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Turinu opět tardinskou vláduGenerál Suvorov ua tnuv avatxwua)'

na spisy které měl předložiti ge-

nerálovi Jednou se mu tato ne-

hoda stala s listinou kterou měli

poslati do Petrohradu

Správce se omouvat: "Nejsem
tím vinen vaše prevoschoditel
stvo nýbrž ta vaše Etna!'

mu ruku Vstal políbiv podanou
mu pravici a zvolal: "Kdo jest
nyní proti mně?! Matuška hosu-daryn- č

sama mě opět pozdvihla!"
Téhož dne byla pořádána projížď-
ka v člunech po jezeře v Carském
Selu Suvarovu dostalo se cti

veslovati na člune carevay Kate-

řiny Když se pak přiblížili ku

břehu vyskočil Suvorov tak od- -

KDYŽ
následkem těžké práce aneb průvanu
jsme na celém těle jako ztrnutí neza- -

pomtfime že proti

rztiolilosti idtLTÍ
cení ničeho lepšího než

St Jacob's Oel

Přišedší z Neapolska francouzské

vojsko pod Macdonaldem který
se chtěl na severu spojiti s Mo- -

reauem porazil ve třídenní bitvě
nad Trebií a nové vojsko pod
Joubertem u Novi a za tři měsí
ce odOal Francouzům všecka mě-ts- a

a pevnosti v horní Itálii

Když jako vítěz blížil se s voj
skem svým k Turinu plišel mu
vstříc dřívější královský správce
města hrabě Saint-Andr- é muž

úctyhodný šedovlasý a zkuše-

nostmi bohatý Suvorov když
se setkali řekl mu: "Poddávám
se vám to jest buďte mým men-

torem! Ukažte mi Itálii tu půdu
slávy ze dvou tisíců let kde po-

tomci musí kráčeti po věčaě ne-

smazatelných stopách svých hrdin-

ských předků Vidím šestnáct
milionů obyvatelů mezi sebou ro-

zervaných různými zákony oby
čeji a zakořeněnou záští národní
Staniž se mezi nimi politická jed-

nota!" Hrabě Saint-Andr- é ne

mohl se dlouho probrati z pře-

kvapení touto řečí Konečně

pravil: "Po všem co jsem slyšel

nyní jsem vaším robem! Rozka-

zujte mi veliký muži!" Starý
hrabě si docela jinak představoval
velikého generála Stali se přá-

teli dobře si porozuměli a spo-

lečně osnovali dalekosáhlé plány
Jako později Bluecher a Wran-ge- l

tak ani Suvorov nebyl příte-
lem theorií a učenosti a nenáviděl

pisaření V Pavii byl pozván

aby navštívil universtní knihovnu

Odřekl vymlouvaje se na nedo-

statek času Pak se obrátil ke

správci své vojenské kanceláře a

řekl: "Jdi aspoB ty a podívej se

na to skladiště makulatury Kolik

milionů hus musilo dáti své brky
jaký okeán inkoustu musel se roz-

liti aby to co bylo dříve bílé

udělalo se černým Ale řekni

jim že Suvorov ve Varšavě ne-

učinil to co Ornar v Alexandrii

Nespálil jsem knihovnu nýbrž
jako znak vítězstvi odkázal jsem
ji své vlasti''
Pochlebníků a patolízalů ne-

mohl Suvorov strpěti před sebou

každé pochlebenství bylo mu
S tím souvisí také

jeho nenávist ku všem zrcadlům

Všude kam přišel uklidili je z

pokoje na plesích k vůli němu je
zastírali

Když jednou se přátelé jeho
přeli o věku dvou generálů z

nichž jeden byl čtyřicátník a dru

hý padesátník tvrdil Suvorov Že

čtyřicátník jemu dobře známý
test starší než onen "A zcela

správně!" pravil Suvorov "Ne-

boť onen padesátník většinu své
ho života prospal ale tento pra-

coval ve službě ve dně i v noci

Správně počítáno jest čtyřicátník
skoro dvakrát starší než padesát
nik"- -

"Podle vašeho počtu gener-
ále' odpověděl mu markýz Cha- -

steler "bylo ty vám nyní daleko

nad sto let" Suvorov zacpal si

uši a utíkal ze společnosti
Ještě více než pochlebenství

nenáviděl prázdných slov a frází

Jistý úředník diplomatického sbo
ru měl neštěstí že velmi často
užíval frází: "Nevím — nedove

