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1 5-) „ ნომერი. ლან 1 მანითი. 2 M/71ე ხი I) 4 ლ X რი ლაი ეთი. გამ ქრთ IL გს) / ს 

ი · ყი როტორც პირველ. გვერდზჯ, ისე მცოთბი?ყ |: +" 
გ გ პეტიფის სტრიქონი-–-2 მან“ წ 8 ლი VIII) II: 2 II 

· § განცხადება 40 მანეთი. ზისის განცხადებები 1 1. 
5 : «რ დაიბეჭდება. რედაქციის” და კანტორის 93 · I 
= ა იდრესი: თფილისი, გოლოვინის პროსპ. M# 924. , 4 

  

#7ი იგი ხან. სახელმწოფოებრივ პარტიათ, „ახალციხის მაზრაში 35 ათას ამრჩეველი- | 

(და: საჭიროა მოეწყოს ინტრერნაციონა "დან მონაწილეობა მიიღო დაახლოვებით 30 

ათას ამრჩეველმა, ხოლო აქედან 24 · ათას 

„ხმაზე მეტი ხვდა სოციალ დემოკრატიას. დაშ- 
ნაკელებმა მიიღეს დაახლოვებით 3000 სმა, 

ხოლო ეროვნფლმა პარტიამ 2500, დანარ- 
ჩენმა პარტიებმა უმნიშვნელო ხმები შეაგ- 

როვეს. 

, „ახალქალაქის მაზრაში 2ს ათას ამრჩევი- 

თმა ანტი რევოლიუციურმა დამღუპველმა ლიდან ყუთებთან გამოცხადდა 21,687 ამრ- 

'ზაბიჯმა. არ მოიპოვოს , „თანაგრძნობა , სახელ- ჩეველი, ამათგან 13 ათასამდე  სოციალ-დე– 
+ ''მწიფოებრივი პრინციპების, წინააღმდეგ. მან / ( მოკრატიას, მისცა,ხმა,, ხოლო დაშნაკელებს 

_ ისე უნდა შეაკავშიროს, სომხეთის , მთქალაქე- ! შვიდ ათასზე (კოტა მეტმა. დანარჩენმა პარ- 

  

    
     

   

მათ ს ღმწუხრებული მეუღლე, ელიჩქა. მაქ იმენის ასული, შვილები: . „ჭიჭიკო . · 

მეორ მშობლები: მატრონე. და დიანოსე, ძმა ივანე რძალი თეო, დები:. . 
: „კაჭახიძისა და. “ირინე. სანაძისა, სიძეები: მობი „ქაპასიზე დ ალექსან- 

ანაძე, ძმის. „შვილი. "სონია, . "ცოლის ძუ : ევან ბერ ძე მეუ ლე 'ოლღათი 

შნაი! დაპ აშვძდი მ”, ი! არესაჭთ და. ნაც ობთ, რომ ორმოცი“ დღის. წირვა და 

„ სოე. დიანშსის ძმ. ექამას.. . ან. 
” თი "ძვირფასი და დაუვიწყარი 

ს = I  მოსახსენ ბლად დანიშნულია 22 აგვისტოს (ახ. სტ.) ს. დიდ დიზაი ში. 

: რათ. ეს გასაგებიც არის.. ის პარტია, რო- 
1 საც სურს სახელმწიფოებრივი პარტია 

§9 (ოს, უნდა. იყოს. ერთნაირი გამომხატვე 

ა ყველა მოქალაქეთა . ინტერესებისა. 

1მან უნდა შემოიკრიბოს თავის გარშემო ყვე- 

„ლა მოქალაქენი და შეჰქმნას , მათში ისეთი 

კ 8 მოლოგიური, ნდობა, რომ , მათში . არც , 
„9 

    
       

          

         

  

   

      
    

    

'მად დამწუხრებული, მეუღლე: ფოტინე, შვილები: ივდითი და , , ალეჭსანდრე,... 
    ა. სარჩა ძმები: ბესარ 

5» დუები აუწყებენ. 

  

          

        

     
ე/ინივვატანას, რომელი მოხდა. 19 
ხრამოხვენება 
   

იონ, დავით და ნესტორ,, მმისწული, გიორგი _ 
ნათესავთ.. და ნაცნობთ 

 მშადწმერ გშასუბს” ძე. დუხდუსს . · 
"საკუთარ · სახლიდან · „პარასკევს, „22. „აგვისტოს, დღი 
,, დაკრძალვა ა ია გიორგის. ვალესიის, ბალავეში», 

  

   

აგვის. ს ” სა ('ილაოშ ი, ა” ის ვ გაგ თ 8“ 

მს, მხო ს 
20 

  

  

  ი. აუბეს ცემი ლლ 

სპელის (ამოსვლის მაშო · 
პელეს, დღის წინად თფილისში · 

ამოვიდა. ამერიკის სამსახურში მყოფი პოლ- · 
" კოვნიკი · ჰასკელი, რომლის შესახებ “ბევრი , 
· ლაპარაკი იყო კონსტანტინოპოლის ტბორი. ! 
მ “თვე” ადგილობრივ პრესაში... 

' გამოირკვა, რომ. განსაზღვრული მამჭრთუ-' 

  

პაღემმონრგნისი ცნობები პოლკ. ჰასკელის მი- · 
სიის შესახებ არ” იყო მთლიანად. ყწორე” აღ- 

   

  

     

    

   

  

ა, რომ“ ჩვენ საქმე გვაქვს საზავო 'კონ- 
ენცი ს უმაღლეს კომისართან, რომელიც 
"დანი .–...– და. თ0MC 

ა კალკი ანხელის: არის "საზავო. 
იენციის "უმაღლესი _ წარმომადგენელი: 

"კავკასიაში; 
2. _ჩვენ. ჯერ არ ; ვიცით, თუ რობორი” იქნება , 

მეეეაი, "გადაწყვეტილება შესახებ, მოკავში-. 
არების ევაკუა იისა. ამიერ -კავკასიის სა- 

ზღვრებიდან, მაგრამ როგორადაც არ... „უნდა · 
' გადასწყ Iდეს ეს. კითხვა, პოლკ. ჰასკელის , ჩა- . 

მოსვლა ჩვენში, როგორც "სრულუფლებიანი 
· კომისრისა, "რომელიც არის · დანიშნული ამი- 

-კავკასიისა. "და სომხეთისათვის, კიდევ ერთ- 

' ხელ. ამტკიცებს იმას, რომ კითხვა” ამიერ- 

„კავკასიის. "რესპუბლიკების: შესახებ მოკავშირე- 

“თათვის არის კითხვა საერთაშორისო, რომე- 

      

   

  

ლიც საბოლოოდ საზავო კონფერენციაზე „ფნ-. 

და. გადაიჭრას. და” სანამ ამიერ. კავკასიის ' რეს- 

· პუბლიკების და ოსმალეთის სრმხეთის საკით-. 

“ხი არ გადაჭრილა საზავო კონფერენციაზე, 

' მანამდე. ამიერ-კავკასია და სომხეთი იმყოფე- 

“ბიან ამ კონფერენციის უმეშვეო 'ზედამხედვე– 

''ლოზის. 'ქვეშ, რაც მოწმობს “იმას, რომ ან– 

'ტანტის. სახელმწიფოებს აქვთ განზრახვა, რომ 

„პლაუდ მომენტამდე ჩვენში. სტატუს. ქვო: 

"არ ჭეიცვალოს. 

ითვალისწინებენ. რა ამას, ამიერ კვვვასიის 
თოხები, “და კერძოდ საქართველოს · ხალხი, 

-. ' კმაყოფილებით. შეხვდებიან „საზავო. კონფე- 

_  რენციის. მიერ ამიერ-კავკასიისა და სომხეთი- 

ს ისათვის, უმაღლესი მოკავშირე კომისრის და–- 

ს ზრ 
“ ჩვენ გაცი არა გვაქვს, რომ პოლკ. ჰასკელი 
მმიტმითდებით მოისმენს ჩვენი ხალხების“ საჭი- 

__ როებებს და მათ სამართლიან მოთხოვნი- 

12 ლებებს. · 

_ ჩვენ. თ დარწმუნებულნი: ვართ, რომ ამიერ- 

' ' კავკასიის ერების მისწრაფებათა გაცნობა და 

# __ შესწავლა ადგილობრივ პირობებისა საზავო 

ი. წარმომადგენელს "მიიყვანს იძ 

' დასკვნამდე, რომ მხოლოდ და მხოლოდ 

=# ცნობა და დაცვა ჩვენი · რესპუბლი კების თავი- 

'სფფლების და დამოუკიდებლობისა შეჰქმნის 

"მკვიდრს საფუძველს წესიერების” და მშვი- 

მაია ის როგორც იმწამს” 

"ისე მის ირგვლივ. 

        

    

   

  

   

  

     

 
 

  

აათალრალან თროათ: 

: დაშნაქსუტიუნი და.Mნტერ- 
“ნსIიშნალიზმი . . 

ში მ დღეებში "თფილისში დასრულებული დაზ- 

ის ყრილობის. <სრთებთუში” 

   

' 

ი L 
“7 ლ. წილ" 

თვალი; ერების ცნეს. ჩვენი. კვედავადი ას 4 
ცია“ ერთმა საკითხმა, რომელიც, შეეხება, პარ- 
„ტიული ორგანიზაციის, მოწყობას, „ეროვნუ- “ 
„ლად, „თუ. „ინტერნაციონალურადჩ", ად 

,89 „წელია, დაშნაკცუტიუნის, პარტია. ნაციო- · 
' ნალური "ორგანიზაციის, პრინციპზეა აშენებუ-“ 
· ლი და თვით. პარტიაც ნაციონალისტურათ. 
არის მომართული.“ 

ნია ინტერნაცითნალიზმის უპირატესობა. 
საინტერესოა ამ. საგანზე. „მომხსენებლის,“ 

„ტერ: „პოღოსიანის, . „აზრი: ის დაწვრილებით“ 

“მოუთხრობს ყრილობას , ირეირრიბ ებ სრუ 
„რამდენ-ნაირი. ბრძოლაა ცხოვრებაშ იროვ-“ 

ნული, „ეროვნული, ,კლასიური და. სხ; იგი; აღ-“ 
ინიშნავს ორგანიზაციის მოწყობის“ 'თეორიულ“ 

და პრაქტიკულ საფუძვლებს,“ ხაზგასმით აღ-: 
ნიშნავს, თუ რა სიკეთე მოფტანა' პარტიას 
'ეროვწულათ მოწყობამ და მიუთითებს აგრეთვე 

“ იმაზე; თუ რა კავშირი“ არსებობდა ეროვნულ-” 
სა და ინტერნაციონა აზრო ათა თ წანა იავა კობა თემსა ელი ს. 

მომხსენებელი ამბობს:. ადხილ " 
„აიღეთ,“ მაგალითად, შეენ პარტიის ვეტე-'' 

'ბოძები:“' 

„'”ლ 

რანები,--დაშნაკცუტიუნის დედა. 

და "თქვენ დაინახავთ, რომ, ისინი” 
უკეთესი. წარმომადგენელნი. არიან არა მარტო” 
სომხის დემოკრატიის არამედ– აღმოსავლეთის 
მშრომელ ხალხებისაც. მათ არას დროს მიზ- 
ნათ არ დაფსახავთ მარტო. სომეხ დემოკრა- 
ტიის დაცვა და განთავისუფლება,––არამედ 
ფიქრობდნენ და მოქმედებდნენ ინტერნაციონა- 

„ლურად. სოციალ-პოლიტიკჟრი არა ხელსაყრე- 
| ლი პირობები აიძულებდა. მათ, საერთაშორი- 
„სო იდეების განსახორციელებლით. თავიანთი 
მოქმედება განესაზღვრათ „სომეხი · დემოკრა- 
ტიით მის განუცალკევებლათ. თუ აღმოსავ- 
ლეთში არის ერთი დემოკრატია, რომელიც 

განცალკევებული არ იმყოფებოდა; ეს იყო 
სომეხი დემოკრატია, რომლის მთავარ პარ- 
ტიას თავისი ტაქტიკის წყალობით გარშემო 

შემოუკრებია სხვა ერების მუშები---ქუფრთები, 

აისორები, იეზიდები და თავდადებით წინ 
წაუყვანია ' რევოლიუციური საქმე. 

„სომეხი მუშა ხალხი ისე პარარაა რიცხ- 

ვით და ისეთ 'არა · ხელსაყრელ! პირობებში 

იმყოფება, რომ იგი საჭიროებს დახმარებას. 

მაშასადამე, ჩვენ, პირველ საქმედ · მიგვაჩნია, 
რომ იგი ზრუნავდეს თავის თავზე, , თავის 

არსებობის შენარჩუნებაზე, მაგრამ  მიფხედა- 

ვათ ამისა, სომხის მუშა ხალხი ოსმალეთში, 
სპარსეთში, რუსეთში და სხვა ადგილებში 

იბრძოდა და იბრძვის საკაცობრიო ელემენ- 
ტარულ. უფლეზებისათვის. 

