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Sögusýningin
sett á svið

Frá vinstri: Sölvá P atursson kona P áls bónda f Kirkjubæ, P áll, Ingrið Dalsgarð kona Jóannisar sem
stendur lengst til hægri. Myndin var tekin á Skólavörðustfg f gær.

Færeyskir bændur kanna
rekstur mjólkurbúa og
sláturhúsa á ísafirði
Rabbað við P ál bónda í Kirkjubæ
PÁLL P atursson bóndi á Kirkjubæ f Færeyjum og Jóannis Dalsgarð búfræðingur eru f heimsókn
á tslandi um þessar mundir til
þess að kynna sér rekstur og uppbyggingu mjólkurbúa og slátur-

Sífelld
rigning
Djúpavogur, 17. september.
HÉR hefur rignt mikið að undanförnu og enn virðist ekkert ætla
að stytta upp. Að vonum er fólk
orðið nokkuð leitt á þessari miklu
rigningu. Slátrun er nú að hefjast
í frystihúsinu, en ekki er vitað
hve mörgu fé verður slátrað að
þessu sinni. I fyrra var slátrað
hér 11 þús. fjár.
A meðan sláturtíðin varir,
stöðvast öll vinna í frystihúsinu
við fiskvinnslu, en sá fiskur sem
berst nú að landi er saltaður og
verður svo fram yfir sláturtíð.
Mikið er um byggingar hér á
staðnum, þar á meðal er verið að
hyggja nýtt frystihús. Þá eru
nokkur einbýlishús í smiðum.
— F réttaritari.

Skeytaog símtalagjöld hækka
Póst- og símamálastjórnin hefur auglýst hækkun á skeyta- og
símtalagjöldum til útlanda. Nú
kostar skeyti pr. orð til Danmerkur kr. 22, símtöl pr. mín. kr. 216
og telex pr. mfn. kr. 54. Til Bandaríkjanna kostar nú skeyti pr. orð
kr. 64—74, sfmtöl kr. 572 pr. mín
og telex pr. mín kr. 321. Til
Englands kostar skeyti pr. orð nú
kr. 25, símtöl pr. mín kr. 198 og
telex pr. mín. kr. 50.

Kanadísk
sundlaug
rísá
Stokkseyri
Stokkseyri 15. sept.
UM þessar mundir er verið að
reisa á Stokkseyri sundlaug.
Sundlaugin, sem er 8x16 metrar
að stærð er innflutt frá Kanada.
Er hún úr plastdúk, en grindin er
úr stálblönduðu áli.
Laugin á að vera í nánd við
barnaskólann og er mjög fljótlegt
að koma henni upp.

húsa.Við röbbuðum við þá félaga
um ferð þeirra, en forsagan er sú
að fyrir tæpum tveimur árum
samþykkti Bóndafélag Færeyja
að hef ja könnun á þvf að byggja
upp rekstur mjólkur- og sláturhúsa, sem fram til þessa ho'ur
ávallt verið á vegum einstaka
bænda án nokkurrar heildarskipulagningar. Veitti Bóndafélagið peninga til þessara athugana og þeir P áll og Jðannis hafa
nú verið að kanna þessi mál, fyrst
f Noregi og sfðan hér á landi, en
Jóannis vinnur fyrir Jarðaráð
Færeyja. Hér á landi hafa þeir
haft samband við Búnaðarfélag
tslands og f gær ferðuðust þeir
um Vesturland, m.a. Borgarnes,
Hvanneyri og ýmsa bóndabæi þar
um slóðir til þess að kynna sér
þessi mál. Á morgun fara þeir
sfðan til Akureyrar og nágrennis
og einnig munu þeir kynna sér
rekstur mjólkurbúa og sláturhúsa á Suðurlandi og dreifingu á
þeirra vegum.
P.1I1 bóndi f Kirkjubæ hefur
umfangsmesta bú af öllum bænd-

