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přestoupím nyní na vlastní pádu

Spojených Států a to do Utah
kdež as první pozemky ve Spoje-

ných Státech se zavodňovaly
Když Mormoné na cestě své ze

státu Illinois do Utah ku Slanému

jezeru se nalézali a ve Fort Brid-ge- r

sc zastavili zrazováni byli z

tohoto úmyslu svého a velitel pe-

vnosti nabízel jim $500 za prvý
buši korný kterýž v poblíž Slané- -

jezera vypěstovat i se jím podaří

Výstrah jim dávaných však Členo-

vé výpravy nedbali a tak konečné"

24 července 1847 ku Slanému

jezeru dorazili a bezodkladné s

připravováním pudy započali

Byla to krušná práce neboť zem

byla úplně vyschlou a stvrdlou

takže pluhy se jím lámaly — leč

tím odstrašili se nedali Druhého

dne zahradili jeden potok tak aby
voda z břehu vystoupla a okolní

krajinu zaplavila načež teprvé do

orby se pustili Tímto spůsobem

podařilo se jim hned prvého roku

spracovatí 83 akry pudy a ještč
téhož roku zrostla prvá osada

mormonská na 2000 duší a ze

suché pouště kdež před tím úplné
ničeho se nerodilo úrodná kraji-

na učiněna Koku 1K50 čítalo
území Utah celkem 11380 oby-

vatelů a do dneška počet ten

zrostl na více jak 300000 při
čemž nesmí se zapomínat! že jeŠtč

pro několik set tisíc lidu místa

tam jest neboť doposud nalézá
se tam sta tisíc akrů pozemků jež
dosud zaujmuty nejsou a jichž
zavodnění 8 pomčrnč nepatrnou
jen výlohou docíliti se dá

Dle posledního censu nalézá se

v Utah již na 20000 íarem
se 2090 mílemi hlavních

kanálů 84888 mílemi menších

struh zavodňovacích při čemž na
každou íarmu průmřrem 27 akrů
zavodňovaného pozemku připadá
Cena akru průměrem odhadována

jest na $84 Některým Čtenářům

zdáti se budou farmy tyto pomčr-

nč malými leč nesmí zapomínati
Že na farmě zavodňované není

tolik pozemku zapotřeby jako na
farmě nezavodflované a že výtěžek
práce íarmera při tom zároveň
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pftdnost má pak Idahopítd Utah
itire lo tf jt to krajina celkem

doMid nová a že proto možno tam
také pozemky mnohem levněji í

zakoupili Někteří domnívají e

Že kdyby usadili c v Idaho
daleko od trhu by nu na!eati a

iiásb (Ikcni toho že plodiny své
nemohli by tak dobře zpenčžiti
jako to ku příkladu v Nebrasre
učiniti mohou Domněnka talo

jest ovšem chybnou a úplně
a ti kdož náhled po-

dobný mají mohou re nehybnosti
jeho přesvědčili nejlépe podívá
ním se na mapu Spojených Států
Učiníte-l- i tak shledáte že idaho
má mnohem blíže k přístavním
městům jako jest Portland Ore-Ko- n

a San Prancisco Cal že

blíže jest tudíž k moři než Kan-sa- s

Nebraska obě Dakoty neb

Iowa a následkem toho že dopra-
va pro vývoz levnější býtí musí

než ve státech zmíněných a ná-

sledkem toho že i farmer lepší
cenu za obilí své dostati může

Některým zdá se též že farmaření
nemůže se tam vyplácet! tak do
hře jako v Nebrasce a to k vůli

tomu poněvadž kukuřice tak
mnoho se tam nepěstuje Za to

však vypěstuje se v Idaho z je-

dnoho akru více pšenice než v

Nebrasce korný a tu přec každý
za pravdu mi dáti musí že pšeni-
ce mívá jednou tak vysokou cenu

jakáž za komu sc dostává Záro-veí- i

dlužno nezapomínali Že Ida-

ho má úrodu jistou každoročně

neboť sucho jest tam věcí nezná-

mou Když člověk koupí si tam

pozemek tu koupi zároveň s ním
i právo vodní Jestli kupuje se

pozemek od společnosti kteráž
vlastní pozemky i kanály zavo-dnova- cí

tu možno koupili farmu

za podmínek velice výhodných a

při velice malé první splátce tak

že možno si tam pomoci k domo-

vu mnohem lehčeji než ve státech

východních

Ti kteří by přesídlit! sc tam
chtěli neměli by dlouho odkládati
a pozemky co možno nejdříve si

zajistiti neboť jisto jest že cena

jejich stoupati bude právě tak

rychle jako v sousedním Utah se
to stalo Jak již v dřívějším do-

pise jsem uvedl daří se zde vše-

chno drobné obilí a ovoce zde vy-

pěstované jest lepší než v kterém-

koliv ze států východních Co

st týče zimy i té žádný se báti
nemusí nebol není zde tak zlou

jak by se někdo domníval Minu

lou zimu byla tam dle záznamů

povětrnostní úřadovny zima menší
než v Minesotě South Dakotě
Nebrasce a Kansas neboť nej-vět- ší

zima kteráž v Poise Idaho
zaznamenána byla obnášela 26

stupňů kdežto v St Paul Minn
obnáíel 41 stupeň v Yankton
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