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Mrs. LYDIA E. PIKKHAM, af Lynn, Mass.

Lydia E. Pinkham's
Veg'etable Compound

ä)' ett säkert botemedel mot alla de plåg-

samma lidande och sjukdomar, so)ii äro
sd vanliga hos qvinnorna.

Det botar helt och hållet de värsta
slag af qvinliga åkommor, Ovaritis, In-

flammation, Ulceration och annat, orsa-

kande spinal slapphet och är särskildt

afsedt för qvinnans utvecklingsstadier.

Det löser och fördrifver svulster och böl-

der från Uterus i början af dess utveck-

ling. Kräftartade utslag läkas skyndsamt
genom dess bruk. Det är utmärkt mot
svaghet och väderspänning, besparar
kraf på stimulerande medel och lindrar

ömhet i magen. Det läker hufvudvärk,

I nervös utinattriMi„', allm lu s\agliet, sömnlöshet och dålig matsmältning. En känsla af

modlöshet, förorsakande pl.iga och värk i sidan botas säkert och fullständigt genom dess

bruk. Det vill under alla tider och omständigheter verka i harmoni med de lagar, som
styra ilet qvinliga systemet. Som botemedel för njursjukdomar hos båda könen är denna
komposition oöfverträfflig. ' '

"^ Lydia E. PinkhanVs Vegetable Compound'' beredes N:o 283-23.5 Western Avenue,
Lynn, Mass. Pris $1.00. 6 flaskor för $.5.00. Sändes med post i form af piller eller pastiller

efter emottagande af 1 dollar per ask. Mrs. Pinkham besvarar alla bref om förfrågningar.

Sänd för pamflett. Ingen familj bör vara utan ^^ y; ^^j
''Lydia E. Pinkham^s Liver Pills.''' De bota /^>*'-z^>Z^j^c
förstoppning, gallsjuka och trög lefver. 25 ji^ ^ , ^-^
cents asken. Säljes hos alla apotekare. -^^«:^^^s:-^<^^

(Leve & Alden'8 Tourist Publication Department, 108 Liberty St., N. Y.> ^



Svenska Apoteket i EostoL

1 001 Tremont street.

Eric Wretlind, Apotekare och Kemist, har tagit

de tre ohka examensgraderna i Sverige, är fullständigt

utexaminerad som svensk laglig apotekare från Farma-

ceutiska Institutet i Stockholm, var efter examen ana-

lyserande kemist och laborant i Malmö och är den första

svensk, som blifvit vald till ledamot i ''Massachusetts

College ofPhårdnacy " i Boston.

dödar och afhåller infusorier ocli är derigenom ett utmärkt medel mot

finnar, ref-ormar, mjell, hylskador, Inidklåda ocli infllammation i svalget,

samt håller tandköttet friskt och tänderna rena.

Det är det mest sköna och förträffliga mun- och tandkonserverings-

medel och botar många hals- och hudsjukdomar. Som munmedel ut-

spädes det med sin lika del vatten och ger, användt på morgonen som

gurgelmedel, munnen den mest friska och behagliga smak och är det

kraftigaste skyddsmedel mot smittosamma sjukdomar. Som särläkande

medel besitter def«äfgjordt goda -egenskaper, då de skadade delame

betäckas med omslag, fuktade i Amykos.

Till salu på apoteket i " pint "-flaskor om 50 cents.

Ordres från landsorten expedieras fort och noggrannt.

Återförsäljare erhålla stor rabatt.
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COCHRANE & SAMPSON,

Boktryckare,

30 Bromfield street, BOSTOIT.

All sorts tryckning prompt och billigt utfördt,

^wcnsTi il ^viX»ttuett^

med 8 stora, mycket innehållsrika sidor, utkommer en gånc; i

veckan. Det är den mest spridda svenska tidning i Amerika, har

särskild nyhetsafdehiing om Sverige och kostar blott $2.25 ftu-

helt år, $1.15 för halft år och $0.60 tor tre månader.

Prenumeration upptages. af

E. Wretlind.

Veckotidningen FICARO i Stockholm

tränger sig allt djupare in i folkets intressen genom sitt klara,

riittvisa och rika°kihehåll. Prenumerera på den hos underteck-

nad, och den skal^'som god och angenäm lektyr blifva en kär och

efterlängtad vän år ifrån år. Vigtiga nyheter ifrån hela Sverige

äro der alltid på ett intressant sätt omtalade. Pris {öv helt år

;|2.75, halft år $1.40, porto inberäknadt.

la exciiange ^ Wretlind.



FÖRETAL.

Den lilla bok, som nu lemnas i mina ärade landsmäns händer, har in^a anspråk på att*

kallas en fullständig adresskalender öfver i Boston bosatta svenskar, hvilket är något
otänkbart att åstadkomma på en plats, der, om ej de flesta, så åtminstone ganska många,
i synnerhet bland de arbetstagande svenskarne af olika orsaker ändra sin adress mycket
ofta, ej allenast genom att flytta till annan trakt af staden, utan äfven annan del af landet.

Meningen med arbetet är, att i någon mon blifva vägledning för från Sverige orätt

adresserade bref och der utkomna arf, gifva en idé om, hvilka svenskarna här iiro, livar i

henflandet de fostrades, deras familjer, ankomstår hit, födelseår etc, h varvid naturligen

damernas ålder strängt måste respekteras som en helig hemlighet — och, då de måste
erkänna den kära sanning, att de äro barn af samma moder Svea, ega samma minnen
gemensamt från förfädrens storhetstid, hvilka i fasta om ock ej så manstarka led vetat

skydda Europas och dermed hela verldens civilisation, om möjligt söka hjelpa upp det

slaka band, hvars sanmianhållande styrka borde utgöra stoltheten hos landsmän, som
hjelpt till att kolonisera samma plats.

En från Sverige nyss anländ 13 års gosse hade ingen anuig om, hvar han kunde träffa

sin gifte bror, som skulle vistas i Boston. Okunnig i språket, hade han gifvit sig i väg, han
liksom så många andra med Gud i hågen, mager börs i flckan, men med ett lättsinnigt hopp
om framgång. I Boston, trodde han, det skulle blifva en lätt sak att finna reda på sina

anhöriga. Det var en tur och ett nöje, att den påbörjade kalendern kunde gifva honom
önskade upplysningar. Mera än ett tjog gånger hafva brefbärare fått orätta adresser
rättade, då brefven i annat fall synbarligen icke kommit sina egare till hända, och vare
dessa två fakta två talande bevis på nyttan med detta företag. Tyvärr har det ej förståtts

eller velat förstås af många, och dessa, som af något skäl uraktlåtit lenuia sina namn som
bidrag, torde icke kimna gifva någon anklagelse öfver frånvaron af dem i kalendern. Ny-
heten att göra en " Svensk Kalender " öfver Boston kringspreds på både djerfva och envisa

sätt för att gifva framgång. Och de namn, som här äro antecknade, hafva uppsamlats på
alla både möjliga och omöjliga vis. Tydligt är, att framgången berodde på sjelfva intresset

för saken i första hand, och mycket både arbete och tålamod har slutligen gifvit ett

resultat, öfver hvars brister ett ej för omildt omdöme måtte gifvas. De ögat stötande
tomrummen hafva icke kunnat fyllas, då det öfriga uppgifvits af bekanta eller slägtingar,

hvars kanske någon gång orätta uppgifter varit svåra eller omöjliga att kontrollera. Namn
på yrke har med tillrådd flit utelemnats. I boken förekomma visserligen adresser, som,
strängt taget, ej äro att finna i sjelfva Boston, men denna inkonsequens torde förklaras
deri, att fåtalet personer i fråga antingen önskat inkomma i Kalendern eller hafva sin

sysselsättning i Boston, ehuru de ej bo der. De personer, som med listor eller på annat
sätt gifvit välvilliga bidrag, torde härmed mottaga ett hjertligt tack. Föga eftertanke
fordras för att inse svårigheterna, som mött arbetet, många resor och besök hafva gjorts
för detsamma, och önskligt vore, att detta försök vunne så pass uppmuntran, att det ett

annat år möjliggjorde en ny och mera fullständig upplaga, som kunde innefatta både
svenskar, norrmän och danskar, hvarför namn fortfarande uppsamlas på apoteket, och
bidrag mottagas med största tacksamhet.

Boston i December 1881.
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NYARSQYiDE.
Kl, 12, natten mellan 1881 och 1882.

Ridån gått ued, ty det är natt,

Och stjernor uti rymden blänka,

En svanesång hörs ljuda matt.

Och samvetssuckar meuskor sänka.

Det flyktat 'bort det gamla är,

Och fröjd, som dött, finns icke mera,

Med tårfyldt öga vid dess bår

Jag vill en grafskrift utfundera.

Må snödroppskalk och sippor blå

Dock först bli täcke öfver mullen.

Så kunna se'n Linnaeor små
Med ljung omkring få pryda kullen.

Och rundt sig slingre som en frans

Cypress och barr kring myrtenkrona.

På kullen marmorvård med krans

Af blå förgät-mig-ej må trona.

Nu känn dig stolt du unga grift.

Ty värde bör din yta ega;

Men tj^d de gyllne runors skrift.

Kan samma kärleks ord den säga?

"En stoftets son så blyg begärt

Att vid din fot sitt knä få böja

Och der fö?' godhet, du beskä)-t.

En tacksam suck till dig få höjaT

"Äo tag ett tack idiir mi)t själ,

En blomstervård Jag ger som minne.

Du kära år, haf tack, farväl —
Ditt minne troget gö)iis derinne!"

o
Ridån gått upp, ty det är dag.

Ett nytt fast okändt år nu randas.

Uti ditt sköte önskar jag.

Må alla ,lifvets fröjd få andas!

Må du\d\g känna ostörd glad.

Och Inäl, som du utstakar, hinna;

Den bön, du genoni tanken bad.

Må lyckligt uppfylld den du vinna!

Om du i drömmen lyckan når,

Må den dig verkligt ock föräras:

Och nvx ett trefligt, godt nytt år.

Må det dig verkligt ock beskäras! £". W.
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Namn.
H varifrån

i Sverige.
Adress.

Andersson, Bernhard 1835
Fru " Anna
Barn " Ida

" Oscar
" Anna

Olof
Andersson, Ludvig
Andersson, Otto
Andersson, John F.

Fru " Maria {a)

Barn " John
" Joseph

Andersson, J. A.

