
omt nog datbij een ïoopgraveügevecfat j
e beslissingen uooit zoo spoedig vallen
a de strijd zelve een meer bloedig
arakter aanneemt, waarbij du» een
assa materiaal aan ra e n se h e n en
unitie verloren gaat.
Italië is, wat den inwendigen toestand

mngaat, weer met Rusland te verge-
lijken en een mil i ta ir succes zou daar
wellicht — in ieder geval met meer
kans dan in het Westen — tot een
(afzonderlijke beëindiging van den strijd
aanleiding kunnen geven.

Een dergelijke afbrokkeling v?m den
grooten Anci-Centralen Bond moet voor
Duitschland toch zeer zeker van groot
gewicht zijn op den einduitslag. Daarom
denken we dat op het Duitsche pro-
gramma staat: eerst afrekenen met
Italië en daarna met Frankrijk. We
hebben dan bij een gunstige beslissing
nog slechts tegenover ons Engeland eu
Amerika.

Van belang is, wat iemand in dit
verband aan de Avp. schrijft, die zich
B. noemt en zich verbeeldt de volkeren
als Nederlander nuchter te bekijken,
zonder voor het eene of andere volk
een bijzondere voorkeur te hebben.

Deze B. gelooft niet, dat het Duitsche
leger in een aanstaand offensief het
hoofd zal stooten, maar veeleer, dat de
Duitschers zullen doen a l s o f zij
binnenkort zullen aanvallen en dat zij
de vijanden met verschillende kleinere
aanvallen zullen bezighouden, zoodat
een groot leger en de bevoorrading
daarvan voor de Geallieerden nood-
zakelijk blijft, maar een opmarsen „in
massa" zullen zij kalmpjes achterwege
laten, en in plaats daarvan hun krachten
besteden voor het bouwen van duik-
booten eenerzijds en het bebouwen van
den eigen bodem anderzijds, teneinde
met het herstellen van den toestand in
het binnenland een aanvang te maken.

De Duitschers weten veel te goed,
dat een groot offensief reusachtige offers
zal eisenen, die in geen verhouding
kunnen staan tot het te bereiken resul-
taat. Zij zullen redeneeren : indien de
Amerikanen en Engelschen zich willen
laten doodbloeden, dan zullen wij jdit
met genoegen zien; wij zullen hoofd-
zakelijk door mechanische — doode —
weermiddelen een geallieerd offensief
tegen houden.

Marktberichten.
Vlasbeurs Axel.

Donderdag 21 Maan:
Aangevoerd 13650 K.G. schoon vlas,

20550 K.G. driekwartschoon.
Prijzen golden voor schoon / 2.35—

ƒ2.50 en voor driekwart /' l.oO—/' 1.60.
Handel traag. 20.000 K.G.' bleef

onverkocht.
Er werden 142 kaarten afgegeven.

De BRANDSTOFFEN1 COMMISSIE te
AXEL maakt bekend dut < j r uitsluitend
tot e EU mei 25 itflasB't a. s. no^.
gelegenheid zal zijn tot het afhalen der
nog beschikbare hoeveelheden op de
tot l April 1018 geldig zijnde kaarten.
Na dien da tum kan onJer geen om-
standigheden meer brandstof over het
oude stookseizoen worden afgeleverd.

De Brandstoffen- Commissie voornoemd.

Bekeridmaki n gen.

Gemeenteraad.
De Burgemeester van AXEL maakt

bekend, dat openbare vergadering van
den Gemeenteraad zal gehouden worden
op Dinsdag den 26 M»art aanstaande,
des voormiddags ten 10 ure, ten Raad-
huize, ter .behandeling der volgende
zaken :

1. Mededeeling ingekomen stukken.
2. Wijzigen begrooting gasfabriek

voor 1918.
3. Aanbieding beredeneord verslag

ingevolge art. 52 der woningwet .
4. Voorstel van B. en "W. om grond

vaa de gemeente onderhands te
verpachten.

f 5. Verzoek van den heer NOOIÏDIJK
"e. a. alhier tot het plaatsen van

eene pomp aan de Zeestraat.
6. Reclame inzake Hoofd. Omslag.
Axel, den 22 Maart 1918.

•De Burgemeester voornoemd,
L. J. DEN HOLLANDER.

