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В ін о д я гь ежедневно, кром ѣ дней послѣ нраздшганыхъ.
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агік а* р*я, ва«* оЗв*ж*ч:вжіс уежэяіИ, етшшыаае* внш яаіяш нж .
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еавін

П роѣздом ъ

т о л ь м о

д о

12

м я а р т а

} ы піку*

Госмниц» «Россія», Нѣмецкая ул., № 39. Тѳлефэнъ № 1 Б.

покупаю

Т Е А Т Р Ъ -

11П Р А Г А

0 'Б 'Ь ЛГТвТ 0ТІ 12 до й ,АС*в®чеР*< Обѣдъ нзъ 4-хъ блюдъ 85 к., нзъ 3-хъ бл
60 к.( изъ 2-хъ бі. 50 к. Прнинмаю эакази въ соботвенномъ овоемъ
понѣщенін. Кухня подъ зичяымъ моимъ наблюденіемъ. Реоторанъ открытъ до 3 ч.
_______________________
яочн.

Ж гатр ъ

Саратовъ, Московская ул, подъ оквужнымъ судомъ. Тѳл. М 268.
Выстроѳ к акхуратиое шшошенш заказокъ.
Л б р а г а м ъ д^р %, О іь и Мнфъ. Очѳркъ народной нсяходогіи. Ц. 60 к.
Г у сѳв ъ Два года съ Л. Я Тоістымъ Ц. 1 р. ?о к. Г ж і и с м а м с ъ . Т 8.
Иэъ бѳздш къ небу. 1р. И с т Ф р и ч ѳ с к а я б и б л і о т ѳ к а . 10 вынусковъ по 10 к. й б а н ь ѳ с ѵ Т 10 Нѣтъ пощады. Ц і р .
Его-жѳ.
Т. 14 Ласынки моря. Ц. 1 р. 50 к К а м ѳ н с к і й, Мебѳль. Игра. Ц 10 коп.
Р о о с ъ. Съ Наполеожомъ въ Россію. Ц. 2 р< 26 к. С б о р н і к ъ п ѳ рв ы й. Издатѳльскоѳ Т-во писатеяѳй. Ц. I р. 50 к Л р р ѳ н ъ. Принцѳссы
ласхъ и упоѳнія. Ц. 1 р. 50 к М і і л ь, ІІробуждѳжіѳ дути. Ц, 1 р, Ш и рв а н з а н д э . Т. 1. Чѳсть. Ромаіъ. Ц. 1 р

Первая роееійсиая пвровая #
К . М . Ш Р іД Е Р Ъ
Фортвпіанная Ф іб р н і
(осювмі въ 1818 г.).
РОЯяІИ и ПІАНИНО модели весны І9І1 г.
Знаненный ііанісн ІООИФЪ ГОФМАБЪ авшезъ: «Искревн» радуюсь вмн«жі«сш ааевідЬтеіьстіввахь на оеневаніі евнта «решіоі ввни, ч п невые рмхі Шоедера деіхны
Іыть нрпнінн в* всѣхъ •тнешеніяхъ вревесходніншіні інст;і8втані. Оні пв свеіп
качесхва» не хеіьсе первнѳ в* Р«ссін, и# н»гутъ бнп івстеінѳ нрнравненн въ лучшннъ нвдіііям^ Гернівіі, Австрін, Фарвцін н Анеркі.
Едінствѳннні вредетіввтѳіь д»і гір. Сзратева нузынааьннй нагавннъ
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ЦѣНАМЪ.
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ПО НЕРВНЫМЪ и ВНУТРЕННИМЪ
ВНУТРЕННИНЪ БОЛЪЗНЯМЪ
• ъ% нноѳѵоявинмк
оѳѵ оявк н м к к ровасям
р о в ат я н к . О ткры
тк р ы тм
тн о тдѣ
тц ѣ л ѳн
ен ія ддяі
л і АЛКО
А Л К ОГО
ГОЛ
ЛИ
ВЕО
КО ВЪ •* П рк яѣчѳб
и н ц ѣ к м ѣ ето я
• рлвптро-лѣчвдный кабкттъ (гкдро-ѳяѳктркч. чѳшрехъ-камѳрная вамна по д-ьѵ !
Шив). 0в*то-л*ч<тІ9смаооажъ (ручной и внбр&цісивый). Псмто-тврапія (гипновъ
шушѳиія).
Діетическо* л ѣ чен іе болѣзней ж елудочио-кипѳчи., п очекъ. обм ѣ иа вещ ѳотвъ
П ріѳм ъ б о в ь ш с ъ о ъ 9 до 12 ч. д н я и о ъ 5 д« Р-іі чаѳ. вѳч. Т ѳлѳф ои ъ № 9 0 0 '
К р ап п в н ая у я ., соб. і , X I .

Ннкольская ул., д. № 9. Телеф .818.
- ОТДЪЛЬНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ —
—
для нервн.-больныхъ, аляоголияовъ и душевно-больныхъ.
При лѣчебницЪ ПАНСІОНАТЪ для хронічеояихъ больныхъ.
диевиое и ночное дежурства: врачей, фѳльдпіѳровъ и ѳяужитѳяѳй.
ІѢЧЕИІЕ—вяѳктрнчествомъ» ѳвѣтомъ, маооажемъ (ручннмъ к вибраціокЛ
ВОДОДѢЧЕНІЕ: влѳктрнчеокія я угяѳкивлыя а*иям.
Понхотѳрапія виушѳиіѳнъ н пшиозомъ.
йріыаъ ириходицихь й і м и п отъ 94»—11 и ѳь Р/і—в1/* 1. вѳч.

и душевно-больиыхъ.

МАГАЗИНЪ

Щ
Щ

Яѣчебница д-ра Я. II. НМРКОВИЧА

ІІЪчібиіці дікторі с. А. ЛЯССЪ.

алвоголиковъ
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нервно-бохьныхъ,

П рн н н м аю тся п остоян ны ѳ к п рнходящ іѳ больны ѳ. Л ѣ ч ен іѳ ра8н ообразн ы м к ф нзнчѳ- Ш
окнм и м ѳтодам н: э л вк т р т е сш о м ъ , еодой (влектрн ч., у гл ѳ к в о л . ванны ), свѣтомъ Ж
массаоюемъ_ н т. д. П о н х о т е р а п и е н у ш н ів м ъ к еипноаомъ, Д я я п о с т о я н н н х ъ боль- й ?
я ы х ъ с вм е й т я обстапоет съ подоводящими ванм піям и. П оото
оотоянноѳ набяю дѳнів
в рачѳй х оп ѳц іахьн аго п ероон аяа,
П ріѳм ъ п рн ход ящ н хъ б о л ьн ы х ъ о і 9— 1 2 X 4 —6. П окровокая уя.„ д. Г а к ъ ,
м ѳ***’ Л п в в и .я л .л * « к в а » .* « * п й (то ам а. к ъ н ѳнаѵ аии ). ТѳяѳФ. М і ш .
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Норблинъ, бр, Бухъ і Т. Вернеръ.
Н ѣ н ѳп кая у л я п а, д о н ъ К узн ѳпова, п ро?.
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УЖЕ ТЕПЕРЬ

ш

КЪ ВЕСЕННЕМУ &Е30ЯУ
ш ПОЛУЧЕНА
мазса моднлй отдѣлкн для дамскихъ платьѳзъ и п&льто.
т
ШЛЯПЫ дамскія и дѣтскія.
ш
отт тіѵ.га“ шляпы, лѳнты, гербы н воротннжн-аитуанѳттъ
орм ен н ы е.
для жвнскяхъ гимяазій.
т сТч >/ лтім

I

і і

т,

дяя

6037

т

и сыщ ика

(Гостнный дворъ).

,
стаціонарн.
шенію- Н а койки прин н м аю тоя больиы ѳ с ъ разяы м н болѣзням н, з а иоклю чѳніѳм ъ ,Щ
и враан ы хъ. П рин им аю тся рож ѳннцы .
п

„Нов. Времени*

театръ .

іі« и і» іііт м !ів и ім н т
А , ІС У ЗН Е Ц О В Ъ

съ 12-го марта сего года
Уг. Московской н Пріютской ул., до«ъ Зѳйфѳртъ. Тел. М 1128.
Р А С П
ПРІЕМЪ прнходящнхъ больныхъ ЕЖЕДШВНО отъ ёР/і час. до 3 чао. дия.
ш Ситца —
—- отъ 11
Отъ 81/*—Юч. у. по горл., носрв. н ушн.. Отъ Ю—11 ч. д. кож, моч.б.д. Похвалѳнекій.
11—1 ч. дня дѣтск. б. д. Кармановъ.| , 11—12 ч. д. глазн. д. РовенбвюмъТкани —
—
> 15
1—2 ч. д. нерв. душ. б. д. Ф. Гутчанъ.І . 12—2 ч. д. внутр. к жен. д. Зубковокій Щ
Ш
ѳрстяны
О тъ 12 ч. до 1 ч. д н я ,п о в*орн.,чѳтв. и с у б . до дарург. б. к о н су л ьт. Д .м е і. К оп ы ловъ ! « §
Ш ѳ р С Т Я Н Ы Яя

т

Книжный маг.

л. г. г у т м А Н ь , а г. Г

■рачві И. А. Зубиовскаго I М. А. Карманова.

ш

П. Я. ГЕРЧУКЪ-

Книжный магазинъ „СоюзѴ”

Лѣчобница съ постояввшш кроватяии

ч

Г А В К Ъ .

— —

Х удож еств ен н ы й

обычнан прідцрааднмчная

а

І К и з и и сіс.

с п ѣ ш и т а Т іъ

нввіщаетъ евоихъ уважаеныхъ гг. Швупатеаей, чю СЪ 7 ПО 24 МАРГА
еегв гех& Еі*нѳчена

Ц

(Пршдѣнія).

акушерки Б, Герчуяъ.
КОМ ИССІОНЕРЪ ГОСУДАРСТВЕННОИ ТИПОГРАФ ІИ.
Пріемъ рожеинцъ, бѳрѳмѳиныхъ к сеСаратовъ, Москов. уж., прот. окружнаго суда. Тѳлѳфонъ М 216.
Исполняются заказы скоро и аккуратно. Гг. нногородннмъ высылаѳтся съ каяс- крѳтныхъ бояьныхъ во всякое время
Ностояииый врачъ. Плата по ооглаше*
жѳииымъ платѳжомъ.
416
Айзманъ Д.Я, Собр. соч т, 3. Спб. 1912. пловкая и выпуклая рѣзьба Спб. 1912. нік>. Тѳлѳфонъ № 595-й.
, Ц. 1 р. 25 к.
Ц. 40
І Лмфитеатроеъ Л. В. Мутные дни. Спб. Лауънштъйнъ Р Графическая статика.
1912. Ц, 1 р, 50 к.
Спб 1912. Ц. 2 р 60 к.
т
Лндрюеъ Л. Собр. сочин. т. 5. Спб ,19і1. Ьоіо. Жрѳцы и жоицы искусства. Сло- і ^
Ц,
1
р.
25
к.
варь
сценичискнхъ
дѣятелей.
М
.
1912.
Ж
&
А.МАКАРОВЪ.
-НТолько сегодня дешѳвка!!------• Глаголинъ к ѳгэ ролн. Отзывы н порт Ц. I р.
т
ш
рѳты ѳобраны А. М. Брянскимъ и В. іі. Лунеескій С. И. Страхованіе отъ огня. і®*
Лагиновымъ. Спб. 191» г. Ц. 75 к.
Спб. 1912 Ц. 1 р 75 к.
(Ж
| Каменевъ I, А. М И. Горлѳнко-Доян- Любимовъ, Предводители дворянетва Щ
Д ем о н п тр и р у ето я м н р о вая сен сац ія! 1-й р а з ъ в ь Х у д о ж еств ен н о м і!
на Краткій біографкч.скій очѳркъ. 1888— всѣхъ иамѣотничествъ, губерній и обла- с~*
11911, Спб. 1912. Ц. 75 к.
стей РоссіЖской Имперіи, 1777—1910 г. ж
разбойвиха
Карьлинъ В. Л. Новая тѳорія поста- Спб. 1911 г. Ц. 1 р. _
- 'Ш
И гр а е т ъ 2 • р к е о т р а Б ѳ р л я в с к а го н Х во р о сту х н н а.
Мачтетъ Г. А. Полн собр. еоч, т. 8,
новки голоса. Спб. 191?. Ц, 2 р.
1911 ѵ Ц. 1 р.
Коммунальный хредитъ въ кностран- Спб...............................................
' т
ныхъ 'гоеударствахъ. Спб. 1912. Ц. 1 р МвждунароОные контракты для хаѣб- Щ
50 к.
&хъ сдѣлокъ Россін съ Гѳрманіѳй и Ж
Котикъ Я. Непоерѳдственная переда Голландіей. Спб. 1912. Ц, 1 р.
мыслѳй. М 1912. Ц. 1 р. 25 х.
Милль П. Пробуждѳніе души. М. 1912
С а р а т о в ъ , Н ѣ н ѳ ц к ая ул ., 3*6 44, мѳж . В ол ьской н А л ек саи д р о в о ко й , те л ѳ ф о н ъ № 3 ; Лаудинъ М. и Ршъ К. Корбпшитъ, Ц. 1 РРуоская, нѣмецхая, французская н англійокая литература.
ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ
Д 0 К т 0 Р ъ
Жѳлая іобязатвльнс исполнжтьЖ
Дѣтскія кннги. Пясчебумажный оідѣлъ. Іудожественнвя открытыя ннсьха. *
17
Т
У
А
и
1
]
:
*§<
взятмя
меою работы [КЪ СРОКУ.Й*
Бнбліотѳкалля чтѳнія нѣмецкнхъ н французокихъ киигъ к хсурналовъ.
Ц I іѴІ А <9 ГІ Ш прошу почтеннѣйпгахъ моихъюі
Пріѳмъ поднкскн на всѣ пѳріодичѳскія нзданія руссвія и загран.
л
і III п
вяіеитовъ
—
Исполвені е акн ур атн ое.
—
Нервкыя, душѳвныя бон. н алкоголввмъ.
Нѳрвкыя н нутреннія болѣзни.
Пріемъ 4—6.
Лр мъ 10—12,
Алексаидровская, уг. Нѣмѳцкой, д. Блюмъ» Тѳлѳфонъ 797.
іхс8аботитьоя о свонхъ 8акаказахъ^г

д . т. Т и м е н н о в а.

л
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ф . Гееіінный
К Охворъ,Втеяёф,АМ 624
Л Е В А

с

Ш Е Б Н ІЦ І

Д ж у л ь е т т а

»Зерк ало

МікуФаитурний магазкнъ

.

П Р И ЗРА К И

буд.

Віеілія Нуаьнич ШЕВЧЕНК8.

Замѣчательиый вкусъ, ароматиченъ н эк«иомиченъ. Пересылка почтою за счетъ
Фврмы. Главный магазинъ: Уголъ Мосвдкской и Аяекоандоовсхой. 2)—Ильинская
аомт. Фпидолвна. рядомъ оъ апгеков, въ Саплтовѣ

п

В^і пятницу. 9 мірта, при учаетіі артмста Я. В. Орлова-Чужбиниііа, прѳд

Программа на7-ѳ и 8-ѳ мартл

і і і @

Р А С П Р-«фО ПДѣвы
АЖ
Авоі
внѣ вонвурѳнціи.

88, Теіегр. аір. «АВООАФ».
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отъ вусвозъ ш въ остаткяхъ.

„ }% а й а “

женіе, С. Петербургъ, Невскіі,

2 пѳрсоны входятъ пѳ однопу билѳту!

Іінижный магззйнъ „боврѳменникъ^

М

ф

8 ъ воекресень^ 1і марта при участіи артиста Я. В. Ордова-Чужбинина, -т & Н. И т а р н в м н і » 1
Г рош овая ул., окохо И льяк ех о й , д .,4 9 .
„Р&ібойашкіГ.
В и у тр еи я ія к н ѳ р в к н я б о я ѣ зак .
I
Инператорское Русское Музкк. Общество. Саратоіское отдѣденіе.
Эмпв*мціі. Гиявовъ и виушвві. (м х о г е т н ъ ,
по трагедін Шекспнра, въ 2-хъ чаитяхъ н другія.
Аірмыі іри вычки и вроч.). Вірыси. тубериули*
Въ шітиицу, 9 -го марта»
иа (чахотиа) Лѣчеиіе веммі сиабести. Совііть
в о с ь н о е т у з ы к а л ь и о в
с о б р а н іе
40 иеі, О тъ &1/«“ 1 ч. даш ш ѳ п 4*/*»-8
— вторая гастроль—
I
съ учаотіѳмъ братьѳвъ
ч вѳк.
»
іШ
І
ш : Я
Г.
“ Д 0 К Т 0 Р ъ
”
Театръ
Начадо въ 87* час. Бжяеты въ музыіальномъ магазивѣ Н. Сыромятникова и прж
иходѣ. Гг. чжши музыкальнаго Общѳотіа имѣютъ вюдъ по своимъ сѳзониымъ
бмлѳтамъ.
15^9
Программа иа 8 в н 9 е марта.
| А куш ѳрство, ж ѳ яск ія и вн у тр ѳ н н ія боУ
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! л ѣ зн н . У го л ъ В ол ьской к Д ари цы н схой,
Н д . Ром ѳйко, П ріѳм ъ бо л ьн ы х ъ 10—12 н
На*фермѣ эмѣй въ Мекснкѣ—оъ натуры.
3і
5-7. ТУТЪ-ЖЕ
Т
айна скрипки
—
ж
ел
о
д
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а
м
а
.
ф
родильный пріютъ

2-Й учащихея
ОПЕРНЫЙ
СПЕКТАКЛЬ
муаыкальваго училвщи клаоса В В. ТАРТАКОВА

СІ

ВО ВСЯКОЁ ВРЕМЯ.

А к ц іо н е р н о ѳ
Бинематографичеовое

л
О бш ество
к сСергѣй Аніреѳвхчъ
Фреввеіь.
Й
II преііагаеть уіравіевіѳ сввеі
охвѣтственнову преісч»г кввтірн
ш схаввтиів. Съ нреіівженіяви
А прввятъ ебращапся въ прав-

искус.
ствееные старые.
Монеты платиновыі разнаго
достоинства:
3 руб.
6 руб.
12 руб,
1613

ОЗщѳдоступный тѳатръ.

оперетта-коэянка вть г-хъ дѣйст. Н. Сѣверокаго,
Участвующіе: Е А. Роберть. Н. М. Чехановецъ. Н. Г. Карцевъ, П. Я. Яковлевъ,
Н. В. Юрьеаъ, Н Я Еичахча, П- А. Лорияъ, А. А. Трабъ и полный хоръ
(
мооковскихъ цыіянъ отъ Яра подъ упр. Егора Полякова
Бялеты на атотъ спектая» ь заблаг^ временно продвются въ музьщалькомі магавииѣ Сыромятннкова. (Нѣмец- ул.), а яъ девь апектакяя въ жассѣ театра.
1078
ИМПЕРАТОРСКОЕ Русскоі Муіык. 0 во Саратовсное ОтдМеніе
Въ ср<»ду, 14 мірта, въ Городлкомь театрѣ вмѣетъ бмть

Иополневыібудутъ сцрны изг оіт.: .Квязь Игооь”, .Руоалка . .Русланъ н Людмнла“, .Анда*, .Евгевій Онѣгині* и .Мавеаа* участву»тъ уч-цы: Иарчезек»я, Шнбеневнчъ и Коегцбергъ Уч-кя; Юрьевъ, Уявиковъ, Лэбановъ, Портенко Волк въ
н Шаннъ н мужокоі хоръ учевиковъ клаооа В. В. Тартакова'
Начало ровно въ 8 съ пол чі«. веч. Поаробностн въ афішахъ. •Билеты продаются
въ муа. магазиаѣ Н. Сыромятзикоіа, а въ день опектак-ля съ 6 час вечера въ
кассѣ театра
1671

д

Ш

В ЕШ И :

Серьгя, кольцаЛфошкв, разный ломъ золота и платінм. Перчатки [и разная мелочь.

іі) „}(о6ы
е цы
гакскіе ромахсы
" !

=

разшыя

о р д ен а разны а,

ооотонтоя би готаоритАцьнык опектакяь, устоаиваемый оупругою г. губернатора
С А. СТРЕМОУХОВОЙ въ польау больнмхъ дѣтей н олуяшцахъ въ пріюгахъ,
нуждающвхся въ лѣчевін въ санаторіяхъ,
вредстявяено
І\
гЛ Г 5 ТТ Д Х Т Т-Г Г " \^ «омедія въ 1 д.
будетъ:
*1
^
-*■*>^
'
Л Берникова.
Учаотвукщіе: Н 4. Мсшннская, А. А. Трабъ, А В. Лерхе н Н Б. Брускннъ. I

=

ц & в й

фярфоръ, тареіки, чагокі, статуэтки и т. д. Мебели разной, краонаго дерева и корельской березы, въ особенносги еъ мукіяни и лапани и съ наборннмъ деревомъ.*Хрустаіь разный, вазы, разную бронзу, «остры, клнделябры, фигуры. Серебро
разное, табакерки, портретики семейные разныхъ ліцъ. Миніатюры, граіюэд ангдійскія въ краскахъ и французскія.
Жбаны, ковши, чарки, эмаль разная, Вамни, жемчугъ. Нефритъ китайскій, Монетм,

II марта 19! 2 года

Пейте м трвбубте

в ы с о м о ш

С Т А Р И Н Н Ы Я

воя ро Вожіею скояч&яоя 8 март», о чвмъ съ глубоксю окорбыо яавѣщаютъ родныхт. н аяіЕомыхт жѳаа, екнъ и дочери покойнаго. Панихнщ
въ 7 чао. ввчера. Выносъ тѣла въ церковь Илін Пророка *ъ 9 час. утра
11 іарта.
167»
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падьшо п коспиомы х«
бсякіі цѣхы п бкусы.

Для заказовъ
масса новостей-
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П.Н. Сонолввъ

