
Notandi
Sticky Note
Mynd 1. Óþekktur, Þorvaldur S. Þorvaldsson, Sigríður Víðis Jónsdóttir og Jóhann Skaptason sýslumaður á Patreksfirði - við Hellu, gistihús Jóhanns og Sigríðar í Vatnsfirði.Líklegt er að Jón J. Víðis hafi myndað.



Notandi
Sticky Note
Mynd 2. Sigríður Víðis Jónsdóttir og Jakob Hálfdanarson við Hellu í Vatnsfirði. Myndin er tekin 21. júlí - 3. ágúst 1952. Jakob er 10 ára, en Sigríður 55 ára.



Notandi
Sticky Note
Mynd 3. Sigríður Víðis Jónsdóttir og Jakob Hálfdanarson við Hellu í Vatnsfirði. Myndin er tekin 1956. Jakob er þá 14 ára, en Sigríður 59 ára.(Aftaná myndinni stendur 1954, en það er líklega ekki rétt).



Notandi
Sticky Note
Mynd 4. Jón J. Víðis, óþekktur 1, óþekktur 2, Jakob Hálfdanarson, óþekktur 3 og óþekktur 4 við Hellu í Vatnsfirði. Myndin er tekin 1961 eða 1962. Líklega frekar 1961. Ef hún er tekin 1962 hélt Már Viðar Másson á myndavélinni.



Notandi
Sticky Note
Mynd 5. Jakob Hálfdanarson og Margrét Sveinsdóttir með börnin Þónýju, Jón og Hlyn við Hellu í Vatnsfirði 1974.
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Sticky Note
Mynd 6. Sigríður Víðis Jónsdóttir ung. Gæti verið fermingarmynd.



Notandi
Sticky Note
Mynd 7. Sigríður Víðis Jónsdóttir ung. Gæti verið fermingarmynd.



Notandi
Sticky Note
Mynd 8. Jóhann Skaptason og Sigríður Víðis Jónsdóttir. Þetta er brúðkaupsmynd og því tekin 6. júní 1930.



Notandi
Sticky Note
Mynd 9. Jóhann Skaptason og Sigríður Víðis Jónsdóttir.



Notandi
Sticky Note
Mynd 10. Brattahlíð á Patreksfirði; hús Jóhanns Skaptasonar sýslumanns og Sigríðar Víðis Jónsdóttur. Jóhann, Þorvaldur S. Þorvaldsson, Sigríður og Jón J. Víðis.



NYJADAGBIAÐIÐ 
4. ár. Reykjavík, þriðjudaginn 7. júlí 1936. 152. blað. 

Takmarkalaus skemmdafvsn 
Margir m jólkuriramleiðendur neydd-

ír til að hella niður mjólk sinni 

Mjólkin, sem flutt er á markaðinn, er skemmd 

fyrir neytendum af trassaskap eða öðru verra 

Mörgum mun hafa fundizt, 
sem nóg hafi verið aðgert af 
Eyj. Jóhannssyni og nóturn 
hans til að spilla góðum á-
rangri, fyrir bændum, af mjólk-
urlögunum. 

Allir muna verkföllin, vöru-
svikin, róginn og lygina, sem 
allt var notað jöfnum höndura 
hvað ofan í annað til að koma 
mjólkurskipulaginu á kné. 

Og allir vita nú til hvers 
þetta var gert. Mjólkurfélag 
Reykjavíkur þóttist ekki hafa 
eins góða aðstöðu og áður til 
að hafa fé af bændum til að 
halda braski sínu fljótandi og 
Korpúlfsstaðabóndinn kunni 
því illa að vera settur á skör 
með óbreyttum bændum. 

Síðastliðið ár reyndi Mjólk-
urfélagið þó að hafa sem hægt 
var upp úr krafsinu og tók 5 

aura í stöðvar- og flöskugjald 
af hverjum lítra, sem fór í 
gegnum stöð félagsins. Mun 
það þar hafa haft allgóðan 
hagnað á kostnað hlutaðeigandi 
bænda. 

Þessu var kippt í lag með 
því að landbúnaðarráðherra á-
kvað hámark stöðvargjaldsins 
samkvæmt mati sérfróðra 
manna, sem þó var talið mjög 
ríflega áætlað. 

Þegar þessi leið til f járdrátt-
ar af bændum var lokuðð ærð-
ist Eyjólfur. 

Hann reynir þá að ícomast 
framhjá þessu ákvæði með því 
að fá alla framleiðendur til að 
ganga inn í félag sitt. 

En þar sem f élagið var svo 
illa þokkað meðal bændanna, 
var því fengið nýtt nafn, að 
góðum íhaldssið. Breitt yfir 

nafn og númer til þess að hægt 
væri að stunda veiðina óhult-
ari. 

Nokkrar grunnfærar sálir 
létu blekkjast af hinu nýja 
nafni, — en þó langt frá því 
allir. Olli þar nokkru um, að 
Eyjólfi er braskið orðið svo í 
blóð borið, að hann gat ekki á 
sér setið um að reyna ekki að 
svíkja sjálfan sig, eða félag 
sitt með hinu nýja nafni, — og 
selja því stöðina á annað 
hundrað þúsund króna fram 
yfir sannvirði hennar. 

Þegar ekki tókst að blekkja 
alla þannig, fékk Eyjólfur fé-
laga sína með hótunum og 
öðrum álíka meðulum til að 
samþykkja að brjóta mjólkur-
lögin, til að koma þessu fram. 
Var utanfélagsmönnum til-
kynnt fyrirvaralaust, að mjólk 
þeirra yrði ekki tekin í stöð-
ina nema þeir gerðust félagar. 
Nokkrir beygðu sig þá nauð-
ugir undir okið. En hinum, 
sem óhlýðnuðust, var vísað frá 
með mjólk sína, til að hella 

Framh, á 2. aíðu. 

Sýslumannshúsið 
á Patreksfirdi 

brann til kaldra kola í fyrrakvöld 
Fólkinu bjargað með naumindum úr brenn-

andi húsinu 

Eldur kom upp í sýslumanns-
húsinu á Patreksfirði í fyrra-
kvöld. Urðu vegfarendur elds-
ins fyrst varir og tókst að 
bjarga íbúunum með naumind-
um, en tjón þeirra var mlkið. 

Fólk, sem átti leið framhjá 
húsinu laust eftir kl. 10 í 
íyrrakvöld, sá að eldur gaus 
upp úr því. Varð því fyrst 
fyrir að gera sofandi íbúum 
hússins aðvart. Tókst að 
bjarga þeim og hlutu engir 
meiðsl nema sýslumannsfrúin, 
Sigríður Jónsdóttir, er henni 
var bjargað út um glugga á 
loftinu. Meiðsl hennar eru- þó 
ekki talin alvarleg. 

Slökkviliðið kom a vettvang, 
en fékk ekki við neitt ráðið, 
því að eldurinn var mjög 
magnaður. Brann húsið til 
ösku á skammrí stund. 

Húsið var byggt fyrir 36 
árum, úr timbri, ein hæð með 
risi. Það var eign Bergs Jóns-
sonar bæjarfógeta í Hafnar-

firði og mun hafa verið vá-
tryggt. 

Þegar séð var, að húsinu 
varð eigi bjargað, hvarf 
slökkviliðið að því að koma í 
veg fyrír að eldurinn læsti 
sig í fjós og heyhlöðu, sem er 
í grend við húsið, og tókst 
það. 

Núverandi sýslumaður á Pat-
reksfirði, Jóhann Skaftason, 
leigði í húsinu. Varð mikið 
tjón á fatnaði, munum, er ekki 
tókst að bjarga neinu úr her-
bergjum á lofti. Glötuðust þar 
m. a. gömul skjöl sýslunnar. 
Mestu tókst að bjarga úr aðal-
hæð hússins og m. a. nýrri 
skjölum sýslunnar og peninga-
skáp. 

Munirnir voru eitthvað vá-
tryggðir, en tjón mun þó hafa 
orðið mikið. 

