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PROF. PICCARD GEVONDEN.
BALLON GELAND
BIJ MERANO.
Beide luchtschippers nog in
leven doch bewusteloos.

VERMOEDELIJK IN DEN NACHT
GEDAALD.

MERANO, 28 .Mei. — Hedenmorgen om
elf uur hebben, naar United Press ver-
neemt, Italiaansche karabinirrs in het
Schnall-dal nabij Mrrano den ballon van
prof. Picrard gevonden. Bij onderzoek
bleek, «Jat zoowel de professor als zijn as-
sistent dr. Kipfer nog in leven waren;
beide hadden echter het bewustzijn ver-
loren.
Men vermoedt, dat de ballon ln den nacht

geland Is. Uit Innsbrück en Merano zijn tal-
looze auto's eu reddingsbrigades naar de lan-
dingsplaats onderweg. ,

Den geheelen morgen hadden reeds berichten
de ronde gedaan, volgens welke Piccard een
landing zou hebben volbracht. Hoewel deze be-
tichten onderling kleine verschillen vertoon-
den wat de Juiste plaats betreft, namen zij toch
kteeds vaater vorm aan, zoodat zoowel van Ita-
liaansche als van. Oostenrljksche zijde toebe-
reidselen werden getroffen voor het zenden van
liulp aan de luchtvaarder!.

Van verschillende zijden werd medegedeeld.
<iat de ballon gisteravond in dezelfde streek
was gezien. Zoo meldde de gendarmerie van de
Oetztaler Alpen hedenmorgen om 9 uur, dat de
ballon van Plccard gisteravond om 10 uur op
ongeveer 5000 M. hoogte over het plaatsje Vent
was gevlogen en de Oostenrijksche grens had
gepasseerd tusschen den Nordkegel en den
fUorkkegel door, twee bergen, die 3000 31. hoog
rijn. De ballon bevond zich toen ln een ge-
vaarlijk gletschergebled, dat verscheiden vlerk,
kilometers groot is.

Een half uur later moet de ballon zich boven
JSolzano hebben bevonden. De vlieger Echner,
die van Oberwiesenthal, het vliegveld van Mün-
« hen, waa opgestegen, om den ballon te zoeken,
vond dezen inderdaad, en wel boven Laadeck,
op een hoogte van 5000 a 6000 meter. Echner
meldde evenwel, dat hij ten gevolge van de
duisternis niet kon vaststellen, of er teekens
uit den gondel werden gegeven. Hij zou heden
opnieuw opstijgen om te beproeven, den ballon
le vinden, en ook een verkeersvliegtuig van de
Lufthansa trok er hedenmorgen om vier uur
op uit. De bestuurder, Doldl, had opdracht, de
lucht af te zoeken en vervolgens naar Augs-
hurg te telefoneeren. N'a zijn daling rapporteer-
de Doldl, dat er van den ballon niets te bespeu-
ren viel, hetgeen verklaarbaar wordt, wanneer
inderdaad, zooals thans wordt aangenomen, een
nachtelijke landing is volbracht.
Het laatste teeken van leven der beide lucht-

v-iarders hadden dc bewoners van het dorpje
bij Ehrwald in Tirol waargenomen.

Toen de ballon gisteravond acht uur het plaatsje
passeerde, zagen de dorpelingen, dat riccard cn
Kipfer uit het luik van den gondel leunden.
Toen echter hedenmorgen bleek, dat na het

Invallen der duisternis gisteravond nietmandden
ballon meer had gezien, begon men zich over
het lot der beide stoutmoedige mannen bezorgd
ie maken. Wel is waar had Plccard voor min-
stens twintig uur zuurstof en voor twee dagen
levensmiddelen aan boord, doch men achtte het

vreemd, dat nergens meer iets van het ge-
vaarte te bespeuren viel. Daarbij komt nog, dat
het weer ln de streek van Bolzano, waar de bal-
lon het laatst gezien'was, slechter was gewor-
den. De wind was vrij hevig en bovendien hing
er een nevel, zoodat men vreesde, dat de ballon
tegen een berg te pletter was geslagen. Boven-
dien achtte men het niet uitgesloten, dat de
beide onderzoekers in de statospheer, waarom-
trent men slechts zeer weinig weet, om het leven
waren gekomen.
Intussehen werden, gelijk gezegd, de berich-

ten omtrent een landing ln de buurt van Merano
of even ten Noorden van die stad ln de Oeti-
daler Alpen steeds talrijker, totdat ten laatste
van de patrouille carabinieri, die de luchtreizi-
gers vond. de bevestiging werd ontvangen.

De bloklijn geeft de route aan, waarlangs de ballon tan prof. Piccard, te oordeelen naar de
< cru billende telegrammen, waarschijnlijk is gedreten. Hel bericht, dal hij boten Holzano is
gesien. is niet bevestigd. Daar icr/ar de lijn loodrecht naar beneden uil Imst getrokken, de
grens, door kruisjes aangegeien, mijdt, bevindt zich ongeveer de plaats, icaer prof. Piccard

is gevonden.

WAT PICCARD IN DE LUCHT
ZOCHT.

De geheimzinnige stratosfeer.
De dampkring wordt door de meteorologen

onderscheiden ln twee lagen, die onderling
markante verschillen vertoonen. De onderste,
waarin zich o.a. de wolken vormen, wordt
„tropospheer" genoemd, de bovenste heet „stra-
tospheer". Het was in deze stratospheer. op ca.
16 K.M. boven het aardoppervlak, dat Plccard
zijn onderzoekingen wilde doen. Wolken komen
in deze bovenste luchtlaag niet voor; het watcr-
dampgehalte der lucht ls er te gering om zich
tot ijsnaalden te kunnen verdichten.
Het spreekt vanzelf, dat de mensch op die

enorme hoogte niet zonder hulpmiddelen kan
leven. De luchtdruk bedraagt er, naar men be-
rekend heeft, slechts S c.M. kwik, tegen 76 c.M.
aan de aardoppervlakte.
Toch zou het onjuist te zijn te meenen, dat

Plccard, wanneer ulj werkelijk een hoogte van
16.000 meter heeft bereikt, daarmede tevens de
grens der atmospheer zou hebben genaderd.
Door talrijke waarnemingen ls men tot de con-
clusie gekomen, dat de dampkring der anrde
zelfs op ecn hoogte van 200 a 300 K.M. nog
dicht genoeg is om aanleiding te geven tot op-
tische verschijnselen, een feit, waarmede o.m.
de zeeman rekening houdt bij de astronomische
metingen voor zijn bestek.
Intusschen schijnt het wel vast te staan, dat

Plccard tot ln de stratospheer ls doorgedrongen.
De tloor zijn ballon bereikte hoogte toch wordt
op lt K.M. geschat, terwijl de onderste grens
der stratospheer boven Midden-Europa zich in
dit jaargetijde op ongeveer 11 K.M. hoogte
bevindt.
Het ligt voor de hand. dat de meteorologen

goede reden hebben om onderscheid te maken
tusschen de tropospheer en de daarboven lig-
gende stratospheer. Men heeft o.m. het merk-
waardige verschijnsel geconstateerd, dat de
regelmatige afneming der temperatuur bij het
bereiken van grooter hoogte, welke circa 6
graden per K.M. bedraagt, In bet gebied der
stratospheer tot staan komt, en dat zelfs in de
onderste kilometers er van de temperatuur
langzaam toeneemt naarmate men hooger stijgt.
Plccard die, zooals men weet, eerst in het

vorige najaar had willen opstijgen, heeft hier-
van, na een mislukte poging op 14 September,
afgezien, totdat er een statlonnair hoogdruk-
gebied over Midden-Europa zou liggen en dien-
tengevolge bestendig, rustig weer zou heer-
■ellen, omstandigheden, waaraan het weer
tijdeus gisteren beantwoordde.
Het spreekt vanzelf, dat Piccard's ballon, doch

vooral zijn gondel, aan zeer speciale eischen
moest voldoen. Hij en zijn metgezel toch zouden
de eerste menschen zijn, die tot een grooter
hoogte dan 12.000 meter zouden doordringen.
Otn daarna toch weer. voor zoover dat met
wetenschappelijke hulpmiddelen verzekerd kon
worden, levend de aarde te bereiken. Neuen-
hofen, die met een vliegtuig tot bijna 12 K.M.
hoogte wns gestegen en prof. llerson, die met
een ballon bijna 11.000 meter hoog was ge-
komen, waren beiden op groote hoogte bewuste-
loos geraakt. Twee Amerlkaansche ballonreizi-
gers, die nog hooger wilden stijgen, keerden
als lijken naar de aarde terug, evenals een
Fransche vlieger, die per vliegtuig de kritieke
grens was gepasseerd.
Plccard had daarom den gebrulkelijkcn bal-

longordel vervangen door een volkomen afge-
sloten alumlniumkogel, met Juist genoeg plaats
voor hem, voor zijn assistent en voor zijn in-
strumenten. Hij had den kogelvortn gekozen.

