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lleroemd drama in 5 bedrijven, naai' I:.ct frasch Ynn l.'Ellncry en TarJJó door H. \Vannyn. 
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ADMIRAAL FIR~l1N DE LA ~L\.ROE, 
GRAAF ROGER DE MOR:\ Y, -I 
PALMIERI, . 
ELIE DRAEK, 
ROBERT BGREL, 
~L\.LTAR, Indiaan, 

:\L\f. Angust Cis. 
., .Tnles Pieracrt. 
" Em. Van den Berghe . 
. , G. Vnnde Maele. 

Alfons D'HuenL':lS. 
H. :\1n1Jmlin." 
Paul Baisiet·. 
,lan Evckermans. _~C
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:Mo\·. Tle Sommo-Gasséc . 
. , .Tennne Schouwvlieghe. 

~lal'in. Lcfè\Te. ' 
Jeannc Bcrot.:cs. 

Hulland C'll Frankrijk . 

-~- VOOE SL.OT + 
I 

" 
Een Boelenmeisje 

Blijspel met zang in é~~e,lrijf door .T. Roeland. 
ROL\'EIEELE\G. 

BLAl\"KERS, Burgemeester, 
FELL\., zijn zoon, 
BRC~O. jonge pachter, 
\VKvlEL~IANS, Ycldwachtcr, 
).iOI\ICA, zijne Ll.ochter, 
SOFIE, meid 
~ATC:S, knecht, 
Bocren en Boc!'innen. 
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~nr. E. Van (:en Berg he. 
Jules Piernect. 

" A. D'Haenens. 

" 
~lev. 

August Cis. 
Jcannc Scilouwvlieghe. 
l\laria Lcf(~\'l'e. 
Paul Baisiel'. 

Ecu goetl samengesteld orl~est omlcr het bestuur nm ~li".-\REL Snu?J·:ux~:Kx, zal tlc tusschenpoozen opluisteren. 
De piano wor•lt [Tehouddnor 1\1. Pmn:R l3t·:K.u:RT. ." 0 . 
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ZOWAT 150 JAAR GELEDEN 
LAS MEN ... (17) 

door MARC VAN TRIMPONT 

.. .IN DE "VOLKSVERDEDIGER" UIT GERAARDSBERGEN 

In nr.17 van 22 november 1846: 
- HUIZEN, ZAEILANDEN en MEERSCH gelegen te Geerardsbergen, Moerbeke en 
Bever (Henegouw), OPENBAERL YK TE KOOP. 
De Notaris DECLERCQ, te Geerardsbergen, zal ten verzoeken van de erven VAN VAE
RENBERGH, met het houden der hierna bepaelde zitdagen openbaerlyk verkoopen: 

Stad Geerardsbergen 
Eerste Koop. Een huis en medegaande erve gestaen ende gelegen te Geerardsbergen, 
boven de lynwaedmarkt, zynde eene herberg genaemd Sint-Joris-Hof, palende van vo
ren de straet, van d'eene zyde d'heer Anthon Kina, van de andere zyde en van achter 
jufvrouw de weduwe Van Cleemputte-Van Hoorde. 

Gemeente Moerbeke 
Tweede Koop. Een HUIS zynde eene twee-woonst met 67 aren 30 centiaren (217 roe
den) grond, Jochting en land, gestaen en gelegen te Moerbeke, sectie A,N.os 204,205 
en 206, van het plan cadastrael, palende oost Mynheer Meurant, zuid de Heuverstraet, 
west Mynheer Vemaeghe en noord Jaspar Vanderputten waervan 2/3 in gebruik by An
selmus Detaye en de andere derde by Jan Debruyne aldaer. 
Derde Koop. Eene party LAND, groot eene hectare 10 aren 90 centiaren (360 roeden), 
gelegen te Moerbeke, genaemd Kersekenskauter, sectie A, No140 van het plan cadas
trael, palende oost Mynheer den Notaris DE Deyn uit Steenhuize en Joseph Van de 
Mergel, zuid Joseph Van de Mergel, d'hoirs Adriaen-Frans Byl en Francis De Rouck, 
west madame de wed. Deportemont-Debacker, en noord de wed. Pieter De Mulder en 
den voetweg, in pachte by sieur Pieter Brankaert aldaar. 
Vierde Koop. Eene party LAND, groot 61 aren 20 centiaren (200 R(oeden)), gelegen te 
Moerbeke op de Pitserikkauter, sectie B, No38, van het plan cadastrael, palende oost 
den voetweg daerover madame Van Cleemputte-Van Hoorde, zuid Jan-8. Van der Put
ten, west mynheer den advokaet Byl en noord mynheer Benedikt Jouret-Declippele, in 
pacht by Nicodemus Van Waeyenberghe en Pieter-Joseph Hendrik aldaer. 
Vyfde Koop. Eene party MEERSCH, groot 18 aren 80 centiaren (60 R(oeden)), gelegen 
te Moerbeke, Schillebeke, sectie A, No447, palende oost d'Hoirs Berckmans, zuid de 
Schillebeke of lokte, west J-8 Vandercammen en noord de wed. Ad. Wuisbecq. 
( ... ) 

