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٠րր այս երկրին ،քէշ,»ներու ո٤է؟
Հ،،،յութ և ، ﻷﻻթիւր
Գազարի»

որով

b ։اﻷﻻր ո ւթ ե اﻻ٩ا
Գր،،،ժ եاﻻح

tfp

Ֆրանսայի ։،‘، إدկր

Ար ելք اﻻեան

ﺛﺄւր ո  إﻻս،յի

ifo  اﻻ50

կեդրոնն է Ֆրսւ٩ւսա: Ս٠յո ﻻ£ ﻻاաճա ււու[ իսկ' اﻵس-

կր

 اﻻզղային ﺣﻤﺄե b

ا£ اش ﻻا،،،ր^

ոլկ ? اﻻՔ ր
Ա،ք են ،սյ١։

Հս،յ ոց

Հայր ،،، ،،ք ե  اﻻր

թուակիր եւ

անԳրաժեշսաւթիւնր

թ-ուաԳ։ս։ք،اﻟﺦﻻ

-կո٩ւդակու[

կոսակւոն

Գ ա II،،لի

Գ،սյ ﻟﺨﺎ، ﻻղ،٠ եր ո ւթ١٠ اق

պասւուիր։սկ

կա զմա կեր ։։؛، اւթ ե ،ﻷﻻ

١، կա اﻻի
իր

» اق اե١، ،،،٤ ال ااայ ،ا

1925

Փե«։ր٠
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Եւր„،զայի Հայոց Գա մար կաթողի
եւ

Ս'،սյր

Ս١թ՝ոոի

٩، եր կայ ،սց ո ւց ի غ

կսյրղեց տ٠ Պալա,րեսյ٩ւր—֊որ եսքիսկոոքոսսւ- Դրիւլորիս էոքսկ٠
նաքու Գա մար Գոն դացւսհ Հր- Գր ، ﻻԳ ան զեքով կազմակերպել
յի

ցա١ւ

ու

ցրիւ

ու»«ե٠ւրոս٤

 ﻷﻻلկա զմա կեր « إﻻզազութներր

Ֆրանսայէն լքինչեւ հոքոհիսւ» Ան զլի այ կ،հ մինչեւ Հուն զարի ա։
Հայրապետական կոնդակը կը
կաք»զի

հրա հ ան գէր մասնաւորաբար

րա٩ւալ ևկեղեցի٩ւեր ու դւզրոց٩յեր և ոաեղհել

ամէ١٠

զոԳացնեքու ժողովուրդին Գոզեոր-ը^եկերա- Գասս»աւոութիւն١
ի،հ Աք Հս1 .րերր» ն ։զ|  اﻻ اﻻականեն ا،ا-٤ո վ Ա£،սԳսքանեք աքդ Գալահա
կան

րա զմութ եանց

մէէ

ազգային

ողին

ու

սլայզլարիլ

Եւրոսլա

դաոնալով

աւզազզւսյնացւքան ւ؛տանզին դէմյ
տ٠

٠Ոալա րևան

Ե սլսկ٠

Ասքրիլին

իրեն կեդրոն ընտրեց իք» աո،ս٠րելութեան շրջանակին ամէ-
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նէ٩է ،’،،وրիդր،،،(|> դմա մարդ վ*«յրր١ ،٠ զայն կորիզ նքչատելով
 ﺀةոն ،،،ր կե՜տ կ،ս ٠٤ մա ذاع؛ր պո ւթ ե ան ن
Ն،չ٠ստելով ،,ր ،լան։٠١։،،،LUP
-լէեչու Գամար

մարااIIIԳBUմէսP ٤،-լալւ Գրաւի

Պատդամաարա،լան

ժողով» գոյութիւն ունե

յր،،յ ադդայի١է կա դմա ،լեր պո լթ ե ան، ٠յ մա Ա١| ա ، وإغ-ո լթ ե ա ։fp կազ
ւքեوإ

 »)(؛،Ï մա կա١է Կ  ط،LP ք،ն ، ﻻկան

،،، ոժ ա էք،։՝ ،،؛.ﴽ

Upu Lit

սլաշտօնն է

اا٠،،،٤٠։ ր ٠թի էն

մրլ٠

Կաթողիկոսականէ Պ،ստուիրա،չին օդոել

Կւրոպայի թեմին

،լա ղմա կ،։ր պո լթ ե ան ،٠ թ،ր١،؛،յյ ի կ

դորձե-

،ا،։ Լ ،չարդադրոէթեան աշ٤ւ،ա،ո،،،՝٠،١٠٠-ի١، ،ﺗﺄداك:
،յ٠Գաւասի،լ է،،Ո-(؛-աէքեա.յ թե՜մա կ،،،ն իւ որ Գ ո ւր զ ին անդամ
ներռւն յ,անկը٠٣
Տետրք] ٠||ևլաէււ օ،)(ւյ٦ւհ՜սյն,

շււյլէրւււ١Կ 8ք1ժ"٠
l٢iul(H;<)

؟١٠

|,ԼւՈ։ւ٠ոուեի

، ؤاէ ٠ լւ 11 է اI հ՜ 11 il I, 8راﻳﺮا. اﴽاﻏﺘﻼاز؛ﻻاا[ﻟﻸ٦|٦ ااا،»اا|֊ا

|اأاااا؛

٠٠լւ| ,լաք«،٠ի. Ատո*էց,
؛؛րպէսդի
Գա մար

٦ր٠ ااااا،ااةاااااا١،اااآ؛١ا٠ ،٠. _ﻻاا

ք(1،ո|ւ٩յււքեսյ;ւ, |Լ ؛շօպսյնևահ,

ا،,.

ժողովուրդը իր

մինչե լ

-Օայ

أا٠

. (()>٠٠էւ(յ،է ،uiq_i٠j٠ph٠iij١i և Աւչոկաա،{:

|ا

է٤մի ،،، ٥ -ին

ա،քսւսնա،չան [սնդիրներուն
ՊIIչի ս

էէ է

դի մ،֊։֊լս ،، դժո լարռւ

-թ،։՝անյյ չենթարկուի» կադմաեչչալ Կեդրոնական '،*ատաստա
նա կան

Խ որ Գ ուրդ

մը»

Գետ եւ،։ ալ

،լերպով٠_

8. أ٦٠ﻛﺎﻻ(اا٠اااﴽﻟﺪاغ٦ط، ز٦|١Ա|11. ٠م٠|اا|ااا1[1էրան ;նախագահ},
ﻻا)ا٩| اււոյհ՜ա١ւ',

Ր٠սւր 1(Ւ٠Ա| Ա. ք,)ւԱ1٩_١դ|،_،ըւքճես/ն, <յ٠,٠լ،
քահանան երր, ե Տեարք ք؛րօֆ.
||٠!ւ/ւաստարան
٦լիս٠սյոսևա١1|փ

را

առեւտրական

Դպրոցական
Պ٠ս չայտեան

դսրեը

Սրրադան

Գ ան դան ա կո լթ ե ան

P

Գասցնելէ

«٠ւ،էէ-،ս٤ին

պէս դի Գայաշատ

վրայ

ֆօնտի

մը

؛،،P .ال

լ մատակարարա
մը

،լոդմէ
Կեդր٠

են

١էր Այ լք f

Տեարք

١٢٠١١.

({րուԽւսկՒան

٦١յ|կիր-Ջէսյֆ,
:Պ Պա٤էքն<յ

Ա.

؛؛، «ո.ա٩էճին

էէ

Կրթական իյորԳուրդ էքը որուն անդամ- կադմուեդւսւ
ներն

،չա ա արուի

ա-

կեդրոններու մէ٤،،،؛, ո،եչի٠ր

٤ան վերին،վարժարաններու ուսումնական
Գս،չոդութիւնը

،չարդին

،չրթա ،չան

կր յուսա», մինչեւ ة0٠ا٠00

որ

٦|

‘ل ا. <ا،أ، لլո ԼԱا٠ll :[11 tïli

ը،յ_،«٤»٠վ

^եոնարկեց

էչէէր

$.

ճէպէրսԿան
,،լաջս،'յ،1րա١

Դաւի،]՜

Կաթոդիկոսական

Ռէկ [ատենապետի <١.. ،իւս
١յ..

(ատենադպիր(١٠luf)l(hll"StjuÆl,

Թէրզի պաշևսն,

ի, որ Գ ր դա կան ո լթի ق:ը

մարմինի

Ռհրնխս մ٠

պատուիրակութեան
անճնոէիրաբար

ճէվ_ա٠

١٢ւստէն"Տեոսն

٨،

իրաւագէտ

II տ անձն աձ

է ձանօթ

փաստաբան Պ. ١٢. շա٠յլաք:
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ا1 ٠٠٠غղիէ٤٠٠،٠ 311، ﻻ٤٤٠٠٠١٠ ٠٠٤ ،ﻻտ٠٠լի[ا٠٠٠٤٤ութև՜٠٠٠١،
،٤٠٠٠١، ،،،. ا٢‘؛ا ر

և օ թح

1،،،٠

Վիե١،١

կ،4٠١٠ ٤٠٠٠١، ،٠٠ ،٤١٠ եր ١ Ֆ٤։

Գ ٠ ا٠٤٠٠ ،٠ ﻻշր

,م،اغﻻ٦٠իօ١،١Ս «հ ،ﻻր II էلլ١١

2

ս،،٠٩٠٤٠،«١٠٤٠١٠ ٦շ،ւ

3 ٠ս١٠٠٠ ،U ١

Ս١،ս،،գլ٤ )؛١٠٠١،  اﻻ٠٠١، ،ﻻ 'ﻻ ا،١٠ غ، و،اغق؛ا

أﻟﻤﴼ،، اﻻր ٤٠ ،٠٠١ رﴽուք٤օ -  غﻻ، ﻻ٠٤٤٠٠٠٠١ Հ،اւ١،սրի،է٤ ،ﻻ

1

ի٠օ -  ﻻ٤٠٠ ։٤٠٠٠ ﻟﻪի ، ﻻ١١

Î

 ﻻ،،։ ،٠٠٤^ ، ﻻկ

، ا-Ջե

Հոգեւոր،٠٠ գ٠،١٠ս ،٤٤٠  ا؛،٠٤٠٠ ،٤<لի اد

اﻻ،١،٤،١ اդեոյ ^؛،֊։՜٤٤٤٠٠ր،،،١ ^ا،-٠- ال،٠٠٠٠٠١،٤٠٠٠٠١ Ս-Ջևխ٠؛٠٠٤٠٠٠٠րի،«٠ Հռ٠١٠-.
٠٤٠٠،ր٤٠٠٠٠١  ﻻո ،ﻻً ﻻﻋﴼ٤٠٠، ٠٤٤٠٠٠،

،،-  ﻻ،ا٤٠٠١٠ ի  ﻟﻼî

I.—
Su 25؛րի I)

ՓԼԷՐԻՋ

٤3،٤ا؛٤٠ (دﴽ،ﻻ٤٠^٠٤٤٠٠٤٠،٠ղ،։٠^٤٠١٠ հոգեւոր  احո،٤٤٠٠١٠ է

Վրա տ٠,٠٤շ
* ل،ل،؛յ։٠ւ٩ رﴽ٠،٤٠٠؛٤٠

٠،ﻟﺞ٠٠١٠،٤٠٠٠րե،،ի

٠٠٤٠ ս٠،٠٠ր٠٠լ،ս١٠ ٤٠١٠٤٠’։ﻷﻻ-

٠٤٠٤ل١ لե՜،գիսկռ،،٤ոս٠«١,ս,.٤ո٠ ե٤٠թ-Ա،٤،٠կ٠ Հ ﻻا٠ ﴽ،،، U in ٠٠٠١،٤3 ،‘؛է٤  ﻻ،٥٠ ﻟﻼط٤٤،
٠٠٠ր ٤٤٠٥٠٥٤։

Il

٠،٠ր

، ﻻ٠٤٤։ լ

٩ ե ե ս٠ ٠٠٠٠١، . ؛؛٠٠ ،٤

،، ،٠։٤٠ ٠،٤ո ،-اﻻذﴽ،،، ٩٤։ ٠։ﻻ١ ا٠٤،ﻻ١٠ Ո؛ ﻻ،ե ،ﻻ٤

ո٤٠،١  اﻻ،ﻻ1، կի ،ր٤٠٤٠١ ،٤ր١٠  ذﴽ٤٠րկր،٤؛.ր ، ﻻ،լս,٤٠١٠٠٠، لի٤٠ ٩ اﻻﻻ٤٠١،

գլուի,ր։
( ال،ﻻրի գի

٠٩. ։ا

եէլեգեց٤٠ի١٠

|ﻻاااItuAi,

اإااا)؛ﻻا

Հ٤،٠

ր٠ւււր{(Խււ|

افﺀﴽ

٠ﻟﺤﻊ։،، ٩ ،٠٠١،

ﺟﺎﴽI اq 1_(ااغ٠آﺟﺬآI ا1٩ول

IUJ ،1، գ٠٠٤ ه ا،٠١,

٩،|٨է

փգ_որ(٩է_

٦٦եա٩ւ, اا. ٤ ااﺑﻎ اااااا،٠ w٠ اا٤ اՏ اI اtï ااا/)ا(ﻏﺪ٠ﴽﻹاال٠ ااﻻأս՝'1ւսւ(յս٠1|ւււնե՜((ւ١ւ

./رﻛﻠﻤﻤﺆ-

٩،٥٠١،٠،،١،،ր ։٤٠؛
 را، ةﴽع٦ ﻻط٤٠٤٠١,

،ﻻم،  اﻻ،،، ع؛،،؛٤٠ ،،،ր ، ﻻս١٠،٤٤

،٤٠٠«٤٠٠քի١٠١٠ է Հոգս,ր ،ﻻ٤٠ -

ճութի ق،ր ղո٤٠ կ١اى، اﻻրէ .٩٤٠١، գ،،٠ ،٤٠٠ ،։կեղ،
//٥ ար II ղ ؛Z եր ո լ
դաւ/եերն

քՀնդհյ (Իողովլլ։

են)

٦ا٠ ٤և տլսսաււր

,թ Հ١،؛ց،«է٤،«١٠ ٠،٠ո،ր٠ք

հոգաբարձութ ե ան ،ﻛﻞ؛ﻻ-

اا.ا1،1Ա؛٠ ﺑﻎ1ا(أ1|ؤﴽ٦٤ا٦آﺟﺬI 1 Լ1٩

Տեարք'

'(|հ՜٤ւսէււեսւն

[գանձապահ \)

ձւււէՈրաՂւ, ا^ا٤!اا، اااااااէւ||ւ1;կ|1
ﺗﴼ٤լե դեﻻո ,ի١ ٠١،ի երկու

ճ٠սյ١٠

Արդ[3

كﺀ

(ﻛﻞ؛ةﻛﻠﻼﻛﻠﻜﻠﻜﻞ،ﻛﻠﻜﻞ،،)ﻛﻠﻼةﺛﻢ٤

1Լլււք٠Ւ٢٦ււււ(լ

եր ٠٠، ժ اﻻح، اﻟﻢ،٤ﻟﻼ١٠ ،٠٠ ո ւ،քր. ١٠٤٠٤٠١، ،،٤٠٠٠
‘ ،-

٠ اا٠ ً 'ﻻ٠ ՜ճ է٤٠ ، ﻻ٩ ե ،ﻻ١ل٤٠ ٠٠، յլ٠٠, լ١٠ ւթ՜ որ դ٠٠ ،٠ ،ք٤٠،٠٠ ،،

٠ք٠،،ճ،،،٠٠١٠١

Պ٠ ٦,շ،،،١،

٠،١իւսր١

ր،،، գ-

ً ﻻէ٤,٠րօես،١,ի ٠٤٠،،ր٤ութ،■٠٠٠ ،٤ր
* :

ﻻدﴽ؛،րի գի ٩ ոգեւոր շր٤«،١،«٠կի١٠
յի١٠ Ֆ٤٠ս١،،،،،٠١

շսւ(1٠բա

3١սկւբ Դսւ٤ըսյ٦٦1ւ(։ւ،1ւ.’

 دﴽ؛،ﻻրի գի

،if, ع

կր ٠،'ս։١٠ե١٠ ٩ ի ،٠٠ի  ﻻ،ﻻ-

،ﻻերր ր٠٠ւ،،،րճս։١،١٠ ﴽ،.

٩ ،،،٤٠ ւ։ ս٠،٠٤٤٠٠٠٤٠،'Հ١٠

،٤١٤٠١٠ չե ، Տիժ ٠١، ։
ﻟﻤﴼ.ا،٠
،٤١٠«ր

٩ո٠،ո،ք٤،٠٠،،،١٠

շր٤،ս١٠٠ս٤،ի١,

٠٤’،،،٠،٤3١، ٠، ،٠ է ٠٤*،،،٤٠։٤،،،٩ս٠-

 اﻻ،٠֊ գի ٠٠٠١، եր دﻻ ه ﻻ։
(!) ،ﻻ٤٠ի դ٤٠ շր٤ս,١, ، ﻻ،٤٤٠١,

թիլեր։

ք٠եւէ

،٤»«րժ،٠٠٤٠٠٠٠١،

،٤٠٤, ع

շ٠ս  اﻻլ<? երի է ،٤٠٠، ٠գո լ- գմա քլեր

٤կ،،،յ։

 ﻻի ،،،٠٤١٠

ւ1լ؛իօր،٤իլ

գի،գի١٠
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>|؛ր ա٩ւ ս ، ﻻկ،ս٩،

،؛،،،ր ժ ،،،٤ اա٩٠Գ ،սյ ،،، ղւ٠ց

կ،սց ،քր յ ա ս١ ا،ط،ه ﻻ
ի

Հայոց

եկեղեցին
،քիլի Ո١1،

ոսւ،Արդիւնդ
ս ան դր

 داԳ այ ե ր է،հ[a

Գ،ս،քար

hاع

գեղեցիկ

Գայ ոճ

،քրն է٠,٥ ، ﻻ،1، էր

ր

Ս ،،،١،ի, ، ﻻշե ،،،١،ի

«ի١

„ ،، „ اւց  غ،| ا٤։ Գ

،٤،:،ս،ւժւ٠ւ،զ
կ،،،ո،،،ց-]Փ،،ւրի٠

Գ ،،،٩، -գո ւց և ա լ Աղե,ք

ր֊،،،ր եղործո ւթ ե ،،،١، »

ե

կց

ղս،١٠ ،، ،ի

Rue Jean Goujon ,15.

Ջ.— ՄԱՐՍԷՅԼ
Մարսէ »լի ٩، ،،،٤ս ،،، է،٤ս،،ո եր ، ﻻյանի ،քր Գարիւրեակ ،ղ،քե،ս١
ի

10٠000ի
16٠000ի իսկ

շո،րլ

քէ٤٠،

Ք»»|ղա.րին،Գ،սյռ،թիւնր

،،،յ،،օր

կր

Գս٠ս١

Գովուական շրջանակին ،քէ٤:

ارا،،، գաղթականութիւնը իր
գային կ،ս գ،ք،ս կե £1 ،،اﻟﺦ، է Գա

؛ل٠1د2دل١ ا٥٩، ո  اﻵﺑﻞ-գ տ ،،،،،، վ ،ս ղ

ւթ ե անց յա٤ողա٥ ، لտա  اﻻևլ սիրուն

մատուռ մը  را.վարժարան մը 90, Rue Stanislas Torents
Մ،սրսի٤իոյ
են

ﻧﺮاան () اﻻօ

ք،սս։ո،ո »քր،

1،

 ﻻغ،ի գա٦թ،սկ،սններր ամ٠،ի،،،իո،،ս٥
ը ،،،ր

Գ،կ،սյ،ս٩ ، ﻻ،،،،،،،، տ ،،، ٥

ե٩، ٩، ، ﻻ، ե

 ﻟﻤﻪԱր ،սրա ١١ ագգ٠ ، اﻻلր ժ اﻻ١ւր،ր ս:

 اﻻ،،،րոիչիոյ

||٠Ա1|քթրէ

2000ի

րսո،،،،٥

Գ ոգեւոր

Գ ո ،լիւն

է

Եր،،ւս،սղե»քական

<Ի(11Ւ<|)Ա|էւա٩1,  ﻳﺮքահանաներն են' 8•

،ا.اا،ع.

(երւււ ե٠րսւսւ٦ւԵսւ١ւ, <|.էոլւգ_ *Ն|սլ(ԱէՈր(ււն, Ս٠٠)1،؛,٠„կ Շւս(քլևա٩ւ
٦շէ ،1٠սւււս|Ա1[ւհ՜սւ٠1ւ // ք|Օտօյի

հովիւ ,

٩>ույոււՐճեւսն,
yujiiLjlkuAj,

զոր

1րկլ٠(٠ւի٤

|)اﻻ1ﻛﺎ(ااز1ا

կը

'էԿսն

|;ւլ()٠է٠յւժ՜ւււլ ،|٠հլուհ|٦:

،1

،اﻻمր ،،‘ինն է

Տեարք

Հս.ւյկա٩ու،հ

Եկեղեցիի؟، դ،ղրոցին ւքա տա կար արա կան
Հոգաբարձութիւնը

إ

اا1ا1ااااأ٠

կազմեն’

0 ل(أوﻻأاՒճէ٢ա١հ

Արւսւք 1ժ~էզչէհյ،ե5)1

ւիկ|)|տէլււււէղւևսւն, օ١

<اا٠խւրու_

٩٠.

,սւլք(Ւահոսն

1Ժ~|٦Լ١| <)>((ւլւ(է1(ք(ս*եեսւն  راւ|Ս٠)؛րսւ،1ւ Զاا٠IااՆ֊آﻋﺎﻏﺎ<ا:111٩I
Իսկ թեէքին ﻓﻴﻞ، դԳ ան ուր գործ երան յ،ս١،քս،ճ،ս٩،٥،٩، Գա »քար
ո

գոյ ո ،թի ւ٩٠ اقի

،،، րւժ ،ս ،քե այ

Ագգ٠

'ﻻի ո ւթի  ث،քը

ղ،،ր կր

կազմեն Տեարք' 3زﻻااا٠ |յւււկա1ժ~ս1րան, ٠| ٩١ւս(լւսրևա'1ւ, անէււ_լւր١
١ււՈէ٠٩ւհ"ւււ٦ւ!IJ.. 1Լլ٠ղ, ،٠٠ااااا،ﺣﻠﻔﻴﺎأاا٢ل(ﻛﺎا, {؛III0ااأ:IIIւլլէույ٩ւ, // տ٠٠Ո<)ւլււււ(ոււ٦ւ
Կագ،քու،ս٥

Ճ٩1 ،է յ ،ստուկ

8،ս٩  اﻻ-،،،d ո ղո ،[

١،٤րոցի շէն,րերո،،»քար եկեղեցիի ե ղ،
١،ս،ց Գա ،քար
. اﻻա կո ٠،
կա ٥٠

էքր ղը،،،ղե٤ու Գ
գ،սղթ»սկա،،գ١-

ի ،քը،որ կ،սյա١،٩ ،؛արճ،ք،սն գործով. ،սյս

Պ ،ս٤ա .ր ե ،ս١٠

40*000

քան և

Գ սրրա զ،ս٩٠ ،،،١، ձե

١، ،،؛،،،-

գ،،،ն ،ս կո ւթ ե ա٩٠ ،،١، ،֊սր

؛ե շ،،،ր իր. գ،،յացացա٥ ،،, ادակութի اقր թողած

Հ /Հանձնաժողովին։
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՝— 63 —
٩٠،կր|<)ա կան
ո II ւ֊،քե ա կա٩ւ

ղււրծւ

٧որԳւււ_րդ،ւ

1

٩٠1Սլւէււսք՜Ջج٢ ﻵﻻاե

ղրսցիւ١ւ،؛
կը կազմեն Տեար.ր

،քէշ

Գա մար

ոլ

٩١ս٧\ս١١١նա\١١

ԶէԱէքք)էԱ [itruAi:

 *ﻻարս؛ւ اع ﻟﻢIIյ մօաակայ Սէն
ր II ﻟﺖ

١\ .

-զ[1-111 ւլևլու

Լու

!؛IIIր ժ ա ր անն 1٠ I) և կա ր

٦ււղ|ւ կ„ U ، ﻻկա١ւ

ւղա ա „ ﻟﻊاր غاق اع)<؛! ﻻغ! ﻻل

،<

Սէն (اﻻلւ٤|لԼն ղ،ււ_ւլԼ؛ւ

il

քւա،Խալւ11_
،،IJ ،1

iliu

&եոնարկուա٥< ا.٠՜ր، ր զո 1-մIIIրն

գրկած Լ հոն։
Իսկ
 اق ﻟﻊﺑﻴﻊ١

'Բան Օտօ

ունի

է II !؛IIIր արճււ I)(؛٤) اق ا

օր էն ո ւ |Տ١|<7 ، اق ا،Տի

բոլորովին

առանձին

 اﻻատակարար ական

Վարչու *ﻻ,ւսր ،քիւն

؛կն،սնց (؛ո ،Քիւ |،ար،. IIիւր աղ Ս٠ اق։

1

ﻻ٠اااا١ ا( ﻷاՍ'،սրսէյլիւ ،քէշ ղտնաււղ

II

։րاعշ  *ﻻար،քիւններ m

մա IIիւն ،զիւ տիւ ղ|ւ،ւ١ւվ) առանճիւնն։
( لար ս՜է յ، իւ Գ „ إل-II nu կ،،،ն շր շ،սն III կր կր րաիանդակէ Գա
։աւււյիւն،

اإؤل؛١ն

աոնեղաի

Պուշ

Վերիւն

միւն٤ե، Պօ II III،անսա١յ
|٠օ٩ւ٠

III،II

Կւսռօն,

վւսւէ,

ք

քրւղշ, *եիւս (> ؛ր ،քէշ 1

III،

Ալւիւ ()'արի  ﻟﻊﻗﻊ,մ» Վօ٠ոիււ_ղ

ի()٠արնէԿ،սոօն٠ (-٠օէ1،աււօն,

()‘էրս,

Ս.،իէյ

րօն, ժիռօնտ գաւառները ևլն.։

—.3

ԼՒՕՆ
իւօն

ուր

1٠

րնակէիւն,

IIIIIIII

،սյմ،ք

շրջանակով'

ԳIII1 ؛،տասնեակ
շար շ

وأիսկ

մր

Հայեր

կըլ

11

000։

Գո،իււ،،սկան

ի չ ،ﻻ،ի է

9000

Այս տարի
րելիւ

շ

կան

եղաւ

շնIIրԳ؛31

ւիարճե،

٦١իօնէ،ւ մէշ,

և

٠ ١ձ؛؟٢էև٦օՆ

\v

Աղէ٤٠

ا،-3bա١٠շան,րերոմւ

1II،0٠

Գաստ ،ստել
որոճւ

մա տառ

կից

ւղիսւ،ւ

ն،։،եւ ման ، ﻻﻟﻊII، ա،ւ III էղ ն ،ս ﻻع،Ա،،րի3 ،սրան

մը

կ،ս

؛،) II լայ է

Գաստատւււի

մր։

٦ճ Ա،լւսլա٦1|<լւ11])Լի օնի մէԼ կը քահանայագործեն 8. Ս٠_
tïuiü  را٩٠է|؛րղ֊ ،وداجլիԹՒւսՂւ քահանաները։
Ագգ. Միութեան անդաւ/եերն են' Տեարք I) ٠ ٦|((|(րա11|երս
պաւ (նախագահ>}) ل(اا،ا11؛،ﺣﺈ
<|, էսյ|խս(լևսւն
(ատենապետ
օւլ|1>؛١ււ
(ժ،իւլս|է٦յ։ﻧﺪالևա٦ւ (ատենադպիր}, Bill[I11ւ1(Ւ|٦ اقլևս،հ(Պ٠
Հգանձապետ) Աթլււսքյւսւք (ﻻاآاﺻﻠﻼﻣﺎﻟﻔﻴﺴﻠﻰ،ւ)|1’ ,11،؛ր:11، ؛եէր մա،1ւևս/հ
ւրև|ՔՈ٦ւ // 1ؤ٠ح٢[اﻟﻢ٦٠ﻻاآﻋﺎأ٩ا:
Աղղ٠
ենթակայ

اﻻի II ،թ ؛1 حاق

Գայաշատ

տա  ﻟﻤﺄ،ط ﻻ

I

կր կ،սզ،քէ،‘ ﻻلսն III ؛ة٤ղե ր 1

،իայրերա֊ ،،‘էշ և իւր իւրե١٠֊ اغ،اկգրնւսւ֊ո-
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،քա١ւ կա ւգա اغտ էգ ն աիւ 111 կլւթ ար ան ւք،լ

 الութի اق١
է

Տէսի٩ւի

٠քէ٤

եւ որու

կ[լ

վճ արէ

UIթ „ ղ٠

ا, Պ ،ս ս։ ո լիլւ ،،، կո ւթի ւն،լ:

Գովոﻻااկա١ւ շրլան։սկր^ կր_ կագւ،*է Կք٠գրոն UIկա١ւ

Լի օնի
؛հրանսան»

ԳIII ս տ ա  ﻻل اﻻծ

վար ( اا ؤւԳիին թ „շա կր

իր լքէ ع

١ւ،սԳա،հգ٩ւեր،ւլ

[ لովանդակե« غով ո٠օնի» Ւգէրի»

էուառի

էուառի»

Արտ էշի

հիլ տ،լ Տօւքի» Տրօւքի»

Ս օն է

եւ،սյլ٩٠:
Լի օնի

ագգային

ուրիշ

»،*،،،ր ،քինն طր ո լ և ֊ اكկեր ւս կց ո լ

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

խ<սփն,|) 1ւկ1ււլ1ւ<،ւււ1(սւն Ա اا։  يU î١ ا11 اI ٠ I ل اإااا։. ï(h I ։ I اfl I اأااا؛أ.ا,
ւ،ւ1ւ :؛1ւ|،։ււ.!(} ؛ււ.'1ւ!ւ1ւ|ւ ااااا،ا طj է ااՒ٠)1»اإل։اااااI اا؛Iا؛I أا1 ^،ااأﻻا٠
I ا1. ا1111 ااկ I؛ ا.أ(أ- ا։؛՛֊ ، ل ا٠գ,կ،ւա։٠ւս։ո١ւԹեան աակ կ,ն ؛٠[٠اا؛ﴽااال,اااااք ااգս٠յրս>!3-ին
اأاا։. ااվւ٠٠.٠յւ1ւ|ւ١ւ.ն ։،'ւավւն ալ.—7
’،اا։ا٦اإا

اا،ا

اااأ

؛،յզլսւյւ

ااا։.1،[؛ااااا

٤ա։ի

ا٠اا1'ا،اااا،ا

Հայք، րէ

ցին կառուցանել

Ս ԼհՆՏհՆ»-— Կան
տուած

է

،ا

900ի ٠

-Ս ،որդիս

Դ،ս- ծաիւ,րերր կր

եկև

Գոգայ

Պ٠

ուստ Կի ւլոլէն կե ան է Հոգեւոր Գովի،  اقիրիգոր Լ* է տ٠(?٠ *Վրգ
Գուսան։ Եկեղեցին ո اقի Խն ،ս լքա կալս ւթի ق٠ -ւքր» իսկ գ،սղու

d՜ո գովէն

բգիւած ،սռ،սն- թային

գործերով կր դրուգի ^،գԳ٠

«ին Ս ،սրւքին ،քր։ Կ ،،،ն ն،սեւ Ս'իացեսւլ Ընկերութիւնը» Հօկ&
Հ ւս.،

ﻻի կն ւսնց

Ս ի ո ւթի ق، »

Ադրատաիւնաւք
؛٠—-

ﺗﺄ،اի  اﻻ اﻻ، ا،ﻻր դւսﻻ

Ս٠իո ւթի ق،

Ս արլքին ،քր։ Լոնտոնի եկեղեցիին

ե

Գասցէն

Armenian Church, Iverna Gardens, London, w. 8.

U ԱՆՉԷՍf()٠p٠—
ه50ի

սւի

Հ،

Գայ։

ﻻ٠

!٠իվրրու،ի ե Սսւութւիօրգի Գետ
Երրորւլութիւն

Օին։ Հոգեւոր Գովի 187 ق، է

ﻻ٠

ունի

եկեղեցին շինուած

է

*Լեւոնդ Երգս  ه-Գուրեան։ Եկե

դեցին ո اقի եո֊ւս١ւգսււ،٠ Հոգարարծւթիւն ،քր» իսկ գաղութին
գործ եր،լ

կր վարէ երեսւի.  ﻻյ،،ո،£ր։ Կան

 ﻻի ութ՜իւն ւքր

և

Երիտասարգ،սց

աեւ

ն

Ակոււքր ،քր։

ՀայուԳեաց
Եկեղեցիին

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

քրէ Հոգեւոր Գովիւն է նորը^ւծայ

լ

եան որ

،fui 50

աԳակ Վրդ٠

ւգաշտօն ունի Գովուելու֊ նաև Պէ،կրատի, հրուկի ،։

հէշթայի Հայ երր։

e֊կր

ﻻԴէորգ-

Կայ

Գ ա ،քայն .ր այի٩ւ

վարչութ[«اق

ւքր որ

A٢memsc١١

¥ف٢ل٦خ١

վարէ գագաթին գործերրէՀ։սսցէն է.—

I. Dominikanerbastei 10, Wien.

Fonds A.R.A.M

600

Մօտ

Հայեր»

-Ի տ Ս٠Է٦1 Ա٠

մեծ մա սամր. Ս٠իլա١ւօ

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

էլոր  خա ր ա١ւ

մր

են ١ Î

Գաստա ս։ ա ج

Հո էլե լոր Գո ، اق اﻻէ

Եղիշէ .ք٠Գ١،յ٠ Պարսամեան։ Պ،սշտւսմոճւ٠լ»ր կր
ս،հգլի٠լ?،ս٩ւ

s٠
տ٠

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

'/•ردكՀاوردا.ային

հասցէն է•—— 31 Corso Italia, Milano

ՊԼ٠ԼՃԻ٠ք)١Ա٠د

կատարուի

600ի

կան

-ա լի Հայեր։ Մատուռ

Պրիւ٠րսէլի եւ Ենվէրսի մէ٤

հաստատ ելով հո դե լոր հովիւ հրալի

սր٤ութի،րե،ո، ծրագիր կայÎ Կան գաղութային ւ٤،٩، ،‘؛ր, Հ،սյ
լ»

Հայ

Տիկնանց

,մասնաճիւղ մը։

1Լկո،մլ١

٧ ի ութիւն

ե،

Հ٠  ﻻ٠ ،ا٠  ﻻ٠ի

Հասցէ.— Comité Arménien, 94 Rue de Louvain

.Bruxelles
Կ*ԵԵՍ'Ս.ՆԻՍ.»֊—
Պ երլին ا

Նուրլ

600

Հայեր,

մեծագոյն

٤իւ լկայ: Կ այ մասնաւոր մարմին،Եկեղեցի

մր գ،սգո،թային

գործերով

մասع
եւ

Գո

գրագոգ որոճւ անո۵էն ո، Գաս-

٠رﻣﻢ4 ه ر؛Armenische Vertrauensstelle (Schwabischestr. 7. Berlin w. 30).
Հ«ԵԵԳԱՐԵԱ٠ —

 حուր ع

Հայեր

մայրաքաղաքին

٤կ،սյ։ Վիեննական Ս٠խիթար- Պուտ ա ،իեշտի մէ٤յ
ս١٠օթ Հայու մր Գասցէն.—،^

եանց

մ،ս տուռէն

100

Եկեղեցի

կ١օգտո،ին٤

.Dr. Ilia Hovbannessian, Godollo, Budapest
Ե  ﻻԵԿ  ﻻ- ﻻ1٠ԱԿ.Ե ﻻ..—
*Ե*անօթ

Հայո،

մր

-Հարի ،֊ր ե ա 1լ

մր

սամր Պելկրատի մէ٤յ

Հայ եր

մե ծ

մա

Եկեղեցի չկայ։

.հասցէն.— Sava GiorgévitchArménien, Skopljanska 16, Belgrade
٠ԵԻԱ եւ հԵԼԵՆԻԱ.2ԵԽԵ-ՍԷԵՎԵ،֊

ﻻ.ﻻل

،գագո،թներո

քասին ،ս ،լայ d մ ի ճեռին، ٤ու^،ի١،,ր ո եւ է տ լ ղե կո ւթի ق، ن

—
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զյւը<ր|ւ٥؛١٠ււ.ր<ւ١ււսկ |Կււըււհ٠ւ|ևււ،ն.1| ժ՜٠
I،iiiiji;ii !i،،ււլւ I ٠٠Լ11،،Լ ընւժ՜սււյքին'!؟111٠1ا،|اا(اا،ا،اا،'اااااااا اا.اااا
մը կւաոաըևց ،،'[ا٤اا١ ا،،լ 1ااازլաւLIUJի١ւ !ااااا،اااااﻵا.(ا١ ٠!'է٤, (اااااا|اا
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آاؤﻫﺎااا։أ٠٩اا ا،, ااا։ I آل اI أغ [ آدا11  بյ 11 ا٢ آմ 1، Ա|ւաււ՜էւէնը 1 ﺟﻤﺎ٢، ا-աըամա
ւըըևլու ،زïII ٦٦ اااք(Ւ11ا،دماI ու،،.ւհ՜٠،յւս٠٣ [ااا ﯪﻣﺎااأﻻ:‘ا اااا.. (Րսալւ
կլւ اﻓﻰؤاn1111 ؛։ل111ا،f،1 ٢٠،I ؤم
|ﺟﺎ١! اإ١اأاا،!{ اأا٦աըխ|էն| I Ա|աւււկՒըը
11_ 11 ل اI < I ٩_ fi 11 111 اÎ اIԼ aااا۴ اﺣﺪاال،;ائ٠  ال اغ ﴽااغ ؤﻛﺬاالL ت
|Լ٠ըյյւ٦յ؛ւ١ւ ٠ ا|ا اااإااااՅը

٠،٠ji،

؟,.٠. ا.ا٠ا'ا؛,ا٠
ﻻﻟﻢօ٦٩

\
،٤اااأﻻاﻟﺆ.|اا'ا|ا

Ո1،1'է،հ

։اﺣﺎ؛اا_ا։اااا։ا٦։ال٦։

£_,։ւ،ւ٠،٠٦։

!؛ ا٠ا

1ا:ا؛٠։ا

։։،։„؟։٠٤؛

.

اﻟﻠﻼ٠

1|ւււ؛։1'յւ

٠،'է٤

ւլլ!_ւալս։լ٦ւհ"|٠[լ.
٠اااااا٠ﻻال٤,

اآع١ﺣﻒ

ﻻ

ااااﻃﺎأ2_|ا

٠،լ։ւ։֊^։։։լ։١ւյւ։ււ

|(Ւիլլլ

؛٤

ااب٠ذ(؟أا؛ا-اا։-٦ا

اﻻ،ا։ا։،٠اأ،أا٠ااﻟﺐ.
٠

։ح ال

։،'(»։،։

وﻷ،ل٦اإ

١ւ_1ւ՜Խւււ1١ւ٠ւււ٦٠սվժ"իւ؛ւ

اااا٠ا،։اأا.٠

,اﻓﺄ٠اإاااا

ՇՐՋԱՆ

٠)(زh 00

آﺣﺎذﻵ١اﺣﻞ

ﻟﻼ1؛1ا11ﺟﻞ

։٤-؛յյւձ։1؛,

ااا١اﻻ։։اﻻا،ا؛ا١

։։ւշ_؛է,،։ւ٦։։,ւ! .ււ։։ւ„։،։٦،٠(؛Ւ٠։،։։։٦։٦ւ^؛լ٠։։ւ

։1'؛اﺗﺎ

ااﻻ٠ااا٦։^։،ﻻ؛؛ا

،7

J|١։٠٤^،,،֊})٠1٠։٤٠։1|I

ւ'؛،٠٠'٠ւհ-լ։։։ււ،،էւ،ւ ւ.[!١։ււ

ال؛

،ւ,Հե՜٠٠٠էւ։،։ւ։ւյւ١٠հ-|٠,

1111

٤։اا٦ﻻا٦ا؛اإا٠٠

1؛i։i،ii

ااا،ا։1١

٦ւ։։٠؛ււ

ճ։։٠-

^؛Է٦։|։٦

հաււաաււււււա1ր /?٤ լաւ ﺟﻤﻢ/ﻛﺪ/ع٢ ւււնՒոյալ Հայհյր.
ﻻ.ااا؛ا٠ا,!ا٠٠٠،

։؛؛։ւ،լ؛١ւ،ւ1յ،ւ؛ւ٠։؛ւււի۶،ւ٤٦ւ

հը շ_ւ،։؛ւ։٠ւ٦։։։٠1؛յ،յւ։։յ!է
ջ_։։։٦ւ٠ք؛էւ،յ

ج٢ﻏﻞ؛?؛,

Ս٠؛։'؛։

ի, ։։։ւ؛ւ؛,-յւ،٤

աւլւլէրւյւււիՒիւ1ւլլ•.

Ունի

։։։հլւււ

։!'؛ւ։։ւ١٠٦٠

أ٢؛։ا،ا،ﯪ(ااﻟﻞ

։1'،։։։ւ؛(؛Հ
1٠։ւ٦،.٤٠-

.

JiL٦i٦։tï،i٠

ب։ا؛اأا٠։ا,اإا٤اا

 ﻻ.

։1՝Ը

 ﻻ٤؛أا!ل،ا'أااﺀ։
<اا؛٠!։։اأاأ

il'inmiiLiL

اﺟﺎﻷ։ا٦ا٦։اﻵا։أا

I،؛Ï٠JI٦1!؛I

ﻻ.,
։'؛Ը

11Լ٦1|؛

ﻻ։։ﻹااا٠։,

։٤_ւ։ւ֊յ<Ւ|,ւ٠؛ր։،։'ւ։

PONT DE CHERUY Isère). Լիօնէրն
أﻻ٦ااا

-——)()(ﻟﻢւ(،4٠| 0

٤اإاااا

»-_أاا٦ا

،լ٤؛٠յ،։

ب։اأأاا»ا؛أااااا

։،' ئ١

ւ։։ււ ؛Կ ։٠ւ٦ւ
ع.

ւ։ւ٦ւ،ւ, ,։؛։

،Լ»1٠հ"Լ

Ւրւ .ր֊ահանայ ւ/'լլ:

؛յ)լ։։,յ։ււ٤֊ادال
،ح.

էյ֊ոյու

،։١'؛ifii٦i:٠i٤

().Կ.

։։٠٠ւ

։։։,؛։Ւ։؛١

٠յ٠ւ،ււլ։։ւ٠յ٠!1ւ

 ااا։։։։،։

7ا/ر////// ر//’//

ا؛اا

■-Հաա/ւա

ւլւ٠٠٦։٠։։ւլ։،։٦։ .։։,|<Ւ،1١٠
JiL

Կ٠։ւյւ։'؛٤ւյ٠

ւյ؛։։։։ւ،٠յ։։٠յ٠„ւ٠ւ؛٠*،ււ٦ւ٦ւԽ،։٦։

ւՒ'օա ւ/'էկ (հաւր հ/ոււււէ
I؛١iï٥

،٤!ا،دا

լ[ آ؛ﻫﺎاااլ

ւ'؛։։ւ!٠լւ

ا؛,։։։غ

Ւր٠հ٠.

_.2

^։։։։։։։٦։،։.P֊IIILII٠’٠٠
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(؛s
،،،,||،lï|iîi |<۶ |ււլ 1٠լ ^٠ا։اا٦ا، ا،٠'٠٠ս،،،،լ،|،،،،،،؛է-،، 200 |յ٠
. 4٠٦٠،1Է،1١Է٦  اااլ
،|ل٠|_اا ﺟﺎ։։ ﺟﺎاﻻJï٦։ 1؛լ1ւ!|ւ،ւ|ււււ1|!ււ'1ւ թ՜և !آى، ،٠!،٠،،،،!،،٠،،،،،،،،،լ ،ااااأ٨ III|ւա٦،!،٦ւ |1١Է٤,
 ا!اا،ւ٠٠،٠١ւ։،!،ւ،ւ٤،٠١լ լ٦،،٠،1յ،،լ!(٠ liiiili
،!֊!،،_،،،ւ،յ,٠ և،յ،լ٦،٦،، ٠٠، !_ ،։،،،և է٠،٤٠٠.

Ալ|ււււ،ւ،،،،،լ

دك/ﺑﻜﺦ///٠///?ر

٨ر///غ//٠///٨٨///////٤٨ﺑﺮչունին

////٤///۶/<؛//۶/

աււ այժ՜ւր

/٨٤۶, ٨-

 اﻻا'اااا،!،،!،٨հ՜!،(ւ ،»!٠٠٠٦٠ اIL ،،،آا،،٦ا،،٤ا،٦،٠٠ ،١(^ا٦[ل'ااﻻب ا؛ا،( ا،և٠լ1٠٦،٠٠٠։!1،ւ!<* յ،լ٦،
،،և،|،،،լ،ւ٦ ،ا٠،،،!،أاﴽ، اا، ﻳﺄم٠٠،٠٠յէ լ ﻻل-، اا! ااԿ٠٠٠յ և|،1 է٦،،،،،،،،،،٠،!،،!_!، ٠٠١լ ب٠اا٠ս،յ٠٠،٠،٠،،٨ Է1'٠1| ،!֊،،،،،!ال،ﻻ٠٠٠յյ٠յ؛լ١ ،،!،،،լ٦٠ ٠؛լ ^Jï،„Jïl،i٦i :յ٠|٠Ւ،։،!،ււ։ւ٦ււււււ،|ւււ٦ւ ،!1٠،٠٠٠٠٠٦٠ ,|٠٠،Ճ،٠،!،،،،،1 ،،!،؛،،، յ،1،յ،،և!،լ, յ،!،և٦،٩ ،٢،٠،١յ،،և٦،ի լև،؛،،ր،լևլ،،լ،،،، ،լ٦ ب،،،٠'،։،اا.
?٧//٠/٨րիա 11111111 ւգը
 ارا1111/1111۶///۶/հ՜/1IIլ

ձ|،յ٠

١٠/////////////////٨՜

/۶

հ՜և աւլչիԿնհ՜րու

//_///////؟/٨۶աւյ.ր

٨ ۶///٠///۶/
٦'/////٠/////:

ն//////ا

،։՝(1

1լլ ٠!_ս،٦،،،։_؛،٦،
٦،،،،յ،،٦،،،،1յ،،،٦، [ اﻻ٨ III 1 اااil'էزﻻ
،،!، ،٠،٦،،،ւ_٦،،،٠լ ،րի،،، յ٦، ،_ا،ااا،،،{،؛յ،լ٦٠ Լ٦،1|٠،٠.

DECINES ՝Isère —.3).

ւ/'ը աչխաաորլ

/ب///////ﻵ/٨۶/ر//ﻳﻨﻴﺮ۶/٨//ալ /۶

և٦ւ. լ٠،،١||؛

ւ٠'٠،،!،،1'|،٦،

ﺛم

////۶/ﻟﺞ۶/ ٨٨// (ՒաւՐ ،٨٠/٤//٤:

Կ،،،,!

. (). Կ. ،։

Կայ وﻧﻢ رﻏﺚ// չափ

լ(։،،!,،،،،,ւ٦،٠،

|1՝Լ١ ٠ ح^'ا،լ،،،։٠،٠ ؛٠،]٦ւև٠ւ ևւ ٠٠٠٠ւջ1٠،!٦٠հ"!٠٠. 1^٠٠||،^|،،،լ թ֊!،ւլ!!؛ւ
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٤/,///غ/ر/؟///أﻟﻢ/ ( ة-հուէ' •հէրււու■.

اا٠٠٠ااIII اا111*11 հ٠ււ ٠٠!յ٠٠٠٠٠լ

li{iii،։٠٠،٠l٠،։il٠٠٠٠٦٠

٠٠٠٠٦٢٤٠

١Լ ٠٤٠٠٠٠٠١٠

٠ا

կը գ֊տնւււի այո /ر///ص// ص////غ///ﻋﺺ١ ուր -հաոուաաուաքր էրն 300 - 330 ի չափ

اﻟﻠﺔ،,(اال։١ ٠րՒր٦٢ ։։٠٠٠յյ'ւ٠ ٥٠٠٠٠։٠٠٦٠ ٤٠٠£٠٠،٠٠٠ւ|".
٦٠٤٠٦٠ ٠!'էշ٠
.
Ոչ

1،

٠٠٠؛٠٠٠٠٠٠٠٠٤٠٦٠ !ااآ1اا٠ا٤،٠ ٤٠ ٠،_٠٠٠٠٦١-٠،٠٠٠٠٠յ-

//  ارا/غ// اركا// /٢//ر?غ را رم غ ررارا

աւլ/լային

٦٠,٠լ٠٠٠ ։٤٠։٠٤٠٠٠٠،ا٠٤٠٦٠ال٠٠ اذا٠٠ս։II։ال٠٠ է٤<}-اداا

յ

ունին,

L’ARGENTIÈRES (Ardèche —.14'؛. Լը
քԼաւլաք
-որոնք

ւ/'ը,

ուր.

//'اران

٠է—1։٠٠٠

|—اﴽ٠٠ււԼ(Ւ|

؛ւլլ

؛ւ٠1٠յ֊٠٠٠١٠،٠٦٠

Ով

Ոուդէնէն ոչ շաա

հէրււու

Այրէրրր

// աչխա

//// Ս անարանին հէրա ունՒրւյաՀր սլայւՐանա-

اااال_أ٠٠٦٠
 ؛է՜, !٠ة ى،ا_ا։اا٠ ٠٠٠lIï٠٤i !٠1٢٠٠٠٠ւ٠٦։ ٠٠٠!ï!ï٠٤،٠".
٠٠٠٠٠٢ اէ !٠٠٠٠٠լւ!'։٠٠ !،!ï٠٠٠٠٠٠٠լ٤ժ֊٤٠լ٦٠ ։٠_٠٠١٠٠٠ւ٤(յ٤ււ٦٠ ٤٠٠٠٦٠٤٠".

