
              გედეონ მირაღიანის არქივი

1. გედეონ მირაღიანის საბენეფისო პროგრამა ქართულ სცენაზე ათი წლის 
მოღვაწეობის იუბილესთან დაკავშირებით. 

დასტამბული, ქართულ და რუსულ ენებზე, ახლავს        
საქართველოს სათეატრო მუზეუმის ერთი ბეჭედი. 
დაზიანებული. 

ძვ.№ ფ.1. საქ.7 ხ 1467.№1 
                                                       უთარიღო  1ც.

2. იოსებ იმედაშვილის მისალოცი ბარათი გედეონ მირაღიანს, სასცენო 
მოღვაწეობის 15 წლის იუბილესთან დაკავსშირებით. 

ხელნაწერი. ტუშით, ქართულ ენაზე. ახლავს 
საქართველოს სათეატრო მუზეუმის ორი ბეჭედი.
დაზიანებული. 

ძვ.№ ფ.1. საქ.7. ხ. 1464. №1
1903.04.11. 1ც. 

3. საიუბილეო კომისიის დადგენილება გედეონ მირაღიანისთვის სასცენო 
მოღვაწეობის 25 წლის იუბილის გამართვის შესახებ. 

ბუკლეტი, დასტამბული. ქართულ და რუსულ ენებზე. 
ახლავს საქართველოს სათეატრო მუზეუმის ორი ბეჭედი.

ძვ, № ფ.1 საქ. 7. ხ. 441.№1
ძვ.№ ფ.1.საქ.7. ხ1468.№1  

                                                                     1909 წ.  2ც.



4. მისალოცი ბარათი გედეონ მირაღიანის სასცენო მოღვაწეობის 25 წლის 
იუბილესთან დაკავშირებით.                                                                           

ხელნაწერი, ტუში. სომხურ ენაზე. ახლავს 
საქართველოს სათეატრო მუზეუმის ორი ბეჭედი.

ძვ.№ ფ.1. საქ.7. ხ.1457.№1
1910 წ.  1ც. 

5. წერილი გედეონ მირაღიანს 25 წლის იუბილესთან დაკავშირებით. საიუბილეო 
კომიტეტისადმი თბილისის გუბერნიის სათავად-აზნაურთა წინამძღილთა და 
დეპუტატთა საკრებულოდან. 

ბლანკი. დასტამბული, რუსულ ენაზე. ახლავს 
საქართველოს სათეატრო მუზეუმის ერთი ბეჭედი. 

ძვ.№ ფ.1. საქ7. ხ. 1460. №1 
                                                      1910.03.05. 1ც

6. მაკარ ჩიმიკიანის წერილი გედეონ მირაღიანს სასცენო მოღვაწეობის 25 წლის 
იუბილესთან დაკავშირებით. 

ხელნაწერი, ტუში. ქართულ ენაზე. 
ახლავს საქართველოს სათეატრო მუზეუნის 
ორი ბეჭედი. 

ძვ.№ ფ.1 საქ.7. ხ.1463.№1
1910.06. 1ც

7. ეჩმიადინის აკადემიის ადრესი გედეონ მირაღიანისადმი, სასცენო მოღვაწეობის 
25 წლის იუბილესთან დაკავშირებით. 

                                             ხელნაწერი, ტუში,სომხურ ენეზე. ზედა აიშაზე 
რუსულად მინაწერი. ახლავს საქართველოს სათეატრო                

                                              მუზეუმის ერთი ბეჭედი. (ძლიერ) დაზიანებული.
ძვ№ ფ.1. საქ.7. ხ1459.№1

                    1910.06.05.1ც.

8. საიუბილეო ადრესი გედეონ მირაღიანს ქართლ-კახეთის თავად აზნაურობის 
წინამძღოლთა და დეპუტატთა საკრებულოსგან. სასცენო მოღვაწეობის 25 წლის 
იუბილესთან დაკავშირებით.

ბლანკი, ტუში, ხელნაწერი. ქართულ ენაზე.  
ახლავს საქართველოს სათეატრო მზეუმის სამი ბეჭედი. 

ძვ.№ ფ.1 საქ.7. ხ.1443.№1
                                                                      1910.03.05.1ც

9. საიუბილეო მილოცვა გედეონ მირაღიანს ქართველი მსახიობებისგან. სასცენო 
მოღვაწეობის 25 წლის იუბილესთან დაკავშირებით. 

ხელნაწერი, ტუში. ქართულ ენაზე. 
ახლავს საქართველოს სათეატრო მუზეუმის სამი ბეჭედი. 
(ძლიერ) დაზიანებული. 

ძვ.№ ფ.1 საქ.7. ხ.1446.№1
1910.06.05. 1ც. 



10. ნერსენიანის სემინარიის მოსწავლეთა მისალოცი ადრესი გედეონ მირაღიანს. 25 
წლის იუბილესთან დაკავშირებით. 

ხელნაწერი, ტუში. სომხურ ენაზე. ახლავს 
საქართველოს სათეატრო მუზეუმის ორი ბეჭედი. 

ძვ№ ფ.1. საქ.7. ხ.1447.№1
1910.06.05. 1ც.   

11. მღვდელ არსენ ბაგრატიონი გედეონ მირაღიანს, 25 წლის სასცენო მოღვაწობის 
იუბილესთან დაკავშირებით მიძღვნილი ლექსი. 

ხელნაწერი, ტუში.სომხურ ენაზე. 
ახლავს საქართველოს სათეატრო მუზეუმის სამი 
ბეჭედი. 

ძვ№ ფ.1. საქ.7. ხ. 1448.№1 
                                                                      1910.06.05. 1ც. 

12. სახალხო სახლში არსებულ ქართველ წარმომადგენელთა მმართველთა წრის
მილოცვა გედეონ მირაღიანს სასცენო მოღვაწეობის 25 წლის იუბილესთან 
დაკავშირებით. 

ხელნაწერი, ტუში. ქართულ ენაზე. ზედა აიშაზე 
მინაწერი რუსულად. ახლავს საქართველოს სათეატრო 
მუზეუმის ორი ბეჭედი. 

ძვ.№ ფ.1. საქ7. ხ. 1449. №1
                                                      1910.06.05.1ც.

13. ჟურნალ ..ნაკადულის’’ რედაქციის ადრესი გედეონ მირაღიანის სასცენო 
მოღვაწეობის 25 წლის იუბილესთან დაკავშირებით. 

ხელნაწერი, ტუში. ქართულ ენაზე. ზედა აიშაზე 
მინაწერი რუსულად. ახლავს საქართველოს 
სათეატრო მუზეუმის ერთი ბეჭედი.

                                                                 ძვ.№ ფ.1. საქ.7. ხ.1450.№1
                                                    1910.06.05. 1ც.

14. საზოგადოება ..სხივის’’ ადრესი გედეონ მირაღიანისადმი, სასცენო მოღვაწეობის 
25 წლის იუბილესთან დაკავშირებით.

ხელნაწერი. ტუში. სომხურ ენაზე. ზედა აიშაზე 
      მინაწერი რუსულად. ახლავს საქართველოს 

                                                   სათეატრო მუზეუმის ერთი ბეჭედი.
ძვ.№ ფ.1 საქ.7. ხ. 1451.№1

1910.06.05. 1ც.

15. საიუბილეო კომისიის მილოცვა გედეონ მირაღიანს სასცენო მოღვაწეობის 25 
წლის იუბილესთან დაკავშირებით. 

ხელნაწერი, ტუში. ქართულ და რუსულ ენებზე. 
ახლავს საქართველოს სათეატრო მუზეუმის 
ორი ბეჭედი.

