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All utrustning for turister
og sportsfiskere
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Johnsen & Risan
SØNDRE GT.

TLF. 26781

PELSVARER

A/s I. N. BRUUN
ETABLERT 1852

Waldemar Janssen & Sønn
Olav Trygv.gt. 12

Telefon: 20760

Vi vil ikke nekte våre lesere å se hvordan turister burde være
utstyrt i det år 1893.
Menn:
Ranselen maa være af seildug eller betrukket med sælskind. De
saakaldte tyrolersække (-selby gsække) er hensigtsmæssige. En
voksen mand kan bære en ransel paa 10—15 kg. sine 30—40 km.
om dagen. I ranselen bl. a.: 2 par løse snipper (hvide eller kulørte),
der kan vedhæftes halslinningen, tøfler, (helst af skind, såa man
kan spadsere en dags tid med dem, om nødvendigt), et par stearinlys, lidt engelsk salt (eller no gle kapsler med lakserolje eller nogle
Dittens piller), et lidet glas karbololie (.insektspuLver)........
Af niste vil man ikke angre at tåge med bl. a. 1^ fl- kognac.
Om livet læderbelte med tollekniv. Om strømpene heter det:
Om morgenen knuvler man dem godt mellem hænderne, banker
dem godt ud mod en væg eller lign., vrænger dem og gjentar samme
operation, og man kan lange tider gaa med samme par strømper,
uden at de behøver at vaskes.
Vesten — med uldfoer — bør på indsiden have en lomme der
kan tilknappes, og hvori man har sin tegnebog. Jakken bør have
mange lommer, der kan tilknappes.
Lav filthat med stormsnor.
En stærk bomuldsparaply, der tillige kan benyttes som spadserstok, 'er ikke afveien istedetfor den omtalte korte regnkappe.
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SPESIALFORRETNING ! KONTORUTSTYR
Papir en gros & en detail
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Kvinner:
Særlige vink for kvindelige turister:
I almindelighet kan man sige, at kvindelige turister er høist uhensigtmæssigt udstyrede. De har derfor i regelen ikke den hygge og
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FOLKETS BUTIKK
I F O L K E T S HUS

fornyelse af sme fodture, som de kunde have. Hvorvidt er det
raadehgt, at lade damer alene begive sig ud på turistførder? Bed
var det, om de havde en øvet, ældre turist med sig _ helst n
ofte mere

Ca. 20 km. er passende dagsmarsch for damer flest
Ranselen bør ikke veie over 5—6 kg
.

M. h. t utstyr ellers står: Damer maa heller ikke glemme % fl
kognac^(kanske lidt nafta paa et glas) og lidt citrondrop, /2 "'
dette var et lite utplukk, og så far man

gjøre

refleksjonene

Kjære og velbrukte .
plagg, som i årevis
har gjort tjeneste i fjellet
må engang skiftes ut.
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