
   

   
   

        

      

   

  

     

ვი ავადმყოფობის. შემდეგ · იდი ლ 
წ) სააბი აა მავლილ 

   შერის, აა 
კოზის. ძე „კაკაურიძე, ძმები: 

კანო ადუაშვილი, 
+» , დუელია, “გრიშა · და სხვები. 

ლე ავადმყოფობის შემდეგ გარდაი- 
ვიწყარი ანაგვიიბეი რესპ. სახაზინო. რკ. "გზის 

ფროსი. 

_ წპოლუს იკანქს 4) პაპსურM41 . ” 
მოადება დღეს 8 სე+. საღ. ? იაათ. ჩ ერქეზ იშვილის. ქუჩა #1ვ. – 

სიდან. გაალი და დაკრძალავენ ს. აე „> = გ 7 

     
   

   
      

      

    

   
        
    

    

   

   

   

    

       

   
   

იი. დიზ ს მისწულები. ს 

ესავთ და. ნაცნობთ რომ 3 

  

"ახალი. წიბნი––იჟიდეტა ყველა. წიგნის მაღაჯიებში 8-2 

აქტირნ. ტაბიძის: · 
სმასა ლ ი 'ე, შ 8 ჩ აიი, 

„მსურველთ წიგნი გადაეგზავნება პროვინციაში, 

წიგნი. უნდა მოითხოვონ შემდეგი მისამართით: 

ს შვედები, რ შერირმაბა 
გს იშ აი 

! მ 
(ჭა 

   
   

  
  7 

I ს კაებ კანამყება სავა, (და. ეკო პავ 
: „მიფრ. სწვი ამ პივის ,მოდაგე, ამ 

  

   

  

     

  

   

            

   

  

   

   

        

   
   

   
   
   

     
   
   

    
   
    
   
    
   
    
   
    
    

    

      

   

   
   

? >. ლს ს კამოქრთები არავისი 

ს | და. ამით საქართველოს ჩაყენება თავის ბუნე- 
ბრივ "საზღვრებში, რომელშიაც მას შეძლება 

_ მიეცემა განვითარების და წარმატების--მახ- 
ლობელ მომავლის საკითხია _ 
ხომ ეს არის არა საკითხი ომის, დაპყრობის, 

3. _ > ; სისხლის, “ღვრის, . არამედ წამართისსანობისს 
ქვე, . რომ. საუკეთესო წეხაბაა თვითგამორკვევის. პრინციპის განხორ- 

10 საქა რთველოში თვით ) კიელების. ეს არის საკითხი უდავო და ყვე- 
წვავე დღეებშია, ამ ' ა მეზობლებისაგან აღიარებული. · 

ბოხი. საერთო სავახთას - ჩვენ სულით და გულით ვულოცავთ აჭარა- 

| ქობულეთის ქართველ მუსლიმანებს სწორ და 

| საღ გამჭრიახეობის გამოჩენას. 
ვულოცავთ საქართველოს დემოკრატიასაც 

ახალი მოძმის შემოერთების ამ მტკიცე ნა- 

ბიჯს. 
'დემო კრატიული საქართველო მიმზიდველი 

ხდება ყველა მისი მონათესავე ჯგუფებისთვის. 
თავისფფლება და თანასწორობა, რომელიც 

    “ისე, აქსა 

მამოლოთი _ 

· მ ხალხის მასსა, 
ელმძღვან. ულები 2, 

  

ელია | და გულით.  ტანან. 
' დემოკრატიასთან შეერთე 

ენ. გულში, დღეს აშკარათ, ' 
| : ათ . აღიარებენ · #5. 

| ხი ის ნაღებს.. 
ენ გვახსოვ! "ოსმალთა რეფერენდუმი ბა. 

: ი. 'ქში, რომელიც ოსმალთა ხიშტე- 
) ის ქვეშ იყო წარმოებული და! 

თის შედეგები ტდმობატევდა ამ ხიშტების ' 
· აზრს. და არა ხალხისას. 

იეს ბა აღი, _ ტვსლიმანია + : 

ციპად არის აღიარებული, იმედია ძალე შეა- 

  

ხლდ, სატარებლად. 

აგააფრებიან გან აააათთვთაილდი. 

პოლაშმა”პ. ჰასშელის სI9- 
' ყპძბჩს გამ 

მ
თ
თ
ო
ლ
 

ტრალ _.. მახა აწითინი“ და თუ ს: რნ 
შეიძლება ხალხის ნება-სურვილეს გაგება სი- 
სწორით, სწორეთ ასეთ თითქო განგებ შე 
ქმნილ. იდეალურ პირობებში. 

სათომის ოლქსი დელეგატთა აზრის და მხი 
სწრაფების გაბათილება შეუძლებელია. 

ეს აზრი კი ამბობს, რომ ბათომის ოლქის 
მცხოვრებლები––ქართველებია ტომით; ·წარ- 

შობით, მასთან დაკავშირებული ისტორიუ. 

ლი. კულტურით, ეკონომიური ცხღრერებით 

"ენით. და საქართველოს განუყოფილ“ ნაწი 

„შეადგენდეს ისე კი, რომ მისი «ონი : 

> თავისებურობა სავსებით დაცული” 

კავკასიის საქმეების ადგილობრივ გამოკვლე 

ვა და მათი მოგვარება. · 

ტის და ადეობეიჯანის მთავრობის წინაშე. 

ორივე სიტყვა დიდათ საყურადღებოა, რად 

  

ისათვის, რა გზით შეიძლება მოგვარდეს ამი 

ერ-კავკასიის საქმეები, რა იმედები შეიძლე- 

დედე გ ლდვენილების აოსოიუი ბა დავამყა“ოთ ძლიერ სახელმწიფოებზე დ 
კონფერეზნციას, რომელზედაც 

L თ "საბოლოოდ ბედია და საზღვრები : სიაში 

· ამიერ-კავკასიის ერთეულების; ყველაზე , უდა- |   
! 

| ადაჭრა. ბათომს და მის ოლქს არ ყავს 
„ნება. მათი. » მცხოვრებლების, 

  

! საზღვრები“. ორატორმა აღუთქვა სომხეთის 

უ · ლიც ორ მეზობელ სახელმწაფოს შორის ხდება. 

(5 წარმო“ თქვა,, მან , უარყო. ის „აზრი, 

21 ის შეტაკება არ დავუშვა. მი სრულიად 

„ ერთნაირად, ვუყურებ. ყველა «ესპუბლ-კება“. 
% როგორც გახეთები გადმოგმცე: ქენ, 

2 ნიკი ჰასკელი. ძა ბლიბზ კმაყოფილი დარჩენილა 

“ ადერბეიჯანის 

3. მრყვარულობით. ! ი. ხია 

შუმი ი 

ა ფუძვლ თოდ, გახეთებმა; 

დე '' შვიელობა იმას კი. არა აქვს, 

  

ა გიგო მისი, სიტყვები მისმა „ააახირი და 

· "არბ შედეგი შეიძლება მ ოჰყვის ამ. · სიტყვებს 

“და ის კი კოველ 

! აქა "მთავრობის. "წინაშე. წარმოსთქვა, პირ- 

ცხადია ისიც, 

საქართველოს რესპუბლიკის ძირითად პრინ- 

შუქებს ამ ახალ კუთხეებშიაც. და გაერთიანე- 

| ბული "საქართველო მდევის ნაბიჯით გასწევს 

წინ მშრომელთ» ბედზიერ ქვეყნის შესაქმიე- 

ლად და საერთო ძმობის დროშის პირნათ-. 

პარიზის კონფერენციამ დაავალა ამერიკის 

წარზომადგენელს პოლკოვნიკ ჰასკელს ამიერ- 

პოლკოვნიკმ”. უკვე 
გამოსთქვა. თავისი აზრი ორ სიტყვაში, რო- 

მელიც მან წარმოსთქვა: სომხეთის პარლამენ- 

გან პოლკოვნიკ ჰასკელის პირველივე ნაბიჯი 
აშკარად ჰყოფს ამიერ კავკასიის დემოკრატი- 

რა როლე უნდა ითამაშონ მათ ამიერ-კავ კა 

სომხეთის პარ. ლამუნტის წინაშე პოლკოვ- 

ა ომ ანეოთოთ შეუძლია ამ საკი- | ნიკმა ჰასკელმა მთეთლი ბრალი სომხეთ;ჯადერ- 

- სმაში: არეა ბეიჯანს შორის სისხლის ღვრაში დასდო ადერ- 

2 8. ფაი 88 სრული მ ახველო. 

   ბა. 
ჯ ” ნა შესა  ფირა%: ი.» 85 ბელა, 

ნომერი. ყველგან 1 მანეთი. თ»5 ს 

ხი როგორც პირველ გვერ თ” 2.) 7389 20. 

8 1 პერიტის | სტრიქონი 9“) ». 8) 2 (სამი, “II MILII“I 

1 განცხადება 9 მა ხ, სეთი. 2 შევა გა! ნცხადებები 

7 არ დაიბეჭდება... 'რედა 'ქციისა, „5ა კანტორის „. 

ფა
სი
 

1 
მა
ნ.
 

“თი გამყაია იეს გოლოვინის პროსპ. M# 34. 

; ხელიშოსნჩ 16 - წ2. | 
ა” >> 2» ი ლეი აი რუთი არ _ = 28 ამს ი ს# 

გააქანა სასსასსივვისაასაფცხხლსოფაააცვნის სნავასარ ეავმიი ავათ დ 

ბა აღუთქვა. „ეჭვს გარეშეა აწ გარემოება, ' I უკითხავად. მაგრამ როდესაც საეთაშორისო 
სთქვა მახ, რომ ადერბეიჯანმა დაარღვია | უუ“ თიერთობაზე მიდგება სამჰე, ამიერ კავკა- 

აწატანერის მთავრობის მიერ -დადებული სიის“ ერთ. მეხეეურნი ძველ. ჩვეულებას ვერ 
განშორებიან და თავის” მთავარ იშ; ედებს მაინც 
ოცხო ძალებზე ამყარი ბ. 06: დით ' სახელმწი ) 

ფოვეზის წი „ნა ში ინტ რივ ნაი 

უნდა: ი„ლელო, გალ რ ნონ 

L ჩვენ 'გვწკმს. 

პარლამენტს, რომ იგი წავა ადერბეიჯანში 
და მის მთავრობისაგან გადაჭრით , მოითხოეს · 
დაუყონებლივ შეაჩეროს სისხლის ღვრა, რომე- 

საშუალებით 

2 რომ პოდ ოკოვნიკი  პასკელი 
წაუჯეთესო, პარაეთავი ჩამოსულა ამიერ-კავკა- 

: მაგრამ ჩვენ დარწმუნებული ვართ 
ხმაშეც რრმ ის სისხ; ლის ღვრა, რომელიც 

· დღეს. ორ მეზობელ სახელმწიფოს . შორის 
! წარმოებს და აგრეთვე ყველა მსხვილი სა- 

| დავო საკითხები. ამიერ-კავკასიის სახელმწი- 
ფოთა! შორის მხოოოდ თვით ამ სახელმწი- 
ფოთა საშა» ალებებით უნდა გადაწ4+დეს. ჩვენ 

L გვწამს, რომ ამიცრ კავყასიის' ერთა დემოკრა. 

