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Hvilka böra emigrera? 
i 

. En hvar kanlätteligen inse, att Amerika, som kan 
kallas en outtömlig härd för arbete, icke kan vara något 
fält för lycksökande lättingar, hvarför vi afråda hvarje så- 
dan att falla på den för honom skadliga idéen att resa dit. 
Deremot vilja vi tillråda en hvar ung man, synnerligast 
med någon uppfostran och kännedomjörnämligast i landt- 
bruk eller yrke, att der sätta sig in i sättet att få den 
största; produkt af energisk ñit. Men för att vinna denna 

fördel, bemödar sig amerikaharen att uppfinna de mest 

lätthandterliga verktyg och maskiner, och alldenstund 
dessa “aro så. olika våra,“må.ste en- “arbetare der helt och 

.hållet lära .sig andra arbetsmetoder, vid hvilka begagnas 
verktyg, som för honom i. de flesta fall äro främmande. 
Men är han tålmodig och villig att lära, dröjer det icke 

länge förr än han kommer underfund med att han gjort 
ett dubbelt så stort dagsverke, som det han högst kunde 

västadkomma hemma, utan att han på ringaste sätt an- 

strängt sig mera.. 
i 

Då dertill kommer, att han i allmän; 
i 

,het _får mera närande föda, så är det ju naturligt att *

han blir välmående och är glad öfver, att ha kommit A
in i denna lifvets praktiska skola. 

i Hurn bör man vara utrustad för att resa 
till Amerika? 

.Bagaget oberäknadt, bör man ha en god helsa, frisk 
flust »för arbete, fast beslutsamhet och en vaksam blick 

för allt och alla, med hvilka man kommer i beröring, en 
sund sjelfbevarelsedrift, parad med ständigt aktgifvande 
på sig sjelf ,och sina handlingar. Dei-till bör man» vara 

*i 

fullt-hederlig och ha mod till umbäranden och försakel- g 



J. _or- 

ser, på, det man icke skalliförlora modet under den för-i 
sta tidens pröfningar, Men med sådana egenskaper 

“ 
 

 dröjer det ej heller länge förr än man ser en ljusare 
i 

”  
framtid gå sig till mötes. 

För en ung man, soin vill egna sig åt landtbruket, 
»gifyes i Amerika många Litvägar att snartikomma .till en_ 
oberoende ställning. Det bästa air dock, att under det  

^

man lär sig språkeharbeta hosinågon farmare, äfven om 
lönevilkoren Taro låga, ty sedanÖman kan språket, ståalla 
utvägar öppna. Sedan kan man söka plats vid något, 
större landtbruk, och då man erhålliten sådan, är det , 

r “
lätt »att genom ordning och ñit förbättra sin ställning; 
Sa-snart man samlat något kapital, börman antingen «

 blifva hälftenbrukare eller ock köpa Preehemtionvlaand 
i 

eller en nyuodlad *farnn »den man då bearbetar med så 
litetfrämmandeikrafter som möjligt. »På detta satt gifves 
intet? tvifval 0m,,att, man inom fem år är lika burgen 
som en af våra vanliga bönder, hvilka bruka ett halfte \ x . . o . __ hemman 1 Sverioe. .Endast da in en annan utvao ñnnes z: . . o , y
rvilja vi tillråda att gå till jernvägsarbetena, ty ehuru 
añöningarne oftast kunna vara ganska höga, lemna de 

,d0ck, på grund af  
samlifvet, ingen särdeles behållning/i 

\ “Och dertill äro dessa arbetare oftast utsatta för sjukdo- i 

mar., dem landtbrukaren i allmänhet är ibefiiadifrân.” «

m? \ I

Fördelen att resa_ öfver Englandg; ,  

_ För» en person, som skall resa till_ Amerika och aldrig 
* 

förr gjort en längre sjöresa, ar vägen Köpenhamn och_ e 

Liwerpool ovilkorligen att föredraga, framfördedirekta, 
e_ linierna, ty på den. första korta resan blifver harfñvanv i 

_ ligtvis, “om vädret” är hårdt, sjösjuk, och :en ”hvar vet, V _ 

4- 
u. 



att endast landkånning år ett absolut läkemedel mot 
denna för mången ganska svåra åkomma. Under de da- 

gar, som åtgå i land och på färden genom Englandp, _
, krya passagerarne så till sig, att alla vanligtvis äro friska. 

och hurtiga då, de gå ombord på Atlanterångaren. Den 
ordentliga bespisningen i England, bidrager ock till att 
de befinna sig väl; Välkommen ombordpå atlanter- 

ångaren, finner man, åtminstone på de hår omtalade 
liniers fartyg, allt rymligt 00h beqvåmt, och alldenstund 
desse ångare äro af ofantlig storlek, har man på dem 

_ mycket sällan någon känning af sjön. Att gå direkt 
härifrån till Amerika på samma ångare är mycket på- 
kostande, synnerligast som resan på dylika ångare tager 
en proportionsvis allt för lång tid. [De engelske ångarne 
gå så fort, att ingen kan tåfla med dem, och dertill 
*Jaro distancerna så noga beräknade, att den kortaste 
direkta_ våg som ñnnes öfver Atlanten tages: V .

Alltsåinses lått- att storafordelar vinnes genom at i i I

komma forts och beqvämt, samt frisk och belåten till 
Amerika. Då kan man genast börja arbetar, i stället 
för att de, som lyda andras råd, oftast få efter framkom- 

« sten intaga sången, då de imedhafda penningarne lätt 
försvinnaoch de stå redlösa vid tillfrisknandet. -Det är, A
stor skilnadiatt ligga 6 a 9 dagar på sjön, 1n0t att ha 
en _resa Aför sig på 20 dygn för att hinna samma mål. 

ilngen. bör derföre lyssna till dem, som lofva några, 
kronor billigare pris på biljetten, tynågra kronor spela 
i11genrol på en tusenmila-färd, utan endast se till att i
man kommer snabbt och beqvåmttill Amerika. 
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_ Ia _salongerna finnas stora vattenkannor upphäng 
hvilka is inlägges hvarje dag, så att kallt dricksvatten 

_(3_ 

. »Resan på atlantiska hafvet., i 
Oceanångarnes ini-edning. 

v Tredje ,klassens passagerare, eller s. k. emigranter ha. 

Privata rumt finnas på sidorna i fartyget. .Här äro hytter 
inrättade, rymmande från 8 till 16 personer, samt sär- 

skilda rum för familjer. Rummen äro försedda *med 

stora, speglar, och dessutom finnes ett särskildt gemen- 
samt toilettrum, med vtvättfat m. m. Till dessa ,tvättfat 

/ledaerör för varmt och kallt vatten, så att man blott 
i 

behöfvêr vrida på kranen :för att erhålla vatten, varmt _ 
eller kallt efter behag. i Vid .hvarje tvättfat finnes ren 

g › handduk samt toilett .med tillbehör såsom tvål, kam och ›

borste, allt på det den ene ej skall behöfva vänta på»  

den-andre, för att göra sin toilett. - V . 

Midt i fartyget, mellan rummen, ligger mlatsalongen, 
föiseddmed bord och bänkar (se lplanehen)- Hytterna, 
såväl som salongerna, äro ljusa, 9 fot “höga och rymliga 
samt försedda med god ventilation. En examinerad läkare  

är anstäld för emigranternas räkning, i händelse sjukdom 
d 

skulle inträffa. Särskilda rum för de sjuka äro inrättade. al? 

alltid är tillgängligt för emigranterna. 
?Efter det .passagerarne intagit sin frukost, verkställer» 

sin plats 13a samma däck som första och andraklassen. .d 

(uti  Å

stewarderne städningen och. alla golf tvättas. Sedan detta” 

och dels för ,att tillse att allt är rent och snyggt., 

t är verkstäldt, gör kaptenen eller kassören i sällskap med 
 

I läkaren en noggrann rond_ i alla salonger och hytter, _ 

i dels för attaöfvertyga sig om passagerarnes välbefinnanden 7
\.\. 

Om någon emigrant skulle på ett eller annat sätt 
ha 

  



 k \ e.)
blifva förfördelad ombord, vare sig af någon passagerare
eller af besättningen, torde sådant genast anmälas för
kaptenen, The Purser (kassören) eller doktorn, då ran-
sakning/genast verkställes, och den förfördeladeerhâller

i

upprättelse;  

_ Hytterna för andra klassens passagerare ärolika- de
iför första klassens. Tvä eller fyra passagerare bo. i. hvarje
hytt, särskild matsalong, rök- och danssalong är inrättad
för andra klass passagerarna. De ha också särskild ,be-.3 l tjening och erhålla den bästa kost; som kan presteras.

