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Antwoorden.
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De Juffrouw met de kinderwaBêtrr die oversteekt, zonder
eerst naav llnks gekeken te hebben.

(indirect de kinderjuffrouw, die naar hoedjes
kijkt, iri plaats van op de haar toevertrouwde kinderen te
létten, waardoor de jongen die alleen aan den bal denkt,
dezen van de straat op wÍl rapen, zonder op de van links
komende auto te letten.
ÏII. De fietser, die ni.et tijdig de hand uitsteekt om aa4 te g€-",
ven dat hij de linkerstraat in wil gaan. e.- t t:'',FF t,..1, {i^.í:,4-,f ,¡( t.¡¡
i
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rv. Ðe heer, dle aan de straat--kant uit de auto stapt in plaats
van aan'de trottoir-ffit-waardoor de hem achtelop rijãende
auto signaaffifleven én tevens voor hem f e veei uit moet
wijken waardoor weer de hem tegemoet-rijdende auto slgnaal
moet geven, uit vïees dat de ãankomende auto:-bestuuider wè1
op den hþer, maår niet op de auto let.
De scheef-staande auto, welke had moeten wachten to t de fietV.
ser voorbij was, en nu, oo den fletser te ontwijken, een botsllg veroorzaakt met de van links komende auto's, w agrdoor
IT.

De jongen.
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a11es slgnaal gaat gêvêri.
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vr. De 7 te-laatkomers, die'terwijl de tram aI rijdtr Dog mee willen, waardoor de aankomende heer ook nog weer mee wLl en door
zijn haast de auto niet zLet aankomen, wãardoor ö.eze laatste
plotseling slgnaal moet geven om den heer te waardchuwen.
(Indirect de H.I.llll. die den conducteur opdracht geeft
door fluiten den wagenbestuurder te vertellen, dat, voor een
paår te-laatkomers de tram weer moet stil staan. De H.l.M.
moest beseffen, dat als een tram eenmaal- TUdt, htj door uoet
ri¡den, anders stlcht het verwarrlng, ongelukk€n êzt¡..LAlflAAI.
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