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Wijze van aanvragen 
 
Stukken beschreven in deze inventaris kunnen in de leeszaal ter raadpleging worden 
aangevraagd door middel van het nummer van de toegang, vermeld op het titelblad en in de 
rechterbovenhoek van elke bladzijde van de toegang: 
 

2500 
 
Een document zelf wordt aangevraagd met het inventarisnummer, d.i. het nummer dat u 
aantreft links vóór elke archiefbeschrijving. 
 
 
Beperkingen inzake raadpleging 
 
De raadpleging van dit archief is onderworpen aan de bepalingen van de Archiefwet van 24 
juni 1955, gewijzigd bij wet van 6 mei 2009. In afwachting van de uitvoeringsbesluiten die 
de verkorting van de raadplegingstermijn regelen van 100 naar 30 jaar, blijft de tot op heden 
gehanteerde procedure gelden. 
 
 
Voorkeurvorm voor het citeren van het archief 
 
Bij het citeren wordt het archief de eerste maal met zijn volledige naam geciteerd. Nadien 
volstaat een verkorte referentie. 
 
Volledig: RIJKSARCHIEF HASSELT, Hasseltse affiches uit de Eerste Wereldoorlog, nr. … 
[inventarisnummer]. 
Verkort: RAH, Affiches WO1, nr. … [inventarisnummer]. 
 
 



5 

INHOUDSOPGAVE 

ALGEMENE BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF ................................. 7 

I.  IDENTIFICATIE.............................................................................................................. 7 

II.  GESCHIEDENIS VAN ARCHIEFVORMER EN ARCHIEF ........................................ 7 

III.  INHOUD EN STRUCTUUR............................................................................................ 7 
A. Inhoud .......................................................................................................................... 7 
B. Ordening....................................................................................................................... 8 

IV.  RAADPLEGING EN GEBRUIK..................................................................................... 8 
A. Voorwaarden voor de raadpleging en reproductie ....................................................... 8 
B. Taal............................................................................................................................... 8 
C. Fysieke kenmerken ...................................................................................................... 9 

V.  VERWANT MATERIAAL.............................................................................................. 9 
A. Documenten met een verwante inhoud........................................................................ 9 
B. literatuur ....................................................................................................................... 9 

VI.  BESCHRIJVINGSBEHEER .......................................................................................... 10 
 
INVENTARIS.................................................................................................... 11 





7 

ALGEMENE BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF 

I. IDENTIFICATIE 

Referentie: BE RAH, Hasseltse affiches uit de Eerste Wereldoorlog (515-2500) 
Naam: Hasseltse affiches uit oorlogstijd 
Datering: 1914-1919 
Beschrijvingsniveau: Archiefbestand 
Omvang: 1042 nrs. (3 m.) 

II. GESCHIEDENIS VAN ARCHIEFVORMER EN ARCHIEF 

Deze verzameling aanplakbrieven werd aan het Rijksarchief bezorgd samen met het 
negentiende eeuwse archief van het stadsbestuur van Hasselt. Mogelijk is de collectie tijdens 
de oorlog bijeengebracht door de stadssecretaris of één van zijn medewerkers. 

III. INHOUD EN STRUCTUUR 

A. INHOUD 

De verzameling bevat affiches die aangeplakt werden in Hasselt net vóór, tijdens of kort na de 
Eerste Wereldoorlog. Zij bestrijken de periode 1914-1919. De eerste affiche in de collectie is 
gedateerd op 1 augustus 1914, net voor de inval van de Duitsers. De verzameling is 
onvolledig. Uit de eerste helft van 1915 bevat de verzameling slechts één affiche. Er is geen 
aanwijsbare reden waarom de affiches uit deze periode niet zijn bewaard gebleven. De laatste 
affiches dateren van eind 1919. 
 
Bij gebrek aan andere communicatiemiddelen worden affiches gebruikt om nieuwe regels 
kenbaar te maken aan de bevolking. Nieuwe wetten en regels betreffende de 
voedselvoorziening beslaan het grootste deel van de collectie. Voor het basisvoedsel worden 
prijzen vastgelegd. Vooral voor broodgranen, meel, zemelen en tarwebrood worden de 
maximumprijzen op regelmatige basis meegedeeld aan de bevolking. Winkeliers worden 
verplicht om de prijs van de waren zichtbaar aan te plakken en worden bestraft indien ze 
woekerprijzen aanrekenen. De boeren worden verplicht om hun teeltoppervlakten, hun 
veestapel, het aantal slachtingen enz. aan te geven. Ook procedures omtrent de opeisingen van 
voedsel, het verkrijgen van zaaigoed, het transporteren van voedsel, de organisatie van de 
oogst worden via affiches bekend gemaakt. Ten tweede worden er regelmatig affiches 
aangeplakt waarop de Duitse bezetter meedeelt dat hij bepaalde goederen opeist van de lokale 
bevolking. Machines, wol, linnen, rubber, ijzer… (bijna) alles wat los zit wordt opgeëist. Ten 
derde gebruikt de Duitse bezetter de affiches soms ook om overtreders en de straffen die ze 
toebedeeld kregen, kenbaar te maken aan het grote publiek. 
 
De gouverneur-generaal van België, de hoogste Duitse gezaghebber, vaardigt de meeste 
regels uit. Bij het begin van de oorlog nam von der Goltz deze functie voor zijn rekening. In 



Archief van Hasseltse affiches uit de Eerste Wereldoorlog 2500 
 

 8

december 1914 neemt von Bissing deze taak over. Na diens overlijden neemt von 
Falkenhausen het over in mei 1917. Af en toe zijn er plaatsvervangende gouverneur-
generaals. 
In elke provincie van het bezette België is een militaire gouverneur aangesteld. Voor Limburg 
is dit Keim en later Bromeis. Zij delen bijvoorbeeld via affiches de overtredingen en straffen 
mee die burgers krijgen bij het schenden van de regels. Voor het burgerlijk bestuur wordt een 
aparte gouverneur aangesteld. Deze vaardigt regels uit in verband met de voedselvoorziening, 
onderwijs, verkeer… Per arrondissement is er een Kreischef, of arrondissementsoverste, die 
regels uitvaardigt op niveau van het arrondissement. In deze verzameling zitten ook de 
affiches met richtlijnen die gelden voor het arrondissement Hasselt. Ten slotte vaardigt 
burgemeester Portmans, of zijn plaatsvervanger, Roelants, de regels uit die gelden voor de 
stad Hasselt. 
 
Twee affiches komen maandelijks voor. Vanaf juli 1915 tot en met oktober 1918 wordt elke 
maand een affiche aangeplakt waarop de meldingsplichtige inwoners, dit zijn officieren of 
soldaten van het Belgisch leger, weerbare Belgen, leden van de burgerwacht of vijandelijke 
buitenlanders… van het arrondissement Hasselt wordt meegedeeld waar en wanneer ze zich 
moeten aanmelden. Deze laatste categorie zijn buitenlanders met een nationaliteit van het 
geallieerde kamp en daardoor vijand van de Duitse staat zijn. De burgemeester kondigt de 
plaats en het tijdstip af waarop de meldingsplichtige inwoners van de stad Hasselt zich 
moeten melden bij het Meldeamt. 

B. ORDENING 

De affiches werden chronologisch geordend volgens de datum die er op vermeld staat. Dit is 
de datum waarop het besluit in kwestie genomen werd. Achteraan werden een aantal affiches 
zonder datum opgenomen. Ondanks het feit dat deze affiches niet gedateerd zijn, kunnen we 
uit de inhoud afleiden dat de affiches dateren van de oorlogsperiode of van de nasleep van de 
oorlog. 

IV. RAADPLEGING EN GEBRUIK 

A. VOORWAARDEN VOOR DE RAADPLEGING EN REPRODUCTIE 

De collectie is vrij raadpleegbaar in de leeszaal van het Rijksarchief van Hasselt. De 
raadpleging van documenten is onderworpen aan het leeszaalreglement van 19/09/2011. De 
meeste affiches kunnen in origineel geraadpleegd worden. Enkele exemplaren zijn omwille 
van hun slechtere staat aan raadpleging onttrokken. Zij kunnen digitaal geraadpleegd worden. 
 
Voor reproductie zijn de regels voor reproductie van archiefbescheiden van het Rijksarchief 
van toepassing. 

B. TAAL 

Regels en wetten die via affiches verspreid worden en voor heel België gelden, zijn in de drie 
talen gedrukt. Affiches die enkel verspreid worden in de stad Hasselt of het arrondissement 
Hasselt, zijn enkel in het Nederlands of in het Nederlands en Duits gedrukt. 
 
Op 1 mei 1916 worden provinciebesturen en gemeentebesturen verplicht om voor 
correspondentie en communicatie met het volk hun moedertaal, het Nederlands, te hanteren. 
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Een aantal Limburgse gemeenten hierbij uitgezonderd. Bitsingen (Bassenge), Corswarem, 
Eben-Emael, Rukkelingen-aan-de-Jeker (Roclenge-sur-Geer), Ternaaien (Lanaye), 
Wauteringen (Otrange) en Wonck die toen nog bij Limburg hoorden, kregen hun 
correspondentie in het Frans omwille van het grote aandeel van Franssprekende in de 
gemeenten. Het waren faciliteitengemeenten avant la lettre. 
 
In zeldzame gevallen wordt de affiche enkel in het Duits gedrukt. Bijvoorbeeld de affiches die 
de dienstplichtige inwoners van Oostenrijk-Hongarije en Bosnië-Herzegovina, verblijvend in 
het bezette België, oproept om hun diensplicht te vervullen. 
In 1915 zijn er een aantal affiches met enkel de Duitse en Nederlandse tekst. De afmetingen 
en opmaak van de affiche doet echter vermoeden dat de Franse tekst van de affiche is 
afgeknipt. 

C. FYSIEKE KENMERKEN 

Een aantal affiches zijn in minder goede conditie. Vooral de grootste affiches, die jarenlang 
opgeplooid werden bewaard, zijn vaak gescheurd in de plooinaden. De meeste affiches zijn 
echter in vrij goede staat. 
Naarmate de oorlog vordert wordt de kwaliteit van het papier ook slechter. Er is ook een 
opmerkelijk verschil in kwaliteit tussen de affiches die gemaakt worden door de Duitse 
bezetter en de affiches die het stadsbestuur van Hasselt laat drukken. Deze laatste zijn 
duidelijk van betere kwaliteit. 

V. VERWANT MATERIAAL 

A. DOCUMENTEN MET EEN VERWANTE INHOUD 

Het Rijksarchief te Hasselt stelde met een selectie uit deze verzameling een tentoonstelling 
samen, die voor het eerst te zien was in het Stadsmus te Hasselt in maart en april 2011. 
Sindsdien werd zij op verschillende andere plaatsen in Limburg getoond. Twee keer werd er 
een catalogus gepubliceerd: 
 
NIJSSEN R., Geachte medeburgers, België is in staat van oorlog met Duitsland. Hasseltse 
affiches uit oorlogstijd, 1914-1918, Hasselt, 2011. 
NIJSSEN R., Foto’s en aanplakbrieven 1914-1918, Munsterbilzen, 2011. 

B. LITERATUUR 

DUSAR G., ‘De Limburgse pers van 1830 tot aan Wereldoorlog II’, De tijdspiegel (1977, 32, 
1/2) 

VERHELST K., De Eerste Wereldoorlog in Limburg: Verslagen (Limburgse documenten 
1.8), Hasselt, 1997. 

VANDEWEYER L., ‘Het activisme in Limburg tijdens de Eerste Wereldoorlog’, Het oude 
land van Loon (1997, 76), 97-140 en 193-230. 

MERTENS K., Limburg in de Eerste Wereldoorlog: de oorlogsdagboeken van Nicolaas 
Theelen, Balen, 2011. 
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VI. BESCHRIJVINGSBEHEER 

De affiches werden in 2009 en 2010 beschreven door Rombout Nijssen. Nathalie Ceunen 
heeft de beschrijvingen geüniformiseerd en de inventaris aangevuld in de maanden oktober en 
november 2011. 
Voor elke affiche worden haar aanvraagnummer, de talen waarin zij gedrukt werd, de 
instantie die het besluit op de affiche doet afkondigen en een samenvatting van de inhoud van 
het besluit gegeven. 
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INVENTARIS 

1. 1 augustus 1914 
Nederlands, Frans 
De burgemeester, F. Portmans, maakt bekend dat in het Staatsblad gemeld wordt dat er geen reden 
voor ongerustheid is inzake de waarde van de Belgische bankbiljetten. 

2. 1 augustus 1914 
Nederlands, Frans 
Het hoofd van de burgerwacht, majoor L. Leynen, maakt bekend dat de leden van de burgerwacht 
zich in marche-tenue, en voorzien van reserveschoenen en –sokken, en eventueel van fiets of 
motorfiets, moeten verzamelen. 

3. 3 augustus 1914 
Nederlands, Frans 
De burgemeester, F. Portmans, maakt bekend dat cinemavoorstellingen die een bedreiging zouden 
kunnen inhouden voor de openbare orde, verboden zijn. 

4. 4 augustus 1914 
Nederlands 
De plaatsvervangend burgemeester, J. Roelants, maakt bekend dat België in oorlog is met 
Duitsland. 

5. 5 augustus 1914 
Frans, Nederlands 
Koning Albert meldt de soldaten dat hij de leiding van het leger op zich neemt. 

6. 5 augustus 1914 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt bekend dat in de provincie Limburg de staat van beleg is 
uitgeroepen. 

7. 5 augustus 1914 
Nederlands, Frans 
De burgemeester, F. Portmans, maakt bekend dat het verboden is voor automobilisten, 
motorrijders en wielrijders die niet tot het Rode Kruis of het leger behoren, de troepen in veldtocht 
te volgen. 

8. 5 augustus 1914 
Nederlands, Frans 
De burgemeester, F. Portmans, roept de Hasselaren op zich te onthouden van vijandigheden tegen 
de Duitse troepen. 

9. 6 augustus 1914 
Frans, Nederlands 
De auditeur-generaal, baron de Rutte, meldt dat België in staat van oorlog is, en dat in alle 
provincies de staat van beleg geldt. Hij waarschuwt het publiek ervoor niet zonder ernstige 
aanwijzingen anderen van spionage te beschuldigen en het recht niet in eigen handen te nemen. 

10. 6 augustus 1914 
Frans, Nederlands 
De provinciecommandant van Limburg, de Schepper, maakt bekend dat daden van spionage 
berecht worden door de krijgsraden. 
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11. 6 augustus 1914 
Nederlands, Frans 
De gouverneur van Limburg, baron de Pitteurs Hiegaerts, maakt bekend dat België in staat van 
oorlog is, dat al de provincies in staat van beleg zijn en dat de krijgsraden zetelen en bevoegd zijn 
voor zaken in verband met spionage. 

12. 8 augustus 1914 
Nederlands, Frans 
De gouverneur van Limburg, baron de Pitteurs-Hiegaerts, maakt de proclamatie van de minister 
van oorlog bekend inzake de berechting van verdachten van spionage door de krijgsraad van 
Antwerpen. 

13. 9 augustus 1914 
Nederlands, Frans 
De gouverneur van Limburg, baron de Pitteurs-Hiegaerts, herinnert er aan dat burgers niet aan de 
krijgsverrichtingen mogen deelnemen, en dat de militairen de rechten van de burgers niet mogen 
schenden. 

14. 9 augustus 1914 
Frans, Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt bekend dat burgers niet aan de krijgsverrichtingen mogen 
deelnemen, geen wapens mogen dragen, en dat zij recht hebben op bescherming volgens de 
Conventie van Den Haag. 

15. 10 augustus 1914 
Frans, Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, herinnert aan het verbod om wapens te dragen, in het bijzonder 
revolvers. 

16. 10 augustus 1914, 
Nederlands, Frans 
De burgemeester, F. Portmans, verordent een samenscholingsverbod van meer dan vijf personen, 
en de verplichte sluiting van de herbergen vanaf 10 uur ‘s avonds. 

17. 12 augustus 1914 
Nederlands, Frans 
De burgemeester, F. Portmans, herinnert er aan dat het verboden is de vensters te openen bij het 
doortrekken van Duitse troepen. 

18. 14 augustus 1914 
Nederlands 
Koninklijk Besluit betreffende de vaststelling van de prijs van de eetwaren voor de duur van de 
oorlog. 

19. 14 augustus 1914 
Nederlands, Frans 
De burgemeester, F. Portmans, stelt het sluitingsuur van herbergen vast op 7 uur ’s avonds tot 5 
uur ’s morgens, besluit dat vensters en deuren van huizen gesloten moeten blijven van 8 uur ’s 
avonds tot 5 uur ’s morgens, en stelt een uitgaansverbod in van 8 uur ’s avonds tot 5 uur ’s 
morgens. 

20. 15 augustus 1914 
Nederlands, Frans 
De burgemeester, F. Portmans, besluit dat het verplichte sluitingsuur en het uitgaansverbod gelden 
voor de duur van de bezetting van de stad door de Duitse troepen. 

21. 15 augustus 1914 
Nederlands, Frans 
De burgemeester, F. Portmans, maakt bekend dat de Duitse militaire overheid dagelijks vijf 
gijzelaars eist, en beveelt de inwoners zich te onthouden van acties tegen Duitse soldaten. 
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22. 17 augustus 1914 
Nederlands, Frans 
De burgemeester, F. Portmans, beveelt de inwoners zich te onthouden van acties tegen Duitse 
soldaten, maakt bekend dat de Duitse militaire overheid dreigt een derde van de mannen te doden 
indien er op Duitse soldaten geschoten zou worden, en herinnert aan het samenscholingsverbod. 

23. 19 augustus 1914 
Nederlands, Frans 
De burgemeester, F. Portmans, maakt bekend dat het verboden is de Duitse telefoonverbindingen 
te beschadigen of te hinderen, en dat overtreders onmiddellijk doodgeschoten worden. 

24. 20 augustus 1914 
Nederlands, Frans 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse militaire overheid bekend dat het 
verboden is nog alcohol te schenken of te verkopen. 

25. 22 augustus 1914 
Nederlands, Frans 
De burgemeester, F. Portmans, maakt bekend dat de Duitse militaire overheid verordent dat 
eenieder die wapens bezit, die nog dezelfde dag moet inleveren aan het spoorwegstation, en dat het 
lossen van een schot met de dood bestraft wordt. 

26. 24 augustus 1914 
Nederlands, Frans 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse militaire overheid bekend dat 
inwoners die nog wapens of springstoffen bezitten, die nog dezelfde dag tussen 5 en 6 uur in het 
stadhuis moeten inleveren, en dat de volgende dag huiszoekingen gedaan zullen worden. 

27. [september] 1914 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal roept de bevolking op zich neer te leggen bij het Duitse militaire 
overwicht, en zich te schikken naar de regels die hij zal uitvaardigen. 

28. [september] 1914 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, maakt bekend dat beschadigingen toegebracht aan telegraaf, telefoon of 
spoorwegen, blootstellen aan straffen door de Krijgsraden, en dat – indien de daders niet gevonden 
worden – de gemeente aan strenge maatregelen onderworpen zal worden. 

29. 1 september 1914 
Frans, Duits, Nederlands 
Commandant majoor Boden maakt bekend dat de burgemeester van Brussel de Duitse 
commandanten meedeelde dat de Franse regering de Belgische regering niet in het offensief kan 
steunen. 

30. 2 september 1914 
Nederlands, Frans 
De voorzitter van het bureel voor weldadigheid, Cl. Vanstraelen, en bestuurder L. Van Den Berck, 
roepen namens het Comiteit van de Werkbeurs, de patroons, de landbouwers en de particulieren 
die werklieden werk kunnen aanbieden, op om dat bij de werkbeurs bekend te maken. 

31. 3 september 1914 
Nederlands, Duits, Frans 
Commandant majoor Boden maakt bekend dat hij en het 14de mobiele etappecommandement van 
het 1ste leger Hasselt verlaten, en dat hij de inwoners dankt voor hun gedrag tijdens zijn 
aanwezigheid. 

32. 3 september 1914 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, roept de inwoners op kalm te blijven nadat de Duitse troepen de 
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stad verlaten hebben, en meldt dat de Duitse bevelhebber gedreigd heeft de stad af te branden 
indien er ook maar één schot gelost zou worden. 

33. 5 september 1914 
Nederlands, Frans 
De arrondissementscommissaris, Claes, meldt op bevel van de Duitse militaire overheid, dat de 
burgemeesters en schepenen met hun leven en hun eigendom garant staan voor de veiligheid van 
Duitse soldaten en Duitse burgers in hun gemeente. 

34. 8 september 1914 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse militaire overheid bekend dat de 
gendarmerie in Hasselt mogelijk afgebrand zal worden, als wraak voor de gebeurtenissen in 
Heppen op 4 september. Hij herinnert aan het verbod op samenscholingen van meer dan drie 
personen, aan het verbod om op de vlucht te slaan voor Duitse troepen, en maant aan tot kalmte. 

35. 13 september 1914 
Nederlands, Frans 
De burgemeester, F. Portmans, herinnert er aan dat cafés en restaurants gesloten moeten zijn om 7 
uur ’s avonds, dat de verkoop van alcohol verboden is, dat er een uitgaansverbod is vanaf 8 uur ’s 
avonds, dat deuren en vensters vanaf 8 uur ’s avonds gesloten moeten zijn, en dat men niet op de 
vlucht mag slaan bij het naderen van Duitse troepen. 

36. 24 september 1914 
Nederlands, Frans 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse militaire overheid bekend dat de 
vragen voor vergoeding van schade aangericht door Duitse soldaten in Hasselt , onderzocht zullen 
worden door onderzoeksrechter Bamps en vrederechter De Thibault. 

37. 25 september 1914 
Duits, Frans, Nederlands 
De gouverneur-generaal, von der Goltz, maakt bekend dat de steden en gemeenten op wiens 
grondgebied Duitse konvooien of patrouilles overvallen worden, gestraft zullen worden. 

38. 3 oktober 1914 
Nederlands, Frans 
De dienstdoende burgemeester, R. Duvivier, maakt bekend dat personen waarvan de woningen 
buiten het door Duitse militairen bewaakte gebied liggen, in het stadhuis een vrijgeleidebrief 
kunnen afhalen. 

39. 10 oktober 1914 
Nederlands, Frans 
De dienstdoende burgemeester, J. Roelants, maakt bekend dat in de nacht van 9 op 10 oktober met 
stenen geworpen werd naar Duitse wachtposten, en dat er aan het station hout weggenomen is. Hij 
herinnert aan het uitgaansverbod vanaf 9 uur Duitse tijd, en wijst er op dat de Duitse militairen 
zullen optreden tegen overtreders. 

40. 11 oktober 1914 
Nederlands, Frans 
De dienstdoende burgemeester, J. Roelants, maakt bekend dat de leden van de burgerwacht 
vrijgelaten zullen worden, op voorwaarde dat zij zich schikken naar de regels die hen door de 
Duitse overheid zullen opgelegd worden. Hij herinnert aan het samenscholingsverbod. 

41. 15 oktober 1914 
Nederlands, Frans 
De dienstdoende burgemeester, J. Roelants, herinnert op bevel van de Duitse militaire overheid 
aan het reglement op het vegen van de straten, maakt bekend dat besmettelijke ziekten binnen de 
24 uren bij het stadsbestuur gemeld moeten worden, en waarschuwt overtreders van het verbod op 
de verkoop van alcoholische dranken voor de straf die daar op vastgesteld is: het sluiten van de 
herberg in kwestie. 
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42. 17 oktober 1914 
Nederlands, Duits, Frans 
De dienstdoende burgemeester, J. Roelants, op bevel van de Duitse militaire overheid, maakt 
bekend dat putwater niet ongekookt gedronken mag worden, dat enkel leidingwater gebruikt mag 
worden om ijs te maken en om flessen te spoelen in de brouwerijen, en dat besmettelijke ziekten 
binnen de acht uren gemeld moeten worden bij de plaatscommandant. 

43. 21 oktober 1914 
Nederlands 
De dienstdoende burgemeester, J. Roelants, maakt bekend dat de uit Duitsland teruggekeerde 
leden van de burgerwacht zich iedere week op het stadhuis moeten melden. 

44. 21 oktober 1914 
Duits, Frans, Nederlands 
De gouverneur-generaal, von der Goltz, maakt bekend dat de spaartegoeden bij de Spaar- en 
Lijfrentekas door de Duitse administratie als particulier eigendom beschouwd worden en dus niet 
aangeslagen kunnen worden. 

45. 21 oktober 1914 
Duits, Frans, Nederlands 
De gouverneur-generaal, von der Goltz, verordent dat de verordeningen van 3 augustus en 23 
september 1914 betreffende de banktegoeden van kracht blijven tot 30 november 1914. 

46. 23 oktober 1914 
Nederlands, Frans 
De burgemeester, F. Portmans, herinnert er aan dat de Duitse mark in het betalingsverkeer 
aanvaard moet worden aan de waarde van 1,25 Belgische frank. 

47. 28 oktober 1914 
Nederland, Duits, Frans 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse militaire overheid bekend dat de 
ruimers van beerputten in het stadhuis een paspoort moeten afhalen om tussen 11 uur ’s avonds en 
5 ’s morgens in en uit de stad te kunnen, dat de bewoners van de omgeving van het schietveld van 
Kiewit tijdens de schietoefeningen uit de vuurlinie moeten blijven, en dat de maximale prijs voor 
de boter vastgesteld is op 3 Belgische frank per kilogram. 

48. 1 november 1914 
Duits, Nederlands 
De militaire gouverneur van Limburg, Keim, maakt bekend dat hij zijn ambt opneemt, en schetst 
zijn voornaamste aandachtspunten. 

49. 3 november 1914 
Duits, Frans, Nederlands 
De gouverneur-generaal, von der Goltz, verordent het verbod op betalingen aan schuldeisers in 
Groot-Brittannië en Frankrijk of in de koloniën van deze landen. 

50. 6 november 1914 
Duits, Nederlands 
De militaire gouverneur van Limburg, Keim, verbiedt het verspreiden van geallieerde propaganda, 
en verbiedt de jonge mannen het land te verlaten om dienst te nemen in het Belgische leger. 

51. 12 november 1914 
Duits, Frans, Nederlands 
De gouverneur-generaal, van der Goltz, maakt bekend dat het Gouvernement-Generaal de in 
België gangbare belastingen, rechten en accijnzen zal heffen, om met de opbrengst daarvan de 
administratie van het bezette gebied te betalen. 

52. 12 november 1914 
Nederlands 
Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat de gemeenteraad een commissie 
heeft ingesteld, belast met het opstellen van een overzicht van de opeisingen door de Duitse 
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militaire overheid in Hasselt, en verzoekt belanghebbenden aan deze commissie bekend te maken 
wat bij hen werd opgeëist. 

53. 13 november 1914 
Duits, Nederlands, Frans 
De burgerlijke gouverneur van Limburg, Bazille, maakt bekend dat meel, tarwe, rogge en 
aardappelen niet uit de provincie gevoerd mogen worden, en maakt de maximumprijzen van deze 
producten en de regels voor de handel bekend. 

54. 16 november 1914 
Duits, Nederlands, Frans 
De voorzitter van het Duits burgerlijk bestuur van de provincie Limburg, Bazille, verordent 
maatregelen inzake de registratie van besmettelijke ziekten en tegen de verspreiding ervan. 

55. 19 november 1914 
Duits, Frans, Nederlands 
De gouverneur-generaal, von der Goltz, verordent dat het Duitse Rijk, Oostenrijk- Hongarije en 
Turkije in bezet België niet gelden als vijandelijke mogendheden, en dat het tegenhouden van 
arbeiders die voor Duitse overheden willen werken, met gevangenis bestraft wordt. 

56. 20 november 1914 
Duits, Frans, Nederlands 
De gouverneur-generaal, von der Goltz, verordent dat huurders die tengevolge van 
oorlogsomstandigheden geen gebruik konden maken van het gehuurde, vrijgesteld zijn van de 
betaling van huurgeld voor die periode, en dat de vrederechters bevoegd zijn voor geschillen ter 
zake. 

57. 20 november 1914 
Duits, Frans, Nederlands 
De gouverneur-generaal, von der Goltz, verordent dat de verordeningen van 3 augustus en 23 
september 1914 betreffende de banktegoeden, van kracht blijven tot 31 december 1914. 

58. 20 november 1914 
Duits, Nederlands, Frans 
De militaire gouverneur van Limburg, Keim, maakt de voorschriften bekend inzake het reizen en 
het gebruik van identiteitskaarten, reispassen en verlofkaarten. 

59. 20 november 1914 
Duits, Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, waarschuwt op vraag van de Duitse militaire overheid de inwoners 
voor de gevolgen van het besmeuren of verscheuren van Duitse aanplakbrieven. 

60. 22 november 1914 
Duits, Nederlands, Frans 
De voorzitter van het Duits burgerlijk bestuur van de provincie Limburg, Bazille, beveelt dat Duits 
geld in de handel aanvaard moet worden aan de koers van 1 mark voor 1,25 Belgische frank. 

61. 25 november 1914 
Duits, Nederlands 
Het bestuur van het keizerlijk Duits Post – en Telegraafbeheer in België, maakt bekend dat vanaf 
25 november de postdienst in Hasselt, Tongeren en Maaseik weer ingericht is en dat deze 
postdienst geleidelijk uitgebreid zal worden. 

62. 26 november 1914 
Duits, Nederlands, Frans 
De militaire gouverneur van Limburg, Keim, maakt bekend dat het krijgsgerecht te Hasselt op 25 
november 1914 Jozef Blasius Senden, priester en schoolopzichter in Sint-Truiden, wegens 
belediging van het Duitse leger veroordeeld heeft tot drie maanden gevangenis en het betalen van 
de gerechtskosten. 
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63. 26 november 1914 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, herinnert op verzoek van de Duitse militaire overheid de inwoners 
er aan dat de uitvoer van paarden, vee en levensmiddelen verboden is, dat het verboden is likeur of 
jenever te verkopen, dat prentkaarten met voorstellingen van in de oorlog verwoeste plaatsen niet 
mogen vertoond of verkocht worden, dat het zitten op hondenkarren verboden is, en dat bezit van 
wapens verboden is. 