Andersson, J. P.

Andersson, Augusta
Andersson, Annie
Andersson, Julius

Andersson, Albertina
Andersson, C. A.

Andersson, [enka]

Barn " Anna (se
" Carry

Andersson, A.

Andersson, Josephine
Andersson, Ivar

Fru " Charlotte
Andersson, Abel 1855
Andersson, C. 1846
Fru "
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Namn. n 3
H varifrån

i Sverige.
Adress.

Andersson, Johan
J^ru " Emma
Andersson, Johan M.
Andersson, Christina
Andersson, Maria Ch.
Andersson
Fru " Martha C.

Andersson, Anna
Andersson, Carolina
Andersson, Anna B.

Andersson, Johanna
Andersson, Christina
Andersson, Christina
Andersson, Hans
Andersson, Anders
Andersson, Andrew
J^ru " Anette
J)ar;/

" Lilly
" Albert

Andersson, Anna
Andersson, AnnaMar.
Andersson, Gustaf
Andersson, Maria C.

Andersson, Frans
jF;-// •

" Selma
Barn " Viktor

" Erik
" Blenda

Andersson, Leander
Andersson, Christina
Andersson, Emanuel
Andersson, Carl
J^ru " Carolina
Andersson, Carolina

" Anna.{syst]

Andersson, Charlotte
Andersson, Carl
Andersson, John
Fru " Fredrika
Ariöersson, Anna
Andersson, C. A.

1833

1846

1855
1848
1842

1841

1864

1849

1880

1866

1871

1872

1872

1872

1872

1873

1875

1874

1875
1881

1879

Stockholm Cottage st., E. B.

Halland
Jönköping
Jönköping

Jemtland
Göteborg
Göteb:rgslän
Göteborg
Malmö län

Elfsborgs län

Helsingborg
Lund
Stockholm

991 Tremont st.

794 Tremont st.

182 Beacon st.

143 Beacon st.

8 Greenwich park.

^79 Athens st., S.B.

42 La Grange st.

12T, Warwick st.

1872 Bohus lan

1872 Bohus län

1872 Göteborg
Göteborg

1868 Varberg

1839

1855

1856

1845

1880

1872

1867
1 881

1871

Elfsborgs län

Östergötland

Göteborg

i869|Småland

71 Bromley st.

47 Medförd st., Charlest.

794 Tremont st.

51 Portland st.

9 Duncan st.

47 Chester park.

17 Mariboro st.

"pfacT'' Charlestown

95 Cottage st., E. B.

3 Pelham st.

3 North Bennet st.
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EN STOR UPPFINNING.

Några värdefulla tankar

angående

Menniskans jordiska lycka och vägen att finna den.

Utdrag ur e/i föreiäsning af Dr. C/ias. Craig, inför
'•'Metropolitan Scientific Association.'''

" Den fria och oberoende tanken gillar i vårt århundrade påståenden,

endast då de bevisa sig vara sanning, och det omutliga fria ocll* rena sinnet

visar i samma mån en andekraft, mottaglig och fitiktsam i hvarje rikt-

ning af lifvet. Nj^ttiga uppfinningar räknas hvarje dag i tusental, och

ökandet af vetenskapliga studier är allmän. Ja begäret efter vetande är

så spridt inom alla verksamhetsfält, att det kan kallas ett

HERRLIGT TIDENS TECKEN,
då folket forskar och går framåt i hvarje sann riktning, som kan hjelpa

dem moraliskt, intellektuelt och fysiskt. Detta är en simpel sanning

och heder för menniskau, och de sanningar, som folket funnit, blott inom
de sista 50 åren, äro förundransvärda. Huru verkligt okunniga endast

för några år sedan personer kunde vai'a, som gjorde anspråk på att

kallas bildade vetenskapsmän, kan bäst föi'stås genom några belysande

fakta. En framstående författare skref ett sorgfälligt arbete för att

bevisa, att ångbåtar aldrig kunde korsa Atlanten, och hans pamflett kom
just ut i lagom tid för att gå med den första ångaren öfver till England.

Folk trodde en gång, att hjertat var sätet för lif och helsa. Man vet

nu. att detta organ blott är en pump, som helt enkelt håller i rörelse,

hvad andra vigtiga organ alstrat och föi"^'andlat. Det antogs en gång.

att, om en person kände smärta i ryggen, lefvern var i oordning; om
plågor märktes i lägre delen af bröstet, lungorna voro angripna och lung-

sot nära ; det är nu bekant, att smärta i ryggen påpekar sjuka njurar,

under det att det onda nedom bröstet härrör från lefvern och icke lun'

gorna. Svår smärta i hufvudet antogs en gång hafva sin orsak från

hjernan ; det är nu bekant, att åkommor i andra delar af kroppen än
hufvudet, orsaka hufvudvärk. och att sjukdomen kan blifva häfd blott

genom att aflägsna orsaken till densamma. Det är en.
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PRIYÅT HISTORIA,

att General Washington förblödde till döds. Hans sista, ej allvarsamma

sjukdom orsakades af matthet. En läkare blef kallad, som åderlät honom
ymnigt, hvaraf patienten ingalunda blef bättre. En annan doktor kalla-

des, som likaså aftappade en stor mängd af lifsblodet, och två till hjelpte

äfven att förkorta lifvet på den store man, som naturen ämnat en hög-

ålder, men som dog för tidigt genom orätt behandling, — förblödde till

döds. Det var den tidens medicinska skicklighet." Talaren beskref nu en

annan tidsperiod, då folket trodde, alla sjukdomar egde sin uppkomst i

magen och efter att hafva visat denna teori vara falsk, och i stället njurar

och lefver voi'o orsakerna, och många menniskor i dag plågas af lidande

från desamma utan att veta det, fortsatte han

:

" Låt oss litet närmare taga denna sak i betraktande. Menniskovarel-

sen är det mest fullkomliga och herrliga bland alla skapade ting. Den är

i stånd att åstadkomma de största resultat, och den är underkastad de

största faror och sjukdomar. Den minsta småsak kan stundom bringa

dess maskineri i oreda, under det att ett obetydligt ting kan återställa

hannonien inom detsamma. Dä vi besinna, att måttet af lycka eller nöd,

som vi fä i denna verld, är beroende af en frisk kropp, är det nödvändigt,

att försigtighetsmått och omsorg tages om vår egen person. Det är en

lifsfräga, nödvändig att ihågkomma. Folk må vara liknöjda för tillfället,

men det skall då säkert komma en tid, när ånger öfver försummelse bit-

tert kännes. Och här tillåt mig nämna en erfarenhet ur mitt eget lif. Ar
1870 blef jag sjuk och ytterligt svag och tillkallade två framstående läkare.

Efter att hafva behandlat mig någon tid, förklarade de, att jag hade njur-

lidande, och att de ej kunde göra något mera för mig. Vid denna tid blef

jag sä svag, att jag ej kunde resa mitt liufvud frän kudden, och jag blef

ALLT SÄMRE OCH SÄMRE.

Mitt hjerta slog häftigt, och det var med svårighet jag kunde sofva. Mina
lungor voro äfven angripna. Ingenting kunde jag qvarhålla i min mage,
under det att smärta i ryggen och lifvet plågade mig så mycket, att jag

längtade efter döden som förlossare. Det var vid detta kritiska tillfälle,

som en inspiration föranledde mig att sända efter bladen af en planta, som
jag en gång hört omtalas i medicinskt bruk. Med stor svårighet lyckades

jag förskaffa mig dem och började använda dem i form af thé. Jag kände,

plågan minskades genast, jag blef bättre och bättre : om några veckor

kunde jag lemna sängen, och efter två månader blef jag fullkomligt bra

och har så varit tills i dag. Naturligtvis gaf mig detta resultat anledning

till reflexioner och noggranna undersökningar. Jag undersökte fält inom
medicinens område, som aldrig förr blifvit examinerade. Jag sökte orsa-

ken till fysisk ordning och oreda, och jag fann, att njurar och lefver voro

de styresmän, hvars befallningar reglera hela systemet."
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Efter att hafva beskrifvit de arbeten, som njurar och lefver utföra,

ocli den vigtiga roll de spela inom menniskokroppen, fortsatte doktorn

:

"Då jag kom underfund med sanningen, såg jag tydligt orsaken till 'min

räddning. Den simpla plantan, jag hade brukat, blef föda och medicin
för mina nästan förstörda njurar och lefver. Den kom, då deras lif var

nästan uttömdt, och genom dess enkla, men mägtiga inflytande, hade den
renat, styrkt och återställt dem samt räddat mig från döden. Inseende

den stora vinst, som kunskapen om denna sanning skulle lemna till verl-

den, började jag blygsamt att bejiaudla andra, som ledo af samma sjuk-

dom, och i alla fall fann jag samma

LYCKLIGA RESULTAT,
som jag sjelf hade erfarit. Icke allenast dessa, utan äfven andra, som ej

voro medvetna om någon sjukdom hos dem, nyttjade det läkemedel, som
räddade mitt lif, och de funno sig vinna en ökad kraft och friskare helsa.

Så allmän blef denna sanning, att jag beslöt låta hela verlden få dela dess

resultat, och jag lemnade derföre receptet på dess beredning till Herr
H. H. Warner i Rochester, N. Y., en gentleman, som jag hade botat från

en svår njursjukdom, och hvars personliga värde, höga ståndpunkt och

frikostighet i donationer till Astronomiska Observatorium och andra
offentliga intressen gjort honom bekant och populär inom hela landet.

Denne gentleman började genast bereda medicinen i en vidsträckt skala,

och i dag är " Warner' s Safe Kidney and Liver Cure," det rena läkemedel,

som räddade mitt lif, bekant och nyttjadt öfverallt på kontinenten. Jag-

vet, att fördom råder mot hemliga mediciner, och en sådan försigtighet är

ofta berättigad, men värdet hos en ren medicin är ej mindre, om den är

en patentmedicin. En rättvis fördom existerar vis-a-vis qvacksalvare,

men är det rätt, att denna fördom äfven sträcker sig till doktorer, som
med aUvar och snille söka att göra sin pligt? Emedan "Warners Safe

Kidney and Liver Cure " räddade mitt lif, innan det blef en patentmediciUj

är det rätt att antaga, att det ej vill bota andra och afhådla dem från sjuk-

dom nu, då det säljes med regeringens stämpel på omslaget? En sådan

teori vore barnslig."

