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2. 
Maður er nefndur Sigurður 

Einarsson og var til skamms 
tíma prestur í Flatey á Rreiða-
firði. Hann var frambjóðandi 
Framsóknarfl. í Rarðastrandar-
sýslu við kosningarnar 1927, en 
Rarðstrendingar treystu honum 
ekki nógu alment og fjeli hann. 
Skömmu síðar hætti hann 
prestskap og skildi hann og 
söfnuðurinn með ekki mjög 
miklum kærleika, að því er 
hermt er. Fór prestur siðan til 
útlanda og hefur dvalið þar 
lengi, en er nú loksins aftur 
kominn til sinnar kæru fóstur-
jarðar. Erlendis er sagt, að 
hann hafi kynt sjer skólafyrir-
komulag og hefur hann haft til 
þess styrk ríflegan úr ríkissjóði, 
en dómsmálaráðh. hefur veitt 
styrkinn, sem af líkum má 
ráða. Strax, og klerkur kom 
heim var hann látinn fá em-
bætti allfeitt, en af því að svo 
stóð á, að ekkert var laust, sem 
hann gæti tekið og enginn ný-
rekinn, sem hann gæti komið í 
staðinn fyrir, var ekki annar 
kostur fyrii' hendi, en búa til 
embætti. Og svo var gert. Em-
bætti var timbrað upp til bráða-
birgða og er presti nú falið það 
vandasama starf að hafa eftir-
lit með ýmsum skólum, sem 
áður hefur verið talið, að væri 
á sviði fræðslumálastjóra. Þótt 
leitað sje með logandi Ijósi i 
öllum afkimum íslenskrar lög-
gjafar, finst til þessa engin 
heimild — en hvað^ gerir það. 
Heimildin fæðist síðar sem af-
kvæmi hins göfuga samstarfs 
Framsóknar og Sós. Ríkissjóði 
blæðir og svo er sú saga vænt-
anlega á enda. 

3. 
Dómsmálaráðh. þreytist ekki 

á að syngja sjálfum sjer lof í 
Tímanum yfir aðgerðum sínum 
í Mentaskólanum og tugthús-
inu. Þykir honum fyrri stjóra-

ir hafa vanrækt þessar stofn-
anir. Ekki man hann nú eftir 
því, að 1920—1921 var varið 
miklu fje til aðgerða skólahúss.-
ins og ekki man hahn heldur 
eftir því, að árið 1927 var mið-
stöðvarhitun sett i húsið. Hann 
sýnist ekkí heldur reka minni 
til þess, að fyrv. stjórn vildi 
koma upp heimavistahúsi við 
skólann, en J. J. var polturinn 
og pannan í að drepa það mál. 
Öllu þessu gleymir hann, en 
þrástagast á því, að hann setti 
vindsnældur í skólahúsið, eitt 
eða tvö salerni og lokaði hon-
um að hálfu leyti. Og svo rekt-
orinn nýi(! . ' ) . Enn er ótalið, að 
hann harðbannaði haustið 1927 
að gera nokkuð við skólann, til 
þess að geta síðar haldið sýn-
ingu á honum í illu ástandi 
sumarið 1928. Ráðh., þessi illa 
stjúpmóðir skólans, blygðast 
sín ekki fyrir að hæla sjer af 
hermdarverkunum. 

4. 
Þá er tugthúsið. Það er orð-

ið gamalt og ekki eins gott og 
vera ætti. Ekki er þó lengra en 
frá 1919 að gert var mikið við 
það, svo að gleymst hefur það 
ekki. En þá er langt sótt eftir 
árásarefnum, ef það er talin 
höfuðsök, að ný stjórn geti 
fundið sjer eitthvert verkefni, 
er hún tekur við. Enga stjórn 
i heiminum hefur enn vantað 
verkefni. í engu landi hefur á-
standið nokkru sinni verið 
þannig, að ekkert hafi þurft að 
bæta. Þó að J. J. yrði 100 ár 
við stjórn, væru nóg verkefni 
fyrir eftirkomendur hans. Ekk-
ert verður hægra en hella sjer 
yfir hann fyrir vanrækt þrifamál. 
Hver stjórn sein er hefur tak-
markað fje yfir að ráða. Hún 
verður að velja það, sem brýn-
ast kallar að. Ef hún fer ekki 
vill vegar í því vali verður hún 
ekki með rjettu löstuð. Og það 
er vist, að það verður einn 

Alþingishátíöin 1930. 
Framkvæmdarstjóri undirbún-

ingsnefndar AlþingishátíFarinn-
ar, Magnús Kjaran kaupmaður 
flutti erindi um hátíðina í 
Varðarfjelaginu á fimtudags-
kvöldið. 