64. 29 november 1914 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op verzoek van de Duitse militaire overheid bekend dat 
auto’s in het verkeer voorrang hebben op andere weggebruikers, dat voertuigen bij duisternis aan 
de voor- en achterzijde verlicht moeten zijn, en herinnert aan het verbod op het bezit van wapens, 
die overigens nog op 1 december ingeleverd kunnen worden in het stadhuis. 

65. december 1914 
Nederlands 
De Keizerlijke arrondissementsoverste in Hasselt, Fritsche, maakt bekend dat het verboden is de 
spoorweg elders dan op de voorziene oversteekplaatsen te betreden, en dat op overtreders 
geschoten zal worden. 
N.B. twee exemplaren, één in rode inkt en een variant in zwarte inkt 

66. 3 december 1914 
Duits, Nederlands, Frans 
Von Bissing, generaal bij de cavalerie, maakt bekend dat hij door de keizer tot gouverneur-
generaal van België is aangesteld, en dat hij die functie op 3 december heeft opgenomen. 

67. 3 december 1914 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, verordent de opheffing van de wet van 4 augustus 1914 
inzake de overdracht van ambtsbevoegdheden in geval van vijandelijke inval. 

68. 5 december 1914 
Duits, Nederlands, Frans 
De voorzitter van het Duits Burgerlijk Bestuur van de provincie Limburg, Bazille, vaardigt een 
verordening op het wegverkeer uit met de verkeersregels. 

69. 8 december 1914 
Duits, Nederlands, Frans 
De militaire gouverneur van Limburg, Keim, maakt de veroordelingen bekend die op 30 november 
en 5 december door het Krijgsgerechtshof werden uitgesproken wegens poging om Duitse soldaten 
te overtuigen om te deserteren en wegens pogingen om naar Nederland te vluchten. 

70. 8 december 1914 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse militaire overheid bekend dat er 
begonnen moet worden met het dorsen van het graan. 

71. 15 december 1914 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, kondigt de wet op arbeid van vrouwen en kinderen af. 

72. 17 december 1914 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt bekend dat wie zijn motorfiets wil verkopen, die kan 
aanbieden bij het automagazijn van het Krijgsgouvernement in Hasselt. 

73. 20 december 1914 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, verordent een uitbreiding van de toepassing van de 
verordening op het vervoer van grondstoffen voor de oorlogsindustrie met nieuwe grondstoffen. 
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74. 22 december 1914 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, verordent dat de Société Générale de Belgique als enige 
organisatie in België bankbiljetten mag uitgeven, en maakt bekend waarom hij deze bevoegdheid 
aan de Nationale Bank ontneemt. 

75. 22 december 1914 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, herinnert aan de regels voor het gebruik van de telegraaf en 
voor het houden van duiven. 

76. 22 december 1914 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse militaire overheid bekend dat haver 
niet buiten de provincie uitgevoerd mag worden. 

77. 23 december 1914 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, verordent dat de belastingen voor 1914 in 1915 geïnd zullen 
worden volgens de gebruikelijke wetten en tarieven. 

78. 26 december 1914 
Duits, Nederlands 
De gouverneur-generaal, von Bissing, verordent een verbod om paarden en runderen die voor de 
kweek geschikt zijn van de telers af te nemen. 

79. 27 december 1914 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, verbiedt de uitvoer van voedingsmiddelen uit België. 

80. 31 december 1914 
Nederlands 
De politiecommissaris, G. Ghysdael, roept de inwoners van Hasselt die inlichtingen kunnen 
verstrekken over de diefstal van 300 meter telefoondraad, op om zich te melden. 

81. 28 januari 1915 
Nederlands 
De voorzitter van de noodcommissie van de stad Hasselt, J. Roelants, maakt bekend dat men zich 
op 29, 30 en 31 januari nog kan laten inschrijven bij de “Samenwerkende Maatschappij” voor de 
aankoop van veevoeder. Wie niet is ingeschreven kan geen voeder verkrijgen. 

82. [juli] 1915 
Duits, Nederlands 
De Keizerlijke arrondissementsoverste, von Fritsche, maakt bekend dat het verboden is de 
spoorwegen te betreden of over te steken op andere plaatsen dan op de voorziene 
oversteekplaatsen, en dat op overtreders van dit verbod geschoten zal worden. 

83. 2 juli 1915 
Duits, Nederlands 
De militaire gouverneur van Limburg, Keim, maakt bekend dat de opbrengst van de oogst 
onderzocht zal worden en dat, wie in dat verband valse informatie geeft, zich aan zware straffen 
blootstelt. 

84. 5 juli 1915 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, maakt bekend volgens welke modaliteiten de bewijzen van 
levering aan het Duitse leger ingeleverd moeten worden voor uitbetaling. 

85. 5 juli 1915 
Duits, Nederlands, Frans 
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Het Gouvernement-Generaal vaardigt een mededeling uit over vernielingen die door geallieerde 
legers aangebracht zijn aan het Belgische kunstpatrimonium. 

86. 5 juli 1915 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op verzoek van de Duitse overheid bekend welke 
maatregelen de militaire gouverneur neemt tegen het ontstaan van bosbranden. 
87. 6 juli 1915 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, verordent dat het verboden is om groene haver af te maaien 
of aan het vee te voederen. 

88. 15 juli 1915 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, maakt bekend dat een bestuurder van een vennootschap in 
Brussel wegens het overtreden van het betalingsverbod tegenover Frankrijk, veroordeeld werd tot 
een boete van duizend mark. 

89. 15 juli 1915 
Duits, Nederlands, Frans 
De militaire gouverneur van Limburg, Keim, maakt zijn verordening bekend op het onderhoud van 
grachten, sloten, goten en afvoerbuizen van afvalwater wat de openbare gezondheid ten goede zou 
komen. 

90. 16 juli 1915 
Duits, Nederlands 
De Keizerlijke arrondissementsoverste, Von Fritsche, herinnert aan de bepalingen uit de Belgische 
wetgeving inzake het voorkomen van bosbranden. 

91. 17 juli 1915 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, maakt bekend dat het verboden is de spoorwegen te 
betreden of over te steken op andere plaatsen dan de daartoe voorziene oversteekplaatsen. 

92. 18 juli 1915 
Duits 
De gouverneur-generaal, von Bissing, meldt dat het Duits bestuur zich schikt naar de inhoud van 
de Haagse conventie over het oorlogsrecht, en roept de Belgen op met de Duitse overheid samen te 
werken. 

93. 20 juli 1915 
Duits, Nederlands 
De militaire gouverneur van Limburg geeft een uittreksel uit de verordening van 20 juli 1915, 
betreffende het gebruik van gerst, de opeisingen van gerst en de handel in gerst. 

94. 20 juli 1915 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, verordent dat de gemeentebesturen mede instaan voor de 
navolging van de regels inzake meldingsplicht door de inwoners van de gemeente. 

95. 20 juli 1915 
Duits, Nederlands 
De Keizerlijke arrondissementsoverste, von Fritsche, maakt de plaats en het tijdstip bekend 
waarop de meldingsplichtige inwoners van het arrondissement Hasselt zich in augustus ter 
controle moeten aanbieden. 

96. 20 juli 1915 
Duits, Nederlands 
De Keizerlijke arrondissementsoverste, von Fritsche, maakt bekend dat een inwoner van Peer tot 
tien jaar tuchthuis veroordeeld werd voor het over de grens brengen van Belgische weerbare 
mannen. 
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97. 22 juli 1915 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, verordent het verbod op de uitvoer van bepaalde dieren, en 
van biologische en chemische producten. 

98. 26 juli 1915 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op verzoek van de Duitse militaire overheid de verordening 
van de militaire gouverneur op het onderhoud van grachten, sloten, goten en afvoerbuizen voor 
afvalwater bekend. 

99. 26 juli 1915 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op verzoek van de Duitse militaire overheid bekend dat de 
militaire gouverneur de landbouwers oproept rapen en andere vruchten als navrucht te telen om het 
tekort aan veevoeder te verlichten. 

100. 26 juli 1915 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, brengt op verzoek van de Duitse militaire overheid de bepalingen 
uit de Belgische wetgeving inzake het voorkomen van bosbranden in herinnering. 

101. 27 juli 1915 
Duits, Nederlands 
De gouverneur-generaal, von Bissing, maakt de modaliteiten bekend voor het aanslaan van de 
haver van de oogst 1915 in het Belgische gebied van het Gouvernement-Generaal in België. 

102. 28 juli 1915 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, verordent dat alle overeenkomsten over de in 1915 bij het 
herfstscheren gewonnen schaapswol, ongeldig zijn. 

103. 28 juli 1915 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse militaire overheid het tijdstip bekend 
waarop de in Hasselt verblijvende meldingsplichtige burgers zich in augustus 1915 ter controle 
moeten aanbieden. 

104. 30 juli 1915 
Duits, Nederlands, Frans 
De voorzitter van het Duits burgerlijk bestuur in Limburg, Bazille, maakt de modaliteiten bekend 
voor de inschrijving voor de ingangsexamens voor de School voor Vroedvrouwen in Limburg. 

105. 31 juli 1915 
Duits, Nederlands, Frans 
Keizer Wilhelm I vaardigt een manifest uit aan het Duitse volk, waarin hij een overzicht geeft van 
de internationale situatie en van de toestand van Duitsland. 

106. 31 juli 1915 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op verzoek van de Duitse militaire overheid de inhoud 
bekend van de verordening van de Keizerlijke arrondissementsoverste inzake het vangen en doden 
van wilde of loslopende honden. 

107. 1 augustus 1915 
Duits, Nederlands 
De militaire gouverneur van Limburg, Keim, stelt de maximumprijzen vast voor rundvee en 
varkens in Limburg. 

108. 3 augustus 1915 
Duits, Nederlands 
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De Keizerlijke arrondissementsoverste, von Fritsche, maakt bekend dat op 4 augustus een verbod 
geldt voor betogingen, voor bevlaggen en voor het dragen van insignes, stelt de sluitingstijd voor 
winkels en koffiehuizen vast op 20 uur, en stelt een uitgaansverbod in vanaf 21 uur. 

109. 6 augustus 1915 
Duits, Nederlands 
De gouverneur-generaal, von Bissing, verordent de opeising van het gras- en klaverhooi van de 
oogst van 1915. 

110. 7 augustus 1915 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, vaardigt een verordening uit op het slaan van zinkmunt, om 
te verhelpen aan het tekort aan pasmunt. 

111. 10 augustus 1915 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, vaardigt een verordening uit betreffende de verplichte 
aangifte van rubberbanden en van rubber. 

112. 12 augustus 1915 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op verzoek van de Duitse militaire overheid bekend dat er 
mond –en klauwzeer is uitgebroken, en dat de markt voor rundvee, varkens en gevogelte tot nader 
order gesloten is. 

113. 13 augustus 1915 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, vaardigt een verordening uit betreffende de opeising van de 
cichoreiwortelen. 

114. 14 augustus 1915 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, verordent dat werkweigering voor werken van openbaar 
belang bestraft wordt. 

115. 14 augustus 1915 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, vaardigt een verordening uit betreffende de bevoegdheid 
van de Oelzentrale en de verplichte aangifte van olie. 

116. 15 augustus 1915 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, vaardigt een verordening uit tegen de leegloperij. 

117. 16 augustus 1915 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, meldt dat ieder die nog niet heeft aangegeven wat bij hem door de 
Duitse troepen werd opgeëist, dat onmiddellijk bij het gemeentebestuur moet doen. 

118. 18 augustus 1915 
Duits, Nederlands, Frans 
De militaire gouverneur van Limburg, Keim, maakt de regels bekend die in acht genomen moeten 
worden bij de invoer van runderen of varkens uit de provincies Luik, Antwerpen en Limburg. 

119. 20 augustus 1915 
Duits, Nederlands 
De arrondissementoverste, von Fritsche, maakt de plaats en het tijdstip bekend waarop de 
meldingsplichtige inwoners van het arrondissement Hasselt zich in september 1915 ter controle 
moeten aanbieden. 
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120. 23 augustus 1915 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse militaire overheid het tijdstip bekend 
waarop de in Hasselt verblijvende meldingsplichtige burgers zich in september 1915 ter controle 
moeten aanbieden. 

121. 23 augustus 1915 
Duits, Nederlands 
De militaire gouverneur van Limburg, Keim, maakt bekend dat L. Paredis uit Bree wegens het 
over de grens met Nederland helpen van weerbare Belgen, door het krijgsgerechtshof op 20 
augustus veroordeeld werd tot twaalf jaar tuchthuisstraf. 

122. 26 augustus 1915 
Duits, Nederlands 
De militaire gouverneur van Limburg, Keim, maakt bekend dat kapelaan Op’t Roodt van 
Neeroeteren wegens het verbergen van wapens en munitie, en wegens poging tot omkoping van 
een Duits soldaat, door het krijgsgerecht op 24 augustus tot een gevangenisstraf van twee jaar 
veroordeeld werd. 

123. 30 augustus 1915 
Duits, Nederlands 
De commandant van de troepenoefenplaats Beverlo, Wentscher, vaardigt een verordening uit 
betreffende de vleeskeuring in Leopoldsburg. 

124. 30 augustus 1915 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, meldt op bevel van de Duitse burgerlijke commissaris dat de 
landbouwers die volgend jaar meer gerst zouden willen zaaien dan waarvoor zij over zaaigoed 
beschikken, bij de Duitse burgerlijke commissaris de toelating kunnen bekomen om gerst te kopen 
bij andere landbouwers. 

125. 30 augustus 1915 
Duits, Nederlands, Frans 
De voorzitter van de provinciale oogstcommissie, Bazille, maakt bekend dat elk vervoer van graan 
of meel voorzien moet zijn van een geleidebrief. 

126. 31 augustus 1915 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, meldt op bevel van de Duitse burgerlijke commissaris dat de 
bezitters van paarden die zelf geen haver geoogst hebben, bij de Duitse burgerlijke commissaris de 
toelating kunnen bekomen om haver te kopen. 

127. [september 1915] 
Duits, Nederlands 
Het bureau voor vrachtvervoer te Hasselt maakt het tijdstip en de plaats bekend waar fietsbanden 
in Hasselt, Sint-Truiden, Tongeren en Bree ingeleverd moeten worden. 

128. 4 september 1915 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, verordent de bestraffing van wie een ander zou benadelen 
omwille van zijn Duitsgezinde houding. 

129. 4 september 1915 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, verordent dat er voor het vervoer van suiker, suikerbieten, 
en afgeleide producten in België geen toelating meer nodig is van de commissaris van het 
Ministerie van Oorlog. 

130. 4 september 1915 
Frans, Nederlands 
De eerste voorzitter bij het Hof van Beroep van Luik, J. Masius, beveelt de opening van het Hof 
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van Assisen van de provincie Limburg te Tongeren op dinsdag 16 november 1915, en benoemt 
raadsheer Slegers tot voorzitter. 

131. 4 september 1915 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op verzoek van de Keizerlijke arrondissementsoverste 
bekend dat het verbod op het schenken van jenever niet opgeheven is. 

132. 6 september 1915 
Duits 
De voorzitter van het Duitse burgerlijk bestuur in Limburg, Bazille, maakt de maatregelen bekend 
die genomen moeten worden om de verspreiding van de hondsdolheid tegen te gaan. 

133. 6 september 1915 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, herinnert op verzoek van de Keizerlijke arrondissementsoverste 
aan de verordening betreffende de opeising van haver van 27 juli, en aan het verbod om haver 
zonder geleidebrief te vervoeren. 

134. 7 september 1915 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt bekend dat de bezitters van paarden zich uiterlijk op 20 
september moeten melden, om de toelating te verkrijgen de hoeveelheid haver waarop zij recht 
hebben, aan te kopen. 

135. 8 september 1915 
Duits 
De Koninklijke en Keizerlijke commissaris te Brussel, Frankenstein, maakt de modaliteiten 
bekend voor de keuring van de in België verblijvende dienstplichtigen uit Oostenrijk-Hongarije en 
uit Bosnië-Herzegovina, geboren in 1897. 

136. 11 september 1915 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, verordent het verbod om suikerbieten aan dieren te 
voederen. 

137. 16 september 1915 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, verordent de toepassing van de bepalingen van de 
verordeningen van 13 augustus 1915 betreffende de gedroogde cichoreiwortelen, op de 
cichoreiwortelen van de oogst 1915-1916. 

138. 16 september 1915 
Duits, Nederlands, Frans 
De voorzitter van de provinciale oogstcommissie, Bazille, maakt de maatregelen bekend die 
getroffen werden met het oog op de graanbevoorrading van de bevolking. 

139. 17 september 1915 
Duits, Nederlands 
De Keizerlijke arrondissementsoverste, von Fritsche, maakt de plaats en het tijdstip bekend 
waarop de meldingsplichtige inwoners van het arrondissement Hasselt zich in de maand oktober 
1915 ter controle moeten aanbieden. 

140. 18 september 1915 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, verordent dat de uitvoer van allerhande zaken onderworpen 
is aan de goedkeuring zoals die is gespecificeerd in lid 1 van de verordening van 1 juni 1915 
betreffende de uitvoer van waren uit België. 

141. 18 september 1915 
Nederlands 
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De burgemeester, F. Portmans, vestigt de aandacht van de bezitters van haver op de verplichting 
om de haver voor 31 oktober uit te dorsen. 

142. 21 september 1915 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, roept de verwanten van krijgsgevangenen in Duitsland op 
om hen hoogstens één pakje per week toe te zenden, en geen bederfbare etenswaren te verzenden. 

143. 21 september 1915 
Duits, Nederlands 
De militaire gouverneur van Limburg, Keim, maakt bekend dat M. Teuven en W. Vleeschouwers, 
landbouwers te Kinrooi, door het krijgsgerecht te Hasselt op 20 september respectievelijk 
veroordeeld werden tot vijf en vijftien jaren tuchthuis, omdat zij dienstplichtige Belgen over de 
grens met Nederland geholpen hebben. 

144. 22 september 1915 
Duits, Nederlands 
De gouverneur-generaal, von Bissing, verordent het verbod op het maken van landkaarten op 
schaal 1/ 100.000 of minder, van België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Oostenrijk-Hongarije, 
Rusland, Servië of Turkije, en de inbeslagname van deze kaarten of drukplaten. 

145. 23 september 1915 
Duits, Nederlands, Frans 
Het Gouvernement-Generaal maakt bekend dat J. Baeckelmans en A. Frank op 14 september door 
de krijgsraad te Brussel wegens spionage ter dood werden veroordeeld, en op 23 september 
terechtgesteld werden. 

146. 23 september 1915 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse militaire overheid het tijdstip bekend 
waarop de in Hasselt verblijvende meldingsplichtige burgers zich in oktober 1915 ter controle 
moeten aanbieden. 

147. 24 september 1915 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, stelt de maximumprijs vast voor broodgranen, zemelen, 
meel en tarwebrood. 

148. 28 september 1915 
Duits, Nederlands, Frans 
De voorzitter van de centrale oogstcommissie, Rantzau, maakt bekend dat niet aangegeven 
voorraden broodkoren aan de opkopers van het Nationaal Hulp- en Voedingscomiteit verkocht 
moeten worden. 

149. 30 september 1915 
Duits, Nederlands 
De militaire gouverneur van Limburg, Keim, maakt bekend dat het krijgsgerecht te Hasselt A. 
Cornu, J. Noël, F. Marteaux, L. Schillings en J. Cajot veroordeeld heeft tot vijftien jaar tuchthuis, 
wegens een poging om spoorweggebouwen met springstoffen te vernielen. 

150. 24 september en 22 oktober 1915 
Duits, Nederlands 
De gouverneur-generaal, von Bissing, maakt de maximumprijzen bekend voor suiker, 
suikerbietensiroop en verwante producten, en maakt bekend dat de maandelijkse meldingsplicht 
uitgebreid wordt tot al de mannen geboren in de jaren 1885 tot 1898. 

151. 1 oktober 1915 
Duits, Nederlands, Frans 
De militaire gouverneur van Limburg, Keim, verordent dat kleinhandelaars in vlees, spek, vet, 
eieren, boter, melk, gist en raapolie hun prijzen zodanig moeten afficheren dat zij van op straat 
gelezen kunnen worden. 
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152. 1 en 2 oktober 1915 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, verordent het verbod op het aanmaken en het bezit van 
springstoffen, en herhaalt dat de bepalingen van zijn bekendmaking van 9 januari 1915 inzake 
opvorderingen moeten nageleefd worden. 

153. 6 oktober 1915 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, maakt een reglement voor duivenhouders bekend. 

154. 7 oktober 1915 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse militaire overheid bekend dat de 
inwoners hun paarden die ouder zijn dan twee jaar op 18 oktober om 8 uur moeten voorbrengen, 
om er door de Duitse overheid de meest geschikte paarden te laten uitkiezen. 

155. 8 oktober 1915 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, vaardigt een verordening uit op het fotograferen, die het 
onder meer aan burgers verbiedt te fotograferen op de openbare weg of op andere openbare 
plaatsen. 

156. 8 oktober 1915 
Duits, Nederlands 
De militaire gouverneur van Limburg, Keim, maakt bekend dat het krijgsgerechtshof in Limburg 
op 7 oktober P.-J. Claes wegens spionage ter dood veroordeeld heeft, en dat de doodstraf op 8 
oktober werd uitgevoerd. 

157. 9 oktober 1915 
Duits, Nederlands 
De militaire gouverneur van Limburg, Keim, maakt bekend dat het krijgsgerechtshof te Hasselt op 
7 oktober Ch. Lombaes, A. Jeunehomme en J. Vandenryd veroordeeld heeft tot vijf jaar tuchthuis 
wegens hulpverlening aan mannen die de geallieerde legers wilden vervoegen. 

158. 9 oktober 1915 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse militaire overheid bekend dat de 
toelating om zeep te importeren enkel verleend zal worden aan firma’s die dat in vredestijd ook al 
deden. 

159. 10 oktober 1915 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, reglementeert en beperkt het gebruik van fietsen. 

160. 11 oktober 1915 
Duits, Nederlands 
De gouverneur-generaal, von Bissing, verordent de aangifte en het opkopen van beenderen, horens 
en hoeven van slachtvee. 

161. 11 oktober 1915 
Duits, Nederlands 
De militaire gouverneur van Limburg, Keim, maakt de maximumprijzen voor de aardappelen 
bekend. 

162. 12 oktober 1915 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, maakt bekend dat in Henegouwen verschillende personen 
tot gevangenisstraf veroordeeld werden wegens werkweigering. 

163. 12 oktober 1915 
Duits, Nederlands, Frans 
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De gouverneur-generaal, von Bissing, vaardigt een verordening uit over het schuilhouden van 
vijandelijke soldaten of agenten. 

164. 12 oktober 1915 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, meldt dat het Provinciaal Hulp –en Voedingskomiteit hem meldde 
dat de Duitse overheid zinnens is granen bij landbouwers aan te slaan om daarmee de tekorten in 
de bevoorrading aan te vullen. 

165. 12 oktober 1915 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse militaire overheid bekend dat 
uiterlijk op 1 november 1915 de oude identiteitskaarten vervangen moeten worden door de 
nieuwe. 

166. 9, 12 en 13 oktober 1915 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, maakt de namen bekend van personen die door de 
krijgsraad veroordeeld werden wegens het verlenen van hulp bij het verlaten van het bezette land, 
stelt de maximumprijzen vast voor tarwe, rogge, spelt, zemelen, meel en brood, en legt de 
maalverhouding voor koren vast op 75%. 

167. 13 oktober 1915 
Duits, Nederlands 
De gouverneur-generaal, von Bissing, vaardigt een verordening uit betreffende het vervoer en de 
uitvoer van goederen, en de daarvoor nodige toelatingen. 

168. 13 oktober 1915 
Duits, Nederlands 
De militaire gouverneur van Limburg, Keim, vaardigt een verordening uit waarin hij de bevolking 
verbiedt om contact te hebben met Russische krijgsgevangenen of hulp te verlenen aan Russische 
krijgsgevangenen. 

169. 13 oktober 1915 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt bekend dat de militaire gouverneur op 8 oktober het bevel 
tot sluiting van de markten voor runderen, varkens en gevogelte opgeheven heeft. 

170. 14 oktober 1915 
Duits, Nederlands 
De Keizerlijke arrondissementsoverste, von Fritsche, maakt de beperkingen bekend die de 
gouverneur-generaal aan het fietsverkeer heeft opgelegd. 

171. 16 oktober 1915 
Duits, Nederlands 
De voorzitter van de provinciale oogstcommissie, Bazille, geeft een overzicht van de 
verplichtingen van de landbouwers inzake het aangeven, het dorsen en het leveren van gerst. 

172. 18 oktober 1915 
Duits, Nederlands 
De Keizerlijke arrondissementsoverste, von Fritsche, maakt de plaats en het tijdstip bekend 
waarop de meldingsplichtige inwoners van het arrondissement Hasselt zich in november 1915 ter 
controle moeten aanbieden. 

173. 19 oktober 1915 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse militaire overheid het tijdstip bekend 
waarop de in Hasselt verblijvende meldingsplichtige burgers, zich in november 1915 ter controle 
moeten aanbieden. 
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174. 20 oktober 1915 
Duits, Nederlands 
De voorzitter van de provinciale oogstcommissie, Bazille, maakt de procedure bekend voor de 
uitvoering van de inbeslagname van het broodgraan. 

175. 21 oktober 1915 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, vaardigt een verordening uit betreffende de dienst die 
opgericht werd om vergoedingen te betalen voor goederen die aangeslagen werden. 

176. 20 en 23 oktober 1915 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, maakt de namen bekend van vijftien personen die op 16 
oktober door de krijgsraad te velde in Luik veroordeeld werden tot de doodstraf of tot 
dwangarbeid, en maakt bekend dat personen die vijanden verbergen strafvrijstelling kunnen 
krijgen als zij zich binnen de drie dagen aangeven. 

177. 23 en 26 oktober 1915 
Duits, Nederlands 
De gouverneur-generaal, von Bissing, maakt de modaliteiten bekend voor de aangifte en de 
inbeslagname van cichoreiwortels, en verbiedt de handel in postzegels en andere zegels die door 
vijandige staten werden uitgegeven. 

178. 29 oktober 1915 
Duits, Nederlands 
De gouverneur-generaal, von Bissing, maakt de namen bekend van 21 personen die wegens 
verraad op 27 oktober door de krijgsraad te velde veroordeeld werden tot de doodstraf of tot 
dwangarbeid. 

179. 29 en 30 oktober 1915 
Duits, Nederlands 
De gouverneur-generaal, von Bissing, vaardigt een verordening uit waarin hij vastlegt dat het 
betalingsverbod tegenover Engeland en Frankrijk ook geldt tegenover Egypte en Marokko, en 
maakt bekend dat de krijgsraad te velde in Brussel op 26 oktober P. Poels en J.J. Van der Cammen 
wegens spionage ter dood veroordeelde. 

180. 30 oktober 1915 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op verzoek van de Duitse overheid bekend dat 
verzoekschriften van landbouwers ter vermindering van de in te leveren hoeveelheid granen, niet 
meer in aanmerking genomen zullen worden. 

181. 31 oktober 1915 
Duits, Nederlands 
De gouverneur-generaal, von Bissing, vaardigt een verordening uit, houdende wijzigingen aan de 
verordening van 27 juli 1915 over het aanslaan van de haver, en stelt – ter bevordering van de 
veeteelt - de uit Nederland ingevoerde en in de grensbewakingsposten van Essen of van Maaseik 
als zodanig gemerkte teeltkoeien, vrij van opeising. 

182. 31 oktober 1915 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse militaire overheid bekend dat wie bij 
het oogsten van eikels of kastanjes telefoondraden beschadigt, zich aan straffen blootstelt. 

183. 1 november 1915 
Nederlands 
Bericht van het stadsbestuur van Hasselt aan zijn inwoners over de bestraffing van wie voor een 
vijandelijke regering werkzaam is, en van wie zulke personen verbergt. 

184. 4 november 1915 
Nederlands, Frans 
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De voorzitter van het Duits burgerlijk bestuur in Limburg, Bazille, maakt bekend dat opgetreden 
zal worden tegen het hanteren van woekerprijzen voor aardappelen. 
185. 9 november 1915 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse militaire overheid bekend dat 
handelaars of landbouwers die hun aardappelen niet tegen de vastgestelde maximumprijzen willen 
verkopen, onteigend kunnen worden tegen ontvangstbewijs en contante betaling. 

186. 19 november 1915 
Duits, Nederlands 
De Keizerlijke arrondissementsoverste, von Fritsche, maakt de plaats en het tijdstip bekend 
waarop de meldingsplichtige inwoners van het arrondissement Hasselt zich in december 1915 ter 
controle moeten aanbieden. 

187. 20 en 23 november 1915 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, verordent regels voor de handel in vellen van kalveren, 
schapen en geiten, en in looistoffen en leder; en stelt de maximumprijzen vast voor gedorst koren, 
meel, zemelen en brood. 

188. 22 november 1915 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op verzoek van de Duitse overheid bekend dat de 
landbouwers hun mest- en gierkuilen goed moeten onderhouden, en het wegspoelen van de mest 
moeten verhinderen. 

189. 22 november 1915 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, en de schepenen roepen de bevolking op zich tegenover de Duitse 
overheid en de Duitsers loyaal en beleefd te gedragen. 

190. 23 november 1915 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, herinnert aan zijn verordening van 28 september 1915 over 
de woeker in aardappelen, en maant iedereen aan zich aan die verordening te houden. 

191. 24 november 1915 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, maakt de modaliteiten bekend voor de productie van suiker 
en bijproducten, en voor de handel daar in, gedurende het seizoen 1915-1916. 

192. 26 november 1915 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse militaire overheid het tijdstip bekend 
waarop de in Hasselt verblijvende meldingsplichtige burgers zich in december 1915 ter controle 
moeten aanbieden. 

193. 27 november 1915 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, maakt bekend welke personen op 12 november door de 
Krijgsraad in Aarlen veroordeeld werden tot tuchthuisstraffen en gevangenisstraffen, voor het 
verbergen van een Franse piloot en het over de linies helpen van weerbare mannen. 

194. 27 november 1915 
Duits, Nederlands, Frans 
De burgemeester, F. Portmans, maakt bekend dat de haver moet gedorst worden, dat elke verkoop 
van een paard aan de burgerlijke commissaris gemeld moet worden, en dat paardeneigenaars die 
zelf geen haver geoogst hebben, de hun toegewezen haver niet aan pony’s mogen geven. 

