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sinnis hafi vægðarlaust jarðvarpað 
keppinautum sínum með ofurkappi 
og óbilgirni. 

En Rockefeller hefir borið hönd 
íyrir höf Jð sér í æfisögu sinni hinni 
miklu, er hann hefir gefið út og 
nefnir: >>Endurminningar um menn 
og málefni«. Par segist honum svo 
frá — og a!t lif hans sýnir, að hann 
segir það salt — að sjálfur hafi 
hann aldrei persónulega kært sig 
um guilið. Hann hafi sózt eftir því 
að eins til þess að njóta ánægju 
sigurvegarans — þeirrar ánægju, 
sem skákmaðurinn hafi af því að 
vinna. taflið og aðra ánægju hafi 
hann ekki haft. Hann heldur því 
fast fiam, að fjárgróðaleiðir sínar 
hafi verið fyllilega réttar. Olíufram-
leiðandinn haíi fengið olíu sína 
betur borgaða en áðtir og hann 
mundi hiklaust svara því játandi ef 
einhver spyrði hann, hvort sauma-
konan fengi nú steinolíuflösku sina 
fyrir minna verð en áður. 

John Davison Rockefeller er nú 
orðinn 82 ára eins og áðurersagt. 
Pað eru orðin þrjátíu ár síðan hann 
misti alt hárið í veikindum og lækn-
ar lögðu honum þá afarstrangar lífs-
reglur ef hann vildi lííi halda, enda 
mun enginn fylgja ráðum læknis 
síus með meiri nákvæmni en hann, 
því að það er hans inniiegasta ósk 
að ná háum afclri -- verðaeldgam-
all. Hann er allur skininn oggrind-
horaður og einna líkastur smyrð-
lingi eða múmíu, en heili hans er 
sístarfandi. Dauðinn virðist honum 
vera fjarstæða ein, hvað sig snerti, 
því að hann þykist eiga margt eft-
ir ógert enn i veröldinni. Pegar hann 
varð áttræður var hann spurður að, 
hvers hann óskaði sér helzt og 
svaraði hann þá: 

»Að eg væri orðinn ungar,frísk-
ur og fátækur, svo að eggætibyrj-
að aftur á nýjan leik!«\ 

Auglýsing. 
/ Vikan. 

T í ð i n . lndæl ííð, blíðuveður dag eftir 
da.fr, og 8 sti^a hiti var hér einn daginn. 

S v e l l a l ö g em svo inikil hér í Siglu-
firði í vetur að slík hafa eigi verið hér í 
manna-mintvim. Hefurverið héiskautasveil 
nú i 2 tnánuði, og er það jafn sjaldgæft 
og hitt að hér skuli enn sem af er í vetur 
ekki hafa komið skíðafæri daglangt að 
kalla má. 

Alþ i n g i s k o s n i ng verður látin 
fram fara svo fljótt setn auðið er, í Suður-
Þingeyarsýslu. Verðtir kosirin ntaðtir í stað 
Péíurs heiíins Jónssonar. Uin 2 franibjóð-
cndtir hefnr þegar heyrst, þá Sigurð Jóns-
son bónda á Arnarvatni, og Ingótf Bjarna-
son bónda í Fjósatnngu. 

Fj a I Ía-Ey vi n d hefur leikfélag Akur-
eyrar itteð aðstoð fni Qttðrúnar Indriða-
dóttur, ttú leiftið nokknnu sinnum, \.t 
fyrir fuliti húsi, og er inikið látið if því, 
hveríii vel sé leikið. 

S k i p a f e r ð i r . »Qoðafoss« komiilFá-
skrúðsijarðai í gærkvöldi. A að vera hér 
2. febr. en heyrst hefur að hánn tnuni þtirfa 
að 'iggja ema 3 sólarh/inga á Fáskiúðs-
firði vegna inflúensu-bannsins, og er það 
mjög trúlegt, þó fer tint þetta tventium 
sögum. 

