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Allmanna Upplysningar om
Manitoba och Nordvestra Territorierna.
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ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR.
Don ofaritlio-a utvecklingen ai' de Förenta Staterna i Nord

Vmerika och de senare arens stora folkvandnng från Europa, luit'-

/udsakllo-en till det stora Nord Ycstern, måste naturligtvis leda

ippmärksaudieten psi de landsträckor, som ligga i <len nordliga

lelen af det J.mcrikanska fastlandet.

Landets beskaffenlu.-t och dess ofantli<:ja utstriiekninir hlefvo

lörföro föremål för uppmiirksandioten af nybyggaren och regerin-

gen lät anlä rga en jernväg till att genomskiira Jiela Canjida från

ister till vester och sätta hanniarne vid Atlantiska Oceanen i di-

•ekt förbindelse med <lem vid Stilla hafvet.

Denna jern\äg, som Iteninnnes Canada-Pacitic jernvägen, är den

ängsta jernväg i verld(Mi, 8047 engelska mil lång : den hk-f fullt

ärdig och öppnad för trafik i Juli månad LSSo.

Nordvestern jir indelad i fem distrikter, benämnda Manitoba»

Vssiniboia, Saskatchewan, Alberta och Athal)asca.

MANITOBA OCH NORDVESTERN.
Manitoba, priiirie provinsen af ('anada och „porten till den

gyllene Nordvestern", ligger emellan 41) och 50J, grad nonllig bredd

3ch 95te och l()2dra graden vestlig längd lika långt från Atlan-

tiska och Stilla hafvet som från Ishaf\et och Mexikanska viken,

således midt i sjelfva hjei'tat af Nord Amerika.

Manitol)a har en areal af 2.S,200 qvadrat mil eller ond<ring

80 millioner „Acres". Den besitter i öster rika grufvor, i nori-

värdefulla skogar och i söder och vester utmiirkt jordl)ruks land.

""Folkmängden i provinsen utgör förnärvarande omkring 120,000,

begående af olika nationaliteter.

*^i Jordbruk och kreatursafvel äro de förnämsta industrierna.'

Alk slags grönsaker och rotfrukter växa utmiirkt väl. Jordbruk,s

Äj|er utgöra do hufvudsakligaste expctrt artiklarna. Enligt Hau-

ikbK ''..

'.v i



(ieiskamrnarens i Winnipeg rapport skördades 14 millioner busli

hvete i provinsen är 1887 och medel afkastningen af detta säfL—"^^^,}

slag utgjorde omkring 28 bushels per acre.
mllnu

Winnipeg llr provinsens nufvudirtad och har omkii;)gjia,la.

25,000 innevånare, ehuru den är endast 15 Är gammal. Sni

Wester om provinsen Manitoba, som sträcker sig omkring
'2\fg fot

mil vesterut frän Winnipeg, vidtager Nordvestra Territoriet,
\[\\ ^iV'

gränsadt i s()der likasom Manitoba, nf 49de breddgraden, och i vestjomiicro

af Klippbergen (Rocky Mountains) samt upptager 700 mil i längd af (cRkder.

nåda Pacitic jernvägen, som genomskär territoriet från öster till vestjnj^fin"'

I distriktet Assiniboia, som ligger närmast vesterom Manitol,^|yjigv

består landet hufvudsakligen af slät eller vågforming präirie, oi-)|^f^as

vexlande med vackra skogsdungar af asp och poppel mfl. träsli,f^ttni

samt bevattnadt af floder och mindre sjöar. Då här dessutom föria^ma

kommer en särdeles ynmig gräsväxt och en mängd naturli^t^hui

ängar nästan öfverallt, är detta distrikt isynnerhet utmärkt lenig^pbe

ligt för jordbruk och kreatursafvel i förening. Detta är ockiagtigt

orsaken hvarförc de flesta skandinaver, som härintills uppta^itA heh

land i Nordvestern, här slagit ned sina bopålar såsåm jordbruka^ft öppi

och kreatursodlare. itan bli

Alberta, det nästa distriktet vesterom Assiniboia, är tillföli^^KJsan

af sin jordmån, klimat och andra naturförhållanden bäst egna Plö,

för mera uteslutande kreatursafvel i stor skala osh mejeri haiicke föi

tering, -ort. V

Regina i distriktet Assiniboia är hufvudstaden i Nordvest^ären.

Territoriet. jlutförd

Un
KLIMAT. ,fto gi

Mycket har skrifvits om och många falska framställningij^^ Jäi

hdfva blifvit gjorda angående hettan om sommaren och den strii^g,^!^

ga kölden om vintern. Nekas kan ej att vintern vanligen ^mfr h^

kall, men den är icke så sträng som i många länder i EuropJeQ \)Qi

och mindre kännbar till följe af den alltid torra och klara lufttber ocl

„Jag kunde icke märka den ringaste skilnad", skrifver en igom å;

sande delegat af bankirer i Amsterdam, „emellan klimatet i Minn^ndra
sota och Manitoba".

fj^j^^ ji

Atmosferen är klar, solen skiner nästan livarje dag och niolÄndfi

det är kallt, är det sällan någon vind; luften är stilla, och ehuipaÄort
kall, är den synnerligen uppfriskande och helsobringande. hvi^e

Snöstormar (Blizzards) äro nästan okända och Cykloner, so^j|||de

periodiskt stryka öfver de vestra och Nordvestra Staterna
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af detta säfl!gj^^j^^.j^,j,j^j^ ^j? p^renta Staterna, lemnandc ödeliijOfgelse och man-

.pillan i deras väg, hafva aldrig forekoimnit i nilgon di'\ af

har omkri^jjnada.

"al. ^(^15 faller aldrig till nAgon betydligare djuplek, sällan öfver

ig omkring 2',y| fot, och jernviigs-ttlgen öfver sliitterna hafva aldrig blifvit

Perritoriet,
\\\\ nägon betydenhet hindrade derigenoni. Emedan snön är full-

len, och i vesi5Q,n]igj,n torr beliöfver man aldrig hafva vata fötter eller fuktiga

il i längd af (j-j^yr ])et förekonnner vanligen ingen blida, efter det vintern

jstcr till vesijuging gjordt sitt inträde, vanligen i slutet af November; endast

2rom Manitoljtadigvarande klar luft och köld till inemot Mars manad. Folk

g prilirie, opujjag ute med sina dragare öfverallt, forslande sin spanmAl till

el nifl. träsl^f^ttningsorten, samt hemköra foder, bränsle, stängsel och bygg-

dessutom för^ailBniaterialier och göra allt sitt arbete. Boskapen trifvas godt

ngd naturliati^hus i hvad kölden angär, och längre vesterut vid foten af

utmärkt leniKJJppbergen, hvarest varma, torra „Chinook" vindar frän vester

)etta är ocki^gtigt smälta snön, hafva hästar och nötkreatur härintills lemnata

itills upptaji^ hela vintern och fått sköta «ig sjelfva. Kalfvar och lam födas

un jordbrukajä öppna slätten i Januari (f)ch Februari och icke allenast lefva

itftn blifva feta. Hvar och en instämmer i bestyrkande af landets

ia, är tillföliellosamhet.

bäst egna Plöjningen kan ofta begyniiac i .slut?t af Mars. men vanligen

mejeri haiicke förrän i början af April. Snön försvinner hastigt och torkar

:'ort. Vintern upphör skynsamt och bestämdt och kämpar ej med

n i Nordvesti^ÄJ^en. Säningen göres under nästan hela Aprril niänad och är

ilutförd i början af Maj.