                                                       ძვ.№ ფ.1. საქ.7. ხ.1452.№1



                                                       1910.06.05. 1ც.

16. ავლაბრის თეატრალური წრის ,,ნოვაია–დრამის’’ მისალოცი ადრესი გედეონ 
მირაღიანის სასცენო მოღვაწეობის 25 წლის იუბილესთან დაკავშირებით. 

დასტამბული, სომხურ ენაზე. ზედა აიშაზე მინაწერი 
რუსულად. ახლავს საქართველოს სათეატრო მუზეუმის 
ორი ბეჭედი. 

ძვ№ ფ.1 საქ.7. ხ. 1453.№1.  
                                                       1910.06.05. 1ც.

17. საიუბილეო ადრესი გედეონ მირაღიანს სომხური დრამატული წრისგან. 
სასცენო მოღვაწეობის 25 წლის იუბილესთან დაკავშირებით. 

ხელნაწერი, ტუში. სომხურ ენაზე. ზემო აიშაზე 
მინაწერი რუსულად. ახლავს. საქართველოს 
სათეატრო მუზეუმის ორი ბეჭედი. ასევე ახლავს.

                                                                      ერთი სომხური ბეჭედი.
ძვ.№ ფ.1 საქ.7. ხ. 1454.№1
1910.06.05. 1ც.

18. ჟურნალ ,,ლუმას’’ რედაქციის მისალოცი ადრესი. გედეონ მირაღიანის სასცენო 
მოღვაწეობის 25 წლის იუბილესთან დაკავშირებით. 

ბლანკი, ხელნაწერი. ტუში. სომხურ ენაზე. 
ახლავს საქართველოს სათეატრო მუზეუმის ერთი 
ბეჭედი.

ძვ.№ ფ.1. საქ.7. ხ.1456.№1
                                                    1910.06.05. 1ც.

19. დრამატურგ სუნდუკიანის ადრესი, გედეონ მირაღიანს. სასცენო მოღვაწეობის 25 
წლის იუბილესთან დაკავშირებით. 

ხელნაწერი, ტუში. სომხურ ენაზე. ზედა აიშაზე
მინაწერი რუსულად. ახლავს საქართველოს 
სათეატრო მუზეუმის ერთი ბეჭედი. დაზიანებული. 

ძვ.№ ფ.1. საქ.7. ხ.1458.№1
                                                                               1910.წ. 1ც.

20. იოსებ იმედაშვილი გედეონ მირაღიანის შესახებ. ამონარიდი ჟურნალიდან. 
დასტამბული. ქართულ და სომხურ ენებზე. ახლავს

               საქართველოს სათეატრო მუზეუმის ოთხი ბეჭედი. 
               (ჟურნალის დასახელება გაურკვეველია.) 

              ძვ.№ ფ1. საქ.7. ხ. 1461. №1
                                                                   1910 წ.  1ც.

21. მისალოცი ადრესი გედეონ მირაღიანს თბილისის ქართული ფილარმონიული 
საზოგადოებისგან. სასცენო მოღვაწეობის 25 წლის იუბილესთან დაკავშირებით. 



ხელნაწერი, ტუში. ქართულ ენაზე. ახლავს რუსული 
წარწერა. გაფორმებულია მოხატული ყვავილებით. 
ახლავს საქართველოს სათეატრო მუზეუმის სამი 
ბეჭედი.(ძლიერ) დაზიანებული. 

ძვ.№ ფ.1.საქ.7. ხ.1455.№1
                                                                      1910წ. 1ც.

22. სომხური ჟურნალი ტიგრან ნაზარიანის რედაქტორობით. წერილი გედეონ 
მირაღიანს. სასცენო მოღვაწეობის 25 წლის იუბილესთან დაკავშირებით. 

დასტამბული, სომხურ ენაზე. ახლავს საქართველოს 
სათეატრო მუზეუმის ოთხი ბეჭედი. დაზიანებული. 

ძვ№ ფ.1. საქ7. ხ. 1445.№1
                                                                       1910 წ.    1ც

23. ქართული დრამტული საზოგადეოების გამგეობის საიუბილეო  ადრესი გედეონ 
მირაღიანის სასცენო მოღვაწეობის 25 წლის იუბილესთან დაკავშირებით.

ხელნაწერი ქართულ ენაზე. ახლავს
საქართველოს სათეატრო მუზეუმის ორი ბეჭედი

ძვ.№ ფ.1. საქ.7. ხ.1444.№1
                                                                     1910 1ც.

24. დათა მგალობლიშვილისა და გედეონ მირაღიანის სასცენო სტროფები
ხელნაწერი, ფანქრით.ქართულ ენაზე. 

               ახლავს საქართველოს სათეატრო მუზეუმის ორი ბეჭედი.
      ძვ.№ ფ.1. საქ.7. ხ.1465.№1 

                                                            უთარიღო.   1ც. 

25. გ. შიხიანის მისალოცი ლექსი გედეონ მირაღიანისადმი, სასცენო მოღვაწეობის 
25 წლის იუბილესთან დაკავშირებით. 

დასტამბული. ქართულ ენაზე. ახლავს
საქართველოს სათეატრო მუზეუმის ორი 
ბეჭედი.

ძვ.№ ფ.1.საქ.7. ხ.1466.№1
                                                                        უთარიღო.  1ც. 

26. მისალოცი დეპეშა გედეონ მირაღიანს თამარა საგაცკაიასგან. სასცენო 
მოღვაწეობის   25 წლის იუბილესთან დაკავშირებით. 

ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. ახლავს საქართველოს
სათეატრო მუზეუმის ერთი ბეჭედი. დაზიანებული. 

ძვ.№ ფ.1. საქ. 7.ხ 1462. №1
                                                                     უთარიღო  1ც.

               ქ.პეტერბურგი



27. მისალოცი დეპეშა გედეონ მირაღიანს მოსკოვში მცხოვრებ ქართველებისგან. 
სასცენო მოგვაწეობის იუბილესთან დაკავშირებით. 

ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. ახლავს საქართველოს 
სათეატრო მუზეუმის ორი ბეჭედი.

                                                      ძვ.№ ფ.1. საქ.7. ხ.1462.№1
                                                                  უთარიღო.  1ც
                                                                  ქ.მოსკოვი.

28. საიუბილეო დეპეშა გედეონ მირაღიანს ბაქოელი სომხების კულტურის 
საზოგადოებისგან. სასცენო მოღვაწეობის 25 წლის იუბილესთან დაკავშირებით. 

ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. ახლავს საქართველოს
სათეატრო მუზეუმის ერთი ბეჭედი. 

ძვ№ ფ.1.საქ7.ხ.1462.№1
უთარიღო.  1ც. 

ქ.ბაქო.

29. მისალოცი დეპეშა გედეონ მირაღიანს დოლოგო რუკოვისგან. სასცენო 
მოღვაწეობის 25 წლის იუბილესთან დაკავშირებით. 

                                                         ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. ახლავს,
საქართველოს სათეატრო მუზეუმის ერთი ბეჭედი.

ძვ.№ ფ.1. საქ.7. ხ.1462.№1
                                                                      უთარიღო.  1ც.
                                                                      ხერსონა.

30. მისალოცი დეპეშა. გედეონ მირაღიანს საფრაზიანისგან. სასცენო მოღვაწეობის 
25 წლის იუბილესთან დაკავშირებით. 

ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. ახლავს საქართველოს 
სათეატრო მუზეუმის ერთი ბეჭედი. დაზიანებული. 

ძვ.№ ფ1.საქ.7.ხ.1462.№1
                                                                      უთარიღო.1ც.
                                                                      ქ. ბაქო.

