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Förord.
Bristen på en tillförlitlig hjelpreda for menige man,

rörande Amerika, resor dit och resor der, arbets- och natur-
förhållanden i de olika staterna samt annat af intresse för
den nyanlände invandraren, har förestafvat sammanfattan-
det på ett ställe och i ett sammanhang af de upplysningar
följande lilla volym innehåller. Beskrifningar finnas vis-
serligen af mångahanda siag öfver den amerikanska Unio-
nen, men dels äro de alltför vidlyftiga och höglärda, dels
beröra de alls inte en del omständigheter, som för mannen
af folket äro af största vigt, dels äro de slutligen otillförlit-
liga, såvida deras utgifvande föranstaltats af jernvägs- eller
ångbåts- eller landbolag* hvilka göra reklam för sina sta-
ter eller delar af stater, eller för hela Unionen, men alltid
blott i sina egna syften.

I föreliggande bok komma inga andra upplysningar att
ingå än sådana författaren vet vara riktiga och pålitliga,
hvaraf följer, att luckor nog kunna finnas, ty ehuru under-
tecknad flera gånger genomrest Förenta Staterna i olika
riktningar är det klart att en hel del orter blifvit obesökta
och åtskilliga förhållanden, om hvilka en eller annan kun-
de önska upplysningar, blifvit oundersökta. Men hellre
luckor i framställningen än opålitliga uppgifter, ty de äro
långt värre än inga upplysningar alls..

I denna del komma endast de nordliga staterna, hvilka
i främsta rummet äro föremål för utvandringen från Nor-
den, att behandlas. Om arbetet röner tillräcklig uppmun-
tran, skall en andra del utkomma under loppet af nästa år,
omfattande såväl de sydliga staterna af Unionen som
Canada.

Chicago i December 1891.
K.Z.



H. A. SWANSON,
Medico-elektriker. Hufvudförsäljningsman och vice-chef

för The Owen Electric Belt and Appliance Company.



NILS IHLEN,
Norsk korrespondent.



FÖRSTA KAPITLET.

Eesan till Amerika — olika ångbåtslinier.

Tusental emigranter resa numera årligen öfver till
Amerika med s. k. fribiljetter, d. v. s. biljetter, som blifvit
dem tillhända af vänner och fränder i landet bortom Atlan-
ten. För dem *ro efterföljande rader icke afsedda, ty deras
biljetter åtföljas i regeln af anvisningar i bref om huru de
skola bete sig för att tagasig fram. Men ännu flera tusen-
tal resa öfver på eget bevåg och för dem alla framställer sig
alltidfrämst frågan: med hvilken linie skola vi resa för att
komma säkrast, beqvämast och billigast fram. Hvad nu
billigheten beträffar så är den delen af frågan lått nog be-
svarad, ty sedan åratal tillbaka gäller mellan alla de stora
transatlantiska ångbåtsbolagen en öfverenskommelse om
att hålla fullkomligt enahanda pris på biljetter från Europa
till Amerika, hvarföre också i regeln den ena agenten icke
kan sälja biljetter till lägre pris än den andra. Men om
detta oaktadt någon agent skulle erbjuda billigare biljetter,
så kan man taga för afgjordt att han antingen öfverskrider
sin befogenhet eller också representerar ett bolag, som inte
är fullkomligt första klass, utan söker genom otillständig
konkurrens locka till sig kunder, som annars skulle anlita
någon annan linie.

Hvad deremot angår den andra delen af frågan, eller
hvilken linie somerbjuder de största fördelarna beträffande
beqvämlighet och säkerhet, så är den betydligt svårare att
besvara. Ty något som en utvandrare betraktar såsom en
stor fördel anser en annanför en omständighet af ringa vigt
och tvärtom. Och dertill kommer ännu att hvarje linie har

Kewanee, 111., 13 Maj 1891.
Dr. Chven: Sedan jag fick mitt bälte, ha två personer

lånat det på försök och de äro fullt öfvertygade om dess
goda egenskaper Sjelf är jag så fullkomligt botad, att
jag ej nog kan prisa edert underbara bälte.

Högaktningsfullt,
Box 30. C. A. LÖFQYIST.
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såväl fördelar som motsatsen att uppvisa, hvilket gör det
till en fullständig omöjlighet att utan vidare utpeka den ena
framför den andra.

För utvandrare från Norden blir saken ännumera in-
vecklad derigenom att ingen enda af de största ångbåts-
linierna sträcker sig direkte från Skandinavien eller Finland
till New York utan måste passagerare först resa till Eng-
land eller Tyskland för att anträffa den ångare, med hvil-
ken färden öfver Atlanten äntrades.

Ett af de hufvudsakligaste ögnamärkenavid resor i våra
dagar, isynnerhet vid sådana till Amerika, är snabbheten
och derför bedrifves heller icke i något afseende så mycken
humbug som härutinnan. Hvarje förmögnare bolag eller
linie eger en eller flera ångare af nyaste konstruktion och
största möjliga snabbhet och hvarje bolag talar i sina annon-
ser endast om dessa sina snabbaste båtar. Men jemte dem
eger hvarje bolag i regeln en hel del andra, ä_dre och mindre
snabba ångare, hvilka i sjelfva verket förmedla allra största
delen af deras trafik — och dem talar ingen om, åtminstone
inte i annonserna. Några bolag ega sådana äldre ångare af
allra eländigaste slag, bedömda efter nutida anspråk på
första klass atlanterbåtar, och passagerare, som ej sjelfva
hafva reda på de olika ångarnesförtjenster, löpa risken att
få sig biljetter påprackadeför just dessa gamla, långsamma
fartyg, hvilka vanligen också i andra afseenden lemna åt-
skilligt ötrigt att önska. Hvarje person, som köper en biljett
tillAmerika, borde derför alltid låta agentenförevisa en lista
öfver de olikabåtarna, utvisande den tid de vanligen taga i
anspråk för en färd öfver Atlanten, och först sedan bestäm-
ma sig samt se till att den köpta biljetten verkligen lyder
för det fartyg han valt.

Inom några af de stora bolagen finnes icke någon nämn-
värd olikhet mellan de olika fartj gen, hvarken beträffande
snabbhet eller annat, utan äro alla deras fartyg af bästa
slag, men för att inte synas göra reklam hvarken för den
ena eller den andra, nämna vi här intet af dem, inskrän-
kande oss endast till ett upprepande af rådet att aldrig köpa
en biljett utan att först få en uppgift — den hvarje agent
kan lemna —om de olika fartygs snabbhet, som bolaget
eger.

The Owen Electric Belt & Appliance Co. är det största i
sitt slag i hela verlden. Vi hafva efterapare, som söka
förtjena pengar genom klumpiga bälten och klumpiga ef-
terapningar i annonser och kataloger. Det går — till en
tid.
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Beträffande säkerheten åter kunna vi lugnt påstå att

alla de nyare oceanångarneäro så säkra som fartyg öfver-
hufvudtaget kunna vara, så att olyckshändelser numera i
sjelfva verket blifvit mycket sällsynta undantag. Den enda
anvisning eller antydan, som härvidlag kan gifvas, är att i
regeln de nyaste fartygen också äro de bäst utrustade och
bäst konstruerade för så vidt säkerhet på sjön är i fråga,och
vanligen äro dessutom de största fartygen minst tillgäng-
liga för rullning och stampning med åtföljande sjösjuka,
hvilken i våra dagar är oceanresornas värsta buse. Om
dessa omständigheter är äfvenledes hvarje agent i tillfälle
att lemna upplysning åt den som yrkar på sådan och det
borde enhvar resande, såsom vi visat, göra.

De förnämsta bolag, som för närvarande förmedla sam-
färdseln mellan Europa och Amerika äro, för så vidt de äro
af intresse för emigranter från de skandinaviska länderna
och Finland, följande:

ALLAN-LINIEN. Ett äldre bolag, som fordom frak-
tade ett mycket stort antal utvandrare, men som numera
förlorat åtskilligt i täflan med yngre och mera energiske
konkurrenter. Bolaget eger ingen af de nyaste och snab-
baste ångarne. Dess fartyg segla från Liverpool till Mont-
real i Canada, från Liverpool till Baltimore i Förenta Sta-
terna samt från Glasgow till New York, till Philadelphia,
till Boston och till Quebec och Montreal, hvarjemte bolaget
har en linie från London till Montreal. Denna linie lämpar
sig bäst för emigranter till Canada och ett fåtal orter i För-
enta Staterna nära Canadas gräns.

ANCHOR-LINIEN. Bolaget är ett af de mindre, men
eger en stor, snabbgående ångare af modern typ, kallad
"City of Rome",den enda vi vågade rekommendera; trafike-
rar linien Glasgow—New York.

AMERICAN-LINIEN är också ett af de förhållande-
vis mindre bolagen och eger inga särskildt framstående
ftngare. Dess fartyg gå från Liverpool till Philadelphia.

CUNARD-LINIEN. Cunardbolaget är ett af de största,
rikaste och äldsta samt pålitligaste afalla de många bolagen
samt eger en hel flotta af i alla afseenden utmärkta nya
iartyg, hvaraf de bästa gåpå linien Liverpool—New York,
medan andra trafikera ledenLiverpool—Boston. Då emel-

August Linder, Almelund, Minn., skrifver den 9 Avg.
1891: När jag mottog ert bälte, hade jag varit oförmö-
gen till arbete i ett och ett hälft år och mesta tiden säng-
liggande. Efter 2 veckors användande af bältet var jag
uppe och gick och har sedan ej legat en dag ....
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lertid icke heller detta bolags ångare alla äro fullkomligt
lika goda, är det rådligast att hos agenten taga reda på af-
gångstiderna för de snabbaste och största.

DOMINION-LINIEN är ett af de mindre bolagen, för
så vidt betydelsen för resande från Norden är i fråga. Bo-
lagets ångare, hvaribland flera nya och väl inredda, trafi-
kera limen Liverpool—Montreal eller Quebec i Canada,
hvarför densamma egentligen blott kan komma i fråga för
denna Englands koloni samt för någrapunkter i nordligaste
delen af Förenta Staterna, dit passagerare i såfall befordras
med Canadian—Pacificbanan.

INMAN-LINIEN. Inmanbolaget är likaledes ett af
de stora bolagen och eger ett par af de allra största och
snabbaste ångfartygen på linien Liverpool—New York.
Utom dessa bägge ångare, "City of Paris" och "City of
New York", till hvilka utvandraren bör yrka på att få bil-
jett, eger bolaget en mängd andra, hvilka stå långt bakom
dem.

HAMBURGER-LINIEN. Detta bolag är såsom nam-
net antyder tyskt och dess ångare gå från Hamburg till
New York eller till Baltimore. Bolaget eger en mängd
ångare, bland hvilka de synnerligt snabbgående och val-
inredda "Augusta Victoria" och "Furst Bismarek" stå
långt framför alla de öfriga i alla möjliga afseenden, hvar-
för också utvandraren gör orätt om han låter afspisa sig
med biljetter till äldre och sämre båtar.

BALTIC-LINIEN. Ett af de mera obetydande bola-
gen, hvars båtar gå från Stettin till Baltimore.

GUION-LINIEN. Ett bolag, som befordrat många
tusental emigranter från de skandinaviska länderna och
Finland till Amerika. Är icke ett af de förnämsta bolagen
och eger heller icke numera någon af de snabbaste ångarne,
ehuru ett af bolagets fartyg, "Alaska", en tid var den snab-
baste af alla Atlanterångare. "Alaska" och dess syster-
fartyg "Arizona" äro bolagets bästa båtar, hvarför passa-
gerare borde se till att deras biljetter gälla för någondera
af dessa. Trafikerar linien Liverpool—New York.

CARS- eller UNION HAMBURG-LINIEN, är också
ett af de bolag, som ega jemförelsevis liten betydelse för
emigranter från den europeiska norden.

Vi kunna inom kort känna det goda medvetandet, att
Owens elektriska bälten trängt till alla europeiska länder
och vunnit insteg, der allt amerikanskt anses som hum-
bug. Det goda medför sin egen belöning.
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NORTH GERMAN L-LOYD ellerBREMER-LINIEN

är ett vida kändt bolag, som öfverför massor af nordiska
utvandrare. Bolaget eger en mycket talrik flottilj af första
klass ångare, hvilka, ehuru icke de snabbaste eller största,
tillallra största delen höra till de bästa båtar,som gå mellan
Europa och Amerika, isynnerhet de, som gå på linien
Bremen—New York. Dessutom trafikerar bolaget leden
Bremen—Baltimore.

TKINGVALLA-LINIEN. Thingvallabolagetär danskt
och dess fartyg gåfrån Köpenhamn eller annan skandina-
visk hamn direkte till New York, hvilket gör att bolagets
passagerare, ehuru dess fartyg icke kunna mäta sig i snabb-
het och modern utstyrsel med en del af ofvanuppräknade
bolags ångare,likväl ofta nog kunna göraresan från svensk,
norsk eller dansk hamn till New York på kortare tid än om
de taga vågen öfver Tyskland eller England, der uppehåll
ofta förekomma. Fartygens besättningar, officerare, läkare
o. s. v. äro derjemte skandinaver och såsom sådana i tillfälle
att meddela sig med passagerarne utan tolk.

WHITE STÅR (HVITA STJERN)-LINIEN är ett
af de mest omtyckta bolagen. Detsamma eger i detta nu i
sj sterfarty gen "Majestic"och "Teutonic" två deallra snab-
baste af de många snabbgåendeAtlanterångarne,hvarjemte
bolaget disponerar åtskilliga andra i alla afseenden ut-
märkta fartyg. Trafikerar linien Liverpool—New York.

Åtskilliga andra ångbåtsbolag finnas jemte dessa här
uppräknade, men då de i allmänhet aldrig anlitas af emi-
granter från Norden tro vi ofvanstående bör vara fullt till-
räckligt.

Alla de bolag, hvilka befordra passagerare från engel-
ska hamnar till Amerika, forsla passagerare gemensamt
från Göteborg till England med ångare, tillhörande Wilson-
bolaget, endera direkte till London eller — för de båtar,
hvilka afgå från Liverpool — till Hull. Från Göteborg afgå
Wilson-hniens ångare i regeln en gång i veckan, hvarför
det för utvandrare gäller att taga reda på afgångsdagen
samt passa på sin tid, för att icke behöfva ligga öfver allt
för lång tid i nämnda stad. För all säkerhets skull är det
dock af vigt att af agenten få klart beskedom huruvida det
bolag han representerar sörjer för kost och qvarter i Göte-

Menominee, Wis., 15 Maj 1891.
Dr. A. Owen: Jag är förvissad om, att det bälte, jag

köpte af er för 7 månader sedan, är bättre än alla medi-
ciner en läkare eller apotekare har till sitt förfogande.

Högak t ningsfullt.
708 Stephenson Ave. Frank Larson.
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borg eller icke och pä hvad vilkor sådant sker. Detta gäller
ännu mera för utvandrare från Finland, och böra d s&a af-
handla frågan äfven rörande finsk hamn samt Sto kholm,
den första landningsplatsen på svensk jord.

Har utvandraren deremot köpt sig biljett på en af de
stora tyska linierna bör han skaffa sig noga besked om af-
gångsdagen från finsk eller svensk — eventuelt norsk eller
dansk — hamn samt öfverenskomma med agenten om qvar-
ter och kost för möjliga väntningsdagar såväl i hemlandet
som på utländsk botten,ända tills han går ombordpå ocean-
ångaren.

Såsom af ofvanstående framgår har hvilken linie som
helst sina såväl fördelar som nackdelar. Färden öfver Eng-
land—Hull—Liverpool—New York skänker den ut. andrare
som valt rätt båt fördelen af den kortaste oceanresan, men i
stället har han de många ombytena och uppehållen i de
engelska hamnstäderna. Vid de tyska linierna har han
färre uppehåll att befara och har lättare att reda sig på
vägen till hamnstaden, derifrån oceanresan äntrades, men i
stället är han så mycket längre tid ombord på emigrant-
ångaren, och på den danska linien åter slipper han visser-
ligen så godt som alla ombyten och uppehåll på främmande
botten samt har derjemte fördelen att kunna samtala och
meddela sig med befäl och besättning, men i gengäld får
han vara så mycket längre tid med ens på sjön. Hvilken
väg han bör taga kan derför ingen annan än utvandraren
sjelf afgöra. Det beror mera på tycke och smak än på något
annat, men har han en gång bestämt sig för den ena eller
andra vägen börhan hålla i minnet ofvanstående råd, hvilka
här ytterligare må sammanfattas på ett ställe:
1. Köp aldrig biljett annat än till de snabbaste och största

båtarna på den linie ni valt och välj hellre en annan
linie ifall agenten är ovillig att visa en lista öfver de
båtar hans bolag eger, upptagande den tid de vanligen
behöfva för öfverfarten.

2. fee till att biljetten är utskrifven för den båt ni bestämt
er för och låt inte öfvertala er att välja någon annan,
som icke är lika god.

8. Gör klart aftal med agenten om qvarter och kost på de
orter, der ni möjligen kan få ligga öfver.

Till New Zealand, Australien, skickas just då detta
skrifves, en sändning bälten. De gå nu längre än civili-
sationen och kunna med rätta sägas vara civilisationens
budbärare.



11

4. Tag noga reda på afgångsdagarne och -timmarne för
båtar och tåg på den lime ni valt och passa på dessa
afgångstider.
Alla de större bolagen hafva numera agenter, talande

såväl skandinaviska språk som finska, på alla mellansta-
tioner, hvilka agenter uppbära lön enkom för att stå till
utvandrares tjenst med råd och dåd, men bäst är dock att
genom en fråga hos biljettagenten göra sig försäkrad om att
så är fallet. Och bäst är att redan från hemlandet taga med
sig kärl att äta och dricka ur jemte sked, knif och gaffel, ty
sådant bestås i regeln inte på oceanångarne och är alltid
dyrare att köpa i hamnstäderna. Gäller det att resa under
den årstid då det är kyligt äro ett par filtar eller täcken
heller icke ur vägen och hvad verkliga nordbor beträffar,
som äro vana vid salt föda, är det nog slugast om de med-
föra en liten matsäck af hållbara matvaror, ty kosten på
ångfartygen, om också riklig och god, är till en början allt-
för främmandartad för att förefalla smaklig för den som är
ovan dervid.

Angående sjelfva oceanresan är inte mycket att säga
för så vidt det angår råd till de resande, ty mot de två åkom-
mor, som vanligen plåga utvandraren: hemlängtan och
sjösjuka, ges det intet botemedel. Att förhålla sig lugn och
ställa sig båtens ordningsregler samt befälets tillsägelser
till efterrättelser är det förnuftigaste man kan göra. Isyn-
nerhet vid ankomsten till den amerikanska hamnen gäller
det att inte tappa hufvudet och humöret i otålighetenatt
slippa i land, ty då löper man fara att lättare än annars
råka i händerna på de otaliga skojare och svindlare af alla
slag, som lura på den nyanlände och söka frånlocka honom
det lilla han möjligen eger.

Då bälten sändas till Sverige, betala vi frakten, då full
betalning för bältet insändes. Tullen varierar från kr.
2.50 till kr. 5.00.

Pittsburgh, Penn., 18 Maj 1891.
Dr. A. Owen: Ert mansbälte, som jag köpte förliden.

sommar, har fullständigt botat mig för dyspepsi, magplå-
gor och hufvudvärk Med all högaktning,
52d St. och Carnegie Ave. Charles Anderson.

S. O. Johnson, Galesburg, 111., Box 510, skrifver 17
Maj 1891: Jag har varit sjuk öfver ett års tid. Jag sökte
doktorer, men ingenting hjelpte, förrän jagfick bältet.
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CHICAGO lIDWIFEINSTITUTE.

Nordisk BarnmorskesMa*
(Inkorporeradunder staten Illinois' lagar.)

Den första i sitt slag i Amerika och den
enda, hvars diplom berättigar till praktik i
samtliga Förenta Staterna. Första kursen
tog sin början den 1 Maj 1889 och har med
ståndigt ökadt antal elever sedan dess fort-
gått. Såväl svenska, som norska och danska

elever hafva blifvit från skolan utexamine-
rade.

Tvånne kurser om sex månader hvardera
begynna den 1 Maj och den 1 November
hvarje år. Skolan står i förbindelse med
THE LINNEAN HOSPITAL, det nordiska

sjukhuset i Chicago. Alla förfrågningar, så-
väl muntliga som skriftliga, besvaras bered-
villigt af skolans föreståndare.

Medicine Doktor S¥ES MDROW,
64 East Chicago avenue, Chicago, 111.

Elektriska bälten från The Owen Electric Belt & Ap-
pliance Co. hafva redan länge gått till Rysslands aflägs-
naste delar. Detta är en god rekommendation, då man
vet, att ryska väldet omfattar omkring 125 millioner invå-
nare.
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ANDRA KAPITLET.

Ankomsten till New York. — Rryiners.
Bästa sätt att reda sig.

Ända till för kort tidsedan landsattes alla till NewYork
anländande utvandrare vid den s. k. Castle Garden, men
numera landstiga de på Ellis' Island, liggande i NewYork-
bugten. De första personer utvandraren i New York råkar
i beröring med äro s. k. "runnare", d. v. s. ett slags agen-
ter, som värfva kunder för olika anstalter. Försäljare af
jernvägsbiljetter, värdshus- och krogvärdar, handlande med
olika slags förnödenheter, agenter, som skaffa folk platser
och arbete— alla hafva runners ute för att locka till sig
kunder bland nyanlända invandrare. Hederligapersoner
kunna väl undantagsvis förekomma bland dessa runners,
men såsom allmän regel gäller att de äro samvetslöse pre-
jare, dem invandraren så mycket som möjligt bör undvika
atthafva någon beröring med.

New York är numera en af verldens största städer på
samma gång som den ort dit hundratusental emigranter
årligen anlända, alla — eller nästan alla — sökande arbete
och fullkomligt obekanta med alla förhållanden i det nya
landet. Det är derför helt naturligt att mycken nöd och
eländeråda i staden jemsides med rikedomen och prakten.
Men nöd och elände tvinga dem som äro utsatta derför att
tillgripa hvilka utvägar som helst för att slå sig fram och
uppehålla lifvet, och derför är det åter helt naturligt att en
stad som New York vimlar af alla slags skojare och be-
dragare.

Gowie, lowa, 8 Maj 1891.
Dr. A. Owen: Det elektriska bälte jag köpte Okto-

ber förlidet år har varit till stor belåtenhet och 4 eller 5
bälten ha blifvit köpta från er härifrån på min rekommen-
dation. Högaktningsfullt,

A. Filoren.
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Så snart ett emigrantfartyg landsatt sina passagerare
omringas desse af sådana runners, bland hvilka enhvar är
säker om att träffa en eller flera landsmän,för hvilka för-
troendet vanligen är större. Men detta förtroende är i de
allra flesta fall illa placeradt, det kommer nykomlingen
vanligen snart underfund med, ifall han låter locka sig af
runnerns hala ord och följer med honom. De flesta utvan-
drare, som komma till New York, stanna icke der utan resa
längre bort och derför äro vanligen runners för agenter,
som sälja jernvägsbiljetter, de första som anfäkta nykom-
lingen. En vanlig lögn, som dessa herrar använda för att
locka kunder till sina principaler, är den att de kunna an-
skaffa billigare jernvägsbiljetter än andra, men detta är
icke fallet, ty alla jernvägslinier, som befordra passagerare
från New York vesterut hålla i regeln enahanda pris för
biljetter. Den enda skilnaden — och den är i sjelfva verket
högstbetydlig —är huruvida invandraren vill resa vidare
per jernväg eller längs kanalerna och de stora sjöarna, eller
först per jernväg och sedan med ångbåtöfver sjöarna. Vat-
tenvägen är naturligtvis billigare, men också ofantligt
mycket mera tidsödande, hvarför ingen, som har råd
att lösa en jernvägsbiljett, har lust att ligga veckotal på
vägen till den arbetsplats dit han ämnar sig, då han kan
komma dit på några få dagar. Besan dels med jernväg och
dels med ångbåt tar deremot icke så synnerligt mycket
längre tid i anspråk än enbär jernvägsresa samt är dess-
utom hela hopen billigare. Ett vanligt knep af ohederliga
biljettagenter är derför det att till personer, som inte hafva
reda på sig, sälja biljetter till en smula lägre pris än vanliga
jernvägsbiljetter, under påstående att de berättiga till oaf-
bruten jernvägsresa, medan de i sjelfva verket gälla för färd
med både jernväg och ångbåt. Och dervid sko sig natur-
ligtvis både runnern och biljettagenten på invandrarens
bekostnad, ty denne får betala långt mera än hvad en sådan
blandadbiljett egentligen kostar.

En annanklass afrunners utgöres af dem, som värfva
kunder till värdshus och krogar och bland dessa träffas de
allra farligaste exemplaren. Det har händt och händer allt-
jemt så godt som hvarje dag att folk, som nyss anländt till
New York och äro obekanta med förhållandena i staden,

Intyg på intyg af mången gång rent af hjertrörande
slag insändas dagligen till Dr. Owen till tack för den ver-
kan bältena göra. Kunna våra efterapande konkurrenter
säga så ?
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lockas till de allra värsta tjuf- och röfvarhålor, söm gå un-
der namnet värdshus och hotell. Och engång inne på ett
sådant ställe är det endast en mycket lycklig slump, som
kan föra offret helskinnadt derifrån igen, hvaremot den
vanlga utgången är den att den oförsigtige blir totalt ut-
plundrad och beröfvad allt hvad han eger. På grund häraf
är det förnuftigaste nykomlingen kan göra att genast be-
gifva sig från landningsplatsen till den jernväg, som skall
befordra honom vidare, ifall han nemligen redan förut köpt
sig jernvägsbiljett och således vet hvilken linie han ämnar
an\ ända. Har han det icke, och detta är väl fallet med de
allra flesta, så bör han vända sig till någon af de firmor,
hvilka hafva såsom affär att tillhandagå invandrare med
råd och dåd i alla möjliga fall.

Sådana firmor, på hvilka en lista meddelas längre fram,
finnas flera i New York och på hvarje sådan firmas kontor
finnas personer, som tala de språk invandrarne använda.

Alla slags affärer, som nykomlingen kan hafva att ut-
rätta omedelbart efter sin ankomst till Amerika, såsom
penningevexling, köp af jernvägsbiljetter, anskaffande af
qvarter för någon tid, inhemtande afupplysningar om olika
saker och ting — allt sådantkan han få bättre och pålitli-
gare uträttadt om han vänder sig till ett af dessa kontor än
om han låter lura sig att anlita en runner. Man måste hålla
i minnet att dessa firmor hafva till uteslutande affär förmed-
landet af allehanda angelägenheter för emigranter. Det är
derpå de lefva och derför är det temmeligenklart att emi-
granten hos dem i regeln kan påräkna hederlighet och sam-
vetsgrannhet i alla atseenden, ty om motsatsen inträffade
så blefve det snart bekant och hela affären ruinerad. Run-
nern deremot lefver blott för dagen — från hand till
mun — och derför kommer det beträffande honom icke
så noga an på ett eller annat bedrägeri mera eller mindre.
Han förtjenar en eller annan dollar derpå och sällan eller
aldrig händer det att han blir befordrad till något slags an-
svar för det han begått.

Vårtråd till emigranter, som icke förut köpt sig biljetter
för vidare färd, utan måste stanna någon tid i New York
för denna eller annan orsak, är derför att utan vidare vända
sig till något af de emigrantkontor, som existera sedan

Gladstone, Mich., 30 Maj 1891.
Dr. Owen: Sistlidne April led jag af häftiga smärtor i

hufvudet, troligen neuralgi. Inga doktorer hjelpte. Jag
försökte ert bälte; det lyckades öfver all förväntan.

Högaktningsfullt,
Box 1 2. John Erickson.
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ftratal tillbaka. Der kunna de få alla upplysningar de be-
höfva och genom dem kunna de uträtta alla sina nödiga
affärer. Skulle likväl en eller annan nykomling råka ut för
bedragare och skojare, är hans bästa råd att vända sig till
sitt lands konsul, ehuru vi gerna vilja tillägga att konsuln
sällan kan ställa något af detta slag tillrätta, dcrtill äro
bedragarne i regeln alltför slipade.

Bland firmor, som i ofvanantydda afseenden gå emi-
granter tillhanda, känna vi personligen följande, om h vil-
kas hederlighet och pålitlighet vi äro öfvertygade, men vilja
dermed icke hafva sagt att inte också andra kunna finnas,
som i lika grad förtjena förtroende.

Den äldsta bland dessa firmor är American Emigrant
Co., R. E. Jeanson,agpnt,No. 30 State st., New York. Förut
innehades affären af kapten R. E. Jeanson och kallas äfven
oftast bland sina kunder "kapt. Jeansons",men numera eges
firman af ett bolag. Såväl svenska som norska och finska
talande tjenstemän finnas alltid på firmans kontor och
många tusental äro de emigranter, hvilka stått och fortfa-
rande stå i affärer med The American Emigrant Co.
Ty denna firma — likasom de härnedan nämnda — bedrif-
ver utom sin biljettaffär en betydlig bankrörelse, bestående
föijiämligast i förmedling af i Amerika vistande nordbors
penningetransaktioner med hemlandet. Isynnerhet finska-
amerikanare anlita i stor skala The American Emigrant
Company i och för hemsändandet af penningar till fränder
■och vänner och går detta helt enkelt till sålunda a t pennin-
garna i kontant eller i postanvisning skickas till den firmas
kontor, genom hvilken försändningen skall gå, åtf ljda af
den adress i Europa, till hvilken beloppet skall skickas.
Kontoret ombestyr sedan utbetalningen i finskt eller annat
mjnt direkte till adressaten i Europa samt skickar vanligen
omedelbart ett qvitto öfver emottagandet till afsändaren.
En sådan affär är naturligtvis helt och hållet byggd på för-
troende och beror i allo på innehafvarens personliga heder-
lighet och redbarhet, hvarför det också är mer än svårt att
nar som helst uppgifva med något anspråk på tillförlitlighet
huruvida en eller annan firma är fullkomligt säker eller
icke. Hvad nu ifrågavarande bolag beträffar så veta vi att
många millioner dollars under årens lopp gått genom dess

Owen's elektriska bälten kunna verkligen sägas vara
civilisationens budbärare. De hafva trängt till längre af-
lågsna delar än missionärer eller upptäcktsresande och de
ha gjort nytta.
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kontor från i Amerika vistande nordbor till deras anför-
vandter och vänner i Europa och tillsvidare veta vi icke af
ett enda fall, då sådana medel icke skulle kommit adres-
saten ordentligt tillhanda.

En annan fiima, som redan länge arbetat i samma
branche, är Svenska Emigrant Kompaniet, hvilket inne-
has af O. A. Sjöström, No. 27 State street, New York. Så-
som namnet anger söker denna firma sina kunder hufvud-
sakligast bland svenskar.

fecandinavian and Finnish Amerlcan Exchange, No. 13
State street, är den yngsta af dessa firmor, som gjort till sin
specialitet att förmedla invandrares affärer. Denna \änder
sig till nordbor i allmänhet, och då firmans chef herr Adolf
Österholm i många år varit förste man hos The American
Emigrant Company kan man vara säker om att han i
grund känner alla detaljer af den affär han gjort till sin.
Bi raden, talande både svenska, norska och finska, äro all-
tid tillhands på The Scandinavian and Finnish American
Exchanoe's kontor. Herr österholm, som under de många
år han förestod The American Emigrant Companys kon-
tor visste göra sig personligen väl känd af alla bolagets
kunder, på samma gång som han förvärfvade sig en grund-
lig kännedom om hvad europeiska invandrare främst be-
hof\ a under sin vistelse i Amerika samt innan de hunnit
blifva fullt hemmastadda der, har i sammanhang med sitt
emigrantkontor öppnat en kommissionsaffärför olika sven-
ska artiklar, hvaribland i främsta rummet böcker.

Scandinavian and Finlanders Em'grant Company
(G. A. Grönlund), No. 24 State street, är en fjerde affär af
samma slag och derjemte besörja många af de stora ångbåts-
liniernas agenter en del affärer för nj anlända invandrare,
hvarjemte en mängd bankirer i olika delar af Förenta Sta-
terna numera förmedla en betydlig del af den pennmge-
försändning, som förut uteslutande gick genom sådana
kanaler som härofvan omnämdafirmor.

I samma mån som den amerikanska regeringen tar
bättre vård om nj anlända invandrare och utöfvar bättre
kontroll öfver de tjenstemän, med hvilka de först komma i
beröring, i samma mån förlora äfven de s. k. emigrantkon-
toren alltmera i betydelse. Vid den gamla Castle Garden

Henning, Minn., 15 Maj 1891.
Dr A. Owen: Då min hustru började begagna det bäl-

te ni sände mig i Januari kunde hon knappast gå öfver
golfvet. Hon är nu emot all förväntan frisk.

Högaktningsfullt, Henry Johnson.
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bedrefs betydligt mera svindel och ofog än vid den nuva-
rande mött. on' g platsen för utvandrare, den s. k. Förenta
Staternas Barge Office, hvilken användes t llsvidare, eller
tills den nya, i allo tidsenliga landningsplatsen på Ellis
Island blir fullt iordningstäld. Såsom planen for denna är
utarbetad kommer det att bli fullkomligt onödigt för alla
invandrare, hvilka ämna sig längre vesterut, a talls begifva
sig upp till sjelfva staden New York. Tjenstemän, stående
un ler sträng tillsyn, komma der att tillhandagå resande
med allt bistånd de kunna behöfva. Jernvägsbiljetter kom-
ma att säljas af ombud, befullmakfgade af alla de stora
jern.ägsbolagen gemensamt, olika slags nödvändighets-
artiklar komma att tillhandahållas invandrarne och sof-
platser komma att finnas för sådana, som icke omedelbart
kunna fortsätta sin färd. Huru den nya inrättningen kom-
mer att tjenstgöra är naturligtvis omöjligt att på förhand
förutsäga, men säkert är att det i flesta fall blef ve en välsig-
nelse för nykomlingar att slippa alla besök i staden New
York. Lättast undvikas sådana besök för närvarande genom
att på samma gång som man köper en ångbåtsbiljett äfven
köpa biljett för vidare resa per jernväg. Många af de stora
ångbåtsbolagens agenter i Europa äro försatta i tillfälle att
sälja sådana jermågsbiljetter och nåora bolag, såsom t. ex.
Thing. allabolaget, sörja genom sina agenter för utvan-
drares bästa ända tills de kommit fram till den ort i Ame-
r'ka, d t de ämna sig.

Det är i sanning förvånande huru \äl en sådan stor
emigrantförsändningsaffär i våra dagar är organiserad och
huru ytterst få misstag som begås med de massor resgods,
som tillhöra alla de tusental emigranter, hvilka årligen
komma till Amerika. Den redan härofvan nämda Thing-
vallalinien kan tjena såsom ett godt exempel härpå, ehuru
dermed ingalunda är sagdt att icke andra bolag lika nog-
grannt sköta sm affär. Passagerare, som hafva klart för
s'g till hvilken ort i Amerika de ämna sig, kunna redan på
firmans kontor i Europa betala för sina biljetter ända till
destinatioi sorten och erhålla då ett qvitto, som uppvisas
vid ankomsten till New York och der gäller som en order
for en faktisk jernvägsbiljett. En agent —ofta äfven två—

äro natt och dag till hands på landningsplatsen i NewYork,

Våra konkurrenter, som skjutit upp som svampar och
gjort klumpiga försök att efterapa våra bälten, måste gå
under genom sina underhaltiga fabrikat. Vår devis är:
"Ärlighet och redbarhet."
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t ga emot passagerarne, sörjaför deras resgods och bestyra
om u bytet af jernvägsbiljettordern mot en verklig jern-
vägs ljett. Firman står i drekt aff4r med alla de stora
j rnvagsbolag, som besörja trafiken *,esteiut,och kan derför
s nda passagerare med hvilken 1 nie som helst, hvarjemte
det ofta handt att då firman haft ett större antal passagerare
på en båt, extratåg ombesörjts för deras vidare befordran.
Re godset å er adresseras och poletteras redan i Europa
färd gt till den plats dit den resande ämnar sig och på
h arje station har firman särskilda bagagemästare anstälda,
hvi kas enda ålggande består uti efterseendet af firmans
passagerares effekter. I hvarje större stad i Förenta Sta-
terna har firman numera egna kontor och underagenter i
tu ental spridda öfverallt.

Sås m sagdt veta vi nog att också andra bolag sköta
sin emigrantaffär lika omsorgsfullt, men, då det gälde att
taga ett exempel bland mängden, \ alde vi detta, dels eme-
dan det är den enda linie, som befordrar resande direkte
från den skandinaviska norden till Amerika, dels emedan
det är en nordbo, herr A. E. Johnson,bolagets generalagent
underfirma A.E.Johnson <LCo.,h\ ilkenhedern af den punkt-
l'ga och samvetsgranna skötseln af affären i Amerika i
hufvudsak tillkommer, dels slutligen emedan bolaget an-
vänder så godt som uteslutande nordbor vid alla sina många
kontor och agenturer, likasom ombord på sina fartyg. Och
i Amerika ändå mera än annorstädes gäller det för folk af
samma ras att hålla ihop om de vilja komma någon väg.

Strandburg, S. Dak., 23 Mai*s 1892.
Dr. Owen: Edert bälte har gjort mig mycket godt och

jag är mycket belåten med det.
John Johnson.

August Löpgren, Montezuma, 111., skrifver den 14
Avg. 1891: Ert bälte har gjort mig mer godt än all me-
dicin. Jag har varit sjuk 30 år men är nu säker att blifva
fullständigt botad. Min hustru var förderfvad af reuma-
tism och ryggvärk. Hon är nu fullkomligt bra.

Det bör ej dröja länge, innan bälten från The Owen
Electric Belt & Appliance Co. gå tullfritt till alla jordens
länder. Deras värde för hela menskligheten berättigar
dem dertill.
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Amerikanska Emigrant Kompaniet.
JAMES C. SAVERY. GEO. H. WARNER.

30 State st., New York. (P. O. Box 1040.)

I SVERIGE: J. O. Kelson, 53 SiUgatan, Göteborg; Skånes Enskilda
Bank, Malmö, med afdelningskontor; Aktiebolaget St ckholms
Handelsbank, Stockholm, med afdelningskontor; Kalmar Enskilda
Bank, Kalmar, med afdelningskontor, samt öfrlga första klassens
banker 1Sveriges större städer.

I NORGE: Ben Norske Credit Bank, CJiristianxa.
I DANMARK: Pri atbanken i Kjobenhavn, K 'penhamn, med afdel-

ningskontor.
I FINLAND: Fbreningsbanken i Finland, Helsingfors, med afdelnings-

kontor; Wasa Aktie Bank, Wasa, med afdelnhigskontor.
Samt korrespondenter 1 England, Irland och Tyskland för biljettertill

och från Europa.

PENNINGE-FÖRSÄNDEESER (utbetalade 1 kontanter)
till alla platser i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

BILJETTER FÖR ÅTERRESA till Sverige, Norge, Dan-
mark och Finland.

FRIBIL JETTER, gällande för resa med bästa fartyg, till
lägsta pris från Sverige, Norge, Danmark ochFii_'aiid.

VÄXLAR säljas till lägsta pris på Sverige, Norge, Dan-
mark och Finland.

INKASSERING af arfoch fordringar i Sverige, Norge,
Danmark och Finland.

JERNVÄGSBILJETTER till alla platser i AMERIKA.
BILJETTER till Australien, Syd-Amerika, Central-

Amerika, Afrikas Test- och Östkust, Kapstaden, Arabien,
Ostindien, Kina och Japan.

Skandinaviska papperspenningar köpas och säljas.
Växlar och depositionsbevis, utgifna af banker 1 Skandinavien och

der betalbara, uppköpasaf oss efter högsta möjliga kurs.

THE AMERICAN EMIGRANT COMPANY,
Kapten R. E. JEANSON, Agent,

P. O. Box 1040. 30 State street, New York.
Observera! Dft ni ämnar Ofvertaga penningar från Sverige bör afsän-

daren underrättas, att vi icke emottaga växlar, utfärdade å bankhus 1
Amerika och betalbara 1 Dollars, utan endast sådana, som lyda å Kro-
nor — s. k. postremlss-växlar.

J. A. Sjöblom, Altamont, Florida, skrifver den 1 Okt.
1891: Jag kan ej längre underlåta att frambära min tack-
samhet för den hjelp bältet gifvit mig

Mat. Sarin skrifver den 7 Sept. 1891 frtnSilverPlume:
Ert bälte är den bästa och billigaste medicin, som en fat-
tig arbetare kan förskaffa sig.
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TREDJE KAPITLET.

Jernvågsresor i Förenta Staterna. — Olika
sått att färdas vesterut. — Jernvågsre-

staurationer och matförhållanden.

I föregående kapitel talade vi om de agenter, som sälja
jernvägsbiljetter. Detta måste förefalla egendomligt för
den, som kommer från Europa och icke är van vid annat än
att man går ned till jernvägsstationen och köper sin biljett
der. Och lika egendomligt förefaller det för en europé att
höra talas om de olika banor han kan begagna för att
resa från en ort till en annan. Båda dessa egendomligheter
bero på samma orsak eller den att alla jernvägar i Förenta
Staterna tillhöra enskilda bolag och dessa ha naturligtvis
sökt att med sina banor beröra så många som möjligt af de
hufvudorter från hvilka den största trafiken varit att på-
räkna. Deraf kommer det sig att alla större städer i Nord-
Amerika stå i förbindelse med andra större städer genom
flera olika banor, men deraf följer ingalunda att alla dessa
olikabanor skulle vara lika långa. Tvärtom är tidsskilna-
den ofta högst betydlig, ehuru biljettpriset, till följd af
öfverenskommelse mellan de olika bolagen, vanligen är
detsamma hvilken bana man än . äljer. Då detta är fallet
och det i regeln inte betyder så mycket för vanliga resande,
isj nnerhet utrv andrare,om färden räcker några timmarmera
eller mindre,ha jernvägsbolagen i Amerika antagit metoden
att hålla ett större antal biljettagenter spridda öfverallt i de
trakter, der deras banor gå fram, samt i en hel del andra
trakter, derifrån trafik kan påräknas, derjemte. öfverallt

Då detta nedskrifves, ha vi just levererat vår första
större order till Kaplandet. Vi veta, att den kommer att
följas af flere. Vi äro sikra på våra bälten.

Tull för bälten till Sverige öfverstiger ej kr. 5.00 och i
vissa fall hafva tulltjenstemännen endast fordrat kr. 2.50,
ibland ingenting.
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vid affärsgatorna i New Tork t. ex. finnas kontor der bil-
jetter för olika jernvägslinier säljas, och enhvar agent för-
säkrar lugnt att hans linie är den kortaste, hlligaste och i
alla afseenden bästa. Det är för några af dessa agenter,
som en del runners arbeta — och dessa böra i regeln und-
vikas. Någonting, som ytterligare förvirrar nykomlingen
till Amerika då han första gångenskall köpa en jernvägs-
biljett är den mångfald af kartor, som finnas öfver de trakter
han har att genomresa. Hvarje bolag ger nemligen ut
kartor i sammanhang med sina ti Itabeller och på kartan är
utan undantag alltid bolagets egen linie framstäld såsom
den kortaste, medan andra bolags banor se ut som om de
gingo i stora krokar eller icke alls led le fram til den ort
dit man ämnar sig. Allt detta är idel bedrägeri af en art
som i Amerika anses tillåtlikt, men annorstädes i verlden
alls icke förekommer. Sådana kartor äro så godt som alltid
oriktiga och vilseledande, hvarföre ingen tillit kan skänkas
dem. Det enda sättet att få reda på verkliga förhållandet
är att fråga sig före hos pålitliga personer och i detta afse-
ende kan man åter påräkna största pålitlighet hos de ofvan-
nämda emigrantkontoren, hvilka sä ja bi jetter til alla
banor och förtjena lika stor kommission på hvarje biljett,
hvarföre det vanligen är dem fullkomligt likgiltigt hvilken
bana man väljer.

Ett annat sätt att komma tillrätta och ett i allo använd-
bart sådant är det vi redan förut påpekat: att redan hos
ångbåtsagenten, der man köper biljett för oceanresan,
också köpa sådan för vidare jernvägsfärd. Alla ångbåts-
agenter inlåta s'g visserligen inte härpå, medan andra
utgifva ett qvitto, hvilket på samma bolags kontor i New
York utbytes mot en verklig bljett, ett utbyte, som dåvan-
ligen ombesörjes af det ombud för agenten, som tar hand
om passagerarne vid deras anhomst til New York. Men
om utvandraren köper eller försäkrar sig om sin jernvägs-
biljett på detta sätt så måste han komma ihåg att han är
helt och hållet beroende af den agents redlighet, med hvil-
ken han uppgör a åren, ly angående jern\ ägsbiljetter är
det en mycket lätt sak för en agent i Europa att lura sin
kund på några dollars. Om något sådant företages ni d
ångbåtsbiljetten är det jemförelsevis lätt för passageraren

Minneapolis, Minn., 22 Mars 1892.
Dr. Owen: Ert No. 4 b-ilte har gjort mig mycket stor

nytta. Jag led af reumatism och ryggvärk, men å fort
jag började be^rngna bältet, blef jag b'ttre.

Fred. Johnson.
St. Louis House, 409-411 4th St. South.
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att komma underfund dermed genom reskamrater, som
köpa biljett på samma linie, samt att genom klagomål 1 os
bolaget få det rättadt, men om han alls får reda på att han
blifvit skinnad på priset för jernvägsbiljetten så är det i
alla fall först i Amerika och då alldeles för sent att få någon
rättelse. Endast af personer, om hvilka man med säkerhet
vet att de äro i allo hederliga och pålitliga, bör således en
utvandrare redan i Europa anse sig kunna köpa en biljett
för jernvägsresa i Amerika.

Att märkas är dessutom att numera de stora jernvägs-
bolagen alla slutit sig samman i en förening, genom hvil-
ken emigrantbiljetter för jernvägarne säljas, och detta sker
genom en gemensam agentur på sjelfva landningsplatsen,
hvarför invandraren alls ickebehöfver söka sådanabiljetter
på annat håll. Endast ifall han vill resa med andra än de
egentliga emigranttågenkan det vara skäl för honom att
uppsöka någon annan biljettagent, men dervid bör han
komma ihåg att de s. k. hotell- och boardinghousevärdar,
hvilkas runnare lofva honombiljetter till lägre pris än det
vanligen gällande, nog veta att taga sin skada igen på
annat sätt så att en köpare hos dem i regeln får betala mera
för en biljett än om hanköpte den hos en agent, som inte
inlåter sig på prutning.

Resan per emigranttåg är visserligen på långt när icke
så angenäm som med vanliga pa sageraretåg, men stolt
värre än en resa på tredje klass i Europa är den inte, medan
den deremot är hela hopen billigare än färd på andra eller
första klass. Och då invandrare väl sällan anlända med
större kapital påfickan är nog det slugaste de kunna göra
att hålla sig till emigranttågen och spara sina dollars; de
behöfvas nog senare.

För resande vesterut— och annat än vesterut torde
knappast någon utvandrare från de nord'ska länderna til
enbörjan begifva sig — gifves det tre sätt att färdas f ån
New York s som vi redan förut i förbigående påpekat.
Ett af dem, vägen längs kanalerna ti 1 de stora sjöarna och
perångbåt öfver dem, kan knappast komma i fråga, ty om
också den direkta resekostnaden blir mindre så stiga i
ställetutgifterna för födoämnen under den långa och lång-
samma resan till så mycket att skilnaden blir åtminstone

Owen78 elektriska bälten äro värderade och prisade från
Atlantiska hafvet till Stillaoceanen, frän Alaska till Flo-
rida, från Maine till Texas.

Det finnes ingen stat och intet territorium inom För-
enta Staterna, der ej Owen's elektriska bälten visat sig
och bringat helsa och välsignelse.
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fullt utjemnad. Vi kunna derför här lugnt förbigå detta
sätt att fesa, som också i sjelfva verket numera mycket litet
användes.

Det andra sättet är att färdas ända fram till orten, dit
man ämnar sig, per jernväg. Detta är utan gensägelse det
snabbaste, beqvämaste och säkraste sättet samt naturligtvis
det enda, som kan komma i fråga för orter öster om sjöarna.
Men för resande till platser vester om dessa blir detta sätt
att färdas någotkostsammare än en resa först per jernväg
till hamn vid östra ändan af sjösystemet och sedan per ång-
båt öfver detta till hamn i Wisconsin eller Minnesota.
I synnerhet för resande till sistnämda stat, till Dakota
eller orter ändå längre vesterut blir skilnaden i kostnad af
en viss betydelse, hvarför en och annan måhända vore
böjd för att föredraga en sådan resa. Men för deras räkning
vilja vi tillägga att en sådan insjöresa ingalunda är synner-
ligt behaglig. Fartj gen äro ofantligt mycket mindre än
Atlanterångarne, hela hopen långsammare och betydligt
mindreväl inredda för passagerare, hvarjemte desse icke
kunna räkna på lika god kost och lika godt bem"tände som
ombord på oceanångarne. Under den vackra och varma
årstiden, då man så godt som oafbrutet kan vistas på däck,
går det väl ändå an, men i synnerhet tidigare på våren samt
på hösten är en ångbåtstur öfver de amerikanska insjöarna
allt annat än angenäm. Under dessa årstider bör derför
ingen, som kan undvika det, "låta snålheten bedraga vis-
heten" tillräckligt för att företaga den turen.

En hel del utvandrare ha likväl alldeles ofrivillgt fått
företaga insjöresan, tack vare ohederliga biljettagenter i
New York, hvilka sålt dem biljetter under uppgift att de
gälde för oafbruten jernvägsresa, medan de likväl i sjelfva
verket lyddepå färd både med bantåg och ångbåt. Sådina
bedrägerier kan man icke förutsätta att större firmor göra
sig skyld*ga till och derför upprepa vi här igen rådet att
icke låta runners under förespeglingar om billigare biljetter
locka sig till någraknutagenter, utan hålla sig fil de firmor,
vi i det föregåendeuppgifvit såsom pålitliga, eller andra af
enahanda slag. Om emot all sannolikhet någon sådan firma
skulle låta något ohederligt komma s"g fil last så är det
lätt för den förorätta le att få upprättelse, ty en uppgift till

Worthington, Minn., 3 Sept. 1891.
Dr. Owen: Härmed min hjertliga tacksamhet för den

hjelp, som edert bälte beiedt mig för mitt svåra giktli-
dande. Gud vare tack, som gett er denna förmåga.

Med högaktning, Mrs. Nils Erickson.
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någon af de större i Amerika utkommande tidningarna på
nordiskt språk, åtföljd af nödiga bevis för att uppgiften är
sann, skall i regeln vara tillräcklig för att åstadkomma
rättelse.

Den som blott har råd dertill villevi likväl, på grund af
hvad som ofvan framhållits rörande olägenheterna vidresor
öfver insjöarna, alltid råda att begagna sig af jernväg ända
fram, såvida färden icke gäller någon ort, t. ex. i staten
Michigan eller i allra ostligaste Minnesota, alldeles vid sjö-
kusten, i hvilket fall jernvägsfärden ställer sig så mycket
kostsammare och går i en sådan omväg att olägenheterna
vid sjöresan i bredd dermed förlora i betydelse. Men om
resanden längre vesterut besluter sig för oafbruten jern-
vägsfärd bör han, såsom vi ofvan visat, försäkra s'g om att
han också får en sådan biljett som den han betalar för. Det
blir honom lätt nog om han håller i minnet hvad vi ofvan
anfört.

