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Forfatningspørgsmaalet 
i Norge. 

B. Bjøtnson anbefaler 
Kesngedømmr. 

Traitaien i den svenfke 
Rigsdag. 

Jfølge .,Siand. af 2. Okt. hat 
Bjørnfkjetne Bjørnson, der hidtil hat 
vætxt Dinges knest fremstudte New-bli- 
ianer, i Hojrebladet »Aftenposten« of- 
fentliggjrsrt cj aabnet Beev, hvoti han 
tilkaader Name at bibehokde den mon- 

arlisie Regeringsfotm og vcelge Lan- 
det en Konnt-. Han peger paa, at 

Nonne-Indem hat en republitansi Op- 
fattelfe eg en ? Sandhed republikanst 
Konstitution, non-d enten en Konge -i- 

let en Prasssident indtager Sttllingen 
som Cis-es for Rigeis udøvende Magr. 
Bis-knien sigex derncesh 

»Ein migt norst Konge bilde, link- 
fom Konqeme af Storbritanien og 

Italien. jede blandt os som en sioe 
Adelsmaro og fole sig gansie som en 

awelig PræfidenL Forsiellen nick- 

lem ej incrdant Kongedpmme og en 

Republit visde alene blive rent for- 
mel e-; Sinne Iinn i Navnet.« 

»Der stieketne Kongedømme er nie- 

ne en Leseraansieform men dememe 
vil give feierte Zikierbed genuem et 

Dynaiii rsked rncegiigeForbindelfer end 

gennem den intlige Jsolering af en 

Repnblik i Stil med Garibaldis. 
Vi Reoubliianere man veelge at 

ijene en pvrsk Konge og saa haabe at 

saa licero høisindei en Monate fom 
Italien Ja England har i Pape-« 

Ttnkxnien i den svenske 
Rigsdag. 

Urtinra Tiiigsdag, satnmentaldt 
til Besiandliniz af Ttattaten i Karl- 

stad, samt-ede-: den 2. Okt. om For- 
middagen thnsalem Trontalen bieo 
i Kong Isccxs Feavæk opicest of 
Statsrikåmiiek Lundebetg. Rigsdagens 
Medlenmer nat sig derefter tilba··,e 
hoet ti: fine munte, hvcr Trakta- 
ten i Furlsiad blev dem ferelagt som 
kongeliig Propoiition med Kongens eg 

Regeringens Anbefaling til Etat-fas- 
fiel-se. 

J den inngelige Propofiiion peges 
der paa. at de of Rigsdakien for Uni- 

vnens stiøsning satte Beim-Ufer i 

det vckienilige ee imødekommet af de 

noeste Forhandlete i Karliiad. Pan 
Grund of Konggvinger Fæitnings be- 

iydelige Afstand fra den svenste 
Grændfe s18 eng. Mil) findet Rege- 
tingem at der fra Soerrigs Side iLte 

Ost refses Bansteligheder ved dennes 
Bibeholdelsr. 

Nigsdagens Kanne har hetwist dei 

kongelige Foestag til Bebandling i 

scestilie Lotteisen-. 

Ungarn lovev Reform. 

Ter bar i den senere Tid von-et 

uroliqe Tiber i Ungarn. Der hat 
endog meet temmelig højrøftet Tale 
om Opløsning af Unionen mellem det- 

te og L-skerrig. Nu meldes der fu 
Wien den Z. Okt» at ifølge ungaksie 
Efterkeminger et Udfaldet af en lern- 

geke Andiens, som Keisee Joseph hat 
verdiqu Prcemiermknister Fejekvart), 
er at der Fejetvarysse Kabinet er ble- 
vet genindsat og bemnndiget til at 

fotetage Valg paa en modificeret uni- 
verial Siemmegivnings Basis- 

Pmmietministeeen var has Krise- 
ten 421 Time, hvillen Tid optoges as 
Judenrigsminister Kristossy til at 

forilate hans Vafgforllag Dei siges« 
at der lnttedes Kristossn at gsre 
et mmffigt Jndtkyck paa ch- 
serem der nedlagde sin Modstand mod 

mandlig Stemmeret, men inststrrede 
paa, at der toges vigfe Fothosidzreglet« 
da det vat« et Spirgsmaai om »Natio- 
·nalitetet«. 

Pat Crowes Wie-weise 

Pat Crowes Arrest i Butte, Mont» 
hvowtn vi meddelte i Tirsdags, er til- 
strcektelig sta-dfckstet. 