„დაშნაკცუტიუნს ჰქონდა საერთაშორისო 

მისწრაფებანი და სურვილები. ეს არის სფლ- 

სავლეთში მთელი „ რიგი რევოლიჟუციებისა, 
რომლისთვისაც. არაფერი დაუზოგავს. 

„დღემდე · დაშნაკცუტიუნი მოწყობილია 
ეროვნულათ, მაგრამ ის აწარმოებდა ინტერ- 

”'შ. ·. –>. და დღეს, ა.   

          

    
   

    

   
   

ა, ''ხალხისაა იმდენათ, _ 

. წ) ' „დაშნაკცფტიუნი, აწარმოებს წააიაშორი- ; 

დღეს, როგორც დაინახავთ,.. მდგომარეობა ” ბევრის მხრით არის საყურადღებო დაშნაკ- 
იცვლება. დაშნაკცუტიუნსაც, თითქოს შეუგ-' ნქუტავმიწ” ყრილობის ასეთი დადგენილება.' 

, ა ღსანიშწავია, + რომ ეს „დადგენილება. ჯერჯე-' 

ქრისტეფორე, როსტომი, სიმონი და სხვები“ 

ყველაზე” 

თანიხმის მოსპობა, ეს არის „მოხდენა აღმო- · 

  

' მარტო სომხის ქი. მარშის. პრა-L 

ხალხის. 
  

დევიზათ. | სომ ხის „მუშა , 
რამდენადაც ის არის 

ომხეთში მცხოვრებ თათრის, „გქფოთის, აისო- 1, 
ისა და ბერძნი ხალხისა. 

    

    

   

      

   

  

   

      

   

  

   

  

   

  

    
   

   

   

  

   
    

   
   

   
   
   

    

   

     

   

    

  

    

    

    

   

   

  

სო პოლიტიკას. „სავსებით. „ინტერნაციონალუ- 
რათ, მრაწყობს, სომხეთის · მუშა ხალხის სა-. 
რა ორგანიზაციას” „კლა არერ. ნიადაგზე 

ია იხელმძღვანელებს სოციალიზმის უროთი: 
დეებით“.. : 
სში. '„აშბატავორი“,. საიდანაც ჩვენ ის ; 

მო ხსენება“ ამოვიღეთ, დასძენს, რომ ფორმუ- ს 
სდა ორგანიზაციის ინტერნაციონალურათ. მოწ. 

ბის შ, ესახებ. ერთხმად “იქნა მიღებულიო. 

რთ 2 90C 

რობით გამოაქვს. მხოლოდ საქართველოში; 
„არსებულ“ დაშნაკცუტიუნის ყრილობას, 
"რამ მხედ ველობაში მისაღებია, ის „გარემოება,. 
რომ ამიერ-კავკასიაში. დაშნაკცუტიუნის პარ-' 

„ტიის ტონის მიმცემი მუდამ იყო . და ჯერ-1 
შრე კიდევ არის ასეთად დარჩენილი, 
თფი: 

ამ გადაწყვეტილების: შემდეგ ისეთი შთა“! 
ბეჭდილ ება რჩება კაცს, თითქოს რაც უმოქ- 
მეფნი წა ამინა % 30 წლის „განმავლო-” 

, ბაში,, სურს ახლა, ქარს, გაატანოსო,7 მაგრამ. 
„ჩვენ დარწმუნებული. ვართ, ; ეს. გადაწყვეტი-, 
„ლება დარჩება ქაღალდზე, 
„იქნება გაბატონებული დაშნაკცუტიუნის ბრძო-, 
„ლის ძველი მეთოდები... 

ოსმალეთის სომხეთის განთავისუფლება,! 

მისი გაერთიანება რუსეთის სომხეთთან დიპ- 
ლომატიის „გზით მთელი თავისი 
ღონით _ ბრძოლაში დაშნაკცუტიუნი 
ყრდნობა საერთოდ სომეხ... გაბატონებულ 
წრეებს და აქედან „მოხდება სომხის 
დაპირისპირება ოსმალთა და სხვა ერებისათ-1 
ვის. იქნება · ნაციონალური „ მტრობა-შურისზ 
გაღვივება და. სხ... · ' 

ეს იყო ·დაშნაკცუტიუნის ბფნება მუდამ? 

და ესევე დარჩება,  სამწფხაროდ ჩვენ · ამის? 

გამოსწორების ნიშნებს ჯერ, ვერ ვხედავთ.? 
· რაც. შეეხება სულთანიზმის მოსპობისთვის”“ 
ბრძოლას, აღმოსავლეთის რევოლიციისთვის1 
ხელის შეწყობას და სხ.'ეს დარჩება იმ ლა- 

ბაგეთაგან არა ერთხელ გვსმენია, 

რებას# ემსახურებოდა და ევროპის თუ რუ- 

სეთის სახელმწიფოთა დიპლომატების 'კანცე-# 

ლარიებში „საერთაშორისო“ საქმეებს აწეს-' 

რიგებდა... 
აგრირაფოასთაითთა 

ქურნად  აზენ 1გმდსნ 
დამფუძნებელი კრების დამატებითი არ-, 

ჩევნები.. ! 

„განახლებული მესხეთი% (# 8) ეხება იმ 
ბრწყინვალე გამარჯვებას რომელიც ახალ- 
ციხე-ახალქალაქის მაზრებში მოიპოვა საქარ- % 
თველოს სოციალ-დემოკრატიულმა პარტიამ 
და, სხვათა შორის, შემდეგს სწერს: | 

„აქ. გვინდა ეჭეზოლ მომხდარ არჩევნებს 

სახელმწიფოებრივი თვალსაზრისით. დღემდე 
ორივე მაზრა ჩვენი მტრებისაგან. სადავოთ 

იყო მიჩნეული. ერთნი ახალციხეს ყარსისკენ 

დავას, რომელიც სწარმოებს 

მაგ- : 

კრომ 
"ჰყავს, სომხობის დიდი უმრავლესობა, 

ცხოვრებაში კი”. 
„ხმებათ, 

ერის 

_წთ, რომ სომხეთის. განთა ვისუფლება გახდეს” ტიებმა აქაც ფმნიშვნელო. ხმები მიიღეს. 

' არა. 
"პი. . სონის ყხი 

მხეთი · 

„ვინც იცის ახალციზე-აბალქალაქის მდგო- 

, შრომელ ' მარეობა, ვისაც აქვს გათვალისწინებული მი- 
სი ახლო წარსული, „ვინც ჩაუკვირდება . იმ 

ამ · მაზრების 
გარშემო, მისთვის ზემოთ მოყვანილი ციფ- 
რები ბევრის მთქმელია. 

„ახალციხის მაზრას. უნდა მივაკუთნოთ აგ- 
რეთვე. ფოცხოვის რაიონი, .· რომელმაც 95 

პროცენტი თავის ხმებისა დემოკრატიას მის- 
ცა, და ასე ამიერიდან ის საქართველოს გა- 

ნუყრელ ნაწილათ ითვლება. 
–. „ასეთი იყო. ძალთა განწყობილება ახალცი- 
„ხის მაზრაში. 

· „სულ. სხვაა ჯავახეთი. წაი კითხვა თავი- 

დაზვე მწვავეთ „იდგა საქართველოსათგის. არც 
“რთი მაზრის არჩევნები არ არის. ამისთვის 

ისე საყვრადღებო, როგორც · ჯავახეთის არ- 

ჩევნები, რომელმაც ერთხელ კიდევ დაადას- 
"ტურა საქართველოს. უფლება ისტორიულად 
#.ამ მის განუყოფელ მიწა-წყალზე. 

„ერევნის მთავრობა ქვეყანას არწმთფნებდა, 

ჯავახეთი მისი კუთვნილებაა, მაL იქ 
რო- 

„მელსაც საქართველოსთან არ პსფრს ყოფნა 
'და ერევნისკენ მოიწევსო, სინამდვილემ სულ “

თ
.
 

' "სხვა დაგვანახვა. არჩევნებმა დაამტკიცა, რომ 
'თუ მთელი მცხოვრებლები არა, ჯავახეთის 

'ხალხის ორი მესამედი საქართველოს ღვიძლი 
"შვილებია და მას ვერ დაშორდებიან და თუ 
”ამას მივუმატებთ: იმ გარემოებასაც, რომ დაშ- 
„ნაკელების მიერ მიღებული 7000 ხმა არ შე- 
იძლება: ჩაითვალოს " ერევნის ორიენტაციის 

მაშინ, ამიერიდან მაინც 'ერევ?ზის 

მთავრობამ თავი ფნდა გაანებოს უსაფუძვლო 
"პრეტენზიებს, უნდა დარწმუნდეს, რომ მისი 
ცდა ჯავახეთის შეერთებისა არის მიუტევე- 

#ბელი ავანტიფრა, რომელსაც შეუძლია ჯავა- 
ხეთი ცეცხლში გახვიოს". 

მიტააეიითზითის 

როშესარწატჩს დღესალაუ- 
ლ -- შრჩსსის დღე 

თფილისის პროფესიონალურ კავშირთა საბ- 
#ჭომ მიიღო შემდეგი დადზენილება: მოაწყოს 

' როლეტარიატის 

(დღე- 
რაში გამოიზატება პროლეტარიატის დღე- 

"სასწაული? რა შინაარსი ფნდა მიეცეს მას? 

დღესასწაფლი-–– ფრონტის 

“როგორ შეუძლიან მას დაებმაროს ფრონტს? 
მაზ სიტყვებად, რომლებიც დაშნაკცუტიდუნის“. 

როცა ის წვის ს რიცხვი სწორედ კვირა დღეს მო- წვისტო- ეს ღოიცბვ ედ კვ დღე 
მაფზერით ხელში თათარ-სომეხთა. „შეკავში-“” 

ფრონტის დღეთ საბჭომ დანიშნა 31 აგ- 

"დის. თფილისის პროლეტარიიტმაც სწორეთ 

“ის დღე ამოარჩია თავის სადღესასწაფლოთ, 

ჯრომელი დღეც. სრულიად მის განკარგულება- 

“შია; ვ1 აგვისტოს-–თფილისის 

“პროლეტარიატი ფრონტის დღის აღსანიშნა- 

"ვად. ისევ, თავის დასგაწთან მიდის და მუშაობს 

'და ეს არის. მისი დღეL სასწაული. ამ კვირა 

“დღეს ყვილა შეგნებული მუშა თავის სამუ- 

შაოზე უნდა გამოცხადდეს და მით დაამტკი- 

ცოს, რომ იჯი ღირსია თავისუფლების, რომ 

მას შეოძლია თავის თავის შოვლა. 
ამ დღესასწაულს ორნაირი მხარე ახასია- 

'თებს: მორალური და მატვრიალური. თფი- 

ლისის პროლეტარიატმა ფნდა აგრძნობინოს 

ფრონტზე მყოფ თავის ამხანაგებს რომელ- 

ნიც ასე ,, თავგამოდებით იცავენ ჩვენს თა- 

ვისფფლებას, რომ ზურგში მყოფნი მისი 

ამხანაგები არა დროს და არას შემთხვე-   
99907. 
ეზიდებოდენ, ზოლო მეორენი ჯავახეთს I არ ივიწყებენ ფრონტს, რომ მათი 

თანაგრძნობა ყოველთვის მათკენაა თფი- 

 



  

დღეს 
ლონდონიდან მიღებული ცნობით, ყოველ 

ეჭვს გარეშეა. რომ ინგლისმა სპარსეთზე 

თავისი პროტექტორატი დაამყარა. 

ჩრდილო-დასავლეთ 

გენ. იუდენიჩის შეთაუ- 
რეველში შესდგა 

რიასეთის მთავრობა 

რობით, 

საბჭოთა გგარმა ხერსონი და 

დასტოვა 

ბალშევაკების ცნობით ჩერკასკის რაიონ- 

ში მტერი მდ. დნეპრზე გადვიდა და ჩერ- 

კასკი დაიკავა. 

გენ იუდენიჩმა წიულანდის გუბერნატორს 
ტერიტორიაზე გატარება. 

ნიკოლაევი 

სთხოვა ფინეთის 
რია 28 წა <%, 9 2მა–, არე არავი ვე დი სრსრრითიპრშიბთ 

ლისს პროლეტარიატმ უნდა აჩვენოს 
ფრონტზე მყოფ ამხანაგებს რომ ზურგიდან 

მათ ' არავითარი საფრთხე არ მოელის-–ეს 
იქნებ თაღრესი მორალური დახმარება და 

გამაგრებს ფრონტისა, მეორეს მხრით--ამ 

კვირა დღეს ნამუშავარი–--სრული ჩვეულებ- 
რივი ხელფასი მუშისა--შედის ფრონტზე 

მყოფ მეომართა დაზარალებულ ოჯახების სა- 
ამიტომ ჩვენი მოვალეობაა ამ 

დღეს რაც შეიძლება დიდი თანხა შევადგი- 
ნოთ და ეს კი შეიძლება მხოლოდ მაშინ, 

როცა ყველა მუშა თავის სამუშაოზე იდგება 

81 აგვისტოს. 