CREUSOT (Saône et Loire .
չկան

կաւ/'

100 Հայ հ՜ր կան, ւՈրէր ւՐասուլ կին //٤ ,ադ±իկ

կ աշխատին ւՐէրաաքսի ւ/'անարաննէրր{,ւն ;/'էչ-.

ուին ճաւ/'ր.անէրրու ։էրայ■.

յ١֊ ٠٠٠ ٤٠٠٠

ոչ ալ ւլոլրույ,

ا1١زﻻ

٤٠٦٠!Ք„!,Լւ։։.ք.
////٤ ///,/ﻟﻢ؛//‘;

։!'յւ

اراوغ رك

-յ٠٠յ٦١,

Լիոնէն ISO

քիլո:է'է[(Ւր ւլէպի

—.15

٠٠٠։٠٠٠-٦٠ ւ!'(٠٠յ٠!ւ٠։յւ ٠٠ւ٠։٤٠٤ ۶٠١٠٠٠։٠٤٦٠٠٠٠!، ٠اغ٠٠١ا،ل!ا،ا

‘)00-100 ի չավ՛ հայութ-իւէէ //١/٧, հաւաքուաՀր

٠٠1٤٠٠٠٠٠ւ٠٠٠٠٠٠։ ٠٤٠٠٠٠٠ I٤lï٠i؛٠٦٠ ،٠٠٠٠١؛٠،٠٦٠^،٠٠٠ւ اﻧﺎل٤<յ٠٠٠؛٠٠Բ-٤٠٦٠". ٠:٠١٠،٠հ ،170|ւ ۶٠٠٠٦٠٠٠٠[٠ը
، ؛ւ٠։؛ւ،،،։٠٤:٠؛٦٠ ^،٠٠٠٠٠٠ا؛ا؛٠ ٩_٠٠ք؛٥،٠։٠٠٠٠٠٦٠Լ٠"
ئ٠٠٠٠٠١٠ ٠،٠٠٠٠յ_٠։٠١٠٤٠٦٠ ٠٠٠٠ Il լ է 1٠٠٠٠٠լ٠،'٠٠յ1٠!lîL ւ٠։٠٠լ٠٠ւ٤ժ٤։ւ٦٠ ٠٠ _؛٠٠٠լ ٠٤սլյ٠٠٠؛٠
1؛1١،٠։։ ؛٠٠٠٠٠٠٠٠ ٦։٠'؛։٠٠٦٠
٠٠٠٠ ۶٠٠٠1 Խլէ،٠٠٠٠٠٠٠٠٠Լ٤،1 ٤٠լ٦յ, ۶٠!լ٠٠٠٠ւ٠٠٠1լ 50 է ٠٠٠ւեյ_լ٠
٠٠٠յ٠٠٠٠٠؛٠٠،٠1٠٠،٠٦٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠٤٠٠^٤٠ II՝ է! ع٢٠٠٠٠٠٠ ٠٤٠٠٠٠٠ ٠٦٠1յյ٠٠٠ւ!ւ٠٠٠۶٠٠٠٠،٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠!؛(؛ï٠٠،٦٠".
!٠٤٠٠٠٦٠٤٠ lit ٠٠٠٦٠٠٠٠٠
٤<! լ ۶٠٠٠٦٠٤։ ntjilïïfî։

։_2اا֊اا

٠٠յ٥،٤٠٦٠1 լ ٠٤٠٠٠١٠٠ilï٠٠٠٠L ւ٠։!յ،۶٠١٠٠٠٠٠ւ٦ ۶٠١٠٠٠1٤3֊!٢٠٠٠٦٠
٤։ւյւ 5800-8000 ٤٠".

—.د.*——
،ا. -

U‘U.I٠U1 ؟11

MARSEILLE (Bouches du Rhône). Իր
ՈէւՐլւ
ւէ'աոր

ՕաոյաԼ ւ1'իաոին

արուարձաննէրրալ

էրւ

—. 1

ունի 13.000 ի' /,'///// .۶/٠///٤۶٨٤؟/, //////٤؟/ ւՈրծ՜ագյւյն

կ ապրի քաւլաքին է/'էչ, t/'bi /,'//////// ﻟﺞկէրւլրոնաէյաՆ՜ որոշ ԼՒարլա-

٠!'٠٠٠٠،!ï،٠". ԼԼ٠٠٠է. Ս Հ٠٠٠1٠٠٠،٠٠٠٠٠1٠ ٤٠٠٠ւ٤(!1ր٠٠٠٦٠٠1'Է1٠٠٠٠ 1٠է٠٠ ،٠٠٠٠٠٠٠٤٠է٦٠ ٠յ٠ւհլ٤٠ ٠٠٠٦٠1?اﻻ٠ ﺟﺎ1٠հ٠٠٠٦٠^٤٠٦٠١ 1լ٠։٠٦٠٠٠٦٠٠٠յլ٠٠،٠ ا'ﻻ٠اﻻًا٠٠ا٠۶٠'!ا։٠؛٠ا٤ اւ٠!٠٤٠٠٠٠٤٦٠ ٠٠٠٦٠٠^٠٠٠٠!' լէ
٠٠٠٠٠٠ւ։։٠٦٢". Ս 1ւ٠٠
٠!٠١٠٠٠ئ٦٠٠٠٠ 1؛،٠؛յ٦٠ 1յ٠։յ٠٠_ ،1١է1յ 1٠յ٠٠յ٠հւ٠٠{٠ ٠1'٠։:٠٠٠յ 1٠٠٠٠շ ٤٠٠٠٠٠٠٠٠٤٠ ٠է٠٠լ٠յ٠٠٠٠լ|։ւ٠٠١٠٦٠،٦ր٠٠٠ ٠!'է٤ ؛շ_٠،٠.ք.٠٠٠٠٠٤٠, կ٠2_1٠։،٤0٠٠ !؛؛٠٠٠٠٠٠!٠٠٠٠٦٠ ٠٠٠լւ1’ք1'٠٠٠٤(ء٤٠٠ ٦٠٠٠։հւ է٦٠
٤٠٠٠٠٠٦٠٠٠լ٤<!՜٠،،٠٠٠٦٠٦٠!ï،٠٦، ٠٠٠٦٠،٠٠1ւ٠٤٠٠٠٠1 IIլ ٠٠٠٠ ٠٠ւ٦٠1ւ٠յ٠٠٠٥٠1յ 1ւԼ է ։٠٠٠٠٠٦٢،٠լ. ٠։٠١٠٠٠ս٠է٠٠
1،٠։٠٦٠ 45 ١٠٠٠١٠ ٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٤٠٠٠ճ٠٠٠٠غ٦٠հ֊٠٠١ 10 ٤٠ ٤٠٠٠٠٤٠ ٠٠٠٠٠٠٦٠٠լ٠٠1٠ ٠٠٠٠٠٠^٠٠٠٥٠^٠٠, 15 ٤٠'
٤٠٠٠٠؛٠٠ւ٦٠հյ٠٠٥٠ե ։ ՜ճ٠٠٠٤٠٠٠٠٠٠٠٠٦٠[٠, ٠،٠٦٠,٠։٠լ٠۶٠٠։ո٠٠٠ւ!ք،٠ — ٠է-էյ[٠ձ٠։٠،٠, 1٠٠) է٠٠٠٠1լ٠٠٠լ٠,
٠/٠٠٠٠٤٠٠٠٤٠٤ -- ٠٠!ï٠٤٠٠٠٠!٠٠،٠٦٠ ٠է٠٠٠٠^٠٠٠٤ ٠٠٠٠1،1' ٠٠٠٠٠٤٠٤٤٠٠ՐOUI ٠٠٠٤٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠, ٤٠٦։٤٠٠٠Է||
؟////^٤ /////اص/ /٨/////٠/ աււէրւաուրալ ւլլւա/լուլնէրր: Հին էն հաոաաաուաՀր ١///٠/

٩֊٠٠٠٠լ٠٠ւլ٠۶է٠٦٠ ٠!'է٤ !٠٠٠٠٦٠  ج?؛'!أ٠٠٠٠ւհ՜ւ٠/٠،٠٠٠٠!٠٠٠٠٦٠٦٠!ت٠٠".

Fonds A.R.A.M

ﻻ.اؤاا٠٠, ا،٠٦٠ ٠Ւ(ւը. l،tï٠j-ւյ_ււ[ւՆ_،٠ ٠٠٦٠٠٠٠ا؛٠٠٠اأ- հր٦٠ _اااﻟﻼ٠٠ا, ا،٠٦٠  ﻻ،٠٠٠ւ،։»ե٠٠٠٦٠ -ձՒրյլ
٠٠،٠٠٠ւ٦٠ ٦٠،٠։،،յ٠լ-հ-ց։։Լթ֊էէ٠ւ اﻻ٤ւ٠٠’’٠։٠٠կէ٦٠ ٠٠٠٠٠٠،٠ք٠،٠،٠٦٠٠٠٠։،٠٠ւ_ք։»հ"٠٠٠٠յ١էւ ااا{أاااا
اا؛ااااأاذ։أا٢ ւ،է ’քՀէ٠1١ ()أ։ا։ اإااا٠،1լւ,،٠٠٠٦٠ ال
Ա٦ւշ_٠ււ.շ_ււ٠١ ٠լՒ(1٤|٠٦ւլ 1ااا٦ال։ل, ا٠٠լ٦٠հ٦٠٠٠٠լ

լ،4١,

-ի[! նևրքին
յութ-իւն

ւէար չութ- իւն ը,

քանի որ 1800 ի հասնսրլ հաւ/'աիւոււ/'[լ

ւ/'ը կը նևրկայացնէ

٠ւ٦٠1(ււււ։,ւ։՝،٠,٠،٠ւ،ւկ,، ٠ււ ٦٠ւ։٠،٠٠٠٠،٠թ،،1-|٠٠،٠ւ٠٠٦յ ٠
փարչութ-իւնր

٦،ւ٠ւ،(յ ։آ٠٠٠٦ا, I1J,
٠ւււ،ժ| ի٦։
չինը

սլէաք է

ևնթ՜ակայ

է^լ 1،ը սլ٠٠٠֊.٠ յյ،,Բ٠٠٠

٠٠٠,،٠{_ ٦٠։٢،٠4>լ٠٦٠

ըլլայ աևւլւոյն աւլէլային

٠٠٠،٠٠յ،։_،٠٦٠ ٠ււ-1( հ٦ւ،ժ،٠1،٠٠լ،ւ կՒրւ|_|٠٠٠٦٠،٠ւ٠٦ւա ։
Ս،Ս«զ_գ٠։٠٠֊،٠ւ_٦٠|լ ۶٠٠٠ւ٠٠ւ٠٠٠٠ււ٠ւ٥ է և։،Ւր٠լէ٢٠|،٠

،٠اا

ունևւյաև է

հա

ևւ •։80 ի չափ աշակևրաութ-իւն ունևէյալ

իչ/սա-

կշ_،։ւ،٠٠٦٠ Il I ،(» հ٠٠٠٦٠ .٠

٠،_ս،،٠ււյյ٠. آ1٦ااآا-

հրւ

130 ի չորի ևրկսևււ աշակևրաուիՒ իւն : Այսքան ւիո.րր

٠ւ،թ[1 اااب։١։ا٠։١٠٠٠٠اا։ا،ااا٤ ٠٦٠،٠٠٠Ք_Ք٠٠٠٠յ ب٠ ااا։٠։զ։٠_٠։٠բ٦٠٠٠٠1،չււթ"հ՜٠،٠٦٠ ،،»،_أا،٠٦٠٠^։ا٠٠ا,
٠٠(է،։։٠յ ؛։|| է յյ٠٠،٠٠٠٠٠٠،٠հլ ٠٠٠،٠։١է٦٠،١Է1| շկ٦٠.،֊،٠٠ ٠ի٠٠Ք،٠ութե-٠։٠٦٠, ٠։١،٠լ٠٠ ։،٠٠٠،٠։١t٦٠
։։اԼ ﻻ، اﻻا،٠١|լ ا٠ال ا٠ﺗﺄ٦اI،،!اا1 ا.|٦ ا1ااأ٠I ٠ք-٠،،،٠ւ٠؛յ،٠٦٠ ،։>٠٠٠٠լէ٦٠ Հհսււււ ^։٠։։،յւււթادال
հասաաաաև ըլլալուն, ինչ ///, կը ![/ուարաւյնէ ւ/'անաւանքլ փոքրահա-

٠٠٠٠٠ ٠٠٠ւ٦٠،٦٠հ՜،։ ٠٠٠٠،٠،٠٠٠,1 ،٠٦٠ րււ،ւ٠،٠  ا؛,1 ٠٠٠ ճ ٠٠٠ا٠٠ ، آլ  زﻻյ֊ հ՜շ>Ա٦1֊^յ٠٠٠٠_٠։٠ ٠յ է_٠٠٦٠ է ٠٠ լր ،1շ
tï،٠٠٠٠լ«j٠٠L լ٠،٠ ،٠1٠Լ ٠։١էշ ب٠ﴽ։أ٠։ا، ٠٠١٠٠٠٦٠ ։،٠٠٠ ٠،،Jîi ،ւ٠٠،٠٠٠٠է՜٠ ٦٠٠٠٠،٠٠٠٠٠٠اااا٠٠٠،٠٠٠٠٠٠٠، ا٠٠٠٠ւ٠٠٠ջ1٠٦٠ հ،٠،،٠٠ւ ،،٠٠٠،٠٠յհ،٠լ, ٠٠ւ،٠։،է fî،،i٠٠٥։Jï،٠ji ։،،٠٦٠٠٠٠٦٠ շւ٠٠،٠٠٠լ٦٠٠٠٠։،հ-լ ،٠،٠،ւ٦٠ւյ
٠٠ւ٠٠٠٠ւ٠։١լ  ﻻ٠٠٠,،،٠ ٦٠٠٠٠،٠٠٠٠٠ ٠է،،1»٠٠٠،٠٠٠٠٦٠،٠٦٠ ٠։١է٤٠٠
 ا؛٠٠٠٦٠ ااااأ،ااب٦٠٠٠_أ، ا٠٠٦٠٠٠,،،։» ։،،٠٠٠٠، £٠٠٠٠٠٠ ٠։١լ ،{٠٠٠ ։،հ ւ،,։١٠٠٠֊ ،٠ ٠ւ I،،ւ ، ح،ائ ا٠٦٠ ٠٠լ հ֊ ،1
٠։،،,۶٠.֊٦٠٠،)։،؛،٠٠٠٦٠،٠،٠։ ٠։١،٠٠٠ւ،<»،ااﯫ٦ا։ا،ا, Խ٠٠٠չ Կ٠ւ٠،٠ւ։١յ٠،٠_, ع. 0. !ﴽ,, ع.  ﻻ. ،ا. ﻻ.
tï، ا،٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ،٠٠٠٦٠،٠٠،٠٠٠։ ٠٠،٠٠٠٠٠٠٠٠٠٦٠հ՜ IIL؛،٠٠٠٦٠ ٠։١،٠٠ււ،։»،٠ւ٦٠٦٠հ"،٠, ււ،ւււ٦٠ւ، ٠٠٠٦٠٠٠٠٦٠ ﻳﺄ٠،٠٠٦٠է1آ٦٠،։» ٠٠٠ ؛،،։ ։հ֊լ،٠٠ւ٠յ٠٠٠٠,1 ٠٠٠٠،։յ.٠٠٠,յ،٠٦٠ հ֊٠ւ٠ւ٦٠ հ՜٠٠٠٦٠،1.، ؛٠։١լ, ،٠٦٠٤ ٠٠،٠ ٠،،-յքւււ،ւււ٠ււււ
լար

չի

հաւ1'ասւաաասխանևր

Հոո

իր ական ո լիք՜ էրան:

հասաաաուաև՚

է]

٦ا٠٠٠։ طﺂկ*٠٠،،٠٠٠؛،٠٠٠٠٠է-،٠ ﻻ،٦٠٠٠٠٦٠،٠։ 1، ا،٠٠٠،ا֊ﻻ،ا،٠٠٠٠٦٠լ, ٠٠،٠ ٠٠٠٦٠،٠ ٦٠٠٠٠،٠٠յ٠٠1،،Ւրւ ժ٠٠٠،٠٠٠٠٦٠،٠_
٠٠٠،٠^^٠٠٠٠٠٠٠٠٦٠٠٠ا؛،٠ {ا٠اا։؛،٠٦٠ _اأ٠٠،٠اا-٠٠ا£،٠٦٠II յ»!Ï٠٠٠٦٠, ձհ՜٠ւ٠٠٠٠١_٠٠،٠٥،٠ ։،ւ٠٠،٠٠٠ւ_ձհ-ւ_ե٠_،٠
٠٠٠ժ֊բ ،٠٦٠٦٠ հ֊،٠٠٠٠،؛
MARTIGUES (Bouche du Rhône _.2).  رﺗﻢարոէյլէն

٠է٠٠լ

٠٠٠،٠،յ2.ւ٠٠. أ։١լ, 1٠Լ،|

2ւ

٠١()()

،٠ ٤٠٠ււ،ւ

Հ٠٠٠,،^،٠

-րի հաւասարապէս: 150 ի չափ այրևրը

։،٠٠٠٦٠,

■'،

4

ւ.{2٠։،ւււ| յյ٦٠٠٠٠٠٠٠٦٠ ،٠

(ՒսոՐ հև-

٠٠٠٠٢٠٠լ-

հւ

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։١٠٠٠ﺷﺎاط٠ااطﺎ٠ ح٠լլ٠յ£٠٠٠։، ا։١ال
٠٠է٦٠լ،|". L٦١k|i9k،٠٠i ٠٠،٠٠٠£հ՜؛،،٠٦٠ ٠٠ւ٦٠ե՜٦٠٠٠٠լ ٠٠٠٠լ٠յ_٠٠٠,،،٠٦٠ ٠։١،٠٠٠ւ،ժ՜հ٠٠٠٦٠ ٠։١٠٠٠٠٠٦٠٠٠٠^،٠լ٠լ
٠։١յւ Ւրւ 1،٠٠ւ٠٠،٠ւ Ս،ւ٠ւ ٠،٠٠٠،٠1٠Է-,،լ ֊^٠٠٠٠յ١٠،٠٦٠٠٠٠٦٠ ٠։١ւ٠٠،٠յՈ٠،٠٦٠٠.
ARLES —.3 ؛՝B. du R.).
հաւրորձայն, այր քարլաքին
ւՐտոիկնևրը

(ՒաւՐանակին

؛،،٠٠٠٤٠٠٠٥ .،21،11،|։٠.٠٠֊10-15
ւՐէչ՝.

Այժ՜ւՐ

ալ

Ք

 ﺗﻤﺘﻢ-արոէյլէն

լոյն փրայ

էլանուևր

ևն

Լ٦٠،٠،։٠٠٢է،։»،٠

այ ,և աւլարակնևրուն

ւՐօա 2 <Ւաւ1' հևրւոլ՝.

քարլաև

Տևրլ

աևւլևկուիՒիւննևրուս

[լաւական Հայևր, [ւոլորն ալ
֊^հ٠٠٠ււ

،٠٦٠ 1،٠ ﺣﺎا٠٠٠ւյ_٠٠٠،٠٠٠٠1،٦٠հ֊،֊٠٠٠ւ

ւՐէչ ւյրուաև կան 100 ի չափ

Հայևր, որոնք սակայն աււաչին աււիիՒուլ կը թ՜ուլուն այւլ աևրլևրը ևւ
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م

اإ։٠٦٠ا؛٦։اا٦ا

1

 م ن ر٤ ادررا/

Ս ٠٠٠[٠٠٠է,|،_!٠
Հայեր

١اյ٠٦٠ ٠،٠Ւր٦٠ց! ٤٠٦٠٠ք٦٠٠٠ւթհ-٠٠٠٦٠
-անրնին

ուրիչ

اﻟﺧﺎﻷ٠ا٦٠٦٠ﺗﺎ،1)( ال։اا_ا٠٠اااﻷ٠ا!ا

^ւււ։լ؛(؛٠յ،,ւ٠١ւ

٠ اا،ﻷا-[ا

ﺷﺎاااااا։ا[اااز

քէերուաե է

|٠

ււ(ւ։զէւււլ

չրչանն եր•. Պ էա.[ճ է դՀոոնալ //,/ այս

3ունաաոանէն

թ-իւնր

Լ ! ا٧٦٠ !ا

'اأاأاا

աւլարակներէն փււխաւլրւււաՀր էին Ար լ ել կր չանա-

ււգարակներւււ

,lji։i(։g_îjfj_pJî٤

շ/վանի

ւՐէչ

հայու

աշխատելու

٠٠،٠٠٠,|٠։١٠٠٠٦٠٠٠٠!, IILIIUI؛٠٦٠٠ք٦٠IIլի»հ! 1 ե՜լ ،ւ|ւՒր٦ւց֊٠،٠٦٠
կլ ؛٠։٠հ ։։٠٠٠٠٦٠-|،٠٠ւ! ﻻ*اااﻻ٠շ!٠٠٠։٠٦٠٠٠٠!<յ٤٠أ٦ل٦ا։ا،ل أااا،ا، اﻟﻼ٠٠٠٠ւ_٠։٠،٠٠٠٠կ٠։յ٠٠٠է-،٠հ-،٠٠٠ւ_٠։١٧ս٠١ ٠։١!ا٦ا٤ر٢ ا٠٠،٠٠٠,،/ر١/ر/7////ض/ر///ا//۶ رլրանալը՝■ Ինեի հանւլիւղալ յ՝էկ ./ճանին կր դյսնդյոաէին

!٠،٠٠٢٦٠ ٠լ ց!٠  ﻟﻤﻞ٠٠٠ կկ٦٠, ,|٠٠٠,،٠։٠٦٠։ւլ٠٠٠! ٠،٠ւ ٦ااﻻااا٠։։خ(ﻻ։ ا٤^ااا١ﻻ ا؛ا٠٠, ﻻا٠٠٠،٠٠٠٠٠٠٠îï -|,٠։լ٠։ւ
٦։֊ւ٦։٦։հ֊|։է،։Բ٠ ٠٠٠٠٠յ،٠،٠լէ ٠!٠։٠٠լ1ւ،կ،٠٠٠1-٠،٠։՝ ։ -^հ٦٠թ٠٠٠،٠կ٠٠ւ٠٠٠?٦٠, օ؛է،։։։،،։،ււյ٠٩٢հլ٠ւ٠լ
լ٠،٠։٢٦٠ց
լ|-ք٠،٠٠ւ
٤٠،!Դ<։ pi։։ ււ٠ւ٦ււ٠ւ،լւ،٠٠٠٠٠٠٠٠ اﺋﺈ٠ الل٩٠٠٠١، ٠Բ!٠٤1٠٠٠،٠٠٤٦٠ ٠،٠։! Il ،1ا٦٠ﻻ
٠٠ա!ս٠_،٠ ا،։ ا،اg طﺎا٦٠։اﻻآ٠ا! ﺣﺎ٦ ا։٠٠,،٠٠ ٠ا_ا٠،٠أ٢ ،٠٦٠ ا։՝է֊ع, ،ااﻟﻞ٠٠ ٠1ւ !،։֊հ ا،! ا،٠٠٠٦٠ tijiliL I1IIII11!(!lïi٠i٦٠٠.
GARDANNE (B. du R.'. Կան 450 -500 Հայեր,

ւՐեե ւՐաոր

—.4

ااﻻاﻵى։ا٦ا، أاﻻاطﺎاا^اU ٧٠٠٠ ۶٠٠٠٠٦٠٠٠٠ 200 h، ٠٠٠,،،٠հ֊،٠է٦٠ ٠հվժ՜է،_|1 ٠٠،٠։١կ٦٠٠Ի٦٠ IIIլ
٠ւսււո!_،1 աշ!٠٦٠ ٠{؛ւ٠ււ،ւ٠٠.،٠կ٦٠  ﻓﻲ- ٠լ հ֊ււ٠٠ւ^ 5 Ք،ւլ٠٠ւ1١հ֊իԲլ٠.٠٠٠٦٠٠٠ւ_٠٠٠، ٠٠٠ÎÏ1٠1_!٠٠!٠ ۶٠٠٦٠٠։tï،iui٦٠ ٠։١է٤٠. Հ٠٠ւ٦٠٠յ؛٠،٠։٢،٠լ،յ٠٠٠կ ٠٠٠շ،٠٠٠٠٠٠٠٠ւ٠٠٦٠٠٠٠յ٦٠։٢،٠٠٠ւ_ ٠։١٧ս٠հ՜،ւ،լ ااغ٦ﻻا٠أ٢ ԱԼ
،أاﻻاط٣اﻟﻞ٤ااا٠ا٦ﻵاا1اا٤ ااﻻاﻻاا1'! ةااﻻإﺧﺎاﻟﻞ٢٦! ٠،٠٠։֊٠٠٠٦٠٠٠٠է،_!٠٦٠ Ji٦٠i٠٠։،i٠٠،٠٠٠٠٦٠٦٠ !ï،٠, ٠٠٠,،٦٠٠٠լկ٠٠
ا اااا،'أال٢ ։։յ٠ւը'։٠ ^اا,؛خ٠ااا٦ﻻ։ﻻ؛ا։ﴽا٧ tïl
٠٠٠,،٠٠ اﻷ٤٠٠٦٠ !٠٦٠ ٠։١ է وﻻ٦٠٠٠٠հւ ،,IIIJI կ٠٠٠
կ٠٠٠կ٠٠٠٦յ،,<۶٠٠ ٠٠ ،ا٦ ﻟم٠٠٠ ،٠٠٠٠٦٠ 'اا٠։^ P հ֊ւ ﻻل٦٠ااااااااا٠ا٠،ا٠ ﻟﻣﻼا٠٠٠٠٠ ٠։١լ٠
.
Հւ٠ւկւււււ٠ւկ  ﻻ٠٠٠،٠|٠Է-,، լէ֊٦٠ ٠٠٠٠։١،٠։١է-կ ։ -^٠յ հ՜٠ւ٠٠ւ_٠٠٠٦٠٠٠٠_։٢،٠ււ٦٠ ا։اا،ا_اا։ا,اإا٦ا
ا٠،! اil կ կ٠٠٠ւ،ւ!١ւ٠٠ ւ،1،1 ،1ւ٠ !(!أ՜؛՜٠է٠٠١٠ւււ 1 ւ٦٠(؛٠ւ!Ւ֊٦٠ չւււ٦ւ،ւ ﻻ،٠ ﻟﻤﺎ٠٠٠ ٠٠٠٠٠اﻷ٦اﻻ ا٦ا։ﻟﺦ٠٠ااا١
այցելելուս

հանրւււթ-եան

իաոեցայ

90

ի

չափ

ներկաները

փափայչ

ل٠٠٠ﻟﻲս٠٦٠!ﻻآ،٠٦։ կ٠٠،٠լ٠։١!գ. Ս،ւլ٠٠։_ Ա٠ ،ժհ٠٠٠٦٠،٠٠٠٠ ،٠ւ٠լ،ճ ։١٠٠٠٠٠٦٠٠٠٠ կ։٠٠٠٠լ٠٠ւհ
٠յ١լ-،٠٠ւ اﻻ٠٠٠،٠٠٠ է-,،լ!٠٠. ٠ււ٠ւ!Rւ،ւ٦ւձ٦٠٠،٠_٠։١P ٠։١[։։،լ լ٠٠։ւ
٠٦։،٠հց!٠٦٠ ٠ցե،1I, ւ،(քlîւ։٠Il،յւ،ւ،11
Երկրորդ

անելու

հաւՐար

Մարսէյլի

Աէլւլային ՄիսւիՒեան հեւրր.'/!-

٠٠٠،٠։٠յց ٠ոե՜։٤ե՜կ٠٠٠ց٠٠٠,յ اا،| ا٦ւ1'է ,،։،ւ٢ոا٠٠ا٠٠,،  ﻻ٠٠٠،٠٠٠էյ ،կ٦٠ ٠լ_٠٠٠ց!٢،٠ ٠٠ւ،!հ،ւ հ٦٠
٠٠լւ٠٠،٠٠ւ٦٠٦٠^،٠, ٦1Ք„11،։ ٠٠٠٠լ٠յ_٠٠٠,،!٠٦٠ اا، اւ։١٠٠٠կ،Ւրւ. է կ٠٠٠٠،ժ՜!լւ٠٠،٢،٠٠!٠ւ٦٠ HL٦i!ï٦ii٠i،iii٦i
٠էէ٠։١ ե٦٠ ،٠٠٧٠٠ 1٢،٠٠. ﺗﻤﺄ،٠P ٦յհ-րկ٠ս,յ հ։،٠٠٠լ ٠!٠1٠Ք[1٠٠٠،٠Լ ۶٠٠٠٠٠٠٠،٠٠٠٠կւ٠1،"Ժ-،٠։-ե٦٠կ٦٠ լ،1
^٠٠٠،٠؛،٦٠հ٦٠ ،ժ՜է ٠٠'٠٤ !I،i!ï٦i٠، ٠٠، ،،٠٠٠،٠կ٦٠հ،٠٠٠ւ_٦٠ ٠յ ۶٠٠٠։١٠،٠،٠_٠،،،։٠٠؛յ կց բ٠٠٠٦٠٠։٠,٠, 1،٠٠٠،!١
!ï،٠p!ïï!î٠ յ٠،٠!ւ٦٠؛١
լ،! ،,Ք٠٠٠۶٠٠٦٠٠٠٠ ٠،،٠կէ,  ﻟﻣﺄ٠٠٠ ٠٠٠٠٠ ٤٠٠(٠٠٠ ٠،،٠٠٠،٠٠٠٦٠٦٠ հ،٠լ !،լ ,٠٠٠٠,،։٠٠٠٠٠،։էյ٦٠،٠٠٠٠ ٠٠،٠ ل٠،^ا٦ا٠ ﻓﻰا٠،،٠ճ٠٠ւլւ٠٠٠٦٠։٢լ٠٠ւ !آ! اﻓس،։։٠أ١-, ւԼ٠٠٠լ։!۶ւ։٠-٠٠٠،٠ լ٠|٠Ւր٦٠٠| ٠!՝յ٠ս٠4رﻓﻰ٢(اااا٦^ ا٠٠٠٠!'٠٠٠ձ٠٠٠,،٦٠ հ٠լ٠٠٠լ٠հ՜،։ց
!،،٠٦٠٠٠٠٦٠ î!i٠i٠٠L, ٠։١!٠ւ٠٠٦٠է،٠լ ٠։١հ՜կ٦٠،٠،٠. ٠։٠հ^Հ٠٠٠٠٦٠Քլ 1، ،լլլ٠ււ,١յ ٠٠٠,،٦٠١ ٠٠[٠ ٠ւ،۶٠٠٠լ_٥-(؛۶٠٠յ_،î!î٠٠٠٠٦٠ ٠կլ ٠٠լ٠٠٠،٠٠٠٦٠٦٠հ՜լ٠٠٠ւ٦٠
٠։١٧٠٠٠, p٠٠٠, ﻻل٠յ١!٠٠٠٠ կ٠٠٠،٠։١է٦٠ ل٠٠٠٦٠ձ٦٠٠٠٠٤٠٠٠٠٠٠։՝PL ձէ٢٠ւ٦٠،<՚ ։٠٠٠٠լ٠
٠٠ւ!յ٠լւււ,،٦ւ
ւՐտահոդյււթ՚եաւ/'քւ

٠ււլէ

ււսլասՒլ|կ١ււ

.-հաւՐար

'

եւ

ւէրայ

չարւաչացնելու

անհիւ/ն
1

ձեււնարկներր

LA CIOTAT (B. du R.).
ւ،լւ٦٠

պաււակաոււ/'

٠։١،٠٦٠չկւ_ ٠։٠։լ_،٠٠,յ،٠٦٠ ٠٠٠٠،٠։١٠٠٠։،ել٠٠٠،٠٠ւթե٠٠٠ն،յւ։٠ք،۶ւ٠٦ււ٠ւ،ւ

٠։١!٠س٠, ٠٤،٠լհ؛ւ٦٠կ٦յ

կկ٠٠

Կր դյոնուի Ա արսէյլի

եւ

<٠٠٠։! ,։٠٠٠٠։١، ٠٠٠٠٠٠٠٠٤٤٠٦٠է٦։

1

—.5

٠٠٠

۶//٠-

!،կււ ։؛٠٠٠٠،١
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— — ٠ձ

Ունի

հեւււււ•.

250 - 300 ի լափ

ւ,(|,ե(ւ(լ (Լ11(11„[,٦,

ւիււ(ւձե(ւ

է|ւ١ւ

,,(,,،'է՜

ե„,.(ճ[լ

1(11,,(_,،',„،(ե(,,1(,,ւ 1)1,

ի,٠،ււե(ււէ

1(ի((’եե(,ու,ե٦

ղ՜Հրին վրաل, -Ս արոէյլէն
եւ,|(,ու >^ես

ւ(-,,,(٦։

٠ււ،ւ,،,,،٠؛,٦ւ

,1١|լ١

Ս,'،1.1(,(֊111,||؛11

ււ١؛յ

،,^،ւււ,,٦,„լյ،٠֊.*եւււ٦ւ ^եւ,յ

رد/ﻵ/ﻛﺮراﻳﻞ/ارررا١/رر٠ر7ر/ غ ر/<-/ ك رﻻرﻻع را٢/د

Var :

٦։։ոլ٠ո,(ի٦,

ւՐ էլ

կը

III,I|]l|iii,1),111(؛fh,iiil٠(١-il٠ ،11,أااا(ﻻ١

111,(11

ւ1'օաաւորաո/էո 300 Հայե՜ր,

ղյոնուին

1٠ււ, Üէ,|٦ւ ،(Լ բՅ։,։,،(ի եւ

,،՝IIJI, (1

-.6

Ա՚արոէյլ-Նիո

(Ւաւ1' հե/ւու, Հրայի ւ1'ը երկու կալմ'ր\ Իրա

2

|،Ւ|ւսււ1١ւււէ٠

.րաւլաքներուն

,,(|,,٦,؛١եե„,1،յ

اﺑﺎ,-

(ւՈս,(,ւււե„(؛ււ(ւ,,(էւ,լ

II,(

il'էչ

)1),1111.

٦,ե(1،(„٠,(„ւի»՜ե,„٦,١

III,ւււ٦(ا,ااا֊ا.اأااا

LA SEYNE-s-MER

եւ

հաոնալ

,.լխեե(, է՝

،ل[ﺟﺎ(اﻻ

TOULON

էի،1ւ٠

(ձւ„իւո,լե|,

؛,٠١((,ւ„

70

որ յանձնսոՒորլ ոփ ?را/

اﻏﻜﺠﺎدر٢ا/راا٠ك/را/٠ر

ե٦ւ ե„,,(ե{ւ եւ

ւ,լ

|،١<٠Ա,

Ü ,,,(,ոէյլի

1է;

ի
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.յ֊իւ٦,٠ 2-1؛,ս,ւ,III,„(,,(--

|11؛،ե(ւ

،յււ,ւլ)1١,٠'ե(١

վւււււ|աւՔ ,յ,ո,յ։ո٦ւե(؛ի٦, ե٦ււ,1(„ւ

III (III,(ւե(,ութ֊ ե), „,٦,

երկու

اլ

Մ',ււ(ււէ-,((!؛-. 3„,٦ւձ٦,,,!<،-ււ,լււ,լ ,յ١լւ،1ւ

،||,ւ,,(1,ււււե-

Ոեաոյ

է

որուն

il'IL,

,ոե,լւոյ٦, ւ,,լււ,(ււ,ւ٦,٦,٠էջ،ւ ,ի٦_.٠

,!‘իութիւ٦,٦,

ւ,,,ւ|, ؛Ժ~(Լ ուեեյ,„յ

հայութիւն

ا,,!,,,,,؛,'։,

،، III

1111լ1„,|؛եւ

ااة11|,ا

ե(ւ

IIIլ

 (اII,ال,ւււււեւ(!ւ(II,,,,!,

ւււ٠

նաւարաններուն ւ!'էչ՝.
٩*ւ,,(„ւ؛,٠իւ٦,
1,11,(ե(,

ունէ(, սւե,(,„،(1,ւ'|, Ս իւււ؛ք»իւ٦,

۶»„սւ„,,ոել

Ս „,(ւոէ-,(լի Ա,լւլո)،,٠(ի٦յ

اا١ ٤ե(,„

II،(,,,ու,)լ,

( لիւ,լ؛,٦։,,էեւ

اذب,,

I,(,

,լե

؛1 ب,اال،(؛,٠ال

///աչակւ/ութիւնր ///7/ե7 /////7//////// ٦١/////٠/////:
NICE —.7 ؛Alpes Maritimes؛.-֊֊

(؛ււ_(ւ,ւ,ւե

եւ „ւ,1١؛٦٠Ք,ւ,

,1(,1

//’جծ՜ //٠////////٤,

լիրայ

////

III

,I).1,11(1

٠ե(,է*1ւ

եւ

Madeleine
յ,٦,ե(١
1(111(11,

Ո(„,ւոճս,,ւ٦,(٠،ւ է

4, ,ւ„„ւ٦

IIIJII،յ„ւ(ւձ

կոլուաե

,،٠իւ،'իւ։ւ٦,,٠է,

٤،(„,,(,
,1(1

թ՜էեւ

11(1,,,,1^11,11,11؛

յ(٦,ելու؛.٠

ﻻ.,,,,(,

ւլէն

؛շինուտե" է ի،1, տտոնէն ւ,ււե

٦,„Յուլի,I

14

1Ո ո ւաե

٦١///٠/

ب,,,،'։,,(ا

٦,٠լ,

(.٠

،(Լ,ւ،(ււ

<յ՜,,,„,,I,,(

ին .ւ1,(,„ւ,„ե ե٦ւ
)11,1(؛ւ

,٢է٤

٦,եւ(„լ؛,٦,

111,(11

II,

Խ։ւ,((1(լ,յ
անակներ

յ,,,ւ„,,،١ե(ւէ٠ո

լ(լւ„լւ,,؛

^,,,,٠((٦ւե(

1(اا-

նս(,„տ,ոկին٠

ւի„4(؛,ի،( տնո,1(նե(,١ ,,(ւ„ն,յ

*^١յ،(,„،(„,ն

Jf,

,1,(1-

իլլ

25 էն տւելիի, Ո(ւ,յ՝է

ւլ,,((,,ւց |،՝Լ,ւոոտտտե(

ւ„ շ„ւ ،(JJI, L،3՜ ،, ւն, ,) ,,,)،

ղյալթականներր

իւր,ւ„,ոիթն

Ս١շ_տ։„ւ,(էւ,

Պ

,1'եեւ„֊^„ւ(,ու„„ւ

լի

երր. րարլւՐաթիլ
ح

շւ,,ւ,ւ

Աղ էրային

(LI,լ,,(ւ٠1ւ II,

۶

//٠//:

,։,ււ(ե,ո եւ։,ا

երր.

ւ1'էչ•.

,լ,(,,ւ٦ւ

։ւլւ„֊IIIլ ււ،(,ւ,ւ,ե ե٦։ 4٠„٠(^١ւ

Հ„ք|ւււ.(٠.ե(, ،(Լ ١(ուոտ,(ին

յեւ./,11,( 1(؛լ ؛,,,,(,Հէին ٦,ո,(،1, ؛،،,,, ,լին

٦։

1|(լ

,լ„ւ,1 (I،(،Ïւ,ւ1ւ٦ւh(I(I, է،'է լ

II,

եւ տօն Օ|ւե(,(լ,

եւ ւ1'աաու/ւ

լ

ճ„,,։՝(ւ,,ւ'։,ե(ււււ

փայրին ւ!'էչ ■հալեր ւլանել ել սեփական

(,,,,،(ا,

ն٤եւ

ل,(„ب„ا٦,

ւլւ,ւ,լ1(„؛٦,٦ւե(,լ

7ا։،ﻻ

թոլ,!(, ,,,،(,,,,„ <է,„,،'ե(,١,

,،'؛,،ե„,(եւ1١

շ_ի٦ւո։_լժ-իւ٦։٦,.ե(,,,ւ եւ

//// //////ծ֊////////7/7///////،

ւ1'աոաւ1'ր

եւ է ،(ւ,ւ,(,،'ւււ،(ե(ւ,,(„ւիՒ،,լ,

////,١//է//7////_

Կան 300 ի լափ Հայեր,

،( ٠,٠շ_ի,։։։ս,ի*ե

ունեցտ,(

7/////
ի[ււ٢

,է٦

են ււկււեր //////
է

ի,,،(,٦,ւ,,լ,ււ

ւՐեեահարսւսա Հայեր

ւ(_ւ„ւ(լժ,„،(տն,ււ،ժ-،յ,։,ն (Լ1

,۶սււս٠ք.։։,1(،,ւ٦

،,(!ե ի՜Ւ եւց٦ ۶ոմ١ւ։ ,ոյւՐտննել

 (؛II,( (؛

ե (Il I,(,١

ւ,„ե

Նի„. 3ﺑﺎاال
է֊

III,(،ո

أوا

،ւ'ւ,؛յ,(էււ

// այւքելեն նիո,
ուժ֊ե(,ո,յ_
լւտ,((؛

2(1ջ_,ււն ի١,,

//է ٦١///////////////// ٨٤ .նիւր

։լսւել,

ձ,յ՝ե,ւը١

ինք փորձաՀր

նւ,(„,,,տե(|1,,1(1,1(11,1٩,؛1
է

շատ

,,(,ուլ
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ه

؛

$٠

٠!.أا٠اا.م'اا,اا٠٠اا؛اا٠ااا!’أا ة٠ ’ا٠٠1 اՊ اا٠(اا٠٠ﻟﻤﺎ،اا
٤ո٩_1րւ٠٦ր Հովիւ

ل(ا!ﻻ(اق

،٠ا| إ'ا|اإااا؛

Ի/1 //արծ՜խքճալ, ձւՐրան اﻛﺮرﻣﻢ١/ررر7رر٢ روغ رددا-քւարձր
(ﻻل٩ اإا٠1١[ل٢اﻻاﻻاآإاا٠اا|ر|أاااا٦ﺣﻞ١ ا|اال|رւ1١էջ_ ااااأا։ ااﻻﻻ٦٠ b ط(ا,֊ا։ل،'اااا։أ ا1١հ՜Ն՜ IIIILIHآج_أ٩ւ،հ_լ։ւI վժ՜|ււ 1<| اﻵ٠։։'։ւ ք՜է ւ։ւՒւլւււ٠յ٦ւ 11 I թ"է ااب։։ا։։ااأ1ا
؛،>(٠iiï٠jb'i։i ٠،٠،լ֊٠٠٠٠|!٠٦٠ ձհ-ււ٦ււււ|ւ1լ٦ւհ՜|ււււ٦ւ ، اնսլուստ՝.
ة.— m_ü ١ةي١ﺣﺔش١.
Ս ւպւււէ١յլ_-է|٠٢>٦٠ ،|_Ն՜|ւ٦٠ յ١,٠ե٠٠٠٠
 ﻻ٠٠٠1٠٠ւէ,٠լէ٦ւ ٠> lIJI،ժ՜աւՐ ^^ILIIL b٦٠’؛r ا،ا, ااا.ا اا„ا_اا։ا٠ال٦٠ ١էշ!ւ اﻻ٠ا٦ن ا،)0 - 400 ا։ չ?ււփ
Հ111 ٠اh.اا١ ا أإاﻻااااا1'ح1 اI|ïi،iJïiîji أ1١ال ﻟﻣﺎااﻻل։ا1١ا_ااا։|•ا. Ա١ւււ٦։؛յ ٠1١էջ_է٦٠ 200b ب٠٠ا٠նալ չափահաս այրԿ1[! // աշխատին աւլիւոի գ.պւԽոււանին //ودا: ՛Ջանին՛
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_ ااب٠اﻻآاج(ااﻻ٦ل
ﻻ٦ااﺑﺮﺧﻼ٦ ا[ااااթ՜b،-tL ﻟﻼل
ը1գ"Լ-նհ՜լու-[(Ւիւն
աւււ։ւ|ւ،٩ւ:ւ٠!ւ

ւ/'ը•.

اﻓﺎﻻب٠اﻻﻻاا1

•հասնի ւրօսւասւլւասլէո !;‘},()()()ի•.

أ
ւ1١1լ,

٠ةآا'ا-

٩٠.-- ٤ԱՐԱ1٠٠ԱՐ1٠٠1٠Ս٠ՏԵ1ԼՆ ա.1Լ٦٠
TOULOUSE Haute Garonne . — Ունի GO ի
ւ٢։սւյ٠լ

ا։ااﻟﻤﺠﺎ։ﻻ،ااا։اأااﻃﻞ.٠

اااﴽا٦ا

չաւի հայւււթ-իւն

ւ٠ւ٠٠٠٠٠٦٠٠٠٠օ٠էւ(ւ  أآاթհ՜լւ

ֆ|ւա٦ահ٦ւէ٦٠-
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ااﺑﺄ

؟ع\ﻏﺂ٠آآةآ١آآ١ا٦

اب٠٠ااآااااا։ا1ا اإااا٢اا١
«^1ր،,،)٠،٠،٦،٠7.
٠٠٠.٠،٠٠բ)Ւլ٠ս٠ւ٠٠(٠ ا,։٠اا٠ ٠լհ՜،ւﻻ،٦،اا٦ ا٦،٤։i،.jtï(ii،،L٠(١،،،(_է iPi،i_i»i٦٢ ﻻ٠اا_(ا-،اااااا٦ل
 ﻻխւ،_[ժ"Ւ٢ւււ٦ւ ٦،،1،٠։٦،ւ٠٠լ [Aiկհ՜الIIւ|(1 hا٦ اiP[1լ, اا، ا٠(,„ւ،յ կլլ Ս،։,٠^է- ւ,։հ՜ւլւ։ւ1(ւ٠յ٦ւ
٠ւ،،1 1،،٦،ւ،ւ|<Ւطﺎا٦،٦،طﺎااااا٦آل^ ا։٠ اէյլ ٠( ٠،։»-،،،٦،,(յ،٠(է ٦ اأ^اااااւււ،_Հ|Հէւ1'|(ւե٦ււււ1լ|ւււ٦ւՒ٢
ւ1١լ

ւ١։ւ)'։1١Է9_

اب٠ |اւ،{<յ)1-٠،(_،،٠(١ ا٠ اا٠(،„։،(1ւ(,

،ււ։٠,(_(،(اا ال١։ا2_» اﻻ٦٠ أاا٦،1أااااﻻ

اا،٦ااا

٤،٠٦ււււ1(ւ٠ւ٦ւ շյ,ււ،ւ։ւշւ,ւ,،،١،։،,٠(լ

CAST ELSARRASIN Tarn & Garonne —.2'. رك/_٦/٨ /00 ٨

չափ ١’///٠

٦ւ_،ւււ_թ՜|ւ. 11(11,ﻟﺞ٩ ا،٠١օ،٠յ,،ււ„սս(կս (١ اأ،،،յրե՜(،, յ,(,ւ։٦։٠լ ، لւ،,٤؛։։։ւ,„, إ,٦ ا٦i(,infï!،i֊!i
Jï|il|!il۶!i ք(_„[ւ՜ծ-,։ւ(,ւ։ ,٦,؛,٦, ւ1'էլ٠
 ﻻ1 ﺟﺂ،p،,،،٠٥ [i٦nn։։i٢li|i٠(!i։iLii|i
tï٦,, J ,(-,,(I),II(III٦٥։։,(،,،،٦յ،։٠ս٠կր(1 ,։,։Ւ:։ւ٦,١,٦։ (Ï٦J։։_)՝.։ւյ, اأا։اﻻ։ل,٦ل٦, ا[ااuj(i։։,։Pi։։ij_(i։։,Îj- է٠
.
(F,,iiP،։,٦,j„٠(
։Pլ Հ{ււք٦ււււ1ր(ւ է- տհ՜,(_։։،(؛ւ!ւյ) ،ւ,։٦)11_„(,ه،„iPխ,ւ[<Ւ|ււ կ։։٠٦٠_٦٠
(11(1 1(111 ւլէ1١ւււլւււ٦٢ւււՒ(ւ է 1(111(|Ճ Pլլ١ ٠(٦ւ.լ ։P!,եւ( ا٦յ٠7٦ւ,„լէ،,ւ ١յհ՜ւ։ւււ١յ.٠ ﻻ٠(ل,(_„ا٠|؛ւ٦ւ II،٠ Ւ٢1_ է 1(11I(1،١٠،ւ 1(հ(ււ։յւււ{ժطﺎإ٦ اլ1(ւ،ւ٠|٦
١|

FLJMEL —.3  ؛Lot & Garonne).
ﻟﻤﺎس

։P٠ii,l|؛il٦i

٥i,i_h֊(i է,ւ،(ւ։ւ^ւււլԸ_ f(„,,il(,i
؛ﺑﻰاااا٠آ،،ل٦ اւււ(ււ(_،ւլւ،ւ_»ւ(ւ է
AUCI —.4؛
//////٦/۶'

/,*،،///

2

Կան 250 b չափ Հայեր: Փորձ հ՜ր էրն

٠(٠ïi»i٦i֊«>|_ii٠u،ii،(i(i„։ ^؛٠i٠i,،i٠i(iiii(i-Jî(ini֊،٠؛،iL٦i
؛1(1(1 ٦unP٠٠٠ل٦اւ|_ւ։ւ 111(ا,
!(،յէ՜ յհ՜տւյ IIIյ111,1 հ՜,(؛, ب,ا11(1 եւ է اﻟﺐ،ااا.اﻟﺨﺎ,(! »ا؛ااiniP ٠(,٠١ւււ1(հ-(ւււ(ւււ،ւււլ؛٠» ٠٠լ٦٠٠.

