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Mtaví ae i te nice o zavodňování a
činí st pokuay tímto umělým spflso
bem nahradili půdě to čeho Jí ne-

besa nedopřejí avšak zdá ae mi !e

schopné k zavodnění půdy Jest v

poměru k veliké rozloze náhorních

rovin vody postrádajících velmi

málo toky v údolích slabé a půda

příliš písčitá nel aby připouštěla

stavby větších systémů uvolňova-
cích Pokud Jednotlivec sám řáP

pozemku avčho zavodnili si mhle

pak ovšem má zdar zajištěný ale

porovnáme-l- i rozlohu k zavodněni

schopnou a onou kterou zavoduiti

nelze jest rozdíl příliš velkým než

aby celý okres nazvati se mohl

'heaulifali and famous' jak v "New

Empire" čteme

Co e krajanů zde usazených lýče

jsou skoro vesměs v dobrém posta
vení a na mnoze nalezl jsem utěšený

blahobyt a skvčtajíci pokrok jenž
ale vydobyt jest dlouholetým strá

dáním a krvavými mozoly které

snad jinde byly by lepších přinesly

výsledků Mnozí stěžují si že rok

po roce pracujíce stále jen sk lámání

se dodělávají a rádi by odešli jiní

opět chválí si postavení své tvrdíce

že nikomu netřeba z krajiny té

utíkati Dovoluji si přidati k to-

mu dodatek: 'A nikomu také do

ní ntíkati"
Totéž plalí o okresu Dawes a

Sheridan kterýžto poslednější se-

verně od Itushville jest nejlepší as

částí krajiny pokud měl jsem příle
žitost poznali

Jihozápadní roh Jižní Dakoty

který dráha li & M přetíná jest

úpatím Černých vrchů a hodí se spí-

še k pastevnielví než k polafení
Jednotvárná kopčitá krajina a hor-

skými velikány v pozadí a lehkou

písčitou půdou táhne se pad dále

Wyomingem až k údolí řeky Chey

enne Snad dozná jedenkráte i tato

Část "nové říše'' též svého rozkvětu

ale že stalo by to ve emčru hospo

dářském to rozhodně popírám a ne-

uvěří tomu nikdo kdo třeba jenom
letem krajinu tu přehlédl Úzké

údolí a příkré svahy uzavírajících

je strání pokryly jsou do nedozírné

dálky houštinami keře pelyňkovité
ho zvaného "Sage bursh" který hu-

stě obrůstá každý kousek země kde

vůbeo něco uchytiti se mů£o Tu a

tam při potůčku nalézá se raneb a

několika akry zoranými Kde sage
bursh nechal místečko prázdné žele

nala se v době kdy skrz jsem cesto-

val nesměle řidká travička na kte-

rou již a otevřenou tlamou čekal

vychrtlý dobytek aby nasytil ní

vyhladovělý žaludek jakmile jí bu-

de moci uchytit mezi zuby

(Dokončení příště)
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pastvu poskytují Místa tato jsou
baf vétSÍ neb rnen&í Viděli Jsme

poldn4 místa v okresu Lávaní blíže
ftťhulenburífu a v okresu Washington

ml Neliwnvllle a Cat HprinKd V
nížinách Jpct pAda lern& alluvlalnf s

pískem urníSená a rde roste ta nejlepSÍ
bavlna dávající často více než H balí-

ku bavlny po akru Na výšinách se

klidí na dobré pudě f i 1 balík bavl-

ny po akru Stromy ovocné e daří
liw v pudě trochu s pískem umíšené

Kolem samého zálivu jest pruh
nížin jen nfkolik stop nad přílivem
vyvýftený prorvaný mělkými zátokami
daleko do země zasahujícími Trub
tento jest jako stůl rovný a porostlý
bujnou travou která poskytuje hojnou
pastvu dobytku a na níž jsou četné
dobytkářské ranche zřízené Befitě
na tomto pruhu padá hojně a v íaa
těchto desťu bývá krajina zaplavena
vodou K orbě 88 tento pruh valně
nehodit leč by se provedly vSude sto-

ky k odvedení přebytečné vody Čím
dále od zálivu tím jest puda sušší a

lépe bb krolnicení hodí Neileušíml

okresy Jsou ony Čechoslovany osazené
a sice Fayette Lavaca Austin Waah- -

nton lirazos liurleson Milam Iam

wciiennan uoiorauo Wllllamson a

ještě některé jiné s nimi sousedící
Ve všech těchto okresích jest ovšem

pfida všeho druhu jak shora udáno
však dobrá černá a červená půda pře
vládá

Vody Jest po celé východní části
státu hojnost a jest k dostání v hloub-

ce od 15 do 80 stop Voda jest celkem
dobrá není však tak studená jako na
severu a mnohem měkčí V někte

rých místech však jest voda značně

sírnatá a páchne širo vodíkem jako
ku př v liurleson Co v okolí Caldwell

lirazos Co v okolí Uryan Voda
tato však není nezdravá naopak má

mnohé léčivé vlastnosti i nichž hlav
ní jest že žene značně na průjem
Vody této možno použiti ku všem
účelům vyjma k propracovávání má
sla neb pod poněvadž pak tyto po

krmy páchnou sirovodíkem Když se
však voda nechá na slunci stát neb se

vaří po nějakou donu zápach ztratí
1'roto v těchto místech se používá
mnoho cisterem místo studní V Te-