De flesta nykomlingar till Amerika, som öfverhufvud-
taget hört någontingom förhållandena i detta land, ha van-
ligen också hört om huru utmärkt beqvämt och komforta-
belt man färdas på amerikanska jernvägar och mången
emigrant har begifvit sig ned till stationen i den ljufva för-
hoppningen att Pullmanvagnar med matsalar, sängkam-
mare och allt möjligt annat fint och beqvämt utan vidare stå
ocksåfil hans disposition. Men ur den villfarelsen blir han
snart tagen. De s. k. emigranttågen, hvilka vanligen föra
utvandrarne från New York vesterut, bestå inte precist af
palatsvagnar utan af vaggon'er, som icke äroen smul bättre
än tredje-klass-vagnarne i den europeiska norden. Sofplat-
ser finnas visserligen i de flesta sådana emigrantvagnar,
men britsarna äro af trä, hvarför den som vill finna någon
sömn och hvila måste sjelf \ ara försedd med sängkläder.
Har man sådana med sig går det godt att sof va i emigrant-
vagnarne och då blir färden under de oändligt långa tim-
marne på dagarna heller icke så tröttsam som i fall man
sliter endast hårdt trä.

Men matsalsvagnar finnas ingapå emigranttågen och i
sj lfva verket skulle de heller icke tjena till mycket, då
måltidspriserna i dem i alla fall vore för höga för utvan-
drares pungar. Nästan detsamma gäller om de jernvägs-

I Herr Herman Swanson, förste man i The Owen Elec-
tric Be't & Appliance Co. hafva skandinaver den bästa
borgen, att de bli väl och hederligt behandlade.

Annonskostnaderna för The Owen Electric Belt & Ap-
pliance Co. stego under året 1891 till 120,000dollars. Der-
af kan man sluta sig tili affärens storhet och gedigenhet.
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restaurationer, som i mycket ringa antal förekomma längs
banorna. Prisen äro öfverallt ofantligt mycket högre än
hvad utvandraren någonsin förut hört a t man be alar för
ettmål mat,och då hans reskassa vanligen är beräknad efter
europeiska förhållanden gör han ett betänkli t hål i den-
samma ifall han under resan måste litapå de res aurationer,
dertåget stannar. Det enda förnuftiga är derför att förse
sig med en ordentlig matsäck för jernvägsresan. Då är man
fullt oberoende af restaurationerna vid banan, kan äta just
jemnt när man vill och är inte tvungen att slarfva i sig sin
föda på några minuter.

Denna sista omständighet är af så mycket större vigt
för nykomlingen, som tågenpåamerikanska b nor vanligen
afgå utan några tillräckligt tydliga afgångssignaler så att
det lätt kan hända den, som inte noga passar på tiden sjelf,
att han blir efter. Mycket ofta händer det att tåget sät er
sig i gång utan någon signal alls och befinner man sig då i
närheten gäller det att skynda och klänga upp på någon
vagn i förbifarten. Man behöf"> er inte alls frukta att n öon
af tågbetjeningen skall af omsorg for ens lif och lemmar
söka hindra en från att hoppa upp på ett i gång varande
tåg. I Amerika får en och hvar sköta sig sjelf och blr han
ihjälslagen eller lemlästad så är det hans ensak.

Innan vi afsluta dettakapitel vilja vi ännu för fullstän-
dighetens skull nämna om ett slag af blliga jernvägsbil-
jetter, som försäljas i hvarje större amerikansk stad, ehuru
det visst sällan torde inträffa att någon egentlig emigrant
kommer i frestelse dtt köpa någon sådan. Det är de s. k.
scalpers-tickets vi åsyfta, d. v. s. bljetter utfärdade för
en viss, namngifven person, hvilken af en eller annan
orsak icke fullföljt sin resa utan sålt sm bilje t till en af de
personer eller firmor, hvilka drifva han l 1 med sådana
biljetter. Dem kan man alltid köpa för billigare pris än det
vanligen gällande, men då måste man upi träda under det
namn som finnes upptaget på biljetten och löper dervid
risken att bli ertappad och utkörd på första station. Jern-
vägsbolagen fllåta nemligen under in^a vilkor att en biljett
utfärdad för viss person öfverlåtes åt och begagnas afnågon
annan.. Det är derför allt skäl att vara mycket försigtig
vid köp af sådanabiljetter och ännu forsigtigare under en

Strandburg, S. D., 18 Maj 1891.
Dr. Owen: Jag har nu begagnat edert No. 4 b ilte och

jag finner mig vara alldeles frisk, hvilket jag förut aldrig
tänkte mig kunna blifva. Med aktning,

Axel Dahlberg.
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resa med en sådan. Man kan nog spara in åtskilligadollars,
isynnerhet under en längre resa, genom slika biljetter, men
risken att bli upptäckt finnes alltid och derjemte risken att
bli bedragen af "scalpern", som inte precist alltid är ett
mönster af hederlighet och rättrådighet.

FJERDE KAPITLET.

Arbetsförhållanden i allmänhet i Amerika.—
Yrkesarbetare och simpla kroppsarbe-

tare. — Sått att arbeta i Amerika.

Det är en vanlig tro i Europa, isynnerhet bland de
klasser af folk, från hvilka emigranterna hufvudsakligast
rekryteras, att enhvar, som blott vill arbeta,är saker om att
bli rik så godt som genast då han väl satt foten på ameri-
kansk jord. Om man nu med rik menar besittning af ett
litetkapital, hopsparadt för att njutas på äldre dagar eller
för att tjena såsom reserv i händelse af sjukdom och andra
svårigheter, så är det visst och sannt att amerikanska ar-
betare i medeltal äro betydligt rikare än deras bröder i
Europa. Och sannt är vidare också att hvem helst, som i
Amerika vill arbeta, kan förr eller senare finna tillfälle
dertill och är han dugtig behöfv er han alls icke befara att
han ej med tiden kan nå den punkt af välstånd vi ofvan
antydt. Men derför må han ej inbilla sig att stekta sparfvar
skola flyga honom i munnen så snart han öppnar den i
New York. Ja, vi kunna till och med trjggt försäkra att
det finnes få stållen på hela jordklotet der det är så svårt
att i en hast finna lönande arbete som just i New York
och många, kanhända de flesta, af de emigranter, som i
Amerika funnit sina förhoppningar svikna under det de

Vi betala frakt för bälten till Sverige. Tull far emotta.
garen sjelf betala. Den har hittills varit emellan kr. 2.50
och kr. 5.00. Se vidare v°r katalog.

Våra bälten användas nu vid vice-konungens af Indien
hof och, de som så önska, kunna å vårt kontor se synner-
ligen smickrande bref derifrån.



28

Till landsmän, boende i landsorten!
Undertecknade aro villiga att mot en moderat provision åtaga sig

köp och försäljning af varor af h.arjehanda slag i större och mindre
partier.

Det torde vara allmänt bekant, att ej allenast Importerade varor,
men också många inhemska sådana kunna köpas billigare 1 New York
än på andra plat6°r i detta land, och våra förbindelser med köpmän en
gros göra det för oss möjligt att uppköpa till hår gå lande billigaste
priser.

New York år ocksåden bästa marknad förförså jningaf land .bruks-
och industriprodukter.

Alla uppköp för damer ombesörjas af fruntimmer med god smak
och kännedom af alla till detta område hörande artiklar.

Afven andra uppdrag ombesörjas.
Alla förfrågningarbesvaras beredvilligt.
Genom en snabb och omsorgsfull expedition hoppas vi snarligen

kunna tillvinna oss ärade landsmaninnors och landsmäns förtroende.
Alla uppdrag att köpa böra åtföljas af remissa.

A. österliolm &- Co,
13 fetate st, New York, N. Y.

Bok- och Musikhandel.
Penningar sändas till Sverige.
Biljetter till och från Europa med alla linier.
Alla förfrågningar besvaras med omgående.
Var bokrkatalog, SO sidor, sändes till livar och en som

insänder sin adress till

A. Österholm & Co.,
Nr 13 State st., New York, N. Y.

Ogden, Utah, 21 Mars 1892.
Dr. A. Owen: Jag har köpt ett mansbälte No. 4 af

Eder och det har gjort mig stor nytta. Jag önskar nu nya
batterier. Eder tillgifne vän.

Box 312. J. Elmgren.
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arbetat för en ringa lön tills deras krafter uttömts och deras
mod brutts, ha upplefvat dessa bittra erfarenheter just i
New York eller dess närmaste omnejd. Det är ju alldeles
klart, eller borde åtminstone vara det, att på en ort, dit
hundratals tusen arbetssökande menniskor årligen anlända,
tillgångenpå arbetare måste vara så stor att arbetslönerna
sjunka ned till det minsta möjliga. Men detta oaktadt
komma hvarje år tusenden arbetare öfver till New York
utan ens så mycket penningar att de kunde köpa en jern-
vägsbiljett till någon plats längre vesterut, der arbete är
lättare att tå och arbetslönerna högre. Sådana äro tvungna
att antaga hvad arbete som helst och för hvad lön som helst
blott för att inte svälta ihjäl och de hafva sedan en hård
tid att genomgå innan de endera kunna spara ihop tillräck-
ligt för att resa vidare eller också lyckas arbeta sig fram
till bättre inkomster på platsen. Härafframgår att —om
också, såsom vi ofvan sagt, enhvar som vill kan finna arbete
i Amerika — det ingalunda är lika lätt öfverallt att få sys-
selsättning, utan måste arbetaren förstå att uppsöka den
rätta arbetsplatsen. Denna ligger vanligen på skäligen
långt afstånd från östra kusten, der befolkningen är tätare
och behofvet af extra arbetare mindre än längre vesterut.
Värst är det naturligtvis i New York, dit alla först anlända,
men redan der äro arbetslönerna betydligt högre än i
Europa om de också efter amerikanska förhållanden äro
låga nog. I någon mån utjemnas detta deraf att lefnads-
kostnaderna i de östra staterna också äro lägre än i de
vestra, men utjemningen är inte tillräcklig för att uppväga
olikheten i löneförhållandena, och derför står den regeln
fast att emigranten bör ställa så till att han genast kan resa
längre åt vester.

I all synnerhet gäller detta för vanliga simpla kropps-
arbetare, hvilka icke äro kunniga i något särskildt yrke.
Och då dessa derjemte vanligen äro de allra fattigaste är
det klart att isynnerhet tillgångenpå denna klass af arbetare
skall vara mycket stor i New York och dess omnejd. Så
långe arbetet på de stora amerikanska jernvägarna pågick
var det gyllene tider för simpla arbetare. Då kunde en
dugtig karl med lätthet förtjena två dollars, ja, till och med
mera per dag. Men de tiderna äro numera förbi och ett så

Herr Herman Swanson, förste man, näst Dr. Owen, i
dennes storartade affär, har vunnit popularitet öfver hela
verlden genom sin förbindelse med The Owen Electric
Belt & Appliance Co.
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starkt behof af extra arbetskrafter som då kan man tryggt
förutspå att Amer aal lr'g mera komm r att erfara. Från
den tiden ar det ock å hufvud aklig n som a la berättelser
om inom några få år förva f adt väl nd och oberoende,
hafva si t upphof. Nui lera går det icke lika snabbt som då,
men det går ännu och går betj dligt snabbare än någon-
städes i gamla verlden för en duglig och omtänksam arbe-
tare att förvärfva sig en saker och oberoende ställning allt
under det han på samma gång for ett behagligare och lättare
lif än i sitt fäderne land. För den vanlge, icke jrkeskun-
nge arbetaren är det dock i och för detta ändamål nödigt
att söka s'g til de trakter, der efterfr gan på sådana arbe-
tare är störst — och de ligga alla längre i vester. Skilnaden
härvid är så betydlig a t en farm- eller jordbruksarbetare i
de östra staterna sällan kan räkna på mera än tio till tolf
dollars i månaden jemte qvarter och kost, medanförfattaren
håraf i den yttersta vestern träffat landsmän, hvilka för
samma slags arbete i ett betydligt behagligare klimat er-
håll't ända till tretio dollars på för öfngt enahanda vilkor.
I allmänl et kan man säga att en arbetare, som är villig att
slita, icke behöfver arbeta för mindre än en dollars per dag
om högst tio timmars arbetst d, men kan han få något be-
tingsarbete, hvilket i Amerika brukas mera än annorstädes,
så kan han lätt föltjena dubbelt och mera, isynnerhet ora
han inte är alltför nogräknad med antalet timmar han ar-
betar. Betänker man nu att en aibetare med iakttagande
af nödig ekonomi kan lefva för femtio a sextio cents om
dagen, allting inberäknadt, så inses nogsamt att en spar-
sam och omtänksam man kan spara ihop penningar redan
påen dagslön af en dollar. Längre fram då vi beskrif va
de olika staterna skola vi lemna uppgifter om de hufvud-
sakliga arbeten, som i enhvar af dem pågå, samt i samman-
hang dermed påpeka hvilka slags arbetare bäst kunna
räkna på sysselsättning vid dessa arbeten.

Beträffande yrkesarbe areställa sig arbetsförhållandena
något annorlunda än då det är fråga om vanliga kropps-
arbetare. Män, som äro skickliga snickare, timmermän,
målare, smeder o. s. v., hafva alltid lättare att få sysselsätt-
ning än andra, ehuru också om dem gäller att konkurrensen
i östern är större än ve_>terut. Om en emi orant,0rant, som tillhör

Jordan, Scott Co., Minn., Mars 3, '92.
Dr. Owen: "Förtiden sommar köpte jag ett af edra No.

3 bälten, och det har gjort mig mycket godt.
H 'gaktningsfullt,

Box 111. A. Janson.
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yr es rb tames k ass, har vänner eller fränder arbetande
på nå-T-on ort samt vet med sig sjelf att han är skicklig och
d

~

' så b hofv r han inte fasta sig så synnerligt noga vid
hvar orten, der hans vänner arbeta, ligger. I regeln kimns
de nog alltid skaffa äfven den nyanlände något att göra,ochi
f r han också till en början nöja sig med något lägre aflö-
nng så gör det ingenting. Han får i stället godt tillfälla
a t satta sig in i det nya landets språk och andra förhållan-
den. Detta år af större vigt än mången är böjd för att tro
och af ändå större vigt för jrkesarbetaren än för den van-
lige kroppsarbetaren. Den senare arbetar sällan eller aldrig
allena u an oftast ihop med en mängdandra, vanligen under
upps"gt af en förman som känner både landets och arbe-
tarnes språk. Han kan derför lättare reda sig med sitt eget,
utan att erfara alltför stora olägenheter genom sin brist på
insigt. Annorlunda förhåller det sig deremot med yrkes-
arbetaren. Han har större ansvar vid det arbete han för-
rättar, måste känna en hel del ord och uttryck rörande sitt
speciella yrke, är mera sjelfständig med ett ord, så snart
han är i st nd a t bemästra s\ årigheterna i det främmande
språket. Endast genom att lära detta kan han dessutom
röra sig fritt omkring i landet, följa med arbetsförhållan-
dena i olika ti akter och söka sig till de orter, der utsigterna
synas gynnsammast.

Så snait yrkesarbetaren kommit så långt är hans lycka
gjord, så att saga, ty då kan han alltid räkna påväl aflönadt
arbete i hvilken stat som helst i Unionen samt finner snart
att arbeta eklassen såsom helhet i Amerika har en långt
bättre lott och åtnjuter långt större anseende än i något land
i gamla verlden. Han skall finna att skilnaden mellan
arbetare och andra medborgare beror så godt som uteslu-
tandepå arbetarens egna, personliga egenskaper, icke på
hans yrke, att arbetet är lättare genom att fritimmarne äro
flera likasom tillfällena till allehanda förströelser, att det
är oändligt mycket lättare för arbetaren att på sina fritim-
mar inhemta kunskaper och bildning utan någon, eller
åtminstone utan någon nämnvärd, penningeuppoffring och
framför allt annat att det är lättare för honom än någon
annorstädes i verlden att sörja för sin familj, att skaffa sina
barn en god uppfostran och goda tillfällen till allsköns för-

Läs i vår katalog, hvad "Svenska Tribunen" i Chicago
säger om oss. Dess yttrande ber vara öfvertygande, enär
tidningen länge vaiit den mest framstående och pålitliga
tidning iAmerika.
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kofran. Det vore rent omöjligt att, utan att beskyllas för
öfverdrift, uppr' kna alla de fördelar den a nerkan ke arbe-
taren åtnjuter framför den europeiske dt är nog att
endast påpeka den omständgheten att i ke en arbetare af
tusen, som vistats i Amerika tillräckligt länge f' r att lära
känna hithörande förhållanden, ville sjelfmant för åtta sig
ti lbaka i dem han lemnade i sitt europeiska fosterland.

I denna, den amerikanske arbetarens gynnsammaställ-
n'ng kan den njanlände emigranten dock icke hoppas att
genast komma. Han måste tvärtom, såsom vi redan an-
tydt, vara beredd på att i början få slita dugtigt, att
anstränga sina krafter till det yttersta och ofta att till en
början gå igenom ändå större svårigheter än hemma. Han
måste komma ihåg att han i Amerika stårmera ensam än
han någonsin gjort förut och har mycket mindre hjelp och
uppmuntran att räkna på, att han med ett ord måste så godt
som uteslutande bryta sin väg med egna krafter och eget
arbete. Men derunder har han den trösten att han arbetar
mot ett mål som är värdt hans ansträngningar—icke endast
för att från den ena dagen till den andra hålla kropp och
själ tillsammans såsom flertalet arbetare i Europa äro
tvungna att göra. Der kunde han nästan aldrig hoppas att,
trots det mest ihärdiga arbete och den strängaste sparsam-
het, komma till en säker och oberoende ställning, hvaremot
i Amerika den nyktre och duglige arbetaren med säkerhet
kan räkna på att nå detta mål —och det gör enhögst betyd-
lig skilnad.

En omständighet, som i Amerika i betydlig mån
underlättar arbetarens bemödanden att bli sjelfständig och
oberoende är den att han så godt som öfverallt finner till-
fälle att inträda i en eller annan förening, hvars uppgift är
att till medlemmar i fall af behof utbetala sjukhjelp samt
att äfven understödja dem med råd och dåd. Afgiften är
alltid så ringa att arbetaren med lätthet kan erlägga den-
samma, samt sålunda försäkra sig om hjelp i händelse af
sjukdom och sin familj om ett litet kapital i händelse af sitt
eget frånfälle, ty de flesta af dessa föreningar äro derjemte
lifförsäkringssällskap. Utom dessa rent praktiska och
ekonomiska ändamål ha sådana föreningar också ett vän-
skapligt sjfte, hvilket tillgodoses genom konserter, baler,

Norway, Menominee Co.,Mich.; 19Mars 1892.
Dr. Owen: Jag får sända er min uppriktigas e tack-

samhet för det No. 4 bälte ni sände mig i fjol. Det har
arbetat till min fulla belåtenhet. Högaktningsfullt,
Box 159. Gust. Englund.
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före Irag och annat sådant. Ofta behandlas vid deras mö-
ten frågor af kommunalt eller annars allmänt intresse,
diskussioner föras och medlemmarne höjas i bildning och
medborgerlig ansvarighetskänsla betjdlgt hastigare och på
ett betydligt verksammare sätt än om de sträfvade åtsamma
håll enhvar för sig.

Utom dessa finnas andra, egentliga arbetareföreningar,
spridda öfver Förenta Staternas hela område samt afsedda
i främsta rummet att taga vara på arbetarnes intressen
gentemot arbetsgifvarne och samhället i sin helhet. len
sådan yrkesförening gör hvarje arbetare bäst i att inträda
ju för dess hellre, ty dessa föreningar ega ett betydligt in-
flytande, på en del orter till och med så stort att arbetare,
som stå utom dem,endast med största svårighet kunna finna
arbete och då i regeln ingalunda det bäst aflönade. Det kan
visserligen starkt sättas i fråga huruvida yrkesföreningarna
alltid och under allaomständigheter utöfva detbästa möjliga
inflytande på sina medlemmar, och säkert är att många
strejker, som ledt till arbetslöshet och nöd bland hundratal
familjer, utan att någonting genom dem uppnåtts, aldrig
skulle stälts till utan dessa föreningars anstiftan. Men
säkert är derjemte att yrkesföreningarna gå i spetsen då
det gäller förbättringar i arbetarnes ställning, att tack vare
dem de ledandes i samhället uppmärksamhet allt mera rik-
tats mot behöfligheten af sådana förbättringar och att på
grund häraf yrkesföreningarna måste få det vitsord att ha
uträttat betydligt mera godt än motsatsen. Och derför är
det allt skäl för arbetaren att med görligaste första blifva
medlem af någon sådan — han skall alltid i längden finna
sig bäst deraf.

Sedan några år tillbaka pågår en synnerligt liflig rörelse
bland yrkesföreningarna öfver hela den amerikanska Unio-
nen att få arbe stiden genom lag nedsatt till åtta timmar
per dag, och så stort har deras inflytande visat sig vara att
en sådan lag faktiskt redan blifvit stiftad i en och annan
stat, ehuru det visst bör tilläggas att seden ännu icke i
hvarje enskildt fall följt lagen i spåren. Men så mycket
har i alla fall redan uträttats att arbetstiden per dag i me-
deltal är kortare i Förenta Staterna än i något annat land,
möjligen med undantag af Australien, utan att arbetslönen

Förste mannen i The Owen Electric Bclt & Appliance
Co. ur sven /., en per on, som alltid stått på sina lands-
mäns bästa och som nyttjar sitt inflytande i affären för
alla skandinavers gagn.
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derför nedsatts i samma mån. Den enda möjliga skilnaden
är att man i Amerika får lof att arbeta fortare, mera rast-
löst, under de timmar arbetet pågår, än hvad fallet är i
gamla verlden, men det kan man godt stå ut med att göra,
då hvilotiden är så mycket längre. Och derjemte är arbe-
tarens i Amerika föda så mycket bättre och kraftigare att
han redan på grund deraf är i stånd att uträtta mera arbete.
De arbetare höra till undantagen i Amerika, hvilka inte
åtminstone tvenne gånger om dagen förtära köttmat; hvete-
bröd i rikliga mängder är det enda slags bröd man begagnar
och grönsaker samt frukt höra till matordningen för dagen
så godt som i hvarje hus. Födoämnen af alla slag frambrin-
gas i sådana massor i Amerika att många tiotal millioner
dollars årligen betalas af utländingar för det, som inte an-
vändes i landet sjelft utan skickas till andra länder, och
derför är också priset på de hufvudsakligaste näringsäm-
nena, såsom bröd, kött, fläsk och vanliga grönsaker, lägre,
åtminstone i förhållande till arbetslönerna, än någon annor-
städes. Men inte allenast prisen på egentliga födoämnen
efter europeiska begrepp, utan också påmånga saker,hvilka
i gamla verlden mer eller mindre betraktas såsom lyxar-
tiklar, äro så låga i Amerika att hvar och en kan njuta af
dem. Hufvudsakligen gäller detta frukt, hvilken året
rundt förekommer i så rundlig mängd afolika slag att äfven
den fattigaste kan använda sådan dagligdags.

Deremot äro beklädnadsartiklar och bohagsting kost-
sammare i Amerika än i gamla verlden. Man kan visser-
ligen köpa mångt och mycket till lika lågt pris som i
Europa, men dåköper man icke saker af lika god beskaf-
fenhet. Allt, som blott i någon mån höjer sig öfver det allra
tarfligaste, stiger genast i pris och för bästa slags varor är
man tvungen att betala långt högre sådana än i Europa.
Tager man dock i betraktande att arbetarens inkomster i
Amerika äro så m> eket större, utan att prisen för mat och
dryck derför äro högre alls, så måste man lik\äl erkänna
att han lugnt kan betala mera för en del artiklar utan att
likasom hans bröder i gamla verlden för de oundgängli-
gaste lefnadsbehofven behöfva utgif.a hvarje fyrk han
förfenar. Detta g ller också om bo tad förhållandena,
hvilka i Amerika äro betjdligt bättre ån i Europa, ja, så

Läs på annan sida i denna bok, hvad som stod att läsa i
Svenska Amerikanaren för den 7 April 1893. Denna är
den mest spridda och bäst redigerade svensk-amerikanska
tidning och tillåter sig ej rekommendera en affär, om hvars
tillitsfullhet den ej är öfvertygad.
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mycket bättre att mången bostad, som der anses god nog
för arbetare, i Amerika aldrig skulle bebos af någon sådan,
som helst i minsta mån höllepå sitt eget menniskov ärde.

Det aom arbeta e- och arbets samt lefnadsförhållan-
de iå i allmänhet. Vid beskrifningen af de olika staterna
i Unionen skola vi söka så fullständigt som möjligt påpeka
allt som i dessa afseenden kan vara af särskildt intresse
för em'granten, men innan vi afsluta detta kapitel vilja vi
ännu såsom en varning tillägga några ord om ett knep, som
of a användes gent emot nykomlingar, i synnerhet i New
York och de andra östra städerna, men äfven någon gång
i Vestern. Det är ingenting ovanligt att agenter, som hafva
verk iga kontor i städerna samt värfva arbetare till en eller
annan fabrik, jernväg, landevägsbyggnad eller annat, lofva
emigranter en viss, ganska vacker dagspenning och skicka
ut dem till någon arbetsplats, der de, efter att hafva släpat
och slitit i ett par veckor, få ingenting alls eller åtminstone
ytterst litet Bunners äro utan undantag alltid de, som
först narra emi oranten till ett sådant kontor, under före-
spegling om hög arbetslön och goda vilkor för öfrigt. På
kontoret uppträder runnaren sedan vanligen såsom tolk
och ljuger hvad han behagar åt emigranten, som ju inte
känner honom och aldrig ef eråt kan få reda på honom.
Kontorsföreståndaren, den egentrge agenten och hufvud-
saklige tjufven, u faidar ett papper med adress på arbets-
platsen samt några hälft oläsliga siffror åt emigranten, som
får betala en dollar eller så åt agenten för hans besvär. Så
snart ett tillräckligt antal arbetare blifvit hopsamlade, föras
de till jernvägen och resa i väg till stället, der de skola ar-
beta. I New York är det mycket ofta tegelbruk i stadens
omnejd, som på det a sätt skaffa sig arbetare och derför
kunna vi juanvända ett sådant såsom exempel. Anlända
dit,sättas nykomlingarne genast i arbete, vanligen under en
föiman, som ingentng förstår af deras språk. Arbetsgif-
varen sörjer för deras kost, som är allt annat än bästa slag,
samt för qvarter, hvilket vanligen är ännu sämre. När en
vecka eller så gått om under oerhördt h rdt arbete begär
arbetaren vanl'gen sin liqvid, men får då det svaret, att
liqvid endast göres efter två veckor, och i de flesta fall nöjer
sig den intet ondt anande d rmed, i förhoppning att då få

A. Stalberg, 1815 Holly St., Kansas City, Mo., skrif-
ver den 13 Juni 1891: Ert bälte har gjort hvad ingen me-
dicin i verlden kan göra. Venstra hälften af min hustrus
kropp var nästan förlamad med oerhördt svår värk. Så
snait hon började begagna b-iltet, kände hon lindring.
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ut tillräckligt för att kunna resa från det otrefliga stället.
Men då två veckor gått förbi och 1 qviddagen randas få?
han ingenting annat än ett si gs rakning, der hans arbets-
lön upptages Jill hälften eller mindre än det som lofvats
honom,men hans skuld för mat och rum till dubbelt mera
än hvad det annars kostar, medan samtidigt kostnaden för
hans resa till arbetsstället stiger till ett par dollars, ehuru
den i sjelfva verket kostat endast några cents. Mycket
ofta är slutsumman af liqviden den att arbetaren står i
skuld för en eller annan dollar till arbetsgifvaren och der-
för måste träla i hans tjenst för ytterligare ett par veckor
eller till nästa liqviddag, och i allra bästa fall får han icke
ut någonting utan får gå sin väg med tomma fickor. Om
han då vänder sig till sitt lands konsul eller till någon an-
nan för att söka utfå sin rätt, så finner han att det papper
han mottagit och troget förvarat, i tanke att det kunde tjena
honom såsom bevis i fall af behof, betyder rakt ingenting,
utan endast innehåller några betydelselösa ord och siffror.

Vi ha sjelf träffat flera tiotal emigranter i Amerika,
hvilka råkat ut för detta slags eller andra liknande bedrä-
gerier, och vilja derför här åter upprepa vårt gamla råd till
nykomlingar att inte ha något att skaffa med runners, eller
åtminstone inte utan att först hafva hört åt hvad slags folk
de äro. I New York är det lättare än annorstädes att råka
ut för sådana skojare, men der är det också lättare att
skaffa sig nödiga upplysningar. De ofta nämda emigrant-
kontoren kunna vanligen lemna sådana och äro alltid vil-
liga att göra det.

Det sist sagda gäller ändå mera för qvinliga invandrare
än för manliga, ty de äro ännu mycket mera utsatta för
bedrägerier af allehanda slag, ofta betydligt värre än så-
dana, som utöf vas mot manliga arbetare. I New York blom-
strar detta ofog, för hy ilket så mångaflickor från Norden
redan fallit offer, mera än i någon annan stad i Amerika,
men det existerar nog öfverallt. Under förespeglingar om
lätt arbete och hög lön, mångafridagar o. s. v. lockas den
nyanlända, med språk och förhållanden fullständigt obe-
kanta flickan att antaga en sådan s. k. tjenst; runnaren
tar hand om henne— och från det ögonblicket är hon ofta
nog förlorad för alltid. Den flicka, som vill söka sig an-

Herr Herman Swanson, svensk, är sedan lång tid tillba-
ka förste man i The Owen Electric Belt & Appliance Co.
Genom sin affärsduglighet och gammal svenska hederlig-
het är han en borgen för att alla, och främst naturligtvis,
skandinaver och svenskar, blifva väl behandlade.
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ställning i New York,Brooklyn eller trakternaderomkring,
kan derför icke vara nog försigtig, och bäst är, ifall hon ej
har någon bekant eller slagting, genom hvars förmedling
hon kan erhålla tjenst, att hon aldrig låter sig värfvas af
nlgon runner, om hvars hederlighet och pålitlighet hon
inte känner någonting, utan alltid vänder sig till någon
person, anstäld hos en eller annan af de firmor vi tidigare
omtalat. 1 de allra flesta fall skall denne vara villig samt
i stånd att gifva henne ett godt råd af ett eller annat slag.

Men kan den qvinliga invandraren undvika det, så bör
hon alls inte stanna i Östern, ty mellan hennes lönevilkor
der och dylika längre vesterut råder ännu större olikhet än
beträffande manliga arbetares löner. En vanlig tjenste-
flicka erhåller i Östern knappast mera än två dollars i vec-
kan, ofta äfven mindre, och mera först sedan hon tillbringat
en längre tid i landet samt lärt sig språket och mycket an-
nat. Kedan i Chicago och trakterna deromkring stiger en
tjenarinnas lön till tre dollars, men oftast mera, i veckan
och allra längst vesterut är den vanliga lönen fem dollars,
medan kokerskor och andra tjenarinnor, som innehafva
någon särskild yrkesskicklighet, förtjena ända till tio dol-
lars i veckan. Lägg härtill att tjenstefolks arbete i Ame-
rika, tack vare de beqvämt och praktiskt inrättade husen,
är betydligt lättare än i Europa, att en eftermiddag i vec-
kan, utom Söndagseftermiddagen, alltid är fri o. s. v. så
inses lätt huru ofantligt mycket förmånligare en tjenarin-
nas ställning är i Amerika än i Europa. Och lika förmån-
lig är qvinnans ställning i flera andra jrken, som i Europa
aflönas ytterst dåligt. En skicklig sömmerska t. ex. kan
godt förtjena sina två dollars och mera pr dag, en god tvät-
terska har fem å sju dollars i veckan o. s. v. Det blef ve för
vidlyftigt att ingå i flera detaljer härom och kan vara nog
med en försäkran att i detta nu utsigterna för qvinliga ar-
beterskor, i synnerhet inom hemmets område, äro bättre än
för några andra invandrare, om de nämligen äro dugliga,
ty oduglingar betalas i Amerika ändå sämre än annorstä-
des.

Nils Swanson, Osage City, Kans., skrifver den 12Okt.
1891: Dr. Owen: Jag köpte ett bälte No. 3af er för 19
månader sedan och vågar säga, att det är det bästa bote-
medel, som finnes

Andrew M. Johnson, 19 Elizabeth St., Worcester,
Mäss., skrifver den 15Avg. 1891: Om jag skulle försöka
tyda edra bältens välgörenhet, stode det ej i min makt.
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KURIKO.
Eländig beständigt. På detta sätt beskref en man sina

känslor. Hur mänga andra finnas icke som känna sig lika-
ledes. En uppmärksam iakttagare anslår, att af tio perso-
ner befinna sig nio illa. Något fattas dem best"nd"gt.

Säkerligen önskar ingen vara sjuk för nöjes skull, och
nästan alla försöka det ena medlet ef er det andia i hopp
att det skall botadem; men ide flesta fall befinner man sig
efter deras användande icke bättre än förut.

Det finnes ingen grund för attman icke kan blfva bo-
tad, om man går tillväga på ratt sätt; men folk går i all-
mänhetoriktigt tillväga och tror sedan, att det icke tjenar
tillnågon nytta attförsöka mera samt blir sålunda ständigt
värre i stället för bättre.

Om man plågas af dyspepsia (d. lig matsmältning) be-
höfver man blott taga rödpeppar, och man får tillfällig lin-
dring; men magen nekar snart att blifva s miulerad på
detta sätt, och då är man mycket värre än förr, ty d tta
medel har gjortallvarlig skada.

En trött, svag man kan fylla sig med wh sky och för en
kort stund inbilla sig atthan är sta k, men det dröjer icke
länge, förrän denna stimulants verkan är bortgången och
lemnar mannen långt svagare än någonsin.

Hvilket är då ratta sattet? Det enda varaktiga medlet
motmenniskoslägtets flesta lidan len är det som ger syste-
met förökad kraft.

Intet annat medel vill återgifva helsa och s jrka så
hastigt och säkert som Dr Peters KURIKO {blodrenare).

För vidare underrättelse skrif till

Dr PETEB FAHBNEY,
112 S. Soyne ave., - CHICAGO, ILL.

Goda och energiska agenter önskas.

The Owen Electric Belt & Appliance Co. i Chicago är
det största bältetablissement pa jorden. AfiTren är nu
gammal, dess redbarhet faststäld. Våra efteiapare ga un-
der, enär det är dem omöjligt att ens tillnärmelsevis söka
efterapa våra fabrikat.
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FEMTE KAPITLET.

De östra staterna, derasförnämsta industrier
och arbetsplatser.

NEW YOKK.
Den i politiskt afseende inflytelserikaste, den folkrika-

ste och penningerikaste af Unionens stater är den, dit de
flesta resande till Amerika först anlända, New York. Den
är en af de tretton stater, hvilka lösryckte sig från England
och bildade de ursprungliga s. k. Förenta Staterna, och
tack vare dess utomordentligt goda hamn samt dess i öfrigt
sj nnerligt gynnsamma läge har staten vetat bibehålla sin
ställning såsom den ledande, hvarjemte staden New York
svingat sig upp tjll den första i Amer'ka och på samma
gång till en af de första på hela jordklotet.

Ehuru jemförelsevis ny enligt europeiska begrepp är
New Yorks historia en af de äldsta i Amerika och sträcker
sig tillbaka ända till början af sextonhundratalet, åtmin-
stone dess säkert kända historia. Berättelser finnas visser-
ligen om att européer redan åren 1524 och 1525 skulle seglat
in i den hafsvik, vid hvilken New York ligger, men dessa
berättelser äro obestyrkta, hvaremot den resa, som Henry
Hudson år 16 9 företog till den sedermera Hudson benämda
flodens mynning, är höjd öfver allt tvifvel Han fann lan-
det i Iroquois-indianernas besit ning, den märkligaste och
i kultur längst framskridna af alla Nord-Amerikas indian-
stammar. Förenade med Iroquois-stammen voro Mohawk-,
Onondaga-, Coyuga-, Seneca- och Oneida-stammarna i ett
stort och vigtigt förbund, hvilket kallades "de fem natio-

P. J. Morstad, Sioux Falls, S. D., skrifver den 8 Sept.
1891: Mänga hafva blifvit botade genom bältet. Det
enda, som gjort mig nämnvärdt godt, är bältet och jag
har bättre helsa nu, än jag haft pa 5 år.
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nerna", och senare, då de från North Carolina utdrifna
Tuscaroras förenade sig medförbundet, "de sex nationerna.''
I deras besittning qvarblef landet, med undantag endast af
kusttrakterna, ända till den amerikanska frihetsrevolutio-
nen, då äfven indianernas motstånd mot de hvite blef slut-
ligt brutet inom denna del af Unionen.

Derförinnan hade dock staten New York, som då knap-
past bestod af större areal än hvad staden New York i vår
tid upptar, genomgått ganska mångskiftande öden. De
förste, som togo dess jord i besittning, voro holländarne och
de kallade staden New Amsterdam samt trakten deromkring
Nya Nederländerna. År 1664råkade hela kolonien under
engelskt herravälde, men 1673 återeröfrades densamma af
holländarne, hvilka dock redan följande år, vid fredsslutet
med England, återlemnade kolonien åt engelsmännen, som
allaredan under sin första besittning derafomdöpt densam-
ma till New York. Missnöjet med Englands utpressnings-
system ledde slutligen till utfärdande af den amerikanska
oafhängighets-förklaringen, hvarigenom de tretton stater,
hvilka tillsammans bildade de engelska besittningarna i
denna del af Amerika, för alltid lösryckte sig från engelskt
herravälde.

Från denna tid börjar staten såväl som staden New
Yorks egentliga blomstring. En frisinnad statsförfattning,
närmast öfverensstämmande med den engelska konstitu-
tionen, antogs af statskongressen och de ledande män-
nen riktade genast sin hufv^dsakliga uppmärksamhet
på utvecklandet af statens naturliga hjelpkällor, dess jord-
bruk, industri och handel samt i främsta rummet, såsom ett
medel härför, på förbättrandet af samfärdsmedlen. Att
dessa sträfvanden krönts med största möjliga framgång
bevisas bäst af den ställning staten New York nu intar så-
som både åkerbrukande, industri- och handelsstat, en ställ-
ning, hvilken bäst framgår af följande siffror: värdet af de
inom staten frambragta åkerbruksalstren uppgick för år
1887 till öfver etthundratjugo millioner dollars, antalet fa-
briker af alla slag uppgår till mellanfyratio- och femtio-
tusen och värdet af de årligen förfärdigade varorna till
öfver ett tusen millioner dollars,medan värdet af exporterade
och importerade varorper år uppgårtill närmare enmilliard

Förr voro vi öfverraskade, om någon europeisk läkare
ville lemna våra bälten sitt erkännande Nu användas
bältena öfverallt med fördel, der mediciner visat sig gagn-
lösa.
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och värdet af beskattad egendom inom staten till öfver ett
tusen sexhundra millioner.

Staten New York upptar en yta af 49,170 qvadratmil
och sträcker sig från Atlantiska hafvets kust ända till de
stora sjöarna. I öster begränsas densamma af de näst intill
liggande staterna Vermont, Massachusetts och Connecticut,
i norr af Ontario-sjön och St. Lawrence-floden, i vester af
staten Pennsylvania, Eric-sjön och Niagara-floden samt i
söder af Atlantiska hafvet och staterna Pennsylvania samt
New Jersey. Dess yta är mera kuperad och omvexlande
än någon annan stats, i det att bergsträckor, fruktbara dal-
sänkor, vidlyftiga skogar samt talrika sjöar och floder före-
komma litet hvarstädes. Klimatet är snarlikt det, som före-
kommer längs hela norra delen af östkusten, eller mycket
varmt om sommaren och betydligt kallt om vintern samt
gynnadt af stark nederbörd. För all slags växtlighet
är dettaklimat emellertid mycket gynnsamt om också icke
så särdeles behagligt för menniskor. Jordbruk och frukt-
kultur samt boskapsskötsel och skogsbruk äro derför också
mycket vigtiga affärer i staten, ehuru densamma, såsom af
de ofvananförda siffrorna framgår, numera i främsta rum-
met är en industri- eller fabriksstat. Längs de många jern-
vägslinier, som genomlöpa staten från öster till vester, lika-
som längs många af de bibanor, som förbinda dessa hufvud-
linier, ligga hundrade och tusende fabriker, för tillverkning
af snart sagdt alla slags varor, som öfverhufvudtaget fram-
bringas i Förenta Staterna. Härpå beror det också att
befolkningen i staten New York uppgår till öfver fem mil-
lioner menniskor, af hvilka flertalet hafva sin utkomst af
fabrikerna och handeln.

Hufvudstaden i staten är Albany, hvilken ligger endast
någon timmes väg per bantåg från dess största stad, New
York. Denna, jemte de egentligen till densamma hörande
städerna Brooklyn, Jersey City och Hoboken samt åtskilliga
mindre byar och förstäder, är för närvarande en af jordens
väldigaste och rikaste städer med en befolkning som för
den egentliga staden New York uppgår till något öfver en
och en half million, men för alla de städer och förstäder
tillsammans, hvilka egentligen endast utgöra mer eller
mindre aflägsna delar af New York, stiger till mera än

N. G. Nelson, 673 W. 21st St., Chicago, skrifver: Jag
/ed af reumatism så svårt, att jag hvarken kunde ligga el-
ler gå. Jag bar ert bälte i 2 dagar och blef så frisk, som
jag någonsin varit
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dubbelt så mycket, hvarjemte den massa folk, som årligen
passerar genom New York på väg åt öster eller vester, kan
beräknas i flera hundratusental.

Det är handeln och industrin, som, jemtestadens ut-
märkta läge, gjort New York till hvad det är och på dem
beror den snabba utveckling, i hvilken NewYork allt fortfa-
rande befinner sig. Allenast staden NewYorks fabriker till-
verka årligen varor för nära femhundra millioner dollars,
deribland ingåde flesta af de artiklar, från de dyrbaraste
till de allra billigaste, som öfverhufvudtaget nåj,onstädes
produceras. Lägg härtill den oerhörda omsättningen af
alla slags varor, som hemtas från de öfriga staterna i Unio-
nen för att skickas ut i verlden eller från utrikes orter
komma till New York för att transporteras vidare inåt lan-
det, så inses lätt hvilka massor af arbetare staden och staten
måste behöfva för allenast fabriker och handel utan att alls
räkna det storartade jordbruket. Klart är derför också att
hvarje år en mängd af de invandrare, som anlända från
Europa, skola finna arbete i New York eller dess omnejd.
Men besinnar man tillikaatt antalet af dessa invandrare,
som årligen anlända till staden, för de sista fem åren upp-
gått i medeltal till närmare trehundrafemfotusen, att större
delen af desse äro fullkomligt obekanta med amerikanska
förhållanden och derför böjda att anse för hög en daglön,
som blott i någon mån öfverstiger det de varit vana vid i
sitt hemland, samt att tusental äro så fattiga och utblottade
vid ankomsten att de med glädje mottaga hvilket anbud
som helst, som blott sätter dem i stånd att lefva, så måste
man också inse att arbetslönerna i New York i allmänhet
måste vara ytterst låga i jemförelt>e med sådana på andra
orter. Det är derför icke allenast obetänksamt utan rentaf
dåraktigt handladt af utvandrare att icke tänka på annat än
att komma till New York. Om de råka komma under en
tid af liflig affärsverksamhet och i allmänhet goda utsigter
så kan det nog lyckas dem att få arbete så de kunna uppe-
hålla lifvet, men äfven under sådana tider kunna de aldrig
räkna på så goda inkomster, som längre vesterut. Och an-
lända de under en period» af allmänt betryck och deraf föl-
jande overksamhet skola de i New York och dess närmaste
omnejd finna hundratal tusen arbetare, som gå och vänta

Läs på annat ställe i denna bok opinionen om The Owen
Electric Belt & Appliance Co. i Svenska Amerikanaren
för den 7 April 1892. Dess ord väger tungt, enär den är
den största svenska tidningen iAmerika.
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på en fÖrähctring 111 detbättre, lika n"d tålde och i behof
af arbete som invandrarne sjelfve. På grund häraf vilja
vi ännu en gång lägga invandraren på hjertat att, om det
någonsin är honom möjligt, förse sig med så stor reskassa
att han genast kan begif va sig längre vesterut.

I all sj nnerhet gäller detta om vanliga kroppsarbetare,
men icke heller den kunnige yrkes arbetaren kan räkna på
annat än mjcket små inkomster att börja med, om han vill
slå sig ned i New York och är lj cklig nog att genast kunna
få arbete i s'tt j rke. Naturligtvis kan han genom flit och
omtanka småningom arbeta sig upp i New York såväl som
annorstädes, men konkurrensen är större der och derför går
det långsammare framåt. I allmänhet torde man kunna
säga att de arbetare af vanligt slag, som i New York för-
tjena en dollar om dagen, höra till mindretalet och bland
nyanlände européer helt säkert till un lantagen, medan
jordbruksarbetare på landsbygden få åtnöja sig med tio till
femton dollars i månaden,utom kost och husrum,och qvinliga
tjenstehjon af vanligt slag ic__e ens kunna räkna på så myc-
ket Dessa belopp låta höga nog för den, som vant sig vid
motsvarande pris i Europa,men jemförda med prisen längre
vesterut äro de mycket låga.

En uppgift på de olka slags fabriker, som förekomma
på olika orter inom staten blefve allt för vidlj ftig att här in-
tagas. Derom kan en och hvar få upplysning i staden
New York, der de flesta och största i alla fall förekomma.
Men dervid gäller det att taga sig i akt för alla de bedra-
gare, hvilka uppträda såsom agenter och värfvare af arbe-
tare. Det är en varning vi icke ofta nog kunna upprepa,
och såsom slutomdöme om staten New York, betraktad
från den arbetssökandes synpunkt, vilja vi uttala att det
icke ar der emigranten bör stanna.

CONNECTICUT.
Denna stat, hvais namn är häri dt från det gamla in-

dianska Quonektacat, ligger omedelbart öster om NewYork
samt gränsar i norr till Massachusetts, i öster till Khode

Orosi, California, 31 Avg. 1891.
Dr. Owen: Det bälte jag fatt för min hustru är till

hennes fullaste belåtenhet. Hon känner sig friskare och
starkare nu, än sedan hon var bain

Högaktningsfullt, J. M Swanson.
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Island och i söder till Atlanten. Staten är en af de minsta
i Unionen och upptar endast 14,750 qvadratmils areal, hvil-
ken till största delen är ett högland, småningom sluttande
mot hafvet. Men, ehuru en af de minsta är Connecticut
tillika, i förhållande till sin utsträckning och sin befolkning,
en af de produktivaste och rikaste af Amerikas stater. Inne-
vånareantalet stiger till 745,861, utbjtet af åkerbruket i sta-
ten uppskattas till öfver tretton millioner dollars per år och
värdet af de inom Connecticut tillverkade industrialstren
till öfver etthundrafemton millioner. Jemte denna storar-
tade materiellaförkofran är Connecticut stolt öfver sitt un-
dervisningsväsende och sin gamla, fria konstitution — den
äldsta i Amerika.

Staten koloniserades först af holländare år 1633 men
desse sålde snart sitt land och sina rättigheter åtengelsmän,
hvilka sedermera rensade Connecticut från indianer och
bebyggde hela staten. Numera finnes ett betydligt antal
tyskar bland dess innevånare och de, som en gång lyckats
få fast fot der, hafva i regem en mycket förmånlig ställning.
Men någon lämplig trakt för nyanlända européer är Con-
necticut lika litet sim de andra i närheten af New York
och östkusten liggande statarna. Hufvudstaden i staten är
Hartford, dess förnämsta hamnar New Haven och New
London.

RHODE ISLAND
är den allra minsta af Unionens stater och omfattar endast
1,054 qvadratmil af en jord, som blott i ringa mån lämpar
sig för åkerbruk, hvarför också endast omkring tre procent
af den till 345,343 personer uppgående befolkningen äro
sysselsatta vid jordbruket. Hufvudindustrin i staten för
öfrigt är tillverkning af bomullsvaror, hvilken tillverk-
ning i ingen stat nått så stor betydelse som Rhode Island.
Staten koloniserades på 1630-talet af utvandrare från Massa-
chusetts, hvilken stat omsluter Bhode Island i norr och
öster, medan densamma i vester gränsar till Connecticut
och den södra gränsen bildas af Atlanten. Den s. k. Narra-

Sedan ni legat sjuk långsid, då läkarne erkänna, att de-
ras konst ej kan hjelpa er, då hoppet om vederfående hål-
ler på att fly, sök då, om ej förr, er tillflykt i Owens
Elektriska Bälte! Mången gång skall ni välsigna det!
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gansett-viken bildar en del ypperliga hamnar inom staten,
hvars förnämsta stad, Providence, också ligger vid denna
hafsbugt. För européer, som komma till Amerika för att
der förvärfva sitt uppehälle och säkerställa sin framtid,
erbjuder Rhode Island i allmänhetringa intresse.

MASSACHUSETTS.
Massachusetts är efter hvadnyareforskningar gifvit vid

handen, troligen den del af hela Amerika, som tidigast varit
känd och besökt af européer, ty enligt all sannolikhet var
det hit de norska sjöfarande omkring år 1000 e. K. kommo,
om hvilkas resor till ett fjerran land långt bortom hafven
en och annan dunkel sägen återfunnits i gamla krönikor.
Deras upptäckt, om man så vill kalla det, af Amerika ledde
dock icke till några vidare följder, utan låg landet öde och
bortglömdt i många hundra år tills en engelsk sjöfarande,
John Smith, undersökte detsamma år 1614. Hans skildrin-
gar af de trakter i Amerika, hvilka han besökt, gjorde att
de på grund af religionsförföljelser i England landsflyktiga
puritanerna beslöto sig för att bortom Atlanten uppsöka
ett land, der de kunde få dyrka sin Gud såsom de sjelfva
ville. Egentligen hade de tänkt landa längre söderut, men
motiga vindar, ström och storm drefvo dem norrut hän och
derför landstego de den 21 December 1620 på kusten af det
nuvarande Massachusetts, på en plats, som sedermera be-
nämndes Plymouth.

I början hade de nya kolonisterna oupphörliga strider
med den infödda indianbefolkningen, men efterhand kom-
mo allt flera nybyggare till, andra kolonier grundades i när-
heten och sammansmälte småningom till ett helt, hvilket
slutligen blef alltför starkt för att rödskinnen mera skulle
våga föra krig mot detsamma. I samma mån som nybyg-
games antal i Massachusetts ökades, blef kolonien också
mera medveten och mån om sinarättigheter gentemot mo-
derlandet, England, och i samma mån ökades äfven mot-
ståndet mot den handelspolitik som denengelska regeringen
följde gentemot sina kolonier i Amerika. Denna stats

Charles Johnson, 132 N. Carpenter St., Chicago, 111.,
skrifver den 31 Avg. 1891: Jag led af lefversjuka, reu-
matism, dålig matsmältning och orolig sömn. Min lefver
är återstäld, vattensoten har försvunnit, sömnen och mat-
lusten äro goda
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tidigare historia är en berättel e om oafbrutna strider, dels
mot fransmännen, som då egde de angränsande länderna,
dels mot de styresman, som En land sande till kolonien.
Den första signalen fil slu I'gt lö ryckande från En land
utgick också från de gamla puritanernas attl i gar i Massa-
chusetts och det första kano iskottet i befrielsekriget dånade
inom dess gränser.

Efter ffgörelsen fr n England, hvars tullpolitik för-
bjöd uppkomsten af fabrik r i nja verlden, utvecklade sig
Massachusetts med snabba steg till hufvudsakligast en
indus ri- och fabriksstat, hänvisad till denna näring genom
kargheten af dess jordmån och sträfheten af dess klimat,
hvilka i f rening omöjl" gjorde en staikare utveckling af
dess jordbruk.

Massachusetts, hvars areal upptar 7,800 qvadratmil, be-
gränsas i norr af staterna Vermont och New Hampshire, i
vester af Rhode Island och New York, i öster af Atlantiska
oceanen samt i söder af detta haf och Rhodelsland. Tvänne
af de floder, som genomflyta stat n, Merrimac och Hou-
satonic, erbjuda en betydlig vattenkraft, hvilken blifvit
tillgodogjord i stor skala. Inga högre berg och inga nämn-
värda sjöar förekomma inom Massachusetts' område, men
ett par olika kedjor af kullar gifva landskapet en viss om-
vexling.

