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markou liberalismu slouží sobectvíučení návrat k evangeliu tak že krví nasáklé Na stole stály dvě

DrL II SIXTA

óesk- - lékař
SCHUYLER NEBR

Písárna r Hollmanové bločku
V druhem poaohodf

cen Známí jeho zvykli již nafl

jako na muže jemuž nebylo do-

přáno zbytek života zťráviti v síle
zdravého stáří Vzezření dra Va-Šaté- ho

jevilo stopy choroby která
mu stále ubírala sil Vleklá ne-

moc ledvinová v letě přiměla jej k
tomu aby se odebral do lázní

sedmihorských by tu hledal zota-

vení Nenašel úlevy které hle-

dal a vrátil se tak churav že mu-

sil ulehnout V posledních dnech

nabyla jeho nemoc rázu akutního
a poslanec dr Jan Vašatý valem

pozbývaje sil i ztráceje vědomí se
octl ve stavu téměř beznadějném '

Krátce před půlnocí dne 6 září o
11 hodině zemřel Odešel muž

ZPRÁVY ZÁMOŘSKÉ

Rusko a Francie Odstoupení
dlouholetého francouzského posla

při ruském dvoře hr Montebella

pokládá se za následek nálady
kterou ve Francii vzbudil carův

návrh na odzbiojení Hr Mon-tebell- o

nevěděl o záměru carově a

nemohl o něm podati své vládě

návěští Francie byla proto úplně

překvapena a není jí milo že ne-

byla o plánu svého spojence zpra-

vena dřív než jiné státy Uraže-

nou Francii konejší ruský časopis
"Novosti" že by kongresem míru

otázka elsaská v prvé řadě musila

býti vzata na přetřes Zajisté ta

byl nazván třináctým apoštolem
Našemu čtenářstvu je dostatečně
znám literární význam hr Tolsté-h- o

jehož veškerá díla máme pře-

ložena v krásné 'Ruské knihovně'
a netřeba tu líčiti obraz jeho čin-

nosti jako románopisce novelisty
a spisovatele morálních filosofi-

ckých a paedagogických knih

Romány hr Tolstého "Anna a"

a "Vojna a mír" jež
znamenají dva slavné vrcholy lite-

ratury našeho věku při jichž čtení

veliký romancier francouzský
Flaubert volal: "To je Shakes-

peare!" patří též mezi nejpopu-Iárněj- ší

knihy nejvíce čtěné a

rozšířené Hrabě Tolstoj narodil
se dne 9 září (podle ruského ka-

lendáře dne 28 srpna) roku 1828

Po bouřlivém Životě studentském a

vojanskémjehož hýřivost a bujnost
iphmně vyznal ve své 'Zpovědi'
věnoval se literatuře Podnětem
k první práci byly mu vzpomínky
z dětství jež pod názvem "Dět-
ství" uveřejnil r 1856 v Sovre-menník- u

vydávaném básníkem
Někrasovem a dále dojmy z Kav-

kazu a krimské války jíž se zú-

častnil jako nadporučík a byl
svědkem heroismu ruského při
oblehání Sevastopolu Tolstoj byl
uvítán velmi vřele v kruzích lite-

rárních jakási divoká rázovitost

jeho prací imponovala prozrazo-
vala neobyčejnou sílu a hloubku a

mladý dústojnÍK se stal soudru-

hem Gončarova Turgeněva Gri-gorovi- če

Ostrovského- - Ale brzy
se nabažil života světáckého ži-

vota ve velké společnosti který
poznal dokonalejak svědčí popisy
její v jeho románech Z výše
svého suverénního pozorovatel-
ského umění obzíral lidstvo pro- -

