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PAKKEIT1IDLEE
er gode gaver 

-
VINIER,§POET' er. drerges alrøB

ønsk dig et par ski i julegave

Svenske birkeskl .. 19,80 26,80

Fi,lsBe birkeskt ,........ 49,50

Prima askeski -.,.. 44,50 50,50

Junlor skl 16,85 25,80

Børneski . 13,50 15,50

Skistave, orig. tonkin 11,50 17,50

§kibilrdinger
orig. gresshoppa ,,..,. 16,50

bdrnebinding .. 8,85
Skivoks, Gummiplader m. m.

Foatbolal står øverst på
mange ønskesedler-vl
har til følgende priser
m. blære .. 26,75 34,50 37,75

69,50 73,50 87,00

BueskydniDg er også sport
Buer . .....,. 3,85 9,85 f6,50
Pile,...,...... 1,00 1,50 2,50

Skydeskiver . ...... 7,75 10,45

Kastepile .......... 0,65 0,gs

§vzeveflyvemodeller
Glorta, Speendvidde 80 3,85

§iEplex, do. 104 ..-... 5,25.

SV-E l, do. 150 . . .. . . 7,7i

§uomi, Dy, do. 145 . .. . g,Xt

Modelflyvemaskiner
Tempest - Mustang-
Jager - Typhoon -Aircomet 1,71

§Inaa f,Erdlge Sv€evefly-
vere . . .... .. . 2,45 3,25 3,Zs

Bordtennissæt
komplet 1?,85

løse bolde .. 0,50

En rigtig meis i norsk
modeI, prima stof og
læder - 

junior ......
voksen .

»Nit-kat«-randsel 
- nv

model med aftageli-g
rammemeis, specialvæ-
vede gjorde m. mes-
singbeslag, udvendig
lomme ,,..... -.. - - - - - - -

»Bavian«-rygsæk er _en
rigtig drengerygsæk 

-firkantet m. stor ud-
vendig lomme og gjord-
remme .

,MallemukE€ise[« er en
stor me;s, konstrueret
efter ny metode - den
er kun for voksne -forlang specialbrochure

Orig. eng. Skulalertaske
khakifarvet m. gjord ..
fås også m. spejderlilje

Ulvetasken har haft stor
sukgs5 

- 
uundværlig

på søndagsturen - m.
ulvehoved

IIj emm,eværnstasker, lille
rygsæk el- skuldertaske.
Gjorden kan flyttes, så
den har to funktioner
- den er meget populær
i norgfe og sverige -ogsaa som skoletaske..

Korttåske m- lædenem
og dobb. celluloid ....
m.' læderbagside .......
m. 2 rum

Bæltetaske, passer lige til
sdndagslrokosten ......

Cykletasker, ekstra stærk
kvalitet, pr. sæt ......
m. udvendig lomme ..

45,75

48,75

23,10

79,50

9,60

10,60

5,85

19,50

?,85

10,35

19,50

0,85

29,00

32,50
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Ulvehuer,
hoved

regl. m. ulve-

Ulvesweateis . ... .. . 17,35

Tørklæder, ensfv. ......
do. m. kant

§peJalerhatte med regl.
bånd ..
- kun enkelte numre
tilbage - ønsk dig et
gavekort på en hat som
leveres til foråret.

Itørkeblå nlallle berklæ-
der, prima kval, kort€
Drengestørr. , ,. 28,8it

Lsnge §øspejderbuxser ..

Mørkeblå §kibukser . ...
8trømpet til Ulveulger,

sorte m. opslag m. grøn
stribe, størr. 5-9.. 5,85

Ldse opslag til strØmper
pr. par

SpeJderbæIte med orig.
spænde

Løse spænder

Bæltepung
m. emblem ........1,85

Skålpung
m. emblem ..... .. . 4,50

§pejaleralolke
svensk model m. em-
blem på skeden ......
m. Ulje på skæftet oB

skindskede
orlg. finsk skovmands-
kniv m, læderskede ..
skovmandslsdv m. imit.
hjortetak

. Iøse skeder ...... 0,85

slirkniv, norsk model,
10,85 14,50

Nyhed! med sæIsktnd ..
Lofrheknive ........ 3,&5

§kede til Lommef,niv -.

§tavlygte m. focus . . . .. .

Alum,, stor størr. ... ,

do., 3 cell. .......... 9,85

Batteri til denne ..... "

Morseappars,t m. brum-
mer og blink ..