31. მისალოცი დეპეშა. გედეონ მირაღიანს, არქიდიაკონი არსენისგან. სასცენო 
მოღვაწეობის 25 წლის იუბილესთან დაკავშირებით. 

ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. ახლავს
საქართველოს სათეატრო მუზეუმის ერთი ბეჭედი.

ძვ.№ ფ.1.საქ.7.ხ.1462.№1
                                     უთარიღო.  1ც.

                                                                     ქ. მოსკოვი.

32. მისალოცი დეპეშა, გედეონ მირაღიანს შახმურადოვისგან. სასცენო მოღვაწეობის 
25 წლის იუბილესთან დაკავშირებით. 

ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. ახლავს
საქართველოს სათეატრო მუზეუმის ერთი ბეჭედი. 
ძვ.№ ფ.1.საქ.7. ხ.1462. №1



                                                                     უთარიღო. 1ც.
                                                                     ქ.ბაქო.

33. მისალოცი დეპეშა, გედეონ მირაღიანს ბაქოელი არტისტების სახელით 
კარამურზა. სასცენო მოღვაწეობის 25 წლის იუბილესთან დაკავშირებით. 

ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. ახლავს საქართველოს 
სათეატრო მუზეუმის ერთი ბეჭედი. 

ძვ.№ ფ.1.საქ.7. ხ.1462.№1
                      უთარიღო. 1ც.   
                      ქ. ბაქო. 

34. მისალოცი დეპეშა, გედეონ მირაღიანს ნაზარიანცისგან. სასცენო მოღვაწეობის 25 
წლის იუბილესთან დაკავშირებით.

                                           ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. ახლავს საქართველოს 
სათეატრო მუეუმის ერთი ბეჭედი. 

ძვ.№ ფ.1.საქ.7. ხ.1462.№1 
                                                                                უთარიღო. 1ც.
                                                                                 ქ.მოსკოვი.

35. მისალოცი დეპეშა. გედეონ მირაღიანს რედაქცია ,,თეატრონის’’ მაილიანისგან. 
სასცენო მოღვაწეობის 25 წლის იუბილესთან დაკავშირებით. 

ნაბეჭდი, რუსულ ენაზე. ახლავს საქართველოს 
სათეატრო მუზეუმის ერთი ბეჭედი. 

ძვ.№ ფ.1. საქ.7. ხ.1462.№1
უთარიღო. 1ც.
ქ. ბაქო.

36. მისალოცი დეპეშა. გედეონ მირაღიანს, ალექსიძე, კეკელიძე,(სტუდენტებისგან) 
სასცენო მოღვაწეობის 25 წლის იუბილესთან დაკავშირებით. 

ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. ახლავს საქართველოს
სათეატრო მუზეუმის ერთი ბეჭედი. 

ძვ.№ ფ.1.საქ.7.ხ.1462.№1
უთარიღო.  
ქ.ოდესა. 1ც.

37. მისალოცი დეპეშა. გედევან მირაღიანს. ბათუმის წერა-კითხვის 
გამავრცელებელი საზოგადოების განყოფილებისგან. (25 წლის იუბილესთან 
დაკავშირებით.)

ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. ახლავს, საქართველოს 
სათეატრო მუზეომის ერთი ბეჭედი. 
      ძვ.№ ფ.1.საქ.7.ხ.1462.№1

ქ. ბათუმი.  1ც.



38. საიუბილეო დეპეშა. გედეონ მირაღიანს. სასცენო მოღვაწეობის 25 წლის 
იუბილესთან დაკავშირებით. ხარკოვში მცხოვრები ქართველებისგან. 

ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. ახლავს,საქართველოს
სათეატრო მუზეუმის ერთი ბეჭედი. 

ძვ.№ ფ.1.საქ.7.ხ.1462.№1
უთარიღო. 

ქ.ხარკოვი. 1ც.

39. მისალოცი დეპეშა. გედევან მირაღიანს. მაღალი საზოგადოების სახელით 
სასცენო მოღვაწეობის 25 წლის იუბილესთან დაკავშირებით.

ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. ახლავს საქართველოს
სათეატრო მუზეუმის ერთი ბეჭედი. 

ძვ.№ ფ.1. საქ.7.ხ. 1462.№1
უთარიღო.
ქ.რასტოვი. 1ც.

40. მისალოცი დეპეშა. გედეონ მირარიანს. სასცენო მოღვაწეობის 25 წლის 
იუბილესთან დაკავშირებით. ვ.გუნია, კ.მესხი.(და მეგობრებისგან.) 

ნაბეჭდი, რუსულ ენაზე. ახლავს საქართველოს 
სათეატრო მუზეუმის ერთი ბეჭედი. დაზიანებული. 

ძვ.№ ფ.1.საქ.7.ხ.1462.№1
უთარიღო. 

ქ.ბათუმი.  1ც.

41. მისალოცი დეპეშა. გედეონ მირაღიანს ოდესაში მყოფი ქართველი და სომეხი 
სტუდენტებისგან. სასცენო მორვაწეობის 25 წლის იუბილესთან დაკავშირებით. 

ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. ახლავს საქართველოს 
სათეატრო მუზეუმის ერთი ბეჭედი.

ძვ.№1.ფ.1.საქ.7,ხ.1462.№1
უთარიღო.
ქ.ოდესა. 1ც.

42. მისალოცი დეპეშა, გედეონ მირაღიანს. სტუდენტი მ.აზიანისგან სასცენო 
მოღვაწეობის 25 წლის იუბილესთან დაკავშირებით. 

ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. ახლავს
საქართველოს სათეატრო მუზეუმის ერთი 
ბეჭედი. 
დაზიანებული. 

ძვ.№1.ფ.1.საქ.7.ხ.1462.№1 
უთარიღო.   1ც.



ქ.პეტერბურგი.

43. სამტრედიის ხელოვნების საიუბილეო კომიტეტის მისალოცი დეპეშა გედევან 
მირაღიანს სასცენო მოღვაწეობის 25 წლის იუბილესთან დაკავშირებით. 

ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. ახლავს საქართველოს
  სათეატრო მუზეუმის ერთი ბეჭედი.
                         ძვ.№1.ფ.1.საქ.7.ხ.1462.№1

                                                                                             უთარიღო.  1ც.
ქ.სამტრედია.

44. მისალოცი დეპეშა. გედეონ მირაღიანს , პეტერბურგში მცხოვრები 
ქართველებისგან. სასცენო მოღვაწეობის 25 წლის იუბილესთან დაკავშირებით. 

ნაბეჭდი, რუსულ ენაზე. ახლავს საქართველოს 
სათეატრო მუზეუმის ერთი ბეჭედი. 

ძვ.№1.ფ.1.საქ.7.ხ1462,№1
უთარიღო. 1ც.
ქ. პეტერბურგი

                                                                                                             

45. მისალოცი დეპეშა გედეონ მირაღიანს სასცენო მოღვაწეობის 25 წლის 
იუბილესთან დაკავშირებით. შარმურადოვისგან.

ხელნაწერი, ტუში რუსულ ენაზე. ახლავს   
საქართველოს სათეარო მუზეუმნის ერთი ბეჭედი.

                   ძვ. №. ფ1.საქ.7.ხ.1462 №1
უთარიღო  1ც.

ქ. ბაქო

46. ფოთის სომხეთიის ეკლესიის სამეურვეო საბჭოს მილოცვა გედეონ მირაღიანს 
სასცენო მოღვაწეობის 25 წლის იუბილესთან დაკავშირებით.

ხელნაწერი. ფანქარი, რუსულ ენაზე. 
ახლავს საქართველოს სათეატრო მუზეუმის
ერთი ბეჭედი. 