Doktorn gjorde derpå den amerikanska A-etenskapen en kompliment
och slutade sin föreläsning sålunda

:

"Att återställa en bruten lielsa och att behålla kroppen fri från sjuk-

dom måste vara hvarje menniskas sanna önskan. Att en af de största

uppfinningar blifvit gjord genom vissheten om att sätet för lif och helsa

är njurar och lefver, medge alla vetenskapsmän, och jag endast känner
mig glad i den öfvertygelsen, att den upptäckt, som bhfvit mig tillåten

att göra, är ämnad att blifva den största, bästa och sannaste vän till dem,
som lida och längta efter en frisk kropp, såväl som till dem, hvilka tmska
fel behålla den jordiska glädje, de ännu äro i åtnjutande af."

/
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Namn.
3 ^
2.3

H vari från

i Sverige.
Adress.

Backeus, Johan
Backman, Carl
7^/7/ '' Christina

Bagge, Charlotta
" Elisab. (sjsf.)

Bank, Selma
Becker, Leo
J^ru " Christina
Bengtsson, Carl Johan
J^ru " Sofia

Bengtsson, Peter
J^ru " Charlotta
Barn " Alfred

Ebba
Hilda

Bengtsson, Beata
Bengtsson, Mathilda
Bengtsson, Johannes
Bengtsson, Johan
Bengtsson
Bengtsson, John
J^ru " Augusta
Barn " Albert

" Victor

John
Bengtsson, Ingrid
Bengtsson, Theodor
Bengtsson, Johan
Fru " Beata
Barn " Thilda

Gerda
" Alma

Bengtsson, P.

Fru " Otilia

Bar?i " Oscar
" Gerda

Bennet, C. R.
Benzel, John

1855,

1854

1852

1850

1873

1875

1877

1833

1839
1854

1878
1881

1880

1878

1873
1871
1880

1880

1878
1880

1861

1850 1872

1849 1881

1839 1877

1870

1880

Söderhamn
Stockholm

Göteborg
Göteborg
Linköping
Göteborg

Halland

Göteborg

Höganäs
Helsingborg
Göteborg
Bohus lan

Helsingborg
Helsingborg
Helsingborg

Helsingborg

95 Cottage st.,E.B.

3 Ellsworth st.

4 Arch Place.

6 Fruit st. Court.

D st., Jam. Pl.

30 Blossom st.

30 Blossom st.

65 Hanover st.

21 Salem st.

2 Arch Place.

58 OId Heath st.

43 West Newton st.

337 Tremont st.

22 Wall st., Cambr.pt.

3 Sickle st., Cambr.pt.

25 Bromley st.

202 Hanover st.
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Den af Skandinaverna mest brukade Imien.

Förenta^. Staternas och Knngl. Engelska Postångare.

1. Dessa ångfartygs byggnadssätt, starka maskiner och ut-

märkta säkerhet hafva gjort dem berömda for Raskliet,

Säkerhet och Behaglighet.
2. Mellaildäcket, der passagerarne uppehålla sig, är mycket

rymligt och godt upplyst, med utmärkt ventilation, som är

så nödvändig för helsan och förhindrar många sjukdomar,

som eljest lätt infinna sig, hvar många personer äro tillsam-

mans dagar och nätter.

3. Gift folk med barn hafva rum tillsammans; fruntimmer och

karlar hafva särskildta platser.

4. Särskild plats är inrättad för Skandinaverna, så att de allde-

les .icke behöfva att komma i beröring med andra nationer,

hvilket ofta gifvit anledning till klagan och obehag.

5. Fruntimmer äro anställda på alla våra ångfartyg som uppas-

serskor i mellandäcket, och en examinerad doktor med assi-

stent finnes alltid till hands.

6. Doktorshjelp och medicin erhålles fritt i händelse af sjuk-

domar.

7. Ett rikt förråd af god proviant, väl tillagad, serveras till-

räckligt tre gånger dagligen af kompaniets uppassare.

8. Skandinaviska tolkar äro anställda på alla skepp, som till-

höra denna linie.

9. Vexlar säljas till lägsta pris, betalbara i Sverige, Norge och

Danmark.
10. Agenter äro anställda i de flesta städer, och kunna biljetter

och vexlar erhållas der med samma pris och vilkor som på
hufvudkontoret.

Kompaniets Hufvudkontor :

115 State Street, corn. Broad street, Boston.

C. L. BAHTI^STT <& C:o,

Agents.
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1840
Det finnes intet bättre

liniiiient.

PERRY DAVIS'
vegetable

pautkilleh.

1882
Ett rent vegetabiliskt

läkemedel till inre och
yttre bruk.

Den allra bästa och i hela verlden mest bekanta

En bepröfvad kur för alla de åkommor, -det är rekommenderadt för och alltid ett

säkert botemedel äfven i händerna på en okunnig pei-son.

Det har blifvit begagnadt

med en sådan underbar fram

gång i alla delar af verlden

för Kramp, Kolera, Diarrlu

Rödsot och alla magsjukd

mar, att det erkännes som eii

ofelbar kur för dessa åkom

mor.

Det bör alltid användas for

plågor i rygg och sida och lem

nar hastig och säker hjelp 1

alla fall af crickninynr, stötat

bränn- och skdllsdr etc.

En säket och qvick medi-

cin för hosta, lialssjuka, rys-

ningar och d.ylika sjukdomar,

leinnar ögonblicklig hjelp i de

mest svåra fall af "difteri''''

(jch är det bäst kända läke-

medel för Rheuinatiåni och

Xeiiralgia.

Det är rekommenderadt af

läkare, missionärer, prester,

plantageegare, verkstäder, fak-

torier, ammor från sjukhus,

i korthet öfverallt af hvar och

• u, som en gång försökt det.

Det har bestått sittprof under 42 års bruk i alla land och klimat.

Ingen familj kan gerna vara det förutan. Det skall årligen många gånger inbespara
doktorsräkningar, och dess billiga pris gör del tillgängligt inom alla kretsar.

Pris 25 Cents, 50 Cents och $1 per flaska och kan erhållas hos alla apotekare.

FERRY D&VI^ & SON, Egare,
Providence, R. I.
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På Apotekare

PH. NILSSONS BRÖLLOP
/ Malmö \ Aiig. 1881.

Från kusligt ungkarlslif qväfd är din smärta,

Vid fyllda glas skall hållas bröllopstal,

Ty bror du "kopplar" nu ditt skänkta hjerta

Till "sammansatt en Ijuflig radikal
!"

En vän ett råd från andra sidan jorden

Dig sända vill och det med verklig bikt

Om äktenskapet ditt. men lyss till orden,

Så lösningen får rätt "egentlig vigt."

När säll du går i lab'ratori-dimman

Bland stank frän syror, klor och dyfvelsträck.

Och pigan ropar : "nu är middagstimman,"

Snyt näsan ren, tag bort hvar smörjig fläck,

Och hemta qvickt de ting, din fru behöfver.

Ej arsenik, om hon bedt dig om salt

;

"Tag oliv-oil, tag ej kloral, som söfver,

Hvem äta vill ricinolja tiU palt?" •

"Min Gud ! Bestämdt är Philip oxiderad,

Hans kyss den reagerar fosforsur,

Vill du ha' oxsvanssoppan ock filtrerad

Och kemiskt ren, — gå, tag en midtl^gslur !"

Släng bort kemi och alla dumma piller.

När älskvärd mot din fru du vara vill.

Då passa ej laboratorigriller.

Ty vridna hjernan tarfvar vara stiU !

Och första gång du kärt benämnes pappa,

Och presten gilla skall din "analys!"

Tag ej "Absinth," min bror, försök " Jalappa,"

Om ond t i magen fått din lilla pys !

Må fröjd och välgång nu dig alltid följa.

Och lyckans sol få le hvarenda dag.

Må fridens mantel Ijuft din lefnad hölja.

Men glöm dock aldrig "Mariottes lag!" £. \N.
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Namn. n B
H varifrån

i Sverige.
Adress.

Carlsson, Mathilda
Carlsson, Carl
Carlsson, Augusta
Carlsson, John
Fru "

Barn " Evelina
" Hulda
" Axel

Carlsson, Carl Johan
Fru " Anna
Barn " Emma

" Gustaf
Carlsson, Hanna M.
Carlsson, Olivia

Carlsson, Maria
Carlsson, Christina
Carlsson, Oscar J.

Fru " Augusta
Carlsson, Johanna
Carlsson, Theckla
Carlstrcim, Ida
Carlqvist, Lovisa

" Anna
" Charles {sys

Cederblad, I. A.

Fru *'. Emma
Barn " Oscar

" Lovisa
Hulda
Vilhelm

Cedergren, Johannes
Cederholm, Nils

Cederström, Sven
Fru " Betty
Dotter " Ethel
Cederström, AndersJ
Christensson, Peter
Fru " Maria
Christensson, Adolf
Christensson, Johan
Christofferson, Josie

1855 1880 Göteborg

Vermland

1840

1859

1848

1880

)88o

1872

1872

1872

1869

1873

1875

1877

1874

1875

kon

1844 T 880

1858
1838

1840

1847

1853
1852

1871

1873

1 881

1875

Stockholm

Göteborg

Elfsborgs län

Skara län

Halland

Örebro
Halland
Göteborg
Vermland

Göteborg

Ystad
Vermland
Göteborg

Göteborg
Halmstad

Göteborg
Helsingborg

94 Waltham st.

329 Harrison av.

314 Columbus av.

102 Essex st.

4 Emmet Place.

14 Hereford st.

25 Commonwealth av.

43 Cottagest., E. B.

II Arlington st.

21 Mt. Vernon st.

6 Middle st.

570 Warren st.

130 Foundry st.

803 Tremont st.

'""^r^u'^ Cambr.pt.
1058 Tremont st.

1058 Tremont st.

i37Meridian st.EB.

342 Hanover st.

191 Commonwealth av.
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Namn.
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MELLZ1T'S FOOD.
FÖDA

MELLIN'S FOOD

BARN

ForlnMsandMids.

SJUKA.

P^ABRIKSjVTÄRKE.

Olämplig föda orsakar ften stora dödligheten bland barn. Att mjöl och stärkelseämnen

ej kunna smältas af dibarn är erkäudt af alla fysiologer. Den föda, som gifves dem,

måste så mycket som möjligt likna modersmjölken. MellMs Food eger denna egen

skåp i hög grad och är det enda verMiga substitut för modersmjölken. Mycket lätt är

det att bereda. Utan kokning eller silning behöfver det blott lösas i varm mjölk och

vatten för att vara färdigt till bruk.