УИЛЬКЕСВАРЪ (Пѳнви*ьваві«). Видѣіь- , Гучкоаъ поигаем, чт* ванрісъ абъ, оъ атииъ вогіаеніеи, еон бы нрфссаранн и югв.мп#Д4 рмоіи № *хИЖденіем* доцы антрацнт® - угегьнкхъ кевеі нвъ , оібнаавін в»ннвк«і певнияовм сеітантаии на ш ін кіѳѳдрм и*глн быть нааначенн Х|д ІЩ Іп
враіняхъ южныхъ нредѣмаъ
явніи гамвнйсхь ідевіѳтаернть рабсчвхъ. : деіженъ бшь нмтавіенъ на ебеужденіо Пурншкевнчъ и Шиакввъ, а м вѣдь они/т Ѳв и д# Кригма> и ш и и м иенвжей’Нуеіѳпѳ ѳі сіѳ Ьеаиіё
ивишшаауя і, лѣтсмяъ » ■»-■««№ кі МіБЛЕНДЪ. На кмферевців віадѣіь-І Дуни въ ввді веібаго заквнвнріѳвіа вб« дегкѳ и*гутъ скамхься въ равпѳряясенія яіе хеипературы врн ясяеі п*г*ді вь вред
йліаммъ т
*нг
*цевъ кінеияаугвіьныхъ кіпеі н приораб*-|нв «гншѳнію кь реіигіівнсі еввіетн нужне пваѳдь Вяяаяеровъ я Сііівберговь. Бодь- яеі нвлеві^Рвеш. Мнінерѳживаеиь хсльк*
Кряпнвкая ул., ооб. д-, № 3. Твя. Мг 900 ВНУТРЕННІЯ, 8Я9Ц. ЖЕЛУДОЧНО-КИШБЧ
Коимаилмоввхаи уич МІ 4?, ядммп» ^чнхъ нрегндѳнп нріфѳввіѳнальнаго свюваіпвоттпать ісібеанв бережне. Ораторъ гвяв шія яренія внвнваетъ вѳярѳсъ е подг*т*в- к«ввеняое вдіяніе *т*г* иаксииуиа, комрве
НЫЯ N д-ьтскія БОЛМНИ.
Гигіена кожи лица, шеи, рукъ,
камтвмаавам пияиэта.
ааявніъ, чм въ сіучаѣ невняоіненія тре ■ сѳвідъ прѳхивъ дѳправки Каненвхагв, но кѣ народянхъ учятедей. Шаишевь пред знражаетвя въ миь, чт* .к*нтияенмльнне
Лѣченів рязяообравнымн фнзичесжнмн Прівмъ «жвхнюжо отъ 9—11 и 5—1 ѵав
бвваніі рабічвхъ, въ 1 аяріія нвваг» етн- саиыиъ гврячяяъ »брав»иъ явддѳринметъ яагаеть мніняхь яародянхъ учямхѳй учя- віхры, дующіе изь-нѳдъ анмцямѳна, уснметодамв: электричвствомъ водой, свѣд о к т ОР ъ
8АИКАНІБ м др. НБДОСТАТВИ РЪЧИ
тедьяицаии, хахь неяіе^ >аняиающ*нявяіл1!ваюаъ'нфтане 8#и#0в8ви ИрИ ебщѳі хен
яя начнется аабавмвха въ хаиениоугвіь- вяесенное н«жеіаніе.
томъ, вябрвціониымъ, пневматнческнмъ э* 4—5. Царнцын. уя» мвжду.Ияъинвз. а
гіассажемъ янца, гояовы н тѣла. Ручной
«««. х, 14*. тівявѣФнъ 690.
47
Воратинскій , напіияная, чхо при на- ревѳлющвняѳі првпагандоі. Но депухжту 1 вНція сухві хѳрвшеі' я*г*дн
|нмаъ руднккахъ оъ учаотіеиъ пмнииіона
массажъ лица но мегоду нрофессоровъ
смящеиъ пѳдѳженіи всі дица, камрннъ Новнцкену н учяіельняцн кажутся влеиен 1
ІК
л
і рабічвхъ.
Заблудовскгго, Лангера, Леруа.
сівіеть
не пмвмяеть, уямсребляхь ѳружіе, миъ *насиыиь, оні мдьк* н нѳчтаіиъ,
ш
« V * І І .*
і 10?д0нъ- * - Ч « * В т » , р . «
Вапорвзацін, электрннескія, свѣтсвын
н»двергаюмя
пресдід»ваніяиъ, ухазнваеть, хавь-бн хмявть на хурон. Шаишева пѳд-|
ежвдиввио,хромѣ воокресенШ.
Ияьин- >южеменъ втвергнуть прлвнтеіьвтвеннни
пашы для янца. Удкленіе морщннъ, прыщей, угрей, веенушеяъ, ожнрѣнія, сухо- новмя, хорошо отдѣяанныя, кругомъ съ іая, х. 43, прот. цнрха. Твя.N 803.639 і [ бяиь о иининаіьнві аарабвтніі піаті вна чм псударсп* не д*лжн* смдавать мяяхъ держхметь Пурншхевхчь. Ояъ мжѳ яредПодоженіѳ 14 августа
(ян, шехушенія хожн, храсноты носа, большими терраоами, иедаяехо отъ КуДО КТО РЪ
1ваіо беіызую сенеаці». Газетн наіагаюп, усдміі, яря яемрнхъ яаб*ръ мйсва и*- яочяхаехь учнхельняць, хѳхя бн уже яѳбородавокъ н волосъ съ лвца.
1881
года о мѣрахъ въ
миу,
чтѳ
ѳні
нвь
прярвжденяѳі
дюіви
къі
жетъ
вревратіться
въ
наборъ
на
вамргу.
мысиой поляны, блввъ трамвая, гориотая
«
л*»ш
* ѳдияетвѳннынъ вредствінъ снасені* п*
Запросъ
Души для укрѣплеиія мышцъ, грудноЯ зноровая мѣстность, кругомъ лѣсъ, *оохранѳнію государствѳнПрѳдмженіе Бѳраіннсхаг* яряниикется вѳеянѳну восдмію бѳліе сочувсхвеянѳ ох-|
В |н щ ^М Ш м П к
аіяенія ягіхеівя прннятіѳ праввтѳіьвтмнъ
объ
нлѣтки и возстановлеиія свѣжести лица, рошій вндъ, чистая родниковая вода. Уз ■
няго порядва и спокоб» І ж Ж і і і Л і і БРв йхенпрвиввевагв предкоиенія яабаетввщн- 110 яроіивъ 100, внхѳдѳиъ въ двери 100 яесухся вь пѳхѣшяннь. П« предліженію де
ВОЛОСОЛИЧЕНІЕ по сноообу Лассара. нать: Б. Горная, окояо Ннковьсхо#, д. Внутреннія іболѣзнн. Пріемъ еъ 11—1 ч. 'хівъ, вкаючѳніе въ бняіь шеети дунхмвъ прѳтивъ 104,
охраиахъ.
сівія, явлаясъ больнымъ
пухамвь
Исѣева
и
Нархѳм
сьівдь
внра
1363! и 4—5 Ч, Уг________________
М а п і с и г е (холя ногтвй).
*Наумова
жѣстомъ руссвой жизни,
жаехь
сѳчувсхвіе
и
бдагсдарнѳекь
°Еаевѳ
и
[
'
И
2
горнарабічнхъ
вліеіѣ
еъ
епреВрачебная гимнастика.
|бяивъ Нѣмецхой. Телефонъ 864.
Иацидевтъ во вреня рѣчи гр. А. ег» бевяѳщадяую ввйну сь ремлюцівяннми | служидо всѳгда предмѳтомъ оживлен— і дііѳннннн увів9іянн,вграждиощвии хѳоевіаI Все находнтся подъ наблюден. врача>|
нріфессѳраня н сіуденмия. Діерхяяиьіныхъ обсуждѳвій н въ Госуд. Дуиѣ,
А. Уварова.
і дііьцѳвъ *п прнтязаііі гірнврабечихъ прн
Пріемъ ежедневно оіъ 11—1 ч. и отъ'
Въ ввѳей рѣчн пѳ сніті
сннѳда Павловъ, равѳбндівшизь на референмга I и въ вечахм. Тысячі яримѣровъ хзъ
' нарушенш хвнтракта. Онаеіютвя, чт» ѳеін
5 дѳ 6 час.
I
- -----! во8обновилъ
ВОЗОбНОВНЯЪ П
пріемъ
рібМЪ П
по
О С
снфилису,
НфНЛНСУ, К
кожОЖ‘
' бннь нроідѳіъ небммпяиъ бмьшян гр. А. А. Уварѳвь, нежду нрѳчянъ, уяо- яісвмькххь ѳимяціѳнянхь гаветь м яе 1дѣятельвосхи админисхраціи служили
нымъ и
венерическнмъ болѣзнямъ.
болѣзиямъ. Отъ|
Ѵ ^П П ^
««
й венврэтвоммъ
От*
[ етвенъ, яиата і*рд*въ ег» нѳ нрвпустнт». нянулъ о «красхвенъ чернѳиь брюнехі», вірную, по егѳ сдоваиь, передачу его річяДлучшей мллюстраціѳй зой мысли, чтс
ш А О Д Ъ З а К Р в С и Х О М ; 5— 7 чяю. вен. Грошов, 81, (межд. Волск
Аі|шеротво я женовія бояЪзни
комрый сдідіхь ва гѳлѳмвавіенъ дунвкагѳ яохребівадь нхъ ивгнанія нвьвьівда. Пред-Ідѣйсхвіе нормаяьвыхъ захоновъ все
‘ Аяекс., третій д. втъ Вояьок.).
Ш
Ввіникнбтъ квквтнтуцівнныі крхзіеъ.
Пріемъ отъ 3 до 5 чао. вечера.
ЧИФУ, Мѣстныѳ хоявтін н кнтаівкѳѳ духюенсіва. Въ вм вреня чииѳвнивъ ѳв» дѳженіе ег* бнд* всхрічен* анид*дяененіаин,|большѳ н_ бодьшѳ захушѳвывается и
По срѳдамъ, субботамъ и праздникамъ
ІПРІЕМА НѢТЪ. Панхпатьевекая ^ . 7 меаду | *УпѳчевІвв «вѣти.н на иар*х*ді проѣхав бнхъ нѳручеяій яри «беръ-ярѳкурірі еннв- нѳ иредеідатель псс*вімваль вьізду вре-|на первый планъ выдвигяѳтся адми
П ріем ъ ѳжеДиввно с ъ 12—2 и 5—7 в еч <
Інисхративноѳ усмохрѣніѳ. Больше 30
яьяиохой уя., я. Фофаио.!ш*г* на игъ Таишмн я хвдаханвтмвалн да г. Териввцевь пѳсяішяѳ удалихся явъ даіь вмхь няцндѳнхь вабвеяію.
Вояьокой ш Ияьяиокой
И а ь в н о к а я . м еж д у Мооков. и П а р и ц , д . |
|
№ 10. Т вя вф о я ъ Л» ®»5.
|*бъ избаменін Чафу отъ міекъ, прнсут- минисхѳрсхоЗ дежи. Въ саиоиъ начаді рі- Посланіе къ старообряаца.ъ и р а с - И ” Россія уврамиеісимсинючивиьК л ю га ЭД 51* К А Б И Н Е Т Ъ у с о я р ш е и о т в . ■
и овѣйш им и жпжар&тамк по м ето д ѣ 8 А - ‘
нымъ псложеніеиъ, иохороѳ усаѣло
ствіѳ к«тірнхъ парынмваі* тіргвмю ш чн оберъ-ярѳхурѳра г. Терновцѳвъ ввѳвь
иольиниаиъ.
Г Р А Н И Ч Н Ы Х Ъ И Н С Т И Т У Т О В Ъ . В аповосоитахь особую асихологію. Еогда
Лѣтяіе сяды.
иеявиіея
въ
л«жі,
и
квгда
В.
В.
Сабіерь
выаваяс
відіріжаніе
нрипассаъ.
рвзація, душъ, овѣтовыя ванны. Гигівна!
І О В Ц І А І І Ь Я О :
Вь васіданіи синвда архіепнскопь
въ Государствеиной Думѣ обсуждался
Открылись лѣтніѳ сады,
вхявияь, чт* инктѳ м гѳлвсвваніеиъ смкожи, возстановленіо свѣжести и Урпгго- СИФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕСКІЯ, НОЖНЫЯІ Пріютъ для житѳлей столнчныхъ...
хннекіі Аямніі «зяахеиядь чденввь сяяѳ- воаросъ о хяжѳлемъ положѳеіи Росщеанияовь не сдідяхь, г. Теряовцевъ пря
сти мышцъ яида. Гримировка. Полное фышшя н бояѣ8НИ ВОлосъ) МОЧЕПОЛО- Тамъ прияояшлн воѣ труды,
общѳиъ еиіхі ввей Дуин бяагвдарн* кх- да еь раврабімняниьиь и пмланіень хь | сіи, подчинениой исвлючихедьныиъ
уоовер. Форм^ УД««®ѳ морщ^ УгРе«, _БЫД н ПОЛОВЫЯ разотройвтва. Оовѣ
Чтобы рядъ намъ зрѣлищъ дать отіичрасхмьннхань н емрѳѳбрядцамъ. Вь на- ооложеніямъ, саіо правительсхво ус(<У. Р.»).
ныхъ...
Ц щ . валъ.
і і ШСЪ^
о н ъъ ^з а воя,, унич.'
м очвиспуск.
к а н а л а вибращ
и п у зыоии
р я.
л« іипц Іа .%В ЕЖ
С НуУіШ
ЕКЬ. У
У хход
унич. Я'вні®
Во^ в вд
ы ая ек тр н400тжя.
схѳящіі
иоиенхь, яѳ инінію архіепнбя*па,| хажм ховарища минисхра ввутренТамъ .номеровъ* разанчныхъ тьму
дерхоти, уходъ за ногтями.
1087,
Эявктро-овѣтов. ваниы, оиній Антрѳаренеръ прнпасъ на лѣто..
ер^дя
ехармбрядчевтва
набдюдаехея еняьная й
дѣлъ Еурлова призвало, что ис
5. ПІТІі^ѴРГСКАЯ БИРЖА.
датданіе 8 ео марта.
Но что тамъ лучшѳ, не пойму:—
равруха-—раврушеніе иѳдодннь похвдініеи*1ключиѳльвыя аоложваія В!)Ияосяхъ
8
марта.
ДОЕТОРЪ
Воинскій
уставъ.
І Прівмъ отъ 8—12%. у^ и отъ®4—8 ч. в Иокуоство оцены нль буфета?
Съ госуяаротвеиными фоидами устой- дѳбрнхъ ехарнхъ уемевъ н етарагѳ увла ІРоссіи серьѳзныа вредъ. <Я готовъ
Предеідахеіьвтвуѳтъ Вмхонвкіі. Въ за чиво;
Предъ оценой пуото, хоть поетъ
частиыя и ипотечиыя въ дальиѣйРоманоъ цыганскій хоръ прнлично..
крнмяъ завіцнін ірідмяиѳтвя «бвуждѳяіѳ шѳмъ повышѳніи; съ двиіеидными твѳр- да, х. е. веѳгѳ х*го, чінь раяьше бшн I согласихься съ *ѣиъ мнѣніемъ. вохо162 Н&родъ же весь въ буфеті пьетъ
Телеф. М 580.
до. оживлѳнно. къ концу съ отдѣльными хріяки и охіичадяеь ехармбрядчѳекія и |р 0Ѳ было выскаіано вдѣсь деаутатонъ
Коньякъ шуотовскій, овеэхотличиыйі гстамв 44 увхава о минск*і півнннкти, тише;
БОЛЪЗНИ інутроннихъ оргаиовъ (опѳ-|
ивъ выигрышиыхъ въ спреоѣ по рабкоіьничьн ееньн. Вее вхо даехь я«в»ді | Шндловскииъ о несовѳршѳнствѣ ис1661 | увтанавіявающѳі хатегврію дяцъ, *емб* повышеннымъ
ціально ЛЕГКИХЪ н СЕРДЦА) * в«не-|
архіепиехопу Анхвнію гдідахь дѳвѳдьнѳ не-8кпючитѳльннхъ Положѳшй,--свазалъ
второй и трѳтій.
Д
О
К
Т
О
Р
Ъ
ьждаяиыхъ *тъ н*виняоетн.
ричвскія. Пріѳмъ отъ 4 до 5 ч*«. вечера
Ч«хъ иа Лоидоиъотхр. рмша
94, 87 ѳжнданныі внвѳдь: единсхвениниь нохѳ ( Курловъ.—Онъ увазывазъ, что исежедневно. Грошввая уя., д. М 5, бяизъ
| Вишневскій, внвкмнзаясь нрвтявъ *е- » . Берхияъ .
. ,
4$ 36 дінь ивь еевдавшагѳся для ехврообрядцем
АяекоандровСЁОй9371
^вебождѳвія втъ мѳхнеі еіужбн учитѳіеі •
. Парижъ .
87 59 и раевмьнивввь пѳлѳженія явдяѳхся *бь ключнхельныя положенш развращаютъ не тольво оравительство, но раз*начиьннхъ учяянщъ, ямагаѳп, чм ѳвіи 4 ироц. Гооударот. рента 1814 ш. 897/*
ДОКТОРЪ
СПЕЦІАДЬНО: авиемчвекія, скфилисъ, і.ио$ нроц. ви. заамъ 190$ .г. I вжи. 1(№і/і едняѳяіе ихь вь прммдмянни въ виді вращаюхъ и васелѳніе. Да, господа,
^чавть
учитѳіѳі,
прБвваншхъ
на
веѳнную
пммімі, нмов. рвастр. ■ кожиыі (еыя„ 1908 г, Ш вня.
1С8і/і единмірія.
(От% наш ш ъ корреспондвнтоеъ). Іеяужбу, нѳ в«8вратитвя къ испинѳяію обя- 5 ироц, .
»то Бѳчальная, хяжѳлая жроническаа
иыя и бояіз. аояссъ), Уретро-цмстосксироц. Рово. . 1901 V.
»0Гі/,
Авмрь
ниданія
равбяраехъ
кажднй
ивт
Іболѣзнь,
но чго-же дѣлахь, вогда ря
пія. водо-$яектро-яічеиіе н вибраціом4
ироц.
виут..
190ЯВІД
Ші/.
ПЕТЕРБУРГЪ. Начальнввъ г іа * - ! 88*н*И0®; 8Т« 6УДЖ
*Учше»
ии
кый масоажъ.
4*/Ипроц.
Ров«.
в
1909
і.
10О
»/4
вмреобрядчеввихь
хмвѳвь
вь
ѳхіільнввтн.ідомъ
съ
нею
ехоихъ болѣзнь другая,
іваго упрявдешя во дѣлямъ печатВ}61 Уеа6имъ аічінятъ узительняцн.
I ЛРІЕМЪ БОДЬНЫХЪ: оъ 9-10»/* ут. и оъ
5 ігроц. 8мг*. л. Го«. Д»&Рнья*тю
и
о
ю
і»
|
Карлш
мъ
внвкмниаѳтвя
м
евмбмцѳОнь
гѳвѳрихь
*
емрмбрядцахъ
бігл*п*пов<
Ісмѳртельная—смута».
(Рѣчь, произяе6, юомотентъ профеооора Нейооера. з до 71/» ч. ввчера; женщннъ, осмотръ
вем. В.
99*1* цахь,ехар*обряіціхь-беін*н*вцевьнх. д.нна|сѳнная 25 фѳвраля 1909 г. Офиціальн.
Вельгарцъ назначввтся сенаторонъ.
“■ніе «ть н#вннаовтн ввящѳннівіужнтѳіѳй 5 иро®.
хормияицъ и присяуги оъ 12 до 1ч. д.
еяЕЦіа.іьие:
Свищ. Крмтьяиокаі'.»
*бя*ваніи п*і9жѳяій церввей прав*сдавн*й и схѳногр. охчеіъ 1909 г., часхь 2-я,
ПрофессорскІЙ судъ оправдалъ 28 еіарівірядчесвихъ ебщяяъ и нретивъ пшраиСЯФИЛЙСЪ, ЗЕЙЕРИЧЕСЯІЯ, ^ИОКИЫЯ (омвI- Б.-Казачъяс д. № 27, ЧорномашеицеПооаѵ. 8.
*0С
вой,
йяш%
Аявкоаидр.
Теявф.
М
552.
450V» стар*ѳбрядческ»й дѳхавнваеть мвнѳжнавхь схр, 2369).
н«м и Юлізин мяооъ); ивЧЕиадоіЫі и
{студентовъ, обввнявшвхся 8* учаотіе КИ Канѳивхаго. нап*«гииая, чм защнта втѳ- 4 ироц. 1 ВИ. вшпгр. *. 1834 9
5 щю% п .
„
. іт у .
ібі
ТУТЪ-Ж Е
ПОДМЫЯ РМСТРОЙСТКА. Ооніяівиів моив'
ѳбгеднненія и нрявываетъ схароѳбрядцѳвь
Съ того времени оанако разрѣІвъ послѣдней сходкѣ въ унвверси-і,ес®в* е8ТЬ свящѳнн&я вбяваннізть х и ц ш 5 ироц. Ш Дворяиок. .
І34'/« забыхь рщврн-и вернухьвя вь х*ио правѳс
ивиуск. каиаиа и вуонря.
шѳвіе
воороса нз подвинулось ни ва
Ітет*
■
гріжданниа.
44$
ироц.
зак
л.Гос.
Двор.
&
вм-И.
85*
*
Лѣіеше яучаим 'Реитгеиа и іаарце1
‘
і Лашкарввъ внекмнвается щинивъ пе «V* ироц. Ряв.-Ур. ж. д.
94*/* іавней ц«рвви. Чіенн винѳда, ѳбніиявшись шагъ впѳрѳдъ. Мало хого, вавъ видвииъ овітвиъ;бавІв. воии н воиоъ, ъъ юд©-*я#*тро-лѣч. отдѣж. джя иржжод.
Маыаковъ волучаетъ за защ вту*Ераваи Каиенвкагв, ечигая, чм ярянитіе 4'■/• ироц. обя. СПБ. Горох
аяініянн к* эхоиу ввпрѳву, впмні одібрн- но изъ ря»смотрѣнн8го въ послѣдТ*іи амввмг* иммиміа (д^рсеивмя). »ві б о ш . № шоттш, жромлтя по
5 Кредит. Общ.
89V* дн мвданіѳ архіеннвхвна Анмнія.
іиваліонера
Тагіева,
обввняющагося-ея
явялоеь
бн
умкенеяіѳнъ
антянніитанѳмъ васѣдавім Госуд. Думы заороеа,
$®
»одіш
фсяііиѵ.
еифмлйеу,
шочѳюлоіыааъ
5V* яроц. шгі. яжатж В«со р.«
яидм ім п уп и п ц яи*$ащ. шм&жл» ,
Свое пібданіе врхіѳнивмнь Антіній пя дѣйствіе исвлючихельныхъ иоложѳній
Івъ встязанів инженера Бебутоіа, рнвиа. Првгрѳсвивтн, нреднгающіѳ такія
рятр.) §з бэлідекшъ кж® (сыкй.
Тавр. 8*м. й.
85*/<
Щ ітъ 8—ШДИ. Г 5—8; каші 4™б кяя.
й йл* вшіевъ)
сахь ва хѳченіѳ недііи въ Тріицѳ-Сергіѳввііфавіичѳски расаросхранѳно и на тѣ
ЧШІ З'илсж«в.
По воскроои. ди. 10—12.
1 0 0 ТЫСЯЧЪ руб.
«нвяравкя, нѳ ділжны мбнміь, чі* нрв 1/> ирои, І Ш ЖШ
і«№ 8,
88‘/* иувхнвв. Ену нвиігадъ архинандрзхь Пѳча-Іиѣсхности, воторыя вовсе не объявлѳГ90ЯІ0В&Я ТЩ
*_ N1 45,
1
'
' грѳссъ вюнвиеаъ гишь шо иреня нира
ирощ, закя, яятзе Дои«н«
Объедвненіе прогреооиотовъ
^вомрый я*ддержкваехся вмруженинии ар 4‘/«
ПрІСИЪ ИриХ. боя. ОЪ 10^/3 ут. Д0 1'іЧ.;
« п І5«м, 3.
84% «всвѳі даврн е. Внхміі. На-дняхь втііны на исхлючихельноиъ положенін.
нвбданіе будеть еиубхихѳван». (<Р' Сд,»)| Доложѳзный въ Думѣ ваоросъ, об
Пѳжѳіаищіѳ вяужнхь дмжнн пікн 4і/« проц. закл. листы Кіевск.
водояічеиіе—оъ 9 у, до 7 веч.
ВЪ’
Образоваіась
Дяя стаціоиарныхъ бояьн. отд. и общ.
85'/*
■„ ПЕТЕРБУРГЪ.
й .
. н т рідину тя підзежать втвѣісівенн*- Зѳм. В.
Институтъ старостъ на завоаахъ. |р®щая вніманіе на тольво-чхо увазан
шшаты. Снфиянтихи отдільио. Пож(Петербургѣ центральная оргаквзавдя ^
всеі' 6ірош, я 8аж*на.
5і/а проц, захл. лнсты Мооков.
. іныя нарушенія, вмѣстѣ съ тѣмъ вовиый паисіонъ.
Зѳм. Б.
87*/*
Спец. иочепояовыя болѣзни.
свявн
бъ
иѳеаіднимь
внвтуиеніеиь
| буждаѳхъ и основной юридичесвів во|
ДДЯ
объедввенія
на
предстоящвхъ
вы;
Штгаревъ
пмагаетъ,
чм
неіьяя
нвъ'
Яедоліквйица нвояир. отъ оифи*
41/, яроц.захя. С»яиотм*Ниж.(Всѣ нов. методы язояѣд. и лѣченія, осрабѳчихь на ннѳгнхь пѳхѳрбургсввхь мво і щосг: ножно.ли Считахь продленіѳ
борахъ
въ
4-Ю
Госуд.
Думу
проза
небмьшіі
прстя
іишинхъ
емдатъ
лнлит.
Душъ
Шарко
больш.
давяен.
мар.
В«м.
В.
854*
вѣщ. канаяа, пузыря электр , микросхоп.
дахь нѳиѳмду вівемнѳвхенія, еѳглавнѳ ѳа І ПолоХевш 14 авгусха 1881 г. въ вонзслѣдов. мочи и выдѣл., полов беясиліе), дяя лѣч. пояовой и общой неврастегресснвныхъ элементовъ. Во главѣ ШВІЬ ШК*“ І У,втеаей- Оіращмсь въ яо- 4і/< проц. зак. листы Полтав.
Зем. Б.
85*/« н*яу 1903 года, няехихута внбѳрннхь вм.-Іря, иѣ уаравлѳнія авхомъ вакономѣр
КОЖИ (ВОЛОС), ВЕНГР. й СИФИЛИСЪ. Эяе- иіи, оірныя н др. яѣчебныя вагаш.
4і/. проц. зак листы Тульок.
вновь образовавшейся органязаціина.
2 3 К 2 т
р»ехь нѳхербургбхеѳ Общесяѳ^ фабрнхан-|иымъ? Подаисавшів думскій 8&ар0(Гъ
ктролѣчевіе горяч. возц. Пріютокая, уг. Эявктрояічс4иос отдѣя. нмѣвтъ ВОІ
Зѳм, Б.
86*/, товь н ммдчимві, квкь иеррдіюхь, р а-|чдѳны рі Шаютъ зхохъ
Арнянской, д. № 29, Ржехнна. Пріемъ съ ьиды ^вяектричеотва,
Х0ДЯТСЯ
думскіе
прогрессисты.
|
велѣнія
вовѣвхи
воіунаюзъ
въ
хевфінкіъ
воаросъ оіри4V» проц. закл. листы Харгов8—12 и съ 4—8. Женщнны отдѣльно оъ Въ лѣчебницѣ прнмѣняется уретроск- Зѳм.
86 весладе въ нредпріяхія, входящія вь ѳгѳ цітѳльно. Падо вамѣхить, чхо въ хаДІЛ 0 Гвлолобова.
> Свврѳиенвві гвсудареівеняесрю, кемрая
2—4 час.
1491 циотоокопія, катетеризація мочеточииковъ, вибраціониый масоажъ, оуховоставь, ввѳбні цирхулярь, квторннь віа вомъ же смыслѣ онъ былъхравтованъ
275
‘ ѳщѳ дмек* вмяіъ етъ веіичаишнхъ ваві Кивкааъ и Мерзурій
вовдуппшя ванны.
О 2Г і “0 Р Ъ
Сьмолетъ*
460
дідьцань вамдовь преддагаехея ввѣни иѣ въ Думѣ еще въ 1909 г. Тогда, прн
Поданная чіеномъ Госуд. Дуиы:тевъ Ірисм. Пріеин, реквиендуеинѳ Лашха Акц.
Страх- Общ Россія
770
Голобовымъ жалоба мяіястру юстя- (реинні въ отн*шенін сехіанмвъ, яедввмйснѣхы мннистѳрств&
Московско-Казанской ж. д.
532 раин прѳхнвоіѣівтвовахь организацівнянн» разсмотрѣвіи
Мосх-Кіево-Вороиеж. ж. д.
965 пвпыткань рабочихь. Иябхитуть схаресхь внутреннмхъ дѣяъ, овтябристъ ГодП т ій п ій л ы т й арнмѣнонів понхи.
ців,
въ
которой
онъ
ходатайствовал».
"нн
гмударвіяеянві
віавтн.
и і№ Ц Щ Д і» м ѵ чѳокихъ методовъ
вь етонь цчрхудярі сравниваехея еь <ев- невъ раввилъ подробныя соображенія,
Мосх-Виндаво Рыбии- ж- д
178
оо ппнялечееіи
яепѵтатояъ къ
къ от-^
ж евъ прнінвціъ
Дуиу яеі
лѣченія прн иврвныхъ заболѣваніяхъ,
Ростовско-Владикав, ж. д.
297
віхіиь рабочихь дѳнухаховь» и харавхе почѳму Положѳніе 14 авгусха 1881г.
привлеченш и депутатовъ
от Н Я І^ю
Ь И 0 И |р8 В Е И
«свебвждеши
алхоголизмѣ, олабости воли, порочныхі»
Юго Восточной ж. д.
266
рвѳуетбя,
вавь <ѳрганнмція хииа вбвобѳ- нѳ можехъ быть продолжаемо въ повѣтственности
за
клевету,
отклонена
'
вть
вэенноі
сіужбн,
напіиииая,
чтв
Р*оАэовзко-Донск. Комм б
615
накяонноотяхъ и прзмычкахъ. Пріемъ
отъ 10—12 ч. дшя и отъ 6—7 ч. вечера
Волжоко-Камск. Комм* б.
1025 двхельпаге неріѳда», вхавящая вмѳі цідію |рядкѣ уВравленія. Онъ довазывалъ
П0 Заключенію совѣта мвнистровъ. . сія хѳеерь бміѳ чіиъ хогда
лхбо нуж
Русск. дли внѣшя. торг. б.
403,/2 прѳпаганду среди рабѳчнхь явдиіичевкт чхо съ обвародованіѳмъ 23 аорѣля
Введвнохая, дМ 22. Тея. 201.
4 ОтціаА.І$ъм*«. мочтол., втврич
Русск.-Агі»тскаго б.
288
Пшіожеаіе въ М«ед»-.и.
и вѳцімьннхь ндеі.
1906 г. Основныхъ Закою въ, воход в 1 2 ч . д н я н в » 4 д » 7 ч и вечв'
Русск. Торг.-Промышл. бл.
368
З У Б І Г - д й й ш і каіпкетъ 0Р»«и 9Ввяміая,
рыѳ усханавливаюхъ, чхо никакой эаПортфель сен. Гарииа.
Изъ Софін телеграфвруютъ, что^ Пеяравка хадѳ вбъ ввмбвждѳнія вта
Сибирокаго Торг. б
685
М
ю
Вімсцкві,
дэта
и лабораторія искусств. аубовъ'
СІІБ Мѳ8дуи*рэди б
54?
конъ т можѳхъ иолучить дѣйствія,
С га р в в а . Ы яѣ-іщ ш %
Ш мянистръ иностранныхъ дѣлъ Оазо- 3в*еян«і вяужбы сиящоннсслужитеіей
“ Учѳтно-«оуди. б
544Ѵ* I Два^дяявнагадь бѳнахорь Н. П. Гарияь ве еслн онъ не получилъ одобренія Гос.
вреня веівдкн вь Цірсхѳе Сѳдѳ еь декіа
Бахинок. Неф Общ.
4^5
новъ заявилъ
за я в м ъ иахоляшиися
въ Пе-і
Рв,бРа
н сеиа,,тсвв**
і дс ож к я т і оі і7э Т» ~» “ . * . “ новъ
находящиися въ
ие . С
ЕНЖЪ до8,в в иН1д ириияишеи
120
1 і І І к іІ І іи В .1 I м маолеиникова
Каоіійскаго Т-ва
1520 дѳнь мбыдь на яммчяхі ѳіинь изь нѳрх Думн и Совѣта, Доложеніе 14-го
Щ Г Р Й Н К І^ Р Г
ТеРбУРгѣ представителямъ македон- ю о. Повравха Каиенехагв отхлеяяется 135
№ 4».
азгуста 1881 года похеряло сзою сиМаиташевъ
88
іиерація., ■ в■ Ѵ к В■ Г■ пягюимнв-иия
& Іской органязаціи, что настоящій мо-<прбіяяъ 88. Охкмняится также яр*чія пе- Пан, бр. Нобель Т-ва
ІЮСО фѳіеі сь важнып дѳкуненмни.
ш ш м ш ж м шш Ш
Пренаввдямя всѳввзивяшня зубння енерацін.
о ю иогло-бы быть ввѳдѳно
Въ нѳдицію явидся нввмчнхь и девм- яу;
Ахцін .
.
.
555
За нехувствв нагряждѳнъ змвмі иедаяъю.
зрѳменно
въ мѳждудумсіій періодъ
ментъ неудобенъ для выступленій- *праввя.
видь вь нѳднѳі сѳхраннѳсти порхфедь и
Брянск рѳльо. з'/К.
185
I Предвідашьвтвунщіі ібращаеіея к* Ккц.
Пріѳиъ: еъ 9 час. дв 2 час. я *къ
тольво
въ
порядвѣ 87 статьи, но и
в * ** <Скеи. сстрыХ и хрсиическ. трккверъ, лѣчви. съ»п
, Гартмаиъ.
802
веі нахвдившіявя вь нень бунагн,
ДЬяо ьеилиса.
. чхеиахъ Дуин въ еіідующииъ: «Пря раз
7 веч.
653 жсяіе кмалв, шаккръ, веловсе іеаснлі* мі-|
, Никополь Маріупольск, общ 209
въ хомъ случ&ѣ правиіельство обяІрацісккыі массажъ, йлѣаиь вредст.
, Привилег. няк*и*яьсхія
2С9
Волго-Доиской ваиалъ.
зано было явесЕИ Положеніѳ въ ваЕіевъ. Оудъ отказалъ защитѣ по /м,#*Р*жіи ШТЬШ. 44 аденн ДУН“
Я ________ I I Я Н ____________ >в*і *мм ммтр, енмІИ свѣть (хожи. бол.)»
, Путиловск. >ав, *
160
п , , * ' . __
іія ія в * ітнішені» друг® хъ
другу мхіі!
чествѣ законоороевха на разсмотрѣПри
нинивхерстві
вутеі
ембщенія
ѳбра
, Сормовск. .
152
дѣлу Бейлиса въ вызовѣ экспертовъ- ВЫраженія и ѣ% хакоиъ хояячѳвтаі, чтс,
ніе Госуд. Думы. Годневъ прм зхомъ
вѳване
ѳвоіѳѳ
иеждувідонвхвенное
сівіща,
Таганрогск.
металл.
Общ
280
1
Ц0 |вдііаешь гдіі&іь 81КІЧДВІІ*
, Фениксъ змв,
285
Алеис. и| бОГОСЛОВОВЪ^ И00 ВЪ ОбВИНИТбЛЬНОМЪ |
ніѳ дая рмвнехрінія хѳдахаіетм хн. Щѳр- ссылался на слѣдующеѳ: въ 1905 г.
, Россійск. эолотоиромышл.
208і/* бамва н прив. нвв. Лыжнна е предѳбіав минисхръ внуірѳннихъ дѣлъ входилъ
XI *
Смвціяяьио мрівмъ ио бояѣяяяиъ яеиори ••яъсіц иа ираси. стороиѣ.
39 актѣ по дѣду Бейлиса не упоми- \ Сввбіда смва—веіивое бмгв, яе въ —
рввяувдан
унячмжаехся
расвущенність»
и
-------- —— — —------------- чмиииъ, сифидму и иомиыиъ.
|
наетея о ритуальномъ убійствѣдевін врава яа вѳвружѳвіе и вквндммцію съ оредставленіемъ черезъ комитеіъ
Дневкыя телеграммы, Госуд Ду- Водго Дѳнвкаг* канаіа иежіу Царнцмнінь в министровъ къ Государю Пмнерахору
іНвехью слева. (Руквшгезхаяія сііза и въ
8—10 ч. утра и &-8 ч. в. Дд& я&мъ 4—5.)
Д ОI Т0 р Ъ
. ценхрі). Я и*х*ркііше просиіъ-бн яоиічь иа и Совѣтъ и Торг хр, - 5 отр Еаяачіиь, приблнвяхеіьная вминівхь се сь хошайсхвомъ о продленіи дій
9 11 У*М м м Т
.
|
№. А . Б ^ Л О З Ъ
(Петерб. Іел. Агентетва).
[ июяхь Я8і> нашег* яехсякана підібння
еруженія ваквмгв евреділена вь рмнѣрііотіія Положенія 14 авгусіа 1881 г
ЗУБНОИ ВРАЧЪ
'
П ЕТК
РБУ
РГЪ
.
Ш
ю
ш
н
,
р
,
■
«
?
«
«
!
.
.
охвло
ЬО нидд, руб. Предпрнняиахедн хе на іри года, но коиітеіъ министровъ
ЕТЕРБУ
Послаииикъ
дамйехвуюхъ ѳ прѳдѳвхавденіи инь кѳи аодагалъ, чю дѣйствіе О8наченнаго
, чами Реитгеиа золчаики, рака, бодѣ8ней|дворѣ хороди Румыніи гофь.еистеръ
На *чѳреди яіжеіааіе Воратинскаго :
цѳббіи на 99 діть еь прамнь внвупа ка Положѳнія можетъ быть вродлено
вояооъ, прыщей, вкземы и др. оыпей; то-|Гивсъ назначенъ посломъ при сулха-( Прндаиія гааченіе віярееу в співвбѣ ехбнСпѳціальное удаленіѳ зубовъ /безъ болк)
наіа вь казну черѳзь 30 літь еь вткрн <во всявомъ случаѣ на срокъ не боI н*- Па его мѣсіо иазначенъ с о в ѣ т - \„ і* ввянеявй поиянніеті
С ъѣздъ объѳанненныхъ дворянъ тія ванада ддя еудѳхѳдехва.
(<Р. В.») лѣѳ одного года». Такъ какъ послѣ
.оЖ ом ъ
посольства въВеріинѣ ШебекоЛадіежащиии къ ваквноиъ дмволеннниъ
этого
асслѣдовало
опубликованіе
др. Нѣмѳцкая ул., м. Ал*хоандровохой и Свѣтолѣчеиіе, влектриващя, вябраціои-1 ПЕТЕРВУРІЪ. Сѳнахъ оетавндь бевъ ие- хрясііаявккиъ сѳкмиъ, віреучѳніе квхх*
Сьівдъ пѳсіаяѳвиль еасхаііяіь ваивовь
Преастоящаи погоаа.
Оснозныхъ
Законовъ,
то очѳвндно,
Вольской, д. N 21, 8-й домъ отъ Алек-1
въ 8—іО»/я. съ 3—8 1ежѣдвтаіЯ; хассаціѳяную жялібу Нимлая Ме- в&явещаехъ упмребіять вружіѳ дія првіи учебянхь пѳвабіі и кянгь, кѳмрня вдідоГ. Грибѳідвиь вь <Нѳвѳмь Врѳнѳни» і чхо въ дальнѣбшемъ Положеніе могрмвва,
нряг*в*рѳниаг*
имховсвіі
пяагмі
?ія
крюн,
Дуиа
выражаетъ
иіжѳіаніе.
веч. Й
815
‘
меж
°д1у
ВоІі,1хойК
О
в
Н
С
^
:
|Р«М
І,
пригов.рениап
и.сковскіб
^наіімй
|
тія
вр,
8И
г
Ятиа
иыоажаехъ
иіжеланіе,
чм.
вадо-бы
рек*иенд«мхь
нарѳду.
Затіиь
спе15 тинс®., д.
йльдо воспріять силу не иначе, кахъ »ъ
виисой.
1000! на г*дъ хрѣяѳохн вв книгу «Звѣднмя (ц правнхѳльсхввиъ бшъ рмрабеханъ в*- ціаіьная ксиисвія прелѳжнха сьѣвду вн даеть елідующее нредвхаѳаніе:
_ _ _ _ _ _ _
Сь
увхьевъ
Оби
н
Еяивея
вхедихь
быех-|
усхановленномъ новыни законанн иоПівниэ.
>прсвъ е нврядкі етбнванія мвнсмі невин бревххь ивъ хурса вакѳневѣдівія вь среді
нвхь учебннхь мввденіяхь все, чх» ка рѳ увиінванщіівя ходѳдннй барѳкѳхриче рядЕѣ. Эюго однако иссолиено нѳ
ЛПІІТРПЪ. К
Т А Ѵ ( \ М і и і « 9 ПЕТЕРБУРГЪ. Сенаіъ вохавиіъ бевъ н*-. *-И
естя мначеяянин вншѳ лицаии.
М и п ііір в
».
I Я У О ІЯ П П В* Іслідсівіі хавваці*няую жмобу яредвмви-'*%Предвідатель хіннввін *бвронн княаь ваехся пѳіихичѳввихь ученіі, яѳ вяжвь Ух- ввій наквниуиь, ксмрнй угрежаеп ирвй- было, н Положѳніѳ ѲЖѲГОДНО возоб:
2и» ^ ^ ^ ъ’т т * ^ ^ ™ ™ в™?.овы*' ко®и |хеля фирин сПверѳдіихъ» Гврбунвва, при- Шаховской увяшхаиз., чте хіняевія »х- хѳиевіі ечвмеіь нужшнь не хідьхѳ пѳли хн черезь звю Росвію сь весмка на за- «овлзяось въ йорядкѣ уоравленія.
н волооъ. Лѣч. злѳктрич. гѳморроя а бо- | ГоВ*реянагв иесхввсхві судебнві и н а м і на | невлаеь къ воібужденнвиу ввпрвсу въ нол хнчеевія учеяія вь хурсі вакѳнібѣдінія надь. 9м вывоветь сильноѳ ѳххаждѳніе на| Еъ каяоиу резульіату приведехъ
гіОЛѢЗНи внутоеинихъ органэвъ (оце- лѣзи.
проотаты, вибрац. маооажъ, горяч.
ціяльно ЛБГКИХЪ и СЕРДЦА) и вене- воздухомъ, половое безсиліе. Отъ 8—12 и гідъ хрініехн ва нвдаяіе книгн Тмемг*' иыи ВИИиаяіеиъ, н* пря «бвужденіи уд* вехранвхь, ио даже учредихь нря уннвервя- югі-вісмвѣ Рвссіи, сь буряни В«в!«ЧННП «несѳнный вааросъ—свазать довольрическія. Пріемъ отъ 4 до 5 чао. вечера 4—3, женщинъ отъ 12—1. Цармцыиск- (Еругъ Чіенія».
віепорилмь мямеяіеиъ. чмбн праввтеіь хехі саеціадьную кафѳіру дзя ивученія ев рунбівь на Еавпійехонь н»рі, наетепеняое ао хрудно. Вѣроятно, онъ послужитъ
ежедневно. Грошовая ул., д. № 5, блнзъ уг. Вольокой, д. Малышева, ходъ съ Ца
рейвхва. Дворянянь Еиедввехіі ѳхѳхнс бн хередвиженіе и»д»биыхь-же уехівій ног»ды| эоводомъ для цѣлаго ряда выступлесхм приехупиіо къ ег* рмрабсхвѣ
Аяехсандровокой.
1470 рипыиской, Телеф. 1018.
807

