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Pre-emption.

sättet,

hvarpâ
samt

regeringsland

frågor,

om oifentligt

lemland.

betalar landet inom 30
slutligen
månader;
Hvarje
enka. eller råknadt från slutet af de
familjeförsörjare,
ofvannämda måogift
person (manlig
eller qvinlig)
så- naderna.
Priset för sådant land är det
framt
de sistnämda
21 år samma som det ofvannämda.
äro öfver
Nybyggagamla, kunna när de antingen
äro eller ren kan under
betala
pre-emption-lagen
hafva förklarat
sin afsigt att blifva aLne- sitt land
när som helst inom den ofvan
rikanska
i enlighet! med na- föreskrifna
medborgare
tiden efter att ha bott på laninlemna. ansökning på det
turalisationslagen
ifråga. i sex månaders tid.
Man år
hvilket som helst utbjudet
eller icke ut- ålagd att bevisa med sitt
och tvånne
eget
bjudet land eller ouppmätt land, hvartill
vittnens intyg att man har bott på landet
indianer-nas rått har blifvit
upphåfd, och den i lagen föreskrifna
tid och att deni
köpa ej mer än 160 acres under pre-empareal år uppodlachatt
lag föreskrifna
tion-lag: n. Efter att hafva bosatt sig på man har
bygt ett hus på detsamma och
”utbjudet land skola vederbörande
inlematt lageni
öfriga afseenden år upyfyld.
na sin såkallade
Statement
“Declziratory
Man kan äfven om man så finner för
godt,
i det di- inom den tid som år ofvan
på U. S. landkontor
(förklaring)
bestämd för
strikt
inom hvilket
landet ligger inom 30
betalning af landet, förändra sin ansökan
kostar $2, och inom ett år till “homestead”
dagar, hvilket
och skall då tiden, som
efter den tid då landet
bebygdes, måste man har bott på landet under
pre-empbevis framsättas
för att samma stycke
räknas tillgodo under
tion-lagen
“homeland har varit bebodt den föreskrifna. tiom så önskas.
stead-lagen,
Person som
den.
Landet betalas
sedan med $125 öfverger sitt eget land för att taga. i bepr. acre o n det ligger utom jernvägarnes
allmänt-land
inom samma stat
sittning
landområde och med. 352.50om det
eller territorium,
ligger
eller som redan eger öfinom desamma.,
Då landct år
ver 320 acres land. år
uppmätt,
att
ej berättigad
men ej ännu af regeringen
för begagna sig af de fördelar
utbjudet
som pre-empförsäljning, måste sökanden inlemna sin tion-lagen
Man kan ej sälja
erbjuder.
första. ansökan (Declaratory
sådant land till annan person förrän de i
Statement)
inom,3 månader från denitid
då landet
lagen föreskrifna
vilkoren blifvit
Lippfyly börjar afbetalas och nödiga
bevis-(propf)
dn, men. man kan
sälja sin rått och de
och betalning
göras inom loppet af 33
some blifvit
förbättringar
gjorda, då lanmånader efter
det återfaller
samma. dagÃi Bosättning
och köparen
tillregeringen
är det första- som bör? göras på land som
det som nytt land.
upptar
Man kan ej
under
tag-es
Då man j begagna
pre-emption-lagen.
sig af sin pre-emption-râitt
mer _
har bosatt sig på uppmätt
land, fordras vån en gång.
Innan” betalning
för preaf nybyggaren.
att han inom 3 månader Femption-land
måste skriftlig
kangöras
från den tid då allmänna
landkontoret
“
I anmodan derom inlemnas till
registratnrn
inom
distriktet
en godkänd
mottagit
för Förenta Staternas
som
landkontor,
karta öfver det township,
der; landet är ålagd att uppsatta
på väg-f
sagdaansökan
inlemnar
sin första ansökan; anbeläget,
gen i sitt kontor och är han äfven ålagd
skaifar Vittnen rörande
och l att
sinbosättning,
tillse att sagda ansökan införes i den

