
Golfhanen hlir

potetåker i dag.
Havet er inlet sikker
hetsbellersierRoosevelt

100 personer begynte
settingen i morgcs.
På de andre

feltene går arbeidet
etter programmet.

Men det er ingen grunn til panikk*
40 mill. kr. innsamlet av Røde Kors.

«Golfklubben har vist en
samfunnsånd som kunne '
tjene mange andre som
eksempel».

De sosiale lovene skal stå. Atvarsei mot
spioner, sabotører og forrædere.

WASHINGTON, i dag. ten har fått av våpen, skip ok økt
personale siden han ble president.
Særlig understreket han at De For
ente Stater nå forføyer over eller
har bestilt 1700 moderne luftvern
kanoner av forskjellige typer,

Roosevelt tilbakeviste planen om
opprettelsen av et eget departe
ment for luftvåpenet. Luftvåpe
net må operere i fellesskap med
land- og sjøstridsskreftene. Av
den grunn må hæren og flåten dis
ponere over egne flyavdelinger.

Han meddelte deretter at det blir
plasert store bestillinger innen in
dustrien, og vendte seg så mot
krigsspekulantene og en overdreven
øking av forbruksprisene. Han opp
fordret videre arbeiderne til å av
stå fra ufornuftige fordringer og
lovte til gjengjeld at alle New Deals
sosiale lover skal bestå. En forlen
gelse av arbeidstiden var unødven
dig, da man bare kunne sette inn
titusener av arbeidsløse, Over alt
hvor industrien ikke kan finansiere
denne øking av produksjonsappara
tet, vil regjeringen tre støttende til.

Til slutt advarte presidenten mot
spioner, sabotører og forrædere
som vil lamme landets forsvar.

Istedenfor de små ballene er det
potetene som dominerer på golf
banen ved Bogstad i dag. Det er
fire bundre mål der oppe som er
lagt under plogen, og klokka 8 i dag
morges drog den frivillige arbeids
hjelpen ut over feltet med sine bøt
ter med settepoteter. Det er i alt
bort imot en hundre personer i virk
somhet der oppe i formiddag, men
enkelte har bare noen timer til rå
dighet, og arbeidsstyrken kommer
derfor til å variere en del liksom nye
krefter blir satt inn etter hvert som
de har tid til disposisjon.

Av de 400 målene er det meningen
at 300 mål skal brukes til poteter og
100 mål til kålrot. Av banen blir
det etter dette bare en liten øvelses
bane igjen.

President Roosevelt holdt søndag
en tale i kringkastingen i sin se
rie «en prat ved kaminilden». Han
uttalte at situasjonen nødvendig
gjør en omfattende opprusting,
men at det ikke var noen grunn til
panikk.

Han rettet en inntrengende ap
pell til det amerikanske folk om å
støtte det amerikanske Røde Kors’
innsamling for befolkningen i krigs
områdene. Denne innsamling har
allerede innbrakt 10 millioner dol
lar. Han oppfordret videre alle
amerikanere til 1 fellesskap å be
om at freden må bli gjenopprettet
i verden. Roosevelt skildret så i en
keltheter, hvordan befolkningen i
krigsområdene må flykte for kri
gens redsler og sa at det er enhver
amerikaners plikt å støtte Røde
Kors.

Potetsetterne i full virksomhet i formiddag Bogstadvannet i bakgrunnen.

Makre Alle Thor Dahls

skip i god
aqet

gir kontant oppgjør
i størst mulig utstrekning.

ar— Golfklubben har stilt seg meget
velvillig til saken, sier hagearkitekt
Strøm i Oslo parkvesen som vi har
snakket med i dag. Vi foretok også
en befaring av banen og ble da enig
med kfhbben om at den delen som
nå ligger igjen ikke var hensiktsmes
sig å dyrke opp til poteter og kålrot.
Arsaken var bl. a. at klubben på disse
stedene har forskjellige kostbare an
legg, såkalte «greens» og andre ting
som i tilfelle ville bli meget dyre å
sette i stand igjen. Med den ordnin
gen som nå er truffct får kommunen
et meget stort areal som skal dyrkes
opp og samtidig får golfklubbens
medlemmer høve til å drive sin sport
i noen grad i sommcr allikevel. En
slår simpelthen ballene tvers over
potet-åkrene.

Klubben har vært overordentlig
grei og dens medlemmer har vist en
samfunnsånd som kunne tjene man
ge andre til eksempel.