Sagði ræðumaður frá því, að 
undirbúningsnefndin hefði gef-
ið út ritling um hátíðina á 
helstu Norðurálfumálunuin. — 
Er í ri t l ingnum stutt yfirlit 
yfir sögu landsins, þá eru upp-
lýsingar um siglingar til lands-
ins, skipakost, fargjöld o. þ . h. 
Þvínæst er minst á gistihúsin 
og bent á að heppilegast sje, að 
sem flestir hinna erlendu gesta 
bui út í skipunum, meðan há-
tíðin stendur yfir. 

Dönsk blöð hefðu haft það 
eftir einhverjum frjettasnáp í 
sumar, að ritlingurinn væri 
.danskfjendtlig'. Þetta væri með 
öllu rangt, en íslenskur þing-
maður hefði þó fundið ástæðu 
til að lýsa því yfir ú t af þess-
um frjettaburði, að hann bæri 
ekki ábyrgð á þessum bæklingi. 
(Þessi þm. er Magnús Torfa-
son, forseti sameinaðs þings. 
Ritstj.). Þá hefði nefndin og 

fengið Matthías Þórðarson til 
að skrifa ritgerð í enska tima-
ritið „World today" og mundi 
hún birtast bráðlega. 

Þetta væri hið eina sem 
nefndin hefði birta látið um 
hátíðina erlendis. Væri fjarri 
því að nefndin hefði gert neitt 
til að hæna útlendinga hingað. 
Hún hefði þvert á móti reynt 
að koma í veg fyrir að alt fylt-
ist hjer af erlendum ferða-
mönnum þessa daga. — Hins-
vegar hefðu ýms erlend skipa-
fjelög auglýst hátíðina mikið 
og mundi fjöldi erlendra skipa 
koma hingað. Sameinaða gufu-
skipafjelagið mundi senda hing-
að „Hellig Olaf" og með því 
kæmu 100 þingmenn Norðuf^ 
landa á þingmannafund og 300 
norrænir stúdentar. — Hefðu 
Danir fallist á þá hugmynd 
nefndarinnar, að flytja hingað 
fyrst og fremst þá, sem eitt-
hvert erindi ættu til landsiris, en 
síður almenna ferðalanga. Þá 
mundu Norðmenn og Svíar 
einnig senda hingað ferða-
mannaskip og sennilega einnig 
Þjóðverjar og Englendingar. 

naglinn í hina pólitísku >lík-
kistu J. J., að hann hefur sýnt 
frámunalega hlutdrægni í því 
vali. 

5. 
Tíminn segir, að embættis-

mannahöllin, sem nú er verið 
að reisá í Reykjavík fyrir opin-
berar skrifstofur og á að kosta 
á þriðja hundrað þúsund króna, 
sje bygð il þess, að embættis-
mennirnir geti ekki hagnast á 
að leigja rikinu húsnæði fyrir 
skrifstofurnar í húsum sínum. 
Telur hann upp 17 skrifstofur, 
sem eigi að fá húsnæði j húsi 
þessu eftir því, sem til vinnst 
húsrúmið. En þegar aíhugað 
er, ke.mur það í ljós, að af 
þessum 17 skrifstofum, eru að-
eins 2 eða 3 í húsum, sem for-
stððumaður skrifstofunnar á 
sjálfur. Hin tilfærða ástæða er 
því uppdiktuð. En aðalatriðið 
í þessu máli er ekki það að svo 
fjarri lagi sje að reisa hús 
þetta, heldur það, að pening-
anna, sem til þess fara, var 
meiri þörf annars staðar, t. d. 
til að leggja veg yfir Holta-
vörðuheiði eða Öxnadalsheiði. 

6. 
Nýja ríkisprentsmiðjan á að 

-taka til starfa um nýár. Tím-
anum þykir því ástæða til að 
skýra frá væntanlegum stór-
hagnaði af henni. Reynslan 
mun sýna hversu fer um þetta, 
en ekki sýnist blaðið trúa, að 
það dugi að segjá satt um þetta 
mál, því að það segir r amm-
skakt frá. — Það segir meðal 
annars : 

„Tökum til dæmis skipulagsskrár 
og lögreglusamþyktir kaupstaða, sem 
eru prentaðar, fyrst sem uppkast, 
síðan í skjalapartinum, þá i lögum 
og stjórnartiðindum og loks sem 
sjerútgáfur fyrir viðkomandi kaup-
stað". 