omdat deze den grootsten weerstand kon bieden
aan den inwendigcn druk, daar Piccard ook op
groote hoogte lu ziju „gondel*! de gewone
aardsche luclitverhoudlngen wilde bewaren,ten
einde de gevreesde hoogteziektc te vermijden.
De kogel, die een doorsnede heelt vun twee

meter, heeft, als eenige communicatie met de
buitenwereld, een nauw toegangsluik, dat her-
metisch kan worden afgesloten. Door middel
van een speciale installatie wordt de gebruikte
lucht langs cheniischen weg weer ververscht.
Tot de medegenomen Instrumenten behoordei:
een thermometer, barometer, hoogtemeter,
hygrometer, een apparaat voor het meten van
het waterdampgehalte der lucht, ecn instrument
voor het meten van de zonne-lntensitelt en nog
een groot aantal kleinere instrumenten. Alle
instrumenten zijn zoo geconstrueerd, dat zij
hun w-aarnemlngen automatisch reglstreeren.
Daarbij kwamen nog de toestellen, noodig voor
het manoeuvrecren met de ballon. Men kan dus
nagaan, dat er voor den professor en zijn
helper slechts weinig plaats overschoot.
De ballon zelf had den enormen inhoud

van 14.000 kub. meter. Daarmede vergeleken
zijn de ballons, waarmede om den Oordon Ilcn-
nett-beker wordt gestreden, slechts knikkers;
die meten niet meer dan 2200 kub. meter. De
ballon werd slechts ten deele met gas gevuld.
Onder het stijgen zwol het gevaarte geleide-
lijk aan.
Plccard en zijn metgezel hadden zich, om op

alles voorbereid te zijn, van bijzondere val-
schermen voorzien, welke zij bij wijze van
„hoed'' op hun hoofd droegen. Bovendien werd
de geheele metalen kogel eveneens door een
groot valscherm omgeven, voor het geval, dat
hij van den ballon zou losraken.
Kn boven aan den gondel hing, als ges, honk

van Plccard's laboratoriumpersoneel, oen mas-
cotte

HERZIENING VAN 'T YOUNG-
PLAN?

Onderwerp van bespreking
op Chequers.

LONDEN', 2S Mei. (Eigen tel.) — .Met de
nadering van den datum, waarop het bezoek
van de Duitsche ministers Curtius en Brünlng
op Chequers la vastgesteld, nemen de geruch-
ten omtrent de voorstellen, welke de Duitsche
ministers ter sprake zullen brengen, vasteren
vorm aan. Dat de herziening vau het Young-
plan door hen zal worden bepleit, Is reeds
lang geen geheim meer. In verband met de be-
roering door dit vooruitzicht in Frankrijk re-
wekt, moet het van beteekenis worden geacht,
dat de „Daily Herald", blijkbaar geïnspireerd,
hedenmorgen verklaart, dat alle mogelijkhe-
den, betrokken bij het Young-plan, onder het
oog gezien dienen te worden. Duitschland heeft
het recht, zegt het Labourorgaun, de over-
dracht van een groot deel der reparatiebetalin-
gen op to schorten, nis de economische toe-
stand het daartoe dwingt en het te l>eter de
feiten onder de oogen te zien. dan te wachten
tot het te laat ls.
De „Daily Telegraph" weet hedenochtend bij-

zonderheden mede te deelen omtrent de voor-
stellen, welke de Duitsche mlniste/s zullen
doen. Zij zouden o.m. een opschorting vragen
voor twee of drie Jaar van de overdracht van
het voorwaardelijk deel der Young-betallngen,
welke bedragen dan door bemiddeling van de
Bank voor Internationale Betalingen tn
Duitschland zelf zouden moeten worden be-
legd. Verder zou worden voorgesteld, de
Young-betallngen te verminderen in overeen-
stemming met de gestegen koopkracht van het
goud. hetgeen neerkomt op een verlaging van
de Young-annuïtelten mot circa 20 % of van
circa 100 millioen pond sterling tot 80 mil-
lioen. De practlsche doorvoering van dezon
maatregel zou dan eventueel aan de ad hoe
consultatieve commissie van de Bank voor
Internationale Betalingen worden opgedragen.
Volgens de „Daily Telegraph" zouden de

Duitsche ministers eveneens voornemens zijn,
de bljeenroeplng van een financieele confe-
rentie der groote mogendheden voor te stel-
len, om de mogelijkheid van een twee- of drie-
Jarig moratorium voor alle oorlogsschulden en
reparatiebetallngen te overwegen. Het wordt
in politieke en financieele kringen hoogst on-
waarschijnlijk geacht, dat de b'ngelsche re-
geering dit laatste voorstel zou steunen, ge-
zien de afwijzende houding van de Ver. Sta-
ten ten aanzien van ecn schuldcnmoratorlum.

WEERVERWACHTING
Van lieden tot morgenavond 6 a 7 uur.
Zwakke tot matige veranderlijke j

wind. I.ater uit Zuidelijke richtingen, j
Zwaarbewolkt niet tijdelijke opkla- j
ringen. Aanvankelijk nog kans op on- :
weer of regen. Iets koeler.

(Zie verder pag. 10) j

POOLSCHEINVOERRECHTENVOOR
VETTEN EN OLIËN.

BERLIJN, 27 Mei U'er tel.). — De I'oolïche
regeering heeft met ingang van S dezer een
aantal Invoerrechten gewijzigd voor vetten en
oliën. De wijzigingen betreffen een verlnglng
der rec hten op aardnotcn voor ollcverwerklng,
dierlijke vetten en oliën, Verharde oliën, marga-
rine en synthetische ectbaro Vetten, oliezaden
en plantaardige oliën.

TREIN DOOR TORNADO OMVER
GEWORPEN.

—FARGO fNoord-Dakota), 2S Mei. — Een
tornado heeft acht mijlen ten Zuid-Oosten van
Fargo een trein ernstig beschadigd, waarbij
een reiziger gedood en verschillende andere
gewond werdén. De trein werd geheel uit de
rails getild en alle twaalf wagens werden om-
ver geworpen. Alleen de locomotief en de ten-
der bleven staan. — (Reuter).

KRONIEK.

