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'• :: Vanti yður bifreið, þá gjörið svo vel að hringja í sínla 716 eða 880. :: :: 

í Iðnó í fyrrakvöld. Höfðu þeir 
er fundinn sóttu flestir kynst þess-
um stefnum eitthvað fyrir tilstilli 
Vetts og voruþarna ræður fluttar 
og loks kosin nefnd til þess að 
halda áfram að útbreiða stefn-
una hér*. 

Þessir voru kosnir: 
Hallbjörn Halldórsson, prentari. 
Ingimar Jónsson, cand. theol. 
Sigurður Guðmundsáon, mag. 

Tílkynning 
frá sendiherra Dana. 

Landsþingiskosntngin. 
Ennþá er kjörmanaakosaiagua-

um til landsþingsins eigi lokið, 
en samkvæmt Sociáldemökratea 
hafa 

Socialistar unnið i sæti 
Vinstrimenn — rm. — 
íhaldsmeaa — i — 

eh Radikalar tapað 6 sætum. 
Berlingske Tidende kemst að 

þeirri niðurstöðu, að 
Vinstrimenn hafi unnið 3 sæti 
íhaldsmena — — 2 —-
Iðarekendafl. — — 1 — 
ea Radikalari tapað 6 sætum. 

Samkv. Berl. Tid. muau þvf í 
'andsþinginu verða 

29 Vinstrimeaa 
19 Socialistar 
15 íhaldsmenn 
7 Radikalar 
1 Iðnrékehdafl. 
1 (?) 

Laadsþiagið samaasteadur, svo 
sem kuaaugt er, af 54 þiagmöaa-
u>a, sem kosnir eru af kjörmönn-
Ufti og 18 þiagm; -ur -hiau fráíar-
aadi landsþiagi. A( þessum 18 
Þ'agm. er eftir sátu eru 7 Vinstri-
'Qehn, 4 Siciálistar, 4 íhaldsmeua 
°g 3 Radikalar. 

Meðaí þeirra landsþingismanaa 
sem ekki ! VOru endurkosair «r 
^dvard Braades fyrveraadi fjár-
•^álaráðherra. 

öll blöðia viðurkeaaa að kosa-
ln8aúrslitia séu töluverður sigur 
'y*ir aúveráadi stjóraarflokk. 

Dm dagion ,og Kginn. 
Nýja BIo. Þar eru aú sýadar 

tvær mjög fróðlegar og skemti-
legar myndir. Öanur sýnir hvera-
ig farið er að veiða leóparda lif-
aadi, og hia afar fagrar og merki-
legar landslagsmyndir frá Pórtúgál 
og Frakklandi. Vel teknar lands-
lags- og þjóðlífsmyndir eru mjög 
fræðandi, og viljum vér ráðleggja 
mönnum að sjá þessar ágætu 
myndir. Þar að auki er sýnd skop-
myad pg leikur hiaa alkunni Fatty 
aðalhlutverkið. 

13 hús samþykti bæjarstjórnin 
í gær að leyfa að reisa hér í bæ. 
Flest eru þetta smáhýsi, og munu 
lítið bætá úr húsnæðiseklunni.. 

Walpole kom í gær úr Eng-
landsför hláðinn kolum. Seldi afl-
ann fyrir um 1500 pund sterliag. 

Pórólfar kom eiaaig frá Eng-
laadi hlaðiaa kolum. Hefir legið 
um máaaðartíma þar, til þess að 
fá yfirhitun á vélina. 

Ellen, skonnorta, kom í gær 
með ýmsar vörur. 

Islanð fór héðan kl. 2 í gær 
til Hafaarfjarðar og kaupmáaaa-
hafaar. Farþegar voru margir, 
þar á meðal: Jóa Jacobsoa laads-
bókavörður, Sighvatur Bjarnasoa 
baakastj. og koaa hans, Franz 
Siemsen og koaa haas, V. O. 
Berahöft bakari, stúdentarnir Jóa 
Grímssoa, óskar Norðmaaa og 
Halldór Halldórssoa, Ottó Jörgéa-
sea, Iagimar Jóassoa íþróttamaður, 
Pétur Jóassoa söagvari, Magaús 
bakari Guðmuadssóa og heitmey 
haas, Bernburg, Vett forstjóri og 
dóttir haas o. m. fl. 

Yncea fór í fyrrinótt beiaa leið 
til New.Yöi-k. 

Sterling fór í gærkvöldi til 
Vestmaaaeyja og Leith. * Meðal 
farþega: Ben. G. Waage og ólaf-
ur Sveiassoa á Ólympiuleikaaa, 
Helgi Pérursson gjaldkeri og Bald-
vin Eiaarssoa í sumarfrí til Skot-
lands og ýmsir fleiri. 

Reiðhjól. 
Mjög gott karlmaansreíðhjól til 

sölu með góðu verði. Til sýnis á 
afgr. Alþbl. 

B a r n a k e r r u með skýli 
vil eg kaupa. 

Guðrún Ólafsdóttir. 
Bergþórugötu 16. 

.JVýT f r a l i b i i á 4 ára gaml-
an dreng til sölu og sýnis á af-
greiðslu blaðsins. 

Skipstranð. Sfðdegis i gær 
strandaði stórt seglskip, sem er 
með kol til Landsverzlunarianar, 
á Selsskeri. Var Geir kvadd-
ur því til hjálpar, dróg það af 
skerinu með Jítilli fyrirhöfn og 
kom með það hingað inn. Ekki 
höfum vér heyrt hvort skipið hefir 
skaddast, en þykir ólíklegt að svo 
sé. Þetta er í aaaað sinn sem skip 
siglir upp á þetta sker um há-
bjartan dag. Við skulum gera ráð 
fyrir að sjómerki, t. d. bjölludufl, 
verði sett á skerið þegar þriðja 
skipið hefir farist þar með allri 
áhöfn. En óaeitaalega væri hyggi-
legra að afstýra slíku slysi í tíma. 
Við sjáum hvað setur. 

Yeðrið í morgnn. 
Vestm.eyjar . . . N, hiti 8,9. 
Reykjavfk . . . . VNV, hiti 8,6. 
ísáfjqrður . . . . SV, hiti 10,6. 
Akureyri . . . . logn, hiti 8,o. 
Grímsstaðir . . . logn, hiti 8 o. 
Seyðisfjörður . . logn, hiti 6.7. 
Þórsh., Færeyjar N, hiti 8,0. 

Stóru stafirnir merkja áttina. 
Loftvægislægð" fyrir suðaustan 

Færeyjar; loftvpg stöðug éða hægt 
stígaadi; stilt veður. Útlit fy îr 
hæga aorðvestlæga átt. 

1 Einni miljðn stolið. 
Banco Sconto bankian í Róma-

borg sendi sendimann sinn ný-
verið á annan stað í borginai 
með 1 miljóa líra (720 þús, kr.). 
Seaðimaður fór spöl þeaaaa i 
sporvaghi, ea í vagainum leið yfir 
hanh, ea eiahver ráðsajall aáuagi 
losaði hana við miljóaina. 
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