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აძართბიხდოაა. სოციალ «ები «ატიული წფდათა პარიით 

ს მრიბი უბნის“. სახალხო გვარდიის: 
და “ილ .- რომ ს 

M# 56), და პრინ მაზაინც 80 მარიამობისთვეს 

_–_-_–__ 

ს უთმაბ ათს 28 · „აგვისტოს · აზიაბაჟის ტი ტაძარში, გადახდილი „იქნება. წირვა. და. 

“_ დავით. პრმსტეშრრის. ქმს. სუღსან შვილის. 
ჭომოდ: ღამწუხრებ 
და სალომე ივა ნეს. ა სული, ძმ 
ილები:. 
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ს-ს .-.. 

აყრა ველ I ბ გიხეთს 
ს ნომერი კველგან 1 მანეთ). განც იიივირს (ჯ. სმა- 58 MI) 4ქ 5 - სი როგორც პირველ § გვერ! 

სამგლოვიარო წ§ 

ორო 8ი 1 «8 3184: 

პგტიტის სტრიქი ინეი- შ ან 

სი
 

1 
მა
ნ.
 

4 განცხადება 40 მანეთი! ნისია 8 ანცხადებები 8 

9 არ დაიბეჭდება. რედაქციის” და კანტორის ჩა 

ი ბდრესი: თფილისი, ყოლოვინის პროსპ, # %, + 

ქ: ?0. ი დ ! ტელეფონს. 16-- წე; ? 
«მწტრა<ს#ი ასმარიზისაბ, · მესია სასა სალ შილი ოთ 

, 5 გააარათლი აზაბის ხუი ბი ააა იიაიბ4ს პაგაივივა საარი ბ «მააინეფბიევვ 

ქ (ერა შეიძლება საერთოთ ეს გადასახადები მძიმე რეებმა – კოოპერაციის მოწინააღმდეგენმა 

„შტაბი. და. ე იალები საუწყებენ. ამხა– იყოს, მაგრამ. საქმე ისაა, რომ სახელმწიფო (ხაზი ჩვენია) გვითხრან და სხვა („ს. ს.“ # 608) 

ლებ ა შემდეგ გარდაიცვალა მეტათ დავალიაჩებულია. სამი წელიწადია ის „ერთობა“ და მისი თანამოაზრენი––კოოპერა- 

რევოლიუციის ქარ ცეცხლში ტრიალებს და ციის მოწინააღმდეგენი! „სახალხო საქმის“ 
დლღეძდე ხალხიდან ფული არ აუღია. ამან გა- 

წ მოიწვია სხვათა შორის აუცილებლობა ფუ- 

წ ლების: დაზეჭდვის. და მათი · ფასის. დაცემა 

“8-1 ამის შედეგია, 

რედაქციაში რომ ვინმე; ჭკვიანი კაცი იყოს, 

ამ სისულელისთვის ბ დადვაძეს ორივე 

იი აუწევდა. 
ბ. დადვაძე იმავე წერილში 

VI. 
ში 

ეკამათება რამ- 

(გადასახადი მაშასადამე V სახელმწიფოს საქ დენიმე თვის უკან და აბეჭქდილ ჩვენ წერილს 

მეს” გამოასწორებს და ამით ყველა მოქალა. და დიდი რიხით. კითხულ ობს“ ვის წინააღ 

ქეს სარგებლობას. მოფტანს,... მდეგ მოითხოვს „ერთობა“ მეტ სისას 

წლევანდელი გ:დასახადი ერთდროულია, ტიკეს?“ | 
წ ესე იგი მხოლოდ ამ ერთი წლისთვის, არის ჩვენ მოვითხოვდით და მოვითხოვთ კ'ვში- 

: 1! იგი დაწესებული. მაშასადამე ყოველწლიუ: რისაგან „მეტ სისასტიკეს“ ყველა იმ კოოპე 
სულის ჩრსასხენებლად, რასაც აუწყებენ ნათესავებს, ნაცნობებს და მეგობრებს 1 .. მაგალითათ გაისათ იგი არ განმეორდე- ტყტიყების“ წინააღმდეგ: ომლებიც თავის 

შეე ლმა ი და თხ ვილ ქრისტიფორ საპინი. · ბა, საჭიროების და გვარათ „იგი შეიცვლება, არა კოოპერატიული აჩემედებით, ძირს . 

_ დაიმიტრის ასულა ჩუგონიძისა. წერეს. დასა => 10 საათზედ. მდიდარ“ ღარიბებ შორის უფრო. სამართ- ვაძე კი ამას. „პროპერაც ცი , წინაა ღმდეგ · “გა: 
8 1 ლიანად გამოეწყობა. ერთი სიტყვით დამფუძ- ლაშქრებას“ ეძა ხის და უკანა რიცხვით. სხვა 

- წებელი კრება ამ შემთხვევაში მხოლოდ ხალ- სფეროში დამნაშავის ძებ სნით თვით დანაშა- 

ხის კეთილდღეობით და რევოლიუციის ინტე- ულს გვერდს უვლის. 

  

   
   

  

    

  

   
   
   
   

        

   

  

   

        

   

    

   

გულდათუთქული დედა. თებრონე და ძმები ნიკოლოზ და არრა "ურუშაძეები 
„ აუწყებენ. ნათესავთა და ნაცნობთ, რომ 28 აგვისტოს, ხუთშაბათს, 1 'საათზე, 

1 თქ. ლანჩხუთში . "წმ. გიორგის ეკლესიაში გადახდილი იქნება ფეგს წირვა და 
ს .. 'ამწამვი ძვირფასი შვილის და მეორენის · დაუვიწყარი” ძმის, 

წამ) უდროოდ დაკარგული სტუდენტი 

“მა Vძს ქე ურუშაძის - 
ეხყლის მოსახსენებლად 

ად დამწუხრებულნი, მამა. ტებური. მაქსიმეს. ძე ჭკუასელი, 
ლადიმერი და "სერგო, დები: კესა, პელაკი. და. ა რძალი პაშა, სი- 7” 

იხეილ გორგაძე და. მელიტონ” გუდაში. ამით აუწყებენ, „ნათესავთ · „და. . 
თშ ბთ. ბათს, 28 აგვის 

ლის” ოპე თავის პ: 

' სმშნ. გებურჩს ძე 94პუასელის 
წა. >. “ავლის. მოსახსენებლად, საგვარეულო ეკლესიაში ს. კალაგონში. (გურია) 

1 ა მწუხარებ ბასა შინა მთანი ძმები: იოსებ, ნიკო, და ვრი: აუწკებენ ნათესავთ 

2  ამხანაგთ და ნაცნობთ, რომ ზ თშაბათს 28. ა ვატოს 
ლის თავის პანა აშვიდი: 
სახალხო გვარდ იის პორუჩიკის 

'Iამსშნ. გრმ შის ძე. შლუნსჩს · 

“_ 12 საათზე გ აზი იქ 
( წ აღარ ეძ! გ ავი ქება მი 

_ ხსოვნის ა 

რესებით ხელმძღვანელობდა. ; 

და ყოველი დემოკრატი, ყოველი მოქალა-:· 
მე; ვალდებულია ამას ანგარიში გაუწიოს. ყვე- ჯ 

ლამ უნდა შეიგნოს, რომ დემოკრატიუ ულ წვო- ? 

1 ბილებაში მათ აქვთ, როგორც უფლება, ისე 

მოვალეობა. მათ აქვთ უფლება სახელმწიფოს”, 

მოწყობაში, მის არჩევაში და სხვა მონაწი-- 

არ, გვგონია, რომ ასეთმა დამცველმა. კოო- 
პერატივის ღირსებას რაიმე შემატოს. 

განი. 

უპანასპნერი, /წრგები 
კასპიის %ღვაზე. 

ტიმ). ; სარწმუნო წყაროებიდან მიღებფდ ა ცხო, 

' ლე: იბა მიიღოს. მათ აწევს . მოვალეობა ეს 1 ბებით კასპის ზღვაზე არავის არ . უთმობენ 

დაწე სსებულებანი. შეინახონ ასაზრდოვონ და. ინგლისელები „სლავას“, „კრი უგერს“ „პას- 

1 ამით დემოკრატიული წყობ ილებ» გა აამაგრონ.: ტერს“ და სხვა გემებს. ამ”გემე ებით ინგლისის 
„დედა,. სადიკო, 'C. არ არის უფლება ს მევაღ. კობოთ რდა მოვა-“ სარდლობა ყნზელში მექმნის ძლიერ“ საზღვაო 

ლეობა, უუფლებოთ. აი ეს არ: ეს ს ფემტკრი? ბაზას, საიდანაც კანტროლს გაუკეთებს გემე· 
ტიზმი. 1 ბის მოძრაობას ზღვბზე, სპა რიგობე 
ახა ირ მოიალიეობათაგანი---ი,ა ასახადის L პ ი რარის სების შიმდი 
გაღ ღებაა. სახელი მწიფოს შესა მზედ ასაკვირ- “ 1ასორებრიალარ, ად ინგლისის სვლის. ზის 

1 ველია, მდიდარს მეტი უნდა” გადახდეს, ღა-' ში. იქნება; (ვად“.). 
რიზს' ნაკლები. მაგრამ ეს პრინციპი სავსებით”: დადესტანში. 

(> 0 დაცულია დამფუძნებელი კრების გამო ცემულ” დაღესტაზში მოგზაურობს. ამ' ჟამად მ 

83-ე 5 => · კანონით. ახლა სიტყვა ხალხს ეკოთენის. ის“ “ლისეთა ჯარის, სააგიტაციო რაზპი. 

ღგალიაეულდეფ გვიფვით 1. არ უნდა აჰყვეს იმ პირთა ყყნგაშსა რომლებ- · 

: საც არევ დარევა აქვთ მიზნათ დასახული. 

მთელ 

პილის ა ს, დილის..10 საათხი გადახთით  იმნი- ან. 83. 
დი დაუვიწყარ 

ოთა 

ეს რაზ 

ჯ ლიტერა ტურას 
საწყ! ობს სხვა და სხვა ადგილებში ლექციებს – 

ხალხმა შექმნა ჩვენი რესპუბლიკა, ხალხმა, კონცერტებს და ეწევა მხურვალე · აგიტაციას 

შექმნა მისის მთავრობა და დამფუძნებელი. | მოხალისეთა სასარგებლოთ. 

კრება, ხალხია მისი შემნახველი და ძირის ' გენერალი პოპოვის რაზმმა დაიჭირა ისტო- 

გამმაგრებელი. || რიული ციხე გუნიბი. 
| აიამ უბრალო ჭეშმარიტების შეგნება და | კრასნოვოდსკთან,. 

| მისი ცხოვრებამი“ გატარება შეადგენს დღეს. 3. 

მი აცრცელე ებს მოხალისეთა 

სოფ. დვაბზუში დღის. . 
გმირ ლი წემტმუწ-. 

მოხალისეთა ჯარის მდგომარეობა კასპ იის 

  

სოფელი და. გადასასადები 
გადასახადები წელს · პირველათ შემოდის 

ჩეენს ცხოვრებაში რევოლიუციის შემდეგ. 

სამი წელიწადია. ხალხს არაფერი გაუღია, იგი 

თითქმის · შეეჩვია, რომ მას ემსახურონ, მია- 

წოდონ წესიერება. და წესიერების დამცველ- 

წი. სკოლა, ექიმობა და სხვა, მაგრამ ყველა 

ამისთვის საკმაო ხარჯების გაღება ძალიან 

ეჩოთირება. ეზოთირება მით უმეტეს, რომ 

ერთი მხრით ბევრმა თავისუფლება გაიგო, 

აღგიღც თავისუფლება ყოველგვარ მოვალე- 
ობისაგან. 