კითხვა იბადება: როგორი უნდა იყოს ამ 
დღის ხელფასი––ერთმაგი თუ ორმაგი? ორმაგს 

მხოლოდ მაშინ გვახდევინებთ  „ხაზეინებს“, 

როცა ისინი გვთხოვენ ზედმეტ მუშაობას, ამ 
ჟამად კი საქმე ასე არაა-–ზედმეტ მუშაობას 

ჩვენ თვითონ ვთხოულობთ და აშკარაა, ჩემის 

აზრით, ამ დღეს ორმაგ ხელფასს ვერც მო- 
ვითხოვთ და არც მოვითხოვთ: საბჭოს დად- 
გენილებით ამ დღის ხელფასი ჩვეულებრივი 
უნდა იყოს. და მართლაც, ჩვენ გვინდა ჩვენს 

ფრონტზე მყოფ. ამხანაგებს თანაგრძნობა გა- 

მოვუცხადოთ და მატერიალური დახმარება 
აღმოვუჩინოთ; ჩვენ გვინდა ცოტა იყოს, 

მაგრამ რაც. იქნება იყოს „სულით და გულით 

მიძღვნილი“, 
ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ ამ დღეს 

ყველა შეგნებული მუშა თავის დაზგასთან 
იქნება. ის, ვინც ამ დღეს, 81 აგვისტოს, 

სამუშაოთ "არ გავა, ის ჩვენი დემოკრატიის 

მტერი იქნება. 
თფილისი” პროფესიონალურ "კავშირთა 

საბჭო, რომელიც ორმოცამდე კავშირის წარ- 

მომადგენელია, ჩვენ ღრმად დარწმუნებული 

ვართ, ამ დღეს შესაფერისათ ჩაატარებს. 
მიხ. თამაზაშვილი. 

სარგებლოთ. 

სთ თუა ბგ < თ“ ულილირი 

უპანასპნელი IMნMგები 
ერევანი. 

სომხური გაზეთების გადმოცემით, 14 აგვი- 

სტოს ქურთების და თათრების ბრბოები, 6 
ათას კაცამდე, გარს შემოერტყენ ს. მოლა- 
ყამარში მყოფ სომხის ჯარის ნაწილებს. და- 

მატებითი მიღებული ცნობებით, ჯარის ნაწი- 

ლებმა -ალყა გაარღვიეს და სამშვიდობოზე 

გავიდნენ. 16 აგვისტოს 50 ცხენოსანი თათა- 
რი მოფახლოვდნენ სომეხთა პოზიციებს, (ცდი 

ლობდნენ აეღოთ სოკი, რომელიც მდება- 
რეობს ხორ-ფირაის სამხრეთ-აღმოსავლე- 
თით, სომხის ჯარმა ისინი გარეკა ს. ალი- 

მამედამდე. გოხთან 9 სოფელი 25 ივლისი- 

დან გარშემორტყმულია რამდენიმე ათასი 

კაცისაგან შემდგარი „თათრების ბრბოეზით. 

გარშემორტყმული სომხობა უკანასკნელ დღე- 

ებშია. 

პრემიერი ა. ი. ხატისოვი ავად გახდა. 
შიარე რადა არადი ალ ბრეიდი #4 აოლილნრბები 22 არიმიაპრაი ზი 

· ახალი ამბები 
«+ საერთაშორისო ფოსტა. 18 ამა აგვის- 

ტოდან საქართველოს ყოველ ფოსტა-ტელე- 
გრაფის დაწესებულებაში მიიღება,ინგლისში, 

საფრანგეთში, იტალიაში, საბერძნეთში, რუ- 

მინიაში და ამერიკის შეერთებილ შტატებში 

მიმართული უბრალო და დაზღვეული წერი- 
ლობითი კორესპონდენცია და დროგამოშვე- 

ბითი გამოცემანი. დროებით ეს კორესპონდენ- 

ცია ფას გადახდილი იქნება შინაგან კორეს- 

პონდენციის ნიხრის მიხედვით. მისამართი 

უნდა დაწერილ იქნეს ლათინური ასოებით 
გარკვევით. 

“+ ქალ. საბჭოს სხდომა დ:ნიშნულია 

დღეს, 21 აგვისტოს, საღამოს სრულ 8 სა- 
ათზე. საბჭოს სოც.-დემოკრატიული ფრაქცი- 

ის სხდომა შესდგება საღამოს სრთლ 6 ს. 
“+ გენერალურ შტაბისაგან.: გაზ. „ვოზ- 

როჟდენიე“-ს 19 აგვასტოს ნომერში 

გახეთებიდან გადმობეჭდილია ცნობა იმის 
შესახებ, თითჭოს გენერალი ოდიშელიძე თა. 

ბაქოს. 

ბით, ჩასულიყოს ბაქოში. გენერალური შტა- 
ბი გადაჭრით აცხადებს, რომ გენერალ ოდი · 
შელოიძეს თან არავითარი შტაბი არ ახლავს. 
გენერალი გაემგზავრა ბაქოში ჩვენს დიპლო- 
მატიურ მისიასთან ერთად, როგორც მისი 
სამხედრო მრჩეველი. 

“/ კინემატოგრაფი სოფლად. ქართულ 

ლატარიის გამგეობის თაოსნობით გაემგზავრა 
საგანჭებო კომისია სოფლად და აჩვენებს პირ- 
ველ ქართულ კინემატოგრაფიულ არშიებს: 
„დამფუძნებელი კრების გახსნა”, „გვარდიის 

დღე საქართველოს დედა ქალაქში", „დამოუ- 
კიდებლობის წლის თავის დღესასწაული% და 

„ქრისტინე“ ე. ნინოშვილის მოთხრობიდან. 
4 დახურულ გაზეთ ეკავკაზსკოე სლო- 

ვო“-ს ნაცვლათ დღეიდან გამოვა ახალი გა- 

ზეთი „სლოვო4. 
+ ბათუმ-ნატანების რკინის გზის მუშა- 

მოსამსახურეთათვის ჯამაგირების გადიდების · 

შესახებ გზათა დეპარტამენტის დირექტორის 
მოხსენება მთავრობის მიერ მოწონებულ იქნა. 
+ ქურდობა. ერთი კვირის 'წინათ სად- 

გურზე მდგომ ინგლისელთა ვაგონიდან მოი- 
პარეს სხვადასხვა ნივთები, მილიციამ შეიპყრო 

ქურდები პეტრე ვილჩინსკი და ალექსანდრე 
სოკოლოვი, მათთან ერთათ დაატუსაღეს ვა 
ჰარი სეროპიანცი, რომელსაც შეუსყიდია ნა- 

ქურდალი საქონელი. 
4 მთავრობაში. საერობო დაწესებულება- 

თა შემოსაღებთ ბორჩალოს, თიანეთის, 
ახალქალაქის და ახალციხის მაზრებში გადაი-. 

დო 80.000 მან. 10 მილ. ფონდიდან. 
“ ფინანსთა და ვაჭრობა-მრეწველობის 

მინისტრის მოხსენება, სახელმწიფო მოსამსა- 

ხურეთა ჯამაგირების გადიდების · და საჩუქ- 
რების მიღების დროს ხაზინის სასარგებლოთ 
ერთდროულ გადასახადის გაუქმებაზე, მიღე- 

ბულ იქნა და სათანადო კანონ-პროექტი წა- 

რედგინა დამფუძნებელ კრებას. 
+ უნაკდული“ რედაქციამ მიიღო უკა- 

ნასკნელ ნაკადულის აპრილის ნომრები--მცი- 
რე წლოვანთათვის M#M# 3--3 და მოზრდილ- 

თათვის # 2, ჩვეულებრივათ სუფთა და ში- 

ნაარსიანი გამოცემაა. 
“+ სანაპირო ჯარის შტაბი გვთხოვს გამო- 

ვაცხადოთ: ვინაიდან სანაპირო ჯ„რის ნაწი- 
ლები გაფანტულია მთელ საქართველოს ტე- 
რიტორიაზე და არ აქვს მატერიალური სა- 

შუალება, რომ მათ მიაწოდოს სულიერი საზრ- 
დო, ჟურნალ გაზეთები და წიგნაკები, ამისა- 

თვის სანაპირო ჯარის შტაბი სთხოვს ყვე- 
ლას, ვისაც ძვირფასად მიაჩნია სანაპირო ჯა- 

რის კაცის სამსახური საქართველოს საზღვ- 
რებზე, სისტემატიურათ უგზავნოს შტაბს 

წაკითხული ჟურნალ-გაზეთები და წიგნები, 

რომ შტაბს საშუალება ექნეს დააკმაყოფილოს 
ჯარის კაცების სულიერი მოთხოვნილება. მი- 
სამართი: თბილისი, ბროსეს ქუჩა M# 92. სა- 
ნაპირო ჯარის შტაბი. 

ს” „+ შრომის ბირჟის მუშაობა. 1 იანვრიდან 

1 ივლისამდე შრომის ბირჟაში ჩაწერილა 4199 

უმუშევარი (3369 მამაკაცი 836 დედაკაცი) 
პირველი ადგილი იმათ შორის, ვინც იშოვა 
სამუშაო, უჭირავს არა ხელოსან მუშებს, მე- 
ორე ხელოსან მუშებს, ხოლო თკანასკნელი 
ადგილი იმათ, ვისი პროფესიაც არის ვაჭრო- 

ბა, ვინაადან უმუშევართა რიცხვი დიდი იყო 

და შრომის ბირჟამ ვერ შესძლო მათთვის სა- 

მუშაოს აღმოჩენა, ამიტომ მან განიზრახა სხვა 
გზით მაინც შეემსუბუქებინა უმუშევართა 
მდგომარეობა, ამ მიზნით მან მოაწყო შრომის 
ბირჟასთან უფასო საჩაი,ე რომლითაც სარ- 

გებლობს 2600--2700 კაცი უმუშევარი. ამა- 

“ვე მიზნით შრომის ბირჟას განზრახული აქვს 

სხვადასხვა დარგის სამუშაოს მოწყობა, რ: - 
, გორიც არის მაგ. ფეხსაცმლის სახელოსნოს 
; გახსნა, ბოსტნების მოწყობა, და სხ. ასეთები. 
· პირველ აპრილიდან შრომის ბირჟამ შესძლო 
, უფასო სამკითხველოს გახსნაა რომლითაც 
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· კაცი. ივლისში შრომის ბირჟის მიერ დაარ- 

სებული იქნა სახალხო კინო-თეატრირ, ომლის 

მიზანიც არის უმუშევართათვის სულიერ სა- 

ზრდოს მიწოდებასთან ერთად, შემოსულ ფუ- 
„ლით უფასო საჩაიეს შენახვა. 
,„ “+ თფილისის კვანძის რკინის-გზელთა 

' ცენტრალურ კულტურულ-განმანათლებელ კო- 
მისიასთან არსებული სახალხო წარმოდგენე- 
ბის მმართველი წრე მიმართავს თხოვნით, 
როგორც რკინის-გზელთ, აგრეთვე კერძო 

· პირთ, დიდუბის და ნაძალადევის მცხოვრებ 

/ სცენის მოყვარეთ ჩაეწერონ წრეში და თავი- 

'ანთი დახმარებით ხელი წეუწყონ ნაძალადე- 

· ცის და მუშტაიდის თეატრებში ქართული სა- 

; ხალხო წარმოდგენების მართვას. წერილობი- 

: თი განცხადება წრეში ჩაწერის შესახებ მიი- 

ღება მუშტაიდის კლუბში 20-21-22 აგვისტოს. 
საღამოს 5--6 საათ. წრის გამგეობის მდივან- 
თან-––-გრ. ბუხნიკაშვილთან. 

ვისი შტაბით, სამხედრო მინისტრის ბრძანე- ს ბული ახალ-გაზრდა მარქსისტთა ორგანიზა- 
“. 

“4« ჩუღურეთის მცირე კოლეკტივთან არ. მხრი 

ციაში მიიღებიან მსურველები და თანამოაზ- 
რენი. (19 თერილის ქ. სახლი 9). შაბათობით 
6--8 ს. კრებები ხდება ყოველ შაბათობით, · 
საღამოს 8 ს. 

კირებეგი, 

დღეს, საღამოს 5 ს. ბიუროს ბინაზე ს. ს. 
დ. მ. პ. დანიშნულია მე 6 რაიონის მორიგი 
სხდომა. 

–– დღეს, საღამოს 6 ს. ბიუროს ბინაზე 
შესდგება საქართველოს სოც. დემ. მ. პ. მე- 

ორე რაიონული კოლექტივის წევრთა ჩვეუ- 
ლებრივი კრება. : 

–- დღეს, საღამოს 5 ს. დანიშნულია საქ. 
სოც.-დემოკრატიულ მუშათა პარტიის მეოთ- 
ხე რაიონულ კოლექტივის მორიგი სხდომა. 