195. 30 november 1915 
Duits, Nederlands, Frans 
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De gouverneur-generaal, von Bissing, stelt de regels en de maximumprijzen vast voor de handel in 
boter. 

196. [december 1915] 
Nederlands 
De voorzitter van de provinciale oogstcommissie, Bazille, geeft een laatste waarschuwing om de 
nog niet aangegeven graanvoorraden aan te geven en maant de landbouwers aan om het grootste 
deel van hun graanvoorraden al te dorsen. 

197. [december 1915] 
Duits, Nederlands, Frans 
Het Gouvernement-Generaal in België publiceert een artikel uit ‘Humanité’ van 3 december 1915 
over de militaire en politieke situatie in Europa. 

198. 2 december 1915 
Duits, Nederlands, Frans 
Het Gouvernement-Generaal in België publiceert een document waaruit blijkt dat de Belgische 
overheid op 18 augustus 1914 de doodstraf deed voltrekken aan een voor spionage veroordeelde 
vrouw. 

199. 2 december 1915 
Duits, Nederlands 
De voorzitter van het Duits burgerlijk bestuur in Limburg, Bazille, maakt bekend waar de krengen 
van dode dieren ingeleverd moeten worden, en welke vergoeding de eigenaar kan krijgen voor de 
huid van een dood dier. 

200. 3 december 1915 
Duits, Nederlands, Frans 
De voorzitter van het Duits burgerlijk bestuur in Limburg, Bazille, maakt de lijst bekend van de 
voor de kweek goedgekeurde hengsten van het inlandse ras voor 1916. 

201. 5 december 1915 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, verordent dat ieder die meer dan 50 kilogram aardappelen 
bezit, dat bij zijn gemeentebestuur moet melden zodat de overheid de burgerbevolking van 
aardappelen kan voorzien. 

202. 5 december 1915 
Nederlands, Frans 
De voorzitter van het Hulp- en Voedingscomité van Hasselt, J. Roelants, maakt bekend dat men 
vanaf 15 december zijn aankopen in de stedelijke magazijnen persoonlijk moet doen, en dat het 
voortverkopen van daar aangeschafte producten verboden is. 

203. 9 december 1915 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, verordent dat het ruwe rundsvet en schapenvet door de 
slachthuizen aan een opkoper van de Oelzentrale geleverd moet worden. 

204. 9 december 1915 
Duits, Nederlands, Frans 
De voorzitter van de provinciale oogstcommissie, Bazille, maakt bekend dat de roggeoogst 
uiterlijk tegen 31 december voor de helft gedorst moet zijn, en dat de andere helft uiterlijk tegen 
31 januari gedorst moet zijn. 

205. 10 december 1915 
Duits, Nederlands 
De dienstdoende militaire gouverneur van Limburg, von Rentzell, maakt bekend dat wie op 10 
december meer dan vijftig kilogram aardappelen bezit, dat bij het gemeentebestuur moet melden. 

206. 11 december 1915 
Duits, Nederlands, Frans 
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De gouverneur-generaal, von Bissing, verordent dat de Oelzentrale bevoegd wordt voor het 
toezicht op en de organisatie van de handel in calciumcarbide. 

207. 14 december 1915 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, maakt bekend dat de krijgsraad te Charleroi op 9 december 
Alexander Szek ter dood veroordeeld heeft, en Lucien Buys en Alexander de Bok tot dwangarbeid, 
en dat het vonnis tegen Szek op 10 december voltrokken werd. 

208. 11 en 15 december 1915 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, maakt bekend dat voor de uitvoer van suiker de toelating 
van de bestuurschef nodig is; en dat de krijgsraad te Antwerpen Leo Parant ter dood veroordeeld 
heeft voor het verbergen van een Franse spion en voor het over de grens helpen van weerbare 
mannen, en dat het vonnis op 8 december is voltrokken. 
209. 15 december 1915 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, vult de verordening van 13 oktober 1915 over de uitvoer 
van goederen, aan met nieuwe producten. 

210. 15 december 1915 
Nederlands 
De Keizerlijke arrondissementsoverste, von Fritsche, maakt bekend welke wegen gebruikt mogen 
worden voor het verkeer van de provincie Limburg naar Nederland. 

211. 17 december 1915 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal verbiedt de uitvoer en doorvoer van binnenlandse en buitenlandse 
munten, en beperkt het toegelaten bedrag van reisgeld tot twintig mark zilvergeld en twee mark 
nikkel-, zink- en kopermunt. 

212. 17 december 1915 
Duits, Nederlands, Frans 
De militaire gouverneur van Limburg, Hurt, maakt de namen en de straffen bekend, van hen die 
tussen 10 en 16 december in Aarlen veroordeeld werden voor overtreding van de maximumprijzen 
voor aardappelen. 

213. 17 december 1915 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse militaire overheid bekend dat men 
steeds zijn identiteitskaart moet dragen, en dat wie er nog geen heeft, zich er een moet 
aanschaffen. 

214. 18 december 1915 
Duits, Nederlands 
De Keizerlijke arrondissementsoverste, von Fritsche, maakt de plaats en het tijdstip bekend 
waarop de meldingsplichtige inwoners van het arrondissement Hasselt zich in januari 1916 ter 
controle moeten aanbieden. 

215. 19 december 1915 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, maakt bekend welke grensgemeenten bij het gebied van het 
Gouvernement-Generaal horen, en welke gemeenten deel uitmaken van het Etappengebied. 

216. 19 december 1915 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, stelt de maximumprijzen vast voor varkensvlees en regelt de 
handel in varkens en varkensvlees. 

217. 22 december 1915 
Duits, Nederlands, Frans 
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De gouverneur-generaal, von Bissing, maakt de maximumprijzen bekend voor gedorst koren, 
meel, zemelen, en brood; de bestuurschef bij de gouverneur-generaal, von Sandt, maakt de 
maximumprijzen bekend van geraffineerde cassonade en van de verpakking daarvan. 

218. 23 december 1915 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, verordent een aanpassing van de prijs van kristalsuiker, 
franco onverpakt aan de fabriek. 

219. 29 december 1915 
Duits, Nederlands 
De militaire gouverneur van Limburg, Keim, maakt bekend dat Jan Scheepers van Kaulille, 
Balthasar Geebelen van Opoeteren, en Waltherus Van der Sanden en Johannes Vrancken van 
Grote-Brogel door het krijgsgerecht op 27 december veroordeeld werden tot tuchthuisstraf en 
gevangenisstraf voor het over de grens helpen van weerbare mannen. 

220. 5 januari 1916 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, vaardigt een verordening uit betreffende het gebruik van 
wisselbrieven. 

221. 7 januari 1916 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse militaire overheid bekend dat de 
veebezitters moeten aangeven welk vee zij bezitten. 

222. 8 januari 1916 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, vaardigt een verordening uit inzake de aangifte en de 
inbeslagname van wol. 

223 10 januari 1916 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, vaardigt een verordening uit betreffende de aangifte van en 
de handel in vlas en bewerkt vlas. 

224. 10 januari 1916 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, maakt de namen bekend van de personen die op 28 
december 1915 en op 4 januari 1916 door de krijgsraad te velde veroordeeld werden. 

225. 11 januari 1916 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, vaardigt een verordening uit betreffende de bestraffing van 
gewelddaden en van daden die de Duitse oorlogsinspanning hinderen. 
226. 11 januari 1916 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, vaardigt een verordening uit betreffende het registreren van 
de voorraden koffie, thee en cacao. 

227. 11 januari 1916 
Duits, Nederlands 
De voorzitter van de provinciale oogstcommissie, Bazille, maakt bekend hoe de geleidebrieven 
voor het vervoer van graan of meel gebruikt moeten worden. 

228. 13 januari 1916 
Duits, Nederlands 
De militaire gouverneur van Limburg, Keim, vaardigt een verbod uit op de leurhandel in varkens. 

229. 14 januari 1916 
Duits, Nederlands 
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De militaire gouverneur van Limburg, Keim, verbiedt dat mensen zich op een hondenkar laten 
vervoeren. 

230. 17 januari 1916 
De gouverneur-generaal, von Bissing, vaardigt een verordening uit betreffende de 
aardappelbevoorrading. 

231. 17 januari 1916 
Duits, Nederlands, Frans 
De bestuurschef bij de gouverneur-generaal, von Sandt, vaardigt uitvoeringsvoorschriften uit voor 
de aardappelbevoorrading. 

232. [17 januari 1916] 
Nederlands, Frans 
De Noodcommissie van de stad Hasselt maakt bekend dat men om voeder te kunnen aankopen voor vee of voor kipp

233. 18 januari 1916 
Duits, Nederlands 
De Keizerlijke arrondissementsoverste, von Fritsche, maakt de plaats en het tijdstip bekend 
waarop de meldingsplichtige inwoners van het arrondissement Hasselt zich in februari 1916 ter 
controle moeten aanbieden. 

234. 19 januari 1916 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, vaardigt een verordening uit betreffende het wegverkeer. 

235. 19 januari 1916 
Duits, Nederlands, Frans 
De voorzitter van de provinciale oogstcommissie, Bazille, maakt de namen bekend van de 
personen die veroordeeld werden voor overtredingen van de verordeningen betreffende 
broodgranen. 

236. 22 januari 1916 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse militaire overheid het tijdstip bekend 
waarop de in Hasselt verblijvende meldingsplichtige burgers zich in februari 1916 ter controle 
moeten aanbieden. 

237. 22 januari 1916 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakte op verzoek van de Duitse overheid bekend dat de inwoners 
die geen aardappelvoorraad bezitten, moeten aangeven hoeveel zij er nog nodig hebben. 

248. 22 januari 1916 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, maakt de graanprijzen en maalverhoudingen bekend. 

239. 23 januari 1916 
Duits, Nederlands, Frans 
De bestuurschef bij de gouverneur-generaal, von Sandt, maakt de maximumprijzen voor ajuinen 
bekend. 

240. 23 januari 1916 
Duits, Nederlands 
De militaire gouverneur van Limburg, Keim, vaardigt een verordening uit betreffende de handel 
op markten. 

241. [24 januari 1916] 
Duits 
De Koninklijke en Keizerlijke commissaris, von und zu Franckenstein, maakt bekend dat 
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dienstplichtigen uit Oostenrijk-Hongarije en uit Bosnië-Herzegovina zich ter keuring moeten 
aanbieden. 

242. 26 januari 1916 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, verbiedt het gebruik van aardappelen voor 
nijverheidsdoeleinden. 

243. 26 januari 1916 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse militaire overheid nieuwe Duitse 
bevelen betreffende het uitgangsuur en het sluitingsuur van de herbergen bekend. 

244. 26 januari 1916 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse overheid bekend dat inwoners 
moeten aangeven over welke voorraden koffie, thee en cacao zij beschikken. 

245. 26 januari 1916 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse militaire overheid bekend dat 
aardappelen niet meer mogen verkocht of vervoerd worden zonder geleidebrief. 

246. 26 januari 1916 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse militaire overheid bekend dat er 
zonder toelating van de Keizerlijke arrondissementsoverste geen boten gemaakt mogen worden, en 
dat boten die aankomen moeten aangemeld worden. 

247. 29 januari 1916 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, maakt de namen bekend van personen die door de 
krijgsraad te velde veroordeeld werden op 12 en 19 januari 1916. 

248. 29 januari 1916 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, vaardigt een verordening uit, houdende maatregelen 
strekkende tot het verzekeren van de beschikbaarheid van aardappelen voor de burgerbevolking, 
en stelt de maximumprijzen van de aardappelen bij de telers vast. 

249. 5 februari 1916 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, vaardigt een verordening uit betreffende de bestraffing van 
het bezit van aan de censuur onttrokken drukwerk. 

250. 7 februari 1916 
Duits, Nederlands 
De militaire gouverneur van Limburg, Keim, vaardigt een verordening uit op de maximumprijzen 
voor aardappelen. 

251. 9 februari 1916 
Duits, Nederlands 
De voorzitter van het burgerlijk bestuur in Limburg, Bazille, maakt bekend dat er kosteloze 
leergangen hoefsmederij ingericht worden in Hasselt en in Tongeren. 

252. 9 februari 1916 
De burgemeester, F. Portmans, maakt de winkels bekend waar de inwoners van Hasselt 
aardappelen kunnen kopen. 

253. 11 februari 1916 
Nederlands 
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De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse overheid bekend dat de verkopen 
van paarden die sinds 1915 niet zouden aangegeven zijn, alsnog moeten aangegeven worden. 

254. 12 februari 1916 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, vaardigt een verordening uit, houdende regeling van de 
boterhandel. 

255. 12 februari 1916 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse overheid bekend dat de 
aardappeltelers een nieuwe aangifte moeten doen van hun aardappelvoorraad. 

256. 12 februari 1916 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse militaire overheid bekend dat de 
haver die moet dienen als zaaihaver, van inbeslagname vrijgesteld is. 

257. 13 februari 1916 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, maakt de naam bekend van een persoon die door de 
krijgsraad te velde ter dood veroordeeld werd. 

258. 18 februari 1916 
Duits, Nederlands, 
De Keizerlijke arrondissementsoverste, von Fritsche, maakt de plaats en het tijdstip bekend 
waarop de meldingsplichtige inwoners van het arrondissement Hasselt zich in maart 1916 ter 
controle moeten aanbieden. 

259. 18 februari 1916 
Nederlands, Frans 
De burgemeester, F. Portmans, vaardigt een verordening uit betreffende de viering van 
Vastenavond. 

260. 21 februari 1916 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, vestigt de aandacht van de inwoners op de mogelijkheid om 
wegkanten en kleine stukjes land met zonnebloemen te bezaaien. 

261. 22 februari 1916 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, vaardigt een verordening uit op de handel in rundvee en 
varkens, en stelt de maximumprijzen vast voor het varkensvlees 

262. 22 februari 1916 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse militaire overheid bekend dat op 6 
maart de paarden zullen gekeurd worden. 

263. 22 februari 1916 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt de regels bekend die van kracht zijn inzake de bevoorrading 
van de bevolking met aardappelen. 

264. 23 februari 1916 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, stelt de maximumprijzen voor gedorst graan, meel en 
tarwebrood vast. 

265. 23 februari 1916 
Nederlands 
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De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse militaire overheid het tijdstip bekend 
waarop de in Hasselt verblijvende meldingsplichtige burgers zich in maart 1916 ter controle 
moeten aanbieden. 

266. 26 februari 1916 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, vaardigt een verordening uit, betreffende het gebruik van 
plantaardige en dierlijke olie en vetten. 

267. 26 februari 1916 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, vaardigt een verordening uit op de aangifte van de 
aardappelvoorraden, maakt bekend dat slechts uitzonderlijk aardappelen naar Duitsland of 
Frankrijk gestuurd werden, en vaardigt een verordening uit op het gebruik van aardappelen in 
hotels en restaurants. 

268. [maart 1916] 
Duits, Nederlands, Frans 
Het Gouvernement-Generaal in België publiceert mededelingen van het Duitse Gouvernement-
Generaal in Berlijn, over krijgsverrichtigen op verschillende plaatsen in Europa. 

269. 2 maart 1916 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, op bevel van de Duitse overheid, maakt bekend dat grond ter 
beschikking gesteld wordt van werklieden, zodat zij zelf groenten en aardappelen kunnen telen. 

270. 2 maart 1916 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse overheid bekend dat schors van 
eiken- en dennenbomen opgekocht wordt door het Kriegsleideractiengesellschaft te Brussel. 

271. 4 maart 1916 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse overheid bekend dat enkel houders 
van een toelating vanwege de burgerlijke commissaris handel mogen drijven in boter. 

272. 6 maart 1916 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse overheid bekend dat er suiker is 
vrijgegeven voor de handel. 

273. 8 maart 1916 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse overheid bekend dat de aflevering 
van goederen die per spoor worden aangevoerd, in Hasselt is toevertrouwd aan de firma Bottin, en 
maakt de tarieven daarvoor bekend. 

274. 8 maart 1916 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse overheid bekend dat de landbouwers 
opgeroepen worden zoveel mogelijk vroege aardappelen te planten. 

275. 10 maart 1916 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse overheid bekend dat enkel de 
houders van een toelating vanwege de Burgerlijke Commissaris handel mogen drijven in rundvee 
en in varkens. 

276. 10 maart 1916 
Nederlands 
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De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse overheid bekend dat voor het 
vervoer van zaaihaver een geleidebrief nodig is. 

277. 10 maart 1916 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse overheid bekend dat de huisslacht 
van varkens verboden is, en wat de te volgen procedures zijn indien omstandigheden daar toch toe 
dwingen. 

278. 10 maart 1916 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse overheid bekend dat 
boterhandelaars die boter uit de provincie naar een andere provincie willen vervoeren, daarvoor 
gebruik moeten maken van de buurtspoorweg of de “Staatsbaan”. 

279. 11 maart 1916 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse overheid bekend dat in het 
noordelijk deel van het arrondissement 1.800 kilogram plantgoed per hectare gebruikt mag worden 
voor aardappelen, en in het zuidelijke deel 1.600 kilogram. 

280. 17 maart 1916 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse overheid bekend dat 
plantaardappelen niet mogen vervoerd worden zonder geleidebrief. 

281. 18 maart 1916 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse overheid bekend dat werklozen geen 
werk mogen weigeren. 

282. 22 maart 1916 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse overheid bekend dat elke vorm van 
woeker met eetwaren verboden is. 

283. 23 maart 1916 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse overheid bekend op welk tijdstip de 
in Hasselt verblijvende meldingsplichtige burgers zich in april 1916 ter controle moeten 
aanbieden. 

284. 23 maart 1916 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse overheid bekend dat de inwoners 
aangespoord worden hun afval te sorteren in keukenafval en onbruikbaar afval. 

285. 4 april 1916 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse overheid bekend dat akkers die met 
broodgranen slechts wanneer dat noodzakelijk is, mogen omgeploegd worden, en dat zij dan met 
haver, gerst, zomertarwe of boekweit bezaaid moeten worden. 

286. 5 april 1916 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse overheid bekend dat het niet alleen 
verboden is op een hondenkar te zitten, maar ook een hondenkar met een zweep of stok te 
begeleiden, en maakt het adres bekend waarop inlichtingen over gesneuvelde of gewonde 
Belgische soldaten kunnen aangevraagd worden. 
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287. 8 april 1916 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse overheid bekend dat overtredingen 
van het verbod om na 11 uur ‘s avonds nog buiten te komen bestraft zullen worden. 

288. 8 april 1916 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, roept op bevel van de Duitse overheid de inwoners op hun 
weidegronden zodanig uit te baten dat zij een maximale opbrengst opleveren. 

289. 8 april 1916 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse overheid de maatregelen bekend die 
in acht genomen moeten worden om bosbranden te voorkomen. 

290. 10 april 1916 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, roept op bevel van de Duitse overheid de behoeftigen en werklozen 
op zich nuttig te maken door braambessen te oogsten en die tegen betaling in te leveren. 

291. 13 april 1916 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse overheid bekend dat enkel Hollandse 
suiker voor industrieel gebruik aangewend mag worden, en maakt bekend op welke adressen 
suikerbakkers hun grondstof kunnen bekomen. 

292. 14 april 1916 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, vaardigt een verordening uit betreffende de registratie van 
de grondoppervlakte die voor de landbouw gebruikt wordt. 

293. 16 april 1916 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse overheid bekend dat bij de 
Kraftfahrstelle Benzol bekomen kan worden. 

294. 17 april 1916 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse overheid bekend dat het niet meer 
toegelaten is met wintergranen bezaaide velden om te ploegen. 

295. 20 april 1916 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse overheid bekend dat rotte 
aardappelen als veevoeder kunnen dienen. 

296. 20 april 1916 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse militaire overheid het tijdstip bekend 
waarop de in Hasselt verblijvende meldingsplichtige burgers zich in mei 1916 ter controle moeten 
aanbieden. 

297. 21 april 1916 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse overheid bekend dat er nog geen 
contracten gesloten mogen worden met landbouwers over de levering van aardappelen. 

298. 21 april 1916 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, roept op bevel van de Duitse overheid de inwoners op vroege 
aardappelen te planten. 
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299. 22 april 1916 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse overheid de voornaamste bepalingen 
uit de wetgeving op het gebruik van reispassen bekend. 

300. 23 april 1916 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse overheid bekend dat de huisslacht 
verboden is. 

301. 28 april 1916 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse overheid bekend dat vanaf 1 mei het 
zomeruur zal gelden. 

302. 1 mei 1916 
Duits, Nederlands 
De militaire gouverneur van Limburg, Keim, maakt bekend dat de openbare besturen in de 
Vlaamse gemeenten het Nederlands moeten gebruiken. 

303. 3 mei 1916 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, dringt er op bevel van de Duitse overheid bij de bevolking op aan 
dat zij zich aan het gebruik van het zomeruur zou houden. 

304. 5 mei 1916 
Duits 
De Koninklijke en Keizerlijke commissaris bij de gouverneur-generaal in België maakt bekend dat 
de dienstplichtige onderdanen van Oostenrijk-Hongarije en van Bosnië-Herzegovina zich voor 
keuring moeten aanbieden. 

305. 6 mei 1916 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, vaardigt een verordening uit betreffende de aangifte van de 
aardappelvoorraden. 

306. 9 mei 1916 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse overheid bekend dat ruwe vetten 
zoals voorheen aan de Oelzentrale moeten geleverd worden. 

307. 9 mei 1916 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse overheid bekend dat de landbouwers 
alsnog de kans krijgen en correcte aangifte van hun aardappelvoorraad te doen. 

308. 10 mei 1916 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, vaardigt een verordening uit, waarin hij de verordeningen 
van 19 december 1915 en van 22 februari 1916 betreffende de handel in varkens en varkensvlees 
opheft. 

309. 12 mei 1916 
Duits, Nederlands 
De militaire gouverneur van Limburg, Keim, vaardigt een verordening uit houdende maatregelen 
ter voorkoming van bosbranden. 

310. 15 mei 1916 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, vaardigt een verordening uit waarin hij de verordening van 
6 augustus 1915 over de inbeslagname van het hooi van het jaar 1915 opheft. 
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311. 15 mei 1916 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, vaardigt een verordening uit houdende maatregelen tegen 
werklozen die zich aan werk onttrekken. 

312. 16 mei 1916 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, vaardigt een verordening uit betreffende het opkopen van 
koren en meel uit de oogst van 1915 en eerder. 

313. 16 mei 1916 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, maakt de namen bekend van de personen die op 10 mei 
1916 door de krijgsraad te velde ter dood veroordeeld werden voor spionage. 

314. 19 mei 1916 
Duits, Nederlands 
De Keizerlijke arrondissementsoverste, von Fritsche, maakt de plaats en het tijdstip bekend 
waarop de meldingsplichtige inwoners van het arrondissement Hasselt zich in juni 1916 ter 
controle moeten aanbieden. 

315. 22 mei 1916 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse overheid het tijdstip bekend waarop 
de in Hasselt verblijvende meldingsplichtige burgers zich in juni 1916 ter controle moeten 
aanbieden. 

316. 22 mei 1916 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse overheid bekend dat metalen als 
mangaan, wolfram en chroom moeten aangegeven worden en in beslag genomen worden. 

317. 23 mei 1916 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, maakt de maximumprijzen bekend van broodgranen, meel, 
zemelen en tarwebrood. 

318. 23 mei 1916 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse overheid bekend dat het 
krijgsgerecht in Limburg personen veroordeeld heeft voor het achterhouden van aardappelen en 
het niet melden van veranderingen in de veestapel. 

319. 25 mei 1916 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, vaardigt een verordening uit waarin de straffen die 
gehanteerd worden bij het overtreden van beschikkingen van militaire bevelhebbers bekend 
worden gemaakt. 

320. 26 mei 1916 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, maakt de namen bekend van personen die op 11 en 12 mei 
1916 door de krijgsraad te velde ter dood of tot dwangarbeid veroordeeld werden voor spionage. 

321. 26 mei 1916 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, vaardigt een verordening uit betreffende openbare 
bijeenkomsten en verenigingen. 

322. 27 mei 1916 
Duits, Nederlands, Frans 
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De gouverneur-generaal, von Bissing, vaardigt een verordening en bijhorende uitvoeringsbesluiten 
uit betreffende de oogst van en de handel in vroege aardappelen. 

323. 27 mei 1916 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, vaardigt een verordening uit betreffende de aangifte en de 
handel in vlas en klodden. 

324. 30 mei 1916 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, vaardigt een verordening uit betreffende de handel in 
slachtvee. 

325. 30 mei 1916 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse overheid bekend dat het verboden is 
groene haver te maaien zonder toelating van de Keizerlijke arrondissementsoverste. 

326. 30 mei 1916 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse overheid bekend dat er in het Kamp 
van Beverlo mest beschikbaar is. 

327. 31 mei 1916 
Duits, Nederlands, Frans 
De voorzitter van de centrale oogstcommissie, Rantzau, maakt bekend dat het graanrantsoen voor 
de werklieden in de industrie in de provincies Henegouwen en Luik met 100 gram per dag 
verhoogd wordt. 

328. 7 juni 1916 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse militaire overheid bekend dat er in 
juni en juli extra suiker beschikbaar zal zijn. 

329. 20 juni 1916 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse militaire overheid bekend dat in juni 
de oppervlakte van de met aardappelen beplante landerijen zal gecontroleerd worden. 

330. 23 juni 1916 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse militaire overheid het tijdstip bekend 
waarop de in Hasselt verblijvende meldingsplichtige burgers zich in juli 1916 ter controle moeten 
aanbieden. 

331. 27 juni 1916 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse militaire overheid bekend dat de 
ouders hun kinderen ’s avonds moeten binnenhouden. 

332. 4 juli 1916 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse overheid bekend dat grootgebruikers 
van steenkool er goed aan doen een voorraad voor vier à zes weken aan te leggen, met het oog op 
de verkeersproblemen die vanaf de herfst te verwachten zijn. 

333. 6 juli 1916 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse overheid bekend dat de verkoop van 
graangewassen op halm verboden is, en dat uitzonderingen slechts in uitzonderlijke 
omstandigheden worden toegestaan. 
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334. 8 juli 1916 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse overheid bekend dat de vroege 
aardappelen enkel door tussenkomst van het stadsbestuur verkocht mogen worden. 

335. 8 juli 1916 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse overheid bekend dat vruchtenpitten 
tegen betaling afgeleverd kunnen worden in het politiebureau. 

336. 14 juli 1916 
Duits, Nederlands 
De militaire gouverneur van Limburg, Keim, maakt bekend dat de krijgsraad op 28 juni 1916 
Jacques Tasset van Neerpelt en Henriette Bernaerts van Achel ter dood veroordeeld heeft, en Henri 
Bernaerts tot tien jaar tuchthuis veroordeeld heeft; dat de gouverneur-generaal de straf van 
Henriette Bernaerts in levenslange dwangarbeid heeft omgezet, en dat de doodstraf van Tasset 
voltrokken is. 

337. 14 juli 1916 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse overheid bekend dat veehouders 
maatregelen moeten nemen opdat hun dieren die in de buurt van spoorwegen weiden, niet kunnen 
uitbreken. 

338. 14 juli 1916 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse overheid bekend dat boterhandelaars 
van buiten de provincie, die een toelating hebben om in Limburg handel te drijven, boter enkel 
mogen kopen op de openbare markten, en niet bij de landbouwers aan huis. 

339. 15 juli 1916 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse overheid bekend dat de personen die 
werken of leveringen gedaan hebben in de school of Herkenrodekazerne, hun rekening uiterlijk 22 
juli moeten inleveren. 

340. 20 juli 1916 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse militaire overheid het tijdstip bekend 
waarop de in Hasselt verblijvende meldingsplichtige burgers zich in augustus 1916 ter controle 
moeten aanbieden. 

341. 22 juli 1916 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt bekend dat gedroogde brandnetels tegen betaling ingeleverd 
kunnen worden. 

342. 26 juli 1916 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse overheid bekend dat schapen en 
lammeren voor 30 september geschoren moeten worden, en dat de wol moet ingeleverd worden 
voor 15 november, en dat verzoeken om graan op halm te mogen verkopen of om groene haver te 
maaien aan de Keizerlijke arrondissementsoverste gericht moeten worden. 

343. 31 juli 1916 
Duits, Nederlands 
De voorzitter van de provinciale oogstcommissie, Bazille, maakt de regels bekend voor het dorsen, 
het vervoeren en het malen van graan. 

344. 31 juli 1916 
Nederlands 
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De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse overheid bekend dat het verboden is 
late aardappelen nu al te rooien en ze als vroege aardappelen af te leveren. 

345. 31 juli 1916 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse overheid bekend dat men op 16 
augustus zijn paarden ter keuring voor inbeslagname moet aanbieden. 

346. 1 augustus 1916 
Duits, Nederlands 
De voorzitter van de provinciale oogstcommissie, Bazille, maakt de uitvoeringsmodaliteiten van 
de verordening over het broodgraan bekend. 

347. 1 augustus 1916 
Duits, Nederlands, Frans 
De Keizer vaardigt een proclamatie uit in verband met de oorlog en geeft een stand van zaken. 

348. 4 augustus 1916 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, verordent dat al wie de bevelen in verband met het 
aangeven of voortbrengen van paarden schendt, wordt bestraft met een gevangenisstraf of 
geldboete. 

349. 7 augustus 1916 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse overheid bekend dat de wol 
ongewassen moet ingeleverd worden, dat aanmeldingsbriefjes van weefsels en breiwerk gevraagd 
kunnen worden en dat men vijf Duitse mark moet betalen voor een duplicaat van een 
eenzelvigheidskaart. 

350. 9 augustus 1916 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, verordent dat er zuinig moet omgesprongen worden met 
room. 

351. 10 augustus 1916 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, bericht op bevel van de Duitse overheid dat landbouwers hun 
aardappelen goed moeten laten rijpen alvorens ze te rooien. 

352. 10 augustus 1916 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, herinnert de landbouwers eraan dat het niet is toegestaan om hun 
oogstwerklieden gedeeltelijk met graan te betalen. 