For et Par Dage sitzen indeholdt 
»Butte News« en Betendelse, hvoki 
Pat Crowe tilstod, at han i 1900 

,,tidna-pped« Eddie Cudahy, men til- 
lige paastod, at Eddie selv Var i Kenn- 

plotten, hvnrved haust-Mk blev thun- 

gen ttl at betale s25,000 for hans 
Udlevering. 

Gamle Cntmhy sagde steck-T at den- 
ne Paastand var altfor absurd t?l, at 
den stnlde behøve Modsigelse, og han 
udtalte sine TvivL otn Crowe nagen 
Sinde havde gjort denne Paastand. 
»Han er en Tyv, Rever og Morder og 
alt bette, men jeg tror itie, at hcm 
vilde gøre saadan en satsl Paastand,« 
sagsde Cudahy. 

Og saa i Gaar Msorges lcesie man 

en Bereining sta Butte, hvoki Cro:re 
aldeles nckgter at have gjort en sau- 
dnn Paastand. 

Pat indes-mitten at han var i Srna- 
ha for 6 Uger siden og kom i Kantp 

Hmed Politiet der. Han siger, at Po- 
xlitiet fyrede 16 Sind ester hom, søk 
han svarede, og at han fnrede lun for 

tat redde sit eget Liv. Hans Hensigt 
med at iomtne til Butte var at over- 

znive fig, idet han troede, at lzan heller 
imaatte ovetgive sig langt sra Hjennnet, 
zsaa hcm ved Udleveking kunde opnaa 

»aunstigere Vklkaar hos Myndighedetne 
zi Nebraska. 
s Hvor meget man saa ellcrs lan tro 

--af det anbet, der udgives for at vcere 

-hans Betendclsse, er ikle godt at vibe. 

sDetilianek,hvc1d tnan for »a: set sotn 
slldtalelset as dann Han vil bedte sine 
YVeje om inan giver ham en Chance. 
s Han søler Bedrøvelse over sit tidlis 

Leere Liv on iscer over, at han hat 
Jst-It sine Fcrcetdies Navn Stam. 
Ved bete-z sUnint- socrraer han, at del 

stal bl ive bedte med ham herester Dei 

«Liv, tan hat sørt de senere Aar, idet 
;l)an er bleven sag-et som en itssel Hund 
fra Steh til Sieb-, aldrig sittek for 

«Politiet- Jagt vaa ham —- det Lio 
er th træt as. Det sidste et vel time- 

l«gt not. Synden hevnek sig. —- Hm 
Ivil jo not nu blive udleveeet til An- 

«toriteterne i Nebrasla og blive be- 

Zhandlet efter Lovens Amt-. 
l -«- .-,-—- 

I 

Gomcz i Landflygtighcd. 
O 
o 

General Jofe Miauel Gomek fom 
Zaf Det liberale Parti i Cuba bleo n-: 

smineret fein Flandidat for Pia-Meut- 
jlfmsdeoeh men secure resigncrede, an- 

itom til New York den ".. ds. fra Ha- 
«vana. Han sagde, at han var kom- 

met dertil for at undgaa at bline 

snigninrdet. Tp Deieliiver fulgte ham 
til Hotellet. 

General Gomez vil bei-ge Wurst- 
denl Rossevelt for at tale med ham 
om Tilitandene paa Culm. Han er- 

lllærede, at han var i Fare for at bli- 

ve fniamyrdet endog i Havana, hvor 
ca. 80 sk; af de ftemmebeketligede 
staat paa det liberale Pakt-B Side. 
Dei Parti, som er ved Magten, vil 

ille tillade de Liberale at tillendegive 
deres Villie ved Valg«urnen, fagbe 
han. 

Kvægbakonerue i Nebraska. 

Distrittsadvolat Butter i Omaba 
modtoa den J. ds. Telegram fra L. 
T. Hamilton as Mullin, Nebr» om, 

at hans Vaanangshus og Udhuse var 

.blevet øbelagt, fandfynligvis anasnd 

lfra de Rancher, hvis Gærder Rege- 
tingen bar beordtei nedreveL Hamil- 

«ton var et af Hovedvidmrne mvd 

;-vedkommende Rcknchmænd. 
s Gut-ernst Micley hat paalagt 
Sherissen i Mullin at the Deputles 
til Besiyttelse af Haniilions Liv. Om 
det beheves vil Guvernsten senve Mi- 
liis til Siedet. 