Jernv ägsväsendet inom staten är närapå lika utveckladt
och fullständigt som i staten New York, hvilket i sin mån
underlättat utvecklingen af Massachusetts' fabriker, af
hvilka staten har att uppvisa ett antal af öfver tjugutre-
tusen, större och mindre inberäknade. Värdet af de varor,
som i dessa fabriker årligen tillverkas, uppgår till omkring
sjuhundra m lloner dollars och bland dessa varor ingå
snart sagdt alla olka slags industr'alster.

Staten Massachusetts har i detta nu något öfver två och
en qvart million innevå are, hvaraf inemotfj ralfundra-
femtio usen komma på dess största och vigtigaste stad
Boston. Denna är såväl en mycket betydande handelsstad,
hvi ken genom flera direkta ångbåtslinier står i förbindelse
med Europa, som äfven en af härdarna för bildning och
kultur i Amerka. Isynnerhet skolväsendet ""och öfverhuf-
vudtaget alla anstalter for bildning stå såväl i Boston som

Sänd ett bref och få en katalog. Ni kan erhflla den på
svenska, engelska eller tyska. Det är en angenäm och
nyttig läsning och kan bringa er ovärderlig nytta.
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inom hela staten Massachusetts på en mycket hög stånd-
pui kt.

Att inom Massachusetts med dess tusental fabriker, ett
vi st antal a hetare årligen behöfvas, är alldeles sjelffallet,
hvarföre också ett mindretal nykomlingar hvarje år der
kunna räkna på anställning. Men klart är tillika att i en
så pass gammal stat arbetareförhållandena måste vara tem-
meligen väl ordnade och utvecklingen icke mera stadd i så
raskt framåtskridande att några betydliga nya krafter skulle
behöfvas såsom tillskott. Dertill kommer ännu att Boston
sjelft är en plats, dit rätt betjdande skaror emigranter årli-
gen ankomma, hvarjemte New York med dess ständiga
öfverflöd på arbetare ligger nära intill. På grund häraf
gäller om Massachusetts ungefär detsamma som blifvit
sagdt om New York, eller att denna stat ingalunda är en
af de lämpligaste för invandrare att resa till. Lika lätt som
der kan han finna sin utkomst i eget land — ofta till och
med lättare.

NEW HAMPSHIRE.
Norr om Massachusetts ligger staten New Hampshire,

som med sitt sj döstra hörn når Atlantiska hafvets kust. I
vester gränsar staten till Vermont, i norr till Canada, i öster
till staten Maine och i söder till Massachusetts. New
Hampshire var länge ett så godt som okändt land för euro-
péer, ehuru detsamma redan 1614 blifvit delvis undersökt
af den otvan nämnde John Smith, som upprättade en karta
öfver dess kust. De första njbyggena grundlades år 1623
i omedelbar närhet af kusten, men det räckte mycket länge
innan det inre af staten blef föremål för någon uppmäÄ:-
samhet från européers sida. Detta blef egentligen fallet
först sedan de stora skogar, som täckte största delen af
New Hampshires område begjnte få värde. Detta inträf-
fade dock så sent att ännu vid revolutionskrigets utbrott
staten icke 1 ade mera än åttiotusen innevånare. Delvis
bidrog väl fil den långsamma utvecklingen af New Hamp-
shire de ständiga krigen med fransmännen, som då inne-

JohnP. Danielson, Haa eman, Porter Co., Ind., skrif-
ver den 25 Mars 1892: Har varit hårdt ansatt af rygg-
värk. Om jag använder bältet en half dag, är jag åter-
stäld för 1 månad. Min hustru var nästan lam i ena höf-
ten. Ar nu aterstäld.
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hade Canada, samt med indianerna, hvilka än hjelpte deD
ena sidan, än den andra, men egentligen aldrig voro att
lita på.

Efter frigörelsen från England var New Hampshire en
af de tretton första staterna i den amerikanska Unionen
och från denna tid begynte också en något litet raskare
utveckling af statens resurser. Men att denna utveckling
ingalunda hållit jemna steg med andra amerikanska staters
framgår tillfullo deraf att befolkningssiffran ännu icke
stigit till mera än trehundrasjuttiofemtusen för hela staten,
hvars areal af 9,336 qvadratmil dock är något större än
grannstaten Massachusetts.

Denna areal är till en stor del upptagen af ofruktbara
berg, till en f jerdedel af skogsmark och endast till en min-
dre del af odlad jord. Åkerbruket i New Hampshire af-
kastar säd, rotfrukter och hö för inalles ungefär tio millioner
dollars om året och fabriksdriften — hvaribland sågindu-
strien intar ett framstående rum — ungefär fem gånger så
mycket. Mineraler af olika slag förekomma i många af
bergdistrikten och utmärkt god byggnadssten, hvaribland
granit af synnerligt fin beskaffenhet, brytes i stora mängder.

Undervisningsväsendet i staten är mycket högt utveck-
ladt och många af Amerikas främsta män ha utgått från
New Hampshires läroverk. Dess förnämsta städer äro
Portsmouth vid Atlantiska kusten samt fabriksstaden
Manchester.

Mycket få nykomlingar till Amerika begifva sig till
denna jemförelsevis litet kända stat och derpå beror det väl
till en stor del att arbetslönerna i stenbrotten och skogarne
icke sjunkit alltför lågt, hvarjemte lefnadskostnaderna äro
temmeligen låga. Men derför vilja vi ingalunda tillråda
invandrare att i större antal begifva sig dit, ty ett tillskott
a^några få tusen personer, som måste skaffa sig arbete till
hvad pris som helst, vore otvifvelaktigt tillräckligt för att
sänka arbetslönen lägre än hvad önskligt är. Och för jord-
brukare erbjuder New Hampshire få frestelser, oaktadt de
stora sträckor af ledig jord, som finnas inom dess område.

Personer i Sverige, som eftersända bälten, böra beakta,
att en dollar är ungefär kr. 3.75. Frakten till Sverige be-
tala vi. Tullen, emellan kr. 5.00 och kr. 2.50, måste mot-
tagaren betala.

N. P. Jansson, Evansville, Minn., skrifver den 21
Sept. 1891: Ert bälte No. 3är den bästa doktor jag haft
Jag har ej varit så frisk på 7 år, som jag är nu
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MAINE.
Denna stat, som ligger öster och nordost om New

Hampshire och i öster begränsas af Atlantiska hafvet, i
norr at de till Canada hörande provinserna New Brunswick
och Quebec samt i söder åter af hafvet, är den nordostliga-
ste af alla Unionens stater på samma gång som en af de
tidigast undersökta och bebygda. Redan år 1497 skedde
den första säkra upptäckten af landet ocn år 1526 bj ggde
fransmännen en mindre fästning derstädes. År 1603 gaf
konung Henrik den f jerdeaf Frankrike, till hvars kolonier
Mainepå den tiden räknades, ett förläningsbref på nästan
hela den nuvarande statens område åt en af sina gunstlin-
gar, men två år senare utfärdade konung James den förste
af England ett dylikt åt enhop engelska äfventyrare,öf ver-
tygad som han var om sin rätt till landet. Detta gaf natur-
ligtvis anledning till stridigheter, hvilka räckte fullt ett-
hundra år, men slutade med att England tillerkändes
öfverhöghetsrätten och besittningsrätten till denna del af
Amerika. Innan Maine sedermera blef en särskild provins
hörde detsamma till Massachusetts. Staten deltog på ett
mjcket verksamt sätt i frihetskriget mot England och un-
dertecknade jemte de tolfandra oafhängighetsförklaringen.

Maines areal är mycket stor eller 33,040qvadratmil, men
dess befolkningssiffra står icke i något förhållande dertill,
ty den uppgår endast till sexhundrasextiotusen tvåhundra.
Landets yta är mycket kuperad, mera så ju längre vesterut
man kommer,och dess långakustlinie erbjuder flera ypper-
liga hanfnar. Åtskilliga floder, hvaraf dock ingen är af
större betydenhet, erbjuda riklig vattenkraft och goda flott-
leder för de skogsprodukter, som utgöra en af statens rike-
domskällor. Utom timmer- och sågindustrin samt det på
dessa baserade skeppsbyggeriet är fiskeriindustrien af stor
betydelse samt likaså statens stenhuggerier, vid hvilka
allena sextusen män äro sysselsatta. Den förnämsta staden
i Maine heter Bangor och statens befolkning har alltid ut-
märkt sig för arbetsamhet, drift och ihärdighet, hvarjemte
staten Maines lagstiftare på senare tider vunnit ryktbarhet
såsom de förste, hvilka utfärdat en lag, absolut förbju-

Miss Olson, Marshalltown, Clay Co., S. Dak., skrifver:
Jag hade giktvärk i hufvudet, ryggen, fötter och armar.
Ar nu aterstäld, så att jag kan både gå och arbeta. Edert
No. 4 bälte har varit mig till stor hjelp och välsignelse.
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dande all tillverkn'ng och försäljning af rusgifvande
drycker.

Någon utsigt för invandrande européer erbjuder Maine,
jemförd med staterna i vester, icke, tvärtom utvandra åt-
skilfga tusental af statens egna innevånare hvarje år till
andra delar af Unionen.

NEW JERSEY.
Söderut från New \ ork komma vi längs kusten först

till New Jersey, hvilken stat i norr begränsas af staten
New York, i öster af Atlanten och i \ ester af den ståtliga
Delaware-floden. Med undantag af den nordliga delen af
staten, som är genomdragen af ett par höjdsträckningar, är
New Jersey ett slättland, sluttande mot hafvet. Dess areal
upptar endast 7,576 qvadratmil, men innevånareantalet
stiger till närapå en och en half million.

New Jersey bebj gdes först år 1617 af holländare, hvilka
anlade en koloni midt emot staden New York och senare
var staten skådeplatsenför en hel del stridigheter mellan
holländare, engelsmän och svenskar, hvilka också bildat
några njbjggen inom dess område. Konung Carl den
andre af England eröfrade slutligt landet från holländarne
och gaf löiläningsbret dera åt tvänne män, hvilka, den ene
efter den andre, sålde sina rättigheter åt bolag af qväkare,
de der egentligen först bebjgde och odlade staten i större
utsträckning. Under deras kloka och fredliga regering af
området blef detsamma hastigt koloniseradt, allt under det
d^ fredliga förbindelserna med urinnevånarne, de s. k.
Leni-Lenape eller Delavv are-indianerna bibehöllos. På
d^nna tid var New Jersey deladt i tvänne provinser, hvilka
år 1702af engelska regeringen förenades till ett helt, hvar-
efter bättre ordning i de inre förhållandena begj nte råda.
I frhetskriget mot England tog New Jersey en mycket
verksam del och fick äfven lida betydligt, då en stor del af
kriget utkämpades på dess område.

Såsom jordbruksstat var det New Jersey först blef
kändt, men omedelbart efter frigörelsen begynte utveck-
lingen af dess industri så att staten i detta nu är en af de

Läs på annat sta le i denna bok, hvad "Svenska Ameri-
kanaren" säaer om var affär. Amerikanaren har genom
sin rättsinthet och rättframhet stigit upp till den största
svenska tidning i Amerika.
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förnämsta fabriksstaterna i Unionen. Afkastningen af
åkerbruket beräknas till närmare nitton millioner dollars
per år, men v ärdet af de tillverkade fabriksalstren uppgår
till lån t meia, eller öfver tvåhundrafemtiofjra millioner.

Den vigti a a te staden i New Jersey är Hoboken, hvil-
ken dock nästan med större skäl kunde sägas vara en för-
stad till New York, bj gd på New Jerseys område. Der-
jemteäro sta lerna Nevvark, Jersey City, Paterson, Camden
och Trenton af en viss betydelse. Många af de mindre
orterna förete under sommaren en särdeles hflig och rörlig
anblick, då tiotusental menniskor från New York och andra
större stå ler samlas till dem för att njuta af hafsbad och
hafsluft.

Icke heller New Jersey är en stat af något sjrnnerligt
intresse för invandrande européer, hvilket bäst framgår af
den omständigheten att af dess en och en half million inne-
vånare i 'ke mera än omkring en sjundedel består af per-
soner födda utom Förenta Staternas område. I städerna,
isynnerhet fabriksstäderna, kan visst en och annan främ-
ling lyckas erhålla arbete, men det hör egentligen mera till
undantagen och derför torde också få nykomlingar begifva
s'g till denna stat. Nästan det enda undantaget bildas af
tyskar, som i Hoboken, hvilket är en verklig tj sk koloni,
samt dess omnejd, hafva det lättare att finna sj sselsättning.

PENNSYLVANIA.
Vester om New Jersey ligger staten Pennsylvania,

hvilken i norr gränsar till New York, i vester till Ohio och
i söder till Delaware, Maryland och West Virginia. Penn-
sylvania, som upptar en areal af 45,000 qvadratmil är i
många hänseenden en af de märkligaste staterna i Unionen,
icke minst genom sin märkliga historia. Konung Carl II
af England beviljade år 1681 qväkaren William Perm rätt
att upptaga hela den nuvarande staten och förlänade den-
samma mcd full eganderätt åjb honom,och Perm, som var en
man af helt annan karaktär an sina samtida, gaf genast
tillkänna att han på det nya området ämnade inrätta en

Cael Peterson, Perry, Dane Co., Wis., Box 3, skrif-
ver: Dr. Owen: Jag köpte ett No. 3 bälte af er förtiden
vinter. Det har varit mig till stor nj tta, men jag önskar
nu nya batterier. Mars 25, 1892.
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stat, der hvarje medborgare skulle åtnjuta lika fri- och rät-
tigheter. Härigenom försäkrade han sig om en önskvärd
klass af njbyggare, hvilka inom jemförelsevis kort tid be-
folkade området. Då Penn år 1682 ankom till Pennsyl-
vania fann han vestra stranden af Delawarefloden redan
upptagen af omkring sextusen kolonister, bestående af
svenskar, holländare och engelsmän. Svenskarne voro de
äldsta njbyggarne i landet, dit de kommit redan år 1638,
men Penn gjorde alls ingen skilnad på personer, hvarken
för deras nationalitets, deras religions eller någon annan
orsaks skull, utan beviljade alla fullt lika rättigheter.

Öfvervägandeinflj tände i kolonien erhöllo dock inom
kort anhängarne af qväkaresekten, hvilka i stora skaror
följde sin ledares, William Penns, exempel och drogo bort
från England, der de förföljdes för sin religions skull, för
att i nya verlden grunda hem, der de finge dyrka sin Gud
såsom de ville. Detta qväkarnes öfvervägande inflytande
gjorde också att Pennsylvania långsammare än de andra
kolonierna beslöt sig för krigiskt motstånd mot England,
men statens representanter deltogo likväl i undertecknandet
af oafhängighetsförklaringen och dess trupper kämpade
med utmärkelse under hela kriget. Likaså deltog Penn-
sylvania med störstahängifvenhet i inbördes kriget, en af
hvars blodigaste drabbningar utkämpades vid Gettysburg
på dess område.

Staten består i dess sydöstra del af slättmark, i den
mellersta af kuperad terräng, med låga åsar och mycket
fruktbara dalar deremellan, samt i den norra af bergland,
erbjudande oerhördt rika tillgångar på hufv udsakligast
jern, kol och petroleum. Pennsylvania har längre än någon
annan stat egt en talrik och idog befolkning af stationär
natur, ty redan sjuttiofem år efter det Penn infört sina libe-
rala och menniskovänliga principer i dess styrelse hade
befolkningssiffran stigit till tvåhundratusen och sedan dess
har den ständigt ökats så att densamma nu uppgår till öfver
fem och en qvart million. Till en början var åkerbruk
hufvudnäringen inom staten, men efterhand begynte dess
rika tillgångar af annan natur att alltmera utvecklas så att
Pennsylvania i detta nu intar främsta rummet bland Unio-
nens jern-,kol- och petroleumproducerande stater. Den

Då detta nedskrifves, ha vi just levererat vår första
större order till Kaplandet. Vi veta, att den kommer att
följas af flere. Vi äro säkra på våra bälten.

Tull för bälten till Sverige öfverstiger ej kr. 5.00 och i
vissa fall hafva tulltjenstemännen endast fordrat kr. 2.50,
ibland ingenting.
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allra största delen af befolkningen finner också numera sin
utkomst vid de industriella inrättningarna samt vid de
ofantligt talrika jernvägar och kanaler, som genomkorsa
staten från öster till vester, sinsemellan alla förbundna med
sidolinier, så att Pennsylvanias samfärdselväsende i sjelfva
verket nu är ett af de fullständigaste tänkbara. Mer än
hälften af allt jern, som frambringas i Förenta Staterna,
brytes i Pennsylvanias grufvor och mera än hälften af lan-
dets jernvägsskenor tillverkas i dess fabriker, utom de
oerhörda massorna af maskiner, redskap och andra jern-
varor. Lägg härtill den enorma mängd kol och petroleum,
som årligen frambringas, utan att alls nämna andra indu-
strigrenar, så inses lätt hvilken armé af fabriksarbetare
staten använder. Och dåman nu vet att fabriksarbetare i
regeln omsättas ganska hasf gt är det klart att ett betydligt
tillskott af sådana årligen skall behöfvas. Men här som
annorstädes, der massor af arbetare, lefvande för dagen,
användas bestämmas arbetslönerna af tillgången på folk
och då denna, tack vare den starka invandringsströmmen
från Östern, vanligen alltid är mycket riklig är detnaturligt
att arbetslönerna äro förhållandevis låga. Isynnerhet un-
der de sista tio åren ha lönerna i gruf distrikten i allmänhet
sjunkit, Ifufvudsakligast på grund af den starka tillström-
ningen af italienare, ungrare och andra européer, som äro
alltför fattiga för att icke antaga snart sagdt hvilka löne-
vilkor som helst och alltför okunniga för att senare kunna
rj eka sig ur de sämre förhållandena och söka sig något
bättre. På grund häraf är icke heller Pennsylvania att an-
befalla åt invandrare, ehuru visst ett större antal hvarje år,
under vanliga förhållanden, i denna stat kunna finna till-
fälligt arbete.

Pennsylvanias undervisningsväsende är utmärkt väl
organiseradt och dess två största städer, Philadelphia
och Pittsburg, höra till de vigtigaste i Amerika. Utom
dessa är hela staten öfversålladaf större och mindre städer
och byar, hvilkas innevånare alla lefva på grufdriften eller
petroleumfabrikationen. Af hela befolkningen sysslar
knappast en femtedel med jordbruk och all jord af bättre
slag är längesedan under odling, hvarföre också kapital-

Andrew Mimer, Fond du Lac, Minn., skrifver den 17
Sept. 1891: Har blifvit alldeles frisk och fri från reuma-
tism. Jag kan aldrig tacka eder nog och vill rekommen-
dera er till alla.
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fattiga invandrare icke hafva några utsigter alls åt detta
håll inom staten Pennsylvania.

VERMOXT.
Staten Vermont gränsar i norr till den canadensiska

provinsen Quebec, i öster till New Hampshire, i söd**r till
Massachusetts och i vester till New York samt upptar en
yta af 10,212 qvadratmil. Vermont, såsom liggande inne i
landet, blef först ganska sent koloniseiadt ochbebjgdt,
ehuru staten ända sedan år 1609, då Champlain undersökte
densamma, var känd af européer. Under de derefter föl-
jande hundra åren tjenade emellertid Vermont hufvudsak-
ligen såsom tummelplats för engelsmän, fransmän och
indianer under de ständiga krigen och oroligheterna så att
ännu år 1760 knappast trehundra personer verkligen voro
bofasta inom staten. Då senare invandringen till Vermont
började och området sålunda begynte få ett visst välde,
gjorde New York anspråk derpå och lyckades till en bir-
janförhindra att Vermont blef mottagen såsom stat i Unio-
nen. Men dess innevånare kände sig icke böjde för att bli
newyorkare, utan bildade en sjelfständg republ k samt
vände sig gångpå gång på nytt till kongressen n ed an-
hållan om att få sin stat upptagen i Unionen. Detta ly eka-
des först år 1789, sedan New 1 ork uppgifvit sina anspråk,
men det oaktadt hade Vermont med mj eken utmärkel e
deltagit i frihetskriget mot England, likasom staten seder-
mera frikost'gt sände både trupper och penn ngar till
armén, då det gälde att qväsa de affallna sy dstaterna.

Under innevarande århundrade har staten sedermera
gått lugnt och stadigt framåt, såväl i utvecklng af sina
naturliga tillgångar som i ökning af sin befolkn ng. För
närvarande eger Vermont något öfv er trehundratusen inne-
vånare, af hvilka flertalet lefverpå jordbruk, som är statens
förnämsta industri. I den nodliga delen deraf drifves der-
jemte en del sågverk och på de sista årtiondena har stenin-
dustrien tagit allt större fart. Vermont egerriklg tillgång
på åtskilliga marmorarter af utmärkt beskaffenhet samt

Owen's elektriska bälten äro värderade ocb prisade frän
Atlantiska hafvet till Stilla oceanen, frän Alaska till Flo-
rida, från Maine till Texas.

Det finnes ingen stat och intet territorium inom För-
enta Staterna, der ej Owen's elektriska bälten visat sig
och bringat helsa och välsignelse.
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dessutom särdeles fin granit, skiffer o. s. v. Staden Burl-
ington är den vigtigaste orten i staten och är den tredje i
ordningen af Unionens städer beträffande trävaruaffärer.

Men åkerbruket är dock tillsvidare den allmännaste
näringen samt atkastar öfver tjugutvå millioner dollars
årligen. Den vestra delen af Vermont är den gynnsamma-
ste i detta afseende och främst deraf trakterna kring Cham-
plain-sjön, men klart är att all den bästa jorden för länge-
sedan är upptagen af odling, hvarför också ringa utsigter
finnas för invandrande jordbrukare att göra sin lycka i
Vermont. En fingervisning åt detta håll lemnar bland
annat den omständigheten att af hela befolkningen endast
omkring fyratiotusen äro födda utom Amerika och af detta
antal äro de allra flesta sysselsatta vid stenbrotten cch i
skogarna, der under timmerfällningstiden alltid en mängd
lösa arbetare användas.

Vermont likasom de öfriga östra staterna eger ett ut-
märkt undervisningssystem, hvarför invandrare, hvilka
undantagsvis bli botasta inom dess område, hafva lätta och
goda tillfällen att uppfostra sina barn, men någotframtids-
land är Vermont icke, lika litet som någon af de andra
stater vi i detta kapitel berört. Några tusental arbetare
kunna nog hvarje år räkna på sysselsättning i en eller
annan af dem, några få undantagsfall kunna förekomma, i
hvilka invandrare lyckas bra äfven i dessa stater, men för
härdiga, arbetsamma och dugliga invandrare från Norden
gäller alltid det råd vi redan förut uttalat, eller att icke
annat än i nödfall stanna i de östra staterna af Nord-Ame-
rika, utan ju förr dess hellre draga åt vester, der det ännu
finnes utrymme nog och tillfälle för en och hvar, som vill
arbeta, att slå sig fram till oberoende och välstånd.

Wm. Nelson, Clarendon, Pa., skrifver den 14 Sept.
1891: Ert bälte har gjort mig mera godt än alla medici-
ner. Sedan jag började bära det, blef jag bättre dag från
dag

J. P. Anderson, Cosmopolis, Wash., skrifver den 11
Sept. 1891: Mitt bälte är till min fulla belåtenhet. Det
har gjort god verkan och jag är nu ganska frisk och kan
arbeta

Oskar Ek, 601 Bush St., Red Wing, Minn., skrifver
den 3 Okt. 1891: Jag är riktigt glad, att jag kom att
hanvända mig till eder, emedan jag genom ert bälte kan
hoppas på fullkomlig hjelp
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Till New Eealand, Australien, skickas just då detta
skrifves, en sändning bälten. De gå nu längre än civili-
sationen och kunna med rätta sägas vara civilisationens
budbärare.

Svenska Tribunen
ar Förenta Staternas mest spridda, mest inne-
hållsrika och derför mest lästa svenska tid-
ning.

Spännande följetonger, regelbundna ori-
-ginalbref från Sverige, smärre uppsatser af
praktiskt vetenskapligt innehåll, original-
artiklar i alla dagens intressantaste frågor,
en mycket fullständig och rikhaltig afdel-
ning för svenska nyheter, oaflåtlig uppmärk-
samhet egnad landsmännens i Amerika in-
tressen — åro några af de förtjenster, hvilka
tillvunnit SVENSKA TRIBUNEN allmän-
hetens bevågenhet.

Den väl redigerade FARM AND FIRE-
SIDE samt originalarbetet "Amerika" åro
de extra presenter SVENSKA TRIBUNEN
i år ger sina läsare, utan någon förhöjning af
prenumerationspriset, hvilket år

endast $2.251 Mt år,
då det insändes direkt till

Svenska Tribunen,
37 JV- Clark st., Chicago, Hl.
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SJETTE KAPITLET.

De mellersta staterna, deras förnämsta indu-
strier och arbetsplatser.

Dessa stater höra egentligen alla till hvad man i Ame-
rika benämner "Vestern",men skilja sig i mångaafseenden
från den grupp af stater vi hänfört till gruppen "de vestra",
hvarför vi också behandla dem såsom en särskild helhet.
Hit höra bland annat de områden, hvilka gifvit upphof åt
berättelserna om den fabelaktiga rikedomen af präriernas
jord, d. v. s. de nuvarande staterna Ohio, Indiana, Illinois
och lowa, vidare höra hit, jern-, koppar- och skogsstaten
Michigan, hvetestaten Mnn^sota, som ännu erbjuder så
många tillfällen för den c riftige farmaren att arbeta sig
upp, samt skogs- och åkerbruksstaten Wisconsin,som heller
icke ännu på långt när är upptagen och odlad till hela sin
utsträckning. Af naturen äro dessa stater, tagna i block,
de rikaste i Amerika, på grund af jordmån, klimat och
hjelpkällor, och derför kan man redan nu säga att Förenta
Staternas hjerta ligger inom detta väldiga område, likasom
man kan vara öfvertygad om att landets framtida utveck-
ling kommer att bli väldigare och mera storartad inom detta
centrum för amerikansk idoghet och rikedom än inom
någon annan del af republiken. Utvecklingen går i vestlig
riktning och derför kommer det ej att dröjaså alltför många
år innan de centrala staterna bli hufvudhärdar för indu-
strien, för de politiska och litterära och för handelsintres-
sena likasom de redan äro det för jordbruket, urkällan till

Anna Rönen, Ottawa, Kan., skrifver den 8 Avg. 1891:
Bältet har dragit allt ondt från min kropp. Jag kan ar-
beta med lätthet. Hufvudet, ryggen och benen äro står»
käre. Aptiten har ökats, och jag måste äta, så fort jag
stiger upp.
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och fortfarande den vigtigaste fakt m i Amerikas r'kedom.
Den mest åt öster liggande af dessa stater är

OHIO,
hvilken tydligare än någon annan åskådliggör den utveck-
ling åt vester v i ofvan antydt.

Staten Ohio gränsar inorr till Michigan och Eric-sjön,
i öster till Pennsylvania, i söder till West Virginia och
Kentucky samt i vester till Indiana. Dess areal utgör
40,760 qvadratmil och består till allra största delen af slätt-
mark, som dock erhåller omvexling genom de våglika räc-
kor af kullar, som genomlöpa hela staten. Ohio bildar
likasom en öfvergångfrån de östra bergstrakterna till den
egentliga prärien och är derför väl försedd med skog samt
eger i de delar, hvilka gränsa till Pennsylvania, rika till-
gångarpå metaller och kol, hvarjemte dess jordmån till
allra största delen är mycket fruktbar och klimatet synner-
ligen lämpligt för alla grenar af jordbruk. På grund af
dessa stora naturliga förmåner äfvensom på grund af sitt
läge näst intill de tidigt befolkade staterna i Östern, blef
Ohio föremål för utvandring och kolonisation så sna t till-
strömningen af arbetskrafter till Östern blef större än det
förefintliga behofvet. Redan under förra hälften af sjutton-
hundrataletbegynte koloniseringen af de sydostligaste de-
larna af staten, men någon egentlig fart tog densamma icke
förrän under detta århundrade, efter frigörelsen från Eng-
land. Ännu år 1840 egde Ohio icke mera än tre qvarts
million innevånare, medan antalet trettio år senare steg til
något öfver en och en qvarts million. Derefter började
emellertid den hastiga utvecklingen af staten så att befolk-
ningen under de följande tjugu åren närapå tredubblades,
medan samtidigt det allmänna välståndet steg förvånande
hastigt. Staten svingade sig snart upp till en af de ledande
på åkerbrukets område och den odlingsbara jordenblef inom
otroligt kort tid upptagen och bragt i kultur. Men i samma
mån sombefolkningen tillväxte och dess behof af allehanda
fabriksvaror ökades, begynte man egna mera uppmärk-
samhet åt industriellaförvärfskällor och en gång inne på den
vägen dröjde det heller icke synnerligt länge innan Ohio-
fabrikanter begynte tillverka varor utöfver statens eget

Då bälten sändas till Sverige, betala vi frakten, då full
betalning för bältet insändes. Tullen varierar frän kr.
2.50 till kr. 5.00.

S. O. Johnson, Galesburg, 111., Box 510, skrifver 17
Maj 1891: Jag har varit sjuk öfver ett års tid. Jag sökte
doktorer, men ingenting hjelpte, förrän jag fick bältet.
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behof samt för export till andra stater. Denna utveckling
pågår allt ännu och har redan hunnit så långt att Ohio i
vissa industrigrenar, såsom t. ex. i tillverknngen af kruk-
makare- och annat lergods samt i tillverkningen af jord-
bruksredskap och maskiner, hunnit förbi alla medtaflare.
På samma gångha också statens koltillgångar blifvit allt-
mera bearbetade så att Ohios kolgrufv or i detta nu fram-
bringa öfver tio millioner tons ypperligt kol hvarje år.
Hvilken betydelse fabriksverksamheten numera eger för
staten kan man finna deraf att värdet af de i fabriker af
olika slag årligen tillverkade varorna stiger till omkring
trehundrafemtio mil ioner dollars, medan samtidigt värdet
af all statens innevånare tilll örig såväl fast som los egen-
dom icke uppgår till mera än ungefär femdubbelt detta
belopp.

Samfärdselväsendet i staten är my eket väl utveckladt
så att hvarje distrikt genomlöpes af en eller flera jernvägs-
linier och en billg väg för försändning af både jordbruks-
alster och annat eger Ohio i sina kanaler, af hvilka den
vigtigaste och den, som mest bidragit til jordbrukets ut-
veckling är den, hvilken sammanbnder Ohio-floden med
Eric-sjön. Vid denna sjö ligger en hel räcka af hamnstä-
der, hvilka alla förmedla en större eller mindre del af statens
export till Östern. Under sommaren pågår i dem en liflig
verksamhet med lastning och lossning, hvarföre också dug-
liga karlar, som icke äro rädda för tungt aibete,alltid under
den årstid sjöfarten pågår i dem kunna räkna i å lönande
om också icke stadigvarande sysselsättning. En mängd af
såväl svenskar som finnar och norrmän arbeta hvarje år i
en del af dessa Ohios sjöstäder och mera än en har i dem
genom besparingar lagt grunden till kommande välstånd,
ehuru vi vilja tillägga att dessa utgöra undantagen. De
flesta göra nog ända på sina goda inkomster ungefär lika
hastigt som de förtjena dem.

Ohio upptäcktes först af den berömde resanden LaSalle,
antagligen omkring år 1670, och til hörde derefter till nam-
net fransmännen, hvilka år 1671 formelt togo i besittning
hela Nordvestern, men något synnerl gt inflytande på detta
väldiga område utöfvade Frankrike aldrig, lika litet som
det gjorde någonting synnerligt för dess utveckling i ett

C. H. Olson, Parish, Wis., skrifver den 14 Avg. 1891:
Jag har mottagit bältet och känner redan, att det börjar
göra god verkan. Min hufvudvärk har redan fullkomligt
försvunnit.
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eller annat afseende. Sedermera a rädde Frankrike, ge-
nom det s. k. Par serfördraget af år 1763, alla sina besitt-
ningar så långt vesterut som 111 Mississippi. Stort mera än
Frankrke gjorde icke heller England för områdets fram-
åtskridande, hvilket egentligen härleder sig från den tid-
punkt då Förenta Staternas kongress tog hand om saken.
År 1787 utfärdades den första konstitutionen, om man så
får kalla den, för Ohio, som emellertid då blott var ett s. k.
territorium. En bestämmelse i detta dokument var den att
inom Ohios område intet slafveri skulle få införas och denna
bestämning blef senare tillagdtill Förenta Staternas konsti-
tution iamt derigenom gällande för hela landet. Viddenna
tid och under flera år derefter hade statensföreta beby ggare
att utkämpa ständiga strider med indianerna, hvilka i
betydlig mån förhindrade utvecklingen och framåtskri-
dandet tills de år 1794 slogos så grundligt att de efteråt
kände sig böjde för fred. Ar 1803 blef Ohio en stat och
såsom den sjuttonde i ordningen upptagen bland Förenta
Staternas antal, hvarefter dess utveckling fortgått utan
andra störingar än de, som drabbat hela landet.

Såsom naturligt är beträffande en så gammal stat, der
jordbruket från begynnelsen utgjort hufvudnäringen, är så
godt som all jord i staten längesedan privat egendom samt
all den bästa jorden längesedan i bruk och odling. Några
utsigter till framgång för medellösa nykomlingar till Ame-
rika erbjuder Ohio derför icke i jordbruksafseende, ehuru
vi icke betvifla att personer med något kapital der som an-
norstädes kunna genom jordbruk skaffa sig en anständig
bergning. Vid malm- och kolgrufvorna likasom vid de
ständigt ökade fabrikerna behöfvas deremot årliga tillskott
af arbetare, men denna utveckling sker numera gradvis och
är alltför väl reglerad för att något myeket stort antal nytt
folk hvarje år skulle behöfvas. Icke heller Ohio kan derför
anses vara synnerligt lämpligt mål för invandrande euro-
péer i allmänhet, ehuru de, hvilka ega vänner och bekanta
inom staten, nog torde kunna räkna på arbete der, och för
den, som en gång lyckas få fast fot, erbjuder Ohio säkert en
mängd goda tillfällen att arbeta sig framåt och uppåt mot
det mål, hvilket juär det förnämsta för en och hvar utvan-
drare till Amerika — nåendet af en oberoende ställning och

Våra konkurrenter, som skjutit upp som svampar och
gjort klumpiga försök att efterapa våra bälten, ma&te gå
under genom sina underhaltiga fabrikat. Vår devis är:
"Ärlighet och rédbarhet."
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tillräckligt välstånd för attkunna uppfostra och bringa ut i
verlden det uppväxande slagtet. Hvaduppfostran beträffar
erbjuder Ohio härför likaså goda tillfällen som alla de an-
dra äldre och tätare bebygda staterna. Dess skolväsende
är väl organiseradt och skolundervisningen fri, såsom van-
ligt i Amerika.

INDIANA.
Denna stat ligger närmast vester om Ohio och gränsar i

söder till Kentucky, i vester till Illinois samt i norr till
Michigan-sjön och staten Michigan. Staten upptar en areal
af b3,809 qvadratmil, bestående uteslutande af slättland,
hvilket till största delen har verklig präriekaraktär och
endast till en mindre del är eller varit täckt af skog.

Den nuvarande staten Indiana utgjorde ursprungligen
en del af den franska kolonien Nya Frankrike och besöktes
derför redan år 1672 af jesuiterfäder. Genom denna nejd
uppehöllos under det nämda århundradet de franska för-
bindelserna mellan Mississippi och de stora sjöarna, längs
Maumee-,Wabash- och Ohio-floderna,hvilket,likasom inrät-
tandet af några handelsstationer längs denna förbindelseled,
gjorde att landet blef mera bekant än öfriga delar af den
stora Vestern. Några katolska missionsstationer, upp-
rättade och skötta af jesuiter, gjordeockså sitt till för att
sprida någon kunskap om landet, men något synnerligt
hunno de ej uträtta för dess indianbefolkning innan Frank-
rike år 1763af trädde alla sina besittningar i dessa trakter
till England. Under frihetskriget mot detta land togs
Indiana i besittning af trupper från Virginia, hvilken stat
sedermera gjorde anspråk på hela området, men afträdde
detsamma till förmån för Unionsregeringen. År 1816 upp-
togs Indiana bland staternas antal.

Ända till denna tid hade bebyggandet och odlingen af
Indiana icke tagit synnerlig fart, men under de nya, fria
lagarna och samhällsinstitutionerna begynte nybyggare i
massor strömma in så att snart nog den unga staten trädde
fram i främsta ledet bland Unionens åkerbruksdistrikt.

Varna, 111., den 9 Juli 1891.
Dr. Owen: Jag vill först tacka Gud och dernäst Dr.

Owen för hans förundransvärda bälte. Jag känner mig
nu som en ny menniska, ehuru jag är 78 år gammal.
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År 1840 hade innevånareantalet redan stigit till närmare
sjuhundratu en och i detta nu eger Indiana en befolkning
af öfver två mi honer personer, af hvilka de flesta hafva
sitt uppehä le al joidbiuket. Detta utgör allt fortfarande
hufvudnäringen i staten, hvars jord till allra största delen
är mycket fruktbar och lämplig för odling af all slags
spanmål, frukt, grönsaker och olka grässlag, hvarjemte
klimatet är mycket godt och nederbörden tillräcklig.

L tom jordbruket 1 ar på det sista årtiondet bearbetnin-
gen af de rika kollager man flerstädes inom staten upptäckt
blifvit en vigtig inkomstkälla för befolkningen. Och såsom
vanligt har tillgången påbilligt och ymnigt bränsle fram-
kallat en del industrier, hvilka under de sista åren gjort
allt hastigare framsteg.

Staten Indianas läge gör att alla de hufvudlinier, hvilka
förena de östra och vestra delarna af Unionen, måstekorsa
dess område och detta har naturligtvis haft tillföljden
jemn och hasfg utveckling af alla delar af staten, hvars
allra aflägsnaste hörn hafva täta och snabba förbindelser
med alla afsättningsorter. Lika väl försedd är staten med
skolor, ty i Indiana likasom i de andra vestliga staterna
tilldelas en del af statens jord åtundervisningsväsendet och
af inkomsterna för försåld skoljord ha bildats fonder,hvilka
äro tillräckliga för att för all framtid tillförsäkra befolk-
ningen talrika och goda skolor i hvilka undervisningen är
fullkomligt fri.

En på sätt och vis egendomlig ställning intar Indiana
genom den rika tillgångenpå naturlig gas, hvilken blifvit
använd i stor skala både såsom bränsle och som lysgas.
Storartade lager af lera, lämpande sig för tillverkning af
eldfast tegel, krukmakaregods o. s. v., samt lager af kaolin,
kalk och byggnadssten af olika slag lofva godt för framtida
utveckling af olika industrier inom staten.

Angående arbetsförhållandena gäller i det närmaste
detsamma som om Ohio. Längs den sextio engelska mil
långakust Indiana besitter råder under den tid sjöfarten
är öppenen mycket liflig \erksaml_et, vid hvilken en hel
del lösa arbetare finna lönande sysselsättning, och likaså
beböf.er jordbruket, isynnerhet under skördetiden, en
mängd aimar utöfver den vanliga styrkan. Under som-

Vi betala frakt för bälten till Sverige. Tull får emo.ta-
garen sjelf betala. Den har hittills varit emellan kr. 2.50
och kr. 5.00. Se vidare vår katalog.

Våra bälten användas nu vid vice-konungens af Indien
hof och, de som så önska, kunna å vårt kontor se synner-
ligen smickrande bref derifrån.
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marmånaderna kunna dugliga arbetare derför vanligen
finna arbete for nåoon tid i olika delar af Indiana, men
stadd i rätt stark naturlig tillväxt som befolkningen är kan
densamma möta det stadigvarande behofvet af tillskott i
arbetskrafter. På grund häraf kunna invandrande euro-
péer icke heller i denna stat såsom allmän regel räkna på
tillfällen att grunda sitt framtida oberoende. Äfven beträf-
fande blifvande farmare gäller hvad vi sagt om grann-
staten Ohio eller att den bästa jorden längesedan är under
odling och att all jord, utan så godt som några undantag
alls, står i rätt högt pris, så att endast den, som eger kapital
och som är nöjd med att blott förtjena en skälig ränta på
sina tillgångar, kan tänka på att bli jordbrukare i Indiana.

Den vigtigaste och största staden i denna stat är
Ind anapolis, som på samma gång också är> hufvudstad
samt har något öfver etthundratusen innevånare. Näst
Indianapolis komma Evansville med femtiotusen, Fort
Way ne med trettiofemtusen, Terre Haute med trettiotusen
innevånare o. s. v. En mängd olika religionssekter under-
hålla i Indiana högre låroverk och universitet.

ILLINOIS.
Den förnämsta, vigtigaste, rikaste och folkrikaste af

alla de centrala staterna i Unionen är Illinois, hvilken i
öster gränsar till Indiana, i sydost till Kentucky, i söder till
Missouri, i vester till samma stat samt till lowa, i norr till
Wisconsin och i nordost till Michigan-sjön. Statens hela
areal upptar 56,655 qvadratmil och består af ett enda, blott
af floder och låga kullar afbrutet slättland med mycket rik
jordmån.

Den första undersökningen af det område, som nu utgör
staten Illinois, utfördes på 1670-talet af fransmän, hvilka
togo landet i besittning och behöllo detsamma ända till år
1763, då det afträddes till engelsmännen. Illinois var då en
fullkomlig vildmark, utom i dess sydvestligaste del, der ett
mindre antal nybyggare slagit sig ned,och i sammatillstånd
förblef staten under Englands styrelse. Men redan 1778

J. A. Edeström, Sault St. Marie, Mich., skrifver den
4 Okt. 1891: Vill frambära min tacksamhet för ert goda
bälte. Jag har lånat det till två i reumatism sjuka män,
och de prisa det högt. En mm bror, som sökt flere dok-
torer*utan hjelp, blef frisk genom ert bälte.
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®
Fribiljetter gällande för resa
med bästa fartyg till lägsta
pris från SVERIGE, NORGE,
DAMARK och FIEAM.

De, som Önska eftersända vänner och anhöriga från Sverige, Norge,Danmark eller Finland, böra Ihågkomma, att då biljetten köpes af mig
erhållas följande förmåner:

1) Jag sänder biljetten till min agent,som underrättar den resande,
att biljett är ankommen, samt tillika när hanbör infinna sig på afgångs-
platsen föratt vara 1 tid.

2) Biljetten behålles af min agent, tills den resande anländer. Här-
igenom försäkras biljettköparen, att den resande ej kan försälja eller
på annan person öfverlåta biljetten, utan köparens och mitt med-
gifvande.

3) Vid ankomsten till Chicago möter jag mina emigranter och ser
till att de och deras saker komma ordentligt till jernvägsstationen.

4) Då de landstiga underrättar jag biljettköparen härom genom
bref eller telegram.

De biljetter, som köpas af mig, kunna årligen förnyas, och om de ej
begagnas, återbetalas penningarne, med vanlig rabatt, vid biljettens
återlemnande till detta kontor. De kunna äfven öfverflyttas på annan
person, om den, för hvilken den ursprungligen år köpt, ej är 1 tillfälle
att begagna den, då anmälan deroni göres hos mig af köparen.

De mest tillförlitliga och respektabla agenter ha vård om och befor-
dra mina passagerare. Tusentals skandinaver hafva befordrats tiU
Amerika genom detta kontor.

Som de olika linierna ej hafva samma priser, så uppmanas hvar och
en att först tillskrifva mig, då jag med omgående vill sända alla nödiga
underrättelser.

Ändringi biljettpriserna ske nu ganska ofta och somliga linier er-
bjuda stora förmåner åt skandinaviska passagerare, säljande biljetter
tilloch från flera platserför samma pris som tilloch från Göteborg.

Det år derför i hvarje biljettköpares eget intresse att köpa biljetter
af mig, då de alltid erhållas till de billigaste priser.

Som Chicago är centralpunkten för Amerikas affårslif, är det ju
klart, att hår år råtta platsen att köpa bådebiljetter och växlar, och icke
1 landsortsstäderna.

JHemsändande af peimii-gar till Sverige, Norge, Danmark
ocli Finland sker säkrast, billigast och bäst genom mig

ocli erhålleskurslista på begäran.

A^ent för alla linier.

GUS. BROBERG,
63 E. Kinzie st., Chicago, Ills., eller

GUS. BEOBEKG& CO., 293 Sibley st., St. Paul, Minn.

Owen's elektriska bälten kunna verkligen sägas vara
civilisationens budbärare. De hafva trängt till längre af-
lägsna delar än missionärer eller upptäcktsresande och de
ha gjort nytta. m

*



65

satte sig amerikanarne i besittn'ng af Illinois och efter fri-
hetskrigets slut ingick denna stat jemte grannstaterna i
öster och vester i det s. k. nordvestra territoriet. År 1809
organiserades Illinois såsom sjelfständigt territorium och
år ISIB blef detta territorium upptaget såsom stat i Unionen.

Ända till 1840-talet\ar hela norra delen af Illinois så
godt som obefolkad och obebj gd, med undantag endast af
en del jägare,fångstmän och affärsmän, h\ ilkaförnämligast
drefvo byteshandel med indianerna. Men efter denna tid
begynte den starka invandringen från ö. ter och dermed den
oerhördt snabba ut\ecklinoen af staten i alla afseenden.
Dess rika jordoch för jordbruk särdeles gj nnsamma klimat
lockade de första nybj ggarne, hvilka snart följdes i spåren
af handlande, som hufvudsakligen slogo sig ned i den vid
stranden af Michigan-sjön och mynningen af Chicago-
floden belägna staden Chicago. Ännu år 1830 bestod denna
stad endast af någrafå blockhus, grupperade omkring det
till skjdd mot indianernauppbjggda Fort Dearborn, men
sedan under förlopi et af detta år den första stadsplanen för
Chicago blifvit faststäld och dess förhållanden bragta i
ordning, började staden raskt gå framåt såsom hufvudort
för handeln i hela det nordvestra territoriet. I början hade
Chicago visst många medtaflare om denna värdighet, men i
samma mån som det omkringliggande landet blef alltmera
odladtoch bebjgdt, gjorde sig stadens gynnsamma läge
gällande såsom utförsort för landets åkerbruksprodukter
samt införselort för alla de \aror den allt talrikare och för-
mögnare vordna landtbefolkningen behöfde.

Sedan denna tid har staten Illinois' utveckling fortgått
på samma snabba sätt som staden Chicagos, så att såväl
staten som staden ni mera stå endast efter New York i de
flesta af eenden. båsom jordbruksstat torde Illinois i detta
nu stå främst inom Unionen, med ett årligt medelvärde för
dess skörd af inemot etthundrafemtio millioner dollars, ett
resultat, h.artill den omständ'gheten i betjdlig mån bidra-
git att inom hela staten knappast alls finnes någon för
odling obrukbar jord, hvai jemte densamma öf\erallt är *> al
bevattnad och nederbörden under vanliga år är fullt till-
räcklig. Men den tid är i alla fall redan förbi då jordbruket
var den största inkomstkällan i staten. Dess läge inom

Great Falls, Mont., 17 September 1891.
Dr. A. Owen: Jag var ganska hfrdt plägad af reuma-

tism och nervsvaghet men är nu alldeles återstäld. Vill
nu frambära mitt hjeitliga tick för ert utmärkta bälte.

Högaktningsfullt, Chas. Kalländer.
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kort afstånd från de rika jern- och koppargrufvorna i Mich-
igan, skogstillgången i denna stat samt i Minnesota och
Wisconsin samt derika koltillgångarna inom sjeltva Illinois
hafva alla samverkat till en utveckling af industrin, hvil-
ken är minst lika storartad som den af jordbruket. Och
denna industriella utveckling af staten har ännu endast
börjat. Chicagos obestridda plats såsom hufvudort för all
handel i Vestern gör att staden framgent ännu mera än
hittil s kommer att sjelf f lherka en del af de varor, som
densamma fördelar öfver hela det väldiga område, hvars
handel det förmedlar.

Denna handel är det som gjort att Chicago — och på
samma gång naturligtvis äfven Illinois— är bättre försedt
med jernvägsförbindelser än någon annan stat eller stad i
Unionen. Icke mindre än trettontusen mil jernvägslinier
förekomma inom Illinois och i anläggning hafva dessa linier
kostat öfver trehundratrettio millioner dollars. Utom dessa
samfärdselmedel eger Illinois en billig förbindelseled sö-
derut längs M'ssissippi-floden, vid hvilken några af dess
städer ligga, samt en ännu beqvämare väg norrut öf\ er
Michigan-sjön, hvilken genom en kanal står i förbindelse
med Chicago-floden. Chicagos hamn är derför också lifli-
gare än många hamnar vid hafskusten och värdet af de
varor, som årligen sjöledes hemtas till Chicago eller föras
derifrån, uppgårfil hundratal millioner.

Det blefve alltför vidlyftigt att här närmare beskrifva
staden Chicago och dess exempellöst snabba utveckling
från en präriby till en verldsstad, ehuru visst en sådan be-
skrifning på samma gång bättre än något annat skulle gifva
en föreställning om staten Illinois' närvarande bet> delse
samt om dess framtida utsigter. Vi vilja blott nämna att
Chicago numera har en befolkning af en och en qvart mil-
lion menniskor, att dess ofantliga parker upptaga en yta af
omkring tvåtusen acres, att dess affärsqvarter äro bland det
dj rbaraste och ståtligaste man i den väeen kan få se någon-
städes i verlden samt att dess banker visat sig höra till de
säkraste och rkaste i Amerika. Bland stadens industrier
intages ett säreget och framstående rum af slagterierna och
köttpackningsindustrin, hvars omfång kan bedömas redan
deraf att under år 1890 öf\ er fj ra millioner allenast svin i

The Owen Eleetric Belt & Appliance Co. är det största i
sitt slag i hela verlden. Vi hafva efterapare, som söka
förtjena pengar genom klumpiga biilten och klumpiga ef-
terapningar i annonser och kataloger. Det går — till en
tid.
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Chicagos slagthus förvandlades till menn'skoföda, för att
nu icke alls tala om andra djur. Tillverkningen af mjöl,
af d* tillera le oc i malt- rj eker, af j lle\äror, färdiga kläder
o. s. v. sysselsätter flera tusental aibetare och alla dessa in-
dustrier samt många andra derjemte befinna sig allt fort-
farande i mycket raskt framåtskridande.

Till följd af denna hastiga utveckling har Chicago na-
turligtvis dragit till sig arbetskrafter från alla håll och icke
minst från de europeiska in\ andrarnes led. Det finnes väl
knappast någon annan stad på jorden med en så brokigt
sammansatt, bofast befolkning som Chicago och bland
denna brokiga samling intages ingalunda det sista rummet
af nordboarne, h\ araf väl etthundratusen svenskar, noir-
män och danskar slagit upp sina bopålar i staden vid Mich-
igan-sjön.

Och icke endast i Chicago förekomma nordboar. Öfver
hela staten Illinois finnas de spridda och isynnerhet äro
svenskarne starkt företrädda så att de på flera orter bilda
flertalet af befolkningen. Invandringen af nordbor till
Chicago och Illinois öfverhufvud har emellertidpå de sista
åren något aftagit och kommer väl att aftaga alltmera, då
naturligtvis behofvet af nya arbetekrafter småningom må-
ste blifva allt mindre. Likväl torde det få anses som säkert
att de nu i Illinois lefvande skandina. erna äfven framdeles
komma att förmå landsmän att slå sig ned der och så \ ida
sådana njkomlmgar genom vänner och bekanta kunna få
bistånd i sökandet efter arbete, är derom intet att säga. Men
annars är det nogrådligast för europeiska invandrare att
icke på vinst och förlust komma till Illinois, ty just dess
snabba och storar ade framåtskridande har gjort att arbe-
tare från alla håll och kanter strömma till denna stat och
främst naturligtvis till Chicago, der derför också tillgången
på arbetare vanligen är snarare större än mindre än behof-
vet af sådana.

