
MORGUNBLAÐIÐ 

.lóliunn I*. Jósefsson: 
Áráslr P. Þorb. 
Frh. af 9. 

Kr. og hefði því Páll Þorbjarnar-

spn getað sparað sjer nokkurn 
hluta af fjandskaparfleypri sínu 
ef löngunin til að sverta and-

stæðingana %'fði ekki borið rjetta 
athugun ofúrliði hjá honum í 
þessu sem öðru. 
• Osannindi Ráls um að við Sig. 

Kr. höfum Ljandskapast, eins og 
h&nn orðar það, gegn endur-

greiðslu síldartollsins í fyrra, eru 
naumast svaraverð. Við vildum 
hafa rjettlatáV skiftingu við út-

hlutun fjárins þann veg, að þeir 
sjómanna, er verst urðu úti á 
síldarveiðunum yrðu styrktir með 
f je framar þeim er betri útkomu 
höfðu og minni þörf. Páll vildi hið 
gagnstæða ; o g fekk því fram-

,gengt, en meira rjeði þar bak-

tjaldamakk. flokkanna heldur en 
sanngirni í garð sjómanna þeirra, 
er þessa | járs tyrks urðu aðnjót-

andi. Bngin sjerstök ástæða er 
til þess fyrir Pál að hrósa sjer af 
því máli rije lasta aðra, sem bet-

ur vildu en hann. 
Það er eins og áður segir, í aug-

um Páls Þorbjarnarsonar árás á 
•sjómenh og verkamenn, að vilja 
láta síldarbræðslur ríkisins greiða 
sem svarar 36 þús. kr. í vöru-

gjald til Siglufjarðarbæjar, og í 
því sambandi leyfir maður þessi 
sjer sð fara um okkur Sig. Kr. 
hihum verstu orðum. 
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. . Það er rjett, að þá sje athug-

að, hvaða vinarbragð Páll Þorbj. 
hefir sjálfurfoge$t sjómönnum og 
verkamönnum í afskiftum sínum 
af síldarbræðslum ríkisins á þessu 
sama sviði. 

Má þá á það minna, að á haust-

þinginu í fyrra kom fram á Al-

þingi frumvarp n m afnám út-

flutningsgjalds af landbúnaðar-

afurðum. :;,-

Sjálfstæðismeim. bentu á, að á 
þinginu 1933 hefðu margir helstu 
bændur á þingi látið sjer fátt 
Um finnast samskonar tillögu, er 
þar var fram lÖgð, og töldu þeir, 
að ef samþ. yrðí .að ljetta gjald-

ihu af landbúnaðarafurðum, 
myndi, það leiða til þess, að frá 
sjávarútveginum kæmu fram 
S"Sniskonar kröfur. Jafnframt var 
Jögð áhersJá á það af S,jálfstæð-

ismönnum, að ef ríkissjóður væri 
þess umkominn, að missa gjaldið 
af Jandbúnajðarafurðum, þá yrði 
fyrst að kref jast . þess, að útfl. 
gjaldið af sílclar- og fiskimjöli 
yrði fært úr 10 kr. á smálest, þ. 
e. a. s. 6—7% af andvirði þess, 
niður í sama gjakl og greitt er af 
öðrum fisk<|f,uj-ðum, eða 1%%. 

Pál) Þorbjarnarson gerðist þar 
banamaður þeirrar sjálfsögðu til-

lögu, og er ekki nema rjett, að 
hann sje á það'fuaintur nú, þegar 
hann ræðst svona dólgslega á okk-

ur Sig. Kr. fyrir það, að við vilj-

um samþ. vörugjaldið handa 
Siglufirði. Hftnum telst til, að við 
viljum skattleggja verksmiðjurn-

ar með'36 þús. kr. skatti í þessu 
skyni. Fordæmiý hann slíkt með 
óviðurkvæmilegum orðum og tel-

ur okkur ráðast á sjómenn og 
verkamenn með þessu gjaldi. 

