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Иэдввом вркк«вііітея въ к®*т®рвѣ' Сарвтііъ; Кігоцш, & ®жш$#Ъг

И И Т Н Е С В І8 , ОВЩБСТВЕВОАЯ I ЛИТЕРАТУРВАІ
Вм хо д щ тѣ  ежедневно, вромѣ днеі посаѣ пр&зднич 

— -—  ---------— ГОДЪ КЗДАИІЯ 50-й. — -------
| Т е д д ф т  ж о ж м ц і  N 1 1»-й. |  --------

№ 88. Суббота, 21-го алрѣля 1812 й
[Т е л е ф « к ъ  ред& кдін №  19-й.
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Л. ■ ». Шмт- * Г —Ивевмц 
й Д<я И Н »і Мір п .г  11,

ідассиге «  И к« 8 т ,
 _____  ̂ _ __ в*|ШНН»*«Г 1 мйшдв,

а '8Ш«м№ р т п я ш ін ц  маш1« всапл м  ялюрштяпш. Очтя. тяггшж»- 
ткт п  ред. й т  и<іміжот»«іи уѵшоЫЛ, ечжитже* в««в*»*инЕИж.

С а р а т о в с к . Г  о р о д с к . Ѵ права
; объявлаеті, что ею сдаются на городскомъ будь- 
|в»рѣ «ЛИПКИ» шелѣзные ревламные щиты,

помѣщеиЕые иа видныіъ міЬстахъ.
Желающіѳ арендов.ть пркгя&шаютая подать о семь пксьмвнноѳ заявленіе, 

съ обовначеніемъ условій, въ управу, "749

| Балашовсиая Городская Уорава
.ііявіаеті, чте ею н» 2 ѳ чксю на* нинмамся і»рг* *• вывюкА нечнстіть нзъ 
мродсмд віаніі (етрм і, швеія н вр«ч.) с* .баіатеаьсквввъ вб.руд.вавія і«сіат»ч- 
наг» аевѳннваці*нн»г. *і..а іія .бсіухіваніх ва иіату п. ввявіеніянъ частнви і . мі?

віаііаьцевъ гер«і».
Кінінцін н сіряввв н*жн. в*іѣ» въ Г*р.івк.і уіраві въ прісутспеннне і*н отъ 

,1° И 2 чае. ц я .
Къ таргаиь імускавтвя авца, внесшія 300 руі. вмвг». 2769

; Новоузенснал Городсная Управа
•бъявдле»*, чів 25 ссіг. аврѣія ві нрнсутетвіи ѳя буіутъ ярінввѳіенн т»ргн на оцачу 

рпістр»й»и івухь дѳрБВіннйх* шввіьныхъ віавій, яв% н&теріаіа п»іряічнка, всѳг. но 
* свйаі на суину 14769 рубкей.
|  Г*р9дск«й гвківа В. Е у р о въ . Сѳкретарь А , Э раст овъ . 2767

19 П Р А Г А
Ѵ \Г г Ь  ЛГТ*Т отг 12 до * ®ечвр.- Обѣдъ хцъ 4*хъ блюдъ 85 *., нвъ 8-хъ бл 
^ и і )  60 *., ивъ 2-хъ бя. 50 к. Принкмаю з̂&казн въ соботвенномъ своемъ

помѣшеял. Кухня подъ лнчнымъ монмъ яаДлюдеиіемъ. Ресторакъ открытъ до 3 ч.

Макуфактурхып м ш т  п іахкпрская кохшора Ш
В . В . А Г А Ф О Н О В А

^  Гостнный дворъ.
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Продаетъ выигрышные бияегы Щ 
н& 1-е мая с. г. Съ задаткомъ 

30 рлб. Страхуеіъ по 4  руб.
85 нѳп.

Ѳ б щ е д о с т у п н ы й  теа тр % .
- ф »  Д и р е к ц ія  В . И . О ст ровскаео .

Тольво 5 спентавлей оъ участівмѴар̂те^тРеаІврбуртс,слго
Б. С. ГЛАГОЛИНА

Малаго тѳатри. Е .  в .  В а л ѳ р с к о й ,
въ субботу, 2Ьго аарѣля для перваго выхода Б. С. Глаголев». пред будГ а м л е т ъ  трагедія въ 5 дѢйотв. В. Шекспира,

перев. Полевого.
Роль Гамлета исп. Б. с  Глаголинъ.

Въ воскресэнье, 22-го апрѣля, ппед. будетъ „Шерлокъ Хольмоъ*
дѣбств., В. Протопопова,

Пьеса въ 4-хъ

Г о р ® д і
* 8-го мав, Т(

»Г

І-аяппяі варощст
ПО Р. ВОЛРЬ 

В Н И 3 Ъ В В Е Р Х Ъ .
21 апр. „Саратовеиъ“ до Аотраханн 1. ч. д. .Фуаьтонъ* до Каван* 8 час. ввч.

. .Адехсандръ* до Царицьгаа 5 ч. в. ,Два Товарища" до Балакова 2 ч. дня. 
-Внхзъ до Куксова пар. „Алексѣй* въ 10 ч. 30 м. утра.

Телефоиъ № 172. Пристань у Князевскаго вввоза. 2826
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А . М  . Ш Е Р С Т 0 Б И Т 0 В А .
Гоот. дворъ, тел. 290.

Б О Л Ь Ш О Й  В Ы Б О Р Ъ
бумажныхъ 

лѣтнихъ тваней 
руссвикъ и заграничныхъ фабривъ.

ш т т ш т т т ш т т т ш ш т ш %

С А Р Д Т О В С К О Е
іворянское депутатское собраніе,

назвачиаъ въ г. Вллатовѣ, въ присѵтствіи балашовской дзорянской опеки, 
оргъ 12 мая и перѳторжку 15 сѳго*жв ы»я ва о'Д%чу въ 6-лѣтнеѳ ареидиоѳсодер* 
ІІНІѲ зѳмѳльныхъ участковъ, бывшихъ г Колычѳва, въ количествѣ воѳго двухъ 
ысячъ четырехъ сотъ свмвдѳсяти шести десятивъ (2470. находящихся въ одной 
«ружной межѣ, въ Саратовской губ, Балашовскаго уѣзда, близъ сѳяъ Красиаго 
ьодѣна и Сухаго Мѳгнжа, приглашаетъ жѳлающіхъ снять »ти учаеткн въ арѳнд- 
іоѳ пользованіѳ прибыть къ означѳннымъ торгамъ съ благонадежными гадогами и 
видѣтедьствамн о своемі вваніи Кондиціи на сдачу тѣхъ яѳмель предъявляются, 
ъ г. Балашовѣ, въ балашовской дворянокой опекѣ н въ г. Саратовѣ, въ саратов* 

4комъ дворянскомъ депутатзкомъ собранін, во всѣ присутственные днм съ 9 ча- 
Іовъ утра до 2 час. по-полудни.

^аратовскій губерискій предводнтель дворянства Ознобишинъ 2712

Книжный маТазинъ ,Союзъ“
^аратовъ, Нінецкая ул., М 44, меяс Вольской и Александровской, телефонъ №

Русская, нЪмеціая, францувсная н англійская лнтература.

Г тскіа кнвги. Пвсчебуѵ&хныа отдѣдъ. Іудожѳствевния открытыа оисьма- 
Бнбліотека для чтенія нѣмецкнхъ * французокихъ книгъ н журналовъ. 

ПрІемъ“подински иа всѣ періодическія нздашя руссия и вагран.
I —--ф - Исполнеаіе аккуратное.

( ) ( г ^ т т г і г > г т > « т »  •
Цнннстерствомъ утвержденные

Акадеаяическіе куреы нройкк(творія и оріктікі) К.Ф.ЭНГЕАЬНАНЪ
въ Саратовѣ, Александровская ул., протнвъ „Роосіи*.

Прннннаетъ валявенія отъ желающихъ пройти курсы ежвдневно. Занятія 
оъ вновь поступаюпшии начннаются 15 н 1 чнола каждаго мѣояца. 
Окончнвшимъ выдаетс. днпломъ на званіе вакройщика и рекоменауются і  

на мѣ~та ІІодробиый проспектъ по‘ требоввнію бегплатио.
ПРАКТИЧЕСКІИ ОТДВЛЪ нсполняетъ ааеазы иа мужское, штатокое н Г 
фоѳмѳнное плгтье нзъ собственняго матеріала поглѣдней новости сезона Т| 

отъ первокласныхъ англійскихъ фирмъ. 2697 1

с н о и  т е а т р ъ ,
80-го апрѣ*я, 1-го и 8-го мая, ТОЛЬКО ТРИ ГАСТРОЛИ С -нетербургск. ’ театра

К РИ В О Е ЗЕ Р К А Л О 1 3, В. Холмсвой.
80 апрѣля представлено будетг:

3) Нравственныя основы человѣка, Щербакова.
2) Четыре мортвеца Фіометты, иаитомнмѵ, муз. Бнгдая.
8» Ь‘атоиг й’ип созак Виззѳ. Любовь русскаго казака, Гейера.
4) Романсы иополн. А. С. Абрамяиъ.
5) Шансонегки (имитація) иснолн. А. ф. Икаръ.
6) Гастроль Рычалова, въ 2-хъ д., мув. В. Г. Эренберга.

1-го мая представлено будетъ:
)> Воспомннанія Гейра
2) Мартобря 86-го чнс«а, В, Рышкова.
8) Романсы, нополн. А. С. Абрамянъ.
4) Около бадета въ старину, мув. Годара.
5) Твнецъ щ костюмъ, иополн. А. Ф. Икаръ.
6) Вампука, опера въ 8 дѣйствіяхъ, мув. Эреиберга.

®-го мая представлено будетъ;
1) Эволюція тѳатра, Гейра
2) А ие опустить лх иамъ заиавѣску, П Потемжива.
8) Кцземаюгрфъ, Гейра
4) Романсы, исполи. А. С, Абрамяаъ.
5) Танець Дунханъ (имятація) иопол. А. Ф. Иааръ.
6) Торжёзтвенный акгъ по оіучаю юбцяея „Крнвого Зеркала* и торжествен- 

ная кантата, муз. В. Эреиберга.
Началэ спектаклей въ 8 съ полов час. вечера.

Билеты будутъ продаватьоя въ каооѣ тватра оъ 20 апрѣля съ 11 ч. утра до 
2 ч і  съ 5 до 8 ч вечѳра, а вь дни спектаклей оъ 11 до 2 ч. и н съ 5 ч. до 
конца спѳткяя, '  ̂ г . „2727 Уполномоченный дирекцш Е. А. Марковъ

НОВЫИ ТЕАТРЪ ОЧКИНА
Гастролыіое турнэ арткстовъ

московской оперм л
подъ уиравденіямъ Н В. КАРЖЕВИНА в Б И, БЪЛОГЛАЗОВА.
Даны будутъ только шесть опевтавлѳй.

СОСТАВЪ ТРУППЫ: г*жн Турчанинова, Милова. Іорданская, Августиновичъ. Лин- 
окая, Дояженкоіа, Корхъ; гг. Каржевиаъ, Скуба, Ошустовнчъ, Днковъ, Дубинскій 
Осипоаъ, Галецвій, Ильющенсо, Дѳмьянѳйко. Гл. капедьмѳйстеръ Ш&евичъ. Капеіь- 

мѳйстеръ М р̂ской. Концерт^ѳйсте ръ г-жа Соливьеві.,
Собственный ооиестръ. Собственаый хоръ. Соботвенный балетъ

подъ упршвденіемъ К, С. Ірояжовскаго. Прнма баяерина М. М. Осиыова^Собствѳй' 
ные костюмы, собственная бутафурія, парики, прическ® А- Е. Ефимова. 

Рѳпертуаоъ: »ъ чѳтвѳргъ, 26 апрѣля, ппед. бтдетъ. ТРАВІАТА, въ пятннцу 27 
—ЬВГйНШ ОНЪГИНЪ, въ субботу 28—ФАУСТЬ, въ воскрѳсенье 29 — ДЕМОНЪ, 
вь понедѣльннкъ 30— ЛАКМЕ, во вторннкъ 1 мая НОСЛЪДНІИ СНЕКТАКЛЬ 
,Пиков«я дама\—Бнлеты на всѣ спектакли, продаются музыкальиомъ магазк- 
нѣ Д. Д> Сыромятиикока съ. субботы 2[ апрѣля съ 9 ч. ут* до 7 вѳч]Подроб- 
276 і ности въ ^фнш^хъ. Ддмиинстр&тсръ А. М. Баэаиовъ-

Н овы й  т а а т р ъ  Очкина.
Дирвіція Т. И. Борисова н н-овъ Болховитннова.

Московскій образчовый ансамбль русскоЙ комической оперы и оперетты подъ
управіеиіемъ Л. 6. КЛУМОВА.

Сегодня въ субботу 21-го апрѣля ПО ЗКЕЛАНІЮ ПУБЛИКИ ЕЩБ ТОЛЬКО 
ОДНА ГАСТРОЛЬ, И З В Ѣ С Т Н О Й  ПРИМАДОННЫ С.-ПЕТЕРБУРГСКИХЪ

ТЕАТРОВЪ.
Ненодражаемой Н аталіи Ивановны Тамара. 

участіемъ А. И. Ввретвнниковой <Въ віхрѣ вавьеі>
Опер въ 8 хъ д., муз. I. Штрауоа. »о..т»влѳнъ буд. (8-й актъ). РОЛЬ ФРАНЦЙ

ноп. А. И. ВЕРЕТЕКНИКОВА.
г’ое Новые цыгансвіе ром 'інс

Звиы нсп. Н. И. ТАМАРА 
По окончаиіи оперетты Н. И Тамара иеп. РЯДЪ НОЕѢЙШ. РОМАНСОВЪ, 

Заатра 22 а*>р пред. О тъгііА # т п * ялчг^  опера-фшроъ въ 4 хъкартннахъ. 
буд. въ 1-й разъ н ^ Г т в и  ■В1і й А )  Упра.л. лирекц. В. М Дедиицовъ 2764

„КІВКАЗЪ и 
МЕРНУРІЙ

Въ оуббоТу, 21 апрѣля, отаравляеть нзъ Саратова:
Вверхъ до Нижняго скор. пар. ,В. Кн. Ольга Николаевна* въ 9 ч. утр». 
Виизъ до Аотрахаии пасоак. пар. .Вѳл. Кн. Коеиія* въ 8V* ч. веч. 27 п

П а р о х о д с т в о  1 8 4 3  г .

О б щ е о т в а  9Іп о  і о л г ѣ 11
О Т П Р А В Л Я Е Т Ъ :

В в е р х ъ :  |і В н н з ъ :
21 апр. пар „Самодержецъ* II 21 апр. въ 12»/* ч. дня нар. „Княгиня*.

Телеф.: конторы 7а, кв. агента 5 0 8 . ________________

І т а - ш с а т а ш  $  тттъ Віщкти
С І ^ Ш С О Л Б Т Ъ

ПАРФЮВДЕРІП

Н А П О Л Е О Н Ъ
ддхн-одкколонъ -мыло

Тнв* ПР0ВИ30РА
а .  м . о с т р о а м о в д

ПРЕМІЯ -  КНИГА 
1 812 -1912

„ГОДЪ УЖ Ш  и сшьг
ПОКУПАТЕЛЯМЪ БЕЗПЛАТН0. 

ІІагмш Вврхвів Твргввыв Рядн, 
Віадікірсн. яннія № 235.

Д О Е Т О Р Ъ
Иванъ Ивановнчі.

Л У К О В Ъ .
Болѣзни гоола, носа, уха, рта и зубонъ. 
Пріемъ съ 9—11 утра н оъ 4—7 веч Мо- 
оковокая уя., уг. Ияьхиокой. Тел. 899 2Ю8

Вверхъ до Нияшяго Новгорода 
въ II1/* *ао. утра:

21 .Гоголь*.

Между Рыбннскомъ 
и Самарою

Внизъ до Астрахани 
въ 2 чао. дня:

.Оотровскій*.
Открыта контора въ гор. Ригѣ.

О-во „ОАЮ ОЛЕТЪл ресадочную линію. І

0 ЯРАТ0 ВСК0 -П0 НР0 В0 НЙГ0 А ПЕРЕВОЗА
А. Е. ТОКАРЕВА 

доводитъ до свѣщѣнія гг. пассажирсяъ и грузоотправнтеяей. 
двхясоніѳ между олободой Покровокой н Саратовомъ совер 
утра до 8 час. вечера каждый чаоъ, въ полночь одннъ рейоъ н четыре товариыхъ 
отправлеиія въ день. Кромѣ того, контора прннимаетъ доставку грузовъ въ раз* 
ныя прягородныя мѣста, также нмъетъ пароходы для сболужнванія каравана, 
переводки оудовъ и отсачки воды ичъ ннхъ. За справками вросятъ обращаться въ

ЗУБНОИ ВРАЧЪ

и. 9 . ГРАНБЕРГЪ.
Спеціаяьио удалѳяіѳ вубовъ (безъ болх). 
Искуоственные аубы воѣхъ видовъ. 
Пяомбировахіе волотомъ, фарфоромъ и 
др. Нѣмецкая уя., м. Алвкоаидровокой и 
Вольокой, д. М 21, 8-й домъ отъ Аяек- 
сандровской, холодная оторона

Пріѳмъ ота 9 ч. у. до Ч ч. *еч. 815

Д О И Т О Р Ъ

С. Г. СЕРНАНЪ.

контору на паосажхрокую перевозную пристань. Телефонъ № 466
Управляющій перевозомъ Е. Калягииъ.

е П В Ц І А Л Ь И О :  
СИФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕСКІЯ, КОЖНЫЯ
(оыпяыя и бояѣзнн волосъ) МОЧЕПОЛО- 
ВЫЯ ж ПОЛОВЫЯ равотройвтва. Оовѣ- 

іщеніе моченсщгох. канала н пузыря 
что пассажирское; воѣ внды аяектржчества; внбраціонн.

іаратовомъ совершается съ 5 чао. масом№. Электро-сзвѣтсв. ванны, онній
свѣтъ.

Пріемъ отъ 8—12 ч. у. и отъ 4—8 ч. н 
жѳнщххъ отъ 8—4 ч. джя. 

Мало-Кавачья ул., д. № 23-й, Владимі- 
овыхъ. Телеф. N  530. Ѵ622162

I
Въ субботу, 21 апрѣля 1912 год% дано будетъ по врн- 
мѣру столицъ галяо-представ аѳйіѳ-очередной субботникъ.

 ___   Дѳбюты, новостн, особо кзбравная прогршма лучошхъ
номѳровъ. ПервьіР дебютъ итальянскихъ стрѣлковъ бр. Гуго л .Визивъ. Въ 1-й 
разъ амеочканскій рекъ исп. Степановъ, въ 1-й разъ на злобу дня комнч. антре 
исп. бр. Кастанди. Сегоднж уч»ствуютъ 7 Фридіанн акробаты на жош&дзхъ исп. 
новые номера. Въ 1-й разъ большой балетъ, танцы разныхъ націй. Участв. вся 
труппа и весь кордебалѳтъ. Анонсъ. Въ восірзсенье, 22 апрѣля 1912 г., дано бу* 
детъ два нредставлѳнія днѳмъ и вечеромъ. Даѳмъ по умѳньщѳинымъ цѣжамъ спе- 
ціавьно для дѣтеі, начало въ 2 ч. дня Анонсъ. На-дкяхъ оостоится бенефисъ

клоуновъ бр. Костандн.

д о к т о р ъ

Г. В. УЖАНСКІЙ.
СПЕЦІМЬИО: вэкерячзбкія, сяфяяягь, |.ио« 
■мамеяыя, п м я .1 рметр. я яежяыя (еыя- 
яыя н белѣя. веяесъ). Уретро-цаствоко- 
п!я. В0Ж0-ВЯ«КТР0>ХІЧвНІ« Н *Нбра5Й0Я”

ный маооажъ.
ПРІЕМЪ БОЛЬНЫХЪ: въ 9—10*/* ут. я оъ 
5 до 71/* х. ввхвра; жвнпщнъ, осмотръ 
корннхнцъ н нрнояугн оъ 12 до 1 ч. д. 
БЛСазачьЯ' д.>К 27, Черномашвнцв- 
вой, бжнзъ Аявкоакдр. Твхвф. Ш Ш  

ТУТЪ-ЖЕ
Л Ъ Ч ЕБН И Ц А

оъ яедо-ялеятро-лѣч. отдѣл. дяя орнход. 
бояьх. оъ ноотоян. кроватямя но 
яемрнчесяяііь, сяфняяеу, иечеяеяояымъ 
(яеяея. р«ястр.) я беяѣяяямъ яежя (еыяи. 

н іоя. яодесъ)
Д-ра Г. В. У ж а н о я а г о .

Пріеиъ ярнх. боя. оъ Ю1/* ут. до 1'чу 
водояѣчвнів—оъ 9 у. до 7 ввч.

Дда стяціенаряыхъ бояья. отд. н общ. 
кяааты. Снфнякгякя отдѣяьхо. Поя» 
ный шшоіоиъ.

водояѣчебннца нволнр. отъ ояфн- 
яят. Душъ Шарко бояьш. давлен. 
дяя яѣч. ноловой я общей яевраотв- 
ніи, оѣрнмя я др. яѣчебикя ванны.

Эдентрелѣчебное •тдѣд, нмѣвтъ воѣ 
вндмівяехтрнчеотва.
Въ лѣчебнхцѣ нрнмѣняетоя уретро- 

цнотоскопія, катвтеризація мочеточни- 
ковъ, внбраціоиныС маооажъ, оужо- 
воздушныя ванны.

ц, о к  і  о е ъ

Г. Э. ГРАНБЕРГЪ
Ь .ф тт  д іш іс пф ш сі

Сяец. естрыЯ н хреннчеся. тряяяеръ, яѣчвн. съу 
веяіе каиада, иаянръ, яеяевее іеясндіе вя<- 
рацІеяяыХ массажъ, беяѣвяь ярсдст. ямяевы 
ясѣ яиды едепрч еянІИ свѣть (кожя. боя.), 
геряч. вевд. Пр. ежах. въ  8—12 я  4—8 ч 
в в ъ з в я в . п  12—1 ч. д,Тея..М 1012.

Б^Кяаачы уд., д. 28, меяду Алвм.
«а ір ш . втеренѣ. Іельск. 19

Іипр IС, Грпраі
Смеціальмв ірівмъ ів  бел ііи іиъ  веаврм- 

ческниъ, смфмлису м кем ы иъ.
3—10 % утра я 3—8 ч. в. Дяя дамъ!4—5. 
Вевкревшье % у. Мавая-Кавачъя, 16 
I. Юрьева 1170

9 УЗ Е Г И А Л О  т ш з н .  Й Г "  ) М О ТО РН АЯ  ѲЛОДКА.К
, Самая быстроходная въ Яхтъ-кл}бѣ „Нѳд- 

Въ субботу 21 и въ воокресѳньѳ анрѣля, поолѣдніѳ два днягастроли дамскагоЧа», МОтооъ Фэрро одиинадцати снлъ, 
нмитатора н траисформатора ВИЛЛИ ВИЛЬСОНЪ. ' магнетто, элѳктр. освѣщ. Спр. въ Яхтъ-

Полная перемѣня репертуара! Новые романсы! Другіе роскош. костюмы! клубѣ, спр. матрооа Пахома Ивановнча. 
КромѢ того, демсгиотрируетоя послѣдияя иовннка:

В ъ  о ѣ т я х ъ  ш а н т а ж м о т а , Драма.
„Гяѣвный океанъ*, съ иатуры. -ф - „Которая изъ двухъ", комедія.

Изъ-за любвн, др,ма. Городъ Амольфи, СІНатУры.
-ф - „Бѳзотращпая авіаторша*, комичѳская. -ф - І

Въ воокресѳиьѳ начаио въ 2 часа дня. Цѣны до 4-хъ час. иа воѣ мѣста 16 коп.
Дѣтн и учащіеся 10 коо I

А | |  Г | Ц  р  Съ поиедѣльника, 23 апрѣля, свѳрхъ обытней прог-'
П  ѵу п  ѵ/ О - раумы будетъ дѳмонстрироваться сенсаціонн*я но-

винкя въ 2-хъ частяхъ:
сЭкспедиція капитана С к о т т а къ южному полюсу
Исключитезьиое право на постановку зтой картнны въ Саратовѣ передано киие- 
матографическнмъ товарнществомъ „Глобусъ* только ^театру „Зеркало Жязни*.
Картина зта, онятвя во время самой экспѳднцін прн нключитольно трудиыхъ усло- 
віяхъ и бовъ всякой бутафоріи, средотавляетъ собой большой воеобщій интересъ.
Предостѳрегаемъ оть возмокныхъ поддѣлокъ и предупреждаемъ, что въ другихъ 

театрахъ предлагаемая картина поставлена быть не можѳтъ, такъ какъ подлин- 
никсмъ ея во всей Россіи владѣетъ только Т-во Глооусъ. Кяртииы, могущія быть ' 
объявленными подъ такнмъ же или охожимъ иазваніемъ, поддѣлки. Цѣиы мѣ- 
отамъ оотаются безъ повышенія.   Управляющій Н. Назаровъ.

Д 0 1 Т 0 р ъ

і і ,  іі« вытшъ
снеціахьно снфяяяоъ, кожныя, венернче* 
очія я мочепожовыя болѣзнн. Лѣченіе лу- 
чамн Рентгена холчанхн, рака, болѣзней 
волооъ, нрыщей, вквемы я др. сыпей; то- 

імн выоокаго яапряжеяія (д,Арсояваля) 
хроничесххгъ болѣзней, оредстательной 
жвлезы, геморроя, кояяаго вуда 
Свѣтолѣчеяів, влехтонвація, вябраціоя- 
иый массажъ. Пріемъ оъ 8—10V*. оъ 3—8 
ч. ввЧч жснщяиамъ съ 3—4 ч. Кояотая* 
ѵяяоъ, д. М  33. Между Воаьвкой я Иль-

Доіторъ мвдиаииы

Л. I .  М і р т с і і .
Отціал. мочвпол  ̂ «етрт.
Он 9 і с : »  і .  хкя і  ня 4 і* 7 Чо м и- 
рі. Е ш іш , Н  мя Икясщвса, іаяк 
Ояірясвв, вскь-впшк. 7*0

Д Ѳ К Т О Р Ъ

П. С. УНІКЕЛЬ,
б. ассистентѵ профйссера Нейссера.

СПЕЦІАЛЬНО: 
сифилисъ, вѳнерическія, хожныя (сыпиыя 
н болѣзнн иолосъ); мочеполовыш н поло- 
выя разстройотва. Освѣщѳніе мочеиспуск. 

канала и пузыря.
Лѣченіе лучами Рентгена и кварце- 
вымъ овѣтомъ болѣз. кожи и волѳсъ.

Тохи высокаго напряжѳнія (д‘Арсои»аля). 
Воѣ виды элѳктричеств»; вибрац массажъ.

Пріѳмъ 8—12 дн. и 5—8; дамы 4—5 дн*. 
По воскрѳоен. дн. 10—12.

Грошовая ул., № 45, между Вольской 
Ильіьннсхой. Телѳфоиъ М 1025. 618

хяокой. гб55

Д О К Ю Р Ъ  ^

I .  В  В Я З Е М С К І Й .
Спеціально

яѣченія прн нервныхъ заболѣваніяхъ, 
алкоголнзмѣ, слабоотн волн, яорочныхъ 
наклонноотяхъ н прявычхахъ. Пріемъ 
отъ 10—12 ч. дяя н отъ 6—7 ч. вечера 
Вхедеяская, дМ .22. Тел. 201.

ю жи. ВИЛКЙ ЛОЖКЙ
серебра 84 проб. и мельхіоров.

;удни для умоуоа
оі» 1 руб. 40 іоп.

П о д о т а к а н іі
отъ 1 руб. 10 коп.

