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H GAMLABlÖ M 

Olfa-
maðiirmn, 

Feikna spennandi og við-
burðarík Indíánamynd í 2 
köflum (19 þáttum) með 

undrahundinum fræga 

R I N - T I N - T I N . 
1. k a f l i : 

Ó þ e k k t i ó v i n u r i n n 
s ý n d u r í kvö ld kl . 9. 

Börn innan 12 ára fá ekki 
aðgang. 

Karlakór íteykjavíkur 

Ait Heidelberg 
Sýning í kvöld kl. 8. 
I næst síðasta sinn. 

Lækkað verð. 
Aðgöngumiðar seldir í dag 

eftir kl. 1. 
Aðgöngumiðasími: 3191. 

Tilboð 
óskast í gaskolafarm. 

Crtboðsskilmálar fást á skrif-

stofu Oasstöðvariánar. 

Gasstðövarstiiírinn. 

Skiilaiundir 
verða haldnir á bæjarþingstof-
unni, miðvikudaginn 25. þ. m., 
að afloknum gestarétti. -

Kl. 11,20 í þ.b. Þorvaldar 
Jónssonar, kaupm., Hverfisgötu 
34. Fundarefni: Sala eigna bús-
ins. 

KI. 11,451 þ.b. h.f. Fatagerð-
in. Gjörð ályktun um, hvort 
áfrýja skuli nýfeldum úrskurði 
um mótmæli gegn ýmsum kröf-
um. 

Sídftaráðandinn í Reykjavík. 

Ur — Klnkknr 
Vasaúr kr...l0.00 

Do. kr. 18.00 
Armbandsúr, herra kr. 25.00 

Do. dömu kr. 18.00 
Do. dömu kr. 25.00 

Vekjaraklukkur kr. 5.75 
Do. kr. 6.50 

Sjálfblekungar, 
14 karat kr. 5.00 

Do. glerpenna kr. 1.50 
Do. settið kr. 1.50 

altaf sama lága verðið h já okk-
ur. 

K. ElaarssoM 
& Bjðrnsson. 

» • %W9 fyf« JL% 
Iþaka. Fundur í kvöld kl. 8%. 

Bræðurnir annast. Karlakór, 
kaffi o. fl. 

Einingar-fundur annað kvöld. 
Einsöngur. 

UMRÆÐUR UM TROMÁL. 
Frh. af 1. síðu. 

mundsson, sem flutti síðasta er-
indið á sunnudagskvöldib um trú 
og trúleysi, sem er nú svo mikið 
Wm deilt í bænum. 

En til þess að málin verði tekin 
skýrt fyrir, befir útvarpsráð á-
kveðið að efna til kappræðna um 
trúmál, og munu þær fara fram 
2. og 4. apríl. Verður þeim hag-
að pawnig, að fyrra kvöldið ^erða 
flutt stutt er&di, sem útvarpsráð-
inu hafa borist, eða því kunna að 
berast fyrir næsta laugardag, • og 
það samþykkir til flutnings, og 
er til þess ætlast, að þau fjalli 
um þau efni, sem rædd hafa ver-
lð í erindum frummælendanna. 

Síðara kvöldið fara svo fram 
frjálsar umræður milli frummæl-
endanna og þeirra, sem flutt hafa 
erindi fyrra kvöldið. 

SMYGLARAR DÆMDIR. 
Frh. af 1. síðu. 

fundust 29 flöskur af sterkum 
vínum og mikið af sígarettum. Var 
þetta alt grafið niður í eitt kola-' 
boxið. 

Eimn kyndarinn, Ágúst Ágústs-
son, vár tekinn og settur í Jgæzlu-
varðhald, og meðgekk hann á 
sunnudaginn að hafa átt þessar 
vörur og hafa ætlað að smygla 
þeim i land og hafa ætlað að 
selja þær. 

Var Ágúst Agústssyni þá slept 
úr gæzluvarðhaldinu og dæmdur 
i gær í 3200 króna sekt. 

Smyglið virðist færast í vöxt 
við stofnun „Skeifunnar", bind-
indisfélags drykkfeldra ihalds-
manna. 

ÍTALIA, AUSTURRÍKI OG 
UNGVERJALAND. 