Ókunnugt er um upptök elds-
ins, en búizt er við að kviknað 
hafi út frá raflögn. 

4 ný íslandsmet 
í sundi 

Imma Rist. 

Á sundmeistaramótinu s. 1. 
laugardag setti Imma Rist met 
í 50 m. frjálsri aðferð og Jónas 
Halldórsson í 400 m. frálsri að> 
ferð. 

Sundmeistaramóti I. S. í. 
sem hófst fyrra sunnudag, 
var haldið áfram í útilauginni 

Frh. á 4. síðu. 

Síldvsiðarnar 
Kaupverð síldarinnar sem veiðiskipunum er 
greitt er meira en þrefalt miðað við síðastlið-
ið ár og meira en tífalt miðað við árið 1934 

á sama tíma. 

Samkvæmt heimild Fiskifé- tekið 
lags Islands var síldveiðin, sem kvöld, 
bræðsluverksmiðjurnar höfðu 

Vestfirðir og Strandir 
Siglufjörður 
Eyjaf jörður og Raufarhöfn 
Austfirðir 

á móti á laugardags-
sem hér segir: 

Bræðslusíld 
hektol. 
51.592 

166.S75 
102.575 

6.800 

Samtals 4. júlí 1936 326.842 
Samtals 6. júlí 1935 187.841 
Samtals 7. júlí 1984 48.512 

Veiðin skiptist þannig á verksmiðjurnar: 
Hesteyrarverksmiðjan 16.700 
Djúpavíkurverksmiðjan 34.892 
Ríkisversmiðjurnar, Siglufirði 129.450 
Verksm. St. Hjaltalín, s. st. 19.035 
Verksm. Sig. Kristjánssonar, s. st. 17.890 
Krossanesverksmiðjan 57.000 
Dagverðareyrarverksmiðjan 29.225 

Ríkisverksmíðjan, Raufarhöfn 16.350 
Verksm. í Neskaupstað 6.300 

mál 
34.395 

110.917 
68.883 

4.200 

217.895 

11.134 
23.261 
86.300 
12.690 
11.927 
38.000 
19.450 
10.900 
4.200 

Síldarverðið sem veiðiskip-
unum er borgað fyrir síldar-
mál, er nú kr. 5.30. 1 fyrra 
var það kr. 4.00 og kr. 8.00 í 
hitteðfyra. 

7. júlí 1934, 32 þús. mál á 
6. júlí 1935, 92 þús. mál á 
4. júlí 1936, 218 þús. mál á 

Síldarandvirðið er meir en 
þrefalt, miðað við fyrra ár, og 
meir en tífalt, miðað við árið 
1934. 

Og fullvíst er að ekki hafa á 
undanförnum árum jafnmörg 

Samkvæmt framangreindri 
veiðiskýrslu Fiskifélagsins hef-
ir síldar andvirði sem gengið 
hefir til veiðiskipanna numið 
því sem hér segir: 

3/00 kr. 96.000,00 
4/00 — 368.000,00 
5/30 —1.155.400,00 

fullfermd veiðiskip biðið af-
fermingar eins og á laugar-
dagskvöld, en þá voru talin 56 
skip fullhlaðin, sem biðu af-
fermingar á Siglufirði! 

Frh. á 4. síðu. 

Sænska vikan 
Þingvallaförin á sutmudaginn 

Á sunnudaginn var bauð 
móttökunefnd sænsku vikunnar 
hinum sænsku gestum til Þing-
valla og slógust í förina Karla-
kór Reykjavíkur og Karlakór 
K. F. U. M. Var fyrst ekið til 
Valhallar, en þaðan gengið á 
hraunrimann milli Flosa- og 
Nikulásargjár. Að ósk nefndar-
innar kvaddi Pálmi rektor 
Hannesson sér þar hljóðs og 
sagði hinum sænsku frændum 
vorum í aðaldráttum sögu 
Þingvalla undanfarið, þ. e. a. s. 
síðustu 70.000 árin, bæði frá 
jarðfræði- og stjórnmálalegu 
sjónarmiði. Erindið var stutt 
en glöggt og þótti gestunum — 
og royndar mörgum Islending-

um — mjög vænt um þessa 
fræðslu. Síðan var gengið upp í 
Almannagjá. Þar sungu kór-
arnir hver sín 3 lögin, fyrst 
Svíarnir, þá ,K. R." og síðast 
„K. F. U. M."; þá sungu allir 
kórarnir saman 3 lögogstjórn-
aði hver söngstjórinn sínu, en 
að síðustu þjóðsöngvana: „Du 
gamla du fria' og „Ó, guð vors 
lands". Feikna mannfjöldi var 
saman kominn í gjánni til að 
hlusta, og segja kunnugir, að 
síðan 1930 hafi aldrei verið 
svo margir bílar staddir á 
Þingvöllum sem á sunnudag-
inn. — Að loknum sönghum 
drukku söngmennirnir kaffi í 

Frh. á 4. síðu. 

Notandi
Sticky Note
Mynd 11. Nýja Dagblaðið segir frá bruna sýslumannshússins á Patreksfirði 1936. Jóhann og Sigríður misstu þar nær allt sitt innbú. Ekki er minnst á Dóru Þorvaldsdóttur, systurdóttur Sigríðar, í fréttinni, en hún var einnig í húsinu þegar kviknaði í því, en bjargaðist ómeidd. Ekki voru aðrir á efri hæðinni en Sigríður og Dóra.



ÞRIÐJUDAGINN 7. JÚLt 1538; 

r. GAMLAMO 

Siðferðislaus. 
Óvenjuleg og frumleg 
amerísk talmynd. Að-

alhlutverkið Ieikur hínn 
heimsfrægi rithöfundur 
og leikari 

Noel C&wmú, 
og be.r ollum erlendum 
blnðum saman um að 
leikur hans í mynd 
pessari s.é sá áhrifa-

mesti er lengí hefir sést. 
Börn fá ekki aðgang. 

MRDANELLASUNDIÐ. 
Frh. af 1. síðu. 
Þær eru í höfuðatriðum þessar: 
1. Tytrkjum verði leyft aö tooma 

sér. upp víggirðingum viö sundið. 
%. Alþjóðanefndin, siem sett vair 

til þess að hafa eftMit með því, 
að samkiomulagið um sundið 
væd haldið, starfi áfmm, til pess 
að hafa eftiirlit með að umferð 
um það birjóti ekki í baga við 
himair nýju tillögur, ef þær ná 
ft.am að ganga. 

3. Herskipum verði leyfð frjáls 
umferð um sundið á friðartím-

um. Sétfstök. ákvæði gilda um þau 
ríki, sem eiga lönd að Svarta-

hafi. 
4. Tytrkir mega loka sundinu, 

þegar þteir álíta sér hættu búna 
vegna óMðar, ©n p4 pví aðeins, 
að tráö Þjóðabandalagsins fallist 
á paö. 

líallr iáiæiiL 
Þeir ðltast samwini Iny-
lendinoa.frakka oo RAssa 

i Miölarðaibifiia. 
LRP. 8/7. (FO.) 

Það er opínberlega tilkynt í 
Róm, að ítalía muni eklri taka 
þátt í Montiæux-ráðstefnunni, 
meðan samninguir Breta >og 
Ffiakka um gagnkvæma aðstoð í 
MiðjarðarhafinU sé í gildi. 

Pá eru stórveldih vöruð við 
því, að halda að ítalía muni 
ganga að þeim samningum, sem 
kunna að vera gerðir í 'Montreux, 
og loks er bent á það, að ef 
Svairtahaf verði gert að rússneskri 
flota&töð, muni ítaha telja jafn-

vægi í fbtamálum traskað, og 
muni hún þá neyðast til þess að 
auka flota siim. 