Kolonelswisseling.
Pilsoedski's nieuw

experiment.
Kolonel Slawek treedt uf — kolonel Prystor

volgt hem op. Men zou van het bewind In Polen
kunnen zeggen: hoe meer het verandert, des te
meer blijft het 'tzelfde. Maar er ls een nuance.
Slawek. aan het bewind gekomen na de niet

geheel onaanvechtbare verkieziugen van No-
vember j.l., had tot taak, langs parlementairen
weg de zoozeer door Pilsoedski en zijn aan-
hang begeerde grondwetsherziening tot stand
te brengen. Het zou hem niet veel moeite
kosten, zoo meende men; aan de verelschte
meerderheid van 1/3 kwam het regecringsuloc
slechts 19 stemmen te kort en een zoo klein
deel van do oppositie zou misschien nos wel
voor het lierzleningsplan te vinden zijn. Maar-
schalk Pilsoedski ging inmiddels „met vacan-
tie", naar Madeira.
Maar wat er sindsdien ook binnenskamers

gebeurd moge zijn — cn dat ls tegenwoordig
in Polen heel veel — met het parlement ls de
rcgeering-Slaw ek nog altijd niet veel verder
gekomen. Kerst kreeg men de onverkwikkelijke
scènes In den Landdag naar aanleiding van de
gebeurtenissen In do militaire gevangenis van
llrcst-Mtowsk. waar leiders der oppositie op
barbaarsche wijze mishandeld waren. Vervol-
gens, nadat dc Sojm ecn paar maanden op reces
was geweest, was het op den allereersten dag
na de heropening, op 23 April j.l., wéér mis, en
verliet de oppositie niet man en macht de ver-
gaderzaal.
Iumiddels was Pilsoedski teruggekeerd. Hij

hield een conferentie met den staatspresident
en den premier over den „algemeenen politie-
leen toestand" en onmiddellijk daarop deden de
eerste geruchten omtrent Slawek's aanstaand
aftreden de ronde.
Thans, drie weken later, worden die geruch-

ten bewaarheid. Slawek gaat heen: blijkbaar ls
Pilsoedski niet tevreden over hem. Ken andere
kolonel wordt op den voorgrond geschoven.
Prystor, in het vorige kabinet minister van
Handel. 11IJ heeft niet den verzocningsgezlndcn
roep, die er van Slawek uitging. Dc toch niet
reeds nl te fluwcellge handschoen van liet
Poolscho bewind zal, nu het parlement zoo
weerspannig blijft, cn nu er in den lande zoo-
veel verzet opklinkt tegen de aangekondigde
verlaging der salarissen van ambtenaren en
beambten, vermoedelijk plaats moeten maken
voor ccn ruwer ingrijpende, geharnaste vuist.
Het wordt werkelijk tijd. dal de nieuwe

grondwet wordt afgekondigd. Ken democra-
tische constitutie naar Fransen model, toon!»
Polen die thans heeft, past slecht hij dit regime.

INT. ARBEIDSCONFERENTIE.
GEOPEND.

OKNèVE. 2S Mei (F.igcn tel.) — Voor de
eerste maal sinds 1921 toen de Internationale
Arbeidsconferentie voor het eerst te Uenève
werd gehouden, is zij dit jaar niet door den
Franschen regeerlngsgedelcgeerde en voorzit-
ter van den Beheersraad Artliur Fontaine, maar
door den Britschen arbcldcrsgedelgeerde Poul-
ton geopend. Zesenveertig sinten zijn vertegen-
woordigd, waarvan 30 met een volledige dele-
gatie. De delegaties tellen ln totaal 161 leden,
benevens 199 technische gedelegeerden. Onder
de gedelegeerden bevinden zich 32 regcerings-
vcrtegenwoordlgers, 4S werkgevers- cn 31 ar-
bcldersvertegenwoordlgcrs. De Noorsche regee-
ring, die verleden Jaar geen delegatie had ge-
zonden, is dit jaar weer aanwezig en ook Ar-
gentinië heeft dit jaar voor het eerst sedert
4 Jaar weer een volledige delegatie gestuurd.
Het aantal staten, dat dit Jaar vertegenwoor-

digd is, is belangrijk minder dan het vorig
jaar. Ongetwijfeld is de economische crisis hier-
van tle hoofdoorzaak. De heer I'oulton kon in
zijn openingsrede dan ook niet nalaten zijn
teleurstelling over de afwezigheid van een aan-
tal leden der Int. Arbeidsorganisatie cn over
het feit. dat slechts 30 volledige delegaties
aanwezig zijn, uit te spreken. Hij vroeg zich
daarbij af, ot de economische crisis werkelijk
wel als een excuus kan dienen. De conferentie
moet toch lmrrufrs een van de voornaamste ver-
schijnselen der crisis, dc werkloosheid, bcstu-
deeren. Het werk der conferentie zal dit jaar
voornamelijk beoordeeld worden naar de wijze,
waarop zij het probleem der werkloosheid be-
handelen zal. Nietegcnstaando de maatregelen,
die de verschillende regecringen hebben ge-
nomen, Is de toestand nog steeds erbarmelijk.
De Internationale Arbeidsconferentie mag de
arbeiders niet teleurstellen.
De conferentie moet zich goed rekenschap

geven van haar taak. Wat ln 1919, toen dc toe-
stand nog erger was, als practlsch werd be-
schouwd, blijft zijn waarde behouden. I'oulton
wijst er verder op, dat de crisis in ieder geval
tot het resultaat heeft geleld, dat de Ver. Sta-
ten, die geen arbeidswetgeving hebben gehad,
er zich meer cn meer rekenschap van zullen
moeten geven, dat het de sociale wetgeving en
het werk van de Int. Arbeidsorganisatie nood-
zakelijk ls.
Zooals bekend staat behalve de disrussls ln

zake de werkloosheid nog op de agenda dc
minimumleeftijd voor de toelating van kinderen
tot niet-industricele bedrijven, de kwestie van
d cnarbeidstijd In de steenkoolmijnen en de
herziening van dc conventie van Washington
in zake don nachtarbeid van vrouwen.
Nadat I'oulton de conferentie voor geopend

had verklaard, stelde de Belgische regeerings-
gcdelegeerdc Mahaim voor. Sokal (1'olcn) tot
president van de 15de Arbeidsconferentie tc
benoemen. Dit voorstel werd door alle groepen
gesteund, waarbij echter de Belg Mertens
namens de arbeidersgroep verklaarde, de candl-
datuur Sokat alleen wegens diens persoonlijke
eigenschappen te steunen, nangezlen de arbei-
dersgroep zich herhaalde malen tegen de sociale
politiek der Poolsche regeering heeft moeten
verzetten.
In ecn lange rede dankte Sokal daarop voor

do eer zijn land cn hem bewezen.

Ontploffing op kruiser bij Scapa Flow.
LON'DKN, 27 Mc). — Aan boord van den btj

Scapa Flow tot zinken gebrachten vrocgeren
Duitsehen kruiser „Prinzregcnt Lultpold", dien
men thans bezig la te lichten, vond beden een
ontploffing plaats, waardoor drie personen
zulke ernstige brandwonden opliepen, flat zij
naar het ziekenhuis moesten worden overge-
bracht. Ken vierde arbeider bevindt zich nog ln
den kruiser, doch lot dusverre heeft men hem
niet kunnen vinden. — (Heuler)
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EEN KABLNET-PRYSTOR IN
POLEN GEVORMD.

Zaloski weder Buitenl. Zaken.
WAP.SCHAU. 27 Mei. — De staatspresident

heeft heden rijn goedkeuring gehecht aan de
miulsterlijst. die hem door den kabinetsforma-
teur Prystor werd voorgelegd. Zij luidt ala

volgt: Premier: Prys-
tor; Bultenlandsche
Zaken: Zaleskl: Biu-
ncnlandsche Zaken:
Skladkowski; Oorlog:
maarschalk Pilsoedski:
Financiën: Jnn Pil-
soedski: Justitie: Mi-
chalowskl: Onderwijs:
Von Zerwinski: Han-
del: generaal Zarzyckl;
Verkeer: Kuehnc; Pos-
terijen: Bocrner, Land-
bouw: Janta-Polcryn-
skl; Agrarische hervor-
mingen: Kozlowski:
Openbare Werken: gc-

neraal Norwld-Ncugchauer; Arbeid: Hubicki.
De meeste ministers o.a. Zaleskl, Sklud-

kowskl, maarschalk Pilsoedski hadden ook ln
het vorige kabinet zitting. Nieuwe functiona-
rissen zijn o.a. Jan Pilsoedski, de broeder van
den maarschalk en minister Zarzyckl. —

' ;\ (Wolff.)

Minister Zaleski.

BULLERJAHN VOORLOOPIG IN
VRIJHEID.

In verband met zijn gezondheids-
toestand.

LEIPZtO, 28 Mei — In verband met het van
andere zijde gemelde bericht over de vrijlating
van llullcrjahn, vernemen wij van officieels
zijde:
In verband met zUn slechten gezondheids-

toestand ls Ilullerjahn voor drie maanden ln
vrijheid gesteld. Het verzoek was ingediend
door den geneesheer der gevangenis, die ver-
klaard had. dat het voor Dullerjahn'e herstel
noodzakelijk was, dat hij In vrijheid gesteld
werd. Deze vrijlating staat evenwel ln geen
enkel verband met de pogingen om revisie van
zijn vonnis te krijgen. — (Wolff)

- Sidl Ahmed Ben Azoer, groot-vizier van
don Maghzen ln het Spannacho protectoraat, la
overleden.
— Te San Vlneentl la ecn lid van do r.i- ls-

tlsohe mllitio vanuit een hinderlaag doodse*scholen.

