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Önnur perlan
frá Víkingatímum
— s e m fi nnst í Suðurgötu 5
FVRIK hálfum mánuði fannst í
Bppgreftinum að Suðurgötu 5
perla frá víkingatímanum. Híin
e r önnur perlan, sem finnst
þarna, en hin fannst f fyrrasuraFornleifafræðingar

ákvarða perluna eftir gerð hewnar og fundarstað miðað við ðsku
)ag, sem þarna er.
P e r i u m a r voru notaðar til
skrauts hjá konum. í barmi
þeirra béngu siflfurspemmir og
Framhald á Ms. 31.
aldurs-

Flateyri:

Stoðunum
kippt undan
flugi Vængja
Flateyri, 27. ágúst.
SEM kunnugt er hefur Flugfélagið Vængir h.f. flogið til
Flateyrar og Þingeyrar undanfarin ár, an þess að hafa sérleyfi á flugi til J»ingeyrar. I»ega r svo fréttist að Flugfélag Islands hefði sótt um einkaleyfi
á farþegaflugi til Þingeyrar
sendi hreppsnefnd
Flateyrarhrepps, fyrrv. samgöngumálaráðherra svohljóðandi skeyti:
„Br.
samgöngumálaráðherra,
Hannibal Valdimarsson. Hreppsncfnd Flaiteyrarhrepps viiil hér
með skora á yður, að þér reynið
a ð sjá svo urni, að aðstaða
Vœngja h.f. verðd ekki á nedmn
hátt skert þamníg, að Vængir
h.f. geti ekki, hér eftir sem

Viðræður
við Vestur
Þjóðverja

hin.gað t!il haldiið uppi áæitiliuinarflugi til Ömumdarfjairðar, en sú
þjóniusta er byggðarlagirau. líísnauðsynleg." Þatita skeyti var
sent 28. júmi sl.
Svarskeyiti barst frá ráðherranum dagiinin eftir 29. júní og
var það svohJjöðamdii:
„Ráðuneytið hefur hvonki skert, né heí
ur í hyggju að skerða aðstöðu
Framhald á bhs. 31.

Kjöt h æ k k a r u m allt a ð 40%:

Kíló af súpukjöti kost
ar nú 283,00 krónur
Kjöt vantar í flestar verzlani r
í Rvík en nóg er ti l úti á landi
SUMARSLÁTRUN dUka hófst i
g æ r á Selfossi, Borgarnesi og &
Svalbarðsströnd, og á nýtt kjöt
þá að verða komið i veralanir í
dag. Verð á kjöti hækkar mikið
frá því í fyrra, en mun lækka
aftur 9. sept. nk.

AKVEÐIÐ er að viðræður um
íandhelgismálið
fari
fram í
J>ýzikalandi milli islemzku og vþýziku ríkisstjómarinnar í næstu
vikiu. Af íslands hálfu taka þátt
í umræðunium ráðherrarnir Lúð■vik Jósepsson, Einar Ágústssom
Inigi Tryggvason hjá Fram©g Magnús Torfi Ólafsson. Ekki leiðsliuráði landbúnaðarins sagði
e r vitað hverjir taka þátt i við- í gær, að fyrra verðtdmabilið yrði
ræðumum af háifu V-Þjóðverja. frá 29. ágúst tíí 8 september og

Voruskiptajöfnuðurinn:

Óhagstæður um 1300
milljónir króna
— var óhagstæður u m 80
millj. kr. í júlí
ÚTFLUTNINGUR landsmanna i
júJlmánuðd nam alls 2.296,7 millj.
ksr., en impflutnimigur nam 2.376,5
roillj. kr. Vöruskiptajöfnuðuriinn
við útlönd var þvi óhagstæður í
júlímánuði um 79,8 millj. kr.
í fréttatilkynninigu frá Hagstoftj Isdands seg:r, að fyrstu sjö
mántuði ársins hafi verið fluttar
út vofur fyrir alls 15-755,7 millj.
kr^ en imn fyrir 17.034,0 míHJ.

láfið í Stallaþorpi á Akureyri. — Sjá bls. 10.

kr. Vöruskiptajöfnuðurimn
er
þvi óhagistæður fyrstu sjö mánuði ársins um 1.278,3 mJllj. kr.
Ál og áJimelani var flutt út fyr
ir 343,8 millj. kr. í mánuðimum.
Inn voru fiuttar flugvélar fyrir
sjö miIJj. kr., til frarn'kvæimda
Lamdsvirkjumar voru fluttar imm
vörur fyrir 2,6 miíljónir kr. og
til íslenzka áiféiagsirns h.f. fyirir
1,1 miJljón króna.

