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(50-й ГОДЪ ИЗДАНІЙ).

Грошоівя* уяч охохо Иаьнмохой, д. 40.
Віттреннія н нервныя болѣвнн.
9я«щні*ацІ*> Гмкввъ мвиушвиі* (адкогвливиъ,
дуриыя ірииычки и іроч.). Иірыск. туввркуиииа (чахотка) Дічвиіѳ івавівіі еаабвсти. Севѣтъ
40 кві. Оте 81/*—! ч, ят ш т ь 41/»—8

В*иж&8шіѳ еотррнвжк «0*р. Даг»»>: Ф. И. Ршанввъ, Л. Т. Миміиаг» Я. И.
Стемнввъ, А, А Тим&ввг, В. И. Деяшіквві, И. В. Сввврціві в ір.

—

Общественные фельвтоны Своегѳ, С. Пгтрашквна, Ау, Эоъ,
Наблюдателя и др. Уѣ8дныя картннки

КО М И ТЕТЪ
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Прнглашаетъ лвцъ, жѳлаящихъ ирннять на себя псдрядъ на постройху камевнаго здавія народнаго дома въ городѣ Чвмбарѣ. Суммщ, смѣты до 85000 рубяѳй.
(Кирвнчъ и камевь зтгатовлѳаы) Торгн ооетоятоя 17 марта 1912 года. въ 11 часгвъ утра, въ городѣ Чембарѣ, въ городск»>й управѣ Уаявяен'я дояуокаются подаватъ л вааечатаняыхъ коявертахъ. Подробныя сгѣдѣнія можно нолунать въ
чембарекой городокой управѣ Желающіѳ участвсвать въ торгахъ врѳдотавляютъ
залогъ въ размѣрѣ Ю процегтовъ.
Рі едсѣдатедь комнтета МОРОЗЪ, _____ 1601

|

‘

рутаой ряботы, шкафы, рамш, полк», вавы, кодаосы я пр. н кр., рѣзные, глубо
каго выжигавія, полированвыѳ, съ металлсмъ, камвями.
Наборы краоокъ для подарковъ: акварѳіь, маеляныя, темаера, иротравы для дерева х матеріи, кнстн, холоты, наборы для любитѳяьск. худсж. работъ, аппіраты, ягяы и гредметы дла иыжигакія.
Огромный выборъ риеунвовъ въ іраокаіъ для шкрыъ, зіанно и кояировакія: цвіты, птнць', яѳйзажи.,
■ф- Отборыя художеотвеиныя пшима. >4»**
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уЗЬМИЧЭ ШЕВЧЕНК9.

но тригедін Шекопнра, вь 2-хъ чаи-гяхъ н друНя.
Сегоди, 7-го «арта,
— вторая гастроль —

Театръ

В. В, КРАСНОВЪ.
вОЛЪЗНи внутренняхъ органэвъ (сце-

„Зеркало Жизни*‘.
СевсаціяШ на 6-е, 7-® н 8 е мкрта. СеноаціяШ
Выдающаяся кяртина художеетвеаной серіи въ 8-хъ частяхъ:

цілльяо ЛЕГКИХЪ и СЕРДЦА) н венерячегкія. Пріѳмъ отъ 4 до 5 чае. веіера
ѳжедневно. Грошовся ул, д. № 5, блязъ ‘
Агекс*вдріівсксй.
14*0

„Звш іі ц у і д Нэвг Кіріиив''.

Х удож еств ен н ы й

ІШ В Н Ш Ц О В Ъ

ф

(Гсствньій дворг).

і

КЪ ВЕСЕННЕМУ ОЕЗОНУ
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„Зигомвръ разбойнинъ"-драма.
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Песіѣівяя сенвацЫ Нѳвьй рінінъ ^М^АКСА •ІГиНДѲрй^*
И^ріетъ 2 «рвсетра Берлявеваго н Іворостухнна.
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Лѣчебница съ постоянвыми кроватями
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6. аооиотентъ профеооора Нейоовра.
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( б о д ѣ э н и н е р в н о й е н с т «'м ы)
н возобновилъ прівмъ отъ 5—7 чае. в«ч.
ежедн«вно, вромѣ воевреееиій. Ильнивая, й. 46, прот. цнрва. Тея. М 806.669 1

З У іО

- дѣчебкыа

въ магазинѣ А іц . Общеогва

какхеш ъ,

Норблинъ, Ор, Бухъ 1. Вернеръ.
1

Р

ДШическое лѣченіе болѣзней желудочно-вншвчи.. ночекъ. обмѣна ввшветвъ
Прівмъ бопамсъ съ 9 яо 12 ч. дия и съ 5 до «і/і чав. ввч. Твлвфон&ів »00
Краппвиая ул., соб. д. М 8 .
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Д 0 Е Т 0 Р Ъ

а г. г у т м а н ъ ,

Нервныя, душевныя бод. н адкоголнзмъ
Нервныя и нутрѳннія болѣзни.
Прівмъ 4—6.
Др мъ '10—12,
Александровекая, уг. Нѣмецкой, д. Блюмъ.» Твлвфонъ 797.

О ТК Р Ы ТА

Д-ра медицвны Л. Г. и д-ра Ѳ. Г. ГУТМАН

д ія нервно-бояьныхъ, аііогояииовъ и душевно-бояьныхъ.
Прнннмаются постояиныв н прнходящіѳ больннѳ. Лѣченіѳ разнообразнымн фнзнчѳокнмн мвтодамн: алвхтричествомъ, водой (злввтрич., углѳкнед. ванны), сттомъ
массажемъ жт. д. Психотѳрапія впуішпівмъ и еипновомъ.Ддя поетояниыхъ бодьямхъ свмвйная обстаноека съ подходящими ааннтіямт. шстояиио» ваблюдвжів
крачей н опѳціадьнаго пѳроонала.
Прі«мъ прнходящнхъ больных» 01 9—«:н.4-в . Покровсвая ул.„ д. Ганъ,
мѳжяу Долннѳйовой я Вв«д«новов («рамв. въ нрнотани) Т«л«*. М П 11.

ЛЪчвбнввці доктора С. А. ЛЯССЪ.
Ннводьевая ул., д. № 9. Телѳф . 818.
ОТДѢЛЬНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ
д м нервн.-боіьныхъ, аліогоіию въ и душевно-боіьныхъ.
При іѣчебниці ПАНСІОНАТЪ д іи хрѳничеоіихъ боіькыхъ.
ДИЕВИОЕ Й НОЧНОЕ ДЕЖУРСТВА: ВРАЧЕЙ, ФѲЛЬДШѲРОВЪ Я ОЛУЖНТМвЙ.
яѣчеиіе—влввтрнчѳотвомъ, овѣтомъ, маооажемъ (ручиымъ н внбраніог.)
ВОДвДѣЧЕНіЕ: влехтрнчѳокія н углевнолыя ввннм.
Понхотерашя внушенівмъ н пшнозомъ.
ірйииъ ириходицивь йімы п ОТЪ 9Чі~11 н «ъ
б»/а % н і

увынальнагоЗгчнлнща

Н. В. Ж Г Л Ф О Н О В Ж

« ж Пвступііла вънрідвжу Пѳнупна и продажа
{ З А 1. Ц Ѣ Н Ы
щ

новші, хорошо оэдѣяанныя, 'вругомъ е ъ ’ж
большимн тѳрравамн, нвдалово отъ К у-!Ж
ПО НЕРВНЫ НЪ и ВНУТРЕННИМЪ БОЛЪЗНЯМЪ
мыеной поляны, блазъ трамвая, гориотая ,{§?
в%яовѵояиними вроватямн. Открытм отяѣленія для АЛЯОГОЛВЯОВЪ' Орм яѣч®@ здоровая мѣетноеть, вругомъ лѣеъ, *о-1Ш
ивщѣ шмѣвтся
ЛЛПТіЙ ЙѴТТ^ ѴПАФД ПГіТ!ПІІѴГ«Р&ЯКП7Т&. Уй* 1
на™?В”
Г о р ^ 7 * о в м ^ ^ в о я ь еЖ Уд.^
В О Д О Л Ъ Ч Е Б Н И Ц А
1263
«алвктро-мьчвбный Шипть (гндро-вжвітрнч. четырехъ-вамвриая ванна но я-ь, Наумова
Шнв). Отто-л»чті«, маеоажъ (ручной и ю^аійонлыі), Шито-тврапія (гннновъ
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ПрІ.яь ирих. бон, ОЪ 10*/я ут. ЯО 1ІЧГ.І
водояѣченіе—оъ 9 у, до 1 веч.
Дли стаціоиариыхь бояьн. отд. н общ.
паяаты. Снфнхнтнвн отяільно. Долимй П&ЯОІОНЪ.
іодолѣіівбиицн нвохнр. сть «нфн*
ант. Душъ Шарво больш. давлен.
для лѣч. нояовой н общей неярастенін, оѣрямя н др. яѣчеонмя ванны.
Элвитролѣч.4иов отдѣл. НМѣвТЪ воѣ
вндм .«левтрнчеотва.
Въ лѣчебннцѣ прнмѣияетоя урѳтро»
цнотосвопія, ватетѳрнзація мочоточин*
вовъ, внбраціоинмй маосажъ, оуховоздушяыя ванны.

8 АЬ0 N
Д 0 8 Т0 р Ъ
сГ
Н
т
еів
п
ѳе
Ьй
ѳЪ
ѳ
а
и
іё
П
.А
. БЪ
Л
О
ВЪ
опеціальво оифнлисъ, кожныя, венернче*
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н мочеполовыя бодѣзин. Лѣчѳиіѳ лу-

Крапнвная ул., еоб. д., № 8. Твл. № 900 чамн Рѳнтгена водчанкн, рава, бодѣзней
Ги іена кожи лица, шеи, рукь.
волооъ, прыщей, ввземы н др. оыпей; тоЛѣчѳніѳ рагносбраѵными физнчѳовимн камн вмоокаго напряжѳнія (д,Ароонвадя)
щ | мѳтодамв: электричеетвсмъ водой, свѣ- хроиичѳсвнхъ боаѣзней, предотатѳльной
і
Мануфаітурный магазинъ н банхкрокаи контора
геморроя,
хожиаго
зуда,
Ж (томъ, внвраціоннымъ, пневматичесвимъ жедѳзы,
маееаіжѳмъ лнца, годсвы и тѣда. Рунсй Свѣтодѣченіѳ, вдектрнзація, вябраціоимассажъ лица по мѳтоду профѳооорі въ иый масоажъ. Пріемъ оъ 8—10V». оъ 3 —8
Ш Заблудо8скаго, Лангора. Леруа.
ч- ввЧч жѳнщннамъ оъ 3—4 ч. КонстанВаиор&зація, злевтричееі ія, овѣтсвыя ТНЯОВч д. М 33. Мѳжду Вольовой н Ильиоо
для лица. Удакеніѳ морщинъ, пры- ■нокой.
ш ваэны
щвй, угрей, вѳенушѳвъ, ожнрѣнія, сухости, шѳяушѳнія вожи, красноты носа,
бородавокъ и волосъ съ лвца.
№
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ъ Щ Дѵши для укріпленія мышцъ, грудной Ж
клѣтки и в^зстгновлекія свѣжести лица.ішс
партія готовыхъ одатьевъ шел- н р&зныхъ проц. бумагъ. Ссудм
проц. буыагн, размѣвъ до- §
ш
ВОЛОСОЛЪЧЕНІВ по опоосбу Ласояра.}'*
ксвыхъ, шеротяныхъ, батисто- подъерочныхъ
сѳрій н купоиовъ.
М а п і с и г ѳ (холя ногтей).
»■
выѵ. ■ пплптиялытъ
Врачѳбная гимнастика.
иидотндныжъ.
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.
ш
В сѳ к а х о д н т с я п о д ъ н аблю деи. врдча,
Пріемъ ежедневно отъ 11 — 1 ч. и отъ
5 до 6 час.
Нѣмвнвая уянца. аомъ Кузненова, зрот.

и лабораторія исиусств. зубовь*

Лѣввдд-ра'Я.Л.ВВАРК0ВИ4Й

Л. Г.

впгціадьио:
сифидйсъ, мшьмч&ет, ^вожмыя («мн
;НМН Н ІОНІВНН #«Л«въ); ІОЧЕИОДОИЫЯ і
іПодсвыі разстр0ас7ід, 0вв6щ«ні« моі«
|
н«іувв, юзана * иувмря.
р і і в і ш й| чміи Реитгаиа и и я р ц е
"■■■ъ о в к т о я ѵ б о ііі. зояки и волооъ
Твки шсвхагв втѵттія (дЧрсвиваия). Виі
т т мжктричввтвв; вхіращ. имтт*
Пріом» 8—Шян, ■:§—$ яамш 4-»* якй
По воекр«ен. дн. 10—11
Грововая унч М 41, и « о д В ш ш і
» Шж?,штлШ Ѵчтітѣ Н 1011,
*«

Д О К Т О Р ъ

о Е й и ссо гг уг. нѣмѳцвой л
7г. Московсеой н Пріютско# ул., домъ Зейфертъ. Тел. М 1128.
ПРІЕМЪ прнходящнхъ больныхъ ЁЖЕДНЕВНО отъ 8*/* чае. до 8 час. дн*.
, осИпЬсга ЬМаоленннвова
ьагй яьі
Отъ 8*/*— 10 ч. у. по горл., носов. н ушн., Отъ 10—11 ч. д. кож, моч.б.д. Похваленскій.
I
М 49.
^
. 1 1 - 1 ч. дня дѣток. б. д. Кармановъ I . 1 1 -1 2 ч. д. глазн. д. Розенбяюмъ.
, 1— 2 ч. д. нерв. душ. б. д. Ф. Гутчавъ | , 12— 2 ч. д. ввутр. н жен. д. Зубковскій Пр«ниввдхея веевпнажныд зубныя енерадін. М
Отъ 12 ч. до I ч. дня, по вторн., четв. в еуб. по харург. б, консульт. д. мец. Копыловъ За невусстве награжхенъ вметві недаіьк». Щ
Осмотръ присдуги и кормнлнцъ. Осаоцрнвнваніе. Маосажъ. Электро-яѣіѳбный ка Пріенъ: еъ 9 чае. к« 2 час. н е п 4 жв ‘
бииетъ. Плата за еовѣтъ 60 в. Плата
операцін н стащонари. лѣчеиіѳ ио согла
153.
шенію. На войви прнннмаются Сольаые еъ разнымн болѣзнями, за нсвлюченіемъ 7 веч.
заразныхъ.
нвцы,
аразныхъ. Принимаются рож@
роженвцы.
' Щ§ ѴѴ|| Щ ■
■

ДОБТОРЪ МЕДИЦИНЫ

Б. Р Е Ё М А Н Ъ .

новости! ф новостиі П. С. УНИКЕЛЬ,
П О Д А Р К І
В ПОДНОШ ЕНІЯ
изъ серебра, мевьхюра, бронзы
П, МЕДВЪДКОВЪ

авушерки Б. Герчухъ.
1188 ,||| Пріемъ роженицъ, беременныхъ н секретвыхъ бокьныхъ во всяяое врѳмя
Постоязный врачъ. Илата по ооглашѳ1
нію Телефонъ Л5 595-й.
416
ц§

Г. В, УШНОКІЙ.

Внутреннія болѣзнн. Пріемъ съ 11— 1 ч.
н 4—5 ч. Уголъ Вольсвой .н М.-КазачьеІ, йъ водо-мвктро-лѣч. отдѣж. тш пршход.
близъ Нѣмецвой. Теяефоиі 864.
124 бохьт. т ттошш. кроіатямя по
оифилиеу, мочфиолокымъ
(яолев.
ф
ш
ы
чр*}
и
Лолѣвиімъ кожи (сыии.
“Д
О
К
Т
О
Р
Ъ
И и л. водосъ)

родильный пріютъ

ИОЛУЧВНА маеса модн' й отдѣлки для дамсвнхъ платьевъ н пальто.
ШЛЯПЫ д а м с іія и дѣ тсхія.
Й Ь л т \ м о с т I т т т А ■ НИЯПЫ, лѳнты, гѳрбы н в о р о тн н ви -ан ту аяеттъ
Р
д л я ж ен ск вх ъ гнм назій.

ДОКТОРЪ

театръ .

П, Я. Г Е Р Н У К Ъ

тшттъттттттштшттттттштттттті
А ,

КОМИССІОНЕРЪ ГОСУДАРСТВЕННОИ ТИПОГРАФІИ
С&ратовъ, Моеко*. уд., прот. окружныч» суда. Теяефонъ № 21*.
Спб, 1912. Ц.
„
.
„ т,л отарнниыя теорш любвн п'
Б ѳ н н н н г с е и ъ А. О. Ле^оп
генды н оказки цеитралъной Азіи. Спб. В л а д и м і р о в ъ С. В. Совѣсть.
1Я 2 . Ц. 1 р. 75 в,
Спо. 1911. Ц. і р. 50 к.
Б о п ш т ѳ д т ъ . Практнчеоко* су- В о 8 Д у х о п л а в а т е л ь Э Д 2 .
дсетроеніе. Сиб. 1912. Ц. 2 р.
Спб. 1912. Ц. 50 к.
Б у х р ѣ е в ъ Б. Я. Эяѳменты ал- В о л к о и с к і й
С. Разговоры.
гебраическаго анализа. Кіевъ. 1912 г. Спб. 2912. Ц. 1 р. 50 к.
Ц. 2 руб.
В ъ в а т и ш ь ѣ . Студѳнчесяій сборБ у л а т о в ъ II. Н. н С т е а а - ннвъ № 7 за явварь 1912 г. Саб. Ц. 20 в.
н о в ъ Н. И Кратвій учебннкъ нѳрв- Д у р о в ъ В. Л. Мои четвероногіе н
ныхъ и душѳвныхъ болѣзнзй. Спб. 1912. пѳрнатые друзья. Зоопсихологнчесвій
Ц. 1 р. 60 х.
очѳркъ. М. 191'/. Ц. 80 к
Б у д г а в о в ъ С. Филоесфія хо ' 3 е м е к і й В. Ф. Грюнвальдекій бой
зяйства, ч. 1. Міръ, какъ хозяйство. М. прсобравъ еднневія славянъ. Казань 1911
1912. Ц. 2 р.
».
В а г н е р ъ Р . Мся жізаь, т. I. М. ц К2 —5о
а в а л ь ѳ р и Л . Иеяусство быть
1912. Ц. 1 р. 75 к.
кряснвой С.П.Б. 1912 ц. 1 р.
В а е е е р м а н ъ Я. Измѣна идѳ*- К а й г о р о д о в ъ Д . Наши весенлу, ч. П. М. 1912. Ц. I р. 25 к.
вія цвѣты, аерія Н. Растѳнія, зацвѣтающія
В е с е л о в с к і й А. Женщина и во второй половинѣ вѳсим. С.-Пб. 1912 ц. 1р.
Исполняются заказы скоро н аквуратно. 1’г. нногородннмъ высылаетея съ налсженнымъ шіатѳкомъ,

г. э . г м н б е р г ь

Замѣчательный вкуеъ, арематнченъ н ахономнчѳнъ. Пересылка потгою за счетъ
фнрмы. Главный магааинъ: Уголъ Московской и Алекоандроцской. 2)—Ильинская
Акушеротво, жеяскія и внутреннія бо>
домъ Фридолнна, рядомъ съ апгекой, въ Саратовѣ
лѣзни. Уголъ Вольсвой и Царицынсвой,
д Ромейво. Пріемъ больныхъ 10— 12 и
5-7. ТУТЪ-ЖЁ

1

„Нов. Временя'

•
»
^С
т
шіш
ъх
т
д іі
иі
іх
мі
іс
і го
іф
іш
іс
ша
ііц
ш
оя
ч
ш
Премагаеная
кархЕна
ж
сіѣдвяг»
выіусва
в
п«
сюжеху
нніег*
ібщаге
съ
раніе
і
ж
ремхчдек,
тряяі9ръ?
аѢ
чф
я.
«ъу- СЛЕЦіАЛЬИО: иви«рич«сиІ>, вифииисъ, «, ио«
Снфнлнсъ, венернч, мочеооловыя, кожя
іФіеівю Ш
шшшI®
н хояосъ. Лѣч. электрнч. геморроя н бо- пр*шедшсй Ееінѣетъ, Картвна вв ргсшиташі нгрі артнстввъ н настерсЕвну щсзрвенію шаяі« кяк&іа,
ивиомиыи, ивлви. расстр. и ивжиыи («ыиІРЩІФЙЯМІ иассажъ, .ШЪшшъ
шмшшы ныи и Ші9. ивявсъ). Ур«тро»циетооко*
лѣзн. простаты, вибрац. маееажъ, горяч. всев<зн«жаніъ неажнцЕністей н ужаеввъ іи іу іа в іеп «в«баг« внвнанія.
**ѣ шпт
«яяіі евѣтъ {тжж? Фоя.)> пія, водо4 х«ктро*нічвні« н внбраціонаоздухомъ, половое безснліе. Отъ 8— 12 ж
~1—»ІЁ ш 4—8 ? |
гирич. ивад. Пр. вж*д, 9% 8—ІІ
ц
ц маадаж%.
4- -8, женщннъ огь 12—1. Царнцынск- і
имй
ш
®«ч,,а«вщ. і» 18-1 \я Я ѵ и М 1011.
^пріеиъ аодькыхъ: аъ 9-10»/* ут.н съ
уг. Всльской, д. Ммышева, ходъ «ъ Ца
Б.-Ка»ачья уд., д. 28, н«яду Ал«яе. а * яо 71/, всчвра; жфнкцжеъ, оемотръ
ршшиекой, Тѳлеф. 1018.
807
д О К Т О рЪ
ѣ»а
иа іраеі. ст«рсяѣ.
Й9 вормнлнцъ н прнолугн оъ 12 до 1 ч. д.
Только 2 дия, 6 н 7 м*рта.
ВЛЬшльЯ' д.>6 27, Чврномаш«нцвДОКТОРЪ
вой, бннвъ Алекоандр. Тенеф. № 552.
Захватывающій
ТУТЪ-ЖЕ
сюжетъ

ціально ЛЕГКИХЪ н СЕРДЦА) н венѳ-|
ричвскія. Пріемъ отъ 4 до 5 чае. вечѳра'
ежедневно. Грош«вая ули, д. М 5, блнзъ
Алекеаидровекой.
9371
|
Г
Д 0 К Т 0 Р ъ

шШш^Шкш------------------------
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КНИЖНЫИ
МЗГв
,ХЕСенихьба Бѣлугина,",

Р о м ео

ДОЕТОРЪ

Худижестяенный магазинъ 0, Г. КАРНЪЕІОИ, в. В. КРАСНОВЪ.
Саратовъ, Маж. К&змья ул, д. ?а 5, третій отъ Александровокой ул. 1070 БОЛЪЗНИ внутреннихъ органс
гановъ (опеП
вйте мтр&
буйте вездѣ

ВО ВОЯКОЕ ВГЕІЯ.

Программа на 7-е н 8-е мхрта.

Доиторъ Б. ТДУБІШ ГъГ!

ХУДОЖЕСТВЕН НЬIЕПОДАРКИ

Серьги, кольца, брошки, разный ломъ золота и платянм. Перчатки и разная мелочь.

Ж

0 . т ,
С е р д с іб о в -ъ .
ДЪТСКІЯ. ВНУТРЕНШЯ, АКУШЕРСТВО.
Пріемъ отъ 12—I чао. дня н отъ 5— 6
чае. яечѳра. КонотантнновекАя, уголг
Ильввокой.д. Пѳтервъ. Телефонъ 860. 874

и пестрвіиѣ народнаго дома

ные старые.
Монетн платиноввга разнаго достоинствв:
3 руб.
6 руб.
12 руб.

о р д ен а разнш е,

В Р А Ч Ъ

і

паю Ж

СТАРИННЫЯ ВЕШИ:

Въ ооѳду
7-го марта
Аноноъ. Нъ четвѳргъ, 8-го марта, готови^ш* едгаств. сшектакль
цѣнамъ жНовый міръ“.

1. В. Заатовірш.

I

убы пвку-

ц %н % разш ы я

высохеой

Гастроли Якова Васидьевича Ордова-Чужбинииа,

%о КТ ОРЪ*"

ВНУТРЕННІЯ, «ивц. ЖЕЛУДОЧНО-КМШЕЧныя » д гт ск ш іо л ъ ін и .
Пріемъ еж«жл«вно отъ 9—11 и 5—в чим*.
ЗАИКАНІВ н др. НЕДОСТАТКИ РЪЧИ
«ъ 4—6. Дарвцын. у*., м«жжу.Ияьигок. н
Вохмк.. «Об. Я. 142. Твяефояъ «90.
47

Условія П0 ДПИСБ1 см. въ ваголовкѣ.
Ред«хівр% в»дагель К. К. Сарахановъ.
Ивдіхѳдь П. А. Аргуновъ.

р о ѣ з д е я ъ
т о л ь и о
д о 12 м я р т а
Гостиеиц» «Россія», Нѣмецкяя ул., № 39. Телѳфонъ № 15.

фарфоръ, тарелкі, чашкж, статуѳткіэ и т. д. Мебели разной, краоеаго дерева и корельской березы, въ особенности съ муміями и лапами и съ наборнымъ деревомъ.' Хрусталь разный, вазы, разную бронзу, люстры, канделябры, фигуры. Серебро
разное, табакерки, портретики семейные разныхъ лицъ, Миніатюры, гравювд англійскія въ краскахъ и французскія.
Жбаны, ковши, чарки, эмаль разная. Бамни, жемчугъ. Нефритъ китайскій. Монеты,

Д
-Р
*О
.И
.О
тарчомио,

Ообстіевныя іелеграммы и орочнаа почта ізъ столщъ.— Телеграммы и подробныя оообщевія і8Ъ городовъи селъ мѣстнаго района.—
Загранячныя письма.— Отать* чденокъ Государ. Думы.-~,Л«стокъ
Заволжья*.— Иддюстраціі.

№55

--------------- —---

покупаю л о

ЯБЧЕБНИЦЯ

г о д у

Тедсфодть ред*кдіж~?і~19 й.|

П

р&ботвмъ оъ содержаніемъ отъ 40 руб.
Срокъ олужбы до 1 іюл* 1912 г. Зяявлевія съ дожументямн прннкмвютсн до 1-го
оего апрѣля въ г. Николъевскѣ. Самарокой губ., конторой попечвтельств* о
трудовой номощи.
7562

НА

------------------------

--------------

•^ияд8"а--=^д«= = = -— — •—

ОПЫТНУЕ
НГЖ
НЫ
ДЕСЯТНИКИ
по земяяныыъ, фишаннымъ в моотовнмъ

пганйміЕКй подпкш

К З Д А Н ІЯ 5 0 - й .

Среда, 7-го марта і

тшішмии«ип-81гіиіііпгівііШГіііііімміміииіиті»1пвіпвгпиігГт7і<іГііііміііііГішрііяг"

1 9 1 2

ГОДЪ

н іш ю ,Рвв*НЬш®й тящйя !
О*ржтдажвябвй, Ташбояаюв, Пвівяяями* ш
шжажічиииюшв я* Цлютршяывві.
Л. ш». Вшгща > И*-~Мое***, Мяюшапшк, л О ю ш
СЫІвяврйургіЬ—М®р««ж II,
к яѣ яг9 «едѣявдЬюпы
ЖКЭП№Ф> Вжрж»,
тт врсдак. Ц п
ииуяте «ивдаввяе <» П X* 1
н* ягхякя, еохреяяпиюя 8 ш*еящіц
к як8Шю ужмхоашивощ «мккія екякмі т имшрвщмяѵеѵ. Отнл, шівиуяж®шш я* рск. Фофъ вбжтачшіж уеявяів.

Ішзрі IС. Гршрьап

| |

т

ш

П Р А Г Д

штшш

ОБУВЬ.

Ѵходъ за нрасотой

И. И. йннвнбвргъ.

Пріем% ежедневно съ 12— 2 и 5—7 веч
Исьннская, между Москов. и Цариц, д
с
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в
еифиіиеу^и Евяіиыкъ.
і
*•, нзъ 2-хъ бл. 50 к. Прннимаю ваказн въ еобетвенномъ евсемъ Клюга № 51* КАВИІШТЪ усовершенств,
новѣйшини апкаратамя по методѣ ЗАВовКр ^ « » « Д и і I
1і ноя?ЩвНШП°ДЪ ИИЫМЪ М01М* “ блюде«м>“ ». ресторанъоткрытъдо 3 *. ГРАНИЧНЫХЪ ИНСТИТУТОВЪ. Вало
1670
_
А. МАКАРОВЪ.
ршзьція, душъ, озѣтовыя ванны. Гнгіэна
хожн, возстановленіѳ свѣжео7и н упругоЗУБН0И ВРДЧЪ
оти мышцъ і ица. Гримировва. Подноѳ т
А Г А 3 И НЪ
усовер. формъ. Удаленіѳ морщ., угрей, т
врасн. исса, бооодввскъ, руСцовъ и вол щ
3
лица. ВЕСНУПІЕКЪ. Уходъ за вох,уіич
Спеціальноѳ удалѳніѳ еубовъ ^бѳзъ болн) Ц Г Ія ВѴІя І Д Л » »
I В Д 0Р1 1 О О п
перхотн, уходъ за ногтями,
1087
Ио»уеотвѳнныѳ зубы всѣхъ видовъ. Щ
Гост. дворъ, тѳл. 290.
Пломбироваиіѳ золотомъ, фарфоромъ Ин
Д О І Т О Р І
ѵ
др. Нѣмецвая
. ая ул., м, Адевоандровсвой
Алевзаидровсвой н А
ш
§
^ © © И Ѳ Ш И ^ ІІІ І Ы І і р ъ
Вольовой, д. М 21, з-й домъ отъ АлевI.
ВВ
Я
З
Е
М
С
К
І
Й
Щ іумаш
ныхъ
сандровской, холодная сторона,
Спѳціально
Пріемъ отъ 9 ч. у. до 7 ч. веч. 815,
Ш
л ѣ - г и ііх * ь
лѣченія прн нервныхъ забодѣваиіяхъ,
адвоголизмѣ, слабоотн води, порочныхъ я
Дошторъ мвдицммы
наклонностяхъ н прквычкахъ. Пріѳмъ
Ш
т и а и е й
отъ 10— 12 ч. дня н отъ 6—7 ч. вечера
р
усск
и
хъ иза
гр
а
н
и
ч
н
ы
х
ъф
аб
р
и
н
ъ
.
Ввѳденсвая. дДв 22. Тел. 201.
4

ш

М-

. ГРАНБЕРГЪ.

| а ц

ш іг р р т л с и у л о А

УЖЕ ТЕПЕРЬ |
1 къ празднику Пісхік

ш

Л. 10. Иертаисъ. ш т ш т т т щ т ш ш ш ш т т м т т ш ш т т т т ш т т
«иш -отш н. д'р ъ '■

Отціал. еыпм,. мочтол., івперич.

