Ingezonden Stukken.

A d verten tien.

>.xel, Zondagmiddag
Mijnheer de Redacteur!
Wil zoo goed zijn, onderstaand stuk in Uw
veelgelezen blad op te riemen, waarvoor mijn
hartelijken daak.

Bekendmaking.

Bede om hulp!
Bim-bam-bim-bam, langzaam en p'echtig
beiert de goede oude klok zijn metale tonen
over het stille stadje en bogeeft de goe-gemeente
zich. op het hooren van die eerbiedwaardige
stem ter kerke.
Ik zie ze naar binnen gaan, de ouden en
jongen, de rijken en armen, allen met een
blij vreedzame tir teling in de oogen, ach er
is ook zooveel stof tot dankbaarheid, hoe
gemakkelijk leeft men hier niet in vergelijk
met de groote steden.
En mijn gedachten dealen af naar die
groote Bteden en alle gevoel van vrede en
geluk verdwijnen, die galmende klokketonen
ze klinken mij, als een ware angstkreet in
de ooren, het is nu als of ze medegevoelen
het leed, dat daar geledeu wordt.
Ik gevoel het schaamrood oplaaien in mijn
gelaatstrekken, omdat ik als Hollander, ook
een deel van de schuld van den ondergang
onzer Hollaudsche j-JUgd mede draag.
Wat is toch hot geval. Terwijl de voodselnood in ons goede landje schrikbarende afmetingen neemt, kan men dagelijks in de
couranten lezen, de aankomst van troepen
buitenlandsche kinderen die dan door boereu
en burgers liefderijk voor een paar maanden
worden verpleegd en verzorgd.
Dit nu is natuurlijk heel menschlievend en
een (Druisten waardig-, doch luister wat geschiedt
Dagelijks vallen kinderen op straat en in
de school in onze groote steden flauw door
Ondervoeding; de Spaansche ziekte eischt ook
daar reeds haar slachtoffers door uitputting.
Is het wonder dat goedgezinde Hollanders een
vereeniffing hebben opgericht om op de
manier "voor buitenlandsche kinderen-, arme
Btumperds naar buiten te zenden, om ze daar
voor algeheelen ondergang te behoeden.
Maar helaas, waar tot nu toe nog niet één
van de duizende buitenlandsche kinderen
geweigerd zijn, daar wordt de deur voor de
noodlijdende Hollai dsche jeugd gesloten en
het succes dier vereeniging is zeer beperkt
Boeren en burgers van Axel en vooral
moeders van -uwe blauw- en bruinoog'ge
lievelingen bedenk uw oogappels eens in zoo'n
toestand en ge zult tnedegevoelen de smart
van. de moeder, uit de groote stad, die naast
het ziekbed van haar blonde krullekop gezoten,
een troep buitenlandsche kinderen langs het
raam passeeren ziet, gaande den boer op en
dan te weten, dat voor haai lieveling de
toegang tot herstel afgesloten is.
Voelt ge niet de wanhoop de verbittering
dier moeder, dat waar vreemden liefderijk
geholpen worden, daar is voor haar noodlijdend
kind geen plaats omdat ze
Hollandsen is.
Daarom medeburgers, doe ik een beroep op
Uw menschlievendheid, zij di« een plaatsje
voor een maand beschikbaar hebben op hun
boerderij of ruim huis voor zulk eon ot dervocd
schepseltje, ach geef mij Uw adres en zij dte
hiertoe niet in staat zijn, draag flink bij, door
op de lijst te teekeuen, die U eerstdaags zal
worden aangeboden.
Uw dienaar
Korporaal APPKL.

Telegrafisch Weerbericht
van het Kon. Ned. Meteorol. Instituut
te De Bilt (bij Utrecht).
Verwachting tot den avond van
Woensdag 24 Juli 1918 :
Meest matige Zuidel. tot Westel. wind.
Zwaar bewolkt meuijdelijke opklaring.
Waarschijnlijk regenbuien, met kans op
onweer. Zeltde temperatuur.

Bekendinaki ngen.

Geldig vanaf 24 tot en met 27 Juli
IO030L -33"7'
voor 0,15 K.G. (iVs ons) KAAS.

EENHEIDSWORST,
Voor zoover de voorraad strekt,
geldig
B O XI. 1S3
voor 0,1 K.G. (l ons) EENHEIDSWORST.