NAZISMINN OQ HIN NOR-

RÆNA MENNING 
Fifo. nf 3. ííðu. 

urlandabúar þó alveg eins illa 
við þetta „norræna" deliríum 
Názistanna, eins og við hina of-

stækisfullu viðleitni þeirra til 
þess að trana sinni þjóð fram 
við hin ótrúlegustu og smá-

smugulegustu tækifæri. Það er 
skiljanlegt, að Þjóðverjar fyndu 
hvöt hjá sér, éftir ósigurinn i 
heímsstyrjöldinni árið 1918 og þá 
auðmýkingu, sem þeir urðu fyrir 
að henni lokinni, til þess að gera 
þjóð sína gildandi á ný. En eins 
og alt annað er þessi viðleitní 
orðin að fáránlegum skrípaleik 
hjá Nazistuhum. Hér er eitt dæmi 
þéss: 

Forstjöri býflugnaræktarstöðv-

árinnar í Erlángen, prófessor 
Enoch Zander, skrifaði nýlega i 
„Leipziger Bieneiizeitung": „Bý-

fliugnaræk'taraT! V'erið þýzkir! Að-> 
eins á þýzkum grundvélli getur 
býflugnaræktin þrifist!" 
".■*'"•- Ffh. 

SýslamasiishúBið ð 
Pdreksfirði brano 
tít grnnaa i fpra-

kvöid. 
Fólk komst með 
naumindnm út. 

Skjðl sýslannar, W & 
meðai skattaframtal 

Irnnnn inni. 

I FYRRAKVÖLD kl. 22,10 kom 
upp eldur í sýslumannshús-

inu á Patreksfirði. Brann húslð 
tii kaldra kola á rúmri klukku-
stund, og brunnu þar ínni ýms 
skjöl sýslunnar, svo sem skaíta-
framtðl sýslunnar, sem yfirskatta-
nefnd hafði nýlega gengið fré. 

Alþýðublaðið náði í morgun 
íali af sýslumanninum á Pat-
reksfirði, Jóhanni Skaptasyni, og 
er það, sem á eftir fer, sam-
kvæmt Viðtali víð hann. 

Menn, sem voru á gangi um 
götuna fyrir framan húsið, urðu 
þess varir, að kviknað var í hús-
inu uppi á.lofti í norðurenda. 
Var íbúum hússins þegar gert 
aðvart. 

Sýslumannsfrúin, Sigríður Jóns-
dóttir, sem stödd var uppi á lofti, 
varð að kasta sér úí Um glugga 
og hlaut dálítil meiðsli. Engir 
aðrir meiddust af íbúum húss-
ins. 

Húsið var einlyft með portrisi. 
Uppi votru geymd ýms skjöl emb-
ættisins, og bmnnu þau til kaldra 
kola. Auk þess brann á loftinu 
fatnaður sýslumannshjónanna, og 
mistu þau alt sitt. 

Innanstokksmunum, sem voru í 
kjallara hússins, var bjargað út. 

Slökkviliðíð var kvatt á vett-
vang, en fékk við ekkert ráðið. 
Tókst pví þó að varna því, að 
kviknaðá í fjósi og heyhlöðu, sem 
er nálægt húsinu. 

Eigandi hússins var Bergur 
Jónsson, bæjarfógeti í Hafnar-
firði. Var húsið vátrygt hjá 
Bruínabótafélagi íslands. 

Innanstokksmunir sýslumanns-
ins, Jóhanns Skaptasonar, voru 
vátrygðir hjá Sjóvátryggingarfé-
laginu, en þeir voru lágt vátrygð-
ir, • og bíður sýslumaðurinn pví 
tilfinnanlegt tjón. 

Ýmsum nýrri skjölum sýslunn-
ar og peningaskáp tókst að 
bjarga af aðalhæð hússins. 

Ekki er enn þá vitað um elds-
upptökin. 

SILDVEIÐIN. 
Frh. af 1. sfðu. 

Kveður hann síldina hafa undan-

farin ár farið stækkandi, en nú 
alt í einu minki meðalstærðin 
en mergðin aukist. Petta sama 
fytrirbrigði segir hainn einnig hafa 
átt sér stað um fnorsk undaníaiv 
itn átr. MerMlegast telur hann að 
sams konair fyrirbrigði um mihfc-" 
andi síldarstærð hafi genst í Nior-

þgi í vetuf, en par var jjá geysi-

afli. Ber niðurstöðum Áma sam-

an við norska fiskifræðinga um 
að á báðúm stöðum hafi verið 
nýr árgangur — sennilega sama 
árs. 

Prófesstor Hentschel haffræðing-

ur við Hamhorgarháskóla er 
væntanlegur til Siglufjarðar um 
næstu helgi, og dvelur hann 
nokkrar vikur tfl rannsókna á 
fæðu síldartegunda. Er jsað áð-

uíf órannsakað. Mun hann vinna 
t i samvinnu við' Áma Friðriks-

sion. 

10 hvallr 
hafa nýlega veiðst út af Vest-

fjörðum. Mikill hvalur er sagður 
úti fyrir, en : flt að veiða sakir 
þöku. , I 

JUÞYBUBUB 
Sænsku viknoni 

lýknr í dag. 
Þátttaka almennings 
í henni hefir verið 

geysimikil. 

Stúðentakórinn syngnr 
i kvðlð fjfrir framan 

Menía-kólann. 

SÆNSKU VIKUNNI lýkur í 
dag, og kl. 10 í kvöld leggfa 

sænsku gestirnir af síað heim-

leiðis með BrTiarfossi. 
Mun f jöldi marinö koma niður 

á hafniarbakká í kvöld, er gesí-

irinir fariá. Karlakór K. F. U. M. 
muin kveðja þá mieð söng. 

I kvöld. kl. um 9,15 sýngja 
sænsku stúdentarnir fyrir fnaman 
Mentaskólann, én ganga að því 
loknu til skips. . 

í gær flutti prófessor Hans W-

sion Ahlmann fyrirlestur um 
Vatnajökultsleiðanguíinn ■ og A. 
Gabrielsson um „Sveriges ekono-

miiska expansiion-

I gærkveldi fór veizla mót-

tökunefndairinnar fram að Hótel 
Biarg. Fór.hún vel fram og voru 
margar ræður fluttar. . 

1 dag kl. 6 flytulr Torsten Odhe 
fitstjóri fyrirlestur í Kaupþings-

salnum. r 
Kl. 8,40 verður konsert í út-

vairpið. ., . .- , 
Aðsóknin að sænsku listasýn-

ingunni í \ AusruJrbæjarbarnaskól-

anum hefilr verið geysimikil. 
Á sunnudaginn var sóttu • sýn-

inguna um 500 manns. Hún verð-

uir opin enn í -viku. 

í DAG. 

Bifreiðarslys á 
Hafnarfjarðar-
veginum i gær-

kveldi. 
12 ára gamall dreng« 
ar verður f y r i r b í l o g 
lærbrotnar o g vlö-

beicsbrotnar . 

12 ára gamall drenghnokki 
varð fyrir bíl á Hafnarf jarðarveg-

inum í gærkveldi og slasaðist. 
Var hann fluttur á Landsspítal-

ann og kom í Ijós við læknis-

skoðun, að hann var lærbrotinn 
og viðbeinsbrotinn. 

Um kl. 6,45 var 24 farþega á-

ætlunarbíll frá Hafnarfirði á leið 
til Reykjavíkur. Rétt sunnan við 
Þórioddsstaði mætti hann öðrum 
bíl frá Hafnarfirði á leið suður; 

Rétt eftir að þeir höfðu mæzt, 
tekur bílstjóri áætlunarbílsins eft-

ir því, að dienghnokki er á úiið]--

um vegimum rétt framian við bíl-

taft' ■{'-,: :'■'; V y ; :.d
: . l->!v'-j 

Skiftir pað éngum togum, að 
hægra framborn bílsins rekst á 
dnenginn og fleygir honum flöt-

um. - •"■■ ', 
Var drengurinn fluttur á Lands-

spítalann og kom í ljós við lækni 
isskioðun, að hann var lærbrotinn 
og viðbeinsbnotinn. 

Pilturinn heitir Margeir JónS-

son og á heima á Laugavegi 27. 
MáUð er enn ekki fullrannsak-

að, fíg ét þetta sámkvæmf skýrslu 
bílstjóiwia a á»tltwwbíl»um. 