–- ხუთშაბათს, 21 აგვისტოს, შესდგება 

ნაძალადევის სამოქალაქო კომიტეტის მიერ 
მოწვეული ნაძალადევის მოქალაქეთა კრება. 
კრება გაიხსნება საღამოს 5 ს. ნაძალადევის 
თეატრში. 

–- ხუთშაბათს, 21 აგვისტოს, საღამოს 6 

შესდგება „ს. ს. დ. მ. პარტიის მესამე რაიო- 
ნის კოლექტივის სხდომა. (კახეთის ქოჩა, 
M# 1). 

პრო.ვინციის ქრონიკა. 
სიღნაღი. 31 მარიამობისთვეს სიღნაღში 

საქართველოს რესპუბლიკის სახალხო გვარ- 
დიის მთავარ შტაბის მიერ არის დანიშნული 
სიღნაღის, თელავის მაზრების და ახმეტის 
რაიონის ზე იელების რწმუნებულთა ყრი- 
ლობა. განსახილველია სხვადასხვა საკითხები 
გამოწვეული გვარდიის ს უყვორგანისაციის 
მიერ. აგრეთვე მოხდება არჩევნები კახეთის 
სახალხო გვარდიის საოლქო შტაბისა. 

სოფ პატარძეულში. შაბათს, 28 აგვის- 
ტოს "გაიმართება დიდი საღამო წარმოდგენით 
წარმოდგენილი იქნება 1, გამცემი, დრ. 3 მ. 
%. დედის ერთა, ვოდ. 1 მ. მონაწილეობს 
მთელი წრე, ალლ საღ. 8 ს. 

ოზურგეთის ვაჟთა გიმნაზიაში მისაღები 
და არპყორულაი. გამოცდები დაიწყება 1 
ენკენითვიდან. ' 

დუშეთი. კვირას 24 აგვისტოს ქ. დუშეთ- 
ში დანიშნულია დუშეთის და თიანეთის მაზ- 

რის გვარდიელთა წარმომადგენლების ყრი 
ლობა. ასარჩევია საოლქო შტაბი. 

  

_ დეპეშები 
(საქართველოს დეპეშათა სააგენტო) 

19--20 აგვისტო 

ბალფევიკების ცნობები. 

მო სკო.ვი. 18 აგვ. პრაგა. ამერიკას სორს 
რკ. გზის შემოსავალი განსაზღვრულ ზომამ 
შასმცირისა. სანარწყნი" კი ს საატც მატოვი 
რეთა განკარგულებაში გადასდოს. დასავლე- 
თის ფრონტი. პსკოვის რაიო! 

მიმართ. ჩვენმა ჯარმა ახალ პოზიციებზე და- 
იხია. ოსტროვის მიმართ. ჩვენი ჯარი შედ 
ვას სელის და სვავს ექლი 
სოფელი დაიჭირა. პსკოვის და ვილეიკის მი 
მართულებით ბრძოლით უკან დავიხიეთ. რე- 
ველი. აგვ. 17. შესდგა ჩრდილო დასავლე- 
თის რუსეთის ახალი მთავრობა, რომელშიაც 

შედიან: გენ. იუდენიჩი„ მინისტრ პრეზიდენ- 
ტი––ლიანოზოვი და სამხედრო მინისტრი-– 
გენ. სუვოროვი. მთავრობამ განაცხადა, რომ 
ესტლანდიის დამოუკიდებლობას სცნობს, თუ 

ის გენ. იუდენიჩს შეიარაღებულ ძალით დაეხმა- 
რება. სამხრეთ-დასავ ფრონტი. როვნოს და 
რაისკოვის მიმართ. ჩვენი ჯარი ორი დღის 

ბრძოლის შემდეგ იძულებული შეიქნა უკან 
დაეხია. ჟმერინკას მიმართ. მტერმა კალინ- 
კოვკა და ლიპოვეცი თვი» დასავლეთის 
ფრონტი. ბელგოროდის მიზართ. ქ. ლუბნოს 

ხელში ჩასაგდებად ბრძოლაა. კურსკ ბელგო- 

როდის მიმართულებით ჩვენ ბრძოლის შემ- 
დეგ ობოიანი დავსტოვეთ. კოროჩანის, ნო- 
ვო-ოსკოლკის, ბირიუჩის და ევსტრატოვის 
მიმართულებით ჩვენი ჯარი კოროჩა ნოვო- 

ვიჭირეთ. აღმოსავლეთის ფრონტი. ჩელია- 

ზე ჩვენი წინსვლა გრძელდება. კურგანის 
რაიონში ჩვენ ერთი სოფელი დავიჭირეთ. 
ჰპელსინგფორსი, აგვ. 14. იუდენიჩმა ნიუ- 

ლანდის გუბერნატორს სთხოვა, ფინეთის ტე- 

რიტორიაზე გაატაროს. კიევი, აგვ. 16. სამ- 
ხედრო ცნობა. როვნოს მიმართ. ბრძოლა 
გრძელდება. ჩვენმა ჯარმა სად, ოლნევსკაია 
დაიჭირა. მოსკოვი, აგვ. 19. „იზვესტია“-ში 
მოთავსებულია სვიდერსკის წერილი ც„შიმში- 

ლი მთელ ქვეყნიერებაზე%: „ამ ჟამად მარ- 
ტო საბჭოთა რუსეთი არ არის დამშეული“, 
შიმშილია: გერმანიაში, ავსტრიაში, ოსმა- 

ლეთში, ბულგარეთში. ამ ქვეყნებში ხომ არ 
არიან ბალშევიკები; რომელთა სასურსათო 
პოლიტიკასაც აბრალებენ რუსეთის დამშევას. 
კოლჩაკის და დენიკინის სამეფოშიაც კი სა- 
სურსათო საკითხი გართულებულია. იქ, ეგო- 
ნათ, რომ მუშების დევნისა, კომუნისტურ რე- 
ფორმათა გაუქმებისა და თავისუფალ ვაჭრობის 
აღდგენის შემდეგ მდგომარეობა სურსათის 

თ 2 გაუმჯობესებულიყო, . მაგრამ 
მშრომელნი მაინც იტანჯებიან სურსათის 

  

· ლეთის არა სოცია 

| საერთო მიზანი. მიღებულ რეზოლი 
1 ნათქვამია: „უკრაინის მუშებმა და 

ში პორხოვის | 

ე“! ტის გაერთიანებით, დისციპლინის გან 

   

          

   
   

    

   

  

    
   

        

   

   
   

  

   
   
   

    

    

   

  

   

  

   

      

     

  

   

    

   
   

    

   

    

   

  

   
   
   

    

   
   

        

   

  

მცირისა და სიძვირის. ; 
იმისა, რომ სურსააი მოი 

ავტორს მოყავს იმი) წიმნებ X რო L- 

კიალისტუო „ქვე 
სათო კრიზისია #რ 

ში უწესოება ხდება და დუქნე 
ინგლისში სიძვირე იზრდება, რაც 

უკმაყოფილებას იწვევს, იტალია 
განუწყვეტლივ აღელვებს მუშებს 
ადგილობრივი მნიშვნელობა · 
მოწვეული არ არის ამა თუ (« 
წიფოს ან ხალხის საკუთარ თვისებებ 
სათის და პირ საჭიროების. 
გაყირები წყა : 
იწყო. სიძვირის გაძლიერებამ 191 
ბელგიას, საფრანგეთსა, გერმანიასა, 
ასა და სხვა ქვეყნებში მუშების მღ 
გამოიწვია. შიმშილი ყველა ქვეყნი! 
ყველი დროის მშრომელთა ..· 
მთელ ქვეყნიერებაზე შიმშილის 
დამპალი კაპიტალიზმია და ომმა მხოლი 
ძლიერა ეს პროცესი შეძლებულ _ 

ღრესად გამდიდრებისა და ღარიბთა · 
მექბსა. აქედან ას. რომ კაპიტა 
"მის გაუნადგურებლად შიმშილის ძლ 

ბელია. ა. . 
მინსკის. დაკარგვის შესახებ „იზ 
ნემიროვი სწერს: „წითელ არმიას L 
მოცდა მოელის. თუ ის 1--2 კვირი 
ლობაში სიმტკიცეს გამოიჩენს და. 
მოახდენს, არამც თუ უკუ აგდებს 
აღმდეგეს, არამედ დაამარცხებს კიდე( 
გან მინსკთან არ იყო გამაგრებული პოზი; 
იევი. აგვ. 17. ისა იადის იზ 

მინ საწენადებიი ს 2... (ია ილი 
რიევის მოკვლის ამბავი. უკრაინის სა 
ცნობა. აგვ. 17. M-ის არმიის ფ 
ნოვგოროდ-ვოლინსკის მიმართ. სადგ. გულე 
ვიცთან ბრძოლაა. კიევი. აგვისტოს 18 
ისტოს 17. ც. ა. კომი ს და. 

ქოთა პარტიების, მუშათა და პროფ. კ 
რებთა წარმომადგენლების ებულ 
სხდომაზე ბუბნოვმა ილაპარაკა, დ 

  

საბჭოთა რესპუბლიკა. რაკოვსკიმ საერთაშო- · 
რისო და შინაურ მდგომარეობაზე მოხს, 
გააკეთა, აღნიშნა ფენიანი პ 
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მთელი თავისი ძალა იქითკენ უნდა მიმართ 

რომ თავდამსხმელებს გაუმკლაედენ. ყვ 
ფრონტზე, ყველაფერი ფრონტისთვი 
ლოზუნგი ' თანდათანობით უნდა გატარე 
იქნეს ცხოვრებაში. ამ ჟამად კიევი. 
თვალსაჩინო ცენტრია, რომლის. 
+ მოიყაროს თავი უკრაინის ძალ. 

ბით და ყველა საბჭოთა ორგანოების შე 
ა თბით რე ეარყყვეს სიმპგრგებს შევქ 
სამხედრო ცნობა. 19 აგვისტო. ჩრდი: 

ფრონტი. მეჟოზერის რაიონში მურმა 
მართ, კედროზერსა და რკინის გ 
ბრძოლაა. ოლონეცის მიმართ ჩვენი 
გრძელდება. დასავლეთის ფრონტი. ფინ 

ყურეში მტრის ფლოტილია კრონშტაი; 
ნავთს. რში შემოიჭრა. ჩვენმა რ 
გემებმა მორის უეეეა ამა, 
კრონშტადტზე მტრის ჰაეროპლანები გა 

; და. პსკოვის რაიონშე პოროხოვის ! 

; ჩვენი ჯარი იბრძვის. ოსტროვის მიმართ. ჩ 
ნი შეტევა გრძელდება, ი ბორსკ-პსკოვი 

ტკეცილთან ჩვენ სოფელი დავიჭირეთ 

ლუ
   

; ბრძოლაა, ეკატერინოსლავის მიმარ. მტე 
· ხერსონი და ნიკოლაევი დაიჭირა. ჩრთდიღ 

ოსკოლკის-ბირუკის ხაზზე გამოვიდა. ნოვო- : თით ჩვენმა ჯარმა მდ. ბუგის ხაზზე დაი 

ხოპერის მიმართულებით ჩვენ მაკაროეკა და- ; კასის რაიონში მტერი დნეპრზე გადავი 
· ჩერკასი დაიჭირა. ბრძოლა გრძელდება. 

ბინსკი მიმართულებით მდინარე ტობოლ- : 
' რაიონში ბრძოლა ჩვენ სასარგებლოდ სწა“ 
' მოებს. მტრის ი წერიშში ა მოტრვერიიი. ხელ 

“. 

რისოვის მიმართულებით ჩვენმა ჯარმა 

! არას. აღმო პვთევ | წაინისან ( 
; ხია. სამხედრო დასავლეთი ო ' 
( ინკას მიმართულებით ი წათაინ. პი . 

  

   
   

  

   

   

    

   

  

   
   

      

   

    

    
   
    

     

   

  

   

  
ფრონტი. მირგოროდის მიმართ. ლ 

ჩავიგიეათ 3 ტყვიისმფრქვეველი,. 
ტყვია და სხ. სამხედრო მასალა. ს 
მართ. ჩვე ვოროჟბა დავსტოვეთ. კურს, 

ბელგოროდის მიმართ. ჩვენი ჯარი პო 
ციებს ამაგრებს. კოროჩაანის და ვალ 
მიმართ. ჩვენ ბრძოლით კოლოჩა, ნოვი 
კოლი და ბურუჩი დავიჭირეთ. ჩვენი 
გრძელდება. საარვიაი წ. 
ში ჩვენი ჯარი შეტევაზე გადავიდა. 
ნიმე სოფ. დაიჭირა და ხელში ჩაიგდო. 
ზარბაზანი და სხ. დავლა. წქენმა +. 
კრასნიიარს მიაღწია. კამიშინი–ს” მიმა! 
მტრის იერიში მოვიგერიეთ და წი 
წიეთ. ორენბურგის რაიონში ჩვენი # 
ტევას განაგრძობს, ბრძოლის შემდეგ. 
ჭირა ილეცკი ორენბურგის რკინის 
ჩრდილ. ჩვეხსი შეტევა გრძელდება. 
ბურგის ჩრდ. აღმოს. ჩვენ სოფ ' 'ფფლები _ 
ჭირეთ. ტროიცკის რაიონში ჩვენ L



    

    
   

    

   

    
    

    

   

   

  

    
   
    

  

   

რეთ. რრაირირიბიი რაიშინშს ყე” პეახის 
ბოლის შესართავს მივუახლოვდით, : 

ინბლისური პრესიხ ცნობები. 