På de andre feltene som kommu
nen har lagt ut til potet- og kålrot
dyrking i år, går arbeidet helt etter
programmet. På Asen ved Grefsen
stasjon blir en ferdig med settingen
i dag.

Med hensyn til de problemer som
denne krig har skapt og som direk
te berører De Forente Stater, fort
satte han, så har vel alle nå måttet
oppgi illusjonen om at havet dan
ner et sikkerhetsbelte. Seiv hadde
han aldri næret denne illusjon.
Han tilbakeviste imidlertid panikk
stemningen hos dem som påstår at
De Forente Stater er forsvarsløst,
og at en må gi avkall på alle pri
vilegier for å ruste. Han nevnte i
denne forbindelse hva hæren og flå

Hvfs det er lite makrell i dag, så er dei fordi

garnfiske aldri er tillati om søndagen. - Sann-
Sandefjord, 1 dag.

Ifølge meddelelse fra A/S. Thor
Dahl er alle rederiets skip såvei
hvalfangst- som koffardiskip for
tiden 1 god behold.

synlig at fiskene i Kristiansand går ut i kveld.

1 Slutt med flise
slikkeriet....

I morgenavisene i dag fortelles
det at fiskerne 1 Kristiansand ikke
vil gå ut og fiske makrell, som pro
test mot Makrellaget. Det heter
bl. a.: Når fisket begynner så sent,
og bare en brøkkdel av flåten er
ute, finner.de det helt meningsløst
å bevilge 50 000 kr, til oppretthol
delsen av et slikt lag. I de forskjel
lige tilførselsbyer står man ferdige
til å ta imot makrellen uten at sta
ten blir bebyrdet med én øre.

vært administrasjonsrådet hehjelpe-
Ug med d sette virksomheten i gang
under de ndværende forhold.

New York-børsen.

Sank død om

da stuten brølte.

— Fortsatt fra 1. side. —
Dagbladet har vært i telefonfor

bindelse med Kristiansand i dag, og
der venter man at fiskerne går ut
til, vanlig tid i kveld, så fangsten kan
leveres i morgen tidlig. Også i Kri
stiansand selges lørdagsmakrell i
dag, fordi det var søndag i går.

25/5 24/5
American Smelting 33% 33%
Bethlehem Steel 69% 67%
Consol. Edison 25% 24%

sjonen ,er for alvorlig til det. Det ei
et bittert år, 1940. Det innbyr ikke
til flisespikkerier. Det må være slutt
med det gamle systemet; «Går
det, så går det.» Jeg må gjøre
oppmerksom på den betydelige ri
siko en utsetter seg for i form av
saksomkostninger, dersom de kra
vene som settes fram, ikke er vel
fundert. I dag skal vi f. eks. ta fatt
på denne saken som krever en å to
ukers prosedyre. En masse menne
sker må som vitner hentes fra ar
beidet sitt. Jeg er i alminnelighet
ikke noen sterk tilhenger av for
likslinjen, men jeg vil gjerne høre
om det er muligheter for forlik.

Dupont de Nemours 152% 150ex
Chrysler 58% 57%

Inter, Harrester
Initer. Paper

42% 42% Han eide og administrerte

eiendommer for firti mill .
New York Central 10% 10
Sears Roebuck 64% 62%

Dagbladet har snakket med Ma
krellaegts tillitsmann i Oslo, hr. Kri
stian Karlsen, som sier:

— Bevilge 50 000 kr.? Det er jo noe
tøys. Meningen er at laget skal bære

Socony Vaoumn
Curtiss Wriigbit
U. S. Rubber

8% 8%
8% 8%

17% 16%
SANDEFJORD i dag.

Foruten på Sørlandet er det kom
met til en makrellstrid i Sandefjord.
En sandefjordsfisker solgte ved
brygga for egen regning idet han
intet ville ha med Makrellaget å
gjøre. Laget innleverte politianmel
delse på ham og saken er nå under
etterforsking. Det er reist tvil om
hvorvidt fjorårets •bestemmelser
gjelder fremdeles.

Procter & Gamble 55% 54%
Chase Nat. Bank 26% 26% KØBENHAVN.

Meddølt ved Hieronymus Heyerdahl jr, Under et opphold på sitt gods Risby
holm ved Køge, døde direktør Carl Ud
sen forleden. Han var gått ut en tur,
og under veis passerte han en flokk krea
turer. Helt uventet gav en stor stut et
voldsomt brøl fra seg, og i samme nå
sank direktøren død om. Han hadde
fått hjerteslag.