Vi mottaga ofta bref från tacksamma mödrar och läkare, och de mest tillfredsstäl-

lande underrättelser inlöpa från alla delar af landet, bevisande den goda nyttan med
MellMs Food.

Bland alla dessa bref vilja vi här visa blott ett och gå i borgen för dess sanning.

Mbssrs. TH. METCALF & CO., Boston, Mass.
Salem, N. H., Sept. aO, 1880.

Gentlemen ,'

Jag kan ej nog uttrj-cka den tacksamhet jag känner för att hafva blifvit bekant med
MellWs Food. Hade jag känt det för 5 år sedan, kanske jag kunnat rädda mina första
tvillingars lif, hvilka dogo af svaghet och brist på lämplig föda. Mina nu lefvande tvillin-

gar föddes i Febr. 187!) och de gåfvo knappt mera hopp än de andra. De sågo så sjuka och
bleka ut, att det måste smärta att se på dem. Då de voro 3 månader gamla, vägde en af
dem detsamma, som då han föddes. Jag försökte gifva dem oUka sorters föda, men intet

tycktes hjelpa. — Vid den tiden sade mig Doktor Howard i denna stad, att vi skidle förlora
dem, om vi ej gåfvo dem MellhVs Food. Jag anskaffade mig genast en profburk och gaf
dem; de tyckte strax om det och ville hafva mer. Genast blef en ändring till det bättre,

och mina gossar begynte växa och blomstra och hafva så gjort till närvarande stund. _ TiU
en början gick det så qvickt, att jag nästan blef oroad. Altserts vigt ökades 3 skalp, på två
veckor, men Fred ej fullt så mycket. Först gaf jag dem mjölk och vatten i lika delar med
MellitVs Food, löst deri. Till de blefvo 6 månadef gamla hafva de ej brukat något annat,
och sedan dess intet annat tillägg än skorpor. De ha aldrig varit sjuka, sedan de fingo
MelUivs Food; Albert fick sina ögontänder i Augusti. Under nätterna hafva vi aldrig födt
dem, sedan de voro 4 månader gamla, och vi hafva ej varit uppe med dem mer än en gång
sedan dess. Albert väger nu 32 och Fred 30.50 skalp. Då vi sålunda ega erfarenhet både
med ocli utan Mellm^s Food, önska vi, att den bUfver bekant för hvarje moder, och vi vilja

med gladt nöje omtala det för alla våra vänner. Med utmärkt högaktning
Mrs. J. F. SMITH.

Ett sådant bref behöfver ingen anmärkning, det talar för sig sjelft. Låt hvar moder
läsa det.

Mellin^s Food säljes på alla apotek och kan erhållas hos alla partihandlande i hvarje

stat öster om Rocky Moimtains och Kalifornien. Pris 75 Cents. Sänd postkort för att

fritt erhålla prof på födan taed anvisning på svenska språket.

Vi nyttja Mellins Food i våra egtui familjer.

TM. M&-TQj&]L'F & CO>.» Boston.
Till salu hos Eric Wretlind, enfle svensk apotekare i Boston.
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Namn. (T) a
H varifrån

i Sverige.
Adress.

Falk, Vilhelm
Fru " Fredrika
Son " Albin
Feltström, Gustaf
Fleming, Rudolf
Fru " Clara
Fogelberg, I. A.

Forell, Fredrik
Forest, John E.

Fru " A. D.
Forsell, Erik
Forsen, A. T.

Forsholm, Hanna
Forssander, Charles
Fru " Mary
Franke, Conrad F.

Fru " Albertina
Barn'' Adolf

" Sally

Franzén, Axelina
Friberg, Clara
Fribom, Augusta
Fridström, Gustafva
Friman, Maria
Frykstrand, Johan
Frykstrand, Emil
Fru " Augusta
Fägersten, Emil
Fru " Mathilda

1831

1848

1859
1849

1861

1846

1874
1875

1854

1855

1849

1879

1880
1860

1881

1867

1865

1859
1871

Stockholm

Landskrona
Öland
Göteborg
Göteborg
Örebro
Höganäs

Falun

Jönköping

Landskrona

1881

1879

1872
1880

1877

1871

Linköping
Jönköping
Göteborg

Värmland
Carlstad
Carlstad

Skara län

129 Lenox st.

60 Endicott st.

43 Cottage st.

4 Arch Place.

28 Somerset st.

1 261 Wash. st.

28 Summer st.

817 Tremont st.

35 Emerald st.

287 Hanover st.

17 Park st., Chelsea.

2 Arch Place.

lÄt, Cambridge.
8 Main st., Cambridge.

27 2d St., E. Cambr.
137 Chamber st.

413 Eighth st., S. B.

Arthur Colburn,
31 Boylston str.,

försäljfr alla sorts lefvaude fåglar.
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Namn.
3 o
n 3 H varifrån

i Sverige.
Adress.

Gerle, Consuelle
Geurling,Charl.(^«>^<z)

jDotier " Eulalia

Gibson, John
J^ru " Albertina
Bar/i" Alfhild

" Bertha
" Anette

Granbom, Gustaf
J^ru " Margreta
Gren, Edvard
Gren, Johan
Grosbie, J.

Fru " Hedda
Grundin, C. F. {enka)

Grundström, Carl
Fru "

Dotter "

Grönberg
Fru "

Barn "

Emma
Hulda

Emelie
Emma

" Hilda
" Julia
" Charles

GrÖning, Maria
Grönqvist, Vilhelm
Gullbrandson, Gustaf
Fru " Sofia

Barn " Pehr G.
" Anna

Gullickson, P.

Fru " Vilhelmina
Barn " Olga

" Benjamin
Gunnarsson, Fredrika
Barn " John F.

(se nedan)
" Emil

1851

1878

1879
1881

1838

1862

1854

1851

1830

1853
1818

1845

[en^

1879
1871

1870

1880

1880

1878

Göteborg
Göteborg

Göteborg

Grenna

Halland

Jönköping

Grenna

1881

1881

1854

1872

a.)

1864

Falun
Stockholm
Göteborg

Göteborg

Göteborg

Göteborg

20 Mt. Vernon st.

4 Porter st.

1 193 Tremont st.

22 Pine st., Cambridge.

484 Dorchester av.

68 London st., E.B.

6 Moon st.,Charles-

[town.
8 Norfolk st.

^2 Chadwick st.

72 Dorchester av., S.B.

4 Ashland Place.

286 Roxbury st.

Maple st., W. Roxbury.

1058 Tremont st.

34 Porter st.

6 Avery st.
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LEDIG PLATS FOR SOMMAREN.

En allvarsain yngling, ej öfver 15 år, minst 2 gånger vaccinerad, med
hyggligt utseende utan löständer och försedd med qvicka tankar och lediga

ben, ej rödhårig, utan af rätta ullen, kan få plats hos Gotthard Wahlström,

Blockhusuddens badort, om lian sig personligen inställer före 1 Maj, kl. 12

på dagen. Hans arbete, som gifver en frisk och angenäm motion, blifver

följande. Kl. 4 hvar morgon börjar han draga på stora sodavatten-pumpen,

sköljer buteljerna med långa Anders till hjelp och ser till, att första satsen

är tappad till kl. 7, dä han tyst på tå, för att ej störa gumman min, kom-

mer in och väcker mig, borstar skorna och bär in kaffebrickan. Nere i

vedboden ger han mig sedan min vanliga morgongymnastik, knackar mig

i ryggen, böjer benen och gnider mig på sågbocken. Efter en stadig frukost

med godt liornkaffe och godt dopp och mycket dopp, får han göra uppkö-

pen på torget till middagen, utan att dervid föra någon slags kurtis med
grannens Lotta och hjelpa henne bära korgen, som Olle förut gjorde, den

drummeln, — lemna korgarna i köket hos Frida, lägga potatisen i blöt,

snoppa krusbär och hjelpa flickan en timma med att fjälla fisken. Kl. 10

måste han draga iiumpen igen och hafva ny sats tappad till kl. 12, då han

fyller stora handkärran med mineralvatten och kör ned till badhuset. Vid

återkomsten utbyter han stora handkärran mot lilla barnvagnen och låter

lilla Alma, mitt söta barn, få en half timmas frisk luft omkring i parken.

Hos bågar Lönnegren köper han i förbifarten för 25 öre saffransbröd och

passar på middagstiden kl. 3. Efter en half timmas jniddagsrast vattnar

han blommorna i trädgården, såvida det inte regnat, dukar kaffet i lust-

huset, sedan han först spännt tak öfver detsamma, rycker bort ogräs och

svampar, som vuxit upp på natten, ty hustru min är mycket snygg utaf

sig, ger hönsen mat, mjölkar kon och sätter hälften af mjölken till fil-

bunke. Sedan detta är gjordt, hjelptn- han till att langa tegel på hörn-

• huset, som är under byggning, tvättar sig och rakar mig kl. 7, hvarefter

en god qvällsvard med stekt gröt, friskt källvatten och en tarflig siraps-

smörgås bestås. Efter qvällsvarden klifver han upp på taket till storkboet,

pysslar om 4ingarne, som mistat sin mor och stiger ned igen på stegen utan

att dei-under ramla ned och förderfva blomsterrabatten. Nere vid Qville-

bäcken samlar han flådda grodor och går ut att fånga kräftor till kl. 12

samt lemnar dem, öfvertäckta i en korg, så de inte kryjia ut, i slagtare

Schlyterns farstu att säljas på torget. Derpå vi"ider han-ur simbyxorna i
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badhuset och får gå och lägga sig i eget mm med långa Anders upp i löf-

tet der ljus ej får tändas, utan de få lysa sig vid månskenet, om sådant

kan anskaffas. Hvar thorsdag, då köksan reser in till Alfta, måste han

föiTätta hennes sysslor, rifva pepparrot, skala hvitlöken och koka palt och

kallops, som då är stående rätt. På söndagsmorgonen lägger han m sur-

kål tiU vintern och sätter lappar på surströmmingskaggarne, som hvar

måndag skickas till Hallqvisth i Stockholm, och följer gumman mm till

kyrkan, der han har tHlfäUe att förtjena sig en extra 25-öring i veckan som

orgeltrampare. På eftermiddag och qväll, då musik utföres i parken, siar

han på bastrumman och hjelper mig att slå takten, som blåser klarmett.