Zitdagen: 
Vrydag 27 november (en) vrydag 11 december 1846, telkens om twee uren namiddag in 
de herberg genaamd St-Joris-Hof, bewoond door Felic Neirinckx, boven de lynwaed
mer-Xt te Geerardsbergen. 
De voorwaarden en eigendom bewyzen berusten ten kantoore van den Notaris Declercq 
voornoemd. 
Zegt het voort. 
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- BURGERL YKEN STAND der stad Geerardsbergen van den 14 tot den 20 november. 
HUWELYKEN 

lsidorius Van Lul, oud 25 jaren, bakker, Merkt, en Maria-Anna Saudan, oud 24 jaren 
kantwerkster, Nieuwstraet. ' 
Josephus-Joannes Lefrancq, oud 45 jaren, slootier, Karmelietenstraet, en Augustina-Jo
sephus Siegel, oud 45 jaren, winkelierster, Brugstraet. 

OVERLYDEN 
Barbara Bruyneel, oud 19 dagen, dochter van Ludovicus, Steenweg. 
Leepoldus Druart, oud 3 maenden, zoon van Ferdinandus, Lessenschestraet. 
Elisabath Van Der Putten, oud, 56 jaren, spinster, vrouw van Joseph Thiels, Hospitael. 
Marcelina Westerlinck, oud 42 1/2 jaren, dochter van Jean-Baptist, Gendschestraet. 
Michel De Meter, oud 78 jaren, particulieren, weduwnaar van Maria-lsabella Delemarre, 
Nieuwstraet. 
Joannes Van Achter, oud 14 jaren, zoon van Petrus, Hospitaal. 

GEBOORTEN 
Mannelyk geslacht: 1 Vrouwelyk geslacht: 4 Totael: 5 

In nr.18 van 29 november 1846: 
- Wy vernemen met allergroot vergenoegen dat onzen vermaarden stadsgenoot, Eugene 
DE BLOCK, door Z.M. den koning der Franschen, tot ridder van het Legioen van Eere 
benoemd is geworden. Deze uitmuntende gunst vereert niet alleenlyk den verdienstvol
len kunstoefenaar die deselve ontvangt, maer ook den verluchten monark die by deze 
omstandigheid nogrnaels la et blyken hoe zeer de ware kunst hem lief is. ( ... ) 

- Met genoegen zien wy in den Vaderlander, dat de koninglyke maetschappy van Fraije 
Kunsten en Letteren te Gent, onzen verdienstvollen stadsgenoot, den heer F. Rens, in 
vervanging van wylen M. Willems, tot bestuerder van de klas der letteren benoemd. 

- VLAEMSCH TONEEL 
De maetschappy van Toneelkunde dezer stad Geerardsbergen, met kenzin: Voor Eer en 
Kunst, heeft besloten, op zondag, 6 December 1846, hare eerste wintervertooning te ge
ven, welke zal bestaen in DE ONECHTE ZOON, een der voortreffelykste en langdradig
ste (sic) meesterstukken, in vyf bedryven, naer het Hoogduitsch, van den te regt baruch
ten staetsraad A. van Kotzebue. 
Niets zal in de uitvoering verwaarloosd worden, en de maetschappy zal trachten, zoo 
door doelmatige kleedy, als door de tusschenkomst van verscheidene voorname toon
kundige liefhebbers, deze voorstelling allen mogelyken luisterbyte zetten. 

(wordt voortgezet) 
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