ძველმა რეჟიმმა იცოდა ხალხის მოვალეობა 

და უარყოფა ხალხის უფლებების. ამ უკუღ- 

' მართობისაგან თავის დაღწევის შემდეგ ფორ- 

მულა შეტრიალდა, მოვალეობა უარყოფილია, 

ფფლება-აღიარებული, როგორც, აუცილებელი 

და შეუზღუდველი კუთვნილება "ყოველ ადა- 
მიანის. ხოლო ნამდვილი შეგნება დემოკრა- 

ტიულ წყობილებაში უფლება. მოვალეობის გა- 

თანასწორებისა--დღესაც კიდევ საყოველთაო 

შეგნებათ არ არის გადაქცეული... 

ამ ნიადაგზე დიდი გასავალი მიეცა უპასუ- 

ხისმგებლო პირთა. აგიტაციას და. თავზე ხელ 

აღებულ ზოგიერთ ანარქიულ ჯგუფების მოქ- 

მედებას თითქოს ერთგვარი თანაგრძნობის 

ატმოსფერა შემოეხვა გარშემო. 

სოფელი განსაკუთ: ნებ, სთ იოლათ წამოეგო 

ბეგრგან პროვოკაციის ანკესზე: მისმა შედა 

„რებით ნაკლებმ» შეგნებ-მ მისცა საფუძეელი 

' ყოველგვარ. ჭორებს და ინსინუ. „ცვებს.., 

მთავრობას თათქოს ფული. აქვ” დ. , მაინც 

– 96 ხალხი გაც რცვოს. გადასახადების გა- 
4 მ რინა ა ფეიანავიელირ, ამტკიცებენ 

- 8. გერ ვობეი. ჩვენ კვრა რომ გადასახა- 

  

დემოკრატიის მოვალეოზას. “იქითა მბარეში მეტად საძნელოა, 

'''სარდლათ დანიშნოლი გენ. 

მთავარ 

! ბოროვსკი, ჟაეც- 
დები უნდა გადახდეს უმთავრესათ შეძლებულ “   ს ა ' 7 'ნო რა საქმის ვითარებას, საჩქაროთ წავიდა 

წებო მცირედი ნაკლები” შეძლების პატ- | არა 0პიწსე დამყველი . მოხალისეთა ჯარის მთავარ ბანაკში დახმარე- 

რონთ, მაგრა! განა სხვა ნიადაგზეა ჩვენი გა“ 1 „სახალხო საქმე“ -ს თანამშრომლები ეს ერ” "ბის მისაღებათ უკეთუ ახლო ხანში საკმაო 

დასახადების სისტემა აგებული? სრულიადაც 
“არა, პირიქით, დამფუძნებელმა .. კრებამ და-! 

ბეგრა პირველ ყოვლისა ვაჭარ-მრეწველ- : 
ნი, დიდი ქონების და თანხის პატრონები 
და მხოლოდ შემდეგ დაადვა გადასახადი სო- 

ფელსაც. 
მართალია სოფლის. გადასახადი გაეწერა 

მიწას, მაგრამ: ეს იმიტომ, რომ სხვა გვარათ 
სოფლის . შემოსავლის გაგება შეუძლებელია. 

ვაჭარ-მრეწველს · საანგარიშო წიგნები“ აქვს 
და ვალდებული არიან მოგება წაგების სრული 
ანგარიშია წარმოვონ, წინააღმდეგ შემთხვივაში 

დაისჯებიან. მათი შემოსავლის ანგარიში შე 

იძლება გავიგოთ, გამონაკლისთა ეის L) 

მროგიერლოი დარგი სპეკულიანტებისა, რომელ- 

'თი “ხანია კოოპერაციით ირთობენ თავს დ გზა, 

ჯა გხა ჩვენს ადრესზე ვარჯიშობენ. 

ამ ვარჯიშობაში დღემდე პირველი ადგი. 

ლი ეჭირა ბ-ნ თედო ღლონტს, რრმელბაც? 

(როგრ მი ვიცით, არას დროს თავის საკუთა-: 

რი' აზრი არ ჰქონია და მისი „აზრთა დომ-, 

ხალი%ი საერთოდ ცნობილი გახდა. მისი დაფ! 

ნის გვირგვინი ეტყობა მოსვენებას არ აძლევს” , 

„სახალხოს%# მეორე თანამშრომელს ბ. დადვა-- ' 

ძის და აი ისიც წელებზე ფეხს იდგამს, რომ 1 

თავისი გრძელი წერილებით მკითხველის ყუ- გულებით მომავალი სამოსწავლო წლიდან 

რადღება მიიპყრას. მისი ამპლუაა კოოპერი: ა+ 1 გაუქმებულია რუსული გეოგრაფიის და ის- 

ტივზე და სასურსათო საკითხებზე წერა და. ტორიის სწავლება. 

უნდა ნახოთ (ცოდნის როგორი პრეტენზიე-. 28: აგვისტოს ნაშუადრევის. 2 ს. 

მა. აას სრიიწესამარიითაბინ, რომ 1 გით წერს და ისეთი აპლომბით ათამაშებს, წვის ციხიდან 14 ტუსაღი გაიქცა. 

ნარის ლარისა, ვაურბიინ, გვი | სტრიქონებს, რომ · გეგონებათ--–ამ კაცს ისე" 1. 90 აგვისტოს ს. პოკროვკაში შესდგა მუ. 

მაგრამ სოფლის კაცის შემოსავალი: და- 1! შესწავლილი აქვს ეს კითხვები, როგორც ორი“ ”ღანის რუსთა სოფლების წარმომადგინლების 

ახლოვებით შეიძლე ება გაიზომოს მი იწის რაო- · და ორიო. მარა საკმარისია გულდასმით წა-8 'კრება, ბაზე ელსაც დაყსწლო გენ. 

დენობით. ; 1 იკითხოთ მისი გრძელი იერემიადა, რომ შიგ.“ '”და გუბერნატორი მელიქ-ეგანოვი.. კრებამ 

აი ამიტომ სოფელს დაედვა გადასახადი ? დიდის – ვაი-ვაგლაჩით ორი თუ სამი პაწაწ- 1 დაადგინა ყველა ზარბაზნების, და ტყვიის- 
მიწის რაოდენობის მიხედვით: ' კინტელა აზრი იპოვოთ. მფრქვიველების ადერბეიჯანის მთავრობის- 

ამით კანონმდებელს: სურდა მდიდრისთვის · ამ ხელათ ბ. დადვაძე ოთლს ღვრის ამიერ- _თვის გადაცემა. უკვე დაიწყეს ჩაბარება. 

მეტი გადაეხდევიზებინა. ღარიბისთვის. ნაკ- | კავკბსიის კოოპერატივთა კავშირის დაცვაზე.3 ბაქოს ბირჟაზე უსიცოცხლოობაა. არ არის 

ლები: საერთოთ სოფ ფელს ნაკლები“ გადასახა- 1 და მერე იცით ვისგან” სოციალ. დემოკრატე-# ჯ საც ყია ივნა არც მიწოდება. სპეკულიან· 

დი შეწოუდიი ქალაგს მეტი ეს ასეც მო 7? ბისაგან. არა, დიდი ხუმარა კაცი უნდა იყოს” 7ტებს თავზარი აქვს დაცემული. ლაჟი (ფუ 
| ხდა. მარტრ თფილი!.. აჭის გადასახადი. 300 ; 1 ბ. დადვაძე! მოდი და ნუ გაგეცინება! ჩვენი # ლის დახურდავების. ფასი) თანდათან კლებუ- 
| მილიონამდე საგრთო9 ა. ამათში · მარტო 2ცაბ „აახაი. თაფ მნ, 8 ააა) ს სახში. რუნის ფა ავ იხწყი. 

საჩტელმწიფო გადასახადი X, პატენტი ბ სწვას ზა ვდ ს. თთ "იღოს დალი ბაი და ადგრბე 
ეღწეფფიგადასაბადე:ი, იადენტიუდა ძვ შირი, ჩვენი ამხანაგების მიერ 'ნაშრო-“ ჯანის ფულის კურსი. უექველათ გაღთლანწაი- ლი კავ ირი, ჩვენი ანაგები იერ ნაშრო-' 3 ჯა ფულ უშ ოეჭველ ბ 

! აღწევს 280. მეტ მვულრნ :0 მან ეთს, დანარჩენი ; ვ C ევა. აა ა§ თ) | 1 წი ა საქონაცი 2 -% 6 

ქალაქის თვითმართველ: რტისაა. (| მი და ნაღვაწი კოოპერატივები––ახლა თუ -დე ა. ვადაყხვა სავქომიC თ ებუ“ 

სოფელს კი სულ აქვს 00. მილიონამდე გა- ; “მე დღდებშის დასაცავი გამხდარა, და ისიც ლიარულათ შემოდის. ფაცია 202 პიდევ. ფი- 
ფასად მთილ საქართველოში. მაშასადამე ” ჩვენგან! 2 დია, როგორც რაოდენობა, ისე თვისება 

! “ ,»გაზვთმა „ერთობამ“ და მისმა. თანამოაზ. „შემოზიდული საქონლისა საგრძნობია. 

"ჯარი არ მიაშველეს მოხალისეებმა კრასნო- 

'ვოდსკის დასაცავად, მას ადრე აიღებენ ბალ- 

' შევიკები კიზილოოვიდიბ მდგომარეობა სა- 

საშიშროა--მი ოსალოდნელია ბალშევიკების მი 

'ერ ზურგიდან შემოვლა. ამ შემთხვევაში ძნე 
“4ლი იქნება, რომ კიზილ-არვატრსა და ასხა-· 

'ბადს შუა მყოფმა მოხალისეთა ჯარმა შეს 

ყძლოს ს,რასნოვოდსკთან შეერთება. 

ბაქოში 

სახალხო განათლების მინისტრის განკარ- 
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'.დღძეს 
საბჭოთა «არმა პსკოვი დაიბბრუნა და 

პეტლიურას ფრონტზე, კიევის რაიონში, 

ვასილკოვამდე უკას დაიხია. 

რეიტერის სააგენტოს ცნობით ადესა უკ- 

რაინის ჯარს აუღია... 

ბელგიის ლარმა ოფიციალურად დაიჭირა 

ქალაქი მალმე, რომელიც ბელგიას საზავო 

ხელშეკრულების ძალით გადაეცა. 

უმაღლესი საბჭოს ნოტის შემდეგ ჰერცერ- 

ცოგი იოსები უნგრეთის სახელაწიფო საქ- 

მეებს სრულიად ჩამოშორდა 

ბერლინის პრესის აზრით, ჰამსბურგთა ბა- ს 

ტონობას უნგრეთში ბოლო მოეღო, რაც 

დემოკრატიული იდეების გამარჯვების მომ- · 

სწავებელია. 

ადერბეიჯანი” «ესპუბლიკაში მცხოვრები · 

რუსი აფიცრები დენიკინის , ბრძანებით გაწ- 

ვეულნი არიან სამხედრო სამსახურში. გაწ 

ვეულნი უნდა გამოცხადდენ როსტოვში ან 

ტაგანროგში. პიოველ დღეთ გამოცხადებისა 

დანიშნულია 25 აგვისტო (ძველი სტილით). 
სით ადააბონპალ არაშრასა 

ჟურნალ 2აზეწI92დას 
ბათუმის გარშემო. 

ამას წინად ბათუმში შესდაა ადგილობრივ 

პროფესიონალურ კავშირთა წარმომადგენლე- 

ბის კონფერენცია, რომელმაც მიიღო დად- 

„ თი ხსნა.. 