Någon lön kommer aldrig på fråga, men en frisk motion, god mat, godt

hem, en kostym gamla aflagda kläder på midsommaraftonen, ett godt

metspö, gamla farmors familje-paraply i regnväder och ökan vid svmstian

att använda på lediga stunder, hvarvid han dock ej får aflägsna sig längre

än till Blockhusudden med gula knuten, som kan ses från huset, detta

jemte-ett hälft dussin nya ullstrumpor och 10 riksdaler som uppmuntran

äro de förmånliga vilkoren. 1 Oktober, då säsongen är slut, måste han

lemna platsen, men kan få återkomma nästa Maj, om han skott sig val

och lärt sig veta hut.

GOTTHARD WAHLSTRÖM.

En herre påstod, att qvinnorna kläda sig för fort. Det är en näsvis

"sarkasm," eller också satt han aldrig två långa timmar i en hyrd kutter,

väntande på Amalia, som skulle komma ned på ögonblicket.

" Min man är ett nöt", förklarade madam X. häromdagen till en för-

troUg vän. " Hur så, hvad står på?" " Han sade, att jag var oordentlig

och hade ett häftigt lynne, så jag kastade ljusstaken i hufvudet på honom,

men hvad tror du då han gjorde? Jo, han ställde sig framför spegeln, så

jag inte kunde kasta den andra också — det nötet."

Det är mig ett nÖje att kunna meddela, det Doktor B. F

Davenport, Professor vid Bostons Universitet, lofvat stå skandi

naverna tillhanda vid sjukdomsfall, och boende i min trakt, vil

han med billigt pris hjelpa dem, som behcifva honom. Gernj

vill undertecknad göra dem sällskap till honom, som ej än

mäetiea nog att konversera i engelska språket.
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Namn.
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Namn.



42 SVENSK KALENDER I BOSTON.



SVENSK KALENDER I BOSTON. 43

PROSIT!
Körs dä va me ä präktiger snusdosa, var i allesta tier ha

herra kömme ofver dennadäringa ? Kära far, de finnas ej att

tillgå i Boston, men glöm ej att tillsäga edra vänner, som

önska sig till detta framåtskridande land, att på samma

kontor i Göteborg, der de köpa sina öfverfartsbiljetter, nem-

ligen

CUNARD-LINIENS,
kunna de äfven få reda på, hvar pengar vexlas, och patente-

rade besparingssnusdosor köpas billigast hos

Generalagenten för Sverige

Chas. A, Berglund,

Sillgatan 44.
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-^1:1
lolitor Srosvenors Imni

%.

t-

^

Kanske intet organ af menniskokroppen på sednare tiden

varit f()remål for studier af försigtiga och lärda doktorer så

mycket som lefvern. Om detta vigtiga organ ej är friskt, kom-

mer hela systemet i oordning, liksom maskineriet stannar på en

Ocean-ångare, då pistonen stoppar.

Under flera år har D:r Grosvenor arbetat med att uppfinna

ett läkemedel att bota Lefver-, Gäll- och Magsjukdomar, och

slutligen har hans möda blifvit krönt med så stor framgång, att

vi med kärt nöje måste rekommendera hans underbara

XjiTrera^id,
som nu användes af många praktiserande läkare med utmärkta

resultat. Det har orsakat märkvärdiga kurer i svåra fall af mag-

syra, kroniska lefveråkommor och alla slags gallsjukdomar. Det

har en Öfverraskande effekt hos fruntimmer, som lida af sina

åkommor, och från ett af dem hafva vi ett intyg, som säger, att,

sedan hon blifvit förklarad hopplös af sin läkare, hon helt och

hållet blifvit botad af endast 3 flaskor Liveraid.

Det är med omsorg sammansatt, mild till smaken och under-

bart effektfull.

Doktor Grosvenors Liveraid
är till salu hos alla apotekare. Fråga ej efter någon annan me-

dicin, ty ingen familj bör vara den förutan.
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MIN LILLA RABA JULIA !

Som jag lofvat dig ett långt bref , vill jag nu sända det, men lilla du,

du får ursäkta att det dröjt så länge, ty jag har varit så fasligt upptagen af

allt möjligt, men här är det nu ändtligen. Efter en sträng vinter, livar-

under t. ex. i Colorado marken var till den grad bottenfrusen, att theplan-

torna fröso i China, kom på en gång en herrlig sommar med varma
stickande solstrålar, och nu tillät mig vädret att bese Bostons omgifuin-

gar, som äro förtjusande. Det är så godt att först som sist tala om något
för dig — men nämn ej om det för någon, ty då blir du olycklig.

Jo, ser du, Julia lilla, jag har blifvit mycket bekant med en Carl Pihl från

Tumba, som jag funnit mycket älskvärd och hör, huru det hände sig. Han
helsade ofta på hos min gifte kusin Eduard, der jag bor, och en dag vid

frukostbordet erbjöd han sig att skjutsa mig omkring, för att jag skulle få

bese Bostons omgifningar. Jag blef glad och tackade; — kl. 10 kom han
upp igen och sade, att vagnen stod och väntade på gatan. Jag tittade ut

genom fönstret för att se på ekipaget, men då jag ej fann annat än en

tom korgvagn, såg. jag tvifiande på honom och frågade, hvem som skulle

draga vagnen. " Det gör jag sjelf," sade Calle, "ty häst behöfs inte." Jag

trodde först, han var lite tokig, men tänkte så, att den rätta vagnen stod

väl i hörnet, så vi gingo ner. Men Calle klef upp i den välsignade korg-

vagnen, som hade utseende som en båt med fyra stora velocipedhjul, och

jag måste sätta mig upp, följd af Eduards och Theklas skrattsalvor. Be-

stämdt trodde jag nu, han ej hade skrufvame i behåll, men nu öppnar

han några skrufvar, och som ett pustande lokomotiv rullar vagnen i väg.

Oh ! så lifvadt det var, — det gick med ånga. Spårvagnarne gingo vi

om, och när vi kommo ut i de sköna lummiga alléerna, öppnade han alla

ski-ufvarne pä en gång, och nu må du tro, det bar af i svindlande fart, så

jag måste bedja honom att för Guds skull köra sakta i backarna. Allt

som oftast hoppade han af för att plocka mig vilda blommor, hvars make i

skönhet jag aldrig såg växa förr i det fria, och snart hade jag en förtju-

sande bukett i min hand. Vi gingo in i ett stoi-t orangeri, som han ville

visa mig, och du kan ej tro, huru kärt öfverraskad jag blef, efter att hafva

fägnat ögon och näsa med anblicken af de sköna doftande och ymnigt

växande blommorna der, då jag i ett blygsamt hörn upptäckte den lilla,

söta och täcka Linnaja Borealis. Oh !
— det var, som såge jag åter en kär

vän från hemmets fredliga bygd, och. dårad af de små älskliga syskonen

till dem, jag i barrskogen på Aspudden med sådant begär och nöje

plockade, ryckte jag till mig handen full, kysste och kyste dem om igen,

och i den yra glädjens fåfänga plundrade jag i ett ögonblick blomsterbäd-

den på alla de små kära älsklingarne, och hälft vaken, hälft drömmande,

stod jag så med famnen full, endast ängslig att någon skulle bestjäla mig

på min dyra och kära skatt. Ett slag på a^eln väckte mig ur min Ijufva

dvala, och egaren frågade mig med hotande blick, hvad jag gjort. Blom-

niorna voro dyra och de enda att finna i Boston. Jag började gråta, ty
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Calle fick betala, tänk dig, 15 dollars, — nära 60 kronor, för de blommor,

jag i min barnsliga fåfänga tagit. Men han sade sig vara glad, att vi

gingo in orangeriet, och min vinst blef väl blommorna, men tänk så dyra

blommor. Se'n dess har jag alltid tyckt om Calle Pihl. Hälften af blom-

morna har jag pressat, och några sänder jag dig här i brefvet. Calle stäm-

mer pianon och studerar fysik, och alltid har jag funnit honom stämnings,

full. I nästa bref har jag kanske något riktigt intressant att tala om
honom.

Nu vill du väl veta allt möjligt om Amerika, ja, ack om jag blott

kunde berätta allt, hvad jag sett. Folket ser ut nästan likadant här som
hemma. Bland fruntimren är den bleka magerheten vanlig, hvilken —
någon gång en följd af det fördqrfliga arsenikätandet, för hvars koketta

resultat, en vacker hy, de ej tveka lemna sitt lif i det långsamt dödande
giftets hand — är mest orsakad af en förvrängd matsedel, hvars hufvud-

punkter i stället för god närande mat ofta upptages af pajer och

krimskrams. Deras pannor ser man ofta djupt ned dekorerade med håret,

som i ringformigt ordnade fransar, sinsemellan ock vid pannan fastklist-

rade med qvittenslem eller tvål, gifver hufvudet ett lika konstladt som löj-

ligt utseende. Oss flickor emellan vet du Julia, så tycker jag, att fruntim-

merna böra hafva håret slätkammadt utan några luggar eller falska tofsar,

ty jag tror, de rätta karlarne hos flickor hellre värdera ett naturligt än

ett konstladt utseende. Knäckebrödskakor och Halmstadlax, som jag tyckte

så mycket om, suckar jag ofta efter. Filbunke satte jag sjelf i somras, så

den goda varan blef jag ej utan och ej heller plättar. Negrer finnas här i

massa, liksom förfalskade lifsmedel. Ståtliga karlar representeras af poli-

sen, som är dugtig, då det gäller. Mosquitoes, som äro värre än edra

mygg hemma, äro oförskämda odjur, som ej respektera menuiskan, utan

sätta sig på näsa, kind och hals — ja öfverallt och suga blod. Gudskelof

de hafva rest sin väg nu tills vidare. På bal har jag varit några gånger.

Om du varit med, hade du dött ögonblickligen af skratt åt deras sätt att

dansa vals här. Precis som dockor på ett positiv snurra de sakta nindt

;

de påstå, att de under valsen må godt och tycka det vara gudomligt, men,
Julia, tacka vet jag då, när vi snurrade om som en karusell på Farmaceut-

balen på Grand Hotell i fjol våras ! Arbetshjelp är mycket dyr liär.

