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« 

Den mest fnabbgående Poståugarc i Werlden 

Mrrzaaa 
Tillhörande G11ion-Liuien, 

Tillryggalade under första resan öfwer Atlanten, från · 
England till Amerika följande antal mil dagligen: 

första dagen 391, andra 398, tredje 399, fjerde 393, 
femte 391, sjette 396, sjunde BSS, samt från kl. ·12 till 
6 åttonde dagen 130 mil. i 

Resan tillbaka från New-York till Liverpool gjor- 
des på 7 dagar 8 timmar. . 

Följandeutdrag ur loggboken under en resa till 
Amerika, kan betraktas såsom den wanliga tiden som åts-  

« 

går för Guion-Liniens nye postångare öfwer Atlanten. 

Första dagen 380 mil, andra 400, tredje 409,r s , 
fjerde 402, femte 412, sjette SIS, sjunde 395, samt några  

« timmar af åttonde dagen 94 mil. 
 

Jtetgistetxi « 

Dirverse unblysningar 
Landet i, Amerika .. ·  » 

Regeringsland . . . . 

Arbete och Land i Amerika 
Resantill Amerika . . . . 

-Wexlar på Amerika och Amerikanskt mynt: 
Kortaste ochbästa wägen till Amerika« . 
Handpenningars insändande - . .» · · » 

Hwad-man- bör iakttaga wid ·ank«omsten·till 
« 

. Stockholm eller Göteborg . . 
« 

NödJa artiklar för resan, matordning«m.  

Ankomsten till New-York 
Rekommendationer 

« 

Obsekveka seirskirdt sida« 28. 

« 



Ztkröderna Isaksson  Ed.  
s 

Kontor nästintg Kongl Telegrafkontoret wid Skeppsbron, Stockholm, « 
s 

ch Norra Hamngatan 38,s Göteborg. 
Förfälja Wexlar på Amerika, England, Tyskland s 

Frankrike. ,- « 
» » 

utfärda Resekreditivey Jn- och uttvexla alla slags ut- 
ländska mynt. 

« . , . 
Köpa Amerikanska dollars famtalla slags utländska Bank- · 

wexlar efter högsta kurs, och kunna dessa insändas pr post då wi- 
sända liqwid per omgående utan ersättning. 

Försälja alla slags lagliga Swenska och utländska obli- 
gationer och Aktier. Jnlösa Räntekuponger samt med winst 

— ntfallne Obligationen 
» Ombesörja Jnkasseringar af alla slag, såsom Arf, 

Wexlar m. m. i Europa ock) Amerika. 
Cmottaga waror af alla slag för försäljning i kommis- 

sion såwäl inom Swerige, som i Utlandeh och hafwa wi särskildt 
fördelaktiga förbindelser för utskeppiiing af smör, samt bewilja för- 
skott derä ; 

s Emottaga uppdrag för uppköp af waror inom Europa och 
Amerika. - - i 

Qmbesörja Speditioner och Tullbehandlingata Agenk 
« 

» 

ter för flera större firmor i Europa och Amerika, görande affärer 1 
Amcrikanskt fläsk, Ost, Sill, Oljoy Maskiney Konservery 
Kaffe, Spegelglas m. m. ; 

— « 
Genom förbindelser med flera Fabrikanter iEngland och 

Amerika äro wi i stånd att leverera, och uppsätta alla till VomYllW 
och Yllefabriker hörande Maskiuek med ant tior-enigt, samt-Ang- , s 

« » s 

maskiner, » Tröskwerk med Lokomobileysamt allt hwad som 
fordras för mekaniska werkstäder ni. m. m. m. « 

Ståendeli omedelbara förbindelser med flera af de foli- 
daste Bauker och Vankfirmoy samt första klassens Handels- 
hns i Europa och Amerika, kunna wi utföra uppdrag af alla« « 

slag mot billigaste provision» . « 
» s 

Olof! Wexlar dragas af os; pa 54 Banker i olika stater 
af Amerika, härigenom är den stora fördelen att s s 

o 
inuehafware af wara wexlar kunna erhålla pennin- 
gar i de flesta större städer derftädes » 
Om fä önskas sändawi beloppen till närmaste post-kontor. 

der adressaten bor i Amerika, utan ersättning( 
Erfarenheten hat« valsar, att personer, som köpt Wexlar  

och Amerikanskt mynt af oß hafwa fått frän 2 till 5 örepr « 
dollar, billigare än hos andra banker. 
, Pekskmer utom Göteborg, gdr hast att wtittda sig direkt tia 

sz 

« oß genom skrifwelse 
i « 

Etableradt 1873 af E. F. Larsson. « 
Telegrafadrefp Bröderna Larsson, Göteborg» 

» FI« Umkfing «25 åt 30 år sedan började de För- 
xenta Otaterna 1 Nordamerika, att af den Swenska all- 

mänheten betraktas som det «förlofwade landet« och mån: 
SSU- spM i Wåkt kära fädernesland med stor möda och 

sz hårdt Akbete fällan lyckades förtjena nog för att fä« bröd 
för sig Vch de fina» önskade blott kunna öfwerwinna alla 
hinderJYsom stodo i hans wäg till Amerika. Mänga af 

s tvära swenska landtbrukarek hwars börda af skatter och 
 utgifter hwtlkle SV«fVWkUdEs- få att ingen möjlighet fyn- 

tes för dem, att i Swerige kunna redasig,..fixkgo höga» 
-» , HUTU de sobjkskkkfkigk härliga slätterna, med det; bördigaste ö 

DVD, i werlden, funnds obrukadei Amerika, och att de 

TETHTTAV Vtfkvrda taga dessa i»besi,t«tning. Tryckta under 
af arande bekymmer for figoch de finas dagliga 

sibehc bSfkUMde mången att trotsat alla 
« 

. » « ,« « 
 , hinder och resa 

,  Zkmertfa gAlla dessa sitta nu dels wälbergade dels 
« 

s formogna c Amerika, med undantag af sådana som fallit 
.k dkyckellfkapslasteti eller genom annan wårdslösghetföre 
skört sis Ocht sk» framtid« För resan di: åtgick då wan- 

, 
 

ligen 8 åt 12 weckor samt« war förenad med många små- 
Vishskerj fVMl numera äro undanröjda. Hemmawarande 
FTIÜAHUACTV Vch wänner brukade då betrakta den modige , 

efuigranten FJFFPM WTPUUDB reftiut ur werldetn hwars an- 
sigte de aldrig mera skulle få se på denna sidan grafweta 



4 » )  
  

 

Numera har öfwerfarten till« Amerika blifwit .så » 
underlättad, att man nästan betraktar oden som en lust-« 

« - 

resa;- tack» ware de stora uppoffringar, som ärv gjorda af  
i « 

flere engelska ångbåtsbolag och icke minst af Gition-Li-»  
niens ägare. Den som skulle resa till Amerika för c:a 
25 å» 30 år sedan måste, för att förwisfa sig om att icke 
dö af hunger på wägen, förse sig med proviant för« 

iminst Lis) niånader samt deßutom betala 130 till»160kro- 
nor för sin resa och- ändock blef han behandlad» mera 

som ett kreatur än som en menniska, under wägen. sz Nu- 
mera kan man köpa biljett af GuiowLiniens agent för »  

 sz 

något öfwer 100 kronor för resa till Amerika inbegripet 
god och tillräcklig kost och den bästa behandling unders 
hela resans, som wanligen af denna Linies storartade 
postängare göras på c:a 11 åt 12 dagar entellanNew- 

York och Göteborg. 
 

» 
Att GuiowLinien har medtäflare i sitt bemödande 

att tjena resande till Amerika är wäl bekant, men lika« 
wäl bekant är, att, sedan Guion-Linien 1879 och 1881 
fick ut de Ioerldsberömda ångarne Arizona och Alaska, 

ingen ångare i werlden ännu gjort« en enda resa till 
Amerika på få kort tid som Guion-L»iniens. 