  

მ.ე) იქნება ხვალ სამუსლიმანო საქართველოს 3) 
; ფიქრობენ, ბაამ. თუ უცხიელები სწდი ჯამგე. ერთი დაგვრჩენია: სამუსლიმანო , სბ· 

მარაღბ ლომ ას ონდა მოჰკიდოს ხელი 

“თავის საქმეს, უნდ» უპატრონოს თავის ცხო 

რებას, უნდ. მოითხოვოს თავისუფლება. ავ 
ტონომიური სამუსლიმანო საქართველო თა- 
ვისუფალ საქართველოშა,-––ესაას ერთად ერ 

ეს უნდა მოხდეს ახლავე, დაუყოვ- 
ნებლიე, თუ არ გვინდა თავის დაღუპვა, სა- 
მუდამოთ გაუბედორება“. („სამუსლ. საქარ.“ · 
X# 168). : 

ასეთია ხალხის ხმა, მაგრამ როდის კანწეა“ 
გია ანგარიში ხალხისთვის დენიკინის, ოსმა- 
ღეთინ გინდ ბალშევიკების ყორნებს!.. 

ას ინის 26,აშიპძსას 2109: 

დეპეშები 
(საქა ახა დეპეშათა სააგენტო!) 

27 აგვისტო. 

ბგარიჟვიკების ცნო ბეაი, 
მოსკო.ვი. აგვ. 26. # ის არმიის შტაბი. · 

აგე. 21, 4 საათსა და 30 წუთზე ჩვენი ჯარი 
, ჩრდილოეთის მხრით პსკოვის განაპირა ნა- 
წილში შევიდა ბრძოლა ქალაქის ქუჩებზე · 

სწარმოებდა. 6 საათსა და 40 წუთზე წითე- · 
ლი ჯარი პსკოვში შევიდა. სამხედრო ცნობა: 

· ჩვენმა ჯარმა დნეპრის მარჯვენა მხარეზე ვა- - 

სილკოვამდე უკან დაიხია. სამხრეთის ფრონტ- : 1 
'ზე ჩვენი შეტევა გრძელდება. ჩეენ ბრძოლით : 
(კოროჩუ ვოლჩანოვი და ბუტურლი- 

; ნოვკა დავიჭირეთ. კუპიანის მიმართ. ჩვენმა ; 
“ჯარმა ბრძოლით 30 ვერსით წინ წაიწია. · 

1 ჩვენ ხელში ჩავიგდეთ ზარბაზნები ტყვიის: : 

189, 

მეწ, მაგომარყობა ვერ. 'გამოსწო: 

გან მხოლოდ მათ მფარველო ხის ქვეშ. განა- · 

ახლებენ მუშაობას. 'პოლონელები......... 
ამის გამო "მოსალოდნელია სერიოზული · : 

საფრთხე. ეკონომიური გაჭირვება · აუცილე 
ბელია, თუ შექმნილ მდგომარეობიდან იგი, | 
სავალი ად საულ 

აიოტჯი ცარ, ხიდი ავალმძრა ს უფა „თიავი2 
მააარავადა: | ამფ ირი: 

ახალი აქბები. · 
პარასკევს, 99 მარიამობისთვეს, საღამოს 5 

საათზე მუშტაიდის დემოკრატიულ კლუბში .. 
შესდგება პირველ რაიონულ კოლაქდივიბ, 

წევ”თა საზოგადო სხდომა დღის წესრიგი: 

ორგანიზაციების ახალი არჩევნები. პარტიის 
წევრებმა თან უნდა იქონიონ პარტიული ბა- 

· რათები. პირველ ენკენისთვეს შესდგება ს. ს. 
“დ. მ. პ. სა,ანტროლო კომისიის სხდომა. 

“+ მთელ ახალციხის მაზრაში, ფოცხოვის 

რაიონი, ამრჩეველი იყო 37,744. არჩევნებში · 
მიიღო მონაწილეობა 31, 798 მა. ხმები ასე. გა- 

· ნაწწილდა: M# 1 მიიღო %, 495, M# 2--100,. 
(M# 3--70, # 4--3453, M# #-ზყნ. „X6--. 

M# 7. 101, # 8--9610, M#. 9--14,. 
'# 11-75, # 19-- 186, M# 140380777 7>. 

+ მწერალსა ი ადზოზა” დღეს, 28 აჯჭვის 

ტოს გაიმართება სრულიად საქართველოს 
· მწერალთა დღეობა ქართულ კლუბას საზაფ- 
:ხულო ბაღში საუცხოვო პროგრამით». 
(ნობის დასაწყისი საღამოს 9 ს, 

“ ჯარისკაცთა მოძრავი უნივერსიტეტი. 

სეირ- . 

გენილება ბათუმში საბჭოთა მთავრობის აღი.- ; მფრქვეველები. და სხვა ქონება. წამოვიყვა- · დუშეთში დაარსდა ჯარისკაცთა მოძრავი უნი- 
არების შესახებ. 

როგორც გაზეთებშიც. იყო 

კონფერენცია საგრძნობმა ნაწილმა დასტოვა?! 

ამხ. აიოლოს მეთაურობით; ასე რომ, „ერთ- 

სულოვნობის“ მხრით კონფერენციის დადგე- 

ნილებას დიდი შთაბეჭდილება არ მოცხდენია. · 

საინტერესოა ამ საგანზე დენიკინელთა გაზე- 

თის „ნაშ კრაის#“ (# 181) აზრი. 
გაზეთის თქმით--„ კონფერენციის ოკანასკ- 

ნეთ სხდომაზე იმდენათ ერთსულოვანი თანა- 
გრძნობა არ ყოფილა ბალშევიზმისადმი, ბა 

თუმის მუშების მხრით, რამდენათაც გათიშვა 

ამ საკითხის გამო მათ შორის. აქედან აშკა- 

რაა, რომ თუ გინდ ადგილობრივმა ბალშევი- 

კებმა შესძლონ ბათუმში ძალა-უფლების ხელ- 
ში ჩაგდება, რამდენიმე დღის და შეიძლება, 
რაზდენიზე საათის შემდეგ ისინი იძულებული 
იქნებიან ის გადასცენ რეგულიარულ ძალებს 

მეზობელ რესპუბლიკისა". მაგრამ კითხვა იბა- 
დება-– გაუღიმებს კი ბედი ქართველებს დარ- 

ჩენ აქ იპაზე მეტ ხანს, ვიდრე ეს წარსულში 
მოხდა და ან როგორ შეხედავენ ქართველე- 
ბის ბატონობას ბათვმში ოსმალები? ყველა 

ეს ისეთი საკითხებია; რომელზედაც პასუხს 

მომავალი მოგვცემს“. 
ინგლისელები მიდიან. ბალშევიკები ვერ 

შეინარჩუნებენ ბათუმს, რადგან მას საქარ- 

თველო დაიპყრობს-–-საქართველოს კი, გა- 

ზეთის აზრით, ოსმალეთი არ დაანებებს ბა- 

თუმს. 
ამიტომ, გაზეთის აზრით, --, უკეთუ ინგლი- 

სის ჯარების წასვლა აუცილებელია, საჭიროა 

ზომების მიღება, რომ თავიდან აცილებულ 

იქნას ის საფრთხე, რომელიც ბათუმს მრე 

ლის“, 

ალბათ, გაზეთს არვარ სწამს, სა- 
ფრთხეს ბათუმს თა ააცდენს მხოლოდ 

მოხალისეთა იანის მირ მისი დაჭერა. 
ბათუმის ბედს ეხება აგრეთვე ბალშევიკე- 

ბს „გოლოს ტრუდა“ (M# 79). გახეთის ვრცე- 
ლი მეთაური მხოლოდ იმის „საბუთების“ 

გროვას შეიცავს, თუ რატომ 

გადაეცეს ბათუმი საქართველოს. 
ჩვეულებრივი ბალშევიკური ენაწყლიანობა 

უხვად არის დაბანდებულა საქართველოს დე- 
მოკრატიის მიმართ ხსენებულ წერილში. 

ერთი საბუთი ისაა, რომ „კვრამოლის მომ 

ხრე პროლეტარიატისთვის საინტერესო და 

სახარბიელო არ იქნება, თუ ის ნაცვლათ დე- 
ნიკინისს სახრჩობელაზე "ქანაობისა, საქარ- 

თველოს დემოკრატიულ ციხეში იქნება გა- 

მომწყვდეული“. 
მეორე საბუთად ის არის მოფენილი, რომ 

საქართველრსთვის ბათუმის გადაცემა, ეს 

იქეებოდა „მოღალატურად ზურგში მახვილის 

ჩაცემა იმ მუშებისათვის, რომლებიც საქარ- 

თველოს მთავრობის წინააღმდეგ ბრძოლას 
აწარმოებენ შიგ საქართველოში“. 

ასეთია ბალშევიკების მესამე, 
ყველა საბუთები! 

არც ერთე ბალშევიკური საბუთი არ აღ- 

მოაჩნდა იმის” სასარგებლოთ, რომ ბათომი 
საქართველოს ეკუთვნოდეს 

ასე „გადასჭრეს%“ ბათუმის და მისი ოლქის 

“ომ 

ვიდან 

არ უნდა 

მეოთხე და 

ბედი ბათუმში შეფარებგლმა ბალშევი კებმა · 

მაშინ, როცა სამუსლიმანო საქართველო ქვეყ- 

ნის გასაგონად გაიძახის; „კაცმა არ იცის 

აღნიშნული, : 

1 გას ცეცხლმა ამოხეთქა. ორ მხარეზე წამო- 

: ნეთ ტყვეები, კამიშინის რაიონში ჩვენ მტერს ; 8 
ვავიწროვებთ. აღმოსავლეთის ფრონტზე ჩვენ 
შეფჩერებლათ წინ მივიწევთ ტროიცკკის, კურ- 

(ია იალუტუროვისშდა ტობოლის რაიონში. 

იტალიური პრესის ცნობები. 

ლონდონიდან რეიტერის სააგენტო იუწყე- 

ბა, რომ უკრაინის ჯარმა ბალშევიკებთან 

ბრძოლის შემდეგ ადესა აიღო. 
პორტირიდან მოსული დეპეშა იოწყება, 

რომ აგ. 28 მოულოდნელათ გაისმა ყრუ 

ხმაფრობა და ვეზუვიის მწვერვალზე ორ ალა- 

1 

ვიდა ანთებული სითხე. ვეზუვიის კალთებზე 

მცხოვრებთ მოსალოდნელი უბედურება თავი- ' 

ვიდან ასცილდა. 

ფოანბული პრმსის ცნობები, ქაან 

ვენიდან იფწყებიან, რომ იქაურ გაზეთე- ? . 
ბის ცნობით ე“-ცჰერცოგი იოსები, როგორც : 
უბრალო მოქალაქე, მოუცდის ეროვნულ : 

ყრილობის არჩევნების შედეგებს. უნგრეთის · 
ახალი მთავრობა კოალიციური იქნება. მას... 

ში შევლენ: ლოვაში--პრემიერ მინისტრი, · 
დ რი ვაჟენი––საგარეო საქმეთა მინისტრი, 
გარამა--იუსტიციის, პეიდლი--ვაჭრობის და 
პაიერი––შრომის. 

ბელგიის ჯარმა გუშინ ოფიციალურად 
დაიჭირა ქ მალმედი, რომელიც ბელგიას 

საზავო ხელშეკრულების ძალით გადაეცა. ქ. 

ქ. მონდიდიე, ამინი და პერონი სამხედრო 
ორდენით დააჯილდოვეს იმ მამაცობისთვის, 
რომელიც იქაურმა მცხოვრებლებმა გამო- 

იჩინეს მღ, სომმაზე მომხდარ “ბრძოლის 

      

დროს. 

მართლდება, რომ უმაღლესი საბჭოს ნო- 

ტის გამო ერც-ჰერცოგი “იოსები სახელმწი- 

ფო საქმეებს ჩამოცილდა, 

გერმანული პრესის ცნობები. 

