б х м ш п п б ѵ я я к ів а -й ц м в і:
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Вміоднтъ ежедневно, кромѣ дней послѣ праадшп
—— -- — -----І Т едеф а^

^од^ш
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| У е д с фоиг

П»дион& бряпимтог іг кеиторѣі б&рмктогь; Нѣшцкаш,

О б щ е д о с т у п н ы іі т е а т р ъ

Т-во ПР0ВИ30РА
М. О С Т Р О Ы М О В А
д у Хц - о д ен о л о Нъ

Д и р е к ц ія В. И . Островстго. ->фСъ пятянцы, 6 кпрѣяя,

то л ько ш н я

ОЧЕНЬ
ДЕШЕВО
громадная партія остатковъ:
Оуконвыхъ, шерстяныхъ, шелвовмхъ, ситца,|с»рпинкі и другихъ
буиажныхъ тканей.
ОоТАТІіИ КйТАЙОКОЙ ЧЕСУЧИ.
Шарфы испансвіе, ліонокіе и русокіе.
Пдатья въ подуготожоиь вадѣ: тюлевмя, гипюровыя и разнмхъ
шерстяныхъ тканей.

сбхявіяетъ, что ею на 5-е япрѣля, в%, 9 члс. дия, нязначены торга на сдачу иодрядовъ на ремонтъ городскихъ вдавів, заннмаемыхъ городскнмз шкояамн, воин свимъ постоемъ, пажарнымн и полнцейскнми частями н торговыми помѣщеніями
всего на еумму 40485 рублей
Подряды будутъ сдаваться групюми и цо отдѣльнымъ вдаііямъ.
Жэлающів участвовать та торгахъ должвы представить валогъ въ размѣрѣ
5 прсцечтовъ,
Кондиці* смѣты мсжяо раэоматрнвать въ прнсутотвѳнные днй н ч ісы въ
ремонтно отронтельномъ отдѣленін управы
!94<

ІІПЮРОВЫВ: ианто>

Часть товаровъ будетъ продаваться отъ кускоіъ, тоже по дешевой цѣнѣ.
В с д ѣ д с т в іе г р о м а д н а г о с к о н л е н ія о с т а т к о в ъ ц ѣ -

Александроввкая ул,, д. Кешкяной. Тея.'М '286.
Программа на 3 и 4 апрѣля. ;
-Ла г.;Ж
о т д ѣ л е н ів ь
“% аТ Д
“ Вѣдная мать (драма).
Старый портъ Карсель (натура).
* ■&
ОТДѢЛЁНІЕ II.
. .
Индбецъ воспитанникь (драма). -ф - Оаеро Горда (натураі
нммаются постоянные и приходящіе больные по внутреннингь болѣзнямъ спе
[
ОТДЪЛЕНІЫИ
' ціально, желудочио кишечнымъ и обмѣна веществъ (сахарная болѣзнь, подагра,
Пробужденіо юнэстн (комед.)
Гонтролъ Чемпіонъ бокса («омиі,.
ожирѣніе и т. д.)
Сегоднк послѣдння прсщ%льная гастродь творца кянодекламацін извѣо. аргиста
В. С. НИГЛОЬА. Въ каждомъ сеаноѣ двѣ кинодѳкяамаціи: 1) .Запиоки сумасшедшаго* (ио Н. и. Гогояю). 2) Хирургія (я» А. П. Чехову). Новая гряндіозная бене(яушъ Шарко, углекнслыя ваины лѣчеиіе грязью и фанго). Электрнческія ванны. 3
фионая программа.
Элъктро-свптовоъ лпнт ів. Масссшъ, Подробностн въ проспектахъ.
Въ фой» нграеп струяный оркестръ подъ управленіемъ Ярошенко.

н н

н а нм хъ нам и н азн ачен ы сам ы я деш евы я.
Остатки будутъ продаваться въ двухъ отдѣіеніяхъ нагазияа, въ
остадьныхъ отдѣденіяхъ продажа будетъ производитьоя обмчнынъ поряд&омъ по нормадьной цѣнѣ.
По удешевдениой [цѣмѣ продажа будетъ произкодится тодько за
надичныя дены и.
Пріемъ и исполненіе м уж оіихь «аказовъ.

Соборная ул., уг. Царицынской. Толефонъ № 708. |
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Т о |р г о в ы й д о явъ
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сюртуки и кофточки, въ гоговомъ видѣ.

Перчаткиі;

юевоаможнке,
лѣтнія.
кружева» пуговицы для дамскясъ платьевъ н паяьто. Дамсіія и дѣтсия шляпы—касторовыя, бархатныя, модныя кокфвдератяи нмодели.
Форменныя шляпы, гербы, ленты дяя женокнхъ гимнарій
модно-гавактерейяый магаяннъ

учреж денное 1843 г. ”
|Ц При пѳпаой нозможносгн отправитъ зимующій въ Саратовѣ’ парогодъ .йми.ІНи
Ц* Пріемъ грузовъ на пристанн Волгн и по жеи. дорогѣ. ТелеФоны: конЯЦ кояай
торы 73, хвартиры агента 508.
ѵ
215!
5к
ШI
Щ’

Т оваоищ ество

ДОКТЗРЪ

|§
1 |1
і

ЛУКОВЪ

Болѣзви
іодѣзни горл»,
горл», иоса,
носа, уха.
уха. рта
рта ии зубовъ.
зубоі
Пріѳмъ съ 9—11 утра и съ 4—7 веч Московская уд , уг. шьвнской. Тѳл.989 2206

1 ѵ Довторъ МВДМЕЦІНЫ

Д II. 10. Мертенсъ.
1

У

Т орговы й

Д онъ

1 С пеціал. * ы ю » мочітол., венврич.
0 в ъ 9 і е 1 ѣ і . і н н н е п 4 | е 7 « . веівра. Вепаная, М
м я И т щ м і, іекв
Сннрнем. І т > м п п .
790

Готовое шштье
МУЖСКОЕ и ДДМСК0Е.

отъ д е ш ев ы х ъ ^ д о вы сокихъ ц ѣ н ъ

ПРІЕМЪ ЗАКАЗОВЪ

Снеціаіые вріемъ не боіѣманъ веиеричеенннъ, енфиікгу н ммиынъ.
8—10 і. утра в 1—8 і. в. Дяя дамъ 4—5.
Спец. мѳчепояовыя болѣзни,
Вовкрвмвм I—II і. у. М ахая-Кммм, 11
(Всѣ нов. мѳтоды нзслѣд. 'н лѣчеиія, осI. Юркем
Ш0
вѣщ. каназа, пузыря влектр , микроскоп.
нзслѣдов, мочн н выдѣл., полов. безояліе),
К0ЖИ, (ВОЛОС.), ВЕНЕР. и СйФЯЛИСЪ. Электролѣіеніе горят. возц. Пріютокая, уг.
Армяяской, д. № 29, Ржехнна. Пріемъ оъ
8—12 н оъ 4—8. Жевщнны огдѣльио съ
2—4 чао.
149
д іч іх іі с я ф ш а
Сяец. естрыі я хрсиичеси. трияяеръ, лѣчея, съу>
Б. ТАУБМ АНЪ.
яеиіе яаиала, яіаикръ, я.л.ясе <е»силіе яи<> Д о м т о р ъ
раціеяяыі массажъ, йлѣзяь яредст. желеяы Снфнлнсъ, вѳнернч., моіеполовыя, кожн
ссѣ яиды меитрч сииІІ сяѣтъ (хѳжя. боя.), н волосъ. Лѣч. злектриі. геморроя н богсряч. яссд. Пр. ежад. въ 3—12 я 4—8 і лѣзн. простаты, вябрац. маосажъ, горяч.
м і.,ж ѳяя. п 12—1 1 . д.Твл.,М 1012.
воздухомъ, половоо безснліѳ. Отъ 8—12 н
4—8, женщняъ отъ 12—1. ЦарицынскБ^Кямчм уі.г д. 28, нвпду Аіеке.
иі ирми. стерѳиі. Веіьеи.
29 уг. Вольохой, д. Малышева, ходъ съ Ца*
рноыяекой, Телеф. 1018.
80

Сясцішхо

( б о л ѣ з н н н ѳ р в н о й онстѳмы)
н возобновнлъ пріѳмъ отъ 5—7 чао, вѳі.
ежеднѳвио, кромѣ воскрвсоній. Ильнні м , д. 44. прот. пнрм. Тѳя. № 80$. № 1

[СОЕЦІАДЬНО: ш м м нкііі, «цфмдяс-ц ^мс[ зояояовыя, яелов. раитр. м хешяыя (сыя' яыя я Іеяѣі.
удотро-з&стоско; яія, кою-вяектьо-Е&чеше н внбраціон>
н н і маво&жъ,
і ПРІЕМЪ вольныхъ: оъ 9-101/» У*. Н въ
5 до 7V* і. воіера; женщннъ, оомотръ
кормнянцъ н прнояугн въ 12 ло ! ч. д.
В.-Ка*ачм( д. >в 27, Черномашенце»
вой, блнзъ Аяександр. Теяеф. М 55І,
Т У Т Ъ -Ж Е

Щ
НР
Ір
Ш
Щ*
В
Щ

ЛѢ ЧЕБНИЦА

Ш

ОЬ яодс-эяоятро-лѣч. отдѣж. д я пркхох*
больм» Ш ХІООТОЯИ. кров&тямш 220
ВвЯОрмЧОСЯЯІІЪр сяфмлмсу, мочояоловымъ
(Я0Я9В. рмстр.) я болѣвяямъ кожя (сыян.
М ІОЯ. ІОЯОСЪ)

Щ
&
Ш.
Щ

Д -р а Г. В . У ж ан оя& го.
б. аооиотентъ проф вооора Нийоовра.
Пріемъ крмх. боя. въ ІОі/і уц. д0
« йеціддьио:
водояѣіеніе—въ 9 у, до 7 м і
СИФИЛИСЪ, ВіИЕРИЧЕОХІЯ, ^ИОЖИЫЯ (вИНДла стаціояаряыхь бохья. отд. н «бщ.
ННЯ Н бояѣвнн В0Яв«»): МОЧЕВМОВЫЯ Ш паяаты. Снфнянтпш отдѣяьно. Поя*
П9Д0ИЫИ Р&ІСТРОЙСТВД, Оввѣщенів МѲІв- яый паноіонъ.
нвнувв, К&Н&Я&я нувмрв.
йодолѣчебиица нвохнр. отъ онфн*
Дѣчиав яучами Р в и т гм я и ивирцс- янт. Душъ Шарко бояьш. даклен.
дяя яѣк. пояовой н общей неврастеи н а ъ овѣ товѵ бвяѣ в. иожи и.воиооъ. нін, оѣрныя н др. яѣчебныя ваины.
Т.ии иис.кагв иаириваиіи (д‘Арс.ява«а). Жвй
Эл.нтролѣч.<яое .тдѣя. амѣеп, «вѣ
вндм •яеитричесгваі внврац. ым м ж ъ,^
вядіОлвктрннеоѵва.
Пріем» 8—Ш дя. ■:§—8; х&ми 4—Е дня. Въ лѣіебннцѣ прямѣняется уретроПо воокрввн. ДН. 10—12.
цнотоскопія, катетернзація мочеточяиГ м аввая уж., Ш Іі, ш ц у ВвяъвнеІ ковъ, внбраціоннын массажъ, сухов Иявнѵеквй. Ѵажаівя* Ш 50ІД.
§11 воздушныя ванны.

Г. Э. Г Р А Н Б Е Р Г Ъ

Саратовъ, уг. Ннкехьвк. нЦ»риц,;теі, Х ‘3—82

до кто ръ

В Р А Ч Ъ
С. П . С е р д о б о в ъ .
ДЪТСКІЯ, ВНУТРЕННІЯ, АКУШЕРСТВО
Пріемъ отъ 12—1 час. дня и отъ 5—6
іао. вечера Константнновская, уголъ
Иіьинокой, д, ІІетерзъ. Телефзнъ 860. 1806
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Д 0 К Т ОР Ъ
К ІО Ж ІІЙ К И Н Ъ
пі бмѣанянь сѳрдц», легквхъ н пр.Двнухр.
врганев». Телеф. 787. Пріенъ ехъ 9 ч, д*
10 ч. утра и *т* & ч. іе 6 ч. веч» Б і і .Сергіевсіаж, д, 16, на угіу Семнеі. 1646

ооо осооооо оооо
О
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Въ аптекарскомъ магазннѣ
ПРОВИЗОРА

о

8

Я. С. 3 и м а н ъ , §

О
П

Моековекая, уг. Александровок., О
теяефонъ 715,
Ж
н о л у ч е н ъ с в ѣ ж ій
X

0

Складъ
мази

бр. Санфн-

рэвыхъ.

і ^ і і • м

і Н

&

ш 73

‘я

нея%, хірской биджетъ— въ 71,7 вилліе
н е » , увелнченъ пйотів» 1911 г. ва 3,5
Г О Р О Л С К О Й
Т Е А Т Р Ъ Въ еубб >ту, 14 «прѣля, ооето*ті5я
ихляіеневг. Общениперскее нраввтельстве
вснрашнваеет, крвнѣ теге, чреівнчанные
Дѣтсхія и вяутраншя болѣзши. Пріеыъотъ кредіты въ 19 иалліоневъ на нужды ар9—12 и отъ 4 до в. Павхратьевскаѵ, ме- иін н 67 ннлліенек на нуждн ф л т .
' ж д у Вольекой * Ихьквскй, д. М 7.
674 Чревшчайнне кредніы, а равно увелнченіе
херниьнаге вееннаге бпджета внелнѣ сеи*
устраиваемыі артмст. руе. оп.
Л . Г а н ъ -К о ч у р о в о й .
вѣіствунтъ
іестаневленіянъ яеѳлѣдней де
Саратовскій
♦
II Р 0 Г Р А М М А: ♦
кларацін.
БАНТОНЪ. Открнхе виевч учрежденнее
П аяцы
Леонковалло.
1) Прологъ кзъ оп.
русскеѳ кенсульспе.
прнглашаетъ лкцъ, желающххъ занять
ЛИМА. Въ делнна» векругъ гореда
РЙ Ф А ЭЛЬ:
муз. Аревскаго, въ 1 д.
2) Опер»
должность яертежянка на время съ 1-го
Чіава етачка сѳльвкнхг рабечнхъ. Сахарапрѣля
по
1-в
октября
с.
г.
Окладъ
соМ артаоп. Флотова (1 я 2 д).
8)
державія 50 руб. въ мѣсоцъ- Пренмуще* ння нлантацін недежжены. Мнеге уінте н
Часть сбора со спектакля поступитъ въ пользу недостаточныхъ
ство будетъ дано лицамъ, охончнвшимъ ранене. Внсланы вейска.
мѣстмыя ереднія и нвзшія техвическія и
2237
СТУДЕНТОВЪ САРАТОВСКАГО УНИ6ЕРСИТЕТА.
БУЛОНЪ. Анернкакха ВвннІн педяялась
рисовальвыя училища Для переговоровъ
на
аерепланѣ
Дуврѣвъ Ь час. 36 нян.
поосятъ явлаться лично въ 1-е отдѣлеЗалъ комерческаго собранія.
віе губернской иертежвой—Малая Ко- утра я въ 7 съ пелев. час. спустнласьв*
етрнжная.д Зах«рояой, № 1. Отъ 9 час. Будонѣ, Этѳ первая женщня», нрелѳтѣвшая
до 8-хъ.
2178 мналъ.
Л Е К ЦI Я
Еъ гнбелк <Тнтаннка>.
Д О К Т О Р Ъ
БООТОНЪ. Пелучѳне взвѣстіе, чте наре
хедъ
сКарпахія» ндеть вь Ныо І*ркъ съ
99. 7 воаобновилъ пріемъ по снфилнсу, кож(А н д р е е в ъ , С о л л о г у б ъ , К у п р и н ъ ...)
и ы нммъ в венерпескнмъ болѣзвямъ. Отъ 868 пассажірінв, сзасенинні при гнбелн
5—7 іас. веч. Грошов., 31, (межд. Волск сТятаннкаэ. Бельшннство жепцін* н дѣ
Алеке., третій д» втъ Вольек.).
760 тѳй. Ояасаются за судьву есткльннхъ яас сажнровъ вхвпажа.
БЬЮІОРБЪ. Пар«х$д% «Карпайя» со
саесеннння
ожідаехся въ яятвицу въ
апрѣля, поенѣдній день показываетея самая
Ньп-Ьркѣ.
3-хъ отдѣленіяхъ
БЕРЛИНЪ. сТятаіікъ» ст«ілъ 12 съ
| полелев. нялл. руб. Йнѣстѣ съ грувоиъ іа, страховівъ въ 59 нияііеиевъ фрапкевъ.
всякагс рода недвижимое и движимое |
НЬЮІОРКЪ. Парехедъ
«Тітаннкъ»
!

оперный спектакль,

В Р А Ч Ъ

I I. В. НИЧИПОРОВИЧЪ.

Н.

ГуОернсній землемѣръ

СЕГО Д Н Я п о с л ъ д н я я
П . С . К О Г А Н А ,

'IВ. А. Похвалвнскій
С аратовекое

ЖАЖДА МАТЕРИНСТВА
Шсяѣд&ій день нгрівтъ

ФНОЪ-ДНОЪ.
Пароходное 0 -в о і

) САКВВЕТЪ

ГУЕЕРНСКОЕ ЗЕІСТВІ

I лриннмаігь на страхъ

имущеетво, а также хлѣбъ въ вернѣ,
свопахъ и емкіе корма поо тарифамъ зна, чительио ниже тарнфовъ настныхъ 06[ шествъ, причемъ при заелючьнів стра'ховавія можетъ быть допущева отсрочка
і уплаты преміи. Страховое агевство по; мѣщаетея: Соборвая, между Большой и
' Малой Сергіевекой М 8—10, телефонъ №
■226.
Х47в

м ,ью “ тенулъ.

Билль о гомрулѣ.
ЛОНДОНЪ. Палата ііц ін ъ . Бальфуръ въ
кенцѣ рѣчн укмалъ, что всѣнн страіанн
уевоеиъ фактъ, чте сехранѳніе вн і іолежеиія въ ивровонъ стреѣ доствгаѳтся ве
| раввбщеніенъ, а едннѳніеиъ. Англія1 будетъ
| рекевииъ ѳіриеиъ ееіаблеиа аіосчасхнынъ

вяютъ и яряннм&ютъ, вараютъ н миГерногенъ н Иліодоръ.
Глчлплш „тл игг „пови
тл„ о . луютъ. Ж аяобы на внхъ влвкутъ за
™ЙР
*оп ъ зястувннковъ
я«™т пн п кпв-г Гйомлглиа
СОбОЮ
Нв ТОЛЬКО
НЯ ОДм йстаом
Гврмогвна И
в ной
дорогѣ>
но и Н0*врЮ
вй^ ы тНѢСТв
т ъ яуть
ва
_________г
__
_____
,
Раяуница. бчѳра въ врвхвдИліодора обѳръ-оровуроръ св. синода бесѣдовалъ съ мятрополнтомъ А нитп
с**.хъ церів81'1- п* елучаю дня иенинетовіем ъ. Послѣдній наш елъ возмож- х
видите, что з» ЕС&люч^техъ вѳни уеовшип, были отслужены заупевяинымъ веряуіь н хъ нвъ ссылнн оодъ
ИНЯ ,6ѣ,на> в% чтеніек* си н еди к т, и паусловіехъ, чтобы »нх не вѳраулнсь ™
®
их**ы но У*ерших». Пе окенчаніи елуж
хъ свонмъ воархіямъ, а носелнлнсь
®® . Л™„й пвЛпДн пп^
“ ®вони черхихъ, нарцъ хетхнулея
на жнтельсхво въ Алвхсандро Ивв- отвѣтствѳнной х о аснойр бо , нол- на хладііща.
ской Ляврѣ.
(сР,*). »иан необегпечѳнность,
беавравіе х
На кладбіщі « хѣ стй церквх быле
„
ѵ
’
концѣ концовъ бѳзоірадное буду- севершѳно п втотъ девь 3 литургін-ран
Дачнне автоматы.
!щеѳ, гдѣ нѣтъ надеждъ ни на повы- няя, среднях н хезднія. За мретаих у
Совѣтъ оо тарнфнымъ дѣламъ раа шевія, нн на матеріальную обевие- кя&дбящараспідежклись тергевцы съ *»трѣгахлъ желѣзнымъ дорогамъ округ- ченность оодъ старосхь.
шолнѣ | ванх кпалатканн.Терг» едяако
бы» не
лять до аяххкр&тннхъ чиселъ придо- вравъ съѣздъ, взыеая о необходи-1 изі вавнднвхъ, тап кап пуілхкхсравіирожние нассажнрскіе харнфы, чтобы хосш німѣнить таюѳ
невозможное, вельне быле геразде неньіпѳ прошіаго
хѣнъ самымъ дать возможность уста- положеиіѳ х иестявить федьдшерскій геда. Інурыі, хеледіыі дѳнь нале хего рас
навливать
ородажу оригородныхъ пѳрсоналъ въ условія сноснаго чвло- келагалх къ загоредной нрегулкі...
билетовъ авхомвтамн путѳмъ ооуска-1'Вѣчвскаго сущесівованія.
Въ 12 час. дня на влідіищѳ приіылъ
нія въ нихъ сѳребряной
монеты) Вь Государственной Думѣ хмѣет- ен. ілѳхеій н оевершнлъ келявун наніхнохредѣленнаго
достоинстга. Таків | ся ззконопроектъ объ улучшѳніи ао- ду. вокері затінъ нарвдъ еіраіне неіхавтоматы пока сущѳствуютъ только ложвнія фельдшеровъ и фѳльдшерицъ: нулея къ геріду, н къ вѳчѳру кладінще
на москоиско-каванской дорогѣ.
|но, какъ и многія другія реформы, еиусііле. «Весѳлыхъ неиниальщікевъ» оъ
,
[втогь завонопроектъ
..
____ цитілни и графннани на втвхъ раіъ оеждѳхъ
своей
і д ѣ Распутинъ?
| очврѳди. Огь трѳтьвй Думы
фельдІТѵ,“ "
-8ввінъ нечгн не іыле іаніінв.
Редавціей <Южнаго Края> охь не ; шврсвому
персоналу, повидимому,
На старееірхдчесввиъ
я
ѳдиневіризвѣстнаго липа оолучено слѣдую-.ждахь нѳчего.
чеоквнъ кладінщахъ нареду Іыле такщ ее отврытоѳ иисьмо ивъ Сѳвастопо-1
щщі
— жѳ нѳньшѳ еінкиввениаге.
ля:
В% нужсконъ Сіасі - Прееіражѳвскенъ
«Воарекх
насюйчивымъ
указаО т8ы вы п ѳ ч ати .
нінасінрі въ зіехъ
деиь іакъ жѳ,
иіяиъ, что Расоухинъ въ Тобольсхѣ,
какъ нвъпречнхъ дерквахъ, севершалнсь м дѣйствительно, онъ ороѣхалъ »ъ Тоб.
Рѳклама и ѵвѣщіѳ сиык
унекейных служіін въ собірі, а іахінъ
губ. и тамъ ѳго видѣли, но тѳяерь
Мѳяьшікою равд*лываетъ Иліѳдера за схужілнсь нанихнды на негилахъ унѳронъ въ Еры му и проѣхалъ черввъ ѳго іегліінѳѳ вевіваніе е геледі.
шихъ. Здісь яосіінхелѳй быле севсінъ
Севастоооль».
Читая воззваніе о. Иліодора, жнво чу нале.
Что вто—вымыселъ досужаго фан- вствуешь, до чего чеяовѣкъ этоть помѣ
П ріѣ здъ иице - губер н атор а.
тазѳра или реальиая
дѣйствитѳль- шанъ иа собственной олавѣ и хахъ онъ Вчѳра съ вѳчернінъ неііденъ веівратнлся
бьетоя изъ всѣхъ силъ, чтобы © немъ
ность?—Сврашиваехь «Южвый Край». кричали. Казаловь-бы, живя безвнѣздно нвъ ехнусза г. вицѳ губѳрнамръ П. М.Беярвъ глухомъ монаотырьхѣ Владиыірокой скій оъ сунругей.
губериія гдѣ нѣтъ ннсахого голода,—
— В ы ѣ хялъ въ Уршскъ яаяначенный
неяьзя оухить о голодѣ Прнурялья настолько, чтобы дѣлать воззваніѳ на вою иредсідаіелеиъ ураіьскаго екружнаге суда
С а р а т о в ъ , 4 А П Р -Б Л Я .
Роеоію. Но о Иліодоръ беэъ воззванія г. Ннсудннъ.

Хроника.

