
    

    

   

      

    

  

   

  

   

      

    

ები:, "მირიანი, ნ 
ყები 

> : თ დისწუდ 
რაძე “ V 

! ა; მ ღები. 1 იყო. და 33. 
გ რკოლებათა, · რომელი 

სალო; 
თვლების, ქონობან გან- |. 

კენისთიეს, კვირას სოფ. მიქელგაბრიელ 
"გადახდილ იქნება ნახევარი წლის წირვა და პანაშვიდი “გან! ვენებულის 

ნადია /მანქ. პანდელაპის „აშშს | Iმნადსძის _ 
ზე 

ემანოზის ძე 'ქინ, ლაძე. მაზლები: რანიემ მ 
ნ ფილი არეიეიდ ოუ | 

მწუხარებით აუწყებენ ნათესავთ. და გრწობი 
ველი, მაფაკრს, ხოლი დანარჩენი საყვარელ ბიძის · 

ას ს ქარიან. ხიდისრავში (გურია) ხუთშაბათს 4 აგვისტოს. 

თა, ლარ: 
ი გვწამს,“ 

: "რამდენათ შე" აძლებელი „იქნება. ჩვენს. დღე- 

2 ვანდელ. ფინანსიფრ მდგომარგობაში, მათი მა. 

“ '| მოიკრიბონ უკანასკნელი. ძალ-ღონე და დრო- 

_| ებით კიდე 

   ში, მთავარ ' ანგელოზის“ ეკლესიაში > 

   

   
    

   

                  

   
   

    

   

       
   
   

    

  

     სია აანატეს ხ. სომერიკი.. 7 

    

ატაშა, ვერა, ოფელია, პეპელა და 

ასდაძ!!ს 

ღების მიერ ' სკოლების "მიტოვებას, და 

ტერიალური მდგომარეობა გააუმჯობესონ. 

"ამავე დროს, „თვით "მასწავლებლებმა უნდა. შე- 1. 

· თავის. „გაჭირვებით · : _"დააგვირგვი-. 
ნონ, "ის · „ დიადი წი საქმე, რომელსაც „ამ-ჯ 

გლო დენი ,, შრომა, | და ენერგია , შესწირეს. ისინი L 

! თ შურა. უნდ ხა იყვნენ, . რომ თუ ჩვე. 1 9 

" ქვეყნის ბედი ფცკუღმა, არ, "დატრიალდა, ”. 

; | მადლიერი ჩესპუბლიკა არ დაივიწყებს. იმ. 

'სეულათაც. ა იმიის მას. ' ააა 

      
არბ სე 21) :   

    

      

"არ. „წამოეგო. იმ. 
”საც საუბ ' სახით · უგდებდა მას 

ების ვითომდა. დამცველები. 
1 მასწავლებლებისა 

)ხრივ განვითარე: ! · 
პირდაპირი. | 

გ! 
'არ დაუ გტოვრი. უყურადღებოთ. ს/ი მხურვა: 

ონაწილეობას , იღებდა და იღებს სოფ“ 

ს საქმეების მოგვარებაში და დაკნინებუ- 
ების 'აწევა-ამაღლებაში. 

     

     

  

   

L. 

მე 

| _ დაიწყო თავისუფლათ, 
ცაოვბებ ება. შინაგან და” 

' სადავო“ 'წავმთხე ზის შესახებ, · "განსაკუთრე. 

„მჭეთ" საზღვრების” ახართს, და 'უმთავრე- 

დამოკიდებულებანი საზ რესპუბლიკებს შო-.      

        

   
   

   

სოფლის. მასწავლ ებლისადმი ფაღრეს 

ებას, . მარა თუ მეტი ვერ შესძლო) ეს). 

ვთჰვით, შედეგია ჩვენი ”აფორიაქე- ! , 
„ეპონომიურათ გ "გავერანებული რ ფშოე. 

! "როგორც იგივე. ავტორი · · მეგებაი 

ძველ გამოცდილ · სოფლის. მასწავლებლებს“ 

გადაუწყვეტიათ აამოთტენ “სკოლას და "სხვა- 

გან ეძიონ თავშესაფარი. ,მათ . ადგილს თურ- 

მე ისეთები იჭერენ, რომლებსაც ორკლასიანი 

სკოლები“ ძლივს. გაუთავებიათ. 

"ეს ფაქტი იმდენათ, სამ/უხარო და სავალა- 

' ლოა, რომ, თუ მან ფართე ხასიათი "მიიღო, 

_ · დება, რომ მისი აღდგენისათვის არა. ერთი |. 

"და ორი წ ლი იქნება საჭირო. „მარა, _ განა 

: ჩავარდება. განსაცფგლში?! 

“მთელი ჩვენი სოფლის ცხოვრება, რომლის 

· სათავეში დღეს სოფლის მასწავლებელი დგას, 

"ისეთ მდგომარეობაში მოხვდება, რომ ვინ 

“ იცის რა მახინჯ სახეს მიიღებს. ამიტომ, რო-     
და გულშემატკივარი მასწაგლებლები. განახ- 

” ღებტლ ცხოვრებას გ ნახლებულა (კ ლა” უნ“ 
და "და ასეთი ნკოლების ჩ „ბა ოებზ არ შეიძ. 

'ლება 'ისქო” მაLწავლებლებისათვი", 

; “ბიც თურმე ასე ბლომაღ ივი” ან თავა მას ჟა 

მად ჩვენს სკოლებში. 

  

"დდ 

  

    
  

მადლიე-“ 

ლიკა "თავის წმინდა მოვალეობათ” 3 

“ ჩვენი სკოლების ბედი ისე უკუღმა დატრიალ-. 

) მარტო. სკოლა და სწავლა. -განათლების. საქმე 

“გორც. მთავრობამ, ისე ერობებმა“  ყოველიეე, L 

ღონე უნდა იხმარონ, რომ ამ ტენდენციას | · 

'' მასწავლებელთა წ“ეებში გასავალი არ ექნეს, !_ ” სწორედ დღეს ბრის სკოლებში გამოცდილი | · 

თორშლე: : 

ო ჩვენმა. მთავრობამ“ ენიაააის ჩწეირიბ 

შწვერა ძველი,“ ელა 9) 

''შემჭნილი ანორმალური ურთიერთ დამო- 

"კიდებულობანი ზეგავ "ლენას ახდენენ შინა-2. 

გან პოლიტიკაზე; ქმნიან მერყევ მდგომა-?' 

რეობას ეროვნულ უმცირესობისთვისი. 
შემდეგ გაზეთი. სწერს იმ მიზეზებზე, რო“ 

მლებიც ხელს უშლიან ”შეთანხშების ჩამოგდე-!: 

ბას” ადერბეიჯანის და სოზხეთის შორის, და, 

რასაკვირველია, "უმთავრესად, ადერბეიჯანის 
აგრესიულ“ პოლიტიკას” სდებს ბრალს. 

ბზე მიც ·შეეხება. „საქართველოს და სომ. 

'ხეთს შორის არსებულ საზღვრის საკითხე; 

“ბის საქმეს, უნდა ითქვას, სულ სხვა+.. 

მიუხედავათ იმისა,რომ რამდენიმე ·თვეე-, 

იმისა, რომ რამდენჯერმე ცდაც იყო, 

"შეთანხმება; მოეხდინათ, „მაგრამ ,სულ /შე- 

” დეგოთ გაიარა, მიუხედავათ. იმისა, ჩომ) 

“ “ქართული აგრესიული · და. შოვინისტჯრმა| 

შეთანხმების მოხდენა საზღვრების შსახებ.: 

ტრანზიტის "საკითხზე შეთანხმებაც ოხდა,: 

' მაჯრამ სომხეთი “ფაქტიურათ გაროცუ 

. ლია. ქართული მთავრობიოს/მზრივ, დ ქარ, 

ხყთის“ “ნაჭირო +" დახმარებისაგა!. 

| მარეობის დამტჯიცების საკითხში» 

ცა ჩრდილოეთით საქართველოსო: 

  
  ჯი 

  

სად. ეს. '' არის. "მიზე ი. რომ საურთიერთო? 

1. კები” შტიგნებენ მომენტის” სერიოზულობას. 

.. და ბა,სალოდნელი საშინელებას, თავიანთში 

” იმდენ ყოჩაღობას იპოვნიან, რომ “სამუდა- 
იხ 

ი 

| ზღვრის საკითხი იოლათ გადაიჭრება ამ რეს- 
პუბლიკებ შორის» ჩვენმა. მთავრობამ? ჩვენი    

   

    
   
   

  

   
   
    

     
   

    
   

  

   

   

    

ა. 2 თანსჰების, . ბატონო დაშნაკელებო? ჩვენც 

დიად ღვაწლს, რომელიც მიუძღვის სოფლის ჯ 

მასწავლებელს "ჩვენი ი... შეე და ღირ- :. სა. მუდამ. აქეთკე კენ_ ვოგიწოდები”: ჩვენი მთავ- 

91 ს რობაც ) ა "პოზიციაზე დგას. 

», „კარგია, თუმცა შიგ აქა იქ. შხამის” 'წვეთებ: 2ც 
„სასC – ურივია (ქართული. პრისის. იმპერიალიზმზეა), 

საკითხს · „ამიერ, „კავკასიის . „რესპუბლი-1 . 

„შორის და, სხვათა, შორის, "სწერს. შემ- 3 პხრიგემიდაპირაკებიბე ს დეთასშები 

“ სთუკვ შესრულდა სრული წელიწადი, ! 
“ რაL ' ამიერ-კავკასიის · ''სამმა 'რესპუბრიკამ! სფ. 

დ. დამო: უკიდებლათ · რაჩ მოლაპარაკების ნაყოფიერებისთვის. საჭი- 

არეშე პოლიტიკის? როა: ერთხელ მაინც „გამოჩენა წრფელი , გუ- 
წარმოება ა, მაგრამ აქამდე ვერ. მორიგდნენ. "ლის და მტკიცე. ნებისყოფისა 

I ჩვენს წინაშე. მოწესრიგდება ურთიერთობა 
1 ეკონომიურ და პოლიტიკურ ,სფეროში, საერ- 

"რის არეულია სადავო საკითხების გამო,“ 1 თ-მირისო ასპარეზზედაც 

და
ათ
აა
ბა
ტი
 ფ
ენ
ათ
ა 

ბის წინ იარაღიც აჟღარუნდა, _- 1 

    

ევო გ. რათაოაა, ატლას (რ 
ს “რა იის 

+» 

გაზეღი ჯაჭ: 1 «ვით  7ს 790- საარ! 
>% პომერი ყველგან 1 მანეთი. , სარკბ ჯ რ) C#/ C/ 

“ნ სი როგორც. პირგელ ჩვეოდი 46სც 1I 

უიი · + პეტირის სტრიქონი--?. თი « 

უგ – განცხადება 4ი მაწითი, =1 თ) 9 გტღეეთ ' იგ 2 4 

ი წ” არ დაიბეჭდება. რედაქციისა. და. კანტრრის 
«42 სორესი“! თ'ლილისი, გოლოვიზიას პროსპ, M#. 24. წ 

(4 > მხრით, როცა სომხეთხ ი რისნეფიდან ემი 

ქრებიან სავსებით” გაანადჯურონ, "ურთიერ 

თი ”შეთანხმე?ა ორ” რესპუბლიკებს “შო- 
| რის, ადვილად მოაშორეზს” მოსალოდნელ 

სიმწარის ფიალას.“ ჯეი 

„ჩეენ გვგონია, რომ ორივე“ რესპუბლი- 

· მოდ გადას 'ჭრიან. ხიზღვრენისი ხადა აჭო, სა- 

კითხებს“: ; 

„ნორ-აშხატავორი% ს ნევააყმებს2 (იმი სა+ 

"დემოკრატიის აშკარა სურვილის თანახმათ 
"არა ერთხელ მოუწოდა. სომხეთის მთავოობას 

(ება დაეწყოთ. ამ. „საგანზე. ჩვენ. 
იომ. ევროპ „ს განათლებული სახელ” 

მწიფოებიც! შესძლებენ ამ“ საკითხში 'გარკყე. 

