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f Frú Þórunn Siemsen, 
Þ. 18. þ. m. andaðist í Landa-

kotssjúkrahúsi frú Þórunn 
Siemsen, 77 ára að aldri, eftir 
rúniiega viku legu. Yar hún f lutt 
þaugað 10. apríl, á afmælisdegi 
sínum, en hafði um mörg ár átt 
við vanheilsu að stríða. 

Þórunn Siemsen var dóttir 
Árna Thorsteinson landfógeta 
og Soffíu konu iians, dóttur 
Hannesar Steingrímssonar bisl^-

ups. Þeir Árni landfógeti og 
Steingrímur skáld voru sem 
kunnugt er alhræður, synir 
Bjarna amtmanns Þprsteinsson-

ar, bróður Jóns prófasts Stein-

grímssonar, en kona B.jarna og 
móðir þeirra bræðra var Þór-

unn Hannesdóttir, Finnssonar 
biskups í Skálholti. 

Þórunn ólst upp á lieimili þar 
sem höfðingsbragur var á öllu, 
og við hið mesta ástríki, þar sem 
tónlist og aðrar fagrar menntir 
voru í háveguin hafðar, btóma-

rækt Qg trjáa stunduð i ununar 
skyni, og flf ástúð mætti vel 
segja. Var heimili hennar í húsi 
þvi (landfógetahúsinu), þar 
sem nú er Hressingarskálinn, og 
var garðurinn ■þar fyrir sunnan 
jafnan mesta bæjarprýði. 

Þorunn fór utan er hún var 
ung stúlka, og eftir heimkom-

una gerðist hún leikfimisketm-

ari við Kvennaskólann og 
kenndi þar leikfimi i tvö ár, 
1884—1886. Árið 1887 giftist 
hún Franz Siemsen, þáverandi 
sýslumanni i Gullbringu- og 
Kjósarsýslu. Var hjónaband 
þeirra hið farsælasta. Mann 
sinn missti hún 1925. Börn 
þeirra eru: Árni, stórkaupmað-

ur í Liibeck, Sigríður, kona Páls 
hæstaréttardómara, Soffía, kona 
Magnúsar Kjarans stórkaup-

manns, og Theodór, kaupmaður 
i Reykjavík. 

Eg þekkti Þórunni Siemsen 
frá blautu barnsbeini og mest og 
bezt á æskuárum, og átti marg-

ar ánægjustundir á liinu góða 
heimili hennar, og jafnan þar, 
í föðurhúsum hennar eða föð-

urhúsum mínum, þar sem, slík-

ar samverustundir voru, ein-

kenndi alltaf framkomu þessar-

ár brosmildu, góðu konu fram-

úrskarandi hlýja og góðvild. — 
Þórunn Siemsen var fögur kona, 
hið ytra og innra, ættrækin og 
liygg, eins og hún átti kyn til. 
Blessuð veri minning hennar. 

A. Th. 

Guðmundsson vann Aðalstein 
Halldórsson og Kristján Sylv-

eriusson vann Pétur Guðmunds-

son. 
Næsta umferð verður tefld í 

kvöld. 

Skákþingið. 
Fyrsta umferð í keppni 

landsliðs skákmanna fór fram 
í fyrradag. 

Leikar fóru þannig, að Ás-

munduí Ásgeirsson vann Eggert 
Gilfer, Baldur Möller vann Sig-

urð Gissurarson, Árni Snævarr 
vann Magnús G. Jónsson og 
Hafstein Gíslason vann Stein-

grím Guðmundsson. 
í meistaraflokki fóru svo 

leikar sem hér segir: Guðm. S. 

Stiílka 
getur fengið alvinnu við 
snyrtivöruverzhm. Þarf að 
hafa þekkingu á vörunum og 
geta unnið nokkiirnvegiim 
sjálfstætt. Tilboð með upp-

lýsinguni um ménntun,ásaml 
mynd, sem verður endursend, 
óskast send blaðinu fyrir 
næstkomandi mánaðamót, 
merkl: „Snyrtivöruverzlun 
— 524". 

Mtigiegrtfii* 
k a r l m a ð n r 

getur f engið f asta atvinnu við að halda hreinum 
vinnustofum ísafoldarprentsmiðju. — Upplýs-

ingar í skrifstofu prentsmiðjunnar. 

Numargisti l iú£ið 
S.-Þing. starfar frá 20. júní til 1. sept. n. k. — Veitingar, 
gisting og dvöl um lengri eða skemmri tíma. 

Upplýsingar h já Gunnlaugi Magnússyni, Tóbaks-
einkasölu ríkisins, Reykjavík og Laugum, símastöð, 
Breiðumýri. 

Áskell Jónsson. 

Birgðakönnun. 
Samkvæmt heimild í lögum nr. 59, 7. maí 1940, um breyting á lögum nr. 37, 

12. júni 1939, hefir viðskiptamálaráðuneytið ákveðið að birgðakönnun skuli fara 
f ram 30. apríl n. k. um allt land á ýmsum vörum sem nauðsynlegar eru til atvinnu-
reksturs og framleiðslu í landinu. 

Birgðaskýrslueyðublöð yfir þær vörur sem um er að ræða, hafa verið send öll-
um lögreglustjórum éða umboðsmönnum þeirra og þeim hverjum í sínu umdæmi 
falið að afhenda þau þeim aðilum, sem með vörurnar verzla, eða af öðrum á-
stæðum hafa þær með höndum. 