^ІВазы для Фруктовъ,
а г а з и н ъ  А к ц . О б -с т в а

\
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лучпгій въ мірѣ аппаратъ для игры на 
роялѣ нли шаниио.
абоолютно нъ нмѣетъ недостаткоаъ, прнсущнхъ 
воякнмъ механнчеокимъ ннструмѳнтамъ. 
въ соверщенотвѣ исполняетъ какъ сольные Ш ,  
такъ н аккомпанцруетъ пѣнію, скрипкѣ віо- 
лончелн и проч,
нмѣетъ холоосальный репертуаръ класснче- 
скихъ и современныхъ пьесъ. 
охотно демонстрнруется въ музыкальномъіма- 
газинѣ

Нѣмвраі ц ., яріт І у ін к  уч. и

] Й . ф .  Ш п б е м ш .
САРАТО ВСШ

гу(ернская]:земсная управа
объявляетъ торги иа 25 апрѣля о. г. въ 12 ч. дня, въ помѣщеніи управы, на ода- 
чу съ подряда постооехъ, хаменныхъ новыхъ зданій, воего ха сумму 5484 р. 59 к. 
при селекціовной станціи губернокаго земотва бяизъ герода Саратова.

Къ торгамъ долженъ быть представленъ валогъ въ размѣрѣ 5 проц. йодряд- 
кой суммм.

Смѣты, чертежн н хондиціи можно видѣть въ строятельной хонтврѣ губеря- 
окаго звмотіа; ѳя«дчевч) оть 10 чаі. угрх до 2-хъ чао. дня 275

Д-ръ И, А. МиропольскШ
Спец. мочепоювыя болѣзни,

(Всѣ нов. методы язояѣд. ,н лѣченія, ос- 
вѣщ. ханала, пузыря электр-, микроскоп. 
нзолѣдов, мочи и выдѣл., полов. безсиліе), 
К0ЖИ, (ВОЛОС.), ВЕНЕР. и СйФИЛИСЪ. Эле- 
ктролѣченіе горяч. возд. Пріютская, уг. 
Армянокой, д. № 29, Ржехнна. Пріемъ съ 
8—12 н съ 4—8. Жеищхны отдѣяьяо оъ 
2—4 час. 149

З У Б О - я д ѣ ч е б х ы й  к а $ ш ш ъ
и д а б о р а т о р ія  и с н у с с т в ,  з у б о в ѵ

Р. ВЕЙНБЕРГЪ йаягI і Н Ь Ѵ ІІіи ы  8 и  Масленннкова
М  49.

Преяюсріся всекмяежкмя^вуіяня скерація. 
За ябкуссхве яагражденк всаехей яедвхые. 
Иріеяъ: еъ 9 час. де 2 чаз. я етъ 4 дс 
7 ксі. 351~швш$
Д-М 6 . Н. О т а р ч а и н а ,
. Грошовая ул., окояоіЕяъяяозой, д. 49.

Внутреяиія я  нервныя болѣзях. 
Ляекірняація. Гияновъ н януіяеяіе (адяегедиямъ, 
дурныя ярияычни и ироч.), Вярыск. тубсркудх- 
ка (чвхеткв) Лѣченіе яэденеІІ сла4встн. Сояѣтъ 
40 яея. О п  81/»—1 ч. хяя я  е п  41/*—8 
ч. веч. С89С

В Р А  Ч Ъ “
С. П .  С е р д о б іи ъ .

ДЪТСКІЯ, ВНУТРЕННІЯ, А К ^^Р С Т В О  
Пріемъ отъ 12—1 час. днг и отъ 5—6 
час. вечера. Констаяк*«л?**я'оллуг.?і1̂  
Ильниской, д. Петѳрс^- е^ онъ ®в0* 26*5

фабр.^бр.&Тарнополь. По ЙЁ
Вдинствен.^въ«Саратовѣ фібричн. яю 
складъ^Дѣмм; дѣйствнтельно фаб- ІШ

В- б а ц & г к я г ) , ^ » !
— М М И З И № я м в и В

^СДАЮТБЯ Ш ГТИ Р Ы
н.сухой большой ПОДВАЛЪ иц Нѣмвп- 
кой я Вольской улиіахъ въ домахъ
С. М.ІМАСЛЕННИКОВА 2686



Взшияйте всѣ.
Въ гашъ вѣкъ, когд* карать норокъ 
Задачей стало чвлокѣка,
И ксѣмъ иевѣждаыъ дать урокъ 
Тепегь у навъ потребяость вѣха.
Мы не должян вигдѣ молчать,
И, еслн вст? ѣтилось сомнѣнье, 
Должкы виновнкхъ облнчать,
Свое выскавывая мнѣнье,
Но вмѣстѣ съ тѣмъ сообр*жать 
И обстоятельствъ не мѣшаетъ,
И тонъ замѣтно повнжать,
Гдѣ это нужно намъ быв&етъ.
Я правду рѣжу, и бѣда
Мнѣ на зубокъ кому попасться;
Но вмѣстѣ съ тѣмъ я ннкогда 
Не дояущу себя провраться 
Я говорю: тотъ погнбаетъ,
Коньякъ Шустова жто не пьетъ, 
Тотъ хѣрно а?а себѣ желаетъ 
И къ счастью прямо не идепЛ 
Учнть того, я далъ сбѣтъ,
И серемѣнится онъ жнво,
Зато и слышнтся въ отвѣтъ,
Что гов#рю я справедлнво!

Т Е Л Е Г Р А Н И Ы

® А Р А Ю В С Я А Г О  Л Е О І К Л  
(О т ъ  «П ет » 1 м ,  А ъ вн т ет за*).

ПЕТЕРБУРГЪ, Въ мкрутгиъ 8авІі&н?и 
к т с с ін  •бсренн віеннні пвнстръ іа  «с- 
н*ванін і*ір«бвнп •фкдіиьннхъ іанннхъ 
хмегерічѳскн мротергвехъ в«хпва«шія н  
п9скіініе днн рхссме вбщественнсе яіѣніе 
гівекння ссвіщенія «бъ уссѣшромъ равгн 
хія ннтранні>г« пшкнажа въ Рмсія.

Ояу(іяк«ван« • вннусг ѣ г*судар?тв. р і  
ряяскянъ веяепніпъ іаяЕСіъ првц. 
вакладннхъ іевъ кннгрншей хягхввъ 3-г» 
вннуска на 50 я я я і іт в ъ .

Раурѣшенъ смнвъ въ декаірі въ Мвскві 
неждур»р*днаг* квнгрееса «бществеянаг* 
прнв(іѣнія душевнвбмьивхъ.

Въ ввду нмвявшнхся въ пзетахъ сву- 
х«въ о неудешіехвврихеаьнрнъ свстѳяніи 
черненорскаг* фіоха, иврсмі генерахьнні 
шхабъ яв ярякаіанію нянясхра смбщаехъ, 
чхв 9хи хревѳжння яввісхія хишенн вся- 
каг» •сноваяія; чхо кмается въ частнстя 
іянеінап  кврабія сСвяхві Евстафіі», хв 
ремнхъ тамвег* охісженъ де осеня по 
прнкаваяію иннясхра, иб* ні хщатеіьнену 
еснвтру внясяяхвсь, чт* ямученння яе- 
врежденія яе иѣшаютъ вхеиу керабію ис- 
пмняхь свою бвевую сіужбу.

Сведяненме васіданіе минссіі есобві 
фянансомі Г«суд. Сввіха я* вак*мнр«екху 
вбъ усхрвісхві кредята р я  г*рсдовъ и 
іеисхвь внскаваівсь іа прѳдвсхавіеше тоіѵ 
к» првданъ ярава кредяхеваться въ акціо- 
яерянхъ 8ѳиеіьннхъ бвгвахъ.

ВІЕВЪ. Въ аеисммъ свбранія въ Уи&ни 
яряяіхъ првекхъ усхрвісхва въ у і?д і хе- 
іеф«нн«і сіхн.

ГРОЗБЫИ. Діів ве вбзнненію чиневъ 
адниннсхраціи въ бецѣісхвіи при ограбіе 
ніи кявіхрсмг* ка?начѳясхва га н ѳ /вм і 
віжнаг* свигѣхеія схівжѳно де и вм і сѳссіи.

ОМСКЪ. Открніась навнгація яо Ир< 
тышу,

ЧЕРДЫНЬ. Въ зерхввьяхъ Еанн іед»- 
хадъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Сввѣхъ нянясхрмъ прн* 
інаіъ в*8игжнняъ раірішихь беімшіян* 
ніяё ирмускъ ямсхраяянхъ хм&ревъ въ 
Якухсву» вбіасхь, двсхавіяѳинхъ худа сѣ 
вернниъ иорскииъ яухенъ; предмхавніъ 
иииясхру пухеі внесхя въ Дуну ярвекхъ 
првяиаъ е яндачі сяужащниъ анурсмі же 
: ѣінві дірвгя осудъ на иестрвіку жиінхъ 
домві; не всхрітиіъ иреяяхсхвіі къ уси- 
іенію въ нерядкі схахья 17 бюджехннхъ 
яравніъ средсхвъ збщагв я* Иикеріи про* 
дввмьсхвеянаг* капнхма на 5.565,516 р, 
срвчнв похребннхъ инні на яіреиріяхія 
текущеі нрвдевмьсхмннві каннанін; вдвб- 
рніъ нредпвісженія миннсхерсхра хоргввдя 
• сввнві въ Пехербтргі въ 1915 г. 9-го 
неждунараднаго юнгресса ирикидн»! хи 
иіи.

ГЕТЕРБУРГЪ. Вніхазъ зъ Янміію ин 
нисхръ ннмхраяннхъ д ііъ  въ свврвввжде- 
ніи начальннка біижневвсхсчнагс вхдііа 
Нѳаядвва и дирекхора мнцеіяріи барена 
Шиііннга.

Къ мени на Немммъ судмтрвнхеіьнвиъ 
мввді будутъ вамнченн ивсхрвйкві яер 
вне р а  парвхвда Двбрввмьнаго фівта, пред- 
навначеннне дія дахьнѳввствчннхъ рейсввх. 
На судахъ будухъ усхаиемеин радіохеіе 
графиня сханціи.

С*вітъ миниехрввъ ирмнаіъ яеяріеміе> 
мынъ вневеннм іа педписью 36 чіеяѳвъ 
Думн іахвмдахеіьмѳ нредпоіоженіе вбъ 
ехяінѣ права мкодоуяраягеяіі пмессіон 
янхъ гврпнхъ іамдеіъ хребѳвахь ебяіа 
тѳіьяаг* вбиіна веиеіь, вхведенннхъ бни- 
шямъ масхеревнмъ и сеіьскянъ рібвтни 
камъ.

Севіхъ иинисхровъ, раіемхріяъ аам м  
дахеіьнм нредяомженіе 33 чіеиенъ Дуин 
ебъ уравненія сіужебянхъ яраяъ сіужа 
щяхъ въ учяхеіьскихъ инсхнхуѵахъ съ 
враванн сіужащнхъ въ среднихъ учебннхъ 
мведеяіяхъ, прявяаіъ, чхе миниохерстм 
финансояъ нвгі* бн явяхь на еебя равра> 
бвтву смхвіхсхвующаге ваммирмкха, нв 
на иннхъ всмяаяіяхъ.

Свіѣхъ мянисхрввъ, свгіасне съ вамю 
чѳніемъ прнанурскаго геяеряіъ-губернатвра, 
яостанввиіъ сдііахь есѣнъ відемстваяъ 
распвряженіе, чхвбн м  всѣхъ вмбще д«гв- 
вврахъ, мкіючаемнхъ яни съ часхяння 
ярѳднрннямахеіяни, неірѳнѣннв ввлючаіесь 
вбямхмьсхвв нмьмвахьея при нснохяеиін 
кавеинвгв иодряда въ предѣаяхъ врнанурсм 
ге гѳяерахъ-губернахврсхва нскіючяхеіьм 
трудвмъ русскихъ рабечнхъ; пѳсханввяіъ 
•брмввахь нрн нинисхерствѣ финансевъ есе 
бвѳ неждувѣдоясхвеянм сввіщаніѳ дія де 
таіьнагѳ рамнвхрінія иредпеіеженій ииии- 
схерсхва фвиансмъ вбъ учрежденіи яри 
ясихо-невреівгячѳсммъ инсхихухі въ Пе- 
хербургі ѳмнерннѳяхаіьм-вхяннчесвагѳ нн* 
схихуха дхя научнаг* мученія мярма < 
зхіяиін аімгохя на чеіевіческій ерга 
низнъ.

ВАЗАБЬ. Дія ярвдіжи ржн м  мгохми 
хѳіьнвй цѣвѣ въ 9-хн пвсхрадавшнхъ вхъ 
неур«ясая уѣідахъ ехпущене 1.712,750 р., 
Оіагедаіа чену ціна иа рвжь внше рубія 

а иудъ >«чхи нѳ седіимаіась.
ПЕТЕРБУРѵь. Севіщаніе Думн мсххнввнів 

ісснгм**ть| *вйѵ,ч н і  на каяитаіьннй ре- 
ионхъ и ^аврячѳсжаге дмрца.

мммс-

темебиіьней рохн, е шівввмніи Дена етъ 
хухвра Вяіача де устья Сѣвѳрнаге Денца і 
е веѳняо судовей яевянноетн.

ОДЕССА. Начммь сіушаяіѳнъ д іів  і 
25 кресхьянахъ сеіеяія Врадіеввн, Агань 
евскагв уівда, віъ квнхъ 15 вбвниянхся 
въ вверужсннвнъ сеяретив;еніи исххцін, а 
осхахьнне въ мдсхрѳкахеіьсхві. Д ііе мв- 
нивіе на почвѣ вндѣіенія вѣмхернхъ де 
мхоиѳвъ на вхруба.

МОСВВА. Аресховаяа шаіва, нмучяв- 
шая м  мдіожнниъ перѳввдамъ, раіеман- 
иігнъ м  станціи Щурѳм въ раінне горвда,
13,720 р. Въ чисіѣ ше«хн мдержаннвхъ 
хріе бнвшнхъ мчхввнхъ чяновняка.

ЯЛТА, Обѳръ прмурвръ сянсда внѣхаіъ 
въ Пехербургъ.

ТИФЛИСЪ. Въ мресхнестяхъ Шушя н і 
схмькнии вііруженннни вграбіенъ оини 

27Г6 *Іеі< Задержаиы хрее.
ОДЕССА. Сввѣщаніѳ ярн бяржевсяъ ве 

нитехѣ усханевиіе егрвннне ри нірн  убнх 
яѳвъ ехъ закрнхія Дарданѳяяъ. Наибвіѣе 
иестрідагя парехвдсхм, эмнерхъ, инпертъ 
и мведн, ебрабахнвакщіе снрье. Рѳаіиее- 
вахь круяннѳ мнасн верка будетъ хрудно 
еъ яиду нвняженія цѣнъ.

СЫЗРАНЬ. Ввиихехвмъ хрудовей неиещн 
рввданѳ несхрадавшинъ етъ яеурежая на 
вбсѣмгненіе 90,000 пудевъ ншеияцн на
уѣзді.

ГАРШАРА, Д ѣло Р оэикери , Защит 
някъ Реиияера Бебрищевъ. Пушвииъ въ гре- 
дехжавшейся ц і ін і  день рѣчи еиревергаехъ 
аргунѳЕтн ебзннѳнія и прмнаехъ Рвуигѳ* 
ра нгвинввнннъ. Рвникѳръ, не ѳге ииінію, 
врагъ самвиу себі, мрхя діхе рисевмю.
Првдеіженіе річи 20 аиріяя.

Кесчаотнмб случай оъ авісторомъ.
РИГА. Авіахврша Гажанчивгва упма оъ 

аипарахвмъ всзѣдсхвіе брешснией ивъ сре 
ды дарввнхъ врнхехеб ради евсрства пики, 
оемвшеі въ ирвнеііѳръ. Аннарахъ ^мбитъ 
идребевгв; авіахарша имучні» вбщѳв св* 
хрясеніе, не«мснве дія живни.

Забастгвки  рабочкхъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ тѳченіѳ дня (19-го аі- 

ріхя) басхввио въ Пехербургі 29 фабривъ 
и мведевз, иа мхврнхъ работаехъ всеге 
5924. На уіицехъ нимкяхъ дамвнстрацій 
не бнхе. Рабечіе баствмвшіе вчера, при- 
схупиги зъ раіохіи%.

МОСВВА, Въ свх8н съ хеногимн себн< 
тіямн ия мхененскѳнъ заведі вабѳстевѵи 
рябѳчіе.

УРМІЯ. Русскій кснсугъ кониднровиъ 
чѳревъ ністиаге губѳрмтѳря иерсндскаг* 
жандарна въ хурецмну кайиакану въ Ушнуі 
оъ предіеженігиъ ярехустнть нвъ Вурднста* 
на пшеницу дія Урміи, чхвбн нридти на 
иѳнещь гоюдающеиу насѳіенію.

БЕРЛИНЪ. Равнннъ чисяѳнъ геіесѳѳъ 
•твімено врѳдмженіе еѳцімясхввъ • вве- 
дѳніа двуххѣхнягѳ сром сіужбк въ кам- 
іеріи и архниерін и еднегвдичнаге яъ пѣ- 
хѳхі.

БМГРАДЪ. Охкрніась нввая сессія 
скушцннн. Вандидахвнъ въ иредгѣдахеін 
н и н м в тъ  Пашича. Шсхрвеніе скунщннн 
нриниритеіьнм, хѳтя диссгдентн и радива- 
хн заняхи крайнія і із н я  ніста. Есть вс- 
нѳваніе нредпмагать, чт« »ии м ідутъ въ 
свсхівъ ргдявиьнагв віуба.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Въ Дпрданехіахъ 
18-г* апрѣія м з д м  вечервьъ дежуринй 
иарімй ватеръ съ двінадцахь» нижиимм 
чинани, «сн&хривая фірвахеркые баванн, 
нахвиухся на нину и захінуяъ. Спасся 
•динъ. Иіъ Сннрнн сіѳбщѳатъ, будхв »Те- 
хасъ>, согхасм мвманіяиъ ссасшнхся 
ваинтана и махрвсмъ, вмрмнъ не ниией, 
а гранахей, пущеннвй съ батарен мсхѣ 
нредупрежденія хеіѳсхнмя хнсхрѣіамн, м - 
павшей въ котмьме ѳтдѣіеніе. Мѣстння 
ыасхи, прмнавая фавхъ стрѣпбн грам- 
тамн, охгицаюхъ нвяадавіе, насхаивая, чтв „
парвхѳдъ нахкнухся на мкну. Рабѳтн м  П Е Т Е РБУ РГЪ , Ж інистръ торгов іі 
мдняхін нинъ яъ Дарданеіахъ »мнч*ия?и ороиышдеввости Тимашевъ при 
черезъ хрн дня. Пврта въ бхвіхахъ дер-»пріемѣ депутац іі отъ донскихъ при-

мучаѣ ®0®в іЕаечіЕОБъ свазадъ: ,П равительствомсхи, внввь вакрнть нрвхвдъ. г -  *
ЛЬВОБЪ. Місхннй муннципаяихехъ бевувдовно разрѣш итъ, в ъ  сдучаѣ 

явяхъ ирвхестъ ирвхявъ учрежденія вдѣавовбуж денія ход ітавства, всероссіі- 
увраннсвагѳ уннвероитеха. [скій  съѣздъ приказчивовъ, П рави-

БЕРЛИНЪ. Гандеіьсхагъ іеіѳгр*фнрвэаіъ’тельство Съ вани и противъ проекті
Государственнаго С оіѣта объ у в е іи

а р і і в і в в І І  І і і і і і і
вѳирѳсі. Чешсвій няціемінетъ Кіѳфачъ 
увазнзаѳтъ на бурю ярѳхестввъ м  Баі- 
ванахъ вмідстаіе сѳбнтій въ Хорватін. 
Венгерсвая деіегація приняіа яремеиный 
бюджеть. Десу ввяіъ ѳбратне нрбдіожѳніѳ 
о инріженіи нѳдѳвірія ввеянѳму нинясіру.

ЛОНДОЕЪ. Сяідственная вѳниесія педъ 
нредсідатеяьохмнъ іерда Мерсеі въ нри- 
сухсхвіи генераіъ губѳрнатвоа Руфусъ Ай- 
вевсъ и 60 адмватѳвъ, нрѳдсхівлхющихъ 
частнме ннхересн, начала равеіідіваиіѳ е 
гнбеяя сТятаним».

РИМЪ. Паіаха нристуниіа въ вбсужде- 
иію ирмвта яабнратѳіьмй рефврмн, пред- 
усматрявающаге всевбщее мбиратеіьме 
ираве, увеяичимющее чисіѳ мбнратеіей 
дѳ мсьнн мншвѳнъ нм ііом въ .

КОРФУ. Инператоръ Ьніьгеіьнъ прн- 
няяъ въ аудіенціи Вѳяивеівса.

ТРИПОЛИ. Дирижхбіи «Парсевиь Втѳ 
р»й> и сПарсевиь Третій», іе п я  надъ не- 
нріятеіьевнни іагерямн, бросиін первнй в* 
Авнвін 30 бонбъ, втѳрей въ Суанн н Бе 
нандені 12 бѳнбъ, иричннивъ турвамъ 
бвяыпія пстѳрн, и иесхѣ трехчасѳхого м іе - 
та вѳвврахнхнсь въ Рніь, Пе свідініямъ ивъ 
Триноги, турги м іучиіи  череѳъ хуниссвую 
граннцу аірѳманъ гермінсваге нрѳнсхѳжде- 
нія.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Преднехн, н*йден 
нне въ Леннѳсвянхъ водахъ, д м и н ваю п  
серьѳвную амрію ятиьянсваге брѳненѳгца 
«Вареве» въ нерестрііві съ дірданеиьсви 
ни фіртанн. Нівденн фуражви, спасатеіі' 
нне вругн н судѳвня вннги.. На ввврзав- 
шеися «чера въ Дарданеяяахъ вагѳрѣ на 
хедніись 4 «фицера.

БѢЛГРАДЪ. Прѳдетавнтеяенъ сербсвѳй 
аваденін на съіідѣ нредставнтехей ехавян- 
свмхъ авсденіі иаукъ въ Зехѳрбургѣ нав- 
иаченъ профессоръ унивѳренхеха Бѣінчъ.

БРЮССЕЛЬ, Въ оаіахѣ денухахввъ со- 
ціаянсхъ всхуннхъ въ драку съ правннъ 
вмѣдсхвіе есвѳрбіѳнія влернваяа сеціаів 
стѳнъ. Превнденту прншіесь на нмчаса іа  
врнхь засѣданіе.

ЛОНДОНЪ. Пв сяідіяіянъ «Реіхера» 
гречесвѳе правнтедьехве ходатайстиуѳхъ нѳ- 
редъ держамми-пѳвреіитеяьннцамя объ м- 
вѳіежденін аресммнннхъ ірятсвихъ дѳпу- 
тахѳвъ. Греція мрицаетъ ностунѳвъ врн- 
хянъ н пнтается угѳмрнть яхъ вѳвдер- 
жаться ѳтъ исснхви денутатѳвъ въ Афн- 
нн. Во всяноиъ схучаѣ врнтяне не нѳгухъ 
бнть дѳяущеин въ іфинсвую нахату, нбѳ 
мбраян нѳ нврнакн грѳчмкагв мбирахеіь- 
нагѳ прака.

Пиаха мрдмъ. Квгсѳрвахіръ Ныотѳнъ 
нѳ мводу заврнтія Дарданеіхъ умзнвахъ 
на іѳиввсть Аветріи, добявшейся сѳгхасіх 
Игаііи не перенѳсить ввйяу въ Адріатнву 
н Сиѳннвсвій винвъ, енрашямлъ, мчему 
Ангхія и другія нѳйхраіьння державн не 
дѳбиіись мдѳіннхъ уступѳвъ. Нмбернхѳхьнъ 
нригігшаѳхъ нравнтѳіьсхяв Итиіи дать вавѣ- 
ренія, чтѳ тѳатръ вейнм будетъ ѳграянченъ. 
Мѳрхей сдіхахъ діяннм равъясиѳніе, въ 
ввюрвнъ, ѳспарнвахъ, будтв, Итахія диа та- 
вм  МЕѣреніе Авсхрін. Мѳріей нахвднтъ, 
что «нгкійсвеѳ иравятехьотм исноінніѳ 
деігъ нейхрахьнѳй держави Турція ямѣіа 
яряво нрямть всѣ мірн дхя свеей ващн 
тн, нѳ бніа віязана ѳднам еставить ирв' 
і н н  вткрыхнмн нейтриьмй тергвыѣ, м  
искгюченіенъ крайнеі Ееѳбхединвстн мврн 
тія въ интересахъ беіѳпаснвстн Турція. Эхе 
неѳбхгдннесхь ѳбязнваехъ Турцію яе зхе- 
умтребяять втянъ нрннципенъ въ сіучаі 
вѳінн съ другими дѳржавами.

іечернія телеграммы.
От% собст вен надо к о р р вс п о н д ен т а ).

Депутація привазчиковъ у 
В. И. Тинашева.

ченіи рабочаго дня*.

Еше о подпояі.* МясоѣдовЬ.

биржевену ммяіеіу въ Петербургъ, чі« 
гѳіовъ 24-гѳ ихн 30-гѳ яиріяя нряеіунить 
въ нереговѳрамъ втнѳеягеіьнѳ вахрудненіі, 
сизанннхъ съ мвритіемъ Дарданеххъ, есгн 
віѳгѳ мжехаютъ сбі стѳрснн ‘ "

ТЕГЕРАНЪ. Ояубімммнъ іе к с »  еіра-1 Военныб ішнистръ С ухом и нові
щѳнія ярннца-регента къ вабннету, нредни-|въ засѣдан іі кониссіи государствен 
снвающш ввгнсжм см ріе нрисіупнхь въ ■ нод обороіы в іавихъ , что подпоіков-

Мясоѣдовъ «югошъ штабѣв&шсь кбіядствіе ш у м ш  твѳрхін віа-І "
сти въ іѳіыпинсіві прѳвинцій. Регентъ на~’ Д, я _ мвлкихъ порученій, Зю употреб
діетея, чтв нредвнбврныя раіетн мчяутея • іен ій  не бьно
дѳ егѳ втъівда въ Еврѳпу. Гяавннй руво- ‘
воднтехь д?невратічссмй партін Гусейнъ-
Вухнханъ-Намбъ, чтібн мбіжать ареета н | 1 9  апрѣда въ  Петербургѣ басто
внвнхвн, спішно вніхаіъ  8% граицу. в м о  въ  связи съ  л е н ск и и  событіямі

В®НА. Аястрійсвая деіегащя. В ѳж дьио п о  пайпчит-
мноерваіерівъ нахатн внязь Шварценбергъ Р
еѳчувеіиннѳ втоввахм • рагвніін аветре- Затонувшій пароХРДЪ.
руссгихъ отмшеній, срхнннвъ т«нъ іа- т  тт „ .
хвхенія Сазвнѳм ѳтнмиехьго Ихм?н и^ Т о м с к ъ , На Оби затонудъ гаро-
Авотрѳ-Венгріи съ івммъ віявхенія Бѳрх-[ходъ „В ій ск ъ “ . Пассажвры и коман-
тѳхьда. Річь Сівенвва м м в и а , чтѳ нежду'д» парохода спасены ,но дробыди 1 6
Рвсеіѳі и Ихаііеі сущѳствуехъ дружба и* часовъ на льдинѣ.
царнтк едннедуппе охнвсикѳхьнв Бахванъ',]
нанрехніъ въ вхнешеніяхъ Рвссін въ Ав '

Забастовии въ Петербургѣ.

мкрнхіе Дірданеіхъ прнчиняетъ ежеднез< 
ннѳ убнтхи въ четмрхь няиіеиа, и ебра- 
тмась въ минястѳротм ннеотраиннхъ дѣіъ 
еъ ирѳсьбій хребозіть вѳзміщеніѳ убнт 
в*въ Ихаііеі н Турціей. Сѣверѳ гернансвій 
Ліебдъ ебъяихехъ, чт« піріхедъ «ПІіев- 
вигъ», совѳршающій увесеінтѳіьную пѳ- 
іадку а« Казкнемну мбережью, мбереп 
другѳй иухь въ виду сѳниіній, ѳетанется-ін 
прѳходъ Дардаиеххъ свѳбоднннъ.

РИМЪ Агеитствѳ «Стефіниэ опрмер- 
гхетъ хурецме совбщеніѳ ѳ гнбехи брѳне- 
иѳсца сРеунбертѳ». Брѳненѳсецъ неврѳдимъ 
и нахѳдится въ трииоіиіансвихъ зѳдахъ.

Гмударственнне двхѳды Итахін, пѳсту- 
пившіе съ 1 іюхя 1911 г. нѳ 30 ащ ѣія 
1912 г. прѳвншаюхъ на 62 ннхііѳна іиръ. 
Пѳступіенія м  тѳтх-же періѳдъ въ пред- 
шеетвующій гвдъ.