ვას. პი ლკოკნიკ ჰასკელის დაკვირვებული მო. 
' ქმედება და,სურვილი თავდებია იმის, რომ 

მისი საშვალებით საზავო, კონფერენცია შექ- 
მნის აქ ისეთ პირობებს, რომელიც მშვიდო- 

ბიანობის 'განმტკიცებას შეუწყობს, ხელს. მა 
გრამ ეს იქნებ» სხვის ხელით გაკეთებული „და 
მაშა” ადამე ჩვენი უვარგისობის. დამამტკიცე: 
ბელი. ჩვენ ამიტომ გვინდა ეს შინაური დავა 

ვით მოვაწესრიგოთ საკ.თარი ძალებით 

და ჩვენ. ' ვამბობთ: თქვენ · მომხრე ხართ შე- 

მზათ ვართ მოლაპარაკებისთვის, ჩვენი. პრე. 

სიტყვა, რომლი 

„ნორ-აშხატავორი“' გვიმასპინძლდება ს თაც 

მაგრამ. ჩვენ , მაინც გვირჩევნია. საქმე. , 
ვიმეორებთ, „ველით მხოლოდ. სომხეთის 

საქარ- 
თველოს, „მთავრობა ერთი, წუთითაც · არ და- 

ამოლაპარაკების დასაწყებათ., მა : კმოლ. ეზიზ ,დამაVკე: გ. 

საკითხის . სა- 

ბოლოოდ გადასაჭრელად, მაშინ. | ნვიტრალფრ 
ზონის, და არც სხვა საკითხი არ წარმოსდგება 

მეტი აშტლე იბა 

ქნება. უსა ინტერესები: ის - დაცვის.. 

მ თ,ვართ. 
-__...,ც 

მუსლიმან ქარ ველია. წარ- 
' მI1მადგენლების  ძრჩლუოგა 

ყეიშიფს!16-– წ2. 
“აინა “ 

4 ჯ 

“ “ . 

ერთხმათ იქნენ არჩეფლნი: თავმჯდომარეთ 
მემედ ბეჯ აბაშიძე, თავმჯდომარის ამხანაგათ: 

ხაფიზ ისკენდერ ეფენდი ცივაძე, სულეიმან 

ბეი ბეჟანიძე, ზია ბეი' აბაში ძე, იზეტ ეფან- 

დი ხალვაში, ისმ.ილ აღა ჯოშხუნ ზადე, მუს- 
ტაფა-აღა ჯიმქრ'ოღლი “და ხ.ფიზ ბეი. Lურ- 

შიხძშე: და“ მდივნებათ:' თაჰსინ ბეი. ხიმშია- 

შცილი„» ჯამალ ეფენდი ქიქავა და #სღ.ლეიმან 

ეფენდი ვარშანიძი. პრეზიდიუმის წევრები „თა- 

ვი.წთ ადგილებს იჭერენ. 

მემედ. ბეგ აბაშიძე მადლობას უცხადებს 
კრებას აშ დიდმნიშვნელოვანი ყრილობის თაკ- 

მჯდომბარეთ ' არჩევისთვის და ნდობისათვის 

და მიმართავს შემდეგი. სიტყვით: 

„ხუთი წლის ომმა და რევოლიუციამ მთე- 

ლი ცხოვრება დაანგრია და დაამტგი/ა, რომ 
კაცობრიობა ძველ ცხოვრებას და წეს-წყობი. 

ლებას ვერ დაუბრუნდება. ყველა ხალხი ამო 
ძრავდა, ყველა” ეძებს თავისუფლებას თავისი 

ერის და ქვეყნის კეთილდღეობისათვის.. ჩვენ 

უნდა. დაუკვირდეთ მას, "მოვიგონოთ. ჩვენი 
წარსული ტ.ნჯული ცხოვრება, გავითვალის- 

წინოთ ყოველივე და ნუ დავშურავთ ნფრას- 

ფერ ღონისძიებას ჩვენი საქმის მოწყობისათ. 

ვის და ჩვენი ქვეყნის ბედნიერებისათვის. ნუ 

ვიგჭიანებთ, რადგან დაჯვეინება საქმეს წ.ახ- 
დენს. ჩვენი სამშობლო ომის შემდეგ: კუნძულს 
წარმოადგენს რომელსაც ყველა ეპოტინება 

და მის ჩაყლაპვას ლამობს, ასეთ გაჭივრებულ 
„დროში არავის ვხედავთ ჩვენს. მშველელს გარ- 

და, საქართველოსი, რომელიც, როგორც ყო- 

ველთვის, - უან,აროთ და თავგანწირულად 

"ცდილობს ჩვენი, დაღუპვისაგან გადარჩენას. 
"ჩვენ უნდა დავაფასოდ ეს და დავემყაროთ 

მის ძალას და გამოცდილებას, რადგან ქარ- 
თვეღმა, ხალხმა. უკვე დაანახა ქვეყანას, რომ 
ის ღირსია ხისგან ზაბოებული დამოფკიდებ- 
ლობისა · 

უწურავინ ფიქრობს, რომ სა” წჰუნოება „და 

ეროვნება ერთი და. იგივეა ჩვეე. მტკიცე 

მუსლიმანები ვართ, , მაგრამ მასთან ერთად 

ჩვენ ქართველები ვართ, საქართველოს ღვი- 

ძლი შვილები. “ჩვენ უნდა „შევიგნოთ, რომ 
გარდა საქართველოსი ჩვენი ხ-ნა'არ“ არის. 

მოიგონეთ, რომ როცა ჩვენ ვძრწოდით ფე- 
ცხლისა' და მახვილის”ქვეშ, ჩვენი .. მშველელი 
იყო მხოლოდ ჩვენი ძმები-–-ქ.რთველი ქრის- 

ტიანები. დაუკვირდით ყველაფერს კარგათ 

1 და თქვენი გადაწყვეტილება "მომავალი: ჩვენი 
„„ ჩვენ | ცხოვრების შესახებ ისე გამოტტანეთ. გახსოვ- 

დეთ, რო" "თქვენა ხართ პასუხისმგე“ელი ის- 

ტორიისა და შთამომავლობის წინაშე. მოი- 

| გონეთ, თუ რას წარზოვადგენთ ჩვენ · ახლა. 

ჩვენ სახლში, ჩვენ ქვეყანაში, · როცა ჩვენ   
გაზეთ „სამუსლიმანო საქართველო“-ში მო- 

დეგი ანგარიში: 

1 31 ა ისტოს 1919 (წ. ბათომში ქალაქის 

სხვ. ის დარბაზში მოხდა პირვე ლი ყრილობა · 
მკსლიმან.. · ქართველ თა წარმრმადგენლეზისა, 1 

რომელსაც დაე წრო 96 დელეგატი."   
პრესამ ახლა კიდევ ჭყავილი დაიწყო სომ- 1 

"ხეთის წინააღმდეგ და 'მოითხოვს დეყო | 1 

'ნებლივ. ნეიტრალურ ზონის დაკავება: მი-1 

უზედავათ.. გარეშე მოუხერხებელ პთობე-. 3: 

ბის», ჩვენ გვგოზია, რომ ორი რესპებლი- 

"კის მთავრობათა» შორის შესაძლეელია # ვისუფლებელი , კომიტეტის სახელით, კონ- , 

-ფერენციის,, კრება, გახსნილათ გამოაცხადა : 

საკმაოა მოვიგონოთ, რომ, ამ საზღრების, 

გამო დავის წყალობით « აქამდე,“ თნდაც.! ჭ. 

“ თული რესპუბლიკა მოკლებულია! "სომ 

მი-” გამოსთქვამს, რომ ახლო მომავალში გ ნეტ: 
სი.” (საქართკელოს) საურთიერთო მდგო:დ კი ცდება ის, 

> რებოდა. 

  

       
    

    
    

   

  

| თველოს კონსული ნ. სონიშვილი: 8) ადე”- 

ბეიჯანის კონსული ეფენდიევი, 4) სპარსეთის · 

"კონ! ული, 5) სომხეთის კონსული გ. ედიგა- 
'როცი და ნ) ბათომელ ქართველთა 'ეროე. 

საბჭოს თავმჯდომარის ამხ. ნ. ჯაყელი. 

/ კრება გახსნა მემედ. ბეგ აბაშიძემ, .მიესალ- 
"მა მას სამუსლიმანო საქართველოს განმანთა 

'და განაცხადა, რომ. დღევანდელი. ყრილო- 

ბა. მოწვეულია . სამუსლიმანო საქართველოს 

'ლმაც დღემდის დიდიტანჯვა 
"მაგრამ მან“მაინც თავის „მიზანს 

"რასაც მოწმობს დღევანდელი კრება და იმედს ' 

გად! პიტა ნა, 

რასაც ეს კომიტეტი ემსახუ- 

"შემდეგ ორატორმა მოგელი. "კრებას აერ- 

ოღლი შაი) დზდი' ბაურაზეთ დ ყორაგ წამ. მას» =აგვვიბ და შესდგომოდა საქმყს.“ მანო სამართვილო., 

სიაო) 

ს მონაწილეობას ვერ ვიღებთ და 
თავსებულია ამ ისტორიულ ყრილობის შემ “I და იღბალს უცხოელნი : 

დაესწრენ აგრეთვე 1) სა ს ქერთვების“ დამ. 1 

ფუძნებელი. კრების წევრები: პ. საყვარელიძე, ” 
'ს. ფირცხალავა და პ. სურგულაძე. 9) საჭარ- ' 

'განმათავისუფლებელი კომიტეტისაგან, რომე- · 

მი» ომია 7 

ჩვენი ქვეყნის მართვა“ გამგეობაში ვერავითარ 

ჩვენს. ბედს 

განაგებენ... · მაგრამ 
? დღეს ჩვენმა ხალხმა უკვე გამოიღვიძა ხან- 

'· გრძლივი ძილისაგან და გადასწყვიტა. შეერ.· 

: თებული ძალებით თითონ : შეიქმნეს თავისი 

| ბედის პატრონი, რასაც მოწმობს ღდღევანდე 
1. ლი კრება: 

შემდეგ თავმჯდომარე ნებას ითხოვს, კრე 

· ბის სახელით მიესალმოს · საქართველოს დამ- 

ფუძნებელი კრების წევრებს პ. საყვარელიძეს, 

ს. ფირცხალავას და პ.. სურგულაძეს. „საქარ - 

,· თველოს რესპუბლიკის მთავრობის წარმომად- 

გეზელს ნ. აღნიაშვილს, ადერბეიჯანის, სპარ- 

სეთის და სომხეთის მთავრობის წარმომად 

” გენლებს და ბათუმელ ქართველთა ეროვნულ 
საბჭო, წარმომადგენელს, რასაც. მხურვალე 

ტაშის ცემით” მიეგება კრება. 

'შემდეგი, დეპეშები გაეგხავნა საქართველოს 

დამფუძნებელი კრების და მთავ ობის თავ- 
, მჯდომარეებს. 

საქართველოს დამფუძნებელი კრების 

თავმაგდომარეს. , 

„სამუსლიმანო საქართველოს წარმომადგე- 

ნელთა ყრილობა მხურვალე სალამს „ძღვნის 

დედ». სამშობლო საქართველოს უზენაეს ნების 

გამომსახველ დამფუძეებელ „კრებას და „მისი 

სახით მთელ ქ:რთველ ერს. ყრილობა გამო 

სთქვა:ს თავის დრმა რწმენას, რომ სანუსლი· 
უჯ;უღმართ პირო 'ბების 

9“



  

აძყს 
ბალშევიკების ცნობით მტერმა აიღო კიე- 

სამხრეთის პხრით 

ცარიცინის მიმართუ- ო 

დუ- 

ვის 

ბრძოლა გრძელდება. 

ლებით საბჭოთა «გარმა წინ წაიწია და 

ბოვყკა დაიკავა. 

ბალშევიკების ცნობით ჩერნოგორიაში რე- 

ვოლიცია დაიწყო, 

საწინააღმდეგო გამოსვლები ხდება. 