в ъ Мссквѣ рабохаетъ жшть но можвтг, а главное—онъ уже поиКяядбищ енсвая лииія рабіта»
не въ оостоянін обейтнсь
Ф ельдш ер- съѣздъ фельдшеровь и холоі’ическн
бѳвъ того, чтобы яо нозировать иа сце- вчѳра, П4 сіучію пенииазьнаге дня, съ тре- '
фельдш ервцъ. въ Рос- нѣ пеоедъ глазямн огромной толпы н ня нрвцйпныни вдгеванн. Пе сравнѳвія> еъ
доводитъ до свѣдѣнія гг. отііпавителей, что пріемъ грузовъ ыронзводится во всяскій оъѣздъ. оіи, гдѣ врачебный пѳр- не нграть кякой-нхбудь коичащой ролн. прэшямнъ гедянъ ыссяжвревъ іыяо нѳньшѳ
кое время на пристани подъ Гимназнчеекинъ взвсзомъ.—Съ текущей нхвигаціи
соналъ сравнихѳльио съ Попавъ въ осылку, онъ сейчасъ-жѳ при- нроцевхевъ на 25; сехращѳніѳ ебъаовяеюл
И УВПУТкС ИІ
І®**» 84Щ1ЩАІ Б и ш , уіів&дъ, чво всѣ н&
открыта хонтора въ гор. Ригѣ Телефонъ конторы № 91.
2285
в ві» леііііі і дакіігов
|ц іі стрѳнлхея п сыі#уор»*«ѳнію Н €•- сущѳсхвующею нуждою прямо ничхо- способился къ новой оботаиовкѣ сцѳ- хемденъ.
и врниялъ соотвѣтствениую позу.
Т«жеф. го©тжнщм № 15,
ісіа іса на прнніръ Эіьвасъ-а^тарннгсюі жѳнъ но своему числеиному сосхаву, ны
— Д ачная линія трам вая рабітаВѣроятно, онъ припомнилъ воззваніѳ заОколо 100 о т л га о ^мѳбхнрѴвайных» хонстатуцік. Ошть;.ііесіѣдннхъ ІЬО лѢтъ на долю фельдшеровъ и фельдше- хлюченнаго патріірха Гѳрмогена или ке- ѳхъ ічѳнь слабе (іхехе 8 р. на вагенъ).
комнатъ отъ рубля до 7 р. 50 к. въ сут* 1покавалх, чті нѳірѳдеставхѳше автіневів рицъ надаедъ главная доля работы ларя Авраамія Палицына н нодумалъ: На врѳнх нредніхагаѳісх секраініь двнжеда въдь это очеяь краснво выйдетъ, ніе.
ки. Полный комфорті: подъѳмиая мачш-*ведѳтъ къ сепаратвзиу. Правітельстн счв- по окяіанію няселенію медицинской .Ба,
отсюда, изъ .лѣсныхъ дѳбрей*, знана, злѳктричвсков освѣщвніѳ, вавны, па- *ІаеІЪ | І Ш
равуниннъ сиравѳдіивынъ оомощи. Н е говоря уже о глухихъ еолн
— На дачвеі лнніи нревзішла задѳржка
меиитмй .заточенный узникъ* громыхоикмахѳръ. На вокзалъ ооботвенный АВ-1 . п_,..пгш. . , „ , ѵ
съ
рабііанн не рѳнівту нухн. Прнчнна чннотъ
оглушнтеяьиымъ
вовзваніѳмъ
о
Цадерѳвняхъ,
удаленяыхъ
охъ
цвнхровъ
ТОМОБИЛЬ. Изящный * уютный перво-1 *л 9
?
ы
ч
ПО Р. ВОЛГЪ,
рѣ-Голодѣ н поДъ самыйсвѣтлый празд- сте канцѳлярсвах. Еще въ н&чаяѣ еірастумсхвѳнной
х
оромышлѳнной
жизни,
классный
рѳсторанъ.
Прѳвзсходнан
кухня.
{(ОдоІреніѳ
на
мвністерокіхъ
еканьяхъ).
еели позволитъ лед«ходъ, отправляется пароходъ САРАТОИ громыхнулъ...
іінусхап
4 э п р ъ л я , ТОВЕЦЪ" до Астрахаии. Телеф. М 172. Нристаиь подъ Кня- Ежедневно отъ 1 ч . до 6 час. аеч.
гдѣ фельдшерсвіѳ учасхви звхвахыва- нихг!*
Я убѣжденъ, чго оамъ о. Ияіодоръ ній неділи унрава раврішнла
зевскнмъ вввозомъ.
2і!3
юхъ радіусъ отъ 20 до 50 вѳрсхъ и чрѳзвычайно доволѳнъ своимъ воззванЬ іѳльгібцань яесвкъ нзъ свісге харьѳра дл« '
О БѢД Ы .
С ШЕРБУРГСКАЯ БИРЖА.
болѣе, даже въ хакихъ вѣсхносхяхъ, емъ. Онъ навѣрно счнтаетъ эго воззва- рененіа и хрінваіныхъ нухеі не 2 р. з* !
8 апоѣля
ніе своего рода ударомъ Царь-Колокола вубъ. Пека вѳнлоніры оінѣрнвахн н ебсліСъ фондамн спокойно, уотойчово; съ гдѣ зѳмсхвами меяицинская помощь въ Мосхвѣ илн выстрѣломъ изъ ЦарьД ачиику,
дівалн іарьеръ, заняііі въ канцѳлнрін срѳ- !
днвидѳидиыми послѣ твердаго сживлен- аосхавлена довольно высово, фельд- Пушки.
фельдшерицамъ
прхнаго начала къ концу т ше; съ боль- шерамъ и
Нв зозн меня ва лоио
Бідннй ссыльныі <вахечыхъ>! Негъ-яі кратиінсь пі схучаяз насхупіени страстех
; шинствомъ елабѣе; изъ выигрышныхъ ходится нѳрѣдво исоолняхь
Обольотнтельной природы...
очень еіъ ежідаіь, чхо на неге ібрушіхоя хахоі Гесподнихъ. Обратіхісь къ вавкдуівщѳну '
!въ нѳбольшомъ повышѳнін пѳрвый.
Вѣрь: и я во время оно
аенеіьнннъ хевяйствсиъ Н. 0. Ннкеіьско- {
важную и охвѣхсхвенную рабоху. А нрѳдахѳльскіі ударъ нзъ праіагѳ лагѳрл?
Сегодвя, въ среду 4 апрѣля, отправляетъ изъ Саратова до Астряхани, если поз*г*х» и» Лондонъ отхр ринха
Н 87
Жаждалъ свѣта н свободы...
ьолитъ ледоходъ, паесажнрскій пар. .Святославъ*. Теиефонъ прист«,ни 3*4 94
ну; ні и енъ еткаваівя оедннсать рівріше
49 81 свольво хавихъ мѣсхъ, гдѣ вовсе не
«Ссыльныі»
ухішастея
нека
«вѣщинж
А
весною,
здохновѳнно
.
Вврхннъ
.
Агентъ Н. ПЕРВОВЪ.
2255 Къ благамъ снмъ етремяоь тѣмъ пачѳ
87 58 сущвсхвуѳтъ зехсвихъ учреждѳній и ояанн». Віхъ чхе р&звказызаѳхъ еіъ зхенъ ніе на внекву несва. Техьке вчера, не лич
. ОЕарнжт
4 шрщ. Гоеухарвг. рвнта 1894 » 91‘/< гдѣ фельдшерсвому персоналу ири- се слевъ саноіе Иліідора еехруіннъ «Рі- ніиу равнерхжеаію гір. голевн, раерішеніе
Посѳлялся иѳнзмѣнно,
1041/*
5 проц. вн. завмъ 1905 л. I вки
Броснвъ душвый градъ, иа дачѣ.
дане навонецъ.
:
яямѣнять
самостояхельно чн> Еондурушвннъ.
1С41/* ходится
6 кроц. .
. 19% х. Ш ви».
Принималъ мвня въ объятья
—
Съ
1
анріхя
и
о
иѣиѳцкой
хинія
'
врача?
Возьмите
наши
сѣаѳоныя
и
ІС
О
»/*
— Видѣлъ я, будто мы съ владыкой
Са кроткой лаской лѣсъ сосиовый.
44/» прон* Рооз.. 199$ х.
т ч » гяпадныя губерніи, Сибирь, Каввакъ, Геомогѳномъ идемь вслѣдъ за возомъ. устаяввхене двнженіе не хѣінену расннса- ^
Но достоииъ лишь проклятья
4 арон. виут.. 190в№г
А. Е. ТОКАРЕВА
4Ч* яр-оц. Ров®,. 1909 г.
ІОС1/* Турвесханъ, Дааьній
Жрѳбій дачиика суровый.
Восховъ со Возъ полный. Владыха за кучера. А я нію, і. е. д* орнсханеі.
доводитъ до свѣдѣвія гг. паесажировъ и грузоотираввтѳлѳй, что съ 4-го о м,
иду 8а иимъ. На одной рукѣ у меия
5 прон. закх. х. Ро*. Двер
Спѳртый воздухъ грязиой хаты,
— На-дняхъ начнуіся рабпы нв увіреівновь
образуѳмыми
нѳреселѳнческими
991/з
пасеажврское движѳніе между слободой шікровской н Саратовомъ будѳтъ софилинъ сиднтъ, иогамн царапается и
5 %Ш. Р.
Битвы вѣчиыя о% клопамн...
учасхвами,—да хамъ яочхи вся меди- клювомъ ущемнть меня хочѳтъ. Ца ству нівмхъ разъіідівъ не хнніянъ 2 -і ‘
вѳршаться съ 5 час утра до 8 час- вѳчера черѳзъ каждый часъ, но по олучяю лѳ- Нѣть, на дачу, другъ, мѳня ты
нрон. Свнн Крвеѵьяйока?»
дохода иочной рейсъ въ 12 час. не будетъ выполняхься до полнаго открнтія нац
99*/< цянсвая помошь находится въ ру- хлювъ-то у нѳго на самомъ ковцѣ коотя* гор н ой н алевсандровсиой.
Позвѵ. В.
Ив ваманишь калачами.
вигаціи. Кромѣ того, съ открытія навнгаціи контора прнмимавтъ доставку грузовъ
«Вва/а вахъ фельдшерсваго персонала. Не нымъ шарикомъ сросся. Подошли мы къ
Здѣсь, въ Москвѣ, въ кяартирѣ новой 4 кроц. 1 вн. вннгр. з. 1894 г.
С обр ан іе уч ащ и хъ . 11 апріхіг
отъ слободы Пекроеокой и Саратова въ развыя пригородныя мѣста, также имѣвтъ
І55
оврагу. Прямэ ѣхать хруто, а
Я нашелъ кладъ драгоцѣиный,
5 прон. П .
.
. 1891 *
схаивхъ повторяхь шаблонныхъ ф разъ хрутому
пароходы дзя обслужнванія каравана, пѳрѳводки судовъ и откачкн воды изъ иихъ.
988
въ объѣздъ видиѣется отлогій ыуть Хо- въ Единовірческекъ учнлнщі назначеве се х
5 щрж, Ш Дворянек. .
Это’Ъ кладъ—коньявъ Шустова,
о
хомъ,
ч*о
съ
научной
хочхи
зрѣиія
За оправхави прооятъ обращаться въ контору на пассажнрокую перевозвую притёэи было въ объѣздъ, да рѣшили пря- браніе чхеяевъ учаіоіьскеі каввн. Педіе „
Лучшій въ мірѣ безъ сомиѣнья! 2228 41/« проц. а&к- я.Гоо. Двор. 8ва. 8 8б»/«
ставь Телефонъ № 466.
Уаравляющій пѳревозомъ Е. Калягинъ
2<82
раввихів фельдшеризма нежѳлахѳльио, мо ѣхать. Ужъ почти совоѣмъ оврагъ жахъ ебсужденію: уівержіевіе отчета нід
94*/і
%’/« проц. Ряз.-7р. ж. д.
4*/* цюц. обл. СПВ. Город
что въ идѳалѣ всѳ населеніѳ долхно пѳреѣхали, на взволохѣ вотала лошадь. кассі, внборн 3 чіенівъ свхіта ц рев* Ч]
89*/,
Б
Креднѵ.
Общ.
овободной рукой хотѣлъ подсобить,
иолмовахься исвлючихельно помощью Я
8 А Іі 0 N
С ар ато в си о е 0 -в о
охоты . '
5Ѵ» нрон. закж- янвтм Ввсе » подтолкнуть возъ, а вовь ужъ выѣхалъ. вііннеі веннссін, іехущіе иенросн. Ві и
врача въ благсусхроенннхъ лѣчвбни- Иа бѳрѳгу царь отоитъ, вотрѣчаѳтъ. Го- еяучаі неірибнтія дозіаіечнаге чивла чхе
86
(Смотри 8-ю страницу)
2254
Тавр. 8вм. I .
т м а г р ш м ы .
(1’Н у е і е п е е і <3е Ь ѳ а и і ё
цахъ,—все вхо нова въ Россін состав- воритъ владыхѣ: ,А я тебя ужъ давно невъ, хавіданіе нереисвнтвя иа сіідующіі @|
V* нрон. «ахх- хнвты Вихзив»
8в‘/« ляехъ предмѳхъ мечты, осущѳствленія жду!* Оглянулись мы, а на объѣздной- день,
В.
м
(От% н а т ш ъ корреепондт пихъ) " 14VЗвн.
то дорогѣ тряснна; кабы поѣхаии въ об* нрон. захл яиотм Доиввв
О и і і и г е <1е 1 а Ъ е і и і ё !
которой
няиъ
оридетгя
ждаіь
очеиь
Крапивкая ул., соб. д МІ 3. Тел. 3*4 900
85»/»
ходъ потонули-бы. На рухѣ у мѳня фий -с «$ хв'8вм.
я
ПЕТЕРБУРГЪ. Отвхонено ходатай-5
в
долго, Въ «астоящ ее время намъ при- лннъ все сиднтъ. Хочу его зарѣзать. вчехъ Еравнаго Ересіаіудеіъ екудніѳ, чѣиід.
Гигіена кожи лица, иіеи, рукъ.
у х о д ъ за ирасотой
86‘/, годьтся счиіахьса съ хѣмъ фааю мъ, ножичѳхъ складиой открываю свободной за продвкві счеть, такъ какъ на 3 сіж1
Лѣѵѳиіе разнообразиымн физическнмв ство родітвлей Рапопорта, осужденна-^4і/з е®Р°§;#аід* лш ™ Ків8ек'
А.
И.
АННЕНБЕРГЪ. мѳтодами: элѳктричѳетвомъ водой, свѣ- го на каторгу 8а убібство въ Е ка- ѵЭі/* проц. закл. лнсты Мооков.
чю большинсіво дереввнскаго насе- рукой, д» туго сложевъ, ие отврыть. Въ піхов. х. двухъ бгюдъ невввиіжне кесяа
8)
время филвнъ огадилъ мзня, всяорхПріѳмъ ѳжѳднѳвно отъ 11—2 и 6 - 8 ч. вѳч. томъ, внбраціоннымъ, пневматичѳскимъ териаославѣ генерала Ж о и а н о в с к іго ,'
лѳнія получаѳтъ фельдшерскую, а не 8хо
житш ивж. Санулъ н улетѣлъ, зашуршалъ ~хвыльями внть. Оісуднвъ зівіъ вінрісъ, яавідующіі Н{
лнца, головы и тѣла. Ручной
Ильинская, д, Кдюгъ № 51, мѳшду Ца- массажѳмъ
масеажъ лица по методу профѳосоровъ о допросѣ въ Парижѣ лица, которое
86*/* настоящую врачѳбную помощь, чю въ лѣсной чащѣ .. Пропалъ. Вотъ я и шюхьннні стіювння нрнзаали неііхедн К|
мар. 8вм. в.
рнц, и Мооковекой.
віи не8амѣіные іружениви деревни толкую этотъ сонъ, что вое окончнтоя нннъ еграннчніьсі еднннь горячінъ бію , ,
Кабмнетъ усовѳршѳнотвовамъ новѣішимк Заблудовскаго, Лангера, Леруа.
$ м °б . *** л*°™
тав'
86‘/. иесухъ на своихъ плечахъ большоѳ для яасъ съ владыхой благопояучио.
ДІНЪ.
н
Вапорнзація, злектричесшя, свѣтовыя родители считаютъ настоящ аиъ убійанпаратамн для ЭЛЕКТРИЧЕСЕАГО. БИ— Недаяно раскрылъ я .Голосъ Мо' 4»/в проц. зах листы Тульск.
БРАШОННАГО. ПНЕВМАТЙЧЕСКАГО, вавиы для иица. 7дадѳніе морщинъ, пры- цей.
и очеиь важное дѣло и ч із въ боль- сквы*.
В
ъ
девь
«бѣ
яой
ронащ
ки
/
,
87*,
Смотрю—картннка: Раопутинъ
МЕХАНИЧЕСКАГО н КОСМЕТИЧЕСКА- щѳй, угрей, вевнушекъ, ожирѣнія, сухошинсхвѣ, ао мѣрѣ оовнаній, силъ и Грншка въ монашескомъ одѣяньи!. Од- (20 анріія) въ Герідсхіиъ техтрі будеті ш
Турціи предъявленъ державами за - 4Ѵ, “ро?; 8акл. листы Харковсіи,
шѳлушѳнія
кожм,
красноты
носа,
ГО МАССАЖА ЛИЦА9ГОЛОВЫ н ВСЕГО
86‘/в умѣвья, оио ведехся вполнѣ добро- нажды оиъ та«ъ въ Казаня сннмался. нрічніана д рінъ П. Н. Секмііинъ іевцй Кі
прооъ объ условіяхъ ваключенія МИек. Зем. Б.
ТѢЛА шо мѳтодѣ ваграипныхъ ішстмту* бородавокъ и волосъ съ лица.
Гляиулъ, н чуть въ обморокъ не упалъ. д іі учащіхся начахьннхъ школъ пе в і&)
г4-', проц^занл. лнсты Хероон
совѣст&о
Дуиіи для укрѣаленія мышцъ, грудной р а с ъ и т а л і е й .
товъ. Вапоризація гальваинческнмъ фаР6
«ткажпм-ь.жв
положвнін
нахояятля
йФ*лннъ,
мой евдѣлъ.
филинъ,Гоеподи
хяхой ірісу е нѣрахъ бірьбн съ хуберкуіеіѳиі
родическ. токомъ, душъ, элехтричесіш клѣтки и возстановленія свѣжести лица,
и ь вакохъ-же положеніи н а х о д я іс я |у нею) вонастоящій
онѣ иа рукѣ
292
И зъ Та га н р о га сообщаютъ, что во к&вказъ и Мѳркурій
свѣтовыя вавнм джя лнца. Гигіеиа кожн,
врачѳбной Божѳ! Даже страшно втало!..
ВОЛОСОЛѢЧЕНІЕ по споеобу Лаосара
- ф - О приглашѳніи студентовъ ра
460 вхи малѳньвіе дѣяіели
вовстановлѳніѳ свѣжести и упругостн
М а п і с и г о (холя ногтей).
врѳмя шторма погибло много рыбаобщ Россія
770
армін?
Губ.
іенсіве везбудніе ходаіайвіві в несі н]
сФилияъ»
ншжиіеіьне
не
діеіъ
ниох
мышцъ лнца. Грнмировка. Полжо© усо526
Врачебная гимнастика.
Въ оодавляющемъ большинсівѣ по- иневу.
ковъ.
* Московско-Каванокой ж. д
бін
на
ерганивіцію пракіякн дхя сіудел я,
зѳршенствоваш® формъ. Удадѳніѳ мор976
* Мсск.-Кіѳво-Зоронеж. ж. д.
Все ваходнтся подъ наблюден. врача,
ложеніѳ
зіо
далѳко
не
изъ
завидннхъ.
ШИЕЪ; угрѳй, прыщей, веснушѳкъ, боль—
Гришяа!
Этакііі
мужичишка
корявый
тевъ
внсшнхъ
сельскв-хііяісівеяныхъ учеі я
Яровые
ш
озимые
хлѣба
погибаюгъ«
178»/»
* Моск-Виидьво Рыбин- ж- д
Пріемъ ежедневно отъ 11—1 ч и отъ
шнхъ цоръ, блѣдности лица, красноты
гадъ, н вдругъ!.. Не вірю! Самъ себѣнѳ ныхъ ваведеній на енытныхъ іехсхнхъ ш
Если
сами
земсвів
врачи
находятся
286*/,
“
Ростовско-Владикав,
ж.
д
отъ холодовъ.
»
носа, бородавокъ, рубцов^ и волосъ съ до 6 час.
вѣрю. Ночью нерекрещуоь, думаю: .нѳ ляхъ я еіъ устрвйсіві для нвхъ курвіві
2681/, въ очень неважныхъ маіѳріальннхъ было!*
* Юго Восточиой ж. д.
Нѣтъ, былъ Гришка н есть Грншлица.
6
0
*
Азовско-Доиск.
Комм.
б
условіахъ, іо чю жѳ свазать о фельд- ка. Надъ министрамя Гришка минвстръ, Денаріаненть зеиіеділія увідіннлъ уорав]д
Поннженіе тар н ф а на уголь,
1
Мапісиг (уходъ ва рукамн), РеШсиг (уда1010
С и Н ш г е сіѳ 1 а Ъ е а и і ё !
„ Волжско-Камск. Комм* б.
шѳрахъ и фельдшервцяхъ, воторннъ надъ владыкамн владыка! Госноди Бо*е, чіе віе хедаіаісіве удівлеівіренв бнть в ш
лѳвіѳ мозолѳі н вросшаго ногтя). Уни888
ПЕТЕРБУРГЪ. Тарифный коми-^ * Русск. дли внѣшя. торг. б.
чтожвніе пѳрхоти, укрѣплѳніе и оірашина соровъ рублвй въ мѣсяцъ ирвхо- что тахоѳ творнтся! Ст ума можво иіжбтк. Тахгнъ ебразінъ нрахінка для е*у 8,
288
Руоск.-Азіатокаго
б.
ваніе волосъ. __ ____
870 днтся онть, ѣсть, обуваться, одѣваіь- сойти.
тетъ поотановилъ повизнть та р и ф ъ , * Руоск. Торг.-Промышл. бл.
— Лѣвыя газеты аогубидн мояя... Ни- деніевъ будехъ врганнзована лншь на а< и
648 ся и удовяѳіворяіь духовння иоірѳбуголь до Саратова и . Сибнрокаго Торг. б
ш
хто
неподошелъ спокойно, бевпристра- сигновку губ. вѳнвіва.
Пріемъ ѳжоднѳвно отъ 11—2 н отъ 4—6 на донецкій
521
. СПБ Международн. б.
ч. вѳч, Царнцынекая, мевсду Ильнисх № Вольск наѴігз коп. съ пуда-версты. * * Учѳтно-лсуди, б
Н а а о с о б ія при іе и я е у с т р о і і
«13 носіи, а иногда и восаиінваіь дѣтей? стно, нѳ разглядѣлъ. Тольхо травнли
Вольской, соб. домъ, '№ 142. Твлвф. № 690
стиѢ. Глхвніе уиравленіе зенхеувтроісн ц
5281/, Ясноѳ дѣло, что имъ приходится пеі . Бакинск. Неф Общ.
Въ хабннетѣ прнмѣняѳтея маосажъ лица Срокъ введенія въ дѣйствіе новаго .іКао^ійскаго Т ва
1647 рѳбиваіься съ хлѣба на ввасъ, заіра,Г е н і*л ь н ы й “ проектъ
Н зеиледілія еіпуеіихо въ разшріжвніе г; ві
пнѳвматичѳскій и тарифа черезъ три недѣли со дня . Манташевъ
820 чивая вдоровьѳ и силы, часіо рисвуя
Въ «Невінъ ёрененн» нішъ сар*т,вѳць бѳрнскей зенлеусхрінхельней віинввін 16.00
нрннннамъ іо ц і т ш п і вяутикмямъ злвктро-внбраціонвый,
врачѳбио>космѳтнчѳскій,
по
методѣ
иосо
Пан. бр. Иобль Т-ва
й я іа ш т
чм.
А. Тнлів нрѳдлагаеіъ орестей до геніаль руб. дія видачн кревтьянанъ ссудъ н ш ц
опубливоіанія.
54Н жизнью, ю льво еа наличннй, да и то
Акцін .
КОНЗПЖПОІОВЗВМ УЖч 96 47, ф П І И
Іп в ііМ
(іе Ъ ѳ іи іё .
185 свудннй вусовъ хдѣбя. Прявда, хно- иівіи нрвехіъ снасеиія отъ плідваге нера. сібій нрн зеиіеустрвісіві.
а,
к и и м і м т * » э”анлдаия».
Ототавки и назначенія, Акц- Брянок. рельо. з ч .
Ёсли кктайцы иостроили въ нѣскольхо
электризація хиьванжчеспмъ, фарадн
294 гія вѳмсіва пошли навстрѣчу нуждамъ
. Гартмаиъ.
С
ѣ
въ
и
в
сходы
.
Пі
етзываі
т]
ческхмъ ж сииусоидальнымъ токомъ.
217 низшаго медицинсвагѳ персоеала и тыс. вѳрстъ стѣну, иочемѵ-бы намъ не агрініиівъ, насхунившіе хеледа иогуі у
. Инкополь Маріупольск, общ.
Д о К 1 О Р ъ
Уходитъ въ отсгавку управляющій
іаяориаація, душъ и 9іект|ійчесхІя евѣтокш
облѣонть тыоячи іѳрстъ? Эго бтдѳтъ
216*/,
. Привнлег. иикехвльокія
шмт для пща.
158*/, улучшили въ извѣсіной мѣрѣ ихъ стонть милліардъ, но даотъ миляіярды вКАіаіь вреднве вііхніе на всхеды. НасКді
учрежденіями Императрицы
Мягіи
. Путиловох. »ав.
I. В - В Я З Е М С Ш Й
Удалеше морщинъ, прыщѳй, угреі9>ес
160‘/а вкономичесвое н оравовое воложеніе, барышей—вееь иародъ обогатѣетъ. Дѣло ящія усіввія краіне небіапнріятны ді сі
. Сормовсх. .
П ттаттІ я л і . п п пр*и*®вні« пснхн- иушііъ, пятеиъ! больпшхъ поръ, блѣдио- Б Н Я З Ь Голицынъ.
225‘/, учредивъ отоусви, вомаидировви, вас надо вѳстн такъ: 8а Волгой, отс*упя сіва: зеи іі, не уснівъ охізяіь,
л Таганрогок металл. Общ
васіхіі ц
Ш о Ц і р ѣ И О чѳскнхъ методовъ стх
жща, ожнремк» сужостж, шедушшій
285 сн вваииопомощн, нрибавви оо исхе отъ нея на 10 верстъ, отъ сѣвервыхъ
Бурскій губернгю ръ Гиіьхенъ на. Фѳхккоъ зав.
лѣчѳвія прн нервныхъ заболѣваніяхъ, шшш, красиотм жоса, двойиого подбо
Ознные
всхвдн
нічія
не
нодвігаюкя
Хуі
гравицъ
Самарской
губернін,
пріблизи
207»/»
Роосійсх. золотонвомышл.
алхоголнзмѣ, слабостн воли. цорочныхъ родка, рубцовъ, бородаюкъ, роджжокъ і значается бессарабскимъ губернато-1
чѳиіи извѣсхнаго числа лѣхъ службн тельво по направленію меридіана къ р ів іі.
ц
накяонностяхъ н прнвычхахъ. Пріенъ
волосъ съ яжца.
и венсін. Но, во-пѳрвнхъ, вхи улуч- югу (понятао, примѣняяеь хъ мѣстиостиЛ
і
В
ъ
ж
ел
ѣ
зн
о
д
о
р
о
ж
н
о
и
ъ
О
б-я
В
отъ 10—12 ч. дня н отъ 6—7 ч. ввчѳр* Гигіена кожи и воастаиовлфиіе свѣжести и ув|іу ромъ.
• Дневныя телеграммы и Лиотокъ шѳнія введены не во всѣхъ
зем до Каопійскаго моря, съ иаименьшимв п отр еби тел ей 1 анріія нронзведік рі
Введенсхая, жМ 22. Тад. 201.
иерерывами, васадить иолосу лѣоа въ
гости мышцъ ііица, гримировка.
Яонушеніе
на
убійотво
пристава.
^
З
а
в
о
ш
ь
я
—
5
отр.
сівахъ,
а,
ио-вю
рнхъ,
масса
фѳльд
три вѳроты шипияы. Огступя 50—75 ивдвчетъ нібнрашьннхъ ваннввкъ н гілевіі н]
ГЗолиов усоворшеиетвоіжиів формъ, какъ-то:
ЗУБНОИ ВРАЧЪ
исправлоніо нодостатковъ лица, д®хольтѳ и бюшѳрсвого оѳрсонала служитъ не въ верстъ къ востоку отъ первсй иолосы, ні нзбранію ноенхъ уніінеиіченянхъ ір:
АТЙАРСКЪ. Въ Болыпихъ Бопеста и вападѳній носа.
зѳмсівѣ;
желѣзння дороги, фабриви заоадить вторую полосу. И такъ—вплоть врікъ еъ 1-ге анріля ве 1-е апріяя 191
Ужптоженіѳ перхотж9 укрѣпхеніе в нахъ приотаву Чапурину его еожи-ч
границъ Кнтая. Каждую подосу приш ваводы, оѳреселенчесвія оргвниза- до
окрашжваиіе волосъ* МАШСІІН, ужмчтожѳ- тельница кинжаломъ нанесла опасныя
дется начинать 8асаживать то ближе къ геда. Педсчетъ геяосевъ ярідояжался сі 1 н
Спеціальпо удалѳніе зубовъ ^бѳзъ болн) ніе мозолей ж щюсшаго ногт*.
ціи и х. д. полыуются
фельдшер сѣвѳру, то къ югу: эхо будетъ зависѣть чаоевъ двя де 8 часевъ вѳчера. Иябраі сі
раны и сама
покушадась
Искусствѳнныѳ зубы
всѣхъ впдовъ.
свхмъ хрудомъ, примѣняя въ нему отъ направлѳиія горъ в лѣскстости окр/- яыии ие сарамввкему нагязвау івазаяві »
Д 0 К т 0 Р Ъ
Пяомбированіѳ золотомъ, фарфоромъ и
террнторіи. Для насажденія до- 38 унеіноиіченяыхъ и 16 вандндахов: і,
заться.
въ
нолной мѣрѣ систему «внжи- жающей
др. Нѣмѳцхая ул., м. Алвкеаидровской
статочяо подобрать 5—7 породъ дѳревь- ні рхищеввкіну иагаінну 2 упіініночеі ^
С
ъ
ѣ
зд
ъ
дѣятелей
народны
хъ
маиія
ооіая.
Воіъ,
наоринѣръ,
вавъ
Вольокой, д. 34 21, 8-й домЪ отъ Алѳк
евъ. Дѣло лѣсоводовъ подобрать эти
унииерситетѳвъ.
саидровекой, холодиая сторона
обсхоить дѣло на фабривахъ и &аво- подходящія породы в завѳсти, гдѣ нуж- ныхъ и схмьк*-же вандндаіівъ и ні бхі в
(іШ
т
врб.
І
е
л
.
Леентства»),
Пріемъ отъ 9 ч. у. до 7 ч. веч, 815 Акушерство, жекскія н внутреииія боОрганизаціонвый ком итеіъ оо со дахъ. Ж аловавье фельдшера иолу но, питомнихи. Для насажденія въ квр- кунчакскоиу 6 уовініиоченннхъ н 6 кхіэ,
\
8._г.....
і лѣзин. Уголъ Вольсхойі ін Д;
Царицынсхой,
САМ АРА. Необычайннмъ Іразли- знву второго всероссійсхаго съѣзда чаЮтъ ю льво 25— 30 руб. въ мѣсяцъ. гизскихъ стввяхъ лучшѳ воего сахоаулъ. ДНДЗІОВЪ.
ДІЧІІКМЙ МОВХСШЪ Д* Ромейко. Пріемъ больныхъ 10—12 ѵ
Наоаднгь лѣсъ можно на веякой почвѣ,
Иібранн: начаіьннкъ иавхерскихъ, б
вомъ Съѣзжей Самарви въ Алексѣев- дѣяхелѳй* народннхъ университеховъ Дежуриіь приходиіся по 20 вую въ въ иужно только энать, какую породу пои лабораторія искусств. зубовъ*)
5 7* '^^ Ь -Ж В
И
.
Сундечичъ, икарныі насхеръ В, I я
нѣ и Сорочиисвомъ сиесены ио- выработалъ овончатѳльную орограмму мѣсяцъ, другимн
словами—нѳсти саднть. Дия доказатвльства приведу удиЦ
В С Й І І Г Г П Г І . ^ г* Нѣмвцхой 1
р о д и л ь н ы й п р ію т ъ
схройви въ низменннхъ чісіяхъ . Ж и- съѣзда. Въ программу ввлюченн во почти «вѣчное дежурсхво». Фельдшер- вительный примѣръ культуриооти кал- Андрезенъ, въ кандидаіы: сб ір ін і наСхѳ|
Г«
О ш Н иС гІ Ь
ікушврки Б, Герчугь.
іелей соасалх иа лодвахъ. Въ Соро- просн: о вліяніи обрязованія иа оро- свій персоналъ находихся въ полной мыха Гахаева; онъ. по своей ивнціати- А. Н . Пехякевъ н И. С. Коиісхрввх. Мв с
вѣ, въ Ставропольсхой губѳрніи, въ етѳМаслѳиникова др^емъ - роженнцъ, берѳмѳнныхъ
се чиисвомъ при оереиравѣ иогибло хроѳ изводиіельносхь
хруда, о зваченіи 8анисииосіи о іъ фабриканіа, нринуж пи, на бѳвнлодвой зѳмлѣ развѳлъ 10) дѳо. гіе нхъ наніченннхъ івцъ иіъ чисіа сх 5
просвѣіххехьно-образоваіельинхъ уч- дѳнъ въ иеиу подлажнваться и часю хорошаго ліса, потомъ запрудилъ балку, жащнхъ унравіенія въ уівлнвиіченнне | ш
Пренвведятсх воѳвезнежныя вубння ехѳ^цін. | е?0ото“ ^ й в р а ^ Ш ^ п о ^ с о г а а ^ - взрослыхъ и двоѳ дѣхѳй.
СИМБИРСКЪ. Н а Волгѣ полннй реждѳній въ
борьбѣ ва народноѳ идіи нротивъ своѳй совѣсти. Съѣвдъ отчего образовался прудь, а въ лѣоу нрешлн. Бвльшннствв уовлявнеченннхъ і „
За нскуеехве награжд&пъ взлехех нед8іые.’
416
• шЮ
ВІЮ, Тѳлѳфоиъ7в 595-й.
появилнсь родннки, чѣмъ оживилъ всю брано ніъ чисіа віужіщххъ нх тівхрні а
Пріѳнъ: съ 9 чае. де 2 чае. ■ ехъ 4 де —
Л®Д9?.°»*?;.„
. л
вдравів. Объ объединеніи учреждвній нризнаехъ иасхояхельно иіобходимнмъ окреотнооть,
Марія
н эю сдѣлалъ неученый
*
н
В Р А Ч Ъ Гяоргіета
7 веч.
ТО М С КЪ . На Оби сдвижка льда. оо образованію вврослнхъ, о ираво выработву
351!
нормальнаго воніравха калмыкъ. Вотъ такому чѳловѣку можно станцін.
В ы дача награцны хъ Въ сар0
П ЕТРО К О В Ъ . По дѣлу М ацоха вомъ положеніи
просвѣіитѳльннхъ кохорый оградилъ-бн фельдшерско- поручнть работу для борьбы оъ голодвостуаила апѳлляціоиная жалоба іѳро- учрѳждѳній для взрослнхъ, о спосо- авушерсвій оерсоналъ оіъ провзвоха нымъ моромъ. Но, къ сожалѣшю, §тотъ іівсхвхъ ухсхервінхъ н депе 2 апріхя ві
ноиаха Сіарчевсваго.
бахъ и мѳюдахъ популяризаціи на- ореднрииимаівхей. Н е лучше обстоитъ достойный культуртрегеръ умѳръ, н дівахн нхграду ва яквиівахацію 1911 год
влаоть его сяособноотѳй не иопольэо- Награждены иавіервхне, нроеіужившіе { ’
Акушеротво і женоіія болѣзни.
—
учныхъ знаній въ
народиоиъ уни- дѣхо и на ж елѣіннхъ дорогахъ. По вала,
Пріѳмъ отъ 8 до 5 чае. вечера.
ТЕГЕРАНЪ. Охінлъ начальннвъ ваввнн- версиіеіѣ въ деревнѣ. Кромѣ ю го, словамъ довлвдчива Рубанъ, фельдТруднѣе наоажденія лѣоа будетъ охра- дірігі бвльше 10 хітъ и ухвёржденнне і
По орѳдамъ, еубботамъ н праздиикамг
- |і С . Н . С г а р ч е н к е
нѳвіѳ
его отъ дивихъ покушеяій н хнщ- нравххъ шіатннхъ схужащихъ. Нв нніі
шерсвій
оерсоналъ
нивавихъ
правъ
скаге
еіряда
ганералъ-найеръ
Габаевъ,
будуіъ
обсуждаіься
вопросн:
о
совдапріема нътъ. Панхратьѳвекая ул., меясді
Грошовая уя., окояо Ияьхнской,
Ияьннохой. д. 49 Вольекой н Ильиисхой уяч д, Фофако” нріізжавшій нресініьсх съ нвсханннввнъ ніи образцоваго Народнаго
иичѳокаго встребленія. Дяя этого потре- нзъ хаихъ иасхерівнхъ бніи ііш е ін н (
дома,
тамъ
не
имѣетъ,
вромѣ
проѣзда
во
Внутреннія н нврвння болѣзин.
бувтоя хорпусъ войокъ, ояѳціально навой М 10. Твявфоиъ М ОД
нередъ еіъівдінъ нвъ Персія. Гѳнераіъ усіройсівѣ иароднаго іеатря, иарод- 2 влассѣ; черевъ руви фельдшѳровъ значѳвный аля охраны насажденій и лѣ- градн яа тв, чхі въ хеченіе гідх подверг.,
Элвпрквація. Гияяоаъ іі яяушвяів (аляогслиамъ,
д Т к Т о р Т ” '* “
цредсіавхххся шаху н регеніу. Ену и сі- ной вонсерваторіѵ, организяціи обра* ироходяіъ громадння массы боль- оа. Конѳчно, мяого надо будѳтъ лѣсаи- іиеь вавнхъ-інбз вінскавіхиъ. Нежду п; ц
дуряыя ярияычяи и ироч.). Барыск. туіеркудииа (чахотка) Лѣчоиів івяояоН сяа4ости. Сояѣтъ
нрівіждавшннъ іфнцѳранъ пежалеванм ер- іовательны хъ народннхъ ввсвурсій ныхъ, воторыхъ ови лѣчатъ само- чихъ, сторожей, рабочнхъ н прочаго лю- чвцъ, цшаін въ разрідъ шірафівхннр в
40 коя. 0*Ь & ІІ— 1 ч. дня н ©*ь 4Ѵ*“ 3
дена.
за граиицу. Организаціонинй воми- сю яіельно; добрая ооловина лѣчеб да. Все это будетъ отонть охоло 50—100 ияігіе нзъ иасхерввнхъ, невышедшіе на р
ч. ввч.
9894 ‘
милліоновъ зъ годъ, но 8*то пуотыня
ВѢНА. Въ онубхнввванней общенннѳр- іѳхъ, заиніересонанный въ ю мъ, что- ныхъ пунвтовъ на желѣзныхъ доро- наша начнетъ обращаться въ рай, вездѣ бвіу въ прішііиъ геду въ «редніеіьскіі |
віірнинъ на Ѳіннній н е д ііі... Такинъ обр .
•НУТРБНН1Я, снвц. ЖБЛУДОЧНО-КИШБЧ свей рісннсн Австрв-Венгрін на 1912 гедъ бн иредсхавиіь на зю ром ъ всорос- гахъ—самостояіельно ф эльдшерсвіе, появвтся вода, будутъ лѣса, будетъ вінъ ніннновеніе рідніеіей дія нхсіерови:
хлѣбъ
н
воякая
прочая
благодать.
иснрашхваеівя
иа неврнііе
расхідівъ сійсвомъ съѣздѣ дѣяіелей
народ- но ни въ одномъ врачебно- савдіар
НЫЯ х ДѢТСКІЯ Б0ЛѢ8НИ.
На 100 ниіііеневъ въ годъ и*жао, нв- ебвшіесь дввоіьнв дірігв.
470,9 ннлліінівъ кренъ, на 22,3 ннл- ннхъ уииверсиіею въ
кавъ можно иомъ оічегѣ о нихъ нѳ уооминаеіся;
Оріемъ по "глазнммъ, виутрѳиннмъ и Нрівмъ вжвднввно охъ 9—11 н 5—9 чав ліена біхшѳ 1911 г»да. Віенннй бюджеіъ, болѣѳ полння данння о дѣяіельносіи всѳ
жііуй, сдііаіь нічге беііе сущесівенное,
К руж окъ ш гхнатнстонъ р
ориписывается
дѣяіѳльносіи
8АИКАНІБ н др. НБДОСТАТВИ РѢЧИ
дѣтскимъ болѣзнямъ. Бол. Сергіевская
шиіъ
уотреиіь
все^вссійввій турниръ. і.ч
чінъ
іісння
песадкн.
ул., между Гимна8ической н Пріютской, оъ 4—$. Царнцыи. улу между Ияьннох. я нсчисхенинй въ 377,7 иніііеновъ, црѳвн- оросвѣтитѳльныхъ учрѳждвній, пред-: врача. Стгршіѳ врячи—единоличные
сигнвванннхъ
Еоинерчесваиь
віубеиь ~
расаорядиіѳли
и
судьи;
они
увольшаеть
биджехъ
1911
г.
на
18,8
инлііворинялъ
соотвѣхсхвѳнную
анкѳту.
і
д. М 86 Быстрицкой.1 Тѳлефоиъ № 482. Вохмх., «о*. х, 148. Твявфонъ 990,
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сш то всм таш Гго * перевоза