—- 

thchinsons 50 Aar- 

Jubilæum 

Hutchinson, Minn, hvor mange af 
vore Landsmænd bor, i Byen og pag 
Landet i Nækheden, fejrede i Onsdags 
50 Aarsjubilæuni. Byen ligger paa 
den Plet, hvor mange af Minn sotas 
Nybyggere i 1862 flog Ziouxindianek- 
ne tilbage. 

J Rærheden af Byens Centrum er 

der en sinnt Pakt paa det Sted, hvor 
der i 1862—1863 var en midlertidig 
Fæftning, som gao Beslyttelse for ca. 

:),00 Mcend, Kvinder og Born. Til 
Minde om denne Begivenhed er der 
i Pakt-en reist en 8 Tons tung Sten, 
der blev afsløret under Festen. Den 
licerer folgende Jndstrift: ,,Dsenne 
Sten tnærkcr det Sted, boor Hutchin 
soniz og Omegnens Beboere byggede 
en ,.ftoctade« lPalisadevcesrU til For- 
svar imod Souif Jndianerne. Den 4. 

tSevt 1862 anateb Høvdingen Litile 
lCrowe denne »ttaktade« oq blev flaaet 
til lmge 

Rejst den 4.0tt.100«« 

! Ved TUtindegmcerletH Afsløring stil- 
Ilede Huld Stolebørn saa nær sont inu- 

zligt i Foan af en ,,itoctade«. Juden-— 
Ifor Bornene scoo Forfoarernes Este» 
tommere og andre chbygg-kre —- alle 

osntring Steuern 

Llf dem, der den W· Nov. 1855 kein 
til det Stern book nu Hutchinfon lig- 
ger, er tun t: lesendkynemlg R..L).Pen: 
tergast i Duluth cg John W. Hutchin- 
son i Lnnn, Mass. 

Da Bomerltiaen brød ud i 186i, 
m r Hutchinson en llle Land-by med 
benocd 200 Jndbyggete Der var 

tranqe Tider, lidt avledes der, Syg 
Idom var der not af, og der var langt 
tilde Flodkmone, lwor de tnnde faa 

»Ist-bedar» sog Medicin. Uagtet disJie 
»O·iiift(rndigl)eder lod itte san faa unge 
Mernd sig Odems-. Tet dar i disie 

Hrange Tiber, Siour Jndianerne, der 
talte ttriqere i Tufindtal, brød ind 
ever Egnen Te oilde drive de hoide 

lNybvggere im oeftre Minnesota. 

f Hutcbnfon var det øftligfte Punkt, 
,-fom Jndianekne hat-de besluttet at 

tadeln-nah og det var den enefte By Pan 
bete Egnem hoor de blev flnaet tilbaae 
uden Tab af Settlere eller Soldaten 
Flerc Landboere, som sit Barslet o:n 

Indianernes Udbrud for sent-, bleo 

Idrwbt pna Besen· Men de, der naaede 

tat komme indenfor Stockaden, bteo 
reddeL 

Den 18. Aug. 1862 var der kommen 
Undertetning om Jnsdianernes Optis- 
den. Det blev da befluttet at bygge en 

Forstansning af Træblotle (stocladc) 
100 Fod i Firlnni. Med et Konr- 

pagni Ftivillige tom Kapt. Stout 
fka Minneapoiig sen 1. Sept. fok at 

hfcelpe til at forsvare Bven. Kom- 

pagniet flog Lejr i Nærheden af Hut- 
chinson, og net-ftp Dag ryttede de ud 

for at msde Jndsianerne 12 Mil dorte. 
De blev overliftede af disse, og i en 

Træfning blev 20 af Kompagniet sau- 
rede og 3 drædte. Te trat sig saa til- 
dage til Byen, og den 4. Sept. holdtes 
Kam-den gaaende, men om Aftenen trat 

Jndianerne fig tilbage og drog veft 
paa. 

EnhistoriskBy. 

I 

l 
i 
t 

Mækkcligt Ægtepar. 
Clatence Clayton, en 18 Aar gam- 

mel Søn nf Cassius Clayton i Chiu- 
ao, et bleven hemmelig viet til Mifs 
Margatet E. Sloan, en 54 aarig del- 
ftaaende Kvinde i Sytacufe, en lille 
By i Nærheden af South Beut-, Ind» 
hvorfra Historien Vom den Z. ds. 

