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ՕՐԱՑՈՅՑ - ՅՈՒԼԱՏԵՏՐ — ԱՋ,٩٠ 1։ԱՋ,Ս-Ա1|։?ՐՊՈՒԹՒՒ٠Ն٠նԵՐ 

Եհ Ա-ԱՐ1ՐՒ٦,٠նԵՐ — ՀԱՅԱՇԱՏ 1|١?^ՐՈՆ٦,ԵՐ-— 

ՊՒՏԱ֊նՒ ԳՐԱՆՍ- օրէնքներ ու ١1Ա١Ո١٦)ԵՐ—

ՊԱՏ١ՐԱ։١ԱՆ٠ գրական, ԳԵՂԱՐՈՒԵՍՏԱԿԱՆ 

1-1- ՄԱՐՋ.ԱԿԱՆ ԵԱԺ-ՒՆՆԵՐ֊ 

ԳՒՏԵԷՒՔՆԵՐ եւ Ջ.Ր-ՕՈ ԱՆՈՆԵՐ- 

ԳՐԱՆՍԱ ՀԱՍՏԱՏՈՒԱԾ ՀԱՅՈՑ 

ՀԱՍՑԷՆԵՐԱ֊ 

ե՜ւլն.
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ԱՅՍ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ

 '٦،٠٠էսլՔ.լ։ը այնսլէս բերին որ Ֆրանաս դաոնայ _ااا]،ا
50.000,، ւքօտեցալ ال،, ւգայի աւքենակարեար ،)այ գաւրււէ֊ը 

٩ւ ւ،'եծ ասը աՀ،սատաւ_ոը: Ուր 11)1 Հայ,,,,،,ւ ٦٠|բնւս կչու1ւՒ،ւտւ1՜ 

լեանյշն IIլ ագգային ،،IIր_، ،1ا.أا|այ, կոն է،ը II،،II،1 ،)1111 րայ
ծունէաԹիւնը:

Ֆրանսս չէր ،،րնար բացա 1,11 !،(،իւն կագւ،'ել, եւ արդէն 
շարժմ'ան նաիւանշէսնները կատան կայ բեքքե ա կալ،'ակեր- 
Ա، I, ւ(3֊،1 ւններր եւ լրագ|,րները որոնց 1()|ււը Օ[|Է օր կ'աւելկայ: 

ԱյսնորւսլարԹ կեանքին արտայայտաԹիւնները սլա-,، 
1،ը II'،١'،’(]؛، ٠ւ"ւոտւորիչ (،ր դարկնէին նաեւ աււեւ،&ւ1էւ،'ր 8է،.1'ե٩ 

ւն ներքին կեանքը،գար ււչ է،'|ւայն ֆըանսակայ գագու 1ւ٠ 
ելու؛նե،ա, այլ կաւրւրւլակցական կաս، լքր ււտ،ււը؛،ււ،ատ(،երա 

1'،Է،| կոգւքէն Եւրոսլայի 1،'Է۶ ցրուած գաւրււ،ւ)ներւււն եւ է،'،ււս
կողւքէ ընգկանոլր կայաԹեան կետ:

Փարիգ եդաւ ե،|եւլեցական ւ،արչա،،ան ،،եւ،րւ,նր ե֊ւրո- 
ւդայի ,،'lift գաւը,ւ،(}ին, Փար،,{، կ'ը،լայ լրագրական կեդրոն 
ւ،'ր (ւլւ կինգ կա.) 1ւ،եր1ւեերա،, Փար،,{، կոչուած է ըլլալու 
կայ ւ،'աա ւո լւ ւս կան կեւլ ր օն ւ('ր ա ր տ ա ս ա կւք՚ան ،1 կա.) II ւ،(،եան
կաւք՜ար:

Այս տար،, կասլՋեւգւ,լ، եւ փոքըածաւալ [IIJU ،،'ընծա, 
զայն կարգացանկերը ؛،յհնք ՖՐԱՆՍԱՀԱՅ 811.1'1;’1.|,ք'-|'.ր. բայ 

ււ،|,տ|, ըւ،'րւււե٦ւ անոր կգտոււ،'ը որ է՛ նշանակել ա.)ս գաւր,ւ٠ 
ւս،ւ،յ٩ւցւ,ւլ ա ասլրալ աւ،'էն արժէք, քաջւգերե,، ع ն if է|(،،, 

ամ'փուիե[ ա երե- Է1'؛٤ ի ւքի կաւ քել, ւ٢էկ սլատկերաշարի 
լան կանել կ،ւն ժաւքանակներէն ւ،'|ւ٦ւչհ-| ւ،'եր օլւելւը Հայոց 
տալ Ֆըանսակայ բսւրեկաւ،'ու_- ,գործերը այո երկր،,ն 1،'Է٤ 
1ւ،եան կասլերը սլատւքական շրջաններէն ւ،'|,նչեւ այսօրուան 
աշ،ււատաւորա،լան բա(ը,ւկներու օժանգակ.ոlIiHiiuU դրուագ- 

ները, աւքրաս،նգե|Ու ջանա، Հայոց ւլ،ւրրր այս ւսլհուական 
երկրին էքէջ եւ փոխադարձաբար ւ،'եր կտրենակիցներունյ
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կանգէս( ւսլւ٠اا'،٠٤اال ٠ Այ،)և، 111.11 սէրը ււլւ կ՜ապրի(٠( II(الئ էք էջ 
I լլ։ ւլ_ի٩ւ, եւ |||| اعأ ւլր։ ااب պետա կա՞ն կաւէթաււվ Ֆրանսական 

երկրորգ أال մ՜տաւոր աւքէն £այ յ١լا] ١այնքան ուժ՜եգ է II 
կայրենիքն կը նկատէ Ֆրանսան, էլ չէ֊' II ր, կաւքսւջխարկային 

Ա1٦1،1 ,('!،(։ զ_ո؛|||٠)1|'պատերազմ՜ի ակաւոր րոպէին մ՜ենք ջի |(||||1Ա 
յուԹիւնը ան կաշի լ նետել զ٠աշն IU կիցն եր I] I նժարին մ՜էջ . . . : 

Մևնք ս،իտ!1 ջանանք Ֆրտ՞նստկտյ գազաԹին ամ՜էն 
٦1 II լ ձգտումները պատկերացնել այս(|ل]ا1٦ئ11ا գասակւս|1զ٠1ւր11ւ 

կտտորին (քէշ, ետոայել գւսւըււԹին մ՜էջ ազգային ոգիին 
1),1 կն (ةا պակպանմսւ՞ո, զանազան !11111( անկիւններա (ււ٩ւց ո լդւ.ս 

տեւլկակ պակել ըն գկւսն ր ո ւ1։1փ ւն ը, վերջապէս սպասաւորել 
1 սան ակ այս կայ թազւքւււԹեան կազմ՜ա,؛ ան կագմակեր սլ III 

I, դասաւորմ՜ա՚ն ել թիւրեգացլքան աշիւաւոանք؛'٠I، 1،լւ111111(էէ(յ11։
ներուն:

Զուտ վաւերագրական (documentaire), ժամ՜ւսնակագրա, 
կան նիւԹերուն պիտի խաոնենք կայուԹեան ընդկանււր 
կացււԹեան լայն գիեերը, տարիին նորոյԹներն ու դէպքերը, 
գեղա րուես IIIIII ||սւն ին կետ օգտակարը եւ 11 LU 11 լրջականին

զուար՚Ջալիքն ու զբօսանքը, եւայլէւ: غاالج 

. . . Բայց արդէն սովորական յառաջաբաններու ս،եր٠ 
0 ա թան ուԹի Լեն եր ո ւն ենք տարուեր, (լը գադրեցնենք ւ1'եր" 
]սօսքը, այն ցանկուԹեամ՜բ Թէ իցի՜ւ կարենայինք լլւ լսցնել

:այն ւզէւոքը, IIլաւն կոջուՏն ունի այսպիսի ճեոնարկ ւ('ր
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ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԹՈՒԱԿԱՆ 1926

ԲՈՒՆ ԲՈՒԱԿԱՆ ՃԱՅՈՑ 

ՏՆԺԸ = 4418 — ՏՆԺԸ = 4419
ԵՆ

ՏՈՄԱՐԱԿԱՆ ՌԽԻ ՃԱՅՈՑ

Ռ32.Ե = 1375 — ՌՅ٤Զ = 1376

ՅՈՒՆՈՒԱՐ

ք11«ՐՐ-)1»-
ԿԱՅԱՆԴ

ՅՈՒՆՈՒԱՐ

ՇԱԲԱԹ 

٦սևւլ||>Բ։ .ال

ՅՈՒՆՈՒԱՐ

ԿՆՐԱԿԻ

:٦՝ ՚٦՝"՛"""՛՛՛ ' """"՛՛՛ن
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ՕՐԱՑՈՅՑ ֊ՅՈԻէԱՏԵՏՐ

ՅՈՒՆՈՒԱՐ

ԵՐ1|ՈԻՇԱ(*٠Թ٠Ի

ՅՈՒՆՈՒԱՐ

ԵՐ 1٠ք١ՇԱՌԹԻ 
ճ(ւա٩_ալոյ٩

٠

ՅՈՒՆՈՒԱՐ

6
(>ՈՐ1٠^|1Ր.Ո.1

ՅՈՒՆՈՒԱՐ

ՀԻ ٩|٦ -ՇԱՐ٠Թ1٠
ااآ،'ال1الاااا

ՅՈՒՆՈՒԱՐ

8
ո 1,0111»-

ՅՈՒՆՈՒԱՐ

1ԱԹ

ՅՈՒՆՈՒԱՐ

ԻՐԱԿԻ؛!
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0 ՐԱ8ք٦ՅՏ--ՅՈԻր٠Ա٠ՏևՏՐ

ՅՈՒՆՈՒԱՐ

ԵՐԿՈ1»ՇԱԲԹ"1٠

ՅՈՒՆՈՒԱՐ

ե՛ւ՝ lj"PCH.Pfâ‘l١

ՅՈՒՆՈՒԱՐ

ԶՈ ՐԵ١ՌՇԱ1١٢Ժ1٠ 
 ٦ւ(>8 أ|٠،1اعأ،اااا١آل_اااا

ու.1(ՒհւսՍ،)կ٠١

ՅՈՒՆՈՒԱՐ

Հ٦ւՆԴՇ1Լ|٠٠Խ
1 . |الجئ٢ؤ |ւսլ٦ւսսլևսւ

ՅՈՒՆՈՒԱՐ

ՈԽ ՐՌՍ.Թ-

ՅՈՒՆՈՒԱՐ

16
ՇԱԲԱԹ-

٠ ՝՝՝ ٠ ՝:՝: ^'՚ ՚ ' ٠ ՚ ՚ ՚ ' ' ' ՚ ՚ ' ' : ' ٠ ՚ ٠ ՚ ' ՚ ٠ ' : ' ٠  ՚ ՚ ''՚'٠ ' ՚ ' '՚ ' ' '' ' '٠ ՝: ' ' ՚ '. ' ' '' ٠'' ' ' '՚ ' ٠ '٠  ''' '' '' ''

ՅՈՒՆՈՒԱՐ

կԻՐԱԿԻ
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— 8— ՕՐԱՑՈՅՑ֊֊ՅՈհՇԱՏԵՏՐ

ՅՈՒՆՈՒԱՐ

18
ԵՐԿՈԻՇԱԲ13.1> 

 Ա٦ւտո٦ւ .ال
եւ. اآ | ա puunf

ՅՈՒՆՈՒԱՐ

19
՛."՛.""ا՛"֊՛.

Մ٠ս٦ւկու.٠ն.ք
Եփեսուփ

ՅՈՒՆՈՒԱՐ

20
ՋՈՐԵ۴٦ՇԱհքժԻ

ՅՈՒՆՈՒԱՐ

7||'|.Ո.Ր.ՈՐ.(||.||

։اااا|اا .1 ا1الاا)

ՅՈՒՆՈՒԱՐ

ՈԻՐքՀԱքժ،

ՅՈՒՆՈՒԱՐ

23
Ա1Ժ՝؛ՇԱ1 

Ա13՜ւս،եւսս ال. 
|եէ և։. Կիւվ١

ՅՈՒՆՈՒԱՐ

24
ԿԻՐԱ՚ւԻ

Ռ٠սււե1(և٦ււլ-ա٦ւ
ال٠1الاا2لال1٠11|11ل)ال

>
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ՕՐԱՑՈՅՑ-ՅՈՒՇԱՏԵՏՐ

ՅՈՒՆՈՒԱՐ

25
ԵՐԿՈ٦١ՇԱՐԹԻ

Պա؟ք
Աււաջւսւ.ւ٦րա؛|

ՅՈՒՆՈՒԱՐ

26
ՆՐ1>'ՌՇԱՐ-Թ-Ի

ՅՈՒՆՈՒԱՐ

ՋՈՐԵք֊ՇԱքՀԹԻ

ՅՈՒՆՈՒԱՐ

28Հ1٦،խ٩-շարթ-1١

ՅՈՒՆՈՒԱՐ

29
0I.IXI a.

ՅօՆւսն

ՅՈՒՆՈՒԱՐ

30
ՇԱՐԱԹ- 

1). |)ա|ւ<(-իս

٠

“١٠.-.--٠ “.٠٠“.““““...:.“““.“..؛“.“.“٠“٠“.“١...“٠..٠.“.٠١٠٠...١..“..٠.“.١.١.٠.٠.“.....٠.٠ ........ -٠-
ՅՈՒՆՈՒԱՐ

1,1.0111,1.

Fonds A.R.A.M



Fonds A.R.A.M



Fonds A.R.A.M



ՕՐԱՑՈՅՑ-ՅՈԻՇԱՏԵՏՐ

ՓԵՏՐՈՒԱՐ

ԵՐԿՈԻՇԱՐ٠Թ٠٦٠ 
.IJااا> ه،ا'ال أ'؟. Ա٠

ՓԵՏՐՈՒԱՐ

16
1;Րե-քՀ,1).1؛(()՚|٦

!٠٠٠.٠٠٠٠.٠...٠٠.|.٠٠٠|٠,.٠٠٠..|.٠..٠...|٠|.٠..٠.٠..|.٠٠٠....,.,٠......,|.,....٠.٠...٠.٠٠٠......٠.....|.٠٠.٠٠..٠.٠..٠1.,.,|.....٠٠.٠٠.٠٠.٠.٠"٠٠٠"'....'......

ՓԵՏՐՈՒԱՐ

օոր ٠Ր.?՜.1||'.|,|.Ւ

ՓԵՏՐՈՒԱՐ

18
2١٠ՆԳՇԱ1'-է1٠

ՓԵՏՐՈՒԱՐ

19
ու, )»1111.1.

ՓԵՏՐՈՒԱՐ

20
ՇԱԲԱԹ"

ււ|ւււս-էւ١<ال. 0

ՓԵՏՐՈՒԱՐ

ԿԻՐԱԿԻ 
.؛، ٠|٦اااااااس٦ااا։.الخ
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ՕՐԱՑՈՅՑ- ՅՈԻՆՍ.ՏԵՏՐ

Fonds A.R.A.M



֊֊ ١Հ ֊ 0ՐՍ٠8Ո38؛-ՅՈԻՇԱՏՆ٠ՏՐ

ՄԱՐՏ

ԵՐ٦١ՈԻՇԱՌԹ-Ի

ՄԱՐՏ

|٠Ր|٠٠[,.^||ք,.|.է.|,
. ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠:٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠.٠٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠.٠٠^.٠٠.٠.٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٠ ٠"

ՄԱՐՏ
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5
III'(‘(؛ԱՍՒ

اا
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ՇԱԲԱԹ
_լւև١սւսւ1|ւււ(1|1ւ؛
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ՇԱՐԺԱԿԱՆ ՏՕՆԵՐ

Ջ اا )٠2J٠l թթ|lh٦ ا، 3٠։։_،հայ٠٠٠٠ دم
Շւ٠ւթւ։٠٤<Ւ (ح ذ0
Հխււթշաթթյւ ٠٠٠յ٠٠٠_٠ւ٠؛։٠-Փհ 11

اااااا|اا1ا|ا
Կ |I|HllI|[։

Փէրւ։٩ւոււււլւ 11
Ս. ٠٤٠||٠٠ լ 4

Ջ اا բհ՜Քշւււ թ٤ժ՜ ال )) 7
Կ ااا<ا٠٠։ااا ال ا։٠الا!ا, 2

ՀլՈհթշաթյւլւ

Կ ւ ٠٠٠٠(٠ 1յ،٠
)> 13
)) 23

Կ ٤٠٠٠ ٠٠٠أا٤٠ Յւււլխւ 11
Կ |ւ[ւա1լ|ւ Օւթւււււոաւ 75
Կ ւ٠٠٠٠٠٠1լ٤٠ Սէրււ(ւոհ՜ւ1١թհ՜|ւ 1-2

Կ ااالا٠ا1ااا

Ւ)է٠٠ւթ٠٠٠٤
» 2؛)

١سمااام
٩٠1٢1(ւ։ւհ՜ւ1١թ1?|ւ

ة
թաթ الاح 18

•՜ՕՂՈՒՆԴ 
UIII լ٠1թ٤٠11 ال. 

ւ٠ւ٠1ււյ ا ال ااا_اا٦ا։اا؛ا

ك٠/آلغ// ك٠/////٨٢ز///7//ك/////
ԱւՏ٦٦Կ<>

 ï).i؛ïui؛iiîJii ٧. طااا،الا.ال։։أااا-ة,١ل٦ا|ا
١հ"ււ1'ւււ'ււ|Ե ,ا، ٠٠٠٤

ال.الع٠الال٠ئم٤ال1الا٠
 Հ uifjr ا/ااأ֊أااأاال]ا

ԼԱՐԴԱ(!.Ս٠Ո٠،

 ٤î٠،ïjii٠ii٤iii{ninîJii ال. اا.وا٠أاااأااال٢اأاا'حاال

Խ ԱՋՎ٠ԵՐՍւՑ
// ٠اااجااااااااا٠ا إدرارثم/
</Հրքրչտսւ//տպէո/հ .را

|Յակ٠٠թ ՍՒթ*1٠٠ււ٠ . ال

ւ֊րբաթ ال 3٠٠1_٦1٠٠Լ٠٠٠٠٠ 1
Ջ٠٠լ٠ՒրՔշյ٠٠թթ|٠ )) G

|| ւթշա թթ ع ل،٠اا Ս ٠„،։ա 25.
ւրթաթ ال ,,اال٠٤٠, 2
Կ ٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ )) 4
Կ ٤٠լ٠٠٠٠1٠٤٠ Մ ա,յ٤٠„ ,9
Հ|ւ٦ււթշաթթհ )) 13

Կ ااا|։։اا،اا Ս 1٠٠,٠٤٠٠! 23

Չ ٠ւ ր ե֊Ք-շա թթ ի Յու٠լ٠٠٠ 14
Կ ٤٠٠٠٠٠٠٠٠٤٠ 3։ ٠٠٠-١ յս٠ո٠٠ 15
Ե {iljfi ւշս։ թթ ٤٠ ،bu ٠٠ե։٢ թհ֊٠٠ 1

||11.|յ٠111բ[ժ٠؛||Հ )> 11
^։։٠թ٠։։թ ٦٠հ՜1|սւհ"٠٢թ٠٢յ٠ 25

ՖՐԱՆՍԱԿԱՆ ՏՕՆԵՐ

Premier Janvier կաղաեւլ? 
/٠1Ո٠յ،ւււու.1ժ"|ււ٠٦ւ٠■ Épiphanie 

li|i.،١)١(Annonciation ll,i،lïiimi٠îl٠ii IJ. u٠ 

 Vendredi-Saint 1ل٠ا٠ًاااا٤ Ո ا٠٤ااااااااا (
Pâques (Զա٠٠ւ|،կ

 Fête de Jeanne d’Arc ا،ا٠الا٦ا ا،ا’'<ا.اا.ال
'Ascension (£uul'ptup۵٠٠٠.٠٤ 

Պէ٦սոէկւ٠٠ւտէ؛ Pentecôte 
)4 Juillet(ا Fête Nationale

սւօ'1։ ١ اا٠اأاااا؛ئأا'1اa٠pu٠٦iuuil<ui،li
ք؛٠؛իւ١«٠١|Assomption (Վ,ևրւսւ

Toussaint (Աւքե٦։սց٦ւ Սրբոյյ(

11 Novembre(؛ Fête de la Victoire 
 ٠،٤d)ք). u،u։u٠lïpui-(Ը٦٠٩ اأأو։ا^؛1.ااا ااا0١(ل

Noël اآلج)٦(جااأائ
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տԱՅԻՆ-կՐՕՆԱկԱՆ
ԿՄՋՄԱԿԵՐՊՈհԹէփՆ

-XXX■ ■ —------■ 

(|>քւա٩ւսա ւսյժմ եւլւսծ է Գայ կարեւոր ։լա զթա վայր մր٠ 
վ»ա- الغ ل«ا ղ٤։ 1٦դ٠րիրի ազէս»էն յեաոյ Փո,րր-Ասիոյ եւ Պ ո،աս؛،١ 

Գոս լեցուեցաւ» եւ օր ،االق ո լար թիլ اال ա կւսն Հայերու ս اال ]u U 
օրի աւե٤ն،սքո، վր„յյ կ» նկաաելո։[ աշխաա،սւոր րազուկ-

 ٠րր այս երկրին ،քէշ,»ներու ո٤է؟
 Հ،،،յութ և ألال، թիւր Ֆրանսայի ։،‘إد، կր Գ ա II،،ل ի ifo اال 50
 Գազարի» որով Ար ելքاال եան ثأ ւր ո إال ս،յի Գ،սյ ال،لخا ղ،٠ եր ո ւթ١٠ اق

 b ։األال ր ո ւթ ե اال٩ا կեդրոնն է Ֆրսւ٩ւսա: Ս٠յո الا£ال աճա ււու[ իսկ' -اآلس
Գր،،،ժ ե االح կր الا£ا اش ،،، ր^ اال զղայ ին حمأ ե b կա զմա կեր ։։ا،؛ ւթ ե ألال،

Ք ր? اال tfp ոլկ
 Ա،ք են ،սյ١։ Հս،յ ո ց Հայ ր ،،، ،،ք ե اال ր ١، կա اال ի ا« اق ե١، ،،، ٤اا ال այ ا،
 թուակիր եւ անԳրաժեշսաւթիւնր իր 1925 Փե«։ր٠ 20 آل 9

կո٩ւդակու[ Եւր„،զայի Հայոց Գա մար կաթողի- ال، الخթ-ուաԳ։ս։ք 
 կոսակւոն պասւուիր։սկ եւ Ս'،սյր Ս١թ՝ոոի ٩، ե ր կայ ،ս ց ո ւց ի غ

Պալա,րեսյ٩ւր—֊որ եսքիսկոոքոսսւ- Դրիւլորիս էոքսկ٠ կսյրղեց տ٠ 
Գ ան զեքով կազմակերպել ،ال նաքու Գա մար Գոն դացւսհ Հր- Գ ր 

զազութներր« إال կա զմա կե ր ألالل յի ցա١ւ ու ցրիւ ու»«ե٠ւրոս٤ 
Ֆրանսայէն լք ին չեւ հոքոհիսւ» Ան զլի այ կ،հ մինչեւ Հուն զարի ա։ 
Հայրապետական կոնդակը կը հրա հ ան գէր մասնաւորաբար 
կաք»զի րա٩ւալ ևկեղեցի٩ւեր ու դւզրոց٩յեր և ոաեղհել ամէ١٠ 
զոԳացնեքու ժողովուրդին Գոզեոր-ը^եկերա- Գասս»աւոութիւն١ 

٤ո վ Ա£،սԳսքանեք աքդ Գալահա- ا،ا ական են اال اال |ի،հ Աք Հս1 .րե ր ր» ն ։զ 
կան րա զմութ եանց մ էէ ազգային ողին ու սլայզլարիլ

տանզին դէմյ؛աւզազզւսյնացւքան ւ 
Ասքրիլին Եւրոսլա դաոնալով ٠Ոալա րևան Ե սլսկ٠ տ٠ 

-իրեն կեդրոն ընտրեց իք» աո،ս٠րելութեան շրջանակին ամէ

Fonds A.R.A.M



— 60 —

զայն կորիզ նքչատելով ٠، րիդր،،،(|> դմա մարդ վ*«յրրو،،١’، նէ٩է 
ءة ոն ،،، ր կե՜տ կ،ս ٠٤ մա ذاع؛ր պո ւթ ե ան ن

լալւ Գրաւի-،٤ IIIԳBUմէսPااՆ،չ٠ստելով ،,ր ،լան։٠١։،،،LUP մար 
լէեչու Գամար Պատդամաարա،լան ժողով» գոյութիւն ունե- 

ո լթ ե ա ։fp կազ- ،وإغ ա |٠յ մա Ա١ ،յր،،յ ադդայի١է կա դմա ،լե ր պո լթ ե ան 
٠թ ի էն մրլ٤٠ ٠։ ր،،،اا٠ կան ،ال LP ք،ն، ط Ï մա կա١է Կ، ًا.؛،، «()؛ ոժ ա էք،։՝ ،،، وإ ւքե

U pu Lit սլա շտօնն է Կաթողիկոսականէ Պ،ստուիրա،չին օդոել 
-յյ ի կ դորձե،؛،թ،ր٠ ١، Կւրոպայի թեմին ،լա ղմա կ،։ ր պո լթ ե ան

 ،ا،։ Լ ،չարդադրոէթեան աշ٤ւ،ա،ո،،،՝٠،١٠٠-ի١، :تأداك،
աէքեա.յ թե՜մա կ،،،ն իւ ո ր Գ ո ւր զ ին անդամ--(؛յ٠Գաւասի،լ է،،Ո،

ներռւն յ,անկը٠٣

 Տետրք[ ٠||ևլաէււ օ،)(ւյ٦ւհ՜սյն, ٦ր٠ ااةاااااا،ااااا١اااآ؛،١ا٠ ،٠. _الاا
ԼւՈ։ւ٠ոուեի,| ؟١٠ ,շօպսյնևահ؛ ք(1،ո|ւ٩յււքեսյ;ւ, |Լ ٠ .,،ا"շււյլէրւււ١Կ 8ք1ժ

Օայ- 8.رايرا اًااغتالاز؛الاا]لأل٦|٦ اا|֊ا«،ااا أا٠ ,I հ՜ 11 il I اլւ 11 է ٠ է ،اأاااا؛| ؤا ;<)l٢iul(H
،{:٠٠էւ(յ،է ،uiq_i٠j٠ph٠iij١i և Աւչոկաա(()> . ا| ,ի. Ատո*էց،٠٠»٠լւ| ,լաք 

րպէսդի ժողովուրդը իր ա،քսւսնա،չան [սնդիրներուն؛؛ 
ին էէ է ՊIIչի ս դի մ،֊։֊լս ،، դժ ո լա րռւ- ٥ ،،، Գա մար մ ին չե լ է٤մի 

թ،։՝անյյ չենթարկուի» կադմաեչչալ Կեդրոնական '،*ատաստա-
_նա կան Խ որ Գ ուրդ մը» Գետ եւ،։ ալ ،լերպով٠ 

-ա |٦ $. },1[1էրան ;նախագահ|١|11. ٠م٠اا|اااԱ|8. أ٦٠كاال)اا٠اااًالداغ٦ز،ط ٦ 
٠լ، ճէպէրսԿան,١դ|،_،ըւքճես/ն, <յ٠_ււոյհ՜ա١ւ', Ր٠սւր 1(Ւ٠Ա| Ա. ք,)ւԱ1الا(ا٩ا |٩ 

ւ/ւաստարան ,،լաջս،'յ،1րա٠!١|| .րօֆ؛քահանան երր, ե Տեարք ք
٠ll :[11 tïliاլո ԼԱ <ا ل‘. ل،أ،ا առեւտրական ٦ راլիս٠սյոսևա١1|փ 

٠ւ،էէ-،ս٤ին ،չարդին վրայ« ٠վ»٤_،«Դպրոցական դսրեը ը،յ 
Պ٠ս չայտեան Սրրադան ^եոնարկեց ،չրթա ،չան ֆօնտի մը 

Գ ան դան ա կո լթ ե ան էչէէր կր յուսա», մինչեւ ة0٠ا٠00 ،،؛P ال.
ո،եչի٠ր ،،،؛,P Գասցնելէ ո րպէս դի Գայաշատ կեդրոններու մէ٤ 

٤ան վերին،վարժարաններու ուսումնական էէ լ մատակարարա 
ո.ա٩էճին մարմինի մը ،լոդմէ« ؛؛، Գս،չոդութիւնը ،չա ա արուի 

Կրթական իյորԳուրդ էքը որուն անդամ- կադմուեդւսւ Կեդր٠ 

իւս، ..١< Դաւի،]՜ Ռէկ [ատենապետի .١٢٠١١ ներն են Տեարք 
١յ.. ճէվ_ա١٠, ٠luf)l(hll"StjuÆl(١էր Այ լք f ({րուԽւսկՒան (ատենադպիր

،١٢ ٨ւստէն"Տեոսն ٦١յ|կիր-Ջէսյֆ, Ա. Թէրզի պաշևսն, Ռհրնխս մ٠ 

Պ Պա٤էքն<յ:
Կաթոդիկոսական պատուիրակութեան իրաւագէտ 

ը անճնոէիրաբար II տ անձն աձ է ձանօթ ق: ի, ո ր Գ ր դա կան ո լթ ի
:շա٠յլաք .١٢ .փաստաբան Պ
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٦շ،ւ ٠٩٠٤٠»،١٠٤٠١٠،،ս ،٠٠٠٤٤ութև՜ا]٠٠٠١տ٠٠լի،311ال، ٤٤٠٠٠١٠ ٠٠٤ ال ղիէا1 ٠٠٠غ٤٠٠،٠ 

١ U، ٠ս١٠٠٠ 3 Ֆ٤։ ١ ե ր ٤٠٠٠١، ،٠٠ ،٤١٠ շր կ،4٠ا ٠٤٠٠ ،٠ال ٠١٠ Գ ح և օ թ ‘٤٠٠٠١، ا.،،، ٢ر ؛ا،
 م, ال، اغ٦٠իօ١،١Ս «հ ال،ր II է لլ١١ 2 Ս١،ս،،գլ٤ (؛١٠٠١، اال ٠٠١، ا، 'ال ،ال١٠ غ و، ا، ق؛ اغ

Ջե- ،ال، ا սրի،է٤،ւا،١Հ ال غ ال، ٠٤٤٠٠٠٠١ - ուք٤օ ٤٠ ،٠٠١ رًا ր 1،،،٠ ،،ألمًا اال Վիե١،١
ի٠օ - ال ٤٠٠ ։٤٠٠٠ لهի ال، ١١ 1 ال ،،։ ،٠٠٤^ ال، Î Հոգեւոր կ،٠٠ գ٠،١٠ս ،٤٤٠ ا؛ ،٠٤٠٠ ،٤ل> ի اد

-.Հռ٠٠٤٠٠٠٠»،٠ ٠١٠րի؛Ս-Ջևխ١ -،^ا٠ال- ،٠٠٠٠٠١، ٤٠٠٠٠١ ٠،،،։՜٤٤٤٠٠ր؛^،֊ դեոյ اال١،٤،١ا،
î لال ի العًا، ال٤٠٠ً، ٠٤٤٠٠٠، -،، ال ا،٤٠٠١٠ ո ٤٠٠٠٠١ ال ր،٠٤٠٠

I.— ՓԼԷՐԻՋ
է ٤٤٠٠١٠،ո اح հոգեւոր ٠٤٤٠٠٤٠،٠^٤٠١٠ղ،։( ٤3،٤ا؛٤٠ ال،دًا)٤٠^٠րի I 25؛ Su 

 Վրա տ٠,٠٤*շل،ل؛،յ։٠ւ٩ رًا٠،٤٠٠؛٤٠ ٠لج،٠٠١٠،٤٠٠٠րե،،ի ٠٠٤٠ ս٠،٠٠ր٠٠լ،ս١٠ ٤٠١٠٤٠’։-ألال

 ٠٤٠٤ل١ل ե՜،գիսկռ،،٤ոս٠»١,ս.,٤ո٠ ե٤٠թ-Ա،٤،٠կ٠ Հ الا٠ًا ،،، U in ٠٠٠١، ٤3 ؛،‘է٤ ال ،٥٠ لالط٤٤،
٠٠٠ր ٤٤٠٥٠٥٤։ ٠،٠ր ٩ ե ե ս٠ ٠٠٠٠١، ؛؛. ٠٠ ،٤ ،، ،٠։ ٤٠ ٠،٤ո ،،،االذًا-، ٩٤։ ٠։ال١ا ٠٤ال،١٠ Ո ال ،؛ե ال، ٤
Il ال، ٠٤٤։ լ ո٤٠،١ اال ال،1، կի ،ր٤٠٤٠١ ،٤ր١٠ ذًا ٤٠ րկր،٤.؛ր ال، ،լս, ٤٠١٠٠٠،ل ի٤٠ ٩ االال ٤٠١،

գլուի,ր։
ال) ال، րի գի եէլեգեց٤٠ի١٠ Հ٤،٠ افءًا ٠لحع։،، ٩ ،٠٠١، IUJ ،1، գ٠٠٤ا ه ،٠١,
_٩է(٨է փգ_որ|،ا 1٩ول ٩I1_)ااغ٠آجذآ q اIجاًا |ItuAi, ր٠ւււր{(Խււ|؛الا الااا)ا اإااا։ .٠٩ 

٦٦եա٩ւ, .اا ٤اااااا اابغ ،٠ w٠اا ٤ا Տا Iا tïااا (ا)غد/٠ًاإلاال٠ااالأ ս՝'1ւսւ(յս٠1|ւււնե՜((ւ١ւ -ركلممؤ/.
٩،٥٠١،٠،،١،،ր ։٤٠؛

 را ةًاع، ٦ط ال ٤٠٤٠١, ،الم، اال ،،، ؛،،ع؛ ٤٠ ،،، ր ال، ս١٠،٤٤ ،٤٠٠» ٤٠٠քի١٠١٠ է Հոգս, ր ال،٤٠ -
٠،٠ո،ր٠ք ١٠،«ց،«է؛،٤։կեղ، ,թ Հ٠ ،٤٠٠ ،١،،գ ،٩٤٠١. րէ اى اال، կ١ ր ղոق٤٠، ճութ ի 

 // ٥ ար II ղ ؛Z եր ո լ քՀնդհյ (Իողովլլ։ Արդ[3 հոգաբարձութ ե ան ال، -كل؛
 Տեարք (դաւ/եերն են' ا.اا1،1Ա؛٠ بغ1ا)أ1|ؤًا٦٤ا٦آجذI 1 Լ1٩ (كلالةثم،،كلكل،كل؛ةكلالكلكلكل)٤

٤և տլսսաււր '(|հ՜٤ւսէււեսւն [գանձապահ \) 1Լլււք٠Ւ٢٦ււււ(լ շսւ(1٠բա ٦ا٠
’.3١սկւբ Դսւ٤ըսյ٦٦1ւ(։ւ،1ւ 1 كء|էւ||ւ1;կ ا^ا٤ااااااا،!اا ,ձւււէՈրաՂւ 

،-١٠٤٠٤٠١، ،،‘٤٠٠٠ .ո ւ،քր االح الم، ،٤لال١٠ ،٠٠ ժ ،٠٠ ի երկու ե ր،٠١ ո ,ի٤ ال ١լե դե تًا 

-ր،،، գ ٠،١իւսր١ ،، ք٠ ،٤٠،٠٠، ւթ՜ ո ր դ٠٠ լ١٠ ,յլال،١ل ٤٠ ٠٠، ٠٠ ե ال، ٩ ՜ճ է٠اا ٠ 'الً ٠ ٤٠ ճ٠սյ١٠
:ր*٠٠٠ ،٤،■ր٤ութ،،٠٤٠ ի,١،է٤,٠րօես ً١، ال،،،շ,٦ Պ٠٠١٠١ ٠،،،ճ،،٠ք٠ 

 ،الدًا؛ րի գի ٩ ոգեւոր շր٤،»١»،٠կի١٠ ،if, ع կր ٠'،ս։١٠ե١٠ ٩ ի ،٠٠ ի ال -ال،
Հ٠٤٤٠٠٠٤٠'،١٠،ւ։ սًا ٩ ،،، ٤٠ ٠،. երր ր٠٠ւ،،،րճս։ال،١،١٠ րի գի ،٠١ دًا؛ ال،،،،،Ֆ٤٠ս١ յի١٠

։ ،٠١ չե ، Տիժ ٤١٤٠١٠،
-٩ս٤٠،،،٠։٠٤،،،*٤ է ٠،٤، ٠، ،٠3٠٤’،،،١ ,ի١،ս١٠٠ս٤،շր١٠ ٤،،،ք٤،٠٠،ո،٩ոا.لمًا٠ ٠،

։ال ه دال եր ،٠٠٠١ գի ֊اال ،٠ ր«٤١٠،

٠գո լ- գմա քլե ր ،٤٠٠، լ<? երի է اال շ٠ս ١, ال، ،٤٤٠١, ،٤٠٤, ع,շր٤ս ٤٠ի դال، ٤٠ (!) 
٤իլ գի،գի١٠،իօր؛ւ1լ ٠٤١٠،،، ի ٤ الկ،،،յ։ ،٠٠٤٠٠٠٠١،րժ»«٤، թիլեր։ ք٠եւէ
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٤։ Գ| ،غ ا ւց „ ،،ا „ Գ ،սյ ،،، ղւ٠ց Գ،ս،քար «ի١ ա٤ا ٩٠،،، ր ժ ،؛،،، ،կ،սال، ٩ ր ա٩ւ ս ؛|> 
ս،ւժւ٠ւ،զ:،،اع ،٤ Գ այ ե ր է،հ [a h ال،ط،ا ه دا կ،սց ،քր յ ա ս١

ի Հայոց եկեղեցին գեղեցիկ Գայ ոճ կ،،،ո،،،ց-]Փ ،،ւրի٠ 
գո ւց և ա լ Աղե,ք- ،٩،،، 1، էր Գ، ،ال Արդիւնդ ،քի լի Ո١1، ր ،քրն է٠,٥،ոսւ 

ի، ،، ١٠،ե կց ղս » ،١،،، ի ր֊،،، ր ե ղործո ւթ ե،١،،، շե ،ال ,ի ،١،،، ս ան դր Ս
.15, Rue Jean Goujon

Ջ.— ՄԱՐՍԷՅԼ
յանի ،քր Գարիւրեակ ،ղ،քե،ս٤ ال، ١ս،،ո եր،٤ս ،،، է،،، ،٩ Մարսէ »լի 

ի շո،րլ 10٠000ի Ք»»|ղա.րին،Գ،սյռ،թիւնր ،،،յ،،օր կր Գս٠ս١
:16٠000ի իսկ Գովուական շրջանակին ،քէ٤ ،քէ٤٠ 

գ տ ،،، ،،، վ ،ս ղ- اآلبل ո ،؛ل٠1د2دل١ا ٥٩ գաղթականութիւնը իր ارا،،، 
և լ սիրուն اال տա ،ل է Գա ւթ ե ան ց յա٤ողա1 ،الخ،، ٥£ գային կ،ս գ،ք،ս կե

վարժարան մը 90, Rue Stanislas Torents. را մատուռ մը 
ի،،،իո،،ս٥،ի գա٦թ،սկ،սններր ամالغ ،٠ Մ،սրսի٤իոյ 2000ի 

ե ، ،٩، ال ،ե٥ ٩ ،،، տ ،،،،،،،، ،ال ը ،،،ր Գ،կ،սյ،ս٥ ٩،،،،օ րսո ()اال ան نرا են
:١ւ ր،ր ս اال ր ժ ،االل ագգ١١ ٠ Ար ،սրա 1، لمه ،ք،սս։ո،ո »քր 

 اال ،،،րոիչիոյ Գ ոգեւոր Գ ո ،լիւն է Եր،،ւս،սղե»քական إ
 ||٠Ա1|քթրէ .ع،اا.ا، >Ի(11Ւ<|)Ա|էւա٩1, ير քահանաներն են' 8• اا1ا1ااااأ٠

կ Շւս(քլևա٩ւ 'էԿսն„1,؛،٠)երւււ ե٠րսւսւ٦ւԵսւ١ւ, <|.էոլւգ_ *Ն|սլ(ԱէՈր(ււն, Ս٠٠(
:٠|٦հլուհ،| ٠է٠յւժ՜ւււլ()٦շէ ،1٠սւււս|Ա1[ւհ՜սւ٠1ւ // ք|Օտօյի հովիւ , |;ւլ 

ր ،،‘ինն է ،1 االم، դ،ղրոցին ւքա տա կար արա կան ؟،Եկեղեցիի 
Հոգաբարձութիւնը զոր կը կազմեն’ Տեարք Հս.ւյկա٩ու،հ 

.٩٠ 1)Ւճէ٢ա١հ Արւսւք 1ժ~էզչէհյ،ե5 ٠ 0ل)أوالأاւի٤(ույոււՐճեւսն, 1րկլ٩<٠ 
٠խւրու_ ,սւլք(Ւահոսն<اا ւիկ|)|տէլււււէղւևսւն, օاال(|1كا)ااز1ا ١ ,yujiiLjlkuAj

111٩I:ا>آعاغا֊Ն٠ااIااրսւ،1ւ Զ؛)ւ|Սرا ٠ ւլւ(է1(ք(ս*եեսւն<)>(( |٦Լ١~|1Ժ 
Գա »քար ،٩،քս،ճ،ս٩،٥،դԳ ան ուր գործ երան յ،սفيل ١، Իսկ թեէքին 

քը ղ،،ր կր، ث ի ո ւթ իال' ի ،،، րւժ ،ս ،քե այ Ագգاق ٠ ո գոյ ո ،թ ի ւ٩٠ 
٩١ւս(լւսրևա'1ւ, անէււ_լւր٠| ١ ,յւււկա1ժ~ս1րան| 3زالااا٠ 'կազմեն Տեարք

IIIւլլէույ٩ւ, // տ٠٠Ո<)ւլււււ(ոււ٦ւ:ااأIII0{١, ،٠٠حلفياأاا،ااااا٢,ل)كاا ؛ււՈէ٠٩ւհ"ւււ٦ւ!IJ.. 1Լլ٠ղ 
d ո ղո ،[ էքր ղը،،،ղե٤ու Գ-،،، اال Ճ٩1 ،է յ ،ստուկ 8 ،ս٩ Կագ،քու،ս٥ 

-քան և գ،սղթ»սկա،،գ١،٤، ١րոցի շէն,րերո،،»քար եկեղեցիի ե ղ
 ١،ս،ց Գա ،քար ի ،քը،որ կ،սյա١،٩ ؛،արճ،ք،սն գործով. ،սյս ١، -،،،؛،،

սր֊، ،١،، ձե գ،،،ն ،ս կո ւթ ե ա١، ٩٠،،، Գ ս ր րա զ،ս٩٠ Պ ،ս٤ա .ր ե ،ս٠، ١٠ ա կո .اال 
ր թողած اق ակութ ի ،،,اد ե շ،،، ր իր. գ،،յացացա٥٠ 40*000 ؛٥ կա

Հ /Հանձնաժողովին։
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զ [1-111 ւլևլու Գա մար ո լ- ،؛ղրսցիւ١ւ կր|<)ա կան ղււրծւ،٩٠

١١\ս١١١նա\٩١ս١\ . ٧ ո II ւ֊،քե ա կա٩ւ 1٧որԳւււ_րդ،ւ կը կազմեն Տեար.ր
:ե ԶէԱէքք)էԱ [itruAi ٩٠1ج٢آلالاՍլւէււսք՜Ջ 

ւ؛Լն ղ،ււ_ւլԼ|لւاالل)٤ IIյ մօաակայ Սէն Լու il Սէնلم اع ւ؛արս ال* 
-I) և կա ր քւա،Խալւ11_ &եոնարկուա٥ III ր ժ ա ր անն 1؛!٠ քէշ، لت ր II 

٠՜ ր، ր զո 1-մIII րն. <ا IJ ،1 iliu،، الل الغ! (>؛!اع اق غ ր ا لع „ կա١ւ ւղա ա ،٦ الււղ|ւ կ„ U،<

գրկած Լ հոն։
-Իսկ 'Բան Օտօ ունի բոլորովին առանձին Վարչու 

ւսր ،քիւն, ال* ատակարար ական ؛ ٤ا اق ( اال()III ր ա րճււ I!؛ է II بيع لع اق ١
։اق ո ،Քիւ |،ար،. II իւր աղ Ս؛)٠ կն،սնց1؛ Տի، 7 ا، اق|<օ ր էն ո ւ |Տ١ 

ար،քիւններ m ال* շ اع Ս'،սրսէյլիւ ،քէշ ղտնաււղ II ։ր (ال٠اااا١ألا ا
մա II իւն ،զիւ տիւ ղ|ւ،ւ١ւվ) առանճիւնն։

II nu կ،،،ն շր շ،սն III կր կր րաիանդակէ Գա- إل „ ար ս ՜է յ ، իւ Գ (ل 
1 ր ،քէշ١ <) ؛ն միւն٤ե، Պօ II III،անսա١յ III،քրւղշ, *եիւսاإؤل؛ ،։աւււյիւն 

մ» Վօ٠ոիււ_ղ, قع لع վւսւէ, Ալւիւ ()'արի ٠օ٩ւ٠|աոնեղաի Պուշ III ،II ք 

٠օէ1،աււօն, ()‘էրս, Ս.،իէյ-( ٠արնէԿ،սոօն٠()Վերիւն Կւսռօն, ի
րօն, ժիռօնտ գաւառները ևլն.։

— 63 —՝

3.— ԼՒՕՆ
11 տասնեակ մր Հայեր կըլ، 1٠؛իւօն ուր IIIIIIII շ ԳIII1 

000։ իսկ Գո،իււ،،սկանوأ րնակէիւն, ،սյմ،ք կան շար շ

ի է،،ال շրջանակով' 9000ի չ
3bա١٠շան,րերոմւ կ،ս-1،اII،0٠ 31 Աղէ؛٤٠Այս տարի շնIIրԳ 

II լայ է ؛،) րելիւ եղաւ ւիարճե، և Գաստ ،ստել մա տառ մը 
٢էև٦օՆ որոճւ կից ւղիսւ،ւ Գաստատւււի١؛؟ձ ٦١իօնէ،ւ մէշ, \v٠

Ա،،րի3 ،սրան մր։، الع II، ա،ւ III էղ ն ،ս ،اللع ն،։،եւ ման 

_٦ճ Ա،լւսլա٦1|<լւ11])Լի օն ի մէԼ կը քահանայագործեն 8. Ս٠
լիԹՒւսՂւ քահանաները։،وداج ֊րղ|٩٠؛է را tïuiü 

րա11|երս(|((|٠ ٦ )Ագգ. Միութեան անդաւ/եերն են' Տեարք I 
էսյ|խս(լևսւն (ատենապետ ,<| ({ ا،ل)اا11حإ،؛>պաւ (նախագահ 

լևս،հ(Պ٦اق ٠|ևա٦ւ (ատենադպիր}, Bill[I11ւ1(Ւ١ندالււ (ժ،իւլս|է٦յ։1<؛|օւլ 
եէր մա،1ւևս/հ11، ؛:ր،1’ ,11؛)|ւ(الاآاصلالمالفيسلى، Հգանձապետ) Աթլււսքյւսւք

ւրև|ՔՈ٦ւ // 1ؤ٠ح٢الم]٦٠الاآعاأ٩ا:
٤ղե ր 1ة ؛ սն III الل‘،կր կ،սզ،քէ I لمأ ال، ط տա ؛1 اق ح ի II ،թ اال Աղղ٠

-կգրնւսւ֊ո،اغ ا֊ենթակայ Գայաշատ ،իայրերա֊ ،،‘էշ և իւր իւրե١٠
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ծ اال الل տ էգ ն աիւ 111 կլւթ ար ան ւք،լ ԳIII ս տ ա اغ քա١ւ կա ւգա، اق١ ութ ի ال 
ւԳի ին թ „ շա կր կ[լ վճ արէ ؤ) اا եւ որու վա ր ٠քէ٤ է Տէս ի٩ւ ի

Պ ،ս ս։ ո լի լւ ،،، կո ւթի ւն ،լ: UI թ „ ղا ٠, 
կա١ւ շրլան։սկր^ կր_ կագւ،*է Կք٠գրոն UIկա١ւالااԼի օն ի Գովո 

ով ո٠օնի» Ւգէրի» էուառի« غովանդակե [ع ل հրանսան» իր լք է؛ 
١ւ،սԳա،հգ٩ւեր،ւլ հիլ տ،լ Տօւքի» Տրօւքի» Ս օն է էուառի» Արտ էշի

:եւ،սյլ٩٠
կեր ւս կց ո լ֊ اك ր ո լ և ط Լի օն ի ագգային ուրիշ »،*،،،ր ،քինն

։ ւ£ ։،‘րէالخ ս،իտի իւօսին٠ր առանձին է ا؛ լքա ،٩ ،ا թևանց

 ’اا،։ا٦اإا ا،اا اااأ 1ւկ1ււլ1ւ<،ւււ1(սւն Ա (|,խ<սփնاا ։ ي U î١ا 11ا I ٠ Iاإااا ل h I ։ I)։. ïا fl I ,ا.اأااا؛أ

 ااا։.1؛ااااا]، ،؛յզլսւյւ ا٠اا1ا،اااا،ا' ւ،ւ1ւ ؛:1ւ|،։ււ{)!. ؛ււ.'1ւ!ւ1ւ|ւ ط،ااااا اj էاا Ւ٠(1«اإل։اااااI ؛ااI؛اIأا 1 ااأالا،^٠

գս٠յրս>!3-ին ااք٠ ؛٠]٠ًاااال؛اا,اااااգ,կ،ւա։٠ւս։ո١ւԹեան աակ կ,ն ا، ل ֊՛؛։ ا .؛ا-أ)أկ I ا 1.ا 1111ااI
7—.վւ٠٠.٠յւ1ւ|ւ١ւ.ն ։،'ւավւն ալ .اا։اأاا

Ս ،որդիս եկև- ٤ ٠ա։ի Հայք، րէ Ս ԼհՆՏհՆ»-— Կան 900ի 
Դ،ս- ծաիւ,րերր կր Գոգայ Պا، ٠ ցին կառուցանել տուած է 

Վրգ* ٠(?իրիգոր Լ* է տاق ٠ ،ուստ Կ ի ւլոլէն կե ան է Հոգեւոր Գովի 
ւքր» իսկ գ،սղու- ق٠ ի Խն ،ս լք ա կա լս ւթի اق Գուսան։ Եկեղեցին ո 

d՜ ո գովէն բգիւած ،սռ،սն- թային գործերով կր դրուգի ^،գԳ٠ 

&ին Ս ،սրւքին ،քր։ Կ ،،،ն ն،սեւ Ս'իացեսւլ Ընկերութիւնը» Հօկ« 
ե ق، Ս٠իո ւթ ի ال ր դւս ،اال اال ا، ال ի،ق « تأ ا، ի կն ւսն ց Ս ի ո ւթ ի ال .،Հ ւս 

Ադրատաիւնաւք Ս արլքին ،քր։ Լոնտոնի եկեղեցիին Գասցէն
.8 .Armenian Church, Iverna Gardens, London, w -—؛٠

٠իվրրու،ի ե Սսւութւիօրգի Գետ ունի! —٠p٠()U ԱՆՉԷՍf
Երրորւլութիւն եկեղեցին շինուած է 50 ال٠ի Հ،սւի Գայ։ه 

Գուրեան։ Եկե- ه Լեւոնդ Երգս* ال٠ է 187 ،ق Օին։ Հոգեւոր Գովի 
Հոգարարծւթիւն ،քր» իսկ գաղութին ٠،ի եո֊ւս١ւգսււ اق դեցին ո 

յ،،ո،£ր։ Կան նաեւ ՀայուԳեաց ال .գործ եր ،լ կր վարէ երեսւի 
ի ութ՜ իւն ւքր և Երիտասարգ،սց Ակոււքր ،քր։ Եկեղեցիին ال
Գասցէն է.—

Armenian Rectory, 229 Upper Brook Street, Manchester.
50 Հայեր կ،،،ն։ Նոր Գսւստսււոուեցսււ ،fui-ة —«.։ԼԵԵՆՆՍ 

Դէորգ- աԳակ Վրդال٠ տուռ լքրէ Հոգեւոր Գովիւն է նորը^ւծայ 
եան որ ւգաշտօն ունի Գովուելու֊ նաև Պէ،կրատի, հրուկի ،։ 

ւքր որ [«اق հէշթայի Հայ երր։ Կայ Գ ա ،քայն .ր այ ի٩ւ վար չութ 
e֊կր վարէ գագաթին գործերրէՀ։սսցէն է.— A٢memsc١١ ف¥٢ل٦خ١

.I. Dominikanerbastei 10, Wien
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Մօտ 600 Հայեր» մեծ մա սամր. Ս٠իլա١ւօ -Ի տ Ս٠Է٦1 Ա٠ 

Ս.րմէ١ւ գոր- ց եւ Ե٠،սզարեա١)،ե ،ք،սս մրն ալ Պ،սոի» ուր ԼՀ٠٦ 

٠ է s اال، اق Î Հո էլե լոր Գո ١ են ج ա ր ա١ւ մր Գաստա ս։ ա خ էլ ի էլոր 
Պարսամեան։ Պ،սշտւսմոճւ٠լ»ր կր կատարուի տ٠ յ٠،Եղիշէ .ք٠Գ١ 

ս،հգլի٠լ?،ս٩ւ եկեղեցիին մէջ? Կա, ագգային վար٤ո،թի۵։، ؛،‘ր؛

այ ին հասցէն է•—— 31 Corso Italia, Milano.اورداՀ'/•ردك 
կան 600ի Պրիւ٠րսէլի եւ Ենվէրսի մէ١- ٤Ա٠)ՊԼ٠ԼՃԻ٠ք 

ա լի Հայեր։ Մատուռ հաստատ ելով հո դե լոր հովիւ հրալի- د 
ր, Հ،սյ‘،٩، ؛،սր٤ութի،րե،ո، ծրագիր կայÎ Կան գաղութային ւ٤ 

٠ի ال ٠ ا،٠ ال ի ութիւն ե، Հ٧ ٠ լ» Հայ Տիկնանց 1Լկո،մլ١ 

մասնաճիւղ մը։ Հասցէ.— Comité Arménien, 94 Rue de Louvain,
Bruxelles.

 Կ*ԵԵՍ'Ս.ՆԻՍ.»֊— Նուրլ 600 Հայեր, մեծագոյն մաս ع
٤իւ լկայ: Կ այ մասնաւոր մարմին،Եկեղեցի եւ Գո ا Պ եր լին 

-մր գ،սգո،թային գործերով գրագոգ որոճւ անո۵էն ո، Գաս 

).30 .Armenische Vertrauensstelle (Schwabischestr. 7. Berlin w ٠رمم4ر؛ ه 
100 Հայեր մայրաքաղաքին ع ուր ح — Հ«ԵԵԳԱՐԵԱ٠ 

٤կ،սյ։ Վիեննական Ս٠խիթար- Պուտ ա ،իեշտի մէ٤յ Եկեղեցի 
ս١٠օթ Հայու մր Գասցէն.—،^ եանց մ،ս տուռէն կ١օգտո،ին٤
Dr. Ilia Hovbannessian, Godollo, Budapest.

Հարի ،֊ր ե ա 1լ մր Հայ ե ր մ ե ծ մա- —1٠ ..الԱԿ.Ե -ال ال ԵԿ ال Ե 
սամր Պելկրատի մէ٤յ Եկեղեցի չկայ։ *Ե*անօթ Հայո، մր

հասցէն.— Sava GiorgévitchArménien, Skopljanska 16, Belgrade. 

գագո،թներո، ٠֊، الل.الԵԻԱ եւ հԵԼԵՆԻԱ.2ԵԽԵ-ՍԷԵՎԵ
քասին ،ս ،լայ d մ ի ճեռին، ٤ու^،ի١,،ր ո եւ է տ լ ղե կո ւթ ի ،ق ن

—
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կաԹալ կոս ؛,.؛؛ ا:ا!ا.اااذ
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&ՐԱՆՍՍ ԳԱՂՈՒԹԸ
HH'l.Ml-,ll,B٠l,l,'l.',|.٠|, )119111,.1, .111؟liairni, llillll,-,.

١٠ււ.ր<ւ١ււսկ |Կււըււհ٠ւ|ևււ،ն.1| ժ՜؛٠Յը զյւը<ր|ւ٠اااإاااا ا|ا ٥ ւ١ւ؛Լ٠ըյյւ٦յ| 
 ٠،٠ji، I،iiiiji;ii !i،،ււլւ I ٠٠Լ11،،Լ ընւժ՜սււյքին؟'!111٠1اا'،اا،ا،اا)اا|،ا اااا.اااااااا

 մը կւաոաըևց ا]'،،٤اا١ا ،،լ 1ااازլաւLIUJի١ւ )ا.اااااآلا،ااااا!١ ٠'!է٤, اااااا|اا)
ի1|ո٠|ր էը Ղւսւևւ 1|Աւ1ժ՜ո٦؛٠ւձ١ւա،Ա|٠ ւււևւլևկսւգփը ս٠ը اأا?،٢ىاءغآإز٦ا 

_սւ|٠، 11. اااااأ٠ ٠٦վփ٩յզւխ، .ա_ք(Ւ<ւ՜ա٦ւ : 3 (ا ասկան Պ (11(11 II լի յաւ 
աըամա- ،1 جما٢ا մ 1، Ա|ւաււ՜էւէնը 11 ا٢آ յ آدا ] أغ 11 بI ا آل։ I أ٠٩ا ااا,،اا։آاؤهاااا 

Րսալւ( ..‘ائماااأال] اااا:ااا ا յւս٠٣،I ու،،.ւհ՜ا،ادم٠ք(Ւ11 ٦٦ااا ïII،ز ւըըևլու 
٦աըխ|էն| I Ա|աւււկՒըը ؤم جا|١اإ !١اأا}!،اأاا I،٢٠ f،1،ل111ا։؛ n1111افىؤا կլւ

 11_ 11ا ل I < I ٩_ fi 11 111ا Îا IԼ aااا۴احداال ;ائ،٠ لؤكذاا ًاااغ اغ ال L ت

ՇՐՋԱՆ ؟٠. ا.ا٠ا,ا'ا؛٠,.
\ اللمօ٦٩ اآع١حف . اللال٠ ٠()زh 00 ل،وأل٦اإ ااب٠اا-ذ)؟أا؛ا։-٦ا 1111 لال1؛1ا11جل ،7

٠1٠։٤٠։1|I֊}),،^،١։٠٤|J آحاذآل١احل ւ١؛ւ_1ւ՜Խւււ1١ւ٠ւււ٦٠սվժ"իւ ال ։1'յւ؛Ո1،1'է،հ 1|ւււ ٤اا'ا|ا|.اااأالالؤ، 

١։ււ!.[٠ւհ-լ։։։ււ،،էւ،ւ ւ'؛٠٠'،ւ ٠أا،اأ٠االب٠. ال؛،։ا։اأا٠. ا،اال։ا! ؛٠ا اااا٠،ا է٦ ٠'،٤։٦ال։ا։اااا։احا؛اا_ا։ 

 ւլլ!_ւալս։լ٦ւհ|"٠]լ. 1ا؛:ا٠։ا افأ,٠اإاااا ։ال ح ،ւ,Հե՜٠٠٠էւ։،։ւ։ւյւ١٠հ|-٠, ։٤؛-յյւձ։1,؛ ااا١اال։։ا؛ا،االا١
-ճ։։٠ ։1ا،ااا١ լ٠։։ւ؛^Ւ٠։،։։։٦։٦ւ؛(է,،։ւ٦։։,ւ! .ււ։։ւ„։،։؛_٦،٠։։ւշ ؛٤ ։،'(»։،։ _|؛ ااااطاأ2ا։؟„٠٤։։،։ ,٠اااااا٠الال٤ 

Է٦։|։؛^٦ ււ٦؛ւ։։٠ i։i،ii٤اا٦الا٦ا؛اإا٠٠ 1؛։ ،٦ال؛؛ا։^։؛اتا ااال٠ااا'լ։ւ։֊^։։։լ։١ւյւ։ււ |(Ւիլլլ ։1،٠ ։ւ،ւ٠،٠٦։£_,

.ւււնՒոյալ Հայհյր ع/كد/جمم٢ լաւ ٤/? հաււաաււււււա1ր 

 ااا؛ا.ال٠ا,ا!٠٠٠، ։؛؛։ւ،լ؛١ւ،ւ1յ،ւ؛ւ٠։؛ւււի۶،ւ٤٦ւ ։1՝Ը էյ֊ոյու _أاا-«٦ا ւ։ւ٦ւ،ւ, ,։؛։ ։։٠٠ւ ։։։؛,։Ւ։؛١

 հը շ_ւ،։؛ւ։٠ւ٦։։։٠1؛յ،յւ։։յ!է Ս٠؛։؛'։ ال ٤ا'أااء،؛أا!ل։ ،։١؛'ifii٦i:٠i٤ ،Լ»1٠հ"Լ ٠յ٠ւ،ււլ։։ւ٠յ٠!1ւ ،٤دا،!ا
ج٢,غل؛?؛ ջ_։։։٦ւ٠ք؛էւ،յ ի, ։։։ւ؛ւ-,؛յւ،٤ >اا؛٠!։։اأاأ اجاأل։ا٦ا٦։اآلا։أا ،լ٤؛٠յ،։ ااا լ ։։։։،։ آ؛هاااا] լ ا؛اا

Հաա/ւա-■ //’// 7ر//////ر/ا :աւլւլէրւյւււիՒիւ1ւլլ•. Ունի il'inmiiLiL Ւրւ .ր֊ահանայ ւ/'լլ 
Կ ։٠ւ٦ւ ւլւ٠٠٦։٠։։ւլ։،։٦։ .։։,|<Ւ،1؛١٠ ւ։։ււ 11|؛Լ٦1 ادال֊յ)լ։։,յ։ււ؛٤ ւ։։ւ؛١٠٦٠'!։ ائ)االل،ا،ا։أ٢؛ ։։։հլւււ

։1'،։։։ւ؛)؛Հ JiL٦i٦։tï،i٠. ال . ح،. ,.ال ال։։إلااا٠։, .ع .()Կ. JiL Կ٠։ւյւ։'؛٤ւյ٠ ,ا؛։։։غ
.ււ٦ւ٦ւԽ،։٦։ Ւր٠հ؛٠،*٠ւ٠ւ„٠յ։։٠յ٠،։։։։ւ؛ր։،։'ւ։ ւյ؛ւ։ւ֊յ<Ւ|,ւ٠_Ը ։؛٤'I ։؛!Ï٠JI٦1،؛I ٠اإا,ا٤اا։ا؛اأا։1٠.،٤٠- ب։ւ٦ 

2_. PONT DE CHERUY Isère). Լիօնէրն ւՒ'օա ւ/'էկ (հաւր հ/ոււււէ 
٠’٠٠լւ ^։։։։։։։٦։،։.P֊IIILII٠!։։ւ؛'ւ ١iï؛٥I ئ١ ،'։ اأأاا«ا؛أااااا։0 ٤اإاااا ب |ւ(،4أال٦ااا ()()لم-——٠
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լ 1 اااԷ،1١Է٦،4٠٦٠ .է-،، 200 |յ٠٠؛،،،،،،|،٠ս،،،،լ'اا٦ا،ا ،٠։٠ا^ Ալ|ււււ،ւ،،،،،լ ،،،,||،lï|iîi |<۶ |ււլ 1٠լ 
,٦ւ |1١Է٤،!،III |ւաااااأ،٨ ٦ լ،،،،،،،،،آى ،٠،!٠،،!،،،،٠!، լ1ւ!|ւ،ւ|ււււ1|!ււ'1ւ թ՜և1؛ Jï٦։ جااال։։ل|،٠جا| _اا

.և է٠،٤٠٠،،،։، !_ ،٠٠ ،،և،յ،լ٠ ٦،٦,liiiili ،!֊!،،_،،،ւ،յ ٠!(1յ،،լ،٠،،ւ٠٠،٠١ւ։،!،ւ،ւ٤،٠١լ լا!اا ،٦ 

-٨٤, ٨۶/ չունին աււ այժ՜ւրبكخ/دك٠ر?/// ////٤///۶//؛>/۶/ ٨//غ///ر٠///٨٨///////٤٨بر/// 

،և٠լ1٠٦،٠٠٠։!1،ւ!<* յ،լآا،،،٦،،ا٤،ا٦،٠٠ ،١^ا)٦ا؛ا ا)،]ل'ااالب ،٦،، IL ٨ !«،٠٠٠٦٠ اհ՜!،(ւ،!،،!، االا'اااا
 ،،և،|،،،լ،ւ٦ ا،٠اا،أاًا،!،،، يأم، ٠٠،٠٠յէ լ اا،-الل اا! Կ٠٠٠յ և|،1 է٦،،،،،،،،،،٠،!_!،،!، ٠٠١լ ب٠اا٠-

،-٠Ւ،։،!،ււ։ւ٦ււււււ،|ւււ٦ւ ،!1٠|լ ^Jï،„Jïl،i٦i :յ٠؛٠ լ٦٠،،!،،، լ٠٠٠؛١յյ٠յ!٠1| ،،،،،֊!، ال،ال'Է1 ٠،،٨،ս،յ٠٠،٠ 
 ٠٠٠٠٠٦٠ |,٠٠،Ճ،٠،،،،،!،1 ،،،؛،!،، յ،1،յ،،և!،լ, յ،!،և٦،٩ ،٢،٠،١յ،،և٦،ի լև،،؛،ր،լևլ،،լ،،،، ،լ٦ ،،،ب٠،'։.اا،

٨۶աւյ.ր ւ/'ը աչխաաորլ//_///////٨ ٨ ۶///٠///۶/ /؟՜/////////////////٨ ١٠րիա 11111111 ւգը /۶/٧//٠?

۶/ ալ//٨/۶/ا /آل///////ب/٨۶ينير//ر//////ն /////:٦/////'٠ 1111/1111۶///۶/հ՜/1IIլ հ՜և աւլչիԿնհ՜րու ارا 

Կ،،،,! . (). Կ. ،։ زال il'է 1ااا III 1،،،٦، اال] ٨յ،،،،٦،،յ،،،،؛_٦، ٦،։،،،٦،ս!_٠ 1լլ |١|؛،،և٦ւ. լ٠ ձ|،յ٠
.٠،٠|1،Լ٦ յ،լ٠، ااا،_ا،؛،}،،،٦٠լ ،րի،،، յ٦،،،٦_ւ،،،٠،٦، ،،!، ։՝(1، ،٦'|،1،،!،،٠'ւ٠ 

չափ رغث //ونم Կայ :٨٠/٤//٤، ՒաւՐ( //٨٨ /۶۶/لج//// ).3.— DECINES ՝Isère
ւ؛!!լ թ֊!،ւլ||،^|،،،٠٠^1 .٦٠!"٠٠հ!،٠٠٠٠ւջ1٦ ٠ւև٠ւ ևւ]،؛٠ լ،،،։1 ٠ح^'ا ،٠،٠՝Լ١| ،ւ٦،٠,،،!,،،،،լ(։

 ،٠٠٠٠٠٦٠،٠ -()(')’Ս .7()ի٠,،.١է٦.،III լ ،լ٦ 1، ،،،،:،ل،،،٠ال،٦ا ւււ|ււււևաւււււ1٠ւււ٦ւ ،։١հւ،،،،،Ք،٠ -ال
٦٠٠٠٠լ ،!؛، !٠٩٢٠٠٠ ،!٠٠٠٦، 1،٦، |հ՜ւ 11Լ٦1،1٦1 1١Է٤ ،،،ب1١ ٠٠، յ،,،،լ٠լ լ٦،٠٠٠1،!،ւ؛լ٦،٠յ٤، أ،ا،،؛ا٢-ااا،ا،اا

,է չ՝/'۶///////٨////٤ /////////۶٠/////٠/////٨ ٤٨-۶ص/٨7ا//ا۶/ ا 

وكار• م ٦٠/////۶///// ////////٨٨۶//////,/۶/ ١٠////۶٠///// ///٨۶/۶/ /////////_// //٠,// ///////۶/

//٤٨/ /////////////١٠٨٨۶//////////٨,//// ٨//٨///////۶////////٨////// ծ է//////////’////////// //٦٠/////// 

٦،٦،լ ؛،։!،٠ ٠٠، ؛՝، ،٦،،،،յ՝٠،،٠٠،٦،، յ٠،٦>լ,!،ւ լ, 1،11111|11Լ111٨،٠٦!، ի٦٠Ս յ،،،ւթ՜,|٠٠٠-յԱ٠Լ،٠٠-1Լ۶٠٠յ؛ 

٨/۶/////٦٠ ۶/ )]Ւիլը Կը///٨۶٠////٨٠///4. — St. CHAMOND (Loire . Հ
1١Օ٠| ،յ٢«٦،լ،٠٠٠|1լլ 1 اااا٠ا!،|آز|| ս٠٠٠٠1،1٤1اا،اأ٠االا٦اااالا٤ااال٠. ٠٠٠٠ լ،،،l'hi ،։ذ١،ا()أ)١ ،١،٠( 

ծ-//////////-////٨۶٨/////٨///٨۶///////٤٨///// fin լորն ալ ٨ լ: Գրէր [<Ւ//٨//֊ ٨٨/////////////////

:١١٠//////٤ ٨/////۶, ٨/ //٠////, ////٨//٤۶/۶//٨^ Այս յւաղայճը :٨/ //٠٨٤۶/۶ 

،،-٠،յ،،٠،٠լ،،٦،٦!،،،1،،،؛،٨،،|،հ-[، ե՜լ լ،،،!،և،։ւ_թ՜իւ٠!٦،٦،٠։՝ ،٠،٦!،1،٠٠،،!،!ևا٠٠٠٦٠ ،٠٠،!!,،٦،٠٠، 
،٠٠،٠ս،،։٠٠٠լ ،ս،،٠،،،ւ٠٠،٨ ا!։،اداأ،،،ا֊آأ!ال٤٦،٦،اآا،٠. Ա،٤գ٠٠٠٠|1٠٦٠ ،،،،٢լ، ،ւթ٠،٤٦ ،اا٠٠-_!،
٨// //////////٠////////_//٨ ٨/۶/////٨//// ///////////٤///////۶////////٤Z/////, //_////ծ՜////اابااارا٨٨ /٨

،٠٠٠!, ،٠٠ յ،،،٠،،،،،،،ւ،!،،և|،،،լ٦،١،٦ ،٠٦،٤٠٠٠٨،، ٦،،ւ،ևւ ،!،،٠٠٠، ւ1١լ ،اا،،،،!اا،_ل، ،٠٠،٠r٠٠٠،؛١ ،اط،،
،-ւ؛٦،ւ_թ،،!_،،٠،٦_،ւ،٠،٦ ،؛،٠،،،،٠յ،،և٦،լ٠! ،،٦ !،և،լ،٤ ،٠،،،լև،!،،լ ï٠ل١ا،،ا١!,،،،،!٦، !؛٠٠،٠٠،٦«،،،٠،٨٦٠

֊.٦ւ،5،ւլ

 -.أل Տէ. آكئأ\EM حآل ا0حآل . ٤٠٨،، 'ا،،،،~اا ،և،٤،،լ ال٨٦،ح-،٠،ا٢،،٦،٨٦.ا 1٠،٠اا،
Ս ոաաւորապէս 2;5()ի : ////٨/،٠///٤/۶///////۶// ////٤//////٨ /,۶،٤////٨ ٦،اا/,ااا'٨ا ٨ Լ)-(')()()ի 

/۶///۶ :٨۶/ ւՐ۶/////٠ ///٠///٨////- ٨///٤٨///////٨۶/ //١٨۵ //٠////////٨ ///٨///٨/٨ ٦٠///۶م./٨٤،///// 

،،،-1լ٠،٤،٠،،ևւ ւ ،،!ا٦،٤،،ح، հ՜!، IIIլ٠،،،،،،،١،٥،،،յ ،٠،٦،٦ ،٠ւհ֊!،،،լ ،րէ՜٨٠٠،،،|٤،լا٠٠ا|اال٠ ٠ا،_ا|
/:٨٧/۶/////////////٨/ /////١٠٨۶٨

'յ٠Ւմ ٠٠٠ ւ،،٢ ،!،، ٠٠լ٠،٦، „ ،،،ا٠>ا۶أ،ا٦، ،١،!-،،،.|է „»،լ -٢،،٤،،،٨،լ،،1٠հ"|،ջ_և|1ւ، 1٤،٠،
،،٠٦،،،٤،،،և،،،،،լ լւ1،،լ،111،،11|1 ؛ ٠،٤٦،٦Լ!ا և լ،٦؛،յ ١،լ, ւ^!،٠،!،،؛٨ ،յ٦،،և،լ٠٠٠ !٠٨ ٠،،٤ ،լէ٠٠٠٠1' 1،٠ 
،-լէ،،،٠،է ،լ|،؛| ր ،،!، Ւրւ!،،،،ال،،،!!،، ٠‘'، .ւ٠٠լլ٠_|٠ ،،լ،،լ_،٠٠ اը، ،٠٠٦،ւթև،،،٠٠،،1յև،٠٠،٠լ،1١٠٠!։

*.է ٠٠٠!٠լ!֊٠լ٠ թ՜էհ"،_ ،،!^،،،.լլ ١،լ،ւ٠٠٦، ٤،،٦! ւթ،مل٠٠٠ايى!؛ ٠!,،،،٠
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րիլւււՐԷ(ւՒր հքր/ւու Uէն-Շոո/'ոնէն: Կայ. رب ).6.— LORETTE (Loire 

ا؛()ة ا|ال،اا Հ111 *_أااقأأاًااا։ا١ ال*طا:ا)اا ا։>ا٠اال ح:0ل] ա٠||Ս.’1'Է .ւ٠،1؛.|mL ٠٦1 1)١ااا2الاااال։ا؛ا٠ا

.ււ։։١յ٠؛٠լ اأاا_أ ؛1 ا|جج؛٠ال։،1' h"(ւ1լւււթ՜IIئ ،اااւ՚ծ֊ւււ(ււ։ւ٠1ւ٦ւհ՜(ւ؛II!(- 

հհ,ւու 7 . ;ك-ت. >٢////٢-. CLERMONT-FERRAND Puy de Dôme 
հ՜ր կան, րւո- ل Հա ٠ر٠ر ا/ اا////إ Ս էն-Շ աւ/'ոն էն ւլէպի արհ՜ււ/'ուա.ր•. Հ ՛ալիէ

լորն ալ գյւրքրաւււր.•

۶///// հայութիւն ւ/'ը, ւ1'հ ծ՜/////١٩ 8.— VIENNE (Isère). Ունի •)00 ի 

١٠շի1Աւ Ւրւ|1 اأ2اأاأااااا؛_٩ا (؛ 1liuiiii լւհ"լւյլ ւ٢Ւր٦٢|ւ ։։ւ3 ٤٠،٠؛!١)10 ի .։ا١؛ا)_ال!٠։1 الا،ւսը 
կաչիի ւլորՀրարաննհրուն ւՐէչ: ՀաւՈրւՐաաաչւար .րիչՒրրր աշխատանք

.լ؛٠ւ1١է ٦اأ٦ا։الأا)ااأجا،!اج؛ ս!!ւ1րւլէ٦։լւ؛Ւ٠1| 1(հ٦ւււ է(_ւաււ٦٢ 

1)1։111(11Լ111٥ 1ւ ւԼ'լլ؛١ւ٠։ւ 0 խււ|ժ՜|ււ||ւ_։ո؛١է Աէլ ؛"Ւ|ւ9Ւր(։ււ 1(ւալւ1١էւ։_ւււ'ծ،է٦
U . 1րւ ./ال . ئ .Հ .յււլի է؛٠ւ ւլւ)ււՀւ։ւ٦ւ؛٤Ւէհ՜ւ ււ[؛ |,էլւօնխ. ԴպլաԱ լկա١ 

.ع ٠ր 0. Կ. լլ ւււ'ւվւ٦ւاااԱ١1اللճ|։ււլհ՜ال١ ا|غا)ص|؛٦ل]ا լւււսւ ابااالل١اا*اال։։ا։)ا!ااأا -االغااح
.ււ،։կալ٠

Հււ,|ւււժ՜1ււ*1ւ լ, ا։ا٤։30 ؛1 ٤ل Հււււլւ ؛!Ու*։։ \9.— ٢ةجكحزةآلد٢ذآل١ذآ،_ .ا'حآحة

.٨/٢//٠///// էյրուտհ- քաւլաքին աւրէն
Կրրնոպլէն 1 (հաւ/' հհրւու ւլիււլտքյորլաք 10.؛.— LANCEY Isère 

I٠؛؛՜ււււււ(ւ 100 է١։ IILÏ.١؛։،։։ւլ (ւ1ւււււււ’|ւ|ւ،1, մ١ՒրՆ՜ ։|Ւ٢|ւ Հ||։٤؛:!!٠ւ ؛|ւ։ւ٦։ 25Օ،1 ؛|III ١ وال!ւ 
ււււժ-լւ٦ւ٦ւ»ւ(ււււ٦։( ااإ٦ا!։٠ا։٦ اااإا٦اi!!*li!،1 t(_i!(ifri։i(ii؛ժ(؛ւ٦։ {ժււււ٠؛շ_ի։٠։։ս։،!ւհլ ،յ٠))١։։٠

،٢٥۶٠/
-Աա։ւ .iL*uJi٤!٠ ւլ٦ւ٠؛Ւ؛ւ٦։ 11(1 Ւրւ է կաւլւ1'IIIկհ՜(1Ա(!1 լ،ժ-|։!֊*il ւյ_ււ,յւււ؛Աւլւյ_ւ։։յ 

լ'ււ١ւ ։؛٠ II11 ال٠._)اأا ال ال ւ*1ւ-(؛؛ւււ*հհ,؛ււս٠Ի յա؛ււււ։1 ا!2ا،ال؛اا_ ٠؛ հ-լ։ւ_թհ՜ա٦ւււ(؛ւ։։յ اال٦ا 

-ււււ؛٥աաակւււլ (ւհա؛։*"։،չ_Ւրւ֊ JiiiIj IIIJII *1ւււ،ال' .ւ؛٠ւ։٠٩ւ»؛ւ ألااا_أ-։اأ։اا։ا؛ا կա։(ւ1١հլւււ١ 

(-սւհւլ կայայ 11(1 լժ՜է IIIJI ،،اا«ال؛ااا (֊հ(ւկ|ւււ(ււ ا؛|اا։^، ١լլ١!ւ،։٦։ձ٦։աժ֊II։յ_ււ،լ ւل աւ؛է 
ւ Ւրհ liiiii-؛ւ(ւհ؛Ս'իւււլժլւլ٦։ը 111*1 ։ւա ااااح٦ااا ال٠.-)اطا հւ լժէ 1^؛ւլւււ(٠!؛յւ։ւ٦ւձ٦ււ։ւ

.ւ٤؛٠է հկհ 11؛i 1((11Լ)i؛٥ւ Ւրւ I(î؛ւ|հ
//,٢/ I 1 ._ VALENCE Drome. Ունի 1000 է աւհլի հայութիւն 
 1աււը ։1՝հ٦٣ أالكأ։أا։ا*ل։اأ4ألخ։ا،ااطا٠. ااا,اال 'ائااج)։ا ٠ւ։ւււււււ،ււ։ւււէէււ 1յէււլ կա։>'،ւ'؛!)։։։؛

٠ս١յրհ)-1)1 1؛աշ1։ւաա،ւ*1ւ հ؛ւկ։ււլժհւ(է*ւլւ ։؛I٥IU(1 )111*1 ؛1*1 |٠١Է٤. կա٦։ أا)ؤا.ااال،։أللح]ا
.1٠(ւււլւհ؛(ւ1؛_*i ւււ؛iîr،ï؛Ij_n ؛(ւ؛ւ ււ(ւլս։؛ա(ւՀհււաաւ_ււ(ւ*ւհ(ւ հւ ւ1١ւււււ*1ւէւււււ 

ւթ-իւՏ٠،٠٠(II հւ է կւ٠։զ1։։։կհ՜ ؛)؛1111؛ ա,|!ւ’ւ (Լ٦٠ւյթ؛ւււ!(ք ٩٤

 ٤ււ֊*ւ|ւ-. Կա٦։ ւյ_1!յւււ،ժլւլ*1ւ 2 ال ؛111Լ؛Ժ،11*1*1 հ(ւ .ع ال ٠ ٩٠ال ٠ Ւրւ .ع 0٠ ٦1 ٠
-٨//٠٢/ որոնք, չաա ոահւՐանաւխոկ շքվտն կ’ ընրլրլրկքրն•. Ս աոտւորապէո տօ 

ւ է*1։؛հ՜|Հւււاا٦ا •٠ ،լ*։ ٤ال III (I ։il h" լ :ا؛ -ا լ٦ււ، 11 ).ا ’ا؛*اا! ’.IIII ؛ ال،» հ٦ւ 11 ااا! II ճ 1 ؛1 1؛ ى ل h؛1 ؛1 *)؛

1 հւ_ է ։։լաս։հՀււէ_թ-իւ٦ւ؛٠ւււ(ււլհլւււ- II 

1.ււււլա-٠؛٠ Հհւււււ '٠յ֊ււււ٠ ||Է1؛ Վ։،։լ،،ւ٦։ւէ٦։ .١7 ،ًادآ١.،— ROUANS

٦٠1٠»|||Հայւււլժ 1٠ւ'1լ կը Հ .։ ։յ_։ւ(ւ٥ււ(ւ։ւ*ւ*ւհ[ւ؛٠հւ ،(Օշ֊իկ اأال ւ،1 կ؛٠լ, 11(1 |1Լ1 

Բոլորն ալ կ աշխատին կաչիի գյւրԽորա- :٢/////٨//// ւՐասը ٢٥٥/ ,22ի

նին ,րէչւ.
ա<)'Հայ 11(1 (ւււՀ،1*1 հ(ւ 1(Լ ւ(_ւ։ւ*1ւււ،ւ*հ ո٠ա،'ա*1،ւ ։ه ٠ ւ؛։ ււ((1؛ւ։ւհդ (Iih!)Ս١٠
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,.٠1'--ւ՛'-٠|8• 11٠1٠٠1-Ոք>111 Ն١Պ11. "ւ"1-յ 

111الا٠, ا،Iլյا،)ا,I։յ),((111؛'I )!الاا،ا،أاااااالا(اا ااااااااإا;|٠ا|أ ٤ا؛اا(.ااا

م
։؛ ؛؛'إ؛ ,؛!؛؛ ؛؛؛ ؛) ؛"؛է؛؛؛؛؛'؛؛؛"؛؛,؛؛՝؛؛ ؛؛,؛؛،, .- ل՜؛؛ 1؛؛؛؛؛؛!؛؛,؛؛؛':؛إ ؛ا'؛؛ا’ا; ؛11؛؛’! I !؛؛ ؛؛؛؛!أ!ا اح؛؛؛ ؛؛؛إ؛ اإ؛أ,ا

لع։ا,ا1٢ل]اا ւււ |1|!؛1|,1؛؛-, ؛1 ؛؛ ,ا اأ II؛ ؛؛؛ ؛؛|„ւ-|1؛'ւ,,؛'؛؛,؛|.! !؛ !؛ ؛؛؛ ,؛؛؛؛,؛؛؛ ؛؛II ا؛اا؛؛اا ؛1 1اا*ا

iJuliij ւ1'ւււււ|ւ1ւ II [I ل٠'اافيا։111!|.|*!1|1 ال,ا ا|Է ما։ا،ب٠اإاا,أ_اااا ււււ|ւյ_<Ւււււււ|ւա|ժ |ւմհ،1ւՒ٢ 

-ժհւււ*1ւ ijtï|i۶!i٦i 9|i۶iii*ii"iitï_؛I ւււ اااا,III آ١ا؛ال'آااا .կււև|ժ |ւմհ չ ւււ1յ|ւ٠1ւ٠> |հւ է ւ։ւՒր٠

-.٦ւշււ'։ւ'،ւ1յլւ ا٠اا'اأ_أاا؛اااال،أاأاأ հ՜٠1։ الل։1 ٠ا„اااا!اا II L II؛
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ا

հուէ' •հէրււու■. Լ/ւօն-( ٤/ألم///؟/ر/غ///,/ ة ).Ardèche:13 ؛.— LE PEUZIN 
١ ٠٤٠٠٠٠٠١٠Լ٠٠٠٠٦٢٤٠ ٠ا ։il٠٠٠٠٦٠،iii،։٠٠،٠l٠{յ٠٠٠٠٠լ li!٠٠ 111*11 հ٠ււ ااIIIل؛ج_اا ١ًاالذ0آل اا٠٠٠اا Ս ւ։٩ւււէ,|լ 

ուր -հաոուաաուաքր էրն 300 - 330 ի չափ ص///ر/ عص///غ////ص١// կը գ֊տնւււի այո 
-٠،٠٠٠٠٠յ-٠٠،٠٠٠."| 1، ٠٠٠ ؛٠٠٠٠٠٠٠٠٤٠٦٠ ااآ!1اا٠ا٤،٠ ٤٠ ٠_،٠٠٠٠٦١ւ£٤٠ ٠ ։٥٠٠٠٠ ٠٠٦٠ ։։٠٠٠յյ'ւ٠ ٠րՒր٦٢ ։اال,،اللة١(

.էշ٦٠٤٠٦٠ ٠'!٠
/'ունին, ոչ ալ ւլոլրույ, կաւ ارا ا//غ/ ارك // /٢//ررارا غ رم را ر?غ // Ոչ աւլ/լային

յ٦٠,٠լ٠٠٠ ։٤٠ ։٠٤٠٠٠٠،ا٠٤٠٦٠ال٠٠ اذا٠٠ ս։II։ال٠٠ է٤-{>اداا ا1١زال
Լը Ոուդէնէն ոչ շաա հէրււու '14.؛.— L’ARGENTIÈRES (Ardèche 

ադ±իկ, ٤// 100 Հայ հ՜ր կան, ւՈրէր ւՐասուլ կին //'اران .քԼաւլաք ւ/'ը, ուր 
որոնք կ աշխատին ւՐէրաաքսի ւ/'անարաննէրր{,ւն ;/'էչ-. Այրէրրր // աչխա- 

-ուին ճաւ/'ր.անէրրու ։էրայ■. Ով //// Ս անարանին հէրա ունՒրւյաՀր սլայւՐանա

".٠،ï!ï٠ ٠٠٠!٠٤1٢٠٠٠٠ւ٠٦։! ٠٠٠lIï٠٤i اا٠։٠٠٦٠, !٠ى ا_ا،ةէ՜اااال_أ؛ ւլլ٠ ؛է—1։٠٠|٠٠٠ււԼ(Ւ|—اًا 

".٤٠٠٠٦٠٤٠ յ٤ււ٠٠١٠٠٠)٦٠ւ٤_։٤٠ ٠լ٦٠֊ï٠٠٠٠٠٠٠լ٤ժ!،! ٠٠٠٠٠լւ!' ։٠٠! է ٠٠٠١٠،٠٦٠ ٠٠٠٠٠٢ا֊ւ٠1٠յ؛

15.— CREUSOT (Saône et Loire . Լիոնէն ISO քիլո:է'է[(Ւր ւլէպի 
 յ١֊ ٠٠٠ ٤٠٠٠ ٤٠٦٠!Ք„!,Լւ։։.ք. ։!'յւ -յ٠٠յ٦١, ٠٠٠։٠٠٠-٦٠ ւ)'!٠٠յ٠!ւ٠։յւ ٠٠ւ٠։٤٠٤ ۶٠١٠٠٠։ ٠٤٦٠٠٠٠،! ٠اغ٠٠١ا،ل!ا،ا

հաւաքուաՀր ,١/٧// 00-100 ի չավ՛ հայութ-իւէէ)‘ ٤ //لم؛/,///‘; رك اراوغ//// չկան 
٠ը[٠:٠١٠،٠հ ،170|ւ ۶٠٠-٤٠٦٠." ٠٠٠٦٠٠٠٠Բ؛յ٠٠٠ انال٤>٠٠٠ւ^،؛٠٦٠ ،٠٠٠٠١؛٠،٠٦٠I٤lï٠i ٠٠ ٠٤٠٠٠٠٠1٤٠٠٠٠٠ւ٠٠٠٠٠٠։

٥،٠"٠։٠٠٠٠٠٦٠Լ٠٠؛ք_؛٦٠ ،^٠٠٠٠٠٠ا؛ا؛٠ ٩ւ،،،։؛٠٤:٠ւ٠։ ،؛
 ئ٠٠٠٠٠١٠ ٠،٠٠٠٠յ_٠։٠١٠٤٠٦٠ ٠٠٠٠ Il լ է 1٠٠٠٠٠լ٠'،٠٠յ1٠!lîL ւ٠։٠٠լ٠٠ւ٤ժ٤։ւ٦٠ ٠٠_؛ ٠٠٠լ ٠٤սլյ٠٠٠؛٠

٠٠٠ւեյ_լ٠ լ٠٠٠٠ւ٠٠٠1լ 50 է!٤٠լ٦յ, ۶٠ 1،٠٠٠٠٠٠٠٠٠Լ٤،Խլէ ۶٠٠٠1 ٠٠٠٠ ։٦'؛٠٠٦٠։1١،٠ ؛٠٠٠٠٠٠٠٠ ٠։։1؛
".ï٠٦٠1 ٠٠٠٠٠٠٠٠٠؛)؛!٠٠،٦٠յյ٠٠٠ւ!ւ٠٠٠۶ع !٢٠٠٠٠٠٠ ٠٤٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠،٠ II՝ է ٠٠،٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠٤٠٠^٤٠1٠٠٠؛٠٠،٠٦٠յ٠٠٠٠٠ 

٢٠٠٠٦٠!֊۶٠١٠٠٠1٤3 ٠٤٠٠٠١٠٠ilï٠٠٠٠L ւ٠։!յ،۶٠١٠٠٠٠٠ւ٠٠ ٦յ٥،٤٠٦٠1 լ 2اا֊اا_։ ٠٠٠٦٠٠٠٠٠ lit ٠٤٠٠٠٦٠٤٠!
".٤٠ 5800-8000 ٤։ւյւ լ ۶٠٠٠٦٠٤։ ntjilïïfî։ <!٤

—*.د.——

.ا، - U‘U.I٠U1 ؟11 -

1 .— MARSEILLE (Bouches du Rhône). Իր արուարձաննէրրալ էրւ 
ւՈրծ՜ագյւյն ۶/٠///٤۶٨٤,/؟ //////٤/؟. /,'///// 'ՈէւՐլւ ՕաոյաԼ ւ1'իաոին ունի 13.000 ի 

-կէրւլրոնաէյաՆ՜ որոշ ԼՒարլա /,'////////لج ւէ'աոր կ ապրի քաւլաքին է/'էչ, t/'bi 
-٠ ٠٠٠յ٠ւհլ٠٠٠٠٠٠٠٤٠ ٤٠է٦٠، 1٠է٠٠ 1ր٠٠٠٦٠٠1'Է1٤٠٠٠!)٠٠٠٠ւ٤ ԼԼ٠٠٠է. Ս Հ٠٠٠1٠٠٠،٠٠٠٠٠1٠." ٠،ï!،٠'!٠٠٠٠

լէ !'٠٤٠٠٠٠٤٦٠ ٠٠٠٦٠٠^٠٠٠٠!ւ؛٠ا٤ا ٠։1 ا'ال٠االًا٠٠ا٠۶٠'!ا٠լ٠։٠٦٠٠٠٦٠٠٠յլ٤٠٦٠١ ٠٠،٠^1٠հ٦٠1اال?٠جا ٠٠٠٦٠
-٠է٠٠լ٠٠٠ ٤٠٠٠٠٠٠٠٠٤٠ ٠յ 1٠٠٠٠շ:٠։'٠1 ٠{1١է1յ 1٠յ٠٠յ٠հւ٠٠، _1յ٠։յ٠٠ յ٠!٠١٠٠٠ئ٦٠٠٠٠ 1،؛٠؛٦٠ Ս 1ւ٠٠٠٠٠٠." ٠٠ւ։։٠٦٢ 

٦٠٠٠։հւ է٠٠٠'٠٠٠٤ء)٤٠٠ ٦٠լւ1’ք1 ٤0٠٠ !؛؛٠٠٠٠٠٠!٠٠٠٠٦٠،կ٠2_1٠։ ,٠٠٠٠٠٤٠.ք.٠،٠_շ؛ է٠'!٤ յ٠٠٠٠լ|։ւ٠٠١٠٦٠،٦ր٠٠٠
٠։٠١٠٠٠ս٠է٠. ٠٠լ،٠٠ւ٦٠1ւ٠յ٠٠٠٥٠1յ 1ւԼ է ։٠٠٠٦٠،٠٠ ٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٦٢1ւ٠٤٠٠٠٠1 IIլ ،٠٦،ï!٠٠٠٦٠٦٠،،՜٤٠٠٠٠٠٦٠٠٠!>٠լ٤ 

'٤٠ 15 ,٠٠٠٠٠٠٦٠٠ ٠٠٠٠٠٠^٠٠٠٥٠^٠٠լ٠٠1٤٠ ٤٠٠٠٠٤٠ ٠ 10 ٦٠֊٠٠١հ٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٤٠٠٠غճ١٠٠٠١٠ ٠٠٠٠ 45 ٠։٠٦٠،1
,է٠٠٠٠1լ٠٠٠լ٠ )1٠, ٠٠ձ٠։٠]٠،٠է-էյ — ٠،ք!٠،٠٦٠,٠։٠լ٠۶٠٠։ո٠٠٠ւ ,٠٠]٠ւ٦٠հյ٠٠٥٠ե ։ ՜ճ٤٠٠٠٠؛٠٠٠٤٠٠٠٠٠٠٠٠٦٠
||٤٠٦։٤٠٠٠Է ,٠٠٠٠٠٤٠٤٤٠٠ ٠٠٠٤٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ՐOUI '٠٠٠٠1،1 ٠^٠٠٠٤է٠٠،٠٦٠ ٠٠٠٠!ï٠/٠٠٠٠٤٠٠٠٤٠٤ -- ٠٠!٠٤٠٠٠٠
/١///٠ աււէրւաուրալ ւլլւա/լուլնէրր: Հին էն հաոաաաուաՀր /؟٤ /اص///// /٨/////٠////^

٩֊٠٠٠٠լ٠٠ւլ٠۶է٠٦٠ ٠'!է٤ !٠٠٠٠٦٠ ج?؛'!أ ٠٠٠٠ւհ՜ւ٠/٠،٠٠٠٠!٠٠٠٠٦٠٦٠ت!٠٠."
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ձՒրյլ- ٠٠٠ւ،։»եااالال٠٠ا,ا ،٠٦٠ ال ،٠٠٠٦٠_ հր٠،_٠ ٠٠٦٠ ٠٠٠ ا؛ ٠٠٠-اأ ٦٠Ւ(ւը. l،tï٠j-ւյ_ււ[ւՆ اؤاا.ال٠٠ا, ،٠٦٠ 
 լ،4١, ٠٠،٠٠٠ւ٦٠ ٦٠،٠։،،յ٠լ-հ-ց։։Լթ֊էէ٠ւ اال ٤ւ٠٠’’٠։٠٠կէ٦٠ ٠٠٠٠٠٠،٠ք٠،٠،٠٦٠٠٠٠։،٠٠ւ_ք։»հ"٠٠٠٠յ١էւ ااا}أاااا

٠٠լ٦٠հ٦٠٠٠٠լ ا,ل։٠٦ 1ااا٦الւլ|٠լՒ(1٠ ٤ււ.շ_ււ٠١_Ա٦ւշ ٠،1,،٠٠٠٦٠ الլւ اإااا։ا։()أ ւ،է ’քՀէ٠1أا٢ ١։اا؛ااااأاذ 
ի[! նևրքին ւէար չութ- իւն ը, քանի որ 1800 ի հասնսրլ հաւ/'աիւոււ/'[լ հա- 
յութ-իւն ւ/'ը կը նևրկայացնէ ևւ •։80 ի չափ աշակևրաութ-իւն ունևէյալ 

٦٠։٢،٠4>լ٠٠٠،,٠_} ٠٦٠ յյ،,Բ٠. ٠٠٠֊է^լ 1،ը սլ٠٠،٠ ٠ ٠٠٠ւ٠٠٦յ-|٠թ،،1،٦٠ւ։٠ ٠،٠٠٠٠ււ ,،٠,٠،٠ւ،ւկ،٠ւ٦٠1(ււււ։,ւ։՝ 

-փարչութ-իւնր սլէաք է ևնթ՜ակայ ըլլայ աևւլւոյն աւլէլային իչ/սա
.٠٠٠٦٠ ٠ Il I ،(» հ ٠٠٦٠، կշ_،։ւ ٠٠٠٦٠،٠ւ٠٦ւա ։|_|٠٠լ،ւ կՒրւ،٠1،٠ււ-1( հ٦ւ،ժ ٠٠٠،٠٠،_٠٦٠յ،։ ٠اا، ,I1J آ٠٠٠٦,اւ٠ւ،(յ ։،٦ 

 ٠ւււ،ժ| ի٦։ Ս،Ս«զ_գ٠։٠٠،֊٠ւ_٦٠|լ ۶٠٠٠ւ٠٠ւ٠٠٠٠ււ٠ւ٥ է և։،Ւր٠լէ٢٠|،٠ հրւ ٠،_ս،،٠ււյյ٠. آ1٦-ااآا

չինը ունևւյաև է 130 ի չորի ևրկսևււ աշակևրաուիՒ իւն : Այսքան ւիո.րր 

 ٠ւ،թ]1 اااب։١։ا٠։١٠٠٠٠اا։ااا،ا٤ ٠٦٠،٠٠٠Ք_Ք٠٠٠٠յ ب٠ااا ։٠։զ։٠_٠։٠բ٦٠٠٠٠1،չււթ"հ՜٠،٠٦٠ ،_أا،«،،٠٦٠٠^։ا٠٠,ا
٠٠٠،٠։١t٦٠،։ ٠։١،٠լ٠, ٠٠։٠-٠٦٠ութե،٠ի٠٠Ք ٠،֊٠.،շկ٠٠٠،٠ ٦٠։١է٦٠،١Է1| ։|| է յյ٠٠،٠٠٠٠٠٠،٠հլ ؛է،։։٠յ(٠٠

։։اԼ االا،ال ،٠١|լ ا٠ا ال٠تأ٦اI،،اا!1 |.ا٦ا 1ااأ٠I ٠ք-٠،،،٠ւ٠؛յ،٠٦٠ ،։<٠٠٠٠լէ٦٠ Հհսււււ ^։٠։։،յւււթادال
-հասաաաաև ըլլալուն, ինչ ///, կը ![/ուարաւյնէ ւ/'անաւանքլ փոքրահա 

լր ،1 շ ٠٠ է ٠_٠٠٦٠յ է ٠։٠_յ֊ հ՜շ>Ա٦1֊^ յزال ٠٠٠٠ լ ،٠٠٠ ا٠٠ آ ճ ٠٠٠ 1, ا؛ րււ،ւ٠٦٠ ٠،٠، 1, ٠٠٠ ٠٠٠٠،٠،٠٠٠ւ٦٠،٦٠հ՜،։ ٠٠٠٠٠ 
 tï،٠٠٠٠լ«j٠٠L լ٠،٠ ،٠1٠Լ ٠։١էշ ب٠ًا։أ٠։،ا ٠٠١٠٠٠٦٠ ։،٠٠٠ ٠،،Jîi ،ւ٠٠،٠٠٠٠է՜٠ ٦٠٠٠٠،٠٠٠٠٠٠اااا٠٠٠،٠٠٠٠٠٠٠ا، ٠٠٠-

ւ٦٠ւյ،٠،٠، շւ٠٠،٠٠٠լ٦٠٠٠٠։،հ-լ ٠،،٠٦٠٠٠٠٦٠ji ։،٠։،է fî،،i٠٠٥։Jï،٠٠ւ ,٠լ،٠٠٠،٠٠յհ،، ٠٠ւ،،٠،հ ٠ւ٠٠٠ջ1٠٦٠
٠։١է٠«٠٠٠،٠٠٠٠٦٠،٠٦٠ ٤٠٠է،،1 ٠٠ ال ٠٠٠،،,٠ ٦٠٠٠٠،٠٠٠٠٠ւ٠٠٠٠ւ٠։١լ 

٠٠լ հ֊ ،1 ٠ ح، ا، ائ٠٦٠ւ I،،ւ ٠، ֊։،հ ւ،,։٠ }،٠٠٠ ١٠٠٠։١լ ٠٠٠٠، £٠٠٠٠٠٠،،։» ։,،،ا؛ ٠٠٠٦٠ ااب،ااااأ٦٠٠٠ا،_أ ٠٠٦٠٠٠ 
 ٠։،،,۶٠֊.٦٠٠(،։،؛،٠٠٠٦٠،٠،٠։ ٠։١،٠٠٠ւ«>،ااائ،٦ا։ا،ا, Խ٠٠٠չ Կ٠ւ٠،٠ւ։١յ٠،٠,_ .ع 0. ,,!ًا .ع ال . ال.ا، .
-٠،٠٠٦٠է ٠٠٠٦٠٠٠٠٦٠يأ ،ււ،ւււ٦٠ւ ,٠،"٠ւ٦٠٦٠հ»،٠։١،٠٠ււ،։ ٠٠،٠٠٠٠٠٠٠٠٠٦٠،؛٠٠٠٦٠հ՜ IIL ٠٠٠٦٠،٠٠،٠٠٠։، ا، ،٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ tï

յքւււ،ւււ٠ււււ-،،٠, ،٠٦٠٤ ٠٠،٠ ٠։١լ .،1؛،հ՜٠ ٠٠٠٦٠ւ٠ւ٦٠֊հ ٠٦٠،յ,٠٠٠.։յ،٠٠٠٠ 1,٠٠ւ٠յ٠٠٠٠،։հ֊լ ։٠٠٠ ،،؛ »։،1آ٦٠
]լար չի հաւ1'ասւաաասխանևր իր ական ո լիք՜ էրան: Հո ո հասաաաուաև՚ է 
_Ւրւ ժ٦٠٠٠٠،٠٠،،٠٠٠،٠٠٠٠٦٠،٠յ٠٠1 ٠٠٠٠٦٠, ٠٠،٠ ٠٠٠٦٠،٠լ،،٦٠٠٠٠٦٠،٠ 1، ،ا٠٠٠ا،ا֊ال։،٠٠٠٠٠،-٠ الէ٠٠،،٠٠٠،؛*կ ٠٠٠طآ։٦ا 
٠_،։،ւ٠٠،٠٠٠ւ_ձհ-ւ_ե٠٠،٠٥،٠ ٠_ձհ՜٠ւ٠٦٠, ٠٠٠٠١II յ»!Ï؛،٠٦٠ _اأ٠٠،٠-اا٠٠ا،£٠٠٠٦٠։٠٠٠،٠^^٠٠٠٠٠٠٠٠٦٠٠٠،ا؛٠ ا}٠اا

٠٠٠ժ֊բ ،٠٦٠٦٠ հ֊ ،٠ ٠٠٠؛،

-արոէյլէն ■'، 4 (ՒսոՐ հև رتم ).2_. MARTIGUES (Bouche du Rhône 
٠٠٠٠٢٠٠լ- հւ ٠، ւ.{2٠։،ւււ| յյ٠٠٠٦٠, ٦٠٠٠٠٠٠٠٦٠،։ ٤٠٠،^،,٠ււ،ւ Հ٠١()() ،٠ ٠٠٠ ،|։١լ, 1٠Լأ .յ2.ւ٠٠،2ւ٠ ٠٠٠،٠է٠٠լ 

րի հաւասարապէս: 150 ի չափ այրևրը կ աշխատին ևրկաիՒի ւլորևարա- 
նին էևէչ. 2-•։ հալի կան ւրոանաւոր ւլորևոփ ւլքւաւլուլ, ՜ճաշարան, լու-

սանկարչարան՝.
 ٠٠٠հ՜٠،٠٠٠։ Ու٦٠է،ւ٦٠،٠1٦٠،٠٠٠٦٠٠٢،٠1٠Լ،Ժ ٠։١լ, ٠٠،٠ ։،٠،٠٠،٠։١٠٠٠شااط٠ااطا٠ح ٠լլ٠յ£٠٠٠։، ا։١ال

٠լ٠լ^،٠։٠ ١٠٠٠٠٠٦٠٠٠٠։١،٠٠٠ւ،ժ՜հ٠٠٠٠_٠٠٠،،,٠٦٠ ٠٠٠٦٠լ٠յ ٠٠ւ٦٠ե՜٦٠٠٠٠լ ؛،٠٦٠،հ՜£٠٠ ٠٠،٠٠٠i،٠٠է٦٠լ،|". L٦١k|i9k
.٠։١ւ٠٠،٠յՈ٠٠٠٠ ٠،٠٦٠٠յ٠،٠٠٠،٠ ^֊١٠،٠٦٠٠٠٠٦٠1٠Է-,،լ ٠ւ Ս،ւ٠ւ،٠٠ւ٠٠،յւ Ւրւ 1 ٠։١ 

արոէյլէն ւՐօա 2 <Ւաւ1' հևրւոլ՝. Տևրլ- تمتم .).՝B. du R3 ؛.— ARLES 
լոյն փրայ քարլաև աևւլևկուիՒիւննևրուս հաւր որձայն, այր քարլաքին

ւՐտոիկնևրը (ՒաւՐանակին էլանուևր ևն [լաւական Հայևր, [ւոլորն ալ 
٠٠٠ւ֊֊،٦٠հ،٠٠٠،٠٠٠٠1_٠٠٠ւյ ٠٦٠ 1،٠حاا، հ٠٠٠ււ֊^ ٠»،։٠٠٢է،։،٠،10-15 Ք Լ٦٠֊։٠.٠٠،|21،11.، ؛٠٠٠٤٠٠٠٥،،

ւՐէչ՝. Այժ՜ւՐ ալ այ ,և աւլարակնևրուն ւՐէչ ւյրուաև կան 100 ի չափ 
Հայևր, որոնք սակայն աււաչին աււիիՒուլ կը թ՜ուլուն այւլ աևրլևրը ևւ
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م 1اإ։٠٦٠ا؛٦։اا٦ا Ս ٠٠٠]٠٠٠է!_،|,٠ 'اأاأاا Լ ا! ٧٦٠ ا! الخاأل٠ا٦٠٦٠تا،1ال ()։اا_ا٠٠اااأل٠ا!ا شااااااا։ا]اااز
-Հայեր աւլարակներէն փււխաւլրւււաՀր էին Ար լ ել կր չանա ر ن م ٤ /ادررا 

٠|ււ(ւ։զէւււլ ,lji։i(։g_îjfj_pJî٠ ٠اا ا]-ألا، ٤յ،,ւ٠١ւ؛)؛ւււ։լ^ ٤٠٦٠٠-٠٠٠٦٠ք٦٠٠٠ւթհ ٠،٠Ւր٦٠ց! յ١ا٠٦٠
անրնին ուրիչ չր չանն եր•. Պ էա.[ճ է դՀոոնալ //,/ այս շ/վանի հայու- 
թ-իւնր 3ունաաոանէն քէերուաե է ււգարակներւււ ւՐէչ աշխատելու 

-٠٠ւ-|،٠։٠հ ։։؛٠٠٠٠٦٠ կլ ٠٦٠٠֊٠،٠٦٠ք٦٠IIլի»հ! 1 ե՜լ ،ւ|ւՒր٦ւց؛IILIIUI !,٠։٠٠،٠٠٠|,١٠٠٠٦٠٠٠٠
ال*اااال !٠շ!٠٠٠։٠٦٠٠٠٠>!յ٤٠أ٦ل٦ا։أااا،ا الال،ا،ل ٠٠٠٠ւ_٠։٠،٠٠٠٠կ٠։յ٠٠٠է،-٠հ،-٠٠٠ւ_٠։١٧ս٠١ ٠։١ا!٦ا٤ر٢ا ٠٠،٠٠٠-،,

լրանալը՝■ Ինեի հանւլիւղալ յ՝էկ ./ճանին կր դյսնդյոաէին ر/١ر//7//ا///ر/ض////۶ر 

٠։լ٠։ւ-|, ٠٠٠،٠٠٠٠٠٠٠îï ,ا ٤^ااا١ا؛ا ال٠٠الا։٠خ)ال։։٠،٠ ٦ااالاااւ !٠։٠٦٠։ւլ٠٠٠،,٠٠٠,| ,կկ٠!٠ لمل ٠٠٠ ٦٠լ ց ٠ ،٠٠٢٦٠!
է،։։։،،։،ււյ٠٩٢հլ٠ւ٠լ؛օ ,٦٠?։ -^հ٦٠թ٠٠٠،٠կ٠٠ւ٠،٠ ٠٠٠։՝-٠٠٠1،٠։٠٠լ1ւ،կ!٠،٠ ٠լէ،٠٠٠٠٠յ ٦։֊ւ٦։٦։հ֊|։է،։Բ٠

լ٠،٠։٢٦٠ց լ|-ք٠،٠٠ւ ٤٠،!ււ٠ւ٦ււ٠ւ،լւ Դ<։ pi։։ ،٠٠٠٠٠٠٠٠ ائإ٠ل ال ٩٠٠٠١، ٠Բ !٠٤1٠٠٠ ،٠٠٤٦٠ ٠،٠։! Il ،1ا٦٠ال
-tijiliL I1IIII11 ٠1 ا،ا ،!٠٠٠٦٠ւ !،։֊հ ع االل،٠٠, ֊։՝ է٠٠ ٠ا_ا٠،٠أ٢ ،٠٦٠ ا,، ։٦٠االآ٠حا ا!٦ا ٠٠։طاا g ،ا ا։٠٠،_٠ ،اա!ս٠

.lïi٠i٦٠٠!(!