Е. Л. ИЙРКОВИЧЪ.

Вечеряія

|

С.П Златовѣровой.

ІРИЪ П . Н . С о н о п о н ъ

И. 3. ГРІНБЕРГЬ.

І о с д і д ш вѳчка.

■п, Я. Г Е Р Ч У К Ъ

ЗУБО

....

. .

ЛЪ ЧЕБНИЦЙ

Врачъ Н. І ПОПОВЬ.і

ФОиИНА-АРГУНОВА.

1 1. Зшоіип.

73

Са р « і о в с кі й Лвсхокъ

ва. Фед»р»въ в»шѳіъ въ сеіьсхвѳ увравіе- сіани 0-ва «Еавкавъ х Меркурій>, подве в»гляд»въ свѳдится в« слѣдующеиу. Въ че- къ скрнюнъ періѳхѣ. Съ втѳй цѣіью внѳкь прв селѣ Ревьевкѣ, Зкнѳвьевекѳй вѳлѳстн, . собраніѳ поставовияо нрвгласить для
ніѳ, гіѣ увидѣлъ сеіьсхаго писаря Схачеду- денъ «Свіюсіавъ> и «Веі. хн. Віадн- лѳвѣкѣ есть душа и оавувъ. Равухъ—ет» принітые бѳіьнне врененнѳ невѣщаютсі трн ѳтруба: для себя, нвегѳ снна ;Фѳдѳта,|ведѳнія отчѳтности спеціальиоо лицо х
снна Ефииа. Чі«бы купихь ѳхруба, я обязать приказчикі отмѣчать въ талоиѣчт» триніаіьв»е. Онъ пмнаетъ тмьві въ такъ навнваеные «бѳвсн>—отдѣіьння
бова к ненівѣсінаго ену нужчину, ѳкавав- иіръ>. Оба пар«х«іа кйдутъ вниаъ.
пріх&хъ
все, чтѳ хвжнѳ у себя яа рѳхінѣ, нѳхъ забразый товаръ
ваверн,
уетрѳенння
вдѳіь
всегѳ
фасада
съ
— На судяахъ вчѳра «тслуженн нвіеб- фѳрнулаин, мвяанн; душа-же имшаехъ
шагѳся вввмѣдствіх крѳсіьянинонъ Фвненз»
На очереди былъ пост&влеиъ вопросъ
пересеіхісі на куніевннѳ вхруба. Жя- объ отврытіи кредита въ потребительсущимть. Мы хвжехъ незіать іюдеЗ ра- внхѳдіщннн въ віррндіръ дверіни. Таввхъ
Скачедубѳвъ скаяаіъ Федврвву: «Вѳп, Се- нн.
— Тѣ зица ведвцввсвагв нерсонаіа, ке- вуиакъ, н» увніенъ нхъ тоіько душвй. «бѳхсѳвъ> ихѣетсх 8. Чтѳбн дѣтк не чуі- ву я уже хря гѳда, ѳбіавѳіся пістрвікаии охомъ магазинѣ.
неиъ Федврѳвичъ, пв іввеиу дѣіу нвѣ нриГ. Гаврилпеа. Мы привіѳкли-бы хъ оехѳвіісхвонъ, проценхн іъ Іанкъ яіачу
ходитсі нвчью страдать; виіншь, нн нрі- і«рня не івнлхсь къ «інраввѣ судевъ въ Есть двѣ жхввх—раіуна н души; есть два ствввин себі ядѣоь ѳднноххнн, въ прѳсіѣнбѣ миогихъ покупателей, ооях-бы воаккуратнѳ.
Неснѳтрх
на
вю,
банкъ
нехѳіькахъ
«бѳксоіъ>
мтаыены
ѳгрѳхнні
стекіі,
ізыка—іеісніьны
слѳіеснія
рѣчь
н
неивСаратевъ,
будутъ
устранени
«тъ
навигаѣхаін съ егѳ біагѳредіенъ». Фоненвѳ іуі»просъ о хреднтѣ былъ рѣшекъ положисредственное ебщѳніе душъ. Есть ніръ яе чѳреіъ кѳюрні дѣтк видііъ другъ друга н кѳ не даехъ наяъ данннхъ на гігѳтвмен- тельно.
жѳ спрвсніъ Федірвва: «Что у васъ тутъ ці«нн«і службн н яанѣненн невыин.
вядиный, неареаежныі. Есін-бн не бніо нвгуіъ нерегѳіарніаіьсі. Въ тавенъ яѳів- нне охруба, н« къ нннѣшнемъ г*ду свіер- Ъажанавъ. Мы предположили иа упяа дѣів>. Федврввъ быіъ ранѣе ванвдоярѣнъ
лату долга хъ 1-му мая ообрать торгом«въ,
а прісіушівалвеь-бн твіьх« къ|нѳі- женін дѣтн осіаююі весь нспнтатеяьнні шеннѳ внгѳняехъ насъ съ охрубѳвъ ва тѳ, чю вдей
въ пруікѣ хаяехнаг* іѣса и сіалъ раясхаТ ѳ а т р ъ О чиина.
500 руб. Гдѣ-жъ мы возьмемъ эту
нн,
явѳін,
не
жииенъ
ні
ѳхрубахъ.
Сина
чанію, бнлт.-бы наствіщіі ніръ. Въ ноіча- періѳхъ (дѳ 13-ти дкѳі).
вняаіь ірв вів дѣіѳ, причѳвъ, нрнннваі
сумму, еоли нашъ товаръ разойдется
нѳегѳ
Ефииа
дѣісхвнхельнѳ
мяли
на
вѳѳнДаіыпе,
въ
гіубь
дввра,
ндутъ
четнре
ніи всѣ нрисутствующіе існн другъ другу,
въ долгъ?
Фівенвѳ яа нѳвощннка нрнстава, встаіъ
«Шалунья*.
о хреднтѣ отклонеиъ.
нерѳдъ нннъ на вмѣвн н начаіъ првсиіь
Трн теченія, явнѳ ѳтграннченння, ванѣ- ■ 8і® ѳсіь істи?и«ѳ «бщеніе. Исіѳріі чеяо- «бшврвнхъ в свѣтіыхъ паіатн, внс«т«ю ную службу, и несхѳхря на то, ену" тѳжѳ Вопрооъ
ѳтхам іх,- м ю, чхѳ ѳнъ на еіужбѣ, а не Прн разборѣ вопроса о ликвадаціх
п»
7
арш.
внутри.
Паі&хы
тавже,
какъ
к
Д Ѣ ятѳльность пвчтовы хъ учрѳж деній ок- првщѳніі. Фвненво вяялъ у вѳгѳ іувагу, чаются въ
вѣчества
д/я
Ыехерінива
кажеюя
кутехъ
насселщве вреня въ оперѳівѣ.
предпріятія поолѣ шумныхъ преній ооѴа На-даяхъ начаяьннкомъ округа И. вачервнуіъ нанксаниое на ней н ѳіъівиіъ, Перв*ѳ нѣст», въ сннолѣ сорвса, аанинаетъ в«сх«жденіі чеіавѣха въ сввеку предѣіу. <б«ксн>, саеднненн яеркыьвнни прѳетѣн- на сменъ охрубѣ. Ыы же живѳнъ хрн гѳ- браяіе
постановнло (15 противъ 4 голоя. Померавц«вюмъ прѳлставлвнъ въ чтѳ првщаеіъ Федѳрвіа и дѣлѳ ею нреврада на свѳнхъ ѳтрубахъ, и все-такк счххаеи- совъ) торговлю въ пот^обительсхомъ
«нерѳтха вѣнско-фраицуасваге склада, неле- Пнцшѳ, Ибсенъ и Ыетеріннвъ явііююя хани, чтѳ даетъ вѳвножнѳсіь вндѣіь еъ іюпаххое узравлавіѳ отчеть о дѣятвльномагазинѣ продолжать.
л’н и доходахъ почтово-тѳлеграфныхъ титъ. Фед*рівъ нвілагвдарніъ н вышеіъ дхчная, съ легкѳі, ввящнвй кувнвѳй, иіе- внсшннъ «іражевіенъ отрицанія научні- б»г» нѣсха, чт» дѣіаеюя во всѣхъ пыатахъ. ся іъ бемѣсхнѳі ѳхіучкѣ.
Пѳнѳщн нн ннѳткуда пѳіучахь не х*- Пронзвѳхеяаыми выборами членовъ
также
вых»дятъ хверьірежщевій округа за прошлый годъ. ваъ сѳльсхагѳ унравленіівъ перчнюю хѳн- бнлующей «нвлюілевнынн> хѳтнвахн, съ пввятивнагв н сѳціаіьнагѳ нрінцвпѳвъ н 9ія ныаты
ревизіонноб хомисоіи большинство гололжанижоеь. что почтовыб доходъ въ наіу, н» вдѣсь ѳго опііь всірѣіиіъ сіаобшірныі воррндаръ. женъ.
высшінъ нрѳівіеніенъ »ев«б»жденіі ікч- нн въ (іругеі)
оовъ получили гг. Танахсовъ, Семековъ
і^чѳтномъ году увѳднчиясж противъ рісіа Баварн»въ н яаяяилі, чю нужно бн сюжѳкиъ нренхущѳственн» нзъ свврѳнѳн- н»стя н неирявнанія кіра.
Ересхынсвіі
банвъ
не
оіращаехъ
на
наЗа «бщннн пмаіанн, въ вадней частн вда
и Маоленннховъ.
нѳстя, с&трюхакн ке всѳгда обнвновеинннв,
арѳжняго на 73000 руб. Эготъ доходъ
Іектѳръ схѣіаіъ педрібныі раіборъ нія, раінѣщены трн «тдѣіьння вовнахн ши жалѳбн няваввгѳ інінінія. Теяерь неддаѳтъ на увѳличеніе чксла вростой пвілагвдарніь «ірешной> нли Іутыікѳй не бѳвъ югичесввхъ шпзепзЧвъ,—ѳперет
>ррѳспоиденцік, ибо количество и сум- «внсанта>. Федоревъ свавалъ, чіѳ денегъ у ва, въ вѳтеріі, вкдя начало, всегда вежне првивведевіі Метеріинкв: «Непрішенная>, дія піатянхъ бвіьннхъ, съ (сібннъ х»- ня выгѳняюхъ съ ѳхруіа, вохѳрнв я отраЦ А РИ Ц Ы Н Ъ .
1а нѳрѳводовъ уменьшнлась Уведичѳніе негѳ нѣіъ, а вренх хояднее. Тогда сіарвсіа оредугадать вснецт. Всѣ пунвтн, важннѳ «Танъ внутрі», «Сіѣпне>, «Снерть Тен- д«нъ. Задніі часть вдыіі іеоірвена въ іахнваіъ хри гѳда, и вуда же ввѣ вдхв?
Ослѣплѳнный ласхальной ракѳтой.
эьходовъ послѣдовало ивключительно въ
Кю вернехъ ннѣ ѳірахнѳ ватраченння няѳю
«Царнц. Вѣсхянку> сѳѳбщаютъ ніъ с.
«>родахъ, что укавываѳтъ на ростъ горо- носовѣмваіъ еху снрвсить «егв ііагврѳдіе>, дія уснѣха, вдѣсь учтенн съ сах*і стр»- Т8ЖІІІ > въ свіін съ егѳ ученіеиъ ѳ два ш ж а. Нівъ Іудухъ іанихахь: мхель- дѳньгв?
н«е
ѳтдѣаеніе
и
пѳнѣщенія
дія
х«жах»къ
и
Р«кѣ.
Срехие-Аххуіян., Асхрах. губ., ебъ ужасне
іудеіъ-ін
ѳнъ
иить
првсіую.
Фѳдврівъ
>въ и раазитіе въ нихъ торго*о-лрогей внннательностью: еффевтнне внхедн
При сенъ нрніагаю удѳехввѣреніѳ вѳіѳсх- нѳнъ сіучаѣ, происшехшехъ съ еннѳнъ мышленноб жнзни. Въ частности доход- евравнісі ѳбъ вівнъ у «ег» благ»р»дія>, дѣіствующвхъ лвцъ с* всѣви н*др*бн*стяНѳ крѳнѣ ністнцнвиа пѳ ученію х«дер- сесхеръ ниіѳсердіі. Оіѳпіеніе устранваеюя
ІЬсть губѳрнсквхъ городскнхъ учрѳждѳ- в»ялъ у Баіарнвва 50 в., вупніъ в»двв н
нвгѳ
правіеиія, чхо хря гѳда я жнву на жиючнагѳ крестьянина Еічергнна, Имяаро
бетоннѳе,
пѳ
свстеиѣ
инж.
Яхнкѳвича.
нн вндоть дѳ туалеіѳвъ нрииад«ннн и хѣ- нистѳвъ, есіь еще другвй нуть въ ѳсвібвж46 увѳяичилась на 21600 руб., въ Царисвоенъ
ѳхруіѣ.
Освѣщеніѳ
»левтркческ«е.
Полн
въ
яаіаіенію
чеквѣка,
9ю
куть
встеівана,
иѳнъ, иаіьчикенъ 14 лѣхъ. Вѳ вреня пасвернуісі
въ
д»нъ
Бавариѳва.
Фовеивв
ста дѣістаія, всегда расчитаннаге на те,
ыпѣ н» 22300 руб, въ с. Голсмъ КараЕресхынннъ Тю ковг.
хмьяон мухренн сельская церкевь бнла
.ышѣ, К&мышинскаго у , на бОСО руб , ввѣстѣ съ схарвствю Баіариввннъ и пнса чтѳбн 8іинтрнгѳваіь ѳднинъ свѳннъ навва- выныма, храснвсй лжн. «Станые кѳвта тахъ н кѳррхдсрахъ ставятся лапвдіівіне
О т ъ редавціи. Удѳсювѣреніе іиновьев- ыіюниневаяа: бніъ сожженъ фейерверкъ,
Т> Вояьскѣ н Кузнецкѣ на 40?о Р* въ ренъ Свачедубовынъ нияи чай. Начаюсь ніенъ. Эіѳіъ тннъ вѳшеіъ въ неду съ іег- к і, н ін будете свѳбеднн,»—гѳвориіъ (снѣсь хасхнви съ прібкввнвъ вѳрѳшвѳвъ),
‘іждомъ, въ остаяьныхъ гародахъ мень- угвщеніе ввдкіі. Федѳрсвъ іѳіьвѳ на другѳі
хей руви Яегара, а атчасік—Лее Ф аия. Осваръ Уыьдъ, ірвій предсіввітеіь вюгѳ считающіеся бѳлѣе удѳбныки, чѣвъ нлих- сккгв вмѳстиогв ярівленія нѳдхверждаехъ. нускыхсь ракехн. Нѣскѳхьке кресхынсхххъ
Кѳ. въ Аотрахаин на 13000 руб. н въ
хень
увнаіъ,чхв
Фѳненвѳ
быіъ
првсівйнужикъ
Вт»р»і жаиръ—ѳіо «вѣчн» юная> оіар»- путн. Еажднй чмѳіѣвъ в«жеіъ еѳідать вѳл- ви нлн вархехъ, и нѳ иевѣѳ пр»чннни н чю Тюкввъ живехъ на ѳхруіѣ тря года ныьчввехъ пріібрѣлх ракеху, хѳюрую,
іР&льокѣ на 5000 руб. Воѳго валового
чхѳ одянъ снвъ егѳ нахѳдится иа мен- сібравшнсь і і огрідві, накѣревахнсь внПа ѳснсванін ѳісгѳ Баяарнѳвъ, Схачѳду* нѣнецкеі шкеін (Оффѳнбахъ). Грубсватый, шебннй віръ н жить въ вень. Еав»іъ-бн враснвыхн.
.лхода по осругу выручено 2490747 руб.
ри расходѣ на ч*іновъ, наемъ помѣщѳ- іввъ х Фвхеяхо бніх прнвіечены въ ет- к» бевііхднні юн»ръ—харіхіерны] черта. вв быіъ пііітвчесхій стр»й, какввн-бн ни
Оееівѳ вннваніе «бращеиѳ на ввінвЖ' нві служіѣ.
нусхнхь.
*іё отопленіѳ н освѣщеніѳ н на каицѳ- вѣістяевностн.
быін ѳбщесівеннне перевврвтн, інчиссіь нѳсхь савві тщаіеіьнѳй чвсхвв нвиѣще
Имнъ Еѳчергияъ, увндѣвъ тѳлпу ныь9і»
онереткх,
дія
кѳтернхъ,
вавъ
гвворятъ,
ярію въ 827663 руб Въ ату сумму не
АТКАРСКІИ У.
Дѣю вто вчера сіушаіесь въ судебнѳй «яеревѳлксь аріистн>, кітврнхъ теіерь «ке будеіъ ев«в»нвоі. Н» есін чеювѣвъ даже въ вія. Съ 8і*і цѣлью—ннваввхъ варннгііъ
чявовъ, нѳіѣжалъ въ нннъ, нѳ въ вю
додятъ расходы по найму ямщиковъ
Кладоискатѳли.
вреня ѳдянъ Н8Ъ нихъ зажегъ ріхету, кѳля перевозки почтъ. по ремонту теле- палатѣ нри участіи свслѳяннхъ нредстанн- ухѣюіъ нграть>. На нашъ взгілдъ, дѣі» тюрьвѣ в цѣхіхъ будетъ жвть внвнм*въ, и выоувлвсхей въ в*ррвд*рахъ в палиахъ
гафныхъ н телефоннмхъ линіб х нр. іелей. Защнщали недсуднннхъ прнс. нев. оістеитъ нроще: вещн ѳтн усіарѣін, и са- •въ будетъ св»б»денъ. Исвусств» твірктъ не дѳлжно бнть; лвяіи сѳединѳнія стѣновъ
Наиъ ііш ухі: бінзъ сеіа Ракѳвги, Б.- хѳры ударим прінѳ іъ іицѳ нодбѣжавшііиотаго дохода округъ дслъ кавиѣ око- гг. Пелявъ в Пвчахчв.
нн пе себѣ не нахедітъ вікіхка въ душѣ жявнь, а не жівнь нсіуссів». Он» преебра- в потмвввъ будутъ ѳвруглеян вѳгиуіѳй Еішанскѳі вѳіесіх, въ вѳлѣ есхь нѣскѳль- гѳ Кѳчергика. Ракеха, удариішись, рам0 милліона руб. Въ частностн въ СараПа
судѣ
внясннлесь,
чте
вся
вта
нсіерія
севренѳннаго арятеіі. Однако нелыя не жаетъ всѣ вещи н вееь ніръ. 0 . Уаіьдъ ва- галтмью; стѣны и хѳхмкх хѳкрнхн нас кѳ схірыхъ курганѳвъ к пещер». Средн рвыась. Ыыьчяхъ безъ чувствъ уныъ на
уавскоб губ. въ учрѳждевіяхъ служатъ
,30 чниовниковз и 500 почталіоиовъ, сто- Інла нридуиана пѳдсудиннми радн «ново яавѣтять, чіе п* вачесіяу вуінвн хнѳгія кѳнченний хниъ асхеха, ворѳіь сѳврѳ- іянѳй краскѳй; двери х ранн—сѳвершен' ѳвресхнагѳ населенія существуютъ іегендн, веилю. Еге нодняія н ѳтнесіи д*н*і, гдѣ
*ожей и рабочихъ. Въ тѳчѳніѳ года по- годней шуіив>. Судеіная налата охравда- иіъ внхъ сюятъ выше ооереювъ нѳвѣй- нѳннвй встеінви.
нѳ падкія, легкѳ хѳддающіяся чисхкѣ.
чю въ ѳтихъ нѣсхахъ снрлтанн віадн. ѳснѳхрѳкъ вняснилось, чхѳ нільчику иіуучено и отправлено городскихъ и нно ла всѣхъ хедсудвхыхъ.
Въ каждой кьхнатѣ, иѳ исключая «бок- Равсваінваютъ, чіѳ вь старяну хуіъ прі- рѳдѳвыѳ всѳ лицо, ѳдинъ главъ внжгло со3-й
пуіь
всвсбіжденія
іячвѳсіи—путь
шеі фабрикацік.
юродвнхъ простыхъ 9428814 пнсемъ и
- ф - П овуш евіе ва саи оубій ство
Накенецъ, яа нослѣднеѳ вреня народнлся ввсіавѳвъ, сіадѳстрісіія в нѳрѳвѳвъ. Нуж- с*въ> и другихъ иенѣщѳній, будуіъ нах*- іепла більшы дорѳга ивъ Ыесын въ Зѳ- всѣиъ, а другѳі сяіьнѳ нѳвредияѳ, такъ
граиичныхъ 63869о, кавенныхъ пакѳяріведенн іѳхую Орду. Однаждн іатарн веми 40 бѳ- чю ѳяісаются, какъ-бн ныьчхкъ не есіѣпъ
въ н Биоемъ 4600000 шгукъ, открытокъ студѳнта. Вчера, въ 10 час. вечѳра, въ новні жанръ, снльнѳ вцающій всевласі- нѳ вібріснть фаіьсифиватврѳвъ, к»х»рне,і,| диться «собые унывальники
коло 4 милліоновъ н ваграннчныхъ нивнѳй Гвфнана, на Нѣиецкей ул., въ вт нннъ ввненаіѳгріфѳнъ. Завеюетъ-ли ѳнъ в»спѣвая 8і*іъ иуть, преслѣдсвали к»рн-|краны съ гврячѳй х хслоднвй в»д»і. Въ чекъ вііѳта—данн съ русскнхъ. Нанми сѳвсѣнъ.
®5соо,
закагыыхъ пноѳмъ 160000 н дѣіьионъ хабхнетѣ внстрѣлнлъ сеіѣ въ
себѣ пѳлеженіе—иѳважеіъ будущее. Оіра- стныя цѣлн. Истниный хѳвтъ въ порокѣ к.мучаѣ вадѳбнѳстн, тѳ ніи инѳѳ хѳнѣщеніе равбѳівккк, хахаръ нереіиян, а вѳіѳтѳ
'Дграничныхъ до 66000, денежяыхъ
слад«страетін, деведенннхъ д» фхлѳсѳфзкагѳ легкѳ нѳжетъ інть вывнто съ верху дѳ снрятмн хъ рамичннхъ нѣсхахъ и смгѳікетовъ на сумму
175769675 руб. грудь Х8Ъ рѳввіьвера «Снита н Вѳссенъ> сту- яецъ іавігѳ ріда—«Шалунья> Целлера,
ваграннчныхъ
иа 460'07 руб., дѳнтъ 2 го курса саратевзкаге уннверсніѳ- нѳвннка, шедшая 2 анрѣля. Пѳгеня ва кѳ> врвхцина, видитъ исіинное ѳсвеіождѳніе нвву и првдевннфіцироіанѳ какинъ угѳд иорнли>. Вреня шлѳ, Ордн не схаяо, а въ
'енежныхъ переводсвъ на 87 мнлліО' ха Бранлввсхій, сыхъ сяященннха. Пуля кевнвнъхв чтѳ-бы юннсіалѳ, неравбнраясь яхчности. Тікѳкъ Пшібншевсііі—філѳсофъ иѳ сівсоіввъ.
2—3 версхахъ ѳхъ мрнхнхъ хяідівх «Іраіовъ руб., цѣнныхъ пооылокъ, наложен яасіряіа въ певвоночннхѣ. Пегі^адавшій въ
— Стронть—-такъ ужъ стр»вть,--гово іівамсь с. Ракввка. Ерѳсхыне въ пещѳхела.
Пѳ
егѳ
вігляданъ
вся
нстірія—вт»
въ
качесівѣ
ег»—какъ
скльн»
нан»нкнаеіъ
іеыхъ платежей и пр. почти на 10 мипліоЗ& гядсчиая исторія. «Рѣчь> соѳбщаовъ руб. Въ течевіе года послано н іеяоіянаіеіьненъ свсхеініи вхнравіеиъ иъ вт» внаненнтнхъ Ыакса Дккдера н Глуннш- нрибінжеиіе въ царству саіанн. Вѳ всей рвтъ д-ръ Брухансвій, н дѣйствххеіьн» все рахъ и курганахъ нах*диіи схарве вружіе,
.(риияго свышѳ 2 милліововъ телеграммъ харѳхѣ скерей іокещк въ геред. бельннцу. кинаі Дѣйствительн»,
вы снѣетесь, н» исх»ріи бірются два начала—д»брѳ и вл»,дѣлается тавъ, чх» іучшаг» н желахь бмыпіе пяхаки н кесхв, нѳ рнть хургана ехъ:
Въ пвслѣднее вреия чннн нехері. снск>ісего дохода 1665829 руб. и расхода до Жіянь егв въ ояаснесія. Пуля нввлѣчена. пр»сіушавъ «сѳ д» кевца, гѳвірвте: какая цірство Орхувда к Арххан». Есіи бы чел»- трудн»: прѳстѳ, яѳ вапихальнѳ, с» всѣии ѳпасаяись. Нѣхѳхсрые кладѳискаюли иіъ
мидліона руб.
ракевцевъ, првбівали-бнлѳ иѳ ѳдинѳчвѣ ной пелиціи нр»пмдлтъ разсяѣдеваніе ѳ
С аноотравленіе п ѣ вици. Вче нелѣпвсть. Шухки ніѳехіі черехуются кѳд вѣчѳсів» ирианал» м», »и» был*-бы св*б»д- удѳіствани.
5 ~Ф>- В ъ Обществѣ охотн. Сег»* ра нрініла неігвѣсінаге ц а въ гвсіінхцѣ часъ съ удачнынн «стратаин, н»нера «быв- иняъ.
Сіѳинѳсть юстрвйкй, ввлючая цѣиу вѣ- искахь кяады, нѳ ѳни не «давмись». И лнгѣ санеубііцъ, У равинхъ лицъ, миедовІіні соанв&етсі сѳіраніе. Въ нервую ѳче Еанарѳйввна нѣвица Снѳтаніна. Пвстраіав нвяеннне—съ саныни неіѣпынн п»і*жені'
Енутъ Гансунъ нахѣчаетъ четверінй ста (60,000 р.) в віорудѳваніе (10 000 р.) імѳтѳ «вря гниіѳ въ веніѣ>. Гѳда три рѣнннхъ въ нринадіехшѳсгн къ іигѣ, бы!>«хь ізйхегъ веярісъ »бъ хіиѣневіи н X* швя еіяравіѳна въ Алѳксандроіскую б»іь- іни, »дне бнсір» снѣніетъ друг»е, вавъ. въ путь ѳсіѳіѳжденія—-беауніе. Егѳ яівіія нр-' ѳнредѣіяется овілѳ 80,000 р.
«аіадъ въ Раковкѣ иѳсеікіся Еуінецъ Жя іи нрвиіведеян іінскн. Вѳ вреня еінсха
|»іненіх усіава Оі-ва. Д и рѣшеніі вввро ницу. Прнчина— «тяжѳіаі жіяяь>.
ѳнъі
Все
8і*
дібнт»
Б.
П.
Бруханскнвъ
въ
ганѳвъ. Дѣхн егѳ пѳ вннганъ ивучаяи у схудевта сні. унхверснхѳта С. бнха найрацііиальиа.
Въ
ніхентахъ
бевунія
вннеиаі»графѣ. Ыузнки »чень неннсг» н
;а не«бх*дина наяічнесть хвухъ іреіен
видитъ
высшую
гархонію.
Овъ
іасхавіяехъ
|
ыдѣ
суісідій
в
нвжертвѳмній
деньгани
и
гипяѳтивнъ. Опнты быін удачнне. Главнне дсна яаннска: «Прошу въ ноей снерти ни-ф«- Изиасилованіе. Въ 9 часввъ присіегнуіа »на б»»шѳ і» традіцін.
^ісѣхъ чіехввъ. Затбиь бухуіъ ир»н»вехгвн вечѳра 2-гв аірѣ іі на Бѣіѳглинсвей уі.,
вѣрить,
чтѳ
въ
бевуніи
есіь
ваваі-тѳ
всіяяа.'
вахеріыанн,
часіью
ѳіъ
гѳрѳда,
частью—
гнннѳхизѳры
івъ сельскоі хмѳдѳжи— кіге не виннхь. Анахѳіій Предхеченсіій>.
Главная р»іь шалуньи—Ровѳітн, рѣшив%іб»рн жвнхъ чіевввъ, будеть (бвужіать блиіъ еврага, 18 іѣтній П. Савеневъ, чер шѳй на пари провеси суікх вк хаваркѣ,
Все тѳ, чіѳ сдѣімъ нідеринвнъ, хеиерь *»хъ равннхъ іицъ. Иіраех»х»ван» иа п» 18-лѣхяіѳ Ф. Бѣднѳвъ и Юріі Іарчеикѳ,— С._ вывнлъ чиневннку дія осібнхъ нѳруче!1* вінрісъ сбъ усірійсівѣ »Х»ІНІЧЫГ» нерабечіі, нрѳживающіі въ несеіхѣ Агв' жнв» н веселѳ проведена г жей Веретенаи п*хх*хнтъ въ вѳнцу. Бніь вожѳія, *уч- стрвйку ѳкмѳ 40,000 р. (включахнаіеріа- зігипяоти8ировавъ дѣвицу Р. Жнганѳву, ній нрн енсвней пелицін Вунцевичу, чхе
мннсва наянсана въ шухху егѳ хѳвірн*;іубі х ваявіеиіе П. П. Сененова • пере фанева, нінасигввалъ гуіівшую съ нннъ квхѳй.
шее, чіѳ дала пѳѳіія кѳхерянсіовъ~вю. лн), двнегъ инѣется 12,000 р. (яѳжертвѳ спрѳсхлк:
^вбраніи въ чіены 06-ві г. Саііева.
щѳнъ. На мнрѳсъ, яачѣиъ ѳнъ храннтъ
— Гіѣ сяряхаян владн 8»л»ха?
дѣвнцу, хрестынку Аткарскагв уѣвда, Н
Недурны для кѳкнка-буффъ рѳіь неівов- сСяяяя Пица> Ыетеріинка. Пвйхкіе пѳ іаны г жей Арно изъ иасіѣхства Ерасуін
е - ф - П рилетъ дичи. П»дг»р»дяіе віа- Грхгѳрьѳву, 17 і . Насхльннка вадержаіъ ввка, х г. Веіьекій вхѳіиѣ удачнѳ снра- пухн ххсхнцивна, и хн иойніете віу ити- ’ні); нѳ дія іавершенія дѣла хреіуеюя еще
Жіган»м іхвѣтила: 12 бочекъ въ «Еа- ааннску у ееія, С. ѳхіѣхніъ, чю нрвстѳ
чільцы учасхмвъ ванЬчакіъ въ віоиъ г» нечней карауіьщнкъ.
м бш ъ ѳ ѳя сущѳсхвѳваиіи. ІІриглашенннй
неннѳі Сарнѣ>, 14 бѳчехъ въ «Плесѣ>
виісі съ нею, Осіаіьнне стариеіьнѳ нѳд- цу. Нѳ беітееь вниѳсигь еѳ иі свѣіъ разу- вѳ ненѣе 20—25 хнс.
у пввдвій и счудный прніеіъ дичи. Ваіьд
1 По сввену яоіѳженію,—на ввгѳрьѣ, въ 14 бічекъ въ хрехъ иѣетахъ въ «Грядахъ>. для ѳбъясяеній въ управхеніѳ снсквей пѳК ъ саиоотравяенію гиина- держнваіи ансанііь, біагедарі чену д* на: вна пвгиіиеіъ.
|авей«в% пвчти не ввдн». Вехінаі хичь зистви. Еъ хчерашней вахѣткѣ е свхѳ- вельнѳ іеісѳдержаіеіьны вещь снѳірнтсі| Какъ и еі* лѣіъ юну навад», ѳбщесхвеи- вдорѳвѳй нѣстяѳсхи, среди иуждающагом Она хечне указала нѣсхѳ, нѳ мнѣхнла, что лицін схуденхъ А. В. Предхеченсхій н«д^етитъ неіхххх сіайхахи.
стравіеніи гиннависіхи Е; Ф. Цлюхіиай если не съ удовѳіьствіенъ, тѳ и бевъ ѳсѳ- нія ннсдь вдеіъ па двунъ іечеяіянъ: съ *насеіенія,- бмьянца накъ яеіьм бмѣе кяады взяіь хрудн*, ихъ етеретухъ два м хвѳріиіъ, чх« мииска накнсані ннъ въ
Санитарныя «упущенія». Г» дебавііевъ, чіѳ «ва ученвца 3 віасса 3 й бей свувн.
Г, I ѳдиѳй схерінн, ннсіь » веніѣ, съ хругсй— ѳтвѣчаетъ свѳену нізнічеяію. Есін нѳжнѳ говірѳнннхъ іеяикяні. Въ курганѣ ні шухку. Пѳ егѳ мѳаінъ, въ однѳнъ дѳнѣ
1'іідсвіѳ «врагн о» ирежнеиу ялужігь схда жѳнсвой нннистерск»! гиннавіи, дочь кре
[Нечта о небѣ, вову нринадіежвхъ Іуду- яа чтѳ пѳсѣювахь, хавъ вхѳ на окружаю «Еаиеннѳі Сарнѣ> на глубинѣ ѳднвй саже сѳбрмісь кѳхяанія хѳлѳдежя. Па глам пѳІанх нав«»а н »тбр»с»вк. І'»р»дсхія и и - стыянна Петровскаго у. Она пр»живащую грявь. Сѳкмѳва уікца нрвхявъ іѳль- ни всхрѣінхся б»льш*й бѣянй канень, ѳг» налась гавеха съ пѳдрѳбнннъ опхсаніенъ
ОБЩЕДОСТУИНЫИ ТЕАТРЪ. Съ пяіницн щее?
.цадн іовуіь въ грівн. Гіродскіе б»а*рм не яа
Ыистиціінъ н реалиінъ іорюіся въ хи-^ннцн д» сегѳ врехени не внвѳщені, в вдѣсь нвжетъ т м н х ь юльке нѣстині велкканъ к ханнсхвенвѳй лиги санѳуіііцъ. Ехв хѳ ее
хъ д»кѣ сввег* діди Д. П. Бе- иачнуюя гасірѳін А. П. Двннсвагѳ. Въ
Чвщаюісі. Дія нрвнѣра ухаженъ на Ду- кренева на уг. Нвжней и Еанншинсквй уі. 8і »іъ хѳяь сіаіиісі «Діннтрій Санівва- хературѣ; въ жявни—свціадьннѳ и нніиы- веснѳю ніи яъ осеннюю распутицу нехѳіь- сияачъ Ыіх ы і Руденкѳ. 9гохь кладъ вмхь нречихалъ велухъ, н мымлась бесѣда о
^ешесівенскій бамръ, гхѣ, начиная съ Пѳкейнаі вивакей заянскн не еставніа.
нецъ>, въ суббсху «Царь Ѳедсръ І»анн»- дуаііехичѳскіе приицнпн Еакая ивъ іерю- ’ кѳ пѣшеяу хрѳйхк, нѳ и квнніну прѳѣхахь легкѳ Скерѳ «бъ атѳиъ уянале все сѳло. лигѣ. Всѣ охнеслнсь къ гмѳтноиу сеібще^асіянвцы, нав»въ не уіираеюі. Перехъ
Захѣнъ нѳшелъ слухъ, чхѳ нѣкѳхерннъ нвъ нію съ недівѣріенъ. При ахвнъ А. ПрѳдхеП окончивш ему ж извь саи о вичъ>, въ в*свресеиье «Ыучеинца>. Даіь- щихся группъ нѳМднхъ, ха и ѳіраяніся на невівнежиѳ.
Іасхой, хні ва хва, нав»въ сваініи в» ву- уб ій ствои ъ »въ Сараіевѣ инженеру В. нѣйшій реяеріуаръ: «Оріен*къ>, «Шек- новвіи, хавъ какъ одинакѳвне сѳцімьннѳ
Л. М— иъ.
кресхьянъ удаіось яоспеяыѳвахься кладѳнъ. ченекіі віялъ клічекъ іунігн и нанисыъ
^н, хсіірыі д» сег» врекени не убранн. х>. Шіровову перѳдъ снеріью, не севбщенію юкъ», «Пехербургскіе к*гхя>, «Рѳнеѳ н^ иенентн в*р*ждаютъ ѳдивавѳвую я«мію. <
Ракѳіцн хехѣік-бн иіять кмдн всѣкъ ѳб въ шутку: «Прошу ннкѳгѳ нѳ вииихь въ
Івъ н«дъ нихъ ріспінваетсі яав«»наі Жяжа <Суд«х«дца>, данъ бніъ двухнѣсячный «т
Наше яскуссхвѳ охражаіѳ пережатні ври- |
щесхіѳик, да курганъ на банкѳвскоі вехіѣ. нѳей снерти> Підъ мпкскѳй втей нѳснѣДжуіьеха>, «Расючяіеяь>.