xasu však mají nejvíce cisterny zříze-

né ve spůsobu velkých kádí nad zemí

neb tam není strachu že by v zimě

zamrzly Vodu do cisteren napustějí
obyčejně v zimě přes léto pak pouštějí
dešťovou vodu pryč z obavy že letní
voda působí zimnici V jižních čá
st átu v poblíží zálivu jest voda mělko
neb v hloubce od 14 do 20 stop jest
silná vrstva vodonosného písku v

němž jest voda jistá Zde netřeba
studní vrtati neb pouhé zaražení rou

ry se sítem na konci dolejším a pum
pou na hořejším dostačí

V Texasu se pěstují téměř všecky
rolnické plodiny Na severu se daří
obilí dobře a v okolí Fort Worth
Dullus Wichita Falls a na východ až

k Texarkaně pěstuje se mnoho pšeni
ce ječmene a ovsa dále na jih však
obilí ubývá a pěstuje ae více kukuřice
a bavlny V jižnt pak části se pěstu- -

e výhradně bavlna kukuřice a cukro
vá třtina V okresích kde jsou Ce- -

cho-Morav-ané usazeni pěstuje ae

sor téměř zdravé-h- o

dne avšak od té

doby kdy inal
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hn po víre nel 80 roků — nezasáh-

nul mne ani Jediný útek Jenl by byl
oktrnlité neustoupil tomuto léku
Manželka moj byla třcd naším
ťiatkem ehuravou po léta a měla

jistý přpdtidek proti Maticím pro-

středkům avšak jakmile začala olí
vati Ayer'a Pills zdraví její se vrá-

tilo
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HORKÉ VINO
kteréž lze dostati u velkoob-

chodní likémí firmy
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kde m více ptov4nf jijf valně fi

vyplárí 'ětovánt bavlny má vlak
til výhodu! k němu netřeba ládných

dfahýrb atrojo zvláítě pěstiijell tm

lim apftaíltfm jako ae iěatovávala
Iřfve a jak Jí doaiid mnozí Američané

a vlkkni čeruol! pěntujt
(Pokraovoí

Nofá fí4

liftb rděn nebeský leat dní ae

pilně bmoldil nel tu naM lemxkou

kolíčku jakl takl dohromady uplá
cal a tolikéž asi čau potřeboval pi
aatel brolurys "A Nevr Kmpíre" nel

i rotaáhlých puntin anámých pod
Jménem ''American Deaerť vytvo
il ráj utřeli a medem slynoucí Sa

mo se boa rozumí 2e ono Eldora- -
o počíná přesni tam kde počínají
pozemky dráhy II & M a přestává
opět přesně tam kde pozemky dráhy
té končí Pochybná cena podob-

ných oxnátnkových brolůr jest mi

sice dobře známa a vícekráte jsem se

očitě přesvědčil že dělají ee v nich

s (juartů buíle a i komáru velblou-

di neZ přece byl jsem zvědav po-

znali osobně pokud chvalozpěvy v

knížečce "A New Empire" obsažené

zakládají ae na pravdě Příležitost

naskytla ae mí k tomu právě nyní

kdy již téměř po celý měsío se touto

novou říší z místa na místo Jako

věčný Žid potloukám a t nedostatku
jiného zaměstnání srovnávám popis
se skutečností Doufám že výsled

ky tohoto porovnáoí byť ne pro
všechny toJ alespoň pro část? čte-

nářstva ''Pokroku Západu" nebudou

bez zajímavosti a dovoluji si je co

možná stručně podati
Klíčem k té nová pokladnici ná-

roda jest okres Box Butte v sevzáp
Nebrasce Soudíce dle klíče onoho

bychom neočekávali než netřeba se

ukvapovati v únudku a lépe dřivé se

přesvědčili a pak teprvé souditi

Celkem vzato jest půda sama v

okresu tom dosti dobrou a schopnou
k úspěšnému farmaření než rozdíly

jsou zde tak veliké a rychlé že nelze

dle jednoho vzorku posuzovati půdu

nejen jediné sekce ale ani onoho

akru s něhož byla vzata Viděl

jsem pozemek jednoho akru rozmě-

ru na němž nalézala se trojí podstat-
ně od sebe se lišící ornice Proto

však nikdo nemůže odsuzovali půdu

tu jako k farmaření neschopnou

Vyžadujeť zvláštního spůsobu obdě-lává-
ní

který zdá se výchoďanu na-

prosto nerationelním a špatným ve

skutečnosti jest ale jedinou zárukou

zdaru JJy! jsem až doposud toho

mínění že důkladné obdělání půdy

musí nezbytně v každém případu

býti užitečno a že není pozemku

jenž by se přeoral než změnil jsem
své přesvědčení seznav výaledky

hluboké podzimní orby a dokonalé-h- o

rozmělnčnf ornice proti ocěm

práce "fuserskó" jak jsem lo až do-

sud nazýval Hád uvěřil jsem kra-

janu jenž tvrdil mi že pouze hlubo-

kou orbou podzimní a důkladným
rozmělněním ornice na jaře přišel o

50 akrů pšenice Zde hlavním vo-

dítkem při práci rolnické musí býti
udržení co největšího množstvi

vlhkosti v zemi a jakési hutnosti

ornice která pečlivým obděláváním

stává ae příliš sypkou poresní a ná-

sledkem nedostatku vláhy úplně

neschopnou úrodu vydati Pfispů-sohe- oí

ae těmto poměrům a "nauče-

ni" ae hospodaření tak jak krajina a

půda tamní toho vyžaduje to jsou
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