დაპეშტიდან მოსული ცნობით, ახალი 
ვრობა დაიშალა. მიზეზი ის არის, რომ 

ოც.-“დემოკრატები არ შევიდენ რაც იმით 
სნეს, რომ მათ საკმაო გარანტიები არა 

აქვთ, რაც. იმის შედეგიპ, რომ მთავრობა 
დევნის ყველას, ვისაც რაიმე კავშირი ჰქო- 

ნია საბჭოთა მთავრობასთან დააპატიმრეს 
"მრავალი. მათ შორის არიან ქალები და ბავ- 
შვებიც, რომელნიც აგიტაციაში იღებდნენ 
მონაწილეობას ბუდაპეშტში პროკურორმა 

აცხადა რომ დააპატიმრებენ “ ყველას, 

  

ბის "დროს. 

დიდ ვეზირსა და ნაზიმ ფაშას შორის ; 
მომხდარ · უთანხმოების გამო სამხედრო მი- 

“ნისტრის თანამდებობაზე სოლეიმან ჩეიაკ- 1 
შა დაინიშნა. თანამდებობიდან გადადგა 

აევფიკ-ფაშაც. 
“ ლონდონის „დეილი ექსპრესი% იუწყებოდა, 

“ რომ მეუმრავლესე სოციალისტი ედუარდ 
: 'ბერნშტეინი ინგლისში ინიშნება გერმანიის 

ელჩათ. ეს ცნობა აქამდე არ დადასტურე- 

ბულა და გერმანიას ჯერ არ გადაუწყვეტია 
მოწინააღმდეგე ქვეყანაში ელჩების დანიშვნის 

1. ა, 
“ ამბობენ, ინგლისის მეოხებით მოხდა სე- 

  

   
   

   

  

   

ულ შტატებს და ინგლისს თანაბარი რიც- 
ს. წარმომადგენელი ყავდეს ხალხთა ლი- 

_.– სომოსავლეთის საქმეების კარგი 

' მცოდნე კროფორდი სწერს: რომ შეუძლებე- 
ლია ბალკანეთზე ზავის ჩამოგდება და მისი 
8 ყვავების გზაზე დადგომა ბულგარეთისთვის 

1 ათმობით, რადგან უკანასკნელი კროფორ- 
ბ დის. სიტყვით, ყოველთვის იყო უთანხმოების 
"მიზეზი. ბალკანეთში და რაც არ უნდა შეეთა- 

_ ვაზებინათ მისთვის, ის მაინც უკმაყოფილო 
· რჩებოდა. ყოველი ახალი დათმობა მას წა- 
"აქეზებს ბალკანეთში გასაბატონებლად. 
“  ლიონიდან იუწყებიან, რომ რადგანაც 
'კლემანსო ვანდეაში წ>ავიდა, ვილსონი–– 
ვაშინგტონში და ლოიდ ჯორჯი--ლონდონ- 

398. კ ძნელია სპარსეთზე ინგლისის პროტექ- 

-. ორატის დაწესების საკითხში გარკვევა. ამ 
'_ საგანზე ეხლა მოლაპარაკება სწარმოებს. უკვე 
_ #4 დღეა იმის ნიშნები იყო, რომ ინგლისსა და 

“ სპარსეთს შორის შეთანხმება მოხდა. როდე- 
"საც გამოირკვა, რომ შაჰს სურს შვეიცარია 

  

   

      

    

ინახულოს. ინგლის სპარსეთის ხელშეკრულება. 
' დაწვრილებით პარასკევს გამოქვეყნდა ლონ- 
' დონში და სრულიად მოულოდნელი იყო 

' ფრანგებისთვის, რომელნიც ინგლისელთა გან- 
'მარტების თანახმად აღიარებენ, რომ ეს ხელ– 

' შეკრულება პირველი ნაბიჯია სპარსეთის და- 

სახმარებლად. აღნიშნავენ, რომ ამ შემთხვე- 
ვაში სპარსეთის ხელშეუხებლობისა და . და- 
მოუკიდებლობის შესახებ იგივეა ნათქვამი, 

“ რაც 1907 წ. ყოველ ეჭვს გარეშეა, რომ ინგ- 
"ლისმა სპარსეთზე თავისი პროტექტორატი 

_ დაამყარა. ფრანგებს სურთ ვილსონის აზრი 
გაიგონ ამ საკითხის შესახებ. 

' ინგლისის ჯარები შენ 8. 

„ანტანტ“ 1 აგვისტოს M#-ში სწერს: 99 , 
“ ივლისს დიდი ბრიტანეთის თემთა პალატაში 

სამხდრო მინისტრმა ჩერჩილმა განაცხადა, · 
რომ ჩრდილოეთ რუსეთიდან” ინგლისის ჯა- 
"რის ყველა ნაწილები წამოვლენ, ვიდრე ზამ- ' 
თარი დადგებოდეს. მათი წამოსვლა ვფაწუწკვ- · 
ვეტლივ სწარმოებს. რჩება მცირე ნაწილი ჯა– 

რებისა, რომ უყარაულონ საწყობებს. არავი- 
"თარი საბუთი შეწუხებისა ჩვენი ჯარებისთვის 
"არ არის, ისინი სამხედრო მიზნებისთვის არ 
"არიან გამოყენებულნი, არამედ იმისთვის, რომ 

"უზრუნველყოფილ იქნეს ჩვენი წამოსვლა, რო- 
_ მელიც გადასწყდა ჯერ კიდევ მარტშიო. 

"მოკავშირეთა უმაღლესი საბჭო რუსეთის 

ბლოკადის შესახებ. 

: ' „ანტანტ“ 2 აგვისტოს თარიღით იტყობი- 
_ ნება: „მოკავშირეთა უმაღლესმა საბჭომ კი- 

: ხეც დაიწყო კითხვის განხილვა რთსეთსა და 
სხვა ქვეყნებს შორის გკომერციილ ურთიერ 

“ თობის შესახებ. არავითარი გადაწყვეტილება 
არ იქნა მიღებული. ამერიკელმა დელეგატმა 

უაიტმა წამოაყენა მოსაზრებანი” რუსეთის 
ბლოკადის შეწყვეტის შესახებ, ემყარებოდა 

“რა ვილსონის პოზიციას. ამერიკელების აზრით 
ბლოკადა დაკავშირებგვლია ომთან. ამიტომ 
“მეწემი, რა მხედვლობაში, რომ ანტანტის სა- 

ხელმწიფონი არ ომობენ, რუსეთთან ბლო- 
_ კადაც უწდა მოხსნილ იქნეს. საბჭოს დანარ- 
_ ჩენი წევრები არ ჟარყოფენ ამ მთავარი აზ- 

_ რის სის თრეს, ახი ამასთანავე აღნიშნა. 
<2 , ბი აყ აო      

     

ინც გამოსვლებს აწყობდა საბჭოთა მთავ- : 

· 'ნატრრების გადაწყვეტილება, რომ შეერთე- 

ბიან რუსეთთან ზავის დამოკიდებულებაში და _ 
თუ ამერიკს მთავრობასს სურს გადა- 

სწყვიტოს კითხვა იურიდიულ საფუძველ- 
ზე, საერთაშორისო უფლებამ არ იცის ამ- 

გვარი პრეცედენტები“. „ჟურნალ დე დება“ 
სწერს: „საბჭომ გადასწყვიტა მიაქციოს ვილ- 

სონის ყურადღება იმ პრაქტიკულ სიძნელეს, 
რაც მოჰყვება იმ ზომას, 

ხელეებისათვი“ და არა ანტიბალშევიკურ 
მასსებისათვის, სურსათის მიწოდება. ამიტომ 
საბჭო წინააღმდეგია ხუვერის განზრახვებისა · 
რომელიც არის ამერიკის მომარაგების მისიის 
„უფროსი და რომელსაც მხარს უჭერს ამერიკის 
მთავრობაც რომ გაიგზავნოს სურსათი 

, მთელ რუსეთში-–-–როგორც არა ბალშევიკურ, 
· ისე ბალშევიკურშატ.. / 

სიძვირე შეერთებულ შტატებში. 
! „რენესანსი“ 7 აგვისტოს თარიღით სწერს: 
· სიძვირე შეერთებულ შტატებსაც დაეტყო. § 

–– ვაშინგტონიდან გამოგზავნილი 
დეპეშის თანახმად, სიძვირე ეხლა იქ გახდა. 
ცენტრი საზოგადოებრივი ყურადღებისა. 

რკინის გზის მოსამსახურენი ჰფიქრობენ მი- 
მართონ ამის შესახებ პირდაპირ ვილსონს. 
მოსამსახურენი ყველგან იძულებული არიან 
შეამცირონ თავის მოთხოვნილებანი. ვილსო- 
ნს 5 აგვისტოს უნდა ელაპარაკნა კონგრესში 

| სიძვირის კითხვის გარჩევის დროს. ' 

“მოკავშირენი და კოლჩაკი. 

ლიონი მანეთი ოქროთი, რომელიც ბალშევი- 

კებმა გერმანიას გადასცეს ბრესტ-ლიტოვსკის 
ხელშეკრულობის ძალით, ეხლა გერმანელებმა 
საფრანგეთის ბანკს დაუბრუნეს, რაც მოკავ- 

ნავე გარმსკორტმა სთქვა: სწორე არ იქ- 
ნება ვსთქვათ, თითქოს კოლჩაკის მთავრობა 
ფორმალურად ცნობილი იყვეს მოკავშირეების 
მიერ. აგრეთვე სწორე არაა ცნობები იმის 
შესახებ, თითქოს ამ ოქროს ნაწილი უნდა 
გადაეცეს კოლჩაკსა და დენიკინს, რომ მათ 
მიეცეს შესაძლებლობა იყიდონ სამხედრო 
მოწყობილობანი“, (გტან.“ 80 ივლ.) 

––_–_–»V 

ფუოსტა-ტელეგრაფის მშსამსა- 
სურეთა შრის . 

ქვემოდ მოყვანილი დეპეშები გაგზავნილია 
აგრეთვე „სახ. საქმის“ რედაქციაში და ცენ- 
ტრალურ გამგეობაში. 

ფოთი. 15 აგვისტო. ფოთის ფოსტა-ტე- 
ლეგრაფის და ტელეფონის კანტორის მოსამ- 

სახურეთას საერთო კრებამ 14 აგვისტოს 

მოისმინა რა მოხსენება „სახალხო საქმის% 
მე §99 ნომერში მოყვანილ ცნობების შესა- 
ხებ, თითქოს ფოსტა-ტელეგრაფის მოსამსა- 
ხურეთა უმრავლესობა ფეჯერალისტები იყვ- 

ნენ და ვითომ ამიტომ ადმინისტრაცია, რო- 

მელიც მენშევიკებისაგან შესდგება სდევნიდეს 
კავშირს მისი არა სასურველ პარტიულ შემა- 

დგენლობის გამო, კრება საქვეყნოთ აცხადებს, 
რომ უწყებაში მოსამსახურეთა დიდი უმრავ» 

ლესოჩგა მენშევიკებია. კერძოთ ფოთში 78 მო- 

სამსახურეში 47 მენშევიკი, ” უპარტიო, 
· დანარჩენი. სხვადასხვა პარტიის მიმდევარნი. 

” თუ მიუხედავათ ამისა კავშირის ცენტრალურ 
; გამგეობაში ფედერალისტები მოხდნენ, ეს 
, ნაყოფია მენშევიკების ნეიტრალობისა კავ- 
შირში და ფედერალისტების ნიღაბ აფარებულ 

, პარტიულ მუშაობისა. კრება გულისწყრომით 

· აღნიშნავს „სახალხოში“ მოყვანილ (ანობის 
არა სინამდვილეს, რომელიც შეთხზულია იმ 

მიზნით, რომ გაზეთმა პარტიფლი კაპიტალი 

გაზარდოს კავშირში და ამ რიგათ დაარ- 
ღვიოს კავშირის ნეიტრალობა. რაც შე- 
ეხება ფოსტა-ტელეგრაფის უწყების აჯდმი- 
ნისტრაციას, კრება აღწიშნავს, რომ ადმინი- 

სტრაცია, დგას რა სახელმწიფოებრივ ნიადაგ- 

ზე, ყოველივე საშუალებით ცდილობს უწყე- 
ბაში შრომის განაყოფიერებას და წესრიგის 

” დამყარებას, რასაც კრება მხურვალედ თანა- 
უგრძნობს და მომავალშიაც ყოველივე ღო- 
ნისძიებას იხმარს, რომ ზემოაღნიშნულ საქ- 
მეში დაეხმაროს მას. 