« 

sitt« Euionsosiniens passagerare. 
alltid åtnjutit den bästa behandling och erhållit den bästa s 
kost, torde wara allmänt ykändt, dock ifall någon önskar 

.- förwissa sig härom, hänwisas han till sidorna N:o.20s——32 
« af denna bok, hwarest wi låtit införa några så af de tu- 

) 

. 

ysentals erkännanden och inthg- wi erhållit ; härom från» 
passagerare, som rest med tGuion-Linien) Många af 
dessa hafwa förut rest med andra Linier och äro således 

iojäfaktiga auktoriteter. - 
« « 

På grund af det stora« förtroende, Guion-Linien. 
och deß huswudagent i Swerigejtnjuter bland allassom 
gjort« deras närmare bekantskaps, har nämnda agent i Stock- 
holm och Göteborg warit öfwerhopade med förfrågningar 
från alla klasser i Swerige rörande land och köp af land 

i samt om arbete« i» Amerika och resan dit m. m. nts m.c-«På 
grund häraf, och för att samvetsgrant— kunnabeswara » 

s alla« förfrågningar, ansåg sig undertecknad, förr än jag s 
återtog agenturen för .Guion-Linien för är 188«1,.böra 
ånyo genomresa de— af Amerikas stater, hwari swenskar 

i 

bosatt sig. För detta ändamål, lemnade jag Swerige sist- s 
lidne Oktobey ochhar jagsedanszdeß genomrest alla östra— 

Åstater samt Canada, Michigam Wisconsin, Minnesota, Il- « 
linois, Iowa« Dakota, Nebraska, Kansas, Jndian Terre- 

s 

. to-riet, Niissourh Kentucky, Ohio, Indiana, Pennsylvania 
v i 

» s 
Ioch New-York stater, hwadan jag är i stånd att lemna - « 

, de tillförlitligaste iipplysniiigar och rekommendationer till « 
alla, som ämna resa dit; - . - « « 

Under dessa resor har jag gjort« bekantskaper med 

sz många asrbetsgifware och landkompanier samt förwissat 
, mig om de olika fördelar, som finnas i de olika staterna. 

H 
- Jag har nemligen flera gånger« förut warit iolika stater 
«af» Amerika sedan 1863 och i flera århaft affärsförbin- 

delser med nämnda» land. Under dessa mina resor be- 
söktes jag många personer, som kommit till Amerika med; 

«--« 



6 

tomma händer, och som nu worosdels wälbergade, dels 
förmögna, allt efter som de waritlängreeller kortare 
tid bosatta der. Alla instämde dock i, att deialdrig kuns- 
nat wåntassig den framgång i Swerige, som de» haft och. s 
hafwa i Amerika. 

Dock må ingen, som reser till Amerika, inbilla sig( » . . . 

s att han, utan möda, genast skall blifwa i besittning asen « , 
oberoende ftällnind. Nejt . Twertom måste han till en 

början bereda sig på försakelser och mödor, som han kan- 

ske icke wißte af i Sweriges Menshoppeteatthan om.  
något år skall, i rikt mått, få skörda frukten af sitt ar- 

i 
» 

bete, gifwer honom mera mod, än hanskanhända hadesi 
Swerigh hwarestshan icke såg sig-någon möjlighet ntt 
kunna hålla sig uppe· än ömindre komma framåt, hwilket s 

- torde bewisas af följande; 
 

Eda Hmensk Mybyiggares Kent. s 

Är «187 9 restezlandtbrukare S. från Wermland med . 

hustru och 6 barn, af hwilka det äldsta waröfwer 20.år. 
- och det yngsta omkring 5 år gammalt; .Wid ankomsten 
. till Nebraska bestod hans kassa af nära 100 dollar. sHan 

köpte först ett stycke jord (80 acres)»till ett) pris afsz4 
dollar per acre eller stillsammans 320 dollar. Härpå be- 
talte han en tiondel «(32) dollar, återstoden skall beta-lass    ( 
en tiondel hwarje år, Nu kommo på hans begäranlnågrsaI 
grannar och hulpo honom« med att upptaga torf. På 
tre dagar hade de af denna torf uppbygts ett» hus med 
twå rum, som icke.kostade S. mera än hans deltagande 
i arbetet. Nn köptes en häst och en kotill en dels på: s,  . 

7  
« 

kredit, och» med tillhjelp af grannarnes dragare, plöjdes 
en del af den bördiga-jorden, hwarås majs och andra 

. sädesslag såddes. Sedan detta war gjordt, bereddes en l- s 
 kannan del af jorden förs winterhwete in. m.»; och när jag sz » « » 

szsistlidne November besökte Nebraska, hade S. bergat sin « 

s s . andra gröda, hwaraf han sålt en del, osch under tiden» i hadedels några af hans barn genomarbete för andra 
« 

förtjenat penningar, dels hade han genom att uppföda 
osch försälja några-stinn, sörtjent något, så att han nu i  war ijstånd att bygga sig ett trefligare hus och anwända - 

sitttokfhus tin iadugåkn 
i 

 

Dlktszkandet i Amerika 
; ; s kqnszomisjrigeu si må» tid Iirifwa odlade Apiekikas Fisk- s 

»» eI1ta»Stater, som nu blott hafwa 50 millioner innewå- 

senare. hafwa godt rum för 100 millioner menniskor tills! 
nsoch jag sär w1ß. om, att i sinom tid skalldessa staters 

- « 
kUNPWåUaTe, räkna 150 millioner» Detta låter öfwer- 

» drifwet för den, som icke» känner Amerikas förhållanden, 
mentjag är wiß på att det icke är så.  

De stora staterna Kansas, Nebraska« ochDakota 
. » s« hafwa nyligen börjat .att befolkas. Dessa hafma ännu 

i 

s  rum-för «1 å 3 millioner menniskorhwardera J hwarje 
« 

« 

 szaf dessa stater finnes flera« millioner tunnlandzoupptagen 
« 

 »I0rd1 af bästa sbeskaffenhet till pris af 3 till 8 dollars « 
per acre. « « «  

« På flera platser finnes rik tillgång såwäl på lös? 
skog som gran ochfurs s 

« 
sI » s s  

, szssSedan« komma staterna och territorierna wester om 
.»» 



de ofwan nämnda, neml. Montana, Alaska, Washington « 

Territorieh California, Colorado, New-Mexico m. fl. sp  
 Alla dessa stater hafwa god jord oupptagen Dock fin«- e « 

nes i alla dessa stater äswen mycken dålig jord, så att 

manbör wara s « 

mycket försigtig wid köp af land. « , 

Många swenskar hafwa wid köp af land blifwit 
grundligt bedragna, derför är det af wigt att noga se 
till, med hwemman har att göra» när man skall köpa 

i« 

Land eller bosätta sig på Regeringens Lund: 

Ezlkegeringkpcsand » 

sinnes i alla de ofwan nämnda» stater, hwilket erhålles 
fritt på så sätt att. när man warit bosatt på detii fem » 

» « 

(5) år och under denna tid gjort missa, i lag bestämda, 
förbättringar, så erhålles fasta å landet, men som detta 

land alltid är beläget långt ifrån jernwäg och städer, 

och den, söm bosätter sig der, får swårt att sälja sina 
produkter samt i öfrigt finner sig i en ödemark, skild 
från andra menniskor, är det bättre att köpa land af nå- 

got respektabelt jernwägs- och landkompalli på kredit, om 

man icke kan betala, och då får man genast kontrakt på » 
det. Sedan får mani så mycket mera« betalt för, sina 
produkter» på fem år, som landet kostar, Qch så har man 

: den stora fördelen« att bo närmare jernwägar och städer, 
hwarest landet stiger fortare - i » 

Obs. Till Texas och öfriga sydstater böra icke 

swenskarne resa, ty dels är der för warmst och sjukligt s 
sz szsz 

i 

och dels är der osäkert både för lif och egendom; eJ«Ca- sp 

 aäni förut nämnde stater. 

sz gsidare råd Jons« uppkysingari rörande 
i 

ag. 

nada är sämre arbetsförtjenst än si Förenta Staterna och« 
landet som der« sinnes oupptaget är äfwen mycket sämre 

s såwäki arbete som tands 
skola wi wid Eder ankomst hit lemna de bästa och till- 

förlitligaste samt rekommendationer( Som Amerika är 

i, ett stort land med olika förhållanden idlika delar ar det 

swårt att skriftligen förklara allt som kan wara bäst för 
.« hwar okh en » som ämnar utwandra, emedan det beror 
-« mycket på hwar och» ens« särskilda omständigheter. Men 

spsom wi nyligen« hemkommit från resor ialla de stater 
hwilka för skandinaver äro lämpliga att sbosättasig uti, 
kunna wi af erfarenhet lenina de bästa upplysningar»derom. 

lDe som hos mig eller mina agenter köpa biljetter « i « 

szför «öfmerresa, skall jag särskildtrekommendera tillade 

basta platser hade« fd: arbete dch land. 

 i Qkäesan itiM Amerika.  

