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i 
båtar på Atlantiska hafvet. 

  

0a befordran han nal-ra Amerika.  

Jemte kannedomom ångbåtarnes konstruktion och sjöduglig- 
het samt den mer eller mindre goda behandling, som erhålles om-V 
bord, är det af stor vigtighet för passagerarna att veta välja 
den bästa, minst farliga och kortaste vägen, likasom det ock är af 
stor pekuniar fördel att .välja en Linie, som underhåller reguliera 
förbindelser, så att uppehåll så mycket som möjligt undvikes. Stor j l 

 

tillförsigt och trygghet inger också en Linie, hvars styrelse besit- 
ter fullkomlig kännedom om passagerare-befordring och som visat. 
intresse för, sina passagerares beskydd och tillfredsställelse. Erfa- 
renheten har lärt oss, att de passagerztre; som befordrats öfver 
Skotland och England hafva i sin helhet blifvit val befordrade 
och, såsom en regelmessig följd häraf, val belåtne, och det ar all- - 

 
mant kandt, att de offentliggjorda och mest grundade klagomål 

, ver dålig betordring från Skandinavien hafva kommit från passa- 
gerare, hvilka »rest en- helt annan vag. 

Då nästan alla Skandinaviska emigranter äro utsatta för sjö- 
sjuka, aren landstigning i Skotland eller England efter de förste 
2 dagarnes sjukdom icke allenast karkommen utan i högsta grad 
välgörande. Den uppfriskning, de derstades åtnjuta, gör resten af 
resanöfver oceanen jemförelsevis latt, och då deras korta vistelse 
å, land ?icke (Ti/r förtmadt ?ned utgifter, inser man latt att 
routen öfver Stor-Britannien också rharvidlag har en- väsentlig för- 

i del, för att icke tala om att passagerarne genom begagnande af 
densamma undgå den farliga Engelska kanalen mellan England och
Frankrike samt blifva befordrade med de basta och snabbaste ång- 

i 

i Observera att såväl alla de tyska ländernas ångøwc som 
ock de ezd/irelütas liniernas, äfvensom de ängare som befordra 
emigranter öfver Loøzdønt- alla gå igenom den såsom «farlig« 
kända och omtalade Engelska Icanaleøz. i i 

I egenskap af General-Agent i Sverige för State-Linien är 

jag i tillfälle erbjuda mina landsman, som ämna emigrera till Ame- i 

rika, »den basta och tryggaste befordran med State-Liniens passa- 
gerareångskepp, och försäkrar, att .det ?är såväl min som State- f 
Liniens styrelses, agenters och tjenstemans lifliga önskan och straf- 
van att hädanefter som hittills, i hvarje aifseenaie, bereda passage- 

  



ur, Tidningen_ dVeekly Whig« 

  

rarei en så iangenäm ochiförträfiiig befordran å denna. liinie, som å 
V\ 

^
någon _som helst annan forsta klassens »ångbåtslinie kan -tililförsäk- 

y ras, samt att under alla förhållanden visaahvar och en största till- 
mötesgående och tjenstvillighet för *att än ytterligare öka och be- 
fästadet förtroende som linien redan under sin korta. verksamhet 
vunnit hos den svenska allmänheten. * a - *

I fråga om besittningstagande eller köp af .land i Amerika, om Val af lämplig vistelseort; om» arbetsanställningar (läs vidare 
längre fram) och andra angelägenheter skall lemnas dei mest till- 
förlitliga underrättelser och anvisningar och skall det varda mitt 

*mål att äfven i dessa afseenden afvinna liniens passagerare ,under 
kommande år lika hedrande vittnesbörd som de hvilka-innefattas 

” 
i de intyg hvilka i bestyrkta aftryck kan läsas i detta cirkulär. 

Till säkerhet för uppfyllandet af de förbindelser jag och State- 
Liniens genommig befullmäktigade agenter i Stockholm och lands- i 
orten, för utvandrares befordran ingår, är hos Kongl. Kommers- 
Kollegium deponerat, i lag föreskrifna, högsta beloppet: 

Sextiotusen Kronor, 
i 

på grund hvaraf jag har Kongl. Kommers-Kollegii tillstånd att ut- 
i 

öfva Verksamhet som i 
agen-t inom hela Sveriges rike och att be- fordra utvandrare ej allenast till hamn, i främmande verldsdel utan 

och Vidare in åt landet derstädes. 

State-Linieøøts cingøtre 
äro alla af forsta klass och alla inredda uteslutande för pas- 
sagerare, såväl för forsta och andra Salongs- som Mellandäcks-v v 
passagerare. Däcken äro rymliga och fria för promenader; passa- 
gerare eller emigranter _äro å denna linie således icke utsatta for 
att få, göra resan till Amerika med tungt lastade, tröggående. ån- 
gare eller sådane som frakta boskap. y _ i 

NI afseende på lljus, luftvexling, utrymme och ändamålsenlig inredning ha å -State-Liniens ångare inga kostnader sparats för be- 
redande af beqvämlighetei och välbefinnande åt dess passagerare. 

Angarne äro förseddamed Vattentäta skott, så att om enpå» 
stötning skulle ske och läcka uppstå, kan Vattnet* intränga endast 
i en mindre* afskiljd del och sjunkning således-fullkomligt före- y 
bygd. , « 

i 
Till bestyrkande af dessa uppgifter och för att Visa att State- 

Liniens ångare kunna i alla _afseenden uthärda jemförelse med de i 
yppersta af andra liniers mest berömde ångare, anförde jagi imitt  
cirkulär_ tsistlidetliåa* en mängd_ vittnesbörd som stått att läsai i 
fiera ansedda tidningar, hvarför jag anser öfverflödigt att i detalj här upprepa desamma Jag .vill endast anföra följande korta utdrag 

i 

för den 13 Nov. 1880:, 
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a ,State-Liniens ångare estate ofsNebraska« _ar bland nutidens  
vñytande skepp ett af_ de finaste. j Detta ångskepp är till alla delar, 

* det mest fullåndadeä Från förstafvenf till aktern är alltings af 

basta ,dvalita t. o. m. Orgel och Piano år af bästa slag som kan y 
få köpas för pengar, likväl har ingenting i. skeppets inredning och 

IItrlIStUiIIg- egnats större omsorg för beqvamlighet och comfort än , 
den ,del deraf som ar afsedd för emigranter *som lemna sitt land. 
för att bereda sig, hem .i Nya Verlden. Presidenteni Handels- 

“ 
domstolens yttrade enligt samma Tidning: «Att denna ångare _ 
o: mer än ,vanlig grad var dag/ande färden. fartmzellan_ v 

Storbrittanien och Aøpnevrøilca),,Iwafrt-ill den var ajisedd. 
I Tidningen ›«Ga_mla och nya Hemlandet» för 8 Dec. .1880 

i 

låses om State-Liniens ångare: i . 

Vid skeppets »konstruktionioch utstyrsel hafva alla nutidens 
basta uppfinningar anvandts. v  

V y 
i 

i

Skeppets inre år inredt till salong, 2zdra kajuta och mellan- 

,dackspassageu Utstyrseln i salongengoch kajutorna dar ighög grad 
elegant och förenar alla det modernapraktrummets beqvamlighe- 
ter med säkerhet och styrka. Salongen ar belagd med fina, tur.- 

rkiska mattor och i förandan försedd med en öppen marmorkamin  

med tillhörande kmantiel-styckecç. Traverlzet är af 3 lönn, hvari i, 
smakfulla mönster äro inlagd-a i rika, mörka färger, har och der p 
blandade med ljusa. Möblerna aro öfverdragna .med mörkbrun 
safiian och bordserviserna af plateradt silfver, aro utomordentligt, 
praktfulla. I förbindelse med salongen står ett musikruin, somfär 

_utstyrdt med ett piano och en amerikansk orgel. 
Andra kajutan: Åliven har äro golfven belagda med mattor, i 

apertementen nätt och smakfullt inredda. Till denna kajuta hör 
ett stort_ och elegant matrum. i Sofhytterna åro rymliga, ljusa och 
utmärkt ventilerade samt i många ,hanseenden fullkomligt lika, 

* med första klassens beqvamligheter på andra linier. Det  en 
“ i. 

erkand sak, att State-Linien ar bekant för de stora beqvamlighe- 
“ a 

ter den erbjuder sina p2zdra kajutpassagerare. g _ I 

Mellandacket: Allt möjligt, har vidtagits, för, att göra det 
- ljust och liñigt. Kojplatsernzraro stora och beqvåma. Tvattrum-  

men aro likaledes stora och passande för sitt ,ändamål samt af- r 

lagsna från den del af fartyget der sofkamrarne aro beIagnaJ Med. 

hänsyn .till rymlighet, djus och beqvamlighet tyckes mellandacket 
icke lemna :något öfrigt att önska. . 

Bolaget lyckönskas till den stora framgång, som följt det i  

dess företag, och särskildt med* hänsyn till byggandet af detta 
e1eganta=fartyg, som .i styrka, elegans och behagligt utseende kan 
mata sig med hvilken annan ångare på Atlanterhafvet som. helst; 

i 

Jêêtte-øtøegglcepp ar som oftast i cirkulär och annonser- stå- * 

ende* favorituttryck och State-Liniens 2zne sist byggda ångare af 
“

_ cirka 5,000 tons dragtighet kunde med alla skal benamiras så; ,i 
dock ñnnes det ,ängbåtslinier som hvardera ha en eller två annu 
något större ångare hvilka alternera med deras helt små äldre ån- “ 

/
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gare. « Men om detrför ett bolag air-en fördel att kunna å sk; i 
xjatteångskeppm befordra anda .till circa 2,000 emigrantei- på en 

gång, kan det deremot svårligen vara för lemigraøzteprnw för- 

delaktigt att, till så stort antal vara instufvade i en och samma 

ångare, om ock än så stor. Oceanångare af till exempel 3,500 
tons jdrägtighet äro i alla afseenden lika säkra ochbetryggande 
för passagerare som en ångare af dubbel storlek och i många af- 
seenden för emigranter att föredraga (särskildt med hänsyn till 

att de icke intaga så stor mängd). De åro snarare mera än min- 

dre sjödugliga och lättare att manövrera i svårt väder - allt 
under förutsättning att deäro solidt byggda och utrustade samt 

  

konstruerade och för emigranter inredda efter nyare förbättringar 
och uppfinningar i skeppsbyggnadskonsten och efter nutidens for- 

dringar på beqvamlighet och comfort. -

Litet hvar har troligen observerat att en eller annan ång- 
båtslinie, som har en erkandt förtrafflig och stor ångare, stadse 
annonsera samma ångare, såsom varande i tur att afgå från Eng- 
land och hvarigenom emigranter uppmanas att köpa biljetter på 
.den linien för att få göra resan till Amerika med den särskildt 
berömda ångaren. Men detta ar uppenbarligen vilseledande, ty 
det år ju klart att samma ångare icke kan .gå från England hvar- 
ken hvar eller hvarannan vecka, icke jens hvar tredje vecka; 

Följaktligen måste det gång efter annan inträffa att emigran- 
ter som köpt biljetter på viss linie för att få göra resan med den i 
.namngifne ångaren, i sjelfva verket blifva befodrade med helt 
annan ångare och således ar emigrantens syftemål med att lösa 

biljett på den ifrågavarande linien helt och hållet förfeladt. An- 
markas bör att det fordras fier ån både två och tre ångare för att 
kunna upprätthålla reguliera. turer hvarje vecka mellan England 
och Amerika. Ty ,ångare behöfva ej allenast tid för resan fram i 
och åter utan dei-till åtskilliga dagar för lossning och lastning; 
intagande af kol och proviant etc. såvål i den Engelska som i den 
Amerikanska hamnen. Dessutom Iran tillfälliga orsaker någon 
gång fördröja en ångares framkomst så att den icke kan blifva 
färdig att åter afgå på bestämd dag och således får» ligga öfver 

till, följande afgångsdag i hvilket fall annan ångare bör intaga 
,dess tur w försåvidt samma linie, liksom State-Linien, ovilkorli- 

gen afsandei ångare reguliert hvarje- vecka på bestämd dag. 
Utom det att jag icke vill göra mig skyldig till vilseledande 

annonsering har jag, icke heller någon orsak att annonsera viss 
ångares afgång den eller den Veckan emedan alla: State-Liniens. ” 
ångare erbjuda lika saker och hastig befordran och ha hufvudsak: 
ligen lika inredning och samma beqvåmligheter för Emigranter och i 
andra passagerare. .

Alla .State-Liniens ångare aro byggda på Clyde vid Glasgow 
(Europas förnämsta skeppsvarf) sedan år 1872; de 2:ne först 
byggd-ac äng-arne användas nu endast till fraktfart, emedan de för 

passagerares befordran äro aflösta af nyare ångare; Ytterligare 
l låter Bolaget bygga nya ångare hvarje år, två äro nu under bygg- 



am” 
W 
F 

. nach som väntas färdiga :låsta höstr i Ehuru *handelsförhållandena 
under åren 1872-3 (då State-Linien började sin verksamhet) och 
äfven de närmast följandepåren voro högst ogynszimma både i Ame- s , 
rika och Europa, har liniens framgång varit öfver all förväntan 

p stor. Detta goda resultat må väl närmast tillskrifvas liniens. nya 
och., förtråiiliga ångare, men det har ,också till en stor del haft sin 

grund i liniens utmärkta förvaltning och den samvetsgranna om- 

sorgen om dess passagerare- 
› [Ehuru /State-Linien de sista två åren, sedan-den blifvit nå- 

got kand, haft betydligt, ökad 5proportion af passagerare-antalet 
äfven från Göteborg, har likväl några af de äldre slinierna, på., 
grund af att de voro i gång, annonserade och kända redan under 
den stora emigrationen (från hufvudsakligen,mellersta Sverige och 

Finland) under åren 1868-78 fortfarande haft öfvervagande 
i 

antal passagerare (från samma landsdelar) öfver Göteborg, hvare- 
mot State-Linien haft, såval från .Södra Sverige och Köpenhamn, i 
som ock från Norrland och Norge öfver Trondhjem, Bergen och 
Kristiania, större (Metal passagerare (än någon, anrøan* 

äángbåtsløinie. . - x

Från, Göteborg 
sker befordring ,hvarje Fredag till Hzøll med de välkända rest; 
ångarne hvilka tager en tid af två dygn. Åtskilliga zirrangementer 
ha under sista året vidtagits å dessa ångare till åstadkommande 
af större beqvåmligheter för emigranterna. i 

För att erhålla platser till airesa på bestämd dag från Göte- i 

borg -w så att icke en veckas uppehåll riskeras har - år nödigt 
att 14 eller minst 8 dagar i förväg hos någon af State-Liniens 

agenter i Stockholm eller landsorten bestátlla platser och erlägga 
handpengar (till exempel 10, 15 eller 20 Kronor för hvar person, 
som åter afdrages vid biljettköpet) eller ock att till mig insända 
handpengai* i rekommenderat bref under adress: rSñfctte-I/áruácns  
Koøttor, Göteborg. l 

Vårt ctøzlcoønvsteøz till Göteborg möta, alltid ombud för State- 
Linien, men som vederbörande funnit nödigt stadga att inga emi- 

rgrantombud får möta inne i stationshuset eller på perrongen - 

emedan folktrångsel derigenom anses uppstå till hinder for izraiiken 
- aro ombuden att träffa utctøtjöø stationshuset. Så snart ett 
tåg kommer till stationen framträda vanligen utskickade af båda 
könen från logivårdar och andra som erbjuda emigranter sina tjen» 
ster såsom att anvisa logi, bara deras saker o.  v. Lyssøzcø icke 
till sädcme gaersoøzer, de uppträda endast i egennyttiga afsigter, 
utan tag sjelf, eller låt en bår-are (som .har en messingsplåt med, 
åsatt nummer på mössan som visar att han tillhör «bararelaget«) 
taga de småsaker som medförts i kupén, fråga. så vid utgången I
från Stationshuset (der vanligen en Poliskonstapel år posterad) i 
efter State-Liniens ombud som då, strax antraffas och som då anvi- 
sar snyggt och billigt logi eller beledsagar till Hotell eller annat 

I
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ställe dit emigranter igförhanddsielfva_hestamdtsig för att .vilja
taga in. Ofriga resgodsetsåsom Koffertar m. mi., afhemtas senare
från .Station (eller ångbät) af ombudenoch transporteras fritt till,
logiet och sedermera; sedan det øblifvit äsatt adress och State-Liniens

i

märke, från logieti, likaledes” fritt, till emigrant-ångaren. Äfven
vid till Göteborg ankommande ängbåtar möta State-Liniens ombud
såvida icke .tillfalligt hinder förefmnesl Om emellertid, af en eller _e

,annan orsak, ombud icke skulle antrañas vid, ankomsten till. Grote-
borg anmodas emigranterna gå. direkte till State-Liniens Kontor
Mr 29 Köpmangatan, femte huset_ från Statens Jernvagsssta-

”

tion och midt för Hotell «Kung 0ar1.« e i . 
I Hull mottagas emigranter och öfriga passagerareafState.

Liniens dervarande agent som ombesörjer landtagning af deras
saker och låter “fritt transportera samma, efter slutad tullbesigt-

“

ning, till jernvagsstationen, åtföljer. emirrranterna till Logi (mat
och logi fritt) samt ombesörjer vidare deras befordranfrän Hull
till Glasgow, pr jernvag, hvilken jernvagsresa tager en tid af 10
timmar.

i i - i

. Från IlIahnö
befordrar State-Linien .enngranter hvarje .Torsdag till lVeáo-
castle i England, resan från Malmö, till Newcastle tager en tid

,af circa 21/2 dygn. I Malmö mottages och befordrasemigran-
terna af Liniens dervarande agentga-Ierr A. Johansson), kontoret
är beläget midt emot Statens jernvägsstation. Post-adressen ar:
State-_I/inieøzs Kontor, Malønö.

I Newcastle mottages emigranterna på enahanda satt som
i Hull, från Newcastle till Glasgow är resan hälften kortare ;in
från Hull till Glasgow. - i

_Z/rån Köpeøziz-aøtørtøz
befordrar State-Linien emigranter och andra passagerare med första_
klassiga» ängare ,till _Leátia circa 21/2 dygns resa. I Köpenhamn
mottages och befordras emigranterna af, State-Liniens dervarande
Generalagent för Danmark Herr Vinceøzá; Raben, Kontor N yhavn
,Nzr 44 nara ångbåtskajen. Postadress: Statc-Linølczzs Kontor,
Köpeøziøa/ønøz. . 

i
T r

i, I Leølth tages emigranterna och deras saker om hand, af e- z
- State-Liniens agent på samma satt semi-Hull och Newcastle, samt _ 
rbefordras på jernväg derifrän till Glasgow som ar endast 11/2* 

timmas iresa.
i

.. r
De som från Södra Sverige_ äfvensom, från Stockholm och

i andra ställen på Ostkusten vilja resa till Amerika öfver Malmö
eller Köpenhamn (d. v. s. ,de som ha billigaregresa dit an hit tilli
Göteborg) göres uppmärksamma på: att resan pr State-Linien från f

i

Malmö öfver Newvoastle-Glasgonr och :synnerhet från Köpenhamn;

xl
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öfver Leith-“ Glasgow i 
obestridligens ar den genaste och mest di- c 

i 

rekta, (då resan ej sker öfverlGöteborgyoch således att föredraga 
framför att 

Glasgow. _
haft ett Vida 

resa med någon annan linie, som icke befordrart öfver 
Beviset härför ligger deruti, attState-.Lmien sista åren  

större antal emigrantei* från Köpenhamngän, någon 
. annan ångbåtslinie. 

i 
i - i

A 

Biljettiköpociø resa fråøe_ Sit0ck7e0løi^ø.iÅ 
I »Stockiwiøn hos stateåLiniens agent derstades (Herr O. Ti 

Edenholm) Kontor 
bron a* postadress: 

N:o :3 Brurøøasgøcünd, strax vidSkepps- 
State-Liøtigeøzs 1509223093 Stockholm: e_ 

kan biljetter köpas såväl för befordran öfver G-öteborg, som 

ock öfver Malmö och Köpenhamn. 
 

De som resa genom eller från Stockholmböra icke försuvmma 
i 

att, for sin egen beqvamlighet och säkerhet samt ”piisbillighet han- 

Vånda sig till State-Liniens agent derstådes, för tatt uppgöraom 

biljetter och befordran direkte derifzrån. 
Som det lar råda mycket oskick vid emigranters 

i det att en hop, så att säga löst folk ochandra obex tm Stockholm 
höriga personer, med lock * och pook under hvarjehanda vilseledande 

\ satta agenter 
uppmanas emigranter att utan v1 

.nlens ofvannåmnde agent och Kontor, 
“att i förväg tillskrifva agenten, sända handpenningaroch uppgifva, 
när och med 

* 
uppgifter söka att få emigrahterna att åtfölja sig, år det af vigt _
för emigranterna sjelfva att icke lyssna till andra an lagligen till- 4 -

I anledning häraf 
i 

dare hanvanda *sig till State-Li; , för hvars åtgöranden oansvaras. 

dock år bast och säkrast 

hvilken lägenhet (ângbåt eller jernvag) de amna an- 

lända till Stockholnni hvilket fall agenten eller ombud från honom 

vill vara dem till mötes, ombesörja *transport af deras. ressaker, 

och i hvarje afseende egna dem redbart ochrtjenstaktigt bemötande 
“ 

samt lemna alla nödiga råd och upplysn 
. resa vidare. 