Direktør Udsen startet 1 København
som malermester, men kom fort inn i
byggevirksomheten, og skaffet seg et
navn som ble kjent i vide kretser. Han
elde og administrerte eiendommer til en
verdi av 40 millioner kroner.

| Voldsom krigsbegeistring sine egne utgifter, men styret tok den
reservasjon for å sette laget i gang.
at myndighetene måtte garantere en
viss sum, så ikke styrets medlemmer
skulle bli sittende med ansvaret.

— Men er det behov for Makrell
laget nå?

byer på den engelske sørøstkysten
som faresone:— Fortsatt fra 1, side. —

villige for franske kuler. I 1940 satte
Reynaud, Daladier og Chamberlain
fram et kart over det nye Europa,
som gikk ut på at Italia skulle ydmy
ges og lemlestes.

Han henviste så til grev Cianos ta
le i Milano og sluttet: Den fascisti
ske revolusjons soldater, som har
kjempet i tre kriger, takker gud for
at han lar den avgjørende time kom
me mens de ennå har sterke muskler
og hjerter. Mens de venter på II duces
ordre, smir de sine våpen og forbere
der sine kvinner på oppgavens stolt
het.

Yarmouth, Harwich, Southend,
Margate, Ramsgate, Sandwich, Do
ver og Folkestone. Barna i disse
byene vil bli evakuert til Midt-Eng
land eller til Wales.

STRUPETAK
B ø d t k e r; — Vi er den angrepne

part. Det er et rent sjikanesøksmål.
Det er uttalt fra motparten at en
gang skal den ta strupetak på Ma
thisen. Det er det som søkes frem
met nå. Mathisen har intet å be
breide seg, tvertimot har han vært
særdeles imøtekommende. Søksmålet
i dag gjelder ingen reelle interesser.

Solheim: — Det gjelder å få
slått fast at tariffene skal overholdes.

—Ja det er sikkert. Mange fiskere
trodde det skulle være chanse til høy
ere betaling i år enn normalt, men

Calåis fait BERLIN, 1 dag,
(NTB). I Tysk Telegrambyrås

frontberetning av 26. mai heter det
at det tyske luftvåpen nå for før
ste gang har bombardert tallrike
flyveplasser i det østlige og det
sørøstlige England. Disse angrep
kommer fra den nye gunstige an
grepsstilling som luftvåpnet nå har.
Etter at Calais og Dover har opp
trådt ved siden av hverandre i over
kommandoens kommuniké kan man
stadig vente melding om at kamp
handlingene har grepet over til Eng
land. For oppgjøret med Storbritan
nia er kampene i de to siste ukene
bare en begynnelse. Det tyske flyve
våpens langtrekkende arm har nå
over Kanalen rammet de flyveplas
ser hvor man mener at en del av
de britiske bombefly som foretar
sine planløse natt-angrep på Vest-
Tyskland starter. Man må anta at
det ikke vil bli med disse første
angrepene mot flyveplasser. En
gelskmennene har forøvrig også
måttet ta imot harde slag på fast
landet og de vil lide ytterligere tap
da det ikke er lykkes å føre det bri
tiske ekspedisjonskorps hjem. De
britiske tropper må altså av nød og
ikke av egen drift delta i forsvars
kampen mot de konsentriske tyske
angrep. Av den kjensgjerning at de
stadig fremrykkende tyske troppers
kamphandlinger fortsetter å være
bevegelige kan man slutte seg til at
tilførselen av ammunisjon og bensin
går likså planmessig for seg som
den var omhyggelig forberedt.

— Fortsatt fra 1. side. —

til øverstkommanderende på samt
lige krigsskueplasser, er det fore
tatt viktige forandringer innen over
kommandoen. 15 generaler er blitt
løst fra sine verv. Blant dem be
finner seg sjefer for arméer, armé
korps, divisjoner og en rekke større
enheter.

folk er meget forsiktig med penger
nå, så når kvantumet stiger, blir nok
heller det motsatte tilfelle. Jeg tror
ikke det blir mange fiskere som strei
ker.

Ingen erstatning
for at det varTalen ble ustanselig avbrutt av

stormende bifall og rop på H duce.
Roma i dag.

Domm er en: — Alle vet at de

skal overholdes. Men vel, jeg kjenner
ikke sakens detaljer ennå og vet ikke
hva utfallet blir. Men jeg advarer mot
at eri så stor sak fremmes dersom det
ikke gjelder reelle verdier. Domstolene
sitter ikke her i dag for å diskutere
teoretiske spørsmål.