Sannleikurinn um skipulags-
skrár og lögreglusamþyktir er 
sá, að hvorttveggja er aðeins 
prentað í stjórnartíðindunum 

Um þátttöku landsmanna væri 
það að segja, að hjeðan ú r 
bænum mundu verða 10—12 
þús. þát t takendur úr Hafnar-
firði, Mýra- og Rorgarfjarðar-
sýslu, Gullbringu og Kjósar-
sýslu, Árnes- og Rangárvalla-
sýslu þúsundir manna og auk 
þess fjölmenni hvaðanæfa af 
landinu. 

Fyrsta hlutverk nefndarinnar 
væri að sjá öllum þessum ara-
grúa af fólki fyrir farkosti til 
Þingvalla> Hefði það komið í 
ljós að leigubifreiðar fyrir far-
þega hjer í bænum væri færri 
en gert hefði verið ráð fyrirí 
eða um 100 alls. Yrði því að 
nota vörubila og gera þá hæfa 
til farþegaflutnings. Allir þessir 
bilar yrðu undir einni stjórn 
og væri ráðinn maður til að 
hafa yfirstjórn þeirra á hendi, 
Rjörn Ólafsson, kaupmaður. 
En hann hefír árum saman 
verið framkvæmdastjóri ferða-
mannafjelagsins „Heklu". Menn 
mundu kaupa farmiða með bíl-
unum og yrði tilgreint á þeim 
staður og stund, þegar bilarnir 
færu. Til þess að koma í veg 
fyrir að nokkurt bílslys ætti 
sjer stað yrðu hafðir verðir 
meðfram öllum veginum með 
svo stuttu millibili að þeir 
sæju hverir til annara. Fram 

og ef kaupstaðirnir óska sjer-
prentana, eru þær teknar eftir 
stjórnartíðindaprentuninnii Að-
eins ein 'prentun á sjer því 
vitaskuld stað á kostnað nins 
opinbera. JEn blaðið segir að 
prentað sje 5 sinnum. Af 
hverju lýgur blaðið svona ó-
skaplega? Er það af fákunnáttu 
eða til að blekkja? I hvaða 
skjalaparti ætti að prenta þess-
ar samþyktir? Og i hvaða lög-
um ætti að prenta þær? 

Svona eru þá frásagnirnar 
um prentsmiðjuna og störf 
hennar, en þetta er ekki eins 
dæmi. Þetta er vani, eins og oft 
hefur verið bent á. 

X. 

Gulímáí 
íslandsbanka. 

Árið 1921 voru samþykt á 
Alþingi lög þess efnis m. a. að 
íslandsbanka væri skylt að 
selja ríkisstjórninni „með nafn-
verði" það af gullforða sínum, 
sem hann þyrfti ekki til trygg-
ingar seðlum sínum. 

Sumarið 1925 losnuðu 150 
þúsund dollarar í gulli lir seðla-
tryggingu íslandsbanka og bauð 
bankinn þáverandi stjórn fúlgu 
þessa að kaups, en bankast j . 
tók það fram, að „með nafn-
verði" skildi hún á þá leið, að 
það ætti við um það gengi, sem 
þann dag var skráð, eða kr. 
5.06y2 á dollar. 

Þessu tilboði svaraði þáver-
andi fjármálaráðherra á þá leið, 
að hann vildi kaupa gullið fyr-
ir ríkissjóð með nafnverði, en 
það væri samkvæmt gildandi 
peningalögum 2480 kr. fyrir 
hvert kílógramm af skíru gulli, 
eða kr. 3.7315 fyrir hvern doll-
ar. Mismunurinn nam því á 
þessum 150 þús. do lhnum 
fullum 2 hundruð þús. krónum. 

til 25. júní mundu bílstöðvarn-
ar halda venjulegum taksta, en 
eftir það mundu fargjöldin alt 
að því tvöfaldast, og yrðu því 
sennilega 5 kr. fyrir sætið í 
kassabílum en 10 kr. í farþega-
bílum. Ferðirnar mundu taka 
að minsta kosti kl.tima lengri 
tíma fram og til baka en venju-
lega. — Væri gert ráð fyrir að 
flutt yrði 1000 manns á kl.-
t ímanum. 

