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|A|[Ö 
Raiiía siafrííii 
Afarspennandi leynilögregn-

mynd í 4 þáttnm, 150 atr. 
léikin af dönsknm leiknrnm, 

svo sem: 

PouJRenmert AageGarde, 
TillyGerner, WiggoWiehe. 
Tölns. sæti kosta 60 og 40 a. 

barnasæti 15 a. 

U námsskeið til að læra 
kjóla- og „drsgta"-0aum m. fl. 
Nemendar leggi sér verkefni og 
eigi sjálfar- verk sitt. Menn snni 
sér sem fyrst ti) undirritaðr&r, 
sem gefnr nánari npplýsingar. 

Vilborg Vilhjálmsdóttir, 
Hverfisgötn 37. 

5-7 kýr 
til sölu á Laugalandi. 
Til sýnis kl. 6—7 siðdegio 

þessa vikn. 

Vör ur fyr irliggjandil: 
PfesoimingBdúkar 
Sápuduft 
Sköreimar 
Pennar 
Afritapippír 

Ealkerpappír 
Blekbönd á ritvélar 
Úr 
Pappír-statív 
Járn- og Messinglóð 

Grammophon-albam 
Grrammophon>plötnr 
Grammophonar 

heildsali. 

17. júní 1917. 
íþróttamenn, 

aem taka vilja þátt i fþróttnm þennan dag, gefi aig fram við versl-

nnarmann B . Gr. " W a a g e eða símritara O t t o B . A r n a r 
iyrir 12. þ. m. 

Veitingar. 
í>eir sem vilja fá að selja sælgæti, öl og kaffi á íþróttaveUinnm 

þennan dag, gefi sig fram við verslnnarstjðra M a g n ú s K j a r a n 
fyrir 12. þ. m. 

Þegnskylduvinna 
verðnr á íþrðttavellinnm í kvöld fcl. ð1

^—10. Minst 100 drengir 
geta fengið vinnn; 

stjórrLirL. 

Mótorsk. Geir Gtoði 
fer til i 

Borgarness og Akraness 
fyrir e. s. Ingólf langardaginn 9. jnni kl. 7V2 f- h. 

IVic . B j a r n a s o a 

Frá Iandssímaniun. 
Pastar mðtorbátsferðir verða 

fyrat um sinn nailli Vestmanna* 
eyja og meginlandsins (Hólma 
í Landeyjnm) 2svar til 3svar í 
vikn, ef veðnr leyfir, til þess að 
flytja skeyti á milíi. 

Reykjavík 4 júní 1917. 
0. Forberg. 

Anglýsið í VlsL 

T f Ý J A B Í O 

Helene Marmontel. 
Sjónleiknr í 3 þáttnm 

leikinn af Nord. Films. Co. 
Aðalhktverkin leika: 
Robert Dinesen, 
Ebba Thomsen. 

Tölusett sæti. 

w 

E.8. Mjölnir 
fer vœntanlega til Englands u m miðja næstu 
viku. E>eir, sem vilja fá vörur fluttar með skip-

inu, geri svo vel að gefa sig fram í dag eða á 

morgun. 

O. Benjamínsson, 
Simi 166. 

Timbur. 
Nýkominn er með skönnortunni „Alda" til undirritaðs timbnrfarmnr: 

Állskonar borðviður, heflaður og óheflaður, 
, plankalistar o. fl. 

Nic Bjarnason. 

Símskeyti 
!rá frettaritara .Visis'. 

Kaupm.höfn, 6. júní. 

Brnsiloff er orðinn yfirhershöfðingi Rússa í stað 

Alexieffs. 

Bnrian er orðinn forsætisráðherra í Ungverjalandi. 

Bandarikin og Brasllía senda her til Norðnrálfnnnar 

innan sex mánaða. 
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