Frh. af 1. síðu. 
alía einnig með samtoomulagi 
þessu undirgengist að styðja frið-
samlegar kröfur Ungverja um 
endurskoðun Mðarsamninganna 
með það fyrir augum, að Ung-
verjar fengi aukin lönd, en þeir 
hafa alla tíð talið sig hafa orðið 
hart -úti við gerð friðarsamning-
antóa, en allaT kröfur í þá átt 
hafa sætt mikilli mótspyrnu, eiwk-
anlega frá Litla handalaginu, 
sem vill halda öllum þeim lönd-
lum, er ríkin í því fengu upp úr 
heimsstyrjöldinmi. (United Preas.) 

~cr—» m 

MÞÝÐU6UÐI 

Ríkiseftirlit með 
ðllnm iðjarekstri 

álíalm. 
LONDON 23. marz. F.Ú. 

Mussolini hélt ræðu í dag í 
Róm. Hann tilkynti, að í vænd-
um væri stórkostlegar breyting-
ar á pólitískri og viðskiftalegri 
yfirstjórn á Italíu. 

1 fyrsta lagi tilkynti hann, að 
fyrirhugað væri að afnema full-
trúadeild ítalska þingsins, en í 
hennar stað skyldi koma sam-
kunda, er samanstæði af full-
trúum hinna f asistísku atvinnu-
félaga. Samkunda þessi yrði 
hreins stjórnmálalegs eðlis, og 
stæði undir beinu eftirliti stór-
ráðs fasistaflokksins. 

Mussolini skýrði frá því, að 
tilgangurinn með þessum breyt-
ingum á yfirstjórn þjóðmála á 
Italíu væri sú, að gera landið 
algerlega óháð viðskiftum við 
önnur ríki, og hef ðu ref siaðgerð-
irnar fært Itölum heim sanninn 
um það, að slíkt væri óhjá-
kvæmilegt. 

Hann lýsti því yfir að allur 

Sophus Biönd-
ai á Siglufirði 

látine. 
—— > 

Aðfaranótt síBastliðins sunnu-
dags lézt á Siglufirði Sophus 
Blöndal skrifstofustjóri Síldar-
útvegsnefndar. Var hann lengi í 
bæjarstjórn Siglufjarðar og • tvö 
undanfarin ár var hann endur-
sikoðandi Síldarverksmiðja ríkis-
ins. Þýzfcur ræðismaður var hann 
frá árinu 1922. 

Ensba stjórnin nndir 
niðri með Mzka-

landi? 
BERLÍN, 24/3. (FO.), 

Lundúnafréttaritari Parísar-
blaðsins „Paris Midi" s.kýrir frá 
því, að i Englandi sé nú háð víð-
tæk barátta fyrir því, að Englaftd 
taki afstöðu með Þýzkalandi í 
deilu þessari. 

Eftir því, sem enska blaðið 
„Evening Standard" segir, hefir 
umræðum neðri málstofuinnar í 
enska þinginu um deilu Frakfca 
og Þjóðverja verið frestað, og 
hefir efcki verið ákveðið, hvenær 
þær sfculi fara fram. 

Itölsik blöð skýra frá afstöðu 
Vestur-Locarnoríkjanna undir 
stórum fyrirsögnum. Yfirleitt vilja 
þau ekki fallast á þessa afstöðu. 
„Tribuna" fullyrðir, að Mussolimi 
muni weitá um samþykki sitt, 
þangað til trygt sé, að refsteð-
gerðir gegn Italíu verði látnar 
niður falla. 

Farþegar 
með Gullfoss tll útlanda 23/3 

'36. Stórkaupm. Thor Jensen og 
frú, framfevstj. Guðmundur Vil-
hjálms&on og frú, Sigríður GuB-
mundsdóttir, Miss Dóra Petrson, 
Guðm. G. Hagalín rith. og frú, 
Sfcjöldur Hlíðar, Sigurgeir Guð-
mundsson, Óli ísfeld, Mr.. Syer, 
Mr. Keightly, Mr. Charles Smith, 
Mr. George Hall, Ægir ölafsson, 
Atli Ólafsson og frú, Kristján 
Hannesson og frú, Jónína Jóns-
dóttlr. 

iðjurekstur myndi verða tekin 
undir eftirlit hins opinbera, og 
að í vændum væri alger þjóð-
nýting iðnaðarfyrirtækja. 