Á Þingvöllum væri gert bif-
reiðatorg mikið fyrir 500 bíla 
og vegur lagður inn í Rolabás, 
en það væri eitthvert fallegasta 
vegarstæði sem hann hefði 
sjeð. — 

Tjaldstæði / yrði á Leirunum 
og hefði þær verið sljettaðar og 
lagaðar svo að þar væri gott að 
tjalda. Leirurnar væri 27 hekt-
arar og væri hverjum manni 
ætlaðir 10 fermetrar í tjaldi, 
væri þarna rúm fyrir 27 þús-
und manna tjaldborg. Vatns-
leiðsla væri lögð um alla tjald-
borgina og gryfjur ætlaðar fyr-
ir niðurfall. Náðhús yrði þar 
víðsvegar og eftirlit haft með 
hreinlegri umgengni. 

Aðalframkvæmdirnar, sem 
lagt hefði verið í væri vegagerð-
ir, breytingar á húsaskipun og 
bygging á prestsetrinu. Um 
Þingvallaveginn væri það að 

Varð það að samkomulagi milli 
bankastjórnarinnar og fjár-
málaráðherrans að bankinn af-
henti gullið strax, en dóm-
stólarnir yrðu látnir skera úr 
hvort rjettari reyndist skiln-
ingur bankastjórnarinnar eða 
Jóns Þorlákssonar á lögunum 
frá 1921. 

Síðan höfðaði Islandsbanki 
mál á ríkisstjórnina og krafð-
ist greiðslu á kr. 200.025 með 
6% vöxtum til greiðsludags. 

Undirrjettur dæmdi í málinu 
15. mars 1928, sýknaði ríkis-
stjórnina af kröfu bankans og 
dæmdi bankanum 1500 krónur 
í málskostnað. 

Þessum dómi áfrýjaði bank-
inn og var dómur Hæstarjett-
ar kveðinn upp á föstudaginn 
var. Var dómur undirrjettarins 
staðfestur í einu og öllu og 
bankinn dæmdur til að greiða 
500 krónur í málskostnað. 

Tíminn er altaf að gorta af 
hugkvæmni sinu og sinna 
manna. Og satt er það að það 
þarf nokkra hugkvæmni til þess 
að gera þetta mál að árásarefni 
á Jón Þorláksson, og það eftir 
að dómstólarnir hafa í öllu fall-
ist á hans málstað. 

Til þess að ná höggstað á Jóni 
Þorlákssyni, lýgur Tíminn því, 
að J. Þ. hafi verið formaður 
bankaráðsins þegar þetta mál 
hófst. Og segir svo um J. Þ . : 
„Hann metur þar meira gróða-
von hluthafanna en rjett borg-
aranna í landinu". Getur "lýgin 
birst* í fullkomnari mynd en 
þetta? 

Að óðru leyti gerir gieinar-
höf. þá kröfu að t rúnaðaimenn 
landsins beiti ofbeldi gegn því, 
að dómstólar skeri úr um á-
greiningsefni, ef hagsmunir rík-
isins sjeu annarsvegar. 

Hefir „verði laga og siðgæðis" 
tekist vel að sameina í einu 

. greinarkorni einkenni „vinnu-
bragða" sinna og innrætis. Frá-

segja, að hann hefði verið4íom-
inn á vegalögin en framkvæmd-
um flýtt vegna hátiðahald-
anna. 

Hestum yrði komið í geymslu 
á tveim stöðum og fengju 
menn númerað skírteini fyrir 
hverjum hesti óg tilheyrandi 
reiðtýgjum. 

Þá yrðu settar upp nokkrar 
símastöðvar vegna hátíðahald-
anna, pósthús og banki. 

Læknafjel. Reykjavíkur hefði 
lofað að hafa altaf nokkra 
lækna til taks ef sjúkdóm bæri 
að höndum. Skátar mundu að-
stoða lögregluna. Rauði kross-
inn hafa þar sjúkrastöð. 

Nefndin hefði tekið Valhöll á 
leigu handa gestum landsins og 
yrði hverjum gesti fenginn ís-
lenskur maður til aðstoðar, sem 
veitti þær leiðbeiningar. sem 
þörf væri á. Rlöðin ættu að hafa 
allan veg og vanda af erlend-
um blaðamönnum og væri þeg-
ar hafist handa með því að 
gera ritgerðir um atvinnuvegi 
landsins o. s. frv. 