IXGEZON DEN M EDEüE ELIXG EN.

Wk0 WYBERT
gBHSSLr neemt den rookersodem weg
~ en voorkomt keelpijn.

(Adv » *****

Een polis der/TN LEVENS-
( ii )VERZEKERING

MAATSCHAPPIJ
„ARNHEM"

ls dc beste geldbelegging.

Prof. Piccard (rechts) en zijn metgezel ingenieur Kipfer voor den gondel van hun
ballon. Beulen zijn gelooid met hun eigenaardige talhelm, naaimandjes met kussens

bekleed. In het midden mevr. Piccard met haar kinderen.

De start te Augsburg van prof. Piccard voor
zijn lethl nunr de strntotphrcr, unnrbij hij
een hnonic mn ]6M0 meier uifile bereiken.

(Drnndloos oi rrgebrm hle foto).



Plan van de Holland—Amerika-Lijn. —

Reis naar de plaats waar Byrd over-
winterd heeft. — Op 15 December a.s.

BLIKSEMAFLEIDERS.

LEVEND RECHT
door

Mr. C. A. J. HARTZFELD.

Een welbesteed leven.
Na een maandenlang ziekbed I» Bisteren

hier ter Mede de heer F. J. Helsloot over-
leden, «lens naam nauw verbonden ls nan de
geschiedenis van „De Telegraaf", waarvan hij
chef der technische) afdeeling was. Van niet
velen zal gezegd kunnen worden wat van hem
geldt: hoewel hij slechts 64 Jaar mocht wor-
den, dlend» hij 2S Jaar de onderneming, die
zijn hart had. In 1302 trad de heer Helsloot ln
dlenBt van „De Telegraaf" en sinds dien wijdde
hij onafgebroken zijn beste krachten aau d«
hem toevertrouwde taak.
Met Helsloot ging een man van grooten

Ijver en groote trouw he*n. Hij bad de hoe-
kigheid van den self-made-man en zij heeft
hem soms een moeilijk man doen zijn. Moeilijk,
doch niet ln de laatste plaats voor zichzelf.
„HU werkte zoolang het dag was". De voor-
bereiding van de outillage onzer zetterU ln het
nieuwe Telegraafgebouw heeft hem ln zUn
laatste levensjaren veel zorgen en hoofd-
breken gekost. Er schuilt tragiek In het feit,
dat reeds zeer kort na de verhuizing uit do
veel te benauwd geworden zetterU In de St.
Nlcolaasstraat naar do model-werkplaats aan
den Voorburgwal een «loopende kwaal zich bij
den heer Helsloot aanmeldde, die hem niet
beeft veroorloofd om zelf de vruchten van zUn
arbeid nog to plukken. Helsloot heeft zich
eerst gewonnen gegeven toen het niet andere
meer kón. Kn nog maanden nadat omstanders
reeds begrepen, dat hij niet meer ln zUn kan-
toor zou kunnen tcrugkeeren, leefde in hem
de Uzcrcn wil om beter te worden en weer
aan den slag to gaan. Het heeft niet zoo
mogen zijn. Maar ln het Telegraafgebouw
blijft veel getuigen van wat hij 2S Jaar lang
ten bato van onze onderneming heeft verricht.
ZUn leven ls welbesteed geweest. Hij ruste
in vrede.

VERZWARING VAN DIJKEN
IN WEST-BRABANT.

Eenig gangbare gulden.
AMSTERDAM. 28 Mei. — Binnen

enkele dagen, namelijk met ingang van
I Juni a.s. zullen buiten omloop worden
gesteld de guldens, welke een vroeger
jaartal dragen dan 1920. Van 1 Juni af
zal niemand gehouden zijn deze munten
in betaling aan te nemen.

De guldens konden reeds van 27 April
af ter inwisseling worden aangeboden bij
alle postkantoren, bij-postkantoren, hulp-
postkantoren cn poststations cn worden

ook na 31 Mei nog gedurende drie maan-
den — dus lot cn met 31 Augustus — aan
dezelfde kantoren ter inwisseling aange-
nomen. Van 1 Juni af zijn alleen nog
gangbaar dc guldens, welke een later
jaartal dragen dan 1920. Dc munten, die
dus niet ter inwisseling moeten worden
aangeboden, diagen op dc voorzijde het
borstbeeld van I I.M. dc Koningin, zooals
hierbij is weergegeven
Uitsluitend guldens met dezen beeldenaar

blijven dus in omloop. Men neme dus na
31 Mei nog slechts guldens aan, zooals
er hierbij een is afgebeeld.

Op de rijksdaalders cn dc halve guldens
heeft deze inwisseling geen betrekking.

KOLINIALE TENTOONSTELLING
TE PARIJS.

De rechtspraak houdt meer en
meer rekening met de eischen van
het maatschappelijk verkeer.

I EKKEN' meenen niet zelden, dat de wet
*— voor elk speelaal geval een duidelijk aan-
gewezen oplossing behelst. Het leven ls echter
veel te rijk aan gevallen dan dat dit mogelijk
zou zijn. Daarom volstaat de wetgever als het
■ware met liet aangeven van de groote lijnen,
die de rechter heeft te volgen. Zoodoende moet
de rechter, als hem een speciaal geval wordt
voorgelegd, menigmaal nagaan, wat de wet-gever'voor dit geval heeft gewild en bedoeld.
Soms blijkt dat uit hetgeen bij de totstand-
koming der wet door ministers of Kamerleden
ls geschreven of gezegd. Ken ander maal kan
dat uit het onderling verband van verschillende
wetsbepalingen worden opgemaakt.
Zoolang de rechter ln deze richting zoekt

verricht hij werk, dat als bet ware uitsluitend
In de studeerkamer kan worden verricht. De
rechter kan echter ook als de bedoeling des
wetgevers aannemen, dat diens voorschriften
behoorlijk voor het maatschappelijk verkeer
zullen passen. Dan moet hij zich dus ook ln dit
laatste verdiepen. . Kn als de rechter dit doet
ondergaat zijn geestesgesteldheid een verande-
ring, die eenlgszins te vergelijken is met die
van Kaust, toen hij zijn blik van de boeken
afwendde. Hij ontsluit voor zichzelf als het
ware met een kleinen handgreep een nieuwe
wereld en gaat daarbij uit van een onderstel-
ling ten aanzien van den wetgever, die deze
zelf toch op zijn mlMl genomen niet zou kun-
nen afkeuren. De volgende gevallen mogen
daarvan eenig denkt>eeld geven.
Wij allen onderwerpen ons wel eens aan ge-

drukte bepalingen, die voorkomen In een huur-
contract, een polis van verzekering of de voor-
waarden der rekening-courant met onze bank.
WIJ doen dat In goed vertrouwen, en hoewel
■wij die bepalingen niet grondig liestudeerd heb-
ben, zijn wij daaraan In het algemeen toch ge-
bonden. Maar dat vertrouwen wordt misbruikt,
Indien onder die bepalingen buitenissige be-
zwarende voorwaarden voorkomen, die boven-
dien met zeer kleine letter, op een weinig ln
het oog vallende plaats zijn gedrukt. Over dit
bijzonder geval zwijgt de wet. Volgens een
ouder» leer moet een leder weten wat hij
teekent. Maar dat klinkt voor dit geval alleen
goed in de studeerkamer. Want het kan. al
naar gelang van do omstandigheden, een elsoh
van het maatschappelijk verkeer zijn, dat aan
dergelijke bepalingen bindende kracht wordt
ontzegd. I'at heeft de rechtspraak In lateren
tijd nok wel gedaan, zoo het Hof te Amsterdam
ep 13 December 13.10.