იტალიის პრესის ცნობით ჩერნოგორელე- 

ბსა და სერბიელებს ფორის ბრძოლაა. 

განაპირა უბნები, 

ირლანდიაში ინგლისის 

გამო| დღეს მოწყვეტილი თავის დედა სამშო- 

ბლოს, მალე შეუართდება. მას ფართო ავტო- 

ნომიურ საფუძველზე. ერთობა ჩვენ განუყრელ. თ 

ძმებთან, ქართველ ქრისტიანებთან,< მათთან 

ჭირისა და ლხინის გაყოფა, მათთან. სიცო- 

ცხლე, მათთან სიკვდილი-–-აი ყრილობის 

ერთსულოვანი გადაწყვეტილება. გაუმარჯოს 

ამ ერთობას! გაუმარჯოს საქართველოს დამ- 

ფუძნებელ კრებას! გაუმა რჯოს. სამას იმანო 

საქართველოს ფართე ავტონომიას. დედა სამ- 

შობლოს საქართვეთოს ფარგლებში. / 

ყრილობის თავჰ. მამედ-ბეგ აბაშიძე. 

საქართვ ელოს დემოკრატიულ რესპუბლიკის 

მთავრობის თავმეგდომარეს. 

სამუსლიმანო საქართველოს წარმომადგე- 

წელთა ყრილობა მოგესალმება თქვენ, ჩვენი 

საყვარელ დედა სამშობლოს მთავრობის თავ-. 

მჯდომარეს. ყრილობას · სწამს, რომ მალი 

ეღი _– ტანჯულ სამუსლიმანო საქართვი” 

ს, დღეს დედის ძუძუსაგან მოწყვეტილს, 

ა აავნ სამშობლოსთან გაერთიანება ფართო. 

ავტონომიურ საფუძველზე.' ჩვენ სარწმფნოე- 

ბით მუსლიმანებს და ეროვნები სთ ქართველებს, 

ვერავითარი შავი ძალა ვერ ” გამოგვთიშავს 

ჩვენ ძმებ ქართველ ქრისტიანებისLაგან. ეროვ- 

ნოლი მთლიანობა ქვაკუთხედია ჩვენი გახვი- 

თარების, ჩვენი ძლიერებისა. ყრილობა ფიცს 

სდებს, რომ ის თავგამოდებით იბრძოლებს 

ამ იდეის განხორციელებისათვის და მას სწამს, 

რომ მთელი ქართველი ერი მასთანაა. 

ყრილობის თავმჯდომარე მემედ ბეგ აბა- 

შიძე. : 

გაზეთი „სამუსლიმანო საქართველო", (ა- 

თაურით--,81  ასგვიხტო“ “შეზდებ. წერილს · 

ოძღვნის ამ ისტორიულ ყრილობას: 

81 აბვისტო ისტორიული დღეა როგორიც 

სამჟს რიმანის საქართველოს, ისე მთელ საქრ- 

თველოსათვის ამ დღეს ითქვა ის, რაც შეა- 

არარად ათრია აბელია დაარ აგრე გრიიი თიბირირმ ათაათლახვვითლირა ჟული 

· ერMგაწა ს0წცრჩ 
(დასასრული) 

საგნის ნათელ საყოფად საჭიროა ფინანსე- 

ბის და თვით "დაბეგვრის საკითხის  გ:რკ-.. 

ვივჭაც. 
ადგილობრივ თვითმმართგელობათა საფი- 

წანსო“ ოპერაციების კნტროლია არის ნაწი- 

ლად ადმინისტრიტიული, ნაწილად საკანონ- 

მტქ ბლო, "საკანონმდებლო წესით · ინგლისში 

იფარგლება ას საგნები, რომლებზედაც უნდა 

დაიხარჯოს ადგილობრივი საშუალებანი. ასე 

თფისე ის ხშირად «დებს საზღვარს, 

გორც თვით. დაბეგვრის ზრდას, ისე დავალია- 

ნებას. ცენტრალური ადმინისრრატიული «რ- 

რო“ 

განოების დანიშნფლება იმაში მდგომარეობს, : 

რომ თვალ ყური ადევნოს, რათV ადგილობ- , 

რივი ფულები არ იბარჯებოდეს , ისეთ რამე! 

ებზე, კანონს რომ ეწინააღმდეგება. –- უკანო. : 

ნო ხარჯების გამომჟღავნება ეკისრება მოან.; 

სარიშე მოხზელეთ, რომელთაც ეძლევათ უფ-: 

ლება არ დაამტკიცონ ასეთი ხარჯები, და სა- 

ჭიროების მიხედვით კიდევაც შეუძლიათ იხე- 

თი: ხარჯები გადაახდევინონ იმ დაწესებალი- 

ბების წევრებს, რომლებმაც გასწიეს ეს უკა“ ; 

ნონო ხარჯები. როგორც „ინგლისის გამო(- 

დილება9მ დაამტკიცა, ამ წესსაც აქვს. თავისი 

ნაკლი. ჯერ ერთი, მოხელეს ხშირად ეპარე- 

ბა ფჯ;ანონო გასავლების სტატიები--მეორე, : 

ანგარიშების განხილვა, კი არ ამჟღავნებს ბო- 

როტმოქმედებას წინდაწინ, რომ არ მოხდეს 

ის.–– გაცილებით უკეთესი იქნებოდა ანგარი- 

შების მემოწმება რომ მომხდარიყო არა მარ- 
ტო უკანონო ხარჯების მოსანახავად, არა- 

მედ-– დაწესებულების მთელი დინანსიური 

მდგომარეობის გამოსარკვევათ. 
ქალაქის თვით!მართეელობათა ანგარიშები 

ინგლისში თავი უფალი არიან კანტ. 

როლისაგან; ამას იხილავს ხალ ხისაგან არჩეუ 

ას. ეთი 

ლი სამი პირი (ერთს ირჩევს ქალაქის თავი, : 

ორს მცხოვრებნი), ამ კომისიის უფლება ძლი- 

ერ ვიწოთა, მას აქვს უფლება მხოლოდ მით 

თითოს უკანონო ხარჯზე და მეტი „არაფერი. 

საფრანგეთში და პრუსიაში ბიუჯერი ად ლ 

აააააიწ ბარიერები 

  

-_ 

დგენს ყოველი ამი ქართჭელის სათა- 
ჟვანებელ საქმეს, მი" წმიდათა-წმიდას. ითქვა 
სიტყვა, ითქვა გულის ნადები სამუსლიმანო 
ხა 'ქართველ ოისა. დღა ითქვა არა ერთი და 

5ი პირისაგან, არა ერთი ორი საზოგადოე- 
ბისაგან, არა მხოლოდ ნამტფსლიმანო საქარ- 
თველოს რომელიმე ერთ და ონ კუთსისაგან, 

არამედ ხალხის წარმომადგენელ ყრილობისა- 

ის, რაც თქვა და რომელიც გამომსახველი 

იყო მთელი სამუსლიმანო საქართველოს ნება 

სურვილისა, მტკიცე ერთხელოვან . გადაწყვე-. 
ტილებისა, _ 

ეს გადაწყვეტილებაა: 
„ამიერიდან და სამარადისოთ ბათუმი და 

ბათუზის ოლქი შეფერთდეს თავის ბუნებრივ 

სამშობლოს საქართველოს რესპუბლიკის ფარ- 

თე ავტონომიის ნიადაგზე", ! 

ჯდა სთქვა ეს  იღრიდიულმა ერთეულ ა. 
სთქვა და ამით მოუღო ბოლო ჩვენი სამშობ. 
ლოს მტრების ცრუ მტკიცებას, «რომ ვით.მ. 

სამუსლიმანო საქართველო არ იზიარებდეს. 

ჩვენი კომიტეტის. ' მისწრაფებას. სთქვა ' და 

მით მტკიცე საფუძველი. ჯასკვნა  საქართვე- 
ლოს მთლიანობისა, Lამუხლიმანო საქართვე. 

ლოს აღორძინებისა, გაძლიერებისა და გაბედ- 
ნიერებისა. 

131 აგვისტო ბრწყინვალე დღეა სამტსუსმა- : 
ნო საქართველოის». ის საუკეთესო დ» სათა 

ყვანებელი დღეა ყველა ქართველისათვის. ის 
არის უბრწყინვალესი ფურცელი საქართველოს 

ისტორიისა. ის იქნება სადღესასწ ულო დღე, 

როგორც სადღესასწაულო დღეა მთელი“ სა- 

ქართველოსათვის დღე მისი დამოფკიდებლო- 
ბის გამოცხადებისა, დღე 26 მაისისა. 

„ვულოცავთ ამ დღეს ჩვენ სავვოელ ა სამ- 

შობლოს. 

„გაუმარჯოს მთლიან ს სსმეხთ:ნაბს! ა 
' „გაუმარჯოს სამუსლიმანო საქართველოს 

ფართე ავტონომიას დედასამშობლო აო. 
თველოს. ფარგლებში“. 

ართი აა უარშიაი 

უპანასპნელი მნMგეგი 
ქართველების მობილიზაცია ადერბეიჯანში, 

„ბაქოში გამოცხადდა ქართვილების მობი- 

' ლიზაცია, იწვევენ 1896, 1897 და 1898 წლებ- ; 

„ში დაბადებულთ, რომლებიც ვალდებულნი. 
' არიან 8 სექტემბრამდე აგაწოცბადდენ, რეე 
' თველოს საელეო! ბინა 

_ ადენბეავანი ბი რ ცნრბას“ (ენავ 

სებული: „კერძო, მაგრამ ნაშდვილ. 'წყაროე- 

ბიდან შევიტყეთ, რომ ბათუმს ინგლისელები 

დასცლიან სექტემბრის პირველ ნახევრამდე. 

ბათუმის იობი და აღმოსავლეთის საზღვ- 
„აღა“ აისი უბრირბე კრ, ოლადობ ირააეთაბ ბატი ას I” 

სამაკატები 

ჯა მალო# ნაბი 

”გენენ ყოველი წლის თავში და ოდგინენ . მას 

' განსახხილველ.დ და დასამტკიცებლად პრე: 

' ფექტს . აზ შინაგან საქმეთა მინისტრს. დი 

"სატახტო ქალაქებში ბიუჯეტს ამტკიცებს 

“ნისტრი. ამ პირთ შეოძლიათ წინდაწინ გამო :    
   
   

    

    

    

  

   

რიცხონ ყველა არა სასურველი ხარჯები 

ამიტომ ამ ქვეყნებში ანგარიშების განხილვა 

იმდენი მნიშვნელობა არა აქვს. 

რუსეთის ერობაც წინდაწინ შედგენილ ბი4 

ჯეტს უდგენდა დასამტკიცებლად საგუბერნი 

საერობო საკრებულოს, რომელიც, თუ ცვლი 

ლების მოხდენას მოისურვებდა თავისის შეს 

წორებით, ისევ უკან 'გბრუნებდა ერობას 

რომელიც ამ ცვლილებასთან შეთანხმებ 

ასწორებდა თავის ბიოჯეტს. : 

თვით დაბეგვრის უფლება კიდევ უფრ 
; შეზრიდულია ინგლისის განონმდებლებით 

' საზოგადი საჭეროებისათვის გადასახადი 

დაწესება სამ” ევლო საბჭოს არ შეუძლია სამ 

+ პენსის ზევით. გირვანქიდან, თუ ნება არ ღარ- 

თო სამრევლო კრებამ. და ამ კრებასაც. არ 

1 აქვს, უფლება ექვს პენსზე. ზევით და ბეგვრისა, , 

ასევე შევიწროებულია სესხის აღების საქშე. 

; მზრუნეელთა ბიტრთს არ შეუძლია "აიღოს 

სესხი იმ ჩომაზე ზეტი, რომელიც. შეადგენს !. 