1 1. і І І Я І р й .

Е. а . м и р к е в и ч ъ ,

Р 1 Е. Іи ш

ІІГІП

и, п.

Н Е Д ІѢ Д К О В Ъ

Саратовъ, 9 МАРТА,

С. Б.

ДОЕТ|ОРЪ
Е. А. Похвалвнсиій

,А. Иа Анненбергъ.

ВРАЧЪ

'

ФОНИНД-ЙРГУНОВА.

ДОКТОРЪ

С. Г. СЕРИ АНЪ

Гщ ирш »

в. В. КРАСН0ВЪ ^ ™ " “ '“ ”'“““
Г. В, УШ НСКІЙ,

п. е. унякель,

Вечернія телеграммы.

ЛѢЧЕБНИЦА

«*•“•«? Д-ра Г. В. Ужакскаге.

Д-ръ И, А. Няріпвльскій

I. В- ВЯЗЕМСКІЙ

Декторь мвдимиы

II. Ю, Ивртвксъ.

р ВЕЙНБЕРГЬ *гв«‘“»“ дй

К
) Сяціалъхо дічіхібшфшсі

» ? !

0,

И о с д ііх я я яо чяа.

М е. ГРЙНБЕРГЬ.

ЕВВВЯХ

"БмЯП ЗЯ2Г“йЙ^^

В. В. К Р А С Н О В Ъ .