ტის კულტურუდ სიმ. ღლეზეა დამოკიდებული 
თუ რა სახეს მიიღებს ამ ერთა აგრთიერთობა: 

შეLძლ ებენ თუარა, დბა მყარონ თა 'ვიანთ შორის 

4ს ფორშები კ რაც დღევანდელ შხიმლებელ კა- 

ცობრიობის აზროვნებას  გამოუჭუშავებია, 
თუ. ერთმანეთის ჟლეტას და. ჭამას განაგ“ძო- 

ბენ,” როგორც მათ კულტურულ 
უბარზე, და სხვა არაფერ. ძალეზეა დამოკი- 

დებული, თუ კულტურული ურთიერთობა 
დამკარდება ამიერ-კავკასიის ერთა შორის, 
თუ ჩვენი ერების ურ იიერთობა იმ სახეს ში- 

იღებს, რომელიც უფრო მე 12 საუკუნეს შე- 

ფერება, , ვიდრე მე- –5-0-ს. 

Mტატს გარეშე დარჩენილი 
აშIსრMუბა 

(ჯარის მქასრგანისაცაამ მრავალი აფიცერი 
შტატს; გარეშვ დასტოვა. ამათში, ბევრი ისე· 
თია, რომელსაც დიდი ღვაწლი მიუძღვის 
ჩვენი რესპუბლიკის დაცვ --გადარჩენაში. 

ესეც რომ არ იყოს, რესპუბლიკის ინტერესე 

ბი მოითხოვს, რომ აფიცერთა ამ ნაწილის 

მდგომარეობას ; „სერიოზული ყურადღება მიაქ- 
ციოს ჩვენმა მთავრობამ, 

დროთა ვითა”ებამ ისინი სამხედრო სამსა– 

ხურში გადაისროლა; მათ ბევრი შრომა, და 
ენერგია დაუხარჯავთ სამხედრო საქმეების 

მესწავლაში და, „ახლა, უეცრათ, მათი 
საქმეებით დაინტერესება შეიძლება 

ლოგიფრათ ცოტა, ძნელი იყოს. მარა ეს. კი- 

დეგ არ ნიშნავს, რომ მათ არ , შეუძლიათ 

სხვა საქმეს მოჰკიდონ ხელი და მით სარგებ. 

ლობა მოფტანონ ჩვენ ხალხს აწეწილ ცხოვ- 
რების მოწესრიგებაში მონაწილეობით. აფიც· 
რობა, როგორც. ერ»გვარი ინტეღდიგენტური 

ძალა, მალე „შესძლებს და შეეჩვევა სხვადასხვა 

დარგებში მუშაობა საქმიანობას და შეავსებს 

იმ კადრს მომუშავებისას, 'იღ- 

წვიან, ჩვენი საზოგადოებრივი ცხოვრების აL- 
პარეზზე და ასე. "'თვალსაჩინოთ. , შეამცირებენ 

იმ „უკაცობას", რომელსაც განიცდიან დღეს 

ჩვენი საზოგადოებრივი დაწესებულებანი. 

მართალია, პირველ ხანებში. ძნელი იქნება 
მათთვის Lხვა სამსახურის „მეჩვევა-შეთვისება, . 
მაგრამ აქ უნდა გაუწიოს მათ ხელმძღვანე 

ლობა მთავრობამ. მრავალი სპეციალისტებია 

საჭირო სხვადასხვა დარგში ჩვენი  ერობები- 

სათვის, ქალაქებისათვის და სხვა დაწესებუ 
ლებისათკის. ყველა ამაებისათვის შტატს გა- 

რეშე დარჩენილი აფიცრობა იმდენად გამო- 

სადეგია; რომ თუ კი მთავრობა იზრუნებს, 

გაუხსნის კურსებს სხვადასხვა დარგში, 

მთ მატერიალურ საშუალებას 
კურსების გავლისას, ის 

დიდ „დახმარებას გაუწევს, როგორც პირა- 

დათ მათ, ისე ჩვენ საზოგადოებრივ დაწესე 

ბულებებს. , ამიტომ, "ჩვენ · ვფიქრობთ, რაც 
უნდა კრიტიკული იკოს ჩვენი ფინანსიური 

მდგომარეობა, მთავრობა მაინც მოვალეა ყუ- 

„ პირიქით, იმ სიტყვაში, რომელიც · პოლ. 

იკმა, ჰასკელმა ადერბეიჯანის მთავრობის სიამი   ათომც იგი. „სომხეთის . ადვოკატი“. იყოს: 
მი, დანაშნი ულება „–ამიერ-კავკასიის ერთა! 

პო: ლკოვ 

მთავრობის. მ. _ ობის 

მართალია, „. პოლოგნიკი 
ლი, უარყოფს ზოგიერთ „აზრს, რომელიც 

სიტყვით, გაზეთებმა , მიაწერეს მას, 

მაგრამ ჯერ ერთი, რომ მას ჯერ არ გამოუ 
„ცხადებია, რომელი აზრი: მიჯწარ ეს. მას 'ოსა- 

„მეთზე უმთ: ავრესი, მიი 

თუ რა . სთქვა 

პოლა. ჰასკელმა, არამედ იმას, თუ როგორ 

მგლ დ იი: 

    
ეჭვს, გარეშეა, რომ, Cომხე- 

· თის პარლამენტმა: მის მიერ... წარმოთქმული 

“სიტყვა გაიგო, როგორც მუქარა. ადერბეიჯანის 

„მწმართ; და როგოოც სომბეთისათვის. . დახ?ა- 
ის აღთქჰა. "ადერბეიჯანის | თავდასხმის 
აასს უეჭველია ისიც, რომ პთლკ. 

ჰასკელის სიტყვამ, რომელიც, მან  ადერბეი- 

იქით, ადერბეიჯანის მთავრობას უნდა აღუ- 

ძოას იმედები, რომ ორ მეზობელ. ' სახელმწი- 

ფოთა შოოის. ომში ამერიკა ფფრო ადერბეი- 
ჯანის „მხარეზე. იქნება. 

რა შედეგი უნდა მოჰყვეს იმ არეზიების 8 
რომ ორივე სახელმწიფოს მესვეურთ პოლ- 

, კოვნიკი ჰასკელი თავისი მოპხრე ჰგონია? ეს 
, გარემოება, რა თქმა. „უნდა, ყველაზე ნაკლებ 

შეუწყობს ხელს იმ საქმეს, რომლის . მოჩა- 
” გვარებლადაც ჩამოსულა, მისივე სიტყვით, 

პოლკოვნიკი ჰასკელი: . როდესაც · სომხეთის“ 
მთავრობა დაინახავს, რომ ამერიკის წარმო- 

: მადგენელს იგი მიაჩნია მართალი ორ სახელ. 

მწიფოთა დავაში, იგი უფრო შეურიგებელ 

პოზიციას დაიჭერს; პირიქით, ადერბეიჯანის 
მთავრობაც უფრო დაჟინებით და შეურიგებ- 

ლად განაგრძობს ბ-ძოლას იმ იმედით, 
რო? ამერიკის წარმომადგენელმა მის. მოქმე- 

დებიდან მხოლოდ მისი 2 3წვლიროპის 
მოყვარეობა“ დაინახა. | 

ჩეენ, ძალიან. 'მშიშობთ, რომ 

დიდ სახელმწიფოთა ამნაირი ჩარევა ამიერ- 

კავკასიის საქჭეებში მოგვიტანს არა იმ შედე- 
გებს, რომლის მ: საღწევადაც გამოუგზავნია 
პოლკ. ჰასკელი კონფერენციას, არამედ სწო- 
რედ წინააღმდეგს. 

ჩვენ არა ერთხელ გამოგვითქვამს ის აზრი, 

“რომ ამიერ-კავკასიის სახელმწიფოებმა უნდა 
მიანებონ თავი იმ პოლიტიკას, რომელიც 

ნეკრასოვის დედაბრის იმედებს მოგვაგონებს: 

„აი, მოვა ბატონი, ბატონი მოგვარიგებსო4. 

ჩვენმ სახელმწიფოებმა სამუდამოდ უნდა 
მიატოვონ ეს გზა. მათ ერთხელ და სამუდა- 
მოდ უბდა შეიგნონ და სახელმძღვანელო 

პრინციპად უ'და მიიჩნიონ ის, რომ ამიერ- 

კავკასიის საქმეები მხოლოდ და მარტოოდენ 

ამიერ კავკასიის «რებმა უნდა მოაგვარონ, 
სხვისი ჩარევა საქმეს უფრო არევ-დარევს და 

ასწეწ -დაწეწავს. 
სხვა საქპეებზე როცა ჩამოვარდება ლაპარა- 

კი, ყველას თითქოს ეხმ-ს, რომ? დემოკრა- 
რტიზმის უპირველესი ვრის აიპი მოითხოვს, 

რომ სახელმწიფოს სიქმეები ფართო 

ჩარევით და 

სხვა 

ფსიხო- 

რომელნიც 

ამნაირად, 

მასცემა 

ამით ასეთი   ? რადღებით მოეპყრას ჩვენ მიერ აღძრულ კი- 

ა მასსის | თხვას და · სათანადო ნაბიჯიბიც გადადგას. 

მისი კანრროლ ით და ტეს, რომ თვით აფიფრობი ს უკვე 'გა- ხელ–-3 მით უმე 

მძოვანელობით უდა წყდებოდეს; : თითქოს, დაუ: დგამს პირყელი ნ-ბიჯი თავის 

აღა შესამსუბ; უქებდ ად. იეს ფაქტი: საანბსნნო ქჰჭემპარიტებად  არიზ ლის სული 
სახელ- 1! ! ლად მთ წმობს, რომ აფ” ცრობას სურვილი აქვს 

მდგომა- 

ნათ- 

რომ უცე დრო მოიქკამა · 

მწიფოებრივმა სის )ტემამ, ამ რაარის ზემოდან ? დარჩეს ადგილობრიე და 'პიოოფ საის შეცვლით 

შება საქმეებს, ხალხის ჩაურევლად | და და- აობითვი ჩვენი ხალხის ჭირ-ვარამი. ადგი- 

>
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ღლღეს 
ბალშევიკების ცნობით შეთანხმება მოხდა 

დენიკინსა და უკრაინის დირექტორიას ფო- 

რის · 

ოკრაინასა და პოლონეთს შორის შეთანხ- 
მება მოხდა ბალშევიკების წინააღმდეგ თან- 

ხმობით საბრძოლველად, 

ცარიცინის მიმართულებით საბჭოთა ეგარი 

წინ მიიწევს. 

ბალშევიკებს დიდი იმედი აქვთ, რომ სა- 

ბჭოთა იგარი კიევს შეინარჩუნებს, 

იაპონიამ კორეიას ავტონომია მიანიჭა. 

ლობრივ მათი დარჩენა კი აუცილებელია, 

რადგან ჩვენ არ ვართ დაზღვეული სხვადასხვა 
სიურპრიზებისაგან და საჭიროების 

ისევ მათ უნდა მივმართოდ. თუ ახლა ისინი 

დაიქსაქსა და გაიფანტა--მათი თავის მოყრა 
არც ისე ადვილი იქნება, 

ჩვენმა ერობებმა, ქალაქებმა, 

ვებმა ჯ» 

კოოპერატი- 

საკუთარი საქმეები აკეთონ, ხოლო მყორე 
მხრით შემოუნახონ რესპუბლიკას გაჭირვების 
დღისათვის გამოსადეგი სამხედრო. პირები. 

„ განი. 