um f Færeyjum, en hann er með
45 nautgripi og knappt 800 kindur þegar lömb eru talin með.
Hann kvað vanta stðrlega sláturhús í Færeyjum og yrði það að
geta tekið um 25000 kindur til
slátrunar. Um 150 bændur eru f
Bóndafélagi Færeyja, en alls eru
um 300 bændur f Færeyjum, sem
stunda meiri eða minni búskap.
„Við framleiðum um 4,5 millj
lftra af mjólk á ári, sagði Jðannis,
„eða um 100 Iftra á hvern fbúa á
sama tfma og fslenzkir bændur
framleiða um 400 lftra á hvern
fbúa," Þvf þarf að flytja inn
mjólk og mjðlkurafurðir til Færeyja og kemur það mest frá Danmörku. Danir byggja sfna sölu á
afsláttarverði, en mjólkin er ekki
góð. Eins er flutt inn kjöt og m.a.
voru flutt 200 tonn af lambakjöti
frá íslandi 8.1. ár. 1 Færeyjum eru
nú um 2500—3000 nautgripir og
72 þús. kindur eða um 125 þús.
þegar lömb eru meðtalin. Mjólkurkýr eru 1500.
Páll kvað bændur f Færeyjum
vonast til þess að mjölkurframleiðslan kæmist uppf6—7 millj.
lftra á ári innan tfðar, en þörfina
kvað hann þð mun meiri.

UNDIRBUNINGUR fyrir sögusýninguna „Island — íslendingar,
sambúð lands og þjóðar í ellefu
aldir", hefur nú staðið yfir f nokkurn tíma í Kjarvalshúsinu á Seltjarnarnesi, en sýningin verður á
Kjarvalsstöðum 5. október til 17.
nóvember næstkomandi. I Kjarvalshúsinu á Seltjarnarnesi hefur
hópur ungra listamanna undir
stjórn Einars Hákonarsonar list
málara unnið af mikl.u kappifrá
því snemma f sumar við að undirbúa skreytingar, kort og útskýr
ingarspjöld fyrir sögusýninguna.
Sögusýningin er haldin á vegum Þjóðhátíðarnefndar 1974 í tilefni 1100 ára afmælis Islandsbyggðar og er liður i þjóðhátíðarhaldinu á árinu. Eins og heiti
sýningarinnar ber með sér, er tilgangur sýningarinnar að sýna
hvernig landsmenn hafa búið um
sig og farið með landið allt frá
landnámi. Sýningin er sambland
af náttúrufræði og sögu þjóðarinnar, en þó er ekki farið inn á
svið persónusögu, heldur er sagt
frá ástandinu hverju sinni.
Mikið verður af skemmtilega
hönnuðum kortum og spjöldum
sem sýna hvernig mannfólkið hefir þrifist í landinu í 11 aldir. Þá
verður mikið af ljósmyndum,
bæði gömlum og nýjum og meðal
annars verður sérdeild með ljós-

myndum f rá þjóðhátíðinni á Þingvöllum 28. júlí sl. Sýningin fylgir
tímatalinu, en leitast er við að
sýna þætti eins og t.d. húsagerðarsögu, hvernig landið er notað
hverju sinni, trúmái og kirkjustarfið, jarðfræði,
einokunarverzlunartimabilið, landflóttann
til N-Ameriku og m.fl.
Á sýningunni á Kjarvalsstöðum
verður auk þess boðið upp á allmarga fyrirlestra og þar verður
aðstaða fyrir kennara, sem vilja
skýra sýninguna sérstaklega fyrir
nemendum sinum. Gert er ráð
fyrir að skólar fái afnot af sögusýningunni
utan
venjulegs
sýningartíma, til þess að skólafólk
geti notið hennar í sem rfkustum
mæli.
Eins og fyrr segir, hefur Einar
Hákonarson listmálari séð að
mestu um undirbúning sögusýningarinnar, en hann hefur haft
fjölda sérfræðinga frá hinum
ýmsu stof nunum og skólum landsins sér til aðstoðar og ráðleggingar. Með Einari hafa starfað Elías
Sigurðsson
teiknari,
Gunnar
Steinþórsson teiknari, Ólöf Árnadóttir teiknari, Guðbjartur Kristófersson kennari og Helgi Skúli
Kjartansson sagnfræðingur. Mats
Wibe Lund ljósmyndari hefur séð
um undirbúning ljósmyndanna,
sem notaðar verða.