хивь Ввлгв-Дінекаге канада вь втѳнь нівхі
Фииансовая стврѳна прѳехн риеуеівя п
воетавленъ ирѳекхъ хахѳгѳ канма, прн-; іельехмнъ е ирнвяаиія сегдиненія ріві таха.
Любѳпнхн« мнав»янться еь грандімннни ечитаюхъ недосхамкъ ввдн для нитаиіі Ітаконь вніі. Смнивсть всіхь смруженіі
ченъ для мгѳ вреиеин н еѳвтояніи іехни- Вмгн и Дѳяа п*ередетвоп канала ділінв
ки внілві бша ннвль о нроявженіи кана гвеудгрвтвенній вакнеети и ѳхнахь еѳдіі вмруженіянн, пріектхруеиыия хн. Н. Б. канаіа вь річвахь иеревала. В. Діхтин? іяреділена вь 97 сь н*д. иидді*н*вь рубш т Ь у
яа въ теннелі, длинѳю въ 40 вереп! В і- ' етвіе ѳеущѳвхвіевін егѳ». Въ хеиъ-же гвду Щеріахмынь и П. П. Інжияниь, но обь- на етраннцахь «Рѳпсін» вь нрешіѳнь гѳду іеі, вь хахую еуиму вхѳдить н 16 вь нед,
вндвнгадь нненяѳ ѳтохь дѳвідь прѳіип яидліѳнввь рубдей на шдювѳвавіе Дѳна,
Сн*вв въ * яравяхеіьехвевннхъ кругахъ кня раб*хн, нвчвхня на уваіі схепи неж" рмхн*, ѳхотъ тоннель, въ к*мр*къ теяерь- бніѳ раврішено П. Р. Маквниѳву и Іѳану яеиихедьмі мянвві, прѳдехаменнѳі нин Вѳдго Денсхагѳ ханада. Нв нреднрининахели Кавѳі дѳх«днѳвхи н«жнѳ ѳжидахь еть Вѳдяунадняхъ вюрвеъ * мдяіиъ сеедяненіи Вм- ду рікаин Имвлеі н Каиышинхві въ 20 бн ияавмн, будя гуякве *хѳ, вмжввіе яе-: Дрю еъ мваркщани пронвяесхи явнвкаяія яря хреѳкхі вь ияяисхерсхм
сооіщенія. Предярянянахеди ярѳ- не вбіанавлнваюібя перѳдь втниь мтруі ІгеДѳнсхвг* ханаді? ОІь втонь вовіавкмдв
віафанн н наиугаіъ нравящія ефѳрн. Въ я а сѳедянѳніѳ рівъ Вѳягя я Дѳна иѳеред- хеі
ги съ Доиѳнъ и бливихся въ рмрішевію >вервтахъ ѳхъ Еаиншиихн.
ніведи вь дѳводнѳніе вь равіѳ вдіданвниь неніень. Онн нредпмагають вакачнвап I «бьявняіельнѳі вацівки свріннѳ унадчнваѳбрвмваніе мціѳнернвгв Общеетва дія пѳ-| Въ 1696 геду Пехръ Веінкіі, въ вядахъ сіідующенъ году вмвращаюхся съ ннвін * втмнъ канма,
воду вь хаяадь ивь рікх Діна прн иѳиѳіцн I » п ; вхсндватаціенноі еніхн вь мхнвкі не
стрсіви й вввпхеамціи Ввігѳ-Двиоквге ка- - ебегащенія края и рмвяхія нрвиншяеннв- шіювѳваннѳнъ каям і, и въ 1825 г. Нивв- • Ивнвканія быіи прѳмведеян, обяявъ про- рядь нѳвнхь нввлідсваніі и прннялн ддя яіввѳдькихь иаровнхь насѳеныхь віанціі I арихѳженѳ. Пѳ иѳжно вудить вбь ѳжвдаеваяала
ночхн
т*жесхвенн*е
яаораменіе
еь
нала. Чт* есущесхвіѳяіе вхвгѳ ваваіа и х і-: ехн, ярякашъ рніь канаяъ дяя соединенія лаі I ѳдобрнхъ ирѳекхъ Ввлгв-Дѳяскѳг* ка-, ехрансхво: яѳ Вмгі іть Еанншяна дѳ Са[реятн, а пѳ Д м у—втъ Еачалииа до Пяін хінь, хавае накѣчмвеь раньше вь 1885 г. причень вь чаеь нридѳівя накачиваіь 1800|иыхь діходахь иѳ сдідующену. Вь вунну
ѳхъ ѳгрінное вяаченіе дяя всѳгѳ Пввмжья,*ріхи Двка еъ В*яг*ю, увававъ нанравленіе нала.
П* ѳхѳну нреекху канмъ яредиѳяагмся *явбаясмі ехаяицн. Наиічеиы бнгя еиача Еаналь ѳхвршаѳхвя вь Волгу иежду Царх кубнчѳвкихъ важень вѳды! ОІщая ніщ Івминостн канала введенѳ 20 нрѳц. дѳхѳда
едм-ли нужнс дѳвмнвахь. Съ ярвведеиіенъ*наяаяа ие ріванъ Имвлі и Еаиншвнві.
несть нісѳвннхь вханціі дѳвхигнеіь иѳчініна етрѳитехьный вапимдь ва вреия нѳ
ѳхѳгѳ водніг* пухи Еаеяіісвве норе нревра-1 Рмнерядяхеяеиъ рабіхв, ивлкѳяянкіхъ Бре* длинѳю въ 166 вѳрехъ, ео шлюваии, спѳ |ла дм направленія—еіверніе я южніе Ца- цннниь и с. Охраднниь, пересікаеть же- інвячн яѳшаднннхь вндь.
|втрвйвн ванада. Вь вавве вреня строиіедя
дівяую
дорѳгу
у
сх.
Бехехвики
и
наоравссбнынн
къ
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судѳяъ
енвѳетью
дѳ*ряцнна,
а
нѳмиъ
ѳвіанівились
на
южнѳиг
щаетея нъ ѳхврнме нвре. Еавяійсвіи шху- кедеи*, канмъ былъ наніченъ въ пѳяу
Іюбвннхную
вартину
будеть
иніть
дви-Іиредимагаюіь
вавввчвіь сѳоруженія, нѳ
ны нмучаютъ мінвжнвехь пламть иѳжду вѳрвіі ниже ванала суятана Селниа. Нѳ въ 6000 иуд. (небѳіьшіе иассажярсхіѳ иаре-*діинвю яъ 80 иерехз. Прѳекхъ бшъ ео ляѳхвя на сіверѳ ванадв. У еханцін Еір женіе еудѳвъ яѳ ѳмну гравдіѳвяѳну вѳна-|скв8ане, нѳ, нѳжадуй, виѳвая гѳдѳвая двхѳдпѳвви
вавахь,
нѳ
перевівая
жедівяоі
діЭявѳіи и Дендвнѳнъ, нѳжду Баку н Ііха- елѣдующенъ гвду Брехвль біжалъ хвъ Рвсеіи хѳдн Вѳлги). Стѳниѳсхь всіхъ смружеяіі! ѳхаменъ въ пррдівдѳженін, чтѳ пѳ канму
вдвдь жедівнѳі ху. Прянѳ оіь Вѳлги етронмін вчяхаютьіивбть нредпріяхія будеть не далева еть
гаиві. Дія Переіи н Завасяііекагѳ врая ивв-ва дурнвг* еъ няиъ (бращеиія кням Г*- ѳнредѣляяавь въ 10 ияяя. руб. авсигна-Цбудутъ ияавахь суда длиною 30,5 с*ж.,шн- )вгн, нмѳрачнваѳхъ
рхнію 6 саж. и осадквю 12четверхеі, вні- [врогн на мпадь, увіовяяеь вь югу иіно нанбедіе внгѳднннь нѳвхріихьѳдинь 20-ва |20 нрѳц. на мтраченный яаянхаіь. Мак•хкрнваетея дешевні ввднні пухь въ Ев- яицыяв. Сеі бѳяринъ иѳлагалъ, чм <Е|нзъ ЦІЯНЯ.
Въ 1857 г. бшѳ нредсмвяено прави- втянісхью 32.000 яудѳвъ. И вмть пріектъ хумра Емпачеввваг* и падаетъ вь Дінь нерннй шдюіь. Такь нѳдучвхвя гвгантсвая I сввиьная прѳяусввая саѳвобность вавала
ріпу. Снбирекіі хяібъ, хеперь иодавяяю- Бѳгъ управляетъ іеченіви* рѣвъ, и дерввѳ
првхівь хухора Шдхихма, ннже Пяхияв- іівхвица, нѳ ведвнвь схупеняиь к*хоріі I зріехмруеіся ва 240 дяей навнгацін,
щіі ціны на _янутренннхъ рынхахъ, яѳлу- бняв-бн челѳяіху еведянихь, чтѳ Всенігу- хельству врму дм ироекм Вѳлго Дінвхог* ѳсмдся «бевъ двнженія».
будуть иосхеяеннѳ вѳвхѳдиіь ѳгрѳнння вмж -|вчніи вь 1.526.000.00С вудовь, чм нрв
Съ хіхъ явръ рі8іичнняхерговѳ-првинш- баневѳі ехавицн.
чаетъ дешевні внхѳдъ къ ближайшену ян- щіі рапедяннлъ». Ніеямьхѳ яіхъ ещехя- канаха: ѳдвнъ еѳеіаменъ францувеккнъ ин6мг*-Дінвх«і нѳревмь схоль внвекь, бвія баржи на выеоту ніввѳіьвнхъ десяі-Ісборі вь 3 веп. бь пуді дадв бн ѳвѳлѳ
вввнѳиу нѳрху—Ріехвву.
нуливь рабѳхы, иѳкв Пехръ не нѳчувехвв- женеронъ Годефруа де-Виллервъ, а другіі— ленння ѳрганявація ниекмькѳ равъ вѳзбучю
неннеднн* стр«ить ванѳдь ѳхврнхнй. вовь важень. Дѳсхнгнувь ѳіврнтагѳ русва 146 видліви. рубіей вь гідь виѳвоѵе дехе*
ждіяи
ходахаівтм
ѳ
ярнвнаніи
нісхрѳікн
Дѳехаточнв однвгѳ мгляда на яарху, чм- вмъ, чм гяавная угрюа Р*веін и« еівері, ввенвыиъ генералъ-инженерѳиъ Шишѳвниъ.
нанаха, суда нвйдуть пе нену на бувоирі.Іда. Кѳвечнѳ, вь дііствнтедьнѳсхи валовіі.
бы явилавь инвяь * ооедянеяіи Вмги еъ а не на »гі: иъ 1701 г. р аб т і бнли *в- Лмбопнтнѳ, чм въ зхѳнъ иовяѣднеиь прѳ- Вмгѳ-Дінвхаг* ханаіа <дід*иъ госідарствен- По нрѳехху яредямѳженѳ уехрѳихь на нр*- ~рѳдвіавьм вебі двухввтажвнй егрвннніідоходь нимгда не дібінгветь вмй цнфрн,
хяженіе
ванма
девять
шдюмвь,
изь
нихь
екті пніаяіе канма ѳсущесівляяівь ярн наг* ѳваченія», х*хя такѳе нривнаніе яв
Двніиъ на урввяі Цірицниа, гді ихъ раз- хаялеяы.
веджевій иаріхѳдь в& уввнхь набнаннхьінѳ при санзнь свр&мнѳнь расчехі ваіѳвм
діляехъ нерешеевъ всѳго въ 60 версхь. НеИдея Вмг*-Дінск*г* каяма васхревма и пѳнѳщя від*яѳдьеиНнхъ нашняъ на Вохгі вхвуехъ уже ивъ ивмріи миріса. Пакінецъ, хри шевхяваиѳрннѳ (шееть уехупѳвь) и берегахь ваниа, умеваеинй на бувсвріідѳхѳдяѳсть ванаха внрмитвя вь 10—15
яяи на Д*ну. Равиѣры канаяу генералъ- въ 1906 гѳіу 8і веущевтвденіе гѳсудар- шѳсіь рухванѳрвнхь, при вт*нь шдювн
дар*иъ вхѳхъ каназъ ииіехъ хакую дяин-, въ нввіідующія ціретмванія.
парівѳзѳиь, бігущинъ нѳ рѳдьбввой вѳдеі,|ниддіоновь рубіей. Иіь втнхь цифрь ввднѳ,
иую яехірію, начиная еъ XVI яіва.
• Еіахеряна Великая нмняма янженеревь наі*ръ Шншовъ яредіѳжніъ дать хаяіе, пвеннаг* еоіруженія иіъявляюхъ ѳхіху будухь вь два ряда ваиерь р я восхѳдя ярѳлѳжѳвнеі по берегу каниа... Такххьічм вь Вѳхго Дѳнвхѳнь каналі егѳ янвціа
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Суямяъ іурецвіі Селниъ, желая уннчм- • для нвыеканіі н нивеліирввви канаяа. За- чх*бн я* неяу вмиожио бнло бухсхрвваніе
Разнірн шлювевь, а мвь-жѳ глубяна и уввврвнхь нарехѳдовь будеть на Вѳдженѳ Імрн вядять чтѳ м вооді зѳлохѳгѳ прінева,
жкхь дінсяихъ камквкъ въ саиѳиъ вачм і[тінъ въ 1815 г. бнха вбраяввана хеинсоія нівквдьхяхъ судѳвъ, виіщающихъ внівті і>. Щѳрбатевь н П, П. Лнжянъ <в»шіи25
висниъ ханиі
д* 80-іи. П*хѳнь|хань,гді хеяерь гвлая етень.
ихъ раввихія и подахь иіиощь Аетрахаин дяя рішеяія мороса ѳ вѳеножнвехн еоеди- 2 ниля. цудѳвъ грува. Каиадъ предиазна- нѳября 1906 гѳда въ нииивхерсхвѳ путеі ширина ханма вр*ѳххнруюіея таквни, что треня уехунанн Шдюмвь вуда ѳпусмхея дѳ| Сь ѳвущевівяеніень Вѳдгѳ-Донбвогѳ ванав*
нвиь
бевь
пѳрегрувви
нмучахь
вми*жсѳѳбщенія
еъ
хѳдахаівівоиъ
*
нредѳвхавденрітнвъ Імнна, «хврняъ военння діісхвіяіненія Ёмги сі Д»н*нъ. Въ 1821 г. гяав- чмся для бевяерегрувачнагв сѳѳбщеяія иежурѳвня Дѳна, н, нахснѳць, дія нвхь ѳтхрв-ім воввѳжнѳ вяачиіельиѳе нреібрівѳваніе
на Д*ну. Въ 1569 г*ду піша Вассинъ съ |н н і дирекмръ яуіеі свобщенія гѳнермъ- ду яолжсхини нривтаняия я Рвсмяіиь-на иія яиь права на смружеяіе н ѳкснлоьта- нвехь ндамхь нвчхв неі ірувння еуда юхся вореха вь хвхія вѳдн Дѳна Иванѳви |мвірнагѳ движенія и мварнагѳ ѳбѳрѳм вь
---»
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цію Вмг*-Д*нског* канма и шіювманія р. вмжемго н кавхііехаг* фі*ха (іяинѳю иѳ
ввіевінъи рабѳчиии _нѳдішел* хъ иіеіуілеітенміъ Бетанвуръ, оснѳхрівъ иіст- Д*яу.
10і/*>ча.
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нреѳбладающѳе вначѳніе. Чхѳ
рнхь каиалъ охъ рікн Діиа до Велги дяя къ ваключеяію, чхѳ устреіехвѳ шлюммн- иа гранн впвхя увлеченія желівянин д*р*- кѳторыхь, рмуніехвя, смяіь мпимлнвты,н будяа вь сухвв. ІЗесь вухь между Вілг*й,« •
вѳвиіжнвеіь
нлаваіь
нѳ
вену
вм
дѳджно
дать
сндьныі нниудьеь равинп«ревмкх хяжелнхъ снарядѳвъ въ Вѳлгу; нагѳ каяаяа вдісь невмнѳяшѳ и* недосхаі- гаии. Онъ <не получнлъ дввжешя». Ынсдь рмбмаірнваеіся хенврь, н ніжет* бытьін Дінѳиь (80 2 вервтн) еуда будуть с ѳ - ввлжеииъ суданьеь оеадвѳю ді 17 чет-{ию варатввовагв ври- -дѳвмнвать не нринѳ, уввдя иевѳвнѳжнѳсхь вмгѳ нродяріяхія, иу ввдн, нѳ чхѳ вѳдніе вѳѳдиненіе Велги съ • Вмго-Двнскѳнъ канмѣ заглѳхдв, и дяшь вевірі ѳдва ввь нанвнщнійшихь квнцее-Івершать вь 35 чаеѳвь.
С. Патрашкинь,
*вертей (урмѳвь Діна нвднниаехвя на 1,4|іѳдніея
брѳсиіъ рабсхн. Въ 1823 гѳду кѳниесія Дѳнѳиъ нѳгдѳ-бн бнхь дѳстнгнут* усхр*і-|ВІ 1885 Г**У росі»*ояія г»р»дсяая Дуиа
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вутеі еовбщенія всиатрняма вхи грандім- ехммъ *хврнхаго канма. Въ 1823
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Отецъ-звѣрь. Вчера въ 1-й пі смвхря ваурізкн, дхя <меіксхн» есіаеіся быди пѳредапы съ бодьшой искрѳннеетьв.■*: вапретиди хѳдиіь къ жѳні пеіему, чю я дадеву ѳтъ унера найденн два небмьгорячей
полекиви.
Пра- опующін'н нрѳінавначенння къ снвсу; б) і
Ивъ другихъ испеаннхедей снектані буітѳ бніъ пминй, а пеіѳну, чіе въ ихъ шнхъ фаавена рамитѳй увсуонѳй эесениіво будеиъ насгаквахь 86 сво- | іѳтмьннѳ нмнн всѣхъ оріехтнрумнхъ пв- 4інцейскіі участвкъ нрншіа, нріжнвающм ѳчень мадѳ. Теиерь въ счетемдстві усидеяве
равѣ орододхать дѣйетвіѳ По- стреѳкъ нв втажанъ въ нмшпбі 2 саж. въ д, Вередь, на Адекоандрввсмй уд., кре- ищуіъ еквявадентъ и никакъ не могутъ ебращми внвманіе жнінениестью ягрн г-жа ввартнрі бнди Еосмяннні оргіи, мынств», н цім.
т внося его въ Ду»у; оппо въ 1 ін,; в) інцѳвне фасаіы н г) маннѳ стьянка Аікарсигѳ у. М. Сонрина и заявя- оінснть ѳге. Пева не нашдн етѳго ѳквива* Еіребвва (въ рѳди Еденн) и г. Адѳвсіевъ весь Сарах»въ знаетъ зтѳ...
Начмьнивъ учебнѳй кенанін вапатанъ
[ цеятръ будеіъ ноддержив&ть сродохьннѳ н мпѳрѳчныѳ разрѣін, вдннъ іа ѳ сіідующенъ: Мужъ ея, швейцаръ вѳн- деита, виктѳ не міжеіъ ѳпредііеннѳ сн- (Бідумнъ-етецъ). Вністѣ съ гаеіреденвъ мхорнхъ ціжѳнъ нрнходнпсі по іѳры Бѳрехь, В. Ио Сняринъ, 32 я., рае- ваіь, м вій нроц. жмемнья будехъ сеста рѳмъ 8іо и бнди т і <три вита», на вѳю- Новицкій іаіъ біагѳнріітную харавіерн- Р у о о н ія м а в ѣ о т ія ,
оѳ 0ОЛОХѲНІѲ.
ііш п ц а п , въ мнъ-жѳ вншеукаванямъ тіиіъ ея 14 іітнюю дѳчь Прасмвью Спи- мять награда: едни геверятъ 40, другіе 50, рнхъ іержмся спевтавдь. Остааьныѳ-жеар- сіику ѳбвиніѳмѳиу. Оіъ быіъ прнмірянмъ
рнну. Иінасиіѳваніе совершенѳ ещѳ тѳгда, нѳ ве всякемъ сдучаі ие бѳдьше. Въ пр«- тнсіы бндн, іцнмв, не на свенхъ містіхъ; и умянмъ сеііатіиъ, не съ нріізіомъ женасштабѣ.
Крсщеніе ребенвя по ватоличе2) Втврвй § ногханввіевій Дуна рѣшніа кѳгда ея дѳчери бкіѳ 8 іітъ. Звірь-ѳтецъ шдемъ геду <мѳдксті» выданѳ быде 70 всобенн» эіо яужн» замѣтить »ін»ситѳдьн» г. нн ниінидм, стмъ заіумчивннъ, етіу- своиу обряду. Въ моовѳвсвѳмъ ввружОтэывы пѳчати.
Агѣева, у вотѳрагѳ ѳвазмѳсь ѳчень имѳ чаасі нісвеіьн разъбевъ разрѣшѳніі. Сви-| нѳнъ оудѣ бѳзъ участія нрнояжннхъ заоѣвстмнть въ нрѳжнѳй, т.-ѳ. сущѳствующей севершидъ нресхупденіе въ ввнюшні. Ді- иреценювъ.
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іітеіь інаехъ и убнхаг». 9м бніъ вріпаій датедей мушмѳсь дѣіѳ нѳ ѳбвияезію вр.
рессуреовъ і і і Агишина.
рѳдакція.
Заоухж и еврѳи.
3) Оіна нвъ ковій нроекта івіжна бнть еі куавть невіе пдахье н гревняъ пѳбоя- засдуживаехъ ѳдебренія—вто выдача яаграСегѳіні ставітсі <Прнзран» Ибсена, въ старикъ, развраінаг» новеіеніа. Жіна н»і Гѳдивевеі, правѳодмигѳ вопѳвѣданія, въ
«ірлегъ Грибіѣіовъ првіскмывадо.
іивів лѣіѳ, ктр«е м х е п « м н ч т - сіѣлана на пвівтняной каіькѣ, іругая жѳ яи, есіи ѳна разснжехъ ѳ сдучявшенся яа- ды шіахнымъ за пѳрвый гвдъ сдужбн. Но ввтернхъ г. Ормвъ-Чужбннинъ внстуиаетъ суінмаг» нсжедма дать иевманія ебъ ет- врѳщенін нѳвавѳннѳрѳжденнѳй дѳчерн мѳ
ншѳніи въ Пхахииу нри »аврнтнхъ две- ринсн-ватѳдичеонму обряду.
гмвінып п ц т . Меньшямв* нвжетъ бнть я свѣтвпнсная. Примѣча - тери. Затѣиъ ѳтецъ начадъ прннуждать веебще съ наградвй на жедііней дорѳгі нѳ аъ Освадыі.
веѳ
ѳбзіеиіъ
бдагеподучие.
дечь-иаіютку
къ
сежніеіьству
съ
нянъ,
и
ріхъ, чі» и бню испѳіяенѳ. Мѳжду преніе.
П»
утвержіѳнія
пріѳкта,
врягянмъ
Пѳдоудимая въ іеченіе почхя 4-хъ дѣхъ
* м веѣ ммкоів и увіімъ г іш у в
веснію
нрошдаго
геда,
вегда
иать
уіхада
По
сдідаинему
расчеіу
етрідечвин,
чннъ,
нря денресі ѳвоіѳтѳчнагѳ прі снсв- жнда оъ нхѳдипмъ Гянзедѳмъ м, н г ц у
ѳгв
вндаѳкя
ііновіаіѣіьцу;
вдна
мъ
м
№ въ евреиг.
Военный судъ.
нѳнъ ѳтдіденін Кѳваѳва ирѳнмшедъ нн- ннхъ рідндась дѳчь, ѳнн рішиди ѳвресхнхь
ае дѣллть съ грядущимъ голодомг? иіі остается нрн дѣіахъ управн; іругах въ дереввю, сешѳіся съ діввчмй. Она ѳт- стережа и мнегіе другіе нѳдучаіъ етъ 6 р.
т
цндентъ. Онъ увірядъ, чтѳ Гурынввъ со- ее пѳ рямен-ихеднчеевіну ѳбрііу, хавъ
*ю, яельзя терять ни дяя, ни на- мнія нередаѳтвя участмвѳну аріятѳктору, кізнеадась, внрнвадась, но віе пе пѳнѳг- 50 в. до 4 р. 80 веп. Самнй вахудадый
средпрнншыая внк&кихъ мѣръ. Мо- въ райівѣ мтврагв првнввоінтся нвстрвйка. ю. С міь съ дечерью снѳва вѳвебнѳвяіаеь ннженеръ и начадьяивъ віерего ранга невнмеі въ убійеіві съ зараніе ѳбдуиан- вакъ оаиа Гоіинва ииіда иаиірѳніѳ нерейУбійство дворнива Птахина.
быть хорошо было-бы, если бы сснаміреніемъ.
Гурынѳвъ
ѳтрн- тн въ вахѳдичѳсівѳ. Въ вачесхаі вісіріѳн4) Есіи къ нвстрвйкѣ не будѳтъ нрн- на яерввй недііі Веінвагѳ пѳста нннѣш- дервтъ своей ириедугѣ въ прівднвву іва8-гѳ иаріа въ вѳеннв-ѳвружнѳнъ суді нннъ
иавнгзтро»ъ, отложнвъ претарательъ г. Шингаревымъ, шнбралъ ве- стуиіѳнѳ въ тѳчѳніе 2-хъ і ѣ » св дня ут няго гѳда. Отецъ уже принуждадъ дѳчь чятедьно бмішѳ, чімъ пмучнтъ стрѣдѳч> равснатривадвсь дім не ебвнненію рідовег» цааъ, а вѳгда іѳіъ внѳвь нѳдтвѳр- иякѳвъ быдн пригдашены схаршій братъ
ін ъ свѳе пѳвамніе, заівиіъ:
<чт»-же
чтобы выелушать г. Грибоѣдоеа я зѳрждѳнія нрвѳкта, двиввіадѣгецъ дѳ нача- веіти съ иинъ въ ностояппіѳ сехиіедьство, никъ. А рямнске-урадьсня дерега, но ехіольшую кучжу учаныхъ, которые іа пістрвйки ѳбмавъ вбратнться въ упра- угріжая въ ирітнвнеиъ сдучаѣ внгнать ее зывамъ тіхъ же инженерѳвъ, ніъ вахуда- 186 Аедандузеваго водн И. Гурьанѳва въ ѳг» сіушаіь? Ояъ—сыщикъ!» Предеіда- Гивзэдя н оесіра підеуднмой Веребьем,
Ются метаорологіей Еоли сиожнт- ву дія веввбневіеяія рмрѣшнтѳіьній над- виѣсхѣ съ иахѳрью иіъ доиа. Дѣвічн сна- дой уже вншда н іѳперь принісятъ чи- убійсіві двѳрвнка А. Птвхина (»нъ же Бн- теіьствующій сдѣіаіъ сбвпняенму з&мі- ветерые виісхі съ ехцемъ реіеяи в охвовъ), въ самоводьнвй втдучкі сѳ сдужбы
несін егѳ въ рнмсн итѳднческій Петрѳпавквствительная увѣреивость, что
М.
чаніе. Защнта въ диці и»н»щн. прис. девсвій вѳстедъ, гді дѳннъ Васидевсвій
ія 8асух& неизбѣжна, то иукны ииси на наанѣ, яѳсіѣ васвндѣтѳгьствіва- чма дунаіа мквнчить съ себеі, не пе- схаго дѳхода де 15 индііоновг...
и вріжѣ вещеі.
хеиъ
рішяхась
раісмгать
ебе
всеиъ
иатейскія, чисто воениыя кѣры, чтобы вія хехничѳскянъ надзірвнъ свотвѣтствія
Прнставъ 3-гѳ уч. г. Саратіва 1 анварі п»вѣр. Сндьверсхѳва н вапитана Параиѳ- н ѳврѳстндъ ребенка, нѳ спрашивая дівуі&сколько обвзвредить ее. Несмотря иіана дворівагѳ нѣота съ натурѳй и съ сѳ- рв. Махь, внсдушавъ прнвнаніѳ дечери,
1912
г. дѳнѳеъ судебноиу сіѣдѳватеію, чтѳ нева въ свінхъ рѣчахъ іівмнвми етеут- мѳнтовъ, хакъ какъ пѳдуимъ, чіѳ эіе рѳодный годъ, мы выпускаемъ въ втвѣтствующняк въ твну эренѳнн ваконѳ- вністі съ ней пешіа въ пеіицѳіскій учавъ 10 съ пілев. час. вѳчера 31 деибря въ етвіѳ заранѣѳ ѳбіуманнаго наиѣревіі. Изь рѣ бамѳаъ иввіоінаго еиу отаршаге Гинвѳдя,
кгоду ва граннду колоссаіьное костікъ, гді я рамкмма дежурноиу чниов
еврейсиой народной музыки.
‘8о зерна, очевядЕО—запісы про- оѳмженііии.
д. Васидьемй, н» М. Сергіевсвѳй уд., быдъ чей защитн н ѳбвиненія виінѳ, чтѳ сама Гурь- вміраг» «нъ вѣнчадъ ва г»дъ съ нѳбедьРавснвтрѣніѳ дааьнѣйшяхъ нараграфівъ нику всю віу гнуевую иеторію. Оіецъ-ввѣрь
>урожаевъ. Но если мы до-чнста
обнаруженъ въ сѣиіхъ евѳей ввархіры въ янѳва нѳ охрнцма свіей свави съ Пхахннниъ. шииъ нередъ хіиъ; к»гда-жѳ при »пр»сІ
імъ свои запаоы, какъ бы государ- ібяшѳіЬЕНХъ нравніъ назначѳнѳ въ сѳгв> аресмвавъ н нереданъ въ распоряжѳніе су
Суіъ оригѳмриаъ Гурынева въ 15 гѳдамъ передъ вапясью въ метричеокую внигу выСущесівуеіъ мнѣніе, чю еврейскій нарідъ бѳісвзнатеіьнеаъ сестмніи въ іужѣ врівв
ашему не окаваться совсѣмъ безъ дняшненъ васѣданія Дуны.
дѳбныхъ віаехей.
кахсрги.
не
ннѣетъ
свіей
саивеіеітѳдьне
развивсъ ранімн на гм»иѣ я шеѣ дварнивъ АніПо опзошиооти власти »ся наша
яоняямь, чів ребенекъ ивммннріждеияы!
Арестъ убійцы. На-дняхъ въ шейсі музнвн, н чіе мѣень еврейсваі віехъ рей Пт»хннъ. Чвревъ 4 съ п»д»в. часа енъ
Посѣщеніе цернви. Вчѳра ѳн.
іія торговл», какъ нзвѣстн», въ рун чтѳ нать ег» нравміавам, деканъ »бъОДрзевъ. Евреи портятъ нааъ хлѣб- ііѳксѣй пѳсѣхніъ Иіьянскую цѳрмвь н Сіратѳвѣ бндъ вадержанъ педѳзрѣваеинй не івъ нііръ иарвінвсти, а ееть дншьпре уиѳръ, не прахедн въ смнаніе. Пря есиотрѣ
явилъ, чт» врѳотиіь ѳтш ребѳнка онъ не
'Ывозъ, подоыпая в і русокэе веряо бніъ встрѣчѳнъ нричтвяъ въ неіненъ со- въ кражі дѳшадн субъектъ, вѳіірый ва- іукіъ ваимсіваваннести и веегда иоснтъ яе- вваріирн убнтагѳ енмдѳсь, чт» суніувъ
яиіѳть права и ваоиеать врѳщѳяіе въ неіаоѳ холичество сору ж песку, ио ставѣ, пря бзіьшінь стеченіи нрямжанъ. ввмся крестьянннѳиъ Сеиѳновниъ я пред- ннй еінѳчаівкъ вдіінія тей иін інейстра•хкрнтъ, вановъ мдаханъ, веща всѣ равричесвую кннгу ѳхкамдся. Рішиди ждать
вхъ махинаціи могутъ и ае огра Носіѣ краткагѳ нііебяа я прівівгіашенія отмиіъ яа втѳ ния паснертъ. Начаіьнн н н наріднестн, средн веіерей еаа мв- брісанн. Въ вварінрѣ бнди найіенн: см- (Отъ нашихъ корреепондентовъ).
ьея. Цреступное племя ведетъ тепѳрехѳда саиѳй Гѳднкѳвей, въ ттмичесіве
никъ
сызвнѳге
еіділенія
передмъ
еге
ниваеіъ. Рувеведісь втияъ, ученне мслі- датсааа шинеіь и рвиенный смдатсвій ні“Ь Россіей «сесвѣтную вейну, раз- ннегоіѣхія ѳнясмяъ «бѳшѳіъ цѳркевь, рав
и ветупіеяія ея въ бравъ оъ Гиязмеиъ.
Нашн договоры съ дружественны- снатрявая ресннсь ѳя н рмспрашивая о приставу 5 уч., а иісіѣдній вреврімдніъ деватеін н мувымдьнне тевретики прншди
ПЕТРОВСКЪ.
Не хуіъ случиавсь нѣчіе ненредвидѣнРасавами и вызывая явиое вмѣша- рѣдмстннхъ и печніаеныхъ нковахъ. Во еге въ уѣвднее педнцейское управденіе. въ ванюченію, чте еврейскѳй музнки въ ісъ съ мѣхвій на ненъ ріхн н дичнаг*
Искъ къ убійцѣ Самсонова.
немера. Пѳ зтамъ вѳщамъ іѳгве ебнаружи
н»е. Гмиива сдаваіа ннніту нѣкеему Чеао сосѣдей въ наши дѣла. Въ чяс- врѳяя обмда церквн еп. Аіексѣй вадавмъ Оісюда Сеиѳиева ѳтвравиіи въ с. ЕішанГ.
И.
Самеініза,
маѵь
Н
Н.
Самсеноіа,
стрігвмъ смнсіі не сущѳствуеіъ, а есть ди нресхуиинка. Даяннни нредвірительнаге
Иггихъ мерзостей, нридгмывьемыхъ
убвхаге 6 івмря нівѣстнымъ бегахнмъ н мезеву, вѳтѳрнй піседиѵся у нея ухе яѳ' н*р0домъ, можетъ явитьв* и ис- вепросн нвъ курса шкоін вахедящннся въ ку къ и. д. станѳвого нрястава Петронав- нісмдьве веренвыхъ, частью египетевіхъ, сдѣдствіі усханѳвіенѳ едѣдующее:
сіѣ крѳщѳнія ребенка. Жяіѳцъ, нѳ мѳвамъ
'ваньй хлѣбный кривисъ. В% пред- церкви учѳняканъ 14-гв иужвк. учніяща мвскону. Песіѣдній, тщітеіьне равсиатрн- чаетью индуеекихъ напѣвівъ, ветерыѳ, бу
Въ і. Васадьѳвѳй ввартиреваіа Е. Т п инхѳаімгентпннъ тергевцѳмъ А И. Луве- неісуінмій, екаіадоя неуцбннй, къ нему,
внмз,
орѳдъявиіа
въ
евружнѳмъ
суіѣ
въ
н
учѳняцінъ
яіьинской
церкзвне-зрнхедвая пасцерхъ Секеаѳва, пряшелъ въ в&- дучн неіаачиіеіьнѳ инѣненнымя върнтяи- ченкѳ. У веі жніа врнсаугей жена Гуры
^ояснаго, кякъ было Ѵъ ГбэГгоду,
какъ къ чаетнему невірѳннему, хеінлемнѳд*ні* вывоза русокаго зеіна за см і шміы. Въ вавіючѳнін еансмп обря- нюченію, чіе васмрхъ — ведмжннй. Се- чесмяъ вхв»шеніи, дегдв въ есневу сначі- нева—Едена, къ вехерей часіе нрнхедидъ Лувіву нсвъ въ 10000 руб. Е-гѳ марха гѳ прееіагѳ наріда. Гѳінкева ѳткмма ену
въ
ѳбевпѳченіе
эхѳгѳ
нсга
нѳмѳщникъ
нрие.
ду, ѳврѳн могутъ поспѣшно вмвез- я іе я въ нрнхежананъ съ річью іе мнре- венѳвъ иа депрѳсі сѳзнадся, чхѳ онъ яе да всей древнѳ-еврейсвеі редмгіііні-храміна свнданье мужъ. Тваченае вапретна Еіе
ѳтъ квархнрн, а Чемѳвевъ, обидівшись на
* сстаткя русскаго зѳрна н гатѣмъ су в веѳіитанін дііей.
Сеиеиевъ, а Жнікннъ. Пехрвпавіѳвсвій за- вен яузывв, а вахіиъ несдужидн маіеріа нѣ принимаіь мужа, и іегда они встрѣча- невѣреЬнаге Н. Н. Агринсвій съ суіебннмъ 8те, въ етиеетку денеоъ пеінціи ѳ тѳмъ,
Ф'продавать намъ-же русскШ хлѣбъ
ариетавімъ г. Раиісммъ прен8вѳдъ епвсь
чіе дочь ирмісдавней Гмикемй ѳврещеиа
кграницы по любой ц%аѣ. Мокетъ
С овѣтъ губернсноиу бяаго- гдянуіъ въ реесіръ рввысва важнійшихъ дѳмъ дді дмьнівшяхъ видоізміненій, уже іиеь въ ввартирѣ івернива. У васдѣдніге
5ЫЛо-бы полезн > предуярѳди?ь эту творительноиу коинтету. Охъ сѳвѣта преступниковъ и увядѣдъ таиъ, чте Жяі- и въ мувыва вареднаі. И вотъ іутъ-іѳ ір- водвдісь деньги. Хетя енъ пелучадъ вееге инущесіва Лув«ва, седѳржащагссі вътнрь- въ вѳохедѣ, о чевъ ѳнъ знадъ ѳіъ оаяій
мѣ, на сумму 4800 руб.; тоаьв» въ раімѣіозможную еврейскую афері.
прнвпренышіѳннямвъ юга Рессіи кинъ рмысвивается пе двуяъ убійсівап. кѳ сиваінсь гдубокві нісерватівнісіь 6 руб., не ему ежѳмѣеячне вндавми жи рѣ 8і»й сунмн ѳвружннмъ суіемъ іѳпуще- Геднвізей. Начмесь дѣде, и Годввем інда
іупрѳінть оферу», мнѳчнв, неіурн», съѣідівъ
на раэісіаннвнъ В. Н. Гриннвиъ етъ яне Первіе убійстві сівершенв ииъ въ Кірмз- націи; неснотря на важущуюся підчинен
нредана суду.
<е кучшѳ іыіо бы вреіуорѳінть гмв- вн губерневаге біаготмрнтѳіьнаге мняіѳта евоиъ уізді, гді ѳпъ съ цімю ѳграбденія нссть н внѣшнюю заимсхвованнѳсть всегда вущіе въ Саратѳвѣ два сына пѳ 7 р., а за- н» «безяечеяіе.
тѣнъ
третій
сннъ
вреия-ѳіъ-вреиѳни
тіже
Не прняавая себя вннівноі, Годивева
Благотворитѳлькый, спектекль
пуізмъ берьѳвнаг» неіъѳна кулвсуры. вмввавіи е иенещн гемдающінъ сдѣіана убидъ сввегѳ теварища. Другеѳ убііствѳ ммііеаъ едінъ ебщій первеисівчникъ, м
присниіъ еиу дѳньги. Ерѳиѣ тегѳ, ѳнъ за
4 марта въ общаотвенномъ собранія въ ѳбыонніа, чіѳ нн ояа, нн Гянвѳдь иѳ дусіѣдукщая внтѳресная надпись: <Въ то врѳ сѳвершенѳ имь вѳ вреия пебіга ивъ тюрь прн тщахедьнвмъ равберѣ сввовь вору чу рабаіывмъ инсаиіеиъ ирѳшѳвій. Сѳидѣіем- похьзу голодающихъ ііетровскаго уѣзда иадн, чтѳ дѣвѳч&у, реждѳнную еіъ ихминя, вігда Дінецкій бассѳйиъ исіытнвіѳіъ иы, вегда бндъ убитъ чаеовой. Жнкинъ, іеіеняыхъ насдееній и вііівій редствѳн- ма еаъ рисуется, вакъ чеювѣкъ смірннй, любителями С. Н. Кожиной, Шкеневой, ка, нельзя вкрѳотихь яо катѳаичекѳну ебКнушевицкой, Тнханннымъ, Рыбаковымъ рнду, вь ѳоѳбѳннѳсіи посді нанифѳста 17-го
криінсъ пе вѳдестачѣ рабечихъ рукъ, мнв вегда уввдііъ, чі» егѳ вреетуодѳвія ебна несть ивмесь-бы еевершенне ра»нор»дныхъ привітнвнй. Однажды у него ірмаіѳ 28 и
др данъ спектахль съ литературио-муіѳіъ кѳ нахедктъ инеге свісіба, какъ юіь ружены, вѳ всеиъ сѳвяадся н змвидъ, чте мед»дій пр»гдядыметъ очень існе. Будь руб. и нвдеврініе въ врвжі енъ заавидъ на выкальиымъ отдѣлеиіемъ. Шли „Иокры апріая 1905 г., я въ виду тѳгѳ, чіѳ я