Með því að drepa tillöguna um 
að færa útflutningsgjaldið af síld-

armjöli og fiskimjöli niður í sama 
gjald og af öðrum fiskiafurðum, 

Þriðjudaginn 29. okt. 1935.; 

hefir þessi sami Páll ráðist á sjó-

m©nn og verkamenn með skatti er 
nemur ekki 36 þús. kr. heldur 
140 þús. kr. og er þá miðað við 
venjulega ársframleiðslu á þess-

um vörum, og þessi upphæð verð-

ur auðvitað hærri, þegar hin 
nýja vörutegund, karfamjölið, 
bætist við aðra mjölframleiðslu. 

Alvöruleysi þessa ágæta upp-

bótarþingmanns sjest best á því, 
að hann skuli úthrópa okkur fyr-

ir tiltölulega Iítið gjald af þess-

um afurðum, en sjálfur hefir 
hann blóðskattað sjómenn og 
verkamenn, sem að síldarútvegin-

um standa með þeim fyrna skatti 
á framleiðslu þeirra, að hann 
verður á engan hátt rjettlættur. 

Þingsaga Páls Þorbjarnarsonar 
er hvorki löng . nje sjerlega til-

þrifamikil, en þetta dæmi sýnir, 
að honum er samt vissara að at-

huga fyrst sína eigin framkomu 
gagnvart sjómönnum og verka-

mónnum áður en hann freistar í 
næsta sinn að gera sig góðan á 
annara kostnað . 

ÞolinmæOi 
bænda þrotin. 
Á viirp sent Aiþingi. 
Pöstudaginn 25. þ. m. lieldu 

bændur \\v Mosfells- og Kjalar-

neshreppi fund að Brúarlandi; 
höfðu nokkrir bændur úr sömu 
hreppum boðað til fundarins. 

Rætt var um afkomumögu-

leika bænda í þessum hreppum. 
Jón Guðnason, Úlfarsá setti 

fundinn og tilnefndi fundar-

stjóra síra Hálfdán Helgason, 
MosfeJlí; hann tilnefndi fundar-

ritara Björn Birnir, Grafarholti. 
Kolbeinn Högnason hóf því-

næst umræður um dagskrárefni 
fundarins og lagði fram ávarp til 
Alþingis. 

Margir tóku til máls og var 
ávarpið þvínæst borið undir at-

kvæði og samþykt með öJlum 
greiddum atkvæðum. 

Var þá samþykt að kjósa 7 
manna nefnd til þess að fylgja 
ávarpinu fram og safna undir-

skriftum undir það. Var nefnd-

inni heimilað að fá menn íír öðr-

um lijeruðum undir ávarpið. 
Þessir voru kjörnir í nefndina: 

OJafur Bjarnason, Brautarholti, 
Valdimar Guðmundsson, Varma-

daí, Jónas Björnsson, Norður-

Gröf, Stefán Þorlákssou, Reykja-

hlíð, Olafur Jónsson, Reynisvatni, 
Jón Guðnason, Illfarsá og Kol-

beinn Högnason, KoIIafirði. 
Skorað var á nefndina að kalla 

þegar saman fund, ef Alþingi 
daufheyrðist við málaleitan þeirri, 
er fram kemur í ávarpinu. 

Morgunblaðið hefir ekki átt 
kost á að sjá ávarp það, sem 
samþykt var á þessum fundi. 

Bn eftir því, sem blaðið hefir 
hlerað af fundinum, mun það vera 
hin almenna óánægja bænda hjer 
í nærsveitum Reykjavíkur út af 
framkvæmdum valdhafanna í af-

urðasölumálunum, sem hefir knúð 
þá til að snúa sjer til Alþingis. 

Verðsamanburður 
Alþýðublaðsins 
reynist rangur. 

