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) რეი შან ას გითნებობისაგან... 

L ში, რომელიც დავი, და ა მოხდა მორრას- 

ულ ბრივ დროს. 
ის, რაც ჩვე- 8. 

გამზარე- 
ასეთ „მიმართვებს“: 

? 
ტებ: 

ოლიტიკურ 

# უჩინარ 
ვე 

ნა 
ვე მოვისმ 

ებიდან; როდეს 
კურ პეშმარი- 

კულტურის უმაღლეს 2. მაღალ ფრაზებით, 

წამ ნ ვირით ფობიბათიბა ოვისშენთ დაშ წევა ზიულ არევა ოერვლბიბ #, 

ღ ებფლებათა 
სა ? 

ეჩებულ ი, ნას ამ 
ირად მიფუ: დ გ ესპუბლიკანელებს 

შ 

_ მხოლ. შვა, 
შოა. 

რე! ს ა ხება დამფუძნებ შღტირესაფის 
დაბ აბა მ დაევიწყებინათ ან თავო მგ არამე ა 

1 
: 

0 
; 

არც“ 
# 

რი“ 

ოდ დემოკრატიის 
საჟო 

თამფუძნებელი 

ჩევნებში: 
ებელი კრების დამატებით 

ი. ეხლა ჩამოდის ძირს და ეყოთ რესპუბლიკა“, 

მარჯეებას 
მოჰყვება 

ხეას - შლემი 
გა- ნებში ს8.. 

კრების დამატებითი 
არ 

–არ უნდა ემენოდ 
შაბ ეუბნება შელობ მიას 

'ჭმება. 
ობი ასოა. 

ფტიუნი სას სევ. 
ოოილლი 

ი | ეთ მისი მონარ; ბა 

მენი ნივის ბაბო ლია ბრხნდე გინა, ელვის სარე ღიაა. მჩნარძჩზმჩს, ქმდმუყჩს სა-. აო.“ 

ნ. 

ს 

გ 
” 

ი, 
ა. 

წარ 
„დ 

უჩ 

ლ _–_- ი ეეეიიი ღემო- | ლოს გახბზი:. ილ რაშის ძუ) ბორჩა- 
ფრას20თშ 

'Mაბს რომელთა. თნალი? "ნმ ვლი. 

ოს ნამ დემო 
(იგ 

არწ 

98 ი 

· 
ნ, ილიუოზორ“ 

2 : აწ ენა ძიბ 

კრატიას გარს 
ევნებმა აშკარ 

ვლისის „ჰუმანიტე“- 
· რულ გასამაგრ 

ეძებდი 

აიი. '' ქვეყნები. რგაირლმას 
აერია აღბილელი. ს ხუმხღნა! დაამტკიცეს, როთ სვ ედი დოცნცის ოა. წ ხა დაბეჭდილია/3. ქეითი 

საარჩევნო 2 ბ ვ ალე. 

C 
ილ 

1 

პკ . 

წე საგრხრმაკაგა 
ეს „იარაღის ფარყოფა ა) ფარგლებში 

დარჩენას, “ეს თ ხვ ანჯამა 
არ საჭიროებს ისეთ რავ MM „არაფერი! შეიბ 

დემოკრატი და Mრ-- მარაძაზ 4. ეხაწეეი 

იჭნებო ტოთიტთინშის განხორციელე! რმსაკემიემის აანტიარის ადას კას მ ლ შც5% რომელიც -მო ებას, როგორცა ი” კი ი) იმუჩავებ თ სეატარას უნ. 

ქნებოდა და თავის თავის სხვის ციელება | მაზრებს სომჩეთის ანალანეი დაფების“ აე. 98 ვერი იი. ჩანი. თია ოც 
ააო. წახეთ რ ოგრამა-მინიმ480, 

"მათ გადაქცევა, კაპ ვის იოლ ლუკ- 
ხეთისაკენ მიეზიდება. 

ხანია 
დება, რადგანაც ის (-ნის ნა 

ოხაღიხუვო 
საქთა 

8. ვა, კაპიტალიზმის 
პირ კ ამიტომაა რომ 

დე 
დაწყებულია–– 

ც დიდი' 
ტამბლსაც. ცი: ხ. 

დოქტრი- 

ი, > კერძათ 
გახდომ 

ველი მგე- ! ძახის-- 
, ახლა დაშნაკც 

C ელმ ძღვან 
„აკციონ ფრანსეზ“-ის 

მიმართავ! 
პკ ვალ ის მოწოდებ 

ამიტომ აუცილებ დომა. იარაღით კრიტიკა | თვის სალოიი იაც ზურ ანს ოტდ. ბია 8 წვერი წავიდა დროთ ეე. გასა ა რტიალასტ.. იმომოჩევლებ “MI, 

(ცო 

თ 

' ეყა 

ჟ ორძოლი“ 
( 15 

ყრიევლ 
ს--4 

უირი იქ, წ აღ აგი რიიები 
თვის შმობი, ის ჩვენ ძალათ, მაა. 

გამ აყილ_ 
მეურიგებლობით 

იყვნენ“ მეეე 
როლს 

არეთა ს სსფ 

ა 

ა 

ით 

ო 

=.. ებისთვისა( 
აძივც! : თ“ ძი 

ი. იიიეეილი 
ივრის ა) პრესიებმა, რეეს 

თოდ წა აბი ა თ ფაატოშეშის ლილე 
ეეებევ | მოიზატება ანმაევნე ააღევიბ გა- 

15% დენიკინის შავ ძ 
აგა- აშზ მისიას ოლი ა" 

ფილო. ხალს 
გულით აკმ '= ტყვიების 

2 გამეორებაში 
 სი- 

დამ 
ვ ძალთა დაოკება-- 

ჯამბატავორი” (22 178 
ლხისთვის მოეხ 

კმაყო- ტყვებისა. სოციალურ 

უმრათ, ხზრისა, და. მძიმე რტივ ი -გარ. ჩევნების შედეგს: (5, ბი აა ს ალ 990 ს პრტრამტი. ა. ფოპტრინი; ა ს მღსამათაბიი ბა იველია მმართ. 

> 
ოკრა 

ა 

ს, “თვის, 
რიმ ღმ 

ტიისთვის 
ამ იდ ა 8. 7 „დამფუძნებელი 

რ გ ს 

+. ებისა. ომმა 
გაიარა 

ამ 
აა ებულ 

სო-, 2 
საჭიროა, 

რომ ეს გარე მ 

გ 
ელიც.. ომის 

'ეალი! არჩეინ; 
გ კრებს დამატებ 

ოზიციებზ 
ფორმულებსა 

იქნეს, რომ ს 
ემოება გამორ 

ჯერ კიდევ ბრძ გაფქმებას 
შეიცავს 

ევნები დამთავრდა 
ს ტებზითი 

ფათ ე და აიძულა ისინი მ დამს ეს, რომ სოციალისტურმა 
პრ კჭეუდ 

დი დხან ნს. 
ოლაა. საჭირო. ჯერ ვს, ახალციზის 

ოლქში მ .· ახალქალაქის 
და ჯი ობისათვის, 

რომლის 
ოქნილ ვარ ბრძოლაში. 

გამო, 
ოლეტარიატმა, 

"დეზ. და 
, "დაგვჭირდება 

ომი––ომის 
წინააღმ. 

მა ხძა მისცეს და 
სალა 

საზოგადოებებ- 
აღ დაჰკარგოდათ 

ას ღიბიბი» 
მათ! · გეთა ყველა 

ფთ. .ს იცოდეს 
მოწინააღმდე- 

ვენი ფრონტიც ს ააღმ-! ცბადეს სომ იანთი ნდობა გამ აეოზა. მან, რ ი დოვგმატიური უძ. 
რევოლი 

ანი. პარტია კო 

__ ემსახურება. 
ც სწორეთ ამ 

ეს სომზორ რევო 
გამოუ- . ; როგორც რან 

უძ. ვალ უციისა.და ანტისოციალ კონტრ- 

1 > ს 
>  დაშნაკცუტიუნს" _ დამცითშში, არის აცალა „დაუმარცხებელ 

სათლები. ამო. დი ბურქუაზიული აპი თსოციალი შიო 
გი 

მობს იპყრობს, არავის სპობს, 
საარჩევნო კომისიის მ თუ ცენტრალორ 

თვალებიდან ლივრი, რომ ექიმების მომხრეთ! ეხლა 
აშყარად. სც - ტალისტფრი 

პარტია", 

მფ რჩილებს.სიგი მხოლოდ 
დემო, რ არ- ოფიციალური 

რიცხ ა.ს, გამოცხადებული 
_ -.. განძრახ) ჰე ხათ მათ, ნამდვი. 1 შრონტი ანრააჩი- ლობს მშეპქმნას ერთიანი 

იცავს აქ. “და მისი 
გაბატონ 

L ატიის ა ეს აიხსნება 
წის ვე ი შედარებით 

ცოტაა 
ყველაან ს დამრაერდაუერი 

წას, გადაკრული. 
“კლასის 

ამ პარას 
სარდლობით, 

საჭირო» 

, _ არის გამსჭვალულ 
მიზ 8 ის სფრ- 

„სხდავოთ" 
ჯ , რომ ხმები ათასნი 8 ?· ბის დაცემა. ომმ 

კრატიფლ 
მონა MM42 “3 პარტი > 

ს დაუფპირდაპირდეს 
ფლა. 

კ ნი ფრი ი, მეზობელთადმი. 
უცვნიათ. თუ რომ წრ. 

