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Vlastnosti jichž jest tapolřeby o

zdárnému soudrotatvf požívá v plné
míře Jest příjemný a ochotný pán
však zároveň i vážný jak se sluší na

toho kdo odlti se chce rouchem

soudcovským Jest bystrým pozoro-

vatelem a hlubokým myslitelem a

bude dosta plnili zákony spravedlivě
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podle jeho pověsti mnohá léta a RA
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a všeobecné pověsti a úsudku e obo

ma já vím že mají dost schopnos

bít aoudci Jsou to lidé přičinit i
advokáti zkušení a maji tu nejí
schopnost a jestli budou zvoleni j
věřím že oni budou jednat poctiv

neoiiroženě podle zákona a účint

toho bude zmenšení útrat a nesní

pro při vedoucí i útrat pro okres

Jistota našeho majetku i našeho

vola záleží na soudci jestli je peci
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Od té doby co jsou voleni nenchopi

soudci od populistů 4 teti zpátkí
řízení v nejvyšším soudě přibývá t
lik že je potřeba 6 soudců na mís

3 dříve My bysme měli zvolit

neilepší možné muže a já mol
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Cflnl i4kon veiel v tdatnoMt pano- -

vala v kraji onom t(efi a pracováno

bylo jen ulabř Nyní víak praví

dopisovatel toviruloi ínhrnoti

objednávkami a nřktřří Deruohou

Juxtati (lont tkalců Jeden tamí jíl
mí-t- nf řanopin plňe : "TÍHň kterouž

np&Hobil v krajině lira Ifordukó tákon

McKioleylio byla velk& véak od

té doby co prořel tikon (i jrrnanftv

rxjohli vyrabitelé nahradili obé do

jiHté rntry ztráty jež dříve utrpěli''
Dále přic házejíc k oní-r-n nlibfira na- -

íich opravářů celních kteří lehko- -

vřrným lidem íde namlouvali že

MDÍžertim cla budou otevřeny trhy
zahraničně tovarům naiim a vthle--
dera k výríe kterou oteo celního

zákona Wilnon dal prftmylnlk6m

anglickým při hoHtiné ]ež ? Anglii

na pocext po přijmutí zákona jím
navrženého byla mu uspořádána že

totiž Houtříili budou vyr%biteli ame

ričtí anglickými aby ne méli tedy
na pozoru a konecnč vzhledem k

vylhaným zprávám Sířeným před 3

ročnici že prý e ns5e tovary do An

glie vyváží praví canopU onen dtle
"Velmi málo alySelí jsme v po- -

itledních dobách o těch utrafiákách i

ten nesmírný vývoz yorknhirikého
zboží do Spojených Států je důka-

zem že američtí průmyslníci textilní

nejnou v otava námi noutčžili ani

ve pvých vlastních trzích Itradford

pocítil nynějSí neobyčejný rozvoj

pramynla poprvé následkem ameri-

cké poptávky"
To Jent ukázka působení demokra

tické opravy celní na průmyl angli

cký Kdežto nái pr&myal za zákona

McKinleyho ik vítal a všeobecný

blahobyt panoval tam nalézal ae v

úpadku Vak jakmile přijat by
demokratický zákon celní pozvednu
ne iirflmvftl tam v nebývalé a neobv

řejrió míře a ním nantal neobvykly
b' snoby l Jak mezi tím poiobil zde
co ztrát zavinil jak dělníkům tak

promyslníkům co ntrádául a bídy
to nepotřcbujem mmi čtenářům
vým vykládali to kaž lý poc til a
cítí a! doavad Též rnfile ae kal If
přVavčlčit nyní zdali pravdu mely
íinty demokralickéjel od opravy cel

ni a uvebodnéoo oWhoda alibovali

proepťch cel zemi a viem vmtvám
džlnctva rolnictva i průmyilnictvu
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trn a br4nými platformami a ml
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)in4 tern n i ra uviti kil !

mají korroptal politiky i"li ona
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Nemají výkonných úředníka ani

tboru i4kono!4rnýťb nýbrl kaldý
obíin Je#t opr4vnín utejn a rovn

iaahovatÍ do vřd veřejné "právy
e týkající
V malím kantonku torn má totif

kaldý občan moc přímo iahovati
lo z4lelilolí veřejných an mftle

přímo Rpoluobíanůra avým předkl4- -

datí n4vrhy zákonů kteří obecným
hlasováním rothodujf zdaž mají ae

návrhy ty Y4konm t4ti neb ne
A tak každý občan ilar4 10 o celek

a jent cleném velikého z4konod4r~

atva

Z tohoto vieobecného zájmu jejl
každý o neb a celek chová pováli
vají jen zdárné zákony míln( i ho- -

