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Margrét 2.
Framhald af bls. 1. .
.fylgdl Margréti o g . skýrði fyrir
Jhetnini það sern fyrir augu bar.
JBörnin virtust mjög feimiin og
auðséð að mörg þau minni yoru'
alýeg hissa á umstanginu og
horfðii stórum undrunaraugum á
'fólikið.

prins
frá
Véötmanhiáéýjuin,
korou þau Margrét ekki fýrr en
'tí'U mínútum síðár.
Borgarstjóri, Birgír ísíeifur
Gunnafsson, og kona
fi'ans'frú
Sonja Bachman og forseti borgarstjórnar, G ísli Halldórsson, og
kona hans frú Margrjet tóku á
„Hvað heitir þú," spurði Mar- móti drottningunni og Henrik
grét litla telpu, en sú lHla beit þrins og fylgdu þeirn til sætis
bara á vörina og leit niður fyrir við háborðið.
Milii 40 óg 50 manns sátu þetta
sig.
'*> Þegar Margrét gekk að rumi hádegisverðarboð, og flutti borgtveggja til þirggja ára dféhgs, afs'tjófi avarp, sem birt er á bls.
sem hélt á Islenzkufn fána, lagði 17 hér í biaðinú.
'HKÉaa fánann yfir andlitið á sér
og Deit ekki upjr. Þegar Margrét HEIMSÓKNÍNNI LOKH>
Heimsókn Margrétar aranarrar
* m a S rúmi nokkurra mánaða
a
-garaais barns, stóðst hún ekki og Henriks prins átti svo & ljúka
mátið og strauk því og sagði: í gærkvöldi. Kl. 16,00 héidu þau
móttöku fyrir danska þegna á
■,,0, tTvád hun er söd."
Heimsóknin i Hringinn stóð í Islandi I húsi Frímúrarareglunn
•u.-þ; b. hálftíma en að henni lok- ar en héldu síðan kl. 17,00 niður
inni, « n kl. 11.30, hélt Mafgrét a ð h ö f n þar sem þau stigu um
svo aftur tiii Ráðherrabústaðar- borð í snekkju sirva Danneborg.
Klukkan 20,00 var svo áætlað
að að drottningln héldi kvöldyerð um borð í Danneborg en kl.
HADEGISVERDUR
23,00 átti svo heimsókninni form
BORGARSTJÓRANS
lega að vera lokið, og átti Danne
■•■ Borgarstjórimn í Reykjavík
'hélt hádegisverð að Kjarvalsstöð- borg þá að láta úr höfn.
(Blaðið fer svo snemma I
<um til heiðurs Danadrottningú og
'Henrik prins. Á matseðKnum var prentun á laugardögum að ekki
vorsalat, hýr lax méð hollénzkri er hægt að skýra nánar frá-brott
sósu, pöninukökur með rjómá óg förinni í dag).
kaffi. Með þessu var 'veitt G 'ordon Rouge Brut, Cómmendador,
Jooníak eða líkjör.
VeizJlugestir voru mættir kl.
13.30, þegar Knud Heinesen,
memntamálaráðherra Dana og
fylgdarmaður drottningar í þessari ferð og frú komu að Kjarvals
9töðum. Stuttu síðar komu forsetahjóni'in, Kristján Eldjám og
frú Halldóra Eldjárn. Vegna
seiinikunar á flugvél Henriks

Og svo fáum við meira frá Dönum, segir Jónas og drottningin brosir.

INNLENT

Myndir ef tir Gunnlaug Scheving
og samtímamenn hans
— á Kjarvalsstöðum
SUMARSÝNING '73 nefnist sýn
ing nokknrra listamanna, sem
búið er að setja upp á Kjarvalsstöðum á Miklatúni, og var sýningin opnnð á siinnudagínn kl.
4.
Á sýningunni eru málverk úr
einkasafni dr. G unnlaugs Þórðarsonar, eftir G unnlaug Ó. Schev
ing, olíumyndir, vatnslita- og
klippmyndir, alls 33 myndir. —
Einnig eru málverk eftir 14 aðra
listamenn og samtímamenn G unn
laugs Ó. Scheving, sem lítið hafa
sýnt opinberlega yfirleitt.

