hij overboord, niettegenstaande Catharina Scheele, 23 j., jd. Sfmon van der
Het DISTRIBUTIEBUREAU
cent per pak, inhoudende
[van Hoek], 23 j ,jm en Adriana Jansen
' waarschuwing om zijn leven niet te Hooft
maakt bekend, dat kaarten
minstens 10 doosjes en van 2V*
van Rosendaal, 22 j , jn.
voor
thee
ew
koffie
verkrijgbaar
i Slechts één gedachte bezielde
cent per doosje, inhoudende
Geboorten. 17. Jacobas z. van Daniël
den ruan te redden. Na de boei Gijsbregt I.'iemeijS en Jann«'ke van Urongelun. zijn op zijn bureau :
minstens 55 stuks.
[r den drenkeling te hebben eobracbt Jaimeke Maria, d van Lioendert Pieter Bakker
De vastgestelde maximum-groothanWoensdag 10 Octobcr tusschen 2 en
Pieternella. Janna van den Bru ke. Willein,
[ft hij dezen moed ingespannen om en
z, van Adnaan de Feijter t'ii Geertrui] Heijnn- 4 uur voor hen, wier namen beginnen delprijs en raaximura-tusschenhandelboven water te houden. Mei; de dijk. 20. Alphont-ius Jobephus, z van Charles met de letters A tot en met C;
pry's ligt voor belanghebbenden ter
jle hand zich aan de reddingsboei vast Petrus Au^ustmus van W'emoertch en Maria
inzage in het distributiebureau.
van 5 tot 7 de letter D.
[turnend, gebruikte hij de andere otn Virgmia Corneha Schoof. 22 Jan. z. van
Donderdag 11 Octobcr van 2 tot 4
Marmus Scheelo en Christma Maria
Axel, 3 Ociober 1917.
man zoo hoog mogelijk op te duwen. Karel
Martin. 23. Audnezina Tanncke, d. van de letters E tot en met K;
De Burgemeester voornoemd,
Bn beide drenkelingen in de zware
Coinelis /ndrios Dekker en Catharina Ebrma
van 5 tot 7 L tot en met P.
|nding geraakten, heeft de ai ilicien Wolfert. Gerarda Conieua, d van Woutorus
L. J. DEN HOLLANDER.
YrJjJdag 12 October van 2 tot 4 K
de opmerking gemaakt, dat het nu Autouius den Boggeude en Wan a Scheele.
met hen gedaan zou zijn. In zoo'u 24. Petrus, z van Petrus Dieleman en Pouhna tot en met V ;
Dielemau. 27 Mariuns Cornehs,
van 5 tot 7 W tot en ,met Z.
e zee toch z.ou de commandant zijn Geertruida
z. van Jan Rmgelberg1 en Maria de Feijter.
p niet k u n n e n wagen. Maar luit. 28. Johanneb Matthias, z. van J».cob Meijer
Het DISTRIBUTIEBUREAU
Jongh hield den moed er in, ried en Magiialena Kamerik. 29 Ivonna Joauna
Maria,
d
van
Caroljis
Ludovicus
Behiels
en
maakt
bekend, dat vanafVrjJman zich kalm ce houden, want dat
Martha Coleta Baert.
Op a. s. Donderdag 11 October hoopt
zeker ter hulp zou komen. Daar
Overlijden. 28 Pieter Levinus Opponeer, dag 12 October alleen Vrijdags van onze geliefde Vriend
ode hij den commandant te goed voor. 3 m., z. van Adriaan en Catharina Adriana 2 tot 4 uur en van 5 tot 7 uur en
lij had gelijk. De »Pangrango» kwam Faas. 29 Kijndert Blankert, 46 j., echtg van Zaterdags van 9 tot 12 BONS
ABRAHAM DE VISSER,
verkrijgbaar zijn voor kaarsen en
(hulp, doch voor hem kwam die nulp, Francoise Maatje do Jonge.
zijn 20sten geboortedag te herdenken.
Koewacht. Huwelijks-aangifien. l.Aloij&ius schemeHichten.
oogenblik slechts te laat. De geHopende dat hy nog lang gespaard
Op de andere dagen worden geen
'.ge inspanning om — ook in de de Winne, 2 > j., jrn. en Berhta Maria de Pau,
moge blijven, is de wensch van
J-, jd
bons meer verstrekt.
anding — den man boven water te 19Huwehjks-voltrekkingen.
26. Aloij&ius de
Zijn vele welmeenende
|uden, bad te veel van zijn krachten Winne, Ü j., en Bertha Maria de Pau, 19j.,jd.
Vriendinnen en Vrienden.
Burgemeester en Wethou
Geboorten. 1. Irene Maria Edmunda, d. van
?ergd. Op het oogenblik, dat detorpedoHonoró
Plasschaert
en
van
Alicia
Wuytack.
ders
van
AXEL,
maken
beot voldoende genaderd was, was hij
Axel, 8 Oct. 1917.
6. Elra Celestine. d. van August Antheunis en kend, dat van af 6 October a.s. de