О в В № 1) ъ щ і « 4 р 7 ъ ю к- *
р . Вммвая, 3-1 @ая Еімщ мі, ім п
Синрнвва. бвх&-вѵашек,
790 /

Спец. ввочепоховыя бслЬзни.
(Всѣ
методы изелѣд. и дѣченія, ос“Д
О
Е
Т
О
Р
Ъ
1 Аіушеротво и женоіія болЬзни. в*щ. нов.
канаяа, пузыря злѳвтр, микроовоп
нзпдѣдов. мочи и выдѣл,, полов бѳчояліе),
В. й . О охвалѳнБМ Ій Пріемъ отъ 3 до 5 чао. вечѳра.
КОНШ (ЗОЛОС), ВЕНЕР. и СИФИЛИСЪ. Эяевозобновидъ пріѳмъ по онфнлнсу, вож- „ П® орѳдамъ, оубботамъ н праздннкамъ втролѣчеиіѳ горяч. возд. Пріютовая, уг.
нымъ н веиернчеокимъ болѣзнямъ. Отъ иріеиа НѢТЪ. Панкратьевокая ул., между Арняпской, д, № 29, Ржехина. Пріѳмъ оъ
5—7 чао. вѳч. Грошов., 81, (межд. Волок
н Ильнновой ул, д. Фофано* 8—12 и съ 4—8. Жѳнщниы отдѣльио оъ
Алевс., третій д. етъ Вольск.).
760 »о* ^ Ю. Телефонъ М ВН.
4 чае.
1491

Жедая обязательио исполиить^
взятыя мною работы КЪ СРОКУ,^5
прошу почтенаѣбшнхъ монхъѵІК
вліентовъ
ж,
г»озаботиться о свонхъ закавазахъ^

и весеннѳму сезону.^
т

*

жтшш шшшш
Ннижный магазинъ „Современнинъ“

Свратовъ, Москсвсвая ул., подъ скоужнымъ судомъ. Тел. № 268.
В е г е т а р і а и с к а я б и б д і о т е к а . 250 мыслей фикоссф,, позтсвъ и учѳн. о вегѳтаріан и всздержан.—15 к. Д е в ѳ д ь. Сѳльск. и городск.
сбщѳствон. лавая.— ?0 к. Д е р н о в а - Я р м о д е и к о , ж е н-в р. Азбука матери.—55 к К о о т ю м ъ. Эицнклопедія сцеиичѳекаго самообразоганія.—&
р.
к. К а б а н о в ъ. Самый лѳгкій явыкъ—эеаѳранто.—35 к. 0 з ѳ р о в ъ.
На темы дня. Къ эсономичѳекому гголожѳнію Рссйя — 1 р. 25 к С е м е и о в ъ
Машка-Домашка—60 к Т о м ъ - Т н т ъ . Научныя забавм. 66 к. Н е ч а я н н о
н другіѳ равсказы, стихи и пѣсеикн разн. авторовъ.—25 к. ф н л о с о ф о в ъ
Старое н новое. Сбор. статѳй по вопросамъ невуотва и дижэратуры.—1 р. 15 к
Бмстрое и акхуратиое жоподноніе заказовъ.
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№ 5!