“för State-Linien såsom i Norrköping, Linköping, Oscarshamn, Kal-l 
mar, Karlskrona, Espö, Helsingborg, Hessleholm, Halmstad, Fri_ i 

ingar om basta sättet att 
. , 

.i i 
Hos øtycøcteø i Zaøedsoøaterøe 

stad, Lidköping, ,Motal-a, Sala, Falun och Norrlandsstadernal m. ti. 

L platser (hvarom närmare kommer att annonseras i tidningarne) kan 

uppgöras om 
önskar .resa öfver Göteborg, Malmö, Köpenhamn eller *Norge och  p 

är bøiliettpröset på, året detsamma» ,som då uppgörelsen sker» 

biljetter och handpenningar erläggas antingen man 

med I-Iufvudagent på afskeppningsplatsen samt säkerheten för rigtig 
och lagenlig befordran densamma. 

i ankomst . 



     

_si_ 

v Beforelnaøalöfver Norge. p, 
Från Norge befordrar State-Linien emigranter och andra 

passagerare ägfvenledes hvarje Fredag_ öfver HullmGlasg/oze ochy
öfver Leith-Glasgozv på samma sätt och under enahanda ar- 

rangementer som från Göteborg och Köpenhamn. , 
Som emigranter från »orter närmare Norge samt äfven från 

. aflägsxiare delar af Norrland - sedan nu jernvägen mellan Sunds- 
vall och Throndhjem blifvit ,fardigbyggd - torde finna fördelakti- 
gast att resa öfver Norge till Amerika, lemnas har nedan upp- 
gift om iafskeppningsorterna i- Norge och adresser på State-Lini- 
ens dervarande Kontor och agenter hvilka, på muntliga och skrift- 

liga _förfrågningar bererlvilligt lemna vidare upplysningafsamt om- 
*

besörja befordringen, nemligen: 
State-Linøieøzs Kontor, Christian-ia, 

i 
A

beläget å Lilla Strandgatanmidt emot Centraljernvagsstationen. 
i 

Agenten Herr Capten Joh. Mathisen., 
Bratörveiten 1. fllltrøndlqjeno, 

,Agenten Herr N. Nilsen, 
B. S. Nykirkealmindingen. Bergen, 

Agenten Herr N. B. Sörensen., i 

_ Stavanger, i
i 

och Agenten Herr Th; C. Hansen, 
Chøristiaøzsaøul, 

State-Liniens agenter i Norrland ha i uppdrag göra aftal 
med och »npptaga handpenningai* af- Emigranter för befordran så- 
val från nyssnamnda hamnar i Norge som frän Göteborg och Kö- 
penhamn. «

Vid anlconesteø/ø till Glasgow 
vare sig resan skedt från Göteborg öfver Hull, från Malmö öfver 
Newcastleefrån Köpenhamn öfver Leith eller från Norsk hamnlöfver 
Hull. eller Leith, lmottagas emigranterna på jernvägsstationen i Glas- * 

gow af en Agent derstädes från Hufvudkontoret; denna agent Herr 
F. D. Nilsen, ar sjelf norrman och som han ar på förhand underrättad 
.om enrigranternas antal, namn och ålder och vet med hvilket tåg de 

i 
_under sjöresan till England och hvilken sålunda öfvervunnen van- 

   

  

anlända, kunna/de vara fnllkomligt trygga och obekymrade. Han 

tager genast hand om dem och deras resgods och ledsagar dem till 
logi, der åt dem upplåtas snygga och trefliga rum med godt ut- 

rymme och hvarest de erhålla fullt upp med kraftig och vallagad 
mat (allt ,fritt såsom under hela resan). 

i i 

Att vástelseøz ö Glasgow, under trenne dagars uppehåll 
der, ,är i hög grad välgörande och angenäm för emigranterna är 

i 

både kandt och erkändt emedan ,de under den tiden; iserdeles väl 

logerade och bespisade, hinna blifva fullt återstalda. från den sjö- 
sjuka och det illamående hvaraf de aldra flesta, om ej alla, lidit 



i ligen, såsom erfarenheten visat, icke återkommer 
stående längre resan öfver oceanen, hvar-emot :om resan fortsattes» 

under den åter- 

l 
utan uppehåll eller direkt ,till Amerika. sjösjukan vanligen vidblif-l 

.fordringen öfver England är i 

ver; under hela. den långairesan. .och ärrentaf outhärdlig. Denna; 
omständighet, jemte att resan frånEngland öfver oceanen till Ame- 
rika är ñera dagar kortare anv från något annat land, gör att be-v 

alla afseenden vida fördelaktigare, 
än hvarje annan väg. _ j 

i z 
Att det särdeles för svenskar är treñigare och angenamare- 

att göra resan öfver Glasgow än öfverLiverpool ar lattatt inse: v 
i i 

Till Liverpool, som ligger närmare Europas tastland, tillströmma, 
såsom man vet, emigranter frånlalla länder då deremot till Glas- 

gow komma hufvudsakligen Skandinaver, och är det naturligtvis 
behagligare att, under uppehållet i land och under oceanresan, 
vara tillsammans endast med så godt som egna landsmän och nå- A
gon del Engelsmän. i. › - - -e x 

Logi och mathållning för emigranter under uppehåll i Liver- 
pool» lar lemna åtskilligt öfrigt att önska, hvaremot State-Liniens 
emigranter varit neger än belåtna med såväl det ena som det 
andra, hvarom många intyg bara vittnesbörd, hvaribland dem som 
kan läsas här längre fram. ,Som dessutom resan från Glasgow till 
Newyork är kortare an från Liverpool kan ej nekas,_att resan med 
tate-Linien öfver Glasgow när i många hanseenden att föredragaJ 

.Från Glasgowtill Neovo/ork; 
Sedan emigranterna blifvit uthvilade i Glasgow sker airesan 

(ler-ifrån till Newyork med State-Liniens xxtmälrkta ångare som förut 
g aro beskrifna, alla inregistrerade såsom första klassensoch såsom 

sådana tillerkâtnda högsta utmarkelsetelcken och hvilka, oaktadt de 
med afseende på sin betydliga storlek, skulle kunna rymma Her 
än Ett tusen mellandäckspassagerare, likväl aro inrättade* för en- 
dast fem a åtta “hundra (vuxna) personer, hvilka alla uppehålla sig 
på ett däck (mellandäoket). Genom denna anordning har det blif- 
vit State-Linien möjligt att gifva sina mellandackspassagerare ser- i i 

deles. stora, ljusa och treñiga hytter, hvilket i betydlig mån bidra- 
ger att göra befordringentillfredsstållande. v 

i 

De som last berättelserna om de många klagomål, som under, 
,sednaste åren gjorts mot Liniei* hvilka på sina ångare samman- 
packat tusental emigranter i jemförelsevis litet rum, skola lätt 
inse den stora fördel State-Linien i detta afseende erbjuder all- 
mänheten. Det må dock erkännas, att äfven en af _State-Liniens 
ångare på en resa sistlidne vår intagit så många emigranter att 
hela utrymmet var strängt anlitadt, dock ej mera an den i detta 
afseende särdeles stränga Engelska utvandrarelagen tillåter. och . 
hvilket så mycket mindre bordt föranledanågot missnöje som alla 
liniers ångare ,vid samma tid voro övfveirfullat af emigranter, som ii 

stora, massor ptillströmmade från allahåll* och dessutom en (lel af 



    

  

  5410+ 
State-Liniens- emigranter blefvox erbjudna att få gå med annan ån- 
gare, men hvartill de icke kunde förmås. Missbelåtenhetepn som 
dock yttrades endast af ett fåtal, hade också sin orsak; mindre i
anledning af trångt utrymme än deri att, i anseende till mängden 
af emigranter, tolk och Stewart icke kunde hinna tillgodose och 
afhjelpa hvars och ens behof eller upprätthålla sedvanlig-god ord- 

ning. Härvid är att anmärka att tolkarne å State-Liniens såväl i 
som å alla öfrige Liniers ångare egentligen icke eger någon myn- 

t j dighet öfver ,uppassare och matutdelare utan är att betrakta så- 
som mellanhand mellan dem och emigranterna samt mellan emi- i 
granterna och befälet och således en underordnad person, hvilken 
som sådan ej alltid- har förmåga eller nog god urskiljning och pligt- 
känsla att i kinkiga fall få missförhållanden rättade och afhjelpta. 
Denna å. samtlige ångbåtslinier mindre goda och; såsom det vi- 
sat sig, otillräckliga anordning har State-Liniens styrelse, i detta 
som i alla andra afseenden ytterst angelägen att bereda emigranter 
den mest förmånliga och tillfredsställande_ befordran, .på ett serde- 
les berömvärdt och tillfyllestgörande sätt förbättradt sålunda: Att =

högt aflönade, ansedda personer numera blifvit 
anställda å lState-Liniens ångar-e som Em-igrant-kon- 
duktörerghvilkagmed befälsmyndighet ega att in- 
spektera och öfvei-vaka såväl emigranternas loge- 
rande ombord som ock mathållningen och mätut- 
delningen och att i öfrigt upprätthålla god ordning 
samt tillse att emigranterna blifva väl bemötta och
åtnjuta allalföi dem afsedda beqvämligheter. Slut- 
ilgen är att nämna den prisvärda och värdefulla 
ytterligare anordningen att dessa konduktörer skp- 
la åtfölja emigranteriwa vid landstigningen i New» 
york och der hjelpa dem tillrättamed ,vexling och 
incassering för vexlar samt utbyte eller köp af bil- 
jetter för vidare befordran inåt landet och ej skil- 
jas vid dem förr än de och deras saker kommit 
på rätt jernvägståg och erhållit behöriga platser der. i 

Från Glasgow gå State-Liniens ångare på den ståtliga Olyde- 
floden direkte ut i hafvet och norr om Irland, hvarigenom den 
trånga, med öar och seglare uppfyllda St. Georgs Kanalen undvi- 
kes (sagde kanal är farleden från Liverpool mellan England och  
Irland). 

“ i  

-i För resan till Newyork åtgå för State-Liniens ångare vanli- 
gen endast circa lQ dygn (eller endast 7* å. 8 dygn öfver sjelfva 

oceanen. ifall man vill, såsom några bruka, frånräkna Oceanen 
enfsträcka mil rpå livardera sidan såsom tillhörande Britaniens 
och Amerikas kuster) oaktadt att State-Liniens ångbåtsbefäl har 
sig ovilkorligen förelagdt att i stället för att styra rak kurs på 
Newyork, göra en betydlig sväng åt söder; hvilket visserligen för- 
orsakar större utgifter för gage och kol m; m. samt mat-hållning, 
i :det att resan derigenom tager ett dygns längre tid, nien hvarw i emotaden risk för lit och egendom Itndvikes, som är förenad. med 

  

  

   

  



,Ã-.uw 
att frånLiverpool eller Glasgow styra rak kurs på Newyorkeller 

, Boston, tyg i senare fallet äro ängarne, till följe af denrstarka. 
i ströxnsättningen närmare Amerikas kust, utsattaWför att stöta på 

någon af öarne eller -bankarne hitomifastlandet eller attmöta is 
berg, som komma flytande från Ishafvet. 

ö 7 i 
/

  

Förçläntigraøzteø eller øøøiellaøtdäcicsÄ 
i 

passageømøre_ 
i / i 

som af föregående inhemtadt kännedom om] förträfiiigheten hos 
State-Liniens ångare och derom att emigranter med denna linie v
befordras. endast å mellandäck, bör vidare nämnas. att mellandärs- 
ket å dessa ångare har den mest förmånliga och ändamålsenliga 
inredning, det är afdeladt i stora, ,ljusa och treiliga rum och hyt- 
,ter indelade för högst 16 personer i hvardera samt så ordnat »
att familjer få afskiljola. hytter för sig samt ogifta., , 

i 

fruntimmer och hustrur som icke ätföljas af deras män ser- 
skilda hytter för sig, samt likaledes ogifta manspersoner 
och män som icke medha hustru. På hvarjeskepp finnas 2 sjuka 
hus-hytter, eniför qvinliga och en* för manliga patienter. Läkare 
vård oah medicin fri. Hela fartyget uppvärmes med ånga; Veng. s 

tilations-inrättningarne äro» ai nyaste och bästa konstruktioner. i 
* Atgärder hafva vidtagits att barn och qvinnor ej behöfva komma i 

_ på däck i svårt väder. g s › r 
_ 

,Jemte för mellandäcks-passagerare godt utrymme, renlighet 3 o. s. V. är god kost ett alldeles nödvändigt vilkor för helsa och 
di, välbefinnande påden långa. och för många mödosamma resan”. :Då 
[i iState-Liniexis Konipani alltsedan dess första begynnelse städse haft 
, , passagerarnes Välfärd för ögonen, torde det vara öfverñödigt att 
å framhålla Liniens »företräden i detta afseende. . 
* _ Jag vill här endast nämna att god och_ tillräcklig mat ser- 
, f veras på reguliera måltidstimmai* tre gånger dagligen och deremel- 
g .lan när så behöfves, hvarjemte emigranterna, när som helst önskas, 
 * erhâllaiengelsk kex, känd såsom god och sund föda. ,Maten består 

 i öfrigt af stekt eller kokt Kött, Fläsk, Fisk, Soppa, Arter, Kâl,  
 

i 
Grröt, Pudding, kondenseirad Mjölk, Bröd och Smör samt Kaffe och, * 
The. Bageri är inrättadt ombord, så att färskt mjukt bröd dag-_ 
ligen erhålles. Att mathâllningen ombord å State-Liniens sångare. 
är fullt nöjaktig, liksom ordning, renlighet och bemötande i öfrigt, 
bestyrkes af intyg här längre fram, och .såsom härgofvan är om- 

. ,talat har State-Liniens styrrelse än vidare ,sörjdt för att dess, L
mellandäckspassagerare skall vardag försäkrade om åtnjutande af 
allra bästa, bemötande och bespisning, derigenom att hvarje ängare 4 i . 

n âtföljes ej allenast af tolk och uppassare utan tillika af serskild  
s

_ Emigrant-kondnktör. 

25,. 
* i i För för-sto; Salongspasscøgerçøøcc.  

i 

Första klassens salong är anbragt akterut och andra klas- 
sens midskepps. Dessaösziloiigea* äro» begge pår öfversta däcket, och 



     

i som 
i 

alla Liniens ångbâtai* aro nya, erbjudas här allden komfort. 
, och alla de moderna beqvamligheter, som nutidens fordringar krafva. 

»elegant öfverdragna. Bordet förses med rätter från samma kök 

slag och att Linien i detta afseende afhjelpt ett lange kändt be- 

i 
billigt. 

ifrån Glasgow till Newyork samma förmåner och samma servering 

\ mentet af . dntermediatecoplats är synnerligen förmånligt; för per- 

f veras icke titan mot serskild betalning efter moderata cpriser enl. 

   

  

re 12 m”. 

Första klassens salong vara mycket stor och elegant inredd samt. 
försedd med piano, och bibliotek, äfvensom särskildt toilettrum för 
damer och rökrum forsherrar.” -Elektriska-ringklockor etc., såväl 

?är som i hytterna. De sistnämnda aro ytterst eleganta ooh kom- 
ortabla. . i “ i 

.För aøzdø/*a salongspassagerare, 
Andra klassens salong är väl icke sås» stor som första klas? 

sens och ej heller* så rikt utstyrd, men i alla andra hanseenden 
äro beqvämligheterna här likaså stora. Hytterna “hafva enförsta 
klassens inredning. Golfven aro belagda med mattor och möblerna. 

som bordet i första klassens salong, och står fullkomligt i jemn- 
bredd med hvad .de flesta första klassens hotell erbjuda.. Det är .- a
för den resande allmänheten val bekant, att andra klassens befor- 
dring öfver Atlantiska hafvet med State-Linien är den basta i sitt 

hof for sådane passagerare, som önska att resa beqvamt och dock 
De som löst 2zdra Salongsbiljetter erhålla naturligtvis äfven 

2zdra klass befordran från Göteborg och öfriga afskeppningsorter , 
till England, samt befordras vidare till Glasgow i2zdra klass jern- 
vagskupé. 

S. k. lntermediate” är en underatdelning af 2zdra Sa- 
longsplats, men hvartill biljetter äro billigare än till egentliga 2zdra 
Salongsplats (ellen «Second Cabim), men dyrare än de vanliga 
emigrantbiljetterna. çlntermediateac-passagerare blifva befordrade 
till Glasgow på precis samma satt som öfrige 2zdra Salongspassa- 
gerare och erhålla, liksom dessa, serskilda rum och fritt vivre på 
hotell i Glasgow under uppehållet der, samt åtnjuta under resan 

som öfriga 2zdra Salongspassagerare, endast att de ,få hytter der 
llera personer få vara tillsammans - dockifamiljei* för sig samt s ,.› 
ogifta mans- och qvinspersoner likaledes hvar för sig. Arrange- 

r 

soner som icke .ha råd eller lust att päkosta sig den dyrare 2zdra 
Salongsbiljetten, men som icke viljaresa som emigranter. i i 

Goda viner tillhandahâlles ombord för passagerarna men ser- 

prisknrant. \ i 

Om ankomsten, till och afresoø från i 
i 

V  o 
gNezvyorlc. y _ i 

g _ 
* i 

Att Newyork »är bästa landstigningsplatsen i Ame- 
rika .iör emigranter ar utom all fråga, ty ntom det att Newyork 



mi. t_ S13 - 

c har den ginaste och mest direkta, jemvags- och äfven kanal-äng- 
båtsforbindelse med alla delar af Amerikahai ingen annan land- 
stigningsplats en sådan inrättning “till emigranternas nytta och 
skydd, som den derstädes, af ett välgörenhetssällskap inrättade 
CastIeg-arden, ”der emigranternacpäro skyddade för bedrägeri och . 
ledsamheter, och hvarest de åtnjuta, fritt logis från ett till tre dygn. 
då så behöfves. 

i Såsom redan här ofvan är omnämndt åtföljes State-Liniensl 
“emigranter vid landstigningen i Newyork af särskildt anstälda 

i 

Emigrantkondnktörer, hvilka jemte liniens agenter och ombud i 
»Newyork ombesörja deras och resgodsets landtagning i Oastlegar- 
den. Sedan emigranterna derstädes under ledning af konduktören 
*fått amerikanska penningar för sina vexlar m. m., och de som in 
Skandinavien köpt biljetter »för befordran inåt landet, fått sådana 

i 

”biljetter utbytta hos agenten, eller fått köpt debiljetter för vidare 
befordran, som önskas ochalla angelägenheter med konduktörens; 
och agentens tillhjelp blifvit ombesörjda, beledsagas de till Erie- 
jernvägen. State-Liniens Generalagent i Newyork har hos 
Jernvägskompaniet utverkat den särskilda fördelen att redan 
samma dag emigranterna landstigit (såvida det ej är för sent 
på eftermiddagen) få dem befordrade derifrån inåt landet- om de 
icke sjelfva önska stanna något i Newyork. e 

Emigrantkonduktören och agentens ombud öfverlemnzl emi- 
gratnterna och deras resg-ods till jernvägens tjenstemän. Dock bör 
emigranterna sjelfva iakttaga: . . e 

dels att de småsaker som de vilja bruka under resan och
som de haft under eget förvar, medtages i jernvägskupeen tillika 
med matförrådet, om sådant medföres (emedan, såsom bekant, ;illa Vi 
emigranter sjelfva få hålla sig mat under resan på de a-Lmerikztn- 
ska jernvägarnex v . l .

dels ock att vara tillstädes då deras .kistor eller koffertzu* och
vandra tyngre saker skall poletteras; för att då känna hvar sitt 
samt för att då erhålla en numrerad messingsplât 
för hvarje sak (koifert m. m.) som blifvit lemnad till» 

pplettering. Jernvägstjenstemännen ñistsåtta en liknande “mes- 
singsplåt med motsvarande nummer på hvarje sei-skild sak. Det 

i är af största vigt att detta iakttages, emedan .sakerna naturligt- 
vis ieke utlemnas af jernvägstjenstemännen till andra än dem som, 

› på bestämmelseorten, förete de nyssnämnda behöriga messingsmär-*W 
i 

kena. lI-Iärai följer att det är nödvändigt väl förvara sagda mär- 
ken, ty det har stora svårigheter, och är förenadt med mycket be: 
svär att tillrättaskalfa sakerna om märkena förkommit. -é Om så 

. likväl sker, bör det genast anmälas för jernvägskonduktören el- 
ler å _State-Liniens kontor i Newyork eller Chicago. .. Ai 

