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Þakkaráuarp. 
við tj á 

í Aust-

ung-

og hann gat haldið beltinu. 17. Jónasi unt sannmælis. Svolát-

sinnum hefir mi verið kept um andi klansa var í grein í AÍþýðu-

beltið og hafa þessir menn unnið blaðinu um áagraH: „Kxistján Al- Hjer' með viljum 
það: bertson sagði eitt sinn um Jónas hjartans þakkir konum 
Ólafur Davíðsson 20. ágíist 1906. frá Hriflu: Þegar Jónas lýgur ein- ur-Eyjafjallahreppi og 
Jóhannes Jósepsson, 1. apr. 1907 hverju, og það er rekið Qfan í mennafjelaginu fyrir höfðinglega 

og 8. júní 1908. hann, þá ræðir hann ekki málið peningagjöf og hjálpsemi okkur 
Guðmundur Stefánsson 17. júní frekara. Hann endurtekur aðeirn veitta aú í vor. (íóður guð gleðji 

1909. sömu lýgina, þar til allir géíasí þetta hjálpsama fólk í sinni m<klu 
Sigurjón Pjetursson 12. júní 1910, upp við að mótmæla henni. ' mildi. 

Nýlendu, 14. maí 1927. 
Jónína S. Jónsdóttir. 

Sveinn Guðmundsson. 

16. júní 1911, 15. ág. 1912, 29. Þetta er nú dagsat t" . (Letur-: 
ágúst 1913. breyting hjer.) 

Tryggvi Gunnarsson 17. júní 1913 
og 20. júní 1920. Ríkarður Jónsson. Um hann rit-i 

Hermann Jónasson 20. júní 1921. ar Thorstína Jackson loflega grein 
Sigurður Greipsson 25. jútií 1922, í tímaritið „The Ameriean Scandi-

26. júní 1923, 23. júní 1924, 2. nayian Review" og birtir þar 
júlí 1925 og 17. júlí 1926. mynd af honum og nokkrum 

Þorgeir Jónsson 22. júní 1927 og smíðisgripum hans. Höf. áegir 
er hann nú handhafi beltisins rjettilega að Stefán Biríksson hafi 
og glímukóngur Eslands. leyst íslenska myndskurðarlist úr 
Eins og sjá má á þessu yfirlíti, læðnagi pg hafi Ríkarður tekið við , ^ ^ 

var ekki kept um beltið i 5 ár af honum hn þess heflh h a n n , Á £ ^ . í b ú ð a r n ú s > M n 

■ (1914^-1918). Var Sigurjón þá gjarna matt geta, svo að menn, • . - . 
v-"-"-"1 ' b , , , . , ! • * TT, * . . . er mjog hæg og ln-iir agætt tun. 
handhafi þess og.mun enghm hara. haldi ekki að Rikarður sje e i m j „ u i m ; ] 1 ( U . ^ðarVarp 
þorað að keppa við hann. — Það hagleiksmaðurinn sem ísland á í v 

synd að segja, að íslands- þessari grein, að fleiri nemendur ° 

Os 
,,'í Skógarstrandarhreppi fæsi lil 

væri 
glíman hafi miðað til þess að ge:a Stefáns halda áfram að ryðja þá 
glímuíþróttina Eegurri. Á scimti braut, sem hann byrjaði a, svo 
árum hefir hún jafnvel verið ljít- sem Soffía dóttir hans, sem Ste-

asta glíman sem sjest heíir Til fán taldi langefnilegasta nemanda: 
þess að reyna að bæta úr þessn, sinn. 
gaf Steinn Emilsson verkfræðing-' Dýralæknisprófi hefír Ásgeir 
ur hið fagra „Stefnuhorn", og Þ.ólafsson, ófeigssonar'frá Kefla-

hlýtur það að verðlaunum sá, seru ^ nýlega lokið við dýralækna-

glímir best íslandsglímuna.. J'örs háskólann í Hannover. Ásgeir kom 
en Þorbergsson hefir nú unnið horn " h i n g a ð h e i m f y r i r , s i c e m s tu. 
ið tvisvar sinnum, og er það, e£ „.. „ , .... 