Miso Sloan hat afslaaet mange 

GiftermaalssTilbuo idet hun troede 
at hendes Beilere spgte lysnde for ben- 
sdes Mtdlers Skyld. Hirn efer en 

JRestautatton og siget, at hun i sin nn- 

ge Mund hat fundet sit Ideal. Han 
tgaar endnu i Stole. 

Frankkig nægter at gaa med pqa 
en tyik-kussisk Alliance. 

Jnden meget velunderrettede Kred- 
sc i Paris vil man vide, at der met-—- 
tem den russiste og den tyer Regiering 
er afsluttet en hemsmelig Traktat an- 

gaaendeForholdene iZlftasien og beug- 
net paa at opveje den bråtift - japan- 
sle Alliancetrattat. Den franske Re- 
gering blev af Rusland indbudt til at 
tiltroede den nye Traktat som Judic- 
mand; men Udenrigsminister Rou- 
Vier afslog dette, idet han hævdede, at 
den bkitisk - japanste Alliance ill- 
truer nogen fransk Interesse i Oft- 
afien Den asfgørende Grund for den 
fransle Regerings Veegring ved at 
gaa med paa en anti-britk’sk Osveren5- 
tomft er utvi·vlsomt, at Frantrig itke 
nistet at forstyrre det meget hjerte- 
lige Forhold, sotn for Tiden bestaar 
mellem Regeringerne i Paris og Lon- 
don. Andre vaaft"aar, at Frankrii 
Elle vil med, hvor Keifer Wilhelm 
ital have Del. De tvivler om hans 
Ærligbed For Russland indeholder 

-?5—rantrigs Opstrwden utsvivlsomt en 

ixor E-tusselfe. J Paris mener man den 
franftmtssiste Allkance synger paa sit 
Tidfte Vers, og at den Vil blive erstat- 
t:t af et engelftifranfk .Forbund, i 
ldillet Italien muligvis gaar ind fom 
Trekiemand 

I 

« 

l New kak Lifc i Odems-. 
I Assurancesttommisscer Davis i 
Ilsarforn Nev. fendte fornylig folgende 
Telegram til Præfident McCall: 

,,Medeni-llnderføgelsen af den mis- 

inge Ledelse af New York Life Infa- 
rance Contpagnis qlffcerer staat pari, 
og faalænge Te og George W. Per- 
t·ns indkhar betroede Stillinger i 
tselflabetsk deftnrelse, er dets Bewil- 
ling til at drire Forretninger her i 

IZtaten suspendereL Naar en For- 
tandring i Besmrelfen bar fundet Steh, 

jcq der foreligner Beviser for, at 

lZelflabet vil blive drevet paa en has- 
tderliq Mande, vil Vevillinnen blive 

genndftedt.« 

Aarsbcrctniugkn ist«-In 
Vi hat endnu ei lTIe Resioplag af 

Hlnrkkbereiningen fra »Den forenede 
Idunske eo.-111tb. Kirkc«g Aarsniøde i 
Cednr Falls i Aar. 

Te, fom pnfter Aarsberetningen og 

liike bar faaet den, bebe-Z inbs ende 15c 
E ,ri:.,n og Vi stal iende ten simls 

UANISN «" 

i 
i 

l 

Plionogmf til Sam. 
En iFDifon Honie Phonograf, kun 

libi brunL Lan iøbes billigt i Danifh 
Litth.P11bl.House. Den er i fuld- 
ftændig god Orden og lige saa god som 
en ny EUZastine. Man bedes tilskrive 
cis om Prisen. 
lpnnlsh Pnbllshlng Konst- 

:.Blair Nebr. 

Alnianakkcr 19().) 
Vi hat nogle faa Almanaktet for 

i Aar, foni vi vil sælge til 15c. Sink- 
tet, saa lcenge Oplaget varer. 

Ældre Aargange sælges for 10c. 

Styktct, saa lcenge habes. 
Det er jo interessant at have en 

rigtig dansk Almanak med dansie For- 
til-klingen 

Frimcerker niodtages fom Beta- 
ling. 
Damals Publlshlng sont-. 

: : Blatt-. Hebt-. : : 

Den nye Tur- og Prislisie for 
Hø’st- og Juleekskursionerne er nu 

imng og udkommen. Den sendes 
frit iil enibver, som indsender Navn 
og tydelig Adresse til A. Mortensen 
ti Co» 126 E. Kinzie Sir» Chicago, 
Illinois. 