Annn värre är det om emigranten låter sig +- af landsmän 
k eller andra som under sken af Iljelpsamhet uppträda och erbjudas 

sina tjenster - frånnarras ifrågavarande märken, ty då blir han 
af dess-a bestulen på sakerna. Af detta och liknande -skäl är det 
nödvändigt, att under resan till och i Amerika icke. anförtro sig 
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i 
vägsbolagets tjenstemän, ?ty .af dessa har Öemigranten fullkomligt 

hof under resan. s. . g 
.State-Liniens emigranter befordras från Newyork å, 

j Erie-Jeøoneêigen, . “_ 

bekant såsom den bästa. och mest direkta jernvägslinie tilloch från 
s Newyork, samt allmänt berömd för de stora beqvämligheter som 

beredas emigranter såväl som andra resande. Vagnarne ha stop- 
pade säten och äro inrättade så att ryggen i sätet, kan slås om, 
hvarigenom frambringas beqväma sofplatser, som ju år särdeles för- 
delaktigt under en längre resa, således mycket att föredraga fram- 

,för vanliga emigranttåg med träbänkar. Såsom af synnerligt värde- 
- för emigranter bör dessutom nämnas att jernvägens tjenstemän eg- 

nar dem särdeles omsorg och skydd, hvadan State-Liniens emi- 
granter under jernvägsresan inåt landet kunna med full tillförsigt. 
tillryggalägga resan i det främmande landet. . i 

längre fram. i -

mar. , 

illzlottctgaøzde i Ghicago. 
Vid ankomsten till Chicago mottagas State-Liniens emigran- 

ter af ett befullmäktigadt ombud från State-Liniens General-Vestern- 

Agent Herr John Blegen (firma och adress Austin Bald- 
_win 8:. C:0, 164 Randoljih Street, Chicago, Ill.) Sagde ombud 

som möter vid _jernvägstågens ankomst till stationen, har inför 
stadens borgmästare aflagt ed såsom «Special Police«, och bär på 
bröstet en försilfrad stjerna, derå står ingraveradt följande 0rd: 

”Special State- Line Police”. Emigranterna åtvarnas att 

Detta ombud föranstaltai* sakernas transport och ledsagar emigran- 
terna till logis och till Herr Blegen, som lemnar dem råd och an- 

visningar i hvarje angelägenhet, såsom i fråga om arbetsanställ- 

på ett synnerligen förtjenstfullt sätt och till deras tacksamma .be- 
låtenhet handledda och undervisade af Herr Blegen, derom vittnar 
en stor mängd tacksamhetsbetjygelser, hvaraf några kan läsas här 

längre fram. 
 i 

Utrusmiørøg för resan till Awejerálcaid 
Utom nödiga gångkläder och starka skodon samt linne- och 

sängkläder, v bör medföras så litet saker som möjligt, emedan det 

  

   

     

   
  
  
  
  
  
  
  
  

    

   

    
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  

   
  

   

    

l eller sitt till någon som helst annan person än liniensáaeller. jern-A , ,
i 

i skydd och allt det bistånd hvaraf han eller hon kan komma i be-i x *

Vidare beskrifning_ om befordring å Erie-jcrnvägen lemnas \ 

Resan från» Newyork till Chicago tillryggalägges på 44 tim- i_ 
i i 

i - icke öfver-Femma sig eller sina saker åt någon annan. i 

ningar, köp af land o. s. v. Att State-Liniens emigranterlblifvit.. 

är bättre att istallet ha litet mera penningar öfver, för att efter: ._ . 
s 

i hand och i mån af behof köpa i Amerika mera ändamålsenliga  

  



 ker. Allt hvad verktyg och redskap heter, samtbohagstingwi all*- 
› manhet, köper man i Amerika battre och billigare anhar, hvadan 

medförandet af sådant är blott till hinder och obehag. i 
Hvad emigraniti nödvändigt bör medhafva för att gagnas unä 

der resan är: 
i 

i i . , i r , i 
Matredskap, såsom knif, gaffel: och sked; bleckkarl for 

, matens, mottagande såsom bunke, tallrik och ñaskaiden senare 
. jemväl att begagnas att ha dricksvattenluti under jernvagsresan) 

samt i i i i 

i Sängkläder, såsom imadijass-var (att istoppa hö eller halm 
före_ ombordstigningen, hvilket åter uttages och kastas i hafvet före 
landstigningen i Amerika), kudde och täcke eller filt. Alla dessa o 
saker kan köpas för billigt pris i Göteborg eller a andra afskepp- _ 
ningsplatser. i 

Dessutom börmedföras ett litet -matförråd afsedt dels för en 
eller två dagars uppehåll på afskeppningsorten (ifall man ej före- 
drager att köpa mat) och dels för resan på de amerikanska jern- 
vagarne. Lite salt sill och något rågbröd samt några äpplen eller 
annan frukt, ar äfven såsom bra för sjösjuka, nyttigt att ha, un- 
der sjöresani. Feta och rökta saker befordra illamående under 
sjöresa och böra derfor undvikas. i 

Vid inpackningen bör iakttagas, att ,allade saker man 
vill begagna under resan och som emigranter måste ha* hos sig i 
hytten, såsom matredskap och underkläder för nödigt ombyte, 
lämpligast kan medföras i ett mindre skrin eller i en kappsäck 

_ och matförrådet i en korg eller i litet skrin. Kojkladerna i en s 

sack. Alla öfriga saker (som ej skola begagnas under resan) bör 
* 

inpackas i starka koifertar eller kistor (en familj bör heldre ha 
flera lagom stora .kistor an en alltför stor och ohandterlig). Ki- . 
storna eller koffertarna böra ,vara försedda med starka lås och 
surras med rep innan de tagas ombord å ångaren. ,Afven bör 
ihågkommas, att allt bagaget (koifertztr m. m.) skall före ombord- 
tagningen åsattas liniens* marke samt egarens namn och bestäm- 
melseort. Sådant märke och adress erhålles kostnadsfritt hos 
State-Liniens agent på afskeppningsplatsen. i *

Salongspassagerare behöfva, i och för sjelfva resan, 
-. icke medföra hvarken matredskap eller kojklader. i 

Prestbetyg ar icke nödigt för någon att medhafva utom fö 
att styrka ratt ålder å barn under 12 år. För öfrigt ,behöfves - 

inga betyg alls, undantagande målsmans. intyg för ynglingar och 
flickor, som icke uppnått myndig ålder, att de hamålsmans till- 
stånd att få resa till Amerika. 

i 
i 

Biljettpøriscr och Høtøodpcø/tøtiø/øgaø. . 

Vanligen bestämma samtliga ångbåtsbolagen strax på nyåret 
*

de priser for befordran till olika platser i Amerika, hvilka för 
året skola varda gällande. Men som dessa priser likväl aro un- i r 
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lderkastade i förändringar; isynnerhet ibetrañande befordringenefrån 
landstigningsplatsinåt landet iAmerika. kan jag icke i detta cir- l 
kular utsatta» biljettprisernan-utan kommer jag att, tillden det be- .

l 

i 
gar, sända saiskildt tryckta _priskuranter, thvilka i anseende till 
möjligen blifvande ändringar och tillfölje deraf nödig omtryckning, 
.upptager priserna endast till några linfvudstationei- i hvarje stat. 
Den som vill ha besked om biljettpriset till plats som ipriskuran- 

  

ten icke* står utsatt torde derom tillskrifva mig då besked genast i 
skall erhållas. . i 

Då, såsom redan är namdt, biljettprisernalaro underkastade 
ändringar kan utfärdade priskuranter endast anses gällande tills i 
vidare. Men på det ingen skall draga i betankandepatt det oakf 
tadt erlägga handpenningar_ på. biljetter ikläderijag mig har- 
med följande törbindelser: ›

Att en hvar, som hos/ mig eller hos annan State-Liniens 
agent efterfrågat och fått besked om biljettpidset och som, för att «

göra sig försäkrad om plats för afresa vid viss tid, erlagdt hand- 
pengar, skall, om biljettpriset stiger innan resan ?an- 

trädes, erhålla biljett efter det redan Lippgifna pri- 
set hvarå handpengar blifvit erlagda; och att om 
biljettpriset deremot blifvit nedsatt före afresan, 
skall erhålla biljett efter lägst gällande pris vid ti- 
den för afresan, . _

i 

samt att, om den eller de som erlagt haindpengar, kan efter 
ankomsten hit till Göteborg betinga sig billigare biljettpriss på nâ- 
gon annan ångbåtslinie (dem oraknade, som gå genom Engelska v Kanalen) förbinder jag mighärrned att antingen lemna 
biljetter till samma pris eller och att oafkortadt 
återbetala handpengarna, vare sig de blifvit insända e 
eller lemnade till mig eller till någon annan agent 
i, Sverige för State-Linien. Erlaggande af handpenningar 
till mig eller till någon annan agent för State-Linien kan således 
i intet hänseende landa till någon förlust eller skada. Blljettpiri- 

Vset blifver under alla förhållanden det billigaste som å någon an- 
i 

nan_ ångbåtslinie kan beviljas. Deremot ar det stor fördel  det 
att emigranten / derigenom är tillför/säkrad plats för airesalpa be- 
stämd dag och kan frigöra sig från s. k. varfvares efterhangsen- 
het,- livilket ej vill saga litet. Ingen den ringaste tilltro förtjena 

    

de som» opâkallatdt _erbjnder emigranter råd och anvisningar om 
hvilken linie de böra Välja -e sådana som berömma en linie ochl 
förtala alla öfriga. Om någon person uppträder med anbud af 
rabatt å biljettpriseteller annan serskild förmån, bör emig-ranten 
icke glömma att göra sig väl underrättad om hans 
namn och bostad samt om namnet på den ång- 
båtsliniepå hvilken det sages att_ sådan förmån kan erhållas, der- 
jemte bör sådan person uppför-dras att styrka sig ega ratt ingå 
aftalimed emigranter om deras befordranr 
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jlrlribigljetteøé. .i i 

area såkallade fribiljettei menas biljetter somlblifvit köpta i 
Amerika och hemsanda derifrån till personer för hvars resa till 

Sådana biljetter äro gal- 

ten antecknadt. De få icke öfverlåtaseller transporte- 
ras till annan person. 
ten galler, år hindrad att resa eller som af någon anledning icke, 

i .vill resa, är ej annat att göra än att sända biljetten tillbaka till 
Amerika, den person i Amerika som betalt biljetten_ erhåller då 
sina penningar åter med aidrag af tio procent. 

i 

De personer .som erhållit s. k. Fribiljetter gällande för resa 

, å State-Linien (eller ”The State ,Steamship 0:0” som det» o 
står a biljetterna), uppmanas att minst 14 dagar _i förväg till- 
skrifva State-Liniens Kontor på den plats, derifrån biljetten galler 
(såsom Göteborg, Malmö eller annan plats som i biljetten står ut» 
satt) och anmäla hvilken dag deönska antrada .resan derifrån, då_ 
svar pr omgående erhålles: huruvida plats kan beredas för afresae 
vid tid som önskas. e 

g _ .
Innehafvare af Fribiljetter å State-Linien anmodas äfven. att, 

om någon deras bekanta likaledes amna sig till Amerika, uppmana 
dem insända sina handpenningar och beställa platser. 

Om VewløIø/ey och Vewlar på Anteriløa. 
Att medföra svenska penningar till Amerika ar ingen ut» 

rakning. Någon gång händer det att svenska penningar kan ut- 
vexlas derstades utan allt för stor förlust såsom då landsman till- 
falligtvis träffas, hvilka äro i_ begrepp att resa till hemlandet, .men 
det vanliga vid ;vexling i Amerika år en förlust af 20 öre pr 
Dollars, hvarförutan emigranten löper fara att blifva lurad .och 

5 bedragen, så snart vexlingen ej sker hos agenten för den_ linie; 
med hvilken öfverresan skedt. Med undantag af några få Kronor, 
som man vill begagna under resan, bör alla öfriga medhafda pen- 
ningar utvexlas före afresan från Göteborg (eller annan afskepps 
ningsplats). . 

Amerikanska penningar, tillhandahållas å State-Liniens 
alla huivudkontor till billigaste gällande kurs. 

för den tid de ligga obrukade) ar högre än for vexlar och s. k. 
«M0neyorders« och det -ej alltid är möjligt kunna skaffar passande 

, mindre sedlar eller mynt for vexling af till exempel 25 a 50 Krog 
nor (20 Dollars guldmynt och 20 Dollars sedlar e; motsvarande 
76 a 77 Kronor - ar, jemte sedlar å 50 a 100 Dollars, hvad i 

som ,mest hitföres, 
 
hvaremot mindre valörer aro svåra att få och» 

således Avexling af mindre belopp ej_ alltid möjlig): e Rekommen- 

deras_ vexlar och *moneyorder såsom billigare och tillikasäkrare. 
2 , 

Om den person for hvars resa biljet-- e i 

,/ 

Men som kursen .i 
å Amer. kontanta penningar vanligen (i anseende till ranteförlust 



    Säkrare derigenomi att om sådane forkomma *under resan, år ega- - U
ren -icke derfor före-lustig af sina penningar, såsom förhållandet 
deremot är, omr man under resan _ till Amerika »tappat 

 
eller af 

okända dåliga medresande blifvit bestulen påøsina kontanta pen- 
 ningar. Vexlar och moneyorder arosåledes i hvarje ,afseende att 

föredraga . e ,i v 
,v ..i 

Vexlar. I anledninglaf nyssnåmnda förhållanden lnar, till  
State-Liniens passagerares fördel, blifvit så arrangerauatt jag kan 
utstallalvexlar (äfvensom moneyorders) påHNGWyOTk å hvad större 

eller mindre belopp som helst, hvilka genast .vid uppvisandet” 
för agenten vi Newyork infrias med det å dem i Dollars och cent 
utsatta beloppet, utan ringaste afdrag eller tidspillan. Då vexel 
»eller moneyorder iltfårdas, vidtaga* jag ett särskildt försigtighets- 
mått, hvarigenom den, som skall utlemna penningarne_i Newyork, 

  

:kan säkert förvissa sig om att ingen annan an den rätte perso-i. 
nen utfår liqviden. , i  

. S. k. Moneyorders år ett annu enklare medel för att 
öfverllytta penningar till Amerika. Det_ tillgår sålunda: De pen- 
ningar emigrant eller annan person vill ha Vexlade, vare sig små. 
eller större belopp, kan lemnas till mig mot mitt qvitto, detta 

7 qvitto innefattar dels ett erkännande af mig att jag mottagit .va- 
luta för så och så. många Dollars och cent ochfdels en order_ 
(som. man i Amerika kallar Moneyorders) att beloppet skall “till 
personen ifråga utbetalas af State-Liniens agenter i Newyorke 

,eller Qhicago (hvilket som önskas) genast vid ankomsten dit. 
i 

Afven personer som icke sjelfva resa till Amerika, men som 
iaf någon anledning 7vill ditsanda penningar, kan genom mig ,få 

. hvilket penningebelopp som helst utbetalt på hvilken plats och 
till hvilken person som helst i Nordamerika blott tydlig adress 
uppgifves, dock afdrages postporto om penningar-ne skola utbetalas 
annorstädes än i Newyork eller Chicago. Penningarne, som .blif- 
vit Iemnadejftill mig för vexlar och moneyorders, förskaifas till Amerika 
genomxskandinaviska Kreditaktiebolaget i Göteborg. 

i 

Försäøednøløeg af biljetter och PBTLWIZGZQCET” i 
O a u l c 

fran Aøøeemka tell Soerege; 
i 

s 

Svenskar som Faro bosatta iAmerika ooh som önska sända 
penningar till Sverige, kunna enklaste-och billigast och på Q 

,samma gång skyndsammast, och utan ringaste risk göra »det på 
följande såttz v 

p - - 
e v Sand penningarne i rekommenderat_ bref från hvilken plats 

som helst i Amerika till State-Liniens General-Vestern-agent Herr 
John Blegen, Chicago (firma och adress-lMessn-s Austin Bald- - 
win- & C0. 164 Bandolph Street, Chicago, Ill.)ooh uppgif namn Vi 

v och adress (stad ,och gata eller gård, by, socken och postkontor) 
i 

v på ,den person i Sverige till hvilken penningarne skola utbetalas. 

    

Qvitto erhålles då från Chicago-kontoret med omgående post, och 
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på sammagångnafsandesifrån Chicago till mig en order att har-
ifrån sända penningarne (i svenska sedlar) till den üppgifne per-
sonens namn _och ;adressahvilket sker genast med afdrag endaste . 
iaf postporto. Svenskar som äro boende i eller närmare Newyork j
kunna i samma ändamål och på samma sätt /hanvanda sig till

j State-Liniens Generalagenter Mess: rs Austin Baldwin* & C:o,i
N:r- 53 Broodway, Newyork, då uppdraget på likaøsatt
ombesörjes. - “ g v. v .  * i v

Angående biljetters sandande träna Amerika meddelas;
i

i Till lättnad för Skandinaverna i Amerika, har hufvudkonto-
g ret i.Chicago anstalt beinllmaktigade agenter i alla de vestliga

staternas större och mindre stader, hvarest biljetter kunna köpas
till precis samma priser som på Liniens hufvudkontor; De Aper-
soner i Vesternsom ämna sända biljetter tillaslägtingar och van-
ner eller sjelfva göra _en resa till gamla landet, skola alltidfinna ,

,j det fördelaktigt att Vanda sig till State-Liniens agenter i Vestern.
Companiet har utfáirdadt ett vardefulltcirkillar med «Vagledning
och Råda till lättnad och betryggande för Liniens Skandinaviska
passagerare under resan till -Amerika, hvilket cirkulär Inedtöljer
alla utfardade biljetter. i j . u j

De som vilja Sanda biljetter till Sverige kunna afven .omr så
önskas, gå. till vaga med biljettköp och försandning deraf, som.
har ofvan ar sagt i fråga om penningar - d. v. s. att anhålla
hos agenten af hvilken biljett köpes, att han sänder biljetten till

mig jemte uppgift om namn och tydlig adress på den eller de 
personer för hvars rakning biljetten ar köpt; jag underrättar då
.genast ifrågavarande personer och lemnar dem behöfliga* underrät-
telser om resan m; m. och uppfordrar dem låta mig veta när. de

vilja resa och håller platser tillgängliga. Härigenom vinnes dels
att de som skola resa fä skyndsamma och utförliga underrättelser
och* dels att ingen risk är att biljett kommer i oratta: händer.

Hvarken jag eller, så vidt” jag vet. xxâgon. annan Emigrant-
agent lockar någon att lemna faderneslaniletl; jag uppmanar tvärtom
hvar och en att icke lattsinnigt utan först efter moget öfverva-

gande, besluta sig för att emigrera. Till sådant beslut bör ingen
g låtaj inverka på sigçaf andra an för dem sjelfva väl kända perso-

ner eller anförvandter, till hvilka dermed visshet veta. sig kunna
.hafva förtroende (hvarom mera har längre fram). Den som icke
vill _eller icke kan arbeta bör icke resa till Amerika såvida han
eller .hon icke vet sig hafvalanförvandter derstades_ att lit-a sig
ti11,.ty ordspråket-.z «Den som“ icke vill arbeta skall icke  

;heller äta” galler om möjligt i hårdare tillämpning iAme-
;rika an har.

s i

Min afsigt som _emigrantagentarå att få sälja biljetter till
i.

.möjligast .största »antal af _ dem som »af en .eller annan_ anledning
._.beslutat resa till Amerika, dervid jagvi möjligaste månvvill under-
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lätta resan och svårigheterna efter framkomsten, för hvar och ,en 
som lemnar mig sitt förtroende i detta afseende och af hvad jag 
i detta cirkulär anfört torde ovedersägligen framgå att den ång: 

i 

båtslinie- jag representerar, neml. State-Linien; erbjuder emi- 

granter_ såväl som ock andra passagerare den mest betryggande 
och bästa befordran till Amerika, jemte de mest omsorgsfulla 
arrangementer för emigranters goda och tjenstaktiga bemötande, 

- logering och bespisning, såväl ombord, som i öfrigt under resan 
“samt för deras mottagande i Newyork och vidare befordran deri- 
från, vhvarutan State-Liniens emigranter alltid äro förvissade om
värdefull handledning, råd och anvisningar af dess agent i Chicago 
herr John Blegen, beträffande” såväl_ arbetsanställningar som andra 
angelägenheter. , 

Ä nästa sidor aftryckta intyg om State-Linien torde” 
tillfyllestgörande vittna om State-Liniens företräder: såväl i ena 
som andra hänseendet. Orginalen till dessa och fiera liknande intyg 
finnas tillgängliga till jiåseende på kontoret. ,

Belåtenheten med befordran 
“

och bemötande å State-Linieni 
skall dock utan all fråga hädanefter blifva ån större genom den 

på sista tiden vidtagne åtgärden att anställa serskild Emigrant- 
. Konduktör, som jemte den vanliga tolken åtföljer hvarje ångare 

i 

och besörjer emigranternas angelägenheter äfven i Newyork på sätt 
förut är omtalat. 