du říci — myslím --— možná' —

zdá se mi" kterými dovedl gene
rála rozzlobiti na nejvyšší míru

Když tak těmito frázemi házel

kdysi v jeho pokoji dai generál
zotvírati všechna okna a pokoj
vykouřili jalovcem aby si vzduch
očistil od těch proklatých "ne-

vím'' Ale jindy měl zase velikou

práci s generálem Devolantem

Holanďanem který rozhedně ne
chtěl vysloviti fráze "to vím" o

věcech které mu nebyly úplně a

určitě známy Jeho spor o tuto
věc dospěl tak daleko že Dcvo-lan- t

jako host generálův nechal

oběda vyskočil oknem 03 ulicí

utíkal do svého bytu Suvorov

zí nícn Dohodí! ho sssíři! sč s
ním a řekl: "Teď teprve vidím

proč Filipova Španělská tak zv

"nepřemožitelná armáda" nemohla

nic poříditi proti tak tvrdohlavé
mu a pevnému národu jako jsou
Holanďané I náš Petr Veliký
toho pocítil'
Jest neuvčřitelno že člověk

který byl zvyklý každého jitra se

pelévati studenou vodou nebo z

parní lázni skočiti do Studené

vody nebo do sněhu - - člověk

který nikdy nenssil kožichu ani

jiného teplého oděvu nýbrž jen
uniformu a za mrazů svůj starý
odřený po svém otci zděděný
plášť — roobl ve svém pokoji
snésti úžasné horko ve kterém

kapři jiným pot s čela V tom

byl Suvorov podoben ruským mu
žíkům s jejich chatami

Zvláště správce jeho vojenské
kanceláře mnoho zkoušel v jeho

pařeništi Často mu stékal pot

Vypravujti fttfpáo Heran

'Chcete mé poznati? Naže!

Králové mS oslavovali vo-

jáci mi milovali moji přátelé se

mi obdivovali a nepřátelé mne

proklínali U dvora se mi smáli

Často jsem býval u dvora nikoli

jako dvořan ale jako Aesop jako
Lafontaine v žertu t v hovoru!

mluvil jsem pravdu jako onen

šprýmař Balakirev který bavil

Petra Velikého a stal se dobro-

dincem Ruska tak i já jsem často

jiným zkřivil tvář a ústa smíchem

a provedl mnoho rozpustilých
žertů Kokrhal jsem po kohoutu

budil jsem ospalé a smiřoval za-

rputilé nepřátele vlasti Kdybych

byl Caesarem snažil bych se do-sf- ci

jeho ctnosti a Šlechetnosti

jebo duše ale vždycky bych se

chránil jebe nectností"
Tak se představil v přátelském

kroužku národní hrdina otec a

miláček vojska a budovatel veliké

moci ruské hrabě Alexandr ič

Suvorov-Rirpnick- ý které-

ho oslavuje národ ruský a který

žije v paměti národa v tisícerých
zkazkách a povedených žertech i

prazvláštních kouscích jež nu
časem zjednaly pověst podivína

Když roku 1768 velel armádě v

Polsku a dobyl útokem Krakova

někteří jeho důstojníci vítězstvím

zpiti prohráli značnou část peněz
náležejících koruně Suvorov
zvěděv o tom jal se křičeti běhal
z pokoje do pokoje a volal