Utom Chicago finnes ingen egentligen stor stad i hela
staten, ehuru flera af de smärre städerna ega betydelse så-
som hufvudorterför en eller annan industri. De vigtigaste
af dessa äro följande:

Peoria, vid utlopi et af Peoria-sjön, är hufvudorten för
destilleringen af alkoholhaltiga varor af olika slag, hvar-

Miss Anne M. Nygren, 2118 Portland Place, Minne-
apolis, Minn., skrifver den 18 Maj 1891: I tre år har jag
lidit af alla slags sjukdomar, varit sängliggande öfver 5
månader, varit i stor förtviflan och lifvet syntes mig en
börda. Jag vill nu ej mista bältet för aldrig sa mycket.
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jemte inom stadens område ett tiotal jernvägshnier korsa
hvarandra så att densamma äfven har en viss betydelse
såsom handelscentrum.

Quincy, som ligger vid Mississippi-floden,har åtskilliga
olika slags fabriker. Tillverkningen af åkdon, af jordbruks-
redskap, gjutgods och möbler bildar hufvuddelen af stadens
industrier.

Kockford, liggande på bägge sidor om den lilla Rock-
floden, är en fabriksstad af mycket intresse sårskildt för
svenskar, emedan den svenska nationaliteten är den talri-
kaste i staden och eger åtskilliga af dess fabriker, hvar-
ibland de för tillverkning af skördemaskiner och andra
redskap samt pappersfabrikerna äro de vigtigaste.

Elgin, vid Fox-floden, är hufvudorten för mejerihand-
tefngen, hvilken genom kommissionshus i denna stad sän-
der största delen af sina tillverkningar ut i marknaden.

Galena, Galesburg och Rock Island äro alla trefabriks-
städer af betydenhet och alla tre äro i besittning af ett
betydande ai}tal skandinaver, hvaraf mest svenskar, bland
sina innevånare. I den sistnämda finnes derjemte en
arsenal, den största Förenta Staternas regering eger. För
Amerikas svenskar eger dessutom denna stad ett stort in-
tresse. Det är nemligen här i Rock Island som Augustana-
sj noden har sitt högg** arter, likasom sina skolor och sitt
högre läroverk, från hvilka alla de religionslärare utgått,
hvilka nu öfverallt, der svenskar slagit sig ned inom För-
enta Staternas område, äro de religiösa församlingarnas
föreståndare.

Illinois var länge en af de allra formånl'gaste stater,
der skandinaviska invandrare kunde slå sig ned, hvilket
bäst be\ isas af den mängd nordbor, som inom staten för-
värfvat välstånd och anseende. Men sjelfv a den kapital-
rikedom och folkrikhet, som numera känneteckna denna
stat, göra det för hvarje år allt svårareför nykomlingen att
få fast fot. Såsom lös arbetare kan han ännu på många
håll hafvarätt goda utsigter, och är han en skicklig yrkes-
arbetare kan han h\sa ännu bättre hopp om framg.ng,
men i det stora hela är fältet redan allför mj eket upparbe-
tadt. Ännu så länge erbjuda de mindre långt hunna sta-
terna de bä_ta utsigterna för dugtigt folk.

Elektriska bälten från The Owen Electric Belt & Ap-
pliance Co. hafva redan länge gått till Rysslands aflägs-
naste delar. Detta är en god rekommendation, dl man
vet, att ryska väldet omfattar omkring 125 millioner invå-
nare.
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MISSOURI.

Vester om den sydligare delen af Illinois ligger staten
Missouri, en af de rikaste bland Nord-Amerikas mellersta
stater och betydligt äldre såsombebj gdtoch odladt område
än Illinois, ehuru numera grundligt öf verflygladt af denna
stat. I söder gränsar Missouri till Arkansas, i vester till
Indianterritoriet samt Kansas och i norr till lowa. Statens
område upptar 68,375 qvadratmil och består till största delen
af präriland, h\ ilket i de östra delarna af Missouri är betyd-
ligt brutet genom räckor af kullar, men åt vester öfvergår i
slättmark. Egentliga berg finnas icke inom Missouri, men
i de kuperade distrikten förekomma dock mycket betydliga
metalltillgångar af olika slag. Missouri- och Mississippi-
floderna bilda utmärkta samfärdselvägar inom staten, hvil-
ken till en stor del har att tacka dem för sitt tidiga bebyg-
gande och sin raska utveckling.

Missouri tillhörde först Frankrike och utgjorde en del
af den franska kolonin Louisiana ända från år 1682, då lan-
det för den franska konungens räkning togs i besittning af
upptäcktsresanden La Salle, samt ända till år 1803,då områ-
det, i likhet med de öfriga franska besittningarna,såldestill
den nor lamerikanska republiken. Redan under den fran-
ska tiden hade den nuvarande staten Missouri blifvit delvis
befolkad och odlad af fransmän, hvilka år 1764 anlade sta-
den St. Louis och derifrån spredo sig längs flodstränderna
och vidare åt nordvest. St. Louis blef mycket snart central-
punkten f' r handeln n ed hela den amerikanska vestern
och nordvestcrn och derifrån utgingo de flesta af de expedi-
tioner och ut\ andrarekaravaner, hvilka småningom förde
kultur och civilisation ända ut till Stillahafskusten. Un-
der det amerikanska inbördeskriget var Missouri,som sedan
år 1820 f llhört staternas antal, slitet mellan de t\ å olika
partierna, hvilka till en början voro temligen jemnstarka.
Men redan innan kriget var slut hade unionspartiet i Mis-
souri fullständgt erhållit öf\ervigten så att staten med ett
betydande antal trupper deltog i det slutliga kufvandet af
sydstaterna.

De första bebyggarne af Missouris område voro, såsom
nämndt, fransmän. Till dem sällade sig sedermera engels-

John Anderson, 46 Hughart St., Muskegon, Mich.,
skrifver. Efter att ha användt bältet en tid är magen i
ordning och reumatismen har flytt. Bältet är en skatt för
den fattige.
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män, irländare och skottar samt senare tyskar och skandi-
naver i stort antal, hvarjemte en betydlig invandring egt
rum från de östra och isj nnerhet sydöstra staterna i Unio-
nen. Staten har derför också redan hunnit till ett innevå-
nareantal af öfver två och en half millioner, ett antal, som
fortfarande befinner sig i stark ökning, tack vare de rika
resurser staten eger och de många naturliga hjelpkällor,
som sätta dess innebyggare i stånd att jemförelsevis snabbt
komma till välstånd. Jordbruket är den äldsta och allt
ännu den vigtigaste näringsgrenen inom Missouri, hvars i
allmänhet bördiga jordmån och gynns mma klimatförhål-
landen tillåta odlingen af alla slags sädesväx er och frukt-
sorter, som öfverhufvud äro föremål för odling inom den
tempererade zonen. Hvete är dethufvudsakliga sädesslaget,
som odlas för försäljning, och afkastningen deraf v rderas
till bortåt tjugu millioner dollars per år. Dernäst kommer
majs, hvaraf årliga skörden värderas till ett femtiotal mil-
lioner dollars, så hafre, råg, rotfrukter, hö, tobak o. s. v.
Majs odlas mest för boskapens skull och användes i och för
gödning af såväl nötboskap som svin, hvaraf Missouri be-
sitter ett antal af öfver fem millioner. Kreatursuppfödning
och gödning äro två grenar af landtbruket, som visat sig
särdeles lönande i Missouri och hvilka derför befinna sig i
jemn och kraftig utveckling.

Detsamma gäller om tobaksodlingen, hvilken begj nt
alltmera konkurrera med denna industri i de sjdös ra,
egentliga tobaksstaterna. Likaså har fruktodlingen nått
en betydlig utveckling under det senaste årtiondet så att de
finnas, hvilka påstå att Missouri ännu kommer att göra till
och med California äran stridig såsom Förenta Staternas
förnämsta fruktdistrikt. Äpplen,päron, plommon, körsbär,
drufvor af allehanda slag, persikor, aprikoser, fikon o. s. v.
trifvas väl och gå ypperligt i Missouri, som till och med
besitter sex särskilda varieteter af vilda, amerikanska druf-
vor. Klimatet, hvilket utmärker sig för mycket stark hetta
under sommaren och stark köld under vintern, är särskildt
lämpligt för odling af frukt samt gjnnsamt för vinkultur,
h\ arför äfven dessa industrier hafva utmärkta framtidsut-
sgter i Missouri. Inalles stiger värdet af de årligen fram-
bragta jordbruksprodukterna till omkring etthundra millio-

När Amerikas största svenska tidning, "Sven ka Ame-
rikanaren," har falt sådana yttrand-n om The Ow n
Electric Belt & Appliance Co., s m återfinnes i denna bok,
bör det vara en borgen att svenskar bli väl behandlade af
oss.
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ner dollars, medan värdet af statens farmer uppskattas till
bortåt fyrahundra millioner och värdet af husdjuren till
ungefär en fjerdedel deraf. Då man besinnar att dessa
oerhörda summor frambragts uteslutande genom odling af
jorden kan man få en föreställning om huru lönande denna
affär varit och är inom denna stat.

Näst efter jordbruket intages främsta rummet bland
staten Missouris näringsgrenar af grufdriften, hvilken om-
fattar såväl jern som bly och kol, hvarjemte koppar och
zink förekomma på många ställen och kobolt samt nickel
på några få. Kolfälten i Missouri upptaga en yta af öfver
åttatusen qvadratmil och tillgången på jernmalmeraf ovan-
ligt god beskaffenhet är så godt som outtömlig. Ingen
annanstädes i verlden har man funnit sådana massor af
nästan rent jern som i Missouri. En del malmer innehålla
mera äntvå tredjedelar rent jern, hvilket är en ovanligt hög
procent,och andra äro mera fria från fosfor och öfriga förore-
ningar än några andra kända malmsorter. På grund häraf
är det alldeles tydligt a t jernindustrin i Missouri har en
ofantligt stor framtid att \ anta. Ännu har bearbetningen
af jerntillgångarna icke nått någon synnerligt stor utveck-
ling, men i samma mån som Förenta Staternas befolkning
tillväxer och förbrukningen af jern ökas är det klart att
äfven Missouri kommer att utveckla sin jernindustri.

Äfven bly finnes i ofantliga mängder inom staten, der
många millioner pounds af denna metall blifvit produce-
rade, och allting talar för att stora framsteg ännu komma
att göras också inom denna handtering. Koppar- och zink-
fynden haförst på de senare åren, egentligen sedan flera
jernvägslinier blifvit bygda, begynt bli föremål för mera
uppmärksamhet och komma troligen äfven att gifva upp-
hof åt enrätt betydlig industri inom den närmaste framti-
den. Lägg härtill stora tillgångar på lera, egnad för
fabrikationen af eldfasta och andra tegel, samt tillvaron
inom staten af marmor-, kalk- och sandstensbrott, från
hvilka massor af byggnadssten årligen försändas till andra
orter, så inses noggrant huru många och olikartade
tillfällen till förtjenst Missouri erbjuder dugliga arbetare.
Med så många i raskt framåtskridande stadda industrier är
det klart att ett rätt betydligt tillskott af arbetare behöfves

A. P. Danbom:, Stan ton, lowa, skrifver 5 Juni 1891:
Dr. Owen: När min hustru burit det bälte, som pastor
Ostling sände efter, upphörde den matthet, sömnlöshet
och hjertklappning, hvaraf hon varit besvärad i 10 års
tid....
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hvarje år och deitillkommer behofvet af extra arbetskraft
för jordbruket under hela den tid af året sådana arbeten
pågå. En hel del invandrare kunna derför räkna på arbets-
förtjenst inom denna stat, ehuru de visst der ha att utstå en
ofta nog så obehaglig täflan medsydstatsnegrer,hvilka i all-
mänhet åtnöja sig med lägre dagspenning än hvita arbetare.

I allmänhet äro utsikterna för alla kapital saknande
jordbrukare icke synnerligt lockande i Missouri, der jord
af god beskaffenhet sjelfallet icke mera står att fås gratis
eller tillmycket billigt pris, men för den som vill arbeta ett
par år och derunder småningom lägga ihop en grundplåt,
erbjuda sig alltid tillfällen att förvärfva jord till sådantpris
att hans framtid såsom landtbrukare är betryggad. Huf-
vudströmmen af invandringen går icke numeratill Missouri
och derförfinnes icke heller någon orimlig efterfi ågan på
jord så att p_isen skulle stå oskäligt högt.

Villebråd af olika slag, både hår- och fjädervildt, före-
kommer så ymnigt inom staten att t. ex. hjortkött en tid på
hösten vanligen icke står högre i pris än godt oxkött och
stora massor prärihöns samt vaktlar skeppas årligen till
andra stater, hvarjemte harar finnas i sådan myckenhet att
de i en del trakter anses såsom en verklig landsplåga. Äfven
fisk af många olika slag förekommer i mängd inom Mis-
souris vattendrag, i sin mån görande det lättare för nybyg-
garen att slå sig igenom de första åren, som alltid äro de
svåraste.

Den förnämsta staden i staten Missouri är St. Louis,
hvilken räknar sina anor ända från år 1761. Staden är huf-
vudorten för handeln lika väl somför industrin inom staten,
hvarjemte densamma utgör en vigtig fördelningsplats för
varor afsedda for de sydvestra unionsstaterna likasom en
uppsamlingsplats för deras produkter af olika slag. Förut
var St. Louis genom sitt läge nära sammanflödet af Mis-
souri- och Mssissippi-floderna den vigtigaste handelsplat-
sen i hela Vestern,men sedan de stora jernvägsbjggnaderna
utförts öfvergick den ledande ställningen till ChicagOy hvil-
ken sedan dess öf\erflj glat alla andra städer i Vestern.
Småningom har dock äfven St. Louis kommit i åtnjutande
af allt bättre jernvägsförbindelser med andra orter och bör
derför nog kunna räkna påen stor utveckling för framtiden,

I Herr Herman Swanson, förste man i The Owen Elec-
tric Belt & Appliance Co. hafva skandinaver den bästa
borgen, att de bli väl och hederligt behandlade.

Annonskostnaderna för The Owen Electric Belt & Ap-
pliance Co. stego under året 1891 till 120,000 dollars. Der-
af kan man sluta sig till affärens storhet och gedigenhet.
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äfven om staden måste lemna alla tankar på täflan med
Chicago.

Undervisningsväsendet i Missouri är lika väl utveckladt
och handhaf\ es med samma liberalitet, som i öfrigct vestra
stater, hvarför i detta hänseende invandrare till staten
hafva så godt som intet öfrigt att önska.

lOWA.
Rätt vester om den nordliga delen af Illinois, emellan

Mississippi- och Missouri-floderna, ligger lowa, hvars areal
af 55,045 q. adratmil utgöres af uteslutande rikt prärieland.
I norr gränsar staten till Minnesota, i öster till Wisconsin
och Illinois, i söder fil Missouri samt i vester till Nebraska
och South Dakota.

lowa tillhörde ursprungligen Sioux, Sac & Fox och
lowa indianstammarna, men togs jemte hela det öfriga
nordvestra området i besittning af Frankrike, som seder-
mera sålde detsamma jemteLouisiana åt Förenta Staterna.
Till en början blef lowa likasom hela det område, som
ligger vester om Mississippi och norr om Missouri,samman-
slaget med Michigan till ett territorium, men år 1838 blef
lo\*. a förklaradt för ett särskildt territorium, sedan det-
samma en tid hört till Wisconsin. År 1846 blef territoriet
lowa en stat.

Huru hastigt denna stat sedan utvecklat sig framgår
bäst deraf att de första h\ita nybjggarne bosatte sig vid
Mississippi-floden inom lowas område först så sent som år
1833. Redan sju år derefter hade staten emellertid en be-

folkning af fjratiotretusen personer,trots det att indianerna
ingalunda godvilligt utrymde sitt land åt de hvite, utan
tvärtom med stor förbittrng kämpade mot dem. Selan
rödskinnen blifvit besegrade och utdr'fna ur staten ström-
made kolonister i massor dit, och ända sedan den tiden har
lowa stadigt g\tt framåt så att statens befolkning nu upp-
gå!, till nära två millioner menniskor, hvilka på jemförel-
sevis få undantag när lefva af jordbruket.

Gladstone, Mich, 30 Maj 1891.
Dr. Owen: Sistlidne April led jag af häftiga smärtor i

hufvudet, troligen neuralgi. Inga doktorer hjelpte. Jag
försökte ert bälte; det lyckades öfver all förväntan

Högaktningsfullt,
Box 102, John Erickson.
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Staten lowas jord är ofantligt r'k öfver hela dess om-

råde, men fruktbarheten är dock bety d igt större i den ö tra
delen af staten. Detta beror derpå att den vestligaste delen
icke har fullt tillräcklig nederbörd, hvaremot den östra i
detta afseende är betydligt bättre lottad. Oaktadt detta
förhållande är dock jordens afkastning äf\en i vestra lowa
mycket stor, tack vare den ypperliga beskaffenheten af
sjelfva jordmånen. Majs är det förnämsta sädesslaget i
staten, dernäst kommer hvete, sedan råg, hafre, korn o. s. v.
Hela värdet af skörden uppgårper år till inemotetthundra-
trettio millioner dollars.

Äfven i lowa förekommer stenkol i stora massor och då
staten i likhet med alla de andra präristaterna är mycket
skogsfattig så bearbetas stenkolslagren i stor utsträckning,
förseende jordbrukarne med billigt och utm"rkt bränsle.
Af andra industrier bedrifves inom staten endast grufdrift
och är det s. k. galenamalm, som brj tes i kalkstensklip-
porna längs öfre Mississippi samt vid smältning lemnar bly.
Fordom var denna industri af betydligt större vigt, men
fortgår allt ännu och lemnar ett rätt vackert utbyte.

Samfärdselvägar eger low a i sina bägge gränsfloder,
hvilka båda två äro segelbara, men då båda utfalla i Mexi-
kanska bugten och hufvudafsättningsorterna för alla slags
åkerbruksprodukter ligga åt helt annat håll användas jern-
vägslinierna mest för forslande af varor. Inom statens
gränser finnas banor af en sammanlagd längd af öfver åtta-
tusen mil och deribland ett par af de stora linierna, som gå
ända ut till Stillahafskusten, så att lowa äfven i d tta
afseende är mycket väl lottadt.

Så rik jordsom lowas ligger naturligtvis icke obrukad,
utan tillhör nog allra största delen, ifall icke till och med
allt deraf, enskilda personer och bolag, men under full
odling är all lowas jordännu icke och den del, som bebru-
kas, är ännu i stor utsträckning underkastad ett allt annat
än i allo förnuftigt jordbruk. Allt ännu bedrifves nemligen
på stora sträckor uteslutande sädesodling år in och åfr ut
och hvarje jordbrukare vet att ingen jord i verlden, den må
vara huru rik som helst, kan i längden lemna lika goda
skördar af ständigt samma sädesslag. Man måste genom
omvexling af de växter man odlar lemna jorden tillfälle att

Vi kunna inom kort känna det goda medvetandet, att
Owens elektriska bälten trängt till alla europeiska länder
och vunnit insteg, der allt amerikanskt anses som hum-
bug. Det goda medför sin egen belöning.
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utveckla sina bästa krafter, det vet numera hvarje bonde i
Europa, ni ni Amerika är insigten derom ännu mjcket
litet spridd bland jordbrukame och derför står deras bo-
skapsskötsel också ännu på en i föihållan^e till det öfriga
jordbruket ganska 1 g ståndpunkt. Så ocl så i åkerbruks-
staten lowa, der farmarne icke underhå la stort flera kor
än hästar och andra dragare, som äro nöd\ ändiga f "r jor-
dens bebrukning. Att under sådana förhållanden och med
den bristfälliga gödsling, som tillföljd deraf kommer jorden
till del, denna icke kan lemna fullt så rika skördar som med

annan slags bebrukning, är klart, och derför är det tem-
ligen troligt att jordbrukare, som ega något kapital så att
de kunna köpa jord, kreatur och redskap utan att belasta
sig med skulder, kunde skapa sig en god ställning inom nu
ifrågavarande stat. Men tillaggas må också genast a t det
här anmärkta förhållandet för hvarje år som går blir allt
mindre i ögonen fallande, ty lo*>\ as jordbrukaie ha börjat
inse att de måste bj ta om metod för att få största möjliga
utbyte af sin jord. Numera spridas kreatursskötseln och
mejeril andteringen ganska hastigt och då man vet huru
snabbt allting går i Amerika, kan mantrjggt förutsäga att
redan inom några få år utsigterna för nj kon na jordbru-
kare, om de också ega kapi al, skola vara slut i lowa lka-
som i de flesta andra af de mera framåtskridna staterna.

Huru som helst äro sådana nykomlingar,som ega medel
att köpa jord och allt hvad dertill hör, så fåtaliga undantag
att det knappt lönar tala om dem. Och för vanl ga arbetare
erbjuder lowa endast under den hårda arbetstiden på som-
maren tillfällen till arbetsförtjenst. Derem t torde handt-
verkare, som lyckas komma till riktig plats, haf.a rätt
goda utsigter i denna stat likasom i alla nejder, bebodda af
en talrik och välmående landtbefolkning.

Härmed komma vi till en af de nordligare staterna i
den mellersta gruppen och en, som är af långt större bety-
delse för invandrare från norden än de föregående.

J. A. Sjöblom, Altamont, Florida, skrifver den 1 Okt.
1891: Jag kan ej längre underlåta att frambära min tack-
samhet för den hjelp bältet gifvit mig

Mat. Sarin skrifver den 7 Sept. 1891 fr°n Silver Plume:
Ert bälte är den bästa och billigaste medicin, som en fat-
tig arbetare kan förskaffa sig.
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MICHIGAN.
Ingen af Unionens stater har en så oregelbunden form,

som Michigan, hvilken i sjelfv a verket består af tvänne sär-
skilda halföar, så olika till sin natur, sin jordmån och sitt
klimat att de rätteligen b' ra beskrifvas h\ ardera för sig.
Den sydligare s. k. Nedre halfön begränsas i vester, norr
och öster af sjöarna Michigan, Huron, St. Clair och Eric
samt af St. Clair- och Detroit-floderna och i sö ler af sta-
terna Ohio och Indiana. Inalles eger staten Michigan en
utsträckning af 58,915 qvadratmil, hvaraf större delen faller
på den Nedre halfön. Dennas jta stiger småning m från
sjöarnas stränder mot det inre, men utan att någonstädes
nå en större höjd än sexl*undra fot öf\er vatten, tan. Ur-
sprungligen \ar hela den nedre halfön täckt af skog, som
endast här och der afbröts af någon mindre präri eller af de
talrika små insjöames vatten. Numera kr hela den s.dli-
gare delen af denna halfö — den, som bäst lämpar sig för
jordbruk — rödjad från skog och har ut\ ecklat sig till ett af
Förenta Staternas bördigaste och rikaste jordbruksdistrikt,
der isynnerhet fruktod ingen under de sista årfondena
visat sig synnerligen lönande. Här inom en af denordligaste
staterna i Unionen trifv as nemligen alla slags fruktträd
alldeles ypperligt, och det icke allenast de härdigare frukt-
sorterna utan sådana som persikor, aprikoser, drufvor, ja,
till och med fikon. Orsaken till denna egendomlighet i
södra Michigans klimat är den att de storasjöarna,af hvilka
t. ex. Michigan-sjön aldrig tillfryser, mildra inflytandet af
de iskalla vindarne från norr, nordvest och vester så att
temperaturen hela året rundt håller s'g jemförelsevis hög
samt framför allt jemn. Rätt vester- och rätt österut från
dessa nejder i Michigan inträffa mycket högre både värme-
och köldgrader än der, hvarföre äfven sådana skördar af
olika slags växter som i Michigan i staterna öster och vester
derom icke kunna påräknas. Den vigtigaste produkten i
Michigan är likvisst hvete så att staten en tid till och med
intog allra främsta platsen bland de hveteodlande områ-
dena i Unionent åtminstone hvad afkastningen per acre
beträffar. Numera är Michigan öfverflj gladt af flera bland

Läs i vår katalog, hvad "Svenska Tribunen" i Chicago
säger om oss. Dess yttrande ber vara öfvertygande, enär
tidningen länge varit den mest framstående och pålitliga
tidning iAmerika.
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de nyare hvetestaterna, men allt ännu intar staten ett myc-
ket framstående rum äfven i detta hänseende.

Den nordl'ga delen också af den nedre halfön eger ännu
en massa skog så att sågindustrin inom staten, betraktad i
dess helhet, är den vigtigaste inom någon stat i Unionen,
den nya staten Washington måhända undantagen. Då
Michigan dessutom i sina mycket talrika floder, åar och
bäckar eger beqväma flottleder från snart sagdt alla trakter
ut till sjöarna samt dessa erbjuda beqväma och lätta till-
fållen till vidare transport af virket, är det tydligt och klart
att skogsafverkningen och sågindustrin i allmänhet måste
vara synnerligen gifvande affärer inom denna 3tat. Icke
mindre än två tredjedelar af allt det virke, som säljes i
Chicago, New York och Philadelphia samt Boston, kommer
från Michigans skogar och icke mindre än tjugutusen män
äro sysselsatta inom denna affär i denna enda stat. Bland
dennahärskara af arbetare finnes ett mycket stort antal
nordbor, mest törhända finnar, men äfven svenskar och
norrmän i massor. Och så länge skogarna i Michigan räcka
till kunna nordborna vara öfvertygade om att framför alla
andra der finna arbete, ty det är hårdt, tungt arbete, sådant
som inga andra i längden kunna uthärda lika bra som män-
nen från Norden. Men det är lönande arbete derjemte och
många äro dehem i Amerika, som grundats och uppbyggts
med besparingar från Michigans skogar.

Näst skogs- och timmeraffärerna i vigt komma jern-
grufvorna, hvaraf Michigan eger ett öf verflöd, enkanner-
ligenpå Öfre halfön. Det hade länge varit kändt attbergen
i denna ogästvänliga, klippiga och kalla trakt innehöllo
jern, men icke förrån omkring år 1860 blef det kändt att
jernförekom i ofantliga massor samt af allra yppersta be-
skaffenhet. Då började en snabb utveckling af dessa gruf-
vor så att redan för tio år sedan utbytet af Michigans jern-
grufvor i penningevärde öfversteg Pennsylvanias och
numera stiger värdet af det jern, som årligen frambringas i
staten Michigan, till bortåt trettio millioner dollars.

Äfven vid grufarbetet, som också är tungt arbete, ha
tusental nordbor vunnit anställning och vid de många
smältverken samt andra förädlingsverk för jernmalmen
arbeta likaledes svenskar, norrmän ocn finnar i stort antal.

Jordan, Scott Co., Minn., Mars 3, '92.
Dr. Owen: Förtiden sommar köpte jag ett af edra No.

3 bälten, och det har gjort mig mycket godt.
Högaktningsfullt,

Box 111. A. Janson.
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Omsättningen åf arbetare i sådana industrier är alltid tem-
-1 gen tor och de fl sta n koml ngar af andra nationer
äro i rege n icke syn e gt böjda för att söka sig till de
trakter, der 11_ ng a och gröfs£a arbetet förrattas, hy ar-
för det är kla t a t för en lång f d framåt jerngrufvorna i
Michigan erbjuda goda arbetstillfällen för den som inte är
rädd att arbeta dug igt.

Vidare eger Michigan en mycket rik tillgång på koppar
i grufvorna på den udde, som norrut sk'uter ut i Superior-
sjön från den öfre h lfön, hvilken också på tre sidor om-
gifves af Super or-, Huron- och Mich gan-sjöarna samt i
vester gräas. r till staten Wisconsin. Det märkligaste med
dessa koppargrufvor i Michigan är att de icke såsom alla
andra sådana innehållakopparmalm, eller koppar blandad
med andra ämnen, utan erbjuda så godt som kemiskt ren
metall, hvilken enda t behöfver skiljas från sitt omhölje af
sten för att vara färdig för handeln. Den största af dessa
grufvor ligger i Calumet och denna ensamframbringade för
nio å tio år sedan en åttondedel af all koppar i verlden.
Metallens beskaffenhet är derjemte synnerligt god och ut-
märker sig för en ovanlig grad af seghet, hvilket också gör
att Lake Supenor-koppar är mycket eftersökt af alla fabri-
kanter af gevär patroner, samt betalas med högre pris än
annan sådan vara. Allenast den n ttobehållning, som för
några år sedan utbe ålades af koppargrufvebolagen i Michi-
gan steg till nära tre millioner dollars, hvilket i sin mån
ger en föreställning om storleken och betydelsen af denna
industri.

På de senaste åren ha äfven saltgrufvorna i denna stat
utvecklats högst betydligt så att utbytet af dem också i
värde öfversfger afkastnn o en af denna affär i hvilken som
helst annan amerikansk stat. De saltförande bergen täcka
en yta af icke mindre än åttatusen qv adratmil, hvarför man
tryggt kan förutspå att också denna industri har en mycket
stor framtid för sig och under de närmaste åren kommer att
utvecklas betydligt, sålunda gifvande tillfälle till god
arbetsförtjenst åt tusental arbetare, som nu äro sysselsatta
på annat håll— eller som alls icke ännu anländt fll Ame-
rika och Mchigan.

Intyg på intyg af mången gång rent af hjertrörande
slag insändas dagligen till Dr. Owen till tack för den ver-
kan bältena göra. Kunna våra efterapande konkurrenter
säga sa?
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Stenbrott, gipslager, kalksten o. s. v. finnas i så godt

som outtöm ga mängder i olika delar af staten och bearbet-
ningen af dem ökas i utsträckning för hvart år som går,
lofv ande en ännu mycket större industriell framtid än för
närv ärande åt den unga staten. Kol deremot har hittills
icke upi täckts i Michigan annat än af temligen tarflig
beskaffenhet, hvarför också Pennsylvania- och Ohio-kol
impoi teras till smältverken. Af sämre kol finnas deremot
ofant gamassor och omöjligt är det inte att bättre sådant
ännu kommer att påträffas, i hvilket fall jernindustrien
inom staten komme att undergå en fullständig omhvälfnjng
samt inom kort skulle komma att öfverträffa allt hvad nå-
gon trakt i verlden hittills i detta afseende åstadkommit.

Silfv er- och guldmalmer ha äfven påträffats på olika
ställen samt blifvit föremål för brytning, men hittills torde
ingen annanförtjenat synnerligt derpå ån aktiemånglarne.

Omgifvet af sjöar på alla håll som Michigans område
är, är d t naturligt att fisket skall vara en betydande in-
komstkälla för befolkningen. Så är också fallet och värdet
af den årligen längs Michigans kuster fångade fisken upp-
g r till storartade summor, medan tusental menniskor
medelbart eller omedelbart hafva sin utkomst af denna
näring. Högst gynnsamt för fiskerierna likasom för frukt-
odlingen, grufhandteringen o. s. v. äro lättheten,billigheten
och snabbheten hos Michigans samfärdselleder. Längs
kusterna ligger enrad af ypperliga hamn-och tilläggsplatser
för fartyg, vattendjupet är öfverallt tillräckligt för de stör-
sta sådana och från<Let inre af landet utfalla talrika större
och mindre floder i sjöarna, de flesta af dem på ett eller
annat sätt benyttade i handelns och samfärdselns intresse.
Dessa billiga vattenkommunikationer hafva naturligtvis
bidragit också till en sund och förnuftig utveckling af jern-
vägarna, hvilka genom konkurrensen tvingas att iakttaga
en viss måtta i sina priser,medan möjligheten att per fartyg
transportera såvälkol till grufvorna, som färdigt jern der-
ifrån allena för sig gjort mera för utvecklingen af jernhand-
teringen i staten Michigan än troligen alla andra omstän-
digheter tillsammans.

Märkvärdigt nog dröjde det emellertid ganska länga
innan denna af naturen så rikt gynnade stat blef föremål

Strandburg, S. D., 18 Maj 1891.
Dr. Owen: Jag har nu begagnat edert No. 4 bälte och

jag finner mig vara alldeles frisk, hvilket jag"förut aldrig
tänkte mig kunna blifva. Med aktning,

Axel Dahlberg.
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för sfirre uppmärksamhet från den öfriga verldens sida.
De första resenärer, som närmare undersökte staten, voro
franska missionärer — jesuiterfl i r och till de franska
besittningarna räknades M chigan ända fils föreningen
med den nordamerikan ka Unionen, men icke ens denna
förening var fil en början i stånd att åvägabringa en star-
kare invandring och deraf följande utveckling af områdets
naturliga rikedomar. De första undersökningar, som af
unionsregeringen föranstaltades synas ha inskränkt sig
endast till den sydöstligaste delen af staten,hvars låglåndta
och sumpiga natur ingalunda ingafförhoppningar om något
synnerligt mycket bättre längre inåt landet. Under en
följd af år gick strömmen af invandrare förbi Michigan
längre vesterut och först sedan området i närmare femtio
års tid hört till Unionen begynte de oriktiga föreställnin-
garna om Michigan skingras och sedan dess har sta en gått
särdeles raskt framåt.

Sammanfatta vi nu hvad som ofvan blifvit sagdt om
denna stat finna vi att densamma erbjuder nykomna euro-
peiska arbetare flera och mera vexlande utsigter än de
flesta andra. Skogs- och grufarbetare, fiskare, jordbruks-
arbetare, bruksarbetare och handtverkare af olika slag
behöfvas årligen i stort antal i Michigan. Och tilliöljd
deraf att klimatet i statens nordligaste del ingalunda hör
till de mildaste hafva hittills invan lrare från Europas syd-
ligare delar, hvilka invandraie egentligen äro de, som bragt
arbetslönerna att sjunka i alla trakter, der de nedsatt sig i
större antal, i mycket ringa utsträckning dragit sig till
Michigan. Den hufvudsakliga delen af de arbetare, som
strömmat dit havarit nordbor och föga troligt är att arbets-
gifvarne i Michigan, sedan de en gång lärt sig uppskatta
den nordiska härdighe+en, uthållighetenoch kraften, skola
befinnas böjda för att i större skala anlita andra arbetare.

Michigan är en lämplig stat för nybegynnare att samla
något litet kapital, hvilket med nykterhet, sparsamhet och
arbetsamhet icke alls är svårt och för den, som lyckats häri,
erbjuda de uppåtgående näringarna i staten många och
goda tillfållen att göra sådana små kapital fruktbringande.
Men någon särdeles gynnsam trakt för dem, som ämna slå
sig på jordbruk, är Michigan föga numera. Den bättre

Minneapolis, Minn., 22 Mars 1892.
Dr. Owen: Ert No. 4 bälte har gjort m'g mycket stor

nytta. Jag led af reumatism och ryggvärk, men så fort
jag började begagna bältet, blef jag bättre.

Fred. Johnson.
St. Louis House, 409—411 4th St. South.
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jorden är längesedan upptagen öfverallt i de sydligare, för
åkerbruk bäst lämpade delarna af staten och längre norrut,
der stora sträckor jord ännu finnas att få på lätta vilkor,
äro först och främst hvarken jordmån eller klimat så goda
som i flera andra stater och drabbas dessutom ny*byggaren i
regeln af ett drygt rödjningsarbete, då största delen af så-
dan billig jord i tiden varit betåckt med grof skog, hvars
stubbar och rötter finnas qvar. I andra delar åter finnes
skäligen god, delvis till och med y-pperlig, jord ännu att få,
men endast mot betalning af pris,hvilka äro noga afpassade
efter landets läge och bördighet. Sådan jord kan nog löna
sig att köpa, ifall köparen har medel tillräckl'gt för att ic ve
sätta sig i alltför stor skuld, men sådana köpare höra nog
till undantagen bland nykomlingar.

En antydan om att förhållandet är sådant som vi här
nämt eller rättare sagdt ett bevis derför lemna alla de
personer, hvilka hvarje år, efter att i Michigan ha samlat
något, lärt sig något af landets språk samt till en viss grad
satt sig in i förhållandena, draga längre vesterut och der
slå sig ned såsom jordbrukare. Den tid kommer nog ännu
då också de mindre förmånliga trakterna i Michigan kom-
ma att upptagas och odlas, men ännu så länge har den
medellöse, eller på sin höjd blott med ringa medel för-
sedde, bättre utsigter till framgång i andra trakter, för så
vidt han besluter sig för att bry ta sin väg i Amerika såsom
jordbrukare. Och hvad man än kan anmärka mot jordbru-
ket såsom yrke, är det säkert att den, som med allvar egnar
sig deråt, i Amerika kan räkna på att med tiden nå sitt mål
— oberoende och välstånd.

WISCONSIN.
Omedelbart vester om Michigan-sjön samt norr om

Illinois ligger staten Wisconsin, hvilken i vester gränsar
till lowa och Minnesota samt i nordost till Michigan. Wis-
consins utveckling har äfven egt rum under de sista femtio
åren, ehuru områdetredan år 16_4 besöktes af den första
hvita mannen. Under de följande åren företogos flera un-

Worthington, Minn., 3 Sept. 1891.
Dr. Owen: Härmed min hjertliga tacksamhet för den

hjelp, som edert bälte beredt mig för mitt svåra giktli-
dande. Gud vare tack, som gett er denna förmåga.

Med högaktning, Mrs. Nils Erickson.



82
dersöknings- och uppläcktsexpeditioner till de nejder, som
nu upptagas af Wisconsin, men endast pelshandlare begag-
nade sig för en lång tid framåt af de gjorda upptäckterna.

Wisconsin likasom de öfriga nordvestra staterna under-
lydde först Frankrike, men kom sedermera under engelskt
inflytande samt förenades till namnet med Förenta Staterna
år 1783, ehuru England ännu ända till år 1812 styrde och
stälde med staten efter behag. Vid denna tid räknades
Wisconsin fil territofet Illinois, sedan detsamma intill år
18 9 hört till territoriet Indiana. År 1818förenades Wiscon-

sin med Michigan och aderton år derefter bildades af detta
område ett s "rskildt territorium. Ända till denna tid hade
pels- och by teshandeln med indianerna samt bearbetning i
liten skala af några blygrufvor i sydvestra delan af staten,
en bearb tning, som redan bröjats af indianerna, utgjort
hufvudnäringarna i Wisconsin, som derför ännu då det-
samma blef ett särskildt territorium knappast egde mera än
femtontusen invånare. Men redan fyra år senare hade
befolkningen sfgt till mer än dubbelt denna siffra och
se lan de s har ökningen likasom utvecklingen af statens
naturliga rikedomskällor fortgått lika raskt som oafbrutet.

Ett af de kraftigast verkände medlen för att draga in-
vandrare till Wisconsin har len politik utgjort, som redan
tidigt inslogs af dess regering, eller försäljningen på billiga
vilkor af jord åt en och hvar, som ville slå sig ned såsom
farmare. Europeiska invandrare drogos på <_etta sätt i
stora massor till den nya staten,hvilken år 1848 såsom sådan
intogs i Unionen, så att i detta nu i det allra närmaste en
tredje lel af Wisconsins, till öfver en och en half million
uppgfentle, befolkning utgöres af personer födda utom
Förenta Statemes område. Af dessa äro inemot sjuttio-
tusen af skandinavisk härstamning och hafva skandina-
verna bildatflera kommuner, i hvilka knappast några in-
vånare af annan nationalitet alls förekomma.

Ursprungligen var hela norra delen af Wisconsin be-
täckt med skog, medan i den sydligare delen sträckor af
öppen prärimark förekommo. Dessa senare äro numera i
regeln bragta under odling och odlingen tränger allt fort-
farande fram i timmerl uggarnes spår. Öfverallt inom
staten förekomma sjöar i mängd och likaledes en hop floder

Herr Herman Swanson, förste man, näst Dr. Owen, i
dennes storartade affär, har vunnit popularitet öfver hela
verlden genom sin förbindelse med The Owen Electric
Belt & Appliance Co.
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Och smärre vattendrag, längs hvilka en betydande timmer-

flottn'ng hvarje år eger rum. Ty timmer- och skogsindu-
strin i allmänhet intagerallt ännu ett af de mestframstående
rummen, i Wisconsins hushållning så att i sjelfva verket
endast staterna Pennsylvania och Michigan i detta afseende
stå högre. Jemte denna industri hafva också andra under
de senare åren börjat vinna allt större utsträckning inom
denna stat så att numera många tusental personer lefva der
såsom fabriksarbetare. Tillverkning af jern och jernvaror,
af lädervaror, af åkdon,af papper, af ylle- och bomullsvaror
o. s. v., samt framför allt af öl, går framåt med mycket
snabba steg så att värdet af dessa varor redan nu öfverstiger
trettiosex millioner dollars om året, medan värdet af de år-
ligen t llverkade trävarorna uppgår till öfver tjugusju mil-
lioner dollars och värdet af det mjöl, som inom staten för-
males, sfger till närmare fjorton millioner. Den ymniga
tillgången på vattenkraft har i mycket hög grad underlättat
utveckla i let af fabr ksverksamheten och då sådan ännu i
mängd står till buds kan man med säkerhet förutsäga att
Wiscons'n äfven i detta hänseende har en stor framtid att
förvänta.

Jerngrufvor s mt grufvor ur hy ilka zink och bly vinnas
utgöra vidare en at statens tillgångar och voro ännu för en-
dast ett tiotal år sedan af så stor betydelse att Wisconsin
var den sjette i ordningen blan 1Unonens jernproducerande
stater. Senare har utby tet af dessa grufvor något minskats
men 1 ar på de allra s' ta åren, tack vare upptäckten af nya,
gifvandemalmstreck, ånyo tilltagt i rätt betydlig mån.
Stenbro t af olika slag, ur hvilka delvis rått dyrbar bygg-
nadssten i betydl tta mängder brytes,samt gifvande fiskerier
vid kusterna af Michigan- och Superior-sjöarna samt i de
otalga vattendragen i det inre af staten utgöra vidare in-
komstkällor, som alls icke äro att förakta.

Men den hufvudsakliga näringen i Wisconsin är dock
allt ännu jordbruket och främst inom dettamajs- och hvete-
odlingen, hvarjemte äfven hafre odlas i stora massor lika-
som rotfrukter och hö, hufvudsakligen för att fy Ila behofvet
i Chicago. Arten af den jord, som Wisconsin har att er-
bjuda landtbrukare, är högst olika i olika delar deraf.
Längst i sydvest förekommer en kalkhaltig jordmån, hvil-

Henning, Minn., 15 Maj 1891.
Dr. A. Owen: Da min hustru började begagna det bäl-

te ni sände mig i Januari kunde hon knappast gå öfver
golfvet. Hon är nu emot all förväntan frisk.

Högaktningsfullt, Henry Johnson.



84

ken i regeln är särdeles fruktbar, näst denna kommer en
trakt af hutvudsakligen lerjord, som också v anligen är af
god beskaffenl et,och sist f( rekommer en hop sandjord, som
deremot ingalunda ger några särdeles ypperliga skördar.
Vidare varierar jordmånen betydligt också i samma trakt
så att densamma i dalsänkorna och längs stränderna af
vattendragen kan vara af utmärkt beskaffenhet, medan
nära intill förekommer jord, den ingen farmare skulle
kunna frestas att belägga med arbete så länge någon annan
stode att få. Häraf följer naturligtvis att personer, hvilka
ämna slå sig på farming i Wiscon in, måste vara mycket
försigtiga vid valet af plats för sitt jordbruk och sådan för-
sigtighet är alltid svårare att utöfva för den,som icke är väl
bekant med trakten o«h de&s fcrhållanden. Ingen må derför
af samvetslösa landagenter, hvaraf en hel mängd operera i
Wisconsin-iarmjord, låta narra sig att utan vidare rusa
åstad och köpa land,på grund af lysande beskrifningar om
dess läge, fruktbarhet o. s. v., utan tvärtom alltid sjelf före-
taga en undersökning på ort och ställe, så grundlig som
möjligt. Det allra förnuftigaste är och förblir dock att
först vistas en tid i den trakt, der man af en eller annan
anledning beslutat att slå sig ned, ty endast derigenom blir
man så förtrogen med olika saker och ting att man med
någon säkerhet kan bedöma det som utbjudes till salu.
Tillfällen till sådant vistande i nejden erbjuder Wisconsin
i mängd åt den duglige arbetaren, hvilken alltid vid skogs-
hyggena, vid virkesflottningen, vid sågverken, vid gruf-
vorna eller vid fabrikerna kan räkna på sådant arbete a t
han kan lifnära sig,medan han hör sig för och lär sig känna
ett och hvarje, som är af nöden för honom i hans blifv ande
verksamhet såsom farmare. Vill han sedan ännu under en
sommar söka sig arbete ute på landsbygden för att bli för-
trogen med arbetssätt, odlingsmetoder och annat sådant i
A merika, så har kan så mycket större utsigter att kunna
tiäffa ett godt val då han begynner se sig om efter jord att
bruka för egen räkning. Under sådana betingelser, men
knappast heller under några andra, kan nykomlingen nog
slå sig väl ut i Wisconsin, likasom i andra nyare stater —

om han derjemte vill arbeta på allvar.

Det bör ej dröja länge, innan bälten från The Owen
Electric Belt & Appliance Co. ga tullfritt till alla jordens
länder. Deras värde för hela menskligheten berättigar
dem dertill.
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De förnämsta städerna i Wisconsinäro Milwaukee med
6fver tvåhundratusen invånare, La Crosse med något öfver
tjugufemtusen, Oshkosh med tjugutvåtusen, Racine med_p
tjuguettusen, Eau Claire med sjuttontusen, Sheboygan med
sextontusen, statens hufvudstad Madison med trettontusen
o. s. v.

Milwaukee ligger vid en bugt af Michigan-sjön, i hvil-
ken tre små floder, alla fly tan le genom staden samt för-
enande sig inom dess område, utfalla. Staden är bygd på
höjder, hvilka i jemn sluttning stiga, den första från sjön,
den andra från Mlw aukee-flodens dal. Utsigten öfver den
vida vattenytan är derför en af de vackraste tänkbara och
Milwaukees klimat särdeles helsosamt, tack vare det höga
läget, den naturliga dräneringen genom floderna samt vin-
darna från Michigan-sjön, hvilka alla omständigheter i
förening bidraga till att göra luften ren och helsosam. De
delar af Milwaukee, i hvilka dess förmögnare medborga e
uppslagit sina bopålar, äro bland de vackraste man kan få
se någonstädes i verlden, försedda som de äro med breda
gator och vackra planterii gar öfverallt framför husen.
Dessa äro till en stor del upptörda af ett slags ljusgult,
gräddfärgadt tegel, som tillverkas i omnejden, och deraf
har Milvv aukee erhållit binamnet "gräddstaden", hvilket
ofta användes för densamma. Ännu år 1838 hade staden
blott sjuhundra innevånare, år 1850 tjugutusen och nu, fyra-
tio år senare,har denna siffra blifvit tiodubblad. Flertalet
af inneby ggarne i Milw aukee äro tyskar, men äfven skan-
dinav er förekommarikligt bland dem.

Huvudindustrin inom s.aden är tillverkningen af öl
hvaraf icke mindre än omkring en million fat årligen pro-
duceras, v ärda öfver tio millioner dollars, och fordom var
staden derjemte en af de vigtigaste handelsplatserna för
säd. Numera har Milwaukee i detta afseende fullständigt
öfverflyg^ats af Chicago, men allt ännu skeppar staden en
stor massa spanmål öfver sjöarna österut.

De andra städerna i staten måste vi af brist på utrymme
förbigå. Bland dem finnas några med en mycket talrik
skandinavisk befolkning.

Ogden, Utah, 21 Mars 1892.
Dr. A. Owen: Jag har köpt ett mansbälte No. 4 af

Eder och det har gjort mig stor nytta. Jag önskar nu nya
batterier. Eder tillgifne vän,

Box 312. J. Elmgren.
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MINNESOTA.
Den sista af de stater vi hänfört fil gruppen "de mel-

lersta" är en af de större i Unonen. Dess y ta af 83, 65 qva-
dratmil sträcker sig från lowa i sö ler vi p till gränsen af
Canada i norr och från Wisconsin samt Superiorsjön i öster
till North och South Dakota i vester. Med undantag af
trakten närmast Superior-sjin är hela staten s\ golt som
ett enda väldigt slättland, traktvis — i sy nnerhet den nord-
ligare delen bevuxen med skog, genomfluten af flera flo-
der och öfverströdd af en otalg må gd större och m'ndre
sjöar, hvilka naturdrag i förening göra Mnnesota mera likt
ett landskap i Sverige eller Finland än någon annan trakt
af Förenta Staterna.

\fven Minnesota blef först omnämdt af missionärer.
De första notiserna om dci na nejd u} ptecknades af jesuiter-
fäder, hy ilka redan så tidgt som år 1670 i en rai port tala
derom och om traktens dåvarande innebyggare Dakota-
eller Sioux-indianerna. Den första offentliggjorda berättelse
om staten härstammi r dock först från 1780-talet och förfat-
tades af en munk, Louis Hennepn, som gjort resor så långt
upp som till de af honom "St. Anthony" benämda fallen i
Mississippi, der Minneapolis nu är beläget. Senare besök-
tes området af en hop äfventyrare af olika slag, hufvudsak-
ligen i och för bedrifvande afby tesl an lel med indanerna,
men först omkring år 18_0 trängde verk ga nybyggare så
långt fram som till Red River-dalen, den nuvarande vestli-
gaste delen af Minnesota. Dessa voro schweizare, hvilka
emellertid icke kunde stå ut med förhållandena derute i
vildmarken och derför inom kort flyttade tillbaka till trak-
ten af det nuvarande St. Paul, i hvars närhet vid d nna tid
en mindre fästning, det sedermera så kallade Fort bnelling,
blifvit uppfördt. Från denna til rknar också sta len St.
Paul sin uppkomst, ehuru den visserligen då endast bestod
af några få tarfliga hyddor och blockhus.

Kort derefter började emellertid på allvar invan Iringen
till Minnesota, som år 1849 blef organiseradt såsom ett sår-
skildt territorium, ehuru befolkningssiffran icke steg till
mera än 4,057 personer. Men redan nio år senare, då Min-
nesota blef stat, hade innevånareantalet gått upp till ett-

Förste mannen i The Owen Electric Belt & Api liince
Co. är svensk, en person, som alltid st°tt \h sina lands-
mäns bästa och som nyttjar sitt inflytande i affären för
alla skandinavers gagn.
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hundrafemtiotuseS och sedan dess har detsamma årligen
förökats, så att staten nu räknar en befolknng af en million
trehundratusen själar, bland hvilka icke mindre än något
öfver nittiotvåtusen norrmän, öfver åttiotusen svenskar oci»
ett tiotaltusen finnar samt ungefär lika många danskar

Det är i främsta rummet jordbruket, som gjort staten
Minnesota till hvad den är,och af jordbruk är det åter liv ete-
odlingen, hvilken framför alla andra grenar deraf ta^it
Minnesota-farmames uppmärksamhet i anspråk och in-
bragt dem kapital. Hela den sydliga, allra största af dtn
mellersta och vissa trakter af den nordliga delen af sta en
ega en ypperlig jordmån, ett klimat, som under somliga år
tillåter alla sädesväxter att mogna, samt en regnmängd,
hvilken för allt jordbruk är fullt tillräcklig. En del af all
denna åkerbruksjord är öppet präriland, med endast här och
der någon dunge af träd, en annan del är för det mesta be-
vuxen med löfskog af olika slag samt försedd mednaturliga
ängar längs de många vattendragen och kring de små sjö-
arna. Och längre norrut vidtaga destora barrträdsskogar a,
hvilka dock öfverallt i närheten af jernvägslinierna äro
nedhuggna och mångenstädes lemnat farmarnetillfällen att
till billigt pris sätta s'g i besittning af ypperlig jord, medan
trakterna allra längst i norr, närmast gränsen till Cana la,
bestå af sump- och kärrmarker, endast sparsamt bevuxna
med skog af dåligbeskaffenhet.