0

prázdné láhve od "malaga" od
lívka dopis na pana starostu ve

Zhoh čepeček 8 černým závojem
kabelka již s sebou paní učitelo
vá přinesla na zemi byl hrnec

plný krve a opodál břitva Když
se všichni s dceruškou paní uči
telové do bytu pana řídícího ode
brali vyprávělo 13 roků staré
děvčátko Růženka která měla
na krku též zející ránu slabým
hlasem: "Maminka dostala včera
26 zlatých pense a když domů

přišla obědvali jsme Pak nám
řekla že pojedeme do N Vsi
Mně se nohy třásly a řekla jsem
že nepojedu Ale babička mně
domlouvala což nebudeš mamin-

ky poslouchati a nechceš tatín-

kův hrob navštíviti?! Šla jsem
tedy Vyjeli jsme o druhé hodině
ze Soběslavi Ze zastávky mil- -

čínské šli jsme de N Vsi V Pe-trovi- cích

v hostinci jsme se stavě-
li kdež maminka něco psala
Nahlédla jsem do toho ale ma
minka mne okřikla: což jsi tak
zvědava píši do Malovic o nějaké
máslo Chtěla jsem potom do

kabelky se podívati ale i to mi
maminka překazila Odtud jsme
Šli do Nové Vsi Když jsme do

bytu pana učitele Tišra přišli
večeřeli jsme cerveláty jež ma-

minka sebou přivezla a nutila
nás ku pití vína Jaroušek vy-

pil šest skleniček já jenom čtyři
Maminka se se mnou vadila

proč více nepiji že jsme po ce-

stě a že budeme zejtra dlouho

spát Pak jsme ulehli Mamin-

ka k nám přilehla celá oblečena
a když jsme se jí tázali proč to
řekla že jen zkouší jak se jí to
bude ležeti Po 3 hodině ranní

probudil mne Jaroušek a povídal
mi že ho někdo podřezal Vo-

lal na maminku aby mu dala

piti Pozdvihnu hlavu ale po

zoruji že je hlava těžká a tu
když jsem se omakala seznala

jsem ze jsem také podřezána
Věděla jsem ihned že nám to

udělala maminka Když jsem se
více okoukla vidím že maminka
visí na dveřích i bála jsem se

Konejšila jsem tedy Jarouška
aby počkal s pitím až se domá
cí probudí Vybídla jsem ho

aby se pro tu chvíli modlil a

když již nemohl předříkávala
jsem mu modlitbu sama Pak
jsme plakali a volali asi dvě hodi

ny Když žádné pomoci nepři-
cházelo vstala jsem udělala kří
žek když jsem šla kolem mamin

ky a chtěla jsem klepati na okna
pana řídícího Poněvadž okna

byla vysoká tloukla jsem na do
movní dvéře a když mi nikdo ne-

otvíral měla jsem v úmyslu běžeti
do fary Konečně bylo mi přece
otevřeno" Růženka z bytu pana
řídicího již více se nehnula Pan
řídící poslal pro místního radního
pana Františka Samce a starostu
pana Františka Matouška ze Zho
ře kteří se v nejkratší době do-

stavili Mezi tím scházely se da-

vy lidu a mnoho zvědavců Rů
ženka jsouc úplně při smyslech
vyprávěla dále: "Maminka nám
večer povídala že jsme v bytě
kde tatínek dříve zůstával ohma
távala skoby dveří a povídala že

je to tak jak to dříve bývalo
Pak vzala Jaru na klín a chovala
ho" — Za nedlouho dostavil se
obvodní lékař pan MUDr Sme
tana z Ml Vožice a dal přenésti
hošíka Jarouše do bytu pana řídí
cího a nařídil by ho očistili

