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Gamla Bio 

Fallegur og mjög átakanlegur 
sjónleikur í 3 þáttum. 

Mynd þessi er leikin í undur-
fögru landslagi yið 

Sevil la og Granada. 
Aðalhlutv. leikur 

F m Renée Carl. 

Óskað er effir að sem 
ftesf sfúlkuborn taki þáft 
i skrúðgöngunni 19. /úní. 
TTtæfið í tjðsum k/ðíum 
$ barnaskótagarðinum kt. 
4 e/tir t)ád. og t)afið með 
ykkur fánana ukkar alfar 
sem þá tyafið. Vonandi 
verða attar konur og 
sfúíkur með í skrúðgöng-
unni. 

Ttátiðanefndin. 

Kranzar og lifandi blóm 
fást i Tjarnargötu 11 B. 

Reiðtýgi, 

Aktýgi, 

Pverbaksföskur. 

.Hnakkfóskur og ymsar Ólar. 

Eninig stærri og smærri 

Tjöld, Skátabelti, Beizlis-
stengur og Isfóð 

í stóru úrvali, svo og h e s t a j á r n , 

fæst ódýrast og bezt í > 

söðlasmiðabúðmni a Laugav. 18B. 
Sími 646. E. Kristjánsson. 

\ 
hefir fengið 
mikið úrval 

af neftóbaksdósum 
Simi 286. 

Hafnarfjaröarbíllinn nr. 6 
gengur daglega milli Hafnarfjarðar og Reykjavikur. Einnig fæst hann í 

lengri og skemmri ferðir. 

Afgreiðsla er í Kaupfélagi Hafnarfjarðar, talsími 8 og Litlu búðinni 

í Reykjavik, talsími 529. 

Landsspítalasjóður islands. 

Barnasjónleikurinn Smaladrengurinn 
verður Ieikinn í Iðnó kl. 9 e. h. í dag. 

Aðgöngumiðar á i .so, 1.25, 1.00, 0.50 seldir í Iðnó frá 10—5 og 
við innganginn. 

ErL simfregnir. 
frá fréttaritara Isaf. og Morgunbl.). 

Kaupmannahöfn 19. júní. 
í tö lsku ráðherrarnir haf a 

setið á ráðstefnu til þess 
að ræða um breytingar á 
friðarskilmálum banda-
manna. 

Allir „pólitískir" fangar 
á ír landi hafa verið látnir 
lausir. 

Þing Bandaríkjanna het-
ir sámþykt að verja 600 
miljónum dollara t i l þess 
að smíða fyrir loftför og 
flugvélar. 

VMf 

Þjóðhátíðin 
17. júní. 

Það var -gróðrarveður i fyrradag, 
sólskin og logn, *og gekk á með 
smáskúrum allan daginn — eitt-
hvert bezta vorveður, sem hugsast 
getur. Og það var vor í hugum 
Reykvikinga. Mátti glögt sjá það, 
að höfuðborgin var í hátíðarskapi. 
Enda hafði hún margfalda ástæðu 
til þess. 

Árla dags voru fánar dregnir á 
stöng um alla borgina og hin ís-
lenzku skipin, sem á höfninni lágu, 
voru fánum skreytt stafna í milli. 
Skip Sameinaða félagsins voru það 
það ekki. En á Austurvelli blöktu 
skrautfánar, þvi að þar átti hátiðin 
að hefjast. 

Tveim stundum eftir hádegi tók 
fólk að safnast saman umbverfis 
Austurvöll og var þar brátt saman 

kominn múgur manns. Hóf þá 
»Harpac hornaleik inni á vellinum 
en í gegnum mannþröngina var ek-
ið vagni, með tveimur hvitum hest-
um fyrir. Á þeim vagni var »vik-
ingaskipið*, með gínandi trjónu og 
háum sporði og skjöldum skarað á 
bæði borð. Á segl þess var letrað: 
»Látið ei feðranna frœqð falla í 
qleymsku 0$ dá.t En í lyftingu sátu 
nokkrir víkingar í litklæðum. Skip-
inu var ekið inn á Austurvöll og 
þar hringinn i kring svo að allur 
mannfjöldinn er stóð umhverfis 
grindur vallarins, gæti séð það sem 
bezt. 