353. 10 augustus 1916 
Duits, Nederlands, Frans 
De Zivilkommisar maakt bekend dat overeenkomstig de verordening van 14 augustus 1915 alle 
oliehoudende zaden moeten aangegeven worden en herinnert de landbouwers eraan dat olie en vet 
schaars zijn en dat er voldoende oliehoudende gewassen gekweekt moeten worden. 

354. 12 augustus 1916 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, bericht dat huishoudens van zeven of meer personen die over een 
fruithof beschikken nog suiker kunnen verkrijgen om het fruit in te koken. 

355. 14 augustus 1916 
Duits, Nederlands, Frans 
Het militaire Textil-Beschaffungsamt verordent de voorraadopneming van weefsel, gemaakte en 
gebreide goederen en van lintwaren. 
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356. 19 augustus 1916 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse overheid bekend dat de haveroogst 
van dit jaar in beslag is genomen om de paarden te voederen. 

357. 16 en 18 augustus 1916 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, verordent de aangifte van de opbrengsten van de 
aardappeloogst van 1916, evenals de voorraden van de jaren voordien en maakt de wijzigingen 
betreffende de verordening van 21 juli 1916 bekend. 

358. 21 augustus 1916 
Duits, Nederlands 
De Keizerlijke arrondissementsoverste, von Fritsche, maakt de plaats en het tijdstip bekend 
waarop de meldingsplichtige inwoners van het arrondissement Hasselt zich in september 1916 ter 
controle moeten aanbieden. 

359. 22 augustus 1916 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, verordent de inbeslagname van fietsbanden. 

360. 22 augustus 1916 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, maakt de regels bekend in verband met de handel in 
textielgrondstoffen, half afgewerkte fabricaten, afgewerkte fabricaten en de afvalproducten van de 
textielindustrie. 

361. 22 augustus 1916 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, maakt de wijzigingen van de verordening van 16 maart 
1916 betreffende de verkoop van meststoffen bekend. 

362. 22 augustus 1916 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, maakt de aanvullingen bekend van de verordening van 19 
juli 1916 betreffende de aangifte van weefsels, gebreide goederen en lint. 

363. 23 augustus 1916 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse militaire overheid het tijdstip bekend 
waarop de in Hasselt verblijvende meldingsplichtige burgers zich in september 1916 ter controle 
moeten aanbieden. 

364. 24 augustus 1916 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, bericht over de nieuwe opruiming van de waterlopen. 

365. 28 augustus 1916 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, verordent dat het verboden is om ongeroomde melk aan 
dieren te voederen, uitgezonderd aan kalveren die jonger zijn dan veertien dagen. 

366. 28 augustus 1916 
Duits, Nederlands 
De militaire gouverneur van Limburg, Keim, maakt bekend dat het verboden is om aardappelen te 
rooien voor ze volledig rijp zijn. 

367. 28 augustus 1916 
Duits, Nederlands, Frans 
De plaatsvervangende bestuurschef, von Lutz, maakt de maximumprijzen voor suiker, melasse en 
suikerstroop uit het jaar 1916-1917 bekend. 
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368. 30 augustus 1916 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, maakt de maximumprijzen bekend van broodgranen, 
zemelen, meel en tarwebrood. 

369. 31 augustus 1916 
Duits, Nederlands 
De voorzitter van de provinciale oogstcommissie, Burchhard, maakt de regels bekend voor het 
aangeven van broodgraanvoorraden voor personen die niet onder de eerder uitgevaardigde 
verordening van 14 april 1916 vallen. 

370. September 1916 
Duits, Nederlands 
De kantonnale opzichter, D. Lenaerts, maakt het bericht uitgaande van het ministerie van 
wetenschap en kunsten bekend dat de leerplicht voor het schooljaar 1916-1917 vastlegt. 

371. 4 september 1916 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse overheid bekend dat men de 
toelating heeft om vanaf 15 september de laatste aardappelen te rooien en verbiedt om andere 
aardappelen dan die te klein zijn voor menselijk gebruik aan de varkens te voederen. 

372. 5 september 1916 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, maakt de voorwaarden bekend om goederen te vervoeren in 
het gebied van het Gouvernement-Generaal. 
373. 7 september 1916. 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, bericht aan de inwoners van Hasselt die aan controle onderworpen 
zijn, en die in de industrie te Genk, Beringen, Wonck of Luik werkzaam zijn, dat zij zich de eerste 
zondag van elke maand om 10 uur op het Meldeamt moeten aanbieden. 

374. 7 september 1916 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse militaire overheid de procedure 
bekend voor het bekomen van een rijwielverlof, van de verplichte aanmelding van fietsbanden, en 
het verbod om op identiteitskaarten reeds gebruikte foto’s te gebruiken. 

375. 7 september 1916 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, maakt de maximumprijzen voor aardappelen bekend. 

376. 11 september 1916 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, vaardigt een verbod uit op het vervoeren van aardappelen van het 
veld naar de woning zonder geleidebrief en stelt de aard en prijzen voor voeder voor hoenders en 
kippen vast. 

377. 7 en 12 september 1916 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, maakt bekend dat het Nationaal Komiteit wel moutkoffie uit 
gebrand koren mag verkopen ondanks het verbod op het branden van koren en dat er in september 
en oktober 1916 in het gebied van het Gouvernement-Generaal geen paarden mogen verkocht, 
gekocht of uitgevoerd worden. 

378. 14 september 1916 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, maakt de ter dood veroordeling van een burger en soldaat, 
beiden veroordeeld voor verraad, bekend. 
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379. 16 september 1916 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, maakt de regels betreffende de aangifte van zwavel en 
afgeleiden en asbest en afgeleiden bekend. 

380. 17 september 1916 
Duits, Nederlands 
De militaire gouverneur van Limburg, Keim, maakt bekend dat de termijn voor vrijwillige 
aflevering van fietsbanden wordt verlengd. 

381. 18 september 1926 
Duits, Nederlands 
De Keizerlijke arrondissementsoverste, von Fritsche, maakt de plaats en het tijdstip bekend 
waarop de meldingsplichtige inwoners van het arrondissement Hasselt zich in oktober 1916 
moeten aanmelden. 

382. 20 september 1916 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse overheid bekend dat alle schapen 
vóór 30 oktober moeten geschoren zijn. 

383. 21 september 1916 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt de procedure bekend voor het bekomen van toestemming 
om met de fiets te rijden en herinnert aan het verbod op het slachten van kalveren, aan de plicht 
om de duiven op te lijsten, het verbod op vogelvangst, behalve de lijstervangst tussen 14 
september en 15 november, en de inleverprijzen voor de vruchten van loofbomen. 

384. 22 september 1916 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, herinnert aan de verplichte aangifte van duiven zoals opgelegd in 
de verordening van de gouverneur-generaal van 22 juni 1916. 

385. 23 september 1916 
Nederlands 
De militaire gouverneur van Limburg, Keim, verklaart dat het ten strengste verboden is om de 
elektrische draden te beschadigen. 

386. 25 september 1916 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt het tijdstip bekend waarop de in Hasselt verblijvende 
meldingsplichtigen zicht ter controle moeten aanbieden. 

387. 25 september 1916 
Duits, Nederlands 
De plaatsvervangende voorzitter van het burgerlijk bestuur van de provincie Limburg, Burchhard, 
maakt bekend dat men spaarzaam moet zijn met de aardappelen en dat enkel de noodzakelijke 
hoeveelheid aan de varkens mag worden gegeven. 

388. 25 september 1916 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, verordent de verplichte aangifte van machines met al hun 
toebehoren. 

389. 25 september 1916 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, maakt de maximumprijzen bekend van broodgranen, 
zemelen, meel en tarwebrood. 

390. 27 september 1916 
Duits, Nederlands, Frans 
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De gouverneur-generaal, von Bissing, verordent dat bedrijven of winkels die inlandse 
levensmiddelen verkopen tegen hoge prijzen, en op die manier de bevolking uitbuiten, kunnen 
gesloten worden. 

391. 28 september 1916 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt bekend dat de Midden-Europese tijd zal ingaan vanaf 1 
oktober. 

392. 29 september 1916 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, vaardigt op bevel van de Duitse overheid een verbod uit op het 
snijden van scheuten van de teenwilg voordat die hun bladeren verloren hebben, en op de 
verwerking ervan zonder toelating; de burgemeester herinnert aan de verplichting om bij de 
aangifte van de slachting van kalveren een getuigschrift van de veearts te voegen en herinnert de 
bevolking aan de regels voor het oogsten en aangeven van zonnebloempitten. 

393. 30 september 1916 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, verordent de inbeslagname van staal. 

394. 1 oktober 1916 
Nederlands 
Professor Hoffman maakt de heropening van de Hogeschool te Gent bekend. 

395. 3oktober 1916 
Duits, Nederlands, Frans 
De leiding van het Kraftfahrwesens van het Gouvernement-Generaal, maakt bekend dat benzol 
alleen nog op schriftelijke aanvraag en tegen prijzen zoals aangekondigd op 18 juli wordt 
geleverd. 

396. 6 oktober 1916 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, vaardigt regels uit om de hondsdolheid te bestrijden. 

397. 6 oktober 1916 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, verordent het verbod om banketbakkerijwaren te bakken en 
gebiedt het meel uitsluitend aan te wenden om brood te bakken en zo in voedsel voor de bevolking 
te voorzien. 

398. 7 oktober 1916 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, deelt op bevel van de Duitse militaire overheid mee dat de uiterste 
dag en uur voor het aanvragen van getuigschriften met rijwieltoelating vastgesteld zijn op 10 
oktober, 18 uur. 

399. 7 oktober 1916 
Duits, Nederlands 
De voorzitter van de provinciale oogstcommissie, Bazille, bepaalt de termijn waarvóór het dorsen 
van het graan moet beëindigd zijn en corrigeert een aantal woorden in de bekendmaking van 31 
juli 1916. 

400. 9 oktober 1916 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, herinnert op bevel van de Duitse overheid de paardenbezitters 
eraan dat haver voor de paarden in het stadhuis aangevraagd moet worden. 

401. 10 oktober 1916 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt het reglement voor de verkoop van aardappelen bekend. 
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402. 5 en 10 oktober 1916 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, verordent een versoepeling van de verordening van 26 mei 
1916 in verband met vergaderingen van verenigingen met een kerkelijk, gezelligheids-, 
wetenschappelijk of beroepsdoel en verbiedt het gebruik van suiker, wortelen en rapen in de 
nijverheid. 

403. 12 oktober 1916 
Duits, Nederlands, Frans 
De voorzitter van het Duits burgerlijk bestuur van de provincie Limburg, Bazille, maakt het 
reglement van de boterhandel bekend. 

404. 7 en 12 oktober 1916 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, verordent dat alle voorraden boraks (soda) die binnen het 
gebied van het Gouvernement-Generaal voorhanden zijn en meer dan vijftig kilogram bedragen 
ten laatste op 1 november moeten worden binnengebracht en maakt bekend dat het gebied van de 
Kommandatur Maubeuge geen deel meer uitmaakt van het Gouvernement-Generaal, maar van de 
Etappen-Inspecties van het 1e en het 2e leger. 

405. 14 oktober 1916 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, verordent het spaarzaam gebruik van vlees en vet en 
vaardigt bijkomende regels voor de vleeskeuring uit. 
406. 14 oktober 1916 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, verordent aanvullingen op de verordening van 16 juli 1916 
betreffende de handel in textielgrondstoffen, half afgewerkte fabricaten, afgewerkte fabricaten en 
de afvalstoffen en verordent tevens aanvullingen op de verordening van 19 juli 1916 aangaande de 
inbeslagneming van weefsels, gemaakte en gebreide goederen en lintwaren. 

407. 14 en 15 oktober 1916 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, verordent dat huishoudens geen grote voorraden vlees 
mogen hebben. Deze moeten gedeeld worden met de bevolking. De bestuurschef van de 
gouverneur-generaal van België, von Sandt, stelt regels op in verband met het vlees afkomstig van 
zieke dieren. 

408. 18 oktober 1916 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse overheid de specificaties van de 
vereisten voor ingeleverde vruchten van loofbomen en van de verhoging van de prijzen bekend. 

409. 18 oktober 1916 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, verordent de aangifte van staande populieren in het gebied 
van het Gouvernement-Generaal en maakt aanpassingen aan de verordening van 22 augustus 1916 
aangaande de boterhandel bekend. 

410. 18 oktober 1916 
Duits, Nederlands 
Het Deutsches Meldeamt Hasselt maakt de plaats en het tijdstip bekend waarop de 
meldingsplichtige inwoners van het arrondissement Hasselt zich in november 1916 ter controle 
moeten aanbieden. 

411. 18 oktober 1916 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse overheid bekend dat er een 
vergadering van de Hasseltse landbouwers zal plaatsvinden op 24 oktober in het stadhuis. 
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412. 19 oktober 1916 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt de inrichting en het programma van de openbare kostenloze 
leergang van fruitboomteelt en moesteelt bekend. 

413. 20 oktober 1916 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, verbiedt de aan- en verkoop van metaalbewerkingmachines. 
414. 17 en 20 oktober 1916 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, maakt de aanvulling van de verordening van 10 augustus 
1915 betreffende de aangifte van rubberbanden, oude rubber, ruwe rubber en rubberafval bekend 
en verordent de registratie van verbrandingsmotoren. 

415. 20 oktober 1916 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, roept de personen op die leveringen of werken verricht hebben 
voor de woning van de bestuurder en van de opzienster van de gevangenis van Hasselt, om hun 
rekeningen voor te leggen. 

416. 23 oktober 1916 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, verordent een wijziging aan de verordening van 22 augustus 
1916 betreffende de handel in boter. De bestuurschef van het Gouvernement-Generaal, von Sandt, 
maakt de boterprijzen bekend. 

417. 24 oktober 1916 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, maakt de maximumprijzen voor graan en zemelen bekend 
en brengt het verbod in verband op het kopen, verkopen van paarden en het laten dekken van 
merries in herinnering. 

418. 25 oktober 1916 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse militaire overheid bekend dat er nog 
altijd rijwieltoelatingen zijn die nog niet werden opgehaald en dat het aantal en de omvang van de 
populierenstammen moet worden aangegeven. 

419. 25 oktober 1916 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse militaire overheid het tijdstip bekend 
waarop de in Hasselt verblijvende meldingsplichtige burgers zich in november 1916 ter controle 
moeten aanbieden. 

420. 25 oktober 1916 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, herinnert aan het verplicht aangeven van machines en toebehoren. 

421. 29 oktober 1916 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, verordent dat het verboden is om aardappelen aan het vee te 
voederen ten einde de burgerlijke bevolking van aardappelen te voorzien. 

422. 30 oktober 1916 
Duits, Nederlands 
Het hoofd van het burgerlijk bestuur, Bazille, verordent de bestrijding van hondsdolheid. 

423. 30 oktober 1916 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, bericht op bevel van de Duitse militaire overheid dat werklozen 
zich op 31 oktober in het stadhuis moeten aanbieden. 
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424. november 1916 
Duits, Nederlands, Frans 
De militaire dienst voor kanalen maakt vacatures bekend. 

425. 1 november 1916 
Nederlands 
Uittreksel uit ‘De landbouwer’ omtrent de slechte aardappeloogst en met richtlijnen voor 
landbouwers om aardappelen te vervangen door voederbieten als voedsel voor de varkens. 

426. 1 november 1916 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, maakt de reglementering in verband met de verdeling van 
aardappelen bekend. 

427. 2 november 1916 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt bekend dat alle paarden ouder dan drie jaar moeten worden 
aangegeven en dat alle populierenstammen moeten worden aangegeven. 

428. 3 november 1916 
Duits, Nederlands 
De militaire gouverneur van Limburg, Keim, verordent dat vette jonge stieren en ossen die vóór de 
eerste tandenwisseling staan voorlopig nog mogen geslacht worden. 

429. 4 november 1916 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, verordent de regels voor de inbeslagname van koper, tin, 
brons en geelkoper. 

430. 4 november 1916 
Nederlands 
De rector, professor P. Hofmans, maakt de inschrijvingsmogelijkheden bekend voor de onlangs 
opnieuw geopende Hogeschool te Gent. 

431. 9 november 1916 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse militaire overheid bekend dat het 
wagenverkeer verboden is in een deel van de Maastrichterstraat vanaf 13 november. 

432. 14 november 1916 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt de verplichting bekend om het hernemen van de arbeid door 
werklozen, of het zonder werk vallen van arbeiders, aan te geven. 

433. 15 november 1916 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, vaardigt een verordening uit die de Koninklijke Besluiten 
van 31 mei 1891 en van 10 januari 1896 in verband met de taalwetgeving aanvult waardoor een 
aantal gemeenten, waaronder het Limburgse Herstappe, geen Vlaamse gemeenten meer zijn. 

434. 17 november 1916 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, verordent een aanvulling van de verordening van 27 maart 
1916 betreffende de verkoop van kunstmeststoffen. 

435. 17 november 1916 
Duits, Nederlands 
Het Deutsches Meldeamt Hasselt maakt de plaats en het tijdstip bekend waarop de 
meldingsplichtige inwoners van het arrondissement Hasselt zich in december 1916 ter controle 
moeten aanbieden. 



Archief van Hasseltse affiches uit de Eerste Wereldoorlog 2500 
 

 50

436. 20 november 1916 
Duits, Nederlands 
De militaire gouverneur van Limburg, Keim, maakt bekend dat men minstens honderd meter van 
de elektrische draadversperring moet blijven, tenzij men op de nabijgelegen velden moet werken 
of werken moet uitvoeren die nergens anders kunnen worden uitgevoerd. 

437. 22 november 1916 
De gouverneur-generaal, von Bissing, maakt bekend dat het verboden is om halfsuiker, 
voederbieten, wortelen, rapen enz. te gebruiken in de nijverheid. 

438. 22 november 1916 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse militaire overheid het tijdstip bekend 
waarop in Hasselt verblijvende meldingsplichtige burgers zich in december 1916 ter controle 
moeten aanbieden. 

439. 25 november 1916 
Duits 
De gouverneur-generaal, von Bissing, maakt bekend dat er een volkstelling zal georganiseerd 
worden in het Duitse rijk. 
440. 26 november 1916 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse militaire overheid bekend dat alle 
meldingsplichtigen tussen 17 en 55 jaar oud zich op zaterdag 2 december moeten melden aan de 
Herkenrodekazerne in de Maastrichterstraat. 

441. 27 november 1916 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, maakt de maximumprijzen bekend van broodgranen, 
zemelen, meel en tarwebrood. 

442. 27 november 1916 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse militaire overheid bekend dat alle 
mannen tussen 17 en 55 jaar zich op 2 december ter controle moeten melden, uitgezonderd de 
opgesomde vrijgestelden. 

443. 28 november 1916 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, herinnert aan de regels inzake het gebruik van haver als 
paardenvoeder, en op het dorsen van de haver. 

444. 28 november 1916 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, bericht op bevel van de Duitse militaire overheid dat de 
notenbomen voor 5 december moeten worden aangegeven. 

445. 29 november 1916 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, verordent een nieuwe regeling betreffende de 
aardappelbevoorrading. 

446. 29 november 1916 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse militaire overheid bekend dat de 
vrijgestelden zich op 2 december niet op straat mogen begeven. 

447. 1 december 1916 
Duits, Nederlands, Frans 
Mededeling van het Duitse Gouvernement-Generaal over hoe de Belgische vluchtelingen in 
Engeland slecht behandeld worden. 
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448. 1 en 2 december 1916 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, maakt bekend dat suikerbieten waarvan men niet kan 
bewijzen dat ze reeds aangegeven werden, kunnen opgeëist worden. De bestuurschef van het 
Gouvernement-Generaal, von Sandt, stelt de maximumprijzen voor suikerbieten vast. 
449. 2 december 1916 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, maakt bekend dat voor het aanleggen of het veranderen van 
elektrische leidingen voor elektrische verlichting en drijfkracht toestemming vereist is van de 
Duitse overheid, behoudens een aantal uitzonderingen. 

450. 2 en 9 december 1916 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, maakt een correctie van de verordening van 22 augustus 
1916 in verband met het inbeslagnemen van fietsbanden bekend en verordent de aangifte van ijzer, 
gietijzer, staalschroot en van gegoten grondplaten en gieterijvormkasten. 

451. 9 december 1916 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt bekend dat er bij het stadsbestuur van Hasselt vacatures zijn 
voor twee politieagenten en drie hulpagenten. 

452. 12 december 1916 
Duits, Nederlands, Frans 
Mededeling van het Duitse Gouvernement-Generaal in verband met het vredesaanbod van de 
Centrale mogendheden en de redevoering van de Rijkskanselier. 

453. 12 en 13 december 1916 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, maakt bekend dat alle voorraden van lijm en gelatine groter 
dan vijftig kilogram moeten worden aangegeven en dat haver ook mag gebruikt worden voor het 
produceren van voedsel voor mensen. 

454. 13 december 1916 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, maakt de maatregelen bekend om te bezuinigen op 
brandstoffen en verlichtingsmiddelen. 

455. 13 december 1916 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, maakt de regels bekend voor de inbeslagname van 
huishoudelijke voorwerpen uit koper, tin, nikkel, geelkoper, brons en tombak. 

456. 13 december 1916 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, bericht op bevel van de Duitse overheid over de organisatie van de 
handel in haver in het arrondissement Hasselt. 

457. 18 december 1916 
Duits, Nederlands 
Het Deutsches Meldeamt Hasselt maakt het tijdstip en de plaats bekend waar de meldingsplichtige 
inwoners van het arrondissement Hasselt zich in januari 1917 ter controle moeten aanbieden. 

458. 19 december 1916 
Duits, Nederlands, Frans 
De plaatsvervangende stafchef, Sydow, maakt voor de gouverneur-generaal de maximumprijzen 
bekend van broodgranen, zemelen, meel en tarwebrood. 

459. 21 december 1916 
Nederlands 
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De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse overheid de regeling voor de 
betaling van fietsbanden bekend. 

460. 21 december 1916 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, bericht op bevel van de Duitse overheid over het verplicht 
aanbrengen van prijzen op levensmiddelen in de winkels, en over de administratieve 
verplichtingen voor het verzenden van klompen. 

461. 23 december 1916 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse militaire overheid het tijdstip bekend 
waarop de in Hasselt verblijvende meldingsplichtige burgers zich in januari 1917 ter controle 
moeten aanbieden. 

462. 27 december 1916 
Duits, Nederlands, Frans 
De plaatsvervangend gouverneur-generaal, von Huene, maakt bekend dat het arrondissement 
Bergen en het krijgsarrondissement Aarlen vanaf 1 januari 1917 respectievelijk afhangen van de 
Etappe-inspectie van het eerste leger en van het vijfde leger. 

463. 30 december 1916 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse militaire overheid bekend dat 
landbouwers hun boter niet meer aan huis mogen verkopen of ze aan de plaatselijke verbruikers 
afleveren. 

464. 30 december 1916 
Duits, Nederlands, Frans 
De plaatsvervangende gouverneur-generaal, von Huene, generaal bij de infanterie, maakt de regels 
bekend in verband met de aangifte en inbeslagname van afgewerkte producten uit koper, tin, 
nikkel of uit een legering van deze metalen in handels- en nijverheidsbedrijven. 

465. 31 december 1916 
Duits, Nederlands, Frans 
De plaatsvervangende gouverneur-generaal, von Huene, generaal bij de infanterie, maakt regels 
bekend over het reizen naar het etappengebied en het verbod om private telegrammen te sturen 
naar het etappengebied. 

466. 31 december 1916 
Duits, Nederlands, Frans 
De plaatsvervangende gouverneur-generaal, von Huene, generaal bij de infanterie, maakt bekend 
dat 37 personen werden aangehouden die op 6 december met geweld probeerden om Nederlands 
gebied te bereiken. 30 personen werden ter dood veroordeeld door een krijgsraad te velde. 

467. 3 januari 1917 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse overheid bekend welke regels van 
kracht zijn betreffende het laten dekken van merries en de handel in paarden, en wanneer de 
aanvragen voor de aankoop van haver moeten gebeuren. 

468. 5 januari 1917 
Duits, Nederlands, Frans 
De plaatsvervangende gouverneur-generaal, von Huene, vaardigt een verordening uit betreffende 
het laten dekken van merries en het laten castreren van hengsten. 

469. 5 januari 1917 
Duits, Nederlands, Frans 
De plaatsvervangende gouverneur-generaal, von Huene, vaardigt een verordening uit betreffende 
de aangifte van vuurvaste steen, en een verordening houdende maatregelen om openbare veiligheid 
te verzekeren. 
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470. 14 januari 1917 
Duits, Nederlands 
De voorzitter van het Duits burgerlijk bestuur in Limburg, Bazille, maakt de maximumprijzen 
bekend van de suiker uit de oogst 1916-1917 in de kleinhandel. 

471. 18 januari 1917 
Duits, Nederlands, 
Het Deutsches Meldeamt Hasselt maakt de data bekend waarop de meldingsplichte inwoners van 
het arrondissement Hasselt, zich in februari ter controle moeten aanbieden. 

472. 19 januari 1917 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse overheid bekend dat beenderen niet 
mogen vermalen worden om als hoendervoeder verkocht te worden, maar dat zij aan de opkopers 
van de Oelzentrale geleverd moeten worden. 

473. 20 januari 1917 
Duits, Nederlands, Frans 
De plaatsvervangende gouverneur-generaal, von Winterfeldt, maakt de maximumprijzen bekend 
van broodgranen, zemelen, meel en tarwebrood. 

474. 20 januari 1917 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse overheid bekend dat elke 
verandering in de veestapel onmiddellijk gemeld moeten worden. 

475. 24 januari 1917 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse overheid het tijdstip bekend waarop 
de in Hasselt wonende meldingsplichtigen zich in februari 1917 ter controle moeten aanbieden. 

476. 31 januari 1917 
Nederlans 
De burgemeester, F. Portmans, bericht op bevel van de Duitse overheid over het bekomen van 
zaaigoed voor haver. 

477. 1 februari 1917 
Duits, Nederlands, Frans 
De plaatsvervangende gouverneur-generaal, von Heune, vaardigt een verordening uit, houdende de 
uiterste termijn voor het dorsen van oliehoudende zaden. 

478. 2 februari 1917 
Duits, Nederlands, Frans 
De voorzitter van het Duits burgerlijk bestuur in Limburg, Bazille, brengt de bepalingen van het 
provinciaal reglement van 20 juli 1892 op de koepokinentingen in herinnering. 

479. 5 februari 1917 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, vestigt op bevel van de Duitse overheid de aandacht van de 
inwoners op de verplichting om hun voorwerpen in koper, tin en nikkel aan te geven. 

480. 7 februari 1917 
Duits 
De Koninklijke en Keizerlijke Oostenrijks-Hongaarse commissaris maakt bekend dat de 
dienstplichtige onderdanen van Oostenrijk-Hongarije en van Bosnië-Herzegovina zich voor 
keuring moeten aanbieden. 

481. 7 februari 1917 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, vaardigt een verordening uit betreffende het gebruik van 
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niervet van runderen en schapen, en een verordening betreffende de fabricage en de verkoop van 
zeep. 

482. 8 februari 1917 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse militaire overheid bekend hoe de 
terugkeer van naar Duitsland weggevoerde werklozen moet aangevraagd worden, en welke 
documenten ingeleverd moeten worden bij de noodslachting van een kalf. 

483. 10 februari 1917 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, vaardigt een verordening uit betreffende het strovlas, het 
bewerkt vlas en vlasklodden. 

484. 12 februari 1917 
Nederlands, Frans 
De burgemeester, F. Portmans, vaardigt een politieverordening uit betreffende de viering van 
Vastenavond. 

485. 13 februari 1917 
Duits, Nederlands 
De militaire gouverneur van Limburg, Keim, vaardigt een verordening uit betreffende het aanslaan 
van het kreupelhout in de bossen. 

486. 14 februari 1917 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal vaardigt een verordening uit houdende maatregelen ter bezuiniging van 
brandstof en verlichting, en maakt bekend dat met het oog op de besparing van kolen, de 
onderwijsinstellingen tot nader order gesloten worden. 

487. 14 februari 1917 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, vaardigt een verordening uit houdende verplichting van de 
aangifte van voorraden zakken in textiel, en houdende regeling van de handel in producten in 
zakken. 

488. 17 februari 1917 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, vaardigt een verordening uit houdende verbod om 
industriële activiteiten voort te zetten zonder toelating van de bestuurschef van de Afdeling Handel 
en Nijverheid van het Gouvernement-Generaal. 

489. 17 februari 1917 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, vaardigt een verordening uit betreffende de handel in 
producten uit dierlijke en plantaardige vezels, in afgewerkt producten uit die materialen, en in 
afvalproducten daarvan (14 februari 1917), en een verordening betreffende de bevoegdheid van de 
oliecentrale in België (17 februari 1917). 

490. 17 februari 1917 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse militaire overheid de modaliteiten 
bekend voor het postverkeer met de Belgische werklieden in Noord-Frankrijk. 

491. 18 februari 1917 
Duits, Nederlands 
Het Deutsches Meldeamt Hasselt maakt de plaats en het tijdstip bekend waarop de 
meldingsplichtige inwoners van het arrondissement Hasselt zich in maart 1917 ter controle moeten 
aanbieden. 
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492. 20 februari 1917 
Duits, Nederlands 
De voorzitter van het Duits burgerlijk bestuur in Limburg, Bazille, maakt de verhoging bekend van 
de maximumkleinhandelsprijzen voor suiker van de oogst 1916-1917. 

493. 23 februari 1917 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse militaire overheid het tijdstip bekend 
waarop de in Hasselt verblijvende meldingsplichtige burgers zich in maart 1917 ter controle 
moeten aanbieden. 

494. 23 februari 1917 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse overheid bekend dat voor het rooien 
van kreupelhout uit bossen een toelating van de Keizerlijke arrondissementsoverste nodig is. 

495. 23 februari 1917 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse overheid bekend dat de hengsten 
ouder dan twee jaar en die niet waardevol zijn voor de kweek vóór het einde van februari 
gecastreerd moeten worden. 

496. 26 februari 1917 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse overheid bekend dat wapens en 
springstoffen ingeleverd moeten worden, en hoe toelatingen voor het gebruik van rijwielen 
aangevraagd moeten worden. 