დასაბეგრავი შემოსავლის მეოთხედ "ნაწილს, 

საგრაფო საბჭრს სესხი; „აერთო საჭიროებით) 

გამოწვეული, არ უნდა აღემატებოდეს იმ შე- 

მოსავლის ერთ მეათედს,რომელიც უნდა დაიზე: 

ნონმდებლო წესით). პრუსიაში ქალაქის საბ- 

სათვის მხოლოდ ორი პროცენტი შემოსავ. 
ლის კვალ! ობაზე გა სწერილ საერთო სახელმწი- 

=. ' გადასახადისა. საფრანგეთში სესხს ზღვარს 

დებენ ბიუჯეტის ჯანხილეის დროს.” 
ქვეყნებზე უფრო მეტი შევიწროება ' გადასა- 

საქმეში ხდება აშერიკის შეერთებულ შტა: 

ებში, 
18389 წ. ქალ. ვაშინგტრონზი გამოიცა. შემ- 

დეგი კანონი: . არც საგრაფო“, არც ქალაქს, 

არც სასკოლო ოლქს, არც სხვა მუნიციპი- 

      

“და ნიადაგს მოკლებულიო. ამასთანავე , განუ- 

' რიკამ ხალხთა ლიგისგან მიიღო. · 

: ყველგან ბრძოლა. წდება სერბიელებთან: ჩერ. 

' ნაგორიელებმა გადასჭრეს ვარბაზარ- -ანტივა.. 

გროს (ამ ნორმის გადიდება შეიძლება საკა- 

ჭოს შეუძლია დააწესოს საერთო საჭიროები- 1. 

ყველა # 

ხადების დაწესე?ბ (2 და თვით დაბეგვრის 1. 

ურ კორპორაციას არავითარი მიზნით არ 

   

   

            

   
     

   

   

    

    

   

        

   
   

   

      

   

  

    

            

   

            

   

   
   

   
    

   

  

   

    

   

    

   

  

   

    

   

  

   

  

   

  

   

    

   

  

   

   

  

    

   
    

     
   

   
   

    

  

რებთან. სდგას : ქარ: ჯა! 
ცი, რომელთაც. განზრახვა აქვთ ლო არენით აბის 'ცარიცინი 

ბათომი ინგლისელების. შახვლისათანავებ რი “ვერსის მანძილზე მდ.. 8-ს 

( სს სამხრეთ საზღ "პირზე ჩვენმა · სვი „დ 
ოსმალთა. "ჯარები · ს. ანან,. რომელთაც. 1 ' აქვთ ლ 82 

აგრეთვე. "განზრახვა · ათუმის დაპყრობისა“, ჭ 

ადერბეიჯანის მთავრობა და. ზენ. ბარათოვი. დ! ე 

    

'' ადერბეიჯანის მთავრობამ განუცხადა გ 3. ა 
გან, რომელსაც მინდობილი ჰქონდა ეთქვა ' ადერ? საა აოუუსა უცხადა გენ 'შეტ' ბარათოვს, რომ ვიდრე მოხალისენი "თავიანი 

ჯარებს არ გა: იყვანენ დაღესტანი ს ყო 
ლივე ლაპარაკი შეთანხმებაზე · შეუ პლებელია “' 

  

ლი. ვეს განვაგრმობთ. | პიტრი 

ცხადა, რომ. საქართვეოსთან შეუთანხმებ. . ლოვსკის მიმართულებით დ, 1. 

ლად, სალოს მოჩხალისეებთან ივი. 
თარი კავშირის დაჭერა. ა არ შეგვიძლიაო, 

პოლკ. პასკელი · დ გენ. ბარათოვი. : სვას ი ხებე „სსდომაზე. ტროცკ: 

ბაქოში ალექსანდრე ნევილის "საკრებულო "ტების მდგომარეობის შესახებ · 'მრსხენება 
ში გენ, ბარათოვის მიერ წარმოთქმულ სი- აკეთა. პეტერბ, საბჭო. ერთხმად იღებს ! 

ტყვების გამო პარიზის კონფერენციის უმაღ“! რეზოლიუციას: „მოვისმინეთ რა ტრო; 
ლემა კომისარმა პოლკ. ჰასკელმა გაუგზავნა 9>ხსენება ფრონტების. მდგომარეობის 3 
კლემანსოსა და საზავო კონფერენციას დეპე- ხებ, პეტერბურგის საბჭო · ძმურად · 
ში, საცა აღნიშნავს მოხალისეთა ჯარის წარ. ბა მუშათა და. გლეხთა : პნმათ 

მომადგენლების ს არა „კორექტიულ. სყოდა. ქცი: , | მთელი. ასა 

ვას. კავგასიბზი- _– ფრ ქის 2 აც ითელ“ ჯარ 
“ნებს თავის წინადადებას, რომელიც ! 

· კომისართა. საბჭომ ნდიის · ეხლა 

დ. ჯ ს უ ე ბ ი. ა არეა (+ თხის თი : 

(სა: ქარიასე ალოს დეპემათ= ხა აგენტო) · 

წამ სექტემბერი. 

'  ბურგის საბჭო აცხადებს, რომ თა, უფრ: 

“ იტალიური პრესის ცნობები. · 
_ ვიდრე; საბის ჩვინ, მჭათ. ვართ 

ს ააევ. ს 'მოვიდა ამერიკის ს მხერი. 
მისია, რომელიც სომხეთში მიემგზავრება. 
იქაურ ცხოვრების პირობები" გასაცნობად, 
იმ პასუხისმგებლობის გამო, რომელსაც ამე-1. 
რიკა იკისრებს, თუ ის დათანხმდა სომხეთის. 

მანდატის მიღებაზე.“ რის წინადადებაც. აში! 

  

   

    

  

აა 
შეუერთდებით 'ესტლანდიი დ: 
'შებს და არ შევჩერდე 
ესტონიის ბურჟუაზია 

' პობთ. ჩელიაბინსკი. გვ. 

სიტყვით, ომს კიდან · კოლჩაკის 88. 

ლა სამოქალაქო ს ოწმიეთ ' 
"გადავიდა. ომსკი და ტომსკ 
"ლებით. არ არის საკმარისი მედი, 

  

“რეიტერის საჯგენტოს ცნობით, ჩერნი 
"რიაში მდგომარეობა: უკიდურესად. გამწვავდა, 

რის რკინის გზა; 'ამ ნაირად ოშიში საშვი ლონდონი, აგვ. 28. "მთელ. წ. 

დიდი საფრთხე. მოელის.“ ი, რესიივვინ ი. მოძრაობა. "მოე: 
_ _ სალშიჭიკიბის ცწობიბი....  ) ტაღს მოჰკიდეს ყველგან ხელი. სერ 

მოსკოვი. სექტემ. 2. მამზადრი ”, ციბა. ამაოდ. ცდილობენ, ხალხის 'აჯანყე ი 

ჩრდილოეთის ფრონტი. "ჩვენმა ჯარმა სადგ. ბას. ჩერნოგორიე ლებმა ვირბახორს, 
„ეზეცი დასტოვა.. „დასავლეთი ფრონტი. გდო- “ფთ. 8. რკინის. გზა და 

იისკენ :ნ მტცრი მდ. ბე: 
1 რეზინას. მარცხენა ნაპირზი გადმოვიდა. სა-. · 
მხრეთ-დასავლეთის ფრონტი. მოწინააღმდე- 1. 

გემ აიღო "კიევის განაპირა უბნები. სამხრეთის“ 

მხრით. ბრძოლა გრძელდება. სამხრეთის. 
ფრონტი. ჩვენმა. „ჯარმა _ პოვორინო-ლისკის 

რობით 

  

გაბ გხარაარავბდ იიი: 

  

დო“ აიილით _– ადსასესაიოთნიცნიადატიმი 

წ „მეცბიე= შის. თავის დაბეგვრა საგრაფოში, 
' ქალაქის და კორპორაციის საზღვრებში არ 
“სებულ. დასაბეგრავ ქონებათა მთელი ღირე. 

„1 ბულების ერთ. ნახ. პროცენტზე მეტით. ეს 
რაოდენობა შეიძლება 5 პროც. ავიდეს, თუ 

ამას მოისურვებს “ესი ბ სამი მეხუთედი 
ნაწილი. 

„ ინგლისში ყველა სესხმა,. "რომელიც. განსა- 

ზღვრულია კანონის ძალით, უნდა. მიიღოს 

სანქცია ადგილობრივ მმართველობის სამინი- 

სტროდან, რომელსაც უფლება აქვს, რო. 
გორც სესხის ნებართვის, ისე ამ სესხის აღე- 
'ბის და გასტუმრების პირობათა შეცვლისა. 

პარლამენტის კანონით სესხის ომაღლეს ვადათ 
აღიარებულია 60 წელი, და 80 წ. შენობათა 
პროექტებისათვის, მაგრამ სამინისტროები 
წვეოლებრივათ ამოკლებენ ამ ვადას. ასეთი 1 - 
> აც ყლეა ი. ა საზ 

| 

  

10. თხა. აჯ... რიმ. | ადგილ 
საჭიროებისათვის · "თვითმმართველ "ორგა 
ციამ ის დაბეგრა ამა თუ იმ სახით ხუთ 
ნეთით, მაშინ, ამ გადამხდელის. ბიუჯე ს 
სახელმწიფოს. დაოჩება. ხუთი “მანეთი, _ ა 

როდესაც · სახელმწიფოს · საჭიროება. 
გზით აღემატება ადგილობრივ · : 

და ნაციონალური თვალსაზრისითაც (ისი. 
'ტერესები უფრო უმაღლესი | და. ქვეყნ 
საჭიროა. ამ რაიონების ფარგლებში. რ 

ნად'ც გაიზრდება ადგილობრივი: გადა”ა ' 

იმდენად უნდა. შესუსტდეს , ზრდა სახე: 
ფო. გადასახადისა, წინააღმდეგ. შემთხვევ. 

ის თან და თან დაასუსტებს და ბოლოს 
ლებით ჩაკლავს რესპუბლიკის. მოქალ. ' 

არმოვო ძალას, რაც ორთავე ამ : 
აუთ წაიყვანს სსე ააგა თ. ეფი 
როგორც წინათაც მოგიხბენიები · "ჩვენ. მ 

ტომ შევჩერდით. ამდენ ხანს და. "მოვიყვანე 

 15ქემტიური ცნობები ევროპის პრაქტი, 
რომ ნათლად დაგვესურათებია, თო. 
ბით არიან. გადაბმული ადგილობრივი. თ · 
მართველობან, ცენტრალურ "მთავრობასთან. 

' ჩვენზე დაწინავებულ ქვეყნებში. კანტროლის 
_ | საკითხი მუდამ მწვავეთ იდგა, როგორც. ჩ 

ში და რუსეთში, ისე. ევროპაშიაც.. “ჩვენ 1 
_! მთხვევა გვქონდა დავსწრებოდით იმ პჯ იე 
_' ტის შებუშავებას, რომელიც. დაამზადა · ' ნიკო 

ნიკოლაძემ ქუთაისის სყერომრ. · თათბირი 
009+ იიი 

' ნიკოლაძე გჭროპის! მ იადიი.. გვიმტკი: 
ვების კანტროლის აუცილებლობას · ' ჩვენ. 
ქვეყნის ერობათათვის. ჩვენ მაშინ წინააღ 
დეგი ვიყავით ამისი და უმთავრესათ "მით ვა-· 
'საბუთებდით ჩვენს აზრს, რომ თვითმპყრ კ. 
· ბელობის. „აპეკა“ ერობის · მოღვაწეო! / 
ლებით შებორკავდა. · მაშინ არამც . თუ. 
ვენდობოდით ცენტრალურ მთავრობას, , 
ვაც გებრძოდით მას და ერობა ერთ 
ძოლველ იარაღათ გვინდოდა · გამოგვეყენე. 
ბია. ასე იყო ევროპაშიც; ამიტომ. : 
საკითხი აქაც და .იქაც.. "უფლების · ' საკითხი 

იყო, (მდი კი არ შეიძლება, ასე საკი 

  

    

  

    
საფარ: შხხღუდეიი: წინაღმდეგ ბი მი- ' 

    

    

    

  

    

   

მავარამი ეს „შემცდარი აზრი თის. 