ა გამდაჩენა სათხი ე-.. კლასისა, საკმაოდ შ , მეორე 

ს წყი: ონტი. მხოლოდ. 
„თ | ფლის ხმების 90 პრ უ. რომელიმე სო- ლ 2 ის პრინციპები. და გზა ლხის მართვე. დ" ძლიერი ი მისა ხნა დ შეკავშირებული 

საქართვ: 
'ავდაცვი | ღაშნ 

ოცენტი  მიცემ დღე ოკრარიის განუსაზ გაუხსნა მსოფ 19 შის კენ დემ ვის, რომ მიიმბროს 

ა თ მმიაფოხი 
ია რკალი და + პარტიისთვის ეს მი C>. ად, აგ. უსაზღვრელ იმედებს. > ლა სა დემოკრატიის 

და სოციალიზმის 
გნ. 

აი 
თ 

L. ა 

„ათი 

ი 

წ 
და ამიფომ, არ, ს 

ჯად ) სეშვა 
თის მ 

ღ ელემენტები. 
ყეგე8 

ყზჭ 

შეა 

# შარა” წი) 
სიმე სა ე ანაიგისტემიი 

1) საქმე ჩწყინ 
„აღე ატება თ” არ 

: 

ლ 

ორგან 
ვენ განკარ 

უფ არბ 

  

სე 91 
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ზრდიდოეთის ფრონტზე ბალშევიკების 

ცნობით მტერი კრეისერებიდან ყუმბარებს 

უშენს ქალაქ. ონეგას, ა 

დასავლეთის ფრონტზე პსკოვის მიმარ- 

თულებით და სამხრეთის ფრონტზე უსტ-მედ- 

ვედიცის და ცარიცინის მიმართულებით სა- 

ბჭოთა «ჯარი წინ მიიწევს. 

გაიმარჯვეს. სამხედრო პარტია დამარცხდა, 

ბალშევიკების ცნობით კოლჩაკმა 

უკვე დასცალა და მთავარი ბანაკი ნოვო- 

ნიკოლაევსკში გადაიტანა. სიას 

=> 
საქართველოს დეპეშათა სააგენტო. 

31 აგვისტო. 

ბგალდეგიკვბის ცნო ზები 

მოსკოვი. აგვისტოს 30. სამხედრო ცნობა. 

აგვ. 30, ჩრდილოეთის ფრონტი. მოწინააღ?- 

დიგის 2 კრეისერი ქ. ონეგას მძიმე ზარბაზ- 

ნებს ოშენს, დასავლეთის ფრონტი. ლუბის 

რაიონში ჩვენმა ჯარმა ბრძოლით სამროს 

ტბასთან მიაღწია (კს ტბა ლოგის ჩრდილო- 

ეთ დასავლეთითაა 60 ვერსის მ-ნძილზე) და 

ხელში ჩაიგდო 6 ტყვიისმფრქვეველი. პსკო 
ვის რაიონში ვარშავის. რკინის გზაზე ჩვენმა 

ჯარმა სადგური ნოვოსელიე დაიჭირა, ·პსკო- 

ვის ჩრდილოეთით 14 ვერსზე . ჩვენმა ჯარმა 

სოფელი დაიჭირა. ქ. დვინსკის დასავლეთით 

ღა სამხრეთ დასავლეთით 10 ვერსის მახძილ- 

ზე ბრძოლაა, პლოცკის დასავლეთით 25 ვერს- 

ზე ჩვენმა ჯარმა. პოზიცია დაიჭირა. სამხრე-, 

თის ფრონტი, სუჯის მიმართ. ჩვენი ჯარი 

შეტევას განაგრძობს, ობოიანისკენ დ": მის 

აღმოსავლეთით ჩვენი შეტევა გრძელდება. 

ოსკოლო. ბელგოროდის მიმათულებით. ჩვენი . 

ჯარი მდ. ოს,ოლზე მედგრად იბრძეის. კალა- 

ჩის მიზართულებით ჩვენი ჯარი წინ მიიწევს. 

კალაჩს 25 ვერსზე გასცილდა. ნოვო-ხოპერსკ- 

პავორინოს რკინის გხის - სამხრეთით ბრძო- 

ლაა. ფსტრმედვედიცის მიმართულებით ჩვენმა 

ჯარმა. ბრძოლით სადგურები დანილოვსკაია 

და ბერეზოვსკაია დაიჭირა და, რაზდორსკა- 

იასკენ ოტევს. დამატებითი ცნობებით, „29 

აგვ. ბრძოლის დროს ჩვენ გენ. სუტულოვის 

დივიზია დავამარცხეთ. ტყვედ წამოვიყვანეთ 

მეოთხე, მეხუთე, მეექვსე და მე”ოთმერე 
პოლკები მთლიანად დივიზიის უფროსით და 

შტაბით, ტყვეების საერთო რიცხვი 30,000 

აღწევს. ცარიცინის მიმართულებით ჩვენი 

ჯარი შეტევას განაგრძობს, კამიშინის  სამხ- 

რეთ დასავლეთით 60 ვერსზე მომხდარ ბრძო- 

ლის დროს ჩვენ 350. ტვვე 

ნეთ, ხელში ჩავიგდეთ ე ტყვიისმფრქვეველი 
და ორმოცდა ათი თოფია. აღმოსავლეთის 

ფრონტი. დამატებითი ცნობების მიხედვით, 

ტარვეის მიმართ. ჩვენმა ჯარმა ილტონის 

ტბის დასავლეთით 25 -გვისტოს , ჟიტკურის 

უკან დაბრუნების დროს წამოიყვანა ტყვედ 

მტრის ბატალიონი. ხელში ჩავიგდეთ 

ტკვიისმფრქაეველი, თოფის ტყვიები. და სხვა 

სამხედრო “ქონება. ყიზლიარის მიმართ, ჩვენ- 

მა ჯარმა ბრძოლით დაიჭირა ბაშაჩოსოვსკაია, 

რომელიც ასტრახანის სამხრეთ დასაყჟლეთათ 

85 ვერხზეა. ურალსკის რაიონში ჩვენი ჯარი 

შეტევაზე გადავიდა, ურალსკის სამხ.-დასავ. 

50 ვერ. „მანძილზე გადავიდა და სოფლები 
დაიჭირა». თრენბურგის რაიონში ჩვენი ჯარი 

"მდ. ილევზე გადავიდა და ილეცკი გოროდო- 
კის სამხ. 90--40 ვერ. სოფლები დაიჭირა, 

კურგანის აღმოსავლეთით 120 ვერ. ობუხოვ- 

სკაიას მივაღწიეთ. იალგტოროთვის სამხრ, 

150 ვერ. ჩვენმა ცხენოსანმა ჯარმა ფსტ-ლა- 

მენსკაია დაიჭირა. ტობოლის სამხრ.-დასავ- 

ლეთით 50 ვერსზე ჩვენმა ჯარმა“ ბაიკალოგო 

დაიშირა, 

მოსკოვი. # არმიის შტაბი. აგვ. 28. შან- 

ხაიდან მოსული ცნობით. იქ იაპონელების 

წინააღმდეგ მოძრაობა იზრდება, იაპონიის 

საქონლის ბანკოტმა ვაჭრობა შეაჩერა.  დაი- 

ზურა. მაღაზიები, ნავთსადგურებში მოძრარბა 

შეჩერებულია იაპონური პრესა ამ მოძრაობას 

ბალშევიკურს უახლოვებს. მთავრობა ვერა- 

ფერს აწყობს. ბრბომ რამდენიმე იაპონელი 

აფიცერი დასქრა. მოვიდა იაპონიის 3 კრეი– 

სერი. M#-ის არმიის შტაბი. აგვ. 28, ზაბაი- 

კალიდან ჩაპოსულის სიტყვით, 8 აგვ. სად. 

ბარაბინსკაიას რაიონში სამხედრო მატარებკ- 

ლი დაიმსხვრა. თეთრების 400 კაცი მოკვდა. 

ბალშევიკების მთავარ ძალებს შორეულ აღ- 

მოსავლეთზი უყრიან თავს; წითლებმა  რამ- 

დენიმე მნიშვნელოვანი ადგილი დაიჭირეს. 

აქ ფრონტს · 700 ვერსის მანძილი უჭირავს. 

ჩინეთის საზღვარზე კი--200 ვერსის მანძილი. 

აქ წითლეზმა ქ. აქშა დაიჭირეს. 

ნაუენი. აგვ. 29. გერმანული პრე“ის ცნო 

  

ბით, საფრანგეთი თანახმაა გერმანიისაგან შომადგენელთა : («წმუ 
ქვა-ნახშირის მოთხოვნა 40 მილიონიდან 20 შემდეგ საფუძვლებზე: > 

წამოვიყვა- · 

2 სო, როგორც თავმჯდომარე. კამათს რამდე–- 

არი 

                

   

   
    

      

- 

მილიონი ტონამდე შეამციროს. 

ნაუენი. 

ნებში სოციალისტებმ. გაიმარჯვეს. 

რომ ეს დამარცხება მის სოულ განადგუ 

ნიშნავს, ინგლისური ცნობებით ზომიერ წა ორა 

ციალისტების მანდატები 58 დან 194-მდე აი– 
წია კომუნისტების მანდატებმა კი §5-დან დელეგატ! 

ბულგარეთში არჩევნებში სოციალისტებმა 7 მდე აიწია. სამხედრო , პარტიამ მხოლოდ იონში ითვლება... ო 

ნაუენი 30 აგ ჰყავთ 150. ზე ნაკლები, მაგრამ არა ერთი ადგილი შეინარჩუნა. 

ომსკი ვისტო. ბელა-კუნი და სხვა სახალხო კომისა- 100-სა, ჰგზავნიან 1 დელეგატს: 

რი-–– კომუნისტები, რომლებიც აქამდე გაიდე- · 

მილეშა იყვნენ დაკავებულნი, ეხლა გადმოი- 

ყვანეს კარლშტეინში, სადაც თავის ოჯახებ- 

თან ერთად იცხოვრებენ. ჰელსინგფორსი.M. 
7 აგვ. მიუხედავათ მთავრობისაგან მიღებულ · 

ყოველგვარი ზომებისა, კოტკაში ნათვ ადგუ- 1 

რის მუშება»ა გაფიცვა გრძელდება. გაფი- დენად დიდია, რომ საერთო კრების მოწყო: . 