іипзмю іыяию виму с*у«*т* і Зѳм. В.
87'/» на оредііолохвнннхъ садминистрахиё- «тъ вамъ воѣ ваши полнтшчѳскіѳ пріѳмы, ннхъ івиаеусхрввтѳаьЕНхъ вѳмвссій и іеи-, г „ ж.
® т лвпж в» __
СврН ТО ВСМ ІЙ М Ъ іД З Н С К ІІ бвріба, мтору» іедвте ц«рмвкм вѣрмств* Н 1!% щ р о ц .ім а . 0#лшо»*«Н*зк.
іъ ювбоомяхъ» Диелянісіомъ Ві
ещѳ прнбавляѳтъ свонхъ собстэѳн* еиии% нача^ьнвѵамъ ыя оѵквввівтва во •
* ! /
’
®ва|»жнру хвднах
ныхъ
86
чм>. 8«м. Б
,
^
л
«. іныхъ. по его мнѣнію тожѳ сокрушнтехь- і «
.
*
"7
*
»
«нграть ми«хіхніе мбічіеи маіьчнвн Дѣи
б т а р о с т а п ? ? с т ь , т Ь “ ѣ щ вй ® 84 ГР7*ИНСВ«8 вверсввй цѳрвівьв». Лвшен- 4і/* проц. зак. лкоты Полтав.
еврвнскомъ нонросахъ н на вопросѣ о | выхг? р Шингарѳвъ ваявнлъ* что ирѳд-| в с л Утае8% 8**ѲР*ВИ нврѳсвівнцевъ» яереданѳ въ расйіряженіе судебавй вяаси.
86»/, народнзнъ образованіи, нричекъ всѣ сѣдатѳль совѣта миннстровъ припис&лъ|и ходвкѳвъ н дія вбъавіеніх навехенію, чхо
С&Р&ТОВ&; имѣющйхъ Драво Г8Л0С& НЛ нм Сй® зѣтъ Н&8&іъ СШСШШИІСТІ, эжі Зем. В.
Саиоубійство дѣвушки. Втеобществѳнмомъ собраніи, пожадовать 8»го цержвшь ПФХвѳргаехся груіммъ скстеш&тнче- 4і/а ароц. зак листы Тульск.
этн вопросы съіздъ раарѣшаяъ въса- ѳму то, чего иѳ содержнтся вг стѳно- іьгѳтная вервввака иересеіенцввъ, іачвсівв- ра на Нижнеі
уа, н% д«мі родихѳіѳй внѳм. Б.
граымѣ рѣчи, что оиъ допусѵилъ цѣлый шихъ въ Сибари двян, ужѳ віірыта. Внда86*/, кокъ реавціовнокъ сиыслѣ.
марта, въ 6 часовъ вечѳра, въ помѣщѳ- СШЖѢ гбненіпъ §Св«тыіи ея рісхищевы,
4*/» проц. закл. лнсты Харковсхріавіа
себі
въ
ввсекъ віъ браувинп .
ряоъ
фактическихъ
ошибокъ,
что
.только
У?-Ѵы ” »
М ,ЩЮ, Ю « о ір ш , ш ц и к
Еслн ны сравникъ «нохѳланія», вн- родражениое чувство вѣчнаго полеми- ча хедачесхихъ свядііехьсівъ н тарифяы»
85»/«
вк* Зѳм.
17
аііняя
дівушка
3. Ушакввя Мать,
яеиъ грувняскоиъ хіыаі іапрещѳно. Бін- Кавказъ и Меркурій
свазывавшіяся на дворянсвихъ съѣг- ста, который всегда вовражаетъ, когда удввтввіреиій ходвкаиъ раірѣшается нв
271
460 дахъ, съ «вволюціѳй» нашѳй ноляіи- онъ неправі, позволнло ѳму исказять нрниѣру нрішіагѳ г«і« дзя всѣп губераій усаышавъ выетрііъ, бросваась къ ней, ні
звкъ часъ, кегха всі хеяокр&хкческіе вхе- „Самолѳтъ*
дівушка ужѳ аехааа ва неау в% ауяі
760 чѳсвой хизни аа вослѣдвіѳ годы, к н смыолъ рѣчи' г. Шннгарева.
Страх. Общ Россія
яенхы сііяаютъ, откух» ихегь вбщій р*і- Акц.
я «біастен, яъ аюбвй но выбвру хідвва
525
Московско-Казанской ж. д.
•ровв, аншь суд«ржѳв« сжвмая в& рувѣ
Вотъ
чѣмъ
вакончилась
схіатка
двухъ
ваіъ въ госухірстві, и ѳевобвхххъ гоеухар- * Моск -Кіѳао-Воронѳк. ж. д
945 долхны будекъ ирнзнаіь, чтоаін <по- почтенныіъ ораторовъ Скажите. похожѳ нрѳсѳівннескій рійвнъ.
рвмаьверъ.
С« віабнии вршмакамв жмяі
ствѳ ехъ етогѳ іха (руковхѳсканіх схіха). * Моск-Виадаво Рыбин. ж- д
165
Собраніе водостного попѳчи
хеланія» въ вначитѳльной мѣрѣ осу- ли это на лобѣду одного нзънихъ? Всянвсчастную
явевлв
въ гврвдвкую б«дьиицу.
Дѣтсвія и внутреннія бояѣзш. Пріемъотъ ч Графъ Увароеъ, пвхчервнугъ, что не * Ростовско-Владикав, ж. д.
283*/, щесівнлись: волосіной судъ
воз кая побѣда должна быть безспорной. т тѳдьства. 3-гѳ иарта, квдъ предвідяіеіь»—12 и отъ 4 до в. Дквхрвтьевеввв, ме-1
Здісь
пвсаі
діухъ
часввъ
Іеіувпішнѳй мѳ262
*
Юго
Восточной
ж
д.
е.
прнзнаваемой
даже
самимъ
побѣжденвтвоиъ д-ра Еин»и«вскагв, сѳсівялввь 8»становляеіся,
фннляндсвій
во
жду Вольекой и Ияьинскй, д. М 7. 674 інветъ вівеса, хуже пѳсивіеннагѳ, беііе “ Азовоко-Доиск. Комм б
613
Д
И
Ц
И
Н
С
М
Й
ІІИ0ЩІ
хівушм,
нѳ яріх«дя II
нымъ.
Такъ
побѣждаютъ
н
на
полѣ
битіавріпвщеннаго, чінъ сехьсвве хухѳвенетвв, » Волжско-Камск. Комм* б
раарѣшился въ хѳлаіель- вы, и за зѳлѳнымъ карточнымъ столомъ. сідавіѳ пвновсксг» мхввтнвгѳ п«нечяхеіь1020 иросъ
свінаніѳ,
уивріа.
Труиъ
ѳя
иврѳнѳсеяк п
ук&зызаетъ, чтв нужнв нмначкть жаао- “ Руаск. дли внѣшн. торг. б.
д о к т і р ъ
400
номъ для дворянства скыслѣ, на- Ораторн побѣждаютъ раскрытіѳмъ явиой віва « біаготвврвтѳаьвой вѳивщн, въ кѳте- уснаааыіцу бваьницн.
288 гюдное образованіѳ ирѳіѳрпѣло въ ошнбки противнвка, еслн-же противникъ рое вхвдитъ всх Пвпввскм вѳіѳсіь н дѳввнье ітѳну хукввенсхву, нначѳ ѳнѳ не не- * Русск.-А8і&ток&го б.
Еакъ на ірічяну оаивубійсіва дівушм,
86(4
Торг.-Промышл. бл.
утверждаѳтъ, что ему толыо прнписыважетъ быхь о&яоетоятехьвыяъ, не бухучв .* Руоск
629 Госуд. Совѣтѣ сущесівенныя изкѣне ютъ ошибку, яскажая стенограмму, дяя ревни Вѳрещагнвѳ, Ведѳняивн» н Ищѳйви- увазымютъ на ееиейннй рамадъ. Дівушяі
Снбирскаго Торг. б
ѳбезвеченвняъ. Есіи хухѳвенехвѳ х&же . СПБ Междуиіродн б
аіиинистраіивныя
рѳфорны всѣхъ ясную, то какая-жѳ это псбѣд®? нѳ, Михайіѳвсвей вм. Эю вервое зісіда540 нія;
здісь въ Дуяі не иехехъ высв&ініахь * * Учѳтна-яеуди б
аравтива разрѣшнла
тавъ, чю дво» Тутъ еолн-бы дѣло дошло до третейека- еіѳ взъ вяозь удреждѳнвмхъ вреиенныхъ нѳ рмъ гвмриаа, «бнвви аюбвную мать,
540
С П В Ш А І Ы О :
4*0 рянсіву халоваться во всявокъ слу- го суда—мнимая побѣда могла-бы свѳ- ѳбщѳсівенвнхъ вргавизацій на иіста». Пв- н ваача вмісті съ нѳй: <умрѳмъ, мама,
свѳв мнѣнія свсбѳдвѳ, то какѳва егѳ сввіѳ- „ Бакинск. Неф Общ.
тавъ жвть невФімвжно, хяжеяі,
15!5 чаѣ не ернходится. М н не хоіикъ, стись къ нр&вотвенному пораженію
СИФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕСКІЯ, КОЖНЫЯ да н& ністахъ. Обращахсь къ вистанввхе- ‘ Каогійскаго Т ва
иечЕіеіьсівв вннесіѳ сіідующія и«віанвв- явібіѣ,
815
ужіснѳ».
(вмпиыя м божѣвші волосъ) МОЧЕПОЛО- яію врвхѳд», вр&херъ ув&знв&етъ, что ѳяъ дех- * Манташѳвъ
іенія: «вредііяя чивлѳ ідввѳвъ и« еветав10800 вонечно, св&ваіь аіихъ, что оолитнчѳ
П&н. бр. Нобѳль Т-ва
ВЫЯ н ПОЛОВЫЯ рвзстройетва. ОсвѣОтѳцъ дівушки—саухащій увраваеніі
іенЕКМъ впивмиъ вг 2886 чѳіѳвікъ, нри535
свій вурсъ Россіи идеіъ но увазаніяхъ
.
.
щеніе мочѳясиусв. ваявлв и иушря. женъ бнть ввіставовіенъ въ твмъ вшді, ва Акцін .
ря*. урм„ жеа. д#р«п.
18*
Всѣ виды эдектрЕчества,; вибрящоия. внмъ бшъ въ дреінвсхн, еъ праввмъ яз Ккц. Брянск. рѳяьс. 8' в.
знаіь,
чтѳ
«в«
емтіітетвуетъ
чисіу
нсан
дворянсвихъ съѣздовъ,—для эіого су
П»к9йнм учнаась въ гимнаііи.
295
Гартм&въ.
м&ссажа. Эле«тра-«вѣтов, ш ш , скній бранія священннвѳвъ, пѳ врайкоетв хѳхя
тывающихъ саиую «втрую иужду, н пізів
щѳствуетъ очѳнь хного другжхъ яри
Ннкополь
Маріупольок,
обіц
194і/»
♦
Саиоотравлѳніѳ. Вчера отравилсЯ
свѣтъ.
ну ямяется необхвднмнмъ вндать ннъ нв иашатырнымъ сяиртомъ иеимѣющій оаре-А
чинъ; мо въ гначиіельной иѣрѣ на146
Привилег. инквяельсіія
Гіріемъ отъ 8—12 ч. у. и отъ»4—8 ч. ш хавимъ, вавииъ въ насхмщее вреня еуще■•'Ф- Реорганнзація яиссіонерсвой 20 ф. мувн, на чі» пвтрѳбуется 2064 р, дѣлеиныхъ ванятій Андрѳевъ, 28 лѣтж
схвуехъ въ нѳдкяриеннвй Русн. Дія спасе
186
аравленіе вурса совяадаетъ съ иохеПутндовск. *ав.
женщгшъ отъ 8—4 ч. дия..
части. Прн саивмъ в«чти веіувхевіЕ ва унвіивиѳчніь предсідаіеія нѳнеитеяьсіва прожившющій н& у. Камышииской н ЦыС ориозск. .
19
М вло-К & вачья у л ч д. № 23-й, Вл&димі- иія нравѳсіавія неібходянъ свбвръ, но не
лавіякн дворянства.
230
Таг& нрогок. м ѳталл. Общ
ул.
ровы ж ъ.
Т ал еф . З# 580.
г62 врвевтнруѳнмй сшнвдвиъ иаргаршнѳвнй, иоВсе 9хо говоритъ за то, чхо нннѣш саратівскую кафѳдру ен. Аіеквій отиіініъ, д ра Каіианвввк&гв хѳдаіайствівать » вн- ганской
280
Ф ѳн вкоъ 8МВ
•ф - Кражи. 5 марта совершеиы кражяі
чх«
въ
ѳпархін
д«
сѳге
врекенн
не
ввен&шѳскій, а свбіръ чернагв н біхагв духѳ
нему
съѣзду
едва-лн
крндется
ставнхь
дачѣ
ох.чх%
предствъ
въ
раеп«ряженіѳ
п«хе
800
Р оссій ск . зояотонром ы ш л.
1) въ кяжжноаъ магазвнѣ .СовреченО брати ая сторона иедаля.
венехва и мірянъ.
полнхичесвіѳ вооросы въ острой фор дена иадаежащая ниссі«нерская «рганніа- чвіеіьсхва. Крииі »мг«, с»бр»віѳ нрвсніъ яикт.л *8Ъ каосы украдвно 18 р.; 2) н»
ція
яѳ
правихаиъ
внн»да,
нзданныиъ
ѳще
(Игъ области „исторк-іѳсвихъ* внѳкдоМ. Царицынокой ул., въ д. Алексѣѳва,
Отецъ Трегубовъ хвдахайсхвуехъ ѳбъ
Дневныя телеграмяш, Гооуд Ду хѣ: и аравнтельство, и народное пред- 4 гѳда тѳму нааадъ. Мѳжду тѣмъ зіа енар- «іъ асснгнованіи суннъ, явірѳбныхъ на ивъ
товъ).
тужурки украдено 160 р. Воръ-мѣй
вкмавів
пвиощн
іиціиъ,
нѳдходящимъ
ш
о&
ъ
аееигиіванів
вредяіѳвъ
на
цѳрввввѳ-прв
схавительство
по
завону
3-го
іюня
На одномъ вваномъ ужннѣ гдѣ быко
1 воэдввъ-задержанъ городошмъ Ивано.
и
Совѣтъ
на
5
стр.
ма
хія,
вредсіамяя
умвмй
центръ
сіарѳві92
сі.
орвдввоіьствввнагв
усіам.
идутъ въ нааравленіи, воторое двомного съѣдено, а еще бэлыне выоито хвдсвую швѳіу не въ усіввновъ вѳрядві,
вымъ. Деньги у него зтобраны; в) а»
шуетсвскаго коньяка, яриоутствовалъ а въ еиітвѳю. Даііе, неѳбходниѳ изміАссигновиа на бдаготвори- фруктовомъ заиодѣ .Рономэ* украдево
рянсіво хохеть тольво аривітсіво- радчесіва, сектаЕісім в рмваго рода укаѳмежду проіинъ нзвѣсткый артисіъ Лен* нніь снвсебъ вбеввеченія ееіьсвагѳ духівеи
в а к . Повюху центръ вниханія, вѣ- нѳній отъ иравввіавія, ѳвобѳнво нуждаетвя тѳльную поиощь. Г. губѳрнаівроиь пі- разныхъ вѳщей на 98 р; 4) т Н в х я ы
свіё. Съ иимъ въ разговоръ вступвлъ схва. Вѳіражая дѳвіідчвву, віецъ Трегубовъ
уж. изъ квартнры Хузяхметова посрел.
роятяо, будвіъ перенесѳнъ на другіе въ нравиіьиой Еісіавѳвкі зхѳгѳ діаа. Прв іучевв взъ ишнисіерсіі& 822 іыс. руб. на ствомъ
вѳсьма иосредствениый автеръ, нѣкто
взлома вамва укр&дено размых»
маееі
нѳвіаненвнхъ
иѳввюду
ен.
Гериіге
ііагатмрвтеаьную
исивщь.
Дѳньги
»ти
іѳ
вопросы,
изъ
воторнхъ
воаросы
объ
вѳхагаеіъ,
чіѳ
гѳеударсівв
дѳіжвѳ
вѳддер
Михаилъ Петровнвъ Соколэвъ.
слесариыхъ няструмеитовъ ка 80 р.
нвиъ
іавъ
нмнваевыхъ
<инсбіоверѳвы,
— На меня новая роль,—скаэалъ оиъ, жввахь в внуіреннюю мнссію, ибо мяогія Декварація по внѣшяей новнтивѣ. уходѣ ивъ дворянсхихъ рувъ зеиель
ревідаіся въ распоряввніе губѳрнсмй ур
Пелиц!ей арестована прислуга Гусев»
—иронвводитъ удручающеѳ впѳчатлѣніе. севтн явіяюіся біхіѳ воаиінчевввив, чіик
въ ваучаі
нуждн,
неквгѳ
пссаать равы. Иіъ вехк уярам вамііиіа 300 іыс. Въ декабрѣ Гусева была нанята нѣвінмг
ной
собсівенноств
и
о
вроведеніи
н»
<Нѳв. Вр.» еѳвбщаетъ: Прн развнѳтрінін
Когда я служвлъ вь нижегородекомъ
II. и въ первый же мѣсяцъ усрал& у вь
на бевіду нав дать нврученіе, іакъ
театрѣ, публива меяя просто обожала и реіигіѳіннии. Вававчнваеіъ ѳраіѳръ обра- сяіін яинистерсіаа яневтранвнхъ д іп арѳдсюящнхъ вкборахъ въ Государ. какъ «ДВЕ ЕІЪ <ИНвСІОЕврвВЪ> МЕЯХЫ р;б. дхя нвмѳдіеннві вхснівв уіідннмъ го искусственную челюсть еъ вубамй
аеявтванв.
зайиуіъ
я все-таки постоязно сщущалъ робость щеніеиъ въ ѳберъ-врвкурѳру ѳ іонъ, првня врѳдввдвіся давнѳ ѳжндаеиіе выстуиіеніе Дуиу своихъ вандвхатовъ
парикъ, денегъ 800 р„ а всѳго н& із»
передъ выходомъ на сцену. Ужъ, важет- іѳ-хн відвнсхв» иірн вбезнечевія свя ннннстра пе ввпрѳву ѳ внішией вѳіиівві. главное
Предсѣдатедь губернекой уп р. и уѣхаіа въ Аткарскъ, Камышнаі
хѣсхо.
Потеря
ценза, ирихвдвкѳй ваужбой, а няне не епѳевбны
ся, чего мнѣ было бояться:.усаѣхъ обѳз- щеиннвѳвъ въ гвіѳдающвхъ губерніххъ.
вкамть чтѳ-аибѳ въ защиту ирамеіавнѳй
Царицвнъ а Аотр&хань, гдѣ продал% вь
Гввѳряіъ, что сѳобщевіе будехъ весьма т- аерѳходящаго въ руки бурхуазіи и цервви. Объ атінъ ѳа. Аівквій упѳнинаеіъ равы Е. Н. Грнкиъ, в&хвдящійвя въ Пе щн, а деньги .нстратила.
пѳчеиъ, а между тѣмъ въ тотъ дѳнь,
іѳріургі,
вабѳаіаъ
инфауевцей.
<хоіяйсівенннхъ
иухичковъ»,
аодняла
Липяговъ
,
укаіавъ,-—
чхо
вкріисвѳвідкогда приходнлось выстувать въ иовой
дрѳбнѳе н іадізвтъ всі ввпрвсн, вав%
Состояиіе погоды. ГГослѣ етоявшей
Возвратидся изъ Петербурга продолжительной оттепеян, н*стуоял8
вне аакѳнѳврвевхн, ввѳсевнне ѳбъедннен- бівзваг* пр«шіаг«, такъ н васівящаго в«- дахе вокросъ о возведѳніи въ дво- въѳвѳбімъ дѳкааді сизоду.
роли, меня воѳ время тошнкло.
Съ ціаью упѳрядѳченіи мнввіонервкагѳ діаа начмьникъ пвчмаагѳ вкруга И. И. Пѳке м 'ровы: е-го марта утромъ термометпг
— А ты, Миша, ие вамѣчалъ,—■спрс- нннъ прввнтехьствін, всірітвія ѳннѳін
рянское сословіе ляцъ другихъ сосилъ его ЛевскіВ,—послѣ спѳктакля и цію сннода, врѳевхы рефорвн врвхода н ду івтвчевкаг* явиеніа. Динмяаівчеввіе вру- схояній, оріобрѣвшнхъ
имъ бна« іврученв|вѳвѣіу брітвтм св. Креста ранцѳвъ.
покааываяъ Ю, вечеромъ 7 гр. ао Реомюзѳхельную
гв вжвд»юіъ въ нетерпініенъ зівгѳ еввб
твоей обожаѳмой игры съ публихой тогору. День солнечаый, вѣтряный.
е&мітихь сиѳсѳбн въ «существаевію въ Сарат.
Воѳнная
деіція.
8-гв
маріа
ві
хввнв-учебввй
частя
вее
время
вребывасобстзевносіь.
Чхо
насаехся
выбоже нѳ бызалоі
1623
щенія. Гввіряіъ, чгѳ яививтръ, чхобн нѳ
Поорхвва. Въ бмансѣ Гор»і$ц.
ютъ въ схадіи разрабѳхкн, врѳекты другихг ѳговвриіьвя н не дахь пвввда врввѳхохвавъ, ровъ въ Госуд. Духу, ю дворянство, губ. пѳаѳжвнія сизеда с евархіааьвѳй иэссів. гарвн8ввнвиъ свбрвнін будѳхъ ирѳчнтана
г»
вбщвсімниаг*
банкя, иапечатанноиъ ві
Въ
іавіѳящеѳ
врѳвя
сввііѳиъ
братсіаа
зіѳ
аекціх прибызшииъ и п Кмани пѳакѳваи
рефорнъ хввѳ иевріеиіенн дія іакехода' предв«чіетъ фврву пвсьвенвагѳ взхѳмевіх, заинтересованноѳ въ проведенія <сво№
54
<Сар.
Лисх.»
вір&гись саііуюцц
выпмивнв.
В»
т
в
ѣ
_«рганвмців
доіжнн
юиъ
геверааьваг»
штаіа
Зариныиъ:
«Аркыатз,—счигаег*, чхѳ яаеірвенів вава-бн девхарацію враввтеіьсхві, хавъ ®й» молитиви (не говэря у х э о дѳВечарнія тел егр ім м ы . іѳіьныхъ
два енархі&іьннхъ
иессівнера
нзк иія въ гѳсударсіві з гѳвухарста» вь ариіи». вшяікя: 1) въ актиіѣ, вхѳрая стріка, ц.
“
‘
5
церкви нвсніъ не вреиенный хіравтеръ, вавъ в* пвдчбнѳй фврні исявіе саввв н» пухатскокъ халованьѣ и почетномъ вхояіь
писан» ввібт» счета—»счва» и вмісю и (Петвѵб Тел. Агентшва).
внтѳв&ехъ н»ъ самагѳ еущеетва ѳрганвваців
івавін), будѳіъ всѳмѣрно сіараться, хнцъ, свѳб«двыхъ втъ кахнхъ-авбі ееяхъ Вхѳіннѳ іиіетн ирѳхаются въ шхабѣ 47-й
ІДЕТЕРБУРГЪ, Нвчалышкъ кнн церквв и кваниввхиѳшеній ѳхдіхьныхь ея сввеяъ в іс іі в заравѣе взвішено н обду чтобы его вандидатовъ орогало вавъ •бямнЕвсіен. Жіаівазье каждѳму квъ аіихъ аѣхатнѳй днзвіін, а аередъ начмоиъ авв- У»; 2) зъ еісснві на нредяосяідн*
нан«. Въ ирѳніяхъ и« вѣшчей пмихввѣ
сірочкі <195991* вмістѳ 135991 в ні
сбой хѣсхной бригахы гвнералъ-майчасіей. Сянвдъ не ямяехся выраантвіенъ
мохно больше. Дворянсіво отлично иЕвсівнерѳвъ Емначевѳ нв 2,400р. аъгѳдъ, цін—иъ гарнімвв»иъ сібранік. Дія вхсда
оръ Араашевъ аронзводжтса въ ге- иііиій духѳвенсіва н дажѳ енисвовата. еірмінв явннсхръ ве будехъ участвѳвахь, учитываехъ существующее въ общѳ- ЕаархіиьЕнин ииссіѳверамЕ нзбраін еові на хекцію вѳвбхвдино мручиіься рѳквмен и»саііней »р»ч*і <127060» вміетѳ 126 060.
нерядъ-леітенантн съ увольнвніекъ Фавхнчебкямъ распорядятѳіеиъ судебъ цѳр- хавъ вавъ ѳбсуждевіе віврввівъ внішнеі сівѣ настроеніѳ; оно знаеіъ, что охъ тоиъ: іавтвятеаь Срітевсквй цервві ірѳі дахеіьныиъ биавіѳиъ ѳтъ квгѳ-аибе иіъ Въ іѳдпіві івваряща дірекмра Нккнтян
во вожрастноху цензу съ мундиромъ вви «атаѳтея оберъ-ярѳкурѳрь. Евискѳ пеіхтивн н»ит« изъ сфѳрн діятехьнівів 4-й Дукы хдутъ совсѣхъ иной рабэ- В. П. Сііаѳвъ—іѳ секіавтгтау и иасіі» офицерівъ. Сбѳръ съ аекцін иѳсіунихъ п яегірны ініціми: дмжнѳ бнть X, ф,
Гвсуд Дуин.
вмівтѳ Я. Н.
н пенсіею.
теіь вѳаьскігѳ вібѳра ирѳт. П. И. Сѳкѳаѳвк
вы, вхвдящіе
въ сѳетавъ сияіда,—
Довіадчиввяъ н« сніхі мивисхерства вно іы, чѣхь даяа страиѣ ірѳтья Дума; —иѳ раскму. Всаідсівіе атіго вба атн аи- фінц кавагск&гѳ ѳціаа Иниврмврсгагѳ м
— Въ бааансі Пѳкрѳввк&гѳ сбщесщ
ТИФЛИСЪ.
Редавторъ
газвга ѳіѳ не евіхваьнввн, на верху гѳрн
ѳгнв-истѳринескаг» Оіщѳсхва.
позтоху, чюбы удерхать за дуксвой
взиинаг* крвдита, и«ЕІщевв«ЕЪ иъ № 51
сБаку» Вермишѳвъ, обвиняншійся но стѳхщіе, вѳ ивнахн, чуждне нірскѳй суеты, схранвнхъ діхъ Круненсвииъ будехъ сді' работой нынѣганій духъ, дворянству ца ѳбяанв&ются вст-шить занЕнаення нии
- ф - Въ Общѳствѣ седьскаго хо
129 с т зь ѣ , приговореаъ въ ссылвѣ а чужднѳ свввй «пархін врншіецы, прнзн- ханъ врвхвчесвій раібвръ схабнхъ сіврвві придется очѳнь серьеіно нодумать н&ствятеаьскія дѳажнѳстш. Ервиі тѳтѳ, св- зяйства. Въ засѣдавіи 3-гѳ иарха крвнз Сар. 4 * въ акіЕиі е« счету техущнп
п«сіан«ввв
хііа.
Миннсіръ
ииістранныхъ
на воселевіе.
вікиъ бр&тстм ивсіановаене уарехвіь
веденн внб»рн чаевѳвъ ссвѣта Оіщѳсівава еч. въ кредітіып учрежденіяхъ напечати
ваенне въ хѳмйсхвеннниъ н другив* за- дііъ ссгхашаеіся с« вігіядаив чіенввъ Г«с. надъ выбораки.
Ііахнісіей
уіііныхъ
инссіоаерввъ,
іакже
иѣсті внбнвшихг. пѳ жребію. Ивбр&ннннв 1986—19, ехѣдсвш-хе 1086—19.
Дворянсвіе съѣзды представляютъ
ДЖУДЬФА. Доспвхенъ каъ І«я вахвый бѳтамъ ѳ ^ерквн, внхѳхь дѳ участія въ Дуны и ггмвъ даже снабжаіь въ бухусвобѳхвыхъ ѳхъ прихѳдсквй саухіы; жахѳуіасгвкк* нападенія на втрядъ въ Таврнаі бврьбі нѳхіхичѳсеихъ пархій. Івахнтъ-іи щенъ сніту бвііе ивдрвбнѳй ебъяснитеіь ннтерѳсъ посхольву, посвольву въ ванье уіадннмъ ивссіѳнераиъ впредіаеновъ оыамнсь вн»м гг. Грвинъ, Менде, Еаингъ,
Панфнмвъ и Бэремві.
навов;ць,~«врашвваѳіі>
ѳраиръ,—уговударнихъ
охрахаются
реавціонныя
вохОБЩЕДОСТУГІНЫЙ ТЕАТРЪ. Дм втірн
нѳй іапясвѳй ѳ нѳівхвчесвѳй хвінв нрв'
фніай Рапкъ ханъ-Чехна шагхярсвій.
І.200 р., ва шскаюченіенъ «дн«г«, ввторый
Считаеиъ не»бх»ДЕНниь ввараміь вшиб- гавтрѳяи г. Ораѳм-Чужбннвва в«втавіеі
делѣнія...
ствѳнвѳй
вчаств
рішнмістя
довѳств
дв
ФЕЦЪ. В« вренх ученьх шврхфвккнъ сахдндущаг* г«да в « ввдіхъ на будущее, *
дваженъ мвіднваіь треия уівдамш—Еашн ку, дшущенную аъ «тчеті м 2 марта: в»
вѳнца вѳ ямя еѳбвриагв вачаяа бврьбу съ іавже, чхобъ оред«стаінть чаѳнамъ Гвсуд.
хатоиъ убвтъ хейтенантъ вѳенной янссін.
шинскнмъ, Цірнцнискіик и Бмашввскниъ чнвіі чаенмъ еввіт» е.-хві. Общеетва пре- ■звістіи вьеса ^Израіаь», сѳрьеіннв
цѳрвѳвнвй
рутввѳй,
яіи
оняіь
прехстѳнтъ
ммнмсмъ и інтересмй разрабвтввй нрмв
Дунн інаввмвться съ натеріаіами инниСАНЪ-АНТОВІО. взрммяъ квтха нарв*
Вовросъ втотъ снова хмвмньеиъ въ 1,800 р.- въ гсдъ. Всі вущѳнъ М. М, Обухвиъ.
пуіь поіу-рвфврнъ, цііь вотврнхъ уврів- втервіва иновіравннхъ дііъ, не вѳеіавіяю.
мдящи сваьЕвв вяечатаіііе. Г. Ораію
в«»а убвтѳ 25 чех
Всзможно-ли п р и л еваетъ вниккніе тѳпѳрешніе <ивссі«нерн», иізіа,ченнне ея,
-*ф- Въ вэѳиномъ судѣ. Вчера въ Чужбввинг т рааі Твб» срму вам
ЛОНДОЕЪ. Въ швтіащскнхъ квхххъ спв- хеньѳ пізиціи чѳрнаго хувѳввнсіва.
щяни нрхмыхъ вевретѳвъ відѳнетва.
Епископъ Митрофанъ защвщаехъ
йояйпяііірнір
Въ слухи
маетах*0 Геривгенѳмъ нри «предііеніи на дмжнміи вѳеіно ѳвружнѳшъ суді еаушмѳвь діа» еф вірннй т«нъ. 8а дааьвіішѳнъ рмвпк
квйствіе вввстанввіенв.
возвращеніе ообщіК)ІСЯ
смщвннвківъ, діакввовъ, псиокщвмвъ
Отпускъ
А.
А,
М&варова.
реітіра Вашв&днкхарбкаг» нѳака ФяанновЕОНСТАНТИНОНОЛЬ. Охставнвй ефнцеръ асягвов&вья на церввввѳ-врвхѳхсвія шкѳін
еп.
Гермогенат
сворокъ
вохнлованіи
чістью бваграиатные брахчнкн освѳііждіюх ва, ебвкаявшагсбя въ крахі у свлдата 1 іракм вхвть т«аъ артвсіъ ивстѳневкѳ ш
в
вѳдрѳбнѳ
«станавіиваехся
на
инциденхі
съ
Мнннвтръ внухренвнхъ дііъ Маварѳп
вншает» в въ сцвиі объяснвнія съ герщ
пытахсх нвджечь зданіе ніинсхѳрства мстни возвращенія ооаль- ся № ивссіінерскихъ «бямнаісіві.
руідя. Фіаіпіовъ вр«хвдеаъ иаив симша- гшеѳй- мвтѳрью исніяненіѳ д«втнгаеп вня
цін, нѳхнвъ херевхннуп хіеенку кервсн- нрѳвсіщеинниъ Гермогвномъ, к«нстахя уііжаехъ на-дняхъ въ шввіинедііьннй вх наго еиисвоаа изъ Жяровнцъ; нѣвоРеоргавизація
духовныхъ г« хіварнща, узвдіяъ, чх« ізъ егѳ шаро
к»й стѳвенв внрмііеяьнмтЕ. Вдунмвѳспі
яохъ. Аресхвванный, онъ аахвнн, чхв на- руя, чіѳ нревсвященннй удаіенъ за явнве вускъ въ Яіту.
юрые оаредѣленно укаанваютъ дахѳ органовъ. Дія 8теі ціаи ѳв. Ааексіѳия варъ выпалъ на иѳаъ рубаь. Фіананввъ
незвсіушавіе
сннѳду,
яоввнѳвапся
вяѳрѳму
» гаубвмй бнав Ерѳніквутн I МВІМЧІ
міревахсх уннчхвхнхь вданіе, въ кѳхсрик
Спучай
съ
сен.
Гаринымъ.
бнм
наіначена
ѳсѳби
мннссія,
вохірія
врекя возвращенія: въ предстоящѳй
мяіъ егѳ, исхр&іігъ ніскѳаькѳ вопѳекъ,
теаьЕня сцѳвн драиы, въ ввтѳрыхъ і
нахвхххся квяпрвяехярующіе егв хеку- ѳвъ даіъ кхяівенвѳе архіѳрейсвѳе сбѣщанів.