Under sommarmånaderna är vädei leken klar, luften ren och

>fta ganska varm, men nätterna äro vanligen kyliga. Dagarna
ramstållningjj0. länga pä grund af den höga latituden och säden har derför
och den str%|^gl^ timar mera hvarje dag att mog. ^ än i en sydligare lati-

i vanligen ^^^^ hvilket ersätter den jemnförelsevis kortare växttiden.. Skör-
der 1 Europjen begynner i medlet af Augusti och slutar i början af Septem-
ri klara luftijj^P och alla sädesslag mogna ungefär samtidigt, gommar froster,

krifver en rgom åstadkomma någon skada, äro undantagsfall. Efter den
nätet i Mm%Qi]|.a veckan i September äro de emellertid mera vanliga dä

Fara är förhanden; och det är dessa sena froster, oriktigt bo-
dag och ny^nJa sommarfroster, hvilka gifvit anledning till vilseledande
Ila, och ehurpgj||)orter. Ett land som kan producera 12 millioner bushels
mde. hyj^e utöfver sitt eget behof, som den Canadiska Nordvestern
'ykloner, soin|||de år 1887, kan svärlig-en fördömas på errund af sommarfro-
staterna oca|||. .„Men under några år har skörden till en viss grad slagit

säger man, dertill mäste svaras ja, men detta var i begyn-
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nclson af jordhnikct innan farnmron hado lärt sicj honilifyhoton

utt sii tilluft—sa snart t\'a a tre tums »l.ju)) af jonlytan

frostfri—och innan <lr liadc li('nai;nat akliinatiscradt utsiidi'

ratta sla^rt liufvu(lsaUli_i;cn (,,1'tcd Fy'''") •'"'"" ''•' '"' ;^'i'»ra.
1

är ic:kc ni"ra anlcilnin^' att frukta sä<k'sf()rst()ran<l(' froster i .\

nitoba och Assinilioia härefter, under hehiiriiL»' odlini»', iin i Oii'

i'io elK'r lowa —J)et iii' in^en hrist pä i-e^n under viixttideii

ilret i Manitoha, Assinilioia och Saskatcht;wan. .Vfven i traktoi

V(,'ster om sjdra Saskatchewan, livilka voro ansed(hi fcir \iiwA

frän de hasta filr hvete odlin;;', hai- jordliruk fcirsökts nu'd y

frami;'äni,', som synes af resultaterna vi<l d(! tio cxperimeii

farmer, lu'iU<a äro spi'idda emellan Moose Jaw o:.'h (*a]i>'ary. 151; i

dadt joi'(lhruk kommer sannolikt att idkas i stor skala i di

distrikt, sfisom varande mest lempli<.»t i afseende ä jordniai,

och klimatet. —

jordmAnex.
Jordmanen l)Ostar till det mesta af en lii.s svartmylla, hvilai.

pa ett underlag' af svarthlä lera eller saml och lerhlandad y< •

Dess produktions förmåga är utomordentligt kraftig och fram

strar de rikaste sköi-dar, isynnerhet af Inete, men äfven alla öfr

sädesslau' och i'(>ttrukter kunna med stor franiiiän*; odlas och

senare uppr.A vanligen en utomodentlig storlek. Hvete k«n (jd
""

na sanuna äker i 10 till 15 ar ärail utan att någon uiidninn' 1

höfvei' användas. *^

nil pa

LAND T M Ä T E R I S Y S T E M E T. ulda "

Landtmäteri Systemet i Manitoha och Nordvestra Territoriet i-l "^

ganska enkelt. Allt land är uppmätt i qvadrater (Townshiji^"®^'^''

Hvarje township är äter indeladt i iMi Sektioner (Sections), af hvil
^^^'

livar och en är 1 eng. (jvadratmil i omkrets och innehåller (priser (

acres. Dessa äi'o yterligare fördelade i j sektioner om KiO aci*^* ^^

livar. De särskilda sektionerna i hvarje township äi-o iiunirera^öd en

på sätt som omstäende figur utvisar. '^''

X s. ^'

icompar

jnligt
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HOMESTEAD LAGEN.
An

I hvad

Hvarje hufvud för en familj, silväl som hvarje man af fylitt, ka

18 års ålder erhåller af rogeringen fritt \ sektion eller 160 ac'""^"'"'

(omkrinff 128 sv. tunneland.) '

,^ ^
jt bör

a) INSKRIFNING. oUa^s,

Ansökan eller mskrifningen skall göras personligen på n-nngen

måste landkontor, i hvilket landet, som man önskar erhålla, ^gst»^*'''

Leläget, eller om nybyggaren föredrager, må han efter ansökan t^!"^^

Dominion Land Kommissionären i Winnipojr, befullmäktiga nåo"*^^ P

person nära landkontoret att förrätta inskrifningen för honom, "»g***"*

Vid inskrifningen erlägges till landkontoret en afgift af ^^^^^

Dollars (omkring 37 kronor).

b) S K Y L D I G H E T E R *°;
^^'"

Enligt nu gällande lag kunna homesteads skyldigheter ii ^
göras på följande trenne sätt, nemligen: ..

1.) Nybyggaren måste inom sex månader från inskrifningst „,
"

gen uppföra ett beboeligt hus och bosätta sig på landet samt

tre års tid, minst sex månader under hvarje år, fortfara att
]

pä landet och uppodla en del deraf. • rY[\\

2.) Genom uppodling af landet i tre år så att efter denna i j j»

nybyggaren har minst fyratio acres under odling; vara bosakgj^ trn

minst sex månader hvarje år, under ofanniimnda tid inom tju^i^ig^

mil från sitt homestead och uppföra dera ett hus samt bebo iltx)dukt<

samma i minst tre månader näst före ansökan göres om »pateiai-en _
(fastebref). an erhi

3.) Genom att inom sex månader från inskrifniugs dagen 1 Lär
gynna att odla sitt homestead; plöja och bereda för sådd miil5(^^ h
fem acres dei-af inom första året; beså dessa fem acres och ytti De
ligare plöja och bereda föi* sådd minst tio acres samt uppföra tgi^ nh]

beboeligt hus inom utgången af det andra året äfvensom att der Brii

ter bo på landet i minst sex månader hvarje är och odla <iftk«)ån

samma under tre år näst före den dag då ansökan göres 'ägsstat

patent dera.

Försummar nybyggaren någon af de ofvanuppräknade sk; Ä
digheterna, är han underkastad risken att förlora sitt homesto i^Gei

om den af regeringen tillsatta „homestead inspektören" sådant [t^ be

yrkar, i hvilket fall landet med dera gjorda förbättringar återfOiilhet

till regeringen. vJé^n
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Anmärk: En nybyjrorarc, som önskar upptaga mera land

i hvad han enligt ofvanstaende lag är berättigad att erhillla

man af fylitt, kan pil samma gäng han gör ansr)kan om homestead, äfven

eller 160 ae''^^'^^^*^ ^^S förköpsrätt (Preemption) till ytterligare 160 aeres i

.mma sektion och näst intill hans homestead. För denna rättig-

it bör han till landkontoret erlägga en ytterligare afgift af 10

ollars, och för det sillunda förbehållna landat mäste han till re-

jnlio-en pä n-^^S^"^ betala a $2,50 pr acre om detsamma Ijgger inom jern-

£ar erhålla igsbältet (24 mil frän jernvägen) och $2 pr acre om det ligger

fter ansökan i^oför detsamma. Denna betalning erlägges dä nybyggaren er-

mäktio-a nåo^^^®^ patent pä sitt homestead. Men försummar nybyggaren att

för honom '^^8^*'* '^'"* homestead skyldigheter, har han dermed ocksä för-

affift af ^rkat sin rätt till pi-eemption landet.

^ddigheter

c) ANSÖKAN OM PATENT
an göras hos land-agenten, homestead inspektören eller till „Tn-

».'lligencf! Officer" vid Moosomin eller Qu'Appellc station.