ძვ.№ ფ1 საქ.7. ხ.1462. №1. 
უთარიღო. 1ც.

47.  მისალოცი დეპეშა,გედეონ მირაღიანს სამეურვეო საბჭოს საკრებულოს   
       სახელით აფრიდონიანი. (25 წლის იუბილესთან დაკავშირებით)

ხელნაწერი, ფანქარი, რუსულ ენაზე. ახლავს 
საქართველოს სათეატრო მუზეუმის 
ერთი ბეჭედი. 

ძვ.№ ფ.1 საქ.7. ხ.1462. №1



უთარიღო. 1ც.
ქ. თბილისი.

48. მისალოცი დეპეშა,ჭიათურის დრამატული საზოგადოებისგან, გედეონ 
             მირაღიანს სასცენო მოღვაწეობის 25 წლის იუბილესთან დაკავშირებით.

ხელნაწერი. ფანქარი, რუსულ ენაზე. 
ახლავს საქართველოს სათეატრო მუზეუმის 
ერთი ბეჭედი. 

ძვ.№ ფ.I საქ.7. ხ.1462. №1
უთარიღო. 1 ც.

49. მისალოცი დეპეშა, ქუთაისის დრამატული საზოგადოების გამგეობისგან. 
            გედეონ მირაღიანის სასცენო მოღვაწეობის 25 წლის იუბილესთან 
           დაკავშირებით. 

ხელნაწერი. ფანქარი, რუსულ ენაზე. ახლავს
საქართველოს სათეატრო მუზეუმის ერთი 
ბეჭედი. 

ძვ.№.ფ.1. საქ.7. ხ.1462.№1. 
უთარიღო. 1ც.

ქ. ქუთაისი

50.  მისალოცი დეპეშა, გედეონ მირაღიანს სასცენო მოღვაწეობის 25 წლის 
            უბილესთან დაკავშირებით 

ხელნაწერი. ფანქარი, რუსულ ენაზე, ახლავს
საქართველოს სათეატრო მუზეუმის ერთი ბეჭედი. 
დაზიანებული. 

ძვ.№. ფ.1. საქ.7. ხ. 1462.№1
უთარიღო. 1ც.

51. საიუბილიეო მისალოცი დეპეშა, გედეონ მირაღიანს: აი კარამიანცი, მანუკიანი, 
       ბასოინცი, ეგიაზარანცი, სასიდიანი, პეტროსიანი, ტერ ხაჩატურიანი. (25 წლის 
       იუბილესთან დაკავშირებით).

ხელნაწერი. ტუში, რუსულ ენაზე. ახლავს 
საქართველოს სათეატრო მუზეუმის ერთი 
ბეჭედი. 

ძვ.№ ფ.1 საქ.7.ხ.1462.№1
უთარიღო. 1 ც.

52. მისალოცი დეპეშა, გედეონ მირაღიანს. სასცენო მოღვაწეობის 25 წლის 
       იუბილესთან დაკავშირებით. კიტა აბაშიძისგან. 

ხელნაწერი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. ახლავს 
საქართველოს სათეატრო მუზეუმის ერთი ბეჭედი. 



ძვ.№ ფ1. საქ.7. ხ.1462.№ 1 
უთარიღო. 

53 .მისალოცი დეპეშა, ქუთაისიდან გედეონ მირაღიანს სასცენო მოღვაწეობის 25 
      წლის იუბილესთან დაკავშირებით.

                                                      ხელნაწერი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. ქართულად
მინაწერი. ახლავს საქართველოს სათეატრო მუზეუმის
ერთი ბეჭედი. დაზიანებული.

                                                                                                 ძვ.№ ფ.1. საქ.7. ხ.1462. №1 
                                                                                                უთარიღო. 1 ც.

54. კოტე ყიფიანის მისალოცი დეპეშა, გედეონ მირაღიანს სასცენო მოღვაწეობის 25 
      წლის იუბილესთან დაკავშირებით. 

ხელნაწერი,ფანქარი,რუსულ ენაზე. ქართულად 
მინაწერი. ახლავს საქართველოს სათეატრო მუზეუმის 
ერთი ბეჭედი. 

ძვ.№ ფ.1. საქ.7. ხ.1462. № 1
                                                                                                           უთარიღო. 1ც

55. მისალოცი დეპეშა, გედეონ მირაღიანს. წერა-კითხვის გამავრცელებელი 
       საზოგადოების სახელით ჭიჭინაძე. (25ლის იუბილეს გამო.)

ხელნაწერი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. ახლავს 
საქართველოს სათეატრო მუზეუმის ერთი ბეჭედი. 
დაზიანებული. 

ძვ.№ ფ.1. საქ.7.ხ.1462.№ 1
უთარიღო. 1ც.

56. ახალციხის მოყვარულთა სომხური დრამატული საზოგადოების თავჯდომარე     
       არაბიანცის მილოცვა გედეონ მირაღიანს სასცენო მოღვაწეობის 25 წლის 
       იუბილესთან დაკავშირებით. 

ხელნაწერი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. ახლავს 
სათეატრო მუზეუმის ერთი ბეჭედი. 
დაზიანებული. 

ძვ.№ ფ.1. საქ.7.ხ. 1462. №1
უთარიღო. 1ც. 

57. სიმეონ ოვიანცის მილოცვა გედეონ მირაღიანს სასცენო მოღვაწეობის 25 წლის 
           იუბილესთან დაკავშირებით. 

ხელნაწერი, ფანქარი. რუსულ ენაზე. 
ახლავს საქართველოს სათეატრო მუზეუმის 
ერთი ბეჭედი. 



ძვ№. ფ.1.საქ.7.ხ.1462.№1
უთარიღო. 1ც.
ქ.ახალციხე. 

58. მისალოცი დეპეშა, გედეონ მირაღიანს სასცენო მოღვაწეობის 25 წლის 
     იუბილესთან დაკავშირებით ალიხანიანისგან. 

ხელნაწერი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. ახლავს
საქართველოს სათეატრო მუზეუმის ერთი ბეჭედი. 
დაზიანებული. 

ძვ.№ ფ1.საქ.7. ხ.1462.№1
უთარიღო. 1ც. 
ქ.ახალციხე 

59. მეღრებოვის, მანუჩაროვის, ავანესნის, მისალოცი დეპეშა გედეონ მირაღიანს     
        სასცენო მოღვაწეობის 25 წლის იუბილესთან დაკავშირებით. 

ხელნაწერი., ფანქარი. რუსულ ენაზე. ახლავს 
                                                      საქართველოს სათეატრო მუზეუმის ერთი 

ბეჭედი. 

                    ძვ.№ ფ.1. საქ.7.ხ.1462. №1
უთარიღო. 1ც.

                                                     ქ. ერევანი

60 .მისალოცი დეპეშა, გედეონ მირაღიანს სასცენო მოღვაწეობის 25 წლის 
      იუბილესთან დაკავშირებით. რედაქცია „მოგზაური’’=ს სახელით რედაქტორი
      მგელაძე. 

ხელნაწერი. ტუში, რუსულ ენაზე. ახლავს 
საქართველოს სათეატრო მუზეუმის ერთი ბეჭედი. 

                                                                              ძვ.№ ფ.1.საქ.7.ხ.1462.№ 1
                                                                              უთარიღო 1ც.

61 .მისალოცი დეპეშა, გედეონ მირაღიანს სასცენო მოღვაწეობის 25 წლის 
იუბილესთან დაკავშირებით. ალიოშასგან. 