Siljan-linjen har med rätta« blifwit kallad 

,«S1venskarnes rFavorit-Linie.« Denna linies nybyggdas 
werldsberömda poståilgare äro« numera. med de störste och 

i 
, 

mest» snabbgående i werldenjoch haswa gjort nästans 
J hwarje resa öfwers Atlanten» från England« till Amerika 

på « 7 dagar och några timmar. iDessa postångare äro 

esakskildennal byggda same försedda med nutidens alla v 

ebeqwämligheter för såwäl e1:stai och 2«:dra som 3:dje,tklas-« 



åsens passagerare. På grund af deras» omanligt kraft- 
fulla ångmaskiner (c:a 10,000 hästkrafters) kunnademed 

s lätthet göra resan på ofwannämnda korta tid, utanfankss 
 

strängning. » s . » 

Yttesrligare äro dessa poståiigare byggda och afde- 
lade hwardera i 7 år 9 wattentäta delar, så att om nå—- 

gou olycka skulle hända, att några af dessa delar« fyllas s 
smed matten, sjunker« ändock icke fartyget, emedansdet icke 
är gerna möjligt, att alla 9 delarna kunna fyllas. 

GujoIkLinsjens postångare hafiva fört öfwer ensz 
» 

million passagerare öfwer Atlanten och aldrig förlorat 
- en enda genom olyåshändelsas hwarför den« med rätta 

gör anspråk på att tvara «par exelenee« Såkerhets-Linien. 
Som ångarne äroowanligt stora, äro passagerarne å dem 

s 

icke så mycket utsatta för sjösjuka. 
Sårskildt fästes uppmärksamhet spås de utmärkt be- 

qwäma och billiga 2:sdsra klassens (Jntermediate)s hytter. 
som finnas å Gujorvläniens postångare · 

Desfa postångarehafwaköfwerfört passagerarefrån  - i 

New-York tills Göteborg på 11t tå« 12 dagar, hwarom 
flera intyg finnes å sidorna 20——32 och är detta med « 

»de snabbaste resor, som någonsin gjorts. » » » 
« 

 i . « 
JBiljetterr för 1:sta, 2:dra och Zddsje klaß åsdessa  

  

ångaresäljas af undertecknad och minaisagenter s 
Det stora förtroende, denna linies ångare äger, « 

s bewisas bästderigenom, attFörenta Staternas regering 
åt dem anförtrott söfwerföraiidet af posten. , 

s s s Från Göteborg sker resan hwarje Fredaszg s(och« of-     » tare om passagerares» beqwäxnlighet så fordrar) smeds   
 

zst 

· 

Wirsosspsjiiiigus Poskaugskepps kitt« Hurr ii England, hwaketst « » 

passagerarne emottagas af Ywår agent, som fritt ombe- 
« « 

sörjer transportens af deras saker till jernwägsstationenj 

å 
i lighcterx i - » 

i 

11 

samt åtföljer dem för att efterse,« att alltär i ordning. 
» s Sammaledes i Liverpool och wid framkomsten till New; 

i 
York. 

 i » « « 

« 
Jå England, hmarest passagerare ofta ärv utsatta 

för obehagligheter och trakasserier af alla slag, hafwa . 
wi särskildt arrangerat för wåra passagerares beqwåm- 

Dc som tasks; akbetei Ais-spika, wirjci wi stå kir! 
tjenst med rekommendationersoch upplysningar efter bästa 

s förmåga. 
« — 

För att undwikas obehag och få resa med den  
s ångbåt man önskar är alldeles iiödwändigtz att Ni, så, 

fort ske kan, är god till mig seller mina agenter insänder« 
20 kronor för hwarje person i handpenninsgar Sedan 

kans Ni komma till Göteborg, hwilken Onsdag ellerTorss 
  

» 
s dags Ni behagar hela året, för att afgå härifrån epåföl- 

ö 
« i s t i jande Fredag -- « 1 J - 

v 
» Owanligt många resa till Amerika äfwen i år, 

hwadan alla platser å ångbåtarne ärosiupptagne långt X 

 före« deras afgång. Det är derföre alldeles iiödtvändigt 
s att genom handpenningars insändande, i tid« föfsäkra sig 

om plsatsspå den. ångbåt, man önskar medfölja. Alla de, 
» som Vhaswa insändt«.handpenningar, måste; nemligen i 

främsta) rummet hafroa platser, hwarföre den, som ej 
iakttager detta, får wänta på Iiästa bår-något som är 
både kostbart och oangenämtp — Eftersdet Ni tillsäsndt s 

s« 



» linjer. 
s 

stämda priset, ty då dlir han genast asskedad och får al- 

drig sälja en biljett mer. Deßsutom om någon skulle så 
« 

mig handpenningarna skall jag ellermina agenter genast 
säuda Edet biljett samt kartor och beskrifningaröswers 
Amerika fritt. — Handpenningarne sasräknas wid bil- 

jettköpetx , — , « 

Biljettpriserna ärv bestämda och lika på alla eng. 

Jngen kan lemna 10 öre billigare än det be- 

billigare pris, så blir han hindrad på resan. » 

Fleraz personer, särskildt sådana, som förr tvarit i« 
v 

Amerika, shafwa på sednare tid anländt till Göteborg, 
för resa till Amerika, utan att ha insändt handpemiiwå  
gar; men då flera af deras wänner och slägtingar fått 
medfölja ångaren, och de sjelfwa fått stanna qwar till 
nästa ångare, hafwa de här« måst skiljas åt, ty Polis- 
kammaren, som skall underskrifwa hwarje biljett låter icke 

pruta med sig: när antalet är fullt, får icke en enda mer 
gå medför något prissz Häras ser Ai, huru nödwändigt å. 

det nu är att insända handpenrjringan 
å — 

Genomgående biljetter från Swerige till alla 

jernwägsstatiorieri Amerika, såwäl inom förenta staterna  

å 

; i» 
szsom Canada, säljas billigast af -mig. Aftdensom till »  

7 
« 

Australien och Nya Zeeland. 
« 

. - » « 

Om Ni är god attpå förhand underrätta mig 
eller mina agenter, när« Ni ämnar komma, skall jag låta , 

« 
 

mitt oinbud möta Eder å jernwägsstationen wid ankoms « « 

sten till Göteborg samt anwisa Eder snyggt och billigt 

logi, Edra penningar skola hos mig bslifwa wexlade 
ester 

å 
lägsta, kurs. —— J öfrigtsskall det bliswa mig ett 

ZX 
xx«  

« szsnöje att il allt göra det bästa, som står i någons· sör- 
ikmågas 

något kompani. Jngen kan blifwa befordrad på arbets- 

kontrakt, (d. tv. s. att genom arbete, efter framkomsten 
till Amerika, aftjena resekostnaden) thdet är förbjudet i« å 

såwäl swenska som amerikanska lagarne. 
Wexlar på England, Tyskland okh Frankrike säljas 

« 

efter lägstas kurs. » 
Allt slags utländskt mynt« in- och utwexlas 

åsexkar på Amerika « och amerikanskt 
i 

mynt. - . s — 

För att uppfylla allas önskan och behos rörandes 
mexling, hafwa wi förbindelser med öfwer 50 as« de 
solidaste banker i Amerikas olika» stater, så att de som 
till exempel skola resa, ware sig till det wilda Texas, 
Californien eller Illinois, kunna af os; erhålla wexlarpå 

solida» National-Battker 
i dessa och alla andra staters« På såvsätt kunna de, somt 

 

så önska, slippa att bära sina penningar på sig under 

resorna genom Anrerikah utan istället hafwa wexlar be«- 

j talbara hos banker i ide större städer närmast den plats, 
de skola stanna. 

« 
. 

» Wi kunna här tillägga, att så roidt wi. weta, äro 
« 

i 
 wi de enda i Swerigh som på så, sätt hafwa arrangerat 

« 

. s och på så sätt tillmötesgå passagerare med wexling 

Någon friresa till Amerika kanaicke erhållas as 
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Erfarenhesten har ock wis ut, att personer, som köpt wex-  » - 
lar och amerikanskt mynt af oß, hafwa ofta fått från 2itill 5  
öre per, dollar billigarekurs än hos andra banker. 

Ytterligare hafwa wi, under senarestiders stora, s 

emigration, nästan hwarje wecka införskrifwit amerikanskt j 
mynt, så att wi äfwen dermed kunnat förse wåra kunder. 