ОПОРТО. На ткацвей фабривѣ, рабечіе 
вѳторѳй баетуютъ, вмрвахнсь двѣ бѳнбн, 
ирнчінившія невначиіехьння поірежденія.

Герротіші |ма,
д а с ѣ д а н іе  20 ео а п р ѣ л я ,

Зам ѣчвн іе  М арвову г  ну .
Прсіеідатеіьствуеіъ Рѳдмнвѳ, діяающій 

мѣдующее ваяваеніе: Гвсіода чяеин Дунн. 
Въ вечерненъ васіданіи, въ среду 18 ан 
р іія , чхенъ Дуни Марвовъ 2-й пѳмѳхяяъ 
оебі чревзнчайно різвія внраженія въ ц і- 
іяхъ харавтеристнвн инъ ссстѳявшихея 
междупархаментсвнхъ вивімвъ і  п ц ъ , 
сихъ сосіаияющнхъ (Пуршвевичъ съ иѣ- 
сіа: и енъ бнхъ прав*!) Гхубѳм еожахѣю, 
чтѳ ва мднявшииея шунѳмъ и иеудевіе- 
хворихеіьмстію авусінчеевихъ умовій м - 
іа  я не имѣіъ вммвжнѳсхн вшгвнухь іъ  
сиысхъ сдѣіанннхъ чіеноиъ Думн Ыарко- 
внмъ 2-нъ ваяменій. Но евнаввмнвшнсь 
м  стеиегракіі съ свазінными инъ вхвва-. 
мн, я пріщехъ въ мвіючѳнію, чтв підѳб- 
ныя знраженія съ атой внсвввй ввфедрн и 
нѳ адресу внсѳхоувіжаеинхъ нѳчтен- 
ннхъ хицъ, нѳоітизшихъ нішу ст«- 
аицу нрвдстаияются еввершеинѳ нѳ- 
дѳнустнннни (гмма въ ценірі и сіѣві: 
іравніьиіі) Еадѳ пѳинить, чтѳ ім іт и ш іе  
наеъ нностраннне гвсіи, ирннадіежащіе въ 
внсѳммсіаиеияннъ гіубѳмумжаеиынъ 
ѳбцееівеинннъ и пѳіиінчесвииъ дѣі- 
техяиъ дружествениѳй намъ странн, бн- 
іи  віѣсті еъ тімъ гвстхми Гѳсударя 
Инпераіѳра, Гмударстиенноі Дунн и Сѳвѣ- 
ха н ясегв руссвагв ѳбщѳстіа, вііѳрое еъ 
гхубѳвииъ свчувсівіенъ отнесхоеь въ нинъ, 
вная, чт« внеѳвая цѣхь нхъ мсвѣщенія 
нгсъ пмитнеи іе  нремідѳвиа, а иніха въ 
виду исвхючиімьную ціхь завріпхенія вто- 
гѳ сѳчувсівія и унрочеяія вііииннхъ сни- 
мтій нежду ѳбѣінн націями (гѳхѳеа въ 
центрі и ехѣва: Правиіьш! Брмв!). Пѳдѳб- 
ння ріввія внраженія, вавъ уяѳтребхеияня 
чхеиіиъ Дунн Мармвниъ 2-нъ, съ ніей 
хѳчви зрѣиія нарушаютъ осмвы русевагѳ 
гѳоіепріииспа и хетя и сѳехавхяюіъ хяч- 
м е  ннініе и десіеяніе чхена Дуин, ихъ
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смзишагѳ, н» нѳгуіъ бнть всетавн 
небаагмріятяв гсіохмм ян вавъ нні-
ніѳ Дуиы, нереагирввавшей въ лнці 
ея іредсѣдатеія на він внрѳженіі. Въ 
ввду мхѳженнагѳ, гссяеда, иѳвівряю, 
чтв ваіегвричесви ірѳіестую нрѳтивъ м  
дѳбншхъ внражеиій н считаю ихъ сввер- 
шеннѳ неунісіннмн пѳ адресу внсемум- 
жаеннхъ всіми нани (Пуришвѳвичъ съ нѣ- 
сіа: не всѣни, нё всѣив!) и пѳчиіаеннхъ 
гостей. Счиіаю иеоіхѳдинынъ ѳіраіиіь
вннианіе чхена Дуин Марвѳва 2 ге на ие- 
дѳпусхяиѳсть уивтребіеннвхъ имъ внраже- 
ній ш ѳбъявхяю ену вінічаяіе (рувѳнхесва- 
нія центра и схѣві).

С п ѣ та  [и я я істер с тв а  н а р о ів аго  
просвѣщ енія.

Продехжаюіся общія нренія нѳ сміті 
ннниеіерсім нарѳднагѳ ирѳсвѣщенія.

Р о д и ч в в г  ѳсіанамнваетм на егранк- 
ченіахъ въ ѳтношенін евреевъ и въ ча- 
сім сіи  на цирвухярѣ е распрѳетраненін 
ироценхнѳй нѳрмн на евреевывоіернмъ. 
Оімічін, чю нмитива ѳграничмій осні- 
внваетсн на прнзнаиіи, чіс руоемму варі- 
ду не иѳдъ сиху мнвурнреваіь съ еврм-

стрѳ-Венгрін намѣченн лншь мневння чер 
ін  въ свхраиенію ннрннхъ оіношеній 
Шварценбергъ жеіаетх и надѣется, чіе сбіи-
жеиіе Итааін съ Рмеіей исмужиіъ у вр ін іе - |о б н в н о в еяп го , 10 мая, дяя 
яію тр»йсівеинаг« сеюва; 
мновъ бмв»невѳй мхиіивн,
Рѳсеіей и Аветрѳ-Венгріен, 
вневавнваетъ нѳжманіе, чіѳбн ебхнжміе 
Рѳсеги и Австрѳ-Веигріи сосмяімь ненѳ- 
средсівернѳ, а ѳінюдь не ирн участіи 
трѳтьей держаин. Сѳзданіе дебрнхъ оінѳ-

{ іП е т е р б . Т ел егр . А ге н т с т в а »)

П Я Т И Ш РС К Ъ .Ж еяѣ*новодскій  ку 
рор іъ  о івроется вяіью  диямн ранѣе 

бевплят-
чіѳ в«смтс*4гн н х ъ  бодьннхъ, во л ы у ю щ ях ся  дьгот- 
наніченннхъ 

Шварценбѳргъ

шѳніи въ Рвссів не дмжнв бніь схід-[задохлмсь отъ днма

ннмъ дѣченіемъ.

Пожаръ въ монастырѣ.
Н И Ж Н ІИ . Въ ард&товсвомъ ж т -  

свомъ м онасінрѣ въ  общѳжмтія вро- 
яю ш едъ вожаръ. Ч етн ре монахянм 

і задохдясь о іъ  днма. Прнчмва неяв> 
вѣстна.

Сеединѳаніе васідаь, дуисжихъ 
сій сеіьсм-хвв®йс5веннѳй варвднеит
ібраввмнію внсвмимь м  ; ™ РиДлені{ 
сввіэу мвсмвсвагь сеіьввв-хевйь., 
инстиіуіа права мвмдиіь въ ученні 
нени нагистра и дѳвтвра.

Комнссія м  судебннмъ рефѳрмімъ ири- 
нніа ммнѳпрвевіъ ѳбъ мніненіи дѣй- 
ствующихъ завенввъ ѳ говудармвеннѳй м- 
нѣні пуіенъ шиіѳніжа, значхтехьнѳ усихи- 
вающій навазуемсть 8а измѣну и расши- 
пяющій поиятіе шиівнв*а; ш р а ім и а  м- 
жіііпрвв*тъ о ірея«е**мвнш йвц»!і% «ѳн- 
сваго мха нрам нрнсяжннми повіреи- 
иыми- іюджетн«* « “ «і*  ирнняла іам м - 
прѳевтъ • еИ>,“ Рт н 1 * 3 *ря«врійсваг*

сівіемъ сѣіи согхашеній, • вѳтврсй гом-г 
риіѳсь въ річи Берхівгьда. Гѳвѳря ѳ м - |  
мжѳнін ділъ въ Хѳрваііи, Шварценбергъ | ПАРИЖЪ, Смнчахси внявь Геѳргій Мав> 
умнинаеіъ ѳ ненѳрандумі хѳрнітсввй нар- \ еиннііаневичъ Рѳнамисвій герцѳгъ Лѳйхіен- 
тіи ирава оімсиіеіьнв тріахнвма, не ѳдѳб-[бергсвій.
рнеіъ іребвванін имнѳй гмударсівеннѳсіи; ЛОНДОНЪ. Еахата ѳбшинъ. Въ нисьиен 
дхя юг»>охавянъ, нѳ нѳхагаеіъ, чю менѳ*(ивмъ вівѣтѣ на ванрѳсъ Грей говоритъ, что 
рандунъ все-іави завхючаеіъ нівмврнс ’ иссіі ваявхеиін Турціи ѳбъ оіврнтін Дар- 
сираведіивыя жехаиія, на вѳтѳрня ивмі- ’ даиміъ нравиімьстванъ ѳбіихъ мюющихъ 
дсвиъ втвітъ съ увианіенъ на мрвииу ■ сіврѳнъ сѳебщенн фавтн ціфръ и убняивъ, 
бумаги. Неисиохненіѳ сираверивнхъ іребв- ] мнесенинхъ бриіангвииъ судвхѳдсіммъ. 
ваній хѳрвамвъ хишь иѳддержпаеи иехи-ІВнсвазнван сѳжиініе иѳ пѳввду причииен- 
вѳсербсвую прѳпаганду. Все гнтавщее вехи-|ннхъ нейтрахьнѳй іѳргввяі убнтвовъ, Грей 

«серісвую прѳпаганду впаснѳ не тм ьм  нмагаетъ, чіѳ отврытіе внѳвь првхимвъ 
^виуіренией иѳіиіиіи, ибѳ сѳотамяеіъ ] мидітеіьсівуеть ѳ ииинаиіи въ ивтересанъ 

•^шую впаснвогь въ смнмі пѳмга-! нейтраяьннхъ державъ.
* '■ на віаінв ^иѳ иа Баяванахъ. Кра-| Иннціатѳры сіѳра ивжерівѳв&иій въ 

ваііи "1** иаиадміъ на пѳлитиву Іѳр-,нѳаыу пѳсірадавшихъ и ъ  неурожая 
абсм ю тмі ®Ра$8Р®в® р іам  муждяетъ-въ Рѳооіи вниустияи возвваніе, 
Маоіривъ г.ьХ°Р, ‘тіи* Чешввій рѳа^изтъ І зрншашающее къ мжерів«ваніямъ въ 
теяьетва въ -епи*8иція нравн-; польву бѣдствующаг* наеехенія. Орат«рр

імьб
иаржъ

иресіупмй н«хи1еиіи ^•РВІТ И̂ явхнеісніввззванія увинваюіъ, чт« втянъ ангяича-
 н м  бахвансвая и2?* ИРИ В*®*Р0И рмун-^не хучше всего домжутъ нмреннюю дѳбрѳ-

ѵчиінша в і Одесст, вбъ вюусві оредствъіокій ГАм._ |* а  ненмнежиа. Чеш-; жехатеіьнѳсіь въ руссмму нарвду.
дія рефѳр«*р**м ^ и с**еРжвнм дарнѳсіь всіхъ сх»і[МНваетъ на сѳяи-5 БЕРЛИНЪ. Пѳ газеиммъ сміщеніяиъ

въ хѳрмісввмъ германсвая сЛемитк-яинія» заимнеіъ, чіѳ

ми, Редичмъ считаетъ іахую инсіь не- 
сираведхимй и ѳсвербиіехьнѳй дхн руесмгѳ 
нарѳда. Дума, заванчимя еми пвяиѳиѳтія, 
дѳхжна-бн свш ть, что дѳмхьнѳ иенавиеін 
и націмааьной враждн, и пѳіреіввать ѳдн- 
иаммгѳ ирам на ѳірамваніе зсѣхъ на 
цівниьнѳсіей н сомѳвій.

Д о к л а д ч т ъ  К а п у с т и т ,  ревюиируи 
нреиія, ѳіращаехъ внинаніе иравитмьства 
на увианін, м іорня быіи въ рѣчахъ раі 
анчннхъ врамрввъ.на нвудівавтвериімьмсіь 
поманѳвви дѣаа нрѳраго прѳміщмія въ 
рихичннхъ містнѳеіяхъ и иа иеудввхеім 
рніехьнм свстмніе нівмѳрнхъ «тдіяьинхъ 
учебннхъ ваведеній. Дѳмадчивъ гаямяетг, 
чтѳ нинисіервіву иужна внѳргія, мбвта і 
стремаеніе въ мирнѳй діяіеаьмсін. Дв' 
вольнѳ ввеваіь съ дѣіьми, дѳвмьно вм - 
вать съ учнтмяин. Пѳра-бн «бъедннеиноиу 
гтразиіеяьеіяу расиредіхиіь правиаьнѳ аі- 
рибуш масіи: пусіь иечъ буртъ въ ру 
вахъ вѳеннагѳ иннисіра, иусть вісн  прам- 
судія Іудутъ въ рувахъ нинистра юеіиція 
зъ румхъ-же иинісіра иарѳдиаг» нрмвіщѳ- 
нія нусть будехъ хехьво заввиъ н хюбввь въ 
ивярмтающаму пввмѣнію“(руввндесванія въ 
цеэтрѣ).

Пв мвтнммъ гмесѳванія внскавнваюхея: 
Ан д реевъ , иѳддержнзая иѳжеханіе ѳ с м  
рійшемъ уетрействі въ Ярѳмавсмй гу- 
берніи и другихъ иістахъ, гді сиаьнѳ раз- 
витъ віхожій ирімнсмъ, іехничесвихъ и 
сехьсмхмяйствшннхъ швмъ; А н д р е й -  
ч у к ъ , мддѳржнвающій нвжманіе • св*рій 
шемъвіврніів учпеіьсм й семінаріи въ 
Ж иімірі; о т е ц ъ  Б а р а н о в и ч ъ , ѳтъ яие- 
нк вресіьисвихъ дііей и ихъ рвдлімей и 
учияеаей хѳдаіайстзующій в приняііи мже 
ханія о смрійшей раірабвтні вѳврѳса ѳбъ 
уивряедченін руссмг» ир&вонисанія ипредъ- 
яменіи ииннм&аынхъ требѳв&ній въ рус- 
свему прамписаиію хишь въ см івіісівіи  
съ виниетерсвимк нравихаии 1907 г. «бъ 
пспшаиіяхъ въ н&рвднвй швояі.

При ебоужденіи сиѣін м  нѳиер&мъ еѳ 
п&р&графу иа содержаиіе містинхъ учреж 
деній Т ы ч и н и н ъ  и  о т е ц ъ  Ю р а ш к е - 
в и ч ъ  ввзражаюіъ нрвіивъ высваминнхъ 
въ пршхвіъ засѣданін вбзиненій всендзомъ 
Мацеевнчемъ по адресу днревіѳровъ н нн- 
сневторѳвъ иарединхъ учмищъ въ^З&пад- 
номъ враѣ.

К сен дзъ  М а ц ееви ч ъ  псдівѳрждаеіъ 
смн ирежнія заяигнія.

Ч хеи д зе  дов&внвмтъ безусаввную не- 
вбхѳдимѳсхь учрежденія. уииверсвтета на 
Кахмві и нредіагаетъ миинору, емн нрави- 
іеаьстм дійстзніеаьн» иредпмагаехъ даіь 
вивазсмму насехенію вмісто яоремъ уии- 
версвтетъ н вмісіѳ гврѳдѳвнхъ— прѳфеосі- 
р«въ, МЯВНІЬ «бъ вммъ съ думсмй трибунн.

Дахѣѳ но «ідіаьныиъ нѳмерамъ внсту- 
п&юіъ Карявниъ, Ушавѳвъ, Буяап, Дзю 
биисвій, Махмудмъ и В»р»имвъ.
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ЦСміта принииаеіся і« «ідідьиннъ ну- 
мерамъ въ цгфрахъ, нсчнсіенныхъ бюд- 
жетнѳй ввииесіей, съ двумя паирівкани 
Кввиевемг», увмнчивающиии на единъ 
миахіенъ вредитъ на содерж&ніе н»ч&аьннхъ 
нарадннхъ учиаищъ и н& другія мірн 
свдійетвія нач»іьнвиу »бр»8М»нію и 
иа дв» мнааівн» вредвіъ н» ноноіневіе 
шмаьисстр»итеаьн«г« фмд» нмгні Петр» 
Веавмгв. Принимаются иѳжмаиія н фвриу- 
ін  Віюжѳі», Вм«дииерм», Шидв, Фавор- 
свягв, сибирсмй группн, Пѳстнимва, Ты- 
чиннна, Смрвхвдея», Діюбиисвагв и Куіь- 
ие, Фвриухн отц Біраиівич», Андреева и 
Андрѳйчув» втивнеин. Р»зеи»трѣніе снітн 
миннстерства н»рѳди»гв пресвѣщенія вамн- 
чеиѳ.

Беіъ преній ириинмается сиіта каицехя 
ріи иннистр» нуіей.

Г е р ц е н в и ц ъ  д<ві»днв»етъ сиііу  р»ехѳ- 
дввъ уиразіенія ввдннхъ путей и швсгей- 
ннх% дірогъ, исчнвіеиную відвмсіввмъ въ 
3447862 р. и с«вр»щенную ввинссіей н» 
465956 р.

С. ПЕТЕРБУРГШЯ БИРЖА,
20 апрѣля.

Съ государствонными фсндами уотой 
чиво; оъ частныии м ипотечными лучше; 
оъ днвидеидиыми вначаяѣ уотоічиво, 
къ хонцу тише; въ опрооѣ банкирскія; 
выигрышныо въ продложеніи.
Ч«в* ма Дояховъ отвр. рмвва 

» Б«р«вл. ».
„ Дарвж» „

4 щрощ. Гооухарот. р*вта 18М г  
б врощ. ш . заонъ 1906 г. I шшш.
6 вров. • .  1908 ?. Ш ваш .
4V* вроц* Ро««..  1906 ».
4 вров. в ву т .. 19М0г.<
ІЩарощ, Р о м ..  1909,г. 
б врощ. вахя. я. Г м  Д м р.
5 м н . В. 

мров. ввкя. К н « п я п ш «
Оомн. В.

4 крощ. 1 ВМ. ВНВГВ. ». 1Ш  »
5 ирощ. П .  .  .  Ш  ѵ
6 «роц. Ш Дворявок. .
4‘/« кроц. вак. я. Гоо. Двор. 8ом. з ,
4V* вров. Ряв.*7р. ж. Д.
4ѵ, вроц. обя. СПБ. Горед 
5 Кродвт. Общ.
54/» вров. вави. яввтві Вооо р.»

Тавр. З ш  В.
‘/» вроц, вавя. хввтн Шшжтт 
8«н. В.

4*/і врощ. вавя, яявяіс Доввво 
* т  Шт, В.

4і/і проц. 8ВВХ. ЛВОТН КІбВОВ.
Зем. Б.

5і/а проц. завл. лиоты Мооков.
Зем. Б.

4*/, вроц. вакл. лввтн Нвж. Са- 
нар. В«м. В.

4і/. проц. 8ак. явотн Полтав.
Зем. Б.

4і/, проц. зак. яиетн Тульок.
Зен. Б.
4*7» проц. вакл. лвоты Харков- 

. ох. Зем. Б.
4V* проц. мхл. лвоты Хероов.

гем. Б- 
Каввазъ в Мерхурій 
Самолотъ*

Авц. Отрах. Общ. Роосія 
Мооковсво-Камновой ж.> д.
Мссв -Ківво-Вороиеж. ж. д. 
Моов-Внндаво Рыбнн. ж- д 
Ростовско-Владикав, ж. д.
Юго Воеточной ж. д.
Азовово-Донок. Комм. б. 
Волжско-Камсх. Комм* б.
Русск. длн внѣшм. торг. б. 
Русов.-А8іатскаго б.
Русов. Торг.-Промшпл. бл.
Свбврскаго Торг. б. .
СПВ. Междуиародн. б.

* Учетно-ссудн, б 
Бакнмсв. Неф Общ.
Каоіійоваго Т-»а 

. Манташевъ 
Пан. бр. Нобль Т-ва 
Авцін .
Акц. Брянок .  рвльс. 8(5 к.

.  Гартмаиъ.

.  Ннкополь МаріунояьсЕ, общ 

. Прнвнлег. нимивльокія

. Путнловск. *ав.

.  Сормовсх. .
» Таганрогок. мвталл. Общ- 
. Фвннксъ зав.
. РоссШск. золотонромншя.

по дѣіу мдпмк. Мхсіідм». Гучмвъ, какъ что 8акоян въ Россін цо-нстянѣ р&і
рабвтнваю тся медленно. Утѣшені 

” пл'"1"’п “  л. .  только въ  томъ# ЧІ0 разрабатнваютс

8В

?4,
4$
87
91
104*Л 
105 
10Сі/« 
!«»/• 
ІОСѴі

98*/«

»»•/.
«52

ШЫ’1*
326
88і/,
#4«/,

89Ѵі
85е/*

85»/«

84»/*

86»/, 

88 

85’/. 

85*/.

8Г*/8

85»/* 
288 
460
704 
567»/* 
9Ѳ5 
18іѴі_ 
277*/» 
264 
567*/» 
926 
382 
286 
345 

№
514 
509 
688 

1665 
336 

10900 
540 
183 
304 
242 
2431/* 
159 
155 
224 
285 
202

З іо с д Ы ш  вочиа.
Н о н ы я ©иаржіи.

В% нредс«б«рнѳе мвіщаніе п«стуиндъ 
двкхадъ кіеммг* иитр«пваиі» Фаавіан» 
объ «ткритіі ціавг* ряд» новнхъ емрхіх 
м хъ  въ Еірѳпейсмй,і»хъ х въ Азіатсмй Рѳс 
сін. Д«віадъ меі&вхѳнъ на всмвавіи имта 
нѳиенія синеда и предссборнагв сввіщанія. 

П роцѳятная норна дяя евреекъ 
Министерств* нарсднаг* ирісвіщевія. 

вавъ нередаехъ «Р. Сх.», иаиірено ирниі 
нить ѳграииченіе и усіаиовить нрвцентную 
норму въ жевсмхъ гимн&віяхъ. Міннстръ 
Кассѳ нрѳевтируетъ нрѳвесіи н*в«е и«х«же- 
ніе уже съ н*чма будущаго г«д». Основа 
иіеиъ дхя нр«екіа нмаужиа* м сіам м еніь  
с«вііа ииниехрівъ, пвручнвшагѳ миннетру 
нарѳднагѳ нрісвіщенія спѳціиьнѳ ріврабѳ- 
іа іь  ѳхѳтъ мпрвсъ, а мтѣиъ мйіи  въ со- 
в ііъ  иинисірввъ еъ раірібѳт&ннннъ уже 
Ц М И ІИ ,

Миннстръ К»ссв, и«вндіиояу, учеіъ м  
східнюю иѳреніну въ сосіаві рув«в«двіе 
хей відвмств» учрежденій Иииератрицн 
Маріи. Нввнй гаавнауправіяющій хн. Ли 
вевъ, нш дящ ійм въ груииі иравнхъ Г«с, 
С«вііа, м въ  иередаюіъ, явнюя сюр«ннн- 
мнъ нріевіируемй мѣры.
Д уэяь А. И. Г учвова съ  подполх. 

М ясо ѣ до вы н ъ .
А. й. Гучмвъ с«гх»сихся нриияіь ддя 

нерег«ввр«въ упмн«иоченинх& Мясвѣдова 
18 г« апрѣія, въ 111/2 часовъ ухра. Т«чн«, 
въ ниначеинні ср«въ, явніись на квартн 
ру Гучмв» и зручихи дія передачн ему 
свѳь внвитння мртѳчвв офвцерн м в и »  
рійсвѳй ш ман рвінистръ Абіаівъ в Д. Н. 
Мяс«ѣд«въ, братъ иодпвамвинм Мхсіѣдом 
Оба неиедіенио Ін ін  нриняін Гучховниъ и 
змвиаи ему, что уими«н«ченн ивдаммв- 
нікімъ Мяс«ѣд«внмъ нотреівв&ть уГучков» 
«бъясненій пѳ поведу данн&го имъ наванунѣ 
въ сНѳммъ Вреиени» рівкѳ ѳіриц»іѳаьн»г« 
ѳтвнм. Упваномеченнне г. Мясвідѳва пред 
аѳжихн г. Гучвѳву взять н»8»дъ схвва, ва 
иечаіаиння въ гавехі. Гучвѳвъ ѳівііихъ 
рішитмьнниъ «тммвъ. Посаі віог* сфі 
церн аередаяи еиу «тъ имени мдиммвнива 
Мясіѣдвм^інмвъ на дуваь. Гучмвъ оіві- 
інхъ сѳгааеіенъ нриняіь ввмвъ і  предіе- 
жнаъ имііитеаяиъ мйтн въ диьнѣішіе 
иерег«ворн вѳ зтоиу иѳмду еъ егв унѳанс- 
нненннии. Въ мчествѣ тамвнхъ ѳнъ ум - 
захъ на двухъ чаенввъ Гмуд. Дуим. На 
»т«мъ немсредсівенння ѳінѳшеніи упоян» 
ниенннхъ Мяс«ѣд«ва съ Гучмвниъ вамн- 
чихнсь, и віа ѳфнцера пѳвииухи егѳ взар- 
тиру. Пмчаса сиусія сѳсхеяхась всірѣча 
севунданіѳвъ «біихъ уч»стиимвъ дувхи. 
Пссхі иепрідвіжнтехьннхъ нерегѳмрѳві 
Інхъ свіяяиенъ првхѳкмъ, котврнй пѳдна- 
санъ ѳіінни омрвмни.

Согіаеіѳ А. 1. Гучвова нрннхть внвѳвъ 
ѳіъясняется, но мухахъ, іаагонріяіннии 
дая г. Мясѳідѳва резуяьтахамк раісаідѳва- 
нія нѳ его діау въ генерааьномъ ш таіі. 
Разсаідованіе інао назначеиѳ воѳннниъ ин- 
ннстрѳиъ ген. Сухѳняинѳвниъ, вѳтврнй 19-гѳ 
аиріія въ дуисмй мниссіи и« гѳсуд»р- 

і етвѳнв®й «б«роні нрѳдсі»виіъ «бъяскеріа

віріяхно, вабх&гввременм пвхучніъ свіді- 
нія » ре8уяьт&х»хъ ря8Сіід«в»нія и • т«иъ, 
въ в&миъ н»хр»віѳнін будутъ д*вы ѳбъ- 
яененія Сух«н«имвниъ.

Дуахь счимютъ вееьн» серьеін«й. А. И. 
Гучво»ъ н» дуѳди съ гр. Увірввннъ дом- 
м в и ъ , чт» онъ «пасвнй п р т ін н в і .  П«д- 
воів. Мнс«ѣд«въ іавже еднвеіъ ѳтхвчнннъ 
схрѣхкіиъ.
Д уэль Б . А. С уворина съ  М ясоѣ- 

довым-ь.
Редавтвръ «Вечернягв Врененн» Б. А. 

Сумринъ, пвдвершііся нанзденію с« схо- 
р«нн мдпмвѳвннм Мясоід«м, но сіухамъ, 
[ѣшвхъ выівать егр н» дувхь. Узн»въ, чі» 
прѳдсіовтъ дувіь г. Мяе»ід»в» съ г. Гучвв 
вниъ, Б. А. Суввринъ, кавъ г«в«рятъ, «»- 
я ів іъ , чтв ему иримдіежитъ нраво пер 
мнетіа. Перегввіры о думи Суваринъ п«- 
ручиаъ двунъ ввдннмъ иехербургсквнъ «фи- 
цер&мъ: н«ав«вниву Вінд&му и М«а«всхзв- 
ву. Есхи саухи ѳти мдхзердяіся, т« дуваь 
А  И. Г учм м  съ и«диммв. Мясвѣдевниъ 
будеіъ вхср«чена на •дниъ день.