"Stráž! stráž! lupiči!" Pak ode-Š- el

ke hlavní stráži a odevzdal

důstojníkovi stráže svou šavli

ika: "Suvorov pro ukradené ko

runní peníze vzat budiž pod stráž!"
A hned psal do Pitěru (Petrohra
du) aby se jeho jmění zaručilo

koruně poněvadž jest vinen a

odpovědný za ničemníky na kte
fté nedal dosti pozor Cařice

však dala deíraudované peníze
nahraditi a dopsala mu: "Poklad-

na jest plna!" Načež on opět
svou šavlí se opásal
Ve druhé rusko-tureck- é válce

spolu s Potemkinem a s rakou

ským generálem Laudonem a s

princem Koburgem dobyl skvělé

ho vítězství u Kinburna Fokšan
: a u Rimnika což mu zjednalo
dvojí titul hraběcí ruský a ra

kouský
r Na začátku této války potřebo-

val Suvorov aby velice opatrný
princ Koburský s ním společně
udeřil na nepřítele Ten se ale

dlouho rozpakoval Suvorov te

dy vrhl se bez něho proti větší
'

: síle" nepřátelské Zvítězil byl
však raněn a to blízko konce pá
teře Právě si dal obvazovati rá

nu když mu ohlásili návštěvu

princovu který mu přišel gratu
lovali k vítězství

"Počkej! pravil Suvorov k

íelčarovi "Jak daleko jest od

nás princ?'
: "Sto krokft" odpověděli ma
" -- "Kolik teď?"
'"Už jen tři kroky"
"Tak teď přilož náplast!' křikl

na íelčara a obrátil se ohnutým
zadkem právě proti vchodu do
stanu

"Mlj generále" pravil pak k

'ustrnulému princi "odpusťte že

mě právě v takovéto posici nalé-

záte Starému vojáku nebudete
to pokládati za zlé!

"

- Brzy potom také pěkně vypla
til Potemkina který se mu často
nabízel aby ho pozval k obědu

Konečně se dal Suvorov pohnouti
a pozval Potemkina d četnou spo- -

lečností šlechtickou v

Dav si zavolati slovutného ku

chaře a hoteliéra Matonéa poru
čil mu aby připravil nejskvostnější
oběd a peněz aby nešetřil Zá

t roven však rozkázal svému kuchaři
Miškovi aby pro něho samotného

ostrojil dvě postní jídla Pokrmy
při hostině byly tak vybrané že

se sám marnivý Potemkin divil
„Ale Suvorov neokusil z nicb niče

ho vymlouvaje se na půst snědl
-- své dva pokrmy a bavil se se spo
lečností Když mu druhého dne
"maitre ďhotel" přinesl účet vy

hazující nčkclik tisíc rubla na-tps- ai

aa něm 'Suvorov krátce:
"Ničeho jsem nejedl!'' a odkázal
Jfatonéa na knížete Potemkina

který chtě nechtě musel účet vy-

rovnali načež si oddechl řka:
-- "Suvorov mi přišel draho!"

Brzy po tomto drahém žertu
- shledal Suvorov že jméno jebo
aanalezí se již v seznamu gene
írálů kteří jsou t aktivní službě

To jej velice rozčililo

Potemkin - na jebo interpellaci

pokrčil rameny Suvorov oka-

mžití odjel do Pitěni Při audi- -

(tnlnSíl a nfnA rařiri na um— —— - — ——cm jwiww r
a setrval v té posici pokud ho

Jíateřina sama aezdvihla podavši

p
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1$

Výlety pro hledající sobě

domoTy

V první a třetf úterý v květnu

červnu Červenci a srpnu Missouri

Pacific dráha prodávati bude líst-

ky Železniční na cestu tam i zpět
za ceny velmi nízké do Kaosas

Arkansas Oklahonia Indián Ter-ritor- y

a do některých míst na jihu
a na jiho-východ- ě O podrobnosti
pište neb hlaste se v úřadovně

společnosti jiho-východ- roh 14
a Douglas ul Omaha 70tí

J 0 Phllllppl T F Godfrey
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Ochablost Jest v tř-

tintélesnoa mnoho

i duševní v
nechať ne-

zdravýchko práci MOMK&JKQ]

a mysl po-

chmurnou

vín proto

o
žádejte

vyléčí vždy

vždy naše
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Cechoví a jejich zápas
o samospráva

Míkiadem Pok Zip vydána byla
orofůrce přednHka pod ie uvedeným
názvem kterc připravil p L 3 Pal-d- a

pro literární kiub Astnrovr knihoy
nr v Nevr Yorku a upraví! oak nra mí
aířnfk Midland Monthly Tectořeitkf
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vmze ijctrera t kolkách Dt aeSit
llřníku Midland Monthlr nhuhn
jic( :vlel předti-Uk-

u v aneliíiné u
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"Nic nevadí" odpověděl v