аѳддіжный
паспѳртъ
енъ
вупндъ
ва
трв
вів медедін чнстѳ еібеівеннымн, будь Гурьанева. 31 іевабрі Гурынівъ . ушеп пожара", ?-й актъ „Преетуплеиія н Нака- сама ена сѳбирмась яерехеінть въ каіѳанвв денежная немщь безіеіезвѳ среведіще
руб. въ гередсвей нечдежкѣ у снецімж- ѳяѣ въ гдубонй древяести унаедідемиы у ивъ ретн вѳчеренъ, ввівъ шінедь н мме- заиія* ж„Гувериантка*. Публнга дружно чеетвѳ. Тѳперь ѳна ухе имучяаа на »іѳ
ну
вреня
насеіенію
явріжѳнній
геурѳжаенъ
у Государю ореіставіяіся сариівсіа, мніяающагѳся фабрнкаціей иаснѳртовѵ Египта—ве наде-дн ихъ все-же счнтаіь іоге сеііата Еаневсваге. Объ этеиъ бнде апплодировала иоголнителямъ. Въ об раврішѳніѳ, кетѳріе вреіотамѳне въ риміредмдвіеіь дверянстм ОіпібяшяЕЪ, нѣствестн, тегда какъ съ августа ніи діже Пеірѳяавіѳвевій виіетѣ съ Жиікиіынъ
вечеръ прошедъ ожнвленно, весе
уже себетвенно еврейсвямв? Въ теченіе двдѳжено іежурнѳну, и на равысвн Гурья- щемъ,
съ екіяіря нежне бым бы органяммть
ло. валовой сборъ даяъ 19! р ; хзъ иихъ ои катѳамческую кѳнснетѳрін.
(«Теіег. Аген.»)
нріѣхадъ въ Сіратівъ и, вмваіяіъ ю дідгнхъ вімвъ ені перерабатнваднеь нова ввяауднріваян ефрейтора н рііівеге. уплачено артисткѣ Кургановой 80 руб.,
Сяиіѣіѳаь Чѳимівь пекнмъ, чіѳ ѳнъ
у. Нвзпачевіе граф» С. С. Таін- аріеін на етхежіѳ нренысін и есебенне на втірвгі підвцвйснгѳ
участн
сер- духемъ варода, въ нихъ
стѳдііііня Они знади, гді жнвѳтъ жѳна Гурьанова, і одано въ пользу голодающихъ 160 руб. іенѳоъ на Годакеву нѳ наъ неетя, а пѳіѳканенне-угмьные
рудннкн
Денецмге
бас
Оіъ нашего пѳхѳрбургсваго
жаиіа Иеѳнева, еторавидся въ нечіеж- етріжідясь
его жнвнь,
а сндьво нвираімнсь въ ней. Еогда иедвшді въ еѣ ІІомѣщеніе оъ освѣщеніемъ н прислугой му, чтѳ во время часхнхъ спіревъ ѳ вѣрѣ
есаондента вчѳра мы получши сейна>.
ный деиъ, 'гдѣ
Иванівъ ин сы іь впечатдіній н пережвмній могм вндиться намъ ввартнры дзорнии Піахина, юусды- общѳственное ообраніе дало беаплатно.
Гммвом и Гиніедь гѳвѳриіи, чте ѳни
Собраніе травтяровладѣль- фабрвватіра пасміріѳвъ, оревввеаъ у нег* и еівдвнтьса на нихъ ва врема вімвѣч[грамну: Б ы втіб сьратовсвій гуннѣіи аравѳ врѳсхихь реіѳяи пѳ ватмиБАЛАШ ОВЪ
іаюръ графъ С. С. Татищѳгъ цевъ м владѣльцевъ пивннхъ. 7-х» вбыскъ н еюбраіъ нѣскоіьке 8Х8емадярезъ ныхъ кочеваній віѳй нцін? Прн аіемъ, шаіи вавій тѳ хрноъ.
Въ тѳ-же врена охтуда вышѳдъ высѳвачесвѳму ѳбряіу, а онъ утвѳржіадъ, чхѳ нѳ
Совѣщаніѳ по бларотворительиой ломоіди,
^чаѳіся начальникохъ главнаго нарта въ гестняяці на Царвцннсмй уі. чужнхъ пасперіевъ.
ивмѳеь-бы, кавъ рмнеѳбравнн в взібрі- гѳ рюта чеховѣвъ, ѳтдітні въ надыѳ н
Сѳвѣщаніе
преясхедядѳ
нідъ
вредсіданнѣди, и рѣшилъ декааать ииъ віе.
енія оо дѣлахъ оѳчаіи, вмѣссо соетеямсь сібраніе ресмратеревъ, мідѣіьЖадкинъ препревежденъ въ расноряже- •ніедьнн, бегаін и ірвн деджнн бнть евОкружннй судъ приіндъ Гедикеву внцевъ тракіиревь и ннвныхъ імекъ. Уча- иіе судебнаго сдідеватедя пв важніітвнъ реіскіа кѣснн. А между хімъ ѳіеге нііъ; ніховую шанву. Еге спресни, адѣеь-ді тедьствемъ чаена управн А. А. Фндатева,
ьгарда.
дворнивъ. <3дѣсь, прѳіднте»,—скамдъ ѳнъ прн участін Н. Е. Трутнева, уѣвднаго прѳд- иевнеі и пригевѳридъ ѳе къ занючеяію
ствеваіѳ 55 чемвѣкъ, предсідаіеіьстмміъ дідаиъ, заіінъ въ губѳрнскую іюрьну.
ѳнѣ біднн, узвв ао седерканію, ідноебріз- н сврндея. При саѣтѣ сннчви сѳддатн увн- відиіеія дворінства П. А. Саіева, земекмхъ въ кріпѳоть нв двѣ НѲДІІЯ. (<Р. В.»).
Къ иостройкѣ южно-сиби?' А. Н. Иіанівъ. Замушанъ нредстаменСкрывшаяся дѣвочна. Вчера на углу ны нв сіидю, примнпвнн н мідераввитн; дѣди дежащагѳ въ врѳви чѳдѳвіва. Бндѳ врачѳй—Вейсбреда, Гедьфанда, Дорфі, Внерф>~ Милліонный процессъ и нилі дороги. Вчѳра гередскей управій к- ный раніе мбракній хеняссіей (гг. Ива Нѣмецкой и Никольской ул. поздно »е- съ мувнвмьнеі сіеренн—тничнн пренрауаыціинъ и гіредѳвѳну. ре, Рѳіенберга, Гранфѳдьда, Шіпврѳ, Лаві- аіонный гонораръ. Въ окерѳиъ креиеня
невъ, Нейнанъ и Гіинскій) преѳвтъ обр*- черомъ равд»яся громкій жѳнсвій крикъ: имущесівенне характерннни ритнамм и ин- ваівдено
иеіы сіідующія іеіеграннн:
Птахинъ быаъ ещѳ живъ. Егѳ ѳтправиди ревнча, Середннн, Бѣдяева, Ерючѳнвовій, предсіѳитъ грандііаннй вроцессъ ѳ ннѳгѳДержите! Ловите!* Жѳнщина н городовой
) Мшстранъ внуірѳшяхъ іііъ , фі- щенія къ гередскій Дуні е веобхединѳстд бросились
8а убѣгавшѳй отъ нихъ дѣвоч- тенацііні, а въ сннсдѣ медеднвн ебнару- въ Аіѳксанір»вевую бѳдьницу, гіѣ ѳнъ н Паникаровсигѳ, Таіарняѳва, Вмьмина, мнддіѳннѳмь ииущееіві, ѳставшѳим ивмѣ
хедахаясівоваіь
въ
внсшихъ
замнодатеіь
ін в пуіѳй смбщенія: «Саратевск»
кой въ бѣломъ платьицѣ и корвчиѳвой живаюіъ сидьнее тягетѣніе въ рам- унѳръ. У негѳ ѳвммвсь вѳіетыі равы въ Итияій, Снѳдыннннва, врѳменнѳ кіманди- умершагѳ въ мрішаѳиъ гѳду ивѣоінагѳ на
ш і Дуна, п»ііержввая хедаіаістм се- ныхъ н нравиіеяьственннхъ учрежденііхъ жакеткѣ. Дѣхочкя успѣла сврыться въ камъ сннагегадьнагв пѣнія.
Причнна шею в гмѳву. Прн »си»трѣ вещей въ ревавннхъ губ. іеметвомъ Графа и Прѳібра- югі ннідіенѳра дектора Емачевекагѳ.
птвнсмй горедсмй Дуны, яомрвій ѳбъ етніві замневреекта е ванрещеніи іер- .Липкахъ*. Жѳнщииа—нѣкая Пнмеиова втігѳ—вюроеъ нерѣшенннй. Прнрѳдннй кваріирѣ убихаг» «вазмвсь, нежіу
пр»
съ
Садовой
ул
заявила,
что
дѣвочка
Еарабчевсвій, иѳ мевамъ <0д. Нов »,
іресвтъ объ ускеревіи венреса нрѳведа- гемн спнртннни наниткани въ ярмдвнч- ея 12-лѣтияя дочь, котсрая уже а дѳнь, дн кѳнсерватнзмъ, сіремденіе-дн сѳхра- чянъ, содіахсвая шннедь 186 падва н ре женскей н вѳтеринарнаге врача Равсвѣ
ваядся вѳети првцессъ яа нядайнъ руб.,
тева.
ірегя Ураіьскъ Сенняаіаіяясвъ ва ес ные я нреіпрмдвнчнне іни. Преекіъ всірѣ какъ скрылась изъ дома.
ннть свое въ неириввсновеннеств, т і нень съ дичннмъ иомѳромъ. Туіъ-жѳ бні»
Пѳ открнтін заоѣданія г. Фядаіѳвъ зна- прмнявъ на себя д« ѳинчанія нрецесса овя
Запоздалое письно. Пріѣхавъ жедое дн соціадьнѳе педежевіе, вдн ве найіенѳ н ѳруііе убійсхва—жеіѣвнаі вхівіяхъ, ввііжевннхъ въ вмискі прѳіста' твіъ вввраженія въ синсяѣ ѳінестіріннесія,
комихъ
врачей еъ пѳдѳженіемъ біагвхвѳрм занине съ нмнъ расхедн.
іакъ
м
въ
гмвнннъ
ебрізонъ
въ
ненъ
мутрѳмъ 5 марта въ Міскву, г-жі М. туіъ- обще етсуісівіе въ харавіерѣ явцівхвір верхаа. Пѳдъ иеіушнй іежаіа раеіисн
г. Саратѳва ѳ южно-снбкрсмй іер.,
ішенній правиіеіьсіву въ нинувшенъ щищаются иніересн ірмінрінаіііьцевъ, жѳ на вѳвмді ѳпусіида письме въ Сара- чесвихъ аіементѳвъ въ исвусехвѣ, на во Гурынека, въ віхерей ѳиъ ебазуехсі уп- хеіьнагв іѣіа въ ;і з і і , увмываехь ебщеѳ
воінчѳетв» 147700 чеі., нужіающнхся
Бельгійцы въ Россіи.
нявння>жѳ мвкн не ібѳзпѳчнваюіся. Сеѳі- х іп , Въ Місвві іна нрібыда два дня, терее хавъ ніпираюхъ вевѣішіе іеіретнви,—
іахихь Птахину 29 р. въ іюіѣ 1912 гѳіа. въ »і»й о»нщи. Заіінъ нрѳчнінваетм „Горнозавэдокое Дѣдо* прнводитъ иняітсхвѳнне
сіѣіаннннъ
яеѳражѳніянъ
внеусиѣда веівраіиіься, а ииеьма вее нѣіъ. трудне рѣшнть, ветірнй иіъ данннхъ ф&в- Пенціі заіѳржаіа Гурын»ва черевъ 2 іна.
Сѳинваіатинскъ. Герідокѳй Дуні: <Гехеіеграмма санмх. врача Еіпнхѳва ивь Са терѳоныя ханныя о бѳльгійцахъ въ
скерійшей
несірѳйвѣ
Тідьке вчера еге накенѳцъ-хѳ дісіавиди.
»я Дуна иостаневніа
підіержать
хеда сена пепрівм.
теревъ вградъ нмбѳдьшую р»дь.
Вначааѣ еиъ наввмсі Сенѳнвннъ, а рахѳва ѳбъ отнуевѣ уіаіу 95.000 руб. я о Росоіи.
- ф - Повуака <Мазута». Пѳ свѣПо даннымъ паслѣдней больгійокой
ваше
Дміе заеіушанъ нрвекхъ хѳдаіаісім
Оічасіи ве «сіаіоеь бевъ вдіівіі в т», п»х»мъ мкрнаъ св»ю насівіщую фамміію.
ижъ-Сенипмяхянсмй дерегн, сѳпасве по тіну-жѳ мнрѳсу въ Гѳсударстіенннй дівідмъ„Ц*р. В >, исе дідв Общеетва <Ма- чт» д» пізднѣішаг» врѳяени евренскаі на- Въ убійстві »нъ евзнмсі, нѳ прн етемъ хвмъ, чхо бдагохвсритеіьная нѳмощь внѳвь професоіональной пореписн въ 1910 г.,
общее чиоло бельгійокихъ гражданъ.
кшенвнхъ рініе хідатайствъ г. Сар*- Севѣтъ. И втоіъ пріекіъ приняіъ сѳбра- зуіъ» нрівбрітѳнѳ кімоавіеі гедда^девихъ родная музнка бнда вавъ-то въ вабрееѣ, а вбъіснидъ, чхе сдѣімъ еге въ омнемъ ви- мерѳхоіихъ къ земотву.
ноотоянно жнвущахъ въ Росоіи, равно
Пѳсді
вняснеиія
нужды
по
в»жд»ну
і Теіегранна
вашѳ іеіеграфім ііѳнъ съ нікетѳрннн депеіненіяни въ ин вапитадисіівъ. Въ дідѣ 0-м «Мавутъ» 80 срмнитедьне недмне спецімиетн бідіе іѣ и вещѳй нникихъ ие брадъ. Убидъ
22,543 чѳловѣхъ, Н8Ъ нихъ 14,700 мужучаетву
сівіщаніе
рішид»
иепвдьзовать
ѳіІіна гѳрздсіннъ нредствввіеіянъ въ іерееахъ віадііьцевъ пивннхъ іавокъ. На прец. акціі иарижсваге Роішидьда и 20 серьезнѳ ѳтнесднсь въ ней н, не ѳграннчн Пхахина онъ м то, чхе хехъ кесправеілн
чинъ, 4,810 жѳнщінъ и 2.040 дѣтей,
нущѳннні
средеіва
хавинъ
ѳбразѳмъ,
чіѳбн
Изъчнсла 14.7С0 бельгійцевъ-мужчннъ
шргъ».
обраніи прннвнмн учасііе віадііьцн и пріц.—братьевъ Пеяявъ.
вмсь тевретнчеевима разсужденіімн, зані- ве мамадъ на нѳгѳ вѳеннону начаіьсхву. на нархъ, ввгда наоеденію ѳсібеннѳ хруднѳ 2873
бѳльгійца оостоятъ аиректорами руд
■*ф
*О
пы
ты
со
взры
вонъ
льда
днсь равнсввваніемъ н внніью ніеенъ въ
Ф> Совѣщаніе агентовъ паро- уііравдяющіе нивннхъ снадѳвъ.
Обвннеиіе.въ иѳну ьреіъівдѳнѳ въ пред- подыонхь раблу, нвъ 95.000 рубдей бы инковъ, фабрикъ и заводовъ. ннжѳаера<Нѳвидииые лучи». Сегідня въ За посіідніе дни въ Вазани на ііеігѣ нрв самнхъ нст»ихъ ихъ — средк нарѳдннхъ умышіеннѳмъ убійствѣ съ цѣдью ѳграбеенія. до »хчиоден» 45.000 руб.; на апрідь— ми, управяяющими и т. п. На рабочихъ
■ыхъ О бщ ествъ. Сістіяіѳсь сові
и мвстѳрозыхъ приходится 5.846 чѳл.,
аітевѳнъ
ваіѣ универеиіеіа пргфееееръ В. мводдтея ѳпыін ее вірывенъ іьда. Масса масеъ. Любеинтннй факіъ при втімь, ивъ
еігевхѳвъ свндннта парехедвнхъ 06
Въ іѳподниіеіьнанъ ѳбвииительиеиъ ав- 40.000 руб , еотавнвъ есіальнне 10.000 т.
е. на хаждыхъ двухъ рабочахъ (и давъ сарахемкнхъ венхоръ не вопресу о Д. Зѳрневъ прічіеіъ іевцію е «Невядкинхъ пубіиви, себравшейся на берегъ Ведги, деа укаіаіъ д»вдадчввъ г. Яя»всвій, чю первый тѣ въ неиу ореіъявдіѳісі ебвиненіѳ въ рубдей въ ванасі на одучай вндачи донѳд жѳ менѣѳ того) приходится одииъ дярѳкге
днбівадась
гравдіезней
варіивой
веры
іучахъ».
Декція
будетъ
сопревіждаться
де
ебсрнип
тівіг»
реда
музнкадьн.
диіературы
бггві нірнъ фраххввнхъ цінъ навредвражѣ часевъ, ввдьца н денегъ у ѳднѳгѳ нвтедьнѳ въ учаоікн въ ѳсѳбѳ ѳвстрѳнннхъ торъ, управляющій или ннжѳнеръ. Чноло
вівъ. Бым зміженѳ 12 минъ. Часіыо ѳнѣ быдъ... безъ нѳіъ.
бѳльгіВцѳвъ 8» послѣднеѳ дѳсятнлѣтіѳ
изъ соддатъ въ вавармахъ.
Чую навигацію. На-двяхъ ценхраіьное нцстраціяия и интерѳснннн ѳпніанн. Сберъ
едучмхъ.
увелнчилось п»чтн въ 4 раза. Ьъ 1900
Въ настмщеѳ вреия ебразовавиеь уже
сигдякаха внжскихъ парѳхѳдовміііь- поітупитъ въ поіьву Общества вспенеще- нанаднмдись иеверхъ дьда, а часіью—
На
вѳпресъ
предсѣдатѳді
о
виновнѳстн,
Дміе г. Фядаіввъ врічвтнваехъ сеобще г. перепноь зарегистрлровала 4.615 бельпеде дьдомъ. Одна ивъ мянъ вісѳмъ быіа Общчетва, пісіавигшіа цііью развитіе в
ошванія
етуіевіевъ
универеиіеіа.
ѳнъ ѳівѣтмъ утвердитеіьнѳ, нѳ вмвиіъ, ніѳ г губернахора, въ мтіріиъ увавнвает- гійцѳвъ, черезъ Ю л*ть уже 14700.
врксімо въ яістнее бюре теіегрінву
Лжесвидѣтельство. Недавно въ зъ 1 п. 10 ф. Одинъ ва другимъ рмдава •бработку націінадьней мувнвг, н въ све чю вещей нѳ брмъ н вараніѳ обдунаннагѳ ся, чте мнегіе етрубщикн нуждаютея въ Остальиые белтйцы по професоіянъ
рецоженіенъ півыснть фритівня цѣіись егдушитѳдьвые вврнвы, відниавшіе емъ вступнтеіьнемъ см ві г. Ян»вскій дааъ
занятыхъ въ промышнаніреніа ве имііъ.
ввду ведірежавія нефіянего топгявг. сусбней нматѣ съ учасііеиъ сісмвннхъ
біаг»тв»риіельн»й пенощн, и, укавывая на распредѣляются:
іедъ и брывги веды ва нікодькѳ сажень враікій ечервъ ііітеіьніеіі еихъ 06'
человѣкъ; учителѳй, гунрцставніеіен
бніъ
осужденъ
на
1
гедъ
Жзна ібмніенаго на суді ніваіааа, чі» то, чті срѳіи »трубщив»въ іійствиеедьн» лѳннооти—1190
ва віе тепіиве сиіьнѳ повншевн, в
керяантокъ, боннъ—911 чел ; коммѳроанвверхъ. Пудевая мина раіорвада вввругъ себя щѳетвъ і увмахъ и ихъ біижайшіі за двсрвикъ требовмъ съ неі 10 руб., »бі:цетву грівнтъ убнтічнесіь груммгі въ срѣнесхь ва еекербіеніе Веінчеехна ку»
набаюіается есірая нухіа, пріснтъ врачѳй товъ—650 чѳл.; театральныхъ и цяркодедъ
на
прияженін
20
саж,
въ
діаметрі.
дачи. Другаі часть дѳвмда бнм отведеиа щая, ееди »на уиіатітъ, нѳ жаіаватьеі яа не осхавіяхь ихъ бевъ пемещи, въ мучаі, выхъ артистовъ—325 чѳя.; рантье—56 ч.
евія. Севѣщавіѳ прннцннімьні нвста- пещ Ѳедеіевъ, обввненный въ етінь нѳ м(<К^Г.»).
всюрччесвсву ібі»ру еврейеваг» варіднаго яужа. Онв перѳдма ену ѳ тавѳяъ требо*- ееди нужіа буіехъ усханѳмѳна. Захінъ сѳ н т д.
ііі невыенть фрахіѳвыя цівн, свпаене івквія зріждфв&вшаге ѵь н ш вомп&ві#’
на
ів
юргівлѣ
вупца
Бандуркнна.
Натверчеетва, обраіцы в»т»раг», чаетью въ ваніи Птахина. Пвеіідній вначмі недо вѣщаніѳ выеказадѳеь ва х», чт»бы уарава По райоиамъ бельгійцы раопредѣляют^івующннъ кмссанъ грузгвъ.
ся: въ Оояецкомъ бассейнѣ живѳть 3000
дняіь вупецъ Ѳедиовъ иоіучнлъ пясьир ”0 наградахъ желѣзнодорожникамъ. ебрабеіанвмъ в ц і, преіетавнлъ наетеящіі вріваіъ въ вражі денегъ нечнивівъ.
вввбуіида хѳіахайохвѳ пѳредъ губ. уиравѳй чѳл., въ Мосхвѣ и Пѳтербургѣ—-отъ 2-хъ
Новыя обязатеиьвыя посткѳтъ циѳгѳ иѳъ евядѣтеіеі се етіріны В&аковцеріъ. Девтеръ іідитъ народную ніеню 4 -Звщнта интересуеіоя, вавія ебаванносін вбъ ѳіяуовѣ ещѳ 45,000 руб, тавъ вакъ до 8-хъ тысячъ, въ Царотвѣ Польскомъ
Менія по
строител^ству. Въ дурвіна, вп прикаічика Тиханевнча. Свн
Награда »а авсидоаіацію 1911 г»да нѳ на 8 раврідввъ: репгіовне мисінчесия, ве- иепеінна евидітедьниці у Таачѳнк». Те оредаѳаагіется вндавать оайки, хѳтя и въ считается не ненѣѳ 4.000 человѣкъ
И»вів гѳр. Дунн 7-гѳ иарта рмснатри дітец герьке расванваеіся въ діжнінъ
яа
шуіку начинаеіъ иднвмть н ірев»- ініедьнм, дітекаі, дюбівнм, свадебнаі, гомрить, чі» быда еіноа нрисзугей. У Тва- меньшѳмъ равмѣрѣ, и въ маѣ.
11 врѳекіъ ѳбязатеіьинхъ эістаневде- иокакшіж на Ѳедотѳва н говеряіъ. «Раскажить
сдужащнхъ. Еімімь-бн, чіе сдужа- еѳддаіен-ванхонисхскаі, юнѳрисхічееиі н ченко жиіи ввартиранты и нахдібнивв.
Пѳ расвредѣаенін средеівъ по участвамь,
Дѣло милліонера Тагіева.
1) ѳ нвстрѳйкі чаетвнхъ ідінін; 2) ядся мтену, чте я все-таки не педіѳцъ и
хаесидскія іісн і. Нанъ »і» ііденіе в»
Гурьяновъ.
Пвва
не
прііхада
вв
мні
щинъ
іеобенн»
водноаатьсі
не
сіѣдуеті,
рѣшенѳ
вндать: іааашѳвокому уч. 5625 Въ бакинокомъ окружномь судѣ мѣото
устройетвѣ
іісннхъ
приетаней
невнннѳ». Тя- тавъ вавъ па дірогѣ существуетъ на ѳіетъ жеісі чисм-уедовныяъ и въ бідьшинстві жена, і вее времі быіъ иримірннмъ сѳі руб. ренановскеиу 1000 р., аркадакскѳму на окамьѣ подсудимыхъ занялъ король
ѳ| счеіъ »пр?дѣденный зав»въ, нневуевый сдучаевъ сеѳівііетвующимъ дншь іевсту, іатомъ, ни ѳіногѳ вамічанія не оѳдучиіъ. 3000 р. невѳ-неврівсвему 2000 р., рѳоьев- бакинскай бнржи, мнлліонѳръ, почѳтиый
■8ій дія вянемаівграфівъ, вдевтрі-хе- Іи
іъ тв
д св ъ я*84)
объ^уетройетві^п®-!
чм8ы
вНЮетР»?*и
■ІЪ
ааведсв»
и хнѳ
и )лорикмімъ,
п ИЫ
ЧѲніи на
пвшеі»,
свіем
діжнінъи ^
нѳкманін
ѳнъ діаеіъ
до5
сіа- Еавъ т»іьн »на нрііхада, тавъ все ѳтѳ и скѳму 2375 р , мааѳ-шатяевевѳну 2000 р., ыировой оудья. дѣйствительный статскій
а прикавн
дірегѣчтввмѣюіъ, Въ нуаыкмьнонъ же ѳтнсшеніи
84 и т. и. Усіарѣіеехь существующихъ свідііія ирівурора. Пѳ справвамъ ващитЗѳйиалъ Абдкнъ Тагіѳвъ.Тотъ
бнхъ рмграниченій часі» недмі ванѣнть, начадѳеь. Я сіааъ ноаучать веявія яѳі- данидвиневѳиу 1850 р., падѳвсвѳму 1980 совѣтникъ
кавъ
иівіетні,
сиду
мкена
воредь
де
его
самый Тагіевъ, хоторый полстолѣтія то*Ивденій я» стріитеіьноя части и не яика Іядеіева прис. пѳв. В. Н Педява іаХарааіерный
быетрнй
іерехцъ
ѳіъ
юм»ра
^ ісівіѳ ихъ съ хребеваиіями живня вее ваіваеніѳ подтіврдядѳсь. Весь трагиімь еімѣны иди зямінн другимъ. Ивъ данненъ аъ оечмн, емѣхъ сввввь сіезн, гдуб»кіе іѳжнні ивсьиа явѳ-бн сіъ м»ихъ род р., разсваааксв»му 3375 р., вдючевсввму мг навадъ на своей опннѣ таокалъ ками воду въ хачеотвѣ самаго сбыкио*ва дівно горідсвимъ уяраменіемъ. Что пѳдежеіі* Ѳедеіева мкдючается въ тоиъ, сдучаѣ еущвЕГвуеті нривмъ уіравдіющаге горѳ, свеіиненнвѳ съ мясімчесввй вѳеіѳр сівеннивавъ. Однаждн я поіучиіъ ваписву 3500 р„ іурв»вовіму 8000 р., неревѣоин нн
веннаго амбала (чернорабочаго) а тѳперь
•хъ
Пхахина,
въ
ввіврвй
еиъ
сеѳбщаеіъ,
І»р»г»ю
охъ
3
фѳвраді
1903
г.
»а
X
13
(Д.
окѳну 2200 р., нмневокѳму 1 -му 2000 р.,
*Діиустиме нмадъ юиу 30-—50 аітъ, и чте ец все хавв дідженъ етбнвать навасобітвенную фабрику, банкъ, теженнѳсіью, ехчаініе съ реангіевннмъ ввс- чт» жеиа иа аістниці равбидась. Я ври красавсвему 1375 р., санѳйдѳвсвому 1000 имѣетъ
атоЪі паасажъ, торговый флотъ, газету.
'‘чліящѳе время явмется иарушеніеиъ еа- завіе, і*м.бы в быд» візбуждеиѳ ^дідо о П. Еацаурова), въ вітерінъ межіу пречимъ тамиъ, сеідаюіъ въ
ебщемъ снѣ шеіъ. Онъ и жена быди ныны. Тухъ »нъ р., сѣверовену съ враонѳ-водѣнсввнъ 2500 Тагіѳву оейчаоъ 8* лѣтъ, но онъ ещэ
свмаде, чіе съ 1903 геда вееніднее содер
иементарннхъ ираінъ оротвмнжіршавннй сіндь, вдехе педчиняющійсі тавѳму мні свавмъ, чх» всі 8іи пиеьиа—ихъ дѣ- р., бдаговѣщ оъ нѳвѳ грнвеввнъ 3550 хорошо сохранился и ввлѣдотвіѳ искусдіжнш
имамиіи.
жаніе
будеіъ
расорѳдѣдяться
дншь
яежду
еаямтарній іемиаснѳстн. Сюдв втнѳствѳняоа окряски своихъ сѣлиаъ въ черКомсканіе додговъ. Пемещня- штатныян сдужіщини, преедужившнмя на раенредѣіеиію <пѳ сіртамъ». Нанбѳііе ин л». 31 девабря я, внннвши п»сдѣ бани, рубдей.
ный цвѣтъ, пронвводить иллюзію „жгучаI,: рмірібиніе двіровыхъ мѣстъ, «в»п»Ѵм „ І#рісннсу»та геетд. бенка В. В Сетереенн
дѳхжин
бы
бніь
піснн
хісендскія
пошеаъ
въ
Пхахину
»бъяснихься.
Я
вівб
гобрюнета*, не отаршѳ 40—50 лѣтъ.
фЮЬ въ рібводсженіи ■ ібустрвяствѣ *
„ іерегѣ бодѣе трехъ дѣп, нрвченъ недучаю
Однимъ взъ иоказателей „могущвотва*
ціхь снадовъ н дѣсінньннхъ ваве-м екы ^ „ *ввѳденн въ раенвиъ Вуті щнмъ первую награіу выдммв ‘/* **®в —бѳзъ сдввъ, чает» на ѳдной ивті, нри- щѳ миѣдъ д<брня намѣренія. Оні предюА ТКА РСКЪ .
Тагіѳва олужэтъолѣдующій характѳрный
ИІЪ ніернхъ единъ (Харитвиеиа) на-!*РНевеувенсигв у. взнсканія дед- ваны (а пвтвмъ ‘/і нмней наградн), иі- чемъ равнѳѳбрмныі интѳнаціи емдаютъ жидъ даіь ему распиеву иа 29 р. и тегда
Собраніе трактировладѣльчевъ.
фактъ: однамъ изъ повѣревамхъ Тдгіѳва
П» прѳдаоженію оаратсвекихъ трактнро состоітъ
Я сегдаеиасі,
*ексывД«5в*ві скрнвшихся неев- дучапщвмъ вюроі г*дъ—2/у, пмучающннъ ерігннадьный семитнчезвій веаорнтъ. Еъ ояъ нреврахвхъ дѣдѳ.
г. Быковъ, бывшій тифлисскіф
(С* въ ценірі гореда на Часѳвевнея гвв*
і сіѳятеіьвнхъ деджнвковъ Пекревскей сде<Разъ хн ѳбязуешься уиіахихь, х» сдѣ- ваадіаьцевъ, въ пвнедѣаьвикъ, 5 наріа въ губернаторъ, который нѣсколько лѣтъ
хретій г»дъ пмнію награду, віхірея нде- сажмінію, втіму разряду въ венцѳріі не
І»мтеіьн» віииъ самннъ нодтверждаешь, нниерчееаень рееіѳріні Біаѳверцѳвой о» тому ньзадъ губернаторсвій поотъ проіииме горедеввге упрамѳнія, на нѳудев !
8Р ДУи в Р*- Вінсиніе бшо у 20 бадась оть 50 д» 100 пріц. Не ѳкмивает- бнде удііенѳ міета.
Чгѳ иеаехсі ѳбрабѳтаяннхъ яісенъ, то чі» деньгя увраіъ ты. Мн живѳаъ съ оіеяаѳоь оѳбраніе іравтяроваадіаьцевъ, оѳ мѣнялъ на портфель тагіевяеаго юрис(рвтедьнесхь еущеетвующихъ стрсигель- вѣмцѳвъ-«кдеаадѣіьцевъ, Ии.17.000 руб. сі, чхе на жеіѣзней дерегѣ демервщенкый
коноульта...
i іестанівіеній ебратнда вниманія и
Е*Ч5ея* ** БООО Р- Въ «бѳіоечѳніе заюнъ (ірівмы в цірвудірн) яежне п»- надѳ евміть, чю ве веі ѳнѣ удачнн. Въ твѳеЗ жѳнвй я у насъ съ нѳю вее «бщѳѳ». дѳржагедей пявннхъ яанкъ, буфѳювъ і
Залъ зазѣданія иредставляѳтъ совервиннв-гаоірініническихъ
н&гавинввъ.
На
шѳняо необычный видъ. Веоь городъ
рЕСвая ідінняетріціі.
І •я и и , й с7 ,шн «мг* вадеженъ ареетъ на вірачнмть на свіему жеданію въ равння нѣвѳтѳрнхъ ѳбрабѳти свѳдаеь въ ф>рвадь Тутъ у насъ вышіа ругань, я схватніъ
страмнтея воѣми способами какъ-нибудь
істеящій пріевтъ невнхъ ебяваіедьвыхъ; вмущѳетвв Думдѳревсввхъ вевседедатедей, и еторіны.
Въ самомъ іѣдѣ, раньше нону нѳдведевію яодъ еѳвремѳнннѳ нріемн н чт»-тѳ въ руву и ніевѳіыо разъ ударніъ себранія рѣшен» пр»іеот»ваіь прітпвъ н попаоть въ чиоло н8бранниковъ-і>ритѳвіетянхъ
ноеіаиѳненій
Гѳсударствениѳй
ѳбѳрохн
муінвадьнѳй
вімпевиціи,
ирн
»аеввеній вырабетанъ техничесвнмъ и - **аг1 р»8С|вчвнъ н* равнне срввн.
Птахина.
Я
хетііъ
иХти,
нѳ
въ
втѳ
вреяі
ваграіу
вніавмя есдн пминмъ руб
лей...
ніемъ уіравн, при участін іумекой ве-|
Несостонтеяьность. Гесуд. банвъ демъ, нвъ
ддя веѣхъ- и сндьныхъ чемъ націонаіьный харавтеръ теріет- оришіи евідатн. Чтебъ не пммсіь въ рувк Думн, ѳграничивающвхъ время терг»вди и Прѳотуплеиіе, за которое Тагіѳвъ сѣлъ
и
пренгрываѳтъ.
Еавъ
пап
преч., такъ вакъ ѳни грівять <имныиъ на схамыо подоудимыхъ—иотязавіе слуія (И. Я. Сдавинъ, В. Д. Захаревъ, Д. ■преіъявидъ въ нісмдьм хысячъ рубіей м сдабнхъ.
Пеедѣднее вреня схаін сі
беііе
удачаын,
етмііимъ:
<Нумѳ
Феріхъ»
...
.
.
,,
,,ра
8орѳііеиъ». Ддя оаоіавзенія и иѳлпиеи жившаго у нѳго инженера Бѳбутова, соихіниревъ, А. Ф. Вяіманъ, А. В. Тю-, иекъ въ са|атввеквму аеидевладідьцу Ху- рмдѣдіть сдужащихъ на трн иіегіріі: 1 )
16 мая мняувшаго года.
ісѳвхвіхсівующѳй дѳнаднѳй мпиокн въ Го вершилооь
ііъ н В. Е. Еістринг), архвтевтіра гу-' іяківу, преія прмнать еге несвсюяхѳдь- высшее начаіьстві—тузы; 2) начмьстве <Дрръ фнѳсіфъ», <А віегдмдь», <Рабейнъ дня я хѳдидъ, ие пения себя.
Множеотво болѣе или менѣе правдопоПредтдательствующій
А
вавинъ-1
сударетвенный
Сѳвітъ
набранн
и
уовянѳ
Ойдемъ».
іскаге правіезіяЮ. Н. Тердивеяа, *рнс- ’ инмъ. Хуіянвъ въ наст»ящее время ді- стакъ себѣ», в 3) сдужащіе-яедвета. На
добныхъ олуховъ цирвулнруѳтъ въобщеИспеіниіѲіЕИ г-жа Ремвевм, гг. Медві же ібразенъ ѳкавмся ивдѳнаннннъ сун-|нѳчены дая
ноіадкн въ Саратевъ на отвѣ о причинахъ, выввавшвхъ данняую
удьта М. М. Пауяи и бранімейсіера В чиіся у исязіатрівъ »іъ мкогммна.
граіу тівъ н расвредідяді: первій ватегоТагіѳва н его соумышленнииитріева.
і -*ф- БѢ:ство баявротовъ Вебе- рів 19.000—20.000 руб., втврой 100 пріц. девъ и Яновсвій дебросввістн» оодідиін дукъ н воі вѳщи бнаи разбрвсанн и ие- ’ губернскеѳ сѳвіщаніе ехъ веииерчѳсмге расорлву
ковъ. Мвжду прочимь, еоть такая веряежду
свбей
вавъ
трудносіи
нреграммн,
рерыхы?
I
ресхорана
И.
Н.
Саввовъ
в
сідержітеаь
ii жиіедей Саратем веебщѳ и ісібѳн , ровъі Мясвеісвимъ гааепмъ хедегріфяру- хретьей—естахвн.
оія: Тагіевъ, женатый на младшѳй сеГурьяновъ. Эгвго я нѳ внаю.
Іжѳаізиедережнаге буфата М. Н. Журавлевъ стрѣ жены своего сына, приревновалъ
іх наіідьцевъ дісннхъ врвстаней, ді- ‘ юіъ ніъ Невперкасева: <Снсмсь ѳтъ тюНннѣшвій гедъ евредііенннхъ дді выс тавъ н шумння одебренія пуіівві.
3
.
Губанова.
Діневаадііица Васильева. Убитнй Пта-Е
СаввоубіИство.
жеяу къ Бебутову.
ііьннхъ завеіевъ п снаювъ вмраеъ *рѳмнаго м н м еііі, евршнсь вбвиніенне шаге начаіьсіва 19.500 руб. ввммесь яахннъ інъ
етарнкъ ѳвеіѳ 70 -іітъ. Эіѳ] Въ вісвресеье уіронъ на 12 пути от. Фахтнчеокая сторона прѳступяенія обнмібтъ сущеетненвее значезіе, такъ' въ вяеетній іесеетіатедьнеети иівіеінне де и расіерідннсь ехвнедвть еще 16.000
въ тахомъ видѣ: Въ рокоОБІЦЕДОСТУПНЫЙ ТЕАТРЪ, 7 марта бнаъ хихій, уоіужіивнй чеіевівъ. Пья-|Аткарокъ на туиявѳвѳмъ упѳрі найдѳнъ рисовывается
мнвпе пе вхой часті.съ веденіеиъ не- ’ въ еівернып евругахъ Діневей ебдаеін я руб. Пошѣ тамге етчисіенія н етдѣдеиія
вой
день
Тагіевъ
иѣоколько разъ говообязатедьныхъ яестаимхеній, вначя -»ъ Певедхьѣ Веберъ съ чеіырьмя сынівь иввѣетявй сумяы на ебнввввенннхъ на съ учаеііемъ г. Ордвва-Чужбннина оред* нынъ я ѳгѳ не вамѣчаіа. Раньшѳ ииііъ *иѳвісившіиоя на иѳясі нетрѳвовій. иіща- рилъ съ Бѳбутовымъ по телефону. Наком нвмЪніетсі.
| ім і . Задеджекоеть іхъ Аіовеве-Дінсмну, чаіьеівующкхъ, вехорнхъ нужне удене сіавдена быда <Жѳниіьба Бѣіугина». Въ сіотѳяніѳ. Наканунѣ убійотва я еиу дна>нинъ Еараивъ, 38 іітъ. Уяѳръ тупива не нецъ, около 3 чао. дня попроонлъ его пріхъ нему въ домъ.
уяій ирннаты вен сдѣдующіе параграфн:' Руссве-Авіатсвіву вдругимъ банняъ оире- твернь іеднніъ рубдеяъ, нмучаетеі іъ самімъ начмѣ веведів въ игрѣ аріиета 10 руб. Маѣ Еовазаісь, чтв у нѳго быіи ністѳіьвѳ вноѳвъ, чхѳбн на иеиъ нѳжно ѣхать
— Я дум&ю произвезги ремонтъ опальг При нрееьбахъ • раврішенін невій; дѣндась мяідішамн, Кінвуреніму упрімѳ- аесвгнованнеі суняѣ бэдьшой ивънъ, еідь чувехвевадась нѣвехераі наіанухесіь, и ѳнъ въ всшѳікі ещѳ деньгн. Эмгв вѳшедьк*; іы*ѳ иевіеиіься.н саиѳубійщ оверіе уду ни Бамъ придется кое-чго нзмѣрить,