                                                          ხელნაწერი. ფანქარი, რუსულ ენაზე. ახლავს 
                                                        საქართველოს სათეატრო მუზეუმის ერთი ბეჭედი. 
                                                                                  ძვ.№ფ.1.საქ.7.ხ.1462.№1
                                                                                  უთარიღო.1ც



              გედეონ მირაღიანის არქივი


1. გედეონ მირაღიანის საბენეფისო პროგრამა ქართულ სცენაზე ათი წლის მოღვაწეობის იუბილესთან დაკავშირებით. 


დასტამბული, ქართულ და რუსულ ენებზე, ახლავს         


საქართველოს სათეატრო მუზეუმის ერთი ბეჭედი. 


დაზიანებული. 

ძვ.№ ფ.1. საქ.7 ხ 1467.№1 

                                                       უთარიღო  1ც.


2. იოსებ იმედაშვილის მისალოცი ბარათი გედეონ მირაღიანს, სასცენო მოღვაწეობის 15 წლის იუბილესთან დაკავსშირებით. 


ხელნაწერი. ტუშით, ქართულ ენაზე. ახლავს 


საქართველოს სათეატრო მუზეუმის ორი ბეჭედი.


დაზიანებული. 


ძვ.№ ფ.1. საქ.7. ხ. 1464. №1


1903.04.11. 1ც. 


3. საიუბილეო კომისიის დადგენილება გედეონ მირაღიანისთვის სასცენო მოღვაწეობის 25 წლის იუბილის გამართვის შესახებ. 


ბუკლეტი, დასტამბული. ქართულ და რუსულ ენებზე. 


ახლავს საქართველოს სათეატრო მუზეუმის ორი ბეჭედი.


ძვ, № ფ.1 საქ. 7. ხ. 441.№1

ძვ.№ ფ.1.საქ.7. ხ1468.№1  

                                                                     1909 წ.  2ც.


4. მისალოცი ბარათი გედეონ მირაღიანის სასცენო მოღვაწეობის 25 წლის იუბილესთან დაკავშირებით.                                                                           


ხელნაწერი, ტუში. სომხურ ენაზე. ახლავს 


საქართველოს სათეატრო მუზეუმის ორი ბეჭედი.


ძვ.№ ფ.1. საქ.7. ხ.1457.№1

1910 წ.  1ც. 


5. წერილი გედეონ მირაღიანს 25 წლის იუბილესთან დაკავშირებით. საიუბილეო კომიტეტისადმი თბილისის გუბერნიის სათავად-აზნაურთა წინამძღილთა და დეპუტატთა საკრებულოდან. 


ბლანკი. დასტამბული, რუსულ ენაზე. ახლავს 


საქართველოს სათეატრო მუზეუმის ერთი ბეჭედი. 


ძვ.№ ფ.1. საქ7. ხ. 1460. №1 


                                                      1910.03.05. 1ც

6. მაკარ ჩიმიკიანის წერილი გედეონ მირაღიანს სასცენო მოღვაწეობის 25 წლის იუბილესთან დაკავშირებით. 


ხელნაწერი, ტუში. ქართულ ენაზე. 


ახლავს საქართველოს სათეატრო მუზეუნის 


ორი ბეჭედი. 


ძვ.№ ფ.1 საქ.7. ხ.1463.№1


1910.06. 1ც


7. ეჩმიადინის აკადემიის ადრესი გედეონ მირაღიანისადმი, სასცენო მოღვაწეობის 25 წლის იუბილესთან დაკავშირებით. 


                                             ხელნაწერი, ტუში,სომხურ ენეზე. ზედა აიშაზე 


რუსულად მინაწერი. ახლავს საქართველოს სათეატრო                


                                              მუზეუმის ერთი ბეჭედი. (ძლიერ) დაზიანებული.


ძვ№ ფ.1. საქ.7. ხ1459.№1


            
        1910.06.05.1ც.

8. საიუბილეო ადრესი გედეონ მირაღიანს ქართლ-კახეთის თავად აზნაურობის წინამძღოლთა და დეპუტატთა საკრებულოსგან. სასცენო მოღვაწეობის 25 წლის იუბილესთან დაკავშირებით.


ბლანკი, ტუში, ხელნაწერი. ქართულ ენაზე.  


ახლავს საქართველოს სათეატრო მზეუმის სამი ბეჭედი. 


ძვ.№ ფ.1 საქ.7. ხ.1443.№1

                                                                      1910.03.05.1ც

9. საიუბილეო მილოცვა გედეონ მირაღიანს ქართველი მსახიობებისგან. სასცენო მოღვაწეობის 25 წლის იუბილესთან დაკავშირებით. 


ხელნაწერი, ტუში. ქართულ ენაზე. 


ახლავს საქართველოს სათეატრო მუზეუმის სამი ბეჭედი. 


(ძლიერ) დაზიანებული. 


ძვ.№ ფ.1 საქ.7. ხ.1446.№1


1910.06.05. 1ც. 


10. ნერსენიანის სემინარიის მოსწავლეთა მისალოცი ადრესი გედეონ მირაღიანს. 25 წლის იუბილესთან დაკავშირებით. 


ხელნაწერი, ტუში. სომხურ ენაზე. ახლავს 


საქართველოს სათეატრო მუზეუმის ორი ბეჭედი. 


ძვ№ ფ.1. საქ.7. ხ.1447.№1


1910.06.05. 1ც.   

11. მღვდელ არსენ ბაგრატიონი გედეონ მირაღიანს, 25 წლის სასცენო მოღვაწობის იუბილესთან დაკავშირებით მიძღვნილი ლექსი. 


ხელნაწერი, ტუში.სომხურ ენაზე. 


ახლავს საქართველოს სათეატრო მუზეუმის სამი ბეჭედი. 


ძვ№ ფ.1. საქ.7. ხ. 1448.№1 

                                                                      1910.06.05. 1ც. 

12. სახალხო სახლში არსებულ ქართველ წარმომადგენელთა მმართველთა წრის მილოცვა გედეონ მირაღიანს სასცენო მოღვაწეობის 25 წლის იუბილესთან დაკავშირებით. 


ხელნაწერი, ტუში. ქართულ ენაზე. ზედა აიშაზე 


მინაწერი რუსულად. ახლავს საქართველოს სათეატრო 


მუზეუმის ორი ბეჭედი. 


ძვ.№ ფ.1. საქ7. ხ. 1449. №1


                                                      1910.06.05.1ც.


13. ჟურნალ ..ნაკადულის’’ რედაქციის ადრესი გედეონ მირაღიანის სასცენო მოღვაწეობის 25 წლის იუბილესთან დაკავშირებით. 


ხელნაწერი, ტუში. ქართულ ენაზე. ზედა აიშაზე 


მინაწერი რუსულად. ახლავს საქართველოს 


სათეატრო მუზეუმის ერთი ბეჭედი.

                                                                 ძვ.№ ფ.1. საქ.7. ხ.1450.№1


                                                     1910.06.05. 1ც.


14. საზოგადოება ..სხივის’’ ადრესი გედეონ მირაღიანისადმი, სასცენო მოღვაწეობის 25 წლის იუბილესთან დაკავშირებით.


ხელნაწერი. ტუში. სომხურ ენაზე. ზედა აიშაზე 


      მინაწერი რუსულად. ახლავს საქართველოს 


                                                   სათეატრო მუზეუმის ერთი ბეჭედი.


ძვ.№ ფ.1 საქ.7. ხ. 1451.№1


1910.06.05. 1ც.


15. საიუბილეო კომისიის მილოცვა გედეონ მირაღიანს სასცენო მოღვაწეობის 25 წლის იუბილესთან დაკავშირებით. 


ხელნაწერი, ტუში. ქართულ და რუსულ ენებზე. 