აბეგვრას, უეჭველია, ჩვენშიაც. უნდა 
ყურადღება. არ იქნება მიზან „შეწო- 

ახელმწიფოებრივი "ინტერესებისთვის · 
გილობრივ თვითმმართველ ერთეუ- 

ომ. მიენიჭოს თვით დაბეგვრის განუ- 
ი უფლება, რადგანაც ამას შეიძლე- 

ჰზეს გიდამხდელისა და გადასახადის. 

,ჭბა. ვსთქვათ, საქართიაელოს. 'რესპუ-. 

'მმოქალაქეს აქვს 1000 მანეთი წლიფრი 

საწლი და მას შეუძლია მისცეს სახელ- 

და ადგილობრივ . თვითმმართველ დ 
აციას შემოსავლის აLის 2 

=
>
.
  



      

  

   

  

     

  

     

ბეგ ხიმშიაშვილის · მეთა- · მცა ' შესდგება. ს. ს. კემრამბერ მესამე. 'რაიონის. 
ხან თფილისში ჩამოვა კოლექტივის. სხდომა (კახეთის ქ. # 1) 

ი დეპუტაცია საქარ- -.. 0. პროვინციის ძრონიკა. 
კის. მინგრობარაბ მოს» · 2. სამარგდით: 97 აგვისტოს სამტრ. რკ. «წინ. 

“+ სასწავლებლის შენობაში შესდგა ჩვეულებრი. 
შირთა საბჭო ააიბ, ვი ძირითად დეპოს იაჩეიკის კრება, სადაც 

ოს. სეკრეტარიატის ცირ- აე კრ. წევრმა პ. წულაიამ გააკეთა მოხსე- 

       
    
    

   

      

   

  

   
   

  

    

  

   

    

          

    

   
      

   

მელის არის მორაესაბს-. წა ათ კრების · მუშაობა. ' და. აღუთქვეს 
|ეჩაზე ყოფილ სასტუმრო დამფ. კრებას და მთავ ას მომაყალშიაც 

ბაში. პ ფანის მიღება მხარის დაჭერა ყოველივე ნაბიჯებში დემო. 
უქმე დღისა · არიცით 'არიიღდფეთთ. 

' ო%ურზითის მაჭრის . სახალხო. სძოლების 

_ მასწავლებელთა ჟრილობის გამო. 

(8. სმ აგვისტოს, სამაზრო ცენტრის ინიცია- ლ 
ავით მოხდა მთელი მაზრის · მასწავლებელთა 
იდობა. ყრილობის "საგანს... "შეადგენდა: 

სრულიად საქართველოს მეიწპვლებერსა კონ-. 
გრესზე დასასწრებათ დე'ეგატების არჩევა, 
მასწავლებულთა კავშირის სტრუქტურის შე. 
ცვლა, ნივთიერი მდგომარეობის გაფმჯობე-. 
ჭებახაოტის საქირო ღონისძიების გამონახვა 

: : 2 და სხვა მე აქ, გარდა უკანასკნელი · საკით- . 
იაში წ. გ. გ. +. _. მა- ხისა, არც ერთ მხარეს ყრილობისას არ ვე-. 

': ხები. მასწავლებლობა რომ უკიდურეს, და. 
' მეტიც, აუტანელ მდგომარეობაშია, ამას ცხად. 
ყოფენ. თუნდ მარტო ის ფაქტები რომლე- 
ბიც ზოგიერთმა ამხანაგებმა გადაშალეს ყრი- 
ლობის წინაშე: 20 წ, რევოლიუციონერი. მას- 

ხი- | წავლებელი, რომელიც ვერ გასტეხა ნიკოლო- 

       
       

   

  

    

   
   
   
   

  

   
    

      

   

      

   

            

   

   
    

    

   

    

  

   
   

       

  

   

   
     

     
     
   

    
     

     

      
   

   

     

     

     
    

    
     

    
      
      

   
     

  

     

  

   
    

    

   
   

    
     
   
     
    
   
     
   
    

        

        

        

  

ბელი · კომიტეტი · ემა : 

"დაწისებულებებს, რომ- 
ტის დღეს, 81 აგვისტოს, თავს 

კელებლად წაიღეს ჟურნა- 
ცხოვრება“: (#7)  დაჩქარებით 

საი 8. „ბო შონდა 

  

სოვდი სა» 

იჯ ზის „ჟანდარმების მათრახებმა, ციმბირის სუ-. 
წავი. სხიანმა ყინვებმა, დღეს წელში მოხარა შიმ- 

მ სორზონდა. 9. უაჭესააბს,. შილმა და გაფიცვის მეთაურად გამოდის, გა- 
ფიცვის მეთაურად გამოდის იმ მთავრობისა · 
და ხალხის წ ნააღმდეგ, რომელთა შექმნის. 
და გათვითცნობიერების. საქმეში მას, თამა- 

მად ვიტყვი, ყველაზე მეტი წილი მიუძღვის; 
წვრილი შვილების პატრონი მასწავლებელი · 

იძულებულია თავისავე მოწაფიდან ფული 
საი აბას ისესხოს, ბევრია სხვა ფაქტებიც, . რომლებიც. 

 .პრმბშბი ? ცხად ყოფენ მასწავლებელთა უმწეო მდგომა-. 
და- · რეობას. მასწავლებლობა. სასირცხო „ხელო-. 

ბათი გადაიქცა,, ამბობს. "ერთი. _ ძველი · 
მასწავლებელი: რომ "შიმშილი · · · თავიდან · 
„აიცილოს, ვარგებფლი მასწავლებლები სამ. 

·1 სახურიდან გარბიან, აღნიშნავენ. მეორენი; 
თუ ასეთი მდგომარეობა „გაგრძელდა, ჩვენც 
გარი პარანოია გვკეთ აგგარტიატებივვაყა ითა ანაბანა ააატნარვათთბიის. 

წ აე ყურადღებას ერობათა შუამდგომლო- 
> და საერთოდ ადგილობრივ თვითმარ- 
თველობასთან თავის დამოკიდებულებაში 

'1 იჩენდეს ის, ასე. "ვსთქვათ, ცენტრმპყრობელო- 
ბას. ომისა კი, თუმცა არ სცნობენ მიზან 
შეწონილათ. ერობათა ცენტრის პოლიტიკუ- 
რი მიზნით“ დაარსებას ჩვენ” მთავრობის 

გვერდით, ისინი მაინც სცნობენ ასეთი ცვენ- 

ტრის აუცილებლობას უმთავრესად ერობათა 
ეკონომიური საჭიროებების 'დასაკმაყოფილე- 
ბლათ. 

პირველ მოსაზრებაში შგაპლბბა ბევრი სი- 
მართლეც იყოს, შეიძლება ჩვენი ცენტრალფ- 
"რი მთავრობა მართლაც ვერ აქცევდეს ჯე- 
როვან ყურადღებას ერობათა საჭიროებებს, 
აგვიანებდეს მიწერ-მოწერას და თავის დამო· 

ფაფების და 'პასოხისგების განა- ; კიდებულებაშიც იჩენდეს ერთნაირ ცენტრა- 
რომ დაცული იყოს საერთო სა- ! ხლურ პატრიოტიზმს, მაგრამ ნუ თუ ამის გა- 
ვი ინტერესები, რომელსაც ' ' სწორება შეუძლია ერობათა ცენტრს. ჩვენი · 
ა დაემორჩილრს ადგილობრი | დღევანდელი ერობა ხომ მართველობის და 

| თვითმართველობის დაწესებულებაა,, ე. ი... ის 
მთავრობის აპარატია და ვინ არის იმის თავმდე- ! 

ბი, რომ ჭრობის ცენტრს. იგივე ნაკლი, რასა( 
მთავრობას ფკიჟინებენ არ დასჩემდება. ჩაიხე- : 
დონ თავიანთ გულში სამაზრო ერობათა მესვეფ- : 
რებმა და სთქვან გულახდილათ: განა სწო- ': 
რეთ ამდენივე ცოდვაში არ ამხელენ მათ ! 
თემები, სადაც ესენი მოწყობილია? განა 
წვრილი ერთეფლები ცოტას ჩივიან სამახრო 

ერობები არ გვპატრონობენო, საქმეს. გვი- 

გჭიანებენ, საჭირო დახმარებას არ გვიწევენ, 
რასაც ცენტრალური მთავრობიდან მიიღებენ 
სოლ თავათ სამაზრო ცენტრში ისაკუთოებენ, 
ჩვენ კი პირღია გვტოვებენო? ოღონდაც 
რომ მოისმის ასეთი საყვედური და, „კიდევ 
უფრო უარესები, მაგრამ ნუ თუ, ამ. საქმეს 
სამაზრო ერობის გვერდით თემთა კავშირის 

'ეწილი და რა სახელიც არ უნდა დაარსება გამოასწორებს?! მე: ვეჭვობ, მაზრის 
ს... მაინც მავნებელი იქნება ცენტრალისტები, რომლებიც რესპუბლიკის 

· ო- ცენტრში დეცენტრალისტობას იჩენენ, ერთი 
მაგა “წუთით მაინც დათანხმდნენ სამაზრო ერობის 

. წვის თემთა კეჭშირტს“. · დაარსებას. 

და ამერიკის მისია გინ. 
( იმარეობით. "მისიას და- 

ს. "სომხეთის. ეხლან- 
და „ვამოარკვირს რიმ. 

"ამერიკისთვის სომხეთის 

ავის. საიამ ნებაიბაში. ახი 
'აკითხი უნდა დაისვას არა უფ- 

ოდ გამოხატულება. . იქნება ცენ- 

დ ილობრივ. თვითმართველობების 
მედ შრომის და' 'პასუხისგების 

ადაგზე. ეკონომიურ და კულ- 
ქმეებში ერობას უნდა მიეცეს რაც 

"უფლებები. ადმინისტრა- 
"მხარე კი ფნდა ' იყოს გა · 

სპელაწიგრებრიგობ ს შერტი- 

    
მხარეები: გარკვეული იქნება სა- 

სარააებარ ში” გამოცემულ 

: ა კავშირმა? 
ს, ეს ცენტრი იქნება. არჩეჟუ- 

' , ხმოსნებისაგან და როგორც 
ი. ნდობით აღჭურვილ. ორგანოს 

ვა არა. ' დემოკრატიული · "წესით 

'ვრობასთან სასურველიც იქნებო-. 
რც ამ ორგანოთა ერთნაირი და- 

დღევანდელ პირობებში კი ასე- 

ქნება სახელმწიფოში სრულიად 

     

    

       
  

ასიი 

:  ლებელთა დიდ უმრავლესობას არ ძალუძს: 

' თემებთან · , დამოკიდებულებაში, 

იმ 1. 
1 ტიულ ინგლისშიაც, ცენტრის დამოკიდებუ- ! 

თვითმართველობებთან. 
ი ინ უფრო. "ერთი მეორესთან და · 

   

    

   
ეიქნებით სამსახურს თავი გავა. 

ნებოთ, ამბობენ მასამენი--გამოცდილი მას- 
წავლებლები. მართლაც დიდათ დამაფიქრე- 
ბელი მდგომარეობა. შექმნილი: სწავლის 
" წკურვილი "ალხში დიდია, სკოლები სოკოსა- 
ვით მრავლდება, მასწავლებელთა კადრი საკ- 
მაო არაა, ვარგისი მასწავლებლობა, რომ 
შიმშილი აიცდინოს, სამსახურს გაურბის, 
“ცხოვრებისა და ხალხის მიერ წამოყენებულ 
მოთხოვნილებების პასუბის გაცემ· მასწავ-. 