Greinargerð frá stjórn 
bakarameistara-

fjelagsins. 
Végna hinna fei t letruðu 

„lygayf i r lýs inga" Alþýðublaðs-

ins undanfa rna daga , en þó 
s je rs tak lega 25. þ. m., snerum 
vjer oss til hr. s tó rkaupmanns 
Magnúsa r K j a r a n og báðum 
hann að votta hið r je t ta verð 
á rúgmjöl i því, er vjer höfum 
mest notað af frá síðustu ára -

mótum og fer það h je r á eftir. 

„Eftir ósk s t jórnar Bakara -

meis taraf je lags Reykjavíkur 
vil j eg t a k a f ram ef t i r farandi 
a t r ið i : 

Þ a r sem j eg undanfar in ár, 
hefi annas t i nnkaup fyrir Sam-

band b a k a r a m e i s t a r a í Reykja-

vík, hafa þe i r bygt skýrs lur 
s ínar um verð á rúgmjöl i á töl-

um er þeir hafa fengið upp-

gefnar á skrifstofu minni . 
I skýrslu sinni í ársbyr jun 

segja þeir rúgmjölsverð kr. 
17.00, en það hefir verið vje-

fengt . í funda rbók fjelagsins 
frá 12. des. f. á. s tendur svo: 
„Samþykt að t a k a t i lboði Isl. 
Rússneska Verslunarf jelagsins 
um k a u p á rúgmjöl i fyrir kr. 
17.00 pr. 100 kgr . heimflut t" . 

Verð á rúgmjöl i undanfar ið 
hafa þeir bygt á því, að nýlega 
hr ingdi einn þei r ra á skrifstofu 
mína og spurði hvað þeir hefðu 
grei t t fyrir rúgmjöl í sumar , 
sá er varð fyrir svörum fletti 
u p p í fundarbókinni og sá að 
það var kr. 13.00 og svaraði 
því svo, en a thugaði ekki að 
við stóð NK.cif. en gengismun-

ur á norskri og íslenskri krónu 
hefir verið nálega 1 1 % og svo 
er kos tnaður hjer, uppskipun 
og hafnarg ja ld 1.05, svo þet ta 
rúgmjöl hefir kostað hjer kr. 
15.50, en lægst höfum við 
keypt rúgmjöl fyrir Nk. 12.50 
cif. 

Þótt verð á rúgmjöli hafi 
ekki h æ k k a ð mikið í Noregi 
hingað t i l , þá eru þeir nú úti-

lokaðir f rá því að k a u p a það 
þaðan, þa r sem gjaldeyris- og 
innflutningsleyfin eru nú bund-

in því skilyrði, að vara þessi sje 
keypt í Danmörku . 

Að þet ta sje r jet t , má sjá af 
innkaupsre ikn ingum og fundar -

bók fjelagsins, sem hvor tveggja 
er í mínum vörslum. 

Reykjavík 26. okt. 1935. 
Magnús Kja ran . " 

Eins og ofanri tuð skýrsla 
ber með sjer, höfum vjer í alla 
staði farið r je t t með, þa r sem 
vjer segjum um síðustu á ramó t 
að vjer lækkum verð á brauð-

um vegna þess að 100 kg. rúg-

mjöl kosti ekki nema kr . 17.00 
og vjer búumst við meiri verð-

lækkun f ram undan , eins og 
skýrs lan líka sýnir að orðið 
hefir, en aðeins m u n a r litlu, að 
alveg sje r je t t með farið hvað 
verðið varð lægst af þeim á-

l 

Auglýsing 
«f»,-; 

dráftarvextl. 
Samkvæmt ákvæðum 45. gr. laga nr. 6, 9. jan. 1935 og 

úrskurði fjármálaráðherra, jsamkvæmt tjeðri lagagreinr 

falla dráttarvextir á allan tekju>- og eignaskatt, sem f jell 
í gjalddaga á manntalsþingi EeyÉjavíkur 31. ágúst 1935 og: 
ekki hefir verið greiddur í síðasta lagi hinn 9. nóvember 
næstkomandi. Á það, sem grejf^vjrður eftir þann dag falla 
dráttarvextir frá 31. ágúst l t o í » ð telja. 