ЗібіСТбВИИ И 6ХІДИН.
П е т в р б ур гъ . 18-г« анріія ярекр&тиаи 

работн, съ ціаыо внр&гахь прегѳстъ м м -  
в«ду собнтій на аенмнхъ пріиск&хъ, р»б«- 
чіе 148 фабрікъ, мводсвъ и наетерсвнхъ, 
въ чнсхѣ 53,983 чехѳвѣкъ. За нарвсвой м - 
став. бастммъ Путимгсвій зазвдъ— 12000 
рібочихъ, Н«ве-пеіерг«фская иан-р»— 2500, 
К&аинкинсвій завѳдъ— 2000, іаводъ Одхе- 
р»— 800, заводъ Бейера— 400 чедевівъ н 
другіе. За М ммм мй засхав. раб«чіе фраи- 
м-русск»г» замда, въ мхичестві ікѳіѳ 
2000 чеіовѣв», наиравнднсь съ нівіемъ ре- 
вмюцівнинхъ нѣсенъ въ Гаяерв«иу ссхрвв- 
ву, н« иа иухв бшн р»8сѣяны неднціеі.

3» Невевай васхамй іастівадн: Невсвіі 
суд«схровхмьннй 8&в«дъ, Ахексаидровокій 
п*р«в*восхр«нхехьннй н мг«нннй н Обу- 
ховсвій ммдн, бумжнія фабрив» Варгу- 
нин», бумагспрядиіьная Мавстехь, фабрим 
Т«рптона, фібрим Штигхица и др. На Ва- 
смаьеммиъ «стреві баст»вия: сеединен- 
ннй вабеаьннй заводъ, ммдъ Шаубе, Р із- 
м- Осхрмсвая мануфакхура и другіе.

Басхсвааъ хакже ціхнй рядъ хин«графій, 
въ т«мъ чнсіі гнмграфія «Сеаьсхаг* Віст 
ним». Гавет» «Зешцнн»» въ виду мба 
стовіи тин«гр*фін не вншаа.

В« двірахъ десяти ир«мншіеиннхъ нред- 
пріятій рабѳчіе пніадись нѣхь «Вѣчную 
мияхь», нѳ нарядаии иваіціі нініе пе- 
медіенм бнм иревращена.

Нвчію сесхояхся иктвнгъ првхивъ жѳхі- 
звнрѳмтнаго вявіда н» Петербургсмй ст«- 
р«ні. С«браа«сь свнше 2,000 райчихъ, 
унхишихся мрвяхь ночную сиѣну и прѳ- 
кр&хить рабзхн на вамдахъ. Рабвчіе бнан 
рагсѣянн маиціей.

3» учісхіе въ нбвяконннхъ сб«рнщ»хъ 
и» ухициъ въ см інц і н з& неисманміе 
хребвваній имицін м  вреня пссіідней де- 
мнстрація граданачааыякснь ивдмргнуін 
аресту н» равянчнне срокн 150 чеаевікъ, 
въ гохъ чнехі н ісм аьм  сіуденхѳвъ нкур- 
снсівхъ. Чнм« аресхѳванннх*, вваючая н 
вздержанныхъ прн квартврннхъ «бнсм п, 
дісхнгаехъ 500 чеавзікъ.

Всіиъ аресхвваннниъ првнімдихся дѳ- 
нркъ въ «хранммъ етдѣхеиіи, пѳсіѣ чегв 
•ви раіиіщаюіся по хюрьмиъ. Въ чисаѣ 
задержанннхъ—«мд« 70 женщннъ.

-  Въ Горнснъ инсіихуіѣ 18-го анрѣхя 
свсівяхась ямчяниъ мрхдмнъ еходка. 
предсмящей схвдкѣ, п« всей вѣреяхмсіи, 
бнія преіувреждена н нохвція, іахъ какъ 
усихеннне нярядн съ утря ряспвмжнхись 
мвругъ вд&нія инсіяхуха.

Однакѳ схуденхн, свбравшіеся въ к«хи 
чесхзѣ «км« 500 чѳхмѣвъ въ гдавнѳн чер 
тежмй, «бяявиіи схвдву «тврнмй, и м »  
хивъ ее «бсужденію с«бнхій на Леискихъ 
нріисмхъ. Дія «гражденія схедви охъ вт*р 
женія нваяціі двери бнхи з&б«ррмаднрв 
нанн ѳхуаьяии и схмаии. Схѳдха прѳіва 
жахаеь нхнухъ 10. Бна» ирѳчихана н еди 
нѳгааснѳ ирнняха резіаюція ирвіесха м  м  
мду свбніій на аене?кхъ прінсмхъ, Сху 
девхн иисхихуха нсстамвнди ирекрахиіь 
«анятія до мнедѣаьника, 23-гв аирѣая, 
Захѣиъ іняа прапіха «вічн*я мняхь».

И. о. директор» нисхнхут» пріф. Бівіі 
івиася н» сх«дву уже хвгд», мгдя схуденхн 
сіми р»схвдиіься. Подоспіаа и манція, м  
ей уже нечегѳ інхв діааіь.

—  Въ ясих«яевроа«гическі иъ янстиіухі, 
неснвтря на нр«хесхъ с«вѣт» схаресхъ, сау' 
шахеаьницн и саушахеан усхрвиди яввч- 
нннъ мрядкомъ смдву. Адмяннстрація ии 
схнхух» дяже мперя» »удит»рін, н» схвдк» 
ме-же бна» объяяхен». Превѳзга»шена »дм 
дневиая мбасх«вм въ видѣ првхесіа ир» 
хивъ ссбнхій на Ленскихъ прінск&хъ. 'По- 
анція прибнаа въ нясхніутк иъ хо вреня. 
мгда муш&хехи и сауш&теаьницн схин 
р&сх«диіьм.

Х а р ьк о въ . 18 «прѣхя нъ знакъ хріура 
м  жертмнъ на хенснихъ пріисмхъ рабс 
чіе и ім кр ы х ъ  нісхннхъ тимгріфій «бъ- 
янихи «дмдневную ваб&стовку. Въ евзви 
съ вхівъ не вмшха гмета «Уірс». «Южн. 
Край» н «Хірьмвснія Відмссти» вншли 
Рабвчіе химгріфій ахихъ гаіехъ не прнн 
кнуаи къ мбасховиѣ.

Въ свявн со сдухами • гахавящейся м - 
б»сх»зкѣ н» 8&вод»хъ, м  герсду бняи усн- 
яенн нарядн нмиціи.

В и л ь н а . 3»басхвв«яи ввсемь кмверхвыхъ 
гиаьмвнхъ фабрнкъ, всѣ будвчння, ннѳ- 

го ремвсхенннхъ ««веденій и чехнре круп 
нійшнхъ хниеграфін. Не вншіи «Сівѳрѳ 
Замдннй Гмосъ», «Жязнь», «Видинецъ» 

«Бидеисхій Курьеръ». Псхнцейскіе сбс 
шди забасхмавшія иредиріяхія н перениса 
ди басхующихъ. Обыски н аресхн прсдсх 
жаюхся.

А к к е р м а н ъ .  Набсрщвки «Аккерианскаго 
Сховя» ирсвехи сднодневну» заб&схсвку
)череднсй нонеръ газехн не вншехъ.

К іе в ъ .  Въ гсрсді и иредмісхьяхъ про- 
нвзедмн наессвне «бнски средн рабачнхъ 

ннхеааигевціи. Нѣмхсрие «рестснаин, 
г«родѣ маисе сиомйспіе. Н& уаищхъ 

пахруаи. При маицейсвіхъ участмхъ, де 
журятъ кая&хх. («Р. Са.»).

Саратовъ, 2 іапр«ля.
Въ ху овхрую мяяу 

Рабочій ту, когда левскія ео- 
бнхія вокаяаля, въ 

заяонопроектъ. вав яяъ  во - ясхинѣ 
уж асннхъ условіяхъ 

яаходятся рабочіе нѣкохорыхъ пред 
вріяхій, Государс^вѳнннй С овѣхъвря 
схуяялъ въ  разсмохрѣнію законоаро- 
ектовъ о схряховашв рабочяхъ. «По 
хребовалось восемь длинннхъ, почтя 
безконечянхъ лѣхъ, чхобн завонропо- 
евтъ нрмшелъ къ  разсмохрѣнію Гос. 
Зовѣха»,—-свазалъ въ своей рѣчя В. 

Н. Коковцонъ.— «Нель*я т  скавахь,

онн, вакъ говорилось здѣсь, хоронвоі
Съ иврвымъ изъ внсхавленннх 

здѣсь аоложеній согласятся каждні 
безъ малѣйш яхъ вовраженій: да, за 
воны  у насъ р& зрабатнваялся очеі 
медленяо. Но во іъ  вхороѳ ноложеяі 
—что оии разрабатнваю тся хорош  
каж еіся намъ довольно шахвимъ, і 
особенносхи принѣнихельно къ  захі 
нопроевху о страхованіи рабочяхъ.

К акъ яввѣстно, равсмахриваемя 
сейчасъ завонопроекіъ (сосхоящій ш 
четнрехъ  сідѣльн н хъ  законоороеі 
ю въ) яредусм аіряваеіъ  слѣдую т 
видн помощи рябочему, въ случа 
увѣчья или болѣваи: во-1-хъ, деяеі 
ное вознагражденіе въ  видѣ пособі 
или пенсій за получеяныя рабочик 
вслѣдствіе несчасхныхъ случаеі 
увѣчья, дѣлающія его неспособяні 
къ труду въ хой или иноб схевеві 
или-же соохвѣісівенное вовнагражді 
ніе сѳмьѣ рабочаго, есля послѣдс 
умретч; во-2-хъ, бевплатную врачеі 
ную помощь зъ опрѳдѣленннхъ сд 
чаяхъ, я  въ-3-хъ дѳнѳжное пособіе і 
время болѣвни въ іечѳніе опрѳдѣлеі 
няго срока.

Посмотримъ, какія жв новня благ 
дѣянія создаются вхямъ законопрі 
ѳкхомъ для рабочаго класса, Начаел 
съ вовнагражденія за увѣчья. По * 
вону 1903 года важднб предпринвя 
іѳль обязянъ вознаградить рабоч* 
ва своб счѳтъ еъ случаѣ увѣчья, « 
лученнаго рабочимъ во время проХ 
водства рабоіъ »ъ фабричяомъ яі 
прожышденяомъ заведѳяіи. Такя) 
обрязомъ, воваго въ вривнаніи пр« 
вріятія охвѣхственнымъ за причя< 
ніе рабочему увѣчья внчегонѣтъ. В | 
вое завлючается въ пш-*>—* **«, і»: 
нечно, очень важно,—что ваконоп) 
ектомъ прйдусмаірввается воллектд 
ная отвѣтсхвенносіь прѳдаринимаі 
леб, которне обявнваюхся учрѳжді 
схраховня товарищвсхаа.

Безвлахная врачебная помощь 
закону 1866 года возпагаехся и ныібі 
иа фабриванховъ я  іаводчивовъ. Б»ь 
годаря существованію втого завощ* 
на многихъ фабрявахъ и  заводярр 
врачѳбная помощь аоставлѳна довода* 
но ириличио. При втомъ иадо офб 
иять въ  расчѳіъ, чю  вакояъ 18666* 
говорятъ о врачѳбной вомощ я воф» 
ще, нѳ раздѣляя еѳ ни на какіѳ «« 
дѣльянѳ видн, новнб-же законоо(іѵ 
е в іъ  схаввхъ вто дѣло яначе. Пвр»»' 
начальную и амбуляторную помо#» 
онъ воілагавтъ на предприяимахей*1 
что-же касаехся бодьнячнаго лѣчеви* 
хо предврянимаіель вначяхѳльно обл|н 
чаѳхся охъ обяваниосхеб. Ему цр 
досхавляется на внборъ усхро^* 
собсхвеяную больяяцу, илм-же о| 
внвахь помощь рабочему въ лѣч# 
н н х ъ  завѳдѳніяхъ, прянадлѳжащі**4 
зенсхвамъ и городамъ; въ ассд^еч 
иѳмъ случаѣ оиъ уплачяваехъ за 
ченіе рабочаго по-суточно, иѳ у№« 
ствуя въ расходахъ городовъ I* 
земствъ по сооруженію х  содержаіИ1 
больніцъ. “Р®

Очвнь харакхѳрно, чхо когда г® 
суждалясь въ  Думѣ соохвѣхствуюіш  
стахьи завововроевта, касающіі ■> 
врачебной помощя, окхябрцстн Р 1 
стаяѵали на совершѳяноб о тм г 
обязахѳльсхвь првдпрянимахелей Р СІ 
чихь своихъ рабочихъ. Предст» 1,1 
хѳль овтябриіма, вяаменихнб б»рс 6 
Тиіенгаузѳнъ (прѳдсѣдатѳль рябоі ъ( 
вомиссіи)ідошѳлъ даже до хого, *• 
отрицалъ ваконъ 1866 года, д о к і .ь 
вая, чхо вто бнло нѣчхо вродѣ се * 
ратнаго распоряженія министерсі 
Н а засѣданіи 10 января формула '* 
рона Тизѳягаувѳяа объ отнѣнѣ ваш  
на 1866 года бнла поставлена н а (Р 8т 
лотирояву. Но къ ятому вреи^®Гі 
усаѣлъ высваваіься въ Думѣ 
еръ-мянистръ В. Н. Кововцовъ, 
рячо возсхавшій на зящиту за» ^  
1866 года, и  »ко сяасло положе "те 
Овхябрвстн усхндились иля, 4вѣрі|™  
сочли нетавхичннмъ мдхи 
вревительсхва, и  формула 
Тиіѳнгаувена бнла охвлонена. 0, 
вожъ, оия нѳ согдасялись пряня 
поправку опиовиціи, вохорая сві 
лась въ хому, чю  вавъ  вмбуд 
ное, іакъ  и  больничное лѣчеяіѳ 
лагаехся всѳцѣло на врѳдпрмі 
хѳля.

Обращаясь въ третьѳму пунві| 
о девѳжнонъ пособія ва врѳмя 
лѣзня, яриходятся привнахь, что *] 
завонопроевхъ дѣлаехъ ш агъ н;
По дѣбствующему вы н ѣ  завону я| 
прянимахѳль обдванъ вознагра 
посхрадавшаго рабочаго не тольво| 
случаѣ утратн имъ трудоспособві 
навсегда, но и въ  случаѣ времѳ; 
яоіери  хрудоспесобности. По закі 
проевіу-же страховое ховарящві 
вовсе освобождаехся охъ у п ла ін  
собіб увѣчнняъ въ  течевіе пѳрйу 
13 нѳдѣль. Пособія въ  хѳчеяіе »1і,

прои “

вренени обязаны вндавахь болЫ
н ня кассы, составляеныи ивъ е>
совъ прѳдприинѵятвлеЗ н рабочі »"*
Тавъ вавъ изъ статистивя иввѣо
чю  н аи бо л ш ее волячество нѳс? :*Ра
ннхъ случаевъ и  увѣчіб отяосі * т
въ мелкямъ (до 80 ороц.), ю  всѣ осн
будуіь  ложиться на больничння і
сн , х. е. главннмъ образомъ на сч »***
тѣхъ-же рабочихъ.

Е сля мн прибавимъ во всему ^ виі
му, чхо законоороекхъ о страхощ НР*
рабочяхъ нѳ распросхраняѳхся іВЬ
многія ватѳгорія хруда (яапр ., и я і
хазчявовъ), хо нсно будетъ, что бі ® ®*
шнхъ блягодѣяніб наш е страхоц
не дастъ. «Завонояроевтн разр <
тываюхся хорошо»... хольво ве т%
рабочихъ. ш

  хнн

Своро въ Сара^им'
Выборы глас- свой гібѳрніи иач - 

г ся внборн гласа т }
отъ сельсвихъ об и  

креотьянъ. Уоолвомочеввнѳ | ЙИ ъ 
избранн. Составъ Г% уг 

по нѣкохорнмъ извѣсхннмъ иь«ш  
уѣздамъ вовазннаехъ, что въ ннвГ—51 
віе внборн вресхьявское васе%&вя 
ороявяло еще больше совнахельноіежн 
чѣмъ въ прошлое время. Теперь,ШІИ 
прнмѣръ, по Саратовсвому у%мв 
большяиство уволномочѳнннхъ- 
инхѳллигенція, Эхо дѣтя мѣств 
крестьянъ, получнвшіе образові 
заннмающіе іѣ илм иння должші 
въ городѣ, но не вншѳдшіе н»ъ сі
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м  сословія. Традиціоннмв см р ш и вы - 
а<дасные уступаю тъ мѣето новымълю - 
[Змъ.
0 К ресгьянсіво въ данномъ случаѣ 
уаасуядаехъ ііравнльно. Земское жо- 
аіяйсіво касаехся его мнтересовъ; 
8іужио поннмахь нхъ,а ещв болѣѳ нхѣхь 
„.оособноскь ващящать ях ъ  на земскихъ 
.робраніяхъ. При всемъ своемъ жела- 
_ііи бывшіе до сихъ воръ кр есаян ск ів  
,'дасные не моглн віого дѣлахь, и с*а- 
ао ясно, чзо нужно избирахь яюдей 
! шхеллмгентныхъ, анающихъ івмское 
!іѣло. К ъ  хому-же въ послѣднее вре- 
ія  трехье сословіе начинаетъ играхь 

^ м ѣ т н у ю  роль зъ  рѣш еніахъ »ем- 
л и х ъ  собраиій. Происходихъ »хо ох- 
■ого, что помѣсхнов дворянсхво 

діасхеряло много «вмель и ухра- 
ж ло хо вкономичѳское * вліяніе, 
^торов ему раньше аринадлехало, 

нѣкохоркхъ уѣвдахъ вслѣдствіе 
и х ъ  аричяаъ чяело гласны хъ охъ 
орянъ болѣв или меиѣѳ зяйчитѳль- 

сократвлось; яеревѣсъ при всѣхъ 
выгодахъ существующаго ивбир»- 
льнаго закона осхаѳтс* на схоронѣ 
угихъ сословій.
Это должно аасхавдять «ресхьян» 

ж яхъ уподномоченныхъ внимательно 
л»яесхись къ  внборамъ ивъ своей 

ірѳдн гласннхъ. Нѳ всѣ уѣздн нахо- 
™ «тся въ такомъ счастлявомъ воло- 

нін, какъ Сараховсвій, не вввдѣ 
іть инхѳллигеція иаъ кресхьянъ, нѳ 
терявш ая связи съ родной средой. 

оолномочѳнные могухъ устраивахь 
средвыборння совѣщанія, выяснжть 

» ірограмму м іскаго ховяйсхва и въ 
Ртоохіѣхсхвія съ втияъ иамѣтихь нод- 

^одящ яхъ лицъ. Всегда найдухся лю> 
п н ,  болѣѳ или мѳнѣе анающіѳ »ѳм- 
“пкое дѣло и могущіѳ увааывахь дру- 
ч^имъ нухь, но котороиу оно должно 
- ВДХН.

Народный банкъ.

точнаі етеаени преніевревеівый, • т«мъ, 
схрвмах&ея-іи хъ усііеві» одеегг цемрмь- 
маг® бявва, и і  п ъ  •яасевія ценхривва- 
цін ■ <вемаі(шнЦ>, наіркввхь внінаніе 
на ехврытіе обіастянхъ банвевъ (центро- 
бѣжвыя сѵреміеіія проявіяін гіавнымъ 
•бракемъ Еаввавъ и Увраіяа.

Сиравециво быі« укаіано на біднісхь 
руссвой кееиераціи, иа зітруіневія ири 
ріснредііеиіи авціі месвовсваге баива, іа  
хо, что ірж сіабосхи воепера* 
хивныхъ каиихаіовъ ібистнне біи- 
ки іегві мегухъ ечухнхься въ п я іх ъ  ч ш -  
ваго ваяятаіа. Съѣвдъ удачне вышехъ и*ъ 
сооровъ, рішивъ ревемендівать усвіевіе 
цевхраіьиаге іанка всімн спосібімі і ,  
ірѳжде вс8г», ірівіечеяіемъ въ нему воз- 
межио бмьшіг* чисаа сущесхвунщихъ 
воеіеріхівовъ, і«, іаряду съ ѳхііъ, 
іоставівъ на біижійшую очередь ор- 
гаіивіцш отд&деній банва въ Тифінсі, 
Ирвутсві, Вісві, Одессі и Рвгі. Вовеч- 
но, есіи охдііъ иочувсхвуѳтъ себя сиіь- 
в н іъ  и увідпъ  і  пм ы у въ сіюсхмхеіЬ' 
номъ существоваиіі, «нъ всегда сіожетъ 
8і і  сдііать; сеііасъ-же дробвхь с і ін  ко- 
оіераціі прямо неравумне. Г. Сцырінъ, 
укмнвав, чті русскія вмпераціі хавъ и п  
иначе обсіуживаехъ уже д« 25 інміоиовъ 
нірода, иечхаіъ е хомъ, какую міщіу» 
жінеиическун свіу можехъ оредсхавихь 
собою сіювъ кмперахивевъ. Предсхавнтеіь 
кі&еиной кмнераціи, въ яиці г. Барвдаев- 
сваго, свеітічесіи с ііхр ііъ  яа вммежносхь 
вмпераціи сиравихься своіми сиіами, бевъ 
помещи иривихедьсхва. Гермаиія въ ІОрасъ 
меяьшѳ Рессіи, говерніъ «иъ на мяаерахив- 
в«мъ съ іід і, а и хамъ н ѣ п  ценхрадьнаго 
вмперахівнаг* баяка. Съѣвдъ акціснеровъ 
перенесъ вопрвсъ въ нную имскіеть: не 
іредрѣшая сейчасъ « рівіірахъ будущей 
кмнераціи, онъ «сханвіиіъ вниианіѳ на 
х«мъ, чх« дія мопераціи, кавъ дѣхища на 
родиій сам«дѣіхеіья«схи, можетъ быхь вред- 
на даже самая біагвжеіітеіьная «пева, і 
внрмиаъ ивжеданіе, чхвбн п«и«щь вредн' 
т«іъ охъ кавнн, есді хаковаі пвпад«бвхся, 
не бнда свявана съ какииъ-дібв ущѳрбвмъ 
ддя саиовхоятеіыміи кмперахивввъ.

Обеужденіе судебъ нар»днаго банка въне- 
чахи, «счбеине схоіичней, вымаіе пеинхви 
нодойхи въ банву диб« оъ те«рехичесввмъ 
аршинсвъ иарвсивиа, дибв съ жеданіемъ 
травхввахь еге, вавъ нравхнчесвое средство 
въ ергаииваціи демвврахіи, не очевіднв, чхо 
сейчасъ дідв не въ вхею, а въ мпрвсахъ 
ерганичесвш рссха вмоеріціи, вм ъ  тавв 
в«й, въ ея біижвйшей иравхичесвей сущне- 
схи. И мн увіреиы, чю нрівинція, съ нри- 
сущннъ ей хреззніъ чухьемъ дійсхвиеіь- 
несін, обрдхнтсі прежде всегв въ усидеиію 
нар«днаг« банва, ирисведииввъ въ вему 
всі свои вмперахнвы, «ідавъ втвну діду 
овеи дучшія ввенѳрахявннд сиды. ОІъ 
осхадьивнъ будехъ еще вреід пагвворнхь.

С. Л ісен в о .
ііетербургъ.

бвд»шеЁ

Не х»2ьке уснденвое вннианіе, н« и еа- 
ін* гврдчід сиипатіи ?  Д*же, мвжехъ 

(Ь інть, нѣсвмьм првувеіиченннд надежды 
^чеывіѳтъ къ себѣ »  руссввнъ кудыур-
• Ииъ «бщесівѣ і«іьк« - чтв «мнчатѳіьне 
ВДмъ Ммм4 н>ряду №

С050*0,‘5 700 и*тР«вюѳ1ь« и»
мГшеств®, и »  ншівіѳиии <ир«днни 

86|»н»» Д** фяіансвровінід русской коопѳ- 
іоація, мдуяіияні еще на иервомъ к«оие- 

ііелтнвяімі. съѣвдѣ 1908 г. Прѳувеіиченння 
ноіжндівія, іяшнія в« вгдмнъ д іі і ,  іегвв 
Ьвестн въ д«іжння граннцн укізініеиъ 
0Міа нісвоіьв* цифр*: иіъ рѣчн г. В«в«в- 
(ЯІМВІ місмвсвииъ бнржевиваиъ увнаемъ,
Ьч«то г«сударвкенныя сберегахедьння вассы 
О&нідяуіи нвъ народнме варміиа уже 4 

г іъ в«д«вин«й мнддіарда, идущіѳ на п«ддер- 
‘іш в іе  креднкмъ крувн«н иріиншеннесін; 
е » иеівій вредніъ удімѳтсд іишь ничхеж- 
ЛІ(М чість—ВСѲГ« Д« 100 ИИІ. руб., НІИ 
:ап*вю 2 првц. всей суимн, квпрыхъ, кв- 
зойёчн», с«вѳршенв« иедвстатвчво дія финін- 

щріваяія 22 тысдчъ учрежденій иеікагв 
з фѳдвті, сумма бмавомъ михъ дехвдихъ 
}цв 400 іідд . р. (д«вмдъ г. Садырина). Ва- 
рэдую же веінчину, въ »иду тіквхъ цнфръ, 

редставдяетъ с«б«ю іммвскій наредный 
„  ц Н  еъ ѳго «смвяниъ вапихаюіъ въ 1 
8ѴІІИД. р.,сд«жівшіісд м ъ  4000 авцій по 250 
юпи и съ ираввиъ д«вести св«и «бдтедьстві 
»н сег« м  5 ини. р. Н«—*мідъ мдсінивъ,
\ . л  д«р«гъ>: мждія ікдія здісь состмя 
ей ась нвъ трудівыхъ, чухь не мпеечныхъ 
,іслчнсіеній м«цѳрат»р«ві,—н въ »т«мъ обая- 
^ ае иерваг» круниаг» еаисхміеіьнаг» шага 

раДъедння»щейся русск«і трудввоя коопера-

Г-0’ Бінкъ раврішенъ иедь усювіемъ приа-
ія  ѳіт Ф«рин »быкн«венн*г« авці«нѳрнаго, нѣйшему слугѣ англійсмго

5 леіпвіяіія и »і« внішнее прибіижѳиіеіН04и прислугѣ Г; т нмирязвв*.ТѲНР*  ̂  ̂ . А списокъ аішонеоовъ гові
.т !,г« къ тнну капиіііистіческагв учреждѳнія
* і̂иваѳтъ неиідв гврѳчи въ сѳрдца хевретн- 

.»вь чистій к««пѳрвціи. Одяів» в въ са-
” явъ уставі банм, и п  мсіамвіеіідхь 

>/'!..чредиіельнаг« съівда аіцівнерввъ-вевиѳра- 
„ Лрівъ, нрвисхвдившаг* въ Місвві 28— 30 

^арта, мвднчіѳтся ц і ін і  рддъ предохрі- 
лхѳіьныхъ нунвпвъ, івмющихся д«іті- 
>чн»й гарантіей ирвтивъ і«г«, что-бы сіапи- 

исін-свмвиэ н«гіи иожнрать «коопері-
ввнхъ »веці> (ив выражѳиію 3. Ф. Пѳ»|8р0й одеждѣ, въ гря»и< Ихъ отдалн на
«иіг»), Преждѳ всегв «бращіѳтъ ні еебд оъѣденіе вшімъ и яхъ лншили меднпин-
иініе ссстівь сікці«вер«въэ: 84 ир«ц. ской помощи. Какая т ітъ , сударь,иолн*
ій паваіояиы і м п ш п н н  оавнаго о»-^тяк& “ ***** т*т5' суд*Рь* завиральныя іи рав»враны косперашанн равваго рв , идвН) КОгда десны гніютъ отъ цыегн,
«стаіьныд Ь05 ікцін ввяіы іьи  «і 1 КОгд« одннъ видъ иищи возбуждаеть

.•> мьинии дицвии, ирішѳдшими мвіеіный рвоту, & тѣло не можетъ еогрѣться? Про
віѳ мнерітивннй сискусъ»: всѳ 8і« диб« пр«-! смотрите длннный списокъ требованіВ и
5Р«&сс.ра, спеціаіисты и. в«пр«саиъ , „ ^  ,претен»Ш Рабочихъ и вы увиднте, что

О т э ы в ы  п ѳ ч а т и .

Наивность г. Тимирязѳза»
Г, Тжмірі8ев% шъхжътЬі ч п  #нъ ае 

прі чешъ въ хѳисявй трдгехіи. Г. Дорішевмъ 
•аріверг&ет!& г. Тямирявѳва рядом% фвітоіъ.