· ცხოვრებამ მასწავლებელთა »უმრავლესობას 
_ გაასწრო. თუ ასეთი მდგომარეობა დიდხანს · 
“ 'გაგრძ ლდა, . ჩვენი გაეროვნებული სკოლა, 

ცხადია, თავის გზას. ასცდება, ცინ ჯინდათ, 

რომ დღეს მასწავლებელი არ იყოს. ასე. 
თი „მდგომარეობა რომ ნაწილად მაინც 

შემ,,ირდეს, ამავე ყრილობაზე ძველი მასწავ- : 
ლებლების ერთმა ნაწილმა საშფალებად სამ- · 
სახურიდან გასვლა გამოიგონა, ახეთი მიმდი· 

' ნარეობა სერიოზფლად ფეხს იკიდებ!; შეიძ- 
ლება ახლო მომავალში ეს ფაქტადა, 31. იქცეს“ 

და სკოლას სრულიად ' მოსცილდეს, ისედაც ' 
მცირედი, ვარგისი მა(წავლებლები, ჩემი შე- 
ხედულობით ასეთი ნაბიჯის გადადგმა შეც. 
დომათ უნდა ჩაითვალოს... გერმანიაში ერთ! 
დროს ჯარისკაცები მასწავლებლობდენ; ეს არ 
უნდა დაგვავიწყდეს. ამასთან, ცხადია სკოლების 
ხელმძღვანელები ამას თავად კა”გათ გრძნობენ, 

” საშვალებას ისინიც ეძებენ... მაგრამ მაწსავ- 
' ლებლობამაც უნდა მონახოს თავის მხრივ. 
სკოლების ყოველ მხრივ ნორმალურ პირი- 
ბებში ჩავენება დამოკიდებულია ჩვენი რეს. 
პუბლიკის საერთო მდგომარეობაზე. ცხადია 
ისიც, რომ მასწავლებლების ნივთიერად უზ- 
რუნწველ ყოფას დიდი კავშირი აქვს საზოგა- 

დოთ სწავლა-აღზრდას წარმატებასთან და, ამ 
შემთხვევაში, მისი შემადგენლობის (მასწავ- 
ლებლობის) გაჯანსაღებასაც.. ' სანამ არსებგლ 

' საერთო პირობებთან გვაქვს საქმე მასწავ- 
ლებლის ამ მხრივ სრული უზრუნველყოფა 
ოცნებად დარჩება, მაგრამ ეს მდგომარეობა 
იმდენათ მაინც უნდა გაუმჯობესდეს, რომ 

მასწავლებლის ყოველ დღიური ზრუნვა, და 
ფიქრი მარტო ლუკმა პურისაკენ არ იყოს 
მიპყრობილი; ისათვის საჭიროა ამას, ვის- 

განაც ჯერ # ეხლავე მიექცეს სათანადო 
'ყურბდღება. ეს, სხვათა შორის, ერთი საუკე- 
"თესო საშვალებათაგანი · იქნება, რომ გაქცე- 
ული მასწავლებელი თავის ადგილს დაღბრუ- 
'ნდეს, ყოფილები არ გაიქცენ და ამით მას- 

'წავლებელთა. შემადგენლობის გაჯანსაღებასაც 

ხელი შევუწყოთ. ამ შემთხვევაშიაც ვერ შევ- 
მითი ცხადია, იდეალურ მდგომარეობას, 
გასმა ი თველ ტაფოსატეშლიიის „თიააეუბიაეპოითტენფიაი ბი გუათაათნბრუგა,. 

თარების ძალით თან დასდევს, როგორც 

ცენტრალურ მთავრობას სამაზრო ერობებთან 
'დამოკ-ადებულებაში, ისე "სამაზრო ერობებს 

მაგრა“ ამ 
ნაკლის გა სწორება "შეიძლება. მხოლოდ თან- 
დათანობით ერობათა კომპეტენციის. და მისი 
ცენტრალურ მთავრობასთან მართველობის 
და თვითმართველობის ნიადაგზე ურთიერ. 

თულ უფლებრივ დამოკიდებულების განსაზ 
ღვრასთან დაკავშირებით და ამ მიზნით, რომ 
ჩვენი ცენტრალური მთავრობის გვერდით 

ერობათა ცენტრი გავიჩინოთ, ეს ცენტრი 

თავისი მდგომარეობით დაუპირდაპირდება 
მთავრობის ორგანიზაციებს ზედმიწევნით. 

დაასუსტებს მის მოქმედებას და მით თვით 
ერობას დააზარალებს სარგებლობის მოტანის 

· მაგიერ. 
რაც შეეხება ეკონომიური მიზნით ცენტრის 

გაჩენას, არც ეს უნდა ჩაითვალოს მიზან შე- 

წონილათ, რადგანა/ ყოველგვარი ეკონომიუ- 
„რი საქაიანობა მოითხოვს საჯარო ხასიათის 

უფლებებს, რომელიც იურიდიულ ნორმებში 

„უნდა იყოს ჩამოყალიბებული, ამიტომ თუნ- 
7 დაც ამ ეკონოზიტრი საქმიანობის ნიადაგზე 

· აუცილებლათ ატყდება ერობათა ცენტრსა და 
1 | ცენტრალურ მთავრობის შუა დავა და ვჭიდი- 

ლი, რაც ფაქტიურათ იმავე შედეგს მოგვცემს, 
რაც უნდა მივიღოთ პირველ შემთხვევაში. 

ეკონომიურ ნიადაგზე ერობათა შეკავშირე- 

ბა დასაშვებია მხოლოდ კონკრეტულ შემ- 
თხვევაში განსაზღვრილი მიზნით, ამისათვის 
საგანგებოთ არჩეულ ორგანოს საშუალებით, 
რომელსაც არავითარი კავშირი. არ უნდა 

ქონდეს მართვისა და თვითმართვის საქმე- 
ა ბთან, 

ზემოხსენებულიდან გამომჭმლრიდბენ შემ- 

დეგი დებულებანი: 
1) არსად, არც ერთს ქვეყნაში, ს არის 

ისეთი სახელმწიფოებრივი ფორმა, როგორ- 

საც წარმოადგინ” საქართველოს დემოკრა- 

ტიული « ესპუბლიკ». 
2) კველა ქვეყნებში, 

“გ
ათ
. )

 

I 

ტაღრესად დემოკრა-   : ლობრივ. 

1 ტ”ედიის 

მაგრამ ანება #ი% სისა, ლM 
ჩეს ცოტა, ვიდრე შარლი! სობა. 

ამ გვარად, როცა შრომ #%I) სა 1 
საზღვრებში, დაფასებურ დქნა 

«+ რ-» 

ეხონიბ 

ლებასაც მოჰკიდებს ხელს, რაც გამოიწვევს 

საერთო რიცხვის შემცირებას და საშუალე- 

ბას მოგვცემს მსგავსი პირებიჩაგან სკოლების 

, განთავისუფლეზისას. საჭიროა საზოგა: დოებამ,. 
პრესამ და დამფუძნებელმა კრებამ? ყურადღე“ 

"ბა მიაქციოს სკოლებისა და მასწავლებლების 

ახეთ მდგომარეობას, 

რ–ელ აცანელი. 

პარტწაში 
ქ. სამტრედია. 29“ აგვისტოს  შესდჯა სამ. 

კოლექტივის მ 'რიგი სხდომა, გას. 

კეთეს მოხსენებები იაჩეიკ „კებიდან. აღსანიშნა-. 

"ვია დეპოს ორტენი ზაციის - „წარმთფმადგენელის 
: კ. ჩაჩუას. მოხსენება, 

1 სხდომას, რომ ორგანი დად- 

| გენილება: ყოველ კრეჩის დროს დღიურ წეს- 
' რიგის. განხილვამდე, აწარმოვონ იდეიური მუ. 
| შაობა. ამ მიზნით მოწვეულ იქნა, დამფუძნე 
:ბელი კრების წევრი კოპალეიშვილი, 

რომელმაც. ვრცელი და შინაარსიანი მოხსე- 

ნება გააკეთა თანამედროვე მომენტზე. ამ ჟა- 

მათ ორგანიზაციაში Lისტემატიურათ . მუშა- 
ობას აწარმოებს ამხ, გიორგი დანდუა, რო- 
მელმაც თკვე წაიკითხა პირველი აი. „დე- 

მოკრატია და პარლამენტი“, შვამ. ცა რება დი- 

დათ დააკმაყოფილა, 

დაადგინეს რაიონულ წევრების 

მოხეს 7 სექტემბერს, დილის 

ევალება ყველა წარმომადგენლებს მეტი 
ტიის წევრები დაასწრონ კრებას. 

კოლექტივი ავალებს ბიუროს, რათა. მან 
მოიწვიოს შეერთებული ორგანიზაციათა „რე- 

ბები, სადაც დამფ კრების წივრი გააკეთებს 

რომელმც მოახსენა 

ზაციაში მიიღეს 

ილია 

არჩევნები 
10 საათზე, 

პარ. 

ვრცელ მოხსენებას დამფუძნებელ კრების მ»- 

„'შაობაზე. 

დასასრულ არჩეფლ იქნა: 1) სარევიზიო 
კომისიაში: მიხეილ. შენგელია, მოსე ბერძე- 
ნიშვილი და ისიდორე ქურციკიძე. 2) პარ- 

ტიულ სასამართლოს წევრებათ: სევერიანე 
ხვიჩია, გიორგი დუნდუა და დავი „თ მიქელაძე. 
8) საგამომძიებლო. კომისიის წევრებათ: გიგო 

შენგელი», კოსტა ჩაჩუა და აპალონ კანდე- 
ლაკი. ლ,. ლევანიძე, 

სამტრედიაში, პა არტიულ კლუბში, დანიზ. ' 

წელაა „საკოლექტივოს უარი წევრთა კრი. 

  

სარდაპირცბას ანხოერეთე! იაძვაზე. გიტრე 

მათს გაერთი:ნებს უმაღლესი, სახელ- 
მწიფო მიზნებით. 

8) არსად, არც ერთს სახელმწი მოზა, თვით- 
მართველობზას ა“ ქონდა დაკისრებული ის 

სახელმწიფო ფუნქციები, რომლებიც უნდა 
დაეკისროს მას, როგორც სახელმწიფო აპა-. 

რატს საქართველოს · რესპუბლიკის  საზ- 

ღვრებში. 

4) საქართველოს ერობაზე, სა- 

ხელმწიფო აპარატზე, უნდა უეჭქველათ არსე- 

ბობდეს რესპუბლიკის მთავრობის კანტრო- 

ლი, როგორც ადმინისტრატიული, ისე ფი- 

ნანსიტრი და ის უნდა იხატეზოდეს არა ცენ- 

ტრის. ადგილობრიე  თვითმართველობებთან 
დაპირდაპირებაში უფლება მოსილების ნია- 
დაგზე, არამედ შრომის და, პასუხისგების გა- 

ნაწილებაშშიი უმაღლეს 'ახელმწიფოებრივი 
მიზნით. 

5) ადგილობრივი ერობა და თვითმართგვე- 

ლობანი უნდა დაუქვემდებარდეს შინაგან სა. 

ქმეთა სამინისტროს განსაკუთლებულ დეპარ- 

ტამენტს ამ პირველ ხანებში მაინც, რომე- 

ლიც შემდეგ შეიძლება გადაკეთდეს ადგილო 
ბრივი ქართველობის სამინისტროთ. 

· 6) სხვადასხვა რთული საკითხების 

ბე ტი, გ # 
როგი “ოც 

შესა- 

სწავლათ და დასამოშავებლათ, მთავრობასთან 

უნდა შედგეს რჩევები მცოდნე და დახელო. 
ვნებულ პირთაგან, რომლებიც ყოველ მხრივ 
დაამუშავებენ საკითხს და დაეხმარებიან მთა 
ერობას რთული საქმეების წარმოებაში. 

7) ასეთს პირობებში საქართველოს 6! პუ- დ 

ბლიკის ერთობათა ცენტრალ ვური კავშარას 

დაარსება უნდა ჩაითვალოს არა მიზან 5 შეწო- 
ნილათ და ! რამდენიმეთ მ მა ვნებლა“ საიაც დ 

8) უკიდურეს შემთხვევაში 
მხოლოდ ერობათა ისეთი ცენტრი, რომელიც 

იკისრებს ერობათა წარმომადგენდობას, . და 

მათ ინტერესებზე ზრინვას · კონკრეტოლ შემ 

თხვეყებში როგორც მთავროზის, ისე სხვა 

ორგანიზაციების წინაშე. 

დანამ ( ვებია 

ოზურგეთის სამაზრო ერობის ხმოს.ნი 

ვიქ ღლონტი. .   