а Песѣщающій вреия-»іъ-в»ехѳни іаіаръ нусвъ, н«сіѣ кѳт«раг« «нъ д«іжѳнъ бніъ
висъ.
Н«вая
живнь
нах«днхся
въ
рукахъ
Оргыніуехся археіь нѳлѳдежи дія работн ялясь н мтѣнъ ѳ ней забнлн.
— Въ виненатограф ѣ «Мурава>
%нитарннв врачъ, вснатрнвая іаякн, дѣ «сіавкіь сіужбу въ «вругѣ.
ЖиінерідѳсхныЁ юяѳша не внзвыъ ннхѣхъ,кт*
куехъ
ее,
вѣрххъ
въ
іюдей,
«брано
нѳчанъ.
сегодні сістѳітсл пріщальнні бенифнсъ ар(Отъ нат ихъ корреспондентовг).
іаехк яінѣчаніі, сзетавііеіъ в р т х о ш , і
Пѳдъ Пасху дме нужикмъ П. Куіарь какихъ сѳхнѣхій въ нсвренносхн смнхъ
інсіа В. С. Ниглѳіа. Пійдутъ: «Запнсвн щаехся въ чеіѳвѣву, фахху. Ивъ в прн-|
кг», чю дѣіаеіс^ ха ніащадх, не ввдвтъ.
А. Т.
и Я. Заіченко хѳдклх нѳчью дѳбнмхь объясненій. Преходихъ нѣвѳтѳрѳе вреня, н
суя»сшедшаго> яѳ Н. В. Гѳгвгю н «Хнрур- надіежихъ будущее.
КАМ Ы Ш ИНЪ.
Е п а р х іа д ъ х я я ж и з х ъ .
^•ръ Бсгуцхій т» въ »іъѣ«дахъ, т» занітъ
—
Втѳры
іекція
П.
С.
Еѳгана
ѳ
Л
кіадъ.
Ухронъ у ѳднѳгѳ ѳкавалѳсь рмбіхое А. Прѳдхеченскій нѳкушается на санѳубійгія> п* А. П. Чехѳіу.
0 сѣмѳнной и кормовой операціи.
' янхх дѣіахх...
— Цѵркъ бр. Н якитины хъ ярибніъ Авдрееіѣ, Сѳиѳгубѣ, Бмьвѳнхѣ и Еунрияѣі Еанашиясхѳе яенсхіѳ іівбудыѳ ѳсенью лицѳ, другвй жмѳмлся ні снииу. Чтѳ схвѳ.
О ш трвф ованіе певаренъ. СаПѳіднѳ вечерѳнъ 10 нарха 18-лѣхніі
С лухи о иовой ревизіи енар- ■ъ Сараюіъ и нрѳбудѳіъ ідѣсь нѣсхца нм- назвачена на сегѳдня.
ирѳшмго гѳда ходахайехвѳ ѳбъ ѳхнускѣ ену нрвнівшіѳ—ени не гемрлть. Въ еѳіѣ хѳдкхъ Предтеченскій бняъ внзванъ кѣнъ ю по
%іарннхъ нідвороиъ іы ін вснирѣнн, хіи. Въ нечаіи нередаютсі сіухи ѳ насхухъ,
чю
ѳнн
дѳрыхноь
дѳ
кѳтха
съ
80
хѳра. Представіенія начнуюя 5 го апрѣія.
600 хнс. руб на ерганхвацію въ уѣідѣ
.'йкъ у насъ сооіщаюсь, хаіачнаі х квн* вначенін синѳіѳнъ ен. Стефіна (вурсваго'
хелефоху, хонѣщающехуся въ веехябюлѣ
ѳперацін кѳ вндачѣ нѳсхрадавшену охь не- хотокъ, схмн дѣлнть егѳ и пвдрынсь.
'Іііерская С. И. Дввіева на упу Нѣиец- д іі бмѣе к*др*бнаг» »бслѣд»ваніі саратав
Бовьшое учрежденіе съ
параднѳй лѣсхницн. Случайннин свндѣтеляуріжая насеіеиію ссудъ на ѳбсѣнененіе иѳ
Еві и Веіьсюі уі. х В. Ы. Лувархиа ск»й епірхіх. Пѳ втѳну иѳввду ніжевъ сѳии рмгѳіѳрі яо телефону былн уврамяюСЛ.
ЕЛАНЬ.
К оган а.
лей н подкврнку лвшадей вѳ вреня весен
мілыаіи с р е д е тв а и и .
к«Юагъ>> нодъ госинвцей «Рмсіі*. 31 ебщить, чт* въ вѣетяыхъ духевннхъ учреВъ частной прогимнааіи.
щій двнехъ н швѳіціръ. Пѳ слѳванъ пѳней нішви н внѣсхѣ съ хѣнъ нрісніѳ-пре
%рха г. губѳрнвмръ, на всновавів ор»і» жденііхъ ѳ навначенін еи. Сіефана н
Перѳдъ Пасхѳй правіеніенъ по ѳтврн- еіѣднихь, Предхеченскіі нервннчмъ, пвоМетерлинвъ
и
нодернизиъ.
11 лѣхъ юву намдъ на средсхві Д. С. досхміхь ену іьгѳтння усіѳвія нѳ упіахѣ хію в содержанію среднихъ учебннхъ м - рилъ нмуфрамии я дѣлалъ инъ вакіе т«
Ц»а»въ, ештрафвваіъ Дчвѣева ,н Пуяірняа ще о яозиіжности какой іхбѳ нѳввй ревняіи
2-гѳ апрѣля, иввѣсхвні свонни хруданн Швдѣемй открытА на Герахъ дѣхевыбмь- дѳлга. 9іѳ хвдахайствѳ іѳнсхві нрівихеіь
іі 100 руб. кащагв.
веденій въ сл. Еіани Іыяа нолучена ніъ неиеняхяые нанѳвв. Равгѳверъ прѳдѳлжыся
не ннѣется викакнхъ свѣдѣній, вѳтерні
81
Ііривазы
полицмейстерв. нігін-бн х»тя кісвснн» псдтверждать и**»і нѳ русскеи и іападнв-еврохеісквй іихерату ница ниени жерхіѳмхеіьницн. 9іѳ бнлі схіѳиъ бніѳ удѳмехіѳренѳ, уніаха дмга нинистерехва телѳгранна съ увѣдоиіеніеиъ, ѳкѳло пѳлучаса.
рѣ нряв. дец. П С. Еѳганъ првчелъ въ б»льніца игрушва: съ уворчітнии окиакх, разсрвчена на 2 гѳда н ехпущенѳ еѣненнѳ,г. туіернаіеръ цнркуіірннхъ расп»ріже- нне слухн.
Пѳвѣсявъ хруіву, Предхеченевій, евльне
Евннерческѳхъ сѳбравік лекцію ѳ Ыехер башеикакх, расинснннъ фасадѳнъ, и яеегѳ... гѳ хлѣба и вѳрвввѵхъ продувювъ ні 300 чхе хедіхайсхвѳ нравлевія ѳ нредѳехаменін
'Чіенъ предвисаіъ усіаквввть над»*ръ »а
нравъ для учащихся нннистерсхвінъ уде- ввввляеванннй, веряулся въ свею ввархи— У чреж девія архіерейскаго доюа лквкѣ х яѳдернв8нѣ.
хнс. р., ярнченъ свѳіщаіѳсь, чхѳ даіьнѣй- ыехвѳреяѳ.
иа 10 вѳевъ.
ІІснііненіенъ кравхіъ е хрвхіввдствѣ «х»ты Поздпевскій дѣтскій прілотъ содѳрру. Вскѳрѣ вдѣсь раздался внсхрѣлъ. ОкаваНѣскѳлько м»въ объ осѳбеннѳсхіхъ чхеніі
Быіъ ірвгіішевъ ніъ Ыѳсвін евеціа- шее асснгнованіе дѳ 600 хнс. руі. іудетъ
Волки.
тіргевіи дичью съ предуиреждеяіенъ, чів жится на процѳиты оъ вѳприкооноввива
лѳсь, чхѳ Предхеченскій внстрѣлнлъ сеНа дняхі въ кресхьянниу Пенѳхареву,
ктсуіствіе нр*івхві«въ ва нарушеніе будѳіъ го капитала аъ 21400 р., что даетъ 813 р, Еогана. У негѳ хѳрѳшая діхціі, дсвмьн» інсхъ хѳ дѣюкінъ бмѣзнянъ, д ръ Б. П. прмюіедеяв яі нѣрѣ рмвихія ѳпераціи.
въ годъ, и на получаемую арендную пла гр»нкій г»і»съ, інсхраі, юрѳплімі рѣчь, Бруханекіі; пригмшенн другіе ірачи. Еа Зенвтіо, пмучнвши такее овредѣіенніе вв- врежявающеху п*чти въ ценхрѣ Еіани, бѣ нзъ ревѳльвері въ висѳкъ. На внстрѣлъ
*!>інэсяіься къ нерадѣні» чинввъ п»ноіі. ту съ имѣющихся при иріютѣ квартнръ
вбѣжыа въ кеинаху его сестр», слушахельчЯоіицхеістеръ усхоірѣіъ ивъ дѣівярѳ- Судя по отчѳтамъ, плата ата псчему то іевъ паувъ, іевь ѳсіавввѳіъ, съ ѳднѳхѳн ккхъ средсхвъ квгяѳ сюіть сѳдержаніѳ іѳіь- вѣщеніе и не яиѣя въ виду ннкакнхъ »с- нсчью мяѣмн в* дмръ вмкх и мрѣіыи ница внсшяхъ женсіяхъ курѳовъ. Ыелѳдій
вицы имюікк х въ хакую сунву дѳіжна ніваній нредя»іагаіь, чхв ассигжааніе въ 4 ягненкі к 7 «вецъ.
^іввідмва, что вроюк«ін аа нарушенію ука • подвергалась рѣзхимъ кохебаніямъ: на- ныиь певышввіенъ н пѳниженіе».
челѳвѣкъ лежааъ на пм г въ лужѣ крѳвх.
Тавъ
чвтаюхь
въ
севвнаріяхъ
«шесюпримѣръ,
въ
1898
г.
показано
868
р
,
а
Нанѳсеніе ранъ.
іыіа
еіхвдвіься важхая веіка? Пѳнкхюя,— 600 хнс. р. ніжехъ быхь севращен», ири<%аншхъ нравивъ севсѣхъ хе составііются,
въ 1906 г.—1С00 р. Что каоаетоя оборовъ псалиіе>, хавъ-же чвтаюіъ хѳрошѳ внвуб- врачя ѳпрѳхѣіяія чю-тѳ ѳкѳіѳ 800 р. на схупні» къ іагѳхоікѣ сѣиеннѳгѳ хіѣбі н 28-го марта одинъ нзъ мѣстныхъ порт< Онъ былъ въ полненъ совнанін. Въ рухѣ
в предяхсаіъ
устахівить
стріжай- въ хружкк х пожертвоьаній, то хъ одни
ѳнъ хержыъ рѳвѳльверъ. Сесхра ехѳірвла у
кѳрнѳвнхъ ярѳдукювъ н уже въ нісхѳх- ныхъ прииесъ ^орговцу Д М. Швепову
піі над8«ръ ва свііюденіехь правнлъ «хоты, годы ничего нѳ похазано, а за дру- ревный урѳвъ учхтелю, сірашнвавщену ѳхнѳгѳ беяьнвгѳ въ гѳхъ.
вавазанный ммъ костюмъ. Работа Шве брата ѳружіе. Раненнй припохнялся и ска«ѳтъ
снхъ
и
дѳ
сяхъ>.
Ехвнеівеняынъ ѳбеіпѳченіеиъ бѳльяицн щее вреня вншлѳ Я8ъ яредѣіѳвъ «тпущея- цову ие понравилась, иоиъ проснлъ коіавже учрѳдить каііюдевіе иа баваріхъ гіѳ вначится 2 —4 р., и только 8а 1922
Быстроиу
уюніенію
енѳсѳісхвѳіііо бнлъ хянихмъ, еъ кѳтѳрагѳ яѳлучаехся про- ныхъ ену средстіъ, въ нідѳждѣ иіаучхть стюмъ передѣлать, говоря» что тоі да онъ валъ: «Не бевиѳкѳйся. Я неудачнѳ внсхрѣсіа незашннвю првдіжею днчх, прнвіекая г. оборъ сразу вовросъ до 630 р. Сколько
лнлъ>.
было прварѣваемыхъ въ иріютѣ—иэъ от- еще
неіросхихеіьнѳ
невднее
начаіѳ
ѳтъ нраіихѳіьстіа иедѳстающую еунну, и упяатитъ и эа работу. Портной согла’анввннхъ къ втвѣіствеинесіи.
Ненедленнѳ бнлъ вніванъ врічъ. Ранечетовъ не вндно: объ эгомъ можно су- іеіціи. Навяачена ѳна быіа въ 8 чаеовъ, а цеяхѳвъ 1000 р. въ гѳдъ. На вхи деньги, обрахиіѳсь съ првсьіѳю ѳіъ отнускѣ ену сился. Но, гонимый вужюю, на другой
конечнѳ, бѳльница сущѳсхвѳвіхь не негла,
— П»іицхеястер»къ уснсірѣкв, чт* дхть тольхо по чиолу покупаемыхъ башдень снова пришелъ къ Шіецову и оталъ ннй пѳврѳснлъ у негѳ нѳрфія дяя успекѳвачаіась
въ
9.
Еакъ
хохіте,
нѳ
такое
мѳеще 185 тнс. р. Однахѳ пвсіѣднее хѳда- просить за работу, обѣщаясь передѣлать
даже врн 10-хи вѳікахъ.
всінцбіскіе чввсвнякк, я с и ін іі н»рученіі маковъ для дѣтей—12 паръ. Предпол*еніх бѳяей. Врачъ, ѳснѳтрѣвъ ПредхеченскаЕогда все ѳхѳ бшѳ выясненѳ, д-ру Бру тайство венстіа осхыѳсь іеіъ удѳілехіѳре- костюмъ послѣ П&схи. Швецовъ платить гѳ, внкмаіъ нреднѳлежевіе, чхе раневні,
я» хвневанш иеі»нн»къ и шірафовъ я» гается,—прнвсѣзаемыхъ быхо не болѣе увѳтребі.евіе чужииъ дѳсугѳиъ нѳхвмить
12 чѳловѣкъ. Содержаніе пріюта въ ниые неіьвя. Еъ юну-же сѳіершеннѳ ненніереснѳ ханскѳху свавми:
ніі. Г. нічальннкъ губеряія смбщнлъ яен- отказался. Портной настойвдво требовалъ.
ііребвванію судебннхъ и адннннстративннхъ годы обходнлооь 700 р., а въ иные доНа зтой почвѣ мѳжду аими разыгралась прежде чѣнъ нрвнявѳстн въ себя внстрѣлъ,
— Е м х средсім не ирнхекухъ, нн яа- смй уяраіѣ, чтѳ првдѳвмьсхвевнѳе сѳіѣ- бурная
гучрежденій и іицъ, въ сіучаѣ «тхаіа не- отягало 1700 р., на жалованьѳ служа- въ хеченіе часі брѳдить нѳ вмінъ н хѳрсцеиа. ю время кэторой Шве нрннялъ яду. Въ виду »юг», Предхеченсвѳрідѳрахк.
щініе, нрннинм вѳ віннаніе ассягнміиіѳ цовъ ударилъ портного по щекѣ, ао- ву давѳ бняѳ орѳххвеядіе.
крѳенъ... хѳхь ваіхра.
Ч*иищика «тъ уніатн ввысхавій ие неев- щимъ то 276 р., а то—543 р. Сь 3 оенГ. Еѳгавъ въ сзѳкхъ лнюрахурннхъ хруВъ вту трудную нхнуху прншеіъ на пѳ- какншннсхіху яексхяу ссуды въ 300 тыс. слѣдвій выхватилъ купленный имъ по
Пвиеіьнвсін, оровѣріюіъ его несвсісі тября 1607 г. пріютомъ завѣдывалъ едиВсіѳрѣ въ хвархвру Предхечевсваго нрннолнчно служащій желѣзной дорогн Е.
для домаг ножъ и канесъ имъ
Яеіьнясіь нуіенъ вороса дяухъ .сяндѣтеіей, ІІоаов’», н въ приходо-расхояныхЪа кнн- дахъ н левцілхъ нрѳюдихъ схрѳго-ѳпредѣ- нощь бѳмніцѣ Н. Н. Лыввъ, віхѳрні по- р., іъ кредпвмженін дѳнѳлннть ее виѳслѣд- дорогѣ,
бнла
жена чннѳвннва ѳхранвагѳ охдѣленія
Швецову
нѣскольхо
раиъ.
леяную хеиденцію, нѳдъ кѳторую х пѳдвѳ- чтн еъ нервагѳ мѳві пѳжертвіміъ 2000 р. сііія дѳ 600 інс. р., янѣіѳ въ виду нѳував&ннниъ саиннъ недовіпшівм, не убѣ- гахъ зяачатоя его одного подпнсх.
г
ж
а
Схіхвовская внѣсхѣ сі свіеі дѳчерью,
«втературння яменія н течеиія. Захѣнъ вавѣдующеиу
Киновійскій пріютъ, Этимъ учреж- 11X1
бмьницеі ухмѳсь врнть вею еѣвѳнную н вѳрнѳвую нужду
іввшясь іичн* яъ егв несосівнеіьнвгтн.
нѳлѳдѳй дѣвушкоі. Г-жа Стахкѳвская на
СЕРДОБСКЪ.
По
вхій
хенденціи
ляхерахурння
явленія
деніемъ
завѣдывадо
аопѳчительотво
нзъ
иехіѳнѳтахь у гѳрвха 2000 р. ежегѳхнагѳ насѳіеяія уѣіді; нежду тѣнъ, иѳсіѣ ѳтігѳ
хнду втвгв ввівцхеістеръ сдѣлііъ нѣокодьхвхъ лицъ, но здѣсь первую роль
Потребитѳльскій магазйнъ.
праввлась въ кѳннату, въ хехереі лежмъ
ірасиорхжеиіе не хонускать іаввгв сивс*ба кгр&лъ оссб* -уполномоченный еп. Гермо схмтк иъ яеі*средсхвенн*й заввсинѳсхн ѳіъ пѳсобія, у венсхіа 2000 р,, ѳхъ Ераснагѳ бнін ѳхіущены впмнѣ дѳсхахѳчння ноіня
На З'йдень Пасхи подъ предсѣдатель- рыенні, во не бнла дѳнущена худа сестсредсхві, съ ѳднві сюрвнн, губѳрясввву яри- ствомъ Д. И. Сабурова, состоялось со
ярівѣрвн, а дѣіать ее іічне въ хвартх- могена хедѣзнодорожныЁ помощв. маши- •бщееііенннхъ и пвінхячѳскихъ хеченій, Кресха 1000 р.
рею Предхеченскагѳ. Обхженная ехннъ, она
Смхмась нѣкіхірая вмн*жн*ехь рібі« сухствію, съ другѳі—губѳрнсхѳну зенстіу, боаніе членовъ Общ$ства потребителей вншіа ніъ кнірінрн пѳ чернѳну хѳду.
ижота А ЛьвовЪг которыб и быдъ без- кѳхѳрня въ свѳю ѳчѳредь ѳхредѣляюхсі
І*хъ.
поддежалъ серьезиый вораспорядителемъ првхода ѳкѳвохяческкнн факхорікк.
ні ѳкмініе какъ сѣнеянѳй, хакъ в вѳрнѳ- Обсужденію
хахь.
.Я Легковне хівввчивн не вннвініютъ въ теч- иконтрольнымъ
просъ о лчквндаціи потребительокаго ма- Сяусхя нѣсвѳхьвѳ нвяухъ бнхѳ обнаружегасхода. Сумма пожертвованій на этотъ
Тѳчка
ірѣиія
яввѣсхны.
•ѳй
нѳнощи
насыенію
всей
губернія,
не
Нѳ
еѳдержахь
бѳіьницу
съ
недіцинекинъ
вістн «біваіеіьннхъ нвстановіеніі горед пріютъ кодебалась за разные годы отъ
газииа Гдавной пркчииой къ дяквидаціи
Посіѣ оінчнш всхуиіенія, яъ кѳхѳрѳхъ версѳныѳнъ, хѳжахнин и присіугѳі ярн искіючы и Еаиншінскаго у&вда. а піхѳну служмдк долги, которыхъ эа маг»8Я‘ нѳ хсіезнѳвеніе ревѳіьвера, ивъ квтерігѳ
рвк»і Дух»:
не у ксѣхъ инѣеісі 976 р. до 4058 р. Приходо-расхедныя кн*чиолидось болѣѳ 3000 руб. Изъ схрѣхиіся Прѳдтеченскіі н кехернй сесхра
ііахса н нвнѳръ, нѣтъ кѳжаныхъ фартукѳвъ, ги пріюта и столовой съ 19,07 по 1911 гг. лекхѳръ ке пренінуіъ хвсяухься рннкѳвъ. 10-ти вѳікахъ—яін н і абсурхъ. Нужнѳ бн- хѳдатайстіѳ ѳбъ ассігнѳмнін 185 тыс. р. номъ
нихъ
1278 руб. поддежаяи упдатѣ несіѣдмгѳ внбрѳскла въ вухню.
перевірѳюіъ,
вріхѳіъ іѳ съ первнхъ-же шагѳвъ расширлть хѣя яа даіьнѣйшую мгѳюнху ярѳвнхъ еѣняяъ
велѵсь небрежно: въ статьяхъ прихоха нр»нншіевннхъ
кіоевѳнювнхъ чехіввъ х дождевнхъ ввніввъ. нѣть
1-го мая.
Еъ вхвну врененн въ ввархнру нрнбнлн
ннкаіихъ оправдательныхъ доку- фірвъ, аіевірвчесхіа, теіегріфа, гмехъ, хмьноехь и ивнсхивахь срѳдсхва.
н ксрмвъ приіныѳ не яѳдіежащннъ удѳв- Предсѣдатель прѳддагаетъ принять чнны нѳлнціи. На схѳяѣ бнла найдена зачВввѳвчнки, ва весьха неннвгввъ нсвіюче- ментовъ, ни условій сдачн въ аренду
мѣры, чтобъ избѣгнуть ликвидаціи ма- пкска, въ кѳюрай Предтеченекій прѳснхъ
Такъ к бню сдѣіаи*; еъ пѳряаго г*да іехяѳренію.
Менъ, хыѣвжаюхъ на ікржі въ гряівнхъ помѣщеніі, ии актовъ о высыпкѣ денегъ прѳвншлеинѳй жявнн н нрѳч.,—бнлѳ прн
схупіенѳ
къ
хекѣ
іѳкцін.
Прияѳдинъ
іъ
Х іѣіъ уже мкуніѳхъ, кнданн вадаткк газнна.
изъ
львовсквхъ
кружекЪі
ии
подписныхъ
чнсіѳ
к«екъ въ глівнмъ к*рпусѣ увелвчѳн*
Миіажахъ, на враіне яаніренннхъ і*ша
Г. Миролюбовъ находитъ, что за не- яѳ исюлкевнвахь егѳ санѳуіійсхво,
Статьи р&схода также далеко ѳіщихъ черхахъ ея сѳдержаніе.
I* 40. Пѳтѳнъ купили сѳсѣдяее нѣстѳ н к часіью хрѳхаведеіы ѳхѳкчахеіыне рас имѣніемъ
ихъ, сакк вдѣты нерішіиво и частв іре листовъ.
продолжать дѣло нѳ- санѳубійсхвѳ члена лигн саноубінцъ. Въ
не всѣ оправданы доіуменгами, нѣтъ
Вь воицѣ 19-гѳ схмѣхія ѳіщесхіѳ нввѣ- іхѣеь, въ хвухъ фікгмяхъ, усхроено мрів чехн; іоіьшая чаить хіѣіа рмдаяа кре- возможно* ередствъ
І}югъ съ иассажіровъ ніаху сверхъ усіа распиоокъ въ получіеніи одужащнми жаи настаиваѳтъ на ликвидаціи своеі вапискѣ енъ хрн рма категорически
рнлѳсь
ІЪ
соцімьнѳнъ
н
научинхъ
врвн
нѳе втдѣіеніе. Чимѳ иѳстмнннхъ к*екъ стьянахъ, а нѳвня ходатайоіва ѳ ссудѣвсе А. Д. Ченыкаевъ. Зимой у насъ тор- ухверждаетъ, чте ѳнъ не ихѣехъ иикакѳге
^іввіениві іахсн.
ловаиья* есть помарки. Крупнык суммы
бмда веоьма пхохая, но мы всѳ:*г Въ яиду вхвго поінцяеістеръ нредни- израсходованы единолично Львовымъ цинахъ. Говориіи, чхѳ хѳлькѳ въ нисхнциз- дѳведенѳ дѳ 100. Ымѳ »х*г*,—п« нннціативѣ нвохупаюхъ. Есегѳ аеиетв» иврасхвдмая* говля
таки не допустилидо протеста ни одно- ѳхнвшенія къ лнгѣ. На иадѳквннвкѣ і м и
вѣ
свнелъ
в
хмьвѳ
въ
виднвндумиѳхѣ
(напримѣръ,
въ
1907
г.
І
Ш
р.)
и
на
эти
свѳихъ
среіствъ
бѳльше
30
тнс.
р.
и
дмж
д-ра
Бруханекаг*
врганимваи»
Обществ»
^м ъ
ѳіъівяхь
всѣнъ
легхввынъ расходы ие имѣется иикакихъ оправда*
иайденъ ящявъ съ сѳхнею патрехѳвъ для
ечасхье. Пр»кншіеиннй нерев»р»хъ сдѣлмъ бірьіы еъ дѣтск»і снерхи»сіыо и устроеиа не уняатнть еще хнсячъ 18, югда вакъ гоГ.векселя.
Миролюбовъ укавываѳтъ, что про- ревѳяьвера сивюхн Схихъ-Вессона.
оіввввчнванъ в ючнвнъ нспіінѳнін треіова тельныхъ документовъ.
жиінь удявяхмьно »дн»»брі8н*й; прѳсхѳрі іевалахная кыдача н»л»ка бмьнннъ н сла- нмячянхъ средетіъ у негѳ ие ннѣіхся. Въ тестъ былъ избѣгнутъ иотому. что нѣко1%іі віяваіельн&г» п»стан»влевія Дунн і
Есгда раненагѳ нѳреноснли нвъ ввархвдія іічносхя не бніѳ. Півзія бнла врв- бннъ хѣхінъ.
іяду вюгѳ дыьнѣйшую операцію онѳ «сха- торыѳ любезиые члены иоддерживади рн въ вареху свѳрѳн пенощн для перевеіеірѳдунредвіь нхъ, что х» ві»рвй пвівввяѣ
кооперацію
дѳиежишми
соуд&ми
а
такъ
С Ъ В о л г и.
вовъ ѳхчаянія ѳ хевъ, чтѳ вѣхъ іѳінѳжноНѣевмькѳ вреневн хѳну намхъ инъ хуя- н«виіо и врестынанъ въ выдачѣ ссудъхе- какъ такая поддержка можѳтъ быть ие нія въ бвльницу, вюрнчвѳ вѳдъѣхаіа на
Ріярѣяя іудетъ нріиіведенъ нхъ всхвтръ, и
схн
вніхи
иіъ
вавмдвваннагѳ
вруга.
Б
ніѳ
іекѳ
ещѳ «дно сѳсѣднеѳ нѣсю (съ друг*й нерь ѳхвмнваехъ.
всегда, то лнквидація мага8ида неиз нвмічивѣ г-жа Схіікѳвсвы. Справнвшксь
кехспрахннхъ няввячихахъ іудеіъ хѳсцреИвъ Увеха соѳбщаюп, чтѳ ватвнуіа бар- хва пухи нвбавіенія іхъ схрахаяій: рабѳ- стѳрѳны), в ідѣсь ѳхдѣлнвіеюя невнй обНеѳжвдаяннй ѳхкавъ хъ ѳхпускѣ средствъ бѣжна.
Яцѳхе внѣвжаіь ка іхржу.
сосхѳяяіи вдѳреяья раненагѳ, оні уѣхыа
жа X 100 Общества «Еавхмъ к Ыѳркуріі> хахь нахъ санввъ сѳбѳй, нѳ ѳбращая внипѳсхавнлѳ, хакккъ ѳбрмонъ, уѣіднѳе іен- Гіредсѣдатедь ставитъ на обоуждѳніе ебрахнѳ.
?
П ароходное сообщевіе съ съ 17000 н. нефмннхъ *схатх*въ на 6000 наиія на ѳвружавщее, ніи-же раіѳіахь шнрннй вѳрпусъ ні 100 в*ехъ, спецімькѳ схм въ ѳчень мхрудниіельное, даже беі- вопросъ объ упдатѣ додга къ 1 мая.
дія скаріахннѳінаго ѳхдѣіенія.
Чъпыкаевъ. Къ сроку пдатежа часть
Предхеченсвій інхъ неревеіенъ въ ПехтЧя. П окровсвой. Съ вечера 2 ге аирѣіі р. Барва 8іа бніа зврваиа вервннъ на- надъ нересѳіханіенъ жиіви;
перенесіи
Съ уінцн“вданіе внглядятъ сврѳвнѳ, съ внхѳднѳе нѳлѳженіе, нѳчеяу управа снѳва этого долга покроется оамимъ магази рспаыовскую бельницу. Пѳлѳженіе егѳ нрквовбщеніе съ еі. Покровсвей на юдвахъ п*р*нъ іьда. Еѳ *стан*виіи бні» пріхивъ віпяхъ нін вяухрь аебя иіи-же вѳ виѣшврѳсхыхъ фасадѳкъ, б т украшеніі. Но пі «братнлась съ хѳдахайсхвѳнъ ненесредсхвен- номъ, который, если прододжить торгов- •наля ѳчень серьевнннъ.
'хревращѳнѳ. Вчѳра нѳренрава съ утра с» иервеі сараідвсмі переиравн. Вх*рнкъ на- ній ніръ.
внухреннеку
устр*йству вхѳ будехъ, кікъ нѳ яь ніннсхерствѳ и чревъ начыьннка дю, въ теченіѳ мѣсяца можѳтъ дать боЧіѳ пѳіуднлѳ нохѳдвгѳ чемвѣха налов|ѳршалавь ужѳ пар»х»данн «Афвніі» н п»р»нъ іьда ее внвееі» на Волгу, ироті
Ыехеренивнъ ѳтвергъ ніучнѳ-вѳмхнвнве гмѳрлхь, едннсхвѳнніе. учрежденіе, пвсіі- губерніи ѳбъ ѳхоусхѣ ѳбѣщанннхъ зенсхву дѣѳ 500 руб., остадьную-же сумму можно
занять.
жнхь
на себя руки, пѳка нѳ нмѣсхне.
сКіѳ«натр«і>. Всіѣдсівіе ирвдѳіжающягося щклѳ 4 версты х мюоилѳ.
внаніе и сіціаіьннй нринципъ. Всѣ н*хер менніе въ урмень съ смрененнннв хреіѳ- ередсхвъ, хохя-бы и не въ пмиѳй нѣрѣ, а Послѣ долгихъ прерѳканій собраніе
Прѳдхечеисвій—сиреха. Охецъ егѳ, вѳенннй
Ъедшда рейсн хрвхвввдііся черевъ важднн
— Вчера на врисханіхъ пмученн къ 2 инсхы мвухъ въ неприняхію ніра, прнвн- ваніянн.
лншь на пѳврнхіѳ превмѳденяыхъ расхо- постаиовнло, что прежде чѣмъ рѣшать
врачъ, унеръ нѣсвѳльвѳ яѣхъ юну намдъ.
Часъ; н«чны0-же рейш врененн» ѳтнѣ- ч. дні теіеіраниы ѳ сіівшнікъ ледох«дѣ ваюхъ въ свбствевнѳву ѳсвобіждевію, индя
дѳвъ нвъ сіѳіхъ суннъ дѳ 50 хнс. р. и вопросъ о ли&видаціи нредпріятія гоПрн
вхѳдѣ
въ
іѳіьннцу—ныеяьвы
прі1»ѳнн.
ніъ Вмьсяа, 3»л»югѳ и Р«ввагѳ. Ввиіу відуыяяну. Рѳдѳначальнввъ водернизві— еяны н вабннехъ нрача. Тмьвѳ нѳ ѳснотрѣ на ворвѳіую весеввюю ѳнеріцію юже 50 раздо разумнѣй выяснить причины упад< Пѳсхѣ сиерхн ѳхц. Предхеченскій вхѣсх*
ка торгрвдм, общѳй запутанности дѣла и сѳ свонни схвршіхк сѳсхранн иереѣхаіъ
1
Н овогодняя гаутіа. Часввъ в* Вѳлга сибідна *ть сні*шн*гѳ іедвхѳда.
Ніцшѳ. Ігѳ ученіе инѣло грѳнаднѳе якаченіе іріченъ больнѳі дѳпусваехся въ дмьнѣй хнс. р,
—
нѳдочѳта товара («а 458 руб.)*
нвъ Уфинскен губ. въ Петербургъ. Здѣсь
*11 н«чх въо. Днвіріевхѣ, Валаш овскаго
— Вчера підведены х усханомевн веѣ въ лнхерахурѣ н, нежду прічнхъ, снльнѳ шія пѳнѣщенія; но раньше ѳнъ дмженъ
П Е Т РО В С К ІИ У.
Потребительскій магазииъ сущеотвуѳтъ енъ ѳкѳнчнлъ курсъ въ Бведѳнсвей гннка., крвсхі-*иинъ С. Фѳд«ревъ ін іъ вы8іанъ ярвстаяи пароходннхъ Обществъ.
Еъ ѳхрмиіѳсь ні хворчееівѣ Ибсеиа. Егѳ півііх еще нрнніть вінну и пмучить свѣжее
около В-хъ лѣтъ,
Жалоба отрубідика.
еіьскххъ старосіою Біварн«вмвъ въ сѳль вриставянъ «Руся> педіедеин для сегѳ- сіужиіъ какъ-бн кллюсхраціей ницшѳановвй
Правденіѳ отиосидось къ своимъ обя він и въ врошхѳиъ гѳду нѳстуниіъ ні нс(Письмо въ редакцію).
бѣіье, дія чегѳ рядѳнъ съ нередией устрѳена
8анноотямъ нядиферѳнтно и гдавиая юрввѳ- фііел гнче«жій фавульюхъ. Еще бус*«е увравіеяіе Фѳд»р«ва въ еельсквхь двяшнеі ѳхправкк вяявъ
нарѳходъ «Ев- фніісіфіи.
Я,
вресхынннъ
Пылкѳісвѳі
вѳлѳсти,
ема
ванна. Гіавнѣйшы яадач»—яе дѳнустнть
роль въ торговлѣ въ резудьтатѣ быда
іравіѳнів встрѣінъ Бів»рн«вт яскаяал?, іунбъ> н яяерхъ, есіи п«8яѳіихъ іедъ,
Нанбалѣѳ ярккнъ кнрмкхёленъ вѳдѳр іъ ѳбщія нхіахн дѣхей, ннѣющихъ, крінѣ Нѳмгѳ Пнікѳм Кѳнстінхнвъ Ефренмъ передіна наемяому приказчику, который дучн гнннмнсхонъ, ѳнъ пюнакѳинлся съ
двчерьнн н г-жею Схіхвѳвсхѳі ;н д щ ,
• Тто его ждетъ н«н«щннвъ стак»в»го нрнсіа- Геѳргій> в «Вм. вн. Еврвліъ*. Еъ при-інивиа ямяехся Ыетерлннвъ. Сущвѳсхь егѳ
екаріахинн, другую вавую-нвбудь вармуі1юмвъ, вупяіъ у кресхынскаго баяка, и запуотидъ отчѳтнооть.
хвахвів, и х іі усиіенія
«. ф т
пш ъ устрммется въ Квмкврчееи»
В9 вию іцм ъ •хнвврехеняні игри,
» х и о р н п внсхуааен, съ »хн»і стрин,
ѵ Аіеіьсъ н Дымн»в», а « другвй—всѣ
рліющіе нграть сротиіъ нихъ ц ім и .
^ учасхвующнхъ въ играп Іеремі ніаха:
5, чіеіа жружка 1 р., с* н«ст»р#няихъ
,) 50 м я .
-ф ~ Выѣздная сессія мружнаг* сусъ учаспеп. ирисіжнн» іасѣхахеіеі
Хваіннсві ииріехсі 12-г* анрѣи и
^ і і і п і 7 хнѳі; навяачен» 42 дѣіа, иаъ
Імрніъ 18 еъ нрнсіжннии.