Thekla får betala 50 öre i timmen för skurhjelp, är det inte fasligt dyrt V

Man kallar Amerika ett fritt land, och det kan man gå in på, om man
på sommaren reser ut till Nantasket och åser, huru fritt båda könen tumla

om i vattnet, klädda i mer eller mindre fullständiga kostymer. Egendom-
ligt här är, då man kommer in i en stor affärslokal och önskar få tala vid

egaren sjelf, dervid vändande sig till en gråhårig ärevördig gubbe, att

stundom finna denne vara bokhållare, och egaren bestå af en ung pojke,

något som ej så sällan inträffar. Annonsväsendet har här nått en

mycket fulländad utveckling, och knipsluga uppfinningar i den vägen
liöra till dagen. Nere i Common, en skön och behaglig promenadplats i

Boston, spökar dagligen en gubbe med annonstaflor fram och bak, före-

ställande en menniskofot, vanställd af jemmerliga liktornarj det hela en
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puff af någon sjelfgjord doktor. Der kominer på gatan en grannt utstyrd

uniformerad man i trekantig hatt på hästryggen; jag kan ej låta bli att se

på honom och fästa ögat vid manteln och de stora bokstäfver, som mena
namnet på en sorts cigaretter. Se der i fönstret, huv en krans af rosor och

gaslågor dansar karusell och glittrar som purpur och siifver. reflekteradt af

liundrade, till en stor sköld hopfogade sijegelglas, — och der ett annat glit-

terverk, hoppande bokstäfver af siifver, som måste fånga ögat. En lustig

tafla, föreställande en rörligt spelande orkester, samlar en nyfiken hop om-
kring sig, ocli, medan de stå der och gapa, påtiaigasde annonser, som stop-

pas i händerna på dem. Se der en karl med stor hatt, målad med alla

möjliga färger och en gammal fasligt nedsmord rock, hvars grundfärg

tyckes varit hvitgrå. Öfver hela smörjan är tryckt en annons, om hvar

kläder kunna blifva rengjorda. I Oakhall, en skrädderiaffär, släppas

ibland upp luftballonger, och den pojke, som återför balongen, får en

kostym kläder,— äfven en slug idé. Den, som på qvällen passerar Tremont
Row, kan ej unga att kasta en blick upp till det frispektakel, som en laterna

magica bjuder på på ett af hustaken, der, omvexlande med intressanta bil-

der, stora lysande annonser grina mot ögat. Hvad gapar folket pä der utan-

för skomakarbutikeu ? Som nyfiken Stockholmska måste jag se efter. Ack
det puffmakeriet. Några fvila apor göra kullerbyttor midt framför sko-

makarskylten. Och nu måste jag vända mig om, ty en grannt utstyrd

spårvagn med spelande musikanter i uniform färdas förbi. Ha, ha, de

spela "Pinafore" i Oakland garden i qväll, då måste jag gå dit, tydenpjesen

gifves i qväll för sista gängen, och jag har hört så mycket talas om den.

De stora manufacturfirmorna Jordan Marsh & Co., och White & Co. bjuda

dock på den största och mest omvexlande fönsterexposition i Boston, men
jag hinner ej denna gång att spraka om deras etablissementer. Det

väldigaste sätt att annonsera, enstaka i sitt fall på jorden, visar dock Bar-

num, när han låter sin circus och menageri tåga igenom gatorna. De lux-

uriösa, förgyllda spegelglasvagnarne, hjordar af elefanter, dromedarer och

andra djur, de många orkestrarne, klockspelet, den döfvande ångmusi-

ken, allt är så stort, så väldigt och jättelikt, att det visar en ren öster-

ländsk prakt, ja en tafla ur "Tusen och en natt." Det skall nog intres-

sera dig att liöra, hur det gick till på teatern sedan på qvällen. Tiden till-

låter mig blott att omnämna, det Pinafore är namnet på ett krigsskepp,

och pjesen spelades i det fria ombord på skeppet, som med naturlig stor-

lek låg i vattnet. Dä en flickkör närmade sig i en båt, som klöf den spe-

gelklara vattenytan, belyst af herrliga elektriska ljus, och den under

däcket till hälften gömda orkestern spelade upp, då önskade jag, Julia, att

du skulle varit närvarande. Som skeppet ej skulle användas mera i som-

mar, brändes det upp efter pjesens slut, och det, må du tro, blef en riktig

eldsvåda " in natura." För öfrigt har jag varit pä Boston teater, som har

den stösta scenen i Amerika, och såg Jules Vernes storartade " Micliael

Strogoff," med en hel musikkår till häst, på en gång inne på scenen, och

en tablå, föreställande ett slutadt fältslag med sårade och lik af menni-

skor och djur om hvarandra, något som jag kunde kalla rysligt skönt
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Apropos lik, så forslas menniskoma efter döden här uti likkistor, som se ut

som fiollådor. Hvad säger du om det ? På Globe teater, som är mycket
elegant med sitt purpur och guld, såg jag Rossi som Hamlet, och för min
del tyckte jag, att det fanns stycken, hvari Swartz öfverträffade Rossi,

men äfven tvärt om.

Söndagarne, som i Stockliolm utmärkte sig för nöje af allehanda slag,

äro här mycket stilla. Teatrarne äro då stängda, och kyrkorna, som anses

vara rätta samlingsplatserna för dagen, äro fyllda af menniskor. Dock
tillåtas högtidliga konserter fä ega rum, men då till programmet stundom
hör musik i den lätta operastilen, tycker jag det sker ett brott mot denna

helighet, som i så fall ej blir annat än skenhelighet. Ty lika gerna, som
jag har rätt att sitta i Common och lyssna och klappa händerna åt utfö-

randet af en lustig bit ur en glad komisk operett samt låta tanken flytta

sig till teaterscenen för att låta minnet der kalla fram lockande ocli

retande bilder, hvars inflytande på min känslofulla fantasi lätt kunde få

mig att draga på smilbandet och med tanken på två håll gifva ögat ett

stirrande och drömmande utseende och mig till ett löje för kringstående,

lika gerna kunde myndigheterna reglera sin föregifna pietet till ett begrän-

sadt medgifvande att pä rätta platsen eller i Thalias tempel få afhöra dessa

teaterhymner eller också utesluta dem ur söndagskonserten, allenast

det blefve konseqvens, i hvad som borde vara rätt. Nu slut för denna gån-

gen. Tusen helsningar till Tant Julie, Farbror Källström och Ekecrantz,

lilla Vattman med paraplyn och Lönnegren på Hvita Björn. Hur snart

öppnar Vattman sin korfi^abrik ? Glöm ej att prenumerera på Figaro för

nästa år. Jag lånar ut den tdl mina vänner, och de tycka alla mycket om
den. Jag läste med mycket intresse hans rättvisa ord om teaterchefen

Vestin i Stockholm. Stackars krämarsjäl, det svider väl in i själen pä
honom att få sanningar omtalade i tryck, men när han gör dumma bockar.

så är det naturligtvis förtjent. — Svenska Ti'ibunen medföljer. Skrif snart

till din tillgifna

Maria.

Carl Junker hade många sömnlösa nätter, förorsakadt af det pinande

bviUer, som en stark Cocliin-China-tupps galande gjorde i en närgränsande

trädgård. Slutligen blef han rasande, gick och uppsökte egarinnan och

beklagade sig. Hon tyckte, han intet hade att klaga på, som tupi^en bara

gol tre å fyra gånger på morgonen. "Men Oh qvinna," sade Junker, "om Ni

bara visste, hvad jag lider, medan jag väntar på, att han skaU börja gala."

ATT HaLLA LAMPGLAS FRRN ATT SPRICKA.

Lägg glaset i en kittel, fylld med vatten, blanda till litet koksalt, låt

blandningen koka väl öfver elden och låt den svalna långsamt. Glas,

behandladt på detta vis, spricker icke, äfven om det utsattes för mycket
plötslig temperaturförändring.
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Namn.
B S H varifrån

i Sverige.
Adress.

Larsson, Peter
J^ru " Mary
Barn " Ida

" Carl
Larsson, Christina
Larsson, Jchis

Larsson, Christina
Larsson, Maria
Larsson, Lovisa
Larsson, Mary
Lee, John
Lemander, Eric

J^rä " Nora (a)

Barn " Mabel
Lilly

Lenander, Fritz

Liedberg, Axel
Liedström, I. H.
Liljecrantz, Olof
Liljeman, Eva
LiljestnJm, N. I.

Lilja, L.

Lind, John
Fru " Carolina
Barn " John

" Anna
Lind, Anders
Fm " Augusta
Lindahl, Anders
Fru " Harriet
Barfi " Andrietta

" Albertina
Lindahl, Frans Rud.
Lindahl, Johan Th.
Fru " Alvina
Lindberg, F.

Lindberg, Anders
Fru " Maria
Sofi " Birger
Lindberg, Carl Aug.
Lindbergh, August

184:

1845

1824

1850

1858

1835
1829

1823

1836

1846

1849

1847

1849
1845

1860

1852

1880

1839

1855

1871

1873
1872

1875
1 881

1872

1872

1863

1872

1880

1871

1873
1866

1880

1864

1871

1873

1877

1880
1880

1881

1881

1S67

1881

Skåne

Kalmar lifn

Malmö län

Örebro
Husqvarna
Jönköping
Skåne
Stockholm
Vingåker

Sölvesborg
Venersborg
Stockholm
Stockholm

Malmö län

Trollhättan

Carlskrona

Stockholm

Göteborg
Göteborg
Göteborg

Vermland
Göteborg

Hydepark.

49 Hammond st.

28 Emerald st.

45 Chadwick st.

12 James st.

244 W. öthst., S. B.

47 Emerald st.

32 Sawyer st.

184 Kneeland st.

86 Kneeland st.

202 Hanover st.

18 Province Court.

7 Endicott st.

143 Lincoln st.

^l^aÄ^- Chelsea.

7 Province Court.

Cambridgeport.

26 Treinontst.,Cambpt.

1 10 W. 3d st, S. B.

45 Middle st., S. B.

7 Endicott st.

540 Albany st.

241 Harrison av.

51 W. 4th st., S. B.
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FESTTAL
hållet vid den glada Picnicken 8 Sejjf. 1881.

Hur mången svensk har ej från fosterniarken,

Om der det honom gått emot,

Liksom till räddning med Atlantic-arken

Så strandsatt här satt ned sin fot.

Kanske har en med suck och ängslig bäfvan
Med dyster blick sett tiden an
Och trott, att här är bättre lön för sträfvan,

Om han den hemma icke fann.