ბუდაპეშტიდან მიღებულ უკანასკნელ ცნო- 
ბით, ბერლინის პრესის «უმეტესი ნაწილი იმ 

აზრისაა, რომ ყოფილ ავსტრია უნგრეთში 

ჰაბსბბურგთა იატონობას ბოლო მოეღო, რა-· 
საც ისე ხსნიან, რომ დემოკრატიული იდე- 

ები იმარჯვებს "„ფორვერტსი“ ამის , გამო 

ამბობს: „ამით ღასრულდა ბუდაპეშტის კო- 

მუნისტების დრამის მეორე აქტი. ვიქონიოთ 
იპედი, რომ დემოკრატიულ საფუძვლებზე 

შექმნილი ახალი · მთავრობა, რომელიც . უმ 

თავრესად სოციალისტურ მუშათა კლასს 
დაეყრდნობა, უნგრეთში წესიერებას დაამყა- 

რებს და აოხრებულ სახელმწიფოს აღადგენსი. 

ინგლისური პრესის ცნობები, 
ცენტრალურ ევროპაში რკინის გზით მოძ- 

რაობა დამოკიდებულია ფმეტეს · ნაწილად იმ 
შედეგებზე, რომელსაც მიაღწევს მოკავშირე- 

თა კომისია, რომელიც ეხლა ხან გაემგზავრა 
სილეზიაში. თუ ამ რაიონში ნავთის დამუშა. 

ვებას არ მოემაღა, მაშინ ფაქტიურად რკინის 
გზების მოძრაობა 10 დღის შემდეგ შესწყ- 

დება. რადგან ნახშირი მეტს ხანს არ. იკმა-   რებს. სილეზიის დიდ სანახშირო რაიონში 

1 მაღაროების მესაკუთრეები უმეტეს ნაწილად 
: გერმანელები არიან, მუშები კი უმეტეს ნაწი- 
ლად-–პოლონელები, 

სილეზია-პოლონეთის საზღვრებზე 100,000 

პოლონელმა მოიყარა თავი და სილეზიაში 
შეჭრას ლამობს თავის თანამემამულეთა და- უფლე» ექნებათ––აგრეთვე წაევლებლების, თი ჯბეფის. აა ქართულ ეგნივერ 

ვერსიტეტი, საიდანაც ლექ ტორები დარიალ-_ 
ში და სხვა სადარაჯოებზე · იმგზავრებე5: და. ა 

წაიკითხავენ ლექციებს დუშეთში შესდგა. 
კულტურულ განმანათლებელი კომისია, რომ- 
ლის წევრებია: ნ. ჩიმაკაძე, ალექსიშვილი და 
ნ. წივწივაძე. 

+“ მედიკო-სანიტარულ განყოფილების 

ინსპექტორათ ქალაქის გამგეობამ. დაჩიშნა 
კ· გ. მეუნარგია, 

«+ დუშეთის საპყრობილედან პოსაყების. 

გაქცევის გამო, მთავრობამ დაადგინა, გაიგ- 

ზავნოს, საქმის გამოსარკვევათ · "საგანგებო · 
კომისია. იუსტიციის. და შინაგან · "საქმეთა, სა... 

' მინისტროს წარმომადგენრებისა ფა ერთი ჭა“. 
მომძიებლის შემადგენლობით და ეთხოვოს 

1 სახალხო გვარდიის შტაბს, რათა მან დუშე- 
თის იმეი დაცვა დროებით იკისროს. 

ამერიკელთა დამხმარე კომიტეტში. 

მომხდარ ბოროტ-მოქმედების შესახებ გამო- 
ძიება ამ მოკლე ხანში დათავდება.. "ბრალი. 
ედებათ პლავსკის და ბერზინს. საქმე გადაე- 

' ცემა სასამართლოს. _ 

4 სტუდენტთა კრება. პვირას, 31 ა მივნს- 

ტოს, საღამოს 4 ს. სახელმწიფო უნივერსი-. 

ტეტის საექიმო ფაკულტეტის სტუდენტთა 
საინიციატიგო ჯგუფი, იწვევს ამ ფაკულტე- 

' ტის სტუდენტთა საერთო კრებას, მომავალ 
სამოსწავლო წლიდან საექიმო... ” ფაკულტეტის. 
მესამე კურსის გახსნის გამო, 

“ უმუშევართა ფონდს შესწირა თფ. 

მუშათა დეპუტატების აღმასრულებელმა კო- 
მიტეტმა 5 ათასი მანეთი, მეთუთუნეთა პრო- 
ფესიონალურმა კავშირმა--1000 მანეთი. 

+“ სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუ- 

დენტთა საყურადღებოთ. ამ მოკლე ხანში 

გამოვა (ოკვე იბეჭდება) ნორმალური ანატო- 

მიის სრული კურსი (ოსტეოლოგია, მიმიო- 

„ლოგია, სინდესმოლოგია და ნერვიული სის- 

ტემა) პროფ. ალ. ნათიშვილისა. წიგნის შე- 
ძენა შეიძლება მხოლოდ წინასწარ ხელის მო · 
წერით. ხელის მოწერა შეიძლება: პ. კორძა- 

ხიასთან, ალ. ახვლედიანთან და ი. მამფო- 
რიასთან, ხელის მოწერის ფასი 100 მანეთი. 

“+ მოძრავი სამკითხველო. სამხედრო. სხა- 

მინისტროს კულტურულ-განმანათლებელი სექ- 

ცია აწყობს დარიალის ხეობაში მდგომ ჯა- 
რისათვის მოძრავ ბიბლიოთეკა-სამკითხველოს. 
ასეთ ბიბლიოთეკას დიდი მხივშნელობა ექ- 

ნება და ამიტომ სექცია (თხოვს საზოგადო- 

ებას შემოსწირონ ჟარ. წიგნები: და წაკითხუ- 

ლი ჟურნალ-გაზეთები. შემოწირულება მიი” 
ღება სამხედრო სამინისტროში (რარიარიჩის 

ქუჩა). 
პრებები, 

დღეს, საღამოს 6 ბიუროს ბინაზე შესდგე- 

ბა ს. სოც. დემ. მ. “პ. მეორე რაიონული 

კოლექტივის წევრთა ჩვეულებრივი კრება, 
– დღეს, საღამოს 6 ს. ბიუროს ბანაზე 

დანიშნულია მე-6 რაიონის ახალ და ძველ 
კოლექტივის შემადგენლობის კრება. 

პროვინციის ქრონიკა: 

ლანჩხუთის ქალთა გიმნაზიაში მისაღები 
და განმეორებითი გამოცდები დაიწყება პირ- 

ველ ენკენისთვეს (ახალი სტილით), ამავე გიმ- 
ნაზიაში მომავალ სამოსწავლო წლიდან გაიხ- 
სნება მერვე კლასე ზოგადი განათლების და 

პედაგოგიური საგნებით. კურს დამთავრებულთ 

_ მას გახელილი 

გარედ ატლასთა არტყია ჯ 

' კარგია ძილი რკინაზე მძიმე! 

· მეც ყაჩაღივით ვარ გამბედავი, · 

   
   

  

    
     

    

  

   

  

    
     

    

    

    

    

  

     

   

    

   

    

    
   

    

     
   

    
   

  

    
   

   

    

   

  

   
   
   

  

    
   
   

    
   

  

   
   

    

   
    

   

    

   

“ოჰ! გახელილი და-რჩა თვალე! 

"ის უცხო მხარეს გარდაიცალა 
და გახელილი დარჩა თვალე 
და ეს თვალები საღამოთა ხმას · 

უსმენდენ ტანჯვით და მოკრძალ 
მას გახელილი დარჩა თვალები 

ოჰ! გახელილი დარჩა თვალები. 
რა ხდება იქით! საიდან ისმის. · 
მგლოვიარეთა ქნართა: „მშვიდობით 

უეცრად სწყვეტენ სიმები სიცილს 
'უამიდობით... 'ჟამიდობით! 

საიდან ისმის ჩუმი გალობა. · 
და ფღონობა სუნთქვის. შემწყდარის, 
წამების. წყნარი წა | 

ზაფხული... ბაღ ! 
სისინებს სიო, შრიალებს ნეშო.. 
მე ისევ აქ ვარ... საქართველოში! · 
რისთვის,  აენყისრს, რისთვის, ნუგეშო?. 

და ეს თვალები სერაფიმთა ხმას ·.. 

უსმენდენ ტანჯვით და აა 
მას. "გახელილი დარჩა თვალები. ._ 
ოჰ! 1 გახელილი დარჩა თვალები! · 

პრემა შიო ცქერა 
'და. ხავერდებზე ეცემ. 
ყველგან უჩინრად. ფაბას, ერერ 
თვალები ცივი და გახელილი, 
ღირდა თუ არა სხვა სიცოცხლეზე 
ოცნება ჩუმი და-ფერმიხდილი, : 
მე გზა არ ვიცი უახლოესი: 
ერთად ერთი გზა არის სიკვდილი. 

მას გახელილი · დარჩა თვალები, აა 
ოჰ! გახელილი დაომს თვალები ; 
ის, – შორ. არ. 

რამდენიმე დღე პეტროგრადში. 
დაეშვა თოვლი, ფრინვე ლი ლიბრ 

ბოლოდაწყობილ ანისი ჭაღარ. 
და ჩონჩხებიან ხეების ჯიბრი 
დაფარა ნაბდით ნაყაჩაღარით.. 

რა სულიერიც არის ეს ქარი... 
ვიცით: მოგვწყვინდა შაიათ ს 

  

შიგნით შავი აქვს გულის ნადები 
ქუჩა სიავის გრძნობამ შეფიფქა 
თან მეფიცება ძმობას და დობას. 
და ყორანივით უცნობი სკრიპკა... 
ჩემს მხართან ტირის ჟამიდობას. · 

ან უცხოეთში უო დაკარგვა! 

კარგია თოვლი, კარგია წვიმა... · 
მაგრამ, უცნობო, შენ რა დაგარქვა?. : 

და როგორც ყორანს ააქვს. ბრჭყალები ით 
ჰაერში ნაზი ხელები ქალის-- 
სიმები სწეწესნ შეუწყალებით · 
ამ გაგიჟებას, ვედრებას, ხალისს. 

წყებათ ჯალეწილ ზარების დარდი, 

დაღლილ ცხენების სუნთქვა და შური, 
მე, ნოემბერი და პეტროგრადი 
ასეთი კარგი და უდაბური. : 

და მარტოობამ სხვა ქადაგებით 
გაიგო ჩემი:, ვარ გაძარცული! 
ამ უცხო ნისლის ბარიკადები 
მე მიყვარს როგორც ჩემი წარსული. 

ათოვს გამვლელებს და გულცივ ბაღებს, 
სად უნდა ნახო აქ თავის თავი? 
ვიღაცა დაქრის და ცეცხლს აჩაღებს _. 

მაინც სად გაქრა ეს წერეთელი, _ ! 

ჩხეიძეც გაქრა, როგორც ილი > 
ვიყავი ჩემთვის ეხლა წერ”ილი 

სიკვდილი ერთი და »ცაბედი. 

და როცა ცეცხლში ქანაობს ლავრა. · 7 
ბრმების თუნუქებს ტეხენ ლოთები, 
ლავრაში ლოცვა ვერ დავამთავრე. > , 

და კალუგისკენ გზებს ველოდები... · 
თან ასე ვფიქრობ: ეს ბავშვი ტირის!” 
მე კი, რადგანაც გამძარცვეს გუშინ, 
გავყიდი გაზეთს, გავყიდი ირისს, 

ან და რევოლვერს დავიცლი გულში! · 
“რიე ასად ადი ა ლრღა:აკუილ% სათ ალალააბითეთისადიფლთია –” 

სასილმწ09 უნჩვშრსწსქეს! IL 
სამეურნეო ფაკულტეტი. _ 

ამ სამოსწავლო წლიდან სტუდენტთა



   
    

   
    
   
    

     
     

    

    
   

    

    

     

    
   

     

  

   

    
    

  

   

   
     

  

    
     

   

     

  

    

    

    

    

    
   
   
   
    

      

    

    

   

აკულტეტის ყველა სტუდენტებს, 
ვერ მიდიან რუსეთში, ისე თფი. 
ოიტეხნიკუმის და საბუნებისმეტ- 

ლტეტის ამიერ-კავკასიის უნივერ · 

"გახსნას, რადგანაც პროფესორე- , 
"არიან კიდეც და საჭიროა სა- : 

„სახელმწიფო უნივერსიტეტის · 
"სახელზე. ცნობების მიღება შეიძ- · 

საქართველოს რედაქციაში. 