I n f l i l e n s a n . Húngeysarurnnágrann -
löndin, en er sögð væg. Pað flaug hér 
fyvir í vikunni að veikin mund komin til 
Dýrafjarðar, en það intiit ekki vera tilfellið. 
Úr Reykjavík var oss sagt í iuorgiin að 
veikin væri hveigi kornin á land hér svo 
mettn visstt, og stiöngttm vámairáostöiun-
um haldið áfrain. 

S k u g g a r . Pað var bjart yfir i gærdag 
°íí teygðu sólargeislarnir sig niður undir 
kaupstaðinn, og höfðtt þeir sem í efstti 
hiísuntim btia skímu tim 'hádegisbilið. I 
dag á blessuð sólin að sjást um alt kaitp-
ttínið, sé alt með feldu, en nú er þoku-
drungi í lofti svo enn má þreyja sólar-
lattst, er þó margur orðinn languyi 
eftir Ijósinu, og luminunum, þar sem iika 

Kirkjujörðin Pverá í Óiafsfirðl er laus til ábúðar frá næstu fardögum. 
Mikill og góður heyskapur, og mikil mótekja. Umsóknarfrestu tii 10. 

^ mars n. k. 
Ósbrekktt 10. jantjar 1922. 

Þorsteinn Þorkelsson 
hreppstjóri 

Ennþá einu sinni 
tilkynni eg undirlitaður þeim sem ekki liafa greitt eða samið um skuldir 
sínar við verzlun mína, að eg gef þeiru frest til 15. febr. næstk. Eftir 
þann tíma mun eg ganga að óumsömdum skuldum án irekari fyrirvara, 

Siglufirði 26. jan. 1922 
Sophus A. Blöndal. 

flestir Siglfirðingar hafa nti ekki séð sól-
ina, síðan ttm miðjan nóvember. 

K i rk j a n Messnð á morgtin kl 5 síðd. 

Nýtt gufuskipafélag. 
»Franu hefur verið sagt að unn-

ið sé að því að koma á fót nýju 
eimskipafélagi sem eigi að nefnast 

Den Dansk-Norske Islandsrute*. 
Ferðaáætiunin er hugsuð: 

Kaupm.höfn, Gautbaorg, Kristj.sand-
ur Stavanger, Bergen og flestar stærri 
hafnir hér austan- og norðan-lands 
með Sigltifjörð sem endastöð. Á-
ætlunin mjög svipuð þeirri er skip 
Vatnes-erfingja sigldu eftir árin 1Q07 
til 1011. 

Barna- og unglingaskólinn 
byrja 1. febrúar — samkvæmt stundaskráni. 
— komi ekki áður tipp barnaveiki í bænum; 

Ouðm. Skarfjhéðinsson. 

Ritsijóri:", S ó p h it s A . B I ö n d a 1. 
Afgreiðshtm.: S o p b u s Á t n s s o tt. 

Stglufjarðaiprentsmiðja. 

Fréttir 
hafa engar borist blaðinu frá frétta-
ritara þess í Reykjavík, og mun lft-
ið um markvetð tíðindi, en svo eru 
allir Reykvíkingar uppteknir af kosn-
ingu tii bæjarstjórnarinnai sem fram 
fer þar í dag. Eru 2 listar sem um 
er kosið, listi sameinaðra borgara, A-
listi, og erti á hontim: Péttir Magnús-
son, Bjðrn Ólafsson, Jónatan Þor-
steinsson, Bjarni Péfursson og Jón 
Ófeigsson og B-listi, Alþyðuflokks-
listinn: Hallbjörn Haldórsson, Sigur-
jón Ólafsson, Ouðgeir Jónsson, og 
Jón Ouðm.son.-

^Lagarfoss: kom til R.víkur í 
morgtin frá Amerfku. 

Lík Péturs heitins Jónssonar ráð-
herra, verður -fltiít norðtir. 

Rúgmjöl, Baunir, Hrísgrjón, Marga-
ríne, Mysuostur, Steinolía og m. fl. 
vörur. Hvergi ódýrari en í 

Lfllubúðinni. 
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Nú fór Oottfreð að gruna margt. Hann spratt á fætur og 
ætiaði hálfvegis að þagga niðtir í föður sínum, en stilti sig þó 
og studdist íram á skrifborðið fölur og titrandi. Faðir hans rejs 
líka úr sæti sínu og brosti lítið eitt er hann sá, hvað syni sín-
um varð hverft við. 