Skolens Aabning. 
Maaske jeg kunde tjene baade Sto- 

len og denå Benner nd over Samfun- 
det ved her at fortcelle lidt om dens 

.Aabning i Tirsdags. 

I Tet egentlfge Aabningsmsøde var 

sat til Tirsdag Efterniiddag Kl. 2. 
iTer var ankommen flere Venner uden- 

byg fra, baade Præster og Menigsheds 
Folt, for at være med til Aabningen, 
—- nogle ledsagende Børn hertil, an- 

dre for at ver-re med til Fest. 
Ved Aallmingsmødet talte, efter 

Affynaelsen af en Salsrnse, Snmfundetis 
Formand Ud fra 1 Kor. 14, 8 talte 
han om ,,ty-delige Toner« — ,,for os, 
blandt os, i os, med os vg oed oS«. 
Det var saa scerlig de tydelige Toner 
i vor krifielige Forlyndelses forsiellide 
Tele —- begyndende med Forsoningen 
rg endende med vort Arbejde i Herrens 
Tjenefte, der blev peget paa i Korr- 

hed. 
Efter Formeln-den talte Past. C. 

C. Kloih paa Direktj«onens Vegne. 
lJan beayndte med Fortcrllingen om 

ten unge Mand, der glcedeftraalende 
fortalte lil fin Bedftefader, at han 
band-e faaet ch til at studere Jura 
— men havde alesmt at tcenke Tanlen 
til Ein-de — bvad saa7 hvad saa? ind-li 
til Døden oa Dommen Det gjaldi 
om at have Frrmaal for sin Stole- 
nang on saa at arbejde utrrettelig forJ 
dette Formaals L-pnaaelse. Livingspl 
stone blev ncevni fom Forbillede Ta-« 
leren lagde ogsaa særlig Vergt paa 
Venslalserne, der kan fluttes ved en 

Stole. Tet acelder om at slutte Ven- 
ftaber, der ian drage Es o-pad, og vnre 

es for det modsatte. l 

J Tiltnytning til det forejiaaenlde 
talte Past. Heede lidi ud fra Joh. 5, 
24 cm at bere. Skal de tydelige 
Toner oa det, der foredrages Paa Sto- 
len faa Betndnina, faa maa det horcs 
ca modiaaes med et villigt Dre. 

Til Zlntnng talte Skolend Besin- 
rer, Past. J. P. Jensen Han talte nd 
fra et er af David — Siedet und- 

flasp mig — om at bie Da haabe paa 
Herren og have sin Etyrke i ham. Oa- 
ian under Etndierne ajaldt det ofte 
om at die paa Herren, før det vilde 
klare sig med Formaalei. Her anførie 
ban af McKinleys Salme — 

» 

one skep is enongh for me«. Og om 

Forsandhed vilde melde sia, saa var 

der Styrke at finde hrs Herren. 
l Alter om Aftenen boldtes der Mode 
»paa Stolen. Der talte førft Pasi.S.E. 
;(irilsen over Sal. 127, 4: »So-m Pile 
H den Vteldiges Haand, saa ere Ung- 
Jdoniss Zenner«. Det var icerlig et Ord 

Jtil de unne, fom kam paa Stole — 

HHerren havde Brug for dem. En Pil 
linaa viere siaert oa starp, den mna 

være afslebet oa blank, den maa vor-re 

ren, nden Ruft, og fremer alt maa 

den, for at tun-ne udrette nioget, bruges 
( den Vældiges, Herrens Haand. Saa- 
dan gjaldt del for de Unge om at var- 

re mandige og starrte, at lade Kanterne 
skbbe af sig, lade sig danne, og det 

gjaldt om, at vogte sig for Rust· og 

for Snavset, det urene Sind o.f.v. 
og saa helt at omvende sig til Herren 
og lade sig bruge i hans Haand. 

Past. Damskov talte udfra Jer. 29, 
11 om de Tantler, Gnd tcenler om os, 
ogifaa orn Stolen. Han tænler .Freds- 
tanter om Stolen og ikke til Ulykke, 
han tænter paa at give Stolen en 

Fremtid og et Haa«b. Dissse stonne 
sOrd af Herren til Jsrael fordum dil- 
de og turde han anvende paa os Ig 
vor Stole. Andre teenler maafte for- 
sielligt, men saaledes tcenler Herren- 

Past. A. M. Nielsen talle ud fra 
Es. 51, 9 om at iføre sig Styrke, at 
fiole paa Herrens Arm. Scerlig lag- 
de han da Voegt paa, at vi siulde vcere 

ifott Sandhed. Det lcegger Styrke i 
Kirltens Arm. 