რწს. გახსასდელშ/? 
ახალხოს# იურისტის პასუხათ). 

იის მომრიგებელმა მოსამართლემ ბ. : 
ა ამ დღეებში ქ. თფილისი მოი- 
დან თან მოხდია „სახალხო საქ. 
მერმა, სადაც იურისტის პსევ- 

გძელი წერილია, შჩვიიი. უხა- 
ს) განსაცდელშია“. : 

ააქმი. 

რატიშვილის აანყწენის შესახებ, რო 

ხამფ. კრებამ გააუქმა, „ჭიათურაში 
ც არ. გათავებულა“, ჭიათურის 

ბ, ეხლა თურმე „მემორანდუმს თგ- 
რაპნის მაზრის ერობას“ და სხვა. 

შართალი კი არა, ბ. ყაველაშვი:- 
ილა განსაცდელში, -- მი- 

მრ ი რავიი საქმეთ ამატი 

იხელ კიდევ ამეორებიებს „სახალ- 
ფურცლებს იმას, რაც მათმა მეორე 
ამა სთქვა დამფ. კრებაში. იმოწმებს 

ეჰკორმა ყაველაშვილის მოქმე- 
ანონიერათ იცნო, მაგრამ ჭ. მ. დ. საბ- 

ს, არ ემორჩილებაო. მაგრამ ავიწყდება 
ზს, რომ მინისტრმა კითხვა განიხი- 

დ. ფორმალურათ, საქმის არსებით 
' სოლო თქვენ სფალით 

სახით” იამი იდი. სწამებდა მო- 
ბ-მა ყაველაშვილმა სამართლია- 

უსაჯა მას ციხეში ჯდომა. საბუ- 

ი აურჰპე გ. მიქაუფტიძის ათი ივ- 

« იურისტებისათვის ჩვენს (არა- 
ს) მტკიცებას ფასი არა აქვს, მაგ- 

მას შემდეგ, 

ო უმენტის ასე გამოყენებისა, რაღა 
ორებენ ძველ ნათქვამს?“ ბ.ნი გო- 

აიი მნიშვნელობას მას აბიძას 10 
| "თხოვნას და _ ლე ადრე 

( ე დააძალესო, მაგრამ მეორე შემ- 

_. ფიქრიც _” საჭირო, ვი. 

რთლაც, გ. მიქაუტაძე აქვე. თხოვნაში 

სსნის, თუ რისთვის არის ის შეთხზული: 

ინაი: ან ა წერეთელმა იზება განცხადება, 
ოი სასჯელს ვაპატიებო“. უამი- 

' 1918 წლის მაისის 17 საჯაროთ 
იმავე მოსამართლეს, რომ კ. წე- 
ჯართლა მისცა ქრთამი 40 მანეთი 

სამართლის შეკითხვიზე ისიც აუხსნა, 
ერობებში მოხდა ეს, რომ 9 მ. 

იყო, სახლობას დაუტოვა. შემ- , 

დოკუმენტი, რომლის შემდეგ ბ. ყავე- 
|ყილს მხოლოდ ისღა რჩება, საყვედური 

ბჭოს თავმჯდომარეს, რომ ეს დო- 

დრე არ გააცნო, მაგრამ ამას ვერ 
გან მასთან მისულ თავმჯდომა- 

როთ. არ ჩასთვალა. 

გვერდს უვლის. ეს დოკუმენტი 
ბჭოში, როცა იქ მორიგეობდა 

ა და = 0 თვით შემოვიდა 

ს სანქერწეთ და საბუნების 

)დენტებს დაუჭირონ მხარი მ ტა ამ) ე 

არატორიების გასახსნელად მზა. · 
ხომ თხოვნები მიიღება 30 მარია- 

შიც იფრისტმა გობეჩიამ 1. 

სცა მაშინ, როცა მოურიგდა, ხოლო: 

_ სამართლოს. 

; 7 ედი ე” 
თელთან და მოვთხოვე ფულა 40 მეჩაოი,“ 
მან მომცა 20 მ, დანარჩენ 90 მანეთსაც მერე 
მოგცემო, ვინაიდან ეხლა მეტი არ მაქვსო, : 
ამასთანავე დასძინა, რომ თუ არ მოვკვდი, 
ვეცდები გადაგიხადო მაგიერი, რადგან შენ 
მ. საბჭოში მიჩივლეო. მიქაუტიძის ჩვენე- 
ბის დროს დავესწარით. ჯარისკაცი ალ, 
ქაცარავა, მრეწველი თ. ბუაძე, მშექანიკი 
ყ. გიორგობიანს, თ ქოხონელიძე, ს. ფა- 

ღავა“, გარდა "ჟკანასკნელისა, ყველა. ხე- 
ლის მომწერნი გარეშენი და ამ დროს შე- 

მთხვევით იქ დამსწრენი არიან, ხოლო ჩარა- 
,· ტიშ ვილი და არც სხვა საბჭოს წევრები იმ ბ. 
· დროს სულ არ ყოფილან იქ. სად ხედავენ ბ. 

· იურისტები საბჭოსა და მისი მდივნის მიერ 
1 ; განგებ ცილის დაწამების (ცდას? ასეთივე გახ- 
: ლავთ ბ. კობიძის ბოდიშის მოხდაც, რაც მან 
(ავე. მას შემდეგ, როცა 8 თვე მიუსაჯეს 
1 და უთხრეს: დაწერე ასე და ასე და გაპატი- 
ჭ ებთო. 

2? კობიძის საქმესთან ერთად „სახალხო“ ბექ- 
! დავს მუშა ზუბიაშვილის სასამართლოში ჩვენე- 
7 ბას, მაგრამ ამის შესახებაც ხომ ჩვენ იქვე 
ს ყამიყამქდაყწყბი საბუთი, რათ უვლით ბ. ბ. 

ამ დოკუმენტს გვერდს? აი ეს დოკუმენტიც: 
»V20CX089600M6, /I090 CI6 806889006932980- 

MV 026096MV, 0260X2IXII6CMV V M20IL2006000- 
MXVI0IIC808MXX%2 ILI6C1002 ILI606X6XV, C. L. 3V- 

61800 3#XV, 02IV. 000#9. 2 023092; 8% X0M%, 
590 6MV, C0LII2C80 31209. 6 26ML2609, IV0- 

CX28908M6V1CM% X0MVCCIV 00 1I06#0CX28M68I0 
0XCნ6096X; 01 ნწ 1009 1917 ». #ი06/00CX2- 

8M692 01C009M2 X0 1-0 80460” 1917 L.4 
როგორც ხედავთ, ზუბიაშვილი 
ბრძოლის ველზე აღარ გაუგზავნია 

„ ტომ, რომ ის თითქოს 
წერეთლის მაღაროში ომის Lაჭირთებისა- 
თვის ნამდვილათ კი (თუნდაც მისივე. 
სიტყვების თანახმათ) ის დაატყვევეს კ. წე– 
რეთლის ვენახში. და დაატყვევა ის როგორც 
დამალული არა ხარატიშვილმა, არამედ მი- 
ლიციამ და არა მარტო ის, არამედ ასობით 

იმი 

არ ქონდათ მაღაროს მუშებთან, 
ქრთამებით იყვნენ ჩაწერილი მომათა სიაში, 

“რზოლო დაკითხა მას და ყველას 
სხვათა შორის ხარატიშვილიც, რადგან ის 

იყო საბჭოს მხრით იმ კომისიაში, რომელიც 

იძიებდა ასეთ ბოროტ მოქმედებას და რომ- 

ლის გამოძიებამ აღმოაჩინა, რომ ჭიათურის 
მუშათა სიაში ჩარიცხული იყო 9000 ნამდვილ 
მუშებთან ერთათ 5500 არა მუშა და ასე თა- 

ვი დაეხსნათ სამხედრო სამსახურიდან. მათ 
რიცხვში იყო მდიდრები არა მარტო საქარ- 

თველოს ქალაქებიდან და ერევნიდან, მოჩედ 

ოდესელი ებრაელებიც. 
"ამის შემდეგ რა უფლებით ლაპარაკობს ბ. 

ყაველაშვილი და „სახალხო“, რომ კ. წერე-, 

თელს განგებ სწამებდენ ცილს, 

დენ ყალბ საბოთებსო? ან რას წარმოადგენს 

მათი ფიქრით კ. წერეთელი, რომ მის შესა- 
ხებ ამდენი თავი ემტვრიათ? ის იყო ერთი 
იმ ლეგიონთაგანი, რომელთა შესახებ ასეთი 

?, ხღიივრები შემოდიოდა მაშინ საბჭოში და” 

თუ ისიწი არ მოხვდენ ისტორიაში, ეს იმი- 
“ტომ, რომ თითონ არიან და იყვნენ ჩუმათ 

მის შემდეგაც, როცა ნაქრთამევს უკან აბრუ- 
ნებდენ საბჭოს კი არავითარი სურვილი 

არ ქონია მათი სახელების გამომზეურებისა 

(მათ შორის კოტესიც) ან რა შუაშია აქ? 
უსამართალი განსაცდელში“ და რა გფლაბით 1 

უნდა ბ. ყაველაშვილს თავასი განსაცდელი 

კორპორაციის განსაცდელათ გამოიტანოს? ბ. 

იურისტი ემუქრება: 
უნდა თქვას მთელმა უწყებამ“. მაგრამ არც; 
ამ მუქარას შეუშინდებით, რადგან არა გვჯე- 

რა, რომ კორპორაციამ ბ. ყაველაშვილის 
„მარცხი“ გწყების ბედს დაუკავშიროს. ამით 
იურისტები დაუპირდაპირდებოდენ რევოლიუ- 
ციონურ ორგანიზაციებს როგორც ეს ამი. 

ვ. ჯუღელმა გააშუქა დამფ. კრებაში. 
აქვე უნდა აღვნიშნო, რომ მე, ჯერ კიდევ   

და იყოს სიმართლისა და მიოდგომლობისა,' 

რომ ის სრული ნდობით უნდა სარგებლობ- : 1 

დესთქო და სხვა. შესძლო ეს ბ, „ა... 

მოქმედებდა. დღეს ის აქ აღარაა, საჩხერეშია, 

როგორ უყურებენ მას იქ? ეს მე არ ვიცი, 
მაგრამ ეჭვი შემდის, რომ იქაურმა მშრო- 
“მელმა ხალხმა საოხით "შეხედოს მის სა- 

88 –. ა» წ 

ხა, რომ. ლიკაში4. (#” 174). მაისასენტCი: 

მუშაობდა. ნ. 

მისთანები, რომლებსაც არავითარი კავშირი :: 

არამედ 1; 

კითხავდა 1: 

თ ბრძოლის ხაზზედ, 

  

განგებ ეძებ- ; | 

ამაში” თავის. სიტყვა 

+ ზეთების რამოდენიმე ეგზემპლიარი 

ყაველაშვილის და მის ამხანაგების არჩევის ”; 

„შემდეგ ჩამოუტანა და, რადგან · დროს, გაუსვიჭხაზი, რომ მსაჯული თავის : · ბეჭდონ. 

თავათ დიდი საპ:ტიო პირია, რომ მსაჯული, , 
ამფ. კრებაში ჩვენ გამოვამჟღავნეთ როგორც მორალური არსება, ჩემთვის უფრო? 