Въ 6 съ пеіѳв. веч. сенаі«ръ Н. П. Га Пасхѣ. Сообщеніа ати дополняются приікааа: 1) вздавіе «Духѳввап Вісіевм » на другѳй день сказмъ ѳбъ зхвиъ тмарі- Оравві-Чуясбняннъ яркв еіхіннаъ бвінсхіц
Еѳ ве фіряаяьнѳ вр&ввяьное пѳсікнѳвхеніѳ сняенхн.
слухахи и переаисной съ Жнрови рѳоргіЕИзоааіь пѳ ікиу бнвшихъ «Еоархі- щу в сбіщмъ мзврахить рубаь на-дняхъ. н»е ніпжевіа Тнб» и яснѳ дааъ чувст»
Прхбмвшій вчера нвъ Еврвпы епнввх- вѳда сяущаетъ яеня,—говврвтъ преѳсвящен ринъ вніхахъ ніъ сввей ввартнрн вь Пе- цаии. Сторояники ея.
Герхогѳна ааьвыхъ Відснѳсіей». Въ иоммъ виді вто Тѳварвщъ змвваъ « кражі. Судъ врвгвва- вать, чхѳ вдниственвниъ исвх«аѳіЕЧвсві
ревѳннонъ
пер.
въ
свпрѳвожіенін
вурьера
енй,—&
вввнгаа
пмтавиіь
рішвніѳ
сшн«да
цівнный журнахнсхк Мевханвад» хвхчасъ
уіверкдаютъ,
будю
онъ
будеіъ
зоз- ніданіе діахнѳ заваюяать въ себі ѳтдіан риаъ Фнаипмм въ мѳнную тюрьиу на
іѳ дііу еиисвѳва Гврнвгена въ свяіь съ везшагв два піртфѳія въ дѳвуиеніаии. Се
ЕѲібХвДЕШНИЪ ВНХѲДѲИЪ Д»2ЖЕ& І№
іыхъ аресхеванъ.
вращѳнъ икенно на сараіовсвую ва- ѳффаціиьвый в неѳффнціааьвмй,—пѳсіід иіе. съ ваиінѳй арестеиъ на 7 недѣіь ва сиѳрть.
наюръ
нанразіяівя
въ
дввіадвиъ
въ
Длр
вввісхной
всхвріѳй
Раснуівва,
пріявъ
чегѳ
ЛОНДОНЪ. Пе свіхініхяъ оевіхвяхенна
ній
стрігв
цермвнаг*
харакіера,
беіъ
имефедру; для еаисвоаа-хе Ааексѣя си
ХІІІЪ Е В& мду.
Г-ха Еірвбвва хѳрѳшѳ вгриа герц«п
гв нхахьянскхго нсхсчннка, ехвіті Ихахін саиниъ іаергичннмъ ѳбравѳмъ двіжвнъ свѳе Сѳю. Не доііжая дв вѳвіма Д«рсвв аодъ иодыщеіъ другую еоархію.
г
мнческнхъ внпадваъ. Еъ участію въ неіф
Прѳданіе суду чиновъ н.-т. дѳ-Еурсі, Недуренъ быаъ в г. Башкир»
сеіьсвѳй
ж.
д.,
сенаторъ
ганіініъ,
чт«
вс
ирвхвсіѳвахь
важднй,
ввиу
дврѳга
врвстаіь
ір«и
на вапрвсъ державъ нрнянрнхехенъ. Вирафвцімьвсй
частв
будутъ
прнмечевн
пре
Ч
ю
кохно
свав&ть
по
иоводу
слувонторы.
Пв
расівражевію
гааввагѳ
удчезъ
«динъ
взъ
в«рхфеіей
съ
«чѳнь
важ
жаехсх нахежха, чхе харавхеръ ехвіха х ш ная чистѳіа цервѳввій духѳввей віасів.
всдаватеан д|х«вн«-учеівыхъ зааеденій. Ре- раваенія, вротввъ аавідующагѳ авірамв въ Гуіявбі.
ховъ?
Сепдня бтииісі <Жѳінтьба Біаушѵ
хержаваяъ вовявжность вридвххахь шагн въ Даііе, вбн«віеніе и увріпіеніе церввв ннки бунагаии. Брвсвівсь вввать—в ниче
Въ насіоящее время тольво еще дактѳрвмъ иаиічевъ ивсЕевтсръ духввн«і смй пѳчтов«-іеаеграфн«й мнторсй г. Бред
съ
участіѳиъ г. Орівва-Чужбинина.
нвхьву яіра. Счнхамхъ вірвяхныяъ, что не- мѳжнѳ схрввть іишь на невнбіѳввиъ оснс гѳ ве нашаи. Првшаѳсь ѳхяожихь пѳіідву. производнтся
синодальная ревнзія сеиинаріи Н, В. Заатѳрунсвій Чтѳ касаеіся риха, чвісвнЕка Барановіча і четаернхъ
—
Антрепренеръ П. П. Струйскіі
регвввры хержавъ съ Итахіей нрвхвхжахсх, ванін, & не ва жерѳжвв&віяхъ данніг» м*Трудовой банвъ.
енархіальныхъ учрехдѳній и дѣло- «Братск. Іистха», т» юд&ніе ег«, м вт пѳчхаяьововъ, вееоіннхъ въ віжжевін квр
мкончивъ
свст&ваѳніѳ трупнн, уіхааъ V
явка песхіхнхя не вырабпаехъ форнухы, иента. Свбвръ—врганичесвая нѳтрѳбввсіь
Прв пвддержі ѳднвгѳ ннааівиера нрвѳвти- ароизводсхва по уаравленію епар вутсівівшъ,средствъ,ирѳда«авхенв нрѳкратихь рѳбвввдевцІЕ, віабуждаетвя угаѳввѳѳ пресаі Мѳсквы м гранвцу ш въ наствящѳе вреѵ
явгущей быть нрехсхавхеннвй въ Ввнсхан- всей нравѳаавнѳй церввв, ибѳ безъ негэ руѳхся нѳвнй банвъ, пѳдъ назваиіемі: <Мв- хіѳй. Ревизія многое у х е охврыла и
Іоаниовсвое братство. 4-гѳ даввЕІѳ. Всі ѳеі устраіевы «тъ ваужбн.
нііъ нѳінѳхи ван«ннчесваг« усхрвѳніх,
нахѳднтсі м Фр&нціі.
хннепвіі.
свввсвій Трудовій Банвк». Въ іадачу вѳ мохетъ воястатяровать общую запу- иаріа аъ винввійскоиъ іа іі сѳствяаѳбь Вчера ѳкругѳнъ ммавдврѳвавъ въ АвтраОтецъ
Титовъ,
«йзрівая
овбыхія
ІРИСТІІНІЯ. Русскій носханянвъ отъ
ваго бамва вхеднхг неивщь хрудященуся танность, массу увущеній, бѳзяоряд- сѳіраніе Іѳанніммгѳ оастнремг* іѳпечинкѳнн правнхедьства нввіравкхъ норвехское цврвовеѳй жвінн за явсіідніе годы, счн іюду, превиущесхвеннѳ сіухащвмъ и нѳа ки въ звоиокіи и хозяйствѣ, вруп- іеаьстм « іідінхъ саратисмй ви»рхіи хавь іая принятія діаъ мвтврн чівѳвнвкъ
Опервый ояекгекль музыіааьнаШ
хрявнхехьстві съ вхкрытіеяъ Анунхсенвнь хаеті, чхз въ ѳхѳй вбіасхи все ссхаѳтся нв вииъ рвиѳсаеннхваиъ. Обвівечввіенъ вер ную задолхѳнность архіѳрейсваго до Предсідатеаьствівааъ прет. Поаднеаъ. С»- царщынской кеніѳрн г. Ірамцѳвъ.
Вручены обвиннтедьные авучмлища.
«хшагв потса. Пехінска въ нвіьзу Аяунх- схарвму. Віврѳсъ о рефѳрві прихѳда дв внхъ будехъ саужнхь имучаеиое инн жа иа и т. д. При всемъ томъ однако, браніемъ бніъ ммушавъ упврхдеввнй
т н 200 крветынанъ с. Ширѳкагѳ Буерака,
сена хаха 70,000 кровъ. Каияхехъ нрсснхь сихъ піръ не нѳіуіии разрѣшенія, ш і і«ваніе, а вхврнхъ д«вуненін завмчвкввъ насюящая ревнзія далево еще нѳ въ вѳдавв»
уставъ братстм.
Иібравъ Хвиннсмгѳ у., ѳбвЕіяющіівя въ іѳрубВъ Гвродскімъ театрі 5-гѳ марта Ш
пвххержать хругую вацівнаіьну» нвдінеку н старнй віаркь урегуянрівввія свдержа- На еіучай-же првевтвруѳтм «бязахеіьнсе той стадіи, вогда синодъ хогъ-бн сва совіік
браюіва
ві
ссставі
саі кахъ кменнаго аіса.
нія
духовевства.
Надъ
всімъ
хѳииняруехь
в% ніиемрімъ р»ді бенефясъ вокмьв»|
ыъ 100,000 на ѳкснехнці» Аяундсена къ
дующнхъ
аіцч:
рѳкхоръ
семвварів
»рх.
Се
Торги на винно-гастроноиивдасіь вбѳръ-нрѳвуріра. Взавмввінвшѳшя втрахввавіе; пвіисъ авца, вмвшагѳ овуду, 8зть по поводу всѳго зтого овончасівернвну пвіівеу.
р»фамъ, прот. Поідневъ, сващ В. П Еіс че»'кіе товары. На 10 иарта вѳ вретеи- кяасса учіяіща. Впервнѳ 8» всѳ *ре*Г
межху чівнами синѳда ■ вбѳрк-нревурврвяъ саужихъ вбемвченіенъ ва врайній фірсъ тельное слойо.
Бонфлмктъ между консуяояъ н
Во всявохъ случаѣ,—было бы не- міавнсвій, вріф.-свящ. А. Ѳ Пре»брахеи- зіямъ дѳмвваадіаьца г. Сширнѳва назначе- веѳг» сущѳствімніі м;інкмьиое учиіі*
хѳ сихъ аѳръ нѳ ншіюхъ і«чн« устаноиіен- нахѳръ.
губернаторомъ,
яослѣдовательяо со схороны синода свій, Р. Д, Дебедева. Ивбраввня авц» пред ин іѳргв иа тівіри сврнвшагввя ваахіаь- нвкммо субаніі свііхъ аівцмъ, Стр*
ннхъ гранвцъ. Пехвжшіе хухѳвенства въ
г», чт» д > снхъ порь нѳ удамхѳвь сі
УРМІЯ. По вривазу губериахора впархіи схаіѳ хужѳ, чіиъ въ хяжѳіня
входить съ вавнми-лвбо довладахи и сіаваѳин на уівѳрхдѳвів еи. Аіексія.
ці вкЕЕо-гавір»ЕѲМЕЧвбмг« магміва Па- зать зтого, хѳтя, новндінііу, въ Сярат^
Собесѣдованіе съ старооб' шина,
былъ аресхованъ нерсъ, убившій вре вренена Пвбіхвнесцева. Еасіясь истврін
орѳдставленіяяи во дѣлу ѳп. Герко7
і беіъ шірващнц% достаіічнѳ гмосв*
схьянина. Турецвій консулъ, объявивъ ухаяѳнія епнсвѳна Гермѳгеяа я хѳівѳвъ о
гѳна раиьгае, чѣхъ ревнзія
будетъ рядцаня. 4 г» иарта въ вимвійскімь
► О свобождены изъ тю рьиы Нв и на втѳп разъ д ім вѳ ѳіхѳдится б<!
яресхованваго
хурецво-нодданвымъ, впсхановіенін нахріаршесіва н сеінві сѳз и і сіеііяаівь иібвівнврвки бевіда въ іхбнвшіѳ по првгоявру еухебмй іаіаты 4
Въ Пѳхербургѣ оікрылс® аавончена, и иіоги иодаѳдѳнн.
потрвбовалъ вндачи его въ течвніе бѳра, «іець Тиіевъ ноіаг&етъ, что сѳбѳръ
Измѣнѳяія
въ
судьбѣ
ѳп.
Геркогепредетаіитеаяии стар««брядчесхва. На ді- гвіа крімсти за аграрные бѳііорядві въ яіквтврнхъ бтранвѳстеі. 5-го мшря №
съѣздъ объединеннаго дво
часа. Получивъ охкавъ губернатора, неібхѳдииь дія вѳвсіанѳвіенія цервѳвнѳй Съѣздъ рянства. На нѳрвую оче- на ѳсли хогухъ послѣдовать, ю не спухі ирисуісівоіаіъ еп. Аіевсіі. Зиъ Камышінсммъ у. Паичурннъш Аеиѳшмѵь. вінцертъ уиеннцъ ѳдиегѳ ирѳгівдава#
учнівща (т жи Эвхенмхьдъ Дібровсмі))
консулъ коианднровалъ въ хюрьму жязнн и начаіа свборнѳвхи. Нѳвбхѳдиив дворян- рѳдь бнлъ дояохѳнъ ороевхъ по иннціативѣ синода.
бнаъ переноанеиъ нубаимй. Бесіду веаъ
Награды служащииъ ряз,- 14-го вмначевъ мяцерть учевввввъ дру^
25 асверовъ ивъ своего вонвоя, вохо нредвсхавиіь яірхвамъ н біхвяу духѳвенвтву
отва, извѣсінаго дюрявина Пав- Слухи о возвращѳнін еа. Гермоге- свіщ. К»риав«ві. Пвсаі бесідн ев. Ахе урад. жед. дороги буду» давахься всіш» препѳдамтегя (г. Тартамва). Еаждый Й1
рые и освободнлм арестоваинаго.
нравѳ шврввагѳ учаетія въ цѳрвѳввѳй ж п
лова оо воиросу объ объ- на изъ Жнроввцъ ииѣютъ однаво ксій вбратиаея к» присутствующіиъ въ шіатныиъ, ирѳсаужівшннъ I I дѳрѳгі не и»даміѳаь, ввввчн», хѳчеть вѳемаіь,
нв; неѳбхвдвмѳ віиѣвихь всі взанмѳѳтнѳ ѳдикеніи дзоряясіва нв еочвѣ хозяй основанія. По имѣющиися здѣсь свѣ еаовоиъ убіхдевія ѳ иеібхвдииісіи мира и иеиіѳ ѳднѳго гѳда. Тѣиъ сауж»щниі, квхѳ снъ хѳрѳшс рабвіаѳіъ, нѳ дая нувнк&ац
рые въ теіеаіе 1911 гвда быіи сиѣщены шкѳан въ ціавмъ аучшв бы падіукцѵ
отношѳній, дѣніямъ, петербургсЕіе друзья опаль- единевія въ втаді Ірвбівввмъ.
шевія между свіхсвѳй віасіью и вяастью сівенно-ввононичесвихъ
Расаоряженіе еп, Адевсѣя. съ дмжесотв иан всдвергаавсь другввъ иніеребамн ѳхдіхьенхъ зренѳдаватеаей
цервѳвввй. Тѳгда въ апінн церввв првиутъ Но, раауківіся, вхой уівой сферой наго ѳаисвоаа дѣятельно агиіируюхъ
Діамвъ Мвірѳфавоммй церкви Дроздовъ адмннЕстратвввымъ мнскіеіпъ е« стврѳнн і»аыу ѳбщаг» діаа. 9хѳ діяѳ—віста^
уч&сііе все здірѳвне аіевенпі ѳбществ», съѣадъ не ограннчится и въ баихай въ ѳго пользу.
Нѳ тратить времени въ бездѣйствіи ваівачевъ смщеннвмиъ въ Ннкѳаавму, вачмьсхва вкаючвтеаыс д» іріетнхъ вы- іергвѳ внстуаденіе умщнхся иа ѳие^
кѳтѳрне
сісіамхь
ѳднѳ
цііѳе;
івгда
на
шнхъ
засѣданіяхъ
зайкется
нолнти3 асѣданіе 6 марта.
діію ѳберъ-прѳвурѳра ѳстанеіся авшь рмь чѳсвини нонросаки. Эхо хѣкъ болѣе ипосланный въ Жѵровицы на &ои | Аткірвмгѳ уізда; на егѳ иістѳ вере гѳвѳрѳвъ ваграда вав вевсѣиь нв выдаѳіся сцені візівхвв яучше. Еоаі »«о вубц
Смѣта сииодя.
теиію еп.Геркогеяъ: посвѣдѣвіяиъ, мдѳнъ пвиѳищвкъ Иаьивсмй ц«*ркве Ор иаи тмько въ нааевьмиъ рамѣрі. Прі- іый вкіінеяъ, тѳ въ неиу са|;
Прехсідахехьствуетъ Рвхвхнкв. Прннн^ набіюдаіеія за зіввнѳиѣрносіью дѣятеіь- вірояхно, чхо въ нннѣінненъ году
онъ ехѳднѳвно шлетъ телеграххы ловЪь Сващ. духѳвиагѳ учвавща Шрамор такѳнъ распредііѳніи иаградвнхъ, несио ви$ бы двінуть всі вѳкиыыя сц
ности
цервѳвныхъ
учрехдевій,
’
Пваіѳиу
орѳдсхояхъ
внборы
въ
4-ю
Дуку,
н
наехся прехівженіе нааначнхь въ четвергъ
въ
Пеіѳрбургъ
сановниваиь новъ вереведенъ къ иістнѳй Свасѳиреѳ тря на тѳ, чіѳ въ зтѳнъ гѳду яа дѳаю не раздрібаяі внечатаініі іежду ѳтд}(
иеньшинсхвѳ
думсваг*
духѳвенства
съ
біадворянсіво,
иесокнѣнно,
нохелаеіъ
вечерояъ васіханіѳ въ внду яеотівжнвехн
ариннкающвхъ
участіе
въ вго брахенвмй церквв. Діаковъ ЕревтвввадіЕ сіужащвхъ вннааа бѳмшая сумма, чінъ „нымм прѳлвдавіхехянн н дажѳ между
равснвхрінія іакененреекха ебъ усхрвіетві гогввініемъ привіхсівуехъ пвжеаанье, вне орнняіь въ нихъ дѣяхельное участіѳ.
судьбѣ.
Телѳграмхн
»ти
звучахъ хѳвсмй цѳркви О т олит нъ «вредііен* въ вредыдущій, еаухащіе
Еѳіуіап
венвѳе
цермввѳй
вснневіей,
вавъ
свібіднвв
На
орѳхнихъ
свонхъ
съѣздахъ
двоН4ГРа Рдіаьннни.. вманн. Відь у г*жн Эіл
крвхнта діх аеясхвъ я мрвдввъ. Прехоісвященнвмиъ
въ
с.
Орввн»,
Сарамввкігордо:
овъ
ставніъ
условіѳхъ—воз
выраженіе
янінія
яірянъ,
вавъ
вкѳрбь
рянство
высхупало
съ
очень
рѣши
ін
тѳаьке
40
врвцентѳвъ
со всего вквад& ваиьж%-Дубрввса;вх выступввотъ пѳч^в нсвц
жаюхся ебщіх превія пе снѣті. Въ іѳ х і
аавѳЕвдатеаьвагѳ учреждевія яѳ вѳввду ие* тельной врніивой иолитиви прави- зращѳній нм въ иную вавую ешар г« у. Лнчный векреіарь енивмпа г. Еа- жмеванья.
| чиіеаьвѳ женсвіе гоаіса, а въ ваассі Ь
иннисхрввъ оберъ-хрокуреръ еннвда.
занскій въ 1 маріа «смб«жхеаъ «тъ м
іельсхва и въ нѣвоюрыхъ случаяхъ хію, а тольво въ саратовсвую...
Торговне пункты. Уірамяю- *5ив*в&—гямнннъ ѳбрмѳмъ мужскіе.
Гегвчкори напвикнвехъ ѳ прннцнніааь- устрѳйвіва въ цервѳвянхъ хіаахъ.
винаеиѳй хвахиѳсів; на егѳ містѳ еааиа щш іѳрѳгѳю сдіамь расЬѳряжѳніе ѳбъ*в-^вбяаіаніѳ тогв вав хругвгѳ воаа пѳ не»
озавывало на неѳ сушесівеняое возненъ втвешеніЕ мціаіъ-хенекраховъ къ речевъ архіѳрейсквмъ векреіарен» г. Пача - иінѳнін і іѳпѳаневів снвсва пуввіѳвъ, врі- -хѳіівѳсте хііаетъ сцевн ѳінмірмящ
дѣйсівіе. Тавъ, навѣсіно, что на 4
хвгін ввебще я къ сніхі сянеда л> частне6, ПКТбРБУРГСКАЯ БИРЖА.
ловъ.
знававннхъ тѳргѳвнмн, дая мкункн ирѳвн-(невмьно сужимеи шбвръ йьесъ. Д
съѣадѣ
двормнсівв,
нроисходившекъ
схн; цнхнруетъ ннініе Маркса ѳ ан&чѳкш
6 м&рта
Судьба
царицынскаго
под
81
В хеліввѳіорѳхвнви саухіщини. Виъ *цуІИМ | ИІЯ м смервнй спввтаад!
въ
1908
году,
была
цринята
подроб
Съ
гооуіарствекиыми
фоидами
въ
обн вііянін реяшгін въ хнвнн нарвхней; на
„Поражені©* оппозиціи.
ворья. Нѳвый вавмятеаь царЕцнввваг* пві- эти вуввты: Рязань, Евзаввь, Танбѳвъ, Енр-; 8Пр#ві,
устойчиво; въ повышеніи 4 крсц ная занисва, сосіавденная В. I. Гурво,
«жвдіть
нѳ «див жевскіе
пвяннаехъ' ебъ учасхіи хухевенствх нрн се щемъ
Правая иечаіь тр;бвіъ о павхіднвй рірента; съ частяымн и ипотечными славершевін сиерхннхъ нрхгевврввъ. (Шунъ біе; съ днвидеидными послѣ сл&б&го въ коюрой нравиіельсіво обвииялось чв В. Н. Е«в«вц«м какъ « <п«бідѣ» надъ ворья арх. Ирвіархъ пр»і8і«иъ нзъ Петербур савѳвь, Аткарскъ, Саратѳва, Вѳяьскъ, Ба- *нѳ рдм нухвкіѳ ансаибаі, а хі,
справа, Прохесхъ хухевевсхва. Нісквіьке н&ч&лд къ концу по всей линіи крѣпче, въ хоиъ, чю въ угоду либеральныкъ іппоіиціей. Эгіхъ вівтергввъ дааѳкѳ не га аасітнаъ Сарат»въ, гді еиу давн н ѣ в т - аашѳвъ, Сѳрдѳбсвъ, Певіа, СніавЕСКъ, Еаь- иг# равнввбравіх, комрѳѳ дьѳхъ ввера, в»
священннкввъ ухаххихсх иаъ ваіа. Пред- оживлениѣе; иаъ выигрышныхъ въ спросѣ іеченіякъ ояо охиѣняеіъ вояосіной рмдімеіъ Меяьшімвъ. Ввтъ чтѳ гѳв&рвтъ рня ивструвців в указанія еп. Аіевсіевъ в ня, Сухним, Бѣіѳвъ, Ммкм, Мих&наѳвъ, я с т хивь> Съ другѳй сгѳрѳнн, жѳям
реввіующввъ евархію »беръ'секретірвиъ сн Венѳвъ, Равѳнбургъ, Лѳбедявь, Давкѳвъ, •яреа0дЛімем ы т бн тв ив стиѳ ми
судъ, чю школа сисіекатически равсіхахеаь прехіаіаехъ ѳрахѳру бнть бѳііе второй.
овъ:
<2вкъ
яа
Лоядояъ
отвр.
рмяха
Н
87
в»да Мудрііюіѳвниъ. Въ настѳащее вреия Еаець, Еаиншав*, Пвкроіская саоб. (сь ІІП вм| КМсс5 вѳіеть въ тону, чтѳ ц
вращаѳхъ
колодоѳ
ноколѣвіе,
нѳ
восхержаннниъ въ внраженіяхъ). •
. Бѳрянн» .
.
4« 87 орухая его нивавикн силаки для Миѣ кажется, иа эту ночву—почву сло- «сіипіеаьннй ѳаекентъ» удиевъ віъ сѳ- црьммъ нрвівха хѳ Саратѳва, Урааьска, Не- *Ир(ГрІМКу пспіхаютъ вінера, вѳтѳрып і
Гегечкори укавиваетъ, чтѳ иежху гв- „
мШряжъ я
в 87 59
весиаго оостязанія—ие слѣдуетъ стано. . нѳ бнаѳ иіста, есаи-бн вб& прѳявдавахі
сударстівиъ и церкевью еущеехвуехъ аѳх- 4 нроц. Гоеуд&рві. рѳнта 1894 ѵ. 89’/» борьбн ва сущѳствованіе, а лишь ввться не только правительству, но и двѳрья. Церкѳвь евѳм ѳтврнта дая вубявкв. ВММВСВ& в Астрахавв).
жиѳмнье
парламѳнтскимъ партіямъ. Не Навтѳятеію евводъ пмохиаъ
Игорныи притонъ. Пеавціей ви*шіди вв»и хаагсы вь ѳхнвй цѣаьвііі
ивх свхндарнѳсхь въ діхі нѳрабіщенія хн- 5 нрощ. ВЕ, З&ѲМЪ ШЬл. IВНН. 108»/» нропиіывая «соціалистнчесвиин ую - серьезиымъ
отвѣта иа безчислоииые нуотые 2000 р. Арх. Ирияархъ ииѣетъ въ ввду •інарухевъ вгѳрнын прнтонъ н» угау Мкѣшеииіі етрвго прѳгр&нні.
і аред, . . ІШ ѵ. Ш ваш.
Шф
віянн», что врекѳнння нравяяа о пѳ дать
внхъ сиаъ зарѳда. Нн созыіъ свбера, ни 41/* ярон> Ровс.. Ш ( ѵ.
вопросы, которые вздумается предъявить чавть ввѳегв жиѳмнья уиѳтребаять на Жівхарвсмй
160
в Дмрінсмй ун. въ ввіртв
При всенъ тінъ первнй оперный еші
рефорна врвхвда не неиогухъ дііу. Неѳб- 6 яроц. *ау*.»
1081/. чаіи нрнвели въ разнузданносіи ирѳс- вамъ многочислеииымъ противниммъ,
иѳддержку
ваееяьвЕКввъ
вѳдвѳрья,
ѳвтамевВ.
А.
Аіввсѣева.
Въ пояіцейсвій уча- мувивааьвагѳ учнлища неамя ие првзні |
сн;
свобода
нечаіи
нревраінлась,
далеко
не
гначитъ
признать
себя
побѣж100Ѵ*
хвдинв схреннхьоя въ вхдіденію церквн 41/* нроц. Ровѳ.. 190М.
будіо-бы, свъ ораво подсіреваіь т дениымъ. Правительство обязано отвѣ- выхъ въ кѳаіѳй беанѳисщяовти. Раньше по стіеъ яввяябь діиімадіяіца Захаріва і уіачнниь.
отъ гѳвударствх. Съ хечкн ірінія аащіты 5 яроц. а&кя. я. Гвс. Двѳр
5 в«м. 18»
99•/< грабехакъ н убійсівакъ, нахиваіься чать на вопросы всой Думы, а вовсо не дмрье виіа» домда д« 25000 р. въ г. Для іаівіаа, чтѳ утрѳнъ 4 гѳ нарта и нвй
Г-жа Эіхѳнваіьхъ-Дубрѳвскаі нвкам
іквнвннческкхъ интересовъ нассъ насехеніх нроц. Ошшя. Крво*ьяя«ииг4
отдѣдьныхг депутатовъ Страхъ, чтобы
на норнографнчѳсвихъ разсвааахъ и какая-ннбудь партія не сочла себя нобѣ- обезввченія івиерешнвхъ вмѳаьнвмвъ хві- ■рішѳаъ еі еынъ пвчхи гѳаннъ и ѳбъяе- нінъ и хврвшій иатѳрьяаъ, н ;сми авеі
нѳвбхѳдние схреннхься къ хену, чтвбн церш»«м. б.
т
развраіныхъ объявленіяхъ, вінраіься дятельницей, ѳсли г. Коковцовъ не от- ТВТЪ ЗМЧЕТѲІЬЕО ЕвЕЬШВХЪ СрѲДСІВЪ. Ці- ніаъ, чтв врівграаъ дѳвьгв, будущіі вара- жинйыя Ѵяосібністя въ нузнвмьнсй гі
450
вѳвь существѳв&іа на часхння средсхвв. 4 нроц. 1 т . вмнгр. в.1814 ».
5
нр©Ц.
П
.
.
.
18И.В.
857
въ чясіную хизнь и бѳзнававанно вѣтитъ, совершвияо иапрасенъ Оівѣ- рицннскм п«дв»рье веречвсааеібя въ в«ва- ‘««“ * вс» 0>еж*У ю ввартнрі Ааѳксіе- {ои4( выдѣявасі цѣаий рядъ сіиная
Тенѳрь десяххи нхххіонѳвъ рубіей схнуск*- 5 проц. Ш Дворянвв. .
882
титъ онъ или нѣтъ, онъ все равяо ос- стнрь, в« бѳіъ ОЕредіаеввнхъ обезпечвмю- ва, гді вгра вде» в«чтв вругнм суткв. н н и и мрвш| ж,ставаѳнвыхъ гавеоі
юхех на свдержвніе иенасхнрей и яона- 47* нроц. а&в. Я.Г06. Двор.8ом.Е. 85і/» лгаіь и влевеіать».
танется ярѳмьерѵминистромъ, а г да
На слѣдующвхъ съѣздахъ унреви Шингаревы—депутатами меиьшннства. щихъ ег« средсгвъ н беіъ ѳірвдіаенЕаго Пмещх устанввваа за ввартвріи Аавксіе- Нікѳхѳрне віъ учіщихсі въ рмученм
хѳвъ, кѳхѳрне шрѳввдяхъ вреяя въ 41/» нроц. Ряа.Тр. ж. ж.
94*/«
I раздавались и но адресу Государствен- Ветупая въ спсры еъ г дами Шингаре- сіетам братів, чисхѳ мтороЙ ставвіся въ за набаюдѳвіѳ в івііась въ тѳ вреиі, кѳ- еее партііхъ такъ х»р«ш» ф р м ір у ю п
нраіднвсхн. Орахвръ даехъ
педрѳФяую 41/» нроц. обя. СЙБ. Город
5
КрвЦКЕ,
Общ.
89Ѵі
'ной Думы. ПослѢдней ставилось въ выми, г. Коковцовъ напрасно думаетъ, іавісіиѳвть ѳтъ иѳгуніхъ бнть дѳхѳдввъ. гда танъ шаа аіартная игра: ягрмв чеаѳ- тавъ у в ііо дѳржатся ва сцѳні, что ків;
харакхерисхнку нснастырвкѳй хквни, врн- 51/* яроц, аакя. янвпі Вѳов
что онъ тѣмъ самымъ кого-то .побѣжда- П« рмперяжвЕІю г. Мудрваюбвва изъ п«- вікъ двадцать. Ааексѣѳвъ азииааъ ва вахвѳдвхь схіххсхкку кѳз&схырсвнхъ бѳгахсхвъ
Т&&Р. 8 т . В.
8В‘/« вину, чтэ она траіи іъ народныядень етъ*. Аплодисменты праваго крыла, какъ дворья убраиъ рѳмхьмрь въ вадиввью <еей дую игру п« 5 к«п. 9хн деньгн шіи ма уп- сі почхн гвминнн «вериыии вбвоавихеі
|г и на «нѳароивводнтѳльные расходн». и шнканья лѣваго, говорятъ ие о иобѣдѣ
ни. Мн дііжвн вмвать, напр., г-ж у
въ внді хекежннхь вкхадѳвъ и гекеіьній V» нроц, тхж. яявім вялсяѳЕ
85Ѵ» ; %ъ чнслу кою рнхъ съ*ьздъ относилъ мнннстра, а о вѣчной и иепримиримой яевваьверіъ на втрахъ жвдавъ». “Убріва аату за кваріиру, за «свіщѳніѳ ■ м <ка- вову (въ яартІЕ Зибѳая), г-жу Любжуц
сѳісхвеннвсхя и пвлаіаехз, чхѳ д і аред- @ѳм. Мк
нрсц. аакя, я я п н Доаѳвѳ
; ассигнованія иа хелізн ы я дороги и борьбѣ партій,—борьбѣ, въ которую пра- такахѳ ввсівшая рядвиъ въ <аемаьвѳр- ріуаъ». Піаіціі габраяа карты и к«вфн(Гѳніѳаь), г жу ДучвЕбвую (Л ш
сх&вніелей сѳіреиеннѳй церввн рехигія вввсе ІЧ»
4 н 8«м. В.
84 , народное обр&зованіѳ. Навонецъ, на вительству публично втягиваться ве слѣ- твиъ» Еіе&ь,
ёвѳвиа
дѳеьгв. Нівѳтѳрне вгрѳвв усвіав
м»иисен\ (няві въ <Евг. Ояіг,
не явххехся с&яѳхѳвііющей ціхью, & хншь 4і/» проц. з&вд. дяотн Кіевск.
дуетъ. Что это за побѣда, еоли будтоГ. губернаторъ цирвудярио сірнтьсі. Задержаин м вреві ігрн:Н. За' ввпрѳйсвую (Грѳхтѳаь).
срехсхвѳнъ яѳіитнчесвой берьбн в& прове- Зем. Б.
86»/, одномъ изъ оредаослѣдннхъ съѣздовъ бы побѣждеиный противникъ благопо1
- въ 1910 г. дворянство осіанавливалось лучио всходитъ на трибуну и возвраща- сообщидъ непреиінянмъ чаенаиъ уізд- харѳвъ, Г. Дунни», Д. Рішетввкѳвъ, Щ
нкцівв&хксхшческвхъ вдей. Нввбвхіе іф проц. з&кл. лноты Москов.
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Ш ш