4 | ' 2 

ყქანასანელი 160”ყ2ძ2ი 
ს ბათუმი. 

ბათუმში სამხედრო წესები გამოცხადდა. 

მიზეზათ ინტჭლისის სარდლობა “ასახელებს გა- 

ხშირებულ ძარცვა:გლეჯას, 
ერევანი. 

ბაქოს კნ. ვესტის მიერ სარწმუნო, წყა- 
როებიდან მიღებული ცნობით სომხეთის მთა- 
გრობამ ერევა ში აღმოაჩინა სამხედრო ჯა” 
შუშთა ორგანიზაცია, რომელშიაც შედაოდა 
რორი როსი და ერთი სომხის ქალი. ხსნებულ 
ორგანიზაციას დიდ ძალი ფოლი ჰქონდა. შან 
გასცა ბევრი საიდუმლო სამხედრო საბუთე 
ბი, რის გამო სომხის ჯარმა ფრონტზე ბევრი 
დამარცხება განიცადა, ჯაშუშები დახვრეტილ 

იქნენ. 
ბაქო. 

ამ დღეებში მოელიან მატარებლების პირ- 

დაპირ მიმოსვლის დაწესებას ბაქო როსტოვს 
შორის. 

საპანტროლუო პრმისი/ს 
წევრის. სსქურადღეგო(! 

30 ივლისს დანიშნული იყო საკანტროლო 
ორის, ადელს რომერი არ შესდგა. წა 

ეგ ანაძვაბონიირს ასგმაარაი თ გოი, ტარი ბიბიდაარმოაიი» 

ერჩგართს (160607) 
საქართველოს რესპუბლიკის ერობათა წარ- 

მომადგენლების მეორე ყრილობაზე ერთ მთა- 
ყარ კითხვათ არის დასმული საკითხა ერო- 

ბათა ცენტრალური კავშირის დაარსებისა. 
როგორც სხვა” მრავალი ” მხარე. ერობის 

კონსტრუქციისა, ისე ამ ფრიად მნიშვნელო- 

ვანი საკითხის ამა თუ იმ სახით გადაჭრა, 
მჭიდროთ არის დაკავშირებული ეროზის' კომ- 

პეტენციის, მისი უფლება-მოსილების “ გარ- 

კვევასთან. ამიტომ საჭიროა წინასწარ ით- 

ქვას რამდენიმე სიტყვა იმ განსაკუთრებულ 

პირობებზე, რომლებშიაც ეწყობა ჩვენი ერობა. 

ჩვენში რომ ისეთი ტიპის ერობას 

დენ, როგორსაც წარმოადგენდა თუ გინდ 

1864 წლას ერობა რუსეთში, რომლის კომ- 

პეტენცია მხოლოდ ნაწილობრივათ იყო ეკო- 

ნომიური ხასიათის, უმთავრესად კი კულტუ- 

რის და ჯანმრთელობის საქმეებით იხაზებო- 
და და ეს ხდებოდა თვითმპყრობელ მართვე- 
ლობის დროს, ჩვენ უეჭველად და გადაჭრით 

დავეთანხმებოდით ერობათ„ ცენტრალური 
კავშირის, როგორც პროფესიონალურ ორ- 
განიზაციის დაარსებას და კიდევაც ვიბრძო- 

ლებდით ამ კავშირის გაჩენისათვის, ვინაიდან 
ეს ცენტრი, გააერთიანებდა რა ერობათა მო- 

ღვაწეობას, იმავე დროს შექმნიდა უოდღდრეკ ძა- 

დ თვითმპყრობელური ბიუროკრატიის წი- 
ააღმდეგ და ამ მხრივ ეს ლოზუნგი ერობა- 

თა ცენტრის შექმნისა რევრლიუციონორი 
ლოზუნგი იქნებოდა.--სწორედ ამიტომ მთე- 

ლი რუსეთის პროგრესიფლი ნაწილი სიხარუ- 
ლით შეეგება ომით გამოწვეულ ერობათა და 

ქალაქთა კავშირების დაარსებას, რადგანაც 
ეს კაყშირები მათ მიაჩნდათ თვითმპყრობე- 

„ ლობის საწინააღმდეგო საზოგადოებრივ თვით- 
მოქმედობის საუკეთესო ორგანიზაციათ. რე- 

აქციონური' რუსეთი კი მოდამ ებრძოდა მას. 
თუმცა ევროპის თვითმმართვგლობანი გან- 

სხვავდებოდენ რჟსეთის ერობისაგან, მზჯგავ- 

სება მათ შორის მეტი იყო განსხვავებაზე, 

ხოლო ბევრ რამეში რუსეთის ერობ: უფრო 

%) სასურველია ან საგანზე აზრთა გაცვლა გა- 

გვირსაისთ ხა: 

იღებ- 

მოცვლა, რადგან საკითხი დიდ დავას იწვევს , 

“ლი გზა სოციალიზმისაკენ. ჩვენში, რედ. 

დროს _ 

უნდა ისარგებლონ ამ განთავისუფლე-. 
ბოლი მალების და მათ, ერთი მხრით თავის. 

მდტეგი სხდომა დაინიშნა 1 აიკენანთჭეს. თა 
"ნაგებს საკმარისი დრო ჰქონდათ, რომ გაე- 
გორიდა სხდომას დასწრებოდნენ. სამწუჩა- 
როდ, ეს მეორე სხდომაც არ შესდგა. ამი. 
ტომ პრეზიდიუმმა დანიშნა სხდომა 20 ენკე- 
ნისთვეს, 

გვიახლოვდება პარტიფლი ყრილობა: სა- 
კანტროლო კომისიას აქვს ბევრი საჭირ-ბო- 
როტო და რთული საკითხები განსახილველი, 
ამიტომ ვიმედოვნებთ, რომ ამხანაგები მიიღე. 

ბენ ყოველ ზომებს და სხდომას დაესწრებიან. იალტუროვსკი სამხრეთ-აღმოსავლეთით ”0 ტყვედ წამო 
ვერსის მანძილზე. ოლუტორსკის შემდეგ მტე-! 
რი დავამარცხეთ, წამოვიყვანეთ 1000-ზე მეტი! „ 

თავმჯდომარე კ. ანდრონიკაშვილი. 

შევა? ტ: ბახტაძე. 

დეპეშები 
(საქართველოს  დეპეშათა სააზენტო. 

· 2 სექტემბერი, 

ბალფევიკების პნოჯეჯს... 

მოსკოვი, სექტ. 1. სამხ. ცნობა, ჩრდი- 

„ლოეთის ფრონტი. არხანჯელის რაიონში მო- 

წინააღმდეგე მდ. ელეცის იქით გავდევნეთ. 
დასავლეთის ფრონტი, ლუგის რაიონში სმა- 
როს ტბის ჩ“დილოეთით მოწინააღმდეგემ 
ჩვენ ჯარს დააზეყინა მდ. საბამდე, რომილიც 
სად. სტრუგადან 25 ვერ, მანძილზეა, პსკო- 
ვის რაიონში ჩვენი წინსვლა მარჯვედ. ვი- 
თარდება დვინსკის ხიდის სიმაჭრეებთან . 
ბრძოლაა. აღმოსავლეთით ჩვენი ჯარი მტრის 

ძალდატანებით , მჯ. დასაყლეთის , დვინის 
მარჯვენა მხარეზე გადმოვიდა. პოლოცკის 

რაიონში აიღო სად. ზაგოტიე და დაბა პიშ- 
ვო. სამხ ფრონტი. ქ. სეჯას სამხრეთით 
ჩვენი ჯარი შეტევას განაგრძობს. მოწინააღ- · ; _ 

მდეგემ ნოვა ოსკოლი დაჯვატოვებინა. ხარ-. 
კოვისკენ ჩვენი ჯარი ვოლჩანსკის · აღმოსა- , 
ვლეთათ იბრძვის, ურიუპინსკის მიმართ, სად. : 

იარიჟენსკაიას ავიღეთ. ოსრტმედვედიცისკენ . 
ჩვენმა ჯარმა. · ხერებრიაკოვო ზელენსკაიას · 

რკინის გზა აიღო და ხელთ იგდო: 
მოწინააღმდეგის ოთხი ჯავშნიანი მატარე- · 
ბელი 8 ზარბაზნით და 60 ტყვიის მფრ“4ქვე-' 

ველით. ცარიცინისკენ ჩვენი ჯარი წინსვლას · 

განაგრძობს და ქალაქს 70 ვირსით დაჯახ-' (ა 
ლოვდა. „არევის სამხრეთ აღმოსავლეთით : ა 

, 20 ვერსზე ჩვენმა ჯარმა კაპუსტინიარი აიღო. 

' აღმოს. ფრონტი. მდ, ურალის მარჯვენა მხა- 
რეზე ლაბისჩენსკის საზხრეთ აღმოსავლეთით 
25 ეერსზე ჩვენმა ჯარმა სოფლები აიღო. : 
ორენბგრგის სამხრეთ აღმოსავლეთით 1920 
ვერის მინძილზე საღ იაისანთან ბრძოლის 
დროს 1200 ტკვე წაზოვიყვანეთ და ხელთ 

CC - =>“ ''"'"'"”"""'”" 

'' ლიბერალურ გზას ადგა მათთან შედარებით, 
მიუხედავათ ამისა, ევროპის თვითმმართვე- 

ლობათა კავშირებზედაც ისივე ითქმება.-- 
დღეს კი იქაც რღვივის პროცესი სწარმოებს 

და ვინ იცის, რა წერტილზე შეჩერდება ევ- 
როპა, 

საქართველოში ეს რღვევის პროცესი უმ- 
თავრეს ნაწილში დასრულდა დღეს უკვე აღმ- 

შენებლობით, მუშაობა სწარმოებს, – თუმცა 

საქართველოს კონსტიტუციას დამფუძნებელ 
კრებას ჯერ არ მიუღია, ჩვენ მაინც დანამ- 

დვილებით შეგვიძლია ვსთქვათ, რომ დემო- 

კრატიფლი რესპუბლიკა, როგორც სახელმწი- 
ფო წყობილების ფორპა, უეჭველად დადას- 

ტურებული იქნება, ვინაიდან მხოლოდ ამ 

ფორმაში შეიძლება საქართველოს მრზებორი, 
სხვა გზა მას არ აქვს. 

ისეთი ღემოკრატიტლი რესპუბლიკა ჯერ 

არსად არ არსებობს, საქართველოს საზოჯტა- 
დოებრივ ძალთა განწყობილებას რომ გამო- 
ადგეს, მის საზელმწიფოებრივ სხეულს რომ 
მოერგოს. არ ვიცით, რა პრინციპზე ჩამოყა- 

ლიბდება საქართველოს სახელმწიფოებრივი 

ფორმა, მაგრამ. ის კი აშკარაა, რომ დღევანდელ 
აღმშენებლობით მუშაობას მივყევართ რეს- 

პუბლიკანური გზით და ნათლად ზვისახავს, 

რომ სივრცით და მცხოვრებთა რიცხვით შე- 
დარებით პატარა საქართველოს უნდა ჰყავ- 

დეს ერთი მტკიცე საფუძველზე დამყარებუ- 
ლი ცენტრალური მთავრობა საკანონმდებლო 

და აღმასრულებელი ძალების სახით, ეს (კენ 
ტრი უნდა იყოს დაყრდნობილი ადგილობრივ 

მმართველ ერთეფლებზე და ამ მხრივ ეს ერ. 