აგვ. 29. ბულგარეთში. არჩევ. ბის ორგანიზაც 
არ ბებს, 

სებული სამხდრო პარტია ისე დამარცხდა, პირ ე! 

1) ყრილობაზე წარ 

უმცირეს 

საცა 100 კაცზე ნაკლებია, ერთდებიან 

ვ) სა „მტაბებ 
ჩევნებს, ახი სწ 
ბის საშუალებით... დება ასეა გი აბაა აა 

4) არჩევნები ხდება თვითეულ რაიონის გვარ- 

დიელთა სა,რთო კრებებზე: 

· 
ოხ. 

       

ცულ მუშების კრებამ გადასწყვიტა თავის · ბა საძნელოა, სარაიონო შტაბის 'განკარგუ: ' 

მოთხოვნიღ ებებში არ დაუთმონ, M-ის არმიის 1 ლებით იყოფა უბნებად. წრაბ 

შტაბი. 1, ომსკს სცლიან და . კოლჩაკის ბა- 

ნაკი ნოვონიკოლაევსკში გადავიდ:.. საი : 

პსკოვი, 30 აგვ. ამხ, ლენინმა შემდეგი დე· 

პეშა მიიღო: „მეორეთ „ანთავისტფლებული 

პსკოვი საბჭოთა მთავრობასთან შეერთებას : 

დღესასწაულობს“. ასსა აბ ი) 
პსკოვის მაზრის გლეხობა აღფრთოვანებით 

ეგებება წითელ . ჯარს. : 
ჯარისკაცები, პირდაპირ, ფარს _ აცხადებენ | 

იბრძოლონ, საბვოთა რუსეთის ტერიტორია- 

„ზე: „როძიანკოს და. ბალახოვიჩის თეთრგვარ- 

დიელები გარბიან. მათ, იერ ჯარში „გაწვეუ- 
ლი გლებები. ჩვენ „ მხარეზე, გადქოდიან, მთე- 
ჯლი მშრომელი, ხალხის , სახელით; · პსკოვის 
; რევოლიფციონური კომიტეტი მხურვალედ 

“მიესილმება. მუშათა და გლეხთა , მთავრობის 

- ბელადებს. ამიერიდან, წითელი. პსკოვი მტკი- 

"ცე კედელათ. აღიმართება. მოკავშირე · მთა- 

გრობათა ხელმძღვანელობით შემოსვულ კონტ- 

მ რევოლიუციონერების წანააღმდეგ. 

: ინგლესური პრესის 0წობები,. ... 
: პრეტორიადან მიღებული ცნობით, გენ. ბო- 

7 რა მოულოდნელაო გარფაიცვალა ინფლუენ- 

· ციისაგან. 

1 საფრანგეთის პალატაში · მნიშვნელოვანი 

§ კამათი გაიმართა საზავო ხელშეკრულების გა- 

1მო. ლაპარაკის“ სურვილი · ჯერ-ჯერობით 85 

ორატორმა განაცხადა, მაგრას, უეჭველია, 

ეს რიცხვი გაიზრდება. ფიქრობენ, რომ არი- 

სტიდ ბრიანი აპირებს ტრიბუნიდან ცნობები 
გაიოაქვეყნოს სალონიკის ექსპედიციის შესა- 

ხებ. პილატა მოისმენს საზავო კონფერენციის 

რამდენიმე კომისიის მომხსენებელს. პირვე- 

ლად ილაპარაკებს ლოი დივტა ჯფინანსიურ 

? საკითხებზე. შემდეგ ილაპარაკებენ ყოფილი 
პრჟმზიერ-მინისრრები რენე ვივიანი და ლუი 

ბარტი ორივეს, სიტყვას დიდი მნიშვნელობა 

ექნება. რენე ვივიანი შეაქებს საზავო _ ხელ- 
შეკრულებას, რომელიც საკმარისად დააკმა- 

ყოფილებს საფრანგეთს, და შემდეგ ბევრს 
ილაპარაკებს მოსაღოდნელ. კონფერენციების 

შესახებ. უკანასკნელ სიტყვას იტყვის კლემან- 

ნიმე სხდომა მოჟნდება.. ჯერ დანამდვილებით 
არ იციან რჯამდენ ხანს გასტანს კამათი, მაგ- 

რაზ მთავრობის და. პარლამენტის წრეებში 

ფიქრობენ, რომ დეპუტართა პალატა ამ კვი- 

რის დამლევს დაადასტურებს საზავო ხელშე- 
კრულებას. სექტემბრის 6 საზავო ხელშეკრუ- 
ლებისთვის, ხმის მიცემის შემდეგ პალატას 

წინადადებას მისცემენ გადასწყვიტოს 1919 

წ. ივნისის 28 ერთის , მხრით საფრანგეთსა 

და შეერთებულ შტატების და მეორეს მხრით 
საფრანგეთისა. და დიდი ბრიტანეთის · შორის 
ვერსალში დადებულ ხელშეკრულებათა და, და- 

დასტურების საკითხი. ამ ხელშეკრულების ძა- 

ლით შეერთებული შტატები და დიდი ბრი- 

ტ.ნეთი საფრანგეთს უნდა დაეხმარნენ, თუ 
გერმანია» უსაბუთოდ თავს დაესხა მას. 

საფრანგეთში შესდგა ეგრედ წოდებული 

„დიდი ომის დროს საფრანგეთის სამსახურ. 

ში მყოფ უცხოელ მოხალისეთა ფედერაციაჩ, 

რომლის მიზანია უკვდავ ჰყოს იმ მოხალისე- 
თა ხსოვნა, რომელთაც ბრძოლის ველზე თა:- 

ვი დასდვეს და დაიცვან ცოცხლად დარჩე- 
ნილ მოხალისეთა ქონებრივი და ზნეობრივი 

ინტერესები. ყოფილა სულ 42,000 =ცხოელი 

მოხალისე: აქედან მოკლოლია 11,000 კაცი 

და დაჭრილია 20,000, 

სასარსშ გვარდIIIIს ძრირობა 
(ყველა საოლქო და სარაიოწო შტაბებს, სა 
ველე შტაბს და სახალხო გვარდიის მ. 

ნაწილების უფროსებს). 

სახალხო გვარდიის მთავარმა შტაბმა და–- 

ადგინა მიმდინარე წლის 14 სექტემბერს ქ. 
· თფილისში მოიწვიოს სახალხო გვარდიის 

უდმივი. 

წ) თითოეულ შტაბში არჩევნები ხდებ 
შეძლებისდაგვარად ერთ და იმავე დღეს;  რო- 
მელსაც ნიშნავს საოლქო შტაბი... იავა 

ნ). ხ 
          

ფრონტზე არიან 
ანგარიშების დროს, გამოკლებულ უნდა იქ 

საფარი 
7 

· გვარდიელები. შტა- · #) კადრის სახალხო 

ხალსო გვარდიელებთან ერთად. ი ი. 

_ 8) ფრონტზე არჩევნები ხდება 1 დელეგა 
ზე 150. სახალხო · ტვარდიელის . ანგარი! 
რომლებიც ('ეზერვიდან არიან გაწვეულნი 

ატ 

ტებს საერთო კრებებზე შემდეგი წესით: „სა 
განგებო ბატალიონი "და "ცხენოსანი. | ' დივიზ ე 

ონი 8 დელეგატს, თვითეული „ბატარეია თი- 
თო. დელეგატს, შარაძის ტყვიისმფრქვეველთა. 
კომანდა 1 დელეგატს,  მოტოციკლეტ საავ- 
ტომობილო რაზმი 1 დელეგატს და ჯავშნია.. 

სახალხო გვარდიელებთან ერთად. 11) არჩევ- 

ნები უნდა დამთავრდეს ისეთი ვარაუდით, 

რომ დელეგატებს შეეძლოთ თფილისში ჩა- 
მოსცალა 18 სექტემბერს... 

ხელს აწერენ: სახალხო გვარდიის მთავარი 
შტაბის თავმჯდომარე ჯუღელი... 

სა ; მდივანი აუშტროვი 

ყრილობის დღის წესრიგი. _ 

1) თანამედროვე მომენტი “და სახალხო 

გვარდიის მიზნები.' მოხსენება ნ უჟორდა- 

წიფსა, ი ნეი! საბის ი 

9) საქართველოს საერთაშორისო მდგომ 
რეობა. მოხსენება ე. გეიგექკორისა..... 

8) მთავარი შტაბის მოხსენება. 787. 

4) განხილვა ძირითადი კანონისა სახალხო 

გვარდიის შესახებ. მავნეა ი 9%ი 4 

5) სახალხო გვარდიის შტატის და ხარჯთ- 
აღრიცხვის განხილვა. / 93) 

· 6) განხილვა ინსტრუქციებისა და დებულე- 
ბათა თანამდებობის პირთა შესახებ და სამ- 
სახური სახალზო გვარდიაში. ? 

”) არჩევნები მთავარი შტაბისა, 

8) მიმდინარე კითხვები... 

ახალი აებები 
გერმანიიდან ჩამოსული ქართველი სამჩხე- 

"დრო ტყვეების წარმომ დჯენელნი ა?'ხ. შიო 

ქორიძე და ერასტი კაჭარავა გუშინ ჩვენს 
რედაქციას ესტუმრნე?: ბევრი საინტერესო. 