1١1րլ١,(((

1(ււււլւ

11)

Gers'. ﻣﺎ////غ///۶٧/٦/

//////,/,/

ւ1'օա

եւ ււիււլաոիներսւ

//٠٨٦٤

կան

22

/////٠٨٧/٠

չափահաս

աււաչ ըերու_٨// Սուրիայէն Ագարակներու ,րէչ /ե٦

Gers ٦////١٠///٦/٠7_

աշիւաաելու

١٠/////١/////:

Ս٨٨///٠-

'հերը էյրուաե էրն եղեր քւոլորն ալ ւլիււլերը, ﻟﻤﺘﻢ,//١٠٨۶ ,٨٠٠////١///٦////٨٨ ըն{(Ւ///٠//٠
.أدارا/ -ը

հեստ

յսվս/լեր

///////٠

էրն քաւլաք դ֊տլ եւ ւլանել ւլրյուլսււՐ ւ/'ը ու

٠//////٤///?Ւ վիճակի //١٨٠٤ կը /////٦////٨٦/ ///٠/٠٨//١ որքչեր 120,

ւլիսլերը

ար 22

//// եւ է ?»////////٠///، اﻟﻢ///٦/: ٨٠/////٨ ()շի  ﺑﺬن٨٠٦/١ (հերս ٦////١٠///٦///-//
//////٦/۶'

،٠١؛،٦،»؛TL ٤_،ا,,ﺑﺎااا؛،ا، اI(_iiiti١ii,i(_(i أاا,اا٠ ﺣﺎااأاا(ااե٦։ Ան،،،լ ؛ւ(ւ،ք٦ւ (؛։؛،։،٦،اطﺎا، ﺣﺎ-mtï
ւլՒլւլլ ٨، ւլ(ւարլ|ւլ ٨اا،،الIII1(1(ا٦٢ﻟﻞւթ٨i,i։P( ا11٦,٠Լ 1((լ 111,1 ւ։։٦ւ٠։ւ٦ւ i,nPt٠١i,!Ս١ ا؛٦ا٤
١||٦11,Լ٦|,(., ^,Լ11،։1،։!٩٢1 , ل(اا٨٦ ﻻا,։, կ(,հ-(ւր֊٦,, fil 2_uifii,i ؛։ ل1,11(1،1٦1 ا؛ زﻟﺞ١(اا,ا٦ا."ا حէ֊ LU
։،(أ٨/٦
։1////,/'///////
;ج ل؛ا::ي
؛ااا1 اPIII،1,11،1ﻻج دس١١) |>|؛Ճ ،11 լ].1٦1|11 (اا1٦ اا١ا։! ال|֊ااا؛اԼ اااﻃﻼ؛ا(ل
٨/'//٦/ սնտուկը, չավւահասք/յս/ւնալու ս/արաւրային //////'//ﴽ////////
//////٠//,١///٦////٨؛

رك.//٠/٦///

١٠//٨///////٨۶٨/٦/// .////٦/أد///////?» ٨. ()չի ٨/////////٨////////٨///٦/

ا;ﻻخ:٦ا٦Z ا،ا
ﻣﻞ،اﻵﺑﺎայս
ﻳﻴس
٠ ؟ﺑﺎس
11(1 ٦ է
 ا؛اII///,///_
؛، lljllll ^ﺑﺎILlI
ا|ا
կրնար
Հր٦անել
աւլաներու
/٨٨؛///أا(اا
٨٨٦/ ٦اւՐէչ,
ըլլայ
փափաքելի

1,(111

ا[ إإ;؛!إ؛ا!؛٦؛٠! ;؛٦[٠ﴽ٦؛؛ل؛:؛ا٠1اك؛։اذﺑﺄا؛՝
ادارا/

ئ٦ا

աւելի ;راف/7/

.լւ։,,(،։ւ.լը

կը էլանեն
ւ(،ւ،،ԼՀԽ،,،եև
ւՐար
Ս1111(||؛,

////

հւ(11,٥։٠ï(ւէ՜٦،١ թ՜ԷՒւ ؛Լ ց_յ،ւ,լւո٠լո٦։ ւ։ւշ،։ւ։։,տւ։։٦։Քլ.1٨٦1)1

եւ ٠/// աււաչ

աւլաաիլ ٨ սսլեն,/////٠/.// չուտուի չեն

շււււ,ւ1٢(ւ,1(լ ،ւ(ւհ٦(

/////٨/////////ծ

؛,٦,٤lïi

iP

أل؛؛ر'ﻻ1اﴽا:؛؛ا؛؛؛اأ؛أ ا٦٠ا:؛؛؛؛■و؛ﺑﺎ'؛؟ل؛ﻻﻻ;ل؛؛ل?؛؛ا-

///،///٠ر//٠///ﴽ/٦/٨////و_ﻟﻢ/٨٦/ :ﻣﺢ٨//٠٨٠٤ հաոաաասւսւենե-

են

1,1،11(1؛1٠ԼԼ

!اااا.ا٠( ا,(-(،ել

21 ////////٨٨///٦/

،ا،اطﻼ، ﺣﺎե٦ւ,

րլլա լէ յետոյ ալ

ւէ1(ւձ،։ւ٦ւ٠ւ,ւ(_(1ւււթ٠٢ւ٠ւ٦ւ ^։ւււ٠'։٠ւձւ։ւ١յ٦ւ ւյ_ւ։ւ٦յ٨٦ւ այ,(-

أ٢٠اا٦ا٤ا
٨//٦//////,

اا(اا،ب ااى،اUn ալ

2 - 3
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ه

լ.1٠ւ، է٦٠

ալ

ا

լ

أ،ااااا١اإ, اا>ا։ւ،١լյա٩_յ٠ւ։։.Թի٠.*կ ւ('լ٠,

ا٤[ا،ااااااا.اك٦ا

?ا٦<ل٩ا1اا٦ا٦ اا،ؤ٦ : ( أլ 11II 1 ا٠ ո լ 1111.1(} ի լ  اكI ؛٠ااا.١اإا٦ا

١ل٠։։ا٦ا(ا
٦։ս،յ„դ_

٠է٠1ւ

կւԱւււ<1ււյ<1ւե|_ւււ

ււչ

ււ٠ւււ|ււ،ւ|Ա٠

//٧////ւուլ

٠

٠

٠///۶/ ۶////////////اب/////
(ք եշւոս լի* ե։ս٦٠

11!؛կ!ւ|ւակ(ւ

Է٦։

է֊,

ե [(Ւ է

հ՜և

ااا։ا։։ﻃﺎا-

اا٠٦ااا٦اا٠ل

راւլււادا

b*li|j֊i٠٠١

շ_ււ٩ււււԽւււկւ1ւ[ւ

ա٠1ւ *եկաւս b սւ،եե٠եւ։ւ|_ւււլ١

<٠|ւ

،ոե|ւկայ

ւ!١[د

^اااأااا-

٦1|٠ե*եւյ اااا։اا!ال։ل.اإح٦ل

1٢Ա٠։։٠|٦|.٠

եւ ւ։٠٠լ։յ_իբե*եյ լե։յ ،ւ٠ւ٠_٠։ւ///۶/٦١/////-

٠լ٠յ١սէ-ե،կ,։؛յ٠։։ւ

،اﻟﺊ،ا,ا

اﺑﺎ-։կ،ւաւ

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

/٤١٤ճ ٠///////_///ծ՜

^եւ։ւ ւ٠յ!ււյ։|։

!1|IIII|II11

գյււլու

■հ////٤’///// /٤١٤٤//٠//۶/٥// ձ/րււյւ աււհՒրլու

////ر/٦ﻏﻬﺎ///_

///٠/// ۶////٦١///٤٤۶//۶/

٠u٠uuiup,j֊٦։٥pp

|։յւ1٠٦ւا |؛1'_اإ

۶٧/٠<4///اﻳﻰ/ //_///٤٢/٤۶///_////۶////٠ ///٠/٤ Ւրւ գ.իււլհրրէն

/۶///////////////// /////۶//٤۶/ //ا//,

IJ

աւէրլհ ؛filIIIլ_է٦ւ

in

bp٥٦،؛٦٠i٠։٠p,։i،j_bpp

ւււոեւ٦ս։ւ؛٠։ե«):1ւե|1[լ եւ լ։؛؛٠ււ٦։

٠Li p٠٠i{fï„֊^*iii։ ji֊!٠L٠

//’///ﻟﻰ///٠/۶/

٠։٠pb

2 - ٠ل

I،ii'Հհ՜տւլՀեաէ

ււ٠٦ւ ؛n II LU ափե lJi II լլժ"  ﻷւհ٦ւ

ւ|_|ւ II ւ|ժ՜ ի زا[ال
ﻫﻴﻰ/ر٤

հ՜և|ւււշ_խւա։աւ،1ւ٠

اﻟﻼل։اا٦։։ ﻷجÎJ

(ااااا

լւնևլո!.:

142

٤ւ։յ،1ւու٦ւ

١١///٠/ ////////////۶/^/۶/٥//۶/ //ﺀ

սեբտ

1լ։։ւ٠յյ

،։սսաաւսել,

اه///-

^-٠։،,յե

ԱԼ ։|| ااآءﻓﻴﺎال|ج٠։։ո։،،٦։ւ،լ եւ կւ։٠բ։յ_٠սլ լ٠յւե٦،؛٠։١ւ։։,|յ։ե٦٠լ։ լե- յ
ا،_ااا،ل-٠،ا,ا|ﺟﻼل ااأأا٢ ااHL i֊؛٠։٠։„،b(؛jHL؛»؛؛Եւ ս .։ււլ ւ،ւ٠։ւ،ել٠؛ւ։،լէ՜ս։؛լւ اااااأ٦ا٠٤ي
!؛١ا٠أ։اﻻ1ا
il'i٠i|iifï)!i
الاﻷ
^ﻻآا٠ ،ااااا։اﻃﺎاإ։ ﺣﺎլլ_լ_։։։٠է٠, ،1  ااII ։լ٠ւ دﻳﻰ- P սլ, ւ٦٠؛٠ս  الւ٤ե ﻻb
۶)٠٠ււլւււ٤؛ւ
ا*ل|اااااﺟﻞ_ااﻟﻼ٠ U յ٠։٠ւթե։։։٦٠,  الالւ։ւյւ٠։٠հ٠(٠ւ[ք»՜եւ։։ւ։١ ﻟﻤﺎյ։ս٠եձ٦٠։ս,ւսւ
|(Ւե|վժ՜ե|ւ

ւլւււ،1ւ١

٥/٤///٤

ﻛﺐ٢//////ص//ص////ع///_

٦ւլ

<٠(յ٠ս*եւյ։ւ։1լսւիյ-լ٠ւ

٠ե،։

٠ւ

IIIլ

///٠/// ٤///٧////٦١///// /////٤٥/////٤ ٥٤ ////

ااا؛,ﻻا

1յ٠ւււ٠,٠٠ւ|١ելււ،լ

IIIIIIԼ

٠٠،اا ا٠։اﻻ,

٦

٠։؛٠։լեսււ٠٠լւ

կլ ւյ_ս։*նւ։ւհ٦։

^///۶/ﻫﻴﻰ////ﺀ۶/

/٤١/////

//////٠//٤١///۶/۶/٥/////٤
{էե|։ւլ

ւ։։^„ւ^(٠٠լ٠

յճս/րլուքէն
կ ւււ*ե.յւե|ւ,

،IILJI

،ﻫﺞ/ﻳﻰﺀ£-۶/
^ا։ﻻا١ااااا

أ1١اأاااا١հ٠ե٠եեP٠١L٠
.

4-5

4ճ[ւլւս1'է1(Ւր

٦ւ»ւեւ

ا،ا2اأاﻻاأااا١ا

ււրոնւյւրէ

٤//۶///٤///٥ ٥۶/ ^۶////٧////////۶/۶/٥//١

٦٠b

Ս.ւլւ؛٠։ւ١յ!ւ1ւ

)()(؛b,

اااا

اىاااأاا

أ0اا։։ل؛։։أا٢ح

l*•؛b٦i

զյւ ،եւ է կւ։ււլ։٠١։սկե(ւ٠٠յսւ[<,լ٠ւ٦١|1ււթ՜ իմ؛،

BORDEAUX Gironde),
2٠u٦٠b٦i

կէսը ս٠١٠բեբ,

IlP

եւ է

Հ

//_ﻋﺎااﻣﺎ-اﻏﻬﺎﻛﺎاا٤٠اااﻫﺎاا۶ا

۶///۶/

Հ
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٥/////٥

ااا[_اا١اااا٢՜

—.6///٠/٥//

—.5

^ււյե՜ր*.

۶///////////////٤////

Հ

///////////٤٤۶/ //۶///////۶/// ﻳﻰ//٤۶/٥/////٤ /٤////٥///٤////۶/٥//ح:

!IP ،،،Iii

Ք||٩' ւ،١էլ٠.

Այս

ا،ا٦ااا٦ﻻا

եւ„٦։ բւ։ւյւձյ٠

q_tj_u٠,٠b i

DECAZEVILLE !'Aveyron).
ե,ււ։ւ

ب ال٠ااا!ا(ا٠اا

///٠/٥////٤

հ՜ւ ււլւլտհկ
• اﯪ اوفb՜

//////٤///٥

ﻳﻰ////////-

1٠եւ։٠٦։Ք*٠

^اﻃﺎاا։اﻳﻬﺎ։ا،اال։٦ا

٤//٤///۶/٤/٤٠٤٤/٤٥////^٤٤٥///٤

 ﺑﻢ/٤///٠٤٤/٥٤'ح

սււր՜

//٤///٥١ ٤////////٤١٤  ﺀه/٤١٤٤// ٤//٤///۶/۶/٥////٤ ٦١///٠///٤۶٥۶/£-۶/ ٤٤//////////٤٤۶٤ ٤////////ւ///ծ

ւԱ٠ճ٠։ւկհ

،քէշ

1ااا

٠։

լւ*եււկլ,"։ւ

*ոկսսսհ ւ٠ւ*եե٦սսլւլ
9ա*1ւ،1ւե|ւէ٠1ւ,

է

ﻻىاااا٦ﻵا

Iii|iiiiuiljiii|ii؛-

/٤//ﻳﻰ//ه////٤۶/
٠1١(»սւլ٠1^ւեյ٠լ

٦،կ։։։տկ

٠٠١،١٤ււ؛٠٦ւեյւ

٦١////٤٠/////

اااا٦٠

1

٠։ս،ք٠*եյ

٠b٠٠٠p֊ji

,Ii٠٠١٠b٠i٠b٥l_

،،

կا2_إ։ا»ااااا1ا٦ا

٠։٠,ւ٦։ելւ

bfi^٦،î,

iup,։٠iJ١i։i٠jp٥L

٠լ٠»յ،٠եյ٠١
.ح։։أاااإاا١-

ււււ ؛ե٠1ւ٠{֊٠

հրւ

آ٠اااأ٦ا1ا

٠է٠»Քր

ﻟﻲ٤ااا^ااا٦اااا,ا

10 - 15

^»،،I>|٥p٠
.

 ﻻ٠،-LP ip»t,Jլ

 اﻓﻲ؛ip,
։l'P

“٠٦٠١ P"nh خ٢اﻻﻓﻰ

ﻻاااا٦ﻫﺎ٤إااا

ااال։։ا1

،//////////////٥٤///٤:

ե|,ւււյւ,

7’)(زج

l١oin»٠Lnp٠«uit»

jL։։٠LupuLf<J-b٤٦ip.

/٤///////۶/۶///.//ﻳﻰ۶/ه//

։լե[ա٠||ւշեւ։։լ ւ٠١եւլեյւկ٦٠

Ե،جէ

,IL

,։ւ

ﺗﻤﻎ٠/// /٤///٠///٥////٤۶/

Հ٠։٠؛p«u։

ւ

յ(։!1ւ։։։ե" ե٦։١

սւել1լսւթ֊bւ٦ւ٦ւեال٠ااأا٠.

U bاﻻ٦ا١

اااااااا(اااع,ا!ا١ا

٥ւ

Հ،։٠ր،սւ-Աբեւ“

/٤١///٥///۶/ ٠۶د/////۶//////ر٤ /٤///۶/////٤///۶//٤///٠,//٥////٤۶/ /٤١٤٤ ،////////////////،///ه

Հ

///٠/٥////٤۶/
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78
ընէք-հանուր [(Ւ[ւլը, կը տոտնտնք'
Լիսն եւ չքվանն/Հ/Դլ

8.000

15.000

Ս տրււէյլ ե՜լ շյւչաններ
ԱրեււՐաեան նահանէլներ

750

235.50
Հ

Ե|ժ է 1250؛ճ)ւււշւււհ٢1ւ٠

٦ւհ.pnuii ւ!١էջ_
1ճ؛،Ւլ

շյւսււ

!ԱոււաՆ՜

1,1 11٠1Ճ,1

հ֊٦, հ֊ւ

ا،ا, اا'اՀայՒր؛ււււ؛Ք،1ւ |ժ|ււը,
اا،ااا٦|اا ا؛اւջ_աւու։։1|ւււ_,(Ւիլնւը

١ ւ։ւ սւււՔ،։ւ 1|Ա٠٠٠է ււ ւ,ժ. |։ لmil ։

նանւքճ ւՐտոտսւրւսպէս

25.000

9ու'հլ 1! ,1,11

؛„اﻣﺎլյւ

،ا،ااا٠

ի ■հսանալ

|ج,ا|ال٩ا

٦ل»ا٦ا

1،ւււ ، ذأل،!I

ااﻋﺎﻻ،’։ا-

տ_է

|٢ւլւււ٦٢

կաւլւ1١1րլ،1ոււ_*1ւ ոլսաւճաւււււլ, կ١

հայււլք(Ւ/ււն ւ/)ը■.

ս٠էշ լէ١٦

،ԽՌՏ.

Իւք գ،ււ-!|ըււ ւ،'[ւշւււ

է1,ւ،ւ٦

Ա. ք؛ԱՐ1Ա٠'Ս;1յ.،ե

իլ։ լայնարձակ ե[|؛!؛քւււ،ւ١؛,

Ի|| ւսլ։տերուկ յըւըււ1؛,Ւ[ււ٦ււււ|ը կւսնւլարւււ

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

!؛լ

֊(؛1111Լ1111.1 շււրջլ ւքւոք،ւււ,

؛٢ու،սւ1)սւյ հա (֊ إՁււււ،'րւււ''؛ւերւււ'|ւ if է֊յ ،ւրե٦ւ
Մեր 1(Ւ ،،լ
Մեր!!»

،ﻻغ
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՝Խօսիլ

’ﻏﺮد

որ

؛اﻋﺈا٠ لՀ،ս٠ք ւ։ւս،ս١،։։էլ٤ւ

ع؛։ﻻ،،'

ե Օչժ ան ա ս ո ւն ե ւհ ին դ
 اﻻ، ه اﻻح اէ

<ة ؤ، جاﻻع

م7ادك//،ﻻك

հարցս [)أ

տ արԻ

։،՜P

،ք،ս Ո٤1١|١

ﻻﻻااا،١، الրլի

առով արդէն

اك ﻻ/رﻣﻢ-

եր

،،։ ع٤ا ﻻ،،լ։ ٩ի ، ا١

، ﻻعIIJ خ

իսկ թ ﻟﺞ

կրնայ ըրած ըլլալ այն,

/ﺑﺮروا

թ ل|ا ال

،ﻻع،[ ا،ؤ٠ﻻل١، :عول٤ل

،1

ارر/-

սլէսդե արժանի րլլայ այսօր քուշարար տօնի։
ք،ւս؛։տ،լ،ս١ ، اع٩ ﻻյ_١، اﻻ،ք١է١

U

ս٤٩ւ։ք ،۶p١ ال،،،  ؛ﻻ،،։،ع։،اյ ع٠ լ ղ،քfl ،ﻻ-

اﻻր ، اւթ٤،-«،١،' է ١،  ﻻ؛ﻻل،،،،،،،، ل ﻻ٠:ﻻ١،։ﻷ ﻻﻻ ا٠٠ اع ع։،٠١ է ، » اوﻻթ է
١،եր،.լի է ،ﻻ٠٠،،ﻻ،ﻻ

ներ եր

b սրէն

p،،؛-،٤١ ،،P

արտադրելու։

յս խ ،։ր.() •١ P ﴽ لﺀا ل؛١։ ل|ﺑﺎե ،ع*ص ﻻ٠
Հայ ուսանոդ
մեծ յոյսեր

 ﻛﻊ/،//

، ﻻع ﻻ،ﻻ

մը ///ﻻﻻ///، ﺗﻢերւիկէ

٤ل١ةا

،1إل3أا|ا

սս،էլ١.١،ե،ք

eujuop

ﻻ دﺀﺗﻤﺮ//ﻻ/ﻻﻻ/،/٠ ﺛﻢ/ﻻﻻﻻﻻ/ ﻻﻻﻻااﻻ/ا

،///////ﻻ, որուն անունը սերտիւ կսպուած է (ք ա-

ا،*ﻻا١ا،ﻻկ،،،[ب[ع٥ Գս։յ ﻋﺆدا؛1ع։الկէւ،١٠
ﻻ،،։،ع։أة١؛ع ا٢ع

LP ۴١ք٠ ،1 ؤأ

١ اշ،ս١ւ  ﻻلկ  ح ﻻﻻ ﻻէ գ(،،լե-ցիկ ،،լաս ﻟﻢ. ،-լ

٠՜2լ։!pu،րﻃﻼع،،٠٤ا١ا١

،،،اﻵل

կ١

»إ؛١։،،،P-

թ٤-،،،،١، ،‘؛، اlin ,pp ل، ծ ، ﻻ٠յ،،،ւ։،،լու_،քP Հ ٧’٩،լ؛տ١،

ﻻع،-

հին ե հնագոյն բ ժիշկն եր է ն օրինաւոր

 اﻻկ  ط اع،ﻋﺎ ﻻع١ط اpp, իրե١٠٥ ﻻذ ﻻ

ïi،fp

ف٠،؟ﻋﺬ

 هار.٠ﻻ،/ /ﻣﻢ ه رﻣﻢ//رارو

 اﺣﺎعրյ٠Գ ،اه،։، اع، ﻻ،، ادذاع،١،ﻋﺎﻻاا٤8ﻻ٠؛^ ع،،-

[Ï ﻛﺘﺊ،أ اﻓﻚ٠  ﻷئ ﻻ ﻟﻊ، ﺟﺊ‘؛չ ٤؛ع،ﻻل١։ذ؛وا١،٠ ع։  اﻻ،عﻻ، ﻻ٤ي،ﻻ١، ع, ٢٤ع٤ل ﻻع-؛؛٤ئ ل؛١،١ا
LP اﻻ٤،اع٤ اﻋﻪ،fis՜ اع،،٠կ٤. ؛٤> اعտս١յ ،، ، ع؟ ﻻ،،،١، وع-٢٤ﻋﻊ،،،٤ع،،،١։ ٩ ، ﻻ։،*،،،  ﻻع։ ﻻP ։،٥١،  لս։ Ճ،،، ﻻع٤ï ئ ﻻع٤։، ،؛،،7،،؛ﻻﻋﻞ،։ ،،’  غ، داكկ  ع،،، لչկ[1 ،։ւ١،յ٠٥ ،ه ﻻ
،ﻻ؛ ﻻغﻻخ

էլ։ ،اﻋﺎ

،Բի١،٤٤٠։

ս،յ١։ ՜ օչ،ը١

անուանի

բժիշկը

،էՔ،։،է١։١،٠

٤٠ﻋﺎع

Ս'٤٠٥١، )٠։،։կ١،١։է٠լ,

1819ին

ﻟﻶ١،։،أا٢

է

؛ﺑﴼ١ ؛،)اع։؛،١،،،։،։٥٤،

հնարեր Auscuitationp

1781 ،ا١ اtiL

اا'ﻷ،ةااا

،؛،ل،ع

|ا٠!،_ااا ؟؛('ل{ا

8>(د،ا١ا

٤
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١٧١١١١ l١١Y\١١١١١ ١։<այսի٩ւ,լ

ը١

،ﻻ1؛ա١ւ٤ո،|

սիրտը  اطթոռերը

։،*տիկ

։ն،،٠؛ու ւլո؛ութ ի։նր։ ւծո٩
թ٠ււվ)ե؛հ

HL ،1 իրար،1

,ﻷ٩ل١ل1٠٤ اﻟﻞայս Գր،ւ،շալք։

،1 ։։،։։։։؛

թերաւ»

լթ، ،|،اﻟﻠﻞի ,

٢ի լ،،ցը١

،

որ

մեծ յ ե،ր٢ ،؛،ս վ، Hիւ H ւթ ի !١، ւքը առաշ

շկսւ կ،ւ،ն ար ،،،եւ، սին մէէ

ս։ի ե ، اեր րի

اغժշ،؛ութիւն ا؛،ال.،، ւքինշե։ اﻻ،xfxu

երթ ՖրանսւԱյէն ,դուրս ամէ՛ն կորլւք տար ած ո ։ի ؛ու

ռ٤ա،լուիլ XX،؛սա٤١

եր երամովին

٩

Փարիդ،ամենադգի ըժիշկ١

թաւիեց ան' կաէննէյ^եան գիւաին ،1 դրութեան ٩ մտ ան ա ؛،، ւ٠

٩ետ

ասոնց

աշ^،٠ւ٠٠١،١٠

ԳIUJ թմիշկ մ١ա٤ գանուեցաւ» Տօ,թթ٠

ս,թի،Բ։սւ٤

١٠١١ ،؛،!،، ،!،،؛ր١ ،،،،،٠»؛ունի

Ս անուէ؛

էր այն

 ؤ( اغի շ،{

٢٠١٠ ،թոոը' Սուլթւմհակւսն թմ٤։շկ
٢٠٠١١ որոն ٠ր 17—18րդ٠ դար ու դար ե

1،؛،،ս حXXIշ٠
մինչ_ե X 19րդ٠

Շաշեան،։
եանի

սկիղբր

Հայ

ր(էշկուի1հ/ر؛رم

Պօ

١անբր հղած հն>ւիաովէն ու պար

Պոլսոյ մէջ։ .//

*" *
، ؛XU X լա .،»ի
նէն

կը

 ﻟﺤﺢա ս։ XX XXU ա շ،« ան

վկայուէր

1830

անմի٤ա։դէս կ١ անցնէր Փարիդ
ն շան ա xnր

٤ո վ١
ին^ը

ք١ اի թմ շկւս կան

Օգոստոս

،X

ւ^ին։

،٠

- XU մալս ար ա

Հօրը իւորԳրդով

i،،x։u٠
kuscubûon ր ե

մէկ եր،լո։ տարի Գո١։

վար ւդե ան եր؛

կը սոր ،؛էր

1|١ըլլար աոա٤ինր որ ١،. Պոլսոյ թմշկա կան դասին
1833ին։^ի գործ կը դնէր ،1 սովորական կ١ը մէ٤

٠էր դէւդի

 كﺀայսպէս' Լաէննէբեան դրութիւնը կամ գիւտը պա Ահ■

 ةXXXن

؛որւդէսւլի Իտալ թմշ^ւ^իւ^ւր» ^ակառա^որ

ԸԱ«"ր٠

-Մօռկանեիի և Բայեիվիի պէս նշանաւոր բժիշկներու սահդ
ծ ա X ؛ո؛1 ծ ո I֊ թ ի ւնն
ս XXI կանին ١

էր١ տակաւ աո տա ،լա լ տեգի

£, ե ս։ դ^ ետէ

դիմել

UXXUJX

ո XU ան ո դն եր

ու Հ այ

ֆրան٠
ս կս էին

Ֆրանսա, թժշկակա٩ւ արուեստը Գոն սովրելու։
 ﻳﻠﻢաւլա.ր ի
*ներր

ح

ա շե ան է յետոյ

եդած են'

դէւդի

ԼԳասւդար ։դէյ١

եան

؛ի էն տի١٠
'

թայց

ըլլանտեւ հիւանդ
٢١

Վ յ١١,٠ե٠،٠،٠օ،Տհ" ،،

(**) )ح
(٠٠٠)

»

)ح
)ح

վեր٤երը» Փաս ։դար

ե Սերովթէ

ասոնՔ١

XXXր ճան ա գր ո ւե؛կր

հարիդ դաց ող Հայ ո ԼԱ ան XX դ٠՜

183^էի
، ﻻր٤ա،։ւց

Վի չէն եան

Սինասլ

^ՍէրվիՀէն է٠

թմշկա կան ձամալսար անը

ստի։։լուի١։ թողուլ

،արիդը»

որովԳեւ

11 ւ١

կ٠  طթ-միշկեերու խորհուրդով դադէ կ؛ի٠

1٠հն،،،،،،յ_յ،.

))
))

^Հ،،،ն،լ_է،، Այ؛،էյն٦،،،، 1յ،ւ،. էշ^1894 0٠ ﻟﺔ79ج
))
 )د118։ Ապրիլ էչ 1894

))

»

248Z Օգյատ. էչ 1893
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Ր.311 ( ا1ا( ا1’ا٠ յ»٦٠

٩I11١;II.'I٠

էքայի ،،* ا؛،Աք կ ،،։ 11،،،(؟ ا։(،»،- ،،քէ ،ا1.( ؤ،،،‘։،،։‘։،،،،؛،،،‘ال, اﻋﺎ1 ،|٠ ،؛،ا٠ ،،، fffi ، ا،֊؛،١،
؛؛،؛،؛։،،,

،، ،،،؛
’

ا،،.(،، ،։را، ﻻح؛

ւ،،շկակ ،ب،;ا،ال;ا،اfl ا،، ﻟﻶfl կ(! ح،_اااا[ﻻ-

fl ( ؤ٠٩

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

Աււււ١ւցւՔԷ

ա١ւ ،ք|، լ،ս պէս

٠ո ք<ԻԻԻՆ ﻻ٠٦١وﺣﻼﻷ

քք،،،،،-؛)(؛3،յ

աոնԼ(٠١վ١
Հայ

(*) ب//ر
ւ،լ٠،،քԼ-،،،ն

1յլ
Է1|

1843 լ،٦،

*։،،،،،

Գ ա ،քաԼ،1 ،ﻻ،ա٩ւին

-հարկ է յիշատակել

،،،i_Jî،Ji

،،I111J1I1LI1I1

Օ(،،،ն،4،։»։ր
،1(111
1،

շտՕ٩1 ակսւ١ւ

Լծ՜է)

،լ||ւ،،١|ս

۶،،մ'،،،|_،،،،،լւ،،،١،յւն

iPji

Հսւյ

،،(ի 1 ،،اի ըլլար ١“ ا٥٤،
,

ե՜թէ

Ս երաԼ/ւէ ւԼհչէնՒրան եւ

բ-<Ւ٤،٤Լլէ،،2_կ ،Լ“،,յ ٠٠ւ،،٠٠յ١ ٠յ_։،։؛٠ձԼ٠։٠լ

٠،،،،،،،،،،յւԼլ։ւ،:ք-„լւ^٢٠،ւԼլ٠1ւ, Լէ

،յէ մ١-ع

/غ/رر٤/•رՎ• Թ

ﻻ،1٠١11،،٠،،٤،٠٠լ1٠،٠էԼ

.յ>-1،'ււ 1، լ ا٠ا- ا'أ ال،’։، լااլ

،،،։ւնԼլ،،،լ ըլլ،،،լ Բ،،،ւ’،،ւ،ւ1յ٠،؛ւ،լէ

Գաս

٤ ؛III ل4إاا
յ٠։ ،Լ|،،'։

٠،ւ٠١ւ؛١յւ1ւԼլ

հ՜ւ

،اااغ،،اا،،ح«ا_أ

ا٠ا-

հայ ր.(Ւ/ւչկը: /7

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

(HLPfi ٦١-

، ظ ا(ﻻ،-սնա

շը ջ անաւարտ բժիշկը բարիգեան (

Բ،ւ،،،،،،յ، Ս 1ւ٦،٤ւ،յ

،է،،،,،*։،،،،؟،

հարի،! լ՜ կա  جէ

լ ،(،،،ծ է անդրանիկ

աշակԼրար բժշկական

ﺗﻢ/ﴽر/؟//؛س///ه

վեր ئ

անուն ،،(،،، ،، ا،սնկն, ،։ր

٠>٠>
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մանգաղը

դինվչր

٠٢٢١! b 111 ،)،٠ ١٠ﻻا

،1

ا،،اթ „ ،թի ւն(լ

չհնձէր

:n

„ ﺣﻤﺎا،ا

If[fl U 1823

٠/ ر///٠۶

،٤٠ اﻻ٤٠٠ اق

կր

١٠ ،ﻻիյ ﻻ٠ ،،، ﻻ٠ اﻻր ،ﻻ ﻻ-

،// // /ﻻ'ﻹ///ﻻ/ հրր ,

7 //// ﻻ

ﻻ/ﻻ/٨ا//ﻻ/٠/ //٨//٤ ﺑﺮاك//ﻣﻢ

، ﻻշի٠ ،،٠  اﻻ، ا1թե  اﻻ،ﺣﻢ،ا

ﻻحլոր ճիւղերուն»

ս ا اﻻ،،١ ا،،،٤،ا ا٤ ؤ

ղրոյլի ր.ժշկս٠կ،،ւ١٠،ս-

 اﻻ اﻻ؛/// اﻻ/ اﻻﻻ////

//արաօնուիյիւնր -////7////7//////7٠

U կ،ս٠١ւ Ui ք،،،٠١٠

Յ.،،،րի،ի١٠

٩٠٠١٠ րս٠٠«٠կ٠،٠١٠ ք) ،ل ﻻ٠ﻻا١ ا،ا ﻻ،

/ داﻻت/ﻻ ي ﻻ

٢)*٤ا،،،ﻟﺦ،،،١ا

կևան,րի

٥١٠١، ղ ،،، ،٤ا،ﻻ٤٠٤٠١٠ ٠ﻋﺬاﺣﻢ

ար ճան 1842ին կ١ ، ﻻ٠،٠ւ،،Գ

،٠٠ ، ا،ا. ،،,  ل،٠ ،٠٠٠٠  ا١
 ﻻ اար անր,

Կ٠ *٠،٦1

n ،U

P ،ﻻ،ا٤յղ٠

ղրկուի

տ արաժամ

28 րդ٠

գարուսին մէն

կ،٠

٩  ط اﻻ ط،٤։

 اﻻյա٤ողակ

ր_ժ շկ٠٠ւթ غ، ﻻ٠١٠

٠ր١،١٠٠٠ ։֊ )<؛ի ،١٠١٠ եր ٠٠ ،٤

٠٠، ،،،،٠١٠٠٠٠،،،،،،٠٠٠١٠ ٠ը է،ր րո٤որկ ե երր ،،ր،,յ،،،ր>|ր١٠ ،،،،اﻻﻻ،،،ﻻ،اﻻل٠٠،٤٠
٥،٠ր،տ„.ր،،٠յի

،֊ا ﻻ،ﻻր  اﻻ، ﻻճ،،،որ

ղրել„،١ ٤٠١٠.րր ١٠٠٠յ١٠

 اﻻղ،4٠ اﻻի،

،ﺣﻢ،լ կր բռնուի» ،٠ ذ،،ﻻا،ﻃﺎ١٠ ،ﻻ،٠٠ ،٤
،٠٠ ،ﻻ،ا٤٠Գի ، اﻻ هկ،،٠١٠

،٤٤٠ճ،،،կ٤٠ ، ﻧﺎﺣﻢլ

է،،٠،،٠١٠,،>،։'

կր ،،١٠.րէ

٤<յ„.ր،ս٤ս أاا اﻻ٤3،ﻻاة١٠

կ،ս١٠

،٤ր،„յ

،٢٤٠٤،٠ր٤٠١٠٤<յ„٠րայի١٠٥«،١٠ր ٩ի،«կ،դ„،թե١،٠١

1851

ﻻا١ا،،٤ »ذե ،։؛،„، երե.،ﻟﺢ

կ١ ،،،١،ր  اﻓﻰէ

20ի١٠

٦،٠٠յե،քրեր

،٠ ،٤եր٤٤٠ ٠٤،٠յ،վե
٢١ ։

lii

* *

Բէ,-շ،،ւսկ،ս١٠
կե ր١٠،٠١

٩،،،،اﻻم،،ا،ﻻր،٠٠١٠٤٠١، ،،٠է٤

، ﻻط ا، ط اէե ،،، ،،،٠ؤإ

٤٠١٠  ذا،ﻻ١ ا٢٠١ է٠

U

կր ٠،կ“٠յ٠٠،էր

է،١ ،٠٠، ،،،،١،

3 ﻻ،٤սէ>،ի
1849ին

٩ ե ս։ ղ٩ էտ ս٠ ւղ،،،յ է

կ٠٠٤٠١٠

٩٠٠١٠ ،ս2 ،،، կեր ،٠٠٤٠،

ե ան

P

٤٠ն 1848»

ս،թ٠ ،،،،٠،٠ -

،، ٤կ، է،ր،،٠٠„؛،-էյի١٠

 ﻻ،րի  ع٩ ﻻ ﻟﻼا،٠٠ ﻻا١٠ ، اեր

արի ،լի ،ﺣﻢ، ﺣﺎ٢٠٠٠١٠ ،ل٩٠٤،،،կս

ﻻ,،اթ՜ին ր ، ﻻ2 ،ﻻﻻ

 ﻻէտ، اէ٤ե ր ե ،،٠١٠١

 اﻻօ ղև ،،،١، »

Խ օ ،٠ ،،، ٠ս١٠ճ ե ս ،،٠١٠

Յարութիւն Պ ،،٠،ե ،٠٠١٠، اո ا،٠ ،،٠١، ٠،٠լ ո ل٤<ե 7 ﻻا١٠

١٠٤٠١٠» ،ս،ք،ս١٠،،،،١،،٤

3،սրռւ٤<1իւ١،Գ،սրևղի١،

1

(ا٩٠٦٠؛٠,

اﻻ٠

IJII

ﻻ٠،،،،ا-

اﻻի ،٩ է٠١٠ اﻻ٠١։،، ի ս ե

Ար ،،،٠ ، ﻻԳա ، ﻻ ﺣﻢ،ﻻի٠ ،،،յ լ ս٠١٠ ١٠ է، ،ﻻ،٠٤„ե$ւ٤ ،،٠١، Գա ،اﻻﺣﻢ،٠ ا،

ւ։ւ!ւ|ւււ'١ اՊււլ!ա

 زخ٠ ﻻ،٠٠-

Ս،ոև،ի،،،١٠

ճ ،،،، اﻻ ا،،،، ا،،،،،، է.  ﻻ اﻻ،թ ا٠- ﻻا١ اԳ ،ﻟﻼﺣﻤﺎ ﻻր » Գրի ղ„ր
Գ ،ﻻ،քար»  اﻻկր ،٠٠٤٠٤

շր٤ս٠-

،،،،،، կ ղ١٠،،٠ ﻻ

، ذأﺣﻢ٠،)են ، ﻻ٤ ع،،٠١٠٠٠ ւթ և ،ﻻ١٠ ٩ ،ل ﻻ،ﻻ
٠ ր١

թ ،٠١٠١ թե،„երկրաղ„ր٥،،٠١،

\ﻟﻢ٠١٠ ﻻ<ه

I،٠ ، ا،-»

،٠ ٧.٠٠٠٠١٠ղ،،*է երկր„րղր1850ին։ ،٤եր٤ր

2،،٠յէ٠'،،،١،٠
ե 1854-1859 ս։ ،،،րի١٠،٠ ո ،١، Î

٤էի١٠

،5ի٠١،ﻻլե ،،٠١٠ ٤٠

٠ا,، ﻻ٩ ، ﻻ،،، ե ،٠٠

٠ﻻﻣﻠﺬاال١؛ ا٠٠٠١» ،٠ր ٠٠١٠٠ ،،٠٠ւա٤ի١،ր ր ٥ ի շկ

եան» Արղոււքւսն»

 ﻻ، ﻻկայն

(٠،٤،٠սր1<Պ

.،» ٤٠٤ յ ե ،٠٠ ،ا٠ا

٠،٤Գ،3،،،١،٠

 اااﺣم(| ل!اا-1, ة:٦ (|اﺑﻞ٠اﻟﻼأاااا։٦
ا ﻻ،ااا٠،ا, է 9 ('،)؟-.

٩11!٦11|_Է|٠ Ամւ(>րհ՜،։ւյ١١ ا,.ﻻ։اا*ل٠(إ ااااذ8ذ')؛
(*”ر

»

>ا

»

ﻻﻫﺮ.ت

(اﺑﻰ،اﻻ։اااا،اااا٦ ا١ Կ. Պւ٠լ٠٠։ւյ اﻻ. ا،اا։اا٠اﻻﺣﻢ([ اا

ﺣﺮح

«Տ:

Յււ،լի٠ւ <) ,2 181(٦٠.
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։ն ան fi ،،،'։،'  الfi ،إ،،، դոfl ծ II ւ֊؛٠յ ք. ան ١ ، ﻻւքար ؛٠١ ل

|ﻻ

 ا؛lu

ան ، اդա կան

այս

րնսւ،1(1

ք١ար|ւդ

،ս ո Lifإﻟﻎ3٩ل

71,11

ﻏﻐﻞ

ա٤ասւուր Պաէսւ Աիււա,րեան» Խ ա լա Ա1Ո1_ր ,դւււ،հուէ،ւն նաեւ ք٠
.Կ արա 11(1,1 ԻվՅիւ-ճեա٩ւ»
քI ս կանեան» 8ովսէւ(ւ
١ւ ա կան Հ այ fiր i
Աս ոնյյ
ար(ւդ

8

ա կոր Պ ալք, ան»

(| رԱ ւ۶ան ա կն

էր

ր

II

l 1846 8ունուարին

Ե

٠օ١ք٠րենւյ١

ա١ւ-ա١ւ

II

լրի ք٠  عուսում‘-

Ս ս ։.ր ա ա II ա١ւ

ւ٤ա،1 ժ ար ա١ւր

ح, ٠،٤յշ،ք٠

քսւուայէն կր ւ٤ւ II(ս ա դր II ،էր ք١

f

٠ար،յ٠աւ؛٤ս٤ւսսւ ւդերճա٤սօս ւքէկ ،աոոկր

կր րայյսւէր

III

ւի-

3٤։١

اب/ Հ///،//// ատուէր Rue Monsieur^/ /2 թիլը կրող ;.ارا، رك-պալա
տ ին درﻛﺎ١ ا///// փայլուն տարիներ ր ոլոր ել4» աւլգին ալ յոյժ
UI111II

ւաբե(1

զա 1111 կ،հ fi )11(1

է յ).ա IIցն ք٠ ،٠ IIIIIյ ١

 >؟٠

؛،» ٠րօ - բր II III ր ան ﻹ٤ւն ւդա ւսճաասւ
٤՜ք.1՜٠١ւքյ՜ III

դրուէրإ3_(أ١

ااا

լժ եան

،։յյի١»

վա ղ որ դ այնին,
անուն

դա դր էր

٠٠ )ا
-ին» ֆրանսական յեդաւիոիւու

184؛؛

///1 ﻟﻢ٠'/////ﻟﻢ// գտնուող հայ

ի,،ււնր դեղեցիկ դաւ(ւսւ،ւարր կունենար
ՐԱՏեԱե

ա |ւ

ոյչ Ա11Ա(111؛١ աւա՜ղ» որ իրեն սեւիական

շ1)ն,րն ալ Ջախուէր յետոյ

Այդ ،،‘ի٤»էր

11( ال

փ II[ս ա-‘IU կան ւզա UI և ր ա դմ

fl

րնկերււթիւն

٠٠{أاا،’ا،أاا،أاة (ﻻاا،ااااأاأااال،.ا|ا

ւքր»

////////۶///////֊'-

ասսւասւե(ու ԱՐս١-

7

որուն

ն ւդա 1 ակն

յ 1111 ( اا1  عI _اի اք٠ ل1  ئՒ lr)1 اI ը fil (աքէն

է(1

Ii٦tï_ 11٩

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

Է،յ^է^ւ

Ա٠|||

ﻋﺎ٠ااآ٤|ااﻟﻶا

111١։٠

اا*ﻻااااﻻأﻟﻠﻠﻞ

ل1'^٦ﻟﻠﻼ٠ا٠اا

٤ւււ،ւ٠؛؛knilfi

ւա։،!،

։։։ 111(1 ال

III

3.

Պււլ٠٠٠٦٠1٠

ﻋﺎﻻأاااا

^Ijiiiîi

JiiiiimJijiuJ֊աշ_ւււ،ւ

،k|iji 1(Լ ււ(ււււոլւււսււււ։։ւ_|ւ ւլւււււ

٠

 ﻟﻼااﻻل(ااﻟﻼاال,kl ււյււսււ1լքւյ٦ւ էյ։
Րւ։ւ|ւ؛ււյ.٠ ^ا։^ (لiiiii։،!،։ III 12أﻻﻻل(ﻻﻟﻠﻄﻼل_ﻟﻞ١֊<اأﻻ٠اﻻل؛؛։

,յա٦ւը աււա٥'؛ււււլ

اՊւլււ

. 1»

1، ﻻاا٠اااا-

١اﻷا٦ا։أاأﻟﻸ٢

k٦i-

1<էւ٠1٤ւււ٠٠1ւն ٥|٠iliii٦ii(_iilI،I^iii٦i ،TL^։ljiJi٤  ااااkjljiiiiiiiiiiii[։։؛
،(knrti լ ،(Լ 1(Է Րւււ|ւ!ււլ!ւ |،'Է٤«).٦1 ’ل٩1٦ ؛տ k II .ւն٠ '؛ք|. ՊIIլ Հւււ٠٠ււււաււէւն١١”٠٠١٠, Աէ٠ւ 1 — ؟1.22, ^nljiikïfik،i 2:١,
Տ18, kl"! Iinikiiij Աւլաւն،ւ'1
6այւ؛ււլ 1857, Է9_ 112١٠.
|ժ֊ւււ!լււյ

V

،լ լլլււյ

اﻻﻻاااا؛، اü٠Il L JIIII (ااا؛ا اذل ذاأا: I (1 !أذا،ا։ ?س٠ااأ ﻟﻼذا٦ا<ا؛ل-ال!ا،؛ﴽ ؛ال لIIIا
//٠ﻟﻢ/7ا٤ ﻏﺶ///٠///////١ اﻟﻢ7اﺣﺎااإا/ 7رأ ﻏﺎااا////////////7////////ح;ااااااﺣﺎ, ////////٠/////ւ///٤///-

!Boulevard des invalides /,////7 ﻧﺪارا: ////ادا/اذذا٠/؛7/ ؛/////٠/:
ե'ււքւե!1ո/ւ U/اااﺷﺎاااا;ااﻏﺎ7اااااﻏﺎ ا٠ر////////7// ا///٠///- ع،?ر٠/ﻋﺮ
.,I, k,i۶k|ii

l٠:(IIIi։iIIII٠٠٠
 ؛،l
ح

٠”٦٠fît٠،٠l٤l٠f”L

ﻻ-اااﺿﻼ،!(| ا٠1|

ﻻااااااا_اا

ااااااااااﻏﺎ/٢ا// General de Castelneau

١Այւ?ւլււ١յււ Այււււ(ււււււ1ւււ٦ւ١١
 وﻣﺊ՜ ،ﻻ//ﺀ7ﻟﻤﺎ///

///٠////٢լԿւ1' Ւրս

է հւ اااااﻟﻼ^>اﻻااﻻ٠ااأاﻟﻼ٠ﻻ'أاا٠։ اէ

اﻟﻢ:

؛4أ1ﻃﺄ_أااا٦آاﻻاا١(ﻻأل-.

<؟. '/٠. أ2. *اﺑﺮ
ւ٠٠٠٠٠،٠،٠, >()()*’ أﻻ֊ﻓﻰا,
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١، Uiխ ։։،ձե ւ։ն Ա1 اع1լն  دا اﻋﻂ،ս ւե£ ի  رداعշկ،ս،է،ս١، ող٩ւեր،ւ կ،ու،،،ս٩ ﻻرﻋﻐﻜﻊ٠
րին: Այդ (!١ا،اع*اعա ،ութեա٩اﻻ،٠١،|Ա،դ٤٠տ١ւ էլ։
،اع اﻋﺎ٢ل[ؤշ ،լ

կը վկայուէր

 ﺑﻊ ع؛،٠ո II[U

.fil

սն էյ։

ح، ا٠ան،շւ  طա٩ւ ؤ

ա؛լոր

B

ին ، ا١ل٠ﻻ٩ اէ»։،اإاﻋﻼ١،

1333

Կ الMi in են،

յ

،քէլ٠ ، ﻻւլ،դիﻟﻊ،اا

،ع

،1

'

ﻻ١ اعդու،քա١ւ»

վ،սրլաժա،٢

էր Յովսէվւ

” ’ع/٠ اﻟﺦ--դա կր_ փոխադրուէր իր րժշէլական

،IL

սումը հոն աւարտելու։
(ج։،;٠
ﻟﻌﻞ عի էլ
ի ،،، Il ،،،٩،

ا/.