497. 27 februari 1917 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, vaardigt een verordening uit betreffende de verhoging van 
de maalgraad, en maakt de maximumprijzen bekend voor broodgraan, meel, zemelen en 
tarwebrood. 

498. 27 februari 1917 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, vaardigt een verordening uit betreffende de aangifte van 
banden voor motorfietsen 

499. 1 maart 1917 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse overheid bekend dat voor het 
omploegen van met gerst bezaaide akkers de toelating van de Duitse overheid nodig is. 

500. 3 maart 1917 
Duits, Nederlands, Frans 
Het Duitse Gouvernement-Generaal in België maakt een mededeling bekend betreffende de 
ontvangst van een afvaardiging van de Raad van Vlaanderen door de Duitse rijkskanselier in 
Berlijn 

501. 7 maart 1917 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, maakt bekend dat de prijzen voor de aardappelen van de 
oogst van 1917 hoger zullen liggen dan in het voorgaande jaar, en roept de landbouwers op om 
meer aardappelen te planten. 

502. 7 maart 1917 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse overheid bekend waar de 
aangifteformulieren voor vervoer met zakken of met producten uit dierlijk en plantaardige vezels, 
aangevraagd moeten worden. 
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503. [maart 1917] 
Nederlands 
De dienstdoend burgemeester, J. Roelants, roept landbouwers en hoveniers op om erwten en bonen 
en andere groenten te planten. 

504. 8 maart 1917 
Nederlands 
De dienstdoende burgemeester, J. Roelants, maakt op bevel van de Duitse overheid bekend dat 
verzoekschriften enkel gericht mogen worden aan de ter zake bevoegde dienst, dat elke 
verandering in de paardenstapel moet aangegeven worden, en dat er geen toelating vereist is voor 
het kappen van haaghout. 

505. 12 maart 1917 
Nederlands 
De dienstdoende burgemeester, J. Roelants, maakt op bevel van de Duitse overheid de nieuwe 
boterrantsoenen bekend, en maakt bekend dat nalatigheid in het aangeven van veranderingen in de 
veestapel bestraft zal worden. 

506. 13 maart 1917 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, vaardigt een verordening uit betreffende het postverkeer met 
het Etappegebied. 

507. 15 maart 1917 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, vaardigt een verordening uit betreffende de bestrijding van 
schurft bij paarden en andere eenhoevigen. 

508. 15 maart 1917 
Duits, Nederlands, Frans 
De heer Brinckman, maakt in naam van de oliecentrale in België voorschriften bekend voor de 
handel in zeep. 

509. 16 november 1917 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, vaardigt een verordening uit waarin hij modaliteiten voor de 
inbeslagname van bomen in bossen vastlegt, en een verordening houdende verbod op het bezit, de 
handel in, en het gebruik van vuurwerk. 

510. 16 maart 1917 
Nederlands 
De dienstdoende burgemeester, J. Roelants, maakt op bevel van de Duitse overheid bekend dat 
vanaf 20 maart schietoefeningen gehouden zullen worden op het schietveld te Zonhoven. 

511. 18 maart 1917 
Duits, Nederlands 
Het Deutsches Meldeamt Hasselt maakt de plaats en het tijdstip bekend waarop de 
meldingsplichtige inwoners van het arrondissement Hasselt zich in april 1917 ter controle moeten 
aanbieden. 

512. 19 maart 1917 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, vaardigt een verordening uit betreffende het verkeer van 
voertuigen die geschikt zijn om goederen of brieven te smokkelen. 

513. 20 maart 1917 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, vaardigt een verordening uit houdende modaliteiten voor 
het aanslaan van bomen in bossen. 
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514. 20 maart 1917 
Nederlands 
De dienstdoende burgemeester, J. Roelants, maakt op bevel van de Duitse overheid bekend dat 
bevroren en ontstoken aardappelen aan de oliecentrale te Brussel geleverd moeten worden, en dat 
de dorsmachines moeten aangegeven worden. 
515. 21 maart 1917 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, vaardigt een verordening uit betreffende de inbeslagname 
van wissen en schors van wissen. 

516. 21 maart 1917 
De dienstdoend burgemeester, J. Roelants, bericht over de aankoop van plantaardappelen door 
particulieren. 

517. 23 maart 1917 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, maakt de maximumprijzen voor broodgranen, meel, 
zemelen en tarwebrood bekend. 

518. 23 maart 1917 
Nederlands 
De dienstdoende burgemeester, J. Roelants, maakt bekend dat vanaf april ook de weerbare Belgen 
geboren in de periode 1877-1884 en in 1890, zich bij de maandelijkse controle moeten aanbieden. 

519. 23 maart 1917 
Nederlands 
De dienstdoende burgemeester, J. Roelants, maakt op bevel van de Duitse overheid het tijdstip 
bekend waarop de in Hasselt verblijvende meldingsplichtige burgers zich in april 1917 ter controle 
moeten aanbieden. 

520. 24 maart 1917 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, vaardigt een verordening uit op de registratie van de 
landbouwgronden in het jaar 1917. 

521. 24 maart 1917 
Nederlands 
De dienstdoende burgemeester, J. Roelants, maakt op bevel van de Duitse overheid bekend dat de 
landbouwers in 1917 minstens zoveel grond met aardappelen moeten beplanten als in 1916. 

522. 24 maart 1917 
Nederlands 
De dienstdoende burgemeester, J. Roelants, maakt op bevel van de Duitse overheid bekend dat de 
aanvragen voor het laten dekken van de merries ingediend kunnen worden. 

523. 26 maart 1917 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, vaardigt een verordening uit betreffende het opkopen van 
het graan en het meel uit het oogstjaar 1916 door het Nationaal Hulp- en Voedingscomiteit. 
524. 26 maart 1917 
Duits 
De militaire gouverneur van Limburg, Keim, maakt bekent dat de Duitse dienstplichtigen zich ter 
keuring moeten aanbieden. 

525. 27 maart 1917 
Duits, Nederlands, Frans 
De dienstdoende burgemeester, J. Roelants, maakt op bevel van de Duitse overheid het nieuwe 
boterrantsoen voor de producenten van boter bekend. 

526. 28 maart 1917 
Duits, Nederlands, Frans 
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De chef van vrachtvervoer bij het Gouvernement-Generaal, de la Croix, maakt bekend dat het 
Benzolvertriebsgesellschaft vanaf 1 april benzolspiritus zal verkopen als brandstof. 

527. 30 maart 1917 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, vaardigt een verordening uit betreffende het gebruik van de 
zomertijd van 16 april tot en met 17 september 1917. 

528. 3 april 1917 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, vaardigt een verordening uit betreffende de bestraffing van 
het bezit van wapens of munitie, en een verordening betreffende het verhalen van eventuele 
straffen of vergoedingen opgelegd aan meldingsplichtigen op hun vermogen in België. 

529. 3 april 1917 
Nederlands 
De dienstdoende burgemeester, J. Roelants, maakt op bevel van de Duitse overheid bekend dat 
plantaardappelen enkel met een geleidebrief vervoerd mogen worden. 

530. 3 april 1917 
Nederlands 
Werklieden zonder job, of die meer zouden willen verdienen worden opgeroepen zich in Sint-
Truiden, Tongeren of Hasselt aan te melden om een nieuwe job te krijgen. 

531. 7 april 1917 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, vaardigt een verordening uit betreffende 
besparingsmaatregelen voor brandstof en voor verlichting. 

532. 7 april 1917 
Nederlands 
De dienstdoende burgemeester, J. Roelants, maakt op bevel van de Duitse overheid bekend dat 
met broodgraan bezaaide velden niet mogen omgeploegd worden zonder toelating. 
533. 10 april 1917 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, maakt de straffen bekend die toegepast kunnen worden voor 
het beschadigen van installaties van telegraaf, telefoon en spoorwegen. 

534. 12 april 1917 
Duits, Nederlands 
De voorzitter van het Duits burgerlijk bestuur in Limburg, Bazille, maakt bekend dat er 
ingangsexamens georganiseerd worden voor de provinciale vroedvrouwenschool. 

535. 13 april 1917 
Duits, Nederlands 
De militaire gouverneur van Limburg, Keim, maakt modaliteiten bekend voor de inbeslagname 
van kreupelhout in bossen. 

536. 13 april 1917 
Duits, Nederlands 
De voorzitter van het Duits burgerlijk bestuur in Limburg, Bazille, brengt de inhoud van het 
Koninklijk Besluit van 15 augustus 1906 op de bescherming van de insectenetende vogels in 
herinnering. 

537. 17 april 1917 
Duits, Nederlands, Frans 
De plaatsvervangende gouverneur-generaal, von Zwehl, vaardigt een verordening uit betreffende 
het vervoer van goederen naar stations aan de Belgisch-Duitse grens (15 april) en een verordening 
betreffende de aangifte van houtvoorraden (17 april). 
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538. 17 april 1917 
Duits, Nederlands 
De voorzitter van het Duits burgerlijk bestuur in Limburg, Bazille, maakt bekend dat de voor 
landbouw gebruikte gronden moeten aangegeven worden. 

539. 20 april 1917 
Duits, Nederlands 
De voorzitter van het Duits burgerlijk bestuur in Limburg, Bazille, vestigt de aandacht op de 
vervalste bouillons zonder voedingswaarde die in de handel worden aangeboden. 

540. 24 april 1917 
Nederlands 
De dienstdoend burgemeester, J. Roelants, maakt op bevel van de Duitse militaire overheid het 
tijdstip bekend waarop de in Hasselt verblijvende meldingsplichtige burgers zich in mei 1917 ter 
controle moeten aanbieden. 

541. 24 april 1917 
Nederlands 
Werklieden wordt een job in Duitsland aangeboden. 

542. 25 april 1917 
Nederlands 
De dienstdoende burgemeester, J. Roelants, maakt bekend dat de schapen geschoren moeten 
worden voor het einde van mei, en dat de wol moet aangegeven worden. 

543. 26 april 1917 
Duits, Nederlands, Frans 
De plaatsvervangende gouverneur-generaal, von Zwehl, vaardigt een verordening uit betreffende 
het uitoefenen van de bevoegdheden van de bestendige deputaties van de provincieraden, door de 
respectievelijke voorzitters van het burgerlijk bestuur in de provincie. 

544. 26 april 1917 
Duits, Nederlands, Frans 
De plaatsvervangende gouverneur-generaal, von Zwehl, vaardigt een verordening uit betreffende 
de registratie van de gronden die voor de landbouw gebruikt worden, en maakt bekend dat het 
verboden is op enige manier contact te nemen met de bemanning van vliegtuigen of ballons van 
vijandige staten, en dat voorwerpen die eruit worden geworpen, moeten worden aangegeven. 

545. 27 & 30 april 1917 
Duits, Nederlands, Frans 
De plaatsvervangende gouverneur-generaal, von Winterfeldt, maakt de maximumprijzen voor 
broodgranen, meel en tarwebrood bekend en de plaatsvervangende gouverneur-generaal von 
Zwehl maakt de straffen bekend op de smokkel van waren door de elektrische draad. 

546. 30 april 1917 
Nederlands 
De dienstdoende burgemeester, J. Roelants, bericht op bevel van de Duitse overheid over het 
sluiten der herbergen naar aanleiding van het verdwijnen van negen jongens. 

547. 1 mei 1917 
Duits, Nederlands, Frans 
De plaatsvervangende gouverneur-generaal, von Winterfeldt, vaardigt een verordening uit 
betreffende het reizigersverkeer. 

548. 2 mei 1917 
Nederlands 
De dienstdoende burgemeester, J. Roelants, maakt op bevel van de Duitse overheid bekend dat 
pikdraad en gladde ijzerdraad moeten ingeleverd worden. 

549. 4 mei 1917 
Nederlands 
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De dienstdoende burgemeester, J. Roelants, maakt op bevel van de Duitse militaire overheid 
bekend dat bezitters van een nachtpas die op het stadssecretariaat moeten laten stempelen. 

550. 5 & 8 mei 1917 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Falkenhausen, vaardigt een verordening uit betreffende het vervoer 
van fruit en groenten, en de bestuurschef bij het Gouvernement-Generaal vaardigt een 
uitvoeringsbesluit bij die verordening uit. 

551. 23 september, 7 & 8 mei 1917 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Bissing, vaardigt een verordening uit betreffende de handel in 
inlandse levensmiddelen en veevoeders; de gouverneur-generaal, von Falkenhausen, vaardigt een 
verordening uit betreffende de bestrijding van de woekerhandel, en de bestuurschef bij het 
Gouvernement-Generaal, von Sandt, maakt bekend dat de voorzitters van het burgerlijk bestuur in 
elke provincie moeten toezien op de naleving van deze verordeningen. 

552. 8 mei 1917 
Nederlands 
De dienstdoende burgemeester, J. Roelants, maakt op bevel van de Duitse militaire overheid 
bekend dat wie geen nachtpas heeft vanaf 21 uur binnen moet blijven. 

553. 10 mei 1917 
Nederlands 
De dienstdoende burgemeester, J. Roelants, maakt op bevel van de Duitse militaire overheid 
bekend dat de handel in eieren vrij blijft, en dat zeep in de kleinhandel enkel nog in pakken onder 
banderol verkocht mag worden. 

554. 11 mei 1917 
Duits, Nederlands 
De gouverneur-generaal, von Falkenhausen, vaardigt een verordening uit betreffende de aangifte 
van pijnbomen, lorken en dennen. 

555. 11 mei 1917 
Duits, Nederlands 
De gouverneur-generaal, von Falkenhausen, vaardigt een verordening uit betreffende de aangifte 
van populieren-, olmen- en essenstammen. 

556. 12 mei 1917 
Duits, Nederlands 
De voorzitter van het Duits burgerlijk bestuur in Limburg, Bazille, maakt bekend dat er een 
examen wordt ingericht voor onderwijzers. 

557. 12 mei 1917 
Nederlands 
De dienstdoende burgemeester, J. Roelants, maakt op bevel van de Duitse militaire overheid de 
namen bekend van inwoners van Hasselt die bestraft werden omdat zij zonder nachtpas na 21 uur 
nog op straat waren. 

558. 12 mei 1917 
Nederlands 
De dienstdoende burgemeester, J. Roelants, herinnert de inwoners aan hun plicht de straten van de 
stad zuiver te houden. 

559. 15 mei 1917 
Duits, Nederlands 
De voorzitter van het Duits burgerlijk bestuur in Limburg, Bazille, maakt bekend dat het 
suikerrantsoen van juni tot september verhoogd wordt. 

560. 16 mei 1917 
Duits 
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De Koninklijke en Keizerlijke commissaris, Frankenstein, maakt bekend dat de dienstplichtige 
onderdanen van Oostenrijk-Hongarije en van Bosnië-Herzegovina zich voor keuring moeten 
aanbieden. 

561. 17 mei 1917 
Nederlands 
De dienstdoende burgemeester, J. Roelants, maakt op bevel van de Duitse militaire overheid 
bekend dat het verboden is om eendeneieren te zoeken. 

562. 18 mei 1917 
Duits, Nederlands 
Het Deutsches Meldeamt Hasselt maakt de plaats en het tijdstip bekend waarop de 
meldingsplichtige inwoners van het arrondissement Hasselt zich in juni 1917 voor controle moeten 
aanbieden. 

563. 19 mei 1917 
Duits, Nederlands 
De etappecommandant, Backhausen, looft een beloning uit voor wie inlichtingen kan verschaffen 
die kunnen leiden tot het vinden en aanhouden van de moordenaar van een Duitse soldaat. 

564. 23 mei 1917 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Falkenhausen, vaardigt een verordening uit betreffende de verplichte 
aangifte van matrassen en kussens en de inbeslagname van de wol in matrassen en kussens. 

565. 23 mei 1917 
Nederlands 
De dienstdoende burgemeester, J. Roelants, maakt op bevel van de Duitse overheid bekend dat 
met gerst bezaaide akkers niet mogen omgeploegd worden zonder toelating van de Duitse 
overheid. 

566. 23 mei 1917 
Nederlands 
De dienstdoende burgemeester, J. Roelants, maakt op bevel van de Duitse militaire overheid 
bekend dat de pikdraden en gladde draden uiterlijk tegen 31 mei moeten ingeleverd worden, en dat 
de nachtpassen die door de Keizerlijke arrondissementsoverste werden uitgegeven, vóór 10 juni 
vernieuwd moeten worden. 

567. 22 & 25 mei 1917 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Falkenhausen, vaardigt een verordening uit betreffende de maalgraad 
en maakt de maximumprijzen van broodgranen, zemelen, meel en tarwebrood bekend. 

568. 25 mei 1917 
Duits, Nederlands 
De voorzitter van het Duits burgerlijk bestuur in Limburg, Bazille, maakt bekend dat er 
ingangsexamens georganiseerd worden voor de rijksnormaalscholen voor onderwijzers en voor 
onderwijzeressen. 

569. 26 mei 1917 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Falkenhausen, vaardigt een verordening uit betreffende de verplichte 
aangifte en de inbeslagname van chemische producten. 

570. 26 mei 1917 
Nederlands 
De dienstdoende burgemeester, J. Roelants, maakt op bevel van de Duitse militaire overheid het 
tijdstip bekend waarop de in Hasselt verblijvende meldingsplichtige burgers zich in juni 1917 ter 
controle moeten aanbieden. 



Archief van Hasseltse affiches uit de Eerste Wereldoorlog 2500 
 

 62

571. 31 mei 1917 
Duits, Nederlands 
De voorzitter van het Duits burgerlijk bestuur in Limburg, Bazille, vaardigt een regeling uit 
betreffene de examens en de bekwaamheidsgetuigschriften voor het lesgeven aan lagere 
normaalscholen, lagere scholen en avondscholen. 

572. 2 juni 1917 
Nederlands 
De dienstdoende burgemeester, J. Roelants, maakt op bevel van de Duitse overheid, bekend dat 
men aangifte moet doen van populieren en dennen. 

573. 3 & 5 juni 1917 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Falkenhausen, vaardigt een verordening uit houdende verbod om 
koren van de oogst 1917 op halm te verkopen, en een verordening betreffende het inleveren van 
voederrogge. 

574. 5 juni 1917 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Falkenhausen, maakt bekend dat slachtvee alleen binnen het gebied 
van het Gouvernement-Generaal per trein of schip vervoerd mag worden, en dat daarvoor een 
geleidebrief vereist is. 

575. 7 juni 1917 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Falkenhausen, vaardigt een verordening uit betreffende 
huisslachtingen van runderen, kalveren, varkens, schapen en geiten. 

576. 7 juni 1917 
Nederlands 
De dienstdoende burgemeester, J. Roelants, maakt op bevel van de Duitse overheid bekend dat het 
verboden is geld te geven aan Duitse soldaten die niet kunnen aantonen gemachtigd te zijn om dat 
geld te innen. 

577. 8 juni 1917 
Nederlands 
De voordelen die de Belgische werklieden genieten die hun arbeidscontract in Duitsland 
vernieuwen, worden bekend gemaakt. 

578. 10 juni 1917 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Falkenhausen, vaardigt een verordening uit tegen de woekerhandel, 
in het bijzonder in voedingsmiddelen en veevoeders. 

579. 9 & 10 juni 1917 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Falkenhausen, vaardigt een verordening uit betreffende de handel in 
vroege aardappelen, en de bestuurschef bij het Gouvernement-Generaal, von Sandt, vaardigt de 
uitvoeringsbesluiten bij de verordening uit. 

580. 11 juni 1917 
Nederlands 
De dienstdoende burgemeester, J. Roelants, maakt op bevel van de Duitse overheid bekend dat de 
matrassen en kussens die wol bevatten uiterlijk op 20 juni 1917 moeten aangegeven worden. 

581. 16 juni 1917 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Falkenhausen, vaardigt een verordening uit betreffende de 
inbeslagname en het gebruik van de gerst en de moutkiemen van het oogstjaar 1917. 
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582. 18 juni 1917 
Nederlands 
De dienstdoende burgemeester, J. Roelants, maakt op bevel van de Duitse overheid de maximale 
voortbrengingsprijzen bekend van fruit en groenten en maakt bekend dat het verboden is om haver 
te maaien als groenvoer. 

583. 18 juni 1917 
Duits, Nederlands 
Het Deutsches Meldeamt Hasselt maakt de plaats en het tijdstip bekend waarop de 
meldingsplichtige inwoners van het arrondissement Hasselt zich in juli 1917 ter controle moeten 
aanbieden. 

584. 20 juni 1917 
Duits, Nederlands 
De militaire gouverneur van Limburg, von Brauchtisch, trekt zijn verordening van 4 maart 1917 
over het slachten van kalveren en varkens in. 

585. 16 & 23 juni 1917 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Falkenhausen, vaardigt een verordening uit betreffende de 
inbeslagname en het gebruik van cichorei en betreffende de schatting van de opbrengst van het 
koren. 

586. 25 juni 1917 
Nederlands 
De dienstdoende burgemeester, J. Roelants, maakt op bevel van de Duitse militaire overheid het 
tijdstip bekend waarop de in Hasselt verblijvende meldingsplichtige burgers zich in juli 1917 ter 
controle moeten aanbieden. 

587. 25 juni 1917 
Nederlands 
De dienstdoende burgemeester, J. Roelants, maakt op bevel van de Duitse overheid bekend dat 
gedroogde brandnetels en pitten van fruit tegen betaling ingeleverd kunnen worden. 

588. 17 & 26 juni 1917 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Falkenhausen, vaardigt een verordening uit in verband met de 
strafbepalingen die gelden bij het overtreden van regels die uitgevaardigd werden voor de 
oorlogseconomie, en hij maakt de maximumprijzen bekend van broodgranen, meel, zemelen en 
tarwebrood. 

589. 26 & 30 juni 1917 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Falkenhausen, vaardigt een verordening uit betreffende de 
inbeslagname van rubberen biljartbanden en van voertuigbanden, en betreffende de aangifte van 
rijtuigen en van getuig voor rijpaarden. 

590. 2 juli 1917 
Duits, Nederlands, Frans 
De voorzitter van het Duits burgerlijk bestuur in Limburg, Bazille, herinnert de gemeentebesturen 
en andere belanghebbenden aan de bepalingen van het provinciaal reglement op de 
koepokinenting. 
591. 3 juli 1917 
Nederlands 
De dienstdoende burgemeester, J. Roelants, maakt op bevel van de Duitse overheid de vastgestelde 
prijzen van groenten bekend waaraan producenten mogen verkopen. 

592. 3 juli 1917 
Nederlands 
De dienstdoende burgemeester, J. Roelants, maakt op bevel van de Duitse overheid bekend dat 
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twee slagerswinkels in Hasselt wegens verkoop tegen buitensporig hoge prijzen, voor vier weken 
gesloten blijven. 

593. 4 juli 1917 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Falkenhausen, maakt bekend dat de keizer nieuwe chefs heeft 
aangesteld voor het burgerlijk bestuur in Vlaanderen, voor het burgerlijk bestuur in Wallonië en 
voor de afdeling financiën bij de gouverneur-generaal. 

594. 20 & 27 juni & 6 juli 1917 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Falkenhausen, vaardigt verordingen uit inzake de samenstelling en 
vorm van handelsgewichten, inzake de aangifte van drijfriemen en drijfkabels, en inzake de 
inbeslagname van gezaagd hout. 

595. [7 juli 1917] 
De Duitse overheid roept op om pitten van steenfruit en van citroenen in het gemeentehuis af te 
leveren tegen betaling. 

596. 10 en 14 juli 1917 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Falkenhausen, verordent een verbod op de verkoop van landkaarten 
en de aangifte van het vermogen van onderdanen van vijandelijke staten in België. 

597. 27 juni en 11 juli 1917 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Falkenhausen, verordent de verplichte aangifte van een aantal 
farmaceutische stoffen en maakt de maximumprijzen bekend van gedorst koren, meel en 
tarwebrood. 

598. 11 juli 1917 
Nederlands 
De voorzitter van het Duits burgerlijk bestuur in Limburg, Bazille, maakt de datum en plaats 
bekend waarop de prijskampen voor beren (varkens) zullen doorgaan. 

599. 14 juli 1917 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Falkenhausen, maakt de regels bekend die van toepassing zijn op de 
accijnzen op tabak. 
600. 15 juli 1917 
Duits, Nederlands 
De voorzitter van de Provinciale Oogstcommissie, Bazille, maakt bekend dat het vervoer van 
broodgraan zonder geleidebrief verboden is. 

601. 18 juli 1917 
Duits, Nederlands 
Het Deutsches Meldeamt Hasselt maakt de plaats en het tijdstip bekend waarop de 
meldingsplichtige inwoners van het arrondissement Hasselt zich in augustus 1917 ter controle 
moeten aanbieden. 

602. 18 juli 1917 
Nederlands 
De dienstdoende burgermeester, J. Roelants, maakt op bevel van de Duitse overheid de prijzen 
bekend voor producenten van diverse fruitsoorten 

603. 18 juli 1917 
Nederlands 
De dienstdoende burgemeester, J. Roelants, maakt op bevel van de Duitse overheid bekend dat een 
slagerswinkel in Hasselt wegens woekerhandel voor vier weken gesloten wordt. 
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604. 19 juli 1917 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Falkenhausen, verordent de inbeslagname van het gemaaide graan 
van de oogst 1917. 

605. 19 juli 1917 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Falkenhausen, verordent de modaliteiten voor het malen en 
vervoeren van graan. 

606. 19 juli 1917 
Nederlands 
De dienstdoende burgemeester, J. Roelants, maakt op bevel van de Duitse overheid bekend dat 
tabakskwekers de met tabak beplante percelen en het aantal planten moet aangeven. 

607. 19 juli 1917 
Nederlands 
De dienstdoende burgemeester, J. Roelants, maakt op bevel van de Duitse militaire overheid 
bekend dat het getuig voor rijtuigen en de uitrustingen voor rijpaarden aangegeven moeten 
worden. 

608. 20 juli 1917 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Falkenhausen, verordent de inbeslagname en de modaliteiten voor de 
inbeslagname van de haver van het oogstjaar 1917. 
609. 20 juli 1917 
Duits, Nederlands 
De chef van de afdeling voor Handel en Nijverheid bij de gouverneur-generaal, von Köhler, maakt 
bekend dat huishoudelijke voorwerpen uit koper, tin, nikkel en brons ingeleverd moeten worden. 

610. 21 juli 1917 
Duits, Nederlands 
De militaire gouverneur van Limburg, Keim, looft een beloning van 3.000 Duitse mark uit voor 
inlichtingen die kunnen leiden tot het vinden van de moordenaar van een Duitse politieagent. 

611. 21 en 24 juli 1917 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Falkenhausen, verordent een vermindering van het gebruik van 
motoren in kleine ondernemingen en maakt de maximumprijzen bekend van gedorst graan, meel, 
zemelen en brood. 

612. 25 juli 1917 
Nederlands 
De dienstdoende burgemeester, J. Roelants, maakt op bevel van de Duitse militaire overheid een 
waarschuwing van de plaatsvervangende Keizerlijke arrondissementsoverste, Roebelen, 
betreffende het gevaar van niet ontplofte kogels, in het bijzonder in de buurt van de schietplaats te 
Zonhoven, bekend. 

613. 25 juli 1917 
Nederlands 
De dienstdoende burgemeester, J. Roelants, maakt op bevel van de Duitse militaire overheid het 
tijdstip bekend waarop de in Hasselt verblijvende meldingsplichtige burgers zich in augustus 1917 
ter controle moeten aanbieden. 

614. 26 juli 1917 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Falkenhausen, verordent de aangifte en de inbeslagname van zink en 
cadmium. 

615. 26 juli 1917 
Duits, Nederlands, Frans 
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De gouverneur-generaal, von Falkenhausen, verordent de modaliteiten voor het aanvragen van 
kolen en afgeleide brandstoffen voor gebruik in de nijverheid. 

616. 27 juli 1917 
Duits, Nederlands, Frans 
De militaire gouverneur van Limburg, Keim, verordent een toegangsverbod tot het uiterste 
noordwesten van de provincie Limburg. 

617. 27 en 28 juli 1917 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Falkenhausen, verordent nieuwe modaliteiten voor de aangifte van 
de verkoop van machines voor metaalbewerking, nieuwe minimumstraffen voor bepaalde 
overtredingen en regels betreffende de professionele verwerking van fruit en bessen. 

618. 30 juli 1917 
Duits, Nederlands 
De plaatsvervangende Keizerlijke arrondissementsoverste, Roebbelen, maakt bekend waar en 
wanneer het koper, tin, nikkel en brons van de Hasseltse huishoudens moet ingeleverd worden. 

619. 31 juli 1917 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Falkenhausen, verordent de aangifte en inbeslagname van 
voorwerpen in koper en brons in handelszaken, fabrieken en openbare gebouwen. 

620. 1 augustus 1917 
Nederlands 
De dienstdoende burgemeester, J. Roelants, maakt op bevel van de Duitse overheid bekend dat 
braambessen tegen betaling ingeleverd kunnen worden bij de firma Goossens te Sint-Truiden. 

621. 6 augustus 1917 
Nederlands 
De dienstdoende burgemeester, J. Roelants, maakt bekend dat de tabakskwekers hun voor die teelt 
gebruikte percelen en het aantal planten moeten aangeven. 

622. 6 augustus 1917 
Nederlands 
De dienstdoende burgemeester, J. Roelants, maakt op bevel van de Duitse overheid de prijzen voor 
producenten van groenten bekend. 

623. 7 augustus 1917 
Nederlands 
De dienstdoende burgemeester, J. Roelants, maakt op bevel van de Duitse overheid maatregelen 
tegen de woekerhandel bekend, met name de verplichting om de prijzen van de waren in de 
winkels met goed zichtbare etiketten kenbaar te maken. 

624. 9 augustus 1917 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Falkenhausen, en de opperbevelhebber van het vierde leger, generaal 
Sixt von Armin, verordenen dat de Vlaamse taal in het Vlaamse bestuursgebied de enige 
toegelaten ambtelijke taal is. 

625. 13 augustus 1917 
Nederlands 
De dienstdoende burgemeester, J. Roelants, maakt op bevel van de Duitse overheid de uren van de 
veemarkt bekend. 
626. 14 augustus 1917 
Duits, Nederlands 
De voorzitter van de Provinciale Oogstcommissie, Bazille, maakt de modaliteiten bekend voor het 
dorsen, vervoeren en malen van graan. 
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627. 15 en 20 augustus 1917 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Falkenhausen, maakt de maximumprijzen voor broodgranen, meel, 
zemelen en tarwebrood bekend en de chef van het vrachtverkeer, de la Croix, maakt bekend dat 
eigenaars van dorsmachines brandstof kunnen verkrijgen aan 3 frank per liter. 