თეულები, ერობა და ქალაქის თვითმმართვე- 

ლობანი უნდა კიდევაც წარმოადგენდენ მთავ» 

რობის ადგილობრივ აპარატ!. სოციალისტე- 
ბიც იმის ცდაში თნდა იყვნენ, რომ საწარ 

„მოვო ძალთა დამოკიდებულებაში გამოხატუ 

ლი ეკონომიური მდგომარეობა საქართველოი- 

სა ჩამოაყალიბონ ისეთ საჯარო უფლებით 
' აღჭურვილ ორგანოებში, ი'ეთ · იურიდიულ 

ფორჰებში, რომელთა მეოხებით უფრო იო- 

„ლად შეიძლება სოციალიზმისაკენ გზის გა-. 
"კაფვა და მასთან დაახლოვება. ამაში უნდა: 
გამოიხატოს, 

    
ეს კთ შეიძ-. 

  

   

    

   

  

   

    

   

          

   

            

   

          

   

  

       
    

    

გაგდებს ქწ0ი თოფის რეას. აბ 
დროს მრავალი ტყვე წამოვიყვანე 
ვიგდეთ დიდი დავლა.. ორენბურზე 
ნის გზის ჩრდილოეთით ჩვენი შ “აჭ 

ჯვეთ. ავაღარრებ, "ჩვენმა · ჯარმა სო 

8ი ვერმის. მანძილზე. გგრხნე · 
'ხრეთ. აღმოსავლეთით 195 ვერსზე. 
მა სოფლები აიღო. კურგანის რაიონში. ჩვე. 
წი შეტევა პერროპაელოვსკისკენ გრძელდება. 

“ტყვე და ხელთ ვიგდეთ 5 ტყვიის მფრქვევე- 
ლი. იშიმისკენ ჩვენი შეტევა მარჯვედ ვი 

თარდება. მდ. ტობოლის გასწვრივ ქ ტო 
ბოლისკენ ჩვენი ჯარი შეტევას განაგრძობს.' 

' გომელი, აგვ. 31. მიღებული ცნობებით ! ( 
პეტლიურას და დენიკინს შორის დიდი მო- 

' ლაპარაკება იყო მათ შორის სლია შრე. 
უკრაინაში დროებითი მთავრობის შედგენისა ' გ. 
და უკრაინასა და სრულიად რუსეთის მთავ- 

(ბაბის ურთიერთობის შესახებ. უკრაინის 
დელეგაციამ მიიღო · მთავარი დებულებები, , 
რომლის მიოღებლად დენიკინის მთავრობა 
მოლაპარაკების გაგრძელებაზე უარს განაცხა- ე: 
დებდა: 1) ფკრაინის პოლიტიკურ დამოუკი 

"დებლობის აურყოფა, საკუთარ მმართველო- 
ბის შენარჩუნებით; 2) განსაკ.ღთრებული უფ. 
ლება მიენიჭოს რუსეთის დამფუძნებელ კრე- 

ბას საბოლოო მართვა-გამგეობის დასამყარე- 1. 
ბლად. მოლაპარაკება სამი კვირის წინად. 

  
ნიის. აღმოსავლეთის. 
ვარ სარდიღი გინა სა 

დაიწყეს. მოლაპარაკებაში მხურვალე . 'მონა- 1 „იტალ 
წილეობას იღებს ჩამომავლობით. რუსი“ 'ამე-. 

რიკელი მორისონი, როგორც. დირექტორიის ტ 
წარმომადგენელი. პარტიებიდან მონაწილეო- 

:ბა მიიღეს ესერების ჯგოფებმა. შულგინის” 

ჯგუფმა მოლაპარაკებაში 
უარი განაცხადა. 

ლიონი, აგვ. 81. კონფერენციის. "ამერიკე- 
ლი წევრები ძალიან აღელვებულნი არიან რუ- 
მინიის და უნგრეთის საქმეების გამო. რუმი- 
ნელები უნგრეთის ძარცვა” განაგრძობენ; 
გააქვთ ქონება და სურსათი. 
ვულ ამ შემთხვევაში ძალიან აღელვებს 

იკის დელეგატებს. 
აანდიანი. 28. 29. რეიტერის სააგენტოს. 

აუწყებენ, რომ იაპონიის მიკადომ კო”რეიის! .. 
ავტონომიის დეკრეტი გამოსცა. კორეიას ად- 
გილობრივი ავტონომია ენიჭება. “პირდებიან | | 

' რეფორმებს, რომელთაც კორეიის ავტონო. 
მიის განხორციელებას გულისხმობს. სამხედრო | 
მმრფველობა უქმდება, მის. მაგიერ. შუღლი 

მონაწილეობაზე , 

საფრანგეთის 1 «ი. 

    

   

  

   
    

      

      
     

              

იტალიის ახ 
აუვა ერი 

„პოლონური პრე 
ა პოლონეთი 

გა, კოკები სანხ. 

  რგიცაგატი ა 
ლება მაშინ, რუქა საქართველოში, იი 
გორც ცენტრალური მთარობა,, ისე ადგი 
ლობრივი ორგანოები-–ერობა და მალავის 
თვითმართველობანი ერთ და იმავე სახელ- 
მწიფოებრივ პრინციპზე იქნებიან დამყარე- 

ბული. განსხვავება მათ შორის უნდა იყოს მხო. 

ლოდ უფლება მოსილებაში, სახელმწიფო და 
საზოგადო შრომის გან.წილებაში. 

ამნაირად, ჩვენის აზრით, საქართველოს 
რესპუბლიკის ერობა, როგორც ასეთი, უნდა 
იყოს სახელმწიფო აპარატი, მისი. ფუნქციე. 
ბის მამოძრავებელი. ეს თუ ასე. იქნება, მა: 
შინ მისი დამოკიდებულება ცენტრალურ 

მთავრობასთან ანდა იყოს პირდაპირი და 
არავითარი შუა ორგანო მათ შორის, განსა- 

კუთრებით პროფესიონალური ხა!იათისა, არ 
უნდა არსებობდეს. 

რომ ნათლად გავარკვიოთ ის საკითხი, სა- 
ჭიროა თუ არა ჩვენი მთავრობის გვერდით 

“ა? ა გაგი 26-ე ბია არია 

არსებობდეს ერობათა ცენტრალური კავში 
რი, ამისათვის დაგვჭირდება უფრო დაწვრი- | 
ლებით განხილვა შესაძლებელი და სასურვე- 
ლი დამოკიდებულებისა სახელმწიფოს ცენტრ- 
სა და პერიფერიებს შორის. 

ჩვენი ერობის ფუნქციათა და. უოფლება-მო, 
სილების გარევევასთან ერთად უნდა გაირკვას 
ცენტრალური მთავრობის დამოკიდებულება. 
მასთან. რუსეთისა და ევროპის ცენტრალურ 

მთავრობათა დამოკიდებულება თავიანთ ერო- 

ბასა და თვითმმართველ ერთეულებთან ჯ«ა- 

მოიხატებოდა უმთავრესად კანტროლში., გან- 
ვიხილოთ ამ კანტროლის შინაარსი, რომ 

აქედან გამოვიყვანოთ ზვენთვის შესაფერი 
დასკვნა... 

კანტროლი შეიძლება იყოს სამნაირი: 

მინისტრატიული, ფინანსიური და სამოსამარ- 
1 თლო, პირველ სფეროს ეკუთვნის ადგილო 
ბრივ თვითმმართველობათა მოღვაწეობის 

მეთვალყურეობა. ცენტრი უნდა უთვალყუ 
რებდეს ადგილობრივ თვითმმართველობებს 
და ამაში უნდა გამოიხატოს მისი დამოკიდე- 

ბულება თვითმმართველ ერთეულებთან, რუ 
სეთში ეს ადმინისტრატიული კანრროლი 

· ყველაზე უფრო ტლანქ ფორმაში იხატებოდა. 

ჩვენის აზრით, დემოკრატიუ- ერობის ბედ-იღბალი გუბერნატორებისა. და 

სტანოვოების „უსმოტრენიესაგან“ იყო და-1! 
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| მოკიდებუ ი, თვით. 
რების ხელში. 

ნი ს ასმსვიეი ა აჭიია: 
აქვს დამოკიდებულება 
და. ადგილობრივ | დ 

არიან პასუხისმგებელნი 
ზოგ თანამდებობის... ( 

და სცელის. ასეთ პი 
ბი და სანიტარული ინსპე 
თაც ნიშნავს სამსახურში საზ 
თვითმმართველობის სამინის, 
ხდება, რომ ეს თანამდებობი 
ბი და ინსპექტ ირები) არ. იყონ. ამი 
ადგილობრივ. 'მოხელეთაჯან, ' 

საქმიანობის ნიადაგზე . მით „შე 

ფლიქტიც მოუხდეს... 
ადგილობრივ პოთიციის უფრი 

ნა საჭიროებს , შინაგან საქმეთა 
დამტკიცებას; მაგრამ, როგი 
მუდმივ თანამდებობის პირ 

უწევს არა ცენტრალური მთა 
ადგილობრივათ არჩეული _ 
არის ამ საქმეში პასუხისმგებელი 

კონტინენტალურ ქვეყნებში კი (ი 
ბა ძველი გერმანია და. ს 
სხვანაირათ არის ეს „საქმე. დაყენ 
ცენტრალურ მთავრობებს ეკუთვნის 

უფლება კანტროლის. სულ ერთია-–ჯამ. 
ანი იქნება ესა თუ ის თანამდებობ, 
თუ უჯამაგირო, აქვე უნდა ა 
ხშირად ცენტრალური მთავრ ბ“ 
დგენელი ამავე დროს არის ა 
თვითმართველობის აგენტიც.... 

ცენტრის წარმომადგენლებია და 
ლობრივი აღმასრულებელი ორგ 
გორც მაგალითად, საფრან, 
სხვა შემთხვევაში ადგ 
პირნი, იმოხებიან: გ   
     



  

      
' ი, ' დანიშნულია 

ენტრალური კომიტეტის 
იად საჭირო საკითხე· 

წევ ები. აუცილებლათ · უნდა 

გუშ. წ. _ შუადღის 12 ს. 

დამფუძნებელი კრების 
ზები დამთავრდა. ამომრჩე-. 

ხო მონაწილეობა 486-მა 
2-18, #5--6, M 8-6, 
ხელის მოკვლა. თფილის- 
ით – “.” (რა- 

= 
ული არ არის. დღეს, საღ. 
/ერალთა კავშირის გამგეო- 

3 ქაშვეთის ეკლესიაში. გა. 
ანაშვიდი. 

და თინიბში. არუ. ს ს 

საი 
მაეხომი. დიდი მთავრის 

ი შესახვევი). · 
ტთა კრება. კვირას, 81 აგვის- 

ს,იერ-კავკასიის და რუსეთის. 

ივეოსიტეტებს სტუდენტთა 
შირ იქნა. კომისია, რთ 

აჭც- 9 ს, ალ. უსტია- 

. და. ვის 

ავ ართმირას ს ამაბაჩას 
„ა სამაზრო კომი- 

·. "თავმჯდომარე · ადმინის- 

ფლა "უფლებით 

ბა” ' ცენტრის სასარგებლოთ 

გილობრივათ. ამ მიდრეკილე- 
ზე ყოველთვის იჩენს მაგალი · 
გეთის სადეპარტამენტო გენე- 

აბჭოს მრავალ დადაენილებას ესა-: 

# ეფექტის. (პროვინციის გამგე) 

ბა-–ხოგი სხვები მას აქვს უფლება 

რ. მა რაციინს სამინისტროს პა- : 

საა ამტკიცებს ცენტრა- 
რობა სამაზრო კრების წარდგე.: 

, იღებს სამაზრო კრებიდან. 