ﻻ٠ ؛،،،
ا
،؛،،إل،، .;إبزﴽ

،£،،،ր ،լ MU ،،،I, սն ط،اր»

؛

ի/٠ է ո դ որط،։،١ل

إا.، ﺑﻼ" اع’ع؛، اս և /٧ ا؟اﻻا

ին٤ ، عէ։։

١، ،،، 1، ،

ا/٠عﻻا-

 ﻻ،ﻻր դի ،ا

ع٠

اا٠ج

،، ،اւր اد ا؛٠ւր،սսեան ։،,։،،،،ժ،U،'եր Սا،،اﻵﻻի١، ،է٤*1 اﻋﻌﺎ

،؛ا،،،،،،،،խօսէին}
կրթութեան

،،. այս،դէս١ ؛١։U،،،կան،իրս ، اԳ،،،յ

ու ،սգդային

նին

է٤

1،։،1 ،،،

،ﻋﺎ٠ا،،،/ս١،٤؛ութ،֊؛،،،١، ،،դակա١،

،1*

،إ،،،،،،،،-

،،،،،٩، ،،‘ր կր կելւաուէր:
ائ
՛Գա 11،

այս

،զա U، ،Fui կ،սն

շւսԳեկւսն

ր،،։ի/իւն Պաչ II ։،،،؛،ր »

؛؛،،،

ل،ا،ﻃﻼ؛،ا،ﻓﻰﴽ،

շլ،٤،٤ր

،իայլէր/

ոնին

،։ր ազզւսյին ա&քենակեր،դ շար-

թէ/յ չէր խնայեր

ր ا،،،،

իط؟٤،սզրսւթիւնն*ﺣﺎﻋﻂ

!5

իր ،։ ԼԱ ս ، اهս։1؛،սն ،،، ր MU ր ،، ل،،، ա ،կ،ս٩ ٤،،، էլց ، ا،ի/ ի ،١،բայց դր٠յ ր١ ٠
 اع،ﻻխ ،،، ،սր ،،،ا، չէاع
٤، ٠՜، դո ،֊թ ،1،Ա١ ،،،١، ր

կրն ،اعﻻ

،غ։ا، ه اօն դե اع،ր1‘

،ﻓﻰ ا، են ،U[

،։  اعե ս էն ، ا٤էս،կ،، խ U! ،քրէլ،

սլ٠րլի

،1،

،،،١، ، اդո.բ
ր է ٩ ،،، -

،1'

،؛իւ աոաւօաեւսն շո،լբ ծ օ ա  ج:

-Անոր
կ

/fin

հր

ՎՒշտ կր սլատճ/սոկ տյն

/flրձ

ս ،،، կա ւ،սթի،،،-،րիդ،ս٤տ٩ ا

Գ،սյ

դա դութին»

տ տ ենՒ

Բւս

،،ր ե որոշէ շ,րքւ،լ

٠ ո ،،ع،،، اع، ع،،،  اﻋﺎﻻ،، ւթ اﻓﻰ ل؛،քր ذا اك-،٠» բ،սյց չի յ،،،٤،،،1، ս،Գ յիր١،،،١ լ،٦ է
ին٤ո’ւ։
Բարիզի

է٤ ا،،٠ع١ا

ժա،ք،սնակր^  غո LU ،،، اﻋﺎاا٤،ս կա٩ւ  ﻻ،، ﻟﻞ، ا։،، ֊

،1٠

 ﻻ،։،،!، ،،،ل

٤،լ،،،ն ،، ،ا٠ ا،، » اﻓﻰ

կընեն

 ﻻո ، ال،،،mil ան

ս،]սյրէ٠،٦ ﻓﻰ،»

،،ր،،ն٠ր

ع،، ا،ս ،սրել» ր֊այյյ

1

 اداج،،، 1լո ،ع

٤،

H

Պ،ս؛،٠՜،սնի
،1

،’ ،،،ع։ ե կա ،/ե ا٠ ل(اع

،،، ل اع،ր ،սն11إع

،(،սրս،լ

կյյ ل0<ار،،ﻓﻰ(اع، թ է 1،

յ ،، ւ،լար 1ع،،، ،، اعا، ا،֊ի)؛، ﻓﻰ،

،اعﻻՍ٠ր.րե،դիսկո ի դի٠،،٤،،սին

،،، ،14،،، սի ր ،، ،թ և ،،،٩،

،լի ،أ،، ،،i

Ս խի լօ ،،،ր il MU٩Ï

،،،ի տ դ،، ،، ،، ،1

կա،ք /؛այ،ի،լ

1،

،դի  اىա էլս լ،،، ծ

ا/٠،،، -

،،،،،،،!،սճեան Գայ ،լ،ս թոլի ،[ ،؛،սրդ،،،،،٤ե،ոին Գ٤،،սնր،ս،1٠ ، ع،։،،լեն:
 ﻟﻊااւլի،؛ասոնց
լասւարել
(أ։։٩£7ا،ﻻ

'
١٠١
ﻻ٠ااﻻا،ﻃﺎ,

MU

Գէ،լ

٠են» اااﻋﺔا١ا,، ا،،،،،։ﻓﻰ، ،،،٤ր

ր٥են، նդթո،թ1،،ս،ք٠բ

،1٠։،

Պսւյեանի յ،،،،յ،սր/լ،ս،սլ١ո،ի/,٤٠،սն

աս اع1լե  اﻟﻎ،[ թէ ،، اﻓﻰ٤էր Հո،،،քէադ،սւ،սն

սԲ،،լ،ս،սո،ս،،٦٠
![ ﻓﻲil

Ս.

Սւ،،Գւ،٠1լեւ։،ն١١

ا1 ٠

Պ„լ։٠

،،،اعսւրIIւլոլ٠٠  ر٠

1&٠32-١

կասին
ﻻ.

ււււււ|ւ|ւ١

-/٠

ي
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>֊֊ տ:٠

ի١ւاع Լ11ﻻկր Օ١1 ،

 ռ،ս ٠ﻟﻼع ،،ﻻ„ I *,* ،

اﻻՔԸ շ،սﻷﻻր^،թ،
 “٠١،ط ﻟﻊ،ﻻد؛ا٤ﻷإ ﻻ
 -ﻷ،،ր ،،١،

ﻻل ،،،ا|ﻟﻠﻜﻼا1ﻻا
دا  ،1ال ١ IIIع،

ح داع،

» ،١،ا ،ع ط ١،اﻻ  ،٠՜ﻷ ،ﻻ،ﻷ ،،،ր؛،

-ﻻاأ،ﻟﻼ

Հ.Գաբրյ.է٤
٠ իﻻ؛ ،ﻻﻷ
ﻟﻞ ع،
ﻷل ﻻդի٤ ،؛ր^،դ،
■،,؛>

ا؛ع ،ﻻ،ﻵ اع‘،،،؛ا ﻻ،
 .թրիս-ﻻ ،ﻷﻻ ،ﻵ

-ﻟﻌﺎﻻ؛ ،ﻷ١،ﻻ،ﻻﻃﻌﻼم،،،١، ،ﻋﺎ١،^،،،ا،ا،أ

،،،اعﻻ‘։ ،؛ا ،اﻻ؛ դէւք ،،-،،

ﻹ٩،اﻻﻷ،ﻻﻷ

١ﻷاﻋﻢ ،ﻻ ،ط د؛٩ ،،، ،،،،٩، ،։ ،
،ﻻﻷ أﻻ اﻻթ ،امط،քեոեդ،،،-

،٩،؛ ج.اﻳﺎ ﻻم،

ا ،ا،اع ١،،٠ﻷ،؛ع١،،،، ،

ا اﻻ د؛ ،ﻻل؛ ،ال ع

ا؛١،ﻟﻼﻃﻌﻼ٠١،

ﻷاﻵﻟﻼﻻ ﻻ ։ ،اﻵلի ،،،م٢١ ،

ع،،ﴽ ،ة ،،،ة

ع եاﻋﻼ ،اﻻ

ﻷﻷ րﻻ،ﻷ  ،،،٩،ع،

غﻟﻼ րե١٠ﻟﻼﻷ
٠)١، թադե٤„ւ٠ﻟﻼ٩
բայց քանե՜ սուղՒ կը նստի
،، իրե٩٠٢*١ ، Եկեղեց“،կա٩،؛،،،
 ‘،٠؛ ،،، ،ﻷﺷﻊ،ﻻعս ،،،١، ،، ւի, ե ،ս١، 1؛ շا؛ -اﻳﺎ ւթիﻻ،դի ،ք،ս٩٠ﻵﻻ ،ﴽ ا։،،،،؛ ،،؛٩، ،،،

' MHHb،:B٠اا٠اا'اة٠اا.ا> SOI

 /,/, ،//,,،y.د?،س ٠"/./, //٨,

եր١،٤ի,թ١ﻻ ،اﻵﻻﻟﻼع ،،ﻻ

ար؛ս.թի ،؛ ،ﻻﻷ Այ վաﻷع ի վեր٤ոյ ،اﻷ،(ե
،ﻳﺎ ﻻﻷا١، ٠ ،ﻷ  ութ ե١،ا١ﻻ،ﻷﻻի ،اﻻ  ،. ،،،١،اعթ ،،،ا؛،ﴽ؛،٠ ،։،،،١،،،،، Աﻵ ի է،،،، ،իﴽU ،،
ط؛ ،٠ ր ،، ،ا٩اﻳﺎ  ւթիﻻ ا  ،։،،،ﻻ ،ة ادﻻزﻷ .اﻵﻻﻻ ،ا؛ﻋﺎ،ا،أ،،،ﻵﻻ٠،ﻳﻌﺎ ﻷﻷ ة  ،،،ﻷع ،،اﻻ ،Բաﻷ١،ا،ﻷاا

 ،،،١، դեր^٠ﻻ

 վﻻعﻻ، ،آا،

 ،ﻻغ ،ե՜ا ،د اﻻ ﻟﻼع،،

րր֊ եPﻻ ،اﻻ ا،١ﻻ

اﻻ ئ ع ،،ﻻ ،ﻷ

ﻷﻷاﻋﺎ؛ﻷ غﻻ ،اﻳﻼ اﻻﻷ  աﻷ

իի١٠ ր ր^յտիր ،،،،،։ ա١ﻷط կե ،٤ﻻ ا؛ل١ﻃﻸﻋﻼ٠،ﻻ իր
؛ﻻ،ﻷ،ﻟﻼ ﻷ،،،م،،،ا^  ^،ս١،ս٤ու،،դիս،ս١ﻷﻻا،،،،ااع،،أاإع،أﻻ ﻷﻷم ،ﻟﻴﺎ;։إﻷրա٩ւքս٠ր
ب/ب ﺑﻼ՜

ﻋﻼ،ط،أ

ﻷع،

ը،ր،քի١اﻻի ifاﻵﻻﻣﻼ։ 3٠ ،

»؛ ،ا ،ﻻ ،،،،،،ﻷع،

Պاﻵلի١، ٤ ،،،م،

،،أﻻ،

ﻏﺎ١ا؛'ﻻ

اﻻ ﺣﺔﻟﻂ٢م Vère ١ا؛اﻻ ﻷﻷ ، ،،،ا؛ا ،اﻷ ﻷﻷ ١ع،،ﻻد؛ ،،،١،ﻷد؛اﻣﻸﻷ

 î،î٠այﻷﻷ  տարիﻷآا؛ا ،շտ؛^  ٢**١ Îﻷ*،ا ﻷ֊،٠اﻻ
 ،،Արիսո،լոﻷاﻋﻠﻼ ،ﻷع، I. ،ﻵ،؛،ﻻ،٠،ﻷ-اﻻﻷ،،،١،ﻵ ի١ 1857،
اﻳﺎ ր ութիا،ا  ւղտր կաﻻ ﴽ ﻻﻷﻷ  ա١٠ﻵه ﻻ ،ة եم١ ،؛ا ﻻع դաﻷ րիﻻ،، և ،،،١، P ،ﻻ Պ

ﻟﻼկե،ﻻ،ل١ﻻاﻣﺎ،،،ؤدا،ﻻ،
اﻋﺎ ،اط١،٤ا؛م ،اﻷﻻ-٩

٦ل٠ة Փհ՜،،ւ،ւ ٠٩٠٦2.ل ,ه "իւ؛([ ՝Ս'ւ،،լ،ւ،՝١،٠ ււ،ւ،ւ٠ւ،، ..،، ,Կ. Պ،ւլւ٠؛ ’ '֊
..داإ ،։،،،(،،լ 1857, էշ؛յ Ա،լս،ւ٦،ի١١ ،؛' Ս ،،،،،էւ،،ه
՜
ււ،،،ւ،،858 8،։ւ٦،.٠ էշ'^՜،'٠ل  ،լ, '-،٠. ւ،،،،،|،|،اااا،،ا ﻳﻠﻢ "Ա،،،ւ،էւ،،،յյ Ա،լ،։ււ٦ւ،ւ>١

٢٠١

ب
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Լ

 أﻻ ﻻب، الﻻ،ا٤

،س اﻻا ”غ٠ل

 ح، ﻃﺐ ﻻ، ﻻ٩،،دր ،* ،،،١،

؟ع٠

،؟اب.հովիւ
 ﻵ٠ ،ا؛ا
ﻟﻶا
5
;د
կար
դու
،درر

Կարս، ،، غ،اﻻي

յրդա،،Լ٦٦-

٩ս،յկ،،،կ،،،١ւ ،ք،،،Ա1،ւ،،1-؛،١، ، أداكւսչ Գո،լ և Գ،اﻵﻻ،ﻻغ،ﻟﻞ،։،ﻵﻻ. ،،(،،، اﻻUJչւ U. դ
և է،،،սշ،،ւօ١ւ կ،،،اﻻ<( اﻻ،٠ غ،،،،،،؛،،،ع١ ،إ،ﻻ،լ،ﻻ،م،أ،իկ £ւժ|ւլկ-1 ٩ ،،،،!،،، ،ﻻ؛،ք،սլ։ւ، ւ،،ի١٠،٠٤ւ٩،ը ، ﻻ،‘أ،؛، „،؛ւ1.٤ ք կռւ_،،ւ،ս٠؛կււ-،١սւշէ٩’  ل،،، ﻻ اﻻւկ ، ا،ا։،،،،، دﻻ// /٠/، /# ، اմանի  ازرا،/٠/٤٠٠
،„؛،،!،،،،؛։ ﻻ، ٠١، ،،،،،ւ1٠١.؛ւ ا،،٠ ا،1 ا،(أ،، ،١، ﻟﻞ1، ^ﻻ، ا،ﻃﺎ،،،ﻻ١،،، ،،„،؛،ا؛؟٤٠
١٠، اկ،ւ ٩،.،.ւ1.ւ،ւ١. ،ا،١،ﻻ، ا،،،،،،،،،،»،؛،١٠٠  ح.اب ﻻ،،،، ،ا؛م1.،ﻻ١، ،إ،،،،،،،،ﻻ-

Քէ،կլլ կ١ ﻻ ااا٠اغ٠ﻻا١ ا؛اվեր٤Ի١٠ ﺟﺎ١ ا،ﻻլ،«ւ١٠ ﻟﻞ،1 .ا؛»ل٤ ﻻ اﻻ ط ا،
٠ք٤،ﻻ٤ط،ﻵﻻ، ،؛؛،،،،١، կը կ،،،١،،،յ٠،١ ٩ﴽﻷﻃﻸم، 1،կ շ٤’٤،، ‘؛d٠L
։،، إ، ا؛ا،١١٠ ،11 ؛؛։ ،1 ، ﻻ اﻵﻻ،.-،է١ւ կյ،կ 1،،١، ،؛I. Ը ،،1 ، ﻻﻻ ﻻի, li 1 ،،، ،‘؛،،ը
p »،،٩،.ը
d ، ﻻ،‘؛، اﻵﻻ، ﻻկ؛յ١، ،،1 ،،֊اﻻغ،،، ة
،.ﻵ٠  ﻳﺎ،ﻟﻞﻻի ،؛ի ١١'m\\V٦UU١ \١،١\\\\ﯪااا١ ձ ،ﻵﻻ، դէ،أ؛ا١ ا،քկ٤
٠٠ ١
،ղ„ը،ւ l -1،،، ،،، ؛եւ،կ؛،ց،،
٤ ا، ﻻUI ،ﻻր ،،، l،،i՜ا؛ﻷ١ ٩ﻻل،ﻻع
اﻻﻣﻴﻼ

ل؛اﻏﺎﻷ٠٠،1 ،լ،٠،ր

2اأا١ ااب_ااا٠ր1ո،ւ٠յ)1Լ։Ու/، ٠٠*

/، ،،،،،م، ||.ւււլււՐա٩ւ թերթին մէչ (٠٠٠٠) ٠

ﻻ. ٩ ،ﻻII،،،،؛5կ ،،،اﻻ،،٩،.ը٠-֊_

!ԱՆ

ՅՒՇԱՏԱԿՒ

ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ
ا0إﻻﻷ؛؛أ'ا

h

ՊԱԼԵԱՆՑ

II" U

(I հ"։ււ։։٦։է|ւ ؛։ ո՛ ئ؛

| ة١

٠أا؛اا!؛ئ1'خ٠إل؛٦|٦

Զ II Z s IL II II.'!> Il 11.1111. ؛؛Ut I" ، اI,> ﻳﻦԱՍՏԱ!|Ա8.1
|ւ ۶111Ո11111111*؟յ. ,1,111,1.0111.

ا|'اا٦ا٤ ւ1'1։լ»١ 1էւ.)լ)1, ا1|ااااا1ا|ا٦ا

Լ٦ււլււլ٦ւ1ւ،ււ٠|

A LA MEMOIRE
DE

PASCAL BAILAN
Né en 1823
Décédé le 20 Novembre 1851

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
(٠

,

|(اا،
،؛،ﻻ،ا،ا،ا،ا
٩،،،٠ا
،!ي;ﻻا،ا|)<ال;ا
١، اﻧﺢﺑﺮﻛﺮ, ٠/،( اRue
de Tournon
նորահաստատ

"•■Անւլ

l ", 1اا1|ا٠- ا؛ااا،J.tJl٠٠L٦l،l'١ 18٠٦8١

٩.
٠

ا،اا،اإااا

٠
ب:٦;ر/دﺛﻢ ;ن//٠/ﻧﺮ/،/٢;،،٠ ار٧٠/'ﺣﺎ/? ر//،،, 18•)•')
(٠٠٠٠) :٠ﺛﻢ؛ﺗﺔ ج ﺣﻢ،،، /٠9ث٨ ; ومէչ

3اا،٦أ_أااا،،ال١ է إ24آ
؟ﺛﻢ،،،,،،/،, ٩٤<է٠
135։ ,12—11
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 ﻟمս։յ ե٤١ ٤։ար ճսւ٩ւ ،ս գր „ վՕ է٩٠  حاقե ﻟﻎկ،،،լ<7 ،« գիր ،ի ،، اغ،،։ ٩٤١  ﻻ،خ ﻟﻼ
،եր ،քէ٤ի թ n LUJ կ،«Ֆ٩ عձս١յկ،սկա٩، ։ ե٩،٠ ﻻ،١.،،،٤ի٩،ը կը ٩ ։ ﻻ։ه؛- ։،։
։،։։։։։։،،،։։ի։։،،،٩։կ Ռ٠ Ս ٠  جB. Լ1272١ د٢ թ„ւ،սկ،ս 1823 = 551ﻵ،إ١٩ ط لերկրորդը ո٠٠ 3. ع1300١د٢ ل551 =٠ 1851 ի٩٠» {،٩،٤،،٤էս կը
յ،ս٠յս1٩،կ) ր է ،،،րդէ٩٠ ،ﻻ٩، լ Îս եր է١٠
٠١س٠١ا

Տ(۶ք؛թ٠

٠٦٠ԱՀՐԱՍ٠ ٠ք)ՐԳՈՍ’Լ١1յ.Ն(>3.

ք

Նե،ւկայ)Ն١Ա،ւյն٢ —•‘1 ل،٠اا-ااا٠ﻫﺎاا،أااا'اا أأ^'اا ا،٩ اէ ا|اااااام،،| ا2ااا, ا،٠٠،ا7ااااՍ'խէւ.1Ժ՜և(ս٩ւ ւ،'էջ 8<).|>1}٠ !ا.. Թ٠٠١|١،|-،սՈ«٠ս،հի կւսւ։ս٠ւս٥ ﻣﺎէ(լ ي٠١٠١ رﴽ7.1Աا)ا٠ﻻأاا٩ ل،١ւս٩٠ւսի٠(٠ււ٠١٠٠Թ՜եա٦٠: շ. Ր٠. ااااا'اا.،اااؤ٠١اا ااا٠֊اﻻأأااا، ااا٠1 է_٦،٤դ١٠٠٠1’ել
إاااااا1٠-ﻷا٦؛د ا؛ا١ا։|اا٢اأ, ا٩ اւս։٠ե،1،սկ إإا։اأأذأ1 اا؛կ ւքէ٠|٦ ،؛։اا٩اااا.اإ:

1ւս٦։

ՆՇԱՆԱՒՈՐ
٤١٩։ երր^

ՇԱՅԵՐ

،١ր٤،ս،٤١ ٤١։։،։٩։٥،٩։։։֊٤։։٩։դի٤։ է٤،٩։ կ،،،րեւ،،։„٤ւ
 ةս،٩، օ թ ،ﻻ٠٩، ե غԵ،_րո،،٤،ւ،յիյ ս،،،٤،١յց،սց  خ،١ք،،،ս» ١/٤։apex eau

Թէ մեր

Հ։։։٠յ ել։լ։

երեւելի Dictionnaire des Contemporains հսկա(

հատորը

որոճէ

1888 ،، , ٤١ 4րդ٠  ط5٤١١٤٠ ս١،،٤،،،١،١،٩ը„،թի،եր،١،٩، ٠،*կը կ٤
գս١٩،،Ք 7ես։ե։ե։،ո٩،،٤ 24 ٩،սյեր„، ս،٩،،١،٩،٩،եր؛١١ ց կե٩،٤١րե٩،،، ،،، գր ،١،թի ٠٩٠٩، ٠٤î եր ո
13. Պ<٠٠լ٠٠٠٠ ։،،էյ 8٤١٠٠<լ
14. اا'اا،)ﻻاا։٩ أ،،،էյ 8[٠٠٠،լ
13. շ. ١٠٠١٤. 2|١ւ.|١։|'؛։։.(լ
ا،؛. ٠إﻻاا،اﻻا1اﻗﺄذ
17. 3111ا، ؤ،اا٠اآ،ا։ է ، اԼ  ﻻاا< ﻻحր ا«اائ٦ا
18. Ս'|։լ։(ըս ')ا։ﻻ٩ ﻻﻻ.կ ،،،էյ
19. ٠،٠է،Նե،ւ Շա؟։։։،լ[։٤լ
21). 1, اﻻէւը։։٠։ Ռաշւս
21. ،<؛،!دا، اՍեր،լիյէ١٠
22. ة։ﻻ։٢,اا.ةاا،اااﴽ٦(ا8أآ؛١ا١ﺋﺈ٦)ل؛ا
23. 2. ااﻻأﻻ٩، اأا،(1կ։١։٤ււ؛٠ե։։։٩։
24. Դէ٠١1١դ .2 2|ا،٠ااا،'[اا٠٩

 ل. Օւսկյյ։ կ،،؟իկեւս٩։

2. 3٠،٧ااغ١|١էլ ا1٠٠ 1ل,-١ﻻ|ا،<ﻻا։|ﻻ,ا|>ا
3. ﺋﺄااإﴽ،ﻻ٩ا٩ﺣﺎ، اլ،(Այւ٤յ։(ը١٠յ_ււ٠٤
4. Այւ։ը١։.،٥-،է։٦։؛յ Ե،1կայ٩٠ասէըո٠կ
١1٠Է٩։ Բւսդ|!'). 2. Ա|١,،ւ٠ւ٠١։٠٦ւի
١ւ|111٠13՜ 6. Յւսլ٦،٦ւ Պ1١լէ(լ؛٠կ՜Ջ،؛٠٧٩٠
١։։ս!7. Ա։،'յ٩ւ։١։ւ ١է٠ ւսեւս٩։،Գսւլ١
8. 1٠٩٠էն ١յ٠. Գււդ؛٤)٠ւ٠ե٠ւ٠٩ւ
Տսւաևան 3٠։։ .9؛քիււ١։٦ւկ-ւ։ Մ|կ
40. 8ا٧ا١اا،’ﻻ٩ اՊ٠،։،էյ، ը١،٠
11. 8٠ւ٠ւի٠٠է،٠ Կւ،٠،١،،،،،،։٠،،، ،اداﻻ؛։։
մ٠ս٠١ւ،12. 8խ٠ 3،ﻻأىأا٦ا٦ ااﺣﺎ٤է"1_էւ،ւ1٠
ՏաԼորդ

տարուան

٠ ، ﻻկ։،։ ս١ ٠  ﻻ،، ﻻկե٩٠

կը

8،،،ﻻ،٤٤։ս

١ճ،Ք

յ٤١շե،թող ،ﻏﻼ

կ،ս٩սւ
، ե ،٤ե կ„ ւթի ۵٠٩، ե րح

*այեր„٥٠
ج١ ،ﻻ٩։ օ թ ،،I -

٠٩، քեը ը^է'թեըց، ե٤،،،٥،եը„۵،յ
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ՀԱՏ ՊԱՏԱՐԱԳԸ ԵՐԱԺՏՏԱկԱ՚և -؛؛ՈՆԿ1،ե٦٠Ն ԱՌՋԵԻ

 اوﴽ ا4 ،ا٦٠ ا٠٠ ﻻاااا2١٠١1Ա،<١<٠*٠11QI)) Խ( 1 < ﺟﺘﻮا11١I|111٠ اأؤا،1ا٩ _ااااااااال٠|٠<٠٦٠կ|ւէ’٦ւ <>ا։ااااﻻ،_ا
է٠١: լ|،լււ ս։ո_Թ-ի٠. ،|ւ١١1٠|ււււ١١١٠٠ اا٠ا։؛ا. ٠١٠٠ ١٠٠٥١ Լ է١١،١٠٠١٠٠،٠٦ւ <1>1٠٠٠٦،٦,
ք)ւ!1|կ(էւ1|ւււ'1ւ|1٠٠ս(լ١ք٠٠٠կ1ւ٠١٠٠ ٠١٠١٠١١٠١١٠٠٠٠١٠٠٩٢ (٠١٠١ւււ.،(ւ կւ ٦١1ւ٠١կ١١١٠ 1٠٠լ٠١١٦٠ ٠٠٠٠،٠٠٠։_(،

٩١١٠٠٠٢١٠٠٠١٠١٠٠١٠٠٥

1ւ(յ

1ո٠լ٠١٠)||١١٠ Ա1١٠٠(-Ա!«է٠١լ١١ ؤاﻻع
أ٠،ا١٥ւ||؛١|٠էջ: |րէջ٠ւո1ւ1Լլւ،ւ1ւ ։ ،(،'؛,'٠٠٥٠ է 8.
ք؛։սլ٠կէ،1٠ ا;ا٠ا։ا. |آլ٠ւ٠լէււԷ|1 liւււ١ւ, ١٠٠ջ١٠٠،٠١١١ւ١կ١' 8٠ ١|٠٠ւ١ւ٠١٢շւ٠٠١١٠١١٠.ք) ٠|٠٠٠(-., ձ٠٠1_
|ւ٠սւկւ٦ւլւ(٠٠|1 Կ١١١ք|٠٠ո٠٠٠١١ |ا،إ٦ﺟﺎ.: ٠،٠٠։٠،ا٠٠٦، 1،٠٠ﺗﺎ٦ ا٠،٠լ١٦յ է-١ ٢Ս١١٠ք .Պ. ،Լ)١،'١١٠.٠٠٠١٠١٠١1٠ւս١٠,
٤١٠։կ ւ٠։։։٠١،؛٠٠։.։։ւ։<֊٠٦٠ا٠ااէ٦، ٠،٠،٠٦։١ ٥٠١. 'ﻻ. ،ااااااأ؛։و،٠اا٠*اا: Musica 1أأذ١،1١اﺧﺎ٢ااأ٦ էւ|ւ٠քէ
կ’ււ١٠1ւ١ւ٠٤،١ւ٠٠ււ٠ււ١٠١)  !أوادا٦ا،ﺣﺎااأأا, ք)հ١٠٠،1٠լ.յ٠ ،)٠٠٠١٠١١١١.٠٠٠٥٠١ զ.|սււծ է|١ ւս.,ւ١
Ա!!»-ք<կ٠ւ.. —
(<(؟٠١٠.٦٠،٠٠٠ ،')!٠٤!١،٠،٠։!١I٠٦،٠٠ (Խ٠٠،؛٠
1|١١٠.ժօն է،լւ١,١١١!|؛ւ ( واﻻن1՚կ1։٠٥՚؛,!٠յ٠٦٠ ٠،'է-£
ا،ا،٠اا، ا٠١١.١٠1ւ؛٠١٠٠٠.,  ال١١٠١٠١٠,١կ٠. ا٠ااا٠ادو<ل٠٠٠٠٠։٠٠٠٠٩٠ ،)٠։٠։٢ւս(յ٠١»1١١٠լ!٠ ااأ٩(اا-ا։اأﻻًا1،ااااا.٩ا,
٠١٠٠٠٠١٠١١٠٠٠١։١٠գ Օւսյսւձէս ا،٠ ’ اا.٠>٠>٦٠،،,٠է!٠٦٠ ٠٠ւ։(*،.٦։٠٠٠<٠،٠!٠ւ!١։٦٠ ،il. ٠٠ւ٠،'1։١ւ٠٠ւգ،յ^>ւ٥,١
٠،'էկ ١١٠١١١(-١١٠١|'լ١٦١’ (ا٠!٠اا. 1]٠١٠،'յ١١٠١ւ٠٠ւ٠ ا،٠اا։֊ل. ا، կ١١١լ։،'է, ،ا٦ا٠ا٠٦! ւ։٠լ ٦١շ٠١١٦١٠١٠٠.٠١٠٠
ئ٠ج(ا،آ( ا *دا։: ع٠ا٦ ا٠٠ا.٦ ل1((ا٦ اأﺣﺎل٠٠ا٠ ։،  ﻟﻞ٤٧٦٠ ،٠٦٠.٠>٦٠ւ٠٠։٠٠،٠٠٠٠١ا،( ﻷااا(^ﻻأا(ااأ1ւ٠١١١١<1շ١٠١ս։،ւ٠٠٠١٠
<اا֊ا٠٠٥Il11, <٠٠١ اﻻا١q_lî(j|II،ا٦ااﻻ ا. هJU٠اا١ا.ا، ا١٠١٦١ ٠١ا١ ١١٠١٠١٠٠٠ղյ١١٦١ ٠٠١١٠١ااﻫﺎ١ا١ կاI
١լ٠.١լ١١،٠է ٠،'!١١ւ1ծ-|٠.٠)١١١կ١٠٠٦١
١٠ւ١١١١٠١,١١٠١،,!ւ
١،'،١
١١٠կ٠٠
١l(lii. Պ. îiii٠f'١i٠.٠١i٤١i١١liii١٦J,
!١٠١٠١٠٠٦٠  ااااI ١٠ I ։ اﺑﺄI ا٠ ٠٦1١١٥|٠١ (٠١١١٠١٠٠ ١|٠|||٠١١١١յ؛١١|կ١١٠٦١ 1ا'ذ١إ٠ا11.'ا1 ١1'! اا١٠٠٦٠٤٠٠٠:
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ֆՐ!

11IIP

1!11

ժէ. ԴԱՐՈհՆ
ՌՄՖԱՅԷԼՌՈհՓԼԻ
ժէ. !լարը
ւ/'ը կը րլրաւէ,
iPէշ

IfL։։
٤։ ։

Ֆրանսայի Հայայ

։،'եք։

1ք։։։։։։։։։ք։։։։٥ا։։։IIlïfilե{اլ .٠

։։։։։։ք։լւ٦։եք։է؛ել

؛Ա-ւ։։ղ(؛,եք։

٦։։։։٦։Ք
٦։եք։

լւ,յ։ւ

?اوﻟﻞ։ا٩|ا։٩ا

թէ ։։։յ,ք

،IL

٠،'եք١

։،'ե٦։Ք

։։،؛؛։։քլէն

b ։؛եք։

1 լ։։։٦։ւ։։։٠,

ե٦։

ւ،ւ؛ւ٠ւ֊ե٦ւ

fl լ

։؛ք։։։։,|.٠

քք_։։։յ։։ււ

։։։յցեք٠։։ե

Ա٦։Խ։ւ٩։օթ

ւ؛։1ւե|։„ւ ս։։։ւ،ք،ւււ٤ ؛ւե։։։։լ։։ւ։։։Նյ-

քյ،լ։։ւ،ք։։։٦։

Հ^ե։։١։։։ք.րՔ1١1٠

սլասո1'ու[(Ւեան մ'էչ կարեւոր սւեւլ

ինչսլէո կը հաստատեն (/)արխլի ւՐատենա/լարաններուն

։։։,JII

ե։ շ_։։։։ւ։ եքւ،ք։։յյ٠

î،ï։։։։g։։։ÎL

٦|ւ٦ւ

գ؛ե։ ։ ։ք١٠հհք١؛։։։լել։։،-

ւ։ք։։։։։։։،'ւ։։[ժ-եւ։։٦ւ ւ։ւ,ք,լ٠

٩։ղւս|ււոււվ(Ւեւա1١|٠.

^։։։։լ։،'։։։թ؛։լ

،քԸ

։է։։։ ճ։։։։٤։։։،քան-

ب։։ل

ե(։،քք։٤։ ժ֊ 11 ւլւ։։؛ւ։ 1ք։։؛ﻟﻎ։٦ا

،ااا։ااااا

ս։եղե،յ։։։-

٥٠،٠٦։օ؛ժ"٠«٠յ_„ց٦։ե՜լ

ԱլեւեքՔ؛։ ։։։ք։ս։։։։ց_ք։IIbլ٦։٦։եք։լ եւ ։؛։ilإ։։։،։։լ։։։أ։ة։։اP֊։։։،։ ԱլեւելՔ ﻻ١։։։اا։։։أ٢
ապրան.րներր•. Ս եր հայրենակիցները ջերմ' ընդյււնե

-են եւրոպական
լ։։ւ.؛ժ؛٦։،։

،ا-ﺟﺎاااﻻ

؛٦iii։։։jb

ե٦։

լ؛٠ք^։։լ։։քէ։ւ ։Է«b եւ؛։
أ٢ا։։։ط։։,ا٦ا

١.  ﻻبկ։։։։ւ։։։،ք

٩٢։։։ռ_։։։յել։։ւ

Հ։։։١քեք։լ

fl‘bշ-،l)[։։։
1 ااااأ٦ ا؛ﻻااااا։،'հր՜

։،'։։։٦։։։։ւ։։։ն։լ

։լ։։։^։։։։ւ։։։1ք։։։٦։٦։եքւլ եւ „ք.։։։٦։Ք ,،ււ։ւ։ւՔելլ

،؛١Ա|,|

ع։։։ քելեք,։։؛

օլւււտն ։է։։ւfl b չուելէն,

։։լետ։։։،ք٠։։٦։ ։،'։։։ք։։լեք։է, ։։լ։։٦։Ք٠

٦։։،'։։։٦։

բ^։؛։،ք

.^։։։լ։։։,

եւ ։։։։։ե։։։։։։Լք։ ج։ք։։։լ։ք_։։։ց٦։եք։։ւ ^։։,։،'։։։،։։։։،'լ

bpphi

ةااا؛ا-։։։։ււ։ւ،յ٠։ւ٦։

ب։٦ا

<1։։ւք։։։է։ււքւ։է-,

լսւտ

1քէէ11քւ1'ե٦.

IfL

٠،։։։լ։։։؛։։ւք։դ-؛٢։։։٠ե«քնել։։ւ٦։*։

٠ﻓﻰا։։ا-

أئ։،ﻷ։أ١٦ل

ւ։ւ١ւեց։։։٩٢

բս։ն

ե٦։٠.

ւ։։։լ։լեց։1ւց։։ւծ

-են Եւրոպա ցիներուն : Կարգ. ւ/'ը Հացեր անէՐահ անուն ձգյոե են Ֆրան
ոայի ւՐէչ , ﺀ؛նոյն իոկ եւլաե է Հայ ‘Ր ը, որուն հսոՐար Ֆրանսացիները
։Pեե"

Ք،։։ղ։։։Ք؛։

։٢լ։،'էշ

،غ։։։٦։։֊ا٦։։։։أ٢

ե٦։ ։։։լձ։։։٦։

։Pլ,

։։ք։ ։،'؛։٦։٤ե։ ւ։։յ։։օլ ։։։ք

կանւլուն կը ւ!նայ ؛

ժք(1٠.
.,քեք։լ,

ﻧﻢ

։։،։ք٢؛1ք_

։։ք։ ،(լ

(յ)։։։լ،։։։ւ٦յ

،քւ։։։լ։،'ե٦։

1 լ։։։٦։։։։։։

եւ ւ،'։։։٦։ւ։ւււ։։٦؛։ւլ

؛٠ւլ٠ււթլ, ւ։։,յււ եք։،քք։“^։٦։ ւ؛։٦։

ﻃﺎااﻻﻻااﻻﻻﻻب։أﻻ٢ ^111'لէ ع

؛։ք٠ե٦։ց

։լ؛ւ^։ք։٠

։։ւ ﻻبլսս։ ։։լթ b ،٦!  جշենاا։ جեն շ1ւ II  اﺑﻠﻞլ ا։ا٦ا؛ااا١ Il fl ւ։։٦։։ւ٦։.^ ։։։։ւ։։։ւեք_ւ։։ււքէւ։
.նուիրուաե են արլսսՐանւլի ւլսրճաււականուԼԺ-եան եւ ոսկերչութ՜եան՝

Սակայն
Դե։ւ

լկարեուի [(Ւ է Ֆրանսայի ւՐէչ Հայերու այս ա/ւեւաուրը նոր

ժ،է. ։،յոլաւն ։،'ե٦ւ .ե(։եւ։։٠յթ է٠.^

٠٦،։։։։؛։։։ ճIII։ւււլ؛ժե։։։։٢fl

Ս>ւք_։։։։،'։։։նւքը

Հն։ք،ք։։։։։։։ւ։։։ն؛։ ։،'Էշ.

IfL

ւքքււււյէ؛.ւն

 يւք_։սքւեք։է
ا؛ع٦ا

b

1ﺟﺎ

I1IJI1

،լել։

b١٠

Uf։،։in։P،!^։ել,

։։։،ք،|,(،։։։ե։։٦٠ե٦։Ք Հ٠1-

լ, ււքւււ٦ւ٠է

ե{։1քք։،։٦։ ւ،'էշ
٥։։ւն٠،؛٠؛

է fl

ե։

ւ،'։։ւ٦،Ս ւ։։|վ1օ (ք»«լ٠

،IL

^։։،ն։։։էլ
Iffi

<ւ։։ււ։։٦։։^
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ا„اﺑﺄ,ااا1ا
٦ﻻاا|ا|֊ااح

ninnji

ﻻIIJIII؟

֊اﻟﻶﻟﻠﻞ، اil'III ﻵا!ااամ' ﻵخէ٦ւ !؛սւնրււկրկիտ ،TL
۶٠ղ_որդող_ Հ1րւլ|ւ٦ւսւ1լ٦ւ է ٩>اأأاﻵﻟﻼﻻ,ﻻ، اժւս٩ւÇ1605-— 1689١ أ0 ل؛اԱրհրւհ-լՔ Txinir֊ ւււ٦ււ|_ւա1١

IIIIJÏ

ւոեւլՒրկու_|ժ՜،ﻵﻵاا1ااآ

٩ււվժ՜իււ|ժ՜ >(ك٠ որ

,III ւ|_էւմւվ, է

րււրւլաե է, այւյելելւււլ

նաեւ

Հայւաւաան

ԱԼ

?م//خ///رر/ر/در/ﴽرﻣﻢ/([ تԻւալէււնիէ
Հնւլկաււաանէն Ֆրանււա

իր հեւ/1

րհր 1Ո٥. .ﻵاﻻﻳﺈIII،֊اովժ՜եI, I ր
! ﻵلւլ٦ւեր, اﻟﻞ,اأا؛ﻵاا١ خէրրհ՜Ք
I،'|ւլ_،ւ ؛ ﻵلյ>؛Ո1٦1Ք *U 1(اﻫﺎ٠,լութ֊հ՜ո, ,Pﻟﻣﺎ
جinJinnîr է Լո լ֊ւյւ I،،, 1|[ւ٠ւ ժ،٩٠. ؛1 .٠
է

I'հ՜Ն

IIIւյ_ւո I

(7*/٠.

ւլարւււն

'/֊րի

յ իչաաա //1/1 ՛լիր

ւաւնւււաե
անանւււն

il'IL

-հրաաարակւււաե կրօնաւււր
՝խոյէլ

տը

IIJI

iPh،,

ո*ա—

Ս անււի (ilestat de

Perse en 1660))
Ւրւ

'

ւլիր٠1>ին ւԼեւվը

կւոլւեغ!!ااﻟﻼ

,,-լկուր.

է

٤Է٦1Թ٠ո ,լէււհ ի էի ւլր  ﺟﺎﻻاآل-րլ
լայI،' ال, ﻵ،1111اأ١IIIII1,օր ﻵخ1լր ١||ւլէ
այն ապրանյ*ները ւլպա
կը րերէին չհրանաս
կը տանէին■.

-կը

/٠

կալգանվճ

ւ/'էչ

Հայերը

///////'

անկէI

այ լոր հււն

հետեւեալ

mil

—.ղերը

Ա,սւ,ջ|ւ،ն "Ջ III ւ»،٠،٠ ո լւ ,؛II ,,Թեا4ا١ اս
աւե٩ւ, ا*ﻷ.اا,,اااأ։ ا!وا,،' ﻻخւ٢իւոյ٦, (؛،_։
և،,؛յ|ւ،լ .թայւեյւ կլւ „,և„٦,,١,٠է|,٩,,
أأاا, ل؛و٠ ا٠١ ր ( مւ٠ ، وլ,Ա-ճա_, և III է այս ք)ա٠٠
١1!2ՐԱՆՏ-ՍԱ1٢Ո,١Լ
եյ,լ,,ւա،լա٦,٩, ،11. „,. دا؛اا٠ե|ւ|>ւալ
|ةاا'اի ؛եսւ،٠ւ.եյյա٩, ،II. ،٠،ا,,ւ٦, ،٠٠ا.ااIIا,اIIIյ اااأاﺷﺎﻣﺎ.اأ։٦؛اا
<!)Ա,|,|ւքլ, ٠،٠ե٦,,եւո|,1լ
٦լա،Խ,ոա, ք)ւալ|ււ,Հ.  ﺑﺪاգե,؛،٠؛յ|ւ،լ .քար մը ،լը ււեււէւա  ا. ،،լ1ոլւ١ւ٦٦ւ ալ ս،<լա|։
٠,٠ծ

ը,ւ,|،ւ،'յ، :,ե٦,

٩-ե,լե؛եըը,յ[,،լ٦ ل2

٦i٠p,,,է

եԹԷ

ni٦

|٠1.|ւ1٠'1ւ

٠{!٠(،ւ1|

,յ^ույյ

1٢Ը||;1٠.

(أ„ل،خ،ﺧﺎا،1ا

،اا,ا,،' ﺣﺎ:<(ըըաա 1٠լւ ،լ)ո_ե٩։. 3

ք(Ւաւլէււնիէն

եւլաե

է

աււաչին

Եւրււպաւյին

որ

այրելաե է

Հնւլկււ,ուա,ﻵا، لո*նդի Հւււ٦ւՔհ՜|ւր_ ԿոլՔոնտ,،,, Քօլլւոր հւ٦ւ., ուր,ււ,,،ո։ւ٢
ւն| 164.5 60,()()() ,أاا„_ا٢ﻷ,ا„ط, ٠1١լ Ա(11|_Է٦1 .q_u,n,îr է٠,,٦յ٤ե-լ 1725 թ֊ուա կւոնը
է؛ւր Պ ր„ւ,լ،ւլ،ւոյ ւ1١էշ Ս ،, ﻵIII, ժ٠հրրւււէոի Հա^Ք-երը ։լսհուհյււ^ւ, աւՐբոլ
ս,շ_،ոս,ր^،, ,։,,؛դը կը Հս,ւուՐու٦,١٠թւոյթ-կ،ւ١ Օ^|Հ*ե քլ1٠։ոոսււււ٦ւ٤ւ եւ Պ„,Լ٦
է

[1,1,

،ا،ﻵا

֊^ււ,1.ըհյւր٠,

Վհզվւ ل„ا„ب,أ,ﻵﺧﻬﻞ

հրհւ،, որ

Հսւ٠յերլլ ժ،է.

սլա ր֊ելաւ\ ե١ւ ւււ,؛ոււ٢ւււ٦ւ٠լ եւ թու٦ւ1լւա؛،ﻵل
ըան չգիտցուիր

այ՛լ

ւլ֊արու կէսին

Քարե՜ր*.

Եւրո- կ١

Դժ-թ.աիւտ։ոբ.ւոր

աւււււաւււրւււլ զյւաէլււրլ ւէաճա!Լականներուն

շ,IlIII
ւ/'ա-
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ԱՆ{,1.. ԴԱ1'ք;٠1

٩٦.

յ

|٠|ւդւ(}|ււլւււ1ււ٦ւ

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

٦l١p٠,١J،lll؛lUjJ١٦l֊l(lllllJl١U|ip^p٩
^٠՜111111.!^եւս٦1،յ١11111յ|111٦؛յ

Խ»pOpդւսվւն اأاؤ٠ًال ﻻIII ااأ٦ւ|եIII11!،Թ՜եԱ؛յ
< اإأ(اااااأأ>اդեսااأا ااأIIւս սւսե

)٠„լ,լււ٠լ!ւ1յ„ււ ﻻ٠ﻻ٠.ا٠ لօյաւլՊհ՜սււս1յան )٧ ւ(٠^ւււյ։,؛،ւ٦ւ ﺛﻰع٠٢اﺣﺔا١.
1(ւււյւ։՝է
Սե٦ւ ٤,٠Է|11٠١Է٦1 ան ւ٠'٢էջ، էյի֊,
 اﻵلՕդւււււու։٠٠
 ؟< آ)(ا٠յ_„ւաւււլճիււէ 1 -յ٠ն այւււա٥،١Լ 1յլ ւ„Ւյւլ ٠լւ։յ٩։։։ւ٦ւՔ Թե ،،1,1 IJ- օրէրլաւն
؛,)[IIIIIIIIJI |յը ւյսնա֊էյւ Պա[սւ1լաւաւա٦ւ؛յի Հայ ،րյլ ո١։։ւիայէլ ո* II սիլի

ü իայն

.ււի٦ւ٠

ة١ة اةاأ١ﻟﺌﻸ د١

Raphael Ruply) անւււնուլ, ււլւ ա1լյււտԼաճււււււււ[(ՒՒրւտՐ) ﻛﻠﻢկը զյւաւլէլր. Ահա
Թէ !ւն٤ կլլ սլաամ١է
٢յ

լ٠ւ՜։ւդ-1ւվ_ի1լա/|٠.
ա‘()؛١>٠٠ւ,٠էլ

١

III ا։_ا

،լ٠،ււե٠ւ،ւԹուղԹԸ١ է، ،ք،յ،،،ւ٦، 11111 ا،،/اأأا،،ﻟﻼ-ل،،،أا٢ են

եւ أﻳﺮا-.լււյէււ

ﻻ٠„اإطﺎإاأ

Պալակաւսաւնէն

Մւււլաիլէւա

^^յ.աւ^ էլ։ ։؛ալդ

մ'ը ապլւանքն/ր/1, թանկսգին քարքրլւ, Ւրլւէրսուն կապI սգաւՐանդ. էրւ //١/٥տանիներ؛

167 ة

՜Յուլիւ

ին

Ս ալաիյիււյ

اااااأ

լւ։լւ،յ،լ «յլ դյ،աււ،ւին հզւհ՚Ք. ^այ֊իի

٠Ք-ի

եւ

Փյւօկանււի

ifoui

1յւ،լ

նաՀանգնելան գլիւաւււլ։

Փէնի

اأ١أ٠.^اأ٠أااأا٦ لմ'էշ

է. ،սսոնՔ են

ال،։ا٦ ا-Ս ։սր

Հալ،լաՀս)թի'ս٠յ*ն ^Լանկա-
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ւայճըՆ

Պրիւկիէ

//,///այ //-

(ի էն b /۶٠///٠,ي//اا//د////աչաօնհայ

ւլրաւսււՐը

էհրանոայի

[LU լոր

٤7/,■հայրհնակի!1/1

اااﻻاااﻻااااااااا الال

հն յանուն

նահանդ-նհրու

աուրքհ՜րու

կ Ւրրհւի չէին

اأااأاااااﻹا։أا١-

/7

՛լէա/11

Ս օն ի է ի,

իրհնր

,

ه

"U

կապալաււուն է/1’. Մհ՜ր

,/7

، ﯪا^اااւլե|ւււււ|յււ|ւձ٢1٠ել

٦٠,/////۶٠///٠, غ-

اااﻻ-

յուսար //,/ օաարականի ւք'ը չա֊հհրը //,//-

ا։ ااا٠اااااااﺣﺎاااا։ا٦ااﺑطﺎاا٦| ا٠ե،1ււ|ւ| ا(ااااطﺎااح^'اا٦ا
١٠///ծ. է //7/

հլ Շսսիիւի

եիյճօլա

կը քւուլոքէ այո //۶٢///٠,կա/գին կը /,//

ւ։|ււ։շ_ւա٠٠1ւեւււ٠1ւե|ււււ٠հ

Ս արւլիկը

,///٤:

կաաարած

կւււլւ1١է,

գ՜րաւած- աւլսս1'անւլնհ՜րը’.