ახლავს საქართველოს სათეატრო მუზეუმის 


ორი ბეჭედი.


                                                       ძვ.№ ფ.1. საქ.7. ხ.1452.№1

                                                       1910.06.05. 1ც.

16. ავლაბრის თეატრალური წრის ,,ნოვაია–დრამის’’ მისალოცი ადრესი გედეონ მირაღიანის სასცენო მოღვაწეობის 25 წლის იუბილესთან დაკავშირებით. 


დასტამბული, სომხურ ენაზე. ზედა აიშაზე მინაწერი 


რუსულად. ახლავს საქართველოს სათეატრო მუზეუმის 


ორი ბეჭედი. 


ძვ№ ფ.1 საქ.7. ხ. 1453.№1.  


                                                       1910.06.05. 1ც.

17. საიუბილეო ადრესი გედეონ მირაღიანს სომხური დრამატული წრისგან. სასცენო მოღვაწეობის 25 წლის იუბილესთან დაკავშირებით. 


ხელნაწერი, ტუში. სომხურ ენაზე. ზემო აიშაზე 


მინაწერი რუსულად. ახლავს. საქართველოს 


სათეატრო მუზეუმის ორი ბეჭედი. ასევე ახლავს.


                                                                      ერთი სომხური ბეჭედი.

 ძვ.№ ფ.1 საქ.7. ხ. 1454.№1


1910.06.05. 1ც.


18. ჟურნალ ,,ლუმას’’ რედაქციის მისალოცი ადრესი. გედეონ მირაღიანის სასცენო მოღვაწეობის 25 წლის იუბილესთან დაკავშირებით. 


ბლანკი, ხელნაწერი. ტუში. სომხურ ენაზე. 


ახლავს საქართველოს სათეატრო მუზეუმის ერთი 


ბეჭედი.


ძვ.№ ფ.1. საქ.7. ხ.1456.№1


                                                    1910.06.05. 1ც.


19. დრამატურგ სუნდუკიანის ადრესი, გედეონ მირაღიანს. სასცენო მოღვაწეობის 25 წლის იუბილესთან დაკავშირებით. 


ხელნაწერი, ტუში. სომხურ ენაზე. ზედა აიშაზე


მინაწერი რუსულად. ახლავს საქართველოს 


სათეატრო მუზეუმის ერთი ბეჭედი. დაზიანებული. 


ძვ.№ ფ.1. საქ.7. ხ.1458.№1


                                                                               1910.წ. 1ც.


20. იოსებ იმედაშვილი გედეონ მირაღიანის შესახებ. ამონარიდი ჟურნალიდან. 


დასტამბული. ქართულ და სომხურ ენებზე. ახლავს 


               საქართველოს სათეატრო მუზეუმის ოთხი ბეჭედი. 

               (ჟურნალის დასახელება გაურკვეველია.) 


              ძვ.№ ფ1. საქ.7. ხ. 1461. №1


                                                                    1910 წ.  1ც.


21. მისალოცი ადრესი გედეონ მირაღიანს თბილისის ქართული ფილარმონიული საზოგადოებისგან. სასცენო მოღვაწეობის 25 წლის იუბილესთან დაკავშირებით. 


ხელნაწერი, ტუში. ქართულ ენაზე. ახლავს რუსული 


წარწერა. გაფორმებულია მოხატული ყვავილებით. 


ახლავს საქართველოს სათეატრო მუზეუმის სამი 


ბეჭედი.(ძლიერ) დაზიანებული. 


ძვ.№ ფ.1.საქ.7. ხ.1455.№1


                                                                      1910წ. 1ც.

22. სომხური ჟურნალი ტიგრან ნაზარიანის რედაქტორობით. წერილი გედეონ მირაღიანს. სასცენო მოღვაწეობის 25 წლის იუბილესთან დაკავშირებით. 

დასტამბული, სომხურ ენაზე. ახლავს საქართველოს 

სათეატრო მუზეუმის ოთხი ბეჭედი. დაზიანებული. 

ძვ№ ფ.1. საქ7. ხ. 1445.№1


                                                                       1910 წ.    1ც

23. ქართული დრამტული საზოგადეოების გამგეობის საიუბილეო  ადრესი გედეონ მირაღიანის სასცენო მოღვაწეობის 25 წლის იუბილესთან დაკავშირებით.

ხელნაწერი ქართულ ენაზე. ახლავს 


საქართველოს სათეატრო მუზეუმის ორი ბეჭედი


ძვ.№ ფ.1. საქ.7. ხ.1444.№1


                                                                     1910 1ც.

24. დათა მგალობლიშვილისა და გედეონ მირაღიანის სასცენო სტროფები

ხელნაწერი, ფანქრით.ქართულ ენაზე. 


               ახლავს საქართველოს სათეატრო მუზეუმის ორი ბეჭედი.


      ძვ.№ ფ.1. საქ.7. ხ.1465.№1 


                                                            უთარიღო.   1ც. 

25.  გ. შიხიანის მისალოცი ლექსი გედეონ მირაღიანისადმი, სასცენო მოღვაწეობის 25 წლის იუბილესთან დაკავშირებით. 


დასტამბული. ქართულ ენაზე. ახლავს

საქართველოს სათეატრო მუზეუმის ორი ბეჭედი.


ძვ.№ ფ.1.საქ.7. ხ.1466.№1


                                                                         უთარიღო.  1ც. 

26. მისალოცი დეპეშა გედეონ მირაღიანს თამარა საგაცკაიასგან. სასცენო მოღვაწეობის   25 წლის იუბილესთან დაკავშირებით. 

ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. ახლავს საქართველოს


სათეატრო მუზეუმის ერთი ბეჭედი. დაზიანებული. 


ძვ.№ ფ.1. საქ. 7.ხ 1462. №1


                                                                     უთარიღო  1ც.


               ქ.პეტერბურგი


27. მისალოცი დეპეშა გედეონ მირაღიანს მოსკოვში მცხოვრებ ქართველებისგან. სასცენო მოგვაწეობის იუბილესთან დაკავშირებით. 


ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. ახლავს საქართველოს 


სათეატრო მუზეუმის ორი ბეჭედი.


                                                      ძვ.№ ფ.1. საქ.7. ხ.1462.№1


                                                                  უთარიღო.  1ც


                                                                  ქ.მოსკოვი.

28. საიუბილეო დეპეშა გედეონ მირაღიანს ბაქოელი სომხების კულტურის საზოგადოებისგან. სასცენო მოღვაწეობის 25 წლის იუბილესთან დაკავშირებით. 

ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. ახლავს საქართველოს


სათეატრო მუზეუმის ერთი ბეჭედი. 


ძვ№ ფ.1.საქ7.ხ.1462.№1


უთარიღო.  1ც. 


ქ.ბაქო.


29. მისალოცი დეპეშა გედეონ მირაღიანს დოლოგო რუკოვისგან. სასცენო მოღვაწეობის 25 წლის იუბილესთან დაკავშირებით. 


                                                         ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. ახლავს,


საქართველოს სათეატრო მუზეუმის ერთი ბეჭედი.


ძვ.№ ფ.1. საქ.7. ხ.1462.№1


                                                                      უთარიღო.  1ც.


                                                                      ხერსონა.

30. მისალოცი დეპეშა. გედეონ მირაღიანს საფრაზიანისგან. სასცენო მოღვაწეობის 25 წლის იუბილესთან დაკავშირებით. 


ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. ახლავს საქართველოს 

სათეატრო მუზეუმის ერთი ბეჭედი. დაზიანებული. 


ძვ.№ ფ1.საქ.7.ხ.1462.№1


                                                                      უთარიღო.1ც.


                                                                      ქ. ბაქო.