Næturlœknir er :í nótt Halldór 
Stefánsson, , Skólavörtðustig 12, 
sími 2234. 

Næturvörður er í [rtótt í Lauga-
vegs- 'Og Ingólfs-apóteki. 

Veðrið: Hiíi í dagi í Reykjavík 
13 stig\ Yfirlit: Lægð suðvestuv 
af Reykjanesi, hreyfist hægt 
norður eftir og feririinkandi. t)t-

lit: Stinningskaidi á suðaustan. 
Skúrir. 

ÚTVARPIÐ: 
19,20 HÍjómplötur: Léft lög. 
19,45 Préttir. 
20,15 Erindi (Hjalmar Lindnoth 

prófessor í Gautaborg).' 
20,35 Öákvéðið. 
21,00 Symfóníu-tónieikatr: Tón-

verk eftir Mendelssohn og 
Brahms. 

2i,45 Útvarp frá hafnafbakkan-

jum. 

STÖÐVUN BYGGÍNGÁVÍNNU. 
Frh. af 1. síðu.;: 

Iðnsambandsins að boða'tií auka-

þimgs í kvöld tii' að ræða þessi 
vanidamái. r: ' '" 

'Á þessu þíhgi munu 'miæia 60 
—70 fuíltiiúár frá ÍO bygginga-

verkamannafélögum hér í bæn-

um. 
Þanníg skýrði Jóri Sveinsson 

fra. , " 
Er vonandi, að þinginu takist 

að leysa þetta mál svo að þau 
hundruð manna, sem nú eru at-

vtonulausir végna stöðvunarinn-

ar, geti aftur hafið vinnu. 
Stífni rafvirkjameístara í mál" 

inu er vægast sagt vitaverð. 

Göðnr ftfli 
vlð Grænland, 
Fréttir bárust hingað á sunnu-

daginn frá vélbátnum „Snorra 
goða", er fór á veiðar til Græn-

lands í fyrra: mánuði. Vár hann 
kominn vestur í miðjum júni, en 
aflaði ekkert fyrstu vikuna sök-

um ótíðar. En frá 20. jurií. þar 
til síðast liðinn sunnudag (5. júlí) 
hefir hann fengið 100 skpd. í salt 
af þorski og 3000 kg. af lúðu. 
Er lúðuafjinn viðlíka og vonast 
hafði veno ertir, en þorskaflinn 
töluvert l meiri. 

„Snorri goði" ér eign Gunnars 
Ólafssonar & Go. í Vestmanna-

eyjum, en Öskar Halldórsson 
gerir - hann út,... , . 

Höfnin. -

■ Hafrannsóknaskipib . George 
Bligh kóm í gærkveldi. 

Skemtiferðaskipin. 
i Rotterdam fór héðan kl. 6 í 

gærkveldi áleiðis til Spitzbergen. 
1 gærkveldi kl. IOV2 kom skemti-
ferðaskipið Kungsholm. I kvöld 
er búist við enska skemtiferða-
skipinit Carinthia. 

Lokaæfing 
fyrir kappieiðarnar á. laugar-

daginn kemurt verður annað kvöld 
Og vérða hestarnir pá skráðir. 
Gísli Halldórsson 

framkvæmdarstjóri Síldarvierk* 
smiðja rikisins bauð til sín starfs-

fólki verksmiðjanna á Siglufirði 
um síðustu helgi og veitti pví. 
Pakkaði hann starfsfólkinu fyrir 
mikið og gott startf í hinum miklu 
önnum undanfarinna daga, en það 
árhaði honum heilla í isfarfi hans. 

Marinp Hafstein 
fyrrum sýslumaður andaðist í 

gærmiorgun að Syarfhóli í Boi^ 
atrfirðí. ; ( 

Ráðleggingastöð Líknar 
jPyrir báiihshafandi könur ér op> 

in in. fci' míðvikudag kl. 3—4,' 

Iþróttapresíurinn sænski, Samuel 
.. Norrby, . . . 
sem hér er staddur og æilar að 

flytja erindi um sænskar íþróit-
irr á þriðjudagskvöldið kemur, 
kastair kúlu rúmur tveimur siik-
um lengra en ísl. roetið í kúlu-
vairpi er. Norrby kastár 15,30 st., 
en ísl. metið er 13,12 sí. Niorrby 
eir mjög fjölhæfur iþróttagarpur 
eg auk þess snjall iræðumaður. 
Hann eir piestur að æfístarfi lOg 
kennai.i, og „predikar oft íþrótt-
iir af stólnum". Hann hefir víða 
fai.ið í fyrirlestrafierðir fyj|ir 
sænska íþiróttasiambaindið. Á 
þtriðjudagskvöldið kl. 71/2 stund-
víslega ætlair hann að flytja í-
þiróttaerindi, að tilhlutun stjórnar 
b S. 1., og auk þess veirða sýndar 
kvikmyndiir af sænska meistara-
mótinu 1935. Fyirirlesturinn verð-
luir í Iþrótiahúsi K. R. og byrjar 
stundvíslega vegna þess, að Noirr-
by stíguir á skipsfjöl að fyrir-
lesteiinum teknum; hann fer ut-
an með sænska söngftokknum. Er 
þvi aðeins um þetía eina tækifgelri 
að iræða til að sjá og hlusta á 
íþiróttaprestinn sænska, Sam. 
Noirrby. Aðgöngumiðar kosta, að-
eiiris 50 auira og fást hjá for-
seta 1. S. 1., Laugaveg 18, og við 
innganginn, ef eitthvað veirður 
eftiir, Allir verða að hiusía á í-
þiróttapiestinn sænska. Þess er 
væmst að allir íþróttamenn, kenn-
ai:ar og prestar, sem hér eru 
staddiir, komi á fyrirlesturinn. 

r . v 
Hjálparstöð Líknar 

fyrir berklavéika, Templara-

sundi 3, er opin mánudaga og 
miðvikudaga kl. 3—4 og.föstu-

daga kl 5-—6. \ 

Mæðrastyrksnefndin 
'hefitr upplýsingaskrifstofu opjnia 

á mánudögum og fimtudðgum kl. 
8—10 e. h. i Pinghioltsstræti 18 
niðri. 

Iþróttamót Bprgfirðinga 
verður háð á íþróttamótsstaðn-

um við Ferjukot n. k. sunnur 
dag og hefst kl. 12 á hádegi. 
Ragnar E. Kvaran flytur ræðu, 
niokk'rir f élagar úr Karlakór 
Reykjavíkur syngja. ifept verður 
í sundi, glímUj rteiptogi, hlaupum;* 
stökki og köstum. Að lokum verð-

ur danztað. 

Tannlækningastofa 
Jóns Benediktssionar verður 

lokuð dagana 8.—11. þ. m. vegna 
umbóta á húsakynnum. 

50 ára afmæli 
^ í dag Jón Jónsson innheimtu-

maður, Óðinsgötu 4. 

Munio 
Kappreiðarnarálaug-
ardagskvöldið kemur 
Lokaæflng verður 

Í annað kvöld (mið-
vikudag) k\: 8, ög 
verða þá hestarnir 
skráðir. 

Héstamannafél. Fákur. 

fr W& $A Blö 

m e s s e k v ð l d 
(Valborgsmassoafton) 
Unaðsleg sænsk talmynd, 

sem er lofsöngur um lífið, 
vorið og ástina. — Aðalhlut-
verkin leika prir frægustu 
leikarar Svfa: 

Victor Sjöstrðm, 
Ingrid Bergmann og 

Lars Hanson-

Sjaldan hefir Svium tekist 
betur en hér með sinni al-
kunnd tækni og frumleik að 
skapa sérstætt kvikmynda-
iistaverk. 

Börn fá ekki aðgang. 

KI. 6,15 

Kl. 8,40 

Sænska 
vikan 

Fyrirlesturí Kaupþings-

salnum, Torstsn Odhe, 
rltstjóri: Den svenska 
varudistributionen. 
Konsert í útvarplð. 
Stúdentakórinn. 