яочна.

1

Саратовъ, МАРТА,

Гкуириша Діи,

Отвывы пѳчати.

— Ужъ очень, внаеіе-ли/ нноге діла,— тімъ Дуна веввращается къ сніті. По щагооя аа клубоыъ ва хвартиру, н до. дяя чемвіка посіукмнъ; но въ еакоубіі- кехорня хіянлн съ ніни всѣ еиаоносхи н
I%смкм&нію, нікшрые умщіѳся вы- шб*хн*г«
вренѳия, хвѣ уитѳлннцн
голевн снесихся раоходовъ на сумну около 200 р. Собра- етвѣ бши уеіановіенн оітѣнки, иогущіе приноснли накъ огренную полыу. Кажхнй
объяснилъ
мтъ. Не де іеге Я и сдмъ Іе- прехяоженію гередвмгв
ш н н нврііаи, «Ч8ВВДН8, і ш пре- вышін пе нричннѣ уымннѳі даіше. Одна
вставаніемъ выравнло овою бяаго850 р. на усхреісхм нечеі при горехсмй иіе
шіющио и п сияи, н в«2(и| • рмнѣ- В8і> ?<шѳльницъ осхаеия» швоіу велѣд вашеву.
даркооть г. Смврнову и поотановнло за- превратиіь біагвродное и івеміиое і і м въ равъ нн хѣдали ѳіо съ Іодью въ серщі.
іѣло поіорме н иегоднэе. Наиринѣръ, чп
— А какъ чмте вввобневлялись авянсм? анбуяахеріи. В* сніту хвхеіепъ внесится пиоать вто въ протоколъ заоѣданія.
гьихъ харомнія и с»д(Оімкѣ хрухяо су-*ствіе прницнвіиьныхъ рмногіасіі н недоНашу виннюю сіеянву въ мхнві Киецѣнвчвагв сбвра съ иехвнжнныхъ ину- Ассигиовано ІСО руб. на горячіе вав- іунаеіе вн о саноубіістві м неіиванъ ховъ нн есіавни въ педней сехранноехи,
— Черевъ одинъ—два дня по 30 р.
№. Тм%, едва-іи сіѣхевмо бн выпускап ’ ш ь е ш вооіще потновк*і дѣяа, и одині
траки нуждаюшимоя городокимъ школь- іюбевнынъ? Вы іунетѳ, чхо втв воивншен— Квнтрель пвчену не ебратилъ внниа- ществъ 26,000 р.
іу Нівіцкую ві ітвѢтсхвѳнніі сценѣ ;умтѳііі выіыяъ пвсіѣ хігв, какъ «бщвиъ
мвканъ. Въ оовѣтъ старшинъ нвбраны: яо н ирекрмие? Ничуіь не бнвио: вю хакъ чхе ею можехъ меяельмваться всяСбіръ съ вавехеніи іракіирнаге иреннсла В.
ема Татмны («Евг. Окѣг.>). Партія >смѣтонъ у него нвмта «еяатѳяьная груи- нія на иецілки и ненарки?
Ие. Мельинковъ, И. Н. Мельниковъ, П.
кія іругія охепеінція. Донъ нахоінтся въ
— Да н&нъ несхвянне, виаете-ли, до уйеяичиваеім иа 900 р. Съ иввевнагв ире- Я. Моногеиовъ, М. В. Смирновъ, П. П. гнусне н екверно, и дажѳ наехолько еквер- нодеонъ норяіві и чнетохі. На хухні яожрарнты тмсе трудна дія г-хн Дѳ- на, н наеть ученіхввъ не ишкеіма недъ
ставнютъ съ тѳяеграфа пенаряииня хви ны«ла хехеіъ епредѣляется въ 600 руб., а Ковлевъ, И. Ф. Литвиновъ и М. М. Сам- яо, чю хіждні внрмившіі желаніе номн- нв сеічаеъ же раввесіи огонь, іакпн міемі. Г-жа
ііепреіскм (какі ви ѳге румвохстіенъ нрехвяжать мнятіі.
весь прихоіъ съ іорговли н пренимовъ— соновъ.
чить еъ собоі ивъ-ва дюіви доіженъ билъ нраменн, н сіелъ наврыіъ. Сверхъ хого нн
Евіи бн на вашихъ нехагегнчевяихъ ва- таиціи.
оасяріваяось, тоннв вь настоящеі оперѣ!)
въ 12,600 р,
неиедленио иеключаіься нзъ нуба, хакъ есхавхли іодьшое келнчесхм прмивіи, а
Такъ
ияи
ииаче,
не
фіхтъ
неіііяекъ
и
сѣхаиіяхъ
врнсутсхвовин
нрехсімихѳян
ііі не ш% гояосѣ, ні едва-яя и ен
СЛ. СА М О И ЛО ЗКА .
чѳловікъ, еовершившіі ноіорное діяніе. И недъ 84-нъ градусокъ находнхся свмдъ соСъ иахетннхъ имеі ежиіаехся посхуплеіцвмі хебюхиревать Снѣгурвчмі. На- нечатн н свѣхѣнія пояучалнсь нѳнверех- растратн усхіновіенъ, и Іевашевъ...
Гиусное лреступленіе.
Вн хунаеіе бнлъ нахамнъ и увеленъ? нія—50,510 р.
«івъ, хвѣ картины иіъ «Генвѳяя н сівеиив, ®о ияегее нрнняле-бн хругую
На дняхъ около 11 часовъ ночи. къ такъ-же, конечно, должѳнъ бняъ кваіифи- бачыго ніса.
Діхехъ ехъ пастьбы сквта въ герехсвихъ дому кр—на Г. Сидіренкова подъѣхала циреваться еіноубійца ивъ-ва нохери дѳнегъ,
епеіяі) она съ г хеі Іюбенухревоі нре окравку и выяеииясеь-бм іѣістввтеіьнее 0, нітъ! Ену, хакъ левмну служіщену, неЯ не дунаю, чюбн вта нреиивія негіа
іі мень ині». Г-жа Данхава въ Зибеіѣ ноівженіе хѣла и яицъ. Наирниѣръ, ухале- ручиіи біліѳ етвітстненную ебяваииесіь іачахъ—6015 руб. вшываехъ мяменіѳ пьяная компанія н стала яомнтьоя въ ивъ-м неиілінніі боліввн н т. п. Един- нсиеріихьея, но, ваеберохъ, надіюсь, чіе
Чернодырова, хехермі нмагаетъ, что юмъ, въ которомъ нахедилиоь двѣ жен- еівеинеі досміноі прнчиноі, иридіющеі іудущіе пухешеехвенниии найдутъ скмдъ
ііаяа хвжѳ омцію. Отень енипітнчное иіе инвю съ вечера брата учнтельннцн яредвериіельнаг» еироса нресиіеіей.
х«8яй«а и нѣстная креотьянка М.
Тутъ
еге
сиесебнести
раввернулись.
сіоръ
ие 75 мн. ва иастьбу смта— щины—
освѣщѳне,
какъ
грубыі
съ
ивеі
стервнн
іраие г-жи Дучинскоі, къ свжмѣнію,
Фисеигсва. Дверн дома были ваперты. саноубііству благородині н возвышеннні въ оничЕвнъ сісхеянін. Къ вакеі-бн иаЯвляетси въ банкъ мужичѳхъ, нрехста- хяжѳяъ хля нѣщанъ и прѳцагаетъ ми- Пьяиая компанія отала ломать ихъ, вор- характеръ, Іы м отвращеніѳ хъ существо- ціінаакностн ени ни грннадіежмн, нн буіреиенанъ ввумть сіабв. И мобщѳ, сіу- иреніаолъ. Еъ дѣйствительнвсіи жѳ братъ
і нѣкетврыхъ иснмнітѳіѳі, пѣвшихъ учііѳіьивцн, внѣсхѣ съ хругяни лнцани, витель чериевеняаге хеварищесіва. Лева* на» явшь 25 кеи. Дуна етвергаехъ вхе валась въ домъ и ооатила Фиоенкову; вавію, убіжденіе въ мнъ, чю жить неде- денъ радн, если вхн вапаен негухъ пригоХоэяйка дома Сндоренкова пошла въ етвіно н пошм. Уеіавъ требоваіъ, чтеін
№ аккмнаниненхъ рояяя, иы невмьн* бняъ ухменъ съ вечера по особой шоіъ откуда то ивъ иодъ лѣстиицы выбѣга- цредяоженіе. Съ сѣнекосиыхъ кархѳчныхъ вемокую
хъ олужащему тамъ еаноуіііца иввіщвіъ е евоенъ наніренін дніься для нихъ.
учасккевъ въ лугввві схеренѣ ежидяехся мужу и больннцу
цавмнсь мнрісоиъ, сяншнв-яя бняе просьбѣ ученшовъ воскресншсвг за ѳіъ навсхрѣчу сирвсиіелю».
разѳка-вапа о случнвшемся.
Я дуню, чіо въ екоренъ вренѳнн нашѳ
— Ктс? Зачѣнъ? Пе какоі нахебносхи? | хехеха 41,463 р., отъ вагетввы сѣна— і Тѣмъ вромеиенъ пьяиая компанія при- преввдента хіуба, а саное наніреніе бніо виннѳѳ еханевище явнхся жилищенъ для
ихъ, есяи-бы
нхъ свпрвввждаяъ наруиіеніе порядка м вреня кінцѳрта.
— Да, вншь, иа счеть ссухы, рединні, 6723 р , етъ првдажи яѣса дііяекіне— вевла Фясенкову въ домъ къ Бацманову иснвінѳно въ ирисухсівін кенкесіи ивъ какей-нвбудь другей ѳкспеднцін, кохорая
*е нмеиькіі вркѳетръ? Отсутствіе оркѳ- На одненъ нвъ васѣданіі учнтельница м 121644 р.,—хревіни, вагетввляющннися хё- и здѣоь оовершияа надъ неН гнусное хрехь члемвъ. Учредителн сюяян за м, отпрамтся для нодробнаге геогріфичеекаго
>а все же свіх&ѳтъ нскусственнв бяагв- явила себя есмрбіѳнніі н нотрѳбввма втъ ебществе ирисяале.
Дикая расправа озвѣрѣвшей ком— А-а... Общесхве, ссуіа,—иенинаю. Вн- *зяісхіеннннъ спесебенъ, 69709 р., съ ге- наоиліе.
ятніѳ усяевіе, вісутсхвующеѳ на епѳрнеі неня вбъясиеніі< Я далъ пвдрвбнее объпаиін продолжалась до утра. 0 побѣгѣ чюбн снѳрть бняа хрісива, ени рекокенді- ивслідованія венли кореля Эдуарда н вен[реіскихъ ннеиелоненъ 7100 р., съ нѣле- Фнсенковой нельзя было и думать, танъ вали ннсіоіеіь, еткрнтіе жиіъ въ хенеі яи Виктіріи, а тахжѳ для нвеіѣдемнія
енѣ, хія хеиінстріцін гмосевъ и шкеяы. ясиеніѳ фікта, укаміъ иричину удалѳнія хніываі 48 неиен.
Дѳньгн инклаіиваюхся н исчеіаюхъ въ-вихъ геръ 38000 р. Всеге съ гврідеквхъ какъ ей все время угрожали желѣэнымъ ваниі н вапрещаін певішѳніе, охраненіе іедяяого баоьѳра Рвсса.
вхоиъ печхн спяешь жѳнскеиъ свекхак- в въ ммюченіе, съ цѣіью укиротввренія
„сердешникомъ*. Къ утру о преступло- мвіеіннни, беміравящннн іицо ядакн. Че
Н ніа хвеѳ мужчвнъ. Геяесъ г. Піишен- —извинился. Учнтѳяьница ярннма ин- карнані Іевашова, кеторні выдаетъ въ ннуществъ н ебрвчиыхъ стаіеі ио сніті ніи
Н ОВА Я ЗВ Ъ ЗД А .
было дано знать иолнціи, н наоильцкдеихъ
исчѳрианнннъ
н
іаквнчѳннннъ,
н*
ожидаеіоя
325.867
р
;
еъ
гороісхххъ
соврунмучевіи
сіілую
квитанцію».
№а вньныі и пріяхныі (Бавѳнбѳкъ въ
ники былм арестованы. Имя оказалнсь: ге чѳго не д ііа н чіенн клуіа, чіобн вовПуікевсвая ебсѳрваторія пмучиіа телеЗнаеіъ илн не внаетъ о нресителі нѳ- женіі и нреіпріятіі 22240 р., оіъ пеееіія сынъ мѣзтнаго сельскаго отарооты Ф. будить въ свеихъ еотоварвщіхъ рішинесхь гранну объ ехірнтін нериежевннъ аехремвк. иіѣн.» и Мсрігъ сСнѣгуречка»). Г ну всмрѣ вна нерехукаіа к вневь ваявиіа,
ііреву трухне быіе исноінеяіѳ ниікеі чіе все-такн счнтаетъ себя всворбіеннеі в пренѣяныі чіенъ, но никто на еснетръ не гереіу н везврата раехеіевъ ежвдаетея Сккбинъ м крвотьяве: Бацмановъ, Шуль- обраіихьея къ «благередніну и деехеінвну» ненонъ Энебо (ЕпеЬе) новоі ввѣвдн близъ
гинъ, Корсуновъ, Долбіевъ н ІШхма ділу! Ояи вмедн бибдііхеку книгъ, ремІрііи иуяяы (сКмк. няѣн.а). Хоры въ ив втві нричинѣ ухвхихъ ИІЪ школн. Нѳ ѣдетъ. Мужичии напрасне ждутъ—ие вве- 284254 р., рмннхъ нвступленій 31600 р., • товъ.
звѣвды сТѳіа» соівѣідія сБіивнецевъ». Въ
инючая сюіа 25000 р. недоимокг.
нендующихъ еанвубіісхве, начвналн ееансы ноиѳЕіъ оікрнхіі невах івівда нніла ярРуеаякѣ» н сЛівив») «вучми етреіні. снохря на кін укманія, чхв я ужѳ нвви- ниіъ лн келекеяьчихъ.
Въ банкѣ тѣнъ вренѳненъ Іевашокъ
Дума іеіге обсужхма веиросъ е взина |
чхевіенъ саннхъ нрачннхъ прінвведеніі, веехь 4-й вѳмчинн, хакъ чхо ѳѳ херішо
вяанемчная часть страхаяа нехестаткаии нился, и на мнресъ, чхо-жѳ инѣ ѳщѳ хѣдебахвроваян еіносніельяе нхъ, наетаниая кежно бнло иидіхь просхнкъ гламнъ. ВвлідЦ р , сцѳна ивъ сСнѣгуречки» въ вѳяе лаіь,—учитѳмница настмвма на овеенъ, предолжаеіъ оиераціи: съ теге иовьнетъ 60 ніи нмогевъ &а праве охеты.
М. И. Меркульевг нмвалъ левлю бѳв-а
на иуілнкацію, съ ннеге 90 р.—на всна неебхединвехи лвгичѳсхіге ванюченія сівіѳ паснурноі пегедн, въ Пулкеві ех
'Въ сБаіашевсіоиъ» яѣсу), нв на нихъ, чтв вна все таки всмрбяена и пв втві прнінехннхъ ехеінимвъ—погеиеі «съ оіум
*% н на игру исноянитеяѳі, нѳ хотіяесь чннѣ ухвднтъ нвъ шквян. Всіѣхъ ва нею жпръ,—н всѳ педъ сбѣіня квитанціи».
Арвстъ иинистра
эксъ-шахя. ъ нрачннхъ кредиеенлекъ, усіраивалн ещѳ не наблюдагк. Педежехіѳ ех на небі
Однаждн къ нену иесіунни на снреД' хонъ м нуханн».
ращать внвианія. Акквинанировма г жа ивъ сояихаривстн вышла яаъ школн хругая
Иіъ Баку «Річи» іеяеграфвруюхъ: «Въ торжевхвенво-пѳчиьвую обсіановку еъ иве- очехь уіобное, н съ настуияеиіѳнъ иечерДуна ностановиіа ввінать сбіръ ва • Авірабііѣ русскинъ консулінъ аресювавъ браженіенъ кертвнхъ гелевъ, съ пдерѳваин, ней хеинехн она іоіжна іыть внсеке надъ
*р*ва. Театръ бняъ иечти пояенъ. Г*жѣ учихѳіьннца. Еакъ ракъ къ мненіу ухвха варнтельниі епрвсъ» упелнвноченныѳ Але
«енваяьхъ-Дубревші устреняи овіцію н втнхъ учятѳльиицъ, въ груниѣ, въ мтереЁ всіевскаго сельскаге ебщестіа, нрнвевшіе нраво охохн по 3 р., а не ио 5 р. какъ |бывшіі ниниеіръ иноетрмныхъ іѣдъ віеъ- чернннъ сукнекъ к х. д., н х. д. Одінъ южноі чаотью герніенха.
вбѣ нривинали вбщее участіе, естмись ніъ 3400 руб., чтебы снять венію съ торгевъ. иреілагма уирава.
Ліаян пеінешеніе.
П. А —в*ь.
Поедідяяя перѳдъ вхіі невая ввѣвда бн*шаха, Анираджнби, обвннеиыі въ уго- иарагріфъ усхава хребеваіъ, чхібн чдѳны
18 нвстояиинхъ учеиимвъ всѳге тіаьм
— Круиная рнбка!—снекнулъ Іѳвашевъ.
Гл. Бт уновг ноінялъ воиресъ о рн-і яовныхъ ирестуиленіяхъ, еоиершенныхъ въ нуба убіждідн другъ друга и посюронннхъ іа еікрніа въ концѣ 1910 г. иъ еоввѣідіи
2 (нрн 3-хъ учиіельннцахъ). Дѣісхвихель' Росвіи. Анираджиби будетъ двставленъ въ въ негвдмсхи жнин, иисаіи пе втену пе сЯщѳрицы», но она бнаахедько 7-й веіичи— Пвівжаііе-ка, братцы, ебратне, да со- бмовсхві въ гѳроісхихъ веіахъ.
нн такъ
ную ярнчнну ухода вихъ учяшьницъ бѳрите еще 500 р.,—гевервть онъ проснтавъ что нросшнъ гіавонъ видао не
Пмяциеісіеръ гереіа Ивнаганк Ве- веху н въ нрові, и главнннъ обрмвнъ, въ нн,
бидъ въ чевть Й„ Д. Юиатава. угадать не трудні. Т ш е перерішеяіе, & іѳяянъ,—Тегхя мшехііо будеіъ въ шіяиѣ. иыки угодіякн, но рнба иасімьм юдоро- ЬБаку.
сіихахъ.
Быле
прехнриняіе
вее,
чхобн
убѣ-;6н;
#> Ві н*ст»ящее
8іа невая (въ
н,сж*В*э діяо коіераг», какъ русскаго
наствящее вреня
вреня 8іа
жам, чхв нѳ хмьке біднену, ие н сред- неідавнаго, раасніхріне въ бакхнсхонъ ек- іихь уже убіжденннхъ въ неебхвхинесіи»«Ящерщѣ») авѣца чрезвнчаіно слаба, такг
вахѣиъ
выхедъ
ніъ
шкмы
укамнныхъ
Крестьяне
ирнвевхи
500
руб.
пехъ
сбѣВчера иы смбщаяи, чте честммніѳ 25неиу обнмхеію ена не не карнану, ЦЪнн ружненъ суді, првгомренъ ва нввушевіѳ схѣдеиахь убѣждеиію.
чм наблюдаехвя хельке въ схльння хрубн.
ція сяужби 6. Д. Юиатова вакенчняеоь учнхеіьницъ свствялись педъ вііяніенъ лую квиіанцію».
Въ ревульіаіѣ шунихи хенчнъ еане- Немя ввівды ноявляютеі исвдючвіѳдьно въ
на судікъ, наирнкѣръ, нісхннѳ риб на убіісхве непаганскаго губернахіра и
охиеге
ивъ
старіішнхъ
нехагегввъ,
хетвВъ
гпотъ
же
день
Іевашовъ
иолуІдоиъ въ гістиннцѣ <Р«ссія>. Въ 8 час.
и Врнк- убііохм піенянннха губірнахора къ охдачі убііствоиъ одинъ. Твльхе одннъ, и хохъ бндъ ц^аети Міечнаго Пухі. Эи ввівды сневыя»
ние тергевцн
Пуіровъ
еіера туха нрнбнян г. губѳрншръ П. П. рыі мхіержнвмъ нисіь, чте въ іаиненъ чилъ ещѳ 500 р. въ свею нельву съ уполгмснне Дуны— въ арестахтекее охдѣіеніе на чехнре геховъ раяьшѳ, чінъ бшъ нрннххъ въ : хельво въ еныслі внезапнаге усненіх ихъ
сіучаі
ссхврбіене
не
вЬіііьное
лнцо,
а
сковъ,
—
ени-же
и
нвнеченнаге
хругеге
общесхва—Тутаева.
Не
дееяоухевъ, г. внцѳ-губернатеръ П. М
чивіо чіенввъ інаненихаге кіуба: уже № бдеека.
ввдуін до 60 кеп. ва фунхъ. Между хѣиъ, геда».
црскій, начаяьникъ уаравяеиія веняѳхѣ свся учнтельская мрніріціи». Авіеритехъ оъ оіинъ вншла ванинка.
пеіухающѳі н похеху ечень слаіоі
пммуяеь нуждеі рнбакевъ, енн иріобрѣха—
Мні
скамне
всогв
оцать1200
р.,—
ссхарѣішаіе»
екммся
сляшмнъ
негучъ
Дѣло банкира. Въ пехерб. ех- 16-тн іѣтъ енъ ноеиіся еъ иысіыо е са - і
Н. И. Дебревмьскіі, прехсѣдахеіь екзірнвъ
юхъ ее ва бевцінекъ. Бігуновъ п|едлагіехъ ружненъ суді еяушахесь діхо бнвшаге бан- моубшехвѣ н прніелъ ее въ испояненіе, ВВ48Д4 преиохіднъ граидіеінні
ваироіесхоиалъ
нреситеіь.
А
хакіе
же
еще
Пінине
вхеге,
хехъ-жѳ
ссхарійшіі
нѳха«м ге суха А. Е. Тяирехъ, нрокуреръ А.
иередахь рыбноѳ дім гереду. Оіращаясь хъ хира Зиарія Жханева, обвинявшагеся въ вегда взі ялвеѳеныі снлн бнлн нсчериа-^ ГВВІВ%> гдавнниъ ебравенъ, мдіреда, ввівгегъ»
ванохмриіъ
въ
ніенъ
объясненіиви500?
, Бегханевъ, непренѣннне чіенн Г. С.
Ео віе не снуіне нахоічнваго чиновннка. къ Пувреиу н Врннемву, Бігуновъ геве- превввеісівѣ вапрещенннхъ ену ннввстрінъ ны. Согдасво усхаіу оеъ ваиисалъ нРе8?‘ <да епновнхвя вдругъ ярмі, а мтѣнъ въ
^інетевъ, Б. В. Миііеръ, кн. I. I. Геян иисеаъ пе новвду иросьбн ученикевъ ебъ
удаленін браіа учнтеіьннцн н нрннялъ на
— Не аріачься! Тутъ, іратецъ, хааеннее рип, чю они въ данионъ і і і і , какъ нреі- фнннсевъ банвевсввхъ епераціі т нре- деиту ннсьні, но укеръ не въ ярвсутсхвіи ■Івчввіе нѣсввдькихъ нісяцевъ есмбіметъ
ьін®5 уѣіхныі прехмдитеяь В. Н. Мнха
себя негласиіе девнаиіе среди ученикевъ и учрежденіе. Продцухъ учасіехъ,—твгіа бу- сіавнхеін гороц и ивбраннихи насѳіенія, не іажѣ вннгрншннхъ биіеювъ въ разоречку конисеіи нзь хрехъ члевевъ. Да едві-дн-бн •ВПІХЬ иѳрмначмьноі схадіи.
еівкіі, и. х? прѳхсѣхаіѳія губ. кискеі уисано $ Кахаехрофа, набдюдаенм хѳиерь нани
іеіжнн нреіимдіісхмвііь благону начина- в енкельнннъ счеіакъ. Въ нреіставлен- и нашмсь хакм конивсія: клубъ
нанѣреніе
свеѳ внпелнилъ. Все ете виѣстѣ дешь пвмнить...
іум М. М. Гаябергъ, тюреикиі ннснекиію. Врнксховъ н Пуіревъ еіъяеияюіъ, чіе ннхъ еуду объяснѳвіяхъ Ждаиевъ ееіб убііцъ бндъ нсауганъ рішеяіенъ своеге хо- 81 с«звѣндіи сБднвнзцовъ», едучнась на еасрму
сввдме
сгущенную
атнесферу,
н
втяе—
Да,
нітъ.
Какъ-жеіакъ-те...
№
рь И. В. Сартіри, Н. Н. Минхъ, Б. А
рніа відерожиа вевді, н нричина віоиу— щаетъ, чхі песханонеиіе ннннсхѳрсхва і мрища н раепися неслѣ ѳгв енерхи. Іюди конь дѣлѣ нѣсколько дееятківъ нлн со— Нвлицію повов}!
Іранмъ, Б. Б. Арапевъ, М. Н. Інхаревъ, шѳвія бнли нарушенн. Да, дѣіствнхелыв,
сдѣлаисъ кто квкнерсаиіаня, хіедеххорани, хенъ лѣхъ хену навадъ, не світъ, несиіхрх
беврыбье н т. д.
ѳвхь-ін
вв
всенъ
етінъ
чіе
нибудь
нврПрехставые
положеиіе
сіраго
п
ееителя!
віспрещевін ену првнвмісін ніветернхъ
мяцнѳістеръ Н. П. Дьяхояеи, В. А.
И. Я. Королевг. Одяе мь оверъ ге- банхевскихъ ехѳраціі быяе ккъ евоевревен- кхе судьяни; писхметъ и теиям мнна п смю чрѳмнчаіную скврість раепрі
кмьнве и пехожее на шмльную живнь? Вннулъ, еідалъ н неѣхмъ хонеі съ сбѣКевіе, веивкіе начаяьникн К; М, Піпевъ,
! ехраяѳЕІя (300,000 кнокехревъ въ севуяредъ
сдаеть ва 400 руб., а рнбн въ ненъ но обжмевано въ первні дѳпартакентъ еѳ- бнли забнтн ее*
Ввіиожнн
іи
при
втихъ
услевіяхъ
илане
лоі квитанціѳі».
М. Пеневъ, Н. Н. Тми&чевъ, I. Ф. Дывыіввлене нннішнимъ геденъ на сунну де наха, прнченъ жалоіа вха дь еихъ неръ
нірная, серьевиая рабвта и сердечнвѳ еінв
Такеге
реіа
ссіужба»
г.
Іѳвашева
врі
ду), тодьм хенерь девееъ іе наеъ нівіехіе
іёввкіі,|С. Г. Вескресенскіі, В. Е. Теіиа1000 руб. Прн віекь рнбахн иредавади су ѳщѳ не разснехріна. Подача жалобн, по
шеніе?
імжалась
не
одннъ
нѣсіцъ.
ебъ эхенъ кеенхческвнъ себнхін. Такъ гроіЫ%, Г. Тѳрниіевскіі, С. М. Кіяннъ, М
дакъ пе 2 р. 20 к. п иудъ, главнннъ еі сім ікъ Жіаиева, явіяіась ц я неге ісве- Р&азшзъ Інірдеека
9хе тельм едніъ факхъ. Такнхъ-же
—
Бралв?—сирашивіюік.
надае
равсхелиіе, ехдідяющее ввівдн ехъ
[, Кежинъ, М. В. Гуржіа, С. В. Фиеиівъ,
— Бразъ. 0 у нісъ въ банкѣ н внше рамкъ іоргввцінъ, хеіорые перенредаюіъ ее вавіемъ нроіоіжахь іѣяхеіьносхь свееі
насъ!
(сР.»).
Пвпрѣяевъ, М. Г. Деконскіі, Ф. А, Вн- уредіивихъ явіеній въ пвсіѣдиее вреии на
б свсей экепвдящіл.
хоиилісь слишмнъ дестатечнв, и ввтъ сцѣ неия лиці берутъ: ва іяшяія услугн, объ- насеіевію по 60 к. за фувтв, і.е не 24 р. конмрн на ирѳжннхъ начнахъ іе ріше
«соцвіХ» г. Лощннскін, Г. Н. Минхъ, А. Д. мѳніе цілаге ряда ненврнальнесіеі, въ связа пудъ. Эте ввпіющеѳ вле, хетврое діісхн- нія вхего вопроеа ееяахенъ.
Ющовъ, Г. Г. Днбевъ, Д. А. Юнаювъ, Е вн съ вевркстающинъ ввіерітетеиъ сста- ясяялъ ебвиняенні. За носреіничѳствв: чи- тельне сдідуехъ пресічь.
Торговая хронима.
Анундеенъ еевбщнъ иовнх ходребносхх\
новняванъ
нввѣстнв,
гдѣ
лучшіѳ
участхи,
Суіъ прнговорвіъ Жіанева въ внсшѳй
М, вѳісбергъ, Н. X. Гетевнцкіі, А. 8. Сне- ріішаге» въ кенці кеицовъ евіхме ту
сзоеё
вкснедиціи.
Дуна прннципіадьно согдасилаеь еъ иредрле, В. В. Юнахевъ, г. Марківичъ, х-р» аінісферу, въ кехереі ваіехнуяось жнвес какіе уіебніе, выгвініе для невупатеіеі,— дежевіекъ ёігунова и поручида уяравѣ де- к ір і накамнія,—къ уніахі 1 тнс. руб.
— Міинн епухниканн не путешествію - ^ Телегркииы бнржи 6 нарта.
еин
рекененіуюіъ,
ііюіъ справвв и иолуштрафа еъ ванівой въ сяучаѣ несосхоххеіьДіснскіЗ, г. Бегханевъ, нравнтѳіь канцѳ- и ебщеиолеанве діле. Съ нервыхъ днеі,
хальне раврабтхь еіоіъ мирееъ хъ іюлю. ности шеехиніеячннкъ хюрекнннъ мню - были Гаисѳнъ, Внехингъ, Гаеееіь, Бьх>! ' Б алаково. Навтрэеніѳ кріпнетъ. Пшѳчаютъ...
мріи г. губернатіра Н. А. Шуяьцѳ, Я. И. принииая жив«е учасііе ве всіхъ нреяме[іаидъ. Весь пухь ны смершнн въ им-*ница перередъ 8 р. 80 к.—14 р. 40 кон.,
Іѳвашовъ бнлъ наленькинъ чнневмхонъ, Въ пекіщь управі избрана ессбая кониссія, чѳніѳмъ.
Шидіъ, 0. Р. 9ртъ, г. Кеінхрнцвіі н хр. иіяхъ живнн шкмн, ііле аіе дм неая сділанень ееглаеін, н я не негъ-бн наіхи сиух-' русеках 8 р. 40 к.—11 р. 20 к. кудь въ
въ
квхірую
вішли:
Бѣгуиівъ,
Віроіевъ,
поіену на ѳге хелю ирнхвдніесь ммо: чте
Лѳкція подъ охраной. 3-ге
Ві ірѳия ебѣха шяа однменнм бѳ«ѣха н лось слишмнъ ріднинъ н иѳ скраю,—хяМеркуяьегъ, Шврвкігеревъ, Никихушкинън каріа во врѳнх дѳкцік вріфессора Уіиицева, ннквиъ бідіе ѳіергичныхъ н дііііьеы хъ/ 8 пудовъ.
іаиее
500
р.
въ
сравиѳвія
оъ
с#тялнн
тнЫриянеь рѣчи. Приверкъ рѣчьг. гу- жеіо вихѣть рівруху ріхнві шквлн, кегхв
Пихаднвь нн, главхнкъ обравінъ, пенни- *
\ — Варонскг, Пшэннца нерер»хъ 1 р
Чернеднревъ.
сячъ дѳсяіинъ іанка!
ве івері пехерб. уннверсніеіа к въ віавів
бзрнатіра П. П, Стрвнеухева:] ]
■25—-78 к., русекаі
русеках і1 р. ь—зь
5—35 к., режь
собачьІканвкъ,
Інсквххаки,
шекмадекъ
и
Сніта
ухверждаеіся
съ
дефіциіенъ
въ
те вихавшѳі свѣілне дни. Мжѳіъ бніь ха
Венѳчне, подсуднмну ірудяе вірить (чѳге
схаро-фмхчеекаге ннеівхуха, дежурилъ на
сГеснехіІ—схаияъ губермтеръ,—Сеге- и непренѣннв, и ннею хвпущенн вшибхи—
нѳ свакехъ чѳяевікъ, чііін внгвредніь се 44847 р< Діхохы вырізнвсь въ еукні ряіъ окмехочннхъ н ноянцейсввхъ. Наяех ииъ кясінъ. Собакъ-жѳ емнхъ мн кірнн-; 91 р.-—1 р. 2 к, кудъ.
[ВЯ иы ирівхнуѳиъ 25-яѣііѳ сяужбн гяу- не снерю, но ешнбки вхи чисхв сяучаіиня
— Ровное. Пшѳинца-кубанка въ 115—
дн ненюпхедьні ненниканінъ. Пе ніену
бя!), не иельвя не иѣриіь факіанъ: какъ 701534 р., расхідн—746382 р.
цік нрисухсхвовмо оволе 15 *хи елушате!ім уважаекаге В. Д. Юматем въ (влж- и всегха воінвжныя ве вммнъ живеиъ ножне бняе неручать Іѳвашову нредваримнінію, хакая нревивія дучше всего спі* 139 з»д. 1 р. 20—90 к., русекая въ
яеі.
імін непренѣнваге чяена еаріпввкап гу- вбщѳсхвеиненъ хѣіѣ. Уиаіекъ шшы, съ
себва пехюржнмхь пухешеехвенннмвъ въ 115—137 зел. 1 р. 10.-40 к., р»жь въ
КАМЫШ ИНЪ.
тѳльныі опрісъ нресиіѳлеі иослѣ тіге, какъ
Волѣе двухъ сутокъ подъ
іѳрнскаге арнсухсівія. Причина, себрівшм вбщѳственнноі точки врініи, кенѳчне м- енъ уже схенврінетиревалъ себя на теяеіркінчеевихъ похсахъ. Пв краінеі нѣрі, 115 —124 зол. 87 к.—1 р. 4 к. нуіъ.
Голодающіе
отрубщики.
зеилвй. Заснианные на-іняхъ обваюнъ пеіасъ на стеяь рѣхкое тержестм,—гяу^екее сслуживаехъ осебаге внинанія, н, нві ка графннхъ квитанціяхъ?
— Шамышинъ. Пшѳница перер»іъ 1 р.
нн нн разу не нвгди піжаяевахься на г*важеніе къ Вісияію Диітріевачу. Биучя ' жѳхся, биле бн внолні есіесівенне, есівНедаіеке оіъ с. Іекешккна, въ отдалев- роіы въ шаххѣ руіяива ехаіериневскаге іеіъ,.нмбэріхъ, ны песівінно чувеівіваін 35—75 к., руеская 1 р. 25—35 к. режь
іравятеіьствэнинкъ чинввннквнъ, о т въ бн
венъ угвлві уізда, нахедніея ехрубвій горкепрокышлѳннаго Оіщѳсіва, въМавѣевкі, сеіі виелні енхиня. Алкегедь бндъ н - 1 р . 3—7 к., просе 90—95 кеп., евееъ
гереісмя
училищнм
мниссія,
Загадви взъ другой обдасти.
» же вреня не хііѣяъ ехнамтьм ехъ іен- мкъ ерганъ ебщѳственинй, вмла н» себя
учасіекъ «Крутві». Вдадільцн втего уча- таганрегскаго округа, 10 чекевікъ угдеке-| гнанъ севершевве. Тмьке ве врені зняев 1 р.—1 р. 10 в., ншене 1 р. 50—65 к.
Дѣле Іевашова иредвіамяеіъ иока не ехм, въ чвсдѣ пяіи челевікъ еъ сеньяни, певъ снаеенн, не педучнвъ нккакнхъ пе- хн кн кіжіую еуббіху уехранвмн грегъ, пуіъ. Оленель.
імі рабеін «н ннмгха - нел оеіавіяіъ Ця* трухъ виясниіь истянную иричнну раірухи,
виелнѣ рмрѣшениую вагадху.
вслѣдсівіе пеінаге ехсуісівія нрехівеіь врежхеніі. Оян індн недиреванн еіваденъ не кегіа етали гохевнхь еанн, тв рѣшнли
— Ол. Николаевекая. Пшеница перѳРвсперядиіѳяь вескреснеі школн Я. Во
А вохъ вагадки уже раврѣшенвыя.
гуіернію н стремияся иринесіи населеіію ронинъ.
сівевннхъ срехсівъ, иахеіяіея въ іеівн- етъ всеге живеге въ пріхелженіе 56 часовъ, м дучшее нѳ брахь съ еебоі ннказихъ родъ 1 р. 40—80 к., руеская 1 р. 25—
Загадка № 1~й. Вте уилатилъ ареяду хоінімъ полеженіи. Прінввѳіенннмъ на мѣ х.-ѳ. боліе івухъ еухокъ. Чіебн снаехн не епиріннхъ напнікеиъ. Сано сібіі рму- 40 к. пуіъ.
іпго. 9хи усіовія сдііми егв карыру^
іа
наріхедъ, на кеторенъ Иііедеръ север- етѣ еісдѣдеваніенъ нхъ еенеінаге и ину ечаехннхъ, прининалнсь вгстреввня хірн. нѣехся, ее нніі бндъ фохеграфхческіі апкреннвй.
Есяи-бн
еиъ
вахвзЪъ |
— Царицынг. Пшенца гарнвика 1 р.
шалъ свіе внакениіее паяіиннчевтве въ Ва щѳсівенваге нолежѳвія усіавовлеве, чте въ Съ иріхквепелвжнеі ехеренн ебваіа бнле парахъ, еъ кехерннъ х нѳ равлучадея нн 38—51 к., русеках 1 р. 25—30 к., ріжь
інгь тнько ебщесхвѳннынъ діятеяеіъ, *
іаиь, съ уставлевнві херугвяни налубеі, вастоящеѳ вреня вхн пяіь еенеісівъ був зребвхі есебее ехверехіе въ еосѣініі шхрекъ, аа нввуху. Вроні равнихъ снннкевъ, сді- 1 р. 1—2 к., евесъ пѳререіъ 1 р. 5—10
» васѣдмъ-бн нннѣ въ внсшнхъ гвеудар-*
чѳревъ вте етверетіѳ петвкъ уіалесь внохруженныі ватагоі ирисиѣшаииовъ?
ваіьне гелеіаюіъ; овн нспельвовин сіо
«пенныхъ учреждѳніяхъ, и еге рѣчи і«
лавннхъ м вренх хухь, я привевъ еъ св- 1., руеекіі 95—97 к., хчкѳнь оизніі 95
Одни геворни, чіе деиьги ножертмвма верва» екуівні урожій прошлаго гца, тащнхь на світъ Біжіі неечасхннхъ, ке боі также фоюграфіи педюоа. Правда, х не к., керм»мі 90 к. нуіъ.
исей странѣ равнесияъ-бн хеяегріфъ. Ев ’
какаи-те царнцынская нтронвсица.
прохалн почтн весь скетъ, сельске-хевяі- терые, прижавшиеь іругъ къ іругу, уже еіеціадивіъ фиеграфъ, н» анпараіъ у нѳні ПЕТРОВСКЪ (отъ нашего корреспонд.).
•въ любилъ смю губѳриію н ехдмъ «й
Доходная служба,
Другіе—буце
хѳиьги
ярислаин
ивъ
Пественныі ннмнтарь, хоиашнее инущесіво и пенншдхлн е пхеінеі снерхи въ нрачненъ бніъ хорошіЗ, н х надіюсь, чіе негахнкн, За нотекшую иѳдѣлю наотроеиіе хлѣбнаісі сми силн. Я прибніъ къ вакъ недаіСудя ие мзиикающииъ ехъ вренени ів
го рынка тихое. Послѣднія цѣны за
вее что ножно бнде предать, чіебн на аехвемедьі.
ш, не уже внаю, чт« среди сарахевцѳві ’врѳнѳни прецесванъ, служба въ Крестьин тербурга отъ кружка.
ехханннѳ въ херошіх рукн, хаіухз прекрае- пудъ были: рожь 90—91 коп., овеоъ русМногопалыя деревня. Въ
Треіьн—будто именинчесіве инѣле го внручевння хеиьгн хунить хлѣба. Нѣвехввсхь ннеге выдающвхся янцъ, сяужащип схенъ банкѣ ннѣѳіъ свеи нрѳинущесіві
нне ревуіыахы,
овій: иовый 70—80 к., отарый 85—95 к.,
скремныхъ іеіжвесхяхъ, етдающихъ вс« Ми увнаяи на хняхъ, чіе въ віенъ учреж суіарсхвеннее значеніе, н пиіну деиски рые нрвхалн хіже ввикоі посівъ и східв Грідвенсвоі губ., въ е. Кішндеві, діхъ
пшено 1 р. 10—20 к., пшеннца I р. 10—
Ве
иреня
нухн
нн
потеряіи
івухъ
совъ іревц иішню, подгоіонѳнную педъ 50 намхъ, охна кресхьянкя бнда ебвінчена бакъ, мт»рыі пр»валвгись въ хрѳщину 2і к., горохъ: кормовой 80—90 к., бѣлый
8і нвльву реінену храю. Въ среді ихі
іи- нар9ЧВІ9 усіаневлена есебая іелжнесть ваться исіочниківъ даже ие бевіпасне.
оъ кресхьянивемъ, нмѣвшинъ бедьшее чис95 к —1 р. 10 к., ввкторіи вт. прнвозѣ
Тельке іеперь, хогда пірнлиеь въ дѣ ярівгн пісівъ внвішеяго геда.
неіьзя не ехніхить н уіаж&енаге юбняра,
ВредіарВіельнагі епрова явмющіхся
вслідсгвіе рмрнм упріжн. Ввгда-же уп- иѣтъ, семѣна подоолнечныя: масляннчде
пиьцѳвъ
на
-сбѣихъ
рувахъ.
Съ
ѳхего
лахъ
и
суніухахъ
еа,
Гернігена,
ларчвкъ,
3 дунаю, чхе скігу вырмить ібщія чув- прібххѳлѳй. въ иннхъ учрежхеніяхъ вріси
1 р, 10 —85 к„ грызовыя 1 р. 6—35
вренѳнн ннегепахесхь въ Квшнлевѣ педучн- ріжь бнл« нанн улучшеяа, всѳ пішло еі- ныя
окмнвается, еікрнвался иреете.
КУ ЗН ЕЦ К Ъ .
«ві, шдвявъ бекілъ за нрвціѣханіе сіель хеіь ихетъ пряно, а вдісь—иввянихе:
личне. Дея нашего пуіешееівія себаки бн- х., чечевнца сѣмениая 1 р. 70 к.—2 р. 25
да
каееоме
рісирісхранѳніѳ,
нвъ
насхмщеѳ
Дѳеыя на піѣцку цбнін б ш і іакъ.
Запросъ «інода.
покеввой дѣятельностя В. Д. Урі!»
| — Куда идешь?—ісіаневитъ ирісиіеяя
ди ечѳнь прігоінн, хакъ какъ іслііетвіе к., крупа грвчяевая 1 р. 80—40 к., греча
На-двяхъ иісхвеиу іухевѳнству сивеіъ •рѳкя свыше 50 чедевѣкъ являюісх ебла свіѳі дегметі »ні нігди промівхь пе ха 80—85 к., прооо 80—90 к. Льняного оѣмеПриввмъ еи. Гернігенъ Ив. Бвгатова,
сВаше ібилсе словв,—ехвіхнъ В„ Д. на точне знрісшій ивъ нодъ вени чиневввкъ
вавѣхнвівшіге сннссіопѳрсвини» чаіиыии, сіілалъ тавоі ваиросъ: Почену кув іателянн 6—7—8 и 9 падьцѳвъ на каж кннъ сугробанъ, г іі іе ін я дешаіь н н ии не было. М&сло конопляное 6 р„ подРічь г. губернахера,—расір вгме нѳяя. вн Сяушаі и втвѣчай!
4 р. 80 коп. Мука пшеничная:
нецкіе
священяиви оівавалнсь слу- іе і руві. Дерення ітдичіехея закічатель- хажѳ нени, навѣрне, узявін-бы. По врене- ооянечнов
••няян, чхе введушевляле нѳня въ ді- И ичинеіся оарвсъ ие иунктанъ дія и вѳлѣлъ внхать иа парехвіъ 1000 р
крупчатк». 18 р. 50 к., 2-е голубое 11 р.
Такихъ іенегъ у сіохевнхъ не екавахось. жиіь нілебенъ ве вневь внстрееввенъ вув- н іі хрѳзвветью и хруіелюбіенъ, н неюиу накъ ха н н іругм гелевзая еобяка пояа- 50—75 к , красное клеймо 11 руб.. черноѳ
«еіьнветя на полыу губериіи,—ниенм, (івлада дежурнону непренѣвнену члеву.
10 р. 50 к, черное клеймо съ нолемъ 9
— Иди въ свѣчаеі комвіѳіъ и веіьнв іецкенъ Нареінонъ Декі инени Царя-Осве нввгіпілыя невістн, а есібѳнне—жевіхи,
‘Ыввь къ еѳі, въ текяеку насеяенію. Не . Дм пімѣдняг® 818 иредставіяеіъ удіб
іааа въ іецння расщелииы, но іругія подьо к., 8-й сортъ 7 р. ?0 к. за мѣшокъ
Аііельнвсть въ веисівѣ и на службѣ пра- сівв въ іінъ еіношеніи, чіе не ирихедиіся ніъ средивъ еиархімьнаго вавеха,—-распо іодвхеля н въ паняхь еевеіеждевія крестіяяъ иеіт.вующіесх кроні іругихъ преинущесхвъ, іержимлн ее, н, исдѣісхліе крѣпесхи упря- р.
5-ти пудоваго вѣза. Мука ржаиая за
еще
еевобежіеніенъ
охъ
віенвеі
елужбы
Въ
евое
вреня
дранаіичесвіі
кружекъ
ряхнся
еиископъ.
*»*ельстіа девмняян едва хругую, Я рвін- ір&івть драгеціннее вреня на ебъясненія
пудъ: пекяеванная 1 р. 60—65 к., сѣя<
оиа нѳ негибма.
телеграфне пресидъ еи. Гернегена раврі акѣюхъ бедьшіі успіхъ въ екревхнісіхх; жі,Санннъ
— А евли ннѣ еткажутъ?
** н внрісъ
въ Сараіевсмй гуіериіи, вь нужихѴнн, кііерне, какъ иввѣстно, сѣ
иечальнннъ ио врема нухи бше иая 1 р. 40 к , обойная 1 р. 15 к , легкая
шить духовенсхву еіслужихь нолеіенъ на Въ насхеіщее врени, кногепамсхь етме х», чіе нн іолжян бнди убивахь сеіакъ, мука 85 к.. ьтруби 75 к.
— Буѵагу напишенъ. Иди!
*ііъ среіи врѳсіьянъ н нвлюбиіъ ихъ».
рм, бевтммвн и еіе всенъ люіятъ пеСнотнаа ярмарка. Привозъ схота продолохкрыііи Наредваго Дон&Р не оівѣіа оіъ вктсі ебнчнынъ яненіеиъ н въ евресхСъ
ирикіземъ
въ
рукіхъ
Бегаховъ
поДмѣе юбиляръ, ехнітнвъ ірухн П. П рвспресить нѣскмьке раіъ. Удеіне вів і
выхъ
іеревнххх.
Чащѳ
всеге
наблюхаехея
него
нѳ
волучидъ.
шелъ
н
пелучнлъ
н
ъ
суннъ
свѣчного
ва^ренвухем не ирідівеіьствію насвленіі, снрвжакъ: не нркеіится уіираіь ва сбев
9 ниьцевъ, ріжѳ 6 илн бельше 9.
в**ел»аъ, чтобы ®нъ дяя юльвн насѳяенія мівшвнни». Освбенкв удвбнв высшену на шеда 1000 р. на снисеіонерсхія нуждн».
(сГм. Віп.»).
СЕРДОВСКЪ.
Деньгн
вти
вмисали
въ
деходъ
чаінихъ^авідся вевкожно дельше саратввскннъ чаіьсхву, кеіврве всѣ ирвсьбы н нуждн,
►
Письмо
вора.
ВЪ
»С.
М.“ за подЗадерж&
ніе
малолѣтияго.
столевихъ,
а
ватінъ
евесли
въ
расхедъ,
гУІѳрнаіоренъ.
сицвы и реввлюціи пвлучаеіъ иъ геіе* уилатнвъ ва пахвннічѳсіво Иііедора.
писью „КраоиоярскіЁ воръ* помѣщоно
На
ет.
Рхищеве
жандарнани
мдержаяъ
Дміе прнвіісівовмн юбяляра гг. Гал- м«% видѣ на бланхахъ.
олѣдующее орнгинальное письмо въ реоелахъ живетъ миого поотороннихъ бѳвТахинъ обраввнъ, івржесіві н мструбле- надьчикъ 7 лѣхъ, назвавшійси Аидреенъ дакцію: „Въ л» 30 вашей газѳты, въ гра
Слоб. Покровоиаіі.
Цгъ, Михмевскіі, Минхъ, Арапевъ, Крв- I Ѵдібнв-ли ирісніемнъ—вів иной вв' зѳмельныхъ крестьянъ, Они и являются
Буругевннъ,
кеторыі
іхалъ
нвъ
Сарахім
ніе, сквачи» н бевібраѳія бнля оплаченн зі
фѣ происшествій, г. Махаров>й заявлена
' аревдаторами. Сарооъ большой, ио цѣиы
*‘Ювъ н др.
Шт% машево торрвтомдтта)
ерввъ.
въ Сикіиревъ. Прн некъ Інде тмьке 10 кража у ией разнаго платья на оумму
счѳтъ
церквѳі
н
духовенеіва.
землю иизкіл: отъ 50 коп. до 1 р. 75
Быян иречпаяы привѣтствѳяння теле- „ ди ш и н ш
Голодіющіе. Къ абщѳсівеннеі аіни- на
мтерин ирвстаменъ
300 руб. оо валомомъ вамка; поэтому
коп.
8а дооятнну на 2—5 лѣть. Нѣкотовеп.
Онъ
объіеннлъ,
чхо
охецъ
его-—
сараЗавадка
№
2
й.
Дія
кнегаіъ
есіаеш
граннн, нвъ квіврихъ телеграияа отъ те- <в0»шівми,э> вп* «бямняесть предсімія
желая возотановвть фактъ оправедлнво, нисірацін хеіиани хоіххъ жѳнщины и пре- рые богатыа мужикн окуанли до ЮСО и
мвекіі
порінеі,
нромдиіъ
его
въ
Снк
іайнеі,
почему
гаіета
екмрцеиекіі
«Воюя
сообщаю
редакціи,
что
взлома
эамка
сххъ предявельсх. иемещн. Оаѣ вммяюхъ, Сольше двсятннъ. Условія ваключаются
,еф»аиствкь внвваяа шунныи иестергъ нри- Ѳ1і еиецімьння внгедн; виісті съ просЬ'
бирекъ къ дідушкі х далъ на дорегу 15 совоѣмъ не оыло, 8амокъ былъ не замвъ б&еариыхъ трактарахъ. Однако зта
(І»твующих%.
іані првсиіелю насіо ирихедпея вкадады. кодъ» съ тізеяь усердіеіъ звіннаъ сдаву коп. До внісвенія інчнестх наіьчнка еге кнутъ (умышленно или нѣтъ—это пов- ахо гояеіаюхъ съ кучани ниолітиихъ хѣ- ' кроотота одѣлокъ согд»ла недобросовѣіеі, нужы рабохы дісхахь ве магухь, н иъ
ен. Гернегена пе ксѣмъ церкванъ и краспекуляцію Севдельцы два-три ра[ вать и сми обереженія.
иреиремднн въ Серіобсхъ, г іі евъ н на- вольте знать мнѣ), а иоххщено всего на неискахъ ва неі, еані гмедіне, забвдіди. отиую
ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦІЮ.
аа сдаютъ одиу и ту же земяю. Купцы
оумму 70 руб , счнтая означенную оум| Всѳ 8ів стме к&вісхне ивъ судебяаго ире ІНЪ Рвссіи?
хоінхся
нрн
нохнцін.
И къ вівй хаіні кіючнкъ иашѳіся въ
му въ большемъ даже размѣрѣ; и дол Па предлежеиіе веехи въ бѳвнаіную зен- Кожниъ м Горкинъ вмѣото задатка да\ цессі бнішагв базкекскагв чиновника Іе
жевъ замѣтить, что несправедлнво оо екую чаіную діхеі, гдѣ кажіену гедедаю югъ товаръ: гариое масло по 16 руб., кеВслііствіѳ иаиечаіанннхъ въ вашеі га I нашііа, обвинівшагеся
ііхъ
же
гернегеяевскихъ
сундунхъ.
въ іедмгахъ
отороны г. Макаровой дѣлать непра щену охиускаехея пе 1 фувху пѳнемннаго рооииъ по 1 р 60 коп. за пудъ, оитецъ
АТКАРСКЪ.
ееіі вакііехъ в бігстві учиіелеі юъ ве- расхрітахъ, яниегатеіьстві и ирвч.
Одииъ разъ, черевъ едиего ивъ чдеиеиъ
и проч. Мужики это маоло продаютъ въ
вильнов заявленіе, обозначая черезчуръ
Проводы
земсиаго
агента.
екрѳонеі школн ебщѳсіва
с
. куяцввъ к нѣ і
Дііі Іевішева раскрніе в другіі яе квнсиеіерік, по прннванію еп. Гермегена, Агеитъ губериокаго зѳмскаго стр» •ысокую сумму сгоиностн, Повтому, во хлѣба въ іеиь, жевщииы еівічаютъ, чіе Н.-Пенделкѣ по 4 руб. и керосииъ по 1
щанъ, н^віобще еіо нні, хахъ рмцерядн- ірвбцсгн, хеторні еіва-хн не любенитніе въ коніору сКмекма» бняо оторавіено хованія по 1 учаотку А. М. Савнничъ имя оправеддизости, я спрашиваю: не іѣіи нхъ б»сн и бѳвъ еіежды, веетв нхъ р. 80 коа. за пудъ. Веоной иа одну и
прослужившій здѣоь 8 дѣтъ, переведенъ ужели прншло такое время. что безъ нісвольке верстъ но едебеіѣ нѳлых. Адні- ту-же землю явятоя сразу иѣоколько
хе*ѣ вхеі шквлы, не оікажкте іать мѣсто-смив фдеп. Чхо ва иѳрсіна Іевашовъ 300 р. нвъ «ннвеіенервкнхъ» еуннъ.
сввдѣтелей н воровахь нельвя, и воры ниехрація ебывна пресихеіьввцінъ, чхо ареидаторовъ, Ояииъ крестьянинъ провъ
Саратовъ.
«Вомкоіъ»
аапііъ.
елідующѳну рмкяснеяш.
;копрнй кігъ ирактикевать въ порядк*
далъ овой отрубъ въ 143 десятинъ за
должвы вовотановяять оправедлнвооть
Проводнть
его
собралноь
въ
городъ
пріхевеіьехвенныі хлібъ вѳоь реіханъ.
Спуетя нѣскоіьке німцеиъ ніъ вхене- старшины отъ нолостей, входящихъ въ 1 факта, а не сами потерпѣвшіе?*
1400 руб. снач&ла въ Дергачахъ, потомъ
Общество куиціиъ. вткрнмя мокрѳсиую сіужбм вюль рмнееіравяня ваняхія вть
— Хлѣбиая биржа. 6 марта иа биржѣ бы- ту же землю прод&дъ кр. Кадушкнву въ
шквлу, сділалв есвіни накавъ: всінн кі-, и*іюг«въ ш растрап до вынегатѳльства ніи архіерѳйсхаге дона туіа же бніе ет отраховой учаотокъ, и волоотные пнсаря.
ло 14 вагоновъ н 75 возовъ, вуплено 12 Новоузенскѣ за 1500 руб. по иотаріальВъ городѣ ооетоялея обѣдъ, накоторомъ
раки хранить шкелу ета аднністратівва- 3включяіелінв? Неіначнтеяьнаге ранга чи- иравлене 501.
вагоновъ.
отояла нна
русовую пше- ному документу. Этотъ охучай нѳ едии.
•
П
#
»
!
*
ів
а
г о н о в ъ . дЦѣва
в н » отоилм
я руоок;
отьѣзжающему
былъ
подневенъ
адресіл
сКмвкеіъ» вагуіііъ.
мі ваврнтія; въ_скяу вхогв к веобще яъіН0ВВ1П)
ебяваннести кетораге раньше
Х х о ш ■р а і х м і И бѵ Ш ІЯ .
Іницу
отъ Й1Я»руб
6 хоп. ЛГдо
1 руб, 40 хоп.' етвённый.
Въ
адреоѣ
оообенио
под«ѳркнуто
делиI
пп
П
И
ЯІГ
ІІАПАПЛПТ
И
Ч
.
0
Сиустя пяіь нісяцевъ, прнкавано бым катное обращеніе г. Савиним оъ насецѣляхъ сбережѳяія шхеяы, севітн съ нн- лежала ітправка тѳлегранкъ н нмученіе пе
за нудъ, иа ыереродъ отъ 9«ѵЛ
руб. до 14,
8» мѣшокъ, Наотроенів , с л . НлКОЛАЕВСКАЯ (отъ «ашеео кор
руб. 10 коп.
хоп. за
етиравить еще 500 р.
сіекторікъ |еаредннхъ учняищъ—неив- ншнъ кіитанціі.
леніемъ и легкое и умѣлое разрѣшенів
«Лмга саиоубівцъ» во Франціи,
олабое.
' ■ ”Уполном«?енный
• Вольно~
*ръсгіондвнта).
тѣхъ недоразумѣнШ, которые возинкали
сВмокоіъ» пошеіъ нчать ве всю...
біжни.
Седержаиіе для іамге сдѣла» всобаге ли
сРусскія
Вѣд.»
не
повоху
пехербургокеі
—
'
Эюномнчѳскаго
О-ва
В
А.БѢлаевъ,
нѳимѣя
изъ-за
уоадебмыхъ
мѣстъ
послѣ
пожара,
Прнлнвъ н отлявъ недагегевъ къ во- ца—южі одна нвъ есобенносіей учреж Такъ воіъ иочену сквсрцевскіі «Воіекеіъ»
«інги оініубііцъ» наненинаюхъ, чхі похоб
Въ номиерчесиомъ илубѣ.
Распродажа сдушъ».
| возможиооти провѣрить степевь нужды
еереіронъ мучктъ.
скрееяеі ш млі—явленіе дмеко не случай денія.
Въ мѣстномъ коммерческомъ влубѣ
(Письмо тъ Ноеоузенскаго у).
\ всѣхъ обращающихоякъвему з& помощью,
Наблюдатель. состоялооь общае собраніе членовъ. Раз- ная «рганхмціх сущеехвевма и м фрая- Въ селѣ Дѳргачахъ базаръ вздавиа ве-, предл< жнлъ предотавлять ему удоотовое. Наириніръ, въ 1910 геду ирн открн
На хелегріннн Іевашеву вщавалнсь яосмотрѣны годовой отчетъ и журналы ре- цін.
хіи школн бнло 13 педагвгевъ, въ теченіе стеянне вівібвевлявшіеся авансн, мторне
торговяю хлѣбонъ, скотомъ и вся- вѣреніе о бѣдиоотн отъ приходокихъ свяВъ 1846 пду группа нмеднхъ іюхеі, детъ
виііонной комисош, Отчетность найден&
квмъ креотьяискимъ товаромъ. Но въ щенннювъ. Эго и было нополиено. 20-го
года вневь крнбнле 9, и въ іе-жѳ яреня внъ рісхоіевмъ н вванѣнъ прѳдставляяъ
ізившнхсх въ Парижъ нвъ нрвввнцін,—н* нывѣшвемь году вслѣдотвіе неурожая, февраля мѣстный благочннный иолувъ порядкѣ.
ушле нвъ шкелн 11 іицъ. Въ слѣдующѳнъ квиіанціи,—ионаранныя и исираненння,
Оборотъ клуба по фиианоовоыу отчету деднхъ дюдеі разічарвваняыхъ, мскую на баварѣ развилась бойкая торговля ду- чияъ отъ приотава бумагу, въ которой
1911 учѳбненъ гвду ирибнів 7 педагвгввъ съ добамѵннн н винсаннннн смвани: снаР ід Х М Я І І Я І .
выражаетса въ слѣдующнхъ цнфрахъ: щихъ, грусхныхъ,—есвомха кдубь. Мнігі шами, т. в. душевой надѣдьной землей, гозорится, что В. А. В элаевъ, вовлекъ*
приходъ «161 руб., расходъ ”878 руб.
і внбніе 4, въ настеіщенъ учебненъ го- річвыиъ».
укрѣпленяой въ лвчную ооботвеинооть. і духэвенотво къ выдач і удостовѣревій
Оотатскъ выражается въ оуммѣ 1783 руб. названіі бнде нреддежеие для кдуба: кіубъ — Кормнться нечѣмъ, ну и прод&емъ. ’ о бѣдиооти, тогда хакъ удоотовѣрять
(Отг нашихъ корресѣондентовг).
іу вневь ирибнм 7 н внбнло де наствіКвнтанціи учитываіись м настоящія;
Изъ общей оуммы раоходовъ истраче-' мнеоевібежденія, кдубъ рмічарівінзыхъ, Весвой оами-же будемъ свои-же душн нужду можетъ только полицейокая
щаго вренеян 6 педагегввъ. Въ иредыду- въ харнані у Іевашева мстревмн банио около 600 руб. на оемейные вечѳр^, нубъ унирающихъ: ии одні изъ ннхъ не онимать въ аренду! Нвчего не подѣла- влаоть. Ііоэгому благочвиному предлагаВ О ЛЬСКЪ.
щіѳ діа геда хетя н внбылв 15 педагігввъ, кевскіе руілн, и ену выдавалн нввне манмаскарады, елку для дѣтей членовъ клу- бнле одобрѳнэ. Оетаневнлнеь на назваиіи етіъі говорятъ кр, ,с. Новой Пенделки. лось .воспретнть духовенотву таковую
ба и проч- развяечеиія.
дѣятельность*. Бумага была поолана
Городская Дума.
еі шумннхъ вмменіі е пссімнъ бѣг- сн. Тахъ іредэлжмесь съ пеягеда.
главные продавцы .душъ*.
Настоящій отчетиый гедъ—первый и скдубъ сакеубііцъ». Вырабетахн правнда, Въ с. Новой Певделкѣ надѣльиую зем- ко всѣмъ овящѳняикамъ олободы нля
ехвѣ, кяхъ иівѣстне, не Інле, и ечевидрв
— Какъжене занічали?—сирашиваюіъ! 3-го нірха рааснахрннлм миросъ единотвенный въ жнэии клѵба, въ смы- разбндн уставъ на рубряки, нечерпадн ев»н лю въ количеотвѣ 86СОО десятннъ кре- подпиои Благочвиный запрэсилъ у пришеиіе 8хе ирмнавалн нернальнннъ. въ біижаіщагв начальним Іевашом—дѣло 4 - ссудахъ наібсіиеиеніе пеяѳі ху
слѣ фннанооваго благополучія. Остатокт» жеданія 17-ю параграфани. Въ нихъ бнд» етьяне рагдѣлили иукрѣаили. йооталось отава объяененіе по поводу приояанной
еістмщѳнъ гвду, какъ уже скаіано, ушле пріимеднхѳія Поиеиа. Відь оанн же вы т«р*нъ. Дуна посіанівила вовбудить се въ 17й8 руб. приоисывается отаравіямъ ін
отъ 18 до 61 десятнны на душу. Могдн- ему бумагн; кромѣ того.оиа будетъ слу««
М. Вл.
Смир всѳ, чтсійы пор»*ихь иоебріжеиіѳ ннрнаге бы жнть помѣщикамн, еолн-бы не голод- жить предмѳтомь суждеиія въ благочни6 яедагегввъ и ветъ ио мкннъ иричннанъ: предсхаміеп вхиквиханціи, у васъ дм- * ехкіхетвующее хідатаісхм нерѳдъ губерн- умѣнію отаршнны
парнжскаго буржуа: сакіубійсів» бндо прииова, который въ теченіе года
годъ„, Твперь воѣ одаютъ землю въіническомъ оовѣтѣ.
два недагега осіавилн щмлу за иеицѣніенъ женъІнть мнхредь?
■хорікъ. Сікянъ хрѳіуетох 7227 пуд. За- уплатить около 1500 руб. долга, чиоля-' знане еамынъ бдагоредЕЫнъ н деехіінннъ ный
аренду. Въ Дергачахъ и въ окрестныхъ]