Om Land m. m. och Landköp samt ,arbetsanställ- 
i 

ningar i Amerika lemnas här längre fram några Iiödiga underg 
rättelser jemte några tidningars vitsord om State-Linien. 

, De som ämna resa till Amerika böra i godtid genom inn 
hemtande af underrättelser, men utan inverkan af obehöriga och
okända personer, göra klart för sig med hvilken ångbåtslinie de 
vilja resa och efter gjordt val blifva dervid. De som beslutat att 
resa med .State-Linien itppmanas att minst 8 dagar, men helst 
längre tid i förväg insanda handpengar (10-15 eller 20 kr.” för i 

\ 
hvar person) till mig eller till någon annanvaf Liniens befullmäk- . -

tigade agenter och utsatta tid för afresan som dock gerna kan får 
uppskjntas om sjukdom eller annat hinder förekommer; handpen- . 

s ningarne -afraknas i alla fall från biljettpriset när hälst afresan sker 
och biljettprisetêblifver, såsom förut är sagt, ieallaø händel- 
ser det billigaste som vid tiden för afresan kan på afgångsorten 
erhållas å någon annan ångbåtslinie, äfven om priset var högre, 

i 

.då handpenningarna erlades, ›   

När biljettprise-t är betalt år emigrantenfri ifrån alla vi- 
dare utgifter för befordringen _med State Linien. 

Telegram från agenten i N ewyork afsändes till Emigran- 
i 

ternas afgångsplatser i Skandinavien så snart de anlandt till New? 
york, och blir deras anhöriga och vänner genast underrättade om 

framkomstensåvida deras namn och adresser blifvit uppgifna före 
afresan; = 

,Hvarje emigrant eller hufvudperson för familj, erhåller före. .i 
.afresan ett Kontrakt behörigen _undertecknadt af agenten och in- 



nehållande” vilkorenoch sättet _för befordringenfnamnetpå den i

.. derfor, som blifvit erlagd, hvilket Kontrakt skall forevisas och till
,lagenligheten bestyrkas i Poliskammaren på áifgångsplatsen.

, ångbåtslinier.

sig till mig eller till någon annan af State-Liniens agenter.

. till vår bestammelseplats och som vi ha åtnjutit en mycket vanlig
i 

vår_ tack till State-Linien i allmänhet, och särskildt må. vi tacka
“

_ agenten i Chicago, Herr J. Blegen, som på Herr Nilssons anbe-

__ 2,1 _ 

platsdit befordringen skall sket samt beloppet af denbetalning

Obs. Att State-Linien erbjuder befordran ptillxAmerika ej
\

allenast för lzsta Salongs-s och Mellandäckspassagere utan ock for
2:olra Salongspassagerare, serdeles comfortabelt till jemförel- ._
sevis billigt pris, hvilket icke är förhållandet å. de flesta öfriga,

Om vidare underrättelser i ett eller annat hänseende önskas,
besvaras förfrågningar villigt och skyndsamt omtman adresserar

Göteborg i December E81. 7
 b

J.NILss0N.;
_ Generalagent l SVBPLEB TÖI” State-Linien

Kontor: Nso 29 Köpmansgatan.
i 

_ 
Postadress.- State-Liøzieøas Kontor Göteborg.

Int/gyg om befordrcøøzø anod Stoate-fliazieøo.

\ . Chicago den 24 April 1881.i
Vi ilndertecknade, emigranter med State-Linien, befordradea

af agenten i Göteborg Herr J. Nilsson. äro nu lyckligen framkomna. . i 

behandling på hela resan, det oss kart att i förening erkänna

fallning, strax har godhetsfnllt skaifat oss godt arbete, med lön af
11/2_ dollar om dagen och fri befordring till arbetsställen Detta ar
den högsta daglön som nu betalas för vanligt arbete, men senare
på våren erhålla vi »större betalning. ›. - -

Ombord på ångaren .xStateof Pennsylvaniaa, med hvilken-vi
ankommo till Newyork den 21:ste dzs, var; kosten och betjeningen
mycket god och den. ordning saint renlighet som herrskades* der,
gjorde resan på liafvet behagligare för oss an vi hade väntat. I 

Chicago mottogos vi af Liniens polisbetjent, som bevakade våra in-
tressen och bistod oss med hvad hjelp och vägledning vi önskade
och vi kunna af erfarenhet saga, att battre befordring an State_ i
Linien gifver, är vanskligt att erhålla, så den bör erinras, af en-. i

hvar af våra landsmairsom ämnar resa till Amerika. - »-

F. O. Joøzsson, _ _ O. G. Bergo-ren,
_ Kalmar län. i

” 
N Kalmar län.

_ T. Andersson., G. A.gJoha-øzsson,-
Östergötland.



ket annars hörtillb ordningen for idagen. De af oss, som önskade 

    

   Q..22-A 

 J. P. iPettcø-ssoøz, _
i 

. 4 A..A. Sandström,  
,i .Veetmanlani x_ , , g . Ringarum, . -› 

A; F. Schill, 
i 

. Carl_ A. -Spånqberg, 
 _ .Ostra ,Ryd _

”
I wKorsnäsÅ 

A
\

Johan Victor Karlsson, Carl AuguElcstøtöm, “ 
i Osti-a_ Ryd. i , V 

VJ. 4. Johansson, 
I 

. Carl Carlsson, 
Östra.   Snnnerberg. 

.. ._ Chicago den .3 Maj 1881.
5

Det är oss» ett nöjde att härmed intyga, att vi, emigranter 
med State-Linien; inskrifna af agenten i Göteborg, Herr J. Nils: 

  

son, ha erhållit godt arbete vid vår ankomst till Chicago genom 
agenten harstädes Herr J. Blegen. Vi erhålla den högsta daglön 
som betalas for arbete i allmänhet, äfvensom fri resa till arbets: 
platsen och vi äro I-_Irr agenteremycket tacksamma för den, stora 
tjenst de ha gjort oss. _

i 

Resan har för öfrigt varit så god som den kunde väntas vid 
denna årstid- t och hvad StateLinien i vöfrigt beträffar, ha vi haft 
det 

i 
mycket godt och skola vi derfor rekommendera den på, det 

bästa. .
_ . A. Håøzø-ácksøøz. A. Carlsson. 

Martin Alfred Andcrssoøt. . ,Aøtdeø-ssou, 
J. Samuelsson. 

i 
August Andersson. 

B. J. Johansson, Ä , Olaus _Anderssoøu 
O: E. Johansson. Å v Nils “Hvlnø-ákesvogt. , 

-“ A. Christensson; 
/

g _ Chicago den Szde-l Maj 1881. Q _

A Detfär sånatnrligt, att dågman :inner något nytt_ och godt, 
man ,vill Omiøåüa det. Dei-före är det oss också ett nöje att med 
nägra ord nämna om vår resa med State-Linien. Oaktadt denna 
Iinie ingalunda är alldelesny, är den dock_ icke så val bekant och, A
har _ej heller uppnått sådant beröm, som den ,efter vår öfvertygelse 
verkligen fortjenar. Vår befordran med «State of Nebraskzw, en 
af _aliniens nya, 5,000 tons dragtiga ångbâtar, från Glasgow till 
Newyork var öfver förväntan god; ty v.i erhöllo ;tillräcklig och god 
,matt samt Vblefvoe väl uppassade. Vi blefvo föremål för allmän af: 

i i I

undsjuka, då vi ankommo till Newyork och för andra emigranter /
berättade huru vi haft det under resan. 

v En annan god sak med 
StateLiniene-.äit den, att hvarman .kommer vid ankomst- och af- 
gängsplatserna både i England och Amerika mottagesman af skan- 

l dinaviska, i linjens tjenst anstälde personer, som alltid äro/artiga  
och tjenstaktiga, i så att emigranter med denna_ linie ej behöfva- 
frukta forratt ,bli vilseledda eller bestulnataf s. k. «rnnners«,,hvil- 

  



;_2234
arbete vid.,ankomstenltill Chicago, erhöll detta genast genom lini-
ens general-agent för Vestern; Hr J ohnBlegemsom för öfrigtrtill- * 

,mötesgick oss med_ många nyttiga råd och upplysningar. Vi få
doll. 1,75 om ,dagen for värt arbete och fri resa med jernbana till
arbetsplatsen.” å _ . v «. _ 

y Att ytterligare rekommendera State-Linnen behöfs icke, ty af ,
hvad vi här ofvan sagdt inser en hvar, att denna linie är en af *

de bästa, man kan resaimed. Tillika framhäva vi på detta sätt
vår tacksamhet till Hrr agenter for linien, såväl som till hela dess _ 
personal i allmänhet.

P.__G. Molin,
P. M. Nilsson,
A. Månsson.

L. J.. Månsson,

O. M, Månsson,
A. G; Molin,

 A. Alexander-son, .  

N. G; Anderson, P. O. Larsson,
 

. . från Linköpings län. - _ A
P. 0. .fohansso-rø, . “ C. l-V. Johansson,

_ från Kalmar län.
 l v

O. J. Andersson,
P. J. .Möllgre-øz,

N

G. Andersson, i_ M. E. .Johansso-n,* från Skaraborgs län.
J. W. Lindgren,

A.. 14V. .Hanabeø-g,
N .- G. Hallström,l

O. M. Johansson;

\ - O. A, Björkønan,
från Upsala län. .

A. Andersson, O. Johansson,
från Skaraborgs län. \ 

A. J. Lindgren, › . J. .Iansson,.
N flrån Venersborgn

Ifrans Elof Jonsson, F. 10. Holmström,
« fr, .Madesjö socken. fr. Kadesjö, Kalmar län.

Johan August Magnnsoøz, r .B. A. Abrahamsson, -
/ från Kalmar län. fr. _Sibbax-p,Halland.

Emanuel Kristensson,

- \ a
V .

t
»Chicago den 16 Mary 1881; 7

111m J. NILSSON., .l .
 

V
e

j
. e /

GmnnALAeENr. sön _STATE-LINIEN. å

V
l

. «
l

V GöteborgÃ _ 

i Detdär oss kärt att härmedkunna meddela” Eder att vi läro
lyckligen framkomna till _vår bestämmelse., och då de löften, som

“Ni” gaf oss, ha blifvit uppfyltla på mycket tillfredsställande_ sätt,
.s skola vi härigenom frambäravåxâhjertligaste tacktill Eder.,

“

Vi ñngo på .Eder rekommendation, strax arbetetgenom agen-
ten i Chicago Herr J. -fBlegen, .med lönt af 1 dollar 75 oentpr dag
*och fri resa till varbetsplatsen, som, även stycke väg bortom sta-
den (Chicago).

l
.. .

 e * 
Med hänsyn till befordringen medState-Linien _mâ vi tillstå,

,att den .har varit mycket god och vi ,äro väl: tillfreds medbehand-

 



  

  
lingen i hvarje oli/anseende. “I Chicago blefvo vi mottagnaÄ-vid sta»

._242- 

  

tionen af ,Liniens fullmäktige., som vagledde oss till -rlogis och var
oss behjelplig med hvad bistånd vi behöfde. . ›  

L a
i Att döma efter hvad vi sjelfva hafva erfaritv och hvad vi ha 

hört af emigranter med andra linier, är det intet tvifvel om att 
State-Linien ar en .af de” bästa på Atlanten och vi skola på det 

hjertligaste .rekommendera den. 
i 

. i 

Ernst Lnnølgwist, I “Per J .p/irødersson, _ 
från Skaraborgs län. - i 

i  
Per Johan Carlsson,

l » Alexander Larsson;
från Elfsborgs län. 

Gustaf Pettersson, » A. Andrén,
från Skaraborgs län. _

i 

P. 4. Fröberg, - Gustaf Sveensson, I
fr. Orebro län. fr: Skaraborgs län. ”

Johannes Johansson, 4And. Gustaf Larsson, v 
.från Skaraborgs län. 4 .v 

P. Larsloøz, _ A. Lundqvist, J_
A

fr. Kristianstads län. fr. Gräsgârd, Kalmar län. 
G. A. Svensson, _ Fredrik Eløströøn, 

i 

Gateisbyn, Elfsborgs län. . Dyr-torp, Elfsborgs län. 
A. Johansson, Fredrik Svensson, r , 

Gatersbyn. Färglanda, Elfsborgs län. _
 

r . 1 d: 

\ Ulzicogo d. 28 llfaj 1881. 

Undertecknade, _emigranter /med State-Liniem_ ankomne till 

Newyork med ângaren astate of Indiana« den A26 dzs, hafva har-
med nöjet betyga, att_ vi haft en mycket god behandling på hela. 

Hvad kosten angår . ha vi såväl i England som ombord i 

skeppet erhållit tillräcklig, god; kraftig och väl tillagad mat, såsom
färskt och salt kött, fisk, potatis, färskt brödéoch smör, katie, the 

De som voro sjuka kommo under skeppslakarens tillsyn 
och iiingo särskildt anrättad mat. Renlighet och ordning blef också .__ 

strängt upprätthållen och detvar ingen, som var eller hade orsak
att vara missnöjd, _

›

i De af oss som hade löfte om arbete, fingo det strax genoml 
agenten i Chicago Herr J. Blegen, som hade sandt sitt ombud till 
stationen for att mottaga oss_ och vara_ oss till hjelp. Vi få fri be- 
fordring till arbetsplatsen och vår fortjenst blir_ 1 dollar _75 cent 

pr dag, att begynna med, men vill sannolikt snart blifva större;
Till en hvar af våra. landsmän. som nn eller senare ämnar

att resa till Amerikavvilja vi säga: Glöm icke State Linien. 
J!

f S. .Mortcnse-øi, - _ Ohms- Jonsson,
I 

fr. Gudbrandsdalen, Norge.
J i 

 fr. Kalmar län. _ ,i v . 
Johan Olsson.

i i Lars Hansson, _ 
i - .... 

fr. Kalmar-län. z fr. Christianstadslän. r 

Sven. Aug. Hansson., .   - ^
Gzsstqf1\°&#39;ilsson, .

    

  

fr. Tving, Blekingef l ,fia Landskrona, Skåne. 



Frans _Olssoøu

d
t ”

d
*- JS. J; Svensson.,, .

\ fr; Kronobergs län. 
 

. _ gHjorsberga, Caxjlskmnaç-«

ZW. lVilssoáz, 3 ›
 

_ Alfriøl Bengtsson,/ från Elfsborgs län. - d d

. yK. Ifblbdiøz,_ « AQG. Dahlgureozy
Kalmar. ____________;_

d
Yäyse. ›

Ãngaren «Støtteof iálabamaçz,- v*

A
l

den 51e .Tum 188.19
HERR CAPTEN MUNRO!

a
_ . i å z 

-› Vi undertecknade, passagerare_ med ofvannämndeiåtxgare_ på.
dess l8zdetresa till Newyork, önska ”Ni -mottager detta lillaerkäne
nande af vår hjertligaste tack till Eder, tföx* detx sätt hvarpå. evil
blifvit bemötta både af Eder sjelf och Edra underordnade under

resan tfrån Glasgow; vi beklaga endast att vi ej »äro i tillfälle be- i 

Visa vår tacksamhet i mera framstående form.

Hjertligen tillönska vi Eder en lång och framgângsfullve1=l§eui
d

samhet, och hoppas att Ni fortfarande må åtnjuta bästa. välgång;
e Vi ltörblifva Eder förbundne:

rJaøøzes Davidson,
I

Ålem. Jensen, - 
d

Joh-aømes Søsnløøs, F. Staf,
Ole Aslagseøz,

u
_ L; Blair, , 

*
Rzødolf Hillermill, , _ _ . Azøsvffaønønelstall, v

Chøjisticzøz._Pá*(it7ev, ›  I
H Ä-Steféøz,

Petter Han/son, , \ “dHeøv-nzaøzStadtlaeøzder, a, 
Per 1163672., Geowg Hêiman,
L. J. Cina Andersen, ;Tuliøls Ordsenbeø-g,
Svcqi-ssoøa, ,V Simon Schloss;
H. P. Olzristjaøtscn,

 L. J. Andersson,
i . fr. Danmark. , fr. Stockholm.
E. Kazudseozv,›

L
5 . . TV. Borilcki,

á Cao-l. L. Hansson, . Bischojf,
» Per Aøtclersson, x Joh. .P. ApDar-zielsooz,

. r från Sverige, - * 

Sv. Olsson, S. Jensen,
fr. Sverige. . I . a :fx: Danmark.

Joh. .Langeli9z, . _Jaønes Héñtlers, h 
Geo. J-Hill_.

d
Rose IvVaish,

Sure Jane PVarøwch. Ö 

v For at imödekomme de mange Önsker og Anmodninger som
a Venner og »Bekjendte henvendte till os_ vedHAfskeden fra .Hjem-

nmet, skal vi herigjennom meddela att vi lykkelig ere framkomna
 

til Vort Bestemmelsested, Vi afreiste fra Glasgow med State-Li- .

nien den 10:de dzs, med Dampskibet «State of Nevadamog landede a

i New York efter omtrent 10 Dages Beise; TillvmjeeLandsmends



Interesseskal ,vi oplyse:att, Befordringenmed denne Linie liardvse-
ret serdeles behagelig, thivi har haft det godti elleDele og nydt
en rosvaerdig Behandling under hele Reisen. Saairel i England
som ombord ñk vi fuldtop af vel tillavet Mad,e.0g da Renlighed og
god Orden altid blev iagttaget ombord, herskede denddstörste Tilr 
fredshed blandt Passagererne og Tiden “hensvandt meget gemytligt,
De som önskede Arbeide ved Ankomsten_ til Chicago ñk dette strax
gjennenx Agenten Hr John Blegen, som havde sendt sin Fxüdmaeg-
tig til att modtage os paa Stationen og vare os behjelplig, ved An»
visning_ med ,Logis 0. s. v.

“
. t e 

d

De Passagerer som förlod os pa Veien mellan New York og
Chicago saavelsom de, der fortsatte Reisen laengere anmodede os

og egne Vegne herved har denFm-nöielse att gjöre. ,
r A

› (Ikicago, den l2özde eñøni,1881,.
Peder O. Bjerkescüø, John E. Dyböaker, Ifrisvtian J; Säther,

.från Christiansund.  

,Ohm Christiansen,
från Bin-id. l

Oscar Stengård,

om at udtale deresrTilfredshedmed Linien, hvilket vi pan. deres . 

Odin 0lsen,“ . 

/ Karl Karlsson.,-
från Visby.

“ o

, Ole Hansen, ›Panl Hansen.
,från Christiansund. från Lillehange.

Peder Antonsen, O. J. Olsson, . 
från Lillehange. från Kalmar län. 
W, Carlsson, A. E. Rydell,

från *Kalmar*län. fråndMalmöhus län. 
J. T. Carlsson, » P. Petterson,

e › från Kalmar län. 
d

_ 
 

. O. Olsson, Gudbraøzd Berge,» ?rån Kalmar län.
John Östergren,

från v.Valders.
John Ltøçlvig Pettersson,

från Kalmar län. 
-GarLPetteø-sson, O. G. Henrécløssoøa,v från Kalmar län. \

“
t

Torbor Johøzsen,
. från Trondhjem. -

Martin M. BetteVø-aasen,
d

I
“

Gunnar-inte Haarstad,
. .från lrondhjem. från Gausdal.

. Ole Pedersen, .\ _ V.
, . från Gausdal. ._ _

Jörgen Jensen,

. . . A , ,Newgorknden 29 Juni ,18s1._ l

. -NSzrATEJJINIMS,ÃNenÅTs-Ooumnx;- = “ i V

Vi undertecknade, .passagerare med State Liniens ångare xstate
of :Georgiaq ,känna-ossiöranlâtna aÖt hármedfuttala vårfullkome

   

   

 



.liga belåtenhet med den behandling vi åtnjutit på resan till _Auie-
rikad och få för alla “våra-landsmän anbefaHa State-Liniens ängel-e
på- det bästa; l g- i? i ä_ L
, , . g -Andefs Pedersen; R0hde,.f1;=Danma,rk;

L. Sandgren,- »  
, Gaiø-l Larsson,

d

. » *
fx-ånrsverige. a

. n F: W. Sörensen,
. . _ från Slesvig. . , , _: 

BengtBdaø-clsen, fr. Hafstad, Stenkjaer, Norge.
E. iTh. Svensson, P. Martensen;
, . fr. ;Svex-ige.. v fr. Danmark,
Mathilda Arg/landar, e Ingrid Svensson,
_ _ . _ fr, Sverige V

* 
_._

Jens Möller l7zomassen,“fr. Nöddeldund,Danmark.
.Erik _Hansen, Birka Sofia Hansen,

11.- Hansen,

, , fr. Norge. g
Sören Pedersen Jetsmark, Hansinemersti Madsen,

__ fr. vDanmark.
Fredrik Ernst Axel Åberg,

_ fr. Sverige. fr. Danmark.
Ole Olsen, Anders ,Gullikserg

fr. Norge.. _\ Fánil Jensen,
fr. Danmerk.