Páll §lgurðsson 
lækulr 

gegnir almennum læknis-

störfum fyrir mig, í fjar-

veru minni. 

ftarl JÓIISSOI& 
læknir. 

r 
* 

-sc-™ 

^ X
5 

f B r ú i i r f o s s ' 
fer í kvöld kl. Í0 um Vest-

mannaeyjar til Leith og 
Kaupmannahafnar. 

Farseðlar óskast sóttir 
iyrir kl. 2 í dag. 

,Det t i foss
4 

fer annað kvöld vestur og 
norður. . 

Aukahafnir: íngólfsfjörð-

ur, Rey^jarfjörður, Hólma-

vík, Biönduós og Hvamms-

tangi. 
Farseðiar óskast sóttir 

fyrir hádegi á morgun. 

Innilega þökkum vlð, öllum peim er sýndu samúð 
og hluttekningu við andlát og útför 

Guðbrandar Guðbrandssonar 
Ránargötu 7. 

Aðstandendur, 

Fnlltrúaráosf nndiir 
verður í Iðnó uppi í kvöld 7. júlí 
kl. SVa-

FUNDAREFNI: 
Reglugerð sjúkratrygginganna. 

Stjériiln. 

Notandi
Sticky Note
Mynd 12. Alþýðublaðið segir frá bruna sýslumannshússins á Patreksfirði 1936. Sjá meiri texta hjá Nýja Dagblaðinu.
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Svik ríkisstjórnarinnar 
í sjálfsstæðismálunum. 

Verður næsta skrefið að 
afhenda Dönum æðsta 
dómsvaldið í íslenskum 

málum? 
ambandslögin gengn nákvæm-
lega eSns frá landhelginni og 

dómsvaldinu. 

Svik ríkisstjórnarinnar í sjálfstæðismálum 
þjóðarinnar hafa aldrei komið eins ber-

l ega í ljós og nú, eftir að stjórnin var pínd til 
sagna í landhelgishneykslinu síðasta. 

Svo forhert er ríkisstjórnin, að hún ekki aðeins 
neitar að haf a gert rangt, er hún f ór kr júpandi til 
Dana og bað þá að vernda nú okkar landhelgi 
— heldur segir hún blátt áfram, 
að „engin skynsamleg ástæða"] 
sje til þess af hálfu Islendinga, 
a ð amast við aukinni landhelg-

isgæslu Dana. 

Kökin, sem r íkiss t jórnin fær-

ir f ram þessari s taðhæfingu til 
s tuðnings eru, að Sambands lög-

in ger i r áð fyrir landhelgis-

gæslu D a n a hje r við land og 
sje því sjálfsagt , að nota h a n a 
út í æsar . . 

Þ a ð er r je t t , að Sambands-

lögin gera ráð fyrir, að Danir 
annis t hjer landhelgisgæslu, 
und i r dönskum fána , „þar til 
Island kynni að ákveða, að taka 
hana í sínar hendur, að öllu 
eða nokkru leyti", eins og segir 
í 8. gr . S a m b a n d s l a g a n n a . 

En nú hafa I s lendingar ein-

mi t t verið að vinna að því, und-

anfa r in ár, að t a k a landhelgis-

gæs luna í s ínar hendu r . 
Þessa b a r á t t u hófu Islend-

i n g a r með t ven t fyr i r augum. 
1. Landhelgisgæsla með ís-

lenskum skipum, undir íslensk-

um fána, er eitt af ytri táknum 
okkar sjálfstæðis. 

2. Landhélgisgæslan verður 
aldrei fullkomin, fyr en Islend-

ingar annast hana sjálfir að 
öllu leyti. 

Þ e t t a vak t i fyrir í s lending-

um, er þeir hófu b a r á t t u n a fyr-

i r innlendr i landhelgisgæslu og 
á r a n g u r i n n er öllum kunnur . 

En nú k e m u r r íkiss t jórnin 
f r am á sjónarsviðið og segir, að 
„engin skynsamleg á s t æ ð a " 
hafi verið fyrir þessari b a r á t t u 
I s l end inga ! Sambandslögin ger i 
r á ð fyrir, að Dani r annis t þ e t t a 
s ta r f og því sje s já l fsagt að 
nota s jer af því. 

Þessi h u g s u n a r h á t t u r sýnir 
það reg ind júp , sem er á milli 
núve rand i v a l d h a f a og þei r ra 
m a n n a , sem á undanfö rnum ár-

um hafa vakað yfir sjálfs tæði 
þjóðar innar . 

í Sambands lögunum er einn-

ig ákvæði um æðsta dómsvaldið 
og er það n á k v æ m l e g a hl iðs tæt t 

ákvæðinu um landhelgisgæsl-

una . 
I 10. gr . Sambands l aganna 

seg i r : 
„Hæstirjettur Danmerkur hef-

ir á hendi dómsvald í íslenskum 
málum, þar til fsland kynni að 
ákveða að stofna æðsta dóms-

vald í landinu sjálfu". 
En í s l end ingar fóru hje r að 

nákvæmlega eins og í l andhe lg-

ismálunum. Þe i r hóf u s t rax bar-

á t tu fyrir því, að fá æðsta dóm-

stól í landinu sjálfu. Sú b a r á t t a 
lyktaði með því, að Hæst i r j e t tu r 
Var stofnaður í lándinu og 
h a n n varð æðsta dómsvaldið í 
ís lenskum málum. 

Núverand i r íkisst jórn he ldu r 
því eflaust f ram, að „engin 
skynsamleg á s t æ ð a " haf i verið 
fyrir í s lendinga, að hefja bar-

á t t una um f lutning dómsvalds-

ins inn í landið. En þet ta gerðu 
samt í s lendingar , vegna þess, 
að þet ta va r t á k n sjálfstæðisins 
og þeir t reys tu be tu r innlendum 
mönnum en er lendum, að f a ra 
með dómsvaldið. 

En r íkisst jórnin ge tu r vitan-

lega nú, alveg eins og hún vill 
afhenda Dönum af tur land-

helgisgæsluna, fundið upp á því 
að afhenda Dönum einnig 
æðsta dómsvaldið í ís lenskum 
málum. Það mundi s p a r a r ík-

issjóði um 50 þús. kr. á ár i . 
Er n o k k u r „skynsamleg á-

s t æ ð a " fyrir í s lendinga , að 
ha fa á móti því, að Dani r far i 
með æðsta dómsvaldið, eins og 
þeir gerðu áður? — Þ a n n i g 
g e t u r r íkisst jórnin spur t næs t 
og væri það í fullu samræmi 
við f r amkomu h e n n a r í land-

he lg ismálunum. 

Prófessor Ahlmann. 

I I 

En íslenska þjóðin hugsar 
ekki þannig. Hún hefir alla tíð 
barist fyrir frelsi sínu og sjálf-

stæði og aldrei hopað frá settu 
marki. 

Þessvegna mótmælir hún ein-

róma ráðabruggi svikaranna í 
landhelgismálunum. 

011 bygginga-
vinna í bænum 
stöðvast í dag! 

S E I N T í g æ r k v ö l d i 
f r j e t t i M o r g u n b l a ð i ð , 

að öll b y g g i n g a v i n n a í bæn-

u m m u n i s t ö ð v a s t f r á o g 
m e ð h á d e g i í d a g . 
, Menn voi'u að 'vænta, að deila 
rafvirkjanna myndi leysast á frið-

samlegan hátt. Var jafnvel búist 
við, að deilan myndi leysast í gær. 

En svo varð ekki. 
í þess stað harðnar nú deilan, 

því að stjórn lðnsambands bygg-

ingamanna hafði, að því er blaðið 
frjetti seint í gærkvöldi, ákveðið, 
að allir meðlimir sambandsins 
legðu niður vinnu frá og með há-

degi í dag. 
Afleiðing þessa verður sú, að 

allar byggingar í bænum stöðvast. 

„ V a t n a " - j ö k u l l er meira 
rjettnefni en menn grunaði. 

Úrfelli og leysingar tífaldar á 
við annara jökla. 