Рдооиіяі мтжѣшім,

І

Запивни наблюдітеля

Л и сток ъ Зав ол ж ья .

с а р а т о в с к і й
Жавт^я,ввя,>т» итёимущвствеяа» лошадѳй, нэ мввьше чѣмыъ подгоржье. Кро- ‘
мѣ лошадей щъ Одессы, есть жопмди
шъ Сй&бяоожа, и рыоакя съ зявод% ОзнобмшвйА. РогатАго и мвлкаго с*ота мадо: срестьяие ЙР нуждѣ сбывали вхъ
оввиью, Лошадей покупають бойхо. Ку«
ллецотремс итной юмнесіей» пеив«нсхаго

« Ш

Ш

Б

* :Г а Г Ж ” :

І

О

М

А

Л

Ь

Ц

Ъ

*С
*I5
О

ватурадьное пітательеое уврѣпляющее средство, ювлечеввое изъ отборнаго
ячмевваго солода. Біональцъ укрѣплаетъ верввую свстему, улучшаетъ кроіь,
усиливаетъ мускулатуру, регулируетъ пвщевареніе ивноситъ жізвьвъоргавизмъ. Принятая піщ&быстро усзаивается организмсмъ и повышаетъ аппетнтъ
При кашлѣ и охрнплости Біомальцъ незамѣЕимъ. Наступаетъ быстрое облегченіе ш оздоровленіе легкихъ.

БІОМАЛЬЦЪ ДОСТУПЕНЪ

^ватр% *м *м елъ—
« **"№'** К. М. Сараханоеъ.
КВ‘
П. А. кщжшъ

по цѣвѣ. Нѳсмстря иа высохія качѳства Біомальца, онъ іешввле всѣхъ жскусствекикхъ орепаратосъ: жестянка въ 7/8 Ф-—85 ѵ. и 18/і ф —1 р. 50 в.
ТРЕБУЙТЕ во всѣхъаптекахъ,аптекірскихъ и гастронояич. мегазинахъ.
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Заказьі принимаютоя

ѵ Ковотанша Константиновича Деттереръ.
Даруцынская ул.. близтГАлекс&вдровской. Телефонъ Л 247

Биппіарды.шіры

ЕоЙ°-1іайнтеръ Г.ь,

■*■

Спѣшная равнродяш

сл у ч ай н о й м ебеяи:
всѣхъ ссртовъ, кік заграннчныѳ, Пи5ме«ные столы, мягкая мебель,
наклѳйки, лузы и всѣ принадлѳжно- буфеты и др. Алѳксандр. уж., уголъ
^ къ
п биллівряамъ
билліврД4мъ гродаются
ср
Э§
сти
по Б.-Кострижи, д. Шмндтъ.
в8оьма сходной пѣяѣ, Видѣть можао
въ гостин»цѣ А. И. Мнтрофано»а.
Цымнская ул., евой дсмъ.
;
к о р б в ы
ДОЙПЫ Я ’
а ѵ г ѵ в ш
ДУМИММ
піаны хезяіства дія аісвхраитеіьг а с п р ^ т с я ^ ^ р ^ П о ѵ а л ь ц о . ннхъ к.яитет.вь, .цѣнку ікса, дѣіа
в4
ха’
1585 . внруікі и х*рчевкі діса. нся.і
п
—- 1
■ няеть Е. Т. Кіяшкянъ. Усг.віе іич
ПОДЪ ТОРГОВЛЮ ИЯІІ СКОАДЪ
н .і неревіскн. Цвганская, Л 91, я.
т.в»р»въ едается каненная іавк»; Иіьквск. н Ванншнвск.
1606
И .хаіі. Архангеііск. нівщ. д.въ №
А Н Я Б А Р Ы
1086
64. Снінрік.в«і.
1574
ваяеннне, сухіе сдштся. Желі*н»д*'
р*жная ;х., д. № 95, И. С. Иванова

Шшт раіоты,

сай Е тея

въ г. П .тр .вснѣ

при обществѳнаомъ собравіи съ 1
мая по I сѳнтября буфѳтъ и билліарды н поміщэвіѳ для театра,
хииематоргафа и т. п. На это-жѳ
врвмя трѳбуѳтся оркѳстръ духовой
музыки. За саравками и съ предложѳніями сбращаться въ контору
клуба.
1327
съ зааогомъ
Кассирша ищѳть мѣсто,
согіасна іъ отъѣвдъ. Адр. узнать
въ коят. .Сар. Лкстка*._______ }610

П Р А В Л Б Н І Б

Двр. А С Ломашкянъ и А. 8 . Бняоя».
С ір іт о в с н г о
0 -В І ІХОТЫ
бсіьшвй шдкбй.
Съ 5-й нѳдѣли поста нглалъ нзвѣстныі напомииаѳтъ гг. члѳиамъ О-вя, что
Магазиѵъ
ковцѳртный хсръ,
ясрайній срокъ ушілты чпенсіихъ
взнсоовъ иа 1912 г. устаиовленъ 1
красівицъ, н артнстичвская капѳяла., со- апрѣля.
Лица, не веѳошія деньги до зтого
стостоящіяисключвтельно изъ новииок* врѳяѳия,
счнтаются внбмвшими изъ
подъ унрівлѳиіемъ »зв. балетмѳйстера соотава
и при жел»ніи дальНикэльская, пр. Бвржи.
БАРЕЛЛОНА Швыѳ дебюты Бзвѣстиыхг иѣйшаго О-ва
участія
въ иѳмъ подвѳрартистсвъ: боооможиш исполяитѳльрицы Ігсютоя новой баллотировкѣ.
та»ц СОЛОМЕИ ЁЛЕНЫ БРА1УШ«КЪ.
Размѣръ членскаго взиоса иа(9 2
кеподра»эемой мануфлейтистки ДЖІО- годъ
Цвѣтоводетво
устіновхѳнъ въ 12 руб. Пріемъ
ВАННИ, нѣмец субрѳт. ЛИСКЕНЕ. аеро- дѳиегъ
производитоя
казначеемъ
батичѳокій дуэяъ-т&нцеви» ГОРИНо к 10 ва А. Я. Исаевнмъ въ коиторѣ
БОЛЬШАКОВА, пѣвгцы русск. бытовыхі гостинепы «Роосія* ежѳдневно, крояѣсоиъ, Донны-Дониато, оаѳрной пѣвицы імѣ
зцничиь хъ я табѳльныхъ
Сѣвѳрской, художника ксроля-момѳнта- дней, пр«
съ
2 съ полов. час. дия до 5
лнстовъ Огкевсй, Тряпнчяой и Пѳсочжй час. вѳтера._________________
1628
— Громадиый выборъ —
Матріо-Лоніо и друг.
16(8
А. 0. Ломаиікинъ
В Ы С О К О И
I
и А, Е. Вмков».
Ц Ъ Н 0 и
I 5

Ю.А.Мартансъ,,^?.1^.

И. В. Восынина.

П врвоиаооны й реоторанъ

Х

Сосиовыя арпшнныя съ доставкой 4 5 руб. за пятѳрикъ.
Сосновыя трехъ-чѳтвертн. съ доставк. 35 руб. за пятѳр.
Можно \ пятерика и % пятерика5 цѣпа по расчету.

хичка «Рілфъ*. Прішу яе у*ержі0 ~ Т ~ 5 Е ~Т“ Ъ
по лоттереѣ и базару, бывшяхъ съ -го вать. Дктівівшеіу иів ір*виьи
ао е-е января 1912 г. въ фойэ Городсхогс указавшеиу иіст. натождекія *ан.
театра *ъ польау 1-го саратоіскаго М*
вмнагріжіевіе. М»ск*в., д. Л«
ріинскаго дѣтокаго пріюта вѣдомства уч «удеі*
26—28,
вв. 3.
1626
рѳждеі ій Импѳратгицы Маріи.
*----10 отй р и о і і : Ьыручѳно
ота прод» I г------ ------------ п г ----------жн бияѳтсвъ 916 р. 65 к пожѳртвсваноI^іФорштідтвкія т . втір вв та
дегьгами 69 р .‘30 х., выручѳно
?ѳно стъ бж-1винъ «ігявмеіъ, чт. 11 ирта 1912
зара 67 р. 25 к., выручвно отъ іуклы
*У*лы 9 |Гі в*
в, іа
П чч ., ддзя,
и ; въ
й г 88гф,ршадтс.
,«
гф»рштаітск»нъ
р. 47 к- Итого 1181 р. 97 к.
Р а с х о Д ъ: Кушгено вещей на сеіьев«нъ увравіевія, м*ща»щеиея
лоттерею 130 р , 95
уцльчено типсгра- п г. Саратвві, ва угіу Сініарсмі
фіи Авербіхъ за печатаеіѳ іфѵшъ в р.
С.к»л.в*і уі., в ы . № 163, іуіутъ
С«р Лнст.* за ооъявлевіѳ 3 р., «Ксяееч- ар.квеіенн нуііячнме торгя наедачу
кѣ* 1 р. 50 к., за расклейку афишъ 3 р.
за вь вѣску 2 р. 50 х., прислугѣ 8 р.. по *ъ арѳндноѳ аоіьвовініе нрава пѳрев.лотерамъ 2 р., Агафонову за коленкоръ 8» череп Тарханку на Бекіемтшеви бязь в р. 95 к., рагиые мелкіѳ раоходы скіі »стр.вг. К.ВДВЦІН н*жя. вкдѣть
8 р. Ь к Итога 175 р. 95 к.
1627
ежедневн..
Чистнй дэходъ 683 р. 2 в.
Комитетъ
базара яи лот
л о т -1 л -------------------- , -------іъомитвтъ жо устройству
уотроиству о»аар*
тѳреи »ыраж*ѳтъ чувство глубской прн-1|#Д авТС Я ОЯК&Л, давка
зиатѳяьвссти и благодарности лвцамг 1
принимавшимъ участіе въ базарѣ и лоттѳ аа ісівсиъ яісті, «і«р«тъ 15000 р
въ годѵ, адресъ спрвсіть іъ рѳдакціі
рвѣ.
сСар. Л.>.
1569

Театръ-Зіріетэ Казкнв.

=васт ііі.

АКВАРІУМЪ

менарейки, И.Д. Соколава.

С«рат.въ, Х.свевсвах, , 44. Теаеф«нъ
X 261.
Прввірм і існранеше ьн.існетр.съ,
яар*внхъ я гвдранічесвіхъ ісіхі
сястемъ явавуунетрвзъ.

МИНЕРАЛЬНАЯ
ВОДА,

НАТУРАЛЬНАЯ

ГОРЬКАЯ

ВЪРНО Е

Н Ъ Ж Н О Е , П Р ІЯ Т Н О Е ,

строгаяые хаталкамя и колья разныхъ сортовъ продактся. Уголъ Соколовой и Хввлыкокой, д. № 81,
Елизарова, въ Саратовѣ.
274
Чтобы иѳ спогдать на урокн
въ учѳбныя зявѳдевія, пвсвѣ«рѳнвые н прочные УЧЕНИЧЕСКІЕ
ЧАСЫ можете получнть въ магазннѣ и мастерской часовъ

СРЕДСТВО

П Р И В ЫЧНОМЪ

С Л У Ч А Й Н О М Ъ ЗАПОР-Ь
ПИЩЕВЙРЕНІЯ, БОЛЪЗНЯХЪ ПЕЧЕНИ И Т.

РАЗСТРОЙСТВЙХЪ

ВЪ ПРОДАЖЪ ВО ВС"БХЪ АПТЕКАХЪ
И АПТЕКАРСКИХЪ МАГАЗИНАХЪ
ВСЕГО МІРА.

ДОНАЗМА
НАДЪ ВСЪР
Р0Д4

НАИЛУЧШЕЕ СЛАБИТЕЛЬНОЕ.

А. Д р у я и г ь ,

Е6ЫИТЕ ВЕЗД-Ь СДНСЛЕНЕРА „НЦМУДРІ ІАМОЗ1.
250

Экипожи
Карсажиица
и іа п ііи ііа ѵ і аПЯОДІЮТСЯ'
і р ѵ ^ ы іѵ *н іі, опмтная
у ш иа
иа жалсв.
0Тъ 2С р
опытная н
иужиа
жалов. отъ

к іг и ш т п ,Л ш н н в Л к

20
аѣтііѳ і мяаіе. Цыгёесмх, К 10, ■ столъ. Уг. Вольок. и М. Кострвж
1630
1609 иой, д, М 20, Славииой.
ДОНЪ Р.ДІЮ0В9Й.

Ищемъ ввмвіііонвъ
съ иеб»іьшиня -срѳдотваі*, знающнхъ
н»нуф. бакмеініѳ дбіе, уаяать: с.
Свнѳньвіѳ, Сірамвснг. уівда, 6р. Муівнняъ.
1633

Д Ъ Й С Т В ІЕ ,

□ ТЛИМНОЕ

Московская ул., № 62, 4-й домъ
отъ Болып. Москов. гоотни. ;
ва ѣрн. хода поли. гараитія. 5747,

“ П родА ется
домъ
н*внй, бжагоустроенвыі, съ лѳрѳв.
донъ дыга іеяѳіьн.ну банву. Міхаіі.
ух , д. X 85, првх.діть « ъ 3—6
1400
ч*с. дм

ИОТРЕВЛЕНШМЪ

„М С К А ГН И Ъ

ІМ Р Е ІС І

Ш Ш І К ІШ И
дѵѣ и и ю іі т*ч®рошѣ
Н р и в х м м дѣйвтяіе.
ИГТОЮСТІДТОЯ тштпшпѣшфт, жредджемюаемев ш&кшж
^ѵа ш

Въ аукціонноімъ залѣ акціенерн. О-ва «Роо-

сійок, Торгово-Посредннч. дѣяталь>
Угэлъ Нѣмецкой и Вольской ул„
Т орговы й

будетъ произведевъ въ маріѣ мѣсяцѣ

Д омъ

Г. М. НВАСНИКОВЪ съ С-і

просрочѳннымъ вѳщамъ по квитанціямъ, выданнымъ ихъ вжадѣльпьмъ
Лкца жѳлающтя продать каіія-лнбо веіцв съ аукцісна, благоволятъ догѵгавить нхъ въ вадъ 8аблаговрѳмѳнно до 15 го марта.
1530

Саратовъ, уг. Театральной пл. и Никольской ул
•
.- ■■•

■-

Первая въ Роеаіи примореиія евхаторія

Евттиторія.
К р'ы м ъ.
для лъчелія нѳрвныхъ и вяутрѳниихъ болѣзией физичѳвкими цѣлѳбн«мн снаамя природы по сивтѳмѣ д-ра мед. Ламана въ г. Евваторіи
(Крымъ), яа берегу моря. Приміняются всѣ новѣйшіѳ мѳтоды лѣчѳнія,
Воздушныя, солявчныя, пѳсочеыя ванны, морскія купанья, гидротѳ?*пія во всѣхъ ея вялахъ, электротерапія, злектро-свѣто іѣчевіѳ, массажъ
гимьастнка и яр. Туберкулезные и лушѳвнобольныѳ не привимаются.
Подрсбностн въ брошюрахъ, хоторыя по требованію высылаютѳя безплатно. Адреоъ: гор. Е»паторія (Крымъ), дирехтору-учредителю санаторіи Н. Д. Лосеву.
Ю79
к ето вая о тъ 80 коп.
Е
Л у ч ш а я 50 к. ф ун тъ .
н д с іія м ал о со л ьк ы я
е д ь Д И г о л аотѣ
40 к 10 ш т.
л
п ІТ V ттт Лт Т5Г 20 коп. ковз. К и л ы и ?5 коп.
О И Ч у Ш к и коробка. Шпроты 35 коп. корз.

