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Vinna. 1 
Stúlka óskast 

á Oðinsgötu 28. 
i vist nu þegí 

^RLENDAR SÍMFREGNIR 

Khöfn 11. scpt. FB. 
í»JÓS>VERJUM PAGNAÐ í 

<JENP. SPÁNVERJAR SEGJA 
* 0 ÚR ÞJÓÐABANDALAGINU-

Símað er frá Genf. að Þjóð' 
VerJtmi hafi verið tekið með mikl-
Ulu fögnuði á þingfundi þjóða-

?fcödalagsins. Stresemann hjelt 
ahi'ifau^ikla ræðu og lagði áherslu 
a Pað, ;i.ð samvinna meðal þjóð' 
a»na wr-ri besta tryggingin fyrir 
Því> að friðurinn í heiminura yrði 
varðveittur. Lofaði liann einlægsri 
?&nivinnu Þýskalands til þess að 
P«ida friðarraálunum áleiðis. — 
"t'iand hjelt snildarlega ræðu og 
Dfni5 Þjóðver.ja velkomna. 

flóa, líður nú öllum sæmilega. — Þá var Foeh spivður um, hvert 
Versnaði skipstjóranmn mjög í álit. hans væri á Mussolini. 
fyrradag, en í gær var liaim betri, Hann gfitði lítið úr gífuryrðu.n 
og áleit hekiiirinii, að liann vavi og hernaðartali Mnssoiini, leit sv.i 
úr allri hættu. — Einn þessára á. að stóryrði hans væru aíallegö 
þriggja. rifhrotnaði. Og va_ haim töluð til |>ess að hi.jmna í eyrur.i Sparið peninga! Látið venda 
fliittur í skipío í gær og liður vel. í.tabi. Þan yseru ekki aunað eu gamla yfirfrakkamim yðar, í stað-

Fjórði .niaðurinn veiktist í f'yirra- „nm sig sfáítur" fyrir attgtfiö Ért- inn fy-rir að kaupa nýjan. Við-

kvöld af lungnabólgu, eftir alt mennings heima fyrv'. gerðir og pressanir af hendi leyst-

volkið, eu var miklu hressari í I*m næstn styr.jöld fórust Foe.ii ar vel. og ódýrt. Fötin sótt og 
gær seinnipartinn. orð á þessa leið: -.send. Sehram, Ingólfsstræti 6. 

I — Ófriður getur brotist út hvc-

Fjöldi síldveiðiskipa lá inni á u æ r s e m (>r, og hvar seni er. En 
Hvammstanga í gær. Var norðan- þ ag extt er víst, hann verðnr ;egi-

stormur og ckki hægt að athafna \0gf:i cn nokkur úfriður hefir ver-

sig við síld. Menn vona, að cnn ið hingaö til. Sennilega verður bar 
muni síldin gefa sig til á Húna j S T llU>ira með 

c Tilkynningar. :i 
Dansskóli Sig. Guðmundssonar. 

v.jelum cn áður Dansæfing í kvöld í Iðnó, nppi 

Vifektftt. 9 
Verðlisti. Saum og tillegg _. 

fötum 70 krónur, á frökkum 65 
krónur. Blá cheviotsföt frá kr. 
165.00, frakkar frá kr. 100.00. 

Hreinsun og pressnn á íötum 
4,00, á frökkum kr. 2,50. — Guð" 
ste.inn Eyjólfsson, Laugaveg 34. 

flóa. stilt. 
va»r. Það verður vjelameimiugiii kl. 9. Mætið stundvíslega. 

NÆSTA STYRJÖLDIN. 

HVERNIG VERÐUR BARIST? 

Simað er frá Madrid, að Spánu l a u k 

aafi s ? n t . úrsögn sína úr þjóða' i 
?aödalaginu. 

SYNT YPIR ERMARSUND-

Símað e^ frá London, að frakk-

Heskur maður að nafni Michcl 
hafi s y n t yfir Ermarsund á ellefu 
*feadum. 

Frjettir víðsvegar að. 

scm sctur sinn svip á alt saman. 