Landið á að verða 
óháð öllum aðflutn-

ingum. 
Jafnharðan, sem þessu skipu-

lagiyrði komið á, lýsti Musso-
lini því, hvernig reynt yrði að 
skapa á ítalíu framleiðslu gervi-
efna, sem gerði landið óháð við-
skiftum við útlönd. Hann sagði, 
að gervi-ull væri meðal .þeirra 
efna, sem stefnt væri að, að 
framleiða á þenna hátt. Hann 
kvaðst játa það, að það væri 
ómögulegt, fyrír nokkurt ríki, 
að verða sjálfu sér algerlega 
nóg, í Öllum hlutum, en alt 
myndi verða gert til þess að 
komast eins nálægt því marki, 
eins og kostur væri. 

Þá fór Mussolini nokkrum 
viðurkenningarorðum um full-
trúa Austurríkis, Ungverjalands 
og Albaníu, fyrir þá afstöðu, 
sem þeir höfðu tekið til mála 
Italíu, á Þjóðabandalagsfundum 
í Genf, og loks lét hann þess 
getið, að herir, Itala í Abess-
iníu væru að vinna þar stór-
felda sigra. 

1 DáCI 
Næturlæknir er í nótt Jón 

Norland, Skólavörðustíg 6B. 
Sími 4348. 

Næturvörður er í Laugavegs-
og Ingólfsapóteki. 

Veðrið: Hiti í Reykjavík 4 stig. 
Yfirlit: Víðáttumikil lægð vestan 
við Bretlandseyjar. Hæð fyrir ' 
norðan og norðvestan la'nd. Otlit: ( 
orðaustan kaldi, sums staðar dá- j 
lítil rigning. 

TJTVARPIÐ: ' 
19,20 Þingfréttir. 
19,45 Fréttir. 
20,15 Erindi: Heilbíigðismál, 

X: , Um óþrif (Ólafur 
Helgason læknir). 

20,40 Symfóníu-hljómleikar:a) 
Mozart: Italskur forleik-
ur; b) Beethoven: Píanó-
konsert, nr. 5; c) Brahms 
Symfónía, nr. 4. (Dag-
skrálokið um kl. 22,30). 

Samkomulagsleiðin betri. 
Blaðið Vísir segir í gær, eftir 

að það hefir skýrt frá úrslit-
um gerðardómsins í máli Verka-
lýðsfélaganna og Höjgaard & 
Sehultz: ,,Og líklegt er, að það 
hefði orðið afarasælla, að reyna 
samkomulagsleiðina fyrst til 
þrautar, áður en til annara 
ráða var gripið." Hver var það, 
seih „greip" til þessara „ann-
ara ráða" ? Ekki voru það verk-
lýðsfélögin. Það var Eggert 
Claessen, umboðsmaður Höj-
gaard & Schultz. Verklýðsfélög-
in reyndu öll rað til að fá sam-
komulag, en við það var ekki 
komandi hjá E. C. Hann vísaði 
því til gerðardómsins og Vísir 
tók þegar í upphafi deilunnar 
afstöðu með hinum ósvífna, er-
lenda verkfræðingi, gegn verk-
lýðsfélögunum, sem voru að 
venda félaga sinn gegn órétti 
og yfirgangi. 

Ólafur Oddsson 
ljósmyndari varð bráðkvaddur-

í gær. Hann var einn af elztu 
ljósmyndurum hér í bænum. 

Guðm. G. Hagalín 
iog toona hans tóku sér far í 

gærkveldi með Gullfossi áleiðis 
til Danmerfcur. Ætla þau hjóinín 
að^dvelja þar fram á sumar. 

Gísli Halldórsson 
framkvæmdastjóri Síldarverk-

smiðja rfkisins kom hingað ti'l 
bæjarins um helgina. 
Þorsteinn M. Jónsson 

bókaútgefandi á Akureyri er 
nykjomirín til bæjarins.. I fylgd 
með honum toom Þormóður Eyj-
ólfsson frá Siglufirði. 
Föstuguðsþjónusta 

í frffcirkjuríhi annað kvöld kl. 
9,05, sr. Árni Sigurðsson. 

