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Mikutál II Jnl Je přsdidou koml

létu pro vystaveni sibiřské dráhy

potřebu toho Jíl dllve iral proto

byla na místo prací vyslán ivl4iihl

komise jejfm přededoi t tovnýl
ministra cst gfnr4l N V Petrov

Komise ta roidelena bude na dvé

fc4ll i nichl Jedna se svým pfrdse
lou inženýrem Némeíajevem ypra

vlsni č4tl ussuríjkou a zabsj
kllskou a druh4 se svým přeďrdja

gri Petrovem prohlédne i4psdnl

čáf al do Irkutska kd obé knmie

sejilou se v éetteoci

"Mosk Vídninosti" olporuíujt

aby k uryrhlenl pracf ni sibirké

Iráze poulilo bylo vystěhoval 6 t

evropského Huka Jichž jak možno

před položití odebere se letos za Ursl

U4 100 000 Kroiné nich mohlo by

použito bytí i vypovříeiuuv a Ire

tancli Pracovníci lilo ovst-- by

hodili k lehčím pracím prclo je bi

postarali se zároveň by a

evropského Huška do Sibiře dostalo

e v čas dosti dělníku zkušených

kteří by nesli ta U rál jenom na zdař

bfih nýbrž na základě konktrakto

Ale aby práce na sibiřské dráze

končí moskevský list byly pravidel-

né a trvalé a odpovídaly náklalno-i- ti

podniku bude nezbytno dáli jim
tutéž vojenskou organisaci jaká byla
na zakaapijské vojenské dráze a při

níž bylo možno zbudovati tuto drá

hu a rychlostí do těch dob naprosto
neznámou Kdyby domácí železár-

ny nemohly stačili a dodáváním ko-

lejnic neent se objednají vcizioé

Domácí průmysl tím poškozen nebu-

de protože má objednávek nazbyt

Ulije-l- i ae véech těchto opatření
bude možno dokončili celé Železnič-n- é

spojení od sídelního města až k
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nóho úřadu přináší následující
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Preaie" jež vyložila jmenování hr

Kapnista vyslancem ruským ve

Vídni tak jakoby ae Rusko krokem

tím zříkalo avé dosavadní politiky
na Ualkáně "Norď' navývá Ukové

kombinace sny a hypotběsami Hu-k- u

ani na mysl nepřipadá nezajímali se

o to co ee děje na poloostrově bal-

kánském Mírumilovnost vnukla

Ruska politiku zdrželivosti naproti
věcem balkánským avšak tím neni

řečeno že Rusko vzdává se své

po'iliky již vzalo na sebe

ochranu a bděni nad svými jedno-věrný- mi

národy na IUlkaně Rusko
zftstane i příště Jejich přirozeným

přítelem a ochráncem a vídenský
tisk neodvrátí ho od této povinnosti
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dráhu Jimnsko počalo se obávali

vzrůstu ruskího vlivu v končinách

které Japaiíko pojalo do "sfi-ry-

svých zájmu Proto chtělo si voo

vřes Čínou vyřídili prvé než sibíř
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Známo že stavba sibíriké dráhy

započata byla současné i obou kon
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Na západní části a Cljabinska do

Omska byla vozba zahájena již loň

ského podzimu OJ Ora-k- a k řece

Obi je hotovo 75 pot veškerých pra
cí Skoro úplně dostaveno 45 mo

stft s njchž grandiosností vyniká

most přes Ob Na tuto čásC dopra
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n4 cena peněz nejlépe Jeho snaha

je BtlOU jakail neústupné Nvirvscnosii

v roimnolování a nsbývání peněz

Pouhá myšlénka že snad uvedením

pekulace v niveo ubyda značná

ana a toho co uschr4něno a zajisté
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Je b4oj ztroěru nakloněn že mu du
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jej hlasité a nikdy iifdá k sám

podnětu nedlvěra vftči osobám J
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kad j ta pultem Kasy neplatí o