EITURLOFTIÐ. | 
Og þó þjóðabandalagið hafi 

réynt að steinnia stigu í'yrir }iví. 
að nntað verði eiturloft í styrj-

öMuni, |>á er það opinbert leyn 1-

armál, að vcrið cr að gera til-

( raunir um allan heim, til þéss að 
. . . . , «."■-« i - i !••*•<; :framleiða eiturloft, er geti orðið 

Allir kannast við vhrhersholð- . , , „ ° 
. . ., , ,. , ,,-,■ sem áhrifamest og djoíullegast. 
mg.iann nukla, rranska marskalK-; . , 
inn Foch. I>ó nafn hans ymei á 
allra vörum síðari hluta heinis-

. . . , . , ... ■ ■ , :x engir noti eiturloft i styrjoldum. 
stvrraldarnniar, helir cigi bonð B . • 

"., .* , , »,• x ,,. •« þá ætti cins að vcra incgt að koma 
mikið á honum ettir ao órrionum *T 

Komið í Fatabiiðina. áðnr um 
þið festið kaup annarstaðar. 

ÁLIT FOCHS MARSKÁLKS. 
á einni af bestu jörðum næriiggj-

andi. — Semja þarf strax við 

JÓNAS H. JÓNSSON. 

Fari svo að hægt sje að útiloka 
það rneð alþjúðasamþyktum, að 

Kae-ran á Belgaiun. Rjettarhöld 
stóðu yfi,r á Siglufirði í allan gær' 
^S, ■ út af kæru varðskipsins 
"l'órs" á- Belgaum, fyrir land-

"elgisbrot. Var talið vafasamt, 
^vort togarinn yrði dæmdur. — 
^*ran bygðist, að sögn, á grun. 

eSar ,,I>c.r" kom að togaranum, | 
V a r hann í landhelgi, en ekki við 
VeiSar og veiðarfæri öll í lagi. —• 
^íösvegar " hafði varnnn verið 
blf l l lt, en þnvl veður 
^Sjöf, s v o varð.^kipinu 

*?Útaaml,wjr1. 

i;in ver 
og engin 

>óttj þetta 

snýst í suðaustrið. Þykknar í lofti 
og ge.ngur að með í'igningu und" 
ir kvöldið. 

Víðvarpig í dag: Kl. 11,15 Guðs-

þjónusta frá dómkirkjunni (sjera 
á því, að hægf, sje að banna notk- p r ið r ik Hallgrímsson). Kl. 2 síðd. 
un neinna vopna eða drápsað- gugsþjónusta frá fríkirkjunni (sr. 
ferða. j Árni Sigu.vðsson). Kl. 5 síðd. guðs" 

þjónusta frá dómkirk.iunni (sjera 
Bjarni Jónsson). Kl. 8 síðd. Veð-

sjer saman um," að hsetta öllu:u 
bardögum yfirleitt. — En meðan 
barist verður, hefi jeg enga t rú 

Dilkakjöt, frosið. fyi-sta fiokk^, 
úr Borgarfirði, fœst nú á 75 aara 
y>2 kgr. Áreiðanlcga ódýrasti. 
maturinn. Hf. ísbjörninn, sími 259 

Fyrst um sinn verður tekið á 
móti allskonar fatnaði til viðgerð-

er og pressunar, sömuleiðis límt og 
gert við regnkápur. Vönduð vinna. 
Alt sótt og sent heim aftur. G. B. 
Vikar. Sími 658. 

INýkomið í Fatabúðina. M'rkið 
og fallcgt úrval af karlmannsföt-

um og Yfirfri'ikkum. Rykkápxun, 
Regnkápum, Pcysum, Golftreyjum, 
Nærfatnaði, Sokkum, Hönskam, 
Kjólum, Kvenkápum. Vasaklútum, 
Axlaböndum. Skhrtam og alelags 
smávörum o. m. fl. 

af 
X.vlcjra birtist samta! við hann 

')■ aniu'iska blaðinu ,.New York 
Times". — Lagði blaðamaðurinn 
fyrir liaiin ýmsar spurningar, m. 
a. það, hvað álit hans væri á af-

vopnuninni. 
— Ekkcrt verðni' úr afvopmm, 

segir Foch, mcðan Þ.jóðvcrjar hafa 
engann vilja á, því að koma hcnni 
á. En hingað til hcfir eigi borið á 

Vrclal hefij. heyskapur geng'ð því, að Þjóðvc.-jar kærðu sig um. 
V?* «íðari hluta síðastliðinnar að dregið væri úr hcrvörnnm. 
V l k u ; hirtu' flestir undan í gær. I Wpurði blaðamaður þá Foeh. 
r.n nPá eig., þ^ fiestir bænduc í nvort hann áliti, að Þjóðverjav 
%1'dal eitthvað óslegið, því þetr væru þegar teknir að hervæðast. 

sJoprtf v(,-u hnJdin í gær :f 

f'ti'ck.stri .Ii'nis forseta á í\iv 
eVísku bátana. en ekkert sjer-
Stilk> hufði þar komið fram. 