Kdy šli do pokojíka pro chlapce
volala Růženka: "Ať nevidí Jara
maminky" (která tu dosud vise

la) Když pak jí podávali prste
ny maminčiny na památku od
mítla jich a řekla že bude míti po
mamince památku do smrti — na
krku Bylo to smutné shledání
obou dětiček Děvčátko tázalo
se svého toletého bratříčka: "Bo
lí tě krk?" — "Nebolí" — "Mne
také ne Tohle by nám tatínek
nebyl udělal ten nás měl rád Já
u tebe budu pořade" — Pan dr
Smetana zašil rány na krku děv
čátka 1 hošíka a vypravil je svědo
mitě do všeobecné nemocnice tá-

borské Dítky měly krky i ruce

podřezány a paní učitelová podře
zala si ruce krk a naposledy se
oběsila Dobrozdání pana lékaře

bylo že Růženka může býti za-

chována životu ale o hošíkovi se

pochybuje — Dopis paní Cha-

lupské na pana starostu zněl:

Velectěný pane starosto! Žádá
me Vás bysme byli tiše pochová-
ni k čemuž 30 zlatých na výlohy
pohřební přikládám Ráda bych
měla hrob vedle svého muže

Dr Vaíatý řltsiý poslanec ta
okres pisecký Nenadálá zvěst pře
kvapila politický svět český že
dr Jan Vašatý jedna z nejrázovi-tějlíc- h

osobností v ensemblů če

ských politika jest těžce nemo

přetvářce a lži a opíraje se o

evangelium a budhismus učil o

lásce a dobru o zmravnční a zu

šlechtění lidstva o obětavosti

vůbec tlumočil nejvyšší ideu kře

sťanskou shrnutou ve slovech

Miluj bližního svého jako sebe

sama Prori civilisované kultur-

ní společnosti stavěl jako vzor

ruského mužíka v jeho nai
vní víře v jeho trpělivém
snášení zla Tolstoj nehledá roz

luštění životních probtémů ve spe
kulativních theoriích a ve vědě

hledá je v čistém zdroji pravdy
v evangeliu Tím ovšem dostal
se až do mysticismu Odpoutal
se od dogmat a všech konvencí

osobních názorů uvěřil ve vroze-

né dobro člověka a doufá že jen
mravní přeměna lidstva přinese
rozluštění záhad a problémů živo-

ta Často pronáší své myšlenky

prudce a útočně je bezohledným
a vehementním někdy projevuje
ohromnou sečtělost v literaturách

starých i moderních jindy řízné a

jadrné slovo mužické vtip lidu

vesnické přísloví složí mu za nej- -

pádnější argumenty Tolstoj není

pessimistou dokonce není nihili-sto- u

Věří v lidstvo obrozené

náboženstvím lásky Velkodušný

krásný skutek cara Mikuláše II

jenž chce všeobecné odzbrojení
mír národů pokojnou práci kul-

turní naplnil asi největším plesem
stařičkého a stále svěžího snílka

z Jasné Poljany- - Šťastná velká

Rus! Dala našemu století nej-větší-

apoštola lásky křesťanské

a miru — a její car její hlava

chce uskutečnili vznešenou ideu!

Tak setkali se největší a nejmoc-něj- ší

muži staré Rusi ve společném
hnutí nejušlechtilejšího idealismu

touto milostnou malou ženštinou a bude
korunovace

slovanského který zalévá zlatým
jasem velký západ století!

Z ČESKÝCH VLASTÍ

Tragický osud rodiny Dne 2

května t r skonal tragickou smrtí
pan Frant Chalupský správce
školy v Malovicích a zanechal

jak jsme se tehdy zmínili po sobě
vdovu se dvěma dítkami Ovdo
vělá paní Cecilie Chalupská ode
brala se po pohřbu svého muže s
dítkami do Soběslavi kde Žila ze
své pense Dne 2 září navštívila
s dítkami hrob mužův na hřbitově
v Nové Vsi načež navštívila řídí
cího učitele pana Václava VVanka

a prosila jeho choť by popřála jí
noclehu Nespokojila se však se
zadním pokojem bytu pana řídící
ho namítajíc že jest po cestě s

dětmi utrmácena a že by se ráda
dobře vyspala žádala proto by jí
otevřen byl byt nepřítomného