Til íþróttavallarins. 
Nú var haldið á stað í fylkingu 

vestur Kirkjustræti og suður Suður-
götu. Fór »Harpa« i fararbroddi og 
lék á horn, en á eftir henni kom 
vtkingaskipið og allur manngrúinn. 
Suður hjá Kirkjugarði var staðnæmst 
og blómsveigur lagður á leiði Jóns 
Sigurðssonar. Hélt Sigurður Eggerz 
bæjarfógeti þar ræðu og skoraði á 
íslendinga að feta í fótspor hins 
mikla manns — að hefja ísland til 
sjálfstæðis, vegs og frama í hvivetna. 
Var þá leikið lagið »Ó, guð vors 
lands*, en siðaa haldið til íþrótta-
vallarins. Þar stóð aðalhátíðin. Og 
skal hér að eins sagt frá henni í 
stuttu máli: 

Guðm. Björnson landlæknir flutti 
ræðu og Benedikt Sveinsson al-
þingismaður aðra, og bauð skáldið 
Stephan G. Stephansson velkominn 
hingað heim til ættlandsins. Þá hélt 
og Klettafjallaskáldið ræðu, en það 
eitt er af þessum þremur ræðum að 
segja, að eigi heyrðum vér þæt og 
mun svo hafa farið fyrir ftestum. 
Er það alveg ófært, að láta ræðu-
höld fara fram á Iþróttavellinum og 
leyfa mönnum eigi að koma nærri 
ræðupallinum. Hefði það verið nær 
að • hafa ræðupallinn í einhverju 
horni vallarins og leyfa fólkí' að 
standa þar sem þéttast umhverfis. 
Er vonandi að íþróttafélagið athugi 
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Tlyff 
prógram 

t hvöfcfí 

19. júní 
lesa allir 

„19. júní" 
blað dagsins. 

þetta næst og skal eigi fleiri orðum 
um það farið að sinni. 

Síðan voru íþróttasýníngar: fim-
leikar, íslenzk glima, kapphlaup og 
knattspyrna. En úti í suðaustur-
horni vallarins hringsnerist hring-
ekjan allan liðlangan daginn með 
tugi af brosandi og hlæjandi börn-
um og þar rétt hjá voru fjórar ról-
ur, sem sveifluðust látlaust hver í 
kapp við aðra. Óg i norðvestur-
horninu hafði Dahlsted tjöld og 
og veitingar og var þar heldur en 
ekki gestkvæmt. Á eftir var dansað 
á glímupallinum. 

Kapphlaupið var 8oö metra langt 
og þreyttu það Sigurión Pétursson, 
Otto Bj. Arnar og Olafur Sveinsson. 
Varð Sigurjón þeirra hlutskarpastur. 
íslenzku glímuna sýndu Sigurjón 
Pétursson, Magnús Kjaran, Helgi 
Hjörvar, Guðbrandur Magnússon og 
Bjarni Magnússon. Var það fegurðar-
glíma en eigi kappglíma. Knatt-
spyrnuna þreyttu félagið »Víkingur< 
og úrval úr yngri deildum »Fram<s 
og »Reykjavikur«. Vann »Vikingurc 
sigur með 2 : 1 . 

Meðan þessu fór fram þar syðra 
var kappsamlega unnið að því niðri 
í Iönó að búa undir samsæti það er 
halda átti Stephani G. Var stórisal-
urinn allur fánum skreyttur — fs-
lenzkum fánum — rnjög smekklega, 
borðum og stólum var raðað sem 
þéttast í salinn, voru borðin skreytt 
með íslenzkum blómum. — Sam» 
sætið hófst klukkan hálfátta og sat 
það hátt á annað hundrað manna. 
Fór það hið bezta fram. 

Klukkan hálftiu söng »17. júni« 
nokkur lög á tröppunum fyrir fram-
an Stjórnarráðið. Dreif þar að ara-
griii áheyrenda, svo sem nærri má 
geta og er það ekki ofmælt 
að fólkið hafi skift þúsundum. 
Launaði það söngmönnunum hvert 
lag með dynjandi lófataki og hefði 
helzt viljað hlusta á söng þeirra fé-
laga alt til morguns. 
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