Äfven från (ster till vester är en tydlig skilnad i jord-
mån och växtlighet skönjbar. Den örsta delen af Minne-
sota, ända till Missssippi-floden, hvilken rinner uppinor l-
ligaste delen af staten, har en lätt, sandig jord, som ur-
sprungligen öfverallt var täckt af skog, medan den vester
om Mississippi liggande delen består af rik, sv art matmylla
på lergrund. Den nämda östliga delen af staten har till
stor utsträckning blifvit rödjad från skog, som inbragt tiotal
millioner dollars, och de farmare, som börjat odling af den
lätta sandmyllan, som förut frambragte skogen, ha funn t
densamma ypperligt egna sig också för jor Ibruk. Hvad
svartmylla på lergrund har för värde behöfva vi icke orda
om, det känner enhvar, som blott hört talas om landtbruk.

Skogsaf verkningen och sågindustrien voro de näringar,
som i början till hufvudsaklig del drogofolk till Minne ota

Menominee, Wis., 15 Maj 1891.
Dr. A. Owen: Jag är förvissad om, att det bälte, jag

köpte af er för 7 månader sedan, är bättre än alla medi-
ciner en läkare eller apotekare har till sitt förfogande.

Högaktningsfullt
708 Stephenson Ave. Frank Larson.
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Allt ännu vinna många tusental arbetare sitt lefvebröd med
detta slags arbete och allting tyder på att ännuför en mans-
ålder framåt timmertillgången skall vara tillräcklig för att
all slags trävaruindustri skall intaga ett framstående rum
bland statens förvärfskällor. I timmerhuggarnes spår ha
jordbrukarne trängt fram, medan samtidigt andra odlat
upp den rika prärijorden, som lämpar sig för odling af alla
de växter, hvilka öfverhufvudtaget i de nordligare delarne
af Unionen äro föremål för kultur.

Il vete är såsom redan nämdes den vigtigaste säden i
Minnesota. Från något öfver två millioner bushels år 1860
har skörden af detta sädesslag småningom stigit så att det
ski rdade beloppet år 1890 — hvilket icke var något gynn-
samt år — uppgick till öfver trettioåtta millioner bushels,
värda i penningar öfver trettio millioner dollars.

Majs har på senare år alltmera blifvit föremål för od-
ling i Minnesota, hvars farmare använda denna sädesart
hufvudsakligen för utfodring till kreatur och gödning af
svin. Skörden år 1890uppgick till öfver tjuguen millioner
busl els, v ärda i penningar inemot tio millioner dollars.

Hafre odlas i stor utsträckning inom denna stat och lö-
nar sig i allmänhet väl, såsom varande ett sädesslag, hvaraf
alltid skörd kan påräknas. År 1890 skördades deraf öfver
trettioåtta millioner bushels med ett saluvärde afnågot mera
an fjorton millioner dollars.

Lägg härtill korn, råg, bohvete, rotfrukter samt träd-
gårdsalster och balj växter så är det lätt att bilda sig en före-
ställning om mångfaldenaf de alster Minnesotas rika jord
frambringar.

På de sista åren hafva kreatursskötsel och mejerihand-
tering alltmera begynt vinna insteg inom Minnesotas landt-
bruk och ehuru man kan säga att dessa grenar deraf ännu
jemförelsevis ligga i sin linda, är det höj dt öfver allt tvifvel
att statens jordbruk, genomatt införa och sorgfälligt hand-
harya dessa binäringar, kommer att löna sig ofantligt myc-
ket bättre än förut. Ännu för tio år sedan tänkte knappast
någon på boskapsuppfödning i Minnesota och ännu mindre
på smör- och osttillverkning såsom lönande jrke, medan
staten nu eger öfver fyrahundratusen mjölkkor samt till-
verkar inemot trettio millionerpounds smör och öfver en

När Amerikas största svenska tidning, "Svenska Ame-
rikanaren," har fält sådana yttranden om The Owen
Electric Belt & Appliance Co., som återfinnes i denna bok,
bör det vara en borgen att svenskar bli väl behandlade af
oss.
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och en qvart million pounds ost — och detta ehuru såsom
Bagdt ännu blott ett fåtal af statens farmare slagit sig på
dessa handteringar.

Alla här meddelade siffror ochuppgifter angående Min-
nesotas jordbruk äro från året 1890, hvilket i alla afseenden
var ett för jordbruket högst ogynsamt år. Men detta har
skett afsigtligt, för att ingen skulle kunna framkasta någon
beskyllning om att endast de mest lysande siffrorna medde-
lats. För år 1891 skulle sådana stält sig ofantligt mycket
fördelaktigare.

Detta storartade jordbruk upptar inalles mellan sex och
sju millioner acres, medan odlingsbar, icke upptagen jord
ännu finnes till en utsträckning af från femton till tjugu
millioner acres, hvilket med andra ord betyder att staten
Minnesota i en framtid kommer att kunna framalstra mer
än dubbelt så my eket jordbruksprodukter som det nu gör.
Och dessa icke upptagna sträckor af för åkerbiuk lämplig
jord stå att fås af hvem som helst, delvis på sy nnerligt för-
månliga vilkor.

Den billigaste af all jord är regeringsjorden, hvilken
i lotter om 160 acres (omkring 128 svenska tunnland) kan
upptagas af enhvar, som vill förbinda sig att odla jorden
och göra den sålunda upptagna lotten till sitt hem. Kost-
naden för jorden stiger endast till några få dollars, som
måste betalas för de nödvändiga papperen, men sådan jord
finnes naturligtvis icke mera i närheten af städer och jern-
vägar eller om den finnes i sådana trakter är den icke af
bästa beskaffenhet. Det är endast på längre afstånd från
befintliga samfärdsellinier och afsättningsorter som sådan
regeringsjord ännu står att fås påofvanantydda lättavilkor,
och i sådana trakter måste nybyggaren vara beredd på att
till en början utstå en hel del försakelser och slita betyd-
ligt ondt. I regeln kan han räkna på att ien icke alltför
aflägsen framtid civilisationen skall nåfram till den trakt,
der han först brutit bygd, och då står han sig godt, men
ingen, som icke är säker på sin uthållighet och motstånds-
kraffbör lättsinnigt kasta sig in i en nejd, der han hvarken
har grannar eller någon hjelp att påräkna ifall af behof.
Endast den, som redan blifvit något förtrogen med förhål-
landena i det nya landet och derför vet hvar han skall välja

Gowie, lowa, 8 Maj 1891.
Dr. A. Owen: Det elektriska bälte jag köpte Okto-

ber förlidet år har varit till stor belåtenhet och 4 eller 5
bälten ha blifvit köpta från er härifrån på min rekommen-
dation. Högaktningsfullt,

A. FILOREN.
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sin jord samt tillikavet hvad det betyder att till en början
lefva helt allena i en öde bygd, må tänka på att taga upp
sådan aflägset belägen "homestead"-jord — han kan reda
sig och reda sig väl, medan en annan skulle gå under. En
annan klass af jord är den, som blifvit bestämd att säljas
för staten Minnesotas räkning i och för vi pehållande af
statens skolväsende. Sådan jord finnes i alla delar af staten
och densammaförsäljes i mån som medel behöfvas för skol-
fonden, vanligen på auktion,samt erbjuder oftaspekulanter
ypperliga tillfällen att till skäligen bil igt pris lägga s'g
till utmärkt jord. Men för att kunna begagna sig af sådana
tillfällen måste den, som vill köpa, också känna till förhål-
landena, antingen sjelf eller genom någon pålitlig person,
som är villig att stå till tjenst med råd och dåd. Af sådan s.
k. stats jord finnes enligt offentliga upi g'f er inalles närmare
två millioner acres, men en del deraf torde få antagas vara
af mindre önskvärd beskaffenhet.

Största delen af den jord, som ännu är fri och för skäligt
pris kan köpas af tillernade farmare, tillhör emellertid de
stora jernvägsbolagen, hvilkas banor genomlöpa staten i
alla riktningar. Af jernvägsjord finnes ungefär tre och en
half millioner acres och sådan säljes i alln änl et billigt
samt på lång afbetalningstid, dervid priset naturlgtvis dock
är beroende af såväl jordens beskaffenhet som dess läge.
Iså godt som alla delar af Minnesota finnes jernvägsjord
till salu och i många trakter på ganska kort afst< nd från
jernvägsstation. En del sådan jord är öppen och kan utan
vidare plöjas upp, en annan del — den allra största —

är betäckt med mer eller mindre grof skog, som i vanliga
fall har ett v isst saluvärde, äfven om det blott är vedskog.
Finnes verklig timmerskog på jorden sårättar _>ig priset
naturligtvis derefter och betalningsvilkoren likaså, men
allenast vedskog, som dock vanligen äfven innehåller hus-
behofstimmer, gör icke jorden dyrbarare annat än i undan-
tagsfall, på mycket nära afstånd från jernväg. Agenter,
som försälja sådan jernvägsjord, finnas i alla större städer
inom staten och öfverallt på landsbygden också, men tyvärr
äro de långtifrån alla fullt hederliga och pålitliga män,
hvarför det gäller för köparen att se upp och icke låta lura
sig. Detblefve alltför vidlyftigt att här nämna flera detal-

Personer i Sverige, som eftersända bälten, böra beakta,
att en dollar är ungefär kr. 3.75. Frakten t'll Sverige be-
tala vi. Tullen, emellan kr. 5.00 och kr. 2.50, måste mot-
tagaren betala.
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jer om de olika trakterna af M'nnesota och deras skiljaktig-
heter i jordmån, skogst llgångar o. s. v. D^t är saker, som
den tillernade nybyggaren lätt kan få reda på af vänner
och landsmän, ty den fördelen har nor Iboa i denna stat att
han alltid kan träffa på landsmän i olika d^l ir deraf. Han
behöfver blott fråga sig för, för att fl veta hvar folket från
hans eget landföreträdesvis slag't sig ned.

Skälen, hvarför vi anse Minnesota vara en sy nnerligpn
förmånlig traktför nybyggaren från den europeska norden,
hvilka v ilja slå sig på jordbruk och grunda sig ett hem i
Amerika, äro i korthet följande: Minnesotas natur och
klimat påminna mera om motsvarande förhållanden i hans
hemland än någon annan stat i Unionen, undantagande en-
dast den vestligaste delen, der prärin vidtar. Jordmånen
är i allmänhet i d°nna stat af ypperlig beskaffenhet och
samfärdselväsen let är numera så väl utveckladt att alla de
trakter, som förnämligast kunna komma ifråga för nybyg-
gare.hafva lätta och billiga förbindelser med orter der landt-
mannen kan försälja sna alster. 1 de flesta trakter kan
nybyggaren så välja sm jord att han får tillräckligt skog
för sitt eget behof, ofta ätven så mycket att han till en bör-
jankan göra sig en bif "r jenst på vedförsäljning och ofta
nog kan han få andel i någon sjö eller annat vattendrag,
derifrån han med ringa möda kan ty Ha sitt behof af fisk, ty
de flesta af Minnesotas sjöar äro väl försedda i detta afse-
ende. Och slutligen kan han a ltid ställa så till att han
börjar sin bana som farmare i en nejd, der landsmän till
honom finnas bosatta förut och detta är en vigtig omstän-
dighet i Amerika, der hvarje nationalitet visar en stark be-
nägenhet att i främsta rummet sörja för sig sjelf och sin
egen fördel.

Lägg härtill ännu att Minnesotas skolväsende är väl or-
ganiserad., medskolor, i hvilka undervisningen är fullkom-
ligt fri i hvarje kommun, så f s en något så när full-
ständig föreställning om orsakerna till vår uppfattning att
få om ens några andra stater erbjuda den skandinaviske
och finske nybyggaren så många fördelar som Minnesota.
Men derför må ingen tro att han bara behöfver komma dit
för att genast vara bergad karl. Nog behöfver Minnesota-
nybyggaren lika mycken arbetsförmåga, uthållighet och

Kewanee, 111., 13 Maj 1891.
Dr. Owen: Sedan jag fick mitt bälte, ha två personer

lånat det på försök och de äro fullt öfvertygade om dess
godaegenskaper. Sjelf är jag så fullkomligt botad, att
jag ej nog kan prisa edert underbara bälte.

Högaktningsfullt,
Box 30. C. A. LÖFQVTST.



92

vana vid umbäranden som någon annan fr att slå sig ige-
nom, och såsom en allmän regel vilja vi f a nhålla att icke
ens den, som är försedd med nödiga penningemedel, utan
vidare bör köpa sig jord och begynna landtbruk. I de allra
flesta fall skall han finna sig mycket bättre af att först ar-
beta ett år eller så för andra för att sätta sig in i traktens
förhållanden innan han sjelf köper jord. Den stora skogs-
afverkningen under vintrarna och det brådskande arbetet
under sommarmånaderna på nejdens farmer erbjuda van-
ligen den duglige arbetaren rikliga tillfällen att förvärfva
f llräcklig erfarenhet för att börja på egen hand. Många
hundra om icke tusende äro de farmare, som begy nt på detta
sätt och vi tro inte att någon af dem ångrat sin förtänksam-
het. Sjelfva ha vi sett vidsträckta, välodlade bygder der
uppe, som brutits af män, hvilka börjat med ytterst små
tillgångar, men genom ihärdigt arbete för sig sjelfva och
för andra, då kontanter annars icke stått att fås, smånin-
gom gått framåt och hvilka nu äro skuldfria egare till sina
vackra farmer och goda hus och dengenom säkerstälda för
framtiden.

Minnesotas förnämsta städer ärosysterstäderna St. Paul
och Minneapolis, hvardera belägen vid Miss'ssippi floden
på kort afstånd från hvarandra. St. Paul, som tillika är
staten Minnesotas hufvudstad, räknar sin första innevånare
af hvit hudfärg från år 1832, ehuru visst det första huset af
stock icke uppfördes förrän sex år senare och den första St.
Paul-bon blef född först året derpå, 1839. År 1847 blef plat-
sen för staden utstakad och dess gator utlagda. Fyra år
senare blef orten utsedd till statshufvudstad och elf va år
derefter by gdes den första jernvägen, från St. Paul till St.
Anthony-fallen, der Minneapolis sedermera uppstått. I
början på 1850-talet hade St. Paul icke fullt ett tusen inne-
vånare, tio år senare hade detta antal tiodubblatsoch år 1880
hade det stigit till öfver fyratiotusen, medan staden i detta
nu har en befolkning aföfver etthundratrettiotusen själar.

Utom att St. Paul är hufvudstad i staten åtnjuterstaden
förmånen att vara centralpunkten för ett vigtigt jernvägs-
system, med linier åt alla väderstreck, deraf icke mindre än
fyra ända ut till Pacific-kusten. Om storleken och betydel-
sen af denna jernvägstrafik kan man göra sig en föreställ-

Herr Herman Swanson, svensk, är sedan lång tid tillba-
ka förste man i The Owen Electric Belt & Appliance Co.
Genom sin affär duglighet och gammal-svenska hederlig-
het är h?n en borgen för att alla, och främst »aturligtvis,
skandinaver och svenskar, blifva väl behandlade.
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ning deraf att under sommarmånaderna, då densamma är
lifligast, trehundra, allenast passageraretåg, dagligen an-
lända eller afgå från Union-stationen i St. Paul. På samma
gångutgör St. Paul slutpunkten för ångbåtskommunikatio-
nen på Mississippi, hvilket i sin månbidragit till att göra
handel och trafik lifliga i staden.

Den industri i Minnesotas hufvudstad, som lofvar mest
för framtiden, är slagteri- och köttförpackningshandterin-
gen, hvilken i synnerhet på de senaste åren blifvit af allt
större betydelse. Men äfven i annan industri går staden
raskt framåtsåsom synes deraf att värdet af inom staden till-
verkade fabriksalster under tiden från 1881 till och med 1889
mer än tredubblats så att detta värde nu uppgår till inemot
femtio millioner dollars.

Lägg härtill att St. Paul är ovanligt vackert beläget på
båda stränderna af Mississippi samt njuter af ett sällsynt
godt och helsosamt klimat så inses lätt nog hvarförstaden
gått så raskt framåt och fortfarande har alla utsigter att
så göra.

Minneapolis ligger ungefär tio mil högre uppåt Mis-
sissippi vid de s. k. St. Anthony-fallen, hvilka numera äro
helt och hållet kringbyggda af staden. I motsats mot St.
Paul, som gynnats af flerahanda omständigheter, har Min-
neapolis endast sitt gynnsamma läge vid de nämda fallen,
hvilka leverera en storartad vattenkraft för fabriksdrift, att
tacka för sin snabba uppblomstring. Ännu år 1880 hade
staden icke mera än fyratiosextusen invånare, men tio år
derpå öfver etthundrasextiofyratusen. Hufvudsakligen är
det försågning af Minnesotas timmer samt förmalning af
dess hvete tillmjöl, som gjort Minneapolis rikt. Omkring
två millioner tunnor mjöl utsändas årligen från stadens
qvarnverk och denna oerhörda mängd är allt fortfarande i
stigande, hvarför också Minneapolis vanligen går under be-
nämningen mjölstaden. Äfven handeln med rå spanmål
har blifvit en vigtig affär i staden, der också en hel del an-
dra industrier uppstått, för hvilka utrymmet nekar oss att
närmare redogöra. Ett förslag att sammanslå de båda
stora städerna fil en enda har länge varit å bane och kom-
mer troligen i framtiden att verkliggöras, till stor båtnad
för dem båda.

Norway, Menominee Co., Mich., 19 Mars 1892.
Dr. Owen: Jag får sända er min uppiiktigaste tack-

samhet för det No. 4 bälte ni sände mig i fjol. Det har
arbetat till min fulla belåtenhet. Högaktningsfullt.

Box 159. Gust. Englund.
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I såväl St. Paul som M'nneapolis är det skandinaviska

elementet my eket st rkt, 1 ka&om i hela staten Minnesota,
och detta kommer otvifvelaktigt äfven framgent att draga
ännu flera nordbor till dessa b ida städar, hvilka i snabb ut-
veckling och lofv ande utsigter för framtiden knappast öf-
ver raffas af någon annan ort i Amerika än Chicago.

Andra städer äro Winona och Stillwater och jemte dem
finnes en massa smärre såda la öfverallt i staten, några af
dem he t och hållet svenska, norska och danska samt en till
och med rent finsk.

Aastad, Minn., Mars 13, 1892.
The Owen Electric Belt & Appliance Co., Chicago, 111.

Ärade herrar! I omkring 28 ar har jag lidit af gikt och
har i långa tider varit sängliggande. Jag lag en gång
till sängs i fjorton veckor och var så dålig, matt och
eländig, att jag på intet sätt kunde hjelpa mig sjelf. Om
mat hade funnits bredvid sängen, så skulle jag ha svultit
ihjäl, om jag varit hänvisad till min egen hjelp. Flera
gånger har jag varit i nästan liknande omständigheter,
tills jag för litet mindre än ett år sedan förskaffade mig
ett af Edra No. 4 bälten med tillhörande apparater.
Detta gaf nästan ögonblicklig lindring och efter omkring
en månads något så när stadigt bruk blef jag qvitt det
värsta af min gamla pläga, och jag kan i dag säga, att
jag tror mig sje f vara botad, da jag under de senaste
tio manad rna icke har känt det minsta tecken af min
förra fiende - gikten. Min hustru har likaledes med stor
fördel begagnat bältet för samma slags sjukdom, och vi
kunna bada samfäldt säga, att vi icke för något pris i verl-
den vilja göra oss af med bältet, om vi inte kunde få nå-
got annat ioen. Jag har trott det vara min pligt att
med lela eder detta vittnesbörd tillika med min tack för
hvad ni har uträttat för lidande i allmänhet och mig
isynnerhet, men jag ville vänta härmed så länge till dess
jag blef nagorlun la öfvertygad om att det onda var borta
för alltid och som jag nu har god orsak att tro, di jag
som nyss sagdt icke har känt det ringaste af nämda sjuk-
dom under de sista tio månaderna. Jag vill pa det allra
bästa rekommendera b gagnandet af edra bälten till alla
lidande. Ole N. Brevig.

Edsvuret och underskrifvet i min närvaro den 14 dagen
af Mars ar 1892. O. C. Brandt,

Justice of the Peace, Otter Tail Co., Minn.
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SJUNDE KAPITLET.

De vestra staterna, deras förnämsta indu-
strier och arbetsplatser.

De stater vi hänföra till denna grupp höra alla utan un-
dantag till de ny aste i Unionen och äro såsom sådana natur-
ligtvis mindre långt fortskridna i odling och allmän ut-
veckling än de vi förut afhandlat, men just på denna grund
också af mycket större intresse för nybörjare i Amerika.
Egentligen kunde också dessa områden indelas i ända till
tre skarpt särskilda grupper, nämligen de egentliga präri-
staterna: Kansas, Nebraska samt South och North Dakota;
beigsstaterna: Colorado, Utah, Nevada, Wyoming, Idaho
och Montana, samt sist staterna vid Stillahafskusten: Ore-
gon, Washington och California, men då dessa alla öfver-
ensst.mma i de hufvuddrag, hvilka för våra läsare äro af
största v igt, eller beträffande tillfällen till arbetsförtjenst,
beträffande ouj ptagen, för odling ledig jordsamt beträf-
fande lämpligheten såsom mål för invandrare från Europa,
hafva vi föret ragit att sammanslå dem till ett enda helt —

visserlgen temligen vidlyftigt och i en mängd drag betyd-
ligt omväxlande. I sydost träffa vi först inom denna grupp
på staten

KANSAS.
I norr gränsar Kansas till Nebraska, i öster till Mis-

souri, i söder till Indianterritoriet och i vester till Colorado.
Statens område utgör 18,318 qvadratmil och så godt som
hela detta område är en enda slätt, afbruten endast af de

August Linder, Almelund, Minn., skrifver den 9 Avg.
1891: När jag mottog ert bälte, hade jag varit oförmö-
gen till arbete i ett och ett hälft år och mesta tiden säng-
liggande. Efter 2 veckors användande af bältet var jag
uppe och gick och har sedan ej legat en dag
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densamma genomffytande flodernas dalar samt af en massa
olika räckor kullar. Från sydost till nordvest höjer sig
Kansas' mark oafbrutet så att, då den östra delen endast
ligger sjuhundrafemtio fot öf\ er hafsy tan, ligger den vestra
fulla tretusenfemhundra fot högt. Från nordvest till sy d-
ost rinna derför äfven alla de många floder, hvilka flyta
genom staten, bevattna dess område och gifv a densamma
omväxling i utseendet. Längs dessa floder, af hvilka mån-
ga äro segelbara, finnas i östra delen af staten rätt betydliga
skogsmarker. I mellersta delen deraf förekomma också
ännu skogsdungar längs floderna, i tillräcklig mängd för att
förse innevånarne med virke af olika slag, men längst
vesterut är tillgången på skog ytterst liten. På samma sätt
förhåller det sig med nederbörden. I öster är densamma
under vanliga år fullt tillräcklig för jordbrukets behof, men
ju längre vesterut man kommer desto knappare blir den
årliga regnmängden, så att i vestliga delen af Kansas jord-
bruk i allmänhet är en rätt osäker affär. Äfven jordmånen
växlar i betydlig grad. Längs floddalarna utgöres den-
samma vanligen afbördig, sandblandad mylla; något län-
gre från dalsänkorna är jorden mindre sandblandad, men
annars oftast af samma slag och på den egentliga slätten
slutligen uppträder leran i förening med mulljorden, ofta
öfvergående till styf lerjord, som icke bär sy nnerligt rika
grödor utan gödsling och omsorgsfull brukning.

I östra delen af staten står jordbruket för närvarande
högst och har skridit raskt framåt ända sedan invandringen
i större skala begynte till Kansas, medan längre vesterut
boskapsskötseln utgör hufvudnäringen. Alla slags sädes-
växter gå väl till på Kansas jord, i sy nnerhet hvete och
majs, samt jemte dem all slags frukt, för hvars odling sta-
tens klimat egnar s'g nästan lika väl som den östra grann-
staten Missouris. Under de sista åren af det senaste år-
tiondet har emellertid Kansas lidit betydligt af bristande
nederbörd, hvarför äfven framåtskridandet af dess jord-
bruk — enkannerligen i de vestligare trakterna — under
de sista åren icke utvecklat sig så raskt som man väntat
och som troligen annars skulle varit fallet.

Fordomdags var så godt som all den öppna jorden inom
staten bevuxen med det s. k. buffelgräset, hvarför staten

Sänd ett bref och få en katalog. Ni kan erhålla den på
svenska, engelska eller tyska. Det är en angenäm och
nyttig läsning och kan bringa er ovärderlig nytta.
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äfven vimlade af bufflar, hjortar och annat vildt samt ut-
gjorde ett fullkomligt paradis för de indianstammar, som
innehade hela detta område. Men sedan indianernaför-
drifvits derifrån har allt storvildt utrotats af de inträngande
hvita nybyggarne, hvilka i stället spridt väldiga hjordar af
nötboskap, hästar och får öfver de betesmarker, der bufflar-
na förut ströfvade omkring. Den ymniga naturliga gräs-
växten, de öfverallt förekommande källorna och vattendra-
gen samt det torra klimatet göra Kansas särskildt lämpligt
för boskapsskötsel, såsom man kan finna redan deraf att
antalet hästar inom staten år 1889 uppgick till öfver sju-
hundratusen, antalet mjölkkor till ungefär lika mycket,
antalet af annan nötboskap till en och treqvarts million
o. s. v. Värdet af slagtdjur, ull, mejeriprodukter, höns,
ägg och annat sådant, som sålts eller förbrukats inom sta-
ten, uppgick för samma år till omkring fyratio millioner
dollars, medan hela värdet af årets skörd steg till något
öfver etthundra millioner.

Af metaller frambringar Kansas egentligen blott bly i
sin sydöstra del, der flera grufvor bearbetas i rätt betydlig
utsträckning och flera blomstrande små städer sprungit upp
på grund af gruf industrin. Byggnadssten af ypperligt slag
samt synnerligt lättarbetad förekommer i massor i olika
delar af staten, som äfven eger betydliga kollager samt till-
gångar pånaturligt salt, hvaraf stora mängder årligen kom-
ma i handeln.

Af industrier är den vigtigaste köttpackningsindustrin,
dernäst qvarnindustrin och jemte dem bedrifves tillverk-
ning af diverse jernvaror, jordbruksredskap, husgeråds-
artiklar, åkdon o. s. v., men sånär som på de två förstnämda
industrierna intar ingen af dem något särdeles vigtigt rum.

Samfaidselmedel har Kansas i riklig mängd, både vat-
tenleder längs några af sina floder och talrika jernvägar.
Längs de segelbara floderna, som erbjuda den billigaste och
beqvåmaste frakten, skeppas det ofantliga öfverskottet af
säd och boskap öster- och söderut, medan till grufdistrikten
i Colorado försändas per jernväg allehanda jordbruks- och
mejeriprodukter, frukt, höns, ägg o. s. v.

Undervisningsväsendet är, likasom öfverallt i Ameri-
kas Förenta Stater, mycket väl utveckladt och eger rika

Wm. Nelson, Clarendon, Pa., skrifver den 14 Sept.
1891: Ert bälte har gjort mig mera godt än alla medici-
ner Sedan jag började bära det, blef jag bättre dag frän
dag



98

fonder, tack vare de frikostiga anslag af jord, som vid grun-
dandet af de ny a staterna beviljades för detta ändamål. I
Kansas uppgå undervisningsväsendets egna fonder i detta
nu fil inemot tio millioner dollars, hvaraf dock en stor del
tillsvidare är bunden i jord, som endast småningom kan
säljas.

Såsom stat blef Kansas upptaget i Unionen år 1861, se-
dan detsamma år 1854blifvit fråntaget indianerna samt or-
ganiseradt såsom territor'um. Ända till det sistnämda
året hade olika indianstammar, af hvilka en del furmos der
då Förenta Staternas regering kom i besittning af området
och de öfriga efteråt förflyttats dit från andra trakter, varit
ensamma herrar öfver hela Kansas, der de lefde af jagt,
ostörda af hvita inkräktare. En del af Unionen blef staten
genom köpet af Louisiana, till hvilket äfven Kansas hörde
före år 1803.

Sedan området öppnats för invandring och bebyggande
har detsamma blifvit mycket hastigt befolkadt så att inne-
vånareantalet numera uppgår till ungefär en och en half
million. En stor del af dessa ha invandrat från Europa, de
öfriga från de östra staterna. Skandinaver, hvaribland i
synnerhet svenskar, förekomma i stor mängd inom Kansas,
men på de par sista åren har invandringen dit icke varit
fullt så liflig som förut. Detta har dels berott på skördar,
som till följd af torkan utfallit mindre väl, dels derpå att
Kansas, dess jord, klimat och öfriga förmåner höjdes ända
till skyarna af landspekulanter, hvilka visste ingifva in-
vandrarne långt större förhoppningar än som motsvarade
verkligheten. Följden häraf blef naturligtvis missnöje hos
många, som kommit dit, och dessa utmålade åter förhållan-
dena i ofta nog värre dager än de förtjenade. Många andra
trakter i Nord-Amerika, både städer och landsbygd, ha vä-
ft utsatta för precist detsamma och ha derigenom för nå-
gon tid hämmats i sin utveckling, men sedan allt kommit
in i sina riktiga gängor igen ha saker och ting begynt skri-
da framåt på nytt och utvecklingen gått sin gilla gång
såsom förut. Så kommer det troligen äfven att gå med
Kansas, der skörden under förra året utfallit lika utomor-
dentligt rik som i öfriga jonlbrukstrakter.

The Owen Electric Belt & Appliance Co. i Chicago är
det största bältetablissemcnt på jorden. Affären är nu
gammal, dess redbarhet fa tstäld. Våra efterapare gå un-
der, enär det är dem omöjligt att ens tillnärmelsevis söka
efterapa vara fabrikat.
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Hvad nuKansas' lämpl'ghet såsom mål för utvandrare

från den europeiska norden beträffar, så måste man behålla
i minnet att enda t de östra delarna af staten vanligen äro
gynnade af tillräcklig nederbörd för ett jemt och säkert
jordbruk. Men dessa delar af staten ha under längsta tid
varit bebygda och odlade, hvaraf åter följer att der all för
åkerbruk lämplig jord längesedan är upptagen och endast
står att fås mot erläggande af ett skäligen högt pris. Och
längre vesterut, der jorden är lättare att erhålla, äro natur-
förhållandena långt mindre lämpliga för jordbruk, hvartill
ännu kommer den omständigheten att i Kansas likasom
öfriga präristater, som hufvudsakligast äro hänvisade till
jordbruk, det ofta är rätt svårt att erhålla lönande arbete
hos andra under de månader då jordbruksarbetet icke på-
går. Vill någon slå sig ned iKansas, vare sig såsom jord-
brukare i allmänhet eller såsom boskapsuppfödare, så bör
han ega helst ett litet kapital att begynna med och bör der-
till följa vårt redan ofta förut upprepade råd att helst en
sommar arbeta hos någon annan jordbrukare, så att han
får tillfälle att sätta sig in i statens förhållanden.

Nordbor kunna dervid påräkna god hjelp af landsmän,
hvaraf en stor mängd äro farmegare iKansas. De flesta af
dem behöfva under våren, sommaren och hösten hjelp för
skötandet af sitt jordbruk och äro naturligtvis hellre böjda
för att använda landsmän än folk af andra nationer.

De vigtigaste städerna inom staten äro: Kansas City
med mellan trettio- och fyratiotusen innevånare; Topeka,
statens hufvudstad, med ungefär lika många: Wichita med
något färre; Leavenworth med omkring tjugutusen; At-
ehison med sjuttontusen o. s. v. Den förnämsta affärs-
staden är den förstnämda, i hvilken de flesta och största
slagterierna och köttpackningsaffärerna finnas. Lindsborg
heter en smärre stad, som eger ett stort antal svenska inne-
vånare, hvarl "r der också med på privat väg insamlade me-
del inrättats ett större svenskt läroverk. Närmast norr om
Kansas ligger en annan af de verkliga, ännu blott delvis
odlade präristaterna, nämligen

J. P. Anderson, Cosmopolis, Wash., skrifver den 11
Sept. 1891: Mitt bälte är till min fulla belåtenhet. Det
har gjort god verkan och jag är nu ganska frisk och kan
arbeta

Oskar Ek, 601 Bush St., Bed Wing, Minn., skrifver
den 3 Okt. 1891: Jag är riktigt glad, att jag kom att
hanvända mig till eder, emedan jag genom ert bälte kan
hoppas pa fullkomlig hjelp.... t
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NEBKASKA.
Denna stat gränsar i söder till Colorado och Kansas, i

Cster till Missouri och lowa, i norr till S. Dakota och i vester
tillWyoming samt en del af Colorado samt har en utsträck-
ning af inalles 76,647 qvadratmil.

Nebraska är såsomredan nämdes en af de nyare stater-
na i Unionen, men är på samma gång en af dem, som
allra först besöktes af européer, ty redan i Juli månad år
1541 framträngde den spanske upptäckaien och anföraren
Coronado från New Mexico till ett område, det han benäm-
de Quivira och hvilket icke var annat än just en del af den
nuvarande staten Nebraska. På den tiden var landet be-
bodt af mäktiga indianstammar, hvilka alla lydde under en
gemensam herrskare vid namn Totarax. Några år senare
besöktes landet ånyo af en franciskanermunk, Padilla,
hvilken åtföljt Coronado på hans första tåg norrut, men då
indianerna slogo ihjäl munken förlorade andra resande lu-
sten att fortsätta upptäcktsförsöken, så att ingen europé
veterligt visade sig inom Nebraskas område under de när-
maste tvåhundra åren.

Först på 1750-talet besökte missionärer åter detta områ-
de och kort efteråt begynte pelshandlare tränga in dt från
olika sidor för att drifva byteshandel med indianerna. Un-
der hela denna tid ansågsNebraska höra till det franska ko-
lonialområdet Louisiana och såldes jemte detta år 18 3 till
Förenta Staternas regering. Till en början kunde dock
amerikanarne icke draga mera nytta af den nya besittnin-
gen än förut fransmännen, ty hela området innehades af
krigiska indianstammar, hvilka icke tillato något intrång
på sina jagtmarker. Först år 1857 bosatte sig de första ny-
byggarne vesterom Missouri i närheten af den handelssta-
tion som ett bolag i St. Louis der inrättat, och ungefår sam-
tidigt begynte utvandringen af mormonerna till den fjärran
Vestern, hvarvid vägen af en del togs genom Nebraska. Ar
1854blef Nebraska ett territorium, till hvilket då alla de i
norr, vester och söder liggande staterna, utom Kansas, räk-
nades, men senare bildades af dem nya territorier så att
Nebraska år 1863fick sin nuvarande form och utsträckning.

Sedan ni legat sjuk lång tid, då läkarne erkänna, att de-
ras konst ej kan hjelpa er, då hoppet om vederfående hål-
ler på att fly, sök då, om ej förr, er tillflykt i Owens
Elektriska Bälte! Mången gång skall ni välsigna det!
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Från denna tid begynte den starkare tillströmningen af
invandrare så att Nebraska redan år 1867 blef upphöjdt till
stat, och allt fortsättningsvis pågår ett lifligt tillopp af ny-
byggare, hvilka hoppas att på Nebraskas vida slätter kun-
na grunda sitt framtida välstånd.

Ty denna stat är en enda stor slätt, genomkorsad af en
mängd större och mindre vattendrag samt endast i sitt
nordvestra hörn bruten af några låga höjdsträckningar,
hvarjemte i statens nordliga del förekommer ett åttatusen
qvadratmil stort, ofruktbart område, kalladt "sandkullar-
na", på grund af de egendomlga höjder, hvilka flygsanden
der bildat. Men oaktadt denna likformighet i utseendet
företer Nebraska stora olikheter beträffande klimat och
växtlighet. Den östra delen af staten hör ännu till de trak-
ter, der nederbörden är tillräcklig för goda skördar af alla
slags växter, hvilka alla utan undantag, men i synnerhet
majs, växa förträffligt i den rikt bördiga prärijorden. Men
ju längre vesterut man kommQr desto mindre blir den årli-
ga regnmängden och desto osäkrare blifva skördarne. I an-
dra afseenden deremot är kimatet bra nog lika öfver hela
staten, d. v. s. mycket varmt under somrarne och betydligt
kallt under vintermånaderna, men under hela året ovanligt
helsosamt, hvilket dels beror på att Nebraska är beläget på
en höjd af i medeltal öfver tvåtusen fot öfver hafsytan, dels
d rpå att de talrika vattendragen i al mänhet hålla marken
torr.

De flesta af dessa floder, bland hvilka de största äro
Missouri, som på en sträcka af femhundra mil flyter längs
statens östra gräns, och Platte, som genomflyter Nebraska
från v ester till öster, hafva under tidernas lopp bildat vid-
sträckta dalsänkor, hvilka äro synnerligt fruktbara. Och
då i närheten af floderna tillfälle gifves att med jemförelse-
vis ringa möda och kostnad anlägga inrättningar för öfver-
vattning af fälten, äro de_sa floddalar äfven i den torrare
delen af staten mera begärliga för nybyggare än resten af
landeY Der regnfallet är tillräckligt har det emellertid
visat sig att också den egentliga högslätten eger ypperlg
jordmån,så att man i detta nu i sjelfva verket icke är på det
klara med hvilken jord, som bättre lönar odlarens möda.
Tillsvidare är det den östra delen af staten, som är tätast

C. H. Olson, Parish, Wis., skrifver den 14 Äug. 1891:
Jag har mottagit bältet och känner redan, att det börjar
göra god verkan. Min hufvudvärk har redan fullkomligt
försvunnit.
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befolkad och bäst odlad, medan längre vesterut väldiga
sträckor ypperlig prärijord ligga väntande på armar, som
äro villiga attbebruka densamma. På senare år ha flera
kapitalstarka bolag uppstått, hvilka anlägga storartade be-
vattningskanaler och sedan sälja den i närhe en af dessa
belägna jorden åt nybyggare. Något säkrare jordbruk än
det, som bedrifves på sålunda öfvervattnade fält, kan man
knappast tänka sig, i synnerhet på så rik jor l som ute på
prärierna, men inköp af sådan jord fordrar naturligtvis ett
visst kapital, som icke står en och hvar nykomliftg till buds.

Det hufvudsakliga sädesslaget, som i Nebraska odlas, är
majs, men jemte detta trifvas äfven alla andra i Amerika
förekommande sädessorter ypperligt öfverallt, der blott
regnmängden är tillräcklig, och på samma sätt allehanda
grässlag samt rotfrukter, hvilka i denna stat nå en ovanlig
storlek. Uppfödning af nötboskap, hästar, får och svin
lönar sig derför utmärkt och efter hvad de sista årens erfa-
renhet utvisar, symes den årliga nederbörden i Nebraska
småningom ökas. Detta tillskrifver man den alltmera ut-
bredda odlingen, hvilken gör att jorden sä tes i tillfälle att
ur luften insuga en större mängd fuktighet än då ytan är
tillhårdnad pch täckt af gräsväxt. Om denna ökning fort-
farande kommer att göra sig gällande,sådröjer det väl icke
alltför många år innan jordbruk äfven i vestra Nebraska
blir säkert lönande utan öf vervattning, men ännu så länge
är denna metod den säkraste.

Läktare bebruka l jord än i Nebraska har ingen annan
stat att uppvisa och endast de öppna prärierna i öfriga star-
ter kunna i detta afseende jemföras med den nu ifrågava-
rande. Detta utgjorde naturligtvis en stark lockelse för in-
vandrare, i synnerhet så länge jorden kunde fås för intet
eller åtminstone i det allra närmaste så. Folk strömmade
till från alla håll och kanter och den ena qvadratmilen efter
den andra af Nebraskas prärier kom under odling. De stora
jernvägsbolagen,hvilka egde mycken jord inom staten,upp-
läto denna till försäljning för lågt pris och sålunda lockades
ny a invandrareskaror till staten. I början lyckades äfven
jordbruket der alldeles ypperligt, men sedan kommo några
ovanligt torra år och då begy nte Nebraskas rykte såsom
jordbruksstat gå nedåt. Det sista året, 1891,var dock åter

Läs på annat ställe i denna bok opinionen om The Owen
Electric Belt & Appliance Co. i Svenska Amerikanaren
för den 7 April 1892. Dess ord väger tungt, enär den är
den största svenska tidningen i Amerika.
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ett gynsamt sådant så att farmerna i Nebraska afkastade
en utomordentlig rik gröda. Torkåren hade emellertid lärt
farmarne längre vesterut, der jordbruket led mest af brsten
på regn, att i görligaste mån hjelpa sig sjelfva genom be-
vattningsanstalter, hvilka just under de sista åren utveck-
lats mycket raskt. I detta nu uppgår Nebraskas befolkning
tillöfver en million menniskor, hvilken omständighet låter
sluta till att någon gratisjord af värde icke mera står att er-
hållas i staten. Så är äfven förhållandet, men till skäligen
billigt pris kan sådan ännu erhållas i flera olika trakter.
Alla de nejder, der jorden ännu är billig, höra emellertid
till de vestra delarne af staten, hvarför vi också ville tillrå-
da en hvar, som ämnar slå sig ned i Nebraska, att endast
köpa sådan jord, som kan öfvervattnas. Ett och annat år
behöfves öfvervattning visserligen inte, men andra år ger
jorden derförutom knappast någon skörd alls, hvarför ock-
så medeltalet af skördarna från icke bevattnad jord i vestra
Nebraska blir ytterst litet i förhållande till hvad det kunde
vara om öfvervattning blifvit begagnad. I östra delen af
staten är förhållandet, såsom redan sagts, ett annat, men
äfven der händer det då och då att torkan förstör en stor del
af grödan.

Näst egentligt jordbruk är boskapsskötsel den vigtiga-
ste näringen i Nebraska. Förut drefs denna i stor skala,
på vidsträckta områden, der boskapen fritt ströfvade om-
kring och hvarje egare höll reda på sina djur genom mär-
ken, som brändes in i deras skinn. Ännu finnas sådana
stora boskapsstationer med tillhörandeofantligt vidsträckta
betesmarker längst ute i vestra delen af staten, men annars
har boskapsuppfödningen numera öfvergått till en allmän
näring, som bedrifves äfven af mindre jordegare och i all-
mänhet betalar sig ypperligt.

Den förnämsta staden i Nebraska är Omaha, som ligger
vid dess östra gräns. Stora slagterier, en del olika slags
fabriker och en mängd jernvägslinier göra Omaha till en
mycket liflig ort, der tillfälle till arbete af olika slag erbju-
des. Hufvudstaden i staten heter Lincoln, en obetydlig ort
i andra afseenden. Utom dessa finnas många smärre städer
spridda litet hvarstädes öfver Nebraskas område, mest na-
turligtvis i närheten af de många jernvägslinier, hvilka för-

John P. Danielson, Hageman, Porter Co., Ind., skrif-
ver den 25 Mars 1892: Har varit hårdt ansatt af rygg-
värk. Om jag använder bältet en half dag, är jag åter-
stäld för 1 månad. Min hustru var nästan lam i ena höf-
ten. Är nu återstäld.
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medla samfärdseln inom staten, .om i afseende på kommu-
nikationer är ganska väl lottad-

För invandrare, hvilka måste tänka påatt genom arbete
för andra först samla ihop något kapital, är Nebraska icke
ett särdeles gynnsamt fält, ty såsom en nästan uteslutande
jordbruksstat finnes sysselsättning för extra arbetare egent-
ligen blott under den tid af året, då jordbruksarbeten pågå.
För sådana, som ega någotmedel att börja med, finnas der-
emot nog tillfållen att få jord till skäligt pris.

DAKOTA.
De två staterna med detta namn hafva först för så kort

tid sedan blifvit åtskilda och förete i sjelfva verket så mån-
ga likheter i alla afaeenden att de i sina allmänna drag
lämpligast kunna behandlas tillsammans. Detta väldiga
område, som upptar icke mindre än 150,932 qvadratmil,
gränsar i norr till Canada, i öster till Minnesota och en del
af lowa, i söder till Nebraska samt i vester till Wyoming
och Montana. Med undantag af den sydv esthgaste delen
bilda de båda Dakotas en enda ofantlig slätt, genomfluten
af en mängd floder, här och der afbruten af jemförelsevis
låga kullar och några sjöar, men i hufvudsak en endaväldig
prari. I sydvest öfvergår denna småningom till bergland
och här, i de s. k. Black Hills, ligger ett af Förenta Stater-
nas rikaste och mest gifvande grufdistrikt.

Längst i öster äro båda staterna Dakota bebodda och
odlade. Der är det årliga regnfallet tillräckligt for att un-
der vanliga förhållanden f llåta den rika prärijorden att
frambringa ypperliga skördar och derför hafva invandrare
strömmat dit i massor under de senaste åren, numera för
hvarje år, ja, snart sagdt för hvarje månad trängande längre
vesterut Denna östra del är en ännu jemnare slätt än den
vester om Missouri-floden belägna, utan ett träd eller en
buske, en klippa eller knappast en sten. Men trots detta är
slätten ingalunda en ofruktbar öken såsom man kunde vara
frestad att förmoda, utan är öfverallt, der icke plogen brutit

Förr voro vi öfverraskade, om någon europeisk läkare
ville lemna våra bälten sitt erkännande. Nu användas
bältena öfverallt med fördel, der mediciner visat sig gagn-
lösa.
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den jemna ytan, betäckt med rik gräsväxt. Och den jord,
som framalstrar gräsväxten, har vid såväl vetenskaplig un-
dersökning som praktiska odlingsförsök bevisat sig vara en
af de fruktbaraste på jordklotet. Det öfversta lagret af mat-
mylla är i allmänhet ett par fot djupt och består i regeln af
Verklig svart mull. Derunder träffar man vanligen ett flera

fot djupt lager af till färgen brun, både ler- och sandhaltig
jord, som endast behöfver läggas öppen för luft, vatten och
ljus för att också bilda ypperlig åkerjord, och under detta
lager förekomma grus och sand närmast öfver ett sista lager
af djup, blå lera, hvilken hindrar vattnet attsjunka djupare
ned samt derigenom i någon mån mildrar verkningarne af
långvarig torka. Tack vare dennafördelning af jordarter-
na kan åkem i Dakota i allmänhet komma till rätta samt
frambringa skördar med hela hopen mindre regn än på de
flesta andra trakter. Om blott snöfallet under vintern är
tillräckligt och försommaren bjuder på helst ett par ordent-
liga regn så reder man sig i allmänhet godt, ty den porösa
jorden suger in hvarje vattendroppe. Lerlagret, som nästan
öfverallt ligger närmast under den lösare jorden,förhindrar
vattnet att bortrinna och derför suges detsamma så snart
torka inträder tillbaka upp i ytan samt kommer sålunda
växternas rötter till godo.

I de flesta af Dakotas sjöar och bäckar är vattnet något
salthaltigt, i många så starkt att detsamma är odrickbait,
hvarjemte det ofta innehåller spår af en hop mineraliska
ämnen, som gifva det en allt annat än behaglig smak. Men
i de större floderna, hvilka rinna upp utanför Dakotas grän-
ser samt mottaga tillflöden från många håll, finnes tillgång
nog på vatten af bättre beskaffenhet. I afseende på floder
äro båda staterna rikt lottade. Främst bland dessa står
Missouri, hvilken redan vid sitt inträde i North Dakota, i
dess nordvestra hörn, är segelbar, samt sedan med många
krökningar, under en sträcka af mera än tusen mil flyter
genom de båda staternas område. Missouri mottar en
mängd tillflöden under sitt lopp genom Dakota-området,
såsom från höger: Lilla Missouri-, Big Knife-, Cannon
Bali-, Grande-, Ovvl-, S ora Cheyenne-flo lerna o. s. v. samt
från venster bland en massa smärre bifloder den betydliga
James- eller Dakota-floden, hvilken i sydlig riktning

P. J. Morstad, Sioux Falls, S. D., skrifver den 8 Sept.
1891: Många hafva blifvit botade genom bältet. Det
enda, som gjort mig nämnvärdt godt, är bältet och jag
har bättre helsa nu, än jag haft på 5 år.
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genomflyter nästan hela området och i sydöstra hörnet der-
af förenar sig med Missouri-floden. Alla dessa större vat-
tendrag hafva sedan i sin ordning en massa smärre tillflö-
den, af hvilka dock många under sensommaren och förra
delen af hösten, en del likaså under vintern, knappast hålla
något vatten alls. Men för bevattningsändamål under den
tid, då vatten för åkerbruksväxterna är mest af nöden, kun-
na de flesta af dem användas och derför komma också de
vestligare delarne af de båda Dakotas att alltmera odlas, ju
mera insigten om de stora fördelame af jordbruk med
konstbevattning blir spridd blandfolket.

Det är i synnerhet South Dakotas östliga del, som är
jemförelsevis tätt befolkad och väl odlad och denna odling
skulle långt före detta trängt öfver Missouri-floden till
trakterna vester derom, hvilka delvis erbjuda utmärkta till-
fällen för åkerbrukare, ifall icke här skulle mött den stora
Sioux-indianreservationen. Dessa indianer, hvilka fordom
egde Minnesota, de båda Dakotas samt Nebraska och en del
af lowa, ha numera så smält i hop i antal att de knappast
mera utgöra trettiotusen individer, hvilka alla trängts till-
sammans på denna ena reservation. Och då äfven den är
betydligt större än hvad rödskinnen noga taget behöfva har
Förenta Staternas regering nyligen köpt en del deraf för att
upplåta densamma för nybyggare. I detta nu pågå som
bäst undersökningar och mätningar inom det köpta områ-
det och så snart de äro afslutade kommer detsamma otvif-
velaktigt att öppnas för inflyttning. Hela detköpta terri-
toriet består af elfva millioner acres, men deraf utgöres en
betydlig del af jord, som icke har synnerligt stort värde för
jordbrukare, hvaremot en annan del uppgifves vara af i
allo utmärkt beskaffenhet. Ett storartadt tillfälle att för-
värfva jord på billiga vilkor kommer i alla händelser här
att yppa sig, om man ock kan vara säker om att mången,
då rusningen till det nya området börjar, kommer att finna
sina förhoppningar svikna.

Vesterom den stora indianreservationen vidtar det s. k.
Black Hills-området, de båda Dakotas enda bergstrakt.
Hittills har detta område egentligen varit kändt endast för
sin rikedom på ädla metaller, hvaraf dess grufvor under
tioårsperioden 1877—1887 frambragt i det närmaste trettio-

Läs på annat ställe i denna bok, hvad "Svenska Ameri-
kanaren" säger om vår affär. Amerikanaren har genom
sin rättsinthet och rättframhet stigit upp till den största
svenska tidning i Amerika.
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nio millioner dollars. Men sedan jernvägar bygts till detta
distrikt har också åkerbruket och i synnerhet boskapssköt-
seln der begy nt tillvinna sig allt större uppmärksamhet så
att numera alla de fruktbara dalsänkorna-mellan de metall-
förande bergen torde vara mer eller mindre väl odlade.
Jordbruket i denna bergstrakt gynnas deraf att regnfallet
är större än ute på .slätterna likasom deraf att de många
grufstäderna erbjuda nära belägna och lätt tillgängliga af-
sättningsorter för landtmannaprodukter af olika slag.