geput en verdween ia de diepte.
van Prudentia de Block. 7. Rachel Adüe, d.
bakkers uiftsBuïtend wittebrood
De GEMEENTE-ONTVAN— Zaterdag te halfacht is in het bedden- van Gustavu& van Eegenmortel en van Augusta zullen
bakken
met
een
gewicht
van
de
Vaegher.
9.
Robert
August
Joseph
Maria
GER
van AXEL verzoekt aan
igaziju van de firma Leeuwin Hoog- Victoria, z. van Josephus van Mosselvelde en 250 Gram en 50 Gram eu veelvouden
aat te Rotterdam een hevige brand Maria van Bouchaute. 10. Achille August, z daarvan, in plaats van zooals tot nu a l l e belastingschuldigen hun Hoofdeucbroken.
Eén der oudere knechts van Josephns Marlens en Leonie Martens. II. toe geschiedde met een gewicht van 400 lijken Omslag £e voldoen, wat betreft
o
de helft der som, woog* of op den
3g naar boven om op den zolder, waar Francois Pieter, z. van Paulus Pieter&e en Gram.
Maria
Bjoiiwer.
J7.
Achille,
z.
van
Cornelis
20ste" October 1987, daar hij zich
erkplaatsen en opslagplaatsen zijn. een Heykant en Maria Elegeert. 19. Alphons Camiel
Burgemeester
en
Wethouders
voornoemd,
anders
genoodzaakt ziet strengere maatder uit te voeren. Tegen het verbod Leonard, z van Henderikus Bonte en Josephine
regelen te nemen.
L. J. DEN HOLLANDER,
gebruikte hij lucifers otn op de balans de Vleeschouwer 21. Margaretha Nathalia, d.
van
tëdrnondus
van
H
>oye
en
Clementina.
|
kijken bij het afwegen. Door zijn
Burgemeester,
De Ontvanger voornd,}
Wuytack. 23. Helena Prudence Charles,, d, j
voorzichtigheid vatten de licht braod- van
J. A. VAN VESSEM,
Jgnatus Scholtor en Emerentia van OverP. BE PUTTER.
re stoffen waartusschen hij stond, spoe- loop. O Gerardus, z. van Petrus Adam en
Secretaris,
Axel, 5 Oct. 1917.
g vlam en in korten tijd stonden de Maria van der Sijpt.
Overlijden. 1. Maria Theresia van Hooye,
irde verdieping, de zolder en de vliering
De BURGEMEESTER der
67
j , echtg van Johannes Frauciscus Verhchtelaai.
gemeente
AXEL maakt beschuuren.
Bij het blusschingswerk had eenongeval
kend, dat van at 5 October tot en met
Overslag. Huwehjks-aaugiften. 18. Benciaats. Eeu der brandweermannen, viel dictus
13
October, te bekomen is bij de vervan Poecke. 30 j., jm. en Maria de Meij,
ior de duisternis misleid van het dak 21 j., jd.
schillende winkeliers,
Het BESTUUR der VereenigiDg tot
kwam in een 5 M. lager gelegen
Geboorten. 2S. Elra Maria, d. van Aloysius
verbetering van de volkshuisvesting te
[ikgoot terecht waar hij tusschen balken Michiels en Anna Maria van Kurkkelberghe
Axei verzoekt hen, die in aanmerking
pklemd geraakte. Met veel moeite werd
Sas van Gent. Huwelijks-aangiften. 19. op het lichaam van de broodkaart van wenschen te komen voor het huren van
|j bevrijd. Het bleek, dat hij eenige Marinus Adrianus Houtepen, 17 j., jm. en de 28ste week. Dit is de kaart, die 4 een der eventueele door die Vereeniging
juhette Pharialde Floremme van Laere, 22 j , jd. October algeloopen ia.
oofdwonden had opgeloopen.
te stichten woningen, zich daartoe perHuwelijks-voltrekkingen. 29. ConstantCoene,
soonlijk aan te melden ten raadhuize
Rolaud Hill, correspondent bij de 22 j , jm. en Maria Mathilda Christina Goethals,
De Burgemeester voornoemd,
Vrijdag 12 dezer des avonds
jfaoadeesclie troepen in Frankrijk:, geeft 19 j., jd Victor de Fleurquin, 26 j., jm. en
L. J. DEN HOLLANDER. op
Rachel
Eemma
Everaert,
24
j.,
jd.
tusschen
7 en 9 uur.
en beschrijving van eenige verrichtingen
Geboorten. 27. Marice johannes, z. van
fan een Canadeesche vlieger (wiens naam, Pharaildus de Taeye 29. Tilda Louisa Maria,
Het Bestuur voornoemd,
De BURGEMEESTER der
ns het Engelsche stelsel, verzwegen d. van joseph Louis Renique en Augusta