სახურიდან დათხოვის უფლება კი ეძ- 

ენტრს, ამიტომ ის სცდილობს არც. 
ორ. აზ არ მოუვიდეს ს 

   
      

    

  

    

  

   
     
   

     
    
   
   

    
   
   

     

     
   
   

   

    

    

      

     

   
   

  

    

    

  

   

     

  

    
   
   
   
    
   

  

    
   

    

    

    
   

  

   
    

    

    

     
   
   
    
   
   
    
   

  

   
     

  

   

  

    

    

  

    

   
   

    

   

     
   

    

   

                  

   
    
    
          

      

      

შე)” მიზეზია: მკვლე“. 

ბაში შემჩნეტლნი სარაიონო კომიტეტების 

მწიფ L კონტროლიირის ამხანა- | 2 
იონი · ბისმეტყვეელოლ ფაკულტეტის მესამე კურსი 

· მის აღარ: (ოქმედებს. პრუსიაში და საფრან- 

აღმურვი- ! 
'ირჩევს მუნიციპალიტეტი · 

   
დან. ბევრი ს აღმოჩნდ 2 სეთი, > თაც ხა. 

ხელმწიფო უნივერსიტეტში შესვლა ჰსურთ,. 
მაგრამ სხვადასხვა პატივსადებ. "მიზეზთა გა- 

ვერ მოუსწრიათ, ამიტომ თხოვნების მიღება 

„ უნივერსიტეტში სტუდენტად ჩარიცხვის შე. 
სახებ გაგრძელდება წ სექტემბრამდე იმ ფა- 

კულტეტზე, რომელზედაც მთხ.„ვნელთა რიც- 
ხვი დადებულ. . აღემატება, ატესტ> 

ის კონ ი მო 
ტებ წეს ქელი წე შეპარიხა. 

აიას დაუჭერიათ · სამაზრო კომისარის 

თანაშემწე კეშელავას ორი მკვლელთაგანი. 
«+ სომეხთა ხალხთა თავისუფლების პარ- 

ტიის ორგანო „ქოღვრდი მძაინი"-ს გამო- 
"სვლა შესწყდა % სექტემბრამდე; ამ დროის. 
თვისაც დანიშნულია პარტიული ყრილობა, 
სადაც. გადაწყდება გაზეთის გა ოცემის განახ. 

(ა მცხოვრებლების საყურადღებოდ. სა 

სფრსათო განკოფილებამდე მიაღწია ცნობებ- 

ბმა, რომ ზოგიერთი სარაიონო კომიტეტები, _ 

_ რომლებიც განყოფილებიდან ღებულობენ / დგება საქ. სოც დ. მ. პ, სომხური სექციის 
“ სხვადასხვა სურსათს, მცხოვრებიებზე, გასანა- 

წილებლად და დასარიგებლად, ყიდიან გარე: 

შე პირებზე ძაღალ ფასებში, როგორც მაი. ! 
1 უბნის 1 სარაიონო კომიტეტმა და 7 უბწის · 
წ”? სარაიონო კომიტეტმა გაჰყიდეს საპო- 
ნი ნიხრის ზევით მაღა” ფასებში. აღსიშ-. 
ნულ სარაიონო კომიტეტების ' წევრებს უგ I. 
ვე აეკრძაულაძთ სურსათის გაცემა; რაიო- . 
ნებს, რომელთაც გაჰყიდეს ის, მიეცათ წინა- · 
დადება ახალი შემადგენლობის სახით დაარ- . 
სონ კომიტეტები, კომიტეტების წევრთა საჭქ- · 

   
ი ს და 

    

  

გადავიდა მქორ I 
კურსიდან მესამეზე. თხოვნების მიღება გრძელ- 

ეხი, 15 სექტემბრამდე. 

მო თხოვნის შეტანა დროზე (81 აგვისტომდე). “ ყოფილ კადეტთა კორპუსის. შესაკეთე- 

ბელი ზუშაობა ამ დღეებში დამთავრდება, 
· ოქტომბრიდან დაიწყება ყველა სახელმწიფო 

დაწესებულებათა იქ გადატანა... 
4 ბიულბჯეტის განხილვა დამფუძნებელ 

კრების სესიის ახსნის პირველ ხანებში სა- 
ფინანსო საბიუჯეტო კომისიას განზრახული 
აქვს შეიტანოს განსახილველათ პროექტი 
1919--20 წლის სავარფვებლიX. ბიუჯეტისა. 

28%, 

პარასკევს, 5 სნ. „ააა 6 სა- 

ათზე, ნაძალადევის თეატრში დანიშნულია 
ახალ არჩეულ 1 რაიონულ კოლექტივის წევ. 
რთა სხდომა. 

–- ხუთშაბათ" 4 სექტემბერს, საღ. ზს 

მე-6 რაიონის კოლექტივის ბინაზე დანიშნო- 
ლია ახლად არჩეულ შო ორგანიზაციის 
სხდომა. 

–– ოთხშაბათს, 8 ... საღ. 6 ს.. შეს- 

სხდომა. 
–- ნაძალადევში მშობელთა კრება ე. ბი- 

' ლანიშვილის გიმნაზიისა სთხოვს ყველა მოს- 

'წავლეების მშობლებს მობრძანდენ კრებაზე, 
' გიმნაზიის შესახებ, ხუთშაბათს, #4 . სექტემ- 
თებს საღ. 4 ს. სასწავლებლის შენობაში, 

პროვინციის ქრონიკა. 
· სოფ, ვანის (გურია) უმაღლეს დაწყებითი 

სიისა საჭიროა ორი მასწავლე- 
' ბელი. საერთო პირობების გარდა მიეცემათ 

! უფასო ბინა, განათება--გათბობა, მსურველთ 
მე კი გადაეცა სისხლის · სამართლის მილი“ | შეუძლიან მიმართონ შემდეგი ადრესით: ნი- 
ციას დამნაშავეთა პირების პასუხისგებაში მი- : 
საცემად. სასურსათო განყოფილება სთხოვს . 
ყველა მოქალაქეთ ფხიზლად ·-ადევნონ თვალი ს. 
სარაიონო დი ბინის კომიტეტების მოქმე · 
დებას და იმ შემთხვევაში როდესაც შე-. 
ამჩნევენ ბოროტმოქმედებას, აცნობონ სა- 
სურსათო განყოფილებას. სასურსათო განკო-. 

ფილების ინსტრუქტორებს მიეცათ წინადა- 
“ დება, რომ მალ-მალ ინახულონ ხოლმე სა- “ლექციის შემდეგ კამათი და შეკითხვები. 

„ რაიონო კომიტეტები და ბეჯითად უთვალ-. 
, თვალონ მათ მოქმედებას ბოროტმოქმედე· 

წევრნი დაუყოვნებლივ იქნებიან მიცემულნი 
- · პასუხისგებაში. სასურსათო · განცოფილება ქა- 

| ლაქის თვითმართველობისა. 
-4- სახელმწიფო უნივერსიტეტში საბუნე- 

ააივა ა აბააითრაგადა აარა აი ინანა ბააფიტარპბვრას ბასერანანანაოცამეატრა ს თათარი 45% 

დათხოვის და , ახალი არჩევნების _ დანიშვნის 

უფლება ეძლევა ცენტრს. 
1902 წლიდან ეს კანონი ინგლისში თითქ- 

'გეთში კი ისევ ძალაშია ამ განკარგულებას 
ახდენს საფრანგეთში პრეზიდენტი და პრუ. 
სიაში კროლი. საარჩევნო ვადა · სხვადა 

· სხვანაირია ორიდან ოთხ თვემდე. 
კანტროლის სფეროს ეკუთვნიან აგრეთვე 

დამტკიცება, ხელმძღვანელობა და იძულება, 
· საჭიროა ამ მხარეების განხილვაც. 

ინგლისის კანონდებულება ნათლად 
არკვევს ადგილობრივ თვითმმართველ ორ- 
განოების თფფლება-ჰოსილებას და ამ ფარგ- 

"ლებში კიდევაც აძლევს მათ სრული დამოუ- 
კიდებლობის გარანტიას. საფრანგეთი და პრი- 

' სია კი ინ„ლისთან შედარებით ძლიერ ფართე 
| ფფლებებს ანიჭებს ადგილობრივ თვითმართ- 
1 ველ ორგანოებს, მაგრამ მხოლოდ იმ პირო- 
ბით, რომ ამ „ფლებათს დიღი თმეტესობა 

: გატარდეს ცხოვრებაში მხოლოდ ცენტრალუ- 
· რი მთავრობის სანქციით. საფრანგეთში ამ 
კანტროლის (დამტკიცების) როლი დაკისრე- 
ბული აქვს პრეფექტს ან მინისტრს, პრუსია: 

ში საოლქო და სამაზრო კომიტეტებს. სამაზ- 
რო კომიტეტის დადგენილება შეიძლება გაა- 

”, სა ივრო საოლქო კომიტეტში, ამ უკანასკნე- 
; ლის კი სამინისტროში... 

,: ინგლისის საპოლიციო ნაწილში გამოცე- 

მულ სავალდებულო დადგენილებას ამტკი- 
ცებს შინაგან საქმეთა მინისტრი. ჯანმრთე- 
ლობისა და სხვა საქმეთა შესახებ კი არის 
საჭირო უმაღლესი მთავრობის დამტკიცება. 
სანიტარულ გამგეობის სფეროში (დრენაჟების 
გაყვანა, ბინის პლანის შედგენა, წყალსადე- 
ნის მოწყობა და სხვა ასეთები) საჭიროა სა- 

_. ზოგადოებრივ თვითმმართველობის სამინისტ- 
როს ნებართვა. ამავე სამინისტროს უფლება 

აქვს გამოსცეს სანიტარული საჭიროებით გამო- 

' წვეული სავალდებულო დადგენილება და გაა- 
” ტარებინოს ის ცხოვრებაში ადგილობრივ 

თვითმმართველობებს, საქონლის ჭირის წინა- 
აღმდეგ ბეანს დაკისრებული აქვს ადგი- 

რთველობებს. მაგრამ ამ 

  

შეაL- I 

L 

: გოითი ვანის უმაღლეს – სასწავლე- 

· ბლისთვის. 
.ჰ. სასარყაიაში, კვირას, 2. ენკენისთვეს, 

მკატდის 12 საათზე, პლატონ კანდელაკის 

ეზოს გვერდით--ლევან ნიკურაძის ეზოში გაი- 
მართება საღამო--სეირნობა, სადაც დამფუძ- 
ნებელი კრების: წევრი ლევან ნათაძე წინასწარ 
წაიკითხავს ლექციას მიმდინარე მომენტზე. 

' –– 4 სეკტემბერს დღის 2 ს. დეპოში მუ- 

შაობის გათავების შემდე”, სამტრედიის რკ.გზ. 
1კლუბში დანიშნულია (ამტრედიის რაიონის 
'რკ. გზ. მუშა-მოსამსახურეთა კრება, სადაც 

! დამფუძნებელი კრების წევრი გააკეთებს მოხ- 
| სენებას დამფ. კრების მუშაობაზე და ჩვენი 
იიი მი გომურიობიბი. 