Kaptenen ombord lemnar hvarje dag kl. 1 uppgift på
huru många mil fartyget tillryggalagt sedan föregående pi

/clagz Denna uppgift ärför alla ombord tillgänglig och ii-
2:a en hvar tager alltid del deraf med det största intresse;

i
- i Nöldigaartiklar under resan för 3zdjeklassens-

passagerare «
,äro följande; « «  

Tallrik, g . 

,Drickeskopp,, (rymmande cirka öeqvprter).
 

 Vattenkanna, (rymmande 1 kanna). _ 
“ i

Knif, Gaffel och Sked, äfvensom
i o

Madrasser att ligga pä och ett täcke att ha öfver
i ”

sig, hvilket allt kan, erhållas i Köpenhamn, Helsingborg
och Malmö till billigastepris.

“

Matkärlen fä vara af bleck, ty de kunnaannars lätt
gå sönder. De passagerare som *icke ha dessa olika ar-

tiklar sjelfve böra icke köpa dem förr “än devidtalat
agenten, enedan denne alltid kan anvisa passagerarna -
hvar sake a kunna köpas till billigaste pris. -I annat

»fall söka handlandena att locka passagerarne att för
.högt pris köpa åtskilligt onödigt för resan.



_ sändt handpengar, att man icke behöfver inställa sig_ 

   _g_   

Andra klassens passagerare behöfva icke medtaga eller_  
anskaña här ofvan uppräknade artiklar, ty allt hvadsom  
behöfves finnesvder. . p _ 

-

Köp af biljetter. - r - 

Hvar och en, somi-bestämdt sig för en resa till Ame-i  
rika, bör i god tid försäkra sig om plats genom att inn 

sända 10 kronor i handpengar till agenten å den plats, f 
hvarifrån resan önskas företagas. Pengarne sändasire- 
kommenderade bref antingen till generalagenten i Kö- 

penhamn eller till agenterna i Helsingborgleller Malmö, e 
i 

efter adresser som finnas å flera ställen i denna bok. 

Biljetten gäller -frånden plats den köpes. Qvitto åde ;f 
,insända handpengarne erhålles med omgående, jemte- 

upplysning om resan_m. m. Handpenningsbeloppet af: 
drages biljettpriset vid resan. 

  

_ På samma gång handpengarne sändas uppgifves fullt; 
-namn, ålder, tydlig adress samt det ställe i Amerika,7 
till hvilket man ämnar resa. › . 

› Genom att påf- detta sätt försäkra sig, om plats erhå 
les många fördelar. Först får passageråren säkerhet f 

  

   
  att resa den dag 00h med den ångare han önskar., 

Detta åter gör att passageraren kan meddela slägt och*:T“ 
vänner i Amerika hvilken dag och med hvilken ångare  
han kommer att resa och något så när_ tiden då han-Ö 
kan inträffa i Amerika. Dessutom kungöres ångamesvg 
ankomst i Amerikas tidningar, hvarför det är lätt för? i 

slägtingame, då passageraren reser in i landet, attmöta: l 

honom å bestämmelseorten. A   
  
   

  
För det andra vinnes den xfördelengenom attilia =

afgångsplatsen förrän dagen före ångar-ens afgång ell 

     



  
   

     

    

    
   
   

    

    

    

   

    

   
  
  

    

     

    

ll och med på morgonen samma dag. Härigenom in- 
paras ganska mycket till logi och underhåll, att icke 

gn mna ledsnaden vid att ligga stilla sedan resan dock 
att säga ärlbörjad. .\ 

 

Passagerare, som från Amerika emottaget biljetter 
prepaid-tickets), böra också i god tid anmäla sig för 

970 

?anmälan är gjord, hvilken dag resan kan företagas och 
inte passagerarne lemna hemmet förrän en sådan 

nderrättelse erhållits. -  
i I

 

Passageraren har vidare att iakttaga följande: 

esöka bolagets agent för att utfå biljett, vexla_ sina 
enningarv och erhålla underrättelser för resan m. m; 

å lätt kan riskera att icke komma med båten, 
Passageraren varnas för att inlåta sig i samspråk 

*ken att skaffa, men likaväl förklara sig vara agenter för 

amna, derför, att de icke, äroagenter eller möjligen 
genter för linier, hvilkas namn de skämmas för att nämna. 

Dessutom. skall passageraren aktapsig för personer, 
“som icke sjelfva äro agenter, men ha till uppgift att 

efordra passagerare genom andra befullmäktigade agená 
r . På desta sätt får .passageraren ofta betala högt_ pris 
h ändock blifva befordradi med dersämsta linier. 

ka erhålla kontoren i Köpenhamn, Helsingborgtoch 
almö telegrañsk underrättelse derom, och blifva passa: 

erarnes hemmavarande slägtingar och vänner genast 

  

esa af samma anledning som de, hvilka köpa biljetter.- 
assagerarne emottaga underrättelse från det kontor, der 

Vid ankomsten till afgångsplatsen bör-han genast 
i 

etta bör aldrig lemnas till sista stunden, emedan man, 

:Keller affärer med sådana personer som icke ha med sa- Ã\ 

a olika linier, hvilkas namn de dock akta sig att 

Så snart någon af bolagetsåångare anlänt tilleAme _

  



gifva adress å den person, han önskar blifvannderrättad 

“de lemna hemmen, så att ett pålitligt ombud kan mctv 

_10_ 

underrattade om framkqmsten. Passagerar-en bör derför 
i 

i 
inte glömma att å kontoret, der biljetten köpes, upp- _ l 

om framkomsten till Amerika. v

Bölagens agenter göra årligen resor till-England för  
att lära känna de nya förhållanden i passagerarebefor- 
dringen. Generalagenten har dessutom sjelf Varit i Ame- 
rika_ samt står i direkt förbindelse med detta land och f
känner förhållanden i de stater, dit svenskar vanligtvis 
resa. Han. har också förbindelsen med flera jernvägs-  .j 
blag, som ha land till salu på lång kredit och låg ränta. 

Bolagens_ agenter kunna derför lemna de-svenska 
assagerarne* de mest pålitligaupplysningar om förhâl- i 

anden i Amerika och om resan till detta land, och en 
hvar kan fullt lita på att inga öfverdriftei ifrågakcmma.  

Innan emigranterna lemna sina hem 
torde de meddela generalagenten i Köpenhamn eller agen-f  
terna i Helsingborg och iMalmö, hvilken dag och tid .i 

taga dem vvid framkomsten. 

*Anliomsten till eafgångsplatsen. p 
Vid ankomsten till Köpenhamn böra emigranterna 

ilfrågar» efter generalagenten Joachim Prahls ombud och 4 .y 
vid ankomsten till Helsingborg eller Malmö efter, den Ä

respektive liniens agenter. Ombudet eller agenterna  r 
hjelpa emigranten med resgodset och anvisar rent, godta 

“ 

och. billigt logi, der emigranten bor säkert nu äng-l e båtens. afgâng. Passagerare varnas för att inlâta sig  



\

    

   

     

   

    

   

   
   
   

   

    
  

    

  

   

    

    

i-*11-« 

;a ed stadsbud, ivärdshushållare eller andra obehöriga, som i 
ndast söka locka dem “med sig, för att draga fördel 
f dem. ›  1 - 

Skulle inte något af liniens ombudivara närvarande 
id ångbåtexus eller tågets, framkomst, så kan bagaget lifva stående  ångbåten eller ä stationen medan passa-g* 
eraren begifver sig upp till kontoret. Innan han stiger 

i 

n  kontoret hört-han genom att iakttaganamn påskyl- 
V ne förvissa sig om *att det är liniensekontor. I KÖ- 
enlhamn är det bast att ,taga en droska, som alltid är 
li reds såväl vid hamnen som vid jernvägsstationen 

ch i den åka till kontoret. Illelsingbörgeller Malmö 
an man deremot fråga en poliskonstapel omvägen till. 
Ontdret. 

 » 4 i- 
Frân kontoret erhåller passageraren ett pålitligtbud 

hjelper honom med resggdsets upphemtande och 
s anskaffande. Ombuden hafva lätt att genomfram- 

sande af sina papper, somäde alltid bära med. sig, be- 
isa att de tillhöra linien. i i i 

Liniernas kontor äro belägna: 
“ ,

Köpenhamn: .Nyhamn 49. w « d 

Helsingborg: Norra Strandgatan 10-12.. i ,i . V› Malmö: Norra Vallgatan 70. 
 