Prófessor Alhmann segir frá hin-
um merkilega leiðangri, 

P RÓFESSOR Ahlmann hjelt í gærkvöldi í Nýja 
Bíó mjög skemtilegan og fróðlegan fyrirlestur 

um Vatnajökulsleiðangur þeirra Jóns Eyþórssonar og 
hans. Rakti hann ferðalagið, lýsti „daglegu lífi" þeirra 
fjelaga á jöklinum og skýrði aðalniðurstöður rannsókn-

anna. En hinn vísindalegi árangur ferðarinnar var að 
hans dómi meiri og merkilegri, en hann gat að óreyndu 
búist við. 

Sild veiðist inni 
I Skagafirði. 

Síldin sem veiðist er 
nýr árgangur, segir 

Árni Friðriksson mag. 
/*^TÍÐ og stormar hafa 
% ^ hamlað síldveiðum síð-
an fyrir helgi, en nú er veð-
urútlit gott og talsvert far-
ið að lygna. 

Þrjú skip komu til Siglu-
fjarðar í gær, Grótta, Sæ-
fari og Hvítingur, með 4— 
500 tunnur af síld, sem 
veiddist á Skagafirði. 

Br það í fyrsta skifti á þessu 
snmri, sem síld veiðist inni á 
Skagafirði. Er það talið bera vott 
um, að síldin sje að verða stöð-

ugri við landið. 

PRAMH. Á SJÓTTU SÍÐU. 

Áður en prófessor Ahhnann hóf 
mál sitt, talaði Pálmi Hannesson 
nokkur orð, þar sem hann skýrði 
áheyrendum frá rannsóknum og 
starf'i þessa víðfræga og athafna-

mikla vísindamanns, en hann er 
í fremstu röð landfræðinga, sem 
nú eru uppi. 

1 upphafi lýsti prófessorinn 
undii'búningi leiðangursins og síð-

an hinum miklu mannraunum, er 
þeir fjelagar lentu í fyrstu vik-

urnar á jöklinum,er þeir sólarhring 
eftir sólarhring urðu að hafast 
við í hinum lágreistu tjöldum og 
voru bókstaflega í yfirvofandi 
hættu, þar eð litlu munaði að 
að þeir gætu hamlað því, að fann-

fergin kæfði þá. 
Bn eftir langa mæðu birti upp, 

og þeir gátu byrjað rannsóknir 
sínar um jökulinn. , 

Mjög ljetti það undir ferð 
þeirra, iað þeir höfðu, sem kunn-

ugt er, 4 sleðahunda með sjer. 
Lýsti prófessorinn þessum „ferða-

fjelögum" mjög skemtilega, hvern 
ig þeir yfirleitt tóku starfi sínu 
og undu hag sínum á iöklinum. 

Þá skýrði prófessorinn og frá 
hinu undraverða nesti, sem þeir 
fjelagar höfðu, sem var allskonar 
matvörur þurkaðar, svo þær voru 
ljettar í vöfum, geymdust vel og 
hjeldu öllu sínu, sem nýjar 
væru, þegar matreitt var í brædd-

um jökulsnjó. 
En þegar fyrirlesari slepti öllu 

gamni, komst hann að orði á þá, 
leið, að menn kynnu að spyrja, 
hversvegna þeir fjelagar hefðu 
lagt á sig alt þetta erfiði og l^gt 
líf sitt í hættu, í stað þess að sitja 
heim.a og hafa náðuga daga. 

Þá kom hann að aðalatriði máls-

ins, mælingunum, og athugunun-

um á „búskap" jökulsins, eða 
„lífi" hans, sem hann nefndi svo, 
þ. e. a. s. athugunum á. því, hve 
mikið úi'felli er þarna, hve mikið 
fannfergi bætist ofan á .iökulinn 
á ári, og hve mikil er leysingin. 

En til þess að fá um þetta ná-

kvæma vitneskju var það tilval-

ið að gera athuganir þessar í ár, 
því vorið 1934, er gos var við 
Grímsvötn, kom öskulag á jök-

ulinn. Fönnin ofan á þessu ösku 
lagi er því komin síðan. 
Til þess að mæla þykt þessara 

fanna voru gryfjur grafnar.Og þá 
kom upp úr kafínu, að tveggja 

ára fönnin er 8-9 metrar á dýpt. 
Fönnina frá sl. vetri gátu þeir 
greint frá, á ryklági, sem faílið 
hefir á jökulinn í fyrrasumar. 

í vetur hefir bæst á jökulinn 
austanverðan um ö ^ meter, en við 
Grímsvötn ca. 3y2 metri, en það 
sem eftir er af snjónum næsta ár 
á undan, eftir leysingarnar í fyrra 
sumar, er 3—4 metr.ar. Tilsvarandi 
tölur frá Svalbarða eru 70 sm. og 
á Grænlandsjökli minna. Sjest best 
á þessu hinn geysilegi munur. 
Enda álítur próf. Ahlmann að ann 
að eins úrfelli á jöklum eigi sjer 
óvíða stað í l^eiminum og hvergi 
hefir slíkt verið mælt. , - ; 

En leysingin er líka gífurleg. 1 
Hoffellsjökli mældist húu 10—12 
metrar á tím.abilinu 27. mars til 
20. júní. 

Að endingu mintist prpfessorinn 
á það, hvaða praktiska . þýðingu 
ranlisóknir þessar hefðu. Benti 
hann m. a. á, að mælmgar þessar 
gæfu gleggri vitneskju en áður 
var til um úrfelli á jökhim hjer 
og tilsvarandi vatnsmagn ísl. 
vatnsfalla. 

Prófessor Ahlmann er frábær-

lega skemtilegur fyrirlesari.. 

Sýsluskjöl 
brenna. 

Sýslumannshúsið i 
Patreksíirði brunnið 

til kaidra koia. 
IBÚÐARHÚS sýslumanns-
■ ins í Patreksfirði brann 
til kaldra kola í fyrrakvöld 
og brann þar inni mikið af 
skjölum og bókum sýslunn-
ar. 

Eldsins varð vart kl. um tíu-

leytið. Hafði kviknað í uppi á 
lofti, og halda menn að kviknað 
hafi út frá ráfmagni, því að eng-

inn eldur var í neinum eldfærum 
og hvergl farið með eld. Þó- höfðu 
rafljósin verið slökt um kl. 9. 

Hiisið var gamalt tímburhús, 

FRAMH. Á SJÖTTU SH)U. 

Notandi
Sticky Note
Mynd 13. Morgunblaðið segir frá bruna sýslumannshússins á Patreksfirði 1936. Fyrri hluti.Sjá meiri texta hjá Nýja Dagblaðinu.
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Árás landbúnaðarráðherra^á samvinnufjelögin. 
andi tillaga frá fulltrúa Mjólkur-
eamlags Kjalarnesþings í Mjólk-
ursölunefndinni: 

„Mjólkursölunefndin tilskilur 
við ; Mjólkunsamlag Kjalarness-
þings,M;að það láti þá menn, er 
standa utan við Mjóikursamlagið, 
sitja við sömu útborgunarkjör og 
f jelagsmenn og nióta rekstrar-
hagnaðar eins og þá, ef nokkur 
verður við reksfraruppgiör". 

Aftur' á móti samþykti Mjólk-
ursölunefndin á sama fundi, að 
gengið yrði eftir, að hámarks-
gjaldi samkvæmt tilskipun land-
búnaðarráðherra yrði framfylgt, 
því er áður um getur. 

Það hafa þó nokkrir af utan-
fjelagsmönnum lýst þvi yfir, að 
þeir óski ekki eftir að fá mjólk 
sína gerilsneydda undir kostnað-
arverði, heldur væru þeir reiðu-
búnir að greiða sama gjald og 
fjelagsmenn Mjólkursamlagsins, 
m þar '^sem Mjólkursölunefnd 
hafíi tekið ákvörðun sína, var sá 
mö'guleiki burtu fallinn. 

Ákvarðanir 
Mjólkursam-
lagsins. 