Måhända en af fåfänga hitdrifvits,

Med ungdomspulsen het och varm
Och trott, att guld i stora högar gifvits,

Om blott han sträckte ut sin arm.

Kanske att Amor sårat grymt ett hjerta.

Som, blödande med svåra qval,

Har ilat hit att kämpa bort sin smärta
Och göra pulsen lagom sval.

Men likaså kan icke gerna döljas

En sak, som en och hvar nog vet,

Att många säkert ofta hit förföljas

Af bara ren nyfikenhet.

Med ett af dessa skäl, hvar är dess like,

Uppfyllda bli här alla vrår

Med svenska byggen, kärnor af ett rike,

Som gro och växa år från år.

Den gamla, friska och fjellhöga Norden
Har skickat barn till fjerran trakt,

En koloni är re'n här verklig vorden.

Som vidgar mer och mer sin magt.

Om du i Boston tittar in i husen
Och klappar på från dörr till dörr.

Skall svenska språket ljuda ifrån tusen

Med samma sköna klang som förr.
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Är den ej Ijuf den känsla, som då bor der

I ditt af glädje fyllda bröst,

Om ensam främling kanske du dig tror här

Lik vissnadt blad i tidig höst ?

Du lyss, som vore det din moders tunga,

Som hviskar hopii och tröst och fröjd ;

Med glädje ta'r du lyran för att sjunga,

Och styrkt du andas glad och nöjd.

Hvarför din fröjd ? Jo lyss, han vill det säga,

Han hörde underliga ting :

"Att svenskarne likt syskon skulle aga

En vitaf vänskap kedjad ring."

"Att deras dagar fredligt skola flyta,

Sä lyckliga med ostörd ro.

Att sanning finns från djup till ärlig yta, v

Att frid och glädje hos dem bo."

"Att sämja skönt skall deras stolthet blifva,

Att fosterlandskärlek klappar varm.

Om ondt för rätt sä någon skulle gifva.

Han tuktad blir med enig harm."

"Om ofrivilligt likväl gift insmugits

Och fåfängt spejar sig omkring,

Der kan ej lyssnas, elak lögn, som ljugits,

Kan ej slå rot i vänners ring."

Ack vore sanning väl de sagda orden

Ack ja din sköna dröm, så öm.

Och verklighet din vackra gissning vorden!

Tyvärr är tanken — fåfäng dröm.

Du tror, att blommor sig till kransar binda

På tufvig mark af frosten kal.

Du tror, att du kan Sveas fana linda

Och värma hjertepulsen sval.

Höj vilsne ande då din blick ur gruset,

Höj blicken ofvan molnens rand ;

Hvad ser din blick, är det ej ljuset, ljuset.

Som längtar lätta tryckets band.
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Hvad vore lifvet, om ej kärlek funnes,

Det band, som knyter hjertan fast.

Ett ord min vän :
" om också kärlek vunnes,

Dess halt beror på tärningkast.

"

Om dii är hård, der måste likväl qväljas

En känsla varm, fast underlig

I barmen din, — ja der det måste dväljas

Ett godt, som kan förädla dig.

Med kamp inom dig sjelf, ifall på vägen,

Om bhcken spejar der i smyg.

Du ta'r en liten blomma, gladt förlägen

Och ser " Linneea" söt och blyg,

Jag säker är, att rodnad färgar kinden.

Att lilla blomman, ensam nyss

Och endast smekt af ljumma vestanvinden,

Af dig skaU få en första kyss.

Du är förrådd, din kyss just dig förråder,

Din känsla varm, fast underlig

I barmen din ; — du ser, att der dock råder

Ett godt, som vill förädla dig.

Är det ej hemmets fjell och sköna dalar

Och äng och skog med gran och ek.

Är det ej minnet, som med själen talar

Och fröjdfuUt ler med glädtig lek.

Låt sannings rätt och hjerta klappa lika,

Låt frid och endrägt bli en dygd
Och svär, att aldrig, aldrig vill du svika

Ditt fosterland och fädrens bygd.

£. W.
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Namn.
C! O H varifrån

i Sverige.
Adress.

Moberg, Anna Sofia

Modée, Julius
J^ru " Johanna
Barn " Theresia

" Julia
Modée, Leopold
Fru " Dora (a)

Barn " Sidney
" Fredrik
" Mabel
" Arthur

Modée, Vincent
Bru "

Modée, Abdon
Molin, Nils

" Maria (sysfer)

Molin, Charles
Bru " Augusta

" Charles
" Mariton
" Oscar

Mortensson, Charles
Månsson, August
Mårtensson, Nils
Bru " Nellie
Barn " Clara

Carl Vilh
Mårtensson, Nils
Möllegren, Anders
Bru " Emelie
Barn " Hilda

Axel
Alice

Möllegren, Johanna
Möllegren. Peter
Möller, Axel
Bru " Hilma
Son " Alexis
Möller, Maria (enka)

Barn " Anton
" Martin

1835

1879
1881

1838

1873 Jönköp. län

Kalmar

Kalmar

1857

1845

1876

1878
1 881

1843

1859
1834

1859

1876

1879

1850
1840

1874
1876

1879
1880

1881

1879
1880

1873

1871

1872

187:

Kalmar

Kalmar
Malmö

Motala

Halmstad
Stockholm
Helsingborg

Ystad
Helsingborg

Helsingborg
Malmö

Helsingborg

155 Richmond st.

583 Washingt. st.

Cor.Wash.& South sts,,

[Roslingdale.

^Btoteu? E.Canton st.

36 Kendall st.

2 Cross st., E.B.

144 Richmond st.

98 E. Brookline st.

8 Burke st.

5 Tremont Court.

92 Heath st.

Dale st., Roslingd.

762 Main st., Cambr.

999 Tremont st.
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NÅGOT OM HÅRET.

Om huf-^iidsvålen ej är sjuk, eller någon inflammation framkallar

mjell, fordra hufvud och hår ej mycket bråk för att hållas rent. Naturen

sjelf förser häi-et med en fet, glänsande olja. just afpassad för sitt ända-

mål, och ingen kemist har ännu kunnat efterapa densamma. Då bufvud-

svål och hår äro bemängda med dam, som med den naturliga oljan bilda

en tjock fettsmörja, måste denna aflägsnas, för att håret skall blifva rent.

Är det genom vårdslös glömska eller uraktlåtenhet för ymnigt ingrodt,

behöfs första gången kanske den fina kammens eljest skadliga medverkan.
— Skomakarepojken, som endast kammade sig livar julafton, kunde inte

begripa, hur folk hade tid att kamma sig livar dag, ty gjorde han det,

gingo hela dagarne åt endast för att snygga upp det lurfviga håret.

Se här det bästa sättet att sköta om håret. Vät håret med vatten, på
sommaren med kallt vatten, på vintern med ljumt, gnid in med tvål för

en minut, tvätta så bort tvålen med vatten och torka håret fullkomligt

med handduken. Dam, som hvarje dag lägger sig på hufvudet och utan

rengöring skulle med den från talgkörtlarne sig afsöndrande naturliga

oljan bilda en smöi-jig massa, som hårdnad gifver nijell, aflägsnas härmed,

och detta Jilla tillägg i toiletten blir snart med daglig vana ingalunda be-

svärligt. En hel hop hårtincturer, liårrenovatoi-s, m. m., finnas i handeln,

och de allra flesta af dem äro skadliga. Bland andra ådrager sig en viss

hårrenovator uppmärksamhet genom sina ögat fägnande egenskaper, gif-

vande håret både mörk färg och glänsande utseende, men det är en be-

dräglig dygd, ty ett blypreparat, som åstadkommer färgen, angriper så

småningom sjelfva hjernan och åstadkommer en långsam förgiftning.

En qviunohjerna, som undersöktes i Sverigie, gaf vid kemisk analys tydlig

reaktion på bly, hvilken mycket intressanta upptäckt just ådagalade, hvad

ofvan sades.

Att bruka olja, af hvad slag den vara må, är likaså oriktigt, ty jag

kan ej tvätta bort den vid min dagliga hårtvättning, utan den bildar med
vattnet ett slags liniment, som härsknar och ruttnar, bildande syror, som
fräta håret. Skall något användas, vare t. ex. kognak med litet glycerin

det bästa, ifall det appliceras i ringa mängd, sedan handduken torkat bort

vattnet ur håret. Glycerin härsknar lika gerna, hAarför, om det i ringa

mängd användes, måste borttvättas noggrannt hvarje morgon. Den ger

blott den fördelen, att den hjelper hårets liggande, och är inget behof der-

för nödigt, uteslutes det, och kognaken kan brukas som uppfriskande

medel.

Vanlig är jemmer öfver dålig hårväxt, men ovanlig är jemmer öfver

god och stark hårväxt. Sådan existerar dock, och det hos fnintimmer.

Ej så få bland dem ega större eller mindre fjun på läppen eller hakan. De
känna det, nypa i det, och försöka kanske att klippa bort det eller raka af

det, men resultatet, som blir en ymnigare skäggväxt, gör, att det måste

aflägsnas, såvida ej deras nöje består i behaget att ega denna kuriösa man-
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lighet. Men sålunda uttrustade qvinnor med mörka planer under näsan
beskyller den elaka satiren för att vara falska. Om man ser en mörk
qvinna med rikt hår och tydligt pudrad på läpp och haka med " lilly

white " eller dylikt, kan man vara säker på, att hon nyss rakat sig. Da-
mer, som raka sig, använda mycket puder. Rakningen, som istället

befordrar skäggväxten, har försökt ersättas af åtskilliga " depilatoria,"

som dock vanligen visa sig vara af föga nytta. Sammansatta merendels
af ett arsenikpreparat och kalkhydrat, eller bestående af det stinkande
" vätesvafladt svafvelcalcium," är deras enda effekt den, att d^ förstöra

håret intill huden, lemnande rötterna orörda.