?шніся. Чѳреаъ верхвій брусъ тупнва ѳнъ мод^чятать,—пояонилъ онъ прн эгомъ.
'рійкм ндн перестреікн существующвхъ 1нію удадесь нжрыть часіь додгівъ естав- не мвдіівшій на нр»ц наградн яедвотѣ. дѳржмся вавъ будтѳ не есвѳввшвсь съ тѣ- пооіі убійства не нашаи.
Г
жа
Ткачешо
.
Гурьянова
бнаа
у
яерекинуяъ пояоъ, единъ вянецъ егѳ нави- между тѣмъ, въ 8то самое время во
іШдідженъ бнть предсхавіенъ въ уп- шимся внущеетимъ. Ередиіірн еднан въ Еріяѣ т»ге, въ мннѣшнемъ геду ін іе т с і мн своеѳбрмннмн ѳзібенніснми, в»т»рнми
Тагіева з&сѣдглъ „военно-полевой
ореевхъ съ 2 веиііми ю формаіинхъ' квнечнемъ ипгѣ не дінедучидн свнше невннвей в выдача награды всімь штаі- ярво выдѣдаются изъ рада сввремѳнннхъ |неня ѳднѳй врямугѳй. Мужу я запретиіа нуіъ на шѳю пехдей и, отѳя на вѳяіняхъ дворцѣ
судъ“, который Тагіевъ скромно нааыірахъ 13X8 дюімевъ; преевтъ доі-(500 000 рубіей. Хедахаіспе Веберовъ ебъ яымъ сдужіщвмъ, рмъ »ні иресвужидн не •брамвъ хипн Осгравснге. Нѳ натанутісіь ! хѳдить пооаі тогѳ, вакъ ѳднаждн ояъ ири- н» онігу, правой рувѳй мхягяміъ вху ваетъ „семейяымъ оовѣтомъ* Въ ооотавъ
і завдючать въ сѳбѣ: а) генермьнні' втЯІнІ здестявсін бнде осіавлене бѳіъ не- вый 1911 гядъ на д»р»гѣ. Заіѣмъ, рѣшен» свѳре врешіа, и г. Ордввъ-Чужбвнннъ, бы- . шеіъ пмннй. Еіена бніа хѳрошей при- пехію за другѳй вѳнецъ. Въ хавѳнъ поіѳ- втого „суда* входилн: почетный мнровой
іь місіа, съ вбеінченіемъ свсідства,' сдідетвій. Равннмъ ебріммъ ітненене ха не выдівахь яагрідн сдужащимъ, нмучнв- стре емадѣвъ редью, въ пооіѣіующнхь сцѳ- мугвй, орожида у неня 3 міеяца. Пьяиѳй женін, прижаішісь въ сімбиву уира, енъ оудья с. с. Тагіевъ, обѳръ-офацѳръ для
оообыхъ поручѳяій при оакинскомъ грапешхабѣ 5 саж. въ 1 ангд, ди. На дахайстве е нееіріщенін на ооврнііе дід-ішінъ прибавву свншѳ 20 пріц.,н тѣнъвзъ нахъ даіъ арвее в дышщѳе жвінью иае ' я ее виіѣда лвшь ѳднахды, всгда ѳна вро • и бніъ иайденъ вичевѣвшинъ, Раніе пе доначальнихъ
подполковннкъ принцъ
кѳйннй,
очевиднѳ,
дуимъ
другинъ
смосѳпадма
ѳдні
еуіаи.
іі аіенъ доіжны бніь певманы вакъ гевъ участка въ 2.000 дес., перешедшаге і сіужащіхъ, на ветернхъ надагаіесь вавве браженіе: нідкуоающая душевнаі евіжѳсть
Мансуръ Мярза-Каджаръ, штабъ-р-хо
чіѳ
нні
іѳиъ
пѳвѳвчиіь
жизнь,
вмъ
вмъ
не
иіГурьяновъ. Эіе нѳправяіьиѳ,
«івруемня зданіа, такъ и веі суще- »тъ Веберовъ къ нікееиу Бвтіу».
диб» адвинисірахнвнее мысиніе. Вее-же,не- н непосредехвѳннвсіь <диварі» Бідугина
іа
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ТИПО ЛИТОГРАФІЯ
миотръ мѣстной бриглды пограничной отъ канада одниъ изъ потѵхшнхъ было
[К ІА ГЙ ЗИ Н Ъ ІІ
Спеціальная продажи
П Р Е Д С Т А В ІЯ Т Е Л Ь С Т В О .
стражи Рзл-бекъ Мамвдбековъ, сынъ Та- кратеровъ уж© начажъ дымить. *
золотыхъ,
серебояныхъ н брияліан. Производительная фабрнка НАБИВОКЪ для САЛЬНИКОВЪ нщи
насхоящігі іеревяани» н высш&гі кагіева Садыжъ, аавѣдуюшШ конторій га*
вещѳй.
проважи своихъ самосмазывающвхъ набивокъ и препаратовъ ді
веты Тагіева „Каспій* Гассанъ-Ага Г«счествв кікісівап гараагі н ланпадРвдакторъ-іздітедь—
бывш. Ф. Киммеяь
инческнхъ н др. цѣаей, а также впѣхъ яо^чихъ нредметовъ ни
санов^, онъ-же гласный городской Дунаго
насіа,
іп»нь
н
вь
ргввапт,
»*
Мовковскяя, блияъ Кімышин, с. д,
К. Н. Сарахановъ.
мы, жоатн сказать, уиравляющій фабржтехники, (также патѳн- П Р Р Л П Т Д В И Т Е Л Я съ хорошими
Ппвдлагаѳтъ ВИЗИТНЫЯ КАРТОЧ- качестю руиись. Б. Бшукѵ, М«ротованныхъ новостей).
“ Д '* * Л В і і і Ы і П ми въ про»
кою Тагіова, Мехти Джафаровъ и пдеКш тель П. А. Аргѵноаъ
КИ отъ 85 К. 3» 100 іштугъ «ъ пв- фанів. баіарк, цнъ Афеаіуіьев«в,
ныхъ кругахъ.
ѵысоков вояи&гражненіе. ІІредложенія адресопт
мяящйкъ Тагіева Мамедъ Тагіевъ.
ч«тьх», а также и иасхапьныя пиеь- № 3 й.
„Судьм“ этн постамовили Бебутову суНѣмец ул., ряд. съ гоотнн- .Россія*, Д. М 991 КийоІІ Моззѳ Сгез(іѳп (Германія).
_________________ 1591
ма и карточкн.
1679
ровый ваочный приговоръ, причемъ быт выр^богана и программа приведенія
Распоодаж а д р о въ
его &ъ исполиеніе,
О
Г. Мозеръи Ко, Богорныя
сухія нріенн. ]Кіаі. бер. арш.
До появленія .осуждеінаго* вся эта
удобная подъ контору илн мага
рель,
0-нъ Метадъ,
почгемная компанія х(ритаидась въ саадьвинъ; уголъ Московской н Воль 50 р., мьхівыя 36 р. на нѣсті я
нѣ съ пригворёшымн ставнями.
ской ул-, домъ Ананьнной
1678 рил. іѣсъ; «а Бав., авв., нрнст. Ф И
заваіін.
И. Д СовоЯвнвшагося на зовъ ияженера БебутоДегтярева.
988
ловъ,
Оаега,
Мермо
ва Тагіе»ъ самъ встрѣтнлъ и, ведя на
Сдается квартира
С8СЮ яодовияу» спохойяо объяснялъ, въ
и Сынъ Дснженъ
6 квкн., нпъ. Б. Сергіев., № 34;
чемъ долженъ состоять [іадуманный ремонта. Открывъ дверь »ъ сііаяьню ипроувн&іь: 36, кі. Н
1670
На всѣ товары цѣны очень добросов.
пустявъ ваередъ себя ничего дурного
ие нодозрѣвавшаго съ его стороны Беотанцін Туркн р.-у. ж д., Балашоібутова, коваряый старикъ вдругъ крискаго у., усадьба Лупанднвой, узкнулъ:
нать: Болыпая Каэачья, между Воль— Бейте, убейте »ту ссбаку!
ской и Ильвиской, д. Любнмова, М
И въ то-же время Гасаиовъ наведъ ре$6, кварт. згбного врача Лунандиволыеръ на ошедомленнаго инженера
ной.
Въ сдѣдующую мннуту Бебутовъ уже
вадідся на іюлу совершенно голый, со
н ів ій ш . н м щ н н х ъ ф&сонюъ.Пвехѣішв
связаннымі руками и ногами, окрова
20
коп.
коробка.
к о іе ін
вяеиный, мстерз&ішнй.
строганые каталкамн н колья разНеочастный страшно стрададъ, то и
нкхъ оортовъ продаютоя. Уголъ СоСжйгяйтъ ою яб ПОЛФУНТД ийфім на омяу въ ч»в»
дѣдо мадая въ обморочное состояніе.
коловой н Хвазынской, д. № 8',
Но его всяяій разъ падачи приводили
Грін&іннй
в
н
іір
ъ
Елизарова, въ Саратовѣ._______ 2<4
80 коп. коробка
чувство и снова принхмаднсь засвое въ
ПТОВ&ГО ТІВ&Р& в
Въ магазннѣ
поддое я мѳрзюе ваиятіе, прнчемъ гдавнахеріаеівъ
ди
ный падачъ, мнлліонеръ Т&гіѳвъ, гро
съ небмьшиви срадстваня, внающнхъ
нріе на в&каювъ.
зндъ все иовмми ужасамн.
нануф.-б&к»іенніе дѣи, увнать: с.
— Сѳйч&съ я пригдашу сюда твою же
ЦЪВЫ
ну, пусть она подюбуется тобоюі—объСвненькіе, Саратівскагі уівда, бр. МуДОСТУПНЫЯ
Т едеф ои ъ 1081.______ 1674 іинннх.
явилъ Тагіевъ.
1622
ирсетн отъ 5 руі.,
И Тагіевъ приказалъ своей женѣ вынабркшннкв і*ъ 4
звать по теяефону г-жу Бѳбуяову. Пона екпадѣ.
р., груюіержвтеін
слѣдняя не замедднла явиться на зовъ
Тагіевъ гадантно прнгдасидъ обѣнхъ
т 2 р. 50 в
даетъ урокн бухгалтеріи. СоколоТірпіиі Доп Р . К . Э Р Т Ъ , п Сірітоц
дамъ на свою подовину.
зая ул., между Веселой н Вознѳ;*ратівъ, Нѣнец. уі., I. В&тіінч. цер.
Соботвех. отдѣленія фкрмы: въ Омокѣ, въ Уральскѣ, п
Д»мы замѳрлн отъ ужаса. Г-жѣ Тагіесенсаой, соб. домъ, >6 74.
6864
вой сдѣдадось дурно, а ея гостья бро
Оренбургѣ к въ Яілябннскѣ.
М -т е Н м р з о н т ..
сияась къ мужу, но ее оотановилн гру
М А Г А З И Н Ъ
Продавтся
домъ.
быя рукк наснльниковъ.. Д%льше про.рошівая, X 43. Усивія увнвть:
изошло что то настолько невозможно
кетовая отъ 80 ков.
подлое, мерзкое и гадкое, что подробно
Ррішіваж, X 25, кзартир» Беібіріі і Е Р Д Лучшая
50 к. фунгь. ’
объ зтомъ не говорнтъ даже потерпѣвІівыхъ.
1503
п голаидскія м&лосольныя
шая сторона... З&тѣмъ Бѳбутовъ былъ
С е л ь
Продажа н покупка случайныхъ веотъ 4,0 X 10 шт.
вывѳденъ нзъ дворца подъ руки, усащей, гдѣ,каждый' покупатель: мотіт іг и 20 коп*Е0Й- килыси 25 хоп.
женъ въ фаэтонъ и отправдѳнъ домой.
Привезены
К
о
п
ч
жѳтъ
пріобрѣстн,
дѣйствнтельно.
ш
41 коробкі. Шпроты 85 коп. кора.
Дяр. А. С. Ломашкннъ н А. Е. Бжсов*.
Бсясь мести со стороны земляковъ Беслучайногдешѳво прочно н хорошо,
коп
бутова, Тагіевъ въ тотъ-же день трусли- Съ 5-й недѣли поота иачалъ нзвѣстный
тпрольснія
0к
пМ
а
сл
ен
и
ч
н
и40
какъ-то: мѳбель, зеркала, варшавг Р у 8 Д И „4
і
10
ф.о
10 фун.
во бѣжадъ изъ города въ свою загородконцертный хоръ,
окія и мѣстныя кроватн, матрацы
ную дачу-крѣиость, гдѣ и находидся Ю. А.'Мартансъ,
пружиняыѳ, мочаяьные и изъ воло- дуетъ ПРДВЛЕНІЕ Сбщества взаимопомощи С*р»тт,“Міснівсв»я, 44. Т еіеф т
безвыходно нѣскодько мѣсяцѳвъ.
К 261,
са,
стулья, мрамориые умывальни- ѵчащнхъ нач. учнл, Саратон. губ.
Нривяечѳниый къ сдѣдствію тагіевсхій красавнцъ, н артнстическад капелла, соіи, ковры, мѣха, верхніе знмніе н Сиравкя: ІІлацъ-Парадъ. 1-ѳ м?ж. Прівѣрк& в нснр&віеніе нвнетшркъ,
ЗеЁфрртскагі^
1) Никоіьская, подъ окр. оуд. 2) Нльннокая,'уг, Грошовой.
•семейный совѣтъ* виновнымъ сѳбя въ стостоящяя исключнтельно нзъ иовннокъ
лѣтніе платьи. швейныя машжны, ѵчилнще, въ учебв. днк съ 12 до і&рівнхъ н гвір&віяческнхъ воѣи
'1>тъ*жѳ ородается баржа -15 оаж.
вапіва ,_н
истязавін инжѳиера Бѳбутова не при- подъ управленіемъ нзв. балетмействра
і
ч.
въ
помѣщѳніи
училнща,
и
съ
мувыкальныѳ
ниструмѳнты,
піаннно
зн&лъ, хотя объ этомъ говорятъ два ме- БАРЕЛЛОНА. Новыѳ дебюты нзвѣстныхъ санвв, іудкн іія ученія венареевъ, и пр; мѳльхіоръ и другія вещи: часы 7 до * ч. ввч. въ жв. 8&«ѣдѵюшаго. §48
снстеп н і&куунетриъ.
артистовъ: босоножки нсполнительвицы кун&іьии, гнѣца, ічнщеннне всевов золотэ, серебро н брилліент. вещи.
двцинскнхъ евидѣтельства.
.КЪ,
Отъ содержанія ясдъ стражей до суда тавц СОЛОМЕИ ЕЛБНЫ БРАІ УШ№
помѣщаѳтся на МосковТъгіевъ былъ освсбождѳнъ подъ вадогъ неподраѵаемой мануфлейтисткн ДЖІО- ножане”кірна, кіѣткн, курн кіхнн- Магавинъ
ской ул., протнвъ городской упра^ФОРШКОВО-УШКИСЛЫЯ В А Н Н Ы сЪ
[кнан паіевня, тоіькі на 4 іня.
2С0.000 р., а его „молодцы подъ залогъ ВАННИ, нѣмец субрет. ЛИСКЕНЕ. акровы,
д.
Степашкина.
ирнглашаетъ лвцъ обсего пола, жѳдающихъ вступнть въ чяены
ібыкнов., хвойныя, желѣзистыя. Безусл. замѣняя Нарзанъ, Наугеймъ и друг.
батнческій луэтъ-танцевъ ГОРИНо н
въ 25.000 р каждый.
Съ пічт. В. БѢГИШЕВЪ.
Покупаемъ ломъ золота, овребр»,
со взносомъ 650 руб Свобпдвыхъ мѣстъ остается вемного. Пріеі
нриготовл. въ любой ваннѣ безъ всякихъ приснособленій.
Экспѳртомъ для освидѣтельствованія БОЛЬШАКОВА, пѣвацы руоск. бытовыхъ
Адр.:
Днгансваі
уі.,
нежіу
Аіеплатину,
жемчугъ
н
црагоц-камни
изводнтся отъ 10 до 1 ч. н отъ 8 до 8 ч. веч вь хонторахъ: в„_
[] Курсъ іѣченія около 86 рублей. ОпиеанЗя безплатно.
Бебутова Тагіеву разрѣшѳно вызвать въ пѣсѳнъ, Донны-Доннато, оперной пѣвицы
ті
Покровской, Самар. іуб, помѣщ бнржв; въ Саратовѣ-Симбирски
судъ профессорова Косоротова, которому Сѣверокой, худокника короля-момента- кс&нірівсвой Н БіІЬСКІЙ, цнъ Твлефонъ № П61.
Лабораторія Углекислыхъ ваннъ
ао Соколовой, д. М ”16 кв 4.‘ ™
Текущій счѳтъ
32-й.__________
1554
аредложено ІО.ССО руб* гонорара за его лнстовъ Митріо-Лоніо н друг. Послѣдніе
О.-Петербургъ, Б. Конюшенная, д. 8—4.
банкѣ № 84.
^РУДЪ.
(„У.Р/г прощальные днн зваменнтаго московокаА оріѣзжая желаѳтъ
го цыганскаго хора отъ „Яра* подъ упнм> мѣото прнхояяравлѳнівмъ Е го р а П оляк ова.
энѳртчн. кредш ш ш т ш ш
щѳй бонны. Адр. оставить въ конт. иніѳдлигнтвыѳ
отавителн (очѳнь жвштедьны
о
ш ■* о ь .
ред.
„Сар.
Л
*.
подъ
б.
И.
С.
1655
ш
Первоклассный реоторанъ
СТУДЕНТЫ и
7ГДІТТТ Коновцева около Ку64
Вседа въ громядномъ н влвгантноиъ выборѣ ао оосіѣдннмъ 81
Соврѳменныя игры. Среди учащихся пѳрмп
1 1 1 мысной поляны сдаютУЧЕНИЦЫ АБУШ -ФЕЛ. ШКОЛЫ)
скихъ срѳдннхъ уіебныхъ заведеній въ 9 9
загрввхчяыхь вгодѳлямъ
ся. Узнать въ город. управѣ отъ для пріема подпиокя на солиди.
настоящее время похьзуется бодьшой
Дирвкціа Т-ва офиціавтовъ.
владѣльца._____________
3658! иаучно-нопулярн. нзданія подъ
любовью н распрогтранѳніѳмъ нгра въ Еонцортъ солистовъ струннаго дамскаго
извѣсти. профессоровъ.
судъ. Берется какое-либо интересное су- оркестра нцъуправлен Б. Аг. Проценко.
По случаю отъѣзда редакц
Московекая ул.. (между Оолицдебное дѣло, уже прсш дшеѳ въ одвомъ Реоторанъ за-ново отремонтнрованъ, каи Ііріют., д. Иншакова, кв. 8,
изъ русскнхъ судовъ, добывается печат- бинѳты и ложи шнкарно обставлены съ продаются: ,ЙЖЯйК»‘ отъ І до 8 и отъ 6 до 7 час.
ный слѣцствѳяный матеріадъ, свидѣтѳдь- «ъ піанино, элѳкт ическіѳ эф*е ты. Рус- породы (самка 9 мѣс.), цвѣты, ванна вечѳра.
ПАЛЬТО, ПЛАТЬЯ, КАПОРА. Полное приданое.
1491
сжія показанія и т. д. Распредѣляются ская кухня подъ набяюд. шефъ-кулина- съ нагрѣвателемъ н разная мебель.
Ииюстр. прейсъ вур. во шрв, требов. беіпіатні.
по жребію роли судеі, прокурора, защит- ра К. С. Евотоатова. Азіатская подъ на- Обуховек пѳр., д. № 28, парадн. ходъ Крупный заработокъ.
На всякія ціиы н вкусн.
ннкова, присяжныхъ, вплоть до судейГ. Д. Ротншвнли. Буфетъ снаб- съ улицы, въ первомъ этажѣ. 1650
Вистрое и аккуратное исполненіе.
скижъ сторожей и детально воспронзво- блюд.
дится вся судебная процѳдура. Въ игру женъ русокими н заграничнымн винами
вкзадывается много труда; поокуроръ равныхъ марокъ. Цѣны на прѳйоъ-ку- Сдается болып. верхъ,
,рантъ понижены.
сущсъ )889г. 111 111” ^
Мой„а 6І
можно и по част. На новомъ базірѣ,
жзашитннкн го?овятся къ дѣлу днямі
Рестіранъ открытъ съ 1 часу іня н дв Дегтярная площ , по Бол.-Сергіевзк.
н ночами. Одновремѳнно въ нгрѣ учаул., д. Нагова, ЛЗ 12}.
1654
ствують до 30 и болѣе чѳловѣкъ. Про- 4-хъ час. нічі.
куроръ к защитннки нѳ повторяютъ рѣ- 78П
Съ почтешемъ Тоеарищъство.
чи своіхъ „настолщнхъм предшѳственни■ о ю м і о ю м в і с і о і о
ковъ-колдегъ, а вносятъ самсстоятедьК
о
н
ц
е
р
т
н
о
е
З
ал
о
ное твор^ество.
дещеві продается цняшняя ібстанев^Вулкінъ подъ І7анамскимъ каналомъ
ка. Уг. Ннжней и Жвдѣінвіірожній
Работы по прорытію Панамокаго канада
Іфзеркала, англійскія кров&тя, умываяьяиси, производство”дѣтокнх
бднзятся къ ожончанію; уже расчитаны
уі., дінъ Жів ііітів і .
1658
!I
коляоокъ и дорожныхъ хорзинъ.
таріфы на промускъ чѳрѳзъ него судовъ
Магазииъ
ЕЖЕДНЕВНО
н грузовъ, и вдругъ возникаѳтъ новая
В Ы С 0 Б 0 И
;
ф
въ
магазинѣ
Щ
большой конц ртный дивертисментЪ,
серьезная опасность, грозящая надолго
Ц Ъ Н 0 Н
отдадить сткрытіе канада.
прн участін первікіассныхъ артнвтівъ:
П 0 Б У П А Ю
Нью-іоркская печать подна тревожныхъ иів. іврнч, пѣввцы Паниной Марсовой,
.1
слуховъ о томъ, что подъ каналомъ на- шансонет. кѣв. Руффъ-Дюсень-Яківіевій, жемчугъ, брнлліанты, платину,’золоНикэдьсхая, пр. Бмржи.
ходнтся вудканъ; газы и пары уже про20
,
серебро,
бнлеты
всѣхъ
ломбар%
Ш
м
Ш
і
Л
Т
в
ів
ф
о
в
ъ
.Я
І8
М
!
4
биваются чѳрезъ трещины въ горныхъ Дуеннеі, Оривій, Тургеневой, іувтъ тавцѳвъ довъ. Повупаю добросовѣстной цѣпородихъ и проникяютъ въ траншѳн,гдѣ Ямвіевыхъ, танцоръ Сиіань, ханц. Богіані- ной. Нѣмецкая ул., протнвъ номеровъ
препятствуютъ работамъ.
вій-Кшнской, бііьш. перефірнвріваннагі Соровина, магавннъ золотыхъ вещей
Цвѣтоводство
Рабочіе безпокоятся н обріщаются къ хіра и капеілы Н. А. Бігіанова, струнвагі Г. А. Дребннскаго.
9038
адииннотрацш съ трѳбованіѳмъ перѳве•ркестра підъ унр. Бічвареаа. Бухня н бустн ихъ на другіе учшстки.
Т о р го вы й Д о м ъ
Температура въ нѣкоторыхъ пунктахъ фетъ підъ іи н . набі. Тіварвщества.
траншѳн повшшлась до того, что подРесторанъ откр. до 4-хъ час. ночн.
* псрныя бадки обугливаются. Шиодаіеку
Съ почт; Таварищество.
въ три комнаты, одается блнзъ •.
— Грокадшб выборъ —
.Самаринской* оотаноіки тр&мвая.
■й*.ѵу. ’
Выоокая мѣзтность, Олизъ лѣса; съ
\
Саратовъ, уг. Театральной пл. и Никольской ул.
доставкой воды. Въ 20-мннутной
прогулкѣ дачный театръ и квнематографъ Соколова. Туть-жѳ сдается отдѣльная КОЙЯАТА. Спряв у
ЧАСЫ
граиичныв паспорта на основ&ніи удо- П. А. въ рѳд. „С. Л.“ отъ 1 до 3 ч.
Сл і і Повровеіая.
стовѣреній прнстав», а ковѳнскій отка- нлн дома—Панкратьевокая, д. 0,
5
залъ. У наоъ-жѳ напечатано наоборотъ телѳф. 395.
(От% тмвво яоррвтонВвнта)
Дѣны
внѣ
конкуренцін.
Сеиьскій сходъ вавначенъ н» 11 н&р
Прошу убѣднться.
БАЛАКО ВО (от% нашего коррет». Между прічвнъ въ треіій раіъ буіетъ спонд*нта). Огъ предсѣдахеія баіавівска-'
Нѣмецкая ул., рядомъ съ католи- (
,
вреіижені раііѣівть Еутъ на огірцн. Па го бвржевігі Оі-в» С. Г. Меіьннвів» 7-гі І&ВІМХЪ Квр*|4 ЦЦкВШ КЦЪ Ів- ________ чвской ПвРКОВЬЮкажіую іушу венін въ Кухѣ прнхоінтся нарта нвъ Петербурга нмучен» теіегранна, Вккош» вівмм». Нв кравхккк 0. Н.
ікііо 30 квадратннхъ саженъ.
чхо віняесія • новнхъ дорігахъ внсвава- Похіикіяк, (и п м і РІКНК&. Теаеф.
— Костеиояьный заводъ. Прнставъ лась едвнігдасно в& жеіатеіьність ністрій- X 931.
3487
г. С&ввчевъ н>8н&чиіъ н& 10 н&рт& санн- ви Б&і»віве-Ершівсвій дірогн.
тарннй існотрь кіскенііьнагі вавіда. Освітръ
— 7-го нархя въ воннерчѳснінъ учиінвнвнвается жаюбанн, чті на двірѣ завода щі еосхіяись первое сібраніѳ Общества ІІѴІѴІІІІІIІМ Б.-Казачьей, д №56. буфеты и др. Алѳксандр. уя., уголъ
ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ:
дежнтъ грінадннй свидъ кістей п&вшнхъ всноніщесхвів&вія нуждающинся учащннся 2-й ромъ отъ угла, на верху. 1497 Б.-Кострижи., д. Шмидтъ._______ 99
жнвітннхъ, прінсхіднтъ гніеніе, чінъ вів въ б&іяківсвінъ воннерческінъ учндвщі. ТСпіигггАФЯ сдаѳтся. Уг. Вольдухъ в&р&жается. Віінвн свіаі» нахцнтся Чіеновъ пов& в&внс&іісь 35; іви пічхн всі В Л Ш Н & т ской и Б Кострижввері н вшіецъ, ваводъ окружаютъ ні- уч&схвів»іи н& сібранія. Прівввѳіѳин вн- ной, д. № 6?, кв. 1.
1659
ВЕШЕЙ ДЛЯ ПОДАРКОВЪ И ПОДНОШЕНІЙ
і
етрійкн жнхеіей сіібідн. Ні неудіботві ха- борн: въ чіенн яравіенія набр&нн И. В.
шзъ
іорощо^°меблиро- И&НЫ хізяйсхв* І*я дісшр»нвтвдь- \
вігі сісідства іір&тяіъ вннн&ніе также н Кібзірь, Е. В. Еуіряшіва, св. I. I. Ві&золота,
серебра,
мельхіора
и бронзы.
ветервнарннй врачъ губернсвягі в&нсхва И. інввнъ, К. Н. Гідів»нівъ; въ чденн ревн- ванныя, со всѣмн удобств&ми, безъ ннхъ кінвтетівъ, оцінку діс», ііі»
стола.
въ
центрѣ
города,
жела«
внрубкі
к
кірчевві
діс&.
ксіііі,
Я. Поіпсвій.
віінній кіннссін-—И. В. Мвдннннъ, Д. К. тельно съ отдѣяьн. ходомъ. Предло- ияехъ д т. Кіяшкннъ. Усивіѳ днч-;
СТО Л О ВАЯ и Ч А И Н А Я С ЕРВИ РО ВК А
— ЗахрытыВ ностъ. Прн повупвѣ Носнвъ, С. С. Куіряшівъ. Чіевсвій ввнссъ женія съ указаніѳмъ цѣны нрошу . „апапшягт т
т
« 01 м ,
иаъ С К Р Е Б Р А и М Е Л Ь Х І О Р А .
направлятьвъ
контору
редакц
„Сар.
®
*и
вереввскн.
Цнг&нск&я,
И
91,
и.^
нѣста іія кістенііьнап вавца, віаіѣіецъ сібрініенъ іпредіденъ— $ руб. въ гііъ.
Л \ для Ф. М.
1677 Идьинск. к К&нышавск._______ 1606
в&віі» г. Шідіеръ ібіваіся пострівть ністъ
Д ЕРКО В Н А Я УТВАРЬ.
Чтобы не опогдать на урокн *
2 комнаты отпрітнвъ Піврівсвій уівцн н& ван&іѣ, «■
николаевскъ (отъ нашего коррестн• Помѣщеніе дается
въ учѳбныя завѳденія. провѣ- <
за уборку
іѣіяющекь сіібііу ітъ жеіѣвнцоріжнагі овнта). Состоялооь засѣданіе комитѳта
■ренные н прочные УЧЕНИЧЕСКІЕ
“ 1. 1680
вовв&іі. Пістріенннй вдѣсь ностъ іінікіжъ по общѳствѳннымъ работамъ. Лред- двора. Б.-Костр,, № 52 кв. №
часы можетѳ получнть въ ма■ Н О О О О О С Ю О О О О Ѳ ® О С Ю (Ю М В 0
сѣдатель
П.
С.
Рооляковъ
доложнлѵ>
те•каваіся небевіп&онынъ іія ѣвін, півхіну леграмму губернатора, что необходямый
газниѣ и мастѳрской часовъ I ^
нраморше, граштныв, кабрадора, часовкк н ограды .кованыя к і
Іія кіннагі сибщенія онъ іікрнхъ.
на окончаніе работъ кредитъ иочисленъ кужн& кухарка, хіроші уніющая гіючныя. Въ Саратовѣ, Ііосвовсяая улч оград. стар. Мвх. Арх* і
Нефтяной д ви гател ь
— Тяжба бывш ихъ
сельсквхъ въ 207.454 руб, въ очетъ которыхъ пѳре- тіввть, бевъ ревікевііцін не явмтьМооковсхся
ул.,
№
62,
4-й
домъ
тт
въ сидадѣ яернововъ И. Д. ПОПОВ і
старостъ. Ні -іняхъ С. А. Тнхінівъ пі- ведеио уѣздному зѳмству .100000 руб. а оя. Пріютсв&я, 14, вв. 4._____ 1666
И
отъ Больш. Мооков. гоотнн. й«я
оетальна*
сумма
будѳтъ
выоылаться
К
О
'
Соботввнкия мастврокія. Цѣки вкѣ коккуррекціи
2
лучніъ копію рішенія губернск&п прнсух- митѳту по мѣрѣ надобиооти. Креотьян
ва ѣрн. хода полн. гарантія. 5747 О
схвія ні іііу съ свіннъ ваністнхеіевъ, ні скимъ банкомъ н казной заявлено, что
БЮРО ТРУДА
О
Въ аукціонмомъ залѣ аиціенерн. 0-ва <Р
іоіжносхн сеіьсвагі старістн, Я. 1. Явів первому необходимо ввсною на окончарасходуетъ около ‘/» Ф- нефтн на оилу въ часъ
іева в» кіевету въ сіужебній бунягі. Пі ніе начатыхъ осѳныо работъ 7552 р. и съ ванной. Адрѳсъ въ рѳдекціидля при О-вѣ взанмопокощи студ.-ме- V
э а в в д ъ Бр. М ан и и ы ж ъ і
сійск. Торгово-Посреднич. дѣятель»
р., остальныя Ш504 р., под- Лі 1660 квнтанцін.
1660 диковъ Ямператорог "о Ннколае> ф
сіііній сдѣі&іъ въ янв&рі 1909 гід» сеіь- второй—7400
Адреоъ:
г.
Балаково,
на
В.,
Самар.
губ.
Л
і
г
вкаго
унивѳроитета
ринимаетъ
рім
леж&тъ распрѳдѣленію между земствомъ
Уголъ Нѣмецкой и Вольской ул„
прод. ол.аъ $0Ту( арѳдлагаѳтъ опытныхъ рѳпе-|Ѵ
скіну схііу цкіаіъ, въ кіторінъ ваавія- и попечительствомъ о трудовой помощи.
ЕН
будѳтъ произведенъ въ мартѣ иѣсяці
титлровъ н прѳподав&телвй по всѣмъ I О
іесь, что 8& сіукбу старосхій* Твх&вои Представнтели земства и лопечнтельства
ѵоуіовоии^ цредмѳтамъ: студеигы-фѳльдшера.! 8 . Нредітівншь В. 0. ПЕТРОВЪ товѣ, Уральскѣ н ’всѣхъ
проп&іі 72 іушѳвнхъ нідім хрівн, ііл& по согласію зту оумму реопредѣлнлн: пер., храсияьня
Калганова
другихъ отдѣлвніяхъ.
А У К П Т П Т Т Т ,
*р»цн«ьии ім дтдии .
оавитары, оспоприваваніѳ, вариски
140.000 руб. земству и 52.Й02 руб. попешсь И&ИѲКИ, чхі ннн віспііьзів&іоя Твха- чительотву.
СОБСТВЕННЬШ КОНТОРЫ:
~
'
"""" ваніе; пѳрвписка, пвреводы,5коммвр-, I
Съ такнмъ ракпредѣленіѳмъ
проорочѳннм
м ъ в ещ ім ъ по кви тан ц іям ъ , в ы д а н я ы м ъ и х ъ в л а д ѣ я ь
Московокая контора—Москва, Мяоиицкая, 35.
нівъ. Межіу тінъ Тнханівъ цваваіъ, чхі креднта комнтетъ согласилея и. постано- С л а е т с я Х О Р . м е о л и р . чевкая кррресаонвѳиція и др. работыЛ н ц а, жѳдающія продать іах ія -л и б о вѳщ ? с ъ аукціон& , бя& говодятъ л
амарская
контора—
Самара,
Панская
ул.,
м.
Соборн.
н
Саратов.
н аііін вхи равііініи ніжіу сібій кре- внлъ просить вѣдомотва, прожзводящія
^
*п *
* *
Адр.: Универонтѳть, бюро Труда,
ви ть и хъ в ъ в&дъ в& благоврѳменно до 15-го март&.
з
Ш Ш О О О О О О О Ѳ О О О О О О О аО О О Ш І
схьяне. Губернсвое нрнсутзтвіе ітнінніі работы, къ 15 марту закончнть распре- кінаата, сі спюнъ. Ообірнав, бдвзъ Л нчны ѳ переговоры ежѳдневно отъ
1527 4 до 5 час. вѳчера.
1052;
втихъ еуммъ по отдѣльиымъ II. Сергіевскій, К 13.
рѣшеніе съівіа, інравіавшагі Явівіев», в дѣленіѳ
общѳотвамъ н сообщить цифры зеискимъ
вреівнсаи і і і і • віеветі р»всбрать внівь. начальникамъ.
Въ ахінъ-же дѣіѣ Тнхінівъ ібвнняетъ въ Заолушано предложеніе губернатора о
нцстреватеіьстві н» кіевеху нрохввъ него желательнооти открытія общеотвѳнныхъ
по проведѳнію ханапъ для ооеди
бнвшагі віюсхніго схаршвву М. П. Бухо- работъ
ненія мелкнхъ озеръ и замкнутыхъ воСосновыя аршинныя съ доставвой 45 руб. за пятерикъ.
вкронка.
доемоевъ рѣчныхъ долинъ оъ „коренныІпрн общественяомъ собр&ніи съ 1
Хлѣбная биржа. 7-го н а р т а в ъ п в д а мн водоемами* въ виду того, что прн
ПРЕДЛАГАБТЪ
О*- Сосновыя трехъ-четвертн. съ доставк. 36 руб. за пятер.
: мая по 1 сентября буфетъ н билч ѣ х л ѣ б а бы *о 1 в а го н ъ н 100 вововъ, веоеннемъ разливѣ рѣкъ въ озера н до
Е
н помѣщевіѳ для театра,
к у п н л н С кворцовъ 4 в аго н а, Д ѳ г т я р е в ъ лнны заходнтъ много рыбы, которая по
Можно \ пятерика и % лятерива, цѣна по расчету. [ліарды
, кннематоргафа и т. п. На зто-же болыиой выборъ сепараторовъ
„Глоб
4 в а го н а н Э рен ъ 2 в а г о в а , всего 10 ва- томъ по спадѣ воды, не ммѣя оттуда
| врѳмя требуется оркеотръ духовой
го н о в ъ . Цѣн& с т о я л а : н а р у сск у ю пш ени выхода, гибнѳтъ. За неимѣніѳмъ средствъ
музыки. За оправками и съ прѳдлоѵКорона“ и „Б8лтикъсі,
ц у о т ъ 1 р. 6 к д о 1 р уб . 39 в. з а п у д ъ предложеніе губернатора отвлонено.
'
З а к а зы п ри н и м аю тея
Іженіями обращатьоя въ контору
н а п ер ер о д ъ о т ъ 9 р 40 к. до 14 р у б 25
Уполномоченный попвч іигеяьства
Іклуба.
1327
коп. а а мѣш окъ. С ѣ м ен н ая р у с с к а я ш п е трудовой помощн г. Мазурсдаъ, хахедя
ш еи и ц а к уп л ѳи а по 1 р. 40 н. ва п у д ъ . поденныя цѣны, уотановлеі ініия осѳнью,
Н астроен ів слабов.
■
высокими, предложнлъ д ія весеннихъ
і ГГтѵійчдаій
1 р іііо Ш І И молодой
Ищетъ чеіовѣкъ
мѣото по молочную посуду и проч. принадл, ;
- Ф - Полравка. Н асъ п р о ся т ъ н а п е ч а т а т ь работъ мужчинѣ 60 к., чоніщннѢ 40 к.,
п о п р ав к у к ъ зам ѣ тк ѣ ,И з ъ -з а зм н гр ан - подростку 25 к. н за лошя дь- 60 к. въ
Ім&нуфакт.
дѣлу.
Мясниц.,
М 43, ПиЦ а р у п ы н ск ая ул ., блн зъіА лекоан дровокой. Т ел еф он ъ № 247- "
молочныхъ хозяйствъ.
.мѳнова,кв. 4, П.Г. Лапнна.
1623
т о в ъ “ в ъ № 53 „Л истка*: курляндскій день. Нредложеніе Мазуроііа прннято.
гу б ер н ат о р ъ в ы д а в а л ъ зм н г р а н т а н ъ за-