"v Petrohradě řeknou

buďto že pracuješ v potu tváří

anebo že mně skanula slza na pa-

pír Ty máš do potu a já do

pláče!"
A ty podivné zvyky jež si Su-

vorov osvojil od prostých vojáků
svědčí nepochybně o tom kterak

si hleděl získati jejich lásky ccž

se mu také úplně zdařilo

Zabalen do svého dědičného

pláště chodil často mezi vojáky

provozoval žerty s nimi a rado-

val se když ho nepoznali Jed-

nou odeslaný od generála Doríel-den- a

seržant s listinami k Suvo-

rovu setkal se s tímto u krčmy
kam vojáci chodili a tázal se ho:

"Hej slyšíš starče pověz mi

kde bydlí Suvorov!''

"I to sám čert ví!" odpověděl
mu tázaný
"Nesu mu raport od generála!"
"I nenos mu ho!" odpověděl

Suvorov "Buďto je teď opilý

jako slíva auebo kokrhá jako ko

hout!"
Seržant napřáhl na něho hůl

"Ty špinavý jazyku děkuj bohu

za své stáří že tě tady nezmaluju
svou holí! Bezpochyby nejsi Rus

že můžeš našeho otce a dobrodin

ce tahle tuDiti" Suvorov utíkal

co mohl aby dorazil domů Ser

Žant naleznuv konečně jeho byt

poznal svého generála a strachem

jako zařezán byl by se málem

vrhl před ním na kolena aby jej

prosil za odpuštění Suvorov ho

objal a řekl: "Lásku svoo ke mně

jsi jak náleží dokázal chtěl jsi mi

nabiti pro mne samého!" Druhé

ho dne-by- l seržant odměněn pčk

oým dárkem

Generál také rád sc vyptával

vojáků na různé podivné jim věci

a radoval se slyšel-l- i od nich pří

padné odpovědi Jednou potkav

vojáka z nenadání se ho otázal:

"Jak daleko je odtud do nebe?"

Ale voják se dlouho nerozmýšlel
řka: "Dva denní pochody Suvo-

rova" Generál podal mu ruku

Jindy Šel generál v noci podívat
se za nejpruasího mrazu na stra
že i tázal se vojina: "Kolik hvězd

jest aa nebi?' '

"Počkej trochu!" odpověděl
vojín a jal se počítati: "Jedna
dvě tři" atd A když napočítal
už nad tisíc Suvorov všecek mra

zem zkřehlý sebral se a odešel

zeptav se na jméno vojáka "Ten
mě napálil!" řekl si Suvorov

Druhého dne byl vojín jmenován

poddůstojníkem
Dle ruských pramenů

Železniční pozemky na prodej
V severním Wisconsinu Chica

go St Paul Minneapolis & Oma

ha dráha má na prodej při nízkých
cenách a výhodných podmínkách

platebních as 400000 akrů vybra
ných pozemkt rolnických Ti

kdož koupí záhy mohou vybrati
si pozemky při krásných řekách a

jezerech v nichž jest hojnost ryb
a jež poskytují nevyčerpatelný

zdroj vody ak pro rodiou tak

dobytek
Pozemky po většině jsou zales-

něny půda jest úrodnou a snadno

zpracovatelnou Chicago Milwau-ke- e

St Paul Minneapolis
Dulutb Superior Ashland a četná

jiná prospívající města na dráze

C St P M & O a na dráhách

jiných poskytují dobrých trhů pro

plodiny farmerské

O bližší podrobnosti pište na
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vážlivě a zároveQ obratně na břeh
žc sc carevna polekala Omlou-

vali ho u ní dvořané že prý ho již

počítají mezi "marody a proto
prý Její Veličenstvo tak špatně
vozil

"Nikoliv!" odpověděla Kateři
na "kdo dokáže takovéto krko
lomné skoky ten není "marod"!''

