
Zo1vat 150 jaer geleden las men in ... (51) 

In nr.188 v.m 16 mei 1847: 
De t'Cllgt'lldt• subsidit·11 :yn door 
koninglyk besluit toegestae11: 
Pn)l'încit• Oost- Vlaenderen ( ... ), 400 Jr. 
tlt'11 dt'll gemeetzteracd Pan Moerbeke, 
voor herstellingswerken aen de pastory; 
( ... ), 1500 Jr. aen de kerkfi1briek vmz 
Grimmingen voor /zet lzcrborrwe11 dier 
kak; 2000 fr. aen den gemeen teraed 
i:'tlll \Vaerbeke voor /zet herbouwen der 
kerk aldacr. 

lVy hebben onlangs gemeld dat 
verscheidene doode paerden en aen 
:iekte overledene dieren, op Persclûllige 
gemeenfens der Vlaenderen waren 
opgeeten. Iets dergelyks komt te Melle 
te geschieden. Een ouden ezel was 
geston,en en door den eigenaer in eenen 
put gedolven. De anne lieden hebben 
dat lyk ontgraven, onder elkander 
gedeeld, en met gretigheid verslonden. 

BURGERLYKENSTAND 
van den 8 tot den15 Mei. 
OVERLYDEN 
Emmanuel Pirreux, oud 41 jaren, 

landbouwer, zoon van Josephus, 
Gasthuisstraet. 
Maria- Virginia Branckaert, oud 

40 jaren, spinster, vrouw van f.B. 
Haegeman, Buizemont. 
Maria-Ludovica van Hoorde, 

oud 2 jaren, dochter van Victor, 
Buizemontstraet. 
Catharina Fivremont, oud 7 jaren, 

dochter van jan-Baptiste, Denderstraet. 
Philomena Merlaen, oud 17 maenden, 

dochter van joannes, Kloostertraet. 
Gustavus Bourguignon, oud 1 1/2 jaer, 
zoon van jan-Baptiste, Bokerstraetjen. 
GEBOORTEN 
Mannelyk geslecht: 2 
Vrouwelyk geslacht: 1 

In nr.189 van 23 mei 1847: 
Eene aengename avondtydkorting is 
hier door de muziekmaetschappy 
St. Cecilia, maendag Ll. op de markt 

ae11 het pul1/iek verschaft geweest; 
vcrscheidene stukken Harmonie, 
zy11 met veel smaek en eenparigheid 
gespeeld geworden. 
Die maetschappy, welke sedert eenige 
maC1Zde11 zich niet meer in het openbaer 
lzad laete11 !waren, heeft bezoyzen 
gege~.'e11 van o11gemeene vorderingen, 
welke de toejuiching van de taln;ke 
aenlworders Jzebbe11 verdiend. 

Eene nieuwe eer is onze stad te beurt 
ge~.,allen in den persoon van den heer 
doktoor Decock, eigenaer bestuerder van 
het schoone Hydrosudopathiek gesticht, 
dat zoo vele doorluchtig en vemmerde 
mannen henoaerts lokt, en waer zoo 
menige zieken, de gezondheid, welke zy 
lang te vergeefs elders zochten weder 
vonden, zelfs toen zy reeds daervan 
moesten wanhopen. 
Z.M. onze Koning by besluit van 
den 10 dezer, komt den heer Decock 
gezamenlyk met nog verscheidene 
andere geneesheeren tot het 
Ieopoldsorde te noemen: "Om 
aen den heer doktoor Decock (1) een 
openbaer bewys van zyne tevredenheid 
te geven, en de diensten te herkennen 
welke hy aen de wetenschap en 
oefening der geneeskunde heeft 
bewezen, by de opregting van 
een Hydrosudopathiek gesticht te 
Geerardsbergen ", zoo luidt hetzelve. 
Gisteren, zoo/taest die tyding hiervan 
verspreid was, heeft de burgery zich 
bespoedigd om den toegang van het 
gesticht te versieren met sperreboomen, 
drapeyen,enz. Vooraen werd een 
triomphboog geplaetst met opschriften. 
Regtover het gesticht was nog een 
triomphboog opgerigt, toegestald van 
gekleurde glazen, waerin een groot 
eerekruis verbeeld stond, dat des 
avonds by de verlichting een prachtig 
vertoog opleverde, en zich wel paerde 
met de schitterende k/aerte der straet 
waer de bewooners al om !zet meest 
hunne Intizen hadden verliclzt. 

Marc VAN TRIMPONT 

De terugkomst van den heer Decock, 
die zoo als wekelyks naer Gent 
gegaen was, werd aeng~kondigd door 
donderende kanonscheuten die tot 
in de nacht onoplwudelyk herhaeld 
zyn geweest; in de stad werd hy 
ontvangen door eenige voorname 
burgers welke hem gelukwenschingen 
toebragten en begeleid hebben tot in 
het gesticht waer de menigvuldige 
persoonen, die zich gezondheidshalve 
daerin bevinden, verzameld waren, 
en hem complimenteerden. Karts 
daerna is de maetscltappy St. Cecilia, 
hoogstvoltallig, Item eene serenade 
komen geven, waerby zy bewezen heeft 
dat onze stad zonder grootspraek, ook 
zeggen mag eene Harmonie te bezitten; 
in de tusschenpoozen werden stukken 
vuerwerk en flikkerlichten ontstoken, 
die over de toegevloeide volksmenigte, 
den ruimen prachtigen tuin en het 
gesticht, eene tooverachtige klaerte 
verspreidden en alles in eene fantastieke 
scltildery voorstelde. 
On regt ware het de koorzangers te 
vergeten, die het minste sieraed van 
dien aengenamen enheuchelyken 
avond niet geweest zyn. Dezelve bestaet 
zoo als men weet uit de werklieden 
van de reeds lang voordeelig gekende 
fabriek van phosphorieke solferpriemen, 
schoenblink,enz., van den heer Merfens 
alhier; het zy genoeg te zeggen dat de 
kooren welke zy na de serenade der 
nzaetsclzappy St. Cecilia, gezongen 
hebben, hevig door de menigvuldige 
aenlworders zyn toegejuiclzd ge~.oeest. 
Die betuigingen van genegenheid der 
inwooners moet de heer Decock des 
te aengenamer zyn, daer zy die allen 
onvoorbereid uit eigene beweging 
hebben gedaen, en dit 11iet meer dan !zet 
eerbewys door hem van het oppergezag 
ontvangen, !zet loon is van kuiperyen, 
maer 7.Del van lwoge bekwaemheid en 
persoonlyke verdiensten. 

(Wordt ven,olgd) 

(I) Hl't gaat hier om dr. Modest de Cock. Over deze figuur zie desgewenst G. !MBO, Modest De Cock (1808-1881), doctor in 
de medcijnen, burKemeester van Ceraardsberxeu, in De 1/eemschu tter jg.1992, nrs.l Oltot en met 106. 
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