А, Ф. ЗИНКЛЕРЪ

И. Д. Соколова.

ммШъ чаеы всѣхъФабрііъ:

Сдавтся квартира,

Дача сдается'
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РЕКО РД Ъ ]

ОБРУЧИ

Ларпжі.

ОТБОРНАЯ МАТКА

Ищемъ ммаініоіовъ

ЗСаума Семехобича
ЛОПЫРЕВА.

В. Г, КОВЫЖЕННО

Двигатвливвкь размѣровъммѣхпі

Съ 1-го яшрГсего 1912 г.

ОТКРЫ ТЪ

.КДМЕРА.

Тватръ-Варіетз Казино.

Тохническое Бюро

Опытныхъ учителей и
учительницъ “.ГЖи

кенарейки,

і.
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большвй еидкой.

П. С. Кваснмкова
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; И. В. Восынина.
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Г. М. ШСНИКОВЪ съ С-ми
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Лмстоігъ Заволмкья.

=іаот ііі.

Дрозі и угля

ДЕПО
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Спѣшная распрадша

Номнаты Ж

К

ЧАСЫ СТѢННЫ
Е.*НАБИНЕТНЫ
ЕЧАСЫ

БРІЛЛІАНТОВЫХЪ ИЗДЪЛІЙІ

НУЖНЫ

ВЪ ОТЪѢЗДЪ

Комната нужна

Ь і д раіотЫр

А. Друян-ь, щ

Р У С С К ІЙ Д И З Е Л Ь

Дімъдешвво

СІАЕТСЯ
въ г. П.трівснЪ

у Констанша Нонстантиноввча Деттереръ.
Т е |1 1 і «#Ш в0яр«І8ВайК7І Л і в Ш а і

Маг.И.И.Оподаепрге

въСіратэвѣ, Німецк. уі., ьоб

шведскія и американскія маслобойкі

Саратовскій Листокъ
а Л ЕГРЛ М М Ы
СЛРАЮВСКАГО ЛИОІКА
І0т% *Пвт. Ів л . Авентетва»).

Л2-57

ТЕГЕРАНЪ. Персвдскоѳ иравнхеіьсхво
дио удонетворнтеіьнні охвѣхъ на всѣ
нунктн анпо-руссвоі нотн 5 февраія.
ЛОНДОНЪ. Суффражнсхва Пнхфиіьдъ, наиѣревавшиея ноджечь гіавнні ночхаихъ,
приговвдена на 6 иѣсяцевъ въ хюрьиу.
ДОНДОНЪ. Ииперахвръ Биіьгеіьиъ ирнбнваехъ 10 нарта ухроиъ* дія посѣщенія
Франца-Івсифа.

ПЕТЕРБУ РГЬ. Въ Кіеьъ комяндирон&въ ховарвщъ ирокурора пѳіербургской аалАхн Вн^пѳръ ддя ознккомяенія сгь дѣломъ Ющвнсваго.
Закрыяся съѣідъ горноарохышіеннивовъ Урала, восхановившій хода- Ѳграбленіе жея.-дорожной отанціи.
іайсхвовагь о сворѣйшекъ раарѣшѳ- АМІЕЯЪ. Почью грабихели, убивъ
ніи восессіоннаго воороса, не ирини- дежуриаго сигнальщика, равграбили
маа до овончанія его охдѣльныхъ желѣвнодорожную кассу станціи Мариѣрояріахій въ цѣлахъ обешѳченія сѳльКавъ.
уральсвихъ ваводовъ рудою. Съѣздъ
Забаотовка углекоповъ.
аривналъ хедахельиымъ обрагованіе
ПРАГА. Въ камѳнно-угольиомъ
соювовъ аохрѳбихелей рудн и нрове- районѣ сѣверо-іападиой Чѳхіи баденіѳ средсхвами вагнн желѣзвой до- стуехъ большннсхво угдекоиовъ.
роги.
ЛОНДОНЪ. Всдѣдствіе угольной
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ русской н ва- вабасховки иочта въ Америку, шедграничной аечахи въ аослѣдніе дни шая иа иароходахъ «Америкъ Лаичъ»,
обсуждалось рѣшевіе аравихельсхва иойдехъ сегодня иа пароходѣ «Кайпереввсхи на Каввваъ одну дивизію зеръ Вильгельмъ». Въ Дергроссѣ и
ваваисваго военнаго овруга, причемъ Соухгемптонѣ хнсячи безрабохннхъ
гасехы свлонны были усмахривахь въ яоряковъ. Нужда увелвчивается съ
вхомъ хревожный симвхомъ. Тавіѳ кажднмъ анеиъ. Прииимаются мѣры
выводн лишены ясянаго осяованія. къ возобновлѳнію работг съ понеВояросъ о переводі овначѳнной ди- дѣльника, если палата прнметъ билль
вя8іи былъ рѣшѳнъ вринцииіально о миннмальидй гаработной ллатѣ.
уже давно. Мѣра не иміѳхъ вавого- ДОРТМУПДЪ. Прѳдсѣдахель союза
либо агрессивнаго шаченія. Сообра- хрисхіанскихъ рабочихъ з&схрѣлилъ
жѳнія, побудившія оравихельсхво въ одиого изъ наяадавшихь на него 3-хъ
вхому вагу, сводяхся въ хому, чхо забасховщиковъ; аослѣ допроса подичасхныя посылви съ Кавказа охрядовъ ціи освобождѳиъ.
въ персидсвіе вредѣлы вносили раз
ЛОНДОНЪ Вонфѳренція работаюсхройсхво въвоинсвія часхи, входящія щихъиа иовѳрхносхизѳміигорнврабовъ сосхавъ вавваясваіо овруга, вред- чихъ въіоркширѣ и Дѳрбишѳрѣ сообио охзываясь на водгоховнхельиыхъ щилачдѳну иалахн Макдональду о намѣ■
заняхіяхъ и іахрудняа военно-адми- реиін ие врекращахь забастовки, аока
висхрахивныя расворажевія иѣсхнаго минимадьная ваработная плата небуначальсхва. Прибнхіе новой днвиііи дехъ установлена.
доджио лишь усхраншь »хи неудоб- ЛОНДОНЪ. Сввѣщвніе союаа упевоповъ
схва и дахь возможносзь съ большей нриняів реаоіюцію: всяиіі наріаиенхсвіі
легвосхью выдѣляхь нзъ сосхава авхъ ирианается непріеяіеинях, есви не
войовъ овруга лвхучіе охряды, если- будетъ седержахь вбя8ахеіьнаго иннииаіьбы въ хонъ всхрѣхядась надобносхь. наго вовнагражденія въ пяхь шнііинговъ
12 нарха охврнваехся хеждународная въ день варвсіниъ рабочииъ, исвіючая ранорсвая конференція аовооросамъ беа- бочихъ аадѣіьно, и два шшпнга подрестовасносхи мореилаваніі. Уіасхвуюхъ ваиъ свншеШ іѣтъ. Рабочая партія вриГерманія, Греція, Исааиія, Ихалія, Мо- гіашаехся ввеети въбиііь оти тарифннунако, Пидерланды, Норинія, Порхуга- хеиъ ивправки. Бвжди уніонистввъ объявилія, Фраиція, Швеція и Даовія.
чхо будухъ годвсввать првхнвъ биіія.
Предсѣдахелямн юридхческихъ ко- іи,
Схврвнниви ниннстерства враіне ввабечеян
мнссій нааначены врофессора: Цихо- судьбеі бияія въ виду пестановіенія союза
ввчъ въ Пехербургъ, Гидуляновъ—въ ;гіеквпввъ.
мссковсвій унивѳрсихехъ, Познышѳвъ
—въ восковсві? лицѳй, Сѳколовскій—
Въ Китаѣ.
въ Харьковъ, Удинцовъ—въ Кіевъ, МУКДЕНЪ. По приказу ЮаньшиДогвль—въ Казавь.
кая, четвертнй полвъ смѣшанной бри,|ТОБОЛЬСКЪ. Въ уѣаді охкрыхо гадн
отвравляехся на усиденіе пѳаахь безялахныхъ схоловихъ на 500 вннскаго
гарнивона. Внѣхади въ Пѳкинъ хри офицера, аредсхавихели
ПОВГОРОДЪ. Охкрыхы афономиче- войскъ, расположенныхъ въ южной
скіе чѵпсы вѣдомсхва землетсхройсхва. Маяьчжуріи
для учасхія въ съѣвдѣ
ПБТЕРБУРГЪ. сОсвідсмнхелыое офицеровъ сѣверной
и южиой арміи.
Бюро> ваявляехъ, ч?о сообцевіе «Рѣчи» и віевсвихъ газехъ, чхо кіевскій
Взрывъ въ шахтѣ.
губѳрнахоръ въ виду выбфовъ въ ФОРТЪ СМИТЪ (шіатъ Арканвасъ). Бъ
Думу предложнлъ иодиціи авесхи въ шахтѣ Макверхинъ вврнвъ; 85 гврнерабеаочховой конхорѣ саравви, кхо изъ чихъ ехрѣаанн ахъ внѣшняго иіра; сиасаобывахѳлѳй, сосхоящихъ на государ- хеяьння рабохн аахруднитеіьнн.
схвеиной службѣ, выаисывавіъ лѣвыя
газехы, аредсхавзяехъ вниневлъ.
Убійство.

Гкдарпшш Дрв.