.،»niJiJj

٠،1٠٤_ձե٠ւ4٠է Է٦٠

II|I ,1

Ս ։սկայն հրր////7. ///.,//

١’,////-

ﻻ١ا։ اլ 1٠լ ااا։اااا٦اااا٦ا١ ٠،լ !أاااإا،»ا։ا٦ اՌւ։ւփլ|ւ|ւ٦ւ ١|Jîjiljm IJ ւա ււ։،1ւձ٦ւել٠|١|٠1١Է9 ւ_
٠1١եէ 24 ւ،ւււ.յյւ tïL 7 ا،ا,اااا؛٢٠ا٠٦^اا،^اا, اااﻻا٦ا4ااح ا،ا։ااﻃﺎا_اأ اﻟﻜﻼاﻻ ا١ اﻻﻻլ 1١լ'،1
ե ،1  اا1ا ا اﻻا،ل؛ا٦ اէ  ا ا؛٠٠ 1 اﻻاﻷطﺎا*ا٦ اااااااIJ III اﻻاإاااااا٠| اկըլ 1١Է٤ ااا^ا،'( ح,»اإاا(اا،ا٦اﻻاا
///7////Հ///7///_/////,۶٢

քք՚ույյէի

U ելւ ۶،։յըե٦ււ։٠կիյյ

١ սա կայ7/

չկ,/7////,ا

// հ՜լ է արւլիւնյ*

ձ հ՜ււյւ

ل։اااﺑﺎﻻﻻ_أا،ا _اﻻاا։١اال،ااا. _؛Խ٢հւ|_|ւ(ւըլ կյլ .է٠ ^ائ։ااااշւր,։ւեւ،,կ١ ااﻋﺎﻻرأا ال, ا٠ا։ (اااا(ا/ا_ا،։ااإ։ إ1ل,اا.اا_أ,اﻻااااا
٠
٦ ا،ا,^اااا,ﻟﺧﺎاﻟطﺎ،ا١ا

ււքւ։ւ|_է

.ը_ե|ւել٠|1

(Conseil Royal) ա/ւչհւ

ffjuui

կը ^///7////٠,, քւուլոքհլուլ //,/ ւլհրաւլարձուած

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

քարե՜րը

16)78

«,/٠^///٠,///,,///Խորհուրււը

ا։٦اااااااااااا

1,؛I٤،|J٠١

15 ին

Յուլիս

 ا؛ւ։ւ,1 եյ_,ւ'։،I ։٠٠լ

IIL^

ււսւաա/էճիււ

" ։٠֊  ااا ال٦7 5) է ււււլււ٠ւ„ել

գցսսւուած- /////,,/անքնէրը, ւՐաաանինհ՜րը /7//

23,

կ արձակէ

/7

١ ١3ւււլ|ւււ

1 լ„ լ

////,////۶٠///7//,7///,/7/ //٤ ٤۶///7/-

Ք،|٠|٠հ՜|٠ը?١ Ււ կլլ

٠|_ււ٠։ու٠։պաااIIIէ(1 ٠||٠յ։ եըաշ_-، ւլեսւլ Սօ،ս|ւէ٦։ եւ
ւ٠ւ։٠ււ։ը٦։եըլ١| اإ٦ا٤ا/ ااﺧﺎ٦٠։٠յ^ւ Ս ւ„րթ-ի٠ե։>٦٠ը١ Պը،։լկյ٠է*ե եւ ااﻃﺎااإااااح٩ااااااإ'ﻻ ا٦։iip֊٠։٠p١ ٦ااااا٦ا٤اااا
11 ٠ւ٠ըթ֊1ւ٠ե١٠լ١ ٠،٠1,،։ւ1յ1٠է٦։ եւ اإااأح،طﺎ، اا’ا١٠ձ٦٠ւ։,,։(է٠٠١،٠։
اااال։اا_ا٠ال

رك٠//ﺀ///غ////7/ /را/֊,/////,///,/‘Î 7/,?,//،

٦ ٠٦٠Ք

եթէ

111 11

Այ٠|_ ւ<եէՔւլ|ւ։٠ ؛ اال1111!؛
լի٠11)١١ է٦։

٦։շււ։٢1։ւ»կէ

հաւաաալ /۶٢7

//,///,///////،//,/

IIIլելի

ր֊ար/////// /۶٠ ////7

///7///,/

կսւ٦ւ١ ւն||Հակաււսւկ

ւլ،ււ٠٠յկէ ւլւաււ ւ„ս٠

٠

ااا٦ااا٦ا؛ا

اا؛٠اااااااا։ا٦ا

1٠ՒԷՔլ٦)111

Ուււկլւ Ո|ւււշտ<>*հւււկւււ٩ւ եը,յ_ւււ։1ւ٠լ,

///۶,////٤///۶,//,//,7/۶٤,/„,

_؛ըլլւււ٠|.٠

10,000

//,//////ا,///,ալ երեսուն աւլաւրանւլները/7

11(111ըււ 1|_ւււ٠

٦։ււ٠եւ

//,///.,/,٠///7////٤

Ա٠յւ|_ ւ1١ւււըւ|_|ւկ[լ կը

//,/

اا،اﻓﺎاا

50,000

ւյւ։ւտււ։٠։،ււ٠յ։ւււ٠٠ւ!ւ٦٠

(ا,///٤,/[! )اււասուց ‘ا////////ﺀ./,//ﺀ/, ا.վճարելու Ռուփ լի ի

ﻷاﻻأاااب

«ا-اااااا١١

IIIլ

ا،!ا1111 اا

ւ1_ճւ։٠լ։ե٦։ հ(Լ|ւեւ

ا_ﻻ،اا։اااأااااا٠ال

7١֊III!II٠P٠
.

11٠٠ زﻏﺎ١|ւււլլ 11 *եկէի եւ  ااااե( ا111اﻻااطﺎااااﻻե الÎ ւ*ե կը ^ ااأااةاااااطﺎااا2
0اااااﻻاااا_اا٤ا٦ا.٠ ււ„11٠؛ւլ؛ւ թւււ։^ւ،٠ւ٠٠؛٠٤ւ յււււը֊^ը,؛ըւււյււկււ։*եւււկւււ1ւ եւ Աը٠ 11,اااااﻻاااﻃﺎب

اا٠٦،ااااا_اا١ ٠ւո_ջ_եւ

կըւաաը٠։։։յ_ըէ Փլա٠٠։ւ٠։_ի

اااا։ اս٠<٠٦٠ււ٠կււ։٩،

եը,յ_«ե։։٠-

դ֊իրը, //,///٤7/ ٦٠////۶٠///٤؛///٠,այ՛լ ,/7 ////ﻟﻢ////,*///7//ﻟﻢ7/۶آ,/^ ح///,////,/////////// 7/ﻟﺞհւրսպա /7

٠٤

1111Լ11

լւ٠ւե٦յ ըեյււււելէ

ا։ ﻫﺎاا^اﻻե٦յ 2(),7ة0

/۶٠///,//ج///, կը ٠,///7/٤؛7///ﺀ// ٠,///٤//,//^ օրը

ذ<ﻻ7؛ا1,٤،٠ը٠եերըւ٩ե։ո,։։կ։։٠١։

3

ااﻓﻬﺢ'ا،'ا-. ااﺗﺎIJ-ÎIÎIIII!اﻻ،լ1

Օէլոսաոս

٠Լ,ւ»1 է

Il, 11|1^1

եւ

٦اIIاا٦ا

ب,

1678 //7/:
հ՜ր٠،٠շ1։։٠؛٠յ_յ,։٠١ելւււլ

կը

٠

|1 1

խնւլրհն //,/ ///٠,// /,_///////////,///,//////٤٤۶՜//ﺀ7/ ح///٤7////,/////„//7////٠, իրենց սասրսգաո
(*) اا.٠ااا

ա.٠'0٠٠١٠٠ւէ'1٠

է

1،

اا،ا

ւ٦ւ| 1080

اااا|ا1ا1٠إ

اااا١ا.ةاأا

է"|١ اا,اأاا'ااااااا

ا٠1،ا.اا٦ا1اأا١اأأ'اا ا!ا،ااا!اا|ااا.ااااااااااأااا ا٩ﺣﺎ:

،
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֊֊ 9: ا- ﻻււզւ|ժ՜؛ւ٦ւօ*հ|ւ, ا0اا؛اا1 ل|ب؛اքրւ_

Iijii2_i٠٠٦ifïiii٠։ifîjiin٦i

(է1٦ւ

اﻻأاﻻا؛اا*اﻻاا٦ﻻﻻااأ

րյյո*հէ
if'fïj!

،ا(ا։^ا։։ا٦ﺣﻌﺎ

IIIJII

ب։ا,ل؛ااااااااا*ﻟﻠﻼل٦ل

ﻻااأﻻاأأا٦ﻻﻻﻻا

ւււ١ւււ٩ւ.բ.
fil

Պքւաակա٦٠

1٢،հ՝.

ااﻟﻼا

1/11II؛I؛II_؛I؛I اااا|اا٠|١
،ا,ﺣﺔااإأ„^اااا

II ا؛
1յլ

քյը ւյ֊աաաււյւյաւէ՜ ،է.ճ։սլ٠հ՜լւ

ا(ﻋﺎﻻاإأ٠اا*ال1ﻳﺄاﻻ

ااا٠ ﺣﺎ(اذا اا٤ւլ_ճւ٠ւ|հ|ւէ

ﻻﻻﻻﻷاأااﻻ_ﻟﻞ.

٠Ա-1ււ،էւ؛ւ

Ji(i։mi،i؛jJ,i

ււա؛ւււլւււ؛ւ*1ւ ا؛ﻻﻻ؛أأاااﻻ٦ ا،լճայաււ،'

III

Jiiifi؛,

fïjn،ւ

Ւրւ_

Iiiu։tï١i

III١اا*ا

Ս٠٠،٠հ٠»2_U ،11|1؛٠Ւ؛٠՜

Պււ؛ււք،؛ւէ fiL ﯪ؛اا اا֊أاااﻻاااح٦ ا؛ل٠ւքւյււււ*ւք'էւ^աւ_ււյւ-٦ւ ււլ؛ւա؛ւ ب։ﻵﻻﻟﻼأأااﻻا1آ١ل
٠
օ*ւլւ؛ւլ؛ւ؛ﺗﻢ؛،  ﺟﻼﻻااﻻأﻟﻞւյ_ւււ_ւ1'աﻻﻻ, III٠اլ հ՜ւ ա٦այւ ւաւ٠լււււլ٠. Ա١|11 1؛Ճ،ا-

٠1٠<،ն,

n٤if'؛iïi j*it

ււը

Գ աւււապաււաՒրա լն!ր[աւն

۶ււք(ա։ւ_ա1յ
أﻻاا٦ا

()ւյ_ւաաււււ!ւ

i؛٠imiimîLî*i-٦ifï|iiii*ii,

 ﻻIiiji

ւ_փլ|ւի!ք1٠ 1 اﻟﻼﻟﻤﺈՒ||L،n٠ïifr|1 Է٢11

ﻻ٠ﻻا؛_ﻻ؛أ_أاا
ւ1'է٤ւ։ւհւլ1ւ

fî٠li

^111 ؛٠P-I11*I

„اﻻﻟﻼﺑﺎا*ﻻأ1اأ*ااال

fît-

؛، I؛fïji٤ij

,լ լէ

ձհ֊ււ ااﻻ

fïl

il'؛i٤inj*iifîji„i؛

، ﻻلյա٤ււլ؛ւյ_ա٦ւձհ-լ

11II 1I II լք fïl 11*11*1}

أاﻟﻠﻼاة؛ا،ا

،Ijifiii

fil

IIJI

լայւււ٦ւա1յ

ا،اأأ2_ا،٠ال٦اااا-

Ս ﻻﻻلթ؛ւ٦ւօ٦ւ ا؛

ﻻ٠اأا٦ا

fïi_

1|؛-ւ

յա,յա٦ւէ

յւււււււււ؛٩ււււ1١այւ

Il IIJ III11*11111լ!ւ.ք)|_111

III|_

ււ[1էււլհքրւոհւ

٦ւ։ււ،ւյււււքյ؛ւ*1ւ

Ս٠٠؛ւէ

ا

ւքւլւււ

fïالfil՜. '١

fïl

fïյ1111

JllIIIIII ﻻfï ٦1ﻻ ﻻ

լաIII ւյ_٠٠յւաււյւ է٠. ()յւ؛ւ٦ւա٠յա٦ւ
1ﻻا

քւ٠

ձււ٦ւձյււ؛ւլււ٦ււ٦ւ٠ք.

յ٦ւէ

fïl

ւ>(؛ք-ւււ٦ւաււ„ւ*1ւ  اﻻاﻻﻻب٩اﻷاال١١١
ﻻا؛յւէւ

٥lll؛lllllljt

miifjiiii ،1՜I

IJ-IIL٦،٠||٠٠٦٠

ւաւ1յւ„,)*1ւ|؛։1*I

fîL

-

1յաաայաւ_ա٥

îjliiiiiiij

IJIIIIJ

120

ւ؛աաաւ^؛ււ!ւ

۶iimiiijiiiir ااا؛

"լ

l.p.fïjllll3l.؛IIII

!؛Il  اﻻﺣﺎلւյ_յւ„ւ؛،ք՜ fl

ա٦ւ ՛ծ֊ III ؛111

Պէւււււււ1յ„ւ*1ւ Խււյւ۶ււյււյլ 10 Օգաւաաւ 1078 ا؛ւյ_ւււււաւ_؛ճ 11111؛
անձ Ւրրլւ Ս օն ի է ի Ւրւ քրրաչխաևորնքր/աւն
ւբարձնէրն

؛1 ﻟﻤﻞյյքւԼ

Փայւ؛ւլ

1յ

1|Աւ١١

ﻻأا

٠٠

ււյալէ՜

 لՒրլւՒրվւ

Hfi

ք؛٠ւււ؛ւյ؛ւ!ւ
ւ؛ւ١ւ,

اأاااﻻﻻىا։ﺣﺎ

֊^iifjiiiiLiiilj

Այւալէււ
լ<ք؛ււ*٠լ١ ٠։ւաւ،IIJI
؛IJI

ل ل اﻳﺎ

؛ijiji

اا*ا؛ ﻫﺞ

^fïiiiiiijiiifT fî٦i,

ւյ_ււււա„ւ؛ճ ؛111*11

ւ؛ւււ؛ւայւժէ-Ք աւ،-„ււք'ւււ*ւււյ_ւքւյււււ*։ւ,
fïl

կարե-լի
fil

[ا-ا։ا|اأاﻟﻼااااﻟﻸا

յ٠քէ՜ ա٠٠ւււ*1ւ.؛٠ <ք٠(اﻻI ؛ւլէ*Խ ւք١հ՜ք 1؛٦ււ٠,٥ քււ
ﻟﻜﻞ؛ﻻ-ﻻﻻ

اا٦٠

7

 ا؛أاااااااااا_ﻷﻟﻞ*اا٠յլւ

؛ff؛։i*،i*li٠

Ս իլէ լ

հ֊էլյւււ,ﻻﻻل

հարլււքգ/րլ

!٠٦٠, (') اإ٦ا,

٠٦

IIIJIIJIIJI

ա,|ււ քյ؛ւ1յ*1ւււքյ ւյ_ււ_1

Iiijftifïjiji

،I(ifï٦i؛j

Iiiiljiiiiiii؛

ւք'؛-ւա

ււյայաէյ_այի٦ւ ււ،؛ւա؛ւ ۴ււ٦ւաււյւքյււ؛ւ٦ւ٠.
٠ﻻإ

I؛fïji٤iii*iïij

fïjifr.p.

աայւ،ւ

ا،ﻻااا

tnfïLiiifr

^^٠ւ،ւլւ،ւք։֊աա٠Իյւ٠Իք(-դ.սւաւ։ւ٠յ_ար«ւ

էյ, քւԼ ֊^այ ա1؛ւււՍաււլ ، ﻻلա؛ւյւա٦ւա,յ

؛i،iniLi!i*ii.Ji؛i*i!.٠

Տ-ՍԱ1րՈհէԼ,ՀՐԱ٦
֊——ﻋﺠﻬﻪ

ՃԱՅՈՒ ՄԸ ԱՐՋԱՆԸ ՖՐԱՆ^ԱՅՒ ՄԷՋ
اا,ا!اأ1 ااال١ււ'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  اأ1ւ؛٤1յ!ւ!ւ٠1ւ:յ1ւ ٠،'٩i‘է".ջևւ. IIJI i։t'lï١nii اااه٦ )ا!)ااէ՜: Ս إاااااأ
،اااةااااأ ااا! اااا ا؛ااأال٦ ااا٠اا.٦أاااا؛ ااا،ل7 اااااااااւ،،է؟٦ւեւս٩ւ<յ Ալք(էւ١։ ااا٦ااا։.7ااا اأ ا٠ اأا٠ا1ا
ք)ււ اا1'ا1'ا؛ا!ااااال1 اէ որ ؛ اÎiiilim ւ،'ււ؛յւ١ւ.؛յ ا!؟اااﻃﺎااا٦ااا ا٦ا(ا-اأأ։ا٠ اااا١ا؛:(( اااااGarance
ս٠١ااا1أاا؛٠اا|"}ا.٦ا[ا, 1յւ٠ւ؛٠ա،ււ،'،ւ٠ւ զյւքւփ ،)ւււ։؛ւ: اأ.ااا^اأ ااو1ا!اا٠ا٠1ااأ ا؛ادااإ٠ا٦ا.،ا اإ٠ ا،اا٠١
 اا'اأ )اااااا(أاا1٠։լաւ٠, ا٠ اا1ااا։ اااح؛(اااﻻأااااا٠jiiii7i،Î؛ii։ij!؛ili!i؛٠f'։uf i)٠١ip٦٠t٩٠ اإ٠اااﻻ.ا
ا،1٩111 اا1ا1||(١اااا7 اااք|<յ_'ք'1،111|؛ւ؛յ!1'!| ﻻ.ا|ا1اا٠ ا|ﻟﻠﻪ,(ւքէ٩ III.JI հր ւ٢1ււս٠ւ [ﻣﺄ،،ﺑﺎا1٠ل. ادا٠ ااؤﺀا٠
Ս,լ،յ-ւււ.'1ւ1ււււ٦ւ٠١ اإاأاا ا١ا[ ا،1<ااااااﻏﺎأاااخ!ا٠ﺑﺎ، ال1؛ ا؛ا1 >اإاا٦ا.؛٠ ااا؛اا؟اااو- ا؛ﻻااااأاا٠أ։։٦ا ا،اااااا1ال؛ل١و،اإإ٦ا ا،'է؟:
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١՜

ՐէՆ1ձՐ

1ԼՍ!1
Աւրոսլասի

ب،اյաս։ ٠ﻷا։ل-،آ٠ յ٦յ

հայնրէնսգէանւրրււլ չ/վանր կր սկսի /ՐՒրր

(ՒIIIا٠٠٠I٠٦։ 1١٠٠٠٩٠آجլւԷ٩|.

٠٠٠1ւ٠٠էւյ

Կիլիկհրան

Ֆ|ւա٩ւււաւ)|ւ ֊Հ։։ւյէյ՜،l ւէ١աւ։٦։աւ_ւ։،،b٠

.րէրնաւլէանհ՜ րււլ շրջունին ֊հիւՐր ւլրած՜ է Լակրալ, (1‘է.րւլ. էրա րոմս՝

٠،٠٠յ՝٠٠٠٦٠٠٠٠1٠٠։٠գ«Ժ(٠٠٠٠է1٠،٠٦٠ اﻟﻜوﺗﺎ|اا |ﻻ(_ااا[ﻟﻼاا٠|ﻟﺆ

բ-|ւլււ،ւ٦։

٠٠٠լ٠.

ا.— MATHURIN VEYSSIERE de la CROZE

١ل٠،ا٩أاﻻا
Հ|1١|ւ،ւ٠ւ٩ււ٠ւ

h

11_1٠٠ااا_اا٦ اլէրւլւււնւէրլաւ էրւ Հէր։ւյւ٦ււ٠ւ1լ

ծնած

է

ին

ﻻا։ااإ١ﻻاا։طﺎاا

-Ւրւ٠կաւվւ

րուիՒՒոսնւյ, Լ՚սկր՚ոլ ե՜քլած- է սւրւլիւնասւր ՀհայէրլւհրՂւաւլէա ւ/'չլ■.

Իր ٦’/«-

։ا٠_ا٤اا։اا։ا1اا،'ا։ ا٦ւշյյւ٦։աւ_ււ|ւ

ال

٦ւ
أﺛﻢ.

է (11٠ tïյյ٩ւ էր٦ւ|Il 1،،1 [1IIլ{(} !1 Լ٦ ٦1

'քկւ|ււււււո*1ւէու.|}ևսւ<1ւ،Ա,.— ՊւսւոԱ،ու،1(Նխ
، اأااااااااأاااا؛،ااال. اլև<լ٠،٠.|٠. .անտիպ

Գ.— ٩٠ւււ،ն'ձ

;آو1(ااأا[ااﯪاار

1٠1٠٠1յ٠١ւ١;լևւս٩٠ 1ااااا،)إااااأاأا-լի

ևւ.

، ا£اااااا.
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171(7 ին ձՒրււնսգրուած՜ է

ւլ|ւ٦ւՔլ٠

٦ااااطﺎاا։։،ﴽ٢ ٦ւ1ր|ւ٠ւԼւ.է ա٠٠Ւր։_ՒրլՒրա٦ւ
 لէր||Է٦||| 11Լ11|1١111٦1٠. ٠1٠|ււււ٠۴ է

լէրւլսւ

_.2

ի Պարիս

քա-հանայ, Ւրւ

٠,؛٠٠٠٦٠؛, ٦ւաէրւ

ինվճ

Հա կա٠ււյ֊!ւ٦ւ֊

Ար اااإ،..ااال؛1 ا1)ااا. ا٩إاال٠ااااأ_ا(ااأ٠ ا٦վւ.!1٦վ١٠լ)ււ اأ٠ااااا։ا٠٦٠ااااااااااااا٦اإا٠اا٠
ﺗﺜﻢ.— ،دااؤا٠< اآյւււ٠؛յակ|ւ،1ւ اااااإا. اւլփւււոյլւււ.1ժփւ.،Խ٠1).
Գ.~ Շսւյ١،١կ،ւ،ս1٠։٠ւ٦։٦ ٠،٠է'٠٠٠1٠؛յ 1اج(اااأاو1٠ااا،1اا!ل.1(ر-ااا.٠1ااا.
Գ.— اااع٠ ااﺑﺎااأأանտիպ քյրրականուիՒիևն ֊հս/յհ-րէնի•.

SIMEON - PIERRE LOURDET,

ج٦٠ا٠٠ج

էրւ ւՐհ՜ււան՜ է ,է

լււււէրլէ

ի էհ٢٠٦٠

,1٠և)է٠١٠٠

լԼիլ!իրուայի

179'.) ا٠٦ا.٠ -٠քՀա֊Հա٦ւայ

—.3,

٠

ձէր լ٦ւա

٠٠٦ւււ٠|٠٠i ււււ_աՆ՜ է_٠٠t٠i٠
jb٤ էր،ւ|ւ٠ււ٠|Ւր|։է٠٦ւ|ւ٠. ٦֊ ا(ا-Հայէր(ւէ٦ւլ էյա
ifriu٦٢ ؛Լէր٦ւէրւ٠ւ|ւ1|ի Ս اا([ﻻااإ،اااا٠ﻻ٦ل, ا.կ„յ٠, 17 8| ة٠٦٠٠.

էր٠٠٠٠_||£

։٠٠٠٠i|ilr|_n٠i؛j٠|է՜
Լ٠٠|_||٠_؛։

؛٠

Է'؛էր

1ز٠ااا٠ال٠اﻷ٠ااﻟﺘﺎﻻج٦اﻻ

٦٠،٠٠،٠٠էյ1٠٠٠٦٠ւ٠լ{<,է٠։-լ1ր٠լւււ|ւ٦ւ

էրւ

،(է

1|٠է،|փ (Աււււ٠|٠٠1և،ւէ١٠ի 1٠1]է-*(ւ լւ٠٠֊٠٠ւյ٠({_٠ք'ւ٠٠1،٠٠ւծ է II. '|փ|ւ,|1|ւ.

٠٠ւ٠և(հիանալաէ

٠٠٠١٠،٠٠P

1729 ե،1յ

աչակե՜րա

ւէ'،ւ٦٠٤էււ ֊Հ»

٠٠٠٦ւ„է ւ٠٠٠،٠|؛լ ٠،،٠։٠֊Հ٠٠Լ-،٠

Ü 1٠ւ٦٠!ւ 1Լ|ւ.յ٠ւււ٦։،ւտէ٠։٠؛٠

٠٠٠،٠٠։ր٦٠ւ٠ւ'Ս-

/ﻟﻢ٠ررا//ررا7ر//7 ر//٠ձ՜٤:

Գրած՜ էր

7////^է

؟էււ1յ٠է٦،٠٠ւ(1،Է'{|

|،1ւ||է |1։11،1!|1|1٠<'٠٠٠ւ|| |>ււււ٠٠(1ւ'1|ւււ٠ //ճ٠/٠

٦٠٠٠,|٦٠٠։լէ٠յ ٠։٠٦٠ս٠،٠»،.٠
٦ւշյ٠ւ٦٠աւււ|ւ ֊Հ٠٠٠յէր Այ էր|ւհ՜Ք؛٠է٦٠ա։յ_է։٠٠٦٠էւ؛٠է էրս٠Ք ٠է'էւ٠ւ լհ֊،؛ւ٠ւ٦٠ ا؛اا։։ح٠յ٠(٠٦٠ա٠٠٠է٠٠ ٠٠٠ււ։։٦٠٠յ_٠!٠٠կւ٠٠٠٠ւ լ،ւլ_ ٠٦٠،٦ւււ٠ւ٠٠٠٠Հա٠٠،٠٠٠٠٠ա Ա٠٠էւէւլէւ յ١էր٠լ٠ււ٠٠٠؛٩١ըյզ յ-
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ج٦ ﺟﺎاﻟﻞէ 1)؟؟ի

1 b٦٠ل83  د//7/:
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Ջ|ո،լևւ։վւ,

//////,

ւՐՒուաՒր

د٢ع

է

/٤٨7
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?ارا رم///:
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 ا[ااا1 ال اI[111 11 b[III ւ!(۶ b أ٦ا٦ل

Î٠I٠٠Iا؛

ااااأاااااااااة։ااااا.،٠

/١٠֊

է
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։J't

I‘ I٠1I.٦,٠II.،II١II٠

أ٠ا٠ﺷﺎا٠اا

է

1[ااا٦أ

اااااااارا|ر،اااااااا|ا٦ا.(٠و

///////

//_////ծ"//,

٩اأاﻻأ[ل- ٦աւհ՜ւ

إاااا{؛ا

։اا^ا،؛؛ااا؟ﻷاأا،١اأأ-

ا

//////////.

//////١'///-
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I„iu[ b

؟٠.֊— (ااا)(؛!ااإ٦ا

II.

//١ £-٤

ال،اااااأ_أ֊اا ا-

Ա.— اﴽا٠ اIH آ11، اIاأ، ااի

!اااأااااااااا1اأأا٦ا

ا٠اااا،٩،اااا، ا|ا؛ք) ԱՍ (ا-(ال

?///////٤-
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ﻻ_[أ٩ااااال_اﺟﻠﻼال

Z

Պա

էրտ٠|ճ,

l٠iii!(L١)،؛il|iiii!i
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|ا٦ا٦

٩ ււաււ(||ւ1ւ1ժ՜|ււ؛1ւ

اأاة.ل֊إااا,

٠7ااااا/7///٨-//ﻟﺞ7///

[ل ا؛ա٦ւ ,1 LUift-, Il 1 ا؛٦ااا٠ „ﺣﺈاال?اււ ւյւհ՜ւււււծ- է|լււ١ أ1'ﺗﺎﻻا[ﻷﻟﺒﻠﻸ٦ اհ"Ա1.|ճ٠.
Դ٠
.—— ﻻ٠ﻟﻠﻞ[اﻟﻼااﻻ٦ ااااااا_[أاﻻا[ﻻ اՒրւ_ Î’،r»lîi։i٦ilig  ﻻյադ.[! إ։* اا،ا١ է [ا غ-|ﺟﺎﻻا
U[IIIU11J١II1I[I1I٦1 liL ւ٠١ււււււ1ւււււ،ււ٠٠ւււււ1[ււ1ւ [ا[أااااIII ։١ ؛։Ւ طﺎا,٠(>I[-Iiiîi٧iifrp٠٠
ﻻ.اا، ا٦ւշ_ւււ٦ւաւււ[ւ ﻻآﻻابԼ٦1IIII[֊է՜IIIբ ل،»أاااأااا٢ ٦ւ٠،٠հ"Լ ւււլվւշ 1լայ։հ֊ւ_ււյւ
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 ﻻէ՜7ւ - U'III յաւ ﺗﺄ1 ﻻ[ا ال اII Jiii 1[հ֊[Ilti [1 Լ٦1 Է[1
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ֆրանսերէն

b٠٠٠٠l٠۶٠-؛
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،«շ-
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ս،ւււսւմ'ւսկւււ٦ւ

ا|ا|٠؛اااا.٦اال٠٠ا|։

ﻻاا.ﻻأ£

Աաւնւյ կը

ւ1١։،ւտհ، ՚٠-١։ւ։ւգ_|ււււ(ժ-1ու٠٦ւ١ |٦٠ահ՜ւ ւ٦ւլւզէււ
իՒարւր

ւ/'էչ

ل٦اا٢رﺟﺎاااﺟﺎ ااا٧ﻻااال_اا
Ա.

ا։ﺣﺎ^ا։ا'اا

ا 11٠Դ4|||։Լ ٠٢اﻓﺘﺎ , ۶ւյհ-(ւէ֊٦٠ﻻاﻓﺄال»  Լ 11ا٦ﻟﻼijtPا(٠اا »،؛

յաչորդ-հն Հայաստանի

ւյ-լւււ|ււ،1ւՒլւ٠.

رﻵﻣﺮك/ك///د7*/

լաاﻻ ٢أ։٠اط١ااا؛،
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էրրական

ԽււնօիՒւււՒՒիւննևրւււԼ•.

ÏIII٦I, ււ،ւււււս1'ւււ((Ւհրւ։ւ٠1ւ؛ւււ،ւյւ^ււււյ|ււււ؛

հււ,ւււ،ւււ;յհ Հւււ١|Ւ|ւէ٦ւււււ|_էւււ١ւհ՜|ււււ_ ւ1١ւա٠|ւ٦٠

» <-7էրանս/րրէնل؛ااﺣﺎا٦اااأاااأ ٠اا٢ا-اﻻاا،1ح| <՛

ا|ا|أ؛ااااااا،ااا

|լ1ւ،;1|٠1

֊֊.أﺛﻢ

آﻻاﻓﺄ ال »ال  լأ ا٦ا։ا
-ااب  ٠٢է٤ا٦اإا؛اااﻻ٠ا٠ﻵ

ա٦٠آاا։أااﻻ.ﻻ

ﻻ.ال٠
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٠b،l٠»iP»ïii٦i»ï،t٦٠

٦,'،) lt
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ع درا راج ع رك ج؛ //راك յՒրրէնի սւսսււյիչ //
իսկ

ւ/'էչ.

Տսւլսւյլի

1807,

ենէրալ ի

EDOUARD DULAURIER,
]/88

ին:

է/նսսծ՜ է

_էա٠1» Ւ٠٦1٠1٠ ٠0

 արտէնէնﻻ  էն -ﻻ  ք٦(ւաւէ١ا յ٠»է١ ٩٠իԼլորի է ٠٢إ^,اﻻ
١ .էկըا ٠ﻻ ا ٠ل؛ا٠ا٠اﻻ <»կհւ,؛  ^٦٠ح٠ﻻﻻ-اااااﻟﻼﻻااا اا^ﺣﺎاااﻻا ا٦ﻻااااﻻﻟﻼأاﻟﻼااا,اﻟب
։»tïi։٠٦٠,؛ ^٠P։։ii٠iاال٦اﻟﻞ1ا_اااﻻاا1ﻻﻟﻼﻷ  հւااااااأ  ալաւէ٦ւ٠ւﻻ  է Սէ՛ն -ﺣﺎااااا։ااااااط^։։٠
ااال 1ﻹا،،٦ا^^اا^ا’٦أ . ٩٠٠ււ٠յաււ Վ٠.ع ٠٠٠ ٦ւ،ււււււ،٠١ւււ։1'ր.ا٠ا٠اﻻ ւււ,|ււ ،լկյւااﻷا֊أﻻاا(1اﻟبէւ٠ւ»րլ،ւ

/‘իւլորիէ գյրած- է
'7/-ﻣﺮ٠۶

٠٠٠٠1

||.ււււ|ւ|ւ|ւ

.ըննսււրասւսւիՍան՝.

ւ1'էկ րՐասին،ււ٠ւ٠ւ.،<1՜)ւ.|)ւււ٠٠էլ

անյաջյւրլ

1|٠|ւ1٠٠ւ٠،٠ւ٠ւնւ٠ւ٠յւ٠٠

տարած

—Ա.

.ﻻاﻓﺄ ٠» ٠P֊III،1IJ٠٠٠٦٠ ٠٠ I،(» ،1؛ | կ٠٠ﻻ֊II հ
էիրանսեըէն

ا|ا|اإ٠ا|اااأ1أا.ا|!

ا٦ااااا^!٠ااااا؛(ااااا։ااا٦ااأﻣﺎاااا<

ււււււ1(1՜է-|1է1'11أﺛﻢ

.ﻻ ٠» ի ւ٦٠؛ ա٦ւ II է'٠1؛ ٠ااի» III

٠وااااا!ا ()ւսն 1٠ا ٠٠ ،.اا-ل٠٤ااا 1ا،اا٦ﻻأﻣﺎ (lu،ا٦ا،اا1اااا1ا.ااا) ٠ ،ا.اا ،اازال • ،ا' اا’  ٠دا  ،ا Uااا ٠ا..֊֊֊ - Zﻻ
ﻻأاﻟﻄﺎاااإا ا٠.اأ‘, — ٤ااااإ1٠ا:٦إا|'ااااااأاااأ յ؛٠٠٠ւ،٠٠٠٠٠ւ؛ 1٠’٠٠٠اأ،؛.ااا؛٠ا.ااا.اااأ..-֊- 2ﻻ.ااا1ا»٠اا٩փ

٠اااا_1.،ا،اս։ււ٠،٠ւ٠٠1(ւ٠ւն 1٠،

اا اأا١اااا٠ااااااا.اااة

ا٦ا|وli.iiiii.tli٠i٠٠i(|i|i٠ii.l(l —.ձ٠|٠i٠‘li,٠) 1

1٠ւ٠ւ٠.؛ ٠ււ٦٠,٠ւ١։.1٥.٠ււ։ սն-!ւ։٠٦։٦٠1ا1ﻣﺎاااااﺑﺎااև։, 1

ل٠٠٦ﻻا,٠»îPէ٦ւIIIգ-bտաاﻟﻞ

۶h ٠٠١էջ_ ٠tJ٠٠٠٠٠٠٠fr

٠٠

ا!٠٦ااا٠٠٠٠؛ﺗﺎع 1؛.— ٩ 11،ة

((»» i L)ïjiJ؛

آﻻﺗﺎ  ٦ւ^ւյ_ււււ։ւ<յ٠ﻻ'اا
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۶وااااا!ا ٠أ،ا ا١اااا!-ﻻا،٠اا-اااااا)،ااااااااااا٠ل٠ااأة ا٦ااااأااااأ<٠ااااااا،)١

)ا.ااا!٩-ااال٠1ﺑﺎ٠،أ8

ﺟﺎاا_اا٢ا

ﻟم١1ا،

Հսւշւււևլ,
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ﻻاااﻻااا٦ا!ااااااا!اﻻ!ا։ل
։, աաիւաակնՒրրուլ.اااااااااااااا.1٠اااا

٠اااا:1اا

—.أﺛﻢ

٠.ااااا1.ا٩اااﺑﻲ«أﻣﺄا٠اﻻا٠أ اإااااااة ا؛،أ.اااإا։.اا.أااا. — ٤ﻻ

،٠٠. _ք|ւ.|ւաււււ

٠Ւ٠٠ւնձ1լ1.յյ|٠

٠اااا1ااأاااا|٠

Ա|սւ٠ւ٠٠ք'1٠ւ).

ا.ا٠اذ. ،اااﻷااﻻ

.ر7ﻋﺎ7اﻣﻎ//ر7رر//٠/ب/اﻛﺮرا/م ر7ﺣﺎك/٢اار7اااااو٠،/
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,ااا؛،ااااا1إاأل նէ։ւ
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ار|
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 ի -ا،ا٠اﻷﻻط ,Iاﻻ ,ا
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اأاااا٠اا'اا
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:؛؛’ ،/طւլտնւտլտն լժ/٢//٤/٠/٢,///

VICTOR LANGLOIS
///.ج ?■//ا //?/ /وﻋﺐ١خ1 ٨
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?٢?////ծ՜ է

//١/٢-

ااا ﻷﻻطﺎاااطﺎا اا٦أ ) |٠٦ւ٠.آا(8ا ٢ էأا։اأا է|٢ւլւււաւյال،ا։ا٢ن  0٠ ւ1րւև|էﺟﻼﻻا
ի٦ւ 53؛852-ل ٦, ւՐէշ, հլا،ﻻااااإ٠ا٠ﻵ
 I|II1 ււաւիւ[ււււ|(Ւ հ՜ա١ւا٦ااأ،٤ا։اااا٦ااااا»!إ
էւրլ٠ՐԷ)1
 ւլ|ւ1|խււ| է Ն٦,ﺣﺎااطﺎاﻻااأ(
/٤/٠Խ_////,/////////7//7/ </////١/////٠ع////ط//

//-

1ին s()18”,////-

ﻋﺮ7/٠,غ/,//,_//ر/

,////7/

,///ծ՜ է ///٠,///٤/٢,/7/////,,////٤.ا//////,////

 իք Խ 1٦ا.٦ااإ֊د!.ااا։ااا٠։.ااا.اا(
ذا|ا١։ااا>11اا8

ااا٦ااا|٠ﻻ

։،.ا

ا!

է

- ٦ւ։ւհ֊լﻷااااا٩٠

اا.اا٠ا،1ا(ا-0ااا٦ح( ֊֊֊֊.وﺛﻢ

_ااا'،ااأأاا-اا

 .ا!،أ։ااا,اااااااﻻة

۶ح'،ا

ՀՀ.
اااا،ا1ا!ا

(٦ւ.յ_|ւււււււ.1(Ւխ

Միջին

اأ.اااااااا-اا

٠.؟

ا ،*լ 1ا Iاااا_اا ااا ،٦ا ։ا ،ا ։ Iاااا֊٧ .ا

 .اااد ااا֊ا<! .اا ,اا ااا

ا٦ااأا1ااااﴽا.اأأ)( ا٦اأاااااأةا٦ا։أا — *.رك
 ։..اااا ،اااا 11ااا ،اا I լاﺑﺈاا 11ان،
).إاﻟﺆاااةااااااا-اااا'ااا،اااا|!’
֊٤////,//,

ֆրտնոէրրէն|1սււհււ٦ւակսւԴ

ا|ا|اااااأ٠ﻷ ٩աւ٠էլ|Զ

(٠ա.1ժ-ևւււ،1ւ

հ֊լ
ւլւ։ւ7ււ،ււլ„ւ٦ւ-

il'kriLiiik է

IIL

٢أاااطﺎاأ1ﻻااااااا،։ا։ااا<

ﺀէ 180!)ին ٠, ՀՀ٠7///-٤١ /،-

_ւ1١էջ

11٠

١ﻟﻣﺎ ل٦ط ا| ﻫﻠط է،ւ٦ւ il1١ا

Պ,։։յ։^հյւ։ւ٠،٠ւււյւ I<J-hji،٠»JïjiiiL
 .٠ا،؛،اا’ا1أ اا ج،إا ا٠ال ,ا IIا،ا ﻷﻻأ ٠٠ ،٠

ծ՜?////ծ
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Դ։ւլ|ւսԱ|ւ٠1ւ

ا؛ا։اأااا։ﻷ1٠

Ա(ւ1րւհլ1٢ւ։ւ،1ւ

լլ

////////,/اﻟﺞ/,

',/ﺛﻢ ‘Ւրտւ1'քԼ.م٤ﻏﺎاﻏﻜﺎاﺣﻤﺪراէ խխւտ ,/

 188-،—35اﻟﻰ

اإاااا„։ا

հոյւէ
١7//.,////٤7//,

ج///غ,////ج /ع////7/ﻏﻢ/٠ر/ر/

հ՜նւ
_ا“اااااﻣﺎ!و

 lïïi.اا٠ا.٦اا|:.!(،اااﴽا1ااا(،ﺑﺎا1(1

ا،٠،ا

ا|اااا1.إا.ااا

ااا։ا؛اااأ(

)Այ٠1՚ւ٠1՚ւ.յ

ل١اا٢ز٢أاﻻا_اا
ՀՀ.
.اا.ﻷ'ﻻااإا،أا1

//,/ ,//٠,// ////٢-

7/-اااا,ا'/ا

اﻟﻎ//,//////,,/٢,/////չ///,//

,ااا1اا(اااااااااااا 2ااﺑﻢI.اا ։٠1<Խ 1111ﻟﺞ<I/اا11ااا> Iا،

.اﺛﻢ

 ժ'էչ 18■)().ا٤7اا٤/,ا //ا7ﺣﺎ/٢,ا7ا,اااااااا’/////?> Է Univers Pittoresque// ١
Գ.
٦ Iا اا ٠اﻟﻰ I ٠ ։ا،*,؛ ։ااااااا ՝լււէւ'1ւ!ւ:| է,0اااإا؛  ،ا . Iا ։اا ։ 11 ։ ،ا Iاا'ا اال ل ا ،ااا ااﺣﺎاإأاا'اا

.٠اا٦،طﺎاﻟﻰﻟط|ا،ل٠ا،اا|_ا٤ااااا-ا«ل
֊/,//,/

//,,ﺀ/,,//////
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ا١آج ﻻ’اا^ح
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Ար֊

Ա|վւսւրւսւկէս

ا٠ااا։اآىأا|اااا١ا։ا|ا|ا؛اااا

ujunnifni.!(Hnuli

ֆրանսերէն

ՒարէլւՐանու[ժ՜իւնը, եւ)]

Զհ٩ւոإ١ ،|٠լակ|١

ﺛﺮ.

8ااااا0،اأأﻻ٠ا

اااااااااااااا٠ل<ا-հան ֆրանսերէն

թալդ

ւ1١։ւ،٦ււււ_|ժ |ււ٠պլ٦

յ. A. GATTEYRIAS

ااااأإﻵ1اااااال٠*

քրնտէր է IՀհ՜, ին-

1յ.|ւէ٠ւհլ|١؛ււ'հ

է

Լէւլ

„ւց

>ո,„

տծ

٦"ս،բււց،ւն։

է

1883ին։ —.12

ﻻو٠„ج

١րաւ٠٠լ է„٠յ

էիոքր ր֊այր չտտ կարեւոր աչխատուիՒիւն ւՐը
^ااا.اااااااااااا٦ا

ا٠ا٠ زدداداق, որ ւաՐւիաի սրսաւՐութիւնն է Հայոր աղյլին

յ٢ւ ؛1(1 Դ_լւակւււնւււ_|ժ -|٢ւււն١
اا٠اأأ1)ااا٦ا

٠٠٠٠٠٤.

188*2 ،١٦٠٠. ٠٠։٠٦ահ٦٠է٦ւի 1<Ւ٠٠٠ւ٠։յ|Ֆ-٠1٠٠٠١٠։։٠^ է
 واأأااإاգյ١ւ։ւ.ւ٥,٠ اا٠اإﻹإ, // ركլոյս աեսաե է

٩٠(ﻷﻻا1١ااا։ااااا؛

 بԱ٠ւխւ٠1|٠ւ٠٦٠ 0(ا|ا[_اأاااا٦'ا١

٧_؟տլ٠

PAULIN MARTIN —.13
և|ւէ٦ւ։։ււ|_է։ո

լ|Հւււ١,

և٦١է٦ւ|րանի Հւրւ٠
հ֊ւ |լ1ււյ_ւււ(ւձւււկ

،|(ا اﻻ٠٠اا٠ﺟﺎ

է

է١

^ااا٠

( ﻫﺎؤ١٦

(  بքահանան

|»|؟٠٠ւ٠٦٠٠٠ւ٠٠կ٠ւ٠٦٠

եւլաե է
Ա٠լդյ،ւ١|0

հւՐուա (1892
հ٦٠

٠։٠٠։٠lï٦٠٠٠٠٠٤-٠٠٠-

 ام،٠ ااع_ا( اااط اւ٦։ ا٠ اااا٠٠ ااال؛.ااأل؛1 اւ/'ը պատրաստել, որ շատ ընտիր

٠اج٠!ا ﺟﺎا١اﻟﻰ

է١

ال٠؛ﻻ١ ا،ا٦ا،։ﻳﺄاا اأااا

AUGUSTE CARRIÈRE

Արեւելեան

Hl

٠٠٠յ٠.

Լեղուար

Գպրորին

-.14

٠1١էշ ١|ս|٤ոլ٠٠|٠իևլււ[ւհէխ.<، յ։٠Ւ է
ւ٦٠٠٠1٠|٠էք٠ ^։٤٤اااااا։ اااا֊أاՒրւլւււ\ է Ս ււ٠լ٠ւէ٠٠ ال, ٠։ ،٠ե٦,٠٠٠ ! ا؛٠؛٠ ^ ﻻااااا»اՊէ٠٠٠٠٠։'ا٠٠ ء<اأե٠٠٠٦٠ ااﺑﻰ։։٦ اااւ1١լլ 1յէւ٠٠٠٢|ւ٠ււ٦٠ ااااﻷا,(^ ا١اااا։اااااا։։اااا։։ ة٠٠٠٦٠٠٠٠ ٤٠٠٠٠։֊ ٠ع٦٠٦٠ا٠٠٠ا-٠։،٠٠٠ ٠١ ﻻاأյ٠ւ٦٠٦٠٠٢٤٠٠٠٠؛, ٠٠|٠٠٠٦٠٠1 ؛٠٠٠٦٠؛յՒք٠٠٠լի٦٠٦٠٠٠٠٠։٦٠٠٠٠կ٠٠٠٦٠ {(اأ اا ؛։ ل٢٤։}1٤٠٠٠٦٠٦٠ ٠٠٠٦٠ ՒՒ։٢
٠٠٠քլ٠،١٠٠ւկ ^ا։ا٦اا։ ﺣﻞ٠٠٠٠٤٠،٠٤٠٠٠٠կ،Ւ٦1 Հ٤ւ؛٠ ٠؛،٠։٠،,|, ،ا, ٠٠٤٠ե٦٠:٠٠؛١ ؛٠٦٠ ٠լ؛ւյ٠^ւկ։ւ،։،،։ւ1٠ս٠٦։٠،٠٠
٠٠٠٠٠٠٦٠լ٠٠լ ٦?վ٠ղ_ ٠٤٠٠٠ յ٠կ٦٠ ٠٤-է.1٠٠է կ٠٠٤1٠  أاااﻻااةا1٤Ւ|1؛آرخւը 1٢ւ ،٤٠٠٠٠٢ Ը٠؛٠،_յ
.■ւլարու ոկիւլը-ները

BOYER .րահանան, եւ —.15
ETIENNE QUATREMERE —.16.
Ի٠٠կ

!,٠٠٠٠٦٠٠^ ؛؛٠٠٠,٤»յ.կ٠٠٠٦٠ե٤٠٠٠ւ،։٤٠է٦٠٠٠٠ ^اا٦ا١ ւ،٠٦٠^٠٢٠٠٠٠،٠؛յ٠٠٠٩١- ٦٠٠,|ԼԱ
٦٠٠٠٤٠ ٠٠٠ا٠(ئ٠կ٦٠٠،٠٠٠٠٦!ئ،£.٠է٦։ յիշկ٦։

կլ

،٤٠٠٠ ،٤٠٢ ե٦٠-.

ROBERT GAUTHIOT եւ Տիկին Կ. 3. Բաս
ինձ.
F RANCOIS TOURN EBIZ E
LOUIS MARIÉS ،// ،ﻹ//////////^///٦/ կրօնաւորները, ERMONI .^///^٠///؟/،շ/١/.
١՝ PAUL TEILLET/ا،ااااا,ا٢٠ا,ﺣﻰ. ٢։ F. MACLER/ A. MEILLET "*-///,ﻣﻮﻛﻎﺀ#-JOSEPH

որոնք

REBY,

աչակերտաե

են

٠٠٤Jï٠٠٠٦٠tî٤٠L١ ٠٠؛։٠٠٦٠؛٤ ٠٢٠٠٠٠٠؛٠٦٠ ٠٠٤խ٠٠1٠ ٠٤٤٠կ ٠٠٠٠٠٤։٠٠٠٤_٠٠٠,٤ ٠٠٤١٠٠٠ք٠؛٢٠٠ւ_{(، ؛٠٠-٦٠ լ٠
.
،1. ٠٩. ԲԱՍ 1٢ԱՋև٠1»,
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ՖՐՄՆՍՍ.ՅԻ
!ԱՅ-ԿԱԹՈԼԻԿ

Փարիդի

ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹԻՒՆԸ

մէջ հին էն ի

///٧/

اﻻا؛ﻟﻰﻟﻢ، غԳ այ - կա ، ﻟﻰ٠։ ,IIլի կ١։ եր،،٠٠١٠,،»
رورا/;؛/،//

թիլին սակաւութե ան

եղած է اعկաղ،կե٦٠،٠١٠،،،٠٠٠ել٠٠،

٠

١٠ քը» Գողե، ա اﻋﻼط
սւ ա؛اع٠١، ե ր ո ւ_
 ﻻՔ،լ

ղէ،ղ,ք_ե( ﻻ ا٠١٠

փ ա١٠ ،ﻻր،٠ ղ

٠

،է։٠٠،٠.յ٠،.،٠٠٠٠

հասա  رداտուած են ցանցառ
ا٠،։ااا1ﻣﻌﻞ.ﻷا|ﻟﻞ

ւ،،ն؛،١٠:

մէկ ձեռնարկ

կ،،،،، ،ք»؛այ١ւ ،ﻻ٩ ا،،،،،، اﻻح٠ւԳա،Օ١1 Ք٠քա Գա اعյ

 اع،. اااع،، ﻻم،»؛

٩، ե  اﻻԼ ﻻ

،؛؛،ճա կ

սչաաճ/սոէսւ ոչ

١، ։،، ե ،-

Ս ، ﻻկ،،،٠١، ،،٤։’؛-

վեր٤ի١،

،ع،،ا٠(إع, ،،٠կ،،٠١٠٠،٠կ։،،١٠

Ï؛،։،(؛, ، ا؛عاկ

Գ٠٠-

'Գ ،։،  ﻻ،،، اع،ﻟﺨﺎ ﻻ٠ ا،ا| ﻟﻰ؛١د| ا١ا

թա ղ،ք،ս թի։ Գ այ ا؛են ، ﻻկ؛، ե ւյ١٠ اع١ ،ا،١ اԳ  اع، ﻻժ ե اح، ا،، ا،٠ ﻻ١ ا، اւե  ﻻ، أﻻ-փ ա
P، اղի ،ﻻ ﻻ دام، ٠յծ ե  ﻻ ﻟﻰ ع ا،ع٠ ا، اع؛،اع،، ، غե  ااأ، ا،ﻟﻰ؛ի ،١، ،քյւ ե ا$)23 ا؛، إ،٠اع٠
 صևրը

Պոլսոյ պաարիար,ր արանին

րի ղի

ﻟﻰ؛,اذ،ﻵ١ا

ﻻﻟﻰ٠ع٠٠اع؛ا، ل٠٠٠ ،،،ե،٠٠

ու Հռոմի որոշումով

կ،،،،շա١،١„٤եց،սւ

Հ٠

»رم،".

