
Hedenmorgen deed het gerucht door Rotterdam 

terdam de ronde dat de bekende voetballer 

ler H Bakhuy» door dt politie In Hotel 

(’ent rul aan do Krulikade van *Un bed 

zou r IJ 
11 gelicht en In bewaring geateld 

HIJ 
Informatie bleek dat dit Julat wai 

<)|>  vordering van den burgemeester van 

Voorschoten wns H door de politie nangehonden 

honden aangezien ht dur ter plaatae 

meubelen zou hebben gekocht en deie 

viior zij geheel waren afbetaald weder 

verkocht zou heliben 

Il ij werd in het I loofdhureau van Politie 

nnn het H Veer opgesloten doch 

ii was do vrouw van B na«r 

iin politie In Voorschoten gegaan en had 

iiü medegedeeld dat de aanhouding van 

h ni op een mlsventand moeit be- 

�listen De meubelen welke door hem In 

verband met 7IJ11 vertrek vilt die plaat 

waren verkoeht waren wel degeiyk gehoe 

hoe beta zooriat er van verdulaterlng 

of zoniet in het geheel geen aprake kon 

zl Deze mededeellng werd direct onderzocht 

zocht en i juist te zijn Waarop dadelijk 

lijk de politie alhier van de nieuwe wending 

ding van de zriak in kennll werd getteld 

en H Aetlti n vrije voeten werd gelaten 

A f c 

liet i« geen pleixiriK einde van 
Bakhuy»’ 

veriiinf 

iiinf hier tr l Morgen veretrekt hij naar 

M 1 ,  11 .ie legioenen zullen niet meer Hibrlon 

0111 :’hn kn si hoten 

Naar «ij than» dtiini’ief vernamen k 

\;m een .. verkoop n Parijn van liakbuv« 

geen «prake zijn MIJ heeft een contract vnn 

twee jHiir voor Metz v ;it hem een Inkomen van 

� 1 [>er week garandeert .    . 

Hoe veel prlj men d In Krankriik overigens 

gens op ..Bakwie utelt moge huiken «ü liet feit 

dat at zijn elichen zlin ingewdliifd Te \>n 

werd hi in lijn laak gesusisteeul door n-n zwager 

ger en ACn van de voniwaanlen onder »r’k«’ 

Hakhiiljt zich aan Me wilde v e hnui wadat 

dat ook dene iwager ;i e i rek king 7011 

worden geholpen 

Hetgeen lnmirtdela I» geschied <!e zwagor wnH’ 

’e Metz particulier chauffeur zonder i l ei r 

wooid h’ranach kent of er den weg wee 

\  ’niimsddag heeft Bakhuijs een tt 
g ht 

«an Amstertlam waar hij voor hei U nm 
roem In klinkende munt ging 

omzepen’ 
...ii 

r en een revlamefiim maken \  oor 

den daarvoor betaalde . 
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