Christian Sörensen,

. Martin Olsen, .
fr. Christianien
Edvard_ M. Petersen,

fr. Danmark. . fr.. Christiania. .›
Thom Jensen, Therese Black,
e, Lolland, s, h. Nakskoy.

AøaâzeLarsen; Azagwsta Olsen,
d

fr. Birid.

Newgorktdçøe14 Maj g881. . 

STAwn-LmmneÅNenÅTs-OOMPANI.
d

e

Undertecknade, passagerare med ångaren ;StateofgGeorgiac,
seglande-från Glasgow till Newyork., meddela härmed till kompaniet:

1) Hyggligheten .och renligheten på ångar-envar mycket y
2) Maten var af bästa. sort, godt, beredd och Smaklig;
3) De, sjukaybehandlades_ med bästa omsorg;

h i “ . 

4) Höñigheten afallt befäl berömlig, disciplin och ordning god;
n 5).. Vi she. att mycket tacka uppassaren förvühans nouttröttliga.

omsorg att; föross alla göra, det ,så hyggligt som möjligt.
, w Vi bevittna härigexiom till kompaniet vår fulla tillfredsetälblse . 

och rekemmendera StateLiniens ångaije till _alla emigmntezgsom ön- . 

eskaeatt gå. till Amerika.
d

W . V y
Knud Björn .Berøqztsen,fr. Ribé; IJyngiSn, Norrige. _

Hans C. Davidscm, fr. Arendal, Non-ige. -t,
g

d
Mae-tim G. Schöth, -Thr0ndhjem.›

Peder Gröñberg, fr. Hommelvig, Throndhjem.

 

Theodor Olof Blak,
R e



  
. .Ni -

_ 2st .-

i Jakob Elan, fz-.ITM-orxrdhjtem.
› _ Rasønnssen Rian,-_fr.“nNorgé. V _i

. Johan Victor Borg, .fr.Verm1and, Svarige_.V-_ 
i

VArnt_ O, Meland,,fr. Örkedalen, Norge. -
.Ole A. Meland, fi. Örkédalén, Norge. . 

_ V Even A. Syrstad, fr. Örkedalén,,Norge. ,
M. II. Sundqvist, fr.- Skáraborgs län, Sverige..

\ Ernst Johansson, _
° L. J. Joh-anssoøi,

_ - frV.,H0rnsbe1-ga,, Skaraborgs län. - 
Johan Grarocle, *Johannes Rasmusson;
Sören, Maehla, V 

i
.- Peder Maehla,

Ole Mflâllla, , “ . Martin Nielsen,

v G. M ._ Ugstad,

i Firn Aama Larsson,

  

 

Ole0. Torboøiçl,
Å

fr. Stjördalen, Norge. N
jJohan Olsen,

i
V Thore Chr. Hestegri,

I/ado. Th. Andersen, Ch-ristian Olsen, .
. fr. Norge.

“ 5 
F. Ehströøn, ^ A. F. Solberg,

fixiDyrtorp,.Färg1g1nda. _ fr. stigen, Färglánda.
J. E. Jakobsson, _ Joh. Adolf-_Jolcanssoiu

_f_1.V. Blekan, Elfsborgs län. fVr. Gatersbyn, Fäxaglanda.
FjSveøassoøz, _

i
Karl Svensson, . 

fr. Gatersbyn, V - fr. Elfsborgs .länl

_ fr. Norge. Ö
Axel Dahlmer, ,

i

Gustaf ATiZssoiz, _
 

. 4
fr. Helsingborg.

V Wenn-ervilc, › A. Andrén,
frxSkzaraborgs län, fr. Skölfvened; Skarabo

S. MgMagviiøssoøi, › - .
i

J. Löfgren,
. fr. Animskog. . i , . “ frQ Einrie1-ödja.

i

G. Pettersson, V_ . S. Sifenvsson,
. s fr. Iünnerüdja. * ” s  

J. A. Håkansson, _ _ VJolzanxAlfr. Johansson,
fr. Bohuslän. .  - fr. Dalsland. V

» Anders Gustaf Larsson, ;Fredrik Äkerl-zlnd,
Vfr. Foxshem, _Skaxaborgs län.. Vfr. Skaraborgs län. . 

- . .Erik Gilsotaf Johansson, , -_ . -Vlhor Olsen. Äribe, 9
fr. Animskog.

 fr. Norge.
”

Ole Komødseøi Nibe, _ _
l V 

Christen Skoven,
_ fr. Norge. fr, Sindal, ”Dapmarkie Jakob Jiøel,

i i
_

 
A; G. Haglnnd, N

-f1-._Danmark. * fr. SunderVsbérg,Skaraborg.i
_Aron Bernhard Larsson, -  . -P, A. Fröberg

_
 

fr. Norra Ryr socken. V fr. Domnarfvet. ,
Jens J. Jensen, _ V z *-

John Korhn Setty, »v
fr. Stavanger; ,,

. - .Fmnza Larsson,
V

 it. Upsala; . .» .  

Mathilda Gustafson.:

 

Johan L. Snnoig;

,__EV.J q VRöklcen;V 

VNils .Ia/çobsson, *

Johan Svensson,



s;

.man

?ist-bwin ._
i

iVi undertecknade,svenska emigranter, hafva att till alla de-
”

lar gifva StateLinien det. vitsord, som den verkligen förtjenar, i,
det den hvad kost och _l0gis beträffar, lemnat den till vårsynner-
liga belåtenhet, särskildt under uppehållet ,i Glasgow.
› Ombord å «State of Floridow den 20 Jedi 1881.

JohnCorimcld,
V i

vChristin Fahlqlzzist, j_
Nils Pettersson, .Johanna Jansson,
Anna Jönson, Ern-ana Dahlgren,
John Wieslande-r, . , Anna Engman,
G. E. Larsson, Christina Engman,
J.. F. Carlsson, Kristina Pettersson,
M. N. Nilsson, Elna Rönnberg,
H. Rönnberg. IGM-in Persson.

_ Chicago den QQTiirii1881.

Då vi afrestefräix Sverige yttrade agenten för State-Linien,
af hvilken vi köpte våra biljetter, önskan om att höra huru vi
befandt oss med rman.

angår, både i England och ombord å. ångaren «State of Indiana,«
med hvilken vi ankommo till Newyork den 6:te dennes. Vid an--

komsten till Chicago blefvo vi mottagne på stationen af Liniens

ombud, som bistod oss med hvad hjelp och vägledninggvi önskade.

Genome General-agenten Herr J. Blegen erhöllo vi bra och lö-

nande arbete samt fri resa till arbetsstallet, såsom ,vi voro Iof-

vade vid afresan hemifrån och vi ha således ingen fordring på
State-Linien som icke blifvit punktligt uppfyld. «

i- i
_ S. Filrson., C. Anders Persson, 11-..Halland.
S. A. Andersson, A. G. Aronson, fr. Kronobergs län,

W. Eriksen, ñr.›Öreb1w-olän, Erik Chr. -Pål,
J. Jakobsen, E. Eriksen, John Johnsson,

,Anders Andersson, Mikkel Jacobsson,i
»Johan Mattsson, fr. Finland, _

Å Olof Andersson, _ Olof Jönsson, fr. \Vermland. “
4

A g Chicago (Zen 17 .Jhlni1881. i
» Vi undertecknade, emigranter med State-Linien, afgingo från

Glasgow till Newyorki med liniens nya, snabbgäende ångare axstate
of Nebraska« den 3zdje d:s och ha; haft en mycket behaglig resa. . 

i

Ãnskönt vi af och till hade? motvind gjordes likväl resan öfver
g Atlanten på omkring!) dygn.

Det är oss ett, nöje betyga, att V1 alla blifvit särdeles :godt
»behandlade såväl af manskapet ombord på ångaren som af agenterna_ i

Vi skola derfor meddela att vi i alla
i

g
delar ha haft det mycket godt såväl hvad kost som behandling»



u_ i resan prjernväg, utan uppehåll. , e i 

   

  

på» de åtskillige platserna och ,sk01a1lrvi, som äro inskriwfne afgigen- 
ten Vi Stockholm, Herr C. Edenholm, förnämligast erkänna 

*

vårt .tack till, honom för -hans, vänlighet. mot oss; 
Hvad kost, bretjeninggvrenlighet o; s.” v.wangårl,l? lcnndeuintet de bättre ,önskas än som Vvihade det, som reste, som emigranter. 

i De flesta af oss äro genom agenten i Chicago Herr J. Bleé 
gens Vänligagbistând förskañade godt arbete och har uppnått den 
högsta. daglön som .arbetare i allmänhet för närvarande kan få. _. 

I det Vi härmedl betyget vår belåtenhet med linien skola Vi 
på; det bästa rekommendera den. till. Våra landsmän. 

“ 

S. E. C. Sten, N. A. Andersson, 
 

 A. friesson, *
I v f-I. Kristianstads län. _

 

Gustaf Lindströml, O, F., Norberg,- x Carl Ally/under, , fr. Stockholms län. I . V 
J. V. Joelsson, fr, Kalmar län, A. G. Eliasoøz, fr. Skaraborgs län, d 
Jon Lorenson, Fredrik Mikkelsen, Ole ,0lssen, fr. Danmark, 
Anders Thomssen, fr. Slesvig, 0. \G. Nyberg, fr. Sala., 
L. G. IIallerzbeø-g, fr. Orresta, 

i 
A. Imnden, fr. Stockholm, .

J. A. Westerlund, V C, F. l/Vidholm, fr. Sala, i
0. F. Tornblad, A. J. Fredriksson, fnVestmanlandlyi 

i Chicago_ den 16 “Juli 1881,
v

d Vi skola härmed tillåta oss i_ korthet omtalat att dexrbehand- 
ling vi haft med State-Linien har-varitrovanligt god och Vi vilja 
derföre rekommendera denna linie till en och hvar af Våra lands- 

i 

män som har i tankeatt resa ,hit till Amerika. Ingen linie, .har ” 
,mera omsorg för sina, emigranter ändenna. Vi ankommo till New- 
yorkimed ångaren «State of Pennsylvaniaa den 14 och ;fortsatte 

J. P. Gabrielsoøz, Carl Åkerman, 
fr. Finland-, fr. Upsaladlän, 

N

A. F.- Hnltströno, Ol. Ahlgren, 
fr. »Kronobergs län, fr. Ullânger, 

, M. Höckert, Oskar Carlsson,  
fr. Ullänger, - fr. Bohuslän, 
Henrik Ratian, 

 . Henrik Kapplå, 
4 V fr. Finland, 

Garten J . Eriksen, Martin Olsen, i 
_ f fr. Fredrikshald, 

,Lars Andersson, N Johan Olai Jensen, i fr. Kristiania, 
Adam Iflrik Åström,... 

fr. Vesterbotten, _ v
A. Janson med hustru och barn, 

fr. Stockholm, 
i “

Eønanuel Jansson, 

Magnus Jonsson, 
_ d l

* fr. Otterdalen, 
Anders Andersson, 
 

i 
Vesterbotten, 

Johan Lönn med hustru, _
, fr. Upsalalän. 

  

  

   

. 
flik 
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i
V 

Chicago
l
den 23 »Juli /1881.V

Undertecknade, emigranter med State-Linien,:hadhärmed föré
nöjelsen meddela, att den befordring”vi haft har varit tillfredsstäl-

lande i hvarje hänseende och tillika intyga Vi attvState-Liniens
agenter och, betjening under hela resan ha Varit mycket tjenstvil- i

liga ochjtillmötesgäende. Det samma art att saga om manskapet -

ombordpå ångaren «State of Florida« med hvilken vi befordrades
från Glasgow till N ewyork, dit vi lyckligen ankommo den 20zde

7 udzsQ Vidankomsten till Ohicagolblefvo vi- också; väl bemötta, ty
Hufvudagentexi, Herr J , Blegeni hadesandt sitt ombud till jern-
vagsstationen att mottaga oss och ivarataga våra intressen. Herr

--Blegen skaffade oss också godt arbete genom sin arbetsagent och ,
n Vi ,skola begynna detsamma imorgon. Förutom att ha erhållit

den högsta daglön som betalas för grofarbete, ha vi afvenvfått fri
befordring till arbetsstallet och således erhållit ñeraefördelar an Vi .
Väntat. Till gengäld härför skola Vi på det basta anbefalla State-
Linien till alla, som önska att utvandra till Amerika, då vi äro
fullkomligt. öfverbevista om att battre behandling icke kan erhåla

,

las med Iiågon annan linie. _  
= Halvar Strand. Kdsel Edrdrt,4 

fr. Norge.
A. .Löugrcn_.

* i
J. F. Elc-rot, *

V fr. Sverige, v i_
Henri/l. Ilnlt, Gustaf Hedlund Gustaf Höglund,v fr. Finland, __
Olof Nilsson. _ Paul Zliattssøn,

fr. Sverige. = 

i
Oønbowl á «Slaléof Nebrasløae: den Juli 1881. ,

i
l

Vi undertecknade, passagerare på ângaren «State of Nebra-
i ska« från Glasgow till Newyork, ha haft Herr H. P. Christiansen

som tolk, intyga, med. stort nöje hans vanliga och goda bemötande
,mot oss i alla afseenden. Han har, troget assisterat oss* som icke
kunnat tala engelska, han har samtalat med ofHcerare och öfrige

när vi önskat och tillsett att vi erhållit god mattoch äfven _medij . 
i

cin. Vi rekommendera: honom med glädje för den resande allmän
i

heten, hanar i alla afseenden en respektabel ;och tjenstvillig man.
Joh. Fogelberg; ,Johan Anderssooz, N=
.fix Vermland, _ v
J. Nilsson,

Å
. Nils Petter Nilsson, _ *

. ._ , _ fr. dl/esterbotten,
“

Jöns Persson, N f f _ E. Persson, › »
N. P. llfilssoøz, _ , - C. W. Lindberg, .
Carl Edler och fannlllj, S. Hedlund,

› Sven Mortcnson,
i
Karl _Fran/c,



  

  

x 

     
     

      

V 
› seenden human och tillmötesgående man, hvilken 
s för att .hvad kost, snygghet och nöjen Abetraiiar, göra Vår resa så. 

i 
E. .ia-lumen 
O, ._P. Saøødströiøø, . 7

Nils_ Pet-inr Sveøtsso-øi. 

ams 13-2347410, 
0. AL Åström, 

Newyor-k, Jah 1881. 
i 

Vi 
i 

undertecknade, passagerare med StateLiniens ångare“ eState of Indiana,« på resa mellan Glasgow och Newyork förklara 
härmed, att allt bemötande varitgodt. Maten var af »god qvalité och val lagad. De sjuka passagerarne blefvo eserdeles omhugnade; Vi uttala derfor ,vår fulla belåtenhet för den behandling vi ha åt- 
njutit på i_ resan ,och råda alla Våra landsmän, som Vilja utvandra till Amerika, att resa med State-Iiinien. 

i i 
J. P. Bandelen, i 
Robert Eriksso-it, 
Johannes Karlson, 

. Karna Per-sson, 
N.Jöns Jonsort, 

å Olof Kronqvist, 
Klas Gustaf Ber-gströrøz, , 
. ” P. G. Pettersson, 

Brita Katrina i 
Peterson, 

Johanna Sjöström; 
fr. Vermland, 
Aønelic Jansson, 

E. J. Brattström, 
G. T. Rnndgreøz, 
Frida Rnnolqrcøz, 

O. J. Høllønc-ø- ;Sjöstr-örrl, 
.Albert Jansson, fr. Stockholm, 

_ W. Eriksson, fr. Karlskoga, 
.lohan Sjöstø--öøn, 
fr. Veimland,  

fr. Stockholm, P. Hallberg, P. L. Jonsson, fr. Karlskoga, fr. alStockholm. 

V1 undertecknade Svenska och ,N orska emigrantei hvilka rest 
på State-Linien få härmed uttrycka vår största tacksamhet för den 
goda behandling ochr det humana ,tillmötesgående som blifvit oss visadt synnerligast på Emigranthotellet i Glasgow samt ombord på. Aängaren «State ot Nevada«. 

.Utan att öfverdrifva kimna vi saga, att såival kost som logi och. betjening Vida öfverträlfat våra derom förut hyste förhoppnin- ig gar, hvarför vi anse oss hafva stora skal att, till våra landsman rekommendera ofvannämde linie. 
särskildt /iörtjenar ångarens Stewert, herr O. Christianson, hvilken tillika tjenstgöi som tolk, att nämnas som eni alla han» 

gjort allt möjligt. 

behaglig och angenäm som möjligt. 
Ombord á clvizgareøz mState of Newaclavg clan LZ Angzlsáá 1881,. . 

i 

Angnst Lindahl, , s. J. .facobssom Ö .I. so. Reuter. fr. Landskrona, fr. _Stockholxm fr. Venersborg, 
VA. G. Lindberger, A. U. Berggren. 

 
F. E. Hallin, fr. ”Stockholnn . fr. Göteborg,- fr. Fredriksstad, 
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«.so. Danielsen,› i P. J. nypnn, e., A. Pettersson,
fr, Kristiania. fr. Aronsdalen. - fr. Landskrona. I

-A Email Sonesson_ _ y F, G. Lnndqoist. s, . P. P. Vestnoer,
“

. flm Skaraborgs län. fr. Skaraborgs län. V
 

fr. Romsdalenf
_* Sven Nilsson, i OleOlsen, . V H. O. O. Solberg, ,
fr. ÄVannibergn, Kristianst. län. fr. Tromsö. i

fr. Norge. _ . 
i

,Anders Rassmnson Kølticlc, Johan E. ,Apelmam v, H. Hansen, . 7 
l

“frLsRistvei-k, Gellivara.
”

: .f1-.*Uddevnlla. fr. Giytdal-,Norgef =
A. _Petterssom

 
,Mathias Peisson, g D. 0. Lntnøes, ,

fr. Kristianiau Råneå, Norrbotten. , - Trysil, Norgef
P. Eedersen med fmnilj, .Erik Nilsson och son Oscar Fredrik,

fr. Osterdalen, Norge. . fr., Gellivara,»Noirbottens_län.
. Erik Nilsson Forsberg med hustru Lovisa. _

- r

lvlilcolcixElo-ira -Nilsen, Hulda Carlsson, , Mina Olsen,
fr. Kristiania. . i_fr. Stockholm. fr. Eidsvold, Norge.

Ida Jörgensen, Lars H. Krands .med familj, Henborg,
fr. Ekern Löten, Osterdalen. fr. Norge. * fr. Lidköping.

A. F. Nordenstam med familj, N P. Höiüzqvist- med familj,
fr. Venter-Norrland. ”

Kristian /Tållesen, O. A. Lofkolm,
i G. A. Lof/iolm,

Delby Hedmarken, Norge. fr. Södermanlands läns ,
Christiane J -slen, Anna C. Olsson, *Kristine Stommer,

fr Drammen. w fr. Stoclåholm. Elveanm, Norge,
J. ,Andersson
fr. Lidköping.

V. Newyovirk den 26/8 81.
. Vår resa öfver Atlanten har gått mycket bra, så att/vi elle

samman. är vid god helsa. Vi ha blifvit mycket väl bemötta af
såväl fartygets befäl och besättning, som af medföljande tolken,
Herr Johansson, hvilken varitloss en god hjelp, och på d t mest i

renlighet samt ordning ,var rådande ombord, och ha vi alla fått.
.god och frisk kost, så. att allt som blifvit utlofvat har kommit oss
till del, hvarför vi allesamman äro tacksamma och fullt belåtna,

V och rekommendera vi alla, StateLinien på det bästa, for alla som.
i tänker ntvandra, hvilket vi alla med egna namnteckningai* bekräftar.

J. A. Svensson, - A. Andersson, Frank med lnaslrn,, fr. Stockholm. . l V , -
JL Ang. Svensson, Olof Andersson, C. Andersson,

fr. Kalmar.
i

V . fr. Falu län. fr. Kalmar.
.Per Nilsson, A. Edvinsson, , z Olanssoiy

ifr. Skåne. - v , fr. Kalmar. _ Vfr. Bohuslän.,
G. Andersson,

 i
Olsson, G. R. Gustafsson,

fr. Göteborg. I . fr. Skåne. fr. Westerås;* i “
, \Persson, . l

, . V N Ö fr. Skåne. _ ._ i ,NI
| u_ Vi alla_ Norskar och Danskar, ins-tämmer på.-samma sätt som

Sveziékarne, .och jag tecknar för alla *  
- i J i l å \

i
i Gustaf Hansen.

