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ОБЪЕдИНЕШЫй оРmНЪ' еоШАЛЬiдЁМаМР#"ВЪ И $ОЦЁАЛЫ8"ВЪ-РЕВ@ЛШЩОНЕmЕЪ

ПОдъ рВдЖЦ16Ё : Авксент1';ева, Але[J;синскаі`о,` Аргуновcі, БуI1акова, Воронова, Любп-

мова (Марка З~ра) и Пле,ха11ова,

рRlх:
1О с®п`f .

для ніе,г.о ,маше,ры віоегда' пріяміо дерЖа" гол'ову, не Jнаj,
клюніяя сіе.

:Е°#::'а%Ё:а]ьЛЕяЬ,::а:iiа:ГЦ]:АоБ;%JI[:?:ГСРК:Ё.:,аFваид:':лГь;:О:б:О:hТ:э

=еЁ=аЁ:]§:и:к:ь:п~ао:т:[%Yт:?ае=О::jЬ:*#gбНо±Са:моР3:a:€%g]:иСм:,:: №ЬВз[:3':;+=ЕЪ,Gi::ва:ЫЁ:к#ъаТОбЁf:FъЪ-ХяУ#%#ъИ.КОЕЪо'вГъРОg:;
"р|о|0'тdй, да,же о|/Щообраl3Ноlй р'Ъ|Чи 3вУ,Ча'Лд ГлУ_бина `Ве-,
'Uгі'икіо|й уО`Ё,ждешIоіс" и,

цiалис'пічсскомъ интерн{щiонал'f3.

кіогда оінъ 1іовор,илъ, прямо

j:Етi3iг:;:т+%,;:];е'гiF€?i:,3:+0%:Fл,5tундеаg:и#аg:ьь;g;тъч;3%3:оg:ил8%Lg;
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Въ fсуббЬіту,

18

де.каібря іс,кюнча,лся іюв.

Эдуарід'ъ

Г>а.іьянъ, члі9нъ ,парілаtміешоко|й фріаjкцiи француіэсю;й
Сіоцiали6тичеIс,кіdй Парітiи. По, этом'у шоводу редащiя
н'а,шIегuo 'о`ргана, Iomріа;вила въ _ редакцiю «L'Нumапitё})

ниж.е€ліъдующуюL ітёлtекр,амму : ` ,
«Ре,да.кцiя

«При3ывіа>>,

Э"іlo''ГЬ \СТаіРИіКIЬ

.органа

М`ОіЖеmэ

ооШаIТЬ,

ЧТ'О ГОВОРIИТЪ

вгЬріи'тъ.

I"&?%іЛ#:Ihi#::,€L$зiёпgЕ:Еn:т#+Ищ±±::^л.Е$_ЁлЗ_Е3Оо#л#%ЕЪ%%Р#о°рЫ#Е
\каtк'ъ tмIОліодымъ ин'тіе,jтлшешю,міъ всітуіпилъ онъ вF ряды
U`,.,JL\бt;`іjцUьгji.

іобъ®диILлеін'нагіо

Ш9

О,Lнъ )п,р\ав,,т{у, гоjзор'иIтъ чю, Нто дуМ|аеmъ и тЮку иОкр|еННО

IIo эти- ію`,ті'вrЁltа бlыл'и б,еі3ю,иль-ны вывЪт-

руо-

с,ких,ъ -ф,.оЩалъLд,е,мократовъ и соцiа,листовъ~ріеволюцiо-:I'Ёj`:::;Е:Ё:iЕ]:';еi;;:ь:::gтТ:#%t:[:±а]Ё::;ЁЁащЁь#йg'іlЁй:Ё*j:,ОВБЬ;ъgigЗ;%тЬ#Т:
jі'гhгъ ітіягюітЬвшiій іm,дъ нимъ, и долгiіеі годы и3шаНiя,
ріов,ъ ш,л,іеrfіъ французIск'Ой Сіоцi,алис"чеіс,коЁ' Партiи и
и ісще біоjі'гЕIе дIОлгilе Iіtоіды біуднично'й и ми.рноЫ, органи-

сіеім'ьЪ и дру'3ь,тміт: , товарища Валъяна с,воіеі искрIеншее

'3аТц±:;rьШ':;g&а']:8':Т;:%Н#,:::LЮ(8ы#иП':ЕЛg+е#°##°Щн%:

|сIОчув,Отвiе гЮ` по|воду 'смерти вел'икаго соцiа,лис|та, сJГа

рагіо `віоин'а пріа,в,ф ,и ю'вободы, пеіріол'ь`да нацiональной ч,а,л.а, і.т,вгЬ о'тихiи ,цорIодиjlи IеIеі. Одн'а 'иI3ъ эітих'ъ Gтихi`й-`ОбIОрощы ре|GПу блиКа,нокdй Францiи проТивъ герlманскаtTО іс,праЕіе,,+л'ивісt® пріоліе'тароLюIе шегодованiіе IIро"вtъ влаjоть`
и б|o"'"'гво имущих'ъ, |с,цра,вюдл'ив1о|е во3МуЩеН'ilе| ТЫ.Ъ,

импе,рi&ли"а и іею пособЁиковъ.»

