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eigi aS kosta alla unglingaskól-

ana, þessa, sem eiga að'veita barna-

fræSsluna á unglingsárunum, því 
aS það tók hann fram í „Vísi" 13. 
mars, að ekki vséri svo sem nauS-' 
synlegt, að hafa fengiS neina und-

irbúningsfræSslu undir unglinga-

skólanámiS. Þetta virSist fremur 
benda á, aS undir niðri sé nú maS-

•urinn jafnaSarmaður, í fræSslu-

málunum aS minsta kosti,.eiris og 
viS síra Tóhannes. Og að það sé 
alvara hans, aS ríkinu beri aS 
styrkja fræSsluna og kosta hana 
aS einhverju leyti, sést cnnfremur 
á því, aS hann taldi ekki úr' vegi, 
aS Hjaröarholtsskólinn feiigi styrk 
úr ríkissjóði. AS sá styrkur varð 
svo „lúsar-nirfilslegur". sem hann 
"kveSur hann veriS hafa, veit eg 
ekki af hverju hefir stafað; má-

ske fjárveitingarvaldið hafí hugs-

•aS sem svo: Sjálfur lei'S þú sjálfan 
>þig. (NiSurl.) 

Sigurður Jónsson, 
kennari. 

„Óhæfa". 
1 Einhver „Ósnikinn" er að senda 

smér tóninn í grein, sem nefnist 
„Óhæfa" og birtist í AlþýSublaS-

inu síöastl. laugardag. Nafnið á 
"vel við greinina og höfund hennar. 
■er sjáanlega ætlar, aS hjá -ölluni 
mönnum búi sömu hvatir og i 
hans eigin brjósti, og má þó slíkt 

•óhæfa heita. 
Höfundur „Öhæfunnar" hneyxh 

ast á auglýsingu frá mér, sem ný-

3ega birtist í Vísi. Án þess aS vita 
skapaSan hlut um tilgang minn 
Tneð þessari auglýsingu, eys hann 
vmig* auri hinna verstu fáryrSa, og 
'telur auglýsinguna ljpsan vott um 
íádæma fúlmensku og ósvífni. 
Raunar er m£r alveg sama, hvaS 
.„Ósníkinn" eða hans líkar, segja 
«111 mig og mínar gerSir, en til 
bess að góSir menn og gætnir viti 
ger um tilgang minn meS nefndri 

•vauglýsingu, vil eg sýna hann me"ð 
nokkrum orSum. 

Allir vita um atvinnuleysi'S, sem 
'hér hefir veriS í vetur. Engi hefir 
'hrópaS hærra um afleiSingar þess 
-en AlþýSublaSiö. Þá sjaldan eg 
'hefi lesið það, hafa í því staöi'S 
átakanlegar lýsingar um bágindi, 
sem atvinnulaust fólk liSi hér í 
bænum. Þetta hefir mér þótt trú-

legt . Eg veit, af eigin reynd, hve 
alt er aS vera svangur, og eg hefi 
xiokkuö ljósa hugmynd um, hve 
•óbærilegt er aS vera iSjulaus um 
lengri tíma. — Eg er ekki svo 
•efnum búinn, aS eg geti veitt 
mönnum vinnu og greitt þeim 
Tkaup svo nokkru nemi. Samt datt 
-mér í hug, að eg gæti gert greiða 
«einhverjum iSjusömum níanni, 
sem nú kynni aS ráfa um iSjuIaus 
•og máske svangur, meS því aS lofa 
honum aS mylja fáeina steina, sem 
liggja hér kring um húsiS. Þó 
•ekki væri hægt aS bjóSa annaS en 
fæðiS þá daga, sem unniS væri — 

. -og þaS, aS losna þær stundirnar 
'viii drepandi leiðindi i'SjuleysÍ6Íns 

— vissi eg, aS starfhneigSum 
mönnum mundi þykja þaS betra 
en ekki. Mér kom aldrei til hugar 
aS bjó'Sa þetta út sem atyinnu og 
allra síst slíka, að af henni mætti 
lifa „daga, vikur eSa mánuSi", eft-

ir aS verkinu væri lokiS. Ekki 
var þa'S heldur hugsunin að 
„sníkja" vinnu, því steinarnir hér 
í kring, eru mér ekkert til baga og 
sjálfur á eg alhægt með aS vinna 
á þeim, þegar tími vinst til frá 
öðrum* störfum. 

