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En þegar þessar skeytasendin8[ar 
spurðust til Danmerkur urðu dönsk 
blöð ókvæða við og þutu „upp til 
handa og fóta". Vildu þau að danska 
stjórnin sneri sér til ráðherra íslands, 
Hannesar Hafsteins er staddiir væri 
í Kaupmannahöfn og krefðist að 
hann hlutaðist til um að virðing 
Danmerkur yrði ekki fyrir borð bor-
inn í þessum efnum aí hendi íslend-
inga. En það fylgir sögunni að 
danska stjórnin hafi verið þess ófús 
og að líkindum hefði og Hannes 
Hafstein tekið þvert fyrir um slíka 
málaleitun. 

Úr höfuðstaðnum. 
T r ú 1 o f u ð eru Gunnlaugur Claes-

sen læknir og ungfrú Þórdís Björns-
dóttir (Jenssonar kennara.) 

B æ j a r v e r k f r æ ð i n g u r i n n 
Benedikt Jónasson hefir sagt af sér 
starfi sínu og hefir bæjarstjórnin eng-
an verkfræðing fengið til að gegna 
því næsta ár, en faiið þeim Guðm. 
Ólsen kaupm. slökkvistjórnina og Hirti 
Hjartarsyni byggingaeftirlitið er bæjar-
verkfræðingurinn hafði á hendi. 

G u ð b r . M a g n ú s s o n sam-
bandsstjóri U. M. F. í. flytur frá R.-
vfk um þessar mundir alfarinn austur 
að Holti undir Eyjafjöllum og byrjar 
þar búskap. Guðbr. hefir verið mjög 
áhugasamur og starfsamur fyrir ung-
mennafélögin. 

G u ð m . M a g n ú s s o n prófessor 
er fór til útlanda s. ). haust, ásamt 
konu sinni, sér til heilsubótar, er nú 
kominn heim aftur og er alheill orð-
inn. Var þeim hjónum fagnað með 
samsæti er þau komu til Reykjavíkur. 

A ð a l f u n d u r í s l a n d s b a n k a 
verður haldinn f Rvík 2. júlí. Á dag-
skrá stendur meðal annars : »Aukning 
seðlaútgafuréttar, ef til kemur.« 

H e l g i H e l g a s o n tónskáld 
er fluttur til Rvíkur alkominn frá Am-
eríku og hefir þegar gefið út tvö 
sönglög, annað við »Vorsöng« H. Haf-
steins en hitt við »Gunnarshólma« 
Jónasar og þykir mjög mikið til þeirra 
koma. 

A k u r e y r i . 
Ojafasjóður Chr. Johnason er eins 

og áður hefir verið getið hér i blað 
inu stofnaður af gefandanum til jóla-
gjafa handa fátækum börnum á Akur-
eyri. Eins og reikningur sjóðsins (sjá 
síðar) sýnir, hefir þegar verið varið 50 
kr. til jólaglaðnings (fatagjafa) handa 
börnum árið sem, leið, og var sjóður-
inn þó stofnaður í fyrrasumar. — KI. 
Jónsson landritari verður formaður 
sjóðsins æfilangt samkvæmt beiðni 
gefandans. 

Björn Líndal yfirdómslögmaður hefir 
keypt verzlunar og búðarhúsið í Strand-
götu 11 -á Oddeyri. 

Sigurður Fanndal er síðustu árin 
hefir verið verzlunarstjóri Gránufélags-
ins í Haganesvík flutti hingað til bæjar-
ins ásamt konu og börnum, með »Ing-
olf« og ætlar að reka hér greiðasölu 
og gistihús. Hefir hann tekið á leigu 
húseign Boga Daníelssonar, ásamt 
hesthúsi og útihúsum í því augnamiði. 

Haraldur Jóhannesson úrsmiður hefir 
tjvalið erlendis nokkuð undanfarið til 

að fullnema sig í iðn sinni og er nú 
nýkominn heim aftur. 

Nýjan veg er verið að leggja norð-
ur Oddeyrartanga austan við Ósinn 
og á þar að heita Sjávargata. 

EIS *Pollux« (Togstad) kom á þriðju-
daginn. Meðal farþega hingað : Ungfrú 
Ásdís Guðlaugsdóttir símritari, ungfrú 
Ástríður Hafstein (ráðherra).AanStange-
land og Gísli Magnússon (Gíslason & 
Hay) verzlunarerindrekar, Jóhannes 
Stefánsson verzlunarm. o. fl. Héðan 
fór m. a. til Seyðisfjarðar frú Hedvig 
Skaptason, snögga ferð. 

ígagnfrœðaskólanum er ársprófi ný-
lega lokið. Gengu 73 undir prófið 42 
í 2. bekk og 31 í 1. bekk. — Burt-
fararpróf. stendur nú yfir. Eru þeir 43 
er undir það ganga, 5 fleiri en nokkru 
sinni áður. — 4 gengu inn í I. bekk. 
AIIs eru þá nemendur 120 er próf taka 
að þessu sinni f gagnfræðaskólanum. — 
Prófdómendur af stjórnarinnar hálfu við 
purtfararprófið eru þeir Bjarni Jónsson 
útbússtjóri og Steingrímur héraðslækn-
ir Matthíasson. 

Guðm. Bíldahl frá Siglufiiði er kom-
inn til bæjarins og byrjaður að undir-
búa vatnsveituskurðgröftinn. Hann 
kveðst »hvergi smeikur hjörs í þrá« 
þótt illa ári og kærir sig kollóttan 
um allar hrakspár en tekur ótrauður 
til starfa. 