För att passagerare, som innehafwa wåra wexlar, 
skola fåspdesse betalt genast, så upptaga wi wexelköparenss s 

« ;  
namnteckning och insända» till den bank, som skall» betalas« 

i  

wexeln På så sätt behöfwer icke innehafwaren afwåraz 
wexlar att intyga hwem han är, utan blott skriswa sitt 

namn å wexelns baksida, och som bankeusnuljar hans 
Xnamnteckning förut, så är detta intyg nog. Om wexeln 

« 

skulle förloras, så erhålles en ny wexel kostnadsfritt, och 
kan ingen annan erhålla penningar på den, ty ingen an- 
nan kan skrifwa den rätta stilen. 

« » 

Jnkasseriugar af alla slag ombesörjas, såsom »arf«, . . 
wexslar, ränte- och «winstcoupons, samt andra wärdepapk 
per i Europa och - Amerika promt mot billig provision. 

Till Australien och-Nha Zeeland befordras 
passagerare per 1«:sta, 2:dra.1s)ch 3:dje klaß med werldeusy -.s « 

 
största ångare, hwilka öfwerfört passagerare från Göteborg s 

. -  . i 

till Australien på -40 åt43 dagar. 

  s gsarnings » « s » i 
Ni bör noga akta eder för alla,so»mi uppehålla« « 

sig å jernwägsstationerna för att wärfwa emigranter, än- «- 

fören linje, än för en annan, utlofwande godt logis 
m. m. i Göteborg samt arbete i Amerika. » Några säga. s,    

sigsha wapit i« Amerika och skorajgiirasEdex sällskap« dit 

-Yzigen. En del personer, som Xhemkommit från Amerika, 
 

issöksa både i« fina hemorter ochs påszresan tisll Eöteborg astt 
« » 

« 
 sså så många som möjligt 1 sällskap wtd atersressan ttll 

 
Amerika, under förewändning att ide skola bjelpa dem ö 

under resan famt gifwa en mängd andra fagrasslöftetr » Men lyßna aldrig» till sådana personer, ty de soka en- 

 dast att förtjena spå Eder soch bedraga Ederszs Sådana » ioärfware ha i alla tider warit en skamfläck for emigra- i 
tionsasfäreiix 

 

  

sa; teernas  ene« neger« 
  

till Mater-ficka 
är« dia? England. På sednare tider haftoa några. perso- 

 ner berättat, att de, som resa öfwer TysklandlHamburgi ) ; och Bremen) skulle slippa sgå öfwer. Nordsjön m. m- 
Detta är ett fullkomligt misstag, ty en blicks på Europas 

s  
 

karta wisar oß genast att bådes » s i 
s 

 gizamliurgdtlj Bremen ligga nara 

wid Aordsjöns skrift. »« s 
s szSåledes är det ju klart. att passagerare oja Pre- 

nien måste gå öfwer Nordsjön, ssanit hwad som ar swarrse 

 densarligai Engelsba kanalen, 
som är ett af ide zfarligaste farwatten iszwerldsen, och 

sszssywgrests en massa skepp förolyckas hwarjesårs 
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Swferige,« som under ljela resan, skydda passagerare för 
trakasserier, och försäkrar jag, att alla, somfölja märg, 

» råd, skola få hwarje rimlig begäran uppfylld. [ s , 

« 
Widare upplysningar meddelas« skriftligen eller munts 

ltgen af · ö ; 
’ 

»  
s 
i; 

E- « LAFSSOIY Generalagettt i Stöerigyr « 

ö s Adreß: E. F. Larsson, Stockholm; 
 

»« 

en« Yröderna Larsson tö: Ed. » 
 

samt « s 

GniowLiniens kontor nära jernwägsstationety Malmö. s 
, O - Y sp 

s Yårteemötiande år akt sav« lyx« 
 

- 

- 

«38 Norra Hamngatan GöteborgJära Jernwägsstationen « , 

c- 

ziswiklta bära, emigrera?   
s 

s 
szEn hwargkan lätteligen irxse, att« Amerika, som kan 

kallas en onttröttlighärd för arbete, icke kan wara något 
fält för lycksökandeglättingan hwadan wi afrådahwarje » 

spsådan, att falla på »den för honom skadliga ideen att resa , 
-till Amerika. Deremot wilja wi tillråda en hwar ung, 

man, synnerligast med någon» uppfostran och kännedom » - 

« förnämligast i landtbruk eller» yrkekatt der sätta sig in i 
i 

· 
szfättet att fås den största produkt af energisk flit. «Men för 

v attfwinna denna fördel, bemödar sig« amerikanaren att 

uppfinna de mest lätthandterliga werktyg ochmaskiner, i 
szhwarmed nästan allt arbete der bedrifweå 

« 
« » 

zisurn bör-nian wara utrustad för att 
« 

« 

resa till YjUeriKaZ  
 i - Man bör ha» god hetsa, god lust för arbete, fast 

« « 

spfspbeslutfamhet och en waksamg blick för alltoch alla, med« 
« 

Ihwilka man kommer i beröring. Dertill bör man wara — 
« full; hederlig och ha mod till umbäranden och försakelser, 

 pådet man icke skall förlora modet- under den första tidens » 

spröfningar Men med sådana egenskaper dröjer det ej i 

- heller länge, förrän man befinner sig i ett skede, der nian s 

 ser eneljusare framtid gå sig till mötes. , » 

 
i 

För en -ungeman, som swill egna sig åt landtbrukeh 
sgiftpegs i Amerika många« utwägarfatt snart komma till en 

« i 
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gon att gå till jernwägsarbetena, ty ehuru aflöningarne 

betare oftast utsatta för sjukdomar, hwarihrån landtbruka- 
 ren i allmänhet är befriad. 

en fat? af 
s 

största wsigt 
och bör icke försummas. Qm de icke kunna insändas förr s, 

s 
  

än en FI« twå dagar förr, än Ni afreser sjelf, så insänd ;  , » 
dem ändå; ty så fort handpenningar ärv insända, fä 

s i s « 

ställer agenten genast omkrum för Eder wids ankomsten 
tia Göteborg, Stockholm ene: Mermi- oehztåtet sitt okt»  s 

s 

r bud« möta Eder wid jernwägsstationen eller ångbåtsbron ;  
« « 

samttransportera Edra saker fritt derifrån till· logiet och 
ser titt, att Ni fåttgod prats å åtkgaxeu tisttsEugtattix  

 

MåUAA TUUVTVVAV tihafwtasi sök« sig; åkt dl! swid UUkMssIstkUsz sz   anlända fhit 2med ångbåt eller je—rnwäg,l de· blifwa om-sh ss 

- 

«oberoende ställning. Den bästa är dock, att, under sdet »s« 
« 

kHfkz  
man lär sig språket, arbeta hosnågon landtbrukarejäfzsxs 

s 
 , ; 

» . 
wen om lönewilkoren äro låga, ty sedan man gkanszspråz i s s 

· 

ket stå alla utwägar öppna. «Så snart man samlat näs! ; , » , 
got kapital, bör man antingen blifwa hälftenbrukare ellerxszs « 

« ock köpas litet jord, hwilken man då bearbetar med så lis-  
tet främmande krafter, som möjligt. -- Pä detta sått gifwessh » 

«  « 

intet twifwel om, att man inom fem år är lika bergad, 
s 

s . 
som en af wåra wanliga bönder, hwilka bruka ett halft  
hemman i Swerigex Deremot wilja wi icke, tillräda nå-, »s 

s 

Waadpeaniagars iasartdaade   »är V 

x 

 till Göteborg skola pruta nerspbiljettpriset särskildt om det 

spzäro några sstyckeni sällskap, och derföre insända de icke 
 .«»»handpenniugar.- Följden blir alltid, att, snår dessa komma « 

 sznäratGöteborg, Stockholm eller«Maln1ö,»få1nötas de» 
dels af en massa ombud för andra linier och dels af en s  

s massa personer som erbjuda demo logis m. m. och blifwa 
af dessa så omringade, att de icke med bästa wilja så 

 » wkåda Tsigspsjelfwa Ofta har polisen’wid sådana tillfällen -s 

» » fått träda emellan, och rättegångar i Poliskammaren 
i, ; gjort slut på, saken. Allt sådant undwikes om handpen- 

s ,  vingar insändas, ty då möter Liniens, af regeringen be- 

oftastszkan wara ganska höga, slemna de« dock, på grund 
«  s , 

· 

af sam»lifwet, ingen behällning, ochsdertill äro dessa ar- 
« fullmäktigade ombud, Edet: wid ankomsten. s « 