_www_ v j \ 3 \ 

hedrande xsätt tillmötesgått alla våra önskningar.. Snygg et» och
i

i *Ö
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\ V Som bevis på_ vår tillfredsställelse i alla hänseenden med den ” 

 , befordring och behandling viha åtnjutit å. State-Linien, skola vi.: 
härigenom låta våra vänner, bekantaoch landsmán iallmänhet, 
som har för afsigt att; resa till Amerika, till att hafva denna linie 

-Ji erinran., Vi befordrades från Glasgow till Newyork med liniens il 

ångare «State of ,Florida«, ,ihvilken denstörsta renlighetoch ord: __ _ 
ning var upprätthållen, god och tillräcklig kost serverades; betje- 
ningen., var vänlig .och tillmötesgående., , 

Carl P. Åberg, Gustaf Alfred Åberg oclz lmslru. ; _v e 
fr. Skåne. - * *  i 

, w
i i 

Per Sven Hann-mar, _ 
 

3 
”

Nils B. Arvidsson, , 
fr. Christianstad. › fr. Landskrona. T 

i Emelie Abrahøwøzsson, J. A. _Hemørlinyssoøg \ fr. Göteborg. - fr. Östergötland. “
M. Källgren, A i A.. Andersson, O. Göransson, 

A, Hellström; __ . C., J. Carlson, /
. . c v fr. Östergötland. 

Maria Nilsson, AgneslJaøzssoøa, g. “
fr. Göteborg. . Strömstad. 

s 
 P. Larsson, Wilhelm: Fredrikseøz, Otto Carlsson, 

i Odeshâig, Sverige. Grenna. , Jönköpings län. 
Otto Sclzerini, , G. v0. .TOIznson, 

_ (2:dra hyttplats) fr. Sverige _ fr. Sverige. 
i 

F 

Vi undertecknade, passagerare med State-Liniens ångare ”
«State of Nebraska«, kunna härmed förklara att den behandling, 
som kommit oss till del under vårt Auppehåll i Glasgow Varit syn- 
nerligt god. Afven kunna vi ge det bästa beröm ät tolken, Herr 
H. P. Christiansen, for den hjelp han har gifvit oss “under hela re- 
san. Hvad beträffar kosten ombord, så handen Varit fullkomligt 

“

tillräcklig och god. 
i 

* . I

Angarm «Nebravs7ccø« den 5 äptevnzbrzø 1881. 
i 

Lars Helene. Ole Krogstacl.  
e .z- 

H .lag undertecknad, passagerare med State-Liniensw-“ei11gare 
 

5State ofNebraska», kan härmed intyga, att den behandling som 
kommit mig, och min familj tillgodo i Glasgow är värdt allt beröm, 

^ 

, ,i »liksom den hjelp tolken Herr H. P. Ohristiansen/skanlct oss un- 
V der hela resan. i _ , i _ 

. 

Hvad kosten ombord päxNebraskas beträffar, så, har denna 
under resan” varit fullkomligt tillräcklig och god för min del, hvil- 
ket. härmed intygas. - 

i -

Angarm mStatc of Ncbraska« den  September 1881. * «
” i 

i i 
_ A-øzders _Krogstacl 

i 
,Underteoknâide Norskar, Svenskar och Danskar, som afgått /

med Ãngbätssällskapet State-Iiiniens ångare «Nebraska« från Glas» 



“ 
“

2 gow _till Newyork, har dernnder åtnjutit en *synnerligt god behansdáv 

Y-jeöswl x 

ling, på hela resan. Provianten har alltid_ varit god och riklig. ,i 
och läkare har hvarje idag gjort sin rund å, ånjgaren och besökt 
hvarje koj. Medicin har strax erhållits, säsnart vi behöft någon, 
sådan, och extrakost har hvarje” dag blifvit utdelad till sjuka och
äldre personer, såsom buljong, kokta ägg, bilfstek och ris m. m., 
samt, mjölk* till sm-äbarn. Pâ mellasndäcket, der, vi hade våra kol 
jer, har under hela resan herskat god ordning och ,renlighet Un- 
der 

i 
vårt uppehåll i Glasgow . blefvo vi särdeles väl behandlade, . 

hade utmärkt kost och snygga rum att bo uti. I synnerhet re- 
kommenderas_ den danske tolken Herr H, P. Christiansen, hvilken 
såväl i Glasgow, som på den öfrigaresan visat/oss mycken välvilja. p, i 

«State of Nebraskcm den 5 September 1881.
Sven O. Röd, i, V Aids Sifoerseøz, g _ Petter Hansen, 
Edvard Ilaøzsezz, Anton .Tnersen, Knut rTorkelseøz, 

fr. Norge. _ _
 “

V
M. Andersson, « Anders Larsson, 
Adolf Larsson, i \_ 

i I. F. Lindh, 
fr. Sverige. i 

.Jörgen .Tohanøzeseøg - Gustaf .Iohannesem 
fr. Fredrikstad. “

4 v. 
Abecore Kerseøz, Rasmus Kastenseøz, _ 

“
AnrteJ/Iatlzea Annonsen, fr. Danmark; _ fr. Vitö. I fr. »Norge 

Olaus Andersen, Rio/card Johansen, 
_ fr. Norby. 

“ fin Norge. ^
I. A. L. Gram, Anders Jönsson, AlberteLyøzgers, * fr. Sverige. « fr. Siren-ige. fr. Norge. v
B. A3nder-.sso1z, O. eA. Ostlzøøzd, _ . 0.1.7. Östlund, 

Carl Alfred A1Lder.s.son, 4 . , O. l/Vaztleøz, - fr. Sverige. . - . i .
Hans *Anderse-rø, , .Tnlins Signartsen, N. P. Svensson, 

fr. Rijen. x fr. Rotnered.  fr. Sverige. 
Olens Vilcnnzseøz, Ida Pettersson, 

 

fr. Norge. ,. fr Sverige. 

Vi undertecknade, passagerare med ångaren «State of Ne- * , 
vadae från Glasgow den 14 Oktober 1881 till Newyork linna oss 
föranlåtnát till att härmed uttala var fullkomliga belåtenhet med 
den behandling som vi åtnjutit på resan och anbefalla derför alla. 
Våra landsman State-Linien på det basta.. , 

\
, 

*
, 

J. J11. Eriksson, Jons Larsson, Illällt, ;Fredrilcr Joel ÃStoore. 
. fia/Bergslagen. fr. Skåne. _ fia Finland. x 

/ l 

(Jkreistiøzai. Elina Pettersson, AzøgnstlNilssorø, V J. Mårtensson, 
i -

I i . ;Kalmar län. › lfr. Skåne_ 
 

fimLund. l 
i 

.Jakob Hcndri/cso-øz Peotila, .To/lang ivfatlzilla, 
*

Eric Helakoská, e., 
Ifaslo Randala, Honan/lr Pictila, - Jakob, Ifylrzzälát, _ =

nl. “Finland. _
O. A.  Carlsson, 

i i “ i s, Annett Carlsson,  fr. Carlskrona. i 
I N

Carl .To/Ban Persson, Gustaf JJarén, y
“ 

Rebecka Darén m. fi.. r fr. Sverige. , ..  
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På begäran af =befäl ombord vill vilunderteknade härmed 
meddela, såsom befordrade emigranter med «State of Penns lvaniac 
från Glasgow till» Newyork, att vi under denna resa bllfVet-Väl 

 

och noggrannt behandlade, så och_ godi tillsyn tillsjuka som friska 
samt noggrann., städning och rengöring samt_ af alla _vål bemötta 

r med all vänlighet. 
- i V -

,. . Newyork den 17 November 1881.
Sven .Nilssons Anzanda .Tolwmsson. G. W. Törmballl 

Sophie Fagersbröwt. * Elias Andersson; Thckla Augusta Pettersson. .
S. J. Gustafsson. va *Ida Paulina Largm. KgA. Gustafsson. 

 

Hilma- Garolina Carlsson. P. J. Mattiesen. _Jitlia Johansson. 
Edvard Pedersen; J. TV; Larsson. J. A. Fricherströnz. 
Klara Johansson. i .F. Hansen. C. Ojfmaøz. 
Jens Nielsen. 

i 
Olma Mattsson. Theo-tale! Petersen. 

C. A. Karlsson. Wilhelønina Janson. , Amra Lotisa Agnes Holm, 
Att förestående aftryck äro med originalintygen likalydande bestyrkes af J. 

E. Lundbergs Boktx-yckeri, Göteborg. 

Herr S. Olsson (hvars utförliga namn  Salomon Olofsson) 
från Krokvåg i Ragunda i Jemtland reste, jemte hustru, sommaren 
1880 till Amerikas han köpte biljetter hos mig till Slutton i Ne- 
braska. På hans fråga bejakade .jag att de på jarnvågsresan från 

iNewyork till Sutton kunde, om de så önskade. stanna vid en eller › *

annan station under vågen och efter några dagars eller veckors 
uppehåll fortsätta resan utan :läget tillägg i det till ”mig betalda 

i 
biljettpriset. På grund deraf stannade de i staden Lincoln, men 
då de skulle fortsatta resan till Sutton måste Herr Olsson lösa 
biljetter dit från Lincoln med 7 dollars. I anledningharaf till- 
skref Hr Olsson mig och menade att jag och State-Linien Varit 
oredliga- emot honom. Jag svarade genast att felet icke var mitt 
ån mindre State-Liniens ty om han ,måst köpa biljetter från Lin- 
coln till Sutton mäste något af honom sjelf begånget fel dertill 
vara orsaken; samtidigt bad jag honom underrätta State-Lihiens 
Generalagent i Chicago Hr J; Blegen om huru det tillgått; på 

s samma, gång tillskref jag Hr Blegen och bad honom söka utreda_ 
förhållandet. Detta skedde och det visade sig då att felet låg deri 

i 

att HrOlsson lemnat från sig jarnvägsbiljetterna innan de afstego 
vid Lincoln ,utan att för järnvågskonduktöreix anmärka eller an- 
måla att de framdeles önskade fortsätta resan till. Sutton. Sedan 
förhållandet ,sålunda blifvet af Hr J. Blegen utredt och af honom 

inberattadt till jårnvågskompaniet återbetaltes_af det senare de 7
dollars tillbaka till Hr Olsson, hvilket bevisar ej allenast Herr 
Blegens tjenstaktighet; utan ock det ifrågavarande jernvågsbolagets 

 

redbarhet och liberalité, ty klart år att Hr S. Olsson icke hade 
någon ,egentlig ratt att återfå penningarne. Således blef saken 

“råttad till Hr Olssons fullkomliga belåtenhet, helst han insett och 
erkåndt att felet låg hos honom sjelf. Men i första förbittringen 
och då han ansåg sig vara bedragen af mig, d. v. s. af State-Li- 
nien, tillskref han, strax efter ankomsten till Button, sin broderi s 

.. 
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Olof Olofsson i Krokvåg då Ragunda och omtalade att han blifvit* 
bedragen på ,Ti dollars, hyartill ,han ansåg skulden vara oredligt 
förfarande af migioch State-Linien. Derigenom: missrekommende.: 
rades State-Linien i hög grad; ithy att ju längre omkring som ryk- 
tet spred sig, dess säkrare var det «att passagerare på StatP-Linien 

i i V 

hade blifvit_ så -illak-bedragna, att de fått köpa biljetter två gån- 
ger«. Ryktet hade god tid att utbreda sig, ty jag visste ingen- 
ting om i dess tillvaro, hvilket säkert ej heller Bröderna Olofsson 
gjort klart för sig. Af en händelse kom det flera mânaderderef- 
ter till min kännedom, och jag fick till min ledsnad veta att fiera 
emigranter ,på grund af samma 
resa ä State-Linien. . › . _ å» . 

Det ar för att Visa upphofvet till och vederlagga ifrågava- › rande rykte som jag har spiller ord och, utrymme om förhållandet. .
Olof Olsson har för längesedan, .liksom S. Olsson, insett att jag eller State-Linien icke gifvit anledning till missrekommendationen i 

ifråga, och till bevis på äterställdt förtroende från deras sida kan 
jag nämna att jag fiera gånger mottagit penningesummor från Olof V
Olofsson att tillsandas brodren. Slutligen för att Visa Hr S. Ols: 
sons åsigt om State-Linien och att han återbekommit de omnamnda 
biljettpenningarne för resanfrån Lincoln till Sutton, anför jag har 
följande bref sfrån honom: , i 

Oberliøz, Decatzøjr C0., Kansas, d. 4 *September 1881. 7 

Herr J. NILSSON. Göteborg. i 

J ag har emottaigit ifrån Hr Nilsson en vexel på ,105dollars 
_13 cent. Jag ar mycket tacksam för Eder pålitliga kommission, 
och ,jag vill rekommendera Eder linie såsom den basta af alla. 

g De penningar som jag måste ntbetala .från Lincoln till Sut- 
ton har kommit mig till ratta. Jag tackar Eder ärade Linie myc- 
ket derfor. , - i 

j 
i 

Möjligen att mera penningar kommer att gå genom HrJ 
Nilssons händer. Var ,god haf besvär dermed. i 

i , Högaktningsffullt 
S. Olsson,  

Originalen till förestående intyg om befordran å State-Linie): 
(liksom nyss anförda bref) finnas hos mig till påseende för den det 
önskar, tillika med många fiera liknande intyg, som utrymmet ne» 
kar mig ,attt har delgifva. i i i * 

Göteborg i December 1881. 
i 

i i 
J. NILSSON, 

indelningen af ;Amerika “sådan den förekommer ii dag- 
ligt tal,__något oegentlig och utan bestämda gränser, ar följande: , 

, “Osterw” hvarmed .menas Ny-Englands stater jemtesta- 
terna Newyork och. Pennsylvania. 

i l i 

  

rykte blifvit afskräckta från, att i 



_ás e 
Vesténn” innefattar staterna Ohio, lndianaglllinois, 

Michigan och Wisconsin; y i
i 

l i 
“ 

”Nordvestern”,  gemensamma benämningen på ,territo- 
1 rierna Dakota, Idaho, eMontana och Washington samt delar af 

Minnesota och Oregon. 
i *

Aflägsna Vestern”, kallasnstaterna på andra sidan, 
i 

Mississippifloden, ,nemligen Iowa, Minnesota, Nebraska, Missouri 
och Kansas. (Missouri och Iowa ensamma heta dock nastan lika 
ofta. xVesternx) 

» *

Sydstaternafü under detta nanm sammanfattas alla sta- 
terna söderom Ohio och (Arkansas. i, 

Pacific-staterna kallas landet .på andra sidanKlippbergen, 
Staterna aro indelade i «0ounty.» 
Som ilera olika stater har county med .lika namn och det än: 

nes många städer af samma namn till och med inom, en och samma  
stat, är det nödvändigt, för» att en” adress skall vara tydlig, att 

utsatta både Stat, County (som-betecknas med 0.0) och Stad eller 
Postkontor (som betecknas med 130.). 

\ “ * i 

Klimatet. i 
i 

 De stater, som enligt ofvannamnda indelning kallas «Östern«, 
,«Vestern«, «Nordvestern« och «Aflagsna Vestern« ha i allmänhet 

alla, med undantag af Vissa delar af Missouri och Kansas, sundt 
och godt klimat., _ i i

 * 
I ett berömdt Verk («Nordamerika i Våra dagan) läses: Kli: 

lmatet i Nebraska motsvarar i allmänhet den tempererade beskaf- 

fenheten hos mellanstaternas klimat, serskildt det ilowa, Illinois, 
Indianas och Ohios nordliga del rådande samt ar »blott derigenom 
något litet förandradt att Nebraska ligger längre in i fastlandet, 
har ett något högre_ lage och starkare an de östliga slatterna slut- 

tar mot hIissouri. Detta framkallar en större torrhet och klarhet 
hos luften, en nästan fullkomlig “brist på sumpmarker och iebrar 
samt i allmänhet en gynsam inverkan af klimatet på innevânares 

i helsa.. Sommaren har en regelbunden medelvarme af ungefär 20 
till 30° Celsius hvilken under de hetaste månaderna, J ull och A11-, 

gusti, stundom stiger ,anda tillfäö eller 37° O_ Hettan under da: 

igen mildras nastan regelbundet af prairievindarnef Nebraskas 

höga läge gör att nätterna blott sällan äro tryckande Varma. Köl- 
1 den ar under Vintern vid samma gradtal mindre kannbar än i. 

.Tyskland Nattfroster i September, som icke är ovanligt 1 mellan- 
staterna såsom Ioiva och Norra Illinois ar deremot ytterst sall: 

synt i Nebraska. 
“

i Om Minnesota lases i samma Verk att der «ar medeltempe- 
i 

raturen nnder Våren 4%- 6°, sommaren + 220, hösten -l- 7° och
Vintern -g-- 10°, allt Celsius. i Högsta värmen i Minnesota kan i 

i 

-
antagas till + 36° och Värsta kölden till - 30? 0.« Södra Dar_ 
kota har ungefär* samma klimat som Nebraska, Östra Dakota ysamt 
staterna AWisconsin och ,Michigan 1 det närmaste samma* klimat 

som lMinnesota. 
i i i 
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Uøziderjrättelsexøc -för landkögoøire. 
_ _ “

Många jernvagskompanier Ira af-amerikanska regeringen er- V 
v »hållit, hvar for. sigfstora ,landsträckor för byggandet af jernvågar. 

Dessa landstrackoi* utbjudas till salu och för att vinna köpare, ut- 

gifva jernvagskompanierna.brochyrer med ,beskriiningar om landet, i 
 hvilka -Antdelas gratis och hvarigenom emigranter ha goda tillfällen 

erhålla beskrifningar om land i, Amerika, men då-dessa beskrif- 

ningar, som sagt är, utgifvas af landegarne sjelfva, kan man icke 

sätta obetingad tillit till alla deri_ förekommande uppgifter. Det 
är sannt att jorden på de iiesta ställen ,ar så fruktbar som de I
såga, äfven sannt att landets klimat, rikedom på mineralier, skog, 
vatten etc. är sådant det uppgifves, men det ar icke alltid sannt s 

att alla dessa och andra förmåner finnas förenade just i den ort, 
dit en landsåljareeller hans agent villlocka emigranten, Det ar 

ju naturligt att landsäljarne tala i sitt eget intresse, men det lig- 
ger nära till hands att tro att de öfverdrifvet framhålla sitt lande 
områdes förmåner och förträffliga läge. men deremot uraktlåta om- 

tala en eller annan nnissfördel som samtidigt föreñnnes. J ernvags_ 

kompa11ier11ae1hål1a vanligen icke land i oafbruten sträcka utan 

har regeringen åt sig förbehållit ett ««Township« här och der 

hvarigenom jernvagsland och regeringsland kan erhållas bredvid- 

och om hvartannat och som den ene nybyggaren drager den andre 

efter sig ligger det i landsaljarnes intresse att äfven .berömma det 

invid deras eget belägna regeringslandet; Den. som _vill köpa 

jernvågsland eller på föreskrifn-a viilkor taga regeringsland i be- 

sittning, bör alltså se sig före innan han gör sitt val. .Det är 

skal att först bese landet i olika orter och dervid ge sig tillräck- 

lig tid att taga :reda på alla förhållanden, Det galler ej allenast 

klimatets godhet och jordens större eller mindre iruktbarhet, utan 

derjemte åtskilligt annat såsom: befintliga kommunikationer, till- 

gång. på byggnadsmaterial, friskt vatten, bränslen o. s. v. Den 

.med landets språk och förhållanden obekante, som ej ens kan lita _

på egna landsman (emedandet ñnnes många, som för egennyttiga 
intressen lånar sig åt att bedraga den nykomne) - kan latt nog 
blifva bedragen och Iiarrad att .köpa mindre fördelaktigt land om 

han ej år försigtig. Den som behöfver spara på sina pengar gör 
klokt i att första tiden i Amerika taga arbete hos andra och der- 

, under lära sig kanna landet och rådande förhållanden. . ^

De flesta emigranter som vilja köpa land i Amerika strax, 
efter ditkomsten, äro utan. tvifvel af dervarande slågtingar och van- 

ner fullständigt underråttade om hvar det år bäst att slå sig ned, 
men de som icke ha pålitliga slagtingar eller vänner derstädess 
att taga råd och anvisningar lit-af, böra akta sig väl för att j 
icke låta sig luestammas af personer :som sjelfva äro intresse,- 

rade i landförsaljning, utan bör råda och anvisningar tagas af *

_ personer, om hvilka ar kåndt att de icke tjena landsaljares eller_ 
det ena eller andra ortintresset, utan som deremot ha intresse vid d 
att stå på emigrantens fördel. De som resa med State-Linien 
kunna vi detta, - såväl som i andra afseenden, med fullkomligt för- 

F/ _ \ 
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troende ,hänvanda sig till iSitate-Liniens Generalagent i Chicago, 
Herr J :Blegeng Han villvara emigranten till tjenstp ej allenast 
för dennes egen skull, utan äfven för State-Liniensoch sitt eget 
intresse, ty när en emigrant erhåller ett råd af honom som visar , 
sig vara godt, återfaller det såsom en. rekommendation för linien. 
Herr Blegen, som ar väl kand med alla förhållanden i Amerika; i 

i i 

kand underrätta emigrauten om till hvilken ort han företrädesvis 
bör resa för att bese land och underlätta för honom att få biljet- , 
ter från Chicago till landdistrikterna, efter nedsatt pris för. land- 
speknlanter samt lemna. beskrifning på de kontorloch personer till .

hvilka man bör Vanda sig om mauvill ha regeringsland och af 
hvem man med trygghet kan köpa iland. Det finnes nemligeni 
landsäljare, hvilka sjelfva icke ha förvarfvat obestridd eganderatt  
till det iland de ntbjuda till salu. r , r 

Ingen. annan an den som ari Amerikalooh sysselsätter sig 
med dessa förhållanden, kan lemna sakrika upplysningar, emedan i 
anseende till den enorma utvecklingen derstädes, stora förandrin- r 

gar sker på korta tider, så att till exempel på en ort som i dag 
är obebodd, kan på få månader vara en stad. 