საერთო კრების თავმჯდომარე ციცქარავა. 
მდივანი კავჟარაძე, 

  
სამტრედია. სამტრეედიის ფოსტა: ტელე- 

გრაფის მოსამსახურეთა საერთო კრებამ 15 

აგვის. განიხილა რა გაზ, „სახალხოს“ 599 ნო- 
მერში მოწინავე წერილი, დაადგინა: გამოუ- 
ცხადოს „სახალხოს“ პროტესტი, რადგანაც 

მისი მტკიცება რომ დიდი უმრავლესობა 
ფოსტის მოსამსახურეებისა ფედერალისტებია, 
სიმართლეს მოკლებულია. თუ უსახალხო4 
გულისხმობს შემადგენლობას მეორე ყრილო- 
– “ააა მას შან სცოდნოდა, რომ ის 

  

რომ უზრუნველ- 
ყოფილ იქნეს ბალშევიკურ ჯარებისა და მო- 

ლებელია ბოროტ-მოქმედება. 

28 ივლისს ინგლისის თემთა პალატაში სა- . 
გარეო საქმეთა მინისტრის ამხანაგმა. სესილ , 
გარმსვორტმა განაცხადა, რომ ის 390“ მი-. 

  

იყო შემთხვევითი, არიები დიდი უმრავლე- · 
სობა ყრილობის დელეგატებისა იყვნენ ისი- 
ნიც, ვინც დღეს„უჯარო გენერლებს “წარმოა- : 

დგენენ, არჩეულნი არა პარტიული სიებით. 

და თუ პარტიულობაზეა საქმე, უმრავლესობა ? 
"ფოსტის მოხელეებისა სოციალ-დემოკრატები 1 
და მათი თანამოაზრენი არიან. 

თავმჯდ. კუგუჩია, მდივანი კომახიძე. 

რპინის გზაზე 
საჭიროა მიექცეს ყურადღება ვისგანაც ჯერ 

არს რკინის გზის აგენტებს, რათ" ისინი აძ- 
ლევდნენ სათანადო კვიტანციას, როცა უბი- 1 რ 
'ლეთო მგზავრებს ახდევინებენ ორმაგ გადასა- 
ხადს. საქმე იმაშია, რომ ახდევინებენ ფულს 
და არ აძლევენ არავითარ საბუთს ფულის მი- 

' ღებისას და შემდეგ სადგურზე ადგენენ უწყე- 
ბას, თუ რამდენ მგზავრს გადაახდევინეს ორ- 
მაგი გადასახადი. ამნაირათ, მათი მოქმედება 

ამ დარგში ხდება უკანტროლოდ და შესაძ- 

მაგალითად ამ 
პირობებში შეუძლიან დაინტერესებულ პირს, 

"უწყებაში შეიტანოს არა იმდენი, რამდენსაც 
გადაახდევინებენ, არამედ ნაკლები, რაც ხელს 
შეუწყობს რკინის გზის მოხელეებში ბოროტ 
მოქმედების განვითარებას, იმედია მიექცევა 
ამ მოვლენას სათანადო ყურადღება. 

ა, ჭიაბრიშვილი. 

მუუათა შორის 
ფოთი. აქაური ხე-ტყის ქარხნები შეჩერე- 

ბულია უხეობის გამო. მუშაობს მხოლოდ 

ბოლქვაძის ქარხანა. მუშები დანარჩენი ოთ- 

ხი ქარხნებისა „მუშევრობის გამო უკიდურეს 
· გაჭივრებას განიცდიან. არც მოეპოვებ»„ ქა- 

შირეებს ანგარიშში აქვთ მიღებული. ამასთა- · ლაქის თვითმართველობას რაიმე სამუშევა- 

“რი, რომ მეშებმა შეაფარონ თავი დროებით : 

მაინც. ამას წინეთ იყო აქ შრომის მინისტ- 

რი, რომელმაც ინახულა ხსენებული ქარხნე- 
ბი და იქონია მოლაპარაკება მწარმოებლებ- 

'"თან, მაგრამ შედეგი · მოლაპარაკებისა ჯერ 
ჩვენთვის გაუგებარია და არ ვიცით არის თუ 
არა საჭირო საქართველოს რესპუბლიკისათ- 
ვის ხსენებული ქარხნების ამუშავება. მუშებ- 

მა 10 აგვისტოს კრების დადგენილების თა- 

ნახმად მივმართეთ თხოვნით შრომის სამინი- ! 
სტროს და ასლი სამიწათმოქმედო სამინი- 

“ სტროს გაუგხავნეთ, რის პასუხი ჯერ არ მი-; 

გვიღია, დამზადებული მასალა ხე ტყისა ქარ-. 

   დ. ვაით 4 ჟ : "I 

ჩიაყაბიდ ი გი საფირი საე წშა ა 

' რული წარმატება ჩვენს იმეი არ » ერე: 
"სებთ. ნაკლებსძთ ეტანებ მალა» 0”#44 

· თებს ამის მიზეზ: -დ ბევ (01 ი Lბეხს შვას 

ჯ ზელებენ და უმთავრესად ოთა კყრთი ჩყენრ| 4| 1?! 
1 მდგომარეობაა შექმნილი “ რომ მომ 11 1 00) ე) ი 
თქმის უმრავლესობა არის შეძენაზე, გამ- 
დიდრებაზე ოცნებობს. ეს კი საერთოდ მიუჟუ- 
ღებელია მაშათა კლასისთვის. მამათ. კია 

"სის მდგრმარეოშას ვერ გა საუმჯო ბესე ებს, ერ- 
თის ან რამდენიმე კაცის გამდიდ“ "ება გინდ 
უზრუნველყოფა. საჭიროა კლასიური ბრძო- 
ლა, მთელი მუშათა კლასისთვის ზოუნე ვა, “ამ 
მიზანს ემსახ«რება პროფესიონალური კავში- 
რები. კულტურული მუშაობა--აი ამ მხა არეს 
უნდა მიექცეს ჩვენი მუშების მთავარი ყუ- 
რადღება. წ ს. 

ს.-. პარტიაში 
თფილისი, 14 აგვისტოს შესდგა მეორე 

რაიონ. კოლექტ. წევრთა ჩვეულებრივი კრება. 
კოლექტ. ფინანსიური მდგომარეობის შესა- 
ხებ ლაპარაკობს კოლექტივს თავმჯდომარე 
ამხ. ალ. ნაცვალოვი. ის აღნიშნავს. კოლექ- 
ტივის კასის მეტათ უნუგეშო მდგომარეობას. 
მისი სიტყვით საწევრო გადასახადი წესიერად 
ვეღარ. შემოდის, რის გამო კოლექტივს მიმ- 
დინარე ხარჯები ვეღარ დაუფარავს. მას სა. 
ჭიროთ მიაჩნია, კოლექტივის ფინანსიფრი 
მდგომარეობის გასა,მჯობესებლათ და მიმ. 
დინარე ხარჯების დასაფარავათ, მოეწყოს 
წარმოდგენა ან საღამო. ამხ. ს. თევზაძეს შემო- 
აქვს წინადადება გარდა. იმისა, რომ კოლეგ- 
ტივი თითონ მოაწყობს წარმოდგენას ან სა- 
ღამოს, დაევალოს აგრეთვე მცირე კოლექტი- 

სვებს გამართონ რაიონის სასარ პგებლოთ წარ- 

მოდგენები. კრება ღებულობს ამ წინადადე- 
ბას და ავალებს ამ საკითხის მოგვარებას ამხ. 

ქიტიაშვილს, ფერაძეს და ლეჟაცას. 

კოლექტივის წევრების მომავალ არჩევნების 
შესახებ კრება მცირე კამათის შემდეგ ადჯენL: 
1) არჩეულ იქნას კომისია, რომელიც შეიმუ- 

შავებს კანდიდატთა სიას და წარმოთოდგენს 

განსახილველად მომავალ კოლექტივის კრე 

ბას; 2) ამავე სიაში იქნას დასახელებული 
· თფილისის კომიტეტში ასარჩევი წევრები: 8) 

კოლექტივის წევრებათ ასარჩევ კანდიდატთა 
სიაში აუცილებლათ იქნას , დასახელებული 

ამხანაგები სხვადასხვა დარგებიდან, და დაწე- 
სებულებებიდან; 4) მეორე რაიონის პარტიული 

წევრთა საზოგადო კრების მოწვევის დღეთ 
ხნებში არ მოიპოვება, გარდა კლიოპკისა, რო- L დაინიშნოს პარასკევი, 21 აგვისტო, საღამოს 
მელიც ადგილობრივათ არავითარ საჭიროე- 

ბას არ წარმოადგენს და ამ მასალის სიმცი- | 

რის გამო ისედაც საზღაპრო ფასებს უმატე- 
ბენ მწარმოებლები, რაც საზოგადოებაში იწ- ? 

"ვევს უკმაყოფილება და ბადეს ათასგვარ ' 
ჭორებს. საჭქირო კი არის, რომ იქნას ზომე- ? 

ხუთი საათი, თუ ვინიცობაა კრება არ შეს-   დგა, მაშინ დაინიშნოს მეორე კრება რემენი 

ნიმე დღის შემდეგ და კანონიერად იქნას აღია- 
1 რებული რამდენი წევრიც არ უნდა დაესწროს 

· მას. ზემოხსენებულ კომისიაში აირჩიეს ხუთი 

' ამხანაგი: ლ. ასათიანი, ნ. ლეჟავა, ა. ლო- 

ბით ორა". სამღცია ია გალეგანიდ. 

ბი მიღებული შესაფერ პირობებში ტყის და- 1 მიძე, პლ. გაჩეჩილაძე და კ. კოპალეიშვილი. 
სამუშავებლათ, საიდანაც რამოდენიმე მუშები ! %. 
დაახწევს თავს ამ კრიტიკულ პირობებს. ტყის? –_ 
გახსნა დღეს, უსათუოდ საჭიროა, რომელიც? კახეთის რკინის ზზის სამმართელო, 1797 

დიდს სარგებლობას მოუტანს ჩვენს რესპუბ- ? აგვისტოს შესდგა ს. დ. პარტიის წევ“თა და 
ლიკას. თუ ჩვენ მუშებს გვეუბნებოდენ, ჯფა- 7 თანამგრძნობთა კრება, რომლის მიზანი იყო 

ფიცვის დროს ნუ გაიფიცებით, წარმოების ? ს. დ. წრის დაარსება სამმართველოში. 
შეჩერება არ შეიძლება დღევანდელ პირობებ- ? კრებამ იმსჯ,ლა უმის შესახებ.--დ 
შიო, ეხლა აგერ თვეობით არის? შეჩერებუ- 1 დამოუკიდებელი წ“ე, თუ ეს წრე შეურთდეს 
ლი ქარხნები, რატომ არ იქნა ზომ ები მიღე- 1 ნავთლუღის ს. დ. კოლ ფფას გამოირკვა, 
ბული ვისგანაც ჯერ არს. მაგრამ საწყალი : 1რომ პარტიული მუშაობის საითახის წარაო- 
კაცი იმედით ცხოვრობს და ჩვენც მათ რი-'! | ებისთვის ასეთი “გაერთიანება სასურველია: 

ცხვში იმედს არ ვკარგავთ და მოველით ქაC- · : 1 ნავთლუღის კოლექოიყის წევრთა უმრავლე- 
ხნების ამუშავებას, მაგრამ თუ მოლოდინი : 1 სობა ცხოვრობს თფილისში და ამიტომ პარ- 

არ გამართლდა და კიდევ გასტანა რამოდე. : : ტიული კრებების და მეცადი წეოზის მოწვობა 
ნიმე დღე უმუშევრობამ, იმ შემთხვევაში მო-1 7? უფრო მოსახე« იხებ ბელია მაგრამ ვინაიდ იდან ჯმ 

ელის ისედაც სუსტს კავშირს ლიკვიდაცია, : "კითხვის საბოლოოდ გადაჭრა წ წრის უფლე- 
რაც სამწუხაროდ უნდა ჩაითვალოს. ჩვენ 7 ბას აღემატება, ამირომ წრე ადგენს: ეცნო. 
მომხრე ვიქნებოდით ქარხნების გაჩერებისა მა- ! ბოს ამის შესახებ ნავთლუღის კოლექტიეს 
შინ,როცა ცოტათ თუ ბევრათ ცხოვრება ნორ- 1და ჭუოდბ მას. რომ კვი რას, 24 აგვისტოს, 

მალურ კალაპოტში წაღპეზა და. როცა შესაძ- ? დილის ათ საათზე მოიწვიოს სამპართველო- 
ლებელი იქნებოდა ტეხნიკის გპუმჯობესებაზე · : ში თავის წევრთა საზოგა ადო კრება, რომელ- 

ლაპარაკი, მაგრამ სანამ საერთო გაჭირვება : მ აც წრესთან ერთად უზდა გადაწყვიტოს ზე- 

არის და ტეხნიკაზე ლაპარაკი ზედმეტია, ამი- 1მო აღნიშნული კითხვა. 
სათვის ვიტანთ. ყოველივე გაჭირვებას და · ამავე კრებაზე უნდა 

ვმუშავობთ ყურმოქრილ მონებსავით. თუ ავ- ? 7? ბა მომენტის შესახებ. 
დარი არის (რაც წელს ძლიერ ხშირია) გვიხ- : ზოგიერთ კახხვების განხილვის შემდეგ 
დება მუშაობა მუხლამდე წყალში. მოშხა- | წრემ აირჩია დროებით ხელმძღვანელი ორ- 

მული ატმოსფერის გამო მუშებს, ფერი და-' ” განო სიმი კაცის აგან ვ. ბ–ძე. 