628. 16 augustus 1917 
Duits, Nederlands 
De voorzitter van de Provinciale Oogstcommissie, Bazille, maakt bekend volgens welke 
modaliteiten de landbouwers graan voor eigen gebruik mogen houden, en welke granen aan het 
Hulpkomiteit moeten geleverd worden. 

629. 18 augustus 1917 
Nederlands, Frans 
De vice-gouverneur van de Nationale Bank, L. Van der Rest, maakt bekend dat nikkel- en 
zinkmunten ingewisseld kunnen worden voor biljetten van de Société Générale. 

630. 18 augustus 1917 
Duits, Nederlands 
Het Deutsches Meldeamt Hasselt maakt het tijdstip en de plaats bekend waarop de 
meldingsplichtige inwoners van het arrondissement Hasselt zich in september 1917 ter controle 
moeten aanbieden. 

631. 20 augustus 1917 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Falkenhausen, maakt een verordening bekend die een 
verduidelijking inhoudt van de regels voor de inbeslagname van hout. 

632. 23 augustus 1917 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Falkenhausen, verordent de intrekking van de bepalingen van de 
verordening van 5 mei 1917 betreffende het vervoer van fruit en groenten. 

633. 25 augustus 1917 
Nederlands 
De dienstdoende burgemeester, J. Roelants, maakt op bevel van de Duitse militaire overheid het 
tijdstip bekend waarop de in Hasselt verblijvende meldingsplichtige burgers zich in september 
1917 ter controle moeten aanbieden. 

634. 28 augustus 1917 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Falkenhausen, verordent de opheffing van een aantal beperkende 
maatregelen betreffende het reizen. 

635. [28 augustus 1917] 
Nederlands, Frans 
De penningmeester en de voorzitter van het Nationaal Comiteit voor Hulp aan Werklozen in de 
stad Hasselt maken bekend dat het Comiteit vanaf 28 augustus de lonen in bons zal uitbetalen, en 
dat de handelaars deze bons tegen geld kunnen inwisselen in het lokaal van het Komiteit. 

636. 31 augustus 1917 
Nederlands 
De heropening van de Vlaamse Middelbare Normaalschool voor Meisjes en de Middelbare School 
te Brussel op 1 oktober, wordt bekend gemaakt. 

637. September 1917 
Nederlands 
De kantonnale opzichter, D. Lenaerts, maakt bekend welke de plichten van de gezinshoofden zijn 
met betrekking tot het onderwijs van hun kinderen geboren in de loop van de jaren 1905-1911. 
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638. 4 september 1917 
Duits, Nederlands 
De voorzitter van de provinciale oogstcommissie, Haffner, maakt een uitbreiding bekend van de 
categorieën personen die hun broodvoorraad moeten aangeven. 

639. 5 september 1917 
Duits, Nederlands 
De militaire gouverneur van Limburg, Keim, maakt bekend welke straffen te wachten staan voor 
de dienstplichtige Belgen die de grens met Nederland proberen over te steken. 

640. 8 september 1917 
Nederlands 
De Keizerlijke arrondissementsoverste, von Madai, maakt bekend dat de eigenaars van wagens die 
geschikt zijn om bomen te vervoeren, het aantal en de standplaats van hun wagens moeten melden. 

641. 8 september 1917 
Duits, Nederlands, Frans 
De plaatsvervangende gouverneur-generaal, von Zwehl, verordent modaliteiten voor het vervoer, 
de verdeling en het verbruik van aardappelen. 

642. 12 september 1917 
Nederlands 
De dienstdoende burgemeester, J. Roelants, maakt op bevel van de Duitse militaire overheid 
bekend dat voor elk vervoer van dieren een geleidebrief nodig is. 

643. 13 september 1917 
Duits, Nederlands, Frans 
De bestuurschefs voor Vlaanderen en Wallonië, Schaible en Haniel, vaardigen een verordening uit 
met uitvoeringsmodaliteiten voor de verordening van 8 september over het verbruik van 
aardappelen. 

644. 14 september 1917 
Nederlands 
De dienstdoende burgemeester, J. Roelants, maakt op bevel van de Duitse militaire overheid 
bekend dat een Hasseltse slager wegens woekerhandel veroordeeld is tot een boete van 
tweeduizend mark. 

645. 14 september 1917 
Nederlands 
De dienstdoende burgemeester, J. Roelants, maakt op bevel van de Duitse militaire overheid 
bekend dat vanaf 17 september de Midden-Europese tijd geldt. 

646. 15 september 1917 
Nederlands 
De dienstdoende burgemeester, J. Roelants, maakt op bevel van de Duitse overheid bekend dat een 
slagerswinkel voor twee maanden gesloten wordt wegens woekerhandel. 

647. 17 september 1917 
Nederlands 
De dienstdoende burgemeester, J. Roelants, maakt op bevel van de Duitse militaire overheid 
bekend dat de Keizerlijke arrondissementsoverste aankondigt dat hij de ouders die geen einde 
zouden maken aan de bedelarij en het ‘s avonds rondlopen in de straten door hun kinderen, zal 
straffen. 

648. 18 september 1917 
Nederlands 
Het Deutsches Meldeamt Hasselt maakt het tijdstip en de plaats bekend waar de meldingsplichtige 
inwoners van het arrondissement Hasselt zich in oktober 1917 ter controle moeten aanbieden. 

649. 19 september 1917 
Nederlands 



Archief van Hasseltse affiches uit de Eerste Wereldoorlog 2500 
 

 69

De dienstdoende burgemeester, J. Roelants, maakt bekend dat het maandelijks veterinair 
onderzoek van de paarden zal plaats hebben op 27 september. 

650. 20 september 1917 
Nederlands 
De dienstdoende burgemeester, J. Roelants, maakt op bevel van de Duitse overheid bekend dat een 
melkwinkel wegens woekerhandel vier weken gesloten wordt. 
651. 20 september 1917 
Nederlands 
De dienstdoende burgemeester, J. Roelants, maakt op bevel van de Duitse overheid bekend dat het 
verboden is nog eikels van de bomen te slaan, en dat de paarden en het vee moeten aangegeven 
worden vóór 27 september. 

652. 22 september 1917 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Falkenhausen, verordent beperkingen in het verbruik van gas en 
elektriciteit. 

653. 22 september 1917 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Falkenhausen, verordent een regeling voor de handel in eikels, 
kastanjes en beukenootjes, en een regeling voor de handel in bieten, rapen, koolrapen en wortelen. 

654. 22 september 1917 
Duits, Nederlands, Frans 
De bestuurschefs voor Vlaanderen en voor Wallonië, Schaible en Haniel, maken 
uitvoeringsbepalingen bekend voor de verordening van 22 september 1917 inzake handel in 
bieten, rapen, koolrapen en wortelen. 

655. 25 september 1917 
Duits, Nederlands 
De burgerlijke arrondissementscommissaris te Hasselt, von Erchelens, maakt bekend dat 
‘Kolenverdeeling voor Vlaanderen’ in het Vlaams bestuurlijk gebied instaat voor de verdeling van 
kolen, en maakt de modaliteiten bekend voor de handel in kolen. 

656. 25 september 1917 
Nederlands 
De dienstdoende burgemeester, J. Roelants, maakt op bevel van de Duitse overheid de 
maximumprijs van de eieren bekend. 

657. 26 september 1917 
Nederlands 
De dienstdoende burgemeester, J. Roelants, maakt op bevel van de Duitse militaire overheid het 
tijdstip bekend waarop de in Hasselt verblijvende meldingsplichtige burgers zich in oktober 1917 
ter controle moeten aanbieden. 

658. 26 september 1917 
Nederlands 
De dienstdoende burgemeester, J. Roelants, maakt bekend volgens welke modaliteiten de inwoners 
bij de landbouwers van Hasselt aardappelen kunnen kopen. 

659. 27 september 1917 
Nederlands 
De dienstdoende burgemeester, J. Roelants, maakt op bevel van de Duitse overheid bekend dat de 
noten en de vruchten van haagbeuken, van de lijsterbes, van de vlierstruik en van de wilde 
pruimenbomen geoogst moeten worden en tegen betaling ingeleverd worden. 

660. 28 september 1917 
Duits, Nederlands 
De militaire gouverneur van Limburg, Keim, maakt bekend dat mannen tussen 15 en 45 jaar oud 
en van Duitse afkomst, zich moeten melden. 
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661. 29 september 1917 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Falkenhausen, maakt de maximumprijzen voor broodgranen, meel, 
zemelen en tarwebrood bekend. 

662. 29 september 1917 
Nederlands 
De dienstdoende burgemeester, J. Roelants, op bevel van de Duitse overheid, maakt bekend dat 
een slagerswinkel in Hasselt wegens woekerhandel voor vier weken gesloten wordt. 

663. 30 september 1917 
Duits, Nederlands, Frans 
De chef van de afdeling Handel en Nijverheid bij de gouverneur-generaal, von Köhler, maakt de 
uitvoeringsbepalingen bekend bij de verordening van 31 juli 1917 betreffende het inleveren van 
koper en brons. 

664. 1 oktober 1917 
Duits, Nederlands, Frans 
De Keizerlijke arrondissementsoverste, von Madai, maakt bekend waar en wanneer het koper, tin, 
nikkel en brons van de huishoudens moet ingeleverd worden. 

665. 1 oktober 1917 
Nederlands 
De militaire gouverneur voor Limburg, Keim, maakt de modaliteiten voor de vangst van lijsters 
bekend. 

666. 29 september en 1 oktober 1917 
Duits, Nederlands, Frans 
De bestuurschefs voor Vlaanderen en voor Wallonië, Schaible en Haniel, maken de 
uitvoeringsmodaliteiten bekend voor de verordening van 29 september 1917 betreffende de handel 
in bieten, rapen, koolrapen en wortelen, en de chef van de afdeling voor Handel en Nijverheid bij 
de gouverneur-generaal, von Köhler, maakt een toelichting bekend bij de verordening van 31 juli 
1917 over de inbeslagname van koper en brons. 

667. 1 oktober 1917 
Nederlands 
De rector van de Rijksuniversiteit te Gent, P. Hoffmann, maakt bekend dat de universiteit 
inschrijvingen aanneemt vanaf 8 oktober, en dat de opening van het academiejaar is vastgesteld op 
16 oktober. 

668. 5 oktober 1917 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Falkenhausen, vaardigt een verordening uit over het vervoer van 
fruit en van fruitsiroop. 

669. 6 oktober 1917 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt bekend dat de gezinskaarten voor de kolenverdeling kunnen 
worden afgehaald. 

670. 12 oktober 1917 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt de inhoud bekend van een schrijven van de 
plaatsvervangende Keizerlijke arrondissementsoverste, Roebbelen, over huisslachtingen. 

671. 12 oktober 1917 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt bekend dat er aardappelen ter beschikking komen voor 
inwoners die nog geen voorraad hebben. 
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672. 12 oktober 1917 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse overheid bekend dat de 
verkoopsovereenkomsten tussen veefokkers en gemeenten van de voorzitter van het Duitse 
burgerlijk bestuur opgeheven zijn. 

673. 13 oktober 1917 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Falkenhausen, verordent de aangifte van schoenenvoorraden en 
modaliteiten voor de handel in schoenen. 

674. 13 oktober 1917 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse overheid bekend dat vluchtelingen 
uit de gevechtszone slechts een andere woning mogen betrekken nadat zij van het Deutsches 
Meldeamt Hasselt daarvoor toelating gekregen hebben. 

675. 13 & 17 oktober 1917 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Falkenhausen, vaardigt een verordening uit voor de handel in en het 
vervoer van leder en de bestuurschefs voor Vlaanderen en voor Wallonië, von Achenbach en 
Haniel, vaardigen een uitvoeringsverordening uit bij de verordening van 5 oktober 1917 over het 
vervoer van fruit en fruitsiroop. 
676. 13 en 18 oktober 1917 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Falkenhausen, verordent dat de dorstermijnen voor oliehoudende 
zaden door de voorzitters van het burgerlijk bestuur zullen vastgesteld worden en verordent regels 
voor het vervoer van stro en hooi. 

677. 18 oktober 1917 
Duits 
De Koninklijke en Keizerlijke commissaris van Oostenrijk-Hongarije, von und zu Franckenstein, 
maakt bekend dat de onderdanen van Oostenrijk-Hongarije en van Bosnië-Herzegovina zich 
moeten melden. 

678. 18 oktober 1917 
Duits, Nederlands 
Het Deutsches Meldeamt te Hasselt maakt de plaats en het tijdstip bekend waarop de 
meldingsplichtige inwoners van het arrondissement Hasselt zich in november 1917 ter controle 
moeten aanbieden. 

679. 20 oktober 1917 
Nederlands 
De burgemeester; F. Portmans, maakt bekend dat op 25 oktober het maandelijks veterinair 
onderzoek van de paarden zal plaats hebben. 

680. 22 oktober 1917 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse militaire overheid de verplichte 
sluitingsuren van winkels, herbergen en hotels bekend. 

681. 23 oktober 1917 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Falkenhausen, verordent de inbeslagname van honden groter dan 
veertig centimeter schouderhoogte. 

682. 23 oktober 1917 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Falkenhausen, maakt de maximumprijzen van broodgranen, meel, 
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zemelen en tarwebrood bekend, en verordent een verbod op het slachten van paarden, ezels, 
muildieren en muilezels. 

683. 25 oktober 1917 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse militaire overheid de inhoud van de 
omzendbrief van de Keizerlijke arrondissementsoverste Roebbelen betreffende de 
eenzelvigheidskaarten bekend. 

684. 25 oktober 1917 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse militaire overheid het tijdstip bekend 
waarop de in Hasselt verblijvende meldingsplichtige burgers zich in november 1917 ter controle 
moeten aanbieden. 

685. 25 oktober 1917 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt bekend dat de lijst van tabaksplanters en van hun verwachte 
opbrengsten ter inzage ligt. 

686. 28 oktober 1917 
Duits, Nederlands, Frans 
De bestuurschefs voor Vlaanderen en voor Wallonië, Schaible en Haniel, maken de 
uitvoeringsmodaliteiten bekend voor de verordening van 22 september 1917 betreffende de 
inbeslagname van tabak. 

687. 30 oktober 1917 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse militaire overheid bekend dat de 
honden met schouderhoogte van meer dan veertig centimeter in beslag genomen zijn. 

688. 1 november 1917 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Falkenhausen, verordent een aanvulling bij de verordening van 18 
juli 1916 over het verbruik van suikerbieten en van suiker, en een aanvulling bij de verordening 
van 10 juni 1917 over de bestrijding van de woekerhandel. 

689. 2 november 1917 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse militaire overheid bekend dat wie het 
slachtoffer werd van een veediefstal, dat moet melden. 

690. 6 november 1917 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Falkenhausen, verordent de inbeslagname van olm-, es- en 
populierstammen. 

691. 6 november 1917 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Falkenhausen, verordent de permanente aangifte van de veestapel. 

692. 6 november 1917 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt het programma bekend van een kosteloze leergang voor 
fruit- en groententelers. 

693. 10 november 1917 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Falkenhausen, maakt de bepalingen over de aangifte van voorwerpen 
bekend. (gedeelte van de affiche ontbreekt) 
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694. 13 & 14 november 1917 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Falkenhausen, maakt de maximumprijzen bekend van gedorst graan, 
meel, zemelen en tarwebrood, en de bestuurschefs voor Vlaanderen en voor Wallonië, Schaible en 
Haniel, stellen de maximumprijzen vast voor suiker en suikerbietensiroop die bij producenten 
wordt verkocht. 

695. 14 november 1917 
Duits, Nederlands 
De militaire gouverneur van Limburg, Keim, verordent de verduistering van ramen als 
beschermingsmaatregel tegen nachtelijke luchtaanvallen. 

696. 14 november 1917 
Duits, Nederlands, Frans 
De bestuurschefs voor Vlaanderen en voor Wallonië, Schaible en Haniel, maken de maximale 
voortbrengersprijzen voor boter bekend. 

697. 15 november 1917 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Falkenhausen, verordent de aangifte en de inbeslagname van wissen 
en van schors van wissen. 

698. 15 november 1917 
Nederlands 
De burgemeester maakt bekend dat het maandelijks veterinair onderzoek van de paarden zal 
plaatsvinden op 22 november. 

699. 17 november 1917 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse militaire overheid de inhoud bekend 
van een omzendbrief van de Keizerlijke arrondissementsoverste over het aangeven van 
veranderingen in de veestapel en van het kalveren van de koeien. 

700. 18 november 1917 
Duits, Nederlands 
Het Deutsches Meldeamt Hasselt maakt het tijdstip en de plaats bekend waarop de 
meldingsplichtige inwoners van het arrondissement Hasselt zich in december 1917 ter controle 
moeten aanbieden. 

701. 20 november 1917 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse militaire overheid bekend dat 
landbouwers die plantaardappelen uit andere gemeenten willen bekomen, dat moeten melden. 

702. 22 november 1917 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Falkenhausen, verordent de aangifte van bed-, huis- en tafellinnen en 
legt de modaliteiten vast voor de handel in deze producten. 

703. 22 november 1917 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt bekend dat de tabakstelers hun gedroogde tabak moeten 
laten wegen met het oog op het vaststellen van de verschuldigde accijnzen. 

704. 23 november 1917 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse militaire overheid bekend dat 
vluchtelingen de toelating van het Deutsches Meldeamt moeten hebben alvorens te mogen 
verhuizen, dat er mest beschikbaar is in het kamp van Beverlo, dat het verboden is militaire 
voorwerpen van Duitse soldaten te bezitten, en dat beschadigingen aan telegraafpalen en –
leidingen beboet zullen worden. 
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705. 27 november 1917 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Falkenhausen, verordent een verbod om na het invallen van de 
duisternis nog vuur te maken in de open lucht. 

706. 26 november 1917 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse militaire overheid het tijdstip en de 
plaats bekend waarop de in Hasselt verblijvende meldingsplichtige burgers zich ter controle 
moeten aanmelden. 

707. 28 november 1917 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt bekend dat het maandelijks veterinair onderzoek van de 
paarden zal plaatsvinden op 19 december. 

708. [december 1917] 
Nederlands 
De afdeling “Beheer der Registratie en Domeinen”maakt bekend dat de aangifte van het roerend 
vermogen uiterlijk op 15 december 1917 moet gebeuren. 

709. 1 december 1917 
Duits, Nederlands, Frans 
De chef van de afdeling Handel en Nijverheid bij de gouverneur-generaal, von Köhler, maakt een 
uitbreiding bekend van de lijst van in te leveren voorwerpen in koper en brons. 
710. 5 december 1917 
Duits, Nederlands, Frans 
De militaire gouverneur van Limburg, Keim, looft een beloning uit voor wie inlichtingen kan 
leveren over een ontsnapte gevangene. 

711. 10 december 1917 
Duits, Nederlands 
De bestuurschefs voor Vlaanderen en voor Wallonië, Schaible en Haniel, maken de inhoud bekend 
van de verordeningen van 10 juni en 1 november 1917, op de bestrijding van de woekerhandel. 

712. 13 december 1917 
Duits, Nederlands, Frans 
De gouverneur-generaal, von Falkenhausen, maakt de maximumprijzen bekend voor broodgranen, 
meel, zemelen en tarwebrood. 

713. 13 december 1917 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse militaire overheid bekend dat de 
bestuurschef voor Vlaanderen heeft bevolen dat men voor bouwwerken voortaan een 
voorafgaandelijke toelating nodig heeft. 

714. 15 december 1917 
Duits 
De gouverneur-generaal, von Falkenhausen, maakt bekend dat Duitse onderdanen en mannen van 
Duitse afkomst vanaf de leeftijd van vijftien jaar zich moeten aanmelden. 

715. 15 december 1917 
Duits, Nederland 
De gouverneur-generaal, von Falkenhausen, vaardigt een verordening uit betreffende de fabricage 
van en handel in soda, sodaproducten en vetloze wasmiddelen. 

716. 15 december 1917 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse militaire overheid bekend dat het 
boterrantsoen verminderd wordt. 
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717. 18 december 1917 
Duits, Nederlands 
Het Deutsches Meldeamt Hasselt maakt de tijd en plaats bekend waarop de meldingsplichtige 
inwoners van het arrondissement Hasselt zich in januari 1918 ter controle moeten aanbieden. 

718. 21 december 1917 
Nederlands 
De gouverneur-generaal, von Falkenhausen, maakt de termijnen bekend voor de verplichte 
levering van graan. 

719. 21 december 1917 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, bericht naar aanleiding van het schrijven van de 
Provinzialerntekommission over de verplichte nalevering door de landbouwers in Hasselt van 25 
ton broodgraan. 

720. 22 december 1917 
Nederlands 
De Commissie van Gevolmachtigden en het Bestuur van de Raad van Vlaanderen maken het 
besluit van de Raad van Vlaanderen over Vlaanderens zelfstandigheid bekend. 

721. 24 december 1917 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse militaire overheid bekend dat er 
vanaf 1 januari 1918 op het schietplein in Zonhoven dagelijks schietoefeningen zullen gehouden 
worden, en dat de toegang tot het plein verboden is. 

722. 26 december 1917 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse militaire overheid het tijdstip bekend 
waarop de in Hasselt verblijvende meldingsplichtige burgers zich in januari 1918 ter controle 
moeten aanbieden. 

723. 27 december 1917 
Duits, Nederlands 
De militaire gouverneur van Limburg, Keim, maakt bekend dat de kolenvoorraden van meer dan 
duizend kilogram die zich op 1 januari 1919 nog in de steden Hasselt, Sint-Truiden, Genk, 
Tongeren, Maaseik of Bree zullen bevinden, moeten aangegeven worden. 

724. 27 december 1917 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse militaire overheid bekend dat het 
verboden is oliehoudende zaden en oliehoudende vruchten te verwerken zonder toelating van de 
oliecentrale. 

725. 29 december 1917 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse militaire overheid bekend welke 
maatregelen de inwoners bij sneeuwval en vorst moeten nemen om de wegen en de grachten voor 
hun huizen bruikbaar en open te houden. 

726. 30 december 1917 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt bekend dat het maandelijks veterinair onderzoek van de 
paarden zal plaatsvinden op 23 januari 1918. 

727. 5 januari 1918 
Duits, Nederlands 
De gouverneur-generaal, von Falkenhausen, maakt bekend dat de landtong van Givet bij de 
Etappe-inspectie van het Eerste Leger gevoegd wordt. 
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728. 5 januari 1918 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse militaire overheid de inhoud bekend 
van een schrijven van de Keizerlijke arrondissementsoverste, von Madai, betreffende de diefstal 
van signalisatieborden aan spoorwegovergangen. 

729. 8 januari 1918 
Duits, Nederlands 
De gouverneur-generaal, von Falkenhausen, maakt het model bekend van de dienstkaarten voor 
personen die bevoegd zijn om inbeslagnemingen uit te voeren. 

730. 8 januari 1918 
Duits, Nederlands 
De gouverneur-generaal, von Falkenhausen, verordent de inbeslagname van 
straatstoomlocomotieven. 

731. 12 januari 1918 
Duits, Nederlands 
De gouverneur-generaal, von Falkenhausen, maakt de maximumprijzen bekend voor gedorst 
graan, meel, zemelen en tarwebrood. 

732. 17 januari 1918 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse militaire overheid bekend dat 
meldingsplichtige inwoners van Hasselt, geboren in de periode van 1877 – 1900, die zich nog niet 
gemeld zouden hebben, dat alsnog zonder uitstel moeten doen. 

733. 18 januari 1918 
Duits, Nederlands 
De gouverneur-generaal, von Falkenhausen, vaardigt een verordening uit betreffende de aangifte 
en inbeslagname van telefoonschakelborden. 

734. 18 januari 1918 
Duits, Nederlands 
Het Deutsches Meldeamt Hasselt maakt de plaats en het tijdstip bekend waar de meldingsplichtige 
inwoners van het arrondissement Hasselt zich in februari 1918 ter controle moeten aanbieden. 

735. 22 januari 1918 
Duits, Nederlands 
De gouverneur-generaal, von Falkenhausen, vaardigt een verordening uit betreffende het verkeer 
op stedelijke en op landelijke wegen. 

736. 24 januari 1918 
Duits 
De chef van de afdeling Handel en Nijverheid bij de gouverneur-generaal, Rohrer, maakt bekend 
dat bedrijven die ‘Personen im vaterländischen Hilfsdienst tätig’ tewerkstellen, zich moeten 
melden. 

737. 24 januari 1918 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse militaire overheid het tijdstip bekend 
waarop de in Hasselt verblijvende meldingsplichtige burgers zich in februari 1918 ter controle 
moeten aanbieden. 

738. 26 januari 1918 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt de inhoud bekend van een schrijven vanwege de 
plaatsvervangende voorzitter van de Provinciale Oogstcommissie, Haffner, van 24 januari, 
betreffende de opeising van graan. 
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739. 26 januari 1918 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse militaire overheid bekend dat de in 
te leveren hoeveelheden geoogste tabak niet zullen gebaseerd worden op de aangiften, maar op 
schattingen. 

740. 29 januari 1918 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt de regels bekend waaraan men zich moet houden bij de 
viering van Vastenavond en andere carnavalsdagen. 

741. 31 januari 1918 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse militaire overheid bekend dat een 
telling van paarden en vee gehouden zal worden, en dat men moet aangeven over hoeveel paarden 
en vee men beschikt op 15 februari. 

742. 1 februari 1918 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt bekend dat het maandelijks veterinair onderzoek van de 
paarden zal plaatsvinden op 27 februari. 

743. 4 februari 1918 
Duits, Nederlands 
De chef van de afdeling vrachtvervoer bij het Gouvernement-Generaal, de la Croix, maakt 
uitvoeringsmodaliteiten bij de verordening van 8 januari 1918 op de inbeslagname van 
straatstoomlocomotieven bekend. 

744. 4 februari 1918 
Duits, Nederlands 
Stafchef von Winterfeldt maakt bekend dat het arrondissement Ath en een deel van het 
arrondissement Soignies bij het Etappegebied gevoegd worden. 

745. 7 februari 1918 
Duits, Nederlands 
De gouverneur-generaal, von Falkenhausen, maakt bekend dat er opgetreden zal worden tegen 
onwettige uitoefening van de geneeskunde, en dat er een bijzondere examenzittijd gehouden zal 
worden bij de middenjury voor geneeskundestudenten. 

746. 7 februari 1918 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse militaire overheid bekend dat 
bevroren of bedorven aardappelen aangegeven moeten worden, en dat ze in beslag zullen worden 
genomen. 

747. 8 februari 1918 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse militaire overheid bekend dat 
zaaigoed voor zomergerst verkrijgbaar is bij de gerstcentrale. 

748. 9 februari 1918 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse militaire overheid bekend dat voor 
het vervoer van klompen een toelating van de bestuurschef voor Handel en Nijverheid vereist is, 
en dat inbeslagnames van welke aard dan ook enkel mogen uitgevoerd worden door personen die 
over een legitimatiekaart beschikken. 

749. 9 februari 1918 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse militaire overheid bekend dat twee 
slagerswinkels in Hasselt vier weken worden gesloten wegens woekerhandel. 
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750. 13 februari 1918 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt bekend dat de inwoners zoveel mogelijk zelf aardappelen en 
groenten moeten telen, en dat wie niet over de nodige grond beschikt, een beroep kan doen op het 
‘Werk van den Akker’. 

751. 18 februari 1918 
Duits, Nederlands 
Het Deutsches Meldeamt te Hasselt maakt de plaats en het tijdstip bekend waar de 
meldingsplichtige inwoners van het arrondissement Hasselt zich in maart 1918 ter controle moeten 
aanbieden. 

752. 20 februari 1918 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse militaire overheid bekend dat 
slachtafval van beenderen ingeleverd moet worden tegen betaling. 

753. 21 februari 1918 
Duits, Nederlands 
De gouverneur-generaal, von Falkenhausen, vaardigt een verordening uit betreffende de 
inbeslagneming van gerst, haver, vroege en late aardappelen, tabak en cichorei van de oogst van 
1918. 

754. 21 februari 1918 
Duits, Nederlands 
De gouverneur-generaal, von Falkenhausen, maakt de modaliteiten bekend voor het bekomen van 
een vergoeding voor in beslag genomen goederen. 

755. 21 februari 1918 
Duits, Nederlands 
De gouverneur-generaal, von Falkenhausen, vaardigt een verordening uit betreffende de aangifte, 
het vervoer en de handel in vlas. 

756. 22 februari 1918 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse overheid bekend dat elke 
verandering in de veestapel moet aangegeven worden. 

757. 22 februari 1918 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse overheid bekend dat de landbouwers 
die zaaihaver willen bekomen, dat moeten melden. 

758. 27 februari 1918 
Duits, Nederlands 
De militaire gouverneur van Limburg, Bromeis, verordent dat na het aanslaan van het kreupelhout 
in de bossen, nu ook alle staande bosbomen zijn aangeslagen. 

759. 28 februari 1918 
Duits, Nederlands 
De gouverneur-generaal, von Falkenhausen, vaardigt een verordening uit op het verbod om hooi, 
stro en dorsafval te gebruiken voor het vullen van matrassen of kussens. 

760. [maart 1918] 
Nederlands 
Brief van de Duitse overheid aan de burgemeester met betrekking tot de verordening van 21 
februari 1918 en uitvoeringsbesluiten van 20 maart 1918 in verband met de voedselvoorziening. 

761. 5 maart 1918 
Nederlands 
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De burgemeester, F. Portmans, maakt bekend dat het maandelijks veterinair onderzoek van de 
paarden zal plaatsvinden op 27 maart. 

762. 8 maart 1918 
Duits, Nederlands 
De plaatsvervangende gouverneur-generaal, von Winterfeldt, vaardigt een verordening uit 
betreffende het personenverkeer en het gebruik van reispassen. 

763. 10 maart 1918 
Duits, Nederlands 
De plaatsvervangende gouverneur-generaal, von Winterfeldt, maakt bekend dat men een reispas 
nodig heeft om zich naar bepaalde delen van de provincie Henegouwen te mogen begeven. 