Þetta er birt til leiðbeiní|igar öllum þeim sem hlut 
eiga að máli. \myft 

Tollstjórinn í ReykjaffK, 28. oktbr. 1935. 
1 fom 

Jóii líeritiaiin^soít. 
-A.vnlmn . . , 

■ ■ — ' 

s tæðum, sem þa r er l íka frá| 
skýrt . 

Að verðið á rúgmjöli sje nu 
kr. 19.50, viðurkennir jafnvel 
Alþýðublaðið! og verðmunur-

inn frá kr. 15.00—19.00, gefur 
fulla ástæðu til v e r ð h æ k k u n a r 
á brauðunum. 

Ðregið 
var í happdrætti „KarlakórS 
Reykjavíkur" kl. 11 í gær 

hjá" lögmanni. 
-Jiif 

Það skal tekið fram, að Al- ■"■ 
Þessi númer kom.u iipp. 

þýðublaðið ge tu r r je t t til hvað 
vjer hei tum, sem erum í stjórn 
B.M.F.R. og viðvíkjandi per-

sónulegum árásum á okkur þá 
ge tum við nú þ e g a r upplýst 

Nitf, 1034 útvarpstœki-

*^ÍÍ:-Í901 málverk 
^- 13»31 málverk 
^ ' 3 0 6 3 pehingar 
^-' 2843 penÍTigar 

600* kr^ 
250 -— 
200 -— 
100 — 

50 ■— 

Alþýðubl. að vjer munum gera iÞeiV) s e m h l o t i ð h a f a ^ n u m e r , 
ráðs ta fan i r til að mætas t á öðr- e r u „ ó ð f u s l e g a beðnir að vitja 
um vet tvangi en í blöðunum. f r a l u a n g r e i n d r a m n n a og p e n i n g » 

26. október 1935. til förmans kórsins, Sveins ö-

Stjórn Bakaramf jel. Rvíkur. líjlh'nssonar, c/o Pósthiisið. 
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Ný 
Katharine 
Hepburn 
mynd um 
met, ástir 

og lausung. Katharine Hepburn, 
í „Ást flugkonunnar". 

Ast i'Jugkonunnar heitir mynd, 
sem Gam]a Bíó sýnir þessa dag-

ana og skeður myndin í London, 
við Miðjarðarhafið og New York. 

Katharine Hepburn leikur að-

alhlutverkið, Lady Cynthia Darr-

ington, og er efnið í skemstu máJi 
þetta: að hún," sem er fræg flug-

kona, og á ekki önnur áhugamál 
en að fljúga, kemst á sjerstaltan, 
og á talsvert æfintýralegan hátt í 
kunningsskap við þektan og vel-

sjeðan breskan stjórnmálamann 
Qg verður lieimagangur á lieimili Lady 
hans í London. Stjórnmála 
maðurinn Sir 
Strong, Jeikin af 

.err 'Jtva'iitur og á uppkonW18" 
fífðttir, á aldur við I.ady Darring ' 
<t(m. Bn þrátt fyrir lijónabandið, 
og staðfestuJegt og traust y t r d 

Vrtlít, í'ellir liann ást til Jiinnar 
'iliign og fögru flugkonu, en hun 
Jikfði aldrei liaft minstu kynni 
af Jiessu, sem kallað er ást. 

'i hef'jast Jeynifundirnir, i 
ti(Lljeyrandi vandkvæðiun og öþ&S 
\\M\um, afbrýðissemin milli kon-

ttimiai' og hjákonunnar og að loK" 
uht''í samviskubitið svo biturt að 

Dorrington sviftir sig ^1"' 
Mynd þessi sýnir að til' er dreng 

Christopher lynd afbrýðissemi — og að mmstíi 
Colin Clive, líosti óeigingjarna ást ' 
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