ქლ, 
თ 111910): ) 

თა მასწავლებელი, დრომდე, 6
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გგ აMპრამე ნივის ვირამ რააგენაცრილხრიდ ფი იარ რითა არრისისსდა 

ბა კვირას, 7 ენკენისთვეს, დილიV 10 ს, ასარ- 
ჩევია რაიოზული კომი "ეტის წევრეზი. 

· კოლექტივის ბიურო. 
სრ რიდითა» 

მუშათა შო ტის. 
შრომის ბირჟის მუშაობა, 

ივლისის.,განმაქლობაში; შრომის ბი”ჟაში 

ჩაწერილა 916 უმ„შევარი, აქედან 990 მამა 

კაცი და 326 დედ-:კაცი. შრომის ბირჟამ შეს: 

ძლო სამუშაოს ა-მოჩენა მხოლოდ §?7 უმუ- 
შეპართათვის, ე. ი. ივლასის განმავლობაში 

ჩაწერილ უმუშევართა 6,2?/, ისთვის. უმუშე- 
ვართაგან სამუშაოს შ-იულობენ პირველ რიჭ” 
ში არა ხელოსანი მფშები, მათ შემდეგ ხე- 
ლოსანი მუშები და · უკანასკ ელი ად- 

გილი უპირავთ ინტელიგენტ უმუშევრებს, 

რომლებიც იძულებული არიან დაიჭირონ სამ- 
სახური არა თავის პროფესიის მიხედვით. 

ივლისის განმავლობაში უფასო საჩაიეთი 
ისარგებლა 2994 უმუშევარმა. სახსრის უქონ-_. 

ლობის გამო პური ეძლეოდა ამ თვის განმავ- - 
ლობაში მხოლოდ 672 უმუშევარს შაქარი კი, 

ყველას. საჩაიეს შენახვა დაჯდა 38413 მან. 167. 
წიგნების საკაზჰ-ვ სახელოსნოს მუშაობის” 

საქმე კარგად მიდი". შემოსავალი 8.5838 მან. , 

# 

1 ძეულში ადგილობრივ! სცენის. მოყვარვთა «მი- , იწვევს. სამეფრნეო: მკ ოლის გრივს ს ს ამეფრნეო,,, მლდნიე ო ტორი ს 

( ერ იმართება წარმოდგენები. ხალხი დიდის”? | 

გასავალი მასალაზე–-1345 მ. 69 კ. მუშაობის 

ხელფასათ მიეცა 5,324 მან. 71 კაპ... შრომის ; 

ბირჟას მიეცა 20) მთელი შემოსავლიდან-– 
1,667 მან. 60 კ. თითეულ ამკინძველს ერგო. 

ივლისში 1,800. მანეთამდე. 

თფილისი შაბათს, 6 სექტემბერს, საღამოს § 

6 საა თზე თფიალისის საქონლის · სადგურის 
შენობაში: შესდაება ს, ს დებოკრატ. 

შების და ·მოსამ”ახურეების შეერთებული 

კრება. მოხსენებაC გააკეთებს პარტიის თავ?მ- 

ჯდომარის ამხა ნაგი . გ. ცენც! ძე. მოხსენება 

იქნება აგრეთვე სარევიზიო კომისიის. Lთხო- 1 

ვენ პარტიის წევრებს აუცილებლათ ვჭამოც-' 

ხადდენ დანიშნულ დროზედ. 
პარტიული კრების მომწვევი კომისია. 

სალამი გვარდიას, 
ს თდან ქა“ ის სა-% (ა ავჭალის, გლდანის, მამკოდის „და.“ წყალსა-1 დია, რომ დღევანდელ პირობებში წარმოდგე: 1 >> 

ნების მცირე შემოსავლით ·: «შენობის დგება ზე- გ 
დენის ახალად შემდგარი გვარდია, სალამს 

უძღვნის ფრონტზე მყოფ ამხანაგ გვარდიე-7 

ლებს და მათთან ერთად მებრძოლ ჯარს. ჩვენ, : 

'“ღრმათა გვწამს, რომ თქვენ უ ჯანასკნელი სისხ- 
ლის წვეთამდე დარჩებით დარაჯათ ჩვენი 

დემოკრატიულ რესპუბლიკის და 
მუშათა კლასის ინტე”ესებს. 
პირველ და აძახებისთანავე თქვენთან ვართ დაზ” 

თავისუფლების მტრებს მცდგრათ შევეფრძოიე 
ლე ბით. 

ავჭალის სახალხო გვარდიის. 1.ლი რიონის 

«წმუნებული ნიკოლოზი ოღთზი 0რგემილ იმეი 

პროვინცია. 
ქ. %უგდიდი. 22 აგვისტოს“ მოხდა 

გდიდიდან მებუთე”ვერსზე დღის 11 საათზე“ 

ყაჩაღებმა გაძარცვეს დილიჟანი. '! 
მოსვლისთანავე დაედევნა 

მილიცია მილიცი. სამ ჯგუფად დაიყო. 
ერთს ხელმძღვანელობდა მაზრის კომისარის. 

თანაშემწე ვანიჩკა კეშელავა, მეორეს ”რაიო- 

ვი გ: ბეშია. დღის #4 საათზე 

მილიციონერით წააწყდა ჩასაფრებულ მტერს.: 
ყაჩაღებმა მათ სროლა აუტეხეს. 

ვა და დაიჭრა ორი მილიციონერი. 

გაიქცნენ' ტყე ჭაობიან ადგილით. 

შემოარტყეს და აუტეხეს სროლა. 

ვა ზეუძლებელი იყო. და ეს იყო მიზეზი, 

რომ მათი დაჭერა ვერ 

მთელი სამი დღე გასტანა მათი დევგნამ ამაოდ. 

მხოლოდ მეოთხე დღეს დაბრუნდა მილიცია” 

მოხერხდა. % 

და გვარდია მაზრის კომისარი ბაძაღფას ხელ-; 

მძღვანელობით და ჩამორყვანეს 80-მდე საეჭ- 3 

"რამ ის. არ დაშინებულა. 

ბის ასრულების დროს „რამდენი 

     

        

   

      

    

   
    

   
   

   
   

    

   
   

   

   

        

   

    

    

  

ამუ-. 

წ კრებამ ამოირჩია” გამგეობა, 

3 ვალა გამონახოს თეატრისათვის ადგილი და 

8 ვიახთი წვლილი და აძით „ხელი შეუწყონ. ფრი-, 

"დროთ ეს 'მოწოდები. 

, დიდი“ 
შემაძოწუნებელი ამბავი. ს. ჭით-წყალში, ზ4 – 

/, „ერთობის“ 8 ივლისის ნომერში. სწშურის. 

ბრი ა ზგიაიიბ ა აგი 4იომხე? 

საომრად რამდენჯერ. · იყო იგი ტყვედ. 
რამდენჯერ ყოფილა სიკვდილის პირად, 

თავის იმიმვენი- 

ათეფლი, კა. 
ჩაღები ყავს მას დაჭერილი და დახოცილი, 

მაგრამ ბოლოს მას ბედმა უმტყცნა და ვერა- ' 

გულად :იქნა მოკლული დიდი პატივით და 
ასაფლავეს განსვენებული. გვარდიელების. და-.. 
ვალებით სასაფლაოზე სიტყვა , წარმოსრქვა · 

გვარდიელმა ალ. გუგუნავამ.. სიტყვები წარ- 
მოსთქვეს ს. ს. დ. მ... პარტიის კო! იტეტის, 
ს. ფ. და ქალაქის თვითმართვკლობის. წარ- 

მოზადგენლებმა. 
ზუგდიდ-სამურზაყანოს რაიონის კოოპ.. ვ- 

შირმა დაადგინა ყოველივე ხარჯები მისი 
დასაფლავებისა გაეღო, მაგრამ რადგან ერო- , 

ბამ თვითონ ისურვა ასეთი, კავშირმა განსვე- · 
ნებულის მოხუც მშობლებს _ , გვირგვინის. მა. 

გიერ 5.000 მ. გადასცა.. 
მოქალაქეებშა მოაგროვეს ' 10.000 მ., ჟა- 

ლაქ ზუგდიდის თვითმართველობამ. 

გითობზა 

გა გი სამებაბრ ვია შვარზურუვირერთიგაეშოთუირი სალესი მაავრ გათ ესაბაიარტააბაბ ჩაო რეარელტატაბაიაბარტა 

  

   

          

   
   

  

   

   

   

  

ანვარს,, ქირისუცლებფ მას. შ ემდეგ არაფე- : 

”. იციან; თუ ვინმ ემ რამე ი. ის, სთხოვენ“ "იღებს. 
აცნობონ შემდეგი · მეანრარი “ თფილისი, 
ამრევია რაიონის „შტაბი, მინა. – 63. 77 

_ განცხადება ანი სურ 
_ადეგაფეღი, : > 

IX მე მი). Iსეხრი | ბს 

სასწავლებელში . აა რმმცაბ უბნის 
: ასუ807 მმრრრი" | 15 სექტემბრამ ლე ია? 

”ცმძმის ლი 1. 
"მე 27-დე წელი % 

LM რო სენბერგისა. ააა. -. 

სავ. მამამის ქვე რამის ლთ“ 

  

  ათასის LC 

    

  

  ადადო ” 
ცალკე 4.000, მ., ს. ს. დ. მ. პარტიამ 500 მ. უეს. ცი სემლები რიდ % ანს. 
და ს. რ. კ. კავშირის მოსამსახურეებმა ' 9 5 ათამდე  მიკოლოზის #40 იცინი 

§00 მ. , კოობენიგორი, ჯ რხიგიიტ ადნასახეაიი 8. 2 ფათ 

” სოფელ პასპნშეავსიპს. თეატრის „გამგეობის: 
# წვ მოწოდება. 

20 წელიწადზე მეტია, რაც სოფ. პტარ- წა 

თანაჯრძნობით''ეპყოობა თეატრს. იგი მას” 

§ უყვარს და შეგნებულიც · აქვს მისი დიადი 
მნიშვნელობა, საქმის ნორმალურ მსვლელო.: 
ბას ძლიერ' ხელს უშლის · საკუთარ , შენობის 

აქონლობა. სოფელში არ მოიძებნება ისეთი 

შენობა, სადაც შესაძლებელი იყოს „წარმოდგე- 1. 
ნების მოწყობა, ეზოებში, ცისქვეშ, ·" გამარ 

თულ წარმოდგენებს“ გი ხშირათ 'ხელს უშლის 

წვიმა, ქარი და სხვა. ყველა გრძნობს,. როძ 

# თეატრისათვის “საკუთარ ' შენობის ' აშენება 

” ფოიად საჭიროა 1 სექტემბერს საზოგადო 

რომელსაც დაა-. 

შეეცადოს ზენობის; აგება. ყველასთვის · ცხა 

უძლეზელია. .... 
საჭიროა დახმარება, როგორც. "ფულით, იზა 

ხე. ტყით და სხვადასხვა. მასალით. გამ ეობა 

მოუწოდებს პატარძეულელებს , გაიღონ · : 'თა- 

ად სასარგებლო. საქმეს. "შემოწირულების მი- 
ღება დავალებული აქვთ. ადგილობრიკათ ზაქ-' 
რო 'ბილანიშკილს და ვლადიმერ ბილანიშკილს, 

თფილისში ალექსი (სამა) ბურთიკაშვილს, 

სოფ. პატაოძეულის' თეატოის გამგუობა, 

ნ. 8. გთხოვთ. სხვა გაზეთებსაც ' გადაბეჭ- 
გამგეობა, · 

წერ.რედაჰსის მიმარ 
) 
( 

  

'დეპოს მუშების სახელით ამხ. გვრიტიძე” მი- 
29 ენებს კვვჯიეყთ ბრალდებებს. და მიცხადებს: 

პროტესტს, ვითომ მე გამომედევნოს სახაზი- 
ნო ოთახებიდან მღვდელი კაპანაძე, მომშე-. 

” წადინებინოს ოთახების დაპატროწება და 82. 
ნის კომისარი ი. ხუბუტია, მესამეს ასის თა-”თომ მე მუშები უდიერათ მოვიხსენიე.- 

კეშელავა სამი. 