?

Руевнія

Р з Э х м і І ѣ ш і.

На лекціи П. С,

С а р а т о в с в і й

ттш

УДОЕНЫ Я

Л и с т о в ъ.

№ 73

ЩШкѴЯ

И щ у долж ность

Магавивъ дамскихъ шдінъ, Ін
П п и ти а я учнт.,окон.мин. гими,
б нвм і у нихъ. Мм*]«й чеювік» 6ы іъ но съ парохоіа въ Уайхчепеіь, въ еврей*
V IIо і і п а п внаетъвов. я8ыки, р«ш е в ъ м * поаяпкн Ояъ прмвіяіъ і ш - схіе хвіртаіы, спрісніа едног* в«ъ свінхъ
і завѣдующаго домами въ г. Сіратовѣ,
нетир. н готов. во всѣ кл- «ред -уч
ш д \ Фі&рнні и зізо д ы
шія мусикаіьнвя е?;»с*бн»сти в ваявсаіъ свотечесхяеннвхівъ: «Схіжвхе, а хе Лящо' или-жѳ въ уѣздѣ по упрьвленію
зав. Б. Сѳргіевож., д. М 77, кв. 3
іимѣніемъ; имѣю аттеотацію. Адр
2198
діже ніскмьв* м|выкмьнихъ врѳвмехе на хмеке «тсюда м какъ туда нужно ѣхать: продаютея а сдлются двя большія близт» уинве сит.
иодъ нувнкадьЕОИъ учкяищені
, Пріютск. у л . д. >б 77, бя В. Горной.
дворовыя мѣота оъ нмѣющямися на
ній, быіъ всегх» жианер»хесхныіъ, хохя в па№«х«х»мъ иіи псііхомъ?
на 1-е апрЪля.
Уайхченеіь
в*®в®мъ службамн,
мѣстѣ двух^-этажными
іроям яіъ на ночві вервносхв вікохорыя
«антченеіь, іѣйсівххеіьно
дянсхяхтвіьняі, саностоятеіьсанзст»*іе#ь дом*,ыи.
складамв н гоіН едорого П РО Д А Ю ТС Я :
схранносхи
инй гвродъ въ Л»ні»кѣ по всему укіаіу ТОвымя хаменнымнворпусакн.ЗдѣсьА в т и в ъ .
-МЪРКЫХЪ
■в м і і і іеправнне іва гііравичеекіхъ
сухіе амбаГ жа Схахкояокая въ раковой хія юмхо- его ЖИ8ИЯ, по ег« внішнему к*і?ряху и же сдаютсякаменные
5359 84 прееса еъ наевсаи вавода Чирихвнвй,
1 Каооа.
.
.
.
.
ры*. Саратовъ, Жѳлѣзнодорожиая ул.
г» чмсвіка деяь носітвла его въ нервкі рі8н«піемени«ну насеаеиін и пр«ч.
76092 62 Іва пресеа ваввіа Захарова, вмьцн
2. Текущіе очета въ крѳдитн. учреждѳн.
2007 ИЧЕРТЕЖНЫХЪ
8000 —
3. 10 проц. членок. взносъ въ центральн. банкѣ .
Евреи, внхфхцн и«ъ Рвссін, и«п«хающіе д. № 95. И 0. Иванов*.
разъ окмо 12 ч, дня і в ііа а съ нимъ
РАБОТЪ
8000 — кменаг. чугуиа еъ раиою, насвсъ
5000 —
. . .
.
. 1-мъ сар. 06. В. К.
САРАТОВСКАГО
прохоіжихеин;» Іесѣху. Свонмъ сесхрамъ въ Л*ні«нъ, въ бмыпннеіві сіучаевъ ва- К о М П а Н І о Н Ъ И Л И к О М 522Э 3* гцравдічеекій еъ раснреііитеіемъ
4. Процентныя бумаги запаснаго ханитала
Б
О
Р
И
С
Е
Н
К
О
стреваютъ
въ
Уаижчѳіеі»,
жівутъ
ідѣсь
иоа.
ві>в
и
п
-втпЯйа
онъ говорвіъ, чхо г-жа Схахковская іосі*
770475
48
5.
Учтенныѳ
векоеля
тгп_ пазш ка тіівоуютсі и очеяь выгед
вавоц Феіыеръ, бігумн на імнвиъ
5132 хнтъ его еще іоцно вечероіъ. Вігха ова г*і*мн» “« I * ие жхівнвая и«са въ Л?н- нвд
п п и і |1 ]000
6. Протеотованные векселя .
1в-го апрѣля о. г. будутъ проя
н«е |Ъм
дѣі« №
еъ мваввтм«мь
1000 „р.;. то.
ю
х*іу,
вісн съ ц і і я і і і скманн, же
120Ш
78
7. Ссуды подъ залогъ проц. бумагъ гар.
яввімь в? кхірой разъ, Прехтечеяскій, какъ ІОИЪ.
дѳны торги, съ уваконенною че]
же звц« в« жеіавію «акеміетъ дмж- привммаеіъ всяхаг. р*х» іемлемѣряня
ІІ8ННЯ
неренасныя
мечм,
пвіъемнне
26959
62
.
.
.
тов. и тов. документ.
14948 84
трн дня (19 апрѣля) пере
Уайтіепеіь—■«то ряіъ картинъ типична
ухе бмі» ухмав., іежягъ тлжѳм раненнй.
и чертежиня работн.
4561 65 вінін, фура, уюбная ц н щѳіъ і епи жкою, иа уотройотко камѳнной
насть кіссирши. Аір. въ редавц. 2221
8. Сп. тек. оч. чл. обезп. проц. буматъ гар.
Съ кймъ Преххеченскій нмііъ раіговоръ г« среіиевіковаг* еврѳйсхаго гетт*.
11439 19
Бжѳдневностъ Юч. утра до 4 ч. вѳч 9. Корреспондеиты: Лоро.
л»аъ, жеіі8« старое миъ, иашина іа- гребной ямы съ проведеніемъ №
21345 54
но хеіефіну ш етъ кого нмучвіъ ревоіь9906 35
.
Ноотро
Въ центрі «т«г« гетт. инні в.8двиг- Прще8СЯ д а Ч НЫ Й Ѵ Ч аС Т О К Ъ Саратовь, Конотантиновская; меж.
рім я гвриввніаіьнаі 8 епъ; Жяіів лиааціонныхъ трубъ на сумму
Вольской
и
И
льчисеой
,
д.
№
31.
1.477
79
10.
Движимоѳ
имущество
0
ва
веръ, тоѵні не устанівіено.
нутъ граицмныйхраиъмсхусстм, театръ, ^ Д
ЖНВ0П70Й0Й аѣСЙ' й мѣвтНоотм.
ноправленіе и окраоку хрі
нохврожвм уд., і. К 95, И. С. Ива- руб.—и
Тѳлефояъ
235.
1875
10099
Ч
11.
Расходы,
подлежащіе
возврату
НОГО
ДЕНЕГЪ
8АРАБАТЫна зданіяхъ Инотнтута на су
- ф - А рестъ крупнаго нош ѳонива въ котсромъ помѣщіютси оиера, іріма и съ асстроенной дачей, вода въ пятм
4793
71
ВАТЬ можѳтъ всякій всюду и 2. Те»ущіе раоходы
нова.
2008 1645 р. Смѣты на вышеовначея
Поіутано вівістіе • вахержанш и аресхі опереткв. Э ш ъ теахрь и.стріенъ въ ірев- еаженяхъ—родникъ, останозка трам- вѳздѣ, научившнсь выдѣаывать мы- 13. Процѳиты и комиосія уалачѳнныѳ.
4795 32
раооты жѳляющіѳ могутъ ви;
не-ейрейсх.иъ
сім
ѣ
.
Схіиы
ег.
уврашенн
вая;
Мал
Поливаноака.
Увн.:
Мясннцвъ Шіейцарін бившаго унравіянщаг» іе
561 4
ла и ломпадяое маоло въ какэхг 14. Пѳрѳходящія суммы .
ѳжедневно, кромѣ правдничн
11258 93
бедвнсінхъ отхѣіевіемъ сібхівенвіго банк», іревне-еирейскими
дней, отъ 10-ти до 2 хъ час. дня
нахвисями. Пестройка мельииков” № ,39ЛСВ И р
*2198
д' угодно пропорцііхъ бѳзъ обвавѳдо- 15. Спец. тек. сч. член., обезп. тввар. и тов. дохум.
иія и устройот*а только ао моему
Канцеляріи Инстнтута.
-----‘-----присяжі»го юііреннаго Б. М. Звіьбер театра .бішіісь въ ніскмьх. миііі.н.въ
953135 63
Б а л а и о ъ.
руксвэдотву и рецептамъ. Товаоъ
Т>ТЯ
ТтА
имѣвія
Сочѳвецъ
мзъ
ловъ:
штейна, кохорнй вішеявіхескніъ вухеіъ рубіей.
І
Э
ііи
и
Рсслннгъ,
Пиногри,
Каберобходатся
на
50
процдѳшевлѳ.
Выс.
і
С дается квартирі
Вѳкоеля и друг. докум. нахомиооіи Р. 6024
пм учиъ въ врошміъ гоху ніъ харіковОтірытіе театра бш* сбнтіемъ не тмь- нв нов р&злива, доотавляётоя на і нагр. и мѳдали на руоск. и иностран.
Свободный
крѳдитъ
Общеотва
.
Р.
7а700
вѳрхъ,
сухаа, свѣтлая, въ 5 к
я.кійш.
івящ
кнп
фасенекъ.
Песдіініі
свнхъ крехвтннхъ учрежіеіій 150,000 р, во хія евреевъ, н. і і і всег. Л«нд«ва. *домъ 35 коп. бут., заявившимъ по! выотавкахъ. Трѳбуютзя также агѳн
Уголъ Чаоовениой н Ильинокоі
ты
для
продяжи
мыда
н
маола
момоіеди
«бѣихъітѳлвфону
М
1149
и
на
Чаоавен
ул,
Прмеутеімваіи іевутаціи г.рца,
ва счехъ соехнненнаго банка.
П а с с и в ъ ,
Т. Л. Блноѣева.
:
м. Соборн н Гимиаэ, № 94, кв. Со- «го завода. Подробный проспѳктъ*
■і
Поіыуясь въ харвовскіхъ фнвансовнхъ пмать, кжбвнета ивннстроаъ, цѣіяго ряда чевзцъ.
144655 К а р ш х і.
1942 кн вж т выоылается за 1 оѳмнкоп- 1. ООоротн. капнт. 10 проц. взносъ 701 чл. О ва.
6162 64
кругахъ поінымъ ховѣріемъ, прекрасно вная итературннхъ и учеинхъ Обществъ.
марху. Адпесъ: Одесоа, № 86, мыяо- 2. Запасный капиталъ .
Гренаіннй кніеръ Н у ж н а д.маш. п о р т н и ]
7522 31
в*рвнный заводъ X. Ког*на.
1994 3. Капиталъ ма пріобрѣтѳніе недв. имущества.
Г(ом.мъ &хи.іісіенх.въ
встрічмвсь
*сі усювные швфры соехяненнаго банка,
гвтоваге іехара н умѣющая шить по журналу, явл
500 —
ж
ж снабженіе служ. соудой
отъ 9 до Ю н отъ 3 до 4. I
Зяіьбершхейнъ нутемъ п»дісжннхъ аквре- призіісхвіі Занпим , Аша, Аіейхеиа. Въ
Еоли вы имѣете
матеріадевъ
ідя ся
86858
—
5. Вкдады: 1 срочн. а) отъ член О-ва
Н оваго улова
Кострижи,
д , М 30, хн. 5.
вялѳе пищеварѳвіе,
івхввовъ поіучніъ міъ харьковскаго «*- эмтъ вечеръ ставміась опера, наиісавная
45561 5
б) » ігостор лицъ
нріе ма вахавохъ,
обложенный
Я8ыкъ,
11*57 53
хѣіенія моск$вшго купеческаго бінка свы мм.інмъ мрейсквмъ кімпвзвхірвмъ на бвб
2, бизср. а) отъ член. 0 ва
ЦѢВЫ
Одаетгя помѣщѳніі
головную боль,
89284 <8
6) ' „ пост. лмцъ
ше 35,000 руб., изъ межхуяародяаго бінса іейскій сюнетъ. Мувыка «верн уівввхѳіьно
ДОСТУПНЫЯ. подъ хонтору илн квартиру (бі
гсдовокруженіе
24190
59
8,
на
пр.
тек.
с1
*.
а)
отъ
чл.
Об-ва
— 40,000 руб., івввско-донсквго—40,000 вндержака въ в«ет«чн*въ іухі, н.раввгеіьМАГАЗИНЪ
нужио приннмать олабитѳльное
ворееін стъ 5 руі., кентора Готштѳйнъ). Уг. Вольсі
1425" 83
б) „ пост. лнцъ •
руб., вмжсхо-камскаге— 10,500 руб. Брімѣ н.-красива, иістіии .чень гдубека. Шстанов100241 66
4, на усл. тек. сч. а) отъ чл. 0 ва
нвбрюшннкх втъ 4 Царицпнсхой, д. Ростовцевой. 1Я:
И . Я . С А В іІН А .
70079 52 341877 86
того, ивъ іебехвяскіго «тхііенія саехннен ка—шеіеіръ еценичевкаг. иекусства. Демраб)
,
пост.
лнцъ
.
р.,
груіоіержнтедн
Уголъ Мооховокой и Алекоадров- 6. Переучетъ векселей р
123300 —
наго банка Зкіьбершхейнъ вахватніъ еще ціи иісались іучшиии еврейсквяи хуівжнв*
ской, подъ_Моо*оз. гоетин.
2156 7. Сигец. тек, сч обезпѳч.: проц. бумаг. гар.
о
%
%
2 р. 10 к.
олабнтельНое
29309 76
,
25,000 р и, пояучввъ міъ ванцеіяріи кани. Въ іеатрівъ течевіе всеге вечера га- въ видѣ дражё, безъ веякаго вкуоа,
239000 — 268309 76 иараівнь, Дінед. уд., I. Ваіеднч. цер.
іекселямн.
Д А Ч И с д а ю т с я к нлойи' 8. Корреоионденты Лоро.
харьковекаго губерватора іаграннчннй пас- смдсівввмо крайне припоіиітве иастрое16085 35
очвщаегъ бѳзъ боли и
М -ш ѳ К и р З О н і к .
(за свѣчн. зів о д ), здоровая жнво 9. Прсц., невострѳб, по вкладамъ
1489 18
не раздражаетъ,
я»рхъ, бевпренххственяо схрніся «а гранвцу. ніѳ, м*вн* нв ріікомъ кразінвкі. Вся иедомикъ
мѣстиооть, родниковая вода, 10. Членскій взносъ, юдл, выд. шиб членамъ
8840 Мішевннческія операцін Зніьберштейна бн- чахь меі«рженв« иривітствіввіа «тхрытіе при употреблѳніи, какъ слабнтель- пнсиая
и*ый,
выстроекный мзъ хороі
душъ.
Объ
уояовіяхъ
узяать:
Кра1590
19
ное,
издѣчиваѳтъ
11. НевостребовАнный днвидендъ
С дается ввар ти р а
(<Сх. М.>).
ги рісврыіы івшь череіъ дві иехѣія н«с- еврейскагѵ теахра.
лѣса. Зѳмия арѳндовлннтя н8
пнвная ул., м. Ильннской н Камыш.. 12. Го^ударотвен сборм и налог. съ приб.
29 24
і і ег« «хъѣід». На рюыскя ег« с«едвнех— З А П О Р Ы . —
Мі 65. кв. № 1.
2009 13. Перѳходящія суммы .
1493 33 въ 7 хонн&хъ, нв жеханію съ ж®нюш- лѣтъ. Камышвнокая, блшзъ Мос
37913 83 ней н вірѳяннкенъ, съ н&я нхи яв< ской, д. №_ 138.
ннмъ баькімъ быіа >ссягн«»ана значвхеаьВо воѣхъ аптѳкахъ:
14. Проаенты по оверац. ш разн,прибыли
69 74 гусхв сѳго г«да. Уг. Ц»рнцннскві і
15. Проценты, невостреб. по членск. взн.
ная сумма денегъ.
Трулъ отца въ спиртѣ. Необычайяый оыаъ 'коробка 1 руб,, V* коробкн 55 кои
?00
П>іреісн»й5 1. № 12.
2227
■чф» Изь-86 «вом б и вац іи н зъ трехъ Геіторъ Гр»нэ, животъ во Фравціи въ Складъ: Т-во Эрманоъ и К* въ съ вхектрічеекііъ всііщеніемъ ідя 26. Возвратъ спнсан. долговъ
Москвѣ.
2229 евіиінаг. жідьца. Прих.дить п ъ 5 д.
мѣот. Вивероль. Страотвый археологъ,
пільцввъ». Учевикъ 5*г« кіасса смвран- снъ
956135
63
Б а л а н о ъ.
вѣчно занятъ отыскивавіѳмъ какихъм олодая нѣм ка бон
7 ч. вечера. Снрмить дворнік». М.
скаго реаіьнаг* учніища на урокі рвсова- нибудь „вещ«стввнныхъ довазатѳльствъ4Отвѣтстеннооть члеяовъ Общѳства обезаечивается:
личной
благонадежностью
Р.
1801895
*ъ двумъ дѣвочкамъ для пракі
Вістрижнія,
д.
Л
1-й.
2124
вія вмѣсхо куіака вмбраавіъ вввѣсхную ЖИ8НИ мкнузшяхъ вѣковъ. Къ нему пряС д а е т с я
Предоѣдатель правлеиія 0. П. Штровъ.
но дешеве и.жне кухіть дгя
пе нѣмецкаго яэыка н прогудокъ.
сммбнніці» хзъ трехъ нмьцевъ». Вогда ходвтъ множество посѣтителѳй, и ота- курекь въ трі печі і іаввчка. Б.Чтобы не~опо?дать на~урохн
Члѳны пра- ( Ф. Л. Ухинъ,
етріекъ какъ невнй, такъи іаржеиій верстъ отъ Саратова Узнать у
въ учебныя звведенія, провѣему ібъяввів «бъ мсмнчевім ва ах«, «въ рый чудакъ воказываѳтъ имъ овои ос- Сергіевсмя, № 23.
вленія ( №. В. Тонкошкуровъ.
2202
«ія: Армянокая, д. Круглнковой,^
кровища. Но пооѣтнтелей, главвымъ сбренные
н
прочнме
ученичесКіе
діеъ
на діоней нрноіани Вдаіииіра Гуляевой,
2231
Вухгалтеръ
В.
И.
Тихоновъ.
отравміся.
отъ 2 до 5 час.
разомъ, ннтѳресуѳтъ „гвоздь* мѵзея,
чаг; ы можѳте пелучить въ ма*
І^ П 9 Й Т І» @
БОЛЬІПАЯ
Мвдвіиіена въ Дідьненъ Затоні. 2247
мортвый отецъ хозянна, г. Изндоръ Граі» д а е т б я
к ва ртира
газннѣ и маотерской часовъ
Н9, осхраняющійся въ большой стевлян- со всѣми
удобетвами; уголъ
™
Д
А
Ч
И
П родаю тся:
ноі) банкѣ, наполненной опнртомъ. Лншь Ильинской н Бахметьевской домъ
К хош рш кл
в ІІІШ ІЯ .
н& рлзную цѣну и помѣщеніе
Ш орн ы е товары
О п т о в о -р о зн и ч н ая
только пооѣтитель входеть въ полуосвѣ №
17, Князева
______
2179
гветннвх м.6., сівдн вбѣд., ннеьн ются въ Равбойщннѣ. Нижняя >>
Московокая ул., № 62, 4-й домъ
подвалъ домика, въ которомъ! г ? ----------------- ргтатптр я '
отъ Больш. Мооков» гоотнн.
сіуды, вріваін и ір. Панкратьевская 77. Фомина бл. Вэл., кв Назарг
Д іт с ш
республик*.
Въ ма- щеиный
ваходитоя мувей г. Гранэ, ѳго >инмавіе<|Іп М |.< |Т і .
®
8а ѣрн. хода полн. гарантіи
5747
I.
2, кв. 3.
2259
іеньвой деревві ангіійскаго графехва Д«р- приковывветъ къ себѣ два огромныхъкПІІІѴІПІІ и і - -- » и
?"•
—
—
а
шорными и др. разн. т о в ір іи и
ДАЧИ СДАЮ ТСЯ
стікляяныхъ
оосуда
шшолневннхъ
спир*
5
Л
м
м
ѵ
Д'
%
Н
о
в
ы
й
ДОМЪ
ир>д»етсі
дешев»,
сеіхшайръ черевъ нѣскоіько нехѣіь бухехъ
2-й домъ отъ угла, на верху. 1497
на Пѳрвой Гуселкѣ, сухая здорі
томъ*
Въ
одвомъ
и*ъ
нахъ
ннчего
не
даюшій
океів
2400
р
учр«ждеяа п» анернхансх«му «браіцу дѣх- оохраняето*; онъ приготовленъ д т оа*
крхх.дящей б і н н н. мѣотность, сядъ, прудъ, днлижа-*
Ііх»д«. У ін: Уг. Пдвці-Пірада и Бів*ая респубівх». Охввъ иіъ нівѣсхннхъ мого іладѣльца, весвло сообщіющаго В Ы С 0 В 0 и
уг. Армянской н Гиі/
Аір.
ісіавиь
въ к-рі <С. I.», хеі. оправвться
двгд. у«,, д. [М 4, кв. 5. Тутъ-же
Саратовъ, Царицынсжая ул., д. К. К. Деттерѳръ, тѳлѳф № 217.
8ИЧѲО0Й, д. № 58 , БекпемвшеЛ
авгдійсхвхъ фвіантрововъ Джврхжъ М«н- объ этомъ свонмъ гоотямъ. Въ другомъ
ц -ь Н 0 и
И. С.
2243
у контогшива. Здѣгь-жѳ ц
Всѣ товары разны хъ сортовъ
П 0 К У П А Ю иР0<*ется б.іьш»й фіАвдендр»аъ. 2004
Кучерское гѳтовое платье.
тѳгю «тіаетъ хія ѳтой цѣіи бмьшой ху- ніходнтся уже 25 лѣтъ трупнъ отца.
К В А Р Т И Р А С Д А Е Т С*
Ояъ
доюльно
хорошо
сохранилоя
толье«хъ ееніи, н на немъ буіетъ пасеіен* ко кожа покрылась подъ вліявіемъ сдиг- жемчугъ, брмлліанты, платнну,г80Д0и на разныя цѣны.
Починна упряжи
П р О Д в в Т С Я М ѢСТО