4.— GARDANNE (B. du R.'. Կան 450 -500 Հայեր, ւՐեե ւՐաոր
IIIլ ٠٠،٠։١կ٦٠٠Ի٠ ٦٠հվժ՜է،_|1 ٠է٠،֊٦٠հ,،،٠٠٠ ،200 h ۶٧٠٠٠ ٠٠٠٠٦٠٠٠٠ U ا٦أاالاطااا^ا،ا։ااالاآلى

-۶٠٠٠!_٠٠!٠ ٠٠٦٠ÎÏ1٠1 ،٠٠٠٦٠٠٠_٠٠٠ւ.٠լ հ֊ււ٠٠ւ^ 5 Ք،ւլ٠٠ւ1١հ֊իԲլ٠ في - ٠կ٦٠.،ւ٠ււ،ւ٠!٠٦٠ ٠؛}٠٠ւսււո!_،1 աշ
ԱԼ ٠ ااغ٦الا٠أ٢։١٧ս٠հ՜،ւ،լ _٠٠٠٠٠٠٠٠ւ٠٠٦٠٠٠٠յ٦٠։٢،٠٠٠ւ،٠٠٠շ ٠։٢،٠լ،յ٠٠٠կ،؛٠Հ٠٠ւ٦٠٠յ .٠։١է٠ ٤٠։tï،iui٦٠

٦٠٠٠լկ٠, ٠٠٠،,٠٠،ï! ٠٠٠٠٦٠٦٠، Ji٦٠i٠٠։،i٠٠٠٦٠٠٠٠!_،٠٦٠ ٠٠է֊٠،٠٠։ !أاالاط،٣الل٤ااا٠ا٦آلاا1اا٤ ااالاالاا1ةااالإخاالل' !٢٦
٦٠٠٠٠հւ ،,IIIJI կوال ٠٠٠ է ٠։٠٠٠،,٠٠ األ ٤٠٠٦٠ !٠٦٠ ١ tïl ًاا٧։ال؛ا։؛خ,^اا٠ااا٦ال ։։յ٠ւը'։اااا أال'،ا٢ ٠

.٠։١լ٠الل ٦٠ااااااااا٠ا٠ا،٠لمالا ٠٠٠٠٠ ٠։^ P հ֊ւ'٠٠ ا،٦لم ٠٠٠ ،٠٠٠٠٦٠ اا կ٠٠٠կ٠٠٠٦յ،,<۶٠٠
Հւ٠ւկւււււ٠ւկ ال ٠٠٠،٠|٠Է-,، լէ֊٦٠ ٠٠٠٠։١،٠։١է-կ ։ ^-٠յ հ՜٠ւ٠٠ւ_٠٠٠٦٠٠٠٠_։٢،٠ււ٦٠ ا։ا_اا،اا։اإا,ا٦ا
ا٠ا، !il կ կ٠٠٠ւ،ւ!١ւ٠٠ ւ،1،1 ،1ւ٠ !)!أ՜؛՜٠է٠٠١٠ւււ 1 ւ٦٠)؛٠ւ!Ւ֊٦٠ չւււ٦ւ،ւ ،ال٠لما ٠٠٠ ٠٠٠٠٠ األ٦ا اال٦ا։لخ٠٠ااا١

այցելելուս հանրւււթ-եան իաոեցայ 90 ի չափ ներկաները փափայչ

--٠յ١լ կ։٠٠٠٠լ٠٠ւհ ٠ւ٠լ،ճ ։١٠٠٠٠٠٦٠٠٠٠، ժհ٠٠٠٦٠،٠٠٠٠، գ. Ս،ւլ٠٠։_ Ա٠٦!٠։ կ٠٠،٠լ٠։الآ!،١սل٠٠٠لي٠٦٠
٠ցե،1I, ւ،(քlîւ։٠Il،յւ،ւ،11 ٠!٠٦٠հց،٠٦։ ։։،լ լ٠٠։ւ[٠։٠ ١։١P_٠ււ٠ւ!Rւ،ւ٦ւձ٠٠. ٦٠٠،٠!է-,،լ ٠٠ اال ٠٠٠ ،٠٠٠ւ،

-'/!անելու հաւՐար Մարսէյլի Աէլւլային ՄիսւիՒեան հեւրր. Երկրորդ
٠٠ւ،!հ،ւ հ٠٠٠!٢،٠ ٦٠ց_٠լ ٠٠٠،٠٠٠էյ ،կ٦ا٠٠ا٠٠،, ال ٦٠ւ1'է ,،։،ւ٢ո| ا،اا յ,٠ոե՜։٤ե՜կ٠٠٠ց٠٠٠،٠ ٠٠٠։٠յց

HL٦i!ï٦ii٠i،iii٦i ٠ւ٦٠!ժ՜!լւ٠٠،٢،٠٠،ւ։١٠٠٠կ،Ւրւ. է կ٠٠٠٠_٠٠٠!،,٠٦٠ ا،اا ٠٠٠٠լ٠յ ٦1Ք„11،։ ,٠٠،^٠լւ٠٠،٠٠ւ٦٠٦٠
1،լ ٠։-ե٦٠կ٠،-٦٠Լ ۶٠٠٠٠٠٠٠،٠٠٠٠կւ٠1،"Ժ،٠1٠Ք[1٠٠٠ ٠!٠٠٠լ،٦յհ-րկ٠ս,յ հ։ ٠P،٠٠٧٠٠ 1٢،٠٠. تمأ، ե٠ ٦٠էէ٠։١
٠٠٠!،١،1 ,յ կց բ٠٠٠٦٠٠։؛٠,٠։٠_٠،،،٠٠յ ۶٠٠٠։٠٠٠_٦٠ ١٠،٠،٠ւ،٠٠٠،٠կ٦٠հ،، ،٠٠ ،I،i!ï٦i٠٠'٠٤ !٠ ժ՜է، ٦٠հ٠٠٠،٠،؛٦٠^
-։٠ ,٠٠٠٠،,٠٠٠٠٠լ !،լ،٠٠٠،٠٠٠٦٠٦٠հ،،٠, لمأ ٠٠٠ ٠٠٠٠٠ ٤٠٠)٠٠٠ ٠կէ،،٠ լ،! ،,Ք٠٠٠۶؛١ ٠٠٦٠٠٠٠ւ٦٠!յ٠ ٠،٠p!ïï!î٠،ï!
-՝յ٠ս٠| ٠!٠Ւր٦٠٠|լ٠٠٠،٠ ٠-ւԼ٠٠٠լ։!۶ւ։أ١,- ٠։։٠ افس ،!آ!٠ճ٠٠ւլւ٠٠٠٦٠։٢լ٠٠ւ،،٠٠،٠ ل٠^ا،٦ا٠فىا ٠ ։էյ٦٠،٠٠٠٠،
-٠։٠հ^Հ .٠։١հ՜կ٠ ٦٠،٠،٠լ،٠ւ٠٠٦٠է!٠։١ ,î!i٠i٠٠L ٠٦٠٠٠٠٦٠!،، հ٠լ٠٠٠լ٠հ՜،։ց ٠٠٠،,٦٠ձ4رفى٢اااا)٦ا ^٠٠٠٠'!٠٠٠

٠٠٠٦٠٦٠հ՜լ٠٠٠ւ٠٠ ،٦٠լ٠ ٠٠٠կլ î!î٠٠٠٠٦٠_،۶٠٠յ-(٠_٥؛ւ،۶٠٠٠լ ١ ٠٠٠،,٦٠١ ٠٠]٠յ,٠٠٠٠٦٠Քլ 1، ،լլլ٠ււ
٦ւ,،٠٠ւ!յ٠լւււ ՚ ։٠٠٠٠լ٠٠٠٦٠>،٠ձ٦٠٠٠٠٤٠٠٠٠٠٠։՝PL ձէ٢٠ւل٦٠ կ٠٠٠،٠։١է٠!٠٠٠٠ ٦٠յالل, ١p٠, ٠٠٠։١٧٠٠٠

ւէրայ պաււակաոււ/' չարւաչացնելու անհիւ/ն ւՐտահոդյււթ՚ե աւ/' քւ եւ
٠٠٠٠،٠։١٠٠٠։،ել٠٠٠،٠٠ւթե٠٠٠ն،յւ։٠ք،۶ւ٠٦ււ٠ւ،ւ 1 ٠٦٠،յ,٠،_٠٠։٠։լ _٠։١،٠٦٠չկւ ٠ււլէ ււսլասՒլ|կ١ււ 

հաւՐար ' ձեււնարկներր.-

-٠//۶ 5.— LA CIOTAT (B. du R.). Կր դյոնուի Ա արսէյլի եւ
ւ،լւ٦٠ ٠։١!٠س٠, ٠٤،٠լհ؛ւ٦٠կ٦յ կկ٠٠ >٠٠٠։! ,։٠٠٠٠։١، ٠٠٠٠٠٠٠٠٤٤٠٦٠է٦։ 1 ٠٠٠ ،!կււ ։؛٠٠٠٠،١
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հեւււււ•. Ունի 250 - 300 ի լափ հայութիւն il'IL, որուն 150 ի հաոնալ 
.٠_٠էջ،ւ ,ի٦,ւ,,լււ,(ււ,ւ٦,٦ ,։, ,ոե,լւոյ؛,,,,,!,,ا٦,' IIIլ ،، III ,٦[,„ւ,(|,ե(ւ(լ (Լ11(11

„(,,(--,ս,ւ,III2-1,؛ ե(ւ .յ֊իւ1, |11،؛٦,٠)1 եւ է 1(11,,(_,،',„،(ե(,,1(,,ւ„,|1111؛լ1 |,ااة11ا 

 ե(ւ ւիււ(ւձե(ւ է|ւ١ւ ,!‘իութիւ٦,٦, ا1١(լ ،յււ,ւլ,٠'ե)١ )ձւ„իւո,լե|, էի،1ւ٠ (1,(1111. -,ابا

٦,١,„ւի»՜ե,(„٠،(„ե(1,٦ ւ„1(ի((’եե(,ու,ե٠, 70 ,؛٠١,))٦Ա<١|، ււե(ււէ،٠,Ժ~(Լ ուեեյ,„յ ի؛ |,ւ,,,ւ 

լ٦|١ւ ,1٠،,,،,٠,؛١ււ،ւ اأااا.ااا֊ا,)اե٦ււ,1(„ւ III,ւււ٦ ,ի؛٦(է՜ ե„,.(ճ[լ վւււււ|աւՔ ,յ,ո,յ։ո٦ւե,,(,,،' 
յ؛ււ(ւ,,(էւ,լ ււ؛١(„ււ,լււ,լ ,յ١լւ،1ւ II,( (ւՈս,(,ւււե-,,!<،,٦ւձ٦„,3 ((؛!-.-,ւ,,(1,ււււե- Մ',ււ(ււէ،||, 

եւււ٦ւ ^եւ,յ.*֊٠،լյ,„٦,,11 ،,^،ւււ,|1،',1.1֊),)111|؛է; Ü ,,,(,ոէյլի Ս ,٦„, ),III (III, (ւե (,ութ֊ ե 

Ոեաոյ اغكجادر٢راا/ا٠/را/ك٠ر որ յանձնսոՒորլ ոփ /?را il'է չ ارررا/كررايل/آل/رد١رر/٠ر7ر/ر غ /->/ را رالرالع ك٢د/
լխեե(, է՝., ،ل]جا)اال ե٦ւ ե„,,(ե{ւ եւ

6-. TOULON եւ LA SEYNE-s-MER Var : Ա՚արոէյլ-Նիո 
Ս արոէյլէն 2 (Ւաւ1' հե/ւու, Հրայի ւ1'ը երկու կալմ'ր\ Իրա- ,ل ղ՜Հրին վրա 

 ւ,լ եւ,|(,ու >^ես |،Ւ|ւսււ1١ւււէ٠ ٦։։ոլ٠ո,(ի٦, III,I|]l|iii,1,(111)؛fh,iiil٠)١-il٠ ،11,أااا)ال١ 111),11

,երկու .րաւլաքներուն ւՐ էլ կը ղյոնուին ւ1'օաաւորաո/էո 300 Հայե՜ր 
ւււււեւ(!ւ(II,,,,!, ւււال٠,,II ٦ )اւ ،(Լ բՅ։,։,،(ի եւ,|٦։ ,،՝IIJI, (1 1٠ււ, Üէ(-,,,(١եե„,1،յ ւ,٦؛,,(|,,

.նաւարաններուն ւ!'էչ՝
٤ե(,„ II،(,,,ու,)լ, I,(, ,լե اا١ ,ք»իւ؛٦ունէ(, սւե,(,„،(1,ւ'|, Ս իւււ ,٠իւ؛٦,ւ,,(„ւ*٩ 

1,11,(ե(, ۶»„սւ„,,ոել Ս „,(ւոէ-,(լի Ա,լւլո(،,٠)ի٦յ ل) իւ,լ,؛٦։,,էեւ ,,اذب ؛1 ,؛)،اال,ب٠ال

/////:٦١/////٠ ////////7///// աչակւ/ութիւնր ///7/ե7///
////_7//է//١////, ,Կան 300 ի լափ Հայեր ؛.-֊֊Alpes Maritimes7 ؛.— NICE 

ե(,,,ւ եւ ճ„,,։՝(ւ,,ւ'։,ե(ււււ.,٠,٠շ_ի,։։։ս,ի*ե շ_ի٦ւո։_լժ-իւ٦։٦٠ )، ٦Ք,ւ, ,1(,1؛ււ_(ւ,ւ,ւե եւ „ւ,1؛١( 
ւ1'աոաւ1'ր //// //////ծ֊////////7/7///////، ւ1'էչ•. Աղ էրային //// ,٠////////٤// ծ՜ ج’// լիրայ 

.٠(,լ 1|(լ ,լ,(,,ւ٦ւ (LI,լ,,(ւ٠1ւ II ,ب„ا),ل٦„ թ՜էեւ ،(„,,(,٤ ,եւ է ،(ւ,ւ,(,،'ւււ،(ե(ւ,,(„ւիՒ،,լ 
1,11(1 Ո(„,ւոճս,,ւ٦.(III ,I),٠،ւ է ,1)1 7ا։ال، ւլւ,ւ,լ1„؛)٦,٦ւե(,լ շւ,,ւ,ւ ،(Լ,ւ،(ււ ٦,եւ(„լ,؛٦,

١ւ Խ։ւ,((1(լ,յ(^٠„։ւլւ„֊IIIլ ււ،(,ւ,ւ,ե ե٦։ 4٠ 11)1,,,,1^11,11,11؛ ٠ե(,է*1ւ եւ IIIJII،յ„ւ(ւձ4, ,ւ„„ւ٦ 

Madeleine կոլուաե փայրին ւ!'էչ ■հալեր ւլանել ել սեփական անակներ 
١ե(ւէ٠ո„,,،٦,٠լ, <յ՜,,,„,,I,,( II, յ,,,ւ ,,(ا։؛٠. ,),,,,.ال '،,,,بելու,٠)٦է, յ,,٠իւ،'իւ։ւ١ ،,٦(ե,٦,յ 

1(111(11, թոլ,!(, ,,,،(,,,,„ <է,„,،'ե,)١, II, ,լ„ւ,1 (I،(،Ïւ,ւ1ւ٦ւh(I(I, է،'է լ լ(լւ„լւ؛,, 1-اا)
-1,(1, Յուլի,I 14 ին .ւ1,(,„ւ,„ե ե٦ւ 111,(11 նս(,„տ,ոկին٦„,٠ ,եւ տօն Օ|ւե(,(լ (,,,,،(ا, 

ւ„ն,յ Jf, իլլ,,( ١(,ի،( տնո,1(նե4,)؛„ւ ւի(11,1؛) շինուտե" է ի،1, տտոնէն ւ,ււե؛ ւլէն
٦ւե( 25 էն տւելիի, Ո(ւ,յ՝է((٠^,,,, ուոտ,(ին(١ ե(, ،(Լ.٠(ն٤եւ Հ„ք|ւււ. ،ե„,(եւ1؛١,,،'

١յ،(,„،(„,ն ւլ,,((,,ւց |،՝Լ,ւոոտտտե( ۶*^ ٢է٤, լին, 1, ,,,،،؛,(،ո,٦ Հէին؛,,,,(, լ(11), 1؛/,.յեւ

//:٠// եւ ւ1'աաու/ւ
Ս١շ_տ։„ւ,(էւ, Նի„ 1Ո ո ւաե ,1'եեւ„֊^„ւ(,ու„„ւ Պ. 3بااال

,,ւ,„ե է֊ III ,(،ո 2(1 ջ_,ււն ի؛ ١( ,(II ؛( լի ւ„ շ„ւ ،(JJI, L،3՜ ،, ւն, ,) ,,,)، ,է٦ا, ٦։ ,։,ււ(ե,ո եւ։

նիւր. ٦١/////////////////٨٤ ղյալթականներր 7///// են ււկււեր ////// //է /٦١///٠ .երր
յ,(էււ ձ,յ՝ե,ւը؛,١ւ'ւ، أوا ւ,,լ,ււ,٦,է ի,,،( իւր,ւ „,ոիթն ունեցտ,( ի[ււ٢

երր. րարլւՐաթիլ ւՐեեահարսւսա Հայեր // այւքելեն նիո, ինք փորձաՀր 
ح ուժ֊ե(,ո,յ_ նւ,(„,,,տե ( ւ(_ւ„ւ(լժ,„،(տն,ււ،ժ-،յ,։,ն (Լ1 ,۶սււս٠ք.։։,1(،,ւ٦|1,,1)1,1)11,1٩؛,1

։լսւել, է շատ ,,(,ուլ ,(؛(լւտ ١,(,ե (Il I ۶ոմ١ւ։ ,ոյւՐտննել ե ի՜Ւ եւց٦،,(!
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؛ $٠ ٠أا.!٠اا,م'اا.اا٠٠اا؛اا٠ة أا’ااا!٠ ’ا٠٠1ا Պ اا٠اا)٠٠اا،لما

٤ո٩_1րւ٠٦ր Հովիւ ل)ا!ال)اق ،٠إ'ا|اإااا؛ ا|

քւարձր- اكررمم١ررر/7رر٢ رددا روغ ը1գ"Լ-նհ՜լու-[(Ւիւն ւ/'ը•. Ի/1 //արծ՜խքճալ, ձւՐրան 
 աւււ։ւ|ւ،٩ւ:ւ٠!ւ افاالب٠االالاا1الل)٩اإا ٠1١ل]٢االاالاآإاا٠أاااا|اا|ر٦حل١ا|اال|ر ւ1١էջ_ ااااأا։ااالال ٦٠ b -ط
اا֊,)։'اااا،ل։ا أ1١հ՜Ն՜ IIIILIHآج_أ٩ւ،հ_լ։ւI վժ՜|ււ 1اآل >|٠։։'։ւ ք՜է ւ։ւՒւլւււ٠յ٦ւ 11 I թ"է ااب։։ا։։ااأ1ا

.նսլուստ՝ ،ا ձհ-ււ٦ււււ|ւ1լ٦ւհ՜|ււււ٦ւ ٠٠٠٠!|٠٦٠֊լ،٠ ٠،٠iiï٠jb'i։i؛،>(

 .ة— m_ü ١ةي١حةش١. Ս ւպւււէ١յլ_-է|٠٢<٦٠ _|،Ն՜|ւ٦٠ յ١,٠ե٠٠٠٠ ال ٠٠٠1٠-
։ չ?ււփ١ اال٠ا٦ا ،ن(0 - 400 اէշ!ւ ا٠ال٦٠։ااا,ا،ا اا„ا_اا. ا r؛’lIJI،ժ՜աւՐ ^^ILIIL b٠ ٠< ٦٠լէ٦ւ,٠ւէ 

Հ111 ٠اh.اا١ أإاالااااا ا1ح'1ا I|ïi،iJïiîji أ1١لماااالل ال։ا1١ا_ااا։.•ا| Ա١ւււ٦։؛յ ٠1١էջ_է٦٠ 200b ب٠٠ا٠-

՛Ջանին՛ //ودا: նալ չափահաս այրԿ1[! // աշխատին աւլիւոի գ.պւԽոււանին

 ւււ։լ٠ե-ա٠|ի٦٠ կհ.լտլււ վժ" b IIլւ հ՜ւ է 1|III ւլւ1١ 111 ،ل ٠.
Ս ւ։٠լ«٠٠էյլ1٠ Ւլ շյւ9٠ւււն٠հԽ|տւ_ ااب٠االآاج)ااال٦ل ال٦اابرخال٦ا]اااا թ՜b،-tL لالل

•.հասնի ւրօսւասւլւասլէո !;‘},()()()ի•

٤ԱՐԱ1٠٠ԱՐ1٠٠1٠Ս٠ՏԵ1ԼՆ ա.1Լ٩٠--. ٦٠ 

TOULOUSE Haute Garonne . — Ունի GO ի չաւի հայւււթ-իւն أ 
-թհ՜լւ ֆ|ւա٦ահ٦ւէأآا ٦٠ ւ٠ւ٠٠٠٠٠٦٠٠٠٠օ٠էւ(ւ اأااطل٠. اااًاا٦ا։ااا،ال։االمجا։ا ւ٢։սւյ٠լ ٠-ةآا'ا ,ւ1١1լ
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اابأ ւ1١լ ؟ع\غآ٠آآةآ١آآ١ا٦ ։1١Է9_ ،ււ։٠'(ւ١։ւ،)_),ال )اا١։ا2اال_ «٦٠ أاا٦،1أااااال اب٠٠ااآااااا։ا1اإااا ا٢اا١ ه
.٠،٠،٦،٠7،,،)լ «^1ր(٠،,։،٤،٠٦،،,١ււււ1(ւ٠ւ٦ւ շյ,ււ،ւ։ւշւ,ւ اا٦ااا، (,։،(1ւ„(،(1-٠،،_)،٠)١ ا٠اا ٠ւ،{<յ اب٠|ا

 Ւլ٠ս٠ւ٠٠(٠٠٠.٠،٠٠բ)٠ ,ا։٠اا٠ ٠լհ՜،ւ،ال٦اا،٦ا ٦،٤։i.،jtï(ii،،L٠)١_)،،،է iPi،i_i»i٦٢ ال٠اااااا،-اا_)ا٦ل
է- ւ,։հ՜ւլւ։ւ1(ւ٠յ٦ւ^٠,ւ،յ կլլ Ս،։(,„ا،اا ٠ ,iP[1լ ا٦اIIւ|(1 hالւ٠٠լ [Aiկհ՜،٠։٦،1،،٦ խւ،_[ժ"Ւ٢ւււ٦ւ ال

ւււ،_Հ|Հէւ1'|(ւե٦ււււ1լ|ւււ٦ւՒ٦اأ^ااااا ٢ է(٠،յ,(،٦»-،،،։،٠) ٠ էյլ ا։طاا٦،٦طاااااا،٦ا آل^٠ւ،ւ|<Ւ،٠،،٦ւ،،1 1 

١’///٠ չափ ٨ 00/ 2.' _/رك٦/٨.— CAST ELSARRASIN Tarn & Garonne 
٦i(,infï!،i֊!i إ٦ا, ,„,։։։ւ٤؛،,ւ ،ل յրե՜(،, յ,(,ւ։٦։٠լ،،، ٠ )١اأյ,،ււ„սս(կս،٠١օ، ٦. 11)11,لج٩اւ_،ւււ_թ՜|ւ|١ 

-J ,(-,,(I),II(III٦ ,,i։iLii|i tï٦(!i٦nn։։i٢li|i٠٥ ]٠،,،،p، ال 1جآ ւ1'էլ٦,؛,٦, ٠٠,Jï|il|!il۶!i ք(_„[ւ՜ծ-,։ւ(,ւ։
.uj(i։։,։Pi։։ij_(i։։,Îj- էل٦ل٦ا]اا, ٠,։اال։١,٦, اأا։ (Ï٦J։։_)՝.։ւյ,٦յ،։٠ս٠կր(1 ,։,։Ւ:։ւ٥،،,،),٦։։

٦٠_iPխ,ւ[<Ւ|ււ կ։։(11„_„،ه,)٠٦٠ւ!ւյ) ،ւ,։؛،٦(։Pլ Հ{ււք٦ււււ1ր(ւ է- տհ՜,(_։։ (٠„j,٦,F,,iiP،։(

)11(1 1(111 ւլէ1١ւււլւււ٦٢ւււՒ(ւ է 1(111(|Ճ Pլլ١ ٠)٦ւ.լ ։P!,եւا) ٦յ٠7٦ւ,„լէ،,ւ ١յհ՜ւ։ւււ١յ٠. ال٠-ا„_),)ل
٦|լ1(ւ،ւطاإ٦ا ٠ւ 1(հ(ււ։յւււ{ժ،١٠،Ւ٢1_ է 1(11I(1 ٠،ւ٦ւ II|٠؛ 

Lot & Garonne). Կան 250 b չափ Հայեր: Փորձ հ՜ր էրն 3 ؛.— FLJMEL 
iL٦i٠،֊٠،؛i٠i,،i٠i(iiii(i-Jî(ini^٠ ؛ïi»i٦i֊«>|_ii٠u،ii،(i(i„։(٠ ,(((11) 1(ււււլւ1١1րլلماس ١ il٦i؛|։P٠ii,l 

٥i,i_h֊(i է,ւ،(ւ։ւ^ւււլԸ_ f(„,,il(,i ؛1(1(1 ٦unP٠٠٠ل٦اւ|_ւ։ւ 111ا), ،)!յէ՜ յհ՜տւյ III յ 111,1 հ՜,؛), -ا,ب

.٠٠լ٠١؛٠« ٦٠٠ւււ1(հ-(ւււ(ւււ،ւււլ(,٠ iniP!( ا؛اا,الخا.ااا،الب» ւււ(ււ(_،ւլւ،ւ_»ւ(ւ է 11(1 եւ է ؛بىاااا٠ل،،آ٦ا 

٠٨٧/٠///// կան 22 չափահաս ٠٨٦٤// /۶غ////ما///٧/٦ '.Gers 4؛.— AUCI
Սուրիայէն Ագարակներու ,րէչ /ե٨// ٦_۶' /,*،،/// 2 //////,/,/ աււաչ ըերու/٦//////

-٠///Ս٦/٠ ١٠/////١:///// ٨٨7_ աշիւաաելու///٦////١٠ եւ ււիււլաոիներսւ ւ1'օա Gers 
٠//٠///ըն{(Ւ ١٠٨ ,٨٠٠////١///٦////٨٨۶,//لمتم ,հերը էյրուաե էրն եղեր քւոլորն ալ ւլիււլերը'

22 ը յսվս/լեր էրն քաւլաք դ֊տլ եւ ւլանել ւլրյուլսււՐ ւ/'ը ու ար- .أدارا/

///-//٦////١٠///٦ հերս( بذن ٨٠٦/١ շի() ٠/الم،// ///٦:/ ٨٠/////٨?»//////// եւ է //// ٠/////// հեստ 

'۶/٦////// ,120 որ քչեր ٦////٨٦/ ///٠/٠٨//١///// կը ١٨٠٤// Ւ վիճակի///?٠//////٤ ւլիսլերը 
mtï- ،٦حا،اطاا،։؛،։ ؛(ւ(ւ،ք٦ւ؛ ե٦։ Ան،،،լ اا,أاا٠حاااأاا)اا I(_iiiti١ii,i(_(i _،٤ا،ا،باااا؛,,ا TL»،٠١،؛٦؛،

 ւլՒլւլլ ٨، ւլ(ւարլ|ւլ ٨اا،،الIII1)1ا)٦٢للւթ٨i,i։Pا) 11٦,٠Լ 1((լ 111,1 ւ։։٦ւ٠։ւ٦ւ i,nPt٠١i,!Ս١ ا؛٦ا٤
է֊ LU" ل 1,11)1،1٦1 زلج ا؛١ا,اا)٦ح.ا ا։؛ fil 2_uifii,i ,,٦֊։, կ(,հ-(ւր, ٩٢1 , ل)اا٨٦الا!Լ11،։1،։^, |,(.,٦11,Լ١||٦ 

։أ)،։1ل؛ا ي::;ج ؛ااا1اا PIII، 1, 11،1دس الج١١( |<|؛Ճ ،11 լ.[1٦1|11 )اا1٦اا ١ا։ال|֊ااا؛ا !Լ اااطال؛ا)ل  ٨/٦///////'/,////٨//'/٦/ սնտուկը, չավւահասք/յս/ւնալու ս/արաւրային ////////ًا//'//////

/٨/////////٨////////٨///٦ չի() .٠,//١///٦////٨؛ //.رك٠/٦/// ١٠//٨///////٨۶٨/٦/// ////.٦«?///////أد/ ٨//////
կրնար Z Հր անել այս աւլաներու /٨٨///؛٨٨٦/ ւՐէչ, ըլլայ ///,///_ փափաքելի 1),111:ا;الخ٦ا ٦ا،ا٦مل اآلبا، ييس٠ ؟باس أا)اا٦ا 11(1 ٦ է ا؛ا II ،؛ lljllll با^ILlI ا|ا

إإ;؛!إ؛ا!؛ ا]٦؛٠! ;؛٦]٠ًا٦؛ا:؛؛ل؛٠1اك؛։اذبأا؛՝ أل؛؛ر'ال1ا:اًاا ؛؛ا؛؛؛اأ؛أ٦٠و؛با'؛؟ل؛الال;ل؛؛ل?؛؛ا:ا■-؛؛؛؛
-հաոաաասւսւենե راف/7/ ///،///٠//ر٠/ًا///٦/٨/و_لم////٨٦/ مح:٨//٠٨٠٤; աւելի ادارا/

 ئ٦ا .լւ։,,(،։ւ.լը հւ(11,٥։٠ï(ւէ՜٦،١ թ՜ԷՒւ ؛Լ ց_յ،ւ,լւո٠լո٦։ ւ։ւշ،։ւ։։,տւ։։٦։Քլ.1٨٦1(1 أ٢٠اا٦ا٤ا
//////,٨//٦ չուտուի չեն /.//٠,/////սսլեն ٨ աււաչ աւլաաիլ ///٠ կը էլանեն եւ 
 ւ(،ւ،،ԼՀԽ،,،եև շււււ,ւ1٢)ւ,1(լ ،ւ(ւհ٦) 1,1،11)1؛1٠ԼԼ ا.!اااا٠ا) ،)-),ել حا،اطال،ا، ե٦ւ, ااى،اا)اا -ا،ب

3 - 2 րլլա լէ յետոյ ալ Un ալ /٨٨///٦//////// ծ են 21/////////٨///// //// ւՐար 

.։٠ւձւ։ւ١յ٦ւ ւյ_ւ։ւ٦յ٨٦ւ այ,(- սւ،ււ(ւի. լ'٦,٤lïi ւէ1(ւձ،։ւ٦ւ٠ւ,ւ(_(1ւււթ٠٢ւ٠ւ٦ւ ^։ւււ؛٠,iP (|؛|,Ս1111
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 լ.1٠ւ، է٦٠ ا ալ լ ا٤اك.ااااااا،ا]٦ا ااااا،أ١اا<ا,اإ ։ւ،١լյա٩_յ٠ւ։։.Թի٠*.կ ւ('լ٠, ااااا) |։յւ1٠٦ւ|؛ ا1_اإ'

!.:լւնևլո ؛٠.ااا١اإا٦ا I اك ո լ 1111.1(} ի լ 1 ا٠ լ 11II ( ا?٦ل>٩ا1اا٦ا٦اا ؤ،٦ :أ

 ١ل٠։։ا٦ا)ا ٠է٠1ւ հ՜և|ւււշ_խւա։աւ،1ւ٠ 2 - ٠ل in٠։٠pb աւէրլհ ؛filIIIլ_է٦ւ اا٠٦ااا٦اا٠ل ااا։ا։։-طاا
 ٦։ս،յ„դ_ الالل։اا٦։։ألج ÎJ I،ii'Հհ՜տւլՀեաէ bp٥٦؛،٦٠i٠։٠p,։i،j_bpp հ՜և b*li|j֊i٠٠١ راւլււادا

ւհ٦ւ է֊, ե [(Ւ է շ_ււ٩ււււԽւււկւ1ւ[ւ ،ոե|ւկայ أل "n II LU ափ ե lJi II լլժ؛ կւԱւււ<1ււյ<1ւե|_ւււ ււ٠٦ւ 
 ւ|_|ւ II ւ|ժ՜ ի ال زا] ււ٠ւււ|ււ،ւ|Ա٠ 11؛!կ!ւ|ւակ(ւ ա٠1ւ *եկաւս b սւ،եե٠եւ։ւ|_ւււլ١ >٠|ւ ւ!١د] -اااأااا^

Ւրւ գ.իււլհրրէն գյււլու ٤٢/٤////٠ ///٠/٤۶///_////۶//_/// ///4/ايى<ւուլ ۶٧////٧/٠// ււչ ر/هيى٤ 

-٠։ւ_٠ււ٦։ եւ ւ։٠٠լ։յ_իբե*եյ լե։յ ،ւ٠ւ٠؛؛٠։ե«):1ւե|1[լ եւ լ։؛ւււոեւ٦ս։ւ ٠L٠!֊٠Li٠p٠٠i{fï„֊^*iii։٠ji 

/////-٦١/۶/// ձ/րււյւ աււհՒրլու //٥/۶//٤’///// /٤١٤٤//٠////հ■ ٠///۶/ ۶/////اب//////////// /ر////٦_///غها 

։կ،ւաւ-ابا յ٠։։ւ٠؛լ٠յ١սէ-ե،կ,։ ،اإح.ل٦ل ا,ا،الئ։اا!ال։٠ ااااե*եւյ|٦1 .٦|٠|1٢Ա٠։։٠ ք եշւոս լի* ե։ս٦٠( 

 IJ /۶///////////////// /////۶//٤۶/ ,//ا// /ا//////////, ررررالة ج/ دارا - /////۶///۶////////,ا/// //////٤۶/ ٦’-///

 //’لى//////٠/۶/ ///٠/// ۶////٦١///٤٤۶//۶/ /٤١٤ճ ٠///_///////ծ՜ 142 ١١///٠/ ////////////۶/^/۶/٥//۶/ ء// -///اه

٠։،,յե-^ ,٤ւ։յ،1ւու٦ւ սեբտ 1լ։։ւ٠յյ ،։սսաաւսել ٦։٥pp !1|IIII|II11 ^եւ։ւ ւ٠յ!ււյ։|։֊٠u٠uuiup,j

٠։١ւ։։,|յ։ե٦٠լ։ լե- յ،٠؛սլ լ٠յւե٦_٦։ւ،լ եւ կւ։٠բ։յ،،٠։։ո։ ااآءفياال|ج||Է٦։ |(Ւե|վժ՜ե|ւ ԱԼ ։ 
 ւլւււ،1ւ١ -ل،_ااا،ا٠ااأأا,ا، ا|جالل٢اا HL i֊؛٠։٠։„،b؛)jHL«؛؛؛Եւ ս .։ււլ ւ،ւ٠։ւ،ել٠؛ւ։،լէ՜ս։؛լւ اااااأ٦ا٠٤ي

b ال ւ٤ե ٠ الս؛P ս լ, ւديى ٦٠- II ։լ٠ւ 1 اا، ,լլ_լ_։։։٠էحا ٠։اطااإ։،األ ال الآا^٠ ااااا il'i٠i|iifï)!i اال1ا։؛١ا٠أ! 

յ։ս٠եձ٦٠։ս,ւսւ ٠لماւ[ք»՜եւ։։ւ։١(ւ։ւյւ٠։٠հال ال ٠ ,U յ٠։٠ւթե։։։ا*ل|اااااجل_االال٠ ٦٠ ւ٠٠؛ււլւււ٤)۶ 

 ٥/٤///٤ كب٢_///ع////ص//ص////// ///٠/// ٤///٧////٦١///// /////٤٥/////٤ ٥٤ //// -£يىء/هج،۶/ ٥/////٥

٢՜الا١ااااا ااا]_اا١اااا։^٠,اال ال ب٠ااا!ا)ا٠اا ا،ا٦ااا٦الا ا։٠٠،ا اا IIIIIIԼ الا,ااا؛ յ٠ս*եւյ։ւ։1լսւիյ-լ٠ւ٦ւլ(٠<

.١հ٠ե٠եեP٠١L٦ أ1١اااأاا٠։ բւ։ւյւձյ٠„٠։լեսււ٠٠լւ q_tj_u٠,٠b٦i եւ٠؛։ ١ելււ،լ|٠ւ٠ե،։ IIIլ 1յ٠ւււ٠,٠٠ւ 
5.— DECAZEVILLE !'Aveyron). Այս յճս/րլուքէն 4-5 4ճ[ւլւս1'է1(Ւր 

*.٦ւ»ւեւ ^ււյե՜ր ا،ا2اأاالاأااا١ا ւււ*ե.յւե|ւ, IILJI կ، ٠٠լ٠(^ե,ււ։ւ կլ ւյ_ս։*նւ։ւհ٦։ ւ։։^„ւ
////٤///////////////۶ ււրոնւյւրէ ٥//١/۶/۶////////٥////٧۶/ ^۶ ٤///٥///۶//٤١///// ٤/ /۶/۶ء////هيى^/// 

٠/٥////٤///Հ //٠//٤١///۶/۶/٥/////٤ ///////////٤٤۶/ //۶///////۶/يى// //٤۶/٥/////٤ /٤////٥///٤////۶/٥:ح//////

b٦i հ՜ւ ււլւլտհկ•*؛l أا٢ح։։ل؛։։أ0اا ,կէսը ս٠١٠բեբ اىاااأاا ,b؛()() էե|։ւլ !IP ،،،Iii٦٠b{ 

b՜• 1،؛ اوف اائււթ՜ իմ|١ զյւ ،եւ է կւ։ււլ։٠١։սկե(ւ٠٠յսւ[<,լ٠ւ٠ اااا ٦։ւ١յ!ւ1ւ؛Ս.ւլւ
BORDEAUX Gironde), ۶///۶/ 30-35 Հ —.6///٠/٥// //////٤///٥ -////////يى

٠*1٠եւ։٠٦։Ք ا։اال،ا٦։ايها։^2٠ اطاااu٦٠b٦i IlP եւ է .١էլ٠،ւ '٩||Ք

սււր՜ اغهاكااا-_عاااما//٤٠اااهااا۶ا ٤//٤///۶/٤/٤٠٤٤/٤٥^////٤٤٥///٤ بم /٤///٠٤٤/٥٤'حՀ 
ւ///ծ////////٤٤ ٤۶٤/ ٤٤//////////٤۶٥۶/£-۶///٥////٤ ٦١///٠/۶/۶///٤///٥١ ٤////////٤١٤ ءه /٤١٤٤// ٤//٤// 

.٥p٠>|I^»،، 7’()زج »uit«٠Lnp٠»l١oin ا«ااااا1ا٦ا։_٠ا2إ։ լւ*եււկլ,"։ւ ,IL կ 1ااا ւԱ٠ճ٠։ւկհ ،քէշ 

ip»t,Jլ LP-،ال ٠ հրւ آ٠اااأ٦ا1ا .եյ ،، jL։։٠LupuLf<J-b٤٦ip*٠։ս،ք٠ ոկսսսհ ւ٠ւ*եե٦սսլւլ*
 9ա*1ւ،1ւե|ւէ٠1ւ, الىاااا٦آلا ٦،կ։։։տկ ٠։٠,ւ٦։ելւ bfi^٦،î, ٠է٠«Քր افي؛ ip, “٠٦٠١ P"nh خ٢االفى
։ւ, ا1الاااا٦ها٤إااا։։ااال ։l'P ٠٦ لي٤ااا^ااا٦ا,ااااւեյւ iup,։٠iJ١i։i٠jp٥L٠٠١،١٤؛ււ ؛-է Iii|iiiiuiljiii|ii 

 /٤////ه//يى//٤۶/ ٦١////٤٠///// /٤///////۶/۶//.///يى۶//ه/ //////////////،٥٤///٤: تمغ٠/// /٤///٠///٥////٤۶/

p«u։ ւ յ(։!1ւ։։։ե" ե٦։؛١ե|,ւււյւ, 10 - 15 Հ٠։٠ ٠եյ٠١،յ»٠լ٠ ٠b٠٠٠p֊ji 1اااا٦٠ սւլ٠1^ւեյ٠լ(»٠1١

։լե[ա٠||ւշեւ։։լ ւ٠١եւլեյւկ٦٠ ح.։։أاااإاا١- սւել1լսւթ֊bւ٦ւ٦ւեال٠ااأا٠.

“٥ւ Հ،։٠ր،սւ-Աբեւ اال٦ا١ ا!ا,اااااااا)اااع١اU b ֊٠{ե٠1ւ؛ ٠է ,Ii٠٠١٠b٠i٠b٥l_ ււււ،جԵ
/٤۶////٠/٥///Հ ////////،///٤١///٥///۶/ ٠۶/////د۶ر//////٤ /٤///۶/////٤///۶//٤///٠//,٥////٤۶/ /٤١٤٤ ////////،ه/
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ընէք-հանուր [(Ւ[ւլը, կը տոտնտնք'

Լիսն եւ չքվանն/Հ/Դլ 8.000

Ս տրււէյլ ե՜լ շյւչաններ 15.000
ԱրեււՐաեան նահանէլներ 750

235.50

Ե|ժ է 1250 Հ؛ճ)ւււշւււհ٢1ւ٠ اا'ا,ا،ا ՀայՒր؛ււււ؛Ք،1ւ |ժ|ււը, է1,ւ،ւ٦ ٦ل«ا٦ا ،ااعاال’։-ا
٢ւլւււ٦٢| I տ_է!، ،ذأل ւջ_աւու։։1|ւււ_,(Ւիլնւը 1،ւււ|ااا،اا٦ا؛ا اا հ֊ւ ,١֊٦էջ_ !ԱոււաՆ՜ հ!٦ւհ.pnuii ւ

mil ։ կաւլւ1١1րլ،1ոււ_*1ւ ոլսաւճաւււււլ, կل١ ւ։ւ սւււՔ،։ւ 1|Ա٠٠٠է ււ ւ,ժ. |։ ١ Ւլ շյւսււ 1,1 11٠1Ճ,11،؛ճ 
■.նանւքճ ւՐտոտսւրւսպէս 25.000 ի ■հսանալ հայււլք(Ւ/ււն ւ/)ը

ս٠էշ լէ1! ,1,11 ااا،ا،٠ ا|ال,ج|٩ا ١٦ լյւ9ու'հլاما؛„

،ԽՌՏ. Ա. ք؛ԱՐ1Ա٠'Ս;1յ.،ե

ا؛اأاأ؛!،ا 1(؛2اة ;.؛!؛■؛)հ؛؛|٠٦

 Իւք գ،ււ-!|ըււ ւ،'[ւշւււ իլ։ լայնարձակ ե|؛!؛]քւււ،ւ١,؛
Ւ[ււ٦ււււ|ը կւսնւլարւււ,؛Ի|| ւսլ։տերուկ յըւըււ1 

Ակթիւրներււն ւոը٠լւսյու1ժ.հոաքբը ،(hnlibiij , 
ււվ , լեււեերոփ |!1ւրշ III զըլսւ،ւԹ'؛ւ'|ւ'ւյ؛ւ؛լհ;؛է 

,1111Լ1111.1 շււրջլ ւքւոք،ւււ؛(֊ լ1|||{)1'، !؛ ||Լ(| IIլւ եր 
ւերւււ'|ւ if է֊յ ،ւրե٦ւ''؛Ձււււ،'րւււ֊ (٢ إու،սւ1)սւյ հա؛

Մեր 1(Ւ ،،լ ا،؛؛ أ٠تء յոգնած՜ աչքերս III :؛،11) !111,
111، ւք’،ւր ք):ււ،էն،، յ II [I ،1,1 կ II ւ،'կ؛٤ւ|ւրչ ،الغ !!»Մեր 

Իր էււըւըւցւքւււ{ գ!ւււ|ըււ (('ածէր III կ’եր(|.Լ-ր. 
կը ասրււըոար յւլւ II էր հր II1، ծա կ կ II! ւկււ I. 
կօկնաձայ՚նկ՜ր (ւր ծերերուն շրԹսւ ց ،)հա 

ւեր؛լ վեւ!ւ!ււււال،'،اا،() اأ'اا٤ اال)؛ ,;,I գ!ւււ،րււ, տէ՛ր 
1111، ստուերներ 1،ը տեղւոյ؛ ,արեւներ 111؛^

1111.1،[1 ււն 1ւ،ւսղւս'ծ ււրւււ،ա،11'، ؛، &,Ի،ք ،)ււն 1ժւււը,ս 

1 ;ե،1.ն-،٠1,11.2؛Ան ،ւ،֊է
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8ԱՐՈՒ թ#Ն ՊԱԼԵԱ.Ն
ԱՌԱՋԻՆ ԼԱՅ ՈՒՍԱՆՈՂ. 

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՇԱԱԱԼ ԱԲԱՆՒՆ ԲԱՐՒԶՈՒ֊

1ԱԱՃՈՒԱՆԸ եՕԹԱՆԱՍ٠٩ՒՆեհ1ՒՆԴ-ԱՄեԱԿՒՆ ԱՌԹԻԻ

րլի ،١ ،الالااا١ال|։։էլ٤ւ ։،՜P ،ք،ս Ո٤1١،Հ،ս٠ք ւ։ւս،սال ؛اعإا٠ل ١،،'։ع؛ ՝Խօսիլ 
 غرد’ որ ե Օչժ ան ա ս ո ւն ե ւհ ին դ տ ար Ի առով արդէն եր ال -رمم/اك

 ؤ> ،ة االع ج اال ا، االح ه է ،،։ ع٤ال ،،اլ։ ٩ ի ا، ١ الع، IIJ خ ،الع، ا] ؤ،٠الل١، ول: ع٤ل թ ال ل|ا ،1

م7الك،//ادك հարցս (أ] իսկ թ لج برروا/ կրնայ ըրած ըլլալ այն, -/ارر
սլէսդե արժանի րլլայ այսօր քուշարար տօնի։

 ք،ւս؛։տ،լ،ս١ اع، ٩ الյ_١،اال ،ք١է١ U ս٤٩ւ։ք ،۶p١ ال ،،، ؛ال ،،։ع،։ا،յ ع٠ լ ղ،քfl -ال،
 اال ր ا، ւթ٤،»-،١'، է ١، الل ال؛ ،،،،،،،، ال ل٠ال:١،։ا الال أل٠٠ع اع ։،٠١ է اوال، « թ է L P ۴١ք٠ ،1 ؤأ

լ-، لم. է գ(،،լե-ցիկ ،،լաս ال الال ح կ الل շ،ս١ւ ١ا P،، ؛،،٤١-،p ،،ال،٠٠ال،ال եր،.լի է،١
ներ եր b սրէն արտադրելու։ 

ե،ք eujuop،١.սս،էլال، ع*ص٠ ال، الع ال، ٤ل١ةا ،1إل3أا|ا ١ ե ١ل|با։ل؛ لءا ًا P ١• .()յս խ ،։ր 
 Հայ ուսանոդ մը تم،///الال/// երւիկէ دءتمر /،/الال/ال//ال٠ثم الالالااال/الالالال/ ا/
-որուն անունը սերտիւ կսպուած է (ք ա ،///////ال, մեծ յոյսեր 
-١։،،،Pإ؛» կ٠،،طالع٠٤ا١ا١ اآلل،،، ١՜2լ։!pu،ր ١٠،կէւال։عؤدا؛1ع Գս։յ ب]ع]٥،،،կالا*،ا١ال،ا

،،ال։ع،։أة١ا ؛ع٢ع الع-،թ٤،،،،-١، ؛،‘ا، lin ,pp ،ل ծ ال، ٠յ،،،ւ։،،լու_،քP Հ ٧’٩،լ؛տ١، ف٠؟عذ،

 كع //،/ հին ե հնագոյն բ ժիշկն եր է ն օրինաւոր ار ه .٠/،ال رمم/ ه رارو//مم
 اال կ اع ط الع، عا١ا ط pp, իրե١٠٥ ال الذ ïi،fp احاع րյ٠Գ ،اه،։، اع ال، ادذاع،، ،١عاالاا،٤8ال٠ع -،،؛^

 الخ، الغ ال؛ ]Ï افك،كتئ أ٠ لع ال ألئ ؛،‘جئ չ ٤الل،؛ع١։ذ؛وا١،٠ ع։ اال ال، ال،ع ٤ال،ي١، ,ع ٢٤ ع٤الع ؛؛-ل٤ل؛ ئ١،١ا

- ،*،،،։ ،١ ٩ ال։ال، ع؟ ،،،١، -وع٢٤،،،عع٤،،،ع ،، տս١յ >٠. ؛٤اعկاع ،،٤ fis՜، اال٤اع،٤اعه LP ،اعا էլ։
 الع ։ال P ։،٥١، ل ս։ Ճ،،، الع ٤ï الع ئ ٤։، ،،؛،7،؛العل،،։ ،،’ غ داك، կ ع ل،،، չկ[1 ،։ւ١،յ٠٥ ال، ه

 ،Բի١،٤٤٠։ ս،յ١։ ՜ օչ،ը١ ٤٠عاع Ս'٤٠٥١، (٠։،։կ١،١։է٠լ, ؛بًا١ اع(،؛։،؛١،،،։،։٥٤، ع،ل،؛،

անուանի բժիշկը 1819ին հնարեր Auscuitationp ا|٠؟؛)'ل}ا،! _ااا

،էՔ،։،է١։١،٠ لآل١،։أا،٢ է 1781 ا،١ا tiL ةااا،اا'أل ٤8ا،<)د١ا
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տօ ֊

թոռերը ։،*տիկ اط ա١ւ٤ո،| սիրտը١ ال،1؛։<այսի٩ւ,լ ը١١١١١ ١\l١١Y ١٧١١١١ 
ութ ի։նր։ ւծո؛٩ու ւլո٠؛،،։ն

որ ٢ի լ،، ց ը١، այս Գր،ւ،շալք։ 1 أل,٩ل١ل1٠٤الل،հ HL ،1 իրար؛թ٠ււվ)ե 
ւքը առա շ ،١! ս վ، Hիւ H ւթ ի،؛، շկսւ կ،ւ،ն ար ،،،եւ، սին մէէ մեծ յ ե،ր٢ 

xfxuاال، ւքինշե։ ،ا؛ ،،.ال ութիւն،؛ժշاغ եր րի ،ا ս։ի ե ؛թե րաւ» ،1 ։։،։։։։ 
ու ؛ի , երթ ՖրանսւԱյէն ,դուրս ամէ՛ն կորլւք տար ած ո ։ի،|،اللل ،լթ 

եր երամովին Փարիդ،ամենադգի ըժիշկ١ սա٩؛،٤١ռ٤ա،լուի լ XX 
ւ؛ ٠،، մտ ան ա ٩ թաւիեց ան' կաէննէյ^եան գիւաին ،1 դրութեան 

ս,թի،Բ։սւ٤ գանուեցաւ» Տօ,թթ٩ ٠ետ ԳIUJ թմիշկ մ١ա٤ ասոնց 
 աշ^،٠ւ٠٠١،١٠ էր այն ١٠١١ ،،!،؛، ؛،،!،ր١ ،،،،،٠؛«ունի اغ ؤ) ի շ،{ Ս անուէ؛

XXIշح٠ ս،1،،؛ թոոը' Սուլթւմհակւսն թմ٤։շկ Պօ، ٢٠١٠ Շաշեան،։ 
դար ու դար ե մ ին չ_ե X 19րդ٠ ٠ր 17—18րդ٠ որոն ٢٠٠١١ եանի 

١անբր հղած հն>ւիաովէն ու պար /ر؛رمսկիղբր Հայ ր(էշկուի1հ
.// Պոլսոյ մէջ։

* *"
XU մա լս ա ր ա - ٠، ի թմ շկւս կան ا ա ս։ XX XXU ա շ،« ան քلحح ١ XU X լա .،» ի ،؛ 

նէն կը վկայուէր 1830 Օգոստոս ւ^ին։ Հօրը իւորԳրդով 
անցնէր Փարիդ ،X մէկ եր،լո։ տարի Գո١։ i،،x։u٠ անմի٤ա։դէս կ١ 

էր kuscubûon ր ե،؛ կը սոր ؛ն շան ա xnր վա ր ւդե ան եր ٤ո վ١ 

Պոլսոյ թմ շկա կան դասին ،.١ ըլլար աոա٤ինր որ ١|ին^ը 1
٠էր դէւդի 1833ին։^ի գործ կը դնէր ،1 սովորական կ١ը մէ٤ 

■այսպէս' Լաէննէբեան դրութիւնը կամ գիւտը պա Ահ كء 
որւդէսւլի Ի տալ թմշ^ւ^իւ^ւր» ^ակառա^որ ԸԱ«"րن ؛٠XXX ة 

Մօռկանեիի և Բայեիվիի պէս նշանաւոր բժիշկներու սահդ- 
տակաւ աո տա ،լա լ տեգի UXXUJX ֆրան٠ 1 ծ ո I֊ թ ի ւնն էր؛١ ո ؛ծ ա X 

ու Հ այ ո XU ան ո դն եր ս կս է ին £, ե ս։ դ^ ետէ դիմել ١ ս XXI կան ին
Ֆրանսա, թժշկակա٩ւ արուեստը Գոն սովրելու։ 

ա շե ան է յետոյ հարիդ դաց ող Հայ ո ԼԱ ան XX դ٠՜ ح աւլա.ր ի يلم 
ներր եդած են' դէւդի 183^էի վեր٤երը» Փաս ։դար Սինասլ* 

ե Սերովթէ Վի չէն եան ^ՍէրվիՀէն է٠ եան ԼԳասւդար ։դէյ١ 
ր٤ա،։ւ ց թմ շկա կան ձամալսար ան ը ،ال թայ ց աս ոն Ք١٠ ١'ի էն տ ի؛ 

կր ստի։։լուի١։ թողուլ ،արիդը» որովԳեւ 11 ւ؛١ XXX ր ճան ա գր ո ւե 
ի؛٠թ-միշկեերու խորհուրդով դադէ կ ط ըլլան տեւ հիւանդ կ٠ 

 ٢١ Վ յ١١,٠ե٠،٠،٠օ،Տհ" ،، 1٠հն،،،،،،յ_յ،. ^Հ،،،ն،լ_է،، Այ،؛էյն٦،،،، 1յ،ւ،. էշ^1894 0٠ لة79ج

1894 Ապրիլ է չ 118։ ح (ح (( (( (د) (**)
1893 Օգյատ. էչ 248Z » )) )) ٠٠٠( « (ح(
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II.'I٩;٠I11٦٠ ١»յ 311 ا) 1ا ا)1’ا٠.Ր

 էք այ ի ا؛*،، ،Աք կ ،،։ 11،،، ا) ؟։(،»،- ،،քէ ا،1ؤ). ،،،‘։،،։‘։،،،؛،،،،‘,ال اعا1 |،٠ ؛، ا،٠ ،،، fffi ا، ،؛֊،١،
 ؛،؛،؛؛։,،، ،، ،،،’؛ ،،).،،ا ،։،را الح؛ fl ؤ) ٠٩ւ،،շկակ ا;،ب، ا،ال;ا، fl لآل،،ا fl կ!) -_اااا]ال،ح

նա կեն հ հոն կ ա լա ր ւո են լ>ր ենց ուսումը։

-٦١ է (HLPfi ج հարի،! լ՜ կա ئ Աււււ١ւցւՔԷ ա١ւ ،ք|، լ،ս պէս վեր 
սնա-، ال، ا) ظ սնկն, ،։ր Օ(،،،ն،4،։»։ր، ،،ا ،،(،،، անուն ٠ ال٠٦١وحالألո ք<ԻԻԻՆ 

լ ،(،،،ծ է անդրանիկ ،1(111 շտՕ٩1 ակսւ١ւ Հսւյ ٠١վ١(3،յ աոնԼ،،،،-؛()؛،քք 
 աշակԼրար բժշկական Գ ա ،քա Լ،1 ال، ،ա٩ւ ին 1، ،،(ի 1 ا،،ի ըլլար ١ا “٥٤،

Հայ շը ջ անաւարտ բժիշկը բարիգեան ( , ե՜թէ ه///؛س//؟/ًار/تم

հարկ է յիշատակել Լծ՜է) Ս երաԼ/ւէ ւԼհչէնՒրան եւ Գաս- ر//ب (*) 
 ւ،լ٠،،քԼ-،،،ն Բ،ւ،،،،،،յ، Ս 1ւ٦،٤ւ،յ բ-<Ւ٤،٤Լլէ،،2_կ ،Լ“،,յ ٠٠ւ،،٠٠յ١ ٠յ_։،։؛٠ձԼ٠։٠լ ٤؛ III ل4إاا

٤،٠٠լ1٠،٠էԼ յ٠։ ،Լ|،،'։،،٠،،1٠١11،ال ւԼլ٠1ւ, Լէ،٢٠^յւԼլ։ւ،:ք-„լւ،،،،،،،،،،٠ i_Jî،Ji،،، ،،،،1،؟յլ ،է،،،,،*։ 
١յւ1ւԼլ հ՜ւ؛ւ٠١ւ،٠ լ اا ։، լ’، ا٠-ا ال ا'أ յւն .յ>-1،'ււ 1، լ،١،،،۶،،մ'،،،|_،،،،،լւ ع-Է1| ،،I111J1I1LI1I1 ،յէ մ١ 

 1843 լ،٦، *։،،،،، ،լ||ւ،،١|ս iPji ،،،։ւնԼլ،،،լ ըլլ،،،լ Բ،،،ւ’،،ւ،ւ1յ٠؛،ւ،լէ ح»ا_أ،،اا،،اااغ، ا٠-ا
7/ հայ ր.(Ւ/ւչկը: Վ• Թ•/رر/غ/٤ر

>٠<٠ 1893, էջ_ 334 Լւ 18(3(1, էշ ٠1ք،ւ،،،յ١١،Ս.،յ՝ւ ٠,բէ،،٦،،،^^Հ

Cl
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մա հո լան մանգաղը դինվչր տ արաժամ չհնձէր կևան,րի

գարուսին մէն 28 րդ٠

٠١٠،،،U կ،ս٠١ւ Ui ք ٠،٦1 :n If [fl U 1823 Յ.،،،րի،ի١٠* Կ111 ،(،٠ ١٠الا ٠ b !٠٢٢١
կր اال ،،ا١ا ،،، ٤ا، ا٤ ؤ ս ٤ال،ا ٤٠٤٠١٠ ٠عذاحم، ،،، ղ ،ا،حماا ٥١٠١ „ թ „ ،թի ւն (լ ،1 n ،U ،ا ا،

ղրկուի P ا،ال،٤յղ٠ ٩٠٠١٠ րս٠٠»٠կ٠،٠١٠ ք( ال، ل٠الا١ا ال، ،ا ١٠ ال، իյ ال٠ ،،، ال٠ االր ال، -ال
-ս،٠،٠ւ،،Գ ղրոյլի ր.ժշկս٠կ،،ւال، ١٠ ար ճան 1842ին կ٠٠ ا، .ا، ,،، ل ،٠ ،٠٠٠٠ ا ١ ١،
 ا ال ար ան ր, داالت/ ال/ ي ال ٠ر/ ///٠۶ ؛اال اال ///اال االال/ //// //، // /ال///ال'إل/ հրր , 7 //// ال

//արաօնուիյիւնր -////7////7//////7٠ /ال/ال٨/ال//ا٠/ //٨//٤ مم//براك

٢*(٤،،،لخ،،،ا١ا ال، շի٠ ،،٠ اال ا، 1թե اال ا،حم، կ،٠ ٩ ط اال ط ،٤։ ր_ժ շկ٠٠ւթ ،غ ال٠١٠
٠٠ ،٤ ե ր ١٠١٠، ի ֊؛<)։ ٠ր١،١٠٠٠ յա٤ողակ ٤٠ اال ٤٠٠ اق اال، »լոր ճիւղերուն الح

٠٠، ،،،،٠١٠٠٠٠،،،،،،٠٠٠١٠ ٠ը է،ր րո٤որկ ե երր ،،ր،,յ،،،ր>|ր١٠ االل،ال،،،االال،،،،٠٠،٤٠
٤ր،„յ، اال أاا٤3الاة،١٠ յ„.ր،ս٤ս<٤ ճ،،،որ կ،սاال ال، ١٠ ր ٠ ال، ال،֊اյի،،٥،٠ր،տ„.ր

կ،դ„،թե٩»،١،٠١ի ١٠ր«،٠րայի١٠٥„յ<٢٤٠٤،٠ր١٠٠٠ ،٤٠١٠٤յ١٠ րր.١ ٤٠١٠„،ղրել
حم،،լ կր բռնուի« ،٠ طا،الا،،ذ١٠ ال، ،٠٠ ،٤ اال ղ،4٠ اال ի، الا١،،ا٤«ذ ե ،։،„،؛ երե.لح،

٠٤،٠յ،վե ٤եր٠ ،٤٤٠، է افى ր،١،،، լ կ٤٤٠ ناحم، ١ճ،،،կ٠١٠ ،٤٠،،կ ٤٠ ه، االԳի ،٠٠ ا،ال، 
։ ٦،٠٠ ٢١յե،քրեր 20ի١٠ ։' 1851,،>،٠،،٠١٠،،րէ է.١٠،، կր

lii * *
٠١٠ ٤٠،، լե ،الՊ ،5ի٠،٤،٠>٠١սր 1( ٠է٠٠١٠٤٠١، ،،٤،ր،٩،،،ال،ا،،االم Բէ,-շ،،ւսկ،ս١٠

կե ր١٠،٠١ ا، الط ا، ط էե ،،، ،،،٠ؤإ է،١ ،٠٠، ،،،،١، «،. ٤٠٤ յ ե ،٠٠ ا،٠ا ٠ال،,ا ٩ ال، ،،، ե ،٠٠ I،٠ ا، «-،
ի շկ ٥ ր ր،٠٠ւա٤ի٠ ٠٠١٠٠ ،،١ր، »٤ ٠الملذاال١ا ؛٠٠٠١սէ>،ի، 3 ال է٤٠١٠ ذا ال،١ا ٢٠١ ٠ U

٤եր٤ր، ٧.٠٠٠٠١٠ղ،،*է երկր„րղր1850ին։ ٠، էր 1849ին،٠յ٠٠“կ،٠ կր
- ٠،٠،،،، ս،թ١، « ٠،،، օ ղև ٠٠٤٠، اال، ս 2 ،،، կե ր، ٤٠١٠ ٩٠٠١٠ ւղ،،،յ է կ٠٠ էտ ս٠ ե ս։ ղ٩ ٩

էյի٤،،٠٠-،„؛١٠կ، է،ր ،، ٠ ،،٠١٠ս١٠ճ ե ս ،،، ٠، Խ օ ٠،،،'١،٠յէ٠،،եան» Արղոււքւսն» 2 
Î ،١، ո ٠،ե 1854-1859 ս։ ،،، ր ի١٠

-շր٤ս7 الا١٠ ٠ ե<٠،٠ ل٤լ ո ،ا٠ ،،٠١، ո ،٠٠١٠ ا، ե، ٠،، կայն Յարութիւն Պ ،ال ال
١٠٤٠١٠« ،ս،ք،ս١٠،،،،١،،٤ ٤٠ն 1848« ال ،րի ع ٩لالا ال ،٠٠ الا١٠ ا، եր ،،،،،، կ ղ١٠،،٠ ال
٤էի١٠ P ար ի ،լի حا،حم، ٢٠٠٠١٠ ل،٩٠٤،،،կս 3،սրռւ٤>1իւ١،Գ،սրևղի١، زخ ٠ال ،٠٠-

١٠،،،Ս،ոև،ի ١ ր ،ال،١٠ ٩ ال، ل٠ال ւթ և ال، ٤ع ،،٠١٠٠٠ են)،ال، 2 الال، ذأحم، ٠ թ՜ին ր ا،,ال ե ան
ال էտ ا، է٤ե ր ե ،،٠١٠١ ճ ،،، ا، اال ،،، ا، ،،،،،، է. اال ال ،թ ا٠- الا١ا Գ ال، لالحما ր » Գրի ղ„ր ال٠-ا،،،،

٠١։،، ի ս ե اال է٩ ٠١٠، ի ٠٠٤٠٤ اال، կր اال »քար،،ال Գ ،٠١،،թե،„երկրաղ„ր٠١٠١ ٥، թ
٠،٤،،،١،٠Գ،3 االحم، ،٠ ،ا Գա ،٠١،، ե$ւال، ،٠٤„٤ ،է ١٠ յ լ ս٠١٠،،، իحم، ال ال، ٠ Գա ،٠ ال، ،، Ար 

։ل!اا اااحم)| -1, :ة٦ ابل|)٠الالأاااا٦ IJII 1 ا)٩٠٦٠؛,٠ اال٠ Պււլ!ա١ ا'ւ։ւ!ւ|ւււ لم٠١٠ ال>ه\
٩11!٦11|_Է|٠ Ամւ(>րհ՜،։ւյ١١ ال.,ا։اا*ل٠ااااذ إ)8ذ'(؛ ال ااا،ا٠,ا، է 9 .-(؟،')

:Տ« ر « <ا « ت.الهر حرح”(*

.٦٠(181 2, <) Յււ،լի٠ւ [(اا٠اا االحم։اال اا،ا. Կ. Պւ٠լ٠٠։ւյ اااا،اااا٦ا ١։(اال،ابى
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ال، էհ ال |։ն ան fi ،،،'։'، ال fi ،،،إ، դո fl ծ II ւ؛֊٠յ ք. ան ١ ال، ւքար ؛٠١ ل

 ا؛ lu ան ا، դա կան այս րնսւ ،1(1 ،ս ո Lifلغ إ3٩ل ք١ար|ւդ 71,11 غغل

ա٤ասւուր Պաէսւ Աիււա,րեան» Խ ա լա Ա1Ո1_ր ,դւււ،հուէ،ւն նաեւ ք٠ 

1արսւ٤ւդս(ւսն» Կ արա 11(1,1 ԻվՅիւ-ճեա٩ւ» 8 ա կոր Պ ալք, ան» Ե.
-‘ուսում ع II լրի ք٠ ٠օ١ք٠րենւյ١ ա١ւ-٠،٤յշ،ք٠ա١ւ ح, քI ս կանեան» 8ովսէւ(ւ

١ւ ա կան Հ այ fiր i
Ա ւ۶ան ա կն էր II ր Ս ս ։.ր ա ա II ա١ւ ւ٤ա ،1 ժ ա ր ա١ւ ր| (ر Աս ոն յյ 

ար(ւդ fl 1846 8ունուարին քսւուայէն կր ւ٤ւ II (ս ա դր II ،էր ք١ 

-٤ս٤ւսսւ ւդերճա٤սօս ւքէկ ،աոոկր կր րայյսւէր III 3٤։١ւի٠؛ար،յ٠աւ 
պա լա- ;.رك،ارا Հ///،//// ատուէր Rue Monsieur^/ /2 թիլը կրող اب/ 

փայլուն տարիներ ր ոլոր ել4» աւլգին ալ յոյժ ///// دركا١ا տ ին
ա |ւ դա դր էր ال (١ 11 IIIIIյ ٠ ،٠է յ).ա II ցն ք(11 )1 <؟ ٠ UI111II ւա բե (1 զա 1111 կ،հ fi 

٤ւն ւդա ւսճաասւ fl փ II[ս ա-‘IU կան ւզա UI և ր ա դմ ٠ إلրօ - բր II III ր ան ؛،» 
աւա՜ղ» որ իրեն սեւիական 111؛١(ոյ չ Ա11Ա ٤ إ3_)أ١ ااا՜ք.1՜٠١ւքյ՜ III դրուէր

 շ1)ն,րն ալ Ջախուէր յետոյ ٠٠ (ا

ին» ֆրանսական յեդաւիոիւու-184؛؛ »էր ،։յյի١»Այդ ،،‘ի٤ 

///////֊'-۶//////// գտնուող հայ '/////1 لم٠//لم/// ,լժ եան վ ա ղ որ դ այն ին
-ի,،ււնր դեղեցիկ դաւ(ւսւ،ւարր կունենար 7ասսւասւե(ու ԱՐս١ 

1(ՐԱՏեԱե անուն րնկերււթիւն ւքր» որուն ն ւդա 1 ակն է 
I ը fil (աքէն Ii٦tï_ 111ا ٩)Ւ lr ٠ل 1 ئ ք اի ا_I 1111اا ) 1 ع յ ٠٠،}أاا’)الاا،أاا،ا ا|ا.،ااااأاأااال،أاة 

հիանալի, վոեէե նպատակ, որուն (***؛. »)1ա1| 1|ար<)Ա1،1ւ1(Ւհ٦Ա٦ւր

kl ււյււսււ1լքւյ٦ւ էյ։, لالااالل)االالاال ւա։،!، 3. Պււլ٠٠٠٦٠1عا٠ااآ٤االآلا| ٠ |||Ա٠ 
-12 iiiii։،!،։ III ^ل(։^ا .ււյ؛٠Ijiiiîi Րւ։ւ|ւ^ 111)1 ال عاالأاااا ։։։ اا*الااااالألللل Է،յ^է^ւ 111١։٠

 ل1^'٦للال٠ا٠اا ٤ւււ،ւ٠؛؛knilfi III JiiiiimJijiuJ֊աշ_ւււ،ւ٠ أالالل)الللطالل_لل١>اأال֊٠االل؛؛։ 1، الاا٠-اااا
-k٦i أاألأل٢։1« ١األا٦ا . Պւլււا ււււլ'؛k|iji 1(Լ ււ(ււււոլւււսււււ։։ւ_|ւ ւլւււււ ,յա٦ւը աււա٥،

է ٠ا։ااااالال^<االااال٠ااأالال٠ال'أاا է հւ ا)!،اااضال-ال |٠1| الااااااا_اا L”٦٠fît٠،٠l٤l٠f”٠ 
/ااااااااااغا٢//ا General de Castelneau :الم .؟> /'٠. أ2. *ابر

١Այւ?ւլււ١յււ Այււււ(ււււււ1ւււ٦ւ١١ ؛4أ1طأ_أااا٦آاالاا١.-)الأل ւ٠٠٠٠٠،٠،٠, أال֊فىا ’,<)()(*

|ժ֊ւււ!լււյ ،լ լլլււյ 1<էւ٠1٤ւււ٠٠1ւն ٥|٠iliii٦ii(_iilI،I^iii٦i ،TL^։ljiJi٤ اااا kjljiiiiiiiiiiii[։։؛
-ք|. ՊIIլ Հւււ٠٠ււււաււէւն؛١١' տ k II .ւն٦1 ل’٩1٦ ؛٠«).Է Րւււ|ւ!ււլ!ւ |،'Է٤(knrti լ ،(Լ 1،( 

1'Տ18, kl"! Iinikiiij Աւլաւն،ւ ,١:1.22, ^nljiikïfik،i 2 — 1؟ Աէ٠ւ ,٠٠١٠” 
.112١٠ _ււլ 1857, Է96؛այւ

ا،االالاااا؛ ü٠Il L JIIII ذاأا اذل ااا؛ا:) I )1 ا،أذا!։ ?س٠لالذا ااأ٦-ا>ا؛لل،ال!ا ؛ال ؛ًاIIIا ///-٤///ւ/////٠لم/7ا٤غش ///٠///////١ الم7/احاااإا 7غاااا ///رأ/////////7///ح;ااااااحا/////, ////////٠// V

!Boulevard des invalides ////,/7 :ندارا اذذا/ادا////٠؛/7/ /////؛٠:/
٢լԿւ1' Ւրս////اااشااااا;ااغا/7ا اااااغا٠ر////////7/ا/ ///٠-/// ر?،ع٠عر/ ///٠ե'ււքւե!1ո/ւ U

I, k,i۶k|ii.,

l،؛٠٠IIIi։iIIII٠(:l٠

ح ومئ ՜ ء//ال،7///لما
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١، Ui խ ։։،ձե ւ։ն Ա1 اع 1լն اعط دا ،ս ւե £ ի رداع շկ،ս،է،ս١، ող٩ւեր،ւ կ،ու،،،ս٩ الرعغكع٠ '

»դու،քա١ւ ال١اع լոր؛Ա،դ٤٠տ١ւ էլ։ Bա|،اال،٠١ա ،ութեա١اع*اع،ا٩(! րին: Այդ 
٢،վ،սրլաժա ،اإاعال،١է»։ ا، ١ل٠ال٩ا շ ،լ կը վկայուէր 1333ինاعا، اع٢ل]ؤ 

էր Յովսէվւ اا،لع ،1، ع ւլ،դ ի ،ال Mi in են، յ ،քէլ٠ ال٠ո II [U .fil սն էյ։ Կ، ع؛ بع 
դա կր_ փոխադրուէր իր րժշէլական ،IL-- ؤ ”ع’ /٠الخ ա٩ւ ٠ طան،շւ ،ح ا

սումը հոն աւարտելու։
ج)։;، ع٠لعل ի էլ ./ا ال٠ ا،،،؛ ،،إل،،؛، زًا.إب ; ع؛،.إا’ اع بال" ا، ս և /٧ ا؟االا /ا٠الا -ع

؛ի ،،، Il ،،،٩، ،،،£، ր ،լ MU ،،،I, սն ط ا،ր» ին ٤ ع، է։։ ١، ،،، 1، ، ع٠ ال ال، ր դի ا، اا٠ج

 ի/٠ է ո դ ո րط،։،١ل ،، ا،ւրا؛ اد ٠ւր،սսեան ։،,։،،،،ժ،U،'եր Սاآلال،،اի١، ،է٤*1 اععا
Գ،،،յ 1،։،1 ،،،նին ،1*է١ ا، ٤։U،،،կան،իրս؛ խօսէին} ،،. այս،դէս؛ا،،،،،،١،،،

կրթութեան ու ،սգդային عا،٠ا،،،/ս١،٤؛ութ،،،֊؛،١، ،،դակա١، إ،-،،،،،،،،
:ր կր կելւաուէր‘،، ،٩،،،،،

٤ր ،իայլէր/ ոնին،٤،այս ،զա U، ،Fui կ،սն շւսԳեկւսն շլ ائ 
-ր » ،։ր ազզւսյին ա&քենակեր،դ շար،،،؛،ր،،։ի/ իւն Պաչ II ։11، ،،،؛؛ ՛Գա 

 ،فىًا،ا،طال؛،ا،ل թէ/յ չէր խնայեր !5ր ،،،،ا ի؟ط٤،սզրսւթիւնն*حاعط
٠ բայց դր٠յ ր١، ١، ի/ ի، ،ا էլ ց ،،،٤ ա ،կ،սل،، ،،، ٩ սն ،،، ր MU ր؛،ս։1 ،اه իր ،։ ԼԱ ս 

դո.բ ،١، ا،،، [ են ،U 1 ا، ،فى‘ր، اعօն դե ا،ا ه։،ال، اع غ կրն اع չէ ا، ،،، խ ،،، ،ս ր ،اع ال
- ،،، ٤ ٩էս،կ ،، խ U! ،քրէլ، ،1،սլ٠րլի ،1'ր է ،ا ե ս էն اع ր ،։ ،٠ ،،،١՜، դո ،֊թ ،1،Ա٤، ١

؛،իւ աոաւօաեւսն շո،լբ ծ օ ա ج :

Անոր /fin հր /flրձ ՎՒշտ կր սլատճ/սոկ տյն տ տ են Ւ Բւս- 
Գ،սյ դա դո ւթ ին» ،،ր ե որոշէ շ,րքւ،լ ا կ ս ،،، կա ւ،ս թ ի،،،-،րիդ،ս٤տ٩ 

է ٦،լ ١،،،1، ս،Գ յիր٤،،،١،،،բ،սյց չի յ »اك -ذا،٠ քր، ل؛ افى ւթ ،، ع،، اع ع، ،،، اعاال،،، ո ٠
ին٤ո’ւ։

֊ ،،։ ،ال لل،، ا ս կա٩ւ،اعااا ٤ ،،، ո LU غ ^ժա،ք،սնակր ا٠ع١ا،، Բարիզի ،1٠է٤ 
i،، ،أ،، լի، (ا٠ اع ل ։ ե կա ،/ե٠ ،’ ،،، ع՜،սնի؛،Պ،ս » ا،٠ ،،ا افى ،، լ،،،ն،ل ٤،،، ،،!،։، ال

սրս،լ Ս խ ի լօ ،،، ր il MU٩Ï،(، 11 إع ր ،սն، 1 ،،، اع ل، mil ան،،، ،ال ո ال կընեն 
 ս،]սյրէ٠،٦ «،فى ،،ր،،ն٠ր կյյ ل0،فى)اع،،ار> թ է 1، յ ،، ւ،լա ր 1،،،ع ا،، اع ا، ֊،ի( ،؛ ،فى

այ،ի،լ/؛ սին 1، կա،ք،،٤،،Ս٠ր.րե،դիսկո ի դիال، اع ٠ ս ،սրել» ր֊այյյ H، 1ا،،ع

اداج ،،، 1լո ع، ٤، ،،، ،14،،، ս ի ր ،، ،թ և ،،،٩، ،،، ի տ դ،، ،، ،، ،1 ،դի اى ա էլս լ،،، ծ /ا٠،،، -
:։،،լեն، ،ع սնր،ս،1٤،،٠ե،ոին Գ٤،،،،،սրդ،؛، ،[ սճեան Գայ ،լ،ս թո լի،،،،،،،!،

٤ր ،1٠։،ր٥են، նդթո،թ1،،ս،ք٠բ،،، فى،։،،،،، ٠« اااعةا١ا،,اեն ասոնց،؛ւլի اا لع
-սւրIIւլոլاع،،، սն،٤٠,/լասւարել Գէ،լ Պսւյեանի յ،،،،յ،սր/լ،ս،սլ١ո،ի

կասին ٤ ٠٠ ر ٠էր Հո،،،քէադ،սւ،սն ،،افى թէ ،[ 1 الغլե اع MU աս 7ال،ا£։։أ٩( 

ււււււ|ւ|ւ1&٠32-١ .ال ١ Պ„լ։٠ ٠ 1٠1 اլեւ։،ն١١،Ս. Սւ،،Գւ ٦٠،،սԲ،،լ،ս،սո،ս ١٠١'
٠٠-/ il[ !ال٠,طا،ااالا في
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֊֊ տ:٠>

٠ ռ،ս ،،ال، لالع *,* ի١ւ „ Iاع Լ11 ،ال կր Օ١1 
 الا1ا|للكالا الل،،، ր^،թألال،ՔԸ շ،սاال

داع، ح ع،١ III ال ،1 دا ال ألإ٤،الد؛ا لع ط “٠١،

،،،؛،ր ال،أل أل، ،٠՜ اال١، ط ع ا،،١، « ،،ր ،،١،أل -

,،■؛< Հ.Գաբրյ.է٤ -الاأ،لال
الأل ال؛، ٠ ի ع، لل ال، ؛ا‘اع،،، ال،آل ا؛ع،

-թրիս. ،ال، ألل آل ألال، ال դի؛،٤ր^،դ 
 ا،ا،أ١،،،عا،،،^،١، ال،الطعالم،١أل، -لعاال؛،

 الم، ايا ج. ،؛٩، դէւք -،، اال؛ ا،‘؛։ ال، -،،،اع
 ١،،،، ع،،؛أل ١،،٠ا،اع ا، االأل،الأل٩إل، ،،

 ،،،ة ة ع،،ًا، ٩ ،،، ،،،،٩، ،։ د؛، ط ال، ألاعم،١

 ع ال الل؛، د؛، اال ا ط ام թ اال، أال -،الأل
-،،،քեոեդ، ،ع ٠١لالطعال،١ا؛ե ،اال اعال 

 ع، ،،،٩، ال،ألր ألأل ٢١ م،ի اآلل،،، ։ ال، اآللالال أل
ւ٠„թադեلال غ ٩لال٠(١، ٤ րեلالأل ١٠ 

բայց քան ե՜ սուղՒ կը նստի
،Եկեղեց“،կա١ ، ٩*իրե؛،،، ٩٠٢،،
ا؛ շ؛ս ،،،١، ،، ւի, ե ،ս١، 1ألشع،الع ،،، ؛،‘،٠ -
٩، ،،؛،،، ؛։ا،،،، ًا ،آلال،դի ،ք،ս٩٠الւթի ايا -
.y،//,,، /,/, ٠,/./" //٨, ،س?د MHHb،:Bاا.ا<٠اا'اة٠'اا ٠ SOI
-ար،؛ ս .թի،الأل ؛ Այ վա ،ا،ألاا١أل եր١،٤ի,թالغ ، ال لالع،، اآلال ال، ١ե՜، ،لالع،، اال د ا 

 أل ال، ع،، ئ اال ،ال١ا اال ال،ր ր֊ եP ،آا، ال، الع վ ال ،،،١، դեր^٠ ،)եاأل ի վեր٤ոյ ألع،
 U ًا،، ի է،،،، ،ի ،آل٠ ،։،،،١،،،،، Ա،ًا؛ ا؛ թ ،،، اع .، ،،،١، اال ի ال، ال،أل١ا ութ ե١، أل١، ٠ الألا، ،يا

 ،Բա اال ألع،، ،،، ة ألأل يعا٠ا؛عا،ا،أ،،،آلال، اآلالال، ادالزأل. ة ال، ،։،،، ا ال ւթ ի ايا٩ا ،٠ ր ،، -ط؛،
ր ր^յտիր ،،،،،։ ա١ ի ի٤ط أل ١٠، կե ال٠طألعال،١ا؛ل ال իր االأل ايال ال، غ ألألاعا؛أل ա أل 

րա٩ւքս٠ր;إأل։ليا ألألم، ألالا،،،،ااع،،أاإع،أال ،^ս١،ս٤ու،،դիս،ս١ أل،،،م،،،ا^ ؛ال،أل،لال

՜بال ب/ب

 ا؛'ال١غا ،،أال، م،ի١، ٤ اآلل،،،Պ ։ 3٠ اآلالمال، ի if اال ը،ր،քի١ ألع، عال،ط،أ
 ألد؛امألأل ،،،١ع،،الد؛،١ ألأل األ ،ا؛ا، ،،، ألأل ا؛اال Vère ١م٢حةلط اال ألع، ال،،،،،، ا، «؛،

î،î٠այ ألأل տարի ألآا؛ا շտ؛،^ Î لال، ،اال٠أل֊ أل*،ا ٢**١կեؤدا،ال،،،،الاما١ال،ل 
Արիսո،լո،، ،ألع، ألاعلال .I ،1857، آل،،،١،أل-االأل،٠،آل،؛،ال ի٩األال ا؛م،١،٤اط اعا، ١- 

Պ ،ال، և ،،،١، P ال، ր ի أل դա الع ؛ا١ م،ե ة ال، آله ա١٠ الألأل ًا ال ւղտ ր կա ا،اր ութ ի ايا

'֊ ’ ؛՝Ս'ւ،،լ،ւ،՝١،٠ ււ،ւ،ւ٠ւ،، ..،، ,Կ. Պ،ւլւ٠ )]؛"իւ ,ه لՓհ՜،،ւ،ւ ٠٩٠٦2. ة٠ل٦
 ٢٠١ 'ه Ս ،،،،،էւ؛،،յ Ա،լս،ւ٦،ի١١ ،؛،։،،،(،،լ 1857, էշ ՜..داإ

٠،'էշ'^՜ .٠،ււ،،،ւ،،858 8،։ւل٦ ،،،،،|،|،ւ .٠'-، ,լ، ١ يلم اااا،،ا>Ա،،،ւ،էւ،،،յյ Ա،լ،։ււ٦ւ،ւ"
ب
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, -յրդա،،Լغ،، االي، ٦٦ ،Կարս ،١،،، ،* ր ،،الب أال ال، ال ا،٤ غ،” االا س٠ل ح ال، طب ال، ٩د Լ
.؟اب، آل ٠ ا؛ا، لآلا5؟ع٠ ،)اا|٠ا) ا،ا،ا،ا،ال،؛، ٩،،،٠ا ا|(>ال;ا،ي;الا!،١، -انح Rue de Tournon նորահաստատ /، درر، ,بركر հովիւ կար դու د; 

UJ չւ U. դ آلال، ،،،)،،اال.։،،لل،الغ،اآلالւսչ Գո،լ և Գ ،١،،1،؛-١، أداكւ ،ք،،،Ա1،ւ،،،٩ս،յկ،،،կ 
 և է،،،սշ،،ւօ١ւ կ،،،اال اال>)،٠غ ،،؛،،،،،،ع،١ ال،إ،،լأ،م،ال،،իկ £ւժ|ւլկ-1 ٩ ،،،!،،،، -،ال؛،

،-։،ا، ا ւկ ١’ ل اال،،، الսւշէ٩-،կււ؛ք կռւ_،،ւ،ս٤ ٠.ւ1„،ال، أ،‘،؛، ؛ ը،٠٤ւ٩،ք،սլ։ւ، ւ،،ի١٠
دال،،،، // /٠،/ #/ ا، մանի ازرا /،٠/٤٠٠ خ

؛،،،،!،،„؛،։ ،ال ٠١، ،،،،،ւ1٠١.؛ւ ،،ا٠ا ،1 أ)،ا ،، ،١، لل 1، ا،ال^ ال،،،طا،١،،، ؟،؛،„،،ا؛٤٠
١٠ا، կ،ւ ٩.،.،ւ1.ւ،ւ١. ،ا،١ا،ال، ،؛،«،،،،،،،،،،١٠٠ ح ال. ،اب،،، ا؛م،1ال،.١، -ال،،،،،،،،إ،

 ميال اال Քէ،կլլ կ١ ااا ال٠اغ٠الا١ا؛ا վեր٤Ի١٠ جا١ا ال، լ،«ւ١٠ لل ،1 ا؛«ل.٤ ا ط اال ،ال
d٠L ‘،،٤؛’կ շ٤،1 ٩،ًاألطألم յ١،،،٠،١،،،կը կ ،٠ال،٤،آلال،ط ،،،،؛؛،١ք٤ ր،٠،1 ،լ،ل؛اغاأل٠٠ 

ը.،٩،،p » ،،ը‘،1 ،،، ؛ ի, li 1 ال، الال،، I. Ը،1،،١، ؛ է١ւ կյ،կ، ،.- 1 اآلال، ال، ։إ، ا؛ا، ،١١٠ ،11 ؛؛،։
-դէ ،آلال، ձ ١،١\\\ائااا\١\ m\\V٦UU١١'١ ի،؛ ի 1 ،،،֊االغ،، ة آل.،٠ يا ال، لل،، ،յ؛١կ ،ال، ؛،‘اآلال، ال d 

أ؛ا،١ا ،քկ٤ ٠٠ ١ ،ղ„ը،ւ l -1،،، ،،، ؛ եւ،կ،؛ց،، ٤ا ال، UI ال، ր ،،، l،،i՜ أل ا؛١ ٩الع،الل

٠٠٠٠( ٠( ւււլււՐա٩ւ թերթին մէչ||. ،،،،،٠،/ ٠٠* ،/ ،مր1ո،ւ٠յ)1Լ։Ու 2اأا١ااب_ااا
-֊_ը5 ،،،اال،،٩،.٠կ؛،،،،II،ال ٩ ال.

ԱՆ ՅՒՇԱՏԱԿՒ!

ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԱԼԵԱՆՑ
 ا0إالأل؛؛أ'ا h II" U ة |١

)I հ"։ււ։։٦։է|ւ ؛։ ո՛ ئ؛ ٠أا؛اا!؛ئ1خ'٠إل؛٦|٦
1.ԱՍՏԱ!|Ա8> ين,I ،ا "Ut I .11.1111؛؛ Զ II Z s IL II II.'!> Il 

.1,111,1.0111, .յ؟*ւ ۶111Ո11111111|

|Լ٦ււլււլ٦ւ1ւ،ււ1(1, ا1ااااا|1ا|ا٦ا ٠էւ.)լ ١»ւ1'1։լ ا|'اا٦ا٤
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A LA MEMOIRE

DE PASCAL BAILAN
1823 Né en

1851 Décédé le 20 Novembre 

Apres dix années d'Etudes à la Faculté de Paris 
Victime de son travail opiniâtre 

Au moment de le voir couronne d'un entier succès

Անւլ•■" ٠(
 l ", 1اا1ا|٠ا؛ااا- ،J.tJl٠٠L٦l،l'١ 18٠٦8١ ٩٠. اإااا،اا،ا 3،اا٦ال،،أ_أااا١ է إ 24آ

է٠ :ب٦;ن/;ر //دثم٠/،/نر/٢،،;٠ار ٧٠ر/'حا/ ,،،//? 18('•(• ,،/،،,،،،؟ثم ٩٤>٠ 11—12, էչ 135։ ;٠٠٠٠( :٠حم ج ،،،ثم؛تة /٠9ث٨ وم(
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 لم ս։յ ե٤١ ٤։ ա ր ճսւ٩ւ ،ս գր „ վՕ է٩٠ اق ح եلغ կ،،، լ<7 ،« գի ր ،ի ،،اغ ،،։ ٩٤١ ال لال، خ
։،։ -ه؛։ ال։ ٩ ը կը،٤իال ،١،،،.٩։ ե٩،٠ ،ձս١յկ،սկաع ٩ ե ր ،քէ٤ի թ n LUJ կ،«Ֆ٩،

-551 = 1823 թ„ւ،սկ،ս د٢ B. Լ1272٠ ج ١ Ս ٩։կ Ռ٠،،،։،։։։։։։،،،։։ի։։ 
٤էս կը،،٩،٤{، »1851 ի٠ ٩٠= 551 3. ع1300١د٢ل երկրորդը ոإ،آل١٩ل ط ٠٠

լ Î ս ե ր էال،٩، ١٠ կ) ր է ،،،րդէ٩٠،յ،ս٠յս1٩ 
٠ք)ՐԳՈՍ’Լ١1յ.Ն(>3. ք ٠٦٠ԱՀՐԱՍ٠ թ؛٠Տ(۶ք ٠١س٠١ا

 Նե،ւկայ)Ն١Ա،ւյն٢ —•‘1 ،ل٠ااا-اا٠ا،هااا أأ^'اا ،أااا'اا٩ا է ا|،،ا|اااااام 2ا,ااا ،٠٠ا،7-اااا

-7.1Ա ي٠١٠١رًا է(լ٠ ماս،հի կւսւ։ս٠ւս٥«սՈ،|-،١|Թ1{٠ ..!ا ٠٠١<).|>1 8ւս٦։ Ս'խէւ.1Ժ՜և(ս٩ւ ւ،'էջ 
ել’٦،٤դ١٠٠٠1_٠1 է اااؤ،.ااااا'اا٠١ااا اا٠ااا،֊االأأااا .շ. Ր٠: ٠ււ٠١٠٠Թ՜եա٦٠(١ւս٩٠ւսիا٠الأاا٩ل ،٠)ا

إاااااا1٠ألا-٦ا؛ا ؛د١ا։اا|٢,اأ ا٩ا ւս։٠ե،1،սկ إإا։اأأذأ1اا؛ կ ւքէ٠|٦ ؛،։اا٩:اإ.اااا
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ՆՇԱՆԱՒՈՐ ՇԱՅԵՐ

٤ւ„٤։։٩։դի٤։ է٤،٩։ կ،،،րեւ،،։֊٤١։։،։٩։٥،٩։։։ ٤١،ս،١ր٤١٩ ،٤։ երր^ Թէ մեր 
٤։ apex eau /١« ١ք،،،ս، ١ خյց،սց،٤،،،ւ،յիյ ս،٤،،Ե،_րո غ ե ،ال، ٠٩ օ թ ،٩،ս ة Հ։։։٠յ ե լ։ լ։ 

երեւելի Dictionnaire des Contemporains հսկա( հատորը որոճէ 
կը կ١،٩، ٠*،٤،եր،١،١،٩ը„،թի،،،٤،،ս١ 54 ط ٤١١٤٠րդ٤١ ٠ , ،، 1888 

،-ց կե٩،٤١րե؛١١ ٩եր،٩،،١،٩،٩،սյեր„، ս،٩ 24 ٤،،Ք 7ես։ե։ե։،ո٩،،գս١٩
٠٤î եր ո ،٠٩٠٩ թի،١، գր ،،، ،،

13. Պ<٠٠լ٠٠٠٠ ։،،էյ 8٤١٠٠<լ
14. լ،٠٠٠[էյ 8،،، أ։الاا(،اا'اا٩
13. շ. ١٠٠١٤. 2|١ւ.|١։؛'|։։.(լ
.؛،ا ٠االا،إالاا1اقأذ
17. 3111ؤ،ا اا،٠ا،اآ։ է ا، Լ الح الاا> ր ا»اائ٦ا
18. կ ،،،էյ. ال٩الال։ا)' Ս'|։լ։(ըս
19. ։։։،լ[։٤լ؟Շա ٠،٠է،Նե،ւ
21). էւը։։٠։ Ռաշւս اال,1
21. Սեր،լիյէا،دا!،>؛، ١٠
22. ة։ال։٢اااًا،ةاا.اا,٦ا)8أآ؛١ا١ئإ٦(ل؛ا

23. ٠ե։։։٩։1؛կ։١։٤ււ،( ،2. ااالأال٩اأا
24. Դէ٠١1١դ .2 2،ا|٠اا]'،ااا٠٩

٥٠„այեր* ،١ غالճ،Ք յ٤١շե،թող 
- ٩։ օ թ ،،I،ح ج١ ال ե ր ،٤ե կ„ ւթի ۵٠٩، սւ ե

իկեւս٩։،،؟Օւսկյյ։ կ . ل
 2. 3٠،٧ااغ١|١էլ ا1٠٠ 1-,ل١الا>،ال|ا։ا|<ا,ال|

լ،(Այւ٤յ։(ը١٠յ_ււ3. ال،ئأااإًا٩ا٩ا،حا ٠٤ 
յ Ե،1կայ٩٠ասէըո٠կ؛է։٦։-،٥.،4. Այւ։ը١։ 

ւ٠ւ٠١։٠٦ւի,،١|١1٠Է٩։ Բւսդ|!'). 2. Ա
 ١ւ|111٠13՜ 6. Յւսլ٦،٦ւ Պ1١լէ(լ؛٠կ՜Ջ؛،٠٧٩٠

ւսեւս٩։،Գսւլ١ ١է١ ٠։։ս!7. Ա։،'յ٩ւ։١։ւ
٠ւ٠ե٠ւ٠٩ւ)؛٤Գււդ .١յ٠ 8. 1٠٩٠էն

քիււ١։٦ւկ-ւ։ Մ|կ9؛. Տսւաևան 3٠։։

։،էյ، ը١،٠،Պ40. 8ا٧ا١،اا’ال٩ا ٠
։։،اداال؛ ،،،։٠،١،،،،،،٠،Կւ ٠،11. 8٠ւ٠ւի٠٠է 

٤է"1_էւ،ւ13الأىأا،٦ا٦ااحا ٠ մ٠ս٠١ւ،12. 8խ٠
ՏաԼորդ տարուան կը 

،٤٤։ս կ،ս8ال،،،،٩ կե٠ ال ال،، ٩٠ կ։،։ ս٠ ال، ١

եը„۵،յ،٥،،،քեը ը^է'թեըց، ե٠٩، ٤
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ՈՆԿ1،ե٦٠Ն ԱՌՋԵԻ-؛؛ ՀԱՏ ՊԱՏԱՐԱԳԸ ԵՐԱԺՏՏԱկԱ՚և

 ا اوًا 4 ا،٦٠ ا٠٠الاااا 2١٠١1Ա>،١>٠*Խ ((٠11QI) 1 >جتوا 11١I|111٠ ،اأؤا1ا٩_ااااااااال ٠|٠>٠٦٠կ|ւէ’٦ւ <ا>։_ا،ااااال
,Լ է١١،١٠٠١٠٠،٠٦ւ <1>1؛ا ٠١٠٠ ١٠٠٥١ ٠٠٠٦،٦.։اا٠ا ււււ١١١٠٠|ւ١١1٠،| .լ|،լււ ս։ո_Թ-ի٠ :է٩١١٠٠٠٢١٠٠٠١٠١٠٠١٠٠٥ ٠١ 

٠٠٠٠،٠٠٠։_(، 1٠٠լ٦١ ٠١١٦٠1ւ٠١կ٠١٠١ ١١١٠ւււ.،(ւ կւ( ٠١٠١٠١١٠١١٠٠٠٠١٠٠٩٢ 1ւ(յ ք)ւ!1|կ(էւ1|ւււ'1ւ|1٠٠ս(լ١ք٠٠٠կ1ւ٠١٠٠
.8 է ٠ ',؛'،)،٠٠٥٠էջ: |րէջ٠ւո1ւ1Լլւ،ւ1ւ ։|١٥||؛١ւ،ؤاالع أ٠ا Ա!«է٠١լ١١(-Ա1١١٠ ١٠٠||)1ո٠լ٠١٠

_ձ٠٠1 (-.,٠|٠٠٠ )ք.٠٠ւ١ւ٠١٢շւ١|٠٠١١٠١١٠ 8١٠٠' ٠ջ١٠٠،٠١١١ւ١կ١ ,լ٠ւ٠լէււԷ|1 liւււ١ւ|ا آ.։1٠ ا;ا٠ا،։սլ٠կէ؛ք
,١١٠.٠٠٠١٠١٠١1٠ւս٢(١'،١٠Ս١١٠ք .Պ. ،Լ ٠،٠-١լ١٦յ է ٠،٠٠ا،٠٠٦، 1،٠٠تا٦ا։٠٠ إ،|ا٦:.جا ٠ո٠٠٠١١|1 Կ١١١ք|٠٠(ւ٠սւկւ٦ւլւ| 

էւ|ւ٠քէ 1أأذ١،1١اخا٢ااأ٦ Musica *و٠اا٠:اا،։،٠،٠،٠٦ ٥٠١. .'ال ااااااأ؛։١ ،է٠٠֊>٠٦٠ا٠اا٦։.։։ւ։،٤١٠؛։կ ւ٠։։։٠١ 

ւս.,ւ١ ١|զ.|սււծ է ٠٠٠١٠١١١١.٠٠٠٥٠١،) 1٠լ.յ٠،ք)հأوادا ٦,حاااأأا،ا ١٠٠! )ււ١٠1ւ١ւ٠٤،١ւ٠٠ււ٠ււ١٠١’կ
— ..Ա!!»-ք<կ٠ւ

-£է'،٠ ٠յ1!,؛٠٦٠՚կ1։٠٥՚ (واالن ւ؛|!լւ١,١١١،ժօն է.١١٠|1 ؛،٠Խ٠٠( ١I١،٠،٠!٠٦،٠٠։!٠٤،')! ؟)>)٠١٠.٦٠،٠٠٠ 

 ،ا،ا٠ا،اا ٠١١.١٠1ւ؛٠١٠٠٠,. ال ١١٠١٠١٠,١կ٠. ا٠ااا٠ادو>ل٠٠٠٠٠։٠٠٠٠٩٠ (،յ٠١)٠։٠։٢ւս«1١١٠լ!٠ ااأ٩ا-)اا։اأالًا1.ااااا،٩,ا
յ^>ւ٥,١،1։١ւ٠٠ւգ'،٠٠ւ٠ .il، ١։٠!٦٠ւ!٦>٠،٠։٠٠.،*)٠٠٠ւ։ ٠!٠٦٠է,،،٠١٠٠٠٠١٠١١٠٠٠١ ،ا٠اا ’ .٠<٠<٦٠։١٠գ Օւսյսւձէս 

٦١շ٠١١٦١٠١٠٠.٠١٠٠ ւ։٠լ !ا،٦ا٠ا٠٦ ,կ١١١լ։،'է ل ،ا֊.։ا٠اا، յ١١٠١ւ٠٠ւ٠١٠'،٠]1 ا)٠!٠.اا ’լ١١٠١١١-)١١٠١'|١٦١ էկ'،٠ 
1շ١٠١ս։،ւ٠٠٠١٠<1ւ٦٠ألااا)^الأا)ااأ)،ا ٠١١١١ւ٠٠։لل ٤٧٦٠ ،٠٦٠.٠<٠٠،٠٠٠٠١ ،։ ع٠ا٦ا ٠٠.ا٦ل 1ا))٦اأحال ٠٠ا٠ :։(ئ٠*دا،ج)ا ا آ 

Iاկ ١١٠١٠١٠٠٠ ٠٠١١٠١ااها١ا١ղյاا١ا،ا.ا ١٠١٦١ ٠١ا١ ١١٦١JU١ا،٦ا ااال. ه٠q_lî(j|II ٠٠٥, >٠٠١االاIl11֊ا>اا
,١i٠.٠١i٤١i١١liii١٦J'١l(lii. Պ. îiii٠f ١١٠կ١،'،١ ٠٠ ւ,!،١٠ւ١١١ ١١١١٠١,١١٠١կ١٠٠٦١)١١|-٠.٠ւ1ծ'!،١ ٠լ٠.١լ١١،٠է

!١٠١٠١٠٠٦٠ اااا I ١٠ I ։بأا Iا ٠ ٠٦1١١٥|٠١ )٠١١١٠١٠٠ ١|٠|||٠١١١١յ؛١١|կ١١٠٦١ 1ا'ذ١إ٠ا11ا'.1 ١1اا' !١٠٠٦٠٤٠٠٠:
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11!1 !11IIP ֆՐ
ժէ. ԴԱՐՈհՆ

ՌՄՖԱՅԷԼՌՈհՓԼԻ

ժէ. !լարը Ֆրանսայի Հա յայ սլասո1'ու[(Ւեան մ'էչ կարեւոր սւեւլ
ւ/'ը կը րլրաւէ, ինչսլէո կը հաստատեն (/)արխլի ւՐատենա/լարաններուն 

Ա٦։Խ։ւ٩։օթ î،ï։։։։g։։։ÎL ե։ շ_։։։։ւ։ եքւ،ք։։յյ٠. ٠ լ{ا։։։IIlïfilեاIfL։։ iPէշ ։،'եք։ 1ք։։։։։։։։։ք։։։։٥ 

،-։։։լել։։؛ե։ ։ ։ք١٠հհք؛١ւ٦ւ գ|٦ -ւե։։։։լ։։ւ։։։Նյ؛ ։1ւե|։„ւ ս։։։ւ،ք،ւււ؛٤ել ւ٤؛։ ։ ։։։։։։ք։լւ٦։եք։է 
 ؛Ա-ւ։։ղ,)؛եք։ քյ،լ։։ւ،ք։։։٦։ լւ,յ։ւ ،IL ւ،ւ؛ւ٠ւ֊ե٦ւ ٠'،եք١ ւ։ք։։։։։։։،'ւ։։[ժ-եւ։։٦ւ ւ։ւ,ք,լ٠ ااا،։ااااا

-քԸ ս։եղե،յ։։։، .٩|٠։ղւս|ււոււվ(Ւեւա1١ fl լ ։،'ե٦։Ք .٠,|ք։։։։؛։ ا։ا٩|ا٩։?اولل Հ^ե։։١։։։ք.րՔ1١1٠ 

-։է։։։ ճ։։։։٤։։։،քան ل։։ب ։լ؛եք։ ^։։։։լ։،'։։։թ؛։։քլէն b ։،٦؛؛։։։։٦։Ք թէ ։։։յ,ք քք_։։։յ։։ււ ։։ 
٠յ_„ց٦։ե՜լ«٠"ժ٥٠،٠٦؛։օ ا։؛لغ٦ւ։ 1ք։։؛։։։,JII ե(։،քք։٤։ ժ֊ 11 ւլւ։։ ,٦։եք։ ։։։յցեք٠։։ե ե٦։ 1 լ։։։٦։ւ։։։٠ 

 ԱլեւեքՔ؛։ ։։։ք։ս։։։։ց_ք։IIbլ٦։٦։եք։լ եւ ։؛։ilإ։։։،։։լ։։։أ։ة։։اP֊։։։،։ ԱլեւելՔ ال١։։։اا։։։أ٢
են եւրոպական ապրան.րներր•. Ս եր հայրենակիցները ջերմ' ընդյււնե-

٦iii։։։jb օլւււտն ։է։։ւ fl b չուելէն, ։،'։։։٦։։։։ւ։։։ն։լ fl‘b շ-،l)[։։։؛ ե٦։ ،٦ جااااال-ا։،։؛ժ؛.լ։։ւ 
։،'հր՜ ٦ 1 ااااأ٦ا؛الااااا։։،'։։։٦։ ։։լետ։։։،ք٠։։٦։ ։،'։։։ք։։լեք։է, ։։լ։։٦։Ք٠ ։٠؛ք^։։լ։։քէ։ւ ։Է«b եւ؛լ 

 أ٢ا։։։ط։։ا,٦ا ؛،١Ա|,| ։լ։։։^։։։։ւ։։։1ք։։։٦։٦։եքւլ եւ „ք.։։։٦։Ք ,،ււ։ւ։ւՔելլ IfL 1քէէ11քւ1'ե٦. ٠فىا։։-ا

 ع։։։ քելեք,։։؛ ١. الب կ։։։։ւ։։։،ք բ^։؛։،ք ٠،։։։լ։։։؛։։ւք։դ؛-٢։։։٠ե«քնել։։ւ٦։*։ .^։։։լ։։։, أئ։أل،։أ١٦ل

.ե٦։٠ ։ք։։։լ։ք_։։։ց٦։եք։։ւ ^։։,։،'։։։،։։։։،'լ ւ։ւ١ւեց։։։٩٢ج ٩٢։։։ռ_։։։յել։։ւ եւ ։։։։։ե։։։։։։Լք։ 

։։։։ււ։ւ،յ٠։ւ٦։ <1։։ւք։։։է։ււքւ։է-, լսւտ բս։ն ւ։։։լ։լեց։1ւց։։ւծ-ا ةااا؛ا։ب٦ Հ։։։١քեք։լ bpphi 

են Եւրոպա ցիներուն : Կարգ. ւ/'ը Հացեր անէՐահ անուն ձգյոե են Ֆրան- 

նոյն իոկ եւլաե է Հայ ‘Ր ը, որուն հսոՐար Ֆրանսացիները ,ء؛ ոայի ւՐէչ 
։٦։٤ե։ ւ։։յ։։օլ ։։։ք،'؛ե٦։ ։։։լձ։։։٦։ ։Pլ, ։։ք։ ։ ٦أ٢։։։։ا֊։։։٦։։،غ ։ ։٢լ։،'էշ؛։Pեե" Ք،։։ղ։։։Ք

կանւլուն կը ւ!նայ ؛
ժք(1٠. ։։،։ք٢؛1ք_ (յ)։։։լ،։։։ւ٦յ 1 լ։։։٦։։։։։։ եւ ւ،'։։։٦։ւ։ւււ։։٦؛։ւլ طاااالالااالالالب։أال٢ ^111-

ւ^։ք։؛٠։ք٠ե٦։ց ։լع ؛ էل' ։٦։٠؛ւլ٠ււթլ, ւ։։,յււ եք։،քք։“^։٦։ ւ؛ քեք։լ, ։։ք։ ،(լ ،քւ։։։լ։،'ե٦։.,

Il fl ւ։։٦։։ւ٦։.^ ։։։։ւ։։։ւեք_ւ։։ււքէւ։ ا٦ا؛ااا١։ا լ ابلل են շ1ւ II ج։اا շեն ٦! ج، լս ս։ ։։լթ b الب ։։ւ 
նուիրուաե են արլսսՐանւլի ւլսրճաււականուԼԺ-եան եւ ոսկերչութ՜եան՝. نم

Սակայն լկարեուի [(Ւ է Ֆրանսայի ւՐէչ Հայերու այս ա/ւեւաուրը նոր 
-1 լ, ււքւււ٦ւ٠է ։։։،ք،|,(،։։։ե։։٦٠ե٦։Ք Հ1جا ٠ .^Դե։ւ ժ،է. ։،յոլաւն ։،'ե٦ւ .ե(։եւ։։٠յթ է٠

ւն I1IJI1 ե{։1քք։،։٦։ ւ،'էշ.؛ժե։։։։٢fl IfL ւքքււււյէ؛։։։ ճIII։ւււլ؛։։։։،٠٦ 

է fl ե։ ،IL ^։։،ն։։։էլ ٥؛،٠؛։։ւն٠ ւք_։սքւեք։է b ،լել։ bي ١٠ Ս>ւք_։։։։،'։։։նւքը
Iffi <ւ։։ււ։։٦։։^ Ս ւ։։|վ1օ (ք»«լ٠،Uf։،։in։P،!^։ել, ւ،'։։ւا؛ع٦ا ٦ .։ ։،'Էշ؛Հն։ք،ք։։։։։։։ւ։։։ն
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١Լ,١1!2ՐԱՆՏ-ՍԱ1٢Ո

IIIյا,اII٠٠اا.ا، ,ւ٠,,ا،٦، .II، ,٠ւ.եյյա٩،եսւ؛ ի|ةاا'ا

սւնրււկրկիտ ،TL!؛ է٦ւ آلخ'ամ آلا!اا il'III ا،֊الآلللل IIIIJÏ ؟IIJIIIال ninnji ااا,ا„ابأ1ا 
-ժւս٩ւ >۶٠ ٩ا،ال,اأأاآللالالղ_որդող_ Հ1րւլ|ւ٦ւսւ1լ٦ւ է آلآلاا،1ااآւոեւլՒրկու_|ժ՜ ֊|٦ااحالاا|ا 

Արհրւհ-լՔ Txinir֊ ւււ٦ււ|_ւա1أ0ل؛ا ١ որ ,III ւ|_էւմւվ, է Ç1605-— 1689٩ <)ك٠ ١ււվժ՜իււ|ժ՜
Իւալէււնիէ[( ت/ًارمم/در/ر/رر///خ//?م րււրւլաե է, այւյելելւււլ նաեւ Հայւաւաան ԱԼ 

իր հեւ/1 Հնւլկաււաանէն Ֆրանււա
ովժ՜եI, I ր֊،اIII.آلااليإ .է I'հ՜Ն րհր 1Ո٥ 

էրրհ՜Ք اأا؛آلاا,الل١خ ,ւլ٦ւեր !آلل IIIւյ_ւո I 

I،'|ւլ_،ւ آلل ؛յ<؛Ո1٦1Ք *U 1اها)٠,լութ֊հ՜ո, ,Pلما '
 ج in Jinnîr է Լո լ֊ւյւ I،،, 1|[ւ٠ւ ժ،٩٠. ؛1 ٠.

ւլարւււն '/֊րի ւաւնւււաե .٠/*7(
անանւււն յ իչաաա //1/1 ՛լիր il'IL

—հրաաարակւււաե կրօնաւււր ո*ա- 

՝խոյէլ տը Ս անււի (ilestat de 
Perse en 1660)) ւլիր٠1>ին ւԼեւվը 

լկուր. է-,, غ!!االالՒրւ IIJI iPh،, կւոլւե 
րլ- ٤ آل جاالاԷ٦1 Թ٠ո ,լէււհ ի էի ւլր 
ւլէ||١ 1լր ١آلخIIIII1,օրآل,ال ،1111 اأ ،'լայI 

այն ապրանյ*ները ւլպա Հայերը 
կը րերէին չհրանաս ///////' անկէI 

ւ/'էչ այ լոր հււն ٠/ ■.կը տանէին 

կը կալգանվճ հետեւեալ mil- 
ղերը.—

ս ا4ا١اII ,,Թե,؛ ո լւ ٠،٠،»Ա,սւ,ջ|ւ،ն "Ջ III ւ 
։_(؛، ,ւ٢իւոյا!وا الخ'،, ٦։اااأ,,اا.ا*أل ,աւե٩ւ 

,,١,٠,|٩է,,٦„յ|ւ،լ .թայւեյւ կլւ „,և؛،,և
լ,Ա-ճա_, և III է այս ք)աو، ٠٠ ւم) ٠ ր ل؛و,أأاا ٠ا ٠١ 

٠ե|ւ|>ւալ „,.11. دا؛اا، ,եյ,լ,,ւա،լա٦,٩

եւո|,1լ,,٠،٠ե٦ ,Ա,|,|ւքլ<!) ؛اا։اأ.اااأاشاما٦

լ1ոլւ١ւ٦٦ւ ալ ս،<լա|։،، . ا յ|ւ،լ .քար մը ،լը ււեււէւա؛,٠؛،գե ٦. بداլա،Խ,ոա, ք)ւալ|ււ,Հ 
 ٠,٠ծ ը,ւ,|،ւ،'յ، :,ե٦, ٦i٠p,,,է եԹԷ ni٦ |٠1.|ւ1٠'1ւ ٠!}٠،)ւ1| ,յ^ույյ 1٢Ը||;1٠. ،خاا،خ،)أ„ل1ا

3 .ըըաա 1٠լւ ،լ)ո_ե٩։:<(ل2 '،,ا,اا، حا եըը,յ[,،լ؛٦ե,լե-٩ 

ք(Ւաւլէււնիէն եւլաե է աււաչին Եւրււպաւյին որ այրելաե է 

ո*նդի Հւււ٦ւՔհ՜|ւր_ ԿոլՔոնտ,،,, Քօլլւոր հւ٦ւ., ուր,ււ,,،ո։ւل،آلا ٢,Հնւլկււ,ուա 
٦յ٤ե-լ 1725 թ֊ուա կւոնը,,٠1١լ Ա(11|_Է٦1 .q_u,n,îr է164.5 60()()(), أاا„_ا,٢,ا„ط,أل ٠ |ւն 

է؛ւր Պ ր„ւ,լ،ւլ،ւոյ ւ1١էշ Ս آل,، III, ժ٠հրրւււէոի Հա^Ք-երը ։լսհուհյււ^ւ, աւՐբոլ أل
Օ^|Հ*ե քլ1٠։ոոսււււ٦ւ٤ւ եւ Պ„,Լ١٠ ٦թւոյթ-կ،ւ١,դը կը Հս,ւուՐու؛,,٦ս,շ_،ոս,ր^،, ,։

,ււ,1.ըհյւր1,1, آلا،ا، ^֊٠[ է

հրհւ،, որ Հսւ٠յերլլ ժ،է. ւլ֊արու կէսին Եւրո- կآلخهل,أ,ل„ا„ب ١ Վհզվւ 
Քարե՜ր*. Դժ-թ.աիւտ։ոբ.ւոր շ,IlIII ،؛آللոււ٢ւււ٦ւ٠լ եւ թու٦ւ1լւա,؛սլա ր֊ելաւ\ ե١ւ ւււ 

-ըան չգիտցուիր այ՛լ աւււււաւււրւււլ զյւաէլււրլ ւէաճա!Լականներուն ւ/'ա
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٠1;ԱՆ{,1.. ԴԱ1'ք .٩٦ 
ւդւ(}|ււլւււ1ււ٦ւ|٠|

յ٦؛ւ|եIII11!،Թ՜եԱ ااأIIIاأاؤ٠الً ال Խ»pOpդւսվւն 
IIւս սւսե ااأ ااأاդես <اإأ)اااااأأ<ا

յ II11| !1) ل ا| 'Il 11 P1، IIIJIII(؛ Il I؛.Jإاا٠

lUjJ١٦l֊l(lllllJl١U|ip^p؛٩lll،٦l١p٠,١J

յ٠؛՜111111.!^եւս٦1،յ١11111յ|111٦^

 ü իայն .ււի٦ւ٠ (٠„լ,լււ٠լ!ւ1յ„ււ ال٠ال٠.ا٠ل օյաւլՊհ՜սււս1յան (٧ ւ)٠^ւււյ։،؛,ւ٦ւ ثىع٠٢احةا١.

Օդւււււու։٢,֊ اآلل ٠٠էջ، էյի'٤,٠Է|11٠١Է٦1 ան ւ٠ 1(ւււյւ։՝է Սե٦ւ ة١اةاأ ة١د لئأل١ 

٠լւ։յ٩։։։ւ٦ւՔ Թե ،،1,1 IJ- օրէր լաւն ١Լ 1յլ ւ„Ւյւլ،٠յ_„ւաւււլճիււէ 1 -յ٠ն այւււաآ()ا ؟> ٥ 
յի Հայ ،ր յլ ո١։։ւիայէլ ո* II սիլի؛IIIIIIIIJI |յը ւյսնա֊էյւ Պա[սւ1լաւաւա٦ւ؛,)[ 

կը զյւաւլէլր. Ահա كلم)Raphael Ruply) անւււնուլ, ււլւ ա1լյււտԼաճււււււււ[(ՒՒրւտՐ 

են 11111 أا،،،ل-لال،،اأأا/،،ا٢ ،է، ،ք،յ،،،ւ٦ ււե٠ւ،ւԹուղԹԸ١،լا ،٠_։اկլլ սլաամ١է III١ Թէ !ւն٤ 
լււյէււ-.أيرا եւ .٢|/٠յ լ٠ւ՜։ւդ-1ւվ_ի1լա

ալդ؛Պալակաւսաւնէն Մւււլաիլէւա ^^յ.աւ^ էլ։ ։ „٠ ال٠اإطاإاأէլ,٠٠ւ>؛١)(‘ա 
-١/٥// մ'ը ապլւանքն/ր/1, թանկսգին քարքրլւ, Ւրլւէրսուն կապI սգաւՐանդ. էրւ 

մ'է շ اأ١أ٠اأ^.٠أااأا٦ل ՜Յուլիւ ին Ս ալաիյիււյ ifoui Փէնի ؛ 167 ةտանիներ 

Ս ։սր- ا٦ا։ال، լւ։լւ،յ،լ «յլ դյ،աււ،ւին հզւհ՚Ք. ^այ֊իի 1յւ،լ է. ،սսոնՔ են اااااأ 
-٠Ք-ի եւ Փյւօկանււի նաՀանգնելան գլիւաւււլ։ Հալ،լաՀս)թի'ս٠յ*ն ^Լանկա
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ւայճըՆ Պրիւկիէ (ի էն b /۶٠///٠,////د//اا//يաչաօնհայ հլ Շսսիիւի ՛լէա/11 /7 , ه

7/Հ> այ //- ւլրաւսււՐը կաաարած հն յանուն եիյճօլա Ս օն ի է ի, "U//,///

էհրանոայի [LU լոր նահանդ-նհրու աուրքհ՜րու կապալաււուն է/1’. Մհ՜ր 

٤7/,■հայրհնակի!1/1 կը քւուլոքէ այո //۶٢///٠,կա/գին կը //,/ /,7 ٦٠/////,۶٠///٠, -غ

 ال ال اااالاااالااااااااا ւ։|ււ։շ_ւա٠٠1ւեւււ٠1ւե|ււււ٠հ اأااأاااااإلا։أا١- ائا^ااا، ւլե|ւււււ|յււ|ւձ٢1٠ել -اااال
//,//- Ս արւլիկը կ Ւրրհւի չէին յուսար //,/ օաարականի ւք'ը չա֊հհրը :٤,/// 

ձե٠ւ4٠է Է٦٠_1٠٤،կւււլւ1١է, .،»niJiJj II|I ,1٠| ا)ااااطاااح^'اا٦ا ٠ե،1ււ|ւ| ا٦اابطااا٦ا։ااا ٠اااااااحااااا։ا 
,////-’١ ///.,// .7////ծ. է //7/ իրհնր գ՜րաւած- աւլսս1'անւլնհ՜րը’. Ս ։սկայն հրր///١٠ 

_٠1١Է9 ւ|١|Jîjiljm IJ ւա ււ։،1ւձ٦ւել١|٠ Ռւ։ւփլ|ւ|ւ٦ւ ا٦ا։ا«،!أاااإا լ،اااا٦اااا٦ا١ ٠։ااا լ 1٠լ ا։ال١ا 
1'،լ 1١լ ا اال الكال ااطاا_اأ١االال։٠1١ اااا؛,ا،ا٢٠ا٠٦,اا^،^اا اااالا٦ا4ا ا،ااحեէ 24 ւ،ւււ.յյւ tïL 7 

 ե ،1 اا 1االا ا ا،ا ل؛٦ا է ا؛ ا ٠٠ 1االاألطاا*ا ٦ااااااا IJ III االاإاااااا٠ا |կըլ 1١Է٤ ح'،ااا^ا ا،اإاا)اا«,)٦االاا
հ՜լ է արւլիւնյ* ձ հ՜ււյւ // 7,//// ا,/ սա կայ7/ չկ ١ քք՚ույյէի ///7////Հ///7///_/////,۶٢ 

 U ելւ ۶،։յըե٦ււ։٠կիյյ .ը_ե|ւել٠|1 ل։_االاا،اااباالال_أا ا։١.ااا،اال _؛Խ٢հւ|_|ւ(ւըլ կյլ .է٠ ائ^։-اااا

 ււքւ։ւ|_է շւր,։ւեւ،,կ١ ال ا,ااعاالرأا ٠ا։)اااا)ا ،ا_ا/։ااإ։إ 1أ.اا,ل٠االااااا,اا_٦ا ا،لخاالطا,^اااا,ا،١ا
քւուլոքհլուլ //,/ ւլհրաւլարձուած ,,٠////Conseil Royal) ա/ւչհւ ffjuui կը ^///7(

•.£7/ դ՜րաւուածնհ՜րը չէին: Գործ՜ը [լաւական // Ւր/ւկարի,////(,٤/ քարե՜րը իր 

7/ Խորհուրււը 16)78 Յուլիս 15 ին ււսւաա/էճիււ կ արձակէ,///,,///٠///^٠«,/

١3ւււլ|ւււ ٦7 5) է ււււլււ٠ւ„ել 1 լ„ լ٠֊ ال ااا ١լ " ։٠ ւ։ւ ,1 ե յ_,ւ '։،I ։ا؛ ٠ J٠١،|I1؛,٤^IIL اااااااااااا։ا٦
/-7///٤۶ ٤// /7///,/7//,7///۶٠////,//// ,23 //7/ գցսսւուած- /////,,/անքնէրը, ւՐաաանինհ՜րը 

٠յ։ եըաշ_-، ւլեսւլ Սօ،ս|ւէ٦։ եւ||٠ IIIէ(1ااււ٠։ու٠։պա|_٠ Ււ կլլ ٠?١ը|٠հ՜|٠،|Ք اا_ا٠ال։اااال 
 ւ٠ւ։٠ււ։ը٦։եըլ١| اإ٦ا٤ااخا/ا ٦٠։٠յ^ւ Ս ւ„րթ-ի٠ե։<٦٠ը١ Պը،։լկյ٠է*ե եւ ااطاااإااااح٩ا -ااااااإ'ال

١٠ձ٦٠ւ։,,։(է٠٠١،٠։ ا،طا،اإااأح’اا ։ւ1յ1٠է٦։ եւ,،٠،٠1 ٠ւ٠ըթ֊1ւ٠ե١٠լ١ 11 ٠ ٦ااااا٦ا٤اااا։٠p٦֊١։iip
7/ալ երեսուն աւլաւրանւլները,/////,//////7،//,?,/ ///7/,/// ,ا Î‘////,///,//֊,//رك٠غ///ء//////7/ را 

111)1٠ՒԷՔլا٦ا ٦։ااا٦ااا٦ا؛ا اا؛٠اااااااا ւն||Հակաււսւկ 11(111 ըււ٠1|_ւււ٠ եթէ 111٦11٠٦٠Ք կսւ٦ւ١ 
 Այ٠_| ւ<եէՔւլ|ւ։٠ اال ؛1111!؛ ٦։շււ։٢1։ւ»կէ Ուււկլւ Ո|ւււշտ<>*հւււկւււ٩ւ եը,յ_ւււ։1ւ٠լ, افااا،اا

50,000 //,/ ٤////7///٠//,///.,/, ,/„,7/۶٤ ,//,//,۶///٤,////۶/// ۶٢7/ հաւաաալ //,///,///////،//,/

٦։ււ٠եւ Ա٠յւ|_ ւ1١ւււըւ|_|ւկ[լ կը ւյւ։ւտււ։٠։،ււ٠յ։ւււ٠٠ւ!ւ٠. ٦٠|ըլլւււ؛٠_ է٦։ IIIլելի ١١)լի٠11 

վճարելու Ռուփ լի ի. ا,/ء//,/.ء////////ا‘ ււասուց![ ,/7 10,000 ///,ا)٤(ا//// ր֊ար/////// /۶٠ 

ւլ،ււ٠٠յկէ ւլւաււ ւ„ս٠ ألاالأاااب »اااااا-ا١١ IIIլ ا،ا!1111 اا ւ1_ճւ։٠լ։ե٦։ հ(Լ|ւեւ اا،ا_ال։اااأااااا٠ال
.III!II٠P٠֊7١

 11٠٠ زغا١|ւււլլ 11 *եկէի եւ اااا եا) 111 االااطاااااالե ال Î ւ*ե կը ااأااةاااااطاااا^ 2
 0اااااالاااا_اا٤ا٦ا٠. ււ„11٠؛ւլ؛ւ թւււ։^ւ،٠ւ٠٠؛٠٤ւ յււււը֊^ը؛,ըւււյււկււ։*ե ւււկւււ1ւ եւ Աը٠ 11,-اااا

-եը,յ_«ե։։٠٦٠، ٠ււ٠կււ։٩<սا ٠։٠ ااااւո_ջ_եւ կըւաաը٠։։։յ_ըէ Փլա٠٠։ւ٠։_ի االاااطاب اا٠٦ااااا_اا،١ 
7/ հւրսպա7 ///*,////لم////7لم//7/۶ح/,آ ^///////////,////,///7/لج,/ այ՛լ,٤7/ ٦٠////۶٠///٤///؛٠//,/// ,դ֊իրը 

լւ٠ւե٦յ ըեյււււելէ 1111Լ11٠٤ ا։هااا^اال ե٦յ 2,()7ة0 .-ا'،اافهح'ا ااتاIJ-ÎIÎIIIIاال!،լ 1 ٦اIIاا٦ا ,ب
/:7// 1678 օրը 3 Օէլոսաոս //,//^٠///,7/٤؛7//ء/// ٠///,٤ կը //۶٠,///,///ج/

٠յ_յ,։٠١ելւււլ կը |1٠11,٤،٠؛ը٠եերըւ٩ե։ո,։։կ։։٠١։ Il, 11|1^1٠Լ,ւ»1 է եւ հ՜ր٠،٠շ1։։ذ>ال7ا؛٠ 
իրենց սասրսգաո ,٤////٠7////,/////„//7/// /٤٤۶ء//7ح՜/,_///////////,///,////// ,//٠/// //,/ խնւլրհն 

(*) .اا٠ااا ա.٠'է 1، 0٠٠١٠٠ւէ'1٠ ا،اا ւ٦ւ| 1080 اااا|ا1ا1٠إ اااا١ةاأا.ا է|"١ اأاا'ااااااا,اا

ا٠1اا.ا،٦ا1اأا١ا!ا ا.ااا!اا|ااا،اأأ'اا ااااااااااأااا٩:حا
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֊֊ 9ا: --

 Iijii2_i٠٠٦ifïiii٠։ifîjiin٦i ال ււզւ|ժ՜؛ւ٦ւօ*հ|ւ, ا0اا؛اا1ل|ب؛ا քրւ_ 1/11II؛I؛II؛_I؛I اااا|اا٠|١ ٠Ա-1ււ،էւ؛ւ II ا؛

jJ,i 1յլ؛Ji(i։mi،i ،حةااإأ„^اااا,ا հ՝. Պքւաակա٦٠،ւււ١ւււ٩ւ.բ. 1االأاالا؛اا*االاا٦الالااأ ٢ է1٦ւ( 
քյը ւյ֊աաաււյւյաւէ՜ ،է.ճ։սլ٠հ՜լւ االالا ا)عاالاإأ٠اا*ال1يأاال fil ا٦حعا։։ا^։،ا)ا րյյո*հէ IIIJII 

_-2»հ|ւէ III fïjn،ւ Ւրւ_ Ս٠٠،٠հ٤|٠ւլ_ճւ٠ւ ل؛ااااااااا*للالل,ا٦ل .الالالألاأااال_لل ااا٠اا حا)اذا։ب !if'fïj 

٠՜٠؛Ւ11 |1؛، Iiiu։tï١i U ١اا*ا III ؛,լճայաււ،' Jiiifi، ا؛الال؛أأاااال٦ا ւ*1ւ؛ւււլւււ؛ււա الااأالاأأا٦الالالا 
 ٠1٠،>ն, Պււ؛ււք؛،ւէ fiL اا֊أاااالاااح ائ؛اا٦ا؛ل ٠ւքւյււււ*ւք'էւ^աւ_ււյւ-٦ւ ււլ؛ւա؛ւ ب։آلاللالأأااالا1آ١ل

 n٤if؛'iïi٠j*it օ*ւլւ؛ւլ؛ւ،؛تم؛ جالالااالألل ւյ_ւււ_ւ1'ա ,الال III٠اլ հ՜ւ ա٦այւ ւաւ٠լււււլ٠. Ա١|11 1؛Ճ-ا،

ււը Գ աւււապաււաՒրա լն!ր[աւն հարլււքգ/րլ կարե-լի - ււ[1էււլհքրւոհւ 
 ۶ււք(ա։ւ_ա1յ ()ւյ_ւաաււււ!ւ ٠٦ !٠٦٠, (') اإ٦ا, 7 اا٦٠ fil هج اا*ا؛ 1յաաայաւ_ա٥ اأأ،ا2،ا_٠ال٦-اااا

 أالاا٦ا i؛٠imiimîLî*i-٦ifï|iiii*ii, ا؛أاااااااااا_أللل*اا ٠յլւ IJ-IIL٦،٠||٠٠٦٠ fïi_ ال٠اأا٦ا Ս الالل թ؛ւ٦ւօ٦ւ ا؛
ւ յա,յա٦ւէ-|1؛ ւ*1ւ٦؛ւ։ււ،ւյււււքյ ا|اأالالاااالألا։[ا-ا ։i*،i*li؛٠ff؛Iiiji ال Ս իլէ լ الالل,հ֊էլյւււ 

٩ււււ1١այւ ւքւլւււ؛քււ ^fïiiiiiijiiifT fî٦i, յւււււււււ ٦ււ1؛٠,٥ ւլէ*Խ ւք١հ՜ք؛ I( اال ք؛.٠ >٠յ٠քէ՜ ա٠٠ւււ*1ւ

١' .fil՜الfï 111 ا)|_Ւ||L،n٠ïifr|1 Է٢11 fil Il IIJ III11*11111լ!ւ.ք1 الاللمإ ւ_փլ|ւի!ք1الال-لكل؛ال ٠ 

 ال٠الا؛_ال؛أ_أاا ^111؛ ٠P-I11*I ,լ լէ ւաւ1յւ„,)*1ւ؛|։1*I IIJI Ս٠٠؛ւէ fïl fï յ1111 JllIIIIII الfï ٦1 ال ال
ւ٦ւա٠յա٦ւ؛յւ() .٠٠յւաււյւ է٠_111*11 III|_ լաIII ւյ؛ ճ؛ւյ_ււււա„ւ ااال ւ1'է٤ւ։ւհւլ1ւ fî٠li fïl ձհ֊ււ 

յ٦ւէ ւլււ٦ււ٦ւ٠ք. fïl؛ձււ٦ւձյււ 1الا լայւււ٦ւա1յ ؛i٤inj*iifîji„i'؛il االلالباا*الأ„1اأ*ااال -fît

յյքւԼ االاالالب ٩األاال١١١ ؛1 لمل ք-ւււ٦ւաււ„ւ*1ւ>؛(ւ ւյ_ա٦ւձհ-լ քւ؛٠յա٤ււլ ،الل fïji٤ij؛I ؛،

ւլ؛Փայւ ااا؛ յւէւ îjliiiiiiij ۶iimiiijiiiir الا؛ ւայւժէ-Ք աւ،-„ււք'ւււ*ւււյ_ւքւյււււ*։ւ, fîL؛ւււ؛ւ 
11II 1 I II լք fïl 11*11 fïl*1{ ايا ل ل ٥lll؛l.p.fïjllll3l. lllllljt IJIIIIJ 120 " լ؛IIII 1|Աւ١١ الأا

 ا،أاللالاة؛ا ،Ijifiii ؛ijiji miifjiiii ،1՜ I ւ؛աաաւ^؛ււ!ւ ؛!Il االحال ւյ_յւ„ւ،؛ք՜ fl ա٦ւ ՛ծ֊ III ؛111 ٠٠
1յ ււյալէ՜ 11111؛ ճ؛_ւյ_ւււււաւ 1078ا؛ Պէւււււււ1յ„ւ*1ւ Խււյւ۶ււյււյլ 10 Օգաւաաւ 

b չէր ալ ՒրլւՒրվւ անձ Ւրրլւ Ս օն ի է ի Ւրւ քրրաչխաևորնքր/աւն ւբարձնէր ն ل Hfi

ւա-'؛ւք ؛j Iiiiljiiiiiii؛ւ1յ*1ւււքյ ւյ_ււ_1 Iiijftifïjiji ،I(ifï٦i؛ա,|ււ քյ حا։اأاااالالىا ւ!ւ؛ւյ٠؛ւււ؛ք

.ւ٦ւ؛٠ւ ۴ււ٦ւաււյւքյււ؛ւա،؛ւ١ւ, ֊^iifjiiiiLiiilj ււյայաէյ_այի٦ւ ււ؛ւ
١՜ դ.սւաւ։ւ٠յ_ար«ւ-(٠ւ،ւլւ،ւք։֊աա٠Իյւ٠Իք^^ الااا،ا fïji٤iii*iïij؛I ٠الإ Այւալէււ

ւյւա٦ւա,յ؛ա ،الل ւււՍաււլ٠؛։ւաւ،IIJI fïjifr.p. աայւ،ւ tnfïLiiifr էյ, քւԼ ֊^այ ա1 ٠լ١*ււ؛լ<ք
.٠!i*i؛i،iniLi!i*ii.Ji؛ IJI IIIJIIJIIJI؛

Տ-ՍԱ1րՈհէԼ,ՀՐԱ٦
֊—عجهه—

ՃԱՅՈՒ ՄԸ ԱՐՋԱՆԸ ՖՐԱՆ^ԱՅՒ ՄԷՋ
 ا!اأ,اا1ااال ١ււ'1ւյւ،ւււյւ ٠٠է քյ|ւ؛]ւ1յ|ււ,،٠ ւ[1٩ւջի،քւ ؛)!ւււ^,ւււ.ււ؛ւ!։،ւ, ււ؛٠ւււ٠٦ւ |ا|ر١ااإ1اا

 ا؛،ا գւ։ւ٦ււ։ւ.،ւ اք էքIևՏ11٦111 اأ 1ւ؛٤1յ!ւ!ւ٠1ւ:յ1ւ ٠،'٩i‘է".ջևւ. IIJI i։t'lï١nii اااه٦(ا!(اا է՜: Ս إاااااأ
 ا؛ااأال، اااا ااا! اااةااااأ٦ااا ٠.اا٦ااا ل،أاااا؛7ااااااااا ւ،،է؟٦ւեւս٩ւ<յ Ալք(էւ١։ ااا٦ااا։.7ا اأ ااا٠ اأا٠ا1ا

Garance(( ا٠ اااا١ااااا:ا؛։ا(ا!؟اااطاااا٦ا ااا٦اأأ-ا յ.؛յւ١ւ؛Îiiilim ւ،'ււا ؛ է որ اا1ا'1ا؛ا!ااااال'1ا ք)ււ 
ս٠١ااا1أاا؛٠.اا|"{ا٦,ا]ا 1յւ٠ւ؛٠ա،ււ،'،ւ٠ւ զյւքւփ ،)ւււ։؛ւ: ااو.اأ ااا^اأ1ا!اا٠ا٠1ا؛ادااإ ااأ٠ا٦اإ،.ا ا٠ اا،ا٠١

 (اااااا)أاا اا'اأ 1٠։լաւ٠, ا٠اا 1ااا։اااح؛)اااالأااااا ٠jiiii7i،Î؛ii։ij!؛ili!i؛٠f'։uf i(٠١ip٦٠t٩٠ اإ٠ا.اااال

،ا1٩111اا 1ا1)||١اااا7ااا ք|<յ_'ք'1،111؛|ւ؛յ!1|!' ا|ا.ال1اا٠ا|لله III.JI հր ւ٢1ււս٠ւ ,(ւքէ٩ باا،،]مأ1٠.ل ادا٠ااؤءا ٠

Ս,լ،յ-ւււ.'1ւ1ււււ٦ւ٠١ ا اإاأاا١ا ،ا]1>ااااااغاأاااخ!ا٠ال،با 1ا؛ا ؛1 اإاا<٦؛.ا٠ -ااا؛اا؟اااو -ا؛الاااا

أاا٠أ։։٦ا اااااا،ا1ال؛ل١اإإ،و٦ا '،اէ:؟
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1ԼՍ!1ՐէՆ1ձՐ
Աւրոսլասի հայնրէնսգէանւրրււլ չ/վանր կր սկսի /ՐՒրր Կիլիկհրան 

٠٠٠1ւ٠٠էւյ Ֆ|ւա٩ւււաւ)|ւ ֊Հ։։ւյէյ՜،l ւէ١աւ։٦։աւ_ւ։،،b٠ .|լւԷ٠٠٠آج٩I٠٦։ 1ا١٠٠٠٩٠յ٦յ (ՒIII آ،-ل٠։٠ألا յաս։ ا،ب
րէրնաւլէանհ՜ րււլ շրջունին ֊հիւՐր ւլրած՜ է Լակրալ, (1‘է.րւլ. էրա րոմս՝.

