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Sviðsljós

Sýning sex
ungra
myndlistarmannaá
Kjarvalsstöðum

Fjórir af myndlistarmönnunum sex sem eiga verk á sýníngunni, þau Jón
Óskar, Kjartan Ólason, Hulda Hákon og Svala Sigurleifsdóttir.
DV-myndir ÞÖK

Á laugardaginn var á Kjarvalsstööum opnuö sýning á verkum
eftir sex íslenska myndlistarmenn
af yngri kynslóðinni. Þeir eru:
Brynhildur Þorgeirsdóttir, Helgi
Þorgils Friðjónsson, Kjartan Ólason, Hulda Hákon, Jón Óskar og
Svala Sigurleifsdóttir. Þessir listamenn hafa allir valið sér figúratíft
myndefni. Sýningin er opin daglega
og stendur til 25. október.
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LOGSUÐUTÆKI
MARGAR GER ÐIR
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M-Benz 1317 arg.71, 45 farþega.
M-Benz 303 árg. '78, 39 farþega.
M-Benz 309 árg. '74, 22 farþega.
M-Benz 309 árg. '78, 25 farþega.
M-benz 309 árg. '80, 26 farþega.
Ikarus 260 árg. '81, strætisvagn.
M-Benz 1217 árg. '83, vörubifreið.
Peugot 505 árg. '87, 7 farþega.
Upplýsingar í síma 671313.

Cherokee L aredo, árg '88, 4,0 1 vél,
sjálfskiptur m/öllu. 3" upphækkun,
ekinn aðeins 36 þús. km. Fallegur bíll.
Upplýsingar í síma 96-22255 á vinnutíma eða sími 96-11511 á kvöldin.

Suzuki jeppi til sölu '90, upphækkaður.
Verð 1490 þús. Uppl. í símum 91-30357
og 91-690596.
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Isuzu Trooper, árg. '90, til sölu,
rauður, ekinn 25 þús. mílur, álfelgur,
31" dekk, mjög fallegur og vel með
farinn bíll, verðhugmynd 1.850.000,
staðgreiðsluafsláttur, hagstæð lán
hugsanleg, skipti möguleg. Uppl. í
síma 91-39373 eða 91-20160.

argon- og propangasmælar
súr- og gasmælar,
tvöfaldar slöngur,
kveikjur,
logsuöugleraugu,
einstreymislokar,
logsuðutæki í settum,
súr- og gaskútar.
^ , Varahlutaþjónusta.

Kjarakaup. DAF 2105, lítið ekinn,
óryðgaður, óslitinn, nýleg dekk, 6
metra pallur, með Hiab krana 1040.
Verð kr. 850.000.
Tækjamiðlun
Islands, Bíldshöfða 8, sími 91-674727.

BMW 520i, árg. '82, er til sölu, skoðaður
'93. Verð 2-300 þús. Uppl. í síma 98523524 og 91-682256.
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Til sölu Nissan pickup, árg. '85, eins
drifs lipur vinnubíll, 5 gíra, ek. 90
þús. km, nýsprautaður, góður bíll.
Upplýsingar í síma 91-656691.

Citroen braggi, 2CV Charleston, árg.
'88, til sölu, ekinn 35 þús. km. 2 vetrardekk, útv./segulb. Vel með farinn bíll
í góðu standi. Verð 480 þús. eða 410
þús. stgr. Skipti á ódýrari koma til
greina. Uppl. í síma 91-40511.

Til sölu einn sprækasti og glæsilegasti
sportbíll landsins. Camaro Z-28 '79.
Sjón er sögu ríkari. Til sýnis og sölu
á Bílasölunni Bílagallerí, Dugguvogi
12, s. 812299. Það sem bílarnir seljast.

Aukablað um
••

TOLVUR
Toyota Hilux extra cab '91, 2,4 dísil,
ekin 32 þús. Bíll sem nýr. Til sýnis og
sölu á Bílasölunni Bílagallerí, Dugguvogi 12, sími 91-812299. Það sem bílarnir seljast.

MMC Canter '91, 6 t. grind, m/20 m 3
kassa + 1 'A t. lyfta, talstöð, mælir
og sími geta fylgt, einnig hlutabréf
m/akstursleyfi á Sendibílastöðinni hf.
S. 611230 eða 667668 á kv. Brynjar.

Miðvikudaginn 7. október nk. mun aukablað um
tölvurfylgjaDV. Blaðið verður
fjölbreytt og efhismikið en í því verður fjallað um
flest það er viðkemur tölvum og tölvunotkun.
í blaðinu verða upplýsingar um bæði hugbúnað
og vélbúnað, þróun og markaðsmál. Má nefha
greinar um jaðartæki, tölvubækur, netkerfi, stýrikerfi, notendahugbúnað, margmiðlun, öryggisafritun og gervigreind.
Þeir sem vilja koma á framfæri nýjungum og
efhi í blaðið er bent á að sendaritaðantexta til
ritstjórnar DV, Bjöms J. Bjömssonar,fyrir24.
september.
Þeir auglýsendur, sem hafa áhuga á að auglýsa
i þessu aukablaði, vinsamlega hafi samband við
Sonju Magnúsdóttur, augtýsingadeild DV, hið
fyrsta í síma 63 27 22.
Vinsamlegast athugið að síðasti skiladagur augtýsinga er fimmtudagurinn 1. oMóber.
ATH.! Bréfasími okkar er 63 27 27.
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