pana Jos Tišra v protějším
stavení To se také stalo a paní
Chalupská odešla do bytu pana
Tišra ve kterém udála se pak
hrozná scéna o níž sděluje "Tá-
bor": Po 5 hodině ranní vybur-
cována byla rodina pana řídícího
Wanka ranami na domovní dvéře

po otevření objet ila se dceruška

paní Chalupské polo zahalená ko-

šilí úplně krví zbrocenou Na vý-

křik služky přichvátal pan řídící
se svým synem které děvčátko

prosilo za vodu oznamujíc že
maminka se oběsila a bratříček že

je podřezán Pan řídící se synem
spěchali ihned do protějšího sta-

vení kdež je Škola a byt mladšího
učitele ve kterém popřáno rodině

paní Chalupské noclehu V bytě
shledali strašnou situaci Paní

Chalupská r otevřené půli dveří
visela na zastrkovadle oběšena

jejf synáček ležel v posteli plné

DrC Oxford
Pf-IJlm-

nťtvStévyi
Od 0 do 13 hodin dopoledne a od 8 doS bodla

oapoi ve ivem pnuymu na robu

tíímí i--
7

& "Vlatoaa ul
H BUTorfl M D Qeo BictoH M D

I" mi" TTt-- icrwnr

zkušení lékaři všech chorob

ZRAKU a SLUCHU
TEL 739 1404 Farním ul

DTM-6r- a OMAHA NEBR

Or Chas Roseviater
áo&Zx-ý- ' lékař

fficet 222 Bee Blde roh 17 ul a
Famam Telefon 504

Onydlí: 2417 Jones ulice roh 25té
VexmSte káru na Leavenworth il

Telefon 1217

OMAHA - - NEBR

Dr E Holovtchiner

český lékař

Office na rohu 15 a Howard ul She

ly's Block í dveří 210
Telefon 1438

V plsrn? k nalezeni od 10 do 12 hodin ráno
od 2 do 4 odpoledne a od 7 do večer

Obydlí r čísle 1019 Center ulice
Telefon 1674

Objednejte si bedničku

lahví

Ml IÉSĚ MM

Jest to nejvýteřnější pivo
pro domácnost a pro společen-
ské pohoštění Vyrábí

Fred Kruř Brewlng Co

1007 Jaokion St
TELtfOH 490

Frank Doležal
oetký pr&vnilc

O s
FREMONT - NEBRASKA

Vyřizuje veškeré soudní a právní zále-

žitosti pil vrchním aneb krajském soudu
▼ kterémkoliv okresu Maje dokladné
znalosti práv nabízí služeb svých ct
krajanům ve všech Sátích státu 21 tf

FR CUBA
Český právník

VE NEBRSCHUYLER - -

Vede právní pře při všech sou-

dech v kterékoliv části státu a po-

slouží právní radou ve všech pří-

padech Pečuje bedlivě a osobně
o všechny záležitosti mu svěřené

Reference: Bankovní dam F

Foldy Adresujte: Fr Cuba

Shuyler Neb

tals ies&a
mesi t tfi 533 1 7 Lift Bfe Dali

Kdokoliv potřebuje právnické pomoci ihle
dá vpaae Berkovi právníka (kuleného kterf
dloubotetou uenoil tvoji mhle krajan&m
dMIcd kdykoliv správn poiloutlli 33-- tf