Sex månaders notis mäste af nybyggaren gifvas skriftligen

. , .„ . 11 rejferingens landkommissionär om hans önskan innan han gör
inskritninijsi „, , ,

, , , ° isokan om patent,
landet saiui

^

fortfara att BRÄNSLE OCH BYGGNADS VIRKE.
Tillräckligt med skog för bränsle linnes nästan öfverallt.

eiter aenna i j Nordvestern finnas ocksä rika stenkolsgrufvor. En af dem
;

vara bosaUgj^ gruiVan, är genom Dunmore-Lethbrige bibanan satt i för-
tid inom tjmjijjgj, ,jjyj Canada Pacific jernvägen ocli kan deiföre forsla sina
>amt l>ebo »rodukter till alla stationer ä sistnämnda jernväg, hvarest nybyg-
es om »patciaren — j f|e di.«»trikter der någon skog icke finnes i närheten —

an erhålla stenkol till billiar pris.

lugs aagen i Längsmed floderna och i floddalarna växa vanligen gröfre
cör sådd miikog, hvarifrän byggnadstimmer pä mänga ställen erhållas,

.cres och ytt J)e vanligast förekommande trädslagen i Nordvestern äro: ek
nit uppföra tgk^ ,iliii^ ^isp, björk, poppel, tamarac och Canadisk fur.

?nsom att der Bräder och öfriga byggnadsmaterialer, såsom dörrar, fenster och
och odla (lfl,lcm)än m. m., finnes till salu i alla städer och vid större
Kan gores (gjajätationer utmed hela Canada Pacific jernvägen.

jern-

VATTEN..
sjöar, floder

präknade sk

sitt homeste ,?f Genom den m-ingd små sjöar, floder och rinnande bäckar,

en" sådant ioi|| bevattna landet i Nordvestern, är vatten tillgången i all-

bringar äteif<l|||het ynmig, men der sådana ej finnas i närheten, kan godt dricks-

'«||en erliällas öfverallt genom gräfning pä 10 till 30 fots djup*
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ÄNGAR o c ir R E T E S M A R K E R.

Det finnes knappast nag-ot annat stallo pa den Nord-A

rikanska kontinenten, livarest en sådan mängd naturliga iiii,

med en s:t yppig t>eh närande griisväxt torekonnna, som i >'.

vestern. (Ji-iiset växer ofta till 5 a () fots längd och sä tiitt,

man med nuida kan nednieja det med ShUtermaskinen.

Kostnaden för uppltiggning af hö stiger vanligen till omki

11 dollars pr ton (2000 pounds)

Betesmarkerna (Pastures) jiro också af utmärkt beskaffoiii

savjil livad tillgången på grJis heträffar som dess niirande egensi

såsom bete för boskapen, hvilket bevisas bäst af deras ovaiil

storlek och fetma samt den rika mjfilk, som de i Nordvest

uppfö(Wa kor i allmänhet jn-oduceiu.

J A G T OCH FISKE.
Jagt och fiske gifva gotl lön för mödan. De gällande

j

lagarna äro enkla och alldeles icke striinga. Rådjur, räfvar, liai

uttrar, biifrar, björnar, N'argar, elgai' och hjortar m. m. samt iii

kullor, vaktlar, dufvor, änder, rapphöns, präirie-höns, vildgäss i

tranor m. m. jagas. '?

De talrika sjöarna och floderna äro riKa på fisk af hvrti

banda .slag. Hvar och en har rättiuhet att fiska i floder i

.sjöar, som ej uteslutande ligga inom en annans landområde.

S A M F Ä R D S E L N.

Af stor betydelse iir naturligtvis för nybyggaren de samfii:

sel medel som .stå honom till buds. (Jenom bvuiJfandet af Canada Vt

flc jernvägen är nu hela landet cippnadt och talrika biljanar ;

under byggnad eller redan färdiga.

Manitoba och Nordvestern har iernvä<rsföii>indelse med Atli

tiska ocji Stilla hafven och hela Amerikanska fastlandet. Afv

med Förenta Staternas hamnar såsom New York, Baltiiiic

Philadelphia, Boston och Portland står Manitoba i förbindelse.

Flera sjöar och floder såsom Manitoba och Winnpeg sjöar

samt Re<l River och As.«iniboin(>, hvilke äro segelbara och mytl

ti'afikeras bidraga äfven till samfärdselns underliittan<le.

K Y R K O R O C H SKOLOR.
Kyrkan är fri och sjelfstäendig. Alla religiösa bekiinnelser i

representerade i Manitoba t)ch Nordvestern. Kyrkor flnnas öfv

allt, hvare.st befolkningen är nog talrik att kunna uppföra

kyrkobyggnad. I annat fall göra besökande Missionärer täta <•
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elbundna resor. Bland bekännelser representerade i alla delar

Nordvestei'n, må nämnas: Episcf)paler, Methodister, Baptistei*.

raersk katolska, Prcst^vtcriancr, Lutheraner, Missionsvänner och

ngrej^ationalisttr. Regeringen har, som redan nämndt jir, reser-

rat tvA sektioner eller 1.2.S0 acres land i hvarje Township, som

samma man jor<Uorsidjnino'en fortgår, anviindas till uppriittande

skolor.

Upplysning(;n i Manitoba står mycket högt. De ohemedlade

asserna kunna sända sina harn till <le fria skolorna, der en ut-

irkt undervisning meddelas, och vägen till de högre skolorna stilr

för hvar och en.

REGERINGEN OCH DE SOCIALA FÖRHALLANDERNA.
Invandrai'en möter hiir den friaste regeringsform i verlden.

Igen ärftlig aristokrati finnes i Canada. Källan till all makt och

It välstånd ligger hos .sjelfva folket.

Med hänsyn till de sociala förlulHänderna må påpekas

Dt här icke råder en sådan kla.sskilnad som man i Europa finner

fverallt. Den jirliga arbetaren ilr lika god som arbetsgifvaren och

en fattiga är likaväl ansedd som den rike.

Regeringen är grundlagd på principen af Ministrarnas ansvarig-

et inför Parlamentet eller folkets representanter.

Hvarje provins har en Guvernör och en ansxarig sjelfstyrelse.

Distrikter och städei" hafva äfvenledes .sina egna .styrelser som
lesltita om skatter till skolorna, viigarna o. s. v.

ARBETSLO NER.
,
- Ailietslönerna hafva under årets lopp varit .som hiir nedan

ynee:

; Timmermän, per dag 81.50 — 2,50

iSågverks och skogsarbetare, per månad
,s;aned kost «^25 — 35

i^Jern vägsarbetare pr dag $1.25 — 2

Jordbruksarltetare, per månad med kost,

om sommaren $20 — 30

- om vintern 810 — 15

^Tjenstetlickor, per månad med kost S8 — 15

M Y N T O C H M A T T.

iMynt<'t i (Simula är Dollars och Cents. 1 Dollar delas i

cents och Jir lika med 3 kronor 75 (ire i svenska [»enningar.