.٠٠٠լ٠ բ-|ւլււ،ւ٦։ |٠٠٠٠ |ال)_ااا]لالاا الكوتا|اا٠لؤէ1٠،٠٠)٠،٠٦٠յ՝٠٠٠٦٠٠٠٠1٠٠։٠գ«Ժ

MATHURIN VEYSSIERE de la CROZE ծնած է ին —ا.
h ١ل٠ا،٩أاالا

Ւրւ٠կաւվւ- طااا։ااإ١الاا։الا լէրւլւււնւէրլաւ էրւ Հէր։ւյւ٦ււ٠ւ1լ ااا_اا٦اւ،ւ٠ւ٩ււ٠ւ 11_1٠٠|Հ|1١ 
/«-’٦ րուիՒՒոսնւյ, Լ՚սկր՚ոլ ե՜քլած- է սւրւլիւնասւր ՀհայէրլւհրՂւաւլէա ւ/'չլ■. Իր

٦1 tïյյ٩ւ էր٦ւ|Il 1،،1 [1IIլ{(} !1 Լ٦ ٦ւշյյւ٦։աւ_ււ|ւ է (11ا ٠։ا1'ا،اا։اا։ا٠_ا٤اا։ال 

٦ւ 'քկւ|ււււււո*1ւէու.|}ևսւ<1ւ،Ա,.— ՊւսւոԱ،ու،1(Նխ آو;1ااأا]ااائاار) ևւ. ا، .اااااا£
անտիպ. .٠.|լև<լأثم اأااااااااأاااا؛، ا.ااال، ٠،٠. 

۶ լի .հայսգիտական ահ՜քլհ՜կսւ-1(إااااأاأا،ااااا լևւս٩٠;٩٠ւււ،ն'ձ 1٠1٠٠1յ٠١ւ١ —.Գ
ւհ|լււււլ٦!|ժ՜իև٦ւ٢

2_. GUILLAUME de VILLEFROY ծ-7/ած֊ է- !(')(.)Օին ի Պարիս. 
ե՜լ i/'frրւած է '17 7 ՜է ին՝. 171(7 ին ձՒրււնսգրուած՜ է քա-հանայ, Ւրւ ինվճ- 

֊٦ւաէրւ Հա կա٠ււյ֊!ւ٦ւ ٦ ٠؛,٠٠٠٦٠,؛ւ1ր|ւ٠ւԼւ.է ա٠٠Ւր։_ՒրլՒրա٦ւ լէրւլսւ ًا،٢։։٦ااااطااا ւլ|ւ٦ւՔլ٠
ււււ٠۴ է|٠1٠ .11Լ11|1١111٦1٠ |||էր||Էل ٦

 Ար ااال؛..،اااإ1ا 1ا.ااا( ٩إاال٠ااااأ_ا)ااأ٠ا ٦վւ.!1٦վ١٠լ)ււ اأ٠ااااا։ا٠٦٠ااااااااااااا٦اإا٠اا٠

).ւլփւււոյլւււ.1ժփւ.،Խ٠1 ا.اااااإا յակ|ւ،1ւ؛յւււتثم— ؤا،داا٠اآ >٠.
 Գ.~ Շսւյ١،١կ،ւ،ս1٠։٠ւ٦։٦ ٠،٠է'٠٠٠1٠؛յ 1اج)اااأاو1٠،ااا1اا!ل.1ااا-ر).٠1.ااا

անտիպ քյրրականուիՒիևն ֊հս/յհ-րէնի•. ,1٠և)էاااع٠ااباااأأ ٠١٠٠ —.Գ

,3.— SIMEON - PIERRE LOURDET, աչակե՜րա լԼիլ!իրուայի 
٠քՀա֊Հա٦ւայ ձէր٠լ٦ւա- .179(.' ا٠٦ا٠ էրւ ւՐհ՜ււան՜ է ,է 1729 ե،1յ ի էհج٦٠ا٠٠ج ٢٠٦٠ 

Հայէր(ւէ٦ւլ էյա-֊ ٦ا)ا .Ւր|։է٠٦ւ|ւ٠|էր،ւ|ւ٠ււ٠٠ ٠t٠i٠jb٠٠_٤i ււււ_աՆ՜ է|٠٠٦ւււ٠ £_||լււււէրլէ էր٠٠٠٠

 ։٠٠٠٠i|ilr|_n٠i؛j٠|է՜ ifriu٦٢ ؛Լէր٦ւէրւ٠ւ|ւ1|ի Ս اااا،اا)]الااإ٠ال٦ا,ل .կ„յ٠, 17 8ة |٠٦٠٠.
٦٠،٠٠،٠٠էյ1٠٠٠٦٠ւ٠լ{<,է٠։-լ1ր٠լւււ|ւ٦ւ էրւ ،(է ؛٠ 1ز٠ااا٠ال٠األ٠االتاالج٦االէր'؛Է ։٠_؛|_||Լ٠٠

.٠٠ւծ է II. '|փ|ւ,|1|ւ،٠ք'ւ٠٠1({_٠٠ւյ٠٠֊٠1և،ւէ١٠ի 1٠1]է-*(ւ լւ٠|٠٠է،|փ (Աււււ٠٠|٠ւ٠և(հիանալաէ 1
-٠٠٠،٠٠։ր٦٠ւ٠ւ'Ս ؛٠ւ 1Լ|ւ.յ٠ւււ٦։،ւտէ٠։٠!Ü 1٠ւ٠ ٦٠-،Հ٠٠Լ֊٠։٠،،٠ լ|؛է ւ٠٠٠٦„٠٠٠،٠ւ »٠٠٠١٠،٠٠P ւէ'،ւ٦٠٤էււ ֊Հ 

:٠ձ՜لم/٠ررا//ررا7ر//7ر //٤

ճ٠/٠// 1ւ'1|ւււ٠٠٠)٠ւ|| |>ււււ٠٠'>٠٠ւ(1،Է'{| |،1ւ||է |1։11،1!|1|1٠،էււ1յ٠է؟٦ Գրած՜ էր 7////^է
.٠،«٠։٠٦٠ս٦٠٠ ٠،٠։լէ٠յ,|٦٠٠٠

 ٦ւշյ٠ւ٦٠աւււ|ւ ֊Հ٠٠٠յէր Այ էր|ւհ՜Ք؛٠է٦٠ա։յ_է։٠٠٦٠էւ؛٠է էրս٠Ք ٠է'էւ٠ւ լհ؛،֊ւ٠ւ٦٠ ا؛اا։։-ح

-٩١ըյզ յ؛յ١էր٠լ٠ււ٠٦٠،٦ ٠٠٠ւււ٠ւ٠٠٠٠Հա٠٠،٠٠٠٠٠ա Ա٠٠էւէւլէւ _٠٠կւ٠٠٠٠ւ լ،ւլ!٠٠٠_٠ււ։։٦٠٠յ ٠٦٠ա٠٠٠է٠)٠٠յ٠
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 ا٠،اااا٩ا|ا؛،اااا، ԱՍ (ք ال)-ا)
٦,٠II.،II١II٠.I‘ I٠1I ؛اÎ٠I٠٠I

— ".ا؛٠ —
 /?/ار///// //٠ձ~٤, غ//////7/ /?//£///_///// -_///

رب//// /?إرا Ւոլաւ 11ա1րւ]1 ة///١'ارا 7/

Ջրպհ՜տհ-ան ( - 1835 , ՒրրլՒր- 
 տայի ///ւլւլայ ինլլ, 1 ;دبردو //7:/

Ււււականէն ււ1րւՒոււլ[( ///دع٠ 

քւււլււ/1 ■հայէր/ւէնա- !،///////?///////ار/ 

գէսւ٦էհ-յւ٦ւ IIJII I 1-11، [111 ւյէ،ո ل٦آلاألالا١

1|յ1|է٦1؛||

4-. յ. SAINT-MARTIN, 
Հ■///7/7/////؛٨٦ ///٤/////٨՜///// ة///١'///7/
-ի Պա 1 b1(؟؟٦٠ է ج٦جاالل ,Ջ|ո،լևւ։վւ

 ,////// د٢ع ւՐՒուաՒր է ل83 د //7:/

 الէ'11-Ս اااا،ا։حا١ا ح٢։ال։جا է اا،ااًا։ا٦-ا

 ل؛ا،،اا ١b،h b ؛٢ւ *iinp ^։٠։-ااااا'^اأائا
,ւ٦ւ»ււււ[ւլ»٦ւا،ا١^٦خا٦ا ٤։ا յէ،1ւ]է|_էսւ٩ւՒ٢

،،'،»b֊^ 1 اصج_|ււթ՜Ւ|1[լ il١b٩i ااااااا*1ا
-٤٨ ///////?٤7/ /լււքանցրււցած- քւրՒրնց

رم :///?ارا م ///٠/راح//////اب/////٢///7/ //١ -£٤

 ال_]أ٩ااااال_اجلالال ւ։ււլ։1١ւււլ[1 ال ا، اا-اااااأ_أ֊

է أ٦ا٦ل I[111 11 b [III ւ!(۶ b ا]ااا 1ا ال 
Ա.— Zاًاا ٠ا IHآ 11،ا Iاا،اأ ի إاااا}؛ا

 اااأااااااااا!1اأأا٦ا II. ا։،؛؛ااا؟ألاأا،اا^ا١-اأأ

1ااا]٦أ اااااااا|ا،اااااااارا|ر٦).ا٠و //////١-///'
.ծ"//, //////////. 1818- է•)՝//_//// /////// 

٦աւհ՜ւ -է ٩-اأاالأ]ل
Խ////ծ՜/// ///,/// //// , 11ا 1ا 11ا ا، 11 ٠ را 11ااا٠اا II ٠ااا ل ل ։ Iاا ، ‘اء( I ا ?ااأU. I ااااا٠.،։١٠֊ ااااأاااااااااة/

է bp ։J't أ٠ا٠شاا٠اا I„iu]٠b٦i»îp էրտ٠|ճ, 1850 ا|٦ا٦

؟٠֊.— ااا()؛!ااإ)٦ا l٠iii!(L١؛،(il|iiii!i ٩ ւ1ւ1ժ՜|ււ||)ււաււ؛1ւ ,ل֊إااا.اأاة ٠7ااااا/7///٨لج//-7///

.հ"Ա1.|ճأ1تاالا]أللبلأل'٦ا ٠ ււ ւյւհ՜ւււււծ- է|լււ1 ا؛ ٦ااا٠„حإاال?ا ١ ա٦ւ ,1 LUift-, Il[؛3֊ ،11 ا؛ ل

է غ جاالا|-]ا է اا* ا،١։إ .[!յադ ال Ւրւ_ Î’،r»lîi։i٦ilig ال٠للل]الالااال٦ا ااااااا_]أاالا]ال ——.Դ٠

I[-Iiiîi٧iifrpطاا ,٠<)٠٠։Ւ؛ III ։ا]أاااا]١ U[IIIU11J١II1I[I1I٦1 liL ւ٠١ււււււ1ւււււ،ււ٠٠ւււււ1[ււ1ւ
٦ւ٠،٠հ"Լ ւււլվւշ 1լայ։հ֊ւ_ււյւ է أاااأااا«،ل٢ Լ٦1IIII[֊է՜IIIբ٦ الآالابւշ_ւււ٦ւաւււ[ւ ا،اا.ال

աշխւ։٠|”Աւ1،Ւ 1։ւ،հ٦|հ٦|١ االأ٦ا٠حأ 11Լ_ 11*111/1 b(111|1 ا،، բ_]| 1|լլ յ،ւ،ւ٦٠ ֊3֊٠،٠ ا،اا«اال p٠٠٠ اا٠٠
1[II Jiii 1[հ֊ [Ilti [1 Լ٦1 Է تأ1ا ال ال]ا է՜7ւ - U'III յաւ ال 

Ս,!ւի1լա :٤//////////٤٨٢٠/////٤7-/5, //// ٠/٨/,/////- ااا^اااء.7اااا٠/ ن٨.— BELLAUD
է ٥!։յ_յւււ

է/'ը, م/// ٦ارا'٠/٨حاا-7///٠(/٨اااا/֊٨ااا7ااا٤م۶،م7ا////////////( լւ١ւ.[ւ؛լ1ւ 1ااأإ1اأال٦ا،)٠1٠ إاااււ،ւ۵

/:7 //// mnfiiLUifr ձ՜ 1812 ի

P. E. LE VAILLANT de FLORIVAL ._6, //./لم٨/٨/٨/?/// /٨////٤/////
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ւ/'էչ անւՐիջ_ական յսվււրւր1ւ էրրլալ Ջլւպհտի■, 1830 ին‘. Իր 7/د/*//رآلمرك/ك 

hr٦i الااال_اا٧ااا رجااااجا٢اا٦ل
ֆրանսերէն ا٠٠.اال٦؛اااا٠ا|ا| الاا.الأ£ ااااا'!.ااا'ا)ااااااا]ا'1ا։| ا։حا^ا։ا'اا .Ա 

-b٠٠٠٠l٠۶؛٠ս،ւււսւմ'ւսկւււ٦ւ IL Ii 11٠ ٠٢اԴ4|||։Լ ۶֊٦٠ افتاւյհ-(ւէ 11 «,الافأال Լ لال٦اijtP(؛ اا٠ا،» 
-էրրական ԽււնօիՒւււՒՒիւննևրւււԼ•. Աաւնւյ կը յաչորդ-հն Հայաստանի ،«շ 

٦٠ահ՜ւ ւ٦ւլւզէււ| ١։ւ։ւգ_|ււււ(ժ-1ու٠٦ւ١-ÏIII٦I, ււ،ւււււս1'ւււ((Ւհրւ։ւ٠1ւ II ւ1١։،ւտհ، ՚؛٠ւււ،ւյւ^ււււյ|ււււ؛

.լա ւյ-լւււ|ււ،1ւՒլւأ٢ اال ٠։ااا؛،١اط٠ ւ٦٠|Ւ|ւէ٦ւււււ|_էւււ١ւհ՜|ււււ_ ւ1١ւա٠|հււ,ւււ،ւււ;յհ Հւււ١ 
7էրանս/րրէն իՒարւր-< ح|1ا-االاا٢اا٠ اااأاااأ٦«ل؛ااحاا، ՛< 1|٠1| ا|ا|أ؛ااااااا،ااا،;լ1ւ أثم.֊֊

iP ا։ا٦ا أ լ «ال ال افأ آال

٦(،', lt٠b،l٠«h L iP»ïii٦i»ï،t٦٠ ٠ال.ال أااال.ال։آاا ա٦٠ آل٠ا٠اإا؛اااال٦ا ٠٢է٤ -ااب

յՒրրէնի սւսսււյիչ // راك// ج؛ رك ع راج درا ع
EDOUARD DULAURIER, ենէրալ ի 1807, Տսւլսւյլի ւ/'էչ. իսկ

:է/նսսծ՜ է /88] ին

արտէն էն ال - էն ال ւաւէ١(ք٠٢ا ٦ ի Լ լոր ի է ٩٠ է١»յ٠0_ إ^,اال ٠ էա٠1» Ւ٠٦1٠1٠ 
էկը. اال٠ا٠ل؛ا ٠ا ال ٠ا١ ,կհւالاااااللالأالالااا,الب٦ا اا^حااااالا الال-ااااالالالااا٠ح ^٦٠ «>؛ էւ٠ւ»րլ،ւ 

,։»tïi։٠؛٠٦٠P։։ii٠i^ اللالأل1ا_اااالاا1الل٦اال հւ ااااااأ ալաւէ٦ւ٠ւ ال - է Ս է՛ն حاااااا։ااااااط^։։٠ 
الب1ااألا֊أالاا) ւււ,|ււ ،լկյւاال٠ا٠ا٠٠٠ ٦ւ،ււււււ،٠١ւււ։1'ր. .ع ٩٠٠ււ٠յաււ Վ٠. أ’٦،،ا^^اا^ا٦إلا 1-ااال

տարած անյաջյւրլ .ըննսււրասւսւիՍան՝. /‘իւլորիէ գյրած- է 
Ա.— 1|٠|ւ1'էկ րՐասին،ււ٠ւ٠ւ.،<1՜)ւ.|)ւււ٠٠էլ ||.ււււ|ւ|ւ|ւ ւ1٠٠ւ٠،٠ւ٠ւնւ٠ւ٠յւ٠٠ ٠٠٠٠1 ٠۶مر'7-/

II հ֊ ال կ٠٠| ؛٠« ٠P֊III ،1 IJ ٠٠٠٦٠ ٠٠ I«)، ،1 افأ .ال
էիրանսեըէն ااااا؛)ااااا٠ااااا^!٦ا։11 أا.ا|!1ا|اااأ٠ا|ا|اإ ااأمااااا>٦ااا'ււււււ1(1՜է-|1է1أثم

ի» III اا ٠؛ա٦ւ II է '٠1 ؛٠« ի ւ٦٠ .ال

 ֊֊֊..ال - Zا ٠ااا Uا ، دا ٠ ’اا 'ا •، اازال ا.اا، ٠ ا.ااا(،1اااا1ا،اا٦ا )lu،الأما٦ا،اا 1ااا٠٤اا-ل ٠٠ ()ا.،ւսն 1٠ وااااا!ا٠
-֊-..ال 2ا.ااا.اااأ٠اأ،؛.ااا؛ 1٠’٠٠٠؛٠٠٠ւ،٠٠٠٠٠ւ؛յ :إا|'ااااااأاااأ٦ا1٠ااااإ‘, — ٤اأ٠ا. -الأالطااااإا

٩փاا٠ا«1.ااا
li.iiiii.tli٠i٠٠i(|i|i٠ii.l(l —.ձ٠|٠i٠‘li,٠( 1ا|و٦ا ااااااا.اااة٠اااا١اأا اا ւ٠ւն)ս։ււ٠،٠ւ٠٠1 1٠ا،ا،_1اااا،.٠

.1٠ւ٠ւ؛٠ւ։٠٦։٦٠1-!٠ււ٦٠,٠ւ١։.1٥.٠ււ։ սն 1ماااااابااا1ا ,և։

.ة— ٩ 11؛،1 تاع؛٠٠٠٠!ااا٠٦ا ««)؛٠i٠L)ïjiJ(۶h ٠٠١էջ_ ٠tJ٠٠٠٠٠٠٠fr الل,٠«îPէ٦ւIIIգ-bտաالا٠٠٦ل
؛111111 ال'اا ٦ւ^ւյ_ււււ։ւ<յ٠ تا آال

8.— MARIE-FÉLICITÉ BROSSET էրնաե է 1802 ին ի Պարիս, 

 հւ_ ا^'اأ٤أأااا է 1880 اا٦..ا Րրւաէ' ٩٠|ււ«٠٠٠٠1٠է1٠ ٠٠٠٠1١٠٠٠٦٠ ٠٠٠٦٠b٠٠٠٦٠٤ ااالالالالاالالال٦

ا،١1لم ا٢جااا_اا է٠. أ١اا |^٠ււ٠٠٠ւ٠٠٠٠٠٠٠٠٠յ٠٠ւ1«>٠յ٠٠٠٦٠؟٠ l(»b٤L ااالال٠ااالآا է لب٠اأاإال٠٦٠اا ؛٠٠٠٠!
յւ٠٠٠،٠ւ٠٠٠٠٦٠հլ٠٠٠,ا*ا٠ ،٠ b ٠ الل، ٠ال٠ض٠ا١٠٠١։՝էշէااالاا٦ا؛ا ٦٠ ,Հսւշւււևլ 

Uh— 8أ٠با،٠1ااال٩(ا.ااا!- (،١>ااااااا٠ااااأااااأ٦ا ااأة٠ل٠،اا-اااااا(،ااااااااااا٠اااا!-الا١ا أ،ا٠ وااااا!ا۶

ل։ا!ااااااا!اال!ا٦الاااالااا
.։, աաիւաակնՒրրուլأثم— اا:1اااا٠ .اااا1٠اااااااااااااا. 

 .ال — ٤اا.أااا։ا؛،أ.اااإا. اإااااااة أ٠االا٠ااابي»أمأا٩ا1ااااا.٠.

ք|ւ.|ւաււււ_ .٠|٠ ،٠٠Ւ٠٠ւնձ1լ1.յյ ٠ااأاااا|1اااا٠ ).Ա|սւ٠ւ٠٠ք'1٠ւ ال .اااألااال اذ،٠ا.ا..

 նէ։ւ إاأل1,ااا؛،ااااا ٠اااااو/،7/اار٢حاك7ر //ب/اكررا/م٠رر/7امغ//ر7عا7.ر
٠٦٠kl٠٠٠l،b-lPlll!II»ï٦٠٠I٠Iال^طا٠11ال٠اأ٠ل٠اا اب٠|ا ٠ IIIL »Ï լ III، لبد 1اا lllllll!' b!!، ,ار| ^1!1ا
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- ի ،ألالط ا٠ا ا I, ٠ ,ا االձ„ւ1٠،،،յ1٠լ։ اا'اا٠اأاااا

լ///ծ՜//////راغ//// غم7/7//٢ا/, ١,//////////,,ا

 ւլտնւտլտն լժ/٢//٤/٠/٢,ط/// /،’:؛؛

9. VICTOR LANGLOIS 
?٢ ////?ծ՜ է 1 ٨خ١وعب /?// ا/ .///ج//■? //١/٢-

 اأا։أا٢ է ا8(آا) |٠٦ւ٠. أ٦اا ألالطااااطاا -ااا
ւլւււաւյ ٢|է ال،ا։ن٢ا ւ1րւև|է 0جالالا ٠

53 ի٦ւ-ل852؛ ւՐէշ, հլ ,آل٠ا٠ا،الااااإ٦ 
I|II1 ււաւիւ [ււււ|(Ւ հ՜ա١ւ ا٤ااأ٦ا،։ااااا«!إ٦اااا

,ւլ|ւ1|խււ| է Ն(1 حاااطااالااأ) ٦էւրլ٠ՐԷ 
//- ١/////٠<///// /7//٤/٠Խ_////,/////////7///ع////ط

,////-”18()1ին s ,7/ غ//_,//,/ر/7/٠عر,//// 
.٤/////////,,7/,٠///,٤/٢/// ծ՜ է///////ا,//////, 

իք Խ 1ااإ֊د!.ااا٦ا ٦.։.٠ااا։(ااا.اا .ՀՀ 
 ا!ا1اااا،ا ا։.، ا! ال٠ااا|٦ااا 8اا11ااا<١։ذا|ا

٦ւ։ւհ֊լ է ٩٠-ألااااا
֊֊֊֊.وثم ح)٦ااا-0،ا)ا1ا٠اا.اا _ااا'،ااأأاا-اا

)٦ւ.յ_|ւււււււ.1(Ւխ ااا,اااااااالة։ا!،أ .
؟٠. Միջին اأ.اااااااا-اا ح'،ا۶

 ֊ا٧ اااا. ։ Iا ،ا ։ا ،٦ااا اااا_اا Iا *،լ 1ا ااا اا ,اا .ااا֊ا>! اااد .

.*رك — أا։ا٦اأاااااأةا٦ا ااااًاا.اأأ()1ااأا٦ا

..։ اا ،ااا 11اااا ،ااااI լ ان، 11ابإاا

’.(إالؤاااةااااااا-اااا'ااا،اااا|!

////,//,֊٠ ٤ա.1ժ-ևւււ،1ւ ֆրտնոէրրէն|1սււհււ٦ւակսւԴ( ٩ أل٠ا|ا|اااااأաւ٠էլ|Զ 11٠

հ֊լ هلط ا| ط٦ل لما١ է،ւ٦ւ il 1ا١
-ւլւ։ւ7ււ،ււլ„ւ٦ւ IIL الااااااا1أاااطااأ٢։ا،։<ااا _JïjiiiL ւ1١էջ»٠،Պ,։։յ։^հյւ։ւ٠،٠ւււյւ I<J-hji

٠٠ ،٠ ألالأ ا،ا II ,ا ال ٠ا ج،إا اا أ1ا’؛،اا ا، ٠.
il'kriLiiik է /،-٤١ ء///-ՀՀ٠7 ,٠ 10.— EUGÈNE BORE ծ՜?////ծ է 180!)ին

.8٠ւ18؟٦،٠
Դ։ւլ|ւսԱ|ւ٠1ւ ،քէշ ا؛ا։اأااا։1٠أل լլ 188-،—35 Ա(ւ1րւհլ1٢ւ։ւ،1ւ اإاااا الى։ا„ հոյւէ

١7////,.//٤7,// /ر/ر/٠غم////7ع/ ج///غ////,ج/ է խխւտ غااغكااحمدرا/,٤مՒրտւ1'քԼ‘. /,'ثم /,////////الج,/
հ՜նւ أاالا_اا٢ز٢اا١ل

ՀՀ. Այ٠1՚ւ٠1՚ւ.յ( ا؛اااأ)։ااا إا.ااا1ا|اااا. ،ا٠ا، 1)1ااا،)باا1.اا|،)!.:اااًاا٦ا٠اا lïïi. اااااما!و“_ا
1.اا.أل'الااإا،أا

.اثم <ا، Iااا11اا>Iلج/ ։٠1<Խ 1111ااIاابم. 2اا)اااااااااااا1,ااا /,,//////,//٢,/////չالغ//,/// /,// //,٠//, ////٢-
■)().18 ժ'էչ ١’ا,اااااااا7/ا٢حا,7ا ا//٤اا,/٤7ا //Է Univers Pittoresque /////?>

Գ. ااحااإأاا'اا ااا ا، ل اال اا'ا Iا ։ 11 ։ ،اا ։ا . Iا ، ؛اااإا ՝լււէւ'1ւ!ւ:| է,0ااااااا ։,*،؛ا I ٠ ։الى ٠اا ا٦ I اااا,ا/'ا7-/

ււևյւէ٠٦ւ ااااا-ا»ل٤ا،اا|_ا٠طاالىلط|ا،ل٦اا،٠.
ا .ا— EVARISTE PRUD’HOMME// ع •ب 1870 ,,//ء//////,,/ ֊/,//,/

اا^ح’ال آج١ا
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Î)H
ujunnifni.!(Hnuli ֆրանսերէն ا|ا|ا؛اااا։اآىأا|اااا١ا։ا٠ااا Ար֊ Ա|վւսւրւսւկէս

)]ՒարէլւՐ անու[ժ՜իւնը, եւ
հան ֆրանսերէն թալդ-٠|١ 8ااااا0اأأال،٠ا اااااااااااااا٠ل>اլակ،| إ١Զհ٩ւո ثر.

٦ււււ_|ժ |ււ٠պլ٦،ւ1١։ւ
12.— յ. A. GATTEYRIAS քրնտէր է IՀհ՜, ին- >ո,„ տծ է 1883ին։ 

٠յ„١րաւ٠٠լ է „الو٠ج ս،բււց،ւն։"٦ ււ'հ Լէւլ „ւց١؛|է 1յ.|ւէ٠ւհլ *ااااأإآل1اااااال٠
էիոքր ր֊այր չտտ կարեւոր աչխատուիՒիւն ւՐը 

որ ւաՐւիաի սրսաւՐութիւնն է Հայոր աղյլին اااااااااااا.ااا^٦ا ا٠ا٠ ,زدداداق

է ^٠1٠٠٠١٠։։٠٠-٠։٠٦ահ٦٠է٦ւի 1<Ւ٠٠٠ւ٠։յ|Ֆ .١٦٠٠، 188*2 .٢ ٠٠٠٠٠٤ւււն١-|1(1 Դ_լւակւււնւււ_|ժ؛ յ٢ւ 
լոյս աեսաե է //اا٠,اإإلإ رك ւ٥,٠.գյ١ւ։ւ ااااا؛ واأأااإا։اا٠اأأ1ااا(٦ا ٩٠)ألالا1١ااا

ب Ա٠ւխւ٠1|٠ւ٠٦٠ 0ا]_اأاااا)ا|٦'ا١ ٧_؟տլ٠ է١ ااا^٠ هاؤ) ١٦
1892( քահանան եւլաե է հւՐուա 13 ) ب.— PAULIN MARTIN 

-٠-٠٠٠։٠٠։٠lï٦٠٠٠٠٠٤ 0 հ٦٠|Ա٠լդյ،ւ٠٠ ١ւ٠٦٠٠٠ւ٠٠կ٠ւ؟٠٦٠|»| է اال، |)ا٠٠اا٠جا ,և|ւէ٦ւ։։ււ|_է։ո լ|Հւււ١ 
ւ/'ը պատրաստել, որ շատ ընտիր ا ٠اااا ٠٠ ااأل؛.ااال؛1اւ٦։ (ام ،٠ا اااط ااع_ا և٦١է٦ւ|րանի Հւրւ٠

.٠٠٠յ٠ Hl اأااا يأاا։ال٠؛ال١ ا،ا٦،ا է٠اج٠جاا !ا١الى ١ հ֊ւ |լ1ււյ_ւււ(ւձւււկ 

14-. AUGUSTE CARRIÈRE Արեւելեան Լեղուար Գպրորին

٠իևլււ[ւհէխ.<، յ։٠Ւ է|٤ոլ٠٠|ս|٠ ١1١էշ
-Պէ٠ ا؛ !٠؛٠ الااااا«ا^ ٠٠٠٠٠ե٠ ،٦,٠٠٠։ ال, Ւրւլւււ\ է Ս ււ٠լ٠ւէاااا֊أا ٠٠։اااااا։٠ ^٤٤էք٠|ւ٦٠٠٠1٠ 

،-٠։٤٠٠٠٠֊ ٠ع٦٠٦٠ا٠٠٠-ا։ ة ٠٠٠٦٠٠٠٠։։اااا։։اااااا։ا,ااااألا )^١اااا ւ٠ււ٦٠|ւ1١լլ 1յէւااا ٠٠٠٢։։اابى٦ եا٠٠ء>اأ ٠٠٠٦٠'։ 
ՒՒ ։٢٤ ٠٠٠٦٠ ٢։}1ل ٤٠٠٠٦٠٦٠։؛)} اا اأ յՒք٠٠٠լի٦٠٦٠٠٠٠٠։٦٠٠٠٠կ؛ ٠٠|٠٠٠٦٠٠1؛ ٠٠٠٦٠؛٠٠٠٦٠,յ٠ւ٠٠٠ ٠١الاأ ٦٠٦٠٠٢٤٠٠٠٠

ւկ։ւ،։،،։ւ1٠ս٠٦։٠،٠٠^ւյ٠؛٠լ ٠٠٤٠؛١ ؛٠٦٠ե٠,|,، ,ا، ٦٠:٠٠։٠٠٠٠٤٠،٠٤٠٠٠٠؛٠ ٠،؛٠կ،Ւ٦1 Հ٤ւ حل։ا٦اا։^٠٠٠ اքլ٠،١٠٠ւկ
յ_،؛٠Ը٤٠٠٠٠٢ ٠، ւը 1٢ւ1٤|1 آرخ؛Ւ أاااالااةا է.1٠٠է կ٠٠٤1٠٤-٠ յ٠կ٠٤٠٠٠ ٦٠ _վ٠ղ?٠٠٠٠٠٠٦٠ ٦լ٠٠լ

ւլարու ոկիւլը-ները.■

15.— BOYER .րահանան, եւ
.16.— ETIENNE QUATREMERE 

-.ե٤٠٠٠ ،٤٠٢ ٦٠، ԼԱ կլ,|٦٠٠ -յ٠٦٠^٠٢٠٠٠٠،٠؛٠٠٠٩١،ւ اا^٦ا١ յ.կ٠٠٠٦٠ե٤٠٠٠ւ،։٤٠է٠٠٠٠٦٠٠؛؛ ^٠٠٠,٤«٦٠٠٠٠!,
٠է٦։ յիշկ٦։£.،٠!ئկ٦٠٠٠٤٠ ٠٠٠ا٠ئ)٦٠٠،٠٠٠٠٦ Ի٠٠կ 

JOSEPH REBY, ROBERT GAUTHIOT եւ Տիկին Կ. 3. Բաս- 
//’աչեան, որոնք աչակերտաե են ինձ. F RANCOIS TOURN EBIZ E

/.١/շ///٠،/؟.^///^ կրօնաւորները, ERMONI /إل،٦//////////^/// ،// LOUIS MARIÉS 
١՝ PAUL TEILLETا,ااااا،ا/٢٠.حى,ا ٢։ F. MACLER/ A. MEILLET -#موكغء,///-*"

.լ٢٠٠،)}_ ؛٠٠-٦٠ ٠ւ٠٠٤١٠٠٠؛ք٠٠٠٠٠٤_٠٠٠,٤ ٠։٠٤٤٠ ٠٠٠٤կ ٠٠٤խ٠٠1؛٤ ٠٢٠٠٠٠٠؛٠٦٠ ٠։٠٠٤ ٠٠؛٠٠٦٠Jï٠٠٠٦٠tî٤٠L١ 
»,ԲԱՍ 1٢ԱՋև٠1 .٠٩ .1،
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ՖՐՄՆՍՍ.ՅԻ

!ԱՅ-ԿԱԹՈԼԻԿ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹԻՒՆԸ

տուած են ցանցառ ردا հասա /٧/// Փարիդի մէջ հին էն ի 
 غ،االا؛لىلم Գ այ - կա لى، ٠։ ,IIլի կ١։ ե ր،،٠٠١٠«،, ا٠،։ااا1ألا|لل.معل ،؛؛،ճա կ ւ،،ն،؛١٠:

թիլին սակաւութե ան սչաաճ/սոէսւ ոչ մէկ ձեռնարկ /;رورا//،/؛ 

-٠ւԳա،Օ١1 Ք ال،٩ا ،،،،،، االح այ١ւ؛»կ،،،،، ،ք ٠٠٠، ٠ել٠٠،،،կե٦٠،٠١٠،կաղ اع եղած է 
،վեր٤ի٤؛’- ١։،، ،٠١ ،،،կ ،ال յ Ս ٠ اعքա Գա ٠٠٠٠،.،յ٠.է։اعالط ،٠٠،٠ քը» Գողե، ա١٠ ٠ 
-Գ٠١٠٠،٠،،١٠ ٠٠կ։،،٠կ،، ا) ال ٠١٠ اع اااع.، الم،، «؛، ا،،ع،٠,)إع ե ր ո ւ_ ղէ،ղ,ք_ե ،اع ؛٠١ սւ ա
 ال Ք،լ փ ա١٠ ال، ր ،٠ ղ ٩، ե اال Լ ال ١، ։،، ե ،- Ï،؛։، ,)؛ ا، ا؛ع կ 'Գ ،։، ال ،،،اع ال، لخا٠ا لى؛، ا|١ا د|١ا

փ ա- ،ال أال ւե ،ا،اح ا،، ،٠ ال١ا ا ժ ե ،اع ال Գ اع ١ ،ا،١اե ւյ؛ ١٠،կ ،ال են ا؛ թա ղ،ք،ս թի։ Գ այ 
 P ا، ղի دام، ال ،ال ٠յծ ե ا ع لى ال ع،٠ا ؛،اع ،،اع، غ، ե ااأ ا، لى؛، ի ،١، ،քյւ ե ا($23ا؛ إ، ،٠اع٠

 ص ևրը Պոլսոյ պաարիար,ր արանին ու Հռոմի որոշումով ."،«رم

րի ղի آل،اذ,لى؛١ا اللى٠ع٠٠ل،اع؛ا ٠٠٠ ،،،ե،٠٠ կ،،،،շա١،١„٤եց،սւ Հ٠ Պ اال.) اع II ال
î٠؛ ե ،։ ،։ ،է)ի ւնاع ال، ال،، ا، ا، ؛،١ ի սկ،ս١٠،ր١ ،٠ ،،،؛،٤ւ،،،էտ ի ճեա١ւ եկեւ٤ևց،սկ /ز’ 

ե ան ،،ال، ،آللالع Գ ،ال կ» Պ ،،الع ե ،ا٤٠اع ا؛ اعالع ղ ،حال اعا ،،،،II،، آل٠،،، ،الع! ا£اال ل،ا

էյ ،ا؛ ،، ع،٠ا الع،، ،،٩ ،،։ ،ն ،. Iا، ا ե ،կاالع، لى؛ ا£عا، ١ - ։ Հ ،UJ؛1؛،،փ،،،ր 
-ի կ، ٠ اللى؛կ،،ւ ٠ ا،،ղ Գ ال الط ،ղ،ոا ا،ح ،،الخ ع، ،،،١، ,، اع ا، ١، ղ ،اال اع ا Փ ،لى م ,եյ 

 ١٠ ե ع ا اال ,ًا؛ ի ،١، է ،،‘االال 4000: ،!،،،،؛,։١، ع،،، կ١ ،،،շ٤،، ال، اال ؛։١، ،، ؛٠١، ٠-اع
 ١، ال، االع،، Գ ղա اع االظ յ،ծ ե١ ,, ،،، ا، ا، ا، ل،اا؛ع Գ ل،،ا - կ،،، لى! ا٠ ا؛ع ե կ١٠ اع ،، ٥، لى؛ ،دا؛

،،،Լի„ն ե ل ،ծ ե٠ ا، ؛،‘،1، ٤.اع اع الع،، ،،،، ١،،կ االالم، 2()00٠ ،،،١ا،،١، £ ،ا، ع է
٤են քյյ، ؛،،քեծ P، ١٠،،Գ ا؛ ،١، ،،‘ح١ ا،،ا،٠ا ل؛ ,է،ا،، ا ؛ ե՜ ،،ال ع، ،،، ع կ ،طا،١ا؛، لى ال ا،ع

١، ،Ïاع կայ ،،، ؛٠١، ե اع ل

Ր ի ղի ؛ ا،م، ،ا،١ا،٠١ع،،،،٠ ا،اؤال،ևկևղեց اع ،ا٠ م، ،،٠٠٠ կ،ւ ؛) اعلى؛،العا*،،، 

յյ،،، ծ է աոա؛١٠٠٠، ع ذغ٤ال،ال،،،،طا ال؛ اا ا، اال ،،،١،٠،III ،ال اا اعال ’،պ ،ا، )، ا ի ،،£ ال،٤ا ٠ؤ| ،٠ 
ի١،٤ե، ،،،յղ‘،، .ا؛،١٠,ի-ال٠կ،،،ն،،،،ا؛ ե،؛٠ ،،‘اع ع،،،اال عا؛٠ا،֊ اեկե٠յե،յ ،٥ի١ 

 اعال، ،ال ،،‘،ս դ٤1 ال ،،،-، ծ է 128» 8٠ի، ،،؛„، Պա٠թ» Ս٠ا؛ ،،ի »١، ال،اعلى؛ا؛١ا؛.ال^لى،
ւն ،اع ا ե կե ղե ց իا، ا، ا،عا ،،ع،٠١ا ال، ،،،ع،١ا ١٠ ،،، փ ٠ اال،،է ղ ،اال ا، لحال-ا الدا ع ա‘،، 

ութիւն : أل հայերէն կր օն ա կան ար ար ո ع"،"،"،؛٤لم،" ,յ՛է չ կր 
1Ք،،،ի٠օ؛5؛٠٠ ի٠،،١٠،،քէկ ،ք، اعا،،,،اع،،،կ ال،١اե،لى؛،،կ،،،٠ ،٠ ،،٠اع։،،،կ Գ ա،،،Հսկ 

:րարողհերր կր արուին հայերէն،٠ ըլլալոճւ» ե Լլե դերիի մէջ

Fonds A.R.A.M



I()() -

P՜” ا٠اا ։١։،'ع։٠ال։։։اا٠}،ل|اءاا ،أ փ ٠،։ آلع١ل اسս։ tu tu و٠ال ÎI tu، I١ ٠ս٥،։սզ։؛،
٠ ւ|<7 tu ،٠ ١ا ل։ս،է ذاع tu էէ٤էս î ١ ،إ։ ١؛٠اغ։١ 1غ١0و։_Սէ ،լ։ս١։١։ h P U է ،١؛اغ٠غ؛ ساو داغ։։։ 
 ք٤էԱ١։ ։،‘ع։ألااع١։ fl،։كغ ս، 1Աք٤սtu b ط ١։ե،։սւ،կէսրօւր։ե։ս دع اع ١tu tut էր او։։ ة

٠1١լ utpuLtub է։،Լս։١։ ։1 دعا։١ا١ه։։حاغا։١ و։ًاع։؛؛الع،أ*ل !،،»,،، ւլլսէ լսվ١،
կարօէէր وا։٠١ *؛ألغو։111 ن؛ ذع ا؛ ؛ կէսծ ١ وէ Ը օ٢հս١։_։ էع ս։ ո վ<յ ؛٠U ։،ր Դ٠էէէ սլ و ժէէ 

հիւանդ // /// դի1 ա կ անն ե լէ HL) որոնուէ‘!) 30է աւելին տեղա -
ւ/րլէ/րւած են հիւանդանոցներու մէն 

է-էսծ ٠ا։اواأ،։،( ١عاغا؛٠։١։٤ذع1لعغէս،լս։١է ։։։„էսղ١է اعال،ا։١։։։։ا։ع؛٠اغ ս،յ ا؛
.٠ Աէ١։ ٥٠١، ս։ ؛։։։։،"،’ ،քր, ս،։ ،1 و։اغا ٥ 1'|ւ ٩ ս։٠دع ։։،٠٠عէ 7 و։دعوال։ا։غ؛։։։١-ل

էէ ւն, մանաւանդ հայ ս/դԼիկներու // կինԼրու։//٠//۶ 
Աէ١էԱ ։ս ց£ր ع؛٠٤١ tu ծ ال լ։ս؛ս،։յاغ- ։و، أد؛ ։։٠٠١։ إل١ ١ا։ا،،١ا ،،‘٠؛١٠ ا։اغ։ا։،‘։ ؛3 ح »،է ؛؛ 

1 կը، ،ال١ا .، اغ ح ؛؛؛.(،، اا-؛ال؛غ։լ։ս١։ ։։ ا٤ا «£ ؛ع الاإ١ا։٤։٤ع3اعو لغ։(د؛’ ^ل Ïր، ։١։عع؛١٠ ։؛ է»։ 
-U ։ ծսէռ։սالا ٠٠։و٠ا،։١،لال٠؛٠ ٩ل։ك1لال։ا ։٠١الا،ا، ؛։«،։ا١։_։ع ։ րԼ Գայ٠٠إاا،٠عادإ،

 دا ،٠ ս։١։ ا։٤ دًا ։»։ ٠٠٠« ։։ ع١ل ؛٠-ال ։։ و١։ ؛٠ ،։ U ։ ։٢։ ال ։։ لع١ ل ։։։ ؛٠՜ و ط أع، ւթاع է١է կէէ 1 اال ٠لال
٢؛II»Լ»։։ا،ا։լապ؛٠ս։لع١وا ։ا٤ا։։د،ل։։عو։։ 3غ ٦կ،է ع ւ։ս١։դ االغ؛։، 1،٠؛٠Ո؛٠٤

۶/այի չի t(ilայ։،>/// ,۶/٠/، »ايي////////
 أل٠ا؛ اغ ع ،٠٠։։։ &،،։t١itup٤٤i։ttu٥ د؛ ս،١3؛٠։ ع؛։։٠ًال٠։،։سا؛دعاا։١։كغ الالاع؛٠

։ կ٠.؛ إالկ؛ս։٠։»٤ ٤լտս،։ս։լ I։ ։دع ع։։، ։،։։ ։٠ ع١ا وր١،։ է،عع։։؛։։։<؛ ։ս <լէէւ١։ ح
 ։։١։، ،و։։ î؛؛։ ،٠ ր կ١։١ أع։ ։։٠։ Գ լ։ و ،ս الع، ١։،։ս կ،ս١։ Գ էս١։։լ։ս ։،‘ս د،. ս ։أع

լ։ ։։ ۵է ١ ،؛։١ إل։ ս ։t։ յյ،ր ،էحا (؛؛։أ։։։و լ։ս،լ։ս١։،٠٠,٩ս ,գաս։ *،د։ال٠։։։։١։؛ا.
٩،١էսէէ،։սլ١։սկ։ս٠٠٤է١։ ج ذ،١ا լ։ սլս սս ٩!٠։ս։،ւս٠։ քլսւ ղւքէԱ քլ ا ս։ ։٠١։ և՜ լ։։ ٠ دا< ծ ւս١։ 

١սէ١է،«؛Յէս։լ։ս٥էսս، ل։։։و١ էս١։ Սէ ع و اع و، ։։։،։(ا) լ։ ٠، է١։١։ دع لعս ս ։ ٠< P էԱ١է Սէ ،։։
٠٠։ Դ٤յ١։ ս،յ١է-։։ է_։։ ։լս էاعالاألة ؛؟ ٤։։։١։ع؛٠اغ ևլսէծ Լ լ։է٤էս١,؛٠٠։ ،ال։։٠،٠« ا،أ١է٤

-լ։ս؛։ Գս։اا ،٠٠։؛٠ال։ا٠։١أع ع։٤٠أ։։ ։։։։،։؛։։։։լս։։٠ وյ١։،ս։ ս։։։սկ։ս٤٠։լ٠։) ։։լ։،։٠ 
յ اع١ا،։ս։‘؛։ اع։։։ ،։։ ս։١։ ։؛٠ ٠

٠՜ կ،« MJJدافى ال »؛ اغ ؛ _ս էր։ ։։ ։؛լ ։։س الع؛ ع .٠٠։د، اع١ا هلععأ ։։ էو ،،լ։ ٤ اع ،؛ اع։ փ ։։։ 
١։اعاtu ։،‘tu٤ շս։ կր٢؛ ؛٠ ٩ ։։։١։ Գ ր tu عل ։։،։։։ ا١ ։։غ ս١։ tu؛լւ ٠،٠ اغ։էս١։١։ tu دع։.։ ս،կ٠։١ ع։ ս։ 

։։ր՜ ا։عال.١ tu։،։ tu ،٠١ ،!‘ال ا؛ غ؛ كغ اع։ tu լ գ{،շեր٠թլ։կ է،։սր«/էսր։ս١էادا ؛։ 
։،،'، ٠ا١غ،الالاا։3ةع ال،։ع،ل։،ا.ا ل։ا ։، ذ١ا،։؛'֊ عا։։، ،ا ا։؛٠ اغ اغ ا>٠ل ،։،։اغ ؛٠ ١٠١ tu الع اع دع (,

٠٠/٨۶/۶^/// դլէէւիէր٠՝օ١ՈՒս٠٦։ ւ؟٠،٠ս٠Լ
 )٠٠։է֊٠.٦։<٠٠ ا.ااا٦ا <)ւր٠։1ւ է اااا .اااااااااااع ال(ا >լ>٠,յ_է" اا١.ااا!.اااا١ا٦ا اا٠. اااااا'!ا٠_
,Օ٠րս1غاا ٠٠٠։٦!٠|1|١: ولمأ١ا ااا٦اغااااااؤ؛ا اااا ااا٠ نىالا| اا٠ւ'1ւ.٠ւ،ք،،։.،ժ،-ւ٠ւ٩،٠։،ւ،ւ է1'էا|ا.'1ا ٠٦։اا!٠ 

ho ։ւ١٠٠։٠ւ։٠։1٠էاال، اا١ا ااا٠ ،!١ ։،։، ااا ا.ااا١ا ااغال)ااا։ااا إااا!٠اا.ااا إ٠)اااااااا٠)اااا١. اا>
:٠o٠٠(l٠ll،'،i٦٠tl اااااااأ٠ا!.ااا،‘
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— ادا —

ԱԲԲԱ ՏԸԼԱՐՒփ

liilî|it'li ւ1'|ւ٦ւ,؛ւսւււգւ١յ٩ւ [I<i[։tïl|ii| اااائال'1ا 1ال ا|اااااا֊اا'1ا ւ(ւ|('! 
կւ١]1ււ٦؛0111؛Այւթւււ Տ[ւլ(ւ)|յի٦ 1|؛(|ւ Abbé Delarue) ։،'։ا ։ (،ااا Iاال بأتأم , اااا

ուհէոյաւ (|.1ւկւււ(ււկ1(ւ 22֊(ւ٩ւ: ا7اا)ا III 
1 լւ էآل ٩ I ١٦ I ل؛ I الI ا ;ا الج ٦ال ււ؛|ւււ(է1ւ|1 ւււււկւււււււ1ւ؛ււււ111 ||1؛)1 ւ(<ք(1է1|Ի٠

խոլ١ա٠ ٠|ւ'1؛;լւ ււ(ւււ
 ււ|կււ I؛]) الأج،ا>٦ا

 ا1٠ا)ا؛ اأاأجاا)اأااأاااش
1ւ1(է1& ااأأا(،ااااااأااأ١ا

ԼԼ| (I !؛1«، ؛ ա LU :1 ا! ս։٦ւ 
 TL، 1'،1؛IIIUII1£؛1٦1
 ))Ii'lil; կւււլւ1, (I( .آ)

 1)11أا|&1 ٤ւււ٠؛١ -ااا
ւՒլւշ_| ا1اااا'1اا اا)-|'،أ 

:ուաւււււ(Տ֊1١ւլ 
ււււււււ1ւէւ((| |)خ,ل 

կ (1 0٦յ ա լ 11 րը, ւ٠լւ 
؛իա(ւ|ւ||.؛ւ _االأالاأ

(|-1!٠٦ւ |ւ٦ւււււււ١ւ.գւ։ 
1ւ1ւ(ւկ'|ւ ,،'Է֊1(1٠1٦1 կը

'ւ[1ւլււււր1ւ(ւէլւ (['I
 ااا)|ا،ئ -ائا'اإا,ااا^أا^

Il!ااااا)اااااااااا '؛ ը
،1^111 էււ 11(1 ա1'կ٩ւ 

ւ1'ւււււ(1 ւււ٦ւկլւ, III- 
|-ււ|ւ1(1 չկ(ւ կււ[ւււ٦ 

ըներ |ւ(ւ ծւսյնը 

րա(ւծ[ււսյյ٦ւ1յլու 
 ւ،'(ւ(||ւ |ւ ٦ااال։:الاالال

1111(1 1|11 11، 111)1 III£|
1<ւ|ւ|,,|,ւււ(ւ|ւ)|ւշ1ւ؛٦'.||
,11(1 ւով)ւք'ււգւսկւււ٦ւ լւււս|ւււ1االا)٦اا|(؛اااااااااا|اااا'1ا'1ا1ا]ااذ ٠ l|iiiiiiiii|iiuft՜ 

 ւ،'ւււււ'|ւււււււ(ւ ւ(|ււ1'ւււ؛ւհ(ււււ!1,! ؛ւ(ւ|ւ (،Ա1،ււււււււլւււ| 11(] ا),||1أا1ااي)أا
١ւդւււ، կը(ւււ٦ււ١١ււււք»ւււ(ւււ،،ւ٦ւ, ււ؛؛ ւ(ււււււււ٦ւ1ււււ'1ւ1ւ[ււււ٦ւ <>،،1ււււ1ւՒՒււււ'|ւ(>| 

1(1(1111(111(11 1|1|،1ը 1,1 111.(1 11،(֊'1111|1ւ» hll'٠||հը ||(1111Լ111'1!1'1 ؛^'լւ،:1ا ؛.
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٩I ւ|րա.յ،٠յ٠٦I٤յլ>I։؛։٠I،اااا,յ ٦1|. ١;اԱ)1111111 II[I կր (րւււ١ւլաւ٦ււււ եղի !1‘!، 
٤1ւ٦ւ !հրւսն֊ ٠ւււււււլււււ1լւււ٦ւ٦ւե،ւ 1,1 է շսւյերր اأح îi؛،|ւ|1 I،'iiiiuftïu 

Il 111.)!1 ւքէջ եւ իբր այ'|ւ իրւսււււնր անին սաուսնծին սլսւշաւղւս֊ 
թաքին IIէ٠ ٠եւււ٦ւ ւք'է٤,ւււ.|11 ւլաււււււ|1ււ1 |ااا նււեսւն: ւէեշւււշսւ 

٦ւէլւ իր ֆրսւնսսւցի կււ.|րենւււ,ւէրի ւքսւսւկււգւււ13-իւնը, »րով 
֊լ երկրւրղ ()111.1 րենիր ւ1'ր ւււււեւլւրե[ ւ1'ե؛կ’ււղէր Ֆրսւնսւսյի ւ('է 

մ'իւ!ւնղււււ،'սւ.)ն կ'„ւււսւ٤նււրւլււէր ան՛ ւ('ե|ւ ٩الزاالի կսւէ('ւււր, ր 
١ւււն-)(ցաւերը նււսւզեցնելււ |ւ،ւ թասն եւ ւ1'ւ„րղկա.)ին բսււ 
րէն: fei այղ մ'ւրւււ1'ււվ էր ււ|> այղ 72 ւււսւրեկան ծերււնին 

֊անւղռւլ անղաղար կ՚աշխատէր ւք'էկւււն օգնւււ13֊իւն ւ('ր կաս 
1ւե|ւււ, արիշին գււլւե ւ1'|ւ գւււ'1ւե[ւււ, եւ աւքէնուն կրէսյ ،)P֊"*؛|' 

ւիրելււ կաոաա[արւււ1ւ)֊եսւն ել երկրին ||ւա (|ւ ե՜լ ախսւակալից 
: ր֊էս րեացակա il'ii 1-1,1 (1 ւ'1ւ ր

— 102 —

Ոա-նայնւււ19֊եւս'ւք'բ, ղւսււնւււ1()եա'ւ('բ'
Օրըււ ()'անւցնի ալա րն ան ւա('ս|...
երաւ|նեըււ'ւլ, 1111 <11Hլ։Iاւ٦14>ո' 1 լ՛
،)լւրււ կ՛անցնի — աշնան կա[...
1، աաժանրւււ[ անբասըիր 

Օրըււ 1[' الآلالأ٦ا|ا  - - ւիււ1ւ٠ւրի'1լ...
Օր չը աոեսասյ... օր٦ւ 1Ա'.(11 է...
0'ակն աաքէն աւր կըաւսլաաէ֊.. 

ց.Ա|ըի'1 կ՚աալեւ(', խււրանա'(... ,
1ւււր&-քի ւ،'ր ւ[րսւ,| ւ،'ււոանա'լ... , 
սիրել, ււիրււև|ւ՜լ, ւիանա'1...,
Աււ III 11 Lit &١ւելւ 11 ւ١ւ ւ،'իանա'լ... : 
օ֊ւււ[ասկ, լուսին, կււյււ,նււււ:ակ...
 ٠ երել էքասրգրիա , 111111111( III- նա֊աղ؛)
(աւել.—«Ասէր, գանծաւ 1.11'.)II է,
]ակ Ա'ակ'؛ւ ինաւ 1,1ւււ| ըււսլսաէ... :»

ն٢٠(ւ.նՊէ٢,١ւ՚ւ(ւ1٠٠ւ.ր,էես.ն
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0„Ը ՖՐԱՆՍԱՑԻ ՄԷՋ

որուն կեդրոնը نامالع է١ւ اال O if٤1 اآلل، اًاՀսէքրեԴյիքի Օգ١٠ութ ե ։ 
գտնուի Հայաստան) այն մար մինն Հ որ նպատակ ըրած 

١,٤٠٠թ٠սկան ال،١٠ի ձայ٠٠լթե،ձ٠ք،ս٠٠»٩սս٠،،ար ٠ք٤٠٠սյ٠٠٤ ٩٠ է իրե١٠
իՔի է٤երաշի٩٠ութեան،٩յըե٤ ١ել،սլաձո ս٠ ٠۵إ٠٩٠ î^٠ կո ս٠،աفي ١٠٠ օ 

ոուրր գորշին» այլև բարո٠
ու ձ ոգե՜կան կապ ւքը ٠կա٩٠«ք 

հաստատել ազգային երկու 
- ւն մի ٠٠ եր ٥١٠ դո ւ،ո դաة ١٠ ե في 

٥ի Ար ադա ի٤ في١٠նւ» որուն 
ստորոտն !)է իր աւան գա- 
Վրւսյ» իIIկ միւսը? կան ձոգի١٠ 

քը ցան-،٠٤،،կ ٠،٤،٠ր ،աշիւարձ٤ 
րի տակ, եր կ١٠ էفي٩٠ ա ٠ ո ւց ի ր 

ար ագի րէ ս٠
կո٤ուաح١ح\ا ٥ ՈւրնՄե 

է ազգային ձգօր ագդակ Ար 
դառնալու և ծանր ըլլալով 

٠ակ،ս١٠ո،թիւնր٠«սր،٤« իր
*ամէն ձայու ٤٠ ո٤էտ٠ր ո ۵٠ 

٤ էն ո في ս٩։ աւորա րա ր ա في٠ال 
٠ն ձայու ան-،،կուս ա կց ա կ 

սնակց ո ،թե »սնէ في«، կեղծ 
١٩ըթէ-٦؛ ,'Խիտելի է „ր 

մր ե، ձագի լ տս،րուա١٠

SO-r-M■• ԿԱՄՍԱՐԱԿԱՆ կեանք ունի, բայց արդէն 
ր ،իւգերր կ’ար- ٤٠ տակաւ

٠քա կրու- ո ղո ւ٤ր գայ ի١ւ ձ٠ս ٠٠، في »ուր ձայ կայ ،ا ե ٠٠٠ ճակէ «،،քէն 
٠յ» կր «տուար «،նայ իր»،ձետգձետէ կր րի،րեդաح ١ թիւն

ه
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٠'1Օ -

 0١Գ III ւա ال ا، կ ٥١١١ خ կա ւլւք 1٠րու١ւ ւքասփն տ h ւլհ կււ լթ 1، ւ،،ւն ե «اغ —

٠٦١ԻՆ<)،٠1.ԱՐՋՈ1١ .1،Ր'ՍԱՅԻ Կև٠,٠٠1>ՐԱ٠٠ 

ւււք'սւ(զւսյկսյ١ւ,(|( .٠٩ .»փւււշւհս،1ւ, 0լ , ا٠ااا؛ا.ااااا ا, Տիկնայք Զ٠

_։յա٠|٠||)٦)١է|ւ| ٠.٠ակւքա<լխ։ւ١ւ, II|ւ( .٠|٠ ,աւլ1ր٠ս١ւ_٦ոււ٦| // Տետրք' 8٠ 

٦ւ-|ձ .ե٠|،|٠،|1؛٠٠،١,| ٠Ա|٠ .Ւսւն, 1٠٠

ւէ1էւ٠ւսջ_ւսնևւ(ւ١ւ,<|| .١ւ, Ս٠،ք)էլւև(ւ
،/սւ(،հա٠؛٦ք .II 

լ։٠,٦٦եէ٤ Ր،،1،1|սայի|>٠ ،1 لمًا١\ا 

հաստատած داردا داروا ///_ չ //داردا 
ա ո ք٠ն ե ա կ տքյ։ اغعغ է յատուկ 

// ,Բա րիդ, 7, Rue de l’Isly
 ا،P [3 Լ ا] լ>٦ اغ կ ال ١ tu *Բա ال ا, է,؛-

١1 եռօրեան։٦ار1اآء1ال 
ՓարԽւԽ էԲէշ ունի և٠ 

١J٠P„ււլ’ „P ،ه ل էԲա ււ،1ւ ա .اغ 1• <غ
-հ١ւ٠

٤յ،„ա١յդա։Բ ؛ (اهՇԷՆ 
'1Լար չ ութ էլեր կը կազմ են 

ե Տեարք اااالإالا،!ا١,ا։0)1• ٤. اا؛ 
-1|1)'،տէ٠, آ'٠ . ٠ÎJll{tïl٠٠١l]ll .٠٠‘ •Կ 
$ես٦ւ, اااا|ئآة,ا|ااا|؛|-٦ا ,/ اااا)أل٠

٠ւս١ւ:'ւ„ըմ
100 ա١ւդ։ս- ؛؛.،!, ՇԻՐ 

հ ը fj ը կա IJ-(' ارث ل أاا ،٠ ։Լա ը ,؛:։1։։

٠ւ"'ւ"""|հ-"' 'دار' '١'/-'/""' -.ا' լ٠٠|;٦٠11٠)“٩٠٠1Ա ٠Տ1||1Օ 
.1 ,փ 11 լւ 1(Ւ|Iւզ_ա[1րւս٦ւ ا), ,)յւսն

:ա՜Տ1ոււն|1. <է|օ1, ؛٠ >է1ւ؛ւ،ք٠(،٩.. ،>؛؛٠օւուււ)հւ։)ն, 'I
լ։ կը կա٠լ٠քե١٠ |լք(،ի Լ٠ ٤٠٠ ١1٠ա [I :/،։։؛։ ٠ս١։ 1|Ա٠ ։ 30،؛،٠١٠٠٠١٠٠١ 

-٠(’|٠(>Պ (٠,، ..اս1ւ՜օ1է٠،١|1(|յւււ١ւ, ||ւսս|[,٦i, Ս،ւ٠،uiqfï։i؛u،),t.Տեարք' G٠
:ռ١ւէւսւ١ւ'،١٠|)، ,՜Տեսւն

-٠քաս١٠ա 9 ،,٠ ٠٠،١٠քկ٠،٠٠٠٠٠٠٠٠٠٩٠ ٤եր٠ ٠٠٠٩٠)،1٠րա٩٠ս٠սألدج ح ؛٠

-_٠٠٤։ ،Հետեւեալ կեր،։լ٠١վازة ٠
١٠٠աը٤٠٠٠թ،։٠١٠ը կը կա ւլ٠քե٠،،„٠ ١٦٠،،Լ٠١0٦٠։ 250 անդա

٠ււււ٦ւԼւ٠յ٩ւ, I). Ս٠յՔըթսւ(յևա١ւ, II.. !,ւսնոեան,|Տեարք' |ւշ
I.tiiij֊( ااا(،'.اا)ا.أ .,|ا(١. ,اأااااէ[1ւ٠ււ٦ւ, II،٦ւ«٠|.‘ ).Արզւ،ւմ'անէւս٩ւ, I Պ٠ 

,ւ^Լն،Լւ٠ւ11 األ , .؛؛ ١٠ li 1ا ։ ا,ԼI ،tl ا ,.ւգԼս٠٦ւ, II(٠Լւ١<| լ գե՚ւսն, II.. 8է،ւ
:٠l٠l١llï،u١l]II.. 8٠ï ٠
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„٦;1'٠Լ1 

' ١/'٠،،،٤.،٤٠, ،'،،,կաճա ,։11"
ււ،1|ւ،|،հա١ւ؛؛' ((.. ،,լււ،ւ(յ،ս١، 

ՍԷ٩٠Թ 1.՝ք،1֊1է٠

_։b٠١،٤٠<ր٠٠٠١٠٠٤٠٠٠٠ الربى٤٠٠٠٤ք٠٠،٤٠ 40 
،1. ،،-ا)|ال1،،،!اإا٩1< ٦.|

|ւ. <|>աւ|ււալ1ււււ'|ւ,
00 ٠٠٠١٠٠٤٠،*؛،»٠٠٤٠

.٠ ١١١١և١։،٠٤։،،،٤٤ ،٤։، 
 ՚|.աւ,| 1ا11,ا.ا'اااا .اا Պ؛1-

:٠ւււ١փէլէւ1ւյ٦ւ'| .‘ا)
٠Լ٠،٠P ١ ال ل ل، ,ا اق إل ն ال 1٤٠ال ٠٤-
,1'،ճ|,֊ա||||| كك'ر،٠ .١/,،/،،،,/'٠' ج؛/ 

ւ،լւա٩ւ-||'|،، .١, ااւ،،،٦աւ،،|،էւ„. ا;.
,111)11,1||ււ1'1ււ٦ւ؛؛ .’lïill',1, II 

,٦٠،1 ա1)،،،նէէ> .٠'| ,ւ1ւ,,,ււհ,,ւ٩ւ|’؛| 
.ևա٩ւ|լէ٠،ւալճհան, II. 8؛؛ ٤. 

٦i:،،ü،،i،-alïi ؛؛.
.،-٠٠١٠٠٤٠. 50 )‘،,'،ՊՕՐԲ 

_ji կ։։1؛٠٠٤ ր ٠, ٠١٠թالربى٤٠٤„٤ ։ յ| Î؛,։ 
 ،اه، Տեարք' |ا . Պ|աւա١ւ1٠.,،'؛,|֊

ÎJI،1UI١I-ا اًاا)'. ,ք.՜|[ա()էւսւն1.. ,|؛< 
lit'،!, II. :١, էլ ا] I (،>ا։ااا١ I, ٢., اا| ا٠-

էէ|,,ւհ,ււ٦ւ:
-٠٠٠١٠٠٤٠٠٠ 70 ,Ս,Վ.ԱԼԱ٩ 
-։ا؛ اق ال ا، ال ٤٠٠٠٠٤ յ*٤ ٠٤։ ; ։٠٠٠٠٤٠ الربى٠،، 

-1-،նէ،ա١٠٤(،٦|3 ؛،/'ا، ,١,/' 'م.،/،،، .;ا، 
-1|հ ؛؛. .II. |||,,ւ(ա,ւ1,֊ա'،ւ١, ؛ւ،،،էւ 

اب]، I،ilï،u٩,، .؛؛ (||٠lï|i,٤lî،،J'li, .؛؛
I այդ.ս،լւ|յյն, ؛٦.

:١٠،l|îintru ؛؛.
 ՊՕԼԷՆ։ د'5 ٠٠٠١٠٠լա٠"،٠٠I:؛

՚։٠٩։،٤٠٠١։ լ fjji կ،،ւ։٠ ٤٠٤ة)،ال٤٠։٠٠٠։ 

 5/'٠،،،٤.،٤٠' I . կ،،ւշւ٤ւ،լ،ւէւա٦ւ, I.؛
،:١،،،կէւ،٠ւ،ւ٠،،٤ւ| .|Տէօւ|լէ1(Ւ1րւււ٦ւ, 1

1ւ٦Լ،։Լ-٦ւ ٦Ո٠٠Ր٠Ա٠31٠٠Լ٦,-Ա٦1 

٠1|կ(١[ւ(ւճ1ւււյ١ւ, |ւ>. Պ<աաւ،ւ1ւա٦ւ, ٠|
١٠.՚։،٩٠„կ٠ ։(։ կլ؛"٠։ |ا։[,ال‘،ال٠٠إ)1٠ا 100 ٠٠٠١٠٠٤٠٠٠'،،٠٠٠٤٠ ٠ر|٠٠،٠٤٠٠٠,،,"I
,,٤lïlif،،،،،'lî,،i١ .Իււ|،այէ|էյւս1, II ١,، .ال،،II. ll[i،L،،lîi .٠'،٠<»،Տեարք' տ

 ٩٠ա،،անճեւ.ս١ւ .;II,. £էսվ1յլ١աէւսւն, I, .'ال '||ւ،،|լ1'،،،،؛'1:،
'SliIII١٠ ٤٠٤٠,1*،յ٤։։١։٤։ կյ։ կ٠ս٠>؛٠٤٠։ւ00؛؛ ա٩٠٠յա،ք٠٠վ։ *|,։٠յ٠,|1الا٠ ٤ 

։١ւ٠،٦٠،٠, ٢.< ,,؛|٩֊٠،،،٠յգէ։«،<»-ااأالا •Ա. <|ւաւ|ւսւ({հ,,ւ٦ւ, I). Գասասյեան, Մ
|ճ،،،յ .(١ւ, Iالا،IاIا )ا I،(îا։،٦ا :

٠٠٠٠٤٠'، .،١٠ կյւ կ ٠١٠٤؛ ի ٠ ،٠٤٠٠٠^١11.Վ ٠٠٠،٠،"5 ա١٠դ1أ: ٠،٠٠،ք٠ԱՍ։ ՜
٠հ՜ա٦ւ, II'. տկ|ա،կլ،1։ա١ւ,|ա^ա؛،. .Լ| ،,١،،،ա1)ա٦ւէյ |٠ .Տեարք՛ |Լ

،:շ. „կւքկլ،ճէյա٩ ،,1|էլ1էԱ٦،IJ. Տէւ٦
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— lOG —
٠ե ،։։ լ،.ասա լք، ա ս։ս 'ؤ է١٠ ،ե ،1 |։١։ Հայ ասա ա٦ اع ١սյե լք 19 2 ة 

١ւ։ւ։իւ،ս- |لائ ٤ا իր Խ اداع ա ا٦ Եւրսւ،،ա եկււ،*յ Հայ ասա ա١ւ |։ թեա٠

կեդր^ ()([/; و ع դահ բժշկապետ Ս պան դա ր ա տ կամս ար ական 
Վարդանեա٩ւ ،1 յայանյւ ا؛ ٤ ԼԱ ،،اعԱ ք*Հ Պ٠،٠٤”،Լար٤ու_թեան քք

٠۶. կարէն Մի,րայէլեան) Հայաստանի վերա٠ մտաւորական 
ա٩ւ օ թ ա րյ٩ւ ե լս է_ էւ 1 حւ٠٩؛ւակւս٩ւ աշ،սաաա١1ՔԸ դաղւււթ٩ւերու|շ 

٠սյր ե- Գ ٠،1 „ վե ،։։ լ լքայ؟ ա ։դա اق ح ։إ،،،ս ղս ւթ٩ւ երու օժ ւս١ւ դա կո ւթ
‘]'!1.րին հանդէպ։

-Պե٠ ٤ այ 1)،1ւ خ դաւ Դե ր լքւս١ւ،Այս ւդաասւիրակւււթի^ւր ա١ 

ձիքտյէն ե. հասաւ Ֆրանսա, ուր դլիյաւոր հա/աշատ կեդ-~ 
٩ւերկւււ،ւսդսւ_ց ե ր քլ ،թան ԼԱ իւ օ ս ս ւթ ի ۵ؤا ٠١ րս١ւ١ւերւււ լք էլ սար լ» fl 

լքեծ իւա١ւդավւսուսւթի۵ւ Հայասւ،։ա١։ը١։երկայաց١։ոդֆյւ،լք լքր٠ 

٩ւսյրե١ււսրւսղ& <յք-սղսվ„ւ_րդի١ւ լքկ٤յ քլ ոգեւ_որութ|ւճւ սաեդծեդով 
դւս դ ս վ<Ու ե ր ո լ ط غ ։،؟թնէ اغ յ։ս٤սդեցաւ ԼԱ ٤ ا، ث حթ ،ع اԱւււււ Ք ե 

ե |։ լ։ ցա١ւ կաւդր ւքւս٠ր երկրի١٠ քլ՝ աւքրսւդ١ւեح ٤ ، ։ դե ԼԱ ր ս ւթի ۵ւ
լքի٤ե ։.։ اق րիւ դա դս ւթն եր ո أل ԱԼ

կ, մ1ս'յրիկ:1لدا տ؟ոԼ١لدا٦ل٤ا]آ։ք լ11 լ|١ւ,1|ր ի٠Լդդ 
ն ւ،1(աներուն որոնք աւքէ٩ւ <(||Ա ր'|ւա1ւ կր|(..| ب٣ااااا1اإا٦ا

ւքեր տանը 1)|ւն ւցսսոերուն շուք|ն: 

էի, ւ[ւ(աներր ւրսւրձ. ւկ ւ٠սրլջ[ւկց؛٢ւո(؛Երթ ևս քու ւց 
գարունին 1،ը ծացկէկն լք՛եր տանը կին ս،աفازيشم1ل ٠։أ |եա 

էք'իւս| շւԼ|(եան որ ես կր կրէի |١|տերուն շուքին, Il լ Ո1٠ 
այն ատեն, քու կաւքթոյրո،، վիւլիս անցուցած ոսկիէ

շցքւեւսն էր, մ՛ա ր |ւ:(|

էիրաները դարձեալ ալք՛էն գարունին |،ր ծացկին 
ու| ؛ ւքեր ،ոանը 0 ի'| ، ،ցաւերուն tl'nin, եւ ես կիւքս) ւ،|ւ 

անցուցած սէրերու ،،،(>، շղԹաները, եր խեւըլ֊Ոէի՜ւք
1.11.1 դ լիլսւներուն տ،սկ, լք'ւււ'.|րիկ...

ՄԱնՆԻ>1 ՊԷՐՊԷՐե11.ն
Հստ։։،ւէ٦։ ٦։١١,ճսււքբ-،։ اال ։ 1،ք.֊ լի Այւհ՜ււ،، ،ال، ا ս։ \ Ս օւոեր،։ լ, ւ։٠
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٠Փ1Դ|Օ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐ
ՓԱՐՒԶՒ ՃԱՅ ՏՒԿՆԱՆ8 ՄՒՈՒԹՒՒՆԸ

٩٠սս٤1٠ա،լ،،լ٩٠առու ն ،լ، اآلدا ٠٠٠ ա،քէ١ւ Ֆր٠ս٩٠ս٠ս٩٠ս< գա٠լ -թի٩٠ 
 կա զմ٠ս կեր սլս ւթ ،1 اق٩ا լ،է այս մ٠սր،քի٩٠ ا]االا )իա ا] ի զի Գ ի١، ع، ال، .

Գաս- ٠١։ իրր րարեսիր٠،٠կ٠ս٩٠، ւ կ٠սզ٠ք،ս٥،զ٠،Տիկի٩٠٩٠ զո٤թի٩٠ 
սիրտի տէր ա،քէ٩٠ ٩٠،، uifpiiLUib، ։ շուր٠ آلاالا]ال٤، ،տատ٠٠٠թիէ٩

։الج ակ Գ այ արի զ،،،ր٩٠ ٠ا دا ا، ل
٠٠، ալ մր،، ٠٠٠٩٠ال ւարեր٠٠ااլ٠،٠տ ։٩։րاع()إ،اՀայ Տի،լ٩٠ա٩٠զ ،)'ի٠ 

٠սր- կա IUU ։(،،։ ր ա կա٩٠ Հի։،հո٤ած է 1913 ի٠ ٩٠ք،լ ս٤٩٠ի٤ երկայ،٩ 
٠٠٠٩٠ր ٠٠٠թ ե ة٠ال -ا،٠٠٠ ا իր ،٠ ،١» Գ ،،٠،،،. ր ա զմի ٠،٠ ،٠٥քր֊ ،، ،،،،،։ ւ ،،، ٠، տ օ٩٠٠։ ւթ 

٠٠۵٠եց٠٠զ٤٩٠ ١١ ւթ ի ٠٠ կա ր ،٠ ،،٠٠٠ ،٠ ր դասուած է ،ձՀա٩٠ր،Ա|ի٩٠،،Գ٠٠։ մ٠
մ،սրմի٩٠٩٠ط ր ٠٠ լ ،،‘էغ٤

 المآ٠٠ إلمًا։٠٠٠թի٠٩٠ր ո٠٩է٠ի երե,ր ճի٠։؛եր' ١١\١٧\لل١١١ا ا١ا\جا١١_ا
11،ւ(ز)111٦ط ر، ج٠ ا(ج، Հայաստանի // ١ււ١ւ1ժ"երսւ١٠_ՒևւսՍ, ւ)ւսանողւսց ()գ،( 

٩٠ ٩٨^١١٠ա،յլ ٠զկս Ա1٩٠էր اال իւ ،االوا մաս٩٠աճիւղեր١١\١ \١١١لآلات١ ٤Աձ١١մ١١ 
յ օգՆուԹ՜ևան մասնաճիւդ մրն ալ, լւայց այս ղորւ؛Ժ՜ա1،Ա1٦٠ա، 

ը, ներկայ Ա1 ար 11 լայ րնթացրքւն, դոյարաձ համաձայնոլւه 
-٩ ٠٠٤։ ،լեր،: ‘٠1 ٠ս ،٩،ի ،،، ٠٠، -،«լ P ٠٠٠ لمًاր ի զի փ ٥٩٠ .، ال ս ։،։ ա٠ ٩٠քր٠،١ ١ր ٠ս յթ ،Ï

թիւ٠ր٤
٠քր ،،։-،،، ٠ի ար կրայ զա զա ٠էս،թեա٩٠^ւ„զսր٥ 3 ،،աلمأ؛٠٠٠ ؛،٩٠ 

 ր իր Գ ր ա տ ա ր ա ،լա,،ու Գամար վ>ա٩٠ի մր թ٤։٠եր կր րազե٩٠ ج
3 Օզոստոսا9ة սր կյյ րովա٩٠դակէ ٤շիո.է٩٠،،،Գ،،،շ٠٠լ վեր٤ի٩٠

٩ւլւ:،،٠[շր ٠٢էկ տ،սր٠٠٠٠٠٠١٠ 1924 Յուլիս 31 1 է٩٠ 
մաս٩٠٠սճի٠٠լր 1923 Յուլիս 31 ի٤ ٩٠թ 1،աي٠„٩٠Յրրևրու օ 

ի ،սրմէթոէզթ֊է տ٠սլ٠ո٤٠ս٩٠ ւ։،լ٠սւ٠٠ր٠սստ ու٩٠էր 106١766 կյլ٠٠ 

որու٩٠ »իր մո٤տ,րր եզ٠սծ է 225١19'2 ֆր٠ ր ի٠ ال .٩٠ս թ افغ 
115,880 ը պարահանդէսէն, 42,266 որրևրու պաշապաւ 

ւյ١րշ،սկ Գ٠սր٠ս،լէօզետ٩٠է> 000 Պ2اة٠ ճար؛١տ٠սրե٩٠ ٠ութ-،տս٠٩٠ 
٤ի٠ր? ٠ս էք ա գլո դր ٠ր،ս վճ،սր ի٩٠ դ٠ս ٠ս٩٠ ի ٠٠ս٩٠، ա ր տ ի ր ո U 0 3099 لمًاր٠ 

٠լ٠ ձ٠ս ٠իո^սա١ ١٠ լ։ ٠، ր٩։ م، ٠٠٠դա մա ։ ٠٠٩٠، ր٩٠،،٠ուէր٩٠ ?լ ւք،ւ։սցեալր، ٠٠ ի
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7,240 15 էն,٤։ աոկոսյ Այս Գ،սս،ւյ1٠ էլան ձսւ٩ւ ،ս կ اال 1اعإ կև،،լ،է 

 <)؛ اع ٠ յանւձն ألال، կ Հայ Բ ա ا، էլւ 1٠,ا، ة ال، կան 6٩،ւլԳ٠ ,ا اع ا، اع֊ ٠ ،،،ն « اع ألج

 »լա շսւ ،،լան ա أل էէրր_ե 150 اع ال اآلط Գ،ս،քար* 5000 Դսլր آلال اال ս Հր*ذفآع
յ،սլա١էէէւթ 1٠ա٩է 1է،،،յ482*12االع ٥ փ،،،ր٤պ٤ւ որթերւււն ،،،ա

ունեցած է آلعاالع Լան ،،‘،սոնա ؛،اال, y 0 էլն،11 ,، ع ال، ،،ւնւ٠

 21*5,0 اعلع؛٠ հասոյթ . քւլ،Լ կ،ւյ1>٦ Խուկր، ،1 ١ ال اع ال، >յ٩ւ ألال، է ո -ا
٠. սանոդներու 20)920 '/)[h

1(٩ւ ա ճյՒ ւրլ،է ،ا! ال، ٤اع ،،‘ال, Օէլնէէ-թեան 11ար،،զ،ր لع Հայ ա էէ lit ան 
I։ նուկլյ- دل ،،Գ ،،ւն/լկ ،الاع،ا اع ال ,հասոյթ [لل ال، ة دل 56*46, اع«ع؛٠ ل li ال اد 

 ٠է،،ներէ* էւլյ 5:1*000 ل|؛ اع • Հ ،،،ل ،،I ا، اال ան ւ٤րկէ٠է،،է٥ د؛ ة ال، ا؛ ր،ճ٩»1 ال أ.
٤،١ր ،11 آل ،،էէն Գ ال، ،!՜‘ال،ր 1، 11 * 51:1 |؛٠ ր ٠ اع ،،، ع էլ!։ ،լ Հ،،، ا ال، ا، اال ան ؛١٠
علالا| 154:1 .إع<|؛ لل) ال، اعع!اعاع Գ اع լան էլն I. اع ال էն Գէ،է،،*ար ع،1٠ال ال

նպաստ։
է ١،1. ةال،آل،،ւլր էال، اعն،،،،؛ ،٠ ،،،٩، ،۶ا<,էլն ،1 ։ () ؤأ ա ،կ،սاالج) ع، ل] ال، ٩ 

է ال اح ال، الع ا، اال ة »ն հրէ،ւاع ١ ւ_թ !ال، الع էլան ،اآلال Գ،սս„յ٤3 Գ ٠ր150٠095 |؛٠
٠. *այս նպատակով 140499 'Ւր 

՜ ե է،،ն,ا، ال ال-ا 'կնանց II اعՀ،ս, տ ع ր էէ է «էն ،،‘է اال lit،!، ،քէկ ա ،֊أ) اع 

 ٠րր ،،‘ա،،։ ط լա ه دا 452*049 (ع؛ ا،‘ اع ع،، ال، اال կա خال՜اع، էլւ،1،،-٠،էէլւը ال اع
 ա ։،‘االع اااآل ال،العا h ع ال! ج دل էլ،،، الع، ւ֊թ ٤էն էլր„լանկ٩،յ ،١،էկ اع اع ٩ ال، االال -ال،

 ،ո ութ են էն ا| ع،1اعا ع،ع։ ^ա،،،է٠թ-ր Գա،1111 ة دل ֆր٠ 102*2:19*1 ع’
Հ اا ال،ل ج ր ١ا اال،،، .ւթ I ،لع ا’!, ، Ր٠ ք١٠ էն Հاع ٠էէ،٠،،էլ„ ւ ال Այ ؛ ն،٤ լ։ ،'االգ„ ،։

Î 5(17*495 յ،»ր٠ վերտշֆն 5 աար„،ան ،،‘է٤ 
սն £։ն،1 շ٤ւال اال الال !٤ „էլ 1924-25 ال էն،، ذ،آلعأ ո ال اع կն،،،նց،տ٤ 

— ٠՜ր،ւլ„վ٠،Գետեէեէսլ կ լած քذل ٠ ր ال ع_ا3 !ع اآلط է ة ال اق կ،،،ն էլ„ր ،ال‘،، ւլր ա 
'հ լ.ր ؤلي 9 4 * :16 6 «ا؛ اع ٠١։،*„ tut ة اع *عاط ،،، ն ،،، էք ،،‘ա ،،ն،،٤ լ,րա ال

ال الط اآلال، ال ،լա آل ،،‘ա սն ال، Ճ اع է،լ* ،!1 اال، '«لي ؛12*620 *.ال«،؛ -ال ع,ع '

25,398։
آل٠الا էլֆ, ال، կս،ն ال، آل <> էլն ،1 Լ-،(, 1,،،،ն ،،‘،،է،،ն،،է اعItj* ،،‘ا، االط ?ع. ٠5 ؛1*944

«،؛ր«. «،؛.،՝ 6:1*1:19؛
 Հ،սյ الال، ال، II, ա էսն£։ օգն„،թեանԿ٠ *غ ուա ،1 مملي 86*5:15 اع<ع؛٠*

184(581 ՝Ւր*։ /'/466 را اوك)217 )'մուտ,լ درطزك :رك ٠ خمرر؛// <، ٠ 

 Այէ1է،լէ،է* ال اع ութ اع էն كع آل ال، ل ال Օ اع ،،‘էկ ااا կէ،٠ ،،‘اععاع’ا١اعا ا، الاحأ -
գրաւ الع، ււ،’،էէ اع اع ،،‘ح Գ ա ل ,>ع ال،ا ,،ع ا، Լէ،ֆն ال ط أل ال، الع ال ،،طال٠ا،٩ا „،،،،؛،، اع ا٤

اال، ا.الا،ا،،լէ؛
Այ،، Գ،،،շֆ٤էն الع، اع، ال ،٠ ֆլւ،،էն،،،،ւկէ،،ն ال، ւլ١է اع է ال،ع 11،،، -ل،،عا
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1.'ا '٠,օ1')111,1 ;11, 1,ا'.اا„ II.. ااا111,ا,ا'.٠ا1,ا'. ٠1٠. ا.اآاا«0.ا«ا٠آل٦٠
اا٠ا 11ا، اااا. ։ Iا ٠ا )ااا٠ال ٠،٠ااا^^ااااا آل1؛ا]اااااا٠

■կւււլւք٠է ا։،* « ا՜ îï)ا،-Լ اا ،اااا{ ։ ، ااլ ا ااااI اا٤ااا٦ا4< ااا,،اا ا|اااااااأ اااا!ااااااأااااا(|؛١ا
ااااإ،اااا'ااا^ا،،اأ١ا ااا>։اا֊أااااأا٠ا ا փ|է،4٠էւ٦٠ ٤الالم٤ةا٤ا զ֊٦(اااااااااااا ل٠اا ٠١ا :

ًا'։د٠ا٤الانمه٠٩٠ ا]ل،։حال١ًاالل:ا،حز; اع٠حماد II اغ الاا ا٤٠اا٠ اما،الا، باع، Գ يال، اع

’ Lh ՚ 1Ո ե՛ր ւդ1)ԱւՀ> է Հ[1 շե լ։ /ريم / րուխ ւո ա դի աո /أ ինչ որ

-٠լ ٠١٠ اال،կ։،٠؛٠٠٤،٠յ է٠٠،،լ،٩،٠ կլլ ٠٤ ة٤،-ال٤٤عի،Կ. !1, ւ ٠٠٩٠، Ï، ٠٠ ،٤٥ իال' 
ؤد, ،،٠ I،։ ٩٤։ ւս٩٠ ٠٤٩٠ ،٠ ]٤։ ?I ր ر) շկ،،٠ կ،ս١٠ ր ،،։٠٠٠ ؛،‘٤٠٩٠ ،٠٤٠ ال،٩ا ظ٩ا اا ،٤، ا؛ ،،،*،،،، ال

_իի١٠٤٠٠٠٠ր٤,؛֊.٩٤٠ք؛،ևկ1 ٠٠،٠ ٩٠٠٠٠կ٠٠ւ օր լ، ٤٠٠٠٤٠٠٠٩ ا، ،٤٠٠٠٤٠٠ ال،ح ٤٠ ،٠٠ ٤٥։، ،1

 ր٤ւս٤٠،ր կր،ս١ ٤u٩،M،ii‘٤٠ ،٤٤٠٥٠٠٠٠٤١، ،٠٤٠ր ،٠֊ ճր٤٠ ٠٤հ٠٤ ،٠٠٤ ٠٠٠յ،ւ،։،կ٠٠؟
٠٤،،،٥،ք ٠٠٤، _էկ ،լւ٠ր٠٠٤٠ ،،‘٥١٠، է٤،٠٤٠٠٠٠٠ օ ٩٠է٤٠٠٠٠٤ ،٠٠٩٠ ٠٠٠،٢^٩٠۶ li ال
որ b է،٠ ؛։ կը،ք٤٠շ، ٠٠٤٠ ր ٤٠ ،٠٠٠٠٩٠ դ ٤٥٠٠٠٤ յ،،ال، 2 ٤٠٠٠٠٠ ،٠٠٠٠ ،٤٥٤٠٠٩٠ ٩ ال، ٤٤٥٠ հր 

է։ Այ،’ ٠٤٠٠٤٠٥ ٩ ،٠٠٠٤٤٥ ال،٠٤٤٥٠٠٠٥ ،_ ։ ։٠٠٩٠٩٠ ،٠ ،٠، կ ٠٠، ։٠٠ ،٠٠؛٠ ٠٤٠٠٠ ٤٤٥، ր ٩ ،٠٠٠٤،،٠ էր

 ր؛հ٠،،٠١٠٤٠٩، ٠٤،،،٤،٤،٤١، է Պ٠ (ا،،،،٤٤،٤٤ ؛)٠٠٠٠ ،٤،،، ٤،ة٠ال،١؟ا

,ց٤։٠٤؛،١٠،.կ٠٠ «؛յ٠٠ր،٤հ Հ،٤٠٤։ ا ٠ال,» է ٠،٠ցկ٤٠، ٩،،١٠ւս٤٠٠٠٠( ١հال'
.15, Rue Jean Goujon

٠٩٠g؛hال٠٩٠،٠٩،لال٤٠٠٠٤٩،،٠١،٠؛،٠٤ظا ٤٠ րր.،ճ٤٠٠ւ٠٩٠ال،٤،i‘،،։، ال٤٠،٠٠٤٥ط،٠٠١٠'
 ուրոյն դիւաններն ու դանձա պահները< ،؛٠،،،ր>،،،،,١ اوف ٨/٠///٠

٩٠٠٠٠ է ٠٤٩٠،կ،ս ٠ ٠٠٤٠ 1٤؛٠٠٤٤٠٠٠٩٠٠٠٠،٤٠٠٠٩٠ր،، ٠،،٠،٤٠٠٠٩٠ ؛>٠٠٠٤٠٠٠٤٠٠٠٤ր٤ال٤، -րո٠
ւ1*ե٤٠٠սշ،ւ٠ !٠٤٠ կ٠٠٠թ،գ٠٠٤٠٥٠٠٠٩،٠٠٩٠ؤ
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£1 „ ։،,، ا£٠,ի լ 1,1 ح ,ւ£ ,1*1,1 ,,،I,Հ,„| Տիկն ւււا|إ ٩։ا ا|اللع،ل|ا£ լա I, ի ،١ ال>ս
ilI.£1 յ։, —١٠ ٦. 111 ؛؛։،թI. ւ،ւ٩ւ յ ան ւ٤ա،1

աւիււււ،'ւսճեէն՜.٦ ٦ւ1)յեմ'ի .ԿԵԳՐ. ■ԼԱրչչՈՒԹիին.-- տիկ 
٠թի,،،|«րեէ1՞ն 1Լէ11|1٠շ1է111|1٠ւկ |٠ •lyuiinnill, նախագահ, Տ

տիկ ،،,.٠، //،،،،،٠۶/،،،،،، նախագահ, տիկ. Զ|Աււ|էլ Տէւլ<ււկիլւ֊Ջևւււ١ւ 
-٠٠ /,،،،،،٠ււ،"կրէւսւ٦ւ| ٠۶،،،،،،//'،،،, տիկ. !.. իւլւ،،،،,،/ ا1٠ا،ا|ا1أاا,1ا|'

£1։,նա 1£11£٤

.,١١١٦١١١ ١١\'١Ն\Տիկնայ1ն ..»،‘ԲԱհւՆԱԱ' Ա'ԱԱ.ԱՃԻ։٩ 
փոխ '|ւ111١|, |1լ٠կ|,111؛)٦ի ՛؛؛քսւյէլեան ա աենաւգեա, ||',,ւյ,|,,,լ 

 /،„„،٠۶//،،،،،،٠,،„ շե[1ւ('ի٩ւկ ٠|իւմ'իւ٤կկլււււսւն' /،،،،،،٠ ۶،اما،،ا،،،،،٠ 7.اا
s 1; ւի II () ի լւՋ էւ ան ۶، /,،،، ,،/،//،، .؛؛ /, ،،، ،،، հ՜|ւււէււ1ււ։ւ'|ւ փոխ,٦ ի'1ւէ||

եւււն, Զ٠ււլ,ւ,լ ի <|ււււյ^1ւււ٩։»{ւէյ|ւ٦ւկ ձէւխւ1>|ւ|ւ٦//،،٠,،،، ;|٦ա>،،/،،،۶ 
/، ւ'|ւ, ||.(|'|،),[ ,,|,ւ,|ւկի|ւ՝֊էւ,յ'|ւ|٠ ,,'),£|,,؛ււ(իկ|էլիզսյ |.,ււ('կ|,քւ1ււ1, յ

։:(اذاالI11111ا،Iا٠ւուկի ((՜1111։٠؛ր. |;،ւա 

Ն١؛Հ\,١'٠-١'٠\٠\٧\١\ 'ւա[.|ւ£٠؛Տի1 ֊ .Ա(Ո٠ԱՃԻԻ'Լ 1٠ ■ال).٠ اا)1ئԻՐ«Կ».Բ 
٠ա,//،،،،،،٠۶،،،„،/ ،/،،،ااااأ<|>؛آ٦'ا ،م، Տ٠٠4٠،٠Ւ٠، //،،،،،٠ ،،،٠ ٠۶/،،،،،، 1„ւււ٦ւ

,١,ւ֊(,1٠,,؛,-،)ւ!٨ Ա٩ւսւյի(ւ ٠ ۶،اما،،ا،،،،،٠،،،،،،/ ''||ւօւ،ի Կիւլս،կ١ւկէւսւ١ւ
٠լւ)-„.| .։،،//,،،،،،١"۶/،،،٠ ii[،"Stîiii٦i,|, م/'،/""،؛,/'،،،،، ؛؛1111,1,؛;؛/', ،/"،/،، 

1|1,|),;1.կ ،ء {٠أ؛اا، տէ،"էևմն, Յակւ١բէւսւ١ւ 1(1(111,,,,,)')’,,؛IIլ('(؛ I2الأ ւիկ 
٠1.Ս.Հ1٠Խ'1..֊' Տիկււււյ^؛Ո٠1٠Ա« օգնութեան ս՜Ա1،٦.،Ա١ՕԱ

،،2،،،2، '1 վրիէ՜ֆ،٩٠ի'1ւ(,ւ Զ٠<،،،,//،،،،،، ٠۶/,،،،،، ,իւ،'իL? 1|էր(ո,111اا .շ 
/،،،،،،٠۶،،،،،،//,،،،, |Լ. ٨իւ1؛և|ւ(ւ'|||1, /،،،،،،٠۶,،/،//،،/،،،،، ٠١7٠ '،/,،/،،، ٩. .؛11.
-հ[ւ,٢. ٩| /، 1,1,, ւ.աւի1Տ֊ Բէկ!,٦ ،؛،،،/، //،،،،،؛.٠,،،، ..اا ؛,ا',,,ا,ا,االւ،,1,؛,ւ1'կլ

րI լ 11 ան II |£էււ կ ան ,!’իա.. ج Il £1 կււ1'ք1111£ 11 Լ1| ի .١ ւ 1،£1 յ1.. .؛ ٤,,ն٦٦\٠٦٦.\٦١؛١٦. ٠ 
թէնկն։

١ ٠ ١١١٨ , ٩١٨٦١٦ ١١٠١٠1՝ .Տի if ին $։|، |١11.֊£111, ا£1ال١|٩ ի!1.ան ի, 11 £1 ր 1£ II, إال,

1'Ւ٠4؛(ւ،'է(ւււ١ւ, Տ,١ւ٠|,،կւ٠մ'էլւ1ււ1ւ, |Լ. 2ւււ,ք'(էււ ١7٠'،/.،/„، .ااا. /، ,հււ٠٦ւ 
ակ:ւ|ւ ւէ|„յսւ-Զ1ււս١ւ, Աւ|էկւէււււ 1ւէւ||ւկ,|)٠, ؛؛Ո|։գւււքէւ(ււ١ւ|«1 . քւ

Տիար ،،؛ /’هէ"էւ։ս٦։٠؛٠ىբ1ւ». Ի)lïiu٦i, Տ؛„،(,،Ջռս|ւսնէրւււ٩ւ, Տ٠է|,ք(Ւ. j 
Բ'ի„ւի11.ան։ م ذا ք ծ ,11 կա ،،, ա„£،1։، ,111/ի ր؛٠ Գ ի \ ١\١ \ ١ ' :٦١١٦٦ ة\' և٦١٠١١١١١١؟ ١٠١١٦٦٦٦

——֊غد.

ՓԱՐԽՋՒ ԱՂՔԱՏԱխՆԱՄԸ
٤1 վհք ք ال II լթ ի ւ،հ ւք،լ II [1 3 5 tn ։،I [1 |։،հ լ اغ ԱԳա ւա،ւ|ւկ լւնկԼ

ծ է։„،41اع اث غ ،،٩،٤ ։ է[«յ II լթاع أ

ա٩ւկկ ա ա- ح١ ուա1أل(،հ ճա١ւ1 اآلط ٤|<յ)րա١ւււակա١ւ կա ռա վա ր II ւ؛ 
١ակակշռյՒ աւսկա١ւ،،mIIմաքւ،հbր(1 ս1 لع٢أ ٤، թւ٠շակ ،ւաայյաչ؛.-ր

IX(
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ւոեց ،،،،،،،،،،، ٩ րի ،ال، ال Այս

,ԱՐՄ. 2ԱՄՐ١ԱՐՋՈ1٠Մ٠٠Ա٦ 
ւս:լո՜Ջա։ւ،ս؟٠،լا،٦>ا٠^ا >٠٠։٠ا' 

 ا:٠ا٠. ٠ս٦٠٠լւ٠٠ا٠* ։)!اا٠ ال ،։؛լսւ واالؤ، .؛)؛)اال
،ااااال'،ا١ا٦ا٩ا٠.،ااااا

֊ ա —
F -<£، ،،،،٩،٠ի،ւ اال Ա،չ,ր،ս اعا؛ ،٤٤٠ է Բա ف،٠افى ،ու،։،լ ،F،،،(،،F٤،١،٩،،،ա կ ،չ الع 

կեր „ ،թ-ի اد ր? որ 150 ال، ւլ٠ք< اال ս։ افى ا،٠ ا،ا١ا اع افى. ե ր ا، Լ <) ،٤١ا ا٠ -،թلع اث

լընէ٠-،
٠١։ ե،،،կ էք[լ la،،، ،٠ ،،،االր،،،،،،٩،،،،،1،

անոր պաշտօնեայ կարգեր
է ،اآلم ր կր،٩، غ ا،،، կե ،اع Պ. ،Լսւ 

կր ե ،،، ٤اع ة، ،،،եր ١، إ،، ال، ال اال اداغ ٠٤،،، إ٠اف 
 اال، ا، افثأ اال ն ،լ دخ կ،ս րչր ا،٩٠ ٩،،،،քال، لالة وآلل

կորոշս լի նպաստը։ 
Աղքատախնամին հասցէն 

 է 17, Rue Damesme, Paris ا)3مم(ج
եր կայ ،1، ،ال الع١ا ،،، اع*ل، ٩، լ٠ւ»،ս،Ս٠

ال،ع، ր الغ -،թ՜ե ،آللال ال،٩،،٤ا،ا ،»؛երր -ال
 ր ոն ,ր երեք տարուան -ال،^

 ال،٤ا ،ا‘։،։،، ،،ال ال،، ة ،٠٩، ١ ^եաեւեա-؛
 ներն /٠٩..، ٠1 'Տեարք)|٠،րա اوا1_ل

٠<1٦٠ւ،յԹլ٦է -٠ /ثم،،،ال،؛ءلال،،،٠,،الքէրևա١։ 
ا اأا 1 ٦, է(111 Էււ1րւս،1ւ /لال،،،-،م،،،لم،٠ -

 ۶،،،، ثم،،/٠,،،،- ال)ا'ل ٤اا| اأ1ا1أ1ذي1سآ١1
ւլէրտի؟Ալլա . ،،،,$ثم،،،؛،،،١،،،ثم،،/٠؛)!(؛ 

،-٤’٩ի ր յ Տք»կ٤،،դ ،1، ال» ե؛١١١١أل١١ ال، ٩
ր٦٦ևս١ւ. 1أ|ؤ I Ււոն ճէւլա ’-٩/،٠،ثم

_ւ]-|յ՝|դ)ւււ،յ1.|1ււս'|ւ, Լ. է||ւււ1ֆւշ1|1٠
ֆ|||եւ Տեարք' ||.[1||'،ւا'|||ا,ا ٦|

ււււ'1ւ '(ւէրււէււև(Ա٠٠ւ:|_،եւ տ|ւأ أاااا-،ااااا]ااااا1.ا ٠,. ,Հւսւքթւսլւ٥ո.ւմ"|յւ.սն
،ե؛،،،،»؛٤،،،٥ ١ ،ևրէ١،،،،،٠،»؛١،،، քե،،،،րիր؛ի^ ال،١ا ե ا، ?اع կեր ،Ը٩

է٩ւէււնե(սն<յ, Մ٠մնտսէ ،իսլուստևա١ւ| اأأا،أ^ا،اال٦ا 'միայն Տեարք 
վ Աւրչարշ (4،ւււ٩ /،_յ|ւորևսւ٠, ،،،ثم،،٩يثم.، ،؛،،،؛"،،،،؛/، ثم،،؛،،،/،//'،،،،٠،؛،ثم ،؛ء

 յեղ,ր،،،،،،،،،الع٩ال،،،F այս ،F،،،p،،،»؛١،٤
կարեւոր ،է١،ր ،،،،քէ؛،،،،«£١،،، րի գի(,)ال، ր‘،،،،،الع١ا،،،،،،،،، ր.٤.،Ա

٠ ،ե ա٤ال وع-، ١، ،،،،، ր օ ժ ա١։، ،ا ،լԳ աا، ،١، اع افى ،٩ է ،، ،։չէս։ .ր ،F،،،ր ،F٤։٩،٩٠
 ،، ե ր ո ،ր ،،،էս ،il، կարե٩٠այ րլ،، ،F،u կալե լ ،լ،ս ،լթ ،،، կա٩،٩ ا ا، ال، ،ԼՔ لال "اال
ր لع ր،ال ր ،،، الع اال լժրա، ،î Ս ،،، կս،յا، افائ ٩ չէ،،։ ,ր ե չ։،، ،٩، ا، ،،،؛،، ًا،،، եր،،լ ،٩

،،،-։،،،،؛։،اعق،٩ا ٤ ؛ ,կ է ،١٠ اال اع، ال،،،F، ٩ وع اع ح، ا، اع، ال։،،،եր ،،،٩،،٤ ،»؛،،، րլ ال ր،٤ الճ، 
 خغط&م ի ղ դ է ،։ր (,)،،،չ١،،،٩، ،։،-،։ ،չ ،الاFԷ٩ا إا ،؛،،،،، Հայեր اع ր ،٠١، ց -اال؛

րյ„،աلع٩ا ٩tuj،չլ،սغ٤ا ،١ F،u١٠،
ր ^،،،،չ،،،ր յ»ր٠ի،إ،،։،،،չثم،،֊،ع ح،، րեկ،ս٩٠ألل،ال، ،،،،،،١٠،ի،الI،،ا،اԱ،չ.ր
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— ff ي

իا1ا،։اال١اع„ا عا٠ا IIւի շ،1ււ٩ւԳիւ ال կր գ ա عIIIH1 ا،٤ل اع، »ի غ*، ال ادلծսւքսվ» ։
անդէսւ/եերուն էոռս/ւոէոձեոնութեան։ ،رار

ԱԳ ال، ւ،،1 ،1 ٤، ع، IIIIII 1925 اع ւսյ ال اع 1اعع الل ،!*III կւս١1 ع، ال اع أل الل 11١1 „ ط —
թե الالث،، ،٢կկ III 1،*1٤1 II 1٤1 II 1ىش_٠ —

 و) اال،ال٠<ع الط III أل է III االغ حمأ الل ال!ة؛أ اع١ا اعئ է 9678« ١الأاعاإلالل —
ղան tu գանք 247 20(000و < թօմպ օլ ւսյ ի 5 دد و III ուով(! իւննհրէ 

 ե،սյ 2958؛١ւ. ր1،،լ٩٠ գււ،،، I،،ع։ 19,9419 ’ի:لع,لثلالع ԻII٤ع ا٠(ل.ع -ط
 ٢ألال،ع է 38,473 اع«،؛٠ ٠اااًاւ٤վ،ս-ال ل‘IIւո-،„ււ١ւի إلIIIգթال،ե،կ،،ւ١٠١الI«ايل

١ւ III ،1 արիշ in և- ١, ا؛٩ال^إالغلի،٠կւ،٥աւ ILال ال، ال،،، ال ١ 4 2 «2 7 3 ا)ؤ|؛٠ ؛*(؛ 
LUI اللع،١ل III عاع،٠ اال ال،١ل ط اع II I ،1 اللعلل IIIIII ԳIII կա٩ւ ل>ال ال،١ل بل III կսւթ 1، اال٩الل ٠

28)13 1، ا) ւա١ւ III ع، الل١ل أل III .الإ٤لع-.ل«١ ل؛الأملاللعأ١ 33,515 الأع«ا؛١لع.ا

7 II a ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՄԽՈհՌԽՒՆ
գովելի ع٠٢ا|ؤ2،ج1ل1لعل նււււ١ւգ„ւ١ւ ،!‘ل սւկ ե،ւ،ւեակ دح،B ،،،րի գ،ս 

ւքլւ IJ’ի II ւթ ի լ١٠ ،կաع ال ١ գ،ս١ւ ա١ւ Հայ B ժ շ 1 ل կրا؛ل اال لع ؛ III գա 1؛ 
իւրարանւ دف I" ال، دة "I ًا؟ ال، ؟، ,կազմել ու, իր ար ճանչնալու

եاالغ ٦ LUI ،քր ւքկ !ال الع III կա١ւ .الل! اع III ٩ ،է١،չիւրի١ւ ւի„ր&էս„„،թե١
բերելու առա Լա դրութեամբ։

Հււկսւ. 39ի١٠ 1929 د؛ IIع։ ւքի„،թե،ս١ւ ؛3if،1 կր ل؛طالاععل
». ի |Ա1ة ،٠ ١ III էւք٠^،٩ .տ.րթ ١ ի ،ادال լե الع Bo’ ٠ S Վ»թ لمع‘،، ութ ես ،ال، اعال գւքս

 ٢Տվ>թ٠ ،،،غعاال٩ ؛،Հրա ի ال ր գի ի ا، ال، ع ذلل،
L- ال£١ا،اعل եւ ٩، الل II կր դ١ւկ الل ի ս ւգ اث}عل٠اع(ع .،»ի٩ւ ا؛ ادا ج ւթ ال ا؛ ال 

թեսւ٩ւ» II ال، ٤ا ٠ع ،٠- الع 1؛ ل II الع! 1،لع IJIII կա١ւ لالاع١ا III ال؛ ال IIII ւթ لع ادادأ ե اع II اع ال٩لحع.ل

،!‘،I շսւ գ١ւ III ٩ IIIIII II LUI أل ե١ւ ل

 Հ այ B Ժ շկա կա١ւ ال ؛1II ւթ ե ادالل III ր٤ււ ւ֊թ ،1 ؛1 لدل اع ԳI. III ե՜ ւե III ع
. ձ\٩١ ؛٠- لع١ \%١ւ لال-عل III իւ III ع دأ H ււսկւս !٠< االالր ——.կագւք„،ւսծ է اع العال 1؛،،،«- 

 ؛ا‘, ’ք؛է،أ٠ز،111٦اآجث>ألՒ(1|>8 ,1. |ا . ،|,|1գյււքեսւ٦1|11, ,.رك աաենապեւո' 8.֊()ايع
.،}■օլօլԽսքհ. .بر الالء؟،،»،ًاءل"،» Տյ(٠ժ՜٠ I).. Iا٢أ ! ٦ث է اااح ،٦ا ١ املمالل؟"ل،ًاء,ل،"،

٠١յ1(ՒԷ١ւ:|| .ք)|11)|ւ, •լանձապետ' $Ք،1։Ւ عأل٠(ا!. ال٠ا|اااا(ح_]اأ،،ااأأ 
Rue ձԳ ստ٦٦\١ է ٩ادغالاللال Bժշկ،«կ،ս،1ւ (յ'،ււ٠ւթ،.-ւս١ւ Հա٠

Ponthieu, Paris (s.(؛)
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7113 ԼԷԴԷՈՆԱԿԱՆՆեՐՈՒ ԸՆԿեՐԱԿՑՈհթհհՆ
»Association des Anciens Volontaires Arméniens 

de 1 Armée Française((

t’.H-l 1٠٠-٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠،٠٦٠١ لم،ا]اا ٠٠٦٠٠_|ւլօլւսւշ?ւ٠լ։٠Ւ ՝ Հ٠ւ٠٦٠٠ււզ٠اا،^٠٠ا։ا،ااااااا1طاا)1اا٠,طا

Հւոյհ՜րը, որոնւյ ՀաւՐակրւււքժիւնր էՐիչտ այնքան ւ/'հ՜Ս- եւլա٠۴ էր հտնւլէպ 
-ւււ_ւլ٠٠٠٠؛٠ ٠ل٠٠٠٠ج٠ا٠ج ٩ï٦٠، li լ ٠յ٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ؛٠٠٠٠_٠٠٠٦٠ զ٠է٦٠<լ٠։։٠կ։٠٠_، ٠_|٠٠٦٠սլհ՜լ٠٠ւ ٠١,||՚Ֆ٠ւ։։٠٦٠٠٠ւ։٠ 
?٠٠٠٦٠٦٠հւ٠٠٠_ւ։_،٠٠>_ւ։٠4_٠լ٠٠٠٠Հ٠ււ٠<։լ ٠،٠յ_է٠٠լ ٠،٠٠٠،|٠٦٠ւ،ժ՜է٠ ٠٠٠ւալէււ_p٠t٠։Rihrp٠i? ւ،ւ٦ւ։1١հ؛٤ 

ւլինուորտւլրուհլու խնւլրանյւուլ: Այսպէս, այդ֊ թուականին, Փարիւլի 
ու սոՐքւորլչ էհրանսայի ւՐէչ գ.անուուլ չուրչ չորս հսոլար Հայերէն 

tïpip٠٠p٠1؛٠ ٠٠ւ٦٠1؛٦٠րլւււ. լ٠_|٠ d 1լ հզւ|ժ՜ււ!|ւ հ|ւ կՒւ։٠٦٠4»ւլ ի 1111(11111_|i٠٠iL٠ip٠.|» ւՐԷ1٠
،ب٠ ,٠ յ, ٠٢٦٠ |ւ 4٠ ،٠٦٠ (،؛ ]I ւ،٠٩։٠٠٠։٠٠| ؛1 ٠٠

ւ٠|լէ٠٠٠էււ٦ւ٦ւհյաւ լոا ال٦ااالاا٦٠اافااا ٠٠٠٦٠ >٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٠։٠إا։٦ا Հ|||,| կ٠։٠ւ1١٠։ւ։_ււ٠٠٩٠հ՜٠٠ը 

րհրուն ւՐ էչ հր լ րոյւյ տուին տննւՐտն քաչուիՒիւն Ւրւ ւսր(Ւտնսււրսն. 
i٠٠٦٠٠٠٠J٠٦٠h֊p٠٠L,|٠؛Pp L٠٠p ٠،٠٠٠٠٠٠٠٠٠ լ ե՜լ ٠٠ հ՜ P ٠٠٠III 1(11 ւ،ժ" |ւ և٦٠٦٠ J, ,1 ի շա٠٠٠٠٠؛P٠٠٠٦٠،٠٠٦٠٠،٠۶

.հրեն էք //،،,،,،،,,/،،,,ծ՜ ւլսււոնգւ1սւոր ու անձնուէր ծ ،،/ ո այ ութ հանը հսոՐալր 
-٠،՜ճւ ٠ւ٠٠٠٦٠ւ٠٠٠٠կ٠٦٠ <،:٠٠٠٦٠،կ|1լ կ٠ս٠ւէ اأاااااا٦ال٢الاا։1٠٦٠٤،٠ ب٠٠ا, اا،اا١p ,٤آلا(.' ،٠٦٠ 

ւ1'էշ կ[լ կաւլւ1١ւււէ[ւ ԼԼ٠٠հ٦հլհ٠٠٠٦ւ ٠٦٠،կւլւլհ ٦ ،٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠1 ٦։،,٠։٠٦ւ,լ ,ւԱտւյ կ٠٠٠٠٠٠،٠٦٠
Լէղ֊էսնը, րյալկաւյաե Սուէյտիոյ հրւլևրքէն !իրանււական ւ/'ւսրտսւնւսւհ-- 

٠،U٠Ptrp،d٠٠٠٠j ,4٠٠٠٠11٠٠11٦٠٠٠٠|٠،٠հւ Ե٠ է٢،٠է٦٠1 հ٦ւ٤ւզէ٠ւ|լաւ կւ٠ւլւ1١է վւ|ւկւ٠ււ։ւէր Հւ٠ւ٠ 
Ա[ւէրւՒրլհր٠ւ٠٦ւ 1١Է||_Է٠1٦٠،٠ 1٠|Ա٦٠ ٠հ՜լ٠է٦ւ٦_էպ٠،٠٠ոا,ا ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠։^٠_ ا։٠հ٠լհ٠ ٠٠٠٠٠Լ|ւ|ւշ، ֊հւ

աղաները քհրանոաէյիներր էին եւ տոտիճանոււորեալ •Հայ ւ1'արւլիկներ,

արւնուաե (սուսր լեւլէսններու չար.րերէն.■

,կ٠٠٠կ،ււ٦ւ էէ،|_է٠ւ٦٠|Հ٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 1,اا٤أا،االئطاا ٠٠٠٠ ււլւ էււ٦ւլւ١|_Լէ٠ ւէիհ՜լՒլհ՜ւ٠٠٦٠ 
Հհ՜ւււէ?ևւ։ւ٠1ւՔ|լ ٠٠1٠٠٠Լ٠٦٠, ٦٠_،ճ٠ւ٠٠٠կ٠٠٠٦ւ կ٠Վ٠ւ،٠ 18 ի ٣٠٠٠٠٠٠٠! 18 Ս٠٠٠ 1(؟ւ|հ՜٢٠٠٠٠٠٦٠٠٠٠|٠կ٠، 

֊-٠٠٠٠٠٠٠։ 11 լկ٠٠է٠٠٦٠լ իբ٠լ٠|Ա٠ հ|լ٠٠٠٠،٠٠٠،-١ւ٠٠٠ււ_،<|-،ւ٠<>٠٠٠٠؛،٠ ٠լ ٠Ք)լլլար ،Ժ՜٠٠Լ( ٠٠٠،٠٠|٠։٠
I)մ٠٦٠ ١، ւ<٠،٠£ ւ|Կկլեկի1،1 ևև կ٠٠٠٠ւհև1٠ ,քէ٠٠٠٦٠٠٠٠կ զ_ւս٦٠ւււՒրւ|ւսւ Ս٠٠լ٠ ٠٠،٠٠٠٠Pu٠٦٠

«/،«,-٤/ ուներրու աարաքւախա օրհրրու [LUլոր կրւիւնհրրուն ե՜լ Ս տրտչի
.٠1١էշ٠٠ ،٠٠٦٠ ،٠٦٠ ٠

 Զինսգսւլէն ٠/٨/,،،،,/ ١،،،'٠/ /،،،،//٠،/،،،،،،۶،٨،،،،/ يلح،/,,/،ًالح،،،،/ا،،/،،،/،/لم، ،،،// ///،٠٨-

 ا؛٤ا٠اأ լ٠٦٠կհ٦٠ւ٠٠կ٠|٠ււ_،ժ՜իլ٦٠ ٠p p, ,اP ل ةا؛1 ،٠٦٠ ٠։٠լ٠ձ٠٠٠٦٠٠٠٠٠٠_٠٠٠٠լհ؛յ٠٠ւ ااا٠أ١ا،ا1ا։٠։٦-اااا
lj١։٠։P،։i- ٠٦٠،٦٠٠٠٠،٠٠կ |Հւ։ւ٠ ճ٠٠٠կ٠٠٠٠٠٦٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠،٠կ؛'،٠٠٠٦٠،> iPoui ٠։٠٦٠^կ٦։٠١լ،ժ,٠<٠1٠ւ^ կ٠،٠٦٠ 

٠1١էշ uik- ւ،յ٠.ւհ٠| |.،،1؛؛٠|ք١٠։ւ٠٠،٠٠ ٠։٠։٠1 ٠٠٠٦٠٠٠լ٠ ٦٠،٠٦٠լ٠« ،٦٠١١،iii|،٠؛l p٦٠l(lï|i٠i٠J,inp٦٠hp 

-կ٠٠٦٠،٠٠կ٠٠٠٦٠-լկ٠اا٠ا ٠٠^ հ|ւթ ٠٠٠،١^յ«٠٠٠٦٠_է٠٠٠4٠Կւ։ւ،- .^հ٠٠٠հ։|_٠ 1Լ٠٠٠٠ ٠٠٠||||٠٠լ٠٠؛է٦٠հ ١،ւլ
ւ. ،ւււււ٠٠ւ٠٠ւ،ւհլ٠٠Լ-،؛.٠կհւا٠٠ا٠اا֊ااا ٠٠٦٠ ւ٠٠٠٠٠ ٠٠ձ٠٠٠٠،٠٠٠_٠٠٠٦٠լհ՜լ٠٠٠،٠լհ٦ ٠٠،٠٦٠٠٠٠*>،٠٠٠٠٠٠٠ւհ٠ւլ٠ 

-٦٠կհ؛ք .հկ٠֊, <،؛٠٠٠١٠٦٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٦٠٠է، 1«p٠1١-اأ،٦٠.٠٠٦٠էշ ։١٠٠٠٠٠ հ٠٠կ٠٠٠^٦٠ا؛ ٠٠،٠٦٠، ։؛،١٠٠٠٠٠،^։ 
،،،- ւլրկին ւ/'էչ, իր /،/، ֊,'،،،،/لح ،ًا م، ا، ،/'ع ٨لح // ، ،/،،،ا، ալ لم، يلح،ًا،،/ /.،ًا،،،ًا،،،لح،٠،/ //،/،، /،،،، 

١٠։٠ւ٦٠ի٦٠ |Է٤'1 <،؛'؛٠٠٠٠٠٦٠٠٠٠،٠٠յ٠։٠٦٠ յւ٠٠ւ "ճ٠٠٠կ٠٠٠٠٠٠،٠٦٠ ٠٠٠ւ٠լ ٠յ֊ ٠٠ւ٠ււ ى <،:٠٠٠٠٠٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٦،
քսոնւոկ" <،لح،،،،/يلح ٨، /،،،//./،/Հ//֊ /ًا،،/،ًا،،،/. ،،،،،،،الم،/ //،ًا /،،،،،،،،// لح، ,،،،ًا,،، لح, ،،،٦، ٨-،/-

،/(/.،ًا،لم// //،,،،,، /،،،،ًا(? ٨،/،،/،/،،،„،،///ا، ،/،/،ًا لح،،،/،،،،/,/ /،// ،ًا،،،/،،،،،//.،،،؛/:
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Il
ح،٠اا1ااام։ل1هااااااأ|٦ւլ_ււ آااااإ٦ا اا،ا٠أااااااا1اااا٠ا)اأااال ֊،اا٦| *յ٠1٠։،،Ա|Ւք؛٠ 1جاااااالا١حل։ ا

 ||,٠٠ա٠։٠٠կւ։ւ_ւշ|٠٠،٠٦٠ 'الրյ_ւււշ_ւ։ւ |լ, ււ،ւ։ւււէււ،-ււ٠اا٦ا JIIIJ ւ1'հ՜ւմւււււլ ،1 ااا| ااآالاااى٩افاااا^ا
٢է ուոու/ւ/ւաո իր/ր լ •Հ ա չւ1' ան ւրա /fil /ր ր ո լ ، այրիներու, որքւքրրաւ/////7 ٦٩/////٠/////١ 

٠ԼԿ١ջյոԱ(էւا)اااا ٠. |յւււ1լււ_ հ՜ւ Ա>|ււււ١ււււււՀււ|ւսւուււկւ1ւ|ժ՜հ٦ււ*1ւ |ււ٠1ււ؛ււււ„կւււ|١ |ժ՜ւ։շ։։ւկ
.ւ1١ւււ(ււււ|ւ1յ٦ւ1րյււււ_ շւո-հէ|ւլլ٠٦ ااب٠ا ٠ւ|լ|ւււ٠1 رأاابالاغ٢ا։االل 

_-կա١ւզ االلب١ااااا ւշ_ւաւււււ1յ|ւ*Խ||٠ ք|ււււ1'էւււ.ււ|ւ٩ւհ՜(ւււև ։ւիրհ՜լի ا^٠ااا հ՜ւմհւււլ ا, 
١լ ււէ|ււււ٠յ։٠ււււև,1|11ااح_ااال،اابااال) الՍ ال ا,اااااا 7 ال٦ا I1ÎJ1I1IIII1* ااا٦٠ اا։'^ااا^ااااا։'٦ ا1ااւևլ|ւ 

-աւ/րլնալով ւ1'(ոո/րրո կաաարուՒրլխր ■հանդյոնա՛ /٧/////٠ որուն ՀաոոյիՒին 
ւ١؛,٠։٠ ։»-،iiiJii Հււ։٩ւհ՜լ |լլ_լւււااا |٠։։ااااا i? կււյւհ֊լ|ւ,[٦|،٠i_ւ1'|լ Iii|iij_|it 1ا>!طااااااال֊٠ال

ահարձ անին կաղապարը արդէն սրտորաոտ է հւ اتم
ք؛٩ւկհ՜|1ւււկ||ւււ|(Ւ|ւմււլ կւլ٠|٩ւււ|ւ ÎIIIIIJIIII-IIIII |լհ|ժււււ|վ>փ،1ւ ւլււյ٠١ւ |ւււււա٠ اال։،١-^ا^اا

 ընել Փարխլի ٦١///٠/ հ-կՒրւլ/րււիին ///////7/ االراف////////بر///, /.٠///7/لم/ /,// ١’ك////غ/////ر///

Jîlî٠։tî٤ ձհ"1ւ_4١ ا٢جاالاا اااالااا٠٠٠1/}ااااا أاا٦ا ٠ւււլ, կայւհլւ չ է֊ւ؛،؛٠٠ւք|ււ1'ւււ ا>ا֊ ا| ط IJ fi.։،։ IJ_։J١ 

իչՒ՚Անոզ // /?է է',/ اغا/////////’ح//////// ւ/'ը կանւրնհ՜լու //٢//// /7////////////////////////’٦

:արձան
է برح’// իլնը ւ1'իչա րյորւո.ր յարարյրրուիՒՒրանր //////ر,ك7////٢///// راء 

րնկհրակւրււիՒէրանււ ե՜լ ////ر’ع///////7//٢ع////// ////////// Գրանոական րւանակի
 )؛٠|ւա'1ւէււււ|(؛ււււ|ւ1٠)։ւհ|ւա ւ1'ւււ|ւ։1'Ji٦։٠٠iJï'|i„i٠٠i'ւ ւ1'ւււ اال^٠.ا ااا-أاااااااا7-ا է اااا،«إل٦ااااالااااا٦ا

7/7/////// ///7 ւձհդւէ, էր լ կր Հրաււայէ///٤/ու 7 //7/ /// // ///7/ بر//ع///7//////7//٢ح///^///// ///
ա٦ւ ււււ1'|ւաււ(*1ււք_ւ1'ւււ٠1ւ اط غا(»֊ հկ mil' Il ١ ااII-ւ^»։,| Ji^ււււ٦։ւ٠،յ؛٠

 1/١ւկ١,ւ IIIIIIJ!!! III ٠الاط ջ االب ՞1ււկ։։ւ٦ւ<կււււ،'ււււււյւ٦ւհ֊|ււււ ւ{ււշ_ս٠١ ؤاالجل2ثل
արարուլուիք և unl'fL ւլՒոոՒոլուՒրւյաւ էնվ ալիտի ւլինուորակա՚ն ////7///تجتء/////’//

ا٠ا 111٩11،111 ٠1111٦| اا٦ا il'է زال
:7/ ///7////////՜//////^// ونموك?ا կր ■հաւ/'րէ չ11 Լք՛ չ ’/////٠/// րակւյուիՒիւնը احك///٢

 ااااالا,ال ااااااال،ااااااا IIL IIJIIIIIIILIJ ٦ابااأأاااااااااا է ٩. اآاال٠حلمل|ااا U 1)111 اااالة٩ا٠.

