BINNENLAND
Veerboot Bosman
aan den grond
De veerboot Bosman
die gisteren met passagiers
giers om kwart voor vier te nkhizen
moest aankomen
komen is in de nabijheid van Enkhuizen wegens
mist aan den grond geraakt
Vletterlieden zijn ter
assistentie uitgevaren
Ook een der stoomponten liep uit en deze zal
zoo noodig
de . passagiers hebben overgenomen
wel

van adjunct-inspecteur van bet inlandsch
In hetzelfde jaar volgde zijn
landsch onderwijs
benoeming tot inspecteur Het jaar daarop vertrok
trok hij met verlof naar Europa en gedurende dat
verlof ia hem op zijn verzoek eervol ontslag uit
den dienst verleend
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De Brawforb
De Raad voor de Scheepvaart heeft een onderi
zoek ingesteld naar het vergaan van de reddingjbcot
jbcot
23
Brandaris
die
bij Terschelling op
| October
tijdens
stormweer met man en muis
?

I

!
i

’

onderging
Naar de voorzitter mededeelde is er van de
Brandaris
niet veel
meer
bekend geworden
Deeien van het vaartuig en een boei zijn aangeld
ld
Verschillende mensehen hebben van den
1
het schip nog gezien en later hebben zij een
sCerke petroleumlucht ’waargenomen
De Brandaris
daris
werd voortbewogen dr
een Kromhoutpetroleum-motor
petroleum-motor Het kan zijn dat er een motorontploffing
ontploffing plaats heeft gehad
burgemeester van Terschelling heeft verklaard
De
klaard dat de Brandaris
een uitstekenden
in
en werkte
toestand verkeerde
Alles was
had vier man aan boord
goed
De Brandaris
De reddingboot was uitgegaan
neer ervaren menschen
was westwaarts
gegaan naar een gestrand schip
Zij
Aangenomen
waarts opgegaan
om Oost terug te keeren
genomen moet worden dat 4e vier man het leven
ifjj-deze ramp verloren hebben
.........
: De inspecteur de heer van ’t Haal wees er op
(lat het mijhen-gevaar nog afrijd niet uitgesloten is
bracht hulde
^4 De voorzitter mr finop Kopmans
.«aTi de nagedachtenis der vier maftienj die om het
leven van anderen te redden het hunne in de
weegschaal gesteld nebben
.
Later volgt uitspraak
Plattelandersbond
Gisteren hield de Platteiandersbond in Utrecht
een openbare vergadering onder leiding van ’t
aangekondigde
Kamerlid
den heer A Braat
Op ’t
waren ’zoo lezen we in
10 uur
de openingsuur
v
d
D
het N
nog niet velen aanwezig zoodat
de voorzitter voorstelde nog wat te wachten ook
met nog aan te komen treinen uit
ai in verband
Tegen elf uur waren
het zuiden en noorden
behalve ’t bestuur 25 leden en toehoorders aanwezig
wezig toen de voorzitter zijn inleiding ging houden
Wie zijn bet best in staat de
over ’t vraagpunt
belangen van het platteland te behartigen
J

Habbwna

t

De . correspondent vaa het Hbld
te Berlijn
naar
bericht dat
persoonlijk van een der
hij
rijksministers vernam wien Krassin het had verteld
teld deze vertegenwoordigerder Sovjet-regeering
onlangs een visum gevraagd had naar Nederland
om
een
onderhoud te hebben ,met den heer
Krller maar dat hem het visum geweigerd was
Het blad heelt
aan boitenlandsche zaken inlichtingen
lichtingen gevraagd en daar vernomen dat inderdaad
daad ongeveer vier maanden geleden een verzoek
van Krassin om een pasvisum geweigerd is
Op
de vraag of een nieuw» aanvrage een zelfde antwoord
woord
zou
uitlokken werd geajntwoord dat de
heer Krassin zijn verzoek ’sindsdien nog niet herhaald
haald had
Uit

den Anutardwouchen

raad

gistermiddag gehouden raadszitting van
over de
Amsterdam
tijdens de beraadslagingen
trad een der werkkmzen
begrooting voor 1922
In

de

publieke tribune
die in grooten getale weer de
bezet hadden naar voren en riep uit den raad
een adres te willen overhandigen
De voorzitter verzocht den kamerbewaarder den
man te verwijderen toen de man voortging met
schreeuwen werd hij doe» erairfe boden raetgegrepen
pen ea buijen de deur gezet

Nagenoeg

de

geheele

publieke

trflwne

**ƒ»

»
publieke tamme
__
werd daarop door rechercheurs ontruimd
Wyn-i
Na heropening der ratting stelde de heer
raadsoom
een
voor
om
orde
van
koop een motie
welke het adres van d«n
missie te benoemen
a
die dit den raad wilde aanbieden
werklooze

Men gaf door
toen in
De
zijn misnoegen te kennen
verzet

aHertei

ontvangst kon nemen
_
Over deze motie werd vry genrimen tijd Be
raadslaagd
.
. ,<
De voorzitter zeide ten slotte dat dit met de
overhandigen
vorm is om een adres aan den raad te
Spreker kon niet toelaten dat op dergelijk'
gen