Պ (. اعاﻻII ﻻ

’/ز١ւ،،،էտի ճեա١ւ եկեւ٤ևց،սկ ،٠ ،؛،،،ր٤،ի սկ،ս١٠ اع، ﻻ،، ﻻ، ا، ا،؛ե ،։ ،։ ،է)ի ւն١ ٠؛î
ﻵ٠،،، !ﻻع، اﻻ£ا ا،ل

،،II،،،، ﺣﻼ، اﻋﺎղ

ا٤٠ ا؛اع،اﻋﻼع

ե ،، ﻻعՊ կ» ، ﻻԳ ، ﻻ،،ﻵﻟﻼع، ե ան

փ،،،ր؛،،1؛։ Հ ،UJ - ، ﻟﻰ؛اﻻع،ﻋﺎ£ اե ،կ١ ،ا ا։ ،ն ،. I،، ا؛،، ،ع٠ ا،، ﻻع،،٩، էյ
եյ,  ﻟﻰ، مՓ اعاﻻ، اղ

ا، ح،اﻟﺦ ا،، ، ع،،،١، ،, اع،ا

١٠ եﴽ؛ اﻻ ا ع,ի ،١، է ،،‘ اﻻﻻ4000:
١، ، ﻻ،، اﻻعԳ ղա اﻻظ اعյ،ծ ե١
է ، اﻻﻻم2()00٠
،ﻃﺎ١،ا؛

ղ،ո١،  ﻻط ﻻղ

,؛،،،،!،։١،

،،،ع

Գ،،٠  ا٠կ،،ւﻻﻟﻰ؛،ի կ-

կ١ ،،،շ٤،، ،؛اﻻ ﻻ։١، ،، ؛٠١، ٠اع-

,, ،،،، ا،ا،اا؛عا، لԳ ا،، ل- կ،،،!ا ﻟﻰ٠ ا؛عե կ١٠ اع،، ٥، دا؛ﻟﻰ؛،

،،،١،،ا١، £

،ا،ع

կ،،٠ ، ا،‘؛،1، ٤اع. اع،، ﻻع،،،، ծ

 ﻻ ﻟﻰ،ع، اկال، ع،،، ،، عե՜ ،، ا ا،؛է, ا؛،١،

،،ح
‘ ١

،ا،،ا٠ل؛ ا

ե١،  لԼի„ն

ե،،،

Գ،،١٠ ،քեծ P؛،، ،٤են քյյ

١، ،Ï اعկայ ،،،؛٠١، եل اع
(*؛،،، ﻻﻋﺎ، اﻋﻠﻰ؛կ،ւ ا اع،٠ ، م،،٠٠٠ ևկևղեց؛،
،ﻻ٤ا٠| ؤ،٠ ،،£ի ، ا،( ، اպ،’  اا ﻻ، اﻋﻼIII؛،١٠٠٠،ع
٥ի١،

եկե٠յե،յ؛٠ ،،اع
‘

اﻻ،،،ع

ﻋﺎ؛٠֊،ا

،ﻻ اﻋﻼ، ،،‘،ս դ٤1  ﻻ،-،،، ծ է 128» 8٠ի،
،،‘ա  اﻻ،ا ا-ﻟﺤﻼ
յ՛է չ

կր,

 ﻻدا، عէ

ղ،،٠ اﻻ

؛،"،"،"ع،"٤ﻟﻢ

،م،ا

،ا،١،ا٠١،،،،ع٠

ذغ٤ﻃﺎ،،،،ﻻ، اا ﻻ؛ ﻻ،اﻻ ا

،،،

،اե ،ا؛،،،կ،،،նﻻ٠-ի,ا؛،١٠.

١،٠

،،‘ի١،٤ե، ،،،յղ

Պա٠թ» Ս٠ ا؛،،ի «١، اﻋﻠﻰ؛ا؛،ﻻ١،ﻻ^ﻟﻰ.ا؛

،„؛،،

փ ،،،،ا،ﻋﺎ ا،ا

հայերէն

اؤﻻ،اՐի ղի

յյ،،، ծ է աոա

،ع،،٠١ ا، ﻻ،ع،،،١ا

կր օն ա կան

ե կե ղեց ի١٠ اع،اւն
ար ար ո  أل: ութիւն

٠։،،،կ Գ ա،،،Հսկ ،٠ ،،٠اع،،،կ،،،ﻟﻰ؛ե،ﻻ١ اկ،،،اع،,،، اﻋﺎ،քէկ ،ք،،٠،،ի١٠ ؛5؛1Ք،،،ի٠օ٠٠
ըլլալոճւ» ե Լլե դերիի

մէջ

٠،րարողհերր

կր

արուին հայերէն:
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I()() ؛،։սզ։،١ս٥

ÎI و٠ ﻻս։ tu tuﻵع١ اس ل։،٠

tu، I٠

١։։։؛اغ٠ ﺳﺎو غ؛، داغ١։_Սէ ،լ։ս١։١։ hP U է

փ اا٠ل|اﺀاا،{

غ١0و١։؛٠ اغ١։ إ،

1

tu

أ،٠։։։ﻻ։،'ع։١։

ا٠اا

”P՜

էէ٤էս î  ذاع٠։ս،է ١ا، لւ|<7 tu ٠

ք٤էԱ١։ ։،‘ع։ﻷااع١։ fl،։ ﻛﻎս، 1Աք٤սtu b  ط١։ե،։սւ،կէսրօւր։ե։ս  اعدع١tu tut էր او։։ ة

،

١

ւլլսէլսվ

!،،»,،،

- հիւանդ

١

أ*ل،؛؛ﻻع։ﴽع١։

ժէէ  وU ։،ր Դ٠էէէ սլ؛٠ ս։ ո վ<յع١էԸ

و։ﺣﺎﻏﺎ١։։ا١ه։ دﻋﺎ٠1 լ

է։،Լս։١։

utpuLtub

։1

օ٢հս١։_։ է  وկէսծ 111 ؛ ا؛ذع ن؛٠١։ *؛أﻟﻐﻮ։ واկարօէէր

// /// դի1 ա կ անն ելէ HL)

որոնուէ‘!)

է

աւելին տեղա

30

ւ/րլէ/րւած են հիւանդանոցներու մէն
 ا؛ս،յ

ع؛٠اغ։ا։١։։։։ا،اﻋﻼ

.٠ Աէ١։ ٥٠١، ս։؛։։։։،"،’

،քր,

։։։„էսղ١է

ս،։ ،1

و։ اﻏﺎ٥

٤էս،լս։١էذع1ﻟﻌﻎ١։١։ﻋﺎﻏﺎ؛٠

٠

'|ւ

٩ ս։  دع։։،٠٠عէ 7

1

،(։اواأ،٠։ اէ-էսծ

و։دﻋﻮال։ا։غ؛։։։١ل-

۶//٠//էէ ւն, մանաւանդ հայ ս/դԼիկներու // կինԼրու։
 ؛؛է،»؛3  ح։،‘։ا։اغ։،،ا١ ا،،٠‘؛١٠ ا։إل١ ١ ا։։٠٠١։ ،أد؛ و։ اغ-ս،։յ؛լ։ս ﻻtu ծ ع؛٠٤١ Աէ١էԱ ։սց£ր
է»։ ؛։ ﻋﻊ؛Ïր، ։١։١٠ ^ل( ’د؛٤։ع3ﻟﻎ اﻋﻮ։٤։ا٤ ا£» ﻻاإ ؛ع١ ا։լ։ս١։ ։։ﻻ١ ا،.  حاغ،،). ؛؛؛،؛ﻻ؛غ- اا،կը
،٠٠،إاا٠ﻋﺎدإ։ րԼ

Գայ

 دا،٠ ս։١։ ا։٤  دﴽ։»։ ٠٠٠»

ع։_։ا٠١։«،։١،ا،؛ ﻻا։ ا։ك1ﻟﻼ١։ﻟﻼ،٠؛٠

։։ ع١؛ ل٠- ﻻ։։ و١։ ؛٠ ،։ U ։

٢؛II»Լ»։։ا،ا։լապ؛٠ս։ﻟﻊ١وا

////////۶/٠،/ , «اﻳﻲ،>///այի չի
ﻷ٠ ع اغ ا؛،٠٠։։։

 ح։ս <լէէւ١։

٤٤i։ttu٥

է،٠ր١

։ Գ լ։

 عւ։ս١։դ

կէէ 1  اﻻ٠ﻟﻼ

اﻻغ؛։،

،٠؛٠Ո؛٠٤

1

ع١ا

ս،١3؛٠։

د؛

ع؛։։٠ﴽل٠։،։ﺳﺎ؛دﻋﺎا։١։ﻻﻻاع؛ ﻛﻎ٠

و։։، ։،։։ ։عدع٤լտս،։ս։լ

։ ٤»ս։٠։؛٠կ؛. إﻻ։ կ

I։

ս ، ﻻع١։،։ս կ،ս١։ Գ էս١։։լ։ս ։،‘ս .، دս ։أع

,գաս։

ծ ւս١։ <٠  داս։ ։٠١։ և՜լ։։  ا٩։ս։،ւս
P էԱ١է Սէ،։։ <٠ ս ս ։ ﻟﻊدعէ١։١։ ،٠ լ։

٠٠,٩ս،լ։ս،լ։ս١։

و։։։أ։ﺣﺎ

)؛؛١։ ս ։t։ յյ،ր ،է ﻹ١։ ؛،լ։ ։։ ۵է

քլսւ ղւքէԱ քլ!٠ լ։ սլս սս  ج،ذ١ ا٩،١էսէէ،։սլ١։սկ։ս٠٠٤է١։
()ا։։։،։ع، اعو

١։؛,ևլսէծ Լ

 وէս١։ Սէ و։։։١ل

լ։է٤էս٠٠ ع؛٠اغ։։։١։اﻋﻼاأﻟﺔ

٠։) ،։٠ و

յ١։،ս։ ս։։։սկ։ս٤٠։լ
։։լ։
։։։ ،։։ ս։١։ ։٠ اع։‘؛։ս։،اع١ اյ
٤։փ ։։։؛ اع،اع

։։։ ؛٠՜  ط و، أعւթ اعէ١է

٦կ،է

1

ծսէռ։ս٠٠-

այ։/۶

։ ։։٠  و،
٠։

؛ا.։։։։١։ﻻ։٠*،د

U։

t(il

١

։։١։، و،։։ î؛؛։ ،٠ ր կ١։١ أع

٠
؛٠

3غ

&،،։t itup

<؛։։։؛։։،ﻋﻊ։

٠،٠է٤» أ،ا։։١،ﻻ

։٢։  ال։։ﻟﻊ١ل

։ا٤ا։։ل،د։։ﻋﻮ։։

٩ل։و،٠ا։ﻻا

։։։։լս։։؛٤٠։։

լ։،، و։։ է،اعد١ا

։։։։،։أ١։أع

،Յէս։լ։ս٥էսս،«؛١սէ١է
 ؛؟٠٠։ Դ٤յ١։ ս،յ١է-։։ է_։։ ։լս է٤

ع։ا։٠

؛٠ﻻ։ اا،։

ﻫﻠﻌﻌﺄ։ ع ﻻع؛ س.լ։։٠٠؛ս էր։ ։։ ։_ داﻓﻰ

Գս։٠٠؛լ։ս-

؛ اغ «؛ ﻻ٠՜ կ،« MJJ

١։ ս։ع։.։ ս،կ٠։ دع٠،٠։էս١։١։tu  اغլւ؛ս١։ tuغ։։ ا١ ։։،։։։  ﻋﻞ։։։١։ Գ ր tu ٢؛ ؛٠ շս։ կր٩ tu ։،‘tu٤اﻋﺎ١։
։؛ ادا٠١։ tu լ

գ{،շեր٠թլ։կ

(,  دع اعﻻعtu؛ اغ٠ ։،։١٠١، ؛٠ اغاغ

է،։սր«/էսր։ս١է

<ا٠ل։ا،ا،։։֊'؛

ﻋﺎ։ذ،١ا

!،ﻻ
‘ ا؛
،։

ﻛﻎغ؛

، اعtu։،։ tu .ﻋﻼ։١ا

ا։ا. ا،ل։ل،ع։،3ةع

։։ր՜

ﻻ٠։ا١اﻟﻼاا، غ،،'،։

դլէէւիէ ^///٠٠/٨۶/۶

ս Լ ր ՝օ ՈՒս ։ ւ
٠ ؟٠

!اا։٠.'ا|ا1ا

١

٠٦

٠،٠

(٠٠։է֊٠.٦։>٠٠ ااا.ا٦>( اւր٠։1ւ է اااا
٠ւ،ք،،։.،ժ،-ւ٠ւ٩،٠։،ւ،ւ է1'է٠٦.٦ւ'1ւ!٠|1|١:

إااا! >ااا٠ااا.اا
‘اااااااأ،٠ااا.!ا

إ٠(اااااااا٠(اااا١.

اا։ااا

اااااااااااع.

< ال)اլ<٠,յ_է"

وﻟﻤﺄ١ااا ا٦اااا اﻏﺎاااااؤ؛ا

ااا.ا١ا

ااﻏﻼ(ااا

،։،։ ،اا اﻻ١ا

اا١اااا.!ااا.١ا٦ا

اا٠. اااااا'!ا٠_

ااا٠

Օ٠րս1٠٠٠,
։ւ١٠٠։٠ւ։٠։1٠է١

|اا ﻧﻰﻻا։٠ﻏﺎا

ااا٠ !،ho

l٠ll،'،i٦٠tl(٠o٠٠:
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ԱԲԲԱ ՏԸԼԱՐՒփ
|('!ւ(ւ 'ااااﺋﻼ1ا

1'ا|اااااا֊اا ال1| اւսւււգւ١յ٩ւ [I<i[։tïl|ii,؛liilî|it'li ւ1'|ւ٦ւ
Abbé Delarue) ։،'։ ا։ ،) اااI ﺑﺄﺗﺄم اﻻ, اااا
III ا7 اا(ا:ուհէոյաւ (|.1ւկւււ(ււկ1(ւ 22֊(ւ٩ւ
ւ(<ք(1է1|Ի٠ 1)111 ||1؛ււււ؛ւււ(է1ւ|1 ւււււկւււււււ1ւ|؛ււ  ﻻج ا; ا٦ ﻻI ﻻI  ل؛I ١٦ I  آلլւ է٩ 1
լւ ււ(ւււ;1'؛ւ|٠ խոլ١ա٠
ււ|կււ
I([ا< ؛،ﻻأج٦ا
ا1٠اأاأﺟﺎا(اأااأاااش ا(ا؛
1ւ1(է1& ااااااأااأ،)ااأأا١ا
ս։٦ւ !1 : اա LU ؛1،» ! ؛ԼԼ| (I
TL، 1،'1£؛IIIUII1؛1٦1
((Ii'lil; կւււլւ1, (I) (آ.
1(11&|أا1 ٤ւււ٠؛١ اااا1'اااا1أ اا،'|-(_| ااւՒլւշ
ուաւււււ(Տ֊1١ւլ:
|)ل,|(( خււււււււ1ւէւ
կ (1 0٦յ ա լ 11 րը, ւ٠լւ
կւ١[1ււ٦؛0111؛Այւթւււ Տ[ւլ(ւ)|յի٦ 1|)|؛ւ

؛իա(ւ|ւ؛.||ւ

٠٦ւ

_اﻻأﻻاأ

|ւ٦ւււււււ١ւ.գւ։!1(|-

1ւ1ւ(ւկ'|ւ ,،'Է֊1(1٠1٦1 կը
ւ[1ւլււււր1ւ(ւէլւ

(['I'

ئ،ااا^أا^ ااا(|ا,ﯪا'اإا-

ը '؛! ااااا(ااااااااااIl
էււ 11(1 ա1'կ٩ւ 111^1،

-ւ1'ւււււ(1 ւււ٦ւկլւ, III
ււ|ւ1(1 չկ(ւ կււ[ւււ٦|ըներ |ւ(ւ ծւսյնը
րա(ւծ[ււսյյ٦ւ1յլու
ւ،'(ւ(||ւ

|ւ ٦ااﻻ։ﻻاﻻﻻ:

£|III 1)111 ،11 11|1 1(1111
'؛.||ւ|ւ|,,|,ւււ(ւ|ւ)|ւշ1ւ٦<1
l|iiiiiiiii|iiuft՜ (اﻻا٦'اا|)؛اااااااااا|اااا1'ا1ا1 ا[ااذւով)ւք'ււգւսկւււ٦ւ լւււս|ւււ1٠ 1(11,
ւ،'ւււււ'|ւււււււ(ւ
ւ(|ււ1'ւււ؛ւհ(ււււ!1!, ؛ւ(ւ|ւ (،Ա1،ււււււււլւււ| 11[)
||,(ا1أا1ااي(أا
(>|ւ(ււււււււ٦ւ1ււււ'1ւ1ւ[ււււ٦ւ <>،،1ււււ1ւՒՒււււ'|ւ ؛؛١ւդւււ، կը(ւււ٦ււ١١ււււք»ւււ(ւււ،،ւ٦ւ, ււ
.1 ا،:؛լւ^'1'1 !؛հը ||(1111Լ111'1||٠'1ը 1,1 111.(1 11،(֊'1111|1ւ» hll|،1|1 11(111(1111(1(1
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!،‘٦1Ա)1111111 II[I կր (րւււ١ւլաւ٦ււււ եղի !1.| ١; اյ,اااا،։٠I؛٠յ٠٦I٤յլ>I։،٩I ւ|րա.յ
ւ|1 I،'iiiiuftïu|؛،îi  اأح٠ւււււււլււււ1լւււ٦ւ٦ւե،ւ 1,1 է շսւյերր ֊٤1ւ٦ւ !հրւսն
֊Il 111.)!1 ւքէջ եւ իբր այ'|ւ իրւսււււնր անին սաուսնծին սլսւշաւղւս
նււեսւն: ւէեշւււշսւ | اااւււ.|11 ւլաււււււ|1ււ1,٠եւււ٦ւ ւք'է٤ թաքին IIէ٠
٦ւէլւ իր ֆրսւնսսւցի կււ.|րենւււ,ւէրի ւքսւսւկււգւււ13-իւնը, »րով
կ’ււղէր Ֆրսւնսւսյի ւ('է؛լ երկրւրղ ()111.1 րենիր ւ1'ր ւււււեւլւրե[ ւ1'ե֊
٩ի կսւէ('ւււր, ր ﻻزاﻻմ'իւ!ւնղււււ،'սւ.)ն
١ւււն-)(ցաւերը նււսւզեցնելււ |ւ،ւ
րէն: fei այղ մ'ւրւււ1'ււվ էր

ււ|>

կ'„ւււսւ٤նււրւլււէր

ան՛ ւ('ե|ւ

թասն եւ ւ1'ւ„րղկա.)ին

այղ 72

ւււսւրեկան

բսււ

ծերււնին

անւղռւլ անղաղար

կ՚աշխատէր ւք'էկւււն օգնւււ13֊իւն ւ('ր

*"֊'|؛1ւե|ւււ, արիշին

գււլւե ւ1'|ւ գւււ'1ւե[ւււ, եւ աւքէնուն կրէսյ ،)P

ւիրելււ կաոաա[արւււ1ւ)֊եսւն
ր֊էս րեացակա il'ii 1-1,1 (1 ւ'1ւ ր :

կաս֊

ել երկրին ||ւա (|ւ ե՜լ ախսւակալից

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['ﻻﻵﻻأ٦ ا|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...
(؛երել էքասրգրիա , 111111111( III- նա֊աղ ٠
(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

ՀսէքրեԴյիքի Օգ١٠ութ ե ։، اﴽ اﻵلO if٤1  اﻻէ١ւ  ﻧﺎﻣﻼعորուն կեդրոնը
գտնուի Հայաստան) այն մար մինն Հ որ նպատակ ըրած
է իրե١٠

٠٠٤

٠ք٤٠٠սյ٩٠

ար،،٠٠սս٠«ի ձայ٠٠լթե،ձ٠ք،ս٩،ﻻ١٠

օ  ﻓﻲա١٠٠،կո ս٠ ٠^î إ٠۵٠٩٠ ٤ել،սլաձո ս٠

٩յըե١،իՔի

١,٤٠٠թ٠սկան

է٤երաշի٩٠ութեան

ոուրր գորշին» այլև բարո٠
ք«٠կա٩٠ ու ձ ոգե՜կան կապ ւքը
հաստատել ազգային երկու
ﻓﻲե ة

դու،ո դա١٠ ٥١٠ եր ٠٠ ւն

٤նւ» որուն
-ստորոտն

ﻓﻲ٥ի Ար ադա
!)է

իր

մի ի١٠

աւան գա

Վրւսյ» իIIկ միւսը? կան ձոգի١٠
٠،٤،٠ր ،աշիւարձ٤ կ،،٠٤،-քը ցան

ո ւցիր ٠ ա ﻓﻲէ٩٠

րի

տակ,եր կ١٠

ար ագիրէ ս٠
ՈւրնՄե ح١ح\ا

կո٤ուա٥

է ազգային ձգօր ագդակ Ար
դառնալու և ծանր ըլլալով
իր

«٤،սր«٠ակ،ս١٠ո،թիւնր٠

ո٤էտ٠ր

ո ۵٠٤٠

ամէն

ﻓﻲ٠ ﻻս٩։ աւորարար
٠ն

ձայու

ձայու*

ա  ﻓﻲէն

ո٤

ան-،،կուս ա կց ա կ

կեղծ «ﻓﻲ، սնակց ո ،թե »սնէ
Խիտելի է „ր', ٦؛-١٩ըթէ
տս،րուա١٠

ե،

ձագի լ

SO-r-M■• ԿԱՄՍԱՐԱԿԱՆ

կեանք ունի, բայց արդէն
տակաւ ٤٠-ր ،իւգերր կ’ար

ճակէ «،،քէն ٠٠٠ ե ، اուր ձայ

կայ» ٠٠،  ﻓﻲ٠քա կրու- ո ղո ւ٤ր գայի١ւ ձ٠ս

թիւնح

ه

մր

٠յ»

կր

«տուար «،նայ

իր»،ձետգձետէ

կր

րի،րեդա١
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- 1Օ'٠

0١Գ III ւա ﻻ، اկ
1،Ր'ՍԱՅԻ

٥١١١  خկա ւլւք1٠րու١ւ ւքասփն տ h ւլհ կււ լթ1، ւ،،ւն ե»اغ

Կև٠,٠٠1>ՐԱ٠٠. ٠1.ԱՐՋՈ1١،<)٠٦١ԻՆ

Տիկնայք Զ٠ ا,٠ااااا. ا ااا؛ا, փւււշւհս،1ւ,

8٠ // |٦ոււ٦_աւլ1ր٠ս١ւ,

Տետրք'

—

٠|٠.

0լ».

(|(,ւււք'սւ(զւսյկսյ١ւ

٠٩.

II|ւ |٠է|ւ|٠(||٦(։յա١_

(٠.٠ակւքա<լխ։ւ١ւ,

Ւսւն, 1٠٠. ٠|٠Ա|،|٠|،1؛٠٠،١|, ٦ւ-|ձ .ե٠
ք)էլւև(ւ،١ւ, Ս٠. <||,ւէ1էւ٠ւսջ_ւսնևւ(ւ١ւ

.II؛սւ(،հա٦،/

٠ք

ﻟﻤﴼ١\ا

1،

٠|>Ր،،1،1|սայի լ։٠,٦٦եէ٤

//دارداչ ///_داروا داردا
է

յատուկ

Բարիդ,
،اP

հաստատած

 اﻏﻌﻎա ո ք٠ն ե ա կ

7,

տքյ։

Rue de l’Isly,

[3 Լ [اլ<٦اغ

//

١ tu *Բա  ال, اէ-؛,

կ ال

٦ار1اآﺀ1ﻻեռօրեան։ ١1
ՓարԽւԽ
 اغ1• .>غ

էԲէշ

ունի և٠

էԲա ււ،1ւ ա  ه،„ لP

١J٠P„ււլ’

հ١ւ٠ՇԷՆ؛

٤յ،„ա١յդա։Բ

)اه

1Լարչ ութէլեր

կը կազմեն'

0(1• ٤. اا؛։!ا،اااﻻإﻻا١ا, ե Տեարք
Կ• ‘٠٠. ٠ÎJll{tïl٠٠١l]ll, 'آ٠ . տէ٠)'،1|1$ես٦ւ,

-|ا|ااا|؛,اااا|ﺋﺂة٦ا
٠ւս١ւ:'ւ„ըմ
ՇԻՐ ؛؛.،!,

٠1Ա(“٠٠11٩٠٠;|լ٦٠

،؛٠١٠٠٠١٠٠١،։

u،),t.Տեարք'
՜Տեսւն,

30

կա IJ

)ا,

'ا.- -"'٠ւ"'ւ"""|հ
փ 11 լւ 1(Ւ|Iւզ_ա[1րւս٦ւ, 1.

؛ա՜Տ1ոււն|1. <է|օ٠:

٠ս١։ 1|Ա٠ ։؛٠1٠ա[I

G٠؛uiqfï։i،Ս،ւ٠

fj ը

'' 'دار١'""/'-/'
յւսն),

٩օւուււ)հւ։)ն, 'I.. <؛؛،٠(،ւ،ք٠؛է1ւ> 1,

100

-ա١ւդ։ս

,؛: ։Լաը  أاا ل ارث،٠ ('-հ ը

։1։։

٠Տ1||1Օ

/, اااا(ﻷ٠

:/،։։ ٤٠٠ լք(،ի Լ١|լ։

٦i,|[,1(|յւււ١ւ,

կը

||ւսս|٠ս1ւ՜օ1է٠،١،,

կա٠լ٠քե١٠

(ا..

Պ(>٠)’|٠-

|)،١٠،'ռ١ւէւսւ١ւ:

ح ﻷدج

؛1٠րա٩٠ս٠ս٠)،٠

٠،٠٠٠٠٠٠٠٠٠٩٠եր٠٠٠٩٠

٠քկ٤

٠٠،١٠،,

٠քաս١٠ա

9-

 ازة٠٠٤։ ،Հետեւեալ կեր،։լ٠١վ٠_-

Լ٠١0٦٠։

|ւշ

I).

250

անդա،،٠„،،٠

Ս٠յՔըթսւ(յևա١ւ,

II..

կա ւլ٠քե١٦٠

١٠٠աը٤٠٠٠թ،։٠١٠ը

կը

!,ւսնոեան,|Տեարք'

I Պ٠). ‘|.٠«٦ւ،١է[1ւ٠ււ٦ւ, II. أ.اا(ا.'،)اأاااا(ااا, |ا,. (֊I.tiiij
II.. 8է،ւ <|٠Լւ١(ւգԼս٠٦ւ, II,.  اԼI ،tl, ا։ 1 اli 11  األ, ؛؛. ւ^Լն،Լւ٠ւ١٠,
٠l٠l١llï،u١l]II.. 8٠ï:

Արզւ،ւմ'անէւս٩ւ,
լ գե՚ւսն,
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٠

٠Լ1'1;٦„

40

٠٠٠١٠٠٤٠٠٠٠ք٠٠،٤٠

"կաճա ,։11،'،،,

,١'/٠،،،٤،.٤٠ '
،լււ،ւ(յ،ս١،, ((.. '؛؛ււ،1|ւ،|،հա١ւ

،1.

|ւ. <|>աւ|ււալ1ււււ'|ւ,

00

ՍԷ٩٠Թ 1.՝ք،1֊1է٠

ﻻرﺑﻰր٤٠٠٠٤<։b٠١،٤٠_

ا(|ﻻ-،،1!اإا،،،٩1> ٦|.
٠٠٠١٠٠٤٠«،*؛،٠٠٤٠

،٤٤։

،٤،،،٠٤։،٠և١։ ١١١١.

՚|.աւ|, 1ا11ا'اااا.ا,

‘)ا.

اا.

Պ؛1-

'|٠ւււ١փէլէւ1ւյ٦ւ:

٠Լ٠،٠P ١  ل ال،ا ل,  إلاقն  ﻻ1٤٠ ﻻ٠٤-

،ﻛﻚ'ر/٠

.١'/,،،،/،,/٠'

|||||ճ|,֊ա'،1,

ج؛

;ا. „.٦աւ،،|،էւ،،،١ւ, اا. ||'|،،-ւ،լւա٩ւ
lïill',1, II’. ؛؛ււ1'1ււ٦ւ||11,1)111,
|’|؛ւ1ւ,,,ււհ,,ւ٩ւ, '|٠. >ա1)،،،նէէ 1،٦٠,
؛؛. ւալճհան, II. 8٤،ևա٩ւ|լէ٠.
؛؛. ٦i:،،ü،،i،-alïi
ՊՕՐԲ،,'،‘)

։؛,։ յ| Î

50

.٠٠١٠٠٤٠.،-

ﻻرﺑﻰ٤٠٤„٠թ٤, ٠١٠ր 1؛ji կ։։٠٠٤_

،اه، Տեարք'  |ا. Պ|աւա١ւ1٠֊|,'؛،,.
<1.. |؛,ք.՜|[ա()էւսւն, ')ا. اﴽا-ÎJI،1UI١I
lit'،!, II. :١, էլ [ اI <،)ا։ااا١ I, ٢,. |ا اا٠:էէ|,,ւհ,ււ٦ւ
Ս,Վ.ԱԼԱ٩,

70

٠٠٠١٠٠٤٠٠٠-

،،٠٠٠٠٤٠ ﻻرﺑﻰ٤։ ; ։٠ ٠٤*յ  ﻻاق ا؛، ال ا։٤٠٠٠٠٤-

،'ا/،؛، ,١'/, ،،،/،.;ا 'م. 3|١٠٤،)նէ،ա٦-،1١ւ،،،էւ, ؛II. |||,,ւ(ա,ւ1,֊ա'،ւ. ؛؛. հ|1،[ ابI،ilï،u٩،, ؛؛. ||)٠lï|i,٤lî،،J'li, ؛؛.
I այդ.ս،լւ|յյն, ؛٦.

؛؛. l|îintru،١٠:
ՊՕԼԷՆ։ 'د5 ٠٠٠١٠٠լա٠،"٠٠I؛:
٠։٠٠٠։٤٠٤ﻻ،(ة٤٠٠١։ լ

1ւ٦Լ،։Լ-٦ւ ٦Ո٠٠Ր٠Ա٠31٠٠Լ٦,-Ա٦1
٠1|կ(١[ւ(ւճ1ւււյ١ւ, |ւ>. Պ<աաւ،ւ1ւա٦ւ, ٠|

I,"ﻻ,،‘ﻻ،٠٠(إ1٠ا

100

fjji

կ،،ւ։٤٠،՚։٠٩։

5'/٠،،،٤،.٤٠' I . կ،،ւշւ٤ւ،լ،ւէւա٦ւ, I؛.
٠ւ| .|Տէօւ|լէ1(Ւ1րւււ٦ւ, 1،،٠ւ،ւ٤،կէւ،،،١،:

٠٠٠١٠٠٤٠٠٠،،'٠٠٠٤٠ ٠|ر٠٠،٠٤٠٠٠[,։| ا։"؛։(։

կլ٠ կ٠„٩٠،՚։.١٠

II. ll[i،L،،lîi،،١،, ﻻ. Իււ|،այէ|էյւս1, II. ٤lïlif،،،،،'lî,،i١,,
٩٠ա،،անճեւ.ս١ւ .;II,. £էսվ1յլ١աէւսւն, I, 'ﻻ. ||'ւ،،|լ1'؛،،،،'1،:
Տեարք' տ<»،٠،'٠.

٠|,1ﻻا٠ ա٩٠٠յա،ք٠٠վ։

*|,։٠յ٤

00؛؛٠։ւ<؛1*،յ٤։։١։٤։

Ա. <|ւաւ|ւսւ({հ,,ւ٦ւ, I). Գասասյեան,

կյ։ կ٠ս٠٤٠,١٠

SliIII٤٠٤٠'

Մ• ،<»-«ااأﻻا٠،٦٠،٠յգէ։, ٢>. |؛,,٩֊٠،،،։١ւ٠

|١ւ, I). ճ،،،յﻻا،IاI ا( اI،(îا։،٦ ا:
՜

|Լ

ք٠ԱՍ։،1: أ5

Տեարք՛.

ա١٠դ٠،٠٠،"٠٠٠،٠

٠| ա1)ա٦ւէյ،،،١،,

|Լ.

٠11.Վ،٠٤٠٠٠^١ ի ٠١٠٤؛

؛،.٠հ՜ա٦ւ,

II'.

կյւ

կ ٠٠٠٠٤٠،' ،.١٠

տկ|ա،կլ،1։ա١ւ,|ա^ա

IJ. Տէւ٦،1|էլ1էԱ٦،, շ. „կւքկլ،ճէյա٩،:
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٦սյե լք اعե،1|։١։

Հայ ասա ա١، է١٠ ' ؤ٠ե،։։ լ،.ասա լք،

ա ս։ս

Հայ ասա ա١ւ|։ թեա٠ Եւրսւ،،ա եկււ،*յ ا٦ աاداعիր Խ  ﻟﯫ٤| ا-١ւ։ւ։իւ،ս
դահ բժշկապետ
Լար٤ու_թեան
մտաւորական
٠٩ւակւս٩ւ

Ս պան դար ա տ կամս ար ական و

քք،”ք*Հ

Պ٠،٠٤

[()( ع/; ^կեդր

Ա،، اعԼԱ ا؛٤ Վարդանեա٩ւ

،1

յայանյւ

կարէն Մի,րայէլեան) Հայաստանի վերա٠

աշ،սաաա١1ՔԸ

դաղւււթ٩ւերու|շ؛1ւ

ս ղս ւթ٩ւ երու օժ ւս١ւ դա կո ւթ،،،إ։ حاق

 حա٩ւ օ թ ա րյ٩ւ ելս է_

ա ։դա ؟1 „ վե،։։ լ

քայ،٠

լ

.٠۶
էւ

٠սյր ե- Գ

րին հանդէպ։.1]'!‘
դաւ

Դեր լքւս١ւ،Այս ւդաասւիրակւււթի^ւր

-~ձիքտյէն ե.

հասաւ

ա١ خայ 1)،1ւ ٠ Պե٤-

Ֆրանսա, ուր դլիյաւոր հա/աշատ

կեդ

րս١ւ١ւերւււ լքէլ սար լ» fl  ؤا٩ւերկւււ،ւսդսւ_ց եր քլ ،թան ԼԱիւ օ ս ս ւթի ۵٠١
քեծ իւա١ւդավւսուսւթի۵ւ Հայասւ،։ա١։ը١։երկայաց١։ոդֆյւ،լք լքր٠

լ

٩ւսյրե١ււսրւսղ& <յք-սղսվ„ւ_րդի١ւ լքկ٤յ քլ ոգեւ_որութ|ւճւ սաեդծեդով

ԱւււււՔ ե ع، ا٤թ، حث اյ։ս٤սդեցաւ ԼԱاغթնէ،؟։ غط

դւս դ ս վ<Ու եր ո լ

٠

։ դե ԼԱր սւթի ۵ւ ، حքլ՝ աւքրսւդ١ւե٤ ե |։լ։ ցա١ւ կաւդր ւքւս ր երկրի١٠
ԱԼ  ﻷրիւ դա դսւթն եր ո  اقլքի٤ե ։.։

١ւ,1|ր ի٠Լդդ|١։ք լ11 լﻟﺪا٦ل٤ا[آոԼ؟տ 1ﻟﺪا:կ, մ1ս'յրիկ
ն ւ،1(աներուն որոնք աւքէ٩ւ <(||Ա ր'|ւա1ւ կր|..)| ب٣ااااا1اإا٦ا
:ւքեր տանը 1)|ւն ւցսսոերուն շուք|ն
Երթ ևս քու ւց(؛ւո؛էի, ւ[ւ(աներր ւրսւրձ. ւկ ւ٠սրլջ[ւկց٢
եա| أ։ﻳﺸﻢزﻓﺎ1 لգարունին 1،ը ծացկէկն
տերուն շուքին,
այն

Il լ

Ո1٠|١|

էք'իւս|

լք՛եր

տանը կին ս،ա٠

շւԼ|(եան

որ ես կր կրէի

ատեն, քու կաւքթոյրո،، վիւլիս

:(|շցքւեւսն էր, մ՛ա

անցուցած ոսկիէ

ր |ւ

էիրաները դարձեալ ալք՛էն գարունին |،ր ծացկին
ւքեր

،ոանը

անցուցած

0 ի'| ، ،ցաւերուն tl'nin, եւ ես կիւքս)
սէրերու

،،،(>، շղԹաները,

եր

ւ،|ւ | ؛ու

խեւըլ֊Ոէի՜ւք

...դ լիլսւներուն տ،սկ, լք'ւււ'.|րիկ 1.11.1
ՄԱնՆԻ>1 ՊԷՐՊԷՐե11.ն
ս։\

Ս օւոեր،։

լ, ւ։٠ ، ال، ا،،։ 1،ք.֊ լի

Այւհ՜ււ اﻻ

ճսււքբ-،։,٦։١١ Հստ։։،ւէ٦։
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Փ1Դ|Օ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐ

٠

ՓԱՐՒԶՒ ՃԱՅ ՏՒԿՆԱՆ8 ՄՒՈՒԹՒՒՆԸ
-թի٩٠  اﻵدا٠٠٠ ،٩٠սս٤1٠ա،լ،،լ٩٠առու ն ،լ

ա،քէ١ւ Ֆր٠ս٩٠ս٠ս٩٠ս< գա٠լ
կա զմ٠ս կեր սլս ւթ،1 اق٩ا

լ،է այս մ٠սր،քի٩٠ ( ا[اﻻاիա[اի զի Գ ի١، ، ع، ﻻ.

զո٤թի٩٠

կ٠սզ٠ք،ս٥

Տիկի٩٠٩٠،զ٠،ւ

։ اﻟﺞակ

،٠١։

،٠ ﻵاﻻا[ﻻuifpiiLUib، ։

տատ٠٠٠թիէ٩،

իրր րարեսիր٠،٠կ٠ս٩٠ -Գաս

շուր٤ ،،٩٠ սիրտի տէր ա،քէ٩٠

Գ այ արի զ،،،ր٩٠ ٠ دا ا،ل ا
Հայ Տի،լ٩٠ա٩٠զ ،)'ի٠ا،اع)(إ٠٠լ٠،٠տ ։٩։րااւարեր ٠٠٠٩٠ ﻻ،،ալ մր ،٠٠

1913 ի٩٠

٩،երկայ ٠ք،լ ս٤٩٠ի٤

Հի։،հո٤ած է

տ օ٩٠٠։ ւթ ،٠ ،،، ٠،٠քր֊

،،،،،։ ւ ،٠٥ ր ա զմի

Գ٠٠։ մ٠،،ր

،،

դասուած է

٠սր- կա IUU ։(،،։ ր ա կա٩٠

،،،.٠،، Գ »٠ ،١، իր ة٠ ﻻ،ا-٠٠٠  ا٠٠٠թ ե ٠٠٠٩٠ր

،ձՀա٩٠ր،Ա|ի٩٠ ٠ ،،٠٠٠ ،٠، կար ٠٠ ւթ ի ٤٩٠

٠٠۵٠եց٠٠զ١١

մ،սրմի٩٠٩٠طր ٠٠ լ ،،‘էغ٤
اﻟﻤﺂ٠٠

،(ՒևւսՍ,

إﻟﻤﴼ։٠٠٠թի٠٩٠ր

երե,ր ճի٠։؛եր'

օգՆուԹ՜ևան

٠քր١

(ج(ز،111٦ ط،ج ر٠ (اւ،11
٩٨^١١٠

մասնաճիւդ մրն ալ, լւայց այս ղորւ

هը, ներկայ Ա1 ար 11 լայ րնթացրքւն,
٠ս յթ ،Ï ٠،١ր

١١\١٧\ﻟﻞ١١١ا ا١ا\ﺟﺎ١١_ا

մաս٩٠աճիւղեր٤ ، اﻻواիւ  اﻻ٠զկս Ա1٩٠էր ٩٠ա،յլ

١١Աձ١١մ١١\١ \١١١ﻟﻶات١

،Ժ՜ա1،Ա1٦٠ա؛յ

ո٠٩է٠ի

()գ_١ււ١ւ1ժ"երսւ١٠ // Հայաստանի

ւ)ւսանողւսց

ս ։،։ ա٩٠ ٥٩٠ ،. ﻻ

٠٠٠րի զի փ

դոյարաձ

համաձայնոլւ

 ﻟﻤﴼլ P-،« ،٠٠ ،،،ի،٩، ٠ս ٠1‘

،:٩։ ،լեր ٠٠٤-

թիւ٠ր٤
؛ﻟﻤﺄ٠٠٠ ،؛3 ،،ա٩٠ ւ„զսր٥^٠էս،թեա٩٠ ٠ի ար կրայ զա զա -،،،٠քր ،،։
ր իր Գ ր ա տ ար ա ،լա,،ու Գամար
Գ،،،շ٠٠լ

1924

վեր٤ի٩٠،،،٤շիո.է٩٠
Յուլիս

31 1

սր

կր րազե٩٠ ج

ا9ةՕզոստոս

3

է٩٠ ٠٢էկ տ،սր٠٠٠٠٠٠١٠ շր[٠،،:٩ւլւ

Յրրևրու օي٠„٤թ 1،ա٩٠
ւ։،լ٠սւ٠٠ր٠սստ

վ>ա٩٠ի մր թ٤։٠եր

կյյ րովա٩٠դակէ

ու٩٠էր

մաս٩٠٠սճի٠٠լր

106١766

կյլ٠٠ ի

1923

Յուլիս

،սրմէթոէզթ֊է

31 ի٩٠

տ٠սլ٠ո٤٠ս٩٠

եզ٠սծ
է
225١19'2 ֆր٠» որու٩٠
42,266 որրևրու պաշապաւ 115,880
٩٠ութ-،տս٠٩٠ տ٠սրե٠؛ճար١ 2اةւյ١րշ،սկ Գ٠սր٠ս،լէօզետ٩٠է> 000 Պ٠
0ր٠ 3099 ﻟﻤﴼար տիր ոU ،٠٠ս٩٠ի ٠ս٩٠ դ٠ս ٠ր،ս վճ،սրի٩٠ ٠ս էքա գլո դր ?٤ի٠ր
اﻓﻎ٠ս թ ﻻ.ր ի٩٠
ը

իր

մո٤տ,րր

պարահանդէսէն,

ի ٠٠ ،լ ւք،ւ։սցեալր? ٩٠ուէր٩٠،،ր٠

،٠٠٩٠ դա մա ։، م٠٠٠ր٩։ ،٠ լ։ ١ ٠իո^սա١٠

ձ٠ս ٠լ٠
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կև،،լ،է  اﻻ1اﻋﺈ

Գ،սս،ւյ1٠,էն 15 7,240
6٩،ւլԳ٠ ا,  اع، ع֊ا ا٠ ،،،ն » أﻟﺞاع
«լա շսւ ،،լան ա  ﻷէէրր_ե 150 اﻵط ﻻ اعԳ،ս،քար* 5000 Դսլր  اﻻ ﻵﻻս Հր*ذﻓﺂع
փ،،،ր٤պ٤ւ որթերւււն ،،،ա 482*12 اﻻعյ،սլա١էէէւթ 1٠ա٩է 1է،،،յ٥
ւնւ٠،، ،11 ،,  ع،ﻻ0 էլն y اﻻ،؛, ،،‘،սոնա
Լան ﻵﻋﺎﻻع
ունեցած
է
21*5,0 اﻋﻠﻊ؛٠ հասոյթ . քւլ،Լ կ،ւյ1<٦ Խուկր، ،1 ١  اع ال،< ﻻյ٩ւ ، ﻷﻻէ ո اսանոդներու 20)920 '/)[h .٠
Հայ ա էէ lit ան ﻟﻊՕէլնէէ-թեան 11ար،،զ،ր !ا, ، ﻻ٤ اع،،‘، ﻻ٩ւ ա ճյՒ ւրլ،է(1
 اد ﻻli  ﻟﻞ، دل ة ﻻ56*46, اع»ع؛٠ [ لհասոյթ, ا، اعﻻاع، ﻻԳ ،،ւն/լկ،،  دل-I։ նուկլյ
٠է،،ներէ* էւլյ 5:1*000  • اع ل|؛Հ ،،، ل،،I ، اﻻ اան ւ٤րկէ٠է،،է٥  ة د؛، ا؛ ﻻր،ճ٩«1  ﻻ.أ
٤،١ր ،11  ﻵ،،էէն
Գ ،! ﻻ،՜‘،ﻻր 1، 11 * 51:1 |؛٠ ր ٠ اع
،،،  عէլ!։ ،լ Հ،،،  ا، ﻻ، اﻻ اան؛١٠
|ﻋﻠﻼا
154:1 إع>|؛. ( ﻟﻞ، اﻋﻊ!اﻋﺎعﻻԳ  اعլան էլն I.  ﻻ اعէն Գէ،է،،*ար ،ع1٠ال ﻻ
էլան ձսւ٩ւ ،ս կ

٤։

աոկոսյ Այս

 اع >(؛٠ յանւձն ، ﻷﻻկ Հայ Բ ա، اէլւ 1٠,، ة ا، ﻻկան

նպաստ։

() էլն ،1 ։<؛, ،٠ ،،،٩،

( اﻻج، ل[ ع، ﻻա ،կ،ս٩ ؤأ

150٠095

140499

այս նպատակով
( أ،֊ اعlit،!،
٠րր ،،‘ա،،։

،քէկ

hج ﻻ! ع
| ا،ع1اﻋﺎ

ա ։،اﻻع
‘
اﻟﻌﺎ اااﻵ،ال
գ„،։،'اﻻլ։٤،ն ؛

է

տ اعկնանց

II'،ا ﻻ ا-ال,՜ ե է،،ն

 )ع؛، اع ‘ا،، ع، اﻻ ﻻկա ﺧﻼ՜، اعէլւ،1-،،٠،էէլւը

اعﻻ

էլ،،، ، ﻻعւ֊թ٤էն էլր„լանկ٩،յ ،١،էկ  اعاع٩ ، اﻻﻻ ﻻ،ﻻ-

دل
ع،ع։

^ա،،،է٠թ-ր

էլ„ւ،،٠،էէ اعէն

Այ ﻻ

.٠

Գա،1111  دل ةֆր٠ 102*2:19*1 ’ع

Հ٠ ք١٠ Ր٠ ، !,’ ﻟﻊ، اւթ I. ،،،١ا

 اﻻր ل اا،ج ﻻ

Հ

Î 5(17*495 յ،»ր٠
կն،،،նց،տ٤  اع ﻻո ﻵﻋﺄ، ذ،،էն 1924-25  ﻻէլ„ !ﻻﻻ اﻻ ﻻսն£։ն،1 շ٤ւ٤
ւլր ա ،،‘، ﻻկ،،،ն էլ„ր  اق ﻻ ةէع_ا ﻻ3 اﻵط !عր  ذلԳետեէեէսլ կ լած ք٠،٠՜ր،ւլ„վ٠ —
ﻻլ,րա٤،،ն ،،، էք ،،‘ա ،،ն ،،، *ﻋﺎط اعة
։،*„ tut ؤﻟﻲ9 4 * :16 6  اع »ا؛٠١ հլ.ր'
վերտշֆն

5

'Ւր*

ա اﻻր էէ է «էն ،،‘է عՀ،ս,

452*049

 طլա دا ه

،ո ութ են էն

է،،١،1. ﻵ،ةﻻ

،۶،،ا،،ն،اع ﻻւլր

Գ،սս„յ٤3 Գ ، اﻵﻻէլան ، ﻻع! ﻻւ_թ اعն հրէ،ւ١»  اح ال، ﻻعﻻ، ة اﻻ اէ

|؛٠ր٠

աար„،ան ،،‘է٤

 ﻻط ﻻ، ﻻ اﻵﻻ،լաﻵ

،،‘ա սն ، ﻻՃ اعէ،լ*

!،1 ،؛ '»ﻟﻲ اﻻ12*620

؛،»ال.*

ال-ع,' ع

25,398։
ﻵ٠ ﻻاէլֆ, ، ﻻկս،ն ، >< ﻵﻻէլն ،1 Լ-،(, 1,،،،ն ،،‘،،է،،ն،،է اعItj* ،،‘، اﻻط ا. ?ع٠5 ؛1*944

؛،»ր.» ،.؛،»՝

6:1*1:19؛

Հ،սյ ، ﻻﻻ، ﻻII, ա էսն£։ օգն„،թեանԿ٠  *غուա،1 ﻣﻤﻠﻲ
رك درﻃﺰك: ٠ //ﺧﻤﺮر؛

،> ٠

մուտ,լ)'

217)466  را/'/اوك

86*5:15

՝Ւր*։

اع>ع؛٠*

581(184

Այէ1է،լէ،է*  اع ﻻութ  اعէն ﻵ ﻛﻊ، ﻻ ل ﻻՕ  اع،،‘էկ  اااկէ،٠ ،،اﻋﻌﺎع
‘
’ا١ اﻋﺎ، ﻻاﺣﺄ اգրաւ

، ﻻعււ،’،էէاعاع

،،ح
‘
Գ ա <ع ل, ا،عﻻ،, ، اԼէ،ֆն  ﻷ ط ﻻ،ﻃﻼ ﻻ اﻟﻊﻻ،،،ا
٠ ٩ ا،،؛،،،،„ ا اع٤

،ا اﻻ،ﻻا.ا،،լէ؛

Այ،،

Գ،،،շֆ٤էն

، ﻻع، ﻻ اع،٠

ֆլւ،،էն،،،،ւկէ،،ն

، ﻻւլ١է  اعէ

ع، ﻻ11،،، ﻋﺎ،،ل-
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٦٠ﻵ.٠ا»ا»0ا.اآاا ٠1٠.
٠؛ا[اااااا1ﻵ

■կւււլւք٠է

,ا'1.ا,٠ا,ا'111.ااا
ااا^^ااااا٠،٠

ا « ،*։ا،)՜ îïا Լ-اااا ،اا{  ، ։اا լاااا اI

,ا'.اا„'. '٠,օ1('111,1 ;11, 1ا1

II..