31. მისალოცი დეპეშა. გედეონ მირაღიანს, არქიდიაკონი არსენისგან. სასცენო მოღვაწეობის 25 წლის იუბილესთან დაკავშირებით. 

ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. ახლავს

საქართველოს სათეატრო მუზეუმის ერთი ბეჭედი.


ძვ.№ ფ.1.საქ.7.ხ.1462.№1


                                     უთარიღო.  1ც.


                                                                     ქ. მოსკოვი.


32. მისალოცი დეპეშა, გედეონ მირაღიანს შახმურადოვისგან. სასცენო მოღვაწეობის 25 წლის იუბილესთან დაკავშირებით. 


ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. ახლავს

საქართველოს სათეატრო მუზეუმის ერთი ბეჭედი. 


ძვ.№ ფ.1.საქ.7. ხ.1462. №1


                                                                     უთარიღო. 1ც.


                                                                     ქ.ბაქო.


33. მისალოცი დეპეშა, გედეონ მირაღიანს ბაქოელი არტისტების სახელით კარამურზა. სასცენო მოღვაწეობის 25 წლის იუბილესთან დაკავშირებით. 


ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. ახლავს საქართველოს 


სათეატრო მუზეუმის ერთი ბეჭედი. 


ძვ.№ ფ.1.საქ.7. ხ.1462.№1


                      უთარიღო. 1ც.   


                       ქ. ბაქო. 


34. მისალოცი დეპეშა, გედეონ მირაღიანს ნაზარიანცისგან. სასცენო მოღვაწეობის 25 წლის იუბილესთან დაკავშირებით.


                                           ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. ახლავს საქართველოს 

სათეატრო მუეუმის ერთი ბეჭედი. 


ძვ.№ ფ.1.საქ.7. ხ.1462.№1 


                                                                                უთარიღო. 1ც.


                                                                                 ქ.მოსკოვი.


35. მისალოცი დეპეშა. გედეონ მირაღიანს რედაქცია ,,თეატრონის’’ მაილიანისგან. სასცენო მოღვაწეობის 25 წლის იუბილესთან დაკავშირებით. 


ნაბეჭდი, რუსულ ენაზე. ახლავს საქართველოს 


სათეატრო მუზეუმის ერთი ბეჭედი. 


ძვ.№ ფ.1. საქ.7. ხ.1462.№1


უთარიღო. 1ც.


ქ. ბაქო.


36. მისალოცი დეპეშა. გედეონ მირაღიანს, ალექსიძე, კეკელიძე,(სტუდენტებისგან) სასცენო მოღვაწეობის 25 წლის იუბილესთან დაკავშირებით. 


ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. ახლავს საქართველოს


სათეატრო მუზეუმის ერთი ბეჭედი. 


ძვ.№ ფ.1.საქ.7.ხ.1462.№1


უთარიღო.  

ქ.ოდესა. 1ც.

37. მისალოცი დეპეშა. გედევან მირაღიანს. ბათუმის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების განყოფილებისგან. (25 წლის იუბილესთან დაკავშირებით.)


ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. ახლავს, საქართველოს 


სათეატრო მუზეომის ერთი ბეჭედი. 


      ძვ.№ ფ.1.საქ.7.ხ.1462.№1


ქ. ბათუმი.  1ც.


38. საიუბილეო დეპეშა. გედეონ მირაღიანს. სასცენო მოღვაწეობის 25 წლის იუბილესთან დაკავშირებით. ხარკოვში მცხოვრები ქართველებისგან. 


ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. ახლავს,საქართველოს


სათეატრო მუზეუმის ერთი ბეჭედი. 


ძვ.№ ფ.1.საქ.7.ხ.1462.№1


უთარიღო. 


ქ.ხარკოვი. 1ც.


39. მისალოცი დეპეშა. გედევან მირაღიანს. მაღალი საზოგადოების სახელით სასცენო მოღვაწეობის 25 წლის იუბილესთან დაკავშირებით.

ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. ახლავს საქართველოს

სათეატრო მუზეუმის ერთი ბეჭედი. 


ძვ.№ ფ.1. საქ.7.ხ. 1462.№1


უთარიღო.


ქ.რასტოვი. 1ც.

40. მისალოცი დეპეშა. გედეონ მირარიანს. სასცენო მოღვაწეობის 25 წლის იუბილესთან დაკავშირებით. ვ.გუნია, კ.მესხი.(და მეგობრებისგან.) 


ნაბეჭდი, რუსულ ენაზე. ახლავს საქართველოს 


სათეატრო მუზეუმის ერთი ბეჭედი. დაზიანებული. 


ძვ.№ ფ.1.საქ.7.ხ.1462.№1

უთარიღო. 

ქ.ბათუმი.  1ც.


41. მისალოცი დეპეშა. გედეონ მირაღიანს ოდესაში მყოფი ქართველი და სომეხი სტუდენტებისგან. სასცენო მორვაწეობის 25 წლის იუბილესთან დაკავშირებით. 



ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. ახლავს საქართველოს 


სათეატრო მუზეუმის ერთი ბეჭედი.


ძვ.№1.ფ.1.საქ.7,ხ.1462.№1


უთარიღო.


ქ.ოდესა. 1ც.


42. მისალოცი დეპეშა, გედეონ მირაღიანს. სტუდენტი მ.აზიანისგან სასცენო მოღვაწეობის 25 წლის იუბილესთან დაკავშირებით. 


ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. ახლავს 


საქართველოს სათეატრო მუზეუმის ერთი ბეჭედი. 


დაზიანებული. 


ძვ.№1.ფ.1.საქ.7.ხ.1462.№1 


უთარიღო.   1ც.

ქ.პეტერბურგი.


43. სამტრედიის ხელოვნების საიუბილეო კომიტეტის მისალოცი დეპეშა გედევან მირაღიანს სასცენო მოღვაწეობის 25 წლის იუბილესთან დაკავშირებით. 

ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. ახლავს საქართველოს


  სათეატრო მუზეუმის ერთი ბეჭედი.

                         ძვ.№1.ფ.1.საქ.7.ხ.1462.№1


                                                                                             უთარიღო.  1ც.

ქ.სამტრედია.


44. მისალოცი დეპეშა. გედეონ მირაღიანს , პეტერბურგში მცხოვრები ქართველებისგან. სასცენო მოღვაწეობის 25 წლის იუბილესთან დაკავშირებით. 


ნაბეჭდი, რუსულ ენაზე. ახლავს საქართველოს 


სათეატრო მუზეუმის ერთი ბეჭედი. 


ძვ.№1.ფ.1.საქ.7.ხ1462,№1


უთარიღო. 1ც.

ქ. პეტერბურგი


45. მისალოცი დეპეშა გედეონ მირაღიანს სასცენო მოღვაწეობის 25 წლის იუბილესთან დაკავშირებით. შარმურადოვისგან. 



ხელნაწერი, ტუში რუსულ ენაზე. ახლავს   



საქართველოს სათეარო მუზეუმნის ერთი ბეჭედი.


                   ძვ. №. ფ1.საქ.7.ხ.1462 №1



უთარიღო  1ც.


ქ. ბაქო

46. ფოთის სომხეთიის ეკლესიის სამეურვეო საბჭოს მილოცვა გედეონ მირაღიანს სასცენო მოღვაწეობის 25 წლის იუბილესთან დაკავშირებით.


ხელნაწერი. ფანქარი, რუსულ ენაზე. 


ახლავს საქართველოს სათეატრო მუზეუმის


ერთი ბეჭედი. 


ძვ.№ ფ1 საქ.7. ხ.1462. №1. 


უთარიღო. 1ც.