, szDerföte will jag särskildt betona wigten af att i 
 

 
« 

 förtid insända handpenningar till mig eller mina agenter. 
Kom ihåg, att Guinotpltinion har icke för- 

» loraszt en endapassagerare genom olyckshändelse, sedan 
den började för e:a.30» år sedan. » 

DesfasGuimpLiniens Ångskepp 
ss 

, , hafswa äfwen segel, så att om» ettmißöde i maskinen skulle . i 
, uppstå under resan, kunna dessa ångare segla så godt 

 

som första klassens« segelfartyg; deßutom äro dessa far- t 
tyg odugliga sjöbåtar och ej wagga eller rulla såsmycket 

« 

som: « andra ångare, då ihafwet är oroligt. Wä- 

lspgorna slå högst sällan upp på det öfwersta däcket. 
« 

YWitt ankomst-extatisk Göteborg estet« Stockholm. 
Enär sdetiallmänhet händer, att då, passagerare 
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ringadexaf andra Liniers ombud, och en massa Logiwärfs xi « 
· 

ware som helt enkelt hindra dem 
i 

från att gå dit de; 
wilja, så böra de, för undwikaude af allt trakasseri.g 
på förhand bestämma sig «för bluionsLinilenvz 
som otwifwelaktigt är den bästa, och då behöfwa des « 

mm « 
s« 

blott fråga efter Guionsljiniens ombud, som. ge- 
nast är till hands och förer passagerarne till sitt hotell. 

stationen, der propra rum erhållas för det omanligt billiga 
priset af  öre pr dygn. . i  

nöp as Zsirjettexx 
Ester ankomsten till afgångsorteu torde emigranå s 

 

ekerna genast besöka bolagets agent för att utfå biljetter 
samt wexla sina penningar m. m., och ej lemna detta 
till sista stunden, emedan de då möjligen kunnairiskerms - 

att den resan ej komma— med ångbåten. 
Fsuionsildnionts agenter i Göteborg, Herrar 

Larsson, hafwa sjelswa warit bosattai flera olika stater 
i Amerika samt under 19 års tid haft förbindelse med 
detta land, och känna förhållandena i« de flesta olika sta-  

Deszutom göra sz  
«de årligen resor, till England och Amerika, för att in- 

i 
ter, ditswenskarne wanligen emigrera. 

iDe som icke ha bestämt sig för att resa med Guions 
 

ångare, hänwisar ombudet till hotellet, i närheten af» 

hemta nya förhållanden; stå dertill i direkt förbindelse sz 
. med slere jeruwägsbolag, som ha land att sälja till bil- » i z Yss 

liga priser på lång kredit emot låg ränta. Sålunda  
! 

kunnade lemna emigrerande swenskar de mest pålitliga upp- 
 

 
gifterom de amerikanska förhållandena och en hwar kan. fullt x » « 
litat på, att ingen öfwerdrift i beskrifniugar förekommer; Jan· 

» 

Txelegraau 
Genaft efter det -någon as bolagets ångare- anläudt i 

7  still Ameriknj erhålla Hufwudkontoren i Göteborg, Stock- 
iholm och Malmö telegrasisk underrättelse derom, då emi- 

 , 
» 

granternas hemmawarande slägtingar och wäuuer derom , 
» genast underrättas. Det är således af wigt, att hwarje . i 

emigrant, då han löser siu,xbiljett, uppgifwersnoggrann  
adreß på den person, som han will kontoret skall till- 
skrifwa om hauslyckliga ankomst till Amerika. 

Nödiga artiklar för resan 
s äro Matkärl, beståeude,af: Tallrik, Drickeskopps (rym- 

mande cirka« 5 qwarter.) Wattenkanua, (ry«mmande 1 

kanna.)r Knif, »Gaffel och Sked, äfwensom Madraß attsz «  
ligga på, hwilka kunna erhållas här 1 Göteborg for 
omkr. 3 är 4 kronor«- Matkärlen böra alla wara af bleck, - 

« 
» ty despkunna annars lätt gå sönder. För ösrigt behöf- « 

wes ixigeniing mera anskaffas för ösweMffUIsz 
« « 

» Piatordningen ombord. « 

Emigranterna få« under hela resan« tillräcklig och 
god-mat, serverad af bolagets anställde uppassare så« kal,- 
lade Stewards, (som» tillika är skandinavisk tolk.) « 

DBageri filines ombord å hwarje ångare så att mjukt » 
hwetebröd dagligen erhålles. 

; » Genast efter det» passagerarue intagit sin frukost, - 

« - swerkställaspstewertarne städningen, derwid alla golf renas-s« 

   Sedan detta« är tverkställdt gör kaptenen» eller kassören , i 
 . , » 

 sällskap med läkaren en noggrann rond i alla salonger 
i 
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och hytter, dels för att öfwertyga sig om passagerarnes . 
 swälbefiiinande och. dels för att tillse, att allt är fint« i « - « 

och putsadt 
« i 

» 

Ankomstentill Neva-York. . . 
..När- emigranterna anlända till New-York,semotf-ssesp- 

tagas de af bolagets swenska tjeftemän, från kontoret« 
derstädes, som ledsagar dem i land till Castlegardenken   
större byggnad, tillhörande amerikanska reger—ingen,«hwar- »   . 

i 

est emigranterna kunna kostnadsfritt qwarstanna några » 

dagar; en fördel som endastdenna landstigningsplatsgi 

jernwägsbiljetter längre in i landet, kunna genast få afgå- 
till sina distinationsorterz hwaremok de, soinicke hafwa 
några jernwägsbiljetter och skola resa längre in i landet, 
kunna« köpa dem på bolagets hufwudkontori Nero-York, 
beläget nära Castlegarden De emigranter, som resa med . 

  

jernwäg åt western, få sina reseffekter fritt transporterade 

pollettering ombesörjes äfnien på bolagets bekostnad. 
s 

 « 
Anmärkningk 

 « · 

Inger! ibör lyßna tillruudru personer-som Eesrbiuda   s 
 Å Hams-egoism, således hero resa-kesos» New-York tia Göteborgs 

 . tolf (12) dagar 3 timmar, det oaktadt hade wi fem dagars » «  ö 
swår motwind och tjocka. Behandlingen ombord war god, « «  s sochxx rekommendera wi denna linie till» alla, som ämna sig « · . till Amerika. , 

« i i 

fin tjenst, utan endast till dem, som.tillhöra«Guions-Li-r- niens kontor. i — — « 

Diftanserna mellan deiolika platserna på trägen till» s 
Amerika. 

» Liverpool 

. « « 
» · 

i s 
. Engelfkay : 

Från Göteborg via Hull till Liverpoolcm ·480,n1il.sp s s » § 
». «New-Y»ofrk «    . 1 Swensk mil» är lika med 63X4 Amerikanska mil. » , : 

« 

« 
sHärhos bifogas följande intyg från passagerare. 

s » 

· 
Wi undertecknade, som öfwerrest, å Guion-Linieiis ång- i i 

båt «Arizona«.·« från Liwerpool till Nero-York, få härmed« 
i 

erkänna, satt wi,kso1n Fjort denna resa pa ex fullte8«dagar, « 
åtnjutit ett rikligt bord och i öfrigt hafwa under denna ti » 

en sådan behandling, att wi 1 alla hänseenden dermed kunna 
« wara förnöjda soch kunna på s denna grnndgrekonimendera  » sdenna ångbåt såsom uppgifwen att wara den största, bast 

sz sz jgsz  . inredda, samt mest snabbgående af alla, som befara Atlanten. Amerika har att erbjuda. De emigranter, som inneha   « - « « New-York den« 8 Jnni. 