r

_g_
tidning som utgifves närmast landet i fråga minst 30 dagar före betalningstiden.
,Samma gäller äfven om homestead-land.
Homestead.
enka, eller ogift
Hvarje familjefader,
man eller qvinna öfver 21 års ålder, som
sin afsigt att
är eller förklarat
antingen
är
. vilja blifva amerikansk
-medborgare,
att upptaga 160 acres, “eller ett
berättigad
Den sömindre antal, under denna lag.
kande måste under ed intyga att han är
eller öfver 21 år
familjefader
antingen
medborgare, eller
gammal, är amerikansk
sin afsigt att blifva det, och
har förklarat
att landet upptages
för hans eget bruk
och uppodoch för verklig
bebyggning
dessutom betala den
ling, och måstehan
summan jemte sporti lagen föreskrifna
hvilka
ler när landet tages i besittning,
äro följande:
är $10 inom landgränsen
Betalningen
för samma
för 160 acres, kommissionen
är 5,38och för 8” acres hälften af ofvanär
Utom
nämda
landgränsen
belopp.
kostnaden för 160 acres 310, kommissioför
80
nen 3134,och 1 samma proportion
“
u
.
eller 40 acres.
utblifvit
Då dessa vilkor
uppfylda,
sitt qvitto i duplicater,
ställer “Receivern”
hvaraf det ena, jemte vitnesmålen och den
första ansökan, sändes till Washington.
och det andra tillställes
personen i fråga,
införes ilandkontorets
och upptagelsen
Efter att hafva troget uppfyllt
böcker.
och odling af
bosättning
lagen rörande
landet under en tid af 5 år, efter den tid,
eller 2 år derefter, måste “final proof,inlemnas, och om allt då är tillfredsställanså
de för embetsmännen pålandkontoret,
som blef
måste den del af kommissionen,
betalas.
då landet I upptogs,
obetald
nu sitt intyg, ett
utfärdar
“Receiverm”
till det
slags köpebref, som är grunden
som kan väntas från
köpebref
verkliga
om ett eller två års förlopp.
Washington
Hvar och en som önskar att “prove up
till
(betala för sitt land) må inlemna
notis om sin
en skriftlig
“Registratorm”
på landet och
afsigt, jemte beskrifning
af hvilka
fakta
namnen på .4 vittnen
af
rörande
landet, stadig bobebyggelse
m. m. kan stadfastas.
sättning,
odling
Denna notis skall vara åtföljd at en penstor nog att betäcka utgifningesumma
terna förannonsering,som
“Registratord”
är ålagd att göra i 30 dagar (5 gånger) i
at honom.
som bestämmes
en tidning,
Denna notis skall äfven uppslås i Förenta
staternas landkontor.
“Final proof kan

ej göras förrän 5 år efter den tid då första
ansökan
skedde. - Den sökande måste
infinna
äfven
i landsig *personligen
kontoret
med sina vittnen
och der aflägga ed och de intyg som fordras, eller
ock, om i följd af afstånd eller sjukdomsfall, det skulle vara förenadt
medvstora
att personligen
besöka landsvårigheter
kan vitnesbörd
kontoret,
añäggals inför
distriktsdomaren
inom det county, stat
eller
territorium
inom
och
distrikt
landet är beläget.
hvilket
Om en person
dör innan “final
blifvit
proof
gjorda,
;tro de närmaste arfvingarne
berättigade
att
fullborda
kontraktet
och ,erhålla
efter förloppet
af
köpebref
på landet
den föreskrifna
tid, och efter att hafva
inlemnat
de nödiga intyg.
I händelse
att begge föräldrarne
dö, efterlemnande
för
barn, kan. landetsåljas
omyndiga
kontant
till förmån för barnen och erhåller då köparen fasta på landet.
Föraf homestead-land
förrän
sälsäljning
“
jaren sjelf har -fastebref på samma, godDå
“final
kännes ej.
proofminlemnas*
måste ed añäggas att ingen del af landet
eller
är försåld
utom
bortkontrakterad,
skola
för bruk af kyrka,
kyrkogård,
eller vågrätt
för jernbana.
Homestead- ,
men i sådant
land_ kunna
öfvergifvas,
fall
återfaller
landet
till
regeringen;
i
Om man ej önskar att bo qvar på landet,
kan detsamma
man
efter
att
inköpas
bebott det i sex månader,
på samma
sätt som pre-emption-land.
De som göra
ansökan om land under homestead-lagen
måste fiytta på och taga sagda land i beinom sex månader efter sagda
sittning
ansökan blifvit
inlemnad.
Lagen tillåter
endast .en person att begagna sig af de
som homestead-lagen
fördelar
erbjuder
.
en gång.
,
Hvarje person, som har tjent i Förenta
armé eller ñotta, för en tid af
staternas
v
ej mindre än 90 dagar, under det sista
och har fått afsked med
inbördeskriget
heder och fÖPbllfVlt regeringen
trogen.
kan taga “homestead
och den tid, som
5 år,
från
de
han tjent, blir frånräknad
som han annars skulle nödgas att bebo
dock måste han bebo och odla
landet,
sitt
land
minst ett år äfven om han
har varit soldat i 5 år. Afven en soldatss
om hon är död, eller omgift,
enka,
de omyn
elleâg
arne
om sådana
ige arfvin
finnas), kunna igenoiâsina
och om soldaupptaga en *thomesteadf
skall hela tiden som
tendogitjensten,
de
han var inskriiven
för, frånräknas
års bosättning
som erfordras
enligt
f)agen.