კარგული აქვთ, ხერხზე, ქლიბზე და სხვა რაიმე : 

პიროვ 

აარსდეს 

გაკეთდეს მოხზენე– 

საჭირო მასალაზე ლაპარაკიც მე/ტია.რაც მეტის ; ჯ (3 ა ტრ.L 

მეტ ტვირთათ აწევს „სტანოკზე" მომუშა- ? 8 10; 1 ზ.2 “1. ა მ 
ვეს. აქედან მკითხველი მიხვდება, თუ რა? 

პირობებში სწარმოებს მუშაობა ხსენებულ · პატარაა საქართველო, მაინცა რის იმისთანა კო- 

ქარხნებში, მუშები მზათ ვართ ავიტანოთ · ' თხეები, რომელნიც ჩვენთვის სრულ სიLIXმ10ტ 

ყოველივე გაჭირვება და ხელი შეუწყოთ : · ყდი1ჭ8- -ს წარმოადგე?, ,ე§. ტომას ასეთს კუთზეთ ხევ · 

მთავრობის მოქმედების განტმკიცებაში. : სტრეთი. უნდა ჩაითვალოს.დიდი უმრავლესობ» 

ს, ხავთასი. ჯ ხევსურებს იცნობს მზზოლოდ რაფიელ ე”ისთა 

(ვის ლექსში ქეში ხევსურით, წული 
თფილისი. რკინის გზის მთავარი სახელოს. ; ირწპუნება ცა და ქვეყნის წინაშე, როზ „არ 

ნოს სამჭედლო ცეხში მუშაობს დაახლოვე- · გასცვლის სა: ლსა კლდეებსა. უკვდავ ა. ა მი 

კულტუ”. Lპიდა“ ა თყ კი. აღაო იციან, რომ 
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ბუნებამ ხევსურს კარგა ხანია მოაბეზრა თა- 

ვი და მზათაა დიდის სიამოვნებით დასტო–- 

ვოს თვისი მიწა-წყალი, ოღონდ სადმე მთი- 

ანი ადგილი გამოუჩნდეს. 

„ერთობის“ ფურცლებზე, სადაც ყოველი 
სტრიქონით დაზოგვით უნდა იწერებოდეს, 

რათა დაიტიოს ყოველგვარი მასალა ჩვენი 

რთული ცხოვრებისა, რა თქმა · უნდა, შეუძ- 

ლებელია ვრცელი წერილების მოთავსება 

ხევსურეთზე რამდენადაც არ. უნდა იყოს 
იგი ნიაზიანი და ყურადსაღები. თუმცა ჩვენს 
გაზეთში თითქმის არასოდეს არა. დაწერილა 

რა ხევსურებზე, აღნიშნულ მოსაზრების „ გა- 

მო იძულებული ვარ მოკლეთ აღვნიშნო ის, 
რაც ვნახე და გავიგონე ხევსურეთში ყოფ: 

ნის დროს. 

ცნობილ 

ყველაზე ნაკლები ყურადღება პქონდა მიქ- 

ცეული საქართველოს შესწავლას, და თუ 
ვინმე მაინც ოდნავ მოიცდიდა–- უმთავრესად 

სვდმო- სამეგრელოსა და სხვა კუთხეების შეს- 

წავლას შეუდგებოდა ხოლმე თუშ-ფშავ-ხევ– 

სურეთი მივიწყებული რჩებოდა. საქართვე- 

ლოს ისეთი მცოდნეც კი, როგორიცაა 'ვახუ- 

შტი ბატონიშეილი,–-ისიც ძალიან მცირე 

ცნობას იძლევა ხევსურეთზე. აქვს გამოკვლე- 

ვა ხევსურეთზე ცნობილ მკვლევარს მაქსიმე 

კოვალევსკის, მაგრამ იგი 

თი. მარტო ჩვენს მგოსაწსა და ეთნოგრაფს 

რაფიელ ერისთავს უნდა უმადლოდეთ, რომ 

მან თვისი მშვენიერი შრომით (იხ. 320ICM# 

M28%23C6270 07IნI2 1IIM0. წწVაC 1 60L02- 
თM9იCM2I0 06IIICCI132 0 IV0IX80-ი0I28X-X68- 
ი7ჩთCMს 0M0წ-%, წიგნი 3) მისცა დასაბამი 

ხევსურეთის შესწავლას. 
ხევსურთა რაოდენობა, 

ია, რომ თვით მეცნიერების მიერ 

სამწუხაროდ, გა- 

მოკვლეული არაა. კავკასიის მუზეის ყოფილ 

დირექტორის გუსტავ . რადს მოწმობით, 

რომელმაც ოთხმოციან წლებში შემოიარა 
ხევსურეთი--ხევსურთა რიცხვი უნდა უდრი- 
დეს 5,846 სფლს. ეს ცნობა ყოვლად შეუწუ-“ 

ყნარებელია. დღეს დაახლოვებით ხევსური 

სამი ამდენი იქნება, თუ მეტი არა. მარტო 

ამომრჩეველი 6--7 ათასი უნდა იყოს. 

ხევსურები ”უფრო მრავალი იქნებოდენ, ' 
რომ მათში არ იყოს წესი თავიანთი მოდგ- _ 

მის ხელოვნურად შემცირებისა. ეს იმით აიხ-” 

  

არაა ზედმიწევნი- ' 

ბავშვი არ სნეფლდება. არა გვანან განა 
ჩიენს აზიზ-მაზიზ ქალებს, რომლებსაც სა- 
განგებოდ განწაფულ ბებიებს დაახვევენ ხოლ- 
მე თავს და მაინც ხშირად უბედურობით ! 
თავდება მშობიარობა. 

უფრო ველური ადათი მარველის სის- 1. 
ხლის აღების სახით. არავითარი სასამარ– 
თლოს გადაწყვეტილება, რაც უნდა სამარ- 
თლიანი იყოს იგი, ხევსურს არ დააკმაყო– 
ფილებს, თუ სისხლი არ აიღო და შური არ 

იძია. მე ვნახე ერთი ხევსური, რომლისთვი- 
საც როდესღაც ქისტებს "მოკეთე მოეკლათ 

და მაწამ არ მოუსვენია, სანამ სამაგიერო არ 
გადაუხდია, გადაპარულა პირიქით, დასცე'ია 

ქისტების მოლას, მოუკვეთნია თავი და ხე- 

ლი და წამოუღია. დღესაც გულ მოდგინედა 
აქვს შენახული ეს "„ტროფეა“ იმ. იმედით, 
რომ ქისტები დიდ თანხას. გამოიღებენ  მო- 
ლის 'თავის გამოსყიდვაში. ! 

კეჭნაობა და საცერულით ჩხუბი ხომ ხევ- 
სურეთის სპორტია და „ძნელად. შეჰხვდებით, 

კაცს, რომელსაც ან. დაშნის, ანა და. „საცე-' 
რულის. ღრმა კვალი არა. ჰქონდეს დამჩნეუ-' 
ლი. რაღა გასაკვირველია, რომ ხევსურებს, 
სახელებიც ისეთი ველური ჰქონდეთ, რო-, 
გორც თვით მათი ბუნებაა: ვეფხია,“ "დათვია, 

მგელა, ლემა, მგელიკა, ვაჟია და. სხვა. ·' 
; დ. დფაროარგაშე იიი 

დ, სუფსა. 27 ივლისს შესდგა კრება სუფ-, 
სის მომხმარებელ საზოგადოების უჯიმედი“- -სI 

  

წევრთა ნახევარი. წლიური : ანგა შის. განსა-:8 

დღიურ წეს- ხილველათ. სხვათა შორის, 1 
რიგში იყო შეტანილი მრთავსებული ს) “წერილი” 
„ერთობის“ M# 160 ში, რომელიც შეეხებოდა! წი” 

ზემოხსენებული 
კომისიის წევრს”ბ. ა. დ-–-ძეს. 

იქნა წაკუთხული კრებაზე 'და გარჩეული, 1. 
"'უსამართლოთ,'“ კრებამ სცნო რა ეს წერილი 

მოითხოვს ბ. „ახალი“.საგან მობრძანდეს“ სა-1 
“ზოგადოების წინაშე დასამტკიცებლათ ყველა“ 
იმ ბრალდებებისა, რომელნიც მოთავსებულია; 

წერილში ბ. ა. დო“-ძის შესახებ. ამით გა-“” 
; მოწვეულ ხარჯებს საზოგადოება კისრულობს.' 

კრების მონდობილებით, სუფსის "მომხმა-. 

“რებელ საზოგადოების. „იმედი"-ს განვოზ 
>>>–_–> თ 

> 
M
M
 

    

    

    

   
    

     

   

    
    

    

   
    

    

' საექიმო-სასანიტარო · განყოფილება (ქსენიე- 

: ' საჩქაროდ M'ა რობი, ანიე. აღეუღლლოლლ 
/ M 2 ბირ ლდ ანბელსალელლვ 

ბუღალტეტი. ნაბადი ლეს გათ 
ს "სოფლად (კახეთში). . , წკლებობრი შენააწ% წლ მადეერი 
„ თვიური ჯამაგირი , 8000. მანეთი. 1 ველ დღე საღამ ოთი 4-6 ს 

'მსურველთ მიმართონ კახელ მავენსხქიათ „გავ- ტიხრიის მის 

"ზოგადოების კომისარისაგან, “ საეგწი “ივბნეს 1, 

     

     

    

        

   
   

      
   

   

    

   

უფლების. აღდგენა _ მაჭატააცაბ ს ხფმელირაბნ. საა 
ბევრი მათგანი რესპუბლიკის , „მმართველნი 
არიან და საპატიო. ადგილები აპატავიი! >. 

გა უპრო? მაქიდად ილი 

'რედაქციისაგან: (აინა  მოქრობთ) რო)! საკირს? ტელიფ 

აღნიშნული ინციდენტი, რომელიც ალფიზ! ._. 
მიქელაიშვილს შემთხვევია, გაუგებრობაზე სარენ მ. 

უნდა იყოს აგებული, რადგან უფლების აყრს) ,. ბორჯომ > შაქრბი 
ძალა აქვს სისხლის სამართლის დამნაშავეები- ს სახაეიიბი. “მედიცინისა 8. პ. მოსეშვილი 
სათვის... ყოველ შემთხვევაში, „იუსტიციის ''სა- , ამიწია “ი 

მინისტრო ვალდებულია,არსებული კანონების | ს 
ფარგლებში შესაფერი ცირკულიარი დაუგზავ- 
ნოს , სასამართლოებს . და დაწესებულებებს, 
ხოლო თუ თვით კანონში, აღმოჩნდება რაიმე | 
„ნაკლი, მისი. თავიდან, ასაცილებლათ მიმარ- 

თოს დამფუძნებელ კრებას. . თვითონ მიქე- ' 
ლაიშვილს , შეუძლია · დაუყოვნებლივ. მიმარ-. 
თოს სასამართლოს. პროკუროს, · რომელიც 
შესაფერ „განმარტებას მისცემს მას და: შელა- | #4 აობი: 

ხულ.. უფლებებს, თშ ოფი შხხრდა. შეობი, _ „აგა. 
თ” მობოგერ ი 7 
IC ჯ 

ხი არავ 
'_ პატივისც. გრ. 

    
  

, , 

  

  
  

იშანაგან' ამე. 'თა. ს სამინისტრის”!! 
  

'ვის ქუჩა, »# 10) იწვევს საბეჭდავ მი ააემი , 

”“ ქართულის მცოდნე. : 
_ გამუსდილ. მშმუშავეს 

925 მან. ჯამაგირი, „თვეში. "ძ-9. ტელ. 16%. 
I 
  

  

სა 'ზემელის ავლენ · 

მეხცინს' ტრის ' ბერლინის 
შ. ზ. 7! ს ბ 

  

შირთ-კავშირს“, . რუსთაველის ქ. # 38. 

' ამა წლის 12 აგვ სვისტოს · “.) 