J?owtiref te c
o 1ltl011C110Ht

výcli rodin
fintou pěnímE roavttventmu

řádu

HUBÍ - WORLD

jeni vvplid pojluná

tprAvne a ryohl

JEDNÁNÍ V ŘEČI ČESKÉ

Hledají ae Jednatelé

k taloieni nových tábora Vbodni pod-
mínky

Duplli o podrobnoati teaky neb angli-
cky na vrchního velitele

J C ROOT
til 8heely Block OMAHA NEB

Dva skvostné vlaky
PODRAZE

UNION PACIFIC
drané vyýlíny do Denver a Jiných

něát Coloradtkych jsou:
The Colorad Fast Mail

VylíMÍ t Omahy vt 4 55 odnolednt
a prijlidi do Denver v J M rano

The Colorado Speciál
Opouští Omaltu v 1153 veíer a pfi-jli- dí

do Denver ve IH odpoledne

Všechny vlaky tyto jedou nej- -

čelnějšími městy dalekého západu
Písárna a prodavače cestovních

lístku dráhy této naleznete Čísle

130a na Farnaan vL tootf

jemuž patří místo v dějinách nové

politiky české výtečný znatel

jazykové o čemž podal dů-

kazy mnohými řečmi i brožurami
muž jehož "ceterum autem cen- -

seo" ve příčině trojspolku a spol
ku s Ruskem se stalo všeobecně

známým muž jenž upjatě se dr-

žel svého mínění nečinil nijakých
ústupků odmítl každý kompromis
a ňájil bezohledné s umíněnosti

svůj náhled a tím se ve všech stra-

nách a organisacích stával nemož-

ným Dr Jan Vašatý narodil se
10 srpna 1832 v Skrovnici u Ko
stelce n O Gymnasialní studie
konal v Rychnově n K v Hrad
ci Králové a v Litomyšli studia
právnická v Praze kdež roku 1863
dosáhl h -- dnosti doktora veške

rých práv Roku 1870 otevřel
advokátní kancelář v Praze a vy-

konával advokaci po 21 let Do
českého sněmu vstoupil v r 1878
říšské radě náležel od roku 1879
Obíral se - zvláště otázkou jazyko-
vou a vydal v té příčině několik
brožur Ve svých řečech ve

parlamentu vystupoval
rozhodně proti trojspolku Byl
odpůrcem fideikomisúv a hájil

zavedení povinného poji
šťování proti ohni Byl v řiditel-st- ví

hypoteční banky Náležel k
radikálnímu křídlu mladočeské

strany a od roku 1887 po rekon
strukci českého klubu zůstal s dr

Englem drem Kounicem a drem

Grégrem ve Vídni mimo klub V

říjnu 1896 byl ze strany mlado-

české vylouč§9 V dru Vašatém

ztratil národ Český bojovníka vy?
trvalého jehož snahou vždy bylo

prospěti národu českérnu Nehy
noucí budiž mu pamťl

Uhořel Dne 6 t m o půl 2

hod odpol vypukl ve Zlonicích
oheS v domku čís 157 jenž nále-
ží nádražnímu dělníku p Vysko-
čilovi v brzku ztrávil oheS celou
atřechu poněvadž půda byla na-

plněna vyschlou slámou Sofva Se
ohefl vypukl rozšířila se mezi lidmi
zpráva že na půdě nachází se
hoch starý jeho dědeček odvážil
se do plamenů a čpavého dýmu
tak daleko až vousy mu uhořely
byl však nucen se vrátiti a vnuka
musil ponechati jeho smutnému
osudu Za několik minut vytáhl
skutečně velitel místních hasičů
pan Koucký ze shořelé slámy oho-

řelou mrtvolu 5letého hocha Vá-

clava Správa velkostatku knížete
Kinského p Faigl stavitel a jiní
občané poslali ku ohni potahy s
voznicemi vody a soukromou stří-

kačku Škoda jež požárem byla
způsobena jest z větší části kryta
pojištěním

Dví osoby uhořely V obci Pir-ten- u

u Bečova vypukl dne 3 tm
o 3 hod ranní oheB který za-

chvátil záhy 5 stavení a vyžádal si
za oběť také dva lidské životy
Pod troskami spáleniště domu
zedníka Františka Hoeringa který
dlel na práci v Aši nalezeny byly
spálené mrtvoly jeho matky a

manželky Ženy tyto byly samy
doma Když domek již hořel
chtěla matka zedníka zachrániti
ženu tohoto která spala na půdě
avšak sotva že octly se obě na
schodech zřítily se tyto s nimi

