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Bókaspjall — fyrirlestur
á Gutenbergsýningimni
Næsti fyrirlesari á Guten
bergsýningunni að Kjarvalsstööum veröur Finnbogi Guðmundsson
landsbókavörður.
Hann flytur í kvöld 20. nóvember kl. 9 erindi það, sem hann
kallar Bókaspjall. Verður þar
rætt um bækur allt frá fornu
fari á íslandi og rifjuð upp
nokkur kunn og önnur e.t.v.
miður kunn dæmi, er lýsa viðhorfi Islendinga til bóka, jafnt
skrifaðra sem prentaðra. Þegar
prentlistin barst til landsins,
var bókagerð þeim á engan hátt
framandi, heldur einungis sú
tækni, er nú skyldi við hana
beitt.
Finnbogi rekur þráðinn frá
fyrri tíðar bókagerðarmönnum
til Guðbrands Þorlákssonar og
sýnir, hversu stórhugur biskups, er hann réðst í útgáfu
biblíunnar allrar á íslenzka
tungu, var í ætt við bókagerð
Jóns Hákonarsonar, er lét
skrifa Vatnshyrnu og Flateyjarbók og annarra hans líka.
I bókaspjalli Finnboga verður að lokum fjallað um nokkra
þjóðkunna skrifara, er rituðu í
kapp við prentlistina, litu á
hana sem keppinaut fremur en
ofjarl. En bóka verður ekki getið svo á Islandi að þáttur slfkra
manna sé ekki minnzt.
Fjölmenni var á fyrirlestri
Hafsteins
Guðmundssonar
prentmeistara á sunnudaginn,

er hann ræddi um gömlu prentverkin á tslandi. Gamla Gutenbergpressan
vekur
jafnan
mikla athygli sýningargesta,
enda þykir mönnum mikill
fengur að þeim prentblöðum,
ððru úr Gutenberg-biblíunni og
hinu með íslenzkum myndum
úr miðaldabók Olai Magnús,
sem menn fá gefins úr hendi
einkennisklædds pressumanns
í sýningarsal.
Mjög vönduð sýningarskrá
fylgir sýningunni og er þar rakinn, m.a. í myndum saga prentlistarinnar frá upphafi. Sýningarskrá þessi er hinn mesti kjörgripur.

GÓÐIR VINNINGAR A
GUTENBERGSYNINGU
Dregið var hjá borgarfógeta í
gær i fyrsta sinn í gestahappdrætti Gutenbergsýningarinnar. Upp komu númerin 1182,
Islenzkir þjððhættir, eftir Jónas frá Hrafnagili og 1037, I túninu heima, eftir Halldór Kiljan
Laxness. Næst verður dregið í
gestahappdrættinu á föstudagsmorgun, úr
aðgöngumiðum
þriðjudags til fimmtudags.
Að sýningunni lokinni verður
dregið úr öllum seldum happdrættirmiðum og er vinningurinn þá : Þjóðsögur Jóns Arnasonar (að verðmæti kr. 18. þúsund.)
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Skrifarastofa á miðöldum. Smámynd frá 1456.
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frá ítalíu
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Vegut til
verótryggingar
Gefinn hefur verið út nýr flokkur happdræt t isskuldabréfa ríkissjóðs, G flokkur, að fjárhæð
300 milljónir króna. Skal fé því,sem inn kemur
fyrir sölu bréfanna, varið t il varanlegrar
vegagerðar í landinu.
Teg. 6

Litur: Svart

Happdrættisskuldabréf ríkissjóðs eru endurgreidd að 10 árum liðnum með verðbót um i
hlutfalli við hækkun framfærsluvísit ölu.
Auk þess gildir hvert bréf sem happdræt t ismiði,
sem aldrei þarf að endumýja í 10 ár
Á hverju ári verður dregið um 942 vinninga að

fjárhæð 30 milljónir króna, og verður í fyrsta
skipti dregið 23. janúar n.k.
Vinningar á hverju ári skiptast sem hér segir:
6
6
130
800

vinningar
vinningar
vínningar
vinningar

á
á
á
á

kr. 1.000.000 = kr. 6.000.000
kr. 500.000 = kr. 3.000.000
kr. 100.000 = kr. 13.000.000
kr.
10.000 = kr. 8.000.000

Happdrættisskuldabréfin eru framtalsfrjáls og
vinningar, sem á þau falla,skattfrj álsir.

Happdrættísskuldabréfríkissjóðseru til sölu nú
Þau fást í bönkum og sparisjóðum um land allt og kosta 2000 krönur.
Teg. 1 1 1 8 Litur: Brúnt
Póstsendum

Skóverzlun
Þóröar
Péturssonar,
Kirkjustr. 8 v/Austurvöll
Sími14181
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