# 'კომი ისიამ 17 მაისს. ერთხმათ დაადგინა, სადაც. 
' მოკლულ 2 

იქნა მილიციის უფროსის თანაშემწე ქეშელა-4' 

ყაჩაღები 7. 

მათ დბე-§ “არ მყოფს, დასცალოს მის მიერ დაკავებდტ! ღი 
დევნენ დანარჩენი ჯგუფები მილიციისა, ალყა? 

ყაჩაღები “ 
დაბურულ ტყეში იმყოფებოდენ, მათი დანახ-; ჯ 

წ 
სიტყვდს კი შეეძლო ფსიამოვნების ჩამოგ 

3 ზე ბაჰღალტერია (ე· წ. „ეზერსკის“ 'გამპარტივებ ლი "სამმაგი | წესით, ბ) 

V%<C 

ხაშურის ფბ. სახაზ. ბინების გამნაწილებელმა 

იყო რაიონული გამგეობის, წარმომადგენე- 

"ლიც, რომ წინადადება მიეცეს მღედელ კაპა“ 

'ნაძეს, როგორც რკინის გზის სამსახურში 

  

მილიციის, «ფროსს. 

რაც შე, ხება უკანასკნელ ბ“ 'ალდება ან, %L 

წარ არის მართალი, თუმცა იმ შემთხვევის. 

"დროს ზოგიერთ ამხ. მუშების წარმოთქმ# 

ბა ჩვენს შორის, მაგრაშ ყოველივე“ ამას მშე“ 

შევხვდი გულ პრიფი და შევიკავე თავი. 
ხაშურის უბნის: სახაზინო. ბიჩი ების“ 

ოთახი 1 ივნისისთვის „და მივცეს ეს „ოთახი, > 

  

    

   

    

   

  

   

  

       

+ 
1 

ერწბის  : 
CV, + 9# 

ნ ბს. სამსზრშ. 
წა წია. “ 1 იმასა 

7 განთლებით. ძველი , 9-1. არამაკონისბიც 
სკოლებისათვის,., ჯამა ირი. წლიურ ად. (14400 

მან. და. ბინა, თხოვნები და მერისი. XII26.., ნირში:. 

მიიღება 15 ენკენისთვემდე.. მისამართი: ,, სე-.. სხხივე. ი 
'ნაკის მერო არი ირრირუედ ა ოთ. 
ფილებმში, ა ა.. ადო2ბია, ია 

 გშრXMმჩს | სელენი. ჩე. ს სასწავდეგედი- · 
ამით აცხ-დებს, "რომ 15. ენკენისთვიდან. და გ 9 და 
პჭიროა სპეციალური: 'საგნებიC მა"წავლებელი 11> ისამართი: სასტ 
საზეინკლო. განყოფილების ხელმჰღვანე: და“ 5 აღა. 8 15 

1 სამჭედლო“ განყოფილების _ შეიი, ელი.“ დამა ფულ ათ _ 

  

   

   
    
    

      

  

      
  
   

    

   

  
  

  

    

    

   
   

  

   

  

   

    

        

სრა: იაა ულ. მიპართონ _ რირები. 413 „სვ 

აააენი“. '"სიფი : 
(% C ._ 94 წი. შე იი და „91 I 

ააა ლ => 9 #1 რამოთილ#- 6. "მის 
ეთო 'ჩმას “. საათ. „ნოე"-ს. დიძიი ი. 

კიც _ ტელ. 1ხ-98 >. ართატთ ჩუა ითფელს · სრმმენი 
დამრჩა 29 “აგვისტ ოს თფილ %)3. 

> ბორჯომში! მიმავალ ,X მს: წმეკტა (89 
მეორე“ "კლასის (#. 9007) ვა ონში. (ი წაქატაგ. – 
თფილისი, ჟუ ოვსკის უჩა )X%8 დარჩიას. ჭნ." ა 
ბო რჯომში ჟ. რდღანიან რუა 38.79; როფილი C სხვა”შინა მჩამეში 

მიხვილოვის იი. გამრით იაფი თები, ველ. ხელი 
; იხრის ჯ არდ, ას. წააჯ 3 34. 

_ ექიმი. ზ. ხლა ყრმის 1 
ს ოოაიიი 'და“ სანVM4 ქირ ი“ ავად” 
(ყრვების მიღება ახალ” სარბენი ს-ის სა... 
ავადმყოფოს გვერდით. ავადმყოფებს მიიღებს, 

1 საღამოთი,5--6, ს ირა, (და. "უქმე ად! 
ს გარდა,. ოფის. # 5--97, შერჩა 
I“ დოქტორი მ. 'ბოლდფტეინი, იფო ჭ 

ყოფილი ასისტენტი" ბარონ როტშილდის მთა“! · 
ვარი. გორაფრალისით! 'და ჟენევის უნივერსიტე” : 

ფინ ტის” კლინიკისა.» ..” შეიხა ჭ ში 'ავაი დი თვალის, ავათმყოფობანი, „ამორჩევა“ არამMშეი ს 8-8 სა 
ებისა. მიღება. 8-–12 საათამდე და 4--7 სა- სა. აწაი ფამოი 15. გ. 

ბრმიია ნიკოლოზის ქუჩა, M# 32. ა. შირდა ირ , 'ტელეცი? ი 16--- ს. 

_სსაფV1Iსჰი. (აზლვარმარემ ქლ. საკშნედს · 

  

“ტყნ ათის სატ 

  

„კოლ ლისიდან , წასვი 
· სცადმკოფის, ბიღბა წავის ) 1 

  

  

(6 XX      

    
  
  

     

რაირ 

“დ, ანათებ ფასებში რაის რეც აი ს. = ადა 
' და სააფთიაქო საწყიბებს ·, ზ. არრ–ჰ%ა ' 121. 

საწყობთან არის საზღვარგარეთული. ს პოსმატივის „ვანკოფილებაი„ადრესი, რირვაირი: | . 1 
ეზოში ღიაა. 'დილის 8-8. აბააა და. საღ. 5--7 7 საათ ( 1). 

ნარი ააარაივრსირ ბუთ გ . 
+. 7 38 გლორია ფრთები 4, 12 2. 

'ყზურმეთის ·საგუპღალტერო კურსები... · 
20 ენკენისთვიდან 1919” წ. სახალზო. აზათლების სამინისტროს ნებართვით „წი ასწებიის 

ში იხსნება 6 თვიანი; ერთდროული, საბტუჰჭღალ ლტერო კურსების! შემდეგი. პროგრამით: 
1) ბუპღალტერია; ა) ზოგადი იტალიანურა» ორჰაგი. ბუჰღალტერია, ბ). “ საკოოპერაციო. 

მუნიციპალური ·და- “ წესებულეზათა' ანგარაშობა ორმაგი წესით). 9) კომერციული არითმეტიკა, 8) 'ნატარიფლი. 
და სავაჭრო უფლებ», 4) პოლიტიკური ეკოწომია, 5) კომერციული კორესპოდენცია, 6) ვა“. 

  

"2 #1)   
ლიგრაფია. მაცადინეობა იქნება კვირპში სამჯერ-– გაარროდფემის.. ' დაწვრილებითი , ცნობები: · 
შშლეთ 25% > დვა მ_ ს ია საღამოს 5-–-:74%.. 'ზინაზე, ' ქუთაისის ქუჩა. 

'0- 2-1 | ! კურსების. გამგე ვლ.. თ. ი: ჩხაიძე, .. 

შეშმს, მამ1რ ““. 
რი “ა 

გამ 22) 
ვო პირები, ე. ი. ისეთები, რომელთაც იცო-' წილებელი, კომისია ვერ; შეთანხმებია ამავე. 
დენ ყაჩაღების ვინაობა და მათი ბინა. საეჭ-+ # # უბანში · წევის . და რეის სე1ციის გამგეობას. 
ვო პირების წყალობით იმ წამსვე აღმოაჩი- · არსებულ, ბინის; კომი!იას და პროტესტს _ მი. 
ნეს მკვლელები, რომლებიც შეიპყრეს და ჩა– “ “ ცხადებე5 შე. 
მოიყვანეს ზუჯდიდში, ს, ყველა ზემოჩამოთვლილის შემდეგ, მე ვფიქ. 
მოკლული ქეშელავა წელიწადზე მეტია რაც რობ, რომ გამორკვეული იქნება, თუ ვის. 

· მაზრის მილიციის უფროსის თანაშემწედ ითვ- მიმართ უნდა ყოფილიყო მიმართული _ პრო. 
ლებოდა. ის იყო ესფერების პარტიის წევრი. ტესტი,-–ჩემსკენ თუ იმ კომისიებისკენ,“' რო-L 

  
73 VI ი 

ი მეიიესშვეი დ. ჩსმსრეთ 
'ქმა-ნახ 

იი 

   
შხვიბი ა 

    

L 

თ მკა ნახშერს რრჯ 
ი 

   
” "სითბო აქვს ვინემ. საუკეთესო. შეშას. იაფათ მასათა ბეე . 

ერთგული და მხნე მუშაკთაგანი იყო, ის რე- მელთაც. ვერ მოუნახავთ, მოქპედების, . საერ- ყოველ, ქვემო“ საბ ერვინ გერს რმეტაულ ფეჩებში და ა აღა პლიტებშ აუბა ე ი 
ვოლიუციის განთიადიდანვე ჩაება საქმეში. თო ხაზი. XI წარმოადგენს“ ქერს ო ოჯასებისსთვის,ცხოლო: ვლ" წავლებ · აწ > წ წეთამ 2 : წერ ივტს, ასტუმროებისათვის, ს წესრორანაბი სდევს ილაი „და. % ვასა ხედი. 'და სამოქა: ოქალა- უკანასკელ წუთამდე რევოლიუციონერი · ხაშურის უბნის რკ. გზ. მილიციის, უფრო“ პწესებულებებისათე “ 2 ე ეე არიია 3; 9 უფ ქო დაწესებფლებე: ვის., აგ იეთვე, „გვაქვს, ნა ებენ ლოებისათვის საგანზბებოთ დ ამჭა ფარჩა: მან,არ “იცოდა, თუ რა შთ" სი ვ. გოგუა „1. ლი ნახშირი ა დიდქალი, კირი,,ს აჟკეთესო ”არუსზის“ და ხელმისაწვდომ ფასებში.'” სას 53. 

! ვის არ ახსოეს მისი გმირული ქცევანი სა- გააქეავვივები 2 გვაქვ ჯსს. "ბათუმში, ფოთში, სა მ””რრედიაშ. ი,  მაფაის ი, „ათონში 'თფილის სში, ერ ეევანში ბაქოში 
მეგრელოშა ანარქიის დროს 1918 ფ. ის ერ- ”. 1 და სხვა ქალაქებში. დაკვეთა! შეიძლოჟ/ბა დიდ) პარტიობით და წვრილ! წვრილადაც. ყოველ 
თი პირველთაგანი იყო, რომელმაც იარჰღით · 

ხელში ომი” გამოუცხადა ავაზაკებს (და პირვე · 
ლიც გავიდა სამეგრელოს მთებში 

სქაი გრიბოედოვის ქუზ. #6 
3. 

ვარ ცნობების და. შეკ ს» მიხამ. ს ს M ზ ე ზ” წ ერნის M# 8 გაის წეს 85. ნახშარისა:. ლავას, გრთის 4. პალაის %ი 

საა) რეს ა ატრო VI) 

მიხელ დომენტისძე გვენცაძე დაიკარგა. ქა-1 შის, საწყობის: “ეზოში. 
§)_ „; ტკიზულის” 'ქვა-ნას _ "ს 86% 'აღებელი ლაქ ქუთაისში უგზო უკვლოთ 1919 ფ, 151 (5-- 

: აეარარრეარანაბინ ააართრეარრიიიერედთთიილთილბი 

მათთან         
  

-„ყესაალაბე ა. 
აყ... მბეჭდავი სტამბა» რფხამინი, გაბაგვის შესაბყევი #6 1. 
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