ძვირფასია, ვიდრე მინისტრი, რომ მსაჯული · 

ხალხის თვალში სასტიკი ვამორცილლ უნ. : 

' გაზეთ. „რესპუბ. 

| იქ ვკი- 
'"თხულობთ: „კლიმენტი ეპ-ფანეს ძე აბრამი- 
' შვილი დაინიშნა მდივნათ; მღ. პახუმ აბრა. 
"მიშვილი დაინიშნა გადაზწერათ; მ. ნ. გამ- 
ყრელიძე დაინიშნა გადამწერათ და სხვა". მე 
ეჭვი შეზდის, როცა პახუმის მამის სახელი 

არაა აღნიშნფლი: ალბათ ბ. ყაველაშვილს 
ახსოვდა სამართლის სამინისტროს, განკარ- 
გულება, რომ ნათესავების. სამსახური ერთათ 
არ შეიძლება და ეპიფანე მეორეთ აღარ მოი- 

ხსენია. მაგრამ თუ ამას ვერ მიხვდებოდა სა- 
მინისტრო, საჩხერის რაიონმა ხთმ კარგათ 

1 იცის, რომ პახუმი კლიმენტის ძმაა და მიხ, 
1 გამყრელიძე „კიდევ მათი დისშვილი და. განა 

ყაველაშვილმა არ იცის, როგორც ადგი- 
3 ლობრივმა, რომ ხალხს ამ პირებისათვის თა 
ვის სახელები აქვს მიკუთვნებული და ამ სა- 

ხელებს აღნიზნავს სიღოყეები , კომბისატორი 
ან ლოთი? 

არა იურისტი % გურული. 
ნ. 98. ბ. იურისტს უნდა შთაბეჭდილება მოახ- 

დიწოს იმ განცხადებით, თითქო კ. წერეთელს 
შეეძლო ზ. გურულიც სამართალში მიეცა, 
თურმე იმისთვის, რომ მიქაუტიძის თხოვნა 
ჩემი დაწერილია. ბ.ბ. ყავილაშვილების ი». 

რისპრუდენცია მგონი კ. წერეთლის უნივე”- 
სიტეტიდანაა, თორემ. გაჭირვებულ კაცს რომ 
თხოვსს დაოწერო, ამისთვის ჯერ არსად 

მიუციათ სამართალში. ან იქნებ ის გეჩვენე- 
ბათ რაც გინდოდათ დაეწერა თავის განცხა- 
დებაში მიქაუტიძეს? მაშინ წაიკითხეთ თუნ- 
დაც „სახალხოში“ მისი განცხადების ეს ად- 
გილი: „აზსარაშვილმა მიმიყვანა %. გურულ- 

თან და მას ვსთხოვეთ საჩივრის დაწერა, 

ეზ
არ
 

· 1 რომელმაც მეგვისრულა და დაგვიწერა“-ო. 

კომისიას. მე მართლა მთხოვა ინყალიდმა მუშამ მიქაუ- 

ტიძემ, რომ საბჭოში საჩივარი შევიტანე და 

მომთხოვეს" წერილობით, ფული არ გამაჩნია, 
რომ ვინმეს დავაწერიოვო. მეც შევედი მას 
მდგომარეობაში და. დაუწერე. რაა აქ არამც 

თუ გ:სასამართლებელი, არამედ დასაძრახა- 
ვიც კი? ან იქნებ ბ.ბ. ყავილაშვიდები აქ და- 

ნაშაულს ხედავენ იმაში, რომ აბლაკატებს 
'(იქნებ იურისტსაც) სამუშაო . დავუკარგე? 

ზ. გ. 

ი ყმა ფრონტიდან 
ვისაც გამოუცდია თუნდა ცოტა ხნით მა- 

ინც ბრძოლის ველზე ყოფნა, მისთვის აშკა- 
რაა, თუ რა საგანძურს წარმოადგენს ფრონ- 
ტზე ჟურნალ-გაზეთობა. არაფერი ისეთ სამ- 

სახურს არ აწევს იქ მდგომ ჯარისკაცს, რო- 
გორც სულიერი საზრდო. მართალია, დღე- 
ვანდელი ბრძოლის ხაზი შეიძლება არ შეედ- 
რებოდეს ძველს, თუნდ რევოლიოფციის შემ- 

დეგ ჩვენ მიერ განცდილს, მაგრამ მაინც სინა- 
მდვილე»:, რომ რაც უნდა სიწყნარე 

მეომარს მაინც ისეთი 
ჩვეფლებრივი სამსახურს უწევს, როგორც ომის 
დროს, მაგ. მზვერაობა, გუშაგობა და სხვა. 

მოშორებული სოფელს, გაუვალ ტყე-ღრე- 
ში მყოფთ, თუ სულიერი საზრდო არ ექნე- 
ბათ, თანდათან გაველურდებიან. ამისთვის სა- 
ჭიროა, რომ ზურგის ყურადღება. აუცილებ- 

ლათ აქეთკენ იქნეს მიქცეული. ამ ფრონტზე 
გარდა „ერთობძსა", „ბარბა%ჩ სი და „საქართ- 

ველოს რესპუბლიკისა“ არაფერი არ მოდის. 
მოდის პარტიზანებს „სახალხო“ ისიც ძლიერ 

ცოტა. თავიანთ რაზმისათვისაც არ ყოფნით, 

სხვას როგორ გაუნაწილონ., საჭიროა ამ მსა- 
რეს მიექცეს დიდი ყურადღება. „წიგნები, 

ჟურნალ-გაზეთები, აი რა ესაჭიროება ახლა 
ფრონტს. სხვათა შორის, ერთი პატარა თხოვ- 

ნა ბათუმის ქართულ ეროვნულ ს:ბჭოს. ვინ 

:1არ იცის, თუ როგორ არის დღეს დაინტერე- 
სებული ბათუმის ბედ-იღბალით ფრონტზე 

| მყოფი-–გვარდიელები თუ ჯარისკაცი, მაშინ, 
როდესაც ათასნაირ ინსინუაციების და ჭო- 

' რებს ავრცელებენ ბათუმის შესახებ. ამიტომ 
საჭიროა, რომ ეროვნულმა საბჭომ აიღოს 

თავის თავზე ინიციატივა და გაზეთ „სამფს- 

ლიმანო საქართველოს“ და Lხვა ბათუმის გა- 

გვიგზავ- 

იყოს LC   
· ნოს ფრო§ნტზე- 

ვსთხოვ სხვა გაზეთებსაც ეს წერილი გადა- 

ზ. 

ს-დ, პაგტიაში 
თფილისი. 14 აგვისტოს შესდგა მესამე 

· რაიონის კოლლექტივის სხდომა. 

დღიურ წესრიგიდან კოლლექტივმა გა- 
| ხაარ მხოლოდ სამი სოს საკითხი-- 

  
ა--ბელ 

ეხლა ამ დო- ნაწილი ფიქრობს, რომ ის სხვების ე ასდენათ“ წია ავლაბრის პადები პიაავის · აარსებს 
და საფინანსო კომისიის მოხსენება, 

ლექციის გამართვის შესახებ კოლლექტიემა 

მიმართა ამხ. ტღმასს. ლექტორმა თანხმობა 

განაცხადა 18 აგვისტოს საღამოს 6 ს, 
შემი, რაიონში ლექციის წაკითხ ა კ 

LI 
მეამა არტელის დაარსების შე სახებ, 
წება. გააკეთა ოლ, ბაქრაძემ, თომელ 
ნიშნა ქალთა არტელის ლ ის აში 
ავლაბრის რაიონში. პრი ოუ(”კა|9(51XX 17. 
სენებას აკეთებს ამხ.- ”0ლ | მასვილ დიყი ჯ 
წერს მკერავ ქალთა რიაე ს მოყ 
წეობას, აღწერს მასაც, თუ რამდენათ უწევდა 
კავშირი სამსახურს უმუშევარ მკერავ ქალთა 
ინტერესებს, მაგრამ პღწერს აგრეთვე კავში- 

რის გამგეობაში არსებულ. დეფექტებს, ჩადე- 
წილ. ბოროტ-მოქმედებებს და სხვა, გამგეო- 
ბის თავმჯდამარის ქ-ნ  ზარიძის შესახებ გა- 
მოირკვა, რომ ის გამგეობის თავმჯდომა“ის 
სახელს ტყუილათ ატა+ებს, 
ბეობაში მას, იცავს 

უმცირესობა. 

ამის შესახებ არტელის გამგ ხეობა საჭი აროთ 

სთვლის ზარიძის ქალის ადგილზე გაგზავნილ 
იქნეს ამხ. ლ. ჩუციშვილი დროებით, სანამ 

მოწვეულ იქნებოდეს არტელის ფართო კრება, 
“ომელიც 17 აგი. დაინიშნა, საფინანსო კო. 
მისი» აცხობს კოლექტივს, რო? მა5 შეკრიბა 

ფული სომხური სექციისათვის, მაგრამ, კოლექ- 

ტივმა გადაწყვიტა წარმოდგენიდან შემი.სული . 
ფული და შეკრებილი თანხა შეერთდეს ერთად 

და ისე გადაეცეს თფილისის კომიტეტს 

დანარჩენი გადაიდო "შემდეგი 
კრებისთჯის. 

კოლლექტივის მდივანი. 

თფილისი, 21 აგვისტოს შესდგა ს, სოც.- 
დემ. მ. პ. მეორე რაიონული კოლექტივის 

წევრთა ჩვეულებრივი კრება. დაესწრო 14 

წევრი. თავმჯდომარეობს ამხ. ლ. ასათიანი. 

თფილისის კომიტეტიდან მოხსენებას აკეთებს 

როდესაც. გამ- 

მხოლოდ გამგეობის 

საკითხები 

"ამხ. ლ. ასათიანი. ვინაიდან მოხსენებაში სა- 
კამათო არაფერია, კრება 

ცნობით და გადადის მორიგ საკითხზე. 

ბა ამხ. კ. კოპალეიშვილის საყცტრადღებოთ 

აცხადებს: არსენალის მცირე კოლექტივის 

მიერ ახალქაღ აქის სომეხ ლტოლვილების სა- 

სარგებლოთ გამართულ წარმოდგენიდან შე- 

მოსული 950 მანეთი შემოტანილ იქნას კო- 

ღებფლობს მას 

კრე- 

· ლექტივის სახელზე და ის გადასცემს ამ 
ფულს დანიშიულებისამებრ 
ციას. 

სომხურ. სე1- 

795 

პროვინცია 
აგრონომიული მუშაობა, 

„ერთობის 189 ნომერში ბინი კ. ბერეკ.- 
აგრონომებს შეკავმირ- 

თ:ნ 

შვილი მოუწოდებს 

დნენ. 

ატცილებელი, თუ ერთი-მეორის აა და 

გამოცდილებით არ ვისარგებლეთ, ისე მეურ- 

ნეობას ვერ ავაღორძინებთ. ამისათვის კი აუ- 
ცილებელია საკუთარი, სპეციალი არვანშის 

სამეტრნე»” ჟურნალი. როცა ჩვენ თავს 

არ ვეკუთნოდით, როცა ერობაზე ფიქრიც კი 
ცოდვათ გვეთვლებოდა, მაშინ ორი 
ნეო ჟურნალი (ამოსაიალი“ და 

ლო გაზეთიბ) გვექონდა, დღეს კი, რო- 

ცა ათასად. საჭიროა; არც ერ- 
თი არ გვაქვს. სამეურნეო ეტრნალი . თი- 

ერობა” როზ” ჰქონდეს, 

ზედმეტი, 

98 დიახაც რომ მოსაწრნი აზრია, 

სამეფრ- 

უსასოფ- 

კი, 

ერთი 

თოეულ , სამაზრო 

ისიც კი არ იქნება მაშასადაშე, 

მით უმეტეს ყველა ერთობას ერთი მაინც უნდა 
ჰქონდეს. ასეთ ჟურნალს შეეძლო ერობის აგ- 
რონომების შეკავშირება, 

შეიძლებოდა სამეორნეო ცოდნა გამოცდილე- 

ბის ხალხში გავრცელება. ეს საკითხი მწვავე 

ერობა 

შეკავშირდება და საერთო ძალღონით ერთი 

ჟურნალის გამოცემას არ დააყოვნებს. იტყეი 6, 

ქადალდი არ აში 'ვნებაო, მაგრამ ეს რომ მა“. 