  

. p Ombordstigandet. \ 
= Emigrantema böra inpacka deeffekter, som de _ej 

“ 

ehöfva under resan, i starka” kistor med goda låsfKiä 
orna, “som omsurras med starka tåg, böm=ej vara för 

aydå mindre sådana äro lättare att handtera mid de 
ndvikliga omlastningarne. Reseifekterna kunna äfven 
packas i säçkar,0m man så vill. Hvarje? kista eller 
ck “bör med färg märkas med egarensenamn, så- 

i 

  



gsäck och tagas med i hytten. 

att 
t 

han sjelf må [igenkänna samma vid framkomsten; 
i 

 

ty vanligtvis äro både kistor *och säckar likaroch kunna 

ii följd deraf latt utbytas; Finnes egarens nanm påskrif- 
vet, »så sker ej detta. De mera behöñiga reseffekterna 

deremot kunna inpackas uti ett mindre skrin eller natt-W 
i 

Vid ankomsten till Illull (England) 

emottagas emigranterna af bolagets mångårigt erfarna 

tjenstemån. Dessa tala svenska språket och ombesörja, j v 

kostnadsfritt transporten af sakerna från ångbåten till 
jjernvåven samt medfölja emigranterna till Liverpool, i 

fortskaña dem till bolagets hotell och ombesörja saker- 

nas_ forsling till den atlantiske ångar-en samt medfölja j 

pzissagerarne till liniens ångskepp, anvisa dem deras 

hytter och tillse att allt blir till deras belåtenhet. 

Matordningemomboird. 
Emigranterna få underhela resan tillräcklig och god 

mat, serverad af bolagets uppassare, så kalladeistewards, .. 
som tillika aro skandinaviska t_ol_kar. Maten serveras, 
på_ följande _såttz .

Frukost kl. 8: The, kaffe med grädde och socker, “ti” 

mjukt , hvetebröd» »eller kafring jernte smör och hafregryns- i 

,välling med socker. 
 i i 

Middag kl. 12: Soppa, färskt kött och potatis, J: 

ärter och ñåsk, fisk samt corintpudding. ›

Qvällsmat kl. 6: The, kaffe med grädde och soc 

ker, mjukt hvetebröd och smör samt kafring om så önskas 
i. Mjukt hvetebröd bakas dagligen ombord. ›

Till. följd att en så stor mängd svenska passagerare 



i 2
mig 

_ 13 _._ 

rest till Amerika, har emigrantbolagen funnit sig för- 
anlåtna anskaffa stewards eller kockar, Vanda vid kok- 

ning af svensk mat. .De tala svenska språket samt äro  
?Vanda att med höflighet och tillmötesgående behandla 
Tpassagerarne .

Salt sill erhålles af öfverstewarden om så önskas., 
5;, Barn erhålla så mycket söt mjölk de kunna förtära. 

Ankomsten till Amerika. 

, När emigranterna anlända till Amerika emottagas de 
af bolagens svenska tjensteman från kontoret hvilka 

ledsaga dem i land. De emigranter som inneha jern- 
vagsbiljetter längre in i landet kunna genast få afgå 
till sina destinationsorter; hvaremot de som icke hafva 

i 

jernvägsbiljetter, men skola resa längre in i landet, 
kunna köpa biljetter på bolagens hufvudkontor i Amerika. 

De emigranter, som resa med jernväg åtvestern, få 
sina reseifekter fritt transporterade till jernvägsstationen. 
Reseffekternas polettering ombesörjes åtfven på bolagets 

.\ bekostnad. 

Köp af vexlar och mynt. 
; Som bekant är det icke rådligt att taga svenska pen- 
ningar med sig till Amerika, der de icke äro gångbart 
mynt, utan penningarne måste utvexlas. Passagerarne 
,tillrådes att före afresan låta vexla sina pengar eller 
köpa vexlar på Amerika. Uppskjutes dermed tills man 
kommit till Amerikariskerar man att falla ihänderna 

på bedragare och erhåller icke tillnärmelsevis denivaluta 
för sina pengar som här hemma. Här har man också den 
fördelen att kunna tala med dem som verkställa vexlingen. 



.blir det då rättadt. _ V
”

_j_ 14._ 

ty det händer i annat fall,«att om vexeln är dragen 
_ genom ,bank eller enskild firma, de kunna få vänta ilera i

dagar på, advis, och innan denna anländer, utbetalas q 
inga pengar. -Dylika vexlar betalas af kapten Jeanson i 

För mindre summor  
eller bolagets agenter i Amerika. 

i
,I 

*Utvexlingen eller köpet af vexlariAmerikanskt mynt “ 

kan ske hos generalagenten Joachzm Prahl i Köpen-  
r hamn. Köpet af Vexlar här medför för emigranterna ; i

w* 
i 

den stora fördelen, att de icke förut behöfva adviseras, Ä
utan utbetales beloppet genast då vexeln presenteras. “- 

Det jar af stor vigt för emigranterna att köpa vexla1r, i 

  

kan mynt erhållas i stället för vexel. Emigranten bör g -

noga se efter med hvem vexlingen sker, samt att han 
uppstå i t. fått full» valuta: I denhändelse att inisstag skulle 

Anmärkningar. 

Ingen bör lyssna till personer, som erbjuda sin tjenst, 7=: 
men icke tillhöra -kontoren .\ 

Bolaget antecknar den persons adress, som så önskar, 
och emottager noob afsänder .bref för honom, samt tager 55  

äfven vård oni de saker, som passagerarne önska lemna  j 
i dess händer. sakerna kunna få qvarligga tills egaren 

tillsändas. 
i 

_ . -

Om personer, sedan de anländt till Amerika, önska 
sända penningar »till hemmavarandqkunna de erhålla  
vexlar eller penningeordres å bolagens hufvudkontori 
Amerika, utan afdrag för besvär. 

De som önska hitsända fribiljetteigjPrepaid Tickets) 
torde vara försigtiga, att ej köpa dein annorstädes än 

a 

_ antingen sjelf afhemtar eller begär att de skola honom 
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;auktoriserade agenter samt se till att den önskade 
mens namn är tryckt på biljetten. -  e 

Om någon med familj reser till Amerika kan latte- 
gen en farm på sätt och. vilkor som senare omtalas 
rhållas. . r  

 v

Beräkning: af biljettprisernau _

f Till landstigningsplatserna i» Amerika betala» alla pas- 7

aiâerare öfver 12 år fullt. biljettpris; -för barnjmellanfel 
“

c 12 år hälften och Tör barn _under 1 år 10. kroner. 
På Amerikas jernvägar betales fullt pris för passa- 

erare öfver 12 år, halftpfisförbarnme11an_5 0e111_2_jår“. t 
,ör barn under 5 år betales ingen rafgift. 

 d 

  

Med hvilken linie skall “man resa till Amerika? 
Det är inte så. godt att* besluta sig för med hvilken 

nie man skall 11esa,_ti1l_ _Amerikafs .Man har hörât .så 
iyeketÅ_ talas om de Olika Iinierna attmansje1fj_]»_1far 
”rt igöra sig ett begrepp omffördelarne hes någonsär- 

 
 

kild linie. Vi skola här nedan. öra en kort *beskrif- _, “

.ing 
vaf _trenne särskilda numer, 

 
nman-, Amen/sann 

ch -Beaver-Länien, för »närvarande de förnämsta passáj- _ 
_erarelinien på. ”Atlanterhafvet. A Den som skall resagtill v * 

merika kan med lugn tillförsigt göramesan med någon 
_dessa Iinier, förvissad omatt hvad .i mensklig. makt . i

tätt att göra in: elhärqgjert_ får hans säkerhet vöcheför \ f» 
tt bereda honom en lycklig» “oçh angenäm resa:  _

” 
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a Inman-Linien. 

10 “följande: Å Ä p , 
fty of New-York 580 f. lång, 10,500 tons, 18,000 håstkr., 

of. Paris . 580 -p 
- 10,500 .r- 18,000 -

:ty of Chicago 480 - 6,600 - 6,000 - .

:ty ofåBerlin 488 4 5,441 -+- 10,000 -- 

ityof Chester 444 - 4,566 ›-- 7,000- -- 

*Afgå från Liverpool och New-York hvarje onsdag. 
 