«2 Ai.  reson, C. Ocsoo ska« Goteookg.- J. Nilson John:- i 
Hjelm O.qtlsmtewik. P. Mortensson, Gotland. WIIhJ Nylm, 
Linköping. A. Nilson, Horso Dalarna B. Hz» Wahlström, 
Kristianstad. A. Ståluackh A. C. Nylanderz Q Mart, C. Gran- , 

« 
m. fl. från Finspong «O».,Lnnd»ström, Köping. st. W. Andersson 

» , från Norrköping, med ytterligare; c:a 230 namnteckningar . 
»  

 kl s szResan från New-York gjordes på. 7 dagar och 8 timmar. 
« 

— 

från Castlegarden till jernwägsstationeny Reseffekteriias« 
« 

Undertecknade passagerare med Guion-Liniens Kongli- s 
s Postångare «Wyoming« hafwa härmed nöjet tillkännagifxom 

att» wi lemnade New-York Tisdagen den 3 Juli kl.  e. m. 
och ankomma till Göteborg Mandagen den 16 Juli kl. 5 

v Göteborg den 16 Iulgi. 
« « 

’ssiisilii.okF.siHansen,ii Stockholm. Anders Liljegren,« Linköping. Olof, Larsson, Wenersborg Egwar Ylajalr Finland. Aasi. Herlim — 
   medtfamilf frän Lenins-rus, M- fls » « . . 

i 



New-York den .12 Augustt l- 

Wi undertecknade, mellandäckspassagerare på— ångfar- 
tyget «Wyoming,« tillhörande Guion-Linien, s känna . det 
wara tvår skyldighet såwäl som wårt nöje att igenom dessa 
rader kunuiggöra för Eber, liniens agent i Göteborgxatt 
wi äro tillfullo belåtna med det sval, wi gjorde, då wi 

« 

malde den linje, Ni representerar i Swerige, emedan be- 
handlingen ombord på ofwannämnda ångare har wariti 
allo god. rWi lemnade Liverpool den 2 Ling. och landade 
i New-York den 11Aug., således 9 dygn, oaktadt wi haft 

i 

motwind största delen af wår resa. Wi kunna sammets- 
grannt intyga, att manskapet ombord, från kapten till den 
lägsta sjöman, warit i allo humant, samt att kosthållet wa- 
rit godt och rikligt. Det är endast en gärd åt rättwisan  
wi offra, då wi igenom dessa rader bringa Eber» tvår er- 
känfla och wårt tack! - « « 

s Resan från Swerige till Amerika för en emigrants är« · 
i « 

nog beswärlig, och derföre är det godt för utwandrare att « . 
röna ett godt bemötande på resan, hwarsöre wi tilljden 
ändan kunna och wilja rekommendera Guion-Linien, såsom 

svarande den mest lämpliga för wåra hemmawarande bekanta « 

-och wänner, hwtlka, lika som wi, i en framtid ämna. före- 
taga samma färd. Landsmänl Wänden Eder till herrar 
Larsson i Göteborg, så kunnen J wara säkra om» god be- 
handling samt ett godt bemötande« från Göteborg till Neiv- 
Yorks . . · » : - 

O- Liuu Suns-skvatt. J. M. Siri-sy, arks-pga.- H. ·P. Pedersen, 
 

Sundswall. Nils Nang, med familj, Sundswall.  Carlsson, 
Ole-klinga. C. A. Smedberg. Acklingm Josef Nyberg, Javas-op- 
s. E. Larsson, Jan» « P. s. Quist, Gene. C- O. Ossian-s. 
Sundswall Mon. Ole Sundström med familj, Sundswallx P. sz 
O. Sjölöty Sundswalh Skön. A. Wikmam SundswalL Söråkerx 
Cy W. Hel-ön, Falun» Halvar Larsson, «Dalarne.« st. O. Dahl- 

sadist. Ortwikexr Suns-givar« M. O. Lindström Ahlafoks kHiissjix i 
 sz 

Sundswall Johan Sandström-med» familj, Häsfjö, Sundswaxl 

! -. 
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 Nyberg, Rydkullm Hetftrcr «O«.  Burman, Sundswall Sweu 
Linn Skaraborgs län. B. C. Casperssoty Stvanhulb Hallands , ; « , »ll dsl . C.Eriksson»Falun. i ZFHHSZIZUYZsxkkkuszgunLZigansZFr,aILjus-td7tp, Fuske Anita Low. 
sz » » « s  « » 

.. 
, 

.. » . 
, åfing med familj, Hess1o, Sundswall Aug Sundin Soraker 

SundswalL Pehr Olsson, Sorakery Sundswalt . 

Ångaren Wisconsin den v11 November. s 

. Wi undertecknade,«skandinaviska emigranter ombord å i 
åugfartyget «Wisconsin,« efter öswerstånden resa till,New- 

York, wiljcrhärigenom uttrycka mår» belåtenhet med såwäx sagda fartyg, som med befal och befattning, aswenledes me 

wård och uppwaktning af· tolken, som har serverat war pro— 
viant, som också har warit bade gpdVch fUllkVMUg- hWTlket 

s wi här med wåra namn famtligen intyga. » . 

d k tt s , C stinehamn. Anders Gustaf Qwaruftröm fsågxxrkfr Fsåitun hUCarl Robert Andersson, Göteborg« RI 
FI. Nilsson, Christiuehamnx R. Gg Jonsson- Chrtsttvekzxmxd Carl P. Dahl. Hans H. Gusten. Anna Hans-dotter. arm 
Jonsdotter mz fl. — s — 

Undertecknade swenska emigranterJhwilka från Liver- 

pöol gjort resan till New-York på 7 72 dagar från Eng- 
land med ängs. «Arizona,« tillhörigt. Guion-Linien, få här- 
med såsom ett erkännande uttrycka war belatenhet med namnda 

, fartyg» befäl och manskap. Hwad maten beträffar, har den 

waritgod och riklig ombord; hwilket äfwen war förhållan- 
det de dagar, wi woro i Liverpools bemötande VZD·ETVEV» 

och tvid andra« ställen. har fran tunens ombud tvartt det 

bästa. 
« — 

Dersöre är det att uttrycka ett gemensamt tack, som 
 tvi wilja rekommendera Guion-Linienisör, till Amerika äm-» 

« nqndeswenska emigranter och passagerare; och torde man, 

för widare upplysnings winnande, hänwända sig till liniens  
» s sgeneralagent i Swerige, herr Larsson, Göteborg» 

Chicago den 1 Septembwp 1881- 

x 
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CarlWåhlberky Långhyttam Dalarna Sofi»Wålplberg, Berglin, Wermland P. E. Eriksson, Bengtstorp J. E. Olsson, Ore- bro Ian. Alexandra Johansson. E a Johansson, Stockholm. Cs As Gustafsson, Mariestad. Ai. E. kerholny Jönköpings län. 
I.— A. Lindqvist-i, Elfsborgs lem. A. as. Sandström, Ally-stad.  L. Larsson, Wermland. G. Pettersson, Jerssö Stenar  sk. - 

« 
Johansson, Linköpings län, med c:a 200 personer till. 

Undertecknade emigranter, som gårdagen landstigit här 
 

i New-York efter en resa hit med Guion-LinienssKongl. 
Postängare «Newada,« få härmed t»illkånnagifwa, att wi haz 

s 
ö 

blifwit mycket wäl bemötta på hela resan från Göteborg  
hit; maten- har warit god, wäl lagad och i«öfwerflöd. Den 
swenske tolken ombord har warit tillmötesgående och tvi 
hafwa gjort denna resa en dag fortare än Ennard-Liniens 
ångare, som gick från Liverpool samma dag, som wi, och tre dagar fortare än enannan Liverpool-passagerareångare, 
tillhörande National-Linien.« Wåra wexlar, som wi köpte« 
af herrar Larsson i Göteborg, haswa härblifwit till oß ; 
betalda genast wid uppwisandeh och på grund höras, anse· · wi det wara tvår« skyldighet såwäl som .wårt nöje att Zpå  

« 

det högsta rekommendera både Guion-Linie·ni och herrar 
Larsson. 

s 

New-Yorks den 18 Oktober 1880,r 

Frans Julius Odeberxy Göteborg. Alf. Eriksson. Albert Wah- 
lkm från Wennersborg. Lars Magnus Eriksson »från«Wester- 
svkbtb Munktortx August Larsson, Munktorp,eMåstjcc. Erik Jans; s 
sytt, Munktvrsxl Hokstad Josef Ogren, Ulricehamn; C. J.«»Neh- s 
lin, Orebrlm Hilma.tPettersson. Carin Åslönd Kornelia skri» » stianssom Anton Andersson,-m.-fl. m.fl. 