Þá sneri ræðumaður sjer að 
því að tala um hátíðina íjálfa. 
Væri það ætlun nefndarinnar, 
að hátíðin færi fram á þjóðleg-
um grundvelli og yrði blátt á-
áfram og íburðarlaus. Væri því 
heldur ekki óskað eftir öðrum 
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u. 1 
sögn hans í Tímanum er enn 
nýr vitnisburður um ósannsögli 
hans — janfnvel í smávregileg-
um atriðum, og jafnframt aug-
lýsing þeirrar spillingar, að 
hneykslanlegt sje að menn njóti 
þess sjálfsagða rjéttar að fá 
mikilsvarðandi vafaatriði borín 
undir dómstólana. 

Stjómin 
og læknarnir. 

Á lækhaþinginu, sem háð var 
hjer í Reykjavík i sumar, varð 
eitt aðalumræðuefnið embætta-
veitingar stjórnarinnar. Hafði 
dómsmálaráðherranum verið 
boðið til fiindarins til þess að 
gera grein fyrir stefnu sinni í 
þessum efnum. En hann kom 
ekki á fundinn. 

Á fundinum kom fram ein-
róma óánægja með aðgerðir 
dómsmálaráðherrans og var 
nefnd kosin til þess að gera til-
lögur um með hverju móti yrði 
afstýrt ranglæti því, sem lækna-
stjettin hefði verið beitt. 

gestum en þeim, sem vildu 
sætta sig við óbrotið tjaldlíf í 
nokkra daga. 

Engu væri enn ráðið til lykta 
um tilhögunina í einstökum 
greinum. En hátíðin ætti að 
hefjast á helgunardag Alþingis, 
sem bæri næsta ár upp á fimtu-
daginn 26. júní og ætti að 
standa til laugardagskveíds 28. 
júní. Yrði fyrst guðsþjónusta 
og mundi biskup landsins stíga 
í sjálfgerðan ræðustól, sem 
væri í gjánni norðan af fossin-
um. Við þá guðsþjónustu yrði 
algengur safnaðarsöngur og 
yrði sungið einraddað. Væri svo 
til ætlast að sem flestir af 
mannsöfnuðinum tæki undir 
sönginn. Yfirleitt væri tilætlun-
in sú að landsmenn yrðu á há-
tíðinni sem þát t takendur frem-
ur en áhorfendur. Til þessarar 
guðsþjónustu mundi gengið í 
skrúðgöngu og mundi konung-
ur og landstjórn ganga fyrir, 
þá klerkar í fullum rkrúða, 
síðan þingmenn og gestir og þá 
allur almenningur. Mundi hvert 
sýslu- og bæjarfjelag ganga 
undir merki sínu og einstök 
fjelðg innan þeirra fylkinga 
undir fjelagsmerkjum. 

Að lokinni guðsþjónustu 
mundi forsætisráðherra kynna 
gesti. 

Nefndin bar síðan fram þá 
tillögu, að læknar kysi embætta-
veitinganefnd. — Segir Lælcna-
blaðið (júlí—ágúst) svo frá 
þessu: 

„Guðm. Hannesson hafði orð 
fyrir nefndarmönnum. Taldi 
hann litil likindi til þess, að á-
skoranir eða yfirlýsingar til 
heilbrigðisstjórnarinnar kæmi 
að miklu haldi. Hinsvegar væri 
það ekki ólíklegt, að Læknafje-
lag íslands gæti borið hönd fyrir 
höfuð sjer, meðan svo stæði, að 
tillögur landlæknis væru virtar 
að vettugi. Mætti t. d. krefjast 
þess af.fjelagsmönnum, að allar 
umsóknir um embætti væru þvi 
skilyiði bundnar, að farið væri 
eftir tillögum landlæknis. Þó 
væri ýmsir agnúar á þessu, því 
að stjórnin gæti þröngvað kosti 
landlæknis á ýmsan hátt, jafn-
vel sett hann af og tekið annan, 
sem færi í öllu að vilja stjórn-
arinnar. Nefndin hefði þvi orðið 
ið sammála um, að heppilegra 
væri að stofna embættanefnd, 
skipaða læknum, sem allar um-
sóknir gengi til, og hefði hún 
vald til að velja úr eina eða 
fleiri, sem gengju til veitinga-
valdsins. Kæmi hún þá að 
nokkru í stað landlæknis. Að 
sjálfsögðu yrði að bera þetta 
mál undir lækna landsins, og fá 
skriflegt samþykki þeirra. Þó 
hef ði það ekki vakað fyrir 
nefndinni, að slík skipun á em-
bættaveitingum yrði til fram-
búðar, fremur en verkast vildi, 
heldur væri hún neijðaivörn, 
meðan það ástand hjeldist sem 
nú er (leturbr. h jer ) . Að minsta 
kosti liti hann sjálfur þannig á 
málið. Slík embættanefnd yrði 
að sjálfsögðu að gæta fullrar 
sanngirni í garð almennings og 
yfirvalda, jafnframt því sem 
hún hugsaði um hag stjettar-
innar. Almenningsheill yrði ætíð 
að meta mest". 