ör några tiotal af år sedan ansågs den som envåg? 
som reste till Amerika Också hade utvandrarne 

› 1en var den första ångbåtslinie, sömsatte vi gången 

.5_0 byg des Inman-.Liniens första/stora emigrant-ångare 

aren de första emigranterna, öfver från Liverpool till 

tagelser och många ångare byggts, den ena öfver-i 
ande den andra ii säkerhet, elegans och snabbhet 

es storlek, säkerhet, snabbhet och beqvåmlighet 
gensågelse år den förnämsta i verlden. 

;man-Linien “City of _ New- York* och. “ 
ity of 

arisr, hvilka redan efter sinaförste ;resor förvånade 
den för den exempellösa snabbhet. med, hvilken de 

_ yggalade derf långa vågen ;mellan Europa och Ame- 
VaJ Dessa ångare äro de största passagerareångare i 

den. De mäta 10,500 t0ns,_ha maskiner om 18,000 
krafter“ och en längd af 580 svenska fot. ,De ha 

a Inman-Liniens med guldmedalj prisbelönade ångare_ 

en tiden att utstå många vedervårdigheterL Inman- i 

identlig skeppsfart mellan Europa och Amerika. År 

ty 0 Glasg0w“. Samma år förde den nybyggde. 
i 

.Averlden. Sedan den tiden har årligen gjorts nya Å 

dess Inman-Liniens ångbåtsñotta ivåra dagar i ån; 

År 1888 och 1889 fullbordades .tvenne ån are\åtid 

  



0-4 18  

rymli d hytter, salonger, \11ök1l*um,:. matsalen och sällska 
, rum ör 2,000 passagerare. 

i «Näst dessa båda. jetteångafe istorlek kommer C  
of Chicago om 6,600 tons och maskin om 6,000 h 
krafter. Del-näst kommer “Cityof Berlin“ den störst 
med” en Amaskin om 1O,000Ahästkrafter. 

 

ÖhaL-i likhet. med de öfriga Inman-Liniens ångare erhålll 
guldmedalj Öå ñeraüverldsutställningar och anses vara e, 
af de förnämstafsjöbåtar som någonsin plöjt hafkret. 

” 

*Förutom de nu nämnda. båten-ne eger Inman-Liniek 
Hera andra, alla stora och solidt byggdagindelade i vat- 

tentäta skott såväl. »i längden s0m;pâ tvären och sjunk 
derföf inte ifall sammanstötning skulle ske. “ .. r Alla _ångarne äro förseddaqmed elektriskt ljuspk 

l lAmerikan-Linien, /
t o den enda linie lgvarsv ängare segla under Amerlkansk flag 

Améø-ikanslca-Lmieøcs,*Kongll postångsløepp: 
 BritishlKing. . . ... . . . .. Lord Gough 

British Queen. ; . _.  . . . Lord Clive. i x . British Prince  . Indiania. 
British” Princess . . . ; . Q.. Illinois. l 

British Crown . . . .  Ohio. 

British Empire .p . .  i! Pennsylvania. ,. L 
Alla om 4,000 tons drägtighet. 

 * t 

AvmerikaneLinien räknar inte sina anor så långt_ 
baka som den förut nämnda; men har dock lyckats 
värfva sig ett godt vitsord och många, Vänner så v 

gamla som nya verlden.  l  
o . 

Den 18 April 1871 lemnade Amexikan-Liniens första 
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i 
gare Liverpools hamn på resa till Philadelphia i Amer 

, digt. stigande. Amerikan-Liniens ångare äro visserligd 

, detbästa material och försedda med alla nyare förbätt 

ngelse sin plats i främsta .ledet bland de bästa fa 

i och förskaifat henne. så många vänner är det Vänl 

° Härom ivittna bland annat de tusentals tacksägelsesk 
i velser, som från tacksamma emigranter ankommit 
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medförande cirka_1,200 passagerare. Sedan den dag? 
har Amerikan-Liniens ångar-e hvarje vecka *lemnat Live 
pool och förtroendet till hmensångare har varit i st 

inte fullt *så stora som Inman-Liniens, men byggda 

ringar inom skeppsfarten. De kunna derför isäkerhe* 
styrka, elegans och beqvämlighet mäta sig med hvilk 
oceanångare som helstu _

i 
. v

Amerikan-Liniens ångare Aintaga derför utan gens 

som gå.. öfver Atlanterhafvet- 
Hvad som emellertidgjort Amerikan-Linien så b m 

bemötandet och det goda kosthållet ombord. Amerikan 
Liniens rederi har gjort allt hvad i dessa fall kun F 

göras och ?resultatet har visat sig som det allra bäs_ 

Åmerikan-Liniens hufvudkontor och till agenter iv 
skilda delar af ver-Iden.  _ , e 

t År 1891 inköpte Amerikan-Linien. ett nytt hotell p 
sina passagerare i Liverpool. Detta hotell, som föruf 
bebotts af en rilç privat man, liknar ett furstligt palats 
är beläget. å en* öppen plats: med park omkring i en á; 
Liverpools cvackraste stadsdelar. Inredningen och möb 

“

manget är fullt jenibördigt med ett första klass hotel 
iistörre stad. Pågrundaf den stora mängd svenskar 
som på de sista åren rest* med Amerikan-T inien; ha. 

boläet anskaffat svensk. betjening å hotellet. A
?arrha passagerarne godt tillfälle att hvila ut efter 



en första resan och ingenting är här sparadt för att 
a denna hvila så angenäm som möjligt. 
Som exempel vilja vi här iöfversättning meddela en 
de vanligaste tacksägelse skrifvelserna insänd till 
erikan-Liniens generalagent i Köpenhamn och under- 

ecknad af Skandinaviske utyandrare. Den lyder sålunda: 

“Ombord å äng. “Britisch Prince“ d. 9 Juli 1889. 

Undertecknade skandinaver, som gjort resan från 
i iverpool till Philadelphia med Amerikan-Liniens ångare 

ritish Prince“, erkänna härigenom vår fulla tillfreds- 
lelse med fö-rplägningen ombord. Friskt bröd hvar 

, kaffe om morgnarne och the om aftnarne. Till 

iddag soppa, ärter, färskt oxkött, preserveradt kött, 
ppñsk, potatis, pickles, sylt-lök, plommon, äplen med 
sin och socker, brödpndding med romsås, apelsiner 

citrongelê. Smör på tallrik på hvarje bord. Allt 
erverades omvexlande och i så riklig mängd att hvar 
ch en ñck så mycket som önskades. Matordningen 

verkligen i alla delar öfverträffat våra förväntningar. 
Hvad åter våra hyttor och hyttrum *beträlfar äro de 

 ;så beqväma man billigtvis kan begära, rymliga och godt 
. “ventilerade Gifta personer ha rum för sig, flickor för 

-sig och ogifta karlar för sig. Under måltiderna äro 
_stewarderna från 1:ste och 2zdre klass närvarande och 

Ãöfvervakar strängt ordningen och tillser att hvar och en 
i 

får vsin rätt. Den största renlighet iakttages; hvarje dag 
den grundligaste rengöring. Besättningen har under hela 
esan visat sig tjenstvillig och artig mot passagerarna 

Detta kan i all synnerhet sägas 01n tolken ombord, hvilken 

synnerhet vi skandinaver dagligen och stundligenkom- 
i mo i beröring med. Han förvärfvade sig allas aktning och 
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sympati genom den omsorg han _visade mot såväl sj 
som friska och för sin tjenstvrljhghet/nmt a1la._ D

gäller också hvad sjuksköterskan dbeträñar. »Hon vi 
också den största. omsorg om passagerarna* 

e . 
, Således kunna vi i: det  71a taget skänka vårt f

erkännande åt .anordningarné ombord å denna äng 
och vilja till det bästa, rekonnnendera ,Amerikan-Lid 
åt skandinaviska ntvansdrarea, och teckna med högaktn 
här under våra namn: 

 

Julius Larsen med familj; - Edvard E. Hansen, 
x .. Maskinist, Kjöbenhavn. 

* s .Trondhjemz  r Carl Johan, , f Alfride Nilsen, . 
  r Sverige; . Kristiania. 

,“ Johan/Carl, .  _ Lovisa Olsen, l ^
rSverige., I Laurvig. 