Áðkomumenn síðustu daga: Helgi 
kaupmaður Hafliðason, Guðm. Hafliða-
son veizlunarstjóri og frú hans, frú 
Kristfn Hafliðadóttir, ungfrú Ólöf 
Hafliðadóttir, öll frá Siglufirði, Árni 
Árnason h.eppstjóri á Raufarhöfn, Jón 
Bergsson kennari í Ólafsfirði. 

Harðindin. Alla þessa viku hefir 
verið frost og oft hr'ð. Á uppstign-
ingardag stórhríð. Unglambadauði þó 
lítill enn þá, þaðan sem frézt hefir, og 
má stórmerkilegt heita. Sýnir það að 
bændur hafa sett vel á í haust og er 
það þeim drýgra til bjargráða en nokk-
ur hallærissjóður. Árni Árnason á Rauf-
arhöfn segir »NI.« að þar nyrðra hafi 
verið jarðlaust fyrir sauðfé um síðustu 
helgi og Þorsteinn Jónsson í Ólafs-
firði segir að þar ytra sé enn gaddur 
nær því niður að sjó. — Tæpast hafa 
fellivetrarnir gömlu verið harðari en 
þessi sem almanakið segir að nú sé 
að kveðja, en sem enn þá heldur öllu 
í jökulklóm samt sem áður. 

Reikningur 
yfir tekjur og gjöld gjafasjóðs 
Chr. Johnason árið 1913. 

TEKJUR: 
1. Afhent af Chr. Johnason kr. 3000.00 
2. Ágóði af keyptum banka 

vaxtarbréfum . . . — 170.50 
3. Vextir af sparisjóðsinn-

stæðu — 0.67 

Kr. 3171.17 
GJÖLD: 

1. Vextiraf keyptumbanka-
vaxtabréfum . . . . kr. 19.38 

2. Úthlutaðfatnaðitilfátækra 
barna — 50.00 

3. Burðargjald . . . . — 1.04 
4. Eign til n. á. 

a. Bankavaxta-
bréf. . kr. 3100.00 

b. ísparisjóði— 0.75 —3100.75 

Sanitals kr. 3171,17 

Reykjavík 1. apríl 1914. 

Timbur-
farmur. 

Allar tegundir af timbn nýkomnar og verða 
seldar með sanngjörnu verði. Ennfremur kotí^ 

miklar birgðir af ýmsum vörum 
með s|s Forsteck, sem fólkið þarf að líta á, og 
kynna sér verðlagið. 

Oddeyri 15. maí 1914. 

\ Hinar sameinuðu islenzku verzlanir. 

Einar Gunnarsson. 

T i 1 s ö 1 u. 
Á Asknesi í Mjóafirði eru alskonar brúkaðir munir efnivið^ 

og vélar til sölu, svo sem hérsegir; Bjálkar, plankar, borð, bár̂ ' 
járn, múrsíeinn, nýir ferstrendir plankar, gufukatlar, olíukatlar, jáf"' 
kassar (Tanker), gufuvindur, verksmiðjubyggingar, tvö stór hús rfl̂  
veggjum og pökum úr bárujárni (til niðurrifs) um 40 smálestir * 
kolum (Cinders), beinamylna, hvalskíðavél (Bardemaskin) o. rfr 

Alt petta eru mjög góðir munir í góðu standi og seljast $ 
ódýrt. 

Prjónavélarnar. 
Uk Irmscher & Co. í Dresden eru taldar allra prjónavéla beztar og s t v 

það álit við margta ára ágæta reynslu. Almenningi er orðið það ljóst, a^ P 
margbor°;ar sig; að kaupa góða prjónavél, þótt hún sé nokkm dy 
ari en þaer, sem lakar reynast. j 

Irmscher prjónavélarnar er altaf hægt að panta hjá f i a l l g r . K r i s t i f l s s y 
kaupíélagsstjóra á Akureyri. > 

Vinnuhjúaverðlaun 
voru veitt 29 vinuuhjúum í vor — 

flestum á Suðurlandi. Engin umsókn 
um verðlaunin kom úr Eyjafjarðar-, 
Þingeyjar- eða Norður-Múlasýslum. — 
Mun það stafa af því, að Búnaðarfé-
lagið auglýsir fyrirætlanir sínar aðeins 
í Reykjavíkurblöðunum sem vitanlega 
eru aðallega lesin á Suðurlandi. En 
má ske lltur stjórn Búnaðarfélagsins 
svo á, að félagið starfi aðallega fyrir 
Suðurland, þótt starfsféð fái það úr 
landssjóði f 

B ezt allra 
orgar ætíð .j rúkuð ísl. frímer*1 
Finnur Jónsson, 

pósthúslnu á Akureyri. ^ " 

Séra Sisrurður Stefánsson albm* a f í 

í Vigur, tekur þingmenn til " ^ 
D : prédikar í dómkirkjunni, þe# 
þingi verður sett í sumar. 

Kl. Jónssoi). 

Byggingabréf 
Húsaleigusamningar, 

Hjúasamningar, 
fást í prentsmiðju 

Odds Björnssonar. 

Prófasfur 
í Húnavatnssýslu er skips 

Bjarni Pálsson á Steinnesi 

Hafis. 

áuf 3ér* 
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I gær komu tvö hvalvei0""^ haf' 
á Siglufjörð og sögðu að P n i " u r 

tv<£r 
íshroði væri á að giska 
undan Siglunesi, 
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