(förmyndare

___,3 __
- Om intet arbete (plöjning
af minst 5
Soldater och sjömän från ofvannämde
an- , acres) har blifvit utfördt under tiden af ett
krig, kunna. äfven inlemna sin första
de år efter att land blifvit
upptaget under
sökan genom ett ombud, efter hvilket
sitt denna lag, kan eganderätten bestridas.. och
tid att fullborda
ega 6 månaders
Den sista ansökan måste om det blir tillfnllo bevist mister landtaga“homesteadP
Således kan en person, ren sin rätt till detsamma.
ske personligen.
som varit soldat, försäkra sig om ett visst
Land, som förvärfvats under denna lag,
stycke land genom att sända en fullmakt
kan under inga omständigheter
försåljas
kopia af sin “Disjemte en attesterad
för skulder ådragna, förrän lan dtagaren ifått
(afsked), till en vederhaftig percharge
fasta på detsamma.
son, som kan göra ansökan på det utsedda
landet i hans namn.
Tnree-claims.

i

kan ej mer
Under trådplanterings-lagen
i hvarje sektion,
än 160 acres upptagas
som måste vara alldeles fri från skog, och
än en
ingen .person kan upptaga mer
under denna lag.
Ansöknings“claim”
“homevilkoren äro de samma, som under
Kostnaden
stead-“ eller preemption-lagen.
i landkontoret
år, för 160 eller öfver 80
och
$4 då
acres, $14 då ansökan göres
“final proof
göres. Den sökande måste
afgifva ett intyg under ed att landet i fråga
sker för att
är skoglöst; att upptagningen
plantera skog och uteslutande till hans egen
nytta och fördel; att ansökning har blifvit
gjord i god tro och icke på grund af spekulation, eller direkt, eller indirekt till föratt det är den
del_för någon annanperson;
sökandes afsigt, att behålla och odla landet
och att Lippfylla de i lagen föreskrifna vil»
kor, och att han eller hon ej förut tagit
Den
land under trädplanterings-lagen.
person som upptager 3/4 sektion, måste tillse, atö acres af samma plöjas under det
första året och 5 acres under det andra. De
första året, måste
5 acres som plöjdesdet
insås med något sådesslag eller rotfrukter
med träd
det andra året, och planteras
(växande träd eller telningar, ej frön), det
tredje året. De 5 acres, som plöjdes det
andra året, måste insås det tredje och planEfter 8 års förteras med ,träd det fjerde.
lopp och senast inom 5 år derefter, måste
man med tvenne vitnen- bevisa, att mani
minst 8 *år-har odlat landet och planterat
antal acres med träd och
deterforderliga
att minst 675 lefvande och friska träd ñnnas på hvarje acre.
Om trådplanterin gen år endast 80 acres,
fordras endast hälften af ofvannämde arbete; och om endast 40 acres eller mindre,
en fjerdedel.
anses- ej för skog och tagas ej
Fruktträn
v i lJetraktning.
v Det är icke nödvändigt
att de 10 acres
skola vara i ett stycke. _

i
r Anmärkningar.
En person kan ej på samma gång taga
Deroch preemption-land.
“homesteadf”
emot kan han på s mina gång taga en af
En. person
de förra och en tråd-“clainr”
kan taga en preemption- och en trädoch efter att ha erhållit fasta på
“claimf”
kan han taga “homepreemption-landet,
“
stead
(eller han kan taga “homestea
för sitt
(eller han kan byta om och betala
och sedan taga preemption),
“homestead”
och således försäkra sig om 480 acres.
att settlaren bor långt från
och önskar att betala sitt
kan han låta sina vitt- r
pre-emption-land,
inför en Notarius
nen aflägga vitnesmål
så kan han äfven
inom
distriktet,
Publicus
sjelf, om han så önskar det, añägga sitt
of the
inför »en “Clerk
eget vitnesmål
och dessa intyg kan han sedan,
Courtf
insända till p
jemte de nödiga penningame,
eller “Receiverf”
landkontorets “Register”
eller till annan pålitlig
person,isom kan
och
och penningarne
framföra
intygen
Certificate
och
på
qvittering
mottaga

I händelse
landkontoret

landet.