August lkzlndqvist, . Elna Nilsson, _ 
Göteborg. s « s LO. Espinge. , 

Per Nilsson. r x _ Maria ,Didrlksom _
Sverige. _a , _Westervik. ._ 

Hans Kaas, 
*

. . L., H. Hylander med fam _] 
Danmark. x Halmstad, Sverige.  Otto Hawa, x$igrid_Johannesen, 

Q Finland. v K ^ Stavanger . , ›. Au ust Håzja, . L Martin Olsen med famüg, i
› . . ånland. j  Helgoland. 

*

I - I Jose th Rikard, :- . Lina Larsen, 
 r F: inland.vm› _ r 

 t! › 1Qj i i &#39; _
Lars Andersen Ramsgard, s / ,Lars Larsen med, familj, , 
. - Danmark; ” “ , ”Lange Sverige. f 0

, Knut Bjaudulin., K Alma Abrahamssmz, 
Kristiania. t, . . 7Göteborg, Sverige, 

Kristian Annerstvnemv . Josefina Karlsson, 
., Kristiania, - x Sverige: 

Peder Hansen, 
t 

. Elin Karlson, 
V

asagendal. . Sven-ge; 
Hans. Stam. Johansen, 

 Mathilda Johansson, 
Trond jem. Eksjö. 

-1 
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i 
y Linien sina regelmessigaturer på Amerika. Samm 

 
Lake Huron .och Lake Superior, alla tre om 6,000 t” 

e som någonsin besöktyåra hamnar. 

i 
april till den lzste november landsättes passagerarn 

har Montreal stor fördel som landstigningsplats. La 

v det knappastnåmnas att de försetts med all beqvåmh 

_24 ._ 

  

    

   
  

    

    

    
  

  

     
  

   

Beaver-Liniens _ ,

nya, ståtliga och beqvärnt inredda ångare, åro föl] 
Lake Ontario.. 6,000 tons. 
Lake Superior.. 6,000 . ,, 
Lake Huron. . . 6,000 ,, 
Lake Nepigpn . 5,000 - ,, 
“Lake Winnipeg 5,000 ,, 

, Beaver-Linien är ny; .Derföricke underligt om m 
ännu inte hört namnet nämnas; År 1886 började Bea 

byggdes också liniens tre stora ångare, Lake Ontan, 

drägtighet, d. v. s. tre gånger större ån det största fa 

›. Sedan dessajbåtar blefvo färdigahar Beaver-Li 
hvarje vecka fört passagerare-öfver Atlanten till Ame 
med utgång från Liverpool i, England. Från den 1 

Montreal, den öfriga tiden af året i New-York eller Bos 
7 För dem ,som åmna bosätta sig i det inre af Amen ”

stigningen. sker. alldeles utanför jernvägssationen, hvad-a  
uppehåll .icke kommer i fråga. J ernvågsresan blir be 4_ 
ligt kortare, hvadan biljettpriserna med, Beaver-Linien ti 
det inre af Amerika äro billigare ån rned någon annan ni 

Då BeaVer-Liniens ångare alla äro nybyggda beho 

het, styrka ocb elegans. En passagerare skrifver 
“Lake Ontari0“ följande: , 

“Som ag hört ganska mycket talas om “Lake Onta 
Beaverv-Liniens nya båt, som skulle blifva ett tillfa 
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hem för vårt emigrant-sällskap, stälde jag mig beredvilligt 
följgyáunder ledning af en ofñeer, för att taga båteninärmare 

skärskådande. Skeppsvarfvet var ej långt aflägset. Der 
låg “Lake Ontari0“, ett hem! Han såg mer ut som en 
flytande stad än ett ensamt hem. Då man känner hans 
längd, 380 fot, och bredd, 44 fot, behöfves ej stor beräk- 
ning för att finna att 3,000 menniskor på en gång be- 
qvämt kunna sitta på däcket. Ångaren ar registrerad 
att rymma 5,200 tons “död vigt“ och som passagerarnes 

i och besättningens totala tyngd ej väger mer än en hundra- 
del af denna tyngd ñnnes en betydlig bärkraft öfver. 

Den ofantliga tredubbla maskinen på “Lake Ontari0“ 
sätter honom i stånd att uppnå en stor hastighet, så att_ 
vägen emellan Liverpool och Montreal tillryggalägges 
på omkring åtta dagar. 

Ifall det skulle blifva nödvändigt att taga till rädd- 
iningsbåtarna, finnes det åtta rymliga sådanai ordning att 
bemannas och utsättas efter ett ögonblicks varning. I-Ivarje 

91W” man af besättningen har sin bestämda plats, ochve den 
som icke är på sin post vid en oväntad kallelse från 
kaptenen. Tillsammans med räddningsbâtarna finnes äfven 
en nyuppfunnen räddningsflotte, med sittplatter för 25man 
och en bärkraft för 40 eller 50 dertill. Något annat fans som 
syntes likna en dubbel-ryggad chaislong och att döma efter 

ll utseendet en värdefull och sinnrik uppfinning för räddandet 
af menniskolif. Knappast en minut behöfves för att sätta 

61103* denna chaislong i en sorts tvillingbåt, försedd med roder, 
75711113 åror, segel, kött, brödbullar, vatten och allt annatbehöf- 
VW” ligt vid ett hastigt ombyte af “qvarter“ för sjöresande. 

w Efter besigtningen af däcksbeqvämligheterna-tog jag 
din? vägen till sofrummen. Anordningarna för mell-andäcks- 

passagerarne äro långt framför allt hvad jag tillförne sett 

       

  

1
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åandra bolags båtar. 1 De ogifta männen åroien aäøljvfl ning helt och hållet skilda från de andra. Kojplatslj_ p 
för det gifta folket och deras familjer äro så myckethjgáál-fad lika som möjligt. Sofplatsafdelningen för ogifta qvinj jue 
är under uppsigt af en erfarennppasserska. De “melilg -

liggande beqvåmlighetsrummem* äro bättre här, a-ngâlüow för första klass å många andra båtar. *
Matsalsanordif 

garna aro i allt öfverlagsnaf Sedan kommer röknij? 
sällskapsrum, låsrum och 0 under bland under! ett si? 
lekrum för barn Ombord finnas också omkring 200 s mi; ken barn. Hvarken lekrummet eller rummen för vanlig 
personer äro otillräckliga i höjd då mellan däcken  
fot 2 tum, således lernnande en temligen god plats  ›
för den längsta passagerare, om än han begagnade 
hatt på ena ändan oc/h tredackade stöñar på den andåm 

Sedan kom lasaretten under besigtning, ett för smitil! fl 

samma sjukdomar ofvan däck och ett annat för vanlå; ;m 
sjukdomar emellan däcken. Efter att hafva öfversettJålf_ 
dra och tredje klassernas beqvämligheter tog jag väg?” 
till första klassens områden. Här träffades höjden-rêilllk 
luxnriös elegans hvad ångbåtsinredning beträEar. Sal0ng§IIll1ll 
är belägen midskepps och ger knappast den minsta käåiwh 
ning af båtens vräk- och mllningar, så att passagerarlilñüå 

, kunna känna det lika beqvämt der, som i sina :e  i 

förmak. 
i 

Kajuterna ligga parallelt med salongen oiixllt 
derintill en behaglig privat salong för damerna.“ i :flirt 

Då alla Beaver-Liniens båtar äro i hufvudsak lizlåløpn 
kan denna beskrifning passa in äfven å de öfrige.  
rika rekommendationsbref från passagerare, som rest målen 
Beaver-Linien, hafva ankommit till liniens agenter, djäfl 
de förevisas. Den som “ämnar resa till Amerika gör må 
Beaver-Linien en både billig och angenäm resa. 

i 
   



  

  

 
Underrättelser för de? som önska skañfa sig iland 

th” 
4 1 merika_ 

vinn, Hvarje familjfader, enka eller ogift man eller qvinna 
alla öfver 21 års ålder, som_ antingen är eller förklarat sin 
än, afsigt att vilja blifva amerikansk medborgare, är berättigad 
mm- att upptaga 160 acres, eller ett mindre antal, under Home- 
im stead lagen. Den sökande måste under ed intyga att han 
m4 är antingen familjeförsörjare eller öfver 21 år gammal, 
03 är amerikansk Inedborgare eller har förklarat sin afsigt 
mmatt blifva det, och att landet upptages för hans eget bruk 
11515 och ,för verklig bebyggning och uppodling, och måste han 
;äfm dessutom betala den i lagen föreskrifna summan jemte 
13115, sportler när landet tages ibesittning, hvilka äro följande: 
m, Betalningen 10 doll. inom landgränsen för 160 acres, 
ma, kommissionen för samma är 8 doll och för 80 acres 