Skandinaviska emigranter böra icke bosatta sig sö- 
der om Iowa och Nebraska, emedan klimatet i sydligare stater 
icke bekomma dem val. Det går battre an attlñytta söder utw 
sedan man först något är uppehållit sig i nordligare stater. Så. 

lange det annu några år finnes rik tillgång på yppersta land för 

jordbruk och boskapsskötsel i Minnesota (förnamligast i Red River-- 

dalen) samt östra delarne af Dakota och i Nebraska, äfven en del 

.godt land i Iowa och Wisconsin - bör emigranterna taga land: 
inom sagde områden och undvika osunda, vilda och obebyggda. 
trakter längre söder och vesterut. I \Visc0nsin och på en del 
.ställen i Minnesota ochafven i Michigan kan varderikt skogslandy” 
erhållas passande för skogshandtering och lönande att odla. . 

Jernvägsland, d. v. s. land som egas och säljas af jern- 
vägskompanierna, kan köpas i otvannämndzt stater till pris af från «

3 till ö a 7 Dollarsvpi* acre och få afbetalas på 5 a 10 år. (En 
i acre ar lika med 13/15 svqitunnland.) - 

Regeringsland kani samma stater erhållas på följande 
trenne v satt: 

 i 

1. Genom köp (pre-emption) till 1*/4 dollar pr acre utan- 
för den till jernbanorna gifna arealen, eller 21/2 dollars pr acie -

innanför densamma, med vilkor att obetydligt odlaylandet de för- 
sta sex månadernaü. Pa detta satt kunna 160 acres _erhållas 

2. Genom Aboratt (homestead), som regeringen, på grund 
af 1862, års lag tilldelar hvarje vuxen person (oafsedt kön), som 

är medborgare i Förenta Staterna, eller somgjort den i lagen 
\ föreskrifna förklaring att Viljablifva det. Vilkoret för .besittnings 
r ratt till dylikt land är, att han eller hon bygger ett hus derå 

och gör platsen till sitt hem för fem år. *Nar det efter denna tid 
kan bevisas attlagens ñnrdringars uppfyllts, meddelar regeringen 

.fasta med vfull eganderatt. Ett sådant »homestead.» på 160 acresi « 

     

-›. 
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160 acresregerings-land. . - -
kan också erhållas at en person, som förut genom, köpiförvärfvat 

3. ,Genom -Triidplanteringsratt (treecultnre claim), .hvar/*igeed 
nom regeringen gifver hv“arje vuxen ;person af begge könen 160 /
acres prairie-lanal, mot vilkor, att en ijerdedel deraf plöjes och un: 
der fyra g års lopp planteras med träd, i enlighet med vissa i, lag 
bestämda regler. Nar de i lagengifna föreskrifter äro. uppfylda 
och det efter åtta år kan bevisas, att ett visst antal träd äro i 

- ett- friskt växande- tillstånd, erhålles af regeringen fasta med full i
eganderatt till landet. En sådan dradplanterings-egendom« på160 
acres kan också erhållas af hvarje person, som blifvit egare af re- 

geringsland antingen genom köp eller/pä grund af «h0mesteads«- 

lagen. Allt regeringsland är fritt från skatter tills fasta derå erhâl- . 
lits: ett «homestead« i fem, och ett »tradplanterings-claima i åtta år. 

När det önskade regerings-landet blifvit utvalt, .hanvander 
man sig till vederbörande landkontor i det distrikt, hvarest landet 

l 

är beläget, registrerar der si-tt namn, erlägger de i lag bestämda 

inskrifningspenningarne - omkring 14 Dollars for 160 aeres -- 

och erhåller kontorets qvitto å desamma, 

»Underrättelse-r för ct-ørbetssöñzaøede. 
Att lönande arbete kan erhållas i Amerika vet hvar och en, i 

men många göra sig den oriktiga,föreställningen, att arbete nära* 

nog i, alla brancher kan erhållas påihvilkexi plats s0n1 helst, så 
att om emigranten blott kan betala öfverresan går det af sig sjelf 
att genast latt -och lustigt förtjena stora- penningar. Uppgifter i 
.tal och skrift i annonser- etc. att så och så många hundra eller 
tusen «arbetare kunna erhålla stadigt och lönande arbete vid den* 
eller den jernvägsbyggnatlen. den eller den grufvan o. s. v. för- 

tjena *föga eller intet afseende. Det lär väl till exempel icke fin- 
nas någon person, annonsör eller annan, som kan lemna ringaste i 

garanti för att icke arbetet ar upptaget af andra, innan emi- .

granten» hinner till ort och ställe. An värre ar att de orter der 
sådane ,behof af hoptals arbetare föreñnnas, vanligen aro belägna 

dels isydvestra staterna der de flesta skaudinavei icke kunna ut- 

härda klimatet, dels ock långt bort i vester och Iiordvest ivilda, i 
i 

. obebodda och laglösa trakter, der nykomlingen icke kan reda sig, 
men en gång ditkommen, ej har medel att komma derifrån, serde- 
les om han, såsom ofta händer, ej heller kan få arbete der, sä att 
han kan ibrtjena penningar till äterresan. , i 

Det ,ar sannt att i Newyork-staten och Ny«Engl-ands-staterna 
såsom Massachusetts, Connecticut m. fi, der det ñnnes fullt upp 
med mekaniska verkstäder fabriker och handtverkerier» af alla 

slag, betalas arbetarne höot, men det ar också sannt, att der fin- 
nes få eller inga Skandinaviska arbetsgifvztre; att p tillström- 

g ningen der af arbetssökande från, England, Tyskland och Frank- 
» rike lemnar föga utsigt för Skandinavier att derstädes .erhålla an- 

ställningar; att om arbetet der betalas högt så ar det också dy.- 
rare att lefva der än längre vesterut. 

l « * 



byråer men .ehuru anställningar, ,mestför tjensteiölk, genom dem 
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Skandinaviska emigranter tillrådas att företrädesvis söka ar- 
bete eller »kondition imellan-staterna, der det ñnnes mangalands- 
man bosatta, såsom i Illinois, hiichigan, Wisconsin, Minnesota, 
J owa, Indiana, Ohio och Pennsylvania, i hvilka stater en storartad 
utveckling pågår i alla enaringsgrenzir och der det ännu finnes rum 
och arbete. för .mycket folk och hvarest klimatet är sunda sam- 
hällsordningen lagbunden ochgod samt lefnadkostnaderna jemförel- 

e \ sevis billiga. _ _ _ I
De som icke ha pålitliga slägtingai* eller *ranner i Amerika 

af hvilka de ha löfte områd och anvisningar ifråga om atterh-ålla 
arbete eller kondition i något yrke, men som likväl beslutat resa 
till Amerika för att söka arbete, bör allvarsaznt öfvervaga de råd 
som gifves dem om val af bestammelseort och icke godtroget an- 
taga för sanning allt hvad som sag-es dem af obekanta och oan- 
svariga personer ifråga om lattheten *att förtjena pengar. Lyssna 
icke till dem som förespegla endast framgång och goda dagar. Lands- 
mån som återkomma från Amerika under förevandning ai att helsa 
på, äro ofta de farligaste rådgifvztrne, i det att mångaaf dem aro 
besoldade, dels för att vinna passagerare åt en eller annan ång- 

l båtslinie, dels ock för att skaffa arbetare till ett eller annat ställe 
dit ingen reser utan den som ar okunnig om iörhâllandernzt der- 

“städes Sådane landsmâtn som iöregifva sig kanna alla eller de 
flesta af ångbåtslinierna af hvilka de berömma en, och förtala de 
öfriga, aro _icke värda något gehör. Naturligtvis är många från 
Amerika pa besök hemkommande landsman fullt respektabla och 

.aktningsvarda personer och de, om hvilka man vet detta och som 
bevisligen samlat någon förmögenhet, förtjenar otvifvelaktigt att 
med förtroende taga råd utaf, dock ar icke skal att stalla .sig i 
något beroende afdem. Men lyssna aldrig till kringresztnde s. k. 
Amerikanare eller kringresande agenter eller s. k. varfvare, de 
tala uteslutandetill fördel för sin egen pung och lemna högst vil- 

seledande uppgifter om Amerika och resan dit, ofta af okunnighet, 
men äfven ofta _af öfverlaggning. , 

Det ar ingen latt sak för nykomlingar att i Amerika erhålla 
kondition i särskildt, yrke, emedan han ar obekant både med språk 

,och arbetssätt, hvarförutan det har ,sina svårigheter att träffa ar- 
y betsgifvare som för tillfället behöfver arbetare. Handtverkare sä- i 

väl som arbetare i allmänhet bör derfor ickeförlita sig på annat 
än sin* egen viljaoch förmåga att uträtta hvad slags gröfre arbete 
somhelst den första tiden efter ankomsten till Amerika. För att 
söka arbete i Amerika kan man hanvanda sig till arbetsbyråer 

i 

(adresskontor) i; de större städerna men de lagga mera an på att 

p tjena arbetsgifvaren an arbetstagaren och det som emigranten van- 
ligen framför allt behöfver ar arbete genast, hvilket ingalunda 
kan med någon säkerhet pâraknas, derjemte är det föremigranten 
en vigtig sak att icke blifva sand till ett ställe derifrän han, om 
han icke blir belåten, har svårigheter att komma åter för att söka 
arbete annorstädes. Jag står ,it-förbindelse med flera sådane arbets- 

  

    

  

när 



.
i . 

i i 

I |›l , . 

  

__ 430._ 

intill belåtenhet ianskaffats, kanvdoclc ingen sådan byrå ingå något 
?ansvar *att skaffa platseller arbete genast då sökande anlända) 

Alla dessa omständigheter i förening dermed att emigrant 
icke kan utsatta sig for nödvändigheten att resa frånett ställe 
till 

i 
annat att söka arbete »m hvilket ofta blir förhållandet om- han 

,rest till ett ställe att få arbete derfor att han hört omtalas att 
»derstädes nyss varit behof af arbetare men/som blifvit fyldt innan 

han kommit dit. w Emigranten bör icke riskera att få resa från 
ett ställe till annat, ty dels tål icke reskassan vid sådane utgifter, 
dels ökas svårigheterna_ dei-igenom att han saknar såväl språk- som 

lokalkännedom.. i . i i 

Dessa omständigheter, sager jag, görg önskligt för att ej säga 
ovilkorligen nödvändigt, för emigranten att genast efter ankom- 
sten till Amerika ha någon pålitlig och sakkunnig person att 
vända sig till, som ej allenast kan genasibförskaffa honom arbete 
utan som tillika vill bevaka hans fördel i så mätto att han får 
arbete på ej alltför långt añägsen eller osund ort eller bland lag! 
lösa personer och ombesörjer att hanfzir någorlunda god daglön. i 

Det ar af mindre vigt för den nykomne att han icke får så 

hög betalning första tiden men dess mera vigtigt att han får ar- 
bete strax sa att han kan förtjena föda och kläder och litet der- 

till, ty sedan han arbetat någon tid och derunder lart kanna stall» 

ningar och förhållanden och så pass mycket af språket att han någor- 
lunda kan reda sig, samt blifvit  att saga «Amerikaniserad«, då 
kan han på egen hand taga sig arbete der honom bast synes. Om. 
han dåáhar lust att gå längre vester ut till Grufdistrikten i Golo- 
rado eller langre bort, eller till Jernvátgsbyggnader i aiiagsna nord- 

vestern, då ar han battre iständ att försvara sin person och taga 
.sig fram, särdeles om han, som ,vanligt ar, har i sällskap kända 
och pålitliga kamrater, Ar han äter handtverkare ar han i till- 
fälle att under tiden antingen förskaffa sig arbete i eget yrke eller 
att se sig om hvarest han, med utsigt till framgång, kan slå sig 
ned för att ntöfva det. Har han deremot för afsigt :att blifva 

jordbrukare börhan ha kunnat förvarfva sig sådan kännedom om 
landet att han sjelf ar istâlnd att bedöma hvarest han finner för 

månligast för sig att taga land. ^

lför att afhjelpa. ofvannamnde i korthet angifna svårigheter . 
för arbets-sökande emigranter att genast efter ankomsten till Ame- 

rika, utan uppoñring af tid och penningar erhålla arbete, har be- 
traifande dem som resa med State-Linian, blifvit så arrangerat att 
»State Liniens Generalagent i Chicago, Herr J. Blegen, enligt upp- 
drag anskaiiai arbetsanstallning så snart emigranterna anlända till 

“Chicagm För sådant ändamål har Herr Blegen, som eger mäng- 
.ârig och omfattande kännedom om personer och föimållatnden i i 

.Amerika staldt sig i förbindelser .med arbetsgifvare och arbets-i 

byråer, så att han vet hvar antagligtearbete är att erhålla och kan 

betinga gallande/ daglön samt förekomma att icke emigranten sar.: 

destill ort-dit han ej ,bör komma. i i i v

Detta arrangement har blifvit vidtagit 4- icke för att under- 
/



   

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

     

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  

     

blåsa emigrationeni eller för att uppmuntra arbetare att resa -e 
rutan for att skydda, råda och hjelpa emigranter somresa med 

a ,i _ ,State-Iiinien i och ghvarmed tillika-.afsestatt vinna iökadtfoxtroenda 

-g, 
 

för State-Linien och derigenom. ökadt antal passagerare,hvaraf ock. i 
följer» att hvar och en som af någon State-Liniens agent erhållit 
löfte om arbetsanstallning genom Herr Blegen, kan med full viss- 

, het motse sådant löftes samvetsgranna uppfyllande, ty i motsatt. 

:i i - fall skulle det vara att verka-mot eget intresse. _ , V . 

 De emigranter som å State-Linien köpa biljetter till Chicagof w . a., 
 och som något .i förväg bestämdt tiden för afresan 
i genom att erlägga handpenningar* samt förskaffat. 
i sig löfte af mig eller af annan befullmäktigad agent. 

för State-Linien kunna alltså med_ fullkomlig säkerhet pårakna. 
godt och lönande arbete genast efter framkomsten ,till Chicago. , 

Det arbete som kan ansvaras genom State-Liniens agenter l 
ar endast_ vanligen förekommande gröfre arbeten säsomvid jord-

bruk, bergverk, sågverk, jernvagsbyggnader, stenbrott, tabrlker 
o. s. v., allt inom omrâdet af de stater jag har ofvan rek0mmen9 _. 
dera såsom passande för skandinaver. Det är endast undantags- g 
vis som arbete kan, erhållas inom Chicago, men vanligen derom- _ 
kring. Då arbete anvisas på något afständ från . Chicago, kan 
Herr Blegen, äfven, då så önskas, forskaiia ,förskotterad eller 
fri resa från Chicago »till arbetsställen dock iår arbeta- 
ren i sådant ,fall vara beredd att till arbetsgifvaren eller hans 
ombud kunna betala 2 Dollars i inskrifningspennixigar. _

›

Den daglön som en vanlig arbetare kan pärakna ar 11/4 a 
13/2 Dollars tidigt på varen samt 13/4 a 2. Dollars längre fram 
på våren och under sommar och höst, större daglön kan då och 
då. erhållas äfvensom betydligt mera betalt lör betingsarbete, ,men 
icke första tiden innan xrana och kännedom om arbetet iinhemtats. 
De vanliga lefnadsomkostnaderna i de ifrågavarande staterna är 
3 a 31/2 Dollars i veckan. Anmarkas att arbetaren bör vara be- 
redd att taga_ det arbete som för tillfället finnes att tillgå, derest. 

[han vill ansvaras arbete strax, ifall sådant serskildt arbete som . 

önskas icke genast är möjligt anskztiia. g p ,  
y Snickare, murare, smeder, mekaniska arbetare och andra yr- 

kesidkare kunna naturligtvis förtjena mera i egna yrken än som 

vanliga arbetare, men såsom redan ar namdt ar det ganska osa- 
kert for dem att såsom nykomlingar, ovana vid språk och ar- 
betssätt, kunna erhålla kondition i yrket, dock vill Herr Blegen 

e göra sitt» basta att snarast möjligt förskaiia dem anställningar 
ehuru sådana_ :inställningar icke kan ansvaras tillgängliga nar 
som helst. Vid» billjettköp hos mig eller hos annan agent för 
State-Liniens lemnas beredvilligt upplysningar om i hvilka sta- 
ter och orter” de ,olika industrierna och yrkena forestradesvis 
bedrifvas och hvzirest de olika yrkesidkarne sannolikast kunna er- a 
hålla goda anställningar. e _ . g g -aä 

V_ Har iframmanföi* aftry*ckta« och till iriktighetezi bestyrkta. 
i 

intyg vittna ej allenast att basta befordran erhålles å State-Linien y 



,rekommenderas i allmänhetens förtroende. 

_f-ri45.;ák /
i 
*dntanvderjemte ock att löften om arbetsanstallningar-,genast punkt- 
ligt och omsorgsfullt ,utföras a  , , g , 

Supiga och slarfaktiga personer rekommenderas icke till “er- 
hållande af arhetsanställning. Endast den nyktra och ordentlige 
.arbetaren kan iAmerika pårakna nämnvard framgång och genom 
flit och sparsamhet samla någon förmögenhet. 

Den infodde verklige Amerikanaren är vanligen en god och
.liberal arbetsgifvare. 

i v 
s. Svenskar, som efter någon tids vistelse i Amerika hunnit 

*förvärfva nödig. kännedom i språk och arbetssätt göra derfor sä- 
kert väl uti att, så snart tillfälle föreñnnes, taga anställning hos 
respektabla» äkta Amerikanare, hvilket dess lättare bör låta sig 
göra 

i som svenska arbetare äro aktade och värderade i Amerika 
nästan i högre grad än någon annan nation. En .framstående 

skriftstallare säger om Sverige: «att det är kara-dt och varderadt 
(i Amerika)  som i intet annat främmande landx Sådane om- 

dömen bör det vara hvarje svensk emigrante angeläget att söka 

göra ska] for, till heder för “sig sjelf och sina landsman. 
Såsom upplysande för arbetssökande och andra emigranter 

ihänvisas till efterföljande bref oinförhållahdeina (i Amerikas 
samt till derefter intagne vitsord om State-Linien, som härmed 

Göteborg i December 1881. J. NILSSON. 

Om 
i 

förhållandeøzail i Aweeørüc 
har nedanstående bref stått att lasai aNyaste Förpostemc m. d. tid- /

“

ningar: . * 
* Dont-illa Verønilio 0:0 d. 8“A1øg. 1881. 

, Undertecknad skulle blifva Redaktionen tacksam, om nedanstående rader 
blefvo införda i Eder ärade tidning, äfven om andra af Sveriges tidningar ville af- .l 
trycka uppsatsen. , _ -

Då :index-tecknad i här utkommande svenska tidningar läst, ur svenska tid- 
ningar hämiade, dels alldeles för- mycket uppåt väggarne höglrafvande, eller också 
alldeles motsägande uppsatser i form ai bref, kan det kanske intressera några dai 
Eder tidnings läsare att få höra en sanningsenlig berättelse om, huru undertecknad 
haft det under 10 månaders härvaro, eller vanligen den för en invandrare värsta  

tiden, ,hvilket naturligtvis är det första året, då man är obekant med ,såväl språk 
som seder och bmk, saint ej har den ringaste bekantskap med platser och ställen, 
synnerligast om förhållandet, är, som det var med ,undertecknad vid hitkomsten, att \ 
man ej eger- någon vare sig bekant eller slägting att vända sig till.. 

