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!Vnf(it it v JfJ'kt ni fúlonii ti

ktfH mlél&viji ilkouy iwb m mtti

penítf jakého druhu tllfjf Zla

ti mf na &inf pn!tt tlrihými drahé

peníío naiu'najl latitiý mnjř-lf- k

£lat& nh)A tnamr-ti- á 2e dolar m&

)ohluovati Kt&le v Um iwh M rk
od roku Kaídý nárol kt-r- ý

odhodlá ke t$ inf ní uřinf do

lar je&tA drj}Afm n j likol duUr

ltoup& ¥ ctní" tnuffte obřlovalt vl

} viecb plodin přdy lytť f dolali

? jeho dríenl a jelikož ruuíitv fbřio-va- ti

tc a vff' plodin jftiy ví
shledáte í{ va dluhy vsroKlou

tak jako kifine vhmo Kchopnoit ku

placení
vhhíi-I- í dluhfi"

Z takovýchto výrokft vyplývň iai-n- é

Je pan IJrjan mluví li aby řinkal

altupoft jižní a Jtápulnl hl) no-Qd- r!(

kí dlouho náhled který hláal
▼ NfcW Yorku to jcnt h v(ff že

třibrný dulsr tu svobodné MÍly
bude rolti criy i 12!) ra ariui jnkožlo

surovina tdy právo tolik co na trhu

utojf slatý 'lolar v pomiro Iflit 1

Oa vf l4 jižní a rápidnl firmnH

k'eřl jou vťlice aa lluítni i ktt řl

chlřjl bti vyNViboríni anižťním

fcb dluhfi iiťnleii by lallbetií v

nim ani ve volné rat 6 olUbra kdy

by jim byl ř kl ř tuřibmý dolar t
ftlnA ralbv míl bv c'nu tako

''
TOU jtKO uyurjM uiuar tiaiy a v vj
měl Ktejnou lupni pí iiu vmjc uy
neměla na tikoičtu eákladř jako j

nynřjAf jejich pňeniíe o nic vlc

dluboplatné sily Oni by (lávali

arovoa tolik bavlny kukuřice a ji-

ných plodin íf nířdf ihkýt h a farmář-k$c- h

sby dodali nthlirný dolar

který je tak dobrý jako ilatý t% ta

ového pomřru prfIí by ca ir"i-den- ta

p McKinkybo tak dobře jako

p Bryara
Repudiace a KnUeni dluhu iiiu(

přijití odkudkoli jin:k ndbá hypo
thíkoa cadluíťrifjAř farmář o yolnou
třlbrnou raibu pranic Hufil pSe

nice a balík bavlny rnul uiu vynnti
větM pooct minci nbo papíru cva

ných dolary a tyto nominelní dolary
a 63centovou hodnotou ji jii b kovu

a 47centovou hodnotou obratnou

mail te utáti cákonitým platidlem

pro jeho dluhy a bypothíky nebo

jej volni ražba tlřibra napronto

aklame

To jo tedy d?ž třídy volióft

které opírajíce m o dS páně liryan-ov- a

protivná tvritení ca i volodné

itříbro má docílili — Jod no tvrdni

vyslovené na u a východe a

drahé vyslovené na jihu a cápadé —