ცნობები გადმოგვცეს მათ საერთოდ გერმა- 

ნიის ცხოვრებიდან და კერძოთ ქართველი 

სამხედრო ტყვეების მდგომარეობის შესახებ, 

“24 9“ 

ვა 

ნული მარკა (ჩვენებურ: დ დაახლოვებით 1000 

მანეთზე მეტი) „ფრონტის პროლეტარული 

დღის“ სასარგებლოთ. ეს ფული გადარჩენი- 

ლა ქალაქ ზაგანში მყოფ ქართველ ტყვეთა დამ- 

ხმარე კასიდან. ამასთანავე გადმოგვცეს ქალაქ 
ზაგანში ქართველ ტყვეების მიერ, გერმანიაში 

მომხდარი რევოლიუციის დროს, შეძენილი 

წითელი რევოლიუციონური დროშა ქართუ- 
ლი წარწერით: „გაუმარჯოს თავისუფლებას, . 
ძმობას, თანასწორობას, გაუმარჯოს ინტერ- 
ნაციონალს. ქართველი ტყვეები“, ამხანაგების 
გადმოცემით გერმანიაში ამ ჟამად დარჩენი- 

ლია რამდენიმე ასეული კაცი ქართველი ტყვე- 

გ. კაჭარავამ აღგვითქვეს მოგვაწოდონ ს.გა- 
ზეთოდ ზოგიერთი საყურადღებო · "ცნობები, 
როგორც საერთოდ გერმანიის მდგომარეობის, 

ისე ქართველი ტყვეების ცხოვრეჩიდან.     + წ 
  

ყრილობა, რისთვისაც უნდა მოეწყოს წარ- 

სახელის, მამის 

ონები,.. რის: აღნუსხვისა, 

თუ რაიონი იმ. მუშავებლად.. 

1ნენ რაიონის სახალხო გვარდიელთა, საერთო... · 
თეთრი. ესტონიის 1 რიცხვიდან... ისარი. სთ ა. · საა “> ; 

ბებთან' ირჩევენ დელეჯატებს . რეზერვის სა-, , 

'9) მუდმივი. ნაწილები ირჩევენ დელეგა-: უ:ე 

ნის რკინის გზის რაზმი 1 დელეგატს... 7, 

10) შტაბების წევრები და უფროსების შე”! დაი. 
მადგინწლობა არჩევნებში მონაწილეობას იღებს 1 

დღის წესრიგს დამატებით შეგატყობინებთ, | 

1 საქონლის მეპატრონე და ხაზი! 

სხვათა შორის, მათ გადმოგვცეს 259 გერმა- 1. 

ებისა. სხვათა შორის, ამხ, შ. ქორიძემ და! 
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ოს და თავისი _· აასკვნით · ; 

სამართლოს დაუყოვნებლივ. გადასცე 
რამ გამომძიებელი, რის მოსაზ“ 

ვიცი, საქმეს არ იძიე?! ონეჯ 
დება და მით. ხაზინას აუარებელი 
მოსდის. ხშირათ დაჭერი: ი 

ერთი წლის შემდეგ წყდაბა 
როდესაც საქონელი. 

ლია, ან სანახევრ 
საქანელი უნდა” გაიყიდო 
რობით და ნაწილი ხაზინამ 
ღოს, ხოლო საწილი. დამჭერლე 
ლოთ მიდის. გაფუჭებული საქ 

უნდა ისარგებლოს? პირველათ. 

სარგებლობს. ამისათვის საჭიროა მთა 
მიიღოს შესაფერი ზომები, რათა გამ | 
მა და სასამაროლომ მერი. ურადღები 

რას საზაყოს. მიერ  დქერატი“ (1 
საქმეების დაბოლოვებას დ 
არ აძლევდებ ასეთ საქმეებ 

ეხლა სჩადთან.. 

_ წწ/ვერ უურდრპჩს 
: ; ” (მოგონება)... 

მე იყავ გიმნაზიის მეორე კლას 

“როდესაც გავიცანი ოლივერ უორდრ 
ეს იყო მისი პირველი ჩამოსვლა თფი! 
ერთ დღეს იმ ბავშვთა პანსიო 

ვითის მოედანზე, სადაც მე მქ 
პანსიოწის გამგეებათ იყვნენ ლევა! 

და მწერალი პუბლიცისტი--ქალი ვ 

სელს თავისი პირობები და შეოთვალე! 

პანსიონში. ჩვენ ბავშვებს · 
გვენახა, ინგლისელი და 

         
    

სვლა... 

ფნელინ თ!       « ბერლინში მეოტი 'ქართველი 'სტუდე C 1ა- 2 დ 

  

    
     



   
   

          

   

  

    

   

      

   

  

   

   

   
   

  

   
   
    

    

    

    

   
   

      

   
   

    

   
    
    
   
    
   

    
    
       

   
   

   

  

     

   
   

  

   

   
   

   

      

   
    

   
   
   
    
    
     

+ რადგანაც. ამიერ ს ყივეანიის- უასრვირი 1 
კავშირის მოსამსახურენი კარგ ჯამაგირს იღე- 
“ბენ და არავითარი მოთხოვნითება არ არის 
წამოყენებული, პალატამ დაამტკიცა მათი 

ეხლანდელი ჯამაგირი, როგორც ტარიფი. 
კუსტარული კომიტეტის მუშებინათვოს გა- 

ნისაზღერა დღიური ხელთასი 44 მან. თფი- 
ლისის ქიმიტრ ქარხნის მძიმე მდგომარეობის 
მიფხედავად, პალატამ საჭიროდ სცნო მუშებს 
მომატებოდათ 35 პ“ოც. ბუღალტერი მი- 
იღებს 2000 მ., მუშები მიიღებენ დღეში 43–– 

48 მ, 80- -35 მ. მაგიერ, 
პურზე მომუშავეებს, რომლებიც იღებენ , 

სურსათს და ხშარად ოთახსაც, გადასწყდა : 
მიემატოს 28 პროც. მაქსიჰუმი 985 მან. მი- 
ნიმუმი 500 მან. 

' კითხვა ეროვნული მამულების მუზების შე-, 1 
სახებ გადაიდო მიწადმოქმედების სამინისტ-. 

როს წარმომადგენლის მოხსენებამდე. 1 
მას შემდეგ რაც პალატამ გადასწყვიტა, რომ · 

იენის ფაბრიკესში ხეა ფასი ქნ 
ტებოდათ 25 პროც., „მოხდა შეთანხმება 
მწარმოებლებს შორის. ' 50 პროც, მთმა- 

ტების შესახებ, რაც მწარმოებლებს ოვე 

მიღციათ. სცნო რა ეს "მოვლენა შეგწყნა 
რევლად, პრეზიდიუმი“ წინადადებით პალა- 
ტამ კვლავ დაადასტურა თავის გარდაწყვე– 

· ტილება 25 პროც. მომატების შესახებ და 
დაადგინა, რომ მოსამსახურეთა მიერ უკვე 
მიღებულ 95 პროც. მათ გამო-კლდებათ და. 
” ურიცაბა სასურსათო ფონდში. შემდეგ- 
მიაც, სანამ ახალი ტარიფი დამრკიცდებო- 

- დეს, მწარმოებლებმა ეს 295 პროც., რომელიც 
“ მათ მოუფმატეს წინააღმდეგ სატარიფო. პალა 

28 ტის დადგენილებისა, უნდა შეიტანონ... ხოლ-, 

' მე სასფრსათო ფონდში. 'ადელხანოვის ქარ- 

ხანაში ტარიფის დამატებითი შეცვლა მოხ- 
და. სატყაო განკოფილების მუშები ადმინის- 

· ტრაციის ნებართვით. გადაყვანილ იქნენ ნარდ 

"სამუშაოდან დღიურზე. შემოღებულ იქნა გან- 
საზღვრტლ იდრო. თუ ამ განყოფილებაში მფუშა- 

   

"რები ინგლისურ ენაზე საქართველოს ცხოვ- 
რების. შესახებ. ამავე. ოლივერ უორდროპის 

მეოხებით დი ცდით დაარსდა ერთ-ერთ საუჯ 

ნივერსიტეტო ქალაქში, ახლა კარგათ არ მახ- 

'სოვს, ლონდონში თუ კემბრიჯში, კათედრა. 

ქართული ენისა. აი ეს მოსიყვარულე და 
კარგათ მცოდნე საქართველოისა, ოლივერ 

უორდროპი, უკვე მესამეთ ეწვევა საქართვე: 
ლოს, მხოლოდ ამ ჟამათ არა მოხალისე სტუმ. 

_ რათ, არამედ უმაღლესი. დანიშნულებით და 

დავალებით, ––ამიერ-კავკასიის "უმაღლეს კო- 

ვშვ , ვები ' ოთახიდან. გა-. 
) ვრჩით. იმედს არ 
„სტუმარი ინგლისელი გახ- 
წე ' ს ა 

| 

7 ი ტვ აივანზე და 3 

ს მისტერ . „ოლივერ :. კეთილი იაის დიდი სტუმრის მოსვლა. 

რ ვიმედოვნებთ, რომ ის თფილი გრძნობა. და. 

"სიყვარული, რომლითაც ყოველთვის აღვსილი 
? იყო გული მისტერ ოლივერ უორდროპისა, 

ადდღეს” 'გაორკეცდება და გაღრმავდება საქარ- 
თველოს თავისუფლებისა და დამოუკიდებლო“. 

ა სადმი, ვ. 
თ. 

1. % ოგ, აფეტინემოდი 

მშკალაჰქებს _ 
ისმინეთ. მოქალაქენო, ... 

__. მოსახდელი გაქვთ. ვალები, 
' ბრძოლის ველიდან მეომრებს 

__ თქვენსკენ უჭირავთ თვალები. 

; ”' თხრილებში “იტანჯებიან 
_ ქვეყნის ერთგულნი შვილები, . 

1. დაუყრიათ ცოლ შვილი... 
7 მშივრები: შიშველ ტიტვლები... 