^af har papperspenningar på 12 4 5 10 20 50 100 och 1000

i '4 b ::' /. i. :



•^'^
gen al

Dollars. Silfvcr penningar ptl 5 10 25 och 50 cents samt ko^r jer

mynt pA, 1 och 2 cents, hvilka senare dock högst sällan begajtinåna|

i den allmänna rörelsen. nåden

Mättet för s p a n m ä 1 är bushels, hvaraf 1 motsvarad • fal

liter (8 koppar) och för flytande varor gallons, hvaraf 1 äri^te.

för lika med 4 liter (Ii kanna). A3la

För ved gäller cord, hvaraf 1 är ungefär lika med 1 svser b!

famn. er and]

L ä n g d m ä 1 1 e t for vägsträckor är engelsk mil, hvaraf y ^^^a

fär G ^lio gä pä en svensk. nninga

Andra 1 il n g d m ä 1 1 äro yards, hvaraf 1 är lika med V^ii'^

1^ svensk aln och indelas i 3 engelska fot. 'P^
en

Lan d mätes i Acres, hvaraf 1 iir lika med fyra femttl är o

svenskt tunnland. "^^'^

Landet är uppmätt i regelbundna qvadrater, som äro 1 eno^ 20 (

mil pä hvarje sida och kallas en sektion, denna innehäller *ör

Acres och indelas äterigen i 4 lika stora delar eller qvartsektic- yi^*^^

hvar och en innehällande 160 acres. För öfrigt hänvisas till a^nfti^n

utnännide figur under rubriken landtmäteri systemet. ^ Mani

Ijett ly

RÅDTILL UTVANDRARE. ^^^

En hvar, som har i sinnet att utvandra till Manitoba C

Nordvest<a'n, mäste föresätta sig att icke sky arbete der
T att 1

iljande
städse gä till det med lif och lust. Dryckesbröder och lättin ^

j
mä icke utvandra, ty de gä förr under der än i Europa. ^ „ ^^

De bästa utsikter äro der för praktiska iordbrukare ,o r j anada
drängar. De ofantliga landsträckorna vänta endast pä arbcl i,

för att giira dem fruktbara. Tjenste-flickor kunna komma ^^ ^ .->„«

mänga som helst och städse finna platser med god lön. ^^'^'jw^ Si

arbetare och handtverkare flnna äfven sysselsättning, om de, uti. pi

sina yrken, ocksä fiirstä sig nägot pä Jordbruk och alltsä kui i|^u_

an gol

irna.

taga arbete pä farm derest de icke strax flnna nägot arbete

sitt vanliga yrke.

Handelsexpediter, kontorister och bokhällare kunna icke i|j^«--„

befallas att emigrera, då den infödda befolkningen har ungt i A^fhj^

tillräckligt för att fylla de lediga platserna. Om de föröfrigt haK. ^^j
lust och förmåga att åtaga sig farm- eller jernvägsarbete, hai_.^'^£

de naturligtvis samma utsigter som alla andra. Dtr finnas ic

iå farmare i Nordvestern som före detta arbetat som kontorist

Kolonisten borde, om möjligt, inrätta sig så, att han kan va

på platsen i medlet af April eller senast början af Maj, då pl(
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gen af jorden börjar. Personer, som vilja taga arbete pä farm
?nts samt kosr jernvägarna, finna dä genast sysselsättning. Sommar- och
st sällan begatroånaderna kunna likaledes anbefallas till invandring. Vinter-

nåderna böra helst undvikas, emedan det dä öf/erallt i Ame-
1 motsvaraja faller sig svårt för den nyanländande att finna lönande

ivaraf 1 ärijete.

Alla slags kläder, böcker och värdefulla mindre husgeråds

ika med 1 s\<ev böra medtagas, dereniot icke lösörebo, äkerbruks redskap

er andra tunga föremal,

mil, hvaraf u Alla penningar böra vexlas hemma, emedan skandinaviska

nningar här endast kunna utbytas med förlust,

tir lika med Personer, som medföra större summor, göra bäst uti att hemma
ipa en vexel eller kreditiv pä bank i Amerika, emedan det all-

fyra femtil Är obehagligt att resa med en större penningesumma i fickan.

Besi n till Winnipeg, Manitoba, från Skandinavien räcker unge-

3m äro 1 encC 20 dagar.

innehåller För undvikande af mänga obehagligheter är bäst att köpa
r qvartsektio- .^rt»kt genomgående biljett till Winnipeg, Manitoba. I sam-

änvisas till aijhang härmed vilja vi råda utvandrare, som äro destinerade

et. il Manitoba eller längre vesterut, att se till att deras jernvägs-

Ijött lyder via Canada Pacific jernvägen.

E. I Winnipeg, Manitoba, har Canada Pacific jernvägskompaniet

Manit 1 JSSUtom Skandinaviska Emigrations agenter anstälda i sin tjenst

irbete 1
•

'^ **^ hjelpa dit anländande kolonister, särskildt i afseende å ut-

1 ,..,,. iljiwde af lempligt land för deras nya hem m. m.

Euron Ingen annan jernväg i Amerika erbjuder sådana fördelar och

rdbrnJv'
iqvämligheter ät andra klassens passagerare eller emigranter, som

,i o , anada Pacific. Kolonister från Europa kunna färdas till sina

I ,
ya hem i Nordvestern nära nog lika beoTämt som första klas-komma hf , .. ,

»
./ r 1 1 r- i i

•

1.. y ,jtig passager» re. Jernvagskupeerna, som aro atsedda tor kolonis-

sni» åtfölja samma tå^ som förstaklassens-kupeer. De förändras

De tagas hela vägen igenom från At-

innipeg, utan ombyte. Ingen ai>nan jernväg

an göra detta. Ingen extra afgift erlägges för sofbeqvändighe-

irn*. Andra klassens passagerare måste dock bestå sig sjelfva

,öc^a sängkläder. Om de ej föra sädana med sig, kunna de

:, om de, ut„ _, „.. ,,

„iu Q 1 11 i |ofkupéer lor natten
i alJtsä kui i^s, /^

, ^.„ „,,
q , , ,

intwka kusten till Win
agot arbete

nna icke

har ungt fi

t" "f
'

i h *'^*WP** '^^ fullständig uppsättning, bestående af madrass, dyna;

, .

° .lfe>|och gardin, hos kompaniets agent pä afgängsorten för ett

r nnnas ic ^f

n kontorist'

han kan va-ä

Maj, dä pil
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HURU KOLONISTERNA BEMÖTAS Vlljeii bciii

ANKOMSTEN TILL W I N N I P E G, M A Km mea

Den nykomne bchöfvor icke frukta att vid sin ankouist-n uppt

Winnipeg falla i händerna pil tjufvar och bedragare eller »pa sig

liga menniskor. Om han endast följer de nid som vi gifjen: ett

denna pamflett, ställer han sig under beskydd af verkliga vil s. v.

som vilja hjelpa honom. ver att

I Winnipeg har regeringen uppf<)rt ett ryndigt emigraiiirata gi<

hvilket hiilles i renliijt ock godt skick och får af emijrranteiA^iiQ**^'

bos fritt under de nogra dagar, som han möjligen nödgas styck^s^ '^

i staden innan han kan gå ut på sitt eget homestead. — Jern\

tågen mötas vid ankomsten till Winnipeg af såväl regeringens

Canada Pacific Jernvägens Emigrations Agenter (lätt igenk; 0ink
på deras uniformer), hvilka taga vård om emigranterna och

;:
_- j),

dem alla de råd och upplysningar, som de behöfva i ett tfforsokta

mande land. , skandi
I fall kolonisterna redan vid afresan hemifrån bestämt ^^joner.

för någon viss plats eller koloni, hvarest deras vänner och 1x1 lte"<
•

ta vänta dem, anvisas de huru <le skola fortsätta resnn dit. j^^^ fä c

de icke äro bertiimda för en sådan plats, men ämna söka si^' ingav så

liem någonstädes längre vesterut, böra de genast vid sin anki ^D^ ]

till Winniqeg uppsöka Landkonunissionären för Canada Pacific
Jiegfiftdels

vägskompaniet, hvilkens kontor är i jernvägens stations byggiPjj^^j.
,]t,

hvarest han med nöje vill gifva kolonisterna råd och upplys-^j^^ qq\i

ingår, angående den bästa och lempligaste platsen för iuiätta^^jgi^j^fyrt

af deras nya hem, vare sig att kolonisten önskar upptaga fafva ski

regerings- eller köpa jcrnvjigsland. Genom ofvannänmda I^i'iiié^fv;i

kommissionärs försorg blifver landsökaren också försedd med ^ien:

i de skandinaviska språken kunnig vägvisare, som åtföljer huiigjj^;^ q

då han begifver sig ut för att bese landet. land de

Allt

HURU STORT KAPITAL ERFORDRAS Å'^^ ^ ,

J5ÖRJA JORDBRUK I NORDVESTERN? j^nhfct

Det torde nu vara i sin ordning att upptaga frågan huru st

kac^ital erfordras föv att begynna jordbruk?
I K;AN

Det är ganska svårt att gifva ett bestämdt svar på doi

fråga, ty det beror helt och hållet på omstiiridigheterna.