� *
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Ken andere Interessante vraag is. of een ar-
beider loon kan verpanden." dat hij nog niet
heeft verdiend. Dat verpanden is namelijk een
maatschappelijk euvel, dat steeds grooter af-
metingen schijnt aan te nemen. De arbeider
leent b.v. op bezwarende voorwaarden geld of
hij schaft zich een kostbaar radiotoestel aan,
dat hij voorshands bulten staat Is te betalen.
Dan cedeert hij een deel van zijn toekomstige
loon als zekerheid en Is hij voorlooplg gehol-
pen. Maar de moeilijkheden komen later, als
de credletgever den patroon om uitbetaling van
het gecedeerde deel van het loon gaat aan-
spreken. Dat treft den patroon altijd onaange-
naam. Hij moet den arbeider nu een deel van
bet verschuldigde loon onthouden en dat deel
zorgvuldig berekenen omdat hij anders gevaar
loopt, dubbel te moeten betalen, eenmaal aan
d»n arbeider en nog eenmaal aan diens credi-
teur. Dat schept licht ontstemming: ontslag
van den arbeider kan daar het gevolg van zijn,
te meer daar de arbeider, nu bil een deel van
zijn loon mist, toch minder belang heeft om nog
aan het werk te blijven.

Ook hier spreekt de wet niet duidelijk en Is
er dus ruimte voor soelale overwegingen. Kr
zijn dan ook rechterlijke uitspraken, waarbij
aan zulk een verpanding rechtskracht Is ont-
zegd. Laatstelijk. Immers op 20 Mei 1331. heeft
de Kantonrechter te Amsterdam, mr. Dc Har-
tog, in dien zin beslist. Maar de rechtspraak op
dat punt ls nog verdeeld.

• *

De bovenbedoelde wijziging der juridische
geestesgesteldheid ls nog verre van voltrokken,
l'ltspraken als de hier bedoelde zullen stellig

Wat kunnen wij doen tegen de
gevaren van bliksem-inslag?

Het warme weer en de daarmede gepaard
gaande atmosferische mutaties heeft gisteren
boven ons land natuurkrachten ontketend, die
ons met een schok uit do behagelljke sfeer
brachten van dit aangenaamste aller Jaarge-
tijden. Wij weten het helaas met groote stel-
ligheid: de eerste slachtoffers van Woensdag
zullen dit voorjaar niet de laatste zijn en deze
droeve wetenschap doet onwillekeurig de
vraag rijzen ..is daar nu niets tegen te doen?''
Het is geen nieuws, wanneer wij hiervoor

verwijzen naar de zegenrijke werking van den
bliksemafleider, het product van llenjamln
Kranklin's genialen geest. Kranklin, de man
3ie in het midden der lSe eeuw niet behulp
van zijn bekende vliegerproeven tot de over-
tuiging kwam. dat zich hoog in de lucht ver-
heffend geleidend metaal, dat met de narde
verbonden was, een bijzondere attractie vorm-
de voor den bliksem. Kn zoo werd liet jaar
1T*..1 genoteerd als dat, waarin Kranklin den
bliksemafleider uitvond. Waarschijnlijk is dit
niet juist, omdat er ondubbelzinnige aanwij-
zingen zijn gevonden, dat de oude cultuurvol-
ken hem vóór zijn geweest. Het doet aan de
verdiensto van Kranklin niets af, evenmin als
aan het nut van den modernen bliksemaflei-
der. „Ieder huis zijn bliksemafleider" zou men
geneigd zijn tot leuze te verheffen bij een
campagne tegen de catastrophala gevolgen
van blikseminslag. Hit gaat natuurlijk verder
dan mogelijk en ook dan noodig ls. In een
stad met zijn vele torens en andere hooge ge-
bouwen met bliksemafleiders wordt de om-
geving daardoor tamelijk afdoende beschermd.
Anders Is het op het platteland, waar de

meeste slachtoffers plegen te vallen en waar
zelfs een bliksemafleider op de boerderij niet
zou helpen tegen de gevaren, waaraan do ar-
beiders in het open veld bloot staan.
Toch zou er al zeer veel gewonnen zijn.

wanneer het artikel bliksemafleider» buiten
wat meer aftrek vond en wij vragen ons af, of
de populariseering daarvan door onze assu-
rantiemaatschappijen, die Jaarlijks tonnen aan
brandschade door blikseminslag hebben te l>e-
talen, niet een nuttige en loonende arbeid
zou zijn.
Daarnaast mogen wij nog wel even wijzen

— en dit geldt niet het minst voor stadsmen-
sclien die een dagje naar bulten gaan — op
het groote gevaar om hij een onweersbul aan
den voet van een boom beschutting te Kaan
zoeken tegen neerstroomendrn regen. Dc natte
boom beeft herhaaldelijk getoond een uitste-
kende geleider voor den bliksem te vormen.
Ken nat pak komt men gewoonlijk wel to bo-
ven, een electrisrhen stroom van duizenden
volts door bet lichaam nooit!
En ten slotte de bekende waarschuwing aan

onze radlo-enthouatasten: aardt tijdig uw an-
tenne.

Speciale tripticken.
AMSTERDAM, 2S Mei. — De A. N. W. B.

meldt: De Fransche douane-autoriteiten heb-
ben maatregelen genomen ten opzichte van in-
dustrieelen en zakenlieden, die per motorrij-
tuig de Koloniale Tentoonstelling te Darijs w il-
len bezoeken, ten einde aldaar handelstrans-
acties tot stand te brengen.
In afwijking van de bepalingen, dat geen

triptieken voor Frankrijk verstrekt mogen
worden aan personen, die niet uitsluitend voor
toeristische doeleinden per motorrijtuig naa,-
dit land gaan. zijn ten behoeve van deze be-
zoekers speciale triptieken beschikbaar gesteld".

waarop hun motorrijtuigen tijdelijk In Frauk-
rljk kunnen worden Ingevoerd.
Deze triptieken, welke aan de bureatix vau

den A. N. W. II. te 's-Oravenbage en te Am-sterdam verkrijgbaar zijn, moeten op het ten-
toonstellingsterrein door de Fransche douane
van een aatiteekening worden voorzien. Ze zijn
slechts geldig voor den duur der tentoonstel-
ling. Het motorrijtuig waarvoor een dergelijke
triptiek is ultgegeVcn, moet binnen tweo maan-
den na den sluitingsdatum der tentoonstelling
Krankrljk wederom verlaten hebben.

BRAND IN HET GEBOUW VAN
„DE STANDAARD”.

Gedeelte van een archiefzolder doorhet vuur aangetast.

VEEL BLUSCHMATERIAAL TER PLAATSE.

AMSTERDAM, 2S Mei.
Het personegj van de machinezetterij van hetdagblad „l>e Standaard" dat hedenmorgen

vroeg om zes uur aan het werk was gegaan, be-
merkte ongeveer drie kwartier daarna, dat rookte voorschijn kwam uit de zoldering. Kcnigen
hunner gingen kijken en bevonden, dat op een
zolder boven de. op de vijfde verdieping gelegen
zetterij brand was uitgebroken. Deze zolder
wordt voor een gedeelte gebruikt als opslag-plaats, doch ook zijn er verschillende archief-
stukken opgeborgen. Het vuur had toen
reeds op ernstige wijze om zich heen gegrepenen had blijkbaar ten opzichte van den brand-baren Inhoud nog grootere plannen. Telefonisch
werd de brandweer van het gebeurde ln kennis
gesteld en binnen weinige minuten waren de
motorspuiten van de hoofdwacht Prinsen-
gracht en van den post Haarlemmerplein, mits-
gaders een motorladder op weg naar den brand,
die aan den kant van de Spulstraat (het ge-bouw ls aldaar genummerd 31-33* woedde. Het
vuur was ten gevolge van de groote hoogte
waarop bet zich bevond, uit de verte reeds tezien. Het spitse dak, dat aan die zijde den zol-
der dekt, stond geheel ln brand en een dikke
rook vermengde zich met den ochtendnevel,
waarmede deze dag Inzette.
Het personeel had zich niet onbetuigd ge-

laten en bad onmiddellijk na de ontdekking een
slang op de huiswaterleiding uitgelegd. De
brandweer voegde daarbij nog twee stralen van
de motorspuit van de hoofdwacht Prinsen-
gracht, waarvan een langs het trappenhuis en
de andere over de mechanische ladder werd
geleid, dio tegen bet hooge gebouw opgesteld
weid.
In verband met het dreigende aanzien van

den brand werden nog onder bevel van hoofd-'
brandmeester J. M. H a r t d o r f f. drie verster-
kingsvoertuigen gezonden, zoodat de Spuistraat
ter plaatse een langen brandwcertrcln vertoon-
de. Ken regen van verkoolde stukjes papier
dwarrelde ne»r en van alle kanten kwamen in
de vroegte belangstellenden aanzetten. Kuiters
en eenige tientallen agenten te voet hielden on-
der leiding van commissaris I.. Hoogenbnom
een gedeelte van de straat vrij. Na een half
uur behoefde geen gevaar voor uitbreiding
meer gekoesterd te worden en ofschoon de rook-
verschijnselen tot halfnegen nog bleven aan-
houden, was het met het vuur spoedig afge-
loopen. ■

De zoldering van de macbinezetterij brandde
door: om schade aan de zetmachines te voor-
komen, werd een viertal, dat onder liet bewuste
deel van het plafond stond, afgedekt.