A ještě téhož dne byl opět za

psán do seznamu aktivních gene-

rálů a odezdáno mu velení

Za svého dvouletého pobvtu v

Chersonu u Černého moře sezná-

mil se 6uvorov se sestrou slavné-

ho admirála Crusea Manžel její
kapitán Walrand byl suspendo
ván doživotně na prostého plav
číka Tímto smutným osudem

byl Suvorov nesmírně dojat
V den svého odjezdu k vojsku

do vzbouřeného Polska pravil ne

šťastné ženě: "Modlete sek bohu

a On vaši 'prosbu vyslyší!" A

když potom 24 září 1794 prud
kým a krvavým útokem opanoval
Pragu a Varšava se hned vzdala

první jeho Čin jakožto vítěze byl
že dopsal do Petrohradu: "Vírr
že mě matuška cařice odmění

Největší odměnou bylo by mi při-

jetí na milost Walranda "

A této od rněny se mu také do-

stalo Walrand byl opět jmeno
ván kapitánem první třídy týž
zemřel pak jako generálmajor

Jednoho dne sezval si vítěz Su-

vorov četnou společnost mezi

jinými též vynikající Šlechtu pol
skou Ve společnosti nalézala se

též první Kráska Varšavy Polka
Suvorov zahleděv se na ni při-

skočil k ní a zvolal: "Co vidím?

O div divoucí!- - Na nejkrás

nějším nebi dvě slunce! ' a dvěma
prsty ukazoval na její oči pak jí
políbil ruku Dama ta bývala

potom na všech hoitinách a ple
sích a velebila Suvorova který
dokázal že žná dobývali nejenom

pevností ale i srdce ženského

ví dobře kterak má jednati s pře
moženými
Při jiné příležitosti dal mu vé

voda Polignac ohlásiti návštěvu
svou spusobem tak pánovitým že

Suvorov právě zaměstnán prace
mi dal mu vzkázali svou nelibost
Nechal vévodu čekati celou hodí
nu Konečně vyšel celý schoulen
a drže se za břicho přivítal jej
řka: "Oh proklatá kolika! Při
šla právě před vámi! Ob jak
toho lituji!" Za rozhovoru vy-

plivl se Polignac do svého kapes- -

(niku Suvorov v tom okamžiku

usKocu stlanou zacai knccti ka
šlati a na zem plvati Vojvodovi
dal ihned přinésti čistý šátek a

onen poplvaný vyhoditi oknem na
dvůr sluha pak musel pokoj vy-

kuřovat! kadidlem Vojvoda stál

při tom klidně čímž se tak zalíbil
Suvorovu že se stali dobrými
přáteli

Dobré dětinné srdce generálo-
vo vždycky se hned obměkčilo-Chuďas- a

nebo nemocného nemohl
viděti aby ho neobdaroval Po-

něvadž ale nikdy nenosil u sebe

peněz a jakživ nedělal účtu o

svých příjmech a vydáních při-

hodilo se mu často že byl nucen
ve svém okolí si vypůjčiti Jed-
noho dne když seděl ve společ-
nosti při obědě vešel do pokoje
devadesátiletý stařec kterýž si
každodenně k domácí paní pro
nějaký dárek přicházel Spatřiv
vznešenou společnost ulekl se a
chtěl odejiti Suvorov zahlednuv
ho shrbeného a ustaraného při
vedl jej ke stolu posadil na svou
židli a nabídl mu svůj pokrm
ZároveS si vypůjčil několik duká
tů hodil je na talíř a jal se sbfrati

dárky pro starce Chuďas od
cházel se slzami vděčnosti v očích
"Přátelé" pravil pak Suvorov

"kdo z nás je teď šťastnější?
Onen obdarovaný stařec nebo

my kteří jsme mu v jebo stáří po
mohli? [en tehdy podá-l- i člověk
svému bližnímu ruky pomocné
stává se podobným svému Stvo

řiteli"