Solheim innrømmet at Mathisen
har forbedret seg i de senere år. Om
han nå betaler en symbolsk sum . . ,

B ø dtker avviser øyeblikkelig.

— Men det er da rimelig at de må
få kontant oppgjør, når fiskerne seiv
skal betale allting kontant?(NTB). — Mussolini og utenriks

minister Ciano var i dag til stede ved
en turnoppvisnirtg på Forum Musso
lini. Etter oppvisningen defilerte de
unge fascister forbi Mussolini mens
de sang en ny krigssang. Samtidig
ble det tent transparenter rundt
plassen med ordene «Vi vil marsjere».
Maskingeværer som var stilt opp
rundt omkring, begynte å knitre.

Roma i dag.

BERLIN, 1 dag.

lydt i leilighefen.— Makerllagets styre er blitt enig
om at man i år på grunn av forhol
dene skal betale fiskerne mest mulig

(NTB). Det opplyses på autorita
tivt militært hold at den 25. mai
oppnådde tyske kampfly nytt stort
resultat i sjøområdet ved Narvik.
Etter at et fiendtlig hangarskip
hadde fått et alvorlig bombetreff i
Ofot-fjorden den 24, mai, ble dette
skipet den 25. mai utenfor Harstad
igjen truffet av tre bomber derav
en av største kaliber. Hangarskipet
måtte oppgis av sin besetning etter
den skade som ble påført det og det
gikk senere under.

av pengene med en gang,
Grosserer Norman Holmboe

tapte rettssaken.

— Er det mye makrell i dag?
— I dag er det ikke kommet noe

inn, for det er jo forbudt å gå ut på
garnfiske om søndagen, det er en PINLIG

Ifølge en melding til Agenzia Ste
fani fra Malta har den derværende
amerikanske konsul anbefalt de ame
rikanske borgere på Malta å vende
tilbake til De Forente Stater.

gammel ordning.
— Er makrellen blitt billigere? 2—3

kr. pr. kilo kan ikke aiminnelige folk
betale.

Dommer G1 øer s e n I Oslo byrett
har nå avsagt dom i den saken som
grosserer Norman Holmboe hadde
anlagt mot avdelingssjef Trygve J o
hannessen med krav om inntil
2000 kroner i erstatning for lydthet
m. m, i en leilighet grossereren over
tok etter saksøkte i Frederik Stangs
gate 46 i Oslo.

Det ordskiftet som deretter oppstår,
virker utelukkende pinlig på en til
hører. Det trekkes fram skumle in
sinuasjoner, Imidlertid trekker sak
søkerne seg tilbake for å utarbeide et
forslag til forlik. Det legges fram
straks etter, og lyder på at saken he
ves dersom Mathisen betaler 3000
kroner.

«WESSEX» SENKET
LONDON, i dag.

— I dag er engrosprisen fra 90 øre
til kr. 1.10. Den høye prisen i de før
ste dagene kom jo av at det var så
lite makrell som kom inn.

Heidenstams begravelse.
STOCKHOLM, i dag. (NTB). Det meldes offisielt at den

britiske torpedojager «Wessex» er
senket utenfor den franske kyst
etter et luftangrep.

Den svenske forfatter Verner von
Heidenstam ble begravd på sitt
landsted Øvralid ved Grabe, Tilstede
ved begravelsen var tallrike represen
tanter for staten og det kulturelle liv,
samt flere av de utenlandske diplo
matar i Sverige. Sigrid Und s e t la
en krans fra Den norske forfatterfor
ening.

Retten har frifunnet herr Johan
nessen og idømt grosserer Norman
Holmboe 250 kroner i saksomkostnin-

Det awises øyeblikkelig, og Mathi
sen kommer med motforslag om at
ethvert krav om saksomkostninger
frafalles dersom motparten lar saken
falle.

Makrell-laget er en sammenslut
ning av fiskerne til regulering av pri
sene på markedet. Det må ikke for
veksles med Makrellrådet, som opp
hørte for 3 år siden.

Makrell-laget eksisterte i fjor og
så. I år har Handelsdepartementet

LONDON, i dag
(NTB). Det meldes offisielt at si

den tyskerne har besatt den fran
ske Kanal-kysten har regjeringen
besluttet å betrakte bl. a. følgende

For grossereren var o.r.sakfører
Thv. Gjønnæss prosessfullmektig,
for avdelingssjef Johannessen advokat
Annæus S c h j ø d t

Da også dette awises, fremmes sa
ken. Og dermed er hjulene i full gang
for et par uker.


