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,,'11 :lt; Jllnm._:!Heft.ige 1>etogm.
,,"d.-n heden te Parijs praats.Mj

,' •• '.""Pnl5 van een,werlmu.o; die in
I.~ met de politie gedood w... .

I· .hnzend Socialisten volgden' de
""(l",toet ...0 IChoten m4!i

,j., politie. Deee .
.,,' rn door d.. ka vallefie, ye·NK:hiUélll"'lr ei.1e.

,', , dien op do. bef.oglmS, .
. _ ~.,wond 'Werden ,terwijl ·""",""...n I

'. ,'f1I ~t('fl e'eD4leJllI gewond ,we.r·
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." II, l" Jllnie._;be j~P.êl;ia.lle
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-chatkist ion bet. Hui:» -der
"orden in edieJid_' - '-1

I• I,', , 2;) Junie..-Dt? beer Bii'ftlJ
,,,,,- , -L .. ravond in eën. door- hem ,~
Il " -",honden toeapraJtk, dacl; .'

_ ':d"am Vll de .grootste .
" . " ',el., monarch ll'aB. ~e$8l,

_"I< ... fd bad, •

Londen, 25 Juni ,-,...l.ord U~ ,de
. 'rd-advoka t 'voor '~thtnd . ~d'e
I",len in een doof km te Btán1;aome
_ehonden toespraaci', dat di> liberalén
kOllStitllt.ione~ l"est'ie bescho 'Gd&!
ai- .....n beroep op eerlikbeid; ~r l"4}I"_

kri~lIlg TBn een eerlike beh'l"~"'~,i'l.
en dat ze zich met niets miruhr zouden
!.ifVJ"eden s~leJl,
Hij ..... van de aanvang af boeprol

.:.. ,,·eest dat.' eea minne.Uke- sdlilrking
'" worden gelJ'lOffel!. .

I ,p WEG ~AAR HET R()EIE&.~ _
WERELDKAMPIOENSCHAP.

I ",Ideo, 2<) Jnnie.-De heer
'''','n naa r Zuid-Afrika ..",~nr>lrl......i
,!,-I tO' nemen aan de
/ ,'"1 .... ,,,, om het 'll'e'l'elldll:an~p:_,nS(!blIrpl

~'ff·ltm. t.egen
i.llt'S de werel,aKJ~mlll()eU

I'., I"",r Barry
,,' rt...i1ke wiJZe ull~g1!,Jéi~

II n IGE OVERS'l'ROMlNOEN.

i , ",1"11, 2,5 Jun.ie.......,..D.t.-tkust VIUI
." .rnd i. door geweJd:ig everstre-
"." l!;ewistenl geworden.

I I I, Dl ~ STEMRECll'l' 'VOOR.
HONG.ARtJ£. '

I ' . 1"11. :li> Junié.-.Kei.zer Fr.Jiá
,I. "I ...nd.. heden het- oo.ngaars pal'-
11"':'

li"1.'", '

I,
tir. I
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De vOOm4lllOste, p.ollcten in een

kontrakt ~ijn: (l} }Iet' beschrïjnn
het ~erp uat verhuurd wordt
de tijd hoe la.ng. d huur duren zal
(3) de som te worden betaald. '

l.'BET ~)fDEltWERP.
Alle salen, di. in de handel

roerend zowel al onroerend,
bt>t ond<>rwll'l'P vu een hll'nrirollltJi1lkt
uitmaken,

Ah de huurder van ~:~~:~~1:fnada-I; de hulU' om. W. v
rui nog ~8t ziC>nder
huurder te .zeggen en
~en zegt, dan. wordt hejn"l'lIiii!ID.t~""(i;
-dat net huurlrOIiirlllrt ,,'''·''''.m ...·A
'duel::fde .yoorwallrdell

Butlrkontralttêll van
meer dan tieD jUl' rnoetên Jléjrel!:il!tt$>l'd:
zijn. iu h.pt kllllWpr' TaU. de r ...r:ii:;l' .... Iie~tr
van .!&:ten op ~fde
van trausport; ~. Dit.
huurder te be&cliel"lllen
ren en 4'l'(genamen van' de velrIHlUrd-elr·.
daar mdan11l: kontra.kt ~ll de
tijPn w,,~ig, is ronder regn.tratie.