Den i"ätta och enda metoden, — men darren ej mina damer, — är den
elektriska metoden. Sitt ned i en stol, var lugn som en filbunke och håll

i handen en svamp, som är i förbindelse med den negativa polen i ett elek-

triskt batteri. Operatören håller nålen, som står i förbindelse med den
positiva polen, och med en qvick rörelse sticker han den ned i hvarje cell

eller kapsel, sålunda förstörande roten. Hvar gång nålen rör skinnet,

åstadkommes en liten rysning, som kanske i)å en nervös patient framkal-

lar ett qvidande. Ej mera än ett eller högst två dussin hårstrån må förstö-

ras i en sittning af operatören, som ej får vara en fuskare. Ibland söka

qvinnor operera sig sjelfva. De hetta nålar i ljuslågan och försöka införa

dem i kapillärcellerna. Det vanliga residtatet är, att kolet, som sam-

lat sig på nålspetsen under upphettningen, inbäddar sig i epidermis och

läderhiiden, och ett slags tatuering blir följden. Andra åter bi-uka någon
syra, som lemna ärr efter sig, och med tänger ryckas håren äf^en ut.

Det är bedröfligt, att man måste finna sig vid alla dessa bedrägliga smör-

sorter, som förekomma i handeln, från temligen godt tjärnadt smör hela

skalan ned till en misstänksam fettkomposition af otvetydig vagnsmörja.

Och mjölken se'n, — hvilken skandal med denna vattenmixtur ! Gud
nåde den mjölkgumma, som i Stockholm säljer vattenblandad mjölk.

Polisen har der profvare till hands, färdig att rycka in, om så behöfs.

Hvarför är det ej likadant i Ameinka ?

Med lätthet kan man i det praktiska Amerika äfven i mörkret finna

gatornas namn, ty de äro målade på sjelfva gaslyktornas glas ; hvarför är

det ej likadant i Sverige ?

På ett bjudningskalas i Upsala råkade student X. ensam att represen-

tera mankönet, och sedan han en god stund under supén med grämelse
åsett den knappa vinutdelningen, hände det sig att stora taklampan af nå-

gon anledning slocknade. Värdinnan bad om ursäkt och skyndade efter

en annan lampa. Sittande med öfver ett dussin damer kring bordet i

mörkret, passade han på tillfället, grep vinkaraffinen qvick som tanken,

tog sig några stora, djupa klunkar och ställde den blixtsnabbt tillbaka

igen på bordet.
Men döm om allas förvåning och långa ansigten, då man vid den nya

lampan fann vinkaraffinen, nästan uttömd placerad midt uti plommonpud-
dingsfatet.
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D. R. V. G.
Ett rent vegetabiliskt läkemetlel för

-mi^ .^ o- s "2" IS -^i#-
ocÅ alla åkommor, förorsakade af dålig 711atsmältning.

Menniskokroppen är mycket lik en ångmaskin, som måste

smörjas, eller den skall genom fortsatt bruk bli oförmögen till

arbete. Det samma är förhållandet med menniskans kropps-

system, det måste skötas om med omsorg, eller det skall genom

fortsatt missbruk blifva sjukt. " Ett uns försigtighet är bättre

än ett helt skålpund botande medicin." Tillfälliga doser af

D. R. V. C. Magsyre, Njur och Lefverkur

skola förekomma sjukdom såväl som bota den.

D. R. V. G. är ej afförande eller direkt laxermedel, men det

reglerar inelfvorna till deras naturliga harmoni.

D. R. V. G. är ej en skamlig patentmedicin i form af medi-

cinsk bitters, utan en ärlig medicin, som tages 30 droppar i sen-

der, behaglig till smaken, rent vegetabilisk och lika oskadlig för

menniskokroppen, som mjölk för dibarnet. Fråga apotekarne,

tag ingen annan medicin än D. R. V. G. $1.00 pr flaska.

Ofvannämnda medicin är fullkomligt oskadlig för små barn;

ett par droppar sängdags hvarje natt skall hålla både gammal

och ung vid god helsa. Skicka frimärke för cirkulär, innehål-

lande bevis från personer från alla delar af landet.

D. R. V. G. Manufacturing Co.,

Egare,

814 Washington st., Boston, Mass.
P. S. Alla apotekare garantera, att vår medicin lemnar,

hvad den lofvar, eller pengar återlemnas.
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Lindewald, den glada gåspappan, som om somrarna låg och stekte

fläsket i Vaxholm och metade aborrar, hade alltid fysiken i fickan för att

på lediga stunder finna ut, hvad som var i olag med dynamiken. Vid ter-

minens början bjöd han vännerna på ett toddykalas, och då man frågade

efter theskedar för att röra om sockret med, och ej ens glasstafvar funnos

att tillgå på hans kemiska byrå, drog han på vanligt sätt på smilbandet

och kom fram med en gammal tarfiig tandborste, som— skaftet naturligt-

vis — han tyckte kunde tjenstgöra vid tillfället.

Baron H—n inädde superfint på sin plats på labbis. Hans fönster vette

just åt sjökrigsskolans lekgård, som just öfvertagits af en flickpension.

Det dröjde dock ej länge, innan det befanns bättre att hvitmåla hans fön-

ster. Ingen var på den tiden sä ökänd för sina serenader, som han, och

baron H. blef ganska bekant i polisen, der han ibland två gånger i veckan

bad om tillåtelse att hålla serenader, det täcka könet till ära. Bland annat

hade han en gång så beslutat, att en flicka skulle väckas med en serenad

på sin födelsedagsmorgon. Till den ändan stod han med sin qvartett j)å

slaget 12 utanför den huldas fönster, och "Klara stjerna" stämdes upp.

Han tycktes säll, då både himmelsk manna och jordisk nåd gafs honom
som vedergällning, det förra i form af ett gudomligt stjernfall, det sednare

ett fridfullt talgljus, glimmande i fönstret och mildt upplysande den

mörka natten. "Källan sprang ur jordens barm" hade just begynts, då

en mjölksurras skramlande flaskor sakta färdades förbi, ej aktgifvande

hans varnande '"vet hut," och en ruta öpi^nades, hvarur nyfiket den näp-

naste nattmössa, omsvepande rosentäcka flickekinder, tittade ut i den stilla

natten. Observeradt, tillslöts fönstret i hast med ett "Ussus då" i samma
ögonblick, som från vindskupan midt öfver gatan en vattenkannas hela

innehåll bokstafligen döpte bai'onen med hans nyköpta stormhatt. Då
han nu till på köpet märkte sin grofva bock, att han i stället för husets

dotter sjungit för kökspersonalen, vred han mustachen i förtviflan, mum-
lade förbannelser öfver dåligt lysande talgdankar, mjölksurror och iskallt

källvatten, gjorde höger om marsch och loraade snopen i väg hem.

En tjuf , som försett sig med ett värdefullt paket i en klädesbod, skulle

gå ut genom dörren, då han der mötte egaren, som just slutat ett samtal,

och, vändande sig till den, som han trodde, nye kunden, vänligt klappade

honom på axeln och sade :
" tackar så mycket, tackar så mycket, välkom-

men igen!" " Tack," blef svaret, "det skall jag visst göra det."

Tänk i Filipstad äro damerna nu så blyga, så de ej väga att säga

bordsändan, utan bordsslutet skall det heta.

Är det inte förfärligt?



SVENSK KALENDER I BOSTON.

TTsT".

83



84 SVENSK KALENDER I BOSTON.

Namn,



SVENSK KALENDER I BOSTON. 85

Namn.



86 SVENSK KALENDER I BOSTON.

Namn.



SVENSK KALENDER I BOSTON. 87

-^.



88 SVENSTC KALENDER I BOSTON.

O.

Namn.



är försedt med alla slags mediciner och varor, som höra till en första

klassens apoteksaffär. Onödigt är ett uppräknande af svenska medi-

ciner, då alla sädana finnas i friskt lager eller göras på beställning, men
följande egna pi'eparat torde nämnas :

Rhetiraatiskt liiiiment mot neuralgier, rheuviatism, svullnad, värk

och sveda.

Diarrhémixtur mot diarrlié, Cholera Morbus och knij) i magen.

Comi)Ouii(l Coiigli Syrup. Utmärkt medel mot Jiosta, förhylning,

heshet etc.

Coiic. Extract af Jamaica Giiiger mot hufvudvärk, dålig matsmält-

ning, kolik, nervös svaghet, Cholera Morhus etc.

Scandinavian Bitters. Gifver aptit, botar magsyra och sätter en

sjuk mage i godt skick.

Liverpills. Afförande blod och lefverpiller.

Tandpulver för att rensa, preservli-a och försköna tänderna med
och som, användt med Amykos hvarje dag, lemnar till resultat en frisk

mun och friska tänder.

Allmänt Lake- och Flusspläster

botar värk, svullnad, öppna sår och är utmärkt mot bölder. Detta goda

plåster är på alla apotek i Sverige allmänt bekant, dess receptformel

finnes tryckt, och det kunde försvara sin plats i Pharmacopea Suesica.

Inga puffar eller långa haranger äro behöfliga för att utskrika detsamma,

och hvad enfaldigt prat beträffar, att det göres bättre för hand eller

med maskin, är det ett löjligt effektsökeri, när som massans godhet

allenast beror på en noggrann mekanisk blandning, och någon kemisk

process deri icke ingår.

Amykos. 50 cents per flaska, omtaladt på annat ställe.

Kemiska imdersökningar

verkställas af

Eric Wretlind.
Svensk exam. apotekare i Boston.

1001 Tremont street



En framstående Professors tal.

Den utmärkte medicinske föreläsaren säger :

" Hvarje dag komma personer till mig, klagande öfver en

bruten helsa. Det vanliga svaret på mina frågor är alltid: "för

så vidt jag tror, hafva naturens lagar blifvit ringaktade, följakt-

ligen är blodet, lifsströmmen, orent, jag har magsyra, fel i hjerta,

lungor, lefver och njurar, följda af hufvudvärk, nervös svaghet

och andra åkommor, ofta med förlamning." FÖr att hålla mat-

smältningsorganen vid god helsa och styrka hafva jag och mina

vänner i yrket rekommmenderat

"Browns Iron Bitters."

De verka lugnt och mildt, lemna aldrig något obehag efter dess

effekt, stärka matsmältningsorganen och aflägsna säkert hvarje

symptom till sjuk helsa, matthet och svaghet. Intet läkemedel

i Östern säljes så ymnigt och gifver ett sådant godt resultat som

'^ IBro-^T^rins Iron lOitters,"

och det säljes hos alla apotekare. Låt inte öfvertala dig att

bruka något annat, emedan denna medicin innehåller ingen

alkohol och är det enda jernpreparat, som ej svärtar tänderna."

Detta är en värdefull rekommendation för en utmärkt medicin,

som du min läsare, då du blir sjuk, bör använda. — Sun.