.1-|է 1|1111،է ٩ هااط„'اا)ااااااԼ_٠11(ال|أااداIII1؛ յ-»ււ١ւ ււ,|ււ،!ւ<-٠٠؛ւ։١؛ւկհ-|։։ւկ؛ք

դ.Ւրր-աահ՜նո - 7 ’اااااااااااااا)ااا.|١ا///^///////, Զأ1هاا. ^//////٠։٠1ااا٦ااا II ٠ եար.ր II$
Ոք հ՜ա, ٠٠٠٠ أا،اا.ااا_ا(ااال|٦ا ///////٢7ا,///////_///// ا1٠٠ ا| |٠։ււյւէլ1٠ւ։ւ٦ւ|.ւ ٧اا/ااا٠اااااا/٢7اااا/اااذ؟اااا

Աււփլ1ւ«ււհ էքյոնձ աու հու : ٠,11
):149 Rue Lafayette, Paris (10(՜ ح, Հ աո !քէն

և٠ր ٠٦٠,٠٥١Լ٠٩٠١ՕՒ1|,

ا.,||٠اا ւ1'ւււ|ւ|؛:ւ اااا االا ւ'،1٠51؛_յ'،ւէ՜ ւ1'|ւ ااا(ا.١ا!ا ١ւ<'ւ1ւ|ւ'ւ٠ւ ااا| اا.ااا'إاااأ اا؛الاااا'،ا։,،ا٠
اااااا٦ا١ اا։ا1ا ւււ.է٦ւ ااا٦،1ااااااااؤ اااا 1ااا ւ!|-ճւււյյ٦ւէ ا1ال' ٠اال<ا٠اإال ا،اااااؤ،٠اا. الالبا،اا,إا

 اااا'،ا١,_اا اااا اإ.اااالااااالااااا. اااااأا؛إاأا1اااؤ1:؛اااأ

յ'|| է 1٠11!'1۶1٠1. با،٠ا.اااااا١اا'ااا_ا،ااااا 1،)_ا|1111||||||اااا ւ11. 1ا'111|١1ا'ا1ا1ا III'أة1اا!1ا
:٦1_،|1٠1||1'Ա
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اا 0 اال٦ ؟< Ա II I; I.( اا، أ؛ Ա 3 جئ ،Il II. ٦ال ն Ի ال٠ 1؛
 Տւււ(ււււ(է1،ւ!1!1 ا,ااب !اا،٠اا٦اا٠مأ)اا III,)٠1ا ٠٠|ւկ٦ւ اااا ،(11)111,ااا ااال ا.ااا'اا٠اا -„اااااااا

,//٠./// րււք(Ւիւնը, չրչաււ/աաւււ/րրրու ■հանրային ւրւււրւրււև/ւա"ււ.րւււլ•. Աււաչ/

 քլա،ւ ւլ،ւ١ւ).٠)٣1ւ(ւ լ '،!('1( լ٠ւ Ւրւ 1، h (1111 1(111 (1 )11، ا,ااب հ՜|ււ،٠٠«շւ։ււււ؛հրւււ٠1ւ |ւ،ւ II -اا
րՒրլի աշխարհ ր, րայյ այ<ՒւՐ

.1Լ 1(|1(ււււ7, է٠(»III,،!، ,(11,(11(1 ،11!1٠
،-٠յ ،llll II،_ւււ|ւ(_!11)|1،11|،) ع^ااا ٠|Փ

أ1ا، اا111،'اï.lll،»l(l،lll(،illl،l 111111111 -,ا
-١||،|(11|!11|1.٦l ,|1|1ւձ,ll-٠»-(l،I٠։i!Jîl)(tl،،l)٠

-1111( lï 1! ,1(1 ),الب)1111֊'Il '1|11(11111111ւ|،'1| է( 
-111,(111(111(,֊ ٠յ~11!،(111٠11 !IL،٠11،1Լ 1،ւ٠1ւ؟!ւ، ا، 

،!(_", 1 lllllll( اب ا l|lllll 

-٠(ijlll ւււ٦ււ(ւււէ( ١(III٦1٠٣٠1I1! ،1!11Լ1 ؤ؛
)1.ւււ։ւ1٠١աս|ու|،٠ տرآلراج//' ٨./,*֊ ٠

ւււ|ւււ|1،։ւււ'1ւ նախաւրահ.|٠'|' 1;ւ(ւ٠

էրան- ٠։ււ|՚ւււ.(1٠ււ11اااا|ااااا؛>ااااا'ا ،‘٠ |<)ւ٠ 

֊ (11 11 !I lm 1 ا ،٠٠րար.ր '٠١ ձ ա///ահ, Ւրւ 
Il mil, II., ا،ا)اااة1,اال ,اا ٠ >ئ٠ا!اااا٦_ا

٨էվա_ !ا,. ,mil،, ’1،աաւււ،ւ|(،ւււ'(ւ، 
 ٠ւււ١ւ،،)!ւ(|-ճ, ا|ااااة ||Է|1٠Է|1՜؛،1||||٦1 اوا

:lljini( ’1|ւււ|ւ1()1ււ1ւա'1ւ 
Կր •Հարայ ٠د//ال7،/١7//ا//ر//ر//ر’عكد 

 հ(1111(11(1،111֊1!1،1٦1 بم || 1 է 11 ւ'ւ)Ul'll 1-1 ؛١ ،1
կլլ 111111)1 اا ււ|ւււل.ا٠اا )1)1.* ل١اااا ٠։ااالح 

|Ï،IIILI(1؛,،|^հւ^1ււ։ւ(ւ1(է ււ1ւււ(ւ ւււ٠1ււււ|ւււյ I

٠Լ،||.(٠٦։, 11(|11Լ٦1*111،؛«)ւ|،Ւհ՜،“١\١\١\'١\\$٠\١ ١\٠١١٠\١٠\٠\١١١\\١$ ٧٠١٢١٦ \١١١ ٦ااااا)٠اأا)٠\
ااأااااااا٣آااااا١- Jï'ii 'االال1٠ااال-1ا)ا)ااا,ااباااا٠.

،ا ա'(،111111111 اا١ا|1.-خ 11٠)1،111Լ،1(Լ 1 ال٠،\\ا١١؛خ || Հ،1Լ11٦1(-1է٠11)؟լ, ،«،؛11) ا،٠-ااا«ا
ااحااد 1|_Է|1 11Լ 1|ւււ,յւ։ււււււ١ (ււ٠٠ւ)i| ւ('էւււււււ(ււււ1 1111,1 ا٤ل)اااااةا، اا١،1^111 11)1)11111)1؛

Ր٠ԱՐ 1٠ԶԻ ع ԱՅ 8 ք٠Ա اا٠٠،٠ԱԹ؛٠٠،٦
٠«,1լ،1 Հ|11,| S(lllll١tll،!1!!(1،؛،،1111،1111Լ1٠)l.(i. ،ւՒւ1111|ե'(յ)1 ،^٠أ1حااا֊أااا؛ է |ا'|،
 'Փ||1|،)||،|) ||١Է9 ւլ(ր1(ււււլւււ(1!1ւ_،<11րւ،ււ1١)٦աւ|ւ!ււև١հյլ٠1ււււ_|ժհ"ււււ1'|ւ֊ւ1րւ اII)1111,1 ة٠ا,ااا

11 ձհ٦ւ-|,Օ٠. ٠ւէ،ւււ٦է،ւ٠'ձ(ււ(ււււււ 1 ւււ .ااا Iii٦ii(iiiî،ii،ï(ilii I،I1I(I،Iاا؛).,،ا،،للل'ا!اااا)يغ ٤ 

 նարկին ւրլխասւր աչակւյաւ նե՜րր հ՜ւլաէր քրն <տ //////7/7/ հ՜ր II ٠ ٠١٠ 11٠).ا!)٠-ااااااا

٠լ_.!ւ1٠է 1٠٠1!)؛ւ|| ٠. جاااااماكونم7در٢/كւււ(ւ!ւէ'1ւ ^է(ւա.ա٦ւ،| ,٠ա٦ւ،٦յ٠١աէւ l٠m٦i, I|،i(,m.،)،i 

 ճ،ւա١ւ եւ £այ֊،(١.٠ււ ؛؛է.|،ժւայ،»ա١ւ. եւ Պարոններ |ا ւա)(،ա'، ذااااغااا|،1٠ااا1.ا
^>٠Է1(،٠։(، ٠١،-٠է ւ1(1٠ա٦ւ, 11.(11111؛!ււ،ւ(١ ւ،'ա'1ւ(٠|| ,11(111.!<Ւ, ք٠ա،)ա'1ւ ،|ւււ|ւ(ւա'1ւاا.٠اا ؛؛։»ا.،

.-.եւլն է،ւ}،ւււէ؛٠(ւ 1٠ւււ'،ւ, ||ւււ،,։،ւա٦٠
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٠،'11
 տ|ւււււ1١աراغ|վ»،լ |||1 لالااا_اااأ٠اا 2ال9الل٠1ا|ا٦ل ا٠|لل٢أاالاا٢ է ،االااااأاالاا'ااإلالب

 ك///ا/حم/7/ علما//غك////رر/ ւ/'ը ըյտլ կա U U!ծ՜ Տ/րարք ,اا 11ا ilا٦ ) Iاا 11 11ا 11اا* Iا ال ٠ւ I> 1ا .، 11٠ 1ا 11 ا٠اا ح ,

٠l'l،t‘1^ î1, ٠|٠ا|.ااااէւ<Խ|ււս١ւէ|٠յ.ւււ٠հէ, U,. ջ<>է٠<օլ٠؛ք .٠٠1>Թ>Կէ։|յւէ1٠է, 8 اا؛ا^|1اااااااا

Ւրլ ١տ٠ اااا|ا1ااأااااااا'1ااأإ٦:^ا

ծ /// اك غ այ ա/յ 1ا հՒր Ը‘ : ررا٠درا/ اد // //ح٠ // Zr/z ح بذن. 7ا իքը ս՚պ՚՚ւ տուած՜ ٠١٠اراراا/٠ش/ااا
. ճիաքօւՐէքժքի أ٠أ٠ااااااااااا٠ էրն 

_փլ|،٦<1/աւ/'սաըական, ր ٠ا٠اااااا٠١اا«ا.ا 
 ا|،اا ' է , 01<ՒԷ٦լօ/1, ٠ااا،بأالاااا։ااا։اا،

1,I" ,Լհքչին հքկոևքճը" |اا٠’11ا”’ا
-Ա٠թէլՒւսւ عج .ւ1١աււ*1ււււ1|ւյւււ_{(Ւհ"ււււ1١յ٠ 

,գ،ւ|| ار? ا, ’اإ.ااااااااا|ا 1اا،ا(1,ااااا' اااأأئ/ 
٦,٠ւ،(|փ٦ւէ وUI ձ լւ 11 1111 في ո լ 1 ձ I « ւ١ ١ ï I ٠ I 1ا*U11 (اؤا 

ՀՀ. ١|յ1ւււ٦)٠|٠ւ|٦Լ , 6ارا/ك//م7عاكاارممار
Ա|ւՕփ٦ւ [١, ااالاال١ا|أا?/ Ս՛և լոյ էրա

 Աէլսւ ն. ՕաևանՀ ا٢أ٠ااأه։ااا։-اا|ا،اا
٨/?///֊ ,١٠*^///,///?/ , 111111*1 111١( 11<111.11111'11

Ասսսս.ս٠ծ'1ւ1ւ،է ՚ Լևւոն Շանթ,{ اا،،|تم

17ՏԱ|||||||Ա|1|*1||||| Ս՛աքս ՏրէյէրՆ 
1 )Ի պո է ?/ : Իսկ|||ւ.||,ււ.է(||،ւււ'1ւ٠1ւ1٠

٠٦ւ٠ոէւր١է٠| Լ٠լ|ււլ ،Խալանւ-Պ .١տ |>։٠
|,ւււ1ւ|ւ اااح7ا)|االااا .ճհ՜ա٦ւ|ւ լ Պ. Ա 

//’ررز//////?///ك/ك_،مم Zrكدار////١ ا|’ااماااا։ا!ة1_ا

1111)|1(|Ա*1٠1*111||ւ1 ٠ااا٠اا غاحا/مع غم/،٠7,و 
١١١ն Պէււնւըււ-\٧١ճ\٠ اا ر \١և|ւՔ«ււ։էւ1١

٠٦ւ ՏիսՐտ|քا'٠1٠اااااااااا٦ا ١ ,իՒէն 

٠1ւււս1'է٠1ւ վ1ւ|ւ٤|Ւր1 1٧.٦ ا١ւէւ٦յւ٠ .1١٠|،Հ|11٠ 

տ ըա/Րա [<Ւ իքը /լալ/ձևալ տուայր
ա1| ւա٠١էւ٦ււ։ււլե،ւ-| ١.Ւրւ_'1ւ. 1րւ١ւ <Պ|ւ|ւէ٠ սնااا٠ااا_اللل1)1ااااااااآ ٠ \١\١٦١Ս ١١١٧١٧١ է

լւսւ١յ.ւ1/1. بئب.ا٠ر /?// 8ااإ٠ااااااا |$٠//Գէր ٠زر/ չին '•նևըկայա/յոււՐը և/լաև է
٦ւJïլււլի»-հ՜ւււ٩ւ_Ilւ!،ائال II|1 ս١հ՜Ւ ٠<Ալոլէհ ■Լալւււ„||ւէ|| հւ Ս Օ|||||| ()|ււււ1ւ

-,1111||||1|٠1|1|1(1|111

٥յաււ،١ւււ|ւ؛|ւ؛،.լւ_ 1،،ւ 2_أااالااا٦اااا1ا«ا յւււ|ւձհ՜ւււլ |ւյւ طال-اأالاا-اأ٦-«>االاارا أال٦حا
٦٠ի٦«ւ1،ւււ١յ „է٠լ|ա*1ւ،ւ՜ւււ٦ւ|ւ lïi_ ,|ւււււ_ւււ1؟,٤' IIIIII 8 ،اال Պ1، اا1اأااالاااغااااا 1إ،'اأاااآ ٠

 սփ|ւ|ւ|ւ|ijiiiiiijiiiiiiiiiiilJi 111111، Օէ٠،٠1 اال'مراها ا،اق٦ا أال، الل։اا_ مآ١\ز١ \٠١١ ١٦١١-
հէն. : ٠اااا ح! լս٠٠1ւ»է1(Ւշ/. Շէյքաիիըի Ա٠է.،>սւյ|٩ Պոիէոյի 'حط,ااااا.

?'>Ա1'հն' ՀԱՅ '"'I'"'.'"""."'.- ւրւ.ու.ւ.ւ-1ւհ-յ.
 ٠ւլ|ւ|(,»ւււ،ւ ا,اااع اجLIIIIJIIIII، ااا1أااا1ا لآل طا|,ا|طالا؛٦جا ։،աւլ ا_أاا։أا٢ է خل١88

յ٠٠11111|،،1||'|!٠*|։|٠. اج حاااا .ااآةالأ-اا٦ا٠ا،اأاا أا|֊’اا ւ)ււ|ւ|. جااااااااا է ا ا.ب>٠٦ اا ^111,֊،ا،
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Il
 ,£٦։ i٠î،iJï٦i_ւ٠։٠յ_հ-յ.,ւ٠։ ا)٠ 111 اا ا؛ ւլ(ւ il'է շ آالا.ا؛ااااا լալ االالا-ا)4٠ا] ٠٠،'٠թ"է٠٦،կ٦٠էր،٠ ذا ط

է -٠«٠٥կ،٠Ո|լ Խ|1 կհ"ւ։ւ٦վ٠٠ը շ_։սրուՅւ_ւււվժ|ւէ، ااالفىأ.1ا٦اا٠اا٠. ال։اا١ااا1ااا ااااأ اجا։٠ااااااااائت 

٦1٤Ւ|"Լ||'٠յ٦٠٠յւ،ւ٦։ ձէրւալ, il{٠։ւ٦ւ1 ihrtfil{٠|և լւււ،հ٠|١ji»ïî٠îi ւխււ١،lï ا] اا?«أا١ ւււնկէ 
ւ1١1٢Ն جاااااااب (,با٦ا أاااااا،اا։։انااالا٠ III,1 է٦։ titااا4ا|فىքժ*II ل۶اا٤ااااااا٠٦,ائ الاااا< <)1ا؟2 

յժ ااالاا| ٦ا،ااا اااااطا,٦,ااآأااىاااا ٠լհ.|ււ٠ւկււսլւ٢Ւրւ١.|٩| ال խււթվււհը Iiiji -اااا_اااااا،ح

/////7///7////://///اج/
/./»7////// ,ին «,.,7/ քւււլււր հայ ւււսանալնհ-րը !ل իւււ[ժ՜հ՜ան // ///7///_////ք ակ رثم 

կը հ/րաե՜ւին Փարիւլի հաւ1'ալււարաննէրրւււն էրւ քւարձրաւլււյն վար<Ւա- 
կարօտ -/////_/// /٠لم،د-7م կ ،'ثم ,ام،///////'7/ >’ 0ر،///7ك////م/، رثم /،/لم،/،٠م7/لحا, : րաննՒրլաւն 

 նալն/ր/աւն, աւ/'ււական /րրկւււ հաւլա/1 ///،/'/',7//لحر/ //٠//،/، //غ//ج/٠///////// //٠//٠. .رثم٠///
'կյ٠ւէ اابا٦أاااااجمأاا։اا]ا։اأاا ,ււււ|ժ|ււ،1ւը| ال )ՒԷ տ|ւկ<հւււ*1ււ)||իՒա٠|կ|լ Հւււيأأ ٠։ا،'ااطاا_اأ

: հւա1' լւ 7 رم، էք ա՛ո /// կ II լ/// ١٠

 ال խււթ՜հւկ կ|լ ٠٠,։ւ(։؛،.կ Հ|؛ւ٠٠։ււ(ւս|ւա1٠սւ١յ|ւ*հ 1|_ւ։٠IlIIIال«.ااا|IIւթ՜ا|Լ٦|٦| էրاا
 اا-اا։اا1اااا٠اا ٠I։ |ււ٦ւ։|_հ|ւ*ս1րլււււ լւււ|ւ9,،ե՜ւ I،֊J|1،II٠٠1٠I? ااا،ا1ح؛ ւլ,ա։ւ ٠։٠|1١Է٦1 ا،ا։։االاا

 //,/////يثم ի 11 ////////////7م/7/ ،م,م،//// կը /،//،7م/ Հայ նահատակ //٠ء//////////////////7-/
ն/րրսւ յիչաաակը, ا///////7,ر/ح//ر/ك/////٢خلحا///// քւււլււր հայ .բաւլա٠1>ակա7/ ،// ֊لح////

///لح/٠م/7/ //٠///////٠//7،7ت// :،//// ١

.կէրւ|_լւււ٦ւււււււէրւլ|ւ٩ւاا،٠ ٠ է٠ււնլւ ւււնէ|ւ٠،؛յլ! ا٦ااا٦ا ال։1 ()٦٥٦٥ي-٠ا المج٤ا
-։1١ւա٠ւհ՜٩ււ/ւ |ا،ا յաւ١ւտէրւ؛ւււ1ւէր ٦اااطااا1اااغ٦ا ال اقل|ه|ااال|1ح։اااااطال

2اا'أ_ լ, '|^٠'،٠٠٠،'،،٠٠٠'1|٠'٠|֊4٠յ՚،'ւ٠ ااا،։ا յ«լ( ٠1,«٠١٠؛է|ւ٠յ٠ււլա .յ٠ ال ա٠ւ ւ1١կ٠յ اااا_اا։։-اا

ااا|٠اا|جاااااا٦ل|ا ااااا^ ւ1١լ٠ոկ٠ւ|, االدل ։ا'ا։ا٠ااا٦ا٠٠

٠ال٠(25-2)١ լէ٠ջ_٠،٠٦٠1٠ ,լ٠٠٠ւ٠լ„լ؛ժէրան ا،ا1اا،اا ااااا،أ،ًاا ا،'ا، لم١\١٠ \\١١"ل١ ,١١١١٧
|٠٠٠լ ժ*ւ>|1ւսւև((1١1 աաՒրնապՒրա, ձ'էր ար JL_ճարաււււլար]. յւ1ւ1'է٠،٠, ا)٠-ا,اااابأااا اااال٠ً

:ւղԱ٠ՒՃ1ւ٦։ւ،1ւ|٩٠.اا ٨ hi ال اا،ااااال٠٠٦ا|ا. ,էլանձապահ والأطا1ااا،٩ا 

7,/ 221, Rue de Tobliac,^*////////^/// ثمثم٠اااا//م،ااا/7ا ١٠///،///£7/ ح 0.// .مثم

.Paris
ال ،٠ւ٠ւ٠٠։٠ււււ։٠կւ٠٠յ_ն٠ւ٠յ„ւ ։îi^tïJ٠٠٠i،،،٠-٠ււ٨ն է Փյ٠>٠،؟٠. ح։_أأاا، ո* հ լէ آ

.ر-مم٠

 ٠(,٠։٠|1٠էջ ,։٠լ٠،٠_ ا٠أ.٦ه<՜( اا ا,اا1١ئ-أااا، ւ„կ٠։٠٠٤։է١,_٠٠٩١" ٦ւ։։յկւ Հ. B է. اائج،اا*ا'։ا1-ل

 ااأااذاداأااا؛ ا)ւ٠٠։/ւ٠1ւււ,լւ،٠!լ٠։ւ٠1ւ ال ااا، طا،د٠։ا اأ'اا _ا,ااااا٦ا ٠էկ'կււն,յ_։։ւէ؛٠ն،յ اااا،االما
 لرا։ااااثجا،1اا؛ا։ا1اا։اأا i٠Li٠ii٦i„i٥։tï،i٤i ال اا٠أا،دألا٠1اال ւ։،է'էն ^اااح։։إا4 ااااا_ل,։։-اااا,،>ااال

։٠'٠ւ٠،|ւ։؛٠-յ.،٠։ւ٠լւ٠٠ أنا .٤-«٠ա։٠կ»ւն،؛։ ٠ اااااااااائ،ائال٦,اՔէ)կը ւ,։։ا اا^اائااإااا-؛ا ٠։։اا٠٦

նիևիէՒրրւււ չուի չ՛՝

-֊٥٠٠٠ ٠—

7113 ՍՊԱՅհՑ ՄԽՈհԹԽհՆ
 ا،أااااااأ«,) է1١է٤ (آل٦ذ٠٦ا| ٠t_|ւլՒր|ւ٤հ|1[լ t٠i,i'٠٠L։٠fr է ا،ا^ذ٠ا ا,ا'اااا،اأ'ال دا -ا!

/،/?7////// ,7/ ր֊ւղււր այ՛ս Հայ աւ/ան/րրը//11 // ///7///االحاا٠ا////٠م/աւն //.’/, ام،// ،م7ا 

٠հ||٦٠է٠յ֊էւ|հ ւ٦٠٦ւէրւ٠ւ،٠ա։։յ٠٠ւկ٠ ()٠!ւ։։ւ٠٠,٠ւ؛٠٠٠٠٠،>، յ،։٦։١،ը։ււ٠ւ٠ւ։٠ |۴ հ٠٠ւ Հււًا٢اااطاااا٠أاااا١
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Il*
-fi،،։ ،٠٦،!،،،։، 1، ا ք1٢ ااլ ٠1 ال٠،،،،،ط،ل1اأ،،،اւ ،րէ٠،|٤٦ւ Լէ،ք_էււ،1ւ'،،،٠ք1ք،։،1ք،،،٠1|ւլ|ւ1||ա,| Հ 

: 7/ ալ կրնան անւլաւ1'ակւյիլ//7د/٢//////// է՜ ջ քրաււււ/յալ Հայ/'7ارراا/7ا ج ح//// ا
ւ،،—،،،٦،լ،1 ؛էԼ ,٦،،،،١-հ،հ֊ք، 1| ،،ւ٠،،١«)!|٦،٦ք٠٠،،،լ֊^،،، ،٠،،،'լ،ււև|ժ՜|،և٠ւ،լլ I،f،،،f،filïf،،،،lf (ل 

 ւ،،،1ք،،ւ[*٠ւ ،Ժ1յ٠'٠،|،1ք أ،،،ال|ا؛،ا،،ب ،1ւ ،քյ'،ր،،،،ւ٠،،،،،،٠،،،،«>،،լ-| أ،ا٠،اال،آل،ل IfL ،،،،،،،Քէ.֊ ٦،,،ا،
առնքղւււ ■հաւՐար (յ՚քււււ- ٠غ/////جغ//م/////// il'ը غمر/غ//// ج’را/////٨////٠/را mi/ifiiiLiij

Jfllï،،،٠٠، fi،։؛،f،،i،r؛،٠.
 ال օս،հ՜ք،،، ،l١i،،،j،،fJ،|، ؛il، ֊^|،،،،ւ،ւ،،،ք،،،،1|հք lï،،J<r«f،،،f،fi֊l٠f،،،،J٠،٠ ا،١ال ،ا،، ،،اا،،։اا،

1 լ، ٠)٠fj،،hf،lrlf ٠1ւււ|է،ւ ւ1'Ւր٠|٦٢،ւ/٠ ٦• |խ'ւււ|_|ւ|ւնհ՜|ււ،ւ ، ا ا ،، ،٠ا ،،،، ք_լ،'ւ ،،، 1، ، f، ،،،،،-،،، ا،،،،س، ،ا
.If،11 ւլ،ր،1،կհ՜ւ،،،(էا،،،،ا،،، ٠،

ւ،1ք٠،٠ւ،،،،،،؛ ٦،,ք،،լ ։،،٦(^ ٠٠1،،ք،،،،،ք|յ،،، Պ. Հ،،،.ք1ք,) ք1ւ،،،*1، է،٠'|،،،،ւ،،،،،1ւ ،٦،،،ւ!։11ւ،،،، ال 
;հ՜լ 1ււււ!ււ1ք(ւ"،ւ ٠٦ւ ،րէ٠!٤յ، ،،|،،،ւ،،հք،،،،،լ،ր،،،1ւ،١،،،،٦ք յ(ր،،լ|،1 fi،j،J،،،،lfj،*l، Պ،،،լ.ք،،،ւ،،،ք

////////٠/ Հայ///////////7/ի ///عم7/اآلم/////:
'').15( 41, Rue Brancion, Paris ع էն!لՀաււ

Z113 ԹԷՔՆՒՔԱԿՍ.Ն ՍՒՈՒԹՒՒՆ
)UNION TECHNIQUE ARMÉNIENNE(

Հաւ/1/է 15, Rue Jean Goujon

٠٠ք،،،،*ւ،،،،،،1ք،،،*ւ، 1յ:،،،ւ،،،،յ،،،ք،ւ،լ11ւ،،،ւ، 1ք،،،լ،1'է'١ ։، lîi۴ 1د(,'٠٦ ال է؛،،،،اا1١آ،،،ط،ا، 
 Վաւ/րրաւքԼալ•. Իււկական /////م//آل///٠ ////ըլլալ /7////7 /٠/////٠١ج////////٠/7/ ///لح/-///////
ք،،،،ր،،٦،،، ،،،،،،Ւրւ_ ،،،،ք ٠1 ، يأ ، Il I، ، LI ،، I ، I ،،،، ٠ 2ا_،ا*،اا_ؤlililïքւէ،،1،fii،،ij،i، ل،،اب١ հք،է II I،ւ1ւ٦[،،،

lïf،fi،լ i،L،،،،،l،،،،f٠'،٠،،،|،٦'յ(،،IL lîi ֊^،،،،ր،،،ք_،،،،،ք،،،،1ւ|،٦،ք،،،،1ااااااا' ل،،،،،،،-«ا،ا
1ւլ ،ք_յ،،،.յ*-էւք، III،٦_ք،٠،!،١، >٠،،،،*ւ ֊^،،،،ր،،،լ،،،،،ք،،١،،،٦ք،،،،،ւ،ւ،،،ք،،،،،،،،،1ք٠1ւ է Հ/،،٦ 

իևննՒրրւԼ ////////////7/م ع/7/////////7/ ج’راغ///.//////////// ւլււրՀր իյճնհր այլարկքրլւււլ, հ՜և Հ 
հքւ 1|،،،،ք-،٠،،،٦'،،،٠է،լ،٤،؛ւ٤،١ |.٠٦ք٠ւ،1ւլ،،լ٠٠ւ،،ք،،،،،،،،،|،،،،ւ،٠ւ،،،^ ،،Ճ،،، If ٦'،،،٠، إ، الւ،،،հ-،،،،,1ք،،Iïl ւ

.f،lf،،،fc- Է٠١،،،،٠lï،i؛،،الآلل، ٦،، ،լ،լւլ،،լ!։11ւ،،،،1١քւ ،،،ք،،քէ*ւ،، ال٠ا،ا. .،r،،،lflïf،،،flïւ٠ 

-Paul Appell, հաւԼաչիւար ٤//٠/ 7م///////_//////١١7،//7ا/////////// >Ւրրհյ غهمك7مر 
٠ք،>lf،،،،, ،،ք،،،،،،،،լ،،،1ք،،،լ ،،Է.ք٠1،1 Է،>،լ 1,-լ ք1ք،(،յյ>է،،է٠،؛l،،،؛r،،،J(Jlï،r، ,٠|٠'ք_է،1، ا'،ا|,،،ب،

،،،-.1 ،|ւ|ւ. Georges Ն٢և٦ո fif<ا،ال))،،،مًا ք_،،،،ր،،ւ٠،!،٦،١ ،،٦ւ،،،،լ، ^،،،،ր،،،քւ،،،،ք،،٠،،،،(,)ք 
ք،։،՝'^،،،،،،٤،։،،٦ ք_،،،،ր lïL،،٦,، ،ا،ا֊نىلع،ااال،،،ا*بأ ،،،٦،յ،٤،،،،٦լ، ۶،،،ր،։،ք_،،،،،ք،،٠،ւ փ،،،ք،յ،է،،է؛٠١

-.ձ،٠،،،١ք ،ااا،،،.أ،إ،،٦،։'٠ ،1،ع،اi،lïj،،،L،،،If J ،٠،،،٦յ،ւլէ،،،1ք ւ،ւ،،،(،ք،հ֊ք،،،ւ հ՜ւ ،٦،،،1ք،،،،յ،،ր٠-.ք٠
 ٠،ط،،،اا،،،،ا1١,،أ،المل liL Պէ>،լ،،،، յ,ււււ،،ւ،1|ւ ،،،ع،،ا،ا،٠.

١ lïui٦i اا.اااال լ ٠،،٠،٠،٠յ٠٠ււ (1Լարչւււք(ՒՒրան անւլաւՈւհրն ե՜ն. Տէրարյ
^//////7,///^/////// '1ااا،٠اااااااا ււ.լւ،،ււ،|1ււ،،'1ւ|[1' ^//////7,///////////// اأا.،ااة ا،ااا.إا։'ا

ււքւ،،|،1٠ւ،ւ'1ւ' //_///7/٠^//////٨///֊٠ Տ|٠Դ٠،|1Ա|| .،،،؛؛،،،؛،٦ւ،،،յ^ւ, ٠٠٠1٠,լ،٠ո1' 1 uu،'lïu։١٠, إااا.اا‘.-
٦ւ (հ)(ււ<Խ٦ւէււհւււ<Խ:!.،،،|،،111, ٠،،،؛ւ|ւ٠ւ،،ւ'1ւ،|| ١٠.1!ւ٠؛،،.յս։յւ٠1, ؛ւ،،،ւ،،ւլ١،،٠،،٠٠յ٠ ,1ււ،،'1ւ!ք

Փ11Րհ 9117113 ԷՐԿՍեՌ եՐԴՋԱխՈհՄԲ
_٠ք li،،l،،،li،։،،،^،،،լ،؛،،է «,»،،،յ ٥،،،1ք،،،،ք،1'،،լ ٠1 ؛رالزال ال١،أإ،ا،اا،،٦ا'է٠ ٤i،f_Ji،(،)،،،f 

■Ւրււնւււիէ h-mil'[Լ Փարիլի Հայ !ևս ան ււրլա կան ٨////٠١//// 7 ٢ا/غ///م/اادل////’عءم/
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ا؛اا

հ՜ամ' ր երւաՒիչա-ուոուցիչ Պ. Ս ա./հէ را լ ارد ////رررار էլ հ Կ /٨ ու[(Ւ եան اآلرم 

k ٠<٠٦ ااا^٠ا ا٠^ااااااالا٦اا^ا է٠٠،١٠؛٠٦٠։լ٠،٠٠։١٠٠ւկ ال ււււււ1١P-hااالرا֊١ااو|٦٠ .ւ٦٠|٠،3։ւ։կւ٠թհււ؛
".1|il հ‘»؛խո ni II U, P ال հ

1ر|11ل_| III |1111ا11ألإلا ٠|ուճո|،ո |||1 ؛٠1։||1؛٠է،ւ1111|11|1(է11|1' ւ1'ւււււ٦ււււկյւււ _أا،٠يأاا ا)اا
րհրէ աւլւլային ֊հան Գ էոներու, ر////ا//7/////ل/رر////ك_،رر/ر /////أرك7///// ////////7/ رم -//

 ւ٠٤յժ kii եյւ٠յկււ,٠-«>،٦ւ։յ٠ււււ٦ւ٠. _الا،ذا٤ا։اطاااااا٢ا،ال٦ا ւ،ւււյւձէյւլ ւււէւլ،ւ կ ا!اا*_أا١االا٠اا
,۶،/ եւ ՈւրրաիՒ օրերը 95, Bld. St. Germainلملم,»ءمآلمم„ة ամ*էն շ արա իք

.ւկլ٠|„،٠،,,ն٠"٠1_հլ٢غ؟خ يأ١اغ٣0اا ٠
').5( ո։կորեան, 43, Bld. St. Michel, Parisوحم Հաոր/էն է Պ. Սաք_օ

ՓԱՐԻ9.Ի 118£؛ նՈԻԱԴԱԽՈԻՄւ
հւ ٢٠١'١١١\١١ ٢١١١١١١١١١١' Պււլաւյ ٠ ئإ1ااأاااااا٢الւ ւյ_էււ٤Քհ،ւււ*٠٠ու1٠ւււ.ււււ،ւո؛’ք 

7աւաւլաիւում'րհրր լուեուաե եւ ւլանոնք կւտլւՐւպ երիաաոա/գ- ،1֊ا։'؛إاا،ا 

ներէն ; ատեր Փարիզ եկաե * անցեալ 111111/1 //. ///,/// !1/աւաե 
ոյժերը ք.ուէ քուլի ե1/ուն եւ կաւլմ'եցին Ս իուքժիւն մ'ը ا.اااة" ااااا٠اأا٩-ااا֊

.1٠ւււյւ|ւ։յ٠ւ անունոէէ< اااا|٠ا1ا'٠،

ուււձ^ււ٦ււււ-٠؛։ւու հ՜ւլհ՜ւյ|ւկ_լլ սւ٦ւձ'ււIIIկւ։ւ٦ւ ւاا ٤ Ա|'||11 Ւր |||٠|٦հ-ու٠ւ Ա)،ւււլ،ւاال,ال ٢ 

իք եսոՐ/լ ու ֊հաւ/'եոա մ'իջոցնհ րով ոուեւլեեւյին այո մ*արմ*ինը եւ արւլէն
 fini، I^iniîï հ՜٦ւ بىإلحاااا؛ل٠٠ال^اا IIL أااا'ااطالاااا١ ե١ւ ؛1111 اااأ ال لل

مՀ//?/////// իրներն են Տեարք <،.؛،^1Ժ. !٤اااا٠ '؛է؛٠_11:։٠٠լ.||է،٠|ս'،٠٠،١٠١ ل! ٤-اا
-որոնք1 ներկայիո ող ւԼարչու 1 3أ٠1اااا٠ ااا٠اأاباا1٠ااأ٦اւ1٠ւ١ւ եւ1.1؛ւա.կ 11*։ււ٦ւ٠ււ<

٠Ո|1' ե٦է؛٠٠k։٦i Ո1١11 ٠٠،
 اراوا،///////////է օտար •հորիէլոններու տուկ ւէաււ պա-հել /7 //٠٨//- -///-//لج////

٠2_uiii ւ_،<»֊ 1ււ٦ւյւ١<lï،iin ٠,յւ ււււււււյ٠ու٠٠ւ1ւլւււ، ^Ո1؛ւ،1ւհյւ٦ւ III- եււ_ւււ؟٦،յ!ւ٠ւ ւլ։յ_ւ»ւյ٠ւււ, 

٠٠ւււ,٠٦ւո،կււ հ լ <ւււււււ|ւ١ւհ|ււււ*1ւ أ١ ٠ւ'ւ،ւ٦ւ٠٠J/է 111 յ٦ւհ՜լ ^Ո1٠յ եւ Ո1|ւհ՜ւհ-լ ւււ -حآفىاااااآأ
.٦ւլ٠_ւ„ւււ،ժ֊،ււ

‘1,հ٤ւ1|ւււ.|!ւււ ٦ււււււււյ_ւււլ٦٠էւ،ււււ ،։٠،٦ւ է ’)(), ւլե կոււ،ա յաւ» հ՜ nul_ււ' ئإ هج خ٠

Evrard ://
١ւ«ւկ،ո 1 ا'ا . ال،|||،Ո ÎIIIILIII^ է ٦ ا،اا٠للւ II Lin tj-111 ،11 II il 'III il اااا Ոյւպէււ Ilifil III

ا 111٦||հ،1Լ٠֊11|٦| ()()()تأ ااأااا،:٦."ييىل
Կարժէ //// քաջալերուի ///٠/// երիաաոարւլ //٠لج//////’//7ح/ //// -///لج/////////,/

7/ կեանքին մ'էկ ո/ակաոր լրացնելու կուդյոյ:///٠//////7///’١٩///٠/ ١

).10( Հաոցէ, 149 Rue Lafayette, Paris

//.٨/7/7///_ԱոոնցւՐԷ //////// Փարխլի էՐէջկան չարք ւ/'ը ուրիշ էՐիու/ժ 
։.ا،ااا،1ااااا ih։ijii٠l)։։i։٦٠, ٠.Ս٠յ٠ւււ٠1()֊իւ ٤اأاا،اااااطاأا'،أاأا£وااا1اأاا١ا٦ا1ااااأ٠ ինչո/էո 

11.11, 11٠ււււււււ։ւ،' 1٠٠٠է،1էս٦ս٠1،»ս١ւ lljiin.- |(1111. 1٠ ! )' ، 11!( 111 ؛ 1111111111111 ؛ا II٠, ااւ:1’1'կք|،.1ւ1!ււ
իւ՝!*֊.،،. اااع^٠لج/7,/ ٨///ء֊٠لج/7:/
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ZU3 ՈՐԲԱՆՈՑ ԱԸ ՖՐԱՆՍԱՅՒ ՄԷՋ

Զորս տարիէ ի վեր ծանօթ է այս տունը, ընտանեկան
եզ„،րկ Գ،،،յ،،րրլիներ،،լյ،اال »،١^،յարկթ ր

էր ի٠ ال، ال، ١،١ր،،، ր١ւ ակ Գ ،սյ ،،‘ի ،ի ւ։٩ւ ։ ւեօրوابم، LUI h է ،0١ ،؛٤٠ اն Գ ի 
-դա،إ،،، իյիշաաակ ،،F ի կ„،լ،քէال،٠،١ կէօ դե ،ال ր آلال، لاللو، Ի ճր ال Պ٠ 

14 յ„،٩؛،،րճր թ،،،،շ٠اللال „،٥ է،،،،،،րր،،،ի» որ ٠քե ո.،։ կ ،։րդւոյ٩،١
٠١։ ։، ،١،،،ր ե կ ال، ։،،

 Ա،ւ،ս լ|։١ւ ،،،١، ،،الخ، ،٠٠ Պոլ،։،، կր „ր ال، ،،،،،،،، اال ،، ւ،٠-أل اال ط لمأ١الم٠ وع
٩٠ա- و٠ .ուեևցա، Տօ,րթ օրէ١٠،١،„ իրե١٠ ،، րերի1921 -ط،،‘١،٠

٠քր։ Երկար ،ا،،١P،،ւթال،ال،،آلهարժէ٠թա،-որ ա١،ا٠٠ال،١، ٩٠ ի،١،،،،իթե 
 ٤ս،ե،եց ،،،،،կ،սյ١، .الدلال քէկր« օրի١٠ ال، ս اال لال Ա1 „،թال د٠ ح ի، -اال

 զարկուեցաւ ե յա٠ս،ար،սր„،եց،„ւ ،ا٤ ال، շ،،، <)١،،،،،،٤էս թէ Ն٢١մ غ
ս։ե»յ٠.،٠քր ։٤،«ր،սյ ،„ղ،؛ Ա،،որ :،կուած է իթրե، ։|،սրժ،սրաال، ١ ի،

երո، ،،‘է٤։،١،١،،،գիշերօթիկ վարՅ،սր ،اآلال լեց ،،
 Իրերու ،،إال، ٤րէր،،،،ր կր ،،،،،، րս։،կս،ցո،թիւ١ هأ١٧ا٠ի١، ،ի -ال
„،-٠،٠ր ،،վ،սյր ،քր։ Այ ،،،£,،،،٩، 1، ،،،،،، ؛،„եակ^ադր ութ ի լեր կերال! ١ 

 ٠ի ،3 ե Դա րթ٠.١ր_ո،է ողթ،ոցեալ տ٠ ،،،١، ،،،،،،، /؛،ե ،،،،،ի ր،،،կ*,،،1 ة ال، ،٠٠-
 ե ր կ،սաարեց ،ր،،ր դո ،թի ւե١ ١،،،،ի ،ի، Ա>،، լ،քա١ ال، ե ،،،،،،،،، Ֆاي -،آلال،

ճր،،،‘،؛ ،،، ،դո լթ ի ւե١، ١،֊،،، ճիշդ այս ،դ،،،ճուե էր երթ իր ճ ի ،، ١،،،،.،
վրայ ;/؛،""،،،؛

ւե ٠‘،،، ا، ،،، ال، ր իր ի رق١ا\ا ր կր ղրկէր ال، اال կ،،ր ո ٠٠،،،، Այս ։، ،،، ،،،،،3 
3էև، շ،սս։١«، ؛،Դ٠աւիթես و٠ ս،،դ،սր,٦ թ،սյց Պ٠ դեկակարէ١،٠ 

 երիտասարդ, հայրական գործը շարունակելու ،؛ؤثم،"، /٠؟،؛،،،،,
երր» 80 Գո-،٠ الا،،١իح١٧ا ،»ոյե،քթե՜ր 1924 ի١,١ ճ،،، 5ال، ،էր، Ե،٩،ո 

- կա ،،، ال، أ 3 ،،‘ال ، اآلأل »ի էո ،Կ օ ،،։ ի١ ،،،յ٠ ،է ի١، ١،، կ ր Գա ،է؛ ١،،դի » Պ ،։
٠،٠սյ،.լ։

ՇԷՆՔԸ
١։։،։ոյ։،ւ،։«ք ٤„،ճ„ إلإااأا։։ل؛أحال»։։اإحا, ،.إا٠ل։؛. ت1لر։*։؛։ ։,؛։ ։ا‘ ։)؛։ر ١١٧ إ

աا٢ة٢- اخ آطًا- ٠،١ ،երէ١،դեդեցիկ١ ،է١،էյ ،،‘էկր ،،،،քէ٠٠، ١ր١، ՜،،،կ،ال،ا.
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ايذا

ԲԱՐԵՐԱՐ 11٠Ի2Ր1Լ٦1 *»֊ԱՐԱ» ٠٠٠,.٠ «ԵԱ٦,

٠

،١،،،١،،մ،١ւ١ IIր ال ا_عك،الل،،٤ւ٤։ I1141411 ր է ؛،،III،،،أ،اال։،ا։ا١ا ٠լ٠]ե ال، 1լհاا،ا،։،1ن
La Ville aux Clercs ,գտնուի, ուրեմն, նոյն *ilուհանգին z/Հءتمتو ٤

ր ր» ե،، ؛،، ،،،եր ،٠1 الال 1« ،،٠١٠ ا،، ال، ،د«ի[Օ ،Քէթր ե 4 ؟لهاال، ի،الء ال الال ج غ
،II1ا، ا١ا —٠ ,!؛،؛،الا1ا،؛١ا اع յح ا،١ا ,ا ٠>؛ եւ է ٤الفىկ،،،յ ،،،րի՝ լր،؛ -— յրյւ،؛ ؛،،؛

La Gaudiniere. لم،،،؛"؛ անունով կը

։،،،յ٤։،،١،،،եր18)35 اا،ا| ١ ؛ ,I 1٤ال٠ ال ا، إ؛ط ،، ،،،ط أل րր،،،ال، ،،،،،، ا، .،؟ Այս 
 ال، ،،‘են اال ايى ال،ր ح؛ ،،، ،،٠ ،،؛، الغ،.، և ր էն ،،‘էկ„ւն ارال خ، ،،‘է ز آل١ذ٢ال àe ة\ لمأ٠٢-ط

ընտանի- ،ه،،ه،"،۶اة،» ،؛"،؛"،ثم،,""،؟،". foucauld de Doudeauville
4«է մը սեըոդ կնէվ ،4' հետ, Marie Colbert, ZZ/Z մե՜րժած Հ՜ իը
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— 122֊-
Il[I ւ٢րր|ւււկ٤1ւ، 1 إل. ]II ٩ االւ կա ?վւււլէւ։١ւ ،1*. [I!،الرا [մ٠րւվ>(1 |ււնւ،£11ւ1،

սայի թագաւորը}։ا؛"،)], اوردا/اورك դուքսր աւելի հարուստ էր

որուն ճակատր քան- ،"؛،") Գքսական այս պալատն է 
 դակուաձ նշանաբանն է C’est mon plaisir î , որ ղերերու -كل،،,"

٤ւօր٤ւ١ւակ 2 ր ارة ،-،Fn 4 ،،*O? 1،٠է։٠ գար յkmււյ١ ألال،]!.! I( ا]١ا،،Iكل،،بأ،*،]ا٠ا]]
տդեկներու։ دكل؛،،كل,ثمي,كل،،،؛"ا١ ؟ثمالكل 

1.սւ١ւ ա،1ւ Գչւսւժ،1 շ III[لՕ ،1111 راغ[1،٠ ج)٠اع* »ակր!،!،،. ٠ր٤،է ،ք]Դ١ւ1٠
 ٤ւււխու֊թիւ։ւ١ւհր١ւ II،է^ււ։ا ٩ւ II[111 ،[Il غا)1طاإ٩ك1د PP إل،1111III ^1*1 ة է ه 111 -ال

_շիւ IIIIII II L.J3٤ii^i١il،[i[i uilالل ٠ Այ գ ا.، ل Գւս 1[Ա1١1 & 1«՜ I،I١I 111، 1.111 ٠.الIII [1111II 

-pli[! III ا] الل _ր„գ„1-թիւնր،„١ է III،։!։ ifjij G էն,،*،։ II إ II 2III،։ ،-أللال
աւն.،*յ،؛٠، ւււ١ւ[٠؛ւ۶،ւ 1.ն շւււ،։٤1.،։կււ։ ،٢ الل،11،ألالւի١ւ 

اج1(١ا،«]اا IIاللււ[էււ لل،لم١ألاللالال اج٠ —

ا Ւ٢ ،1اا ا١ 11ا ا ل11ا ]11ا ٠ — ,،؛كلكلكلكلثمكل،،ثمكل،كليكل ,ثم،.،كل,؛كل،كل£,كلكلم كل,ذلمكل ,،؛،،،.„ -",،,,ثم

٧كلثمكلكلكل .,؛،،,’

 زا٠،1اج،اا_1٠1ا ٠| Iا I ، 1ا ، ٠ — االدا ركا//, ար د"،،كل،ةكل،،ثم،، ո՛չ كلالثم؛،كلم'كل իր -,ثم،،،ى

-III1] ال،.٩ لال ան،1IIIգ٤ւն 1 3 ا 1]لال 1.1 ؛1 ،1 1.]1 ا] 1. ل؛!،،؛ أل،ա٩1غاII1111، 1. االII[احمء اال 

II կէ، րն III m III II III֊ ٠ր١»،գր”2 1لال]١ا J-M III[٠[կր կրէ I ا]ال ։ն ւքէ٤١،։։ւ։։1؛٠ 
1ան կրայ H[iii١ii،i،‘iii،، ٠!1. ،1II ւն 11 գի II، III կն ،٩ ،٠ اآلل .pi իւււ[1^[ւգան٤ւշ١ 

11յն,1١11٠ '.،ذا] ٦՜،! ،1 II، ،11III،آلال III ր ١1 1ال II ١ 11٠՜[I1! ك III թ Iق؛ إ11م . I١I-؛Il l،[ أل الل أل ]،L 

է գոներան II անոն]، 1ألII[IIIII[PIIIIII،1] ؛ իւ ٠ ،ا٠اإ٩جل1٠اր١،այ 1، ւ[[ւււշւ 
٠ 1،[Ճ٩11 [1 1] الل ٩ اا. ան շ.րևգ 1 تمال، Il ւն 1. [Il ،1 ؛)١، ։،‘աււ1٠րւււն վրայ։ ٠! اللliU؛t 
-PIII.الع 'II.، III կա II، շր،،،։١٠է١٠،٠ր الل]! الالة!] 1ا] ٩ II ،ւն لد։ل]ل .սր^[ւաճ1،,-، 

-դրասեն كل,، ար դ ար ո ւն, ,//, ،،، 7 ուր ան ال ա կն եր ո վ لمال/؛ شمى. كلالكل،كل ال 

։ I[!. ւլա [1II il. IIIIIIII կ ան ،،،IIIIIII-االل կագն 1,1،։ IIIJ ألالط կ P ա١ւ II ؛٠ الل
300 11 է !،Il II !.՜،1111-ն III ilIIIP، ،الالال٠ շէն,ր٤ւն ٤،հ 1• P II վ III I۶p։i։؛/է،ւււ 

 ա արաան կարլ،ւվւ|ւ անաառ I،*P ،[„ր أل ա أل II 1111 ծ ذا ١ لاللذال،]ل1اع] 1،
կա ،fin - أل ա ր ա اال III ،։է ،ա٠،١ւ ա,،* ٩ -٠ա։،նւկ fc p, Il ١ افبււ[،ս،1*„ււ[ի IIր ա]է 

٠Է،٠ք[1 II HP 1٩ ،،‘االاللւ 1.-րկայայյնէ _!]][1III 1[،ս،1، գաւ،ւթ ifp II[! 1 
րարձրաւյող քարակերտ սանդ ուիւ ր իր շուրջանակի շար-

 ժումին մէԼ կը կազմէ ،،ثم؛،، ال،،،،,ثم،،،,ال،ثم،،،ثذ٨ ،،،,،،۶٨ ،؛ال، 4-وثم.ثم'"،تم،
-ււիւ^ւ1،[ւլւ_ ،ւն 1[ O P ի١ւ III կււ I ،ألال կան կէւ ٠ عէկր_։ Սնոր շար،، ١ւ1،،։էնւ 
p 1111 الط p ա‘،، ك،١ ال الل.[»liiiij p UI .p ա ւ،ա 1] ال٩ا ի ն ա Գ ան ١ لأل0ةاւ1؛ ւնն إ3 اا 
-ա،ւ1[ր^ վ1٠րա«[Ա1٩،٠ ،،Այ ؛ււ։ւն،٤!٠i١i ււ،։ւն]pml اا^االلال*،ل գգնակքւն 

րնIIIկււ1٤3 1.ան 1ւ «،աշաօնսւ- اا١ل،աال١ل٠է [ւա،ւերար٤ւն ա،1‘ա ،ألالاطا
3իւնն եր ու։،اկան րն،[Ilւնե[II 

յէ،րկ٠֊ آل٠كلثم،،,،،،،،,؛,؛",٨كلثم, ,ثم,,,ال,؛يثم4١؛,,, ،,, -"،"-،,،ثم
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։ذا:

j
ا
I

؛

 Ր٠Տ.211.11 Ի1٠ ٠٠٠։ւ٠։٠اا.اأاا;ا٠<ا'.اا-.ار'١٠ ւ,31٠ր,ւ.տււււ.ւ՚Ա٦؛

٠٦، b ւ ւ،ւ կլւ ծաււա٠٠٤٠،ա١ւ խւշււր ււ،ւա٩ 1٦ ٠|<սւ ւ։ ւլււ ւ ٠، IIE ،٠، քԼ!1[1١

٠. այր رمم، رمم Հ աւա,ր

7 րնակա-ردا ؛ 'Z ادرك(/ Հ اااا؛1ااا1_ا ؛ااال1اأ٠ ,مم؛مممممممم/ممممممتممم؛رك، رردد/مممم ررتم اون
րան, ճուաւքարան, լողարاالردا ممر مم//مم،/ح رم*.،/،/

ր١ւակարա١ւ اا٤ال,ا ،ا ։١ւչ، ււաա١ւււյյ٠،.յ,ր١\٧اا١\آل١٦١ ٠١١١٦١٩٠֊ ٩

٠. ոաորադաս սլա շ 111 օնէ) ութ ե ան

ԿՐԻԱԿԱՆ
ւ٠٠،٠ծադւ٠,١ւ փափա .լ»،հ /> սւես١ւնլ սււլւււՔ(Լ *1 ք* լ1 քւال، ،١ Հհ *fil 

1 արIIIկա-؛ղծ դաIIIII ٠،٠ւ>ր|ւII111 ււ١ւէակա١ւ ա١ւկ ա„գ„րաա٥
٠ր،թեաւքբ ւ ؛
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٠ .1 آ٠ا ص 'ج՜؟جرذ،
٠ ٠٠٠ اإغ|لهغ|

|_ ي .٠؛ ٢٠ل'٢'ق"٦ذ'

'1.l‘UI'l|t|l،٠٠l«l,ïl 11'-11.'ւ٠؛؛1١ اا'-,اة٠اا٠؛ا

է ٠٠٠١٠ է٠دا٠،٠ ،٠٤٠٠، ٠٠٠ ٠٠٠ ٠،٠٠ Գ٠،٠ الع، ٠٠٠ր.،٥٤٠٠٠٠٠٤ IilififfUij، ٠٠١٠،Կրթակ 
۶/ // Լ՛ԱԼ" այնմ անի 6 դա-م//الر»//ه 'ն ա Ւ ա կր թ ար անն եր ու 
4 րնդսճէսւաձ ١ բութ իլէ։ !أ սարան։ Իբրեւ կարգապահական

،٠١٠ال.١٠ ،،، ٠٤։،،կ،ս »։.։։، վ ،٠ ،թ ե 1Ա١1 ձ ٤، ا وال
 Դա ٠٠٠٠٠ ،սօս ո ։،է, ،٠ ٠١٠١، ե اع |٠ Il ս٠ ل؛عا اع، ։٠٠١٠ ا،١٠ ،،շ ،։١،،، ال زول ٠٠ ւ،،٠١٠ ة

II'- ։ال«،؛ ٠٠١٠٠٠ ե٤٠է٠١٠ ٩٠٠٠٠، ١٠١،ւ î٠٠٠٠١٠ ٠٤ ٠ ،4، ’،اله ع ։،‘կال ٠٠٠١٠ ؛ا٠جل١ ،٠ ،،،١٠ և ال«
٠ս--٠ ٠٤լ ا،٠ ،٠ا ٠٠,ع ։،،-.-JJ _ï٠،٤ ։١٠،٠٢ կ٠١٠١ ال، ٠٠٠٠٠، ع ،٠١٠ ١٠ լ،3 ի ا، ٠٠٠٠٠٠-ال٠٠٠١٠٠٠) ،-I րէ١٠

սա բան ր։
.،»-٠٠٠٠ ،،٠٠٠٠١٠։،շ ٠٠ !،،٠٤٠٤٠١ اا,عااع٥١٠٠٠،،،٠٠٠١٠ ٠٠٠եւ-յ։է،<> 1յէ٠،٠١٠ ٠٠գշա،ւ،յ،Հ 

» ٠٠١٠، էթ ٠٤٠٠٠,،» յ،٠٠ !٤٠٠٠١٠ ٠٠’٠ս،،։ î، ١ շէ١٠٠ք3 ،1 اع ال ٠،٠ օ ր، ٠٠٠٤١٠٠٠ շ ،، ٠ ،٠، ե١٠ ٤٠٠ 
֊-։،‘،I ٠٠٠٠،٠٠ال.١٠.،اا،٠،١٠։։٠٠١٠،։،։շ ٠١٠،١٠Isp٠ք ٠٠٠٠٠٠١։ ١٠ل؛،.-Î Իր ٠٤١٠٠، .،»» ։٠٠ ٤٠٠٠١٠، 
 ٥٠ս٠յ٠٠٠٠،١، ٠،٠ք،սր ٠٠٠٠٤٠٠٠الال, ի ր ե١٠ ال, է ٠٠٤٠ կլ٠ ٠٠،٠٤٠1،،،،կ٠.١٠յ ح ։٠٠ ،،֊ال٠ ،3

 ا، ր ،٠٤٤٠٠٠١٠١٠ الذ، 'ح افعال ٠٤٩ ،٠٠١٠٠٠٠٤٠ ٩٠٠٠ لعل، ال.٠ال لبا ٠ի١٠կ، յ،،٠٠،٠« Il ،٠٠.،، ٤٠٠ -<>«،؛
-٠٠ ،.«،٠٠١٠٠٠٠I 1٤٠٠٠լ٠،٠է،٠٠ ،٠ا،٤ل؛،3٤١٠،1 اI ال١I։٠٠ا،،٠٠١،٠٠،ا3طا،١٠١ا։١٠ا«ا؛ ،٠الت،٠٠օկ٤٠٠٠٠ 

3،-խօ٠٠٠٠٠،٠ւ١٠١,’٠ր< ،٠٤١٠٠։ Դ؛، ط،، لل ن، կ ٠،<٠1،.٠٠٠،١٠' ح ١٧٧ ا، ٤٠١٠٠٤٠٠٠٤٠ ،،،،اظن
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— 12؛'.

-խարոյկներ և դուարճոլւ /او //»/را، رراك/ /ًا///ر»/رغէլ /// // ե ան b/ارددتم/ 
اايى>ئ١،١،ا٠:اا

٠տիէ،٠լ ٠،կ،; ا) اآلط ال յ،،/ا., الا،ال،،،إ، ا، ،٠٠։, إ، ?إ ،،،ال «)ال*؛، ال ،٠ կիا، ،،،١ h آل
 ح Տօն ددد կ ردا۶/ օ//٨،////Ն' ادا ա ա ար///مم/٠مم

٩٠العال آل،ا lu կ،،،١٠ ،،،ال ،،ս ال،غ،١٠ լր au րլսւ، ճ،،ի٠ ال |Ա٩1 ،٠٠ا، ٤ا ،،؛،،،،يع

յ،ս٤،،١،،،ի, ս١،٩ ս٠٠،،٥،٤،յ،٠،،կ ا،، ل؛ع، ،،>اا،ا٠،،٠،٠٠ال،،، ،،։،،2 ا ،،، 

ի٤ր،Գ،տհ1ղ،ս؛،، ال ١ ١،,։، ال؛ ր զ։،ւ կւս١։ ،،،‘،ل ,։،|||7Լ١ )|١،(>،ի, ،։؛،)،،،
-lîfijfcp կ،լ կ։،ւاا٤اا/؛،<)،/، ،،‘ال اال؛։٠٤الال ،،،،،، «،الال ال ال، ،،،ال ال اًا؛։ ի։ ،،Լէքح١اا 

آ ،،،،է،ս٤ ح٢عا ։։։կ،ս٠յ ٠ا|للخ <|اPالالكع،١i ի،ակu،٠ր٠،٠։٤։،տ،։،։։١։ ،։ Գ،،،ا،،،ااال،
դէ،،، ٤،٠ ،إا، الال ،լի( ا، ،، ٩ ١։ դ٤։ ։։։։،։։،١։ ا։։٠ا أ

ՊԱՇՏՕՆԷՈհԹՒՒՆ
٦،” քկح ١،،،غاالاا،٠،،،إل ،غا؛٠«١ال، ،،«غ.أاطة١ا ،٤،։١،ւթا،٤ րال٤։،٦٩١٧٢ا! إ 

 ١إل،١ا IJ, 4ا|ال Xا)للل|١ا XՕ <إ)|1 . ٩٠. ٩٠։։،يى։?,؛٠١։ ،։،،،1 |اا. ٠الالال،،ا،ا ٩٠. ٩٠֊،،،
 غ ا، թ ،. ،ս١։ Î ال،ة،األ ع ի١٠ ال الدغ}، ا،ا ،،،ال ،،، ،-ال։، ال կ ال ؛، ال ،،، إل؛ا ،،، ։،،،։١٠ ի١٠ ،ا
'դԻن، ،،، ال ١ ،ال؛ لخ، ا| اغ ”الخ ١ ութ اي ٦ال،،։ ال կ،ս ، ،٠ ا؛ ،،، ٤٤ ،،،١، الاال، ة ,، ال اյ،،،ք، 

Այ،، ،،،،،١٠ ل٠اال،„ք،،،،սկ،ե١ا ا، ٤،։؛ا،։،،٤الال،٤، կااال٦ا ،،،؛، է ،،،،االال١ة،١ة،،، 
،،،-ք،،،،„،،،կ، ٤٠٠،،،١،١،،،،Աւ ‘‘ا،։اعاال، .a، ^‘٩،٠،٤،٤٠։ կ،։ ،،U،‘،؛ ،կի١،،،،١،،،շր٤

دا داردا - ال. ///،/ //، /// // ///» .٠

،ի٠،؛١،٤լ ،٩ ا، ،»؛ ال էال١لة،١ةالا،،،، ٠،، p،٠L١،d٤؛،،،opt١٠ ،»١،١،،،Կրթ،،،կ 
ի،،կ կ،،،քէ١،٤ «ا؛،։،،،١،إال،،،،،։ ^،،،،٠٠،،،٤،٠ال،ր،،،١،،،،։،،،،١،،إ ل٠ح١ լ ةط٢غ

 Conrad, الدد دادايك. دد ددد //١/ ٨ االر جدا/ر ան ակն եր ու ւէկջ հ ան օթ է -"،تم،

։֊،الغ ،،،կ ،ا Աا عالخل٤ ١٠،، ،» ،<)է،» ։ ا، أل ا، افا،،կա١ւ զ ٩٤الا Ո ،ال ال. الخال ի ._١،٩،،،ւ،،،،١ 
٤է،،ւ«։١ «،؛ ال ،ال١։ا، ط ال է١٠ آء، ٩ا، ،١٠١ ،٠،،ال ،٠٠ ،٠٠،، ٤Jd ا؛ ւ١،١٠ ط،، ح،،ا٤،غ،،،،،٩-،،،

կար գեր ոմն։ /لم/م،،،الال۶ال،’ ،//»/?/١//؟/////٠/؛،، 

 հ،ր) լ،، ո ւ٠ ال، ١ւ ։٠րկ،،ւ ،»،،،d،،،կ ،ا،١ا „ ։؛fil ال.، ال — ا، ։الغ، II ւթا| Ճ٠١1 ،٠ ألخ
-fc^[،،اLJJ،،،د١ذا،'،، ٠،،ال١آل،١أل،ا،،،اا ֊،٠١، ،٠طالإ،ال ياال،.،،،، ،،ال،։،،،թ،։،،،٠٠ ا،٤، 

٠ I 11 أع ի ( 11 ո լ ք(Ւ |. < دا ուլի [ل ւԼա հր uni' [()‘HJ (آج أ1 ]1 ’ •!ل I ا 1آ،ا |٦I P11 լ ،(Ւ ( ( .ال٠ ، ٠،،،-.

٦ւՒ٢|զւ Փայլ ակ ،،،^١.مالا،،،،،،،،٠

،'،،٠٠٤։٠ „،،،،،٤ألի٤١،الط١ا .ا١،١ بز،։.غ، .،،٤ا«،,،،،ا،ا، փ٠ ٧،،،١<الالاا،،،،،
 Տիկ. (١،،կ،،٤٩؛։ ւ،٠. ի,٠،،، ()، ٠։؛،١ .ا ا،وا ،،،)،،، ا، ٩٠. ٩٠،ս ،ի ،d ،٠ ،،،١٠١ \\١١ه١_

M111'' A. Corrad' ،،،۶٠/مم،،،،/٠ ,،؛ .Տիկ. Ան ահ իա Ն ٩ւ1Ս(|_|ւււււււ!(Ւ|ււ٦ւ١ 
.չ IJuij և|սսժշւււու1|||؛٠ ՈԼ(111Լال٠؛م،؛."،،، ١/كا،؛ال،لج٠،،،۶، ااا٠االا؛إلل .Պ

//-’۵ 1. եւ Պ. ւԼարդանا'،ا1ااا،1يىااا 1؛ <>||،||Z 1اا،)1ا'اا1 ،11 1؛1ائاا،ااااال1اا
،،،،١/،٠،،،١، liî|_|j،I٠. ا|،!ال(،٤ ،TL اا)الااا'،ا :
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زادا

،11՝111.٦٠)1٠1.11է1.٦,1՚>(11>11'ք؛1؛

ԱՐՃեՍՏԱՆՈՑՆեՐ
1111,"I,اI)أ I، !.[ 1 <1111)I را I،ا<<I[Iյ։ اا>٩I, ،،؛։ا։ا٦I<،ا։1111< 1,(؛؛»|շ|||||||է1|1է1'1ււ

II h \ ة ւլսւ|էկ ،،،،!؛،، ل| II,،؛;،։!;. I ؛,؛،،،،։ fl! ؛٠, ،،,،؛,' f,։،،،، ،،،؛؛،،،'il (յք، !،،،؛،
ք։ կ،լ ։.fl ïب،!،١) ،؛'،،،،،٠١،١،։،؛)؛fl‘ !؛،؛'٠،؛،؛ ح١\٧ ؛։؛I،،،،،،،،،،.؛ , I11,؛ :Jil II II،،։1 

.٠ինքإ աIIIա١ւ٩ااه ա آل٠ا١ا ل،،آل>|،إج،،،։؛'،،։։،،٩ Il إ٠|։1، إ،ا، 11، ل ،!յ|ա|ւձաւււքւքքւ 1،՛!، ՛
ا,ا Iا، լ։ااI ,((<<،11 ،٠فى 111،»Il l,،)،>Iا٠ا"I را ٦I < II1111II■ 111 ' I < 111 ؤا I |)iI լ|(է՜և 111 /ارم '/>//

،،٠١։،،։։ս،։،ւ«ւկ ااااإا։أل1٠أ الا։اا1ذ'؛ا{)ال

ՍՆՈՒՆԴ إ
։ [(ل ա ,ր ա օ ) կա .ا|ا1ذًا،اا)11.ذ عركر4٦و/ رك։'ب ااا

)որոճէ lit //.امس ա լ<1 ա կ ան երկու անդամ մո ե ٨֊. ة ////٣ս٠շ ؛
։،‘٠٠ا،،حل، ،ا، II զ ք)،հال ١ ։։։ ًا، اآلال، ع ։ل،، ل،٠لآل ال ،؛ا ٠٠- ،،L î/ii ձկ،։ւ1ււլէ١ւ, ،.،։ اأاا Il լ١ ،£٠'

 ع٠،ا،٤١ ٠٠،։،։«،. ،،،١، ։،،،، ։٠٠ ،،١، ։دال է،٠,١،١ |الاالا،ة ،،։։،։٠٠ ؛)؛،،،،،،،،،،ة

٠,|٠4٠٠،٠l|l٠l،llh،l|m— քԼմաո օր եր ار ٠’ ۶/ مم
zz Z/ ٠ر/zzz رد م، ա () կ zzz ري ZZZ ريքժ~յ١խձ*~~ Աս/ուր, /// անիր ո|إ ؛|٦

սա րձ։
،،٠٠٠،٠،٠،չ ٠٠،،، ،،،٠١٠،،،،،։،،،، ،١،،!؛،اإا،١،،։։،،,،»։،،؛،امة ،، ٠؛٠٠،،،،،٠،،،،،،١ ال،

ՏեԴԱՒՈՐՈՒԴ
٠ք،،،،،،،،،،،،،،،ا،ا،։ ،ا٠ا،١ا١ ،،،،،،،، ،٠٠٠٠١، ا، ،،،ا، ،٠،،ا،،،،،٠،،،،١، ،٠ا،ا،٠--،ا،

جو ٠٠١، ٠٠١، ،،،،،،؛،١ ٤١١١١٠ ا، ة ،،،١، ا، ،،، ا، ،٠ا։، ،։١،،،֊، ه է ١،،،،٠.՝;^ ا،٤ ١، ؛،،،،،،، .،،،،ا
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ا ا
;٠٤،،٠٠٠٠٤٠٠٠٠٠،‘٤٠،,1٠٠٠٠١، ٠٠، ։، ااا٠ا؛اا-، ٩٠٠٠٤٠٠٠٤ ٠،٠اغ١ل ،٠٠٤. اغا) ٠،٠الألا،٠٠٠٤ ٠٠ ٠٠٠١٠ 
, ،,»٠،؛,» իր ،؛لم؛"،،,»، ،؛،،،؛‘١٠ح،غ ،،،,،،;,,، "،،،،؛،،،،/وار -
 ا ا، ا٠٠رفىب 1 .٦ |ւ ٤٠٠٠٠٤٠ ٠٠٠٠٤٠٠٠«،. ٤ااا الرع١٠ ل،,1ا ،٠٠٠٠٤ ،،։ ا،٠ ،«։֊،،، ا، ال ا، الا-ا أل 1،١ل

 այլ ،ء այլ ալւհեստնհլէւււ ثم،,"؛ ؛ًالم،،،،،،"،،،،،،،،،Aإلا,؛ال، .؛؛ثم،‘ //٠/،،؛،،،؛
 ٩ ,، ا,ا ا٠ ։٠٠ ا؛ ٠٠١٠٠،կ ٠٠٠١٠ ١،،ا،٠،،١ا ٠*،٤٠ االح إل اغ ٠٠٤٠٠٠٩٠٠٠٤٠١ h ا ٠٠٠١٠٠٠١٠٠٤« ,٠اغ اا١٠٠٤(
 ،ا،٠ا„أ٠ا-،ااغا٠أل، ،٠١٠ الثم، ս٠ ٠،،կ٠٠٠.١ ٠الاب٠ا٤،ا٠ا،։ااا ٠٠٠կ٤ ١ 2 اال اغ لال٤٠٦ ا! اغ ٤١ اليا ٠١، ٠

٠٤١، գիշեր ٩٠٠١٠ ،٤١ .، اغ ٤ا،،ال١ا Ո-թի٠ ٠٠،٠٠՜١٠٠٠٠ ال ا، ،٤٠٠٠٠կ٠،٠١٠<»։٠٠ >*եր կ١٠ ٠،٠٠ 
٠١.١٠ ٤٠١٠٠٠٠٠٠،٠յ١،٤յ <,،„،،* ٤١٠‘،։ الا«غ.١ا٤ا կ،،։٠اا،ا,٠،٠٤٠٠-ا ٩٠٠٠االا*،ا٠ ٩٠٠٠٠١ اغ ،٠١٠ ال، ١٠،

։»٠٠٠٠١٠،،٠٤٠ ٠٤٤٠ا،»،١٠٠٤‘،، չի ١٠ ،،‘٠٠٠٠١٠٠٠٠ا، ا،٠ ٠٠٤٠،.չ ،٩٤٠٠٠٠ ،٤٠٠ا ք١٠«٠١٠ի٤ 
/؛٤، لم،،،؛،لم،،،لم 2،؛،،،؛م ،٤٤،،،؟،،،،٤،؛،،،، ،؛، /،،،،،،،،،،،"،؛٠٤ ،٩٤ د،
։٠٠٠٤٠٠٠غ ٩ ال، ،،‘ال، اغ , ٠٠ا، ا،، ،٠،٠٠٤ا، չէլ։٠٤٠ ،٠١٠ غل١ا ا،١٠ ٠٠٠٠،‘»،١٠ ال ا، .، ٠ل,ا، 2 ،٤ا ٠٠ ا٠،ا٠ح

٠٠٠ï.٤،٠،٤٠ ٩؛։٠ի٠١٠ ١٠ի،الا٠اغغ‘،։

ՆՈՐԵԿՆԵՐ
.1(>լ՚ ،،/،،،48 ثم،؛,""٠,م ,،.،؛ նոր ،٠،/' ٤ىء،؛،"؟،؛ւ1(٤لم، ٤"،،،، Այո 
١ا|ا١ا |է1ւ1(Ւ |'ا٠ا||٠|'٠م لم،؛،،،"،،،"،،؛،،،؟, م،،٤ء،؛و،،،؛،،،،٤,،؛؛، وك ربم) /Z "؟٤.
 ،،.fci 1 Է١٠ ٤٠ >٠٠٠١٠٠٠٠٠٠٠١،٠١٠Î հր ١ւ1٠٦٠կ٠։٠٠١٠ւ٠շ٠սէ٤.،٠٠ս١٠،٠١٠٠։٤3،ր ،>،٤٠٠١٠ ،١ 102؛

լ٢١١٢٠٤٠ ،٤،٠٠١٠٤٠٠٠٠٠،٠٠،.،٠٠٠٠أل الخ،«،،’،،’؛، ،،‘٤٠١٠չ،։ا 150 ،،٠٠٠١٠ا،٤٠أال
պա٤،،؛،٤/،؛-،،،٠٤,ح،؛،لم/,؛،،، ٠٤لم،،،؛لم؛"،،،،،، ،»،،،٤/،؛لم،٠٤،،،، ٤،ا،،،/لم،؛،٤.٤،؛لم، ٠ 

،٠٠ ،٠٩٠٠٠ի)ի ،١، ا، ٠٠٤ի اال ի ا، ٠֊١٠ ،٠١الاا٠٤ ٩،٠-٠٠٠،٤٩،٠ւ٠٠،٠ ٤٠٤٠٠٠٠١٠٠٤٠ أل ،٠٤٠٠ ا !٠٠٤!
وال، ٠٠ ٠*،ս٠٠٠٠ ا،ا، ٠٠ ا ի,،٠٠١٠٤٠١ ،٠٤٠ اغ- ٠،٠.١٤եւ،-٠ ٠٤ ،1 اغ ال١٠٠٠٠ կ կս٠١٠،٠-،٠٠٠،٠։կ ٩الا٤ا٠

թ٠٠،٠،٠ծ ٤٠ا٤٤ال،١ا ٠٠٠٠٠٠٠٠٤٤٠١٠ ٠٤٠، الاأاا٤،ااا٤,> ٤٠٠١٠١٠,، ،٠؛ا،

 ٠١«٠٠٠،٠٤٠٠լ <ا.،اآا،ا
>,٠٠٠١٠٠ اااا.ااااؤ،ااا ،ا٠:اااااا

١,١٠է>٠١٠1؟٠٠٠٠٧٠ اا'،ا >٠,١
٤ 1اا' .١٠١٠ I ، Iاا 11ااا 111ا 111 11 :

Փ!Ջհ ՓՈՐԸ
٠٠٠١٠١յ٠ «ا١إاااااااا٠ اأااا٤:ا ا٠ زاأ٠ااتءااا ٠٠١٠٠٠٠،>..٤։٤٠- ٠٠٠،٠٤٤٠լ٤٠٠٠١٠է'٠١ 

،١١،.٠ (،٠٠٠٠٠٦٠٤٠٤։1٠٠٠٠٧٠٠ >٧։ا,ا،.1ااا٠ا!ا٠ا<١1ا٠ااا1 ٠١'٤٠١٠؛‘١,٠. ٠٤٠٠٠&-٤٤٠١٠ 
٠.!ا ٠١٠٤٠۶٠٠،յ١٠١٠١٠է ١١١٠٠٠١٠١١٠٤٠١٠, ااااااا٤ ١١١٠٠٠٠١٠٠١٠١٠ اال، ٠اا٤ح

 >ս٠11٠1٠1ւ|1٠٠٠1լ٠،٠ ٠١ւ٠٠٠٠٠ւ է٦٠ ٤։٦٠٠،٠٠٠٠է٠٠ ٠٠٠٠١٠^١٠٠٠٠اا1٤ >١٠٠٠٠١٠٤٠٠٤٤٠٠١'է۶ ٠٠٠٤ ،,‘٤٠٠٠؛
 ٠٠٠٠١٠٠٠յլ٠٠٠.٠١'١٠ >٤>٠٠٠٠٤٠٠٠٠٠١է٠٠ ؟٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٥ է: ١1١٠ւ١١։٠٠٠٤ ٠٠٠٠٠٠٠٠٤٠ ا Iااااا ٠٦ Iا ٤اا اثم ։اا ؛ ل٦اا ا، ٠٦ا أاا
 اااة٤ا١۵٠٠٠٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠۵ تز 2<><) ،,٠٤٠٤٤٠٠٠٦٠.١٠٤٠٤٠٠ ։'،٤٠٠٠: ١١,١٠٠յ֊է١٠ ح.ااااااااااا ٠٠٠٠٠٠٤٠٤١ ا،١ا٠-ا

ւ.،.٤٦٠٠>٠٤։ ։'،٤٠٠٠٤٠ ٠٠٠։١٠٠٠յ٧٠١'٠٠٠١٠ ،.٠։٠٠٦٠٠٠٠،٤յ٠: )5٤٠٠٠,٠.،٦٠ ٠٠٠٠٠٠٤٠٠٠٠٠٠٠٠٦٠ ٠،'է-۶ '،«٠٠٠٤٠٠٤ ؛ا٤اا.،ا،

:t ا^١ ٠١٠٤٠٤٠٠٠٤٠ ١٠٠٠٠١ ثم٠هااااالاااا է٦ւ ٠٠٠٠،٠٠٠٠ ('االւ٤٠٠٠٤١٠٠٠٠٠ ٠٠٠.٠،٠٤٠։٤٠،٠،٤٠٠٠٦։‘ا، 
յ٤է١٠٤٠،١١٠٠٠١٠٩٠٠١٠١'1٠ ٠٠٠. ٠٠١٠٠٠٠٠٠.٠٤٤٠١٠ ٠٠٠٤։٠٠٠١٠٠٠٠٧٠٠٠.٠١'١٠ ٠٠ււ٠؛٠լյ٠٠٠٠،١ ւ٠٠١ւ .է ،։٠|؛٠

:٤٠ ١٢ր٠٥٠٠٠٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠۵>٤٠٤٤٠٠٠١٠٠յ‘،٠٠٠٠٤٠٠٠٠٠٠٤٠٤٠ ()()ال ٠،
١٠٠,٠٠٠١٠٠٠ ١٠٠٠٠.٠٠٠٤٤٠٠٠.٠١' ٠٠٠٠٠ւ١١١٠լا٠٠٠اا (،٠٠٠؛١٤٠ ٠٠٠٠١٠٠٠٠٠٠٠٠.٠')١١, ١٠١٠٠(،،٠٠٠١١٠٠٠٠٧٠٠٠١١٦٠, ٤٠ 
t‘l'٠i٠if٤٠١،|i١،١١٠٠i٠’ :۶١՚٠٠٠ ١٠٠٠٠٠٠٠٠١٠١٠ւ٠؛١٤٠.١< ٠٠٠٠٤٠٠٠۶٠٠٠.٠٠٠١٠ ؛٠٠٠٠٠٤٠ (،١յ٠٠٠٠١٠٤٠،٤ :է ٦ւ١٠յ١٠٠٠٥

:٤٠.'"»<>() է ٤؛١٠٠٠٥ւ ٠٠٠٠٧٠٠٠۶٠١'٠٠٠١٠٠٤ >٤٤٠٠٠٠٤٠، ٠٠١٠٠٠٠١١٠٠٠١٠ ()«ذًا ١١١٠٠٠٠٠١'١٠-
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I ح;!اللدل

 1917 ا، ٠٥١١٠ ا« ،١٠ Դ،լ ،ا٠٠٠٠٩։ ٤٠ |է ۶Է٤ اغ ٠اե ր ։٠։ օ١٠أل ի ٠ ا، ٤٤،
պ ետ ութ ե ան պաշտօնով. բայց այդ رال ա,ր ،لم؛،» بني رال لم։؛,/،؟ կր 

չէր Ա՛յլ ۵՜،"» այլ ռազմական ճակատ։ ٠لمي،،،غ،،»بلم տարին Վանը 
 ؛,)٠٤։،،ابغ.،٤٠٠٠٩، ٤?٠ս٩٠٠،٠կլ ք, 1،Ա٠،٠،٩٠ կ٤٠ ٠٤։٠։١٠ուէր١ ة ل٠؛،ال‘ا،٠٤ ٠۶٤٠٠٠٠٠٩،

հեռու أ/؛؛،؛"،؛' ،/،،/لملم،؛/،،؛/،/ բանակը երկու ثم،"،؟،؛"، _,""،م"،؟،
٠٠٠٤٠،ا، اح،،، է٤٠٤٤ؤ ե٤٠٠، ،U،،Ï٤،،ا٠-.ااه،،،ا،، ٠٠٠٠٠٤ ,ք_ال،٠٠ք„ք٤_ا، հ٤ ٩ا٠ال٩ال،٩ا-

/؛٠.،،،؟٠

 لطا٠٤٩٠٠٠٠٩الا٩ا٤٩٠،٠٤٠կ٩٠ ։۶էկ٠٠ւ٩٠ ،،٤،،٠-٩٠٠٠١٠١ ٠٤٤٠٠٠ ،٤٤٠ ٩٠ا،.،،٤٠٠٠٠؛ال٠-
٩օ٩،٠٠٠ ٠ JJ٠٤ ٤ا،٤ا ٠٠٠ ٠٠٠٤։է٩،ا٠٠ا،٩٠ քշէ٠٤ի٤ ٤,)٠،٠٠،،‘ا،،،٩٠٠،،،կ٩٠կր‘,٩٩٠ ؛կ٤٠٩։.

բավաբի մը, որ ،؛"،.ي ح؛ ؛،؛""،؛٤، لمة2؟ ،،،؛٠،ًا,"؛٤لم ،،؛،،،؛"،؟،
  // Օք Օ بلم.،،"، ՕՀI( 1/ لم"، "، ي ال، بني) ٠٠٠ لم، ٠٠٠ بني. ٠٠٠ لم؟ ،لم،" و ال ٠٠٠٠٠ ،؛؛,لمء

،؛،لم?لم،",لم"،،،،آل,»؛لم ،(ثم،, որուն ٠ال٠٠٠٠٠٠ճ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ؛ ،لم،، "،،،لمثم٠٠،تآ،٠،٠،لم،لمءلم
 ٤،،<٠։٤։,،،٤<٠،،٠٤،٠٠٠٤։٠٤٠ ،٠٠٠،٤٠٠٠٤։اح ،٠٩٠ ٠۶,I ٤։ ,٤٠٠٠٠ ,٤٠٠٠٤٠٠٠، ا،،،٠،։ا ٤٠٠٠٠٠٠٤٠؛
  7٠لمռւխ ،٠،،،ال،۶لم،ا، ولم,٠٠٠لم,ال،لم,٠،/, էլ ،،،ثم،ء؛،لم"،" ،؛لم؛،، ،؛ء,""،

,٤٤٠٠٠٠٤(։احال ٠٠٠٠، ։.،،٤٠է١٠ا،،٤٠٠ل
  ٩د٠ال ٩ الا٩٠٤٤٠՞٩٠ ،٠٤٠٠، ٠٠։ ااالاة٠اال١ ٤د է ال ح ٠٠٠٤٠٤٠٠٠٠٤ ال، ւ.լ٠ اال اح ٠٠٠-

թե*ս١٠٠ ،٤ح ٩»٠րց١٠է ٩ b اال ։،، ,٤٠٤٠ ,٤( ٤٠٤٠ ،٤>٠ ր ٠٠، ٠٤٠٠، ٤٠ ،٠١ ٠٠٤٠ .,٠٠،٤٠կ_ ،٠٤٠٠٠ -ال،
،,الالوال:֊ لم،،، ،؛مبني.،اللم،ال،بني ،لململم،„لم؛،لم، ،لم،؛ لج ،لم، الءال،۶.،لمء،٠

— ,.ط ل ال ٤٠،،„٤էի٩٠ ،٠٤٠ ،٤٠٠٠,-٤٠٤٠١٠ ال،٤ ٠٠٤ الل ٠٠ائ ٠٠٠ ։ 1(111 ز ،٤ال ،،،։-ال

:٠۶ fc أ٠ ،،، ا،٤ال ،٠٠٩٠،
٠٤է. -،،،،»٠٩٠٤٠٠۶٠٠،٠٠ ال ٠٤٠٠٠ ا٤لح ،، ،،،،,٠ا٤ال،٠٤։٤٠٠٠،٤٠٠٠،٤،،٠٠٠٠٠٤٠٤ »Արդ،«րեւ 
٠ւթ٤٠،٠٤،٠յ ւ٠٠٠٠ւթ٤։ւ١٠ ،١٠ ٤٠٠ إ١٠ է ٤٠٩٠١ ا، ٤ة է ال اال ٠٠٠٩٠ أل٩ا ال، ه էի لال، ٠٤
-- Այ االغ .կ۶ ٠٠٤ ٠٤٠٤٠ 3 է<٤ ،1 շէا۶ال،٤ا ٤٠١ ،،։ ٩ ի ،ا، ،٠٠٩ ի շ ٠٠ )٠٩٠،٠ا ا، ٠٤٠،շ ،٠٤ ال(

 ،٤.,՜،، ٠٠٠ ،٠٠٩٠٤٠ ٤٠٠٠٤٠،.٤٠٤٠ ،٠ ،،٤٠٠٠ا،،٠٠է ،٤٩٠،1 ٤ا،ا, ،٠٤٠٠٠٩٠٠٤٠ ٩٤٠*،،٠٠٠ اال،٤ ٠٤٠-اذالال
٤٠կ է،„٠،٤ ٩է٠٠٠،٤٤٠،٠٠٠٠ ٠،،،٩٠JJ؛،، թէ ٠ ٠٤٠րէի٩ւ،،٠ք ،٤٠ ٩ ال Կ ի٩٠٤،թիւս٤ւ٠٠١

:٤ ،،٠١٠٠٠٠٤ .٠٠.։٩٠٠٠٤٠٤؛ շ،։٩٠և٤ է٩٠٠٠٤٠ ٩٠ 
,է٠٠٠٩، ،٤٠٠٤٠٩، ٤١ ■լթ 1،٠٤٠|}الالս٠٤٠IIIԱ٠٩٠،،٤ 1,4٠ال٤դէ،،٩ ،կ٤ال،ل٩الاا٤٠٩ Ի٠٠կ

:٠،،٠,٤٠,،٤٠٠٠٠٩٠։،է ٠،٠۶٤٠،٤։٠٤٠٩،٠،٠،٤, ،, ،٠٤،،،٤٠-.,٩٠٠٠٠،ال։٠٠٤։։٠٠٩٠٤،١٠٠։،،٠ ،,،լ١٠،٠
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12(؛ —

Խթումին իրիկունը դ١ւդապետր ր_ա١ւակէ١ւ Գրաման- կը 
// տան այ երկու օրուան մէջ րսան սենեակ պատրաստել 

ւ ւքը Գումար։ Գնդաւդետր؛،դոԼւււ ؛,!،؛) քք،արսկաստա١ւէն դա 
իւք ط ր Գաղորդէ ’Բադա,րապ،»տարանր؛դիշերանց Գրամանը ք 

Գիւսնւերուիւում- 1؛ ղրկե؛Ո1؛ անաւիւ،؛ այ առտուն؛؛դսրծս կ١ր 
Հմայեակ անսան եր،ւտաոարդ،ւ մը» որ սա- իւ ա ար ի١ւ؛١ր،ւն դ

։؛ու، կր մերմէ դործի սկսի؛րսե կայնւ (,«֊Այսօր Ծնունդ է١١ 

 Հմայ ե ա ք؛ դի տէ؛։ որ ոա դւքա&ա ք؛ա տ ին ؛،!այ Ծ٩1 1 ادل! 1؛
էատիկ չկայ։ Ա١1 Ծնւանդր պատրուակ կր րռնւէր։ Բուն؛ 

֊պատճառը այն եղած էր> որ ղհդասլեւոր ،11 ,?տան Հմայելս 
لال!،ع، Գանդիպած էր ւիոդոցր ،1 իր Գրաւքա١ւր Գադո؛ւդած ատ االط

էր ա١ւ ո ր Գ ա U y է ի١ւ ։ ة III ա، ١١ Ար if ե ա շ ր ա (֊( 
րւսյց ե ،ք٥ ١ ի ստուդարա١ւսւթիւնր մնոց ա ձ ա؛,١١ա շ ٠،Լ<Ար մ 

ղքւտեմ որ անոր զ որ ծ ա ծ ութ b ւնր «աղտոտ Հայ ու» իմաստը
կուտայ։

մասը 111 ح١ մ fl االآللII Lll եր ri LÏI III ا։1٠ عԱսկ؛ի١1 ր١1դա,٠«؛Բադա 
դսւո 4 غ? IL II الم lin ԼԱ ،լ٠ 11 Լ١1 մէ111 اال، لم■ اع ٤ a( 111 أل fil؛ .ԳրդեԳուած էր 

١ւոր դօրվ» կր ԳաII- Ամէ١ւ ա١ւդամ որ ٠,ւիք٠յ،կ թսդաձ էր fl ո٤ 
որ Գիւս١ւերու խումր ւքը ո٤١ւէր նէր» ’Huiդա,րաւդետութիւհր١ 

١ւաև դո١ւերու fl ւիեդկերու ք. ր,،>ե։١،١ իր տրամադրութեա١ւ
ր պա III ր III ս ա էր :؛ե ր ր ք االغ؛ III ■( ا٠لال պաԳեստ մը* պէտ٠ր եղած ո 

Էր اع !الحար.إ؛ ա ո III؛ււդա.րա،ի١ւ ք .؛ Այդ Ո ր է. ր ռ է١ւ էէա١ւի
-ա١ւ fl շատ ա٠؛٩ր Ո،1 ա٩١ւուաք،ւ ؛է١ւէրաلم؛ )ք٠ուր կա، սկի ա١ւու١ւ 
-Վա ؛!այ١ւ յ աճա [il կր րացակայէ؛սաք ا؛ ի։ /Նուս մր١ւ էր էւ ո؛،‘ 

էկ،ւ٩ւ؛ ա٩ւ ր,. էա1؛ օդ١ւ ա ք٤ ،1 ؛، ո٦؛ էո ،،։ ոխ ա١ւ Ո ր դ թ ո؛էն յ ո ր ււ «١
ա٩ւան Զդադար իւ ենթ դ١ւդապետ մը:

!-Գեդ էր ،։ Գա١ էրاالل اال،أ،،؛ ١(> երր ال،,։؛ Գնդապետ է،،، ،էկ 
٤դա դա ր ո ւթ ،։ ւ٩ւ ،։ այն ատե٩ւ է،،، րոնէր' երր կառա- .արտ ؛ր 
փորիչը կր րացակայէր ،1 դրութեա١ւ ու դործնրու պատ ա II- 

։դե،։ա١ւ،٤ դճا، ؛1 ،11 الم ւայ١ւ؛٠؛ւ ւ؛իւա١ւատուութ՜իւնր կր ծա١ւրա١ւա
٠քէ"՚'.ւ؛

 Գիտէի Ո؛ւ 1؛١،ւ،ա։،،ք٠տ،։ ւդիտի ،ի،٠،؛،է،1،’< ؛’֊այր الط اال،
վրղովուա ծ //z, ե հակառակ ղործ/ւն պատասխանատու 

Ծնունդի տրամադրութիւնս ؛նոյթի١ւ» չււդեցի իւանւդարե؛ր
filայ գործը։؛ ։ուի որ յա٤որդ օրսւա١ւ،، ؛թ՜ոյ ٤ا 

թ֊ ր ան ծա ifp պի տ ի 1اال իւ ،֊.՜1 ؛ շ٦ա դա؛ Ջ էի Գ ա շո ւեր ո
fl մեր ' أل ո LUI،؛ ռ١ւ ա ր ٠ ظ آلم՜ա١ւ،ոսւուգէր աշիւատութ

Ծնունդի Գա١ւգիստր ււ،իտի իւոովէր։

9
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ا 30
:գիս կա٩ւչելու կուգայ ،غք1սսւ|ւկսւ٩ք մ٠ր աճա،գ،،،،1ան,ր_ո 
 ٦ااը գուշակեմ* փոթորիկը ،، ւլ1ւ գաւգեաի١ւ ؛،,”٠٤ կր փութամ؛*

Վա Հ - ،،٠ ألթ II՜ ،սն ։գա շա օն և ե ա ո،،؛ ،،։,،؛. Հո٩ւ կր ա II ،։١։ ե ،ք .ր ،،، գա 
քր կր իւօսի, II،11، էն ،քէէ، ٤ اا։،،։٤։րա،ից ճա، ն դա ոլե ա FL(> ،،زاال F ա 

ա ،քան ակ շաՀելու Համար ،٤ لمկ،،،յ, րայց ٤Հ աս կցած ،տառս
ճ،սորյ ط إ թ ա ր գ،ք،սն 1(1 ظ թ։ս٤ւգ։،նւնէն կր իւն գրեմ ին؛աո ո 

ի ու ար իրեն ج Դնգա،،،ես،ին անՀա،քրերո،،մի،նր թույ 
I ،II ،ն 1، գեր4ագր،،ոո،ս،ծ؛١، ո ،գա սեգ թարգմնւնո،،3ե،սն վե ր լ،ս١ւ

.٤،սՀր،ս،քին ո،ղգե،ո،٠1٠ ٠ր،’իւօ،1 

Դուն ،،իաես որ ,քեգ կարելի է Հրացանադարկ ---
րնև،։

 ա ր գ،ք،ս٩ւ ր ա١ւ ،րի լ،ս ،،،էս 1،ր թ،սրգ،ք،،،նէ թ٠؛

գի գինիս،{ IIIա ،)ցուցած էր .րիչ մ٠ր،٢քնու٩ որ էաՀր،ս،ք٠،

իր արիւնը, անսւարրերօրէն կր Հարցնէ«
---ճ ի շգ կր թ ար ،،،،‘ան է ր ؛

٠,"'.Այո'է ա٠ ---

Լ٠ ԹԷ١Ր؛ՀԻՊԱՇԼ٠ԱՆ

--- Այս Ծնունդ օրով؛
գիսւր ،1 գն،،ա،،،ևսւին،؛، թ*արգմն،նր չկրցաւ ծածկևգ իր

 ռուսերէնով կրկնեց եդած Հարցու،քր؛
-ա գա *٤ ի Ո،1،Այո', այո’, կրկնեց ،յնդ،ս،،،ե،որ, .،»ա٩ ---

սշաօնեայ է,ր։،،٤ ،؛ա։գեսւա،ւանի. 
օր ո ،ի ،‘*ե I-* ،٤،،،؟սւնի،ք ’Ան،։ ٠١ր ،،I ، որ ես րնաւ ،քիսւ.ր{ ---

 նեգու II այ لم، ^է١ւ ،،ր ^գեմ* իմ* ،գ،սշ،ոօ١ւս؛
երովր.،؛ս،ւ،،մ*անր, որուն Հես շասւ մ*աևրիմ* էին.،» 5 ա٤،թ٠ 

ա٩ւս،، ու،،եց, թէ արգեօգ» ս،է սւ.ր է،ւ թարգ-،؛*ի،ք կ،սրծիգ>ս ի 
ոյն ո ،թ ե ա մ*ր թարգմանէ ԱաՀրա- ،١ ա ուի որ ես թ֊ոյ؛، ٤ե،،ք،ս٩ 

٤ա ،գէս կցեցի թէ գնգաւգեւոր ե ր ր, րայց անմ*ի،٠؛ մ٠ի իւ օ ս
ը ես երկս، օրուան աշիւ،ս،ս،،،ն.ր،أ،،ا،”، ”ا، ٠٤٠”٠ կրն٠սյ ւ،ս،ո،սՀ 

ց օ թ ե այا؛،،، կա ու ،ս ր ե، ،գ ի III ،1 ،،I ،ս ،ք ،،، ս ոն ց, 1، թէ գօ ր .ր ր
٤،գի،،ւի 111، ،սյ؛

ք، ա ս، ա ս իւ ան ա ա ս ،ո ،թ են է դոգւսցսղ թ”յ، ،քար ،լուն Հա-( 
ն،քի٤ա،գէս ւ،ի٤ևց 1، իոոսաացուած،،، ،քար ،սյդ է،ւ կ،որե،որր٠ 

ո’ լ ،քի،սյն ٤կասեցնե،ու մնւ،ոՀսգո،թ ե،ս،քր١ ա շի، ،ս III ո ւթ ի ،ն ր 
1، մնաց ،սնկէ ասած դասին ٠؛։սՀր،ս،քր, այ{٤րանա،սրկեց ւ 

ա զգ ն ց ո ،թ II ،ս٩ւ ١، և ր .،» ե 1؛
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‘١տ٦٠Խ1.Ր1٦٦ւՍր٠Հն8ա٠ւււ٠١,١ստր،،ւ-ւ>؛٠

ՆԿԱՐԻՋ ՇԱՌԼ ԱԴԱՄԵԱՆ
٠جأأيج.٠

ճԵ|ւէ،1ւ է٦|1١٠؛ւ 1|_Է_٠յւււյւ٠յււււււււ ٦ سا,ألمل اا٦اւ٠յսւյւ،ւչ^ւԵյւււլ |,uijiJiij!! Հա«,) 
ԱւլյտՈրան‘. Մ է// [ւաւսււլ [ւնււ[ւււչ1ղււև հւտ/'ւրւ[ւ աքւուեւււ/ւէւււք_էւ/ւը, ('ինքը 

Այւ^այւԵւ Ս١٠Խ٠սււՈրւււ،1ւ .հ،ււււ٦ւէւււււյ،ւ٦ւ؛٠ (!ւ٠յ[ւսւ!ւ յուէ հ٦ւ ւլաւայւ Էجاا١١ ։ tpi!؛ا 
ւււ'|ւէ|_ւււլ ٠ ا٠الاااا)ااااւ՚շալւ՚ւ(ժ-|ււ٠։ւը |1Ո٠١Է٢1| յւա٩ւէ աւ_Ե|_|ւ հը|١ լ։ ույւս،յւէււա٦ւ ال 

 յւ٦ւ٠Բ*էւա£յււասււււ؛ԺԵւււ*։ւ Ել ,|սւ(ււսւււԵւսւլ ււ،յ؛֊ւ٤յ٦ւ ււ|էէււլ 1[|ւ؛յւսԵ է [||I ااا^։ااحا٠ما'
اراكاւլւՐւււ//II ւլւ1'անի ւււււււլանգ.ը 7ك//رردك/رررارررZZZغ /////٢ غ اك/٤ ւււրւլ.իւնւււքձ.1րււՒղ : /,ا/

ա|ււււԵււսւաւյ،ւաայա٦ւ յւաւււ٠1ւււ։լւււ[(ՒԵս։٩ւ շ[ւ٤ւււ٠1ւլլ -^սււ1١Եւյ՝ասւայւսւյւ լաւս 
էլԵա'|ւ|ա؛٠|>է٦٠Ե٦ւԵւս|ւ1||ւ ւՐէշ է UJ1 ،IJJI Ս ւււ|ւււււււ-Ո٠ւււ ٠֊1|էԱ|ւճ Եւլա\ է

աօլէ(ժվ(Ւ|ւ|ւ IJIII-١؛լլ ք!սւ،ւււ٠Եսւ!ւ ւ؛luitiijinjjJi ւ؛ Ելէ ۶111،'Ե||Ա1 ل էւա٦է 1|լլ էիս 
 ١ւհ٦։!nuiւ_ւս٦ււ|;||վժ՜լււ٦زل] ԼԼււլա ՊII լխւ յ٤ը ։լԵլւս„յ_ս„ւ؟٠ս٠ յ ԱԼ Ijji կս|ւ حاااا_اا٢_

 ||'Ա|،|Ա1٦1- ւււշխւււււ11ս<հ<).٠|ւ 1(Եա٢1ւ٠յ< زال ’,ؤ،։ا٠اإاا il'ال IHIIIJI!، ٠^ոլ٠ւս ïJiiuijt غاار|ا

շ_այւսւ٦ւակԵլւււ, ااا| ال'اا_أالال_أال ։ՒԷ| 1լաւ٠١ւււււ٦ւա٦ւա,| Եւ 1، ui'lifjlji Փ։յւ،ււլ ս٤ 
٠1, այլ'ււ،<۶ւէւ1յսւ٦ւ ձԵււ٢1ււււսւււև(1|ւլ٠1ւ[լ կը ււյւոկսէյւ (|،|Ե٦؛ւ 'أالب1اللال յւսւ٦ւ

ւււպքււււտւէ ճաըկւււ իր արւււՒուււււււլ՝.

 Անււնք պանք քիչ [ժէ չտա دغ/ر//ر//٢رآل///ا/////د///امكر/ر//رر/ ارحت٤راا7ر/////7رر٢ر/
 ااااا،اة'„ااا։أا٢ սսւԵ٦ւ 1،Ե|11Ո֊^1ՈԱ|11 ԵւլսւԵ֊ Il'Ե٦1 ԱԼ ւ٠ ال լ -ا)اlit 1|1Ա٠11 յ٠Եսւ٦ւ.^{ւ 111 أا1ا

 ա٦ւ؛ււսւււաւ؛ւԵլի ء>_لل II LUI ،IIIlJ-«) اا L ااأ الآ، ٦ւ |1|1Ո٠1_II ւ|؛| Ե٦յՒա٠յա٠յ է اا٦ااأا.ا ا،ا!
̂ սււլւլ!ւ٦ւ III սւսււլսւ٦էւյ؛֊ւ٦ւ ًااال_أااطالا-#ا٢ ս1؛ււ٦ւա1| ւո|1սւԵււսւււււյ_Եսւ رالس ?11111

ււլԵ،ւ1،ու(ւ[^ اأاالفى1ااآ լ ւււյււ!ւԵււսւաւյ_Եա٦ւԵ،ւէ اوفէ- |ւ،հ في؛ լւււԵէ ا լաւ tijjiuiji լ 
-.ւսււԵւ 1 ال٦ل„ل1الل،٦ل اابللل،لل٦الأألا|ւ։ււլւ،'Ելւււ ٠աւ1١Ե٦ւա٦ւ յւ։ււււա٦ւԵ1|ւււ٦ւ ,յւ։ւ|ւ1٠, 1|լ 

ււէ7ւ؛ա٦ւս٦ւյյ ււյւււ٦է٠1֊ ^Ե|ււււււււ،(յ،ւււլ սւԵԵյյա^ր Ե٦1 1յա٦։ւււ ال ILل؛ا ؛ iinlijuiii է؛ 
1ւււլ IJ-.UI-؛|ւււ?ա 1 ال Լ٦1، ք؛٠III٤սւյւէԼا լ'٠! ւ؛աւ1١ւււււ٠1ւա٠1ււււլ Եւ ւյււււԵււսւաւյ֊է՜սւ 

-յւայււյԵլ յ^ւաա٦ւԵ،յա٦ւ ،յԵւււ٦ւ֊լ»_،ւ ֊^Եսււլ ٠Լլւ٠،٠,٠ niuljinli !աւ٤յ^ււ|_ււսւ٦ւԵյււււ٦ւ 
 ١Եւոէ ւյ_ւււ_ւսրւււսււււ،ւ ւ،'սււ։ւ٠،٠,^էւԵ|ւլ Եւ ֊^ւււււ٠յ ւււյւԵւ،Ե*!ււյ_ւււյ،յ|ււ٦ ا«ااب٦طا،ا

 ٠յա٤ււ,լսւէ؛Աւյ_ւսւյ՝Եա٦։ .Եա٦ւ٠ ؛IJI ւււ٦ւԵյւ1յ٠ւււլ ււյւ،ւ,|Քայւսւլ،ւ ؛11ւ-ււաււ٦ււււած1٠؛
 III Ա։؛11111ԼԱ1٥ ا:٠ا.الللل؛ III 1|Ա|1 ա’է٩ւ1،սւ٦ւ 1|Եւլ111١յ،1٦1 lIlIlIjIlLl lit؛)؛ا11٦1111ال1 1ل؛الأ։أال٢

ւս այւսւԵս-٦؛ւԵ،էլայ է ա,յ։լ ււա1յսւլւււ(ւՒ،ւլ ֊^Եյւաւ٦ւԵյււււ լւո|ւՔյլ ւյ_աւււււ!ւլ III 

յլ -^Եէէ սւէ՜լ յ،ւ٠լ յւււ£է1|_ւււ{ք»֊Եւււ٦ւ ս٦؛١ււոՀւււսւԵլ1ւ էյ_ԵւլԵ_ւսւս1|ւո٠1ւ ւյ_؛սււսւյ 
٠1ւԵ٠ւԵ٠1ւ|ւ1،ոււլ1؛ ٤ Ե،ւԵ٠յااااالااى٦اال4ا|< .ال'اا ،1 ؛ :،'յ_։ս„սւ٦'ւ։ւԵւ լւաւլւ٠!ւյ_աւ٦ււււլ٦ 

ւ|ււււ1|11ւ'1ւ؛յւս%- է Եւ ،1،|Ե٦1 iijiiijiij-ԵւաԵ Ե(|1||11 ււ؛ւււ|ււ|_էք|ւ աւՐսւս٦٠ւս ااال!٦ل
.ժւււււյւ٠յ٦ւԵյւ؛٠
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ا لم:

 ٦٦٠الاا։الخا ւ٠'հ(։։։։։լհհ։։։١, اا٠ ٠։֊յ٠ւ ٦։1|ւ։ւ|ւ|ւ fil էրااااا ։լհ|։։։ւ؛ւհլ։։1١،։։1١،٠-١ 1ل٠خا։ااال-'

աըուեսատլ ան եւրոպացի ٤// պիտի խւաաովանին.ր ٨///۶/٨ ر/١ر?//ر/ر// ٨//غ 

ւ/'ը, /(քըեուաե ըլլա լալ այս ւՐիչա- ٠//٨//////۶///٤<?> .եւ !/'անաւանդ .٠٤/ ٨۶// 

 ւ٤։։ւ٠||١!٨։،։،ւ*1ւ ։ا،،ال։،االااال։ال٠ا։ ٠1'؛^٦ւ٠ւլւ٠|٠ւ։٠1٠٦։ ւ1٠էջ_١ U |ւ٢1ւ٤հւ tiji االب ٦։،ا։ا،ال٤-اال

։ا։։،،։։։։ -է٠,«հل ٦։, ։٤_؛։ւ»։հ։٤հու ٠ادالՒ،1,ւ-؛,հ՜և ւ։յլ։։յ٦ւ ،ا؛الال։։١_اւ ։،,٥։ււ،։٠ւ،.٠։*։ւ االال٦ا 
٨//۶////۶/٠٤؛ խօսիլ էՐիայն ااا(ا.1 اا1ل։,اا

إا]اا٠١ا։اااا-،٠ ///////٠/ /////٠/٠// د// ا,اااؤ،

-էՐը ւէրայ //// 'ԼԸ(Ւ ،٦إااالأالا٠ااا.1)۶1ا.'اأأ 

րըեււ գոյւււքժքւմււ ٤٤////٤/٤///٤///٤ 

.չ_ւ։ւ٦։،։٠

Ա,յսուհան//-եըձ իքւր անհատ 

 հյւ ։։։،։։։ւհ։։։։։ւ،յ،է-։'։٠„٤ ،։،։ ا,،الاىأ

-٤//// ւՐար1Ուաոնէ հայկական ٨٤ 

1 ւ{ժ հ։։։٦։,٠ ا؛ ال ؛։، II UI ا։։ اال 11 اليج։إلال١ا։ا،

-հ։։։٦։ հւ ձհւմնհ՜յւէ-11اا 1 ال iSJIIJI'.J
 ،؛iLj։J-h։։։*li |ւ*ւ الع ا، |,االااا լ»ւ٦ւ ,،։االال-

jitilj ا_։ال։ال՜ !։ւ*։։*ւհ،։լ hi ։։։(»اأال،ا

կը ներկա֊ ٨٨٤///////٨ պաաուալւեը 

: ,/»/,('،',،/)/»،،',،٠////٤// ٠٠ յսսյնէ իը ցՒրրլը 

-’١///// Ս հոլ [(Ւոյլաարուաե 

٦։հ ،է վհ(ւ9٨٤،؛հ։։։٦։։٠յ։»։։ال ٠ւ٦։ ։٠؛յ١ւ։։٦ւ 

ր ը Հր՜ան֊• ’١////// անէյնինյւ ,٠///٤//٤_٤// 

٦։։։։հւ. ։ ւլ«،։،ս٦٠،ال։_أال٨։٠ال։։։։։االااإل։،اا

.٠և’،՚։յ٠

 ٩,։։։؛։։„։i։،iiu٠h،i«٠i،il١h»i٦٠ اسآل-

//-٨ ٤٤٨/٤////٤٨///٤۶/ ԱպյաՐեանի/۶///٤ 

 ։։։٦։ ւյ_ւ،։հ„ւհէ«ւթ֊իւլ،1, أا*։ماأ։-ال

 ٨///۶/ ٨٨//٠۶/٠٤٨//٤///١//آل۶د/۶/٨٤غ///۶/ ٨۶-/

ւհ-،٠լէأ٠ ٠։ا։،ااا،اا٨։الالب Է|1 ։յ_،։։։։1،։։։٦։

 ٠1١էջ ،։iLî،»։»d،h،։،ïji։،։։j_ii-ph։i٦i_’٠ ا،, ،٠٠٠٠/։ ւ٤հ։،1։։։։ւ։։،։ ։اأالالإلطا،֊«>اطالتاااىال֊٠ال

։։-االالالالب، ւ1١լ շ_ի٦։։սհ էլ։ ،։،։հ٦։ ،լ1ւթ՜հ،։։،։։ւււէ|ւ ال٨اا، طاالاأااالب։،الباالا*_ا ։اال 

ք،ււ-թ֊հ։։։٦٠ ا ا'է-٤٠. ٠٠٠٠1٠հլ،ւ է 1յ، Ս.،։։،։։։،։հւ jihi٤ï٠î։։iiLH،i„٤հլ ։։։,،։؛ 2اا?الء٩ااا

 ا٠ااأ اإل։ل!ا؛، ւէււ Լա|Հ։։։շ_է(։Ւ|։ հւ ք٦؛|٠|٦։։ ւ|(۶հ،١։։։٦։ ։،։،։,،։٠։'1٠،٠ ب։։։։ال։։،ال։։։։_ذ،ا։-ال

-٨/////////٤///٨ ٠٨///٤٨٤٤/٨ ///٤٨٤٨ ١١////////٤ հաշւսյն ٨٤/٤٨///٤۶٨٤۶/۶////////////////٨. /۶///٨ 

-٦٠լլ|ս٠ւا ٠։ال٠١أا< Լլ٨٤ ١////۶ ٤٨٠٨,/ ٨///٤٨//////////٨٠/٤٨٤۶//٨٤//٤ //٤/////٨٨٤////٤///٤/٤/۶ 

գ_սւ٦ւհյ_ալ ؛)ا֊ لل ։،٨ أالال։։։٠։٠։،է՜։։٦։հ،։„ւ, 1'،ւհև٦։ւ,յ٦։ ։։։„։հ١ւ |٠ւ1!ւ٦1،!٦>٠؛ւ„٦ւ ։ հւ١١٠٧٧; ا 

։،J։ir։։։٦٠l،։։iji٦։h،i ٠االال الال، الاأ الյ_،ի։ ։ ,،։،։،„։ւ،ւ_լ։հյ_ւ։،٠ ։հհ،։ հա_„،٦ւյ،։։։،։չ_։։։1،։։։٦։٩ 

٤։ ։։։։։։ք٠հ- յ_։،։،ւ،1١հհ մ'։։։։։յւ ،։։*lyiih հ٦։ Ս։։։։հէ(։ՒԷ Նա։։խ։،Ա։։ւլ ։ւ։է Պ։ال٦ا؛ا ل٠։،٠„

.٦٠։։،^։։։։։։ւ։ւի»-հ։،։٦։٠،ւ ։։։٤։։։،հ،։،։؛،.٤ ։։։հ՜؛،։։։‘'։։։։։؛։։։^։։։٦։։յ_է։։'ււհ،ւ٨٦ւ հւ ։։։،։։؛،յ։։և؛ ،«,։٦։ 

Այ/////٨// ٠/٨٤٨۶/٠٤؛ ի 1911 ////٤/////٦١///۶//٤٨//٨۶/ ۶/٨٤٨///٠////٠////٤٠/////٨ <>ا)٠آ»ا٠ا -؛'ا

Fonds A.R.A.M



■133
//////٠, ////,٤ւ،։ւ1٥٦٦է,/ fui/* (ւտ գ_ր lit պ Ւք տ Պր. ժօւլէ Ֆււալւտյի ւլէւ1'.րը|լ 

//_////-/////////٨ր /۶/ ۶//،////////۶///۶/٠،// //// Ֆէււնտն Տտվքւտքր ւլէւՐվճր ارل///٤/٨۶/ .//؟ 
ifjii/'/աէր Î (.)25 ի .٠١///۶// ///////////٠////////٠/ ،/////فى //// էր 1րւ /٨////٤////٤////۶/ ۶/////ج/// 

۵////١,/..////٤٤՜5//է :/ձ՜//,/۶ /۶/////١٠///۶/خ/ Ց//Լ,,/٤/١٠///٠/////,Հաւք///չ ///،همد٤//٤///لل٤/////فى///۶/۵٤ل/// 
,٦յ^։։/լ ւււ րւււ_հրււաաւլէւււնւ1րլւէնւ Տիւլր. Եւայհ-անւի,٠յ_սւ٠։٠՜ճ։։ է նւաէւ ։1١հզւ 

լ .(*.անւիւրւ նւ،(արա۵ իլ։ ւլաևակնւհՀ،آ ,Աբէլ Ս ինւաււեանւի اا/ااااا٤ا٤։ا٦։ااأا։ط

////٤۶/ ج/٨,/١ر// ۶/٤///٤/۶/٨٠٤/٤;/

Աւ|֊աւ1٦ اا١ال ا،ااااا٠٦ا,اااا ١٠ւււր ւլարկ,1հ՜անւ շյւչ_։ււնւի٦ւ؛ւاBհ՜ա ււլաս١հր։։ 
///-٤///٤/٤/۶ ۶/ ւլււսո/// ۵///۶/,/ ////////٨,/////// ///٤۵٤/, ٤///٠^۶/ م)/////١///۶////// ع// /٤///۶/ ح 

١անւկայւնւ٠յր،ւ1١Ւրրթ- էւ_իւ (الااا -թ• kանւIJ նաւիլաւէրլա_ հււՐհ-րթ ا IIIշիւIIIտ II ا«ال٦ا 

ÎIIIILHրաբար բնւանւկա٠ւնւ،ւր, իսկ!؛؛، արաաւյ֊րէ ا٦ةل،آا_اأا 1ا։^111111. ا լալ

ւււյւ٤ւււ٠٤ա٩ւ،٦ւ٠ ւՐաււնւաւււրաբար ۵ս،1_ա։իը 1| րնաւրէ իբր ائأبرال٠ աւելի
.ր٩, ا ٠ււյւ۵հ֊ լաւիա

٠ր հ՜ անւ շր٤անւ|ւ Աւյ_աւ٠١եանւլ ،(Ւ է ւյաակերաւլար-،ա III ե ،1III ւ؛ա իւIII ւ,٦ 

կր_ ^^ւււ۵ւէ٠։ Ï|1„L ել թէ- ւ{_իմ١անւկաււնւերէ1ւ իրաւյ_ււր۵ւյ՝անւ |1'Է؛٤IJI1LÏ،Ï1 

-^ինւ ւլաււականւ ււ՜ճ،ւ٦ւ եւ աւււեալւերւււ_նւ, բայյյ <յ֊ււււ1 անւակակիյյ Աւյ_աւ٠١ 

ալ է IIJI 1յ IIIIIJJIIIIIJ-IIIII-'Լ^յ٠،٠٠բԽլւււււالالا٦ا ؛٠ IIIJI^ III اا١ եանւր ֊^աւ։١արեա III լւ  ̂III 

 նւայ !1 ،1 IIIا,!٤ ا،أالااعا١اا արաաւյ֊րււթիլնւնւերա֊նւ, ى1االل_اال۵լալ ا!ب٠֊ةالال_ا!ال

IlյւեIIւնւ էէ ւթ եանւ շատ բ֊անւ կլլ ււյարաի,!؛ անւյյեալ ااا,ا،ا- iiiiiiljiiiյնւ IIJI 

٦Ւրրւ٠1>1 բերաե ւյ_^ււււյ֊բւււ،բււ٦ւ ճարաար ւիսրձա-، ւբլիւաարա բայ իր
.աււթիւ٦ւը^

Ալգէն ٤//^///٤///۵ /,////لم/۶//,۶/۵،///, /٤/////٠/ .٤۶////۶////٤ ۵، ////,۶//٤ ////٤۶/۵٤

11 լնւինւ. բււրեշր٤ա։(անտ؛ կամ' լճանա։լ իր կենաIII կանւII ւթեանւ lïIII քք֊ււրե 
٤///۶/۵٤/// շ///٤//،///٤//////٤///// ۵٨///٤۵٤,/ կր ,////٤///٠,/,۶/ ۶/۵/// ١٠///٤///٠, ٠٤٤///٠,٤٨٤////٤ 
 ٤/٠۶///٤/٤///٤///۶/ ٤//٤///////٤///٠٤۵////٤ /٤//٤٤/,^///մ'է լ /۶. //٤///٤۶/ ///٤٠٤٤،/////// /٤٤,/١لح,.۵٤/٤۶/

ի ւնւ ր ٤ اւ ր ւլա 1լանւ II լ րլլալ կլ ձւյ֊աի *^եաւլ^եսւէ*. Տարինւերււ ,յ III اا'اا٦ل 

յր؛III ւաւ؛،٠ տկարայնւել իր IJII րե II ւնւ է II լ թ ،Ï անւ թւաիր ււր լւ ւր  ̂III ٤ ااի թււի 
٠111^111۵ է |||I բււլււր Արիսաւ-،անւա،،յւ 111٨11111،،Է11՜1111،_11٠1؛ թէ ւրակի ել թէ 
٠յաււաջւլի1'ականւ նէերւյ ւաւրւ|_ականւ ?ր 9 անւ ի բ.եղ_«եաւ_ււրւււթիւ*ենւ III؛

٠٠աակւէւթ- իլնւնւերր,-
1յ.ւլաւ։՝եանւ |ւ|ւ նէկար٤ականւ ճսիւերանւլ IIճր աարյււէ II1I11J1!! I1J11IJ- 

ւաւա۵ է լււLUIIILUրIIլ թ֊ եանւ III ի,-III-^ 1؛ր IIJIII،ււլաբանւհլա ؛եաււայնւ،յ-լա 
II լար թէ կարելի اتال ր ր, ւււյւ1،է անււլինւ ٨ ւնւ II ա۶յ՝ անւնւ؛ ւիանւ յրւլթեանւ կեր 

 անւյյնւիլ, բււյւյ |րլլա١ !٢٠ ،٠՜ւււա۵>ւնւ٠ր_ ւ٤ա،ւ اا!ا ա կանւ անւ յ IIIIUII ջ_ւլ-իս١ ائال -_ا؛

١եե .^եաա.ր-ր.րրւււթ՜եաւ٠١բ է „ր կ|լ!։հ'ւի٠ււ{ժ-եանւյ, ւ،١«٠ա։։ւ ւլերել٠1ճի կ
.րււ«եերւււնւ؛٠ւալաւենւ.ր !1,1 ւալաւլււյ նւկար٤ականւ նար իրա1լանւա 

-٤// ////،/////ճ/٠٤/ ٤///٤۶//// /۶/////,/’/, ///,/٤/////////٤٤۵///٤///٤//٤/ ///٤,£-.,ք///// /٨٤ 11 
ար- الاا բՒրրՒլսւ ١Է٤،1 ւիակել աււանււյ 1|^11Լ1؛ ٤ւււււէ،եաււիրււլթիլնւր չէնւ.յ

աար եւ բաւլ1'աթիւ>٠ ա,յաււււււե|ււեււաի ւ|_նւււՀււաււ1١անւ շւււր۶ արաւււ٠

ինւ!٠֊կ1٠ա,|ւււթիէնւնւերէնւ ^,ւահլ^ալր, IIJI երեւյյաւ անւյյեալ '1٠եկահ1'բե
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Է٦։.|11آل ١|٠ ւււՒւլի HL<iiki|iiifr էլի ւ1١է١١ اافىا.ال|اا،اا٤ձ١հ ւ1'էշ٨د١١١ا.١ائ١اا١اا١١١ل ٩\ ١١\١ 

111Լ-1111١٠|1|؛։11 ٦أااااال٦ا։٠٠1 ٦اااأاااւււ|ւււււյ_ււյ1ւ(أ ււււ1'հ՜ւււ٠1ւ(ւ1!.؛յ ل آ ١٦١٠٦ '.)֊'،*ا„ااآا.