De oorzaak van den brand Is niet bekend.
N'aar verluidt zou niemand dezen morgen op
den zolder geweest zijn. Verzekering dekt de
wchade.

Het bedrijf ondervindt door het gclicurde
geen stagnatie.

(Van onzen correspondent)
ROTTERDAM, 2S Me!. — De Holland-Ame-

rikalljn heeft In samenwerking met kapitein
J. II. S t e n h o u s e, den leider der Shackleton-
rxpeditle, voor den a.s. winter een reis om de
werekl georganiseerd, dio tevens omvat ccn
bezoek aan het Zuid-I'oolgebled.
In een onderhoud was de directie der Hol-

land-Amcrikalijn zoo welwillend ons de plan-
nen voor deze wereldreis, die vier maanden zal
duren, nader uiteen te zetten, liet spreekt van-
zelf — aldus *>> directie — dat het project
nauwkeurig is vastgesteld, doch dat de reis
alleen zal doorgaan bij voldoende deelneming.
Wij rekenen op pl.m. driehonderd passa-
giers. De tocht staat onder leiding van kapi-
tein J. It. Stenhouse, den bekenden ontdek-
kingsreiziger. De reis begint op 13 Decemher
van dit Jaar te New York en dan gaat het via
Havanna—Panama—Oalapagos naar de Zuid-
zee-eilanden en nleuw-Zecland.
Vervolgens wordt Noordwaarts koers gezet,

dwars door het pakijs over den Poololrkel naar
de Koss-Zce, waar de winterkwartieren be-
zocht worden van do expeditie*, die In deze
streken geleid werden door kapitein Scott, Sir
Krnest Sliackleton, kapitein Amundecn en ad-
miraal Ilyrd.
De mogelijkheid van zulk ee .ocht heeft

reeds Jaren lang een onderwpr,. »«n liespre-
king uitgemaakt tusschen Poolreizigers, die
wisten, dat vroeg of laat zulk een plan zou
worden geopperd en (lat een pionier onder de
scheepvaartondernrmingen het zou uitvoeren.
Wij zijn daarom zeer gelukkig, oen ontdek-
kingsreiziger van den naam van kapitein Sten-
house l>ereid te hebben gevonden, de leiding
op zich te nemen van
den tocht met het eer-
ste schip, waaraan pas-
sagiers worden toever-
trouwd, om in do rich-
ting van de Zuidpool
te trekken.
Wat kapitein Sten-

house betreft, deze
commandeerde de ,.I):s-
covery" gedurende haar
laatste drlejaars-onder-
zoeklngstocht naar de
Dool en hij Is de eeni-
ge navigator, die met
een schip gedurende
alle seizoenen . de
Koss-Zee heeft beva-
ren. In de Koss-Zee is
het zomer gedurende
de maanden December,
Januari en Februari. Byrrf.
Daarom is al» vertrekdatum van' de „Volen-
dam" 15 December vastgesteld.
Het programma luidt als volgt: 13 Decem-

ber: vertrek van New York, 20 December:
aankomst te Havanna. 21 December: vaart door
bet I'anamakananl. 27 December: bezoek aan
Calapagos-ellanden, 8 Januari 1932: bezoek
aan Tahiti, 27 Januari: In dc Hoss-Ze?, daar-
na liezoek aan het Macquarie-ciland. Dit Is bet
eerste deel der reis en dezo omvat, zooals u
ziet, een groote attractie: het lK-zoek aan ka-
pitein Seott's hut op Iloss-eiland, Shackleton's
hut en de plaatsen, waar Amundsen en Hyrd
hebben overwinterd.
Vervolgens ligt het In het voornemen de te-

rugreis te maken langs de kust van Tasmania,
Australië, Hall, Java, Sumatra, Ceylon, het
Suezkanaal en de Middellandschc zeehavens.
Het wordt dus een reis om de wereld.
Kapitein Stenliouse ls niet minder dan twee

jaar bezig geweest om deze cruise voor te be-
reiden. Ken bijzonderheid ls. dat aanvankelijk
besloten was, om voor deze reis uitsluitend
mannelijke passagiers te hoeken, doch het feit,
dat de Zuidpool nog nimmer door vrouwen
werd betreden, heeft er toe geleid t« besluiten
ook dames aan deze wereldreis te laten deel-
nemen en men verwacht vele aanvragen van
ondernemende sportladies, die de eerste vrou-
\ 'it willen zijn, die naar dc Zuidpool gaan.

Men denkt thans 2S Februari op Hall te ar-
riveeren, ïS Februari te Soerabaja, 1 Maart te
Bataria, I Maart te I'adang, 7 Maart te Dell.
Dan gaat bet vla Colombo—Suez—I'ort Pald—
Messlna en Gibraltar terug naar New York,
waar op IS April deze reis wordt beëindigd.
Passagiers uit Kuropa vertrekken 5 Decem-

ber per „Statendam" naar New York.
Dat ls — zoo besloot de directie haar mede-

deelingen — ln het kort bet programma voor
deze eerste passagiers-Poolreis. Het spreekt
vanzelf, dat de „Statendam" op dezen tocht ge-
commandeerd zal worden door een der gezag-
voerders van de Holland—Amerikalijn. Wie
dat zal zijn, is op het oogenblik nog niet be-kend.

De chaos in de Spuistraat te Amsterdam ten gevtdge van den brand in het
febouw van „Dc Standaard".

'S-GRAVENHAGE, :s Mei. — In verband met
de uitvoering vau de Tarwewet 1931 wordt er
de aandacht op gevestigd, dat zij die in de
toekomst Inheemsche tarwe wenschen te be-
trekken, zich dienen op te geven voor het lid-
maatschap van de Vereeniglng Inheemsche
Tarwe-aankoop „Vlta" bij Van Stolk's Com-
missiehandel, Wijnhaven 103 te itotterdam.

(Corr. Bur.L

DROEVIG ONGEVAL TE ROTTERDAM.
KOTTKIIDAM, 21 ST»!. — Het zesjarig Jon-

getje J. Schepers, wonende'ln de Clémentstraat
alhier, was gisteravond omstreeks acht nor In
de Doklaan op eeu (wvenspoortreintje geklom-
men. Toen bet knaapje er af wilde springen,
kwam het te vallen en een der wielen ging den
Jongen over den linkerarm, waardoor dit
lichaamsdeel geheel vnn den romp gescheiden
werd.
Het kind Is door den G.O.D. naar bet zieken-

huis aan den Coolsingel gebracht, waar het ln
ersstlgen toestand Is opgenomen.

Aangifte voor lidmaatschap
van de „Vita”.

UITVOERING DER TARWE-
WET.

KALLEMOOI OP SCHIERMONNIKOOG.