КТО lТР57іЩТGЯ, ШРСЩИВ'Ъ ТЪХЪ, `К'ТЮі ЖИJЗlеШЪ кр'УдОМЪ дРУ.-

lіихъ.. дру1іа,я іо'тихiд. КОмм,іуньIщIіакрiо",чіеісю® негоАвIOGіенtтьіеIв'ъ,

'

Аргуіновъ,

Бунакоівъ,

Віоро-

гц|Ов,аш1|о 11арода

11Гр|оТивъ

пLр'аЛзИТе|л,ЬjаТВа,

НlеlGПОСОбШаЁО

,новъ, Любимовіъ, Плекашо\віъ,, Ал®кjGинсRiй. ізtащитить францiіо Io_тъ крtуіос,ка;гіо НашіеФтівiя, крикъ oci
!корбл)еша,гIО дооТоиНсlт|ва |народныхъ м'а\ooЪ, КОТОРЪШ

20 декабря 1915 г.

у'3наdгIи,

ч"О эіто пір,а,віиіте'лъіоітво прJодаЮIіъ іотр'аШу,

mю-

3юрит'ъ )еіе ун,изиіте,льнымъ м'иром`ъ. Пари"акая IGоіммуна'
бLша іIItе ТОльКtо ріе,віоJ[IОцiОшНО-соцiаЛиоТИЦеIСКИМЪ, 1Ю `вЪ

` Надъ-гробомъ Эдуарда Вальяна.

`,:';е,пi:Ёе±:'Рi:Ёf'Ян±tиР'g'ОбТО[Ж?`,ggFъ`О#де#Кл#,#ТО=
1ю .ца,fю,мнить іоб'ъ `эітомъ.

іСЪда,я \голіова,, іочки, ,мягкiя чіеріты л'ица,Lн'9 франЦу'зюкiя, а ,GкорЪіе іоліавяіIюкiя, 'вшиmат®льный и вімі.ЁсіггЁ

$Ёіу':Ё:'ЖgЖШ:НиЬ#'#бЪ,аig:8тТ::и:g,аЧО?ъПюР;Гтдо:Рьа"Л:

gЁ:л#;Ёlr;ЁDГ:{§:=ЁiйОтiiЁiеяiЁiЁjЪ:Ё;:]}iЁ:р:#:#ЁцЁуЁ3[ЁНЁр°]Ёigъ:Ёj:§ЁЁЁ::

lн|е,тltегЮ |oRЯ3ЫвалОсь пр|едоТавЛенilе о\ ПлаМ|е1Пном'ъ -к[ом'-

Е:iОЛ;Еа:[i°Li`[:::ал,ЁР%::,Ё.иЕ[LЖЪРtggg-'Р:®В:ОL#йЦЕi?ЕZОЮОЕ3рИа,:

;%#,g#ЁйК#и?г;:%р=j°ЛвУiЧИОВв%%М'Ъ,е,3:,:юбцТ8ЁУу::'Н%Гъ?"ФеУлдьа.'
щЮіС'ТtЬ. НО l3ЖЧЮ КаШИМЪ ТО ШеіGОКРУШИМ'ЫМЪ УЦОРіо`ТВОМ'Ъ,

%:L;iТ,]; ГЁFеl::п%ot±[ЁОiG'Т?:ВаЛе:Т#ОтНи%о#g#Ув:gР':8';Ё#GкЁ'gРg8:
цiа,ліъ-д!еміокраітовіъ, ве,ликая `прЬблем'а' практичQской

gТ:`О#":л?оТт:],о(вТ,Р'О:?еТг°iйувЁ,ейЧ&П°#2:#[°йи%°йхаВрЕаТкЛтОерЁ;Е б|ОрьбЬ1 пРlОлlе|'НаРjаТа ПР|ОЩиВ'Ъ М"'и1Гаф(И3Ма и во'йНы.

И 'IЬе ,o,го ,вина,, 1еIОл|и р,гБhпешi\я МеждVнаЮОл.ныхгh тflпп-

