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hyggjendur — 
húseigendur 
Útvegum tilboð í byggingaframkvæmdir, 
jarðvinnslu og lóðarlögnum og aðstoðum 
við verksamninga. 

Hf. 
Útbob* og 
Samningar 
Sóleyjargötu 17 — Sími 13583. 

Kristnihoðsfélag kvenna 
hefur kaffisölu I Betaníu, Laufásvegi 13 mánu-
daginn 1. maí . Húsið opnað kl . 2.15. 
Rcykvíkingar gjörið svo vel að drekka 1. ma í 
kaffíð í BETANÍU. 
STJÓRNIN. 

INGÓLFS-CAFÉ 
BINGÓ kl. 3.oo 
Spílaðar verða 11 umferðir. 
Aðalvinningur eftir vali: 
Borðpantanir í síma 12826. 

ÍNGÓLFS-CÁFÉ 
GÖMLU DANSARNIR í kvöld kl. 9. 
Hljómsveit GARÐARS JÓHANNESSONAR. 
Söngvari : BJÖRN ÞORGEIRSSON. 
Dansstjóri: BALDUR GUNNARSSON. 

BINGÓ 

m*&. 

BINGÓ í Góðtemplarahúsinu kl . 9 í kvöld. 
Aðalvinningur eftir vali. Borðpantanir frá k l . 7.30. 
Sími 13355. — 12 umferðir . 
Góðtemplarahúsið. 

Breiðfirðingabúö 
Gömlu fltmscrdr í kvöld 
Hin vinsæla 
eldridansahljómsveit 

Stereó-tríóið 
leikur 
Dansstjóri: Hinn vinsæli Helgi Eysteinsson. 
Miðasala frá klukkan 8. 

T ó n l i s t a r f é l a g i ð 
getur bætt við nokkrum nýj-
tun styrktarfélögum. Meðal 
'þeirra tónleika sem eftir er að 
halda á þessu ári eru: 

Eyvind íslandi 
Igor Oistrach fiðluleikari 
Hertha Töpper og dr. 
Mixa. 
Rögnvaldur Sigurjónsson 
afmælistónleikar. 

Nánari upplýsingar á morg-
un þriðjudag kl. 2—5. 

Tónlistarfélagið 
Garðarstræti 17, sími 17765. 
Styrktarfélögum skal vin-

samlega bent á, að aðgöngu-
miðar sem gefnir eru út á 
fónleika 2. maí, gilda aðeins 
þann dag, en ekki á tónleik-
ana. 3. maí. 

Hjól fyrir sjónvarpsborð. 
Vöruvagnahjól 2" til 8", marg-

ar gerðir. 

TALÐ.PQVLSENP 
Suðurlandsbraut 10, simi 38520 

Framtíðaratvinna 
Verzlun, sem selur ýmiss konar byggingavörur og 

heimilistæki, óskar eftir vönum verzl iuiarmanni t i l 

sölu- og afgreiðslustarfa. Tilboð merk t : „2368" 

sendist afgr. Mbl. fyrir 3. maí n.k. 

Rúmgott skrifstofuhúsnæði 
óskast í Miðborginni. Tilboð sendist afgreiðslu 

merk t : „2271" fyrir 5. maL 

Siliurtunglið 
MAGNÚS RANDRUP og félagar 
leika á mánudaginn 1. maí til 
kl. 1. 

Silfurtunglið 

Fjölbreyttur matseðill 
Tríó NAUSTS leikur 
Helga Sígurþórsdóttír syngur 
Borðpantanir í síma 1 7 7 5 9 

Opið eins og venjulega 

1. maí — Opið til k l . 1 