(Van onzen correspondent)
ItOOSENDAAL, 2S Me!. — Alhier vergaderde,

gisteren de Commissie tot voorbereiding van
werkverruiming in Westelijk Noord-Brabant,
tot welke bijeenkomst ook waren uitgenoodlgd
de gemeentebesturen en polderbesturen, welke
op eenigerlel wijze betrokken zijn bij de plan-
nen tot verzwaring der zeedijken, welke de
afsluiting vormen van Brabants Westhoek.
De voorzitter, burgemeester J. J. vanAken

uit Zevenliergen, deed mededeeling van een
rapport van den hoofdingenieur van den Dror.
Waterstaat, i r. R u 1 k e n s. omtrent den toe-
stand der zeedijken In Westelijk Noord-Bra-
bant. Ged. Staten hebben dit rapport aan
eenige gemeentebesturen toegezonden, voorts
de commissie tot voorbereiding van werkver-
ruiming ln West-Brabant verzocht cr de noo-
dige aandacht aan te wijden en een actie te
ontplooien om tot spoedige uitvoering van de
werken te geraken. Tevens had het college
medewerking toegezegd voor het verkrijgen vau
rijkssubsidie.
Thans — meende de commissie — was het

de geschikste tijd om deze zaak ter hand
te nemen. De behoefte aan werkverschaffing
ls zóó groot, dat verschillende gemeentebestu-
ren zelfs ln den zomer nog steunregeling
hebben.
Aan de hand van bet rapport gaf de heer

Van Aken vervolgen* ecn overzicht van
de uit te voeren werkplannen, waarbij hij er
op wees. dat de tijd van inpoldering nog niet
voorbij ls. Zoo zal o.m. aan de andere zijde
van den Slaakdam. langs Volkerak, Holland«ch
Diep, Amer en Nieuwe Merwede de vorming
van zeer vruchtbaar land nog vele jaren blij-
ven voortgaan. Velo buitengronden zijn reeds
thans of ln de naaste toekomst geschikt om te
worden Ingedijkt, o.a. de slikken van de Heene,
de slikken en garzen langs Volkerak en Ilol-
landsch Diep, de gebieden ten Zuiden van den
Amer en bet uitgestrekte gebied van het Berg-
sche veld. Worden deze gebieden beschermd
door waterkeerlngen. die (Kik de stormvloeden
keeren. dan zullen de tegenwoordige buiten-
dijken aldaar zgn. slaperdijken worden cn ver-
valt het kostbare onderhoud van aan stort-
vloeden onderhevige waterkeerlngen.
Ten < Inde te komen tot de gemeenschappe-

lijke bekostiging van verzwaring en Instand-
houding van de buitenste waterkcerlng zou
noodig zijn, de beslaande dijkswaterschap-
pen uit te breiden of nieuwe dijkwater-
s( happen op te richten. Wenschelijk wordt
geacht de Drie Vricndenpoldcr, de Drie
Broedcrspolder, den Annapolder en den Ko-
ningsvoorpolder langs het Volkerak onder öén
waterschap te brengen. Verzwaard zouden ook
moeten worden de dijken van Carolina- en
Koorpolder cn, ten einde een behoorlijk be-
heer cn onderhoud der eigenlijke bultenwatcr-
keerlngen te krijgen, zouden twee poldertjes
zijn te brengen ouder het waterschapsverband
van Dlntelpolder. Ken administratieve wijzi-
ging wordt voorts noodig geacht In den legger
van het waterschap, den Beaumondspoldcr.
Na langdurige beschouwingen zelde de voor-

zitter van oordeel te zijn, dat eerst allo pol-
derbesturen zich moeten uitspreken voor do
wcnschelijkheld der voorgestelde verbeterin-
gen. Daarna kunnen de andere kwesties wor-
den afgehandeld. De vergadering sloot zich bij
dit oordeel aan.

GROOTERE WERKLOOSHEID IN DE
DIAMANTINDUSTRIE.

De opheffing der productie-beperking.
ANTWERPEN, 27 Mei. — Naar aanleiding

van de houding der Zuld-Afrikaansche diamant-
slijperijen, welke weigeren deel te nemen aan
de Internationale productiebeperking heeft dc
internationale diamant-commissie, zooals men
weet, besloten den arbeid weer te laten her-
vatten. Het eerste resultaat van dit besluit
blijkt ongunstig to zijn, want het aantal werk-
loozcn is deze week met duizend man ge-
stegen. — (Reuter.)

LOOSDUECHT, Mcl — Hedenmorgen om
halfvljf la to door den vlsschcr
E. Lamme, bij het ophalen van dobbers, ln den
tweeden plas nabij de z.g. Kwakel drijvende ge-
vonden het lijk van den I6-jarlgen H. van
Deth uit Hilversum. Zooals gemeld was deze
de vorige week na een kanotocht niet terug-
gekeerd.

VERMISTE KNAAP UIT HILVERSUM
VERDRONKEN.

ONGEVAL BIJ EGMOND.
ALKMAAR. SS Met. — Hedenmorgen begaf de

heer Kleyboer tilt Kgmond-HInnen zich naar
de Hgmondcr Binnenvaart om een had te nemen.
Nadat hij llch reeds ontkleed had, schijnt de
man door een toeval getroffen tc zijn. Zijn
vrouw, dlo hem twee uur later ging zoeken,
vond hem over ccn hekweijk hangen met het
hoofd in dc vaart. Hij bleek reed» gestikt ta
ztin.

kaal en te troostrijk, om lang weigerachtig to
kunnen blijven. Om ieders „kukeleku" werd
dan voorts nog braaf gelachen. Ten slotte bad
Kink het alleen maar op de vrouwen voorzien.
„Deze wyandotter heeft nog niet gekraaid".

Ten slotte werd het ecn dol kukcleku-orkest,
en sommige vrouwen kwamen er ook mot „tok,
tok, tok" af. wat dan weer uitbundig plelzier
gaf, vooral na Dubblinga's commentaar:
„Ziezoo, dat ci heb ik weer".
Er volgden andere pittige volksdansen, de

Jan Pierewiet en „Jaep, ston stil!" een fleu-
rige dans, die nog beden ten dage op alle Frie-
sehc eilanden, van Sylt tot Terschelling, ge-
kend en gedanst wordt. In deze volksdansen
waren de ouderen den jongeren verre de baas.
Hij „Jaep stön stil" heupwiegden de jongeren
nog steeds na, maar Hink Dubbllnga, die toch
ook wel door grondzeeën is gegaan, stond na
ongeloofelljke wendingen met zijn dame dan
plotseling roerloos.
Van het plaatsen van den Kallemool-boom

hebben, niettegenstaande bet zeer late uur. tal-
rijke eilanders genoten. Van bet voorspel ge-
noot men reeds. Want dagen lang houdt men
zich bezig met de vraag: wiens haan zal dit-
maal worden gestolen? Inderdaad wordt de
Kallemool-haan gestolen, op de wijze zooals
de voorgeslachten het deden, zonder dat deze
Pinkster-diefstal gerechtelijke consequenties
heeft.
Als Pinksteren nadert, zet Iedere bezitter

van Kallemool-randidaten nog een extra slot
op bet kippenhok, zoodat het waarlijk niet ge-
makkelijk is, een haan te verschalken. Maar
de Kallemool-bende. die bet een heerlijkheid
vindt een haan te stelen, sluipt 's avonds door
de duisternis Vóór middernacht zal hun
speurtocht met succes bekroond zijn, want al
zijn de hokken nog zoo goed afgesloten, de
Kallcmooi-geest dringt overal door: cn de
eigenaar zal moeten gedongen, dat zijn haan-
stamboeker drie dagen tusschen hemel cn aar-
de moet zweven.
Wordt hedenavond de Kallemool-hooni naar

beneden gehaald, dan komt cr ook aan den
dienst des liaans een einde en In den vierden
nacht mag 11IJ weer rustig op den stok tus-
schen zijn hennetjes zitten.
Zoo werd voorheen ook te Zoutkamp, te Pao-

sens en Wierum het KalU>moo|-fee*t gevierd,
doch alleen op Schiermonnikoog bleef lift ge-
bruik iu eere.

