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Jedete li do Mtaré vlasti noltě

zapamatovali že centujlcl a jich

kufry hned jo přiat&nf parolodí do

pravuI te yo železnici bczjtlatnř
až do rař-t- a Hremen ChceU-l- i

ob5 apořiti zbytečných vytlánf
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Všem paním
odporucuji užívali Trincrofo hořké TÍno

proll v5cm pohlavním nemocem Duka

zuji tímto celé veřejnoati o xdárncb
účincích Trincrsva hořkého Tinu která

mne JedinS uzdravilo z mi5 zdržené po

hlavní nenioce Jíž Jsem byla 33 tjfdnů

Blížena J17-I- jsem více lokařfi z kte-

rých mne ládný pomoci nemohl a tudíž

J se in léku rii'1'JI píeatala užívati a Jenom

pro chuC k jídlu brala Jsem si a béřo

Jefito čnatokráte dennS malou kkleoku
íioikeho vína kterým mnft nJen uh'h-cen- o

bylo alo neořekiívanS Jacni byla
přivedena k zcela novému životu Jsem

ochotna každému dle prúuí podrobučji
oaobnO odpovrdiu

Anna FcčíkovI
J7H DKT-- a at Chicago IU

Jo t rafik nastal Oa--l

U LQ l N THE WEST ~

jCMiC0O HOCH iVÍ!J3riCierTřii3řcALLiDTua WESTERN SETTLEItt

řt!la all aSAti It ancfwTn boi FhEtJMo jiHN liTI Ila Tl' M P—o iOH

ĚĚ

ML aaa-- k

ST£HkJfů
astr

Hm0 Qim'etMes

5= —

cm

'A

I t

4

--1

ví

i

-- j

3

t 'f

Zailala II U onntl v Boltovaíoh cnamkloh Bab Jinak obdrlíto Bii novy pakoy p v
k kť ry itoJI aa $00 aabo aaalate II t M objdolrkoa obdrtlut letluk al

Adrojtoi (

Northwestern Mfg Co
'

05 Washington 8t CHICAGO llť'

Hambursko-Am- er

státu neb smlouva neU závazek nijaký

učiněn aneb pozemek ocný sekreta J

rem vnitra postoupen ma Biai pieu-
-

ložit! mapu pozemku který má bft'
zavodněn kteráž vykazovatl bude spů

sob obmýšleného zavodněni Jež musl
alwo a a „

být poHtacitemym k npmemu zavoa- -

není a oplodnění onoho pozemku a

phspasobenl tčliož ku siovani oo- y-

čejných rolnických plodin a pian vy- -

kazovatl má lež zuroj voiy rj
bude používat! se k zavodňování a

sekretář vnitra může učinit! potřebné

onatFenf k reservování uozemkfl o'

a=D v —-- r-

a plán zavodňovaní nudě předložen

vSak taková reservace nebude mítl

platnosti Jestli mapa a plán zavodilo

vání nebudou schváleny

Každý stát který podle zákona to-

hoto smlouvu uzavře jest oprávněn

uzavřít! vScchny potíebné Bmlouvy

aby pozemky takové plodnými nělnitl

mohl a přiměl osadníky k osazení a

vzdělávání jich v souhlase s ustanove-

ním tohoto zákona vSak stát nemá

nifti práva pronajmout! nějaké takové

jiozemky aneb používatl rje neb zba--j

vit! se Jich Jakkoliv než učiněním

jich plodnými vzděláváním a osaze
i

ním

Jakmile který sUt poskytneposta- -

čitelný důkaz dle takových pravidel a

opatření jaké sekretář vnitra za ooure

„„ ! htri tirmkft íaoil zavocl- -

něny úrodnými učiněny a osazeny

skutečnými osadníky budou patenty

vydány státu aneb Jeho postoupe- n-

cum na tyto pozemky vzdělávané a

osazené vyhražeiřn víak Že takové

státy nesmí prodali neb podstoupit!
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