Mången har gått ut till vestern med „två tomma händer" ^

'

genom arbetsamhet och ihärdighet lyckats skapa sig ett godt In.,

hvaremot andra åter hafva misslyckats med tiotal tusen doUa

'

God eller dålig hushållning är hela hendigheten. Man har v;

||nit<

11

vi



15

i A S V I Iren bcriikrmt utt med 500 dollars (omkring 2000 kronor) kan en

^, MAX. in med icke alltför stor familj be<:ryiiiia jordbruk i vostern dä

n ankon),st.n upptager fritt regeringsland. Med denna sunnna kon Imn
aro eller »pa sig nödviuuliga dragare oeh jordbruksredskaper m. m., nem-
iom vi oifjen: ett par oxar J?125 en ko i^iio en Nagn .^75, en plog 5?25

verkliga vii 8. v. oeh bygga sig ett litet hus samt hafva nog penningar

ver att kunna lefva pa sitt homstead tills han fslr skörda sin

ft emigran!i"8ta gröda deraf. Den, som medför större kapital iin ilet ofvan-

emigranteiiwnnda, kan naturligtvis genast frän början inriitta sitt hem sjI

nödgas stycket becjvämare och börja jordbruket i större skala,

ad. — Jcrnv

regeringens SKANDINAVERNA.
« igenki Omkring 4.000 skandinaver finnas i Manitoha och Nordvo-

oeu Ugj^ 2)e åtnjuta i allmänliet godt anseende i Amerika och iiro

^teimökta arbetai-e. 1 fråga om jernvägs- eller skogsarbete hafva

3 i^andinaviske arbetarena iifven stort företräde framför andra
n
^
bestiimt

,^.^^^,

1 och 1x4 S^ewnnoen har under senare åren iifven vinnlagt sig om att
uit.

j^g^ f^i ^it^iu jj^^t mera allmiint bosätta sig och gått deras önsk-
soKa sigjjjgjij, g.^ ji,y(.]^(,t som möjligt tillmötes.
sm anki

j)^ flesta af hilrvarande skandinaver iiro kroppsarbetare och
'< a J^^acme

jj^g^^j^.jj, sysselsatta med jernvägs- skcjgs- eller annat arbete.
ons wyggirjjjj^j,

^\^, renaste två a tre åren hafva dock en hel mängd tagit
c 1 wpp'yf^i|,n^ och börjat inrätta sig stadigvarande hem. Månffa af dem
oi ""'itt<ijjjg|^j^£^.^ redan vackra egendomar och äro oberoende miin. Flera
PPi-aga 'afy^ skaffat sig oljeroende ställning som affärsmän och några

i.imnda
J^iiiit0|[at'vfi anställningar vid jernvägarne eller i i-cgeringens tjenst.

isedd mt,'(l
Tienstetiickor från de skan<linaviska länderna åtnjuta godt an-

oljer hoipjgjjj^
^^j^ i^^.^^ mycket eftersökta hvarföre och deras löner äro

land de luigsta som betalas här.

_ Allt tvder på att det skandinaviska elementet har stor fram-
A

> A ;^ j^j, ^^^y ijj^, j Nonlvestern genom sin allmänt kända arbet-
'^^^'-

imhfct och duglighet,

^an liuru si

IKANDINAVISKA K OLON lER I NO RD VESTERN.
^ar pa dci :_ . . , . n

^plärintills hafva skandinaver bosatt sig pa åtskilliga ställen

,
,1.. 1 ,, Manitoba och Nordvestra Territoriet, men af de platser, hvarest

la naniier > , . . .
^

.

i- ,, , o lill ett betydligare antal sammanslutit sig och bildat kolonier

I-.
'^

1 II iV^ vi här särskildt onuiämna följande:
,tusen doili! Wz, j . .

Ml har
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KOLONIEN FLEMING.
Denna koloni, livarcst de första svenskar för omkring ;j

sedan slogo ned sina bopålar, ilr belägen utmed Cnnada Pi

jernrägen, 210 engelska mil vesterom Winnipeg, vid provi

Manitobas vestra gräns. De här bosatta familjernas antal \

förnärvarande endast Åtta, men till våren väntas en betydlig

ökning i deras leder. Denna plats har ibland andra, den ;

fördelen med sig, att den ligger alldeles intill jernvägen hv

några af de svenska kolonisterna hafva endast 3 eng. mil

närmaste station, Fleming.

Landet här är vagformig präirie och pa de lägsta, plats

växer ymnigt gräs för höslutter. Jordmanen består af ett d

lager af svavtmyll-.i pä leraktigt botten och lämpar sig sän;

väl för odling af hvete, hafra och korn mfl: sädesslag. Potatis

de flesta andra rotfrukter växa här ypperligt. Godt vatten

fås öfverallt.

Närmaste afsättninjjsort och handelsstad är Moosomin, bcli

omkrinjr (S enjj. mil från koloniens nuvarande centrum.

Våra landsmän här äro fullkomligen nöjda med sitt vui

land och läge samt hafva goda utsigter för framtiden. Anmäi

bör att, ehuru de flesta icke hade något kapital att bcirja i

utan måste till en början gå ut att förtjena penningar, do

hafva goda boningshus och dragare samt nödiga åkerbruks-

körredskap.

KOLONIEN NYASTOCKHOLN
är förnärvarandö .den största och talrikast befolkade i Nordrestt

Den er belägen utmed Canada Pacific jernvägen 250 engelska

vester om Winnipeg och omkring 14 mil från närmaste jernv

station och handelsplats, Whitewood, Assiniboia, N. W. T. Dei

koloni innefattar delar af 5 townships, hvaraf ännu många n

rings- och alla jernvägs sektioner äro oupptagna. Härintills ha:

omkring 40 familjer, bestående af nära 200 personer, inberäkii.

qvinnor och barn, här upptagit land, men ännu finnes det g

utrymme för hundratals familjer.

Landet består hufvudsakligen af vagformig eller lätt kuperad

delvis öppen och delvis skogbevuxen prairie — och har ett väck

läge på norra sidan om Qu'Appelle floden samt innesluter

istörre fiskrik sjö jemte några mindre sjöar.

Jordmånen består till det mesta af lös svartmylla pä ett '

tlerlag af blå lera eller sand. Skog finnes tillräckligt till bräii
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Kjh raj,'<)t liy;,';,Muulstiiniiier kun iinnu ( rluillas i närheten, om <k'1c

eke inom sjclfva kolonien. iUu\t liolaml och en yppij,' gnisväxt

iunes ofvrrallt pil prärien, livarfoiv landet liimi)ar si<; väl lulde

'ör jordhrnk och kreatnrsatVel. (Jodt dricksvatten kan »-rhjlles psl

inga djup. (Jod till^iin*,^ tinne.s iitVen i)ä
vililt af nästan alla

ilag. En del (Toda Ix.nint^shus hafva UlitVit upptV>rda. Ett enn-

^rankhus och tvenne .skolhus än» nu nn<ler hy<;«,nmd och en kyrka

<omnier att uppforas un<ler lojipet af nästkommande .sonnnar.

Kolenien har sifven ej^ct postkontor, hvilket f(">rnärvarandc fire-

stÄs af Herr Xils Johanson, en af de.ss fih-.sta nyhyj^^jrarc som slo;,'

sig ned här om vären IcScSO. Enligt hvad vi hafva hr»rt kommer

jckså en handelshod att inrättas i den niirmaste framtiden.