Att beskrifva öfver-resan anser jag ej vara skäl, vare nog derom sagdt, att 
vi afgingo från Göteborg d. “ha 1880, ankommo efter 11/2 dag till Hull, afgingo 

_ samma dags afton med tåg till Glas w, dit vi ankommo andra dagen kl. 9 på. mor- 
gonen, och emottogos” då af State- iniens agent, hvilken var oss foljaktig till ett 
hotell, der vi på Companiets bekostnad hade god mat. och .godt sängmm i4 dagar, 
hvarunder vi väntade på. .itlantei-ångaren. 5:te dagens morgon gingo vi ombord på. 
ångskeppet State of Indiana och efter 10 dagars angenäm och behaglig resa lan- 

dade vi i Newyork, der vi i Castlegarden emottogos of liniens agent, och alla, som 
skulle vidare, fingo sina jernvägsbiljetter; allt ombord såväl mat somvatten var af 
god beskaffenhet och fullkomligt tillräckligt. Vid framkomsten till Chicago allem- 
nade jag hos liniens dervarande agent, norrmannen hr John Blegen, bref från” hr 

MJ. Nilsson i Göteborg och blef af hr Blegenpå. det mest förekommande sätt om- 
bedd, att jag sjeli samt alla andra af medpassabverarne å State-.Linien, i fall af be- 
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hof vid sökandet af arbete,;_hos honom, skulle göraaförfi-ågningai-,iså vore han villig 
attinäi som helst lemna alla de upplysningar och. råd,  kände, hvilket löfte han 
äfven/samlvetsgrannt Ixppfylde; all; nog, undertecknad erhöll genast anställning vid 

;iernvägsarbete i Iowa., samt, fri- resa dit, med en aliöning af dollars 1,50 cent pr 
dag; härifrån afgåi- 0,50 cent pr dag-för »kost och logi, och således ldollarjyöfver 
pr dagi eller efter svenskiräkning 3 kr. 50 öre pr dag, då mat och rum voro be- 
talta. Der arbelade jag i tvenne månader, då det blef alldelesfjr kallt att arbeta; 
ute_ hvarför jag begaf mig (lerifrån och till en stadi Illinois som hetterMoline, 
emedan der vistats en. myckenhet svenskar, men der var ej godt alter-hålla arbete, 
dock lyckades jagfå, sådant med isupptagnixig i 3 veckor, med daglön af .LÖO pr i
dag samt 3,50 i veckan för Ina; och hnsrurn; Deiifrån begaf jag mig till en stad 
vid/namn Beardstown, äfven i Illinois, der jag fick arbete i ettrundhus mot en af- 
löning af 1,20 pr- dag, och 4 i veckan för kost och logi, der jag arbetade till i , 
slutet. al april . månad, då jag gick till Chicago, för att; erhålla arbete med högre] 
aliöning, hvilket lyckades mig efter en dags dervaro, då jag fick arbete å en jern- 
väg invid en. stad i Ill. som hetler Kansas, meden añöxiing al doll. 1,75 pr dag 
och 3,50.pr kost; och logi, .men som det ej fans tillgängfpåatt kunna iii. bo i hus 
utan i tält,- slutade jag der och gick hit till Danville, -der jag nu :ii-hetat å grafvel- 
frän i G veckor, mot en daglön af doll. 1,50 pr dag och 3,50^för mat; här ågraf-  
veltränikan ,man ej räkna mer än högst 8 timmars arbete pr dag, :annars är arbetas; 
tiden 10 timmar pr dag fördelade så, att. arbetet börjar kl. 7 på. morgonen och
iortsätlei till kl. 12, början kl. 1 och fortsätter till kl; 6 e. m., då dehär slut följ 
dagen. Detta är hvad som kan påräknas af hvarje grofarbetare; som ej vill leja 
ut sig på. bestämd_ tid till. fiarmare, då de under sommarmånaderna kunna för-tjena. 
ännu mera, ända. i till doll. 2-250 cent. pi-”dag samt fri mat, men så är arbetet, 
så _ihyckeb mer ansträngande och arbetstiden längre. Dock anser jagatt en- ung 
man, vand vid landlbruksgöromål, gör bäst i att genast vid hitkomsten hyra nt sig V 
till*faiina.xe, då. han vanligen erhåller 20 a .25 ”doll. i. månaden xföi 8 månader samt 
124-15 till och med 20 för återstående 4 månader af året, jemte kost, logi och fri 
tvätt. Hos en farmare liires språket bäst. och fortast; infödda amerikanare, samt 
tyska farmare äro bäst. att arbeta för, såväl hvad arbetet., son). kost vidkommer; 
till våra. svenskars skam är här allmänna omdömet, att de äro värst. att arbeta för, 
och att de äro de sämste arbetskamrater, näst irländare, derom har brefskrifvaren 
personligen öfver-tyget, sig. Amerikanare, tyskar och fransmän äro der vid lag äfv 
ven de bästa; den infödde amerikanaren är på alll såltt villig att. hjelpa och visa 
främlingen tillrätta, då deremot- landsmannen (svensken) har ett. visst-r nöje af sin 

.senare hitkomne_ landsmans mer eller mindre okunnighet. i såväl språk som bruk; 
dock är det. på: långt när ej så svårl, som man inbillar sig hemma, att. tasig fram, 
äfven om man ej kan språket; :man lär sig, dei. går sakta men säkert; här behöf- 
ves endast. att vara nykter, nrbelsmn och ordentlig. så kan man här lägga sig ”tiIL 
godo rätt. bra med penningar. Första låret. blir det. väl ej för de aldra desto., 
synnerliga mycket, ,men om man knogar såhlin det alltid mer än hvad en liksiäld- 
:irbetare i SiverigeÖ kan lägga ihop på 3 ar, och sedan går det. af sig sjelf, om man 
blott _ej låter lura sig, hvilket sker ganskái lätt, men del; .gör det. älven i Sverige, 
om man ej ser upp; grundiäggare och timmermâin haiira här 23/2 a 3 doll. pr dag. 

ihiurare från 31/2 s el doll. pr dag. Smeder från 2 å. 21/2, hliaskinarbetare ürånZ 
, a 21/2, 3 a 31,72 a 4 doll. :pr dag; huru med andra handtverk förhåller sig derom 

kan av e lira mir! i emedan av e  norra känner afliininoarne- *derför tror a a» .l y . :n J e, .l Ö i, , .l 
_ dock att ingenbehöfverångra öfvericsan, cl. v.  om man ej fördt iir en förmö- 

gen och bin-gen_ man iSverige, ty då kan man lika godt vara der som hair; hvad 
kosten vidkoinmer, kan en, svensk daglönare* knappast drömma om att någonsin 
hemma blifva född som här, så. godt. Eitesyhi-üz; ett ntmärkandeidirag hos amerikan. 
-naren är renlighet och snygghet i bäddar och vid matbordet; ingen går här och sät- 
iter* sig lill bords med mindre än att ha tvättat ;händer och ansigte; ell; annat för-v 
hållande, som ”också gör arhefaren godt. här, är det, att man ser ej på hansgrofva. 
rock och lappside byxor, utan endast på hans duglighet; är kal-len blott duglig kan 
han gå och vara i sällskap med sin ajrbetsgifxvare lika bra som medgen af sina ar- 
betskamrater; och airbelsgifvaren iakttager mot arbetaren sammathöflighet. och 

i samma sätt som den senare mot honom, och tillialsordet mellan båda. iirlikau Här 
iår hvarje man röstberätligad till alla val af stadens, statens ,och Förenta staternas 
alla. tjenstemän, antingen han eger 10 cent eller l0,000,000 doll. gäller hans röst 

. Vid Valurnan lika. Hvad priset. å de dagliga förbrnkningsartiklarne för ens såväl «
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inre som yttre ”välbefinnande vidkommer, är det. ej det ringaste dy1-aie_l1åi_1jän i Sve? 
rige. Så t.. ex. kan man köpa sig arbetsskjorta, byxor och jacka för 1_ dolL_ 50 5

V 

. ct; samt. ettvpar skor 1 doll; 25 ct, 2 nar strumpor 60 ct, 1 sommarhattä ct, der- 
till» kommer 2 skjortor 1 doll. Summa 4 doll. 30 ct; för hvilken summa _jag har 
arbetskläder i 3 man. eller låt vara endast i 2, men så behöfver jag ej fnlltö da- 
gars arbete, för attÃföi-tjena detta och födan dessutom. En fin kostym kan köpas” 
från ett pris af 5 till 15-21 20 doll.; hvadmzitvaroi- beträffar, kan jag ej _så noga 
yttra; mig, dock torde nedanstående lemna ett. bevis. på att dessa ej *äro dyra: cta 
28 skålp. (svenskt.) hvetemjöl kostar 6-5 a 75 et, ägg 8 a 10“ct pr duss._. kött 5

_ ?v10 ct pr skålp., fläsk!) a. 11 ct. pr/skålp. o. s. v. _ a 
 Nu har jag kommit mycket längre än hvad jag i början ämnade, men med  

redaktionens tillåtelse vill _ia.g återkomma; till slut vill jag hvarken-till- eller af- 
* råda någon af mina landsmän från att resa hit; h\adsom gifvit. mig anledning att 

skrifva deesa rader är, som jag i början nämde, att. _jag i tidningar läst. mer och 
mindre förvrängda framställningar om Amerikaoch lifvet. här. Utan arbeteyinnes 
ej något här, latmasken har här ingen framtid, dock behöfver den vid arbete ovane 
ej bäfva P61- att. ge sig i väg öfver Atlanten, arbeta lärer mansig snart. här, blott i 
man vill och har curage, undertecknad har lärt. det här på (lessa 10 månader och 
finner sig vill deraf. i * ” i -

.Augn Bcøzazrct. 

“Vitsm-*d .own StatG-LViøz-áe/rø. i 
llr tidningen “çSkotsk Amerikan .Iournaln Newyork 39 Sept.,1881. 

,Ett samtal med skotska uitvandrare. . 
Här träffade vår referent åtskilliga skotska utvandrnre, hvilka på. morgonen 

hade :inländrmed State-Liniens ängar-e aState oflGeorgiag som lnedfört. 330 mel: 
.lnndäckspassagei-are. ,Med några af dessa inlätihan sig lätt. i samtal; Qvinnorna 
hade ett. friskt och helsosamt utseende, oaktadt :le syntes något trötta efter sin långa: 
resa. De flesta af dem voro gifta och hade familj. Efter att: ha utvalt två och 
ha. gjort några allmänna anmärkningar angående vädret, bad författaren en af dem 
att få veta hennes namn. »rllrlary Smith. min herrew aOch hvsnrifrånåkommei Ni, 
fru Smith? «Från Hnwwøick. .lag kommer hit för att. resa nt- till min man, som 
är gjutare. i Chicago. Dessa äro mina fem barnx “ «Hvad tyckte Ni om öfverre- 
san hit?« «En angenämresa. Sjön var herr-ligan «Och huru blef Ni behandlad 
ombord af stewarten och ofticerarne?› » “Mycket vänligt., min herr-ex xHai- Ni 
något att: beklaga Er öfver? Ni behöfvei- icke vara rädd för att. säga rent. ut, hvad 
Ni tänker_« »I sanning, det är mycket snällt af Er, min herrc;_ia.gl1adê det myc- u _
ket beqvämtx «Hvad slags flida gåtvo de Erin ?Vi fingo till frukost itppkokt 
hackmat. med , potatis och kött: i .» «Hvad tingo Ni till _middagh kBuljong eller* 

l 

kött-soppa jemte potatis och kött; och till qvâillsmat. smör och bröd samt godt kaffe! 
och té. Och jag vet., hvad en godkopp té ärfa. «Hörde Ni någon klaganellei* , 
missbelåtenheth «Nej, inte! alls,- min .herre Allting var rentochtlnehagligt.. Det 
skulle endast vara en svag och oiörnüjd stackare, somiêknlle kunna klaga.« 

Donald Ferguson från Paislejv, en bildad och tiirståndig man at omkring 40- 
års ålder, .uttryckte sig på följande sätt.: «Jag blef thllkomligt. tillfredsstäld och har 
ingen klagan att anföra. Officer-arne iakttogo noggrant: sina skyldigheter; voro 
mantra och glada samt artiga och förekommande och gjorde allt ideras malgt stod, .
för att. bereda oss nöje och beqvämlighet. 

Robert Farquharson, murare, från Oban, yttrade sålunda.: tjagdfick rik- _
ligt. med mat., och det fingo vi ,alla, ja, i sjelfráaverket mera, än vi behöfde. Jag 
är alltså mycket nöjd. Hvart  reser? Jo, till Boston, till en kusin, som är* 

i 

intresserad i byggnadsañlirrer, I Oban förtjenzide _jag 1 pund 10 shillings (27 kr), v i veckan, men _ing väntar-få 3 (lollars (11 a 12 kr) om dagen i Boston, Ej hel- 
ler i Castle Garden har jag något att beklaga mig öfver. Hvar-och enär höfiig 
,och förekommandec. a  » . ” ._ , 

Theres vittnesbörd - koncentrerade sig, alla samman, till ett gemensamt om-Å 
döme, nemligen att de voro mycket nöjda med den behandling och bemötande, som» 
kommit dem till del på ångar-en, och de hade icke fått erfara annat än idel_ vän- 
lighet såväl från, (less otlicerares sida,- som utaf myndigheterna i Castle Garden. 
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, _ [återigen en svensk skeppsbesättnittg räddad ur sjönöd »af 
_State-Liniens ângare. I «G.-tP.«i :för den Izde Nov; 1881,t_läses: 

Såsom vi på sin tid meddelade, räddade befalhafvaren å. State-Liniens ån- 
gare tState of Alabamam, kapt. Ritchie, år 1879 besättningen från firolyckade Gö- 
teborgsskeppet xsveax, under särdeles sväiaomständigheter, med lifsfara föriber- 
garner samt med förlust af en dyrbar lifräddningsapparat. För denna berömvärda 
gerningÖex-höll kapt. Ritchie ett guldkronometerurjaf komtnerskollegium. -Vi hafvae här velat erinra. om detta, emedan samme kap. Ritchie, nn befälhafvare å. “ångaren 

\ 
:State of Pennsylvaniac, äfvenledes tillhörig State-Liniens ångbâtsbolag, äter, såsom vi förut nämt, berget en svensk besättning, näml. från fdrolyckade skeppet cHå- 
näs från Nordmaling. Härom läses i Glasgow News för den 27 Oktober Följande: . (Vid ângaren astate of Pennsylvaniasc ankomsttill Clyden i går från New- 
york, berättade beffálhafvaren (kapt. Alex. Ritchie), -att torsdagen den 20 d:s, på. llat. 49,17 N., long. 36,53 V., ett barkskepp syntes med nödsignaler och endast, 
undermasterna stående. Det blåste då. en svår storm, och det gick stark sjö. En 
liträddningsbåt utsattes, ocb 7 man, under befäl af mr Wlilliamson, 4zdestyrman, 
lyckades uppnå det skadade skeppet och bei-ga besättningen, som utgjordes af an- -
dre styrman! och nio sjömän. Den förre berättar, att den 19 d:s kl. 9 f. m. far- 
tygets ballast skiftat under en siö, så att fartyget ñckslagsida. Kaptenen och för- 
ste styrman “

spelades samtidigt. öfver bord, och kl. 4 efterm. rycktes 4 man från 
vraket. och gingo till botten. Fartyget låg allt fortfarande med slagsida och half- 
fyldes med vatten hvilket ej kunde liinsas, emedan pumpar-ne blifvit skadade. De 
öfverlefvande iipptogos, som sagdt, följande dagen. Fartyget. var Håknäs från 
Nordmaling i Sverige och var destineradt. från Malmö till Newyork; det hadeden 
18 Sept. lemnat. förstniimda hamn.: -

Ur tidningen «Gamla och Nya Hemlandetx, Chicago: 
Af de engelska ångbåtslinier, som Rimjena allt int-öm för sina utmärkta an- 

ordningar med hänsyn till öfverresan från de skandinaviska. länderna vilja vi sär- 
skildt. nämna State-lninien.. Denna linie eget endast nya och ypperliga äng-are af 
den mest godkända storleken och konstruktionen, specielt. inredda fdr passagerare» 
befordring mellan Sverige, Norge, Danmark och Amerika. Den stora framgång, som ,krönt denna linies *verksamhet allt ifrån dess etablering, och dess stora popu- laritet. ›bland vara skandinaviska vänner kunna. hufvudsakligen tillskrifvns kompani- ets ifver, och omtanka för sina passagerares beqvämlighet och får deras bispringande -
vid fmmkomsten till Newyorkoch Chicago. Såsom ytterligare bevis härpå. må. med- 
delas, att. kompaniet antagit norrmannen John Blegentill föreståndare för hufvucl- 
kontoret i Chicago. Hans tillmötesgående sätt, mångåriga erfarenhet i ångbåts- afárei- och omfattande kännedom om »lokalfiirhâllandena i alla de vestrastaterna 
skola utan tvifvel lända till ej ringa fördel för dem af hans landsmän, som hil- . 
komma med State-Linienp Denna linies väg öfver Glasgow är för skandinaverna 
förmånlig och. beqväm, emedan State-Lini-ens passagerare från Danmarkoch södra_ 

Sverige såsom bekant öfverföras dit med den enda direkta N oi-dsjö-linien från Köperr hamn och slippa fat-das via Hamburg. Vi vilja derföre specielt rekommendera 
State-Linien hos alla, som ämnaskicka efter slägtingar och vänner i Sverige, Norge och Danmark, .  ›

i om Erie-jerøø/vägen , , 
hade jag ämnet att. här lemna en beskrifning men utrymmet tillåter det icke. Jag 
vilIend-ast nämna att sagde jernväg genomlöpei de härligaste trakter i Amerika; att 
jernvägens tjenstemän, tala ,alla Europeiska språk; att emigranter å denna jernväg från Newyork, åtnjuta fullständigt skydd samt tjenstaktigt. och godt bemötande i 

. hvarje afseende; att dess vagnar och inredningen deraf äro de mest solida och be- 
qväma, samt att denna jernväg *lemnar den mest direkta och snabbaste resa till _ mellanstaterna och vestern. *Vidare härom på kontoret. ,Göteborg i* Dec., 1881.  l J. Nilsson, State-Løäøâráenstgkentor. 

Göteborg, J. E. Lundbergs Boktryckeri, 1881. ” ” 
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Utmärkande  State-Linnen:  

Att ibilligast gällande»- biljjettpriseir under ,allai f örhallanden 
attltill Hnfvud- eller Under-Agent lerlagda handpengar 

aterlemnas_ deresti,billiigare biljettpris kan, å ,annan linie, på . 

Öafskeppningsorten betingas; U
ii i i 

att befiordringen från Sverige sker ejfallenastw-yfrân Göte- i 

borg utan êifven från Stockholmiim. til. platser .öfver i. Malmö,  

Köpenhamn och norska hamnarna och att derom kan _uppgö-g 
”

ras med hvilken som helst af Liniens Hufvud- ellerUinderagen- 
i 

ter till samma .billigast gällande i_pris _hvartill biljett kan bei- 
tingas hosinâgon hufvudagent på* de olika afskeppningsplatserna; 

_att ivexling- och försändning af penningar, mellanliSve-  

rige och Amerika ombesörjes på. det mest betryggande sätt, i 
”

utan ringaste kostnad eller tidspillan; 
ii i 

._ 
i i i 

att emigranter erhålla ej allenast bästay befordran, ut- i 
i 

märkt_ logi i Grlasgowi och förträfflig mathallning utan der- 

tjenstaktigt å

tryggande. skydd_ och handledning såväl vid ankemstentill 
_ England som 00k ii Amerika; - i_ . .x g 

i 
v_ attlverksam hjelp »och anvisning beredas arbetssökande i 

 . »och Landköpare 
a och att alla förfrågningar besvaras beredvil- 

i 

ligt, skyndsamt och Litförligt; 
i i i i r i in 

att ej: allenat i 
emigranter och Jssfa iSalongspassagerare 

e-befördras, sâsomf: är evanligti a ialla. angbâtslinier, utan äfven, .
i 

. i2:dra Salongspassagenárei nåra lika komfertabeltisom ia 7:staeÖ .

Salongg-men-till betydligt billigare pris; 
“ i? - _   

i 
g 

“ 
f y att State-Liniens_ iföreträden äro: be/(räftadeuaf intyg af x

Fiexnigranter från alla delar af de nordiska landen, under detta. 

;inch _föregaendei åren. 
 i i i ii i i e i i 

och vänligt, bemötande samt fullt be-. 
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De som, för resa till Amerika, vilja begagna sig 
 

af den berömda aState-Linien, behagade hänvända sig 
i till någon af dessqagenter under följande Post-adresser, 

då vidare underrättelser villigt erhållas, rörande resan, 
landet  Amerika och arbetsförhållanden m. Lm.q 
i i State-Liniens Kontor Göteborg. 

* State-Liniens Kontor Stockholm. ,

State-Liniens Kontor Malmö. ›
State-Liniens Kontor Köpenhamn. 

. State-Liniens Kontor Kristiania. 
Agenten Capt. Joh. Mathisen Trondhjelm, 

,, N; Nilsson , › Bergen; 
i 

,, N. B. Sörensen Stavanger, 
,, Th. C. Hansen Christiansandh 

eller till State-Liniens befullmäktigade agenter i Lands- 
orten hvars namn och adresser annonseras i Tidningarne. 

i 

Generalagenter i Amerika för State-Linien: 
Austin Baldwin & C0. John Ble-gen, i i - .. f _

i 
ñrma Austin Baldwin & 00. f

i No 53 Broadway; i *
å 164 E. Rando1ph._Street i 

New-York. _
“

Chicago lll, 

Afstånd. -t 

från Göteborg 
i 

“
till Newyork 3,300 Eng. mil... _

Köpenhamn ,, - 
,, 3,340 

- Kifirstiania ,, 
i i 

33,330 
Glasgow i ,, 2,926 
Liverpool. ,, 

“
V , 3,023 

London ,, 
i 

. 3,234. 
Bremen ,,  i . 3,575 
Hamburg ,, ,, i . 3,775 

 igenom denmrlillid bok så erhålles .tillför- 
lit-liga underrättelser om Amerika och resan dit; 