Saa fluttede Past. Anker med Hen- 
visning til Aal-. Z, 8. om den aabne 
Dor. VII er sm-aa, vi er lomne fra et 
lille Land og er lun et lille Sant- 

Hund, og det er, kristeligt set rigtigt 
Iat vaere lille, men vi stulde vogte oö 

Her at blive smaalige. Ved Ordene 
»om den aabne Dør tcenkte han paa et 

Hille Barn overfor en Dor, det ttke 
sselv kunde lukke op, men saa saa det, 

tat Døren var opladt, det stod overfor 
zen aaben Dor. Jngen kan lukke den 

i uden Herren, og det got han, naar no- 

ngn bliver for stor. 
f Saa stuttede da denne lille Højtid. 
Det er jo kun Smuler, her er meddelt; 
men saa faar Læserne hoffe, at 
,,Krumsmer er og.saa Brod« Man kan 
dog af det meddelte skønne, Tyvilsen 
Stemning, der gik gennem Modet 

Talerne vesksiede hele Tiden med 
lSang, udoalgte Saslmer af vor Sal- 
mebog, bl. a. vor lukherske Kirkes 
Kcerne- og Kcernpesakme, ,,Vor Gud 
han er saa fast en Borg.« 

Ja, saa vil oi haabe paa en fredelig 
ng gosd Fremtid for vor Skolr. Dertil 
give Herren Lykke! A. M. A. 

En Doktor i Hufei, 
det er netop, hvad hver Familie hor, 
der holder en Flusse med Dr. Peter’5 
Kuriko i Medicinskasbeh Mangen en 

alvorlig Sygdom blioer faaledes kvalt 
i Spiken, og Smerter, Betymringer 
og Udgifter undgaaet. 

Jolkets Skofabrikanter. 

The Mayer Boot and Shoe 
Co» Milwaukee, Wis» 

kaldet fauledeg Paa Grund 
af den store Forskelligar- 
Lethed i Ekoproduktionen. 

Kompagniets Skostaati 
høj Vcerdi hos Folket. 

The Mayer Boot and Sho Co. i 
Milwaukee kaldes Folkets Skofabrk 
tanter, fordi de forskaffer Sko til 
lyver og en i Familien, fra S-pædebar- 
riet cg opad. De laver Sko passende 
for enhoer optænstelig Vrug og leverier 
tin rette Slags, der svarer til baade 

Hensigter og Omstændig«k«-.sder. Hvad 
enten det er Arbejdsfko for Farmercn, 
Professionistem Minearbejdersen eller 

Ekooarbejdetem eller det er den meft 
nymodens Eko til Sondagsbrusg og 
sasrlige Anledninger7 hvad enten det er 

Sko til Kvinder, Drenge eller Piger, 
Hveraqssko eller Helligdagssko, —- den- 
ne ftore Fabrik forsiasser dem alle. 

—«: 
Fartory pf the May-er Boot Fc Shoe 

Co» Milwaukee, Wis. 
Capacity 6,00() Paits per Dav. 

I« 

The Maycr Etablislsement hat en 

velsfortjent Anerkendelse for at lave 
udmærket Gods og for at bruge kun 
de bedffe Materialer ved Produktio- 
nen af Form-L Dets Varemcerke, som 
er ftemplet paa hver eneste Mayer-Sko 
er en sikker Vejleder at folge, naar man 

ser efter paalidelige Sko. 

»Mayer School Shoes« er kendte 
vveralt som Sko, der er som Jern at 

flide paa. »Ma:tha Washington« er 

Navnet paa Kompagniets mest popu- 
lcrre, komfortable Sko, laoet uden 
Knapsper og Snører, og om hvilke der 
er stor Efterspørgsel blandt Kvin-der, 
som scettssr høj Pris paa behagclige 
Sko. »Mayer’s Western Lady" re- 

præsenterer den mdst anerkendte og 
modserne Damesto5 og »Honorbilt« 
for Mænd er de Sko, velllcedte Per- 
son-er allesieds bruger. 

MamrJSTo faas hos lebende Sko- 
handlere. 