protože byly již prohořelé a obě

Ženy pohřbily Mrtvoly jejich byly
hrozně zohaveny

Oheň na venkovt V neděli '4

t m vypukl ohefi v domku čís
v Řepcích u Smíchova a záhy roz-

šířil se po celém domě Od něho
vzňala se doŠkovi střecha stáje
sousedního hospodářství čís 31
tak že hrozilo velké nebezpečí ce-

lému statku K ohni dostavily se
sbory dobrovolných hasičů z Ho- -

stivic Břevnova Stodůlek jichž
obětovné snaze podařil se ohe3
uhasiti a druhou budovu z větší
části zachrániti Majitel domku
Frant Blažek bydlící na Smícho
vě utrpěl škody 600 zL a druhý
pohořelý rolník Petr Bubník utr-

pěl rovněž značnou škodu

Chraňte se chladného nočního
vzduchu a vyhnete se neuraleickíai
bolestem St Jacobs Oil pak

bolesti hojí ať půvo-
du jakéhokoliv

ké jiné otázky které by dříve ne

bo později mohly mír evropský
ohrozit

Velezrada v Koloru Ze Zadru

oznanují že na Klisu blíže Spleti

chycen byl desátník Gebauer pro

podepření že plány kotorských

opevnění prodal Rusku Angl
orv tuto zradu odhalila Podle

jedněch dostal Gebauer 80000

podle jiných 50000 rublů Zprá
va tato ještě není potvrzena

Východní Asie V Japonsku
panuje peněžná krise Již v květ

nu dovoz převýšil vývoz 070 milí

Vláda žádala Anglii o půjčku
ADglie projevila ochotu když jí
bude Háno v zástavu clo Peně

Žité rozpaky nezastavují politickou

práci Japonců naopak podněcují

je k urychlení plánů jichž účelem

je sjednocení žluté rassy V Korei

kupují pozemky zvláště v přísta
vech nenaléhají na koreiskou

vládu aby vystavěla dráhu Seu- l-

Fuzan a sami koupili trať Seul- -

Čemulpo ještě nehotovou Bývalý

japonský premiér Ito přibyl dne

22 srpna do Cemulpa odkudž

odebere se do Pekinu aby získal

Cínu pro plány Japonska Mezi

Čínou a Koreou uzavřena smlouva

a vliv Číňanů na Korei stále roste

Číňané zřizují na Korei bank a

celnice Němci obdrželi od ko

rejské vlády koncessi na těžení

zlata po dráze seul-zenzan- ské

Pruský' vojenský agent Gruenau

vychází na lovy s lesními a bá&

skými inženýry dó severních krajů

korejských a vyhlížejí kde by se co

dalo pro Němce uchvátit Angli
čané připravují Rusům nepřátel
skou demonstraci Ani Rusové

nezahálejí Vladivostok opevSujíce

Spor o Železná Vrata "Srbo- -

bran" oznamuje: Mezi bělehrad-

skou a peštskou vládou nastala

váda uprostřed největší láskv

Za radikálně vlády Simičovy ná-

rodní skupština svolila aby ně-

mecká podnikatelská firma Lute-rov- a

po dobu 50 let mohla užívati
vodní síly dunajské na Železných
Vratech k výrobě elektrické síly
k pohonu rozličných továrenských
závodů v Srbsku Když nyní
koncessionář chtěl zahájiti své

práce maďarská vláda zdvihla

proti tomu námitky upírají Srb-

sku právo jednati na Železných
Vratech samostatně a tvrdíc že tu

mají stejné právo Uhry Vláda
uherská zakládá své nároky na na-

řízení berlínské smlouvy jež na

přání Andrássyovo uložilo uherské
vládě na svůj náklad regulovati
Železná Vrata s právem vybírati
plavebně od lodí Z toho uherská
vláda vyvozuje pro sebe právo i