Р

КГ р

у зд и

1

2

Тутъ-жѳ гродаѳтся баржа-15 еаж,

ЧАСЫ СШНЫЕ.: КАБИНЕТНЫ
ЕЧАСЫ Г
ГРОМАДНЫЙ ЗЫБОРЪ:

Б Р ІЛ Л ІА Н Т О В Ы Х Ъ
язъ

ТО8

з о л о т а , с е р е б р а , м е л ь х іо р а и б р о н з ы .

Бсчтвжная затрата Прмтѣішій саособъ пр.взв«двт»а. Наядучшіі
пр*дуктъ. Машінн«е «бвруд.ваніе--д.ставіяетъ

ІѴ Е Ь О ІЛ Г ІІЧ Е

ДѢТСКИХЪ

Машкнеетроитевьиый заводъ,

ЗНАМЕНИТЪЙШАЯ РИСОВАЯ ПУДРА
рогбвхп
лпгжічы ВЯДТТВВЪ
ѵоыъивмМш.
ІШДТМЯ^

2

Н АРЯЛОВЪ.

Ог. Веп^ТІЙ, 47, Ки» ВІаясЬе, РаГІ5.

Ваите Вепйиё
СОВЕРШЕННОЕ ИСЦЪЛЕНІЕ.'
П О Д А Г Р Ы

-Р Б В М А Т » 1 3 М А

ЦѢНА:
1 руб.20»сп» Н Е В Р А Л Ь Г І И
Получитъ можно ао всъхъ аптекахъ. Орнгинальмыя
коробки снабжен&і розовою Шаеропыо съ посписью.'

■овоеово«о*о«(с*о»о

Г.

С Ь . РА Ѵ І

2■

Никольпкая у л . 8 Архіерейскаго корпуса, рядомг съ мя\
номг Бовашырева, близг апш ки.

Первні і сіныя значітѳіьныі въ‘ иірѣ ^сіеціальныі іаводъ по
»і»руд*вааію фабрнвъ діх іромводства іір н ч * івъ іесву і
мвеоп.
Лучшіі референдія.
1300 рабочіхъ.
Кіт м іг і съ водробныхъ оаисавіеяъ высніаются беініатн.. 9296

1000

,.

Ш о л ы п в я р а с п р о дш ж \

Производство вѳсьма доходное.

ПАРИЖ Ъ

І

\Ц ЕРК О В Н АЯ УТВАРЬ.

КИРПИЧЪ изъ ПЕСкГн ИЗІЕСТИ.

М ЕДАЛЬ

С Е Р В И Р О В К А

иаг СКРЕПРА .і МЕЛЬХ і Ор А,'

•'

С Т Ш Т Ё Ш Ш Ш Ш П -Р О М І Й

ЗОЛОТАЯ

И ЗД Ъ Л ІЙ І

ВЕШЕІ ДЛЯ ПОДАРНОВЪ й ПОДНОШЕНІЙ

СТО Л О ВхѴ Я и Ч А Й Н Л Я

Ф. сКЬлшикъ,

«

„ОІЛЕГ? .

Ч А СО ВЪ і

Масленички $ і°упн.

С Д) Ннко^ьская,
В В Д подъ
З Аокр.Й суд.
Ц Е) ВИль^иская,
Ъ съуг. СГрошовой
ми

ЧАСЫ

ДЕПО

А

герагбеаиВгзтиі
Ш оОтш
СНАВІЕ5
і тіреираіх.ГА?
рдкц

і I Щзеркала, інгліВзш кроватн, умывальеиги, производстао^цѣто**
э5{
коллсскъ и цсрожньнсъ корзіиъ.

г|

въ

магазинѣ

5(і

і?и» с. И в а о і і * і м о » %

ТТр е в о с х о д н ы е Д У Х И

Дассажъ. М 4. Тѳяефмъ Н 881,

|

'. в о о о м м к и к м м м гг ѵ

Точнѣйшіе вь мірѣ карманные часы

.ЗЕНИТЪ".

*

М аш ины

ддй

і#

т т а т #

стирки

ъ

бѣлья

ПАРОМ ОЙКИ

Исключнтельиая продажа въ Саратовѣ

* въ магазинѣ часовъ

*

ІО Н ;

даю щ ія 75 п ргц , сбереж ѳвія времени, тр у д а и р а ходовъ» с т и р іа
іи т ѳ л ь н о ііаром ъ, о т с у т с т ііа врѳдн&го $ трѳйілг, гар а и т и р у ѳ т ъ Д

И. КРАСНОВСКАГО,

бѣлья.

I

I А
з а іо н п ъ .
.дн. н двухіеяеші., .дно и двуп-

Г.Л.БРИГЕРЛ

ТЕХНИЧЕСНОЕ

Съ 1-го января свго 1912 г.

ГѴ нядиЯ нос

Эіь5шъ 97, (Іермахія).

I Г , НОВЫЖЕНКО

„А П О Л Л О ".

юри О-вѣ ваакмопокощи студ.*медиковъ Императорскаго Николаѳ^екаго унизѳрситѳта принимаетъ работу, прѳдяагаѳтъ опытныхъ рѳггѳ
титоровъ и прѳподавателей по всѣмъ
врелмѳтамъ; студентыфѳльдтѳра.
савитары, оспоприваваніѳ, вариски
ваиіѳ; дѳрѳйиока, перѳіоды, коммѳрчѳская крррѳспоніѳнція и др. работыАдр,: Унивѳрситетъ, бюро Труда,
Лншыѳ ітѳрѳговоры ѳжѳднѳвно отъ
4 до _5 час.
1052
_ вѳчѳра.
_
_
_
_

' I

В ІТ |Щ Ш =

П 0 К У П А Ю

Техническое Біро

€$ жемчугъ, брнлліанты, платнну. золою, серебро, бялеты всѣхъ комбар-:
довъ. Покупаю добросовѣстной цѣ- '
8
Дирвкціі Т-ва офнціамтогь.
ной. Нѣмецкая ул., противъ яомеровъ !
Конц<ртъ ролистовъ струннаго д?мскаго| Сорскина, маг&зинъ золотнхъ вещей •
Цѣиы внѣ конхуренцін.
9088
ориестра н.дъугргвлен Б. Аг. Преценко. Г. А. Дребиискаго.
Прошу убѣднться.
Нѣмецкая ул., рядомъ еъ католиРватсранъ за-ново отремонтѵроваиъ, качесг й церковью.
бинѳты и лсжи шакарно оботаклѳны сі | Фаэтонъ съ верхомъ,
съ піанино, злект ичгвскіѳ зф*ѳ ты. Рус- арвіетв», шараіанъ, прантасъ, хіская кухня подъ набгюд. шефъ-кулиааМКОГО ДЕКЕГЪ зірібатывать
ра К. С. Евстгатова. Азіатская подъ на-| нѳіва, др«жяі, таііж ві каганскіх, можетъ всяіій. всюду м иѳвдѣ, иаблюд. Г. II, Ротншвили. Буфѳтъ снаб- шуввііска, варета, сіруя, ар и ві де- учившнеь вмдѣлквать мыло и ламжень руссѵими и загрішичвыми веньмні шевв пргд. Б -Еааач., между Каняш. шдасѳ
масло въ кикихъ угодно
ргзныхъ мгрокъ. Щны ка прейсъ куЦ*ревс*.,
%
122.
1398
прошэщіяхъ
бѳзъ обзіведѳпя м уотрантъ аоиижѳны.
ройства только шо моему руков^д.
СДАЮТСЯ БѢШАЛКа.
| ству и рецептлмъ. Тсвіръ сбходатРестврсвъ «ткрытъ еъ 1 чаоу }ня н д« |
|с я на 50 кооц. жешѳвде. Выс нагр
4-хъ час, н.чя.
м мѳдажж на русск, и вностр. в«даетъ
урокя
бухгазтеріи.
7817
Съ потгвяівмъ Тоеарищшпво. вая ул., мѳжду Веселой я Вгйкй ст,В5гахъ’ Трѳбуютея такжѳ агѳнты
8К®*'ддя продажн мыга н масла иоего
6864
оенской, еоб. домъ, М 74.
^ааода. Подробный ижлюстрірованЁъ Астрахани,
н ід нроеспѳітъ зысылаю за 1 сѳ№
Продается домъ.
коп. маріу. Адгѳоъ: Одѳсса, № 86„
въ у в в е в н ш и . іід у г 0Т Р Й Р 0Е “ .
П РО БУЙ ТЕ
Грошюая,
X 43. Усі.вія увнать: мыдовареииый зіводъ К. Ксгона,
сдаютоя іігнія неііщѳнія: прдъ цкрп-те
1261
/ЛМОЛИНб-ВЯЗЕ/ІИНОВоЕ
«тръ, ретраиъ- к? фешантанъ оъ русогоі і Грішсвая, X 25, ввартвра Бе*б*р.1503
авіатскэі ьухвякн, бнхіардъ, тяр», *рая- ідевыхъ.
;лшло,ЛІЕС(ЛЛИНЛ*і
М А г а з И іН Ъ
жерея (вн.вь «тдѣіанная), кіескя: ч*іная,
волотыхъ, серѳбряныхъ,] : бгилліан
Приввзвны
вещѳй.
явдъ хяе. хруаккахя я і*дъ шкяучія в .ін
П П тіМ ЕРН О Й ч а б р и и и ]
Еезь яе.г. о»й«днаго ніет» дія уотр.ігт»а:
тиродьскія
дітох. я оавртявв. нгръ, я рия. я*р. гу
іячіі. М*гу сдать все шг «дьі рухх. ЕЩЕ
ПРЕДЛІГАЮ ЖЕЛАЮЩ. ПРИНЯТЬ НАСЕ
віРИГЬ
Нѣмец ул., ряд. съ гостнн. ,Россія“,
БЯ: устроіотв. мехтр. освіщ. яо воеяъ оад; |
Зеіфертсмг.]
к м ііт ъ
іаіы веѣхъ Ф а б р ш :
я хмщадя я его «вспхмтацію я. свгхкшен
вапіва кя
на нісв. іітъ. Всіхъ рредяр. нр*піу оір. ссяві, дудві д н ученія вен«реѳвъ,
Г. Мозеръ и Ко, Вон Астр. въ Іоеифу Іівхаиі. Вахову, уг«лъ| вуіаіьні, гяівда, .чіщеіине всевозрель, С-нъ Метадъ,
Б.-Денядйзсв. я Старв- Агаряяскві угнцъ, ясжннѳ^веряа, и іт в і, вурн в.хннзавазн. И. Д Сокохеіеф. X 167. Адресъ діх теіеграяяъ
|вясн паіевня, тоіьвв на 4 дня.
добъ, Окега, Мермо іш га хя яврер и р ц а м м »дъ Ів
Астрахахь І»еіфу*Вмеву.1046
Съ п.чт. К. БѢГИШЕВЪ.
ш і ш і м х м в и . На ір ів ш я С. Н,
и Сынъ Ловженъ П ан м м п , вшвнві Ріпп». Тмвф.
Адр.: Цмгаясѵах ух., яежду Аіѳк о н ц е р т н о ѳ З а л ° всандр«всв.і і Б м ьсм і, д.нъ На всѣ товары цѣны очень добросов. X 933.
348?
1554
X 32-й.__________
9$

ІІІЯ(ЩЩ|ІІ1ШДЯИМШ>ГДШІМІІШІІіТі1ітТГУіігГШГі- -і'ТТ'-''‘-'Т1ТГ'ТіГ Т|| ПИГ"

БЮРО ТРУДА

Дря Мооквы ’ повупалн тяжеловововіь—
авгдійвкоа псроды ьбОО—!®0 р. и п Малорооію цскупаяи молсдокъ <:-лѣтоіъ)отъ
Щ Ш а ѵ і Р- Р.ф чая креатмиск, лошадь
шла ібё—1;0 р, коровм таХж® іОЬ--ИО р
Заморѳимя отъ безксрмігцы кресіьянскія
лошкди и коровы, которыхъ можно ещѳ
п»аравять, быяи яа миого дешевле, ихъ
МО.ЖДО бш& куцить ^а цѣяу отъ 35 руб,
а лошідей стгідахъ, хотсрымъ, какъ говорятъ мужичзи, кормъ не иособитъ и
иа жоторыхъ бороиовать нельзя, покупа
ЛИ1Н§Г15--І7( р» .,,ЙЯ,8

по уетройству дужовнаго концерта въ
польву бевплатішхъ столсвіі.тхъ горсда
Саратсва.
П ^р ш х о д ъ . О тъ гр о д а ж и ( и л ето в ъ
В № р., о т ъ г р о д а ж и п рограм м ъ 60 р. 10
х„ящ остуіш ло псж ертвоа?авій 261 р. 69
Изюго 1138 р. 7Э к,
Р а с х о д ъ. Уплачѳно эа помѣще*
ні© муэыісадькаго училвща 60 р., @а печатаріе билетовъ 2 р. 50 *,9уплачено благотворительиаго сбора 52 р. 20 к., ва переписку нотъ 10 рг, пѣвтамъ 150 р, за
разъѣадм п^зчихъ 3 р. 20 к,, 8%напечатаніѳ программъ и іфішъ 16 р. 75 к.,
за расклейку афяшъ 5 р. 55 к., за бума<
гу и кснвирты 75 к„ за яблоки и ковфеты для пѣвіихъ 8 р , прислуіѣ 6 р., прі
обрѣгено нотъ 22 р. 20 к. Итого 337 р.
15 к.
Остатокъ отъ концерта за вычетомъ
расходовъ (01 р. 64 з. переданъ по на
значѳнію.
РаспоряЕитель по устроіству кснцѳрта
Д. Еь Еарнауховъ.

§5

л и сѵт о к ъ

І Ѵ І Ѵ
изготовляетъ

катии,

; бѢЛЬЯ

и пр. и пр

плбйки,

ИМЪ
ѢЮ ТСЯ

влямеры

ВСО
8
8 Г Д аІ В Ъ

|

б
б(Цк
оі

шѳмъ выборѣ.

I

Въ магаз. И. И. НЕ РГЕ

трехкі нвнхъ я (ык.внхъ XX 4
3 і 2 , Съ ручтіьствсіъ за вачестм і іе саяннъ дмтуннняъ
яіваяъ. Адр : фібр. Сарат.*схое
Исправвтех. Отдѣі. Місвсвев уі.
уголъ Астраханской.
1199

0

3 0

Саратовъ, Нѣмсцкая ул, 0(6 д.

ІНШООООООООООООООООООИММ
Нефтяной двигатель
Щ

сочи ,

вблизи
МОрЯ и
устраиваемаго курорта, продается земля
мелкими участками. Дояускается разсрочка платежа. За подробностями
обращаться: Москва, Кузнецкій мостъ,

НУЖНЫ

д в ѣ К О М ІШ
хорош о ш
ваины л, со всѣм и удобствам я,
зтол а, в ъ ц он трѣ го р о д а, д
гѳльио с ъ о тд ѣ л ь н . ходом ъ. Прі|
ж еиія с ъ у к а з а з іе м ъ ц ѣ яы
я ап р а в л я т ь в ъ кон тору редакп.1
15, контораТ/Д. „БРАТЬЯ ЗЕНЗИНОВЫ^ Л “, д л я Ф М

Въ 9 вер. отъ

ЕЖЕДНЕВНО
^большей конц^ртный дивгртигменгЪ,
СДАЮ ТОЯ со стс- Оріѣзжій
цря участін первсвіасонмхъ артнемм:
1
л
сы т; И льи вская у г м аи уф акт. д ѣ л у . М я ен и ц , ЛІ ад]
і.в
ііш
.
імщенхъ
фас.н*въ.П«саі
2
ніі
я*в. хярич. вівкцы Паниной Марсовой,
Б .-К азач ьей , д № 56. м еиова, кв. 4, П Г. Л с п в и а.
М
А
Г
А
З
И
Н
Ъ
яодеаі
раоходуѳтъ
около
»/»
Ф
яефти
на
схлу
въ
часъ
шансонет. вѣв. Руффъ-Люсевь-Явевіевіі,
О 2-й
2-Й ддомъ
о м ъ отъ
отъ у$гл а , н а іѳ р х у . 1497
Дгсян.і, Орі.в.і, Тургеневві, дувтъ тавцевъ
т ъ 2 т. до 75 т.,74
Паршка.1
эа 8С00 р. п р о д а е т , Деньги оотд*ю
Япвіевкхъ, танцоръ Сяіанъ, танц. Богдан*тся. М. Царв
Адреоъ: г. Балаково, иа В., Санар. губ.
Гр.яадяні внІ«ръ
отср.
2
ть'с.
Н
вж
няя,
схая, б л и зъ Ц аревской , д ЛК і |
6
Д
0
м
ъ
в«і Каваяскві, Івіьш. переф»рнір*в«внаге
114,
улов.:
Н
иж
пяя,
г.томго т.вара ■
М Ш - й отъ 8 —10 и о т ъ 4 - в . 1629 отъ 8—10 н 4 7.
хера я вааеяхн Н. А. Б«гдансва, струннаг* Продажа н похупка случайныхъ вѳПреіітівішь 6. П. ПЕТРОВЪ
іатеріммъ
дм
другихъ отдѣленіяхъ.
[САРАТОВЪ, Ировіантская, 6,
•рвестра п«іъ уір. Бвомрева. Кухня ■ «У- I
ГДпрі“ ? Й ‘ “ м ^ е л ь я о !
іріѳ яа міазовъ.
СОБСТВЕННЬШ
КОНТОРЬЬ
фѳтъ падъ ХН9Н. н&бі. Твзарвщества.
ЦЪНЫ
олучайногдешево прочио н хорошоЛ ИСПѲЛНЯЕТТ>
Мосховская
контора—
-Мсоква,
Мясиицкая,
36.
Рѳстораяъ откр. до 4-хъ чао. ночя.
какъ-то: мебель, зеркала, варшав- *
ДОСТУПНЫЯ ■Я
амарская хонтора—Самара, Панская ул„ м. Собоі
Съ почт; Товарищество..
скія и мѣстныя кроватя, матрацы
мрсетн отъ 5 руі.,
прзгжинные, мочальные и изъ вслояаірншнхвя отъ 4
Первокласспый отель са, стулья, нраморныѳ умывальникя, ковры, мѣха, верхяіѳ зимиіѳ и
р.» грудодѳржітѳп
лѣтніѳ платьн, швѳйиыя машяны, техяичеокая зкопертиза, ивслѣдова01* 2 р. 10 в.
царовичныхъ устаиовокъ я тепмузыкальиыѳ инструменты, піТмйо'®®
'
ловыхъ
двягателей.
Саратеіъ,
Ніяец.
уі.,
д. Ватвхяч. цер.
I
н пр.; мельхіоръ и другія вещн: часм і
__________ и
золото, оеребро н брнлліент. вѳщи. | Посрѳдннчество по^продажѣ куплѣ машняъ.
6860
Магазииъ помѣщается иа Москов-1
охой
ул.,
протнвъ
городсхой
упра(іе«усх.іі. сеяеіяні, сзрвяяні).
вы, д. Степашкина.
Саратовъ, уг. Мосвовсх. я Алекоанд. у*. Покупаемъ
ломъ золота, сѳрѳбр»,
і я
а к т к п
Всв помѣщвиіѳ отѳля ваяово
платину, жемчугъ н драгоц.жамнн.
въ Бмамві, Саяарсвоя гу#.
отремоятяровано.
по три комнаты, можно двѣ дачи
9887
Болѣе 50
оъ прнлнчяой обстановкой, Тѳлефоиъ № 1161.
Просты, практмчны, аіоноины.
вмѣотѣ (цвутхтэт), сдаются блнзъ
паро-водяное отошіѳиіе, влехтрнческов
.Самарииской* остано.ки трамвая.
освѣщеніѳ, телефонъ, м яян, комяатн на
л
ъ
с
ъ
Раоходуютъ нефти около полфунта на оилу въ чаоъ.
Высокая мѣзтнооть, блнзъ лѣса; съ
разння цѣнн, *ъ оутвн отъ 1 руб. до вгнната, св стеюаъ. Сѳбврнаі, іів з ъ !
доатавкой воды. Въ 20-минутной
,
сосновый
случайный
7 руб.; яонѣсячяо отъ 25 руб. до 100 руб. М. Сергіевсмі, 31 13.
1527
прогулкѣ дачный театръ и квне- эаморнмі гранятные, яабрадора, часовяя о г р а д н .к о в а я н я я
Тяшнна н спокойствіе, нопохннтельная
__________ ; «ыгодно п рт оГд а ѳ т о я, зелѳ- матографъ Соколова. Тутъ-же сдает- мранорнме,
хочямя.
Въ Саратоьі,
ібосісісвай ув., оград. стар. Мих.
>чямя. Ьъ
с*рьто»*, вбосісісвал
Шях. Арх.
А рх. церк
Е о т Ь Г 0 т о в ы е.
4іво
прнсяуга, хорошая кухяя, вавтракя,
прод. блявъ норастущій, въ бревнахъ, 400 бре- ся отдѣльная КОМНАТА. Спряв. у
обѣдн и ужянн ежедневяо по газно
упр.
р-у.
ж.
д.,
вѳнъ.
Близъ
лѣсопнлси.
Справки:
П.
А.
въ
рѳд.
„С.
Л.‘
отъ
1
до
8
ч.
въ
свладѣ
жернововъ
И.
Д.
ПОПОВА.
образиому меню
Обуховскій Мооковок. ул., уг. Ильиновой, д. 104 нлн дома—Паикратьѳвохая, д. ' 0,
Соботв«яяня маомрокія. Цѣям вяі воякурр.нція.
п«р., красильня Калгаиова.
16Г1 —64» кв. >6 5. Отъ 2 до 4 дня. 1486 телеф. 895.
мттшттт*^тттт
ттм
щщтят.ттш№ .аттшшттішѵ^ уш я т я ш ш *
миы—

ОТКРЫТЪ

мКДМЕРА.

Р У С С Н ІЙ Д И З Е Л Ь

БЮ РО

аав&да» Бр. ійамйіиых-ък»

Ш

всевозможныя техничеокія
работы,

оооооооооооѳю ооооооеоѳі

т ш ш ш оооооооот ооос

Нефтяные до 50 оияъ двигатели

М-шв Нмрзомі»,

М уравеи

двъ ддчи

зііеда }Спкодя@ уіхшохобпча Відкоба,

МІІО.раіІНИЫІ ДШЪ;

„Б И Р Ж А "

8 Квмнаты

Сдается хор. меблир.І

Цкм очехь уміреххмя.

г Дсмъ дешево

ОООООйОйООООЖООООООООЖІ

'Шщщъфш .(Ьфшшаіі Лііда4?

Саратовсвіі Листокъ

№ 55

ТЕЛ ЕГРАМ М Ы

ный венгрессъ дін борьбн съ порнографіей.
САРАІОВОЯЛГО Л В О І К Л
ВОНСТАНТИНОПОЛЬ. <Танннъ> ачнСОт% *Пет. Іея. Авентства»).
таетъ, что нтаіьянсвія оредюженіі, нереПЕТЕРБУРГЪ. В* пмуг*х«в»і іень мн- даннні нностранннмн гаіетамн, непріеміечінн стлтсі-мвретгря Птсіыовна въ церввн мн н совѣіуетъ дѳржавамъ-косредннцанъ
Маріинемго івврц» «сіужен» пвннхні» въ вовдержатьсн оіъ передвчн нхъ Портѣ.
ПАРИЖЪ. Францувевое правніеіьсхво,
нрнеутствін «редсѣдиеія и иеневъ «евіт»
находн нредіоженін Испанін непріеміемыннннстревъ.
Въ 2 ч*е» дяж въ Ц»рсмнъ Сеіѣ п |нм, внравню нспансвому вабннеіу жеіаніе
пмщадкѣ беаьшег* дверца сестоаіен Внео- ноіучнть проевіъ террнюріаіьннхъ к<нчвйшій снетрч нмеднмъ натросвмъ нвхе- пенсацій, могущнхъ посіужнть осповой недящейея въ Лвбівѣ нерв«і нпннон днвнвін реговорояъ.
МЕКСИКО. Продводніеіь новсіанцевъ Заві сеетввѣ 2 бвтвіьеновъ н 9 ротк. Прнеутствввмн Гесудврь, Гееудврнм Аіе- ната захваініъ въ ніѣнъ вначнтмьное
кевндрв Феодоровнв, Наеіѣдвнвъ н Авгу- чнсіо бѣінхъ женщннъ; нѣскоіько убню,
етѣйшін Двчерн Их% Веінѵттю. Гвсударь одна раврубіена на кускн.
БОНСТАНТИНОПОЛЬ. Вмѣсто уходнщаго
Іыіъ во фмтсной формѣ, Насіѣдннвъ въ
адмнраіа
Вніьянса ннсірукюромъ іурецфорнѣ гвардейсваго ввнпажа. Посаѣ церекаго
фюіа
навначенъ ангіійскій адмнрааъ
мініаіьнаго марша нронеходню уставнве
г
уіенье, ватѣмъ нрвнвведена гнннасхнва Ланбрн.
Бонвой
мнннсіра
во
внутренней
Государь біагодарніъ ва ммодецкое ученье!« ®а®*и ■■ннстра
Аабанін
н внраіиаъ нскреннию біагодарность коман- | 8І Дьнкова нодвергсн нападені» аабанцевъ.
іашиѵ офнцерамъ н
_ ннсірукюранъ аа
—|Че
и»
днрам*,
Гибедь парохода.
отаичну» нодгоювку моаоднхъ мвіросовъ.
Ѳбраіившнсь въ нааодымх. мвтросамъ, но- I ЛОНДОНЪ. <Агенісіво Лдойда» сообжеаааъ нмъ еаужніь чесхно и вѣрио рідн- [щаетъ: на высотѣ Карднфа ноіернѣіъ крунѣ и Государ», внсоко держахь вваніе рус- шеніе пароходъ <Норск Врайтенъ». Спаеся
екаго матроса, выраонаъ епаенбо вв саав- юіько 1 чеювѣкъ.
ннй смітръ. При несмоаваемнхъ крнкахъ
Забаотовка углемоповъ.
«ура» н ввувахъ іинна Ихъ Веанчесіва я
БЮБКЕБУРГЪ. Горнорабочіе княВысочвйшін особы отбыіи во дворецъ.
жесіва Шаумбурглипяе постановшш
Всероссійекій аврокіубъ въ вонцѣ анрѣія Ізабастоваіь съ 6 марта даже въ слуорганнвуетъ весенніі вруговой поіетъ на Iчаѣ удонлеіворенія кхъ требонаній
авропіанахъ дія руескнхъ авіаюровъ нарораымт. аѣдомсівомъ.
дисіанцін 200 верстъ. Нячаіьныі н ко-І ЛОЯДОНЪ. Въ оалаіѣ общинъ
нечныі пункін въ Пеіербургѣ. Ааракіубъ | Асбвихъ объявялъ, что 6 маріа внехоіатаісівуехъ о кавенноі субсндіи въісеіъ закояопроектъ о мивямумѣ вара75000 р. на •ргвннваці» поіета.
Ібоіной одаіы углекововъ, рчботяюНЕТЕРБУРГЪ. 9реввнчаінні носіаннкъіщихъ подъ земдвб. По мнѣвію орявян ноіноночнні
вннистръ въ Ма-|хельств8, аалаіа оряметъ билль безъ
рокко Ботвинъ нааначбнъ на таку»-же | іадвржѳкг, заіѣмъ билль оройдехъ въ
іоіжносіь въ Шртугаіін.
Іаалату лордо&ъ и будетъ санкціониПодъ нредсѣдаіоіьстввнъ чіена Гоеу-Іроваіь верховной нластью 10 маріа.
дарственнаго Савѣіа графа Бобрннскаго! ГАННОВЕРЪ. У глексиы округа
открыіея съѣвдъ объедвпеннаго дворянства. ІДвйстеръ объявиля забастовву вслѣдВъ васѣданін разсмаіриваяся вопроеъ ебіісівіе иеудовлеіворевія требовавія о
ввононичесвомъ объеднненіи дворяиехва;|оовышѳніи на 15 ароц. зарабоінов
сдѣіавннй въ 1911 г. чіенеиъ еовѣіа I «лаіы. Иаъ чясла 2300 рабочяхъ баобъеднненнаго дворянсіва Павювнмъ до-Істут*ъ болѣе ооловины.
ваадъ, переданннй яаіѣнъ дія сбсужденія I БЕРЛИНЪ. Число бастуюшихъ рудона мѣстныхъ дворянсвнхъ собравіяхъ, нннѣрововъ ежедневио умеяьшается. Въ
поступяаъ обратно въ съѣвдъ, вемрый нрн-1 Дорімундіѣ оо офиціальнымъ данвѣісівовааъ основну» мнсаь доваада и по | нымъ 5 маріа бастуеіъ меньшѳ чѣмъ
стаиовиаъ ивбрать снеціааьну» вониссі» 13 мяріа на 10000. По сообщенію
дая внрабпвн усіовін ебъедяненія руссва-|и#ъ Цвиккау въ саксонскяхъ копяхъ
го дворянсіа на сеіьсво-хомйственней н ѳво-1 бавтуеіъ до 40 пооц.
номическай «очвѣ.
I ЛОНДОНЪ. Забасювали болѣе
ТАГАНРОіЪ. По посяѣдвннъ свѣдѣніямъ I 1000 шофферовъ вслѣдсівіе варушевъ шаххѣ <Иіаамява> ногнбао 51; ивъівів условій владѣльцаии авіоиобиіпасенннхъ умерао 4, раненнхъ 13. Страш-|л0й.
нон снюй вврнва шахта сриведена въ|
БзрьіВЪ КОТЛа.
аел19т С
ИР іІѵ р іТ ф " 0Ы' '**вія Р*8РУшвны І САНЪ АНТОНІО (Техас-ь). Взрыі і л і і 4гьі / г і ь. Турецвое носоаьсівоіффи-Івомъ кохла локомохива убито 14 чѳцімьне категернческн онровергаетъ по Іловѣкъ. Миого ранѳвыхъ.
явнвшееся въ нечаія иввѣсііе о вередви-І
йѵ Китаѣ
женін одного ивъ іурецвихъ анаіеаіісвихъ I ПЕКИНЪ Нанкинское напіонилі.
корпусовъ на русеке-яерсидсвт» гоаинпг
ш0
нащональРедакііръ «Гровн> ва яемаовт»
собраніѳ У®*врдило нааначѳніе
ш Гшиіпплви
5
стью IТаншаои ®ъ число оредтвмелей
в.і«ергвѵіъ меоіт в» 3 А *
в » Ц » ивкасіровъ. Тапшапй внѣхалъ
,.,‘
Г
и
Ш анхаі
Нанвжнъ ■
шиьйеьестві іуіѳж 1Х»ХН!КЪ въ авѣтъ I В09ВМИЮся чеюеат,
жиѣ Iпйі&лі?
шнмсхрфвъ в» дредсхшѳііемъ • п ш ѣ - І м т е Т т ? п ^ Р п
нѳдѣл.Ев
шешя ішв&хь
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ремннхъ надіирпеіьннцъ.
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в
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пыіалась овладѣіь им%, ио отбиха съ

Прідммьствмнвмъ смѣщаніемъ носта- Г ° Ж Г тТ?°Н0МЪ* •
ноыенв неревѳсхи нермскому гѵбеонатопѵ!
Шаиьдушсвіѳ револкціонѳ700000 р. на вріеижт страховкѵ и оав-іТт* интрнгУ*тъ " Р и и ь губерватора
просятъ ___ь_______
м м 7 сѣменнаго хіѣба, .«.гневать
І Ц8-ИваНЬфУ " “ Р0СЯГЬ Ю^
ш икая
смѣниіь
губернаюра.
По слухамъ, набнрскоиу г|бернаюру 300000 р. на заауі
ку **ва, перевесін нересеаенчѳскону унрав строѳніе въ Шаньдунѣ воииственноѳ,
іені» 60000 р. на гужеву» досіавку хіѣ | всюду происходяхъ грабѳжи.
ба н еѣмянъ въ Тургаіску» «біасіь.