Að starf i við undirbúning sýningarinnar.

100 ára afmæli Isafoldar:
— Ætljtirö vor liellr i suti.ar fttl uð faKna rnerklle^um viðbtirði, tn merkilegitm, ao Itaoa fitinst ekkt pctio i sfjc.li nokkttrs lan.ls eftn nokknrrar l.Jóöar. l>aö er J>vl cngin rnröa. þótt
þcss
viftlmrlti, l.iistiiiil-í.ra-afroæli þjúoar vorrur, liall verið
mikilt taitinur cellott. t'jatllioiian hvita, cr brutnir cinmann
itjcr við licimsknut norðtir, fleslum ókunii, og cinkií virö, liefir
1 sttmar verið n ltvers mnnns vðrum, 0« skúltl oij málskoruniiar
um viða verðld kt'ppit hvor við annan nö róina lolstir licnnor.
l'rændnr vorir og vinir liafu riykkrl að oss ttr ðllnm áttiim til
þess að tjá oss sainfögttuð sinn og bcra frnni liamingjuóskir
oss til lianda itm þitsund ár þatt, cr I liðnd fara. Svo scnt nð
iikimlum ricötir, luifniii vjer Islendincar sjnlllr fagnað þessuni
viðburði st'm bett vjer kunnum, og lirtfðum fðng lil, og hvert
mannsbarn vor ú nieðal nolið afmu lisgleðinnar með fjori og
áhuga.
En jnfofraint gleðinni bcfir 'l hrjósli livcrs góðs Islendings hteitl sjer harmvtv ivt at tilvjnvtnjtju og ejmdsrhai; a'ttjarðnr bans, og margnr póður drengur hcfur enntisl slrcngt þcss
heit, að verja ttlli.ni mntli sinom III þess að viunu að viðrcisn
heunar lir finanú ðrbirgður og ðstjóroar.
F.n, þðll nndinii sje rcíðiihiiinn, er holdið veikt. |>að fjsir
jafnnn i liið gnmla flcl ðmennsku og nhngnlejsls, og ofurselur
sig úiinuðarnki cigingirni, siitidurlviiitis og lortrvggni.
Við slikno ðvin vcrðor að beita niegiinm swriogum, og
það að staönldri. Ileitu menn landsing og inðllarstuljiar þjóðarinnar eiga að láta hann hcvrn rödtl sina, livetja Ijðinn og
tjrva til alorkn og tnanndáðar, og lcggjn á ráðln til þess að
rramkviconlirnnr bcri scm besla ávcxti. Og þcir sem á þessati þjo&hatið liat.v svaviit i anda í tústhvaiðtatitg tit þess oð
verjn kröþluni siniitn fóslurjðiö vorri til viCreisnnr og framfara,
luirfa að gclu talnst viö ng horiö sainatt ráð sin.
Á þesso slrjálhyggða og lorfrera lantli cru hrjcrnrkiþti að
kalla eioa ráðiö til þcss að gcla Iniusl við. Mi crn blöðin,
sem svo erti nefnd, cinkai-gðð og betiliig brjefnskipti. |)au
cru eins konnr opio brjcf, ckki frú kaiisclliiiiu, lieldurtrð þjóðioni og 111 þjððarinnar, <frá ðllnm lil allra<.
.ISAI'OI.I). & að vcröa þjOðblað i þeim skilnlngi, er nð
henliim vjer á, ekki eiiiungis blað f v r i r þjóðina, hcldur og frá
þjðöiniii, orðsending frn þeim múnutitn meðnl heunur, sem best
eru farir tim ng flnna lijit sjer hvbl til að leggja lunduni slnnm lioll vúð t>g tvirða þá wnv það sem þeinv et þarftegt nð vita,
einktim i þeim efnutn, e* liila að vcrklegum frainfðrum þjðð-