För egentliga jordbrukare erbjuda emellertid de delar
af South Dakota, hvilka nu äro tillgängliga för nybyg-
gare, icke alltför stora lockelser, ty i östern, der klimatet är
gy*nnsamt och samfärdselförhållandena utvecklade, är be-
folkningen redan så talrik att all den bästa jorden är upp-
tagen. Det som finnes qvar står endera rätt högt i pris el-
ler är icke af bästa beskaffenhet. Och långt vesterut — un-
dantagande Black Hills-distriktet — äro regnförhållandena
allt annat än uppmuntrande, hvarjemte afven samfärdsel-
väsendet ännu icke är tillräckligt utveckladt för att i en
snar framtid låta hoppas på goda och billiga förbindelser.
Dessa delar af staten lämpa sig vida bättre för boskaps-
skötsel och sådan har äfven i allt större skala begynt be-
drifvas der under sednare tider. För denna jordbrukets bi-
handtering, parad med åkerbruk i mindre utsträckning,
erbjuda också de aflägsnare delarne af staten många förde-
lar, hvarföre det torde få anses såsom säkert att den fram-
tida utvecklingen kommer att gå i dennariktning.

Endast den ofvannämda, nyinköpta delen af Sioux-re-
serv ationen (reservation kallas i Amerika ett område, som
blifvit undantaget för indianers räkning) kommer att skän-
ka äfven medellösa nybyggare tillfällen att slå sig ned i
South Dakota. Men dervid bör man komma ihåg att de
jordbitar,som af tillernadefarmare der kunna upptagas, äro
högst olika till sin beskaffenhet, att endast den som på för-
hand gjort sig förtrogen med förhållandena i nejden kan
vara något så när säker om att komma åt god farmjord, då
en gång rusningen dit in begynner, samt vidare att sådant
upptagande af jord i en nyöppnad trakt, der man löper i
kapp med tusentals andra menniskor, hvilka oftast äro fär-
diga att använda hvilka medel som helst för att vinna nå-

Nils Swanson, Osage City, Kans., skrifver den 12Okt.
1891: Dr. Owen: Jag köpte ett bälte No. 3af er för 19
månader sedan och vågar säga, att det är det bästa bote-
medel, som finnes
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gon fördel, är ett slags hasardspel, i hvilket den hederlige
och andras rättighet r respekteran le individen har alla ut-
sigter att förlora, men högst få att v inna.

Det var först år 1888som de båda Dakotas, hvilka dit-
tills utgjort ett gemensamt territorium, blefvo delade i två
sådana, och sedan hvartdera v isat sig ega en tillräckligt stor
befolkning f"r att bli upptaget såsom stat, blefvo de föl-
jande år mottagna bland de öfriga Unionsstaterna. Nu-
mera har South Dakota en befolkning af något öfver tre-
hundratusen personer, men så snart de elfva millionerna
acres af Sioux-reservationen bli öppnade för ny byggare
kommer en lika snabb som staik folkökning ovilkorligen
att ega rum.

Betiäffande klimatet likna de båda staterna hvarandia
i det allra närmaste och ega stark värme om sommaren och
betydlig köldom vintern. Snöfallet är vissa vintrar myc-
ket starkt, under andra åter rätt obetydligt, men begynner
i hvardera fallen vanligen först på vårvintern. Under stör-
re delen deraf är marken endast sparsamt betäckt med snö,
medan kölden, tack vare den särdeles torra och rena luften,
endast sällan kännes besvärlig. Men så kommer någon
gång emellan en af de riktiga prärisnöstormarne, de s. k.
blizzards, och då först visar sig Dakota-klimatet i all sin
stränghet. Vinden sveper med oerhörd styrka öfver de tråd-
lösa slätterna, der ingenting hejdar dess framfart, hvirf-
lande snön framför sig i sådana massor att menniskor och
boskap, som äro ute och ej i hast kunna finna skydd, be-
grafvas och frysa ihjäl. Vanligen räcka sådana stormar
icke synnerligt länge i en fortsättning, men då de Upphöra
inträder den starkaste köld, som öfverhufvudtaget före-
kommer ute på prärierna. Då gäller det att hafva tillräck-
ligt bränsleförråd i huset och tillräckligt foder för kreatu-
ren i närmaste närhet, ty någon gång händer det att den
starka kölden fortfar en längre tid och då är den olycklig,
som inte varit förtänksam nog.

Det enda bränslet ute på slätterna är stenkol, som före-
kommer ymnigt nog inombåda Dakota-staterna så att mån-
genstädes farmaren kan gräfva upp sitt kolbehof på sin
egen mark. Öfverallt är bränslet billigt, men detsamma
kan icke sägas om byggnadsvirke, hvilket måsteköpas på

Läs på annan sida i denna bok, hvad som stod att lä a i
Svenska Amerikanaren för den 7 April 1892. Denna är
den mest spridda och bäst redigerade svensk amerikanska
tidning och tillåter sig ej rekommendera enaffär, om hvars
tillitsfullhet den ej är öfvertygad.
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ofta rätt långt afstånd. Följden deraf är också att man i
allmänhet ute på prärierna är my eket sparsam beträffande
uppföran let af by ggnader. M mga — ja, kanske de flesta
— nybyggare ha till en början bott åratal i jordkulor, hvil-
ka endast med taket sticka upp öfver marken, och få äro i
sanning de, hvilka mäktatuppföra sådana uthusbyggnader
som man i norra Europa anser varaoundgängligt nödvän-
diga för att herbergera kreatur, dragare och redskap. Men
sådana sv årigheter äro icke så farlga och omöjliga attut-
häida som de förefalla den ovane. Tusental nordbor, som
genom oått dem alla,bygga och bo i detta nu ute på Dakotas
prärier och ega farmer, hvarom de aldrig skulle vågat ens
drömma i sitt hemland.

Det är i synnerhet North Dakota, som under de sista åren
begynt tillvinna sig allt större uppmärksamhet från nordi-
ska invandrares sida, och otvifvelaktigt är att de närmaste
åren komma att bevittna en utveckling i jordbruk inom
denna stat, hvartill maken torde få efter letas långt och län-
ge, ty ingen annan trakt i Nord-Amerika har numera en
sådan mängd, dels alldeles fri, dels mycket billig, god och
fruktbar jord att erbjuda nybyggare, som North Dakota.
Dess btfoll^ning i detta nu stiger icke fullt till tvåhun-
dratusen personer, medan godt tre millioner menniskor
kunde få rum på dess slätter utan att bo lika tätt som t. ex.
i lowa, för att nu icke alls tåla om de östra staterna. Och
största delen af all den jord, som nu är oupptagen, är af
ypperlig beskaffenhet, fullt jemförlig med det mesta af
den, som redan är odla 1. Skilnaden lig„er endast i regn-
förhållande la, hvilka i de östra delarne af staten äro ofant-
ligt myeket gynnsammare än i de vestra, der öfvervattning
af fälten tillsvidare torde vara nödvändg för erhållande af
säkra skördar. Visst har man i North Dakota likasom läng-
re söderut trott sig kunna med säkerhet fastställa att regn-
mängden år för år blir större och således de vestra trakter-
na bättre och bättre egnade för jordbruk, men en sådan för-
ändring tar naturligtvis lång tid innan densamma blir af
full nytta och tillräckligt genomgåendeför att förbättra och
omskapa förhållandena i ett så vidstr"ckt område som
North Dal ota vesterom Missouri-floden.

Anna Rönen, Ottawa, Kan., skrifver den 8 Avg. 1891:
Bältet har dragit allt ondt från min kropp. Jag kan ar-
beta med lätthet. Hufvudet, ryggen och benen äro star-
kare. Aptiden har ökats, och jag måste äta, sa fort jag
stiger upp.
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Ty äfven i North Dakota bildar denna flod så att säga
gränsen mellan de östra t aie befolkade samt bättre odla-
de och de vestra, mera ödsliga trakterna. Men skilnaden
är här icke så i ögoi en fallande som i South Dakota. Dels
är icke heller den östra delen af den noidligare staten lika
väl od ad som motsvarande trakter söderut, dels har odlin-
gen icke rönt sådant motstånd under sitt framträngande
mot vester så att också i å an Ira sidan Missouri spår deraf
finnas. Endast Red River-flodens dal, längs gränsen mot
Minnesota, är lika full tan ligt, måhända äfven till större
utsträckning, odlad som östl'°as e delen af den sydligare
staten. Denna dal, som sträcker sig från söder mot norr
till en längd af öfv er tvåhundra och en bredd af ungefär
fyratio mil, är den del af North Dakota, som först kommit
under fullständig odling. Sjelfva Red River-flo len bildar
gränsen mot Minnesota och delar dalen i två ha fter af nä-
stan alldeles lika storlek och i hela sin utsträckning är den-
na dal en enda slätt, med flera fot djup matjord samt af sär-
deles stor fruktbarhet. Det är så godt som uteslutande hve-
te man här odlar och tack vare jordmånen samt klimatet
ernår hvetet i dessa trakter en del särskilda egenskaper,
hvilka göra detsamma till det erkä ldt bästa i hela verlden.
Det kallas nr 1 Härd hårdt och betalas med hCgre pris än
alla andra hvetesorter, hvaijemte det gir sa säkert till i
denna floddal att skördarne bl)tt ytterst sällan felslå. Här-
af följer naturligtvis att all jord i Red River-dalen längese-
dan är såld, hufvudsaklgen till farm aie, som re lan bragt
densamma i odling, men delvis äfven till landspekulanter,
hvilka fortfarande hafva jord till salu, el uru till jemförel-
sevis höga priser, hvarför knappt någon ann m än den, som
redan samlat någ( t kapital, numera 1 an tanka på att slå
sig ned såsom farmare i denna trakt. M n för den,som har
medel att köl a ett stycke af den rika Red River-jorden
samt förse sig med dragare och redskap utan att åsamka
sig en alltför stor skuldbörda, kan och bör jordbruk i denna
nejd löna sig ypperligt. Jernv ägslinier finnas på lämpligt
afstånd och längs dem hafv a flera städer, af hvilka Fargo
är den betydligaste, uppstått så att farmaren utan myeket
besvär kan både sälja sina alster och köpa sina förnödenhe-
ter i närmaste närhet.

Förste mannen i The Owen Electric Belt & Appliance
Co. är svensk, en person, som alltid stått på sina lands-
mäns bästa och som nyttjar sitt inflytande i affären för
alla skandinavers gagn.
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Men Red River-dalen är icke den enda trakt der det
hårda vårhv etet, kändt såsom nr 1, tnfves och ger skördar.
Likasom i hela nordliga Minnesota går detsamma väl till
också öfverallt i North Dakota, der öfverhufvudtaget hve-
teodling vunnit insteg, och i de öfriga delarne af staten fin-
nes ännu ledig jord i massor, desto mera ju längro vesterut
man kommer. Sådan oupptagen jord kan nybyggaren på
flerahanda sätt komma åt. ty i North Dakota gälla ytterst
ffkostiga lagar beträffande den icke upptagna jorden.

Den mest kända af dessa är den s. k. Homestead-lagen,
enligt hvilken enhvar man eller qvinna, som är medbor-
gare i Förenta Staterna eller förklarat det vara sin afsigt
att bli sådan, eger rätt att af statens jordupptaga ett styc-
ke af 160 acres (128 svenska tunnland) på vilkor endast att
han eller hon inom högst sex månader börjar odling deraf
samt fortsätter sådan odling under minst fem år,under hvil-
ken tid han eller hon måste bo och hafva sitt hemvist på så-
lunda upptagen jord. För att få sådan fordras en skriftlig
ansökan, ingifven till närmaste statens offentliga landkon-
tor, samt erlåggande af en afgift, som uppgår till aderton å
tjugutvå dollars. Jord, som på detta sätt kan erhållas, fin-
nes ännu i mängd i North Dakota, men det är naturligtvis
icke jord, som ligger i omedelbar närhet af jernvägarne el-
ler de större vattendragen. Den, som vill upptaga home-
stead-jord,måstebegifv a sig längre inåt landet och gifva sig
till tåls tills omnejden blir bebygd och odlad, då vanligen
också samfärdsellinierna utsträckas ända fram till honom.
Men också för att börja farmning på sådan jord måste ny-
byggaien ega någotpenningar. Annars får han sätta sig i
skuld för dragare, redskap, utsäde o. s. v. och då behöfves
endast ett missväxtår för att han skall vara ruinerad, något
som händt mera än en af dem, hvilka trott sig vara säkra
så snart de fått sjelfva jorden.

En annan lag, som benämnes Desert Land Act, gäller
ännu, enligt hvilken jord i North Dakota kan fås på goda
vilkor. Denna stadgar att enhvar, som vill anlägga ett öf-
vervattningssystem för jord, som icke utan bevattning
frambringar några växter, kan utan någon vidare kostnad
än den för sjelfva öf vervattningen samt mot erläggande af
en dollar per acre erhålla ända till 640 acres sådan mark.

Varna, 111., den 9 Juli 1891.
Dr. Owen: Jag vill för t tacka Gud och dernåst Dr.

Owen för hans förundransvärda bälte. Jag känner mig
nu som en ny menviska, ehuru jag är 78 år gammal.
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En nybyggare, som icke skyr arbete — eller ännu hellre ett
par sådana tillsammans — kunna på grund af denna lag
lätt nog skaffa sig en första klassens farm i de vestra delar-
na af staten. Der finnes i närheten af vattendragen jord i
mängd, som faller under denna lag, och stort annat an ar-
bete behöfves icke heller för att åstadkomma de nödiga ka-
nalerna, hvilka i allmänhet der ute på prårin anläggas på
ett mycket enkelt sätt. Har han blott medel tillräckligt för
att kunna lefva och arbeta ett år eller så utan inkomster så
är han bergad karl för tramfden, ty så snart han blott kan
bevattna några tiotal acres kan han reda sig och lagen ger
honom tre års tidför att göra i ordning öfverv attningen för
hela den areal han anmält sig sinna 1 att sålun la upptaga.
Några dugtiga karlar, hvilka sparat tillräckligt för att kun-
na lifnära sig under den första tiden och i bolag upptaga
ett sådant 640 acres-sty*cke,kunna på en så lan affär komma
sig till välstånd inom kortare tid än med annat jordbruk, ty
säkrare sådant gifves öf v erhufvudtaget icke än det, som be-
drifves med bevattning ute på prärierna.

Den största tillgången på oupptagen jord är dock den,
som utgöres af detland,hvilketgifvits åt de stora jernvägsbo-
lagen, hvilka allenast i North Dakota ega milliontals acres.
Sådan jord säljes till olika pris beroende på dess beskaffen-
het och läge, men i allmänhet äro prisen rätt låga och va-
riera i östliga delen af North Dakota från fyra till sex dol-
lars per acre för åkerbruksjord och från tre till fyra dollars
per acre för betesmark samt i vestra delen af staten från tre
till tre och en half dollar per acre. Dervid är ytterligare att
märka att köparen tillätes afbetala priset under förloppet af
fem på hvarandra följande år, hvarvid en sjettedel måste
betalas kontant samt på resten erläggas sju procents ränta.
Såsom enhvar kan inse äro såväl pris som betalningsvilkor
vid köp af jord af jernvägsbolagen mycket lätta, men deraf
bör ingen heller låta fresta sig till att lättsinnigt lägga sig
till med en farm ute på prärierna. Det är långt bättre att
vänta något år tills man har något så när säkra utsigter än
att löpa risken att misslyckas och nödgas börja på nytt, ty
dettar ännu mycket längre tid. En regel, som ingen torde
finna sig illa af att följa i detta fall, är den att icke köpa
jord utan att hafva så stora tillgångar att, sedan den första

Det bör ej dröja länge, innan bälten från The Owen
Electric Belt & Appliance Co. ga tullfritt till alla jordens
länder. Deras värde för hela menskligheten berättigar
dem dertill.
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afbetalningen blifv"t gjord och hus, redskap samt annat n?s-
-digt inköpt, tillräckligt finnes öfver för att kunna verkstäl-
la ett annat års afbetalning, i händelse at missväxt. Så
mycket borde nybyggaren i alla fall behålla i reserv, ty an-
nars spelar han ett alltför högt spel och riskerar att vid
den första af de motgångar, som oftast inträffa, genast stå
på bar backe.

Det finnes visst många, som börjat sitt jordbruk med
ofantligt små, ofta nästan inga medel alls, och som det oak-
tadt lyckats arbeta sig fram till välstånd, men det är mera
tur ännågot annat och undantagsfallen bör man icke taga
såsom exempel, ty — vi upprepa det ännu en gång — oak-
tadt jordmånens storabördighet och klimate s lämplighet,
lider jordbruket i North Dakota likasom allt annat sådant
af stora vanskligheter, i synnerhet för den, som följer den
vanliga metoden i dessa nejder att endast odla säd. Torka,
hagelfall och någon gångfrost äro de värsta vanskligheterna
jordbrukaren der ute på prärierna har att bekämpa.

Men jemte sädesodlingen har boskapsskötseln i allmän-
het begynt mera omhuldas i North Dakota, i synnerhet un-
der de senaste åren fårskötseln, hvilken synes lofva synner-
ligt godt för en hel del trakter, som annars ännu skulle få
vänta länge på bebyggare.l^-1 närheten af städerna lönar
sig mejerihandtering väl och längre borta såväl nötboskaps-
som hästuppfödning jemte åkerbruk på jord, som lämpar
sig derför. Men dessa industrier tarfva större kapital än
de flesta nybyggare äro i tillfälle att nedlägga i sina affärer
och för alla dessa är fårskötseln en ypperlig medelväg,
Vesterom Missouri-floden finnas oerhörda sträckor af jord.
som utmärkt väl lämpar sig för denna gren af landtbruket,
och väljer nybyggaren »in farm rktigt kan han alltidlängs
någon bäck eller mindreflod finna jord,som lätt låter öfver-
vattna sig och sålunda med jemförelsevis ringa möda ger
honom skördar af allt hvad han behöfver för sig och sin fa-
milj i lifsmedelväg, medan den öfriga, torrare marken lem-
nar tillräckligt bete för de fårhjordar, hvilkas afkastning
skola utgöra hans hufvudsaklga inkomst. För att börja så-
dan farmning i tillräckligt stor skala för att kunna lifnära
sig dermed behöfver nybyggaren ej något mycket stort ka-
pital och ingen hindrar honomfrån att ute på den vida pra-

K G. Nelson, 673 W. 21st St., Chicago, skrifver: Jag
led af reumatism så svårt, att jag hvarken kunde ligga el-
ler ga. Jag bar ert bälte i 2 dagar och blef så frisk, som
jag någonsin varit
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rin berga allt det vinterfoder han någons nkan behöfva
för sina djur. Och dåtrakten en gång blir så bebygd att
han icke mera kan slå hö hvarhelst han sjelf vill bör han ha
hunnit så långt med sin farm att han sjelf alstrar både säd
och hö f llräcklgt för alla sina behof.

Något stort kapital behöfver nybyggaren, såsom sagdt,
icke för att begynna sådan farmning som här ofvan om-
nämts, men arbetsförmågabehöfver han och seg uthållighet
för att 'eke låta sig nedslås af de motgångarhan nog i bör-
jan blir utsatt för, och dertill ett friskt lynne för att icke
vantrifvas u epå den oändliga slätten, der han kan hafva
en dagsresa till närmaste granne och der intet träd, ingen
buske, ingen klippa afbryter den jemna enformi o heten,
den han alls inte är van vid från sin hemby gd. Dessa alla
egenskaper besi ter knappt n got annat folk i lika hög grad
som m"nnen från den europeiska norden och deraf kommer
det väl till en stor del att så många af dem dragit dit ut på
de vida slätterna och der byggt sina hem samt grundlagt
sitt och sina barns väl tå ld. Både svenskar, norrmän och
danskar s< mt finnar ha bildat hela by alag på Dakotas prä-
rer och ideflesta fall ha de i längden slagit s'g väl ut. De
flesta ha f< tt genomgå stora svårigheter i början, många ha
fått lida verklig nöd och n gra få gått helt och hållet under
i kami en för välstånd och oberoende, men de flesta hanått
stt mål eller äro på god väg att nå det och ha nu längese-
dan glömt de svåra åren under njutandet af sitt arbetes
frukter. Svårigheter och motgångar har den fattige nybör-
jaren att bekämpa öfverallt i verlden, men ingenstädes har
han större uts gter att gå med seger ur kampen än i de trak-
ter af Nord-Ameril as Förenta Stater, der bördig jordännu
står honom till buds på billiga vMkor, och bland sådana
trakter intar North Dakota ingalunda det sista rummet.

Gynnsamt för farmarne och andra innev ånare i de båda
Dakota-staterna är deias utmärkt helsosamma klimat, hvil-
ket i sjelfva verket knappast kunde vara bättre. Hvarken
het an om sommaren eller kölden om vintern kännas på
lån0t når så besvärliga som ide östra staterna, tack vare
luft ns torrhet och renhet, och detta verkar naturligtvis på
innev ånarnes i d ssa trakter arbetsförmåga. Vidare har
Unions-reg ringen trä at lika liberala som visa åtgärder

I Herr Herman Swanson, förste man i The Owen Elec-
tric Belt <fe Appliance Co. hafva skandinaver den bästa
borgen, att de bli väl och hederligt behandlade.
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for att for all framtid säkerställa ett omfattande och dug-
ligt skolväsende med fri undervisning för alla och slutligen
göra de stora jernvägsbolagen, hvilkas inier genomlöpa
dessa sta er,allt si t till lör att underlat a samfärdseln, byg-
gandesidobanor till alla distrikt, der en raskare utveckling
gör sig märkbar, samt öppnande stationer och inrättande
växelpunkter öfverallt der behofvet sådant påkallar. In-
gen behöfver derför befara att han för lång framtid kommer
att bo i en öc emark om han också till en början slår s'g ned
temlgen långt från de bebodda trakterna. Odlingen skri-
der numera så raskt framåt också ute på prärierna att den
snart nog kommer att hafva bredt ut sig till deras yttersta
beb eliga och odlingsbara delar.

En omständighet af vigt för nykomlingar är den att
arbete såväl i South som Isorth Dakota i allmänhet är svårt
att finna, undantagande endast den bråda tiden vid jord-
bruket, då sådant lätt står a t fås. Det är derför svåiare i
Dakota än t. ex. i Minnesota att få arbete på den trakt, der
man har för afsigt att slå sig ned såsom farmare och så-
lunda småningom sätta sig in i förhållandena innan man
bör"ar på egen hand. Den, som vill göra detta, måste der-
för infinna s'g i god tid på våren, då han jemförelsevis lätt
kan få arbete ända till följande vinter, och detta bör i re-
geln vara tillräckligt för hans ändamål. Under den påföl-
jande v'ntern har han sedan tillfällen nog att se sig om-
kring efter en jordb't för egen rakning, så att han genast
på våren kan börja arbetet för sitt framtida välstånd.
Förberedd genom en sommars arbete vid sådant jordbruk
som han s'elf kommer att bedrifva ute på prårin, bör det
vara honom betydligt lättare att genast komma in i de rik-
tiga gängorna och sålunda att undvika enhel del misstag,
hvilka han annars alltid måste begå.

MONTANA.
Montana är den största af de nordliga staterna och öf-

verträffas i afseende på sin 111143,776 qvadratmil uppgå-
ende ytvidd endast af California och Texas. I öster grän-
sar staten tillDakota, i norr till Canada, i vester till Idaho

Miss Olson, Marshalltown, Clay Co., S. Dak., skrifver:
Jag hade giktvärk i hutvudet, ryggen, fötter och armar.
Ar nu återstäld, så att jag kan både gå och arbeta. Edert
No. 4 bälte har varit mig till stor hjelp och välsignelse.
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och i söder delvis till samma stat samt fil Wyommg. Mon-
tanas sydligaste gräns 1 gger ungefar 1 ka långt norr som
städernaSt. Paul och Minneapolis i Minnesota,men oaktadt
det nordliga läget är statens klimat långt mildare än längre
mot öster, ty i Montana gör sig redan inflytandet af de var-
ma vindarna från Stilla hafvet märkbart, så att snön under
vintern sällan ligger qvar på marken mera än några få
dagar åt gången.

Staten Montana är i hufvudsak ett bergland, ehuru dess
östra del bidar en stor högslätt i oafbruten fortsättning af
Dakotas prärier. Denna högslätt stiger jemt och ganska
hastigt — med ungefär åtta fot på milen — mot vester ända
till de första utsprången af Klippbergen, hvilka upptaga
största delen af de mellersta och vestra delarna af staten.
Denna väldiga högslätt, som genomflytes af flera floder,
bland hvilka Missouri- och Yellowstone-floderna äro de
största, ligger till hela sin utsträckning inom det stora bälte
af land, hvilket regelbundet hvarje sommar hemsökes af
den strängaste torka. Allt åkerbiuk på sjeKva slätten är
derför omöjligt, utan användes jorden der uteslutande så-
som betesmark. Ty oaktadt torkan växa ettpar mycket
närande grässlag i stora mängder på Montanas slätter och
dessa gräs besitta dessutom den värdefulla egenskapen att
torka till näringsrikt hö på rot, så att någon höbergning

*

för de storaboskapshjordarna i Montana så godt som aldrig
kommer i fråga. Hela vintern igenom gå kreaturen ute
och lifnårasig med det ur snön framstickande torra gräset,
hvilket är så kraftigt att djuren vanligen på våren äro i
lika godt hull som på hösten då de släpptes ut. Endast
under ovanligt stränga vintrar händer det att boskapen
lider af brist på föda och af väderleken och då har det fil
och med händt att stora massor bokstafligen svält ihjäl.
Sådant inträffar dock mycket sällan och derför är boskaps -

uppfödning på Montanas slätter i allmänhet en mycket lö-
nande sysselsättning. Sådan jord som den i allmänhet till
betesmarker begagnade finnes ännu i stora massor att tillgå
och kan vanligen fås för rätt billigt pris, men då i al a
händelser för anläggning af en s. k. boskaps-farm ett be-
tydligt kapital fordras — för inköp af afvelsdjur, uppfö-
rande af de nödvänd'gaste byggnaderna, inhägnader o. s. v.

Vi kunna inom kort känna det goda medvetandet, att
Owens elektriska bälten trängt till alla europeiska länder
och vunnit insteg, der allt amerikanskt anses som hum-
bug. Det goda medför sin egen belöning
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— torde det i allmänhetknappast kunna komma i fråga för
nykomling rtill Amerika att slå sig på denna industri.

Det är endast fårskötseln, som kan bedrifvas med ett
litet begynnelsekapital och derf "r har den under senare år
börjat sprida sig betyd igt äfven i Montana. Det torra
klimatet och den kraftiga gräsväxten på präferna bidraga
hvardera till att göra östra delen af staten särskildt lämplig
för fårafvel och gäller derför härom detsamma som vi ut-
talade angående denna industri i North Dakota, eller att
den, som rätt väljer s'tt land, så att han längs någon flod
eller bäck kan inrätta öfvervattning af så mycken åker som
han behöfver för egen räkning, nog kan göra sig räkning
på att slå sg väl ut i Montana medfårskötseln såsom egent-
lig förvärfskälla. Men dervid bör han hafva i minnet, att
Montana är ännu långt ödsligare än North Dakota och att
det naturenligt måste räcka mycket längre tid innan odlin-
gen tränger fram till dessa trakter. På grund häraf äro vi
också öfvertygade om art det ännu kommer att dröja rätt
lång tid innan slätterna i östra Montana kunna bli föremål
för lika l'fl'g invandring som de längre österut belägna.

Något annat jordbruk än sådantmed tillhjelp af öfver-
vattning förekommer knapi ast alls i hela staten och derför
har naturlgtvis allt jordbruk tvungits att hålla sig till
sjelfva floddalarna och andra lågländta ställen, dit vatten
med lätthet kan ledas. Jordmånen på sådana ställen är
vanligen utmärkt bördig så att sålunda bevattnade fält i
allmänhet lemna mycket rika skördar. Men klart är tilli-
ka att sådan jord, belägen på drägligt afstånd från städer
och jernvägslinier, skall vara upptagen till sista acren, så
att den, som numera vill lägga sig till sådant land i Mon-
tana, måste vara beredd på att draga ganska långt inåt
vildmarken. Men vill han d^t göra så kan han också vara
temligen säker om, både att få rika skördar och att kunna
afsätta alla sina alster utan att behöfva betala långa och
dryga jernvägsfrakter för dem,ty ehuru Montana ännu icke
har mera än etthundrafyrtiotusen innevånare, frambrin-
gar statens eget jordbruk på långt när icke tillräckligt af
födoämnen for dem, u an måste sådana hemtas från andra
stater Det är i synnerhet i vestra delen af Montana som
sådana jemförelsevis lätt bevattnade dalsänkor talrikt före-

Miss Anne M. Nygren, 2118 Portland Place, Minne-
apolis, M'nn., skrifver den 18 Maj 1891: I tre år har jag
lidit af alla slags sjukdomar, varit sängliggande öfver 5
månader, varit i stor förtviflan och lifvet syntes mig en
börda. Jag vill nu ej mista bältet för aldrig så mycket.
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komma och der finnas nog ännu fllf Ilen f r nybyggare alt
slå sig ned. M n d t ser i allmänl t ut som om en hvar
nykomling till Montanas b rgstr kte*- inom kort blefve
smittad af den allmänna feb m att a b a i grufvorna e ler
sjelf begifv a sig u på grufletn'ng.

Ty det är grufdri ten och i fr"msta rummet tillg ngen
på guld som gjortMontana vida k ndt. Medundantag af
Cal'forn'a, det egentliga guldlandet, finnes \äl knapi ast
någon annan trakt på jordklotet, der så oerhörda massor
guld inom en kort tid producerats som i sta en Montanas
bergstrakter och allt ännu fortfara de rka grufvorna der att
årligen gifva millioner och åter millioner af den kos bara
metallen. Det var då guldtillgånoen i Calif m'as b' ek- o h
floddalar började minskas som guldsökare spredo 'g öfver-
allt kring bergstrakterna och snart nog funno de att vissa
delar af Montana blott föga gåfvo efter gul lan let sjelf t i ri-
kedom. Folk begynte strömma dt i massor och gul l vaska-
des öfverallt så att tills dato icke n_'ndre än e thundrafem-
tio millioner dollars i guld blifvit erhållna allenast från
vaskerierna, för att icke alls tala om alla de millioi er, som
vunnits ur grufvorna. Numera äro natuiligt is alla de
bästa fälten utvaskade, men ännu syssla mångahundra per-
soner, som åtnöja sig med en måttlig dagsförtjenst, med
vaskning af guld på ställen, som föraktats af dem, hvi ka
hoppades kunna inom kort tid förvärfva s'g storartad rike-
dom på sådant arbete. De platser, der en man kan förtjena
tillräckligt för sitt lifsuppehälle med guldvaskning, äro
dock numera blifna så sällsynita att det vore nära på van-
sinne för någon att meddetta mål för ögonen b gifva sig till
Montana.

Det mesta af Montanas guld, ja, närapå allt deraf vin-
nes numera ur grufvor, i hvilka tusentals arbetare syssel-
sättas. Malmen innhåller i* allmänhet både guld, silfver,
koppar och bly, hvarför storartade och ytterst dyrbara
smältverk äro af nöden för att kunna särskilja de olika me-
tallerna från hvarandra. På grund häraf är det omöjligt
for en person med endast små medel att idka n gon gruf-
drift utan är han endera tvungen att sälja den grufva han
upptäckt eller också att endastbry ta malmen sa t seder-
mera sälja denna till nåa ot af de ri'_a bolag, hvilka ega

Herr Herman Swanson, f* rste man, n"st Dr. Owen, i
dennes storartade affär, har vunnit popula i et "fver hela
verlden genom sin förbindelse med The Owen Electric
Belt & Appliance Co.
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smältverken. Det enda en fatfg karl med egna krafter
kan företaga sig är att bedrif va malmletning i bergstrak-
terna, men för att kunna räkna på någonframgång i denna
sysselsättning — hvilken alltid är högst os"ker—måste han
innehafva en hel del kunskaper, hvilka i allmänhet endast
förvärfvas under långvarigt arbete igrufvorna och berg-
■\erken. Icke heller denna handtering är derför lämpad
för nykomlingar till Amer ka eller öfverhufvudtaget för
folk, som icke sysslat med dylika saker förut. ■Hvad åter arbete i grufvorna angår så betalas såflant i
allmänhet väl och i en mängd fall hafva arbetarne fllfålle
att arbeta "på styck", hvarvid naturiig vis en dug ig arbe-
tare är i tillfälle att förtjena betydligt mera än vid arbete
för dagspenning. Men dervid äro tvänne omstä id'gheter
att beakta och ihågkomma, först att i Amerka finnas mas-
sor af gamla grufarbetare, hvilka naturligtvis str"mma dit,
hvarest arbetslönerna stå högst och dervid all id kunna
räkna på atterhålla arbete framom sådana, som icke förut
sysslat med liknande värf. Och för det andra att efteifrå-
gan på arbetare i Montanas grufvor ingalunda är obeorän-
sad. En och annan ny grufva öppnas visst emellanåt, men
numera användas maskiner i stort antal vid deras bearbe-
tande så att antalet arbetare för hand icke behö ver vara
lika stort som fordomdags. Och ide äldre grufvorna finnes
alltid en stam af gamla arbetare, som under alla vanliga
förhållanden stanna qvar samt, då nya arbetare behöfvas,
ofta skaffa sina vänner och bekanta från andra trakter an-
ställning.

Vid grufdrift likasom vid all industriel verksamhet
omsättas naturligtvis årligen en hel del arbetare och derför
kunna nog hvarje år åtskilliga äfven nykomlingar räkna
på arbete i Montanas grufvor, men någon lämpl'g trakt för
utvandring i större skala är Montanas bergverksdistrikt
icke. I allmänhet ville vi till och med meddela det råd att
endast den, som har vänner och bel anta anstälda der borta
och genom dem kan räkna på arbete, bör tänka på des a
trakter, men dervid anse vi oss dock böra påminna om att
en arbetslön, som i andra nejder förefaller mycket hög, icke
är det i Montana, der i allmänhet pr sen på allehanda för-
nödenheter äro mycket högt uppdnfna. O h dertillkomma

John Anderson, 46 Hughart St., Muskegon, Mich.,
skrifver: Efter att ha användt bältet en tid är magen i
ordning och reumatismen har flytt. Bältet är en skatt for
den fattige.
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ännu de otaliga frestelser, för hvilka arbetaren i sådana
trakter är utsatt, frestelser, hy arom den, som icke sjelf be-
sökt ett amerikanskt grufdi trikt, knappast kan hafva en
förestå lning. Städerna i grufdistrikten a o öfverfullaaf
krogar, spelhus och mera sådant, arbetaren tas emot som
en furste öfverallt hvart han kommer så länge han har pen-
gar på fickan och är villig att strö dem omkring, spelare,
svindlare och skojare af otaliga slag vimla öfverallt och
använda all sin slughet för att plundra de okunniga ar-
betarne, som efter ofta månadslångt, tungt arbete komma
in till en stad för att hafva något nöje af sina hårdt förvärf-
vade styfrar, o. s. v. Det är omöjligt att närmare beskrifva
alla de försåt, som lura på den oerfarne i grufdis riktens
städer, och det måste förefalla den, som aldr'g sett I'fvet på
sådana platser, svårt att tro på ti lvaron af sådana faror,
men att det verkligen förhåller sig så kan enhvar intyga,
som besökt dylika orter och gjort sig mödan att blicka in i
hithörandeförhållanden.

De förnämsta städerna i Montana, hvilket först för tre
år sedan blef upptaget bland staternas antal, äro Helena och
Butte. Den förra ligger på en högslätt omgifven af berg,
och upptar en grund, hvilken fordom var ett af de rik re
guldvaskningsfäl en i staten så att i sje fva verket så godt
som hvarenda qvadratfots yta af den mark, hvarpå staden
nu är byggd, i tiden \ arit uppgräfd och genomvakad, och
många tusental äro de dollars, som bl fvit vunna derur.
Staden är ännu helt ung och har något stannat i sin utveck-
ling under de sista åren, men torde nog komma att gå
framåt igen då lefnads- och arbetsförhållanden i Montana
vinna mera stadga. Någonvidare lämplig arbetsplats för
nykomlingar är Helena icke f('r närvarande.

Butte åter är hufvudstaden i grufdistriktet. 1 sjelfva
staden finnas öppningarna till några af de rikaste grufvorna
och nästan hvart och ett af de berg, som omgifva densamma,
innehålla en eller flera grufvor. Några stora smältverk
finnas äfven i Butte, hvarför orten också vanfgen är inhöljd
i ett väldgt moln af svafvelhaltig rök, som gör vistelsen
der allt annat än behaglig för den vfd sådan luft ovane.
Alla dessa verk göra emellertid Butte till en mycket liflig
stad, der stora massor af penningar omsättas. Den största

Annonskostnaderna för The Owen Electric Belt & Ap-
pliance Co. stego under året 1891 till 120,000 dollars. Der-
af kan man sluta sig till affärens storhet och gedigenhet.
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koppargrufva i verlden, den s. k. Anacondagrufvan, ligger
äfven i Butte, men i den har nu en längre tid allt arbete
varit nedlagdt.

I bergstrakterna försiggår en del timmerarbete, men i
rätt liten utsträckning och på flera ställen bearbet s äfven
kolgrufvor, men ingen af dessa industrier tarfvar i allmän-
het något stort årligt-tillskott af arbetare, hvarför vi anse
oss ha allt skäl att upprepa vårt råd till nykomlingar att
icke resa till Montana.

WASHINGTON.
Närma t vester om Montana skjuter en flik af staten

Idaho upp mot norr, men då största delen a-f denna stat lig-
ger långt sydligare, kunna vi så godt behandla densamma
senare och nu genast öfvergå till den längst i nordvest l'g-
gande staten af Unionen, eller Washington. Denna grän-
sar i öster till Idaho, i norr till Canada, i vester tillStilla
hafvet och i söder till Oregon samt upptar en areal af inal-
les 68,000 qvadratmil, hvaraf en mycket stor del utgöres af
så godt som oafbruten skogsmark.

Denförsta upptäckten af det område, som nu omfattar
de båda staterna Washington och Oregon, inföll redan år
1579, då en engelsk sjöfarande, Francis Drake, seglade längs
en del af detta områdes kust. På tvåhundra år efter denna
Drakes resa nådde ingen hvit man så långt norrut på Stilla-
hafssidan, men 1774 seglade en spansk sjöfarande längs
Oregons kust och år 1788 skickade någraBoston-köpmän
tvänne fartyg rundt Cap Horn för att köpa upp pelsverk
längs nordvestkusten och en af befälhafvarne på dessa far-
tyg upptäckte under sin resa bland annat mynningenaf den
väldiga Columbia-floden, hvilken numera i vester utgör
gränsen mellan de båda staterna. Efter denna tid sändes
af amerikanare så godt som hvarje år expeditioner ut till
dessa aflägsna trakter för att drifva handel med indianerna,
hvilka mot allehanda varor bytte sina förråd af mer eller
mindre dyrbart pelsverk. Men icke förrän år 1793 lyckades
någon resande komma tvärs öfver Amerikas fastland ända

Great Falls, Mont., 17 September 1891.
Dr. A. Owen: Jag var ganska hårdt plägad af reuma-

tism och nervsvaghet men är nu alldeles återstäld. Vill
nu frambära mitt hjertliga tack för ert utmärkta bälte.

Högaktningsfullt, Chas. Kalländer.
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ut till Stillahafskusten, hvarefter s dan smån^n^om expe-
ditioner begy nte leta s"g väg d t ut.

Köpmän och missionärer gjor le sedeime a flera resor
till nordvestern, både sjöledes, rundt Cap Horn, och tv"rs
öfver kontinenten, samt begynte anlägga fasta sta 'oner i
de nyupptäckta landsdelarna, medan samtidigt engelsmän-
nen från nordost trngde in dit och satte sig i besttnng af
hela området, hvilket för dem var af värde på grund af ri-
kedomen på pelsdjur och anIra produkter, dem indianerna
voro villiga att samla och utbyta mot alleha ida kramv äror.

För-.t år 1818återgafs områ let åt Förenta Staterna, men di-
spy terna om den eoentliga eganderätten till lanc et fortforo
ända in på 1840-talet, efter hvilken tid E lgland i allo er-
känt Förenta Staterna såsom rätter egare dert 11.

År 1853 delades det stora området i tvänne t iritor'er,
Oregon och Washington, sedan den sydligare delen deraf,
det nuvarande Oregon, redan dragit till sig en massa utvan-
drare, hvilka lockats dit af den fruktbara jordmånen och
det milda klimatet. Washington utvecklales efter skils-
niussanfiåi. Oregon rätt långsamt och de f "rsta nybyggarne
der hade under långa tider många Ii landen att utstå gen m
indi merna, mel hvilka fleia blodga och bittra kr'g ut-
kämpades. Det är först under de sista tju0u a tjug fem
åren Washington, som år 1889 upptogs bland sta erna, skri-
dit raskare framåt odi u ider den alha sista tiden har detta
fram.U^krida ide varit så snabbt a t staten nog inom kort
kommer att höra till de rikaste i hela Unionen. För tio år
sedan fanns i hela staten knappast meia än en oit, som för-
tjenade benämningen stad och egde mera än et usen ii ne-
\ånaie, nu finnes der v al ett dussin så stora städeroch der-
ibland tvänne med en befolkning af mellan trettiooch fyra-
tiotu>en personer, medan innevånareantalet i hela staten år
IS9O stigit till omkring trehundrafemf otusen, utom ett tio-
taltusen indianer.

Staten Washington består så att säga af tre delar, räk-
nadt fi ån öster åt vester, och alla dessa delar sklja s'g be-
trädande både klimat, jordmån och andra f "il ållanden r< t
betydlgt från hvarandra. Den östra delen ligger mellan de
s. k. Coeurd'Aléne-bergen, på gr'insen mot Idaho, samt Co-
lumbia-floden i vester. Den nielleista delen, ellei Cential-

The Owen Electric Belt & Appliance Co. är d t & örsta i
sitt slag i hela verlden. Vi hafva efter pare, s m söka
förtjena pengar genom klumpiga bälten och klumpiga ef-
terapningar i annonser och kataloger. Det går — till en
tid.
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Washington, I'gger åter mellan Columbia-floden i öster
samt Cascade-bergen i ves er, medan den vestfga delen af
6taten omfa tar trakten mellan dessa berg och Stilla haf-
vet. Den östliga delen består af våg gt pr' nland, som öf-
vergår till kullar och berg i ö ter och s der. Jordmånen
utgöres af förvittradt vulkaniskt material, hvilket b ldar ett
djupt lager af utomordentligt rik ma jord så att d nna d 1
af staten i sjelfva verket är ett af de bästa hveteodlings-
distrikt på jorden. Och matjordslagret är dervid så djupt
att hvete år ut och år in kan odlas på samma fält utan att
någon minskning i skördarna kunnat märkas. Tillika är
nederbörden vanlgen alltid fullt fllråcklig för att tillåta
jorden att framalstra de rikaste möjliga grödor ochklimatet
är mildt nog för odling af all slags frukt, äfven persikor
på en del trakter. Skog förekommer i allmänhet sparsamt
så att på sjelfva slätten sådan finnes att fllgå eg ntl gen
blott längs flodstränderna, men i närheten af bergstrakter-
na kan virke fås billigt och lätt nog från de skogar, hvi ka
vanligen bekläda de flesta af bergen. En mängd bifloder
till Columbia bevattna denna del af staten, hva s bästa hve-
temarker lgga i floddalarna, medan piärin i allmänhet
lemnar ett ypperligt bete året rundt för den talrika boskap,
som inom detta område uppfödes. Under vintern faller
nemligen sällan så mycken snö att marken är helt och hållet
täckt deraf och händer sådant dock någon gång så ligger
snön vanligen icke qvar mera än några få dagar, ty i Wash-
ington gör s'g den varma Chinook-v inden fr n Stilla haf-
vet ännu mycket mera märkbar än i Montana och Dakota.
Under sådana förhållanden måste naturligtvis uppfödning
af boskap löna sig väl och derför har också denna industri
utvecklat sig mycket snabbt i östra Washington, medan
samtid'gt fårskötseln tagit fart bland farmare med mindre
tillgångar. Äfven denna gren af landtbruket har visat s'g
synnerligt lönande, särskildt i trakterna närmast bergen,
der fårhjordarne finna det bästa o hkraft gaste betet.

Den äldsta och först bebyggda samt nu tätast befolka-
de delen af östra Washin„ton år den s. k. Walla Walla-
trakten, der jorden visat s'g utomor lentligt rik. Denna
nejd ligger utmed foten af de s. k. Blå bergen och är nu-
mera genomkorsad af flera jernvägslinier, lika om äfven

J. A. Ede&tröm, Sault St. Marie, Mich., skrifver den
4 Okt. 1891: Vill frambära min tacksamhet för ert goda
bälte. Jag har lånat det till två i reumatism sjuka män,
och cle prisa det högt. En min bror, som sökt flere dok-
torer utan hjelp, blef frisk genom ert bälte.
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den österom denna trakt liggande s. k. Assotin-nejden,
hvilken först senare blifvit kolon'serad och derför har be-
tydligt mera oupptagen jord att erbjuda, af likadan beskaf-
fenhet som Walla Walla-området.

Big Bend-trakten, som ligger i det af Columbia-floden
under dess krökning åt vester omflutna området, är den del
af staten, som i detta nu ådrager sig måhända allra största
uppmärksamhet af nybyggare. Området omfattar ungefär
fy ra millioner acres, hvaraf väl hälften är ypperlig åker-
bruksjqrd, medan allra största delen af det öfriga utgöres af
goda betesmarker. Invandringen och koloniseringen af
denna nejd har först nyligen påbörjats, hvarför der också
ännu finnas vida sträckor jord lediga. Hveteodling är äf-
ven här hufvudsaken, men alla andra grenaraf landtbruket
hafva också visat sig lönandei nästan samma grad, då de
skötts riktigt. Åtskilliga smärre städer samt en del skäli-
gen goda vägar göra det till en jemförelsevis lätt sak för
kolonisten att, sedan han lemnat jernvägen, sjelf undersöka
jordförhållandenasamt välja en lämplig plats för sin blif-
vande farm.

Palouse-trakten ligger norrut från Walla Walla-området,
norr om Snake-floden och sträcker sig ända till gränsen af
samt in i norra Idaho. Denna trakt är till stör ta delen be-
täckt af kullar samt genomflytes af Palouse-floden. Ypper-
lig åkerjord förekommer öfverallt i floddalarna och dalsän-
korna samt längs kullames sidor, medan den högst belägna
marken i allmänhet erbjuder utmärkt bete. Äfven denna
trakt är ännu temligen ny och eger derför en mängd oupp-
tagen jord af olika slag för kolonister.

Homesteadlagen — beskrifven vid tal om Dakota — gäl-
ler äfven i Washington och det vi förut sagt om upptagan-
det af ny jord, beträffande nödvändigheten att ega något
kapital, gäller också lika mycket om denna del af Wash-
ington — ja, påvisst sätt till och med i högre grad, ty resan
d t ut är naturligtvis kostsammare än en resa till närmare
belägna nejder och allt hvad farmaren behöfver af redskap
och annat sådant betingar i allmänhet högre pr's långt ute
i Vestern.

Mellersta Washington utgör statens torraste område,
hvilket redan derigenom skarpt skiljer sig från de östra och

Våra konkurrenter, som skjutit upp som svampar och
gjort klumpiga försök att efterapa våra bälten, måste gå
under genom sina underhaltiga fabrikat. Vår devis är:
"Ärlighet och redbarhet."
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vestra delarna att allt jordbruk der är så godt som omöjligt
utan bevat n'ng af fälten. En annan skilnad ligger i det
om somrarna betydligt varma och året rundt mycket torra
klimatet, hvilket mera liknar detsamma i vissa delar af
California än i angränsande nejder. På grund häraf läm-
par sig landet ypperligt för odling af frukt och grönsaker
öfverallt der bevattning kan åstadkommas, ty i och för sig
är jorden sy*nnerligt bördig. En mängd större och mindre
floder, hvilka upprinna i bergstrakterna och derför inne-
hålla vatten under 1 ela sommaren, göra också i allmänhet
bevattningen af lågland mark till en lätt sak. I floddalarna
ligga allestädes i närheten af jernvägslinierna präktiga
farmar, der på en jemförelsevis rätt liten areal stora grö-
dor inhöstas. Sådana grödor som 40 bushels hvete per acre
höra alls icke till ovanligheten och den storlek rotfrukter
samt grönsaker uppnå är så otrolig att vi hellre alls icke
tala derom, ty den, som ej med egna ögon sett sådant, kan
i alla fall knappast sätta tro till hvad som om sådana saker
uppgifves. Denna jordens stora alstringskraft, då den får
tillräckligt vatten, gör att farmare i mellersta Washingtons
flo Idalar i allmänhet åtnöja sig med mindre vidsträckta
åkerfält än i andra nejder. Fyratio acres t. ex. är i dessa
trakter en rätt vacker farm, som ger sin egare fullt upp att
göra. Bevattningskanalerna måste hållas i ordning, jorden
efterses noggrannare för att den skall utveckla all sin bör-
dighet o. s. v., men belöningen uteblir ej heller. Detta
slags farming medkonstg'ord bevattning är i det hela ännu
ny i Amerika, men i samma mån som det begynner bli
bättre kändt huru säkert och just derför i längden lönande
detta slags jordbruk är, desto mera begärlig blir äfven jor-
den i alla trakter, der sådant låter sig med framgång be-
drifvas.

I mellersta Washington finnes ännu en del sådan öfver-
vattningsbar jord att tillgå, blott man begifver sig litet
längre bort från jernvägarna och derför strömma invaD-
drarne dit i mängd, trots landets i allmänhet torra och
ogästvänliga utseende. I denna del af staten finnes vanli-
gen skog endast längs vattendragen och i bergen. Den
gällande Desert Land-lagen, närmare beskrifven under
Dakota, gäller äfven i denna tiakt, der denna lag torde

Charles Johnson, 132 N. Carpenter St., Chicago, 111.,
skrifver den 31 Avg. 1891: Jag led af lefversjuka, reu-
matism, dålig matsmältning och orolig sömn. Min lefver
är åteistäld, vattensoten har försvunnit, sömnen och mat-
lusten äro goda
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vara den beqvamaste för nybyggaren. De fruktbaraste
trakterna i denna del af s äten u göras af Yakima- och
Kittitas-flodern s dalar, hvar'emte längre norrut finnas
nejder, hvlka ännu äro så godt som okända, men som lofva
godt på grund af jordensbeskaffenhet och det allmänna ut-
seendet.

Silfver-, koppar- och andra malmer af mindre betyden-
het ha påträffats i delvis stora m; ng ler i mellersta Wash-
ington, afvensom guldsand i en del vattendrag, men ännu
har icke n gon nämnvärd grufdnft utvecklat sig. Likaså
har stenkol har och der upptäckts och äfven bearbetats,
ehuru mest endast för h sbehof i denna del af staten. Den
förnämsta staden i mellersta Washington år North 1akima,
belägen i Yakin a-dalen vid floden af samma namn. Orten
eger nu omkrng tvåtusenfemhundra innevånare, men be-
finner sig, likasom alla städer i staten, dit invandrare på
senare tid begynt strömma i större antal, i mycket raskt
uppåtgående. Närmast derefter kommer Ellensburgh och
sedan en mängd mindre orter.

Den för närvarande mest uppmärksammade delen af
staten Wa hington är i alla fall den vestligaste, hvilken om-
fattar hela trakten mellan Cascade-hergen *ch hafvet, in-
begripande statens egendomliga kuststpåcka, den såryktbar
vordna nejden kring Puget Sound. Hela denna vestliga
del af Washington kan betecknas såsom ett enda bergs- och
skogsland, eller kanske rättast såsom enbart skogsland, ty
bergen äro till en stor del skogbeklädda äfven de. Utom
att detta skogsområde är ett af de vidsträcktaste samman-
hängande sådana på jorden, utmä ker det sig äfven genom
beskaffenheten af den derpå växande sjtogen. I Cal fornia
har man visst träffat enstaka både höere och tjockare träd,
men i sådana massor som i Washington förekomma dessa
fast otroligt väldiga skogsjättar ingenstädes. Den s. k. röd-
tallen blir ända till tvåhundrafemtio fot hög, Douglasgra-
nen är ofta tvåhundra, den hvita eken når en höjd af sjuttio
fot och cederträd ha afv erkats, hvilka varit etthundratjugu
fot långaoch ända till tjuguen fot i genomskäring, medan
stammar af sex till åttafo s diameter förekomma talrikt nog.
Skogsmarkerna i vestra Washington kunde i sjelfva verket
förse alla länder på jorden med virke för en lång tid, hy ar-

Läs på annat ställe i denna bok op'nionen om The Owen
Electric Belt & Appliance Co. i Svenska Amerikanaren
för den 7 April 1892. Dess ord väger tungt, enär den år
den största svenska tidningen iAmerika.
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af man kan si ta s'g till att dessa skogstillgångar skola för-
slå for Amerkas bel of för många tiotal, om icke hundratal
år framåt.