Když ale vetřel se k němu jakýs
mladík zcela zdravý aby ho po
žádal za příspěvek a podporu dal
si přinésti Suvorov sekeru a podal

ji žadateli řka: "Tu máš štípej
dříví a neumřeš hlady!"
Byv jmenován generál-maríá- -

lem dostal Suvorov' roku 1799
vrchní velení nad ruským a ra-

kouským vojskem v Itálii Po
bitvě a Cassana opanoval Lom
bardii a Piemont načež dosadil v

Volby listopadové

Spojené Státy Čítají nyní 45

států v nichž ve všech se budou

6 listopadu voliti presidentští
elektoři a Členové kongresu až na

Oregon kdež dva kongresníci byli
zvoleni již 4 června Také ve

všech územích budou v den ten

voleny delegace a mimo to v růz-

ných státech budou provedeny

následující volby:
Ve státu Connecticut budou

voleni veškeří státní úředníci a

podobně též v Colorado Ve státu
Delaware bude volen guvernér na

čtyři roky náměstka guvernérova
stát ten nevolí V Idahu bude

volen celý státní lístek na 2 roky
V Illinois se volí celý státní úřad
na 4 roky a nynější guvernér není

kandidátem pro příftí volbu V

Indianě se volí též celý státní
úřad na 4 roky Stát Iowa volí

jen státního tajemníka Kansas

guvernéra a celý státní lístek na i
roky
V Kenmcky následkem zavraž

dění za guvernéra uznaného sená-

tora Goebela musí býti provedena
nová volba guvernéra í jeho ná-

městka neb do úřadu dosazený
Beckham zůstává guvernérem jen
do nejbližší volby

V Massachusetts se volí celý
státní úřad na jeden rok v Michi-

gan na 2 roky V Missouri se voli

guvernér s celým státním úřadem

na 4 roky v Montaně taktéž se
volí celý státní úřad V Nebrasce
se voli úřad státnf i legislatura
která má zvoliti dva spolkové se-

nátory Ve státu New Hampshire
se volí guvernér se státními úřed-

níky v New Yorku celý státnf
úřad i zástupci do obou sněmoven

V Severní Caroliaě bude volen

guvernér s celým státním úřadem
na 4 roky a mimo to se tam bude
hlasovati o dodatku ku státní
ústavě V Severní Dakotě bude
volen guvernér a celý státní úřad
Ve státu Ohio však bude hlasováno

jen o některých státních úřadní-cích- "

z kterýchžto jest tajemník
nejvyšším V Pennsylvanii budou
voleni dva Členové kongresu za

celý stáť v JiŽ Dakotě celý státní
úřad

Ve státu Tennessee bude volen

guvernér pokladník a státní audi-
tor náměstka guvernérova stát
ten nevoli V Texasu volen bude

celý státní úřad i s legislaturou V

Utah bude též volba všech stát-

ních úřadníků která se tam po-

sledně r 1895 odbývala Ve státu
Washington budou voleni guver-
nér a všichni státní úředníci na 4

roky a podobně i v Záp Virginii
ve Wisconsinu však jen na dva

roky

Všeobecné volby nebudou letos
odbývány v následujících státech:
v Marylandu Mississippi Nevadě
New jersey a Virginii Stát
Rhode Island zvolil guvernéra a

celý státnf úřad v dubnu v Louisi
X M I 1 t _ 1 J 1 1_

nu a v Oregonu v červnu V
_UK V a
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září v Arkansas též v Georgií v

říjnu v Maine a Vermontu též v

zářf V Georgii se volf dle staré
ho obyčeje guvernéra státnf úřad
níci prvnf středu v řfjnu v Mainu
druhé pondělí v září ve Vermontu

prvnf pondělí v zářf

Podle letošního censu upravf
příští kongres okrsky zástupců do

kongresu pro volby v roce 1902

jakož i počet elektorů pro presi- -

dentské volby r 1004

ítfmuti a pobmoiděoinr vyléčeny
jaou Cbamberlaln1 Pala Blm v jedoé
třetloě doby kterouž jiné léěeof vy
ildá následkem antiaeptlckjcb vlait
uostl ýcb následkem Jich ráua bez
bnitání se bojí 5a prodaj u viecb
lékárník

— Předplácejte svíro přátelům
a známým Hospodáře do Čech

Předplatné obnáší pouze Ji-5-
0 na

rok