въ шесть комиатъ со всѣми у,
г ^
нѣсхмьхо десатвовъ дѣтей, ммьчвкввъ н та волотнзтымъ налетомъ. Лицо покой- то, серебро, бнлеты всѣхъ ломбарВСЕГДА ИМЪЕТСЯ НА СКЛАДѢ:
ствами.
довъ.
Покупаю
доброоовѣстной
цѣ61
и.стрвкміи
*ход.
600
кв.
саж.,
веревка
мотковая
и
кругова?,
ка‘ Масло вАреное для краски (олнфа),
дѣвічекъ, мтірые будуть упрамяться еамв ника усѣяно массою морщинъ, придаюНѣмепхая ул., противъ иомеровъ иа Маів-Сергіевск. ул.. между Ніквдь- наты, пакля омсляная, шукша (хло- мазь колесная, копытіая ж подоѣдсібою, ніхаіать смн сібственные «амян н щихъ ему видъ жявого. При жмзни, Изн- иой.
2126 покъ), мочало, рогожи, куяи. кошмы ная, деготьй смола, варъ, кароолка піаны хевійстка ід і іісѳвхракктедьдоръ Граяэ былъ плѣшввъ; теперь онъ Сорохина, магазинъ аолсшхъ вещей ск*й н Ссбірн.й, XI 76.
«рганніовмваіь сімв работу.
г ’
разныя, кожи еыромятнш, ремнн, черная масло гарное для ламиадъ, ннхъ к.ммтетввъ, едінку ііса, діда
обзавелся прекраоной шевелюрой. По- Г. А. Дрнбинскаго. Тѳлеф. 866. 9088
Эха респубінха, какъ уже схаван* внше, омертная в«ниа оказалась, такнмъ обраточнльныа камни оглсблн, душ, машннное (олеонафтъ) н разныя в внрубкі х керчеккі діса хехвл- в% три комнаты, сдаетоя бій
лопаты, клещи, мѣлъ молотый н въ смазо^ныя маола а также и другіе
.Самаринокой* остяновки трак^
явіяехся пеіражавіемъ существующей въ зомъ» чрезвычайно иолезиой для его ракусжахъ, сольг мыло и масло под- общеуиотгебЕтельные вкономнческіе нхетъ Б. Т. БІішккнъ. Усдввіе інч Выоокая мѣзтнооть, блнаъ лѣс«у,
стительяостн.
Оынъ
чвстенько
посѣщаАмернкѣ, мм«іѣтніе гражхане х«торой уст2000 нудовъ ирвіается. Уг. Пямдьтовары.
солнечное,
нвй иереянскх. Диганеаал, Л 91, м доставкой воды. Въ 20-мнну*
етъ своего
пропкганнаго спнртомъ.
ріиись хамъ въ р»іѣ хого, вакъ мечтаіъ н
КЕРОСИНЪ и УГОЛЬ ДЛЯ САМОВАРОВЪ.
для увеселевія его ш игрываетъ ему емй и Гвгвдевсмвй, иагавинъ ТииеИіьхеск. н Канншнвок.
1606 чрогулкѣ дачный театръ и
когха-і* Вашнвгтонъ. Ангіійсхая дѣтская ищогда на скрипіѣ
м%».
2146
матографъ Соколова. Тутъ-же сди
ся отдѣльная КОШІАТА. Спр»^
респубіива будехъ нмымхься въ чесхь коС дается й и в н а я
Д. А. въ ред. ,С. Л.** отъ 1 до $
рмв Геірга У, «Геіргъ міахшій». Сперва
№ 254 й. Угвіъ Иіьннскш и Свкв- нли дома—Панкратьевская, д. й
0 т Ч*Е Т Ъ
въ нее вейіттъ »км« воеьввіесяхн іітей
™
дввой.
2250 іелеф. 895.
«б«ег« има. Въ первую гоіову іуіа бу о лоттереѣ въ дользу саратоіскаго Общѳ* даетъ урокя бухгалтеріи. Соколо'
.* Л
й „ п « етиа по открытію школъ срѳдняго обра- вая уд., между Веселой н Всввѳно деш евы м ъ ц ѣ н ам ъ в ъ м аглзи н ѣ
ц э ъ нринятн дѣтж изъ санѵхъ іідныхъ вовавія, бывшей 26 н 27 марта 1912 г. | сонсеой, соб. домъ, № 74.
6864
*
кі&швъ, а !гаіже тѣ, і«т@рми уже імѣін Лоттерейныхъ бнлетовъ продашо на 689 рЛ
...... ш
' іСАРАТОВЪ, Проііантская, 6,
сіѳікнавѳніе еъ ангаісіімн заванаии.
лоттер*и шрасход*в?но 372 р6°&УДк*^[с-І
^"^ѵтарантасъ, дрожки,*
Нхкольок»я, прот. биржи
2165
Здѣсь, на евіивй сввбвіі, миьчнки н жертвовано деньгами 72 р, 55 жоп.
Дергачевскаго Общества Взаимнаго
телѣжйн
каэанскія ресоорюп. Чи- карета,
”
”
ныя и иа дрояииахъ дешею про- м о ж н ы я
діввчхи дмжвн буіутъ практічески убі- отая прибыль 389 р. 5е к,
н а І-е а п р ѣ л а 1 9 1 2 г.
івтьед, чт. еуществ.ваніе гоеухаретиа вов- Правіеніѳ Об-ва прннооиіъ иокреннюю даются; Большвя Казачья, меж. Камышинокой и Царевокой, № 122. 2032
работы ,
иежн. мдьх. въ пмъ едучіі, ееди веі благодарность воѣмъ лицамъ, одѣлавА кти въ.
і техиичеохая экопертнза, иаслѣдовапожертвованіи для лоттерен деньгрвжцне ег. буіуіъ чести. иснмндть ев.и шимъ
119Й
ніе ііаровнчныхъ уотанохохъ и тепгами и вещами, нлн личнымъ трудомъ,
1. Віееа
.
обііанн.ети.
I
ловыхъ двнгателей.
01
опоооботвовавшимъ усяѣху лоттереи.
2. Текущіе счеіа:
—
И
і
Одніиъ нвъ осн.внвхъ ваквн.въ нввій
224!
ПРАВЛЕНІЕ.
сен.вых аршіннні еъ і.еіавхвй 45 Пооредннчестао по продажѣ и купа) въ Кавнач.
.
,
реенубіики буіетъ еіужхіь правіді: «Бевъ
р. м пітерікъ. Смн.вні трртчют. (
мадм^ _ ----------- в Ш '
3301®
3300 —
б) въ чаетн. хредиін. учрежден.
Р в д акто р ъ -ю д аш ь—труіа—вѣтъ нищн». въ встііьн.иъ-же і і вертн. еъ рстав, 35 р. ва нітер. М»жт і Ю2ЖНЯ бухутъ на свбетвенномъ впыіі
50І
К. К. С арахан озъ.
н. іеіниеріка н четверть иітернка,!
«аталвамн н колья рав3. ІО-яріп. чд.. вѳ 2-мъ Саратвк. 0. В. К.
убіхитьеи, что твіьк» равумнве унравіеніе
ЦІна по расчеіу. Захавы нриннміютсі ныхъ оортовъ продаются. Уголъ СоІ і и і ш ь 0 . А. Аргуновъ
4. Првдехіннх іумаги вапаонагв хавит.
.ию«юаіа«»~-г^,алмвш.^
и еезнаніе гражцнкии евввхъ гравъ и
у Венет. Евнеі. Деттереръ. Царвц. уд., коловой н Хвалыиокой, д. № 31,
Огар»ввт'И вен8Ъ*іо Амраханя пісс»хирвкій гар*х*хъ <Хрхстгф»ръ 5. Учтеинне векеѳіі:
вбиіянноетей хвввцтъ гве/дврсів. і . н.д- К о н ц е р т н о е
Елиаарова, въ Саратовѣ.
274 Кодуібъ» въ ереху, 4 ан ріи , въ 1 чаеъ ш , еедх іеввеінтъ деіехоіъ. 2239
42257 - •
З а л о бд. Аіексанір. Тсігф. № 247.
а) въ пвртфеді 0-иа
иаго ірвцвітаніи.
в) у керресхен. на комиссіи
П родается угловое
Ноные гражівне еввершени. еаиве;.иіедь29200 —
с) въ переучетѣ
З а 50 рублей
но изберутъ себі нрегніент» изъ евіей
иіем . Уг. Ввдьек. к Цнгахск., №
14300 — 8575I) въ ііеіпеч спед. сч. 0-ва
продается вполнѣ нопраіный велоереіы и, і{:ивмк»х еъ іітскіг. вввраетк къ
50— 52. Справ.: Мвеківсхах уд., №
Съ 25 марта и ежедневио большой
2021 иоѣхъ оортовъ, кіи ваграннчнне сипедъ, съ свободнымъ ходоыъ;] Правленів Об-ва проситъ гг, члесіноетвчтеіьнвй жвзни, вырібшютсд въ
продаютс*: мраморный^новъ пожаловать 4-го сего апрѣля, 6. Ссуды пвдъ ваівгъ:
иаклейкк, лзгзы н всѣ принадлѳжно- тутъ-же
концертъ-днвертисментъ 118, Багіева.
хврешнхъ гражхвнъ.
300 —
сти къ биллісрхьмъ продаются по тмывальникъ и цвѣты. Чаоов®няаяе іъ 7 час. вечера, на продолженіе
а) гвсуд. н гарані. нрід. бум.
при
учаотіи
вновь
приглашенныхъ
артзОпнтъ іиернвансхвй реесуб/ихи (кавад2245 годичнаго собранія членовъ Общевѳсьма сходной цѣнѣ, Виаѣть можио Л6 144, кв N 3.
301
5)
твв&ргвг
н
тенірч.
докуи.
отовъ. 1-й дѳбютъ фантастическій дуэтъ
счв», имЬющаго быть іъ д^мѣ графа
въ гоотннвцѣ А. И. Митрофаиова.
ся наетідьхо ухачнынъ, чтв уч^еднтедв таицавъ сестеръ Кайлепъ, 1 й деб. иѣм.
Несоельроде,
уголъ
Московской
и
741
дітсхвй ресяублиіи въ Ангдіи епеквйнв шавс. пѣв. Маргарнты Рейиордъ, интернац. еъ аттестат*нъ. Уг. Иіьяя. и Бріпня- Цыганская ул., свой домъ.
нщвтъ Пріютсг, й (ходъ съ Пріютской) для 7. К ррешхдентв: *) Сопіо Ьото
1241 94
2220 I/П оП ТГТП Я зъ 2 коми.,на ули Ѳпытный шоферъ мѣсто. о&сужденія указайиыхъ въ посмітряіъ въ гіаіа будущеиу. Въ Анери- артнстха Мери Гогендикъ, шаис. пѣа. нвй, д»нъ Іребівва.
1241
і)
Сопіэ
Иовіг*
к в а р т и р а цу сдяется. м.-ка Окончнв. шсфер» школу на равныхъ вѣоткі
дуэт.-тан. гг. Яковлѳвы, нзв лнр.
каисквй дітсквй реснубдикі дожь и кдеве- нилина,
2254
нѣв. Шнииа, шаис. пѣв, Люсеиъ, Тургеавтомобнляхъ
по
ѣ?дѣ
и
инструк*
С даю тся Д А Ч И
зачья ул., N 12,
т»—сівдъ рѣдкге ивденіе, чів ивчти никто вева, Дуснна, Марсова, „вѣкто въ рв&78|
. ѵ
ціямъ Знакомъ съ каприз, матины
8. Діижіиве яиущеетвв Общѳства
бя&гоустроешіыі?, въ иов. треввый, кмѣю удостовѣр,, П р о д а е т с я к р ы т ы й
ивъ к и е н ы іх і гріжданъ іе і.иадаеіси въ номъ* г. Ефимовъ, таяцоръ-силачъ Кузь- ва мужскікъ мвніетнремъ, ка иіеті
15
9.
Расхедв,
пѳдіежащіѳ
иввврату
фруктовомъ саку, книжк? и хорот. аттестаты. Зяаю
8ти» пр.ет;нкахъ. Уже вдінъ втвіъ ревуіь- мвнъ, ансамбль Н. А. Вогдановъ. Струн.. бнвш. Экіе. беі урбетва: тѳдефвнъ,
2111
й
ігттп
ію
т
іх
,
вл
резиновыхъ
ши10.
Техущіе
рісііды
кгугомъ
терраса,
слесарное дѣло. Адресъ оставлять о К ш а ш д нахъ. Уг. Гнмназич.
оркестръ подъ управл. Бочкарева. Кухня вуп, ив> д „ н т ш % съ рзщйй. Увтатъ мвжеіъ ечміатьеи бвдьшиіъ иів* и
892
при о. Равбоіщннѣ ъд<*ютс*; о цѣнѣ
буфетъ подъ личнымъ наблюденіемъ * .
і*
— аъ конторѣ „Сар. Листіа*, предъяв и Царнцынск., д. Славина.
2214 11. Прѳц. и квххссіх, упдаченнне аа 1912 г.
е.иъ.
товарищества. Ресторанъ открытъ до
мстінигар М.-аа- уанать4. Московская ул.9 92, домъ кв. за М 2232*
2262
34«
12. Перехвіящ. сухкн
?вачы уі.9 у владѣгьца А. А. Гуре- Шакватоза.
2052
- ф - С ввта постииковъ. Поедіднии чао. н о т
Съ псчт: Товарнщеотзо.
2217
віча,
гереніеь наееденіі, ироиаведениви ангдічв96451
Бадансъ .
9ІМ
нами въ Индіи, и.хавада еущееіввваніе
С
П а р в о и ао о н ы І реоторанъ
бекееді
н
другіе
декум.
на
квмісг.
Р.
9838
34
<
М
танъ многвчвеіеіивй сектн, нввісінвй п*іъ
€ч
Свебідн. х[ед. 0-ва нв спѳц. гех. счет. Р.
9900 —■
Т орговы й Д ом ъ
€
€
киенемъ <жанн*въ>. 0*и внвутъ въ првшкафъ м ведвеікеіъ нвчтн иевый ва
вннцідхъ Гузератексй и Рцжвутансхвй. 9 »
П асси въ .
Дмрвкціа т-и о^фиціаитоп.
екерымъ .іъ ііі.м ъ . Цнганвкаі уд.,
Чисдо нхъ, п* цнинмъ иерепнеи, равніеі2628(1
1.
Оіорст.
каоктаіъ 10 пріц ванвс. 252 чд, 0 ва *)
Ресторакъ заиово стрвмонтнронанъ: ка- уг>
,, х 66, кв. Д.наткина.
сі 1.446, 638 душамъ. Гдавнве <8»нитіе> бинеты и ложи шикарно обставлены съ і
____________,*
,
2. Запісннй кінитадъ
С арато п ъ . уг. Театральн ой пл. и Никольской ул.
чден.въ 8і.й еектн с.ст»ітъ, и.вііии.му, піаниио, эиктрическіе эффекты. Струн5000 —
Свратввъ, Меекевскал, 44. Тедефвнъ 3. Вѵдвдн: 1) сречнне: а) ѳтъ чд. 0-ва
въ нкчег. неііданім м въ пмн.иъ в.вдер иый дамскій оркестръ подъ управлеві3750 —
б)
втъ
кествр.
дхцъ
і
М
261.
Б. А. Процеико. Буфѳтъ оиабженъ
жаніи отъ ннщн въ іеченіе четврехъ ні емъ
3000 —
Дрвкірха к нсяравхѳніе хенеиетрвсъ,
2) Іегсрвчв,: і) отъ чд. 0 ка
руоскимн и ааграиичнымн винамн разткхъ гоіа, т.-е. въ іечеііе 242 дшй. Нв' иыхъ марокъ. Русокая хухия подъ на‘нірввнхъ
к
гхіравдкчесхкхъ
всіхь
б)
віъ
постор.
дицъ
Ч А С Ы
прернвнаи семинедідьнаі гідоіівха счи- блюдевіемъ шефъ-кулинара К. С. іИвотра- РАБОТЫ всікаго реіа нркикиаетъ
7375 —
ехетемъ м хахууиетреіъ.
3) на прост. т. с.: а) ѳтъ чд. 0 ва
в е м і е м і р ъ
тается для <жаина> дѣюмъ .інчнмиъ и това м сзіатская подъ наблюденіемъ Г.
4249 —
і) отъ нвст. дядъ
Д.
Ротишвили.
При
ресторанѣ
имѣются:
нрих.мъ внтекавщинъ няъ реднгіотныхъ бнлліарды, тнръ и кегель-банъ. Цѣны на
11130 —
4) на усд. т. сч.: ») ѳтъ ч«. О-ва
дігиатсвъ. Въ нікюврнхъ сдучаіхъ нвдисе прейоъ-курантъ поннжены. Ресторанъ
Ц вѣтоводство
34504 —
•) втъ пост. іицъ
вівдержавіѳ втъ пнщи дантся цѣднхъ два открытъ оъ 1-го ч. дня ж до 4-хъ ночи. Мад.»Каіачы, 19.
1951
Съ почтеміемъ Товарищьстт.
місяца, и іакнмъ же вбравомъ віи уднви- 78І7
4. Переучетъ иекседей:
теіьнне секганты иравднувіъ нікііерне
а) иъ Гесудврсі. Б к і
П
е
р
в
о
в
л
а
с
с
н
ы
й
о
т
е
л
ъ
хвъ еввнхъ нравдникввъ. «Жаиин» втдх29200 — 2920(|
б) въ часівыхъ кредит. учрежд.
|ш і н »
щфцхяж
Качавіси .чеиь кротккмъ нраммъ: .ни—убі
— Громадный выборъ —
§
а ахп м п мкюежа. На мріюахм 0. Н,
жденнне стврвнннкх <ненрвтивденіи хду»
5. Снец. тек. сіеіа еіѳінеч.:
П т м п х а , ішояяі РІххха, Тенвф.
Никтв ивъ нихъ не убьеіъ жнввінаго, хвІ
1) іексехдив: а) хъ Гесуд. Б-хі
т ш .
іш
іх бы ятв х бндв въ нинуту санвващнтн.
і
100
—
ГРОИАДІІЫІ» ЗЫБОРЪ:
б) хъ ч. кр. учр.
III
Нечегв и говврніь . т«мъ, ч і. вти сектан2) іекар. к івв. іокум.
I
(іевувюкх. семейний, схрвммні).
ін нрннадіежаіъ къ вегеіаріанцамъ, вві- Саратовъ,
Ш|
Б Р І . Л Л І А Н Т О В Ы Х Ъ
И З Д Ъ Л І Й І
б) въ частя. хреі. учре*.
уг. Мооковок, н Алекоанд. ул. въ шесть комнатъ одается при д.
нущавщимси прх .дн.й тодькв мнеди .
Во« иомѣщеніе отеля ваново
Алексаидровской вол.,
воіх.жнмтн іеть мхсо какххъ - бн т. нн В пЛ . кп ы отремонтмровано. т , . . Екатериновкѣ,
ДЛЯ П О Д Й РІІО ЁЪ й ЛОДНОШЕНШ
6. Кірреспоніѳктн: а) Сшіо Ьігв
Саратовокаго »ѣ8„ хуторъ Кувнебнд. жиивтинхъ. М іоііиъ над.мвичесіва
157 09
цовъ. Сдроокть"яа Царицынской ул.,
п зъ
б) Сспіо Ысвігв .
Ж Дѣиы виѣ конкуренціи.
Гейотъ.
1977
<жаиновъ> счиіаеісх гвра Параснатъ въ оокѣщеніе, телефонъ, ванмы, комиаты на »ъ номерахъ------------Прошу убѣднться.
золота, сорсбра, м ельхіора и бронзы.
Нѣмецкая ул., рядомъ съ католн*
Чеіа-Негиврі, худа внм и віправдивтсі равиыя цѣиы, п оуткн отъ 1 руб. до
*■..ѵ- , ѵ
^
“
...
7. Првценін, невесір, пе хкіаіамъ .
чеокой церковью.
каждвй веснвй нередъ начадвмъ сввег. пер 7 руб^ номіоячно отъ 25 руб. до 100 руб,
_
8. Чі. В8И., хвііѳж. выд. выбивш. чх.
С
Т
О
Л
О
В
Л
Й
и
Ч
Л
И
Н
Л
Я
С
Н
Р
В
И
Р
О
В
К
А
Тншнна
н
спокойствіо,
мопохмнтельная
флигеля
ш\>
арш..
нзъ
обрѣз.
плаот.,
иаг. хедикаг. нещеніи.
9. Некеохребеианннй днвцѳніъ
прислуга, хорошая кухня, вавтракн годные для дачъ н пост, жилыхъ
,, \ : , , ь .л „ іі -л .
- ф - БвреисЕій те а тр ъ , Сущеетвуетъ обѣдн.
н ужнны ежедневно по раэно помѣщ. Ооматр.: берегъ Волги, прот.
10. Госуі. сіврн и мах. съ прніыін .
12і
анекдвтъ, буіт.-бн еврейка, п.павшаі ирі
обрагному меню.
838 церкин Иокрова.
2138
11. Перѳхоцщіі суммн
12. Прец., нрех.цщіѳ іа с і і і г.дъ .
51171
13. Пр.ц. н. .перац. н равн. і р і і н і і
СТРАДАЮ Щ ИМ Тэ
221
14. Пр.ц. н. чіеісвиіъ взнмамъ
343
15. Пр.ц,, .тчисхенмне ю тев. счет. .
К О К Л Ю Ш Е М Ъ , дайтб
НОТРЕБЛЕШЕМЪ
96453
Бахамсъ
я К А С К А Р ІН Ъ Л Е П Р Е И С Ъ “
*) Оівііственнмть чхен.въ Оіщесіва еіевпечиіа г а з н ъ
ОНЪ ВЪ КОРОТКОЕ ВРБМЯ Н С Т Р А Н Я Е Т Ъ
ваѳісі: іічн.й біаг.надѳжносіью
Р. 236070 —
МНЧИТЕЛЬНЫЕ
Недвнж. нмущ.
.
•
•
450 —
№ « ш ДіѢ ш ш ш ж мчиромъ и®р®дъ •ю м ъ,
ПРИСТУПЫ К А Ш Л Я .
Предсідаіеіь Правіеиія Я . 1 . Павленков%.
=:^ДТребуйте непремѣкко
И р& вихим д ѣ ів п іі.
Чіенн Правіеніі: Н . И . Б алдинъ, П . О. Учаевъ, Ш. Сараев
Сиролинъ"Рошъ''
• Продается во всѣхъ аптекахъ *
Нвкольская, пр. Бнржн.
и аптек.*магазинахъ. ѣ
оригинал.фабрич н. упаковкѣ
Буігаітѳръ Ѳ. П . Солодкій.
>ЖѲ1у ір«дввш ваенов івѣіпк в р а ч ш .
2230
768
1428