ТИФДИСЪ. Въ с. Павловсювъ, Сухумсваго уѣзда, убихъ хурсцко аодЗаслданіе 7-го марпиі.
данннй, вго жена и внучка орибнвВоинскій уставъ.
шимъ жвъТурцін сыномъ, яюавшнмъ
къ охцу вражду за оереходъ въ вра- К аш нскимг по 44 ехахьѣ внесеяа вовославіеи вхоричную жеиніьбр. Убій- правка о допмненін стапн ісобниъ нункца скрнлся; чехнре соучасхшка за- юмъ, согіасно котереиу іица, кениъ иснввѣдуенве ини вѣроученіе ванрещаехъ унвдвржанн.
хребіять еружіе дія яредихія вревн, оібыРазбойиое нападеніе.
ЛОДЗЬ. Па Николаевсвой улицѣ ваюіъ воинсвую иовинносіь въ несіроевооруженине навали на пссира внхъ часіяхъ, ніи иааначаюіся пе усиоОбщвсхва «Луи Гвйеръ», вззшаго трѣиію праввтеіьства на рабохн общеие20000 р. для расялахы съ рабочими; іеанагв аначеніі; срввъ еіужбн но отбнваиировсилиновыми шашвави вирвалн нію ввннскей нввиннвсіи дія навванннхъ
вассехву съ де»гами, ио іасіигну- іпцъ удваявается. Заквненоіоженія объ
хне врасплохъ вншедшими съ 4абрн- отбнтіи воинокві повинносхи охнеоитеіьнв
<сн рабочими, охсхрѣливаясь, бѣиали. иеивниювъ остаюхгя бевъ ивиіненіі.
Раненъ ороходившій одиннадцаткдѣх- Баратынсмй неддерживаехъ ивиравній мальчивъ и убихъ одинъ грабв- ву, пеяагав, чхо нужне повабоінхься Дуиі
хеаь, у вотораго иайдѳно 2 брауицга, ва соідаи: хохъ, кто віренъ реіигіи, будетъ
иаузеръ и 10 магазииовъ съ яатровамн. віревъ и доігу оіужбн.
Воронковг и Шингареег педдерживавтъ
иевравву каде вбъ есввбвжденін отъ
ДОНДОЕЪ. Паіаха «бщввъ. Охвіия ва
воинсиой
учніеіеі народнихъ
в®пр*с», Греі еніщв», чт* дер*#вн-и«вр«- учиіищъ, пввиннесіи
священносіужитеіей”
сіарообряд*
ввхеаьввдн ве йріщахвеь нв въ вимі чесвихъ, еекіанхсвихъ и хрисхіансвихъ
обіругой державі съ врееьбеі учавхвввап вх
щ
нвъ.
•хвіхехвевнеехв аа пщержаніе аіаіпв две
в* Брвхі. В'ѣ еаучаі увеавченія аахруіве- Тоеарищ г минисгкра інут рерни х г дллг Л ы к о ш и н г іаавіяетх, чіо
вій, давщвхъ новед* в& раевроехранеіш нправвтеіьоіве
не ооеображеніяиъ, ивюженвевредвндінвй» «еівжвевій вві Крвха, «унниъ
ври
перввиъ
чтеніи, внскавнваехоя
щеехвуехь вадежда, чхо державы съ учапротввъ
всіхъ
вевравевъ.
схіев« Герванів в Авсхрін обсудахъ аоі*. Князь Іенишеьъ внскавнваеіся ва нохевіе іѣіъ.
Каненсвагв, пеіаіав, чте [іида, иеДОНДОНЪ. Товарвщъ схахсъ-севреха)в правву
терня
ие
реаигівзнниъ убіжденіяиъ не нв
Овіввдъ охвіхв» въ наіахі: Грен ье ш- гуіъ нвснхь
не доіжян бніь врніучаіъ сообщевія о сопашеиів вхаіьянсві. нуждаеин въеружія,
ахаиу
наоиіьив;
ихъ не еіѣго н руссваго враввхеіьсхва по новоду п. дуетъ дѣіать иученииаии, сажаіь
въ хюрь
ввшенія в » въ будущен въхурецво нхиь ин и охнвсиіься въ нииъ съ тей
жесіоавсвоі войаі, ёѳ нвіучаіъ хавже сообщеніі восхью, какъ вхо до снхъ поръ дѣіаіеоь.
вхиьянсваго враввхеаьсхва о вавіреніі Тимошкинг счніаеіъ, что есіи прнняіь
расшврвхь нредіін хеахра ввевннхъ діі* пеправку Ваиенскаге, то ивжеіъ явиться
схвіі н не знаехх, вавова хочва арѣнія
яицъ, квіерня пежеяаюіъ врвчнсянть
Ихаіін а% эюмь вовросі. Когда нація ве- ииеге
себя
къ
кавеі-інбв сектѣ, чіобн набадехъ воіву, ова саяа доіжва рішахь во- виіься охъвоенноі
вросъ о свввхъ оверадівхк, беря ва себя Ермолаевг ващсіужбн.
вщаетъ поправву вбъ
охвіхсхвенносх&; ньйтраіьныя державн со- іствбвуд»»?» вть ввеввеі
сіужбн священхраняв>хъ свободу діісхвій » сіучаі, есів іовіужвтеіеб старовбрядчесвихъ
вбщинъ.
вхъ внхересы будухъ вахровухы.
Запрссъ
объ
исидючитедьныхъ
ВОПСТАНІИНОПОДЬ. Ангііісхіі восоіъ
подожеиіяхъ.
еообщяіъ Порхѣ о вавіренів державъ внса- Въ вечернеиъ васіданіи предсѣіаіеіь|жхь ненедіевно воіска въ Врвхі. Гааехнона- оівуехъ Родвяико. Огіашаехся спішння васаюхся коБфанвха веіѣдсхвіе нограввчннхъ н|веъ
ваде вредоідаіеію сввіта яинястревъ
своровъ съ Персіеб. сТавнвъэ одиаво счво
геиъ,
что предстаияеніеиъ на Бнсечайшее
хаехъ опасносхь усхраненнвй рішеніевъ
уцержденіе журнаіа севѣта нвнвстревъ
веренесп мврвсъ въ гаагсвій судъ.
ТБГЕРАНЪ. Бъ охвѣіноЯ ноіѣ нерсвд- 18-ге авгусіа 1911 геда о предоставіенін
сваго нраввхеіьсхва ваявіяехся, что звачв- губврнаівраиъ и начаіьннвавъ ебіастей
хеіьная часхь аванса въ 2 нвіііона руб- праіа нвданія вбяватеіьннхъ нооіанвиіеній
іей воідехъ на органнвадію жандаряерін. вх цѣсінвстяхх, не ебъявіенннхъ нн въ
Переія обяанвается согіасовахь ввівхвву съ вдиіиъ ивъ нндовъ всвіючиіеіьнаго веюнривцвшшвавгюруссвагосогіашенія 1907 г. женіі, нірушаеюя стаіья 86-я Осноиннхъ
Фвдан будухъ раевущенн, воісва двсцвиіи- Закввеиъ, и спѣшннй заиресъ иинисіру
ннрованн и нревращенн въ регуіярную инуценннхъ дѣіъ о тоиъ, чіо генераіъариію, вргавва&ція ввтвроі яввхся освов- губераатврн и начаіьниін ебпсіей внхвнниъ пункховъ діяхеіьвоств вабинеха. Свои двіи ввъ вредііеіъ| вредостамевннхъ ниъ
вредноівженія но эхоиу вовросу нравихеіь- поінвіечіі не ивданію вбіваіеіьннхъ иесхво сообщитъ нредсхавихеіяиъ обіихъ дер- сіаионеніі а иоаіігии на насеіеніе несежавъ. Стсрвнвиваиъ Ммоиеха-Ави вбъявіе- ніе обіваннвстеі, невхнесящихся въ огражденів ебщеотвеннаго норядиа и государна ноіная аяввсхія.
ЬѢНА. Микисхръ финансовъ внеоъ въ ственніі бевепасносіи я етстулаяв въ еіваіаху аавовввроевхъ о^бѳріянсвей сахар- діяьишъ сіучаяхъ отъ усіаневіеннаге въ
вавенѣ порядка впубіякеванія обязатеіьвоі ввнвенціи.
БОНСТАНТИНОПОЛЬ. Яврха вдвбриіа со- ннхъ юсіановіеній.
гіашеніе съ Общесхвоиъ восточвмхъ дорвгъ Герасимовг, внсвввнваясь за спішность иан назначепіе кіяиссіи не ваврев ввстрвівѣ, иаведвнсвой дорвгв.
саяъ
крачаішаге срока дія внесешя доББРЛИНЪ. Иваерахвръ Ввіьгеіьвъ яаиѣреваіся ахівжяхь на нѣсвоіьво двей вхъ- иада н подробне остаиавівваясь на ноіоѣвдъ въ Вврфу искіючвтеіьно всіѣдсхвіе женіи ебнваіеія, двкавнваеіъ, чхо ебнвааабастовви въ рурсвой обіасхв. Сіухи теіь нахідиіся въ иоінеі .вависияосхи въ
о предсхвящвхъ вхохаввахъ ввввсхровъ ве_ часхнеі і общесхвенной жввни охъ адиини\ стративнаге усиеірѣніи. Ораторъ укавнваетх,
оснсвахеіьнн.
ірв>>чте
въ Рюсіи свншѳ ЗО-ти іѣіъ не дѣйТРИП0ЛИ. Ихаіьянсвіе дврвжабів
сиаи вчера въ ненріихеіьсвіе іагери въ стиуетъ оіщія ааконъ, и вбнватеін вбяванн повиввваіься првхетінвыяъ іребеваСуеви и Бенаденъ бвіѣе 30 бвибъ.
БЕНГАЗИ. Аііахаръ брвсиіъ иъ неирія- яіяяъ губіриаівреиъ и градвначаіьниковз;
хеіьсвій іагерь вѣсвоіьво бовбъ, весвотря сняііе же іъ нікетврнхъ иістиесіяхъ исва^ружейнні и шраиноіьннй огввь. 5-го ыючихеаынхъ неівжеіій ие уіучшаетъ
нарха въ Дернѣ нрибінжавшіеся иенрія- поівженія насеіенія, ибе ещѳ боіѣѳ груіеіьсвіе отрядн охбрвшенн архиііерій- бннъ иарушеиіеиъ аакоиа губеряатораиъ и
градввачашнкавъ вредвсіаиіяеіся иранв
свнвъ огвевх.
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мікнія «бттеіышхг хосі&вівіевій и на- внваетъ на иомричесіи сюхившееси въ
мхевія ввнохаиіі м вврушеніе яіъ, ярм- руссвоиъ народѣ недовѣріе къ евреянъ.
чеяь с»«ершенн*Тнгн*рнруеия і»же цнрву- Кахдая народность вонмщаетъ свои веаиіярі нннясхр» внухренннхъ д іп «зъ 4-га чайшія свяіннк реіигіи въ государственхевабря 1909 гвд», іребсвавшіі ггъ губер- ности и правѣ. Каіъ въ христіаясюнъ
н*мр*в» н гр*ден»ча*ьни*«в» еоблюденія н- храіѣ не иохетъ бніь допущеио сѳвершенвнв н нребыввніе въ нредкхв» нредосхвв- ніе богѳоіухегія нехриотіаняноиъ, таіъ ниіеннихі ш ноіноноііб (рувопіесваніх когда руоокій нарѳдъ не пѳвѣрніъ, чтобн
сіѣвв).
руесіія правовня начааа съ ноіною ясвреиТим огикинг свдтвега ввнросъ предвн нсстью бніи ехраняенн евреяии.
борнннъ квдетсннні ноневроп н ноівгвеп, Ковалевскій, воірахая ярѳтивъ предчто ввторн оіохо рвабнрактся въ ввіонвхъ іѳхеняей нѳяраввн, ваявіяеп, чтѳ въ пра(сніхъ). Орвторъ уввзнваеп, что статья вовоиъ гооударотвѣ всѣ грахдане равнн пе86-я васаехся порядва нвданія завоновъ, редъ іицонъ закона. Невмиохно евреевъ
пои*еніе-*е объ усніенноі охранѣ есть ставить въ поіохеніе іюдей ненѳінѳправавхъ верховнаго увравіенія, а потону со- ннхъ (въ ваіѣ оіншатоя вѳвгааон). Предвершенно нравнпно нвдается въ норядвѣ еѣдатеіь «станавінваеп гсвѳрящихъ, укастатьн 15-й Основннхъ Замновъ, гіася- . знвая на недѳпустяиость нарушенія наяащей, что Государь Ивнераюръ объявіяеіъ :іа. Предіохеніе 15 чіенсп оъ пояравкѳю
нѣсхностн нв военнонъ нія нокіючнтеіь- 1чіена Совѣта Щегмвнтѳва о ваиѣнѣ сювъ
нонъ доіохенін. Тнношкннъ уонатряваехъ «іица іудейоваго нсповѣданія» оіѳвѳиъ
ноатону въ іапрооѣ нодквннваніе нодъ <еврен> нрннииается бѳіьшннствѳнъ гоюверхввную віасть (рувоніеоквяія оправа), оовъ.
Соѣшность откяоняется боіьшннсхвомъ Сіѣдующее заеѣданіе 9-гѳ іартя.
102, нрохнвъ 68. Вноснхоя преддохеніе о
навначенія коннссія двухнедѣіьнаго орока.
Матюнинъ вновавывается нрохявъ,
Торговая хроника.
увавывая, что теяерь, нрн равснотрѣнін,
бндхета, краіне ватрудннтеіьно соввать
Телегряммы биржи 8 марта.
собраніе коннссін; двухнедѣіыші ерокъ нс- Ц а р и ц и н ъ . Наотрѳеніе рннка оіабѳе.
хекаіъ-бы во вреня перернва въ дам-идтх, Пшеница гарнѳвка въ 132—135 вѳі. 1 р.
Дуин. Орахоръ предіагаеп иавначить сро- 42—50 к., гирка въ 123—132 ѳѳі. 1 р.
коиъ 15-е аирѣм (П уриш кевнчъ съ иѣ- 23—32 к., мииая въ 125—132 вѳі. 1 р.
ста: <Не уваоываи года». Сиѣп).
25—40 в,, рохь 1 р. 1— 2 к., ичиеиь
Предюхеніе иахюнина иринииаехси боіь- иивной I р. 45 к,, овеоъ переродъ 1 р.
шннсхвонъ 105 нрохнвъ 75.
3—5 к., руоокіі 95—97 к., нрѳоѳ яеоіріе
Пренія п о запросу о нарушеніи
1 р. 5 к., ишенѳ ішеніе 1 р. 50—55;к.,
университетской автономіи.
дранецъ 1 р. 25—27 к. пудъ.
Дуна переходнп къ*іродоахенію обсу- — Ровное. Настроевіе сіабеѳ. Пшеннца кухденія ровъясненій 'инісхра яароднаго банка въ 115—139 вѳі. 1 р. 5—95 к.,
нросвѣщонія яо ванросу о інсшеі швоіѣ. руоокая іъ 115—137 зоі. 95 в — 1 р. 3
Образцовъ поіагаехъ,, чхо студенческіе к., рѳжь въ 115—Ш вѳі. 85 к.—1 р. 5
бевнорядкн не прекрахяхся, яока средн к. нудъ.
схудѳячества я аріфессуры существуехъ — Камышинъ, Пшеннца нерерѳдъ 1 р.
среда, оодѣіствующая яіі іегю поддающая- 30—75 к., руоокая 1 р. 20—35 к., рохь
ся поівтнчесіоі агіхаціі я додстреіатеіь- 1 р. 3—7 к., ѳвеот 1 р.—1 р. 10 к. нудъ.
ству. Дія вмбухденія], студенчеокнп наосъ — Варонскъ. Сіабо. Пшеница нереродъ 1
существуехъ цѣіаи яровокаціоняая тѳорія, |р. 23—78 к., руосв*я 1 р. 3—35 к.,
разобраться въ котороі нодчасъ яе іегко рѳхь 97 к.—1 р. 3 к. пудъ.
не тоіько неврѣіниъ уиаиъ, но я предеіа- — В а т ко во . Устѳйчиво. Пшеннца перевитеіянъ ннтеііягентваго общества. Про- рѳдъ 8 р. 85 к.—14 р. 40 к., руеокая 8 р.
вовгіашениая ояяовяціеі теорія яогющенія 40 к.—11 р. 25 в., куіь въ 8 пудѳвъ.
ыасіи яа нравпіѣ привеіа-бн въ тоиу,
чю ревюръ не янѣіъ-бн нрава увоіить
Саратовскіе рынки.
вьянаго вадорнаго дворнива, ібо въ вако- Хяѣбный. Общее наотроеніе зж текущую
іѣ такоі иасті репору не іредоставіено. яедѣлю спожойноѳ. Креетьяиокіе подво8ы нібольшіе; съ яиніи жвлѣзиой дороги
Ревторъ доіхеіъ бніъ-бн предісжить объ зѳрнового
идетъ въ порядочномъ
отоіъ совѣту уяіверспета, а совѣтъ вко- количествѣ.хлѣба
Цѣяы бевъ сущѳотвеиныхъ
нсиу. Подробно раіобравшись въ струкху- ивмѣненій въ оравненіи съ прошлой нерѣ нряведенкнхъ онновяціеі софявиовъ, дѣлей.
— СѣиенноМ і масляиичный. Н&строѳніѳ
ораторъ прнходятъ къ внводу, чхо рево- тихоѳ
взѣми товараия; въ цѣиахъ нвмѣіюціоннне дня въ вясшей шкоіѣ покаіаія, неній мало.
сѣиена подсолиѳчиня маслякакая гяусность внесена ревоіюціеі въ иыя отъ 1 руб. іО 1 руб. 45 коп. покупанашу высшую шкоіу. Эіу гнусяосіь внев- тѳлн; грыаовыя до 1 руб. 80 коп. покупателн. Масло подсодиѳчное до 4 руб.
ія не черноооіенцн, а хядн и вадеін 5д
кеп.
(рукепаесканія справа). Вонъ іхъ явъ рус- —
Мясной. Торговля тихая; въ прнвозѣ
скоі шкоін, и да здравоівуетъ біагородное на Мнтрофановскомъ баварѣ бываетъ по
етуденчесівѳ въ біагородноиъ уннверсиеіѣ нѣсксльку возовъ парного и заморохенмяоа. Цѣны повышаются: парное
(рухопіесіаіія оправа, воігіасн: «Браво»). наго
прод&ется до 5 руб. 20 коп., морохѳное
Чхеидзе ваявіяеп, что юіьво вросіу- до 4 руб. 50 кон. пудъ цѣлыми мясами.
шавъ рѣчь иіяюіра, онъ ібѣдяіся, что Въ ро8нипу торгуютъ: мясо мороженое
вивакой свявн иехду хиінью акадеииче- отъ 10 до 13 коп., парное отъ 14 до 16
фун., баіаиина до 14 коп., телятина
екоі и неакадеинчеокоі нѣга и быть яе коп.
задняя часть 7—12 коп., передняя 5—6
иохеп. Какое студеичеохву дѣю, что го- коп.
фун.; свииина зимняя 12-16 коп.,
юдъ, снертяня каанн стааи бнтовннн яв- парная до 17 коп.
Рыбный. Настроѳиіе слабое; требоваіеніяии его родноі стравы; что віаиеноеніе обывателями, въ виду высокихъ цѣнъ,
цаии яіціонаіяоиа стаіи хмичато буиах- на
рмбу скромное; заморсхѳинне натріоіы и всеиірнне віоунн? Дѣю иойовѣхую
рыбы въ запаоѣ мало. Дѣны олѣстуденчесіва учиіься, а наува бевсірастна. дующія: судакъ н оазанъ крупные до
Не вабнваііе, что въ івоей рефориатір* 23 коп., осѳтръ н севрюга куоковая 35—45
коп. фуи., разная бѣль отъ 8 до 12 коп.
сюі дѣятеіьносіи Касео не одянъ; вѣдь фунтъ.
въ боіьшншявѣ Дуин нашіись іюди, аи Съ малосоломъ охивленнѣѳ. въ осопюдировавшіе Кассо, но страна давно ухе бениости т иизкіе сорта: саваиъ и сурішиіа, нухны-іи ей таіая Дуна и таюе дакъ 12—Ід коп., вобла 7—8 к., севрюга
16—18 к, фун
правиеіьоіво. Есіі вн отого рѣшеііі еще мелкая
-■ Птичій. Съ битой ктицей тихо, съ
іе мняіи, то ваяъ, очевидно, прідетсі до- хивой
охивленис; цѣны высокія: куры
хдаіься иоиента, югданародъ, вмиущешшй 60—ЕОкоп„ уии до 1. руб. 10 коп„ гусн
пуиаеніенъ надъ его свящевннниідеиаии, 2 руб. ьО коп., индѣйки 3 руб. 75 воп;
птаца расцѣвивается: куры до 65
иовеіятеіьно еяахеіъ: прочь съ дорогя бнтая
коп„ утки 70—90 коп., гусн до 1 руб. 90
этя яровоючяыя ваграхденіг, я да одрав- коп.
отвуеп свободнаи наува н руссвая уча- — Яичиый. Зслѣдствіе подвоза крѳстьщаяся иоюдехь, храннтеіьвнца іучшяхъ хнами иѳбольшими партіямн яицъ овѣ[хей носки, цѣны на нрошлогоднія яйда
ядеаіовъ (рувшіесванія сіѣва).
иѣоколько упали: нзвеотковыя до 2 руб.
Н овицкій 2-й, нодробно кряхякуя рѣ- 60 кон., вольныя 2 руб. 20—40 коп. оотчя ораторовъ, яаяадавшвхъ на нянястра, ня, свѣхей нооки 40—45 коп. дѳсявнрахаеп ]бѣхденіе, что иянястръ скяхо токъ.
Оиощный. Дривозы порядочные, цѣяспоіняіъ обяоанносхя по отношеяію къ иы—нѣскокько
псннзилиоь: картофель 1
внсшей шміѣ, а ееія-бн посхудаіъ ияаче, руб. 70—85 коп. мѣшокъ въ три мѣры;
совершяіъ-бн престуяное яовусхяіепство. каиуста свѣхая 15—20 к. вилокъ.
Орапръ напоияяаеп всторію съ студен- — Модочный. Привозы большіѳ, цѣиы
мололо 8—10 коп, вареиецъ 9
таии въ Тоискѣ, которне «каіаінсь ввнів- низіія:
коп.. оиетана 30—40 коп. бадейка; масло
ннии въ органнваціи кападеяія яа яоѣодъ въ чухоиокое 83—35 коп. фуи, іворогъ 6—8
смбществѣ съ бѣгінии ваторхинкаии, яа- коп. фуи.
яоиінаеп хорхеоівениое засѣданіе Аваде- — Дровяиой. Нѳморознія зима оставила
запасы доовъ иа всѣхъ приотаиіи Наукъ въ наняіь Доніншва, въ кото болыпіе
няхъ и пѳокахъ. Мѣстныѳ дровяиики ва
ронъ внобчаішая іеіеграниа остаіась бевъ послѣднія недѣки цѣяы понихаютъ: лучврявѣтоівія, а наяіоніяьная фравція Дуин шія бѳревовыя дрова аршннникъ продавстрѣчена шяканьеиъ, унаонваетъ иа кро- ютъ по 60 руб., втг-сей сортъ 82—54 р.,
дубовыя горныя до 62 руб, смѣсь разцессъ бнвшаго ревмра вовороссійскаго ныхъ
породъ до 45 р. пятерикъ оъ доуняверситета Занчевсваго, нрязнаннаго се отавкою.
натіиъ вняовныиъ въ нрѳсх|пноиъ бе?дѣй- — Ксрмовой. Въ базарныѳ жни прнвовы
бываютъ большіе; въ особенности миого
сівіи ио сіухбѣ. Ораторъ внріхаетъ вѳзутъ
Волиг; луговоѳ до 86 коп.,
убѣхденіе, что боіьшинотво Д)иы въ иніе- стѳпиоѳнзъ-за
до 50 к. пудъ.
ресахъ руссюі иоюдехи, прссвѣщешя и — Скотопригоиный. Приѵоиъ рабоиаго
порядка ітвергнеп втотъ омй и иечестнмй скота увелишлся; скотъ въ большвиотвѣ
ваіудалы*, цѣиы невысокія отъ 80 до во
вапросъ.
за лошадь; покупятѳлей мало.
М илюковъ ■считаеп, что фактнческая р. —
Лісной. Трѳбованіе иа отроительиый
аргіиентація иинисхра отяосятеіьно цѣіе- матѳріалъ увеличнвается, въ оообениооти
еіобраінооіи нринятыхъ яиъ иѣръ исхетъ въ уѣздъ по хелѣзной дорогѣ, которой
бнть сравнена съ кіубконъ гннінхъ нн- оъ Яльинской вѣтки ѳхедкѳвно отправтокъ, мторни рвуюя яри яервоиъ при- !ляѳтся по нѣокольку вагоновъ.
воснозенія. Оршръ укмнваеп ка нвого- | Первонлассный отель
вратння обращенія совѣіа нетербургсваго
уинверсніета къ икнисхру отнооятеіьно
сяягченія участи иоііюченннхъ,но ониеста ш і і н р ш н ц у в | І №
ваінсь беіъ отвѣтс; яееіѣдевавшій въ концѣконцовъ отпѣп похедиіъ скорѣе на сіаіью
И8ъ ииорнстическагеіяотка. Дахе яосіѣ того,
(беѳуояѳвяѳ сенейнні, окрѳннні).
какъ поіяція даіа вікіюченіе, что къ отио- Саратояъ, уг. Мооковок. и Алѳкоаид. ул.
Всѳ помѣщеиіѳ отѳля заново
шенін 76 вроц. кекіючеиннп не няѣется
препятохкіі къ возвращевію, дахе тогда Волѣе 50 отремонтировано.
прнянчной оботаноікой,
иіннстръ не іняіъ гоиоу совѣта унявер паро-водяиоѳ оъ
отоплѳиіѳ, алектринеокое
сятета.
оовѣщѳиіѳ, тѳлефонъ, вкнны, вомнаты н&
За ясзднииъ вреиенеиъ ораторъ яреры- разныя цѣиы, яъ оуткн отъ 1 руб. до
7 руб.; иомѣоячио отъ 25 руб. до 100 руб.
ваетъ рѣчь де саѣдующеі средн.
Тишнна н впокойствіѳ, иополиитѳльная
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прнслуіа, хорошая кухня, завтракн,
обѣды н ухины ѳхѳднѳвно по разнообразному мѳню.
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одаются іѣінія нѳнѣщенія: пѳдъ цнркъ-іеатръ, рееіѳразъ-кіфешантанъ съ русской я
азіатокѳі «ухнянн, бниіардъ, тнръ, оранхерея (кнѳвь ѳтдѣіаняая), кіѳокн: чайная,
нѳдъ іівѳ ірухкаіі н недъ шняучія кѳдн.
Еоіь нкѳгѳ евѳбѳднаго нѣсіа дія уотрѳйства:
дѣтск. н опоріявн. ягръ, я разя. яар. гуіяяіі. Мѳгу сдаіь всѳ въ ѳднѣ рувя. ЕЩЕ
ПРЕДЛАГАЮ ЖКЛАЮЩ. ПРИНЯТЬ НАСЕБЯ: устроіствѳ ѳіектр. оовѣщ. по военъоаду
я пііщади я его овопіѳатацію нѳ сѳгяашѳн.
на нѣск. іѣп. Всѣхъ яредпр. прошу обр.
въ Астр. къ Іосифу Мяхані. Вамку, угѳіъ
Б. Денндѳвск. и Сіаро-Агаряисвѳі уінцъ,
хѳіеф. Я 167. Адрѳоъ дія теіеграннъ
Астрахаяь Іооіфу Ваіеву.1046

Пѳ візѳбнѳвіеяія ваеѣданія продоіхается
ѳбоужденіе стаіья 19, опредѣіяющей ѳбрамнаіеіьинй ценіъ иврѳвнхъ оудеі.Пѳ пѳвѳду
нѳсравви Дурновѳ, пѳннжающеі оіотъ ценіъ,
м инист ръ ю с п и ц іи напоиянаетъ, что
та-хе иыоіь нровѳдиіаеь и во віѳроі Дуиѣ, сосіавъ вѳторій хврсшо неѣкъ нвѣстеіъ. Півтону іегко нѳнять, кѳиу нухнѳ
ѳсвібохденіе ѳтъ цензовнхъ уеіѳвій, предіагаеинп коииосіей.
Даіѣе принкиаюіоя въ редавціи кѳииосіи оъ небѳіыпнии поправкаин Дурново,
Уятербергера и Нарншвяна етатьн 19, 19
нрниа и 20. Пренія вовбудиіа етахья 21,
яеречяеіяющая іяцъ, не нѳгущихъ бнть
инрѳвнни еудьяни. Къ статьѣ вяосятся
ионравва 15 чіеновъ Сѳвѣіа о недоиущенін
В РА ЧЪ
на доіхносхн ннрѳвнхъ оудеі іицъ іудеіскагѳ нсновѣданія. Дѳправку всецѣм ноддерхкваеп инниотръ юотиціи, нредіагаюДѣтовія и виутрениія болѣзии. Пріемъотъ
щій іаиѣниіь сіѳва «інца іудеіокагѳ копѳ- 9—12
и отъ 4 до 6. Панкратьевскаѵ, мѳвѣданія» ояѳвѳю «евреи». Мянистръ ува- хду Вольокой
н Ильииокй, д. М 7. 674
Тннирафія «Сараммваге Іяѳѵваа,

«. В. НИЧИПОРОВИЧЪ.