KOOP 4.
i eM gebruikte

Trapnaaimachine met Kast,

BOUWLAND en ZiJKANTWEG

a l d a a r , sectie G, deel van uo.
759 en geheel no. 761, samen 4;
bij J. C. SLIJPEN, Axel.
groof l H.A. 33 A. 8 c.A.(2 gern.
De Burgemeester van AXEL maakt
296 roeden).
Openbare Verkooping.
bekend, ingevoUre circulaire van Z. E.
(Koop 3 heelt uitweg ten Noordwesten
den Minister van L. N. on H.;
De Notaris J. A. Dregmans te Axel, over koop 4. De uitwegen moeten een
1. dat het verbod van verroer en zal te u verzoeke van de erven van den breedte hebben van 8 Meter, gemeten
aileverins; vati lerende varkens Heer L. W. DE JONGE te Hoek, ter buiten de sloot).
wiet van toepassing is op biggen ! herberge van KEUNING, aldaar, op
KOOP 5.
van ten hoogste 25 K.(f. levend
Donderdag 25 Juli 8038,
gewicht of een leeftijd van ten
hoogste 10 wekeD ;
des namiddags 3 uur (z o m e r t ij d)
2. dat ten aanzien van dekbeeren verkoopen:
a l d a a r , sectie G, deel van no.
en fokzeugen ontheffing van
334d., ter lengte van ongeveer 300
KOOP 1.
bet vervoerverbod kun worden
Meter. Op dit perceel is de losverleend door den f\ci. taris van
plaats gelegen.
de plaatselijke Commissies, ingetu Hoek-Koudenpolder, sectie G,
KOOP 6.
steld door het Rijkskantoor voor
deel
van
no.
765
en
geheel
uo.
Vee en Paarden.
767, samen + groot l H.A. 37 A.
Een perceel DIJK
Voorts is bepaald dat:
30 cA. (i) gem. 24 roeden).
a l d a a r , sectie G, resteerend deel
1. Het rerroer van levende schapen
KOOP
2.
van voormeld no. 334d., ter lengte
en lammeren is verboden.
van
ongeveer 350 Meter.
2. De aflevering van lerende schapen en lammeren is verboden.
Aanvaarding:
sectie Gr, deel van no. 765, +
o. De sub l en 2 vermelde verboden
Koopen l tot en met 4 onmiddellijk
groot l H.A. 20 A. 10 c.A. (2 gem.
zijn tot 15 Augustus 1918 niet
na rooven oogst in dit jaar ; koop 5 :
209 roeden).
van toepassing op magere weide
(Koop 2 heeft uitweg ten Noorden de grazing op l Augustus 1918 en de
lammeren, welke in het voorjaar
kaai op l Januari 1919; koop 6 op l
over koop 1).
van dit jaar geboren zijn.
Augustus 1918.
4. De sub 3 vermelde uitzonderingsKOOP 3.
Grondlasten l Januari 1919; polderbepaling is niet van toepassing
lasten
l Mei 1918.
op zuiglamraeren en op lammeren,
Betaling:
welke zich bevinden ingemeeuteu,
sectie G, deel van no. 759, +
die in staat van beleg verkeeren.
groot l H.A. 9 A. (2 gem. 134. Koopsommen vóór of op l October
5. De sub l en 2 vermelde verboden
roeden).
1918. Onkosten binnen 6 dagen.
zijn mede niet van toepassing op
die schapen en lammeren, welke
io schriftelijke opdracht van het
Rijkskantoor voor Vee en Paarden
worden aangekocht en/of verAlle personen, die PAARDEN, KOEIEN, VARKENS, SCHAPEN.
voord.
6. Ontheffing van de sub l en 2 GELTEN of BOKKEN hebben en bij de telling niet door een teller
vermelde verboden kan worden
verleend door den President- zijn bezocht, worden in hun eigen belang dringend uitgenoodigd, deze
Directeur van het Rijkskantoor alsnog bij den Secretaris der Commissie (Nieuwstraat) op te geven,
voor Vee en Paarden. Aan zulk
eene ontheffing kunnen doordezen uiterlijk Woensdag 24 Juli 1918, dos avonds tusschen 6 en 9 uur.
voorwaarden worden verbonden.
Alleen door deze opg-ave zal het mogelijk zijn toestemming tot
slachten te verkrijgen.
Axel, den 22 Juli 1918.
De Burgemeester voornoemd,
L. J. DEN HOLLANDER, Voorzitter.
L, J, DEN HOLLANDER.
P. LE PEBER, Secretaris.

Een perceel DIJK

BOUWLAND en ZiJKANTWEG

BOUWLAND aldaar,

Gevestigd sedert 1871.

De Burgemeester van AXEL maakt
bekend, in aansluiting met zijne bekend
rnaking, voorkomende in de Axelsche
Courant van 20 Juli j.l., dat ingevolge
circulaire van Z. E. den Minister van
L. N. en H. is bepaald, d a t :
1. De aflevering en het vervoer van
runderen on kalveren is verboden
met ingang van 18 Juli 1918.
2. Het vervoer van vleeseh, onverschillig van welke soort, is verboden met ingang van denzellden
datum.
3 Van het verbod sub l gesteld
kan, zoo noodig onder daarbij te
stellen voorwaarden, ontheffing
w orden verleend door het Rij k s
kantoor voor Vee en Paarden.
Verzoeken tot ontheffing kunnen
behalve lot dit kantoor gericht
worden tot de provinciale bijkanen van 1,30 tot 4 uur.
toren of do plaatselijke organisaties.
4. Van het verbod sub 2 gesteld
kan, zoo uoodig onder daarbij te
stellen voorwaarden, ontheffing
worden verleend door het Rijkscentraal
Administratiekantoor
voor de distributie van Levensmiddelen en door het Rijkskantoor
Aan belanghebbenden wordt medegedeeld, dat, blijkens een schrijven
voor Vleosch en Vetten.
5. Het verbod sub 2 gesteld is niet van de Cultuurcommissie voor Zeeland, verbouw na vlas v r ij is
van toepassing op het vervoer voor de navolgende gewassen:
van vleesch binnen de grenzen
eener gemeente.
Axel, den 22 Juli 1910.
L. J. DEN HOLLANDER, Voorzitter.
De Burgemeester voornoemd,
L. J. DEN HOLLANDER,
P. LE tfEBER, Secretaris.

HULST, TERNEUZEN, AXEL en SAS YAN GENT.

Het kantoor te TER NEUZEN zal voortaan
geopend zij u alle werkdagen van 9 tot 12,30

peen, knollen, ioolrapen en stamslaboonen.