Enn hefir enginn mér vitanlega 
spurst fyrir um þessa vinnu. Mér 
þykir vænt um það, því af því 
þykist eg mega ráða, aS enginn 
heiðarlegur i'Sjuma'Sur hér í bæ. 
sem hefir óbundnar hendur, sé nú 
vinnulaus, um slæpingjana er mér 
sama. Þó þessi „Ósnikinn" spyrði 
um vinnuna, tel eg þaS náttúrlega 
ekki; hann segist líka haf a gert 
þa'S í alt ö'Srum tilgangi en þeím, 
aS vinna og fer hann þ a r sjálf-

sagt me'S* rétt mál. 
Frekar svara' eg ekki „Óhæf-

unni" hans „Ósnikins"; en tvö ráS 
vildi eg mega gefa honum a'S lok-

um: 
1) KynniS y'Sur ofurlitiS málefni 

á'Sur en þér skrifiS um þau opin-

berlega, jafnvel þó þér ætliS aS 
skrifa um þau af „óhsefilegri fúl-

mensku". , 
2) VeriS ekki framar sá heigull, 

a'S þora ekki aS sefcja nafn ySar 
undir ritsmíðar yðar, þó ljótar séu, 
og skríSiS aldrei framar bak við 
dularnafn, líkt og forSum Björn 
í Mörök aS baki Kára. 

27. mars 1922. 
Elías Bjarnason. 

Athogasemdir. 
Út af ummælum sr. Haraldar 

Níelssonar, sem birt. voru i bla'ðinu 
í fyrradag, biS eg Vísi aS flytja 
þessar athugasemdir: 

1. Erindi þaS, er sr. H. N. flutti 
á Eskifirði 1918, og gert er aS um-

talsefni í fyrirlestri mínum „And-

kristni", hefi eg aldrei nefnt „pré-

dikun", heldur ræSu. Skiftir þetta 
auSvitað litlu ; en prófessorinn hef-

ir þóst þurfa aö víkja þannig við 
orSum minum, til þess aS geta 
reist á þeim ásökun. Hins vegar sé 
eg ekki, að þaS sé miklu sæmi-

legra a'S tala óvirSulega um biblí 
una í „fyrirlestri", sem fluttur er 
í kirkju, en í venjulegri prédikun 

2. Þau eru einmitt í fjallræð-

unni, ummælin, sem prófessorinn 
hneykslaSist mest á, sem sé þessi: 
„Sannlega segi eg ySur: þangaS 
til himinn og jörS lí'Sa undir lok; 

mun ekki einn smástafur eða einn 
stafkrókur lögmálsins undir lok 
lí'ða, uns alt er komiS fram." En 
eg fullyrði, aS hvorki í fjallræð-

unni né annarstaðar finnist stafur 
fyrir því, a'S Jesús hafi „rifiS niS-

ur" lögmálsboSorðiS gamla (sem 
hér var sérstaklega um að ræSa), 
um aS halda helgan hvíldardaginn, 

Andmæli hr. próf. S. P. Sívert-

sen gegn því, sem eg hélt fram 

um gildi trúarjátningarinnar, eru 
harla léttvæg. ÞaS sannar litiS, 
þótt nýguSfræSingar hafi á ein-

hverjum „umræSufundi" haldiS 
fram annari skoSun en þeirri, sem 
Einar próf. Arnórsson leiSir skýr 
rök aS í Kirkjuréttinum. ÞaS er 
líka alkunnugt, aS Helgisiöabókin 
var „löguS í hendi" af nýguSfræS-

ingum. Og ritgerðirnar í Skírni, 
sem S. P. S. vitnar til, eru sömu-

leiðis eftir nýguðfræSinga, sem 
ekki eru óvilhallir dómarar í þes«u 
máli. — En til áréttingar þvi, sem 
segir í Kirkjuréttinum um gildi 
trúarjátningarinnar, vil eg benda á 
ummæli C. Skovgaard-Petersens 
um sama efni, í hinni ágætu bók 
hans: „Erfaringer fra Prækesto-

len" Ms. 49—50. 
Árni Jóhannsson. 

Messur á morgun. 
í dómkirkjunni kl. 11 sira J ó h 

Þorkelsson; kl. 5 síra Bjarni Jóns-

son. 
I fríkirkjunni í Hafnarfirði kl. 1 

eftir hádegi Ól. Ólafsson, og í fri-

kirkjunni; í Reykjavík kl. 5 síöd. 
síra 01. 01. 

í Landakotskirkju kl. 9 f. h. há-

messa, og kl. 6 e. h/ guSsþjóriusta 
meS prédikun. 