,,.,.„. . . „ x „ Agætur afh er nu sagður a oll-
riett er alitið, mein írægð ao _ , . » . , . £.- -<* 

,. ' .... f , , um Eyjafirði, og gæftir goðar; 
vera mesti glimusnilhngur IsLands , „ . . . * . .-* , * 

hefir verið einmuDa tið þar að 
undanförnu. Dálítið hefir veiðst ai 
síld seinustu dagana, eða nægilegt 
til beitu. 

Síldarvinna. Engir samningar 
hafa enn verið gerðir nyrðra miUi 
útgerðarmanna og verkafólks við 
síldveiðar. Er búist við því, að 
flestir eða allir muni fara eftir 
þeim taksta, sem aðiljar hjer syðra 
koma sjer saman um. 

lúndatekja, 
silungsVeiði við túnið. 

Semjið við undirritaðann ábv'i-

anda jarðarinnar. 

ÓlafurJóhannsson 

Borns & Undemann LU. 
C o a l e x p o r t e r s , 

Blasgow ■- Hull - ttewcastle-on-Tpf., 
Hafa í síðastl. 20 ár selt mörg hundruð hleðslnr af alls-

konar kolum til Islands, og óska eftir, að koLaáhnflytjend-

ur leiti tilboða hjá þeim áður en kaup eru fest annarstaðar.. 

Aðalumboðsmenn á Islandi: 

6. Jobnson & Kaaber, 
Reykjavík. 

heldur en glímukóngur. — I. S. í. 
hefir skipað þriggja manna nefnd 
til þess að semja alveg nýjar og 
strangari glímureglur en gilt liafa, 
til þess að glíman geti orðið feg-

ursta íþróttin, eins og hún á ao 
vera. Hefir sú nefnd setið á rök-

stólum í 2 ár. Eru í henni Helgi 
Hjörvar. Magnús Kjaran og Jón 
Þorsteinsson íþróttakennari. 

Togararnir. Þeir eru nú allir, 
hættir saltfiskveiðum. Hefir afli 
þeirra orðið mjög misjafn, meðal-, 
afli hjá sumum, en góður afli hjá 
öðrum. Hæstir munu vera Hann-

es ráðherra, ImperiaHst, Ver, 

FRAH 
SKILVINDDR 
eru nú þjóðkunnar á ís-
landi, því yfir 800 bændur 

nota þær. 
Þær hafa alla þá kosti sem 
bestu skilvindur þurfa að hafa, 
skilja mjög vel, sterkar ending-
argóðar, einfaldar og eru eink-
ar þægar í notkun. Á seinni 
árum hefir engin skilvinda út-
breiðst jafnmikið og jafnfljótt 
og FRAM-SKILVINDAN. Hún 
er búin til í 50 stærðum, skil-
magn frá 40 til 160 lítrar á kl.st. 

OAHLIA-s t rokkarn i r eru 
úr málmi, mjög handhægir og 
fljótlegt að hreinsa þá, eru eink-
um viðurkendir fyrir hve mikið 
smjör næst með þeim. Þeir eru 
af ýmsum stærðum f rá 5—60 Htra 

Frá Akureyri. -

Bajersktöl 
Pilsner. 

Best. - Odýrast. 
Innlent. 

Akureyri. 23. júní. FB. 
Kristneshælið. 

Bjarni Runólfsson rafmagnsfr. 

Þingmálafundir. 
Þingmálafundur verður haldinn 

hjer í kyöld og taka þeir þátt í 
umræðum forsætisráðherra Jón 

Skallagrímur og Belgaum allsr hefir athugað yirkjunarskilyrðin ^ l Þ o i , ' ó k s s o n o g J ó n a s J ó n s s o n a l þ m 

með á annað þús. tunnur lifrar ú Reyká og Grísará vegna J j O ^ , ^ [ í n f l u S e n n i l t ^ f m i d a r 

vertíðinni. Eftir því, sem menn hælisms og telur virkjunarskdyrði 
reikna hlutfall milli fiskjar. og g68. Búast menn við, að hann 
lifrar venjulega, ætti hvert þess- mnni gera tilboð um að byggja 
ara skipa að hafa fengið rúmlega aflstöð. 
4000 skpd. af fiski á vertíðin<ii.} Tíðarfar. 

j Afbragðs tíð, ágætis grasveður, 
* * * sólskin, en smáskúrir á milli og 

;fer jörð vel fram. Snjó leysir hægt 
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inn verði mjög fjölmennur. 
I Þingmálafundur var haldinn í 
lEyrarsveit í gær og er sagt, að 
|Halldór læknir Steinsson hafi yf-

irgnæfandi fylgi þar. Prambjóð-

endur halda áfram fundahaldi víðs 
vegar um kjördæmið, að loknu^. 
Stykkishólmsfundinum. 