1 fyrra kostaði súpukjöt aí
sumarslátruðurn dil'kum kr. 205,
kilóið og læri kr. 213,50. — Ingi
sagði þó, að þetta væri ekki alþað síðara frá 9. september fram veg raumhæfur
samanburður,
að haustsJ'á'trun.
þar sem verðtímabilici hefðu
Verð á helzfcu tegundum diika- skipzt öðruvisi i fyrra.
kjöts verður, sem hér segir, og
er þá miðað við 1. verðíilokk: —
Um kjötskortinm, sem verið
súpukjöt kr. 283,00 kílóið á fyrra hefur í Reykjavík, sagði Ingi,
verotímabiilniu og kr. 253,00 á bví að nokkuð væri enn til af kjöti í
siðara, læri heil eða niðurskorin landinu. Það væri reymidar gengKr. 292,00 á fyrra timabilinu og ið til þurrðar hjá þeimi verzJumkr. 263,00 á því síðara, hryggir uim, sem ekki hefðu verið svo for
kr. 299,00 kílóið á fyrra tímabil- sjálar að birgja sig upp. Þá væru
tau og kr. 270,00 á þvi síðaii, til hátt í tvö hundruð lestir a í
kótiiettur kr. 328,00 kiloið á ungnautakjöti, en litið væri til
fyrra ttmabJUnu og kr. 300,00 á af vinííslukjöti. K jöt ætti þó að
Framhald á bhs. 31.
því siðara.

(Ljósrn. Mbl.: Sv. P.)

Leitin að
Ara ber
ekki
árangur
Lífbeltin ski li n
ef tir í landi
LEIT að Ara Hermamnssymé,
seim drukkmaði í Hópimu í fyrra
dag var haldið áfram í gær, en
án áramigurs.
Fimm froskmenn hafa Jeitað í
vatninu og að auki hefiur verið
leiitað á níu bátum, þá hafa fjöru r verið gemginar, en talið er að
um 70 manns hafi tekið þátt i leit
inná í gær. Leitarveður var ág æ t t eft'.r hádegi i gær, og í dag
á að halda leit áfram.
Komið hefur í ljós að mennáirn
ir fóru á bátnujm ám björgumarvesta, fundust þau í landi eftir
að þeirra var sakniað.

HUNDRUÐ MILLJON
KRÓNA VERÐMÆTI
— á frímerkjasýni ngu á Kjarvalsstöðum
(Sjá grein um sýninguna
á bls. 14).
FRÍMERKIN, sem sýnd verða á
frímerkjasýningunni ISLANDIA
73, sem verið er að setja upp á
Kjarvalsstöðum, eru mettn á
hundnið miiljóna og segja knnn
ugir að ■ raun séu mörg merkin
ómetanleg, þar sem eigi er unnt
að bæta merkin, glatist þati. V&-

tryggingaupphæð sýningarmerkj
anna eru um 100 miiljónir isl.
króna, sem eflaust er allt of litil
fjárhæð, þar sem safn Svía
nokkurs, sem sýnir það á sýning
nnni, var tryggt á leið þess ttl
landsins fyrir rúmlega 43 millj.
króna.
Mörg merk frimerkjasofn eru
á sýníngunni og i heiðursdeild

sýna SÍT Athelstan Carö, Ambjörn Faik, sem er d'ulnefmi, Fol
mer östergaard og K imitzell Frö
strup. >á sýnir Póst- ag símamáliastjórn'in frímerkjasafn siitt,
þar á meðal safn Hams HaJei,
sem Póst- og simaimiála'Stjórnin
keypti árúð 1946 yfrir 115 þúsumd sænskar kiróniuir, sem á núFramhald á bls. 31.