Het wear
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in
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Blijkens het algemeen overzicht van het weer in
October gepubliceerd door de Bilt weed van den
10
5
tot
een
weinig beteekenend gebied tan
hoogen druk in de omgeving der Azoren aajige
troffen
van 15 tot 18 strekte zich eep qndet gebied
bied over Zuidelijk Duitschland uit en van den 24
tot het einde der maand ten ZdifrBttliwe eilanden
den waarbij in het centrum de dndtkbkg steed»
boven 775 .m
bleef
Van den 22 tpt 24 trok
diepe
de iritst
een
depressie
over
de’
naar
Oostzee hier te lande awaar «tjjrmwØŁr
veroorzakende overigens waren da depressies
over W
niet talrijk en vrij oOdiep
, Jfier
te
lande was de gemiddelde luchtdruk , bijna -6
m
hooger dan normaal en waren in de ØØrste
winden
dekade Z
en in de tweede Z
den talrijker en in de derde N
winden veel
talrijker dan gewoonlijk
De gemiddelde windt
kracht was in de eerste drie weken belangrijk Ife
neden normaal
Gemiddeld over de geheele maand was dØ’ temperatuur
peratuur overdag bijna 4
het dagelijksche maximum
5
2
mum bijna
en het minimum
boven
ruim
normaal
in de eerste drie .weken waren deze verschillen
4
5
2
schillen resp
5 a
7’a
en ruim
zoodat de
dagelijksche schommelingen ruim 11
bedroegen
8
tegen bijna
normaal
Den lOen steeg op de
meeste
stations
de
temperatuur boven 25
en
werden op die in het 2
de hoogste tot dusverre
sedert 1894 in October bereikte maxima overtroffen
troffen
den 25en daalde zij in het Z
beneden
het vriespunt
Gemiddeld over het geheele land
de
tegen 78
bedroeg
neerslag slechts 31 m
m
normaal
het grootste deel viel in de derde
dekade
Den 20en werd op verscheidene plaatsen
sen vooral in het midden des lands onweer waargenomen
Het aantal uren met zonneschijn ge-j
genomen
middeld over de vijf hoofdstations bedroeg 124
tegen 87 uren normaal in October
de drie dekn
den telden resp 59
48 en 17 uren

moeder

’

De doo-ztttiits
Gisterochtend waxen gebroeders Jantseti H
Spijck op weg naar de landbouwschool te Didam
als
gewoonlijk per motorrijwiel toen ptoteelin»
De duo-zitter -werd .ra»
een der banden knapte
mei
zijn plaats af geslingerd en is bewusteloos
yer
hersenschudding naar het ziekenhui
De ander kreeg geen letseL

:

Bratale straatroof

bewoner van het Spui te
Woensdagavond terwijl hij met
Een

delde
vier

.

aangevallen

mannen

op

de

’s

Graventiage

zijn

Bierkade

Trouw

ts

wandelde

aldaar door

hem zijn portefeuille trachtten
mishandelde» den wandelaar
Zij

die

ontrooven
daarbij en een der aanranders vernielde zijn jas
en colbert door met een mes de stof stuk te snijden
den terwijl hij naar de portefeuille zocht Op het
hulpgeroep van de vrouw kwam Tan verschillende
lende kanten hulp opdagen waarop de mannea
het hazenpad kozen
te
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De vrouw
wier 13-jarig dochtertje in Yervwuy
loosden toestand op het politiebureau te MiddØh
Het bader
burg werd gebracht is aangehouden
’
?
zoek wordt voortgezet

.

ƒ

’

,

Ontaarde

adressen worden afgegeven
demonstratieve
demonstranten $p
en hij zal steeds tegenover de
d
Eb te
treden zooak hij dit gedaan heeft
men»
wijze dat sprekers houding tegenover dese
aetie
schen op de tribune die geen behoorjke
roeren juist is geweest las spreker het bespotte
wijze

De heer J Habbema oud-inspecteur van het inlandsch
lijke adres dat nu pas in handen van Bi en Wi
is in
den ouderdom
landsch onderwijs in Ned
gekomen was voor
dom van 73 jaar in den Haag overleden
Het luidt als volgt
ti
Habbema
werd
Johannes
in
1848
Bezuinigingsvoorstel van een werksoose
geboren
en
in
1871
benoemd
Leeuwarden
bet
in
luitenant
leger
tot
2e
bij
2500 werkloozen zijn bereid tegen een toon
Ned
In 1875 volgde zijn benoeming tot Ie
25 in gemeentedienstte treden als pobtie-ageai
luitenant Wegens deelneming aan de krijgsverrichtigen twee groote voordeelen brengt de uitvoering van
richtigen in Atjeh werd hem het eereteeken voor
1»
dit
vooretel voor den gemeentedienst mede
1873
1874 en de
belangrijke krgsverrichtingen
gemeente-’
voor
de
onmiddellijke
een
bezuiniging
Kraton-medaljfe verleend
In 1879 werd hem verlof
gesteldfe- fedat
kas ; 2 er wordt geen leeftijdsgrens
lof verleend om
zich in het Malei
te bekwamen
weigeren
3
(en dit
«lke
dat
peneionheering
wij
men waarna in 1881 zijn overgang in den burgerlijken
een voordeel roor de werkjooaen alleen t»
is
volgde
door zijn benoeming tot
lijken
dienst
hoofdonderwijzer aan de kweekschool voor inlandsche
woeden zwaar gewapend om elk optreden der
landsche onderwijzers te Arabotna
"
reactie den kop in te drukken
tot
leeraar in de
In 1887 werd
hij benoemd
EØn van de 2500 weridooWnM
w
Mal eisene taal aan het gymnasium Willem III te
die zich voor genoemde betrekkioj»
Batavia en in 1889 belast met de waarneming van
disporbel stelt

De heer Wijnkoop deelde mede ToJkomen bØvredigd te zijn doordat hij kennis heeft kunnen
nemen van den inhoud van het adres
Hij troi
daarop zjjn motie in