' Síld.vejgj var engin á Siglufirði 
8* , r, enda vont veður. kuldi Og 

•^jór 

M P
r Vestur-Skaítafellssýslu. 

° r u sjer hægt, meðan rosinn var 
^erstur. 

»8tan Mýrdalssands hefir hey" 
yfirleitt gengið sæmilcg.i 

skapur 

Eigi eru það mín orð. segir 
Foeh marskálkn.v. Þjóðver.iar eru 
eigi ennþá farnir að hcrva'ðast í 

Álit Foehs á vígahug Þjóðvc.rja 
stingiir allmjög í stúf við raiðu 
Stresemanns á fundi þjóðabanda-

lagsins í Genf. 
♦ ♦ * 

60 ðra afmæli G. H. 
Guðmundi Hannessyni bárnst 

mörg heillaóskaskeyti á sextugs' 
afmæli hans, meðal annars voru 
þessi erindi: 

Svei mjer ertu sextugur 
og sýnist ekkert vera um mcgn. 
Djöfuls ertu duglegur 
að drasla þetta alt í gegn! 

Ini hefir lifað lengi og vel, 
læknað sjúka, sprund og hal. 
Brýnt til dáða. bragna þel, — 
en hetur má, ef duga skal! 

Björn G. Blöndal, læknir. 

Megum ekki af þjer sjá; 
aukist jarðlífs sæla. 
Hastar nokkuð himnum á 
herskarana að niæla? 

Oddný og Ingóifnr Gí'dason. 

Þó þú skærir þúsund maniis 
og })ættir stundum kaldur, 
þakkar þjcr nú lýður lands 
listar þinnar galdur. 

.7. B. 

urskeyti og frjettir. Kl. 8,10 síðd. 
Páll ísólfsson: Organleikur. Kl. 
9 síðd. Tímamerki. Kl. 9 síðd. ung" 
frú Þóra, G arða.rsdóttir: Ehisöng-

ur, með aðst. Emil Thoroddsen. 
Kl. 9,45 hl.ióðfærasláttur frá H ó f 
el ísland. Kl. 10 Tímamerki. 

Dansleik ætlar tþróttaf.iel. Rvík-

ur að efna til í Iðnó 18. þ. m.; 
shr. augl. hjer í blaðinu í dag. 

Morgunblaðið er 8 síður í dag, 
auk Lesbókar. 

Veðrið og veðurspá. Veðurstof-

an hefir góðfúslega lofað að láta 
Mbl. í tje á hverjum degi stutt 
yfirlit yfir veðurlagið á íslandi og 
í nánd, eins og það ,er kvöldið áð-

ur en blaðið kemur ú t ; ennfrem-

ur veðu.rs])á fyrir Reykjavík og 

LUX-dýsamjólkin er best. 

Þvottastell 10,75, OlíuvjelrMr 
12,50. Ódýrir Prhnusar og Prhn-

ushausar. Bollapör 35 aura, Disk-

ar 45 aura. Hannes -Tónsson, 
Laugaveg 28. 

D A G B Ó K . 

1. o. O. F. — II 1089138 — 

Veðrið (í gærkvöldi kl. 5) 

I. 

r á V e S tmannaeyjum va,r 

TÆKIFÆRISGJÖP, sem ölíum 
kemur vel að fá, er fallegur kon' 
fektkassi, með því betra innihaldi 
úr Tóbakshúsinu, Austiirstræti 17. 

Hús og lóðir eru til sölu. .Tón" 
as H. Jónsson. Símar 1327 og 327. 

Kensla. 
Kenslu í frönsku veití jeg und." 

irrituð. Svanhildur Þorsteinsdótt" 
ir, Þingboltsstræti 33. Sími.1955. 