Síðan samþykti fundurinn 
með öllum atkvæðum — nema 

Þá yrði gengið til Lögbergs. 
Mundi Þingvallakórið syngja: 
„Ó, guð vors lands", en forsæt-
isráðherra siðan halda stutta 
ræðu. Að því loknu yrði sung-
inn fyrri hluti hátiðaljóðanna. 
Því næst yrði þingfundur 
settur og mundi þá forseti sam-
einaðs þings halda ræðu. Yrði 
það þýðingamesta ræða hátíða-
haldanna. Síðan yrði sungin 
siðari hluti hátíðaljóðanna og 
að því loknu.matarhl je . 

Klukkan hálf þrjú yrði aftur 
gengið til Lögbergs. Mundu þá 
fulltrúar erlendra ríkja flytja 
kveðjur lands SÍIÍS í örstuttum 
ræðum en fáni hvers lands 
dreginn að hún um leið og 
fulltrúi þess gengi fram. 

Klukkan 4 yrði söguleg sýn-
ing og mundu þeir Sigurður 
Nordal og Ólafur Lárusson ráða 
efninu en Haraldur Björnsson 
leikari sjá um' sýninguna. 

Þá yrðu sögulegir hljómleik-
ar með kvæðalögum o. þ h., 

Næsti dagur mundi hefjast 
með veðreiðum í Bolabás. Kl. 2 
yrði þingfundur og þá samþykt 
einhver mikilsvarðandi löggjöf. 
Kl. 2% yrði Vestur-íslending-
um heilsað á Lögbergi. Kl. 3 
ríkisráðsfundur á Lögbergi, kl. 
4 nýtísku hljómleikar. Kl. 8 
um kvöldið yrði fimleikasýning. 
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landlæknis, sem greiddi ekki at-
kvæði —, að leita undirtekta 
allra islenskra lækna um tillögu 
nefndarinnar. 

Undirtektirnar urðu þær, að 
um 90 % af öllum islenskum 
læknum kusu nefndarmenn. 

Dómsmálaráðherrann skrifar 
smáklausu um þessi samtök is-
lensku læknastjettarinnar og tel-
ur þau að eins samblástur „em-
bættislausra lækna í Reykjavík". 
En sannleikurinn er sá að allir 
hjeraðslæknar á landinu — að 
undanteknum þremm% hafa tek-
ið þátt í nefndarkosningunni. 

Þriðja daginn yrði þingfund-
ur og þingslit. Lesin skeyti o. 
fl. Fimleikasýning 200 manna. 
Söngur landkórsins. Kl. 7 yrði 
hátíðinni slitið af forsætisráðh. 

Á hverju kvöldi væri gert ráð 
fyrir hjeraðsfundum og til 
skemtunar yrði bændaglímur, 
vikivakadans, bjargsig, r ímna-
kveðskapur og aðrar þjóðlegar 
íþróttir. 

Þetta væri auðvitað aðeins 
uppástungur en ræðumaður 
taldi líklegt að hátíðahöldunum 
yrði hagað sem líkast því, sem 
að ofan greinir. 

Um hátíðahöldin í Reykjavík 
upplýsti Kjaran, að gert væri 
ráð fyrir heimilisiðnaðarsýn-
ingu og listasýningu. 