Г. Тиммрязѳвъ въ пиеьмѣ, намвчлтаи- 
номъ въ „Новомъ Времени", говоритъ:

— Нихогда я не вдадѣдъ ни одной 
ленс&ой ахдівй.

А во'іъ что говорятъ ф»кты.
Бъ опиокѣ акціонеровъ Левскаго това- 

РНЩѲСТВ& жъ посдѣднему собрвнію подъ 
№ 74 зн&читса:

— В. И. Тимнряаевъ—20 &хдій перваго 
н второго выпуска (по 450 рублей мари 
цательныхъ)—Ю голосовъ.

Г. Тиммрязевъ утверждаотъ, что омъ 
ммѣдъ только иесбходимое коли^ество 
„шеровъ*.

Бумаги дегкой»—номин&льная стожмооть 
1о рублей*—доступной нѳ только покор-

общества,
н прислугѣ г> Тнмирязева.

А списокъ акціонеровъ говорнтъ, что 
г. Тямнрязевъ владѣетъ 20 акці#мн.

Стсящими 65—Яо—100 тысячъ.
Сумма, способная «заннтересоватів 

даже сановннка съ крупными аппетн- 
тами.

Какая ужъ политика!
Ёі. Азівъ ееханавлнв&ет н& прічнн&хъ 

2ѲИСКІІ 8&баст*вкж.
Рабочихъ кормнли тухлятиной, р&бо- 

чимъ не давади овощей, необходимыхъ 
зъ тайгѣ, какъ вода млм содь въ нашемъ 
клмматѣ. Ихъ заетавлядк спать въ мо-

«ватіры (вр»ді Ттміанці), яибі, н&і і - 
ир&ітічесііѳ дѣятехя вмпераціѵДн 

йаніще иц& т&іъ нхн ке&чѳ а&явившія
ШУ
кГрІ 
ОД]
ІСОІ

' они добив&лисьь только сносныхъ, толь 
вужшъ, Чупріьъ, Фіріуи&тівъ, Жѳяѣ8- -К0 манимадьно человѣческіхъ условій 

^Аіцифѳрт), іибо тер&торн-іопу- существованія. 8 часовъ труда для ра-
ботающихъ въ мокрыхъ забояхъ( т. е. по 
кодѣиа въ холоднойводѣіЭги часовъм 
не М&рксъ выдумадъ. Ихъ выдумадъ 
органиэмъ, ихъ ревматязмъ подсказалъ, 

друвьямм інпер&ціж, Впрочемъ, і  их* а нѳ агит&торы. А для оотадьныхъ—
и ииенннд и Я.гуіъбніьиередівіеиы ^ і г « вР Т 0 №  І Ж ^ ойіТ сли- Й
ь Ч0Ре11 пріменіе біива, причеиъ пер-1 8Лбастовала хзмученная непоснльнымъ 

_ .чѳррдь пріібрііеніи тімзыхъ принід- трудомъ пріисковая лошідь, ея требсва- 
?0»емкви «піть-ііки к.виеоатимп. Все »х., вія не былн-бы меньшими Еслн-бы за- о̂ниісд къ поийпйни.мѵ прпйхм? 2СІХ* баотовала машин», ея требованія не бы- 
пвШ'етіг „ :  У яеР®иду. , Л  Глн бы болѣе скромнымн. Эю была не
!?«*«»* РУ** кмпѳраінмв». Саіыи іич- Политическая н не экономнческая эиба- 

сісіавъ с«вііа бінкі «бдвітеіьн. ні стовка. Это была фнзісдогнческая заба 
дмжеиъ ссімть иіъ нредсхівиіедей стовка. Забастовадн не людн, а орга-

іп м л іііи 48*188»*’ . Л  п** *Н Въ КАКИХЪ бевпощадныхъ условіяхъдніедіныиъ сібршеиъ (450 чіеиовъ, Пр0текаехъ наша жизнь! Не свобода, ра-
рмннхъ кінцсвъ Р.ссін) фіриудврівіин венстю к братство, а только квасъ, ка-
"  въ св«ѳй дідтедьиосцбінвъ додженъ1 пуста н картсфель написано было на

аіьсд ні сущѳстауищіе кмиерітивныѳ; и^ м®®агрклабкровь*“ШИХЪ‘ И все*р*вно 
*> «тдідьннѳ в««нѳратіін в веисия 
ы, пммдьву »ні «амініюхъ соювы, и I
йсімваіь мвнивн. йѳнш і.выхъ ковпѳр.
'Мі; ксі ніходдщіеся въ рісиіріжеиіи 

на 1икі кмитмы дмжны бнп .бріщенн иа 
Митіе вмиер. учрежденій і і .  Д. 

сей15Ре*сід»тѳіеиъ мбрмія ніоф. Манунд»-
Ш а  В  I  Івшдчивімъ г. О ^ р и н м »  на-;Въ нік»т»рыхъ сартвскихъ,
, ідаян  и бінжайшія, н дмыійшія фунв-' в» хаквхъ сѳрьевныхъ гмехахъ, вавъ «Рус. 
ч т о і  Ш п ,  в.т.рня и.діварждѳш м б р ш е п .; Від.моехі» и «Річь», иѳдавв. смбщід.сь 
т ах о « »  дмжеиъ схреияхься схиь рѳвервуа-І* и в д и д іт ш  .хъ иіртів нар.дн.й свііо- 

Р8і*ь йР*е1** Ш Ч ,П  * ВДачи ссудъ,’ды въ Гісуд. Дуіу, « мгдашенін »той иар- 
о іѢаіачи» пщнниъ въ смнсіѣ усхан.вденід' тія съ нрогрессисіаии и т. в. Опредііенне 

р і  іежду вмиѳратвваіі і  іірввнмъ де-1 нмыимнсь имена іяцъ, уже иаиѣчеиинхъ

Хронмка.
О  кандидатахъ въ Гос. Думу.

і  вахімъ н 
Рус.

Ш
ГДІ 

1%> ю

щ іъ  рннвмъ, хавъ вавъ хмьв. ѳіииъ ’ въ Дуіу. 
иъ м«жехъ быіь д«бкт« паьмваніе х.-1 Иіъ вівихъ всіочяимвъ исх.дидв зів 
іиъ вредвіемъ. Увмнвммь, чх. иа 1! нмости—мы не зиаѳнъ. Н. в« д.сх«вѣрн«е 

1911 г. въ нѳівихъ сіерег. кассахъ ніжѳнъ смбщить, чх« ксі хввія нзвістія 
д. 27 мндд. р. смбедянхъ средствъ,1 п« неньшен м ір і иреждевременны, а «тя«- 
■ремя какъ другіѳ кмперативв іер -1 сніѳдьн. н ів .і.рнхъ  вандндатмъ— сіѳр-

вныврв ну*ду въ вредиіі, а имяа недвіжь 
іст&а^ удовь даже и не псдовріима « суще- 
и ъ  ^ я і и  на свіхі вреднха нѳніе, чінь ва 
№ иц 50 нроц. Дія иарвднаг. бінві кавъ
ваі...

шевя. іншены мнвмнія.
Д орога М ияяврово-С аратовъ . 

Г. губерніхвръ ирѳдсхавніъ минисхру пу- 
іей свбщенід хвдахайехм губ. венсіва в снв- 

м  бвдіе ѳсіѳсівенна рвдь рѳгудяхвра ■ рѣйшенъ првведенін д«р«гя Мимерввв-Сіра- 
іжинхъ средсівъ нежду н ію щ іи і ні- ' і «въ, въ цідяхъ предостівденія наседенш 
:ки н нуждающиніся. Невбзвдінв мв- ■ іірабвтва пе сдучаЮ цѳурожія. 
і  бясірве ріввятіѳ стройнвйі сітн «тді-) О  арнсоѳднненін Х ввяы нсва

і  банва в агенствъ пря всмерацідхъ н къ  жед.-дор. Гакжѳ] иредстаидѳнв мннк< 
_;яхъ кассахъ. | схру вуіей сввбщѳнід хвдаіайсхвв гуі.

5раво§5 зі.мъ цѳнтрмьи.мъ пуивхІ, о в.х.- ‘ вемсхва .  сіеднненіи Іваднцска съ .бщей 
ДОл% екажеіъ рішающеѳ сд.в. ирввин- жѳіѣвивд.рвжнвй сіхью. Въ предсіаменін 
> і п ^ ш  Рмсія, вагерідся снвръ, въ дмта- * внражено піжеданіѳ, чт«бн »ха дннія «б-

сіуживаіа въ мвножн» 
террих»рію губѳрніи.

У тверж ценіе городскн хъ  
см ѣтъ . Г. губериамръ раірішндъ прнвести 
въ дійсівіѳ сніты: г, Аткарска въ 132932 

•ставииъ првіесн гіасинхъ г. Пвпвва и 
др. безъ умженід, и Кувнецва въ 
360006 руб.

О твры тіо  общ ѳственны хъ 
работъ . Въ райвяі Маріннсквй вод. и 
средней нмосн Сараіввсиагв у., гді сівъ 
ярввыхъ уже вмнчядся, вікрыін кесеннія 
вбщественныя рабвіы. Тѳиерь будуіъ гдав- 
ннмъ вбрізінъ сіроиюя местн и дврвги. 
На будущей нѳдііі будуіъ вткрыты рабе* 
ты въ мімьивй чісти уѣвда. Всегв на 
вееѳинюю вамианію исчнсденв и иміеіся 
въ расмряженіи уіідиагв ввнитета 150 
тнс. руб.

^  П ож ертвованіе голодяю щ им ъ. 
М«свввск«е 06 в» гран»ін»сія исжерімвід* 
500 р. н« дітскія см мвня въ Іхкарсвонъ
уѣвдѣ.

О см о тр ъ  д ѣ тсв н х ъ  столо- 
в ы х ъ . 20 аирѣія вніхаіи дія «смохра 
діхсвихъ стм.внхъ, .ткрнтыхъ въ Сара- 
і«в&в.мъ у. на средсхва «хъ вечера іем- 
свіхъ сдужіщнхъ, супруга губернсвіг. 
иредводитѳдя д»«рінсхва Е . А. Оінібяшнна, 
уіедннй предмдихѳіь дворднсхва Б . Н. 
Михмевскій и прѳдсідахеіь уівдмй упра- 
вы В. П. Григсрьевъ.

Т орговая  ш вода. Пріемянѳ »*■ 
мнеин въ т*рг»иую шкму нмначены на 
19, 22 и 23 ная. Внпусвнне начннаютоя 
съ 4 мая и будухъ вкенчены въ 1 іюия 
Въ наствящеик г.ду вканчиваютк вурсъ 
27 ученивовъ. Рвсиусвъ мдадшвхъ вдас- 
совъ навначенъ на 12 мая. Переввдныхъ 
акмменовъ весной въ зтімъ учебнвмъ м  
ведевів не бнваетъ; ддд исіающнхъ уче- 
ннв«въ ив иреднѳтамъ, нвъ мпры хъ внн 
въ іеченіе учеінаге гвда ввазываіи нѳдв- 
сіатвчные усиіхі, всенью навначенн бу- 
дуіъ двпвдниіѳдьныя исиытанід. Въ хѳчѳ- 
ніи і і т і  шкеда нѳреходиіъ въ собственнве 
поніщепіе на Пдацъ-Параді.

—  С четоводн ое бю ро. Пвнѳчихеіь- 
нымъ совіхомъ хоргввей шкоіы мвбужденв 
хвдахайсім нерѳдъ ммвнстрвмъ івргевдн в 
првнышіенностн объ віирніін при шввді 
сСчѳтвввднаго бюрв»— діи нспоінеиія вов- 
іврсвихъ рабітъ яв иврученіямъ часхннхъ 
іицъ н тврговнхъ ваведеній. Эхе дміавнтъ 
правтику въ хоргоммъ счехвмдсхвѣ, н нѣ 
ветерый 8араі.т.въ віаичнвающивъ вурсъ. 
Брвяі твгв, бюрѳ Іудѳтъ прииііать иа сѳ- 
бя ваіоху пв пріисванію дія нихъ яѣстъ. 
Въ свсивъ бюрв вейдутъ два чіена нвъ 
нннчнагв недагвгичѳсиаге иерсенаіа шквіы 
н два чдена—ивъ нвпѳчиіедьнагв свѣта, 
ивъ копрнхъ «ди.ну и.ручаѳтся предсіда- 
іедьсіи. въ бюр*.

— Б ухгаятерск іѳ  нурсы .канчиваюіъ 
въ »юнъ г$ду 46 чедовікъ. Внпускнне 
вкмневн вредимсжѳин въ к.нці ная.

О оеряцін  город свого  банва 
Орамевіенъ банка нредстаменъ на утвѳржде 
ніе г.р. Дунн .тчехъ н. .нераціднъ ві 1911 
г. Общаа сумид бамнса уведичндась на 
1,177.458 р., дістнгнувъ въ 1 яивіря хе 
вущагв года 7.466.889 р. ори вапісионъ 
вапнтаіѣ въ 213.367 р. н вснввивмъ— 
699.203 р. Віжнѣйшій иствчнивъ уведичеиія 
бадінса—вілады срочеыѳ н беісрочннѳ. Пе те 
вущннъ счепиъ въ «тчетненъ году рівміръ 
нроцентевъ иевяжѳнъ съ 4 д» 3 съ пві»в.; 
тѣнъ не неніе и ив »і»й «періцін пмучн 
мсь нів«тер«е уве;нченіе. Иіъ «бщей сум 
мн хевущнхъ сіеч«въ ріввыхъ іицъ (иа 1 
днвард 1912 г.— 2.240.454 р.) п.ніщен. 
въ другіе банви 1.968.688 р. Учеіъ вѳв- 
седей сніьн. п.внсиісд всіѣдсівіѳ пониже 
вія нроцѳнховъ д« небнвадіг* въ ирактнкѣ 
банка мнинмумі-, неснітрд на »т» сднів» 
првбыдь н. зі.й  .неріціи не і.дьк . нѳ 
уиада, а діже п.выснімь, убнтввъ же п. 
преіестввіинннъ веввегднъ вичихедьне не 
ЯИ8ИІСЯ претивъ предыдущіго геда. Въ 
ціддхъ дмьнійшага рамитід вевсеіьній 
еперіцін, п. ннінію нравіеиід, сіідуетъ «т 
вітить давиее пміінівіеніѳ Думн (оіъ 
1889 г.да), .граннчнвшсе внсшій кредятъ 
н. учету въ <дні руки 25.000 р., тегда 
какъ пе іеиерешнему сісхоянію баика 
учехъ нежетъ бніь уведиченъ до 90.000 р. 
Ограннчѳнный внсшій кредніъ цифрей
25.000 р. не даетъ «вініжнвсти ирнвдѳчь 
сндьвіішід іергевня фдрмн. Въ вмду зт«- 
г« правдеиіе біниа пр«сихъ Дуну разрішнть 
ену на пѳрвсе вренд п« врійней нірѣ уд- 
віить разнірн кредита д« 50.000 р. Оле- 
[ацід нерев«довъ нрвдеджіетъ рмвнватьсд: 
въ етчѳтяінъ г«ду быд» иеревѳден» въ рів- 
ннд н ісіа Рессін н ва граннцу боііе
400.000 р. Прнбнди имучеие въ «тчѳхнонъ 
г«ду 126.060 р.

Прнбыіь д«іжиа бнть раеиредідева тавъ: 
1) ва бдагсімрихедьныи н учебнв ввспита- 
тедьиня нуждн г. Саратіна 37.818 р.; 2) 
въ дехедъ г«р«да 25.212 р.; 3) въ запа- 
сннй вапніадъ 25.212 р.; 4) въ «сновиой 
каиіхадъ 37.818 р.

О и р о т е с т « и а н «  и сиисіи* 
иа убнтівъ въ «ічеівснъ гвду в е в с е- 
д е й иа 29.881 р. Вѳвсѳдя »ів предъяиде- 
ны: В. М. Гудмнчемъ (вевседь нідиисанъ 
Г. Ф. Бірнес»нъ) на 300 р., Л. Г . I .  Біх- 
рахінъ (вѳксеіь Д. Н. Санс«н«м)—на 700 
р., А. Н. Тендввниъ (П. В. Юднна)— 80 р., 
А. 5. Кувьиинниъ (В. П. Муравьева)—85 
р , А. И. Тюрьникввей (А. Ф. Тюрьниксва) 
— 148 р.. Е. А. Вудаківой (С. Г. Кудако 
вой)—175 р., С. Г. Вудаковой (Р. Г. То- 
р«ицѳв«)—300 р., іратьднв Е. н Ф. Дун- 
деръ (вексѳдя А. А. Бракъ, Я . К . Кіейнъ, 
Т. И. Вутѳнке, А. н И. А. Гринъ, Г. Д. 
Иіьина, П. П. Шіедевицъ, И. П. Снирнева, 
А. А, Піішакові, П. В. Рубашенке, Ф. Б 
Чекнарева)—на ібщун сунму 12.614 р., 
А. А. Сувірввнмъ (вѳксеія М. А. Редякяиа 
н И. Р. Иваніва)—250 р., И. А. Пасхуне 
вняъ (А. П. Кавввнна)— 100 руб., 
Н. В. Бакинынъ (А. П. Кааевнна) 
— 100 р., Ф. Ф. Гмовнвынъ (А. Ф.ьФиль- 
де и Д А. Рніаковъ)—-530 р , П. И. Ар- 
хангедьсчинъ (А. И. Модеіидѳва и 0. А. 
Архангедьсввй)—5270 р., В, В. Сапежин- 
к«иннъ (Г. П . Ефиіева)— 625 р., А. Е. 
Игнаіьевынъ (П, М. Баидурьянъ)— 100 р,, 
А. Д. Бурашинківнмъ (С. П. Терѳитьева н 
М. И. Юрикева)— 520 р., В. С. П«н«іа- 
ревнмъ (М. И. П«н«марева)—750 р., А. 
С. Рыдаевнмъ (П. Л. Мещеряківа н П. М. 
Вінмевскаг»)— 760 р., А. И. Шѳсдерімъ 
(И. Я. Видеманъ)—300 р,, Г. А. Р«іертъ 
(М, Е. Сафенвві)— 300 р., С. Н. Фндвсе- 
фвиынъ (0. А. Фидосвфовей)— 400 р., И

День бѣлой ромашии.схѳпеии Саратевъ-сд. Пвкревскад еовіщаенъ: дъ 
іѳрвый разъ кабедь срімд. 30 нарта в. , 
врѳмд дедохеді. Т.гда онъ бндъ нснраменъ. I 
Затѣмь 4 днд наіадъ вабедь си.ва пѳрѳ-1 
сіаіъ дійстмвать. На н іс»  н«рчи выів- ’
жааъ иачаіьпикъ печіево іедегріфніго ев-|дудъ хедедінй вітеръ, съ евраинъ 
руга И. И. П«яеранцѳвъ. Каіедь и«днядя}индь, п«мнъ шедъ дождь. Пв неіу

, тана тавая-же декція, 
ваись ті-жѳ картіиы.

Н а уаицахъ . 
День вндадса непрівіідівнй. Съ утра 

несдась

прі помещи кошекъ, ие еиъ спеза нервад-1 ііжади іажьдна обхава; іахде іенастьенъ.
са на вначніедьиоі гдубині. Въ иісхеащее 
врема иа нсирімевін вабеда рабтю тъ 4 
вехаввва и 30 раівчихъ. Тедеграфинй ва- 
іедь также нсперчеиъ, депешн въ Завмжье 
нередаюхъ пе ж.-д, кабедю иа Уиекі. Ре- 
мвнтъ кабедѳй ярвдсджихса нісввдьве 
дней.

Б ы сон аёш іе  подарвн. Гесударь 
Иинѳратвръ иежаіевадъ вметне нерстнн 
съ драг«цінннии вамнями ва усдуги, «ва- 
занныя удѣіьиіму відвмству, хвадннсвеву 
нсправниву Тифдвву н венсвому начмьниву 
7 уч., Бмашовсваге у., Вврвнціву.

- ф -  Н азначается севретврь нрн нре- 
вурорі судебней падаты Диніріевъ—іева- 
рнщемъ нрекурсра тавбвмваге овружнаго 
суда.

—  П еренѣщ аю тся хвмрнщн про- 
вуроревъ вкружннхъ суд«въ: сарахввекаге 
Вмковъ и иеигенсвагв Бнівнъ, одниъ на 
місте другеге; товарищъ превурора там- 
бввскагв окружи»г« суда Кншвинъ—тівіри- 
щѳиъ нровуріра сар&тввсваго взружнаге 
сл а .

—  У вояьн яется етъ сдужбн, сгдасно 
прешенію, юварнщъ нрѳвурвра саратввсваге 
евружнаг» суда Внмбвръ.

Ещ е скбн роязвен н ое и ясо . 
20 апрідя врѳсіьянянъ дер. Юрьеввв М 
Кврвівевъ деетаввдъ на Мвтрефівевсвій 
бамръ тушу вврввн, здраженвую, вавъ
усханвмеие ивсдѣдованіенъ, еибнрсвей ав 
мй. Масе .тебраи. у нредавца вехерннар 
иннъ враченъ Матнссеи.нъ. Туша и лву- 
ра в«р.вн «інравдеин иа еваючный дмръ 
діа уничоженіа. Ивъ «првса К«р«ікова 
евавадесь, чю гусавъ н внутреииестн вере- 
вн еставденн имъ дема, въ дерѳвні, а ге 
дева, ногн, агнвъ в нечвн продаиы вдісь 
вавему-іе прасвду, еще до еснетра мяса 
иеіе^няарнымъ иадвервмъ. Квреткевъ при- 
вдевается къ «хвіхсівеннесіи.

С ан оотравден іе  н орф іем ъ  
На Б.-Горней уд. въ д. Кругдева прннядъ 
вер«ш«къ мврфіа міщанннъ Л. Денд«вокій, 
44-хъ дітъ.

П овуш еніе арестан та  оа са- 
н оубійство . 19-г« анрѣдя въ губ. тюрь- 
м і брісндса вннвъ г«д«в»і съ дѣетинцы 
4-г» зтажа н«дсдѣдствевянй аресхантъ Е. 
А. Миддеръ, 27 дѣтъ, «бвіияющійся въ 
убійстві. П«д«жені« безнадежн*.

Къ самоотравлѳнію морфіемъ, Вчера 
умеръ въ больницѣ отравившійся мор- 
фіемъ разносчнкъ газетъ Левандовскій.

-Ф - Обгорѣвшм. Вчера на Сѣверяой ул 
въ д  Потолокова, Тулякова, 17-ти лѣтъ, 
разогрѣвала утюгъ, подяила въ него 
спнрту. Спнртъ вспламенился, бутыль 
разорвалась, н дѣвушка пояучила снль 
иыѳ ожоги ляца.

Кражи. 19 апрѣля совершены вра- 
жн: 1) У ехуаащихъ гор больннцы быв- 
шей хожаткой Каеьяновой похшцено раа- 
ныхъ вещей на 61 р.; 2) на постояломъ 
дворѣ Замоткнна у иріѣзжаго потров 
скаго торговца Кожинскаго украденъ 
ящикъ чая ва 85 р ; съ чаемъ вадержа- 
ны Н. В. Ивановъ ш Россейскииъ; 8) на 
Митрофановскомъ базарѣ у г-жн Соро' 
киной, ароживающей на Нѣмецкой уа. 
въ д. Юрьева, нзъ ридикюля украдено 
разныхъ колецъ на 35 р 

-ф -  Семь подкидышей, Въ ночь на 20-е 
апрѣля подквнуты младенцы: на Жан- 
дармской ул. двѣ дѣвочкн-блнвнецы 
дней отъ рожденія; на Царевокой ул. къ 
д. Ломцовой—дѣвочка 4-хъ дней; на Ни- 
кольской ул., къ дому № 104—мальчнкъ 
съ занисков: „Звать Герасимъ*; на Ни- 
кольекой, къ д. Клочкова—-дѣвочка, съ 
вапнской: .Звать Дарья*; въ Княвевскомъ 
переулкѣ—мальчикъ 5 мѣсяцевъ, съ за- 
пнской: .Моего милаго свночка звать 
Коленьксй*; па Гимиазической ул.—дѣ- 
вочка, съ запнской: .Звать Галина, про- 
шу нмя не перемѣнять*.

♦ Кт» сообщенію о самоубійствѣ денщииа 
слѣдуетъ добавить, что въ оставленной 
саиискѣ самоубійца указываетъ на его 
деиьги, которыя в проснтъ направять по 
извѣстному адресу. Денегъ втихъ всего 
1! р., изъ которыхъ в руб. въ еундукѣ, 
а 5 руб. находятся на храиеніи у офнце- 
ра г. Наумова.

Къ лролету дичи. Начавшійся съ 20 
марта проветъ вальдшнеповъ.' вылавшій- 
ся очень обнльнымъ, затянулся до 12 
апрѣля. 18 и 14 чнсиа нхъ уже не на- 
ходнлн даже въ самыхъ надежныхъ м і-  
стахъ. Пролетъ журавлей тоже обиль- 
ный, аакончился на Фоминой недѣлѣ. 
Съ 15 апрѣля потянули малыми стайка- 
ми н одииочками дрофы. Вчера слыша- 
яя  въ ваймищѣ перепела. Жтокъ остает 
ся иа мѣстахъ много. Спугиваютъ и съ 
гиѣвдъ. Апрѣльскій дупель пролетаетъ 
слабо.

СЪ ВОЛГИ. Вчѳра тѳіеграфирена- 
ди: Охъ Перми д« Сарапуда медкій дедо 
х«д», ниже чи«т«. Прибнд» м дн  въ Сама- 
рѣ 4 верш., Ведьскѣ 4, Сарамві 3 съ и«д., 
Камншииѣ 4, Царицниі 2 съ в«д., Едабу- 
гѣ 2, Чвсі«і «д і 4.

Тінъ не неніе г«р«дъ «жнвденнв. Въ 
вагенахъ іранваа всі съ цвітами біаой ре- 
машви, нѳ исваючаа ввидувтервиъ. Идухъ 
съ бавара врісіна женщины—и у нихъ 
иріврінденн цвіхн; снішнхъ съ раиесной 
внигей вамвъ-равсндьннй—въ вѳхдвчві 
ремашва; бігуіъ учащіеса—у и х ъ  тежѳ 
цаііы ... К і« еще ие обваведса цвітіеіъ , 
чуиствуѳіъ сѳба неаввіе. Веіъ согнувшмса 
съ бодьннмн негами старушіа тащіхса въ 
дані, продающей цвітн, дедгв шарихъ въ 
сумкі, вннимаѳтъ моиѳту, бѳрехъ цвіювъ 
тавже иедденне, съ хѣмъ-же ссредвтечеи- 
нымъ іицемъ прсдвджаеіъ свой путь. Б с і 
пвкупаюіъ.

На миегедюдинхъ удицахъ стмхъ пре 
давщицн съ вераініамі, уврашевннмн и 
иапмненнннн ренашввй. Віхеръ, ныдь- 
зхе инчеге. Гдавнее—предаіь н«б«дьше 
цвііовъ, и «ні прѳддагаютъ ихъ всіиъ 
прахедащинъ. У вег« есть, в мтъ инегда 
вупитъ вт«рой, іретій цвѣхевъ.

Мадѳныій скрвиннй цвітеіъ веіхъ «бъ- 
едінаетъ.

Мчитса «Іиіьн* уірашенннй рімашмй 
авюм«Інаь съ сіяе-фі«деі«вніі фдажвамв: 
Оаъ естанавдіваеіса, и еге еіружаехъ тодпа.

Въ правитеіьсхвенннхъ учреждеюахъ, 
вемстві, іаиіахъ, уиравдеяіи жедізмй де- 
реги, суді и т. і .— ідісь самаа еііаьнаа 
жатва. Начааьннвъ учреждеиіа, генерадъ, 
иисецъ, стережъ— у всіхъ въ петдичві 
цвітевъ.

На Театрадьней ндещадн предавщнцу 
овружаютъ деневые взвсвчввв:

Давай и накь, барншна, цвіточевъ, 
ва дебрее, дідо, сдншь

—  Д іа ісрьіь съ чахоіквй...
— Он«, конешнв, нанъ все «днв, дідв 

н иа ветъ т е іі  іахы ъ. ч
— Д ірнмдю вамъ...
— Да неіуда, барншна. Самі уже...—іан- 

фувдиве уднбаехса демевиіъ.
— Въ віпдаіу примдюі —геверитъ единъ 
истамаетъ рвмапшу иъ рваінй ввджавъ.