.|ժ1٢ւււ'ււլլ ւաւ(ժ՜(ււ٠

.:1111|ե>٠.յռլ٠1. ؛)Ւեւււ||ւ եւ|<٠؛սւ| ٦ւկւււ|ւ|ււ١ւ է Ա|1|_ւս(1٠1ւ(ւ|(|ւ <ا...

 է،Ս'ե،լ (||| կեց١ اح-اا٢ اااو٢1ااا|خاا٠،اأأ1ا ւււ؛ււււ1ււււ|ւ'1ւ (■Il|!1 ا,اا1-اااأيأاااأ-ااا اال)

.٠ւ،'ւււ|.،،է ե٠ւլւ|, ,I اا 11 ااا.٦ا 1 االIIII ،1|1, ا,اا!ااااا'1)ا٠,اااا ااؤ|ե.1ا1٦ا1ااا ٠«111|1٠1|11|؛،؛ ֊յւէ_٦1!յ٠11|1111٩ 
 |٠ւււյւկւււ.!(}|ււ.٦ւ٦ւ III. .اااااااا|ا> , .))լ|ւ.յ٠؛՛ խ±սււ,|>ւււ|ւե|1ւււ.،1ւ ւկւայ) ,(<ւ,( ح.اا)ااةادا),ا٦ا
_1Լլեկրւ<- ؛>),ւււ)'ا'ا 11111111 ," ا، اا٠ا1ااا'<ا , )>١ I ا ا()' 11اإا< »,յւււ.(ւ(-،ււ.'։ւ؛ւււ1،յւ٦ւ(ւ(֊ւււ(,((' ا٠,ا'اااااا( 

>١ւււ.((ե!ււ.'،ւ՚. |>٠ււ1(եււ(ւ!ւկ,,: (||ւե٠1ւ؛յ i!؛iiiiiii،iii.(^֊(ïiiiւ|'،١|ւ, ‘اIا 111111.ا؛)ا11.٠ااااا؛اا, )ااا٠_ا؛-
յ١٠է֊؛ւսկե،1ا«ا ٠. )٠؛ااا .٦ ،ااا اا؛ إااا.ااا*،از)٠ اا-1إأاااا.ا(ا.'ا ااا| ٠-٠١ ։٠٦. ااا ٤ ا1ا«اا .اااااا ٦ւ III('|٤ւււ.((եեւււ։ 

_١ւեյւ (ا ااالباالا-ا)اأاااااا٠ ,ւ!ւ եւ. ք)ա-Տւյալ|ւ|٠(ւ(:،>եյւ ւււ١ւ!,ե(اا ٠)٠:։١!اااباااا( ււււկե(լ٠ւծ 
.III ١1|1 !1|||||1|||'-11||'||. ؟111.|ا|ا٦و| 1111|.11!؛،1٦1, ،؛|„1٩,| اأااااواا_ل |յ|( ٠؛IU.(f}-!ll.‘,llll(٠lllll ա1؛ 

8օլյ٠է Ի،|։աւ٥ւ|ւէ٠٦ւ1(եէ)» , <՚|.ււ_ ٦ ؛ւ٠ւ.ււ.،(؛!ււյւ٥ւււ؛ւււ٦ւէ ا>’)٠٠ااا؛ااااا .III()(, ،ا٠اا1ا*ا٠،.٠ااأ 
٠ւ՚,('١ւյւււ.()!ւ|ւււ.ւլււ|, ,<ï٦iij-!iiiiiiاأااأ.ااااا-اا >٠£٠-»), ւււ،ւ!ւ؛؛ււ։'١(’փւււ٠1ւ.յ>է (ւլ,|>յւ՚>, <՝ 

ւ٦ւ վ|ւսւ|), (՛Աւււսւաւեւււէւ լււ_؛ւա.ւ։ւ،լ ٦1.١," ا))ا)٠االااւււկււ، ՛1،(•է՜։(، յւ!ւ'1ււյ-|ււ('ւււ'1ւ
։:((ا٦ال؛ااا)ااا!'ااااااااا> ا)؛)ااا)>1,اااا֊)ا إ)ااااااااااال)ا) الائاا ,՚>٠|,٠ւ'ւււ؛է 

կաւ(' ււա_ ٦. 1)١اااا،اااا'1ا|ا|ا؛اւե٠ււււ(،ւււ،!ւ٠ 1,<լ(,յւա.ւ։ւإااااا.اااااأااااا ٥ ՜ե(٠(١ւււ)(|.|ւ 
՜Է1Ա||1111111|1Օ||Է٦1 (اا')ا .اا ւււււււ،ւեայ ե|ւա،1ւգյւււ.ււ|ււււ.ւՈւե|1|ւ ւ!ււ|ււււ||ւ ա٠ււււ.եւււււււ٠լ 

.ււււ.1ւ (il|ւււ|ւււ1اااخاااااااا4٠اماا ٠( ււււււլւււյյւււլ ււււլււյյ، ٦.!اا'اا،،ااا ا.اااااالւէ III؛,յււլա1 ؛||ւ
:٠.ltll|٦1؛ l.|ե|111>.،اباا||11طبإ111.٦1 111؛٠

-.ւ،'،ւ III ،٦.ււ-!٠ւսււ١։.1٥.٩١գ و٠>ااالاا)ااباا١( )racc٠urcis( ,ااا) 1اةاااااا٠؛.اااال1اأ1اااا
|٠ւււ։،. ււ('ւււււււււււ.ե؛،||ւ ))١"I1I؛J‘III.!(("!II.J| اا'اا ااا) 1٦ւե|1|ւ؛|լւ('ւււյլե،!ւ ւ، اا'ا!اا' 1.1. 1اااا'ا ا اا

ا.)اا'11ا-11ا1>١ا.ւււ'1ւ:|ււ|ււ،!ւ٠1ւ ٠11 اااااإا٠:ا
٠ւ|ւ (il. էյ،»Դ|փւււ, 1)սւ_(٠؛٠ւ'է՜, ւււկ٦ււււ|ւււււ!ււլ, ււ.،>ւււ 11111.اااا،.լ ا)٠اال. ااااااائااا

|:1'1،'!1111.1||11111 1٦1 էذ11ا.ا՜
 ,)'))։լ ااا؛٠ا؛ا ا.اااا)٠ا.اااا ٦ااخااااا'ا.ااا լ,اI.اااւ։ نآااا نًاIا։1*زا ւյ֊!ււ('ւււ٦ւ(յւււյւ٦ւ(.յւ ا 11اI։ا։؛ل

 ւ،'ե؟٠փ١ե،1ւ է'1ւ(|, )"٠٠IIIJJ٠.)-)|)|١աււ_, uiinii|? (.1. (،ե'1ււ>II!J'1| ււ|ււյ؛ւ،ւ'1ւ،ւ -إا،اداا،ااااااا،
٦i،،ii.ii|i ،('،،։،ւ،ւտ_.iii-ا1اا'’ )٩ ։ււյ_է֊լ„բ٦. اأاا.ااز،1ا1ااااا. ٠ււ،ւեւ ٠ւյ٠ււ،է،ւ*ւ! اااااا.1.اا،-ا>٦ائااا

ււււ|'1ւ1٠؛٦ւ(|ւււ|ււււ.ա>١ )اااا-ا،١( »١،،',ւյ،٠،ւ«١ اااا ،ւււկւ،ւկ،،ւ٦ւ (الاهاااا^_ااا.اا^خمًا ե ;ւ1٦ւ٦:<ا

ս٠տր٠Ն١ո 1٠1Ո>٦,١1■

Է||||.(^بدا ٦ ւ('ւււ։֊յյ*եել կւււ.ւււ،ււ٠, اااا ٠լ٠|III.|ւ աքէ կ (ااا ւկ կ٠ւ|٠եւլեյ٠(‘
:է ااا.ااااا'ا١،

:ււ،|ք١ւ،ւ١ւ<ե է|ا٠٠'اا؛>اا .ااااا.)اا')؛.ااااإااا-ابأ، >١

،٠٦,ՐԻՄԻԹ1،٩
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1:؛:

ԱՐՁԱՆԱԳՈՐԾ ՅԱԿՈԲ ԿԻՒՐՃԵԱՆ

 I (.Ո1،կււէււււ()ւււ|1> 1ا 1،],,٠ا٠ 111اا11٠ ا٠ 1,111 ا،ا| اااااااااا։،؛اا٠)٩ا اا1-ةااأاا،
ւ.|ցն1ւլւլ؛)աււ|ւէւ 'ا ،ء ، 1 ،ا ا1ااI ،11ا ،ااا اا լ ir» tî٠, ٠ է նկսւրչււժէէէւքբ lu 

-»արծւս٦ւագւրՏ ااا)اا "է ւ1'1٠۶ : Այժմا ، أէ٠،11،آ։، ا։I[،،Iا})ا٠اէ<I اعال -տած՜ է 
1(111(. ււ[11١ւ1ու- ١٦|١ւ lit կը |)ւսւքէսրւււ|١ս،րւ١քյ ٦٠٠١լ٠ կօ կեւււհ،|ւ ا٩ا،، 

٦ւ ւ1'|ւ٦ւ: )ւ'1ւը է- 11)1 շ|ւ١ւէււծ- է-٦ւ٦ւ1ւ|ւէ|սւււււ)-1ւ٦ւ1յը է٦ւ ւ1կ լւււէ11ւգււ٠ 

Iiiiiiiil) 1)111.) կւէ1'ւ ւււ_ււը١ւէւըււլ 1|ւււ١ււ-( .1 اا! i|i'li ւււււջկ؛)|l(lîi)tî|; الاذ.|
:١ւււ٦ւ|ւ٦ւ կււււըսս|աըը>էւ1ւ[|ւ ւ1'էււ1)ւււը

Fonds A.R.A.M



1:1(1

ՆԿԱՐԻՋ շՐԼԷՆՏ ԱԼեԱՆԱՔ
աւյւխհհ՜բէ» اارأ1>)الاا .սււ1١ւ։յ٠յ،ւ٠٠_ււււ٩ււ٠|ւ1٦٠1 _الاااا، ١ւ|ւ ։1|և٤٠اا٤اا ،ئ ٠||٦ 

'/ 1Լե՜ւ1 հաաոաաուաՆ՜ Փարիւլ ուր 

ո1٠ւոխ-’٠|١ ٧٠ուո،ւ|ւ 1٠լ ւ٢ւոո١ւո։٠յյ ււււ1١է٠1յ 

: ներու Սալօնին !յոււրո/լրուիՒեան

։-؛،ււււ1լքՈւ_٦ւ١ւկւււ|։չյւյ||ւււ١։ձւ١|١ւ٠։|ւսյ։լ_ո٠
րէ կը ՛լդուշանայ /,( ինքւլինք 

 ٠յ՝-1٠լւ պոՀէ ո،յժ ااا-اا٠الل։1اا։ا٦ل اب3-
Ս.նր- //'برج: ւ/'արուուլ ւլպրուքին 

հալ տարուան Ս ալ օնին ւ/'էչ 
ւա،ԱԼ.٠ ٦1|<զււււ٠1 րրւլքյադրաե էր 

١،١1Լ եւ|٠،٦7|լու.nlilïhil( <լ <ا ااا،اااا|ا ։ا) 

 ا ٠اا ։ ا..«ااااا٦ا էاااا ։ ٠اااااا ոս.ւս(լա١ւ|ւ االا։ا٠.ا٠

//// ք//?/Ք երկուքն/// ا،ا١ال<،.ااا.ا٦ا 

-Աւրերիկաւյի եւ Սպա /مع//ر?ج/٢٠/?///ر 

 ٦٠խոյյ|١ հ՜(ւկու. Ք։>լէՔ٠։ 1ااا١اհ՜اأ١ا،T0ل٠ا
լ ա ftr ا ا էլր احم ارا II լ رثم .Կ՚սլ՚րէ լաւ ւլինով՝ 

0000 ւլորեերու մ'էչ եր- ٤//չ//է 
էրբկու յուոյ- اإ^اااا։أ٢ا կու Jjijifr 

կը պատահի ٤/////٠/١ رني//٤/ ւլրաեի 
որ ինքնին ٤//?/ ,U//////?///?/ էՐէչ

յտ չ՛' ւլ ո լ իՒ ի ւն ւ1'ը եւ ՛. արժ՜անիք 
մ١լլ 11( խո |։ lî٦i؛rf-ու ال؛, է ال ٠.

ՃԱՅ ԳՒհՂ. ԱԸ ՖՐԱՆՍԱՅՒ ՄԷՋ
 |٢ևյ، ٠1٠Է?Է٩1 ո'1؛ էլ|ւսւէ թէ ٠٠،٠յ٠ո։٠1ւսո։յ!ւ կ1ււլՐ٠،٦٠|١ ւ٩>٠լ.،լւո|ւկ է^յ١ ا1با

 ն Ո1'1،Ո1.կ։ս., ո،ւո٠.٦|Ն է Desarmenien, وااا։اإا٦ا^ا.ا ااة։لالا,. ا)4تإا.اا ն،,1٦،ااا٠ا|اأ٦ا
ւլսս٠|،է ոյւ «Հսւ٠ ա կ٦ւե|ւ1ււا؛ا.ااأاا ٠ ,լակ!، է ٠1٠ اլ։ Թէսյէւո.٠ջաւ.ււլ،ո،.Թ1ււ|և(٠ 

.1:٠١|լ|،ւ.յլտկ< ل-։١٠٠ واااւ է.٩։յ։ ւոյւու.ւււ|ւ>_ ու٦ւու ال.յ ու؛կ،ւ.؛،է !ոք'ւոուո|ւ: ||ւ «էլկւ.ւլ٠ 

 ււ١ւ دالام1ا٦٦,ح |١։ո؛ուո،٠٦٠ م| <إا، լ>և|ոք*ու.<էւ,|)ով, اااااا1ااا 1Ո1ԼՈ19 اا،ا1٠ًاأ !ւ٦ւկ1،|ւ 1ا٩ا
٦ւէն:.է<ւ،Խու ւո։յ٠!٦٠،1 ւ٠!(؛Ո1، ٢ ،1إ؛ااااا1٠ااէ الأاا٦ا اا'،ا յ،،'է٠٠؛'ւյ٠1٦.ا؛ !٠ւյւ, ու.Ո1،հկիւ ,؛ո٠.١ 

٠լ <լխ.ւԱւ,,.ս١ ٠،յւո٠؛lîi. 1)|ււ1٠ս1 .,ոոոկաոյէո յ٠է (յ_ու?li،٠|٠ո٠٦։ւոոէ٠ւ il٠( էկ'،إ٠ ٠ II 
։ս(١،١կ 1ււլա،1 սււսււ|ւ|ււււ,Թ|ււ).կոոուոյւկլո.ու.սու (|١ւ. ٠՜١Ո1؛)Ո1).1)'1'1| إا1،„ااا٤ا1اااا1االأ'1ا'١:

էշ:'،١٠յ٠٠،ւ٠٠1٠ ؛ոյւԹ٦ո٠٩٠է ١ւ،ւ.յւ,յ>،ոո.Թյո<،այ։լ 1)ևւուո1ااا1ااأاا<اااا ٠ Ո այս.|1٠،٠1٠٠|(| 

ե٠ոա.ք(ւ.քւ٠٠սկաՆ£،٠ وااا٦ا է اااا ال'اا،,.اا|-ل> ٠1٠է۶ ?ուա ١1٠լ اا١اا٠الاا١ا^،,اإا։٠اًا
١,ո١։<|'է۶ ալ, 1٠ԹԷ Թէլէ٠'،٠ ոլ|ւ|٠|١ու|’ :կոլո։.|ւ١ւ ٠||կւո٦։ Ո|1 Desarmenien 1 

٠١ւ ոյւ<*|،ا١ا٦اااا٠١,الااا ٠ Desarmenien <|ւո٠էւ1/1ւ٠٠-٠Մ٦|^٠٩ւ1յ1ւ٦ւ.|), ևյւկու. 1)ո.|> (ااا|ب,|)اا 
٩.٠٠էլո։<է-ո،ւսո٠՛ ا1اآ ااا| յ٠ո٠٦։1؛؛-,٦ւէ, 1٠ւ. ւ1٠٠ո.ոլ ոյ، սււուՌփ ١١٠1٠٥١٠٠,٠٠։٦٠٠ո1<յ؛

:ւ!-٠؛լյ٠ու٠ ո։ո_1/ւ.ւոու.յ،ո،յ_ կլւ
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է ԳԻՏՆԱՅ ٩Է8۴٠ Ի٦ւՋ1٢ՐՖՐԱՆՍԱԲՆԱԿ ۶Ա8Ը
١մ'،1٠ԵԼ1' է ՄՏՆԵԼ ՒՆՋՊԷ՞Ա 

ՈՒքԺ٠ԵԱՆ ՒՐԱՒՈհրԲ— ԻՆՔՆՈՒԹԵԱՆ ԹՈԻ٠ԼԹԼ-|٠1.Ա٠٦،ք

ԱքԻԵՆՏՈԻՐԻ ՊԱՑՄԱՆՆԵՐԸ..— ՏՈՄԱՐՆԵՐԼ 

ԱՄՈՒՍՆՈՒԹԻՒՆ•— Ն١ՆՈՒՆ٠Ւ — Ո٠ԱՀ

ՏՈՒՐ ؛ԵՀ ؛ع

ս։*։կ իր։։،ւ։ւն٠րներ կան'-٠،Ամէն երկրի ،քէշ երկ»։ լ ։»։ 
րաղա,րական (droits politiques)։. را )հանրային (droits publics 

٠١յ! ٠րն ե ր 0 اق Ա1 ար ա կանն ե ր ր միայն ։،، քւ։ս٤ին կ։،،րդի ի ր ։،، ։։։ 
 կրն ան օ գտ „ լք։ ٤١ ٤։ ս لج، ,րա ا،،؛« ،،اؤإ, կան إ։ ր ։*։ ։։։ ։،ا ٠ր١։ ե ր ր ؛،ե ր ։ال -
٠ ր ի ٠ االր են ։!‘ի այն ե՜րկրի րնիկ տարր ե ր II ւն 1։ ,ր ա 1( ա սլաԳսւա٥ 

եր անս այ ի ،•քէշ Հայերր կրվայելեն անԳա-؛ ,։ Այ։։ սլէս١،دا։ ե՜ր ։ 
կայն ։լրր - ال։، ։ لد ١ իյ ։լճի ։،։ ։լա ։։։ ։։ ւ|<1 ի ١ III ։ս կան ա դա տ ս։թ ի ։٩։

٤։նտ٤։ելի րլ- ս։լ։։։։լ ،։فى، կսւած են օրէնսդիր 1։ այլ մողսկներու 
ի լ։ անս. րս،նակին؛ լալու» սլես։ական ։դաշտօններո։ կ։։٤։։։ել։։։٠ 

մէչ ծառայելու իրասէւն,րնևր1)ն [բարի Օտար լէգէոնէն■' 
եայլն։ Ասոնցմէ դատ կան նաեւ մասնաւոր իրա։ուն٠րներ 

droits prives), ամուսնութեան, ժառանգութեան // //7//،/اوردا/٠-
ր ել։ կրի !٠ يլ> ա٩ւ չի որոն.ր ի ւր ա ٤١ կան այլ հարցեր։։ լ վե ր ա թե ր ե ա. 

։ դ-الع ։!‘ի ։ «، դի րն ե ր ։։ վ 1لح٠ ،ձ են ։،*։։։ սն ա ։որ դ։։ الլ։ ճշդո ։։ال։!՜‘։ الԳ ։
կ،, մտնեն։ ع Է‘٠؛րի ս։։։Գ։քա٩։ին ։ ،.դային ի ր ա ։։։ ։٩ 

։֊1٠՜ լի ،ال լէ ٠، Այ ս Գարց ե ր ր_ ի լ։ ա ։ա կան տ ե ։։ ։ս կէտ է ,րնն 
٠ր ի յան- ١։ ։դ։։։տ ա կն է Գա։ Գամաոօտ կերսլո վ տ ։ս ր ե դի ր ։!‘եր 

։կ։،։ր դիտելիներ, որո١։٠ըالթերցոյներուն տալ կարդ մը օդս։ 
հր ան սա ։լ։،։ լ 1։ Գոն Գաստատուիլ ուդոդ؛ անԳրամեշտ են

լոր Գ այրենա կիցն եր ո։ Գա ،!‘ար։عير«
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ւ:։տ

յՐԱՆՍՍ֊֊֊..1,1< ٦٠٠ )٦'٠٢1;),٦٠ ،؛;ԻՆՉՊԷ٠Ս 1|Ս.ք'ք 

 1ր،|ւ ،յ1.ր١շ.չ٤،١،|١٠ ،،،،،، ،ع ،|١ւ ٤٠ ،։լ։ Ֆր،،،١، Il ال، 1، اع ،ل،ااعل١ا٤٠عاع ٤ع.تم،ا١ا
բացած 4/Z առ հասարակ բոլոր օ աարա հ պա տ ա կն ե ր ո լ աԱւ 

 ٤٤،.4 ،։ Ս ،،،կա٠յ١،،،،١،ի ،քր ،،،،،، ր ٤، III mu ع Ֆր،،،١،սա ١ا يًا րդ،«գթ ا، -ع،
 ١، ٤،ր_،،، آ>|fl ا ا؛ ،ا‘.، ج ٦ ال، ،،٠٤. ،ք،ս ،،، ا، _،թ ի ،١، U ،،։ ال، g ،،، ج ال ٤٤،،، ع ا، վ» ֆ P الر،، .،،
لالع، ال،ا، ٠P،،վ ا، ւթի ،د ح ք٠٤٠،٤٤١-اع ا؛ ؛.،البًا ،إ օր ٤،١،،،،յ،ի١، .٩ ا، اال ٤٠ լե՜ց اال، ا،

ع، ար էլ ،ا٠ع ٤ս ի ال اال ا.،،،،،، ،٠٠،،،١،١ا ،٠ ال ل، ،،،،ع ؛،
 ١د٤٠اع-٤٤،،،٠ع٤الا գ،، اع b ،،، ل، ا، ا، دا، ٤٠ ال،١ا ،քէ٤ آ، الع، ع، O اع ٤د١ا ի١ւ »4 -الام،،،ا^

Հհրանսա գալու ٧،،4 Հ رك ձայն արա ասա հ ման դան ուսդ ZZ 

11 ւթ ،1 ճէ ձհռ٠ր ،օاال ١ ււր ։،I ր ،ال ս١։ اال‘،، ի،،սւ،٤_« هًا ٤٤،،،١էսւ٠լ،، ١ ال، اال"،، اع
- ،գայ ،،،*։،֊ ،ب، ا ،،،،„Ֆրաنًا ،ا ١ կ٤،؛լ،«ց«٤،(،ւ،-լր լ٠،،،է٠էماوًا دًا ٤ :րէ٠րէ 

 ع،؛։،،،،։ لال,،،،،٤٠֊طا،، ا، ٤،،ا،،،٠ ،،،،,ا։اعاال،،،، 1،،،ع١ا ،،٤٠،ի،،،է،،،،١، գ،،րհ اا،،ط،فآع
-նպատակով, այդ ար ա օ ն ZZ z/<7/z ւն ր պկտ,ր 4 ստանայ եր բնա
ال،،، b ال،٤٠ااع، ؛իր»،١،،،٠ ال լ ،1،،، ال، U, Il H ال، اب ال،١٠ األدًا ٤،،،،մ* ٤ا շի، ،ال١ا ال ،թի اق -

ք،،?، ։քատ،սال، ١٠ ր գր د٠ ւթ ի ،ا կ،„յ ،٠ع ا، ا، ،ا،١،،،٤ا اյաց١،٤٠،،،1.ր٤٤،րէ١، يًا١،١١ 
 ր،، نإ ال، ،،،،،،،، ،،،է թէ ا։،١اع،،،اعع،،٤ااا،١، الا١ا ■Գ ր ال، ժ և շ،،، ط الب ال، ح داغ ،،I الغ ր ا، -ا

ր ،،լէ،ո,ր ،١، էթ ի ال ր ال، ح ال؛ ال، الال ր ٤٠ Ս١յ ،լ ؟ է ց1 ٤ع.ال،ع ،*، ١٠،ր ،١ րր կլլ.١،١،٤،ի٤ի 
հագար Գրտն,ր ըլլայ իւրաքանչիւր ան- 4 ؟،؛لم؛՜ zzzzz նուագն

է،րյ،٠،ս։،٩ ձի
 ا٤٠٤٠ائع٤ل١ا آل اع ،،، آل ال،١، ع،١ا ،٠ اع ։ا ادا لال،آل٠لال،أل،،،١,، ١لال،١ا ؛։،،،، ا، ال، ա١، -يًا
ճ،շ- لمااللم؟ا նպատակով Հհրանսա եկողները պարտաւոր ا اك خ 

 լա١٠ ال،٠ا،ع ٤،،սրէլ؛٤٠՜ր ،،، շի ւ، ال، ال، اع ا، ق؛، ا؛ اد ٩، ե ր ،.،البًا ال، ց١، 1֊٠- ا،ع ط։ ,**ال“
„،ր„،օ١>؛،„،7٤،٩،ր.»-րճ٤٠ ٤ا،يًاا٤٠٤ آل،،։،ք٤٠،،‘ا،،،،։،،،ال،،،اع ،،،،٤٠،؛؛ ا؛اع،ا،عا١ا هًا

ի١٠։،ا‘ ،„١،،،،։،،، ،.؛ ،،،،ا،١اع،،،،،։،،،٩ ց،١،،،١،։،،،،، ս،،،، ؛٠١، ،،،٤،،،ع١ا

ا١ًاال٤ ٤٠՜թن، Ֆր،،،١،،،،،، ،ابًاԼէլ،էէ،. الرعال، االال، ٤ï، طا، ،،ال،‘ال،٤ا٠ ،،،١ا -
ր ٤ا Mt գի ٠ يًا ال،١ا ال، اآلال،طթ اعال، ال ր،،، ،١، ،ا،ال ւս١ւ.րի اال ،،، Աշ،ս دًا ժեշա اع اال 
ր‘،، ،ع،١ ا، ،١، ٤٠١،،،، ا ٠،،،اع١اإ գի ١،،،، ذع ،،لحًا ا؛ 1ع ال، ،ال، ال، يًا،،،։،։ ،، ة١ةخ الة؛٠خالةأ 

 لمن يًا ال، էթ ثمًا -ما٤٠կ„،յր է ،،،،،<،؛١، ؛.،،،،، ا، ،քէ٤ -،ا،١ا؛، գ„،հ١^،.٠ էլ؛،،،،‘ ،،،ع، .<،،،،،-،
،-٤ի٠،١، الاال،٤،١ا ،،، ا ال ،،٤٠،،١ւ, ،،،յعًا١ الى ١ գ„րհ ،،‘ր ր գէշ ،،،գէ1١.،٤„ւ،ր
 գ،է.րը խ١،١،؛ ال، գիր ،քր կ،լ ١، ր կայ է٠ ال، ց١ւ اثًا ال ال ال،ի կ،ս١ւ ،،I ًا٤الا٩ا اال ٤. ،، -

 ،،،؛թ٤٠،،،١،٠ ا، ،،، g ،،،،،، اع ٤٠ ؛،ا،ع 1،اع٤٠١،ل، ١،իւթ،،،٤،،،ع١، ؛؛،٠ճ،،،٤؛ր է֊، -االلال،ل
،-١^،،، գ,րր„،ց գ،،،،-،«1լր է،،،،،ք հ١،գս،լի٠ր իր؛٤،،،اع(١،،،،،، ٤٠١ լ„վ ،،ր،١،٤ 
 ال،„թ٤٠،ս١، ؛؛،։ع،،، ռ،ր٤ ٤،،٤ի،'»Ի րլլ։،ւ١٠ ٤، թ՜է իր٤٠١1.ր ،،լիս։ի ٩-اا

ա٤։،؛، ١،կցո ؛،։،،։،،،٠ ٤٠,١،،،،،،،،اعع،،؛١، ؛րևրրյ»հ،ս؛،،،,، ٤,ց ր،ع،،،،١، ،،،١،،،١ 
գի،، ،،‘ր؛،٤.،،،،٠،،،١ ո١է ،։،_،،، b ،ال գէ٠ ١٠، «b 1 ،ال، ال ւի١ւ ա շի، ա ،الع գր ար،խ١ 

—ոստ եկ. սլ ա շ տ օն ա տ ու ،،،؛لمع،ء، վաւերացուած աշխ ա տ ա ծ
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 նէն: ئ تي، է II II ւո،։կ. աեսշութիւնը իր III ւան1,ի ث يا IIIIII. ا ٠

իր ا؛Ք ւքարդուն» IIاع،ւա١ւււա զա؛<،؛ զրկուի !الغ ս ւզ،3ր ،تي այդ 
կր ا١اال\ا\\ 'զայ١ւ ٩؛իււզաւոոսին ցուցնելու .իրանս؛ ազա.،»ի,؛» 

տան այ։ رتم
ր էքօւոիկ ազդական„ ؛նաեւ ուր،։շ ճեւ ifր٠յ Անոն.լ .؛IIIا، 

սա III ելա ^աւ٠٠ալւ զալ կ١սւզեն» նաիւաւզէս ւզէւո,րح ؛ ա ،ا ւ١ւ؛շսւն 
،իրանս. II ،،։ Է զսյւծարանաաէլւի կաւ؛ ւ١ւ-1 1؛II1-11 ؛ ւ،’ա١ւա.؛III11؛ է

այի մէջ շատ ճարտարարուեստ- ؛سر١حم/غحم/ل/ر»رال آل ٨ •.ارتم داراك االراتم رتم/، 

ա կւււհ ճիւղի ւքէլ» որոն,լج٠ ٠ ներ կան» !،ւսսնաւսրաւզէս ԳII զա զ IIր 
օտար ր ան լորն Լրուն ն ա b1 *U սլ ա ւո ո լութ b ւն (յաճախ

ր հայթայթուի զործաւոէլւին،١؛ ؛ւ ա,؛»էւ؛եկսզ،ւն ճաւքրու ծա 
էնելւզազ،3ոզին ճաւքալ, րնա-؛կոզւ،*է» սյւնսյնւզէո կ١ասլա٩ու 

ր ր ٠، զ։ ան սա լքանելու ւզ այ ifանն1٥ ؛1 ،؛Î Է ،11، III II؛II؛I ٠، կա լա ան 
։ենակ،ւցներր կրնան օ զա ուի լ٩؛؛ա ٠ևլ։،ւ ٠١! ١، լւաւական իւ ،IIIIII 

կ ւզէւո٠լ» է զգուշանան երկար ،تي այ II զիւրսւ،3 են էն » if ի այն 
ե՜զ աւքիսր բաւական،! ٠անաւորուելէ٠،٠զայւ ؛ւզայւքանաւքաւքու 

լւանսա ր١ւակել„ւիրա_؛، զ،։ն անոն.ր،ل٠العل،աւ،*ււ ،ւա،լա<؛ էյ Այդ 
շաա ւո եզական լեզուին ա ٤ ։.1 « ،«؛ երե լէ զա III؛' ؛!»ձեւէ «،ւուն٠ 

սասի٩؛٠ւա կ’ր^ււոելանան ،1 կրնան իրենց ؛ւզ այ լքանան ե ր II Լ١1 ա 
է ؛ի ւն ւզէւ ،ا_تي ւշա զլւ ո ا، լքանել։ ւ٥ե،։ու 1،*Է؛٤ուրիշ զս ւա؛٥ 

չզանուին կարգ ւ٠٠ր ան- ٠ան ւքէ٤،ւութ؛ւքանազ1ا ււլա؛ո ٠٤،լւ٩ւ 
-եր ճ այրենա կիցն եր էն շաա եր» ընւդ նւզաււ III յօդուածներ։ Ս٠ 

րլլա լով« ٤ ٤ե ւլս լին ծ ա١ւ օթ ի լւ ան II ،«-ր է١ւ؛ » անլւ ա !!،էս II ،1 ր،.-լւ ١ 

այնպիսի պայմանաղրութիւննԼր> որոնց /،١ رًا< սա որա դրա
եր ես էն շաա !»‘ր դժրաիւասւթեանց ենթարկուած ենյ

-٠ն٠Աե Թ،،ԻՂԹԸ٦١(>٠Նք«ՆՈ1٠ք

Ֆրանսա մանող իւրաքանչիւր անհատի աոաԼին գործն 
ճրաւքա- 1838ا؛ «ստանալ։ 2 Հսկա ،تي ո ւզ ،تي է ،ւն,րնու،3եան 

օրէնլյին ճաւքա^այն Հրարե- ،1333 ا նազրին ،1 3 Յզսսւոսս 
երանսա Գ ասնIIզ աւքէն OUI ա-١ ؛ ւիսիւսւած 18 3 ուլի II 1312 ին 

،։ական լքին٤եւ ութ օլւ ւզէա.ր է ،։ifuig տալք իր րնակա٠ 

ե ան ،1 սաանար ա ր ճան ա զր ս ւթ ե ան تي،ط րի թ ա դա սլե UI ո؛ւ،ա 
օրէնքը ԼնԼուեւ رد/// կա քաղիր մր certificat d’immatriculation'.♦ ՀՀ 

٦սկո٠ 11 ի աո؛ օւոարականներր ٠، ցաւ ւզաւսերազւքին II կիզլրյլ 
٩րաւքա- ի 1«؛؛٤؛، 131آل،ե ան ենթարկուեցան։ Յեւոոյ 2 Ա ،تيզո ։ 

carte اتي,11،اا)1م I 1111 )ا ،١ ք(ք ե ؛)1'11 أ ، նաղրով decret ստևղծուհցաւ
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դրութիւնը։ Մինչեւ անցեալ տարի կը դործա՝ ؛ d’identité 

։٠٠ ال،٠٠٤٠٠٠٠շ1925« ٠اا٠ا ի١ ք١٠'ո٠٠٠կ٠٠٠ րը١.րէ٠٠٠،٠ »١٠،، դրուէր 1917 ի 
քոկ,I «րէاالل ٠٠٠١ ١٠،ե٤٠٢ս٠ 13 3٠٠٠٤٤٠։٠٤٠ »ի٠ո٤ի،ի٤١٠١٠եր ، ս٠դուեցւս٩٠

.٩ ،٠ Ս٠٠յժ،ք դրո٠،٥ի٤١٠ր ري գր ո ս٢ال،١ا ٠րերի Գրամ،Օե،^լւոե ،االا

սէ ٠٠٠٠٢٤٠ երկու ٠ »٠٠٠٠٠٠٤٠ ،٠٠ ،٤٠٠٠١٠ ٠٠٤٠ս٠٢է٤ ١٠եր، է ր և կս؛‘،٠١٠٤ ،٠٠ 43 اهال،لم، 15 ،٠٠ ال،٠١٠յ١٠և٤է١յ ։،٤٠ ٩٠،٠ր ٠٤٤٠ ؛،؛٠٠٠٠٠٤ ٠’(|٤٠٠٠٠١٠٠٠ ،٠٠١ս٠٤٠، ،،،،ելի 

 ٠։٤،սրս٠ի ١٠ I. ր ؛٤٠٠٠۶٤ ٠ս١٠٠٠٠ غ կ،ս،،،իր ր١٠،٤،ոյրի ٠٠ ،٠ ի ս٠ 1٤ال٠١ال،٠٠٠٠٠٠ ،١٠ ع

ր،ո٠٤٠٠٠٠،٤ اال ال،١٠١ե ٤٠ ٤٥ االր٤ ٠٠٠،ة،٤اءեղ،ս١٠ ٥،ուոո،،١،„ոսէոիկ 1٠،٤٠٠٠، Լե 
ս٠،٠٠١٠ե٠١٠ ٤٠٠،٤،։٠٠٠։։،‘؛։ ١،«،ր٤« ١٠ս٤ ١٠٠٤٤٠٠٠٠١٠٠٤թ٤տ،،թ١٠٠٠ طها،،٠٠١٠ ٠٠>ի٠. ١٠٠٤،

 Օրինաւոր -7٠ ا(؛!؛:( ،،)գի ال ح//رمم որով Ֆրանոա եկած է ئ
- 3 g،٩٠٠٠ ٤٠ ،٠١٠٠٠، ،٤۶٠٢ ٤ե٤٠ ։٠٤،٠.،٤٠ ٠ր٤ որոկ٩ես٠եւ ٤١ ارا؛ ؛٠١٠٠٤« ١، լոր ،٤٠١٠٠٠ Օր 

 ١٠ե٤٠է١٠ շաս٠ե٤٠ ٤1٤،٠٠րե١٠،ո٤ո،٤ ؤ،ا٤٠٠٠٠١، ،٠٠٠، ։،*؛٠٠١٠ ط ٤٠։ ا ٤٠٤։ ٠٠٠٤٠٠ ،د٠لة
ձեւոկ ا1ا|اااا|إ)ا(ااا؛֊ا، ձեռք բերել) իրենց անցագրին վրայ 

 ֆ ր ٠٠٠١٠٠٠٠ ،٤الا١٠ ذ\ا١٩الا կը ս ،ո ա١٠ ،٠٠١٠١ »٤٠٤٠١٠٠٠٠ քլ Ֆր٠ս١٠ս٠٠٠۶քի ال،ة٠٢يالاع
 Ի ս٠ ،٠٠ լի ،٠٠١ ٩ե٤ճի٠թ٠٠٠١ 0،،٤ա١،٤3٠،٠ دط٠٠ երթալու. ،^٠؛،،‘،n٤٠î ،ذا

 ٠٠٠١٠٠٤٠٠٠٠؛‘ ،٢٤٠ ٠٠٤٠ ؛ս،իր٠٠٠١. ٩٠٠٠٤ր ։٠٠٠٠ .ր կ٠٠٤ս،«١٠١ կր ٤٠٠٤٠٠٠٠٠١٠ «،}؛٤٠٠٠٤٠٠٠٤
 ،٢٤٠ «£٠٠١٠ ؛،؛٠ ال،٤٠٠، ؛،‘،٠٤٠٠٠٤ ا، ،٤؛٠ا١،1٠ذ، ال١ا٤،٠ ٠؛՜|«؛٥ ٠٠ اال ٤ر ل ،،،١٠ ٥١٠ ٠٠٠٤٠٠٠٠ ال ط ٤٤٦

٠սյ٠լ ،ե٠ ٠٢«،٤٠،>١،،ր ր 1 ٤٤٥ ٤٠٠١٠١٠ ط n ال،١٠ ս. ի շի٠٠١، ٠، ր »٠٠٤٠٠٠٠٤٩، ؛٤և٠։٠ե ١ չէ 
լ ،٠٤٤٥ اال ال լ ،ا թ ա٠٠- ١٠، ո ւթ ٠٤١ ط ٤٠٠٠ اد ٤٠١، .٤؛١٠։ ե g ո اد ո ٠ս դ٠٠١٠ ٤٠٤٠ց، ٤٠ ،٤٤٠ կա

ï ٩٠٠٠١٠٠٠٠٤٠ դարս կր է١٠ ا، ٠٠٠ ٩ ؛،‘،،٠١٠ ١٠թակաا، ،،١٠

 ٤կ،սյ، ք٠١։ակ،սր٠٠٠١٠ի — 2٠،،٠դիր ،؛ا٠ ا٢؛ااأح٠اةتًاا de ة٠ًاا١ًه\ةل١ع

-٤ա، -٠، քէ،կ٠ ٠٠٠٤ոա١٠ս٠էրի٤،‘ ١٠ա٠، ե٠٠٠ի٠٠٤٠٠٠١)٤٠٠٠،٠٤ ١٠։դ٤٠ ٠٠ր ،،،٠٠٤٠٠٠ح։،
Î է١٠ ս٠٤տ կ٠ս١։ ո ւթ ե٠٠ ،٤٤٠١٠ ٠٠ ،٠ ١٠،-թ ،٤هال ր٠٠٠ցո،»٤ 

առանց դլիւարկի լ ا! اا1111اا0اااا!ا٤,ا։3٠_ الئ٤اا1 إا|اا<)1اا
٠٠١،է դ،ս،؛*ց،٠٠٠١.،հ: օ،աշո٠<٤،٠րէ٠٤*١٠٠٤է٥ 

-٠٢ա٩ ١٠ես٠ե،ե،ս٤ ي ٤ո،٠٠٠ ال ս٤٠ցա٤٠ա4٠_ لم١ألط١،،٠٤ ،٠٤٠،٤٠٠، ١،١،٩ 

 ٠է، ،կա١،١ ،Գօրը սյրը٠،٤ ،٠- ،،‘օրը ال٠١داا،٠ال ٠،٥١٠١٠դ-٠٠٠١٠ ،٥٠٠٤٠٠٠،٤٠ս١٠١յ ٤٠؛اال،٠ال،الթ٤٠،١٠ր٠اد١ا،٠-٤٠ր?—— ٠քال،կո،١٠ادا،٠ ٠٠٠١،دا،٠( ٥١٠١،դե،٠٠١٠ թ։։،٠ال-
;١٠، թ ի-،կ։٠ տ ։٢-١٠٤٠؛١ ٩ ال٤،٠٠ ٠٠։٠٠،٤ա١٠٠։ւ، ٠٠٠١٠ ՜،»٠٠٤ ٠٤٠٠٠٠٠٤٠٤٠ ؛،‘»٤٠٤٠ ٥١٠١٠٠٤

٠،٠յրի ր_،،،،،،ը* եթէ ٤٠ال٠*؛، ո ،.րի‘،الل ٥١ ال، ؛ յ؛ո،ո ւս؛،‘١٠ ،،։ ٠٠٤٠٩ ،٠٠٠٠٠٠١، 
կնւվը մականունր, սւարիրն ու հպաաա- ١ )ամուսնացած I 

 թի، կ٠٠ اللد։ اي، ٠٠٠ ال١ا ր ٩٤٠١٠ ،٤ اال ال،է րեկա١٠ ،٤ال، ր ٠٤٠٠٠ ال،، ،٥٠ ե ր ո ٤ الا١٠ا٠د٠١2

.ց է٩ دال ال ١٠ ր١٠։٠٠،٤։ս٠٤٠սյրի յ٤ե٤٠չ٠٠٩٠٢٠٠٠١، ٤٠ ٤٠١٠، U ال، ،٠ا ٠٠٠ ،٠٠ ր ի ,րր٠، اال ال، ١، 
١٠ս٠٠٠«շս٩٠٠٠ ،٠٠٠٠ االال، ،٠٤ ،٠٤٠٠٠ ٠ ր_ է.٠،٤،،٠է ٤٠ր ،٤ ٤ل اد١٠ عթ ո ٠٠٤٠٠٠٠٠٠٤٠٠։٠٤٠،ք ։ 1Է٤٠٠

Fonds A.R.A.M



— 141 —

٦ւ،րա،դե،ոո،Հ. Հաاال‘ ١،։ ٤، ր،ր،սդ3 ،٠ اع ال ،1 م ١ ،،،٤،١ n ւղթ[ ،ا1٠ اع ال Ml ٤، կա١ւ 
-1، 1( ձ١ւ ա ،3 ա١ Կեդր٠ Դ،սղթ٠ կա ։٠٠ ،կ١ ո ւթ եاال ال اعا اء اال ١٠،٤ ։ Պ աائ،،թև ։ 

ծագումի վկայագիր]։ رد// զովէն առն ուա à certificat d’origine 
،„„،„،، թոսլթը ،٤،٤ւսԳււ،، ٤٤։، ٠٠կկլ։، ،Այս |3 ո ւղթ Լ ր կ١

ր،ح ٤ ։ ԼԱ،1١օտ, ։اا،1٠ الغ،، ،،3 ٤٠ اآلال، ،٠٠ ،ւ٤،،،١،،،،ս٤،،١։ ،،،،ա٤։٩،،،٤ա١٠،،،١
օ ա ա [1 ա կա١ւ - ا، 1٤3 ؛٠ ال،١ا ի، ա ր ،։։ ր ،ا، ط ١٠ ال եր ،٤، ألألاللخ։١،|,١ւ٤٠ր ։կ։։ւ٤։؛؛յ 

եակրյ،թ،،։،լթ՜٤։ կեդր ւ։٩ւ ա կա١ւ ،،րա،،ե٤ ،،،١، ١3 ե،،،،-٤«،١յ١،٠ ،'սեր،։
։ս կա١ւ ս։ ،،،կս ։ 2اق ،٤٤٠- ،١٠ «դր ،،، ،։ կ ،٤،،١ ր، ،، ال، اال،، ٤ل١ا ր ،،،،،، ،1ե٠յ١ 

 ؛հ،։،،،١،،،،،ւ ٩ ال،،،ال، ،։، اال ا،،ի، կր ،٤، ،։، ،٤، ։،«،.،،٠ , ،،،էս։.ր է ،،։ ،،ا٠ا ،،،١_،فىال،
،،،-ր կր ^،ս١,،٤،،ր،، ١،،،՜،։.٤،،,،،،،،،،،«٠ ،.؛،،،٤،١٠ا, ր٤։،،،،،،٠،،،١ր؛، երր երկու،١

։،լ իրե٠،،،١،،։،،.،،ր ր،،ح٥։,،،،،اله^١، ٠ 

սւգփր ւքը certificat de travail|5، اا)|الا٠*՜ |Լշ|սսւ٠ոսւհ|փ 
-ե ال، اال ،ի ،،،افى ة րկո ،ال դր ،٥٠١ 3 կ٠ ؛կ, ե1؛،،յ،،։ ا، ال ٤ ի ا։، ،،، ال ة ،،،،ا، أل،،،، ր اال 

ր ،،،կս։,թ է،٠،اյ،،،դ٤»٤կ، դ٧,٠ا Î،،،ال٠١ا،اհր؛ կ أل،،،կ اال ١،،،،٠٠،،،ا، ٤٠
ի بيى ա٩ւ ،ال ،،، ،դ Ս١շի ١ ،أ ،٠٠،ال١، ،،، ،،،ط١ا։،،، ٤٠ 1،؛ ։։ ،١،،،،1 ٤ ا، ،، ،،، ٤ا։ լ ،ا، ال، أل ا կա ،ե 

ն ա ի։ ա ր ա ր ո լի} ե ան օտար գործաւորներու պաշտօնատան
կոգմէ Chef du Service de la Main-d’œuvre étrangère, 2 bis Ave. Rapp. 

։،، շ ր،،، ،U.,،، ،،1٠ր٤ի١։ ،،،،،،ր،،،،،،ս١،٢٤ ال ւ_،ս ր ո ւ|3 ،٠ ،،،١ւ ց اال եւ،،֊ ا،
յ٠կկ، ،ألال. կր ifii ع Է‘،، أال ا،֊!،،،،٤ا ր կ .٤ ր ،٠ ال، ذا 11,2 ٤ال ،،، ا،، ،،، ا،، ا،١ا 1. ا،،կ„ւ 

ց،ր،،،،،ր դ„ր٥աաէրերրիրեا،ا،،،٠‘،،،ا،،ا٤١ ا،ا، ١،،، կր ،٠٤،,،կ٠٠ )٠،،١կ،،،կո 
 մօտ օտար աշխատ աւորներ րնգոճէելէ առա լ պէտ,ր ؛

 م١ا،،،،اى االال،٤3 կ ե١ւ ،،،١،،։١،,،٠ ակ،օր٤،١،،،١، րո، ،։ր ،،،ր،،،،٠٠،،،դր،ا،٤ق٤-افىا

١،երր ،ր ،،،ր ا، أل، أل،،، ե١،٠ ،ل،٠،،ا٤ل١ل ٠٤٠١، ألال ال շեա، ،،،،،، ا ،٠٠،،،١، ،،، 3 ،،، ،٠٠٤،١ا
ր որ ،،،յդ.؛،،، ،،،١،،،١٠։،،1(1،،،،، 1(1(أل،؛، ٤٠١,، ا ،،،،،،،،I ا١ا،،լթե٤<،١الا։٥ ١،٠քէլ 

թոււլթլ։ ^،فىالغ١،٠ ٤٤٠١، ր،،،،կր١ ا، ،، ճ կ տե،، գ„ր٥ ال، ٤٠՜լ ր« ،٠٠٤،ال،
-ս،ե،٤، ،Ք٤،ա ս، ա١،շال، ٥ ր ا، الغ ،1)1 ٤ا افى ե ٤، ،،، ٤،،،،١، االւ կ،ս١ ա ،، ،٠٠ اկ،լ،،،»٤ 

11 ،،I:،،،،٤٤ թ،،،դթ ،٤3 ե،սألالاال٤٠،اال ،٤،ال،!٠،،،،،ل٤ا،ا ٤افىال٤٠٠اا٦٤ل١ا ٤،١،٠«،١،،،،١ 
 Օրկ١<|.،٤، ،،،٠ս ،،،արօրի١،،սկ ،،dا،،،،،ր„،،<1 եա١،أل ال،٤ե-Ոط ،քեր -اال،^

ا ،٠١، ،،، ٤،٤յ أل١ا 1ل ا، ،، ،،،ا ،،،ة ؛ր،، ،1 ا، ،،،٤،،،،،،،٤،١، կ؟،،„٤٤،،սկի ،٠٠ا| العե،ց١،1 ال ا
։،اال،٠٠،،،ا ր &գե،„ւ ١،٤أل،،،طا، ٤3،ا، ،،،3 ،٠ا،ا، آل٤٠اا،،،^،،،،،، ،,դիւքե 

١1հևրւււ1ւ, անոնվէ ալ պէտ ր է ներ-|))է(11ւեւ(|||1Ա|կ ،/////،^ال٠ 

ի)ուղ- م Registre du commerce م تم،اال؛ կայացնեն իրենց Patente 

- I ը իրենց արձանագրուած վարժար ա ( 11 آج Լ1٦111 ր մ I ( ااا թերր։ Իսկ
 ،؛؛آل ،،لم،،،،،لم،،،؛لم، պէտվէ է أآللم،؛،،،،"

J֊l’l٠"٠'٠l،l“،J ،٠،،،١ւ،،،،،1،،،،լժ֊ե،،ւ^،، ٠أاا٠يأااէ|1յւււ،،،،յ،،յ،،،،،ւ٤ւ٠ ،،٤،ս،է،،،٠،կ,،،،լ ٠١
-յււրւրէհետէ !իրսւնււ. //IUILIU ،،،،،/,،،،,/ا ,،لم،،،،،،،،،,/ ،؛ certificat de nationalité؛

يلم،ل،لمضلمع،،،لم،،،لم، د ،لم ،،،^֊۶،،لم،،،،؛إ ١١ ،،،٠,،؛،،الم/،،،,/ ٦’ /،، ،،، ،،/ /،،اثم،،الم/ ،/ يلم،آل، , Հ. Հ. #بم -،لم،،،،،،،،،

٠*հյ،،٤،،؛ւ، اا،٦ى،ا،٠ լ،،، ،٦،յ!,|،،،،،١|،،،1،٠٦، ح،،،طاا،،ا ؛،։،،،1յ،ււԻ٤եւ؛
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)،ح֊ دج ا،ԱքթIIال٦٩;٤٠حارالل دوو) ١٠٢٢٦۴،
مم"اد ح,، ؛»ան,ը էլը 6/7 ،،م7/7؛ءո ւս ան ո էլն է։ ր ը 7, 777 7//7 77 7/۶7٨/7ي/ ٠

 اع،، اآلال، ال، ٤،آلال،،١ا ط ր ا،١ رع؛ ا، !اآلل، ا، III اؤل։ ،،։،،،، I ،ր،լ >١أ،ا،،آل٠ل،ل، ا، ،،،١،،،١،٠ր اا٤ًا

 28 ال٠غ،،]غةل 1917 ،آلخ աՈա٤ ةة١؟ل ԳՕոձսև IIب ا؛(ال،ال،آلال،أل ،ք،،։،،،ծ ٤٠لآل
 ،٠٦١٠٠؟ տ„«֊ր٥է ր««-երծ،، ։٤։،،։٤ի١٠،٤ ا،١ا 18آل0آل- 1 £ل 1914-1918 ،١
٩،.٤،և ط ،7 اغ Iiiiuj ո րլ١ւ ،ج ال ifl)î ١،„٠ الاأ،١اعةالاا١ا،،،կ»ր ٠ ا، اد՜ր، ٤٠ ال، ؛،،٤اأ՜ր ،،ا ،،،،،، 

 b PP֊ ع، ٤٠ ր ،ا٠ا ،1 حIII 1٠ غ ճե 1،،، م،ր ا،،،، ،թի اآل،آل، ٤٠ ր ր اد، ألال، ال ا_اآلاع١ الال-
կր ،اآل،؛،ا،،،ا؛الդր،։։؛١ ր،ա،،،սم، ع3 ،،،،اال، ط،،، ،١،٠ ս،،٤ ր،ال، اع ٤اآل،،ا، !االال ا ،١

77/7 ',թուղթ մը demande de carte d’identité 77777 ش 777 7طتم77/؛ յանձնէ 
اع ،!օր اال ٠ի١٠٤եւ،، է ا،اع٤،،ا،ا،!،آلاعاآلا، ل ،آلا،ا اآلتن ٤٠ր،_ու اآلااااآل ،،، ال، االح ،،اآلال-!

ղ،ֆ ألال ٤ا،ع։ اال

 հ١ւ ال، կ،،، P ،،ا١ا ا، اع، ال اع، اةا، ال ،٠՜، թ ألال، !!اال، ր ،،، !لال،، اع١ا « Ժ 48 ،،، ا،-
 „ألال،ط ،٤٦ع أل،ع ٠،«١ا ال L؛d ط ألال، թ ا، ,!،թ ح ع، ال، ،և ր ،ال ألل؛ ط٤ ،،،է،،!.ր է ،،։إال

ا،لع ١„،ր ր٩٠،،،٤ا،ال،،،،،١،اع اع? թ،،ա ،յա ،،،և ւ،։٠ ط اآل،،، ٤،،،، !م ال،،اعا،،٤،،،،١الا،-

/?لم٠777؛7.٠
սր-، !٤،،،،٤?>٤٠،،،١،،،،ր؛،, خ ١է?٩االم،ا،،،،؛ ։,!1،թր٤آلا!إااااآلؤ،ا)٤اآلال،ط ?)؛

)»*permis de séjour ا ا[ տօն աղը

ا،١ا ,ր١٠ ال ة،? ط أل،،ا թ !ا !!؛،?) ٤. ا، ا، االط ،٤١ اآلالال، اا!اآلا؛ ٤։،،pn٤ ،،،١، ،آلال أل-

կր *،ا، ،أال،ع ،^ր٠եևր،։ւ.،օրէاال ٤اع، ا، ،؟<٤ال،ا٩ال،٠ ١ ։յ،սա، ألا،،،اا.ج ٤ألط ٩ »է‘،، 
bpp ال،٤ا ،، !اع? اع ،١،٩ا آ، ٤ا،ا اال ،1، م،( ت ،،։ لع، շ ،،، ال،٩٠ الع ال،، ج١ ،٠- ٤ا Գ• ،،،اآل ،،٤։ا،، ع!،،،،! 

կ،،،،յال اع، ا، ٠ ր ،ffcpd،ا،أ ال،٤ل ال، ،٤ا،،١ا اع ،،‘ج اع١،٠اااد،!،إ٤ ،٠اآلا،، ااع!اع،ا?اإ ٤« 

االط ،٤’ااال،٩اا،ا_اع١٠٤اعշ إ،،،،ح، ،،،،،،٤،ا,ا،،،ال،٤ا ن، ،،*ا،١ا٤،٠ط اا،اا٤ օր ،،‘،أط-

،آل ،اع إ؛< ا، اآل،،، ։ا ։،، ؛، !،!١! ٩األخالال

 ا،١ا ،ا!آل٠ ،، دع، ،. ،،،١، اإ?اا ،!اع،? ٤٠،։ր لعم، ա اآل، ،٠ااا،،ا، اال ،،،P ا، ،،،ط١ا ٩الا-
 ։،الم ا، ،սրժէ,ր اا։اعلآل٩،. ال الة ال، ة اال حما ألخ اال ،،، اعا، ا،،، ١،կ،ս اال !ا اع، أطأل؟،اع

 ال،،լ،!،քր٠ نا؛ا،،،،ال، ط،الآمة،،،،րا،ال، ط-طالة،، اعا،ال،اا،١ا اآلال،،،،،اI،* !،*،։ إ،، خ !ا։,د،

 է ١،،։յ ։ր،،գե٤،„١،„١،.ր٠ ،طا،ا،،ةع،!ع،ا 88 Î،٠،،،،،<١,،pî Ա٠،،، الم،،،،،،،،،-
 ։ا،، ا، اعألع، ،د ا، أل_ا، ،،،،،، ة է ،،،،،، ا، لال،، الخ،،، ال، ،،!!ا اع( اع ،،،!،، اع ا،، ،!ր -ال،

ր ր ٤، ،،ا١ا١ا ط ،،، ր 0 اال اال Î ،ا، ،?>!- ،٠' ،،،١ ր،؛ ،،֊،،، ال،ع،،،، ،، ،،*،،، ،،، Գ ، ،،،ا، طعأ Գ ،،،،،،
االا،ط؛٩،اا،اا٠اعل ،ا٠غخ շ،،، اال ،٤*ր ،،، ا،-، ال ٤ط ،،، دع، ع3 ،١،١ا ٤٠ ا، خ ،،’ <>،،،،։ ا، اع،١ا

ր-„_ اآلاع،ا،،آل،،،،،،ك ր կاع ،،،ط٩ا ،ا١ا ذا ا،١ ou, ար ا،   >عا،ا3ا،،اآل٤،١ր،ս،اعا،لمذ ال

։خ ،،أالا،،الةة*ع٠ եւ ل ،،،&،،، الع اال!،الا١أل، ال րال،٩اآلألا،ا٤٠ا،١դ،اآللال،،،،، ի
-աճա ل երր կր ؛?> ا،ال، ،آلال،١اր،ال،١ا ،، ٠ ٩! ،،، الع ،،،٤ ր ؛،> ր ،ا،االال، !،!*اآلال ا، ،٤٤١، ط ا Օ 
 الع اآلط' ،،،اا،،ا٩أل، թոշս، ٤ع ا،،ةع، ا، ٤٠՜ اال،, يا ال،،،،، ،، ،ا،٩،االألط، ،،،، ا، ة ا،ا،،،،،-

-կր վա ،ال،ا،،،،٩ال،،١ا، الخ،الائ،طع կր ١٠ أل ال، ٠ةاعا ،،،؛،،،،،، ال ا،حماերը բ֊،ս 
.اآلط،ط، .ր،،،،،،،،.րال،կ،،ا،|d ط րար!،!،،!! ا، ة ،،،!،,،։،! ،քր ،!,،،!ا،، ^اآللال-
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ղերձ շատ մը տուրք երէ։ Ասոնց ١ գստաւէս 1 պայմանները 
-٠٠٤٠٠٠٠٠٠،[ 1،.[ ،«-[٤է ւ٠։եأل, ٠٠١٠ է ։٠٠ ]،،٠٠،I շա[٠٩٠االألUI،،1լ ٦٩٠الل[ րէ٤٠الغ»،١٠II،

]٠٤٠٩٠ ال،٩الال]أا٠ ։،‘ال )38 ؛٤،الال<٩ا٠أل٤ا վճս٠ր„٤؛،‘ ։،’։٠؛
.٤،٠։،[٠٠[ե،[ ٠٤٠٩٠٠٠٠،٠٠]٠[Հայը օ [٠٠,،٠٠ւ٩٠،٠յ թոււլթ ٠،،،٩٠թե„րا،٩ا ٩٠ 

٠٥٠٠զ[٠ ا، ا، ا،٠ يًا اع،٠[„ե]،ր٠ ٩٠٠،٠քէ٠،٠ ٤յ٤٠،1 ال،٩اր؛،) է ٠٠٠٠٥„օال،]٠٠„٩٠
զբաղե՜լու։

֊ԽՏՈԻՐԻ ՊԱ٠ա٠Ա،ւ;،,և٠ՐՈ٠(;ԱՈ٠ 

١٠٠լ٠٤٩։٤،٠։յ[اïape١٦er ի ։زع0٠ا ٢\.٤،٠ օրէ٩։,[»է٩։ ،1، 1791 ا Ա،*[ըի 
ի٩٠^ ր،،، ք٤٠،٠րէժ٤٠ ٩ ե ս տ ،،، ٠٠،]ք اال ال ٠թ ի ٠٩٠٩٠ ،քحا] corporations ١ ](،؛٠٠٠٠١٠-

٠٠լ٠]٠ր،ս ٠է٠؛،٩٠ս اال ،٠ ղ٠ս է ։ال ج ٠٠։ ٠٠ ا،[ Գ։٠٤։։٠٠٠ ا]ا]اا، ٠եاداف، ،،٠،٠٠ U ։٠٠٠٤٠
 ֆ ]٠٠٠٠٩٠ ال ٠ال ց ի թէ O ٠٠٠ ال،ր ٠،٠ ]،٠٠٠٩٠١ اال ا ]٠ թ՜է ،[ի٩٠։ ٠٠٠٠،،]٠٥ ٠ս,րէ، اال „٤-

 կ ր٠٠٠٤ ]٠٩٠ ]ال، Դըա٠[ի]٠ 9 B ս٠ ،٠٠ ٤թ b րւո اق ،٠٩٠ ս։ ا٩ا ال، ٠ր։،،րկ،ս٩،ե ,ألأل
 ال ր ،٠٩٠]ل ։։։ ،ال։ ،٠٠ ։٠٠]٠Ը ։٠] .، տ ո L٤d ،ք ٠ال٩٠ կլ ։االا،،]،،،]،٠٩٠٤ا O fl ، ه ال! اال ال! ٠ا اال ا! ١
լ ٤ ]٠٤٠ ،٠ راالթ ե ։٠٠٩٠٠٤d ղ٤յ ւս ։٠։ ։٠٩ ٠٠ւ ո!շ ٠٠٠ր٠٠٠، էթսոօդի։ րլր ,ցկի٤٠[„،
 ։؛‘.،٩٠ ։։، ة٩ا ال ا] i٩٠ .، ا]ا، ١١ ،։ ]،٠٠٠ ։'؛٠٠ا] ٠٠٩٠ ع. օրէ٩٠،^٠،٤ ألال، ٩٤٠ ]٠٠ ،،،، ه ،٠٩٠٠٠٠٩٠-
٩االال،٩٠،٠՜ا]٠ا٠٩٠Î Կ٠ս٩٠ ٠ք[ւլ կ،սր٩ ال، ռե اال، ٠٠٠ր٩٠،ք]1 ]لال١ اا]اا٠٩ألا ١٠٠٠٠؛٠ս٠]ا

մասնաւոր արտ օն ութ b LU սլէտք է ձեռք բերել։
 اال() ։ال ا] ،،، կ٠،،٩٠٩٠ երր ٤ե٩٠ ألأل]، ،٠٠ ]1 ٠٠ ،،، االغ، أل ։٠٠٩ ا ٤٠ ։؛‘د، ع اال ا] ل ،٠٠

 թ„،ք[թ االأل.، ،٠]٩ا ։։։ ։։„ ٠٥ ։։։ ٤٠٠ ا։ ٠! أل]، اال ا،], ؛ a؟٠ent ձօ cVange ا، ։ t[M٠؛‘
٠٠լ courtier[٤٩ ٠٠I ։،،։ ] ք ։٠ ألل، ٠،]٠٠،٠٠քէ լ ٠! ր ս٠ ال، ]،٠٠٠٩٠ ،٠ ال، ال،]ا ٠٩٠ս٠ր ։٠։ ոե،

asserraenté١ لالالج]։ *Ո]٩٠]،،է،٠ .،غ٩ا ]]،٠٩٠ ،٠٠]٠ ا،٩ا ։„[։].، ،٠ أل١։اال أل ،քا!]
î .I եا] ٠٠ ٥٠ ե ٩٠،[ ե ։،։ ե٠ ،٠ ٩٠، I أل ٠٠ ե ٠٠٠٠ ،٠، أللال]، ال،]ا ،٠٠ ،٠٠ أل ال،٩٠٩٠ր ոե لال ،ը،،ա 

ե٩։ ال،]،، ا] ،٠٠ لال ألالط ,թ٠ս٩٠ա٠٠٠٠٠ ٩٠، դէ،ք դ ،٤٠٤٠ ألم ،،،،،[[ րս؛٠٩٠،) Եթէ 
٤٠٠٩։ ٤d-٠٠٠٠٠ا] ٠٠ ا، շ٤ս ،٠ ،٠ ا] الէ[،ս١٠،،ս٠،٠١[լ ։،է٠٠ ٤٠ ե ր սال،] ا] ٠٠٠٠،]٩٠։։ ،أألال،]، ألم[

cautio judicatum) գումար մր ցոյց տալ։
-٤،،٠ ք٠սր، اك أال].، ٠٠٠ [կ،„րե٩،٠ս ،٠ اال، ال ألր،ք ال։ ،االال i ٩٠،եւ է ։։ ١، 

 ،٤ال،ا٩،،٠։٠ ،Է[1 اال أل. է ]]أل٠للل اقا ٠ս 1Ո أل ن، կ٠։،١،١؛ 18 اال ال، ا] ٤٠٩، ا]] ال، ց٩٠ ال -]ا
1[٠،،ք، ،ال، ]٠٠٠ ١ال եال، ٠٠٠٠٩٠ ل] ال ٠٩٠ ٩٠ իր ٠،،٠٩٠կս٠٩٠٠٠٤թե،،٠ճ،ս٠ր«٩٠ ألأل.، ٠٤

 ٤،ألا٠٩٠أل الأله٠اكأل.] ٩, ،ا٠٠ال،٩٠ ال ٠թ ի ٠٩،أل ]،،ր է.էս٠ ٠٠ اال ال،٩٠ ،٠٠٩٠ ل
 Ս١ռեւս٠،٠]،٠٤٠ ال ال]، ե [է ال، االال غ ٠٠٠٩٠١ ا] ٠ال ժ ե շ اال է ل ٠،٠յ اال ألال، ال،P ال ٠-

 թ՜ ٤٠٠٩٠ àéciar ation؛ ։؛‘]٠ ل]١،.،ا ا!)։،]،، ن، ،]،։ ։'؛է٤ اا։ا اال ا، .]، ٤٠٠٤թ ե ،، UI ،ք ٠ال٩٠٠
ը է patente.،٠٩٠؛է: 8ես٠ոյ ،،[է։[ ٤٠„իւ،،[ ٤٠’٩٠٤ ألال]، ج վ թ՜է [ال ե ٠٠٩٠، ս٠յ ل 

առնել Փարիզի մէջ 27, Quai de la Tournelle, գաւառի մ/)չ 
contributions directes) գրասենեակներէն։ ا ուգգակի տուր ր եր ու 

ք(Ւ առնելէ առաԼ խորհուրդ հարցնել|նախընտրելի է վւա1(հս١ 

թ՜،،،ք.]٤٠٩٠ ٩։։։]٠،]։։։i։։،։։،،٠«]٤։٩، ՝percepteur ا]ا، ،]،«>։، اال կ،։]،٠ ]]،٠٩٠٠لال -]أل
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լ ւպ ' նախապէս յայտնելով //ճարուելիք տուրքին քանակը 
ւսն االال اال Լ،1 MI վ> էԱ١է չ|։ Լ،1 tu b u tu կքւ tu II ե LUI II լրի ^'սււքսւր։ Վսւ ճ ս։ خ 

١٦١١٨١١۴ ի սւսկյւ ո،էսշե،ու \ا١اا١جا\ tf էքյւն կ آل ٤ا կւս،ւե،որ ةاالعا،ل٠ا٠ل،٠
.،لماا،ثم،/،،ًا٠

ո ղ ութ են էն յետոյ անհրա<յ ե շտ է արձանաւ ١< որ داردا ال 
-ւ، նւսեւ ւսււեէ-սւրւսկւսն ւ،،սUI!Արանի էքէսսնւսւսր uiutftu؛է٥րսւ

/7م'۶ا لددك/ )Registre du Commerce مم
18 Ս արտ ///،,٠ ال, /////،///////////֊^ Այս /// արտ ա լ որ ութիւնր 
22 Մարտ 1920 b հրամանաւ ١( 1919 ի օրէնքով լ ր ար ուա

غ،1اا٠ا1 ل
-ւսոէսւե٥ւ էքքւն !٠ امأ، الال،կ ،ال، ا է։ ոն آل ի ا، اج։،II لج، ،آلال، اع Աո b tu»P tu 

 ٤٤. I էքկկ Աէէքիէ tu n b ،u։،։ tu կան ւլւս ս։ tu اع ւսն ع ،!!կէՈվ؛ ٠î fl ،քէ է ا،
tu է،،ւ ե լս Վ էսռեէ- ٩1 ،1 !فكالآلԱ،11 սրան' IU եցնկ երկսյլ <է،ւքւնա կ، 

քւր իս،،էս- անաւն II II ،111 էն Աէէսկ III ،1 ւո Ի ւ،է1،۵կ٠ ւ١،٦|(էոսէ،ւ|ւն նքււ 
կան ե կեղծ անունն երր, մա կ ան ո ւնր, ծննդավայրն ու ձնրնւ 

- tu tfu LM ٠ս Լ،1 քւ կւս է٠،էն ،1? Սէ է ،ل է،، tu tu tu կ ս ւթ ال ս էէս կ ա،հ ،լ٠ |<> >էս؛ ٤، ١ր 
Լւ|(1 կ սւն|ւ؛،!، ١٠է٤ւսճսւոսւսւէսն ^էսսցկն» ճքււղե ը،،ա،،ւآلاألأل ٠ւսէ'،١ 

 ،։՛'՛1.1 թ սւ،،է կւսնքւն ا|آلا،لل،ل »կ،،ի،լ հ،ն٠յ Այ،، fd ا، Լէ، թ ،٠ ր ا، ،د -الالمح
ր. 30 » փոքսէսրկն սսււսնւ III լով թք،،1؟) «،؛ fl ،քճ،،،րէ ،ال էԱ1،1 ،،، fl 

՜،֊»ا fd II،ط ’،շ ،ال Ո،ս،ւ-٠، 1،Ո،1 էէ،ւսրւոսււս،1 կ ւսրճ 1Ա٩1 tu է،،ւ լ լ քւ ր رال’/(է 
-ո ايى ւն կւս tu ա ،ւուե ،քւ .ք ո եւ կ էք։ ո؛ւ կսւյ،٤ tu U tu (ن թե،ււսն ։،puijî 

 ؛էէ I ։؛d !1 է ն ',։քա٩١ افيل կե ،1Ս I؛d 1. ս։ն ،ս ف II լք ،է٥ւ٠՜١ حا،ا> օ ،էին ։،،է اى ح.

Գա տի لدلجل/ տալ առեւտրական դատարանին ■/٦ ///۶/ ردا دارا /٠( ար لج 
էէ ս،1111 ւ،։սյին» UI ռե LUI ،1 ական ։،ատսւրանի տաքարին էք է լ ،ال،’-

կ’ենթարկսւ_քւ !ل،. ا եւ،ո։լ،լ էւււււ֊է،ան،٤ու٩ ան tu 1، ր ս ւթ fl ւն آل

֊٦،.٠է،،տ،11,յ
անց Գաւքա،! tuոնսւթ1 آل ٤٠،Աէքկն առեւտրական քւ،ւ էյ ս

tu կ են 1 -ا، ال ،،II լ tu'،؛٠ ,،> սր ոն ١ կ tu ս tftu րն b ،1 ١ ctj կտ ,،> կ ւէ،էս
ութ իւնր կամա- ١< դսր ծ ա ١۶,//،// وم( Օրէնքով //////// ut ա դր ուա ،ال) 

լոր սա էքարն bp Î

b١iا،١ا ١ b ،ال، اآللՊարտ UI ،եք،،’ ،،، ،1 ،ք 
Օււսււււետր ՛livre-journal, որուն մէԼ օրը սրին պէտք —٠٢/ 

անադր ել իր առեւտրական րոլոր դորձաոնութիւնւ ١، ար لج 
٥սւքս- հասոյթներն ու ٩_٠ւ b ،էն III էէ،էս،ւ III 4>bp Ը»٠լ ներլ» Ա1 ռ،1ւ ե ،ի 

Աանր առեւտրականները օրը ٤ ن tu Il b ւտ ր tu կէսն կէԱէք II .րե،ւր١ 
٩ւշւս- կը ،ا، ا ին ւ،ս Lift،։ اة tu ս ոյ آل օքկկ անէ،ա։ք ի،ւենց ա էք،111 1، Î

նակենյ
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— 14؛', —
ն٩٢օր|ւնակու_1ժ"ե٠ան աուՈււլւ (Copie de lettres) . Ամէն(2٠ — ؛ 

ր ր պա- ٩ ألغًا طւ ա ifա خ ա ւոր է իր 11 տարա اع ادلم ռե ւտ ր ա կան պա ادل 
ն ա էք ա կն երոձ օր ի٩ւ ակը ة է, ւով էւ իր ղր կա ظ ճել ցուցակի

 առնել նաւքակի ր^ւ դօ ր ին ա կո ւթ تًا ألال، 1Ո ե ա ր ա կին ւքէ٤؛
3*— Դոյքի տոմար (Livre des inventaires) որոմս մէչ առ- 
և ح أل) նուագն տարին մէկ անդամ յարձանագրէ իր (Հպարտի 

٠١է ألط ուիւ, դոյք؛»պաճան٤է١١ն ւքանրաւքասն կերպով (պրւսէքագ 
ճաւքառօտ Հա- ا Այս աե ար ակին վեր٤ը երկու սիւնակի վրա 

ւքր պիտի ներկայացուի վաճառականին ع١ه١الاآةل շուեկշիռով
տար և վեր լի վիճակը։

ըստ օրինի պէտք է ع ե երրորդ ա ո էք ա յւ١ւ ե ր ألئ Առա 
թուագրուին 11- վա ւեր ա ց ո ւին առեւտրական դատարանին 
կա if քա դա քա պե տ ին marre ւ^ոդւքէ։ Այս օրինական ճեւ֊ա- 

٤ի յարդուիր վաճառականներուն կերպութիձը այժէք գրեթէ
կոդւքէ։ Այս տաքարները պէտք է պաճ ո ւին տասը տարի։ 

նաեւ ճե- ؛Վաճառական ւքը եթէ ուդէ կրնայ ունենա 
պուքար grand livre , որ Մայ1٠ տեւեալ տոմարները٨ 

 էդ ԼԱ ր ս՛է |լԱ(1Ա ր)ւսնջՎ/ր ձեւուէ ցոյց կուտայ իւրաքանչիւր -لالتم
ճաիւորդի ն االيًا տ ifiu ւքր վաճառականին ունեցած դիրքը؛

2. 11٩յսաւկի տետրւսկ (Livre de caisse), ուր կարձանա•
դուքարները։ ج և անկէ ելա դրուին սնտուկը ւքտա٥ 

սմժ՜էքրատե՜տր (livre des marchandises), որոմս շնորհիւ و. 

աւքէն վայրկեա٩ւ կարելի է ճասկնալ վաճառատուն ւքտած 
ապրանքին քանակը 11 որքան պատրաստ ւքթէյրք գըտ-

ն ուիքր։

٩٠անճհ|ի հւ էիՋւսրհլի տաքսակնևրու տաքար (livre des ه٠ 
traites et des billets.), որոմս մէչ կ արձանագրուին գանձուելիք 

٠ը» վյ ո իւ ան ա կա դր երր ել*ե؛٠ճարուելիք րոլոր ւքուրճակնե!؛ ե
իրենց պայ էքա١ւ աժաւքերով:

 Ասո٩ւցւքէ դատ կարգ ւքը ա ռե ւտ ր ա կանն ե ր c١١٦؛؛re ة١ةخأاة؛؛ة٤ا
տ ո ւր ք ին դի ւր ո ւթ ե ան ճ ա if ա ր if ա Ա٩1 ա 1Որ տետրակ ւքը կը 

վրայ օրուան ծաիւ٠րերը, էք իԼԱ է٤ին ألئ պաճեն, որուն ւքէկ է
վր այ հասոյթները կ արձանագրուին։

ԱՍ٠ՈԻՍՆԱԿԱՆ ՕՐԷՆհԶ•—
ա if ո ւսն ո ւթ ի ւն ը իրա ւա կան տեսա կէ٠ Ֆր ան ս այ ի ifէ٤ 

-պայւքանագրութիձ ւքլւե է 11- թնաւ կրօնա տով քադաքայի١٠

٠ —10.-
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Ա. ախԱԹՈՒՆԻ
խսւԹւ٦հԼի այժւք Փարիզի ւքէջ յաջո.؟Յայտնի ղ.եըտսան Պ. Ա. Շա 

٠ն،1ւեը կ’ւ٦ւ>նենւ(ւյ ֆրանսական ս|ւնէ٦քայի،1ւ ւՐԷ՜ջ: լ٢ասնակւյաձ է.ւլւււ،1<եիւ 
եըկա. ւ٢րցու٠քքեերւււ. եւ. յաշււղած ա ւսս9նու٠1(Նիւ٠٦ւը շաիելու,: «Միշէզ 

նաըււլէոե«« أا]٠اا ֆ իրքին ւքէ՜ջ կը կատարէ Խիսն Օկարիէվի ؛|)))ՍԹ՜լւօկօ 
ակւսւսսկորղ. իօցւյօ؟ ֆիրքին ւքէջ

٦ը: Այս|Պւակօ կւռքսին ղ_ել٦ե ا|ااا 

տեսարանը կը ներկայացնէ այն 
 اأااأ։ح^ 11I.ا، IIIاا ٩IIււկօ կը ةե-اا

٩օ،նավւաը13-ը' *թօրսիայի րւսկաւէ 
_իւա؟Այաջիօ .ըա ւլաքին ւքէջ: Շա 

 ااا]ا^اااال ղերը կը սրսքյանջէ اااا
սա نًا .օըսի,թայի աւքրւիւին աււջեւ؛ք* 

։،'ը ،սօսի եւ. (լայն ղըզյւէ Նա_ 
 ը IIا էււնի ղէւք: ولالة ։։ااا ւ.ևստ 11-اال

իտալերէն կամ* ֆրան- اااا ղէսւը 
ւ գիտեր, ،)ւսյե-؛ջէ 11011)1؛! սերէն 

ը յաջողի իր1؛ րէն ՜Ջաււաի ւքը 
III. ؛ծեւ.երա، III. շեշտերււ، յւ.ղե 
 սան գավաո-ել، 111.11؛ աւքբււիւը: ا١اا

IIIJII ըսւյյւս ււիկ յաջււղուԹ-իւնր 
ւււււււ٢ա٩ւ արժա-؟Ա٠ասԽաւ.ււը ^ււււ 

նացած է սինէւքայի .ըննաղսւա֊ 
ներան կողքէ:

))Փասի Միտի» ԹերԹը սւե٠ 

րատարակած էاا'اأ ؟ սակցուԹիւն
ա١ւ յայտարարած է Թ՜է արուեստագէտ ւքը 111.اا .ետ؟ իւաԹււ.նիի؟£ա 

աւքէն յու.ղււ if անւքիջասյէս արտայայտելու. կարող ըլլալ»։» Է: 

կան բնոյթ չունի։ Հետեւաբար բոլոր այն Հայերըi որոնք 
քաւ Ֆրանսայի մէչ կ'ամուսնանան) պարտաւոր են ֆրանս٠ 

 ղայշային իրաւ֊ունյշի م\٢حةل حلآلالة اال ր ال، if ال، դր ال، ح *،լայ عئ،،ع١٠١ا ե ال اغ
այլապէ“ ամուսնութիւն կն.լ»،զ”ւ١ րլ،սՔ،սյիال١٠։ًا ٠ال، ،։؛،ացնե؛؛، 

ը չեղեալ կը ն կաս։ ո ،ի։ لد ի ،،، ։ւ٤ք٠ւ իրենց ա մո ւսն ո էթի.؛) օ րէն 
Ֆրան II այ ի Հայ եկեղեցական իշխանութիւնն ալ արա օն ո ،ա ծ 

առանց տեսնելու .րաղա- ١،ո؛կրօնական ،ղսակ կաս،արե دمفى 
-ձաստատող թէ ներկայացող աւքո ա ղի P ր٠ ٠ յաւղետին վկա 

ին րաղայային ամուսնութիւնը կատարուած կ։ Սնսաստող؛ 
րախանան սլատիժի կ١ենթարկուի։
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ՍԻՆԷՄՄՅԻ ՄԷՋ

٩٢և[փ١ւ ւքէջյ օկւսլւիէւ֊լ 1٢1٦ <|ج>ااز>اأباااأ ،ااا|ل|؛٠ا|٦ا١ ا٠الأغا٩اշէլ

մասին«—— *"الل տրամաղրէ օրէն٠ըը ٤٤، թէ ի’նչ اسԱ٩ 
երիտասարդ մը 18 տարին» իսկ ա րլէի կ մը 15 Ա1 արի١ւ

։؛չեն կրնար ամուսնանա ج٠ճլրա0ուցա 
Ամուսնութիւնը չեղեալ կը նկատ ուի եթէ չկայ Գաւա- 

։ ՉաւիաԳաս չե֊٠ اةրն է նու թիւն։ ՉակւաԳասութեան տարի 
ղող երիտասարդն ու աղԼի،էը ամուսնանալու Գա մար իրենղ 

օր և մօր հաւանութիւնը պէ)Ա1վ) է ստանան։ Ան հ ա մա ձ այ - آل 
նութեան պարագայեն հօրր հ ա լան ո ւթ Ւ ւն ը բաւական .؛٠

եդողին Գաւանու միայն ող٤ եթէ ،*Pկու.լ?է١ւ մէկը մեռած է١ 

թիւնր կը ըաւէ, իսկ եթէ երկու٠ըն ալ մեռած են» կամ ի٠
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կա ր ելի n ւթ ե ան մէլ կր اآلس րենց կամքը արտ այ այ տ ե լո լ 

-ղտ١ւուի٩ւ» մեծ Գօր և մեծ մօր հաւանութիւնը պէտ.բ է սաա 
٩ւալ: 0٠ի٩ւ٤եւ երեսուն տարնկսն եղողները երբ֊ աոա٤ի٩ւ 

٥١ւողքէ١ւ ս،էս իրենց،١ւոյ١ անղամ կ١ամուսնանան» պէտ.բ է 
րր հաւանութիւն,ո8١؟٦ եթէ ؟Գ UI ւա١ւ ա գի ր ներկայացնեն 

-٤ոցաւ կր ծ անաց ուի իրենց որ եթ՜է մին նօաարի մի ٠١ ա ٤اال 
ր ،٤տան» ա մո ւս٩։ ո ւթ ի ։٤ ٩եւ 15 օր իրենց Գաւ_սնու£միւնր 

١ ի٩։ اآللم նողք n٤ ؟ ’ացողներր ո،Եթէ ամուս؟ ١ս٤իտի կատարուի 
որ- اللخ են ը^، տան եկան اال Գայր և- մեծ մայր» այն ա մե١٤ ،ال، ٥” 

հուրդին (conseil de famille) հաւանագիրը պէտք է ստանալ։
٠րա պե տար ա١ւ ի ամուսնութեան ղա ،ا،, ال Ամուսնացողր

Գետեւ֊եալ (لخ գրա սենեակը պէտք է դի،քկ» միսւսի١ւ տանելս
թ ո։ղթ եր ր٠

١ .٠ւու1ժ"1ր٠ււ٩ւ 1(ՒււււլևՒ (carte d’identité»٦١٦14 — ٨ 
Ծ١ւՆղ_հ٦սն վկւսյսւգփր (acte de naissance , որուն [(1 ուա- —غث
g UI մի U էն աւելի Գին պիտի ' ؛՜،ألخ կանր 

٦ւ||)3բնակէսլւ|٦ վկէսյազփլւ certificat de domicile , -الال،
նուած առ առաւելն 15 օր առսվ ե վաւերացուած 

٠լչա սլե տ ո ւթ են կն ն ո ւթ են է١։ կա մ քա կա ؟

լրի շ վկայագիր մր, որով կր՜Գաստատոէի թէ (4٠- ا 

է մէկ ամի սէ ի վեր միեւնոյն թաղամասին \ anonà’useraenY.،ղս١
ր բնակի։رمم٠4٤ ؛ )commune؛ և կամ համայնքին 

5*— եթէ անչափահաս են' հ ալանա գիր ('acte de consen- 
tement '՛ և անկարելիութեան պարագային acte de coutume, զոր 

ան ալ Հայաստանի Հանրապետութեան، ս٤ատ- االال կարել£է է
ուիրակութենէն (71 Avenue Kléber, Paris*.( 

օրինի պէտք الالح، Ծ*կնպնան լիկայագ.իրր acte de naissance 
ղա ,րայ ին ի շիւ ա - ؤ،. ،ال է տ ր ո լի ա մ ո ւսն ա ց ո ղին ծնն դ،ս վ այ ր ի 

գտնուող Հայերու հա• ال،؛ال،حه،،، նութեանց կողմկ։ Սակայն 
մար այդպիսի վկայ ա ղի ր ներկայացնել նիւթապէս ան կա- 

րելի րլլալով, անոնք պարտաւոր են acte de notoriété ձեռք 
ար ար ատեանին أالح բերել» դիմելով իրե١ւց բնակավայրի Գա 

)justice de Paix), երեք չափահաս վկաներու հետ, որոնք պի! 
ր թուականին ւր և ո١ տի Գաստատեն ամուսնացողին ո١ 

ր» ա մոլս- اآللم ո اآلعال Գօյւն ու մօրը ٥ննդավայրր٠ »b րլլալբ اع։ اآلج 
٠այտնե١3 թէ է ال պէս ،،،էտ،սյ١،١ բ،،،ս،ըألخ ٠ նացած կամ ամուր
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ե ր կայ ،սցն ելու ،٩ կայաղիրր]، ،ղեա٩،իր ծ١յ١ ا ٩،،ճ ،իا، اق ٩ ծ الل թ ե կն 

աս։-،،؛ ուի։ Հայերուս Գա if ար،մէշ կր ղտ٩ ،ե լի ութ ե ،ս؛ ١، կա ա٩٠ 
բոնի տեղահանութիւնը։ ؛. ճառը պարդ

Փարիզի Գ،սյ،،ց եկեղեցիին կողմէ տրուած ծննդեան
կարղ մը տե՜ղեր։ վկայականները կ’ր^։դու^،،։،ի٩٠

Ü.JU թուղթր ստորագրելէ յետոյ, Հաշտարար ատեանի 
ով؛ ֆրան،ր, ստանա 20ع١١ էտ.ր է վճարել րսան،،؛ յսն տուկին

ս տասի։ ա٩ւ րհ կա լա ղի ր :؛،Գ ،ս մա ս 

դ،،،UJ،،،إ،،ւս ا յետոյ կր ղրկուի اأ0ا0٢’خاغا١ا acte àe ال؛ IL 
Ատեանին (Փարիզի մէչ Palais de Justice ամուսնական ճիլ- 

•4e section վաւերացումի համար homologation.* Գատարա 7،حՃ 
ր վա-1؛ է կ،ս،ք (ر դատախաղը, կր մեր ր լսելէ յետոյ ր*1դԳ٠،١' 

86 .։؛ի16 ؛ ւերացնէ ղայն։ Վա،երաց،քան Գամար կր վճարուի 
տեւէ քանի ،ح؛ երկու Գողի ի Գա ،քար։ Այս ղոր٥ողո،թիւնր 

ողական ،،،արա-،،؛،քր շ،սրաթ, երրեմե ամիս ،քր, սակայն ստի 
էն որ ،իութա- ،؛աշտ օն ես،،؛ ղաներ،،، ،քէշ կարելի է խնդրել

ո ղո ،թ ի ،ն ր։ أل ցնէ ղո ր

է վեր լ ամուսնացողը վերո؛٠կայաղիրր. ստանա،؛ ،،Այ 
ևտ-،،،،،٠؛րաղս،,ր،ս որ թուղթերով կր ներկայանայ،،؛իշեալ ր؛ 

 ր էսն ի U، մււ ،սն ո ،թ ե ան ղր ،ս ս են ե ،،، կր։ Երր- տ օ ս ի էն ،U ifրո I-؛
ս ، կր հանու-1،؛ Գ յ։ ա ،։^ա ր ،ս نى ع، շ،սցած է, ,րա ղա .րա ւղե տ ،، ւթ ի 

ցանէ publication) ամուսնացողներու անունը քադարապեւ 
 տարանի ղրան առԼեւէ գրաւոր յայտարարութեամբ ،ذل .٠

Այս յ այ ،،։ ա ր ւս ր ո ւթ իւն ր ծանուցումներու տ ա ի։ տ ،1، կին վրայ 

է ط ։ ո،،،؛ ,ին،،،؛،իակցուած կր մնայ տւսսր օր։ Այն ،ղար،،،դ 
րա ղա ,րա ،ղե տ ո ւթ ե ան' օրինակած، ٤،؛ի ներկայացուի րողո٠ր 
շտ օն ե ան կր նշանակէ ،،،،քո ،սնո-، ،،،،،، ٤١ ،ղայմանամամին էք է 

ւթ եա،քր։ Հրա ،ղ،ս - ،، ،այة ١ եր ո، Գա ،fա فى، ա ծ ո ،؛،١ թ- ե թ ե ան օրր١ 

լրանալէ ան- ،ثم،، ر،،، ،؛،،،تم، ،،،ل ،،، ،ذكل բակային յ այ տ ար ա ր ո ւթ ե ան 
 մի Լա պէս վեր չ ամուսնութիւնը ،؛،ثم؛ ر،،، ؛ ،،، ،،، ،ثم،،، ثم،/،،، . ،؛يعد؛،،،،،

է ل؛ ե ٠ իفى، ո،թի^ը ،քէկ տարի միայն ،،،լ։ d է.ր ո؛،ղ յայտարա؛ա 
են այ« ،ظ ،١،، Գ،սրսնի.ր տեղի ،այդ մէկ տարուան րհթ աց,րի٩ 

- ،،، ։Ամուսնութեան սլար աղայ ին ան Գ ր ա ժ ե շտ է կրկին յայտ
،ثم ،ثم،،، ،/ ،؛، .ثمء،؛،ثم٠

Եթէ ա٥*ուս٩،،սցողր վեց ամիսէն ւղակ،،،،، րնակէսծ է իր 
t،،jd،fni թ աղամ،،، սին կ،ս،ք Գ ամայն ,րին ،քէշ, այն ատեն իր
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այ յայտարա- ،եا، ،غ، ١քէլ եւս տեղի կ١، ،րիا١،ակակ։։الخ١ا ա[ս„րդ،١ 
. րութեւնը (publication

և[1 էնلخ،١عոألա،կը կը կատարուի IU،քուսاللخ، ال، ١։ ،ա،լա,բա|ի٠؛/١ 
մէկոճւ բնակավայրի քաղաքապետարանին մ1)Լ, պաք ման 

٤،،իշե։ا լ(ج الا]إا،،،կالUJւո րն։فى،քիս աال،،١٠ քէկ، ،ւաاغا،ال،„٩١ )I
,վայրը

 Ո اغ ،، շե ։ال ٤ օրը ال، ։،‘ال ألال، ال ،թ ե ألال թ ե կ١، الأللال ւն ե ր ը ,բա ل' ال، -
։քբ երկ„ւ կկանե- ،ال թե، ،أللخ، ا ،،կե ր։ ،ըد؛ «ألال، ١ եր կ؛٠ لال ،،، ،٠- اال ال، ال ،،،١، ١ 

 րուէ ազգական կամ ,دال ուր քաղաքապետը կամ իր ألالال -ال،
»212 ٠բ ի مال ،” ادل ի P ،իا ١ ։,،لاللخ، ، ٠^، لال ال،،، الز կը կ،ս ր ١، ألأل،ا،ը ս ،،،ألال 
 յօդուողները 213 ،، 21^րդ٠« ألألا،ا،ال ،քէ٤ ըսուի կ١« — ال֊أ٠،،٠ال1-

 երը կյ،սի١،١ ا، ի։ ։،،։ل։։، الخ لمًا։،، الخ ։،،ր ճ ։։، ։։،، اال ա ր ։f„ լթ ի ۵، » օ ղ،^ ال ،թ٤، لغا
 ط դ،ս ،،،،،թ ի،օժ،ս١،١، ،،ը ։։،։։، ր ։،։ ի١։ ի ր،ս الخ ال լ، د րը ։։، ։،، շտ ։։، ։،Ս١ال _

ւթ իւն իր ٠،դ ٩ألالا ա ،١^ ը١ լ» կիال ١٠ ،ի իր կلخال لال الخ اال ١ կը اق ո ւթի ،١ 
 ա الش،ս١،։— Կին،ի١ ال ال اال ا؛ اللخال LU, أل د، բնակիլ لال الش ال،ին ին Գ ե اال «

կատէ،կըالخ ١ լւմ*սյ ،ا ال իկ։ս،։،։،.։، ուր ւս١ ։ր ،սմէ١٠،،ճետ և լիլ ա١ ،، 
ր ١، ا، ال،١، ال، ։،։։։ لخ ի اللخ، ،د ^،ր اللخال ،ال، أل دا ը ։، ս։ ի ،իلخ٠ ال، ،،‘ال ال، ١ ։։، կի ը١٠
տ ،սյ թ ։ل،، թ ել կև ։։،١، ٠բի սլէտ ٠,، ե،։։، لغا ճ ال، ։،*،،، ր ին ٤ الخا، էսն ճ ،։ ال، -

1، կիճս։ կին ։١، ١١،ղո ւթ ե ։։ ،ا կ،սր اع ի ،١، ،։։لمًا ،։։،։I‘։։ االح د،١ ٩ ժ և 

٠|կ،ստարև ،؛،։،։،։։، ١ا،։؛ل، ،։։ ٩ألط ե٠կե ؛إ«،,١ا، ع ،،، ։٤։ ،،،կը ։իالخ ٠։، ،ألال ؛ ،Ա١ ա ղ աք ա պետ ար ան էն կը Լ ան ան Վկայաթուղթ մը رح ,տալ 

եկեղեցիին։ ٩„„ւղ»յ„،ւսծ ،،،սակը կա տա ր
Ամուսնացողներուն կը արուի خا١ةآي Àe ؛amWXe ،،*ը« ا،ր ا، لغا

մահերը։ ال، կ) արձան աղրուին\ ծնունդներն ك،٤(

Ծ١,ՈԻՆ'Ն»~

ղ ։-،، ،أل١،١ լոր է ،الخ اال ال ،،،،ս ،»ال،٠ են ،ا، ،١ ո եւ է Հ։،յյ „ր ղ،ս،ակ կ١ 

opp չի Գաշ،، լուի րأل؛١أل،،،، ١։ا]،٤،٠ ւթ ե١։ Էն ։،‘ի١։ չե ։ երե,բ օր ال բե ր 
 ։։، րձա١، ղր ել ։،։ ։։ ،։։٠، ٤ ի اع ըն ։ال կա ،[այ ր ا] ٠ք١ ։،، ،،،،، ،،, ال، ،،،ե اال ا، !ا]، և ال،١ا

ր7 Հ/Officier de l’Etat Civil)، ձ؛٠ մար դա հ ա մա ր Ւ պ աշ տ օն ե այ ին 
ատեն ،ال ،١، ,չյայտարարուի ،ժ ա ،քիلال،لخ،، ال،ش١ل ال، ١ օրինական 

 ։،،է «،,اال է اال اللخ، ،د أللالألأل տեղւոյն لاللخ، اال ար أل،،، ին կողմէ տالخnاաأل
 կճի،، ،քը ,المًا ،،.ր բերելէ յետոյ դիմել մա الخ ا، ։،، ٩ ։ال أ،։،، ր ի ،،լա -ح
մ-،،، ،،،،حرتم ال համար։ ،/،،،،اللخ، տօնեայեն ծնունդը արձանագրել 

16 ،ե ،١، թ ի، ٠،ր կ ،ال տ ،քիս բա6 ال، ،١ կան օրինագիրքը 6 օրէն 
դի ألأل ،فائال բ կբ նախատեսէ.،ւղա0 10 اال ال ١ ֆրան,բ؛ ֆրանքէն
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յայտարարութիւն չկատարոգներուն։ Երախային սնունդը 
պէտ,ր է յայտարարուի նորածինին ձ٠րը կոգմէ. իսկ եթէ 
բժիշկին) դայեակին) արւողԼապահական պա շ- հայրը չկայ١ 

տօնեային եւ կամ ծննդաբերութեան ներկայ եղող ո եւ է 
անձի մր կոդմէ։

ծննդաբերութեան Հա- ؛Հայ կիներուն կը յանձնարարեն 
)քար դիմել ո եւ է Հիւանդանոց» ուր յաճախ ձրի կ١րնդուն- 

ուին եւ Հանգստաւէտ ،դայմաններու մէլ կր խնամուին، 
»Արձանաղրութիւնն ալ կր կատարուի Հիւանդանոցին մէ٤ 

երկու վկաներու ներկայութեամբ։ Ծննդեան վկայագրին 
վրայ կ١արձանագրուի նորածինին սեոր» ծննդեան օրն ու 

անունը» Հօրն ու մօրը ին٤պէս նաեւ վկա- ؛ժամը, գրուելի
ներուն անունը» արՀեստն ու բնակարանի Հասցէն։ 

ր Ֆրանսայի մէլ ամումեացած է և؛Եթէ երախային ծնոդ 
Livret de Famille ունի) Սնունդը կ արձանագրուի նաեւ այդ 

աոանձին ծննդեսւն վկայագիր կր տրուի« ط տետրակին մէ٤

)Bulletin de naissance.(

_ԱԱՀ٠

Եթ՜է մէկր մեռնի» անոր ամեն էն մօտիկ ագգականներր« 
է իմաց տա٩ւ Քադա- ؛եթէ մարդ չունի' դրացիները պէտ 

քապետութեան։ Ս ար գա հ ա մարի պաշտօնեան անձամբ 
ննութեան երբ Հաււտատէ؛ կուգայ մեռնողին տունր» եւ յետ 

մա Հը» երկու վկաներու ներ կայութեամբ կր պատրաստէ 
մահուան վկայագիր (acte de décès).* Այս վկա ! ագրին մէլ կար- 
ձանադրուի մեռնողին անունը) մականունը) տարիրը) ար- 
Հեստր եւ բնակարանի Հասցէն, եթէ մեռնողը ա մո ւս١ւ ա ց ա ծ 
կամ ա մո ւս ին ին անունը կամ մականու- կամ այրի է» կնո٤ 
նոյնպէս' վկաներու անունը» մականունը» արՀեստր եւ նը٠ 
բնակարանի Հասցէն, եթէ ազգական են' ագգա 1٤ա١ւու٤վեսւ٩ւ 
աստիճանը։ Եթ՜է կարելի ըլլայ » կ* արձանագրուի նաեւմեո- 
նողին Հօրն ւււ մօրր անունն ու Հասցէն» ին٤պէս նւսեւ ծնն-
դա վայրը։

մեռնի» Հիւանդանոցի վար- غԵթէ մէկր Հիւանդանոցի մէ 
٠1ա- է տա٠յ ؛ժամ տ ե դե կո ւթ ի ւն ،դէտ 2ه մինչեւ حՀ” «-թիւն 

ապետութեան» որուն կոդմէ յատուկ պաշտօնեայ գա-؛գա 
-լով ըստ օրինի կր ււլա տ ր ա ս տ է մա Հո լան վկայագիրը։ Ս եռ
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րոլի նաեւ Ղիւա،նղա،նոցի յատուկالال،اآلال،ةնողի،ն ،սնոճւը կ١ւ،քր 
տետրակին ،քէ:ع

fl ح Առանց ،քաՂու،սն վկայագիր ունենա չու» ո եւ է մեռել 
այնպէս մեռելը թաղելու Ղամար մեոնե-؟ »կր،նար թաղուիլ

ըլլայ։ ؛ լէն առ նուազէI 24 ժամ անցած պէտք 
Իսկ եթէ մաՂը արկածի) ոճիրի կամ կա ս կա ծ ելի -،،، 

առա լ եկած է) այն ատեն ոստի- ،إ րարքի մը Ղ ե տ ե լան քո 
կանութիւնրբժիշկի կամ վիրա րոյ մ ի մը ր^նկերակցո،թե،սմբ 

նուի ե؛، մանրամասն քնն ո ւթ ի ւն կր կատարէ) ղի ակր կը 
տ ե դե կա ղի ր կր սլա տրասս،ո ،ի' ա ր ճան ա ղր ելով մա Ղ ո ւան

٤պէս նաեւ մեռնողին ինքնութիւնը։ պար աղաները ի،ն 
Այս տեղեկադիրը ոստիկսնութեան կողմէ քա،լ،ս,լ»ա- 

պետ ալ،ա،ն կը ղրկուի ե պաշտօնեան ատոր Ղի ման վրայ կը
պատրաստէ մա հո լան վկայագիրը։

-"'ب

Ինչպէս բոլոր երկիրներու մէլ> Ֆրանսա/ի մէչ ալ 
տուրքերը երկու տեսակ են' անուղղակի ե ուղղակի։ Ան- 
ուղղակի տուրքերը ուտելիքի, հագուստեղէնի և այլ ան~ 
Ղրաժե շտ ա ռ،ս ր կան եր،،، վր ա< դրո ւ،ս ծ մա ք،، երն ո، տ ո ւր - 

աճա-،؛ )բերն են) ղորս կը վճարեն անխտիր ըոլոր մարդիկ 
։ Ուղղակի տուրքերը կը վճ،սրուին կալուա- ال٤ ռակւսն կամ 

պա շտ օն ե ան երու ե դո ր - ծատէրերո،) ա ոե ւտ ր ա կանն երու١

ծա լորն եր ու կողմէ։
Համառօտ կերպով բացատրենք ուղղակի տուրքե՜րու

դրու؛ժիւ؛^٠_^- յլատերաղմէն առա չ րնղամէնր չորս տեսակ տուրք(( 

կալ ածատուրք» անճնական տուրք٠ 'նրանսայի մէ؛٤ կար 
շա Ղաս،،، ւր ք ’ և դ،، ،ոն եր،،، ،،، սլա ،،، ո ւՂ անն երու տուր ք։ Պա- 

եր ղանաղան նոր օրէնքներով տուրքերու،؛ տերաղմէն ի 
-c.é ةالعدآلالًًازع ։լե՜լ، ո I բաժնեցին ،٤٤ ٤ա տեսակը շատցու֊ցին ե դ ،،، ս ա

— »Ղետեւեալ ճեւով ٦'
ւսլւււած՜ասւ 11 ւլզ) շինուած" կամ، ճշխւուաօ" կալغ — 1ا٠ 

ուած՜նհրրու վրայ (Contribution foncière des propriétés bâties et non bâties:( 
ե ր էն այժմ Ղարի լրին 10 տուրք ،Այս քլարւլի կա լո ւա ծ١

կր ղանճուի։
լւ ա լւ ո ւևս III ի էր լ սյււՒւ(ււրակսյ٦ւ շաքյնրւււ 111 لدا ճա լւ -9٠
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Impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux՛.‘ ا, դ֊լւ ւււաօ՜ տուրք الع ل վր '٠

ւեստով կամ առեւտուրովاالعա،اغالտاعաة Uայի մէ؟ ٤!Ֆրա 
։ Սակր կ١ո-؟!այս տուրքի دا ։1ժակս؟٩դրա ղող ամէն մարդ ե 

առեւտրական ؟!ւքրայ։ Ամէ ؟!շաՀի ؟!աքսորդ տար ուա؟! րոշուի 
ուղղակի տուրքերու տարին մէկ անդամ \Ասլրիլ 1 էն աոա٤١ 

գրասենեակը (Contrôleur des contributions directes) պէտք 4 ղրկէ Ւր 
հարկին م : լւ ا I ٦ I <فى I ط آج ւշ ո ل I ؤا կաւքւսււօտ ٠Է٦11٦(տարեկան շւոկո Լ

կը ւդա٩ան٤ոլին նաեւ ուրիշ վաւերաթուղթեր։ 
ւդոդներր կրնան իրենց ա ոե ։տ ր ա կան դոր٥աոնուاج ٠ 

ցոյց տալ իրրեւ Հիմ حًاةخلع اة ةحآ\ةةة١ դՀ. դամարը!թե անց ը١ 
իր. էն50 «000 ؛ ոն.ր որ տարեկան؟!ին։ Ա ال վերոյիշեալ տուր 
աոա؟ ٤،դրա ։որ կեր ։դո վ և Ապրիլ 1 է ؟!»աւե٤ի դործ կ١յ^եե 

։դէտր է տեղեկացնեն» Հակառակ ։դարադային Հա րի ։րին 
։ վրայ։ 50»000 ֆրանքէն պա-10؟ յաւելում կ١ըլ այ տուրքի 

٤ո լ» ե ٤!؟են դրա լոր տ ե դե կա ց կաս դորձ րնողեերյլ ստ իւղուած 
։٤ե։ 20 օր պէտք է պա-؟րայց եթէ իրենց Հարցուի» մի 

տասքսանեն։ Ի ւր ա քան չի ւր արՀեստի կամ ա ոե ։տ ո ւր ի տե- 
սակին համաձայն տարրեր սակ կոր ո շս լի ելմտական նա-

կողմէ։ ؟!քսարարութեան յատուկ յա٩։ձ١։աի!ո։մրի 
ր կ ր ա գ.11 րՕ٦ս կա٦ւ ւրւուլ٦Ք (impôt sur les bénéfices de ;٦ ֊3٠ 

l’exploitation agricole), ttzn տուրքին ենթակայ են անոնք որ 
 Հող կամ ադար ակ ո։١։ ին 1։ կը շա Հա դործ են։ Սակն է 6'١ ٠ا
>ւ| րւսյ Ա1 ուլւا ٦ Il ئآج٦ լ٦ձ ال) ائ٧ եւ օլا ٦ ո լئ٢ ٦ անն اج Ալքս ա —ي٠

ԼԼ/Ա — ٠ Impôt sur les bénéfices des professions non-commerciales ՛( 
երր ؟!տուրքը կը վճարեն րոլոր ։դաշտօնեաները» դո ր ծ ա ։ո ր 

ւց؟ե աոՀասարակ ամս ականաւոր աշքսատաւորները» երր իրե 
։٤ե։؟աւելի է մի !քէ٩!իրաفه «000 ؛٩ վաստակը ؟!տար եկա 

 ր 000»50؟ու ւակի٤!؟ ե ցող ٠ր։ո դաքի մը մէ٤« ֆրա 000» 5-!؟
١։ե-،|,եցող քարլ։،ւ!։։։ւկիլ ո։؟٩ի ր؛Քէն աւելի' 50»000էն աւե 

6«000 ֆրան.ըէն աւելի' Փարիզի կամ շրջակա- «րո։ մէ٤
ներուն մէ٤։

ո լար ամսուն ٠ ثՀատ կամ ը^։ կե ր ս ։թ ի ։ն Un؟!ա ؟!Ամէ 
է տուրքերու վարժութեան« ؟!ցանկ ։քը ։դիտի ներ կայաց մէ٤ 

անոր մէչ արձանագրելով անուսները րոլոր աքն պաշտօն- 
։ներուն կա ։1 սպա սա-!؟ակս؟!օդ » ،؟! ։ ե ր ո؟դո ր ծ ։։։ ւո ր ؟!»եանևրու 

4 անցած տարուան ընթաց- ٥ ւորներուն դորո ա շիւ ա տ ց ուր ա 
։ց վճարուած թ ո շա կն և ր ո վ կամ օրավարձերով؟ո!.րին» ա٩

միասին։

Fonds A.R.A.M



134
։րին 6 էյ ال Այս տուրքի սակը նոյն։դէս ար

٦ական արք) էրս լոսերու Արայ տուրք]արւևււո"5.— ո٤
)Impôt sur les bénéfices des professions non-commerciales).— Այս տուրքին 

ո։ ենթակայ են բժիշկները» փաստաբանները» դրադէտ١։եր١٠ 
որոնք ո١շ առեւտուրով կը դրա- արուեստադէտ١։երը եւն٠٠ 

դին» ո١չ ալ ամսակա١։աւոր ։դաշտօնեայ են։ Նախորդ աա- 
ր ո ։ան շա Գը ،Հիմ կ ր բո١։ ո ։ի այ ս տուրք ին ։ Ամ էն տարի 
մի١٠չե։ Ապրիլ 1 տեղեկացնել պէտք էյ Սակր *Հարիւրին 6 էյ 

٩٢ործ՜տռ_،Խու1(Ւ1յանց լիրայ տուրք (Impôt sur .Աէւեւտ -6٠ 

le chiffre d’affaires).— Աքս տուրքը կը վճարէ աոեւտրական գործ 
խեռդ ամէն մարդ» իր ընդհանուր դործաո١٠ութի։ններո։١٠
վրայ ^արիւրին 1٠30 համեմատութեամբ։

 Եկամուտի ւ|րտյ ընդ —7٠,؟֊ տուրք. (Impôt general sur 1ج

revevu).- Բացի վերոյիշեալ տուրքերէն այո տուրքին են- 
թակայ են բոլոր անոնք՜» որոնք նախորդ տարուան խեթաց- 

քին դան ա դան ա դբի ւրն երէ և ե կա մ ո ւտն երէ 6*000 ֆր. է 
ունեցած են։ Ընկերակցութիւներն ո։ լա١٧١ اال١ ١١ աւելի

են։ ة ժանրային հաստատութիւնն երր ս։յս տուրքէն դեր 
ը٤٤տյ կ١ ١000 ֆր. դե ղ٤ Համար 3، Ս١մո ւսն ։սցո դն ե ր ո ւ١٠ 

եկամուտին կրայ, դալով դա ։ակ ունեցողներուն» ի։- ր^եդ£Հ٠ 
իր. կր2000 ؛ ր ա քան չի ւր ան٤ավւա٩աս ղա։կի ،Համար

զեղծուի։ Հետեւաբար ա<II տուրքէն ղերծ են' ամուսնացած 
տարեկան 0»000 ֆրط ٠ մարդ մբ» որ թնաւ դ։սւակ չունի 

٤ա ։ի ա ،Հ ա ս դաւա կ ո։նեցո- մէկ աط ١٠ կր շա،Հի» ամուսնացած 
٤ա- կր շտ^Հի» ո լ։ երկու ան 000 ֆր؛؛«٠ ղը, "ր տարեկան

կը շտ^Հի եւայլե։ 13*000 ֆրط ٠ վւա،Հաս դա ։ակ ունի 
Ֆրա١։սա ա٠ժմ ելմտական ծանր տադեապի մատնուած 

լ ،Համար կա ոա վա ր ո ։_ الع է։ Սլմտ ա ց ոյ ց ր ،Հ ա ւա սարա կշոև 
թիւնը նոր տուրքեր ծրագրած է։ Հետեւաբար տարուան 
ըեթացքխե վերր ցոյց տրո ւած սակերր կրնան էի ուի ո ի։ ո լ-

։؛թե ան ենթարկուի
3 ա ռա Լի կայ տարի Տարեգիրքի ընթերցողներուն

կա րեւոր ٠ ս օթո ։թ ի լեն եր ֆ ր ա١٠ ծ ա٠١٠ ١٠ կո ւտ ան ք ա ։ելի լա
օրէնրներուե մասին։

ՀՐԱԼՏ-ՍԱԱՈԻԷԷ
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٠ եՐԱԺԻ[1ՏնԼԲԸ Փ11ՐԻԶԻ Jfta
Երաժ՜՜շտական լարժ-սւմը ընւլՀանւււր կերսլսվ_ ուրիշ կա։լմակեր- 

-սլուիՒիւննևրու չափ ուլե՜ւորուած՜ չէ ւլժ-լւաիւաալւար՝. Հակա/ւակ ահ՜րլ 

գ-ե՜րլարուե՜սաի ւՐՒրծ՜ կե՜գքոն ւ/'ը ըլլալուն' ւՐասնաւորնեք էրն որ رار,داغ 
Ւէեւ սլայ٠րսւններն ս٠լ շատ թ՜ոյլ،،!-)] լ؛١ճիլքԼրւ ا١إ٠ا։١ اետաՔրՔրուի٠ն կ[լ

.լլ٠ տու լեն աւե՜լի արւլիւնաբեր ցյւ րԽււն է ո լթ- ե ա٦յ ւ٢ 
Ս'ա սնաԼէրնե ր ո լ կալււլ_ի٩ւ սւեինՔ ،րէկ Քանի անուանի տրուես- 

ասգէանեք որոնք ւաւանձինն ւլնահաաուիՒևան արժ՜անի էրն՝. Հանրա- 

ֆրանսական 1 ؟١٧١١٧٧١١١ ١د٠^٠آل٧١٧^١^٧٧^١[ ա آه ծ՜անօթ .^այաւլւլի թ՜ ա լջ_ււ լթ- ա կա 
-շւվանակնևրու ւ/'էչ ւՐհ՜ծ՜ասլէս րլնահատուած՜ ու համԿսկրութ-իւն չա 

կը համարուի Փարիւլի ա։ւա9նակարզ_ ،،،١؛աէ է՜, իր նսւագածր ։լսրծ՜իՔ 
։ Է؛١միայն նսւա٠յ_ած՜սւ il'[լ اا٤ արուեոտաւլէտներէն մին*. Բայց ինՔ 

այլ նաեւ Հե։լի*հակ, եւ ։լեկակարելսւ Հմտութիւն ،،Iլ ունի*. Հրատս։- 
սանաւս րասլէս հայկական ։լեէլջ֊ուկ եր էլեր ًا ։։ լած՜ իր գ.ո րծ՜ ե՜ր ը،؛տարա 

"٦٦111،եջէ էւն, դորո [ժ՜աւջութ՜ակի հաւՐ ար ալ ոլաարասաած՜ է՝. 3 Ի չե՜նք 
Օրօր հ՜ևն. , որոնք ր֊ոլորր եւ- 1, ٦اااااا1جااا.اااؤ ااا٠ا|ااا٦,اււալ.Ալւււاأ،أ.،اا ٩,։|اا

ր սոյա ،(ան ս٦ճո،լ դ֊աշ^եա LU pu ւաե՜ են ա։ւանց ։իոիւելու իրենց նկարս։ գ֊իրրւ 
Լարաւոր նուսգաիոՐլւի հաւՐար ունի suite ւՐը, ուր օւլյոագ.ործ՜ած՜ է 

։լր II լիէ ի ւն ր ،ام եկեղեցական Քանի ։1 ր շարականներ. ա،։ւ։ր ա։ւ։ս٤ին II ւն 
ի ։րէ շ, Պ. Չօսլանեանի յւ։ րե լեանին օրը, իր ?սւեւլհ սւնեցաւ١١ս١լ١١١ս١٧ 

.իս،լ ։լե ،լակս։րIIլթ-ե։։։،րր٠

«Որսլէո ուոուլյիչ անուանի կոչուա՛ծ՜ է փարե՜լու է,|)օլ ،ն<)|1٠Րւսլ ։٠٠٤ 
Լ١٠Բ/ւ ‘Րէ ջ. թ՜աւջուիՒակի րլասարան ւՐ ը՝. Վէր ր չէր լա իր հե՜րլինակած՜|)Ալ٠٠٠

:Ս է՜1<} OUI ր ա յ(հՐ էա կանն Ւր ր ո լ ւՐ է չ աււաջնակալգ կը նկաաուի 

ւպւ|ււււ RiupuijbuAi, ծ՜աւլոււՐոփ ււուոահայ, ե՜րկար-0 ս٠ր٩ 0ր٠٠٠ ٠ 
.աարինէրրէ ի փեք Փարիւլ հաստաասւած՜ Սէ հոո շինած՜ է իր հաւՐլւաւը՝ 
 ٠է սիւասլէս յա٤ո։լ եր։յ_٤սւՀի մ' են ե յ։ ،յ֊ն ե ր ո վ մասնակցա՜ծ՜ է ،؟'١١١٦٧١١;١١ '؟'١١-

ե՜ւ լւաւական աշիւաաած՜ է հայ հ՜լգը Ֆրանոա- ٨7/ورلى/Հ/ե՜ւ Լա։քւ։٩։է՜()7 اص 
լյինևրուն Խսնօթ՜ացնե՜լու գյւրծ՜ին ւՐէջ' ԿուՐիտաս Վալգասլե՜տի հևա 
սարքհ՜լոփ հաւՐե՜րփնե՜ր։ նե՜րկայիս գե՜ււ կը ւՐասնակլյի նուագյսհան- 

լ١؛٠٠է،,յ֊էսներսւ, յւայց սւլելի կեդրսնացսւցած՜ է իր ոյժը ուսուցման ւ 
Ունի ^այ եւ օտարաղղ֊ի լւաւլմաթ-իւ աշակերտներ, որոնցմէ Հայերը

.ւՐասնաւորալւար աւևլի յսվալ ե՜ն՝
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-4*իլ լսուած՜ է նուադյս ٦١Խայէ13Դ٠ւ٠ւ٦ւ, դաշնակահարուհի٠٠* ااا)٠ ١ 

tii٦ilï(iii կա-_؛[կ ևբհւի ւււ،հի ւ٢ւււ٦ււա_ւււ،հւ|_ Hi_HHi ւււ٦ււ[կս٦ւե[ււււ_ ւ1١էլ. բ٠٠ս,յ٠٠^٥ 

ւ/’էջ գյոշնակի ւլասաւան- ,|)//٦[յ)րորլութ-իւն, /،، էքօլ Ն«յ٠մալ Ա՛ր 11||1٠ 

•.Hijthr !1ا. կլլ ւլլսալի, ււկււ،1ււււկ٦ւհՐ(ււււ_ Հււււ1١ւււ(ւ III]ւ|_ււվժ՜հ՜ւա1١ 

Ա. |||ւ١ււս،1ւեա٦ւ, ջյււթակահար, եէլլւայրր Պո լյայ եանոթ ٠٦ 

Ս ին ան էրանի) ՛լե՜րչե՜լա ■Հաս- م?.

աաաուած՜ Փարիզյ Ջւ՚ւ[(Ւ"ւկի 

կը յլ։։٠։լէ’ لماւլա 11 III ւ_ւսն ւլււ վժ՜ հ՜ 111 ս١ 

،،'-٤،،' ե՜ւ ունի ստուա/1 թիլով 

.•.կևլւսւնհ՜բ

ձ//" ،د/7ر/ر7/الم 7،٠/2 /،١،،،،،7، ،،،،/،،ح،،، ار

٠ւլ»٦ոււ 11[111٦1Ք ււււ٢սւ[ժ.էօււ١ւհ՚|ււււ١ 

.٢1։٠-շյււՀևկւււ٦ւ չ_հ 

,։ւււ!ւււոլ٠٠ւ1!>؛ ٠Ո1.Ո1٠11 ,٦ .Օր ٠٠٠ 

-h, (Լ٠ւիկ Պււլււհ՜ دا շ٢հ III կււՀ III [III طا٠ااا 

Վ. Փավււալ- ի Ւրւ ւլւււ֊ստը Պا؛٠ 

էրանի (1٠իլ ). ,1 "՛չ՛1 ՛լ սւշյսկԿ'/" 
 Ս Արոնիայի Ricardo Vines:// ’خ،/ي/

անւրաժ' կր ւ1'ասնա1րյի նուսգա- 
Հւււ،հրլէււնեզւււև Ւրւ սււհ՜լի الب٦١اااا4د

լււևլ ،I'(1 Ը-|Ա|ւհ՜կսւ1հ՜ըու٠>٠ ٦"ււ٠1،է’ 
տա լուէ իր 7աւսգլլ՝. ԱնիՒէրրի i/'fr- 

 Քհ՜٢1ււււկւււ٦ւււվժ- իմս հւ ا։اااااااالااا։ا٠-ا

 ٢1ւշ_սաւթե-ւււ՞և ւ1١էջ_ւկևլհ١،٠ -ااااااا^
լէ դ-ւււււակու٦ւ-،1111(1111 ւզէււ կը٦٠ու٠،٠!