Undertecknade hafva

i
geomsorgsfullt
landlautdragur

ofvzmstående
garne; och funnit dem rigtiga.

nomlåst

HORACE

AUSIIN.

THosyM.

PUGH,

Register.
Recezver.

Till

allmänheten,

Vid afslutandet af den första säsongens
arbete på ett nytt arbetsfält, i hvilket
den
är så högeli_,skandinaviska
befolkningen
anser jag det vara min
gen intresserad,
att lemna en kort framställning
af
_pligt
hvad
har utemigrationsdepartementet
rättat
i de sista sju månaderna.
Då
undertecknad i våras utnämdes till “cominissioner of emigration
vid St. Paul
85 Manitoba-banan
Minneapolis
(linien
genom Red River-dalen) och sistlidne Juni tillträdde
platsen, fans det ingen som
hvarken hoppades eller väntade mera än
att under denna säsong förberedelserna
skulle göras eller grunden läggas till det
framtida
aroetet.
De skandinaviske
redaktörernas
utflykt, hvarom
fullständiga
och vâtlskrifna berättelser genomgingo hela
den skandinaviska
pressen och lästes af
150,000 personer-, hade till följd ett allmänt begär efter mera detaljerade
uppom “Det Nya Nordvestern.”
lysningar
Detta kontors mål har gått ut på att gifva
sådana underrättelser,
grundade på persåväl som på uppsomliga iaktagelscr
berättelser af folk som redan
gifteroch
äro bosattai
dalen och som derför böra
anses såsom kompetenta
vittnen.
Begä-ret efter pamfietter, kartor och cirkulärer
har varit så. öfver all förväntan
stort, ,att
mitt förråd af detta slags saker ofta var
innan de nya upplagorna
uttömdt,
hafva
blifvit
färdiga, och detta får vara min ursäkt hos dem, som efter att hafva skrifvit
efter sådan-a. böcker, ibletnd fått våtntapå
dem. Nu skola dock ej sådana dröjsmål
skördeberåittelser och
uppstå, ty pamfletter,
“Red River-dalen Illustrerad”
äro nu best-älda i partier af-30,000 åt gängen.
Det kan ej vara ur vägen att nämna att
emigrationsdepartementets
afsigt helt enkelt är att gifva noggranna
och sanningsom Red-River dalen
enliga underrättelser
och “Det Nya Nordvesternf”
och om det

lyckas oss att gifva sådana upplysningar,
som sätta tänkande man i stånd att bilda
sig en förestalling om hvar de skola vända
sig för att ñnna nya och stadiga hem för sig
och sina efterkommande i “Det Nya Nordvestern, ar vårt ändamål vunnet.
omtala att
Jag kan med tilfredsställelse
stora, nya och loeqväma stationshus i höst
äro uppförda vid Argyle
och Stephen i
Marshall county och vid Kennedy i Kittson
county.
» Öfver 100 skandinaviska
familjer hafva
nedsatt sig i trakten af XVarren, antagligen
100 hafva tagit
land omkring
Stephen,
ungefär samma antal vid Hallock och cirka
50 vid Kennedy.
kan
Regeringsland
annu fås på rimligt
afstånd från dessa nya
stationer.
.lag emottager med fornöjelse uppgift på
nanm och adress på sådana personer. som
man tror intressera sig för förhållandena
och en hvar inbjuda-s på det vanligaste
att insända sina vänners
och bekantas
adress. Trycksaker sändas då utan uppskof
portofritt.
Folk som väntar slâigtingar och bekanta
under den kommzmde säsongen och i synnerhet sådana, som man tror skulle-vilja
söka sig ett nytt hem i Red Riverdalen och
“Det Nya Nordvestern”
i stället för att
försörja »sig af ett osäkert dagsarbete i de
stora städerna, gör dem en verklig tjenst
genom att sända mig deras nanm och
adress i det gamla landet.
Jag skalldå
strax skicka dem våra pamñetter och kartor.
Med djup tacksamhet för den goda vilja,
den tillit och det understöd, som har kommit mig till del under utöfvandet af mina
ansvarsfulla pligter, tecknar jag mig,

Högaktningsthllt.
A.

E.

JOHJVSOJV,
Cam. of Emøgrafiøn,

St. P.,
a M. R. a., st.. Paul, Minn.
M.