Другей бережне вдадехъ въ висетъ.
На базаріу мргевокъ, ярг«вцѳвъ—недь- 

каюхъ цвѣін. На снѣшкѣ», въ эт»й кучѣ 
всакаг. нусра, ны вндіан цвіхы н у 
старьевщнмиъ. |

На биржі іредавада цвіхн г жа Кирю 
хіяа. П у ід іи  індв немнвго, и сбвръ едм- 
ди межне имиахь херешинъ. Въ іружіи 
ндаіи рубді і  буіажві. Къ 2 час. дна 
биржа «иустіда.

У вх«да въ біржу і  въ п»чх«в«-іеде 
графную кінхвру бейке расвродавадъ цвіхы 
студентъ,

Въ бодьницахъ раскунаін ремашву сду- 
жащіе, хежатвв, врачв в даже бодьвне, ув 
рашавшіе свев стодввн біднвъ цвіхвнъ.

Бечѳремъ нредмщнцн цвітввъ я ихъ 
сіремждающіе вахедиди въ пивння я н і  
воіерне рестсравн, преддагая мсіхнхедаяъ 
цвіхн. Инагда »хе нмідв бедьшей усніхъ. 
Сндащіе за бухндвамв вхохне невупадв. 
хетя ужѳ инііи  въ пемичіахъ ронашку.І 

В ъ  управяенін ж ея. дороги.
Уирамающій дерегвй Д. А. Махренінсіій 

съ супругей і  д іт ы і  «бмдіді і с і  отдідн 
и сдужбы улравденіа доріги съ «гр«іннми 
букѳтани цвітевъ рамашвв н съ вружвамн 
дая сівра. Въ важдій м ииаті выдавадвсь 
н» 1-му амемндяру иввзваніа Всѳрассійскей 
днгн дід б»рьбы съ тубервудевенъ.

Н а Б одгѣ . .
Ухрвнъ и дненъ, всдідстиіе сидьнаг» 

віхра і  деждя, иа пар«х«дахъ првдажа 
цвіхва шда сдабв. Тедыо вечеремъ, югда 
нришді бодьшіѳ пассажнрсвіе нарвхвдн, на- 
чадась раснрвдажа цвіхва м  всіхъ вдас- 
сахъ. Рідвій даже івъ судемй ввмавдн ве 
уврасндъ оеба цііхммъ. Прн «хх.ді пар«- 
ходввъ вмсажирн прещадись, нахаа иуч- 
вамн реиашвн.

Н а вы ставяѣ .

Баамнъ теахра бндъ уврашенъ гремад- 
ней ромашвей и днсхами хрехъ цвімвъ: 
жедтаг*, бідігв и веденаго.

. Вечеромъ въ хеатрі состоааса раіъ 
аевцій.

С б о р ъ .
Дв 11 часвъ вечера еіщій сіоръ ехъ 

іредажі цвіхва вырізиаса въ сумнѣ 6700 
рубдей.

дем«нстрір«-іМОЖНОі Необходнмо прнгдаеить часть 
| братіи и іеромонаховъ иаъ другого мо-
настыря, которые составнли-бы ядро, 
Преосвящеиный Алехоѣй сочувственно 
отнесся къ зтому прѳдложенію н разрѣ- 
шилъ поѣхать съ зтой цѣлью въ Тверь 
для приглашенія монашествующихъ изъ 
тамошняго монастыря.

Д У Э Л Ь
НаПасхі въ гесінниці <г «ссіа», иън«нері, 

ванинаенвмъ нрііхавшнмъ ивъ уѣзда сыиояъ 
пеміщика г. К. еібрааась кзмианія игр«к«въ 
въ картн. Тутъ Індн два чинівнвва г. Д. 
Л., иівістный но кдубу нгровъ г. И., «дна 
дівнца н вруіннй дачѳвдадіиецъ, наввав- 
шійса «графокъ». Сннъ і«ніщ иіа въ я« 
р«тме вреяя прснградъ д« 3000 р., ивъ 
квхорнхъ часіь выдадъ г-ну Л. деньганя, 
на остільную суняу дадъ вексѳдя.

Сіустя іедхоры недідн ирвнгравшій усды- 
ш ш , что игра быда <не чисхм», чте сі- 
дівшая въ нвмѳрі дівіца иедмма усд«в 
иые внаіі « картахъ г іу  Л.

Г-нъ К, н«хреб«вмъ «тъ Л. внвращенія 
денегъ, угрежая въ пр»тнвн«мъ саучаі су- 
д«нъ н жаі«б«й яачадьсхву. Сначма впр» 
чѳнъ г. К. «інравндса къ «дмму адвскату, 
мхорнй «хъ вѳденіа тіког. ісмвіг» діда 
іахегерічѳсгі »іімадса. К. нішедъ себі 
другог» адвоваіа.
' I  Объ «зіртн»й нгрі и всѳй »мй истеріи 
двшде д« свідініа начадьства г-на Л. Т«ва- 
рнщи н« сдужбі нредіожиіи г-ну Л. «ста- 
вить сдужбу н вмврахихь г ну К. дѳньгн я 
вевсеаа. Л. всі дѳиьги воэвратідъ, «сіавиаъ 
сдужбу, рѣшнвъ уіхать нвъ Саратвва. Чн 
и«іииіу г. Д. начмьсхм сдідмо выговвръ. 
Г-нъ Д. счедъ себа ееворбденнынъ ва и і- 
вомрне иаиеви ее ст«р*ны г-на К. н вы- 
звадъ ѳге на дуздь.

Вчера въ 6 ч. вечера ду»дь ссмааась за 
г»род»мъ, »мд» Менасхнрсівн сдоб«двв, ву 

, т т . г .ѵѵ ѵ., да дувданхн н севунданхы прііхми на ав- 
Ф. Аргуіинынъ (И. П. Дв«рц«ва)—2000, т«м«бидахъ. У важдаг» а«ъ дуаданмвъ 
р., Е. А. Фрм.в.й (С. Г. Кудаввва)— 770 быдв надіте чнсхее, дѳаинфвціреианнве 
р., торговнмъ дененъ А. Сгибевъ н в.нп. I бідье. Севунданхн мміриди 30 шагввъ, 
(П. М. 1'урьднева)— 700 р., Е. А. Киндс- равставидн прехивнивевъ, ирввірнди иисх» 
фатѳрвиъ (Д. В. Фврхушмм н М. Будаве- аетн. Прицідъ бндъ въ 30 сев. Пнсхв- 
ва)— 280 р., Г. С. Наумвинннъ (Я. В. Гух- дехъ г-на К. дадъ всічву, а г-въ Д. пр«- 
(ѳръ)-—1000 р., А. А. Меиинымъ (К. А. иахнудса. Дузаанхы бросиді пиетедетн и 
М м ьм м )—360 р., А. А. Теіігиныиъ. ммрнщесіи првханудн другъ другу рувв. 
(М. Н. Щанвцына и А. А. Тѳаігина)- ’
455 р. * I --------------* -

- ф -  П орча вабеая . і ъ  депмненіе 
къ ваиіткі « нерчі теіефіннаг» кабеіа

Саннхарн«е ОІщесхм уехроиао въ наред- 
н.й ауднмрін протиміуберкуаезную вн- 
ехавву. Входъ бевииатинй. Съ утра пубдн- 
ви ненн«г*— 20—30 чедсвѣвъ. За етми 
в«мъ сидитъ студенхъ, врсдающій бі».шю- 
ры н <нр«тив«тубервуде8выа» «ткрнхкв; 
другой схудеитъ находиіса у схмива в 
демінсхрируехъ иубдиіѣ подъ мнврісве- 
п«мъ »х»г» иевндинаг» нросхннъ гдазанъ 
врага, еъ к«х«рннъ ведехся «бщесхвениая 
война,—в«х»всвую папчву.

Дежурннй врачъ «бъаснаехъ діаграммн, 
Распросхраиеніе чахотві въ Рсссіі я яъ 
часхн«схи у насъ въ Сарахмі, на Западі, 
вабміваѳмвсть і  сіерхиоеть «хъ чахвхіі 
въ 8авісим«схі етъ жидіщннхъ усд»иій, 
р«да ванатій, «брава жнвни и т. д. П« 
этннъ даннннъ всаіій н«жеіъ себі состя- 
внть рмніръ прни«симаг« бсаівны» Іід  
схвіа. Дааіе ндухъ діагранмн е мірахъ 
б«рьбы съ чах«тмй„ і  іхъ  рѳзудьтатн. 
Оні кіавнваюхъ, чм  «бщесхм мвжѳтъ 
бврвхьса и межехъ севѳршѳнне взбавахьса 
•хъ»х«г. ужаснаг» вр&га.

П» саніѳ гаавнсѳ на инсх«вві— »х« вре- 
нарахн. Пмреднні вааа смнтъ радъ дани- 
ннхъ емдсвъ и иа ивхъ въ стевданннхъ 
банвахъ васнвртеваннне «рганы чеаавіче- 
сваг« срганиіна и жимхннхъ, иораженнна 
хубервуаевіиъс Пренаратн ввахн нвъ нувеа 
нахоа«г«-аиаі.ннчесваг. ннсхні|ті нашего 
уняверсихеха и и«ъ нувея янехнтуха изві- 
схиаг. д-ра Ф. М. Бдпнменхааа. Ихъ мн.г.. 
Б м іе  всег. нрепарамвъ аегіихъ. П.сіхн-

Совѣщаніе о страховыхъ 
оцЪниахъ.

С.сх.ад.еь, п.дъ нредсѣдахедьсхмиъ г«- 
родек«г« гвдівн, свіщаиіе унравы съ уча- 
стіеиъ г.р. архнхевт.ровъ и представиіѳдей 
Общѳсхва вваіміаге схрахвваніа ие веиресу 
вбъ устанвваеніи дѣйсівитедьнаг» і.нтр.да 
ва діахеаьнмхью дгенмвъ страхівыхъ 06- 
щесівъ и. .ц ін в і нринииаемнхъ на страхъ 
ннуществъ. Засіушанъ ціркударъ начааь 
н н п  губернін .  ммъ, чте въ внду чреівн 
чайн.й геринмти нредпѳдагаехси усіан.вае 
ніе а.нхрода за етрахівнии «цінванн, при 
чемъ г«р. Дунамъ нредмтамаетса вырабе- 
хахь навсииаіьяна ецінечина нормн. Въ 
сдучаі нарушенія нериъ страхевнни учре- 
жденіямн беаіе чімъ на 10 ярецентевъ, 
обазуюхса: 1) ненеддени. п.ннвнть страх.- 
вую сунну д. усхан»вденнаг» предіда, 2) 
упдахихь въ дехедъ герода двувраіную рав- 
ннцу нежду двпущевней нии и усханюхеи- 
н»й оцін»чн»й нврней; взнесн зтн пвсту- 
паюхъ на усиденіе прсхивепожарннхъ 
средстві. Съ хей жѳ цідью устанамиваюх- 
са вбамтедьння нереецінія дѳревяиннхъ и 
пмуіаменннхъ несхреевъ въ гередахъ че- 
ревъ важдыя 10 а ііъ , а вамевннхъ—че- 
ревъ 15 аітъ.

Обсуднвъ сущесхвующую «дісь носхаіев 
ву стр&хемго діаа, свіщаніѳ нрншдо въ 
сдідупщнмъ внводімъ: 1) Прнмінаехса 
снсхена опіахн хруда схріхввыхъ агеіхмъ 
не жаа.ваньенъ, а нріценхянни вхчнеде- 
ніанн съ вхрахюнхъ иремій, рмміръ 
в т р н х ъ  Інваехъ нр.п.рці.наденъ 
сунні, въ вавую васхрахвван. нну- 
щесхв.; носдіднія часхе ецѣннваюх- 
ся н ѳхрахуюхся агентанв вначнхеіь- 
не внше нхъ дійсівнхедьнвй сховмеехі. 2) 
Сірахввна Общестм, нвъ беавнн мтеряхь 
каіѳнтовъ, часм анивнднруюк н»ж»рнне 
убнткн внше діісхвитеіьнов ст»ин«схи 
спрѣвшаге ннущѳства, чѣнъ еп»с*бству»хъ 
развнтію мрнстннхъ вождедіиій у страхв 
мтедей. 3) Пе у м 8анинмъ метмвамъ ус- 
таневденіе дѣісхвнтедьнаг» мнхредя ва 
страхввнии ецінвамн яиіяехся дідемъ бе- 
«усдеиній нѳвбхвднмвсхн, Преддоженія с» 
віщаиія: 1) усіановить мавсвмадьння 
«цѣночныя нериы ддя недвяжииыхъ иму- 
щесхвъ прн схрахеваиіи иосаіднихъ нѳ 
нредехавіяется вевмвжнвсхн всаідсівіе вна 
чнхедьнвй раэннцн пветріевъ въ ехнешѳнів 
рабетъ н матеріаівнъ, хавъ вы ъ  агенхы, 
иодьвудсь навениааьннмн нерманн, будухъ 
иміть уетаневдѳнную вамн«мъ вовмежнвехь 
нрнмінихь »хн нермы въ ветхииъ н деше 
вымъ пвсхряйкамъ, вехерня гдавннмъ ебра 
вомъ и сдужахъ собивнвмъ въ иеупмреідѳ 
ніянъ. 2) Пвзіему единспенив-рацівнааьн«й 
мірей къ уехан«вденію дійсхвнхеіьнаге 
м н х р ш  пв частя схрахевыхъ « ц ін ш  
свіщ аніе иривнахе—учрежденіе прн г«- 
рвдсмй упразі <ннсхіхуха нрисажннхъ 
схрах«внхъ вцінщимвъ», нвбнраемыхъ г« 
родсвнми Думами и дійствующнхъ при иѳ 
носредсхвенномъ учаехіи епеціахьн* дая 
»т«г. нригдашенннхъ технимвъ. 2) Всѣ 
оцінви нѳдвнжнинхъ нмущесхвъ въ мрвді, 
на предмехъ ихъ сірахсвавіи въ дюбсмъ 
ивъ страхввнхъ Оіщесхвъ, пр.ммдіхься 
деджнн зтнни прнсяжннмя ецінщимми, 
ирнчемъ схр»ховня Общѳства аяшаюхся 
права пввншать вхя «цінви санеехвяхедь- 
ис. 3) Средехва на содѳржаніе института 
присяжныхъ «цінщимвъ н тѳхничесваг. 
нерснада дсджны нояучаться м ъ  двхе 
довъ страхевнхъ Общестаъ. 5) Прниахь 
нсбхединывв унемянутня внше нереоцін 
вн ехрвеній равннхъ хяневъ чѳрезъ 10 и 
15 хіхъ.

На мнінію совіщанія, введѳніѳ ннсхніу- 
та присяжинхъ вцінщимиъ внесетъ въ 
сіраховее дѣде сіідующія п«сіідсхвія: 1) 
усіаясвитъ едянсхв», цідѳсмбравнвсхь и 
иравндьиссхь схрахсвнхъ еціневъ; 2) не- 
авжихъ предѣіъ всяваг» р»да меупехребде- 
ніанъ въ »х»нъ синсді, хаіъ іавъ, ноау- 
чая не ир»центн, а опредіденн.е жадо- 
ианье, нрисяжнне оцінщівя не будухъ 
ааинхѳресванн въ мвншенін рмніра 
оціивн; 3) уменішѳніенъ здоупехребденій 
схи ііехвеин . уменмпится и рисвъ самихъ 
страх.выхъ Общесхвъ, а зхо иесмнінно 
паведѳтъ въ пониженію схрах«в.й нреміи, 
ундачнваемей сірахматеіамн ва нму 
щесіва, і .  е. въ .бщегесударсхвенн.й »в» 
н.ніи.

Епархішхая жпзхъ.
Н азначенія. Въ двджнвсти перваг. пв- 

мсщниіа бдагвчиинаго 1-гв евруга Бада- 
ш«всваг« у., утвержденъ сващ. с. Р«схиг- 
ней М. Кавансвій. На иісха исаааіщ іміъ, 
въ вваніі ісірамяющнхъ дохжнссхь, «прѳ- 
дідѳны: 1) въ с. Анадиху, Хвааннсваг» у., 
—вресхьянннъ И. Лаушинъ, 2) въ Успен- 
свую г. Бмьсва цервевь—учихедь А. К.- 
хямвъ, 3) въ с. Гмяеиву, Серд.бсваг« у.— 
вресх. Д. Зодинъ.

О бозрѣніе церввей. 19 анрідя
хедь вндіхъ, что дііаехъ въ днхахедьи.мъ:811* ^дѳвсій косіхндъ Міхайм-Архангѳаь- 
оргаиі чеіввѣіа н жнмхннхъ мивроемпі- С*УЮ 1 Пехр«навмвсвую (Срѣхеясвую) 
чесвій <іичъ». Есхь препарахы мражѳн І цвР“ в* |ы и  евіраны учащіѳся цер- 
наг* хубервудеаомъ и р іа , мчевъ, иечеии,55?*нмх*, * г»р*дсвнхъ швмъ зх*г* райвна. 
ввшевъ и х. д. ’ По *смк(рі храм*въ, енясмиъ прсюмдіаъ

Третіймдідъ иддюсірируехъдіятедьнмть авмаепДІХЖКІ "* ■ »
нашѳг. саннхарнаг. Об-ва въ борьбі съху- ДРУ™иъ предиѳтіиі иачадьми шимы.
і й а п ш п  ТІйПАялпня тапаіла илпа.жйІ.* “  Изъ бвсѣДы «ъ »Р*- Иринархомъ. Новый 8вркуле»»мъ. дерѳвянная хврвшв нснвхиен , настоятѳль бывшаго .Иліодоровскаго по-
ная недеаь діхсвен санахерш, внетр*еинон; д»орья“ подѣлился съ нами иѣкоторыми
на срѳдсіва «тъ дна біа«й ронішкн въ нр« свѣдѣиіями о иастроеніи въ Царицынѣ.
тіАѵж р|іѵ хіі&нкс і  юввѵнкі мнітю іі! ио р&зокяз&мъ» говорита онъ,““ЯШІШ н*»™ ж риоунки сангарія иіЛтя въ Цлрицынѣ что-то гран-
даа вврссдыхъ, свідіиія е кумысі ■ х. х, »

В ъ  Г ородсвом ъ  те&трѣ.
Ожявдеіііе веега въ Герідсммъ хеахрі.

Ф«й» ваиях» нрпнмтуіервуаезнынъ пемі- 
щѳніекъ. Охсюда іѳрухъ цвіхн дия нрвда- 
я я .  Сюда іринееятъ вружвв съ дсиьгаии.
Ихъ здісь-жѳ всврнваюіъ, деньги иѳресчя-________ _
хываюхся, ваяосяхся въ вянги. Прсдавщици - ісдоииами. Братіи жить трудио, да н 
съ мвниъ ванаснъ рімашвн ндухъ м  уаи- . внутреиняго порядка, отвѣчающаго мо-

настырской ЖН8ИИ. не могло быть. Дис-
Театръ дненъ мд«иъ учащіміея и -<цишга“  слаба, Прншдось удалилить 8

и *• *“ ■ діозное, ио ошибся: нпечатлѣніе отътво' 
реиія Иліодорова пояучается жаявое. 
Постройка велась плохо, иеумѣлыми ру- 
иами. Ужѳ теперь стѣиы потрескались, 
сырость, тѣснота. Дворъ загромождеиъ 
земляной насыпыо, носящей громкое на- 
званіе .Гора Афонъ*. Подзениыя пеще- 
ры подъ монастыремъ пока закрыты,— 
ихъ аридется_ укрѣплять сводамн или

цанъ н учреждешянъ.
ь учіщіміся ®а-; чѳлов* къ изъ братіи. Въ монастырѣ про 

чадьинхъ швадъ. Всі хожесъцвѣіани, ожи- асиваютъ такъ навываемыя .благодѣтель-
чихаехъ * ницы*, изъ которыхъ одна передала 

іерьбы съ Иліодору будто-бы 7о00 р. иа ыоиастырь,
вдѳвдые. Д-ръ П. Н. Севедевъ

± г - у . -  г р ю . - щ р .
„  , * явы слѣдовъ зтихъ пожертвованій консисто-

вомъ. Масса свімвнхъ вархвнъ. , ріей не найдено. Между тѣмъ пребыва-
Въ ваваюченіе быдв м в ізавн  свнема-. віе женщинъ оредн мужского иаселенія 

хографичесвія иаріинніаі.раг.рннхъизсдѣд.- ’. 
ванш хубѳріудева и санахарія імьннхъ.

По поводу новаго расписанія 
поѣэдовъ,

Рядъ х.дахайсхвъ и жад.бъ венсихъ с -  
браиій Сарахввсіой губерніі і  хребмаіія 
сіиій жівни іаставиді, ммнецъ, рямнсм- 
урадьсвую д.р.гу уведгахь иа сарахев- 
смвъ участві чисдо пассажирсввхъ н.і«- 
Д*въ ио діінѳиу расіисанію. Мы не равъ 
увазнвахи, что васедѳанмхь мѣідевъ, «с«- 
Іенне П0ЧТ.ВНХІ, не ииіющихъ депдахъ 8а 
смрвсть и идацвірхн, севдаехъ хавія усде- 
■іі іеревовіи пассажировъ, мхврня едва-дя 
и.жн9 всхріінхь на другнхъ, Ім іе  обу- 
стреенаыхъ, бм іе  .твнвчивыхъ къ требе- 
ваніяиъ наседенія жедівннхъ д«р«гахъ. 
Кажд«ну, вхв ииідъ снрнмсмвѳніе съ 
рдв.-ур. дервгой, ясн. бнд., чх. трѳхъ иаръ 
иассажір. поівдмъ дда сарамвсмй динін 
нед«схат«чно. Кавъ ни схарадась адииии- 
сіраціа дореги уаедачимхь ссхавы пасса- 
жнрскихъ иоівд«въ (мчхване м івда в«ви- 
хи аъ два царев«8і), все-же мчерани часхе 
ирих.дід.сь набдюдаіь въ мвааді остав- 
шіхсі .хъ паівда. А в а м м  быда івда «ъ 
»хниі вд.пвдучннми п.чх.внми мівдами— 
и гев.ріхь нечеге.

Н.мѳ раенисаніе и ісм дьм  йдегчііъ  
іередвіженіѳ пассіжіревъ. Кроні еіычныхъ 
трѳхъ паръ иоівдевъ: свераг» паведецваг», 
свораго черевъ Рявань и ночтеваге, діхнимъ 
расіисаиіѳнъ введенн въ движеніе невыѳ 
иоівда: пассажирсіій X 9—10 на участві 
Саратевъ—Р хщ ем  і  смішанный № 33— 34 
на участвѣ Сараховъ— Ком«въ (а дадьшѳ 
»т«хъ исівдъ ндехъ на учасхіѣ К«вд«въ— 
Рямнь н«дъ № 39— 38). Первый ивъ иихъ 
иожно счихь а«івд«мъ дди нригороднаге с -  
•бщенія и дди обедужнванія німхорнхъ 
бомвыхъ віхвѳй (бахандннсмі, хавсд- 
жансмй); вх .р .і аее пвівдъ, м хя и будетъ 
пѳревмить пассажнревъ, ие пе свсей смрв- 
схи неинвгииъ ехдичаехся «тъ мварнаге: 
етъ Сарахвва де Ряваии иеівдъ идѳхъ 31 
часъ, твгда какъ смрый нр.х«дигъ всего 
16 ч. 35 м. Тімъ иѳ иѳніе неебхсднмо ва- 
мѣтнть, чх« еъ ввѳдѳніенъ втихь двухъ 
иаръ п«і8д«вь неремака насеажиревъ на 
сарамвсмиъ участкі. нісмдьве удучши- 
дась.

Въ ехношеніи емр«схв н«івдввъ ряв.-ур. 
д«рега но нввему расписаиію п.чхи иива- 
іихъ удучшеній не сдідада. Уведичена 
свересхь хвдьм дди свеегв ревдамкаге 
(мведецмгв) поѣвда, мхорнй хенерь охъ 
Саратвва дв К ш в м  идѳтъ 10 ч. 7 м., 
а де Месввн 20 ч. 35 м., хегда кавъ 
сверні поѣвдъ X 11/12 (черевъ Рязаиь), 
ввтірый многіѳ пассіжирн предмчи- 
хаюхъ паведецмму, не д«смидся внимаиія, 
и въ свврвсти зтихъ міздовъ мдучідась 
«начихедыая равница: »х»хъ м ізд ъ  идехъ 
•тъ Сарахом до К «мвм 11 ч. 1 м. н до 
Месівн 21 ч. 55 м., т. е. на 1 ч. 20 м. 
намдихси въ пухи бедьшѳ, чімъ паміец- 
вій. Есдн еравнить иаіванный смрый 
пеівдъ X 11 с  смрніъ-же н«ѣ«д«мъ X 1 
нрдмвгв смбщѳніи Місвва— Росховъ—Мяне- 
радьиня Бодн, те равница пвдучнтся івдіѳ 
вяачитедьиая. На учасхві Ковдовъ— Рявань 
•хн мівда, нахедась въ единамвнхъ усдо- 
віяхъ, ирехвдяхъ равстеяніе въ 200 верстъ 
хавъ: № 11 въ 5 ч. 10 и., а X 1 въ 4 
ч» 02 м., х. ѳ. сввріе на 1 ч. 8 мян. 
Охсюда мвжн» мвдючить, чм есди-бн ддя 
смрагв ивівда X 11 (ирямое сообщеніѳ 
Мосвва—Рягащь—Сарахевъ) ввѳсхи сворвсть 
ноівда нряиеге еовіщеиія Мвсква—Рвсхевъ 
—Минерадьння Ввдн, м  иаесажираиъ, 
нмісм 21 ч. 55 и., прншдвсь бы іхахь 
всегв 16 час. 8 и., х. е. пвчхи на 6 ч. 
иеньшѳ, чімъ теіерь. <Между Саратовемъ 
и Месввей всегв 800 вѳр. Тавве раасмяніе 
въ Францін нр«х«днхся въ 10 часиъ», гѳ- 
в«ридъ гр. Одсуфьевъ на мсдѣднеиъ гу- 
бѳрнсвіиъ сбрініи, мгда річь шда объ 
<уд«Ісхвахъ» на рмансвс-урадьсмй жеі. 
д«р. Гр. Одсуфьевъ мииридся-бы, есдн 
міжно бндв бм нроівжахь охъ Сарамва до 
Месввн хвхя-бн въ 18 ч., ваіъ, наприміръ, 
ие ниведаевсмй дервгѣ.

Ми дунаенъ, чхе при жеданіи и насмй- 
чнмиъ хедатайстві веисхвъ иередъ инни- 
схерсхмнъ вмивжні устаи«внхь и бвдѣе 
вначихедьную свервсхь дія поіада X 11: 
гдавная динія («тъ Сарамва дв Ряввии) 
еборудевана въ хехничесммъ вхнвшенін хв- 
рошо, ииіюхся и бысхромдные иаревввн; 
иесмвсіе-иазансвая-же дерога уведичеиную 
смросхь ие своеиу учасхву *выдерживж; 
танъ въ насмящее вреии неі8іа идутъ 
значнхедьив бысхріе, чіиъ ие ряз.-ур. дв- 
рвгі.

Зеисхванъ и адиинисхраціи жѳд. двреги, 
ечевидне, суждене еще смдвнутьоя въ ве- 
иресахъ вбъ <удебсів«хъ».

П® невону расвиеанію сдідаие иівемрее 
удѳісме дди водьсвей зиніи, иеѣвда ввм- 
рвй (.динъ д. Вѳдьсіа, другой дв Пѳхров- 
сва) с гд ас м и н  хеперь с  свернми ие- 
івдаии. М.

Подойдетъ-ли Ваяга иъ Саратвву?
(П и сьм о  въ  р е д а к ц ію ).

Бвхъ иасущный вѳпросъ дди саратевцевъ, 
ещѳ раві П9Д1ЯТМ& на*ДЕахъ въ тѳхннчѳ- 
сммъ Обществі, въ девдаді инжеиера С. А . 
Кедосова, высхупавшаго ночхи въ вачесхві 
предехавихѳдя нухейсмй вкружней адииии- 
страцін.