New-York den 15 Novembersz188s0. 
Wi undertecknade, swenske emigranter, så härmed i ett 

 
- gemensamt erkännande instämma deri,szatt wi under« wår 
- öftverresa med Guion-Lininienstfarsthg, bliftvit på dallt sätt . 

humant. behandlade, att maten waritgod och-fullt tillräcklig,» 
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? läkare-vård och daglig tillsyn af såwiil befäl, som läkare, 
 samtatt allt, hwad till befrämjande tkf snygghet ych tktsfxmdx 

« 
s 

i s 
kan för emigranten åstadkommas, bllfwit iakttaget, hwar1emte, 
enligt twårt förmenannde denna Liniens fartyg äro bland 
de solidaste och säkraste. » · » 

s 
» · 

! Detta önska tvi enhälligt matte genom-tidningarne- 
, 

v 
komma tillsSkandinavers som önska emigrera, kännedom,   

då tvi wilja rekommendera dennaLinie till-det bästa. « . - - » - s i Levi. Ro- . s — Jonas Victor Nelssom CD: K. Llnderssotb Hills»- Svfkst «  lie« Verggreumed fru, ska« Norrköping. Eds-ism» SIS-WWW« NE« 
Oskar Nilsson. as. A. Lund-nd» J. T« Gtussstisssss med TM· FI« 

Mårtensson. Julius Mårtensson« FM SNM- CUT Wik« Linköping» O- 
s s 

F Vorg Tsredrik Larsson. Amalia Sulmessv1t- stå« KANU THVFCMUUK 
 AI« J. Isak, ska» Wreta klosters församling( Johan Alfred Aude-sid»- NE« 

Gkelip församling— F. v. Neils-ren E. A. Johansson, från Baies-sjö as Swart- 
- ssjzkagza 

- C J Lings, från Söderköping. Earl Andersson, stå« Småland« 
m. fl. ni. fl. » 

 » spOmbord på ångaren Wyoming, April 1881. 
« 

Till Herrar Bröderna Larsson i Göteborg så winn- 
» dertesckliade swenske emigranter eller passagerareoombord på 

ångaren Wyoming tillhörande GutonHLUUeU PCI res« fVIUL « .  Liverpool till New-York tro tv: undertecknade svara war sz Å skyldighettatt låta Herrarne Larsson tveta huru wi ha blif- 
JÅ wit bemötta under wår resa till New-York, att Mak Vch 

dryck ha warit ganska goda. Fastän det war några dagars» 
storm så så wi berömma ångaren Wyoming för ensgod båt, 
samt vbefäl och manskap, wäl ttllmvtesgaende och WFfIUUU 
oß godt belåtna få wi undertecknade harmed. rekommendera 

som ämna resa« till Amerika. . . - 
ö 

s 
 

Såsom här nedan undertecknas « 
Mälaren  P» Dahlström, med familj från«Stens-toro. Skräddaren IC. F. 
V b r från Källerö Jönköping- SJ— J« Swenssow med familj. sS.SweUS- 
s sot frist; Orreryd  Sltieimingsoty msk-familj ftåksHttekydi A- M- AU- 
dTkZfoU fkaksJiiukiiping öd Assurs-ga- C« M« SWEUSTÆ TM KEUEM Jön- ». , — « « 

« Guion-Liniszelc för en god szLinie för alla wåra Landsmän 

« 
köping S A Svensson, från Kallertx Jönköping. Christina Johansson« 

k 
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Källevsd Jönköping. Jenny szCotistatitia Boberg, från Kalle-uj, Jönköping. 
AMI« Oßbekld frät! Elfsbvkgs län— Cs Js Swemkissoty med fantilj från 

« 
Jongs-mp. Mandas Johansson, från Kittler-ö, Jönköping. J. L. Stum- 
uittgsoiy från Hinkolebky Elfsborgs län Carl Meri, smed hustru frän Okekyjz « 
Charlotta Qlnderssom från Wånge, Ostergötlauo Selma Josephixm xxxix»- 
gustsvm från Källetsob »Jönköpii1»g. Sofia Johansson, från Battista, Isaks; 
PMS— Amanda, från Prnaholny Jönköpings lån. I. E.«Cqr1spn, från Jongs- 
czcp x: Kias härad. so. Johansson, ska» arisk-mig. C»W. Peterson-ske» , » 
Oreryd, Jönkopiongsp Vngusta Johanson, från Bält-mod, Jönköping. Alfrid 
Johansson- fras! Oteroo Jönköping: Emma Siverts-in, Bay-arisks, Jönköping 
 Svenson, från Vara-tyd, Jönköping» Lars Birkelnnln AH Etigstrüspms 
OVEVMO Jv11köp1ng. J. Svenson, med fa1nilj, Ptorscbo Jöuköpimg Wiktor « 
Olsson« Gotland. Oscar Johansen, Borås. P. J. FiA-berg, Borås« 

« — 
S. Rikkh Finland. A. Rylim Tidaholm; Janson, Tidaholm. s, OkoF 
sptsi GOHOM A« Johansson· Tom-v. Augusta Juliana, Tom» Rob-xi 
Swaussoiy Toarp, Elfsborgs län. Darl Rvdelh Borås. O. H. Petters, 
fan« Twera GnstasAudcrsson; från Stenstorpk Lfohannis Ike-tre, med« 
sannlk  P Olofsson, från Gotland. Lars -F. Weszinam fråtrGpxjkzudsz A- M« Johansson, fra1!»1lmert)d, Mohäm N- Walcdciiström från Per-tala« 

«. Sofia Matilda, från Småland. · - — 
f « 

— 

i New-York den 
;- Juni. 

undertecknade Swenfka Pasfagerare äro ganska belåtna . 

sked« den obehandling som har tillkommit oß pa detta Guiou- sz 
Jmens angare Newadapa refan fraiiLtverpool till Naha« 

ö 

York, ordentlighet och renlighet har warit herrfkande ombord » 
hwilket har med undertecknad erkännes af följande« personers 

« 

namn. » . . » » « 

Jarl Petter AMU-Sinti. Johan Hi1idrik«Jotcsson. Anders Iiilssom « 
nation. Swenssoin Anders Peterson. Nils Knutsson-skils Swensk 
spUs VUMM Slvbckkp Noack Swensfou samt ytterligare cm 180 namn: . teckningar, « s , . ,-« .xf i 

? Ä1(garen«Ariz?na, New-York den  Maj 1881J 
i« 

J  
Eftekflml Wi nus lyckligen hafwa Janlåudt tillspNewi-,  

ö « 

York få wilja undertecknade Swenska emigranter under- 

29 

s Guion-Linie1i-Agenter huru wi befunnit oß på wår fjö-« 
« 

resa från LioerpooltillNezikYork på ofwannänide ångare. 
Wädret har under största tiden warit stormigt med å 

motwind, men det oaktadöhar denna stora ångare plöjt 
fiu wäg öfmer oceanen ferdeles hastigt och på grund af 

Styrelfen öfwer skeppet hafwa wi warit befriade från 
tnånga obehag som wis ombord å ett mindre skepp hade 
måst« genomgå. Wisferligen hafwa många warit befwä- , 

 rade af fjöfjukameii så har här också warit gjort allt 

som kunnat » göras för fundhet och renlighet af fåwäl - 
scDoktor som befättningeiioch har förste ftewerten å etui-s« 

grantplatfen utniärkt sig för en synnerlig hunianitet 
» Kaptenen och Förwaltaren komma alltid ned hwarje 

szmorgon för att efterfe detöfwerallt råder renlighet och- 
« frisk luft. » Allt har warit utmärkt godt då man tager 

i betraktande de flera hundra menniskor fom äro ombord, 
(inalles 873 förutomLsta och 2:dra kl. passagerare) 

Koften har warit god och tillräcklig För de som 
warit sjuka och oförmögna att äta wantigemigrantkoft 
har anskaffats tjenliga andra födoämneu såsom buljong, 
mjölk ö. f. w. Wi hafwa idet hela taget funnit oß 
nöjda och tillfreds! med både— skeppet och deß besättning, 

ahwarföre wi med nöje kunna rekommendera, de af wåra 
lädsmäu som önska refa till Amerika, denna Linie och 
i synnerhet detta skepp. Refan fråtiLiverpool till«New-. 

Yorkhar uppfagii fju dagar och några timmar. . 