მაშინ საიდან შოულობენ ხანაა 

ბი? ვცადოთ დ: თუ დაუძლეველი 

დარჩება, მაშინ მოვითხოვოთ კსაქართველოს 

რესპუბლიკის ააფა“თღოება და მისი წახივა- 

რის დათმობა სამეურნეო კითხვებისათვის., 

აპ. წულაძე. 

იმავე ჟურწალით 

და საშურია. იმედია ყეელა სამაზრო 

თალი იყოს, 

მართლა 

ნუ მოვსტვუვდებით. 
მე, როგორც ყოთილი ჯარისკაცი და. აგ- 

რეთვე ერთ დროს სხვების ზეგავლენით ბალ- 

შევიკურათ განწყობილი, დღეს თან და თან 
ვერკვევი შავი ბურუსიდან მხოლოდ დღეს 
ვარჩევ თეთრს შავისაგან. : 

მე რომ ებალშევიკობდი, შემიძლია დავამტ- 

კიცო ჩემი პატარა გამოსვლებით ოჯახარ, 

ვიწრო ჯგუფში ამხანაგ მენშევიკების წინა- 

აღმდეგ. ყინაიდან ფართო მასაში გამოჩხელის 

უნარი არც კი სთეეცდა ყველა ამაებში. დ.- 
მეთ იანხმება ჩემი ნაცნობი ამხ აწაინც მენშევი- 

კები, აი ასსავანის მუშებო დ მიწაზედ მი- 
ჯაჭულხო გლეხებო! "კარგათ _ჩაუკვირდით. 

ცხოვრებას, კარგათ გაფში -ნჯეთ . ალები” ქენ აა) 

შეეიკებსაც და ბილშებიკებბი ასპარშათ იპი- ს >. 
თვალისწინეთ მათი მოქმედებები, ბევრ ნაი- 
რათ გაზომეთ და ზილი გახჭერით, "თორემ 

   

 



4. 
1? 

საფო აბი ელით წმ. 

ბოლოს ინანებთ. მე თუმცაღა არ მომივლია · 1 

საქართველო, რომ გამეგო” დემოკრატიის სუ- · 
ლიერი განწყობილება, მაგრამ გაზეთ ჟ„ერ- : 

თობის“ წერილებით და კერძო პირების გად- ! 

მოცემით ვგებულობ იმ არა სასიამოვნო მუ- 

შაობის შესახებ უპასუხისმგებლო პირებისა, დ 

რომელიც ახლა სწარმოებს. ისეთი მოშაობა, 

რომელმაც დაანგრია და სამოქალაქო ომში 

გახვია ვებერთელა რუსეთი. ესეც არ. იყოს, წ 

რა ქნა ფხიზელმა გერმანიის დემოკრატიამ? ? 

იქაც დატრიალდა ბალშევიკური ხელი, მაგ- 

რამ შეერთებულის ძალით გაანთავისუფლეს 

გერმანიის დემოკრატია ბალშევიკური ქაოსი-, 

დან. ამასთან გაიხსენეთ აგრეთვე რა ქნა უნ-' 

გრეთის საბჭოთა მთავრობამ. სამი თუ ოთხი 

თვის არსებობის შემდეგ მოკვდა ისიც. მო- 

კვდა იმისთვის, რომ არ ჰქონდა ნიადაგი. 

მასთან მოკავშირეების მუფქარამ და ბლოკადამ 

აიძულა უნგრეთის დემოკრატია უარ-ეყო უნ-' 

გრეთის საბჭოთა მთავრობა. დღეს თუ მო-, 

კავშირები შავს  გეწერლებ - დენიკინე-. 

ლებს არ აძლევენ “უფლებას საქართვე“! 

ლოს დემოკრატიული რესპუბლიკის გაქრო-; 

ბ განადჯურებისა, მაშინ ” კი, როცა? 

ბალშევიზმი მაგრათ ფეხს 

  
ბის ნებასაც. 

დასხმული აგენტები და სომხეთის დაშნაკცუ-,! 
და აბა 

ტიუნთა პარტია ხომ კრიჭაში გვიდგას და/. 

ელოდება დროს, რომ იხელთოს და გაგვა- 

ნადგუროს. მასთა§5 ჩვენს თავისუფლებას ფი- 

ნაფრი მტრები; კ ბლომათ გაუჩნდება ყოფილ. 

ჩინოვნიკ მემამულეთა- -პოლიციელების სახით.“ L2 

მაშინ მშვიდობით მიწავ და თავის უფლებავ,· 

მშვიდობით შენ ს. აქართველოს დემოკრატიფ-3 

ლო რესპუბლიკავ! და გაბატონდება სამოქა-. 2 %. 
აი. > L ციების წარმომადგენლებისაგან დაარსდა. სა“ 

ასჭრ ომი დაფსრულებელი სისხლ იის ღვ“ ით წვ აზრი ქროძებს? 

“სამაზრო ერობამ მთელი მაზრიდან მოიწვია · როგორც ეს ხდება უზარმაზარ "რუსეთში... 

ყველას რომ თავი , დავანებოთ, გავიხსენოთ:წ 

შარშანდელი წელიწადი, როდესაც ჯარი და-. 

იშალა ფრონტზე და დასუსტდა 

ძალა ბალშევიკური განწყობილებით და მათი: 

მაშინ? მივიღეთ ბათუმის ციხე- -სიმაგრეებისჭ 

ლაჩრულათ დატოვება. რა ზდებოდა იმ 

; საქართველოს დაპყრობას? შიგ საქართველო 

ა. მაშინ გაჩაღებული იყო ზოგიერთ ბნელქე 

კუთხეებში იგივე სამოქალაქო ომი. მივიღეთ 

გურიის აოხრება, სამოქალაქო ომი, სამხედ- 

რო ძალის დასუსტება, და მერმედ კი ამ ნან- 

გრევებზე ხელ ახალი სახელმწიფოებრივი აგა-. 

რატის ამუშავება, საზღვრების დაცვა. ყველა; 

ამას დასჭირდა ცოცხალი ძალა, და ეს ცოც-, 

ხალი ძალა გამოაკლდა სოფელს. ამით დარ-“ 

ჩა დაუთესავი მინდვრები, შესწყდა სხვა გვა- 

რი მოძრაობაც, რომლიდანაც ჩვენ მივიღეთ! 

შიმშილი და სხვ. და აი, სწორედ, როცა გა”) 

ვითვალისწინე ყველაფერი, ეს გამოვერკვიე: 
შავს ბურუსიდან, ამეხილა თვალები, და გა-/1, 

ასეთი ყოფილა | 

ბალშევიკების ტაკტიკა. ვხედავ და დარწმუ- | ' 

ნებულიც ვარ ჩვენს დემოკრატიულ მთავრო-, | 

ვარჩიე თეთრი შავისაგან, 

ბის ენერგიულ სამართლიან და იდეიურ მოქ- 

მედებაში. 

ეს პირველი მაგალითია მთელ ევროპაში, 

და ამის შემდეგ თუ კიდევ გაჩდენ დემოკრა-, 

ტიის მტრები, მით უმეტესათ დასავლეთ სა-. : 

ქართველოში (სახელდობრ, გურიაში), სადაც. 

მრავალჯერ აოხრებულია მოღალატეების ზი-, 

ერ, ეს დიდათ დამაღონებელია, მაგრამ მე 

ეჭვი არ შემაქვს იმაში, რომ გურიის ფხიზე-, 

ლი დემოკრატია შესძლებს იმათი ალაგმვას 

და არც აყვება იმათ დამღუპველ პოლიტი-, 

კას. და ის დეზერტირები ბალშევიკებათ რომ, 

მოგვლინებიან, რას ფიქრობენ, 

მე დარწმუნებული ვარ, რომ ისინი ბალშე- 

ვაკებთანაც დეზერტირებათ იქნებიან”; და 

ასეთ ბალშევიკებს მე იმედი მაქვს არავითარ 

„ანგარიშს და არც ყურადღებას არ გაუწევს 

საქართველოს ფხიზელი დემოკრატია. ძირს ” 

დამღუპველი პოლიტიკოსები! გაუმარჯოს 

„საღს-–-საქართველოს დემოკრატიულ რესპუბ- 1! 

ლიკას და მის მთავრობას, რადგანაც ეს პირ- 

ველი მაგალითია ისტორიაში. 

ლიზასშვილი, 

ი მსიინენიეი საოსტატო სემინარიაში სა- 

ჭიროა მასწავლებელნი: ფილოლოგი, 

მატიკის და ხატვა-ხაზვის; 

ხატვა ხაზვის მასწავლებელთ მიეცემათ გაკვე- 

თილები აგრეთვე ადგილობრივ გიმნაზიაში. 1 

ახალ- · მსურველნი გამოუგზავნიან თხოვნას 

სენაკში გიმნაზიის დირექტორს. -– 

  

L. "ვარდა ხელში... ერთის სიტყვით თუ ჩემი ხელ- 

მოიკიდებს, ძალა-| ნაწერის იციან რაიმე, მაცნობონ ყოველივე, 

საც მისცემს და ჩვენს წინააღმდეგ , მოქმედე-; ( რისთვი! აც უგულწრფელეს. მადლობის მიი- 

     

        

   
   
   

  

   

  

   

    

   

   

სამხედროშზ «გში ყოველგან „ფრონტის დღის" მოწყო” ( 

“მანეთზე მეტია შეგროვილი, 

ჯარის დაშლა, ბათუმის დაკარგვა, შემდეგ. 

«წარმოდგენილი ფული და ანგარიშები. ზო» 

( | მართავენ. 

ნფთუ, ბალ? 

შეკიზმმა კიდევაც რომ გაიმარჯვოს საქარ- 1; 

თველოში, მათ არ გაიწვევენ ჯარში? მაგრამ 1. 

:( 
მათვე- 1 

მათემატიკის და ! 

  

     

    

  

   
   

  

   

  

   

          

   

ერ. რედა)მის. მიმარ. 
ღია წერილი ქუთათურ ამხანაგებისადმი 

შარშან ამ დროს გაზეთ „სოციალ-დემოკ- 

' რატის ხელმძღვანელებს ბიკტორ ნომვძეს. 

დავეცი ჩემი შრომის ნაწილი–-ორი წერილი ე: 

–- ამ სათაურით: „შენიშვნები ხელოვნებაზე“ ( 
, გავიდა დრო და ჟურნალი ვერ გამოვიდა, მე- ! 

რად კავკასიური ცეკვა... აგრეთქე ს! : წა 

ა დათიკო ჩხეიძეს მათივე თხოვნით მათ. იალურად კავკასიუ ცეკ 

მიერ განზრახულ ჟურნალში დასაბეჭდად ჯა- თან რელ ა. საქტვაააა# სამბა 

== XX». წელი წ. 
თ ჩხ) რო'ზენბერგისა, 

5 

დილის 10 საათ. საღამოს. · 
კოლოზის ჭ M აცედბ 

იფ. ვ), 
23 საათ სათამდ ლლ 

  გონდყ რომ ჩემი ხელნაწერი მაინც საი- 
მედო პირობებში იყო და არ დაიკარგებოდა, 

მაგრამ მოვტყუვდი და მთელი წლობით ნა- 
წვალები შრომის აღუდგენელი ნაწილი ჯერ. 
ჯერობით მაინც დაკარგულად ითვლება--არ 

ელისაბედის, ქვაზე. სახლში. # 157. აგარა ; 
დიდუბის. 