Islenzk verzlunarbréf 
heitir nýútfcomin bók eftir Kon-

ráð Gíslason. Eru bréf þessi skráð 
til þess að gefa þeim verkefni, 
sem vilja læra verzlunarbréfa-
skriftir á erlendum málum. Út-
gefandi er Isafoldarprentsmiðja. 
Farþegar 

með E.s. Lagarfoss til Aust-
fjarða 23/3 '36: Kristinn'Magnús-

' son, Asgeir Eimarsson, Þorsteinn 
Jónsson, Sig. Sigurðsson, ólafur 
Hermaninsson, Jóhann Hans&on, 
Ágústa Þorbergs m/ barn, Gróa 
Einarsdóttir, Ágústa Sveinsdótt-
ir, óskar Tómasson og frú, Páll 

( Guð]'ónsson, Rósa Guðmundsdótt-
ir, Guninþóra Björgvinsdóttir, 
Guðlaug Björnsdótttir, Kristín 
Bedfc, Sigurður Guðmundssorí, 
Þorsteinn Pálssjon. 

Framleiðsla viðar-
kola. 

I fyrra kom Hákon Bjarna-
son skógræktarstjóri því til leið-
ar, að keyptur var ofn til viðar-
kolagerðar að Vöglum í 
Pnjóskadal í Suður-Þingeyjar-
sýslu. 

Viðarkol má meðal annars 
nota til bílakeyrslu í stað ben-
zíns og er skógræktarstjóri að 
útvega sér eina slíka bifreið. 

Ofninn, sem settur hefir ver-
ið niður að Vöglum tekur í einu 
5 rúmmetra af viði og fást 500 
kg. af kolum úr ofninum « 
hverja brenslu. 

Er verið að útvega fleiri ofna 
af þessu tagi hingað til lands. 

Skátinn 
2. tölublað yfirstandaindi ár-

gangs er nýkomið út. Flytur Skát-
inn grein um skíðaferðir og ýmis-
legt fleira. 

NÍ'JA BlÖ 

Greifínn frá Monte 
Ghristo. 

Amerísk tal- og tónmynd 
samkvæmt hinni heims-
frægu skáldsögu með sama 
nafni, eftir Alexander 
Dumas. 

Aðalhlutverkin leika: 

ELISSA LANDI og 
ROBERT DONAT. 

Saumum alls konar kjóla, 
kápur, dragtir og sportf öt. Ólína 
og Bjðrg, Miðstræti 4. 

Haflð þið reynt: 
Kjötfarsið, 
Fiskfarsið, 
Kindabjúgu, 
Vínarpylsur, 
Miðdagspylsur, 

, ásamt okkar 
ágœta dilkakjöti. 

Kjötbúðin 
i Verkamannabústöðunum. 
Sími 2373. 

„Goðafoss64 

fer á fimtudagskvöld, 26. marz, 
um Vestmannaeyjar til Hull og 
Hamborgar. 

Farseðlar óskast sóttir fyrir 
hádegi sama dag. 

Kaupið Alþýðublaðið 

Bíó kl. 7 Bíó kl. 7 

Klðnstnrbarnið. 
Þessi dásamlega fagra kvikmynd, sem hreif hugi allra 

er sáu hana í fyrra, verður sýnd í kvöld kl. .7 í Gamla 
Bíó til ágóða fyrir 

Hvffabandið. 
Aðgöngumiðar á kr. 1 og 1,50, verða seldir í Gamla Bíó 
frá kl. 4. — Gerið góðverk með því að skemta yður. 

Rakarinn í Sevilla. 
Gamanleikur í 4 þáttum eftir Beaumarehais. 

verður leikinn í Iðnó, miðvikudaginn 25. marz, kl. 8. 
Aðgöngumiðar seldir í Iðnó í dag frá kl. 3—7 og eftir kl. 

3 á morgun. Aðgöngumiðasími 1862. 

L Æ K K A D V E R D . 

ÚTBOÐ. 
Tilboð óskast í að reísa Atvinnudeild Há-
skólans. 
Uppdrættir og útboðslýsing á teiknistofu 
húsameistara. 

Eeykjavík 24. marz 1936. 

GUÐJÓN SAMUELSSON. 

10 eða 15 stk. Appelsínur fyrir 1 krónu. Drífandi Laugavegi 63, sími 2393. 

Óli
Rectangle