§e om Morsespll overfor

treltflaske, hærens model,
alum. m. overtr6ek ,.

§peJalerøkse
prima stål
Gilwell-økseskaft .. ... .

øksehylster, svært læder

8,50

18,75

2,75
3,Xi

16.8§

Wllson-bluien, ny aut
vinteruniform i battle-
dressmodel, Pris.. . ca. 43,00

trhaktbukser hertil.. ca. 30,00

Lumter-Jacxet af svært
uldent stof i khaki el.
mlrkeblå, til drenge
8-11 år ...... n,æ

§weaters - .drapfårvet,
passer til spejderbluser
med rullekrave ......,. 18,50
uden krave .. f5,88

Færøsk §weåters ,. 48,00 60,fi)

Marschgamaslrer
reglementeret ...
m. forstærkning
orig. marlnemodl

§klgamascLer
hvide .

mørkeblå .. . .. ..,

5,Gt

6,25

8,3Ii

16,85

17,85

§kiluffer . . .. 6,86 7,8.t

trærøske luffer .......... 11,50

Drengeluffer,'heluld, blå
m stierner .:............. 2,m

f,lotorbaEdsker .... 10,85 23,50

I}aggsokker, heluld, den
svære lyse8rå 785

§kistøvler fra 37,60 til §O,2X)

l"analresko fra 35,65 til 39,æ

SkoDlokke 5,60

Orienteringssko - Nyhed
box caU m. gummisål 18,00

§ødhjælpstaske m. Indh 10,85

Virkelig f tks nyhed
§plintfreraer !tr. lnp ....
Plastiklup
Urmagerlup
Snebriller

5,85

3,85

3,50

9,85

Lapkoksa * en rigtig
julegave 

- Træbæger
m. laederstrop 2,73

Navri indbrændes for . . 0,?,s

31,75
30,00

41,00

43,15

7,æ

2,Zt

4,85

1,00

2,50

5,fi

4,85

5,85

6,50

10,85

3,85

16,85

15,85

!1,90

2,25

4,45

7,15
15,?5

16,85

1,70

15,8tt

13,00

7,2n

1,25

lfallerlensæt - dyb ogflad Tallerken plus
krus - hvid emaille,
pr Sæt

dyb tallerken
aluminium

§pisebesttk,
sammensat, alum. ..-...
rustfrtt stål i pose ... .

Poser til spisebestlk ....
Bllly-cau, det rigtigt en-

mahds kogekar, hærens
model .

I

3,50 4,85

§phDlngreb, ,
lasso m. galv. kovs .. 6,00

5,S5

1,90

s,00

6,50

9,85

1,50

9,85
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Paplrknlv med spejder-
Iilje - blankt bronce..

AskeDægre - patineret,
tungt klokkemalrn 8,50

Åskebægre i bronce 6,75

9,25 14,50 17,85

Brroncebægre 11,50 12,85

Clgaret- eL Cerutæsker
21,50 32,?5

Iænalstlf,etuier ...... 3,75

Bogstøtter - bronce, 1?
cm '..

- B.-P.-plaquetter på
træ .... 4,00, 4,?5, 5,00

5,00

B-P blllealer i sdukke
tarver, størr. 14X21 cm

i ramme ..,.,.-.......
§tørr. 46X59 cm ......
i ramme . .. . 9,85, 12,85

Spe,derstetuette i rØdler

broncepat. gtbs........
frlvestatuette i rddler. ..

broncepat. Sibs . ......
B-P ststuette

Asti kurtst - krydsfiner,
Ulveunge eI, spejder ..
Mowgli på rådsklippen
Mowgli m. bagheera og
baloo .

Illvehoved, sPeiderlilje
Søspejdermærke -
korpsmærke
Den liue kåde ulv ... .

Sct. Geor8 o8 dragen . .

Træsrtit D. sct. georg og
drageD, stdrr 31X,t0. cm

i ramme 26X34 cm ....
Nyted! - Ulvehoveal tll

cykle e]. top til band-
stander, forchromet ...
do. m. spejderulje ..,..

Vimpler, mange Farver
m, speJder el. ulvemk.

XOMPAS.NYIIED!

Pl&stlkf,oBpas - gen-
nemsigti8t så man kan
6e kortet

Viking luftkompas i sil-
vamodel

ferra vædskekompas . -

Etui hertil af Læder..

Fosforplade

KortmåIerpencil ........,
§chwelzer-kortmåIer m,

ring eI. skaft ..