lNlaiid<4 íiiiimf.
F.yja stemlnr upp úr jjo
eiu i iiurðursa.minn,
ber n Uöfði lijiirluii snjó,
luiin mutllí griL.iuiii).
llana drottiun blán lijý
ln'lli mn millið furðuin,
i'nii liana súltutn t-jú,
tvi> liún »lieoi i iskorQuui.

arinnnr, eða þa að skcinmla mðnuutn á fallegan lnilt. Slarf
ritstjðrnnrinnnr eetti þvl ckki að þuría að vera aunað eu nð sja
uin, að hlaðið fieri lescndum slnum sem minnst uf þvl, ee
cngino frððlcikur eðu gngn cða skemmlun er f. Leggi Inndimenn slíka raikt við þjóðhatiðarhacn þetta, er mtkil von að
það tlafni.

Alþingiskosningarnar í haust.
( kosningum til glþitigis höfum vjer íslendingarmargiínni*
bnkað oss mikið tjón með tómhsli voru og áhngnleyii. Til
málsbóta oss liörum vjer talið, að alþingi vsri ekki nema riðgjafarþing; nú vnri ráðum þes> enginn gaumur geQnn, og
mirttí þvi ítanda h sama, livorl þau væri góð eða ill, viturleg
eða fivlílcg. l:n þessi áBtsSa er bæoi ill og ■ V-■ ki,. sem hverjum mantii er auoftwU, þdll tfcVi Iðíwm vjei aíl útlwle, það,
iTní.i verour lienni mi ekki komið við hjcðau af, úr þvi alþingi
er búið að (a L ■, ■; .■,!.■,.■,.iM
fa m , m ° r ^nemml að f.ira að
lilakka lil nð sjá inikla iis k kjorfundiim til ntþingis. Meuu eru
þegar fnroir að liúa sjcr til aðra afsökun til þets að h-MMWl
IIJ.I að rækja þú þ^vðiilijarmikhi skyidu síns, aö nola sem beit
kosningarrjelt sinn, eða þeir nota i rauninui sðmu usticðuna
og aður, cn vikja henni að eins ofur lltið við. þeir aegja, að
vald það, cr alþingi sje veilt 1 stjórnarskrauni njju, sje svo
hriöilega lilið og rýrt, ott Btjórniii ( Kaupmanuahöfn (ráögjafinn islenzki) hafi bsði togl ug hagldir epiir sem áður. Lu
þólt þetta sjc hverju orði sannara, svo sem bver maður sjer,
i t n les stjúrntvTskTána otan i kjoiinn, þív \er5wt þ6 eig, botiti
& múli i '■. að i.t.'i'i.ií.imirti er tiorum mun meiri vandi a liOndum við löcpjafarþing en raögjftfar. Tillögum ráðgefandi þings
þykitit fljórnin ekki þurfa nð fura ejitir fremur en lienni Itzt;
en lil þess að lirjíiia á bak aptur vilja IðggjararþingB þnrf
mikta fvTÍrhofu. Kina raðið fyrir stjúrniua lil þess uð koma
fram tínum vilja með lnrgu múli er því að búa svo um hnúlaua, að tillógtir þingsins geli vnrla orðlð Oðru v(si cn lienni
likar. ( þvi skyui er heliningur efri dejldar alþingis lálinn vera
kontingkjórinu, og Jafuframt byggt upp a lið af 2—3 lirteðum
þjóðkjurnum, samkva?ml ]ni sem reyiiU licfur oð tindanfumo.
í.engra en þclta þarf ekki aB fara Vtl þess oð íja, aÖ oss
muni ekki vanþúrf á að sa.kja rskilega Kj6rfundi I hausl. Oss
ÍÍcnn liljóta að vakna á hverjnm hm,
þnð hcimtar að vjcr vinnum,
fvo fjíill og dalir llnnist æ
með frelnisroða A kinnum.
"'.■;i er hvað ';•. y. ann þjer IieÍU
ísafoldin hvila;
af þjer skul mig ekki neitl
og ekki dauðinn slita.