Det är k matet, hvi ket alltid är fullkomligt mildt,tack
vare de va ma och fakt'ga vindarna från Stilla hafvet, der
den s. k. japai ska hafsströmmen stryker fram nära invid
Wash'ngt( i s kust, som gör att växtligheten på den bördiga
jorden är så utomordentligt stark. Ty på samma gång som
denna grund bär jordens mest storartade skogsmaiker al-
strar den också de allra rkaste skördar öfverallt der den
blifvit rodjad och od;ad. Det var jorden ide talrika flod-
dal ri a, som först kom under bruk, och då man snart såg
huru ofant gt bördig den var begynte man försöka sjelfva
skogsmarken i närheten, der träden blifvit fälda. Denna
bevisade sig snart vara fullt ut lika rik och bördig som den
tidgare odlade jorden och då begynte anläggandet af far-
mer öfverallt der timmerhuggarne gjort det möjligt att an-
vända jordbruksredskap. Denna odling af all skogsmark
så snart den blir klar från träd pågår allt ännu, men der-
jemte pågår numera en liflig invandring af folk, som slå
sig ned midt i skogen för att rödja upp en farm, och i hun-
dratal kunna redan nu de farmer räknas, som sålunda bru-
tits upp i vildaste urskogen samt småningom betalat sig
utmärkt. Men vi vilja här också genast tillägga att vansk-
ligare företag kan nybyggaren knappast inlåta sig på än
att börja rödja en skogsfarm i Washington. Skogen der är
icke lik någonting i den vägen som invandraren från Eu-
ropa förut sett. Träden äro så oerhördt väldiga, deras stub-
bar och lotter så svåra att rödja bort och snåren så ogenom-
trängligt täta öfveiallt mellan stammarna, att den som
förut icke sett sådan skog knappast kan förstå huru det
alls är möjTgt att någonsin åstadkommaodlingsbar jord af
maik der den växer. Det kräfver en dugtig karl för att på
e t år rödja och rensa så mycket som ett tunnland, då han
samtidigt skall sköta andra göromål på sitt nybygge, och
den, som under sm lefnad der hinner klarera så mycket
som ett tjugutal tunnland utan betald hjelp, han hör till de
sällsynta undantagen. Visserligen är det sant att man
icke behöfver alltför mycket jord i vestra Washington för
att lefva och lefva godt ännu dertill, men icke förty lönar

Carl Peterson, Perry, Dane Co., Wis., Box 3, skrif-
ver: Dr. Owen: Jag köpte ett No. 3 bälte af er förtiden
vinter. Det har varit mig till stor nytta, men jag önskar
nu nya batterier. Mara 25, 1892.
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det knappast mödan att börja sådant rödjningsarbete så
långe jord kan erhållas på lättare sätt.

Ännu finnas i aflägsnare trakter af vestra Washington
en del floddalar, der ledig jord står att fås mot ganska lågt
pris, och jord, som förut burit skog, kan också köpas.
Stor areal behöfves, såsom sagdt,icke och penningar kan en
dugtig arbetare alltid förtjena i skogarna och grufvorna så
mycket att han kan lägga af tillräckligt för några få acres
dem han sedermera småningom kan utvidga. Jorden der
ute ger så goda skördar af allting, som blott icke kråfver
alltför stor värme, att redan några få acres föda sin man
och är han då villig att arbeta för andra derjemte så kan
han nog småningom utvidga sitt jordbruk utan att sjell gå
till det oerhördt tunga och drygaarbetet medskog-nödjning.
Enligt Homestead-lagen kan nybyggaren nog upptaga jord
i vestra Washington, men för att få sådan utan skog eller
med mindre dylik måstehan endera begifva sig mycket långt
bort från de nu mest odlade trakterna eller också vara be-
redd att betala ett rätt bra pris. I förhållande till jordpri-
sen i flera af de andra vestra staterna äro de i vestra Wash-
ington gällande betydligt höga, men tar man i betraktande
hvadrödjandet af en farm i skooen kos ar samt den ofant-
liga rika afkastningen så äro prisen snarare under än öfver
jordens verkliga värde. Jordbruk i denna del af staten lö-
nar sig utmärkt och är derjemte, tack vare klmatet och
jordmånen, säkrare än troligen något annat jordbruk utan
konstbevattning, men här galler det ännu mera än annor-
städes att nybyggaren bör besitta något penningemedel,
ifall han ic__e vill underkasta sig att vänta oproportioner-
ligt lång tidför att få se frukterna af sitt arbete. Och der-
jemte gäller det ocksåför honom, här mera än i allmänhet,
att lära sig känna förhållandena samt sätta sig in i sättet för
åkerbruket på trakten,ifall han vill vara något så när säker
om framgång.

All slags spanmål är föremål för framgångsrik odling i
vestra Washington, utom majs, som endast alstras i mycket
små mängder. Längst norrut är icke heller hvetet särdeles
gifvande under år då regnmängden är ovanligt stor och
värmen derför otillräcklg, men annars är hvetet det huf-
vudsakliga sädet. Råg, hafre och korn odlas likaledes, men

Sänd ett bref och få en katalog. Ni kan erhålla den på
svenska, engelska eller tyska. Det är en angenäm och
nyttig läsning och kan bringa er ovärderlig nytta.
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allra mest lönande i vestra Washington ha humleodling
samt derna t od ing af fmotej och andra grässlag visat sig

vara. I en del af de dahi, hvilka sträcka sig ända ut till
hafskusten är humleodlingen den så godt som uteslutande
omhuldade grenen af åkerbruket och många äro de, som
allenast derpå gjort sin förmögenhet. På de små farmer,
man i allmänhet har i vestra Washington,odlas öfverhufvud -

taget en större mångfald af jordbruksalster än hvad annars
är fallet och detta gör naturligtv is jordbruket så mycket
mera lönande, ty för alla sådana finnas goda afsättnings-
platser i de många städerna långs kusten, med deras tal-
rika arbetarebefolkning och stora sjöfart. Så t. ex. odlas
på en del farmer ingenting annat än hö till afsalu, på andra
uteslutandepotäter och andra rotfrukter, medan ytterliga-
re andra slagit sig helt och hållet på odling af bär och frukt
o. s. v. Mejerirörelse bedrifves äfven på en del lägenheter,
hufvudsakligen af svenskar, och på andra sådana idkas
hufvudsakligen uppfödning af mjölk- och afvelsboskap.
Det är som synes många skilda grenar af jordbruket, som
omhuldas af vestra Washingtons farmare och för alla finnas
goda tillfällen till försäljning af deras alster, medan samti-
digt efterfrågan på jordbruksalster årligen stiger med till-
tagandet af befolkningen i de snabbt framåtgåendekuststä-
derna. Vi kunde nämna hundrade farmare, både svenskar,
norrmän och finnar, hvilka i dessa nejder arbetat sig upp
till aktningsvärdt välst nd allenast genom jordbruk,och äro
för vår del alldeles öfvertygade om att få trakter äfven i
Amerika erbjuda nj by ggaren så många fördelar som just
denna stat — i synnerhet om han eger något kapital att bör-
ja med.

Tillfällen att samla ett så länt litet begynnelsekapital
erbjuder Washington lyckligtvis också, hvarigenom ny-
komlingen ernår den dubbla för lelen att under några års
arbete inom staten också lära sig känna allt, som kan vara
af nöden för honom då han self blir jordbrukare. De väl-
diga skogarna ha vi redan förut omnämnt och då dessa i all-
mänhet ligga inom skäligt afstånd fr n kusten är det lätt
att förstå att skogsindustri af al a slag b li' ves i största
skala. Här finnas mångfald'gafllf Ilen till arb tsförtjenst
och lättare är det för nordborän för några andra att komma

A. P. Danbom, Stanton, lowa, skrifver 5 Juni 1891:
Dr. Owen: När min hustru burit det bälte, som pastor
Östling sände eft r, upphöide den matthet, sömnlöshet
och hjertklappning, hvaraf hon varit besvärad i 10 års
tid....
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sig till sådana, ty de äro långtfre detta kända såsom de
bästa skogsarbetare, som öfverhufvud stå att fås.

En annan stor industri, som också är stadd i rask upp-
blomstring samt årligen kräfver allt flera arbetare, är bryt-
ningen af stenkol, hvaraf ofantliga massor af allra yppersta
beskaffenhet förekomma i trakten närmast vesterom Casca-
de-berg n. Numera brytes ungefär en million tons kol
per år i dessa nejder och exporteras i massor till San Fran-
ci co och andra orter längs Stillahafskusten, hvarjemte
man torde kunna antaga att stenkol från Washington inom
en icke alltför aflägsen framtid äfven kommer att skeppas
till längre bort belägna orter. Äfven i kolgrufvorna arbeta
en mängd nordb r och vid detta arbete likasom vid skogs-
arbetet äro arbetslönerna i allmänhet ganska höga.

Jerngrufvor finnas likaledes i stor utsträckning i dessa
nejder och en del af dem bearbetas redan nu samt lemna ett
utmärkt jern, hvarför man — då tillgången på både sten-
och träkol också är riklig — lugnt kan antaga att jern-
indus rm i en framtid kommer att bli af stor betydelse i sta-
ten samt i sin mån bidraga till utvecklingen af det hela.

Och för att likasom sätta kronan på sitt verk beträffan-
de alla de stora fördelar naturen skänkt Washington har
hon försett staten med en rad af de ypperligaste hamnar
någon sjöfarande kan önska sig. Det s. k. Puget Sound,
som egentligen endast är en väldig hafsvik, sträcker sig
många hundratal mil inåt landet, bildande en mängd smär-
re bugter med djupt vatten och sålunda utmärkt väl lämpa-
de såsom hamnar. Detta är en ovärderlig fördel, ty sålun-
da kunna alla statens produkter med minsta möjliga besvär
och ko nad föras ombord på fartyg i och för vidare trans-
port. E dan nu är sjöfarten på Puget Sound mycket be-
tyd ig och den ökas för hy arje åc lika hastigt som staten i
allmänhet utvecklas, och huru stor den i en framtid kom-
mer a t bli, derom kan ännu ingen menniska ega en tyd-
lig f"reställning. Men om det någonsin blir verklighet af
planen att genom en kanal, gräfd genom någon del af Cen-
t al Amerika, f "rena Atlanfska och Stilla hafven så fin-
nes knappast någon gräns för utvecklingen af staten Wash-
ington, hvilken då finge betydligt mera än hälften kortare
väg till New York och Europa för sin spanmål, sina skogs-

Owen's elektriska bälten kunna verkligen sägas vara
civilisationens budbärare. De hafva trängt till längre af-
lägsna delar än missionärer eller upptäcktsresande och de
ha gjort nytta.
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produkter, sitt j m o. s. v. Denna stat är i alla lrndelser
ettl f ande fa d land och blir ofvanantydda möj ligh t
f' rverkl gael, hy dket är tro »t n g, så finnes ingen annan
tr kt på jor lotet som kun le eibjuda t llnarmelsevis så
många f 'rdelar och utsigter som ashington.

De förnämsta stad ma i staten äro för närvarande: i
östra delen Spokane Falls, eller, såsom orten numera be-
nämnes, Spol ane, hvilken l'go er v d floden af samma namn
på en plats der denna bil lar ett väld'gt vattenfall, eller rät-
tare en r"cka af vattenfall, erbju lande en storartad och bil-
lig k aft för allel an la fabr'ksanl'iggningar. Staflen Spo-
kane b fnner s'g på grund af detta gynnsamma läge samt
såsom hufvulo ten i östra Washingtons vidsträckta och
r'ka hvetedistrikt, i raskt uppåtgående och kommer utan
allt tvifvel att utveckla sig fil den troligen vigtigaste orten
i denna del af Förenta Staterna. En hel del nordbor ha sla-
git sig ned såväl i sjelfva staden som i dess omnejd och tyc-
kas i allmänhet stå s'g godt.

I mellersta Washington finnas inga*städer af synnerlig
betydenhet. De vigt gaste ha vi tidigare uppij,"knät, men i
vestra delen af staten finnas i stället åtskilliga mycket be-
tydande orter, bland hvilka de förnämsta äro städerna
Seattle och Tacoma, hvardera med omkring fyratiotusen
innevånare. I båda hafva hopar af nordbor slagit sig ned
både såsom arbetare, så om näringsidkare och såsom affärs-
mån och svårt torde det vara att afgöra hvilken af de båda
snabbt uppvuxna städerna har en större framtid för sig.
Båda ligga vid Puget Sound och utgöra ypperliga hamnar,
båda äro hufvudorter för en storartad sågndustri och båda
bedrifva en mycket betydande handel, hvarjemte i bådas
närhet finnas b "rdiga trakter stadda i rask uppblomstring
äfven de.

Utom Sca le och Tacoma finnas många smärre s äder
utmed sti änderna af Puget Sound och alla, utan nästan nå-
got und ntag, hafva mycket goda utsigter fr framtiden.
S grörelse o h i en del af dem fiske utgöra hufvudnärin-
garna, hvar' ntefleia af dem äro belägna i trakter, som
lof va mycket f"r fr m iden beträffande utveckling i åker-
bruk, b skapsskötsel o. s. v. Fisket längs vissa delar af
kus en samt i några af Washingtons floder är visst en af do

Orosi, California, 31 Avg. 1891.
Dr. Owen: Det bälte jag fatt för min hustru är till

hennes fullaste belåtenhet. Hon känner sig friskare och
sta käre nu, ån sedan hon var barn

Högaktningsfullt, J. M. Swanson.
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nya_te näringarna i den nya staten, men på samma g ng
också en, som företer my eket lofv ande fram idsuts'gter.

På grund af hvad vi ofvan sagt kui na vi fota vårt om-
döme att staten \\ ashng on i detta nu eibjuder flera utsig-
ter för i Amerika vistande nordbor, likasom för nykomln-
gar från Europa, än någon annan stat, då man tar alla om-
ständigheter i betraktande. I synnerhet arbetaren, som
först måste spara ihop nödiga medel för att begynna en
verksamhet för egen räkning, finner i denna stat flera till-
fällen än annanstädes att inom sjelfva den trakt der han
ämnar slå sig ned arbeta ihop sitt begynnelsekapital, hvil-
ket är en ovärderlig fördel. Dertill kommer att han litet
hvarstädes kan träffa på landsmän, hvilka väl i allmänhet
torde vara benägna att åtminstone hjelpa honom med ett
godt råd,och slutligen är han icke inskränkt i sitt val af ar-
bete och blifvande verksamhet, utan har tillfälle att egna
sig åt hvilken som helst af många olika sysselsättningar
och affärer.

I många fall torde väl resans längd och dyrhet ställa hin-
der i vägen för nykomlingen att utan vidare begifva sig dit
ut till det nyaste framtidslandet i Amerika, men just der-
för är det heller ingen fara för att rusningen till Washing-
ton plötsligt skall bli så stark att arbetslönerna pressas ner
och tillfällenaför nybyggare att skaffa sig god jord till bil-
ligt pris skola bli slut. För många år framåt komma nog
utsigterna der borta att vara lika goda som nu, ja, kanske
till och med att bli bättre.

OREGON.
Staten Oregon, som i norr gränsar till Washington, i

öster till Idaho, i söder till California samt i vester till Stil-
la hafvet, upptar en areal af 94,5 0 qvadratmil. Det vigti-
gaste af dess historia ha vi i det f"regående, på tal om
Washington, meddelat och äfven i många andra afseenden
gäller om Oregon nästan detsamma, som sagts om dess
nordliga granne. I folkmängd stå de båda staternaför när-
varanderätt nära hvarandra, ehuru Washington redan hun-
nit förbi Oregon och numera på det hela taget är stadt i

Läs på annan sida i denna bok, hvad som stod att läsa i
Svenska Amerikanaren för den 7 April 1892. Denna är
den mest spridda och bäst redigerade svensk-amerikanska
tidning och tillåter sig ej rekommendera en affär, om hvars
tillitsfullhet den ej är öfvertygad.
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raskare utveckl ng än den äldre systerstaten. Detta har
dock inträffat först på de senaste åren, ty Oregons odling
och bebyggande begynte långt fdigare än Washingtons
s mt gick stadgt framåt, medan längre norrut endast en
och annan ny byggare slog s'g ned.

Det första or Inade amerikanska nybygget inom den nu-
värande staten Oregon anlades af personer utsända af Bos-
ton-köpmän vid Columbia-flodens mynning och uppkalla-
des efter en af delegarnei det handelsbolag, som dessa köp-
män bildat, med namnet Astoria. Odlingen spred sig se-
dan längs Columbia-floden och hufvudsakligast längs den i
denna utfallande Willamette-floden, hvars dal redan tidigt
blef uppmärksammad för sin ofantligt bördiga jordmån.
Flera andra floddalar i vestra delen af Oregon blefvo sedan
så småningom upptagna af nybyggare och i samma mån
som berättelserna om det nya territoriets fruktbarhet och
milda klimat nådde de östra staterna tilltog invandringen
till Oregon. Ett afbräck led denna genom rusningen till
Californa efter det guld år 1818 blifvit funnet på många
ställen i denna stat och äfven de långvariga samt blodiga
md ankrigen gjorde sitt till att för en tid minska antalet af
nybjggare, som sökte sig fil Oregon. Men indianerna blef-
vo småningom tvungna att underkastasig de hvite och guld-
febern lade sig* och då blef det nya territoriet, hvars stora
naturliga t llgångar under tiden hunnitbli allt mera .kända,
åter föremål för en stadig in ändring af folk, som icke kom
för a tgenom guldletning i en hast skrapa ihop rikedom,
utan för att genom odling af jorden och tillgodogörande af
andra naturens skatter förvärfva sig ett långsammare, men
i ställetså mycket säkrare välstånd.

Samtidigt med uppblomstringen i de nya trakterna ut-
vecklade sig en annanför Oregon egendomlig näring tills
densamma nu öfverträffar hvarje annan sådan på jorden,
nämligen laxfisket i Columbia-floden. Hy arje sommar sti-
ger laxen i oerhörda massor upp i denna flod för att begifva
sig till sna lekplatser vid dess öfre lopp och redan den ur-
sprungliga indanbefolkningen förstod att tillgodogöra sig
denna rika tillgång på föda. De hvite icke allenast fiskade
för egen räkning, utan begynte redan tidigt ocksåförsälja
fisk till andra trakter och i samma mån som förbindelserna

Ogden, Utah, 21 Mars 1892.
Dr. A. Owen: Jag har köpt ett mansbälte No. 4 af

Eder och det har gjort mig stor nytta. Jag önskar nu nya
batterier. Eder tillgifne vän,

Box 312. J. Elmgren.
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med den öfriga verlden bl fvit snabbare, bilfgare och bättre
har också fiskerinäringen i Oregon uppbloms rat si att i
detta nu tiotusental personer hafva sin utesl nde berg-
ning deraf. Bland dessa finnas så många nordbor att t. ex.
svenska talande finnar bildat hela samhällen i å ett par
olika platser längs floden och de äro ändå färre ti antalet
än svenskarne och norrmännen i Oregon. Det kan derför
vara skäl att orda något vidlyftigare om dessa fiskeri r.

Förut bedrefs laxfisket hela året om i Columbia-floden
och de af dess bifloder, i hvilka laxen stiger, men numera
är den lagfga fisketiden in kränkt till tiden från den 1
April till och med den 31 Juli och äfven und r dennaf d är
intet fiske tillåtet på Söndagarna för att sålunda gifva hel t
en del af fisken tillfälle att uppnå lekplatserna. Det största
antalet lax fångas i närheten af flodmynningen af fiskare,
som begagna båtar och nät, och dessa fiskare äro så got t
som alla endera nordbor eller italienare. Många af dem
ega sina båtar, hvilka, jemteuppsättn'ng af nät, äro värda
omkring fyrahundra dollars stycket samt skötas af två man,
medan andra begagna b tar fl höriga de st a konserve-
ringshusen. Dessa göra iså fall ett afdrag af fyrat' o pro-
cent på priset för fisken, hvilken alltid betalas per sty eke.
Inga mindrefiskar än sådana som väga tio pounds emotta-
gas, men dessa äro också så pass s"llsynta a t m delvigten
för de fångade laxarna uppgår till tjugu a trettio pounds,
medan några till och med väga dubbelts& mycket.

Längre uppåtfloden bedrifves fisket på andra sätt,hvan-
bland stående nät och notdragning äro de vigtigaste. Inal-
les fångas ett par millioner laxar eller mera hvarje år i Co-
lumbia och dess bifloder. Största delen af d nna oerhör la
massa fisk inlägges i lufttäta bleckburkar och försändes fil
alla delar af verlden, medan en del förpackas i is och skic-
kas till de östra staterna och ännu en annan del tillvarata-
ges genom rökning, hvarförutom naturligtvis en betydlig
mängd användes i färskt tillstånd af befolkningen i Oregon.
Utom lax fångas numera äfven stör i betydlg mängd i
mynningen af Columbia-floden och derjemte en del h fsfisk
af olika slag. Ännu hafva icke dessa andra fiskeri r nått
någon synnerlig utveckling, men det lider alls intet tvifvel
att t. ex. fångsten af sill, hvilken i m"ngd förekommer

Till New Zealand, Au tra ien, si 'ekas ' t d. letta
skrifves, en sändning bälten. De ga nu längre in chii-
sationen Och kunna med rätta sägas vara civili a i nens
budbärare.
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längs Oregons och Washingtons kuster, i en framtid kom-
mer att bli en mycket vigtig inkomstkälla.

En annan industri, hvilken i synnerhet tidigare i hög
grad bidragit till utvecklingen af Oregonboar es välstlnd,
är timmerindustrin, ty Oregon likasom Washington Ur fil
sin vestra del framför allt ett skogsland. Cascade-bergen
fortsättas söderut genom Oregon och ega der i allmänhet
samma karakter som längre-norrut. Långt innan Wasl ing-
tons skogstillgångar ännu voro anlitade hade sågindu trin
nått stor utveckling i Oregon och många af staden Port-
lands millionärer hafva skogarna att tacka för åtminstone
grundplåten till sina rikedomar. Och denna industri lar
ännu på långt när icke sagt sitt s'sta ord, tvärtom. Enligt
all sannolikhet kommer sågindustrin såväl i Oregon som i
Washington ännu att bli betyd gt mycket större och mera
inkomstbringande än i detta nu.

Äfven metaller eger Oregon i flera af sina berg, ehuru
ännu föga annat än guld- och silfvermalmer blifvit föiemål
för bearbetning i större skala. Gu-d finnes iå flera ställen
och åtskilliga grufvor ha på senare tider blfvit öppnade
samt bearbetas med god vinst. Koppar har också upptäckts,
men någon koppargrufdrift att tala om pågår ej, n "stan
likaså litet som bry tning af jernmalm.Endast ett enda j rn-
malm-distrikt i staten bearbetas i nämnvärd utsträckning
och knappast heller mera än ett stenkolsfält, ehuru bryt-
ning i mindre skala äfven på andra platser torde pågå. Alla
dessa industrier lofva emellertiden större utveckling i en
snar framtid.

Tillsvidare är det dock jordbruket, som utgör hufvud-
näringen i Oregon. Utbytet deraf uppgår i värde till in-
emot dubbelt så mycket som alstren af alla de öfriga indu-
strierna tillsammantagna och dock har denna näringsgren
ännu icke på långt när utvecklats till sin fulla utsträck-
ning. Äfven i Oregon äro de särskilda delarna af sta en,från
öster till vester räknadt, i högst olika grad lämpliga för
åkerbruk. Längst i öster,längs s'elfva östra gränsen flyter
en större flod, Snake River, i hvars dal jordbruk med fram-
gång kan bedrifvas och likaså i flera af de dalsänkor, ge-
nom hvilka Snakeflodens tillflöden r'nna; men dessa nejder
äro ytterst ödsliga och sakna till största delen lämpliga sam-

Kewanee, 111., 13 Maj 1891.
Dr. Owen: Sedan jag fick mitt bälte, ha två personer

lånat det på försök och de äro fullt öfvertygade om dess
goda egenskaper. Sjelf är jag så fullkomligt botad, att
jag ej nog kan prisa edert underbara bälte.

Högaktningsfullt,
Box 30. C. A. Löfqvist.
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färdselmedel, hvarjemte den rådande torkan är så stark att
jordbruk utan öfvervattning alls icke är tänkbart. Ffr
boskapsskötsel lämpa sig deremot vida trakter i denna del
af staten mycket väl, tack vare det öfverallt förekomman-
de, bördga och särdeles näringsrika "bunch"-gräset.

Närmast denna östra del kommer en vidsträckt nejd,
rackande vesterut ända till foten af Cascade-bergskedjan,
samt bildande ti 1 sin sydliga qph största del så godt som
en ftillstän lig öken. __>e floder och bä kar, som förekom-
ma inom detta område, flyta icke ut i hafvet utan rinna
samman i små sjöar utan något utlopp. Dessa sjöar hafva
derför i allmänhet saltigt och alkalihaltigt vatten, odugligt
s som dryck för både menniskor och djur, och jorden, som
1 der af evig torka, frambringar stort ingenting annat än
"s ge"-buskar, h ilkas användbarhet är ungefär lika ringa
som det saltiga v attnets. Det är en ogästvänlig nejd, der
ingen odling och ingen civilisation kunna trifvas. Först
längre mot norr, der denna centrala del af Oregon vattnas
af flera bifloder till Columbia-floden, blir densamma låmp-
lgare för odling, åtminstone i närheten af floderna, der
vatten kan erhålla for öfvervattningsändamål, ty d n för-
störande torkan omöjliggör äfven här allt annat jordbruk.
Men der vatten finnes att tillgå kunna utomordentligt yp-
pga grödor frambringas, ty i och för s'g sjelf är jordmånen
utomordentligt rik. Hela mellersta Oregon visar tydliga
spår af att fordom ha varit utsatt för vulkaniska krafter
och dess jordmån består derför till allra största delen af
föryttrade stenar er, hvilket med andra ord vill säga a t
densamma är mycket rik på alla sådana ämnen som växter
behöfva för s'n näring. Det är endast vatten som fattas för
att bringa dessa näringsämnen i sådant tillstånd att de
kunna tillgodog"ras af växterna.

Floddalarna i östra Oregon äro i allmänhet skogbe-
vuxna närmast vattendragen och i bergstrakterna förekom-
mer fmmer af olika slag rikligt. I synnerhet gäller detta
om Cascade-bergen, hvilka bilda gränsen mellan mellersta
och vestra Washington. Redan på deras östra sluttningar,
der regnfallet ännu är för litet för att gynna utvecklingen
af jordbruk^ annat än i närheten af vattendragen, före-
kommer skog temlig n ymnigt och så snart man öfver-

Intyg på intyg af mången gång rent af hj rtrörande
slag insändas dagligen till Dr. Owen till tack för den ver-
kan bältena göra. Kunna våra efterapande konkurrenter
säga så?
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skridit deras högsta kam v idtar en skogsregion nästan 1 ka
storartad som den i vestra delen af t^ashington, ehuru i ke
betäckande lka stor jordareal. Alla de fuktiga hafsvin-
darna tyckas uppfångas af Cascade-ber öen, förtätas och
förvandlas till regn, hvilket gör all växtlghet i hela områ-
det mellan dessa berg och kusten så yppig. Denna del af
staten är den bäst odlade och mest befolkade och der
står jorbruket my eket högt samt afkastar de skördar, hvilka
gjort Oregon kändt såsom en för farmare särskildt gynn-
sam stat.

Floddalarna voro äfven i Oregon de trakter, som först
bragtes under odling, och äro ännu de tätast befolkade nej-
derna i staten. I främsta rummet är det Willamette-flodens
dal, som dragit jordbrukare till sig, och ännu i dag bor un-
gefär tredjedelen af Oregons hela befolkning längs denna
flods stränder. En särdeles börd g och lätt arbetad jord,
utan svå are skog, men tillräckligt trådbevuxen för alla
farmarens behof, tillräcklig nederbörd och ett mildt klimat
äro de utmärkande dragen hos denna nejd, der alla jordens
alster, som öfverhufvud i ett tempereradt klimat kunna
odlas, frambringas i ymnighet och af sällsynt god beskaf-
fenhet. Hvetet är hufvudsädet, majs odlas egentligen en-
dast för eget behof och derjemte korn, hafre, lin och alla
slags rotfrukter samt grönsaker. I synnerhet rotfrukter
och grönsaker samt trädfrukter nå i vestra Oregon en ut-
veckling som i få andra trakter på jorden och detta gör att
en mycket lten jordareal behöfves för en farm. Fordom
var emellertid statens regering särdeles frkosfg med jord
så att enhvar ny byggare erhöll 640 acres gratis och följden
deraf är att ännu stora sträckor ouppodlad jordfinnas att
tillgå, men då denna innehas af kapitalister, som spekulera
på dess sf gande i värde, är det icke möjligt för andra än
sådana, som hafva rätt god tillgång på kontanter, att nu-
mera bli jordegare i Willamette-dalen eller andra trakter
af vestra Oregon, der de gynnsammaste vilkor för jordbru-
kare äro rådande. Men den, som vill resa till Oregon för
attbli farmare och dervid inte skyr arbete, I an kan ganska
säkert inom ett par, tre år spara ihop tillräckligt för att
köpa sig en liten jordbt att börja med, och sedan beror det
nog i främsta rummet på honom sjelf och hans arbetsför-

Gowie, lowa, 8 Maj 1891.
Dr. A. Owen: Det elektriska bälte jag köpte Okto-

ber förlidet ar har varit till stor belåtenhet och 4 eller 5
bälten ha blifvit köpta från er härifrån på min rekommen-
dation. Högaktningsfullt,

A. Filoren.
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mäga om han kommer till välst nd eller i ke, ty under
gynnsammare förhållanden kan lan knaj p t någonstad s
arbeta. Jorden står visst i skäligen hö t pris, 'emförd med
sådan i flera andra stater, men den afka tn'ng d n skänker
i vestra Oregons fruktbara dalar är också så mycket större
än i andra trakter att man gerna kan betala något mera.

Nästan detsamma som om Willamette-dalen kan sägas
om flera andra sådana nejd r. Några af d m ega icke fullt
lika god jordmån, åtminstone icke öfverallt, an Ira äro mera
skogbevuxna och på grund deraf svårare odlingsbara, men
i alla vestra Oregons floddalar finnas massor af ypperlig
odlingsbar jord och i alla råder ett särd les gynnsamt kli-
mat, hvarjemte största delen af dem ega goda samfärdsel-
medel till afsättningsorter fr allehanda jordbrul s lster.
De i början af detta kapitel omnämda olika industrierna
erbjuda många olikartade tillfällen till god arbetsförtjenst
och alla utan undantag äro stadda i så raskt framåtskri-
dande att man icke i hast behöfver befara något öfverflöd
på arbetare, hvarför äfven hvarje duglig s d n kan arbeta
ihop sitt begynnelsekapilal inom sjelf a d n trakt, der han
sedermera ämnar slå sig ned såsom jordbrukare. Hundra-
tals farmer, egda af nordbor, finnas i detta nu i staten Ore-
gon, hvilkas innehafvare börjat just på ofvanantydda sätt,
och många af dem ha hunnit till en ak ningsv ärd grad af
välstånd, en del till och med till hvad man i Europa skulle
benämna*rikedom.

Den förnämsta staden i Oregon är Portland, som I'gger
på båda sidor om Willamette-floden, tolf m'l söder om den-
nas utlopp i Columbia. Staden räknar sin första uppkomst
från år 1843, men först på femtiotalet, sedan upptäckt n af
guld lockat stora folkmassor till Cahfor ia, b gynte Port-
land ernå större betydelse såsom utskeppni gsort f r alle-
handa lifsmedel, hvaraf California sjelf då ännu icke pro-
ducerade stort någonting alls. Sedermera har staden gått
jemntframåt, om man undantar ett par svåra affärskriser,
och är nu med sina sextio- å sjuttiotusen innevånare den
mest betydande staden på Stillahafskus en, näst San Fran-
cisco Ända till Portland kunna ocean-fartyg komma
längs Columbia-floden, hvarför staden ock å bibeh Hit s'n
plats såsom Oregons f"rnämsta utskeppnings- och handels-

Läs i vår katalog, hvad "Svenska Tribunen" i Chicago
säger om oss. Dess yttrande bör vara öfvertygande, enär
tidningen länge varit den mest framstående och pålitliga
svenska tidning i Amerika,
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stad. Under de allra sista åren har dess utveckling varit
ofantligt snabb och troligt är att Portland ännu under åt-
skilliga år kommer a t tillväxa med samma raska fart.

Näst Portland är Baker City, i östlgaste delen af sta-
ten, endast femtio mil från gränsen mot Idaho, den raskast
framåtgående staden i Oregon. BakerCity är enda t några
få år gammal såsom stad, m n har nå t en aktningsvärd
st. ndpunkt, både i folkmängd och i rkedom, på grund af
den jemf relsevis rika tillgånöen på ädla metaller i dess
omned. På samma gång har man i Powder-flodens dal,
der Baker Ci y ligger, begy nt drfva jordbruk i allt större
skala, mest 1 kval me l öfverva tn'ng, och har funn't att så-
dant betalar sig u märkt, tack vare den 1 "tta och lönande
afsättningen för alla jordbruksalst r i grufdistfktet.

Astora, vid Columbia-flodens mynning, är den äldsta
af Oregons städer, anlagd redan år 1811 och ända sedandess
hufvudorten för statens fiskerinäring. Icke m'ndre än ett
tjugutal fiskkonserveringsanstalter finnas i Astoria och
dessa utsända årligen konserverad lax till ett v ärde af tre
mill'oner dollars.

Oregon City, belägen vid de vattenfall Willamette-
floden bildar, Salem, som är statens hufvudstad, Albany,
Corvallis, Eugene City, The Dalles, Pendleton o. s. v. äro
alla städer af en viss betydelse och alla stadda i rätt snabb
utveckling, erbjudande mångfald'ga tillfällen till arbets-
förtjänst för raskt och dugligt folk.

Oregon, som numera eger en befolkning af något öfver
trehundratusen personer samt sedan år 1859 varit en sjelf-
ständig stat, hämmades under långa tider i sin utveckling
genom de ytterlgt förbittrade indiankrigen, i hvilka huf-
vudsaklgast Modoc-indianerna utmärkte sig för sin tap-
perhet och si t hat mot de hvita. Numera finnas i staten
endast någrafå tusental rödskinn qvar och dessa vistas på
s. k. reservationer, landsträckor som bl fvit undantagna
från odling och bebyggande för deras räkning. Milifr-
poster vaka inom hvarje reservation öfver ordningens upp-
rätthållande, hvarför ingenting mera är att befara från de
fåtali öa indianernas sida.

Flera jernvägsbolag ega ännu stora str"ckor jord i
Oregon och sälja densamma för ratt bilfgt pris, deraf en

Gladstone, Mich., 30 Maj 1891.
Dr. Owen: Sistlidne April led jag af håf *ga smärtor i

hufvudet, troligen neuralgi Inga doktorer hjelpte. Jag
förs"kte ert bälte; det lyckades öfver all förväntan.

Högaktningsfullt,
Box 102. John Erickson.
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hel del jord i östligaste delen af staten, der jordbruk med
öfvervattning, såsom redan nämdes, nu håller på att allt-
mera sprida sig. I vestra Oregon åter finnes billg jordatt
tillgå egentligen endast i en del floddalar läng tu e vid
kusten. Jordmånen der är visst y*pperlig och klimatet myc-
ket gynnsamt, men dessa smärre dalsänkor äro mycket
svårt tillgängliga, sakna jernvägsförbindelser, hvilka icke
heller inom närmaste framtid torde komma att utsträckas
till dem, samt ega heller icke lämpliga hamnar och tilläggs-
ställenför fartyg, hvarför de icke kunna rekommenderas
såsom lämpliga nejder för nybyggare. Hvilka delar af sta-
ten vi anse bäst lämpa sig för sådana, torde framgå ur det
förut sagda, på grund hvaraf vi också hysa den öfverty gel-
sen att staten Oregon ännu har en stor framtid att för-
vänta.

IDAHO.
Idaho är en af de vildaste, minst befolkade och minst

kända af de nordvestra staterna. Sträckande sig från Ne-
vada och Utah i söder mellan staterna Wyommg och Mon-
tana i öster samt Oregon och Washington i vester ända till
gränsen af britiska Columbia i norr omfattar Idaho mellan
åttio- och nittiotusen qvadratmil jord, men eger en mycket
fåtalig befolkning af i medeltal ungefär en person per qva-
dratmil.

Längst i norr eger Idaho en del rått fruktbar jord och
en mycket omväxlande natur, höga berg, klädda med rik
skogsvegetation, vackra, fiskrika sjöar och mellan bergen
och kullarna dalsänkor med god jordmån och e t mildt
klimat, påverkadt af den varma Stillahafsvinden. Ända
till de par sista åren voro indianerna i ostörd besittning af
denna del af staten, men numera pågår en rätt liflig invan-
dring till dessa trakter, der jordbruk synes löna sig bra och
alla i nordliga länderbrukliga sädesväxter trifvas ypperligt.
Om icke några alldeles särskilda motgångar drabba de för-
sta nybyggarne, som nu slagit sig ned der borta i ödemar-
ken,är det myeket troligt att dennadel af Idahoinom några
få år kommer att bli den kanske tätast befolkade och bäst

Då bälten sändas till Sverige, betala vi frakten, då full
betalning för bältet insändes Tu len varierar frän kr.
2.50 till kr. 5.00.

Tull för bälten till Sverige öfverstiger ej kr 5.00 och i
vissa fall hafva tulltjenstemånnen endast fordrat kr. 2.50,
ibland ingenting.
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odlade delen deraf, ty ännu så länge står jord der att fås pä
de bästa m">jl ga vilkor och afståndet till jernväg är heller
icke så alltför stort. Derjemte har äfven grufindustrien
just i samma trakter begy nt röna mera uppmärksamhet så
att afsättnngsorter för jordbruket uppstå i samma mån
som detta utvecklas.

Grufindustrin är det för öfrigt som gjort Idaho till hvad
det är och betingat dess börjande utveckling. Ända till år
1863 utgjorde den nuvarande staten en del af Oregon,
men blef då afsöndradt såsom ett särskildt territorium och
kort derpåbegynte man komma underfund med att Idahos
berg innehöllo betydliga mängder guld, silfver, koppar och
bly och mera behöfdes inte för att locka folk till de ogäst-
vänliga ödemarkerna. Under de tjugufem åren från och
med 1864 till och med 1889 frambragte Idahos grufvor me-
taller till ett värde af öfver etthundra femtiosju millioner
dollars och derunder steg dess befolkningssiffra till öfver
åttiotusen så att kongressen fann sig föranlåten att bevilja
territoriets anhållanatt bli upptaget såsom stat*i Unionen,
i hvilken Idaho inträdde år 1890.

På senare tider ha till någon del äfven de rika skogs-
tillgångarnai vissa af Idahos bergstrakter begynt tillgodo-
göras och samtidigt har boskapsuppfödning i mellersta de-
larna af staten begynt taga fart. Ungefär tjugutretusen
qvadratmil af Idahos hela område anses vara tjenliga för
boskapsskötsel, medanfyratiotusen qvadratmil utgöras af
berg och skogsmarker samt någotöfver tjugutusen qvadrat-
mil af verklig ödemark, der ingenting kan trifvas och lefva
utom den s. k. sagebusken, skallerormar och prärihundar.
I allra sydligaste delen af Idaho,närmast gränsen till Utah,
ha under de senare åren mormoner bosatt sig längs floder-
na, dem de användtför öfvervattning af jorden, som sålunda
tvungits att lemna dem rika skördar. Endast i vissa delar
afbergstrakterna, der nederbörden är rikare,och i det redan
förut nämda nordligaste distriktet lönar sig jordbruk utan
bevattning, men i öfriga delar afstaten är sådan nödvändig
för frambringande af skördar.

Af villebråd har den fordom i ofantliga massor förekom-
mande buffeln blifvit totalt utrotad och elgen likaså, men
wapiti- och andra hjortslag, björnar af flera arter, antiloper

Menominee, Wis., 15 Maj 1891.
Dr. A. Owen: Jag är förvissad om, att det bälte, jag

köpte af er för 7 månader sedan, är bättre än alla medi-
ciner en läkare eller apotekare har till sitt förfogande.

Högaktningsfullt
708 Stephenson Ave. Frank Larson.
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1 mängd samt fe gelvildt af olika slag förekomma ännu tem-
ligen rkl gt, i syni eihet i bergen, hvarför ock å Idaho i
vi«sa delar är ett ve kl" t paiads för j< garen. Af md aner
förekomma ännu omkring sextusen inom staten, de flesta af
dem bosatta på bestämda reservationer, men en del strof-
van le omkring i smärre band, som lifnära sig hufvudsak-
ligen med jagt och fiske.

De förnämsta städerna heta Målade, Boisé, som är sta-
tens hufvudstad, ladaho, Tuenavista och Silver City, men
de äro små, obetydliga städer allesamman, beroende för sin
existens på en eller flera gruf or i n_ rhetcn. Såsom en
egendomlighet f"r Idaho bör anmärkas att staten är en af
dem, som antag't lagen om en åtta fmmars normal arbets-
dag, det önskningsmål, mot hvilket arbetarne öfverallt i
verlden i våra dagar sträfva, men hvilket det troligen kom-
mer att kosta dem mycken möda och många strider att få
öfverallt genomfördt.

För invandrare från Europa erbjuder Idaho i allmänhet
icke alltför s ora lockel er. Dugliga grufarbetare kunna
finna sin utkomst der blott ickealltför många sådanaström-
ma till, ty arbetsfältet för så låna är sjelffallet begränsadt,
och driftiga jordbrukare samt skogsarbetare kunna likaså
slå sig bra ut. Jord står på många håll ännu till buds enligt
homestead lagen ell r att köpas för billigt pris och på lätta
vilkor af jernvägsbolagen, st m ega milliontals acres inom
staten. Mc nga, ja, de flesta trakter äfven i norra delen af
Idaho äro äni u fullständiga ödemarker, der nybyggaren
mås e vara beiedd att till en början föra ett ensligt lif, men
långt innan 1 ans aibetsfd är föibi kan han räkna på att
odlingen växer fram till honom och på nytt bringar honom
i beröring med menniskor. Och då detta intiäffar blir också
med en gång allt det arbete han lagt ned på sin farm för-
vandladt till ett kapital, som hvilken dag som helst kan
realiseras, ifall han icke föredrar att sjelf i lugn och ro
njuta frukterna deraf och bevittna huru den forna öde-
marken småningom växer upp till en civiliserad bygd.

Äfven längre söderut inom staten Idaho finnas massor
af oupptagen jord i de distrikt, der öfvervattning är nöd-
vändig, men äfven der ligger den lättast åtkomliga och bil-
ligaste jorden långt från samfärdseln, såsom naturliotvis

S. O. Johnson, Galesburg, 111., Box 510, skrifver 17
Maj 1891: Jag har vari* sjuk öfver ett ars tid. Jag sökte
doktorer, men ingenting hjelpte, förrän jag fick bä tet.

Då detta nedskrifves, ha vi just levererat var första
större order till Kaplandet. Vi veta, att den kommer att
följas af flere. Vi äro säkra på vara bälten.
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öfverallt är fal et i våra dagar. De mest önskvärdaplatserna
äro alla besatta och de sist anl"nda få derför lof att söka sig
längre bort.

WYOMING.
Mellan Utah, Idaho och Montana i vester, Montana i

norr Dakota och Nebraska i öster samt Coloradooch en del
af Ut h i söd r lig er staten Wyoming, som i Juli 1890 blef
införlifvad med Unionen. Det är ett väldigt område af icke
mindre än 97,800 qvadratmil Wyoming upptar, men dess
folkmän 0d är ännu mindre än den i Idaho och stiger icke
till n er än något öfver sextiotusen personer. Den nya staten
är till hela sin utstrå'k ning ett bergland, hvars lägsta del
ligger icke mycket lägre än femtusen fot öfver hafsytan,
medan den högsta ligger dubbelt så högt och en del berg-
si tsar resa s g ända till trettontusen fot öfver hafvet. Mel-
lan de olika bergformafonerna ligga högslätter, hvilka åt
öster slu ta ned mot de s ora prärierna och norrut lemna
plats för det vildt brutna berglandet närmast Montanas
gräns och inom det område, som blifvit undantaget för den
s. k. Yel o stone-naf onalparken.

Pedan af denna ofullständiga antydan om Wyomings
natur kan läsaren sluta sig till att denna stat i allmänhet
icke lämpar sig för ordnadt åkerbruk, något som äfven dess
ofantligt torra kl mat f "rbjuder. Endast i bergstrakterna,
der de många va tendragen erbjuda tillfälle till öfvervatt-
ning af jorden, lönar s'g jordbruk, men så torrt är klimatet
och så starkt är till följd deraf vattnets afdunstning att
många af de floder, hvilka året rundt i sitt öfre lopp genom
de egentliga ber strakterna föra tillräckligt vatten,så snart
de k mma ut p högslätterna torka ut alltmera tills de un-
der somm ren icke innehålla något vatten alls. I hela östra
delen af staten är den åt vester s'g höjande marken bevuxen
med gräs, men saknar skog. Längre vesterut vidtar en
region, der intet annat i växtväg trfv es än den s. k. sage-
busken, som är till ingen nytta för något lefvande väsen,och
först i bergstrakt rna begynner skogsvegetationen, hvilken
der ställvis f 1 och med år ganskariklig.

J. A. Sjöblom, Altamont, Florida, skrifver den 1 Okt.
1891. Jag kan ej längie underlåta att frambära min tack-
samhet ftr den hje p bältet gifvit mig

Myr. Sarin skrifver den 7 Sept. 1891 från Silver Plume:
Ert b' 1 e är den bästa och billigaste medicin, som en fat-
tig arbetare kan förskaffa sig.
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I östra delen af staten,likasom i deangränsande delarna
af Nebraska och Sov h Dakota, bedrifves en rätt storartad
boskapsskötsel, hvilken betalat sig alldeles utmärkt bi a
och varit grunden till mera än en stor amer kan k förmö-
genhet. Den rikliga naturlic a gräsväxten och det torra
klimatet, som gör att snöfallet under vintrarna s lian är
tillräckligt starkt för att hindraboskapen att finna sm föda,
ha i alldeles utomordentlig grad gynnat utvecklin en af
boskapsuppfödandet så att denna näring i sjelfva verket i
"Wyoming blifvit mera storartad än i någon annan stat, då
folkmängdsförhållandena tagas i betraktande.

Utom boskapsskötseln har grufindustrin i Wyoming en
viss betydelse. Guld- och silfvergrufvor bea betas i olika
d lar af staten, ehuru i allmänhet icke i synnerligt stor
skala, men kolgrufvor finnas på flera orter af allra b "sta
slag och af såsom det synes outtömlig rikedom. Först på
de sista åren har en ringa utveckling af jordbruk med öf-
verv attning begynt och då jorden visat sig särdeles börd'g
är det temligen säkert att inom en icke så alltför aflägsen
f_.amtid all jord, som kan komma i fråga att bevattnas,kom-
mer att bringas under odling, ty i Wyoming likasom öfver-
allt der detta brukningssätt bffvit försökt har d t visat sig
vara det säkraste och derf ">r i längden mest lönande af al a
jordbruksmetoder. I allmänhet känna jordbrukarnefrån
norden ännu alldeles för litet till detta slags jordbruk och
äro derför böjda för att öfverskatta svårigheterna dervid
samt undvika alla sådana trakter der de höra att anlägg-
ningen af vattenledningar för bevattning af åkerjorden är
af nöden. Men om de såge huru enkla dessa vattenlednin-
gar i sjelfva verket äro och visste hvlka skördar jorden är i
stånd att afkasta i de trakter, der öfvervattningen er-
fordras,så är det troligt att de snart nog skulle företrädesvis
söka erhålla sådan jord. Vanligen består vattenledningen
af endast ett dike, som gräfves gemensamt af en hel del
jordegare och från hvilket smärre diken eller rännor ledas
in till hvars och ens fält. Då diket kommer till någon för-
djupning i marken, någon liten dalsänka eller dylikt, föres
detsamma deröfver medelst en träränna, hvarvid iakttages
att sluttningen blir 1 ka som hos den öfriga del n af d ket
och dennasluttning göres aldrig större än hvad som nöd-

Våra bälten användas nu vid vice-konungens af Indien
hof och, de som så önska, kunna a vårt kontor se synner-
ligen smickrande bref derifran:

Vi betala frakt för bälten till Sverige. Tall får emo ta
garen sjelf betala. Den har hittills varit emellan kr. 2.50
och kr. 5.00. Se vidare var katalog.
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vSndigt behöfves för vattnets fall. Många tiotusental acres
jord i olika delar af Förenta Staterna bevattnas redan nu
på detta sätt och för hvart år som går eröfras nya ödemar-
ker genom bevattning åt odlingen. Men dermed vilja vi
icke hafva sagdt att Wyoming vore den lämpligaste trakten
ens för dem, som vilja slå sig på detta slags jordbruk. I
många andra stater finnas oerhörda sträckor sådan jord, så-
som vi i det föregåendepåpekat, och i en del af dem ha stora
bolag tagit bevattningsaffären om händer. Dessa bolag
ha köpt in ofantliga sträckor af den torra, ofruktbara jor-
den, ha anlagt helakanalsystem för att leda vatten till sina
possessioner och sälja sedan ut jorden i mindre lotter åt far-
mare, hvilka på samma gång förvärfva rättigheten att an-
vända bevattningskanalerna i den utsträckning deras jord
fordrar.

Äfven i Wyoming ha under senaste tid åtminstone ett
par sådana affärer satts i gång så att farmare med helst
någotrörelsekapital der kunna erhålla både jord ochvatten,
till pris, hvhka måste anses låga då man tager i betraktan-
de huru rika och säkra skördar sådan jord afkastar. Men
för den, som icke har någotbegynnelsekapital, lönar det sig
inte att begifva sig till Wyoming, ty tillfällena till arbets-
förtjenst för dem, som förut måste spara ihop sin grundplåt,
äro der mycket fåtaliga.

COLORADO.
Colorado är en annan af de egentliga bergsstaterna,

ehuru dess östra och vestra delar bestå af väldiga högslät-
ter, hvilka småningom stiga allt högre tills de öf vergå i de
kullformationer, hvilka ligga närmast bergen. Fordom be-
tecknades hela det område, der Colorado och flera af dess
grannstater ligga, med ett gemensamt namn såsom den
•'stora amerikanska öknen", om hvilken man noga taget
visste ingenting, men förmodade att den var obebodd af an-
dra än vilda djur och ännu vildare indianer. Staten upptar
en yta af 103,477qvadratmil och eger en befolkning af något
öfver fyrahundratusen personer.

Minneapolis, Minn., 22 Mars 1892.
Dr. Owen: Ert No. 4 bälte har gjort mig mycket stor

nytta. Jag led af reumatism och ryggvärk, men så fort
jag började begagna bältet, blef jag bättre.