Eigi síðar en 4. maí n. k. skulu eyðublöðin útfyllt send viðkomandi lögreglu-
stjóra eða umboðsmönnum hans. 

1 Reykjavík hafa birgðaskýrslueyðublöðin verið send hlutaðeigandi aðiljum i 
pósti og skulu þau afhent útfyllt til skömmtunarskrifstofu ríkisins innan þess 
frests, sem að framan segir. 

Birgðakönnun nær til eftirtaldra yörutegunda: 

Maís og maísmjöl. 
Kartoflumjöl. 
Sagógrjón, 
Hænsnafóður. 
Ger og gerduft. 
Síldarkrydd. 
Smjörlíkisolíur. 
Manillahampur. 
Sísalhampur. 
Netagarn. . 
Segldúkur. 
Strigi (Hessian). 
Kaðlar. 
Fiskönglar. 

Vírkaðlar. 
Salt. 
Smurningsoliur. 
Kol. 
Sement. 
Rúðugler. 
Stangajárn. 
Steypustyrktarjárn. 
Þakpappi. 
Asbestplötur. 
Trjáviður. 
Þakjárn. 
SaUmur. 
Gaddavír. 

Vatnsleiðslupípur. 
Rafmagnsrör. 
Rafstrengir og raftaugar. 
Miðstöðvarofnar. 
Ljósaperur. 
Síldartunnur. 
Éfni í síldartunnur. 
Kjöttunnur. 
Efni í kjöttunnur. 
Blaðapappír. 
Umbúðapappír. 
Prentpappír. 
Sólaleður. 
Járn- og stálplötur. -

Ef einhver aðili, sem verzlar með ofangreindar vörur, eða hefir þær undir hendi 
af öðruni ástæéum, hefir ekki fengið birgðaskýrslueyðublöð send, ber honum að 
snúa sér til skrifstofu Viðskiptaráðs, er lætur honum þau í té. 

VIÐSKIPTAMÁLARÁÐUNEYTIÐ. 

Húsgagnavinnustofa okkar 

Sólvallagötu 20 

Heíur síma OL\3LM 

Gunnar Kristmannsson. 

Godtfred Haraldsson. 

Stúlka 
vönduð og ábyggileg, óskar 
að komast á gott heimili til 
bjálpar við létt störf. Tifboð 
endist afgr. ,Vísis fyrir 5. 

maí, merkt: „Hof". 

Varahjól 
með dekki tapaðíst s. I. 
sunnudag, liklegast milli 
Geitháls og bæjarins.. Fund-

arlaun. A. v. á. 

TÓNLISTARFÉLAGIÐ. 

Vegna f jölda áskorana verömir 

sarpassion u 

flutt næstkomandi föstudag kJ. 7 e. h. í fríkirkjumti. 

Síðas ta §inn 
Aðgöngumiðar hjá Eymundsson, Sigriíiii Helgadóttur 

og Hljóðfærahúsinö. 

Þakka kserlega mér sýnda virðingu og vinsemd á 

70 ára afmælinn. 

Kristján K r i s 1 J án s s o rev 

Ntórt Iiú 
við miðbæinn til söhi. 4ra herbergja ibúð lans 14. mai.. 

Ennfremur lítið hús i litjaðri bæjarins. Uppl. í sima; 5198^ 

Jdukkan 7—8, 

Tvinna 
HÖFUM Vi® 
FYRIRLIGGJANDI 
í FJÖLBREYTTU 
ÚRVALI. 

fr. BeríÉi i Co. k l 
HAFNARHVOLI. 

SÍMAR: 1858 og 2872. 

Tilboð óskast i sumarbú-

stað að stærð 4 x 4 m., 1 her-

bergi og eldhús. Byggður úr 
timbri, múrhúðaður að utan, 
á afgirtu landi. Tilboðum sé 
skilað til afgreiðslu blaðsins 
fyrir 1. maí 1943, merkt: 
„Sumarbústaður". Réttur á-

skilinn að taka hvaða boði 
sem er eða hafna öllum. 

Fandarlioð 

Aðalfundur 
¥erzlnnarrá.dsi Island^ 

verður haldinn í Kaupþingssalnum föstuclaginn 28. maí. 
Fundurinn hefst kl. 14. 
Dagskrá samkvæmt 12. grein félagslaganna. 

STJÓRNIN. 

Afgreiðsla 
eða yerkstjórn 

Hraustur og reglusamur 
maður, á fertugs aldri, þaul-

vanur allskonar verzlunar-

og afgreiðslustörfum — enn-

fremur verkstjórn — óskar 
strax eftir fastri atvinnu. Til-

boð sendist afgr. Visis fyrir 
1. maí, merkt: „Fertugur, 14. 
júlí". — 

Maðurinn minn, 
Á g i i s t S i g u r ö s s o n p r e n t a r i 

andaðist að Elliheimilinu Grund, þriðjudaginn 27. apríL 

, Ingileif A. Sigurðsson. 

Kveðjuathöfn vegna 
A ð a l s t e i n s S i g m u n d s s o n a r k e n n a r a 

fer fram í frikirkjunni á morgun og he'fst kl. 3 e. h. með 
bæn í Austurbæjarskólanum. 

Fyrir hönd vandamamia, 
Þórður I. Pálsson. 

Óli
Rectangle

Óli
Rectangle