՝:::ردة

 տալ կ էրնթաւլ-րէ.֊ \ا؟١٩ج٦\ال.١ |յւ„ւււ[ւէիւ٦ւլ Հսքճէւլիօրէն i|',Iilil֊ւ էւ|,,ւււ٠ -<أ,ل

ւլըսւի ի]1 1ل١IIIԱ1٦1 ئ|]կ٦1 أ

ւ, •Հայանուն !իրանսսւհի, ■Հայկական؛Տէւ٢1ւ1ւ£1٠1է1 !.!0.اا ا!اااا 
յւււըւէւսր զսււււ.յշ ٠ ի II؛[ււի[ոււ|_ կլլ ւ1'աս*1ւււկ اا٦ل4١ااا٦ا III ال կա 1(1 HJ կհ֊ [111(11 ւ(ժ֊ էյ ա٦ւ 

1(լւսւ٢ւււ!ււււ|ի ւէ'օ[ււէ١է հ֊ւ ^ւ٠։|,٦؛ .կալւզի٦ւ١ألءا ٠Ւ(Iի٦ւ١ւև(III،٦ ااا٠أائفىالا، اւը-ւէւ٦ւ!!ւ ا]اإ 

-‘_"Ճ،،،1،،///_،،,/7، չու[(Ւակա֊Հար /1، ֆրանսական չր2،،،ور հօլոՐԷ սէրրածր է)։

.’-7،،،،،/،/ ւՐէչ յոյժ՜ էլնահաասւած،،،،/7لم 

կը 7،/،،،،،،£-է /،،ر ال،،، ام , դյոչնակ( ااء։1 اااااعاجاا|ا غ٠أا|ւուքվւ$! (٠*٠ .ااا

Հա՜ճէրլի է ւ،ի٦ւ< լ .էحالالا)اال ٠ (IIII!1(111 [IIII 1(111 լ հ՜ւ ւււ_ւււււյսւ٦ւհ(HL IH[١

.լ1ւ է٠( 1ا١ լ III շււ֊^հկա٦ւ 111 [I 11 ւհս III ،11 զի IIIH ւ  ̂ի ئ )II 

Յով.؟ )٠1،١٠111լ։ւ1ւ؛1Ո٦1, (ջյււթակ,( ،لما/، ،،،يلي7/لم، 7،،،-غ،،،،،،،،١،،،ا7،،لجلم،،7،لم///
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ճ 11/111/1/Լ 7 ا///////7//////٠7اشلمغاا٢////ا٠:كك/Zr /III լ////ى/////دك/ I է 01/1111/1 ա/աւՒրص//////ر///?>

٠նւլ բ֊ա լա [III [I-،։։٠1٠٠ո٠հով<Ւհ،٦ւ է հ՜ւ ւ1١հ"Ք٠٢٦،ւ[է[_այւ

Պա/ակահայ, .<>{քևալալ, քր/ււլչւււհի, .թօ٠1ւ13-րւ(ւ٤1١ ٠|iiu٦mi.Ç؛lï ا)٠٠٠ .اا 

LZZ// [(Ւալ ւլ/աչւ/'ը հէՐա-/أل،///٠/7/لم/ رداروراررام .U IIէւ1/ւււայի օփէրԱԺ՜ի խւ/'/ւէն՝ 
,,.،«֊7!,«، յիչ է’■ Հն/ք-հան/ւա/ւ/է/ւ JUվալ // Ւր/գէ ււււսււււ1/ւււն /////////7/Z،՜////: Ս 

.I ա ,fi 1 ււ_հ՜լւասւււ٩ււււՀի է٠

-տլ،կ. Շու.շիկ Լալու.III *** 
 ا.اااااااأ')1اااا٦ا١ լալ ال،لم,٤ال،؛»«ًا١-»,ا

:քււււհի ւ/'ը

Պ էրտա- ،«،/,٤, Աա/ն/րՐԷ ٠٠ 

/////7/ bր աժ-չտան ո U ի ՛Conserva-
Ւրն اtoire ւււէ/անո/լնԿ 

2 Թ٠Ո|1Ո111 ٠ إاأأة1ألاا٦والا٠|Օ 
1٠ա1ւ, լժ՜եքէրւ ////٧//////7/0.( ء//7/الم

األاااالا، ւ٠١ա[11[_է1 ւահ՜ ل.١اااااااااأ1اااا٠اا

-٦1 հւ ե ^։ոլ։_1լ111 لال ձայն բ٠ոււս٠ւ։٠ւ7ւ 
է 1 ا؛بما٦ا ։ո ال հ[٠ Աշ_ա ւ٠|٦(Հւլ اإل،٦ا 

ծ-քր/աւնքւ ւիրօֆէ- لم/, M'' Hettich 
1/ը /չքր/ւէ։ /////////1 ///////7/ //لم/սէօ 
-է Մ O ٤///٤.//// Ս՚աււնաւո/ւապէււ 

٠։ւ٦ւ [IIII պէ II 4٠٩ւ III - hi [fil ւլՀ ،ااا ج؛ ا։اال 

ւլււււււյւթ ււ֊ճ 1[[քող ط ]ւա1[ւււ٦է II 

/II լ [(} էրա7 /// ///./ /٠ /// /// // /// ւլււ/ւՒրև[ււււ
٦ւահւ բհւ1' il٠։،fli ւ؛Ր էջ_. ւււ٦ւ|

ւււ٤ււ-[١ Ս١٦ււյ٦ւււէ[ սարայն .٠.ձի[ւ.ք 

րլԿ/աւ ՜' premier accessit 
.լաUIIII،[IlIթ՜،1 Լ٦1ا]ا,١١٠ ւն؛ILIIIշاال\ا

 ֊֊.بذ اا1 ٠ Արայ اًااIIIاا)!bIII.Ilա١ւ, اաւււՐօնի, յճօւՐ/ԼՕէլիււիօնر. ///لم لمع///لمال/7/

հրսւ٦ւ է]Ալա٠ .b٦J ւ1١էշال٠ււ լ Լ[Iաժ֊ շսmilII]1٦ւը աւ٠١[ւ1١էշ I٠١b»։،l օտարա٠

 Henri Dallier ,الم U աալւլէնի Կգ Ւրհււն ահա րին Ւրւ René Lenormand /لم
կը /լ/սուլի ււսււււՒքյւասի/ււււ[(Ւ[ւլ7/ ւ/'ը 1/աւււա/ւՒրլուլ Ւր/ւաժ՜ըչ- ؛)compositeur( 

111111 հ֊[ւ-؛11 ؛ ւլւաւ է թ՜է؛ ,լսւ[ւ٤ ،ժ֊հա٦ւ ը^նւլ^ա٦ւ„ւր 1[ււււււայւււա٥Ք-հ؛_٦սաւ 

1 բաւ_ակա٦ւ؛ա|ււլ_է٦ւ 11Լ٦1 ادة،"أا٠آ 1ا ط 1^11111 ا؛٦اIւյ֊ա] 1յա[ւ հւ դժ-սւ_արհ٦،٠٠

բ.Ւր/ւաւ Փարի/լի Հայ ԵկՒր/լՒր/յ- ,////,//// 1, /٤//// الم ,/’/////7/////////الم الم/ճււ/ււ ո/աչա 

ւ٦ւա،[ Ա[աս!ւււ[ւաւ[_լ؛ւօ[ւ؛ւ٦։ I٠١է՜շ, I11J1 ւ؛٢ձհւ ٦ ا]ا؛ււււաւ[_հ-[ւււ ւ֊ււյ հ՜լւէ[_հ^ււ٦ւբ 
ւււ١։]ււ٦ւա٦؛٠ւա 1 Ի[I[٢! .JhiiiiJ'բ-؛<jni]tï֊[iiii٠[սժ֊տսւ֊հ՜ցւււ հրբհւՈւ Հսրսւսա [i٦i٠

Iiiiuirtr է ՊII լիս Պ. է. Ս'ան աս էն՜. [لiiuiliLtr 

///^٤7///ւ//٤//7^ ////////لم////,/// ).էո|1(լ Ս،ւ٦ւա٦ւեսւ٦ւ, (violon-alto*٩ -Հ 

ن)]Iաժ֊լաանIIا؛. բ٦ւ؛ւ٠[Պււլււհւյ؛ւ հ՜ւ ււ،ււլ؛ւ Ա. Ս؛ւ١ւա٦ւհա٦ւ،ւ, عւււՀսւլւ]ււվժ"III 1ج

— ւ؛:7 —
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ԱՐ Ո ԻԵՍ Տ ււս էր

.۶iLiiimp կա pu ւլււ լ،3֊ համ' բاا١١هجل١ ٠ էշ կքլ նւււաւլէ لل٦آلاأا؛ااا س։االأهاالاع իսկ Ե. 
Անթ1[ւի մ١եՔե٠Ոակա٠Ուււ،ժ-իւն էլ pXthhpijilLir،։ ւլիւըւււ[(Ւիսն ւււնի. ապա-

III[ալ ،1 եբեւի.*٠ا էլ֊ա٦ւ շատ
է٦ւ դուր։։ կա٦ւ նաեւ պատահական աբուեււտա-[اրլԽե11اال Հհաե|Ա٠ 

١աւ1١սւլւ 11(ւււ٦յ.|1 ՓաP ի էլ ոլւոլ ատեն ւՐւլ ւՈւաԱ،ւն ապւՔելւււ զ_էտ٦ւեը١ 

٠նը,պէււ եըւյ֊իլ Նտհւքւււըաաեա*1ւ, npiiLi ձա؛_ի٦ւ նI լաւլահ անւլկւ٦ւհ՜،։١ 
٩٠III1Լ1 ،յ՜օն// Լեւ կաւ/' այւլպէս ըլլալ 1լեն[(Ւա- ւլհրրչասլէս ւիոխուաե է 
քլրսւի) , եւ Աէլատ Աս ա ա ո ւր էրան, Թ՜Է՜١1«Ո-, որ (Ւաւ1'անակին չաւո աւե՛լի

՜:ع փայլուն ասպարէւլ ւ/'լլ ուներյաե ըլլալու 
լլ 1 ا١١اا١\١\١؟اااالم'١اا١٧ \\ا\٩\ا\الا؟١١ل٠١\ل١յ։։։١٠ Գալա، ،լալ ակերպւո_թեա٦էկ١ 

٠،٠էլ.յ٠ւււ|ււու.ւկ|£.. 'Լեք/ավարն է Պ. Ա.، ٠ÏIII٦I^.،٠I|||‘٠J Ուսանողական واج 'կամ 
ը, որ իր չուլվը հաւաքաե է քանի ւՐը ասա-ارا Յա կորեան, աւՐաթ-էօրւ 

յ աննպաւա؛ճիշւլ է ըէհ լ 5_աւիաւ،ա1 ا էր [1 II ادال ،հեակ եըկւեււ հ՜ (է ի տ UI II III լւ 
։ւ،։iiitil'fi،٤_1IIլ հակաււակ կրյյա՚ծ՜ է լւււիւ հանել 1٠111Ք{1 հյււյ؛յ١աննհ،،պա١ 

٠ա՜ճIII،11. էյ_ււհաւյւււղի1 ا٤ը IIJI տեղական՜ հանւլ֊կււնեբւււ է1'աւնակղաե- է՜ 
ի[ւանււական եըղ-؛ կայւհլ،! է նկատել աււանղ բ-աղւլատււթ՜եան ւլնելււլ 

٤ւ1աւնալա، էլււբ^րին աւՐաթ-կօո-նե՜րկ չււիւււււՐբեբւււ հետ հլ մ'անաւանւլ
/լաւլւ/'քււած՜ ըլլալը:

***Կայ եկեղեցււյ եբւլ٤աիււււմ'բլ էլեկաւ،աբւււ،<յ-եա1բ Պ. նշան 

ՍէբՔօհ՜ււՈւի■. Աււիկա ։،եբինկն լաւ կալւհլյ կ նկատել, I'ան աւան,լ Il P 

ւՐ իայն այրեր է կազւ/'ուաե է: Պաաարագւները, որ խաււն են, սսՐիսը 
 '/،/,،*،ًا»، ւ/'ը րա/լւրաձայն /, երգաւին արւաւել կաւ/' նուաւլ -،«؟،,لج«،/.

Ւեւ/սՐր՝. Խուլ/'րին րլեկաւէարը կը չանայ իր կարելին ընել լաւսգոյ-[(
.նին հաւ٢ար٠

ւ؛ւ،էթա؛١٠յաւ օւիէ՜լ٥؛ււնէ-„ւ،(յ ،1Լ٦1 կաղւ٢ւ,ւ_ե,),Րբ֊բ իււ٢բ.ական էլւ 

.էأاا،٢ ٠աւ٢էն աեւլ <»,ւէլ„,،բւլ-ական լե,լ-„ւնել„ւ،ք»իւն էլա 1٢—11111،الբ_ 1ը II 

լոյս աշխարհ րնեայեւյ ٦ رًا[ւ٢ւ٠ւ٤։ււլ։ււ٦ւ^ եւ ք|ւ٠շ ||ւն|ւ նու.? լ|ւն ا|دااآل٦ا 
_ւլհ՜կավ_ալււււ_#հաւրբ_ \եا ٧١ ւա،؛նաեւ փ IIIP ի ղի հւ !ւնտւնի բեւՐեբւււն ւ 
1 ^np ،։p գ-ipfrիքով. հաւանա،Liiip աււանձինն աւելի ւղի-، ١٠w١ \٩١v١١v١w

.տի բան ւ٢p ըբա՚ե լլլայւ١٠

Բարերախաարար նւՐանօրինակ խաւլերու դյսԱուլ (ՒուլուԼույգը 
եւ ،/ًا/ا»،لما، Պոլսէն ե/լաե ընդՀանրապէս ոչ ւյյՒուարահաճ աս/րրն է 

բտիւաաաբւ,ւ،ժիւն նկատելււ է ե،ժկ Ֆբանււաւյ،ւ*հեբ նհբէլտյ լե٦ւ լլլաբ
.ա IJ II LÎfil ե (III ւ٦ ٠| ٠ւ ե՜ P 1(ա II պիւ, ի ل ա

-Փայւիւլի ելւաժ՜շաական ղ_,ւբՒIIԼ٦1 էIIլ،ժ՜իւնը յաււա اأՍ٠արլ،ժ՜ե٦ւՔ II

.տաբի աւել،ւ աPւլիւնաւււբ ըլլա٤ ١٠٠իկա١٠

ل؟،م٦■
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!ււաւն ՄհՈհթհհՆնեՐՐ
Հայ կեանքին արւաչին արտայայտութիւններէն լրին ալ Հայ- 

١ըااا؛٢اا-*ا،اا1اطااا٢ أل այկ،յկւ،յ٦յ ا)ا ا! ال Ո .ե٦։٠ 1Լ٦٠٦٠երأ٠ب]ااا ؛٦٠ Ս կ٠،٠٦٠،կյ٠٠„յ٠ե٦ւ٠ 

իբ֊լւ բ٦յ٠սկ٠،٠٦٠ ի յայտ կ٠٠٤գս1ج ٦٠-ïfi։ելا]ا؛ااأاا ٠շել։տ٠ կայ ۶սյլ٠ե٦։սյկց٠،٠կ٠،٠٦٠

 b٠L ٠٠٠ ا, լւ اال կց اال կա٦٠ լի» կ٠٠٠ ا։ا է١տ اال ل ا։ا ل տ ا٠ լի» b انى٦ل ե ا، ٠.
٤٦յ ւ٢է-۶_ կաւլւ٢ււիէ„٠٠٠١յւ٠եւ٠_٠1 ւ٢կ٦յ Հտյտշւոտ االااؤأل٦اإلالاااا اال Այ٠։ւզէ-Ա 

l١bi٠٦٠t٦٠ ,յ،յ„եալ Փտրհղէ٠٢ ٦٠հ٠٠ւի»՜է٠ւ٦،٦٠հւ٠١ ե٦։ ۶٠յրե٦٠ակցակա٦ւ اا1حاااااا 

ւ٠٢؛էյլ 1(ու[ւեւււ ٦յց„Ա,ւ .լ։ւ٠٦։٦յել٠٠|_կեا]جاااأا ٠ ւելհ اال bi-ւէ٦յ I٢bل ٦٠٤ կ (اال اال ու Ս٠ 

տերլ կը գքաւեն Վաոպուրականցիներու, Սեքաոաահայերու, Բարձր 
Հայքի, Տարօն - Տարուըերանի, Շապին 'Բարահիոարի, Ծալքի, Տրա-

լ[ժ՜իլ٦։٦յ ե՜լւ[V.[الا։յլ ։٢،٠ u٤b٠l٠٠٦٠b ե՜լ 
Ահ; اال االՈ11٦1 ց ٠٢ լհ՜، է կ Քտ٦յb1٠٦٠ا]٠٠٠քէեPI?ا։اլ ٠ااհ՜٠٤եال)اւ-իյ֊bւ٦٠٦٠եا،, ,٠٠٠٠-

-b٠o٠٠l٠L٠٢٠٠ ٠։٠٠b٠٠٠ ٦٠ւ٦٠،ւլ٠٠٦٠հ،٠٢ է،٠٠٠լւ٠٠-٠٠ւհ٦ւ թ،،ջ_լ٠1լال.٠ال-

١Ո1ւ ՆԱՀԱՖԱՅՒՆ ՄԻՈիԹիԻՆ (ՓԱՐԻԶ>11հ1١1111Տ11)113հ
).20٤ 79, Rue des Rigoles, Paris ١^ Կերլրոնատեղ ին 

 Վարչութեան անրլւա/ներն են ատենապետուհի Տիկին ا٠ااا٠اأ1واال1األ
Սելւաո- ( ٥յ١ւ٧٦٠,١ւ٠եւ٠_ ٠،٦٠յւ١ւ٠1ւ٠٦ւ < Սեքաոաացի), աաենոգպիր 1?յ٠٠١ւ.ա٩ււյ()Պ' 

։،‘ե٠ս٦1 ( Սելւաստացի), իւորհրրլա-،١ո٠(ՀաdՐ III|1 1, د ٠٠٠٦٠ տարին գ֊անձասլահ 
_٠|٠|٠աս٠٦٠ ،|٠|՚٥ա٠٠٠ա٠յւեա٦։ (Փինկեանցի) եւ Դ٠٠٠յ٠եգ،٠նԷ٠١11 1٢|կաններ Թ։Ա

՜Ջ lïա٦ւ ( Սելւաստացի( :

նպատակն է Սելւաստահայերու աւՐլւորլջ_ական ،/’էկ ցանկը պատ- 

լ հ՜ւ in٤b٠٠٠٠u٠،٠L ال ե P ե٦յ ։،։ կհ ցاال ل غ ٦٠ ւո٠սլ լի*՜ լ٠ւ٦٠٦٠ե՜էأط ٠٠ ٠ b؛յ٠ա٠ոոել, ։
անոնց ւՐտաւոր ու լւարոյական րլարգյսցւՐ ան:

ՄԱՆՃԸԼՐքՏԻՆԵՐՈԻ ?BMlAIIMIIMn. ՄԻՈԻԹԻԽՆ 
ՕԼՕ١Պ(|-٠ ."1(1 Իւ՛

-٠|լե٠ո ،է،،٠)٠٠٠٠،،ւիյ-ե։ո٠٢բ. Տե٠ո[։.ք. Կ„٦٠ւ٠٠հ٠٠٠٠ձե٠ւ٦٠ 1925 Աւոլյտ 8 b٦٠ 

٠լ٠٢ւ١ւե- b, կա ا،ا٦ا ւկե اال ال اا٠ ٠٢ اال٦ا اا b ե՜լ ،եջւ։ւ٦յ Գ،٠bl٠t٦٠bu٠٦ Պօ։լ٠١։٠ հ١،ղ٠٠սեا،” ٠،٠٦ 

-٠٢٠٠٠٠٠ կը ٠٠ 1٠٠٠اد էւ١،Մլ٠٠٠ւթլ٠ւ٦ կց٠։։կ٠ս٦٠„Հայրե٦։ط ٠ցւսւ- Ս ա٦٠ճը֊լըՔցb٦٠bց٠٠ 

 ٦٠ա٠լցհ٦٠ յյ։ս։ոացցհ ե՜լ Գաց։ոէ-օցէ،Ե٠-٦٠ցհ ۶٠٠յցե٦ւ٠ո1ւլ։ց٦٠ել٠؟ եւ إاا٠اداا ٦-االااال

 տակն է ոյժ- տալ հայրենակիցներու ւՐտաւոր //، [!տրոյական -جالججال'لح،

ا.٢ا։ا٦ا١ ել ٠٢اال٦االا٤اال٦_أاا ٠։ււ٢P- 1ցո٦٠գ«ի.٦ւհլ ٠١ ւե ٠٠٠ ց ٠٠٠٠٢ b ٠٠٠ ٦٠٠٢٠٠٠٦٠ ،الالال٠٤٩٠٠٠٠-

.‘տանգքներու ւլէւՐ( .أرداج
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٠١1ւս٦1 ս/ս/հ՜նապհ՜ա,._1ւղ!٦٦٠ ٥ հ՜արք اد ւԼ///րչու[ժիւնը կը կ/ս/լ/Րեն 

٠ա،Խ դյսնձապահքاո ւ،կ،٦اما٧ااա٠٩٠اա ,٦ ,սս//րն//գպիր/ ١|1٩٠ ٩١أااس)الأ٠الا٦ا|ԴԷ
 ٠٠։լ,։։ւ <|փ|։է՜،Խ1ւԱւ،ն ե՜լ Յւէ1،<յ|٠է1٠٦՜ اااائأاإاااااا!١:ا

-է այն ■բոլոր հայր/ր جررا/راւԼւս ր լոլ[<Ւիւն ը հ/սէլո[գ/սկցու[(Ւ1ր/սն /Ր 
٦։։،։٦؛٦։_ից٦։٥ր։։ւ ٩٦٢ اال ا)اا ٦յլ ։յ_։։։٦։ւււ٦։ تآ։؛_$։։։(։։։։։։։, اعاأ'ال։_اال٦ى"أ։فىًا.١ U ا, Լ)١ ال ։։ا ,

Յունասաան, ք(Ւու[ւրիա, Հայաստանք ԱւՈրրիկա Ւրւ Ֆրանսայի էլանա■- 

էլան քա/լաքն/րրուն ւՐէչ, “1,1" կերրսրոԼ կապ /1'ը հասաաա/րլու հաւք ալ/
՜•غ է ا٢ լ ٦ ال ااï ց٦։ ،٥٦ ا،إ։ ։։։ լ։ ,ا ։։։ ٠تت >բ٠։լ1 յլ։ւ։ււ։։؛٥ .ւյ_։։։٦։٠։։։լ։։։٦։ ։։ւ։լղ։։ւթ٥։։։^ բ 

-٦։։։։ه։لال։։11 بԼ փււ٠1>(ւ 50ի լափ ։Pل ٥٥։։اأأ٦ ւ٦١էջ اااا։։։։٦։։։։։։؛؛)أ Ս.յ٠Ւ։٦١ 

 ٦|իո٦։٥|]١ ւ։լ։։։٦։ւ|3()-35|ւլ ٦լ։։։٦։։١_։։։մ١։։։1٠؛٠լ։٦։ ا։։ااا, Ս ի։։ւթ-٥։։։٦։٠. b 1925 -األى
٦ւշ_ա٦ւււվււօւււււ- ٦։։խ 3_٥٦։։։ւ ։Pէ٦ւ ժ՜։։։ցՔ|։٦։ ։։ւ٦։٥յ։։։٥٥٦։ մ*է٦ւ ։։։։٦١։։։։։٦։։։ւի٦1։ւ٦։١| 

)]Ւիւն, 2 ւՐահ, /րրիաասար/լ- Յաի/աի/ան ՓիրէնՒրան /սրկածրս/Լ, իսկ

ւււսլէ٠اال١։،։٦1٠։։լ٠։։։ւ٥։٠։٦։ թււՔ1 ؛* ։ււ؛ւ!յ٦։ Ս.լ؛։،ւ٠ւււ.յ٠ 
-ՄիուիՒիլնը ունի 7 յօւրուած՜ն1րրէ րյ///լկաց///ծ՜ հա/ՐՒրսա ծ՜րագփր 

։։։-ه։ا։ا_اiPoin ۶սմ١ե٠։ս։ գ,։ւ։٢։։։յ։ ։Pլ ։ ։։։։٦։«ք֊1؛٠]١، ։։։،։؛։։ ։٦ بյլ ٦٠։،։٦։ւ։٦։։։։։յ_،։յ։ ։٦١լ
ծ՜Ւրլի անհրս/(ՒՒրչա //-/սաուս/ծ՜ պարա/լյսյին:

ՄիուիՒՒրսՈ/ հասցէն է' M’՜ G. Nigoghossian, 110, Rue Charles
Chefson, Bois-Colombes (Seine), France.

,١>“MIMI <՚٠ւ,ւ,՚ււ. >118^.111,8111,11',. ir*„l
-٦լ։։։։٤ զ֊իւյլհ Հ։։։٠٠،٠٥٦։٠։։٦յց։։٠٦լ։։։٦։ Ս ،։։։ւթ-իւՅ։ ։٢ը քՅ٠օ.ք.։։։։։։،։ ^Պ։։լիւ։١١ 

٠էլ աս/Ւրն/ս-/ուած՜ է Արաէչի նահանէւին Յօն ա Օսլըն/ս յւ/ս/լաքին ։//'
U»|։։P٥٦։։։։٦1 փէհ|_խլ։։ւ٦։٥ւ։։٦։խ. .٥֊ ٩։։։iPբ֊٥։i։։։Ljd،։։

Նպատակն է ընկերական կապ հաս/ո/սահ՜լI ե՛լ իրարու օ/րնհ՜լ՝. 

ս٠ինե՜է٠ը،٠1։Պ։։լ1։։։ զ-իւ٦,٠٦ւ ։։։١Ս։։٤ը^։։։։>։٦։ ք1925؛١ տս،[։։։ւ։։։յ ւ٥։թ-։،։յՔ 
։։։։։P(,؛։։։ال' ։։։։P٠։ւ։։٦։։։ւթ-իւ٦։ UiPji֊։։։։։։ Տէ-յ։ 3٠։։٦լւ։յւ٥։։։٦։ էյն ։Pէح ٦٠։։։^ا؛։داا 

(։։P٥٦։։։։؛٦։ Ü؛٠։։ ս։ط ։احէ ։'Ս։։։լ։։։ط١ ٦։ ։٥٦ ق։ ։։ ٥ւ 1٦١Է1լ ٠B^։։։։։٤։։Pt։։։٦։l։ ^էս։١
.։؛٠։։٦։،Ազ،։։ր٥

։։։،P է٦։է٦։ ع է'٥։։։٦։յյ ։٦,յ։։ւ[։)։։٦։ ը^։٦լ٥ւ։։։։اأ٦։։1اا٦اأ։։٦ بյ։։։։լ։٦١։։ւ։։։٥ ։։։إهاأا։٩م 
٥٦։ ։։ ։Pի٠։ւթ՜،։ւ٦։լ ։յ։։լ։ ^։։։։։ս։։։։։։։։։։ا,٥։։։ ٠,է ։։։٦։٦٢յ։٦լբ֊،։։ ٥٦اأ٦اլ։։։٦։٦։٥յ։է٦։ ،P^շւ։ 

-Ֆրանսս/ ցյոնուորլ հայ չափահաս //րրերը՝. Իրարու /Րօտ /լալու Ւրւ ի 

٥٦։ ։٦١٥լ։ ։٦ւ(٢ցւ։։լ1։؛٥։ սլէսւվւ ւ։ւ٦։٦؛։ ։։։ւ٥լ٦ح։ح։։։ا٦١ ժ։սլ։։։ւ٥լ։։ւ؛։؛։ւ؛։٠ ٦١։։։։،։։P։։։٤ 
--։։։ ։Pի٥٦ ^.ال։٠٠ ւէն ։،։٦։ց։։։٥|։ո٦։ ։1٠։։լ։ձ٥(٥ւ٠։։։٦_ղ ٥ ٥։٠։٦։«ք٠է» *նոյ՛ն)։։،։ 1 ٥_١րը.،։րբ 

٠։ւ։ւ٦։է ع է՜ ։ ։ا٦١։٥ اւ ։،،։٦։։։։յ٠؛(ւլ ։٤٥٠؛١լ։սլ։։ւ،٠։։ պէսւՔ է l٤։։։։j_iP اا։ا ։ւ٦։ ։٢ը؛ժ٠؛։ւ 
Ֆրանսայի /Րէչ ցրուած՜ ր-"լււլւ հայ 1/րրերը, որոնց [(Ւիլր հա/լ/սրի կը
հ/սսնի։

Ս իսւիՒՒրան հա//'ար րլիւՐՒրլ ////լ Պ. 3. Պուրն/ս/լՒր/սն, 208 bis Rue֊
Lafayette, Paris 10:أ
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ՄԻՆԱՍ ՋԵՐՍ.ԶԻ ՅՈԲԵԼԵԱՆԸ

,|ււբելԵա1ւբ ււ٠!ւա(ւ ،JIIIIIIIIIJIIH،! U III ٠اا١

 1)|192(> |ւ ը٦վժ՜ււււ|.|»|ւ٦ւ, Ֆ|1111٩111111٠ ٩ւււյւււ٢}ԵԵա٦ւ ١ւււ٩ւ|ււււ٠||ւ٠հ 1لللم٦ل٠ا]فىا٦ا

ըլլայ ապահովաբար 11 ինաււ Չևրաւլի ٨///٨/// ւլլխաւււր Հ/֊ձ"nfjih՜րէն ւՐին 
ւԽւ ւհ էIIւ|(ԵԵա٠٦ւ յւբԵլԵ ււ٦ւ[ւ Ս ԵԽւքնւււՈ|اا_اا ւ(__ւււթ՜ւււււ՜աւււ1١Եւււ,յ اإ٦اյ_ւյ_ւ։ւյ؛ա 

 ւււււ!ււրյ|_؛ւն, ^|ււ։ււ։յւււ|ււււ1|ւյւ(յ֊؛ււււլւյււ,|!ւ٦ւ ւյ֊ւյւԵ ւ!ւ1ւ١֊ ال ٤اا٦ا Եւ էյ(ւււււյ_Եսւ ال،
٢է٤، ւլ Ս'»،բւէյլի(٠( 30 հ Կիբ։ս،ւ،ւ

٠ւ tjiiii/ււււկււ--_։յ_Եյ ؛ ا, ا٠ا ال!IILJI 1، IIIUJJI 

ււյբ^1ւԵյւ٦ւ IIIլ؛ււյւլ, Եւ 3iiL٦Ju٠i ււ٠յ 
.Փար٠ւ։յ_ի 1٢Է٤٠ 

111II ՉԵյււալ Yiiuilv՜ է اا٦ا ւյ 

1852 ,Jili؛٤։ււ, ÎUiiiiii_؛Կ. 'Պււյ
I1LIIIJL մլ الال Եւ 15ի٦։3؛١ Յւււլա( 

îiiiiîîr է թ-ալն ՖԵբււկււե։ս٠ն Եւ 

նուսք ար- 6 ահնաւլարհ՜ան վարժ-ա- 

14 լ. Եւ ւյ֊Եււ؛է ،ւա٦ւ٦ւԵքււււ٦ւ մ١

կան չէր ե՜րբ ներոէսեան ////////ج 
վաքոՒարանին էՐէչ [ժ՜սչակաւոր 

.٦ււ„կււ٦ւ ijiiiiuiifiiiL կւււյււյ-11ւԵյյււււ٠_օկ 
1ا؛ւյ_յււււ1յւււ٦ւ ։լւյւ՚ԵԵլ 1, ؛1!،

կատարաե՜ ւլ1րրը Պ ե՜ր լի նի Վեր- 

հսսՒոէլովին ատե՜ն ե՜րբ. 
ղ،։ւլ։٦։ Է|1 ՊԵյւլ،ւ٦ւ ւլյւ1լւււ։ււԵ 

։յււււ1յւււք}Եւււ٦ւ II լւ ۶ւյկ։։ւ-؛ւ։٠ւււսւ„ւ 

յւււյ Եւ٦؛ւԵյւ٠٠այւււ 1٠ա٦ւ դաալ
պաչապանե՜ս Եւրոպայի ասվե՜ լ,

-նսրահասաաա Աւլւբ. կե՜րբր. Վար 

Եւ ւււլ؛١()،ւԵ١ււււ>؛ւ։ւ٠ււ ا٦اال٦ا։<أل،اال-ا 

I[ 111111اا٦اԵլւ ؛1IIլաւկ ելւ ա٦ւ،»1؛ււ٦ւ 11غ

յ٦ւԵ-؛ւ ֊ճա٦ւ؛٤ւ Եւ Ս٠ւ٠١Եյւ،ւ،յւււյ،٠,1ււււււյււ جյ֊յ,1_*Ե؛<IIլ'սէյլ(هاااا_ل յ؛ւ։ւ'٦ւ٤ււ٠„IIL բ٠ 

١\քն\١٨١٨\ ւ։١Ե،ւ ւյ_ււ:ւկւււ٦1!1ւյ<յ-،ււ٦ւլ ելւ 1 ائ«لال؛ل١،ւււլւււլ„լյ٠յբբ, 1٢Ե؛լւււ 1Եյւ է 
 յժ՜Ե|ւթււ։լ١ الاا բա*1ւ ։։։ ،»ou I լթ ؛Լ٦1٦1 Ե յա կ, ،։լ։ ۶ւ։ւտւս(։։1բ։ւթ 1؛-ւ١ւ٦ւԵււ„։٤, أ٢-الا

ն<վ(Ւ ե՜ն հայ աւլւբ ին:
բա- ٩الا1الالا )الاا<!>١اااا Իր հրատարակած՜ ւբիրյճե՜րն ե՛ն, 1874 ին 

1870 ին ٠օւլ.ււււււ٥՜٦ւԵբ٠ ,١١քւ٦ւ٠։ւIIII|J1IIIIIII կան ,ItiiiԵ،1, ՜ճւսււԵբاا'IlIII։։uitïւլԵH ւթ

I Վւպժապհ-տական ժողովի ւ/'էչ .'؛11111111111111111111111{,!. 111 ا ،،!!Rա||ւ٠1ւ I
— 11 ֊
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)،ա٦ւ եւ III لي ط III զզա لي أل٦ا ۶ւ{ււյեւււււ الغ! 87 8 ին ١ ل ւււ[ւսւաւււււ٦ււււււե՜ ֊ճ։։ւ։٤ե՜լ։ ا ل
ւսն.ք Պ էրլի٠٦٠ի|٦؛ււا|٦£ا ٠ Թ٠է 

 ١1٠1ւ1)ւ٠ւ։Խ١րլո٠լէ٠1ւ, 1879 ին ٤-اااااواأا

 اااااأ٦ا .،ئ ,اأاا|إاااااااا ին 1881 ،1٠£ا|اا

լեւլուական, [լրական ( اا«ااااأ ,եւ 
եւ այլ հարսերու ւԼրտյ [ւանա- 

: ٦ խօսական յօրլուած՜ներ 
Հրատարակած՜ է նաեւ լրա- 

հետեւեալ չար- ١^٤// ւլիրներու 
),1881-1889 ٦յոր ճւաւևր .քերը 

 ١ااا-()!اا|1اااا٦ا I؛iuut!،iouihli}-Jih٩i٩ilï؛٠

 )Ա٠٧։ւջ[ւ٦ւ ),83-1882 ىا.ااا٠_،ااااااا.ا-
):1885-87( ւքէշ ا۶اأالالإ ا ااالاااا؛اااا.ا( 

Հրատարակած՜ է երե ք. հա- 

-ասր ֆրանսերէ՜ն լեւլսւսւլ, P٠
պարունս-/ //ع //// êtes arméniens 

Պեալւաւ ا؛ւննեا؛անII ւ[ժ զւااا٢կէ [ժ։։ 

•('ուրես/նի [LUլոր քւանաստեւլծ՜ու- 
b, ا| II] Il - 'B ։։ւ թ ի ։զա ամا٦ ١، ,)}Ւեսքո y
 Խւրէն ٩,i،։؛i։i،t٠jb եւ ա,|Լ ااا^١ا

֊-۵ ւանաստեղծ֊ներւււ հատրնաիր[ 

չեր. L’Orient Inédit, հաւաքաեու 
Պսլսսյ եւ չրԼտ կայքի Հա յայ եւ այլ մ՜ուլսվրւլայ ւՐէչ տարած՜ սւած՜ 

I-،,",؛»/,,, աււած՜ներսւ, ա լ ան էլ ս լ Լ(Ւ եանէյ, պտտւՐւււած-քներու, շահեկան 

՛լ ֆրանսերէն ւլրուած՜ նորա-/٠// )]Ւեանւյ, եւ Nouvelles Orientales, չարք 
 ւլէւզե!} الالليالاع կեա٦ւ،11է٦ւ, եւ IJIIIIIJ للب لي ե ال Է٦1 յժւզւզւ'؛ը،անւււյժ-1٠ւ٦ -!أالنن

 աւ1١ւււււլ(եե{վ(եե[ււււ_ ւՐէ |աւզւակեյ յեսւււյ Հա١ زال
1֊[bp وال է tfiiuij ։،'եյ։ ւ1١ ււ։٠է؛٠է եւ ւզ اإ_لفالال!للي ԻII անւււնը ւ٠հւ٠ել،ւ եւ 

٠ր //// ւսւ1'րյււլչ կեանքին ւՐէչ ուրիշ ւ/'տահսգ-սւ[ժ՜իւս չէ ունեէյած՜// ւՐար/լու 

է اا'إلحال ه!ااالأل!الللالبىل؛أ؛لي։ا_ال Ււ ււ٤ւ ա٠յ։լ مال֊ք1 ال *!؛ ա՜լզ_ին {i :ا ե |ժ~ է b لي ال IIال ؟ 
եւ !اا،٦։^ال £ււլ^١؛،ա։ اذ!إ١الاالل،ا!1اأ٦طااا1طاا-فى٦الا١ ا،1ا ։ւ1լ'؛այالل، ^٠ բ.ււլււբւււնյււ_էբ 

b ال }։:2111 ال ا، ال أال

 ٦եզ_խւ|8ս٠:(؛,٠ ւոս٠ւսգր٠١։٥ես։٦ւ յսւ،Խձ٢1ւելու. սյւս؟ւ١հ٦، ال،ال،قاا؛ؤ،١_اا -اباالأ[ال

 1الال؛اااا٦<ا.ا ()!է 3الاا(٦اااال اأا٦ا կւս؛ اأاأ١االاااأا_ا!.3الإ֊,٤1,اا، اااةإاااغا؛ااالاأالًااأاي٦^!<إا ا,ااا(،
._։ااااااأ։ما սյսւ!ււմ٠ու.ւ،!3՜եա٦ւ ٠ ا ااأ١الاا.1ا:բ 3. .،|ا االوًا٩أل!ا_1اإااااا՜()8 ؛ բ սեաւէբ բ(,կ٠١կ 
 ةالاا؛ اه ٤1հ٦ւ٦ւեբբ-ւււ֊ւււյււհ!3, ااا٦االاا չ٦ւււբք)ած է اااأاااال>։٠الا լէ٩-Խ،էո٦ ااااااااا٠ا٠اااا‘-

 االاالج!٦ا կաբգ֊բ, ااا،اا ااأ٦'،اااأ-ااا Ռ٠1١1|սւկսւ،1ւ ٩،ւււ։։ււ،'ւս.13՜եւււե اأاال<ا؛٦ااااأا1ااأا٦ا
 ք؛٦٠կեբւււ،.٠֊(եւ։ւ١ւ: 8زاأؤأ.٠ րժ،ոբ٩յս،ե٦ււ،Խ ا.ااا(، բժշկակա١ւ է։յ։ւււ،ս،'ւհԹ"ևւս٩٠ امأن،

է؟սւ،եսւձ է II եբբ եյւեհւււ٦٠)1.؛ )լւս٦ւ١٦ւ.բ )١ւււ٩ւ٧!։٠ւ֊3؛յւււ؛.յւււ>١ ٠،յ>բ؛ս،Խս؛։ւ٠փ -ااأااااإ-ا)
: ւ։ւբք^ւ٦ւ،٠؛յ*ւււ 1اأاا٦ا
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.٠،٠Ի1١٦1«٠1ԼՐԶՈ1١،٢Ո،1٠1Լ1 ٦٠٦ւ«٠1٠Ե;ԶԻ և٠Կ1 հ1٠'٠٠|ւ|1Ո٠Ո|ւքժ١٠٠ ٠،ԱԶ ՄԱՐՍև٠ՅԼ1٠
 ւրէշաև՜զլւ .-ة!،ااأا ااااأ؛։اااا!.։ا؟ااااا .$،Ոսւլսւ.|)1ւ։ս٦ւ ււ،١|١։սէլ։ս،Խ, ااااا،։.٦ا

._։ابأ։,1.^ 8اا .։ا֊، II Ա1٦1 8 •8’،آال،’ اا؛ا؛،اًاااأاإا,ا،ج ٩٠٠؛ ،ا٠ا«ا ل٠أ٢ثي և մ }اا'؛بأا ة1اااااآ٠ا٠'։ا،أااا؟ا،ا

,٩٠iu(i_uipliui<ïi .و |ا٠ևա٦ւاااؤا’نبنىUUI ا1س:األ٠ا، 8اإا؛الا٠<ا١ 8زنحاا٠։٠ ااا؛1ا >١ااأإاأاՌււ٦ւհս։٦1յ 
 ٠ք؛ի l<huu؛|Uii։i،ïi: !111!،։.ال اإ،؛.ااال، ։ااإ؛։։و հ։؛ւ։ ا։اا،أاأا )١։خااإا؛٦ا ا։ل۶ 8اا٦؛أا!اااا1 ااا։٩,ا

 ٩٠ւսլ։|٠ւււ.բևԱւ٦ւ, 8.' 8قجااا؛ز!اا؛1اًا։,اا،ا ٠٦ւօ،8'. Զս՚ՐԴԱ՚յԱսսՆ ։،։٦٠ծւ!3,֊ ال։_اأأاااا
ااأ1٠ااا8ا։ا٦,ا 8<٠ 8هاا.٦,اا'ا،اااا ։؛ծ،։٦،،؛٦؛։<8,֊ 8،ا(؛اا'։اا٦ا 8է،|٠،،էր؛՚،،،ր٠)٦Կ ք ا!’։։إا٠اا1-ا

յ|հա١ ،،أ٦ها։։ا٦:^!نا

ՀԱՑեՐԸ ՄԼՐՍԼՅւհ ՄԷԶ
Ս ւտւնււ/ււ/քւ էչին է.Րէչ ււղգէն խ'>ււ:ււե ենք Ս արոէյլի ազգային

ս،ս٠լ։ա٠٦։،։.اا!ا։ا٦ل ؛،،։։ابا،'m 1،հ االاع ւ[ժհ՜،։։؛،'ا؛ iPافىا،ل،ا ٠.

 օ حااا]اأ٠اا Փս։յւ|ւافى؛ |,յ ،ա1١հ٦ււ։ւլ։ւաւ,հ،،։ւ٠ ب։ا,ا գաղււթը 1ال،ا'ا،ا،الا}
٠|հւ؛յւււ1ւ٦ւ է հւ ا،ا، ،յէ֊ع և_[؛ Հ،ա1١؛։է ا،ااijiPا،؛ا،ا՜ال I أا,1 ااհ٦յ(،،،ا IJI ا«ل!٦٠, hji،؛-

 աաաւղգական, ւՐտրւլական եւ այլ /مم١ دا // غ مم // ح7ر7ر حم٢// :
 Հ،،ւ,յ ل) ،։ا '!;،؛ا؛ ا؛ Խ ل؛؛ غ ا! ااا،։أ!ل؛ا،։ا افىال، ։։ل լ կա ا) ا؛اا ։i؛٠،։։L،։٠Ji،„i։i֊h ال։։أا

 հ։_ ح'ألاالا ։االل_ا։ال،ه،٦ا հ،,1|ւ։ւ إا։اااإ'ل،ا،ا، ïu،،։٤hj,, ։Pի٦յ Ա։1١հլւի1լսւՀւ։ւ٠| 8. -ااا(ا،
 ٤؛ւ٠1ւ l’Pt٠ ل١اأااا٦أا։ا لمة ؛٠Լ)٤, ؛PJiul ا،ا լ ٠،،h،j|j։il،i։i٠lj الة։ا٠ا ١մ՝յւյւ)،،Կ։ ,ا، ا։ا اا։٠ ا! المل

 ل؛ ااأIII .-؛االا،لمإااا ا)ة։ااااىالا،،ااا٦اإا أ٦. اااال،٤اإ ٠ااا։الل؛ا։^-االالل հւ ،,؛،։։ اع«>ع، ؛المع ا اا .ال

 ٠։iiJ١ti٠։i(i։tilji،j'lj Կ ا؛اإ ։յ٠٠յ֊։։٠Քհ լ؛։ւ؛٠؛հ։،٠|'յ ى։ا لج؛ ։ا، اأ-بهل؛٦ا Ս ،։٠լ։٠٠է֊١յլէ٠ ١էջ!ւ_ -_الا،اأ!
ا، ل؛آ، Հւ։։յ։ւ،ւււ։,،،յ٦ւ؛ւ ا،اا'الاإا،'اال Խ٠،յ٤!٠ ؛٦i:i։£.Jii٠L ،P լ, ։լհյւ٤ւ։։։٠։،ւ։ւ„P،،։ ب։اا։،1١اأا

،«։اللي ،լ ..،فى
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Ահաւասիկ ///,/// ւՐ ասն ա՛ճ իւղին ւէարչուիՒ էր ան անւրաւքսՒրրր.

նախագ-սւհուհի, I՝ (\**ii՝l*U‘ifà[ïiu\i վախ-նախագյս֊ ااا|؛،اااااال Տիկնայք 
աուհի y ااءاأا»أذيجالاأؤاااا ،/ًااراج/١///////٢ Թ،կ>է1٠ւս،հ ւիոիւ-նաիագահուհի, ս ٠||. ,հւււհի 

-iu.?ui،ii|il| 'Լսւ؛Թ|ււ.|աւււ|1ւ1էւն, î ٠۶tz|i٦l٠i،i١٠j 1Լ8• ااااال١)٤ااا،اوااا٦,ل؛ا ٠ ,ւ(լ1ււււ٦ւ)|،٦٠٠٠ 

/-Bbyliiuli էրւ dp. փւս։|սս،լ1ւԱւ٠ն //////Z’ ٠(}1<>.؛)1»٦٠, 8՚։.Տօ.|)1(}՜. Այ(յ_ւاا٦,ا ٠٠։اس)١1آ 

١١٠٠ ւ(٦|,٠ոււ<،١|Ցւււ*յւձ*1ււ,ւժա، 111،,, 1|،ւ 1،ււււլւ1١Ւր*հ Տ ؟Վհ-,ւււսւււէէւ،ւ ٦الل٠ل،بم_أاااااال_اأ٠٠

 ٦||ո.լււ|է٦։կ1ւսւ،1ւ, ,،؛٦i.puni|liui|‘()pil'uili f،٠i ևւ ،)‘ا!ااااا(ااا1ا {ا٠اا.اااااا'أاااا1։ااا٦:ا

 Մարսէյլի ւ1'էչ կան նաէրւ luuipphpi-، ١(٠ا|اا.)ااا ٠٠٠p،٠i٠iiï٠uip٠l֊٠ii،؛
11|،ւա٠1'>փւ٠٦1|1 իրծրէորնուիՒէրան ե՜լ նոր Ծալք ւՐը սաՒրւլ- اէ I اأا٠اااااԴI 11 <؛ ։ اB111Î 

ծ՜ե՜լու աււաչաւրրուլժ-Ւոարր.՝. Հասցէն է 29, Rue Bernard du Bois,
Marseille.

٠տս։օ՝ ٦ւ1ւ t_ււ؛ ժ_؛րւյւ،ւ ^ւււ!1ւյւււաււ؛աւ1١հ٢1ււււ1،ւււ،ւ ،ال III ،աէال’٠٠ Btiijtj

է|_ււււլթ-III 1լա.1 ա٦ւلل ،!؛I ււլւււ(ւււլք|էւււ(լւււՆ՜ Հւււ,|1է؛LIIUI) .յ |ժ՜|ւվւ،հ ււ،ւււա/ւււււււլ٠ 1؛1

.iiiu،i*ii٠'٠լ ա٦ա،ւ I٠|٠ււ)1، 111،1(ՒԷ ի։ ււ٠ււ։։ւ٦և١٩ււ։սւյէւ٠

ՔԷՍ՜Փ QSSQ
٠1ւ-ւ ւՐևՆ ւօթիւ Հ 111,1 զյւււմ<հււ1،ւււ،հււվՒ|ւԼ،٠،հր ااالال)اأ աւլէւււ|ւ'ււ أ١اااااا'اأإل 

 ٠٠'լ ،ււ٠ււ_<ՒՒ։ւյ ،({؟ււււ*1ււււււ,|!ւ اائال_أل]ال1_،للأل III1؛٠I٠P֊[I*-I111, ال IIIլաէ,IL հւյւււ اا|ااأ،ا
ւ/'ը, ուր Հայ քծկորնՒրր շուարած՜ ու անպաշտպան կը լՒոյսւէին՝. Ան- 

ւ1'ր //// ձՒուք ձՒր/ւ- 3ااا٦ةا١ااا،اااأا٠ا'اا٠ էՐիջ_ապէո կաւլւՐսւՒոյաւ <|փ٦ււո،1}1ւԱ1٦ւ 
ւու٠1<11ւսւ1ւ ■հ/րա, աշիւաաՒրԱաւ|1յ١ إااااا!٠ا! ٠p!'։i٠pil،ؤاااتم ٠ ,րի տա լուէ

-'٠։։,յԹ٠٠٠՝1^ IIL ււ»լււււտււ٦ւ غا։ا1إئ'ااإائ' ,ىلدال^طااطااااأالح^اا اة III إااذيىال'ااااا 
1،էլւ II ٧١٠٠ طأبال،أل٦لII .լւ٠լآ٠UIJIIIIil' IIւյ֊լւفىا}2اااأااااا٠اا اال٦ااااا٢فه ٠ .լժ՜Ւրլալ Ւրւ

|Il ւ،լււււ٠!!''յ،ւ 1լ،11٠١է1Լ1؛٠ա٦ւ^ււլւ։ւ؛٠٠լւ ال I!،-،1II1٦I؛S .٩ Հ،ււ֊սլււսււււ ٠ ااب٠اւ*ւ،؛ււ1٦؛ււււ
ւ٦ւււււէ،ւա-١؛ււււ ւււ،ւււււ1'ւււլ_،ւել ւլ؛։յ֊լււ٦։լ յւււ،ւհ۶ւճե؛ւ،ւ،ււււ_I1I٦I յ،ւււււււււ٤،IIII١IIIIII٠،٠،Î 

ւյ֊աւլթւււ،լււ٦ւ٦ւե-լւլ٠ ٠٠,ււււււլ،ւււէ1ւ,յւււ٦ւ 1٠ււ1؛յւււ٦ւ Buiirio ،լայււլ, ւււ،ւ սւււ٠լա ւ،ւււ 
ւ։ւ1լւււ٦ւ0֊«)؛() ւյ_ււււլ(i٤٠ii 2٠!Ji٠'հ՜(5 ւ٠،٦ււււ٠_٠ւււ٦ւլ ււ،ււ،ււււ,٠ււ 1،ււ,1111،Է|1 ւ،ւ،,Ս١

J؛IJ-II،،III 1Լ٦1؛١ ֊III 1լե (IIIJII լ յ<յ 'tïii*ii٠P-, ،،III ւլւ٠ ٠،٠ւ*աւա է ւււ،լւււ֊^ ٠طاااالاآاطا!شاآااااا ււլւալ
IIL hljJiijhj."!!

մ١հ՜1| ا2٠ال٩ل، ٦٢ ււ|ւււ'ւււ٠ 17،٠ح:ز االب—؛ւ'ււււ،،յւ|ւ،էշ٠'ւاا^؛،٠ا|ااا٦ا ٠’ ւււ,،؛ւււ،1»հ՜լւ٠
.Ւրւ 52•)ր պրլաիկ՝

ւււ1'ւււււ٦1!ւ-، ،٥٦ زالաւ*ւււլ, 55 ւ!'ա^ հւ ٠Ï*|| 158 1925 ؛111 _ا!ا٦أللللالا٢
.ւԼւ؛٠քժ՜

،-٠ւ،ւ٠ ،)،)ւ،ւււ،ւ<յււ։،ււււ*։ւլւ 11Լ٠1|Է،1 1 Ա،աւ،ււււ٠٦٠ ^١١! 21-25!'.) .ا\ا١ج\٧اةلم٧١الم١ 

 Iifrii աշւսկհ՜լւտ, 12 ււււււււ؛،؛ւչ2ւհ՜،ււււէ ււ،ա٦ւյյ (؛ լ الال٠ا ،ïI ٠{ լ ،<؛؛IIII٦IIIUIIJ؛1٠.

-٠٦I,٦1II ,ւււ،ււււ٦ւէ٦ւ'،،؛ւււււ،،،ւ٦؛ււււ ٠IIII 19 2p٤։ii٦iiiiu։i،n։i, 29լ؛Վ.ւււլւ(Ււււ،ււււ٦ւլ I11֊*I1٠Ï 

559 ւււ،1ւ|ւ،1ւ 925-29٠ ا٠ا١շ٠ււ٦։ի٦ւ)_շ !٧١٠٠ Iiil 1،ա 11(111 JIIIIէւլէ٦ւ٠'٠٠! ،111*Ս III٠1؛ 

 ٦ւււ٠،٦ււ،էււ ,հ՜ ،1111،ւււշ_ա٠ (؛ ^Il LU II LJ ա٠٠ ؛1 أئإ h՜ ،։ II ւ،٠٠ սլւ؛،ր.|ճ ،،؛؛ււււ٦ւաււ؛յ؛ւ II LH II L ا ال٤-

յ؛ïI ա٦ա٦ւ؛ կ'այ_ւ؛٠-٠ا،اآ٦ا ٠،٠(։III1،IIII،1IJI٦1؛I1I լւււ٦ւ؛էււ}٠،ւ،،ا ٠։٠'آ IIIւլ،ւIILîiîr'ilh،1 ը III،1IIIւ٠* 
է ջ_ IIL- ٠ ٠٠١î.111 ،0^111 JIIIIII،1*11 .ճա،ւէ؛٠iiji 1լ،ւ ւ*_i؛-٠J؛،iii،niL؛iiiiLiiii،٠ ւաւ1،ւււ٦ւ٦ւ٠է،ւլ'ււււ٠

.սսււՐր ձրի է ու պարտաւորիչ՝
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 ١١٠١٧١٦٧?ս١١\١١١\١١١١\\١٧١١١. االال٠الال٦طالا ادا ال ٠٢,٠٠|٠٦,،Լ٠٠،٠,٠ اإ٠ا٠ااا٦اااا٠٠اأال M حاإ|أ
յ١լ الأ. ءطةًاآ, ال_اااإاآا։لحاااا֊ ւ1١լ 3ا։ال،։اداا-ال]طا Ճէ։լւլէճհւ،1ւ JîL االاا.؛٠ااال]|

 ւ|-հ"ւլւ։։|ււււ٠1ւ if Ը ااطاا ا؛اا։٠ال սւ٦ւՀլււ։ւ٠Ւհ-շ»ւ ւ|_Ււլևլւ հ֊լ ձյւ؛٠ |յը ابىااااالأ٦ا٠.
1 |ւ’1(ւ|ւ1|1ւ1(ւ٦ւ,|١.،հսւգ٠ւ،( ٠٠ |ا> ٠սւ||ահ. Կայանլ7 ւււնի տնօրէն ւՐը||٠1է1|ւ

Ւրւ 1ااااااا1الاآ٩ا Դւս .‘ا، հաւաքիչ ւ/'ը ,ا،٠٠ ٦؛ذيالاااااااا|لل٠؛اعا٠ քարաււււլար ւ!'ը

٠*1ւ(ււքէ٩ւճ1րւււ١ւ |է٠٢ . ئ١ը Ս األااب٤

٠٠'1٤Ր٠٠٠؛*,٠٠٠ - ՕՏՏՕՑԻ ԱՐ ԱՐԱ ,۴٠٠٠٠٦ ٠٠.٠٠،.١>٠٠٠٠٠،٠٠٠.٦؛،,

Կայանը ւււնի հւգար.արձու[(Ւիլն ւ/'ը, . ٠ا 111٠اا։! 1 ا. ٠) ااا 1։։ اا։اا ٠։ااط ؛ا«։։اا ا

 ւՐաաակարարական ւՐարւՐին ւ/'ը ել Տիկնանր Բարեււիրար Ս իրււթիւն :؛/ارا
Ւ،ււ ا٦ا؛آإأل,أااااا٦ا։٦ ا؛اا اյ Ւրւ |P։1IU1٠،٠I،1։IJIJI|II٠1،{I،յ٠ձ II քյ {ا ا,اا։٠ا_ا |’Հ

 Տեարք Դէոյւգ. ٦٠اااااااأاااأا1٠ااا٦ا١ أ٠ااااااذ؛٠٠<٠ււ،؛]٠ս(լե٠ս٦ւ, ،1ւ?ա٦ւ ٠ق٠اأاااااا1ااأ،٦,ا
 ٦, ٩ու،ւՆ_,լ٠ս.-ճհսւ،ն սւզսւր, ٠1٠!Փա։ ։٠,٠,٠٦ւ!٠٠٠٠)լէա٦٠, ٠ًا٠ااابأا«> ٦ااااا|ااخماا٦ا٠الماآ٦وا

٦,اااد٦ا $٠1մ։ւ،Խ|-է٦١յոէ, ‘٠٠ا։،ا٠٤^إا ٠ال ս،،ւսհւս٦٠, اااألااااااا1ااا؛ ااأمبأ)اااال٦ا1أ-ا։ا٦,ا ٠-اااأأ'ل
.:1ււււ٦ւ /،֊، Ա٤յէ-լ٦,٠։։յի1լհա٠|٦.1٢ւււ٦։ա اأاااااإااا 

հ՜،ս ٠اا،إ Լ1 {1 կլլ !،։،։ ال "լ٠٠վժ ا٦ا ا،اإا اا։1اآ ւ֊լժ՜ ا։ [ا U ال ։ լւ,՜։ւإ J٠tï,։ ا،ا քال ٦ ւ։։٦։ ال ا ام տ
Տիկնայք أااا.ال։.ا٦اإا ،٠٠ا١اأ.أ1ااآ٦,ا '(|ւ։ւ|ւ!ււ։ւ։1٠٠٠ ٠լ،ւ.յ)ւ٠٠٠٠٦٠1٠ււ٠է٠, اا،٠٠اأ٩الؤ،.أاا- ‘،٠-ااااأ

Է|٦٠٦|Ա٢1٠դ ا٠اااا!اااا֊"1ااا ،اااأاألمإ'1الأا٦,ا ,յ’،٠ւ٦Աւււ٦:(|٠Լ٦٠1(}|ւ١،٠, ا٠ا,اأا'٠اإ().ااااا ٠Ա٠յ١կ٠٠٠٦٠
Դա||٢Ճ٠|եւ Ա٠٦٠ )٠٠،اااا'1:إا،ا٠اأا٦:ا

Կայանը ւււնի ՀՀ՛000 i՛իրանքի եախք, //// ֊.յ՜٠٠٠٠1؛.٠٠٠٦٠լ٦, ١٠
պաււկե- կը էրանձււլի աչիւաաալ էր ՛ալ ք(Ւ ա կանն ե ր էն, օրական 00 ււանթ-ի;1٠ 

٠1|Ւ٠٠2_կ؛-<II I-, է ال հ՜ ااا٦ا , 1111 اال 1، ال-ا ا، ائن tï ؛ال֊ է- II լ ا ٠اا اداال։٠ اإطااال،إاال، اլ٠։։լւձՔ, հ՜ւ 1٠լ JII 

أاااا֊ااا,اغات«وئ٢,إل ٠յ_հ֊٠լհ-լ։,ււ, ااا اا֊أ ،։ا Լ1، ؛1 ال Լ. لزا؛ հ՜ ااا٦ا , طا։اإ-ال.ةا]،ا١ اااآالذلطاااافىيىأال،٦ا١
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>٠Ֆ٦ԼԽԱ٦|Լ|٠1ا،٠٠ ٩٠.Ր ՐԷ'،؛ՄԱ1 

لق٦٩إلاااآجل أ،)(أاا(ا լ٢տյս։էյԱ١ ؛II- ՛շւջյ ،ااا٠إلا|,

-՛٠- اوւէ،է:1յւ ւ»ւ.ւ։ւյ١ւււ]սսՆյ. .յ)ւ٠أ، ،٠ .յ lii{Ա<լ٢ :l،،jl|i؛0 ا|٠ال ٠٠)Տ 1 لւ٠ւ’ձ է،٦١١ 
|١ւ։ւ،1ժ՜: 1914 Խ٠|>١b <1|է١٠|٠ni١b٠ï>٠ii١iii٠|H زا|ل؛.اا٠ 1اإا։ااا,اا 1٠ا.،ااا٠ |اااأاااا١ اااال| «.الا 

 ١٠Սա٠ւ|ււււ|Ռօ الأاااااأ')اااالا؛ل٦ا ا٩ا յ٠հ االالاا1٠اااا.ا اا،اا)2«اااا٠ااا[ ااإ! 1إاا،٠,١ا|.ا 1٠։. 1ااا
 ail(III 1ا|ؤ٢։ا٩_ ا։!اأا))ا١: اااا «ւ٠٠նե؛٠ւ։։ծ ٦ii(i٠٠i(ti։iji٠؛«i.։j-lï(ii'li ք)1.ւււ,ւ.ւււ٦։٠բ ւ,ւ(»լ»ւ؛

 1921 ا!٦ا ٠ا|| ٠rli!l١٠!١ ;|յ١ււ!.էւա։լէ։ք٠1ւււ։|،٩ւ1ւլ։٠.։. ا|١أل،الاًي<إ.ا٠اا(ا ا٠٠بأل'!اا٠ا|ا|ا)٦:ا .$ ا*,։_ا|ا
 2է ٠(}.ااالاا|اااااا)ااًا ا٠ا.ااا١!٠ا|ذا'اا) أاالأا։،ا؛?ا1ا ا!ة5ا):د٠.،اا؛أ٦,ا ';Է)6٠|1٠11 ااا١ 1ا|.ااا*إااا ااااا!

:1ււււ٦։)٤.٠1،ւ»լւս ։։։.|ւյ։ս։կ؛Պ։ւ)ւ٦ا|ا،ا ا|إالاإاأا,!ل.ا;ا لىالاالا٦ ٠։الا ։اال ،ا٠. ،)» եա١յ٠١؛։|Ժ»։լւ1ւ 
 ل|،كاا)اا)ااااال 1ال١،غا1٠خ 1ااا اإ!١إ٠ا։ا٠ا! Ս١։ւ։յ։»է-ا|اؤ ا٠،ا 2اا۶ااا1ل؛ا|ا.ا))ا և։٠,١٠։-ք}։։٩ 1اأااؤ٠

٠յ١ս։٦։_٠ |؛Ա19 ،)։،'»!.։il է|)٠: ٠։ւ١ւ،)ւ(ււ։օյ։կ١٠،է ծ|؛ւ[ւս ٠, ااأاأأ2ااا٧٩ا١ اح)١اا 1اااւււ.!11ււււ٦ւ،
^٦է١ւ ،ï٠|ա٢Խգ٠ւ|։،ւ٦ւէ٠1ւ, |ւււաւլ،ւ |حا، ا|اا<>اا .ւ։։։. ،il،٦٠.٦։ լեքլւ١։-ւ٠٩։ւսյ١է ا .սևյ١է،Խ lïi

١III، III |١ !1 ال ليمج։ լ؛،،լ٠ւ ։٦ ا ال ال :

٠ւհքէ կէււըլ_|ւ،ւն ւ۶،؛ւ ٠١() ։»ն،յ 17,|٠»Կ .Ւրւն١ ٠٠.սլա շտօ٦ւ է II լթ հ. ան հւն 

n،ijti٠ifitïL،،i١٠jil« ١ !اآاااا««اصل«ا١!j։tîjأزح ։٠լ٠1١،آإا؛اااծն, {ակ îfi٠_£،،1Ը ،յ؛ iJ١٤iiii,j٦i

*.١1'էն،ւլհպւնր հն ،։,յ» ،1ճայա ا)ا։1ال«ب .լ !»։،։նիՔ-1։ االإا_։الل١لpiijj ։։ ե٤
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ԴՊՐՈՑԱՍԷՐ ՏՒԿՆԱՆՑ 4.ԱՐԺԱՐԱՆ
11(1 արեււր աեւլ մ'ը,، غ IIIII 1 յժ եան y մ'է ٠» լի աւլղ_. III II UI ا-III է ااا U 

ւրրտւէ լւնականաքւար այո վ_ար(Ւարանը որ ԻզյՐիրի տւլէտէն յե՛տոյ 
ունտստտնի ւՐէչ [(Ւտւիաււելէ յե՜տոյالم Պոլոէն ւՐէրկնելուլ սլտհ ւՐը 

ււա։ււ։ւ٦ւը, ااا٠ااا ֆրանւական 1924 ،إل!االالااااالااالب Հււ 1|ւոեւ1'բելւի،ն ե1լաւ
35, Avenue de la Capelette ւրեւլեւյիկ չէնքին ւՐէչ՝.

١էջ 187 9 ին!կՊււլւււյ ւ ج!ل!_ا Դւղրււցաււէր Տի،،նանց Ս ի II Աժ՜ ի ւն ը Հ ի ffii II 

֊աղ ؛10111 اا!بկա أآا (III1، ււնենալուլ ijiiր٠5֊IIւ֊^ին եր ւղաարաււաե٦لالالل؛لال 

կէււ ւ(-արսւ_անցեա،ւղատւււաբե،է إا|اااأ ո լրեէ،ն .ներ ղ֊աււսւ ،1111 ،11111(ե լاأل }!٠ 

^ւ(_ււրեւււնէււթիւն |Ր լ mil ،1 I11JI1 լնկերււթիւնը*. Վեր٤ին աւլեաալի III111 

١բ ը^նաանեղււրկ աղ٤ի1،ներււ١ل؛اا اأ١III1 لإل٦أالخللل'الاااا ال իներււն ա٦ւ ե՜ղաւ؛ 

որալ ան այժ՜ւՐ աւելի որբ.տնույ-տրհեստտնույ ւՐըն է քուն ւլտլոՒուհինոէյ,
ինչ_ւղէ՜ււ կլւ ե؛ւ^ե؛յ١ւ Պււլիւ؛

١_ւղւււկււ؛է հանրային օժ֊ւււ ա؛)٥Խղրււցաււէրբ ւ٢٠իշ_տ կանղււն «նւււ 

1(11111111 ١լ տարի աււա£_ Տիկիններ Ս ւււ֊րատ եւ Խօճ،թ-եաւ٢բ եւ քանի ւ
արակէօւ(եւււն*٩ եա٦ւ 25,000 UIO،111(1 ՀաւաՔեցին, ղւււ'ար 11(1 կ[լ ïRiîij 

11,(Ա ؛եղբարց .րււկ եւ IIIII 1(1,11 ր կը յաակացււի կացարանին եաիւքերււն 
ւ !)աւարեցին կարժ֊ արան ին،؛տարի ալ Անղ֊լիւյ մ١էշ٩տ٦ււ(_տ٦ւտկւււ[(Ւիլ 

կա րի չաները եւ ւաացան շ_սւրջ_ 5()() սթ է՜ր լին*. Ամ'երի،،յււն Իիլիֆն ալ 
կտրհ՜լոր էրում'տր մ'ր յտնձնտե է [էր 120 ոտնուհիները էիոիէտնէյելուլ

.٠ Կ*ւղր II ց IIIII է- (I ի٦ւ

ի շւււր[ 180 աշակերտ ւբիշերօթ՜իւ، եւ gu- اى II Վարւեարանը այժ։٢ 

 րեկեայ*. Իր ււււււււ«նական *րրագ֊իրը ։ղատշա-ճեցււա՚ե է ֆրանսականի՛ն؛
այնւղկւ II ،։ ١ Կան նաեւ ձեււաղււրե, 1(111(1 եւ ղ_ււ (I ւ(_ա ղււ րե II I ի} ի ւն

1լ ըլլան: -յ٦١،،،؛،„٥ տոր տյոպէո]ل տչտկերտուհիներր իրենւյ Խոխքին էՐէկ 
Դս((ււցասէ-րի ֆարիչներԴւ են Տիկին Ա. Մ. Պօյաճեան եւ Օր. 

30 պաշտօնեայ, իբր IILUIIլցի٤١ *,))աղւււ^ի Պալթ՜աւլարեան ել շ_սւր٤

 ար^եւաանււցի կարւղեա եւայլւ؛

*.200,000 ֆրանք Տարե՜կան սիւա֊ճէն է շււր٤

ԼԻՕՆԱ^ԱՅ Ս՜ԱՐՍ՜ԻՆՆԵՐԸ

Լ [•օն որ կենսունակ հայ ւլաւլուլժ- ւՐ ր կը կազմ'է, քԼւտյի տւլւրային 

III եկեղեցական ւ!'տրւ։١٠ւ٦ւ٦ւերկ ււնի նաեւ ր֊տ ا)! տ؛ժ իւ Հանրային أل 111)1-
ինն եր 11Լ'1 ائالյ،երIIIյ،ցIIլիյ իւննե(I ؛

iJ٠|'؛٠Ji։i،il الاأئ Կարեւոր տերլ մ'ը կը ւլրաւէ տոոնէյ ւՐէչ Տիկ،եւււ٠٦ւ<յ 
 اا'إاأأ'اا ا! |ււււՍ|ււ.*ն|1 որ կտւլէՐուաՆ՜ է 1925 Ապրիլ 1ին, նպատակ ուرًا/٢-

կարօտեալներ!!, ին٤ս،կււ նաեւ 1'ււյր-երկրի 1)111)11)اإ կն'նալւկօղնել աւ٠
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SMUIU 5!f PW؟٦٠!٠ ن٠٤تزااال: UNION - . *-٠՜ n ٠: ARMENIENNE

1ا.١0٦٠ا٠ 2أ؛.اا ٠|ԱՐ11٠ԻՐ 1اا«٠اال٠ 1<٠١1'1Ա٦٠’|ԱՐ1؛
ա؟٠ա ،اال լա١ւ۶٠؛ա؛ւ(1؛ Պալա.،)եա٦ւ տالاااا!.1ا ٠։ااااأا։٩اا .՜اأا1وկ Մէջ٠ււ٦1٠՜։|լ١ 

il. ծաի։ակււ։լ٠կւ( ٠. ال٠ااأا١_دااابًااااլ1ւխ(|. .٦սւ(|1ւ((ւ<էւ (il. տլ٠1լ|Փտւ ال. Պ٠ կււր٦ւ(،լւ١ 
կե.յւ£ւեյւ٦ւ (ili, ձււփւէն ا إالاا،اا)_٦ ا،ااا٠اإւի ւ(այււլա،լ(ւա٦ւ: 1٦սկ.Տիկ. Աղ_ա։ 

Այւա.Ա- ٢, .ااالսւլվի،1ւէ ^էլւի։։^(ւ٠ււ٦։( ااال. ,ւլ1 ա٦ւ(؛յւ،ա ااا'إا٦ا٦اإا1ا ا .Տիկ աջ١ 
հակ Պէ՜յզւսահւսն, Տիկ. ٠٠،٠ա٠լիկ Ալթ՜ւս.،1ւ(ւա،Խ ևւ. տ!ւկ٠ ٦, III.؛اااااأ ا>٠ I 11 չ ւս եازعنا ت

ւյ-֊>٠ ի٦ւ٠٠1،؛ւ հ՜ւ բ،ւ։٦ււ։ւ)ւււյււլ؛ւււլւււ٠؛ աււ{ւ <Ււ։ւ1։։ւ٦ւ։։ւ1լ؛( դս ղո ւթ- հ" ւ։ւ٦ւ հւ الիւ ։ 
ժւււլւււԱւ٦ւ ա٦ււ|_ւ։ււ1նՒյւ٦ւ հ՜՚ն ا،٦ا։ا!ا։اإا٤ا։اطا տւ։։կ։։ւլ։ ըլլալ*. UIIյ٦ւ Ս իա_թե-Ա1٦։

٠ա١ւ(٠լիկ կ.լ1ժա٠٦։أل٠اأ ,յ.այււլւալ(ւա*(ւ Աաենապեաւււհի 'أاأباا.ال٠ا|اا 'Տիկնայք 
ա.ւսյււ^,٠, ٦հա٦ւ֊ւլանձապեա, 3*ա1٠٩٠իկ ۶ււկա(ւ»լկա٦ւ Աաենաւլպրւււհի, Յակււյ

Իա< ١والأհ،٧٩,! Օր.ք է|؛٦աւ،լ ԱշՋեաՂւ եւ Ալււււ.ս(ւսւկ ٠١1է؛լաահա،1ւ: Կ. Խաչի،1 ر
١١٠ Jh։։ili Աւււէր٢1ւսալՒրտ Տիսւլւ(٤؛iiit ًال .ա Դ֊ա٢1ւ է Սպ։լ (ال ա ٦ا ժ՜ ե֊ ա٦ւ( ا’ ٤” ط ،“،(_

փա ւիա(լեա٩٠؛

ւաււ_ի ւՐիուիՒիւնը 1լւսւլւԲուաե է 2Ց անւլաւՐԷ, գյււրլւււ[ժ-ին ւ/'էչ؛!ա٦1 

արլԳ֊ային ղյլարյոււՐլչ ւէաււ պահելու ‘հպատակով •. Կ աշխատի Ս'իու- 

լը աւհլւքնհլ.•|٦ւ փա٠-։،ւ٦ււլ_էյ٦։հ-յււււ^ أا«-ا٢ւ,٠լհլաاال٤է֊ կ٠։ււ٠1 1سالإل իհ(։ւ٦ւ٦ւհ{ււււ
Լալւլւււ[(Ւեան անւլաւքներն են Տեարք 1;. Պ٠լ*؛)ա٦1 Աաենապեսհ Յա- ج
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,ղյսնձապեա ا٠ااا٦ا١-։اااااا.ا։ااا|^اااااال اتًا ,Աաենաղյղիր ٠ւււ،լ1«ւււ،1ւ١|1Ո٠٠13"խ٠٦ւ փսււ؛| 
 ال١. է١1ւսւ٠ն, Ա. ։1٠սդւդւ،։(լ1٠ւ։։ն եւ Զ(ՅակպՎւ՜սւՆ, Կ. 11|ււ1٠սւ٠1. اغ)ااا؛ااااااحا٠ااا٦:ا

արղյսսիրական ւՐիուիՒիւնը, որուն նպատակն է ամ'էն կեր-//اااااا ا)։11 ااأ " 
սլալ օւլտակար ըլլալ իր անւլա،ՈւհլւIIսն, դ֊իշհրայի*ս ւլասաիւՍէււււ|ժ-իւն- 

Կ աշխատի ւււնհ٠հալ ائ ւդհ լււ 111 կհ լ١ ٠!b ւն١ւ հ լւ կա ւլւ (ا ج ներ հւ լւսՈւ III իսա II

յատուկ ընիՒերցարան եւ լոարան:
٦ւլ։ յատուկ ներկայացսււ/ոերէ ւլաւ/1 հանգ-էս-.٦1(ւկւէ1٦ւ Ս լ٦ւ١ւ.1ժ՜٤ււ|(Ժ*սւահ

հերու ալ կը ե'տոնակցի.-
ւՐ աոնաճիւրլը կը քարլկանայ եօթը հալի է. խւՐքւապեան ٠|111 ٠ 1.؛ ٠• II

:փէ.|Ի1٠է،լ1մԱ٠ւ3ااااالاأ٠اداا|^ا ٠ է Տիար
:ււյ 1،1،1 lïw٦l3. 1٠111اا4الأ ղեկավարն է Տիար Դւսսիا؛اااا|اااآ ٦٠

— 169 —

ֆՐԱՖՍԱՀԱՅ Ա،ե٦٦ ԽՒՖ،Ե٦?Ր

ԳՐԷՕԶՕ

٦1 ٩ ւ٢ ի լւ ի ա ւլէտէ٦ւ ւ|լհրջ_ Քան ի ւ٢ւլ٩սլսհւյի h" |1 ի տ ni II111 լւ ւլն հ լւ լյ ւ،յլ٠- 
ոիլիայէն կուղյսն 7‘րէօզօ لم Սօն է Լուարւ նահանգ.) աշխատելու հէտՐար 
<յ*ոէտէլւ Երլբ.այրնհاغIIւն եւ ،>յկհրու[ժ-հա٠հ ^ اا1اإ ،։,ا hا։կալ<Ւհդէ*հի գսր- 
եարանը՝.

Ա١ III այդ. ե լւ ի տ UI II III լւ ւլն հ՜ ال ւլ Հխ٢ լ էլը դնեն տհւլւսյս Հայ ւլ-111 դու- 
թ՜ին, որ ՀհտդՀհտկ էլը բ֊աւլէանայ հւ կը_ Հասնի մ'ին٤հւ 450 Հոգիի*.

Գրէօւլօ Բարիդէն հրկաթոււլիով ութ- ժաւ٢սլան Հհււա լորու- 

թհւաէբ ւլէսլի Հաըաւ, ւիսՔրիկ, այլ սիըուն ՔաւլաՔ 1٢Ը^1 է, Հսաաասւ- 
ուաե ' երկու քլուրներու ،(/،راال, գյսրնան մ*անաւանգ. սքան-
٤հլի տհււալաւն ւէ ր կը սլարւլկ*. Կ լիլք ան դհյլհյյիկ է եէ օդն IIL ٤ւււյւը 
տուող չարար•.

Տերլւոյո հայ գյսգութ-ը, հակաււակ որ երեք տարիէ ի !լեր հոո 

Հաստատուած՜ էր, չունէր ադւլային II հւ է էլաւլւքIIIկհ[ւսլսւթ՜իւհ, հւ 

նոյն իսկ ադւլային իշխանութ իւննհրն ալ բնաւ ՀհտաՔրՔրա֊ա^ լէ ին 
wjn գյսրլու/ժ-սւլ, որ ինքն իր մ'է լ սսՐ ւիուիուաե // ապրէր աււանձնակի

Հ գ֊որեաւորական կեանք ւքը, իր օրապահիկ հարը ւՐաաեելուԼ ւՐիայն:
Այո տարի ٩,սյհւ٢լերին Քանի iTը սրտյաւ հւ դիտակից հըիաա- 

II ար էլն եր ւՐ իանալուէ կարլւՐեցին Ծրագրիր - կ անոնոգիր ‘Ր ը հաոաաաե- 

լու ՀաւՐար Աւլւլային ال ի ութ իւն ւէ'ը, որուն ١ւ սլա տակն է ազգային 
ուլին ،1'իշտ ւիաււ սլաՀհլ, սաաարել ւլադութ-իս բարոյական, iTտաւս- 
րական հւ ֆիդիՔական ւլա[Iդացւ٢ա٦ւ, օգտակար Հանդիսանալ իրասլէս 
կարօտ հայրենակիցներու, քան ալ Լսարան ֊ /ر؟س թ երցա ր ան //٠ ը, պայքա-
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։լ٠։ L-,الا،،]اأا٠։،ն։։،،الال(} ել ըարձր »լււՀհ՜լ miilijjl ||_Է|1؛!١، հլ 111,1 լ։ււււՒրլս٢։ււ٦։ال 

թ" h اق ح ؛յ»րւ،ւնււ،،ււյի آ؛ լ օտ،،։ր 1[ա٠րեււււ٠րներ,։_, 4|االح٦

եմ١ր.եր 10 ի٦։ ։յ_،։٠ղ„ւ֊|Նոا] ٠ iPط، الب ٠،٠ յ٦։ել الب նսլ ։«տ։„կին ٧١ااب ااا,ااا 

աւՐբ~տլ1 հայութիլեր ifjiuPարուևլուԼ '1*111 ւլ աքապէրա//լթե՜ան չէն- راراթ 
Ս է։٠։ւթ^،։٠٦յ ել յւնս١րեց Ւրրլայււ Ս١։լէ[_ւ։ւ,|ի٦ اال٦٠իս١ը րյ֊լւաւ Քին ։٢էշ 

-Գորե՜աւրիր Վարչութիւն ւՐը, լւաւլկացաե՜ հեաեւէրալ անձնաւորութիւն
٦ւե[ւէ.—

٠ւր٠լ։،։նե։։٠ն, Ս'ի^ր٠։٠ն،٠،٠٠լՎ_٩٠٠։։լ٠։ւ„ս։ե՜։،։ն, Արշ ՏիարՔ Դաւիթ՜ Տէր 
ն*փ էշս։ի,րւ،ւլճ ե„։ն, Սիւ3ااا1ا]اا] ٢،٠ ,Պօքլւ։ւե„,ն, Oui [lin{(} իւն է٠Լրէ،ոեսւ٦ւ

փիլիվեւօն•. ،ւրււեււն, Ռու،ւէ٦

րդ-. ٠ االնւ،երէ٩յի թ«իր٠ ؛ն٠սգիրը,١5٠٠ս،գ.ի[]-Կ„،ն լ իր 1 اقԼա լւ չութ հ 
մա„նելւ،յ, ներկ،،։յ،ւցււց ٠£։«յլ։،،.ք.։«ս[ետյււթե։ւն, ։اլ։ Հ„։ւ„։նեց„։ւ եւ اا-اا֊

ւԼէրց աււսվաւրրուաե- նսլաաակնհքր ե՜ւ հրաւՐայևց գնել 
.թե։։،ն٠

էււներէ, թ։։։տ-[_١ա٦յ٠ է،։،,|ինاال،}؛ ճ »։,արիներէ ի կեր Ւկհ٦լՒ٢ցիէ١[ւե٠|ւ٠ 

եր- االط ع։ ،ال լ, الى րին.٠،ււիւ،։֊թիւ ւիاا]اااا-]ا ٠ է٠٠ւ٠٠،٥،٠Լ1٠ ել։ Է եւ եր ։լեր է اا٦ا٦ا լ։ 
Տօնին ااج٠لذ،القاللذ .թւյլւ նւ،լւ،ւսււ،ւ1յւ։ււ Վս٠ր٤սւթի^։ը ձե٠ւ٦։։։։լ։1،եւյ Ս 

)տալւաթ օրը ոարքՒրլ ընաանէրկան երեկոյթ il'[I ե՜ւ *Մննդ-եւսն *Ծաււի 

،,|-ս։ւ։٠٦ւե1լ։։յ١։ եւ ե(1ր֊սئ^طاا!اااا^ل انى J։٠iPրելս٠լ ս։եղւ٠,١յ٠յ ٠االmP^ il'ը շուր٤ 

արս։ ւ،ււ،،ււնււ լ. ا؛١ւթ իւննե ال„ի٠օ،،اընել բ։،ւն ٢ ا٢ح ا٢عحլժն,։լւյ,ս։ի، ااا)،االاإ٦ا 

լ اال اال լցնել, الլ iP ٠ال٦ا ال։ եւ ا؛ ե انفق ւթ- ի ال-]ا կե (I اال]، اال اال ,ւներ, երւրեր؛թ 
u[։„^،Pl اال յն اقاا،ااا ،լրկյյլյլթիւն ը. Il [lin ենթ։։٠րկու։սե է اااألج؛طااط,ااا֊اا

.երեՔ »։։արիէ ի վ,երحاقاا-ل/]_أالااالب ٠ 

սոՐաււ ،"ر" տ նտ էրս ական նե՜րկայ ե՜անր սլարսգաներու սլա ա՜ճ աււաւ 
١յ (HP اال եւ լւ٠ւրا,ااا ١ ւ II իւ II ւե 1، »,ն؛II ։«ղ_է|սյիններէն շատե՜րը ս։ ե րլւ،ւ ւ ا,ե ալււ اال

աերլւսյս հայութե՜ան թիւն է 250 հուրի, այր եւ կին.'
٠անուկներ, որոնք ֆրանսական ւլարժ՜արաննե՜րը կը// Կան 25 -30 

կսւտան IIIII- اق الالاال թի-1[1اال ٠ քլ„ւն انى ։Pեال ٦٢ ։։،ն[I։։، Ա[էبم]النى յս։՜ճ։«ի։են եւ
մ'էն ֊ճիււլերյււ ։P է ջ."_ اال ،P ،։։ն

լլը - Խ ،։։ն ց ին երէ, Պ 11 լ- ٠ االآل։լէւ։ اال [٠ اն،،^_]ք لنى Գաղ.ութ-,1 կըբ.սյք[կսանս։յ 
,Հիււյրցիներէ اا։ا]اا։٩ل .ի؛է, Ա [ا ի١ւ ե [ذآلا،ا لنى ل ւեցիներէ, Սեբաստ։ւցիներէ, Հ

٦։٠٠,[[1 ւ٠նցիներէ եւաا ,է [ا ե ا ال اإ٦ا։ا، ^ا ا٠ ا ։՝1اا] ا լ٩, ٠ 

 տարուոյ ընթացքին տէրրլի ունեցան չւււրչ 1925 10 - بذ? /////٠//٤-//
նյլթիւններ, ،Pէկը iPիսւ,،ն ؛իր،،ւնա،ւցի օրիյրյլի iPը Հեսւ, եւ u։։Pեն.րն اال]

.٠լ٠„ւււ،ւ կ،1؛յ։։։ն ւ اال ին ا اال։[ا ։յ֊րեթ-է
ը „ւնի.اقl_թ-իالاuالاlPեlPالب եթէ նււյն ا]_]ا լ اال լ թիւն اا ւն ,[ն ե ր ال Ծ ն

.10 երւ։ի։աներ٠

Հե٠ո։լՀես٠է կը ٠ال։ը թ-ր.քւ։٠ի٠օ» է, լւայاالյյ֊յյն iP ٠االլ,։ւթ իւ ։Ph٩* اال ٥ 

٠[1،_էԼ եւ ،։،iP„L،؛ւ։։ն կը. սիրէ իր ս ր„ւթիւնը١,թօթ٠յ٠իէ ،،։,[,լ֊ ،[-էշ յ„կ٠ 

լ،»4ա،կ،։ւն،։ւնււիր .քւ٤ اال ٠٠ի իال , ٠ ր„։յրենի ։،، ւ։։ւն դ„ լ թ ե ււն، [ا، ا ։։լ»ւ_։։ւե է ،االل

اال]، ا٠ ،ե ե լի«լ٠ ي اا ٠، ս։ն اآلج ե ا] ٠ا 1٠.

Fonds A.R.A.M



171
հաստատուած- Հայերը // աշխատին (/նէտէր Երլլւարց ել Ըն- ص رادك 

٦էւււաւլաւլյւյ،ն ը, ււաա٩ւալալااجالااجا٠اااا)٦ا ւ Հւկայ|،կհ-րւււ֊թ՜հ-ա١ւ հրլ։կաԼժ՜հրղ_է٦ 
15 եւ աււաւելսգոյն .25 !իրանք, օրաւէարձք՝. Գորեարանի Տնօրէնու- 

ձրի կլլ տլւաւՐաւլրէ բՅւակարա٦ւ, աՒււՎ١ւ,փայտ, اق ni LH P٦1 հ՜ լւ II [جل լժ֊իմել գ٠ււ
ք-Ւրրլ, ւԼար<Ւարան եւլն.՝.ر //,քԼ(Ւիշ

իրա٦ւ-111,1 ؛ Լ<Ւարց_ւ1١ւււ،հ،Ա է Սաւհւվժ՜իացի եւԿ.Պոլւոյ ٦ Դարլււվժ՜խւ 
-է٦յ Պ. Յակոբ <Իէլս1 իւք ալ (ا ֊ւամւսկաաան ،ԽախկԼւն ւգա շ_ա()1 հ֊ ա٦ւ հ؟ ււակա٦ւ 

հ՜Ն՜աւգէււ ալ- ٠ւյւ ս١, ١ը!հւ գիտակից ելւիաաււալւգ ւ حااللجاغالإل،٢ااااا ,հ՜ւ։ւ٦ւالال 
լււււ،ւահ.լւէ٦ւ լհ՜ւլուի؛|) հ"լւIIԼ٦1, ււլւււ٩ւվ1ا٠اماթ_ա٦ւո ٠ا٠ا։^ աակար կլլ Հա٦ււ|_իււա٦ւայ

.Ւ٢լհ՜սւ1| հր٦ւ؛٠ա'1յ،ր

գուՅււււա՚ծր էր٦ւ հւ٦1 لمՈւագաիւււււ։١բի٦ւ il'tjL II|ւՆ՜ալ։ա،Խի،հ յասաւկ ’(> 

ևւււագաիւոււՐբի* 1յլ ւ٢ւաւ٦ււււ،յց1ւ٦։ կա٦ւււ٦ւաւււրաբալւ 11աւ٢աԼժիււյ «Սաււիւ١١ 

կ 11١լ ա*նա.բհրա٦ւ , ٠, բ փ էշ_տ իւՐ III լճ Ւաւ٦ւ, Հա االا ա٦ւ ւլ֊ասն հր P կ٦ւ Պ.Պ. 3III

Հայկ ՃաւՐճեան, Աւեաիււ ՊաաՐաճեան:

٠ւէլւաւհւււ٦ւի լւււ٣1ւ4ճհ" pu( Ււ տե՜ղս$ Բ٦ւիկԿե-սարացիՊ. Ս իժ١ււ٦ւ 

լի ի ձեււ٦ւաւււ_սւ_Լժեաւ٢բ-، الج4االآلاأل .Հաստատուած՜ Հյւ^այ ւԼաճաււա1յա٦ւ Պ 
ւլոլգի արհեստանոց մ'ը եւս հաստատուեցաւ ٦١,//// ////٤ ///٠//۶//١ 5-6 اى۵٦-

.‘٠։٠٠լ ։،լներ տշԼսատի՞ն Հայ կի٦ւեր եւ ل؛ կե՜ւսՀաէ, mp 

٠ևկտ. 1925 ԱՐՇԱԿ ՎԱՐԳԱնծԱՆ|، ,լ»էօ<լօ٩ا

ԼԱՍԷՅՆ՜ՌՈհԼՕՆ
Տե՜ւլւոյս Ագղ_. Ս իսւԼՒիւհը կաղ_մ١IIէ_սւծ՜ է 2 4»ււյհւ1'բհր 1924իՖ 

-եց.»١ ٦^^ա٦աւա ժայի٦ւ Ս իււվժ՜իւ.*հ٩٠؛١١աղու 14*սւ֊լււ٦ւաՀայ - 1٠ امւս Ut 

 /////٠/ ւԼտրլուէՒեան անւլաքքներն են ادեարք ادالւսا٢ 3امأ(اإااا٦اէ՜սեااأ٦ا ١

 Ատենապետ, ؛اااالأ.ااااله Եւսգւ։٠ւ։٠կւս٩٠١ م٠ Ատենապետ, ,ا٠،ااال٠الأ٦-ااا ال٠٠

։կ|Գանձապետ, 0٦،٦٠ հ ա،Խاا٢ا٦ ١|،Պ է՜ր اأأال! اا1ل ,Ատենսգպիր ٠ ١111٤ًاմ٢،ا٠ժ٠է 
٠1|١،٠ս։٠ն եւ Ա٦ւգր٠٠։٦։|և Պէ՜րպէ،Հաչուակալ, 3։սրո٠٠13՜խ٠ ïiii؛٩٠١iii٦i١،٠؛։։i٠։i

քոորհր/լատու անդյտՐ: Տրդ.սւս،էւս٩1١ 

ւււ^ւի՚նՔ կլոր Հաշուու، 400 Հոգիէ 1٢Է٤ ։Ք٦։հ"է٠ււ٤٦٠،٠.bpIpiL Քւ٠ղ 
-III II եծ՜աւ٢ ւ١ւբ ւ٠£١١ ٢էււլււ1ւի ւ٢է<)٠ը 1()բաւլկացեալ գագւււԼԺ՜ il' P II P mil 1 

١ե٦ւԿ٠Պււլււհւյի٦ւերլ, յհ՜տււյ կււգան 9٠ո١ւիացի٠ներ,،٦ւ կլկաղւ_٦ւսւթիւ 
.٠.1 գաPացի٦ւհ՜P, Ջիլէցի٦ւհգւ եւլ٦ւ:Սիւիրի - Հիսացցիներ, Պրուսացինե՜լւ, Ա٠ 

_-2،،،٤Հ Բոլորն ալ 1լաշիւաաի١ւ lu Սէյ٦ւի ،հալարանին մ١էշ եք է 
ո լենք քիչ շատ անկախ [լիրքի տիրացա՛ծ՜ քանի ւՐը /////٦١٨/////֊////ء/// -لح////

.լա٦ւ շւսՀհլււԼ 1:11 ւ٢ինլեւ_29 ե՜ւ 22 յիրան.ր؛٠օլւա ,գւո,յիննհրր١ 

.23ին٠ ււյևմ١٠/٩ Գաղութ-P սւնե՜ցաւ իր ւ٢ատոլս - ւ٢անկաւղարսէլը 
։--ام، նաւարանի աւ٥ւսւասիրտ անօրէ٦։ր٠٠ ,նսւիրած՜ է Մ. ü‘td١np٠

կատարուեցաւ Ն*նունրլին՝. يلحgiiLif

ԼժացՔին սւեւլի ^ունեցած՜ են.- Ս٠ւՐււսնւււԼԺ֊իւն 2 lu1925 الىի
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Ս էյն ի ւ/'էչ Ւրւ ٠د  Թւււլււնի ւՐ է չ ( اى ألم , Իէււտլւնւււկ / /////غ//غ١س/ا  , Ծնւււնգ. 

■8 Լւււ Սէյ٦ւի 1٢Է٤ ւո։լ£_|ւկ ١١ ة  ،՜(Ււււլււնի ii١էշ, ال ا ։4 ^ا կա الէ,|٦ւ|ا

յՐէչ:
ԵՐՈԻԱեԴ Ա. թէՐՋԵԱՆ

ԱԼՖՕՐՎԻԼ
3-4 ււլին ։٢էշ Հաւլիւ اليجI ٠ااالا، աակայ2٠؛ձ|ւ ւ|լեր£_երը, փ٧١١րխլի յ1(؟ 
գա- .[؛.կ ،1 ւ،եր ՀեաւլՀեաէ — Հայրենի)h. (1 կային*. Անافكًا. ٦ Հայ [fil UI ա٦ւ հ 

٠1]11ւ տարի]ցալներւււ Ա[է،، — գւււնւ[աէյ_էււնւ[_ Հաւ գալ ււ1[„։։ւ٦ւ եւ՜ճիշգ. ե՜ 
Հայ իաանիՔ- !()-الة ւլերշ Հայւււթ՜եան թիլը 800—900ի Հասած" է٦ 

uiiJ ա_ււնա،ժիւններ ة Î: - ال ներ իրենց անձն ա [լան տւււներլլ շ_ի٦ւած՜ են. ՜I 
չտա չնչին է ւՐւսհէրլաւ թ՜իլը رًا•Ւրւ 22 - 20 ՀՒնւււնւլնէրը ւոէրւլի ունհ՜ւյտ

*.եւ անւնՔ IIIլ ւ٦١էկ Քսնի աւ٦١աււան երախաներ 
ال եւ է- افى կե [I 11 ق،أ ؛1 ւն եւ աւլգ. ւՐարւՐին գ֊ււյւււթ-իւն ٤ան ի١ բա ا, ا؛

ընրլ֊Հ/ւււղ ,///////,’//،ե،/// : /٠///٠/// ////,٠

,IIIրա٦ւ կ[լ յաճախեն-٠ >ااااا_اأ٦գ٤իկ ֆրան II ական« Պգաիկներլ ւ٢ա٦ւ٤ 

//////۶؛/./ լւտւական ٠/////////٤////////ծ՜ էրն՝. Աւանը հայհ-ըէն //////////ء//ءه//ن//لم ٦١-///

٦ւշ_անակած՜ է ելւկւււ ւլար<[֊աՀի٠٠ ա[I Կաթ֊ււղ. Պաաւււիրակւււթ.իւ٦1|լ!ال

.յւ լ |ժ՜ ե ա٦ւ զ_լւեթ"է կէււէն աւելին կը կաւլւ٢են؛٠III կ ج افلم؛ Չ էն կ ի լէ լւ ց ի٦ւ ե լւ 
ա،ւււ١ւ)^،٠ ,£1٠ւ։٠١։؟Պ. 1Ն١ւ،|ւէ٦ւ Բւսս٠ււاًاا . ٠٠ Ծանօթ՜ ւլէւՐքհըէն կան

b ի-، ,١biu٦٠[oiuiii,٦ ٦ս|էզւևսւ،ե, Հւււ՜Ջի կաքաւյէս! է١գւ١ւքւ٦ւէւս٦ւ, կեւ.ւ٦ւ|"Պէ
٩٦ւս(լւււ(1 1111 Տօսյ_ ,Թ*ւււգւ.ււ٠ւ Պե 111(1 11 U،ÏIII٩I կւգււս կյ աււգւ،ււն, Մի.քւււյ|էլ հ։٠ 

.եա٦ւ, Յւսկւբ 1٦٠է-ււէ՜լ1ւ"ւսն, Ւրւ ւււըիշնհը՝ ؛،)Սււ.13֊ւս 1, 3ا|احاأ،اااւէւն|(1է١
Ս٠ԿՐԵԱՆ Խال٠الاالحال ٠

ԼԱ ւՕՆՏ
٩աււ_ նաՀանգի կա կ<٥٦ւսւ կոչուած՜ գիււլին մ' է ع կյլ գտնուին 17 

Հայեր, որոնց '1()ը Սեբաււտիսյ Դաւթ՜ի գ֊իււլէ،؛! զսր ^3٠ուբՔերը ۶,*աւ،-
،լա կը կոչեն*.

Ս'ե[ւ կեցա՛ծ" սեգէն 7ة ،[ճիլօմէթր Հես_ու'ք؛ոկուլէնանունու|_գիւ- 
/լի ։րլ 1٢Է٤ 30 Հայ ընտանի فه էյը գտնուին, որոն«ը գորգի IIլ ւրետաՔսի 

գործ՜արանի ւ!١է؟լ է[ աշխատին*.

սգսսեսւււվւ գանւսգււՆ 1(1111(1 ،،(lin, ւ٢եծ ւժ՜է ئ٠ا|.اآH٦"١،ԾԱՆՕԹ** — կը h

ւա،'ւ!ււււ،ւ սւեգ_եկա,Աիւ.ննե(ւ mu 1 քկւա- اإ٦اIIIII'،1 ل؛آلا،ا،اإ ا էն،1؛ ,գւ 1. Թ111٠!1)1 ٩ات4ا٩Ը 
-ւ(ւ٠٠؛iiii٩iiiiu^iuj Տալւեգ،11111(111.ան î [إلآلاأأ^ألأو1واأأ աա(ււււկւււ.և(11ւ. ،)աւ،'ւււ(ւ

اك١ا է،*է:؟

Fonds A.R.A.M



Ա1ՎԱԴՐՈՒԹԻԻՆ
վրայ եր ،լարօրէն ծան- اقb[1 ո،ան բարիք٠ ١،Ասդ աԳ ո վագրութ 

fl ա٩ւ ալը աւելորդ է։ ir եր ֆրանսաբնակ Գայրենակիցներուն 
անԳրամևշտ է սա կայն դա դա կար մր ո ւն են ա ք այս երկրին 
ս،էլ կատարուած ապահովագրութեան դան ադան կերպերուն 

ր ււն վրայ» եւ ատոր ն ուիր ուա ծ է ներկայ Գա- ٠، մանն ا եւ պա
մա ռօ տ տ ե՜ ո ո ւթ ի ւն ր։

Հրդեհի դէմ ա1ل٠٩ال٠ج)1ا1ا0ًاا1٠م01١ل^))٦١֊،ل ٠ ԴԷՄ ՀՐ٩٠եՀ٦١ 

պաԳովագրութեա١ւ պայմանադիրները Հ poWce Ֆրսնսայի 
1 ր Հր// շԼէնուեն։)I լք١.I٢ؤ٠ ընդհանրապէս սւսսը սւ ԼԱրոււսն ؤكمم٤ 

Ապա Գ ո վա գրուողը» որ իրաւունք. լուն ի այդ պայմանադիրը 
٠ Հնչելու, պարտաւոր էէ այդ տեւողութեան րն[d ա Ij ,լ>Լւն 

ilերը։؛، ապաԳովագրոդ րն،քերութեան վճարեք որոշուած բրի 
'،،ի աքն թէ իրաւունք ունի ա պա Գ ո վա գրութեան գումարը

աւելցնել ،քամ ի լեցնեք!
Ապա Գ ո վագր ո III դր կրնայ սակայն» նա իւ քան պայ մա- 

նագրին ստորագրութիւնըէ եր ուզած պայմանաժամը ըԱւ 
իք տաք ր^Լւ կերութեան։ Ս ի այն թէ» ի նկատի առնելով اد դո 

պայ ման ամա մին քրանաքուն ،սնուշադրութ եամբ կամ մորւա- 
ե ա քո I վտ ան գր«؛، ց ո ւթ ե ա մ ր ա ոան ց ա Աք ա Գ ո վա դր ո ւթ ե ան

լաւագոյն է պայ ման ամա մի մի լեւ ձեւ մր իետրել։
Ապա Գ ո վա դր ո ւ_ա ծ առարկային գինին որոշումը նկատս-

դո «-թե ան առնուելիք կենսական խնդիր մրն է։ 
ր_ մի !،‘ի այն IU Աք ա Գ ո վա դր ո ւա ծ ւլս ւմար ին اد Ընկե ր ո ւթ ի 

աս մր տալու պարտական է։ Հե՜տ ելար ար» բացի ٤ ؛!الավ։ 
վաճառատուներու ապաԳովագրութենէն որոնց վրայ աո.ա- 

ապրանքներու մուտքի ելքի ւևլա գոյն գին մր կ١որոշուի١ 

Աք ա տճ ա ոա լ» անձնական առարկաները Աքէտք է իրենց Գա-
٠ա Աք ա տ ա սիւ 1Ա١1 արմէքով ա Աք ա Գո վա դր ե լ։،ւ 

ՀրդեԳի դէմ ապաԳովագրութիւնր ա١ւ որ Գա մար մանա- 
երանսայի մէլ» ոլւ այո؛ ւանդ անԳրամեշտութիւն մրն է
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1

՜ل؛٢،الر q،سطح]االالدال١٠ ;;،١ա،ي،حاլատա« ا،يط١ع حم،٩٦ الا١اح١ي
կայէ օրէնքով հաստատուած։ Կալուած ատէր մը կամ վար- 

րդե^ի ،քր^ ،ا،؛։،،اآلال، ,ال،،االال،؛Ոսթե؛[Գո1 اآلالئ իր؛եր ال‘،، ձւսկալ
պատճառ կ ըլլայ է աքդ հրդեհէն ա ուս չ գալիք վնասներուն 
համար պատասխանատու է կա լո ւած٠ա (Ո ի ր ււջ_ քրւ ||_ր ա<յ|ւնհ٠ 

կ1،ասրւիճարե،է ٥،،،ց կր اآلال որ է ա١։«،،،الքլէ،،، եւ ،،،ար ،اآلال Գ ١١١١ձ١ 

 ٠،،،երnլթիاآل،آلاերր ،،’ال،،،،ال،١،،لخ،ال،؛،،١ե١، այդ اال،،،،،،ال،،،ال،اآل،،،ال؛-
- կոչուի։ Այդ պ ա տ ա սխ ա يدج ուուի} ի ւնն ա էէ որ risque locatif ارتم 

 ١،،սա„ւ،։ւթ؛։ւ^،ր սنرال، ،քاآلال،IIւաخ է٠ ին٤սլէս ր،،ի١،٠(|١ ،،<؛؛։،،،!، 1،։،،اآلا،،ل،
 օրինագրքով ا որուն Code civil, յօդ* 1733 եւ 1734١٠ نر -ال،

 ،քե ،քա ال، ،،،؛،ր الط ،،،،،، ،քր ؛،، ،،،،։،،، ،؛,،،،،، է اال ٤ր ւ„իր؛ե ր ա لاللخا الخ اآلة ե لخ
էէ ս,աց،ս٥„ ،սյياال ،،،١կին ،քէլ ،،րا،،كا؛؛ا ،էքր ،،،յاآلدم: ١.،» ե، է ٠ا 

 Հե ،،، ե الال ր ،քր ւ ،ր،« ր 1٠րր֊ շէ١،،،؛ր^ե١٠,այր |ր եւ Ա1١؛։ էքեր -االال،،،،
ենք նոյն م،،لجال،،ال،ثمال،ثمال ։۶، լրանալունال،ممدر،ال^ال۶ةإر،ال،ض،ال،١ ճառովէ 

٤է„ի ր لخا،ااال ،،،اا،١ا اال յր،ս،սրժէ؛٠ր ،իո ٩ ال։،،، ր 1،،،،،ք،١،،،ք،،ا؛«،,حمًا٩ا ١
-ա،1،ս،،، ،լ այال،١ ր ،քե،ա١،կ،։ج ١ է ղեր ،a ե؛،٩ ԼՈ اال ال ،،، ի։ ան ال، ال، اال ال Պ
-շին ،،الال ،րի١،.ե، շէع ال،،،،،، ال، اال ١» ի١،٠ր،، الع երր յա ،յال،١ այ ի١ւ ،1‘ի ،لخ 
،լ րէ١ ،g իا،لخا اال ٩ ،րքլե^ի٩<٩ if ،االع ի1 ،սկայ،ի ե٤علخااللخلخغ١ ا،،، ال، ،،١ ծ االالال 

ե^-ր ،،،،، ր اال- ւար„ե،ր դاال ٥ ա ١،٠ ،،االنتر االր„ք٠։،،յ IJ աս لخحغجلخال،٠٠ ե،ա٥ 
١،٤’։ ի،،،،£,، ع վ թէ ٤ اللخկարե٩٠ա ،،،،؛է،،،، ،،ի،،յ١؛،١،،،ե، կ ؛،,الخլ،،ա 

ձեւով պիտի պատահիէ լաւագոյն է ապահովագրուիլ աքդ
 ։،، ،،،،،،،،، ،،؛،، ،،ا١ا ،،٠، اال ا، اال։ լթ ե ال،٩ا لخ، է اش

ք-، اال րձ،،، ،، tu լր ،العا االغ،، ւս،ր٩ ،،،،،،րր էքի،սյ٩ րի ւքր ،քէլ ի١٠،.է١ ̂
բոգԼ շէնք ին համար պատասխանատու ըլլալով, պարտա- 

 ւ„ր է ا،ا،اآلا،ا ال، էքր„ ااع،ا ւթ՜ի ،٩، ր لال،الال، نر ال վաց֊յ, և ،է Իսկ ե P է لال،آل١ا
ծ اال ال الال իր ،եال، اال ٩ այ١։ , ،،،آلال, ե ր 1ال،لخ اآللخ արիշ ،[ա ր ձ،ս ع է‘،؛ րի١٠،.շէ١

ա լոր էէ اال ճարե،،։، ،،،،،،ր،؛ ,գ،սմ* աւե՜չի١،15 ،ս١ սրձ,،>ի؛،١٠، 
Փոխադարձաբարէ կալուածատէրն لم،،، -/»،ك,لم»،،،،،،تماللم،،

դէւք իր ،ի،،,քիا،ل،ال ١،٠ յլէ،ց» ել،ս١، ١،٩،երո،١،،،،،սրճ،ս1،؛، է ال، ال ط 
 Ւսկ ( ա մէն ،'لم؛،التم»ة"،،،،^"،؛ زك لم/»؛،،،ة،لمال،ًا، ըրած ապա իրենց պատճառաւ الاكت>كي;كاااكاددك;،;أل٦حمك re ours des locataires կր ٩مي:ح٠

ուրիշի، ե،։ ،։، نر اال ،،،ا، ة ،,،؛؛։، ا، اآلل؛ ،،،،،، ،،،ا،، ا، ال؛ ،آل،،، ال، ال، ا، ، ا»لخاا، الغ ا؛أ
է،،էս١Ք է ال، ال،،،، نر ال ،،،؛، ցր اստոր ղէէքյ، ։ ւի١٠ ا،١ا غ ،،ր կր ال،، الغ ا؛،

recours des voisins:
լրիր վարճ..րր، لخا اال արճակ،ս،ր չի؛է ؛؛، ،،،،،،،،ا،،،، ا ا؛٩،١ ։،^؛Հ،،դ1 

 ։،، اآلال، اال ի ا، ا، ع ،،،،،، ا، ا،، ،،، اآل،،،،، ր،،،،،،է٠ لخ،لال، ،،،؛، ا، ,ظن،؛،،١، ال، ս،ա نر ياال -ال،
،؛،։ ال )؛،1 ل؛ ،١اآلا ա، ،،ր ،،աս։ا؛،ا،ا،ال، perte لماة ٦٠yer١i Ուրիշ -النراالبالال،
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I
։fji اع ال غ ի ال،٩، اال ։։։ ال، ة լ اع اب է ԳրդեԳի են թ ա ٤١٠ لل طح ւթի ال զ،ս գր 

րի ،քր Գա-.،շէ١اعااا ٩ gbpii. ف ٠٠٠الع b լի٠ր فع، լալի ،քը، ف اال؛، اع االئ،։ الرال
մար ؛perte de jouissance*.؛

 Ա ا ال ع،، الل tn ال، ال الع ،،،٩، الأ اال ال اا_ا ։֊թ ե ،،،٩، عل գէ،ք ա ،գա Գ ال ؛،ագր -اال
g اا٩ا utu اع حե ،١٠١! կեր „ ւթ ի ؛ ^٠»tu թ ի լ րգլա լր։ I لل զ ،اع ال երը ا؛ أل،٩٠ թ

լցած ե٩٠։ ٤ الե g կի ،քր ի ،،، ،ا Լենային، ،اع يًا ال b b؛؛ Բքի 
Այս կարգի ֊փ؛٩,٠ժ٠؛٠üin ԴԷ٠Ս’ ԱՊԱՀՈՎԱԴՐա؛٦<>،Mï'l٠nj١ 

քէ٩ւ ո ես ակի գոգոլ-، الل ատ եսե٩،ال؛ال،٩٠ լ ր ր կր ա٩ւ ա գի րلال،عا، *،،٩٠
գ١ա،գ،սԳ„է٤են، Ագւ٥է.րա،„ր ,յարերու եէ؛ ց դէէք،ո٩،١،եւ ،է թիւ١٠ 

էկ اال ال գկէ^‘ յա եաال،٩، ع، الل ل‘ اعالع؛ ال اال ٩٠ ،է ،؛() գ„Գս٠٤ւե،գէ٩،١٠երու գ„ գո 
-էք էքիاالع، ٤ ր աال٠ال ع، ٩٠ ա 1؛ الأ ة ե١٠،١،կր էգ٠սշսա٤ս الե ր؛ ١٠،էլ اال այ էքաعأل ١٠

դկէքյ ،اع ا، ،١ ե ،١،، ։ ،էէ؛؛، ր„١է„րգր իր ր٠ո٤ 

 ج Ո اأ٠ال.8٦٦١و Ս٠ՊԱՀՈ،ԼԱ،>>ՐՈԻ>؛Ա կր նախատեսէ,1٠1փ١ عال،ال٠
Lut Գ ա٩ւգիIIԱ1 կրե-،١الւ ،؛'؛،،،، Գ ա٩٠գիսւոէ٩٠اال، ١٠ա գ٠؛ր «Լէ،է ال،اع٩ل٠ا؛زع 

.էգայ االاليًا »ասաւքր،؛* ،*երր» ամ٠բ„գ٤ովի٩ւ կաւ ال،، ألال։؛؛ լի,ր բոլոր 
،֊էէ ١ا ال، ال؛ կր الل ع ե՜րة١ا ١٠ կ،ս اعاال իااليًا. ٠ ٩٠ էք ա ة اال ե ա٩է Î و؛ ա գր „ լ ،حما ألال

٤ի٩ւ îال الե اال
Ա٠Ր կան ընդդէմ կար-;Ի٦<٦١٦<ԱՊԱՀքԽԼԱԴՐՈԻք الر>٠.الرًا.الأل،٦ؤ

 ٤ա ի Գա կո ،اؤال، ւց ա ج ،؛؛։ ա ال٩ا ե ր „ لم٩ا ١ ،،٠٩٠ ال، ا، ال ،د١ا եր،،، *،،اال Գ ال ٤ال،٩٠ ا
U- ،ال lt؛î خ ،11؛ ար կա ا، يأ٠ ր-٩٠٤٠،،، էԼե րե՜الع ايا , ٩٠fci اًا ա ال ا الع؛ ր ؛٠٩٠ طգա կ، ،ال 

 ուելուս Լււսքլն: նոյն իսկ վաճառական մը կարոդ է "م،،ال،
 Գ ال վա գր ا،٤عا؛ իր յ ա،ա ال؛ „ր Դ٩، եր ո ւ٩٠ ٤؛،ճ ար ال، خ العل،٠ր ս١٠ե ր اياال

յ„،ճաիէ،ւրւլի էքէال،٩٠ գ،ս١٠ք؛ քր؛،„ ،١գ„،،ք،սր ،ع،،II،،،ألالտ٤،،٠١ *؛، ،،‘؛գ «գէ،ք 
ԱռնելՒ րին չգանձուած պահուն, րնկերու- ،داالال դէմ դատ գ

 ٩،թի۵، 1ا اعا، կր Գասւ ال ،ց ألال، է ؛؟1، ال، ال اح
իրան-؛ Ըսա —փիՆ1،)؛٠յ٠8ԻՆ Պ1ԷՏԱՍԽ1այ.Տա١ՈԻ٠؛քՀԱ،Լ1յ٠٠ք 

այالع ا ٩٠ է դա ր ،քս٠٩ւ ե ،،،،،،،، ،،؛،،،،،،،، ո.ր ،ա էքկ٩ րի٩،١،,،،ակա٩է օրէ٩ 
٠،٠է٤լր կա،ք երբ ր գ،،ր քււրիշին կր Գասցնկէ Հես։ե٤աբ،սրال، ال ١ ։أيًا 

ուրիշի էքր ؛،الع ojd O ،fo ،գի ،؛)որո ؛،„١ ،،،ع؛երր &ի،١،ս٤արագէ ،ا ի
-ա اال ճ ،،، ր դեղագործ ،،‘բل٠اع ١ է^^իշկ عاًاط »ե٩٠،կր Գա،،ցال، ال ٩ էիւ 

ի տէր ،،*،սրդիկ االال է،،գ،ս،،، ،،I ր„،ե ع،، الدل ց،ե ، աս،ւ٩ գետ ւ،*րاع ال، ،٠ 
 ուրիշի ،քյլ է؛հ الال، կր ،،٤աս,ճ،սոեն١ ،،،،։֊ այգ ،գ،ս տ ،،، ؛،،ս ٩٠،11 ال، տ ո ا

 ե ،ե٩؛ ս٤էտ.ր է ال، االع،، Գ ا، ،،،؛، ،լր ال այգ ،،լսւ տ ա ւի٩٠ ال ال، الا٩ا տ ս٠ ال ٤ال -ا
٢e *թեա١ւ գէ،յ<؟e: ՕլՅօէքօսգիլի\ponsa٧١Y١t.è c٦١٨ اال ال ال،، ة ؛ع։، ال، -ا،
 երր բագ،،*ս٠գա٩٠،٩ ا؛،ايًاال،ععيًا اع٩، կեاع ال ؛،3 ا؛ ،٩أل، ٤٠ ր ր ք،ս،ոո٤կ ،գա -ا

իւ،،، ،،ի contre؛ քէ٩٠،٠*դգէէք է ،ր٩ ե٤ ،،،،، اال ١٠ա տ ր،، անագիրներ կր،؛*
):.tous risques

Fonds A.R.A.M



176

٩٠Է٠Մ ԱՊԱՀՈՎԱԴՐՈԻ- ԱՇԽԱՏ ԱՆՐփ ԱՐԿԱՈևՐՈԻ 
գործաւոր- اط թփԻՆ-— (|*ործատէր մը իր պա շս։ օն ե ա٩ւ ե ր ո էն 

ներոճէ հանդէպ պատասխանաւոուութիւեներ ունի) որոնց 
ամբողջութիւնը կՀ ապահովագրուի։ Ա/ղ պաւոասխանա- 

ղործաաէրը պարտաւոր է ար- ٠، աուութիւնը շատ ծանր 
00 7 ա ւոր ի٩ւ օրականին ج մեոնող դոր ٤، ի մը Գ ե տ ե ،ան քո ٥ կա 

ա،հղամը վճարել» ամբողջովին Գ ա շմա٩ւ դա մ մսացողի*!،' օրա֊ 
ի٩٠չ،դէս *նաեւ առժամեաք արկածա٠ ղ،սմը١،կա،հի،ո 1000 ա٩

ւորներուն կէս օր،սկանը եւ բժշկութեան ծաիյըերր։

Այ،، ապաԳովա- — ե ԱՊԱՀՈՎԱ،ԻԲՈԻթԻ1ՀՆ؛٠ԱնՀԱՏԱնՍ 
ղրուլժեամբ» ،1*1։ կերս ،թ-ի ۵، ր սեւէ ար կա ծ է մը մեռնողին» կա ،ք 
Գա շման դա մ մնացողին» կամ ժամանակաւոր կերպով իր աշ- 
ի։،ս،ո،،،նքր կաաարել չկրցողին' ն،սի،ա،،լէս որոշուած Գա-
տուցում մը կրէ!է։

առնուին Գաշուի կ١ Սնշուշ،،، այս կար ղի արկածներս، մէ٤ 
եկած- միայն օաար ոյժի մը ադդեցութեաններքե،յաոա٤ 
թէ կամովին պաաաԳած արկածները։ Բայց ները» եւ ո٤ 
լուրի մէջ կամ կագէ խղդուողներու պարագաները) ան ա ! 
ի Գիւս،նղո،թի،նը» կա սւա- սունն եր է ،ի ոիյ ա١ւ ց ուա ծ լա١١ս١5١٦١ 

-ին կամ ղոյ ٠ ղութիւնր» ան ծնա պաշտպանութեան պա ր ա դա 
եր ա ղ ա ւո ել ու ջ անաց ա ծ պահ ուն պատահած բոլ որ ար - ٠زى

դո «նուին։ ٠^ը կա տուին ե، կ١،٩ կած،հերը օրինաւոր կը 
^նկերութիւնները ՅՕի չափ ղւսնաղա*։، տեսակ Գի լան- 

ա պա Գ ո վա ղր են » ،ս պա Գ ،، վա ղր ،، ،ո ղին դո ւթ ե ան ց դէմ ալ կ١ 

օրականը ե، բժշկութեան ծախսերը վճարելով։ Այս ա պա- 
ի կերպով փոքր են։؛ ան Գ ա ւ،ս տ ա ٤ Գ ո վա գրութեան բրիմեերն ա 

Անբուժելի Գիւսնդու- ٠—ԿԵԱՆ1Դ ԱՊԱՀՈՎԱ٠իՐՈիքժ٠ՒԻ١٠٠ 
թիւն եւ մա հ այն պարագաներն են որոնց մէջ ապահու 
վաղր ող ր^նկերութիէնը ա պա Գ ո վա ղր ،، ւո ղին կամ անոր ժ ա- 

ռան ղոր ղն ե ր ո ւն կը վճարէ որոշեալ գումարը։ Բայց ասոնք 
ե ր ը ،չե،հ միայն ،սյն ապաԳովութիւնները ղոր ըն կեր ո ւթ ի ւն٩
ե ր ،،، շի։ ա ւո ր են ա պա Գ ո վա ղր ،، ւո ղն երուն։ կ١ 

ո թէ որոշուած պայ ման ،ս ժամին ապա Գովս դրուողը
չմեռնի կամ չԳ ի ،ան դան այ » ապաԳովադրաթեան մի،սնո،աղ 
դուժ٠արը կամ մինչեւ կեանքին վեր٤ը տարեթոշակ մը կ ա٠ 
պա Գովուի իրեն։ կոյն պէս դրամական նեղութեան պարա٠
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շա- خ اآلط ع գայի٩ւ օգնութիւե կր այ, ուի» երր պայ ման III գր ո ւ[ժ 
ա կո լի Î ألط ր ո

ն երր ըն կե -،պայ մա١ Այո կա ր գի ա պա Գ ո վա գր ո ւթ ե ա١٠ 
կը տարրերին։ Ընկերութիւներ կա٩ւ ألط կե ր ո ւթ ի اك է ألط ր ութ 
մ ին րրիմր շվճարուած ժամա٩ւակ ،ال մա٩ւ ،ս Ժ ل որ որոշեալ պա 

،ր չե գե ա լ կր ն կա տ են ե լ մի միայاق ٩ պայ ،քան ա գր ո ւթ ի 
ապա- ،տրուած գրամին չափով իրաւոճ،Ք մլլ կր ճանչնա٩ 

կե ր ո ւթ ի ւնն ե ր ա լ որ որոշեալ اك հայց կան ؟ Գ ո վա գր ո ւո գին 
պայմանաժամին ր ր ի մր շվճարուած ժամանակ կր շարու- 
նակեն ապահովագրութիւնը» եւ մաԳուան պարագային» ա- 
ռանց պարտական եդած բրէմը //ար դնելու, բոլոր ապա- 

ե ր կան որ ألألط կե ր ո ւթ ի ،Գ ո վա գր ո լա ծ դրամը կր վճարեն։ ո١ 
սեղմումներ կր գնեն ճ ա մրո ր գութ ե ան » անձնասպանութեան 
եւայլնի դէմ» իսկ ուրիշներ، որ Գա շուի շեն աոներ այգ պա-
ր ս، գս،ն ե ր ր։

Ապահովագրուող մր կրնայ վախնալ ،،ր յե՜տ մաԳու իր 
ր աո م կե ր ո ւթ ի حء١٠ որրերր կորսնցնեն իր Գարստոէթիւնր։ 

այդ յատուկ պայմանագրութիւն կր կն٠րէ» որով ապաԳո- 
վա գր ո ա դին մաճ ո լան պարագային» ապաԳովագրաած դումա- 
րին Գարիւրին 10ը կր վճարէ որրերոճ،» էտւ որոշուած պայ-
դումարր։ մանաժամին ալ ամրո٦٤ 

ԿԵՆՍԱքփՈԵԱԿ، — Այս ապահովագրութիւնը տարիլոտ 
ս، ան ի ,րն ե ր ո լ եւ ա մո ،ր ին ե ր ո ، յար- اك անձերու» անգաւա կ

է։ մարսդ ձեճ٠

Տարիքոտներըէ ըլլան առանձին կամ ա/ր եւ կին, եթ(! 
կերութեան» աոա٤ին օրէն اك մի ան ո լագ գումար մր վճարեն 

լժոշակ մր 1լր ստանան մինչեւ իրենց մաԳր։ թոշակին սակր 
ի ր են ց ٠ ،فكئրին Գ ա մա պա տասիւ ան րլլւս րով, կրն ،، ի ր են ց տ،،،ր 

տուած գումարին վրայ Գարիւրին 10էն մինչեւ 20 թոշակ
մր ստանալ։

Իսկ եթէ միանուագ շեն կրնար վճարել» այն ատեն մէ1լ
քե ե ր ր^،ելէ յետ،،յ կր սկսին ստանալ؛,ր անի տարի վճ ա ր ո ւ

իրենց կենսաթոշակը։

Երր այրուկին միասին կենսաթոշակ ،լր ստանան» ի_ 
րենցմէ մէկուն մեռնելու պարագային» միւսը էլը շ،սրունակէ
ստանալ իր կեն،،աթ،،շակր։
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— 178 —
ախ ա պէս որոշելով իր ծերու֊ ا( ١٠ Երիտասարդ մը կրնա 

պզտիկ վճարումն եր ո և է մէկ տարխրր» ւոարե،լա١٠ թեա١٠ 
ճամար կենսաթոշակ մը ա- երութ՜եաة١٠ եւ այդպէս ٠ե٤^ք

պահովել Ւ ր են ։
ասլաճո- Ասիկա٠ ~փԻՆ٠(>Մք1Ի؛٢>ԴՐԱՍ٠Ա٩٠ԼՈԻԽԻ ԿՍ١ 

է որ ائبغ‘،։ ٠اطلم աո։կի،ո։թե١٠է աւելի) խնայողական սا،إ١վա։ 
տարուէ մաս١٠ա։որ։ս։զէս կր յարմարի պզտիկ տղոզ: տղա١٠ 

ի րի մը اغ սարի պզտիկ գումար մր վճարելով) որոշեալ տա 
ճամար պատրաստ դրամագլուխ մը 1լ ունեն այ Ï Դրա- իրե١٠ 

ր ը պզտիկ ٠، լքագլխի կագմութեամր զր։սղոզ ր١։ կե ր ո ւթ ի ւնն 
ճ աստ ատ ահ ըլլալով» եթէ տղան ե ր ։ս٤ վի ճա կա١։ ութ ի ւն١٠ 

վիճակով պզտիկ գումար մր շաճի' դրամագյխին վրտյ կ١ա-
٤١։ այ: ։ե

ՔԵՐՈՎԲԷ ԷԷՄԱԵԱՆ 
ործ՜ակա٠լ_٩ րու1ան(յ_Ապախ٦ւ|ա٩

18 rue de l’Aimé, Asnières (Seine(

ՃԱՅ ՄԱՐՄՆԱԿՐԹԱԿԱՆ ԸՆԴՃ. ՄՒՈնԹԻեՆ 
եհ ՃԱՅ ՍԿԱՈհՏՆեՐ

-ՀԻՄՆԱԳՐՈՒ ք(ԻՒՒՆ.— 1918 ՆոյեէՐբերին Պոլսոյ ւՐ է չ հ/ոՐ 
է- նաի،աււլէս գւյւււթ-իւ٦։ ։١ւ٦։եյւււլ ։Ր։։։լսլ։։։կ։։٠٦։ ։Րիւ։ւթիւննելո։ւ ح։٦،اأاال

.ւՐ ի։։ւ٥ւււ։1١ւււլ٠
ՆՊԱՏԱԿ. Ա.յ Ա կաուտութ-եան ւրիչոցտւ պատանիին աալ 

I- ال اا է՜ (٠ ئ اԼ٦1 ձ ե أا،։٦ا։0اااإ ,լ ֆիէլիՔա - ը։։ւ(ւււյւ։։կւ։ւ١ւ դ։ս։։տի։։،լ։։սկ։։ւթիւն ւ٢ 

թիւն, الا٦ةا٦اا։االااااا٠اԼ؛Ա՜طاا٦ا, اا’ا|ا،։սյլասիլսյւթ՜իւն գ։։սւր։։ճ٠٠ւթ1٦٠١( -ا)اااأاا
.ոզ_իا٦ا ٠։اժ֊ե؛ւااր։Ճا،ا؛ձ٦։ا٦ا։ا ,։ո։սկւսնււթ-ե،ս٦։ զլս։ււ։։կ٠յււթ-իւն 

 Բ.— Ս٠։։։լ։Յն։։։ւՐ։։։րղի ։٢ ؛շ٠ւ 1 ال ا ٠լ լ„٠ լւ الل، ا؛٦ا ե լ ւՐ։։։րւՐինը( ا-أااب٠-اأالا

،։։،։ կշյւե լեւ տնտե։։ ե լ ؛1« ؛։լ_իՔա կ։։։٦։ 11Լ 1؛> լ, գիմ ا،ا اا֊أا٠ال կս։ն կ٠« -طااأااااأ
 թիւնը ւլտրզյոցնելալ անոր ارا باله

٠սլօլ,֊սլաս٠էթ ։։ւթ-սլ٥լااااآللألاإ ^٩«١։սլելոււ |Ր!؛։ااالأحا٠الاا ؛։*:٩٠٠— ٩ 

եւլն. զօրացնել անոր ւ/'էչ րլաաելու կշրւելու, ուշարլրութեան, որո- 
՛ճշտապահ ըլլալու յասՒ ٤,/ տեհութիւնը օրլաարլորեելոլ, վճրւական 

Մ.ը ունի ընրլհանուր կեւլ- ؛٠,]ԼԱՐ Զ ԱԿ ԱՆ ԿԱԶՄՀ. Մ, Հ 
.ր٤։։։կ։،։٦։ ժ֊ւսլւսլկ մը կը լւ։։։։լկ։ս٦ո։։յلعبا٠լ։ոն մ١ն IIլւ 7 ^ււգ!ւկ բ։։։։լկ։սց։։։1ր ։ 

-Վարչութ՜իւնը կ’ընտ րուի բա լոր շրջուններէ հաւաքուած՜ պատ
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11. Պ

-կելլա |٤11اԼ٦1 ւււթ-|ււհ|ա թ-ԷՒրլ ց_ււ؛٠Ւյւկայ,١ .ւյ_ւա٢աւււ|ւ٦ւՒ،ւււէ_ (Ււււլալէ٦ւ٠ 

կա|ւչա1|ւ٠1ւ ա٦ււլւս«նՒրը ըստ օլվւնի կլլ էքնա٩ւ հլւՒնց 11111 آلل կա ١اا١ւաւթււ٠յ

.٠_1ւ [լհաըւււթիլ٦ւը،ւնլհ՜ւ ،1։ււլվ٠|١1 ւ1االاائ١ սլս։շտօ٦։ի٦։ 
ւ،ո|!٦ مւ،1(111 »1 utկ٦ւh"[Iէ٦ւ աւթ հ՜ա٠1ւ կարե՜ւււլւ| ال —.ԼԵՐ،Ս٠ւյ،հԱճԻքال ١ 

Ւ|ւ|ւաաււալւրլւււթԴւն[լ |ւլայաւ շաւլկււալհ՜լ էլա- ٠|اا։^ ال،اأ|է֊ Հա։1١աշխաըՀա١ 
ւլաւիար[I է1'լլ չ" լրէ- Ասոր հտւՐար ւրրե[(ՒԷ քւոլոր գ.տւլ[(Ւտւլտյրերու ւՐէչ

.Ւ٦1ل ٠IIIائÏլ •Հ|ււ1ւււււՒլւււ ։؛ il'ւււււ٦ւա՜ճ|ւււլՒ[1 *;[itiliHLiirfr 

. կա՛ն ال ււլհ՜ ،ا ա՜ճ ااا٦ا։١ ا!ւալէււ ւ |ال١

ք٦օ٦ւ սւլլՇէլւխ. ւ٠ն, Ս'այաէյլ, ւԼիէ٦ւ٠؛١, ,հայ։ խլ، ٠1 ال٠٦..الالو(ք١

-Կալաց, Գաւ ٠_١աթաը քկ،،ղ_ա٠՜ճըգ,١۶_ԻԱ. Պւււ4٠յւէշ,ՌՈ1٦Ս Ա٩
.٠ 1 ա٦ւIIհլկ ւււն!1 ա؛*ա, քժ ٠ ةաա٦ւ 

ւ լաւս էլֆիա, Պաւթււն.*)|،٠ ,ԵօյւՔ ٩ال]و —.ԵՐԻԿԱ ,ال.؛
.ւլիւաւլւէ؛٠լ, £ա1'էն, Ս٠؛ւււււճւււ„ ,1111اإ«اال٠ ؛ ,լալէ؛ Կ.-֊١؛Ա,١,٠ ا,.الԿ,ال Պ 

.ււ.ք֊ււէլ؛٠Պլւ ال..- Պ ԵԼՃԻ٠,٦

: տրուարձ տններր /٨/٤////////٠; ն Ա, Ս ՏԱՆ. - Ա[(Ւենք ու رك رك/٠ 

•.յ֊ Ււ Պարլտաա(٠؛աւ|,Հալէ՜ս, Պէ الال١,١^-..الال,
 ..الالالالالالالئ— Ժ٠ընՒւ_؛٠.