” «მტრის გურიელი ტყვიისკინ · 
” მიჟშვერიათ გულები 
სამი ' უდრკებიან ასაჭირს, 
__ ბრძოლაში გაკაქულები! 

“ ქარხნებში მომუშავენი 
შორიდან. ხელსა ფწვდიან, 

11% 

ოე კის მოპსი ჩე ე ატეესი 
ელ შეე ითხა 'შიდლოვ- 

: ბავშვიო?“ ·: პაა” 

    

მესმოდა ; ხა, მავრამ, სა. 

თათ ივო. 

“ ისეთი ხალხი არაა, თიაანაც ჩვენ; ასი / რი. 
„რებიაჩ, : 

   

  

   

: ურანმრიბის 

   
რ) წ 2 (4) I. 

თხიმობმზანო: » , 

'რაწსწს, 81. , II" (ესა ჩვენი რკინის გზის 68467 ებზე“ კ? 11.1 

ვალ ბოროტმოქმედებებს აქვს ადგილი, რაიც, 

ოეჭველია, შეუმჩნეველი რჩება რკინის გზის 
პარნი ტრაციის 'ათვი". 

მე აქ ეგულისხმობ მხოლ (ის იმ, ბზოროტ- 
მოქმედებებს, რომელსაც სანოვაგის ერთი 

კუთხიდან მეორე კუთხეში გადატანასთან 

აქვს კავშირი. 

ყველას „მოებსენება; რომ დასავლეთ საქარ- 
თველოდან სიმინდის ფქვილის 
შემოტანა აღკრძალტლია 5 ფუთზე მეტის, 

თფილისში 

| რომლის წამოღების უფლეფა ყეელა მგზავრს 

· ეძლევა, თუ ის ამისათვის თფილისამდე სამ- 
( გზავრო ბილეთს წარადგენს. ' 

ეს გარემოება ზოგიერთი 'რღგურთ ოფრო- 
_სებმა თავისი მოგჯები" ყცენეს: 
? ისინი ყველა Lპეკულიანტს და არასპეკვლიანტს 

ნებას აძლევდენ გაეგზავნათ თფილისში ათი 

და ოცი  ხუთფუთიანი ცა ლობი თ სიმინდის 

ს ძქვილა. მხოლოდ ამისათაის გამზგანს. ახ- 
დევინებდენ იმდენი; პლაცკარტიანი ბილეთის 

ღირებულებას, რამდენი 5 ფუთიანი  ცალიც 

იყო გასაგზავნი. მაგრამ ბოროტება სწორეთ 
იმაში მდგომარეობდა, რომ ნაყიდ ბილე- 

თებს სადგურის უფროსი თვითოს იღტო- 
ვებდია ლდა რასაკვირველია ასეთებს და 
პლაცკარტებს ხელმეორეთ ყიდდა, მხო- 

ლოდ გამგზავნს აძლევდა ერთს ან ორ 
ნაყიდ ბილეთს და იმასაც პლაცკარ- 
ტოთ, ასეთი სამარცხვინო საქმეს თითქმის 

საჯაროთ სჩადიოდენ სადგურ კოპიტნარში, 

სადაც სადგურის უფროსი და მისი თანაშემ- 
წე პატარა, ფოლს არ ·აკეთებდენ ივლისის 
განმავლობაში, ეს მეტათ კარგათ იციან არა 
თუ მარტო საჩინოელმა ებრაელებმა. რომლე- 

წყაროთ , გამოი 

ბიც ბოლო დროს სიმინდითაც ვაჭროჩდენ, 
არამედ თითქმის ყველა. ადგილობრივ საზო-. 

გადოების წევრმა. სწორეთ რაღაც წარმოუდ-   თითო დღის ნამფშევარსა 

სულით და გულით უძღვნიან. 
ზურგს უმაგრებენ მოძმეეზს, 
სამშობლოს საზღვრებს იცავენ, 
არ გადგებიან განზედა--- 
თავისუფლებას ჰფიცავენ! 

ვინც დენიკინსა მოელის 
"ბოროტია და მტერია, 
ან სულ არ იცის, რომ იგი 

.. საერთოდ ყველას მტერია. 

თუ მტერმა ფრონტი დასძალა, 
ვაგლახი დატრიალდება, 
“ქვეყნის სარჩო და ქონება 

' განიავ-გატიალდება. 

მაშ გაუწოდეთ ფრონტს ხელი, 
გაიღეთ თქვენი წვლილები,. 
გადაარჩინეთ ქვეყანა, . 
მამა, დედა და შვილები. · 
გასწით წინ შრომით მაშვრალნო,. 
დაეცით კიჟინ-მკვეთრობა, 
არც უღალატოთ სამშობლოს, 

არც დაივიწყოთ ერთობა. 

ობა შეჩერდა, მფშებმა უნდა იმუშაონ. Lხვა 

განყოფილებაში. 10 მანეთის პურის მომატე- 
ბა, რომელსაც მეჩექმეები იღებდენ, შეტა- 
ნილ იქნა ნარდი სამუშაოს ქირაში, რომე- 

ლიც გადიდდა 6 მანეთით წკვილზე. 
აფთიაქებში მოსამსახურეთა. საერთო კრე- 

ბამ პროტესტით მიმართა პალატას. მის შიერ 
გადაწყვეტილ ტარიფის გამო. საერთო კრე- 
ბა მოითხოვ! 35 პროც. მომატებას ყველა- 
სთვის და აცხადებს, რომ თუ მათი მოთხოვ- 

„ინალისზე: მქონდა. 

საკვირ ვებდა.' უორდროპის · 
ისე შეისწავლა რუსული. 

ლაპარაკობდა, 'პანსი- · 
სართველები · ვიყავით. 
ირად ჩვენთან ატა“ებ- 

»იც ნელნელა შეისწავლა. · 
ადი დაჰყო უორდროპმა · 
ს ატარებდა “ კახეთ- ქ 

, ხან სოფ. |, ბაკურცინეში; ” : 
ეთში. : 1 

ლა 

    

ისინი იტოვებენ უფლებას თავისუფლად იმოქ- 

მედონ. 
პრეზიდიუმის წინადადებით პალატამ დაად- 

გინა დასტოვოს პროტესტი უშედეგოდ. 
ფაბრიკანტებსა და მექარხნეების საზოგადო- 

ების წარმომადგენელმა ხანდანოვმა ამცნო 
პალატას, რომ სურსათის მოწოდების საკით- 
ხი აღნიშნულ საზ-ში ირჩეოდა. წინადადება: 
მიიღეს. არჩეულ იქნას პარიტეტული კომი- 
სია შესყიდვის გეგმის მოსაწყობად. როცა 

მოეწყობა ეს კომისია, მოწვეულ იქნება სა- 
ზოგადოების საერთო კრება გადასახადის 

კითხვის გასარკვევად. პალატი» წევრი შ. 

| სვ: შაბა შვა ! 
ორდროპს შეუყვარდა ქართვე- 

ლასდილობით: და ბ) 
სალამი და გამარჯვება 

წილება უყურადღებოდ იქნა დატოვებული,! 

გენელი, ცინიკური უსინდისობის და აშკარა, 
დარფარავი ბოროტმოქმედების ვაკხანალია 
ტრიალებდა ამ პატარა სადგურზე ზაფხულის 

ი განმავლობაში: 
თუ ამ ბიროტმოშმეცებას ყურადღება არ 

მიექცა და აჩლავე არ იქნა სასტიკათ ჯგამო- 

ძიებული, ეს კიდევ მეტ სითამამეს შემაღებს 

რკინის გზის „გმირებს“ და ამით უფრო მე- 
ტი დაშავდება. საჩინოელი. 

=აფილყეხვხლაილ 

შჩსამრიწაეშუშგა 
„ შინამრეწველობის ინსტრ. ბ-ნი ქღენტი მხნეთ 
ეკიდება დაკისრებულ მოვალეობის შესრულე- 

ბას, თავისი აზრი მას ხშირად გამოაქვს „ერ- 
თობის“ ფურცელზე. 194 ნომერშიაც მოფ- 

წოდებს ერობებს და სხვებს მიაწოდონ ხსე- 

ნებული დარგის შესახებ ცნობები. ამის გამო 
მეც მსურს ცოტა რამ ევსთქეა. მანფფაქტუ-, 

რის კრიზისიდან ჩვენებურმა შინამრეწველო- 
ბამ დაგვიხსნა. ჩვენებური შალი, არამც თუ 
შინ გვეყო, არამედ როსეთშიაც · გავიტანეთ 
(პურზე გადაიცვალა), ბ-ნ ჟღენტის შენიშვნის 

არ იყოს, შალის ბაზარმა შინამრეწველობის 

    

    
   
        

    
   
   
    
   
   
   
   

  

   
    
   
    

          

    

   
    

  

   
   

არარა ჩერქესკა... , 
' ჩამოსვლაზე საქართვე-· 

ეცნო. ქართველთა გა–. 
_%ი. ჩვეულებას, 

ი შემდე ოლივერ ჟორდ- 

"სადაც შუორდროპმა 

ული და ქართული; 
( "ძველი. სახით. ქ ნ შიდლოვ- 
| ვრჩით რამდენიმე «კვე მოზრდი- 

ნი. ჩვენ გაკვირვებას და სიამოვ. 

ონდა საზღვარი, როდესაც უორდ- 
ბნა თავისი ძველი მეგობრები. 

ვისი დაი და გვთხოვა ხშირად 

მეეე ეეს იცის 
ირათ ეხვდებოდით მათ ხან ქარ- 

ში, სადაც და-ძმა ხშირათ ეს- 
ქართულ წარმოდგენებს. მახსოვს 

ანტრაქტებში ჩვენი ლოჟა გაივსე- 
ითველ "საზოგადოების მოწინავე წარ- 
ნლებით, ვინ ეცნობებოდა მათ, ვინ 

ი შემოდიოდა სამუსაიფოთ. 