Fred. Johnson.
St. Louis House, 409—411 4th St. South.
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Redan på femtonhundratalet torde ettpar olika spanska
expeditioner ha trängt så långt norrut från Mexico att de
kommit in i den nuv ärande staten Colorado, men först år
1806 undersöktes området något så när grundligt, ehuru

redan tidigare också ett par franska expeditioner från New
Orleans besökt detsamma. Senare undersökningar gåfvo vid
handen att man kunde komma fram genom de förut såsom
alldeles otillgängliga ansedda Klippbergen och följden af
de sa upptäckter blef byggandet af UnionPacific-jernvägen
genom Colorado till San Francisco. År 1861 organiserades
Colorado såsom territorium, sedan en massa folk strömmat
in dit i anledning af de kort förut gjorda upptäckterna af
guld. Guldvaskning, derefter ordnad grufdrift i guldfö-
rande berg, sedan upptäckten af stora silfvermalmlager och
samtidigt upptäckten af bly i stora mängder ha gjort Colo-
rado till en af de vigtigaste grufstaterna i den nordameri-
kanska Unionen. Till och med utgången af år 1889 hade
närapå fyrahundra millioner dollars i guld, silfver, koppar
och bly frambragts inom Colorados område och de förnäm-
sta grufvorna synas kunna leverera samma mängd metall
ännu för en lång följd af år framåt.

Jemte ädla och andra metaller eger Colorado en alldeles
oerhördt rik tillgång på kol, hvilken tillsvidare endast i
mycket ringa grad blifvit tillgodogjord, men säkert fram-
deles kommer att bli en af statens allra v igtigaste industrier,
i synnerhet som jernmalm förekommer i öfverflöd i hvarje
del af staten. Mineraliska oljor af olika slag ha dessutom
upptäckts på flera ställen inom Colorado, men haheller icke
ännu blifv it föremål för några större affärer. Endast skog
af bättre slag saknar staten så godt som totalt, ehuru i de
egentliga bergstrakterna barrskog förekommer i rätt betyd-
lig mängd, mén så svårt åtkomlig att den i allmänhet icke
har stor betydelse för affärsverksamheten och innevånarnes
i staten ekonomi.

I jordbruksafseende är Colorado likaledes temligen
vanlottadt. Vester om Klippbergen är visserligen jorden
öfveiallt my eket brukbar, men klimatet är så torrt att intet
jordbruk utan öfvervattning är möjligt, hvarför också en-
dast trakterna närmast vattendragen äro odlade. I bergs-
trakterna förekomma dalgångar af stor utsträckning med

Det finnes ingen stat och intet territorium inom För-
enta Staterna, der ej Owen's elektriska bälten visat sig
och bringat helsa och välsignelse.

Owen's elektriska bälten äro värderade och prisade från
Atlantiska hafvet till Stilla oceanen, från Alaska till Flo-
rida, frän Maine till Texas.
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mycket fruktbar jord samt gynnade af fullt tillräcklig ne-
derbörd, men de ligga i allmänhet så högt öfver haf_ytan att
sommaren är för kort för bedrifvande af ordnadt åkerbruk,
hvarför dessa dalar också användas mest för boskapsskötsel.
Endast i södra delen af staten finnes en sådan trakt, den
s. k. San Luis-parken, hvilken egnar sig för åkerbruk och
som derför blifvit befolkad och odlad i större utsträckning.
Öster om bergen åter är jordmånenofruktbar och torkan så
stark att ingen odling af kulturväxter alls kan komma i
fråga.

Boskapsuppfödning bedrifves i en del trakter af Colo-
rado i stor skala, men för att börja dermed fordras kapital
och likaså för att skaffa sig jord i närheten af vattendrag,
som kunna användas för fåltvattning, men för den, som har
något att börja med, löna sig dessa näringar i Colorados
milda, jemna och friska klimat utmärkt väl. Och tillfälle
att samla ett rörelsekapital finnes nog inom denna stat för
dugtiga arbetare, i synnerhet för dem, som någotkänna till
grufarbete.

Den förnämsta staden i Colorado är Denver, som ut-
vecklat sig till en vigtigcentralpunkt för handel och industri
i de vestra bergstrakterna. Flera jernvägslinier sätta staten
i förbindelse medalla delar af Förenta Staterna och göra att
densamma går raskt framåt. En mängd smärre grufstäder
och åtskilliga orter, hvilka under sommaren besökas af en
mängd sjuklingar från olika delar af Nord-Amerika, ligga
spridda öfverallt bland bergen. Från invandraresynpunkt
måste totalomdömet om Colorado blifva att staten erbjuder
nykomlingar åtskilliga fördelar, men rum för ett särdeles
stort antal finnes tillsvidare icke på dess arbetsfält.

UTAH.
Utah är ett af de få territorier, som ännu icke blifvit

mottagna såsom stater i den nordamerikanska Unionen
och detta endast emedan de religiösa sekterister, som be-
nämnas mormoner, hittills haft det största inflytandet på
alla offentliga angelägenheter inom området, hvarför man
befarat att desse skulle införa månggifte såsom laglig insti-

Henning, Minn., 15 Maj 1891.
Dr. A. Owen: Då min hustru började begagna det bäl-

te ni sände mig i Januari kunde hon knappast gå öfver
golfvet. Hon är nu emot all förväntan frisk.

Högaktningsfullt, Henry Johnson.
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tution ifall Utah såsom stat finge rättighet att sjelf sörja
för sin lagstiftning. Territoriet Utah begränsas i norr af
Idaho och Wyoming, i öster af Colorado, i söder af Arizona
och i vester af Nevada samt upptar en yta af 84,070 qvadrat-
mil. Förenta Staternas regering kom först år 1848 i besitt-
ning af detta område, som förut tillhört Mexico. Året för-
ut hade en del mormoner under anförande af sin s. k. pro-
fet, Brigham Young, trängt in i Utah ända fram till strän-
derna af Stora Saltsjön, der de grundat en koloni och be-
gynt bruka jorden, förmodande att de skulle lemnas i fred
i dessa vilda ödemarker och tillåtas ostördt få egna sig åt
utöfvandet af sin besynnerliga religion. Under många år
uppfyldes äfven deras förhoppningar i detta afseende och
kolonin ökades mycket raskt genom fortfarande invandring
från Europa, der mormonmissionärer reste omkring i alla
länder och värfvade anhängare. Profeten Brigham Young
visade sig vara en alldeles utmärkt ledare för en nybyggare-
koloni och förstod att ordna allting på det klokaste möjliga
sätt, anvisande en och hvar hans bestämda plats och sär-
skilda arbete samt styrande och ledande det hela på ett
sätt, som snart nog gjorde mormonkolonin i Utah till ett
mönstersamhälle i allt utom beträffande seder och bruk be-
träffande giftermål.

Först sedan jernvägs-linierna bygts ända fram till Salt-
sjöstaden begynte anhängare af andra religionsbekännel-
ser flytta in till Utah och dennainvandring af "hedningar",
såsom olika troende kallas af mormonerna, har fört till sta-
ten så många nya element att mormonerna snart nog kom-
ma att utgöra mindretalet. År 1890 egde Utah en befolk-
ning af öfver tvåhundratusen personer, af hvilka de flesta
voro mormoner,och bland dessafurmos öfver tolftusen skan-
dinaver, hvaraf mera än hälften danskar, hvilka således
bland de nordiska folken synas mest böjda för mormonism.

Dessa mormoner voro emellertid de första, som i stor
skala använde öfvervattning såsom hufvudhjelpmedel för
sitt jordbruk, ty med undantag af trakten närmast om-
kring Saltsjöstaden är klimatet i alla trakter af Utah, der
de slagit sig ned, mycket för torrt för att tillåta något jord-
bruk. Lyckligtvis finnas åtskilliga floder, som falla ut i
den märkvärdiga Stora Saltsjön och deras vatten ha mor-

Elektriska bälten från The Owen Electric Belt & Ap-
pliance Co. hafva redan länge gått till Rysslands aflägs-
naste delar. Detta är en god rekommendation, då man
vet, att ryska väldet omfattar omkring 125 millioner invå-
nare.
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monerna i så godt som hvarje dalgång förstått använda till
sin fördel så att de trakter, der de bo, se ut som trädgårdar,
så utomordentligt väl odlade och omsorgsfullt skötta äro
de och så rika grödor bär jorden. Jordbruk är också så
godt som den enda näring mormonerna sjelfva syssla med,
öfverlemnande åt andra att sköta om silfver- och blygrufvor-
na, hvilka i Utah utgöra en vigtig industrigren. Handeln
ligger också till största delen i händerna på "hedningarna"
och, sedan den lag stiftades, som förbjuder väljandet till
embetsmän af alla bekännare af mormonismen, ha äfven
alla embeten tillfallit de icke troende. Det börjar äfven till
följd häraf se ut som om mormonerna skulle begynna van-
trifvas i sitt förra stamtillhåll och synas de numera vara be-
tänkta på utvandring till någon annan trakt af verlden,
der man inte så noga reglerar antalet af hustrur en man får
ega.

Då kan det möjligen också bli skäl för invandrare att
söka sig till Utah, men knappast derförinnan, ty bland
mormonerna trifvas vanligen icke bekännare af andra reli-
gionsformer och mormonerna ha slagit sig ned öfverallt,
dertillfälle till jordbruk gifvits. Största delen af territoriet
upptas nämligen af ofruktbara, torra marken, der intet till-
fälle till öfvervattning gifves och der derför allt jordbruk
är fullkomligt otänkbart. Ide aflägsnaste delarna af Utah
bedrifves i ringa utsträckning boskapsskötsel och fårafvel,
men annars är större delen af dess område en ogästvänlig
öken. Knappast ens mormonerna ha numera utrymme till-
räckligt inom Utahs gränser utan ha begynt sprida sig till
några floddalar i södra delen af Idaho, der de anlagt vatten-
ledningar och drifva åkerbruk på samma sätt som i Utah.

Utah är i anseende till jordformationen ett af de egen-
domligaste områdeni Förenta Staterna, bestående af höga
bergskedjor, mellan hvilka ligga vidsträckta högslätter, äf-
ven de till största delen bestående af mer eller mindre lösa
bergarter. Floderna, som upprinna på de högsta bergen,
flyta så godt som alla genom djupa hålvägar med tvärbranta
sidor, ofta nog ända till några tusental fot under den om-
gifvande markens yta. I vestra delen af landet rinna alla
floder ned i den väldiga dal, der Stora Saltsjön och flera an-
dra smärre sjöar af samma slag ligga. Denna saknar alla

Norway, Menominee Co.,Mich., 19Mars 1892.
Dr. Owen: Jag får sända er min uppriktigaste tack-

samhet för det No. 4 bälte ni sände mig i fjol. Det har
arbetat till min fulla belåtenhet. Högaktningsfullt.

Box 159, Gust. Englunp,
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utlopp och derför är dess vatten silt, hvarjemte vattenst \n-
det växlar i samma mån som tillflödena hemta mera eller
mindre vatten från bergstrakterna. Äfven Saltsjöstaden är
imånga afseenden mj eket märkvärdig, tack vare den egen-
domliga byggnadsstil som infördes af mormonerna. Den
största staden näst denna är Ogden, der numera flera stora
jernvägslinier mötas.

NEVADA.
Nevada gränsar i vester och söder till Callfornia, i öster

till Arizona och Utah samt i norr till Idaho och Oregon.
Dess område är 110,700 qvadratmil stort och utgöres till
allra största delen af jord, som frambringar ingenting af
nytta eller värde för menskliga varelser. Ide bergskedjor,
som i olika riktningar genomstryka Nevada, har man på
olika ställen upptäckt grufvor af guld, silfver och andra
metaller, men äfven metallrikedomen i staten har blifvit
ofantligt mycket öfverdrifven och de rikedomar, som för-
värfvats af en del grufegare, ha till största delen uppstått
genom aktie_pekulationer, hvilka i de flesta fall kunna l'k-
ställas med stöld. Något jordbruk att tala om förekommer
icke i Nevada, hvars klimat är så torrt att växter trifvas en-
dast ien del dalar, der bevattning kan försiggå. Det var
grufsvindeln, som först lockade folk till Nevada, och i för-
hoppning att grufindustrin fortfarande skulle utveckla sig,
blef Nevada gjordt till en sjelfständig stat, men sedan dess,
år 1864, har staten icke gått mycket framåt, ja, under år-
tiondet 1880—1890 har befolkningen till och med aftagit rätt
betydligt. "Det är ett godt land att resa ifrån," säga ame-
rikanarne sjelfva och derför kunna vi lugnt lemna det med
ett råd till nykomlingar att inte begifva sig till Nevada.

CALIFORNIA.
California är den näst största af Unionens stater, om-

fattande icke mindre än 155,980 qvadratmil jord, och är på
samma gång det på naturprodukter troligen rikaste kända

August Linder, Almelund, Minn., skrifver den 9 Avg.
1891: När jag mottog ert bälte, hade jag varit oförmö-
gen till arbete i ett och ett hälft år och mesta tiden säng-
liggande. Efter 2 veckors användande af bältet var jag
uppe och gick och har sedan ej legat en dag
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område i verlden. Sträckande sig från Oregon i norr till
den mexikanska provinsen Baja (Nedre) Cahfornia i sö-
der, har staten en kustlinie af icke mindre än 900 mils längd
längs Stilla hafvet. Tvänne särskilda bergskedjor genom-
löpa California från norr till söder, bildande tvänne väldiga
dalar, som sträcka sig genom nästan hela dess område.
Den ena kallas Kustkedjan och löper på jemförelsevis kort
afstånd från sjelfva kusten, afbruten af San Francisco-
viken och på några andra ställen, medan den andra, den s.
k. Sierra Nevada (de snötäckta bergen),stryker fram paral-
elt med den förstnämda, skild derifrån genom en väldig
dal, som utgör den bördigaste och fruktbaraste delen af
California* på samma gång som en af de bördigaste trakter
på-jordklotet.

Upptäckten af det s. k. Nedre California skedde redan år
1533 och kort derpå seglade den berömde eröfraren af Mexi-
co, Ferdinand Cortez sjelf med en expedition in i Califor-
nia-viken, men Öfre California eller det område, som nu
bildar staten af samma namn, undersöktes först år 1598 af
den engelske sjöfaranden Francis Drake. Den första in-
flyttningen till trakten och bosättningen der af européer eg-
de dock icke rum förrän omkring etthundrafemtio år sena-
re eller år 1769 då några spanska missionärer, tillhörande
Franciscanerorden, inrättade en missionsstation vid San
Diego. Sedermera spredo sig missionsstationer längs ku-
sten så långt norrut som till San Francisco, och munkarne
utvidgade småningom sin verksamhet långt utöfver det
egentliga omvändelsearbetet bland indianbefolkningen.
Vid alla sina tjuguen missioner införde de jordbruk, be-
drefvo boskapsuppfödning och odlade frukt af olika slag i
stora mängder. Småningomförvärfvade missionsstationer-
na på detta sätt stora rikedomar och nådde stort inflytande
i alla områdets angelägenheter. Men då Mexico år 1822
lösryckte sig från Spaniens herravälde och gjorde sig till en
oberoende stat väckte snart munkames nästan oinskränkta
makt i Califonia afund och kort derefter begynte den
mexikanska regeringen vidtaga olika lagstiftningsåtgärder,
afsedda att bryta denna makt, tills omsider år 1845 alla
missionsstationernas besittningar konfiskerades och deras

Herr Herman Swanson, svensk, är sedan lång tid tillba-
ka förste man i The Owen Electric Belt & Appliance Co.
Genom sin affärsduglighet och gammal-svenska hederlig-
het är han en borgen för att alla, och främst naturligtvis,
skandinaver och svenskar, blifva väl behandlade.
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hus samt öfriga egodelar såldes på offentlig auktion för
regeringens räkning.

Redan förrän detta inträffade, eller så tidigt som år
1825 hade amerikanska äfventyrare begynt strömma in till
California och likaså en del andra européer än spaniorer.
Både England, Frankrike och Nord-Amerikas Förenta
Stater åtrådde California, för dess ypperliga hamnars och
goda läges skull, ehuru ingen då ännu hade en aning om
statens stora naturliga rikedomar af olika slag. Genom
djerfhet och raskt ingripande i händelserna lyckades John
C. Fremont och kommodor Sloat förvärfva hela området
åt Förenta Staterna, hvilka genom fredsslutet med Mexico
år 1848 erkändes såsom egare af denna stat, hvilken kort
derpå blef känd utöfver hela verlden såsom "guldlandet."

Ty i Januari samma år hade den första upptäckten af
guld gjortsi California, af ett par män, som funno guldsand
ien sagränna, den de höllo på att bygga. Inom några få
år derefter haderyktet spridt sig öfver både Amerika och
Europa, och följden deraf blef en otroligt stark tillström-
ning af folk från alla håll och kanter. Till en början be-
dref man ingenting annat än guldvaskning, men så små-
ningom började tillgången på guldförande sand och grus
aftaga och datog man till ordnad grufdrift. Härvid behöf-
des dock på långt när icke samma antal man som förut vid
vaskerierna och bland dem, som sålunda blefvo sysslolösa
och icke hade någonting att lefva på, begynte en och
annan att försökasigpå jordbruk, ehuru till en början ut-
om synnerliga förhoppningar om framgång. Jorden såg
nemligen så ofruktbar ut och regnfallet var så litet att man
knappast väntade några resultat af jordens odling, ty det
jordbruk, som bedrifvits vid missionsstationerna, kände
guldgökarne i de flesta fall alls icke till och om de gjorde
det så antogo de att förhållandena nere i kusttrakterna voro
alldeles olika dem i bergen, der grufarbetet försiggick.

Det behöfdes dock icke lång tid för att öfvertyga dem,
som försökte sig på åkerbruk, om att de funnit en långt
säkrare guldgrufva än någonsom öppnats i bergen och der-
med var Californias verkliga, storartade utveckling börjad.
De invandrare, hvilkaicke lyckats vid letningen efter guld,
slogo sig alla på brukande af jorden, andrakommo till och
inom någrafa år efter det guldfebern gått öfver steg jord-
spekulationen i California till nästan samma höjd som guld-
yran förut. 1 tusen- och tiotusental strömmade invandrare
från alla håll på nytt till det rika området der långt borta
ivester och med fabelaktig snabbhet spredsig odlingen öf.

August Linder, Almelund, Minn., skrifver den 9 Avg.
1891: När jag mottog ert bälte, hade jag varit oförmö-
gen till arbete i ett och ett hälft år och mesta tiden säng-
liggande. Efter 2 veckors användande af bältet var jag
uppe och gick och har sedan ej legat en dag
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ver Californias dalar och kullar. Hvete är det sädesslag,
som hufvudsakligen odlas, och utg"r allt ännu hufvuddelen
af statens skörd, men odlingen af frukt af alla slag har vi-
sat sig gifva ett mycket bättre utbyte än spanmalsodling
ocb har derför under de tolf sista aren blfvit en a It vtgti-
gare näringsgren, hvilken hotar att i en fram 'dkommaatt
öfverflygla till -och med det egentliga åkerbruket. Bland
frukter är det åter drufvan, som intar det vigtigaste rum-
met, ty tack vare Californias egendomliga jord och för
drufodling särdeles gynsamma klimat har man lyckats
framställa viner of olika slag, hvilkaför hvarje ar som gar
med allt större framgång tafla med europeiska sådana.
Denna kultur befinner sig ännu sa att säga b ott i sin be-
gynnelse, men allting talar for tron att Calif mia med ti-
den blir ett af jordens största vindistrikt.

Någon annanbegränsning af det område, inom hvilket
frukt med framgång kan odlas, än den som betingas af kli-
matets värme finnes icke i California. Och tack vare sta-
tens läge utmed Stillahafskusten, derifrån vinden blåser
hela året om med en märkvärdig regelbundenhet, är klima-
tet i allmänhet så jemnt att odling af ädlare fruktei kan be-
drifvas ända upp i bergstrakterna. Först högre uppåt blir
medeltemperaturen för låg att t'Hata fruktens mognad,
men höjdgränsen är också sa godt som den enda Fruk-
ten utföres dels såsom torr dels såsom färsk till de öfriga
staterna i Unionen och tackvare den småningom allt bil-
ligare vordna frakten till de östia staterna har fruktodlin-
gen under de senaste åren kunnat utvecklas sa raskt att
ingen annan stat mera kan täfla med California i denna
kulturgren. Under år 1889 t. ex. försändes frän staten
femtio millioner pounds färsk ochfyratio millionerpounds
torkad frukt utom en och en qvart millionlådorapelsiner,
och under samma år pressades omkring aderton millioner
gallons vin samt producerades tre mil ioner pounds olika
slags russin — hvilka icke ingå bland den öfiiga torra
frukten. Att en odlingsgren, som gör så raska framsteg,
måste löna sig utmärkt bra, är sjelffa let och någon fara
för öfverproduktion af frukt finnes icke, ty de billiga
fraktsatserna och de förbättrade förpackningsmetoderna
göra att förbrukningen af frukt för hvart år ökas så att
odlaren, trots billigaie pris, dock har lika stor behållning
som förut af sin affär.

Det egentliga jordbruket, eller sädesodlingen, var en
tid ofantligt gifvande, tack vare de utomor lentligt låga
pris, till hvilka jord kunde erhållas. Numera står jorden

Läs på annat ställe i denna bok, hvad "Sven ka Ameri-
kanaren" säger om vår affär. Amerikanaren har genom
sin rättsinthet och rättframhet stigit upp till den största
svenska tidning i Amerika,
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dock betydligt högre i värde, hufvudsakligen emedan den-
samma, planterad med fruktträd, afkastar s i mycketmera
än genom spannvilsodling. Denna har derför småningom
blifvit undanträngd längre frän jernvägsliniernaoch andra
samfärdselleder på samma gäng som den blifvit spridd till
stora områden, som förut pa grund af den herrskande tor-
kan ansågos alldeles omöjliga att odla. Det är öfvervatt-
ningen, som gjort bebrukningen af dessa torra landsträc-
kor möjlig, och så lönande har jor Ibruk enligt denna me-
tod visat sig att statens lagstiftning numera tagit saken
om hand. De torra trakterna ha indelats idistrikt, hvilka
ega en viss vattenrätt hvart, och storartade kanaler ha
blifvit anlagda. Tjugusex sådana distrikt ha redan blif-
vit bildade och ännu flera äro föreslagna, innefattande
tillsammans bortart tre millioner acres jord, som är af
bördigaste slag sa snart densammaförses med vatten. I
och genom dessa kanalanläggningar ökas Californias od-
lingsbara område sålunda hvarje ar betydligt och derför
erbjuder staten allt ännu m-inga ypperliga tillfällen för
farmare att förvärfva sig tillräcklig jord för att kunna
skapa sitt framtida välstånd.

Bland industrier intages främsta rummet af grufindu-
strin och bland metaller, som fiambringas i California, stå
guld och silfver främst, dernäst qvicksilfver samt koppar,
zink, bly och jern. De fyra sistnämda metallerna äro
dock icke för närvarande föremal för grufdrift, men tenn
påstås numera ha funnits pa ett par ställen i California
och år detta sant så komma tenngiufvorna troligen snart
att bli af mycket stor vigt. Af guld och silfver har Cali-
fornia sedan ar 1849 till och med ar 1889 frambragt för
öfver ettusentrehundrafemtio millioner dollars värde och
under loppet af år 1889 producerades för sexton millioner
dollars, hvaraf ungefär en åttondedel i silfver.- Dessa
grufvor ha emellertid vållat mycket elände och många
olyckor genom de ursinnigt vilda spekulationer, som be-
drifvits i grufaktier och säkert är att all den oerhörda
mängd af ädla metaller desamma frambragt med tiden
kommer att bli en obetydlighet, jemförd med de rikedo-
mar som numera i ärligen allt ymnigare mått afvinnas
Californias jord. Qvicksilfvergrufvorna, hvilka en tid af-
kastade mycket stora massor metall, ha på de senaste aren
gått nedåt rätt betydligt, men gifva ännu ärligen bortåt
två och en half millioner pounds af varan.

Kol af bättre slag förekommer blott ytterst sparsamt i
California, så att allt bränsle för industriella ändamål må-

J. A. Edeström, Sault St. Marie, Mich, skrifver den
4 Okt. 1891: Vill frambära min tacksamhet för ert goda
bälte. Jag har lånat det till två i reumatism sjuka män,
och de prisa det högt. En min bror, som sökt flere dok-
torer utan hjelp, blef frisk genom ert bälte.
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THE OWEN
Electric Belt & Appliance Co.,

Hufvudkontoret och enda faktoriet:

201--211 STATE ST., CHICAGO.

Det största elektriska bälte-etaUissement i verlden.

Läsen nedanstående och blifven öfvertygade.

En hel familj botad. jfljgjfe. Bom jag erhöll i fjol,
Chicago d. 18 Sept. '91. jjj_h-j!ji|v botad för lamhet i
Dr. A. Owen! g Ja venstra armen. En

Undertecknad hade felfc A»!.» svärson till mig har i
i cirka Ut år en nä- J™-^*^H mänga år lidit af
stan oförklarlig pina jß^É_____É_E magkatarr, och se-
ien af ryggkotorna, ffjrf. dan han sett den
då jag förlidet år verkan bältet hade
köpte ett bälte, som .'ISSs^K _B__ : P* mi S> köpte han
jag nu brukat myc- r.Xji^^^H Bj^Épf också ett af edra
ket under pirt a äreX BBK bälten. Han säger
Jag är nu alldeles fi Kap sig vara så återstäld
från.pfvannämda pi- täg^B EfP^: ,'" helsan att han
na. Äfvenså blef jagA^l^ißHHgH BP~? ' e var't: s& frisk på
medelst begagnandet -J-P^HBB^__^A: 10 år som han nu är.
af en armapparat, *""^sS-_P|p!?~~""' En dotter till mig har
köpt ett bälte, hvilket hon brukar för sig och sina barn vid påkom-
mande sjukdomstillfällen, och hon säger att det alltid hjelper för-
vånandefort. Jag vill härmed uttryckamin hjertliga tack för hvad
Bom blifvit gjortför mig, och jagvill rekommendera edra bälten till
alla med uppmaning att de göra sig förvissade om bästa sättet för
dess användande, da hjelpen icke skall uteblifva.

Högaktningsfullt, Hanna Lindwall, 893 Dania ave.
Mr. C. Stohlgren, 517 S. E. 6th St., Minneapolis, Minn , har i flera

år varit mycket sjuk och följaktligen urståndsatt att kunna uträtta
något vidare arbete. Till julafton förra året hade arbetarne vid
Bloomfield kolkompaniets grufva hopsamlat sinsemellan en summa
af $14. Af denna summa köpte de ett af Dr. Owens elektriska bälten
med ryggradsapparater som julpresent åt Stohlgren. Dennes helsa
har genom användandet af bältet underårets lopp betydligt förbätt-
rats, och vill han nu åter frambära sin hjertligaste tacksamhet till
alla, som för ett år sedan beredde honom en sådan hjelp att han vid
innevarande julhögtid kunde glada 6ig åt den betydliga omändringen
i sitt helsotillstånd.

När Amerikas största svenska tidning, "Svenska Ame-
rikanaren," har fält sådana yttranden om The Owen
Electric Belt & Appliance Co., som återfinnes i dennabok,
bör det vara en borgen att svenskar bli väl behandlade af
OSS.
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ste hemtas frän andra trakter. Detta är orsaken till att
egentlig fabriksverksamhet ännu icke nått någon synner-
ligt framstående ställning i otaten. Undantag härifrån
bildar dock tillverkningen af grufmaskiner, hvilken i Ca-
lifornia är större än någon annorstädes, och under senare
år har tillverkningen af glas tagit fart likasom äfven nå-
gon fabrikation af yllevaror, läder o. s. v.

Timmerindustrin i California är allt ännu i vissa trak-
ter mycket betydande, såsom t. ex. i några af de bergiga
kustdistrikten, der ofantliga skogsmarker ännu förekom-
ma, ien del bergstrakter inne i landet o. s. v. Träden i
Californias skogar äro verldsbekanta för sin oerhörda
storlek och en art barrträd förekommer på några ställen
inom staten af sådana dimensioner som inga andra kända
träd på jorden. Anda till trehundrafemtio fot höga stam-
mar med en genomskärning af icke mindre än fyratio fot
finnas bland dem, men de äro mycket sällsynta, hvaremot
det vanligast förekommande timmerträdet, som i Amerika
kallas redwood, finnnes imyckenhet och ofta blir tvåhun-
dra fot högt med en genomskärning af tjugu fot och der-
öfver. Bland timmerhuggarne iCalifornias skogar träf-
far man en mängd nordbor, hvaribland t. ex. finnarne i
Mendocino county, nordvest om San Francisco, bildat en
hel koloni, som torde räkna ett par tusen medlemmar.

Boskapsuppfödning, hästafvel och fårskötsel äro tre
näringsgrenar, hvilka i synnerhet förut voro af mycket
stor betydelse inom staten California och äfven nu syssel-
sätta hundra och tusentals personer. Och jemte dessa
husdjur ha sedan några ar tillbaka andra sådana af egen-
domligt slag begynt bli af allt större vigt i södra delen af
staten. Man har nämligen der anlagt strutsfarmer, der
dessa fåglar underhallas i stort antal för sina fjädrars
skull, och industrin har visat sig så lönande att årligen
allt flera nya farmar anläggas. De första strutsarna im-
porterades från södra Afrika, men de ha visat sig trifvas
förträffligt i sydliga California och ha fortplantat sig i så-
dan myckenhet att Amerika väl snart kommer att kunna
erhålla hela sitt behof af strutsfjädrar frän California.

Att inom ett så väldigt stort område som Californias,
der så många olika näringsgrenar blomstra och allt fort-
farande äro stadda i utveckling, en mängd arbetare hvarje
år skall behöfvas, är alldeles sjelffallet och då härtill
kommer att resan dit är så lång samt ställer sig så kost-
sam att endast ett fatal af nykomna invandrare haråd att
fara dit, så är det också lätt förklarligt att arbetslönerna i

John P. Danielson, Hageman, Porter Co., Ind., skrif-
ver den 25 Mars 1892: Har varit hårdt ansatt af rygg-
värk. Om jag använder bältet en half dag, är jag åter-
stäld för 1 månad. Min hustru var nästan lam i ena höf-
ten. Är nu återstäld.
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allmänhet måste vara rätt höga. En tid hotade aflönin-
garna for arbetare att ga nedåt till följd af den starka in-
vandringen af kinesiska aihetare, som voro tillfreds med
en mycket ringa lön, men sedan kineser numera genom lag
förbjudits att komma till Förenta Staterna har denna
farliga täflan för hvita arbetare så godt som försvunnit.
I ingen annan trakt af Förenta Staterna åtnjuter den
vanliga simpla arbetaren så goda inkomster som i Cali-
fornia och i ingen annan trakt tyckes det vara så lätt för
honom att spara ihop hvad han behöfver för att grunda
ett eget hem. Ända till trettio dollars i månaden jemte
husrum och fri kost veta vi att betalas åt vanliga kropps-
arbetare ute pa landsbygden i California och aflöningarna
för yrkesarbetare sta naturligtvis i förhallande dertill.
Nästan ännu mera förtjena qvinliga tjenare — i förhål-
lande till det arbete de uträtta —ty sådana löner som sex
a åtta dollars i veckan och allting fritt äro alls ej ovanliga
för tjeharinnor, medan kokerskor och andra yrkeskunni-
ga tjenstehjon förtjena fyratio a femtio dollars i månaden
pa för öfrigt enahanda vilkor.

Ett utmärkt fält för invandrande européer, hvilka
verkligen vilja arbeta, utgör, såsom framgår af allt det of-
vansagda. California allt fortfarande. Äfven den som är
nog lyckligt stäld att anlända till Amerika med något eget
kapital att begynna med, kan göra betydligt sämre än om
han styr sina fjät till guldstaten vid Stillahafskusten och
siar sig ned såsom farmare. Men det bör han komma ihåg
att i California är det ända nödvändigare än i de flesta an-
dra stater att han först arbetar en tid hos andra för att
grundligt sätta sig in i både naturförhållandena och i ar-
betsmetoderna, ty dessa äro så i alla stycken olika allt
hvad nykomlingen förut i den vägen sett att han säkert
får betala mycket stora lärpengar om han utan vidare bör-
jar på egen hand. Odling af frukt, skördande af sådan
pa rätt tid och rätt sätt, förpackning och konservering af
det skördade och allt annat som hör till denna den mest
lönande industrin i California kan icke vara annat än nå-
gonting fullständigt nytt för nordbon och derför måste
han gå igenom en lärokurs ifall han vill vara något så när
säker om framgång. Mänga tusental nordbor bygga och
bo i dag som är i California på lägenheter, dem de för-
värfvat helt och hållet genom eget arbete och egen spar-
samhet, och med den stora framtid denna stat ännu kan
räkna på är det höj dt öfver allt tvifvel att ytterligare flera
tusenden af våra landsmän under årens lopp komma att

Sedan ni legat sjuk lång tid, då läkarne erkänna, att de-
ras konst ej kan hjelpa er, då hoppet om vederfående hål-
ler på att fly, sök då, om ej förr, er tillflykt iOwens
Elektriska Bälte! Mången gång skall ni välsigna det!
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slå s'g ned der. Strömningen af folken från öster till ve-
ster p gar allt ännu och kommer föga heller att upphöra
innan hela nej len vid Pacific-kusten är lika tätt befolkad
och lika rikt od ad s m de gamla idoghetshärdarna längst
i öster.

Den största och i alla afseenden vigtigaste staden i
California är San Francisco, som egentligen först efter
1849blef kändt af den öfriga verlden, men hvars historia
icke förty sträcker sig så långt tillbaka som tillar 1776 då
spanioierna grundade en militärpost på en punkt, belägen
e t litet stycke norrom den nuvaiande staden. Samtidigt
inrättades en missionsstation under skydd af militärposten
och kallades denna San Francisco de los Dolores, hvaraf
den nuvarande stadens namn. Ända till upptäckten af
guld i Calfornia föll det dock ingen in att bosätta sig i
trakten, hvars branta, otillgängliga och kala sandhöjder
icke lofvade någonting. Endast de som hade med mili-
tären eller missionärerna att göra begafvo sig till .platsen,
somknappastvarkändaf andra ens ti 1 namnet. Är 1846
togs hela trakten omkring stationen, liksom denna sjelf, i
besittning för Föienta Staternas räkning af ett regeringen
tillhörigt fartyg och kort derefter begynte amerikanare
och andra, mera eller mindre äfventyrare allihop, att slå
sig ned der sa oatt or en ar 1849 redan hadeinemot tvåtusen
innevånare. Aret derpa steg befolkningen #111 tjugutusen
och under de följande åren, medan guldfebern rasade som
värst, mångdubblades densamma flera gånger om.

Staden var ett af de mest hoprafsade, vilda och oor-
dentliga samhällen som någonsin existerat på jordklotet,
bebygd med hus, som till en del bestodo af bräder, till en
del af segelduk ocn stolj ar, men endast i undantagsfall af
verkliga bygnader. Men i samma man som affärsomsätt-
ningen med det inre landet steg, i samma mån ordnades
förhållandena och när sedan åkerbruket i California be-
gynte uppb omstra, blef San Fiancisco inom kort en af
Amerikas liflia aste aff_ rsstäder. Jernvägarna kommo se-
nare till och gjorde att staden hastigt svingade sig upp till
den åttonde i ordningen af Unionens städer, med ett invå-
nareantal af 300,000. Såsom handelsstad intar San Fran-
cisco allt ännu främsta rummet på hela den amerikanska
Stillahafskusten och kommer nog för en läng framtid att
bibehålla det om också andra städer för hvarje dag vinna
alltmera i betydenhet. Befolkningen är sammansatt af
representanter för snart sagdt alla folkslag på jorden och
staden erbjuder under vanliga förhållanden ypperliga till-

Chakles Johnson, 132 N. Carpenter St., Chicago, 111.,
skrifver den 31 Avg. 1891: Jag led af lefversjuka, reu-
mafsm, då ig matsmältning och orolig sömn. Min lefver
är återstald, vattensoten har försvunnit, sömnen och mat-
lusten äro goda
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fallen till arbetsfört]enst. Särskildt hafva qvinliga tjen-
stehjon utmärkt goda utsigter der likasom i California öf-
verhufvud, med större löner och i allmänhet en bättre
ställning än någon annanstädes i Amerik

Statens hufvudstad, Sacramento, med 55,000 innevå-
nare, Oakland, midt emot San Francisco och egentligen
endast en förstad till denna, Los Angeles, en af hufvud-
orterna för frukthandeln, och San Diego i sydligaste de-
len af staten, med en alldeles utmärkt hamn, äro de näst
San Francisco vigtigaste städerna, hvarjemte ett stort an-
tal smärre sådana finnas öfverallt i staten.

Personer i Sverige, som eftersända bälten, böra beakta,
att en dollar är ungefär kr. 3.75. Frakten till Sverige be-
tala vi. Tullen, emellan kr. 5.00 och kr. 2.50, måste mot-
tagaren betala.
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Dalstorp, Minn., 10 September 1891.
Dr. A. Owen: Edra bälten förmå uträtta hvad ni säger

de kunna.
Jag mottog ett af edra No. 4 bälten i Maj manad förli-

det år och det har under denna tid gjort mig meia godt
än alla förut tagna mediciner. Jag har il2års tid lidit af
ett slags värk, på hvilken jag ej vet namnet. Men det
värsta har varit reumatism och njurlidande. En lång tid
förut innan jag mottog bältet, kunde jag icke sofva, åt-
minstone icke på förnatten, men efter att ha burit bältet
två veckor, lemnade dessa nattplågor mig i stället en god,
behöflig hvila, natten igenom. Vidare uppeggar bältet
aptiten och bidrager till en ordentlig afföring. Efter att
ha burit bältet tidtals under det flydda året har min kropp
blifvit alldeles befriad ifrån värk, och jag är skyldig och
villig till att gifva edra bälten den bästa rekommendation,
ty edert sätt att använda elektriciteten för menskliga li-
danden är det rätta. Om ni så önskar, låt detta bref bli
intaget i tidningarne; de lidande böra se hvad bältena ut-
rätta. Eder tacksamma,

Box 1. Mrs. Brita Smedberg.

New Castle, Pa , 13 Okt. 1891.
Dr. A. Owen: Det bälte jag köpte af eder i April må-

nad detta år har i alla delar uppfyllt min önskan och ut-
drifvit all sjuklighet ur min kropp. Jag kan ej vara det
förutan, och vet ej huru jag skulle kunna reda mig om jag
skulle förlora det och ej vara i stånd att köpa ett annat.
Det kan aldrig bli för mycket lofordadt och rekommen-
deradt till allmänheten, ty om alla visste hvilket utmäikt
läkemedel det är för nästan alla sjukdomar, så är jag sä-
ker på att de skulle köpa af dem. Mitt är ett No. 4 bälte.

Om ni vill offentliggöra detta bref tillika med mitt
namn, må ni göra så och låta det inflyta i Svenska Tribu-
nen, ty jag vill gerna låta allmänheten få reda på sanna
förhållandet. Högaktningsfullt, Joel Erickson.

Great Falls, Mont., 17 September 1891.
Dr. A. Owen: Jag var ganska hårdt plågad af reuma-

tism och nervsvaghet men är nu alldeles återstäld. Vill
nu frambära mitt hjertliga tack för ert utmärkta bälte.

Högaktningsfullt, Chas. Kalländer.
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Lås hvad "Svenska Tribunen" i Chicago,
111., för den 24 Februari 1892,

säger om var affär.

En storartad affär är den, som den af våra läsare så
väl kände Dr. A. Owen genom okuflig energi och omutlig
samvetsgrannhet mot sina otaliga patienter, småningom
arbetat upp här i staden. I dagarne har affären flyttats
till en ny lokal i hörnhuset vid Adams och State Streets,
några hus söderut från den förra lokalen, och ståtligare
affärsinredning torde man få leta efter än den Dr. Owen
nu bekostat. Kedan på långt håll lysa de flera fot höga
förgylda bokstäfver, hvilka i jemnhöjd med de olika vå-
ningarna bilda skyltar rundtorn hela huset, den på State
Street vandrande folkmassan i ögonen, förhöjd som guld-
bokstäfvernas glans är genom bakgrunden af den i rödt
hållna väggen. Och inträdet i huset minskar ingalunda
det intryck af ståtlighet som det yttre deraf gifver. Längs
en trappa i naturlig ek, med väggar panelade i marmor,
eller i en elegant elevator stiger man upp till första vånin-
gen, der hufvudkontoret och mottagningsrummen befinna
sig. Kontorslokalen är ett väldigt rum, sextiofem fot
långt och trettiosju fot bredt, med fönster åt både
Adams och State Streets, möbleradt med långa rader af
eleganta pulpeter i naturlig äkta mahogany, samt belagdt
med en sammetsmatta, hvilken, ensamt den, kostat runda
ett tusen dollars. Innanför denna statliga kontorslokal
ligger doktorns privata kontor utstyrdt med en lyx och
elegans sådan man sällan ser annat än i luxuösa bonings-
rum, och till höger från kontoret, räknadt från ingången,
ligga i rad sju mottaa ningsrum för patienter, äfven de alla
möblerade med mycken elegans och smak. Bakre delen
af våningen upptas af tillverkningsrummen samt af en lo-
kal för den tidning, hvilken af doktorn utgifves. De sam-

manlagda utgifterna för denna inredning lära stiga till icke
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mindre än cirka $20,000, hvilket i sin mån bevisar hvilket
storartadt omfång affären eger. Men ännu bättre bevisas
detta af den omständigheten att Dr Owens annonskonto
för sistl år uppgick till $120,000. Deraf allena kan man
sluta till huru många tusental lidande som anlitat Dr.
Owen's berömda elektriska bälten för sin helbregdagö-
relse, och för allt hvad vi veta, har ingen heller ångrat att

han sa gjort. Att affären i den nya lokalen kommer att

än ytterligare gåframåt taga vi för gifvet. Derför bor-
gar redan det artiga och vänliga bemötande, som hos Dr.
Owerj kommer enhvar patient till del, och ingalunda
minst svenskar, hvilka i affärens assistant-manage^ Hr.
Herman Swanson, finna icke blott en landsman utan der-
hos en fullkomlig gentleman, hvars duglighet och verlds-
vana varit de två faktorer som i hufvudsaklig mån skjutit
honom fram till den ansvarsfulla post han nu innehar.

Pittsburgh, Penn.. 18 Maj 1891.
Dr. A. Owen: Ert mansbälte, som jag köpte förliden

sommar, har fullständigt botat mig för dyspepsi, magplå-
gor och hufvudvärk Med all högaktning,

52d St. och Carnegie Ave. Charles Anderson.

Strandburg, S. Dak., 23 Mars 1892.
Dr. Owen: Edert bälte har gjort mig mycket godt och

jag är mycket belåten med det.
John Johnson.

August Löfgren, Montezuma, 111., skrifver den 14
Avg. 1891: Ert bälte har gjort mig mer godt än all me-
dicin. Jag har varit sjuk 30 år men är nu säker att blifva
fullständigt botad. Min hustru var förderfvad af reuma-
tism och ryggvärk. Hon är nu fullkomligt bra.

Moline, 111., 3 Oktober, 1890.
The Owen Electric Belt & Appliance Co.

Mine Herrar: Innan jag började använda ert bälte, led
jag af dyspepsi, hufvudvärk och nervsjukdom. Jag är nu
fri frän allt detta och anser mig hafva Owen's elektriska
bälte att tacka deiför. Högaktningsfullt,

John Sandberg.
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Från Svenska Amerikanaren den 7
April 1892.

En storartad affär och i sitt slag enastående är den, som
påfå år uppbyggts af Dr. A. Owen, president för The
Owen Electric Belt & Appliance Co. Frän en linga bör-
jan har den utvidgats så, att den nu drifves i en enorm
skala. Ett besök i det storartade etablissementets affärs-
lokaler gör på den besökande ett nästan öfverväldigande
intryck icke blottför den gedigna elegansen i inredning
och möblering utan fastmera derigenom, att man måste
känn% sig öfvertygad om, att denna affär måste vara solid
och vara fotad på solida vetenskapliga och affärsprinciper.
Häri torde ock hemligheten ligga, att The Owen Electric
Belt & Appliance Co. gått stadigt framåt, under det att
konkurrenter, som skjutit upp till höger och venster, efter
en kort tillvaro dukat under. Vid vart besök i firmans
lokaler anlände just en post, och visade man oss då ur den
åtskilliga bref med varma tacksägelser för den hjelp bäl-
tena bringat ide mest skilda landsändar Betecknande är
äfven, att Owen's bälten nu sökt sig väg öfver hela jor-
den. Vid vårt besök afsändes eller hade nyss afsändts
bälten till Australien, Kaplandet -och till Indien, hvarest
de användas vid vice-konungens hof. Affären är utan
tvifvel storartad och gedigen och vi tro oss veta, att för-
tjensten häraf till stor del ligger hos firmans "assistant-
raanager" hr Herman Swanson, som är förtrogen med de
minsta detaljer i affären. Hr Swansons närvaro i affären
har mången gång varit till nytta för skandinaver och är, i
fall en sådan skulle behöfvas, en ytterligare borgen för,
att landsmän blifva särskildt väl behandlade, då de göra
affärer med The Owen Electric Belt «__ Appliance Co.
Detta storartade etablissement är beläget i hörnet af
State & Adams sts.
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THE OWES ELECTRIC BELT & APPLIAIfCE CO.,
201 till 211 State Street,

CHICAGO, ILL.

Fruntimmers-Bälte No. 1.

____)___!!_^-^i-_-_____i__ _-___£___^fo___i-___

Fruntimmers-Bälte No. 1 $6.00

Det har tre små electroder och ett No. 1 batteri. Sjelfva bäl-

tet består afelastiska band.
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THE OWEN ELECTRIC BELT & APPLIANCE CO.,
201 till 211 State Street,

CHICAGO, ILL.

Fruntimmers-Bälte No. 2.

___>^-l^^______--_4r^i-S-_________^^»

_____.* iii^^^SSs^Wi)H__j__^Swf)l!w__i^^_«^?SÉfflB

__H^4_glsl_s§rtS*fej£s!'i*_

Fruntimmers-Bälte No. 2 $10.00
Med Ryggradsapplikation 15.00

Detta bälte är dubbelt så kraftigt som No. 1. Det har fyra
stora électroder och ett No. 2 batteri. Bältet består

af elastiska band, kantade med äkta sidenband.
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THE OWEN ELECTRIC BELT & APPLIANCE CO.,
201 till 211 State Street,

CHICAGO, ILL.

Fruntimmers-Bälte No. 3.

Fruntimmers-Bälte No. 3
'

$15.00
Med Ryggradsapplikation 25.00

Detta bälte har tre gånger så stor kraft som No. 1. Det har
5 små electroder och två No 1 batterier, är

gjort afden finaste elastiska väf och
kantadt med fint siden.
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THE OWEN ELECTRIC BELT & APPLIANCE CO.,
201 till 211 State Street,

CHICAGO, ILL.

Fruntimmers-Bälte No. 4.

Fruntimmers-Bälte No. 4 $20.00
Med Ryggradsapplikation 30.00

Bältet No. 4 har fyra gånger så stor kraft som No. 1, har
åtta stora electroder och två No. 2 batterier, är till-

verkadt af särskildt för min räkning fa-
bricerad elastisk väf och fodradt med

allra bästa slag af siden.



THE OWEN ELECTRIC BELT & APPLIANCE CO.,
201 till 211 State Street,

CHICAGO, ILL.

Mäns No. 1 Kroppsbälte.

Mäns Bälte No. 1 : $6.00
Elektrisk Suspensoar fritt med hvarje mansbälte.

Det har tre små electroder och ett No. 1 batteri. Sjelfva bäl-

tet består afelastiska band.
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THE OWEN ELECTRIC BELT & APPLIANCE CO.,
201 till 211 State Street,

CHICAGO, ILL.

Mäns No. 2 Kroppsbälte.

Mäns Bälte No. 2 $10.00
Med Rj-ggradsapplikation 15.00
Elektrisk Suspensoar fritt med hvarje mansbälte.

Detta bälte är dubbelt så kraftigt som No. 1. Det har fyra
stora electroder och ett No. 2 batteri. Bältet består

afelastiska band, kantade ined äkta sidenband.
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THE OWEN ELECTRIC BELT & APPLIANCE CO.,
201 till 211 State Street,

CHICAGO, ILL.

Måns No. 3 Kroppsbälte.

______R__Hw<lwdjJ_E^ .Vy™'■'/-^Ä-öJVv^V'^^PS_!fflKW_B___iH

■bS^a* /-vr*^' ' / ''
* jps_SPl^l^^^^q^S^^-Sff^i_SflSßs|_H

_T-_ gVl_i s^S^_7l,f,;V\^S__*//_iW^i_^_isß?^_B^__a

Mäns Bälte No. 3 $15.00
Med Ryggradsapplikation 25.00
Elektrisk Suspensoar fritt med hvarje mansbälte.

Detta bälte har tre gånger så stor kraft som No. 1. Det har
5 små electroder och två No. 1 batterier, är

gjort af den finaste elastiska väf ocli
kantadt med fint siden.
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THE OWEN ELECTRIC BELT & APPLIANCE CO.,
201 till 211 State Street,

CHICAGO, ILL.

Mäns No. 4 Kroppsbålte.

Mäns Bälte No. 4 $20.00
Med Ryggradsapplikation 30.00
Elektrisk Suspensoar fritt med hvarje mansbälte.

Bältet No. 4 har fyra gånger så stor kraft som No. 1, har
åtta stora electroder och två No. 2 batterier, är till-

verkadt afsärskildt för min räkning fa-
bricerad elastisk väf ochfodradt med

* allra bästa slag af siden.
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Fruntimmers Ryggradsapplikation.

H w CamßM

Sedd framifrån.

Sedd bakifrån.
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Mäns Ryggradsapplikationer.

Sedd framifrån.

l__r^^^^É_S^_-^r^^

Sedd bakifrån.
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ÖFVEK

Dr.Owens Elektro-Galvaniska Bälten och Appliances.

[tradk mark.] No. 4.
DR. A. OWEN.

För Dame och Herre Bälten.
Bälte No. 1 $ 6.00

" 2 10.00
" 3 15.00
" 4 20.00

' * "1 med ryggradsapparat 10.00
" 2 " " 15.00
" 3 " " 25.00
" 4 " " 30.00

Band, för arm, ben eller hals, pr styck 2.50
Silk Suspensoar 1.00
Silk Suspensoar, finare qvalitet 2.50
Insulor 1.00
Extra tillbehör för No. 3 och No. 4 Bälten, beståen-

de af halsband, armband och fotplåtar, hvilka i
synnerhet äro att rekommendera till användning
efter slaganfall, förlamning och reumatism i nå-
gon af kroppens delar, då elektriciteten bör sän-
das mera direkt genom kroppen till den angripna
delen 6.00

När bälte beställes, uppgif mått omkring midjan,
strax ofvanför höfterna.



Innehållsförteckning.

Första kapitlet: Resan till Amerika. — Olika ångbåts-
linier.

Andra kapitlet: Ankomsten till New York. — "Runners."
— Bästa sätt att reda sig.

Tredjekapitlet: Jernvägsresor i Förenta Staterna. — Olika
sätt att färdas vesterut.— Jernvägsrestaurationer
och matförhållanden.

Fjerde kapitlet: Arbetsförhållanden i allmänhet i Ame-
rika. — Yrkesarbetare och simpla kroppsarbetare.—
Lefnadsförhållanden.

Femte kapitlet: De östra staterna, deras förnämsta indu-
strier och arbetsplatser: New York; Rhode Island;
Connecticut; Massachusetts; Maine; Vermont;
New Hampshire; New Jersey; Pennsylvania.

Sjette kapitlet: De mellersta staterna, deras förnämsta in-
dustrier och arbetsplatser: Ohio; Indiana; Illinois;
Iowa; Michigan; Wisconsin; Minnesota.

Sjunde kapitlet: De vestra staterna, deras förnämsta in-
dustrier och arbetsplatser: Nebraska; South och
North Dakota; Montana; Washington; Oregon;
Idaho; Wyoming.