Կ٠ա،ւ٠ււլ؛ւ ւ٢ա։ւնաճ؛ւււլ؛ւն թարցէն է «؟٢ue Գ ١حااخإلة؛ع ة?٢ةا أل١
.։յիւննՒլւլւ_؛IILJI ււլէտՔ է ւււլրլՒլ JJLII լւ1 [I ւլլաւ- 

الع٠3زحال.ال .دال Հ. ال . حك. ال ؛.I ،{լ|ււաւււ(ւ նււլաաակնՒլւէն اأ١ا؛٦ا

ււււյ-_ ا։الاալ^լ շալւ<յ„ււ٢լ li֊L ։،،^؛ա الإاااااا ւ<հ ւ1١կշ1؛(սւյ(ւ-Ե[1կ ال է եւլա٥
ըյաւՒ՜ էاا ٠٠ձՒււնալւկնՒ ււնւււլ քւաւական լւււյւ؛٤»֊ք؛ւլւււ 

կաաայւաՒ՜ է թէ ւէ٢ււււ؛_٠١ւյ ؛!։،լ ،լ֊լւաալւ թէ բՒլաւնաց، رةا)أريى٢اااأ 
ւն Ււ֊ թէ il արւլական կաւլւ1'ակՒյալւււթիւննՒլաւն, ււլանց؛ Լ|1 աժ՜IIւլկւււք

 ււլաաաււ؛ււաննՒլաւն կը ւալաււէ լւլւՒا، ձՒււնալւկՒլւււ ^ւա،'ալւ؛
ժ-է անրլաւքււււլճալւ١ւՒ(ւէ,؛ժ-ա١յ؛ւ լաճէն կը ^ա٠յ؛ՊԻհՏՃԷ. , յւ ււլ 

ւլւա-٦؛ււււ 1٤ւււլւ٢է ՒրլաՒ اսաւ[ւՒկա<Ո Iյ՝ալւ ւլա«^անւլ_է ււնՒլւէ IIլ ա١Հատ٦ւՒլւII

ււննՒլւէ.*؛ աւււա֊թ

ը, ٠!١սմ١ա٠սյ կաւլէՐակՒլալւււլժ-յււն ւ ؛Ը ըլլա լա.Սال حك . ٠. .Հ 
յ١ակց ،1 լ լււլրլւ ա ա II ւաՒն հ՜ լւ II լ Ււ յալւան-؛ււս1!ւ(ւ անււլւ կլւնան անրլ_ա؛ա٦ւ

ուտնու[(Ւիւններու պւտրւ1լսւնորլ 7 տարեկանէն վեր հայ անհատներ՝.
.ւըլյ կՒւլլան؛٠ անի£_األ Կլաւնւաւյի؛ Աււ iii.jtiJ' Փաըիւլ կը նկասաւի

—.աըչ_ա٠լա٦ւ կալն է؛Փարիւլի աՒրլական ւ 
ւ։ւ٦։.؛ւ٦։1|؛٠։٠؛իա ٠է|1(լ1ւԱւ٦ւ, 0،1٠٦ւ|ւկ(؛ք ؛١ااااااااا اا٠.ااااائ٦,اال '؛ااااااؤ؛اأا.؛ا .Պ . اا|

Տէվէէյեա١ւ եւ .() ٠١٦٠,٠եւ١٠٠, ؛։։ւ؛"٦٠է٠؛١’٠؛ա٦ւ, Աըսւաշէս Պէ٠؛٠؛ւ٠է٦։؛، Պ«կ٠١։ւ
:Պ(>ս՜Ջեւս٦٠

ւշն է Ալւալւատը աըՒւաէաւլի ճա-؛ւալւ١լւրլւււ*ն؛ I.؛ U ال . .ال .Հ 
ճ ան չֆ Ւ լա էէ II կա լա ււա կր ւսՒ, ك١الاال Ջ اك ԱՑԻՐ հ ك.ال١ لة P إرال ո Ի اك ٦ألا٠-ا

7/ر//خ//// ٠////٧:
925 .٠հկւււ،31 ا ,լ(١|։։ւը>٠؛
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ

ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ԸՆԴՃԱՆՈհՐ ՄհՈհԹՒհՆ

-ւււյււօր հայկական հանրային ա *ك/ك/Հ. Բարեւ[սր1ր. Մ[սււ[ժ-[ւևնլլ, ՜ 

،հ-լ،،ււ٦،չ٦ االال،ا)، ٦ւէ իր|ւ٠ւ։|٦ւՒլւ1լւ։ւ٠ ١հը կլ_լ،1١ւ،ւ٠ւհ՜ւ،،զւ،ւ_|ժ՜Խւ،٠լ،։١ ٠Է٦։Է٦1 Հւլօր|| 

 اإاآل؛ي١اااا1ج-ا)|اااا٢ل٠أا1١,ال] ٤اإا ،ااااأ_ال٠١الا٩اأ_|֊”ااا١ ٤սւվւ ւււ٦։ իր ւաաւը_ Հււււլալվ։أاااخا٠-

 ٦ւէրր„٠լ ٠٢ ئ |٠ւ،،،յ։ ւլւ Հաւայ թ٦ւՒլւալ١ أال ٤ա1ւ ؛1 ւՐր ،٠١ է ع ،։՝،։،،،,լ 1925ի٦،٦ -الحك
-ի|ււււ،ւււ ،-٠٢ է ٦، ،٠١ائال_լի» (ււ،، ،،،،،، ٠،،،؛٦، اا،ااا،ب ։։، I լآل ئ )٠ ،լ լ ٠،٠լ ٠ اال،،ا0ااւ٦ւը،«։٠؛ւ،٠լհ-լւ 

 ٠ا،،ا٦ا ،،ձ٦،٠٦،،،،ււ،،،،،،լժ٠،،٦، ٠յլ ،լ،ււ١յ٠٢լէ, ،اا،اا،،،٦فه،٦ا ،،،،،،) ٦։(ւ կ،،ււ،،կ֊Ք ւււ،Լ،،Լ٦ -الى
 ا،_ا، ا٦ا t? լ،، I‘. U ،ا ٠ï اق ،، ١٠٦، ،،، ،،، հ٦։ ٦، 1، ،ا ٠١،٠ւ،։ւ ،լ ،։، ւ،հ՜ 1، ،،،,،، 1-ի٠،٠ ،،،٦، ،٠١լ ٠آ٦ا )ժ ،،، -ال
հւ ١_է փ،،،[ւ(،،յ ٥،،،յ֊յ،،،ւ، ،،،،،)،،،)، ،յ،،ւէէ٩٠^،،،٦ լ،،،(ր،،،٩أ،]،،*٢،)،اخ،،،، )٠ էاأ،،،ط،،اا ٦- 

ծ՜ չլվան կաւլւՐուաՀր է. 1. նւրիպաւաի ՞ կևրրրոնր"١٨// Ւրրհ՜յւ 

 Դ،ււՀհլւէ, ،،،)،،اى ،ւ/ւ٠1ւ٠٢٠1ւ'rէջ կը ւ٠ ٥،،։،،،ս،،ւ٦،،،،٦،١ Ս,،،،،!،؛،،، Ս Պւ٠ււլ٠٢ւււ։ւկ٦։١ -ا،
2. Ս.։٠١հ՜_ ١_Ա|ւհւ٠٢լ.ր 1 ١7ا,اا_اأا،،ااا,ا،،٠ال،Լ ،٦(،،،،،،،،،،،լ٠،،Հ٠, ٦،،،Ն١թ،،،1،،ւ1 ل،،،،ع٠-يه،الا١_ 
-٠ï'٧١،٠ ،ի؛ا,٦،،،،،،،،Է >^յ،ւ|11٩֊٠|-1،Օ1 ٠ا ٦[II J،i Ե،،յ،Ք٠١/L٠،،،٦،٦jtï،i_i ,ջ_ւււ٦ւ ٠٠، االյ؛،،،յւ٠،٠

 اااا1ا،اا٦,ل ٠٢է٠.<( ذا II 1|1 ا،ألال ا ال اال ٤،،،٦,، ٠)հ֊،յ_ւ،ւ,٦،յւ ل،،)اا،،،(ا)٠.

٠յ،،،լ،-ւ_،،،7* է ^հս،հ,،٠،)،،،،)٠١ լ لق լւ լւււթ ի ٠،،،،٠،،،)٦، الاابىյՒք،յ_յ،,ւ٦ փ،،ւլ،(،،յ(ւ

 ا،ااإا<>ااا ٦٠٠.،،ااا،،اال ،ا، لال?،،،’ նախագյււհ, Տէրարյչ ٩٠،،،٠٠յ،|،էլ ٦٠-ال،اااا
գյււն- ١կէ|ւսււս٦ւ١.ււ|վտխ-նախաւրահ, է. Կ|ււ.ւ1٠٦،’ ٠،Ւ<٠،،،յ,،լ( .٠,kl լ الاال٩ااا1٠لال٩ا،. 

-1،،،ւ،،،յ،،،،('،٠٠ ,1،٩1٦>١1Պ،،،٠|١!٠յ،ք'է,1ւ վարիչ-անօրէն, 1،،،،յ٦٠،،،،،٠!،ձապահ, փ|1. յ 
1،ս٦։،ջ،،ւ١،،،،،,١٠,' آل،،،،،،،،.،،, 2,()ااااااا ’٠١،،،،،٠،،،٦յ ٦, خ٠٢ال،الذباااإؤ)الا|أ٦اւ،،،،٤ււ،!8 1ا،،ا٦ا 
-Գ؛،ււ٩ւ Տ،٠،٦է"լէ՜կ)’ ,،ե 1٠،،،-٦، ،،،اااا^٦ا،،ւ „|٠!،„լ>!،٥ ,է،ا،٦ا١،اا،؛ؤاا،،֊Iاحا.،أ،(،.،ا'اا ١ةاله،ل,

. 8( ٦ւ: Հաււցէ' 56 Fbg• St. Honore, Paris،،،،،յ ااااا٦ا 

Գ،ս^իլ،է-ի ا٠1.ااالا ة ،،،UK ،ձ٦،٦"؛ Il ւլււ ւ؛)յ،Ք،،،ւ٦ւ կաւ،ւՈւ կ Տ٠٢ ؛١ ١١١٩١١١١١١١١١١٠
٦ւ،،،٠،^>٠է٦.،،،٠ւ էրւ ճ،،،յկ յ٠٦ւ،،،Սե|،،،،!յ٠1՚ ٠ Ո’ աաևնապ/րա, Տ<).<)1<Ւااذاا|'اا٦ل ٠،،، 
-٩1،،՜Ջ^،،، ،8ا١اا'اااا|؛ ,աահնաւրպիր ،٠،،،٦է-Ջ1؛٠Ն. ۴*կ ٠ }աաՒրնապհ՜ա, So.pl ٧//////٠ 

 Լ|،،٦| գ_անձաււ/ահյ Ե،1،٩_٩1 Ս،،،|1١1.1،|1،٠՜٦։ե.թեյ،յ,'،،، ااا،،-آل،ا،،،ال)1ال،ا٩، ,.,!ا _ا،،،ا،،،،،آل
,1079 .Գյ،|،գէ،: Հասցէ' B. P،٠ե،،։٠|٦է|٤؛Ս٠الاا٦ا ٤ا،،ال٦,ااال اا،ااا,ال،ال ال،ة٦اأا]ا ٨-٥

Le Caire.
 ٠١ե،،(،կ،،،յ(، Կ٠٢1،Ա|_|1. ،،،؛؛յ֊,،،լ،،،Ա>،،،،ձ٦،٦،٦، կ،،،،լ، է ة٠فهااا،،آ \١\،١١ \\االم
 կ٠յւ1٠٠օկէ>٠>٦։ աաՒրնապհա, 11./11111 3»լ• ))٠٠|ւ|ւ1٠ււ.{,،՚ւ،ւ'1ւ درك ////٢د/ ارا جا /// را,//

 3ااااااال٠ال]{>ا٠٦ا ٠٠.،،|կ1ւ،լ،،յէ٦،،٦، ւրանձապահ, 3٠،،،٠،،،،կէ،،،1٠٠،،،٦، ١յ'լ،،،،|(؛،٦,، _.ا،|اأ
١٠،،،ւ٠ւ،.յ^ե|kl ۴٥٠. , ٠( կ،،1|ւաււ|1՚ւււ ٦٠ ٦٠. ,.ل) االا٠،،،')،?٦ا،،،ա٦٠և„،٠(կկ.?[،،٠،،

անօրէն‘. Հասցէ 287, Fourth Avenue, New York: اا٠الأ()الا٦ا .ال١ 

P ،،، ا،ط،آا،ل JIÎ٢ ،،، ٠،،،}٦، |) ւ،،'նձէւո_*նմ'ի،էյլ(، ،յ_յ،،،،،յ١؛،،،،է ،լ,،ւ_լ،ւ٦ ()لدا ,500

4 լ ،،1،،،^Է .١0()() ،،،նպ֊լ. ،،،،կի٠ ()ի،Քը 5%-،،، ،٠ï، տ،،،(ւՒ/կ،،ւا،ا،٠،)ا١ ٦ .յ_լ،،٦،،،
սրլւանսց, 7 ւ[ար(Ւարան հև 9 ւլանաւլան հսւսաաասւէՒււմհնհր՝. 1925 ին

Հայասաան րլրկահ է لح////7///^/////7/ 7ك//////////////7//٢////ك٨ անւրլ 7000. :/اه////
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٠Ր,ԲՆ-٠ՒԷՍا؛<11ال,أ.1؛.ا-.'١ ٠

ՋԱՏԻԿ խԱՆՋԱՏԵԱՆ

-ւրասալի Գարցբ ակնառու կերպով ،քէլ،ոեդ դրաւ ،քի 
գէ տ ،1 մր, الل սդգային շր լ،ս٩ւ ա կ١ւ ն ր ո լ մէ՚շ անունբ Գայ մա սն،٤ 

ժեան կոգ،քէ؛որ արդէն b ան օթ էր մեգի: Ագգերու յրնկերու 
ո LU ուլ դրկուա^ .բննի٤յանճն،սժողովր իր նշանաւոր աե- Ս٠ 

٥٦լ կըյհէ թէ շատ ղեկագրի-Ա
 բան կր ،،արտի աշիյարԳադիր ٠ا| ٠

 luանդատեա٩ւի Գ*քսութեան« ط 19ة5
վէ՜ճին ؛Սեպտեմբերին անգ٤եւթուր 

առթիւ ժ٠ր^*էվ Գրաւիրուած ،քիլ،սդ- 
գային տասնեւվեց մ،սսնագէտնե- 

յայտնի տեղը ունէր را// րուն մէԼ 
որ Գադուադէպ պատիւ մր١ւ ան, ին٤ 

٤ ին د* էր Գայ ան ո 
1, ան զատեան ծնած է Սաղ-؛ .Պ 

կբ պա տ ո ւա - ،ا ال ն ի ս ա 1886ին » դա 
 ակո կան Գայ դաստիարակի *քր١ 3داخ

Սանդատեանի' որ ցարդ իր դա،ա-,
շ£սատ،،،،،իրո،թեան մենտորն،،، ،ا* ք،սն،կին ադդավւ٩ւ ներ٤ն٤ 

վարժարանը, ա٩դ؛ ٠،ր ստացած իզմիր ٤ ،فىեա խ ա կր թ ո ւթ ի էյ 

Դուրեան Սրբազանի վերատեսչութեան օրով, 190^ին եկած 
Տիր ան ի -Գետ որ այ մ մ արԳեստա պե տն Ֆր ան սա իր ե ղբօ ր١ 
է (իա րի դի կաԳադործական ،քեծ տան،քր, կբ մտնէ Պրէսթի 

ո վայ ին Ս պ،սյ *U - ٦(١ ին վա րժար ա،ն ր, *U պա (ի արի դի ا ծ ո վա 
րձրա դո ،ն վարժ ար ան ր ո *ր կէ կր վկայ ո լի ի բր،،، կոյ տ ի ۶١ 

ե կր մտնէ ؛,Լրտղիր - ճարտարադէտ (ingénieur-hydrographe 
1918ին ذعիրանս։،، կան նաւատորմին սպասարկութեան մէ؛ 

նաւային ծարաւ- կր Գր،ս ւիրուի օս،քإل ٠ շայ ի օր ո ،ال ճէմալ ،ի 
ծովային Գադ،սրա،դե،،։ի ٤١ իբր կա դմա կեր ،դի յութևան մէ٤ 

ան դ٤ի ա ց ի ս ،դան եր ու կա ր դին յ Հ ،،ն կա րճ ،،، - ٠ վ ،ه ال،٩، ا ա ،، ،،، ի 
կր կարգաւորէ մատակարարական ،քթերան،،ց- տ են ի մէ٤ 

կր դծէ ,էի վ،սրժարանին մէ٤،ները, կր դա،،،،،ի*օ،،է թ٠էրսա١ 
աղագներու զինուորական الي ար ծ ո վա ،ال Իգ،քիրի ե، ուրիշ գլիս
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Լէ،ք،ի իւ،، ،ի ،،، շայ ի ٤ կա ،ي ال II اج դիال، ան، դլի اط րըط քարտ էս١٠, 
 ال،لخال،ًااال،րاليا؛، կը բ،،،րձրան،لال، O ال ،fl ،إلال،إ،،،ة١، ،ք،،،،،،،،،لالع،ր،،،րا،֊"،

հան ընդհ. քննիչի պաշտօնին։[(}
 Պ ال، ս, եր لال զմին ،،կ٤յդբր ،րին، չ օտ،،،ր ս،،{ս،ն،երր կ' ،}،ال الة ،٤-

ան'، ال، اال ،ս շ،،، օն،٤،، կ،،،-ի իր ،1،؛،،،، ال, ،սն،դաս،ե،սն կ'ա ր դև լ، ٠ ուին،» Պ 
ւնն،երր ،،ր սկսին،» իր،ր բ ս،ս،րա،{ր،،،թط ط ٤، »իբր Հայ մէ٤ 

կե ան، ؛، Ս.،քե ր ս،նاال،ا،٠ լ կ ط ،լ Լ՛Ա، ،սոն ،ال ։،ւնւր դժ ո ،،սր'Գրսո؛ ٠، քս ،،ր, ،ال 
٠ան։ ա -،، լ،، ٠Ր،էԼ^թ ա،،،» Պուլկար դե،،،դս،ն،նال ٠ ս،ն، Սրبال ٠ դե՜ս 

կար կառա-،؛ Պո ար٠քօֆال ٤ ،،սն،դ դին، ،، ،،،ր ،،، կ ան، կցորդ դօր٠ 

վարութիւնք պաշտօնապէս կը պահանջէ զայն ւԼէսոնայի 
պաշտ պան ութ և ան քարտէսը պ ա տ ր աստ հ լ ու պատճառսւրա- 

ան، ،، ւթ ն ան، ձե ո٠ր կնغ؛ ٠ ի' ،، ،، ،،،ի؛ ր .բօ،٠ ال ال քր֊ ե ، դօ ր، ،ط ال ն، ،، ،թ՜ 
դժուարաւ առէ։ ելով զայն' անձամբ 1լ առաջնորդէ մին չ եւ 

-կ’،،،ն،،،ւան٠ սն،ղաս،ե،،،ն٠,،٠، Պ؛،،، ٠սաiT،սն٠Î Արքայական, արադ 
ա կան، է،؛ ո ր Գ ր الغ - ր،ս սն، ս، դէտ، ،أداك կար ն،ա،ա،ո،،ր،րին؛،٠ուի Պո 

 Սակայն، ٦٠ ի ٤ ետ,ք Պո ،լկա րի ال، إال، أال ال، ،n ե ր U، դ،րի ،քան، ելով اط
ի ր ،սն، ،، ա կան، դր օ շին، դէ،ք«؛ ، վ կռո ،ի ،، ط غ ան، մել،ժ اال اط ան դա ل հ 

 իրր ոJ1 ա 1٤ան، գե՜րի կր դրկ،،،ի،،،ն٠،٩٤ ،؛٠ի٤ի،،٤է ո،րկՀ դին،-ال،
շարժ ով կր ،րեկն،ի اال լա լին، ին،.րնال، ،٠ դադարին، ֆրանսական

Սե{،սն،իկ ե՜է անկէ կ١անցնի Փարիդ։
Պատուիրակութեան، իբր ،ր،սսն،ա،{է،،، ի،،،ր- Փարիդ Ադգ٠ 

»սա^،քան،ն،երու խնդրով ،؛،^րրդական կր դբաղի Հայ ասս، ան 
հրատարակէ Հայաստանի ադլասր, եւ ի վերջոյ Իդմիր راه 

3 այ Հայ աստ ան، ի կա ،։֊،،، վ،ս ր ութ լ ،սն، կո դմէ իբր կա -؛ ե ր կ١ 

 ս،դ،սքւ սս،կայն Կարս ի ան،կու،ք،،վ իր ،դա կց ա կս،ն٠ ؛،،ա االح օն، ح
կր վեր٤ան،այ։ Հելլկն، կառավարութիւնը կը հրաւիրէ գին،.րը 
այս պատրաստելու Հունաստանի տնտեսական ադլասր٠ 

، ի ւր կ’ ،، ւն են այ րն، դ،، ւն ،، 1-ե{Ո լ Ս٠٤ե ,ր ،، ،،،ն، դր ե ال ال، اال{ ոթ իւ ،ال
 ’؛! ե ր կն օն، ս թ ،սն թ ին، թ ،،، գա ւորն٠ ن

դդայ ին، Կարմիր،،،٤ ի’ال ին կր դաոն،،սյ Փարիդ ե՜ւ 19 ة ة

ր լ،،، اال ،ա ،դան ح ،،Խ ա լի Արեւելքի նախորդ ،դաս،،،،իրս،կ lj،،،i٠ 

 փ ،ال }ի ال ախ ագահութեամբ կրվարէ տնօրկն،ո،թի،ն،ր ի ն٠ ا -.،،}.ال
ր ،،، ֊،اال اال ال լ կը սկսի Գ ր،، ١١،ւե{ե،սն Տն،ս،եսական խեկերութե،սն 

կուիւիւնը իր ադլասներուն, որոնլլ աոաջինը, ք()ւՈ ւլւվշի ոյ 
և{،، ւ|3 ի ւն، կր գս،ն،կ։ Ասոր ւն٠ ،{،، մեծ ըն٠ սո١١ւ٠¥\տا١ة١١ل١األ١اا١لةااا\ ١ 

ն،،،،،،،،،،،،ն،ի ա-}،؛؛،،، ،،{» յ_ոբդեն، Սուրիոյ» Ս*ու،ք،սն،ի ،ل ال է،{իս،ի 
،}ասն،երր» այդ երկիրն،երուկառավս٠լ،ութեան،ց ،،{աշտօն،ական
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 իյ١,զրա٩.,٠Ոատրաստելու վրայ է նան վրայ։ լ?ի١٠. ٦ااالالذالا١١\\ةاا٦

որ պիտի ըլլայ անզուգական գործ մը ա„ը؛٠֊ս |ԼԱ 1/11 ո ս 1լ I Ս٩1 ադ 
բազմաթիւ անտիպ վաւերս, գրերով։

 Փարի զի Տն ա լ ս ա կան Աշիյ ա ր Գ ա գր ،ս կան լւ،1։ կե ր ո ւթ ի اق ح
աԳ ատելով Գաք ազգի ա շի, ա ր Գ ա զէ տ ին ա շի, աա ութի,զ٩ لق ج

վարճատրած է զայն իր մետալով։

٤ա զգաք ին Գամբա ւո վ գիտ- ٤ա ւի մի ն, ան զատեան ո ր ٩٠ 

նական մը նոյնքան պա տ ո ւա կան Հայ մրն է ،، իր բարեա- 
միայն ազգային ح է ո ة ր ի սպաս դրա ق, ա »،.այ ո ւթ ի ة զա կա մ 

իշխանութեանց ու պկտ րերու այլև անԳատներու» մասնաւո. 
երր طفنى րարար օժանդակելով ուսանողներու։ Իր կարո ղութի 

ա ք ա ս տ ա،հ ի բոլոր կառավարութեանց ե ع ի սւզաս դրած է 
է ،1, որԳր դային Հայաստանի կա- այ մ մ‘ յարաբերութեան մկ٤ 

ռավարութեան Գետ» Հայաստանի պատմական ազլասին Գա_ 
որ ،գիտի սլա- ط մար» որ իր գլուի, զործոցր պիտի ըլլայ 

րունակէ ինչ ,րարտէո որ դարերէ b վեր արձանագրած
.:են մեր երկրին րլիըՔԸ

ՖՐԱՆՍԱՀԱՅ ՄՍւ Ս՜ՈՒԼ

Բարլաքական "ء հասարակական չա քւա է(Ւ ա [(Ւ Ւր ր [(Ւ: Ջ• ى,",-
լ։ ի ٠. Խ ։1' բ֊ ։։։ I{ իլ։ لمًا, թ* է լւ լի սլա լհ" ւ։։٦յ ٠. P ւ.սժն ե ։լ ،١٦։ սւ ։։։ լւե- 

կան 50, ւլեցսորսեէսյ ند ֆրանք՝. Հասցե 28 Rue Serpente, Paris (6: .

սոլգյս-
ւ։١ւ„յւի٠.

օլ։٠ր։։٦յ*.
.իր؛ 27

Խմբագիր 3. թ٠իլրսս,լեան٠. Հ։։յ,։(յէ

1،։։։٦։, ااافها։։أ։ ا։։ج ։ լ<Ւا բերս։ թ ե ال ։،(։։։ 

ժ،. .٦ ٠ս։ ։։ ։։։ լ։ ։։։ 1ք،،ւ 1ք٠։։٦։ լ
.227 Bld. Raspail, Paris

Հասցէ 3 Impasse Crozatier, Paris (12).

ًاا١ ։։։ ,յ_։։٠Ք։։٠ اأا։։٦ا, ըն 1լե ،։։։։ ٠| ին ել գր։։։ էրսն եււրե ا։։ال

յւ։։։յ՝ւ։ե։،։յ؛Բ։,։ժնեգի٦։ ։։։։։։յ։ե1،։։։٦։ 50, ،1ե .տ։սրիلمًا ٠.

ح٠س/  ւսւլգ_սւյին, քաւլյսքա// االراك م Լ 1"JL?? ذيئ 
աալւի•. Խւ1րսգ[ւր ئ’. Թպտսհրտն•. Բաժ-նէրդ-կն սոսլւհր-

կան 40, էլեցսոՐսեայ 20 ֆրանք: Հասցէ 17 Place Alexandre Laba- 
die, Marseille.
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IN

ՖԱՔԻՐ ԹԱ1ՐԱ ՊԷՅ

մեծ Գաւքբաւ ու ժոգովրգակա- 1925 ին Փարիզի էքէ٤ 
-ԹաՀրա ւգէք ու դարձաւ էք ի 1» ա٠րիր ւքր؛١ նուիքիւն շաԳեցաւ 

աիէէսսլէս իէորճգաւոր էգիւգտացի էքր ,٤ ١ադգայի١է դէ՚Հր էքը։ 
կարծուած աս ֆա.բիրր Հայ էքրն է» բ١էի،լ ւգոլսեցի» Գրիգոր 

որ իր ٠ Թ որ nu Գա լֆ tu ե ան
տար եկան էն արդէն 2ج

շինած է ւիառ,րն ու րաիյտը։ 
Գրիգոր Գալֆաե ա٩է Պ٠ 

էիո քր Դասակէն էքեծ ،քի- 
տում ուհէր հոգեկան գիւ 

 ա ո էի, ե անց եւ գրեթէ ո -ا
ոում ու գործ երեսի վրաք

٤ու Դա tftu ր կր ձգէր գբա դե 
٠րն ،،، ծ 7, ւթ ե ան ո է էքագն ،։սա- 

կա١էութեա١ւ էի ո ր ձ ե ր ո վ ։
Այս էգ է ս ،գա կաս թ ո ղ։ս ծ է 
ն ոյն իսկ ի ր բժ շկա կա٩յ ո է- 
սոււքր։

կի լ- ال » Զին tu գա դա ր ին
տար գրավաճառութեամբ 
պարապող ،«,،، երիտասարւ 
ղր կ երթայ Իգւքիր» կր ձա- 
իւ ո գի ա ոե ԼԱ» ր IU կան կե ա١ւ - 

րի. س٦اع անգնի անկէ կ١ -ال
գիւգաոս էէւր Դեսւ٠լ»լւ կր կորսուի» եւ օր էքրն ،،، ، Դ ր ա ،գա ր ա կ 

 յա٤ոգած էր թակէ անգ ել ،լ ելլէ իրր ֆաՔիր: Գա٤ֆաեա١٠ -ال
երր եւ իր բնական յար- ،٤ ،،١ան ա գի ،գա nu ի կ) ա Ք ի ր ա կա٩ւ շր 

٠լ անոնգ գարէքանալի ար-،էքարութիէններոկ շուտոկ իւրագն 
Ոէեսէորյ 1، ո էգէ էւրոսլա գալ եւ gttjg տալ արեււքտեան ա շ- 
իէէսրԴի١ւ արեւելՔի այդ Դին դասակարգին ճարտարութիւնէ- 
ներր, որով երկու տարի առաԼ ՀՀուԱաստան երթալով կր 
հրապարակէ իր ֆա.րիրական ձիր,րերն Ոէ- գի ،،։ ո ւթ ի ւն րէ Կր 

գր ա էէ ւգե ut tu կան բ٠ար ձր ի շի، ան էէ ւթ ե ան գ Դ ա if ա կր ան Ք ր«
եւ ան կէ ٠ ١րն ե' ր ո էն Դ ա ،լա ռա կ էք ո լե ուսն դ կգեր ին Դ ա լա ծ ան
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ا

 կ’ա١٠ց١٠ի Իտալիա ز ուր աւելի لالل ة ըլլայ իր կ١ ل ال! լ« ղո ւթ ի ،ا
Պա- ال٠ »աէլ։։٤٩իիوا١٠ »ագաԼՈրիوإ١٠ կը١٠երկ،սյա١٠այ Հո٠١٠:ح ١٠ 

ուսօլ٤٠١٠իի» որո١٠ք կր Գիա١٠ան իր կւոլ٠ձել٠ունյ Ի- ٧ եւ պի١٠ 
աշքս արԳը *քեծա- Գոգեկա١ւ եւ *ք،ս*քուլ٤٠ տա լիոյ դիտա،լա١٠١ 

ո րլո վր զա կաو ١٠ իր*ք٠٠վ ե* ։իաոաար *զէս կը Գետաքրքրուի١٠ 
այ Î ւս١٠ աو ١٠ ա ր ան ց կط ١ րն դուն ե լո ւթ

պահուն Բալ էր մոյ ի մէջ կր հանդի պի ؛,"؟١*«*،"< Իտալիա 
ոլտոյտու[ Գո١٠ որ զբօսաէլաاال؛،،،٠١٠ ١٠،،، Անզլ٤٠ոյ արքայական 

-ա اط ե ան կր կատարէ փորձեր و؛ե ր կայ ո ։ ١٠ էր» եւ անոնց 
٠ո ր ի١٠ ա ،լա ١٠٠٠١٠ ل واց կողւքէ կր հրաւիրուի Լո١٠տո١٠յ Ան գլի ո 

٤սօս.րեր Գ ա ،քա կր ա կւս٠٠١٠ ١٠* կր յայտնէ իր Հայ րլլա լր ե٠
կ١ուզզէ իրեն*

գիտուններու ١٠ ٧١٠ուիրագործեց իր ^աւքրաւը։ Փարիզ 
աքս իր փորձերը եւ երր անոն.ր ١٠ կատարեց ե աواط ١٠ ե ր կ այ ո ١٠ 

զանոնք» սկսաւ րե*քն- ա١٠Գերքելի եւ ան րա ց ա տ ր ե լի զտա١٠ 
րու կրայ Լրեւալյ Երկու թատրոն *քեծ գումարներով յա٤ո- 

ա ի* րն - ե ր կայ ա ց ո լ fl հ ր սարքել» ա١ւ١٠ ١٠ զեցան տաււ١٠ե*ս،լ *քր 
սԳլ٠ա **،էլի*٠(>թ*սց րա զ*քո ւթ- ե ա ^ր* Տօկիլի եւ Պիարիցի *քէշ ք 

ի ւն եւ Սւզանիռյ թագուհին զինք. وا ե լո եղ*սւ ،քեծ րն դո ւ١٠ 
քր Գա *քար: Փա-* ագլո ւքէ* է٠1 ե ս ա ،լց ս ւթ ե ա١٠ հրաւիրեց սաԳ*քա١٠ 

գ֊ ٧١٠ ան ա ،լր արձագանգեց ան*քի٤ապէս ،وրիզի ،քէլ իր յ ա դ 
ի լ Գրաւէրներ ու շաԳարեր وا լիա ու Ա*քերի(լա» ուր ،լէ րա զ*ք*ս

առաջարկներ ստացաւ։
٧١յս տարի *գիտի :Uեւ Պելճիքա*١٠ աԳրա **լէլ գնացاوك 

այցելէ Լո١٠տոն ու Աւքերիկա ու պիտի գաո١٠ա, Փարիզ ուր 
٠١٠քր،Գ ա I* տ ،*، տ ո ւե լո լ մտա գիլ։ էյ Դարձին 1լր ،սորԳի ի١٠քզ 

ի աքի-؛ »եւ րսսւ իր տեսութեան » ٠١٠،، ե ٠وا ա ս ի ր ս ٠،ք؟ս٠ս*լ ո ԼԱ ո ւ
գիտի ،լր١٠այ նոր կեանք، ո զո կր դա կանացն ելով աو ١٠ ր ի զ*քր

յ ،քր բերել բժշկական ա ր ո ւե ս ա ի١٠ 
լեզոձ կլլե. ٧١٠ -ե ր ը٠ Ֆաքիրին կւորձերն են Գ ե տ ե ւե ա լ١٠ 

քզինքր էլը քարացնէ, վիզին եւ ոտքին տա ،լ սու֊ր*٤٠١ լոկ 
ե ր կր դնեն» եւ ձգտուած *քարւքինին կրայ 80 .րի- գա ղ١٠ *fա١٠ 

ոց քար *،‘ր դնելով կր կւշրենյ Ս٠ար،քի١٠ր կր ծա էլ է շա*ք-،լօ١ 
վւու֊րոկ ուզանակովեւարիւ١٠աԳոսութիւն տեգի չունենար։ 
Դա *քեր ով ծածկուած տաքս տա ،լի *քր կրայ էլր պառկի» վրան 

ա- ٧١٠ :գոյանար կռնակին վրա լ կը էլոքգոտեն եւ վէրք մ٠ 
*٠ւածոկ *քրյ Դոց նամաէլնել،٠ցնէ *ք،ստի Գար**،*ո۵٠١٠երր էլր ք١٠
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I ،տօ

،քէշ, եւ շա ،ո ե ր են որ օր

յ կլ թաղուի ա٠„վևրال ٤ ւք։,„٠։յ٠ կլ կարդայ թելադրան֊ըի 
20 րնզԳս/որասյէս ,լա զի տակ եւ որոշ ժամանակէ ետ٠ 

կամ 30 վա|րկե٠ս٩ւ — {։ Գ արկին օրերով - կ՚արթննայ։
٠զէյ չի ծածկեր իր էայ մը ըլլալը եւ նո|ն իսկ թ"ա١րա 

հայերէն ،եզուով ֆա.րիրո،թեան բանախօսեց (իարիզի մէ٤
،:١،،ս ،د ال

ՅՍւԿՈԲ ՍԷՄԷՐՃԵԼԷՆ

Ի նչ պետի ըլլայ ապագան այն տասնեակ հագարաւոր 
Հայութ՜եան، որ բա٦٠լ.،’ն բերւքունրով այս Գիւրրնկս٠լ bpkbriL 

ս ،ո ،، ւ،ս ր ،ք ա ս ր ،ال ա،քեն أل ،Սն ո؛ ١ևրս،ին ս։ ،،، րի؟١ կա٩1 վե ր ,٠١، 
٤ր،։١٠،եր ٤կս կր ،3ու،، թկ ،ս’լ ար،ք،սա սլիսւի բոնէ այ٠٠،،،ա٠յ١ 

٤իս։ի ունենա،، անուն ،քը،؟
* Ֆր ،սնսայի ան տեսա կա،հ

կան եւ արուես- ،ال ա լոր االفى 
ին ،քէլ، لبى ،،،،ագիս, ական կեա،։ 

Աս، որ օրինակները ա،քէ١٠ 
արդէն ،ր կուս،աة ال، ا ١ կոգւքէ 

չէ վ?ի٠ا ٤، ։،،և»ին؟ ١،դիտողի 
ց որ երէկ դեռ؟،ո؟،իլը ա ،و 

անծանօթ այս երկրին) այ- 
սօր արդէն յաԼողած են 

ա- ؟ أل ٠،ի ր ե ե؟٤،քր շի، لعل|أ،٠لغ 
ւգ،،،գ،սյի ال، ո ս ա ո Lift، եր n يى

ըեղւ/եաւոր:

1'il' Հայերէն յիالم،)٠ Ա յդ
-Յակոբ Սէէքէրճեա ր Պ٠،,շե٩ 
 լուս ը» տէր է<֊Ֆէ،գիւս١١،١ ال، ٠

 ١، ٤ա ս، ա կա ր؟٠ ։ 1898ին ծն ա ة
Ատաւիազար, կանուխս էն 
հայր լI կոր սնց ո ւց ա ծ ) մօրը 

.Պոլիս կը ւիոիսա Գես، կ٠ 
٤րո،ի, ե، սլաԳ ،քը էսաեան، 

ե - ا վ،ս րժար ան ր յ աճա ի* ե լէ
հերա ٤ո،սանկար٤աաո،նը(^Վէնի،ս١١ է Պ،սլեանի؟،կը ،ք،ո ս،ոյ١ 

ր؟այ: 1922ի،،؟، կերը կը գա،،؟، կալթի, ուր աս ա անոր،հ،ս١
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կուդաք փարիդ» ուր կը ٠ոոլսէն Գերւա٩ւալاأ٠ ١ ստիպուելով 
 յա^սդի ւյ٠տ١ւ լ լ ١ ան ր ա b ա٩ւ օ թ լ ո ԼԱ ան կա ր خ լ ٩٠ Անր ի ال،'ال٠

m ււ١ւ ի լ առա- ٠ ١ս ր բ ،ال ան ٤ا ة ո տ ،1 ال ր ե ٤ ،دա տ ո նիւէյի (ո ԼԱ ան կա ր 

.٠ո١ »պաշտօ١ւի١ւ: սրկու_ՔՈևկէս տարի յետոյ ،ا١آ;ي١س١ج١هت١لم١أ շին 
պսւլվար ١է١\\١٠ճ ~ին ա\ձ ة արդ էն իր ա ռա٩ւ اق خ Ս էմէրճե ա١ւ ո

ա٩ւոճւով: հսւասօնիէրի վրայ» Լ،֊Ֆէպիւս١١ 
٩ւկարել Հան- է ج ա أل Հայ արոէեստադէտր արդէն կա ր ո դա 

٩ւաիւա- «էլիդէի պալատ ի٩ք ،քէ՚լ ٠ حթ ե ան٩ւ ա իյ ա դա Գ ա ո ٤ ط،، ،ր ո 
հուքանիո, թագաւորր» 0երպիո٠ի1ա- րج٠،րար٩ւեր» դեսպա١٠٩٠ 

٦٧١٠ ٠ա،ք،սկաԼ١1 ա սլա լա էթոկպիոյ ١ի،Խ» ՃԷքՒ ’հուկա١ւը١،գու 
>٩ւ շա٩ւ դնա ե٩ւ իրեն ի տ ա կան٩ւ ե ր լլ որո١1Ք նուէրն եր տուա٥ 

յախա դա Գ րլ» հար ի դի Դոն-؟ ա٠րիայի؛ Չեխօսլ ٠ ա տ ո ւթ և ա١ւ ٩ 
١այ ծա- «սէրվսվ<յուարի٩ւ տնօրէնր եւ բոլոր Ոէսուդիչ^եևրբ 

ուրեշ շատ բալ1 ձրա 11 տիճան -٨٠ նօթ անձնաւորութ[էւններ 
մարդիկ որոնյ^ դո٩ո۵٠ակութեան գրեր ուղդած են իրեն« 

կր պ ա տ կան ի ան ր اق դ١ւ սւԳ ատելս վ արուեստ ،ս գէ տրեւցեղրորո 
օ դն ո ւթ ե ան » աշիյատա.- ض ԱԳ ա դեդեցիկ օրինակ մը ին

٤անրերոլյ ա١ւվԳատ սիրութեա٩ւ եւ անիոն٤

18՜ — —

-։u٢P.i։ii|֊(iiil| ٢էاا٤ا ،٤١իاًاا،اՓ ةحعاا 0با٠;ا;;;ال;ااا٦ل?او ւԱւ،ւ؟٦٢;;Հ|։ւ• 
: Շտւսւրչ Ս'ի ւաւքեան b را ر٢///ر/’غلم 

IU Թ. օրերը՛՝ |٠أ٦ ل! Ո ااااال1د^ا,ا1اا"هالااا د٢غ ,Կիրւսկկ ٠///٠/٠٠//٠٠/ع٠ Հ7۶يلم ٠٠٠٠/٠٠

Ֆ(ւանւււււ,|1ւ եւ ԱլւեււՐաեա،!։ IIL ٠٦٠,յ b٠٠J ١ ٠٠٤ւււ,|ելի٦ւ է ١١٧ս١ւս١Դ ը' 
ե լւււլ OJIII լան ا؛٦ا լ ել լյւ III ا,III ,կւս կան կեւււ٦ւՔ1٠ا ٠٦٠ III ֊֊؛ b ٠٠ االاال ل ւլ٤ أل٠bال ا، ٦٠' 

֊ահանչն երր, աւՐենա լ այն տեւլ կւււաայ Հայււատա /// ٤٠//٠//٠/ )]Ւերթ-ի մ'ր 

եւ կլ լ։ւ։եյս։ւն١ են III ւ٠ե (I £_b٠٠٠ ٦٠յ١، Lji^b٠٠٠J»٠(،) 111 լ եւ؛ ւ, ւյ_ա ղաթն ե٦؛։ 
-ւ։։٦ւյւ٠ւդ٠٠ւլ٠ ٠[բ٠٠լ٠ ٠٠նելւււ նեյէՔ-հ٦٠،ւ٤؛ւ եւ հարեւան եււկ|,եյււււ٦ւււա؛ ^եաեւ֊հ 

.ձեյւււն, Ք֊աղաՔ،|| կա٦ւ, տնտեււակա٦ւ թէ՜ զ_|ւակա٦ւ٠ 

-٠٠٠٠ ե٦ւ այւդհ լ ٠?٠1 األ III կ JJ II I թ b ւնն ե ր ը, ււլա٦ւՔ !ص -Ս աււնաւււր թ
եւ կլլ ٠٠ال ւ٦٠լ١،٠։՝էկ քւ։ււ٥ b կենդանե ٠١ ج١االم١١اد١آلե٦ւ،ւյ_յաւթ֊եա٩ւ, ،IL ،1٠٠٠٠1 

ւելււ։ւ, Ֆլւա٦ււա١յէ٦ւ؟ժ ւբ(ււււ؛٤լ եւււ٦ւ՚٠ ւ٠٠٠،٠_յելէ ա٤٤ււաաակւ٠յւււթ-1ւնլ շ,اااغا
د٢ء ٠٠٠/٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١١/١անէն: Z, Ա Տ 1ع ن: ٧ Ս Ա ٦, f(b Ի 'ال

տ٠սյ١եկս٠ն ١1١ե٥ւսւ٢ււես٠.٠ Բ Ա ժն Ե Գ Ին .֊— Ե։ււսմսեւպ 
٩դւ٠ ւ. 70{،٩ 1. 3820 ؛،،؛، Ֆբանւա եւ դաւլււթնելւ

٩այակաււաան 10 շ. 20 լ. ,ւււլաււււ؛ել " ՚Եւբ Ա٦ւ٠յլ٠ա١ 
Ամ' ե րի կա 3 ٠٠٠. ن .رى

Ուրիշ երկիրներ الة ’۶/,٠. الال? ٠۶٠/٠.

.)10( ٠٠ա،ւլ,ւ.Թ|ս.ն.- 208 bis Rue Lafayette, Paris« .ււս٠1<1|ս.ն եւ|_խւկսս٩
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ԿԱՐՊԻՍ ՅՈՎՆԱՆԵԱՆ

 Ին .լ«١ւ օ դ١٠ ութեամր ،، الل շիւ ա տ ال، ،1 اع ր ո վՅ Fi UI մfl- ٠،«،։ ٤ لى ال، ،،‘-ال،
ուրիշ էիայչուն օրինակ ،،*ր ،لى؛، ط ،اال Ո٤ لىդի ،أ،،، ،،։ دا'، ع ل։ ակու،ս١٠،՜١

Փա րի զէն դուրս։ ،„،"الغء بي،؛

սԳ،ստեքի Գա մրա լի ،،*լ» տի-،،եւ ،ս١յկէ »լուրս դع ١ է‘،، ،وا' اع ال ا 
،،،-։،، եաألع؛ ألال، ١٠ ս،،ք،،،լի 3ո،،٤ ։կ։ս١ւ،،ուաالب]٥ րաց ած է ،սյսօր 
ր» զոր կր վարեն երե,ր եդրայրներ» Կ،սր،զիս, Հրա١،١، اال أط

իրենց երէցի١٠։ ط ال، ،،‘لع ւթ ،ا ր الع, ال، الع Պարոյր» զ

 ألج ،،،b է Պոլիս» եւ զ ս، ال،، ،٤١، է 3*ում-3٠ավ։ո،ի ة ألال، ٠ لى؛
،ար Յովս է ،ի աղայի ا، الع، لى؛ Ս٠ 

االوا، ال، ال، կր لى] ութ ألط اآلد، ل ط اال ال،

٠ք օլէճի ،٤ لىրր،، լա ծ է Ի օ ط Գետ 
،՜&ի،ղիاآلل،، ١ճարտարադիտա 1լ 

Գա զի Լ զո ր ծ ի աս ،զա ր է ղ، ط 
եցած է،ցած, տեղի ու١،،ս١ 

 րէ ،،‘ال،լ،ս 1լ،،،١ւ արշա،ա١,،րր -ا،
3 ո զա b է Պո լիսը ،։ աع١،٠ րով 

Մարսէղ։ Ստեցընելու ١< ա /٠ر

գոր- 1 ֊.' ‘<،اأ.ا'اا' վրայ ،>ր
օրեր» երր օր ،،‘ր կր اع լոր اال b 

gع-ا3ال،ط١اո،շիد،ا،«إوا٩ا ١ լսէ ،3֊է 
յանձնաոու կը փնտռուի։ 
Ին,լչ որ նախաձեռնութեան 

-մ٠ի،٤էր կորուսած» ա١ ،ո։լի١ 
ի،ց٩،٤ա،զէս Ս٠ար،،էյքէնկ١ա١ 

ուր բախտը դէ՚նվղԼ داوتم، ,را 
է Պարս֊،զէմ* դիմաց կր Գա١ 
կաԳսրյ միլիոնատէր Պ٠٩ա

րեր շինեք կուտ ար իբր կա լուս، ծ: եր-.،ի» որ մեծ շէاالط}،، ١ Գա 
-٠րրիսս,ոնէական միեւնոյն րմլւրււ կուրն ،սլ ան'զ٤իաի»օ،، եւ 

եւ ،զիրար կր Գասկն،սع، ١ ո االط քեերր ունեցող մարզիկ» շո؛ու،١ 
նահապետ իր գոր՛ծերը կը վստահի այս աշխատասէր ու رم?, 

։، էր յ tu-،عا սլար կեշտ երիտասարդին» որ արդէն ամէ٩ւ ،Վ،ր٠ր 

լողել
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իր ։foui Գիւքը կը ։յ١ւ է գորեինاآلس ٠ ե ս ֆւ աؤ) ٩٠ Այսպէս Պ٠ 

ր^،կեր Պ١٠ ٠,եւ իր դպրսց،սկս عիր ،րիԼԱ երլր։،յ٠ր١ւեր ،կո٤գս։١ 
ԼԼրսէնեանը, բոլորն ալ ճարտարապետ, ու եղբայրական 

U ،،։ ե ել կէսրեւսր ،٤իا ال، الع ،٩ ։։،،، կց ս ւթ ե ،،، ،քր ،քր կր،٠ ،الս շի։ 
յյ،ր،،ր իրե١,ւ։ր շէ١٠،١ ،ր،։،،լ،ք،։։|(1 ի ،أداف ի،،ի,٦ ،լործ մը։ Այսօր

կր վ،սյելէ գե٦ե٠ ،آلال،ل، ٠ի ի ր v١٧vا\١١١،\\ل\ ٧ةا١ال ٧١١١٦ ،ج ا ٧ եւ ղործՆ ե٩٠

sbk վարկ լ
ե ր ،ԼԱրة ال، ١ ։ր։ ր ٩ ال، ا ր^իլ ր،սզ،ք،սիՅիլ„،շ3،آلال، ١ ո ،իւ ա٩ւ ե Ա1٩1 ،،։ 

ր։րծ և، ،،،،، ،ի٩ ال افآ ١։,ր ա٠ժ،ք„،ր ս։٠ ،،،١،، ։،اوا կր ^րս։ւիր„ւի٩٠ 
،եجال، ١،շի١٠ ١،،،ր،،،1٤،،،،ր١، ١،،،կ،ال։،։،-،،، ծ ،،، ،،،. ،ի،، ،ال եր ^ ،،،،։،،։،الշ،ս

,),!I.'ll؛(,.

*

Jiull.—- քհրանսահա/ տարեգերքը գալ տարՒ հաճութեամբ(’ 
եր„ւ որ ի ր ե*ե،ս،կ١،րի շ օրիال ،١ կւսրղի ،،،لال، ،،ا ի ،،։ اال եղ ،،[ի اال 

،،،،- ،٤ի١،երն ըլլ،ս١ւ ،քեր ցե،ս،ց„յր؛،،١ր ،ս،.١،،և ،،ր ٩ս،»լ،،րդ„լի٩،١

الال،، ոյն բ ար ե մա ոնութ ե و،؛"، ٠٠

ԻՐ|Լ|١11٠<1،Է٠8

Մ. ՋՍ.ՅԼԱՔ
ՀԿԱՅեԱԼ ՓԱՐԻԶԻ ԺԻ Կ. ՊՕԼՍՈՅ ԻՐԱՒԱԲԱՆԱԿԱՆ

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՆԵՐԷՆ

էսէօր؛!>քկւ օ ٠!աւք*ար։ւպ։ա؟٦٠ ։սայի իրա։.։պ։ա٦ւաէրս٦։ ،ال،Կ’ս։?ի 

._ա։٤էոا،ااااا،ا!ا٦ااا؛اا،ا،ا.1اآلاااه ւաւա٦ւծ٦։է 1ااا .է ا،ااا؟, Leon Polier ի 

ւ։،'յ١։،،ղյ։է զսնա<լա١։،، اااا ,,աեասէ ղ.աա1րս։ ։ս٠1'էاآلااااا،ااااااا ٦٠ 

,٦։١ւ1٠յ١.ս։ւ.1(1-!ս،։։րսյ։،'ա٦աւէ٠،٠٠١ ،٠،٦، ٠։.،ժ٦ 1،ا٠ا։،1, լ ٠ 111 111! ! 11 آل. آلا. II اI ؛،اااأ ٠ ؛!:։1ا 
ււ٠؛،٠١٠։٠իւ،ղ٠٠٠٠ւ.1ժ^٠١։։،()1ւ،ւ Աւ،յւս ր։։ծ1؛ւա اا|ااااأ֊ااااا Է،٠٠111٠،٠٦٠؛،կր !)،։

: ٠ ،‘٠ ٠ ، ، ٠ ، յ ، دا ا ٠ ،،،٦،. ։ ٠ ، ، .l ( ا ؛٦،ا

،كاارثم/١لمادك٠امرمغا،ركك/ررا7ر Rue de la Ville l'Évêque ,27 12-10 ؛ 8' ٠
1 Tel. : Elysees 23՜ 16 Métro: Madeleine
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ԱՆՈՒՆ، ؛տԱքԼՈՒՄ، ՀԱՍՑԷ

եհ ԹԷԼԷՖՕՆՒ ԹՒհ 
ՖՐԱՆՍՍ. ٤ԱՍՏԱՏՈ^ԱԾ 711-ՅհՐՈհ

Փա րի ղի ւ('էջ, շրշւսկւսյքը 1,1 շատ քիչ, լք՞ւսսաւք՞բ اال؛ 
Ֆրանսայի գւսեւսգւսն |[11!|ւ،'^լւը կաււտատուսյծ Հայերու ներ. 
1(111.) ցանկը կատարեալ ր||ւսլու اا  tïi է յաւակնու1(քիւն չունի: 
Ասիկա լււկ սկգբնաւորուԹիւն ւք՞ըն է, կետղկետէ րնդլայ. 
նուելւ ել կանոնաւորուելու րնւյ֊ունւււկ:

 -աոաշիկայ տարուա՞ն ،)ււււք՞ւսր սիրով կ՞ընւլ֊ունինք ան؛؛
փոխարինաբար Օրատարակել, գործի տէր բո،որ Հայերուն 
անունները որոնք աո այգ երկտող ւ،'ը ղրկեն ւ،'եգ: ٦|٢ ւ.յնս(էս 
ւգատրասւո ենք ընգունելու քացէի փոփոխուԹիւններ, ուղ. 
ղI,ւ_լքներ եւ յսււելոււքներ:

Կ ՐՃԱՏ11٦٠٦٢նԵ1٠

ր. تتن Rue. cent. = Central. lou. = Louvre.
ave. = Avenue. comb. = Combat. mar. Marcadet.
bl. ٠ = '' Boulevard. did. = Diderot. pas. Passy.
fb. = Faubourg. el. = Elysees. rich. = Richelieu.
S. - Seine. fl. = Fleurus. roq. Roquette.
S.O. = Seine et Oise. gai. Galvani. ség. = Segur.
tel. = Téléphoné. gob. = Gobelins. trud. Trudaine.
arch. Archives. gut. = Gutenberg. vaug. Vaugirard.
aut. ~ Auteuil. inv. = Invalides. wag. Wagram.
berg. = Bergère. lab. — Laborde.

ԾԱՆ٠٠Թ՝. اا<!> ابال ا|ال اأ։٦ا^اااا٦ا1ا^اال հ1١յլ .1أ1,1ا|'ا Թիսը اأاااااا-ه،ااا1اااااا

է٩ւ երր؛|կւււււււււլ ււյ։ ա՞եքկւսււքեչւււ է: Ախ ،)ւււ։ւ اال؛,1ل؛ յջա՚քսււկը 
է,‘١>١ ؛ւչւսնւ،ւկու.ւս սրււ٠բ!ւ եւ. ՞քլւսկւս՚նգի ււ։1ւք։ւ,1ւ،،ղււ.՞ք٠ղ .բո։! .բ٠

:٠1'էջ են Փււրիղի
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II

Արպյսր, 40 اا|النا{ا٠1,"و ًا  fb. Poissonnière ٠0e.
Արել {U ինտսետն}, ւ٠ւևսսւ1ւկսւ|ւիձ 5 bl. Montmartre. tel. .cent. 00-44. 
Արիկետն Բ. եւ , 17 , أاأااا؛ا٢ااااااالأ٠٦ا  r. Drouot 9e. tel. gut. 39-69 եւ

Louvre 56-41.
Ար-ուէետն ՅուԼսէւի եւ Պետրոս, 26 bl. Rocbechouart, 18e.
Արուլետն Վ., ՜□։։ւ|ւսո٠٩ւազ٠էսւ, 14 r. du Hameau. 15e.
ԱրրտհւտՐետնւյ Ալեքոտնւլր, ւսկ،،ւհ٠٦է٠٦|յ 4 Cite Condorcet, 9e.
ԱրլւտՐետն Օրիորդ }, 25 ؛ااااااااا11لىا.اا^ااأا٠  r. de Douai, 9e.
ԱւլտւՐետն Ա., ؛սււհւ£կւս(յւ،ւծսև13-!١և٦٠, 9 r. du Bellefond, 9e.
ԱւլտւՐետն Շտ/ւլ, ٦։15 وبا|اااأااأ r. Hegesippe-Moreau 18e.
ԱրլտւՐետն U. , ւսռհևս١յ։ւսկւս٩٠, 23 r. Baudin, 9e. tel. trud. 51-22.
Աւլոնրյ Բրոքի. ն. , 15 r. Henri Martin, 16e.
Աւլտրետն Ա. , ,؛հ ؛٠٥ ւսկ, 101 r. de Richelieu, 2e. tel. cent. 41-45. 
Աւլտրետն Գր. , 18 r. Blanche, 9e. tel. trud. 16-27.
Արլսւրետն էտուտր. , اأجاا|ااااأ խ،’Խ 35 ave. Malakoff 16e.
Աքժ՜ւսքւէւլետնրյ, լ٦ւսւ٠|հսւ|ւ, 57 bis bl. de Strasbourg 10e.
Աքժ՜տրէէլետնէյ Վտնի, 8،։ւօյ١է٦ւ ،հսււ٠1(հսվւ،ն 25 , ٩ااااااااةاااا-٦ا|ا  Quai de 

Fran.ce, Rouen.
ԱքրՒտետն Գուրւլէն, կ٠ւ։|աււ1սււ٠էււիկ, 18 r. Le Marois, 16e.
Ալտկէօղետն եւ Ընկ.) الأ ؛.اااا١اااا  հև հ|٦١իկ, Chemin de Cauvell par Allauch, 

Marseille.
Ալետնտք {Տիկին}, 12 r. Lantonnet, 9e. tel. trud. 60-61.
Ալետնտք Ա• , 6 ave. du Dr. Brouardel, 7e.
Ալետնտք Հրտնտ, ٦ւկ٠٠Աւիչ٠, 7 r. Constance, 18e.
Ալետնտք ՎտհրտւՐ, 40 ave. Niel, 17e. tel. gai. 03-45.
Ալեքստնետն Տիրտն, 1(հււև؟ու.1ւ)-ւ٠ւկ٠րք)٠ up, 12 r. Faraday, 17e.
ԱլէտիՒ՜ճետն Գր. , <ւԽ٠նկ<)կ|٠ւսֆ, 16 r. Mouton-Duvernet, 14e.
ԱլիՒունետն է. , o،ï٠n٠.l(h|ii.،ïi٠p, 44 r. Taitbout, 9e. tel. trud. 41-00. 
ԱլիՒունետն 1 , .ش)،հւ١և1}|14 ,( اا.1ا٠ا  bis r. St. Georges, 9e. tel. trud. 58-82. 
■ԱլիՒունետն U տնուկ, ٠ւ֊հյ٠،١ւ։ւկ, 14 r. Marbeuf, 8e. tel. el. 01-05. 
ԱլիՒունետն ՅտրուիՒիւն, սւո1ւևհ|հւս،ն սւյւհՀ1ւ։٠դո|։١١ո։.!}[ւև،1ւ հւ. յւս٦٠ձ*էս_

կսււոար, 6 Passage Violet, 10e.
Ալիքէեւլետնո Յաէհտննէս, ւււ٦ւ։٦ւէ،1։ ^أاةاااا։أاا։8 , ا٦ا]ا  r. des Tuileries, 

St. Etienne (Loire).
Ալլսւհ՚լէրտի սլէյ {Տիկին}, 66 ave. du Bois de Boulogne, 16e. tel. pas. 25-29. 
ԱլլաՀրԼէրտի սրտի ՏօքիՒ.) , ւնս։ւ٦1Աւզ-էսւ .|)!ժ՜ի, կոկ»յ։٠, սւկսւ١٠?|ւ,

27 r. St. Andre-des-Arts 6e. եւ 27 r. des Sablons, 16e. tel. pas. 94-77. 
Ալխտւլետն 0. , ٩ւկսւ|փ٠٠, 7 r. Belloni, 15e.
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Ս.լ ճետն, կօշիկի 18 , ا)اااا؛١ألأاأاأا٦ا  bis r. Jouye-Rouve, 20e. tel. roq. 45-13.. 
Ալչը՜ճեան, old-էլ, 46 r. de Trevise, 9e.
Ալչը՚ճեան Ստեփան, կաշու.uiujuil), 54 r. Pierre-Charron, tel. el. 32-83. 
Ակինեան Ա. , ٦اااا I٠I|IIIւլէ٦ւ, 1 r. Molière, Marseille.
Ահարոնեան Աւեա/ա, 51 r. de Passy, 16e.
Աւլտբ-էգ-եան եւլքւալԱճ, ٩-Ո|1(|_, 182 bl. Haussmann, 9e.
ԱւլաիՒօն (}‘րիէլււր, սւկ١ւ1ւ՜ւլէ٩ւ, 26 r. Cadet, 9e. tel. !ouvre 07-94. 
ԱւլաիՒօն Ե. պէյ , 3 r. Ange i٩ue-٧érien. Neuilly (Seine . tel. wag. 94-90. 
Աւլաւլարեան էհ. , ؟ու.Ս՜ակակաբ, 21 bis r. Louis Philippe, ,Neuilly (Seine). 
Աւլաւլարւր եան Հրանա, Ա|ւս1<}|ւ.բ, 12 Chemin des Postes, Gargan-l’Ivry ا Seine).- 
Սպ ա11/քլկh/ رآلرر; ا ٦؛؛؛، սկա،;،աբ, 25 r. d’Hau e le, 0 .

Աղաչանեանր ماااا٠7ر ). , բժիշկ, 5 r. St. Didier, 16e. tel. pas. 68-48. 
Աւլաււի /fhliLfi- Uա/գիսեան), Maisons-Alfort.
Աւլւորիկեան Լ. , ٠٠ւկ٦ւ1ււլէ٦ւ, 53 r. Lafayette.
ԱճէւՐւււլ Ս՚ալււէս, |i٠nui.ui(pt(։i, 3 ave. du Parc-Monceau, 8e. tel. el. 69-12.. 
ԱւՐասեան . ււ٠ւ ٠١؛ յսւ|ւււ։،1ւ, 4 Passage Rauch, 'lie.
ՍւՐաաւււնի UււվՀււ/նն4 ;اح r^ ;Jouye-Rouve, 20e.
Աւ/'աաւււնքւ իշխան 32 ا»»ا//ممااج«ج r. de l’Exposition 7e. 
Աւրլւարաանեանս ؛', Տ().ր[(ե. را

ԱւրիլւեանԱ Տիււրան, ٩٠ւզւծւս|ս٠ւ٦ւսւսւէբ, 22. ave. du Petit-Parc, Vincennes, s.. 

Աւ1'իրիւանեան ն. ٠ ւ|֊1ւ|ւձսւ1|, 3 r. Cadet, 9e.
Անանեսւնր Սւոեփան; ابجااا١راأااا لؤ رج  poissonnière.
Անանեանէք Ս՚խհրան, կա٠٠ի Ա||ւ1)1ւսաա٦ւո<յ, 11 r. Montaigne, tel. el. 65-48. 
Անւլրէասեան Արչակ (Տօ.քճ[ժ-.) , Frouville, par Nesles-la-٧allée, s. O.

سخ ؛  ոււկ1ւ|փ،٠, 52 fb. Montmartre. el. trud. 65-35.
Անթ՜ Il լան, ،1٠ածու.٦ւ, 15 r. P raversiere , ؛il ncourt, Seine.
Անմ ուր Գ. , 1٠٠բո؛ի. ااأا1٠ااا.ا١ا|ا ؟ աւ٢ս٠լ٠։աբւս١։ի, 12 r. Boutebrie, 5e.
Անի, 3،،،շա٠٠ա٦ւ, 67 r. Mr. le Prince, 6e.
Անաոնեան Արամ', <)|ւա ٩|_١ ոյլ, 6 r. Gay-Lassac, 5e.
Աչճեան, 5 , إا|ااا|االااا٠  ave. d'Argenteuil, Asnières, Seine.
Աչճեան Ստեփան, ا؛|ا.ااا(ا؛؛اااا  Ա|աշ٠،ւօ٦ւ1ւսւ،|, 23 r. de Tournon, 5e.
« ւլւս٠Դի|ւ, 28 r.'Serpente, 6e.

Ապա-հսւնի, 47 ,- ١اا،،االااباأااااا،ااااا،  r. de Trevise, 9e.
Ապահունի ՏօքիՒ. , 4 r. de l'Abbé de l’Epée, 5e.
Ապաճեան, կօշիկ, 45 r. de Belleville» 20e.
Ապսյեան Կարապետ, 5 , اااأ,٩ةا٦اااا 1ااا٠ا،اااااا  r. Mtnilmontant, 20e.
Ապաալեան U. , 27 ,اااح^ااااااأاااااااااال r. des Plantes, 14e.
Un ա.րելեան Ս՚կրաիչ, Տաշաբա٦։ ((Պ،،،1٥-ի،،Թ٠), 15 r. Lamartine, 9e. 
Աււայճելեան Սակոբ (Հարիւրապետ١, կ،ոի،_٦،աի،ազ.ակ “Լ. 11 . ،؛. Մ. ի,.

52 avenue d lena.
Աււըեան, ա،ւհւ.աբակա٩ւ, 7 r. des Petits-HotelslOe. tel. nord 53-35^٤53-41..
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Աււաաւււրհ՜ան, 9 , ٩إا|ااب،اااه-٠  ր. Dagorno, 12e.
Ասլան ժօւլէէի, .16 , اا٠ا٦>،١٦٠ا٠ا 1اا٠اا٠االااا  r. Mazagran, 10e. tel. gut. 12-05. 
Աոլանեա104 , رًا, اااااااااااا  r. Montmartre. 2e.
Ասլանե-ան Ա ե թ , ( ااااب٩ - lii. 1)٦յ٠ւ.1(հ|٠ւ.*էւ.،>, 44 r. de Provence, 9e. 
Աւղանկիւլ, [ l| ٠|<>٠ l<hl٠t٦l,
Աււււււււա1րաււււււր1րանէյ U. , ՜ االاق١ااا ا اال ։11 ,اااأ-أًاا ave. Emile-Deschanel, 7e. 
Աււրիր-էւլ1րան Ալե.րււանւլր, (١լ١ւս։.ս։գ.է։ո, 8 տ٩. Desaix, 15e. tel. inv.24-73.
Աղււաթաէրեանւյ, 1 ,^ ٦ا.ااااا  r. du Maréchal Harispe, 7e.
Աաիլհ-ան, սւկ،؛ւ1ոԼէ١ւ, 56 r. Lafayette, 9e.
Արաւ1', 8 , ااااااأأدالاة٦ا  r. de la Sorbonne, 5e.
ԱրսոՐ, 1 , ،اااما١.ااا٠اآ  bis Impasse du Rouet, 14e. tel. seg. 04-82.'
ԱրսոՐ Տօ.րթ. , ա։»ւս٠աթոյժ٠ 5 bl. St. Michel 15e.
ԱրսոՐեան, {Տօ.րթ. ), |68 , ا|ال١1ا  r. Claude-Bernard, 5e.
ԱրաւՐ Պ. , 98 r. des Colombes, Asnières, Seine. tel. wag. 96-03.
Արայ ժ. (Տօքթ.) , 1أااااااااا'։9 ,لالاااااأا Passage Davy, 8 اe.
ԱրաւղՒրան Սիրունակ, 146 , ا1٠اااااااأاا1حااا٦ا  ր٠ Lafayette» 9e٠ tel. ber: 42-34. 
Արապեան, հլ1ւկււ>ր٠ււ1|ւ<ւ،1ւու.1}[ււ،٦ւ, 15 r. des Halles, Colombes, s.
Արարատ, ااأااااااا1اااا1الاأ٦ا  ք)٦ււ١ւ.11[ււ.٦ւ٠յ), 134 r. du Bac, 7e. tel. fl. 51-57. 
Արա.րււ, اهااا'،٠ا ։.127 , ٦ا  r. du Cherche-Midi, le. tel. seg 77-42. 
Արեւչւաււեան (Տօ.րթ\, 191 ր٠ du Temple, 4e.
Ս,րթէն Տօքթ. , 1٠1٠շկ, 42 ave. de la République, 'lie. tel. roq. :73-1؛.
Արթին, <> ا1ا،٠ا|ا ٩ ւււլւււ(լյււ.1ժ-|ււ٠٩ւ ئا٠ اا|ااأ ։17 ,(،.وااا r. d’Armenonville, Neuilly, s. 
Արթինեան Տօքթ. , Sommery, s. Inferieure.
Արթինեան Կ., սւկնեւլէ՜٦ւ, 3 ր٠ de Bussy, Ermont-Eaubonne, s. O. 
Արերւււնի Պօւլւա, Գ«1١Գ, 33 fb. Montmartre, 9e٠

« Արձ աւլանւլ Փա րի էլի» , 227 , اااااأ9ااا!֊  bl. Raspail, 14e.
U.[!։լULթ եան-ԽրԿայնար.՛//ւլււլկ {Իշխան) Աււվււէւի, 7 r. François 1er., 18e. 
Ար րլո լ[ժ՜ հ՛ան- Ե ր կա յն ա լւա ւլււ ւկ Ի լիւան] Պ օր ի II, 16 ave. Mozart, 16e. 
Արութիւնով Մարկ, խւքրագ.իր Le Pétrole | ا٠  

Աւււգեան, االد٦،ا١٦ااأا1اأا ։10 ,ااااأااا ր٠ N. D- de Lorette, 9e.
Աւաւլեան Անտրէ, 99 bl. Exelmans, 16e. tel. aut. 12-51.
Աւաւլեանց Տիկին, Jardin des Modes, 8 r. de Presle, le.
Աւաւլեան //٠. , Daniere, Haute Loire.
Աւէլէր ،/٠. , ւս։ւե։.ս٠،٠ւսկ։ս١ւ, 5 r. Grétry, 2e. tel. Louvre 08-54. 
Աւեաիււեան եւլլւարք, ٦ااالاااأا հ)؛հ٦٠, 24 r. Monge, 5e.
Աքեան Սաեւիան, 25 , ا-اا٠>اا١ااا1ا  ր٠ d Orsel, 18e.

Բալւայեան - Գարպօնէլ (Տիկին), اا1إا)ا|اااا ‘,

Բալւայեան Ս արւլարիա Օրիորդ) , 17' , ا|اا٤ب٠ا'٦ا٠|ؤا٦  r. Denfert-Rochereau, 14e.
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Բաքլքրրէրևան Անւրրանիկ, 52 , )ااااا|أ١اأا1"{ا.اااأاااأ|١.،٩٠  r. .Lafayette, 9e٠ 

Բոգրաաունի Հ. , ؛|>I اا،)٦اااا٠ Րէ٦։ի Դ٠ս։սեյւ, 128 bl. St. Germain, 6e. 
Բալիևանւյ (ل կրաիչ (Հհի.րի [dm Բալիէւլն 8Է| ٠ ،٠.؛ «ا١ا  ւ١է٦٠ La Chauve

Souris !^اااا،اااا١٦ا|ا٦ا٠ ٠

Բոգալ Ա. , 0Ի،ե հ|ւ1|ւ։ւ13- էս. .ք٠է.ւ٠ւ(«ււլ, 22 r. Neuve-des-Boulets, Lie.
tel. roq. 07-71.

Բոգալ Երանուհի (Օրիորդն 8 , بًاا|اا٢ااا٠ا|ؤ  r. Rouvet, '19e.
Բոգալ ժան, 0٦،ոհ1(}|ււ.٩ւ٦), 8 ր٠ Rouvet, '19e.
Բալուհ-ան Հրանա, !(օշկսւկւ։։24 ااو  r. Condorcet, 9e٠

Բաչալհ՜ան Լհւոն, 208 bis r. Lafayette, 10e. tel. nord 57-8 ة٠

Բաչիէինհան Աչոա, շէ٦٠٠1٠ի٦٠1'|١կ 43 , اا'٠ ؛ااااااا>  r. de St. Cloud, Billancourt, s. 
tel. aut. 25-85.

Բաուոակհ-անւյ Վ. , ՜Զւսււսւսւրագ-էա, '10 r* de Lille, 7e.
ԲաուՐաչ/րան Կա րուպ հ՜ա, |١ւս٦ւսւ։ւ1٢|1, 9 r. Gazan 4e.
ԲաաՐ անէր ան Լութքիիկ, £uip։îU٠iiiiiq٠L֊i ٠, ١  bis r. Jannot, St. Denis, s. 

ԲարիՒորլհան Խաչիկ, ٩جًاااال  շԽ٦ւորլ, 29 r. Poulet, 18e.
Բարունակհան Գաււնիկ, niiuu .؛J!։y, 6 r. Peligot, Enghien-les-Bains, s. O. 

Բարոհ րլհ ան Գ է■ որ էր, ւլ֊1ւ|1(١ակ, 16 r. Hippolyte-Lebas, 9e ٠ 
Բա/ահրլհան Զ՚սվճուր, 28 اااذه2اا،الاااااأ٠  r. Nationale, Billancourt, s. 

Բրորոհրլհան Փանոո, կօշիկ, 3 r. Lemercier, 17e.

ا HORLOGERIE-JOAIHERIE-ORFEVRERIE ا

I H. STEPHAN I
9, Rue de ։’Arrivée (Face à la Gare(

LA GARENNE (Seine).— Gare St. Lazare 
 ا R. c. s. 31.530 Téléph. : 145 La Garenne ا

ւ٦շ،յ٦ւIIل؛cl 111 ifid !1.و اا'1،اا٠ا،اւ٠1ւbPոI،ոկալւև٠մ٩_٠ ւոեսսւկ |٦.Ա٠Ր1 
p : !.١،١٥ւ։։Թ1սլ1٠٩٠ի ՜Ջւիւ ifl(blï؛lu. ւ٠٠

ՌՈԼՈՐ ՀԱՅԵՐՈՒ Համար զեղջուամ դւներ 
 Հայերէն 1اا 1ا լا 111_ا>، 1 ،1 ٠.հ) ! 11.11 ((alliance(( ،أ٠اأاااااأا٦أاا'اإا٠اااإ։. ւք،է՜.؟٠

ا ACHAT AU PLUS HAUT COURS BRILLANTS & MÉTAUX PRECIEUX ا
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ك٠٠ااغكاراكغاجاح/7//ر ٠آل٠ررااكجكم7ر , -ճսւրւՍ(սլււււզ.էւո, 7 r. Desnouettes, 15e. 
ك١/اكرااغجكج٢ارا7ا  {Տիկի 7/71 , و ave. de Breteuil, I5e٠ tel. ség. 40-11. 

Բւււլդ-անէրանւյ, իւււսւ.ւսգ.է։ո, 33 ր٠ de la Liberté, Vincennes, s. 

Բււււ[(Ւոււլալէրան, 14 , خا1الأةااا1ا  ր٠ de l'Orme, I9e٠

Բւււրլարլէրան Տ/գրան, 8 ,ااا^؛)ااااالاااااا،اااة ր٠ Frederlc-Bastiat, 8e٠ 

Բւււլճէրան, 54 ր٠ Lafayette, 9e٠ tel. gut. .13-41.
Բւււլճէրան •Հ. Ւրւ էԼ. , ակ٠1ւև։լէ՜،1ւ, 16 ր٠ Saulnier, 9e٠ cent. 19-63.
Բւււլճէրան Ս. , ։սկ٦ւ،ւլէ١ւ, 58 ր٠ Lafayette, 9e٠ tel. berg. 63-69. 
ԲւււնէրաիՒէրանո (Բ/աէի.) , Մէրնաոլւ, اااأا٠اااا ։1 ااااأ٦ا )սււ1٠ալւււււ|սս،1փ،ն <Իսւ[،իւլի,

29 ave. Victor Hugo, tel. pas. 33-44.

— Գ-
٩*ւ։ւլւււււ1١։iiAbiifn ١.و ع  s|ւ1լ|ւ٦։ ١ , '١ Ն آ %ة\ئلآل٧حآث١ ل6ه٠ \عا٠.  pas. ٦ ،٠١-٢٢٦ • 

ԳալւաւՐաՃէրան Ս իւէ'ււն, 39 , اااااا٦ااا(ا,ا  r. Vivienne, 2e٠ tel. gut. 24-09 Ւրւ 26-19 
ԳալԼրիէլէրան, "Տսւշւււ|ւա٦ւ, 18 ր٠ de la So'rbonne, 5e٠

ԳաւլաւլՒրան Նրուանւլ, Ա|կ١،1،»լէ٦ւ, 81 ր٠ d’Enghien, Enghien-les-Bains, տ٠ օ٠ 

Գաւլան ճ/րան Հ7 , ٠ , اا؛ااااااااااااأاااة1٠ااا  տ٩. Alboni, I6e٠ tel. Auteuil 19-56. 
Գա/լանճէրան Մ իհրա ն, դհ|1է٠ււսկ, 190 bl. Voltaire, Asnières, տ٠ 

Գալ /////7/7/// ٠٨٢ر//7ر ممااامال١ / էււ, 4-2 , ااا؟.1ااالج1ااا ااااا-اا  ave. de Chatillon, l-4e٠ 

Գալայճէրան /()*ււլաս, ջու.1(հււկ|ւ ١iii|iiiq-ii։.l(l!ii.‘ti, 3 pas. d'Austerlitz, -12e. 
Գալայճէրան Մի-հրան, ٦ւսււ٢ակսւԴ|11ւշւ1٠, 26 ave. de Տէ٠ Ouen, 17e٠ 

Գալէւրյչէլւէրան //٠ , 8 bis ր٠ du Chemin de Fer, Enghien-les-Bains, s. O. 

Գալէնաէրէրան Սսւրէն, ،اااا։!(4|2 ,(ا,؛ r. Chevreuil, St. Maur-Créteil, s. 

Գալրսյ ճ/րան Եւլլւարյւ, ք)1ււ،.!ւ}ի٠.'1ւ.յ>, '12 ր٠ de la Paix, 2e ٠ tel. lou. 32-87. 
Գալրպճէրան ،رًا , اام|ز.  (Iipuiliiiii.p, 21 ր٠ Balzac, 8e٠ tel. el. 34-66.
Գալիք֊ այլճհ՜ան Սարւլիս, Privas-ville, Ardèche.
Գալուստ Կարապէրսւ, .|>խ1،|ււււկւս،1ւ ،Խ،։ւ.1ժ՜ 1ւխ 22 pl٠ de la Madeleine. 
Գալւււււաէրան նրսւանւլ, 2اأالու*!’1՜1ւا։6 ،ا٦ل؛ III،1IIIاااااււււ؛կւււ, 9 r٠ Angélique

Verien, Neuilly, s.
Գալւււււաէրան լ'Բանստէ, ակ٠1ւ1ւ յԼւ, 26 r. Lamartine, 9e٠ tel. trud. 14--36. 
Գալէիաէրան ٠۶//////٢Հ, q-(١ui(؛p|iy, 38 bl. Beaumarchais, (ie.
<1* III اا H է լ։ լհ" 111،Ո U |ււ،١ււ1ւ, عءاهج.

Գաչըյչճէրան, կօշիկ, 4-4 r- Fessart, l9e٠

Գասլարաճէրան '٥7„////7/112 , ١ ؛ا1الأةااآ1ا  fb٠ St. Denis, l()e٠

Գաււնիկէրան /Ւաւլւսր, ւ،'ւււ.շււււււկ 49 ave. Trudaine, 9e٠

Գասսլարէրան, 1٠յւււււ1շաւււ.1(11٠ււ0ւ 130 , اااال-اا1ال،  bl. Տէ٠ Germain.
Գավաէիէրան, ؛الأاااالأ6ااأال.اأاإالأا1اأأأ٦ا  ււ|իււււ٧բ, 26 fb٠ Montmartre.
Գաւէալճէրան Խաչիկ, .թա|ւււււււ٠ւլւււ[ւ 1 ؤ،اايااائ ٠ կ1٠ւ٤1 ٠؛ յ|ւի٦ւ, -16 ր٠ Jean-Goujon. 

؟٠ررارغاحماارا7د  Զ• ٠ ւիււ|ւձսւփէւււ-٠ւււ١ու٠ւււկւււլ, 6! r. Mr. le Prince fie. 
Գաւէսւք ճ Ւրան, ؟իւ.ււա.ա٥1٠ւլէ٦ւ, 4-3 ր٠ des Petits-Carreaux, 2e٠ tel. gut. 08-48
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MANUFACTURE UE BRAPERSE
SOCIÉTÉ ANONYME DES

Établissements A. COLLET

)Capital 500.000 francs(

) 2( 31, Rue des Jeûneurs, Paris

՜،)' ԳՈՐԾԱՐԱՆ;أՕ.Ս0՜(،’،;،*اا

ՕԼԼէ ^ՍՏԱՏՈՒթքրԱՆՅ؟ II
1’’"٠".!11"،)"" Լ'؛:٥٥ (؛اه إ؛ ւ٦؟ւ1(1.|ււււ,1ւ)-իւ ٦ւ 1.,,,11.'1,,ւ,'1ւ

 اااا)'ااււ،ւծէ րւսնատէր որ աասեց||. (1 ا1وا|''1ا|،اااااا طاااا

1ԺԷ ' վաճաւրակւււ՚ն-ւլէւրօւսկներու .ؤ It ل،այ)1 ا|Ը (!ألأاا1ا

քրր:||1 111|؟ ոուկ կեր11|ա ١| ؟11 لյէ|')lu ւ ،٠ 1| ا لI ا'و 11 ، االI < < اI I ։٠

.1٠ 11-1111٠1.1,|1.1,ՏՈ1,Ո.1,1.-,. draperies unies 
Տ1--111.’ւ٦٠1;Ր 11.0'1<؟ CLASSIQUES

ا1اا֊ال101)8, 111٠|-٠ 1,|; 1'(1'!.(١٠1-1٠|1٠
:11.-111,1.1 ՄԽնՏ <ո 1181*11 IIS

٥ւր١։օր1^և կը նւքոյլևերր որ ٩إل١ال٠1جل1٠إا(|إل٠։ 

1ււՕ։ յատո،1( մասևա-1؛ ել ւքւոնաւանղ լ١է,յ1!؛է(؛ր؛։

երր։ ٩ ل٢حأل և։ ե։ կապոյտ)؛ Վ"ւոը դԿ٤
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7،արււգաչ1րան Հ. , ւււ1٠1ւ1٠րլէ՜٦ւ, 74 ր٠ Lafayette, 9e٠ te!, berg. ■4-3-84 ե՜լ 

24 ր ٠ ٧ ictor-Masse, 9e٠ tel. trud. 38-93.
Գարարրօչ [Տօ.րք(Ւ ٠\ ا «։30 ,, ا٠اااأ،أاااا٠ا٠٠وا٠  bl. St. Michel, 3e.
Գարաե՜ան, ٠|-հ|ւ<١սւկ, 3 r. Mignon, 6e.
Գարաէրան U ովսէււ, 116 ٢اا|و٠اا٠واا  ave. de l’Union, Arnouville-les-Gonesse, s.O. 

Գարակէօզվրան {քարի, 7 , اا1>اا'١ااا1ا|(ا.اااا  r. de Tournon, 6e. tel. fl. 0.3-47. 
Գարակէօ,լ/րան նորայր, Ա|կ،1ւհւլ>،հ, La Barre, s. O.

ԳարակիլլՒրան նոլպար, 3 r. Monbel, 17e. tel. wag. 33-48.
ԳարակիւլՒրան s իրան, 41 r. Singer, I6e٠ tel. aut 41-74.
Գարասան, q֊np٩-, 7 r. Notre-Dame-de Lorette, 9e٠
ԳարաւՐանՒրան, 39 , اااااذ٠إا!ااااااا،ااااا٠  r. Beauboug, 4e٠

7'արայ/րան Եղյւարյճ, զ֊Ո|٠٩-, 32 r- des Martyrs, 9e.
Դարա.րէհէրա 40 ’ ( ٠.؟ ج/ب'ا  ave. du Bois de Boulogne, 16e. tel. pas. 41-21. 
Գարիպէրան, Ա|Ա،վ>լսւ٠Լ٠٠٠? 9 passage Davy, 18e؛
Դարի,զէրան Oi , ա1|،ն1٠،լէ1٠, 36 r. de Lisbonne, 8e٠

Գ/րանչունք/քրան Հայկ, 4âm|ii٠iui|ii<iq_b٠٠i, ا،ا٦ا <յէ-٦٠ Franco-Egyptien ٦ا ։ا։_ ا٠اا4ااا  
األ٦ا  լ١٦٠կհյ١ւ٠٠Թեսւ٦٠, 123 ave. des Champs-Elysées.

Գ/ր„,նչ„ւնզ/րան ԱաւՈււէլ, ،اااااأ٦ا٠ا!إااا؛  Ա|((ւ١ւոօ<1ւ1ւ1էւյ, 48 bis ր٠ des Belle- 
feuille, 16e.

Գէնջօկլու1րանւի اأاله2اأاااااا٠اآ  A la Renaissance, 3 place de l'Alma, 8e. 
Դէորէրէրան, կ<٠շ|٠կ, 4 r. de Vincennes, I2e٠

Գէս/գ/րան Տէ,լլէ1վ-, m،un։.؛||iy <ا!ااااا<ا(اإإ I٠qihi.h|l،i٠ii լ|ււլւ)ւ،٦ւ1٠|ււււ. اااااإا~ 
<1((||ււււ١փ*1ւ, 312 r. St. Jacques, ٠>e.

Գէորդււ,լ ()լկա (.//ونم؛ اااهب)٩إا|اا-٠, , Jardin des Modes, 8 r. de Presle, 13e. 
ԳլիՒիկՒրան Յար. , ٠1֊հյ٠١ււ٠կ, 7 Cite Biverin, 10e.
Գնւրունի Հայ (7*7//اراتم/ارا//لغ), ،խէփւսդաք) ج يا ا!#٦ااا ։.11 اااااااااااا٦ا '|,էւ.1(ք|٠ւ٠ւէւ, 

ակ١ւ1ււլէ-١ւ, 4-9 r. Brancion, 13e.
Գււէրր-էւյ_լվրան,ւ (Բրո՛վ,.), أا'،ا։ 1(11՛٠٢Ա11(1ااկ, ١ا٠ , ոل؛.ااااأ.ا|ւջ 11 < ٠ااااا٠٠'1ا ի, 22 rBrézm14 ؟e. tel. e 42-3:1.

ԳորոյՒրանւյ Արչակ խան, 38 bis r. Fontaine 9e.
7*/////////7//ք£///7/ Լ/րւոն, 26 , ؛ا1اةااا٠ا1ا  bl. Rochechouart 9e.
ԳույՐ/ամրանց, 01 ٠٢ااا٠2ااأااا1,ا ا-  r. de Longchamps, 16e.
ԴույոսՐՃՒրան Մկրտիչ, 12 اااااا٠ا٠اااا|ااا1اااا٦ا١  r. de Tilly, Colombes, s. 

٩٠pij֊,։jb։« ٦٠ ١١ ՝ ١\١١ \\ էրւ ١8 اا1اأا ٩٠ լհււ։յէրւււն ١ ١٠٢١١\١١١٢٨\(١, ٦ Գ ՆՀտ
rue Dutot, 13e. tel. ség. 72-39.

Գրիւրորէրան ԱլՒր.ր, 1Ո٦1Օ||Է٦1 Firms First National ||, 23 r. de Courcelles, 8e. 
tel. el. 83-40.

Գրիւրորևան Գրիւրսր, յսւ٢1ւձ٦ւսւկւււսււււ|ւ, 3 ا r. de l’Echiquier, 10e. 
Գրիդյ,ր1ր,սն Լ '(شكصن اا|ا.),٠ ق)٠  շկ, 12،؛ fb. St. Denis, 10e. tel. Nord 84-04. 
Գրիզ֊ուրով Լէրւսն, 31 bis r. de. la Saussaie, Neuilly, s.

Գոնչէկիւլ Արա,r, ٢٠|։،؛ւհւ،1։L(i|iii<ïilîiii<ïi 10 , ابأا٠ااااااالاأ,اااة٠٦ا  r. de la Vie-
toire, 9e. tel. trud. 36-73.

9‘օյուն/րան Արչակ, ٠յ֊1>|ւ،١ւ٠،կ, 20 r. Cujas, 3e.
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Դ

Դտնիէլհան Եւլիչէ, iflï.p٠i،Inu٩-i٦|i٥, 34 ր. Damesme, 13e.
7•աւթ/րան, |اا-الاا(،اااااا։1 ااااا٦ا 1ا . ٦اا ٠ ع٠ յ٠|։ւ،.131ս٦ւ դես 79 , اااااا'1ااااااااا،٦ا  r. de 

Grenelle, lie. tel. fl٠ 17-16.
Գաւիթ - Բէկ Մ٠ U- , اا։238 , اا٩ااحاااالا  bl. St. Germain, 6e.
7‘աւիթՒրան Z/• (ՏօքիՒ.) 16 ,1 اا„اااا 11ااااااأا  bl. St. Denis, 2e.
Գհ-րձակ1րան 7٠. , ւսկ،ււ1ւ٠լէ،1ւ, 42 fb. Montmartre, 9e. tel. ber. 61-97. 
Գէրրձակէրան Հ٠ , ?ի،Խու.Թ՜խ،،1ւ, 133 r. de ٧augirard, 13e. tel. inv. 29-16. 
Գէրրձակէրան / ٠• , اا ։167 , إ٦ااا٠داااااا  r. Reaumur, 3e. tel. gut. 21-74. 
Գ/րրչանէրան ՊէրտրտԿ 26 , اااااا١ا.ا٠ا|وااا >ااا?ااأااا٠٦ا1والا'  ave. Mathurin-Morean, ١9e. 
Գոլուխանեւն Մի٠1>ւոյէլ 7 ا՝նււապեւՆ ^,أهااا։ ااأااا٦ا ։26 .اا^ااااا ave. des

Champs-Elysées, 8e. tel. el. 59-34, 55 Ւրւ 56, < الااااااهاا»-ا٦ا  Montreuil 
sous Bois, S.

«7‘ր՚ղակ» աւ/'ոագ.իր, 71 ave. Kléber, 8e.

-Ե-

ارورو،",////’؛/رك'/رر  Գր(ււՒւ։ր, ااا1')1ا ։2 ااا'.أأاا pl. de Passy» Ifie.
ن؛]}؛]؛،!ة tf iifil IJ կլ٠սւի٤, ս\ ١١\١ սս١١ ՛լ ١!١ ֊ Ae V إلة%ة١ باب\٠

8;١ԱԴ٦،Տ|Լ١1٠;٦8٠١.٩٠1.ՃԱՐՏԱ1։11

ՁԵՌՆԱՐԿՈԻ ՓԱՐԻԶԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏՈՒՑ֊ԵԱՆ

Square Maubeuge ,5 )9.('؛

:١|ւ٦ւ،٠'(؛ււ.)քք|ւ bl 1()է[է ا|ااالاا, ،'I|IUIIU||biii( f،bir։bi|iiii 

اأااا'اا|սա 11111 ւԹի،il'bi.11 ( ւս٤أأا:

։։1'ال؛ ։ ر؛ ււլ؛ււււ|ւ:1էւع ؛։։։،։։،։ '؛,ւււ1؛լ؛ւ؛؛ււ؛؛,ք. ք 11؛,؛!؛ i։,il؛Il|„։|i։„l

.Ի՛ ال٠ ا1اللالئ 11.٩1ذ؛11،لع .։։ Ա٦؛։։։։ է՜Ք؛؛։։։؛؛։؛^։։։
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հաղ Սեան Գրիէլոր, ւ|-1ւ|10(ս1|, 4 Cite Fénelon, ا Oe. 
bաղուս/եան նուս/ար, !2 ր٠ Geoffroy-Marie, 9e.
հարալեանԱ, ااااذأ،։ ل،الااااااا1ااا أ،  ave. de la Stat'ion, Bois Colombes, s. 

bղ եկիէլեան Գրիդյւր, (١1||.1ՍԼ 1١րէ"،1٠٢<հս،։٠|،, 1 ,'0؛ ր. Légende, 1 7e. 
bւլեկիէլեան ՅարուիՒիւն, U|UI١IH<٠،Ï|1|III٠١ «Թ»Օւ1*սօ١ւ£ո։,ս13-օ٩٠>)|ւ, 36 Grand’

Rue, Enghien-les-Bains, s. O. 

bէւՐենիՍեան Հրանա, 268 r. St. Jacques, 5e.
Եիւ։լ،ւ։սշ_ե-։«٠նց Դ٠«ւիթ Խ ،آلال Սւււկ٢1ււալււ. ؛٠ հ ١ ١ةةآجني١ةحتل لح١ ٢ل ٠  

Ե կքոլես ի Հտյոքհ !5 r. Jean Goujon, tel. el. 67-03. 
bւլիաւլարեան U. եւ Ընկ. , 1 1 r. Etienne-Marcel, 3e. tel. arch. 46-06. 
bղիաւլարեան U. Տօ.ր[էՒ , 22 ,1 ا٠ا|اا ٠  r. Copernic, 16e. tel. pas. 45-29. 
bւլիաւլարեանԱ ։ ■հարիւրապետ} ք*որլղան}, 39 ave. Kléber. 
bւլիաւլարեանս Սաեվւան, լ١յւ։»».ա ؛Է-Ա1, ٠٧ս٠٦ւ<١١ւ(ս1յւււս،ւսւ١, 22 r. Chaussée

d’Antin.
bուսուէիեան, 40 , ااإلااا.الال٠ااااا٠.٦ا  r. d'Enghien, '10e.
հսայեան ՀՀապէլ (Տիկին Լ 8 r. Lamartine, Viroflay, s. O.

հսայեան 'Լուկաս, շտ ave. d’Iéna, 16e.
հսայեան ւԼարդան, ٦ا1٠اا1ا!ا  վս՜ՋէԱՈ-1ս„٠,١յ.١٠, 164 bl. Poissonnière, 9e.

tel. trud. 31-31.
հրաւ/', ١ւսւմ٠սւ1|սո|_|،ւ،،١،ք, 6 r. Lallier, 9e.
հրաւք' IJ իհրան, 17 , اااااا٦ااا(ا.ا  r, Drouot. tel. gut. 39-69 եւ lou. 56-41 եւ

2 r. Balny-d'Avricourt, '17e. tel. wag. 40-25. 
հրսսՐեան ւԼարղյլէս, .|>| اج،ااأا|ااا7ااا , 

հրանետն Դրիւլոր, ٠؛ hp<١٠ul٠, 50 r. Lacépede, 5e. 
ձ٠/////7/Խ//7; If. Պ. , 106 , اا؛٠>اا٠اااا1ا  r. de Richelieu, 2e.
«հրեւան» , !3 ااا’ااا!֊أ،ا١  Impasse Crozatier, 12e.
հրէրեան Արսէն, 0^ ? ابًا٦ااا|ااااا-الالاذيالاااالا٤ذا|ا|ج٠  r. des Dominicains, Marseille. 
հրէցեան Շնորհ.ր, ٦ւկ٠ւ٩փ٠٠, 9 r. Chaptal, 9e. 
bրւււանւլեան Պ. , |։ււԽ<١հսւ1؛աւ٠սււ|ւ, 5 r. Ménessier, 18e. 
bւանգյււլեանց [Տիկի7/), ،؛ou،, 51 r. François '1er. , 8e. 
bօրաաւՈրան, 3 , ا֊ا1٠اااااااااا٦ا  r. Lagille, '18e.

— Զ —
Զտսյսփեան Տիրուհի {Օրիորդ-}, لمالأ؛ا٦اا ։ ا1اإا لا . սօ ؛؛١٠ է<յ!ւ rpiuulïji, :9إ ave.

Kléber, 16e.
Զտվրիէվ_ Օսվհաննէո, |ւ|ւաւ،սւ٩_էսւ, u،*bopt ٩٠ ا'٦, ااغااأأ ։ (<اا الأااالأااأااا٦ا|ا ,

5 r. des Gobelins.
Զտտիկեան ք(Ւ. . ااا։ ا1دا .։78 ,.1 ااااااا1ااال  r. Taitbout, 9e. tel. trud. 23-65. 
Զարեան l]ոստանդ., 049 ,إااااا-ا>ااااا r. Malleville, Enghien-les-Bains, s. O. 

Զ՚պգտրեան Հրաչ, 126 ؛ااااااااا1،ااااااا٠ال٠،  r. Bolivar, Î9e.
Զարգ֊տրեան Ռաւիայէլ, ،126 , اا،ا،،،اا اأال،؛ا1اال  ր٠ Bolivar, 19e.
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tel. lou. '12-78 /٢،

tel. lou. 07-9،, kl

էսւՐէր/րան Պօւլոս, ակն և դէն, '10 r. Chauchat 9e.
14 r. Jules-Claretie, 16e. tel. aut. 33-80.

Էսմ'էր/րան Վահան, ակ،նlï،٦է՜ն, 26 r٠ Cadet, 9e.
'10 bis r. Descombes, 17e. tel. wag. 76-57.

Էքչ/րան ժ*. , ասաււհւսւրւ٠٠ր1, 88 r. Oberkampf, lie. /،-، '108 bl. Montpar- 
nasse, 14e. tel. fl. 34-7-0.

Էքչ/րան Մ٠, 13 r. Brea, 6e.
7،،،^،،٠.،7^۶ .١ակ, 120 ave. Pereire, Asnières, s)٠ւ֊1ր ,.Յս/կոբ ،عا

Էօղս/էկ/րան, iplipAuil( h،. 1'»ւ.£ս,յկյ(ւ٠٠րծ, 38 r. de Clery. tel. rich. 99-3،. 
Էօաէմ'իչ/րան {Տօք[(Ւ.), 30 r. Robinson, Sceaux, s.

Զ"ւր1մի/րան (ՏօքքէՒհ, ր٥իչկ, . !اااااا<ا.اااإاااا<ا٠اا' , Samsois, Marne.
ا/اراوك٠7/ىر٢ررر7ا  Գ/ոլսոր, ակ٦٠ե։լէ١٠-, 6 Place de l’Hôte! de Ville, Asnières, s.

ا-اا٠و)أاااةاأ ա ճ էրան Յակոլւ, 9//راكرركوك  r. de Bellefond, 9e.
Զհ/ւէճ/րան Հ. , 53 fb. Montmartre, 9e.
Զմ'/ււււնակէս/րան Վահան, ( اااال1اال>ااأ،٠ا؛ا  III. ٩٠ո؟ար1٩1٢٠Խ, 1 r. Puget, 18e. 
Զ"ւ/ատքրանո նիկ. , ا،ااأ)ااااااااااااااااه ٦٠, ախկի ١، ااا٦^اا<،ا٦ا اا|اإ'ااااا|ا٠ا,ا  երկս،-

1ւքւ٠ւ.,،،ւ٦٠հրւ١ւ.٦ւ.

-Է-
6 عغا7حمارار٢ررر7ا, ااا1،ا1ا1,ا؟^أال ؛:  r. Lafayette, 9e٠ tel. cent. ،0-23, Ւրւ ااا؛اااأ- 

ifi111(|IԴ11 111111 ١ 111ՐI(|(|I20 و r. Louis-Philippe, Neuilly, s. tel. wag. 23-21•
էւրնա/րան {Տիկին} Ա- , '14 r. Crevaux, 16e. tel. pas. ،1-31.
Էլմ'ա/րան ٠ا/بك7,لم'لمك///ا ااااااااا1اأااأاا^ااا(.1^1ال ։ ا٦ًا؛ا  գ.որ٥ս։կւ٠٠ւ, 18 r. de l'Alma, 

Asnières, s.

էլւՐաճ/րան Վահրամ', |||1٠Ա<1١Ա111٠.||Ն1|Ա1،Խ 9 إا|ا؛.ااااا.ااا٠٠ ا  r. Pierre-Nys, lie. 
էլւՐաս/րան 6، , .وك , ااأ؟٠ااااأ)ااا<أ.اآ  r. Nicolo, 16e. tel. aut. 13-02.
Էհրամ'ճէրան Բար-կէն, 100 bl. Rochechouart, 18e.
Էսա/րան Աւ/ուարւր, |i،Iii٠mi٦il«l٠i٠i،Ii ւ٠،٠٠֊ս٠|ւկււ'1ւ1٠|ւ٠ււ. ، ااااااااهاااا_ا٦ا , Serezin-du 

Rhône, Isère.
Էսա/րան Յակսր., 12 r. Angelique-Verien, Neuilly, s.

Էսաս/ալ/րան, 3:1 , ا֊ا'ا_ااا^؛،ااااااااااااااااال'1ااا^؛،اااااااا؛  bl. Exelmans, 16e. 
էաՐէր/րան ժիրայր, Ii٠l،١٠lï٠pt٦i, 26 r. Cadet, 9e. tel. lou. 07-94, kl

3، ave. Kléber, pas. 16-08.
Էա/'հր/րան Պօս nu, աb،îilï٩t،ï٠, '10 r. Chauchat 9e. tel. lou. '12-78 In

"-3-|
.Օսւշւսսսփէա, 3، r. Rodier, 9e ال/،,،،،-لم،،،،اوتم7، £/،،/.,'ا/ا،،ع،لم،،،١،،، 

91 bl. du Port Royal, 13e.,.ور٠/،,،,ءلم،،،،٢،،،7،١ اا؛٠ااا^^)ااااااااااااا

.ք(Ւսգւոր/րան Կար., կօշկակար, 5 r. des Ecoles, Arnouville-Ies-Gonesse, s.O 

7، Տօ.ր[(Ւ.), բժիշկ, 1 r. Alfred de Musset, Malakoff, s.ور٠ا،ا۶،،،غ/م،اا
.Claude-Villefaux, 10e 18 րا ٠,։ااا،ااااااااااااا1ا֊’ا։اة ',քքՒահթ՜ա՜ճ/րան Արամ
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٨٨///١٠٠ار  տճետն /|ا/عج7,ا ااخ^ااا.ااااااا ،, .{،ւււ|ււ،٠,١ւ.ւլւււ|ւ I;111111 ا٠ I<١>1111 جI١լ.|ւՒէ,II](لI
٦ւււ|78 ا|اااااااااااا'1ا١  r. de Varenne, 7e٠

٨٨ااا١١عاااااااااار/7ا 1/. , 33  ave. Friedland, 8e.
٨٨///١’اغ//ااا//٠7را7ا  Գուրւրէն, 3 ,ا,اخ-ا>اأا.االااااا r. Crozatier, 12e.

! Fiï^ji III ։ղէյ)؛ ،<)اااالجاا!ا] ا٠ا،ا٠أ٠اااا   Դ։ււլ؛|»ւ։ւՒւււ٦ւ ١, ه٦ ًا٠  ձէ .ةحًاآلجلح

٨٨ااا٠اراجااا/ا7راا 7///////////7 /Գ-ին, 110- ا)اأا-اااااا r. Danton, Levallois-Perret, տ٠ 

քքհտչճե///7/ Պե՛ր՛ճ, 23 r. des Dominicains, Marseille.
[()‘տչճետն ٥7/7///^6 ,- ١ اًااااا-ا)  r. Arsene-Houssaye, 8e. tel. el. '15-20.

٨٨////////////٠رايم .رك غر/  U. , اأاذًا7ااااااأأ '։ ا »٩٠ ւււ|փէլ», ր٠ Brey, l؟e.
٨٨اااةااااا,ااااا7ا ،7. , ا'ا|أااااا| ։122 , ا|ا،ا ااا-اااأاذًاااباا1اااا٦أااا.1ا|لج٠.٦ا  r. de Courcelles

17e. tel. gai. 04-77.
7/// ٨٨///٠٨، ٤///٠٨ج / ձ ٠ Z*/////1.1 , را///٤ اااو/،١ااا7اااا٠ر  bis r. Julien-Certain, Viroflay, s. O. 

ք(Իտ.րրւ1'ճետն Մկրտիչ, |1 1 , ب)اأأ.ااأااأا1٢ااا  bis r. Julien-Certain, Viroflay, s. O. 

ք(Ւելետն 3ուլհտննէո, UIկ،1٠Il Ղ،41 ٢اوا  r. Brancion, ՛15e.
ք(Ւերղետն ծր/ււտն/ր, 4> اااا٠!ااا!ا -ււ|ւծսւկսւի 1 pl. Noël Verloque, La Seyne 

s. Mer (Var .
[(Ներւլետ7/ /13 , ٠. , ااأااااا)ا1’لؤاااااأااأ  r. de Montenotte, 17e.
[(Ներւլետն Օննիկ, ւյ֊1٠،ւծսւկ, 27 r. Gabrielle, '18e.
[(Նէլլտլետ7/ 7٠//. (Գրիւ/'ի[րՒէլ) , |ւ|ւսււ.սւ٩.էզււ, 44 r. Descartes, 5e٠
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ՕՆՆԻԿ ԳԱՊԱՐԱՃԵԱՆ
ՃԱՐՏՍ.ՐԱՊԼ.8 եհ ՇհՆՈհԹ٠ԵԱ ٦٠« ؟"«٠؟«

յ. CABARAdEAN
ARCHITECTE-CONSTRUCTEUR □, E. B. A.

74, Rue de Romainville, PARIS (19٠)

———همي———

Î‘UIII٦IIÏIII(I 1|1([ւււ(Ոէ، կառուցում" աժա٦ւսւգ!ւն բնա-

:ւււլւ!ւշ ալքէ՛ն ւոէրսակ շէ٦ւքել٠ւ։ս ٠ أناլ٠։11ել٠111>> ،1
աւքւսձսյյն կաւոա،ւէրալا)يااااا|اااااإا٦ا ؟ ււփււզււ|_|ւն{؛ւս(؛ 

١լ٠նքյլււււ Ա٠աարաւււոու0!օ-լւագ|-١Լ١1 Itl ١այաուոաւոր -ااااا

սնն1ւ[ււււ، շէ٦ւ|)ևլււււ ւ։ււ)ւլակ|ւ կաաււցում:'؛լք 

1 ԱՏԱ'ԷՋ111ՈՐԾՍ.ՐԱ.ն٠1 ا؛1.(811ا'ا-,ն1Ա|Ս.ն'('٠,11'1
)51 bis Rue de Noisy, LES LILAS (Seine
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ք(հէլլտլՒրան Սէր/ւրււՀ, 1 1 , اا|ائخا٠هااااج)  ր٠ Tholozé, 18e. 
ք(Ւէլ!իէՒոււն Սալգխւ, ،12. ااااب’وج  ր٠ Notre-Dame de Lorette, 9e. 
(()'էլսլԼւպւսչէոսն Ա. , (>28 , ااا^اأااا١غا  r. Serpente, 6e٠ 

ք(Ւիւլւապ1ոււն Արւա/', ا،'!،։.^8 , اااا،ا1ل  Cours Belzunce, Marseille.
Թիւրտպւրտն Ա. , ااالأااا։227 , ااااا٠ا؛  bl. Raspail, '14e.
Թ"[ժ՜ւլանհ-ան Արչակ, ،2 ااأا)ااأ٦غ١د٠٠ 2و  ave• de Paris, Malmaison, s. O. 

م٠غك//7ارم/ا/ر7ا  ԱքրահւաՐ, 11- اااا1اااا٦ل؛ا ٠؛ ւ|٦ձւսկ, 6 r. Sorbier, 20e. 
քրՒոլգաՐևան վահր/աՐ ( Տօ.րթ .), լ٠ւ1|،շկ, 25 r. de Douai, 9e. tel. trud. 48-15

In '1 bis r. Lacepede, 5e, tel. gob. 60-37. 
ք(Ւււրաւ1րան s. Աքւ/ւաւրլաՐ քահանայ, 221 r. de Tolbiac, 13e.
/(հււրւա1րան Արաքււի {Օր.}, I|ւաււ١ւււ|ւէ ւ|_ււ||ււււ٠1ժ-|ււււ٩ւ<|, շշ 1 r. de Tolbiac, 13e. 
քքՒււրոււէրան Հտյկտնոյչ (Օր.), 221 , إب)اااا’ااا.1ا|ز  r. de Tolbiac, 13e. 
ք(ԽմոտՐէրան (Տօքթ-.), բժիշկ, Ste. Sigolene, Hte. Loire. 
ք(Ւուրլլաճէրան Լէոււն, ٠؛1؛٠ լս٠յււս٦٠, Berck-sur-Mer.
յքժ٠ւււ։٢ա٩ւ٢٠ֆ ԼԳ٦ս|٢աււյէրւ։ւ |ւշ|ւււււ،Խ١,

քքՒօւիա լեան Զտրէրհ, շի١։։١։٠ՏՒևա١٠ց-ճա|ւ։»ս،|ւագ.էս١, 42 r. de la Jonquiere, 17e. 
քժ٠օ։իսւլ1٢ււ։،հ յ^հտւս՚նիՔ, ، ١ه  ave. ١علك١أحد١ \6ح .
ք(Ւօվւալ1րան (Տօքթ-.) , բժիշկ, 81 r. de Saint-Cloud, Billancourt, s٠. 
[()*օփաքէրան Հ. , (սկւժւէլէՖ, 53 r. Lafayette, 9e.
[()*օվէ չէր ան (Տօքթ-.), 1 '1 r. de la Paix, St. Cloud. tel. St. Cloud 13. 
ք(Իօքա թ-լէրան Մկրտիչ, 55 bl. de Cimiez, Nice.

— Ժ —

ԺւաՐկււչե՜ան Կւււ[ււաւլ1րսւ, 1'15 r. Moncey, Lyon.
(Խա1'1լււչէրան Հ. , '10 r. des Fossés-Տէ.-Jacques, 5e.
ժպտունի ’42 وك , ٩و:إا]اابًاااأةل.  r. Felix-Faure, Enghien, s. O.

-Ի֊

ԻւլւՐիրլհան, اأا։38 , اااا٠أ1اااااأ٠ل؛إاا  bl. Voltaire, lie.
ԻւլւՐիրլ1րան (Տօքթ-.) , բժիշկ, 48 r. Montmartre. tel. cent. 73-38. 
ԻլպիւլՒրան, Խս|ւս|ւեպէ ٦)١  72 Grand'Rue, Marseille.
/1նէճէրան, ٠1 انه٠اا٠ ա1 )ا• ւլէ-٦٠ի 1٠ւ. ٩ا|أ)اااا  p։i.,i؛ji٠i|iii‘li, 12 r. de la Pyramide,

Boulogne. S. tel. Boulogne 3-47.
ك'7ر۵/ح٢ااا7ر  (Տօքթ-.}, 21 , أاأاا،اااا1ا:ال،ااااأاأ  r. Soufflot, ٠>e. tel. gob. :10-89. 

Ին՚ճի՜ճէրան ԱրաւՐ, (1ا]-ا.)ااااااااا1اااال^؛ااا]ااا ։.88 , ٦ا  r. Lafayette, 9e.
ԻնճուճՒրան, Çlifïi.lT խ،Խ.|), 26 r. Lafayette, 9e. tel. gut. 15-77.
Իււսլիլւևան *Լ• , ٩յ٠բ،զ-, :11 r. St. Lazare, 9e. tel. trud. 71-01. 
Իորայէլէրան նիկ- (Տօքթ-.), اإا|اااابأ٠ 1<،ا’اا.٦إاااااا  b։.(( ք١٠է.1ժ՜، ٦<،٤ _ք()٠Ր|ւււ1ժ՜>) ٦ااااا >_

1(Ւա||||٠Խ 11 ٠)٠ .1 اا٦ا1ا1ااااا ւս٠1ւ!յ, :رك r. Pierre-Charron. tel. el՜. 01-88 tn

22 r. Raynouard. tel. aut. 45-85.
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1 COMPTOIR 0 OPERATIONS EN BANQUE ==

10, PLACE DE LA BOURSE & II, RUE FEYDEAU, PARIS ا

Hall Public, où sont affiches, comme a la Bourse, de minute en إ
٥

: minute, les cours des differentes valeurs en Banque se traitant à terme; ===
Facilite d’opérer ۵ terme sur ces valeurs par 5 titres ٠u multip- ■

١ \es àe ة١  au lieu du minimum de 25 titres exige a la Bourse et ՚
: d'arrêter eux-mêmes leurs opérations sur les cours inscrits; ==

Faculté d’acheter ou r/e vendre jusqu’à 6 heures du տօ،յ- sur les =
٦, eours de dôiu٣e٠ !

Le Comptoir me، à ،a disposition de sa clientèle les cours des 1

reçoit الب'،، ,New York تد ،Changes e، ceux des Bourses f/e Londres e \ =

\ télégraphiquement au fur e، à mesure de leurs cotations. -

Par son organisation unique, ،e Comptoir assure une exécution
٠

==
offrant toute securité et toutes garanties.

______________حاععع^ع ٠ إ٦ . ٠٠٠ ٠٠ : ٠ -٠ع٠__________________
1

==
— ٠ ٦ ٠՜Ծ صا-ا^- ه-—— ———

! Հան լաւ ل ին ոըահ, ւււլւ լաոլէ ւաւ րոպէ կը հրապարակուին —
ج ւլա٦ւաւլա٢1ւ III|Ո٠-է[(ՒրլթՒր(111Լ. I _؛٦ ilr լւլ, |ւ٦ւչյւլէււ 1լ ըլլայ Պււլւււսւ١|ե ւ1١է؟լ ==

ا ٩*1ււ_[ւէււ_թ"իմս ،լ اااةاذى٠ااطاال ա։1١է٦ւ աէրււակ IIIքւժ11(1 ւլթ-եال اا ط٦ا
_լւււ،٦؛ւ٦ւհ՜[ւ լւ-٦٠ւ։ւժ֊ւ։ււէ'ւււլ ւք_ււքւ٥աււ٦ււււ[(}|ււ،ս٠ւ։։յ։٢ւ։ ٠ا III لىل

1اااااااا(1غ կաւՐ աւՒրլիու[_, փոխանակ աււնուաւլն 25 ١١,,،»،», -إرًا//

ا

5 ււլէււ ٠؛ը U[U۶I٦I٤I1I؛_I ٠ااIIլաIII٠الا٦ل ւ1١էլ (il ١اա֊ճIII؛1,11 ؛11^1 ئ]IԸ -اااا،

= -աքւձա ١ լ ٦1 ؛1 ال|Լ11 ا، ٦ ւ_թ |II 1Լأا،٢ ٦ II11؛ լ֊ JifiJlii) ։؛ ï؛l،fïif٦i ١١,١V١V٠Vv\ լալ Kn
■ ' նոգրուաՀք- / /رًاخ٢رًاغررر/  հաւՈրւՐաա՝.
! .٤Ււլ ՝اا٦لhiii٦i ،։՝,؛n،؛ik؛b اا أطأًا٢ااا١ايىأا Jii٦i(}؛liLfi։iL1؛ււ٠յ٦ւււ[է-ււ i*

ح : )ՒIII اأ١ج ثل fl ւ-؛٦ւՒւ[ւււ tri. friiJiitrfiiL, ւ؛ւաէ[ւ1١ա٦ւ 1^1 ئ ]III اى ^աէաձայն.* ا

ا
"Լ0؛ՆԹ"Ո1>Ս.(' Տ’01է(٠ԱՍ1(٠Ն u.'l, ՊՍ.٦)Լ հտստտտու^իւնը

=== ،٠յ աճ III 1 [I ؛fl ւ 11 11؛٦ւէր [Il Լ1 III filin،' III ւլ[ւււ վ<Ւ էրա٦ւ ٦ւՒ٢քւՔհ՜ւ_ կը դ_،հ է ا

ح ب ااإ։٦։ال էրրուرًا էրլ اأاا'ااااااإأاا| /٦յ[ս. 1 II,٠Ո|1.|)|| Պորոան1րրուն ւրնէրրը ؛ =
٦: ւլորոնվճ հէրււաւրրուլ կը ոաանայ իրէրնւյ հ՜լհրւէջնևրուլ՝.