W hälften af ofvannämnda belopp Utom landgränsen är 
em, kostnaden för 160 acres 10 doll, kommissionen 1 doll., 
väg., och i samma proportion för 80 eller 40 acres 
lenl 

i 
Då dessa vilkor blifvit Lippfvlda, utställer “Receiwern“ 

Om (mottagaren) sitt qvitto i duplicater, hvaraf det ena jemte 
am vittnesmålen och den första ansökan, sändes till Wasching- 
mmton och det andra tillstitlles personen i fråga, och upp- 
, tagandet införes ilandskontorets böcker. Efter att hafva -

m; troget uppfyllt lagen rörande bosättning och odling af 
,landet under en tid af 5 år, måste då eller 2 år der- 

ma efter, “final proof“ inlemnas, och om allt då är till- 
IM fredsställande för embetsmännen på landskontoret, måste 

me] den del af kommissionen, som blef obetald då landetupp- 
nde togs, betalas. “Receiwern“ utfärdar nu sitt intyg, ett slags 
m; köpebref, som ar grunden till det verkliga köpebrefvet 

,som kan väntas från Waschington om ett eller två års 

   



_ggr_ 

förlopp. Hvar och en som önskar att “prove up“ (be, 
för sitt land) må inlemna till “Registrzitorif en skri. 
notis om sin afsigt, jemte beskrifning på landet och  
nen på 4 vittnen af hvilka fakta rörande bebyggande 
landet, stadig bosättning, odling m. m. kan stadfas 
Denna notis skall vara atföljd af en penningesumma* 
nog att betänka utgifterna för annonsering, som “Reg-is 
t0rn“ är ålagd att göra i 30 dagar (5 gånger i en tidn; 
som bestammes af honom). Denna notis skall ock upp 
i Förenta Staternas landskontor. 

i 
“Final pr00f“ ka 

göras förrän 5 år efter den tid då frsta ansökan ske 
Om en person dör innan “final pr00f“ blifvit gjorda* 
de närmaste arfvingarne berättigade att fullborda kent_ 
tet och erhålla köpebref på landet efter förloppet aff 
föreskrifna tiden, och efter att ha inlemnat de nöd 

intygen. I händelse att begge föräldrarne dö, efterl; 

nandeomyndiga barn, kan landet säljas för kontant 
förmån för barnen och erhåller då köparen fasta på laii 
Försäljning af Homestead-land förrän säljaren sjelfl 
fastebref på samma, godkännes ej. Da “ñnal proo 

“

lemnas måste ed afläggas att ingen del af landet ar 
såldt eller b0rtk0ntrakteradt, utom för bruk af k 

kyrkogård, skola eller vågrätt för jernbana. Homest 
- land kunna öfvergifvas, men isadant fall återfaller la 

Om man ej önskar att bo qvar på _, 
det, kan det samma inköpas efter att man bebott d 
till regeringen. 

sex månader efter_ samma sätt som pre-emption-l 
De som göra ansökan om land under homestead-la 
måste flytta dit och taga sagda land i bésittningiin 
sex månader efter sagda ansökan blifvit inlemnad. La 
tillåter endast en person att begagna sig af de förd, 
som homestead-lagen erbjuder en gång. 



._. 29 ._ 

Old-Förteckning: 

Atskilliga matvaror. 

Ivmgelslca. Uttalen. 

Butter 
l 

Bötter 
Bread Brädd 
Beef Bief __ . 
Veal Wiel 
Matton Mötten 
Ham Häm v

Pork Påhrk 
Lard Lard 

Sausage _Sjásidsch 
Egg Agg 

. Flouir Flaur 
Onion Onjen 
Parslew Pahrsli 
Pepper Peppar 
Salt Sålt 
Salt herring Sålt herring 
Salt-fish Sålt ñsch 
Codñsh Koddñsch 
Coffee Kåfñ 
Tea Ti 
Milk Milk* 
Cream» Kriem å
Water Wåter , 

Beer Bier V



  
Å 

JS-vänskap- 
r/Vjñ 

v . Bränvin, 
Citron 
Åple 

» Päron »

Vindrufvol   

Kruskär 

Smpltron 
--, 

:v  ÖfrerröckA 
V

i Ro/ckv 
A

Tröja A
. Väst 

-lByxor . *
Sockar ; 

- .i Kalsonger 
f Skjorta 

› :ÄHalsduk . . 
Skd   
Stöñar  f. 
Hatt -

.. Mössa \
w Lomnäsduk   

^ .Ram   L. r 
“

Borsta   
Tvål 

 Kappa g. =

j V Klädningfz: »

.Kjortel 

›. [Wine 

,  ›Apple 

* Waiscozzt. , å
Pantsi Trousers \ 
Socks  v 

\ \ 
Shirt 

 Boots. V 5 _^ 
Hatt _ . ”;\› 

i »Comb . 
 Brush L y Brösch 

Soap V * Såp 

skin 

\ . 
A 

é-Ã.3o“  

{ 
i_ Enyelslcal å

l g Wienv A

Spirits, Brandy ,Spirits, Bra. 
Lémon- 

i s Igemmon 
i Appel 

w Å
GräpsV Ö 

f i Gousbená 
I Stråberri, 

= Péar 

çi-Grapesi_ - . 
,r Gooseberry . 

i  Strawberry j

Kläder. 
Oirercoát 

å V 

/Coat 
å

Jacket 

Crawers Å

Necktie 
Shoes 

 

Cap -. .. Kapp ,
Handkerchief:  »Händkerc r f 

 Kåhm 

Cloak L . Klåk 
Dress r  “ 

Drçss 
_Skjört V
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 Engelslcá. 
g: Underskirñ 

J Stockings *
Chemise f -Corset 

^ I 
Isâionnet 4 lippers 

 Schawl 

gColler .\. 

4 Shoelaces 
g Buttons 

 Pocket 

. Dagar och Årstider. 
Monday 
Tuesday 
Wednesday 
Thursday v 

Friday 
 

Saturday 
Sunday 
January  
February 
March 

,April 
May 
June
July
Augusti 
September 

å October 

Uttalen. 

Önderskjört 
Stådkings 
Schemiss 

i Kährsef 

d_ i Bånnet 
Slippers 
Schål 
Kållar 
Schoulåses 
Böttens 
Påcket 

- »Mânndä 

_ T°ursdä 
ednesdä 

Tursdä. 
Frej dä I

4 
Sáturdä 
Sondä 
Jannuarri 
Februarri 
Martsch 

Mä
Junn
.Iuulej 
Agusta
September -A b Aktober 



 Nytt
i

i -tStvens/ca,-i
November_
December _ . 
rFörår- .
Sommar
Efterår * “

Vinter
Jul

i

?åska _i

Pingst
j vKöld 

Värme
i

. Storm
\ 

=Regn
Snö
Frost

En två tre fyra,
-fem sex sju råtta
nio tio elfvai

.i tolf tretton . 

fjorton
*

l
femton sexton

sjutton, aderton
i »nitton tjugo 

trettio fyrtio _ 
j . -femtio sextio.

i

› “ - tsjuttio åttio j
nittio

tEtt hundraj i.

.,\

i
-a 32 4+

i
Engelska.

November
December
Spring _ 
»Summer
Fall
Winter

*  
Christmas «

i New -Year
. Easter › 
_Whitsuntide
Cold.
Ileat
Storm
Rain
Snow
Frost

Tal.

One two three four
ñVBSIX seven eight
nine ton eleven “i

twelwe thirteen
/ fourteen

ñfteen sixteen
“

rseventeen oighteen
nineteen twenty

-

thirty forty
ñfty sixty 
seyenty eighty t i
nmety ; t

One hundred* . 
j

x.

i

Uttale
Nåvember «

i,
Dicember , 
Spring
Summer

t* , Fähl
Winter
Kristmäs
Nju J iir

Istero, .
.. Hvittsontejd_

Kâhl . i F.
Hit
Ståhrm
Rähn
Snåh
Fråhst

Oânn to thri f

fejv six Säve
nejn tätnn
tvelf tsörtin-
fährtin

i

1 fiftin sixtin. j
sävventin Th
nej ntin tvätn
tsörti _fâhrt

Oånnt hundre



Svenska. 

j Tjugoett 
tjugotvå etc. 

j Knif, GaEel,  
Sked, Gl 

i 
Kopp, Tallrik, 

as, 

Skål, Flaskan, i 
Duk, Eld, 

i 
› 1 Famn, 1 Tum, 

,hr 
,ht 

 Gron, 
Violett Lilla., 

 Lärft, Kläde; 1 Dräll,  

 I Mil, i 
1 Gentner, 
lPund, 1 Uns, 
Jern, Stål, 

i 

Guld, Silfver, 
Koppar, Messing, v Bly, Tenn, Bleck, 
Kvit, Svart, 
Rfirl, Gul, 

 

Bla, 

 Bomullstyg, 
i., Stickade saker. 