Verkrijgbaar van af 26 Maart tot en
met 22 April op bonboekjes:

op bon no. 9:
16 K.G, AARDAPPELEN.

op bon no. 10:
V2 K.G. BRUINE BOONEN

ot GROENE ERWTÊN.
op bon no. 11:

0,35 K.G. (31/, ons) NORMAAL
BAK- EiN BRAADVET.

op bon 12:
0,1 K.G. (l ons) GORT.

op bon 13 :
0,1 K.G. (l ons) HAVERMOUT.

op bon 11:
0,1 K.G. (l ons) ZEEP,,

Varkcnsvleesch.
Verkrijgbaar Dinsdag 26 Maart a.s.

op bon' 8 VARKENSVLEESCH en
Woensdag d. a. v. zoolang de voorraad
strekt op bon 55-

DISTRIBUTIEBU REAU.

Schoenen en Klompen.
Het DISTRIBUTIEBUREAU maakt

bekend, dat handelaars in schoenen eu
klompen hunne nota's met bïjfee»
hooiende bons kannen inleveren
op Maandag 25 Maart 1918.

Aclvertcuüen.

Öndrr»eteckei)de hotuigl bij
z'j i a i e D harlelyken dank

voor de ontvargen blijken \ a u belang-
stelling op baar GQsten jaardag.

A. VISSCHER-KEUKELAAR.
Axel, Maart 1918.

De Regeeringscommissaris
voor de Rijksgraanverzame-
ling in Zeeland
brengt het volgende ter algemeene
kennis :
DE MINISTER VAN LANDBOUW,

NIJVERHEID EN HANDEL,
brengt ter kennis van belanghebbenden,
dat, indien bij de opneming van de
oppervlakte bouwland, beteeld met
graan, te oogsten in 1918, mocht blijken,
dat landbouwers minder zaaihaver

^hebben gebruikt, dan zij ontvingen en
dat zij de restanten niet aan de
Regeering1 hebben teruggeleverd, alle
haver van den 'oogst 1918 van de
betrokkenen zal worden afgedorschen
en weggehaald, zonder dat voor voeding
van eigen Vee iets zal worden gelaten.

De Regeerings-Commissaris
voornoemd,

J. W. A. G. COLLOT D'ESCURY.
Honteuisse, 18 Maart 1918.

Hedeu overleed tot onze diepe
droefheid, na een geduldig l i jden,
onze innig geliefde Dochter,
Zuster, Behuwdzuster en Tante

EL1ZABETH 1AGD&LENA,
in den nog jeugdigen leeftijd van
28 jaar en 6 maanden.

Uit aller naam,
P. BAKKER Sli.

Axel, 22 Maart 1918.

O N T V A N G E N :
ians- en Jongens-Petten.

Overhemden, Dassen, enz.
J, PLATTEEUÏÏ, leststraat,
T E K O O P :

J. VLAANDER.
Smederij, AXEL.

o
PAARDENSLACHTER

C EjITxTO E-Zeeland.

Besteedt de saBBerhoogste waarde
voor gestorven en afgemaakte Paarden.

Echte Zeemen en Sponzen
in groott sorte«in§ voorhanden.

C. B. ANTHEUN1S.

ïïeeren ¥ischhandelar6n.
Onden:eteckende bevopltzich beleefd

aac voor de levering van alle soorten

prima versche Zeevisch
tegen sterk concurreerende prijzen.

Neemt proef en U zult over prijs en
kwaliteit uiterst tevreden zijn.

FK. VAN DOK Jr.
Vischandel,

IJmuiden.

Vleesck-Conserven!
Visch-Conserven in Gelatine

en in 'tZnnr (Azijn),
Jams!

Vruchten op eigen sap!
Busgroenten!

Dessertwerken!
Soepen-Aroma's!

Vleescli-Extracten, enz.

Firma P, H, Veenhuizen, Axel,

bij S, VAN HOEVE ft,, Axel-Kijknit.
V R K R J G A A

Eiken Brandhout.

h f4,50 per 100 K.G., thuis afgehaald.

H. D. DELLAERT.

Voor de Belijdenis:
EEN COLLECTIE

alleraardigste BIJBÈLTJES,
in leer-en, pBucBien en

linnen bandjes.
Zeer moderne afwerking.

OOK DEGELIJKE

JONGENS- en MANSBIJBELS.
v?« « 3£ 3^ 'M»j

Boekhandel — Markt.

zijn nog voorhanden:

Wegens gebrek aan gummi en linnen raden wij U aan.
PAPIEREN BOORDEN te dragen.

A A N B E V E L E N D ,


