
Zowat 150 jaer geleden las men in ... (61) 

In nr. 202 van 22 augusty 1847: 

BURGERL YKEN STAND van 
den 14 tot den 21 Augustus. 

OVERLYDEN 
Dorothen Declercry, oud 24 jaren, 
kantwerksters, dochter vnn Petrus, 
Hospitnel. 
Eunnnnuel Mercknert, oud 49 jnren, 
wever, wcduwenner vnn Jsnbella 
Lnnm;t, Hospitnel. 

- GEB OORTEN 
Mnnnelyk ges /nc/ zt: 1 
Vroznuclyk geslnclzt: 2 

ALGEMEENE KERMISFEEST 
van GEERARDSBERGEN. 

De gezneen tcrned der stnd 
Geern nis/Jergen, !zeeft den 21 July 
1847 de progrnn111111 vastges teld der 
fees ten welke gedurende de Kennis 
dezer stnd zullen pinets hebben, te 
weten: 
ZATERDAG, 28 Augusty. De 
kennisfeest znl nis gewoon lyk des 
middngs en 's avonds nengekondigd 
worden door het luiden der groote 
klok en het spelen van den beyaerd. 
ZONDAG. Ten 9 ure 's morgens 
de Processie, met al de gilden en 
genootschappen; de Reuzen zullen 
dezelve bywoonen. 
Om 1 uer namiddag Schieting met 
den handboog, gegeven door de 
maetschappy St. Sebastiaen, in hun 
paviljoen op de Stadswandeling, aen 
de Groote Markt; de pryzen bestaen 
in geld. 
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Om 2 uer namiddag, Gaei-bolling, ter 
herberg de Fransche Schild, gegeven 
door de maetschappy van St.
Andries; de pryzen bestaen in geld. 
Om 5 ure namiddag Groot 
Concert Champêtre, gegeven 
door de 1naetschappy St.-
Cecilia, in den tuin van Mme 
de wed. S ....... (l) gelegen op den 
Oudenberg, die ter dezer gelegenheid 
allerluisterlykst zal versierd en 
verlicht wezen; verscheidene vreem.de 
muziekmaetschappyen zullen 
nen hetzelve komen deelnemen . 
Onmiddelyk na het Concert zal er 
nldaer een fraei vuerwerk ontstoken 
worden; indien het weder zich niet 
gunstig toont, zal het concert plaets 
hebben in de zael van St.Adriaen, en 
het vuenuerk zal ontstoken worden 
na de avondverlustiging welke de 
znaetschnppy voorgenomen heeft op een 
der kermisdagen te geven op de Groote 
Markt; om 10 ure 's avonds Groot Bal 
in de zael van St.Adriaen. 
MAENDAG. Dag der groote 
Jaennarkt. Om 5 ure namiddag 
Concert Vocael en Instrumentael 
gegeven door de maetschappy 
Orpheus, in de zael van St.Adriaen; 
men zal er vennaerde kunstenaers 
hooren. 
DISENDAG. Volksvermaken 
in verscheidene straten der stad; 
namiddag ommegang der Reuzen. Om 
10 ure 's avonds Groot Bal in de zael 
van St. Adriaen. 
WOENSDAG 1 September. Om. 6 
ure 's avonds groote tooneelvertooning 
gegeven door de maetschappy van 

Marc VANTRIMPONT 

Rhetorika, in de zael van St. Adriaen. 
ZONDAG 5 September. Om 2 ure 
namiddag Ringsteking te Paard, op de 
Stadswandeling, aen de Groote Markt. 

In nr. 203 van 29 augusty 1847: 

Geerardsbergen, 28 Augustus. 
GEMEENTERAED. 
Zitting van 25 Augusty. Het orde van 
den dag is: 
1. Beraedslaging over het vertoog van 

· M. Verhasselt tot kwytschel eener 
som van zeven tig franken, welke 
door de stad gevraegd is als ofhy die 
onbevoegd had ontvangen. 
2. Antwoord op den briefwaerby de 
maetschappy van Vlaemsche ToaneeZ
en Letteroefening dezer stadeene 
hulpsom vraegt van honderd franken, 
voor de gedeeltelyke bekostiging 
eener tooneelvertooning, welke zy 
voornemens is met het kermisfeest te 
geven . 
De gemeenteraed ten tweedenmael 
niet in getal zynde om te kunnen 
beraedslagen, wordt de zitting 
nogrnaels verschoven. Behalve het 
schepen kollegie waren de heeren 
Van Santen en Servaes er alleen 
tegenwoordig. 

Wordt vervolgd .. . 