Ш
Ш
Е
П

Б А Л А Н С Ъ
Лонровскагв Обществі Взаимнаго Кредита

РАДЗЕВИЧЪ,

п р о д а е т о я і.

ЗЕМЛЕ

т о Р г И.

в ъ К анцѳляріи С о з і

Маріинсхаго Институ

ш ѲОМИНІ

М

СЕЛЬДИ дунайскія.

Скабуликъ

ІкіитЕі зі Ш р!

в м ■» о ь Г

Отдаѳтся вомиата

Нужна ні пѣто

~Хотя далеио,

А. Д р у я н ъ ,

ГОТОВЫЕ

ТОРГОВЛЯ

и н

зАКАЗЪ

Константинъ Константиновичъ ДЕТТЕРЕРЪ.

Н ѣ м к а ,ур“ н*;

Ш ш р іт и ,

’ Картоф вль

(

1 . Г, КОВЫЖЕИНО '

Д А Ч А 1

ТЕХНИНЕСЬОЕ
БЮРО

3 . 1 II

ИОПОЛНЯЁТЪ в сеізозт е х н и ч е си ія

п о л о т н ^
11. Ф . КОЯМ АРОВА.

в

С О С ТО Я Н ІЕ С Ч Е Т О В Ъ

ДРОВА СУХІЯ

О Б Р У Н II

Пароходство „ Р У

I

Билліарды,оа;ы

„А П О Л Л О “.

С Ь “.

Общостве Охоты-

Лошідн продаются

А К В А Р ІУ М Ъ

Тохничвскоо Бѵро

Продаотся душъ,

Г. М. КВАСКИКОВЪ съ С-ши

І.І

ДЕПО

П. В. ЛЕБЕДЕВСНІИ.
Дрові

мебяированный дѳмг
БИРЖ А"

N

|ГЛИ

Ч А С О В 'ъ (і|

Ѵ ,О М Е Г А “

И. В. Восынина.

СШЩ^ІИЕТЯЬІЕ ЧАСЫ

- Д А Ч Л -

ш теи і.

П родаю тся д ва

Ц ЕШ О ВН АЯ УТВАРЬ

дѣтям ъ,

.

іпршіе тт, ш л щ іііі зшп>.

СИ РОЛИНЪ„Рошъ"

бспьшві сегидкой.

Ш С Д К І І Е І іР Н І І С Е

О аратовскій Л иетокъ
^ТТГІІГТТВІШ
ІПШ
Ш
М
М
ІВІІІГП
ТИ
І—І ~тг——пчт
првівіжаехси.
Т Е Л Е Г М ІМ Й ІЫ
УРЫШ. Пв свобщеніяиъ ивъ Свуіжбу*^****84
О А Г Л Ю В О Е Л Г О Л И О І Е А ка, ожнхаехся схоікнввеніѳ кежіу ирнбыв *®1 * 1
шинъ снвівижниквнъ Саиахъ-хана, Вави-*т а 1
(0т% * П т . 2 м , Авент ет т »).
ХАРБИНЪ. По х іщ іім ю уир*в*яющ»г* феххахоиъ и вііятеіьнниъ куріскикъ нож- % ВЧ1*
ІИ*ЙСІ#-ВШвЧЯ«І Щ9Т9Ш й ш и а і , 9X0 іеиъ Іаіжи-Эіь хаконъ. Турецкій кеисулъ і г
хѣяхеиноохі. вмѳрняціоводьввй вовхвры стараехся ионирихь ихъ, убіжіая, чхо
во првхахі бваеховъ, вввравіеввм къ схмкнввеніѳ внвввехъ внішахеіьсхвв Рос*
вжвкг&хепввму ввхввренш руссквхъ вере сіи, чегв івіженъ нвбігахь прававірный
сеяевцевъ н оекхевіахіпцевъ м грвнвцей, иусуіьианннъ.
НЮНІЕНЪ. Прницъ-регенхъ прнімаіъ
вреккущесхвекнв аа Гввайсккхъ всхрввахъ,
вовіожихь
вінввъ на грвбъ барена Ворфа.
пріхявврітахъ внхересакъ русскаго аравн
БЪЛГРАДЪ.
Ивъ 166 хепухаховъ нвбранн
хепсхва, рмхохукщагв грвнахння срехства
ва заеехевіе Прнанурья. Прівбрівшіе въ 87 схарврахиваіевъ, 37 кі&хераіикаювъ, 29
охой квнхврі бніехн русскіе нвхханнне не інбераіовъ, 11 напрехняковъ, 2 соцімъбухухъ нровускахъся аа граннцу, а бухухъ хенокраха.
ЗАГРЕБЪ. Ввжіь сербохврвахсквй кемисввкшся съпсізховъ, вохворяхься ва н і
ціи
Лвркевнчъ, прнгеивренинй къ 3-иісха врвввскв в норевсахь ваконной охвіх*
еячноиу
хюреннену вакіюченію, хяжко васхвевнвсхн ва саквввлнве осхаваѳніе вхече
схва. Сехійсхвуящія хавону нересеаевт б м ііъ въ хюрьні.
МУВДЕНЪ. Генералъ-губериатеръ преххнца нвхіехахъ вн скікі ва рохвву эхансхавилъ
прмигеіьству хвкіаіъ ебъ учрежнынъ пврвхквнъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Нанаіьнвкъ гіавнаго уи іеніи на русекв-вихайскѳй границі іеіжверавіовія но хіханъ нечахв гвфнейсхеръ схн нѳграннчнаге кѳииесара. Пѳ кнтайекияъ
Беіьгархъ нааначенъ къ прнсухсхвованш евііѣніянъ, въ Мукіенъ нрнбніъ хайннб
въ сенахі съ всіавіеніенъ гофнейсхеронъ. агенхъ вннератрицн ц я овнакѳиіевія съ
Уненнй вонвхехъ нвннсхерсхва нарохнаго іѣяхѳіьнѳехью «Бевсхрашннхъ» и внясненрісвіщевія навнатаіъ конкурсъ дія сон- нія нѣсхінмѳщенія оврнвшагѳся ивъ Песканія вренік Пехра Веіккаго но раврвху кнна Цііицве.
БРНО. Чешскія пархін въ Міравіи оргакннгъ хія нарохнаго чхенія аа сочнненіе
инвѳвми
3-хнсячннй интиигъ ирохесха ирѳ'
сОхешхвенная война 1812 г.». Срокі
хивъ
охиѣян
иѳисхихуцівиннхъ гарантій въ
нрехставіенія 1 ноібря 1913 г,
ТарнфвыІ коннхехъ вовнвніъ харнфъ Іврвахін. Прнняха реіѳіюція, прнгіашаюна хенецкій у т ь до сханцШ царнцннсва- щая всѣхъ сіівянекихъ іенухахѳвъ сдѣго увяа, Саратова, Банншнна и Воіьсва хо іахь чтѳ вѳіножио въ п ц в у Іорвахіи.
ТОВІО. Офицімвый ѳргаиъ овѳбщаехъ,
охной схо-хващахь няхой копейкн съ пухо
чхо
охвіахнваехся до буіущаго гѳда ввѳхѳверсхн в вхвівнніъ хвхахайспа угіепроннш'
ніе
въ
хѣйсхвіе фабричиагѳ мкѳна.
іенннковъ о поннженін харнфа на х*иПѳжарѳнъ
въ Іакѳіахѣ уннчхвжеиѳ 733
брввсвій хввецвій угвіь въ баіхійскіе нврхн.
іѳиі;
нвжаренъ
въ гмріейскнхъ кавмеГБЛЬСИНГФОРСЪ. Навнгаців охврнха.
рійсвихъ
камрнахъ
въ Товіо— 8 цаній. РавРИГА. Донеснесскій првіввъ вчисхніся
бѣжавшнинся
съ
пѳжарища
ноікмнии іѳвхъ »ха- На схаіехнхейнонъ ваввхі «Саіашацьин
раненѳ
ніекѳіькѳ
нрохѳжихъ.
Сѳнавхра» вехіхсхвіе вабасховкн расінханн
ібщаюхъ
ѳ
нѳжарахъ
въ
Охару
н
Вурнса550 рабоннхъ.
ІАРЬБОВЪ. Предсіхиеіеиъ каненно- ка, п і сгѳрііѳ 120 іѳиѳвъ.
ШТУТТГАРТЪ. Въ нміень сѳсхѳяіѳсь
угоіьной вееііввхвртоввй бнржи ивбранъ
хѳржѳсхвенніе
кѳгрѳбѳніѳ Вірн ВѳнстанхнАвхавввъ.
ВІЕВЪ. берхвневокве веискве свбраніе нѳвнн. Мнвгічисіениая хеіна ѳкружиіа
ивстанмиіо ввесхи въ у і ц і веиску» хоіе- «вѳрцѳвую нющаіь съ внстрѳеиннии шнафониу» сіть схѳвиосхь» въ 45000 р. в іерани вейскани. Перѳдъ івѳрцѳиъ сібраасснгновать 10000 р. нь равработву хор- іись чіеин кірііѳвскій фаниііи, нреіехавифвннхъ оаіежей ц я нрех*сх»Віевія кресхь- хеаи нностранныхъ двврѳвъ, днвіѳиатическіі кѳрнусъ н нинисірн.
янеиъ хешеваго топіива..
СПЛѢТЪ. Дмнатииекіе депутатн хѳрватРЯЗАНЬ Сквнчаіся «енъ Госухаротвѳнсіихъ
и сербгкихъ иаріій устрвиін нихвнгъ
наго Совѣха Драшусовъ.
првтесха
нрвтніъ ѳхнінн кѳнстнтуціѳиннхъ
ПЕТЕРБУРГЪ.
Внсочайшій
ресгаранхій
Іѳрватін н навначеяія кѳролевнрЕптъ, хаввнй ва вия чіеяа Гвсухар
екагѳ юннссара. Рішеиѳ навиачвть исвѳісхвеннаго Совѣха, схахсъ-секрехаря севахонихеіьннй нѳннтетъ дія общихъ дійствій.
ра, хѣіехввхеіьнагвхавнаго совѣхнвка Дур
ІОИ, Првбыіъ чехвѳрхнйсо вреиѳніпри
новв: «Пехръ Ннноіаевнчъ. Боіьшая чавхь
вашей нрохоівптеіьной сіужбн, проинвну- хода руескихъ війскъ нівнй губернахіръ
твй бепавѣхной нреданнвсхью Прѳсхоіу и Эниръ Анджѳтъ.
БЕРЛИНЪ. Іъ реіхсхагъ веесены нмне
іюбовью къ вхечесхву, протекіа въ иивисхерсхвѣ внухреинихъ хііъ. Въ виху всвію- мвѳнеярѳекхн е гоеуііретвенній ібѳрѳні,
чнтѳіьвоі анергіи н втиіиннхъ харованій, двнмннхеіьный бюіжехннй мкѳиѳірвекхъ
нроявіенннхъ ваин вв врені соствянія въ и мквнѳвреѳктъ вбъ унраіхненіи кінхинВНСШИХЪ ХМЖИвСХЯХЪ пв ѳхіиу вѣхвиству, гента снирта. Боеннниъ ваквнѳнрѳекхѳиъ
Я съ 1905 гвха ввѣриіъ ваиъ управіеніе нрехуенахриваѳтся сфѳрнярѳвініе нввнхъ
внниъ. Бухуя иесхаменн на схражѣ об- сѳни батмьоновъ пѣхѳтн, шег н вскіірѳщесхвѳннаго сіокоісхвія и иоряхва въ » • нівь, 41 батарей пмевій артнііерін, шежеіую нору си;хн, вн нѳирекіоннвю схвй- сти саиервнхъ батмин^ві ніхіхн, н 106
носхью убѣжхеній н приніхыни совбрннв иуіеиехннхъ р«?ъ, Прѳіпмвжѳнв ежегѳхво
ивхребнвсхвиъ вренени рѣшнхеіьннии иѣ- еоѳружахь шесть нодввдннхъ іѳдѳвъ. 06рани вкаваін цѣнння ускуги хѣіу вввста- щая чнсіеиність ихъ дмжяа рмняться 72.
новіеніі иирнаго хечевія жианн въ схраПАРИЖЪ, Бмыпввстм генераіьныхъ
нѣ. Посіѣхуюшіе г#хн вашей хѣихеіьно«хи, совіювъ ваірыіи мсідавія, чтѳбы поттвхь
охушевіевной просвѣщеннннъ схреиіеніеиъ паияхь Брнссіна. Мнннсхръ-нревидентъ Пувъ поіыінъ государствѳннннъ, іххаин ва- анкар», какъ нрѳдсідатѳіь генермьмагѳ еоии ревнесхиннъ ваняхііиъ въ сосхавѣ Гі віта дінартаиента Мѳвн, нрѳніиесъ рѣчь,
сухарсхвеннаго Совѣха, Въ сегохняшній нодхвѳрдввъ нжрмжбіѳ Фравція ■ оа вѣрхень исивінившейся пвіувѣквввй гвхвв- носіь союву съ Рѳесіей н дружбѣ съ Анщинн вішѳгв всхупіеиія на оіужебнвѳ ио- гііей, ріваѳ необходнивсіь рамивахь дія
прнщѳ, Я въ освбоиъ вннианіи къ нногв- пѳддержанія нира вѳенкоѳ и иірокѳе нѳгущеіѣхнниъ вщающиися хрух»иъ вашинъ пѳ- схво Фраиціи.
жаюваіъ васъ каваіервиъ орхеиа Святвгв
«Тгшрі» смбщаехъ: кѳьмрціуиъ державъ
Раввоапосхвіьнагв княая Віахииіра кер- прекрахиіъ аваиен кихаіскону правнхельвій схенеии, анакн квогв врв сеиъ ирепрв схву въ вндѣ прохесха прохивъ пѳднимнія
ввжхаюхся». Пребнвію къ ввиъ неивнѣнно Кихаеиъ сѳгіашенія съ беіьгійской грунбіагосківнннй. На похіивнінъ свбсхвен- пой ѳ мйнѣ 25 ииіліѳнѳвъ. Бельгііцн хлѳнвю Егв Иннерахврсвагв Веінчесхва руиою пічухъ ѳ мвлюченіи вхѳрвгѳ ваіиа въ 50
напісані: сИокренно біагохарннй
нніііѳнѳкъ. Русскѳ-міатскій
банкъ вн
НЙКОЛАИ».
шеіъ нвъ ссглішенія съ беіьгійцаин; фраи«
ПЕТЕРБУРГЪ. , Уиравіеніенъ нежеввю цувекіе и аигіійскіе банкнрн, дѣйсхвуючасхью еоанваехся въ Иісквѣ всібве совѣ- щіе соіихарнв съ беіьгііцаии, всхрѣщавіѳ ирвфессврввъ н пренвхавітеіей гевхе хніи сѳ стѳрѳнн свѳнхъ п р м и те іь ет ѳхвіи Вінсхантинвискаго нежевігв ннсхнхуха, рвцатеіьное отнішевіѳ. Франція, вѣрѳяінѳ,
чннівъ иежеввй канцеіярін и нѣкохорвхъ гу- вакроетъ сввй рннѳкъ дія 8»йнѳвъ, вакіюбернскихъ вѳиіеніровъ хія пересиіхра, еъ ченннхъ пвнинѳ кінсорціуиа.
цѣіью хаіьнѣйшап усввершенсхавваиія яо
БРЮССЕЛЬ Охкрніѳеь сѳвѣщаиіѳ средаеукавашііиъ ирівтиін,* хехнвчѳсвій ннсхрув- еврѳпейскихъ сеіьекѳ-хѳмйехвенннхъ сѳюціи ив веиіѳусхрвісхву.
мвъ Герианін, Веягрін, Авохріи и Бѳіьгіи
Гвсухарь въ мнаиенвваніе 100-іѣхніго съ учасхіеиъ првдсхмихеіей Ангііии Франюбиіея шхаба войекъ гвархін нѳтѳрбургсва цін. Смѣщаиіе внскаваіѳсь м внрабмку
гв вируга вовеіѣіъ состоящвиъ и ииѣю- •хнірохиаго чеківігі права по ібрмцу
щииъ внрехь свстіяхь въ шхахных^ хііж- вексельнагѳ права н м совнвъ иежхуиароінісхіхъ генераіаиъ, штабъ-іфвцераиъ, вра- ныхъ кѳнференціі іля ивнскаиія ианлуччаиъ и иіасснниъ вижнииъ чвнанъ ири- шнхъ спосібмъ регулнрѳмнія неждуиарѳісввить на вюіеты и пігінн навхахнвѳ ие- ннхъ рісчетівъ.
таііическіѳ соедвненнее венвеіѳгое изібраЛОЕДОНЪ. Парѳхѳдъ іТніаннкъ», лвілюжѳвіѳ ниенъ Инпѳратора Аіексанхра I и
щійсн вѳіичавшииъ суіиіиъ въ нірѣ, внЕго Веінчества Нивоіая П съ корвнвю.
шеіъ въ срѳду віъ Свутгенптона, инѣя на
Начаіьннву офчцѳрсивй етрѣіквввй шкобірту 1380 пассажнрівъ. Въ Шербургѣ
ін генераіѵнайвру Шреіхеру пвжаіованъ присѳедииніись нѳвне. Всѣ иасеажирн сиаСтаввсіавъ 1-й схеоѳнн.
сенн парвхѳдѳиъ «Вирджииіанъ», внвіанПЕТЕРБУРГЪ. Евинѳрчѳевій сухъ уванниъ бевнроввіѳчнниъ тмегріфіиъ. сТижяіъ хохахайство кувца Снвкв ібъ открн- таникъ» ещѳ держиісі на водѣ н иедіеихе
тін неевстеіхеіьнеехн банкнрсквй кввхерн ихетъ въ Гмвфакеъ. Пришеішіе въ Ньюпоіъ фириою «Тисхвпіховъ н воинанія» въ Іѳркъ іві иарѳхода всіріхиіи іь ін н нѳегв іяцѣ, какъ нвхнаге хеварища, и вбъ- лучиін івѣ нрѳбѳинн.
явиіъ прехпріяхіѳ въ ів ц і Сввво иѳсвстві
Пмаха іепухаіѳвъ. Вѳ вреня иреиій ѳ
хѳіьнннъ. Пасеніъ, пв ваякіѳнію Сиввв, прегѳируіѣ Бмьфуръ ѳтмваіся еъ ироніей ѳ
вншаехъ 500.000 р., акхивъ нѳ оиреіѣ
тарантііхъ ироекіа ѳ верхѳвѳиствѣ нкперіенъ.
смгѳ правитеіьстм. По ннѣнію ѳратѳра,
ЧЕРРИГОБЪ. Въ втвѣтъ на вѣрнонохбиііь съ фѳіерыистнчесввй тѳчкн врѣнія
Іінннческую тѳдѳграииу вхъ ииѳнн чернннесниетриченъ и бевусіѳвно неіосіѳннъ погввскаго отхѣіа націонаіьнаго сіюва губер- інтики Вѳіикѳбрнтавін.
нахіръ пвіучніъ сіѣіующую выеічайшую
ВАШИНГТОНЪ. Правитѳіьетвѳ Штатввъ
хѳіегранну: «Пѳрѳіайхѳ ібщену сібранію
червигввскаго отіѣіа всѳроссійскагв наців въ краіне рѣвкой нстѣ ембщиіѳ нексиканнаіьнаго свюаа Нашу біагвіарносхь аа ио- скіну иравнхеіьству, что на него вввіаіихвн и втврыхвѳ иеиввѣіаніѳ исквнныхъ гаехся втвѣтетвѳннѳсхь ва вслкее мѳехнѳе
и иевравѳиѣрнвѳ дѣяніе въ ѳтнвшевін сѣрусскихъ оавѣтввъ.
верв-іиѳрнканскихъ гражіанъ. Поюбиая-же
НИВОЛАИ».
К О С ТРО М А . Затовулъ а&роходъ иѳіі ѳбращена къ предввіихеііиъ ннсур«Мнхкклъ Схрапкокъ, похериѣквій генхѳвъ.
РИМЪ. Еъ пѳлвтвчеемхъ вругахъ н въ
аварію ио вреня нодкяжки льда.
иечахи ѳжименнѳ кѳнѳнхируехся иввѣсхіѳ
Ш тормъ на шорѣ.
ВЕРЧЬ. Шхірисиъ сиевѳнн рнбнне зи о •бъ ібращѳніи іеанкагс шейха къ мждіиъ
ін . Въ Еннкаіѣ раіинха иосхввая; ухонуів сенуеекихъ піѳиѳнъ еъ ирнвнмнъ ѳткаміь
ся ѳтъ вѳінн. Иввѣсііе счнтается вамужинѣсквіько рнбаковъ.
вающвиъ іѳвѣрія, нбѳ ѳнѳ вінѳврененнѳ ноіуН аходяа частей м ам онта.
чѳно ввъ Ванра и Бенгавн. сРѳрсіі ВвшаІЕРСОНЪ. Въ ееіѣ Гіннскѣ нри расчисх- пі» приіаѳхъ факту крупнѳе вначеиіѳ, иѳкѣ квівща найіѳна чеіюсть, вубъ к другія
лагм, чте поеіѣ уклѳненія ееьуссквхъ
чісти иіивнха.
плеиенъ іѣлѳ турекъ мвершеннѳ пріигрінѳ.
Звѣрокое убійотво.
Внсіупіѳніе шейха неіѳрвен хакже пѳнуВОСТРОМА. Въ хереввѣ Яхрннв въ избу лярнѳеть вейны въ саиой Турціи.
вресхьянкк, пвіучнвшей наканунѣ крунную
суииу хенегъ ехъ иужа съ сибирсвнхъ нрі- Къ гибели парохода «Титаникъ».
нскввъ, ночью вврваіись віиеееіьчане съ
НЬЮ-ІОРВЪ. П« свѣхѣніімь нарвхіднѳй
цѣіью грабежа, убиік снівшнхъ креехьян- конпавіи сУайіеіаръ», ивъ 2200 иассажнку н чехнрехъ хѣхѳй. Убііцн аресхованн. рѳвъ овизажа ваіѳнувшагѳ сТ ианііа*,
вѣрѳятнѳ, ехамось лишь 675. Пѳ еѳѳбщеМУВДЕНЪ. Вресхьянаин убнхн сібрщиві нію иарохѳда сОлниписъ» бѳіьшиісхвѳ снапііахей. Сіебщаюхъ о поівіенін хнсачнвй сенннхъ женщинн и хѣти.
шайви хуніуіовъ.
БРЕСЛАВЛЬ. Горѳіскоѳ упраменіе аеРИНЪ. Въ Ваннхоііи охврыхъ 7-й ввниарѳіъ
ираві>
------ 7 — 2 „Ѵі иялліѳна
’-----*—" на ™
г
луиѵшчлѵш съ 4000 госГей ивърав- снгнѳміо
грѳссъ хуберкуіева
инхъ частей свѣта.— *Стефанн» еѳѳбщаюхъ н*ааюѳ сіеіѣтія ѳсвѳбііительнѳй мннн.
ивъ Магареса череаъ Туниеъ ио беанровоБѢЛГРАДЪ. Ивбрано сіарераінкмевъ 80,
іочноиу хеіеграфу: Бахаіьонъ аскаріевъ раінім ы нхъ діссідентевъ 7, иладвраднмирвгниъ арабовъ, пнхавшнхся иішать рабв- лѳвъ 37, лібермовъ 21, нанреднякѳвъ 9,
хаиъ иъ фврху Бухаиецъ. Ранено 7 аска- мцімнстѳвъ 2. Предсіѳитъ 10 неребяллѳінріевъ. Воввеіеніе укрѣніеній въ вависі рѳмкъ. Господствующаі партія рмчкінва-