Als de verhuurder nniaa£' een
dat bij ve:muU.rd. hooft" in orde te
den, "'lUloeer b~ zijn plicht is
doen, kan d hourder velrm·[J:ldleriing
de buurpenningen ei n, Als de
huurder van de slechte toostand
bet huis ...-ist en bet zijn plicht,
bem ,te herstellen, bn d huurder
aansprakélik houden voor
schade, b,v, ~Is het huis lekt .
goed van de huurder beschadigd
In ~ukeje gev_allen kAn de huurder
huis .-erbtten wegens gebrek
ber.stellen. Bij kan ook het huis
lHlntellen en de kosten VIUl d
geld altl"{'kkeD_

Onder obZ<>onde wetten kon do-
der veanindering van huur
nij niets beeft gewonnen op
VBOll'ego ·ov{'rstromingeD,
>luike oDvermijdelike.
maar dit recht is helll nu
doo-r paragraaf 7, akte 8 .8n'1879.

Een buurder tDQet. het gehuurde
in deutfde staat. afleveren het
"an zijn huur of fóCtUldiev,nrQ.oodi~fl!
talen. Waar hij een huis in
}Ot>eft yeranderd, moet bij bet w...rt,,¥nm
herstellen bij het einde van de
terlllijn.

De verhuurder. heeft roekere
rechten ten op<&'icbte van. do
die eigenaardig !lijn, AI de I
M'n op Il t gehuurde eigendom,
'j,(ebracht zijn om daM .ie blijven,
die daar tijdelik n)():r .een ~iaal

• zijn, zijn onder ~ lUID hem
den . voor Mb~g&
huur. Dit. geldt n~t alleen de gt)I!d>el~en
"lUl de huurder, mallk ooi V\UI
den, die daar gebracht zijn met
medeweten.

Als de huurder of andere
zulk goed wij verwijderen
vaar se ontduiken, k.an
aanzoek doen het goed UI ad,UtIt'Volrin_
maar het Inoot ZOD<Wrversuim
den,

oe huurder héeft>ook een
recht ten opzichte van het
v tgoed ~ iu de ,
gaat voor koop." ,

De huurder !wien een bet.er recht van: I!rn&tlg~
~ latere .koper, huurder, )le_1:llOOU lI;rn lib opkDm-en
1\'1t> bet. OJgen®JD ge~v n \Sj .of l,ie- h~ ~lk
maakt is bij wijze V1l.Il legaat bf testa-:
ment, mits dat hil ~t oP. eel1' wettige- '
l<j1ze gehuurd heeft. ~Is ~a:n.i,ge DU'~~ft''' :ik
buur voor meer du .lO JUl' ]I, m®
het get'e~treerd zijn om ebt huurder
die \·oorrec.bten te g~en. W hllurlle't
kan dit reeht. baIlAha~-én: iIOOr. op ~t.
gehuurde igendom te
k()fl1$tig zijn k.ontnkt, clli<ett,~,nstoaáJlliie
dat het eigeDl}om op
tra~.' maar hii
lIijn lluuf aan de m<ilUlI'e
betaJt'1I, .J1 d.~ al h to
"ooruit bet\»)d aan cl ver'hu~lm.
kan dan van -de ,
dat hij ,.,eer ll108It bet.Q.!ell' iAI,llt ....i....t.
A4 de nieuw. eise.n.aT van. de
ring wist, toen hij het eigenoom
kan hij niet zódalli lioll? v1l1\<b.'-B1lIUlr$1
d,,!' fllI;eD. De huurde bh naId;,,,,,.,,A,l
ahtand doen van djn reébt
dat geVliI het good nioeten
aanzoek vail. de: koper of
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