Landhelgisbro*r. 
Franski botnvörpungurinn, sem 

Islands Falk tók . aS ólöglegum 
veiðum í landhelgi, var dæmdur í 
10 þúsund króna sekt í morgun, 
en afli og veiðarfæri upptækt. — 
Skipstjóri kveðst ætla að áfrýja 
þessum dómi. 

Dr. Helgi Péturss 
varð fimtugur í gær. Iþrótta-

menn fögnuðu honum úti fyrir 
Mensa Academica í gærkveldi og 
færSu honum nokkurt fé aS gjöf, 
en prófessor Gu'Sm. Finnbogason 
flutti honum ræSu. Dr. Helgi svar-

aSi og. þakkaSi íþróttamönnum 
fögrum orSum. Á stúdentafundi 
flutti Bjarni Jónsson frá Vogi 
ræSu fyrir minni doktorsins, sem 
siSan flutti skörulegt erindi. SíSar 
töluSu þeir Sigurjón Péturs-

son og Vilhjálmur Þ. Gíslason. AS 
lokum fylgdu menn dr. H. P. heim 
og kvöddu hann með húrrahróp-

um. ÞakkaSi hann sæmd þá er 
honum hafSi sýnd verið og var 
hinn glaðasti. Munu allir viSstadd-

ir lengi minnast þessa kvölds með 
mikilli ánægju. 

Lagarfoss 
fór í morgun áleiSis til Eng-

lands. MeSal farþega var Edvarð 
Helgason. 

Aðalfundur íþróttasamb. íslands 
verSur haldinn á sunnudaginn 

kemur, í BárubúS, kl. 2 e. h. Full-

trúar eru beðnir að mæta stund-

víslega og með kjörbréf. 

Baðhúsið 
er nú aftur opiS frá kl. 8 árd. til 

kl. 8 síðd. 

Leiðrétting. 
FalliS hef ir úr ræSu Páls Kolka 

„og" á milli vit-aSall og intellec-

tuélt proletariat.". Þessa er beSi$ 
aS minnast. 

SkákþingiS 
hefst kl. 1 á morgun. 

„ímyndunarveikín" 
leikin annaS kvöld, sjá augl. 

Magnús Kjaran 
• kom frá útlöndum í gær, meS 
es. Díana. Hann hefir veriS er-

lendis á þriöja mánuS, og lengst 
af í Þýskalándi. Segir hann þar 
gott aS vera, nægtir af öllu, nóga 
vinnu og almenna vellíSan aS því 
er séS yrSi. En áhuggjufulla segir 
hann ÞjóSverja um framtíSina." 

Tóbaksbindindisfél. Rvíkur. 
Vegna aSalfundar í. S. í. á-

morgun, getur næsti fundur fé-

lagsins ekki orði'ð fyr en á pálma-

sunnudag, 9. apríl. 

íþróttaf élagar! 
Æfing i fyrramáliS, frá leik-

fimishúsi mentaskólans kl. 9"^. 

Ármann. 
..Félagar munið eftir úti-æfingu 

í fyrramáli'S kl. gyí,. 

Erlend mynt. 
Khoín 31. maxs. 

ðterlingsptmd . . . kr. 20.75 
Dollar — 4.75 
100 mörk, þýtk . . — 1.60 
100 kr. sænskar . . — 123.40 
100 kr. norskar . . — 84.15 
100 frankar, (ranskix — 42.60 
100 frankar, svissn. . — 92 35 
100 llrar, ítalskar . — 24.40 
100 pesetar, spánr. . — 73.75 
100 gyllini, holl. . . — 179.60 

(Frá VerslunarráSinu). 
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Otdráttiir 
úr reglum fyrir 

Upplýsingaskrifstofu Stúdenta-

rá'fis Háskóla fslands. 

Tilgangur skrifstofunnar er: 
a. að útvega þeim er þess 

æskja sem fylstar og áreiS-

anlegastar upplýsingar, u m 
n á m við erlenda háskóla 
og aðra æðri skóla, vísinda-

og listastofnanir, fyr i i -

komulag þeirra, inntöku og 
notkunarski lyrði , lög og 
námsáæt lan i r o. fl. jþ. h. ; v 

ennfremur upplýsingar ur.i 
. námsskeið. 

b . greiða eftir megni götu ís-

lendinga sem u tan fa ra til 
náms , vísinda- eða listaiðk-

ana. 
d. útvega ís lenskum og erlend-

u m náms- og vísiridamönn-

u m og stofnunum, er þess 
' æskja, sem áreiðanlegastar 
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