ال٠ااا( ا ٠ا ։ Iاااا .ا 11،ا٠اا
ا|اااااااأ

ا١اااا!ااااااأااااا)|؛

>4ا٦ااا٤اا

ااا،,اا

 :ا ٠١اا٠ل ااااااا)ااااا զ֊٦ا٤ةا٤ﻻاﻟﻢ փ|է،4٠էւ٦٠ ٤ا ا٠اا֊أااااأا։ااا< ا١ااااإ،اااا'ااا^ا،،اأ

ﺣﻤﺎد٠اع ﴽﻻل:ا،ﺣﺰ;١ﺣﻼ։ا[ل،

اعﻳﻼ Գ ،ﺑﺎع ،اﻣﺎ،ﻻا٠ ،اا٤٠ا ﻻاا اغ

II

ւդ1)ԱւՀ> է Հ[1 շե լ։

’

٠٠٤،٠،կ։،٠١٠؛է٠٠

 ٠լ-اﻻ

ال ،،،،*،،،ا؛ ،٤،اا ا٩ظ ا٩ﻻ،

٤٠٩٠؛ շկ،،٠ կ،ս١٠ ր ،،։٠٠٠ ،ر( ր
‘

'ի ٠٠ ،٤٥ ،Ï ،٠٠٩٠ﻻ

،1

٤٠٠٠٤٠٠٠٩։،

؟կր،ս١ ٤u٩،M،ii‘٤٠ ،٤٤٠٥٠٠٠٠٤١، ،٠٤٠ր ،٠֊ ճր٤٠ ٠٤հ٠٤ ،٠٠٤ ٠٠٠յ،ւ،։،կ٠٠

ր٤ւս٤٠،ր

،٠٠٤ ք،٠٤،،،٥

٤٠ ،٠٠٤٥،٠٠،٠կ٠٠ւ օրﻻ،ح

_٠٠٠،٢^٩٠է٩٠ օ է٤،٠٤٠٠٠٠٠ ،٠٠٤٠ ،،‘էկ ،լւ٠ր٥١٠

որ b է؛դ٤٠ ،٠٠٠٠٩٠ ր ٠٠٤٠ ،٠։ կը،ք٤٠շ ،
٠٤٤٥٠٠٠٥ ’،է։ﻻ٠٤٠٠٤٠٥ ٩ ،٠٠٠٤٤٥ ،

 ٤٤٥٠،،յ٤٥٠٠٠٤ﻻ٩ ،

 ،٤٠٠٠٤٠٠ا،

 ٤٠٠٠٠٤۶ li ،٠٠٩٠ﻻ

٤٠٠٠٠٠ ،٠٠٠٠ ،٤٥٤٠٠٩٠

ց٤։١٠,؛»կ،.٠٤،؛
٠٩٠g؛٤٠

h

٩٠٠٠٠

 2ﻻ،

հր

_٠ ٠٤٠٠٠ ։٤٤٥ ،٠٠ կ ،٠٠٩٠٩٠ ،٠ ،։ ։٠ ،؛էր ٩ ،٠٠٠٤،،٠ր ،٠٠ ،٠٠

؟ا١ﻻ،٠،ة٠٠٠٠ ،٤،،،٤؛( )،،،٤٤،٤٤ا٠٤،،،٤،٤،٤١، է Պ٠ ،

٨/٠///٠

ինչ որ

 ،،٠ I،։ ٩٤։ ւս٩٠ ٠٤٩٠ ،٠ [٤։ؤد,

?I

_,իի١٠٤٠٠٠٠ր٩٤٠؛֊،٤ք.؛լ ٩٠٠٠٠ ևկ1

Այ

 Lh ՚1Ո ե՛րرﻳﻢ րուխ ւո ա դի աո / /أ/

 կլլ ٩،٠،լ،،٠յع-،٤٤ال٤ة ٠٤ի،Կ. !1, ւ

،٠٤٠

دﴽ'
٠٩٠ﻻاﻧﻤﻪ٤ا։ ٠

٤٠٤։،Հ ٤հ،٠٠յ٠٠րﻻ,» ٠ا

է

٩،،٠،٠ցկ١٠

հ٠،،٠١٠٤٠٩،؛ր

'٤٠٠٠٠հ) ٤٠ւս١،ﻻ

Rue Jean Goujon ,15.
ﻇﺎ٠٤؛٤٠٠٠٤٩،،٠١،٠،ﻟﻼ٠٩٠،٠٩،ﻻ րր.،ճ٤٠٠ւ٤ﻻ،٠٠١٠ ،i‘،،։،٠٩٠،ط'٤٠،٠٠٤٥ﻻ
اوف ،٠،،،ր,،،،،<١؛ >ու դանձա պահները

٠٠٤٤٠٠٠٩٠٠٠٠،٤٠٠٠٩٠ կ،ս،٠٤٩٠ է؛٤

1

،،٠ր ٠٠٤٠

ուրոյն դիւաններն

٠٠٠٤٠٠٠٤٠٠٠٤؛< ٠ր٤،،٠،٤٠٠٠٩٠ﻻ،٤

րո٠-

ؤւ1*ե٤٠٠սշ،ւ٠ !٠٤٠ կ٠٠٠թ،գ٠٠٤٠٥٠٠٠٩،٠٠٩٠
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(IX
ս>١ ، ﻻլա I,ի ا£

,1*1,1 ,,،I,Հ,„|

ւ£

ل|ا،ا|ﻻﻟﻊ։ا|إ

Տիկն ւււ٩, 1,1  حի լ,£ا٠ ،,،։ „ £1

١٠։،թI. ւ،ւ٩ւ յ ան ւ٤ա،1 ٦. 111  —؛؛,ilI.£1յ։

٦ւ1)յեմ'ի .ԿԵԳՐ. ■ԼԱրչչՈՒԹիին.-- տիկ
lyuiinnill, նախագահ, Տ• ٠| 1Լէ11|1٠շ1է111|1٠ւկ

٦.աւիււււ،'ւսճեէն՜
٠թի,،،|«րեէ1՞ն

٠۶/،،،،،،
նախագահ, տիկ. Զ|Աււ|էլ Տէւլ<ււկիլւ֊Ջևւււ١ւ، ،،،،،//٠،،,. տիկ
'|ا1٠ا|ا،ا1,أاا1ا
،،،،,،/٠۶،،،،،،//'،،،, տիկ. !.. իւլւ |٠٠ււ،"կրէւսւ٦ւ
،،،،،,/٠£1։,նա 1£11£٤
١١١٦١١١Ն\Տիկնայ1ն

..»،‘ԲԱհւՆԱԱ'

Ա'ԱԱ.ԱՃԻ։٩ ١١'\١.,

՛(؛1լ٠կ|,111٦|

|,փոխ '|ւ111١
،„„،/٠۶،،،،،،//٠„،, շե[1ւ('ի٩ւկ ٠|իւմ'իւ٤կկլււււսւն' ،،،،،،/٠ ۶،،،،،ا،،اﻣﺎ،٠ 7اا.
||ի'1ւէ ٦,հ՜|ւււէււ1ււ։ւ'|ւ
փոխ ،،، ،،، /, ۶، ،،،,/ ،،//،/،,
؛؛. s 1; ւի II () ի լւՋ էւ ան
٦ա>،،/،،،۶،،//٠،،،,
|;եւււն, Զ٠ււլ,ւ,լ ի <|ււււյ^1ւււ٩։»{ւէյ|ւ٦ւկ ձէւխւ1>|ւ|ւ٦
٠ււ(իկ|էլիզսյ |.,ււ('կ|,քւ1ււ1, յ |؛,,|£,(',,ւ'|ւ, ||.(|'|،),[ ,,|,ւ,|ւկի|ւ՝֊էւ,յ'|ւ /،
٠ր. |;،ւա؛ւուկի ((՜1111։اI٠،11111اI(اذاال:։
քսւյէլեան

ա աենաւգեա,

||',,ւյ,|,,,լ؛؛ի

٠ԻՐ«Կ».Բ (اا1).ئ1٠  ■ﻻ٠Տի1 ֊

.Ա(Ո٠ԱՃԻԻ'Լ£؛ւա[.|ւ'

\١'٠-١'٠\٠\٧\١\,١Հ؛Ն

٠۶/،،،،،،، ،،،،،//٠ ،،،٠ Տ٠٠4٠،٠Ւ٠ ااااأ>|<؛آ،٦ 'ا،/،،،م، ،،،„،/٠۶،،،،،،//,٠ա
ւօւ،ի Կիւլս،կ١ւկէւսւ١ւ'||' ،،،،،،/٠ ۶،،،،،ا،،اﻣﺎ،٠
Ա٩ւսւյի(ւ ٨!ւ,-،)1٠֊(,؛,,ւ,١,
،/"،/،، ،،،،،'/,؛،""/،'/م/', ؛؛1111,1؛;؛, ,|,ii[،"Stîiii٦i ٠/،،،۶"١،،،،،//,،،٠լւ)-„.| .։

1„ւււ٦ւ

ւիկ 2ﻻأI ('(؛1IIլ)1)111,('(,,,,’؛,, տէ،"էևմն, Յակւ١բէւսւ١ւ ﺀ، }٠، أ؛ااկ.1,|),;1|1
Ա١ՕԱ،.٦،Ո٠1٠Ա« օգնութեան ս՜Ա1^؛Ս.Հ1٠Խ'1..֊' Տիկււււյ.٠1
շ.

٩٠ի'1ւ(,ւ

,իւ،'իL? 1|էր(ո,111،،،،،،//,،،،>

اا٠۶/,،،،،،

،،،،،،/٠۶،،،،،،//,،،،, |Լ. ٨իւ1؛և|ւ(ւ|||'1,
ւ1'կլ,1،,؛,٦ւ

،/،،،؛، .؛،،،،،//٠،،،,

٦٦\٠٦٦\.٦١؛١٦.

ն٠,,1..

،،،،،،/٠۶،،،،،/،،//،/،,

اا.. اﻻ,ا,ا,,,'ا,!؛,1,1,,

Զ٠،վրիէ՜ֆ 1'

٠١7٠ ،،،/،,/،'

،2،،،2،،
٩. ؛.11.

ւ.աւի1Տ֊ Բէկ /، |٢. ٩,հ[ւ-

؛. ւ 1،£1 յ٤ ١. Il £1 կււ1'ք1111£ 11 Լ1| ի ج

..րI լ 11 ան II |£էււ կ ան ,!’իա

թէնկն։
إﻻ, ,ի!1.ան

հււ٠٦ւ,

/، .١7٠،„/،./،'

ի, 11£1 ր 1£ II 11, ا£1ﻻ١|١11.֊£1٩| |،١1՝ .Տի if ին $։ ٠ ١١١٨ , ٩١٨٦١٦ ١١٠١٠

ااا. կւ٠մ'էլւ1ււ1ւ,

٠Ո|։գւււքէւ(ււ١ւ|«1

. քւ,

Ջռս|ւսնէրւււ٩ւ,

Տ٠է|,ք(Ւ.

؛؛,|)ակ:ւ|ւ

|Լ.

2ւււ,ք'(էււ|,،١ւ٠,ւ،'է(ւււ١ւ,

ւէ|„յսւ-Զ1ււս١ւ,

j„؛،(,،٠բ1ւ».

Ի)lïiu٦i,

Տ(٠4؛Ւ'1

Աւ|էկւէււււ

1ւէւ||ւկ

Տ؛٠ىէ"էւ։ս٦։؛

/’،، هՏիար

٦١٠١١١١١١ ؟և١٠١١٦٦٦٦ \'١\١ \ ١ ':٦١١٦٦  \ ةԳ ի ؛ք ծ ,11 կա ،،, ա„£،1։، ,111/իր٠ ذا مԲ'ի„ւի11.ան։
——.֊ﻏﺪ

ՓԱՐԽՋՒ ԱՂՔԱՏԱխՆԱՄԸ
ԱԳա ւա،ւ|ւկ

լւնկԼ  اغII լթի ւ،հ

ւք،լ

II[1 3 5 tn ։،I[1|։،հ լ  ﻻվհք ք ٤1

أاع։ է[«յ II լթ غاث اع،،ծ է։„،41٩،٤

؛յ)րա١ւււակա١ւ կա ռա վար II ւ|<1  اﻵطհ ճա١ւ٤،(1ﻷուա ح١ -ա٩ւկկ ա ա
ր؛.-թւ٠շակ

،ւաայյաչ ،1 ﻟﻊ٢ أ١ակակշռյՒ

աւսկա١ւ،،mIIմաքւ،հbր(1 ս٤
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— ա ֊
 ﻻعա կ ،չ،،،ու،։،լ
կեր „ ،թ-ի ادր?

٤،١،٩، ،اﻓﻰف
٠
է Բա اﻋﺎ؛،٤٤٠

Ա،չ,ր،ս  اﻻ٩،٠ի،ւ،،،، ،-<£

،F،،،(،،F

որ

150

، ﻻւլ٠ք>  اﻻս։

 اﻓﻰ،ا٠ ا،ا١اعا. اﻓﻰեր ، اԼ

F

(> ،٤١ا ا٠ ،-թاث ﻟﻊ

-،լընէ٠

Այս

، ﻻ،ﻻրի

٩ ،،،،،،،،،،، ւոեց

،،،،،٩،،،،،،٠ր

،اﻻ،،، ،،،٠١։ ե،،،կ

،1

անոր
Պ.

պաշտօնեայ

،Լսւ ، اعկե ،،،٩،غ

էք[լ

la

կարգեր

،اր

կր ، اﻵمէ

١، ،، إ، اداغاﻻ ﻻ ﻻ٠٤،،،إ٠ افեր،،، ،٤ ة اع،،، կր

ե

، اﻻ، اﻻ اﻓﺜﺄاն ،լ  دخկ،ս րչր ،ا٩٠ ٩،،،،ք،وﻵلﻟﻼة ﻻ
կորոշս լի նպաստը։
Աղքատախնամին
է

հասցէն

17, Rue Damesme, Paris (ا3ﻣﻢ)ج
լ٠ւ»،ս،Ս٠ ،1، ﻻ،ﻻع١ ا،،، ،اع*ل
٩، եր կայ

،ع،ﻻր  ﻻغ،-թ՜ե ﻵﻟﻼ،
ր ոն,ր

երեք

،ﻻ٩،،٤ا،«؛ ا،երր
տարուան

ﻻ^،ﻻ-

،ﻻ٤ا ا،‘։،։،،ال،، ،، ة ﻻ،٠٩، ١ ^եաեւեա؛ներն /٠٩،.. ٠1 'Տեարք|(٠،րա اوا1_ل

٠քէրևա١։ ،،،؛ﺀﻟﻼ،ﻻ،،،ﺛﻢ/٠-ﻻ،, 1٦٠ւ،յԹլ٦է<٠
 اأا ا1 ٦, է(111 Էււ1րւս،1ւ ،ﻟﻢ،،،م،-،،،ﻟﻼ/٠ ۶،،،، ،،ﺛﻢ/٠-،،،,
 ﻻ(ا'ل٤|اا
اأ1ا1أ1ذي1ﺳﺂ١1
،ﺛﻢ،،،؛،،١،،،،،ﺛﻢ/٠،،،,$ ؛(!)؛. Ալլա؟ւլէրտի
ԱՐՄ. 2ԱՄՐ١ԱՐՋՈ1٠Մ٠٠Ա٦,
'٠ا։،ا٦<ا٠< ^اլ٠٠؟،ւս:լո՜Ջա։ւ،ս٠
:ا٠ا٠. ٠ս٦٠٠լւ٠٠ا٠* ։!(اا٠  ال،։؛լսւ ،؛(؛(اﻻ واﻻؤ.

؛١١١١ﻷ١١

٩،/٠-ﺛﻢ،’

، ﻻե٩ »1، ، ﻻդ،،٤իր յ
I Ււոն

ւ]-|յ՝|դ)ւււ،յ1.|1ււս'|ւ,

ا،'ااااﻻ،١ا٦ا٩ا٠ااااا،.

ا,|ا'|||ا

ֆ|||եւ

Տք»կ٤’٩،-

ճէւլա 1 أ|ؤ.ր٦٦ևս١ւ
Լ.

է||ւււ1ֆւշ1|1٠_

Տեարք'

||.[1||'،ւ٦

Հւսւքթւսլւ٥ո.ւմ"|յւ.սն, أ,. ااااا[ااااا،-أاااا1ا. ււււ'1ւ '(ւէրււէււև(Ա٠٠ւ:|_،եւ
կեր ،Ը٩ ، ?اع اե ،ﻻ١ا

^ի؛քե،،،،րիր

،،،١،،،،،٠«؛،ևրէ١،

տ|ւ٠

«؛،،،،؛٤،،،٥

ե١،

اﻻ،أ^ا،اأأا٦| اէ٩ւէււնե(սն<յ, Մ٠մնտսէ ،իսլուստևա١ւ
վ Աւրչարշ ،/_յ|ւորևսւ٠, ،،ﺛﻢ،،،٩،. ﻳﺜﻢ،/؛،،،،"؛،،،؛، ،،،؛،،ﺛﻢ،،،،'//،/٠ﺛﻢ،؛، ؛ﺀ،

միայն Տեարք'
(4،ւււ٩

յեղ,ր،،،،،،،،،ﻻع٩،،ﻻ،F այս
է

،، ،։չէս։ .ր

ր ،F٤։٩،٩٠

،F،،،

«؛،،،١،٤

،F،،،p

Ա.،٤.ր ،،،،،،،،،ﻻع١ا،،،،،ր
‘

(,)ﻻ،րի գի
، ا،١،اع

£»،،،،؛،،،ր

،،،،քէ١،կարեւոր

 اﻓﻰ،լԳ ա٩، ، ا،օ ժ ա١։

،է١

ր ،،،،، ،٤ ﻻ،- وعե ա١، ٠

،،եր ո ،ր ،،،էս ،il، կարե٩٠այ րլ،، ،F،u կալել ،լ،ս ،լթ ،،، կա٩،٩  ا، ا، ﻻ،ԼՔ "اﻻ ﻟﻼ
٩، եր،،լ

،،،٩، ، ا،،؛،،، ،ﴽ

،،չէ،،։ ,ր ե չ։ ، اﻓﯫاլժրա،

،î

Ս ،،، կս،յ٩ اﻻ ﻻع،،،ր ،ﻻր ﻟﻊր

،٤ճ ،ﻻր  ﻻրլ ،،،٩،،٤ ،،،«؛، ٩։،،،եր  اعوع، ح، ا، ﻻ اع،F،،،١٠  اﻻ، اع، ﻻկ է, ،اﻋﻖ٩ ا٤ ،؛։،،،،؛։،،، ﺧﻐﻂ&مի ղ

դէ ،։ր (,)،،،չ١،،،٩، ،։،-،։ ،չ ﻻا،FԷ٩ إا ا،،،،،؛، Հայեր اعր ،٠١،ց

اﻻ؛-

،F،u١٠ غ٤ ا،tuj،չլ،ս١ﻟﻊ٩ اրյ„،ա٩
Ա،չ.րا،ا،،I،ﻻի،٩٠،ﻻ، ﻷل،،،،،،րեկ،ս١٠ ﺛﻢ،،،֊،،ع

ح։،،،չ،إ،،ր

^،،،،չ،،،ր յ»ր٠ի
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— ff ي

،1

ծսւքսվ» ։،*ادل ﻻ غի»

،ا٤اع لIIIH عկր գ ա  ﻻIIւի շ،1ււ٩ւԳիւ اال١ﻋﺎ اع„ا٠ا։ا،1اի

، رارանդէսւ/եերուն էոռս/ւոէոձեոնութեան։

IIIIII 1925 اعւսյ

ԱԳ ، ﻻւ،،1 ،1٤، ،ع
թե ،، ﻻﻻث،٢կկ

٤

٤

 اعال1! ﻻل اﻋﻊ،*III կւս١1

، ﻻل ﻷ اعال ع11١1 „ — ط

_ىش٠ —

III 1،*1 1 II 1 1 II 1

(ال و،اﻻ٠>ع

 ﻻطIII  ﻷէ

III

اعﻻ!ة؛أ ﻻلﺣﻤﺄ اﻻغ١ اﻋﺊ اէ

9678»

١— ﻻأاﻋﺎإﻟﻼل

III ուով(!իւննհրէ 5  و ددթօմպ օլ ւսյ ի < 247 20)000 وղան tu գանք
ե،սյ 2958؛١ւ. ր1،،լ٩٠ գււ،،، I،،ع։ 19,9419 ’իﻟﺜﻠﻼع,ﻟﻊ: ԻII٤ا ع٠ع.ط )ل٢ع، ﻷﻻէ 38,473 ؛،»اع٠ ٠اااﴽւ٤վ،սال- ‘لIIւո-،„ււ١ւի إلIIIգթ،ﻻե،կ،،ւ١٠١الI»اﻳﻞ
 ﻻ، ﻻ،،، الﻻ١ 4 2 »2 7 3 ا(ؤ|؛٠ ؛*)؛٥աւ IL،٠կւ،١ի, ا؛٩ ﻻ^إﻻﻏﻞ-١ւ III ،1 արիշ in և
LUI

،ﻻﻟﻊ١ل

III

،ﻋﺎع٠  اﻻ،ال١ اعط لII I

، ( اւա١ւ III ،ﻻل ع١ل

28(13

1

 ﻻﻟﻌﻠﻞIIIIII ԳIII կա٩ւ

ԲԺՇԿԱԿԱՆ

II a

1 ؛III

،1

ﻻإ.٤»ل.-ﻟﻊ١ ل؛ﻻأﻣﻠﻼﻟﻌﺄ١

 ﻷIII

 ل<ﻻ،ﻻ١ ﺑﻞ لIII կսւթ 1، اﻻ٩ ﻻل٠

33,515

ﻻأع»ا؛١ا.ﻟﻊ

ՄԽՈհՌԽՒՆ

7

B،،،րի գ،սدح، սւկ ե،ւ،ւեակ ل،!
‘ նււււ١ւգ„ւ١ւ ع٠٢ا|ؤ2ج،1ل1 ﻟﻌﻞգովելի
1  لգ،ս١ւ ա١ւ Հայ B ժշ  ﻻ عկա١، ւքլւ IJ’ի II ւթի լ١٠

գա ؛ ﻟﻊاﻻ ا؛لկր

կազմել ու,
չիւրի١ւ

իր ար

ճանչնալու,

ւի„ր&էս„„،թե١،է١،

ﴽ؟، ، ؟ ﻻI" ،" دة ﻻI

٩ III ! ﻻل. اعIII կա١ւ

 دفիւրարանւ

 ﻻع! ﻻLUI

،քր

ւքկ اﻻغե٦

բերելու առա Լա դրութեամբ։
Հււկսւ.

ի١٠

39

գւքս ، ﻻ، اﻋﺎلութ ես ،،ﻟﻤﻊ
‘

1929  د؛IIع։ ւքի„،թե،ս١ւ
Վ»թ ٠ ’Bo ﻻعլե ،ادﻻի ١ տ.րթ.

S

؛3if،1 կր ل؛ﻃﻼاﻋﻌﻞ
٠،^III էւք٩  ة،٠ ի|Ա1١ ».

٢Տվ>թ٠ ﻏﻌﺎﻻ،،،٩ ،؛Հրաի ﻻր գի ի ، ا، ع ﻻ،ذﻟﻞ
 ال ا؛ ﻻւթ  جادا ا؛ի٩ւ.،» اث{ﻋﻞ٠ اع)عի ս ւգ  ﻻلII կր
թեսւ٩ւ»
!،،
‘ I

II

դ١ւկ ٩،  ﻻلեւ £ﻻ١اﻋﻞ، ا-L

،ﻻ٤ ا٠ ع،٠- ﻻع1 ل ؛II ! ﻻع1، ﻟﻊIJIII կա١ւ ﻟﻼاع١ اIII ﻻ ﻻ؛IIII ւթ  ادادأ ﻟﻊե اع

ال اع٩ل.ﻟﺤﻊ

II

շսւ գ١ւ III ٩ IIIIII II LUI  ﻷե١ւ ل
Հ այ

،،،«- ﻻﻋﺎل اع1؛

B Ժշկա կա١ւ

؛ ﻻ1II ւթ ե ادﻻل

٠ր ——.կագւք„،ւսծ

III

ր٤ււ ւ֊թ،1 ؛1 اعﻟﺪل

է> ! اﻻﻻH ււսկւսع

ԳI. III ե՜ ւե IIIع

 دأIIIիւ III ﻋﻞ- ﻟﻼ٩١ւ ؛٠-ﻟﻊ١

%\١\ձ .

‘؛ا, ’ք؛էأ،٠،ز111٦أل<اآﺟﺚՒ)1<|8 ,1.  |ا. |,|،1գյււքեսւ٦1|11, رك., աաենապեւո' 8֊)(اﻳﻊ.
■{،.օլօլԽսքհ. ﺑﺮ. «،"ﴽﺀل،«،، اﻟﻼﺀ؟Տյ)٠ժ՜٠ I).. Iا٢ ! أ٦ ثէ  اااح،٦ ا١ ،"،ل,ﴽﺀ،اﻣﻠﻤﻼل؟"ل
ﻋﻸ٠!)ا. ﻻ٠ااأأ،، ا|اااا)ح_[اأ٠١յ1(ՒԷ١ւ:|| .ք)|11)|ւ, •լանձապետ' $Ք،1։Ւ
ժշկ،«կ،ս،1ւ

B

Ponthieu, Paris

(յ'،ււ٠ւթ،.-ւս١ւ Հա٠

٩ادﻏﻼﻻﻟﻼ

է

٦٦\Rue ձԳ

ստ١

(s()؛.
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ԼԷԴԷՈՆԱԿԱՆՆեՐՈՒ ԸՆԿեՐԱԿՑՈհթհհՆ 7113
Association des Anciens Volontaires Arméniens»
((de 1 Armée Française

1٠٠-٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠،٠٦٠١

t’.H-l

ا[اا،ﻟﻢ

٠٠٦٠٠|_Հ٠ւ٠٦٠٠ււզ٠

ւլօլւսւշ?ւ٠լ։٠Ւ ՝^،اا٠٠ا։ااااااا،ا1(ﻃﺎا1اا٠ﻃﺎ,

Հւոյհ՜րը, որոնւյ ՀաւՐակրւււքժիւնր էՐիչտ այնքան ւ/'հ՜Ս- եւլա٠۴ էր հտնւլէպ
՚Ֆ٠ւ։։٠٦٠٠٠ւ։٠,||٠١ ٠٠սլհ՜լ٠٠ւ،_ ٠|_լ٠։։٠կ։٠٠٦٠<զ٠է٦٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠؛٠٠٠٠_٠
յ٠٠٠٦٠ li լ ،٠٠٠٠ï٦٠؛٠ ٠ل٠٠٠٠ج٠ا٠ جւււ_ւլ٩؛٠ւալէււ_p٠t٠։Rihrp٠i? ւ،ւ٦ւ։1١հ٤ ٠،٠٠٠ւ،ժ՜է٠٠٠|،٠٦٠ ٠،٠յ_է٠٠լ ։լ<٠լ٠٠٠٠Հ٠ււ٠_ւ։٠4>_٠٠_،ւ։_٠٠٠٦٠٦٠հւ٠٠٠?
խնւլրանյւուլ: Այսպէս, այդ֊ թուականին, Փարիւլի

ւլինուորտւլրուհլու

էհրանսայի

ու սոՐքւորլչ
ւՐԷ1٠

.|»d

1լ

ւՐէչ գ.անուուլ չուրչ չորս

հզւ|ժ՜ււ!|ւ հ|ւ կՒւ։٠٦٠4»ւլ ի

ب،٠,٠ յ, ٠٢٦٠ |ւ4٠ ،٠٦٠ ؛،)[Iւ،٠٩։٠٠٠։٠٠| ؛1 ٠٠
Հ|||,| կ٠։٠ւ1١٠։ւ։_ււ٠٠٩٠հ՜٠٠ը ٦ا٠։إا։ﻻ ا٦ااﻻاا٦٠ ااﻓﺎاا٠٠٠٦٠ <٠٠٠٠٠٠٠٠٠
.րհրուն

ւՐէչ

հր լ րոյւյ

٠٠٠٠٠P٠٠٠٦٠،٠٠٦٠٠،٠۶؛J,
հրեն էք

٠։٠٦ւ,լ

,1 իշա

//،،,،,،،,,/،،,,ծ՜

տուին

հսոլար

٠٠iL٠ip٠ ٠|_٦٠1րլւււ.

1111(11111_|i

٠ ؛٦٠

լ ٠1ւ ؛٠

٠٠٠III 1(11 ւ،ժ" |ւ և٦٠٦٠ հ՜P٠٠ լ

ե՜լ

٠٠

tïpip p٠٠

լէ٠٠٠էււ٦ւ٦ւհյաւ

տննւՐտն քաչուիՒիւն Ւրւ

ւլսււոնգւ1սւոր ու անձնուէր

Հայերէն

٠،٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٠Pp

լո٠|ւ٠

ւսր(Ւտնսււրսն

٠٠  ؛٠٠٦٠٠٠٠J٠٦٠h֊p٠٠L

L p |,i

ծ ،،/ ո այ ութ հանը

հսոՐալր.

٤'.) ﻵا،٠٦٠, ٠٦٠٤،٠p ب٠٠,اا ا،اا։1١اأاااااا٦ﻻ٢ ﻻااկ|1լ կ٠ս٠ւէ،٠٦٠ :،>٠ւ٠٠٠٦٠ւ٠٠٠٠կ٠٠٠٦٠ ՜ճւ،٠,ւԱտւյ կ٠٠٠٠٠٠،٠٦٠،,٦։ ٦1 ،٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ կւլւլհ،٠٦٠ ւ1'էշ կ[լ կաւլւ1١ւււէ[ւ ԼԼ٠٠հ٦հլհ٠٠٠٦ւ

--Լէղ֊էսնը,

րյալկաւյաե Սուէյտիոյ հրւլևրքէն !իրանււական ւ/'ւսրտսւնւսւհ

٢،٠է٦٠1 հ٦ւ٤ւզէ٠ւ|լաւ կւ٠ւլւ1١է վւ|ւկւ٠ււ։ւէր Հւ٠ւ٠ ٦٠٠٠٠հւ Ե٠|U٠Ptrp،d٠٠٠٠j ,4٠٠٠٠11٠٠11٠،٠،٠
٠Լ|ւ|ւշ، ֊հւ ٠։٠հ٠լհ٠٠٠٠٠_ ^ا։ا, اէպ٠،٠٠ո٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠_٦٠հ՜լ٠է٦ւ٦ Ա٠|1٠ Ա[ւէրւՒրլհր٠ւ٠٦ւ 1١Է||_Է٠1٦٠،٠
է

,աղաները

քհրանոաէյիներր

.■արւնուաե (սուսր

էին եւ տոտիճանոււորեալ •Հայ

ւ1'արւլիկներ

լեւլէսններու չար.րերէն

ւէիհ՜լՒլհ՜ւ٠٠٦٠ Լէ٠|_ււլւ էււ٦ւլւ١ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 1اا,٤ااﻟﺌﻄﺎا، أاՀ٠٠٠٠|կ٠٠٠կ،ււ٦ւ էէ،|_է٠ւ٦٠,
،٢٠٠٠٠٠٦٠٠٠٠կ٠|٠٠٠ւ|հ՜٠ 1)؟18 Ս !٣٠٠٠٠٠٠٠ 18 ի ٠،ճ٠ւ٠٠٠կ٠٠٠٦ւ կ٠Վ٠ւ_،٠٦٠, ٠٠1٠٠٠Լ٦٠ Հհ՜ւււէ?ևւ։ւ٠1ւՔ|լ
٠٠٠،٠٠։٠|٠ (٠Ք)լլլար ،Ժ՜٠٠Լ ٠լ<>٠٠٠٠،؛٠ ٠٠٠٠،٠٠٠ւ٠٠٠ււ_،<|-،ւ٠-،հ|լ١ Ա٠|11 լկ٠٠է٠٠٦٠լ իբ٠լ٠ ٠٠٠٠٠٠٠։֊٠Pu٠٦٠ քէ٠٠٠٦٠٠٠٠կ զ_ւս٦٠ւււՒրւ|ւսւ Ս٠٠լ٠٠،٠٠٠٠, ւ|Կկլեկի1،1 ևև կ٠٠٠٠ւհև1٠ £٠،٠<ւ ،٠٦٠ I)մ١
ուներրու

աարաքւախա

օրհրրու

[LUլոր

կրւիւնհրրուն

ե՜լ

Ս տրտչի

/٤«/،«,-

٠٠ ،٠٠٦٠ ،٠٦٠ ٠1١էշ٠
.
Զինսգսւլէն

٠/٨/,،،،,/

١'،،،٠/ //،،،،/٠،،،،،،/،۶،٨/،،،، ،ﻟﻢ/،/،،،/،،ا/،،،،ﴽﻟﺢ،/,,/، ﻳﻠﺢ//،،، ،///٠٨-

ا؛٤ا٠ اأլ٠٦٠կհ٦٠ւ٠٠կ٠|٠ււ_،ժ՜իլ٦٠

٠pp, ا,P ةا؛ ل1 ،٠٦٠ ٠։٠լ٠ձ٠٠٠٦٠٠٠٠٠٠_٠٠٠٠լհ؛յ٠٠ւ ااا٠أ١ا،ا1ا։٠։٦اااا٠1٠ւ^ կ٠،٠٦٠>٠,կ٦։٠١լ،ժ^٠։٠٦٠ iPoui ،'؛،>٠٠٠٠٠٦٠٠٠٠٠٠կ٠٠٠٦٠ ճ٠٠٠կ٠٠٠٠٠٠،٠ ٠٦٠،٦٠٠٠٠،٠٠կ |Հւ։ւ٠ -lj١։٠։P،։i
٠l p٦٠l(lï|i٠i٠J,inp٦٠hp،|؛iii،٠» ،٠լ٦٠١١ ٠٠٠٦٠٠٠լ٦٠،٠٦٠ ٠٠،٠٠։٠։٠1 ք١٠։ւ٠|٠| ،،.|1؛؛ւհ٠.٠1١էշ uik- ւ،յ٠
ւլ،١ ٠٠է٦٠հ؛٠٠٠٠լ
٠٠٠||||1Լ٠٠ ٠|_է٠٠٠4٠Կւ։ւ،- .^հ٠٠٠հ։_٠٠٠٦٠«յ^٠٠٠،١ հ|ւթ ^٠اا٠ اլկ٠٠-կ٠٠٦٠،٠٠կ٠٠٠٦٠٦ւհ٠ւլ٠ ٠٠،٠٦٠٠٠٠،<*٠٠٠٠،٠٠٠լհ՜լ٠٠٠،٠լհ٠٠٠٠٠٠٠_٠٠٠٠٠ձ٠٠٠٦٠ ւ٠٠ ا٠٠ا٠ اا֊اااկհւ٠٠٦٠.؛٠،-ւ. ،ւււււ٠٠ւ٠٠ւ،ւհլ٠٠Լ
։،^،؛։١٠٠٠٠٠ ،٠٠٠^٦٠ ا؛հ٠٠կ٠٠،٠٦٠ ٠1١էշ ։١٠٠٠٠٠اأ-،٠է، 1«p٦٠.٠٠٦٠֊, ؛،>٠٠٠١٠٦٠٠٠٠٠٠ ք .հկ٠٠٠٦٠٠؛٦٠կհ/،،،، //،/،، ،ﻟﻢ،/ /،،ﴽ،ﻳﻠﺢ

١٠։٠ւ٦٠ի٦٠ |Է٤'1
քսոնւոկ"

،ﻟﺢ،،،ﴽ،،،ﴽ،./٠ ալ ﻟﺢ، ﴽ، ، م،'ع ا/، ٨ ﻟﺢ// ، ֊,'،،،،/ا،،،/،

؛'؛،>٠٠٠٠٠٦٠٠٠٠،٠٠յ٠։٠٦٠

ﻳﻠﺢ/،،،،ﻟﺢ،>

//ﻟﻢ،ﴽ،./)/، ،,،،,،// ?)ﴽ،،،،/

٨،

յւ٠٠ւ "ճ٠٠٠կ٠٠٠٠٠٠،٠٦٠

/،/.//،،،/Հ֊//

/،/، ւլրկին ւ/'էչ, իր ،،،-
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2_ا،اا_ؤ،*ا،،،، Il I، ، LI،، I ، I ،٠1 ،  ﻳﺄՒրւ_ ،،،،ք،،،،،، ،،،٦،،ք،،،،ր

' ااااااا،ل،،،ا،»ا-،،،ք،،،،1،٦،|յ(،،IL lîi ֊^،،،،ր،،،ք_،،،،،ք،،،،1ւ'٠،'٠،|،،،lïf،fi،լ
٦/،،١ք،،،،،ւ،ւ،،،ք،،،،،،،،،1ք٠1ւ

է

Հ،،،٦،،ւ

ւլււրՀր իյճնհր այլարկքրլւււլ, հ՜և

1ք،،،լ،1'է

/٠/////٠١//////ج//٠/7/ /ﻟﺢ//////////i،L،،،،،l،،،،f٦

֊^،،،،ր،،،լ،،،،،ք،،،،*٠،!،١،

Հ ///.////////////7/ م/ع7/////////7/

<٠،ք_٦،1ւլ

،ք_յ،،،.յ*-էւք،

III

’ج//////////// راغիևննՒրրւԼ

٦ւ،،،հ-،،،،, 1ք،،Iïl ւ،،،'٠، ، ال إ٠ւ،،،^ ،،Ճ،،، If،٤،١ք٠ւ،1ւլ،،լ٠٠ւ،،ք،،،،،،،،،|،،،،ւ .|٤ւ٠٦،؛،٠է،լ،،،٦،،،'٠،-հքւ 1|،،،،ք

r،،،lflïf،،،flïւ٠،. ﻻ.٠ا، ا،،լ،լւլ،،լ!։11ւ،،،،1١քւ ،،،ք،،քէ*ւ، ،؛،،،اﻟﻶل، ٠١lï،i٦،،،،f،lf،،،fc- Է٠.

ﻏﻬﻤﻚ7ﻣﺮ

Ւրրհյ>

///////////٤//٠/ 7////م//////_///١١7//،7ا

ب،،,|ا،'ا، ،ք_է،1'٠|٠, ،r،،،J(Jlï،r،،،؛٠l؛،ք1ք،(،յյ>է،،է
ք،،،(,)،٠،،٠ւ،،،،լ، ^،،،،ր،،،քւ،،،،ք،!،٦،١

Paul Appell,

հաւԼաչիւար-

٠ք،>lf،،،،, ،،ք،،،،،،،،լ،،،1ք،،،լ ،،Է.ք٠1،1 Է،>،լ

1,-լ

ﻣﴼ،،،((ال،<اւ|ւ. Georges Ն٢և٦ո fif،| 1،،،-.
؛ւ փ،،،ք،յ،է،،է٠١،٠،،٤լ، ۶،،،ր،։،ք_،،،،،ք،،،،٦،յ،٦،, ا*ﺑﺄ،،،ااال،ا֊ﻧﻰﻟﻊ،ا، ،،،٦،،ք_،،،،ր lïL ٦،،։،٤،،،،،،'^ք،։،՝
ք٠.-1ք،،،،յ،،ր٠،،،٦، ٠յ،ւլէ،،،1ք ւ،ւ،،،(،ք،հ֊ք،،،ւ հ՜ւ،،،٦، ٠i،lïj،،،L،،،If J ،1'ا،ع،։،،إ،أ.،،،ااا،٦، ٠ք،،،١،ձ-.
٠ا،،،،اا،،،ط،1١اﻟﻣﻞ،أ،, liL Պէ>،լ،،،، յ,ււււ،،ւ،1|ւ ،ا،ا،،ع،،،.٠
Տէրարյ

،،ք_،،،،ր،،ւ٦

(1Լարչւււք(ՒՒրան

անւլաւՈւհրն

ե՜ն.

٠յ٠٠ււ،،٠،٠،٠ լ اااﻻ. ااlïui٦i ١

//////^7///////^///, '1،ااا٠ ااااااااււ.լւ،،ււ،|1ււ،،'1ւ]|1' //////^7/////////////, ااة،.إا اأا.ااا،ا։'ا
ււքւ،،|،1٠ւ،ւ'1ւ' //_///7/٠^//////٨֊///٠ Տ|٠Դ٠|،1Ա|| ؛؛،،،.،؛،،،٦ւ،،،յ^ւ, ٠٠٠1٠,լ،٠ո1' 1 uu،'lïu։١٠, اا.‘إااا-.
1ււ،،'1ւ!ք, ١յ٠،،٠،،٠1ւ،،،ւ،،ւլ٠٠, ؛յս։յւ،،.٠؛1!ւ.١٠ ،||111ւ|ւ٠ւ،،ւ'1ւ, ٠!.،،،|،،؛،،،:٦ւ (հ)(ււ<Խ٦ւէււհւււ<Խ

Փ11Րհ 9117113 ԷՐԿՍեՌ եՐԴՋԱխՈհՄԲ
٠i،f_Ji،(،)،،،f է٤'٠1 ﻻ ؛رﻻزال١،،اا،ا،أإ،٦ا

/٢////اادل/م///غ/عﺀم’ا

7////٨////٠١ Փարիլի

1ք،،،،ք،1'،،լ،،،٥ է «,»،،،յ،؛،،٠ք li،،l،،،li،։،،،^،،،լ_

Հայ

!ևս ան ււրլա կան

Ւրււնւււիէ h-m
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ا؛اا
 اﻵرمու[(Ւ եան

٨/

؛3։ւ։կւ٠թհււ،٦٠|ւ٠.

֊اااﻟﺮا١|ااوււււււ1١P-h٦٠

էլ հ Կ رررار ارد//// լ

 راհ՜ամ'ր
ال

երւաՒիչա-ուոուցիչ

٠٠،١٠։լ٠،٠٠։١٠٠ւկ؛է٠٦٠

٠>٠٦

^ااا٠ا

Պ.

Ս ա./հէ

ا٠^ااااااﻻا٦اا^ا

k

հ  الխո ni II U, P»‘؛il հ|1".

1|ر11|_ لIII|1111ا11ﻷﻹا
րհրէ

աւլւլային

ւ٠٤յժ kii

٠|ուճո|،ո

եյւ٠յկււ,٠،<»-٦ւ։յ٠ււււ٦ւ٠.

؛٠1։||1؛٠է،ւ1111|11|1(է11|1'

|||1

֊հան Գ էոներու,

//ا////ر7ر/رر،_ك////رر/ل/////

ذا،_ﻻا٤ا։اﻃﺎااااا٢ال،ا٦ا

ւ1'ւււււ٦ււււկյւււ ،_أا٠ا(اا ﻳﺄاا
أرك/////7/////

ւ،ւււյւձէյւլ

////////7/

95, Bld. St. Germain

ամ*էն շ արա իք «ﺀﻣﺂﻟﻤﻢ„ة,ﻟﻤﻠﻢեւ ՈւրրաիՒ օրերը

 رم//-

ւււէւլ،ւ կ ا!اا*_أا١اﻻا٠اا
،/۶,

٢ﻳﺄ غ؟خ١اغ٣0 اا٠1_հլ٠"ն٠،,,٠،„|ւկլ٠.
Հաոր/էն է

Պ.

Սաք_օ وﺣﻢո։կորեան,

նՈԻԱԴԱԽՈԻՄւ
ք’؛٠٠ու1٠ւււ.ււււ،ւո*٠ւ

ւյ_էււ٤Քհ،ւււ

43, Bld. St. Michel, Paris (5').

ՓԱՐԻ9.Ի

118£؛

ﺋﺈ1ااأاااااا٢ال

Պււլաւյ

'٢٠١'١١١\١١

ا،'؛إاا1։، ֊ا-7աւաւլաիւում'րհրր լուեուաե եւ ւլանոնք կւտլւՐւպ

ներէն

; ատեր

Փարիզ

եկաե

ոյժերը ք.ուէ քուլի ե1/ուն
|اااا،٠ا1'ا٠

<անունոէէ

ﻻ, اال٠հ-ու٠ւ

*

անցեալ

հ՜٦ւ ﺑﻰﻹﺣﺎااا؛ل٠٠ال^اا

I^iniîï

///,///

!1/աւաե

"اااة.ااااا ا٠اأا٩֊ااا-

1٠ւււյւ|ւ։յ٠ւ.
Ա)،ւււլ،ւ٢|٦||| Ա|'||11 Ւրاا٠։ւու

հ՜ւլհ՜ւյ|ւկ_լլ սւ٦ւձ'ււIIIկւ։ւ٦ւ ւ٤؛-ուււձ^ււ٦ււււ

իք եսոՐ/լ ու ֊հաւ/'եոա մ'իջոցնհ րով ոուեւլեեւյին
fini،

111111/1 //.

եւ կաւլմ'եցին Ս իուքժիւն մ'ը

٢١١١١١١١١١١ հւ
երիաաոա/գ

IIL

أااا'ااﻃﻼاااا١ ե١ւ

؛1111

այո մ*արմ*ինը եւ արւլէն

ﻟﻞ الاااأ

مՀ//?/////// իրներն են Տեարք ^،؛.،>1Ժ. !٤اااا٠ '؛է؛٠_11:։٠٠լ.||է،٠|ս،'٠٠،١٠١ ! ل٤اا<1.1ւա.կ 11*։ււ٦ւ٠ււ؛1ւ1٠ւ١ւ եւ 3أ٠1اااا٠ ااا٠اأاﺑﺎا1٠ااأ٦ اորոնք1 ներկայիո ող ւԼարչու،٠٠

k։٦i

٠Ո|1'

Ո1١11؛

،اراوا///////////է

,յ!ւ٠ւ

ե٦է٠٠

٠٠ւււ,٠٦ւո،կււ

•հորիէլոններու տուկ ւէաււ պա-հել /7 //٠٨-// ////ﻟﺞ//-///-

օտար

ւլ։յ_ւ»ւյ٠ւււ؟،ւ،1ւհյւ٦ւ

եււ_ւււ٦؛յւ

III-

<ւււււււ|ւ١ւհ|ււււ*1ւ

հլ

ււււււււյ٠ու٠٠ւ1ւլւււ،

أ١ ٠ւ'ւ،ւ٦ւ٠٠J/է 111 յ٦ւհ՜լ

^Ո1,٠

^Ո1٠յ

եւ

lï،iin<uiii ւ_،<»֊ 1ււ٦ւյւ١_٠2

Ո1|ւհ՜ւհ-լ

ւււ

ﺣﺂﻓﻰاااااآأ-

ւ„ւււ،ժ֊،ււ_٦ւլ٠.
‘1,հ٤ւ1|ւււ.|!ւււ ٦ււււււււյ_ւււլ٦٠էւ،ււււ ،։٠،٦ւ է ’)(), ւլե կոււ،ա յաւ» հ՜ nul_ււ'ﺋﺈ

ﻫﺞ

خ٠

:// Evrard
Ոյւպէււ  اااا٦ւ II Lin tj-111،11 II il

Ilifil III

'III il

اا،ا٠ ﻟﻞՈ

ÎIIIILIII^

է،|||،1  ا'ا.  ﻻ١ւ«ւկ،ո

 ا111٦||հ،1Լ٠֊11|٦|  )()()(ﺗﺄ:،ااأااا٦"ﻳﻴﻰل.
Կարժէ //// քաջալերուի ///٠/// երիաաոարւլ //٠//////’ﻟﺞ//7/ ح//// /,/////////ﻟﺞ///١٩///٠/ ١’///7//////٠///:կեանքին

Հաոցէ,

մ'էկ ո/ակաոր լրացնելու կուդյոյ /7

149 Rue Lafayette, Paris (10).

ԱոոնցւՐԷ //////// Փարխլի էՐէջկան չարք ւ/'ը ուրիշ
ինչո/էո

٠ւ:1’1'կք|،.1ւ1!ււ,

իւ՝֊*!.،،.

էՐիու/ժ///_7/7/٨//.