Tager man i l>etraktande att de tie.sta nyhyggarc, som kom-

mit hit, mtMlf(>rt ringa eller intet kapital, sä har kolonien i sin

helhet gjordt go<la framsteg under den korta tiden af <less till-

varo, och dess driftiga hefolkning hafva allt skäl att se framti-

den tillm<)tes med goda f('»rhoppningar

Kolonisterna hafva nyligen valt Herr Axel von Holstein-

Rathlou till .sin Agent, som nu ombesörjer koloniens sslväl inre-

soin yttre allmänna angeliigenheter.

BREFi 1 1' Ji •' '^ y '• y ^ n *i 1' ^' ^ •' ^' ^^ '^ '^ '' i n a v i s k a k o-

1 o n i o r n a i N o r d v e s t e r n, i n n e h ä Ilande v i 1 1 n e s b ö r d

o ni landets beskaffenhet och iifriga förhållanden
i der a s r e s ]» e k t i v a k o 1 o n i c r.

i' .

4 1.

Xi/K Sttirk/iohi), >!ni I.')' Jiiiiuiiri ISSIK

llfVi- L. A. Hdiiiilfoii.

Landkonunissionär f(>r Canada Pacific Jernviigen Winnipeg, Man.

För ett par nr sedan var min uppehållsort Stockholm i

deÉ? ga-nla Sverige, då jag l)lef tillsänd en pamflett si>m inne-

hiiM beskrifning öfver förhållanderna i <len Canadiska Norvostern,

il^Uka upplifvade mitt sinne för en resa <»fver Atlanten att söka

ett nytt hem i den „tjerran vestern". Jag lemnadc Sverigi^

14 April 1887 och anlände till Winnipeg, Man. den 8 påföl-

féiido Maj, hvarest jag stannade i några dagar för att inhem-

tfti vidare upplysningar om förhållanderna i den nybildade» kolonien

/iltya Stockholm", hvilken var målet för min resa och hvarcsb

fra få svenskar vid denna tid hade nedsUigit sina bopålar.

^
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Efter att genom Herr E. Öhlén, Dominion regeringens ir är m
störande emigrations agent i Winnipng, hafva erhållit de önyjirlig.

upplysningarna, fortsatte jag resan, atfr)ljd af nänmde Herr Uistå. I

hit upp till kolonien, buliigen utmed ('anada Pacitic jernvägeiiiuru vi

mil vest om Winnipi'g och 15 mil norr om närmatrte jerii Vi iii

station, Whitewuod. em hafv

Jag upptog ] sektion homestead lund och har nu varit ligra hal

närmare tva ilr, under hvilken tid jag funnit mig godt. Man UmU
här lefva ett lugnt och stilla lif och utsigterna f<)r fraii-tprentliga

synas goda. ta slag,

Jag fAr nu i korthet nänma något om mina ei-farenhetcrtt pris

gående landet hiir. Jorden bestar af omkring två fot svart J^n

jord ^51 sand och lerhotten, och lämpar sig utmäii\t fch* odliiii' skall

hvete och andra sädesslauf. Potatisen och andra rotfrukter i^ tvenn

allahanda trädgArdsprodukter växa godt. Skog finnes tillriktt pai' ^

till bränsle, hvarcimot det nu börjar lilifva ondt om bygp^g *^'*"^'

timmer. Godt och närande gräs växer i ynniighet, i synnerln

lAglän<ltare ställen, hvarifrAn nybyggaren far s-itt hö för vii

och betesmarker f()r kreaturen om sommaren finnas pä praiiit

öfverfiiid. Vatten kan erhfdlas pä olika djup. Vilda biir väx,, i^

ilera sorter.

Angäendc jagten ma jag siiga att den iir i mitt tycke

Det villebråd som n^est skjutcs här är präiriehrms, men äfveii

och änder samt andra sj<')fogelarter finnas godt om isynnerhet L«n<lk

och var. Hjortar Imfra under det fcirfiuttna Aret ganska ofta * Ja

sig i närheten af husen och jag har sjelf skjutit en viktatenheti

lijorthona. Hare, räf, varg och björn mfi. vilda djurslag finnas iif Jag

Fisket är i;o<lt i den närbelägna Rundsjrm och fisken f>C" "*^^

fångas pA niAngahanda sätt. Det enklaste och simplaste siittcthomestei

tex. fånga giiddor, är tVWjamle: Man tager ett groft sn<)re J^^^ 1?'^''

segelgjirn, fäster dervid en kr(>kt spik och hänger pA den eii roi** i*^''

k<)tt samt begifver sig <lermed ned pA isen, hvari man IiiilO"*
**^^

ett hal. stort nog för en vanlig gädda att krypa igenom, siiiiSeaftn c

sin krok i vattnet och inom en kort stund far man sA uivini^^»
"^'

fisk som man har lust att bära hem. Ingeii behöfver ga t
VM» "^'ö

händt tillbaka.
' T^aå^ «<»'

Ett emigranthus och tvenne skolhus äro nu under Vtyg::: ^**^*'
^^

och äfven kyrka skall snart uppforas. lerfibtte

Hvail klimatet här beträffar sA kan man icke ("inska siu^^^^**^

gon sunilare och helsosammare jdats sin denna. Somrarna äro ^^' "'^'

Jiagligt varma med uppfiiskande regn. Det enda obehaget n** ^hv
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igeringons if är mj^ggon, som under en tid af sommaren är ganska i)e-

Ilit de öriyärlig. \'intrariui iiro icke sji kalla som maii i allmänhet velat

le Herr Oistå. I vinter t.tx. har kiUden icke ^'verstigit 20 grader Celelus

c jernvägeiimru vi nu ))etinna oss i medlet af Januari mtlnad.

niaste jon, yj ji,.,, ,m \^.\y ondvring *iO l)ofasta nyhyggare oeh mänga af

em hafva redan lirjiekt Mn 20 till .SO aeres af sitt land och

nu varit Hgra liafva 5 a (5 kor och ungnr>t.

godt. Mail Under sista Aijt ha<le de äldre nyhyggarena här sin fr>rsta

f<>r frai)(i£renUiga sk()rd och erhiillo frän 25 till 2(K) bushels hvete af bä-

ta slag, hvilket vid försJdjningen i Whitewood inbringade dem

)'farenhet(itt pris af ^1 och derutofver per bushel.

'ot svart Jag har härintills bräckt S acres af mitt land, hvilka jag i

f(")r odliiii' skall sä med hvete. Jag har byggt hus och stall samt gräf-

•otfrukter it tvenne brunnar frän hvilka godt vatten ejhälles. Jag iiger nu

nes tillräett par oxar, nägra kov och en massa luins: och f<>r min ilel gär

om bygi[i-ig framtid»'n tilUmites med goda forhoppningar.

i syiuierlii

hö för vii;

pä praiiii

a biiv viixf.

'It*

Högaktningsfullt

Alex aUniheru

frän Stockholm, Sverige.

Hi

Nyii StocKholin ffcn /.V. Jununri t-^^O,

crr L. A. HdihilfoiK

itt tycke

nicn äfveii

is^^nnerhet L«ndkonn's.sionär f<)r C-anada Pacific Jornvägen. Winnipeg, Man.
mska otta Jag fär nu skrif\'a och omtala f(>r e<ler mina rön och er'

Jtit en Viitafcembeter här i det nya landet.

