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ROM & co.

Det nye FALLER katalog er udkommet.
Der er masser af nyheder. - kr. 1,50

Hvad siger De til en iskold
coca cola eller en is. Det
kan De få i FALL.ERs kiosk.
Byggesæt nr. B'-212 kr. 6,-
Færdig nr.2l2 kr. 8,50

Et lille gartneri har man altid plads
til, og det er ingen sag at lave det
med FALLERs drivhuse. 5 dele

Byggesæt. nr. B-220bc - kr. 11,-

HUSK!l!! , ROMs gipsgaze er ideelt til isbjærge,
og så skal de ikke males

nr.7035. 5,75 pr. kg.

NYE VINDUER.

Gr/n nr. 538?
kr. 1,30
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MODELJERNBANER

Grdn nr. 5381
kr. 1,90
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L- Gr/n nr. 5384
kr. 1,65



ROM & CO.

Miniaturbahnen
banetidsskrift.
året.

RAITWAY
MODELI-ER

\* Bestillinger kan afgives på vedlagte svarkort

Railroad Model Craftsman er et amerikansk
modeljernbaneblad, der udkommer 12 gange
om året.

L/ssalg kr. 5,'
1/1 årsabonnement kr. 48,-

Model Railway News, der kommer fra England,
udkommer også med 12 numre om året.

L/ssalg kr. 2,25
1/1 årsåbonnement kr. 26,-

er Tysklands fprende model-
Udkommer med 16 numre om

L/ssalg kr. 3,7 5
1/2 årsabonnement kr. 30,-
1/1 årsabonnement kr. 60,-

Faller Magazin er et glimrende ideblad for
alle, der beskæftiger sig med udsmykningen
af modelbaneanlæg. Udkommer med 6 numre
om året.

L/ssalg kr. 1,50
1/l årsabonnement kr. 8,50

Railway Modeller fra England udkommer med
12 numre om året.

L/ssalg kr. 2,7 5
1/1 årsabonnement kr. 32,-

European Railways, der udkommer med 6 numre
om året, er et blad for alle, der holder af store
baner,

L/ssalg kr. 2,-
1/1 årsabonnement kr. 12,-

Modelbane-nJrt er det eneste danske modelbane-
tidsskrift og har som f/lge deraf bud til enhver,
der beskæftiger sig med danske baner. 12 nr. årligt.

L/ssalg kr. 1, ?5
1/1 årJabonnement kr. 2l;

Der Modelleisenbahner fra @sttyskland er et
meget konstruktivt blad med byggetegninger
o. lign. Udkommer med 12 nlunre om året.

!,lssalgl/ I årsabonnement
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2030 BP tankvogn
Pris kr. 11,00

J}[?TRI(LIN
kommer til efteråret med
en god nyhed for modelbyg-
gere: Byggesæt til gods-
vogne. I byggesættet er alt
hvad der er n/dvendigt for
at samle en vogn. Bygg"-
vejledning er vedlagt hvert
sæt.

o-Åd
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ROM &_CO.
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Nu er det tid for havem/bler.
Leveres i sæt af 15 dele.
RØd nr. 5493 -

Hvid nr. 5494:
sæt kr.
sæt kr.

2038 Hvid lukket godsvogn
Pris kr. 9,15

2033 Åben godsvogn
Pris kr. 7,00

Vil De sikre Dem et eller flere af disse byggesæt,
kan De allerede nu bestille på vedlagte svarkort,
og levering vil ske omgående ved varernes hjem-
komst i efteråret.

204 1 Brunkulsst/v-vogn
Pris kr. 12,00

Reffelser
Ved en beklagelig fejltagelse blev prisen på
FALT.ERs kampestens sortiment nr. 552 i
sidste nyhedsblad opgivet til kr. 9,50, den
er kr. 12,50

Axelborg, Axeltorv 1, K/benhavn V, postgiro 2026, telefon Central 625.8625- 10625

AKTs, c. TH. ROM * co.s EFTF.
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