»Láttu mig halda áfram<, sagði hann. »Ýms einkenni —þú 
getur farið nærri um, hver þau vorti — gerðu það loksins að 
verkum, að við fastákváðum giftingardagmn. Eg bjó alt undir 
brúðkaupið, en kvöldið áður en það skyldi standa, bárust mér 
hinir o% þessir kvittir til eyrna svo að eg flýiti rnér þá heim og 
fann itióöurþína í mjög innilegum samræðuin viö — annan mann. 
Pessi maður, sem eg hitti hjá henni, var ekki Arthúr Wakefield, 
eins og haldið var, heldur fyrverandi elskhug; heirhar, sem hafði 
farið frá Eng'andi ásamt bróður hennar og verið í sama h.rfy ki 
og hann, en annars svipaði þeim talsveit saman, þótt undarlegt 
væri. Arthúr Wakefield dó .í Indlandi, en þessi maður, sem eg á 
við, strauk úr hernum, sneri heimleiðis og hilti heitmey mína, 
er ávatt hafði unnað honum. Pað var hann, sem eg hitti hjá henni 
- og það var hann, sem eg héit, að eg hefði orðið að bana 
þegar eg stökk burtu.< 

Nti vaið æðilöng þögn, en loks tók faðir Oottfreðs aftur til 
málsT" 

»Eg hefi íhugað það vandlega,« sagði hann, hvort eg ætti 
ekki að láta þessar leiðinda ástæður, sem stóðu í sambandi við 
fæðingu þína, alveg afskiftalausar og breyta við þig, eins og þú 
væri skilgetinn erfingi minn, en eg hefi komist að þeirri niður-
stöðu, að mér sé það ekki hægt. Pað væri ekki rétt ráðið, að 
óskilgetið bain yrði höfðingi ættar okkar. Enu fremur veit eg 
ekki einu siuni með vissu,« sagði hann og bló við heldur hrotta-
'ega, >hvort þú eit minn sonur í raun og sannleika, þó að hins 
vegar teiki varla mikill efi á því. Mér þykir mjög leitt, að eg 
&ku|i ekki hafa minst á þetta við þig fyrri, því að alt uppeldi 
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^etta gerði prestur líka og fékk sér sæti við hliðina á ungfrú 
Mornington og ræddust þau svo við næstum alt kvöldið. Petta 
var nú ratinar ekki sem kurteisast gangnvart hinum gestunum, 
en enginn viidi verða til að benda þeim á það og sjálf tóku þau 
ekki eftir því. 

Ungfrú Mornington vissi ve!, að presturinn vildi gjarnsam-
lega hafa hana með í ráðum, bæði um goðverkastofnanir og ann-
að, s.m konum er synna um en karlmönnum og henni þótti 
vænt um þá tilfrú hans, enda virtist lienni altaf glaðna yfir hon-
um þegar þati s.-ítu á þessum ráðstefnum, sem sjaldan stóðu nema 
stut;;' stund og svo var í þetta sinn. Hastings prestur reis brátt 
úr sæii sínti og kom Dereham lávaróur þá óðara til Evu aftur, 
en húu tók honum óvenju alúðlega, svo að honum bættist það 
að fulltt, að hann hafði vikið fyrir hinum um stund. 

»Pér megið til að^heimsækja Gottfreð á morgnn«, sagði hún 
þegar hann fylgdi Maud og henni út að vagninum. vEg veit að, 
houum þætti vænt um það.« 

Dereham lávarður stóð eftir berhöfðaður á gangstéttinni þeg-
ar þær voni farnar og horfði á eftir vagninum þangað til hann 
hvarí synum. 

vPað væri fróðlegt að vita, hvort hún kærir sig eiginlega 
nokkuð um þennan hempudrjóla,<, sagði hann við sjálfan sig og 
gekk síðan í »klúbbinn« winn! 

XII. 
Æítarmálefni. 

Tuttugu og fimm ára afmælisdagur Oottfreðs var, eins og 
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