Пе нніиію ванравидъ иутѳйсваге відем- 
ства, нужн» раврабатнв&хь русдо Ввдги въ 
гервдскоиъ рукаві сверху, усіранвая дія 
сѳг« верхввня схруенанравдяпщія дамін для 
исимьмваніл весѳнняг* тѳченія и пвддер- 
жнвая зеніечернаніеиъ въ нежень въ г«- 
рідсмнъ руваві гдубииу, дѳстамчную ддя 
п.дх.да судевъ сверху. Въ »т.мъ хухѣ ра- 
беты ведись раніе, а хакжѳ вырабатнваюх- 
си іріевхы и тепѳрь. Уви!—т і  ирвѳвтн, 
вѳмрые уже іыди исяеянеиы, съ мтратани 
иряио чудовшцныо, іе  достнгади ціди, и 
свврѳиенине нрвектн, мтврне пѳдвінн имъ, 
тожѳ іевпвдевин.

Квренная иричина вавдючается въ твих, 
чтѳ нужно прѳевхировать работы ддя урѳ- 
гудирвванія Ведги у Сарамва не сверху, а 
снму. Тамвы нісхння усдѳвія.
Въ самемь д ід і, мсиохрите, чм  дідаехся 

ирѳхивъ Удешѳй въ горедсммъ рукаві Ввд- 
гі? Русде ебіедіваехъ бѳдѣе і  бедѣе. А 
іавввъ грунхъ? У іерега н на ѳохрѳвахъ 
«бнажаехся граведісхый грунтъ дсжа ріви.

обще, прн наличномъ соотавѣ братін 
ввеотм иадлежащій монастырокій отрой н

Бмрей см іи і учащіхся інда "прочі- сдѣлать что-нибудь уотойчнвое но воз» \ 910 грядн,

Онъ, інхь иежетъ, снесѳнъ съ И»ьчтй» .й 
грідн, а мжехъ інхь, вадепетъ ю  нрірв- 
дѣ въ змиъ нісхѣ, сставдяющемъ ирвдѳд-



Ияьннсвм грях* служжп, вш щ в», уи*-' ц т  И. И., Анмнввъ В. П., Д«»ров% Е. ченм на тк-же часы.

« 8 8
(>р. а») топленов

(іеіусмвк# сенеінні, снреннні).

р»ні всѣх* несчанни н«н«с*мг кехерне В., Ншрьенъ Д, А., Чаянаен» А. Д. н Зе М есть голодаю щ ихъ. В і пиь-
са ш ц р и п  г*д«н* расхуп нрмнвъ гор*- іенсній 0. Д. *У го іцаищ н»  уѣвіа в і  Ореніург* у и -
да. В&*% нрн «бршванін хеднніго яатіра Въ обществениомь собраиіи. ранвался день «квлвса ржн». Сачувствіе
ПрИЧйНвЙ уСТІЙЧИВІбТИ вГФ ЯВХЯ9Х6Я у і ір і  ВбЧѲреИЪ 15 Юр&ДЗ ввбТіЯДѲСЬ СІОр&НІе §МЛ$ сі кскхъ сж®р@н%. Поя&мв ЧІСТНМХЪ 
льда вндоу, ті&ъ і  в% н ш ш ія  8хіх& ів- чжѳновъ Общѳственн»г0 ілуіа. Гл&ввыи ів% діцъ вкавыв&хн нвсідьнмя усдугі іѣху 
ск4ві» нужив исваті. пр&чину устойчнввсти «всу*ді0мыхъ віирдсівъ бш ъ віпріс* #6ъ чины губѳрнской аіміннстріціи ВФ гхііѣ 
сор$я;аяі?ши2Ъ ^стривѵихъ ебразіваній вни- *рбндѣ покѣщѳвія. Сяята ка три г#да съ ір0ібургсінмъ гуіериаторомъ. Вавъ на 
»у, а нѳ свѳрху. ' прежнеѳ иомѣщеніѳ за 850 руб, *ъ иѳчадьноѳ искіюченіе сдѣдуѳтъ уіавать на

Уничтожьтѳ ннашій упоръ песвівъ, они Равбирахось <іѣхо> чхѳна собранія С»ѣш- упрівхяющаго акцивнммі сіорами г. Аме*         __г____ __ ____ _____
сами собой спхывѵтъ исверху. Правха, уии- ниюва, квтірый ещѳ осѳнью прошлаго го* дунгъ и начахьника ташкѳнтской жед. хор. вдеим&я; партіи прибываютъ съіаж ды м ъ паро*водяное отоплбніѳ,
ч т і ж е н Г и З  ' ДЦ *мѣст* съ стуцентомъ Юриныиъ, Маркова, к т р ы ѳ -------------------   —     “  “
Іхи&ъ Удешѳй требуетъ к«д«ссахьныхъ аа- устрондъ въ домѣщеніи соіранія бурныи ебору въ подьву
тратъ. Но нужні”жѳ имѣть гражіанскбе му-), «инцмдѳниь»* Не равъ Совѣтъ старшинъ житохьно нѳ раврѣшади сіорщикаиъ мосѣ 
жебтво прямо вшааться отъ иисди іер*» прѳіхагадъ г. Свѣшниківу извиниться, но щать всѣ иоівѣцмствѳнныя имъ учрѳждѳ 
нуть в«дгу къ Саратіву, еоди пожадѣть'эяъ нѳ считаіъ сѳія ввніватимъ, иріяисы- іі* , Въ которихъ нахцятся ікідо 

А ирвбавхяться, х$тя бм съ вину Юринув Сібраніѳ ваирѳтидо ѳму сдужащихъ. Начахьнивъ ііроги къ

баранье оырецъ до 5 р, 
руб. 40 коп.

Рыбный. Уяоъъ вначмтельно увѳли- 
чилея м доставяяѳтся на рынки въболь* 
шихъ размѣрахъ, вслѣдствіѳ чѳго цѣны 
упали. Въ роаяицу торгуютъ: сазаиъ 1Н 
—18 коп,. судааъ до 20 коп.; окуни и 
карась 18—15 к-, лѳщь 12—15 коп., щука 
хслостая или съ выаутенной икрой 8— ^
Ю коп.; икрявая 18—50 кои., стврлядь с&$&товъ, уг. Московск. я Аяѳксахд. у і  
мѣрная 85—40 к., фунтовая 50—60 юп. Всѳ помѣщѳиіѳ отѳяя вамово 
за фунтъ; икра щучья 70 п. фун. отрѳмомтжровано.

Съ воблой колодкой торговля ожи- Болѣѳ 50 ММ съ прмянчмой обстановкоа
---------  вхѳктрмчѳскоѳ

Первоклассный отѳль

■ і і і а р ш и а ы і  и п
Б И Р Ж 4 '

Дешево продается
лѣсъ иа Мооновсной ьлсщадн, цѣ' 
лый балаган*. н въ ровницу: теоъ, 
безыыенка, подтоварннкъ и ром- 
шанн. 2717

Бакалейны я права
и табачныя Зто разряда НУЖНЫ 
Обращаться: магазинъ Карахаиова, 
Бабушшинъ взвоэъ. ”73**

Требуется сосл
»«іииѵ»»ѵи»» — —» ш т ’ ДЛѵЯІШ*) мярІХЯ ирпѵніѵян/ д ѵ .гі—— — Ывірѵ̂ ѴѴДмІІѴѴ ѵ*ѵ«мвѵмд«, —--—

явне яреіиведѣісхвввааи низовымъ пароходомъ. Хорошей крупной оовѣщеиіе, телефонъ, ванны, комиаты н а ;

й ти х ъ  а а т р а і » .  г -------------- , ---------------- , . . .  -
ватратанн тоае не насмнн, устройстввнъ и д а  ®* ВЯУ*Ъ впредь де нааиненія. Затѣн» 
равннхъ налліатнвввъ, въ вндѣ-лн даніы у ! првнсхвдялн внберы членввъ.
П іц о е а п  6ер.г., » .  »  >я>« ір .н и ..!  16. „  п Х Т й Г  « Г<>« « •

. стіяяся квнцертъ Агренева-Славянснаго (сіар- 
шій сынъ поввЗнага Д. А. Славянскагв). 

I Пубгнкн інлв ечень ннвге. Бнлетн іра- 
лнсь, вакъ гавврятъ, ссъ івн».

4,000
хену

скага зенлечерааяія 1—2 ня нашннанн въ 
гередскоиъ рукавѣ сверху, вдвль нрнчала 
судевъ н у гередскнхъ нрнстанеі,— нряне 
не ствніъ. Деньгн, ватрачнваеныя на пз- 
двінне наяліаінвн, нужне счнтать шхоро- 
неянннн беяъ юсаѣдствій. Ті>хе средства 
мехне Інле вбрятнть на частнчнні урѣаъ 
Ильннскоі грядн съ хвеста и нрерѣвъ уа- 
внх&, не глубакнхъ ходввъ вдель русла 
сннау втъ Улешей. 9т* Інла-Іы лучше, но-| 
твну-чтв отрѣванная н раарнхленная насса 
грунта грядн негла інть унесена частянн 
весекиинъ теченіені. Врвнѣ твго, стѣнкн

Отмѣна экэаменовъ.
Пв случап введенія 4-хъ гедичнагв кур- 

са віученія въ аенскнхъ шквлахъ сл. Ела- 
нн, акваненн въ текущенъ гвду въ 3 нъ 
етд. отнѣнены.

Б А Л А Ш О В Ъ
Итоги продовольствеииой помощи. 

Охаваніѳ населенів» нредвввльственнін 
ненащн нв нартъ внраанлееь въ слѣдую-иаднягв сріаа и уакнхъ крвдокьннхъ нрв*

рѣаей, ечевндне, тв*е раврабітаінсь-бн ещѳ Н1 Шыжьъыя т я п ш  бнлн открнтн 
белѣе втъ теге-же весенняге теченія, всаж- .■ 207 ш км ш > п  м с и  вох,рНхъ вхо
дающагв вавѣшенінн песввъ внше првтнвъ мвски «ИИС5ерсвія н деркввне-нрн •
гврвда н пвдхвдащагв въ Ухешанъ белѣе чи- „ дв1(ія д4 г’МІ д„ ми№ и и р , и  І К  г0.
сіынъ. ‘рячагв съ хлѣбінъ. До Пасхи въ шквлахъ,

Инженерх А . К о с м о д е м ь я н с к ш . вот,рИХІ б и м  вткрыты стоаовшг, пн-
гиппі. і «  ііпя з мш 'іаівсь 11934 учащнхся («бщее чнсів уча-

ПИСЬМО ВЪ РБДАВЦІЮ. ' [ щнхся 21202). На шквльння ствлавня уп-
— - р&вѳй палунене виь гуі. венства 44570 р.

Въ № 79 „Сарат- Лнстка* въ „Запи-' н нѣстныхъ нежертвованіі пеступнко 582
Р*» и8ъ ннѣющнхся средствъ уже выдане наа т і а з г г я г , -  з8бб°р* с « » « с іь  нрнвар» н *к« .

либо частномъ коымерчеовомъ предпрія- іаге учащагвся коіеблеіся отъ 3 до 4 съ нелвв.
тін, вримѣрно хотя-бы въ такомъ чн-' кепѣекъ въ день. Прнварки несвинѣнне
стомъ дѣдѣ, какъ торговля книгамн, оъ одоали благвтвірнее вліяніе на шквльную предост&влеяіемъ монополш въ поставкѣ *■•*"**
книгъ и матеріаловъ даниой фирмѣ на ЖИ8НЬ: вним *®ти белѣе нскравне пісѣ- 
городскія школы и учрежденш—совмѣ- щалн ш ш у н іелѣе усиѣшне рабеіалн. 
стительство не очень удобное*. |  Благвтввриіельная пеяещь екаіана 9550

Авюръ не укавываетъ никого иаъ лнцъ ісемиж% в/  ЧЯСІ, МЪ ІѴШЬ 47 753 Огъ тн 
городского управлені* н какую фирму С1 ЧЯ0Ів*ъ душь ог» уц
онъ нмѣетъ въ внду, нотакъ какъ кмж- Ри н  на « • »  вх*ъ нвлученв: пра-
ная торговля .Основа* является однк> вітельствевнаге несебія 117,341 р. и иеъ 
отненной поставщлцьй кннгъ на город- средствъ вбщевексюі врганіваціи 12.000
можн“ Ко°тнести т о л ь к ^ к ъ ^ т о й ^ ф и й Г * ^  0 и с и  « !* * » » « « «  еісіавлялись уча- 

Въ качеотвѣ уполномочеиной ЭТого!в™ * нми врачамк, сівиѣсіив съ свлщенни- 
преднріятія, очит&ю долгомъ наявить, чго^яанн, учителяия, вілесяшни старшииани, 
въ соотлвѣ »тов*рнщеотв& н& вѣрѣ*, имѣ- |еельскнии старастши и предсіавитѳляии 
ющ&го кннжную юрговаю подъ фярмоюі9„  КПйстын% РавнѢпк найка аппвіѣівм. 
„Основа*, инкто нвъ првдст&внте&ек го- Г  „лРТ  г“ * г Р  х ' пр 1 вн? 
родского унр&вленія или бхивкнхъ имъ *В1 ^  Ф- ИУВИ и 1® Ф- пшена, т. е. 1 
лицъ не состоялъ и ие состсигъ. |р . 50 в. на каждаге ѣдека. Всіѣдствіе ег-

же нѳ раврѣшилъ сберъ въ пелыу геледаю- 
щихъ на желі8нвдвріжинхъ станцілхъ 
при есіаневкѣ пассажирскнхъ пеѣвдевк. 
Тогда крестьяне, уінавъ, чте управляющій 
акцппнни сбераии, большоі сіервнннкъ 
насажденія въ селахъ киенннхъ вннннхъ 
лаввкъ, преіивится сберу въ ихк нельзу, 
рѣшилн иедъ всеввенвжнннн нредлегани 
настеяіельно нресить еренбургскаге губер- 
натвра вакрнвать въ ихъ селахъ внвння 
лавкн.

- ф ~  С ам оубійство  оф яцера. Въ 
Танбеві въ гвстннницѣ иекушалсс на са- 
неубійстве полкевникъ Путилевъ. Внсірѣ- 
ленъ ивъ «браунинга» *н* нанесъ себѣ 
сквівную рану въ голеву. Полежѳніе ег< 
іевнадежнве. Прнчина неиавѣстна.

- ф »  С&моубіВство судѳбв&го прж- 
става. Тифіисскіі првкуреръ предаисаіъ 
суранскону судеінвну слѣдвваіѳлю арѳст*- 
вать судеінаге прястава Мустафу Агаѳва, 
еівняяѳнаге въ кревеснѣснтеіьноі свіан съ 
дічерью. Уінавъ е расаеряженія прікурірв, 
Агаевъ пекенчню съ себей.

Тшпин& н опокойстме, ■оаояянтельн&я 
п рнслуг&, хорош&я кухня, зявтр&кн I 
обѣды н уяпиы ежедневио по Р&зно I 

і)бр&вному меию» 888 [

50 до 2 р. 60 к. сотня.
— Птичій. Жнвой птнцы въ привовѣ м&- 

ло, цѣны выоовія: куры до 80 к. дере- 
венокой выкормки; утки до 1 р. 25 к.; 
друг&я птиця въ прнвовѣ отсутствуетъ.
Бнт&я птнця расцѣнив&етоя: куры 60—70 
коп, уткн до 1 р. 10 коп., поросятл до 
3 р. 50 к. I

— Яичный. Привовыдень ото-дня увелн- 9 9  
чиваютоя, цѣны падаютъ: лучшія ябца ■
оъ вововъ продаютоя 2 р. сотня; моякія і Съ
до I р- 90 к. . 1

— Молочный. Привовы оредвіе, цѣны вы- 
оокія: молоко 15—18 коп„ сметана до 70
коп. б&дейка, творогъ в—8 коп. фун., м&- _ ______ _______
сло чгхонокое 83—85 к. фун. ( К. С. Евстратова.

— Дровяной въ полномъ ватишьѣ Запа- и «ві&токія подъ иябл. Г. Д. Ротншвнли. 
оы дровъ н» воѣхъ прнотаняхъ оотаяноь Вуфетъ ои&бж. русвкнми и в&гр&ничными I 
довольно бодьше , внн&ми р&вныхъ м&рокъ.

— лѣсной торгуетъ оживленно; гл&вное црИ т |  внѣютсс іилліардн, тнръ и 
требованіе на городсчя поотройки I * «йгпіь.бан»

_  рабочій рынокъ. Чернорабочіе до 80 „ кегель-оанъ.
коп., ремвсленники отъ 1 р. до і р 30 к. Сад» еткрніъ съ 1-гв ч. дня н де 4-хъ нечи. | 
въ день. ,78»7 Съ почтеиіемъ Тотрищъство.

Уполиомочевный членъ т-в& ,Осиова‘ 
А. Кудрявцева.

І І З ІМ М І  в ІС Я й .
(От% м ш т %  корре& п он ден т овг).

Е Л А Н Ь,
Бъ педагогическомъ совѣтѣ.

Пѳдагвгячесяій сввѣіъ гнянавін внраіѳ- 
талъ распнсаніѳ еквіиенввк. Зъ 3-нъ,
4-къ н 5-иъ кіассахъ аввінѳин начнут- 
ся 12 ная н кенчаіся 1 іюня. Пріеиане 
(твлькв въ нѳрвый кіассх) іудуіъ преиа- 
ведиться 15 и 16 иая.

Собраніе родителей.
Въ восвресѳнье, 15 анрѣая, въ ненѣще- 

нія гиннавіи сесіеялесь редиіельскоѳ св- 
браніе. Заслушанъ нрвіекелъ нредмдущаго 
свіранія и свебщенв е нредвставленін уча- 
щннся правъ правніельсівенннхъ гиннавій.

іірегаеіавдяя нрава, ииннстерсівв огра- 
ннчиле нріенъ внввь пвсіунающіхъ аднннъ 
нервыкъ классінъ н ук&іаав норну дія 
к&ждага класса. (30 чел.). Пввтвну мбра- 
ніе нвсіанівяде: хвдаіаіствавать иереді ни- 
нистерсіввкъ е раврѣшенін пріена учени- 
ковъ нѳ івлько яъ 1-й класъ, нв к во 2-й 
н 3-й н иериу увелкчнть де 40. Далѣе се- 
браніе неручкле яравленію Оіщесіва сосіа- 
внть къ сдѣдующеку соіранію нланъ и снѣ-1
ту на прнстрейку къ существующену вда-] ? 6  нвраврѣшвнних-ь лвкцій. 
нію ещѳ нѣсквльких»кекнатъ(6-8).Ндата преграииа дия «бѣлей реияшкя» въ Мес 
аа яраве учѳшя, пе іредложеяш нрівіевія,' кв& нѳвжиданне ек&ваяась ечѳнь вначятѳіЬ' 
вв всѣхъ классіхъ павншена: въ прнгете-; и,  уріивной. Въ етіть день нріектірввал- 
вяіельяіиъ н въ нѳрвнхъ чѳтнрѳхъ-на 10 си ш я а ш й  рИ|1 , вкцій на іену е тубер 
руб., а въ 5 и 6 на 15 руі. Вренѣ іого, вулевѣ н е среіствах* берьін съ атинъ 
с% учаниивъ, риртѳди кітірмхъ нѳ сості- б8Чемъ чеківѣчѳ@тва. Бнди намѣченн иа 
ятъ дѣіствиіельннни членанн Оіщесіва, 20-в анрѣія 36 іякихъ ебщедосіунинхъ 
нлата пввншаѳтся ещѳ на 10 руб. (сунка и,  характѳру чіеній в і  равличннхъ ауди 
ввноса дѣйствительнаге члѳна). (т«ріяхъ, нв леяціонянй квниіетъ секціи не

Такъ какъ прн хідатяйсіаѣ е нредістав- б, рьИ ( І  туіеРІуіѳвекъ бш ъ увѣдіклень, 
лвнін нравъ учащннся еказали седѣйсівіѳ ™, всѣ 36 ИѲкцІй не різрѣшеиы. &акъ на 
ннсвѳктвръ г. Пнкнтянъ и днрввхоръ г. прнчнну нѳраврѣшенія укавано на ті, что 
К&рповъ, іе свіряяіе едиивгласно постановн- „  расяеряженіи адннннсхраціи нѣіъ ді- 
ле: ілагвдарнть ебвнхъ нисьиенне. [ стаичнагв келкчѳства нредсіавителѳй пвли-

Въ кенцѣ сібравія нрвніведены вніеры ціи> міернѳ негли-бы бнть квиандированн 
чіеневъ. Иібранн: Дьячкевъ М. Е„ К у ін ѳ - |„  дѳкцін, гакъ какъ нсѣ онн інли нама-

рекной нуждн и ограннчѳннвсти средстві, 
равиіръ пайка въ нѣквтернхъ иунктатъ 
секращался де 60 к. Иіъ нелученннхъ 
еоедстаъ перѳведено на нѣста 78,200 руі. 
Еслн-іы удевлеівврить всѣхъ нуждающих- 
ся нвлнннъ пійввнк, те петребовалвсь бн 
еще 59,000 р.

На врачѳбкв-ннтатѳльную пвиещь нелу- 
чене отъ губ. венства 2340 р., нвъ нихъ 
ужѳ переведеив врачаиъ 2000 р.

На кврневую сперацію череаъ вѳнство 
нвлучено 254,000 р., на кетернѳ вакуплено 
349,609 пуд. певала н етруіей, ссуда дана 
22,331 денехеаяину. Осіахись неудевдетве- 
ренныни 6135 денехввяѳвъ, ивъ нихъ 1000 
яа есптки (екеле 10 т. р.) Іудетъ вндана 
режь, нв 8 пуд. на двіръ.

Ц А Р И Ц Ы Н Ъ .
Дѣло объ истязаніи арѳстанта. 

Тюренный надінратель Орѣшкннъ ва 
нстяваніе арѳсіанта Врастннга внѣвдной 
сессіѳй с&рятівскеі еудеіиой палаты нриго- 
воренъ къ трѳхиѣсячнену аресіу нря пеля- 
лицін. Пв слованъ ноіѳрнѣвшаге, нібіѳнія 
вакіюченннхк бнли частниь явіѳніенъ 
въ царнцннсквй тюрьнѣ. (сУ. Р.»)

Ххошраххмя йііісшія.
Д евь і-го  и а я  за  граннцей. Правд- 

ннкъ 1(ге ная въ цѳнтраіьннхъ частяхъ 
Беріина былъ нале чѣиъ ванѣтенъ. Мво- 
гочнсленнын грунны рабочихъ сь утра 
'стренвлнсь на екраинн гереда, гдѣ на сі- 
ранілхъ учасівев&ле нножесіві рабечнхч 

саинхъ равлнчннхъ првфессій. Річи ерате- 
)ввъ пренкущѳственнв нанравленн првтивъ 

уснленія инлиіарніна. Мнегіѳ ератірн ка- 
салнсь трагнчесннхъ сібнтіі на лѳнсвнхъ 
срінскахъ. Слышались негідующіѳ веігла 
сы. Пелнція держалась въ стірінѣ Утрінъ 
преисхвднли свіраиія ирвфессіенаіьннхі 
свювівъ, а вѳчеріиъ свствялнсь нрізінества 
пвлніическихъ оргаииваціі. Раврѣшеннве 
въ Галле ухнчнве шесівіе съ нуінкей 
прешле въ ебравцевінъ перядкѣ.

—  Въ Г а м б у р г ѣ  въ день 1-гѳ ная 
нрвхсхеднла небнналая ианифестація, въ 
квіврві учасівеваде дв 100 тыс. челевінъ.

—  Въ В р ю с се л ѣ  пв елучаю 1 га иая 
въ центрѣ гервда преяяешла грандіівнан 
нанифѳсіація съ нукнкай н внанеьаин. Пе- 
іедъ ратушей егренннй хвръ нрвнѣяъ кан- 

тату. Участввнали въ няняфесіаціи рабечіе
яніелдигенція.
— Въ В ѣ н ѣ  свстеялвсь нножество св' 

іраній нв елучаю 1-гв ная. Въ реавдю' 
ціяхъ рабечннн внраженн іребованія пен 
сій я иѣръ для борьіы съ дврвговиінвй 
живнн. (<Р. В.»).

Р у ѳ о н іи  м м ѣ о т і і і ,

Л и с т о к і ю  З а в о л ж ь я .
Слоб. Пояровввая. въ Сар&іовѣ. Въ полиціи сярооилн Усти 

нввя, оснатрив&іъ-ля онъ свеи карна- 
нн, когда онъ пріѣхалъ въ слеіеду, н не 
иреіаін-лн у неге деныи въ Саратевѣ? 
Онъ еіаѣхии, чте ие есиахривалъ. Н& 
другеі день схареста хрудавеі артедн соеб- 
щилъ пекрввскеі иехнціи, чхе нропажу де 
негъ Усхнневъ синулиревадъ, н пресндъ 
Устннева задержаіь. Подеврѣваеннй переданъ 
въ распоряженіѳ судебкаге слѣдоваіеля.

(От% т т еео шоррмпоШ вта),
«Девь бѣдой  ромаш кн». Съ рянняге 

утра иѣсхння дакн иачали «бхедъ сввяхъ 
учасхкввъ. Погедь иеблагенріяхн&я: хелед- 
не, сивьиый вѣіеръ, я часевъ въ 11 дня 
ох&лъ иаярапнвахь деждь. Несмехря на 
ахе, даиы иужесхвенні хедліъ нв удицанъ, 
нлещадяиъ и іавару, естанаяливая неяно- 
гечислеяншъ нрехежнхъ. Мнеге наріда 
дненъ інле въ нінѣщснія сельскагв уяр&в 
лѳкія, но вдѣсь нѳинвгіѳ ивнян&ли 83&ЧѲ- 
ніе дня бѣіей рен&шкн. Првд»вщнц& подо 
шла, яяприкіръ, къ ясяояу пенѣщяяу, на 
яупившеяу нв вдяону 9 нехбря еквла ін - 
сячн десяіянъ зеніи у свіихъ еднеібщв' 
ственнякввъ. Онъ с&нъ ечень усердні нре 
ситк крупннхъ пвжеріяевавій на ввстрон- 
ку^церквн.

—  Пввводие ваиъ ярѳдлежяхь цвѣтоп!
—  Мнѣ не наде,—«івѣч&етъ сяенѣ- 

щивъ».
Пвсдѣ ярвдеджніельннхъ уговврввъ внъ 

н&кеиецъ, вняян&еіъ гривенннкъ. УснѣШ' 
но р&спросіраняеіся цвѣхокъ на яереяввноі 
нрябіаня.

—  Т орговы е д еп у таты  ярвсятъ хіргвв- 
цевъ нредставихь свея хвргевыи пр&и для 
превѣрки яъ нѣогную хіѣбную бнржу къ 
24-ну анрѣдя.

—  В рен я повупви  хлѣба. Пе распвря- 
жѳяію бяржевіге віняхета, съ 23-гѳ апрѣ- 
ля вевовая піхуяка хлѣіа, внѣсіе 8 ч&сівъ 
ухря, будеть начян&хься въ 7 ч&севъ, в&- 
генн&я въ 8 ч&севъ утра.

—  П ропаж я а е н е г ь  или симудяція? , 
18-ге аярѣдя артельщнхъ с&р&ховокві тру- і Духовнві пнщи у насъ ннкакей нѣтъ 
дввой &рхелн Усхнневъ в&явидъ, чхе у него для народа, хетя населеяія де 7 хнсячъ. 
въ тракхярѣ Мівенцова преяаде 740 руб. Шинки же чухь не въ важдан* дверѣ. Ка- 
З&яяяхедь сдужяіъ к&сснрвнъ ня прясх&нн, венная вннняя д&вк» р&бвхаеіъ ечеяь хере- 
Вехгя у Общества сРусь», деньгя нолучилъ {ше д» двѣ ннвныхъ посхеянне нелнн.

Н О В О У З Б Н С К ІИ  У. Иіъ с. Віскре- 
сенкн н&нъ пишуіъ: Іулнганствб раввн- 
лесь вдѣсь де неіерпиянхъ равнѣреві 
Осѳнью прешлвге год» вешле нъ еіычай 
іитье сіекалъ въ денкхх. Не иріхедиде нн 
едней иечн, чіеіы  кону-дибе двъ ннрннхъ 
жніелеі не внбихн ер&ву нѣскельие р»», 
Бьютк бевъ всякеі причннн. Съ вечер» цѣ 
лння в&іаг&ня ходяхъ ребята съ гарненияеі 
н свисхінъ н дебеширяхъ яо улицанъ. Не 
давне у вднего крѳсхьяннна сняяя съ иехелъ 
вврета н, ух&щившя н» рѣку, брісиін педъ 
кручу. На-дняхъ індъ хаяеі случай: яедъ 
ѣвжаюхь верхаки въ вднеку4 н&г&внну двее 
врестьянъ снльне яьяннхъ, я іреіуюіъ, не 
слѣвяя аъ двшвдей, вннесхя яиъ паииросъ, 
Сдужащій внносніъ н требуехъ деньгя 
Одннъ нвъ кресхьянь нряне наяішади въѣв 
жаехъ на врнльцо, Ір&яясь н угрвжая, снра- 
шив&ехъ перепуганнаге сдужащаге: схн нѳ 
внаешь, вхе я? Я ахананъ Іуркинъі Денѳгъ 
съ неня хн не спрашнвай»!