gemeente AXEL, maakt beL. J. DEN HOLLANDER, Voorf.
jrordt), die al 47 overwinningen in de Maria Rosalina Stroobant.
kend, dat ingevolge beschikking van
J. P. KOGELER, Secr,
acht had behaald. De correspondent
Zuiddorpe. Huwelijks-voltrekkingen. 5. den Minister van Landbouw, Nijverheid
erhaalt o.m. het volgende : Op een keer josephus Francies Marie Dieleman, 21 j., jm. en Handel van 29 September 1.1. is
BEVESTIGD SEDERT 1871.
aaide hij uit de wolken neer en ontdekte en Florida Maria Winne, 22 j. jd.
vastgesteld :
s
Geboorten 1. Edegard Clement.« z. van
9 K.M. achter de linie een nieuw vliegH.
voor
Zweedsche
lucifers
een
Levinus
Audenaert
en
Maria
ïheresia
van
de
errein, waarop acht mooie, nieuwe Alba Walle.
maximum-kleinhaudelprijs van
Wissel- en Effectenkantoor.
irossen lagen. Zijn plotselinge verschijOverlijden. 30. Melania Lechise, 73 j., wed.
22
cent
per
pak,
inhoudende
van
Leopoldus
Seghers.
jiiDg stoorde de Duitschers bij hun maaltijd.
HULST en TERNEUZEN.
minstens 10 doosjes en van 2V 2
Canadees daalde in eea spiraal
cent per doosje, inhoudende
Verzendt op Uw verzoek gelden aan
chter de vliegtuigloodsen neer en toen
Telegrafisch Weerbericht
minstens
55
stuks.
op
te geven adressen in binnen- en
iet eerste Duitsche vliegtuig omhoog giog,
van
bet
Kon.
Ned.
Meteorol.
Instituut
B.
voor
Hollandsche
lucifers
een
buitenland (België, Duitschland, Engeehoot hij op een hoogte var 50 voet op
te
De
Bilt
(bij
Utrecht).
maximum-klemhandelprijs
van
land, Frankrijk enz.)
n n staart af en joeg het n-iar beneden,
vaar het volkomen vernield neerkwam.
Verwachting tot den avond van
)e vlieger kwam om. De Canadees
Woensdag
10 Octooer:
^wenkte nu en stevende op het tweede
Matige
<-ot
krachtige, tijdelijk storm)uitsche vliegtuig los, dat hij braudeud
h
[relde. Hij steeg nu onder een .«ivig achtige winden ujt Westelijkerichtingen.
Uwe brandpolis geeft geen e dekking tegen oorlogsrisico.
pfweervuur, 1000 voet hoog en zette Betrokken tot zwaarbewolkt. Regendaarna een derde toestel na. Er volgde buien. Zelfde warmtegraad.
Verzekert U daartegen bij de Maatschappij tot verzekering van
keu gevecht in de lucht, waarvan het eind
(oorlogs-molest, enz.) te Zutfen.
ras, dat ook deze Duitscher door het
Jachinegeweer van den Canadees ontInlichtingen bij den Inspecteur der Maatschappij.
jredderd, in een groepje boomen viel. De
Burgemeester en Wethouvierde Duitscher klom nu de lucht in,
ders
van AXEL, maken beom boven het Canadeesche vliegtuig te
komen en middelerwijl was ook een kend, dat zij, die wenschen deel te
vijfde Duitscher opgevlogen, zoodat de nemen aun het op l November 1917
Canadees tusschen beide vliegtuigen in aan te vangen
kwam. Hij vocht echter met n u m m e r
4, tot ook deze stuurloos omlaag gedreven
was. Toen hij ook' inet den vijfden zich daartoe tot en met 20 October a.s.
Duitscher slag wilde leveren, bleek zijn kunnen aanmelden bij het hoofd der
munitie uitgeput. De Canadees wuifde openbare lagere school aan huis.
De lessen worden dit jaar gegeven
daarom tot afscheid en keerde naar zijn
van 6 uur tot half 8.
station terug.
N. R. crt.
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0.05 R.G. ('/s ons,) thee of koffie,

I

L , van Waesberghe-Janssens.

Bommen op Sluis.

Bekendhiaki ogen.

AXEL.

J. J. DE FEIJTER Kz.

L.

Meubelmagazijn - Nieuwstraat.

Ontvang-en een prachtige sorteer!ng

Axel, den 9 October 1917.

Burgerlijke Stand.
Van 16 tot 30 september 1917.
Axel, Hu wel.-voltrekkingen. 19. Cornelis
|de Bonte [van Melissaut], 23 j., jin. ea Janneke

Burgemeester en Wethouders voornoemd,
L. J. DEN HOLLANDER.
De Secretaris,
J. A. VAN VESSEM.

aan concurreerende prijzen.
AANBEVELEND.

