Építőipari vállalatok, építtetők figyelmébe!
Az építési költségek növekedése
nem minden esetben ráfizetés,
mert a korszerű műanyagalapú anyagok alkalmazásával
járó költségtöbblet megtérül.

VLI ESI N
műanyagalapú homlokzatképző
évekre megóvja az épület állagát,
védi a csapóeső ártalmai ellen,
tetszetős külsőt ad az épületnek,
a költséges tatarozások évekig szükségtelenek
Az

ÁLLTEK
a belső betonfalak korszerű,
műanyagalapú bevonó anyaga.
Jól tapad és tömít, gyorsan szilárdul,
repedések nem jelentkeznek, nem öregszik el,
pótolja a vakolatot, végül a felület
kiválóan alkalmas további megmunkálásra.
Mindkét új, korszerű anyag, már raktárról,
azonnal kapható!
Alkalmazástechnológiával
készségesen állunk rendelkezésére

CHEMICAL
Epítővegyianyagokat
Gyártó Vállalat

olcsó.
mégis nagyon jó
kitűnő kave a

Budapest IX., Soroksári út 10ó.
Forgalmazza: az

Építőipari Termelőeszközkereskeáelmi
Vállalat
Budapest X., Jászberényi út 38-72.
Telefon: 472-350.

A MAGYAR FILMGYÁRTÓ VÁLLALAT KÉRÉSE
A Magyar Filmgyártó Vállalat Szindbád címmel, színes, szélesvásznú játékfilm forga
tását készíti elő Krúdy Gyula műveiből. Kérjük, hogy akik a film felvételeihez kölcsö
nöznének vagy eladnának a századvég, illetve a századforduló (1880-tól 1910-ig) ide
jéből származó, különféle bútorokat, eszközöket, tárgyakat, szíveskedjenek értesíteni
a filmgyárban P. Nagy János berendezőt (Budapest XIV., Lumumba u. 174., Szindbád
berendezés), esetfég telefonon, a 831 —750-es számon, délelőtt 9-től 11-ig, vagy dél
után 14 és 16 óra között. A következőkre van szükségünk:
Bútorok, különféle konyhai és szobaberendezések, emléktárgyak, mindenféle felsze
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relés, olajfestmények, nyomatok, arcképek, fényképek, edények, textíliák, játékok, báli
legyezők, táncrendek, meghívók, régi képeslapok, újságok, gramofon, fényképező
gép, utazó- és hajóbőröndök, táskák, kézimunkázó eszközök, bolti berendezések, ko
rabeli vendéglői, kocsmai, cukrászdái, szállodai, orfeumi berendezési tárgyak, ilyen
berendezéseket ábrázoló rajzok, különféle metszetek, plakátok, könyvek, korabeli
közlekedési eszközök, borbély- és fényképészműhelyi felszerelések, porcelán szob
rocskák, villany-, gáz- és petróleumlámpák, Mackart-csokrok, álló- és faliórák, kora
beli utcákat és enteriőröket ábrázoló képek és így tovább.

. 18-féle típusú
csiszolókorong
vágótá rcsák,
kőzetvágó szegmentes
vágókorongok, fúrók,
honolóhasábok,
fenőidomok, tűreszelők,
gyémántpaszták
minden szovjet szabvány

szerinti méretben
és minőségben,
továbbá

KGM MTTI
PRODINFORM
BEMUTATÓTERMÉBEN

rezgéscsillapító
gépalapok
(7-féle típus)
raktárról kaphatók a

Budapest V.,
Arany János u. 22.
Telefon: 113—003
Szaktanácsadás.

Gépgyártási profilunk bővítése céljából pályázatot hirdetünk

A vállalatunknak megfelelő pályázatokat megvásároljuk.

olyan közepes bonyolultságú gép, berendezés, készülék
vagy acélszerkezet tervezésére, amely az igények alapján,

A díjazás, közös megállapodás alapján, a termék árának 1-6 %-a,
a téma jelentőségétől függően.

több éven keresztül, sorozatban gyártható.

Csak piacképes, komoly témák benyújtását várjuk.
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gyártásra alkalmas, komplett tervdokumentációval
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javaslattal és összeállítási rajzzal, műszaki leírással,
amely egy konkrét termék gyártására szól
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találmány vagy gyártási jog eladásával.

Telefon: 12-844., Cseh.
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