ა.თ»: 

არი სუცასიითეი ი აბეა> 

ნება და ა ინსტრუქციცბი. კიდევ უფრო ფარ- 
თეა ცენტრის უფლება საზოგადოების მზრუნ- 
ველობის საქმეში. აქ მას შეუძლია გამოსცეს 
საზოგადო საერთო და სპეციალური განკარ- 
"გულებანი, რომელთა ასრულება სავალდებუ- 
ლოა თვითმმართველობათათვის. გერმანიაში, 
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ბი, რომლითაც დაინტერესებულია” ცენტრი, 
ჩაბარებული აქვს მთავრობის მოხელეებს და 
ცენტრის ინტერესები უზრუნველვოფილია 

ჩვეულებრივი ბიუროკრატიული კანტრროლით. 
თუ როოგორ უნდა აიძული თვითმმართვე- 

ლობანი, რომ აღასრულონ პარლამენტის კა- 

ნონით განსაზღვრული თუ ცენტრალური «წ- 

ყებათა მიერ ნაბრძანები განკარგულება-ვალ 

დებულებანი, ეს უფრო რთულ საქმეს წარ- 
მოადგენს. როცა რომელიმე თვითმმართველი 

ორგანო არ ასრულებს · თავის მოვალე- 
ობას ინგლისში სამინისტროთდ უმეტეს 
შემთხვევაში მიმართავს უმაღლეს სასა- 
მართლოს, რომელმაც უნდა გამოსცეს 

ბრძანება, »M90იძ2:08-“ იმ · ორგანოს წინა- 
აღმდეგ, რომელიც მას არ ემორჩილება. 
ზოგ შემთხვევაში უჭერენ სახელმწიფოდ ახ- 

მარებას ნაწილობრივ ან მთელად. სადაც 
ასეთი დახმარება არ არის, იქ მთავრობა 
იძიებს საქმეს, ააშკარავებს გაზეთებში თვით.· 
მართველობების უმოქმედობას და მიუთითებს 
საჭირო ზომებზე. საფრანგეთში და გერმანი 
აში კი ურჩ თვითმმართველობებს ცენტრალუ- 
რი მთავრობა უმაღლესი ბრძანებით ითხოვს, 
ზოგ შემთხვევაში იღებენ ადმინისტრატიულ 
ზომებს, ახდენენ ზედგავლენას თავის მოხე- 

ლეთა საშუალებთთ ნუსხს დამტკიცების 
დროს, უცვლიან ნუსხას, უმატებენ ბეგარას 
და სხვა. 

რჩევის კონტროლის და ხელმძღვანელობის 
გასაწევად საჭიროა სპეციალური ორგანოები. 
ამ მიზნით ინგლისში არსებობს ინსპექტორა- 
ტი, ყველა უწყებას ყავს თავისი ინსპექტორი, 

რომელიც ვალდებულია თავის რაიონში უხე- 
ლმძღვანელოს თვითმმართველობებს. საანგა- 
რიშო საი) განსახილველად არსებობს 
   

      

საფრანგეთში და სხვა ქვეყნებში ის დარგე- . 

  

    
    

გმრმანჩჩს რესბუგღდ.რ#6  / 
0Mჩს44 მმ 1 5 40%) 09 ი 

8 ივლისის უტან“-ში 2, 

095 09) ე ყყ მანიის დამფუძნებელი, 

ლი გერმანიის კონსტიტუციის. მოკლე . შინა. 
არსი: „სახელმწიფოს სათავეში სდგას პრეზი. 
დენტი, რომელსაც ირჩევს მთელი ხალხი ხმის 
აბსოლიუტური უმრავლესობით. თო ერთ-ერ- 
თი კანდიდატი ამგვარ უმრავლესობას არ 
იღებს, ხდება ხელმეორე კენჭის ყრა. პრეზი 
დენტი უნდა იყვეს არა უმცირეს 365 წლისა 
და გერმანიის ქვეშევრდომად ნამყოფი , ფნდა 
იყვეს არა ნაკლებ 10 წლისა. არჩევის ყადა. 
” წელიწადია, ამასთანავე ის ხელმშეი ირედ შე 

იძლება იქნეს არჩეული. მისი უფლება ნაკ- 
ლებ ავტოკრატიულია, ვიდრე შეერთე )ბული 

შტა ტების პრეზიდენტისა. მაგრამ. ი.ი ფარ. 

ვიღოე უფლება საფრანგეთის რესპუბ 
ლარს პრეზიდენტისა, საერთოდ მოგვაგონებს 
ინგლისის მეფის ძალა უფლებას, სპეციალ«რ 

ფუნქციებს გარდა, რომელიც. ეკ" ოთვნის მას, 

როგორც მთელი სახელმწიფოს წარმომ ად 

  

გეზელს, პრინციპიო არის უმაღლესი 
ბელადი .. ბისა, ნიშნავს მოხ, ელიებ' ა და 
აფიცრებს. მას. უფლება აქვს აგრეთ 

ვე საქმეში. ჩაერიოს იმ შემთხვევაში, 

თუ ცალკე „ოლქებში“ (ასე იწოდება ეხლა 
ცალკე გერმანულ სახელმწიფოებს) მღელვარე- 
ბა დაიწყო, ან და თუ ეს „ოლქები“ კონსტი- 
ტრუციას დაარღვევენ. ის წი” შნავს მინისტრთა 
საზჭოს თავმჯდომარეს და მინისტრებს და 
ვალდებული არაა ისინი უსათუოდ პარლა- 
მენტის წევრთაგან აირჩიოს, მაგრამ, რომ გა- 
კინეტმა იარსებოს, აუცილებელია, რომ ის 
ბონსტიტუციის თანახმად, პარლამენტის § ნდო. 
ბით იყვეს აღჭურვილი. 

საკანონმდებლო უფლება ეკ«თვნის რეიხ- 
სტაგს, რომელიც პრის არჩეული საყოველ- 
თაო, პირდაპირი, თანასწორი და ოფაროლი' · 
საარჩევნო «ფლებით, განურჩევლად სქესისა, 

პროპორციული წარმომადგენლობის პრინ- 
ციპის თანახმად რეიხსტაჯს ირჩევენ ' 8 
წლით. ის ავტომატიურად იკრიბება: იმ 
ალაგას, საცა მთავრობა ' არსებობს, ყოვე:- 
ლი წლის ნოემბრის პირველ რაახწაბატი, , 
თუ დეპუტატთა ერთი მესამედი მოითხოვს, 
თავმჯდომარე მოვალეა ის ყოველ დროს მო- 
იწვიოს. თუ რეიხსტაგმა ორი მესამედი ხმის 
უმრავლესობით დაადგინა, რომ პრეზიდენტი 

გადადგეს, კითხვა გადაეცემა სახალხოდ. კინ- 

ჭის საყრელად. 100 დეპუტატის მოთხოვიით 
მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარე და მინი 

სტრები უმაღლეს სასამართლოში. მიიცემიან, 

თუ მათ ბრალს სდებენ კონსტიტუციის დარ 

ღვევაში, 

  

პოეზ დახმარებას მანიას. სმიწავან საქმეთა 

ინსპექტორვბი იყოფებიან სხვა და სხვა ' ნა- 
წილად: საპოლიციო ინსპექტორები, საექიმო 
ნაწილის ინსპექტორები, ვაქრობა- მრეწველთ · 
ბის ინსპექტორები, ინჟენრები და სხვა. არი. 
ან აგრეთვე მიწად მოქმედების და საზოგადო- 
ების მზრუნველობის ინსპე1ტორები. ამ ინს- 
პექტორებს არ აქვთ დამოუკიდებელი უფლე– 

ბანი. მათი მოვალეობაა ხელმძთო ყანელობა, 

გამოძიებათა წარმოება და სააამატო. ოწყე- 

ბისადმი წარდგენა. აუდიტორები უფ ო და- 
მოუკიდებელი პი4ებია, მათი მოქმედების, გა- 
საჩივრება შეიძლება აქედან ცხადია, როძ ამ 
ინსპექტორების გარეშე და ისიც სახალხო 
მზრუნველობის საქმეში. გან"აკუთრებით ინ- 
გლისის ცენტრალურ მთავრობას, არ აქვს 

არავითარი საშვალება, რომ აააამანასავაბიია 
ბა დაიჭიროს იმ მომენტში, როცა ის უკანო- 
ნობას სჩადის, უმეტეს შემთხვევაში ამ უკა. 

ნწონობს ის ტყობილობს შემდებ. ამის 

გაო უკანონო მოქმედები” გამჟღავნება 

ერთიანად დამოკიდებულია კერძო მოქა-. .. 

ლაქის პირად ინიციატიყაზ, რომლის 
ინტერესი იქნება შელახული ამა თო იმ გან. 

კარგულებით. საფრანგეთში და გერმანიაში 
ეს საქმე უფრო იოლად "კეთდება, ვინაიდან... 

ცენტრალური მთავრობის მეთვალყურეობა ) 
მინდობილი აქვს ადგილობრივ მოხელეებს, 

რომლებიც იმავე დროს წარმოადგენენ მათს 
აღმასრულებელ ორგანოს. ასეთი წესის უპი. 

რატესობა იმაში მდგომარეობს, რომ საკონ- 

ტროლო პასფხის გება ეკისრება არა სატახ- 

ტო ქალაქების მოხელეთ-- ცენტრის სხვა და 
სხვა უწყებებს, არამედ. ადგილობრივ პირობე- 

ბის შედარებთ კარგათ მცოდზე პირთ რამდენიმე 

ხალხის ნდობით აღჭურვილ პირებთან ერთად. 

ამას შედეგათ ის მოსდევ". რომ ცენტრი თა- 
ვისოფალია წვრილი საქმეებისაჭ-ნ და შეტი ააა. 
საშუალება ეძლევა საერთო საზოგადოებრივ... 
ინტერესებს ემსახუროს, კანტროლი . 
კი უფრო სწრაფი და ნაკლებათ ბიუროკრა-. . 

ტიფლია. : 

ოზურგეთის სამაზრო ერობის ხმოსანი : 

ვიქ. ღლონტი. 
(აზარტული. იქნება) 

    

თვით 

   
   

 



  

რეიხსტაგის სხდომები ღია კარებში სწარ- 

მოებს, მაგრამ თუ ირჩევა საგარეო. საქმეე- 

ბი, ისინი დახურულ კარებშიც სწარმოებენ. 

ახალი რეიხსტაგის · განსხვავება რევოლიუ- 

ციის წინას დროინდელისაგან მდგომარეობს, 

ს პარცაამენტის წინაშე მანისტრთა პასუხის- 

მგებლობის გარდა, იმაში, რო? ის თვით იწ- 

ვევს თავის თავს, აგრეთვე დე პუტატების არ- 

ჩევნების ვადა შემცირებულია, პარლამენტს 

მიცემული აქვს უფლება ყველა საქმეების 
კონტროლისა და დეპუტატის .იმუნიტეტიც · 

( ლეში, კომისარმა მაჩვენა, ტელეფონოგრამმა 

' # 214, რომელშიც პროკურორი ტატიშვილი 

ბ აძლევს განკარგულებას, რომ შეაჩერონ პოდ: 

გაფართოვებტოლია. 