  

  
ლა. და კიდევაც შეუდგნენ, უფრო 
ბით მისტრისს: მორჯორი. მის 

ყოფა-! · 

ყიდვის დროს. როგორც მიზეზი გაფიცვისა :     
    

   

გრეთელი.. 'უკვე ცნობილია, 

  
არდათ და ! ადგინა საკითხი არსებითად განიხილოს ხელახ- 

საქართველოს ერთგულ ჯარებს! 
სალამი და გამარჯვება 
შეერთებულ პროლეტარებს! 

გიგო ხეჩუაშვილი. 

“აო”... 

სატარიფო პალატა 
“98 აგვისტოს შესდგა მორიგი სხდომა სა- 

ტარიფო პალატისა. 

ვრის შესახებ. დაევალა პრეზიდიუმს საჩქა- 
როდ დაამუშავოს მოხსენება სამრეწველო 
წარმოებათა დაბეგვრის შესახებ და საჩქარო- 
თვე მოიწვიოს პალატის პლენუმი. შემდებ 
პალატა გადაჟვიდა ანდრეოლეტის ქარხანაში 
გაფიცვის განხილვაზე. მოისმინეს პალატის · 
წევრის ქუთათელაძის მოხსენება, რომელიც 
გაგზავნილი იყო ქარხანაზე კითხვის ადგილო- 
ბრივ გამოსარკვევად. მოხსენებიდან გამოირ- 

კვა, რომ ტარიფის გამომუშავები” დროს, 

"პალატა სათანადოთ არ ყოფილა გარკვეული , 
მუშათა მდგომარეობაში. მაგალითად ანგა- | 
რიშობდნენ, რომ მუშები იღებენ სურსათს ; 
და ბინაც აქვთ, მაგრამ 90 პროც. მუშებისა ” 
ამით არ სარგებლობენ. მეპატრონე მხოლოდ ! 

1 ეხმარება მუშათა კოოპერატივს საგნების შეს-1 

მუშებმა დაასახლეს ავანსების გაუქმება სა- 
ტარიფო პალატის ამ კითხვის გადაჭრამდე 
და კრამიტზე (კრამიტის და აგურის ქარხანა): 
თავის ნებით ფასების მომატება. პალატამ და- 

ფა, როც» კი. მეშიი დაიწყებენ. მფშაობას. 
; ნეს ი    

    

აბდუშელიშვილი ცნობს პროფ. კავშირთა 
საბჭოს გადაწყვეტილებას. პალატამ დაადგი- 

ნა აირჩიოს შემათანხმებელი კომისია. 
მოებეთთა სექციიდან შევლენ: ენფიანჯიანცი, 
ხანდანოვი,. კარლინსკი და საქ.რთველოს სა- 

ვაჭრო საზრეწველო დეპუტატების 
წარმომადგენლები. 

პარსელი# 1 პწბინაა. სა: წარმომადგენლები თერ არ დაუნიშნავს. 

7 კითხი სამრეწველო დაწეს ებულებათა დაბეგ- 

· „დასკვნა ისეთია, რომ ჩვენ უნდ 
ღმერთს. · 2 

  

სწარ- 

საბჭოს 

მუშათა სექციას თავის 

ქაცთარაძის თუთუნის ფაბრიკა ქუთაისში.   
ფაბრიკის პატრონი ატყობინებს პალატას, 

პრეზიდიუმმა შეატყობინა პალატას, რომ 
საჭიროებისდა მიხედვით იქნება მოძრავი სე-' 

“სიები პალატისა. საცა ჩავა სესია სატარიფო 
· პალატისა, იგი შევსებულ იქნება ხოლმე ადგი-. 
' ლობრივ ორივე ყიდი “ო დაანდებით. 

უცხოეთი 
შოვინისტების მუშაობა. 

30 ივლისის „ჰუმანიტე" ში მოყვანილია 

შემდეგი ფაქტი: საფრანგეთის მუნციპალურ 
შკოლებში წელს საჩუქრად ფრიგებენ წიჯგნა- 

1 კებს, რომლებთაც სათაფრად აქვს „სამფერო- 
ვანი სამოთხე. ამ? წიგნაკებში, რომლებიც 

ბავშვებისთვის არის დანიშნული სობა 

ფრანგების გამარ: 

ს დე (ღლე (ასე ექაბიან გე 

  

; ველობის აღორძინებას. 

· უკვე გაითვალისწინა და 

   
     
   

მიმდევრები გაამრავლა, მაგალითად გურიაში 

იშვიათია ოკეე სოფელი, 

ნილი 4--10 საქსოვი. დაზგას 
საცა ახლად შეძე- 

არ ამ»შავებ- 
დნენ გურული ქალები, ს:ქსოვის შემძენის 

მსურველი ძლიერ ბევრია.. მიუხედავათ იმისა. 

რომ იმისი ფასი 1000 მანეთს აღემატება, 
მაინც ბევრი მეცადინეობს შეიძინას, მაგრამ 

შეძენა სჭირს. 

მუშა ხელის საზღაპრო გაძვირების გამო, 

ცხადია,  ქარხ–ხული მრეწველობა დიდხანს 

“იე იკიდებ ზ ომ დი 'ურ- 
რომ მის მიერ მიღებულ მომატებას 30-50 : ვერ სშვებლებს ვები ამსცობ დაფი ახელ 

პროც. ფაბრიკა ვერ აიტანსო. 
ადგინა ეს საკითხი ხელმეორედ განიხილოს, 

როცა პალატის სესია ქუთაისს გაემგზავრება. 

მანამდე კი დარჩეს 30 პროც. მომატება. 

1 ველია ერობებმა ხელი შეუწყონ შინა მრეწ- 
პალატამ და- გურიის გრობამ ეს 

გადასწყვიტა ფარ- 
თოდ დააყენოს ერობის სახელოსეო-სადურ- დადღოი ე ე დუ 

· გლო. ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რაც უნ- 

და დიდი სადურგლო მოეწყოს, მარტო ოზურ- 

გეთის სახელოსნო მთელ ფარიას ვერ დააკ- 

მაყოფილებს, ამიტომ მისი განყოფილება 

აუცილებლად უნდა გაიხსნას ქ. ლანჩხუთში, 

"სხვა სამაზრო ერობებმაც ·უხდა მოაწყოს 

მსგავსი სახელოსნოები. ახეთი სადურჯლო 

დაამზადებს და შეღავათიან ფასებში გაავრ- 
ცელებს, როგორც საქსოვ-ამოსახვევ დაზგებს, 

აგრეთვე აბრეშუმის ჭიის აღსაზრდელ დგა?მ- 

ჩაფრებს. იგივე სახელოსნო მოამზადებ ს ჩარ- 
ჩოიან სკებს (ბუკებს). ამავე დროს სახელოს- 

ნო ერთგვარი პრაქტიკული საზელოსნო სკო- 

ლა იქნება, მცხოვრებთათვის დიდათ სახარ- . 

გებლო. მსურველს უნდა შეეძლოს ერობის სა... 
ხელოსნოში მოიტანოს თავისი მასალა და იქ _ 

უკანას "ხელმძღვანელობით , თავის ხელით ... 
გაიკეთოს თავისთვის საჭირო სკა იქნება თუ... 
საქსოვ-ამოსახვევი დაზგა. აპ. წულაძე    

 



    

   
   

     
   
   
   

    

   

    

   
    

    

   
   
    
   

   
    
   

  

     

   

        

        

     

     

     

  

     

    
    
   
     
    

     
    
    

     

     
    

  

    
    

  

    

  

   

  

   
    
   

   
   

     
       
    
   
   

  

    

       

    

     
   

  

    

  

    

  

     

   
   

      

         

         

  

..-–-–-–-––--–“–.'"'!”"”""" 8. გაა 

ქუუათა ურ რის შგშებილა ფულით ი. გულისაშვილი ამხანა- მი აღვიბნ. მოწყობილი,” 
: გათ შევიდა ერთ მედუქნესთანო “და იქიდან აღა კაიკაციშვილი, პროსკოვი  შავაშიშვილ 
ჭიათურა, აქცითნერფლი საზოგადოება დიდ აპირებს გაუწიოს კოოპერატივს მეტოქეობაო. | გიგო მჭელაძე, გიორგი ',ლომაძე, მუხამედ | "1 

მზადებაშია. უნდა ველოდეთ მალე მუშაობის ეს სამარცხვინო ამბავიც ფაქტი შეიქნა და) ინაიშვილი, ალი ეფენდი · გუგუნავა, · ზაფაი | § 

დაწყებას. ჯერ:ჯერობით, როგორც გავიგეთ, ეს იმ დროს, როდესაც თავი მოაქვს ერთ-წაღა გოხიძე, დათა გოგაბარი, მამედ-აღა. ს 

ორ სარეცხ ქარხანას ხსნის. ერთ ნაციონალურ პარტიის აქტიურ წევრად, 1 მჟავანაძე, ხვსეინ აღა მჟავანაძე, რიზა გო- 

ჩილინგარიანის ფირმამ 40 ვაგონამდე პე- პირზე სოლ საქართველო “აკერია და საქმით. გიდიძე, მურად მუფთი ოღლი, რომანოზ | 
როქსიდის ქვა გააგზავნა საზღვარ-გარეთ. კი ძირს უთხრის საქართველოს კეთილ-დღე- 1 გორდეზიანი, მამედ:ალა შავიშვილი, სფლეი- | ““““” 

ამ დღეებში აპირობს გომერ ავგერინო ვა- ობას. : მან ლაზ ოღლი, ისმაილ ჯაზი, ოსმან. «ეფენ-. „ 
გონების ტვირთვას შავი ქვით, რომელიც ! სხვათა შორის, არ შემიძლიან არ შევეხო დი მოწყობილი, ვასილი გაბუნია, მარო კა” 

გემს მოელის. ; რჟისის ერობის მუშაობას. სამწუხაროდ უნ-1 ლანდაძის ასული, კოწია მოლოზონია, გიორ-. 