Otto Peterson från Wermland. F. G. Hultecy 
«·AIfwestad, Småraudx H. Kkistiuacsustqfsou dm, ost-sked 

rätta, till såweir mår» Lot-domän som tillsaowpauietösx   
sz  Bergström från Fivshyttatd Arwid Sjögren« Filipstad- 
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Herman Swärd, Finshyttan Oskar Konrad«Almq«wist, i 
Persberg Hjalmar Sundin, Filipstad. P. G. Persson, 
W. ·Einterwik, Wermland L. Melin, Hjo, Kkaraborgsz 

« 

län. E. Jx Carlsson, Mariestad. Nils Stark, Säffjök 
Nils Wickberg, Wermland P. H. Kristenssom sWerm- ««   
land. A. W. Gustafsson, Larrftad, Skaraborgs län» 

s 

Nils Apel, W.«Emterwik«, Wermland Augusta« Zetter- 

borg. August Vorgx från Herrljunga. Stoen Magnus- 
son från Strömmarnm Kronobergs län.  P..Petters-s TT 

s» son, Alingsås. Axel Blomfeldt, Ljusne Carl Johan » « 

Johansson, Alingsås. A.. GL Olsson från Nywe«d, Wermk 
s « s 

 
land» Emil Petterson, Hjo. Fredrika Borg från Dals- i,  s 

land. Erick Ersson, Orearo län, Jernbonäs socken. 
Anna Louise Jansson från Ramqwillm Småland. .G. 

Nordström· frän Dalsland. Cx .P. Andersson från Töre- . 
s« 

. ; j 
boda, Skarrborgs län. Charlotta Albertina Johansson «   

från Dahlheitn Småland. F. Nordgren från Töreboda, 
Skaraborgs län. Sabina Olsdotter från Carlskogcp Ore- 
bro län-s E. Bergqvist, Werrmilliom Dakota. J. An- 
dersson, Sophi Andersson, Matilda Andersson, «Aug. (  « s « 

« 
Hammarströny Hustru, alla från Norberg, Westmanland.» . . 
SJ Törnpwist från Göteborg. J. Kälberg från Werm- 

s 
— — 

land. August Hammarström, Wermland, med huftruxsz s« 

Swen August Janson, Jönköpings län. Johan Sjöström, 
Alingsås: Wikhefrm Victor-Janson, Jiiuköpiugs.1ciuP. s 
Jda Salqwist, Alingsås. — Kristina Lowisa Hägg, Ska- 

raborgs län. 
« 

Augusta Larsdotter, d:o. Fredrik An- 
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  d·ersson, Tälfe, Elfsborgs län. 
s Anna Kaisa Eriksdotter, 

 jd:o. . Ida Kristina från Jönköpings län. Axel Swens- 
« son med. familj från Vårgårda» August Swensson med 

sfaniilj från Nornnga August Säbom från Göteborg, 
 Johannes Pettersson fränWaxtorp, Småland. Cassa- 

TT 
 Lisa Larsdotter» från d:o. Jonas Gustaf Pettersson 

« .  s ifrån . d:o. .Y. Samuelsen med familj från Kloten, Ore- 
wall från Stockholm. Hilma Zetterwall från d:o. «Au-, -  

«  

gust Nilsson, från Alingsås. Erik Mattsson från Göte- « 
bro län. Johannes Danielsson, Jönköpings län. J. A. 

szBerggren från Småland, Kronobergs län. Anders Gu- 

staf Jonsson, Stockholm. L. Mattsson med fvn1ilj från 
å s 

s Alingsåss som gått på tre« färfkiltakLinier men anser 
szdennasför den bästa utaf dem alla tre. Fr. O. Rejinan 

från Dalsland. N. Ms Pettersson, Orebro Maria 
» Karolina sOlsdotter d:o.  Eriksson från Dalsland. 

Thilda Maria Andersdotter, Skaraborgs«län. Kristina 
Larsson, Dalsland. Carolina-Olsson, Carlskoga, Ore- 

sbro län. Cg J. Larsson, Orebro län. G. Jakobsson, 
« 

, s Kronobergs läns Emma Knudsen, Riser, Söndelöwx 
 Maren Olsdatter, Riser, Söndelöw. Emelie Johanna 

«  Kihl, Westerwit Carl GiistafsiJohansson, Wexiö,-Kro- . . 
s 

nobergs län. Kristina Johansson, Jönköpings län. Emma 
Amalie Pedersen. Twedestrand. Telwin Pedersen-TM- « s 
destrand. Hans Nilsson, Malmöhus län. G. H. Bro-  

« berg,- Malmöhuslän O.« D. Tnfwesfon-, Göteborg. 
Knud Olsen, Riseip Söndelötn TellefvKnudsen, Risen 

 s»  Sdude1dw. Kmxd Knusseiy Risey Söudekw Tcnef « 
  Pedersen, Twedeftszrand 

» 
Liwe Osmuusdatterz Riser, Sön- s sp 

·s »delöw.. C. J. Kling«från«Fällingbro, Orebro län.- 



BoulderColorado den 16 Januari 1882. 
Herrar Bröderna Larsson, Göteborg. 
Efterssom jag lofwade då jag afreste frånsSwerige, 

« 

att underrätta Herrar Larsson huru resan gick, sår jag härmed lemna några rader. 
Jag afreste från Göteborg den 8 Maj- ankom till 

Hnu den 10, nfgick dexifkkin den 11, ankom tin Linn- s 
pool samma dagxafgick derifrån den 14 med ångaren Abys- sinia. Andock wi hade stark motwind hela tidemankommo wi lyckligt toch wäl till New-York tack ware den starka « 
ångaren och deß goda besättning, den 231 Kosten war- 
god och behandlingen ombord oklanderlig. 

sJag will derföre uppmana alla mina landsmän, som « ämnar instundande wår attresaj wäljasdenna 1:sta klassens linie, då Ni kan lösa edra biljetter afxBröderna 
Larsson, -som i allt will tillmötesgå eder med råd oeh , upplysningar. « » 

Jag tackar härmed hrr Larsson och alla tjenstemän 
tillhörande GuiongLinien. 

· « 

Carl Pettersson, från Wester Solberga af Jönköpings län, 
i « 

New-York den 27:de Jnni 1881. 
Den 18:de dennes afgingo tvi från Liverpool smed Guionk 

« 

Liniens stora och präktigt inredda postångare Abyssinia och ankom-mo 
ester en lycklig. öswerresa till New-York idag. På resan ha toi 
haft detmycket bra samt af Tolken mycket tillmötesgående hwarför 
xvi sned tacksamhet tillåta oß meddela till Herrar Larssonwår tack- am et. - . . 
C. A.« Sweussoiy Tranås. H. Rhin-idet, Johan Nylander med familj. Lars Swensson d:o,. från Sweg, Jemtland Anders J. —Andersson. Eli. S. Jnlin, Torgonehagem Elfsborgs län. E.J. 
Westerberg. A. P. Johanson, Skaraborgs län· P. Johanson, med familj. C. , Björklund, med familj, från Erikslund Jan Bergman. J. M. Eoats, Stolckholm Johanna M. Johanson, Linderåss Johan. Petterson, med. familj. Ramqwilla August 

» Nösmarh Björstm Gudmundrå — Vies Johan Anderson, Dalsebo, — 
Hwena Pehr Petterson. Olof Swensom Sunne, ni. fl. m. fl. 

FOI- « 

Wi undertecknade swenske passagerare spM har Mak« 
med ångaren Nevada tillhörig Guion-Liniea ifrån LTVSVPVUI 
kjll New-York i Amerika har funnit allt till wår fullkom- 
ligas belåtenhet, sofrummen ha warik snygga Vch WWW«- - 

k w it renlig och wäl lagadszvch ferpekad Msd 

hntöafliexhekafrcs silerjoertexi samt tillika har Wik all hbflkghek af » 

hela båtens besättning. Wi kan derföre rekommendera Guien- 
U Linien- till wåra landsmän som skola resa till Amerika så 

god som någon annan linie. Metro-York och ångaren Ne- 
vada den 17 Jans« 

. . C IA Gistf asp, Flisw Jönköpings 
Län. Eskil? Kzkvjkxskedhaxsnickafikuemäftåres Gotlankd.WG.  Elivå- « « » A, . « lb rg Patri einner nn . 
Lensxssjssstebårxååland PCJJP Kejelletz Skaraborgs Lån. 

« 
P. 

Jims-in Blekinge. Anna Pettersson, Alingsås» Bengt Swensoty 
Brekingä A. 7G. Andersson Vjiirn ech husru- YOFZY SEK; E i· V , ilma Berg Frithio ers» V VM- T Fssskkk Eskil-xx, esggekksnnix WJ Dalaberg, Sköfdez « 

· 
Gdcöicbckao 

Victor Fischers BoktryckerL 
1882 — 