764. 11 maart 1918. 
Nederlands 
De militaire gouverneur voor Limburg, Bromeis, vaardigt een verordening uit over het slachten 
van stieren jonger dan twee weken. 

765. 14 maart 1918 
Duits, Nederlands 
De gouverneur-generaal, von Falkenhausen, maakt de maximumprijzen bekend voor graan, meel, 
zemelen en tarwebrood. 

766. 18 maart 1918 
Duits, Nederlands 
De gouverneur-generaal, von Falkenhausen, vaardigt een verordening uit betreffende de bewaring 
van fruit voor de beroepshandel. 

767. 18 maart 1918 
Duits, Nederlands 
De gouverneur-generaal, von Falkenhausen, vaardigt een verordening uit betreffende de 
inbeslagname van cichorei. 

768. 18 maart 1918 
Duits, Nederlands 
Het Deutsches Meldeamt Hasselt maakt de plaats en het tijdstip bekend waar de meldingsplichtige 
inwoners van het arrondissement Hasselt zich in april 1918 ter controle moeten aanbieden. 

769. 19 maart 1918 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse militaire overheid, bekend dat de 
niet gekeurde hengsten moeten gecastreerd worden, en dat dank zij tussenkomst van het Spaans-
Nederlands Komiteit in Antwerpen paarden uit Nederland kunnen aangeschaft worden. 

770. 20 maart 1918 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse overheid, maakt bekend dat met 
broodgraan bezaaide velden niet mogen worden omgeploegd of afgemaaid zonder toelating van de 
provinciale oogstcommissie. 

771. 22 maart 1918 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, brengt op bevel van de Duitse militaire overheid het stedelijk 
reglement van 21 mei 1900 op het zuiver houden van de straten in herinnering. 

772. 23 maart 1918 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, brengt op bevel van de Duitse burgerlijke overheid de artikelen 63, 
65 en 68 van het provinciaal reglement op de buurtwegen in herinnering. 
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773. 25 maart 1918 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse militaire overheid het tijdstip bekend 
waarop de in Hasselt verblijvende meldingsplichtige burgers zich in april 1918 ter controle moeten 
aanbieden. 

774. 25 maart 1918 
Nederlands 
Brief van de ZivilKommissar te Hasselt aan de burgemeester met betrekking tot de verordening 
van 21 februari 1918 en de uitvoeringsbesluiten van 20 maart 1918 in verband met de 
voedselvoorziening. 

775. 26 maart 1918 
Duits, Nederlands 
De gouverneur-generaal, von Falkenhausen, maakt bekend dat hij de oprichting van Duitse 
rechtbanken bevolen heeft, die de bevoegdheden van Belgische rechtbanken zullen overnemen. 

776. 26 maart 1918 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt bekend dat de landbouwers die een deel van hun grond ter 
beschikking stellen voor vluchtelingen of van andere inwoners van de stad om aardappelen te 
planten, dat moeten aangeven. 

777. 27 maart 1918 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse militaire overheid de inhoud bekend 
van een schrijven van de commandant van het Deutsches Meldeamt betreffende het toezicht van 
ouders en leerkrachten op hun meldingsplichtige zonen en studenten. 

778. 27 maart 1918 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse militaire overheid bekend welke 
oppervlakte de landbouwers in Hasselt moeten bebouwen met aardappelen, haver en gerst. 

779. 27 maart 1918 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse militaire overheid bekend dat in 
Sint-Truiden 65 pony’s ter beschikking staan voor landbouwers die ze willen huren. 

780. 28 maart 1918 
Duits, Nederlands 
De gouverneur-generaal, von Falkenhausen, vaardigt een verordening uit op het gebruik van de 
Midden-Europese zomertijd in de periode van 15 april tot 16 september 1918. 

781. 28 maart 1918 
Duits, Nederlands 
De voorzitter van het Duitse burgerlijk bestuur in de provincie Limburg, Bazille, maakt bekend dat 
de ingangsexamens van de provinciale vroedvrouwenschool plaats zullen vinden op 3 juli 1918. 

782. 3 april 1918 
Duits, Nederlands 
Stafchef von Winterfeldt vaardigt namens de gouverneur-generaal een verordening uit betreffende 
het personenverkeer en het verplichte gebruik van de reispas. 

783. 4 april 1918 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse militaire overheid maatregelen ter 
bestrijding van mond- en klauwzeer bekend. 

784. 5 april 1918 
Nederlands 
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De burgemeester, F. Portmans, maakt bekend dat het maandelijks veterinair onderzoek van de 
paarden zal plaatsvinden op 24 april. 

785. 8 april 1918 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt de inhoud van een schrijven van de Keizerlijke 
arrondissementsoverste betreffende de bestrijding van mond- en klauwzeer en de instelling van de 
zomertijd bekend. 

786. 8 april 1918 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt de modaliteiten voor inkwartiering bekend. 
787. 9 april 1918 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse overheid bekend dat de schapen ten 
laatste op 31 mei geschoren moeten worden, en dat de wol moet ingeleverd worden. 

788. 11 april 1918 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt bekend dat wie grond gehuurd heeft van ‘Het Werk van den 
Akker’, zaden en meststoffen kan bekomen. 

789. 12 april 1918 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt de inhoud bekend van een schrijven van 11 april van de 
plaatsvervangende Keizerlijke arrondissementsoverste, Weigandt, betreffende het instellen van 
nachtwachten om de aardappelvelden te bewaken. 

790. 13 april 1918 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt de inhoud bekend van een schrijven van de veeartsopziener, 
A. Achten, van 10 april betreffende maatregelen tegen de verspreiding van mond- en klauwzeer. 

791. 16 april 1918 
Duits, Nederlands 
De gouverneur-generaal, von Falkenhausen, maakt de maximumprijzen bekend voor broodgranen, 
meel, zemelen en tarwebrood. 

792. 17 april 1918 
Duits, Nederlands 
De plaatsvervangende Keizerlijke arrondissementsoverste, Weigandt, maakt bekend dat het 
levensgevaarlijk is om bommen of fragmenten daarvan, gevonden op of in de buurt van het 
schietplein te Zonhoven, aan te raken, en dat zulke vondsten gemeld moeten worden. 

793. 17 april 1918 
Duits, Nederlands 
De bestuurschef voor Vlaanderen, Schaible, vaardigt een verordening uit waarin hij de 
uitvoeringsmodaliteiten voor de inbeslagname, het vervoer en de handel in aardappelen vaststelt. 

794. 18 april 1918 
Nederlands, Frans 
De procucureur des konings te Hasselt, C. Van Straelen, vraagt getuigen of slachtoffers van 
aftroggelarij zich te melden. 

795. 18 april 1918 
Duits, Nederlands 
Het Deutsches Meldeamt Hasselt maakt de plaats en het tijdstip bekend waarop meldingsplichtige 
inwoners van het arrondissement Hasselt zich in mei 1918 ter controle moeten aanbieden. 

796. 19 april 1918 
Nederlands 
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De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse militaire overheid de inhoud bekend 
van een schrijven van de plaatsvervangende Keizerlijke arrondissementsoverste, Weigandt, van 17 
april 1918, betreffende maatregelen ter bestrijding van mond- en klauwzeer en betreffende het 
gevaar van niet ontplofte munitie op het schietplein van Zonhoven. 

797. 20 april 1918 
Duits, Nederlands 
De gouverneur-generaal, von Falkenhausen, vaardigt een verordening uit betreffende de registratie 
van de met broodgranen bezaaide gronden. 

798. 22 april 1918 
Duits, Nederlands 
De voorzitter van de Provinciale Oogstcommissie, Bazille, maakt de modaliteiten bekend voor de 
registratie van de met broodgranen bezaaide landbouwgronden. 

799. 22 april 1918 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse militaire overheid bekend dat de 
nodige herstellingen aan dorsmachines onmiddellijk moeten uitgevoerd worden. 

800. 23 april 1918 
Duits, Nederlands 
De gouverneur-generaal, von Falkenhausen, vaardigt een verordening uit betreffende het slachten 
van runderen, kalveren en varkens. 

801. 25 april 1918 
Duits, Nederlands 
De gouverneur-generaal, von Falkenhausen, vaardigt een verordening uit op de heffing van een 
bijzonder recht op suiker, bietensiroop en melasse. 

802. 25 april 1918 
Duits, Nederlands 
De gouverneur-generaal, von Falkenhausen, maakt de instelling bekend van Keizerlijke 
districtsrechtbanken in Vlaanderen, stelt hun rechtsgebied vast, en belast de bestuurschef met de 
uitvoering van dit besluit. 

803. 25 april 1918 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse militaire overheid het tijdstip bekend 
waarop de in Hasselt verblijvende meldingsplichtige burgers zich in mei 1918 ter controle moeten 
aanbieden. 

804. 25 april 1918 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt bekend dat agenten-opstellers ten huize van de landbouwers 
de oppervlakten zullen komen opnemen van de met graan en aardappelen bebouwde gronden. 

805. 25 april 1918 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt bekend dat de Duitse overheid oplegt dat in 1919 evenveel 
aardappelen moeten worden geplant als in 1918. 

806. 2 mei 1918 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, doet een oproep aan de bemiddelde inwoners van Hasselt om in te 
tekenen op de nieuwe aandelen van de Wedergemeentelijke Voedingsmaatschappij der Provincie 
Limburg. 

807. 5 mei 1918 
Nederlands 
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De burgemeester, F. Portmans, maakt bekend dat het maandelijks veterinair onderzoek van de 
paarden zal plaatsvinden op 29 mei. 

808. 11 mei 1918 
Duits, Nederlands 
De waarnemende gouverneur-generaal, von Zwehl, vaardigt een verordening uit waarin hij de 
Afdeling Handel en Nijverheid machtigt om uitvoeringsbepalingen bij de verordening van 22 
november 1917 op de aangifte en de handel in bed-, huis- en tafellinnen uit te vaardigen, en de 
chef van de Afdeling voor Handel en Nijverheid, von Welser, maakt bekend dat het gebruik van 
tafellinnen verboden wordt voor bepaalde ondernemingen. 

809. 11 mei 1918 
Duits, Nederlands 
De plaatsvervangende gouverneur-generaal, von Zwehl, vaardigt een verordening uit houdende 
verbod om het gewicht van leder kunstmatig te verhogen. 

810. 11 mei 1918 
Duits, Nederlands 
De plaatsvervangende gouverneur-generaal, von Zwehl, maakt de maximumprijzen voor 
broodgranen, meel, zemelen en tarwebrood bekend. 

811. 17 mei 1918 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt bekend dat de stierenkeuring zal plaatsvinden op 27 mei. 

812. 18 mei 1918 
Duits, Nederlands 
Het Deutsches Meldeamt Hasselt maakt het tijdstip en de plaats bekend waarop meldingsplichtige 
inwoners van het arrondissement Hasselt zich in juni 1918 ter controle moeten aanbieden. 

813. 18 & 23 mei 1918 
Duits, Nederlands 
De plaatsvervangende gouverneur-generaal, von Zwehl, vaardigt een verordening uit houdende 
verbod om graan van de oogst 1918 op halm te verkopen en de gouverneur-generaal, von 
Falkenhausen, vaardigt een verordening uit betreffende de beperking van het verbruik van gas en 
elektriciteit. 

814. 27 mei 1918 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse militaire overheid het tijdstip bekend 
waarop de in Hasselt verblijvende meldingsplichtige burgers zich in juni 1918 ter controle moeten 
aanbieden. 

815. 27 mei 1918 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse overheid bekend dat uit de aangiften 
blijkt dat er in 1918 minder land met broodgranen bezaaid is dan in 1915, dat de landbouwers met 
een kleiner areaal dan in 1915 dat moeten verklaren, en dat er controles zullen volgen. 

816. 31 mei 1918 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse overheid bekend dat de periode voor 
het inleveren van de opgeëiste wol verlengd wordt tot 8 juni. 

817. 31 mei 1918 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse militaire overheid bekend dat de 
meldingsplichtige burgers die een reispas willen bekomen, die met spoed moeten aanvragen. 

818. 3 juni 1918 
Nederlands 
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De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse militaire overheid bekend dat de met 
lijnzaad bebouwde oppervlakten moeten aangegeven worden. 

819. 4 juni 1918 
Duits 
De gouverneur-generaal, von Falkenhausen, vaardigt een verordening uit op het lager onderwijs in 
Vlaanderen. 

820. 4 juni 1918 
Duits, Nederlands 
De gouverneur-generaal, von Falkenhausen, vaardigt een verordening uit op het taalgebruik in het 
middelbaar onderwijs. 

821. 5 juni 1918 
Duits, Nederlands 
De bestuurschef voor Vlaanderen, Schaible, maakt bekend dat vroege en late aardappelen niet vóór 
respectievelijk 25 juni en 1 september mogen gerooid worden, en dat aardappelen niet mogen 
aangewend worden in de industrie. 

822. 5 juni 1918 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse militaire overheid de inhoud bekend 
van een schrijven van de Keizerlijke arrondissementsoverste, von Madai, van 1 juni, betreffende 
het vermoeden van fraude bij de aangifte van paardendiefstallen. 

823. 6 juni 1918 
Duits, Nederlands 
De gouverneur-generaal, von Falkenhausen, vaardigt een verordening uit houdende verbod om 
wol te verspinnen. 

824. 6 juni 1918 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse overheid bekend dat vroege 
aardappelen nog niet mogen gerooid worden. 

825. 8 juni 1918 
Duits, Nederlands 
De gouverneur-generaal, von Falkenhausen, vaardigt een verordening uit betreffende de 
inbeslagname en het inleveren van toestellen in koper, nikkel of brons. 

826. 8 juni 1918 
Duits, Nederlands 
De gouverneur-generaal, von Falkenhausen, vaardigt een verordening uit betreffende de aangifte 
van landerijen in het bezit van onderdanen van vijandelijke staten. 

827. 8 juni 1918, 
Duits, Nederlands, Frans 
De chef van de afdeling Handel en Nijverheid van het Gouvernement-Generaal, von Welser, 
maakt bekend dat de inwoners van het arrondissement Hasselt vanaf 15 september de wol 
waarmee matrassen en kussens gevuld zijn, moeten inleveren. 

828. 10 juni 1918 
Duits, Nederlands 
De gouverneur-generaal, von Falkenhausen, vaardigt een verordening uit op de maximale 
toegelaten snelheid van auto’s in het verkeer. 

829. 10 juni 1918 
Duits, Nederlands, Frans 
De chef van de Afdeling voor Handel en Nijverheid bij de gouverneur-generaal, von Welser, 
maakt de uitvoeringsmodaliteiten bekend voor de verordening van 8 juni 1918 betreffende de 
inbeslagname en opeising van toestellen in koper, nikkel of brons. 
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830. 11 juni 1918 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt de maximale prijzen voor fruit bekend. 

831. 15 juni 1918 
Duits, Nederlands 
De gouverneur-generaal, von Falkenhausen, maakt de maximumprijzen voor broodgranen, meel, 
zemelen en tarwebrood bekend. 

832. 15 juni 1918 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse overheid bekend dat de gronden die 
met oliehoudende zaden bebouwd worden, moeten aangegeven worden. 

833. 18 juni 1919 
Duits, Nederlands 
Het Deutsches Meldeamt Hasselt maakt het tijdstip en de plaats bekend waarop meldingsplichtige 
inwoners van het arrondissement Hasselt zich in juli 1918 ter controle moeten aanbieden. 

834. [19 juni 1918] 
Nederlands 
Het stadsbestuur van Hasselt maakt bekend dat aanvragen voor reispassen voor juli en augustus 
kunnen ingediend worden. 

835. 19 juni 1918 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt bekend dat tabakskwekers de met tabak beplante 
oppervlakte en het aantal planten moeten aangeven. 

836. 20 juni 1918 
Duits, Nederlands 
De gouverneur-generaal, von Falkenhausen, vaardigt een verordening uit op de inbeslagname van 
moutkiemen. 

837. 20 juni 1918 
Duits, Nederlands 
De gouverneur-generaal, von Falkenhausen, vaardigt een verordening uit, houdende verbod vee te 
kopen of te verkopen onder beding van levering of betaling na meer dan veertien dagen. 

838. 20 juni 1918 
Duits, Nederlands 
De gouverneur-generaal, von Falkenhausen, vaardigt een verordening uit tegen de woekerhandel 
in vee en vlees. 

839. 20 juni 1918 
Duits, Nederlands 
De plaatsvervangende bestuurschef voor Vlaanderen, von Achenbach, maakt bekend dat de 
Keizerlijke districtsrechtbank en het parket hun werkzaamheden in Hasselt zullen aanvatten op 24 
juni. 

840. 20 juni 1918 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt bekend dat de veebezitters voor 28 juni hun vee moeten 
aangeven. 

841. 28 juni 1918 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse overheid bekend dat de brandnetels 
moeten ingezameld en tegen betaling ingeleverd worden. 
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842. 29 juni 1918 
Duits, Nederlands 
De plaatsvervangende bestuurschef voor Vlaanderen, von Achenbach, brengt de verordening van 
22 september 1917 op de handel in eikels, kastanjes en beukennootjes in herinnering. 

843. 30 juni 1918 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse militaire overheid het tijdstip bekend 
waarop de in Hasselt verblijvende meldingsplichtige burgers wonende zich in juli 1918 ter 
controle moeten aanbieden. 

844. [Juli 1918] 
Duits, Nederlands 
Verordening betreffende het herbergen van burgers en militairen in het gebied van het Militair 
Gouvernement van Limburg. 
N.B. Deze affiche is onvolledig. 

845. 2 juli 1918 
Duits, Nederlands 
De voorzitter van het Duits militair bestuur in Limburg, Bazille, brengt de inhoud van het 
provinciaal reglement op de koepokinentingen in herinnering. 

846. 4 juli 1918 
Duits, Nederlands 
De gouverneur-generaal, von Falkenhausen, verordent dat graan enkel nog in daartoe vergunde 
molens gemalen mag worden, stelt kwaliteitsminima vast en legt een vergunningsplicht voor het 
vervoer van broodgranen op. 

847. 4 en 9 juli 1918 
Duits, Nederlands 
De gouverneur-generaal verordent de inbeslagname van het broodkoren van de oogst van 1918 en 
verbiedt het kopen, verkopen en aanschaffen van militaire uitrustingsgoederen. 

848. 4 en 9 juli 1918 
Duits, Nederlands 
De gouverneur-generaal verordent een verbod op het gebruik van meel voor het produceren van 
banketproducten, zijnde andere zaken dan gewoon brood; en de bestuurschef voor Vlaanderen, 
vertegenwoordigd door von Achenbach, vaardigt uitvoeringsbepalingen uit voor de verordening 
van 21 februari 1918, betreffende de inbeslagname van gerst. 

849. 8 juli 1918 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse overheid bekend dat braambessen, 
bosbessen en fruitpitten verzameld moeten worden en tegen betaling ingeleverd kunnen worden. 

850. 11 juli 1918 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse overheid bekend welke regels 
nageleefd moeten worden bij de boterhandel. 

851. 13 en 18 juli 1918 
Duits, Nederlands 
De bestuurschef voor Vlaanderen, Schaible, maakt de uitvoeringsbepalingen bekend voor de 
inbeslagname van cichoreiwortelen, en de gouverneur-generaal, von Falkenhausen, legt de prijzen 
van gas en elektriciteit vast. 

852. 16 juli 1918 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse militaire overheid bekend dat het 
verboden is de affiches van Vlaamsgezinde organisaties in Hasselt af te scheuren, en dat het 
verboden is te bedelen bij de dames die verblijven in het Duitsch Vrouwenheim. 
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853. 18 juli 1918 
Duits, Nederlands 
De gouverneur-generaal, von Falkenhausen, stelt de maximumprijzen van broodgranen, zemelen, 
meel en tarwebrood vast. 
854. 18 juli 1918 
Duits, Nederlands 
Het Deutsches Meldeamt Hasselt maakt de plaats en het tijdstip bekend waarop de 
meldingsplichtige inwoners van het arrondissement Hasselt zich inaugustus 1918 ter controle moeten aanbieden. 

855. 19 juli 1918 
Duits, Nederlands 
De bestuurschef voor Vlaanderen, Schaible, maakt de regels bekend voor de fabricage van 
fruitsiroop, en voor het vervoer van fruit en fruitsiroop. 

856. 23 juli 1918 
Duits, Nederlands 
De gouverneur-generaal, von Falkenhausen, maakt bekend dat enkel personen die in het bezit zijn 
van een op naam opgemaakte kaart van het door hem vastgestelde model, gemachtigd zijn om 
goederen in beslag te nemen en met het oog daarop controles uit te voeren. 

857. 23 juli 1918 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt naar aanleiding van een schrijven van plaatscommandant 
Redlich bekend dat vrijgekomen kwartieren binnen de 24 uur gemeld moeten worden. 

858. 23 juli 1918 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt naar aanleiding van het schrijven van 23 juli 1918 van de 
Keizerlijke arrondissementsoverste, von Madai, bekend dat het verbod om in herbergen alcohol te 
schenken, opgeheven is, en dat het verbod op aankoop en bezit van militaire voorwerpen wordt 
uitgebreid tot het aankopen van brood van militairen. 

859. 24 juli 1918 
Duits, Nederlands 
De bestuurschef voor Vlaanderen, Schaible, maakt de uitvoeringsbesluiten bekend op het vlak van 
de levering en de handel in boter en melk. 

860. 25 juli 1918 
Duits, Nederlands 
De voorzitter van de Provinciale Oogstcommissie, Bazille, maakt het reglement bekend inzake het 
dorsen, het vervoeren en het malen van graan. 

861. 26 juli 1918 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse militaire overheid het tijdstip bekend 
waarop de in Hasselt verblijvende meldingsplichtige burgers zich in augustus 1918 ter controle 
moeten aanbieden. 

862. 26 juli 1918 
Duits, Nederlands 
De voorzitter van de provinciale oogstcommissie, Bazille, maakt de verordening bekend die de 
inbeslagname van het broodgraan, zoals besloten door de gouverneur-generaal op 4 juli 1918, 
regelt. 

863. 30 juli 1918 
Duits, Nederlands 
De gouverneur-generaal, von Falkenhausen, verordent dat overeenkomsten betreffende het 
goederenvervoer over water aan voorafgaande toelating van zijn diensten onderworpen zijn. 

864. 30 juli 1918 
Duits, Nederlands 
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De gouverneur-generaal, von Falkenhausen, verordent de modaliteiten voor de inbeslagname van 
haver uit het oogstjaar 1918. 

865. 31 juli 1918 
Duits, Nederlands 
De militaire gouverneur, Bromeis, maakt bekend dat in augustus alle oude rubber, rubberafval en 
ruwe rubber moet ingeleverd worden. 

866. [augustus 1918] 
Nederlands 
Het stadsbestuur van Hasselt maakt bekend dat op 16 augustus zes olmenbomen openbaar 
verkocht zullen worden. 

867. 2 augustus 1918 
Duits, Nederlands 
De voorzitter van het burgerlijk bestuur van Limburg, Bazille, legt de producenten van boter die 
de hen opgelegde productiehoeveelheden niet hebben afgeleverd, en hun gemeentebestuur, een 
boete op van honderd mark voor elke kilogram niet afgeleverde boter. 

868. 8 augustus 1918 
Duits, Nederlands 
De voorzitter van het burgerlijk bestuur van Limburg, Bazille, brengt de maatregelen ter 
bestrijding van de razernij bij dieren in herinnering. 

869. 8 augustus 1918 
Duits, Nederlands 
De gouverneur-generaal, von Falkenhausen, verordent beperkende maatregelen inzake handel en 
vervoer van groenten en peulvruchten. 

870. 8 augustus 1918 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse overheid de omzendbrief 11 van de 
Gersten-Zentrale bekend, houdende bepalingen voor het leveren en inzaaien van gerst. 

871. 12 augustus 1918 
Duits, Nederlands 
De militaire gouverneur van Limburg, Bromeis, verordent een verbod op het slachten van stieren 
jonger dan anderhalf jaar. 

872. 14 augustus 1918 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, op bevel van de Duitse overheid, maakt bekend dat de tweejarige 
hengsten in oktober gekeurd zullen worden, en dat aanvragen om hengsten niet te moeten castreren 
bij de Keizerlijke arrondissementsoverste ingediend moeten worden. 

873. 15 augustus 1918 
Duits, Nederlands 
De aanklager bij het keizerlijk Bezirksgericht in Hasselt, Mielke, maakt ter waarschuwing een lijst 
bekend van personen die voor velddiefstal zijn veroordeeld. 

874. 15 augustus 1918 
Duits, Nederlands 
De gouverneur-generaal, von Falkenhausen, maakt de maximumprijzen van graan en meel bekend. 

875. 18 augustus 1918 
Duits 
Het Deutsches Meldeamt Hasselt maakt de plaats en het tijdstip bekend waarop de 
meldingsplichtige inwoners van het arrondissement Hasselt zich in september 1918 ter controle 
moeten aanbieden. 
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876. 26 augustus 1918 
Duits, Nederlands 
De voorzitter van het burgerlijk bestuur van Limburg, Bazille, maakt de lijst bekend van de 
vergunde veehandelaren. 

877. 27 augustus 1918 
Duits, Nederlands 
De gouverneur-generaal, von Falkenhausen, verordent dat er geen dieren geslacht mogen worden 
dan in de openbare slachthuizen en in de vergunde private slagerijen, en legt het model vast van de 
door de slagers te houden slachtboeken. 

878. 27 augustus 1918 
Duits, Nederlands 
De gouverneur-generaal, von Falkenhausen, verordent het verplicht aangeven van elke slachting, 
zowel in vergunde slachthuizen als noodslachtingen aan huis. 

879. 29 augustus 1918 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse militaire overheid het tijdstip bekend 
waarop de in Hasselt verblijvende meldingsplichtige burgers zich in september 1918 ter controle 
moeten aanbieden. 

880. 29 augustus 1918 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse overheid de maximumprijzen voor 
appelen en peren bekend. 

881. 1 en 3 september 1918 
Duits, Nederlands 
De bestuurschef voor Vlaanderen, Schaible, legt uitvoeringsbepalingen vast bij de verordening van 
8 augustus 1918 over de handel in groenten en peulvruchten; en de gouverneur-generaal, von 
Falkenhausen, verordent een verbod op het kopen, verkopen of op enige wijze aanschaffen van 
(delen van ) een militaire uitrusting. 

882. 1 september 1918 
Duits, Nederlands 
De bestuurschef voor Vlaanderen, Schaible, legt uitvoeringsbepalingen vast bij de verordening van 
21 februari 1918 houdende inbeslagneming van gerst, haver, vroege en late aardappelen, tabak en 
cichorei uit de oogst van 1918. 

883. 5 september 1918 
Duits, Nederlands 
De gouverneur-generaal, von Falkenhausen, verordent dat de ondernemers van buurtspoorwegen 
aansprakelijk zijn indien hun buurtspoorweg gebruikt wordt voor ongeoorloofd vervoer. 

884. 5 september 1918 
Duits, Nederlands 
De bestuurschef voor Vlaanderen, Schaible, maakt de maximumprijzen voor boter bekend. 

885. 6 september 1918 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse militaire overheid bekend dat vanaf 
16 september de uurwerken een uur achteruit gezet moeten worden. 

886. 7 september 1918 
Duits, Nederlands 
De gouverneur-generaal, von Falkenhausen, verordent de inrichting van nachtwachten om de 
veldvruchten te bewaken. 

887. 7 september 1918 
Nederlands 
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De burgemeester, F. Portmans, bericht dat de kleine beken door de aangrenzende eigenaars 
geruimd moeten worden voor 15 september. 

888. 10 september 1918 
Duits, Nederlands 
De gouverneur-generaal, von Falkenhausen, verordent dat tolrechten, accijnzen, en geldboetes 
opgelegd wegens overtreding van de wetten op tolrecht en accijnzen, desnoods met dwang mogen 
ingevorderd worden. 

889. 11 september 1918 
Duits, Nederlands 
De gouverneur-generaal, von Falkenhausen, verordent de inbeslagname van gerst, haver, vroege 
en late aardappelen, tabak en cichorei uit de oogst van 1919 in Vlaanderen. 

890. 14 september 1918 
Duits, Nederland 
De plaatsvervangende gouverneur-generaal, von Zwehl, maakt de maximumprijzen bekend van 
broodgranen, zemelen, meel en brood. 

891. 14 september 1918 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse overheid bekend dat eenieder wordt 
aangemoedigd om wilde vruchten te verzamelen en deze tegen betaling in te leveren. 

892. 18 september 1918 
Duits 
Het Deutsches Meldeamt Hasselt maakt de plaats en het tijdstip bekend waarop de 
meldingsplichtige inwoners van het arrondissement Hasselt zich in oktober 1918 ter controle 
moeten aanbieden. 

893. 20 september 1918 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse militaire overheid bekend dat alle 
reispassen aanstonds ingeleverd moeten worden. 

894. 20 september 1918 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse militaire overheid bekend dat de 
haver van de oogst 1918 in beslag genomen is. 

895. 20 september 1918 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt naar aanleiding van het schrijven van de Keizerlijke 
arrondissementsoverste, von Madai, bekend dat het voortaan verboden is paarden ’s nachts in de 
weide te laten staan, dat het verboden is de eikels vroegtijdig te plukken en dat de eikels, 
beukennoten en kastanjes op de bomen langs de wegen in beslag genomen zijn en niet voor 
particulier gebruik geoogst mogen worden. 

896. 26 september 1918 
Duits, Nederlands 
De plaatsvervangende gouverneur-generaal, von Zwehl, verordent de inbeslagname en het 
vaststellen van de voorraden van wissen en schors van wissen, en stelt de maximumprijzen voor 
deze producten vast. 

897. 26 september 1918 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse overheid bekend dat de 
openingsuren van de kantoren van de Zivilcommissaris lopen van half negen tot één uur. 

898. 29 september 1918 
Duits, Nederlands 
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De stafchef, von Winterfeldt, maakt in naam van het Gouvernement-Generaal bekend dat de 
grenzen van het gebied van het Gouvernement-Generaal gewijzigd zijn. 