__ 33 __ 

i Engelska. 
| twenty one 

Uttalen. 

1 tventioånn 
?twerity ,twp etcni Hventitou etc. 

Boridsaker. , 

Knife, Fork, 
i 

Spoon, Glass, 
Cup, Plate, 
Bowl, Bottle, 

Nejf, Fåhrk, 
Spuhn, Glass, 
Kapp, Plåt, 

 

Baul, Bättel, 
Tableeloth, Fire, Täbelklåt, Fejr. 

One Yard, 
i 

One fathom, 
Oneinch, 

One Mile, 
A Hundredweight, 
A pound, An ounce 

Iron, Steel, 
Gold, Silver, 
Copper. Brass, 
Lead, Tin. , I
White. Black; 

. Red, Yellow, 
Green, Blue, 
Violet, Lilac. i 

Linen. Cloth, 
Drilling. 

i 

Cottencioth. , 
Knitted articles , Nitteil ahrtickels”. 

_ Mål, Vigt, Metaller och tyg. 

 1 Yard (c. 3 fot), Oånn* jahrd, 
Oånn fátohm, 
A Oânn inch, 
Qånn mejl. 
A hundredvähl, i 
A paund, änáuns, 

*
EJren, vStil, 
Gåhld, Silfvei; 
Kåpper. Brass, 
Lädd, Tinn. 
Wejt, Blach, 
Rädd, Jällå; 
Grin, Blu, , 
Vejålet, Lejlah, 
Linnen, Klåth, 
Drilling. 
Kättenklåth, 



i- 7 ” 
A, Grofsmed, 

L 
- Svéfzska; \ 

e 
Kopparsnied, 

 Låssâned, 
, Hjulmákarep 

Murare, 
 

V.
Stenhuggare, 

 .. .Handskniakareg 
Skräddare, _e 
Kryddkramhandl. .\ 
_Victualiehandlara 
Klädeshandlare, 
Apotekare, 
Barber-are, 
Doktor.:- 

e *Prökurat0r.› 
:Fresh 
Lärare, 
Mästare, Gesäll, 

Lärling. 
J ordarbetare, - x. 
Herde,. .
En man tillaatt, 

plöja.
Kusk, , V
Dräng. , 
Mj ölkpiga; 

 L  Kammarpigá, 
3 . *

.Köksp1ga A

i 

A34°.“. 

Engelska. 
 å

Coppersmith, 
 Blacksmith,  A Locksmithg 

i

Wheelwright, 
Å Mason. 

m iTtonemason, 

x
x 

 yrke och Handtverk. 

_ Uttalen; A

Kåppersmith, 
 

Blacksmith, 
Låcksmith, 
Wilwrijtj 
Måsen,- 
Stånmäsen, 

,St0necutter, « 

Gloveniáker. 
. Taildr, 

 “

Grocer.) .I 
Provision-dealér. 
Glothier?  _ 
Druggist, 

 

Barber, 
Doctor,  
Lawyer, v å, 
Minister, Ar \A 

e Teacher, ^

Master, Jofney- 
man. Appreatice, 

Farm labouurer, 
r

Shepherd. 
Ploughman, , 

- Coachman. Driver, 
Manservajnt, 
Dairymaid, 
Chambermand, 
Cook? x

Glöwmäker, i
Täler, , 

Gräsen , _ 
Pråvissiendiler, 

 Klåthier, 
A Droggist, ., 

Bahrber, , 
Doktor, 
Låj j er, 
Minnister; .
Titcher. “
Master. J örneman 

. Appränn 
Fahxmläbörer; 
Schâpphärdd, “ e Plauman, 

Kåtschman. Dreje 
Mansärvant, 
Dährimäd, _ 

 

Chämbennäd, 
“ 

Kopuzh. 



 

, Svenska.

,\Timmermzug. 
*k Byggnadsmckare,

Möbelsnickare,k
Sadehnakare,A
Tapetserare,

. Tunnbindare,k
Målare.

^Skomakare,
Bleckslagare,

attarbetam,att plöja,

 E9 

attgrafvaüatt Vän-
tln,att köpa, att

5sä1ja,att koka, att
steka.

: det tillåtet att
:röka tobak i «
v

vagnen?
\ Nej;om Herrn ön-

skaratt zjöka, får

kupéen.JHerrngå i rök- 

_ Konduktören frå-“
gar efter biljetn

.Jema

 ;Tågetankommer
_ lill Chicago om

.f några få minuter. g a few minutes. *

Engelska. Uttalen.

VGarpentor, gKahrpenter, _
§H0use carpenter, äHaus kahrpenter,
: Cabinetmaker, j Kabinettmäker,
i Saddler, \ : Säddler.
UPh01St81e1. lUpphålsterer,
Cooper, Kouper,

iPainter. iPähnter, _*
Thoemaker, å Schoumäker,
Tinsnxith, 1Tinnsmith.
k G ö r Om å l.

3to»work, to plough. 4ton wårk. tou plznu
to dig, to water, ftoudiggntotlwåter,to bouy, to sell, itou böj, tou Säll,
to boil, to fry. 

to” smoke in the fou smook in thi
5 ears? : kare? 

want to smokeqi »vänt tou smook. 
you must go into g ju mösst gåintou 
t” e snxoking car fthi smoockingkar.

The conduktor is Thi känndökter is 

asking for the; asking får thi
tickets. i- tickets.k

Are we so nealjéAhr vi så nir Chi»

Chicago? i cago?
The ,train wil ar-/fTh1trä11jgllargw3JY

rive at Chicagoin 5 ätt C .lcago m a
*

fju minmts. k

  

_Ttouböjl, ton
i

Are you fermittedAhr ju permitted
i

lNo, Sir. if youiNo, Sörr; iff. ju .

°
Nyhavknkkkiâlåiåâiáâiiamn
k. 

 

  
   

    



Q
v” t

;å Svenska.
Finnes tder någet_

Hotell inärheten_ .

 u J ag har mistat mittt*
Jbagage;hur skall 

,Ni må hänvânda

af jernvägsstatio-i
nen? » .A

 t “

Ja: der ñnnes flera;

jag få detvigen?

Ha): ni kontra-
märke på Edra ›

t
saker?

Ja, jag luar-dem
här.

Eder till Bagage-
rnästaren och säga.

-

honom vartNi sist t
såg Edert Bagage. t

i
Om atttsöka ar-LI

betsförtjenst. . 

tJagharhörtnzttNiI have head .that Ej hävv hörrd (le
 n» behöfverp en arg .you arein want vju aht in Wåntö

betsförman g (tjeU ofa workman (la- I ä vårkman (lä
nare).

.ni göra? x_. *

› .

X

i
§- 36 -“

 

A
t

Engelska.
Is thero any .hotel

close L tho Vtthe
railway depot?

vYes, there, are
several \ \ 

I have löst »my
bagage; howecan

I get it back again?

Have yen got the
checks. for your
things? e-

»Yesf Sir, I have
them here. 

You must ge to;
the bagage-ma-
ster end tell himn \ 
Where you last
saw your bagage.

ItAmeriká.
O/SeelcingWorlcl Övv ;si/img

(Oceupation.)

bourer servant).
.Ag ja; hvad kan Well, yes; whatlWäll, -jess; va.”

caxmyou (10395 1. kän du? i

 

   

  

  

   

  

   

 

s Uttalen. V

Ise där enin håte
tklåhs» tou thi râl

_uädipü . “ 

Jess, din ahr sev
räll. ›

håvv låst me 

bäggädeh; :ha
*kan ej gått e

.ju Iahst _så”ju
bäggädscl:

*

(Ackjupäs , .›Q

rer. sörvänt)



  

 

Tag 
betalarv mitt 

killar Ni 
_ här i staden? 

Svens/ca. 

:slags gårds-arbete 
lll har ag syssel- 

-n sättning för Er. 
Hvad daglön gif- 

V61 Ni? 

  

i 
arbetsfolk, efter 
hvad de uträttar. 