Piano- og Harmoniumkensla p r 
byrjuð. Páll ísólfsson, Bergstaða-

rtræti 50 A. Sími 1645. 

Kvöldskóli Ríkarðs Jónssoriar. 
nágrenni þann dag, sem blaðið Teikning og tálgusmíði byrjar 
kemur út. Væntir blaðið þess, að snemma í október. Ilppiýsingar á 
almenningi þyki gaman að fá Hverfisgötu 37, kl. 7—8. 
þetta, enda er mikill fróðleikur í 
því og sýnir um leið í hverju veð-

urspáin cr fólgin. Birtum vje.r 
fyrsta yfirlitið í dag. 

Munkarnir á Möðrupölram heit' 
i,r lcikrit ? þrem þáttum, eftir 
Davíð Stefánsson 

prentun n 
nr út í haust. 

c Húsnæði. I 
Herbergi til leigu í Hafnarfirði. 

Hentugt. fyrir 2 skólapylta. Fæði 
fæst á sania stað cf óskað er. — 

•*■ V7 Upplvsinirar á Símstöðiimi í Hafn" 
sem venð het" „. ". 

íirrwoi. 
ir í prentun undanfarið og kem- . „ . . _ _ _ , 

Herbergi ósk;i.st til leigu sttrax. 
ITpplýsiugar í síma 646. 

verki, en vígahugur þewra er hinn 
DP á síðkastið; eru ma.rgir þai-.sami sem áður var. Og meðan svo 

losna. é_a lansir við heyskap. 'cr, cr um enga afvopnun að ræ.ða.'Loftþrýsting er mest yfir Norðui" 
Þeir hervæðast. ekki cnn, af Graudandi (um 765 mm.). Stinn 

þeirri einföldu ástæðu. að hafðar ingsgola. á norðan uin alt lánd. 
eru á þeim strangar gic.tnr, jit'V Kaldast á Raufarhöfn 3 stig. Y(ð 
geta það ckki, hversil fegnir sem Suður-Grænland cr loftv.cgisla'i'.ð 
þeir vildu. Því hefir vcrið fleygt,' sem vvrðist verh á hreyfingu til 
að þeir gcrðu ýmsag hernaðan'áð- austnrs. Má búast við sunnaiiátt 
stafanir í leyni. Jeg trúi því vart mcð rcgni og hlýrra veðri, er hún 
að svo sje. Þeir gcta það ckki mcð- kemur upp uridir landið. Ftlit í 
an cí'tirlitið er eins strangt Og dag fyrir Reykjavík: 

1 gær, að þ i l r væri um þrið.) 
nSur fiskjar óþurkaður enn. 

«ata Vorið 
^anfaffið 

l»ar miklir óþnrkar 

Ui
 r a slysinu á Húnaflóa. Miinn-

l'Cini hinum ficrcysku, sem 
° S U 5 n s t V»S slysfarirnar á Húna-' það er. 

Sjómannastofan. (íuðsþjónusta 
kl. 6 síðd. í dag. Allir velkonmir-

Stærsta blaðið á GTænland1. Ný"'isleiðiniii. álíti að betra sje „ao 
lega fjekk Mbl. br.icf frá sænskri' veira undir það biíinn. að nota 
versluu, þar seni spurt var að því, handaflið'". — Eftir því sera 
hvaða, blað á (irænlandi væri frjest hefir um sambúð koimx.ún-

stærst og bcst auglýsingablað. — 
Samskonar fyrirspurn kom frá 
Englaudi fyrir nokk.ru. 

Handaflið. í gre^n Olafs Frið-

rikssonar í Eimreiðinni síðustu, 
miimist hann á ágrciningsatriði 
sósialista og konimúnista. Kemst 
liann þannig að orði. ;ið komm 

Norðaustan gola, sem sennilega' únistar hafi eigi trú á þingræð" 

ista og jafnaðarniamia hjer í :)æn-

nm .siðustu daga þá munu komrn ' 
únistar þegar vera farnir að rtota 
þessa aðferð. 

Fröhskukenslu auglýsir uu^frú 
Svanhildur Þorsteinsdóttir hjer í 
blaðinu. Hefir hún dvalið í Frakk" 
landi nm skcið, og verið þar á 
skóhi. 
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