47.  მისალოცი დეპეშა,გედეონ მირაღიანს სამეურვეო საბჭოს საკრებულოს   


       სახელით აფრიდონიანი. (25 წლის იუბილესთან დაკავშირებით)


ხელნაწერი, ფანქარი, რუსულ ენაზე. ახლავს 


საქართველოს სათეატრო მუზეუმის 


ერთი ბეჭედი. 


ძვ.№ ფ.1 საქ.7. ხ.1462. №1


უთარიღო. 1ც.


ქ. თბილისი.


48.  მისალოცი დეპეშა,ჭიათურის დრამატული საზოგადოებისგან, გედეონ 

             მირაღიანს სასცენო მოღვაწეობის 25 წლის იუბილესთან დაკავშირებით.

ხელნაწერი. ფანქარი, რუსულ ენაზე. 


ახლავს საქართველოს სათეატრო მუზეუმის 

ერთი ბეჭედი. 


ძვ.№ ფ.I საქ.7. ხ.1462. №1


უთარიღო. 1 ც.


49.  მისალოცი დეპეშა, ქუთაისის დრამატული საზოგადოების გამგეობისგან. 

            გედეონ მირაღიანის სასცენო მოღვაწეობის 25 წლის იუბილესთან  


           დაკავშირებით. 


ხელნაწერი. ფანქარი, რუსულ ენაზე. ახლავს


საქართველოს სათეატრო მუზეუმის ერთი 


ბეჭედი. 


ძვ.№.ფ.1. საქ.7. ხ.1462.№1. 


უთარიღო. 1ც.

ქ. ქუთაისი


50.  მისალოცი დეპეშა, გედეონ მირაღიანს სასცენო მოღვაწეობის 25 წლის  

            უბილესთან დაკავშირებით 


ხელნაწერი. ფანქარი, რუსულ ენაზე, ახლავს


საქართველოს სათეატრო მუზეუმის ერთი ბეჭედი. 


დაზიანებული. 


ძვ.№. ფ.1. საქ.7. ხ. 1462.№1


უთარიღო. 1ც.


51. საიუბილიეო მისალოცი დეპეშა, გედეონ მირაღიანს: აი კარამიანცი, მანუკიანი, 


       ბასოინცი, ეგიაზარანცი, სასიდიანი, პეტროსიანი, ტერ ხაჩატურიანი. (25 წლის 

       იუბილესთან დაკავშირებით).

ხელნაწერი. ტუში, რუსულ ენაზე. ახლავს 


საქართველოს სათეატრო მუზეუმის ერთი ბეჭედი. 


ძვ.№ ფ.1 საქ.7.ხ.1462.№1

უთარიღო. 1 ც.

52.  მისალოცი დეპეშა, გედეონ მირაღიანს. სასცენო მოღვაწეობის 25 წლის 

       იუბილესთან დაკავშირებით. კიტა აბაშიძისგან. 


ხელნაწერი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. ახლავს 


საქართველოს სათეატრო მუზეუმის ერთი ბეჭედი. 

ძვ.№ ფ1. საქ.7. ხ.1462.№ 1 


უთარიღო. 


53 .მისალოცი დეპეშა, ქუთაისიდან გედეონ მირაღიანს სასცენო მოღვაწეობის 25 

      წლის იუბილესთან დაკავშირებით.

                                                      ხელნაწერი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. ქართულად

მინაწერი. ახლავს საქართველოს სათეატრო მუზეუმის


ერთი ბეჭედი. დაზიანებული.


                                                                                                 ძვ.№ ფ.1. საქ.7. ხ.1462. №1 


                                                                                                უთარიღო. 1 ც.


54. კოტე ყიფიანის მისალოცი დეპეშა, გედეონ მირაღიანს სასცენო მოღვაწეობის 25 

      წლის იუბილესთან დაკავშირებით. 


ხელნაწერი,ფანქარი,რუსულ ენაზე. ქართულად 


მინაწერი. ახლავს საქართველოს სათეატრო მუზეუმის 


ერთი ბეჭედი. 


ძვ.№ ფ.1. საქ.7. ხ.1462. № 1


                                                                                                           უთარიღო. 1ც

55. მისალოცი დეპეშა, გედეონ მირაღიანს. წერა-კითხვის გამავრცელებელი 

       საზოგადოების სახელით ჭიჭინაძე. (25ლის იუბილეს გამო.)

ხელნაწერი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. ახლავს 


საქართველოს სათეატრო მუზეუმის ერთი ბეჭედი. 


დაზიანებული. 


ძვ.№ ფ.1. საქ.7.ხ.1462.№ 1

უთარიღო. 1ც.

56. ახალციხის მოყვარულთა სომხური დრამატული საზოგადოების თავჯდომარე     


       არაბიანცის მილოცვა გედეონ მირაღიანს სასცენო მოღვაწეობის 25 წლის 

       იუბილესთან დაკავშირებით. 


ხელნაწერი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. ახლავს 


სათეატრო მუზეუმის ერთი ბეჭედი. დაზიანებული. 


ძვ.№ ფ.1. საქ.7.ხ. 1462. №1


უთარიღო. 1ც. 

57. სიმეონ ოვიანცის მილოცვა გედეონ მირაღიანს სასცენო მოღვაწეობის 25 წლის 

           იუბილესთან დაკავშირებით. 

ხელნაწერი, ფანქარი. რუსულ ენაზე. 


ახლავს საქართველოს სათეატრო მუზეუმის 


ერთი ბეჭედი. 

ძვ№. ფ.1.საქ.7.ხ.1462.№1


უთარიღო. 1ც.


ქ.ახალციხე. 


58. მისალოცი დეპეშა, გედეონ მირაღიანს სასცენო მოღვაწეობის 25 წლის 

     იუბილესთან დაკავშირებით ალიხანიანისგან. 


ხელნაწერი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. ახლავს


საქართველოს სათეატრო მუზეუმის ერთი ბეჭედი. 


დაზიანებული. 


ძვ.№ ფ1.საქ.7. ხ.1462.№1


უთარიღო. 1ც. 


ქ.ახალციხე 


59.  მეღრებოვის, მანუჩაროვის, ავანესნის, მისალოცი დეპეშა გედეონ მირაღიანს     

        სასცენო მოღვაწეობის 25 წლის იუბილესთან დაკავშირებით. 


ხელნაწერი., ფანქარი. რუსულ ენაზე. ახლავს 


                                                      საქართველოს სათეატრო მუზეუმის ერთი 


ბეჭედი. 


                    ძვ.№ ფ.1. საქ.7.ხ.1462. №1

უთარიღო. 1ც.

                                                     ქ. ერევანი


60 .მისალოცი დეპეშა, გედეონ მირაღიანს სასცენო მოღვაწეობის 25 წლის 

      იუბილესთან დაკავშირებით. რედაქცია „მოგზაური’’=ს სახელით რედაქტორი


      მგელაძე. 


ხელნაწერი. ტუში, რუსულ ენაზე. ახლავს საქართველოს სათეატრო  მუზეუმის ერთი ბეჭედი. 

                                                                              ძვ.№ ფ.1.საქ.7.ხ.1462.№ 1


                                                                              უთარიღო 1ც.


61 .მისალოცი დეპეშა, გედეონ მირაღიანს სასცენო მოღვაწეობის 25 წლის 

იუბილესთან დაკავშირებით. ალიოშასგან. 

                                                          ხელნაწერი. ფანქარი, რუსულ ენაზე. ახლავს 


                                                        საქართველოს სათეატრო მუზეუმის ერთი ბეჭედი. 


                                                                                  ძვ.№ფ.1.საქ.7.ხ.1462.№1

                                                                                  უთარიღო.1ც

