
Zo1vat 150 jaer geleden las men in ... (50) 

In nr.15-l v,m 20 september 1846: 
Emt' eddmoedi~e daed, door de 
J't'tl::::iolmai rt'1lt1tllllzt'f I tydrosudopa tltiek 
,\'l.'::::tidzt al/zier, owter !zet bestucr des 
t'igmat·rs Parigt, Perdic11twclmclztbacr 
~ntzat•kt ft• wordctl. Ec11 doodan11 ma11 
uit dt• gemeente Onkerzele, Adriae11 
Dt·clcrcq, ge!Hrwd, l 1ader va11 zes jonge 
kindcrm, lzad am alles gebrek, zonder 
huis of dak, zonder werk of brood. 
Ge7.>1lllfglyk werd die groote ellende 
door eenige li~fdadige lzeeren in /zet 
Poonwemd gezondlzeidsgesticlzt gekend, 
en aenstonds had men daer geld genoeg 
byeengebragt om voor declercq een 
huis met hof te !turen ter jaerlyksche 
pachtsom van 140 Jr. en zulks voor 3,6 
of 9 jaer; een huartael is voorop betaeld; 
nu is hem eene party aerdappelen 
gekocht, die lzy bezig is van het veld te 
/zalen, en in kort zal men hem eene koe 
bezorgen. 
Dergelyke daden, lzedendaegs veel 
te zeldzaem, behoeven geene verdere 
lofspraek. 

De gemeenteraed van Geerardsbergen 
komt in zitting van zaterdag laetstleden 
met algemeene stemmen te besluiten, 
van by Jzet onderzoek in het provinciael 
gouvernement het wetsontwerp des 
yzeren wegs van Gent op Brussel 
langs Aelst, volgens de studie van den 
ingenieur Desart, te ondersteunen; te 
dien einde heeft de raed twee zyner leden 
naer Gent gezonden. By die zitting was 
de raed voltallig; slechts een der leden, 
de heer notaris Byl ontbrak (1). 

BURGERLYKEN STAND van den 
12 tot den 19 September 
HUWELYKEN 
Frandscus Ludovicus Klepkens, oud 23 
jaren, koordendanser, woonende binnen 
deze stad, en foanna Phi/omena f-lens, 
oud 23 jaer, woonende te Boom. 

OVERLYDEN 
foamw facoba Pereboom, oud 70 jaren, 

zo11tier beroep, vrouw van Jacobus 
Gillade, Carmel ietens traet. 
Louis Sclwillée, oud 14 jaren, zoon van 

Adria11us Sclwillée, Hospitael. 
Maria seraplzina Delvingt, oud 1 

maend, doch ter van Alexander Delvingt, 
beneden het D u ivenstraetjen. 

Coleta de Mee/ze/eer, oud 19 jaer, 
kmzhverkster, dochter van Joannes de 
Meehel eer, Buizernon tstraet. 

Francisca Rasson, oud 32 jaren, 
kantwerkster, vrouw van Adriaen 
Pirreza, Lessenschestraet. 
faamzes Francisals Hylebos, oud 1 jaer, 
zoon van Jacobus hylebos, Steenstraet. 

Carolus de Crick, oud 74 ;aren, 
hovenier, man van mana Anna 
Vereecken, Hospitael. 
GEBOORTEN 
Mannelyk geslacht: 0 
Vrouwelyk geslacht: 4 
Doodgeboren: 1 

MARKT VAN GEERARDSBERGEN, 
Maendag 14 September: 
Lynwaeden te koop: 150; - verkocht: 
100 
Boter, eerste kwaliteyt, den steen (2) 
5fr. 50cent. 
Tarwe, nieuwe 3fr. 40cent. 
Rogge 2fr. 90cent. 
Haver 1fr. 40cent. 
Aerdappelen 80cent. 
Mastelein 3fr. 20cent. 
Boon en 2fr. OOcen t. 
Vlas per halve steen 1 fr. 80 cent. 
Eyeren per vyf-en-twintig 1 fr. 10 cent. 

In nr.188 van 16 mei 1847: 
De officiele lyst der kiezers voor den 
provincialen raed in het kanton 
Geerardsbergcn, vervat 287 kiezers, 
welke verdeeld zyn als volgt: 
Geerardsbergen: 151 

Marc VAN TRIMPONT 

Overboelare: 14 
Goefferdingen: 3 
Santbergen: 13 
Grimmingen:7 
Sarlardingen: 1 
ldegem: 17 
Schende/beke: 3 
Moerbeke: 6 
Smeerhebbe- Vloersegem: 6 
Nederboelare: 5 
Viane: 10 
Nieuwenhove: 11 
Voorde: 19 
Onkerzele: 11 
Waerbeke: 5 

Zondgag ll. laet in den avond, toen 
by juffr. de weduwe Broodcoorens, 
winkelierster in de Lessensche straet, 
de deuren reeds gesloten waren, en men 
gereed was om te bed te gaan, wilde een 
der dochters in den winkel eene kee~ 
halen om die voor een lievenvrouwbeeld, 
zoo als zy iederen zondag gewoon 
was te doen, te ontsteken. Achter den 
toog komende waer de kas met keersen 
stond, zag zy iets onder, en verschrikt 
meenende dat het een hond was; dan 
haest bemerkte zy dat daer een persoon 
lag en opende schielyk de deur al 
roepende dieven! dieven! 
Degene die zich in het huis had laten 
sluiten, wilde dit oogenblik waememen 
om te ontsnappen, maer een der buren 
die kwam toegeloopen, greep hem vast; 
het waseenen jongen van 15 of 16 jaer, 
zoon van Frans VDB (3) uit de gemeente 
Overboelare. Men onderzocht zyne 
zakken, vond daerin de koperen munt 
welke in de schuiflade van den toog lag, 
en tot omtrent een fr. en half beliep, en 
een klein zeer sc/zerp mes. Na hem wat 
de ribben gesmeerd te hebben, heeft men 
den jongen schurk laten loopen. 

(Wordt vervolgd) 
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l' J lfct ~t om nolliris Jean André Byl. Over deze personaliteit, zie desgewenst: M. VAN TRIM PONT, Voorouderreeks, bekopt curriculum 
of famtheschcts van I 00 nocmenswaardige personen uit de Geraardsbergse burgermaatschappij ( ca.l800-1920), Afl.!, in De 
1/eem!ichuller, jg.2000, nrs.l72 en 173. 

(J De !Steen is een gcwichhmaat, in ( ieraardsbergen 2,59 kilogram. 
(- J In de (iazelfe staat de naam voluit geschreven. 
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