რაც შეეხება „რეიხსრატს“, ე. ი. „გერმანი- 

ის რესპუბლიკის შემადგენლობაში მყოთ ცალ- 

კე სახელმწიფოთა წარმომადაენლები" კრე- 

ბას, მისი როლი მეო“ე ხარისხოვანია. ამ 

კრებაზე თითო სახელმწიფოს („ოლქს“) მი-: 

სააონ ადგევმის გატ სარ ბაბაია ა 

და მისცა უფლება, გადატანის · ქვაბის, შია გ ს 

მართლოში, რომელმაც 19. მაისს. დაამტკიცა. ! 

  

პირველი ინსტანციის განაჩენი. ძალაში ' შე ააა 

და 5 თვნისს, მაგრამ სანამ რამოდენიმ, ჯერ. 

არ მივედი და ძალად არ მოვითხოვე მიეცათ 

მსვლელობა, საქმე განისგენებდა.' წეგუშს : 

იქნა დეკემბერში დაწყებული საქმე “29 ივ- · 

ნისს გამოვაგზავნიე მომრიგებელ. საბაში 88 

ლესთან და იქიდან მე 13 აყვები. კომისარის- 
თვის, მაგრამ დღესაც არაა შესრულებ Iლი, 
ჩემს შეკითხვაზე––რატომ არ მო ჰყავს. ს ინრუ- მდ 

ზიევსკაიას დატუსაღება. მე ამ საქმის მაინ“. 

ტერესებს პრინციპიალური მხარე და , ის, თუ 

რათ აგვიანებს სამართლის _ სისრედეში ა 

: ტრედიის ოლქის. ასპხალნო.. აი აიბი წარ-. 

მომად ტელი ყრილობა, _ ყრილობის თავ- 

მჯდომარეთ · არჩეულ” იქნა · ს; ხულაბერი: 
"შემდეგი კითხვები: 1) მოხსენება. ა პოლიტიკურ. 

ლიონ მცხოვ“ებზე ერთი წარმომადგენელი ( ვანას ახალი სასამართლო? 

ჰყავს და არც ერთ მათგანს არ შეუძლია ხმე·. ამ ” თვის განმავლობაში 'წათამჯმებულმა 

ბის ერთ მესამედზე. მეტი იყოლიოს. 1 პოდზიევსკაიამ, რომელიც, იმ სახლის . კომი- 

რევოლიუციამდე პრუსიას „ბუიდესრატში“ 5 ტეტის თავმჯდომარის , გადმოცემით, დიდათ ! 

: უმართავდნენ. · დ 3ა. 

ხმების უმრავლესობა ჰქონდა. რეიხსრატში 

თავმჯდომარეობს , 

მთავრობის ერთ ერთი წევრი. მისი არსებითი 

განსხვავება მოკავშირე საბჭოსაგან ის არის. 

რომ მისი წევრები ხმას აძლე:; ვენ არა თავის 

მთავრობებისაგან მიღებულ ინსტრუქციების 

თანახმად, არამედ თანახმად თავიანთი საკუთა- 

რი შეხედულებებისა. ცენტ. მთა ავრობას უფლე- 

- ბა აქვს შე ეიტანოს” რეიხსტა გში კანონ პროექ- 

ტები .რე სამხრ 'ს აზრის წინააღმდეგაც, მაჯგ- 

რამ მან აზრის შესახებ აც მრაზწენოს ს. 

მას, ის მოყალეა სარილვე შეიტანოს რეიხს- 

ტაგში კანონების: პოოექრტები,, 

თუნდაც 

უნდა 

რეიხსრა რი აყენიბს ის მათ. არ 
C ბ 9. ? 

ეთანხმებოდეს. ! 

რეიხსრატს პირობითი უფლება 

აქვს ვეტო ი ყველა კანონების მიმართ, რო · 

დ ბბოლოს, 

მელთ-ც რე »ხატაგი იღებს. და თუ რეისსრა- წ. 

ტის ჩ რევ! ს შე დეგ რე: ახსტაგმა მაინც. მი- 

იღო კანონი, ის ძალა! ში შედის რეიხსრატის' 

წინააღმდეგაც, თუ ის მაყებების აა „ხპების: 

ორი მესამედ-თ.-და თუ ესეთი ომრავლესო?ა 

არ არის, "რესპუბლიკის" პოეზიდენ როს შეუ- 3 

ძლია რეფერენდუმს მიმართოს, კრნსტირუ-. 

ინიციატივის რეფერენდუმის _ გვარად და 
უფლება. 

ასანა ათაორალა# 

ნი სასამართლო... 

(წერილი რედაქციის მიმართ). 

გასული წლის ნოემბერში , ჩემმა ცოლის“ 

ძმამ იქირავლყ ბრანისლავ პოდზიევსკიდამ. 

(ბორჯომის ქ. M 8) 2 ოთახი დგამით დ), 

ყოველგვარი მოწყობილობით. პოდზიევსკიმ 

წინდაწინვე მოითხოვა 8 თვის ქირა, მაგრამ 

შემდეგ, რომ საწინააღმდეგო არაფერი ჰქო- 

ნოდა, ცოლის ძმამ მოწმის თანადასწრებით | 

გააფრთაილა, რომ დეკემბრიდან მასთან გად- 

მოვლენ--სიძე და ორი და, ე. ი. სულ 4 სუ“ 

ლი იქნებიან, რაზედაც ის დასთანხმდა, 

რამ ბოლოს სულ სხვა გამოჯგა. 

ჩვენი იყატკნილტს მესამე დღიდანვე, მიფხე- ' 

“დავად წინდაწინ მიცემული ქირისა და საბა-, 

ბის მიუცეჭლობისა ამაზე, დაგვიწყო სასტი 

კად შევიწროება: დაგვი ეტა წყალი, სამხა-; 

რეულო, ფეხის ალაგი, ჩაგვიქრო სინა სთლე 

და ჩაგვიჭედა ფანჯრები ჩვენს განცალკევე-. 
ბულ „კორიდორში“, რომელთანაც არავი- 

თარი დამოკიდებულება არ ჰქონია მას. მივ- 

დახელოვნებული 
გერმანიის რაარაეზი | დირობაში“ და მათ წინააღმდეგ - ველურ გა- 

  

    

  

   

    

  

         

    

  

   

  

   

რომლებთაც ! 

/8. ამხ. ნ ჩანჩიბაძე, რაც დიდ. საჭიროდ · სცნო 

· “ად 9 ბა, მ რაიონში “კო 

ციაში მიღებულია აგრეთვე შვეიცარიის და- ხიკუ ად მოწყობა, მთელ იონში. · კოლე, 

სასლის პატტონის კალ თსსა ს-_3_–___ როგორ. 
„პირობებში უხდებოდა“ მუშაობა. · რაიონული. 

(“კრება კოლექტივის მუშაობით კმაყოფილი 

3 დარჩა და მადლობა გამოუცხადა, · 

მაგ-)“ 

ყოფილა მდგმურებზე უ„ნა- 

მოსვლებში; „არა ერთი და ორი მდგმური, შე-. 

ავიწოოვა-–მაგალითად. ერთ ნემცის, ქალის- 

თვის ემოვა დრო, როცა უკ: ანასკნელი ავათ : 

იყო და გამოეყარა, , გარეთ ნივთები, რაიც. 

შეუძლია დაადასტუროს იმავე, სახლის _ კომი- : 

„ტეტის თავმჯდომარე 2 

ახლა ვე;ითხები პროკურორ: ” ტატიშვილს : 

“რით ხელმძღვანელობს იხ, "რრდესაც თავის · 

'ტელეფონოგრამას გზავნიდა? ' 
_ღუკა ალა 

ს-დ, პარტიაში” 

1 

    

'1 

(>. გურიანთა (გურია). 14. აგვისტოს შესდია 

გურიანთის რაიონფლი კრება. ხარჯთ აღრაც-! 

„ხვის: შესახებ მოხსენე”ა" აჯეთებს. სარ. ევიზ იი 1. 
ჯ 

ს აამასიის წევრი აზხ. დითმიდე ვაშალომიძე “ 

და უთვალისწინებს. კრებას ! ყოვილივეს, რაც 1“ 
უკამათოდ” დაამტკიცა კრებამ. 

ბიორგანიზაციის შესახებ მოხსენებას აკეთებს. 

| "კრებამ და დაავალა. ახალ: კოლექტივს · ტეხ- 

# ტივის მუშაობის შესახებ ვრცელ” მოხსენებას 

აკეთებს კრების თავმჯდომარე და აცნობს” 

' რაიონულ კრებას, თუ რა გააკეთა გოლეგ-“ 

„ნებების შემდეგ რაიონული კრება ეხება. კერ-“ 

(ა კითხვებს და გადადის ახალ არჩევზებზე 

'ფარული კენჭის ყრით. გურიის ცენტრალო</ 

გის წევრებად: მოსე” მალაზონია; ნ 

3 სურგულაძე, კოწია ჟღენტი, ვასილ ჩიკაშუა, - 
'ლადიმე მჟავია, ლადაკო ტიღურაძჰე, ქრის , 

ტეფორე კვერღელიძე, არსენ დობორჯგინიძე, 
"კამანდო დობორჯგინიძე, ავთანდილ“ ჩხარტი-' 

შვილი, ჯიმშეთი ზაქარიაძე. 
“ა. გაიანესშვილი.. 

აკოლოზ 

შორაპანი. 24 ივლისიდან სად. შორაპანში |. 

დაარსდა ახა_–ლგაზრდა მარქსისტთა ორგანიზა-. 

ცია ზესტაფობის მარქსისტთა; 

4 

ჯ 

ახალგაზრდა 

ხელობით ორგანიზაციაში შიდის 25 წევრაჩ- 1. 

დე. ამ. რიცხვში” შედიან, როგორც რკინის, 

გზის მოსამსახურეები, ისე მოწაფეებიც. ორ- 

"მელმაც მ ოკლეთ "გააცნო წარსული მოქმედება 
: შტაბის. · 

, შემდეგ: კრება შეუდგა არჩევნებს. წინა! წარ · 

არჩეულმა. სარეკოპენდაციო კომისიამ . წარ- · თვალის ავათ, (2 

1 დანაც, ფარული კენჭის „ყრით „არჩეულ... იქნა · 

(პური, 10) ს. კოხრეიძე, 11). გ.ზ 

მკ "თხველთა ; 3-% 

გ. ჭიათურაშიც,. „რაც „უკვე. ფაქტია... ჭიათურის ; 
შტაბი, ჯერ ერთი თვე. არაა, რაც, „დაარსდა : _ 

  

'საცვლელათ (მოთხოვნილზე მეტი იყო პსურ- : 
1 ველი, მაგრამ. ეზევრს.. ჯერ- 

    

   
   

     

      
   

    
    

    

   
    

"კომიტეტის წევრად არჩეულია ალექსანდრე §. 

'1 კვერღელაძე და ერემი ზაქარიაძე. კოლექტი-, # 

შემ? რ ნახევრისაზ ბულდა.. 
ე'ღეგ ოდ თვე ე შააევეშე , აი ეუში ბ) 8. ბი ჩასხდნე5 გამზადებულ. გაგონებშით გვარ- 

ორგანიზაციის წარმომადგენლების ზელმძღვა– ”. 

