
EENIGE ZEER FRAAIE TOILETTEN.

Oe Sport in Holland,

Luitenant C. H. Labouchère in den sprong.

Het is een verblijdend teeken dat de be
oefening van de sport in Holland meer 
en meer algemeen wordt.

Het blijkt dat niet alleen de liefhebberij voor 
voetballen grooter wordt doch ook de liefhebberij 
voor paardensport en zeilen mag zich gelukkig 
weer in meer belangstelling verheugen.

In de laatste nummers hebben wij foto’s 
opgenomen van het concours hippique te Wage- 
ningen, Zeist en ook deze pagina is voor een 
groot gedeelte gewijd aan de paardensport.

Op deze pagina vinden onze lezers verschillende 
opnamen die gemaakt zijn op de concoursen 
te Amsterdam en te ’s-Gravenhage.

Een eigenaardig verschijnsel is zeker wel dat 
het hier evenals in het buitenland de gewoonte 
wordt, de nieuwste mode’s bij deze rennen te 
presen teeren.

Van enkele der meest smaakvolle toiletten 
geven wij hierbij een afbeelding en zooals onze 
lezers zien, behoeven deze mode-creatie’s heusch 
niet onder te doen voor die welke te Longchamps 
enz. werden vertoond.

Links onderaan op de pagina geven wij een 
kiekje van de groote zeilwedstrijden die op 
de Zuiderzee bij Harlingen zijn gehouden.

Rechts onderaan een foto van het Hollandsche 
Ci icket-team, dat tegen België heeft gespeeld. 
De wedstrijd is evenwel wegens den aanhou
denden regen gestaakt moeten worden.

Zeilwedstrijden op de Zuiderzee bij Harlingen.

GROOTE BRAND TE PARIJS.
In de Magasins Généraux of wel de Stedelijke entrepöts te Parijs heeft 
een brand gewoed, die een schade heeft veroorzaakt van ongeveer drie 
millioen francs. Wij ontvingen deze foto te laat om nog op een andere 
pagina een plaatsje ervoor in te ruimen; vandaar de plaatsing op de 

sportpagina.
Intern. Cricket-wedstrijd Nederland—België. 

Het Nederl. team.

Ie Prijs Marathon Coaching. 
(Eigenaar Jack M. Washington, den Haag).

Ie Prijs Concours Éénspannen. 
(Eigenaresse Douair. A. Drory de Perez te Voorst).