na srbskou čásť Dunaje ačkoli
Srbsko nepřenáší své nároky na

uherský Dunaj Myslí se že srb-

ská vláda vznese tento spor na

dunajskou mezinárodní komisi

Hrábl Lev Nikolajevič Tolstoj
Do malé dědiny ruské jejíž jméno

Jasnaja Poljana je známo českému
vzdělanému světu jako sídlo nej- -

včtšího spisovatele a myslitele na
šeho století přinášel v min dnech
drát telegrafický ze všech končin

světových nadšené projevy obdivu
a lásky ku geniálnímu starci ruské-
mu hr Lvu Tolstému který do
sáhl dne 19 září věku 70 let Ná-

rod český náred Husa a Chelči-ckéh- o

se zvláštními pocity vroucí

příchylností musí vzhlížeti k tortu
apoštolu evangelia lásky a míru

který do sklonku našeho století
do jeho zmatků a zápolení do

jeho Děd a temnot do jeho sociální
a mravní rozháranosti vrhl zářivé
hojivé sílící paprsky své jasné
vznešené duše Z východu ze

širé slovanské říře vyšlo toto nové
světlo Idealismus slovanský je
svrchovaně velebně zosobněn v

tomto muži který vysoce povzne-Se- n

nad theorie filosofů zapřev
svůj aristokratický původ a sto-tožn- iv

se s prostým lidem odloživ
své ideály básnické a umělecké

když byl stvořil díla nad jejichž
hloubkou krásou a pravdou žasl

každý počal prorockým hlasem
hřímatt do zvrácenosti civilizace
naší dobr a hlisati křesťanské

HOLANDSKÁ DÍVČÍ KRÁLOVNA
Pouze dívce zvláště osudem obmyšlené dostane se koruny jako dárku v den

narozenin ale takovým Je štěstí Vilemíny Holandské Jetí osmnácté narozeniny
81 srpna 1898 nebudou nikdy zapomenuty
sl též pamatovat! O záfl den sve lormftlnl

nikl všechny vrstvy společnosti

aristokraty umělce i mužíky do-

vedl zachytiti úchvatný obraz celé

epochy a portrétoval stejně mis-

trovsky postavu ubohého mužíka

jako Napoleona v koncepci svých
obrazů má sílu Rubensa a Balza-c- a

v poznání lidské duše je snad

největším Oženiv se uchýlil se

Tolstoj na svůj statek do Jasné
Poljany a oddal se literárním pra-

cím a správě svého hospodářství
Styk s přírodou a s lidem prostým
učinil velký obrat o jeho názoru

světovém autor bujných orgií

důstojnických ve 'Dvou kozácích'

počal se zabývati problémy mrav-

ními náboženskými i sociálními a

důsledy tohoto jeho převratu uměl-

ce v apoštola zračí se již v jeho
'Karenině' v jeho epopeji 'Vojna'
a mír Kromě těchto romanů

napsal Tolstoj tehdy několik men-

ších povídek později i dvě dra-

matické práce "Vláda tmy" a plo

dy osvěty" Avšak v posledních
dvou desetiletecb opustil Tolstoj

práce čistě literární a počal hlásat
své učení Jeho ideám razily cestu
sensační zprávy šířené o výstřed-
nostech hraběte Tolstého No

viny byly plny pikantních a zá-

bavných zpráv jak hrabě Tolstoj
největší ruský spisovatel a Člen a

jedné z nejurozenčjších rodin ru-

ských chodí a Žije po mužičku

sedlaří ano í boty si Šije Tyto
posměšné zprávy byly dobrou re
klamou pro mravně-nábožensk- é

statě a knihy jeho tak že se po-

čaly Čisti jako jeho romány a po-

vídky Mohutnou silcu přesvěd
čení pravdy a upřímnosti zazní- -

znívala jeho slova jež přehlušila
posměch a naplnila úctou i ty
kteří s ním nesouhlasili Hrabě

Tolstoj odsoudil celou naši spo-

lečnost prohlásil že všechno její
snažení se octlo na scestí le pod