-
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часаою похѳтъ успѣшяо управмть
етъ прявіечь пять діесидѳнтви ■ пеяу-^такииъ
.
чшхь п иѳрѳбмявмрввіѣ ѳщѳ мхь мѣмкь, страной" ~ э внясяпть нореіжвяотпровжА 8
всѳго 90. Пр&вятеіьствѳ іо х н м п , чхо сь впрѣи.

Л и с т о іг ъ З а в о л ж ь я .
Слоб. Пііровійая.
(€ш% к е тт о т р р м п о д е ю ш ).
К ъ заиощ енію . 1 «прѣія чіѳианя моетовоі вокессів іы н осмвтрѣнм Центриьяья яПясвуновм уіиц» я «яіврям пяощадь, някѣчѳнныя п вмощея» п тезущея% геду. Первыя двѣ уяяцы яѣстмя ужѳ
выяощѳны я теперь будуп ввяощены во
всю дяяну нв веенъ нрохяхенія, нвчннм
о п Бшрноі пяощадн до в ш ш «ѳяѣвной
дорогн,, Анбярную пяощвдь рѣшено ностяхь
с% одной схороны вдвнія бнрхн охі еущесхвукщей носховой до Теяетрафяой уянцы
н вдояь яянія хеяѣвной дорогн до буххы,
еъ другой— о п ноеховой няно бнрхн до
буххы черею ереднюі» іянію внбвровк. Всего
ярѳднввяачен® п пнощенію окою 3500
вввдрвхвыи еіхекь.
— Грувкя хлѣба. Икь охоящяп п
бухтѣ 10 бврхъ, грувніьея хяѣбонх схмн
3 бврхн. Зв вовку ввъ анбароп въ бархн
яввовчнкаѵь м а х я п 2 рубм ва хыеячу
яудовъ, ва хаоку еъ вовов» рабочняъ по 2
руб. 75 коя.— 3 руб. Женщяны рабохаюхъ
у анбаровк яо насыякѣ хяѣба въ нѣшкі
но 70 кон. въ деяь. На весеннюю охоравву
охядаехея хіѣба нвъ еіободы по Воягѣ нѳ
боіѣѳ 700 хыеячъ нудовъ. Такой невначі'
хеаьной весѳнней отяраввя хіѣба вдѣеь, говорям, не поннятъ бояѣе 30 яѣхъ.

Аіевеандрввъ-Гай, г. Краскісеппкій органнввваяъ пзіхарную квнисеію Н8Ъ нредеѣдатеяя нвввувенсквй веиеввй упр»вн, иенравнхва, венсвагв начаяьник», яенекаго саннхариагв врача, вавѣдующеё, рабвхавшей въ
те вреня въ Азевсаидрввінъ-Гаѣ наіяріі
ней нвниесіи, хенщияы-врача, иѣсхиаге
ерача, ввяесхнегв старппны н нѣснѳіьмхъ
чеэовѣвъ івъ інхеэтнгекліи и вреетьяг*
Въ чіеяѣ срвчихъ нрвхнввхвяерныхъ иѣрепріяхій кенкесія иееханевняа: иерѳнѳехн Іаваръ съ Церкевнвй ия«щади на невуюиаощідь, въ вонцѣ сегѳнія по сесѣдехву съ
віадбищенъ; дяя мадбища хе вхвести иовое нѣсхо, версты
двѣ етъ ехараге.
Нв новую няещвдь емть нивхо ивъ хоргмцевъ не нешеяъ; а тавъ "іавъ ноянція
ванрещаяа иремивдихь хергомю на схарнхъ иѣбхахъ, средн Церквоной пяешади,
те хорговцн иашяя нной внхедъ: ени поенинам нѣста дм свонхъ яавекъ вѳ дворахъ двновяадѣіьцевъ, окрухающнхъ Цермвную мвщадь, н переве8ін евои м м и во
дверн, едѣмвъ двери на мкцадь н прияегающіи уіицы. Фмтнчеем веа хергевія
н теперь првиехеднхъ на ехарей Іаіарной
пчощадн, но в?ѳ вхо сопрнхем съ беіьшинн яеудвбсхмии. Ввяьшвнехве креехьянъ
недеввяьнв ніепнвменіеп кімссіи н въ
пріѣвдъ гуіернахора въ Аяекеандровъ-Гай
въ декаірѣ педаяе ену прѳшеніе, скрѣняеннее инегвчисяеиным педпнсяни, вбъосхавяѳиіи іаварней мощади на схарвнъ нѣехѣ.
Гуіѳриахоръ нрепреводяяъ првшеніе въ
уѣідиую еанихарную кеннесію еъ иредяохеніенъ равенѳхрѣхь вопросъ н предсхавнхь
ену свон еіоіріхенін.
Теперь врѳетьянѳ, оевІеннв хѣ, ввТОрМѲ
виѣюхъ деиа и хвргевні ваведенія вепугъ
^
№ нехерпѣніеиъ

К Р А С Н Ы И К У Т Ъ (от г т ш г о
корреспонд.). 29 февраяя е. г. въ с.Гофентмь, Новоув. уѣв., прнсхавъ 3 ох. г.
Діанъ вадерхаіъ поееі. Пеявеіь, сбымвшаг« фаяышмня нонехн. У него ярн оіневѣ
іыжа найдено 44 фаіыннвихъ вювехы 20вонеечнаго доехмнепа. ІІеавеіь ужавап,
чхо деньгн онъ вупніъ у нрожнвающаго въ
с. Красноѵъ Вухѣ Андрея Борнъ, у кохораго прн оіыевѣ іы ю оінарухено 342 таНОВОУЗЕНСКЪ (отъ наишо корръспопвнхъ-же нонехы.
О&нта) Желѣзнгдорожный вовмлъ въ
Ивъ даяьяѣйшаго равсіѣдованія выяонн- Новоузеновѣ находнтея огъ центра гояа;ь цѣіая ортаннвадія сіыха фмьшнвыхъ рода герстахъ въ в. Блнжв хъ городу,
нонетъ. Вронѣ унонянухыхъ яяцъ ярявяе- мротгхъ въ 2—3 отъ центря, раоподоженя зеномя больннца, жазѳнный вннваютея еще врасновутевіе хнтеян Кувьна ,ный окладъ, а ыежду ннмн н иомаломъ
я Павѳіъ Верревы, сосхояхѳіьные веняевіа- обрмовалоя цѣлый мѣщановій пооелокъ.
Невдалевѣ отъ вемской бо^ьннцы, вердѣяьцы н другіе; всего до 10 янцъ.
Всѣ онн пояучмн нонехы нвъ ея. По- отахъ въ 2—3 отъ центра города нахонефтяныя мукомольныя мельннцы,
вровевой отъ Тараненво, воторый по хеіе- дятоя
мрннчные мводы н проч.
граннѣ нрнетам Діанъ іыяъ арѳотованъ, Во воѣхъ атихъ пунктахъ нмѣютоя
а тавхе ивъ Саратом охъ нѣвонхъ Лиеов- дѣти школьнаго возраота и нхъ наберетевего я Дровдовв. Выясноно, чт» деньги оя въ общемъ болѣе 100; между тѣмъ
не нмѣетоя ннмкой школы,
вндѣіываінсь въ Соідатсвой сміодвѣ у поблмоотн
почему много дѣтей, оообонно бѣдныхъ
віадѣіьца одяой нвъ дачъ (оіъ вхонъ свое- роднтелой, у которыхъ нѣтъ иацхежащей
обувн н теплой одежды, оотаются ооврененно еообщаіось въ «С. Д,»).
воѣмъ бевъ обравованія н не посѣщдотъ
Большянотво-же дѣтей пооѣщаА Л Е К С А Н Д Р О В Ъ ГАИ (о т г 'н а - школы.
ютъ городокія приходокія школы н ежешего корр.), Въ Аіевеандровонъ-Гаѣ ба- дневно отмѣриваютъ по нѣзколько веротъ
варъ яахэдітея въ центрѣ ееяеиія, на Цер- пѣшкомъ въ городъ н обрвтно.
вовяой пмщади. Пяощадь хѣена. Воепоіь- Въ хорошую погоду такія нрогулки
дѣтей не особенно затрудннтельны,
ввоавшнеь отинъ, иѣвохорые ивъ общесхвен- для
но вѣдь дѣтн должны ходнть въ школу
ныхъ воротмъ, еъ цѣ*ые иасонхь своіяъ ежеднѳвно, не счнтаясь съ погодой.
недруганъ ивъ доношгадѣіьцевъ и хоргов- Здѣсь часто бымютъ такіе бураны зицѳвт, оврухающихъ бамриую мощадь, еще мой, что н взроолнмъ людямъ опаоно
по незаселѳнной мѣстноотн, а
въ 1905 г. доіияись отъ оіщеетм пряго- ходнть
дѣтей тѣмъ болѣе риокеванно пускать
вора о перенееенін іавара на яовое нѣехо, нзъ дому. А м кія мученія испытываютъ
въ вонецъ ееяенія, но тавъ вавъ вчовь от- дѣти въ весеннюю и осеннюю распутнведенная пяощадь очень отдмена вавъ отъ цу! Здѣсь осенью н веоной бываетъ такая грязь, что буквально утонешь.
центра ееіенія, хавъ и охъ оирмиъ его, Городохая дума равнодушно смотрнтъ
посхмоменіе ехода оехмоеь яишь на Іу- на воѣ зтн мученія дѣтей и не можетъ
наіѣ, х ѣ п Іоаѣе, чт* всѣ лавви и емид- мтратить мкую-нибудь тысячу рублей
ные нвгавины іняи сосредѳхвчеян в$вругъ на содержаніе здѣоь городокой школы,
а между тѣмъ оамъ городъ но мало поехарой іаварной иющади. На иовую ш - г'лучаетъ
пользы м к ъ отъ вокмла, вннщадь нивхе не шеіъ ни иродаиахь, ни но- наго склада, такъ и оть зѳмской больнивупать, нн дія найна рабвчяхх; все осха- цы. Содержаніе только одной больннцы
ваіось ио ирехнѳну. Въ мду вхого иъ 1910 обходится земсгву около 14000 ежегодно,
больница главнымъ обрмомъ обслуг. оіщібхвеи*. быіъ составіенъ иввнй ири- ажнметъ
городское насѳленіѳ. Вовмлъ
гвиоръ вбъ всхавіеніи іавара на етарвиъ также главнымъ обрмомъ оболужнваѳтъ
нѣетѣ.
городъ, Въ вннномъ см адѣ находятъ
Въ іюнѣ ирвшедшагв года, всіѣдсхвіе еа- себѣ заработовъ тоже црѳнмущеотвенно
жнтеяи. Хотя бн во вниманіе
чавшейея онндеиін хвіеры м Неввуаен- городовіе
ко всему зтому, городсмя Дума позасввнъ у. н оеоіѳино въ Аіевсапдроиінъ- ботялась объ открытін здѣеь прнходской
Гаѣ, ннинехеретв»нъ вн. дѣіъ Іняъ вонан школы, нтобы не мставлять дѣтншекъ
диремьъ въ Невеувеневій у. дія нр*міія оъ такимн мученіями добывать оебѣ об
разоваиіе.
ирддупредихеіьныхъ иѣрвпріяхій противъ.
йниденіи д-ръ Краснвсеп>евіі. [іоеѣхнъ 1

ствомъ рязанско-уральсвой желѣзиой доСудебный уназатеяь.
Резолюпіи но дѣламъ, рмсмотрѣннымъ рогн: сбъясненіе торгораго дома Велвъ 1-мъ гражданскомъ департаментѣ са- леръ оотмнть бѳзъ движенія 8) Велратовокс* судебной палаты 14 го марта. лѳръ съ рязансво-уральсвой желѣзной
дорогой: внесенные 0«ществомъ въдѳпоПо апеяляціоннымъ жалобамъ:
1) Дѣло по иоку Лѳзсиховой съ Фн- знтъ палаты семь бнлетовъ гссударлинымъ объ нзъятін нзъ владѣнія зем- ственной ренты на общую сумму 94С.О
ли: рѣшѳніе охружнаго оуда утвѳрдить, р. не выдамть истцу впрѳдь до разрѣ
2) Русоко-торгово-промшпяенкаго баика шенія дѣла въ правительствующѳмъ сесъ самаро-златоустовской жолѣзной до- натѣ. 9) Чнгариксмго съ Фннкѳльштѳйнъ:
рогой за порчу груза: рѣшѳніѳ окружна- ходатайство о пріовтановлѳнін дояущѳиго суда утверднть. 3) Торговаго дома наго окружнымъ оудомъ предварнтельЛбова съ Акншинымъ о правѣ соботвен- наго исполненія рѣшѳиія оотавить безъ
иооти на промысловоѳ обзаведеніѳ со поолѣкствій.
всѣми прннадлежноотямв: въ нсвѣ Аки- Кассаціоиная жалоба общеотва крѳстьшину отмэать; рѣшеніе окружнаго суда янъ села Времнна оъ общеотвомъ креотмѣннть. 4} Тамбовокаго губернсмго отьянъ оела Старой Семенкиной: жалобу
присутствія съ Мнлнцынымъ объ убыт- остамть безъ движенія.
Объявлеиіѳ резолюцін по дѣлу Ужлѳйкахъ: рѣшѳніе окружнаго суда утверднть. 5) ііо дѣлу Дорошенко оъ обще- нова съ Колесннковымъ за увѣчье: обя
ствомъ креотьянъ оела Криволучья по зать Уклейнова выдавать ежемѣоячно Кодогсвору: рѣшѳніе овружнаго еуда ут* лесииковой и дѣтямъ по 3 р. 75 к. кажпо дѳнь выхода за мужъ нлн до
вердить съ тѣмъ нзмѣненіемъ, что дой
сверхъ прноужденныхъ окружнымъ су- совершѳннолѣтія
домъ 7516 руб. взыскать въ пользу нстц* еше 1426 руб. процентовъ съ X яим ЗИМНБі РАСПИСАНІІ ПѲѢВДОВЪ
ря 1905 года по 21 марта 1909 года, 6)
ріо.-урал. яолѣвп. дероги.
Новнковыхъ съ Камновой объ убытмхъ:
Но мѣотному времанн,
шѳніѳ овружнаго оуда утвѳрдить. 7)
Саратовѵ
.уотовыхъ о правѣ ооботвенноотн на
Отпраменіе.
дворовое мѣото: рѣшеніе окружнаго суда
** 5 до Иоомм въ 12 1. ЗЗ^м. дня.
утверднть. 8) Корлявова съ томрнщеN 7 до Рязанн въ 8 і. 83 н. веч.
ствомъ мелзкеоокой маиуфактуры по доN 11 до Рманн въ 7 і. 3 н< веч.
говору: рѣшеніо окружнаго суда утверЛит. А до Новр. Сл. въ 2 і . 03 м.дкя,
днть. 9) По дѣлу Красювова съ общеЛнх. В хо Покр. Слоб. »% 6 і . 8 м. і н .
отвомъ креотьянъ оела Кнолова и СолоІ ір іб и ік
душниа о взыомнін 78? руб. эа ивлншне Л 3 нзъ Мооквм въ Ь і 28.м. дня.
захваченную по договору землю; въ ко- N 8 м ъ Рязанн в 7 ч. 48 м. утр&.
кѣ обществу креотьянъ о. Кножова жСоМ 12 нзъ Рязанн въ 10 ч. 18 м. утра
лодушниа откамть н рѣшѳніѳ скружна- Лнт.
Б нзъ Покр.Сл. въ 10 ч.’28 м. утр«
го суда въ отношеиін Краоюковыхъ отПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.
мѣннть. 10) Арапом съ Кузьмниымъ
Нрнбытіо;
объ убытмхъ: рѣшѳніе окружнаго суда
стмѢкнті. 11 ) Но дѣлу Кошкнна оъ 06- М 3 нзъ Астраханк въ 7 ч. 48 м- утра.
5 „ Урахьсм . I , І в
,
щеотвомъ мооковеко-казанокой желѣзной
дорогн—увѣчье: рѣшеніе окружнаго оу- Лит. А изъ Саратом • б . 03 . веч.
да утвердить. 12) Сбщѳотва рямиоко- Лнт. В м ъ Саратом . 10 , 3 . веч.
уральокой дороги оъ Нрохоровымк за
увѣчье: назначить повѣрѳииому Нрохоровыхъ мѣоячный орокъ на предстамеиіе доказательотва родствѳнной связн Первый на Волгѣ по овоей обшнрноотн
н удоботву помѣщенія
нотицъ съ поотрадавшимъ. 33) Торгомго дома Карпова съ Столыпннымъ объ
убыткахъ! объявлѳніѳ резолюціи отложѳнона 4 аирѣля Управлѳніѳ ташкѳнтокой
желѣзной дорогл съ Гауканъ за увѣчье: Днр. А. С. Ломашкннъ н А. В. Бывовъ.
объяменіо рѳзолюцін отложено. 15) Ко- 36 первовлаоовыхъ номеровъ, приглашеннем съ Каширияыми н Борнсовымъ о ннхъ изъ столнцъ и первыхъ провинціальныхъ городовъ,
взыохаши платежей. внеоенныхъ иотцомъ
за отвѣтчиковъ въбанкъ: рѣшѳніе окруж- ГАСТРОЛИ нзвѣотной моточной танцовщицы одалиом изъ гарема ЮНЁСКО:
наго суда утвѳрднть.
.Танѳцъ жнвота*, прн соботвен, дѳворац.
До частнымъ жалобамъ:
1) Торговаго дома Лукацкнхъ: въ н» и аксесоуарахъ. Дебюты: Нѣмецкой армѣнѳніѳ рѣшѳнія окружнаго суда, нало- тнсткн Валѳск -Клѳйстъ, мвѣот. артиженный иа тор^овый домъ штрафъ умень- стокъ: Муси Райокой, Маковсвой, Тамашнть до 16 р. 2) Портновой: назначнть ры, Нольовой, Джіованнн, Лнсхенъ,
повѣронному мѣоячиый срокъ на прѳд- Чельсвой, Братушви, Первомас, аноамбля
Юлій Мартаноъ и др.
стаіленіе свѣдѣній о томъ, состоитъ-ли
по сіѳ врѳмя душепрнмзчицею по ду» Струн. орк. подъ упр. мпѳл. Зелиисиаго.
Кухня поруч. г. Котлову. Продукты
ховному завѣщанію Иванова. 3) Шевчѳнко: жалобу оставить безъ поолѣдотвій. сезониые.
4) Томрнщеотв» чайвой торговлн В. Вы- Аноноъі Въ оамомъ яепрод времѳнн
ооцвій н комп.: выдать аовѣренному то- состонтоя бенефнсъ днрекцін, прнглашеиъ
варищѳства свидѣтельотво. 5) По проше- пѳрвомасоинй чемпіонатъ д а м с к ой
иію Ареотовыхъ оъ козловоммъ город- б о р ь -б ы изъ 6 пар.
окнмъ управлѳніемъ; возстановнть као- Программа будѳтъ безпрерывно съ 91/* ч.
веч. до 2*|* ч. ночя.
оаціонный орокъ. 6) Нрошевіе Л арим оі
выдачѣ свндѣтельстм: за вмѳртью отвѣтчицы, дѣло производствомъ пріоота-1
новить; выдаіь нотцу овидѣтельотао н а )
предметъ мзначенія опем надъ нмуще-і
отвомъ умеріпѳй. 7) Веллеръ оъ Обще-І

Й

Театръ-Варівтэ Назина.

Тшног|»фія «Оіію м к ю і й и ю і ,