აშილ... შვულა ' დილ 

   
    

    
   

ბერძ სამპურნადი .. 
0L 8. საა 

  

აღმოჩნდა იქ, სადაც შემნახველთ ეგულე- L- 8. საათამდე, ამი : 

ბოდათ. დამრჩენია, რომ უმორჩილესის თხო- საროიიიტესფრბობიეო ბის 

ვნით მივმრთო ქუთათურ იმ ამხანაგებს, აცი 2 ორჯომში ' 

რომელთაც რაიმე დამოკიდებულება ჰქონიათ 1” “ბ როვ. დო წა რვე პა. შედი გ. ბაბიას ბ გიაშიობ 

და აქვთ დასახელებულ რედაქციასთან, ა შენების იხმეს ი: სასტუმრო 1 „მინერა-. 
'გონონ ეგების შემთხვევით გადაეყარენ ამ 

    

   

    

  ური წყლები“ ”  (Mიირია?იხნის8.. 807). 
  წერილებს ან რედაქციის შკაფებში, ან სტო- 

L- უჯრაში; ან კიდევ იქნებ რაიმე შემთ- 

ხვევით ეს წერილები რომელიმე შაირში ჩაო. 
წ ვა და აოღღგილ ავადმყოფების. < 

   

  

    
   

ექიმი მ. ფ. მზალობლიფ8ილი 

აღ, 5-1? საათ. ოლღას ა ყოველ MM "ტელ. 19--1წ.. 
- 

  

ალ | რ. თ რ სა რა ეს მისი. თაა | 
ოხმა ლეთის თავ ბრუ, 'ღებენ. ად ესი იჟნება პი დაპი: ხონში” ჩემს ფი 914“ | 

| რ. შე შხაპ. „606“ 914“) ენ იიული. 
| სახელზე. ამხანაგუ ის სალამით ვარლამ ( ბ ჰ ე. „8 დმ. ა წია თ > ”. 

„ხუროძე. 
==.“ 

„შრწნტის დღეები“ სენაშIს 
მაზრაშI...... 

„ფრონტის დღეები“ სენაკის მკხრის მეტ. 
      

ნაწილში ძალიან ცოცხლად. ჩატარდა. ორი! | წს 
"კვირით ადრე სენაკში სხვადასხვა ორგანიზა- ; 

ამ კომისიის ინიციატივით · 

წვრილ საერობო ირთეულების არდი 
წევრების კრება, რომლებსაც დაევალა სოფ.“ 

ბა. ზოგმა ერ მა მართლაც პირნათ 

პროპაგანდა აგიტაციით. რა მივიღეთ ჩვენი. აე მიშუელებიეაოშვის ლად | 
Iშეასრულა ეს დავალება და, როგორც. შედე-. 
"გებიდან სჩანს, ხალხიც ყოველგან თანაგრძნო- 
“ბით შეეგება ამ საქმეს. 

დროს შიგა საქართველოში, როდესაც მტე 3. 

რი ოზურგეთს და მთელ გურიას განადგურე 

ბას უქადდა და მერმედ მისი სახით მთელ.“ 

მაგალ., თვით ახალსენაკში შეგროვდა 44000 · 

მან. ბანძაში, 20000 მ,, დ. აბაშაში და კვედა– ს. 

"ში. კი ნაკლები, საერთოდ მაზრაში 100 პოს) 

მხოლოდ ზო- 
გიერთ შორეულ სოფლებიდან ჯერ არ არის ; 

გიერთმა სამაზრო კომისიის წევრებმა დაწ ვე · 

"ლარ დაუცადეს ყველა სოფლებიდა 
(შების მიღებას და დროებით სენაკიდან წა- 
"ვიდ-წამოვიდნენ. ეს. ორი ; გარემოება აბრკო- 

ლებს ჯერჯერობით საბოლოვო ანგარიშის C 

"შედგენას და · გამოქვეყნებას. · 20 ივლისს · 

(ფრონტის დღეს) სამაზრო კომისიას ყავდა , – 

! 
სა“ 

თ. 

C8
7 

''მოწვეული ორი ორკესტრი, ერთი ხორო, 

ორი მორთული ავტომობილი ცოცხალი სუ- 

"რათებით, რომლებიც წარმოადგენენ თავისუ- 

'ფალ' საქართველოს, “ 'გარსშემორტყმულს ჯა”. 

'რისკაცებით, გვარდიელებით და მოწყალების 

"დებით. 

ამ ორმა პროცესიამ 20 ივლისს შემოიარა ! 

1 თითჟმის მთელი მაზრა, "გარდა “მთა გორიან 

'' ადგილებისა, სადაც. ცალკე აგიტატორ-ინს- , 

'ტრუქტორები იყვნენ გაგზავნილნი „ფრონ- | 

'ტის დღის“ მოსაწყობათ და მისი მნიშვნე- , 

· 

1 

'ლობის ასახსნელათ. ბევრ ალაგას გაიმართა ! 

ფასიანი სეირნობა-საღამოები და: 'წარმოდტე- 

ნები. ფული გროვდებოდა„აგრეთვე ყულაბე- ! 
ბის და სიების საშუალებით, ზოგიერთ შო-; 

რეულ სოფლებში “ფრონტის დღეებს“ ახლა. 

სამაზრო კომისიის თავმჯდომარე · 

ლ. დავითაია. 

განცხადებანი. 
მე-2 საარტილერიო დივიზიონის პირველ წ 

ტარეიას სჭირდება 

სამსახურს გარეშე მეოფი 

ი უშრ/ 'წასეალი “ 
(686ნXV700980 CMVX20I. CIგი0ი. ძCM0860MV). 

მსურველთ უნდა მიმართონ დივიზიონის სა- , 
მართველოში, ელისაბედის ქუჩა, # 119, პი- · 

რაგოვის ქუჩის პირდაპირ. ' 

ჰ.. IIზურ29079 
' იეიდება ორსართულიანი ქვითკირის 

  

  

    
სახლი ათი ოთახით. 

; მისამართი: ნატანების ქუჩა, დიმ. ერისთა- 
' ვის სახლი. (8--2) 

"საშარდე ) 
ბანი. ავა აწვები ბი ბა ' რის. 
ლის 8.1 2 წელი დღე დი ნახ, საა. 
რაობით » მხოლოდ. ააუყიი# 9 

ააა. 

მსექტემბები დებს, რომ მისაღები 1 უი 
ტემბ 2. ახ. საათზე. მო ისს იროა 

მნი აზრის წერილობით გაფმიცი?ა)-2 ის 

"ნის საზ-ში 18 შრიიენსი მარანის საზ-ში 7. ' ' ლებაშ 

„ათასი, სუჯუნაში 6625 მ., სხვა სოფლებ- · ლისა ანუ უმაღლეს. პირველდაწყებითი სა 

| კანცელარიაში დილის 10“ საათიდან“ ნაშუადღევ» 

: ყოფილი საოსტ. ინსტიტუტი), არსებული ავილრი» სხოოაი. 'უნივერ 

     

    

  

   

  

      
    
   

        
   

  

    

          

    
    

    

      

   
   

    

     

   
   

  

     

       

     

' ექნმიან: პ. ზაფრანი. ს ჯამი 

    ქუჩა -# 

== ს ანახფენის ასაბინისტითს წი: ( 
ბართვით: სარჭი. ს პანაითნ. ქართული 

+... ორივე სქესისათვის წლოვა აეშრ გ 5 | 

”. ალ. გ. საათაშვიC 
· კურსებზე შესვლა და პირობის გაგება ყოველ დღე დილის 

„ხაბთაბმდე,, მისამართი: „ თფილისი, დუშეთის. ქ. (1 ლი უბანი. 

" მაკას ხლ“ 35 ე რამვ. | მასე ბებ ვა 

  

  

'თფილ ლისის ა მიწადმზომელ. 

დები. პირველს “ ამით ა, 

იე Mა 

გამოცდა არითმეტიკაში, გეომ ტრიაბი 
ი ქართულ სერვი 1872 წლის დებუ: 

ავ 
თხოვნის მიცემა და საჭირო ცნობების მიღ 

ფიზიკაში, გეოგრაფიაში და ულებით რსებულის საქ 

  

თფილისის პირმელი. 
იააეაეფლს სეხისას ა 8. მბილი. · 

აცხადებს, რომ ს ანმეიუნი ბო, 'გამოცდებ "ავლებელში ბა „სექ 
ბელში 1, _ ი:8 კლასებში 2.    
   

              
  

      

   

  

    

  

    

  

   
   

  

       

  

   

  

   
   

   

          

   
   

   

   
   

   

  

   

      

    
    

    

  

    

   

      

   

      

   

    
   

  

   

    

        

ები გამოცდები მოსამზ ი და 
აღი ბერს. გამოცდების დაწვი ილებითი ნ» სხის ნახვა შ ძლება სს 
თებერვლის -ქ. M# 2), გა მოცდები. აიწყება. დჭურს ხრის. 

განა ლდება“ 15 "სექტემბ ხან. 
  

” გიგიენური · ახალ ი "გამოგონება. წ 

· უახლესი ამრ ეთებაიაფიმყემოგეარი ავი. საწმენდი : ასიმგავეთა დაუ ტ 
' მურჭელს. –_ საუცხოვოდ და ხელებს არამ თუ. ა: ' 

1 ! ლის დაბანი წი. დრ, ) 

ნახევარი გირვანქა II089გ ბემიი ირს ჩისი. მან... ოდ 
დასაკვეთად 28 C „თფილისია 00-91 2) >, 18, ბინა საბო დსა | 

ი, 5 ლიაერ%ო. 
იყიდება საზღვარგარეთული სააფთიაქო საქონელი ბითუმის. წია: 

თფილისი, გელოვსკის ქ. M 7 (კანტორა და საწყობი მოთავსებულია ეზოში) ღია». 
9.3 აათამდე და ივი. ყა ოსე, MM : შიღი ია 

თფ. პედაბობიუნი ინსტიტ'უტ( 

ბილებს, ხელ 

  

ლის 
  

ატხადებს შემდეგს. 1. 
1) ინსტიტუტი შესდგება: ორი საფეხურისაგან, 2) თითოეული. საფეხ: 

ფწლიანია. 3) პირველი საფეხური ამზადებს უმათლეს დაწყებითი სასწავლებ. 
ბელს. 4) მეორე საფეხური ამზადებს საშუალო ამალი! მასწავ ებელი. ბ) | 
ზე მიიფებით. ყველანი, ვისაც მთავრობის ვაჟთა ან ქალთა საშუალო ) 
დასრულებული, აგრეთვე საოსტატო სემინარია, ან. „და ვინც“ ახია პნა. თან 

სებ ლ გამომცდელ კომისიაში ჩააბარებს გამოცდებს (პროგრამები იწახ, იტუტშ 
) მეორ რე საფეხურზე მიიღებიან ან ერთ·ერთ გმაშლეს. სსწავლებერში ლ ამ. 

ნი, ან თფილისის უნივერსიტეტის სტუდენტები, რომელთაც. ინსტიტუტის ირვე! 5 

რი აქვთ გავლილი. 2 

თხოვნები მიიღება სეა 'ძედაგოგ. იხტიბბი დიდი მთავრის. L. 

ტორის ბინა. – 
  

პატივცემულ. საზოგადოების · სავურადღე >. 

-ინტელიბენტ ქალთა %გუფი“ 

  

   
იღებს ყოველგვარ საკერავს, რომელსაც თავის. დროზე. ასრულებს, აგრეთვე · 
სკოლაში, რომელიც, რამოდენიმე წელიწადი. არსებობს, მიიღება. .მოწაფე 

ყის, ქარგვის, ფეხსაცმელის და სხვადასხვა. ხელსაქმის სასწავლებლა ია, რი 

დინებენ საზოგადოებაში ცნობილი დამსახურებული „მასწავლე : 
| ნია, მეცადინეობა დაიწყება პი 

მისამართი: ვერის დაღმართი, X# 8, ბინა 9.
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