Kláðinn á Kjalarnesi. Þa ö var 
ekki rjett skýrt frá hjer í blað-

inu um daginn, að kláði hefði 
fundisí að Skrauthólum á Kjai-

arnesi. Það var á Sjávarhólurn. 
Var búið að sleppa geldfje, svo 
að viðbúið er að kláðinn breiðist 
út. Almenn böðun á geldf je var 
látin fram fara og fanst þá kláði 
í sex kindum frá Sjávarhólum. 
Tvær af þeim voru orðnar svo 
veikar af kláðanum, að þær þoldu 
ekki baðið og drápust. 

Veiðar h já Græn land i . Fje -

lagið, sem hafði hina svonefndu 
. .He lder" útgerð hjá Grænland i 
í fyrra , æ t l a r að s tunda þ a r 
fiskveiðar á l íkan h á t t í sum-

ar . „ Impera l i s t " verður með í 
þeirri veiðiför, eins og í fyrra , 
og fóru hjeðan með homim þrjátíu 
í s lendingar , sem ráðnir eru við 
veiðarnar . 

Aflabrögð. 
Afbragðs afli ;i mótorbáta á ver-

stöðvunum hjer við fjörð í vor. 
einkum hefir verið uppgripaafli 
á Dalvík, Ólafsfirði og Siglúflrði. 
í sumum verstöðvunum mun þeg-

ar hafa orðið vart við hafsíld, og 
er það eins dæmi svo snemma 
sumars. Beituafli hefir verið góð-

ur í innfirðinum. 
Framboðsfundir 

eru að byrja. en fátt sögulegt 
á þeim gerst. T). 

Að vestan. 
Stykkishólmi 25. júní. PB. 

Aflabrögð. 
Þilskipin liafa komið inn og öfl-

uðu þau vel, t. d. fjekk eitt 12.000 
og annað 8.000 eftir hálfs mánað-

ar útivist (veitt á færi). 
: Tíðarfar gott og grasi farið vel 
fram. 

fjjúkrunarkanurnar 
þakka viðtökurnar hjer. 

Fypirl iggjandi ásamt vapapöptum hjá 

KrisQáni Ó. Skayfjörd 
Talsími 647. Reykjavík. Pósthólf 411. 

Skðlastiórastaðan 
við ;Verslunarskóla íslands er laus frá 1. október næstk. 

Umsóknir með kaupkröfu senclist Verslunarráði ís-

lands, Eimskipafjelagshúsiriu, fyrir 20. júlí næstkomandi,. 
sem gefur allar frekari upplýsingar. 

Ull / 

> 

('m leið og vjer förum af landi 
,burt, er oss Ijúft að þakka hina 
afarmiklu alúð og gestrisni, se:n 
oorrænu fulltrúarnir í svo ríkuleg-

um mæli hafa orðið aðnjótanoli 
frá íslenskum stjórnarvöldum, 
Stofnunum og einstökum mönnum. 
Við dvöl vora hjer, höftim vjer 
lært að meta landið og þykja 
vænt um það. 

Einnig viljum vjer votta inni-

legasta þakklæti vort íslenskum 
blöðum, er hafa sýnt skilning og 
áhuga á starfi erlendu hjúkrunar-

kvennanna. 
Reykjavík, 22. júní 1927. 

Charlotte Munck. 
Form. Samvinnu hjúkrunarkvenna 

á Norðurlöndum. 

þvegna og óþvegnay kaupir 
Helldvepslun 

Garðars Kíslasonar. 

2 hinfcrunarkonnr 
fá atviimu i Kristiieshælinu á komanda hausti, sem sje yl'irlijúkrun-

aíkona og ajálparhjúkrunarkona. Launakjör eí'tir launataxta, „Fje-

Iags íslenskra hjúkrunarkvenna.' TJmsóknarfrestur til 1. ágúst. Um-

sóknir skal seiula tnjer ondirrituðum. 

P. h. stjórnar Kristileshælis. 

Reykjavík, 2<\ júní 1927. , 

G. Bj&pnson. 
landlæknir.. 

Óli
Rectangle