Út af þessum ráðstöfunum 
Miólkursölunefndar og landbún-
aðarráðb.erra kallaði stjórn Mjólk 
ursamlags Kjalarnessþings saman 
fund í fulltrúaráði samlagsins 30. 
f. m. Á þeim fundi var eftirfar-
andj, tillaga samþykt M& 30 at-
kvæðum gegn 1: 

„Með því^að í Mjólkursölfaefnd 
hefir verið féld^ filíaga þess efn-
is, að Mjólkursamlag Kjalarness-
þings gerilsneyði og vinni mjólk 
utanfjelagsmanna fyrir kostnað-
arverð og veiti þeim hlutdeild í 
reksturságóða, samþykkir fundur-
inn, ,að frá og með 4. júlí næst-
komandi verði ekki tekið á móti 
annari mjólk í stöð fjelagsins en 
frá f ielagsmönnum samlagsins". 

Tilkynning þessi var send öllum 
þeini framleiðendum, er mjólk 
hafa sent til samlagsins en ekki 
voru fjelagsbundnir, ásamt nauð-
synlegum skýringum, samdægurs. 
AHílestíí íit' þeim, sem ekki höfðu 
áður'gengið í fjelagið, komu strax 
og feeir fengu þessa tilkynningu, 
svo íað heita má, að úti um sveit-
irar sje hver mjólkurframleiðandi 
meðlimur í Mjólkursamlagi Kjal-
arnessþings. Hefir það því sýnt 
sig, 'þótt það ef til vill hafi orðið 
vonbrigði fyrir suma, að bændur 
þessir óska alment ekki eftir að 
gerast þurfalingar á kostnað ná-
granna sinna, undir verndarvæng 
Mjólkprsölunefndar og landbún-
aðarraðherra. 1 Reykjavík er þó 
eítthvað milli 10 og 20, flest mjög 
smáifi framleiðendur, sem ekki 
hafa enn þá tekið þá ákvörðun 
að ga^nga. í samlagið, enda hafa 
þeir, ásamt nokkrum öðrum, 
fengro" mjólk sína endursenda 
þessa síðustu' daga. 

Sigurður 
frá Flóagafl i . 

MaðuT",nokktir, er Sigurður er 
ne fndur /ög kénfínr er við Flóa-
gafl, en nú er^áo^rfráour á Rauð-
ará, hefh* g-eítgW* »ffii Reykvík-

inga og hvatt þá til að standa sem 
fastast gegn Miólkursamlaginu, 
og hefir lofað þeim gulli og græn-
um skógum, ef þeir vildu svo 
gera, og kveðst hafa á bak við 
sig Mjólkursölunefnd og landbún-
aðarráðherra, enda munu bændur, 
sem til landbúnaðarráðherra og 
Mjolkursölunefndar hafa snúið 
sjer, fengið staðfestingu á því, að 
þeir þurfi engu að kvíða, því þó 
þeir helli niður mjólkinni eða 
nóti hana sjálfir, þá muni þeir fá 
hana greidda í fullu verði á sín-
um tíma. Jeg vil nú ekki leggja 
trúnað á þessar fregnir, en reynsl-
an mun á sínum tíma segja til tim, 
hvaða verðlaun landbúnaðarráð-
heiTa ætlar að veita þeim, er lið 
sitt ljá til sundrungar þessum sam-
vinnufjelagsskap sunnlenskra 
bænda. 

Þá hafa verið skýrðar ástæður 
þær, er liggja til grundvallar fyr-
ir því, að mjólk utanf jelagsmanna 
hef ir ekki verið tekin til gerilsneyð-
ingar í mjólkurstöð Mjólkursam-
lags Kjalarnessþings, sem aftur 
gaf Nýja dagblaðinu tilefni til 
áður áminstrar vandlætingar. 

Jeg skal ekki eyða mörgum orð-
um til a ð svara skætingi blaðsnep-
ilsins. Þar segir á einum stað: 
„Ljet Eyjólfur þarna all-dólgs-
lega og varpaði að mönnum köp-
uryrðum". Vitanlega fer blaðið 
hjer með ósannindi, sem engan 
undrar, en ein mun þó ástæðan 
og er rjett að hún komi fram í 
dagsljósið. Um leið og jeg gekk 
fram hjá áður néfndum Sigurði 
frá FlóagafH, sem nú er ráðsmað 
ur hjá dóttur sinni, ekkju Þorláks 
heitins á Rauðará, sagði jeg eft 
irfarandi setningu án þess að 
bíða eftir svari: „Það verða tvenn 
ir tímarnir hjá Rauðarárbúinu 
þegar saga sunnlenskra samvinnu-
f,jelaga verður skráð. Við Mjólkur-
fjelagsmenn munum þá tíð, þegar 
Þorlákur bóndi á Rauðará stóð 
með fremstu mönnum í flokki við 
að stofna og starfrækja Mjólkur-
fjelag Reykjavíkur, en þú, Sig-
urður ráðsmaður, vinnur að eyði-
leggingu samvinnufjelags sunn-
lenskra mjólkurframleiðenda". 

Á t t i M . R. a ð g e f a 
m jólkurstöðina ? 

Nýja dagblaðið segir, að aðal-
ástæðan fyrir því, að framleiðend-
ur vilji ekki ganga í hið nýstofn-
aða Mjólkursamlags Kjalamess-
þings sje sú, að Mjólkursamlagið 
hafi keypt mjólkurstöð Mjólkur-
fjelags Reykjavíkur of dýru verði, 
þ. e. 270,000 krónur, 0 g vill álíta 
sannvirði hennar 140,000 kr. Hjer 
er um svo mikla ósvífni að ræða, 
að hún er varla svara verð. M. R. 
hefir lagt í stöð þessa yfir hálfa 
miljón krónur, og á rúmu ári, því 
síðasta sem það átti og rak stöð-
ina, lagði það í hana á annað 
hundrað þúsund krónur, eingöngu 
vegna aukinnar gerilsneyðingar í 
stöðinni fyrir aðgerðir mjólkurlag 
anna. Eftir því hefði fjelagið átt 
að gefa alt, sem búið var að leggja 
í stöðin áður, eða um 400 þúsund 
krónur. Að fjelagið gat 'selt stöð-
ina svo lágu verði, sem það gerði, 

bygðist á þvi, að nokkur mjólk-
urbússtyrkur hefir fengist, en auk 
þess hefir Mjólkurfjelagið sjálft 
afskrifiað stöðina mjög mikið á 
hverjn ári, og svarar söluverð 
stöðvarinnar til hins bókfærða 
verðs, sem öllum viíanlega var 
langt fyrir neðan hið raunveru-
lega verðmæti. M. R. á samkvæmt 
fyrirmælum frá Alþingi ófengn-
ar ca. 65 þúsundir króna upp í 
mjólkurbúastyrk, svo að það rtái 
þeim hlutföllum, er önnur mjólk-
urbú hafa fengið.- Þessi upphæð 
kemur að sjálfsögðu Mjólkursam-
lagi Kjalarnessþings til góða þeg-
ar h\in á sínum tíma verður greidd 
út. 

Það er óþarfa heiður, sem Nýja 
Dagblaðið sýnir mjer með því að 
hnýta í mig einan fyrir að hafa 
tekið að mjer málsvörn samvinnu 
manna í Reykjavík og nærsveit-
um; þar hafia fleiri góðir menn 
verið að verki. 

Fyrirspurnir til 
landbúnaðar-
ráðherra. 

Að endíngu vil jeg leyfa mjer 
að leggja þessar spurningar fyrir 
hæstvirtan landbúnaðarráðherra 

Hvaða afstöðu mun landbúnað 
arráðherra taka til þess, ef hópur 
ófjelagsbundinna bænda kemur í 
sláturhús Sláturfjelags Suðurlands 
eða sláturhús einhvers annars sam 
vinnufjelags hjer á landi, og 
heimtar að i f á f je sínu slátra^ð og 
að fá greitt fyrir kjötið 4/15 
meira heldur en Sláturfjelagið 
treystir sjer iað greiða meðlimum 
sínum ? 