er Finnur Jónsson, og yngsti Hall
steinn Sigurðsson. Þá eru verk
eitir S'grúnu G uðmundsdóttur,
Guðmund
Benediktsson,
Jón
Benediktsson, Steinþór Sigurðsson, G uðmundu Andrésdóttur,
Braga Ásgeirsson, Hjörleif Sigurðsson, Örlyg Sigurðsson, Þorvald Skúlason, Ragnheiði Jónsdóttur Briem og Sigurjón Ólafsson, þar af tvær i einkaeign dr.
Gunnlaugs Þórðarsonar. G unnlauigur sagðist hafa keypt fyrstu
myndina eftir Scheving á samsýn

ingu Þorvalds Skúlasonar og
Gunnlaugs Scheving, sem háldin
var í G rænmetisskálanum svokallaða, árið 1041. G unnlaugtir
hafði mikið dálæti á listaman.n
ihum, og með þeim hélzt 30 ára
vinátta. Þrjár myndir eftir Schev
ing frá 1941 eru á sýningunni og
tvær, sem voru á Septembefsýn
ingunni 1947.
Sumarsýningin á Kjarvalsstöð
um verður opin þennan mánuð,
daglega frá kl. 14—22, nema á
mánudögum, þá er lokað. Margar
myndir eru til sölu, og aðgang
ur ókeypis.
Þess má geta, að Kjarvalssýningin er einnig opln daglega frá
kl. 14—22.

5 manna fjölskylda
missir heimili sitt

Valtýr Pétursson, talsmaður
sýningarnefndar, sagði, að með
þessari s ý n n g u , væri verið að
reyna að marka stefnu hússins.
Það væri von sýningarnefndar,
að unnt væri að fá árlega fram
myndir úr einkasöfnum til sýn
ingar fyrir almenning, sem að öðr
um kost kæmu aldrei fyrir alReyðarfiirði, 7. júilfi.
gærkvöldl. fbúðarhúsið FramI'TMM manna fjölskylda missti tíðin brann til kaldra kola án
menningssjónir.
Elzti sýnandinn á sýningunni hér heimili sitt í eldsvoða í þess að slökkviliðið fengi við
neitt ráðið, og litlu sem engu
var hægt að bjarg-a af inna.nstokksmimum.

— í eldsvoða á Reyðarfirði

Sýnd kvikmynd af
konungskomu 1907

Menntamálaráðherrarnir

Knud Heinesen og Magnús Torfi Ólafsson skoða handritin.

Nýtt sjálfstœðishús
SjálfboÖcliða

vantar

vinnu við hið nýja
á mótum Bolholts

í

b
y gginga-

sjáifsfœðishús
og Skipholts

kl.

8-12 árdegis og kl. 2 - 6 siðdegis í dag

í VEIZLU bæjarstjórnar Akureyrar til heiðurs Danadrottningu og manni hennar
a<J Hótel KEA í fyrrakvöld
var sýnd kvikmynd frá komu
Friðriks koimngs áttunda,
langafa Margrétar drottningar, til Akureyrar 1907.
Sýning myndariininiar tók
um 4—5 mínútur og vakti
geysi athygli þeirra sem á
horfðu. Margrét drottning virt
ist mjög hriflin af þessari kvik
mynd. Kvikmyndin var sýnd
í fremra sal á aninarri hæð
Hótels KEA og var tjaldi kom
ið fyrir í saimim fyrir framan drottniinguma. Kom sýnimg
myndarinnar
veizlugestum
sikemmtilega á óvart, en óvíst
var lengí vel hvort takast

mundi að koma myndinni í
sýniingarhæft horf fyrir veizl
una.
Kvi'kmynd þessi, sem tekin
var á handsnúna vél, mun
vera með elzbu kvikmyndum,
sem teknar hafa verið hér á
landi. Sagði Bjarni Einarsson,
bæjarstjóri á Akureyri, Morg
unblaðinu i gær, að kvi'kmynd
in væri í eigu Akureyrarbæjar
og geymd í myndasafni bæjarins, en hann kvaðst telja að
annað etntak væri ti! í eigu
dönsku konungsfjölskyldunnar. í myndinni sést m. a. Matt
hías Jochumsson skáld í ræðustól. Á Akureyri er nú verið
að taka he!mildarkvi'kmynd
um bæimn og verður þesisi
mynd felld inin i þá mynd.

Húsið Framtíðlin er steiinhús
og stendur í miðjum bænum,
sennlMega eiitt af þrerwur elzitu
húsiunum hér á Reyðarfirði.
Menn urðu varir vi'ð að eldur
kom upp í því um tíu leytið í
gærkvöldii, og skiptii engum 'togum — eMur'inin breidÆst Ört út
þrátt fyriir tiilrauinir slökkviiM'ðsiinis til að hefta útbreiðsl'U eldsiins. Stianda nú aðeiins steinveggirnir eflfiir.
Fimm mainina fjölskyMa bjó í
Fram'tlíðininii, og bjargaðisit sumt
af því nauðuglega út, t.a.m. varð
ungur pilitur að bjarga sér með
því að stökkva út um gkigga.
Fólkið hefur orðið fyrtir mliklrj
tjóni, þair sem Wtlu sem engu
varð bjargað af imnanstokksmunum.
Upptök eldsiinis hafa ekki verið að fulilai raintnisökuð, en þó er
taiMð að kviknaið hafii í út frá
rafmamgsioftnii.
— Fréttaritari.