Hg finnas iif Jag kom hit till Nya Stockholm den 21 Juli sistlidet ar,

cli fisken och det f<)rsta jag gjorde, efter att hafva valt mig } sektion

läste sjittcthomesteitd land och uppk()pt niidiga kreatur, bei-gade hö för vintern,

ft sniire T>e^ gick inom ganska kort tid, ty jag hade sä godt htiland pä
>ä den eii min fai'n^ att jag e^j behöfde slä mera än ungefär en ättondedel

i man hmaf det hela da jag hade nog hö för n)ina kreatur (»fver vintern,

fenom, siiiiSedftn tletta var gjordt uppförde jag ett boningshus af asp tim-

n sä ii,v,mer, hvari jag nu bott sedan den 14. Novendjer — (xjh funnit det

ijfver gä tvaifa varmt oeh ryndigt. Jag uppförde äf\en en la«lugär<ls bygg-

naåi som är 20 fot i fyrkant. Vi<lare liar jag plöjt endel af mitt

ider bv":^*'*'^^» ''^*>*^^ synes vara godt. Jordmanen bestar af svartmylla pä

lewabtten, men som jag ännu icke kunnit hvarken sä eller skörda,

inska sij» ** ^*^"^ j*^g ingenting säga om dess fruktbarhet, dock hoppas jag

rårna iii-o ^^' bästa emedan de iddre nybyggarena synes hafva fatt geni gröda

beliayet n »^ s»^*vJd det ena som andra sädesslaget. Ibland annat fär jag
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tiiimhå att botV)lknini;T'n hiir i kolonion iiro ntmiirkt hygfijUga yit^et Vira

alla nykoinna röna här ett vänligt och godt bemötande öfverii^miBaren ä

En ainian sak som jag äfveii ville onmännia är den, att a Beträffa

till Winnipeg anländande emigranter mötas der vid bantsigens i,ii i mitt

komst af Canada Pacitie jernviigens skandinaviska agent, som lijupa dalar,

per de nykomna och fiiljer dom hit upp till kolonien niir a gifva et

500 krcmo

nna söka

lom 100 e

to p& arb«

ler att gi">

(<nska npptj„grt land.

Högaktningsfullt

7^ A. kod in,

frän Westerbotton, Sverige.

H
Jas

3.

Xew Stockholm, Ohleii P. O. ]9. Januari 18Sf>.

Herr Landkommissionär L A. Hamilton

Winnipeg, Man.

Undei-teeknad som afi-este från Jemtland, Sverige, de 3. Jr,

1888 och ankom till Winnipeg i slutet af sanuna niilnad, fiir :

trycka min belåtenhet iifver det tillmötesgåen<le .som vi, vid »

nnkomst till Winnipeg rönte ej mindre af regeiingens än Caiiii

Pacific iernväoens skandinaviska emigrations agenter. Den si

nämnde som se<lan l)eledsagade oss hit upp till kolonien för andsmän

\isa t)ss lan('et, får jag särskildt tacka för all den godhet i>n&nad si

lijelp som han bevi.sade oss. nina grai

Jag vill nu med näfjva rader i korthet frandiålla min eiliveÉe, hv

renhet angående landet här. Jag upptog \ sektion land (cancellavisteodlin

honicstead), för hvilket jag betalade 21 dollars. Mitt land bostvonäigt

af god jord, godt höland, skog nog till briinsle och .stängsel; cftoÄW ti

jag kan räkna på att erhålla gcxlt byggnadstimmer inom 10 åv pasaand

om jag kan bevara skogen för elden. — Jag har gi-iifvit bniiträflar.

och funnit godt vatten och har plöjt 8 acres af landet. Till

Då jag tillfölje f.f bristande erfarenhet, i den stora praiiibemötta

branden, som rasade här i Oktober sistlidet år, förlorade allt inCanada

välbergade hö, omkring .'iO lass, nf)dgad<'s jag börja på nj^^tt uiuiäga at

höbergningsarbetet of i sökn ihopsanda hvar elden hade lemnat u

got qvar, långt från mitt land, men med denna nu vunna eit

renhet hoppas jag härefter kunna sky<lda mitt land från dem

objudna gäst. — Jag har köpt mig ett par oxar, 2 kor, vagn u.

plog m. m. och håller nu på att hemköra tiiinner till ett In

hvilket arbete fallit sig mycket svårt i anseende till att vi

haft någon snö f<>rrin i nK^llet af denna månad. — Jag trifs Ii
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k^p^liga yuJiet l^.g^ cto]\ tyckf-r om klimatet, hvilket iir mycket hclsosamt.
k ötv('iii,j,j,Qg^j.j.j^ jjj, behagligt varm och vint(?rii iir ej mycket kall.

Ni, att a Betriift'aii(l(3 viiuoii hihvmellan och stationen Whitewood, sa är

tagens iju i jyiitt tycke svår att trafikera i-medan man måste passera tvä

;, som limpa dalar, — Till dem, som ämna sig hit att taga land, vill

en när
g gifva ett rå<l itt icke konnna med mimlre <le hafva omkring

500 kronor att disponera iifver niir de taga land. De åter som

nna söka arhete må ej konnna hit då arbete här ej kan fås

lom 100 eng. mils omkrets. — Min som Jonas iir tornärvarande

te på arhetstoi-tjenst ett par hundra mil härifrån och lian kom-

ler att gJira sina me<ldelanden härefter.

Me<l högaktning.

v, från Jemtland, Sverige.

, de 3. Ji: . : .

|iad, får : 4
* ' 1

^''> VKl
( ]^e,p Stockholm den 24. Jonnnvi 1RH0.

än Caii;i . Herr Landkommissi(mär L. A. Hamilton. Winnipeg.

Den si Jag önskar härmed lemna några upplysningar till minö
nen för andsmän om torhållanderna i denna koloni. Jag kom hit i Juli

godhet in&imd sistlidet år och har ännu icke haft någon skörd, men
nina grannar som skördjx<le sistlidne höst erhöllo utmärkt fint

i min eiiivcée, hvaraf jag ser att denna plats är mycket lämplig för

tid (cancelivvolieodling och alla slags rotfrukter. Som betesmarkerna äro o-

land bostvanäigt goda lämpar sig landet äfven för kteatursafvel. Skog
längsel: •'ftimes tillräckligt till bränsle och stängsel. Klimatet är godt och

om 10 år passande för skandinaver oah jag trifs godt hvad detsamma be-

äfvit bruilrä^r.

-t. ^ill sist vill jag nämna att emigranterna blifva utmärkt väl

ora praiibemötta vid sin ankomst till Wiimpeg och att såvid regeringens som
de allt iiiiCanada Pacitic jernviigi-ns agenter göra allt som står i deras for-

nytt iiiinäga att med råd och dåd hjelpa alla dit anländande emigranter.

lemnat 11 Högaktningsfullt •
. v

unna ert . : Krlk Chvlstoffiirmn . ?>

från dem . från Svanabyn, Dorothea •
, » .. ; j

', vagn Oi ' \'esterbottens län, Sverige. •i<.a

1 ett lii: ...,.' . , ' , . s ::'^

att vi '

- !. •

_^

.'_ -, .:<'.%

X trifs Ii;

•

•:.
, ,, n- •'..: Si i
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io ja in

har jag

vatten.

delgr Anj.

Nyo Stockholnt, Eheneser, '2U Jununri 188U,

Herr Lainlkoiiinnssionär L. A. Hainilton

VV'innipo<^, Man.