Og 'hvaða afstöðu ætlar landbún 
aðarráðherra að taka til þess, ef 
hópxir ófjlagsbundinna bænda í 
Eyjafirði kemur inn í verslunar 
hús Kaupfjelags Eyfirðinga og 
vill kaupa hjá því vörur, en heimt 
ar að fá mjölvöru fyrir 11 krón 
ur, sem kaupfjelagið selur fjelags 
mönnum sínum á 15 krónur? 
Hlutföllin eru í báðum tilfellum 
þau sömu og á gerilsneyðingar 
gjaldinu hjá M.jólkursamlagi 
Kjalarnessþings, sem landbúnaðar 
ráðherra hefir ákveðið 2,2 aura, 
þegar samlagið reiknar og þarf 
að reikna fjelagsmönnum 3 aura. 
Meðal annars vegna sjálftöku 
Mjólkursölunefndar á flöskugjald-
inu. 

Ef Iandbúnaðarráðherra ætlar 
að vera samkvæmur sjálfum sjer, 
verður hann að sjálfsögðu að 
segja við þessa ófjelagsbundnu 
einstaklinga: Já, sjálfsagt, piltar 
mínir, þið skuluð fá allar ykkar 
kröfur uppfyltar, og síðan verður 
hann að gefa út fyrirskipun til 
hinna umræddu samvinnufjelaga, 
þar sem Sláturfjelagi Suðurlands 
er gert að skyldu að greiða utan-
fjelagsmönnum 4/15 meira held-
ur en það hefir ákveðið að greiða 
fjelagsmönnum sínum fyrir kjöt-
ið, og Kaupfjelagi Eyfirðinga, að 
það skuli selja utanfjelagsmönn-
um mjölpokann á 11 krónur, sem 
það hefir ákveðið að selja fjelags-
mönnum á 15, en jafnframt skuli 
Sláturfjelaginu skylt að slá,tra fje 
utanfjelagsmannanna, sem og 

Kaupfjelagi Eyfirðinga að selja 
utanf jelagsmönnum vöruna, í báð-
um tilfellum án tillits til þess, 
hvort hægt sje að gera það, án 
þess aS viðkomandi samvinnufje-
lag bíði við það fjárhagslegt tjón. 

Er þetta nú ekki nægjan-
leg sönnun fyrir því, að þess 
ar pólitísku gorkúlur, sem 
telja sig málsvara samvinnu 
fjelaganna á íslandi, eru 
það aðeins í orði, til þess að 
geta sogið sjóði samvinnu-
manna klíkuskap sínum til 
framdráttar. 

í þetta skifti'sjást úlfshár 
in of greinilega undan sauð-
argærunni til þess að sam-
vinnumenn láti lengur 
blekkjast. 

Reykjavík 6. júlí 1936. 
Eyjólfur Jóhannsson. 

N. B. Alþýðublaðið japlar í dag 
á sömu tuggunni; er henni hjer 
með svarað, nema ef jeg heilsaði 
upp á ritstjórann og þá ef til vill 
ritstjóra Nýja dagbl. líka á öðrum 
vettvangi, þegar rjettarfríin eru 
hjá Hðin. E. J . 

Silðin. 

Bruninn á Patreksfirði. 

PRAMHALD AF 3. SÍÐTJ. 
ein hæð og portbygt. I því var 
miðstöð og viðurinn í því skrauf-
þur, og fuðraði hann því upp á 
svipstundu. Uppi á loftinu var m. 
a. skjalageymsla og svefnherbergi 
hjónanna. Var frúin stödd í svefn-
herberginu þegar hún varð vör við 
eldinn, og var hann þá svo magn-
aður, að hún komst ekki út með 
öðru móti en fleygja sjer út um 
glugga. 

Húsið var gjörfalHð eftir 
klukkutíma. 

Tókst að bjarga öllu af neðri 
hæðinni, e n af efri hæðinni bjarg-
aðist ekki. Brann þar mikið af 
sýslusk.iölum og bókum og þar á 
meðal öll skattaframtöl sýslunnar, 
sem yfirskattanefnd bafði nýlega 
gengið frá. 

Hlöðu og fjósi, sem er rjett við 
húsið, svo að ekki er nema mjótt 
sund á milli, tókst að bjarga. 

Sýslumaður var í gær að koma 
skrifstofu sinni fyrir í skólahús-
inu, en þau hjónin búa fyrst um 
sinn hjá lækninum. 

Húsið var vátrygt hj'á Bruna-
bótafielagi íslands og innanstokks 
munir h,iá Sióvátryggihgarfielag-
inxi. 

FRAMHALD AF 3. SfÐU. 
Síldarverksmiðiurnar ganga 

bæði dag og nótt og er ekkert lát 
á. Aðeins var síldarvinsla stöðvuð 
í verksmiðiunum frá ld. 6 á sunnu 
dagsmorgun til kl. 6 e. h. Var sá 
tími notaður til að hreinsa vjelar 
og undirbúa undir vinslu næstu 
viku. 

46 skip bíða enn 
afgreiðslu. 

46 skip biðu eftir afgreiðslu í 
gærmorgun. Vöru losuð í gær &• 
þúsund mál og" búist við ögru eins 
í dag. 

Veður var með afbrigðum heitt 
á Siglufirði í gær og útlit fyrir 
ágætis síldarveður, endgí fór fiöldt 
skipa, sem legið höfðu inhi vegna 
veðurs, á veiðar í gær. 

Friettaritari Mbl. á Siglufirði 
segir, að láðst hafi að geta þess, 
að verksmiðian S. R. P . setti nýtt 
met í vinslu þ. 3. þ. m., eins og 
hinar verksmiðj'urnar, sem allar 
settu vinslumet þann dag. S. R. P . 
fekk 97 sekki á 6 tíma „vakt",. 
móti 95 mest áður. 

Nýr síldarárgangur. 
Siglufirði í gær. 

Árni Friðriksson er nú staddur 
á Siglufirði á leið til Austurlands 
til hafrannsókna. Telur hann síld-
ina nýian árgang, sem ekki hafi 
verið hjer áður, enda um 3—4 cm. 
minni að meðalstærð en í fyrra — 
þá 35 cm. Kveður hann síldina 
hafa undanfarin ár farið stækk-
andi, en nú ;alt í einu minki með-
alstærðin, , en mergðin aukist^ 
Þetta sama fyrirbrigði segir hann 
einnig hafa átt s^er stað um þorsk 
undanfarin ár. Merkilegast telur 
hann, að sainskonar fyrirbrigði 
um minkandi síldarstærð hafi 
gerst í Noregi í vetur, en þar va r 
þá geysi afli. Ber niðurstöðum . 
Áma saman við norska fiskifræð-
inga um að á báðum stöðum hafi 
verið nýr árgangur — sennilega 
sama árs. 

Rannsókn á fæðu 
síldartegunda. 

Prófessor Hentschal haffræðing-
ur við Hamborgarháskóla er 
væntanlegur til Siglufiarðar um 
næstu helgi, og dvelur hann nokkr 
ar vikur til rannsókna á fæðu síld-
artegunda. Er það áður órannsak-
að. Mun h'ann vinna í samvinnut 
við Árna Friðriksson. (FÚ). 

KVELDÚLFSSKIPIN. 
Kveldúlfstogararnir símuðu á 

sunnudag, að þeir sæju hvergi 
síld, enda slæmt veiðiveður. í gær-
morgun barst skeyti frá togurun-
um, og sögðust þeir enn ekki hafa 
orðið varir við síld, þrátt fyrir 
betra veður. 

E.s. SúOin 
austur um fimtudag 9. þ. m. 
kl. 9 e. h. 

Flutningri óskast skilað 
fyrri hluta dagsins á morg-
un. 
• Farseðlar óskast sóttir á 
sama tíma. 

Kjarnahveiti 
Gull-Ax haframjöl, 
Griin kernmjöl, 
Cerena Bygggrjón, 

f æst í 

Notandi
Sticky Note
Mynd 14. Morgunblaðið segir frá bruna sýslumannshússins á Patreksfirði 1936. Seinni hluti.Sjá meiri texta hjá Nýja Dagblaðinu.
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