;Hvad är Ert yrke? 

*Jag är Skräddare- 
 

gesäll (Skoma- 
- karegesäll. Snic- 

kairegesáll) 
i 

arbetat 

i 
Jag han arbetat på lllera verkstäder. 

illehöfver Ni någon 
 ljenstepiga. 

Kan ni stryka? 
lan ni laga mat? 

 lan ni sy med 
“ 

symaskin? 
,ä Hur länge har N i 

varit här i lan- 
 det? 

.lig iir kunnig i all 
i 

_374 

Engelska. 
I liawe done allsorts 

of farm labour. 
Then I can give you 
_something lto do. 
What vsñages do 

you give? V 
I pay rny laourers 

according to the 
work the do., 

What are you by 
trade? 

I am a tailor, 
(shoemaker, 
joiner). 

Have you boen 

Working in this 
town? y 

I have been em- 

ployed in several 
workshops. 

Are you in need 
of ,a servant-girl 

r (maiolservantñ. 
Can you iron? 
Can youcook? 
Can you sew With 
the seving-maskine? 
How long have 

you been in this 

country? 

U ttalen. Q
hävv dönn åhl 

särtsövfarmläbör. 
Dän, ej kan give 
ju sömting to du. 

Watt vädjes do ju 
give? 

*

pä mej läbörers, 
äckârding to the 
oåark the do. 

Watt ahr ju bej 
trähd? 

 äm it ltähler, 
(Shoumälcer. 
djöiner) 

Hävv ju binn vår 

king in dlus taun? 

 hävv bin vär- 

king in sevorell 

oårkchapps. 
Ahr ju in nihd öv 

ä sörventgörl 
(mähdsörvänt ?) 

Kän ju ejren? 
Kän ju kauck? v 

ICän ju si hit dhe 

sâingmäskin ? 
Hau ilång hävv 

ju binrf din dhi- 
sköntri? 

i . 4. 

.beneralagent 
Nyhavn 
49, 
Köpenhamn 
K. 

  

  
nd: 
as? .. 

\



p Svenska. »
l 

Ett år; ett lialft år; 
»tre Inånader: 

Kan l Ni tala En- t 
\ ,gelskafå 

p Ja litet; min fru. lYegmadam, l 
 Om köp a/Land 

(landtegendom) 
* VJag önskar att få 

köpa något vafstae 
v tensjorchtillhvem 

“
A skall jag hänvän- 

danlig? ›

Ni må, hänvända V 
i Frtilljordinspekl 

toren. 
_ Hvar är han att

träffa? _
Ni tfäüar ,honom 
__pâ rådhuset,  
Ar dethär, man 

skall 
\ 

hänvända 
i sig för att få köpa 
. något af statens
jord? \  y

Ja; hvad slags jor 
önskar Ni att
köpa? 

4
l  J ag önskan att kö- 

r pa något slätt-
mark (skogmark) 

\\
x

é, 38 _- 

Engelska. 
A year; half ,a fear;  

three monthsb 
Can j you gspeak 

English? _ . 

alittle 
Of the ozøgwlzase ^ of lâandq -

I want to pürchase *
(buy) some go- 
vernment land; 
to whomlshall I 
apply? › . -

You must apply 
to the; land “in- 

_specton 
Where is heto be- 

 T found? -
Yen vill find him at 

the court-house. 
Is it here I must

apply to purchase 
government land? p \ ^ land? . *

Y es, Sir; what sort
Taf land do oyu 

want to buy?›./ 
I want- to buy 

some prairie-land 
(Wobdland). 

J 

l , huhm Ashâll 
i äpplej? 

p Utt-alen. 
Ä p jihr; has a jihñ 

trj nämnts; ; 
Ka ju spik inglislfl? 

Jessmäddänu littel 
“ Ov tlu pörtjásf 

öbrländ. 

(hej) ,söni gu ., 
vernrnent länd, to

se 

u möst Têlpple 
tou dhi ländein 
spektör. p 

”
p, 

Währ iss hi ,to 
bifaund? I

Å

Ju vill tejnd him-ln 
att dhe kåhrthaus 

Iss itt hir ju mes 
fapplej tOu p _ 
tjäs govvernmän 

Jess, Sörr; _
såhrt öv ländtdu 
ju wåhnt to bejp. 

 .wåhnt› to *be 
söm präriländ 
(vouddländ). 



  

ansökning 
4 Iandkontoret. 
i urskall den skrif- 

  

V Svenska. 

r mycket
i
jord 

önskar_ Ni att
kö a? 

t tt tunland (ett
çhalft, ett kvart 
ftunland) 
Timå skñfva en 

till 

jbehöfver blott att
.underteckna den : 

toddag, min herre. 
fur står det till? 
.-4,Pack,n1ycketg0dt. 
get var roligt att

n- . ora. 

 stämtEr (Du) till 
attresa till Ame- 

-rika? .
t f; a, jag har ledsnatåYess, I am tired”

Rådet gamla Sve- 

:nga 
V vad har Ni tänkt

4__ göra i Amerika? 

_L539_ 

Engelska. 
How much land 

do you intend tq
3 buy? 

section, a quarter 
; of a section). *
You must wite an 

application to the 
land office. 

How must I Write 
it? ›

I will write the
applicatiom you 

need only sign it. 

Om att resa. 

 Good day, Sir. 
Howdo yotrdo? 
Wery well, thank you! 

i I amglad to hear 
j so. 
Have you decided 
z to enügrate to

Amerika? 
l 

,5 of the old coun- 

s try- .
[Whatdo you ;n- 
7 tend to do there? 

A xsection (half a. 
t 

t 

Uttalen. 

JHau_Inötsch länd 
du ”

J11 mtänn to
g bej? . ” . 

\ 
säcksjomkeånrter 
öv ä säcksjon. 

 

Ju möst wräjt än 

dhe landäfñiss. 
Han lnöst ej Wräjt 

itt?

zäpphkäsjen; Ju 
n1hd ännh seJn 

, itt. . 

Goudd däpsörr.” 
Hau du ju ju? 
Wärri wälLtänkju 

hir så. 
Hävv judisejded 

töl immiorät to
i_ Amerika?? 

Jess, ej äm täjrçl 
öv te -åld köntn. 

Watt du ju intänd 
to du dähr? 
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1 Jag hoppas på ett 
eller annat ställe 

att ñnna afsätt- 

ning för. mina 
varor.. 

. Hyilka äro ;Edra 
varor? p 

v En stark och sund 

kropp, ett godt 
hufvud, och lust 
till arbete. 

^

Men ni” behöfver 
sannerligen icke 
utföra fråntSveri- 

-ge, hvad som be- 
* höfves härhemma 
Här är öfverfuldt; 

och dessutom 

längtar jag att 
t* 

koinmåa till Ame- 

rika. 1 
Du har flera ställen 

att» välja på. 
Eftersom Ni har 

penningar att resa 
till 

 

Minnesota, Da- 
kota ellei- Nebrase 
ka, får Ni 160 
Aknes jord Rfritt. 

i Wisconsin, 
Jowa, M1ssour1, 

__1104_ 

Engelska. 
I hope to ñnd -a 
“ market somewhel 

re for my goods. 1 

Anti Which are* 
;your goods? 
A strong healthy 

body; a god head, 
anda willingness 
to work. 

But, surely, V you/ 
need not export 

_ what is so much 
wanted at home. 

The market is over- 
stooked here; and 
besides, I have/a 

longing to ;see 
« other countries. 
You have several places 

_Ito choose betwen. 
f you have the 

money to go the 

gaVisçonsin, J ova, 
issue, Minne- 

sota, Dakota or 
Nebraska, 
get 160 aeres of 
land free. 

7/ 

you 

Uttalen. 1 
t 

ä. mahrket soni- 
vhähr fähr mej 
godds. 

Ãnd witsch ar jur 
ngudds? 

thi båddi, gudd 

näss to värk. 

tted fatt bâhm.. 

änd bisäjds, -ej 
hävve ä. plånging to 
si adden köntris. 

to tj ous betuini 
Iff ju havv dhe mön- 

M1ssour1, Minne 
såtha, vDakåta är 
Nebraska, ju gått 
vånn hundred six- 
sty 
_fri.1 

Ej hålp to fejnd. 
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.Dhe pmahrket ist 
overståckd shihr 

Ju hävv sevvräll pläses f 

ni to gåh to   
skånnsinn, Ejåva., .  

ähkers 12mm 
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