შავი ქვის სარეცხი ჯერ-ჯერობით მუშაობ. . · და აღვნიშნო, რომ აქაც გულ“გრილობა  მე·I ვი ბოცვაძე, გიორგი ცომაია, სამსონ ბაღი- 
და სამი, გ. ავგერინოს, ჯავახოვის და ჯაყე. ტია, შეეძლო მეტის გაკეთება, მაგრამ “მიზე 1 შვილი, სპირიდონ ბოცვაძე, მიხეილ სიმონისძე |. 
ლის. მუშების მოთხოვნების წარდგენის გამო ზეზათ ფულის უქონლობას ასახელებენ. მარ- 1 ბარამიძე, ირაკლი შავიშვილი, ფარნა ბებია, 
შესწყვიტეს მუშაობა გარდა გ. ავგერინოს , თალია ყველა საქმეს ესაჭიროება ფული და | ალექსანდრე ჩვიჩია, ვანო ნაცვლაშვილი 30 8მ.;. 
ფირმისა. აღსანიშნავია ერთი გარემოება: თუ .· · თუ არა გაქვს, ვერას გააკეთებ. ამ სოფელში ოცდახუთი: «მანეთი თითეულმა: გულ . იაღბაე.. 

მუშები დღეში 95--30 მანეთად დათანხმდე- | მოსაზლეობს , სწა) კომლამდე, სამსგვედოდ კაიკაციშვილი, მურად თხილაიშვილი, თედო-. ' 
ბოდნენ, მაშინ ამუშავებდა. ეს ფული კი მჭა- 8 L თათ #. იმო შვ” და სასწ. “I რე. ასლანილი,' ელიზბარ კიტია, თეოფილე 

დის ფასად არ კმარა. წერი იამა ტარა მქვია მავ. სიხარულიძე, ვალერიან ცინცაძე, უსუფ. ეფ. 
მუშაობის დაწყების ჭამო მრეწველთა სა- (დე => აქმეც აშიები 3 კოკლო ბ 8. (> თხილ ოღლი 15 ნ., ხაჯი ხასან აღა ვერუ- „ფილ 

ბჭომ საჭიროა საავათმყოფო გახსნას, წინა- რილი მაყლიშ ს წ ბა არეს - მ 7 ლიძე 15 მ... ისმაილ გძელიძე 15 მ.,- ელენა, ია ავადმყოფო · | 
აღმდეგ შემთხვევაში, თუ რაიმე ობედურება” ს. ტავი, ნაგ მი თ. 28 > ა 09: ">! კობახიძე 10 მ., დემონი ფრანგიშვილ. იყ _ დილის. 8 

მოხდა, მუშებს არავითარი დახმარება არ “მთ ეფ · მარგათ „ მიახზიათ, შაფშვეყიექი: 11ც-8ან. ' : 
მავვინ L ომ ეს კულტურის შემტანი საქმეები თანდა- # 

მრეწველთ»: საბჭომ V0;000 მძნეთი” გადას. 9 ობით გაჭტარებინოთ ცხოვრებში ერიდგა” ებანი _ 
თლ“ ფუ ცე ს მ გაე) ნაც სოფელი დიდია, ყველა ამაებს საჭიროებს. 

დო ლუფებულ მერებიროვის, –' ” ამასთან კარგი იქნებოდა, რომ სოფლის ერო- ააა ადაასუნომმუ 85 2 
იათფურის მუშათა კომისიების ნტრა- წრ ?> 

აკვს მაბეტმა აე ხანი რ ს ბების ერთეულებს. მეტი, ყურადღება მიქცეო- 8. სუ ! 
ა ს შირების წარმომადგენლებმა ს გააავიმსი „და. ვისგანაც -ჯერ: არს, პოლიტიკურ აიფმრო: იჟიდება ორსარ ანქ, არის აწ. კა: დ 2 ვით ნაყეი ი ა. 
პროლეტარულ ფრონტის “დღს შესახებ: კიმ აბომ სრფლებით. არაფერია თციზა ხიმი, 9 თ ნანი მ ხო” “თუ რა ხდება. დადის ათას-ნაირი. ჭორები · სახლი სთი ოთახით. სიფილისი და ვე ნერიფლ ' 
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ნაიდან მუშაობა არ არის, ჯარდა ერთი ფირ-#. ნი. შეშხაპ 6064 ათ L სა კევინ მ ე 8... და ხალხი ბურუსშია გახვეული, აქაც კარგი მისამართი: ნატან, ბის ჭ დაისის. ი. შე ის » 
მისა, ამიტომ ამ დღის მოწყობა გადაიდოს% გ მფაძნიბ რების -. წევრებს ე უჩა, დიძ. ე ლით 9-- 

ფფრო მოხერხებულ დროისთვის. ქე ოულემდიფვლებელი ელე ევშე“'! აის სახლი... ვის ა 3 (8––3) პრი, სასტუმრო „! 
1 ყავლი აახალვ ” ესარგებლათ. კანიკულით, მოვლინებოდნენ == ( : ვსი ეანი 

_ _ ველი დარაჯი. 7 თებს და ეთქვათ · თავიანთი · ავტორიტე- ექიმი ა. 0: 4უთათელაძი. .... · 6 ამევენი 
  

“ტული სიტყვა საქართველოს რესპუბლიკის ! იღებს შინაგან და ბავშვთა სნეულ.“ავადმყოფთ 
( „დ. პარრჩაში ” საერთაშორისო მდგომარეობაზე. საღ. 5-7 საათ.. გარდა კვირისა. მიხეილის 

; · _ გარდა ამისა, ყოვლად უმწეო მდგომარეო- პრ. # 58. ფოსტის პირდაპირ.- ტელ.. 10-46, 

თფილისი, 26 აჭვისტოს მუშტაიდის დე-”ბაშია ტყის საქმე, არავინ იცის ნამდვილი 
მოკრატიულ კლუბში შესდგა საქართველოს“ გადასახადი 'რემზედ. ბარათი შეშის. გამო- 
ჩოც.-დემ. მ. პ. მეორე რაიონის წევრთა სა-” სატანად რუისელმა კაცმა. უნდა აიღო ქა-! 
ზოგადო მება თავმჯდომარეობს დამფუძ-“”რელში, გახვალ ქარელში და დაგვხდება ვინ- 7. 

ნებელი კრების წევრი ამხ. სარდიონ თევზა-” მე, რომ ბარათი მიიღო, ალახმა ფწყის და მე # 

ძე, მდივნობს ამხ. ალ. ბზიავა. “კი მგონია, რომ რფისის ერობის კანცელარი- 

დღის წესრიგში იყო: 1) მოხსენება მომენტ-, „ას შეეძლო მოეტანა ტყის. ბარათის წიგნაკი ავასიეი. „ბოლდვტიინი. · დის მთა- 

ზე, 2) მეორე რაიოზული კოლექტივის, სარე-””და აქვე · ერიგებინათ ბარათები მსფრველ- > გოსპიტალისა და ჟენევის უნივერსიტე- 

ვიზიო კომისიის და თფილისი” კომიტეტის“ თათვის. ამასთანავე, არც გადასახადების საქ- წ ტის ი რისღობა, 0. 
წევრთა არჩევნები. მიმდინარე მომენტზე მოხ-”. მეა მოგვარებული,' მიამბეს ესეთი” შემთხვევე- თვალის ავათმყოფოზანი, ამორჩევა სათვა ე- 

სენება გააკეთა ამხ, ალექსანდრე ლომთათი-“” ბი: ერთისთვის · ტყის. გადასახადი გადაეხდე-, ( მMMM. შე -_. აზის ქუჩა # უ 2: ხა 

ძემ, რითაც კრება კმაყოფილი დარჩა. ;'ვინებინათ 6 მან.,. რამდენიმე · ხნის შემდეგ 3 _ __ ე) კოღო 7 წ 
ამხ. სარ. თევზაძე კოლექტივის სახელით“მეორესთვის:9 მან., მხოლოდ. ამ ორი კვი-- ექიმი მ. 'მჩგალო,ბლიშვილი- 

აკეთებს მოხსენებას. ის მოკლეთ აცნობს კრე·”რის წინათ § პაინი მეფრმესათვის 14. მან. > 

  

ექიმი იოსებ, რაჟდენის ძე ცინცაძე. 

იღებს ვენერიულ სნეულ. ავადმყოფთ 'საღა- 

მოს 5--7 საათ. ყოველდღე. პლეხანოვის პრ. 
# 191, ბინა 4, ტელეფ. 11--06, ; 

  
  

    

   

     

     

    

    
  

   

  

რფუისელი- 
ტნათგეიშევიმნითი 

მრწნაწს შს 
ქობფლეთში ფრონტის სასარგებლოთ ტა- 

21 მართულ ხელის მოწერას მხურვალედ ჯგამო- 
#” ეხზმაურენ ქართველი მუსლიმანები. სულ შეგ- 
” როვდა 4575 მ.,, რომელიც გამოსაგზავნი ხარ- 

· ჯების--23. მან. გამოკლებიოთი5ს4 ზ და სია”. 