899. 29 september 1918 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse militaire overheid de plaats en het 
tijdstip bekend waarop de in Hasselt verblijvende meldingsplichtige burgers zich in oktober 1918 
ter controle moeten aanbieden. 

900. 22 en 30 september 1918 
Duits, Nederlands 
De bestuurschef voor Vlaanderen, Schaible, vaardigt uitvoeringsbepalingen uit voor de 
verordening van 21 februari 1918, betreffende de inbeslagname van tabak; en de gouverneur-
generaal, von Falkenhausen, maakt bekend dat geheime briefwisseling met personen in vijandelijk 
gebied verboden is. 

901. 27 september en 1 oktober 1918 
Duits, Nederlands 
De bestuurschef voor Vlaanderen, Schaible, vaardigt een uitvoeringsverordening uit bij de 
verordening van 10 juni en 1 november 1917 tegen de woekerhandel in dagelijkse 
verbruiksartikelen en maakt de regeling bekend betreffende de handel in bieten, rapen, koolrapen 
en wortelen. 

902. 2 oktober 1918 
Duits, Nederlands 
De voorzitter van het Duitse burgerlijke bestuur van Limburg, Bazille, maakt bekend dat 
activiteiten die storingen in het telefoonverkeer of in de elektriciteitsdistributie kunnen 
veroorzaken verboden zijn. 

903. 3 oktober 1918 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt bekend dat er vanaf 7 oktober aardappelen te koop zullen 
zijn in de botermijn. 

904. 7 oktober 1918 
Duits, Nederlands 
De militaire gouverneur van Limburg, Bromeis, maakt bekend dat op 4 oktober een Duitse 
spoorwegbeambte vermoord werd in Lommel, en dat er een beloning is uitgeloofd voor 
inlichtingen die tot opheldering zullen leiden. 

905. 7 oktober 1918 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt naar aanleiding van een schrijven van de Keizerlijke 
arrondissementsoverste, von Madai, bekend dat het verboden is de dijken van de Demer of de 
Stiemer te doorbreken om de graslanden te laten onderlopen. 

906. 10 oktober 1918 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt bekend dat de lijst van tabakplanters en van de door hen 
voort te brengen hoeveelheden tabak ter inzage ligt. 

907. 12 oktober 1918 
Frans, Nederlands 
De minister van justitie, H. de Carton de Wiart, maakt de Besluitwet van 12 oktober 1918 
betreffende het verblijf van vreemdelingen in België bekend. 

908. 12 oktober 1918 
Duits, Nederlands 
De gouverneur-generaal, von Falkenhausen, maakt de maximumprijzen voor broodgranen, 
zemelen, meel en tarwebrood bekend. 
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909. 15 oktober 1918 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt naar aanleiding van een schrijven van de Keizerlijke 
arrondissementsoverste, von Madai, bekend dat duivenmelkers voor 1 november nieuwe lijsten 
van hun duiven moeten inleveren. 

910. 18 oktober 1918 
Duits 
Het Deutsches Meldeamt Hasselt maakt de plaats en het tijdstip bekend waarop de 
meldingsplichtige inwoners van het arrondissement Hasselt zich in november 1918 ter controle 
moeten aanbieden. 

911. 18 oktober 1918 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt bekend dat de inwoners van 21 tot 25 oktober 1918 in de 
botermijn aardappelen kunnen kopen. 

912. 19 oktober 1918 
Duits, Nederlands 
Stafchef van Winterfeldt maakt namens het Gouvernement-Generaal bekend dat de grenzen van 
het gebied van het Gouvernement-Generaal en het Etappegebied op 10 oktober aangepast werden. 

913. 19 oktober 1918 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse overheid de procedure bekend voor 
het formuleren van klachten inzake de verplichte levering van graan. 

914. [23 oktober 1918] 
Nederlands 
Op verzoek van de Duitse overheid wordt bekend gemaakt dat op zaterdag 23 oktober in de Sint-
Ceciliazaal een concert zal plaats hebben. 

915. 26 oktober 1918 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse overheid bekend dat in 1919 
minstens dezelfde oppervlakte als in 1918 met aardappelen beplant moet worden, dat de 
tabakstelers hun tabak klaar moeten houden om hem af te leveren, en dat landbouwers die grond 
ter beschikking willen stellen voor het Werk van den Akker, verzocht worden dat te melden. 

916. 26 oktober 1918 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt bekend dat de inwoners hun rantsoen aardappelen van 29 tot 
31 oktober kunnen aankopen bij de landbouwers in de gemeente. 

917. 28 oktober 1918 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse militaire overheid het tijdstip bekend 
waarop de in Hasselt verblijvende meldingsplichtige burgers zich in november 1918 ter controle 
moeten aanbieden. 

918. 28 oktober 1918 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse overheid de maximumprijzen voor 
hooi en stro bekend. 

919. [11 november 1918] 
Frans, Nederlands 
De minister van Defensie, Masson, waarschuwt voor het gevaar van ontplofbare tuigen, en wijst 
op de verplichting om het bezit van materiaal afkomstig van het Duitse leger, aan te geven. 
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920. 11 november 1918 
Frans, Nederlands 
De minister van Financiën, A. Van de Vyvere, maakt bekend dat de schatkist schatkistbons 
uitgeeft aan 5%, met een looptijd van drie jaren, en voor ¾ betaalbaar in Duitse marken. 

921. 11 november 1918 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse militaire overheid bekend dat op 
maandag 11 november een uitgaansverbod geldt vanaf 20 uur en dat de herbergen gesloten moeten 
worden om 18 uur. 

922. 11 november 1918 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, roept de inwoners op tot kalmte, en maakt op bevel van de Duitse 
overheid bekend dat er in koffiehuizen geen alcohol verkocht mag worden, dat er geen wapens of 
uitrustingsstukken van Duitse soldaten gekocht mogen worden, en dat er op plunderen strenge 
straffen staan. 

923. 11 november 1918 
Duits 
Het bestuur van de Soldaten -en Arbeidersraad maakt bekend dat de raad in Hasselt ingericht is, 
dat hij het gezag over neemt, en vaardigt regels uit ter verzekering van de openbare orde. 

924. 11 november 1918 
Nederlands 
Brief waarin de burgemeester, F. Portmans, en de secretaris vanwege de gemeenteraad bekend 
maken dat er een tijdelijk hulppolitiekorps wordt ingericht, genaamd de Gemeentewacht. 

925. 12 november 1918 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse militaire overheid bekend dat elke 
avond een uitgaansverbod geldt vanaf 20 uur, en dat de herbergen gesloten moeten worden om 18 
uur. 

926. 12 november 1918 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt bekend dat het burgers verboden is Duitse wapens te 
bezitten, dat wie er toch zou bezitten, die moet inleveren, en dat de Soldatenraad huiszoekingen zal 
doen. 

927. 13 november 1918 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse overheid bekend dat vanaf 13 
november alle optochten in de stad verboden zijn. 

928. 13 november 1918 
Nederlands, Frans 
De burgemeester, F. Portmans, meldt dat op vrijdag 15 november om 11 uur in de Sint-
Quintinuskerk een Te Deum zal gezongen worden, bij gelegenheid van het naamfeest van de 
koning. 

929. 14 november 1918 
Nederlands, Frans 
De militaire gouverneur van Limburg, A. Vanniesbecq, herinnert aan het verbod op handel in 
producten die in de troepenmagazijnen of legerkantines aangeschaft zijn. 

930. 15 november 1918 
Nederlands, Frans 
De burgemeester, F. Portmans, maakt bekend dat de gemeenteraad in zijn zitting van 11 november 
1918 besloten heeft een gemeentewacht in te richten, en dat die wacht vanaf 15 november in dienst 
is. 
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931. 16 november 1918 
Nederlands, Frans 
De burgemeester, F. Portmans, meldt dat de Duitse overheid een inwoner van Hasselt en een 
inwoner van Zonhoven aangehouden heeft, die in het bezit waren van oorlogsmunitie, en roept de 
bevolking op zich van dergelijke feiten te onthouden. 

932. 17 november 1918 
Nederlands, Frans 
De burgemeester, F. Portmans, maakt bekend dat de gemeenteraad in zijn zitting van 11 november 
1918 besloten heeft een gemeentewacht in te richten, en dat die wacht vanaf 17 november in dienst 
is. 

933. 18 november 1918 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse overheid bekend dat het verboden is 
alcoholische dranken te verkopen. 

934. 18 november 1918 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op bevel van de Duitse overheid bekend dat het verboden is 
wijnen, eetwaren of eender welke voorwerpen van Duitse soldaten te kopen. 

935. 19 november 1918 
Nederlands, Frans 
De bestendige deputatie verbiedt de verkoop en het verbruik van alcohol en sterke drank. 

936. 19 november 1918 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, verbiedt het verkeer in de Spoorwegstraat, Tramstraat, Groote 
Breemstraat en Kleine Breemstraat. 

937. 20 november 1918 
Nederlands, Frans 
De dienstdoende gouverneur, de Borman, besluit tot de inbeslagname van haver, gerst en 
zomergerst ten voordele van het Nationaal Hulp –en Voedingscomiteit. 

938. 20 november 1918 
Nederlands, Frans 
De dienstdoende gouverneur, de Borman, vaardigt regels uit inzake de fabricage van suiker, 
melasse, bietensiroop, confituren en kunstmatige honing, en inzake de handel in deze producten. 

939. 20 november 1918 
Nederlands, Frans 
De dienstdoende gouverneur, de Borman, geeft de handel in dierlijk en plantaardig vet vrij, en 
verbiedt dit vet voor industriële toepassingen te gebruiken. 

940. 20 november 1918 
Nederlands, Frans 
De dienstdoende gouverneur, de Borman, geeft de handel in melk en melkproducten vrij, en 
beveelt de inbeslagname van de hoeveelheid volle melk die nodig is voor de jonge kinderen, voor 
de zieken en voor de ouderlingen. 

941. 20 november 1918 
Nederlands, Frans 
De commandant van de militaire veiligheidsdienst, J. Mage, legt de regels vast voor het verkeer in 
het grensgebied. 

942. 20 november 1918 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, meldt dat de ontruiming van de stad door het Duitse leger op 21 
november voltooid zal zijn, en roept de bevolking op zich te onthouden van vijandelijkheden 
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jegens de Duitse officieren en soldaten die achterblijven om hun installaties aan de Belgische 
regering over te dragen. 

943. 22 november 1918 
Nederlands, Frans 
De dienstdoende gouverneur van Limburg, de Borman, treft een regeling inzake de vervaardiging, 
de invoer, en de handel in alcohol. 

944. 22 november 1918 
Nederlands, Frans 
De dienstdoende gouverneur van Limburg, de Borman, roemt allen aan wie het land zijn 
bevrijding dankt, meldt dat de Belgische overheid het gezag in handen neemt, dat de wetten door 
de vijand uitgevaardigd niet meer van kracht zijn, dat de ambtenaren die door de bezetter uit hun 
ambt ontzet zijn, daarin weer worden hersteld, en roept op de orde te handhaven en het werk te 
hervatten. 

945. 23 november 1918 
Nederlands, Frans 
De burgemeester, F. Portmans, roept de inwoners op de Belgische en geallieerde legers die Hasselt 
zullen binnen trekken toe te juichen. 

946. 26 november 1918 
Nederlands, Frans 
Het ‘comiteit’roept de Hasseltse bevolking op de Belgische soldaten die door de stad trekken 
hartelijk te verwelkomen. 

947. 26 november 1918 
Nederlands, Frans 
Het ‘comiteit’ maakt bekend dat de aankomst van de troepen van op de toren van de hoofdkerk 
met klaroengeschal zal aangekondigd worden, en dat tijdens hun intrede de beiaard zal spelen. 

948. 27 november 1918 
Nederlands Frans 
De burgemeester, F. Portmans, verbiedt stoeten en samenscholingen van meer dan zeven personen 
na 17 uur. 

949. 27 november 1918 
Nederlands, Frans 
De burgemeester, F. Portmans, beveelt de bezitters van Duitse wapens, munitie of ander 
wapentuig, dat voor 1 december in te leveren in het politiecommissariaat. 

950. 28 november 1918 
Nederlands, Frans 
De bevelhebber van de vijfde legerdivisie, luitenant-generaal Ruquoy, maakt de voorwaarden 
bekend waaronder in het Legergebied dagbladen mogen uitgegeven worden, en waaronder 
dagbladen, aanplakbrieven en brochures verspreid mogen worden. 

951. 29 november 1918 
Nederlands, Frans 
De burgemeester, F. Portmans, verordent dat de klaslokalen moeten worden gezuiverd, ontsmet en 
gewit voordat de klassen zullen worden heropend. 

952. 29 november 1918 
Nederlands, Frans 
De burgemeester, F. Portmans, herinnert op verzoek van de militaire overheid aan de inhoud van 
de besluitwet van 11 oktober 1918, inzake de straffen voor het verbergen van vijandelijke 
spionnen of soldaten. 

953. 3 december 1918 
Nederlands, Frans 
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De commandant van het krijgsbeheer van de provincie Limburg, Richard, bericht dat hulp bij de 
inbeslagname van Duits geld beloond zal worden, en dat Duits geld niet mag ingevoerd worden. 

954. 5 december 1918 
Nederlands, Frans 
De commandant van het krijgsbeheer van de provincie Limburg, Richard , besluit dat de inwoners 
van de provincie Limburg vóór 12 december om 16 uur alle wapens, krijgsvoorraad en vuurwerk 
in hun gemeentehuis moeten inleveren. 

955. 6 december 1918 
Nederlands, Frans 
De burgemeester, F. Portmans, bericht dat de militaire plaatscommandant van Hasselt beslist heeft 
dat herbergen voor militairen toegankelijk zijn van 12 tot 14 uur en van 16.30 tot 20.30 uur, en 
voor burgers tot 21 uur, en dat na 23 uur alle verkeer in de stad verboden is behalve voor politie- 
en veiligheidspersoneel, bedienaars van de godsdienst, geneesheren en veeartsen. 

956. 7 december 1918 (in Hasselt aangeplakt op 24 december.) 
Frans, Nederlands 
De minister van Financiën, L. Delacroix, maakt de maatregelen inzake de intrekking van Duitse 
betaalmiddelen bekend, zoals vastgelegd in de besluitwet van 24 oktober 1918 en het koninklijk 
besluit van 9 november 1918 betreffende de muntcirculatie. 

957. 11 december 1918 
Nederlands, Frans 
De dienstdoende gouverneur, de Borman, maakt bekend dat het verboden is zich meester te maken 
van door de vijand achtergelaten oorlogsbuit, en dat die moet ingeleverd worden bij de 
gemeentebesturen. 

958. 11 december 1918 
Frans, Nederlands 
De minister van Financiën, L. Delacroix, maakt bekend dat eenieder voor 15 januari 1919 aangifte 
dient te doen van de hem door de vijand ontvreemde documenten, geld, roerende waarden en 
kunstvoorwerpen. 

959. 12 december 1918 
Nederlands, Frans 
De dienstdoende gouverneur, de Borman, maakte bekend dat de Nationale Bank van België laat 
weten dat de bankbrieven uitgegeven door de Société Générale de Belgique dezelfde waarde 
hebben als die zij zelf uitgegeven heeft. 

960. 14 december 1918 
Nederlands, Frans 
De commandant van het krijgsbeheer van de provincie Limburg, Richard, brengt het verbod op de 
handel in alcoholhoudende dranken, zoals vervat in de besluitwet van 15 november 1918, in 
herinnering. 

961. 17 december 1918 
Nederlands, Frans 
De militaire gouverneur van Limburg, A. Vanniesbecq, vestigt de aandacht op het verbod in 
handel in de door de vijand in beslag genomen meubels, zoals vastgelegd in de besluitwet van 31 
mei 1917, en op de bepalingen in het strafwetboek en het burgerlijk wetboek over heling en 
terugvordering van deze voorwerpen. 

962. 31 december 1918 
Nederlands, Frans 
De minister van landbouw, Ruzette, en minister van binnenlandse zaken, de Broqueville, maken 
bekend dat het verboden is om bevruchte runderen of varkens af te maken en dat elke 
noodslachting moet gerechtvaardigd worden. 

963. [januari 1919] 
Frans, Nederlands 
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De minister van Binnenlandse zaken, C. de Broqueville, maakt de regeling bekend inzake de 
betaling van vergoedingen aan uit dienst ontslagen gerepatrieerde militairen. 

964. 1 januari 1919 
Frans, Nederlands 
De commandant van de Militaire Veiligheidsdienst, J. Mage, maakt de regeling bekend volgens 
welke de vreemdelingen zich moeten aanmelden en een identiteitsboekje moeten aanvragen. 

965. 4 januari 1919 
Nederlands 
De procureur des Konings, C. Van Straelen, herinnert aan de inhoud van de besluitwet van 5 
november 1918 inzake de bevoorrading en de bestraffing van woeker. 

966. 6 januari 1919 
Frans, Nederlands 
De minister van Financiën, L. Delacroix, maakt de regeling bekend voor de terugbetaling van de 
schatkistbons die op 1 augustus 1917 vervielen. 

967. 9 januari 1919 
Frans, Nederlands 
De commandant van de Militaire Veiligheid, J. Mage, maakt de regeling bekend inzake het 
grensverkeer met Nederland. 

968. 9 januari 1919 
Nederlands, Frans 
De burgemeester, F. Portmans, dankt de bevolking, mede namens de koning, voor het onthaal van 
de vorst bij diens bezoek aan de stad. 

969. 11 januari 1919 
Nederlands, Frans 
De burgemeester, F. Portmans, roept de inwoners die nog Duitse marken bezitten, op dat te 
melden in het stadhuis. 

970. 30 januari 1919 
Nederlands, Frans 
De procureur des konings, C. Van Straelen, herinnert aan de inhoud van de besluitwet van 10 
november 1918 inzake het sekwester van bezittingen van onderdanen van Duitsland, Oostenrijk, 
Bulgarije en Turkije. 

971. 7 februari 1919 
Nederlands, Frans 
De provinciecommandant, A. Vanniesbecq, maakt bekend dat het materiaal en de voorraden die 
het Duitse leger na 11 november heeft achtergelaten, aan het leger van de geallieerden toebehoren. 

972. 7 februari 1919 
Nederlands, Frans 
De provinciecommandant, A. Vanniesbecq, bericht dat alle inrichtingen, voorraden, 
krijgsmateriaal, enz. die de Duitsers niet mee hebben genomen aan de bezettingslegers moeten 
geleverd worden. 

973. 8 februari 1919 
Frans, Nederlands 
Koninklijk besluit inzake de handel in boter. 

974. 14 februari 1919 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt de modaliteiten bekend voor het inschrijven voor de 
militielichting van 1919. 
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975. 15 februari 1919 
Nederlands, Frans 
De burgemeester, F. Portmans, verordent de opschorting van de feestelijkheden van Vastenavond. 

976. 21 februari 1919 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt de modaliteiten bekend voor het aangeven van door de 
vijand weggenomen dieren. 

977. 28 februari 1919 
Nederlands, Frans 
De militaire gouverneur, A. Vanniesbecq, maakt bekend dat er voor gendarmes en politiebeambten 
een premie wordt uitgeloofd voor het in beslag nemen van vuurwapens. 

978. 28 februari 1919 
Frans, Nederlands 
De minister van Nijverheid, arbeid en bevoorrading maakt de modaliteiten voor de levering 
bekend van het in beslag genomen graan van de oogst van 1918. 

979. 10 maart 1919 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt bekend dat er een korps van vervoer per automobiel wordt 
ingericht. 

980. 26 maart 1919 
Nederlands, Frans 
De militaire gouverneur, A. Vanniesbecq, bericht dat het vervoer van levende duiven verboden is 
in het deel van het land waar de staat van beleg van kracht is. 

981. [april 1919] 
Frans, Nederlands 
Het Algemeen Bestuur der Inlandsche Levensmiddelen kondigt een nieuwe regeling en nieuwe 
prijzen aan voor de handel in suiker en zijn afgeleide producten. 

982. 3 april 1919 
Nederlands, Frans 
De militaire gouverneur, A. Vanniesbecq, maakt de modaliteiten bekend voor de handel in 
levensnoodzakelijke producten, zoals die zijn vastgesteld in het ministerieel besluit van 31 maart 
1919. 

983. 6 april 1919 
Nederlands, Frans 
De burgemeester, F. Portmans, maakt bekend dat de miliciens van de lichtingen 1912-1915 vóór 
15 april hun aanvraag voor uitstel of vrijstelling moeten indienen. 

984. 6 april 1919 
Nederlands, Frans 
De burgemeester, F. Portmans, maakt bekend dat er op 8 april in de stad een troepenschouwing en 
défilé zullen plaatsvinden, en verzoekt de huizen te bevlaggen. 

985. 23 april 1919 
Nederlands, Frans 
De militaire gouverneur, A.Vanniesbecq, maakt de maximumprijzen voor meel, zemelen en brood 
bekend zoals die vastgesteld zijn in het ministerieel besluit van 31 maart 1919. 

986. 26 april 1919 
Frans, Nederlands 
De minister van Financiën, L. Delacroix, maakt de modaliteiten bekend voor het inleveren van 
Duits geld. 
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987. 28 april 1919 
Nederlands, Frans 
De burgemeester, F. Portmans, kondigt de feestelijke herdenking van de slag van Merkem, die 
plaatsvond op 17 april 1918, door het 11de linieregiment en het 3de regiment geschut aan. 

988. 5 mei 1919 
Nederlands, Frans 
De burgemeester, F. Portmans, maakt bekend dat de miliciens van de lichtingen 1916, 1917, 1918 
en 1919 vóór 25 mei hun bezwaren moeten kenbaar maken. 

989. 8 mei 1919 
Nederlands, Frans 
De burgemeester, F. Portmans, maakt bekend dat leden van de burgerwacht die als 
krijgsgevangene geïnterneerd werden, en op basis daarvan een aanvraag voor een vergoeding 
willen doen, hun aanvraag bij het stadsbestuur moeten indienen. 

990. 13 mei 1919 
Nederlands, Frans 
De burgemeester, F. Portmans, maakt de inhoud bekend van het Koninklijk Besluit van 6 februari 
1919 betreffende de overhandiging der eenzelvigheidskaarten, en de regeling voor het afleveren 
van de kaarten in Hasselt. 

991. [ 26 mei 1919] 
Nederlands, Frans 
De militaire gouverneur, A. Vanniesbecq, maakt bekend dat krachtens het Koninklijk Besluit van 
26 mei 1919 het vervoer en het houden van duiven vrij worden. 

992. [juni 1919] 
Nederlands, Frans 
De afdeling registratie en domeinen, kantoor Mechelen-aan-de-Maas, kondigt aan dat er op 
woensdag 11 juni 1919 een openbare verkoop van oorlogsbuit plaatsvindt, zijnde 22.000 kilogram 
oud ijzer en staal. 

993. 4 juni 1919 
Nederlands, Frans 
De militaire gouverneur, A. Vanniesbecq, maakt bekend dat de minister van Spoorwegen besloten 
heeft 75% prijsvermindering toe te staan aan de begeleiders van invaliden die zich niet zelfstandig 
kunnen verplaatsen. 

994. 14 juni 1919 
Nederlands, Frans 
De militaire gouverneur, A. Vanniesbecq, besluit dat eenieder die in het bezit is van voorwerpen, 
afkomstig van een geallieerd of vijandig leger, dat moet aangeven bij de inzamelingscommissie te 
Hasselt. 

995. 16 juni 1919 
Nederlands, Frans 
De militaire gouverneur, A. Vanniesbecq, trekt zijn besluit van 28 maart 1919 in, waardoor 
openbare bijeenkomsten weer vrij kunnen plaatsvinden. 

996. 18 juni 1919 
Nederlands, Frans 
De gouverneur van Limburg, T. de Renesse, maakt de omzendbrief van de minister van 
Binnenlandse zaken bekend, inzake het deponeren van door Franse vluchtelingen in bewaring 
gegeven goederen en waardepapieren, in de kantoren van de Nationale Bank of van de Société 
Générale. 

997. 27 juli 1919 
Frans, Nederlands 
De minister van landbouw, Ruzette, vaardigt een besluit uit om de eigenaars van door de Duitser 



Archief van Hasseltse affiches uit de Eerste Wereldoorlog 2500 
 

 100

opgeëiste paarden uit Oost- en West - Vlaanderen en het Doornikse te vergoeden, en de voorzitter 
van de Commissie maakt de uitvoeringsmodaliteiten van dit besluit bekend. 

998. 30 juli 1919 
Nederlands, Frans 
De burgemeester, F. Portmans, maakt bekend dat de oud-strijders die ongehuwde wezen zijn, recht 
kunnen hebben op een bijzondere toelage. 

999. 11 augustus 1919 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, verbiedt het verkeer van rijtuigen, auto’s, motorfietsen en fietsen in 
alle straten in de stad op 17 en 24 augustus, wanneer de plechtigheden van het zevende jubeljaar 
van Onze-Lieve-Vrouw-Virga-Jesse gevierd zullen worden. 

1000. 13 augustus 1919 
Nederlands, Frans 
De provinciegriffer, W. Roelants, maakt voor de gouverneur van Limburg de regeling bekend 
inzake het aangeven en het bepalen van de materiële schade ten gevolge van de 
oorlogsomstandigheden. 

1001. 1 september 1919 
Nederlands, Frans 
Het bestuur van de werkbeurs van de provincie Limburg kondigt aan dat werkgevers die werk 
aanbieden dat kunnen melden en dat werkzoekenden zich voor werk ook bij het bureau kunnen 
melden. 

1002. [oktober 1919] 
Nederlands 
De procureur des Konings, C. Van Straelen, kondigt de maatgevende prijzen van de belangrijkste 
levensmiddelen aan zoals die zullen gelden van 15 tot en met 31 oktober 1919. 

1003. 22 oktober 1919 
Nederlands, Frans 
De burgemeester, F. Portmans, maakt bekend dat er een plechtige uitvaartdienst gehouden zal 
worden ter ere van dertien burgers die tijdens de bezetting voor daden van vaderlandsliefde 
werden neergeschoten, en roept de inwoners op aan de plechtigheid deel te nemen. 

1004. 25 november 1919 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, maakt op verzoek van de Kolonel plaatsbevelhebber bekend dat het 
11e linieregiment schietoefeningen houdt op het plein ‘Beverzak’ en dat het levensgevaarlijk is 
zich op het plein wagen. 

1005. 27 november 1919 
Nederlands 
De burgemeester, F. Portmans, bericht dat de inwoners die schade aan veldvruchten hadden, dat 
tot 2 december kunnen aangeven. 

1006. [zonder datum] 
Nederlands 
De voorzitter van het comiteit, R. Duvivier, meldt dat werklozen zich tot donderdag 11 maart in 
het stadhuis kunnen aanmelden om op de werklozenlijst ingeschreven te worden. 

1007. [zonder datum] 
Nederlands 
Bericht inzake de aankoop van haagdoornbessen en hazelnoten door fruitcentrale te Brussel. 

1008. [zonder datum] 
Duits, Nederlands 
De voorzitter van het Duits burgerlijk bestuur in Limburg, Bazille, maakt bekend dat de 
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Fruitcentrale te Brussel de eikels, beukennoten en wilde kastanjes opkoopt, en maakt bekend wie 
in Limburg als opkopers voor deze vruchten zijn aangesteld. 

1009. [zonder datum] 
Nederlands, Frans 
Bekendmaking dat dronken personen niet tot de burelen toegelaten worden. 

1010. [zonder datum] 
Frans 
Bekendmaking van de vooroorlogse Britse plannen om in geval van oorlog op het vasteland, in 
België in te grijpen. 

1011. [zonder datum] 
Nederlands, Frans, Duits 
De dienstdoende burgemeester, J. Roelants, maakt op bevel van de Duitse militaire overheid 
bekend dat het in cafés verboden is alcoholische dranken te verkopen, en dat caféhouders moeten 
zorg dragen voor orde en rust in hun lokalen. 

1012. [zonder datum] 
Nederlands 
Bekendmaking van de inzamelacties van fruitpitten en van de prijzen van de fruitpitten. 

1013. [zonder datum] 
Nederlands 
Bekendmaking van het sluitingsuur van een lokaal om 22 uur. 

1014. [zonder datum] 
Frans, Nederlands 
Het ministerie van landbouw bericht dat er geiten door Duitsland zijn geleverd en dat eenieder 
wiens landbouwactiviteiten schade hebben ondervonden een geit kan verkrijgen. 

1015. [zonder datum] 
Nederlands 
R. Duvivier, voorzitter van het ‘Comiteit’, meldt dat werklozen zich nog op donderdag 11 maart 
op het stadhuis kunnen aanmelden. 

1016. [zonder datum] 
Nederlands 
De ‘Comiteiten’ melden dat drie Luikse steenkoolmijnen in totaal 42 werklieden zoeken en dat 
werklozen zich kunnen aanmelden. 

1017. [zonder datum] 
Nederlands 
De minister van binnenlandse zaken, C. de Broqueville, bericht dat personen die om één of andere 
reden de vergoeding voor hun militiedienst niet gekregen hebben deze alsnog kunnen bekomen 
door een verzoekschrift in te dienen. 

1018. [zonder datum] 
Nederlands 
Het provinicaal Oogstbureel van Limburg bericht dat landbouwers hun klachten aan de 
gemeentebestuur moeten richten en niet meer aan het Oogstbureel zelf. Na onderzoek zal de 
burgemeester hun klacht dan eventueel overmaken aan het Oogstbureel. 

1019. [zonder datum] 
Nederlands 
Het hulpcomiteit van de stad Hasselt meldt dat er werk is in de stad en waar de werklozen zich 
kunnen aanbieden. 

1020. [zonder datum] 
Frans, Nederlands 
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Het ministerie van oorlog bericht dat het nog verschuldigde toelagen aan ontslagen en 
gerepatrieerde militairen, van de lichting van 1902 of vroeger, zal vereffenen. 

1021. [zonder datum] 
Frans, Nederlands 
De minister van binnenlandse zaken, H. Jaspar, maakt de procedure bekend voor het aanvragen 
van een vergoeding voor geleden oorlogsschade. 

1022. [zonder datum] 
Nederlands 
Bericht aan de werklozen dat er werklieden gevraagd worden die een goede vergoeding zullen 
krijgen. Geïnteresseerden kunnen zich melden in de Statiestraat nummer 14.  
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