Pil flera af mina viinnors beijfiiran far iaij liiirnied

eder mina rön oeh iakttagelser om Nya Stockholm, under gen att

tifl af nio månader soni jag varit här. Hvad först klimatet nes barr;

träffar, kan jag siiga att det iir godt. Luften är ren, lätt uiånga a

frisk sa det kännes godt att bo hiir, och fastän landet ligger liiiäro till

i nord och hlngfc fi'an hafvet, s:! vet ingen af <le härlioende i"rän byj

l>erjitta om någon härd storm, mycken snö eller kall vinter: di dock ho

tyckes vinden ibland vilja genomtränga vara kläder isynnoimed tidi

som inga ])erg eller tiita barrskogar kunna göra honom motstå Tvji

Om sjelfva landet kan jag säga att <let iinnu tinnes myol äro änni

fritt land hiir i norr och west, hvai-af ungefiir trefjerdedelav prest va

slätt land och en fjerde<lol bevuxet med skog och asp, vide i hvarjc 1

någon ok samt björk hiir och der, men barrskog saknas. Lan i kristei

iir i allmiirdiet lätt kuperadt och jonlmanen bestar af ungefiii- Jag

fot stvartgrå sandaktig mylla på ett blan<ladt underlag af ini detta n

kalk och lera samt någon sten hiir och der. På lågliindtare st kommer
lan finnes godt hö och godt bete fÖr kreaturen r>fv(jrallt. :

Nej, all

sina ställen träffar man vildt lin och i skogarna vilda iin iiTO fatt

Humle viixer vild i de större dalsiinkningarna. men ja:

Jag \'ill icke påstå att hiir är den fruktbaraste platsen sedan <1

Amerika, men det kan jag säga, att då frosten under förlid sådane

sonnnar, på många af <le välupparbetade platserna inom Ndi delilxxl,

Amerika, totalt förstörde hvetet, kornet, liafren och potatisen sn: här är

många grönsaker, har den här gjordt obety<llig skada. Jag v medbor^

icke mei- iin en liten grubba der potatis skaften fröso. Och txi 'l^»» i'

tadt kolonien iir ung och åkrarna ofuUstiindigt arbetade, så ski gertia

dades här undor sistlidne h()st utmiirkt vackert hvete, korn, hai: icke he

potatis och grönsaker. Oag förundrar mig derför att jorden iii LiV

så litet arbete kunnat gifva en så god skörd. reWk di

Fisket här är af ringa betydelse, enär den fiskrika Runilsji är ny ti

och Qu'Appelle floden ligga just vid utkanten af våi-t settleim: ninnar
Jagten är god, för den som har lust dertill. Jag, som icke h] n^ga
mig derom, har likväl sett både björnar, vargar, hjortar, riiiv tip^d'.

och harar samt flera slags stora, vackra foglar. Många af häfie <'

förr omtalade insjöarna hafva under den senare tiden torkat i man d

och det är smått om rinnande vatten inom det nu bebodda oi teiame!

rådet. Af de, hvilka i-edan gräfvit brunnar, hafva endel fuiu bäde ti

m
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)!

^odt vatten pä 10—15—20 fots djup. Andra hafva gräfvit 30

—

io ja ända till 50 fut och likväl icke fatt vatten. Sä mycket

liar jaji^ emellertid sett, att om man söker efter ädrar så tinnes

vatten.

med delcji Angående hustinu-<>t ma man icke göra sij^' den föreställnin-

n, nndei' ,gen att det är hiir sådant som t.ex. i norra Sveri|,ro der det fin-

klimatet nes barrskogar: dock är denna plats rikare på byggnadsvirke än

'en, lätt mänga andra som intet hafva. Våra små men <lock treHiga hus

et ligger Iiiiäro till större delen l)yggda af asp tinnuer, hemtadt icke långt

irboende Trän byggnads platsen. Endel hafva sina Ims uppförda af bräder,

vintei-; (l< dock lioppas \i att både skogen och husen skola växa till sig

isyniuii med tiden,

om motstå Två skoldistrikter äro nu bildade och lärare tillsatta, men husen

nnes myd äro ännu icke ftirdiga. En brödra fÖi'sanding är också stiftad och

jerdedelar prest vnld så R.tt hvar och en som vill, får höra (iuds ord predikas

p, vide ( hvarjc helgdag. Söndag.sskola hålles äfven der barnen undervisas

:nas. Lan i kristendom.

f ungefiir Jag vill bland annat vänligen råda alla .som möjligen läsa

lag af iiir detta mitt bref, att icke tänka som många göra, att bara man
liin<Uare st kommer till Amerika, så går allting väl utan möda och besvär,

fvorallt. Nej, alla äro barn i b(»rjan och då de Hesta .som börja vanligen

. vihla äit äro fattiga, kan man icke genast vänta några storartade företag;

men jag tror att det går här som på ujänga andra platser att

ste platsen sedan de fattiga banat viig»'n så kcMinna nog kapitalister efter, och

nder förlid sädane är det vi behöfva hiir, ty vi hafva ännu hvarken han-

inom Ndi delrfx)»!, mjöhivarn, smedja eller snickeriverkstad: och jag tror att

)otatisen sn: här är en })lats för såtlana inriittningar. Vi önska alla goda

la. Jao" v medborgare, som vilja leda sig genom sina händersverk och jor-

o. Och m d^H» frukt välkonnia hit, men lata och dåliga menniskor kunna

de, .så ski gertia stanna lic unna, ty .sådana Hnna icke sin trefnad här och

, korn, hat: icks heller vi af dem.

jorden in Likaså \\\\ jag icke råda stora familjer, utan penningar, att

resa direkte hit, t}'^ här sir iinnu ringa ar1)etsförtjenst, enär allt

ka Runds} är nytt och ingen jernväg, åtminst/ne ännu på ett år, finnes pä
t .settleiiK nånnaic håll än tv"" svenska mil. Dock hade jag önskat att rätt

n^iiga af norra Srerigc*; fattigare befolknini»- skulle varit här och

up|od -it en (|vart land, ty nog skulle de hafva fått .sitt uppe-

hå||e dä jorden afkastar bra bara man plöjer, harfvar och sär. Om
mail (Urtill uppföder hästai, oxar, kor och får, hvilket faller sig

teÄftmeligen liitt till följd af det g(Mla betet, .så får man nog in»

dollars och cents.

n icke l)i

rtar, räiv

ilnga af

torkat 1

)ebod<la oi

ndel fuiii



Detta är liu i korthet hvad JAg sanningsenligt har att|

tälja eder för denna giing, och jag singrar icke att jag valti

plats tor mitt framtida hemvist.

Högaktningsfullt

Erik Zithrmm

frän Ströms socken, Sverige.
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Harn nan köper Jeriivagslaii
Canada Pacific Jernviigskornpaniet erbjurUr

salu utmärkt jordbruksland i Manitoba och Nordvestern.

land som kompaniet äger i hvarje „townsliip" inom jernviins

tet, hvilket har en utsträckning' j af tjugufyra eng. mil pil i

sidorna om hufvudbanan, säljes

från $*-i-50 per acre till litfgre priser.

Närmare underrättelser, angående priset pfi hvarje särskild sekti

kunna erhållas hos kompaniets Landkonnnissionär i Winnipe^-.

Betalningsvilkor.

Om hela köpesumman betalas genast lemnas fastebi-ef (J)*

pä landet, men köparen kan också betala endast entiondedd

köpesumman kontant och åtestoden i nio ärliga afbetalningar i,

entiondedel af kapitalet och 6% intr ", i shitet af hvarje jii-,

Almanna Regler.

Alla landköp äro underkastade följande bestämmelser;

1. Alla förbättringar gjorda pä landet skola bibehållas deril i

dess full betalning skett.

2. Alla skatter och lagliga onera, påförda landet, skola erlii^.

af köparen.

3. Kompaniet förbehåller sig rättigheteten till allt mineiul-i

stenkolsland äfvensom land med skog af större betydenhet, st

och marmorbrott samt land med vattenkraft dera likasom i

vissa trakter i och för stadsanläggningar och jernvägens behot.

4. Mineral, stenkols, skogland och stenbrott samt land med v;

t«nkraft dera, säljas på lätta betalningsvilkor till personer, s

prestera nöjaktiga bevis om att de åstunda och å}'o kapabla a

tillgodogöra sig desamma.

Nedsatta biljett och fraktpriser till nybyggare

<

deras gods, lemnas af kompaniet å dess jernväg.

För närmare upplysningar vände man sig till

LA. Hamilton
Landkommissionär för Canada Pacitic jernvägs kompaniet

Winnipeg, Man.
eller till : E. V. Skinner General Agent för Östern.

337 Broadview, New York, N. Y.
J. Ottenheiifiier Land- och Immigrations Agent

30 State Str., New York, N. Y.
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