Одннъ ніъ всаднивевъ направдяеіъ деша 
деі нряне въ нагавннъ, дошадь ужѳ пере

с  т ъ  с  ь .
Новый способъ буксировхи судовъ. Въ кон 

цѣ прошл&го год& н& Дортмуидъ-Эм 
оіомъ к&н&дѣ въ Гермяиіи испыт&нъ 
новый опособъ тяги судовъ въ хан&лагь 
и рѣк»хъ, ивобрѣтенный нѣмецкимъ ни- 
женеромъ Косоъ, служащимъ въ упр&в 
ленін вышеупомянутымъ к&н&ломъ.

Передъ демонстриров&нівмъ своего изо' 
брѣтенія инженеръ ук&з&лъ н& недост&т 
ки оущѳствующихъ снстемъ букснровкн 
рѣчныхъ грузовыхъ судовъ.Тяг& судовъ 
при помощи букоирныхъ пароходовъ 0К&' 
зывяется вѳоьма не экгиомичной, т&къ 
к&къ 7б проц. движущей силы оот&ются 
иеиоиольвов&иными. Свою систему изоб 
рѣт&тель основыв&етъ н» совершенно 
цротивопояожномъ принципѣ—оиъ про 
водитъ ее по грунту кяняя» нли русау 
рѣки. По дну рѣки по средниѣ те 
ченія прокд&яыв&ются рельсы, которые 
ие могутъ свор&чив&ть въ стороны, но 
въ соотоянін нѣсколько нружиниться 
вверхъ. Отъ буксирующаго еудна н& эти 
рельсы отауск»ютса четыре шхива, кото' 
рые эахватыв&ются оообыми хр»н«ми н* 
рельс&хъ. Прн 8&мык«ніи »яв.ктричѳсв&го 
ток& буксируемое судно ложуч&втъ во 
ступ&тедьнов двнженіе по редьояиъ.

Глявноѳ пренмущвство такого опособя 
состоитъ въ томъ, что рѳльсы можно 
легко и бѳвъ всяккго моніѳра выт&щить 
00 дня рѣки, т&къ что ремонтныя р&бо 
ты будутъ ьыполняться просто н дешв' 
во. Другое пренмущеотво нохой снстемы 
въ томъ, что буксирующее судно можегъ 
обходиться безъ руля, тякъ к&кь оно 
связано съ рельс&ми. Кромѣ того, нужно 
стмѣтить еще то обстоятѳльстзо, чѵо прн 
новомъ способѣ нѳ Р&8В0ДНТСЯ волденіе 
въ к&нкд&хъ нли въ рѣкѣ, иензбѣжноѳ 
прн п&ровыхъ букснрныхъ п&роход*хі> 
отчего, гл»внымъ обрявомъ, и раз,оуш& 
ются берега. Моторъ судн&, буксирую 
щяго б&ржи или другія ГРУ80ЯЫЯ оуд&, 
получ&етъ энергію отъ эдектричоской 
сѣти, протянутой н&дъ кан&ломъ ильт че 
резъ рѣку.

Торговая хроиика*

Пврвоклаооный садъ-реоторанъ

А К В А Р І У М Ъ " 1
Диреиціи Т-а, оффиціаитовъ.

18-го апрѣля сего года открылся 
лѣтній садъ „Акваріумъ*.

З&ново отремоніиров&нъ. 
Электрическіе аффекты.

Русск&я кухня подън&бд. шѳфъ-кулин&р&І

Рвіжжторъ-пдатмь—
И. Н. Сарахановъ. 

И х іаш ь П. А. Аргуновъ

-  ТЕХНИЧЕСКОЕ БЮРО —  в А „ Св|,рн#я

3. Л. Шбавіті. Номнаты

Телегракиы бирж в.
20-го а п р ѣ л я .

Б а л а к о в о . Педвѳвн ехсухсхвуютъ. Кре- 
етьдне ваняіы педевнни работаии.

—  Б а р о н с к ъ . Педвевы хлѣбевъ неіна- 
чихѳіьнн. Н&стрвеиіе сл&бое. Сѣвъ яривыхь 
хдѣбевъ нредвлж*ехся. Грувкя ‘баржѳй въ 
недненъ р&ігарѣ. Неннн&льні ншѳннц& ле 
рередъ 1 р. 20—60 я., русскаяір . 10— 30 
к., режь 95 к.— 1 р. 2 к. пудъ.

— Р о вн о е . Привевы хлііевъ нрѳдѳд- 
жаюіъ ѳхсуіствѳваіь. Сѣвъ хлѣіввъ ярѳ- 
дѳджаеіся. Цѣнн неѳиредѣлениы.

— Ц а р и ц ы н ъ . Тихѳ. Пшеница гярвѳк- 
ка въ 134— 135 вед. 1 р. 46— 50 в., гир 
ка въ 125— 130 вед. 1 р. 27— 32 вѳп., 
ѳвиная иъ 125— 130 вѳд. 1 р. 27— 35 к., 
режь къ 116— 118 8ѳд. 1 р. 2 — 4 кѳ.ч. 
ѳвесъ перерідъ 1 р .— 1 р. 5 к., руескій 
92 в.— 95 вѳп., ячнень нивней 1 руіль, 
вернѳвей 88 в.— 90 кеп., пшене хедчѳ- 
нее 1 руб. 45 к.— 50 кѳн., дранѳцъ 1 р, 
28— 30 к. пудъ.

Саратовсвіе рынкя.

Судебный указатель.
Резодюціи по дѣдамъ, разсмотрѣннымъ 
въ 1-мъ гражданокомъ департаментѣ са-1 
ратовокой судебной пал«,ты 14-го аирѣля 1 

По апеддяціоннымъ жадобамъ: ?
1) По дѣлу Дюкиной съ пензенскимъ 

отдѣаеніемъ крестьянскаго поземельнаго 
банка о 8850 руб. удержанныхъ денегъ:1 
рѣшеніѳ охрі жна^о суда отъ 9 марта | 
1910 года утвердить 2) Дѣло по иску 
Касенковыхъ съ Основнной объ истре* 
боваѵіи отчета: взыскать съ Николая
Касенкова въ пользу Основиной 249 руб. | 
съ процентами съ б*го мая 1905 года. 8) 
По дѣлу Красиова съ русскимъ страхо- 
вымъ Обществомъ „Помощь" о 18 руб. 
ежемѣсячнаго содѳржанія за увѣчье: рѣ- 
шеніе окружнаго суда отмѣнить и въ 
нскѣ Краснову стказать. 4) По дѣлу На-1 
зароюй съ Савельевой о 800 руб. съ 
процентАМи ко духовному завѣщанію: 
объявленіе резолюцік отдсжено на 25-е 
апрѣля. 5) Тлмбовокаго губернскаго при- 
сутствія съ Курьяновымъ о 900 руб за 
овесъ убытковъ: рѣшеніе окружнаго су- 
да утвірдіть. 6) Самарской городскоі 
упраш оъ М&штаковымъ о прнзааніи 
договора иедѣйствительвымъ и о взы« 
сканін 287 р-: рѣшеніе окружваго суда 
утвердкть 7) Дѣло по иску Шурыгиныхъ 
съ Сапуновммъ о ирнзнаніи права соб- 
отвеаности на вѳмлю (11 десятин**): въ 
искѣ Сапунову отказать и рѣшеніе ок- 
ружнаго суда отмѣнать. 8) Айвасова съ 
крѳстьянскимъ поземедьиымъ банкомъ о 
1500 руб. убытковъ: взыскать съ Адьева 
и Айвасова въ пользу крестьянскаго 
поземѳльмаго б&нка 571 р. 9) Малахаль* 
цевой съ Назарьѳдымъ о 85 р. ежемѣ- 
сячнаго содержанія: дѣдо пронизодствомъ 
пріостановить. 10) Торговаго дома Во- 
рель съ астраханскимъ Обществомъ 
взаимиаго кредита о 217 р. по 4 пріоста- 
новлѳннымъ вѳкоелямъ: дѣдо производ- 
ствомъ пріостазовить 11) Коптева съ 
самаро-златоустовской желѣзной дорогн 
о 4663 руо. за увѣчье: рѣшеиіе окружна- 
го суда ітвердить. Іг) Васягиной съ 
сызрано-вяземской желѣэной дорогой за 
смерть мужа и отца: взыокать въ пссль- 
зу йасягиной ЗЬОО руб съ проценгамж 
съ М іюля 19Ю года; рѣшеніе окружиаго 
суда отмѣяйть. 18) Ііо дѣлу Чебураева 
съ Общѳствомъ рязаиско-урадьской жѳд. 
дороги 8а увѣчье о 4030 р.: рѣшеніѳ ок- 
ружнаго суда отмѣнить и въ ис&ѣ Че- 
бураеву отказать. 14) Ьолкова съ тамбов- 
сеой духовной конснсторіѳй о возстаио 
вленін нарушеннаго владѣнія землею; 
рѣшеніе окружнаго суда утвердіть. 1о) 
Обыденковой съ самаро-элатоустовской 
дорогой о вознагражденіи за смерть ма 
тери 8500 руб.: рѣшеніе окружнаго суца 
утвердить. 16) Волкова съ керскимъ то- 
вариществомъ крестьянъ о 903 руб. убыт- 
ковъ: обязать истца представить подлин- 
ную довѣренность Ведѳняпина.

До частнымъ жалобамъ.
1) Самарскгго отдѣленія государствен- 

наго банка по дѣду о несостоятельно 
сти Щетерева: признать иретензію
государсгвѳннаго банка заявленной въ 
конкурсѣ въ установдѳнный сро&ъ. 2) Ко- 
соревой по вэпросу о принятіи частяой 
жалобы на медіенность суда: жалобу ос- 
тавить бэзъ діиженія. 8) Т&мбовсхой ка 
зеиной палаты по дѣлу Егорцева: взы- 
скать съ пос^ѣдней наслѣдотвенной по- 
шлины. 4) Писарев й объ уничтоженіи 
дарственной запнсі: опрѳдѣленіе окруж* 
наго суда отмѣнить. б) Самарскаго отдѣ 
ленія крестьянсіаго поэемельнаго баніа 
(на дѣйствія старшаго иот&ріуса): жало 
бу оставить бевъ посдѣдствій. 5) Катко 
ва (о продажѣ нѳдвижямаго нмѣніл): вы 
дать Шихобадовой въ погашеніе долга 
по закладной 6000 руб. 7) По прошенію 
торговаго дона Веллѳръ съ Общѳствомъ 
рязаиско-уральской жѳдѣзной дороги о 
5750 р* за уграту груза; объясненіѳ съ 
апелляціоннымн трѳбоваиіами принять и 
дать уотаиовдеиный ходъ. 8) Кайэѳръ съ 
тѣмъ-жѳ Общѳзтвомъ о 4800 р. 8а увѣчье: 
производство по дѣлу возвбиовить; 
экспертомъ по дѣху назиачить инжеиера 
Косьмодемьянскаго.

Кассаціонная жаюОа по дѣду Амзаева 
и опеки Абвдлаева съ С&фоицевыми: 
дать іаконный ходъ.

Объявленіе резолюцій: 1) Мо дѣлу Мар- 
іаковой съ Родіоновымъ о 8000 руб. по 
договору; рѣшеніе пѳнзенокаго окружна- 
го суда утвердить и довзыскать съ ие- 
тжцы въ польву отвѣтчика судебныя и 
з& веденіѳ дѣда издержкн »а 2 ннстан- 
цію. 2) 11о дѣлу Гордѣево* съ Истоми- 
ной о 252?4 руб. съ процентами: допро- 
снть свидѣтедя Смнрнова и выдать ао- 
вѣрениому отвѣтчика просимое свидѣ 
тельство.

ДАЧИ

Масной. Настроеніѳ трердов нрн »ыоо- 
кнхъ цѣн&хъ. Гребов&ніѳ было огромноѳ

в.паг» п вмлѵвѵм __ ВО ВСЮ НвДѣЛЮ, КрОМѣ Пр»8ДИИѴКЫХЪсхунаѳхъ керѳгъ н нрісунуда гѳдѳву вь дНей. Торговля въ мясиыхъ л«вк&хъ зиа-
чнтельно сократидась, а нѣкоторыя на 
время а&крыв&лноь. Бысшія цѣны на мя 
со до 6 р. 40 к. пудъ, н& бараниху до 
7 руб. и н« свинину до 7 руб іо коп 
пудъ. Въ розницу мясо п&рнов ПО 1?—.3} 
коп., б&ранин» 16—22 коп., ввннина 17-- 
20 коп., телятин» пергдояъ 7—ю к, аад- 
няя ч&сть по 16—18 к. Сяло говяжье и

„ Л ѣ т н ій  с а д ъ  Б у Ф Ф ъ “

(,,Казино“ ). і  §: Й П Е ” 1
ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 АПРѢЛЯ,

полное повтор. гулянья| 
отврытін лЪтняго сезона.

ДЕРВАЯ ГАСТРОЛЬ 
извѣстиаго салоинаго куплетиста

СергЬя Вронсиаго*
ФЕЙЕРВЕРКЪ-ГИГАНТЪ. 

Синематографъ съ невѣйшини картинанн.І 
ТРИ ОТДѢЛЕНІЯ ВЪ САДУ,

& 4 въ концертномъ э&лѣ.
Новый хоръ н иѳв&я капелд& Е. 0. Бѣловой.| 

и м&сса др. «ртистокъ и «ртистовъ. 
Воего 35 МЛІ.

Пріві&нтск&я, X 6. 
ІІредлаг&етъ нефтяныѳ двнгателн 
лучшихъ вяводовъ, высш&го досто- 

инотв».
І1род&ж& подержаныхъ п&ровыхъ 
______ м&шинъ и котдовъ._______

По слунаю выѣзді-
перед&ѳтоя м&газинъ съ кв&ртирой 
въ 4 комн&ты съ эдектричѳскнмъ 
оовѣщѳніѳмъ н контр&ктомъ н& 4 
год&; тутъ-жѳ прод&ется р&вн&я до- 
м&шняя обст&новк& н ковоы. Ильин- 
яскяя, д. № 33, между Конет&нти- 
новской и Митроф&нскимъ б&8*ромъ

Домъ съ садомъ
По Мясницкой, 2-я Масленникова, М 
20. Роловавов&. 288?

сдаются нри. Трѳфниѳв. 
рівяѣвдк, на гѳрѣ, у лѣ- 

с»,удібиня, штукат., съ пѳчаня, ве 
да н транв., естаневка ряд. Москів., 
X 21, Веіельникѳва. 2399

Д а ч и  с д а ю т с я
съ уступкой. Трофимовскій разъ- 
ѣздъ, около лѣса, близъ Ханова. 
Узн.: Пріютская, 84, Ульрихъ 2708

Ра8рѣшенное начальствомъ въ 
1905 году

ЛЪСОУСТРОИТЕЛЬНОе 
ЗЕИЛЕМЪРНОЕ БЮРО 
К . Т . Н ія ш и и н а .

Условіе литно н переписк й. 
Цыг&нск&я, № 91, мѳжду Ильннской 

н Камышинской. _____ 1306

С п ѣ ш н о  п р о д а е т с я
домънди одается. Большая Казячья, 
/в 93. 2517

Дачный участакъ
около 1 дес., аренд. у города. по 
линіи трамвяя, близь дачъб. С&ма- 

риной, незястроен.
п е р е д а е т с я .

Справ у П. А. въ ред. ,С Л.‘ иди 
П&нкр&т., д. 10; тел. 395.

вгг; к о в ы ж е н к о
даетъ уроки бухгаятеріи. Соколо- 
вая ул., между Веселой и Возие- 
сенской, воб« домъ$ № 74. _6864
Т п я К і і я т п п  0  11 Ы Т Н ІГ Й Ш
I р е о у е т с я  ш о ф е р ъ .

Обратиться къ А. И. Борнсову, въ 
отдѣлѳніе Волжско-К&мск&го бан- 
к&. 2738

о г и п г  ы в и и е П

о Ы Я Л Ь ’ п р і ш -ЩиР шюшшмѵш тт и чертежныхъ
РАБОТЪ

Б О Р И С Е Н К О
и ІѲ О М И Н А

нрининаеіъ ясякагѳ рѳда іенденѣрння 
н чертежиня р»бѳтн. 

Ежедневностъ Ш ч, утрядов ч. веч. 
Сярятовь, Конотянтнновск&я; меж. 
Вольской и Идьииской. д. № 31.

Тедѳфонъ 235.  1875

Д б І І Р Е Н Н О Ь Т Ь ,
выд&нную 

И В А Н У  И В А Н О В И Ч У
шмидтъ,

з&свидѣтельотвовянную иотяріусомъ 
Покров. слоб. Пѳтряшѳвскнмъ зя 
№ 214 отъ 11 яав. 2912 г. снмъ 
УНИЧТОЖАЮ. В&оидій Петровичъ 
МАРТЕЛЬ.___________  3715

Мебель случайную
дѳшево можно купить тодько въ 
складѣ Дынкина на Театральной 
площади, домъ Квасннкова, во дво- 
рѣ, противъ Музея. ________ 754

Д А Ч А  п р о д а е т с я
вѳвлѣ Пелив&невскѳй нл&тфірнн. Объ 
услевіяхъ увн&ть: Мих»йлевск*я ул., 
д. № 86, кв. 2 . ___________ 2473

№ 65, уг. К&мышинокой.
ул.,
2741

Д А Ч И

С А Д Ъ

ПРИВОЛЖСНІИ
Ш Ж З А Л Ъ *

Сѳгодня ГР&НДІ08НЫЙ ФЕЙВРВЕРКЪ 
Ежедневно больш. ноицертъ днвертноментъ 
нри уч&отіи первокя&осиыхъ яртистовъ 
Ежеяневно.оннвматографъ. Кухня н бу 
феть подъ нкблюденіемъ Тов&рищеотв& 
К&ждую недѣдю новне дебюты &ртиотовъ< 
С&дъ открытъ съ ч&су дяя до 4-хъ ч&с 
Въ воскреоеньѳ состоится БОЛЫПОИ 

 ФЕИЕРВЕРКЪ-------

СДАЮТСЯ недорого 
н» первой Гуъелкѣ, 
близъ с&и&торіи; здо- 

роз&ѵ н весед&я мѣотнооть, рощн, 
родниковяя водя, лошадь для прови- 
зіи дв& р&з& въ иедѣлю. Спрооить 
въ С&р&товѣ: Вѣтрян&я ул„ меж. 
Симбирсяой и Алекодидр., д. Семе- 
новя.  252®
в ы с о в о и

Ц Ъ Н 0 и
П О & У П А Ю

жемчугъ, брнлліянты, плятину, золо- 
то, сервбро, бнлѳты воѣхъ домбяр- 
довъ. Покупяю доброоокѣотной цѣ- 
ной. Нѣмецк&я уд., протнвъ номеровъ 
Сорокин», м&газинъ золотыхъ вѳщей 
Г. А. Дрибинск&го. Телеф. 856. 9038

Драва н углн
р&вкна» кѳрѳіъ ярѳданхея вѳдъ Ія- 
вакеккп иакѳвѳп. Па крннанк С. Н. 
Пемдекѳка, ін к я е і Рѣкнна. Тедеф. 
И 931._____________________ 348?

П родается угловое
мѣото. Уг. Вольок и Цыг&иск., № 
50—52. Спр&в.: Мооковок&я ул., № 
118, Б&г&ев&.

нелеіад вявиѳняа для ѳднявкагѳ, вня» 
щія хѳрѳші хѳвлйсівѳ. Письн. нрѳд- 
лѳженіе съ хечкннъ адресонъ напр&в- 
ляхь пе яір.: С&р&хевъ, Бнрж». прѳдъ- 
явих. квит. <С»р. Лясх.» в» № 2735.

Сдаетел иш зш
Ыитріф»яѳвск»я нлѳщадь, , дѳнъ П. Б 
Свкулнна. 2292

:ВЪ ПАРКѢ
сдаются два павильона - пквной и 
фруктовый и карусѳли. Тамъ же 
нужим подростокъ, знающій буфѳт- 
ное дѣло, офиціанты, упоавляющій, 
конторщикъ и кассиръ. Обращ :гсст. 
„Россш", отъ 7 до 9 час. веч, а въ 
„Паркѣ* отъ 9 до 11 чао. дня, къ 
Дм. Як Винокурову. 2754

Съ августа м. тре- 
буется квартира4— 5
комнятъсо воѣми удобатвями. Пред- 
ложеиія ядресовать: Вольск&я ул., 
д. Тяхомнров», кв. проф. Вербнцкя- 
го, доктору Свнстунъ. 2774

РАБОТЫ всякаго рѳдя иринин&етъ 
ѳ е н я ѳ н ѣ р ъ

30 дес. лѣса
въ віар&сіѣ дѳ 50 лѣіъ нрѳд&ѳхся на 
срубъ и 15 дес. чуднѳй ѳгорѳднѳй 
зенли съ н&пускнннъ поднвенъ и жи- 
лннъ нонѣщеиіекъ сд&ѳхся въ ииѣніи 
В. П. С&нин», въ 10 вер охъ сх Неф- 
хяная, р. у. ж. д. Госі <Рессіі». 2774

Продавецъ нуженъ к
опытн. ддя вновь выпущен. сухого 
хлѣбнаго квасу. Грошовая, д № 25

П. В. ЛЕБЕДЕВСКІИ.
М»л.-Кавачья, 19.__________

Домъ продается
Сѳбѳрнія ул., д. X 87.

Ениги покупаю
пѳ хорѳшѳй цѣнѣ. русск. и ннстр. ли- 

1951 терах., и всевозможн Письменно: 
Чксѳвен. ул., д. 128. Серебреннкеву.

2772

2770 ринимзю вьре- 
монтъ РОЯЛЙ н

СДАЮТСЯ со сто- 
ломъ; Ильинск&я. уг.І 
Б.-К&з&чьей, д. МІ56.І 

2-й домъ отъ угл&, и& верху. 14971

Сдаются ^ П І Д Н И Н О .
чами, по 5 пяп5*'Уг. Воиьской и Грошевой. д. № 55,н&го дѣса, съ хорош роданк. водою, Вобылѳаъ 
близъ сстаковкн тр&мвая. Справ. у
вл&дѣльца А. К Фортннскаго: 
коловая уя., с. д , № 26.

І Е а О  ПЕРЧАТОКЪ
р. Ш Т Р О Л Ь ,

Аявксяндр., д. Карпов».

Првмыеловое
свидѣтельство

второго рязрядя
желаю купить,

Д&рнцннскяя улнца,
К. К. Деттереръ.

2000 руб. отдаются
подъ первую з&кл&диую домя, з» 
небольшіе процѳнты, н& Бодьшоб 
Сергіѳвской улицѣ, домъ 87-й, 
жвяр. № 8 й .  ___ 2757

лошади, 
экнпажи,

сбруя, оѣдл», и̂  едаются ДАЧИ, 
Узи&ть: Коммерческія номер», уг.1 
Някодьской и Чясовенной, у В»о. 
Григ. Мур»вмев». 2766

Опытный иоррѳкторъ
ищѳть мѣсто занезкачитедьноѳ воз-г 
награждѳніѳ. Адресъ въ конт. ге«н 
дакцін „Сао. ЛЛ 2758 ^

Продаются:

Еомната сдается 2762р
со столомъ. Гимнавичеок. ул., ^  52. !

Продается домъ
оъ садомъ, узн&ть Анячков. ул., меж. 
Вод. и Алехс. д. № 29., кв Лі 2. 2590

і і= н о о о о а о о о о о о о о о о  о з я  іи н
;Иі»т«яоі нпт№

„Русскій диеель“. б
т
10орясходуетъіі около */» ф. ̂ нефтн а  

Н К » я я  ожлу въ ч*оъ О
Заводъ О

Бр. М а м н н ы х ъ .З
Адреоъ: г. Б&п&ково, на В., Са- щ  
м я р . губ. Предзт&в. С. И Пет- 2  
ровъ зъ сл. Покровской, С»р&- ■  

товѣ, У с *.львхѣ п всѣхъ другихъ отдѣлвимхъ. СОБСТВЕННЫЯ Щ  
^  КОНТ' ‘ оЬ Московскяя конюр»—Москва, Мясиицк»я, 35. Д
Ш  С&мя ая коитора—Сямяря, Пяиокяя ул., мД?оборн._и і^яр&тов^ О
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Г. I. БРИГЕРА
11 — 1 — — СО

Ланолиновый
К Р Е М Ъ.

Ланолииовыя
СРЕЦШ)Ідля

ишииітсі Ланолиновдя
М Ы Л А.

I
9

_  П У Д Р А.

т  Можно волучать во воѣхъ & п»еках^«тек^ * иарф. млгаз.
м « и * м м м а м м и м м . « м

В Н И  М А Н Н О .  і
Въ виду того, что развыа фириы стали предлагать еокосо -В 

вов масяо для пищи подъ вазваніемъ <К0й0ВАІ*Ъ>, хстя таковоф 
ве изготовіено иашимі заводами, счи- ^лср ы ч н л р  к п т м и  К 
таемъ нужвымъ обратить внимавіе «а

нашъ настоящіи

„ К О К О В А Р Ѵ
свабженъ ва упаковвахъ изображен- 
нымъ здѣсь фабричнымъ влеймомъ и ^  
изготовіяется нашими заводани къ Ли- §!*$• » /л. 1*
бавѣ и Одессѣ.
Акціонериое Общество Либавской ІѴІасло 

бойни бывш. Килера.

Оатовый!окладъ усторг^домалг. В, ДІиманъІПреемн. въ^Саратовѣ. 268]

ш

Оптово-розничная
ТОРГОВЛЯ 

шориыми и др. рази. тшриі

Ш орные товары
ГОТОВЫЕ

И Н А З А И А З Ъ

Константннъ Константиновичъ ДЕТТЕРЕРЪ
С*р&товъ, Дярицынск&я ул., д. К. К. Деттвреръ, телеф. № 247. *

Б^черсное готовое платье. II ВсЬ товары разныхъ сортовѵ
Починка упряжи. Ці и иа разныя цѣны.

-Ф- ВСЕГДАІИМЪЕТСЯ НА СКЛАДѢ:
Веревк&, мотковяя и яругов&я, х&- Ц М&сдо вкреное ддя кр&ски (однф&). 
н&ты, п&кля смолян&я, шукш& (хло-1 м&зь кохеоняя, копытияя н подоѣд 
покъ), моч&ло, рогожи, кули. ікошмы П н&я, деготь. смола, варъ, карболц 
разныя, кохи сыромятныя, рѳмни, I чѳрная, м&сло гярное для ламп»т)| 
точильныо к&мии, оглоблн, дугн, II мяшинное (олвоняфтъ) н р&зныі 
лоп&ты, клещи, мѣлъ молотый и въ | смязочныя масла а т&яже и другіі 
куск&хъ, соль, мыло и масло под- |і общеупотребнтельные зкономическіі 

солнечноѳ. Н товары.
ЗВАРОВЪ. -ф-КЕРОСИНЪ н УГОЛЬ ДЛЯ САМОІ

ПЕРЕДАЕТСЯ ПО СЛУНАЮ ВЫЪЗДА
4

конднтерскяя и пекярня съ оботановкой н товаромъ, 
отѣ, на полномъ ходу. Адресъ въ контсрѣ „Сар. Вѣстника*.

на бойкомъ мі 
261|

штш т
а % и ц г в » г ш е  І Ш і І І *

2454

ДХЧНМ МЕБЕЛЬ
Е .  В .  С т у п и н ъ ратовѣ. I

Темр&іьн&я ніѳщкіь, і. П&іь. М&гамяъ, теіеф. X 8 —72. Ф&брияа теі. і' 
9 —17. Фаірняа ирининаетъ етроягедьння етііярння^р&іехн. 242