“ დავკარგ#.. წლიური პასპორტი მოცემული. ს, ეწსის“ სა- 

  

  
   

    
   

    
   

    

  

სნება რომ იგინი მოსახლეობენ ვიწრო, - წერ, რედაჰსI'ს. მწმარი ს ასული გამფარაქ, იღ ყოფს; ვა- || ხოდთ 2-9 ო ივეთი 1. 8. 

მწირ და მკაცრ მთა კლდეებზე, რომელთა. 8 აას "შევუდგები იმის აღწერას, თუ რა: სუ-. “” _ ცხ"დებ გაუქ! წ 8 მებით ხიმი XV 'საათა აღა, 

ადგილებსაც არ შეუძლიანთ გამრავლებულ · ლიერი ტანჯვა გამომივლია უკანასკნელი 15“ ექიმი მ. ფ. მგათრობლიშ8ილი ჯუ 'ზებუთღვის ქ.“ შურ ტელი? ვ... ს 
ხევსურთა დატევა, დაპურება და ხევსურნიც 1 · წლის განმავლობაში; „მაგრამ რადგან „ამას ქალისა” და. თეროიერ ავადმყოფების მიღ = ა იმი პრ კებინე ბ (რრელი | 

იძულებული არიან ხელი აიღონ შთამომავ- | საფუძვლათ იდეური ბრძოლა ჰქონდა დადე-; „აა "ყოველ. ააა ს –-% საათ. "ოლღას, + გ დ ვი ავხეში ივი (ა 

  

ლობის უხვად გამრავლებაზე. 2 ბული და თანდათან ამ 15 წლის განმავლო-,წ ლ. 12. 7წ. 
როგორც კი შევა კაცი ბარის სოფლებში, : ბაში ვამჩნევდი, რომ ჩემი და ჩემი ამხანაგე-: ელ 

მაშინვე შემოესმება ჟრიამული ოღლო-ქოჭო : ბის ბრძოლა, თანდა თანობით მიზანს აღწევდა, წ 
ბავშვებისა--ხევსურეთში კი სიყუვრსე და მო- 1 მეც ამ იმედით დღემდე მოვახწიე, და. დღეს45 

წყენილობა გხვდებათ. აქ იშვიათია ბავშვები ' ჩემს კერას დავუბრუნდი, "მაგრამ. მოსვენების 

  

იოტბედო ქუჩაზე სახლში # 157. 'გათსს 
დიდუბის 

'პერძშ სამაურნალი იგ 

  

=>, პილოგი! მათ “M# 55) 

–ეს ერთად ერთი ელემენტი სიცოცხლის · 

გამხალისებელი” ბეჯაათია, რომ რომელიმე 

ხევსურს, ისიც შეძლებულს სამი ”შვილი 

ჰყავდეს კმაყოფილდება თითო-ოროლით. 

მოდგმის შემცირება შიშით ადრევ. სვანეთ- 
შიაც ყოფილა, საცა ახლად დაბადებული 

ქალები ხშირად აუხოცნიათ, იმის შიშით, 

რომ ფრიად არ დამრავლებულიყვნენ ზონიყლიბ ოლქის სასამართლოში , იყო. ვთხოვე ?' 
ადგილებზე მოსახლენი. 

უყურებ ამ ძალ-ღონით აღსავსე, 

ღალ ხალხსა, ადარებ ჩვენს დაჩიავებულ გა-1 
რომელიც დაავადმყო-2 მოფიტულ მოდგმას, 

ფებულ შთამომავლობის გამრავლებით უარე- 

ზე და ჰნანობ, რომ ხევსურებს საშუალება 

არა აქვთ ამრავლონ ჯან-საღი და 

ბოლი შთამომავლოზა. 

მათ რომ გზა გაეხსნათ და ჩვენი 

სხვა მთები მიეცეს საბინადროდ, 
რომ გამოიყვანონ განათლების შარაზე, და 

რომელიც ამოღაღანებს ხოლმე თვალის 

წარმტაცად ახლად გატეხილ უხნავ ნოყიერ” 

ახოებში და ხოდაბონებში, 

ბარში გაძლება ხევსურებს არ შეუძლიანთ,” 
სიცხეს ვერ აიტანენ, დაიღუპებიან. ხევსურის 

მარი მთა და სიცივეაო–-და ვერ · გასძლებს 

უფიმისოთ ვერც ერთს დღესო--მითხრა ერთმა. 

ხევსურმა. 

ბუნება, სიტყვის გამოთქმა, 
ხევსურებისა ისევე ველურია, როგორც ის 

ისინი. 

განია მშობიარობა. ფეხ-მძიმე დედაკაცი აქ? 
უწმინდურად ითვლება და როგორც ასეთს · 

ახლოს არ იკარებენ. სოფლის გარეთ „კე-? 

თებენ თავ-საფარს და რა დროც თნდა იყოს, ! 
თუნდა ყიამითი ზამთარი–--იქ უნდა მოიმშო- | ბიანი ი მრქალიქენი არიან, ეხლა მე ჩემს თავს 

მიუხედავად . 
ასეთის უმწეობისა, არც მშობიარე და არც. 
ბიაროს სხვის დაუხმარებლად. 

    

   

  

     

     

    

    
   

   

მედ-მა-ი 

-ყიდიო. მე ამ წინადადებამ განცვიფრებაში 

დასვენე- > 
თ ხე სიტყვები მოვახსენე, კარგათ მახსოვს ისიც 

ქვეყნის 
აგრეთვე 

«უფლება მე აღარ მინდა 
რწმუნებული ვარ, ისე ამოჰხეთქავს შემოქმე-3 
დებითი ძალა მათში, როგორც ის ჯეჯილი; 3 

ზნე-ჩვეულება" 

სალი-კლდეები და მთები, საცა ეონ 

X ნაცვლად აქ უბედურება მელოდა თურმე. 

და და ეს ფული კი ისევ ამ ნანგრევებიდგან 1 
უნდა მეშოვნა. საჭირო იყო ერთი ნაჭერი 

მიწა გამეყიდა, მყიდველი ვიშოვნე, მაგრამ 1, 
ან საბუთები მოითხოვა, ეს საბუთები კი ქჟ- 

"ოლქის სასამართლოს საბუთების დაბრუნება, 

-ბრუნებაზე ფარი მითხრა, მიზეზათ ის მოი- 
წ ყვანა, რომ შენ უფლება ახდილი გაქვს და 
“ სანამ კანონიერათ უფლებას არ მიიღებ, ვერც 1' 

სად მიაქანებს ხალხს გადაშენების დაღმართ- # საბუთებს მიიღებ და ვერც შენს მამულს გა- 

მომიყვანა. ბატონ თავმჯდომარეს ბევრი მკვა- 

უთხარი, რომ თუ კიდევ ჩემი უფლებების 

"აღდგენა თქვენზეა დამოკიდებული, იმისთანა 1. 

: მეთქი. 

აღარც მამულს ვკიდი და აღარც ჩემს ოჯახს 

ანაბარათ 

: დავტოვო, მთლად დაიკარგოს და დაიღუპოს, 
"ვინემ მე კიდევ სასამართლოს საშუალებით 

“ უფლების აღდგენას შევუდგებოდე. ის, უფლე- 1. 
ბის აღდგენა მე აღარ მომესწრება, მე. ეხლა 
§6 წლის კაცი ვარ, ოთხ: ხუთ წელიწადს ამ 1. 

„უფლების აღდგენას ვეღარ მოვაწყობ, მერმე 
მყიდველი შეიძლება დარჩეს, მაგრამ მე ცოც- 
ხალი ვიქნები? ჩემი სიკვდილი საზოგადოებას 

'კი არაფრათ დააკლდება, 
უფლება ახდილი ჩვენს დემოკრატიულ . რეს- 
პუბლიკაში ათასობით არიან და. ყველას ის 

· ვაშენებ, ისევ სჯობია ის · ღვთის 

#მოელის, რაც მე მომივიდა, ამისათვის ჩემის 1, 
ამ სიველურის ერთი დამახასიათებელთა- აზრით, საჭიროა ვისაც. ჯერ არს, ამ, მდგომა- 

რეობას ყურადღება მიაქციოს და ოლქის სა- 

სამართლოებს ბრძანება. დაფგზავნოს,. რომ 
ყველა პოლიტიკური. დამნაშავენი, რომელნიც 
უფლება ახდილი იყენენ, ახლა სრულ უფლე- 

ვეკითხები. ვაი თუ ოლქის სასამართლოს 

| სვადმოფები. მ 

   აი საქმე რაშია: როდესაც ჩემი დანგრეული 3. ( 

ოჯახის შენებას შევუდექი, ფულები დამჭირ-! , 

მაგრამ სასამართლოს თავმჯდომარემ მათ და- 1. 

მე ეხლა | 

მაგრამ ჩემისთანა 1. 

ი დილის. (39% ' : _ ქუჩების. „კუთხე, 5-1 ნახ. ს 
საღმოს 8 საათამდე, + 1 

ფერო ჩლუბი 8. შიშლო- გილი _ 
“ექიმი. გ.“ „მ, მუხაძე 8. დოქტორი მქლებ ის უნივერს 

| ნბურგის“ მედიკურ' ', 
'მფიდისიდამ! გაემგზავრა და. 1 ენკენისთვემ- კოლლეჟის ცაოფიმრს სწახვლის! 
დის ავადმყოფების მიღება შესწყვიტა: მ. ს თოიბივოა ხლის და მვიბფთბი # 20 <ა 

დიქტორი მ. ზოლდფტეიენი ა 
ყოფილი ასისტენტი ბარონ ს ხასრ ემინ. ი. 
ვარი: გოსპიტალისა' და. ჟენევის“ ფნივერსიტი 

ტის კლინიკ 

      

   

  

თატშეტვით 

  

ვეი აწ ი. ჯაფარიძე... · 
ებფ ენაგან, კუ ურის, | 

რის ს => 
ს ევლიბბაი მოს. კოდებს დილ ნთ ნმსამანთი!   

% წ, 
: ნიოვი კუნ. > ა % ფუუ – 

_ პსმპსს//ს ასშლო-სამქურნეშ საზMგადშეგა. 
18 აგვისტოდან დაკლებულ ფასებში ჰყიდის თფილისის საბაღოსნო სასწავლებელში. მიწყვია 
ბოსტნეულობას:, „პამიდორს, კომბოსტოს, ჭარხალს და, სხვადასხვა მწვანილს. ყიდვა შეიძლე- 
ბა აზორის” შენობაში. ბარიატინსკის ქ. M 5, დილის ” ნახ. საათ. დღის 2 ნახევარ 

საათამდე.. რამ. 
3 

_ იშ, საწუაღუ პოლიტესწიპური სასწავლებელი _ 
იღებს თხოვნებს ელექტრო-მექანიურ და საამშენებლო განყოფილებებზე: პირველ განკისი- ა 
ლებაზე შეჰდეგი სპეციალური დარგები იქნება: სარკინისგზო, მექანიური და ელექტრო-ტეხ- 
ნიკური; მეორეზე--გზათა საამშენებლო, სახუროთმოძღვრო. და.ჰიდრო ტეხნიკური. სასწავ- 
ლებელში შესვლისათვის სოთ ოთხი კლასის მოწმობა. მისამართი: თფ. სააფიდიიოგოი 

ქოჩა, # 70. : კდეე, 

თვალის ავადმყოფობანი. ამორჩევა სათვა 
ებისა. მიღება 8-1? საათამდე და % L” 2) 

არიმდქ ––__ მოჩ, »ჯ 82. 
6--65.. CV 

  

  

   

(00CM1 

IV 

ბრი 4სბა გე. სთმ ა ზრო ქე. რგუა .. 

იწვევს, ექიმებს შრვალ რაიონულ საიქადმეოფრების გამგის თანამდებობაზე. 
ებისთვის სავალდებულოა ცოდნა ქართული ენფწლა თვეში” წანა 

„გირი 3000 მანეთი, 
თხოვნები და თაღითიით XIC26 უნდა იყოს, პარდგენმიი ს /იბბის გამგებზის სახელო- 

ბაზედ..._ | : 8-2 
–- 

“ უჯავლ საზოგადოების სავურადღებოთ. · რ თ 

'· „ინტელიგბენტ ქალთა: ჯგუფი“ 
იღებს ყოველგვარ საკერავს, რომელსაც თავის დროზე ასრულებს. აგრეთვე ამავე. “- 
"სკოლაში, რომელიც რამოდენიმე. წელიწადი არსებობს, მიიღება მოწაფე ქალები ჭრა, კერ- 
ვის, ქარგვის, ფეხსაცმელის და სხვადასხვა ხელსაქმის სასწავლებლათ, რომლებთანაც იმეცა- 
დინებენ საზოგადოებაში ცნობილი დამსახურებული მასწავლებლები, ლის მიეს უფლები» 

ს ა 

  სო”   ჩემს ამხანაგებსაც, თავმჯდომარემ სხვებს, 
ნია. მეცადინეობა დაიწყება” პირ ენ წისთ 

მისამართი; თით» წია, M#. თ ბინა ცა აV. . ი 2 ამატ. 
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