Zoó ln eere. dat president Wopke Fenlnga,
bij het optrekken van den boom, den hoed van
het hoofd nam en het publiek verzocht dit
eveneens te doen. Door onzichtbare handen
werd een maud in het licht van een zaklan-
taarn geschoven: rie kort met den gestolen
haan.' Tleutallen handen waren noodig om de
geheele takelageklaar to krijgen. Twee masten
werden aanéén gebonden, daaraan werd een
dwarslat bevestigd, aan welker uiteinden tweeflesschen kwamen te bengelen, en daar bene-
den koos de Kallemool-haan domicilie. Tot
grootere glorie werd boven aan den mast een
meitak geplant en werd de Kallemool-vlag gc-
heschen. Met een hoezee ging het gansche
spectakel omstreeks middernacht de lucht in.
Waarop dc president nog een hartig woord
zelde over deze „gewijde traditie van Kallc-
mool". die daarna In hotel Van der Werft werd
bezongen, beklonken en bedronken.

Beteekenis van het feest.
Ondertussrhon dwalen wij allen In liet onze-

kere omtrent het ontstaan en do beteekenis
van het ,KaIlemool-feest. Volgens sommigen
zou het woord „Kallemool'' eenvoudig „kale
Mei" en niets anders beduiden. Anderen willen
het Kailemool-gebrulk In verband zien ge-
braeht met de antleko vruchtbaarhcldsfoesten.
Sommige kenners van het volksleven bren-

gen de beteekenls van den Kallemool ln ver-
band met den baan Vldofnlr uit dc Edda-mytbe.
Deze mythologische haan, geheel uit goud ge-
maakt, woonde In de kruin van <ien wereld-
esrh Ygdrasll en zou volgen3 deze tckstultleg-
gcrii, de zon hebben voorgesteld, terwijl Yg-
drasll do levenskracht beteekendc, die het
heelal met leven vervulde.
Volgens een dichter aan onzen tijd verwante

verklaring, zou de Kallemool-haan dienen als
symbool der waakzaamheid, en zou het gebruik
zijn ontstaan In den tijd, toen de Noormannen
ook deze eilanden plunderden en brandschatten
kwamen en er steeds een man op het hoogste
duin op wacht stond. Kwamen de Noormannen,
dan riep de tracht! „Kallemooi!" — en stroom-
den alle beschikbare mannen tot afwenr samen.
Narist ons land en ook deze eilanden van de
N'oordsche terreur waren bevrijd, plaatste men
hier en elders den Kallemooi-boom met den
baan als wachter.
(Nadruk vei heiten).

HOE DE EILANDERS
FEEST VIEREN.

Vroolijke volksdansen met Pinksteren. —

Het plaatsen van den boom. — De
haan in den hoogen mast.

i Bijzonder* correspondentie.)
BCHIERMÖNNIKÖOO, 27 Mei. — Klkeen hier

ls door het Pinksterfeest aangestoken. O, hoe
dat trekt! Tusschen twee dansen In moest de
zeeman Wopke Feninga, die ter eere van
den Kallemool met hoogen hoed en kokarde
was getooid, en aldus uitgedost, de Bchier-
monnikoogster meisjes vroolljk ten dans ge-
leidde, ons even dat magisch verhand tusschen
zijn geboortegrond en hem uitleggen. Avond
vóór Pinksteren had hij te Hamburg „den
oude" de hand op den schouder gelegd en In
enkele woorden toegelicht, hoe hem lipt ver-
langen stak om naar Schiermonnikoog over te
steken en nauwelijks had Wopke Feninga
met zijn voetzolen een kluit van zijn dierbaren
geboortegrond gedrukt, of daar hadden ze hem
Intntschen reeds tot ..president van den Kalle-
mooi-Pinkster" gemaakt. Wij zouden nog er-
varen, dat deze oud-kapitein Feninga, die ove-
rigens nog Jong door een noodlottig toeval een
zijner oogen kwijt raakte, en aldus gedwongen
was een schitterende carrière op te geven, als
„president" onovertrefbaar en onvervangbaar
was, welke kwaliteiten ook aan lt I n k Dub-
bllnga. den schipper van de reddingboot
moeten worden toegekend.
Het was Hink Dubbllnga, die den haan mits-

gaders de onafscheidelijke attributen, een mei-
tak, een vlag, een dwnrslat en twee leege fles-
schen, rie lucht In dirigeerde.
(lok de burgtmeettef beeft zich laten ver-

murwen door dien goeden Kallemool-geest!
Oorspronkelijk was verordineerd, dat Maan-
dagavond bet dansen tot middernacht en niet
later mocht duren. Kenmaal ln de vreugde-
sfeer verzeild, werd dat geen ordentelijk uur

meer geacht: twaalf uur op een feest 1» toch
klnder-bedtljdl Toen kwamen Dubbllnga en
Feninga In actie en zij vielen met tle geheele
feest- en Kallemool-comtnissie den burgemees-
ter op het lijf.... Deze toonde zich een ideaal
burgervader, die met w ijs inzicht het uur weet.
als het tijd is de teugels te vieren. Daarvoor
was geen audiëntie op het gemeentehuis noo-
dig. Lachend gaf de burgemeester toestemming
te dansen tot ieder uur. dat dc liefhebbers
maar wenschtcn.
Het mooiste waren ongetwijfeld de volks-

dansen, die hier een taal leven hehhen, of-
schoon men ze ln den selzocntijd niet te zien
krijgt. Dan hebben de eilanders het allen tc
druk en vermaak en avondjool ls iu dien tijd
geheel op de behoefte der vastewalsche gasten
Ingesteld.

De Kallemooi-Stap.
Daarna kwam voor allen het mooiste deel

van den avond: eigen volkslied In eigen dia-
lect. Wopke Keninga riep den Kallemooi-stap
af door den scheepsroeper; midden lu den cir-
kel plaatste hij zijn commlssiegenoot Kink
Dubbllnga, die in dezen dans een eigenaardige
functie had te vervullen. Vijf cn twintig paren
maakten dc dansfiguur, zooals die bij den Kal-
lemooi-stap is voorgeschreven; als dc muziek
plotseling ophoudt, moeten dc dansenden stil
staan en een gekraai aanheffen. Wij hadden er
ecn lief ding voor over gehad om tc weten,
hoe de Kallemool-haan. die ln de nabijheid
hoog In den boom zijn tweeden dag zat te ver-
kniezen, dezo kukeleku'! uit menschcnkclen
wel zal hebben gevonden, want het was noch
rhythmlsch. noch schoon....
Hadden de paren gekraald, dan zocht Dub-

blinga ecn man of ren vrouw tilt, en zei: „De-
ze haan (of kip) heeft niet gekraald!''
Lachende protesten volgden. Maar steeds

was Wopke Keninga het met zijn vrind Hink
eens. zoodat de uitgekozene onder volmaakte
stilte moest kraaien. Omdat het niet Iedereen
gegeven ls den Kallcmool-baan gevoelig eu
zangrijk te Imllecren, zag menig veroordeelde
tegen deze prestatie op. Maar de nanmnnlngen
van den president cn zij u helper waren tc ami-

F. J. HELSLOOT †TOERISME NAAR DE
ZUIDPOOL.

PER S.S. „VOLENDAM”.

't't kan verkeeren! Moest men tijden» 'de.
oorlogsjaren soms rrn paar gulden betalen
foor rVn liter benzine, thans blijkt in Haar-
lem, rrn ti rldnrndc garagehouder opgettaan
te zijn, die genegen it out wie tank tegen
ieleren nannrni rnUikrn prijs te vullen. Dn-
CetuiifeM zal bet drzrn vriend van de auto-
*">biliitrn niet aan bctork ontbroken hebben.

MAATREGELEN TOT WERK-
VERRUIMING.

VOORBEREIDENDEBESPREKINGEN.
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ook nu nog aan menig jurist de klacht ont-
lokken: waar gaan viij op die wijze heen met
de zekerheid, die onze contracten moeten
bieden? Maar vele andere juristen achten die
zekerheid ook nu nog volkomen onbedreigd en
ongerept. Kn zij verheugen er zich over, dat
rechtspraak bezig in, zich van een dorre en
eenlgszlns machinale toepassing van algemeene
regelen te ontwikkelen tot een zoeken naar het
levend recht, en dat op die wijze aan menige
klacht over abstractheid der rechtspraak kan
worden tegemoet gekomen.
(Nadruk verboden).
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