НИКОЛАЕЬЪ Бугъ н Лннанъ •чнсіиінсь
ою аьі», навигація отярніа.
СВеАСТОНОЛЬ. Прнбыів кеннсеія Ввуіь
барса но віпрісу о расшнренін военноі
шк**ы воцух«піаванія.
ІІЕТЕРБУРГЪ Таряфнні коиніеіъ п*

Гі в д і т ш ш Дуяі
Заслданіе 5-го марта.

Сиѣта синода.

етанмяіъ н*ннввть ' вывоін.й тарвфъ
т в ія е Т І ’
нефіь *тъ Екатеринодара до Н о в е р о с с і і с к а І * * Вѣга “* принві
»
Ю шесіи
шестн съ
съ помвиноі
і и і п м і _____
кояеекъ I ні. л і и /
к* иравосіавнаго нснавѣдасъ восьии до
и уетанмваъ нониженнні іарнфъ на пѳрё | Н1Ж счнтаетъ себя (бяванныиъ, всегда пі-

вовку рнбы съ Даяькяге воехока въ Евро мня, чіо въ дѣяіеамости рувоведсівѳнное
вначеніѳ ннѣеіъ еіатья 65 Основннхъ Завеісху» Россі».
Оіхрніся съѣвдъ уршскехъ гернояро' воновъ, ограждакщая цервояну» еанібнтмышхенннківъ. Првняіы пожѳаанія о со ніеть въ сферѣ 8авояодаіеяьсіяа н вуіьоруженіи невыхъ анніі: 1) еіъ Арт«рди.. іурнаго уяраменія, охотно ндти на нрнска череаъ Ура*ъ де рѣкн Оби на яротя- внвъ въ севнѣсшй рабоіѣ въ (.мнсаѣ ивжѳніи 15С0 верстъ; 2)аннінБуй Рыбнпев нмнеяія біагнхъ пожманій еавонодатеаьннхъ учрежденій,
нааравіенннхъ въ огра3) іннін, соедннающей »жнні Упалъ въІГГГ"
л
.
южно снбнрсвей иагнсірааь». Съѣвіъ
Ц9рі“
>, лш«о«мыхъ всякіму нр&вожѳ приінмъ, что орѳдіагаемнй місвовсво
ааваневой дорогей вроевть анній Вмань сяавному русскому чемвѣку. Наирасно доЕватеринбургъ боіьше уд%в<етворяѳтъ нуж каадчнкь дуиаѳтъ, что иаетуииаа какая-то
даиъ Урма, чѣмъ нроекіъ Гмоввна я іи- мерівая точка въ дѣятеіьнісіи вѣдомсіва;
наобороіъ, вѣдомство идетъ по правиаьн«му
нін Нижній Екаіеряьбургъ
МОСКВА. Открні&сь^ чреввычаіная сес-І!7? и , я ‘м4РН0І Р‘б« “ > «щущеі обноясі* г?бернскаг* яѳискаго сібранія
* жиінв в уіучшенія ея во всѣхъ ваГЕЛЬСИНГФОРСЪ Въ ванцеіярі» сѳімаі У
Щ,“ в м и ш * *Р**меніяхъ. Бѣпосіунняъ проекм двтиціи иартін ш Т г ' “С” ? "р8НИ1Метг. шс* и4Р“ “ «ІЩѲ*
свс-міад< финскоі и аграріевъ и с а » іг ій і
п*ве“ нш б*Д*еіноі ьоинссіи.
сехранѳнія свяюсіи основныхъ «мітт іт ь і^
"Р*ШІ4Г* года во всѣхъ ѳнар«беадечеііж іяуіреняеі самістіміеіьністйІ
І^реждени въ млчестмѣ •рг^яовъ
Финяяндін въ •тнішеніи 1 2 2 2 2 2 ? I * і й т и нвсІ<янвыѳ ревиві.нпнѳ
аімянистраціи и Г е н Г
Бѣ**иам* « *®Р*Д*і »«*хиі.,
ЧЕРНИГОВЪ.Обвнняяшіѳся въ прнсяоѳ ■ І 2 ! .Й вв“ “ в“ Ь СНН**ЫЫІ*® иімвхьсвей
иіи и растратѣ сіииъ теварящесіва ьоиа-1
вынусгиашѳи ва 20 аѣіъ своего
новсвнхъ сахараын и ™ » ™ т № 1 \61Щ*Я Ш а'Я ШІ$ *9 и
и« ‘і»новъ
Рывкинъ я прясяжннй повѣренннй Финнъі МГ*’ м сум*у 0МІ* ^ ' !и ввлаіоновъ
судомъ ояравданн
в*хРанишев нн.г. дѳнегъ дая бѣдныхъ
ОгоабяАііій м иЛіИпѵоя
Iнашихъ шкояъ, и. д.еі.инству оцѣнена
РОСТОВъ і ЯОИУ
*
* I бвджеіной комиссіѳй. Закоиоароеать ебъ
ввѣпекя ѵ в « І
ЧѢіЬ“ ГрлбеЖ* иви4нв« и
ДУхевннхъ вснснсторій
пГпГЛ
четверо іур .в ъ .
вмтъ обратно тояьво потому, чю іребуетъ
иЖ 5 Р « оъ революціонерами Іобномѳнія не юаьво денежная сторіна, а
КВЛЬЦЫ. При прѳсіѣдованіи нрѳстуини- |*есь стрій іухевннхъ віиснсюрій, шстрововъ, ннѳну»щихъ себя біѳяивами реві-1 евный на тавихъ архаичесвихъ начмахъ,
мціонной парііи нстителей, тяжѳае ра- Ібогатыхъ тмнии яѳчмьныия традиціімн,'
неяъ сіражнивъ и убитъ еіинъ арѳсіуп- Ічто увеіячнваіь окіадн еіужащихъ тамъ
иивъ; двоѳ другихъ убнін кри дааьнѣй Ічиновъ ірудъ севершеине напрасный. Пѳ<
шемъ пресаѣдеваніи въ Віощавекомъ у
I рестрмть вѳсь увіадъ кінсисторіи ножетъ
Іхмько всероссііекій пемѣсіиый с.боръ,
ЬВИА. истеяіся яъ нриеуіетвіи всѣхъів я счастяявъ, говорвтъ обѳръ ярокіроръ
ніиецвнхъ, поаьекяхъ и еамянсвихъ я«-1 скмать, чх. Г.еудар» Имнератору бніо біамиіеховъ иервнй авсхрійсвій съѣвдъ ав-|гоугодно приввать въ бніі» аредсоборноѳ
стрііекихъ паберницъ нвбирятедьннхъ нравъ I смѣщаніѳ, какъ органъ, коіорый будетъ
женщинъ. Одневреиенно въ Прагѣ сістоя-1 сущѳеівоваіь до оіврытія собора и подгоа*сь мбраніѳ женсаихъ ерганявецій всѣхъіхояяіъ
дяя нег.
ясѣ
нѳвбх.діиня
чешекихъ пархій. Пряняхня рѳзошціи ірѳ-|ватѳрімн, чхобы дѣятеіьнесіь перяаге собуютъ ивбираіѳіьннхъ правъ женщінъ.
I б»рж бша дѣйсіввіѳіьне июдетвірна. ВѣБУДАЛЕШТЪ. Въ Земіиаѣ учащіеея въ |Д*неіао ннскоаьво не беиіся идти ваередъ*
внешахъ швоіахъ сербн устріиаа мнтннгъ! *ві стрѳмиіся въ поеіеаенноау уяучшені»
пр.іивъ рѳжяма хорваісваге бана.
Вос- в усовершеясівевані» іѣхъ перядвовъ, ва
питанннви внсшихъ хорваювяхъ швожъ ] кот.рне прах.днтся враснѣть. Даяѣѳ еберъЗагреба біагідариін сербовъ м соіидариосіь. {нровуроръ нодчеріиваеп, чю блнзятся ужѳ
ТОНІО. 30.000 рабечихъ дововъ въ Ку-1*ъ вонцу раврабоіва вакон.ар.ект.въ .бъ
рѣ угрожаютъ 8абасі.вв.й въ вадѣ нр.іе іуравненін архіерѳйсввхъ овяадовъ и обевиѳ*
СІ* иР*,н» біагоівератеіьнаго нмога.
і ’ еніи духовеясіва. Вѣдіметво аоиннхъ чхо
іВНА. Бамановъ въ оперѣ «Кариені>, | прмісіаіінне смщѳннави невсеиѣста’. неп. сі.ваиъ вѣясвихъ гмехъ, ниѣіъ чрев- І сутъ мн.гітрудння .бяіанністи, н* вѣдсивычайный успѣх»; несммря иа вапрѳщеніе! втве ноіагаеіъ, чіо асхечвава : дяя содерхребеваніі повюренія яо вреия дѣісівія,. * « і * духівѳнсіва наідутся не*тмьв. в*
ааяі.дисиеыы а ви ви <брм.» вагауши- государсівеннеиъ вавначеісівѣ, а . и въ
аи ірвесірг; спектакаь прншамь орерваіь. обноменн.мъ приходѣ. Законепроевіъ .
При„ Ж
в“ в“ м *°‘ "РИ*«* У*е оодаисанъ всѣян чаѳаами а
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Саратовскій Листокъ

пріепъ ц іеп пріхіх&нкнъ вішожнісгь при
посреісхві прнхедскнъ с«вр&ііб а оріхеісвіхъ севѣюві іостмню у ш т и п во
всен ж п я і приходоіъ. Оберъ-прокурірі
выряжвеіъ уювіетвореніе, что совпаіи пожемніі бюіжетніЁ и сннодмьной хоинссій
въ дѣіѣ переустройствк духовно-учебннхъ
іаведеніі. Дівъ подроінні р т іс н е н іі о
дѣітеіьносін нвшихъ ииссій, особенно »иернквнсвой и урнійсвой, оіерѵнрінуроръ въ
вавлпченіе, выступвн на івщнту обеиечеченіі нврввнѣ съ другини ввлкч&еиыхъ въ
шкоіьныя сѣтн церіовно-нриходсхнхъ шкоіъ
и ихъ іичивгі нерсонвів, вирвжвеіъ увѣренность, чю ирисущее Дунѣ чувсіві снрвведінвостн подсивжетъ ей рѣшеніе, бівгопріатное діи труженнвовъ церковной шво
іи (отдѣіьння рукопіесквнія спрввв, шив м ы сіѣві).
Пуришкевинъ вмступветъ іично оіъ
себі н, хіріктернвуі вообще ниоженіе церкві.находиіъ, чт» не исе ідѣсь біагопоіучно;
въпосіѣднее врені харакіернннъ івіеніенъ
внсіунветъ стреиіеніе нравитеіьеііа днскредиінроваіь внсшіі гооудірсівенння учрежденіа. Д н «інаднаго 1 0 x0 1 8 0 днскреднтнріианъ Государсівенннй Совѣтъ; хиннстръ
юстнціи нодрнваетъ уваженіе къ сенаіу,
дѣіая Н8ъ него вависихнй отъ себі оргаяъ,
оберъ-нрокуроръ днскредиінруетъ сияодъ,
ставя его въ уннонтеіьное н іавнсихое ноюженіе. На кого-же духвеіъ оперетьсі вравитеіьеівв, кікія его дѣйотіія вмбуждаюхъ войну воѣхъ протнвъ всѣхъ? Причина
8Того—бевхѣрное чеетоіюбіе предстівнтеіей
правніеіьсіиенной впсін: все хірошее ножетъ исходнхь тоіько отъ ннхъ. Росоія пережнвае» іеперь сѵиь-же схутное врехі,
кввъ н тріста іѣ іъ навадъ. Нанраоно правитеіьсіві считаетъ, что все у нвсъ біагоноіучно. Какую роіь беретъ на оеіі
оіеръ-нрокуроръ? 8сѣ ровоіюціонерн не
сдѣіаіи Россін стоіько мв, квкъ пооіѣднія собнхія въ правомавной церквн.
йѣвне доіжнн іоставнть пахятннкъ Сабіеру. Онъ внеоъ сірую духовнаго раможеніі
въ ірганніхъ Роосіи. Гіуіоко неухѣоікн
іш н во вреня посіѣдияго пріѣвда ангяхчанъ попнікн къ оіянженію церквей, ніо
інѣ хогік повеотх імько къ вовннкновенію
новнхъ сектъ. Ораторъ ваквичнваетъ рѣчь
обращеніехъ къ оберъ-прокурору: оііросьте
нвіншнее чеоюіюііе и, кахъ вѣрноноддвни&н Государя, хдкте оъ нокаяиной гоювой
къ Неху н скажите: простнте нені (рукокіесхвніі).
Сааоновъ прнінаеіъ, чю переживаеное
вреня въ обіаоіи нвшей духовной жніни
нредотввіяеіоя абомюію ненорхаіькнхъ.
Всѣ сннн церквн нспнтнваютъ
горькое
чувстві «тъ внутренней неудовдетвіренносін. Въ ебіасіь нашей церковной жніни
вторгіаоь мншконъ сиіыо свѣтская віаоть.
Печмьныі посіѣдотвія »того у всѣхъ нв
івцо. Да откуда церковь хожеіъ віяіь схін , чтоіы бороться съ внутренннхъ неустройсівоиі? Будущіе наотнрн церкви
юношвхх пмучвюіъ неуіовіеіворнтмьное
сбравованіе и піохое иоспиіаніе въ сеиинвріяхъ, руководхімн которнхъ дмеко ке
находятся на внооіѣ своего нрніианія. По
ококчаніи сеиииаріи иоюдне евящеиняки,
одушевіеннне іучшнии наиѣренііин, по
пріѣодѣ на нѣста нояадаюн во віаоіь иаіеньквхъ
оіеръ-прокуроровъ—севретарей
конснсторій. Церківиі жнінь минраетъ и
пребыввеіъ въ еоотмнін вреиеннаго паран ч а; народъ духовно гмодаетъ. Ёдннспенннй внходъ—скорѣбшій еешвъ церковнаго
соіорв.

сѣд&тмя иі&іьянскаго санаів въ отвѣтъ иа
ирнвѣтсівениня тмеграикн Совѣта.
По воибновіенін іасѣданія министръ
ю ет иціи воіражвеіъ проіивъ предіожехія Дейірнха. Несоняѣнно, говорніъ ояъ,
въ теоріи мѣдуетъ отдать нрениуществ»
судьянъ но нмнвченію, но правіяка, въ
особеяностн нвшн бнховня усювіі,
схвмаютъ оствновніься на янетитутѣ внборнонъ. Іотя кандндаювъ на судебныя
доіжносхн н сіаю
бмьше, ю номдежь совершенн» не скмняа отправляіься
въ глухія иѣстностя, гдѣ жнвиь не предсіавляетъ осібнхъ удобствъ. Вѣдоистю нспнтнваетъ певѣроятння ватрудненія даже
въ кохпіекюынін нннѣшняго нерсоима
сяѣдоввіеіей н судей. Чѣиъ гіубже новнй
нировон ннсіитухъ будехъ нроникать в ъ іа
хоіусіья, іѣнъ боіѣе будетъ ионнжатьсі
квчественннй уровень нирюнхъ судей, и новня учрежденія не нрииееутъ явсеіеяію ожидаеиой ноіьзы. Нмьвя «аіывать, что неуда
чн въ ооущесхвленін рефірнн внвовутъ иеньше порицаній, чѣнъ еслн іы ін іа прихѣнена
снсхеха нмначенія. Оообеяно важно, чхобн
судьн вяаіи нѣстную жнінь.Тмыо въ твкоиъ
сіучвѣ уетвновитсі нежду ниня н насменіеиъ соандарносіь и взаиниое довѣріе. Поаиінческій собаавнъ не чуждъ судебноиу
персоявау и нрн оисіеиѣ нввнвченія, доваваіеіьотво чеху находниъ въ судебной нра
кіхкѣ Звввда. Въ ваыюченіе иинисіръ
проснхъ не вовлвгать на правнімьство нераврѣшииой вадачи.
Семеновъ-Тяньшаньскій высхмнваетм также ва хкровнхъ судей к нвпоиннвехъ, что наріійнооін бояяись н въ впоху
нировнхъ посреднивовъ, но дѣятельность
номѣінихъ, хоія и ивбранннхъ нскіючихмьио ивъ сроін поиѣщиковз, равсѣяіа
опасенія; хо же буіехъ н хенерь, нбо сано
дѣло ваставяіъ бнть бевпристрастнннъ
оудьей.
Сабуровъ и Ермоловъ докевнваюіъ,
что яюдв даа вахѣщеніа дмжноехей нхровнхъ судей прн внборной сясіеиѣ найдухся въ явібяаін.
Іаганцевъ прнмднтъ спрввку, усівнаваивающую, что внборнне судьи даваіи нвниеньшее коіхчество дѣіъ, хвссхруекыхъ
сенатіиъ.
Поправка Дейтрнха откіоняетм. Заіѣнъ
совѣтъ прииинаетъ пеправку Пихио, согласно коюрой внборнне инровне судьн въ
ванаіннхъ губерніяхъ вінѣняются суіьянн но
нмнвченію. Въ іыьнѣйшеиъ нрннниаюіся
стахьи іо сеинащатой выючитмьно; нсключвюхся стьтьи, сісіаыенння коххссіей,
преіусхвтрнвающія, чю нировне съѣгды составляюіъ спнскн каніиіатовъ въ преісѣдателн съѣвдовъ н предсіаыяютъ нхъ ниннсіру юстнцін для нмначенія нвъ нихъ
предсѣдатеіей, чѣиъ совдаіась бн яереходная сясіеив, отінчающмся и оть предюженнсй Дуиой чнсюй внборяой систеин
ванѣщенія яредсѣдаіеаей, н отъ нреекіхроиапной правятоаьсівінъ снстеин наіначенія предсѣдвтелей Верховною властью. Слѣдующее васѣданіе 7 нарта.

Рѣчь Мидювова.
Милюковъ въ часовой річн, оісврѣвая
сіініія церковной жнвнн ва ксіѣдніе годн,
напоиинаеіъ, чю въ іо вреиі, какъ 1905
н 1906 гг. оінаиеновадясь опуііиковаиіеиъ
уквва о вѣротерпхиосіи и начмоиъ раіотъ
нредсоборнвго прнсутствія, посіѣдующіе годн
овнвиеновинсь іишь сівывінь всеросоійскаго хнссіінерскаго съѣзда, хоторый ие
дареиъ наінваюіъ контръ сіборохъ. Съѣвдъ
въ церковной жнани снгрмъ ту-же роіь,
какую снгрмо объединенное дцрянство въ
обіасти оіщеподиінческсй: онъ певернуіъ
церковную жиань назадъ н нривмъ къ хечмьнниъ посіѣдствіянг, наіичносіь коіо
рнхъ въ церківней жнзнн нривнаетоя нсѣнн. Роіь церквх въ 1907 г. сіеіась къ
рмк поіііическаго оружія въ рукгхъ ирввнтеіьсхвенней реакція н въ рукахъ квціенаіистнческкхъ кругевъ, коюрне оогіа
сиінсь неддерживаіь вту реакціонную нмятнку. Въ реіуіыатѣ нн ирншін къ неоіычвйно нивкеху вравствеянеиу уревню въ
•ііасти реіигіи, который норедніъ несіѣдніе сквндмн въ цервевней жнвнн. Мн вндннъ ннокевъ, еіказнвающххся півиневвіь
ся вмѣяіяиъ выешаге церківнаго учреждеяія н съ уднвіеніеиъ наііюдаенъ, какииъ
віінніенъ пмьвуеіся такая аичнесіь, хвкъ
Гркгерій Раснутинъ. Нв-дняхъ еіъвыене о
сеанвѣ неиѣеінаго церксвнаго сеііра, еднаве и 8іо не уиеньшнле чувсівъ «бщагі
рмочарованья. Де сяхъ норъ нѣтъ нреевта
о рефериѣ нрнхода, не ириведенн въ асніеть
пнішенія нежду церковью к гесударствохъ.
Проектъ веісіанеменія паіріаршества принннаеіъ іенерь іакія ферхн, что въсяучаѣ
есущесхменія грмитъ Рессія кіерикмавхохъ.
Конечно, ножно искуественно недерхвваіь
отжнвшіе фірин церкевной жнвнн, н* іиці,
дѣівющія 8 1 0 , ве доіжнн вабнваіь, чі* *ни
іегко иогутъ быть снесенн каккхъ-нвбудь
вапривоиъ исторіи.

Іщттшвй Соаѣть.
Заеѣданіе б-гомарта.
Мѣствый судъ.
Г Совѣхъ педъ предсѣдатеіьетвонъ Авняовв
Іі перерыва вавончиіъ ебоужденіе проект»
воииссія о преобравоввніи вместноге суда.
Прннявъ всѣ сіатьи беаъ ивиѣяеній, нерешмъ къ обсужденію проекіа ивиѣнія пістаноыеній ебъ учрежденіи еудебннхъ установіеній. Пренія внівмв сівіы 10, предусиатримющм инстнтуіъ выборннхъ иірсвнхъ судей, оствыенны кокхссіей бе»ъ
наиѣненій.
Д ейт рихъ и А к д р ш с к ій иоівгмі
заиѣняіь внборннй піряюкъ сноіеиоі нввначенія оуіей оіъ правитеіьсіва, укавнваі, чю віо охракніъ составъ нировыхъ судей отъ кроннкновенія въ еп ряды нание. нѣе куіьтурннхъ деиократическихъ віеиентовъ и усіраииіъ міяніе нв судей госнодотвующей въ двнной иѣстяоотн ноінінческой хартік. На кракіхкѣ, даже емх бн
Совѣтъ предпочелъ выборннй судъ, досіячь
втого не удасхм и нридется довоіьсівовахься снѣшаннниъ оудоиъ, поноінеянынъ оібросаии судебнвго вѣдоисіва. індреевсвій
добавніъ, чю ндиіянческія вреиеиа, когда
кресіьяне говорын гссшдаиъ: <ин вашн, а
вн нашх>, пршін; теперь кростьянсіво
нодоврнімьно относится къ баріиъ. Суды,
выбранннй нвъ хѣстннхъ похѣщнковъ, будетъ въ гівмхъ креоіьяиъ иенѣе бевнрнсірасінниъ, чѣиъ нриманннй &прыиіеіьсівоиъ нвъ другнхъ нѣсіъ.
Передъ начыоиъ іасѣдапія огіашенн іеіеграиин’ короія Вввторв-Ѳинануила и нреі'
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Судебный указатель.
Революціи по дѣляыъ, равеыотрѣнныыъ
въ граждвнсконъ отдѣлонін саратовекой
оудебной палатн 27-го февраля.
По апелляціонныыъ жалобаыъ:
1) Дѣло по ноку Обовьяннна съ иыуществоыъ Шуынова: въ нскѣ первоыу къ
ныуществу отказать. 2) По дѣлу Юдаева
съ Общеотвоыъ рязаноко-уральохой желѣзной дорогн: рѣшеніе окружнаго оуда
утвердить. 8) Оряовыхъ оъ Шолуховыыъ:
поотановленіе резолюцін отложено. 4)
По дѣлу Знынна съ ряваноко-уральокой
дорогой: рѣшеніе охружнаго оуда утверднть. 5) Шеолель оъ Сейбель: дѣло пронвводотвоыъ пріостановнть по 681 от.
уот. гр. суд. 6) По ноку Варыпаева оъ
рязаноко-уральокой желѣзной дорогой:
рѣшеніѳ овружяаго оуда отыѣнить. 7)
Саокопова еъ ташкентокой желѣзной дорогой: рѣшеніе окружнаго оуда утвердить. 8) Дѣло по ноку Зильберыанъ оъ
юго-восточиой желѣэной дорогой: предоотавить повѣрвнноыу назваиной дороги
предотевнть въ двухыѣоячный орокъ
представленное доказательотво. 9) по дѣлу Андреевой съ Бахрахъ: предоставнть
повѣренноыу нотецы ыѣоячный орокъ на
представленіе дохазательотвъ. 10) Третьякова съ ря8аноко-уральохой дорогой:
рішеніе оіружнага оуда утвердить. 11)
Фоыенко съ рязаяоко-уральокой желѣзной дорогой: произвеоти 8копертн8у и
допроонть свндѣтеля. 12) По дѣлу Рожкова оъ той-же дорогой: ппоизвести по
оеыу дѣлу акспертиау. 13> Товарнщеотва
Баосъ и коып. оъ рямиоко-уральокой
желѣзной дорогой: рѣшеніе окружнаго
суда утверднть. 14) Полякъ оъ Хаховыыъ: олушаніе дѣла отлсжнть. 16) По
дѣлу Ксстерхныхъ съ Жулннскиыъ: удовлетворвть чаотныя ходатайотва прис.
повѣр. Доливо-Добровольокаго. 16) Дѣло
до иску Неждановой оъ Кадожниковыыъ:
черезъ оренбургокій окружный судъ
допрооить стороиы о тоыъ, дѣйотвитедьноли ыежду няын ооотоялооь ынровое сО’
глашеніе. 17) Давыдоы оъ Кулагиной:
арэнзводство падаты праанать уннчтоженныыъ. 18) По дѣду Сыолиной оъ Кариказовыыи: пронзводотво налаты чризнать уничтоженныыъ. 19) Фнногенова
оъ ряваноко-уральокой дорогой: пронз,
водотво палаты, какъ уничтожеяноесдать въ архивъ. 20) Сеыенова оъ вторыых варыпаевскиыъ общеотвоыъ: производотво оудебиой палаты признать уни
чтожеяныыъ.
По чаотныыъ жадобаыъ.
1) Крючжовыхъ оъ иовоузенскиыъ общеотвенныыъ управленіеыъ: жалобу оотавить бевъ позлѣдотвій. 2) Ванюшина
оъ Печеніияыыъ: оставить бегъ поолѣдствій 3) Саратовохой казѳнной палаты:
ввыокатъ оъ Попова 80 руб. насяѣдственной пошлины. 4) Коотериныхъ съ Жудинокиыъ и друг.: оотавнть бмъ ноолѣдствій. 5) По прошенію полуяроелавехой
биржевой артелн съ акцизныыъ управленіѳыъ: прошеніѳ оставить бмъ поолѣдотвій. в) Григорьева съ рязаноко-уральекой дорогой: прошеніѳ оетавитъ безъ
послѣдотвій. 7) Чикалова съ Кондратьевыыъ и др.: предпноать оренбургокоыу
охружноыу оуду нополнить уя&зъ оудѳбной палатн.
Каосаціонныя жадобы: 1) Калнннной оъ
рязаноко-уральской дорогой и 2) Кошубской и др. оъ Арялковыыъ: по обѣныъ
жалобаыъ дать ходъ.
8ИМНЕІ РАСПИСАНІі ПОЪЗДОВЪ

И».-УРМ. ЖѲ»Ѣ»Н. Д»ВОГК.
□о ыѣетноыу враыенн.
Саратовъ.
О ш р ш іііі»
•М Ь до Москвы въ 12 і. 3* и. дня.
N 7 до Рязанн въ 8 ч. 33 н. веч.
« 11 до Рязанн въ 7 ч. 3 н. вечЛнт. А до Покр. Сл. въ 2 ч. 03 н.дхя.
Янт. В до Покр. Схоб. въ 6 ч. 8 ы. веч.
Прнбнтіѳ:
Л 6 наъ Мооквк въ Ь ч. 23 ы. дня.
М 8 нзъ Ряаанн в 7 ч. 43 н. утра.
Л 12 нзъ Ряаанн въ 10 ч. 18 и. утра
Лнт. Б наъ Покр.Ся. въ 10 ч. 28 и. утра
ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.
Прнбытіе:
М 3 иаъ Астраханн въ 7
48 н-утра.
М 6 . Уральска . 6 . 3 н. .
Лнт. А нзъ Саратоы . 6 . 082 . вѳчЛнт. В нзъ Саратова . 10 .
8 . вечОтправяеніе:
Ж до Аотраханн
9
З

ч.

въ ч.я веч

ірт П,Н. Соколавъ

ірннниаетъ і» діпкямъ » сіутреммнъ
йсѣмімъ о п
чаа.
Конахантнновакая ухч N 47, нрѳшва
кмѵаачаакаг* учннвма.
■—
■
. —II— — ■ІІІІ.
I ........ .
Тннографін«С (вмкбквгб Іи и ваі,