npodářiiké poněvadž vyhovují po-třeb-
é

vieobecné kterou každý cítí
a pro ní hlanuje

V ttlarunu jii v letech Šedesá

tých méli zákon jecž naUaovoval

dobu pracovní na 11 hodin zakazo
vat práct détí a obmezoval práci
žen Tíž zákon ustanovoval zdra

votní zařízení dílen a závodů lépe
nž to vSecbny dnešní zákony urču-

jí Původcem zákona toho byl dr
Scbuler který byl zároveň prvním
továrním inspektorem
Kanton má 30 let již svou ne

mocnici kde choří zdarma jsou oíe- -

třováni Školní potřeby dostávají
dítky darmo

Mezi novéjSími zákony kanto- -

nátními zasluhují zmínky: úřad

vedoucí dozor nad potravinami a

životními potřebami vůbec jehož
úředníci ve svérr a spoluobčanů
společném zájmu nezištně pracují
Správa kantenu platí odmřny na

vzorný chov dobytka a zlepiení
půdy

V roce 1892 lid odhlasoval nový
tovární zákon o době pracovnt a po
měrech délnictva Děti pod 14

roků stáří nesmi ani do učení ani
do žádné práce přijaty býti

Státní pojišťování jest zařízeno
od roku 1812 a platí sj jen i proo
A s toho fondu s platí obcím pod-

pory na zřizování ochranných pro-

středků
Tak žije Šťastné obyvatelstvo

glartké spokojeně v stejném kroku

pokrokem a osvětou vzdor torna
že nemá předvoleb konvencí ward-nic- h

a velkých politikářů b' dler-ký- ch

aldermanft akorroptnfuh sně
mů Zřízení sloužící veřejnosti

jsou obecná a tak není ani trustů
ani korporací llovnost a svododa
občanská jsou hlavní zásady záko
nodárství Nádhery tam málo vie

jest prosté chudé jednoduché le

iťaslné a spokojené

Kdyi občan glarusský opustí Fa

do svých druha a k vřčnému uloží
se ipánko koupí mu stát rakev je-

dnomu jako druhému stejnou a za

tejných obladů na obecné útraty
uloží jej do řady mrtvých spoluob
čanů

Kdyby byla stupnice sociálně

uspořádaných států byl by listě
fJlarus na jednom a Spojené Státy
na drahém konci

činu litovali že jste tak učinili

— "Vlc ii4II Jlntko pllenlho
líka" pil Uklrnlk E W rlrmn i Dytos
Ind imlfio) m o prod)! A'lt't LD KaJ- -

na trodii i JJ }il om rok 4 rliy apoke
JuJ Na prodaj a víreb ukárolks po tOe
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Do St Louis Mo!

ItodIČSm k porAíinnolí t

" V zdravém tile zdravý duchT
Tof uznáno již všeobecně a není

nad nikoho jenž by podceňovali se

osmělil to co člověku je nejpotřeb

nější k šťastnému Žití K tomuto je
dině a nejlépe alouZiti může tělocvik

Mnohý z Vás namítne: "Co že —

třlocvik!?" "OvAem" tvrdíme my

opět Kdo by nahlédl hlouběji

vážnéji ve věo tuto ten poznal by že

mnoha tisícům lidí stal se tělocvik

nejlepšfm lékařem a nejpotřebnějším

prostředkem k eíleaí zdraví i toho

co Jest člověku nejvzácnéjéí nejcen

nější —

A proto ctění rodičové jel dítek

vých milujete a je! dbále o to by

silnými a zdravými byli obracím ae

k Vám v zájmu vlastních dítek Va

šich byite je do tělocviku posýlali
Neb nemůžete pro ně učiniti ničeho

lepšího než to by vedle duševního

vzdělání tužili ae také tělesně Hpoj

lehám že ve svěřeny mi úkol co

cvicitele dítko své nám svěříte a já

zajisté přičiním se by i výsledku

dítek Vašich Jste byli úplně spokoje
ni Aug 7etař

etlíiul T'l Jsd Bokol

Cťicenf žákyň malých do 14 roků

odbývá se v pondělí a ve čtvrtek od

4 i do 0 hodin

Žáci pak tého! stáří cvičí v úterý
a pátek též od 4 J do í hodin
Žáci od 14 roko cvičí v úterý a

pátek od 8 do íj
Žačky od 14 vždy ve středu od 7)

do 9 hodin

Cvičení odbývá se v tělocvičně

Těl Jed Sokol roh 0té a Allen ave

Přihlášky dějte se na místě inu (uiHuua a vy ze se um 15