8,50

5,8:i

1,1,50

18,50

225

t,%

25,00

15,85

Spejdersangbogen ..... .. 1,50

OEslag tll sp.sangbog . . 2,00

do. - blddt imit. skind .. 2,75

Notesbøger, imit. skind. . 2,25.

do. m. spejderlilje .. . . 2,50

Du. kender den lille spej-
derbog, men du bør
også kende scouting for
boys - hvis du ikke
kan læse engelsk, kan
du få den på svensk,
svensk udgave 1,70

engelsk udgave 2,Æ

amerikansk udgave.... {,50

§pæDdende dreDgebøger,
som såmtidig giver in-
struktion:

Eriks eventyrllge oriente-
ring . . . hft. 2,85 kart. 3,85

§vend skiløber . ... . 4,50 t 50

Niels vilraler m,esterskabet
3,85

Danmarks orienterings-
professor, Poul Kors-
holm, har skrevet bogen
OrieDtering - den må
du læse - den koster

9,50 indb.

Bogen Nort og Kompas...

Køb GeDeralstabskort i
depotet -

§por m. mange illust. ..

Evenwret om B-P . .....
På ridalerfærd ....... ib.

4,85

12,00

2,50

39,75

?,50

17,50

8,00

8,00

0,75

4,85

3,85

l?,85

30,00

16,50

2,,40

14,§O

,w

3,50

3,50

3,50

1,00

I,m
1,00

4,q)

2,fi
6,50

1,85

r,85

1,50

2,C0

5,75

7J0

folxe Bernailotte:
Drenge og spejderllv .. 6,75

Peter Svupstiks §perder-
§krøne! 2,85

Stort udvalg i ualenlandst
spejderlitteratur f. eks, :

Boy scouts

Scout field book ......
Sea scout manual ....
Ilandbook for boys....

Papirvarer med spejaler-
lilje:
Nyhed I Papirservietter,
hvide m. grøn lilje pr
25 stk. .

Brevpapir i blokke 2,00

I(onvolutter pr. 20 stk.
Sp€jderpost I mappe ..
Ulvepost i mappe ....

Xortsignaturspil, Firkort,
r18 blade

Nyhed! Morsespll - kan
§pilles både som billed-
lotteri og kortspil -meget interessant oBbelærende 3,85

5,oo

6,75

5,25

{50

1,00

2,50

1,60
2,60
2,@

2,85



TO SPIENDENDE NYHEDER

Dannys flok
En bog for drenge på 8-13 år, udgivet aI Det danske Spej-

derkorps.
I en ulveflok oplever man altid en hel masse, og i denne

bog fortælles der en række spændende eventyr fra livet i
ulveflokken, både om, hvordan et æbletyveri opklares, om
spændende junglelege og om, hvordan flokkeu »redder« en
patrulje smaa pigespejdere, der har lidt »skibbrud på en ube-
boet ø. Kartonneret kr. 3,85.

Dannys flok - nye eventyr
I denne bog følger vi flokken på dens videre færd. Vi læser

om, hvordan ulveungerne opdager smuglernes tilholdssted, og
gennem et budskab, der er bundet til en nedstyrtet drage
kommer i forbindelse med en foreeldreløs londondreng, og
hvordan de hjælper ham.

Og tilsidst hører vi om, hvordan ulveungerne udviser både
mod og snarrådighed i en spaendende jagt på en forbryder.

Kartonneret kr. 3,85.

- og en gammel kending
som aldrig bliver gammel og kedelig -_d,en LiLLe speiderbog
må enhver spejder have - den er på 360 sider og koster kun
kr. 3,00 - indbundet kr. 4,00 - og i bIødt bind kr. 5,85.

NB! - har du senilt din orctre intl på spejtlernes lommebog?
DU PLEI.TSY((ERIET - XøBEf, HAVH

(VEO HAFRY OLS!N)

Beoti%liagsseddee

DET DANSKE SPEIDERKORPS DEPOT
København: Nørre Farimagsgade 39, K Palæ 4526

;Århus: Øsiergade 26 - Odense: Klostervej 19

Undertegnede bestiller herved tilsendt pr. Posiopkrævning:

Navn:

Adresse:

By:
Skriw venligst tydeligt !

HusL at gemme de bonuskupono, dar er paa h'4er nota, og giv den til llokkens eller troppens Iører. Elter regnskabe'

årets slutning udbetales der bonus til IIoLken eller troppen. Varer til beløb over 25 Lr. Ioreendeg portofrit'