IKar i heimi liittist ey
i liiitulli'i.'ii klirðum?
ug Jiessi fagra fjallnmry
:i Ijörtigl Llúð í a-'ðum.

Ulcssi gnð þig Old og ar,
eins þa móti gengur,
i þiisund siuiium þiisund ár
og þiisund fioniirn lengiir.

tjg lijartaö, það er eldur einn,
SIMII ulilri'i [líirf að glteða;
lnar cr lil svo hiirður DtBlDD
að liún kimm eigi' að Jjra-ða'^

þcsía múður minnar skál
mim jeg drekka lótna;
lúlið þvi meö lífl ug sal
lofsCng licnnar hljóma.

Vðar móðir eins og nu'n
Isnfnlil luin heilir,
a fjólUim liennar frelsið skm
OJÍ ItXtill ofaní svcitir.

H.in mun taka undir enn
mi'ð cldfjiMlunum stnuui
• Fagnið Jijer nú, frjálsir menn,
frelíiídeul minurnl*
f. Ö.

„Ekki einungis
fyrir þjóðina heldur og frá henni"
A MORGUN, 19. sept. eru lidin
100 ár frá þvf að blaðið tsafold
hóf göngu sfna, en þad var um
langt árabil sterkasta aflið i
fslenzkri stjórnmála- og þjóðmálabaráttu. Isafold var lengi
fylgirit með Morgunblaðinu og
kom þá út vikulega eða þar til
tsafold flutti til Akureyrar
fyrir um það bil áratug og kom
út undir nafninu íslendingurtsafold. Hefur það blað hætt
göngu siimi, en tslendingur
kemur út reglulega.
Meðal ritstjóra
lsafoldar
voru Björn Jónsson, Grfmur
Thomsen, Einar Hjörleifsson,
Olafur Rósinkranz og Olafur
Björnsson. Meðfylgjandi mynd
er af forsfðu fyrsta blaðs tsafoldar 19. sept. 1874 og í leiðara
þar er stefna blaðsins m.a.
skýrð með eftirfarandi orðum:
„Beztu menn landsins og
máttarstólpar þjóðarinnar eiga
að láta hana heyra rödd sfna,
hvetja lýðinn og örva til atorku
og manndáðar, og leggja á ráðin

til þess að framkvæmdirnar
beri sem bezta ávexti. Og þeir
sem á þessari þjóðhátíð hafa
svarizt í anda í fóstbræðralag
til þess að verja kröptum sinum
fósturjörð vorri til viðreisnar
og framfara, þurfa að geta talast við og borið saman ráð sín.
Á þessu strjálbyggða og torfæra landi eru brjefaskipti að
kalla eina ráðið til þess að geta
talast við. Nú eru blöðin, sem
svo eru nefnd, einkar-góð og
hentug brjefaskipti. Þau eru
eins konar opin brjef, ekki frá
kansellúnu, heldur frá þjöðinni
og til þjóðarinnar, „frá öllum
til allra".
„tSAFOLD" á að verða þjóðblað í þeim skilningi, er nú
bentum vjer á, ekki einungis
blað fyrir þjóðina, heldur og
frá þjóðinni, orðsending frá
þeim mönnum meðal hennar,
sem bezt eru f ærir um og finna
hjá sjer hvöt til að leggja löndum sínum holl ráð og fræða þá
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