მართეთ მილიციას ზომების მისაღებად, მაგ-, განიზაციამ აირჩია კოლექტივი, შემდგარი '6 

კაცისაგან. არის არჩეული ირისი ი 1) 

ადგილობოივ სოციალ-დემოკრატიულკოლ : 

"ტივში და ზესტაფონის ახალ; „აზრდა მა 

1სისტთა ორგანიზაციაში... ორგანიზაციამ გა: 
დასდგა პ-აქტიკული ნაბიჯები და შეუდგა 

სისტემატიურ მეცადიზეობას “ამი. გალაქტიონ, 

„კაპანაძის და კამლაძის ხელმძღვანელობით. 
მე ჯადინეობა არის კვირაში ორჯერ ორშა- 

რამ ვერც მან დაგვიფარა ძალ“მომრეობიდან.' 

"ერთ ადგილას, როდესაც ჩემი ოთახის წინ, 

მისი ჩაჭედილი ფანჯარა გავაღე, მომვარდა: 
და კინაღამ ჩამქოლა აგურებით და შეშის 

ნაჭრებით, რომლებიც ავიცილე და შევედი 
ოთაბში, რომ მისთვის თავი არ გამე ყადრე" 

ბინა. ის კი, მოვარდა, კარებთან აკრიფა მი- 

სი ნასროლი საგნები და დაურთო კარების 1: 
ბათობით და ხუთშაბათოზით,' 

თეთ მასასა ს 

იი ს რს იარა თ 

მუშათა შორის. 

მინას, რომელიც მთლად დალეწა და ოთახში, 

შემოვარდნილმა აგურმა, შეშა და მინის, 

ნაჭჰტვრევებმა კინაღამ დაასახიჩრა ჩემი ცო- 
ლის პატარა დაი--გადარა მხოლოდ ერთ! 

  
ბეწვზედ რაღაც ბედნიერბ შემთხვევით. ისარ-, 

გებლა რა იმით, რომ იმ დროს იქ. არავინ 

იყო გარეშე, ჩემი ცოლის ძმაც სამსახურში. 

იყო, ჩადგა საზოგადო გასავლლ კარებში ნა– 

მეორე 

საშუალება ში- 

ლიციის დაძახების--ვინ იცის, რამდენ ხანს 

გავატარებდით მისი ტერორის ქვეშ, რომ იმ 

დროს შე) თხვევითი გამვლელ 

რო საგარნიზონ ნო პურის საცხობში "შესდგა. 

მუშების კრება. დაესწრო 80 კაცი. თავმჯდრ“- 

ჯახით (გასავალი ერთია, მარედ იქნა არჩეული ხ. აგლაძე, მდივნად 31 

სართულშია) და არ მოგვცა 

ოთახები 

გატარებულ იქნეს ის მოთხოვნილებანი, რო= 

მელიც დაამტკიცა» სახელმწიფთ დ-წესებულე“ 
ბათა მუშები თვის სატარიფო „პალატამ. ე). 

მტშები მოვი მუვით რომ გააჟ ჯობესონ პუ. 

რის სა( ჯხობ ას „ფეჩე ბი% და წგალ/-- კებიბ, 

რომელთა მი ოთფწყო იბლობით პურა დაბალი ხა. 

ტრისხის გა ამოდის და ამის ბრალი მუშებს ედჟე- ” 

ელ მილიციონერის- 
იეძახნა ფანჯრიდან. შემდეგ მივ- 

მართე უბნის მილიციას, რომელმაც სასამართ- 
თვის არ დაგ 

ლოზე მიმითითა, მოპრიგებელმა მოსაზართ- 

ლემ 20 დღეში გ არჩია საქმე და გ-დაუწყვი- 

ტა 5 დღე და ღამით სატუსაღოში ჯდომა   
სარა პი ყნიგაა ფორეს მმ ნ ალი ნრ აანაარიიალბარია ამფხიაბიოირეიიისს ვარი სი ყილი 5რ აამაბისიბე ე აზეი ება რატის #64I(C3 ჩ319. 

მსწრაფოიმბეჭდვი სტამბა რიყნაძის» , იი შესახვივი #24. 

   

–
_
.
–
.
.
.
 

ღო
რ,
 

_ თ დ) საბნით“ ფითი 

ჩვენ. ფრსტა მოღბი. 
გორი. ექიმთა. ყრილობის პრეზოდიდმს- "თქვე: –=-- ' 

წი საპასუხო წერილი ძალიან დაგვიანებულია. (2 სხვა . ედა : 

“ 'თანაც რედაქცია არ იზიარებს წერილის უმ” (ვედ მანია. 2იI 

თავრეს დებულებებს, ამიტომ ვერ ვბეჭდავთ. ტოლ 
ს, სამება. მღვდ, ს, ჩიჩუას. სამგლოვიარო : პაძან აარა თავს, 

| განცხადებაში ე8გ. ეშემალიი%ა ოი. 50. ექიმი ქალი 4. 8. 1 

'1 მან. მივიღეთ. (8 დოქტორი · გ 

, „ბადის და ედინბურგის ს მილე 
| განცხადებანი 29355 

თფილისი. 1 ენკენისთვეს, პირველ. საზხედ-, | 

კაციტაძე. კრე ბამ იმსჯელა ჯამაგირების მო” 

"მატების შესახებ. ერთხმად გადასწყ: ვირეს: 133. 

       
   

    

   

      

   

  

    
   

   

  

   
   

  

   

          

   

    

   

          

   

              

   

    

   

    

   

  

   

  

   

  

   

      

     
   

  

   

  

    

  

   
    

      

( მისართი (08. ' შესტვრ- ი. 

    

მდივნათ ს, კოხრეიძე. დღიურ. წესრიგში იყრ 

მომენტზე, 2) მოხსენება საოლქო არაბის კ 
8) მოხსეწება სარევიზიო” არშმიაის ( 5და": სა- ; 

        

   

    

ფათ შტაბის არჩევნები. საარი. (3. 

კურ მომენტზე მოსსენ; ა გააკეთა 
რო ეშლი: "კრების წევრმა ' ისიდორქ რა- 1... 
მიშვილმა,. რომლითაც კრება. 'ძლი, ლიერ "დაკმა ” იღებს 
ყოფილდა.. მომხსენებელს ხშირათ. 'ოვაციებს , საღ. 

   
საოლქო“ შტაბის შასეშით" ყერააბა 

აკეთა შტაბის თავმჯდომარემ ს. ნინამ, 
სარევიზიო · „კომისიის · მოხსენების · თენა 

მოუდგინა კრებას · 22 კანდიდატი, . "რომლები- · ხრა 
შევა ლ დე, 

· შემდეგი. პირები: საოლქო შტაბის ! წევრებათ · 

1):ვ. კორძაია, .2) ს, ნინტა, 8) ელ. „მელაძე, · 

4) გ- დუნდუა, ,5) ევ. გეგი: . 6) ა. სტურუა,“ 
ვ).ს. ნადირაძ),. /8). ა. “ჭანტურია, 9) ს, წC- 3 

ს. სულაბერიძე, ქვ) პ. შუბლაძე, 14) ვ 
(ომდს ე სდა: 35), ო. თოფურიძე... 
1 კანდიდა; ტებათ: 1) აახია იდეაა ქა. 
ფოცბვერია დ და 2), ს. მსხრიკაძე.... ავია ა 

ი უტა რიულ ს    საგას ს 9 (რს. 

' ჭიათურა, შეახავნეს მაზრაში დღე დე. მარ ' 

ტო „ყვირილაში „არსებობდა: სახალხო , გვარ- · L 3. 

(2 სუთა ბუმ 38   
  + დიის. მტაბი.' და მას გარშემო იყრიდა „თავს. 

1 მაზრის ყველა ძალები. საქსის. „გასაფართოვე–. 

ბლათ ზადაწყდა, ! სარაიონო „შტაბის , დაარსება 

  

“და. მან უკვე- სამასი. კაცი. შემოიკრიბა გარშე- | 
„მო. შაბათს, 80” აგვისტოს მან ფრონტზე გა-. 

გზავნა. რაზმი იქ მყოფ, ყვირილელების გამო-.   
(დერღტითი 'ჟარი | 

ეთქვა). 1 
"გვარდიის საგამვსაერებიბი მაფიფესასწავლო ,, : 

„ხასიათი, მიიღო. დეპოდან ამოვიდა. „გვარდიე- ქ 

"ლები სამხედრო ორკესტრით. · · გვარდიამ ქა- ' · %.. 

ლაქში გაიარა , მუსიკით და დროშებით და ,. ვადმყოფობა, მლეგისი 
ასე სიმღერით მივიდა. სადგურზე, სადაც ხალ- იღებს ახალ „რესტგე „პლ 

„ხის ტაშით კიდევ. უფრო აღფრთოვანებულე- ბის „კაბინე ტში; 
სხივებით, წგაა 

"დიას სიტყვით მიმართეს: შტაბის სახელით | C_. 2, 8 

'ხ. გურულძა, მ., დ. საბჭოს სახელით–=გ. ან- ს. 
„თელიძემ და „ქალაქის სახელით ქალაქის თავ- | მოს ნ- 
ძა მოდებაძემ. მათ აღნიშნეს სახალხო გვარ- 
'დიის ღვაწლი ჩვენი თავისუფლების  საქჰეში, 
"აღნიშნეს: ჩვენი მდგომარეობა და იმედი გა- 
“მოსთქვეს, რომ გვარდია · "საერთოდ და. "ჭია- ·. 

'თურის გვარდია კერძოთ, პირნათლათ. შეა- , 

სრულებს დიად ისტორიულ მისიას, რაც თი- ! _ 
' 

თონვე იკისრა. პირველმა ორატორმა გაახსე- 1 

  

ია. ექნმში ა. ს რაასოMV ლ 
ა გვარდიას ისიც, რომ ჭიათურას სასიქადუ- ·' ს სი ყრი ვენერიფლი L!: ეში 

'ლო წარსული აქვს წითელი რაზმების · საქმე- · ჰ ნი, შეშ : «მი, 

საღამ 

    
ში 1905 წლიდანვე და იმედი გამოთქვა, „რომ. ლით 9--11, 1, 
"ახალგაზრდები გმირულათ და პატიოსნათ გა- | ზრრი. მასტუმრო ” 
ნაგრძობენ უფროს ამხანაგებისაგან · შექმნილ : 

  

  

  

 ავადმარფია, შიდება შემვეტილა 7 
_ ტომდე.   

  

საპსრძვულტს სამსედრ სას- “ · 
"წავდებელ!) ასსადქმს: _ 

სასწავლებელში შესასვლე:ღათ თხოვნებ 

მიღება გრძელდება 15 ი დსაეხარძაორ. 

დ9:შპ 

  

თ? საინ შ, 9. ავარი ტბაზე 
პღლობს აგან, ქ ის კილის ც 

უილი სნეულობით ავათეყო ცებ დ 1 

' ნაწ. საათ. საღამოს. 8.6 ჯაათ. ოვ საშა! 
| აშია, ==. 4, "ალ ეჟხა თრ: , ბადი 

ტელეფონი. 1 65, #. 

'მოსწავლეთ: ს ოცისა სრულ. ააარებრნი ვეა. ვაჟთა 8. „კდასიანი | 

_ ე, ს, გი ლან შეშის : მიმნსV
ს. 2 

/ თხოვნები აეს. საანბანო მე-2; 3-გა9. 1, IL III 1 ასე 

ლარიაში ყოველ დღე 10--1 საათ. სააღაე. თაგვი ქურა 86 

მისა გააააიარსასაეეიაიაგიბარა ერ ტიააიააბათიბითთიი აათგანააფანიითთაი 
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