\ ԼԼՐը 0քا80ا()،وا،١ ,Իք| աււլւււ_1ք_ակա٦ւ կաւլւ1١ակհ-[1Ա[ւււ_թե-աւ٢բ

I |ւ[ւ ,քաճIII؛II[11^11 h[III 11اى ،، ٢է٦ւ աււ،էր[ւաշ_լււաւ_է1[ւկ ա؛ա^ւււ؛ւււ|?է|ւ؛٦ւ ق

ح - ընքրայուլւլ_որ^-աււնուիՒիլ'ււ'1ւ1րր՝. Z

1"՛»ւ՚»ւ»ւ»»»»»"»»ւ՚՚»»ւ»»»|"»»»»՚"»ււ»՚՚»»ւ»»ւ՚»»»ւ՚»ււ»ւ»ւ»ււ՚»"»|"»ւ»ււ»»՚ւ ٢
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Իււրէնաէր, 4 Villa J^edicis, Bois-Colombes, s.

Իււրէնաէրեան (քակււբ., 88 Cours Lafayette, Lyon.
Իււվւէնտէրեան, 17 ااا1اا،أ1٠الل٢،1وا ?) r. St. Honore, 8e.
Իւիլիյւճեան ԱրիՒին-, 1 1 ave. Ste.-Foy٠ Neuilly, s.

Իվւլիք՚ճեան U. , ااأ’اا٠ااإااا.ل ։ ا1اااا٦,ا ل ل:  r. Marivaux, 2e. tel. lou. :38-7؛. 
ԻւիՒիւճեան, [52 , اأااا,ااا٦ا1إا!اإاااا٠  r. N. D. de Lorette, 9e.
Իլ[<Ւիւճեան U. , lUJihmnpjilpiih, 16 ր٠ Grange-Batelière, 9e.

I
Լ իանալոքի Ստեփան, ٦ااا؛اااااا|اااا1( ٦ااااا.1ا|ا.اا!ة٦ا  I ا٦اا )ا اااا،  I. ،اا٦ ، ؛ا , ։ «12.5 (ا٠  ave. 

des Champs-Elysées. tel. el. 66-78, եւ 33: ا ave. Wagram.
Լօր/ա-Ս էլի.ր_ւււ/ Գա U ի է լ, ՀԳնւրասլեա l/m/'ii), 9 r. Bayard, 8e.
1- أ٠اااااال> , էլխէճուլ Յո٠լ۶։٦։٩>էւ ԼՏօՔ((Ւ. ١١ '\١١\١١\٧١  AA ًا ١. ac.o ١٥, ا
Լօրքա-Ս էլիվճալ ՍւււԼււէւԼհ ١։ււ։؛սկի ٦٠ ا-ا1٠أاااأاأ ։ ٦ا :

խ
Խա[աււ[(Ւեան ا Տիկին), կւսյի 45 , اااأا1(1٠اااااا4ا٦الأا  r. des Acacias, 17e. 

tel. gai. 69-97.
luանւլաաեան Աւեաիււ, اااااااا ։.!ااااا lii. 1٠1>շիկ, Banbene, Marseille. 
luանւլաաեան Զատիկ, )اا٠ اااااااا1اأا|أ)ااا  lïi. اا]اااة։1|< ٠ا|ا٦ا ؛ ւււ<| |1ւււ 1؛ III IIII|III|,

՜.6ا r. Euler, 8e. tel. el. 72-4! եւ 47 r. de la Victoire, 9e٠ 
21 ' ا٠٦اااااااااأأا٦ا  r. Cantine, Becon-les-Bruyeres, s.

luանւլաաեան եւ Ընկ. , 11 اااااإ.اااااأااا. ևր?[ւկ, Chemin de Cauvell par Al-
lauch, Marseille.

Խանճեան, 100 ,باإااج)ااااااا-اا r. de Paris, Clichy, s.

Խ անճետն Ա[ե.րււանւլր, l,^٠l٠i٠٠j٠։ ٠٠؛> h٠،i_^, ٠|،١ i»i٠٠i|٠i٠itpti٠٠, 26 r. de Pen-
thievre, 8e٠ tel.el. 55-54.

Խանճեան Արաաւաւլդ.-, > االئ٦ եճ Rapid Film!։, 6 r. Francoeur, 18e. tel.
mar. 17-27 եւ 18-17.

luաշյՐանեան (քակոր., 28 , ؛ا1اااةااا1ا :) r. du fb. St. Honore, 8e.
Խաչաալւեան Սարրլխւ, 24 , أا|اااأااا١إ٠  ր٠ Condorcet. 9e. tel. trud. 43-61. 
Խաչէրեան եւլրալւր, սւկ،հ1ւււ٠է՜،Խ, 31 r. Fontaine,- 9e.
lu աաիոեան Ալե.րոանդ-1I, ٦اا ։2 اا٠،ا1ااا٦ا اإاااأ؛٠اااااا1٠ااا սււււաւոսւ،հի, ؛اااا،اا!ا٠  

س٠  Հ. 71 , ٠اااااا٠اناا٠!اااااااا«اا٠الزا؛٠ااا٩ا  ave. kleber, 16e. tel. pas. -0 ا9؛:-'ا ^

Խ էրե ան Գրիւք-ււր, !ااااإا։4 , ٠اااخ^ااا  r. Euryale Duhaynin, 19e.
Խրաըչեան ^٠ , d٠i٠liu؛p١٠i؛j, 69 r. de Chabrol, 10e. tel. nord 34-84. 
ԽնաաւՐեան ւԼէնոան, ւ٠ւկէւհ٠!լ٩٠, 35 r. de Clignancourt, 18e.
Խոյեան s. ւԼահան .լւահանա՝հ 22 route de l'Ivry, Sevran, s. O. 

luւարւււլեան ՀւՐայեակ, 15 , ااأاااا٠أ)ااا.1ااا  r. Louis-Philippe, Neuilly, s.
tel. wag. 96-05.
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لم//رك7ر 7// , ւ،հ| ٠)١ ւսկ, 75 fb. du Temple, 10e.
Խւււնւււնէյ Ար թիւր, اااااأ٦.ا٤ااا-(٠ااا  ս|Աւ?էՈ()<սեւււյ, '60 ave. du Bois de Boulogne, 16e. 
IiIiiliiiiliui Աովսէւի, |ا،ا^؛،ااا.ااااااا, սւ٦10|ւէ٦ւ 44 ,ا!اإاااأاااأ,اااةاالم|ااااااأ r. de

Seze, 9e.
//7// ا/ام/راا٢ررا7ر  Կւպւտպհ-տ, կօշիկ ևւ21 ,0 ٠ ا3)"٦ل|.اا  r. Jouye-Rouve, 20e. 
Խւււտօևտն Հտւքքւս/րձււււր , կօշկակւսւ٦, 28 r. Traversiere, Boulogne, s.

֊Ծ֊
دج٠//ررا١//٠/ر٢كر/7ر  Գր. , |٩mu.u؟cp،٢ui, 23 bl٠ de la République, Chaville.

1(Tտտւււր1րտն ՇտւՐիր. -1 , ااااااذع٠اااخ_ا،ااااااااا (ւււլու.((ւ<١ււււ«ւէ|ւ, 1 1 bis bd. De-
lessert, '16e. tel. pas. 22-82.

Ծևրււնհ՜տն, ձուվի5 ؛‘, ٠ ) r. Félix-Faure, Enghien-les-Bains, s. O.

-Կ-
ԿւտՐտլիկՒրտն ԱրտւՐ, ւ؛ե։١օսյ.թ٠ 47 r. Bonaparte, 6e.
ԿտրսգՒրտն ն. , սւկ٦ւևղէ٦ւ, 62 r. IRodier, 9e.
ԿտրտպՒրտ1րտն ԶւՍվճտր 11 . , 4 pas. Ste. Hippolyte, '!:le.

ԱՆԹՈհԱՆ ՔԷՍԷՃԵՍ.Ն
ւԼԼԷՃՍւՌՍւԿ ԱՆ-ԴերՐՋԼԷԿ

')18٠( 29, Rue Berthe, PARIS
٥ 9:1-00 Téléphoné : Nord ر Nord-Sud : Abbesses !

՛Տա՛ ա_ ! !١ ااااااااا[ւււ>٦ւ1٦؛٠١ս|ւււէ|կ1ւ ا](ا.الاا|ااااا،ا ااابأ٠ا-إ.ااأ ا٦ا ո٠լ որ կլ١ !

 I կ((1!.ււ|ւ lïL 11_ խ. 111 ( 11(‘ լ II 111؛՛ ևլ |ւ (|_օււ1(1փւ٠ւՈւ1ւ٠ւ, اااااIااااIااااال 1 اأ. ٠յ։, կււսլ 1 >٠٦ihp, ت

ւկ|ւ ւ|֊հ٠քէ' I ابا։ا.اأا )،սւսւլ, libi։ ؛ււ.ւււււ٩ւ1ւ،ւ կւսյհ؛,Iiiltiul ،)ւււح 11. ماااا1ت٦ا ٠ 

٦փ.ԱՆԹՈՒԱՆ •۶٦ԷԱԷՃԵԱ

գյ٦1)ւււ،յ،1ւէ•: i اااااأالأ1ل ااااأاااااإأا ا،اااااااا լ|ւր1ւ،Խ٠բ< ت اااا
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Կարաս/քրաքրան Ռուրէն, 12 pl. de Chavanne, Marseille.
Կ արաս/1րահան s աճ unit, ١1، ااد٦اااا.1()1إلاا'اااا ii٦։٠u،٠l|i،i., 119 ave. de l’Union,

Arnouville-les-Gonesse, s. O.

կարապէրտ֊Օւլլու U4 , ٠ , ااال«1الالااال.1اااا٦ا  r. du Garet, Lyon.
Կտրիկ1րւսն ٤٠. , 196 bl. Malesherbes, 17e. tel. gai. 46-7().
Կարկսւ/րան, 24 , اال1ا٠اا1٠اسا  r. Buffault, 9e. tel. trud. 07-96.
Կէւ/'սղւ/'աւլ/րան U ահ ակ, 3 r. Ste. Barbe, Marseille.
Կէ՚Լւ՚էկ Ադ-սկտսս, ակ١։ե»؛է٦։, 36 r. Lafayette, 9e. tel. ber. 52-64, էրւ

51 r. de Maubeuge. tel. trud. 33-81. 
կ էվրէկ) 1 ااأا،ااا،ااةل اا|االال ï։،1 . ٠
Կիւլէ,ր ի/էհան 3 ակս (Լ, «յւսՍհի٠ք, 9 r. des Gobelins, 13e.

ينمكغا//7/ا٢ررا7ا  Ա. , 32 ave. Malakoff, 16e.
Կիւլլապևան նուսլար, 35 r. La Bruyère, 9e. 
կիւրճ/րան Սակս fl, 6 , الأةا،اال٦الال٩ةاااا-  r. Leclerc, le
կիւլւՐսէրրէրան Խաչատուր, ٦։7 ,٠٠0اال r. Chernovitz, 1 6e. tel. aut. '18-49. 
կիւլպէնկէրան Աւէրաիս, '1 r. Neuve, Versailles.
Կիւլպէնկէրան Գալուստ, 27 Quai d’Orsay, 7e٠

կիւլպէնկէրան U արկ [S b կին} % 19 bl٠ Flandrin, '16e. tel. aut. 59-57. 
կիււՐիւշէրան նրլիա, ոսկերիշ, '،2 ր٠ de Chateaudun, 9e٠

կիււՐիւչէրան էրւ քՀնկ., (112 حاااالة"االاالالااج r. de Richelieu, 2e٠ tel. gut. 27-13. 
կիււՐիւչկէրաան Լէրւոն, ւսկ،էւհ٠լէ٦ւ, 56 r. Lafayette, 9e. tel. cent. 79-2:؛,

էրւ 52 bl. Emile Augier, I6e٠ tel. aut. '19-38. 
կիււՐիւչճէրան Գէորւլ, ե١1؛լւս1٥՜1»լէ٩٠? 83 ave. de Neuilly, Neuilly, s.

////7///-7/ //غ//٨ / ;Հակոլւ, .128 االا٦ةا٦الأا1ااااأاااالاا  bl. de St. Cloud, Garches, Տ.Օ. 
կոնիէ,լ [Տօ.ր[(Ւ.\) |1'4 واارا|ؤ،ا r. Michel-Ange, I6e٠

Կո[(Ւ[ւկ1րան ԱրւՐան, ٠1֊հ|١ււււււ٠ւ٩ւ, 1:1 ٣. de Cluny, 5e٠

կ սասանէր ան U (/‘էր ւլաւՐ, 8 , االأة٦اااح-ا>الأااال-اااا  ր٠ Alexandre-Cabanel, I5e٠ 

կրասիլնիկէրան Արս էն, 16 ր٠ St Feudinand, I7e٠

s GALERIES LAFAYETTE
! Maison vendant le meilleur marche de Paris

صام:ح ا؛حال::::ريي
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ԿԱՐԵՒՈՐ 3س ՏՈՒՆ ՄԸ

AGRAE nifclUP HW!

.էրտլ վստահութ-եւուՐբ
.հտւՐտլր■ ء" ،/'/،،„,ًالما .

Ելէր1ււոըտ1/ւոնութ-էոոն ու ջյուուցէՐտն ոոՐէն կտ/գի պէտ- 

։,(, ւլ„ս,ււ_,,,,اا։4| بճ،ր[ւււլ, ււ|ի սւււյՔ٩ւՒ(ււււ հ՜ւ ւււշ(ւււււււււււթէրււ|ք|յւ

1111)1 |ւ*1ւհ՜[1ւււ,، ،ا)ا։^اال( III լւ|ււլ|։ ,!'Էլ (أ) ا١,ااا ا)اا։ا է ا ا! انى ՀՒլհ ւ։,ւ,ւ1
I ,, (ا ï٦, ،،,1)1, ؛،،,շ ٦،،,,,,1,،,)٦, „_)،,،،_,,،,)١)٦, اال،,հրւ؛ ւ|،٦„، ձււււււււթ ،!Lli,,,(,؛!

-111(1111،! |(1٠٠Ï1,|I؛֊III1II,III1٦,),, 1,,؛؛։،،, ءأالطااا آ،٦ا։ا،։։ا 'ا ا|2ااا ٩٢٦^اااا է أاا٠ااأ 

,,[,-،I(,،,,،։ ١,i 11 t(ilïï،î,(٦-i,؛-i,,Ljd،,,،,,،,,،,،,^ ,i|dfr،,i,L٦_٦,|,٦։ „i٩أ,أ«>|-أ,ا٠اذ։

ا|_أ,ب,ا,,,,„_|,։أ1ا,ا1ا)ا ilï( 1,1(1؛)1 ւ،,ւ1'է٦)i է ,(_|,,1١հ-լ ,،,1,11, أا),,_أل٢اإ

_٠٦ւ!ւ, ւս٦ւ!3֊հլ (լևւււ1ւ-؛!،(Թէ-լէ ا!اااا,։٦, دا٠٠اا؛ւ,ւ,ւ,ւ.1ւ11ا ٠ u٠l(i,٠٦؛l٠l(i,i| 

 ااااا٠وما ا!^٦اااا٠اداا|ؤ! 1,1. 1ււ,٠„,٩,|-ւ.1ւՒ,|٠.٦,, ام I։ا ٠اا I ،ا։ ا، !ا Iا ։ 1.ق! Iا ։ .٦وا ا„أ,،ا,1_ا

ւ٠ւ1٠٠։ւ٦ւ 1,1. ւ,ւ٠١լ,|,,,յ٠ւ٦, ,؛٠٠.ւ,،-ւ؛.١ւ_„٩,٦ււ,|,ւ .1,1 ا،اا,ا,أاة؛, ا,اا„(،,ااا„٦'|أ.,,,ا_
ال ffhI.,,qhinlï٠i٠,,ا 1,1:.

١է .>,|,յ֊ւ( |اااا ا. اا„ اااI يماااا٦ا اا ٠ا_اا ٠اا١ ւ؛،ւ,ւ.,լ,ււ|,ւ1,1؛. ,,,յ,ւ 1ااا1ااا}٦ا տ٩٠ 

ա1։٩٠,،,،،հլհ11,1, ٠؛٠اا؛ا!,ا«^اا,1,اات ١. )|ւ٠ւքլ„,լ ,|'|,„,։.|(11٠,,٠٩٠,,٠„|ւ,,յ١ւ)|հ٤1٠
_ւււ,ւ اأاا|,اا,أا,ا1,ااااح-ة ا ,յ_,,ւ.|յ, ,،11,1.IL,,,،,, ى-{|,ا,,اااااا,ا٠٠,(أا։(,1 ا)ււ.1ւլ1ւ1ւ|ւ 

.1,1 ա٩ւ ؛,1,11,1,,,ا ,ւ|ւ1٠|'٠.|ւ|ււ|ւ٠)٠١ 1،յւ,ւ. I،,. ,،',,ւ,,,,ււ1|ւ،յ؛,|,٦ւ ا؛.ل؛٠,•إ غ،اأاما 'إ

: ٠|է'|,٠٦|1|,،٠1٠،٠.|

٠٦٠ի<،٩-.յ-եյ_է| ,,1,1. այլ |ւ,ւլւ,|ւ '1ւ!,،.!է11ւ1٠ ال,,ا؛٠اا ٠ո։.սւսւ.ա،,ւ,.Թ1 ա٩ւ
ս٦ւ1٠յ, II.,, |,Լ,ա١ւԹ֊ել1 „,,ւ,,յ,1٦٠ ),ا,اب)١,|٠الو ٠-ւս։٢է

|Ս1Լ1،٠Տ1٦< اا'اا٠؛٠’اا؛ا٠ 1اا٠ ا'اا.اا٠٠٦٠ ٠;ԱՍ٠1 
,:٠'1,ւ,,լ٠؛n (լ1،ւյ,٤ւ (ւ،ւ1ւ1،|,,,ւ.'1ւ >r|i)|ւ|ււ,ւ,,٠,,ւ,ւ£|,

ըլլայ ااااااا/ال այ[(Ւ ի չ ը 1 ١رر/ا٠/ را/ԱնգյտՐ ւ/'ը ւհիւՐէրցէք ու Զ էր

.٦ւլ٠،ւ،ւււ 1 دىرلم١ًاخح١ ԱԿՈ*ԱԼ1,٦, ؛٠ւճ1ււ،،11, ւ أل٠

). 8( 26, Rue de Penthievre, Paris
55-64 Téléphoné : Élysées
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շ
Հ/////_/////ردك///Zfzzz د٢راا7ر  Ե [աւան էր, ؟٠٠٠٦٠١٠ .յ٠٠կւ٠ւ٠, 212 bl. de la Villette, 19e.

tel. trud. 25-34.
Հալաճևան Պետրոս, |||٠1111.111(|_Է|،1, ،1ւա|ս|||ւ١ւ 72 .٦٠٠٠٠|٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠, ا  r. de Ri- 

voli 1er.
Հալէպէրան Գր. , ؟Ո٠٠٠և։լ1٢1ւ, 6 r. de Maubeuge, 9e. tel, trud. :95-4؛.
Հաճ էրան IJ., ճաշարան, 4 r. de la Chaussée d'Antin, 9e٠ tel. cent. 46-48. 
ՀտւՐտլՒրտն Օննիկ (Տօ.րք(Ւ.), Ա1٠٠1 ٠٠٠؛ Ո|٠٠1|،٠٠٠Ժ, 207 bis r. de Bercy, 12e. 
ՀւաՐաւՐլերաՊւ ծ/աւանղ, 74 ,‘ _أ٠ا.اا٠اأأ١٠1ااا٠إاااا  r. de Belleville, 20e.
':un/'ամ' ճ 1րան Անրի (10' ,1 م موك.<)؟ا7 وااااااااأ،؛اااا،اااا  r. de la Fidelité, 10e.

tel. nord 65-77.
Հ աւ/'րարձ ոսՐ հ՜ան Արաւ/', Nice.
ՀաւՐրարձոււՐէրան Ա/սՐՒրնակ, ٠٠٠կ1٠հ٠٠է"،Խ, 53 fb٠ h^ontmartre, 9e. tel.

trud. 25-34, /ر٦  ،) r. Henri de Bornier, 16e. tel. aut. 54-19.
ՀաւՐրարձսսՈրան (Հակոր., Nice. -
Հաւ/'րարձույ/'1րան ԼՏ<>յ>[(Ւ٠Ն 2 pi* de Russie, Chatellerault (,Vienne). 
Հայաստանի Հանրաս/1րաւււ-[(Ւ1րան Պատոէիրակու[<Ւիւն, 7 ! ave. Kléber, 16e.

tel. pas. 19-:0 ؛٠

Հայ ԳաւլիՒականաւյ Կեգր. رع ան ձն ա(Ւ ո էլս էէ) 56 fb. Տէ٠ Honore, 8e.
tel. 91-90.

Հանէսէրան Գանիէլ, 19 ave. de Clichy, 17e.
ՀանըւՐէրան Արաաւաւլդ., ٠٠٦٠٠.؟؛ «،.٠٠٠٠١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ .م ج  Պ٠է٠٠٠١٠١٠٠1 ١٠١“٠ կ ٠١«٠ Թե'"٩٠, 

71 ave. Kléber, 16e. tel. pas. 19֊:0؛.
Հանչէր ԱրաւՐ, ٠٠٠i٠٠iuîll٠٠٠٠٠٠٠١jd, 2:؛ r. de la Varenne, St. Maur, s.
Հանչէր ԼՏօ.րթ.) ٠٠։1[٦չկ, 20 r. Cujas, ،»e. tel. gob. 31-66.
Հաս/էչէրան Հ, , ،)! ٠٩٠ ا.ااا|-ا)٠ اة؛٠ ٠؛٠٠٠٠٠ ւ،', '18 r. de la Sorbonne, :؛e.
հ؛ւ وաոըրճէրան Լ/րւոնم ٠١)١٠٠٠ կ, 207 bis r. de Bercy, I2e٠ 

Հա/1 էն IJ Ա. , 49 bl. d'Inkermann, Neuilly, s.

ՀարիկՒրան ՛Լ. , 161 bl, Montparnasse, 6e.
Հէ/ոՐան նէրրսէս, յ٠٠٠٦٠،٠،'է٠٠٠٠կ٠٠٠٠،٠٠٠٠٠٠, 5 r. Bergère, 9e.
, '֊էյչիւՐՒրան (Տօ.ր[(Ւ٠Ն 16م ،ا٠اا٠د1ا  ր٠ d'Edimbourg, 8e٠

ՀէյվոՐէրան Էօժ՜էն, ٠٠٠٠١1 ٠.،-٠٠٠٠١ ւ٠٠1،٠٠٠٦٠, 57 ave. Villeneuve, Alby (Tarn).
ՀէվւխՈրան U. , ؟٠٠٠ չ٠١٠.٠٠٠կ٠ լ, 56 fb. St. Honore, 8e٠

Հիւնյճէրարպէ յէնաէրան Գաւիլժ՜, է ,؛٠٠٠٥ ւ٠٠٠٠ւ٠٠٩٠٠٠٠٠٠٠կ٠٠, :10 ave. du Bel-Air,
12e. tel. did. 44-33.

Հիւնք/րարս/էյէնաէրան Լէրւոն, ؟٠٠٠٠٠٠٠)٠ -է ٠٠٠£_٠٠٠|١ ւ٠ւ٠٠٠٠١٠٠٠٩-է٠٠٠,
Հիւնյ)-ՒրարպէյէնաՒրան Սէր/աւիրէ. ٠؛ հ105' , ٠؛٠٠٠٠٠٠٠٠٦٠  ave. de Տէ٠ Ouen.

Ղ
.tel 5 r. Pergolese, l(le(٠٠٠٠١.٠٠1 ٩أااا،ال،ل٠1)11الا٦,و؛، ٠Ււ٩١،|11 ال . ,٠٠٠ս||լ1،1[ւհս 

.27-63 .pas

Fonds A.R.A.M



'/.տղա/mil/,ան > ١,//،.„'٨ .ւ. :13 ր. George Sand. 16e.
‘Լաւլւււլւււսեան- (9 ,‘ ٠اا٠ااأاا1ا1الإاا!الا  ր٠ Dagorno, 12e.
*ԼաւՐքւարևանք/ Պէրտրոս م////////////////٨,(/,, ؟ (ււ،ւգ|||ւ. 51 յ. Pascal, 13e. 
'Լորւլւոնհ-անց (.۶///////٧///// Գաքլրիէլ, 45 bl. Soult, 12e. ؛el. did. 3:1-95. 
'Լււլկաււէրա'ւ։ Ա/լրահաւր, (0ا ave. du Bois de Boulogne. 16e. pas. 13-74. 
'٤„،/،,„„fr،،،î، «،„/"/،'„,„//, tu111.1,1, 4 ave. de La Bourdonnais 7e٠ ،el. seg. 21-1:.؛

.կսրորւ(!, 72 ave. Henri-Martin. 16e ,,،,،,،,,,الخ
'Լոլկասէրան /.fr،„7,. '،ili|il||i ,|֊„|1,١Ա,|,,11'1,|(,„|Է||. 2 r. Charles-Dickens, 16e. 
9/// ٨/////٨ ///՜// 72 ,/////// بم7ا  ave. Henri-Martin. 16e.

֊Ճ֊
ՃանայՐւււ[ U ،,,,لمء (Օրիււրւր), ا،ا_داااااا٦وااا؛؛ا«  Jardin des Modes |٠, 8 r. de

Presle, I5e٠

ՃտնււսՐաԼ Սհրւրէյ, 39 , اااااأ١ااااا  ave. Kléber, 16e.
ճւրնասւրհան (Գան, 341 r. des Pyrénées, 29e٠ roq. 92-91.
Ճb//// ٠///رًادردج//  Ալպէլհ 58 , ا֊ال٠اا٨ااا1ل  ր٠ de Paradis, 9e.
ճէւլիրհան £/"„ ,م"ءء ااااااااااا ։ ٠ا|ا ٩٠ ւ٦ւ١ձսււմ1ւա.1ժ-խ.٠է٠.<), 80 r. Lafayette, 9e.

tel. ber. 57-34.
Ճէւլւէէճհան ٤. , ااا1،ا1ا1ا զէն, 56 ր٠ Lafayette 9e.
Ճէպէճհան ։١٠. Գրիդյւր քահանայ, 73 r. de Seine, Ivry S/Seine. 
ճէրահհան Ս՚իՀրան, 1ւ|ւսւժշսաւս|1ւսւ 1٠،!1٠|1٠1 ا|إا.ا،ااااأ<ا اوالاع٦إل :)|ւ|ւ'1ւ, 22 r.

du Sommerard, 5e.
ճ էվահիր ճ հան ԱրաւՐ, 61 ave. de la Crande-Armée, 16e. tel. pas. 36-02. 
ճէւէահիրճհան Ե. (Տիկին), 158 r. de Longchamps, ՛16e. 
ճ էւէա֊հ ի fl ճ էրան Հրանա, ակ٠եսւււաւշ٠ 74 r. Lafayette, 9e. tel. cent. 78-05. 
ճէօհէրհան Բօլ, 53 , ااأ1ا٦ا1حاا٦ا  fb. Montmartre, 9e. tel. trud. 25-34, bl

'168 bl. Haussmann, 8e. tel. el. 47-66. 
ճչւՐարաաիւօււ ԳհղաւՐ, 51 ,'1 ١ااا'؛أاأأا 1اااا؛ااا؛١اة  r. de Provence, 9e. 
ճչւՐարաախօււ նհլաէււ, 37 , ااأو٦ا٨٦اااا 1اااأأا١االاأ  r. Bezout, 14e. 
ճօլօլհան Գրիդյւր, [ււ٠սսւ٦٠կւս[ւիջ, 39 r. Briançon, lie.

— Մ-
U աիՒիկհան, 42 , اا,|اا^اأاااأاا٤  r. de la Jonquiere, 17e.
.սւթ-աւհան Կարապհա, 85 ave. Malakoff, '16e تمتم
աիախհան Պհարաւ (ՏօվճիՒ.), 1 تمتم ادا!ااا ،, Nice.
Ս աիախհան !Լաչգան, ،٦إا|ااااااا ‘, Nice.
,٠H.()!I‘ակաւլհան (Օրիււրւր), 1٠P(IJ رتم

.արլավճհան, 33 fb. Montmartre, 9e رتم
Ս՚այիլհան Գան ի է լ, ւսռե،.٠ււ،ււսկւս٦٠, ՛շ bl. Garibaldi, 15e.
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Մայիլհ-ան Ի. , 4 , ا'|اا('٠>اا٠ا؛د اؤ،ااااا٠ألاااأااأااااا  տ٩. Raynouard, i (3e٠

Մայիլէրան ի վան, ٠1٠ա٥ո،.١٠, 2 ր. Gustave-Zéde, 1 ( عز٠

U ան[(Ւաջ էհ Գէււլպլ, 35 ր٠ Singer, I6e٠
Ս*անքքէ՜ուշէվ Լէրւոն, 69 ave. Victor-Hugo, I6e٠ tel. pas. 85-66. 
Մանիհւղէւլ الب٨/۴,//ا ل///  bis ave. Pasteur, 15e.
U անուէլէրան Ե [աւանդ- [Տօվչք(Ւ٠Ն Institut Pasteur, 5؛.ր. Dutot, I5e٠ 

Մանուէլէրան Լէրւււն, 1 اا؛اااا،ااا1اواااااااا ՜, :18, ave. des Ternes, 17e.
Մանուէ[, ք)٦ս u٠٠(l|u٠٦i.p lu. (14 ,جًاااااج ր, յ. յ. Rousseau, 1er. tel. gut. 19-47. 
Մանու1[ الر. Պ. , սւււ1ււ.այաւկսւ،հ, :11 ր. des Petites-Ecuries, 10e. tel.

gut. 63-44.
Մանուկ ثمل. , օ1(}օւ٢օւ٩ԽլԽ٠Խ٠١Րոգյ٠ւ،Թփ،:ն, 13 r. Rameau, 2e. tel. cent. 70-99. 
U անուկ պէյ ا իշխանուհի), 4:1 ր. de Bellechasse, 7e٠ 
U անւււկէրան Լէրւոն, 53 r. Rodier, 9e. tel. trud. 67-62.
Մանուկէրան Մանուկ, -149 ,اااا-اااااا|اااااااااااة r. Lafayette, !Oe.
U անւււկէրան նչան, 1 اا 1اإاأاااا) , La Barre, s. օ٠

Մանուկէրան ւԼա-հան, 17 , اااح؛،اأاااااأااااااااذ - ا|(ا.٠1ااا^-ألاااا|'  r. Lebon, 17e. 
tel. gai. 14-10.

Մանաէնէրան լԼլաա[որ/ւր, 10 , اطاااا٠اااألاااااااا.ا٦ا  r. Eugène Delacroix, 16e. 
ՄաաէնՃՒրան ثر , اأااااااأاة. ։7 , ااااااااا٠ااا  ave. des Charmettes, Villiers-le-Bel, s.O. 

Մ աա[<Ւ է un էր ան, ւսկ٠1ւ1ււլէ٠1ւ, 7 ր. Condorcet, 9e ٠

Ս աաԼԺ՜էոոէրան //. , սւկ،1ւ1،٠լէ՜،էւ, 6 ր. Bleue, 9e. tel. gut. 71-8:؛. 
Մալւաչէրան, 125 ր٠ Victor-Hugo, Bois-Colombes, s.

Մարաչէրան ،/ ٠///١ ۴, աս|٠։ւք)ւս|սսԱ٠ու٠1ժփւ٠،ն, 2 r. de la Pépinière, 8e. 
Մարդյորէրան ԼԼալգան, Viviers (Aveyron).
Մարկոոէրան, կ٠>?իկ|٠8 , ٠ اا،الاااالاةااااج) bisr. Jouye-Rouve, 20e. tel. roq. 45-13. 
/ ر٠/ااااا/ااااا٢ااا7ا النم . , սւկ،1ւ1ււլէ٦ւ, 10 r. Chauchat. 9e. tel. lou. 12-78. 
Մալո/'արէրան, ااا،أاااا|ا«։52 , اأأاا٦ا  ave. de Breteuil, 7e. tel. ség. 40-65. 
Մա/ոէ'ա/1/րան (ՏօվչԼԺ.), | اااا اا , Lorelle sur Biet, près Montargis (Loiret‘. 
Մարույւէրան Արոոր, 1 ٠اا٦ا ،١اااأ٠  l22 , اااااااااا ال  r. de la Chaussée d'Antin, 9e. 
ՄաւուտԼւկՒրան ք()*որոո, 6 اا֊1اااا٠اااا1,ا أ  bl. Chanzy, Gargan, s. O. 

Մաաոիկէրան 0 .'د. , ւ٠սւ1ս.ւ، ٠،|٠ ։ւկւս٦٠, 175 r. St. Honore, '1er. tel.
cent. 44-18, 31 يع r. La Pérouse, 16e. tel. pas. 84-63.

U ll{٠l„H٠l٠،llï٠ll٦l Ե(1٠։٠٦1„1^1٠ ԼՕ | ٠٠'١١ أل ألع  X. \ئذأ١ة٩٦ح٠حآ١ حة .
Մաքաոաա/1 Տիլոոն, սւււ1ււ.սւ|١ակ٠։ւ٢Խ 8 , ٦ا1اا'1ال|ل؛.اااا؛اااإاااا٠  ր. de l'Hotel de 

Ville, Lyon.
U ա.[ճոուաէրան U աքո, ٠؛ lqiuiu٠٠li.
Մաքոուաէրան Մ. , ( ؟ا0رمص٠,ا ا,اأة'ا]ا)ا֊ أ  :i r. Madame, 6e. tel. fl. 16-45. 
Մէրլքոնէրան U. ( د١ օք[ժ. , ،٠d| 1յ, 56 r. de la République, Marseille. 
ՄէրլՎՀոնէրանւյ Մէրլ/Հոն, اااااااااأ1اااا1اااا٦ا 0٦ااا ։1:14 ,< ٠ا3<اا|٦ا.ا  ր٠ du Bac, 7e.

tel. fl. 51-57.
/ اآلر///////٨ ՜///7/ 7 ٠ااااا٨ا/ب7ا , լ٠٠٠.։ւ։٠ւ'٠ւ1،։٠ւյ٠|ւ ؛٠ 1؛ է،1،4է|٠, 32 ր. Louis Besquel, 

Vincennes, s.
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!'UNION
COMPAGNIE ANONYME D'ASSURANCES CONTRE !'INCENDIE

ElabUe à Pais en son Hôtel, P !ace Vendôme, 9

Situation Finenciere en 1925

Capital Social entieremett verse 

Réserves

Fr. 20,000,000 

51,143,000

Ensemble des Garanties Fr. 71,143,000

L’UNION
COMPAGNIE FRANÇAISE D’ASSURANCES

Contre le Vol et les Accidents

i٠bl٠o،i,|l٠
٠1՚Ո'1.111١ԹԵԱ٢ն ة1ا٩ب’ع1ال ԱՊՍ.2,հ٠1.Ա٩٠ՐՈ٦٦Թ٦٠Ի٦յ PWt 

էի )',ااااا!,اا٠اا֊
Լ٦ւկ1،լսււ1ւ!|ււ١ւլ կ՚լ ււլւււ٦ւ[ւ un،'pii ահակի 1ا1ا٠,ا 1«أأا 

գւււլւււ141յա٦ւ, ،ز،٠جا|ز(ا|لر ،'սսւ|սւ،)ւս!սւգ[սս1ւ1|ւււ լ'ւսլւ٤էւ 

٩i, Iniu.i^i:[١լի, lïiiuj!٠ւքոսլ)սյլւկսւծփ, «Թ 

 Ի<(٦|Լ 1418 գ'||11؛|սաւո[ւ ااال، pfrui կա [Il ا|ؤا ւն ااا1:ا)ا

հտոցէն է 9, Place Vendôme, Paris /////انم 7/ات/.
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Ս Կ!ոպես>ն 1 ,/ /////.الج.,//"’لم/// ، IIIنًا III أًا اااااا  II'[1 ا( !/,լ,1(1111.(,(1(1. 29 ٢. Philippe (jeGirard. 10 . tel n d : ؛4؛؛:- .

//‘է'Լ"1"ւր1րտն اثم'., ււ,ւլււււ1',ււ'1ււ||ւ ււււււ.>ւււ|,ււ,'էւ, 30 1. Drouot, 9e- tel ber. 01-96. 
.د'رثم ددمثم .',, liinrtiiid- 62 r. Dairton, Levallois-Perret. tel.

Levallois 563.
ال ؛ .([i.t'frîi'ii ااااا'اا'.ال Տ|ւ1||ւ'ււ١. 61 a١e. Ste. Voy, حعج١ال\ةل , s.

'ثمثم6لح,,,،/.,ثم، /’"',"/,١  ((|ւււււ!ւււ5ւււ؛ւ-ւււ٦ւււ6 ,|؛ r. Godot-de-Moroy, 9e. tel. gut. 26-4.3. 
رثم /٠ //،./،,,،/ Հւ(|ւ'1ւ|ւ, 38 Butte de la Loire, Halle aux Vins.

tel. gob. 47-86, fri 5 bis r. Henri-Martin, 16e. 
ք/՚էլխւչ՚ւ՚Լ UՒք/գէյ fr، ժօրէՒ, ./'رثم’./ ام ////'/ ■ III ni,I.ï(1է կէււ٦ւ, 4.1 r. Lau-

riston, 16e. tel. pas. 74-35.
ثمثم .ي ا -,/■'/■/٠ ձ // / /////111 ) 1 . للم////"/// ////"//////////الم /لم’.// 1 /1ا  յ111/1լ I٠ 111_ "֊42 .1.1/1 /ذ 111 ]111111 )/1111؛  bis

رثم لم ا  իր֊/Կ) ////////٨///՜//// .رد اذا///////'//. II !ا il III, (lui 11( 1/111. ]2 r. de l’Arc de
Triomphe, 17e.

را '//֊.لم٠ثمثم-لج/ '/'/,//■'///,لج',"زلم اثم ." ,"./,/, / . ւււ1լ'էւ1,ւլհ'էւ, 11 r. Lafayette, 9e. tel. trud.:^2-87 
ثمثم .لم / ثم ,./'-zz // /,,,؛لم// //"",/.// ZZ//////Z', ւււկ'1ւ1.ւ|1|ւ. 58 r. Lafayette. 9e. tel. gut.06-56. 

ք/՚էլիվւ /,'","//رثم لم /,"'"// ժ>լւ'Ւ fr، ؛'.ثم,//., ւււկ'էւ1ււլք.'1ւ. 60 r. de la Victoire, 9e.
tel. trid, '16-30.

22 ./,"//, رثم .لم / ,الالم-'/'/ ا///'/////// ,/الم  r. Th. Gautier, 16e. tel. aut. 40-43.
U էլիվճ ,راي/.,/؟. , [ւժ|ւշկ, 17 r. Theodore-Deck, 15e.٠

tel. seg. 58-40,

PRODUITS YILDIZ
٠Ա1ք'ՈԻք<1փք՚ՆՆԵ1١' 

CREME DE HALVA 
BOUCHEES DE HALVA 
HALVA AUX GAUFRETTES

HALVA
TAHINE
LOCOUM

PRODUITS YILDIZ ԱՐԸ
.9...11 ٠Ր ITU.Ilb 11.1)11' :հՍ,ՊՐ1՚'11՚٦ւ,|'(1 |٦>11՚1؛'|(Պ11.Տ1'ԱՍ ؛՛11 

93-95 Avenue d'Orléans, PARIS 
ւաքւււ|ւ؟ յ؛ւ ||,լ ււււ('է'էւ ւււեւյհկւււ.Թհւււ'էւ|է ւ11 !.||1|؛،.||| ٠|Է 

٠،'Ա-Ր,Ս٠ԵՐ Ս.Ր٠Տ։յ,ԴՐՈյ١ք,,փԻ؛،- ٩ՃԱՇԱԿԵՑԼ 
'،ذا )ffli, 11,Տ1' ؛،-.,اداال
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ց՚էլիքշահէրան, ااال٩ةا٦ااا ։10 ,ااااأا«االااأ ր. N. D, Je Lorette, 9e.
ց՚էհար (1’ ممص» ا١اااااا<>ا|ا،اااا-٠ا|؛.),د٠ |ւ،ւ.ս|ւ.յ)٠، 6|ււ٠էււ'1ււ|֊ւււ'1ւււ؛||ւ'1ւ١ 23 r. Fertuny, 

17e. tel. wag. 44-42.
ց՚էհաէրէրան ٧٠. , 1|օ?|ւկ|ւ 73 , اااااااااطاااا£اا|ا٠٩ا  r. Taitbout, 9e.
g էրաււէրէաիէրան, ե،ե1յււ|1ա1(ա٩ւու٠Թ،٠ւ.١ւ, 151 fb٠ Poissonnière, 2e. 
ց*էրՍան, 1 ،أ٠ا|ااا]د لبااااا ։أاااأ։ .أاااااا٦ ։, 2 r. Buffon, 5e. 
g էր՜ճանէրան Գրի//_////, զյ١լ١ծ٠ս|٦սւ،ն ■£1؛ւ|հ1٠սւկ Օ՜ճւսո-Jï, 9 r. Ju RenarJ,

La Garenne, s.

ց՚էր՜ճանէրան Կարօ, Խ|աւԱ1ւգ_էւո, 1:1 r. Je Paris, Asnières, s.

g իհրրրաաէրանց رع., սւկ٦٠ւս٠ւ٠ւսշ, 9 r. Je Provence, 9e.
g ինաււէրան ց,ր_էրլ, լ,١٠.սա٦։կււ։٠١ի٤, 5 bl. Montmartre, 2e. tel. cent. 06-44. 
g [ւնաււէրան Արշաւի[!, զ֊ոլսյ-, 31 ave. TruJaine, 9e.
U ինսաէրան Երուանէհ (\Տօքթ٠Ն 2 ,1 ا|اأا ٠ ،տ bl. Տէ٠ Denis, 10e.
Մինասէրան Կարաււ[էրա, ւ،*1յ.()հ٩1և٠ւ.|)ւ١|ւ<١٠ route J’Aulnay Premiveres, lot 40.
U'ինաււէրան ց՛., ،17 , اااأا(!اا؛1ح؛ل،٦ا،ا )ااااا،١اااااااا٦ا  r. CaJet, 9e. tel. truJ. 62-43. 
irինաււէրան Օննիկ, <>29 , ااأاا٩ا-١أااا  fb٠ Poissonnière, 9e.
U ին է-ճ էրան Ա. , 18 ave. Jes Gobelins, 13e.
g խաւրէր ան Շաւարչ, <208 , ٠ااااااإءااااا  bis r. Lafayette, '10e. tel. norJ 57-82. 
U իսաֆէֆէնաի, ٦ا،ااااا1ااا٦ا  I؛lïin ٠|٠ u٦،, 5 r. Mesnil, I6e٠ 'tel. ség. 56-06. 
Միրւլա, Գ٠١1١4-, 58 r. Je Rome, 8e٠

Միր,լաէրան,յ Տիէրրան, 1ԱՈ-Լ،.։،։յ١։սկ٠ււ٦٠. 7 ր٠ EJmond-RostanJ, MaTseille. 
g իւսլււյէւլ ԵլիււալւէրիՒ (Տիկին), 5 r. Henri-Duchene, ՛15e, tel. ség. 96-91. 
g իրիճանէրան Տի/րրան, |||Ա11٠.،11٩_Է|||, 4:1 r. St. Georges, 9e٠ tel. truJ. 56-60. 
ց՚խրայէլէրան Հայկ, ااو։17 , ٦ةا١ااأا1ااااا،،ااااا  ր٠ Lalayette, 9e.
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, խըտյէլետն Հ. (3 رثم $ا٠//////7؛/ . r. Edouard-Fournier, 16e.
.Ortolan, 5e իվճտյէլետն U ի-Հրտն, 14 ր٠ ثمثم
4« .,ثم د.ا , اا֊1,الااااذًاااا]ااااإا. ا٠ رثم٠رة/,دراير،ا/٢///7/   r. N. D٠ de Nazareth, .'le.

tel. arch. 35-07.
, ٦M» Il II ^12.|||{)Ç١IIII.I ١ .իքայէլե տնր/ U رثم ٠ا)ااا  r. Hippolyte-Lebas, 9e. 

tel. trud. 28-16.
U խճետն Բրրտքտլ (٠Տ٠օ13 , .-/،/؛١, ا!ال|/1ا  r.. Pasteur, Joigny (Yonne).
IJ Խ՜ճէր ան Ստեփան, ااا٦,أاأاا٦ ։20 ,لالاااااا r. d’Orsel, 18e.
,, կրետն Արտտչէս, 64 , اا-1ااأةااآ1ا  bl٠ Rochechouart, I8e٠
13 ,/////7///’ لمثم7///^///^////7///^/7/ .اد ربر٠////اا/اكااا ///؛٦  bis ր٠ des Lilas, Alfortville, տ٠

ثمثم7اااا/ااارااااا7ااا-ا/ا7اا  u։l ؛١ ilijj_t٦i, 31 ր٠ de Soissy, 3e.
„նտրյտկտնետն, ا|ا٠وااا|ر  օշ r. de Flandre, 19e.

ثمثم الر/// ե///7/ 8 , الأاال٦ااااا.ا  fb. Montmartre. 9e. tel. ber. 61-68.
.r. de St. Cloud, Billancourt, s ادا . II !41 اك///اراما//////, €»,>111/////// „

.ովււէոետն, 1^յ,!,.،)<>, 14 r. de l’Echiquier, 10e رثم
رثم٠م'.ااار/غاا ك.رد , اااااا٦ا|ا.اأا،,ا 1اا.ااا<لجااال ։18 ,،اااا r. de Louvois 2e.

U րրւ[(Ւտ,(իետն ثمثم اااو؛ااج،|٠., Ilااէ٦ւ140 و ր٠ du Temple, 3e.
„ ////////////////7/ (٠1|٠،1| ,(.۶ د٠؛اا յ, 5 r. Louis-Blanc, 10e.
„ ///////////^///7/ Լ. , (١hn٠hi։,!,l٠,ii.220 , اا٦ااا٠٠1)11٠الا٦ل؛ا  r. Raffet, 16e. tel. aut.-42-02. 
„'///////////^///7/ Լ. եւ քՀնկ- , 11 ا1اااا-اا٦اا 1,ااا٦ا  mu.اااا؛.il', ٠2؛ r. Château des

Rentiers, 13e. tel. gob. 11-33.
Մօրլտյետն ՀւՐտյետկ, 7 r. Hoche, Bois-Colombes.
„ օւլետն Լ. , (ااااا-ا։3 ,طاااا€اابأ ave. Quihou, Saint-Mandé, տ٠ 

U օւլօետն /////7/, ااااا,14ا|٠إ _), Route d’Aulnay Premiveres, lot 23.
„ O/////. 7/// /؛٢ / „,///////*. ւսււհւ.,,ւ؛ււսհւս٩,. շշ ր٠ de la Chaussée d’Antin, Oe.

tel. ceUt. 76-10.

liտկէ!/1 ետ7/, 1 ٠؛ ւ١լւսգ.ւ١յ٠ծ, 243 r. des Pyrénées, 20e. 
Ստկրրլւետ7/ (60 , د٠0؛۶,(. اارا|ال|  r. de Buzenval, 2Oe٠

Րե րլե ԱՆ ZI I عي١ I ՄԿ ՐՏԻՋ Կ
1,1'11.1. Sb 1 ll.'ill.'i) bl> Ս.ՐՏԱԱԱ^Ա .٠ا-1اا('1֊(٨11) ا'٠،1ا- bl,.٠1.1.٠11)-l 1

է..,,«..»-,-»

 Աւ٢Է٩1 Կ[։٠1111 |ւ |,'1|1.ւլ1ւ||؛ւ|ւ'1ւ ւսռշեւ. 1լլ٦ ااا))٩اا.اا,, ا،٠٠٠٠٢٠٠ 8 ا]'ال 1

՝ՐԵԴ.Ն-Ա١٠,ՍԿՐՏ։١Չ Կ١٠ 
1, Passage des Annelets, Paris (19e(.

Métro : Botzaris
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1111« II -..
٠1.ԱՃ11,(1٠Ս,ՏՈ١٠٩٠ Ա،١1،1,ԼևԱՆ ٦)Պ11.Ր1;٠،,է'ևՆէ;،٠Ո1٠ 

Ա٦.(11٠5Ե'Լ1;٦1٦|Ե1٠(11٠ 1,փ Ր.1րՊե1.Ի٦ւ1٠Ր(11٠

ււււււււ،ււ('ւս,|؛ 'ս،աւււ،ւ,սւ!1 1|Ը գանւււն ااااا!1ل٦ا ւ1'1;1ւ||. 

11Լ՜Տ|1Լ٦٠|1, اا1٠_أ ،اااااا]1أال։,ا] ٠،.٠٠٠շէ،ւ եւ -Sfî،ii،'։iil| اأاا)١,اإا|ا

 (رحيب 1).1ا]ا]ا>يإ٩)ااا١, ٩ււլսակ اآلال) ااااا،.أ1٠՝اا،إاا1,)ا، էրււււյլն ելայ اه :

ا؛ I ٠ ا 1 >٦٠ا I ٠٠ I I ٠ا ٠ 1ا ٠ I ٠ I.اا! I. ٠ I ٠," ٠ ا]ا„,1ا. '(|11)؛)٦)11)|)).)) ||1'1,)1<|'||)11|| |||1

٠(ï( (|,1),,‘ااإ,)|,اا)٦ااէ،,|( (11. ،։֊١،،)٠1ւ.ւ'։ււ,ւ(, (|٠٠1 )1)1)111,اւ լլ,լ('կ٦ւ.|٠ւ٠։։ււ٠։٠٠ւ| 

 .ا)|,,,է| I|,,„|,1.1 ؛ا ، ։ I 111ااا 11.ا 1اا , I ٠, أ,ا,|',ا1',ات م٠,أليااا)اإإا.الأ ,اب؛ I 1,1. ;|٠,,|rا|,,إ
'|֊٠,)|؛,|)„,),),), ؛|'1|1.|(|‘,,(,،). 21٢լ,լ,,ւ،Խ1,|,١ ,Տ؛է*|)؛Աւ٠1||ւ|1. ,,֊(,(,|,،,,)ا -,)..؛,؛,'.؛ل،

٥i:|.է,։.111(լէ 1 lïi.(,i ’،,,|,٦(Պէօ[,է1

٠>ՀԱՅ ԱՈ֊ԱՋՆԱ1! ԱՐ٠ Հ1؛٦ԱՅք(,փՉ փՍ.ՐԻ ٠(,Հ ԱՅ ք

٠Ո،‘،-ՏՈԽՆե ال٠ئ٠ج եՐՈԻ ք,.ք٠،ՃԱՇՍ.ՐԱՆ٦
-١|١ւաէյ، Ա'1ւ،|լ|ւ,էւ.|է՞յւ, 1,էլ՜Տ ١٦ւ٤ււ|էէւ| ١ւե،ւէն،Գէսւսււ 

֊յւ،ւ(ւօ| ,քայէ١ւ, ),ւււսյլ،ւայէ٩ւ եւ շ،ւյւււ,|(11.) ե[,1||,լւ'|,ելւ1ل ٦ 

،111 messager ؛յս/եձնալոսլւուԹփւնլ،، օրը օլփ١ւ 1|(ւ ,،[: 1،ւււ[ւدال ٦

1111,1(111، contre remboursement.^ اي))|1ا1111'، ٠ا

 ԴԱՓՍ.ՆՈՐ ،١.1<٦٠ا);ا
.1)1. 11)1111111 ւ«ւ٠ու.ո,ւ.ւ.-յ|٠1٠؛؛ք.,ե)11>Տ1 ٠٠ւ՚֊ւ՚ւ՛ 1;1١'ւ՚

14bîs

Գ. ԱՐԼԼՊԵՍւՆ
23, rue Clovis-Hugues, PARIS (19") 

Métro : Jaurès ااااا٠ا ' Bolivar.
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— SIR ֊
Յակսր֊եան / ٠٨٦//٦٠  պէյ, 9:') bl. Malesherbes, 8e٠

Յակս[ւեան Հ. , ւսկ٦٠1՚ւլէ١٠, 26 bl. Carnot. Enghien-les-Bains, s. O. 
Յակսր-եան Ս՚արիՒէն, 8إ ave. Victo,-Hugo, lbe. tel. pas. 86-18. 
Յակսրեան Յակսր. (Տօ.րթ.Լ اااةا|ا>ا١  Vendeuvre (Vienne),
3ակսրեանւյ Սարգ֊իս, ՜I ր٠ Jacques-Offenbach, '16e.
3ակսքճեան ///"«օ ااا .։  .i>ni.l(Miu٠٦i, 4:1 bl. St. Michel, 5e)lï|،ui։J١ ؛ا)ا؛.اااا٠
Յարութեան Կարօ, դերձակ, 5'1 ր. de Seine, 6e٠ tel. fl. 59-67. 
ՅարուիՒիւնեան (Տիկին) 1ւ1، ٠!١ յօ, 8 r. Jules-David, Porte des Lilas, s. 
Յարու[ժ-իւ-նեան ^.۶ ٦أأااالااااا ։18 ,طااااةاأا]أ bis r. Jouye-Rouve, 20e.
3ովսւկխՐեան Ե., 79 ր٠ Blanche, 9e.
3ուլակիւՐեան Մ2 r. Bleue, 9e٠

3 աէհ անն է U հ՜ան, األ٠٦،ا١٦ا ։4 , اا1اااأا٠أاا٠اا  Cite Condorcet, 9e٠

Յուլհաննէսեան Ա., 41 bl. St. Michel, 5e.
Յուլհաննէսեան Գաււնիկ, diudujjn.,2 ,,؛ r. Victor-Hugo, Bois-Colombes.
3 սւլհաննէսեան U ելք օն, ւ٠،٩٠ւ٠ւ٠շ1 ٠٠؛ լ٦٠, 25 ր٠ Vilin 20e.
Յուլհաննէսեան Սիրական, ւ٠٠٦٠ւ١ւ.շհ٠٤է٦ւ, 8 r. des Trois-Portes, 5e٠ 

ՅաԼհաննէսօէի //٠٠, Դ ٠١|٠ Գ 1՚ ٠٠ ا،اأ ։ اااا٠اإ1ا  գեղաւ٠ւ։.ես٠ւսկա٩ւ 'اااااااااا֊1ااا،٦ا1ااا

46 r, de Trevise, 9e.
3ւսիյանեան, ٠،'հ.յ)1 ٠٦٠٠٠٠٩-٠٠ յ٠٥, 34 r. des Solitaires, 19e.
3 ւոիւանեան q. եւ ՀՀնկ., ۶|٠٦٠٠١։٠1(11յ٠ւ٠٦٠յյ ۵lï٠i٦٠٠uj٠lj٠։i., Nice.

Ն
նազ արեան Յակոր., 4 r. Eugène-Besançon, Bois-Colombes.
նաւլարէիՒեան Գրիգյւր, ւլ.։،(٦ձս٠կ, 96 r. de la Chapelle, 18e.
նալսլանաեան Ա. եւ Հ. , Ա1ւԼեւ٠ւպւակա٦ւ, 49 ր٠ Polonceau, '18e. 
նսղպանաեան Ս աա[(Ւէոս) 43 bl. d'Enghien, Enghien-les-Bains, տ٠ օ٠ 

اا/ااام7/ا/ا/ر٢ااا7/لم،ا٠/ااااًاا-٠ !, {ևսր٠ոսւՐ٠٠٠٩-է٠٠ւ_1ւլհկսւՐԱ|<4-է٠ւ٠,

նախնիկեան ՀելոՐան, ք)ւ։٠շւ١٠٠ււ։٩-է٠٠ւ, :13 r. de la Ferme, Neuilly, s. 
նասիպ Լեւոն, ւսկ٦ւե٠ւէ٦ւ, 56 r. Lafayette 9e. tel. ber. :>1-2:1. 
նաւսվարեան Սուրէն, |>յ٦ոււ،٠ս٩-էա, '1:1 ր٠ de Ville-dAvray, Chaville, Տ.Օ. 
նա!իիլեան /8 , ٨٠, اااااااااااااأاة٠ااا1ااا  bis r. Abel, '12e. tel. did. 34-62. 
ներկարարեան, '14 ր٠ de l'Amiral-Mouchez, !:le.
ներսէս (24 ,('7////// ٠؟  r. Vineuse, '16e. tel. pas. 21-21.
ներսէս, ւււ։ւ|ւււ،ւ٠|փ٠٠, 65 r. Pascal, 13e.
ներսէսեան (Տէր) ՀՀարեհ, ՜Siu|ii٠iuip։u٠٠،l٠٠،٠, 67 r. de Passy '16e. tel. aut.

21-61 եւ 120 ave. de Versailles, '16e. tel. aut. 29-67.
ներսէսեան Խաչաասւր, ااأկ٦٠հ7 1 , ذإأا٦ل  ր٠ Cadet, 9e. tel. trud. 21-21. 
ներսէսեան (Տէր) Հրաչեայ, اا،ا։ ،ااااأاا٠٦ا )>٧ ա٠٠!>։٠)), 208 bis r. Lafayette, 10e.

tel. nord 67-82.
ներսէսեան Ս՚աթ-իէօ //////7/, սւկ٩٠հ،լէ٦٠, 36 r, Lafayette, 9e. tel. lou. 09-97 

եւ 62 r. de Maubeuge, 9e. tel. trud. 43-07.
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?//,//// ٨//٨ ///۶/ ?z ٨////٨ // խան, :16 r. Lafayette, 9e. tel. leu. 09-9؟.
?z ٨////٨٧/٨ ///۶/ 1 Տէր} s հրան, 208 ,« اااأاااااااااا٦ا ٠ااااااااااا)  bis r٠ Lafayette, 10e. 

tel. nord :)82-؟.
նէճաթ-ի ԱրչաւՐ, اا»أ-1الاااااا.اا1اأ ։19 , ا٦ا  r. Angeique-Verien, Neuilly, s. 
նէվյ՚ոև՚հ Տօդւթ., 12؟ _ր. du Cherche-Midi, 15e.
?z ٨//////////٨ ///۶/ /////////////٨///, ւււ1|٦ւ1ււլէ٦ւ, 5 Cite Milton, 9e.
?,չ///۶/٨///۶/ ,?/////// ٨/٤٨/ رك  քրլվճխւ, iuulij٢tiuiqj ٠|١>١٠١ i٠l()"|n.٦i, 221 r. de Tobliaclle. 
նչան/րան Տրդատ, 63 جا1وااااااااااااا  ր٠ Mr. le Prince, 6e.
?Z////////////٤٠۶///٨٧//۶/ Գալւրիէլ, '2՚1 r. Beaujon, 8e, tel. el. 41-54.
նււրա"ւ"ւն1ք/րան S bu ան, 85 r. du Rocher, 8e٠ tel. wag. 73-47.
?Z/////////// Պօրլւա ւիաչա, 12 ave. du President Wilson, I6e٠ tel. pas. 39-8:؛. 
7z//٤//////// Աււա.ր1րլ ///14 ,رج ave. du President-Wilson, 16e. tel. pas.89-.37. 
?Z/////////// ٠۶/////٨١٠ "լէ,h ذل ave. du President-Wilson, 19e.
?Z/////////// ',./// ١١//////٨  "լէ,h 12 ave. du President-Wilson, 19e.
?,///////////٨///۶/ U ٨,/////////֊ |٠ սւ1ււսսէ٦١, Marseille.
?,//٠| ,/۶// ٤//٨ ء ւ١աւ.ւսգէ٠٠٠, 51 ave. Victor-Hugo, I9e٠ 

٤//٨ //,?^///۶/٨///۶/ Գէպգ, ր٠ւ ٦٠)١ ،1ւակաասւ(٦, 17 r. Cadet, 9e.

— نًا —

£ար."շնիկքրան (7‘օրժ՜, , اااااا?.أااما1ا

حعااكاااا۶ا٨ا/٨ااا۶ا  /)., Սսւ|ւ«ա։ւ|1էււ٩-էւււ٠ 13ր٠ Theodore-Deek, 15e. tel. seg. 18-97. 
£ալւււշնիկքրան U արա102 , ٠, اااااااااااا  r. de la Tour, l9e٠ tel. pas. 50-54. 

ح/////٨/////۶/٨///۶/٠// رك  ւււէււէ", 4 bl. Exelmans, 19e.
£///٦١٨۶/٨///۶/ Զ- , q-<١،٠iq֊| ١|٠ £, 32 r. des Ecoles, 5e. tel. gob. 4.00-؟
١١٨///£۶/ էակար, ،նկսւ|ւ|ւ£, 25 ave. Wagram, l؟e٠

١١/////٨٨ ///£///۶/ Գ. , اااإ٦ةا٦اااا1اأا ։15 ,اااااااا r. Longue-des-Capucines, Marseille. 
£/// ١١٨////٨٨//٤ ۶/ ٨ دك ., I؛l٠j٠։։iu։iit٠, 4 bl. Exelmans, 16e.
£/// ٦١/٨//٤///////////٨  Գալուստ ՏօվճէՒ . , Boulogne s.. Mer.
£/// ١١///////٤٨ ///۶/ Ա\, ٠։٠pl٠i.lqh٠u٦i ւս٦٠ու.٨հ։լէ ٦٠, ؟  r. de Tournon, 6e. 
£/// ١١/٨٨/////٨ ///۶/ ٠// )٧٠ ۶// ٤//////٨/٤ /.), 36 r. de 1 Echiquier. 10e.
£/////٠٤٨///۶/ ՏովճիՒ. اا|ااا٤,اا ن::١  ave. Wilson, Montreuil, տ٠ 

٨////£//////۶/^٨///۶/ Ա. ٨ء ر,.ب ٤إاااهاااا؛ ։ ااا٦أا ։اا^اااا կ1՚ ٩٥ ٠ 1'ւս ؛٠ գ،։[։ ٠٠٠]١ , 23 r.
Baudin, 9e,

£/////////۶/٨///۶/ 9( ////.رك٨۶/١ ‘اأ1إا|اااااا٠, ؛  ave. des Ternes l؟e. tel. gai. 03-21 ٨٤ 

121 ave. de Neuilly, s. tel, wag. 44-96.
£/////////۶/٨///۶/ Հրանա, ٦،199 ,‘إا|اااأاا r. de Vaugirard, 6e.
£/////////۶/٨///۶/ £/////82 , ٤, اااااااا.أ،اأاااأ1اأأأ٦ا  r. de Crimée, 19e.
٠ ااا'،اأااا؛١ ։։i٦٠ql،l٠i٠h٦i|51 ,.دك /۶///٨/۶/////////£  ave. d'Iéna, 19e.
£//////٨۶//// ٨ /',٨ ///۶/١ 12 r. Lalo, 16e. tel. pas. 91-55.
£//////٨۶//// ٨ ٧ r. Lalo, I6e٠ اااأ-ااااااااااااااااأذا, 12 ,/٤٨۶//۶//////////
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Շէքէրճհ-տն Գր. Լ1//ւէ/քւււտր), ٠امااااال٠اااا-اااأاأاا7،ا٠ , :> ր. des Ecoles, Arnou- 
ville-les-Gonesse, տ٠ O.

7/// حا//قم /A///7/ Ռտֆայէլ, إااا|ااااااأ‘, ق  Passage de Dantzig, 15e.
190 , ة ا////٨///7/رغ////غا  ր٠ de Longchamps, 16e.

220

_ո_
ك//هم//٨///فىد/٢رر/7د  Մանուէ լ, Ա1Օ,|)1<1". ااااااا.«ااا  I ااااااا،ا.اااأااا1ااال٦ا ٠ااا٦ااا ٠.ا-ج، ٠اا ااتم ,  ,

1:1 ր٠ Marivaux, 2e.
Ուլուհաճէրան, 40 , اااااا٦اا؛اا1ااحا،ااااا  ր, des Dominicains, Marseille.
Ունճ հ՜ան دك٠/.ن٠,(.ر/ ااا’اا اا١  Larey-Levy (Allier).

֊Ջ֊
Չալևան Ոարու[(Ւ[ււն, ااا٠اباا ։(67 هاااا-أ٠ ր. Mr. le Prince, 6e.
Ջւււլ1Լ٠[ճՒրա'ււ ثم,, եւ ا•//ررو ٠  ւււկ1ւ1ւ՜ւլէ٠Ս, 48 r. de Paris.
ջ՚՚ւլըվւՒրւււն اثم////////////٢///١  ւՐւ٠ւծա٠٦ւ, :10 r. Nationale, Billancourt, s.

27 ,/7///// ااا?ل٠/ر٢ااا7ا بااالق  r. Hamelin, I6e٠

Ոայլավւ U կրտիչ, |ւ|ւսււ،սւ٩-է՜սւ, 27 r. de la Vüle-1'Evêque, 8e. tel. el. 2:1-16. 
ئ/فىمار////٢ااا7ا  ()., սւկնևւլէ՚Ն, Nogent s/ Marne.

ا

14)1١1ձ٠٠Ղ(Թ١1Ո|؛ՏԳ
գոլւօ֊սւկսւ] 11 ا It լ> f էՒ և լ։ وا lîi '1|ււլււսւ1|ւս՜،ւ

I ԵՐԷ8ԵՈ.Ն
է1ւ ԼՕթէլ Գաէ|ասլլանքա٠<١.1ւ!ւ؛տէ Տօ։ 40< أا|ا؛ 

■ال ا).(՝ ال 1.,؛؛

1(ւււ(1(յէյ 1اااا:ا٠ا|اا_ا)ا1ااا'1اإا .اا، أ։٦,أا 

.A. YÉRÉTZIAN, Poste Restante, Marseille

|)١Ս111Ա|٦)|١>Է ււււ(|է<1ւ udlUtd|1؛ ո1٠(ք)ու ։է֊1٠. ٠،<|'٦l٢٠ti|։in،luili |اابه٦_

: I Pu l'i ւ،1111Ր1111 11111 األ ) I 1 أابىزUI( 11 11 ) 11 )‘ًا. լ اج I 111 1 ب .>է I ք 1ب.IU <1111 ا]ب լ UI ( ٩ 1111 ه I ١(

اا|ا ا.الأ^1)7ااا٠!اiud't١٠ ^4 ااا1٠اأاا։اأ 1اااا(1٠اا՛ 1اا,ااا1٠اا١ اااا ٠ Iا اا ։ا Iاا ا٦ ااأا ا ,

ւ1(11ւ|ւ, 1٠ւ.ւ։ւ١٩ւ:|1||1, 1(11٦|٠*||11(111(1 |||||>Ա|||(11

٢էւ١11111 ١١IU11111111111.1(>|11)l٠ipu٠١٠٠U 1*11 1،. ااااأااااااااااأ1،اؤ٠ااا٦حا،սււ.աււ٦ւ1ւ|ւէ 1٠ւ

1ااا ։؛٠ււ،|،է،ււ։ւ ة7اا_)اու ։٠. ااا،اا.1:؛ااا-ا)

է

ا
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ااابق7/إرااار٢///7ا  Գէր/գ, 24 , اااةااا؛-اا1ا  r. cie ٧intimille, Clichy, s.

ՁավւարհււՈւ 'Լևւյւնրլ, أاااااااحاااة։36 ,ا r. Polonceau, 18e.
Զւսքըճ1րսւն ևրլլւարվճ, 28 , طاااأ1٠ا٠اااااااا1ااا٠٦ا  r. Joseph-Bertrand, Viroflay, s. O. 

Չտվչըրևտն ^٠. bl ՀՀնկ. , ٠fru٦i|١:|,u٠l<)i։i٠pu։, 40, ր٠ d'Aboukir, 2e٠ tel.
lou. 58-7;’).

Զւււվ>ը/ւքրւււն Ցակոլւ, ،ال։4 ااا1٠تباا٦,ا ا  r. Carie-Hébert, Courbevoie, տ٠, tel. 
Courbevoie 1 ()-55.

37 ,///// /رق٢غاااااا رك٠ا/7ا  r. Breteuil, Marseille.
وح٠//ا/«/١ج///7ر 1 /'իհրան, կօշիկ, 30 r. des Dominicains, Marseille.
Չի/եւնի, ٠սկ٦1٠,լէ٦٠.

Ջիլինկիրհտն Տօ.ք>/(ք . , | ٠٠|،٠ շկ, 3 r. de l'Estrapade, 5e.
Զիլինկիրհսւն, օԹ՜օյի ٦.اال()ا.ااا-اااااااا٦,ا إزل  r. Rameau, 2e.

مغا/يل7/ااما/ر٢ررا7ا  Դրիգյղհ ج،ا|ااجًا٠ շշ r, Milton, 9e. tel. trud. 67-24. 
Ձիլճե-ան, ااإ։1 , ٠ا٠ااا١ا1ااااااااا)  bis ր٠ de Troyon, 17e.
:, ււ/ւււ.[1ճէրան Լհան, 19تمث ا؛اإاا'اااااا  ր٠ Corbon, I5e٠ 

/ةااتمق٠ل ///// Եւլիչէ, <2 ,إاااال؛،اااااؤ Impasse Crozatier, 12e.
غغاامق٠7/ررار٢راا7ر , dwjf'iuyn JJ, :0؛ ave. Jean-Jaurès, 19e. tel. Nord. :.60-7؛

///ع//مااكتمث٢ر//7د 1 Լահէ, 1:1 , .اااهاأامأ٦ا  Villa d’Orléans, 14e.
Զօււլանհան Ալւչակ) 9 r. Say, 9e.

— ٩—-
Պււգալէրան u.fiiin/', ٦ւկս٩ւխ٠, 16 r. Jacques-Callot, 6e.
Պսոլի լ ( اق ٠ Ք٨۶.) ٠ |٠٠ 1|٠١կ, 191 ր٠ du Temple, 4e. tel. arch. :14-0؛-). 
ՊաւլիկՒրան Մուրատ, ااأاااااذ،ااة٦ا , Place Nationale, Billancourt, s. 

Պալասանէրան (ՏօվճիՒ.}, | ٠٠|،١ շկ, ل؛ ր٠ des Fossés-Տէ.-Jacques, 5e. 
Պալաոանհան Մ. , 14 , 1 اا֊1الأةاا'  ր٠ de Mazagran, 10e٠

ՊալավճՒրան Գ/1. Եպիսկււպոո, 39 bis r. des Aubépines, Bois Colombes. 
Պտլհրնց Պօրլոս, <H٦ւսվա£ա٠ւ, 8 r. Papillon, 9e.
ՊալիՒաւլար [Sօ.ր[(Ւ • y, 16 , اراال)ا1ا  ave. Mac-Mahon, I7e٠ 

ՊալիՒաճևան غ,'., ւ؛հյ،(١ւրկ, Ti r. Longue des Capucines, Marseille. 
ՊսվսիՒխսրհւոն, 46 ,باااال ր٠ Arsène Houssaye, 8e. tel. el. 20 -؛:ا٠  

Պահապանեան ԳՒրրապայԽաւ, 5 ave. d'Orléans, 14e.
Պ աւլճէրան Գէորւլ, <أا։5 اا1اال؛ااا'٠ا؛ا٠  r. des Messageries, 10e. tel. ber. 05-16 
Պ///// //////////////٢///7/ Տիէլրան, ااأا ا  կ!1: , ٠ ٩ااااااااااهاااا-  r. Lesage 2Oe٠ 

ՊաւլաասարՒրան ،/٠. , պա[١ի 44 , ،اا٠،اااا٠؛ا|ل؛٠  r. N. D. de Nazareth, :le. 
Պսոլտւտոլէոսն ԳւաՐէր, ،56 ,(1 اااداااؤ٠ااااااااا  r. Lafayette, 9e.
Պապա1րան, 27 ave. Marigny, Se.
رج/٢////,//ح ااالأأاااااا.اآا֊ /7///٢//////////7> ։1 اااا٦ا٠  I،؛ r. Cujas, 5e.
Պւսսրսլհսւն Տօ./•/(/. , 1 , ا٠اااا|اا  r. Perdonnet, 10e. tel. Nord 74-01. 
Պա/ղաչանևան Միվչայէլ, |4 , ا،اأااا٠اااح؛)ااا  bl. Exelmans, Pie. tel. aut. :17-7؛
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ا^اااا-ا٠ واذ IIIաք'11/ՃՒր///7/ Ա/ւտտչէւԿ؟  fb. Montmartre, 9e.
Պււււււ1'ւս-Ճ1րւսււ / ٠/////٨ ۶//// ,ار ل: ل  ր٠ Germain-Pilon, 18e.

///////؟١ ///ճ٨"///7/ ()‘էպգ, اااااا؛ا1٠،اأ1ا ։ اأ٦ا ةااااج) III٠ւ_٦ւ٠ււ.ք(>|ււ.٦ւվ), 4 r. Royer-Collard. 
Պււււււ/'տճքրտն ٠۶/////7 ٨١, ا-ا>ااااأ١  r. N. D. de Lorette, 9e. tel. gut. 4 !-:.()؛ 

///////؟٠ ///z ؛7٢///7/ رك '., հ،1٠1؛ւււ|ւււ|٠ւււէւււ.1()|ււ.'٠ւ, 7ا r. Michel-Ange, 16e. 
Պս,րե,ն٠ւ>հւււն Գ.١ "սկ ٠.٠|،٠؛٠  lu. ،8 , اااااا(،اا؛٠ا^ال  r. d’Aubagne, Marseille. 
Պւպւկ/ւրճեւ//ն اا.رك٨۶٨اااغ ااب)1ااالاؤ1،نىاا1ا|ا اااا-ا)۵اااااا ։ اا'ا٠ ا  r. Saulnier, 9e. 

/////؟٨٨ //A/ ٢ااا7ا  Երսւտնգ-, 9 اأشاا،ا؛ااااا٠  r. Maubeuge, 9e. tel. trud. 14-(82.
Պտ/անվտրդ/րտն كغ٠ااا7_اااا٨ا  ւ|֊Կ،ձսւ1|. 35 r. de l’Arbalete, 5e.

////////؟٨۶ ///^^7/ ,.؟ ١أا ։5 االااا -اااأاةاا؛؛اااأ٠  r, Riboutte, 9e٠

؟ ////////////٧/ ///7/ كغ //^//////۶///7/, 53  fb. Montmartre, 9e.
////////؟٨/٤//////7///-،//7/ ///)///./'7,/ 'اااااا|“ا،ا^؛،ااا٠  l i bl. Suchet, 16e. tel. aut. 38-04. 

.յ, 28 bis bl. Diderot, 12eالأهاا'ا-اا է ւլււՈլՒր ///7/ Ա/ւ/ւտՀհտւՐ, 1 ؟
7/// ؟ /لم٤خ//// / Ալէվււււււն, ( ؟٨//٤,( اااالاا،ا٤اب١اأا1اااإ٠ا ربر٠/////////ب  ، tl٠li.l)lï،ïlUl،Illi|٠٠

46 r. St. Placide 6e٠ tel. fl. 24-20.
.43 Cite des Fleurs, 17e էւո٠-Հայկաւլւււ7/, ք)ուլւււ٩ /؟^,/^///7
ՊէկՒրա7/ 6 , 'كغ٨١اااااا7ا “ւշ„ւ.ւսէյ_է,»-1٠ււք٠ւ,>ւււ(٤է,„, ave. Mac.Mahon, 16e.

ع؟7,//حاااا >ااااا١ااا '։ )ااا,^اااا١ ,

ՊէյլէրՒրտն Պալւէտ, ւ،1ւ՜սւա,|շսի اااام1ا ։أااااأ։ հւ ٦ا ٠ ٠ սյ٠1ււ.1ւլ1ւ,٠ւ٦ւ / ال)اااا֊1٠اااا ։.
(^ ااأاااااهاااا٦ا٠  Joyeuse ؛^Ardèche).

٠ 222 —

B ՄՐԱՄ՛ ԹՄ1ՏՄՃԵՄՆ ا
1 ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ !

.)A. ՜TATAJAN - Architecte (e. b. a
٠|- )AGRÉÉ DU DÉPARTEMENT DE (՜AISNE( ح

Métro ; Combat ! .('Bureau : 18, RueClaude-Vellefaux(IO٠ ! 
I 11ا )‘ااԱI(٠ 1خم I 11ااԽ11 ا։(* ا։ ااؤ< .կա٦ւկւ։٠ւاا_ا٦ا،ا اااا ا^لماااااااإا)اةاااإ٠ا ٠،.։1)’اا٦ا ։ا.I III

ااكك١٨ل7ا ///٨٧////٨ չինւււէՒՒրանրյ ւլՒրրա/ւՒրլւՒրալ //١اا///7_ا///ار٨اااا/ااااد/7ا ت

 տ Ւրւ /////ة/////////////٨//////٨///7////٤٨//////////7/ي-/.؛

 ص///٤/٢//غ// Ւրւ չէնյւՒր/աւ /٨/////٠/ .٤-7/7_////٨۶٨،IIL /7 //7اااا٦٩ا//،اااااااا ۶٢، ت

 : ٠|٠Ji٠nl(inijJ,trh-٠٠îi IIL սլ։։٠յւՐ٠։։٦։։։٠րյ_٠٠ութհ՜յ։٦։ց II اال II LÏtîi IIIII ا| fl II ւ{(է إ։ լ ։ ٠. ئي

1 ٠ا ١ااا؛ااا٠ا շ|ւնու1ժփւ،ե - )آn 1 լւ 1آ 1 اأի11٦ 11ط اأراւ١I -٦ا,١اااب)اااا_1_أا]"فى١ا =
Lli1اا Լأاا1،ااا٠ل ٠،،اااا 1اااا*1ا ٨1٢فياا(1_اااا]آ ،ا٠ااأل٦،اأا٩ا«ا،اا|ل 

٠Լւ|،(٠؛ւււ(٠ւ|լ, ااا'،ااا،ااذًاغا'1اإا ւ։ւ،،կ Itl ا| 

Լււսւջ |ւ،(ւ 11111 ( I| زا 111 ج I ( I ( I < 111 լ !(b I ٦ Լ،11Ը ا١ا|اا
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Պէյլէլւ/րան (իաււնա//, (fia III ا٠ااؤل.ا  ւ٠ ւլէ٩ւի اااااا >١٦ ، Iا I27 , ااااااااااااا r. Sala, Lyon. 
Պէչիր/րան, սւկ٦ւ1ււլէ٦ւ, ֊78 r. Bayen, I7e٠

Պ էչիրՒր ան Վահան, 40 , الاإ٦ةا٩٠اأاأااااااااأااا  ave. Pasteur, Bon-les-Bruyeres. 
Պ էք/ր արև ան Ա. , اا!ااأة։1 ااا^^ااااااااا ا,  r. des Peupliers, Bois-Colombes.
Պէ0,1 իLifltrան ԱրաւՐ Տօ.ր[(Ւ٠Ն اااأاأااااااااا։ ,,،الااا ٠,٠ (Տ r. des Colombes, As-

nieres, s.

Պէ<٠(ւէ٠1٠ճհ٦։ւ،հ اااا٠ا،_ل١  ւււլւհ-լէրլհ՜ւ։ւ٢1յ ւ։ւ٢1ււււշէ?ւլէ٦ւ١ ՂԳ1 آ أة0١جعل١ل١ إلا0أل٠.  

Է<٠||Էհ٠ՃIrufli ՎււՀէ, ||(Iinmiiptin, ًا .عاقل حاًااآعح١.  le.

Պ է/ա/էր/րան ԱրաւՐ, ւյ-Լ[ւձակ, 2، r. Bergère, 9e. tel. Provence 0:1-40. 
Պէլա/էլւ/րան U ան 2 ,(•// /ارارًا رغ)  ave. Gloria, Nice.
Պ է///7/ է ր/ր ան Հայ//, 5 r. du Sommerard, 5e.
ՊէրպէրՒրան Հ. , սւււե՜սորակւսՀ 78 r. Taitbout, 9e. tel. trud. 2:1-05. 
Պէ/ա/էլւ/րան ւԼահէ, 44 ااااا٤٠اااا|ااا*ا1اا،ا)ا|٠  r. de Provence, ^e. tel. trud. 54-71. 
Պիպէււ/րան Արաաչէււ, واااااااااا١اااا٦ا1ا٠  Héricourt, (Haute-Saône).
Պօնէ ، د٠٨//٨؛/؟  (քրն/րալ Վա// ٠حم /////Ւրան 1/), 1ւ،ւկ|،սւ|٠٠ււ٦ւ٠ 3 ր٠ Froidevaux, 14e. 
Պու/ւնաւլ/րան 5-4 كع ااأاا،ااا٠1أا)ااااااأااااا1ليااااااااأ٠.,  r. de la Tour d'Auvergne, 9e. 
Պօլ/րան, "Ջ|||١111|11Լ1،1|٠ 202 ր٠ Boileau, Lyon.
Պօւլրա, կօշկւսկրսյ։, 20 r. Lauzin, 20e.
Պօրլրա/րան Աքււլար, 203 Chant.iers Scbneider, Chalons s Saône.
Պօղյա/րան ٠٠?////////», ւ،֊1ւ| ٠)١ սւկ, 17 r. Constance, 18e.
Պօւլւա/րան ^،///////., 38 r. Francis-de-Pressense, Marseille.
Պօւլւա/րան U28 ٠, ااااايااااااااااج،٠  r. Serpente, Ce.
Պօյաճ/րան d*. , ٠٠իօ1<1֊օ 1 اا!إااااااا٠,أا '18؟؛  r. St. Denis, 2e. tel. cent. ü^-2 ؛٠ . 

Պօյաճ/րան ٠٠7////////I, 50 ا؛الااا٠ااأااااا1اااا١اا  r. Lafayette, ؛)e.
/////«/////؟/؟///;ارم ,.ض اااةااذ!؛ا1اا 0-4/)?>  fb٠ Montmartre, 9e. tel. ber. 00,03. 
Պօշնայմրան Լ/րսւն, 50 ااااا֊1اااااااا.1اااا1ا٠  ր٠ Lafayette, 9e. tel. ber. 51-23. 
Պօ1/աւր/րան, կօշիկ, 22 ր٠ Pradier, '19e.

— Ջ֊
/اااابد’،/غااا7اًااا  Արչակ, ٦٠աիւկ|ւ٦ւ ٦اااةا،ااأاا|الأا  ^։،։.١ւսււււ٠ս٦٠ի, 71 ave. Kleter, 10e. 

Ջանչիէրլ լք՚խրայէլ, ւ٠ւ1յ٦ւ1 ٠٠؛ է٦٠, 50 r. Raynouard, I6e٠

— Ռ-

ՌաՐան, լսւ.սւս٦٠կւսյւի٤٠, 4-7 ave. Trudaine, 9e٠

كماااا؟ا/اا/ا/*هم  ն٠, 27 r. Pauquet, '10e.
Ռսաինորլ U.) 83 , طاااا1٠اااااااا.ا1اأاا٦ا  ave. Malakoff, ՛I6e٠ tel. pas. 23-81.
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٤ՈԼ((Է(1 ւ،'1 (II աչր!ւ աււաշ ունենալ ւ('հ،ւ ո վ Ա[(ւսւ|ւ 

 եււաւո(ւ կայրեն|։րին ,)ոյակաո( է،ւ |)ւ1այ(١ճ|1 اا)ائاا٠،ااا]ا٦-ا

նելւր, անոր բնուքժեան կեկափաո 1|է(ււ1' գմայլել կեր- 

1،,ու (,այ ժուլուլուրդը' յ ,[حاւ,ւյ(Ժ٦11։،أ،ا،ل էգարանքներն ու 

 ٠եան 1,1 ար,ոմու1ւքեան ւււրւոայայտուԹեսւն)ուրա|ււու1(؛

:ւ،'է٤

Ծանօ» նկարկչ II. |"|).2||.;1,-||,ն ()րաւոարակաե է

mnn

 անունա[ ։սլւդոմ մը, ուր 42 գունաւոր էջէ ր կր ٦-ا|ائ

կայացնեն (ո.յւլ տեսարանները lii տ|ււդարները, որոնցմէ- 

գլխաւորներէն յ|ւշ1ւնյւ ().րարաւոը, Ա[ւագածը, ցեւանայ 

١ն, Հայ գաւ||()ա1լւււ٦ւ٦ւհ|1 իրենց երփ٩ւե_|(ւ| ւոէւրր, (|անաք 

٥ւհ[ւո(| եւայլ؛րանգ աա(ւա

||٠،|||,,ւք'[ւ'ււ >٠|ւ'1ւ'1ւ է 100 ا).اا"اا„|اا؛ Յւլււււնււս٠յ|٠ ւ،'ււ٠ 111)1]٠, 21 اا',اأا|ا.

|'،|؛ււ| ] وزااإ ااأا(|1ا)ااا' G .11 ااا٠ا|ا|ا]ا ,)|il'li|։|il(in.|!i اااأ؛|1:ا|ااا'

) 9< 7, rue de I’Isly, Paris ا'اااأ!اا'؛ا]اا[,։؛| ul'l٠l Հ0’(!ւ]l٠'

').10، կսււք ll'll.îl'll ււուրւգո։ւ٦ւր, 208bis rue Lafayette, Paris
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U

U//////راճե՜տն آلسա / وياادا اأرر / ԼՏօյվԺ ٠(٠  2٠)7 bis r. de Bercy, 12e.
ՍալՒրանճևան U ////4 , ,///ار ا؛ا٠ةاااا^ااااا  r. Darcet, 17e.
U ալւ1'աււլՒրան ԱրւՐՒրնակ, 32 , ا،ا،اااا٠اااتأ؛)ااا  bl. Pasteur, le
Սա1|ւււլււֆ ٢Տ(٠٠1 ٠؛ Ժ ٠ ١ \١’١\١١\\١

U/// ١٠///٨٨  ՃՒրան Նւլր.ար.ր, ւաւհւ٠ւ٠ւ|11<ւ1(ւ٠ւ١ւ, -ا bl. Louis-Salvator, Marseille.
Ա ա-հակՒրան Լ’ւլլւար.ր, 0 ,ااا!د<>اأ 2ا:  ր٠ des Pyrénées, 20e٠ 
Uա-հակՒրան Լ/րւււն, ւ1ւււ.շսււ٠ւկ, :6؛ ր٠ de Bellefond, 9e٠

UաւՐւււէլՒրան Հրանա, !1،1»11.1Ա٩-Է՜» ٠, اااا1ا'٠ااا-ا)ااا ։, G r. Pascal, Clamart, s. Ւրւ 
20« bis r. Lafayette, 10e. tel. nord 57-82.

U աւՐւււէլՒրան ،/٠٠, ւսռեւ.ս։յււււկ։ւ։٦ւ, ذا ր٠ de l'Echiquier, 10e. tel. ber. 64-2:1. 
Uաաււնի ԱրւՐէն, ■Տւսշա|1սւնւաոէ|ւ٠ 42 r. Hamelin, 1 Ge٠ 

ՍարաճՒրան آلأ٠ا  կ»շ!٠կի (18 , ااأاااااهاااا-ا٦ا  r. Mélingue, 19e. tel. nord .'>9-77. 
ԱարաքիՒր ան Գրիգյւր, ւսկ٦ւհ,١է-٦ւ, 12 r. St. Georges, 9e.
UարաէիՒրան Եւլլւար.ր, اااأااالهاااا-اأ٦ا  ւ٩սւ1(Լ|ւ٠յ)|ւ, :ا11-إ:ذ  bl. Jean-Jaurès, St٠-doud٠ 

U ալգիււր. էւլՒրան կարաւղՒրա (Գնրլապքրա), Ecole Nationale d'industrie
Laitière, Mamirolle (Doubs).

ՍարաՒիՒրան ժան, dui։14։i؛jîj؛j bl. (յ-ւ٠ք)ւււ،ւհւլէ٦ւ, 2ة ր٠ Lahire, I3e٠ tel. 
gob. :74-0؛.

U //////اب/// Հ٠٠, <>1^<>ւ٢օււյ،ւյ|ւ 128' ,<؛ااااااا|ااا bl. Charonne, 20e. tel. roq. 70-41. 
UարւլիււՒրան, 1ا։2 , اا1ا}ا.اااإااأ'  r. des Carmes, :»e.
UարւլիււՒրան ԱրտւՐ, 1ւլԼկ<ււ|٦սւկսւ٢1،{սւ٩ււաս|աւ٩_էս>, 13 r. Claude-Lorrain, 1 Ge. 
U արւլիււՒրան Արչակ, ?ւււս|իկ 1104 ,ال:ااااا.اا ր٠ du Poteau, 18e. tel. mar. 18-56. 
UարւլիււՒր///7/ 5 ,,دك r. Gambetta, Lancey (Isère).
U///////_////٨///۶/ ، ص٠  , IIIկ٦ւ 1٠ 1լԷ٦1 , 41 lb٠ Montmartre, 9e. tel٠ ber. 59-33.
Ա արւլիււՒրան ،/٠. (Տօք[Ժ'Ն | ٠ؤ> |ւ?կ, 40 bis r. de Bezons, Courbevoie, s.
Uար/լիսաԼ Ժօրժ (14 ,(.//.///ام bl. Gemy Aîné, Malpassé, Marseille.
U ար էրան s., չօլ/////8<: , ////////؟//٤  r. de Paradis, ؛)e.
U ար էրան Հ. , IjiiiiiiiuJ, 4 ր٠ Pinet, 13e. tel. gob. 30-27.
UարւււիւանՒրան Աւււէււէւի, !ւ٠١ււււ٠ւ։ւէ؛էւււ, 37 r. de Ponthieu, 8e٠ tel. el. '1-4-11. 
UՒրւլրյաՒրան Հայկ, դ.հյ։٥ւսկ, 10 r. St. Lazare, 9e. tel. trud. 52-18.
UՒրրս[ւՒրան ՃէյւՐւհ 71 , ااهااا(،ااااااااا٩أاااا٠.؛ا|ا)ا٦ا  r. Lafayette, 9e٠ tel. trud. 58-18. 
ՍՒրրոլւՒրան U., (؛Iipq֊ bl‘ 1)٦IUI 18 , .اا٦اا,ا  ր٠ Grange-Batelière, 9e.
Սէրւակ Հ Տիկին}, ipb،։iu։i٠n٦i»i‘^J։, 37 ave. Marceau, I6e٠

U42 ’( رًارراجبمح ؟ا)0ممب;٠  Allée des Jardin -Anglais, Le Rain y, s٠ O. տՀիՒՒրան ج//غاعا’٠  ւսո.ե ٠,٠،؛١ ակ,ս٦ւ٠ 20 Passage des Petites-Ecuries, 10e.

UէէՐէրճՒրան ٠۶//////٢١’, 26 bl. Rochechouart, 18e.
ԱրվաճՒրան /،., f)J١i.ui.iii٥b٠٤L٦i, 62 r. des Morillons, l ie.
ԱէւՐէրճՒրան Աակււլւ, լւււ.ւււււ٦ւկւււ(ւ٤٠ւ։ւււււււ.٦ւ((1 ؛٠ էււ،|ււ.ււ>, 1 bd. Poissonnière, 9e٠ 

UէյլանՒրանր Հաւրաւլասպ, առհւ.ւ،ւ،ւա1լւււ٦ւ, 11 ave. Suffren.
— 15 — Fonds A.R.A.M



ETABLISSEMENTS

MÉTRO-DYNA
G. ARTHUR, CONSTRUCTEUR

APPAREILS SCIENTIFIQUES 

T. S. F. - HAUT-PARIEURS

MT;1.I> 1II Ր١)' li'I'.'i, !;('

“ՖՕՐէշօ,,

“Թ٤Ի ԲԻՏ,,
Մւսււքայուլ 

1111 (,٠)(, II |„»|]0,|؟

Z11.ا I 11 ’ج.Տ ՈI ٠ I()֊ 1 ٠ I» ٦ ։

1٢Է՝ԹՐՕ-8Ի٦|11٠
Կ. 11Ր6٠Ւէհք1-'1-111'1)՚11.Տ1:٠Ր

ج
3
ج؛
أت

لك٦
a1؛

ت

ؤ
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U էէիէրՒրան, اا٠أا1٠اااااااا.ا1الأأ٦ا ,
Ւրւ 33-41.

7 r. des Petits-Hôtels, 10e. tel. nord 53-35

ՍէՒիէրՒրան Հ/.., ااااااااااة։اااح^ااااا ١|է٠٦ւու.Թ1.ւս٦ւյւ, 33 r. François 1er., 8e.
tel. el. 73-21 Ւրւ 27-6(3.

UԷՒիէրչէևան Ան/Ժ՜ուան, 20 ا.اااًاذ1ااال1اااا٦ا ااااااراظ٠،ا1ا١  r. Rodier, 9e. 
Սր՚ք֊լլՒրան {Տօյչ/րՒ. ,و ااا|ؤ)  ،Խկսւ|ԱԱ٩١, 356 r. St. Honore, '1er. tel. cent. 03-41. 
ՍխՐօնհրտն, " ئ 11إا ا*ل) 111اا 1 ل  լ 12 , ب11ا 1 1,1. ااا>ااا,-ا> اااااالاإلااا.ااا،٦ا  r. de la Pyramide,

Boulogne, S. tel. Boulogne 3-77.
////رك‘راالزارآلن  ?y, uiulijfh(U(|_uj٠٥m.l<F|ii.٠i٠, 14 r. de l’Orme, l؛)e.

Uիւ1'()նՒրան, 11 , اااو٦)ا١٦اااا1اااااااااااا  bl. de la Chapelle, 10e- 
ԱիւՒննևան, ՂՈ11?Ա1|1Ա1٦1 (٠ 11, | ٠ااا  fhp٦٠tu٠٠i٦։։ ٠٠(٠  3 pl. de l’Alma, 8e.
IJխր<)ն1ոււն նշան-, 3 r. Saussier-Leroy, 17e.
U/ii/'oն/րան նուրիկ ԼՕ/հ), 5 r. Saussier-Leroy, 17e.
U ինանՒրան Անառն, 5 , اااال٠ااالازااااااااأ{اا  Villa Nicolas, Epinay s/Seine.
Ա ին ան Ir ան Ա., 1 . ة1٠أا-٦اا,اأاااااا )ււ1،|1է1|| ti (2 , ا|ة١.اااا131٠ااا٦ل؛ا  r. Gandon, 13e,

tel. gob. 4-2-19, Ւրւ 3 Place d’Iéna, I6e٠ tel. pas. 88-30.
ԱինասքՒրան Դրիւրոր, իխՍԱՍԴ-է՜ւո, 1' ٦ااأاااا1ا!ا٦ا |||||Ա111|1111|1, 5 ր٠ Isabey, 16e.

tel. aut. 03-38.
Սուլիէվ Արչակ, in٦K٠pL٦i ||ււէ|'1ւ|ւււ| ٠։'1ւկ1٠|ւււ٠1(հհւււ'1ւ, 54 r. Pierre-

Charron, 8e.
Ա ուր քչիկ Տիկին), 1 اااا٠1اإاأاااا ٠؛ հ|ւ<١ւ٠٠կւււււ٠ււ.է, 68 r. Caumartin, 9e.
U որոր [մալի 1Հար1րհ, r, 24 de la Jonquiere, I7e٠ 

ՍպարիՒալի Ւասւար, 65 r. du Marche, Neuilly, s.

U պար [(հա լի f(՛հագար. 65 r. du Marche, Neuilly, s.

ՍպարիՒալի s/որրան (2 ق٠ء،ن٠,(.مم ا|ااا|2,اأ ؛،  r. Caumartin, 9e.
UսքՒրան ا Տս.ր/(Ւ.), |،d|i،١l|, 138 bl. Malesherbes, 17e.
ՍւլաճՒրան Խ., 1 الاااأ،ؤ1ر) ի։٠1٠.|), 4:1 fb. Montmartre, 9e. tel. trud. 34-35. 
ՍվաճՒրան 11.) 3 ave. de la Bourdonnais, 7e. tel. seg. 22-86.
ԱւէաճՒրան Աւ, սւկէւհւլէն, 56 r. Lafayette, 9e. tel. cent. 32-01, Ւրւ '19

֊ave. Rapp, 7e٠ tel. ség. 56-21.
Սւ/աճՒրան ،ԼահրաէՐ, 1:1 , ااااا2،1اااالاااا1اااأاؤ_1اا٦،ااازاااأب)1ا  r. Dutot, ՛15e. 
ԱվաճՒրան ،/٠ ա հրաւ/', ااا؛ااااااإا٦ا1إااااااأإ٠ , դ1ւ|ւսա٠։ւ٦ւ, 39 r. de Paradis, 9e. 
ՍւէաճՒրան Տիրան, اااا؛0أإأ,ا ։ ا٠ا|ا  up٠i،)ui()،liliui٠, 33 r. Pigalle, 9e.
ՍւէաճՒրան ’/ ,.مم ااا  կ،ԽII٠լէ"II, 6, Sq. Messine, 8e. tel. el. 26-93.
Սա1ոիան, ւյ-է։6ւսկ, Place Vendôme.
UաէոիանՒրան Հայկ, (ԽսՐւ٠ւ(յո|<յ_٩յ١1)սւ|Ա٠ւլ1٢٦ւ, 9 r. de l’Arrivée, La Ga-

renne, s. tel. La Garenne 1-43.
Uրապէրան Հրանա, (14 , اأاال-ا2ااالأ  r. Ortolan, 5e.
Արասլևան, կ<٠1٠կլ44 , ٠ اااااااااهاااا؛٦ا  r. Fessart, 19e.
Uրւ1'ա.բէչ1րան Ա.., ւք٠1ւսւա٠ւ)ս1՜ւ٠լէ՜٠1ւ|ւ ( اااا-ا0ااا ،։26 , ااا٦ا  ր٠ des Capucines, Lyon. 
UրւՐսւրէչՒրան رك ٠.., l‘l'Ji٠u.pi٠|։ الاما٦الاااااأا٩ا , Trans (Var).
UսլայչՒրան (\Տօ.րթ.), |՚<1|ւշկ, 61 r. Monge, 5e.
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•Լաչիան/յ Աաարաւր, էււ։ ٠|٠ ււ,>٠)41 ave. Mozat16 ,؛e.
‘Լանհ/յհան լ>ւէ٠ււ،հւս[ր. 94 r. St. Lazare, 9e. tel. cent. 57-6:؛. 
Վանհ-ցհս/ն 9"/'.. 64 bl. de Courcelles, 17e. tel. wag. 60-95.
‘Լաոկլհան 6. r. Quatrefage, 5e.
'/,,,,,,,,31 , ;.//.,،,'/- أل ,أ,,,,/,, م'//  r. Jean-de-Beauvais, 5e٠

՜ :اا’ا|اا'|اا .'ااا"اا«اااأةااا،ا٦,' 7؛  r. Taitbout, 9e٠

ا١-//كر" . ٢ ؛ ա՛ո ԳոՀարկկ 'رՀհ" /،/,„,, ك  I إل : ւ١ւ 11111111. (I25 ,1 ا r. Monge, .؛e,
՚ ،/٠٠, Ա1Ո1٠|.111|111|1|111'1|, :؛:؛ r. Felix-Faure. Enghien-les-Bains, տ٠ օ.

«/,،,,,,,،fr„,fr،،,î, Սալէն, 4'11؛^؛։٦ււ٠ւգււ|1٥, 27 r. Lazare-Carnot, Clamart, s. 

'Լկլէն!րան Գ., ٦ا٠٠ا I اا؛١٠ ։٠٠լ»٠տ26 ,٠،1اا r. de la Chapelle, 18e.
Սկ՚րօն, ١ււ٠٠|ււ1(|ւ'էւ լ،،1'6 , '؛٠'،٠٠|٠'"٠' اللالسن اأااأا  ave. Sully,

— S
s աւր 11/ա Երւււան/ր, ،7 ave. de Villiers, 17e.
Տա՚1’ատ Մարկան (رتم,,.). վիս٠ս٠զ.ի[٠, 18 r. Montalivet, 8e.
" Զ՛րոն, լա.ւէս١ւ1(ւււ|ւ|ւ٤‘, 14 r. Carie-Hébert. Courbevoie, s.

ՏաւՐլաւՈրան տ٠ւ,ր/'1 ■ , '19 r. Denis-Gogue, Clamart, s.

Տա/դար/հան م',/,,,,,,,,ال؛,،,,. սւււեւ.ւււ|ւսւ1(սւ٦ւ, 17 r. de ։'Arrivée, Enghien-les- 
Bains, S. O.

“ ԱրկՒկն, քյւձ|„ււգոյ١ւ (|1ււ[ւս1|,ս'1ւ i[tuj։dui[>i ؛٠١ i, :؛ bl. յ. B.
Clément, Boulogne, s.

I؛l ٠«|١ ud|, 44 r. Lafayette, 9e٠ tel. lou. 43-33. 
Տէլլալէրան //հււրււ֊Հ, ,؛ե,٠ւս|ււււ٦ւ, 51 r. de l'Aigle, La Garenne-Co-

lombes, s.

S էէ!'կրճեան Լկակ Օր■ , £10 , االال.ااا1اااااإ)الأأ  r. Faustin-Hélie, 16e. tel.
aut. 17-7(؛.

Տէ՚րկրճէրան Հ., 22 bis r- Pétrarque, 10e. tel. pas. 43-75.
Տէ/լէրևան '/fr،„١,,,. ս(ւս٠շս tfituj Films First National 1٠, 25 r. de Cour- 

celles, 8e.
ՏէւԼլէկՒէրան ا ؛ا أل 1 )٦ا  I r 1 (, 4 Cite Fénelon, 9e.
Տէաէհան tt. . 8 ,-اأ<ااا-اأ r. St. Georges. 9e. tel. trud. 42-76, /,، 55 ave. 

V. ' Emmanuel, 8e. tel. el. 60-56.
Տէաէէրան յ>٠ւ٦ւձ٦ււււ1(է٠ւււււ٠ւ|ւ, 13 r. de Marivaux, 2e.
Տէր-Անդ րէաւ/1/ան Ս.ր-րահա՚ր ( ՛տ՛օ./،1 ام ■ , |٠؛ ի٠1յ, 67 r. Mouffetard, 5e. 
Տէր-Գէորգյւ՚լ دتم,/، ,,, ււււ٠եւ,սւ[١ս։1|սւ'էւ, '1'1 r. Théodule-Ribot, 1 le.

tel. gai. 86-99.
ւււ|'ր.1, '120 bl. de Crenelle, 15e.٠|٦؛Ք۶.), ււ1(<3. ؟ տԷր-ԳաւկՒՒրան 

ւււ. Saint-Blin (Haute-١|1؛ւսո|.ւ>ւււ:յւււ. |"ااا|ا|. . ،،،'،،։-/,/ք„„،،،،٤-/,-/,/„،<Տ'է
Marne.؛.
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I, 70 r. che- ؛ IU U1111 ս*է 1111)1 حف 111 ؤ( 11 lu1, ؛ւ *bu!,,؛)7',؛، Ռոլքէէ ն, 1,,(ւ،،، /،'/،،/،/،نم էր- Մ د٠
reau۶ Montmorency, s. O.

r. Jacques-Offenbach, 1. لԱ*1|.|1111،(-1;Ա1-6111(1|,|||1|11Ա։(1;,Ա؟ ,Տէլւ-Ս'1փ։ւյէլ1րա1ւց 
16e* tel- aut. ا 6-23.

Տէ,|-Ս'1ւ||սւ|ւ|էրւււ٦ւ ձ-III il, տ>٠-1,1,1- ,"١١' ٨, ՜ألل r. هذأ١٠ '.'١.ع

.17 r- Damesme, 13e 11 (اا Տէր-Ատ1րւքլ1րան ստկոլլ, 0(1 lu գ|ւ
.7 r. Canebiere, Marseille ,٦٦٠ 1 >1111ا 11111111ا،I'٠١٠,/ع/,،//،،،?",-,/-./ ،/'،،، ,.رثم .111٠ا 

208 bis r. Lafayette, 10e, |,٧՜1Ո|||1٠ սւււ|ւս(ւսւ*հ /,-،،،,/,٠١’عد،مع,/„-,/،،،/ ,/'،،، ر،،،،/م .17-3: tel-nord
٠Տէ. .93 bl .٠ է اأI ! I ( 1 نم-)Ii((iiii.li)l,iu'lij( [ 111 ، ، ։ , ا ,/ .،ارنم,,/, ,„Ա /,ր ،،/'،، /،٠١٠/ نم,/֊،//،،،/ نم

.23-43 .Michel, 5e. tel. gob
ււււէ|1է1(ււս*հ „1յ'սւս|ւս>>, 208 bis r. Lafayette, 10e. '/,/,،,،,,,ن 82-57 <١نم،،֊.نم،،,/نم'نم'-,/.نم' ،/',،، ٠١ tel. N

.57-58 .Տէրպէտէրհ-տն, ւււււ1٠ւ.ւււ|ւակսւ١ւ, 13 r. Marivaux, 2e. tel. lou 
11|'ււււ.1,11,II,'!,, Օ||Ա|(|_|1ԱՈ Dépêché de Lou- .(٠(I j.i ؟սւսգւս1؛ււււ ,،،'/،. ،،،،٠١،//'-77/،,،نم

,louse!!, 2 r. des Têtus, Toulouse
գ,ւ(ւծսւ(,ւս'|ււսսւէ|, ւ(ււս,.քւււյի, 22 r. de Passy, 1 lie „،,,. ،،،/,,//,,،١-,/./'/7 نم, tel. aut. ؛6-38.

էր-U։պգխէւււլ ժօր<Ւ, ււ!ւ'է،1. iliu. '(8 bis bl. Arago, I3eاد٠ 
.ՏէրւԼիչէրան, II«.,IlIIIlutin. 8 r. du Renard, La Garenne-Bezons, s. O

.١ւք, 8 r. Bellanger, Neuilly, s.1(11(1( 1,1. 5٦ււււ.Ս-իւ '',„,،/,،،،,،,٠٦،-Լ'٠١ 
1,1-),1.111, 6 ave. de la Station. Bois-Co-.|اا,اااا Լ،-/7،,/،/ր،،،լ ւԼ՚տլտրչտ1ի'٠١

.lombes, s
.٧٢۵„'،،،,/ Ար Iittl', է1ս4ւււ.'էւ(ւ զււ(ւ٥ւււ(ււս*հ, f bis Impasse du Rouet, 14e./',/١،./'٠, 

.42-34 .ւ գււ|ւ٥ւս(1ւս٩ւ, 3 r. Lesage, 20e. tel. roq؛ւկ؛Պ-, կւշ '/„//„„',،/,،،،'„١.
.Հ.. iuuiu,8iitu(ïi,.,il, 71 ave. de Clicby, 17e ا١نم/,//„////,'7ا 

.13 r. Grange-Batelière, 9e ,٥٠٠ ,ււրfrit,7/,،٠١
.33 r. de la Victoire, 9e ،،،خ./, էտկար '/'،'/-٥ 

.չ ،،//./, 113 r. Bourgignon, Bois-Colombes, s///,,„/, ٠١،'/' /، رثم
.١١e , ■١ն.،،٧١٧ .1||Է,|, ՜շ ր 8ااأ,ا 0آل٦اا,1ا.

17 r. Drouot, 9e. 1.,11/1 اأأاأأ2الااأ٦ا1,إاأا, ււ|ւս'1ւ,(ււււ.ւ(ւ ٠١,،,/'٤ ,،,ام،,/,،،اثم

.րԷէ1'ւլի Լհւոն, |ւ٦ւււււ.ւսէ،.էսւ, 16 r. des Alouettes, Colombes, s 

.21-23 .de Vineuse, 16e. tel. pas 24 ր؛ ٠١٠,/,،',//نم ا . ٠ է յիղհւււն Ար [à ին պէյ م
٠ 11 I. 13 bis r. de Maubeuge, 9e ؛7, ,,/,,خ,,/,/■ثم، أ 11 ، 11 ؛ 111ا ) 11 ، 1 ) ( 1ا ,,,/,լ م 

.s, s؛nul'b ան. illutl'iujiljjj. 147 ave. Wilson, Pré-St.-Gerva م
7 r. Tresel, 17e.11, ؛ ւ|ւսգէսւ٠ / نم'/،؛،'/،، ،،،./'7,،،'،،، ؟՜،،/ /'،،،

— — Փ

.1-37(9 ١ւււ(ւէււ*էւ, 206 r. Lafayette, 10e. tel. nord,կօշ|ւ1||ւ է(ււ(ւ ١ رثمIruiïi،،،،/'،،/،،/./'، رانم 
.ւլ-հլւձէս||, 26 r. Boussingault. 13e /،،،،//,نمنم,،/،،,"،،، /،,/اثم t/l،،،l
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١
اا٠٠.١ا|ااا! )اااا؛)١اااااااا٦ا٠ Z»եան, 3 ///’////////////را،  ր. Lesage, 20e.

زاغبم/////////رام///7/ربر٠/اغااا٠ ., կօ?կս’կ9 ٠|"٠, ا٢٠  Godot-de-Moroy, 9e. tel. lou. 50-95. 
(իա փ tu դ ե ան U mtfjiiiufi, ااااا  II II ւլ،.'1ւ.
Փափաւլեան Սեդ-րա/ր 77 المأاااااأ٠ااااأااااعا٦ا٠ r.de Prony, 17e. tel. gal.00-50. 
Փափաւլեան U ելա քչէ, ։։|սւ1ււլ֊ոկ։։ւաէ|ւ, 18 Quai Arloing, Lyon-Vaise. 
Փափա/լեան ،/0 1 , ٠٠, ااااا.اااإ٦ا1دا!اااأاا٠  bis r. des Trois-Chantiers, Chaville s. O. 

Փափաղեան ւԼահտն Լի լա, ،լսււ.և?սււււ٩փ٠ւ, 37 ր. de Poissonnière, 9e. 
Փափաւլեան 1Լա֊հրաւ/', ՚11 ր٠ de la Pologne, Lancey Isère؛,
Փափաւլեան Տօրա ձ، را////7/1, ؛ا1اااهااا1اااا.1ا،ؤ , s r. d’Aubagne, Marseille. 
(իէ-հլիփանեան ثم,S r. Micbel-Ange, Nice.
ՓիՒՒււրէւլ / ا‘,. 1ااااااااا٦ا .։28 , ا ؛ا1٠)ال١ااا1ا  r. Tronchet, 9e. tel. cent. 77-30. 
Փի[Ժ՜որէւԼ s ր} (ՒպոԼ, 4 ave. Malakoff, 19e. tel. pas. 99-2:1.
Փի[(Ւււրէվ Ժ.///Ժ-, ٠؛ l٠|ii٠٠։ii٠i٦٠ui։i٠l٠i٠i, 1 r. Buenos-Ayres, 7e٠ tel. ség. 9:1-7'،-. 
0//լիպպոսեան իիա/լւո/1, ! اااأ.ااااااا-1اا , ՛1 ا bis r. du Bois de Boulogne, Se. 

رتم٠اأ،،اآثم،ااا/،،/،اا/,ا/ ,.ج هاالا؛) ։12 ااااااا١٠اا٠اااحااا  r. Quatrefages, .')e. tel. gob. 99-22. 
//غا/ا/ا/و/ك٠اا/ا/7ا  ՍխՐէոն, ‘l،liplji،i.٠։،،.،j،،J.؛j!،2 ؛٠ اا’ . ٠ UJI،II٠I,I٠1٠1٠J٠ 2 ااا٦ااااااااا1٠ااااا[ .-

179 , ه1ااااا'  r. de Grenelle, 7e. tel. fl. 17-19, եւ '19-12 եւ 1:1,
ՓուչւՐա7/ ՍաԼսէփ, 3 ,' ٦إا|اااااااا  r. Cassini, 14e. tel. gob. 31-72. 
Փրիւլոնսփ // 7/////,////////7/, (S r. Rembrandt, 8e.
(իրիդոնսփ ւԼլաաիւԼիր Հար իւր ապ էրա , «s ր. Marcadet, 18e.

Ք —

'Բայալւեի, ( ١ا|ااااااا|ااااا| ا اا|  I اة ٠  ։ًا I֊»ا I اااا 1ا  I, ٠ا . 1)11ا  ։ .8 , ٠اا  Square Desaix, 1.7e. 
'Բասապեան Ա., ՜Ա((1|ււ٠ււււյււււ,զ_է،ււ.1ւլ1ւկւււ|1Ա1փէ٠ււ, 5 Square Maubeuge, 9e٠ 

/اااااااااااممك٢ااا7ا ’ Երուանւլ, ւււկ٦٠1٠ւլէ٦٠, 9 ր٠ de Chateaudun, ؛)e.
'Բաոապեան ժտլէւ՛ի, 83 ,< ا-ا1٠ا,وااااا<>ال  ր. de la Verrerie, 4e.
'Բարեան 0եւլրա1լ |ij،i،،،.،،i^t،٠i, 7 ր٠ de l’Isly, 8e. tel. lou. 43-68. 
'Բէլր֊իչեան Շարլ, n-li|٠،١uil|, 18 r. Germain-Pilon, I8e٠ 

اااكا/احغجر7ا ’ Տ/գրան Խան, 1)նւս.1ժ"|ււ.،1ւ.|), 2 pl. Vendôme, 1er. tel. gut.
'ԲէւՐհաԼեան //. So.pf.), |٠:1|،,կ, 8 r. de !’Echelle, 1er. tel. lou. 01-05. 

'ԲէւՐհաՃե///7/ Տիրան, սւկ1٠1ւյլէ١ւ, 1 I r. de Chateaudun, 9e. tel. trud. 12-:»،. 
'Բէնաէրեան اتم اال.., ։14 ,، ااااالاا,ا٦  r. Mont-de-Piété٠ Marseille.
'Բէչեան U ٠ <s Օ.ր./(Ւ. , 1'1؛յ٠/կ. 12 r. des Dominicains, Marseille.
'Բէպապճ/ ٢///٦ ! Ստեփան, 8 إا!اااااأا٠ ا.١,ا!اا؛'ااح ل  ր٠ Bezons, Courbevoie, տ٠ 
'Բէսէճեան ԱնԼ(ՒIIլան, ٠|֊հ|،ձւ،ւկ١ 29 ր. Berthe, 18e. tel. nord 9:1-09. 
'Բէաիճեան Պետ րաւ ՀՀ .و ւԼարւլաւդեա, 5 ave. d'Orléans, 14e٠ 
'Բէաիճեան ՕննիԿ, 19' ,‘ ااااااا٠إاإاا  Chemin-des-Postes, Gargan, l’Isly, s. 

'Բէրէս[ժ~ է՜ճեան, ւ٠ւ1յէւ1։։լկ-٦։, 38 r. de Trevise, 9e.
'Բէրէս/(Ւէճեա՛ս Սեփոն) 1 ااا٦اأاأاا٦إااااااا , Canty (Somme).
'Բէփինւվ ԼՏո.րթ. , ււ|،ս.(٠ԹԷ|ւխ٠լոկ, 72 ave. Henri-Martin, 16e.
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'Բէօլէ/րան ՏօվճիՒ.) |٠(1|٦،١կ, 29 ր. du Château, Vincennes, տ٠

//دجك٠راا/ما/_/ا//7ا ' ւյ՚իչէլ, 1 , اا1ااااااااااا١  :՛» ave. trud- 9e. tel. trud 10-54.
'Բը/ՎԼ/ճէււէլ/րա7/ ؟٠//٠ , S ր٠ des Varebois, Courbevoie, S- 
/غحاجر/،ؤ/،اااهك٢///7ا اااااااأااااا*’ ։،12 ,-اااااةااا r. des Carmes, :>e٠

7////// / رام اح//////مم ’/ Տիկին), 2() ր, Bayard. Se• tel. el. 60-75.
.46-09 tel. el٠ a// //////7/ Բօլ, '26 r. Bayard, 8e٠//////مم//دك’
,Բիլճ/րան Հ. Պ., լւււ.١ււււնկսւ|ւ٠’ւււկ։։ւ٦ւ اا.ا.ااا،اا|اا >, ՛։ bis r. Truyon '17e. tel,

gai. 22-46.
با //7,/ ٠؛ Դա fl lr /م//////////^///7’ հյս١ւսկ, (ز r. Cadet, 9e.
' /ااراااااا/"ك٢راا7ا  Հայ//-Ս,/ւաւ1' 1 1)٠٦>լսւ٩-է"ւււ, !ا) ր٠ Jean Goujon, 8e.
’ داا//ااا/ا/لك«7اا7ر  Վրւաւ/'չաւյ/ուհ b/////// 1/1111/1111, !5 r. Jean-Goujon, 8e. tel.

el. 67-03.
'Բիւ/ւա/րան كغ'., Ç|i،li կսւ٩_ո:.ււս٠. 1Տ7 Grand’Rue, Chaville, s. O. 

'Բիւ/Լ/ւճ/րան Վահան, գ֊ո6 ,‘ اا|جًاا ٦إا|^اااالاا  r. de l’Industrie, Colombes, s. 

٠ك٠7/ااررار٢ارا7ا  Հայէ/, 35 ,هاااا-ااااش:،اا:ااااأ ր٠ Rocbechouart, 9e.
’ԲոչարՒրան Բա 1/11/1■) 71 ave. Kléber, 16e.
’ اااا/ا/اام7ااا٠7ا  ժալէֆ, 173 , اااااااا^اااال٠اا اا،ااااألا'ال٧  ave. Victor-Hugo, I6e٠ 

٠رااا/اااآلك7ا0٠7ا ارًا ///., Խ|ււսւ،ա٩-էսւ, 10 r. du Bois de Boulogne, 16e.
’,2 اااا/اااا7و؛ا٠7ا  Սէլգէյ, ، ،جًااااز}.ااكااإ٢وااا  Usines Berliet, Courbevoie, s.

ماااا/اااا7ا،ا٠7ا  Վլաախ/'ի[ւ, اة։44 ,ا،ا^^اااااالااااااا r. de Clichy, 9e. tel. gut. 1 1-24. 
'Բւղօլ/րան Պտլյա ؛ s<>ք[ժ-٠Ն բժիշկ, 37 bis r. de Ponthieu, 8e٠ tel. el. 38-56.

— O —
رك٦’ااا7احا ///// Ժօ/1(Ւ, ս։ււ֊ե։.ւո،ււսկս٠٢1ւ, Ա1،էւ(>րէ،1ւ 239 , ااا٠)ا،ااأ>ا|اااأااا١اأااااأا٦ا|ا

ave. Victor-Hugo, 16e. tel', pas. 40-99.
Օհան/րան Լիսւի (Տի//. , ،17' , اااالج٠ا]واا<ا اا،ا،ااا'أ(؛ااااا٦ااا٠ل،  r. du Colonel-Moll, I7e٠ 

Օհան/րան Ն/րլաէո, s ր٠ du Parc, Villemomble, s.

Օհան/րան ٥., 4 r. d’Orléans, 14e.
Օաաս/աշ էրան Լէրւոն, 'أاااا1ا.ا ։10' , اااااا1اااا٦ا  r. N- D. de Lorette, 9e٠

— Ֆ —

էնք;ւ/ճէրան ؟٠ //., կ(>շկւսկււ٠1١, 6 ր٠ des Ecoles, Aronuville-les-Gonesse, S• O. 
!հրէնէ//րան Աչոա, ւոկ،1٠1ււլէ٦ւ, 36 r. Lafayette, 9e. tel. ber. 5:16:֊؛. հւ

11 bis ave. de' Suffren, 7e. tel. ség. 79-17.
է/)րէն///րան ،,.///١١۵-, ٦ււսի։،ս٦٠ի٠٠1٠լ، ٠ ٠ Ո11|||٩Է١||| lu. 23 ,. اباا'أ-ا٠اا٠اا  r. du Re-

nard, 4e. tel. arch. 66-21.
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1

'■١ ، ١٩.؛«؟- ؛

 االثIIաատ ո ւԹեսւնս վարիչներուն քարւորդ ٠،ا،'اؤا_ا։ا
Տպագրական եւ Հրատարակչական արդէն ծ՜սւնօԹ 

գործունէուԹիւնը ،աւագոյն երաշխիքն է Թէ ՜Մ١1ՍԻԱ 
ապարանին եղած աւքէն յանձնարարուԹիւՆ ի դործ. 
կը դրուի կատարեալ ճշդապսւխռԹեաւքբ եւ սւնԹերի 
ճաշակով :

Տառերու եւ զարդերու ճոխ ա աքածոյի մր 
٦յ՝|յ.|յ]1 Տպարանր ի վիճակի է ստանձնելու շնոր!)իւ 

արբե. اال ,այեբէն եւ ֆրանսերէն [եզուներով գրքերու؟

 րականներու, (ւնչւզէս նաեւ առեւտրական եւ այյ ա-քէն ; : إ
արզի գործելւու տպագրսւԹիևնր!،

ՆՍդՈՕՆ ԴֆՆԵՐՍՎ.
ՓուԹով կր կատարուին դաւաււներէն ու !Լրաւ،،

: fil եր լ։ անձն lu ր ա ր ո ւԹի ւ٠| ٦ մ'անէն եդսւծ؟սա

Որ եւ է սռզագրական գործ ուրիշ տեդ.،անձնկ،է

١1( տպարանին.—،„.աոաշ դիւքեցէք անգաւ،' էքր (Ոյ

Imppimfpif MASSIS 
) 10( Rue Lafayette, PARIS 208اال 
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