Þá fór ræðumaður flokkrum 
orðum um kostnaðinn og kvað 
hann að vísu mundu verða 
mikinn, en mikið mundi einnig 
fást í aðra hönd. Hefði nefndin 
ýms ráð til þess, en þó er ekki 
ætlunin að rekja þau hjer. En 
þótt útlegður kostnaður yrði 
mikill, þá væri þess að gæta að 
þetta væri h in stórfeldasta aug-
lýsing fyrir íslensku þjóðina, 
sem hugsast gæti. Þvi bæri 
hverjum góðum Islending að 
gera sitt til að hátíðin færi sem 
best. 

Munu þess fá dæmi, að heil 
stjett manna hafi risið upp til 
þess að mótmæla jafn einróma 
ranglæti veitingavaldsins og 
læknarnir hafa gert hjer. 

Yfirfræðslumálastjóri. 

Sú saga gengur um bæinn 
og er höfð eftir Sigurði nckkr-
um Einarssyni, sem klerkur 
var í Flatey ekki alls fyrir 
löngu, að hann sje yfirfræðslu-
málastjóri hjer á landi, til þess 
skikkaður af mentamálaráð-
herranum að hafa eftirlit með 
kenslu í skólum sem rikis-
styrks njóta. Mönnum hefir 
gengið illa að trúa sögunni og 
haldið að þetta væri bara grobb 
og mannalæti úr Sigurði þess-
um, þvi að hann er talinn of-
láti mikill. Fræðslumálastjór-
inn var spurður um „þetta, en 
hann varðist allra frjetta. 

En þó mun þetta satt vera, 
hvað sem veldur. Menn vita 
ekki til þess að fræðslumála-
stjórinn hafi gert sig sekan í 
neinni vanrækslu í embætti 
sínu. Hefði þá og rjettara verið 
að ljetta af honum einhverjum 
inkai törfum, heldur en að 
stofmi nýtt embætti. Menn vita 
heláin ekki til þess að menta-
málaráðherrann elski Ásgeir 
svo heitt, að hann, vilji þess-
vegria ljetta af honum störfum. 
Ef svo er þá leyna báðir ástinni 
vel. Menn vita yfirleitt ekki til 
þess, að sú hlijðm sem að Ás-
geiri snýr gefi nokkurt tilefni 
til stofnunar þessa nýja starfs. 

En þó erfitt verði að benda á 
að Ásgeir Ásgeirsson hafi gefið 
nokkurt tilefni til þessarar 
ráðstöfunar þá verður þó lík-
lega enn erfiðara að benda á 
kqsti Sigurðar. Þegar Sigurður 
þessi var í kjöri af hálfu Fram-
sóknar í Barðastrandasýslu við 

siðustu kosningar sagði einn af 
merkustu mönnum Framsókn-
ar, fyrverandi þingmaður, að 
þetta væri mesta hneyksli, sem 
flokkinn hefði hent. Er þetta 
álit Framsóknarmannsins víst 
nokkuð alment á Sigurði. Hefir 
þessi klerkvígði lihleysingí 
flækst flokka á milli hjer á 
landi, en hröklast úr hverjum 
sæmilegum fjelagsskap með lít-
illi sæmd, og þykir vanta til-
finnanlega „strerigi í brjóstið". 
En slíkar plöntur þykja sóma 
sjer vel i jurtagarði herrans frá 
Hriflu. 

Undirjónas og 
stúdentarnir. 

Það er ekki litil vonskan i 
Undirjónasi við stjorn stú-
dentafjelagsins, af því að h ú n 
neyddi hann til að taka leið-
rjettingu út af frásögn Tímans 
af stúdentafundinum um rek-
torsembætið. 

Undirjónas er að snúa upp 
á sig af því að honum hafði 
ekki verið boðið á þennan fund. 
En hingað til hefir ekki þurft 
að bjóða honum á stúdenta-
fundi, þó hann hafi setið þar, 
því hann hefir fylgt húsbónda 
sínum eiris og rakkinn eigand-
anum. Undirjónas er lika við-
kunnasta boðflenna, sem til er 
hjer á landi, svo allra manna 
sist getur hann afsakað fjar-
veru sína með því að honum 
hafi ekki verið boðið. 

Þeir Tímanafnarnir hafa nú 
fundið það út að hvergi megi 
ræða slík mál sem setningu 
Pálma Hannes.sonar nema í 
blöðum og á Alþingi. Hvað hef-
ir nú komið þeim á slíka skoð-
um? Fyrir tveim árum siðan 
'voru báðir á stúdentafundi og 
var þá ekkert talað um að 
hvergi mætti ræða skólamál 
nema á Alþingi og í blöðunum. 
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