1შემომწირველთა ამასთანავე გეგზავნებათ. | 

  

 5ოა=5=>2) 

იოვინცია 
(- => (გორის მაზრა) 24 აგვისტოს! 3 სია შემომწირველთა: 

ესდგა საზოგადო კრება ამ სოფელში არსე-; 8 არსენ შოშიტაშვილი 200 მ., ზია ხარაზი ” | ბა 359 'L 

ხია მომხმარებელი კოოპერატიული დუქნისჯ1ი0 მ,, ხუსეინ ცივაძემ 80 მ, ზოე. ს წრკინიის 
„ნუჯეშის- წევრთა. დუქანს §00 წევრამდის 3 ათი (-.- თითეფლმა: მმავევაბ კალანდა- 
ჰყოლია, კრებას დაესწრო 50 კაცამდე, ეს რაშვილი, აზიზ ეფენდი ჯაში, ი, მგელაძე, 

თურმე. მესამე კრება ყოფილა. ასეთი გულ- ხუსეინ გოგიტიძე, სვიმონ მშვიდობაძე, აკაკი 
გრილობის მიზეზი ვიკითხე და მათ შემდეგი. 3 ბარამიძე, თედორე ერქომაშვილი, რიზა ხა- 
შითხრეს! რამდენსაც გვაწვალებენ,; იმდენს: რაჯი, ხუშუთ ანიო ჭყონია, , ნიკიფორე. ზა- 

ვერა ვსარგებლობთ დუქწიდანო, თითქმის 2 რაბიძე, სულეიმან ჭყონია, უსუფ-ეფენდი მა- 
ყოველ ორ თვეში გამგეობის წევრებს ვცვლით,' ხარაძე, პარმენ გოლიაძე, დომენტი ხფხუნაი- 
მაგრამ ეს საქმეს არ შველისო. გარდა ამისა, შვილი, იროდიონ ცინცაბაძე, პორფირე ჩხარ- 
ვინც კოლე ხო. „იზეები აია. # ტიშვილი, კოწია მენაღარიშვილი; აკაკი გვა- ! 
მე დამაინტერესა ნათქვამმა და დავოჩი კრე“ ხარია, ჯამა ნდი "მჟავანაძე, ისმაი ალი | მ 9008 

ბაზე. და მართლაც გამოირკვა, რომ „ნუგე- : | კაციშვილი, მამუდ, = <ი%«- ს ხხნკებ“ ” შიის მაილ ბრინი სორი აწბა მა გაზე წძლბშისუფს წერა- 
შის“ თავმჯდომარეს 2 (დ არი ლ 1 (დი მჟავანაძე, ნ. მიქელაიშვილი, პ, ქე-; : : 

საზინადარს გ. მესხს (მ სწავლებელი იყო რუ- ) ლიძე, მურად , ეფენდი., ტაკიძე, ; , ფილიპე!,, თ. სახელმწიფო, საშებლო კულტურულ ტი ”ნიკური. სასწავლ, 
“ისის) მიუთვისეპიათ პირვე ში. ? ის ა მე? ჭანიშვილი, შებან ხარაზი, ილარიონ ლომჯა- ; (ალექსანდრეს ქ. # 57) 
ორეს კი 21,000 მან. მეტი. ეს არი ფაქტი, ' რიამ, ხასან ეფენდი კაიკაციშვილი, ოეეე. ფოჩირებიდი და მისაღები გამოცდები საზოგადო გან 'ხოფილების-– დაბალ და 
რომელსაც ადასტფრქზს თვით ოქმი გომი · დანელიამ, დურსუპი დოხჩირთახი, სვენდერ მზადებელ კლასებში და პირველი ხპე სპეციალური კლასებში დაიწყება სექტემბრი 
ინსტრუქტორის რუსაშვილისა. კრებამ დაად. გე, ჭყონია, დურსუნ მოწყობილი, ოსმან დინეობა კი 15 სექტემბრიდან. დაბალ მოსამ სადებელ კლასში მიიღება.“ 
გინა გადახდეთ ეს ფული და თუ უარს იტყ-' აღა ზოიძე, სულეიმან ხინიკაძე, ზაზი აღა ' ლა, ვისაც საბრენთ ს რვალი თბოლი სააბი სწაგლებელ სო, 
ვიან გადახდაზე, გადაეცეს საქმე სასამართ- . ვისაც დაუმთავრებია უჩაღლეს ესი _პირველიდ ყებით სა ლებელი ; 

ლოს. ერთმა გლეხმა ისიც მითხრა, რომ შიკ რ”) ფული რედაქციამ მიიღო. >. ' _. თემატიკაში 

05 კაპ. თითოსათვის და არც ბარათები. მიე-; ბა ყოველ დღე. ი: მაა? საათ. „ოლდას 

არჩეული იქნენ თფილისის კომიტეტის წევ-“ “ 2 | 2 

"ტყეში და არც იქიდან დაბრუნებისას ბარა-” · ფერი არეს პმრველ. ყა 
4) გაჩეჩილაძე პლატონი და 5) რუხაძე არ-1 ფრაი 

| მებადება ექვიორბიმ. ყრგნით ხეს გზირი" წი კლასებში, ხოლო მე: ·2 კლასის მოწაფენი მიღებულ. ანებიან 

4) კ. კოპალეიშვილი, 5) თ. მაღულარია, 6) “თოდ აღებული ფული „არ წავიდეს უძირო 

“ნი კაცი, რომელიც არ იკადრებს, მაგრამ, თუ მ ფხყეს ეთ ს უანასიჯ რიიქლგბა იმნაფაპი 58 რ. ვ 

მართელი, 12) არ. რუხაძე, 18) ა. ლომიძე,” ქ ” გამოცდების გას მოლები ვა ევილეს გივია) ა ცელაო აშ 

ხუხუნაბშვილი. 17) ლ. კვიკვიძე, 18) არ.” 

"ვე. 'სახლს მამშCI, აგარაში, 8260, ნ 
ანი იიზირ 'ჯომისიაში: 4 #Mნაბე. 
Cიირიეეიეე ე ივერი M 3, ბინა 2, ტელეფონი 2--38. დილის 9-2 საათ. და საღამთს ხ-- | 

შემკრები ი. ცინცაბაძე. 

ხადებს, რომ სასწავლებლის გადაკეთების და გაფართოვების გამო, სწ 

ბ ის» > აქრო მყოფების მ 
ბას კოლექტივის მდგრმარუოჩას და ანგარი-, | უძლის# და სად; ტ ქდო ჯვადმკოფებ - 3. 

შეუდგა არჩევნებს. ფარული კენჭის ყრით! ხარებს მიიღებთო (ძველ დროში ჯერ” ბა- > 

რებათ: 1) ტოროშელიძე მინადორა, 2) თევ- “ნენ, მაგრამ, ალბათ, კანონი შეიცვალა.) არც“ 
ზაძე სარდიონი, 3) ხუხუნაიშვილი თედორე,%. 

"თები არავის მოუკითხავთ, დღა ამიტომ,'! ამით აცხადებს, რომ ყოფილ წმ. ნინოს სასწავლ აღებით 

ჩილი. კოლექტივის წევრებათ: 1) ს. ქიტია-”აღარც ისინი მისულან  ბარათებისათვის, აქ · მელნიც გადავიდნენ“ 1, 3 და 4 კლ აებში მიღებულ იქნებიან ქა 
შ სჯ 2) პ, გაჩეჩილაძე, 8) ს. ნტისა,' მ 

სა მხმო სიბ აყ იი9ჯ მიე ბამ მისაღები. გამოცდები 'უცხოთათვის, მისას ამავე. გიმნაზიის (ას თათ 
: დ წმობაზ ნისთვის 8-ს ზე. თხ ის 

არველაძე, 7) ფ. ლორია, 8) წიტაიშვილი, ჯიბეში, კარგი, თფ შეგხვდა ისეთი პატიოსა-” 1 წისთვის დაიწყება ეაკესიხთვი 1 დილის აათზე.. თხოვნები ალი 'ზესწ, 

9) პ, მეხუხლა, 10) კ. ბაქრაძე, 11)  შ. გო-ე 

1 იკადრებს, მაშინ ისედაც ღარიბი ჩვენი. რეს- წყავი იწყება ენკეზისთვის 15-ს, დილის 8 ნახ. 'ემდოი 
14) ბ. თევზაძე, 15) მარო ბერიანიძე, 16) თ. +” პუბლიკა აძლევს ორმაგ ჯამაგირს, ერთს : 

ჭ კანონიერს, მეორეს უკანონოს. ვისაც ა82. სწრაფათ; უბრუნ ელად. (და ზე თნგნად 
თოდრია, 19) ი, გოგელია, ”» ცაცა დარა-.? ვილი აქვს ში ყიდო ტაკიდ 

მათბნიიმი. 3) ს მაორცამე. .4) ახადაზე ენაშებიიე 8 
5) მინასარიანცი, 6) ლოგუა, 7?) წ ლეჟავა." 3 ' გ ამარდიი და სხვ.--მიმართოს იწტელიგენტთა ჯგშუფხ. 2 

იქვე შეიძლება თავისუფალ ბინების ქირავება და გაქირავება. მისამართი: 

ალ. ნაცვალოვი, 8) მ, ფერაძე. 

2 “თშ. საშუალო პოლიტეხნი/' 
– სასწავლებელი == 

ეჭტემბერს, ხოლო. განმეორებითი დები=:2 ახლად შე ჩემომს 
რთ. გამოცხადდნენ სასწავლებელ დ 9 მაა მაინ. იი (2- 

მისამართი: თფილისი, დიდიმთავრის ქ., # 70, 

== სMრაპნჩს გამIIIქმა . 
” დაიბეჭდა და გამოვიდა გრახყიდათ ივ. გომელაურის მიერ მეფგენილი რავი 

ნელო, სკოლებში შესასწავლი 

პართველი 88ედთლ; 
წიგნი ჩეიIIL ი“ უმაღლეს“ დაწყებით სკოლების არეს ელი . „კლასისათ 

' აგრეთვე პირველი და. მეორე თით „იმავე ქარ თველი მწერლებისა... · 
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