Ս٠յ٠ւււ٠1()֊իւ.٦٠, ih։ijii٠l)։։i։٠
،ااا،ا1ااااا.։
، )' ! 11٠ււււււււ։ւ،' 1٠٠٠է،1էս٦ս٠1،»ս١ւ
lljiin.- |(1111. 1٠ ,11.11

٤وااا£أاأا،'اااااﻃﺎأا،اأاا1اأاا١ا٦ا1ااااأ٠
ااII 11)! 111  ؛1111111111111 ا؛

^اااع٠/ﻟﺞ7/,

٨֊ﺀ///٠/ﻟﺞ7/:
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ZU3 ՈՐԲԱՆՈՑ ԱԸ ՖՐԱՆՍԱՅՒ ՄԷՋ

Զորս տարիէ ի վեր ծանօթ է այս տունը, ընտանեկան
յարկթ ր^، اﻻ،«١،եզ„،րկ Գ،،،յ،،րրլիներ،،լյ

0١ն

Գի ؛،٤٠ ، اLUI h

Պ٠  ﻻԻ ճր ،ﻵﻻ،
٠քե ո.،։ կ

է

واﺑﻢ،٠ր،،،ր١ւ ակ

Գ ،սյ

ﻟﻼﻟﻮր ، ﻻկէօ դե ،ﻻիյիշաաակ

،։րդւոյ٩،١

،،‘ի ،ի ւ։٩ւ։ ւեօր ، ﻻ، ﻻէրի١،١

،،F

է،،،،،،րր،،،ի» որ ٠ ﻻﻟﻼ،„րճր

ի կ„،լ،քէ٠،١ ،إ،،،դա-

14

թ،،،،շ٥،،٩„،؛յ

،،։ ﻻ،ր ե կ،،،١،،٠١։ ։
Ա،ւ،ս լ|։١ւ

1921

،،،١، ،اﻟﺦ،، ،٠٠

ط-،،րերի١،٠
‘

իթե،،،،١،ի
٤ս،ե،եց

Պոլ،։،،

١ا،٠٠،ﻻ١، արժէ٠թա،-որ

„ր

، ﻻ،،،،،،،،  اﻻ،، ւ،٠-ط اﻻ ﻷ

ﻟﻤﺄ١اﻟﻢ٠ وع

ա٩٠ﻵه،،ﻻ،ﻻP،،ւթ،ا،١،

٠քր։

Երկար

քէկր« օրի١٠

، ﻻս  ﻟﻼ اﻻԱ1 „،թد ال٠ح

ի، اﻻ-

ե յա٠ս،ար،սր„،եց،„ւ

ا،٤ ، ﻻշ،،، (>١،،،،،،٤էս թէ

Ն٢١մ غ

،،،،،կ،սյ١،

զարկուեցաւ

կր

،، իրե١٠ ،„ուեևցա، Տօ,րթ օրէ١٠،١. و٠ -٩٠ա
ﻻدﻟﻼ.

،ի ، ﻻԱ،،որ :،կուած է իթրե،

։|،սրժ،սրա١ ،؛ր،սյ ،„ղ،«٠քր ։٤،.ս։ե»յ٠

،، լեց ، اﻵﻻգիշերօթիկ վարՅ،սր،،،١،١،երո، ،،‘է٤։
Իրերու

،إﻻ،، ٤րէր،،،،ր կր ،،،،،،րս։،կս،ցո،թիւ١ ﻫﺄ١٧ا٠ի١،

! الեակ^ադր ութի լեր

1، ،،،،،، ،،،£,،،،؛

կեր١،„٩،

٠ի ،3 ե Դա րթ٠.١ր_ո،է ողթ،ոցեալ
եր

տ٠ ،،،١،

،ի ﻻ-

٠،٠ր ،،վ،սյր ،քր։ Այ„،-

،،،،،،، ،؛/ե ،،،،،իր،،،կ،،,*1

կ،սաարեց ،ր،،ր դո ،թի ւե١ ١،،،،ի،ի، Ա>،، լ،քա١ ، ﻻե ،،،،،،،،،

 ة، ﻻ،٠٠-

Ֆ اي،ﻵﻻ،-

،، ճիշդ այս ،դ،،،ճուե էր երթ իր ճ ի ،֊،،،١، դո լթի ւե١، ،،، ،‘؛،،،ճր
վրայ ؛،،،""،؛/;
،،،،.،١

Այս

։،،،، ،،،،،3 ،،،،٠٠

դեկակարէ١،٠

կ،،ր ո ،اﻻ ﻻր կր ղրկէր رق١ ا\اր իր ի ،٠‘،،، ، ا،،،  ﻻւե

թ،սյց

Պ٠

٦,ս،،դ،սր

երիտասարդ, հայրական
ո،٩،էր، Ե، ﻻ،ճ،،،
դի »

Պ ،։؛،، կ ր

Գա

5

ոյե،քթե՜ր
،է١ ،،١، էի١،

و٠

Դ٠աւիթես،١،» ؛3էև، շ،սս։

գործը շարունակելու ،"،؛ؤﺛﻢ، /٠,،،،،؛،؟

1924 ի١,١،»
յ٠،،،

ح١٧ا٠ի ،،ﻻا١،-երր»

ի էո،Կ օ ،،։ի١» ، أ ﻻ3 ،،‘ ﻻ،

80

Գո

 اﻵﻷ،،، կա -

٠،٠սյ،.լ։

ՇԷՆՔԸ
 ر١١٧ إ։)؛։

‘ا։ ։,؛։ ։؛։*։.؛

ت1ﻟﺮ։,اإﺣﺎ

إا.،٠ل։։»ل؛أﺣﻼ։։ﻹإااأا

„ճ„،٤

١։։،։ոյ։،ւ،։«ք

،ا،ال.՜،،،կ ،٠٠ր١، էյ ،،‘էկր ،،،،քէ١،է١، դեդեցիկ١،երէ١، ا٢ة٢-  اخ- آﻃﴼա٠،١
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ս

‘،،،ր զ։،ւ կւս١։ل،

،)،،،ի, ،։،(>،١؛

|(։،|||7Լ١,

ﻻ/ ،،؛،/،(>،اا٤اا։اﴽ؛ ﻻ،،،ﻻﻻ ،ﻻ »،ﻻﻻ،،،،،،
lîfijfcpاﻻ؛ ‘

ا،،،ااﻻտ،։،։։١։،،،،

ﻻﻻ٠٤։ ի։ ،،Լէքاا١ح

١i ի،ակu،٠ր٠،٠։٤։،،։ Գﻻﻻﻛﻊ|>P،ا ا|ﻟﻠﺦ ։։։կ،ս٠յ ٠ﻋﺎ٢ح  ،،،،է،ս٤آ
أ ا։։٠ا  ،، ٩ ١։ դ٤։ ։։։։،։։،١։ا ،լի) ،ﻻﻻ ،إاդէ،،، ٤،٠ ،

ՊԱՇՏՕՆԷՈհԹՒՒՆ
”،٦

حւթ٤،։١،اր٤ ،ﻻ։إ ،ا!٦٩١٧٢

 ،քկ٤ا»،،١غ.أاﻃﺔ ﻻ،٠»١،ﻏﺎ؛ ،،،إل،،،٠ﻏﺎﻻاا١،

֊ ٩٠. ٩٠،،،ﻻﻻﻻ،،ا،ا|. ٠اا ,?٠١։ ،։،،،1؛։ﻳﻰ>|(1 . ٩٠. ٩٠։։،إ  XՕا١ا(ﻟﻠﻞ| Xا|ﻻ IJ, 4ا١ﻹ١،
،ا ،،، ։،،،։١٠ի١٠

'Ի

 դ ١اﻟﺦ”

اغا|

ﻹ؛ا  ،،،ﻻ ؛،
ﻟﺦ، ،ال؛

ﻻկ

ﻻ-،։،ﻻ ،،،ﻻ ،،،ا،ا ﻻدغ{،

 ١ﻻ  ،،،ن ութ ،ﻻ،، ٦اي ։ﻻկ،ս

ﻻ ի١٠ع ﻻ،ة،اﻷ
 ،ا ،ﻻ  ،,ة ﻻاﻻ،

թ ،. ،ս١։ Îا،غ
 ،،، ٤٤ ،،،١،ا؛،٠յ،،،ք

 ،،Այاﻻ٠،،،،،ل  ք،،،،սկ،ե٤،„١٠ا ،ا،։،١؛ا٤،،։ﻻﻻ،،،կ ،٤،؛ ا،٦ااﻻ  էة١،،،،ة،،،١،اﻻﻻ
،ք،،،،„،،،կ،،،-

٩،٠،٤،٤٠։ կ،։‘^ ،a.

،‘‘ Աւ،،،،٤٠٠،،،١،١ا،։اﻋﺎﻻ

‘،،،U؛շր٤،،،١،،،،կի١، ،

 /،/// ،// /// // «/// .٠ﻻ- .

،ի١،٤،؛ ٠լﻻ«، ،؛ ا է٠ ٩ ،ةﻻا١،،،،ﻟﺔ،،١،ال d،٠L١،p؛«،opt١،١،،،٤
غ٢ةط լ
،"-ﺗﻢ،

حل ،إր،،،١،،،،։،،،،١،ﻻ^،،،،٠٠،،،٤،٠،
٠ ١

֊։ﻻغ կ،،، ،ا٤ Ա١٠ ،ﻋﺎﻟﺨﻞ ،،ا » է،» ։،<) ،اﻓﺎ ا ،ﻷ اզ،،،
،٩،،،-غ٤،،،،،ح،،ا

ط،،

 ւ١،١٠ا؛،، ،٠٠ ،٠٠،، ٤Jdﻻ،٠

Կրթ،،،կ،،،١٠

։إﻻ»،։،،،١،،،،،،ا؛

 ան ակն եր ու ւէկջ հ ան օթ էﺟﺪا/ر

داردا دا

կ،،،քէ١،٤

ի،،կ

اﻻر  //١/ ٨ددد دد داداﻳﻚ .ﻻدد Conrad,

 կա١ւﻻا Ո ٩٤اﻟﺨﻼ ،ﻻ .ﻻ ١،،،،ւ،،،١،٩._ ի

 ،١٠١ا ٩،آﺀ،

 է١٠ﻻط ا،١։،ﻻ ﻻ»،؛

٤է،،ւ«։١

/ կար գեր ոմն։؛//٠/؟’ /?/«//،١/////ﻻ،،۶،ﻟﻢ/م،،،ﻻﻻ
أﻟﺦ  Ճ٠١1 ،٠ا| IIւթﻻغ ։،ا — ،ﻻ ﻻfil ،.؛ „ ։ا،١ا ١ւ ։٠րկ،،ւ ،»،،،d،،،կ ،ﻻհ،ր) լ،، ո ւ٠ ،
^[،fc-ا،،LJJ،ﻻ،،،

ﻳﺎﻻ ،،،،.،ﻃﻼإ،ﻻ،֊٠١، ،٠

ﻷ،ا،،،اا١ﻵ،،١،ال،،' ٠ذا،١،د٤،،،։،،،թ،։ا،

 I ٠أع  < |. ի ( 11 ո լ ք(Ւ 11دا  ուլիل[ !• ւԼա հր uni' [()‘HJل(
.٠ﻣﻼا^،،،١،،،،،،،،

>ﻻﻻاا փ٠ ٧،،،١،،،،،ا،ا،،،,،»،ا. ،،.٤غ،։،ﺑﺰ
_١ه\\١١

.١،١ا

 ٩٠. ٩٠،ս ،ի،d ،٠ ،،،١٠١ا ،،،(،،،،ا،وا .ا

’ 1 [1أ آج  |٦ Iآ،ا 1ا، ٠. ( ( I P11 լ ،(Ւ
զւ

،٠٠

،،،-.٠ﻻ

٦ւՒ٢|Փայլ ակ

ا١ﻻطի٤١،ﻷ،،'،٠٠٤։٠ ،،،،،„٤

١؛ի,٠،،، ،() ٠։،

։ ւ،٠.؛Տիկ. )١،،կ،،٤٩

،, 'M111'' A. Corrad؛//٠ ،،،ﻣﻢ٩ւ1Ս(|_|ւււււււ!(Ւ|ււ٦ւ١ Տիկ. Ան ահիա Ն. ۶٠،،،،
/٠،،،۶،ﻛﺎ،؛ﻻ،ﻟﺞ ١؛م،؛٠،،،".ﻻ Պ.
|||IJuij և|սսժշւււու٠؛ՈԼ(111Լ 1اﻻا؛ﻹل٠ااا
եւ Պ. ւԼարդան .1 ۵’//؛ 1ﻳﻰااا1ااا1،ا'،ا || Z<>||،اا1ﯪاا،ااااﻻ1؛1 ،11 1ا'اا1اا1(،:
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اا(ﻻااا'،ا ،TL

٤ا|!،ﻻ)،

liî|_|j،I٠.

،،،،١،/٠،،،١،

زادا

،11՝111.٦٠(1٠1.11է1.٦,1՚>(11>11'ք؛1؛

ԱՐՃեՍՏԱՆՈՑՆեՐ
II h

\ة

շ|||||||է1|1է1'1ււ»|1)؛؛, <։1111<ا،Iا։٦ا։،، ؛,I<اا٩ I[Iյ։<<،اI  راI، !.[ 1 <1111)I )أIا,I,"1111
ւլսւ|էկ ،،!؛،،،، | لII,؛،;،։!;. I ؛,،،،،؛։ fl! ؛٠, ،،,؛،', f,։،،،، ،،،؛؛،،،'il (յք، !،؛،،،

Jil II II،،։1:

11,؛I , ؛.،،،،،،،،،،I؛։'؛،؛٠؛،؛،

յ|ա|ւձաւււքւքքւ 1،՛!، ՛!، 1، ،ا، إ11، ل։|إ٠ Il

ح١\٧ !‘ ؛fl،؛(؛։،ب،!،١(

،،،،،'؛،ք։

٩،،։։'؛،،։ﻵ،،،٠ا١إج ا،|<ﻵ،،ل

ا, اIا، լ։ااI ،>>)),11 ،٠ ﻓﻰI<،(،,111،»Il lا٠"اI

را

կ،լ ։.fl ï٠١،١
ա ٩ااهաIIIա١ւ إ٠ինք.

٦I < II1111II■ 111 ' I < 111  ؤاiI լ|(է՜և 111(| I ارم/ //</'

،،٠١։،،։։ս،։،ւ«ւկ ااااإا։ﻷ1٠ﻻا أ։اا1ذ'؛ا}(ال

ՍՆՈՒՆԴ

إ
ب
؛
١'

إ

'ااا։ا|ا1اا،(ذﴽ11ذ.
ﻋﺮﻛﺮ4٦/ و. ركա ,ր ա օ ) կա [( ل։
٨ս٠շ.֊  ة////٣ ալ<1 ա կ ան երկու անդամ մո ե //. اﻣﺲորոճէ lit)
£،Il լ٠  اأااL î/ii ձկ،։ւ1ււլէ١ւ, ،.،։،، ،،ل- ،ل٠؛ا ال ﻟﻶ، ։٠٠ ، ﴽ، ع اﻵﻻ։։։  الII զ ք)،հ١ ،٠٠،ﺣﻞ،،ا ا،،
‘։
ع٠،ا،٤١ ٠٠،։،։.،» ،،،١، ։،،،، ։٠٠ ،،١، ։ دالէ،٠,١،١ ة، |ﻻاﻻا،،։։،։٠٠ ة،،،،،،،،،،؛(؛
٠|,٠4٠٠،٠l|l٠l،llh،l|m— քԼմաո օր եր  ار٠’ ۶/ ﻣﻢ
|؛٦|քժ~յ١խձ*~~ Աս/ուր,
/// անիր ո ريZZZ  ريկ zzz
սա րձ։

ա () رد،

اﻣﺔ،؛، ،، ٠؛٠٠،،،،،٠،،،،،،١ ،ال،։։،،,،»։،،١،!؛،،،اإا١، ،،،،։،،،،،٠٠،،، ،،،٠١٠

 مzzz/٠ ر/zz Z
չ،٠٠٠،٠،٠،،

ՏեԴԱՒՈՐՈՒԴ
٠ք،،،،،،،،،،،،،،،،ا،ا։ ا،٠،ا١ا١
 ﺟﻮ٠٠١، ٠٠١، ،؛،،،،،،١ ٤١١١١٠ ،ا

،،،،،،،، ،٠٠٠٠١،

،ا

 ة،،،١،، ا،،، ، ا،٠ا։، ،։١،֊،،، ه

،،،، ا،٠،،،،ا،،،٠،،،،١،

է

،٠،ا،ا٠،ا،--

١،،،،٠.՝^; ،ا٤ ١، ،،،،،،،ا ؛،،،،.
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ا ا

1٠٠،,٠٤،،٠٠٠٠٤٠٠٠٠٠،٤٠
; ‘

 ،٠٠٤.ل١اغ ٩٠٠٠٤٠٠٠٤ ٠،٠ا؛اا٠،-ااا

٠٠٠٤ ٠٠ ٠٠٠١٠ ،։ ،٠٠٠٠١،ﻻﻷا ٠،٠،اﻏﺎ(

 "،،،،؛/،،،،وار  ،,,;،،,،،،ح،غ،‘١٠؛،،،؛ ،؛ﻟﻢ؛"، իր ،«,،،؛«,،٠«,ل1،١

ﻷ ﻻا-ا ا ،الا»،։،،،֊ ،

 ،٠٠٠٠٤ا1ل١٠ ,،ﻻرع ااا٠٠٠٠٤٠٠٠.،» ٤

٠ا،،։ ،

٤٠٠٠٠٤٠

,

1 .٦ |ւ

رﻓﻰب٠٠ا ا،ا

،،/؛،،،؛.‘ //٠؛؛ﺛﻢ ،ﻹا,؛ﻻA،ﴽﻟﻢ،،،،،،،،،"،،،،،،؛ ﺛﻢ",،؛ ، այլ ալւհեստնհլէւււﺀ

اh

)١٠٠٤اا اغ٠٠٠١٠٠٠١٠٠٤» ,٠

٠٠٤٠٠٠٩٠٠٠٤٠١

 ٠١، ٠ﻻﻳﺎ ٤١اغا! ٤٠٦ﻟﻼ اغاﻻ կ٤ ١ 2

٠٠٠

اغ إل

٤٠١٠٠٠٠٠٠،٠

٠١.١٠յ١،٤յ

،«١٠٠٤»։ا٠٤٤٠،

։،٤١٠
‘

*<,،„،،

اﻻح  ٠،*٤٠ا،،٠،،١ا ٠٠١٠٠،կ ٠٠٠١٠ ١،ا؛ ٠ ։٠٠ا ا,ا ٩ ،,

ااا։

ا،٠،ا٤ا٠ﻻاب٠

 գիշեր ،٠٤١ا١ا،،ﻻ٤اغ Ո-թի٠٠،٠٠ ٩٠٠١٠ ،٤١ ،.

այլ

 ս٠ ٠،،կ٠٠٠.١ﻻﺛﻢ،

 ،٠՜٤٠٠٠٠ا ،ﻻ

 ،٠١٠ﻷ٠،ا،-ااﻏﺎ٠ا„أ،٠ا،

١٠ եր կ٠،٠٠>* ։٠٠<»١٠٠٠٠կ٠،٠١٠

ا٤ا١ﻻا»غ կ،،։١٠ .ﻻ ،٠١٠ ،اغ٠ ٩٠٠٠٠١اﻻا*،ا٠٠٠

٩

-ا٠،٠٤٠٠اا،ا،٠,

٠ ٠٠٤٠ չի ،،‘٠٠٠٠١٠،،٠٤٠ا ،ا չ،.١٠ ،،‘٠٠٠٠١٠٠٠٠،ا١٠ի٤»ք٠١٠ ٩٤٠٠٠٠ ،٤٠٠،

،؛،

د،"،،،،،،،،،،،/٠٤ ،٩٤ ،؛

ح،ا٠ا  ٠٠ا 2 ،٤ل,ا ،. ٠،ا ،ﻻ ٠٠٠٠،‘،«١٠
٠

،؛،،،٤،،،،؟،٤٤،،،،
١٠ا ،ا١ﻏﻞչէլ։٠٤٠ ،٠١٠

،؛،،،؛م2

ﻟﻢ،،،؛،ﻟﻢ،،،ﻟﻢ /٤،؛

ا ،٠،٠٠٤،ا ،،ا٠٠،

غ։٠٠٠٤٠٠٠

 ,اغﻻ ،،‘،ﻻ٩ ،

.٠٠٠ï؛،٠١٠ի ٤،٠،٤٠։٠ի١٠ ٩اﻏﻎ٠ﻻا‘։،

ՆՈՐԵԿՆԵՐ
،.،, լ՚(>1.؛, ،،/،،،م٠ﺛﻢ،؛ նոր 48 "",ىﺀ،؛"،؟،؛ ٤(٠ւ1'/، ٤،ﻟﻢ"،،،،٤،
"٤.؟  /Zرﺑﻢ( وك ،,؛؛٤،ﺀ،؛و،،،؛٤،،،،م ،،ﻟﻢ،؛،،"،،،"،،،؛،،،؟ ,م٠'|٠ا||'|٠ا

؛102

،١

Այո
(1 1

|է ւ Ւ

Է١٠ ٤٠ <٠٠٠١٠٠٠٠٠٠٠١،٠١٠Î հր ١ւ1٠٦٠կ٠։٠٠١٠ւ٠շ٠սէ٤،.٠٠ս١٠،٠١٠٠։٤3،ր ،<،٤٠٠١٠

أﻻ٤٠ا،،٠٠٠١٠،

150

،،٤٠١٠չ،։
‘
ا

؛،،»،’،،’،اﻟﺦ

ﻷ،٤،٠٠١٠٤٠٠٠٠٠،٠٠ ،.،٠٠٠٠

ا١ا|ا١

٢١١٢٠٤٠

1

.،،fci

լ

، պա٠؛ﻟﻢ،٤.٤،ا/،،،ﻟﻢ،؛،/٠٤،،،، ٤،؛ﻟﻢ ،،،«،٤،ﻟﻢ،،،؛ﻟﻢ؛", ٠٤،،،،،،ح،؛،ﻟﻢ,/؛،/٠٤،،،؛،،٤،،،-؛٤،
!!٠٠٤

ا  ،٠٤٠٠ﻷ ٤٠٤٠٠٠٠١٠٠٤٠

٠ا٤ﻻا٩

կս٠١٠،٠-،٠٠٠،٠։կ

٩،٠-٠٠٠،٤٩،٠ւ٠٠،٠

٠٤ﻻاا ٠֊١٠ ،٠١ا،

իاﻻ ٠٠٤ի

ا،٠٠ ،٠٩٠٠٠ի)ի ،١،،

١٠٠٠٠ կﻻ اغ - ٠،٠.١٤եւ-،٠ ٠٤ ،1اغ ի,،٠٠١٠٤٠١ ،٠٤٠ا  ٠٠ا،ا ٠٠ ٠،*ս٠٠٠٠ ،وﻻ،
؛ا،٤<,٤٠٠١٠١٠،, ،٠،ااا٤ﻻاأاا  ٠٠٠٠٠٠٠٠٤٤٠١٠ ٠٤٠،ا١ﻻ٤٤،اթ٠٠،٠،٠ծ ٤٠

Փ!Ջհ ՓՈՐԸ
 ٠٠١٠٠٠٠..<،٠٠٠١٠١յ٤ااتﺀااا٠زاأ ٠ا :ا٤اأااا ٠إاااااااا»١ا > ٠١'٤٠լ٤٠٠٠١٠է- ٠։٠٠٠،٠٤٤٠ا،.اآا،ا ٠١»٠٠٠،٠٤٠٠լ
‘١,٠. ٠٤٠٠٠-&٠٠٠٠٧٠٠։٤٤٠١٠ <١١։1٧.،٠ ،)٠٠٠٠٠٦٠٤٠٤،؛1 ٠١'٤٠١٠ااا٠ا>١1ا٠ا!ا٠ااا.1ا,ا: ،اااااا،٠ا اااا.ااااؤ،ااا ,<٠٠٠١٠٠
ح٤اا ٠اﻻ٤ ١١١٠٠٠٠١٠٠١٠١٠ ،ااااااا !. ٠١٠٤٠۶٠٠،յ١٠١٠١٠է ١١١٠٠٠١٠١١٠٤٠١٠,ا <٠١٠1٠,١>١,١٠է ٠اا'،ا ٠٠٠٠٧٠؟
 111 11 :ا 111ااا 11اا .١٠١٠ I ، Iاا'٤ 1
؛1٤ <١٠٠٠٠١٠٤٠٠٤٤٠٠١'է۶ ٠٠٠٤ ,،‘٤٠٠٠اا<ս٠11٠1٠1ւ|1٠٠٠1լ٠،٠ ٠١ւ٠٠٠٠٠ւ է٦٠ ٤։٦٠٠،٠٠٠٠է٠٠ ٠٠٠٠١٠^١٠٠٠٠
أاا ا ٠٦ا ،اا٦ل ؛ اا ։اﺛﻢ اا ٤ا ٠٦ Iااااا Iا ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٥ է: ١1١٠ւ١١։٠٠٠٤ ٠٠٠٠٠٠٠٠٤٠؟ ٠٠٠٠١٠٠٠յլ٠٠٠.٠١'١٠ <٤<٠٠٠٠٤٠٠٠٠٠١է٠٠
ا٠ا١ا ٠٠٠٠٠٠٤٠٤١ ،ح.ااااااااااا  2(><> ,،٠٤٠٤٤٠٠٠٦٠.١٠٤٠٤٠٠ ։،'٤٠٠٠: ١١,١٠٠յ֊է١٠ﺗﺰ ١۵٠٠٠٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠۵ا٤اااةւ.،.٤٦٠٠<٠٤։ ։،'٤٠٠٠٤٠ ٠٠٠։١٠٠٠յ٧٠١'٠٠٠١٠ .،٠։٠٠٦٠٠٠٠،٤յ٠:
اا،.ا٤،؛ا (5٤٠٠٠,٠،.٦٠ ٠٠٠٠٠٠٤٠٠٠٠٠٠٠٠٦٠ ٠،'է-۶ »،'٠٠٠٤٠٠٤
 t:ﻫﺎاااﻻاااا٠ﺛﻢ ١ ٠١٠٤٠٤٠٠٠٤٠ ١٠٠٠٠١ا^ ') է٦ւاﻻ ،‘٤٠٠٠٤١٠٠٠٠٠։٤٠،٠،٤٠٠٠٦։ ٠٠٠٠،٠٠٠٠ւ٠٠٠.٠،٠٤٠ا
յ٤է١٠٤٠،١١٠٠٠١٠٩٠٠١٠١'1٠
|٠؛٠լյ٠٠٠٠،١ ւ٠٠١ւ .է ،։٠؛٠٠٠. ٠٠١٠٠٠٠٠٠.٠٤٤٠١٠ ٠٠٠٤։٠٠٠١٠٠٠٠٧٠٠٠.٠١'١٠ ٠٠ււ٠
()() ٠،‘٤٠٤٤٠٠٠١٠٠յ>٤٠ր٠٥٠٠٠٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠۵ ١٢:ﻻ ،٠٠٠٠٤٠٠٠٠٠٠٤٠٤٠
١٤٠ ٠٠٠٠١٠٠٠٠٠٠٠٠.٠('١١, ١٠١٠٠،،)٠٠٠١١٠٠٠٠٧٠٠٠١١٦٠, ١٠٠,٠٠٠١٠٠٠ւ١١١٠լ٤٠ ١٠٠٠٠.٠٠٠٤٤٠٠٠.٠١' ٠٠٠٠٠؛ ،)٠٠٠اا٠٠٠ا
٠٠٠٠٠٤٠ ،)٠٠٠ւ١ ۶١՚١٠٠٠٠٠٠٠٠١٠١٠: ’i١،١١٠٠i٠،|٠i٠if٤٠١'t‘l؛ ١٤٠.١> ٠٠٠٠٤٠٠٠۶٠٠٠.٠٠٠١٠؛٦ւ١٠յ١٠٠٠٥ է: ٠յ٠٠٠٠١٠٤٠،٤
١٠٠٠٥ է .'"»<>()٤٠:؛»() ١١١٠٠٠٠٠١'١٠ ٤ւذﴽ -٠٠٠٠٧٠٠٠۶٠١'٠٠٠١٠٠٤ <٤٤٠٠٠٠٤٠، ٠٠١٠٠٠٠١١٠٠٠١٠
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! Iاﻟﻠﺪل;ح

٤٤،

ا،

ե րا٠

ի ٠ﻷ։٠։ օ١٠

|է

اغ۶Է٤

،٠٠٠٠٩։٤٠ا

ا1917 ،

 ،١٠ Դ،լا» ٠٥١١٠

 պ ետ ութ ե ան պաշտօնով. բայց այդرﻻ  ա,րﻟﻢ ،رﻻ ﺑﻨﻲ ﻟﻢ؛։«،؛،/,؟
 չէր Ա՛յլ ۵՜،"» այլ ռազմական ճակատ։ﻟﻤﻲ،،،غ«،،ﺑﻠﻢտարին Վանը ٠
կր

٠۶٤٠٠٠٠٠٩،

٠٤ا‘،؛،ﻻ٠ل ة ք, 1،Ա٠،٠،٩٠ կ٤٠ ٠٤։٠։١٠ուէր١

_،"",م"،؟ ،ﺛﻢ،"،؟،؛"،

բանակը երկու

٤?٠ս٩٠٠،٠կլ

،،،٤٠٠٠٩،اﺑﻎ(,٠٤։.؛

،؛،،/؛/،،/،/،/ﻟﻤﻠﻢ أ/؛؛،؛"،؛'

-ا٩ﻻ٩،ﻻ٠ا հ٤ ٩ا٠٠ք„ք٤_،ﻻ، ٠٠٠٠٠٤ ,ք_،ا.-،،،ااه،٠،ا،U،،Ï٤،

հեռու

 ե٤٠٠،ؤ է٤٠٤٤اح، ،،،ا٠٠٠٤٠،
،،،.٠؟/٠؛

٠-ﻻ؛،٤٠٠٠٠ا،٤٤٠ ٩٠،.،

٠

٩օ

٩،٠٠٠

٤٩٠،٠٤٠կ٩٠ ։۶էկ٠٠ւ٩٠ ،،٤،،٠-٩٠٠٠١٠١ ٠٤٤٠٠٠ا٩ﻻا٠٤٩٠٠٠٠٩ﻟﻄﺎ

 ٠٠٠ JJ٠٠٠٤ا٤ا،٠٤։է٩٠ ٤،ا،٠٠ا٩

،քշէ٠٤ի٩٠٠ا,‘կ٩٠կր،،،٤ ٤(,٠،٠٠،،‘،،؛

.٩٩٠կ٤٠٩։

،،؛،،،؛"،؟ ،ﻟﻢ،٤ﴽ",؛،،،٠؛ ؟2ﻟﻤﺔ ٤،؛،؛""،؛ ح؛ ،؛".،ي
ﻻ،ي " ،ﻟﻢ" ՕՀI) 1/ ،ﺑﻠﻢ// Օք Օ ،"،،.
،؛؛,ﻟﻢﺀ ٠٠٠٠٠ﻻ و ،ﻟﻢ "،ﻟﻢ؟  ٠٠٠ﺑﻨﻲ ٠٠٠.ﻟﻢ ٠٠٠ ،ﺑﻨﻲ(
،ﻟﻢ،ﻟﻢﺀﻟﻢ،٠،٠ﺗﺂ،،،"٠٠،ﻟﻤﺜﻢ ،ﻟﻢ ،،؛ ٠٠٠٠٠٠ճ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ﻻ)،, որուն ٠ﺛﻢ، ،؛،ﻟﻢ?ﻟﻢ,"،ﻟﻢ"،،،،ﻵ«,؛ﻟﻢ

բավաբի մը, որ

؛ ٤٠٠٠٠٠٠٤٠ا٠،։ا ،٠٩٠ ٠۶,I ٤։ ,٤٠٠٠٠ ,٤٠٠٠٤٠٠٠، ،،،اح٤>،،٠։٤։،،,٤>٠،،٠٤،٠٠٠٤։٠٤٠ ،٠٠٠،٤٠٠٠٤։

،؛ﺀ، ،"",؛ﻟﻢ؛ ،،ﺛﻢ،ﺀ؛،ﻟﻢ"،،،"،

էլ

ﻟﻢ،ا۶،ﻻռւխ ،٠،،،،ﻟﻢ7٠

٠/،,ﻟﻢ,ﻻ،ﻟﻢ٠٠٠,وﻟﻢ,

ل،٤٠٠ا ٠٠٠٠، ։،،.٤٠է١٠،اﺣﻼ,٤٤٠٠٠٠٤)։
 ٠٠٠-اح اﻻ  ւ.լ٠ﻻ،

١اﻻ٠ااﻻاة ،٠٤٠٠، ٠٠։

 ٠٠٠٤٠٤٠٠٠٠٤ح ﻻ  էد٤

٩٠٤٤٠՞٩٠ﻻا  ٩ﻻ٠د٩

-ﻻ ։،، ,٤٠٤٠ ,٤) ٤٠٤٠ ،٤<٠ ր ٠٠، ٠٤٠٠،٤٠،٠١ ٠٠٤٠ ,.٠٠،٤٠կ_ ،٠٤٠٠٠ ،اﻻ  ٩«٠րց١٠է ٩ bحթե*ս١٠٠ ،٤

،.٠ﻟﻢﺀ۶،ﻻﺀﻻ، ،ﻟﻢ ،ﻟﺞ ،ﻟﻢ،؛ ،ﻟﻤﻠﻤﻠﻢ„،ﻟﻢ؛،ﻟﻢ، ،؛ﻣﺒﻨﻲ،.ﻻﻟﻢ،ﻻ،ﺑﻨﻲ ﻟﻢ,، ،،،ﻻﻻوﻻ֊:
-ﻻ،،،։

ال،٤

ز  ٠٠٠ ։ 1)111ﯪ ٠٠ﻻل ٠٠٤

،٠٤٠ ،٤٠٠٠-,٤٠٤٠١٠

٤ﻻ،

٤٠„،،٤էի٩٠

ﻻ ل ط— .,
 ،٠٠٩٠ fc ٠۶:ﻻ٤ا،٠ ،،، ،أ

٠٤»،،،،- .٠٤էﻻ٤،ا ،، ,،،،،٠ﻟﺢ٤ا  ٠٤٠٠٠ﻻ Արդ،«րեւ» ٤٠٠٠،٤٠٠٠،٤،،٠٩٠٤٠٠۶٠٠،٠٠։٠٠٠٠٠٤٠٤
 ٠٤ﻟﻼ էի ،ه ﻻ ،ا٩ﻷ  ٠٠٠٩٠اﻻ ﻻ
Այ --

اﻻغ ٠٠٤ ٠٤٠٤٠ կ۶.

 էة٤

շէ٤٠١، ٤<3 է

ا،

1

١٠ է٤٠٩٠١إ ٤٠٠

٠ւթ٤٠،٠٤،٠յ ،١٠

ا٤ﻻ۶،ا  ،٠٠٩،ի ٩ ։،،ا،

 ٠٤٠ի շا،

ւ٠٠٠٠ւթ٤։ւ١٠
ا շ،٠٠ (٠٩٠،٠ﻻ(٠٤ ،

اذﻻﻻ٤ ٠٤٠اﻻ, ،٠٤٠٠٠٩٠٠٤٠ ٩٤٠،،*٠٠٠ ،ا،ا،٠٠է ،٤٩٠،1 ٤ا،٤,.՜،، ٠٠٠ ،٠٠٩٠٤٠ ٤٠٠٠٤٠،.٤٠٤٠ ،٠ ،،٤٠٠٠،٠،،،٠،٤է٩٠ ٩،„٤٠կ է

،،٠٠٠،٤٤٠،٠٠٠٠JJ؛

 ٠ք،،٠րէի٩ւ٠٤٠ թէﻻթիւս٤ւ٠٠١،Կ ի٩٠٤٤٠ ٩ ،
.٠٠:

،٤٠٠٤٠٩، է٤١,

լթ 1■ ٠٠٠٩،ﻻﻻ٠٤٠ս٠٤٠IIIԱ٤{|،ﻻ1,4٠

٠։،է،،٠,٤٠،,٤٠٠٠٠٩٠:
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։.٤ ،،٠١٠٠٠٠٤؛շ،։٩٠և٤ ٩٠٠٠٤٠٤

٩٠٠٠٤٠ է٩٠

կ٤٠٩، ٩،،٠٩٠դէ،،٤ﻻاا٩ﻻ،لԻ٠٠կ ٤

٠،٠۶٤٠،٤։ﻻլ١٠،٠،,، ٠،،٠٤٠٩،٠،٠،٤։٠٠٤։։٠٠٩٠٤،١٠٠։, ,، ،٠٤،،،٤٠,.-٩٠٠٠٠،

12— )؛

٠Բադա,»؛ի١1

ր١1դա؛1٠Ասկ

ع։ اII Lll եր ri LÏI III اﻻﻵلմfl 111 ح١ մասը
ԳրդեԳուած էր. ؛fil 111 ( ﻷa 111، اع ■ﻟم اﻻ11 Լ١1 մէ٤ lin ԼԱ ،լ٠  اﻟمIL II?4 غդսւո
ւիք٠յ،կ թսդաձ էր fl ո٤,٠ ١ւոր դօրվ» կր ԳաII- Ամէ١ւ ա١ւդամ որ
որ Գիւս١ւերու խումր ւքը ո٤١ւէր նէր» ’Huiդա,րաւդետութիւհր١
իր տրամադրութեա١ւ ١ւաև դո١ւերու fl ւիեդկերու ք. ր,،>ե։١،١
պաԳեստ մը* պէտ٠ր եղած ո ا٠ ■( ﻟﻼIII  اﻻغ؛երր ք؛: ր պա IIIր III ս ա էր
էէա١ւի
Այդ
Որ է.ր ռ է١ւ . ؛ււդա.րա،ի١ւ ք؛ա ո III إ؛.ար !ﻻح اعԷր
ք٠ուր կա،սկի ա١ւու١ւ) ﻟﻢ؛է١ւէրա ؛ր
٠ Ո،1 ա٩١ւուաք،ւ؛ա١ւ fl շատ ա٩‘؛،ի։ /Նուս մր١ւ էր էւ ո ا؛սաք؛այ١ւ յ աճա[il կր րացակայէ !؛Վա١« էն յ որ ււ؛էո ،،։ ոխ ա١ւ Որ դ թ ո ٦؛ո ،٤ ،1؛օդ١ւ ա ք 1؛էա ա٩ւր,.؛էկ،ւ٩ւ
:ա٩ւան Զդադար իւ ենթ դ١ւդապետ մը
Գնդապետ է،،، ،էկ ؛։ﻻ،, երր (>؛ اﻻل،،أ، اﻻէր١ Գեդ էր ،։ Գա١!ր ؛٤դա դար ութ،։ ւ٩ւ،։ այն ատե٩ւ է،،، րոնէր' երր կառա- .արտ
-փորիչը կր րացակայէր ،1 դրութեա١ւ ու դործնրու
պատ ա II
իւա١ւատուութ՜իւնր կր ծա١ւրա١ւա؛ւ ւ؛؛٠ւայ١ւ ،؛ا1 ،11 اﻟﻢդճ ٤،։դե،։ա١ւ
٠քէ"՚'.ւ؛
Խթումին իրիկունը
տան այ

երկու

օրուան

քք،արսկաստա١ւէն

դ١ւդապետր ր_ա١ւակէ١ւ Գրաման- կը
մէջ

դա؛،!,)؛

րսան

սենեակ պատրաստել //

դոԼւււ؛،ւ ւքը

Գումար։

Գնդաւդետր

դիշերանց Գրամանը ք؛ր Գաղորդէ ’Բադա,րապ،»տարանր  طիւք
դսրծս կ١ր؛؛այ առտուն ،؛անաւիւ ؛Ո1؛ղրկե
ր،ւն դ؛Հմայեակ

 ؛-Գիւսնւերուիւում

1

անսան եր،ւտաոարդ،ւ մը» որ սա- իւ ա արի١ւ١

րսե կայնւ (,«֊Այսօր Ծնունդ է١١؛ու، կր մերմէ դործի սկսի؛։
Հմայ ե ա ք؛
؛էատիկ

չկայ։

պատճառը

،ع،!ﻟﻼ

դի տէ؛։
Ա١1

որ

ոա դւքա&ա ք؛ա տին

Ծնւանդր

պատրուակ

այ Ծ٩1 1 ! ادل1؛

!،؛

կր րռնւէր։

այն եղած էր> որ ղհդասլեւոր ،11 ,?տան

Գանդիպած էր ւիոդոցր

،1

Բուն

Հմայելս֊

իր Գրաւքա١ւր Գադո؛ւդած ատ اﻻط

(֊( Ար ifե ա շ ր ա ١١ ،III ա  ةէր ա١ւ որ Գ ա Uy է ի١ւ ։
Լ<Ար մ،٠ աշ,؛ի
ղքւտեմ որ անոր
կուտայ։
Գիտէի
վրղովուա ծ

Ո؛ւ
//z,

ստուդարա١ւսւթիւնր մնոց ա ձ ա١١ ٥ րւսյց
զ որ ծ ա ծ ութ b ւնր «աղտոտ Հայ ու»

؛١،ւ،ա։،،ք٠տ،։

1

ե

ւդիտի

հակառակ

،ի،٠،؛،է،1،’>

ղործ/ւն

ե ،ք١

իմաստը

֊’؛այր

 ﻻط،اﻻ

պատասխանատու

ր؛նոյթի١ւ»
չււդեցի իւանւդարե ؛Ծնունդի տրամադրութիւնս
٤ اթ՜ոյ ؛،،։ուի որ յա٤որդ օրսւա١ւ ؛filայ գործը։
Ջ էի Գ ա շո ւեր ո؛շ٦ա դա 1؛իւ ،֊.՜ 1اﻻան ծա ifp
٠՜ա١ւ،ոսւուգէր աշիւատութ  آﻟم ظռ١ւ ար ،؛ո LUI ' ﻷ
Ծնունդի Գա١ւգիստր ււ،իտի իւոովէր։

9

պի տի
fl

թ֊ր
մեր
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 ا30
ք1սսւ|ւկսւ٩ք մ٠ր

աճա،գ،،،،1ան,ր_ո، غգիս

ը գուշակեմ* փոթորիկը

Հո٩ւ
F

կր ա II ،։١։ ե ،ք .ր ،،، գա,،؛.։،، ،،؛٠թ II՜ ،սն

ա ،،زاﻻ

կա٩ւչելու

،، ւլ1ւ գաւգեաի١ւ ,،”؛٠٤

٦اا

։գա շա օն և ե ա ո ،،ﻷ

٤։،،։٤։րա،ից ճա، ն դա ոլե աFL  اا،քր կր իւօսի,
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հ։։։٦։-

اﻻااا,| լ»ւ٦ւ

,،։اﻻﻻ-

jitilj

՜ !։ւ*։։*ւհ،։լﻻ։ﻻ։_ا

պաաուալւեը ٨٨٤///////٨

֊կը ներկա

յսսյնէ իը ցՒրրլը ٠////٤// ٠٠,/»/,('،',،/)/»،،',، :
Ս հոլ
٠յ١ւ։։٦ւ؛ւ٦։

//٠///٤//٤_٤,
٦։։։։հւ.

[(Ւոյլաարուաե

/////١’-

։ ال٨٤հ։։։٦։։٠յ։»։։٠؛،٦։հ،է վհ(ւ9
անէյնինյւ //////١’ •֊րը Հր՜ան

։اا،

ւլ«،։،ս٦٠ﻻ،։_أﻻ٨։٠ﻻ։։։։։اﻻااﻹ

։

٠և’،՚։յ٠
.
٩,։։։؛։։„։i։،iiu٠h،i»٠i،il١h»i٦٠

٤///ԱպյաՐեանի/۶

اﺳﻶ-

/٨۶ ٤٤٨/٤////٤٨///٤//-

։։։٦։ ւյ_ւ،։հ„ւհէ«ւթ֊իւլ،1, *أا։ﻣﺎأ։ﻻ٨///۶/ ٨٨//٠۶/٠٤٨//٤///١ﻵ//۶/د۶/٨٤///غ۶/ ٨۶/Է|1 ։յ_،։։։։1،։։։٦։
٠1١էջ ،։iLî،»։»d،h،։،ïji։،։։j_ii-ph։i٦i_٠’
اﻻ։ ،ﻻﺑﺎﻻا*_ا։ﻻ٨،اا

ﻃﺎﻻاأااﻻب

ք،ււ-թ֊հ։։։٦٠ 'ااէ-٤٠.

٠٠٠٠1٠հլ،ւ

ւ1١լ

է 1յ،

շ_ի٦։։սհ էլ։ ،։،։հ٦։
Ս.،։։،։։։،։հւ

ﻻﻻب։اا،ااا٨،։ا։أ٠

ւ٤հ։،1։։։։ւ։։،։

،ا, ،٠٠٠٠/։

٠լէ٠،-ւհ

։֊»<اﻃﻼﺗﺎااىﻻ֊اأاﻟﻼﻹ،ﻃﺎ٠ال

،լ1ւթ՜հ،։։،։։ւււէ|ւ اﻻﻻﻻﻻب،-։։

jihi٤ï٠î։։iiLH،i„٤հլ

։։։,،։؛

2ﻻﺀ?اا٩ااا

ւ|(۶հ،١։։։٦։ ։،։،։,،։٠։'1٠،٠

ب։։։։ﻻ։։ﻻ،։։։։ا،_ذ։ﻻ-

٨///۶/ .٨////////////////٨٤/٤٨۶٨٤۶/۶///٤ հաշւսյն ٨/////////٤///٨ ٠٨///٤٨٤٤/٨

///٤٨٤٨ ١١////////٤-

ا٠اﻹ ااأ։،ل!ا؛

ւէււ Լա|Հ։։։շ_է(։Ւ|։

հւ

ք٦|؛٠|٦։։

۶/٨٤//٤ //٤/////٨٨٤////٤///٤/٤//٤٨٠٨۶/, ٨///٤٨//////////٨٠/٤٨٤
١١٠٧٧; ا٦ւ ։ հւ„٦ւ<٠!؛،٠ւ1!ւ٦1| ٨։։։٠։٠։،է՜։։٦։հ،։„ւ,

1،։։։٦։٩_„،։հհ،։ հա

٦ւյ،։։։،։չ_։։։

„،٠։ﻻ٦ل ا؛اՊ։٠

٤։

٠،٠յ_،ի։ ։

Լլ١

۶////٨٤

1'،ւհև٦։ւ,յ٦։ ։։։„։հ١ւ

,،։،։،„։ւ،ւ_լ։հյ_ւ։اﻻﻻ،الﻻاأﻻﻻ

։։։։։։ք٠հ- յ_։،։،ւ،1١հհ մ'։։։։։յւ ،։։*lyiih

<ﻻ٠١أا։ا

،أﻻﻻ։ ﻟﻞ ֊ا(؛

հ٦։ Ս։։։։հէ(։ՒԷ

٦٠լլ|ս٠ւ٠-

գ_սւ٦ւհյ_ալ

։،J։ir։։։٦٠l،։։iji٦։h،i
Նա։։խ։،Ա։։ւլ

։ւ։է

։٦։«,، ؛յ։։և؛،։։։^։։։٦։։յ_է։։'ււհ،ւ٨٦ւ հւ ։։։،։։؛։։։‘'։։։։։؛،։։։հ՜ .،؛ւ ։։։٤։։։،հ،։،։٤،٦٠։։،^։։։։։։ւ։ւի»-հ։،։٦։٠.
Այ/////٨//

٠/٨٤٨۶/٠٤؛

ի 1911

////٤/////٦١///۶//٤٨//٨۶/

۶/٨٤٨///٠////٠////٤٠/////٨

(><ا٠آ«ا٠؛'ا ا-
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٠ւ،։ւ1٥٦٦է,/ fui/*(ւտ գ_րlit պ Ւքտ Պր. ժօւլէ Ֆււալւտյի
ارل///٤/٨۶/ ؟//. Ֆէււնտն Տտվքւտքր ւլէւՐվճր //// ،//٠/٨ր /۶/
ج////////۶/ ۶////٨////٤////٤/ էր
է

նւաէւ

։ ااااا/اا٤ا٤

ط։ااأا։ ا٦

։1١հզւ,٦յ^։։/լ

۶../,////٤٤////۵

:/ձ՜//,/

Տիւլր.

Եւայհ-անւի,

նւ،(արա۵ իլ։

،آլ .(*.անւիւրւ

Î (.)25ի

ifjii/'/աէր

/۶/////١٠///۶// خ١՜5//է

ւււրւււ_հրււաաւլէւււնւ1րլւէնւ

Աբէլ Ս ինւաււեանւի,

,////٤//////

۶//،////////۶///۶///////////_////-

//// ٠////////٠/ ///////////ﻓﻰ/////، //۶///٠١.

1րւ

ﻫﻤﺪ///٤//٤ﻟﻞ///٤///ﻓﻰ/////۶/۵٤///، لՀաւք///չ,/////٤/١٠///٠,,/Ց//Լ
٠յ_սւ٠։٠՜ճ։։

ւլէւ1'.րը|լ,

ւլաևակնւհՀ

////٤۶/ /ج٨/,١// ر۶/٤///٤/۶/٨٠٤/٤/;
Bհ՜ա ււլաս١հր։։اւ؛٦ւււր ւլարկ,1հ՜անւ շյւչ_։ււնւի٦ւ اا١ﻻ
ااااا،ا٠٦اااا, اԱւ|֊աւ1١٠
۵///۶/,/ ////////٨///////, ///٤۵٤,/ ٤///٠^۶/ (م/////١///۶////// // ع/٤///۶/  ح///ւլււսո /۶ ۶/٤///٤/٤///ا»ال٦ا

IIIշիւIIIտII  اթ• kանւIJ

լալ 111111.

^ا։ا٦آا_اأا،ةل

աւելի

ﯫأﺑﺮﻻ٠

նաւիլաւէրլա_ հււՐհ-րթարաաւյ֊րէ

1ا

(ﻻااا

١անւկայւնւ٠յր،ւ1١Ւրրթ- էւ_իւ

!؛؛،ÎIIIILHրաբար

ւՐաււնւաւււրաբար

۵ս،1_ա։իը

1|

բնւանւկա٠ւնւ،ւր,

րնաւրէ

իբր

իսկ

٦ւ٠،ւււյւ٤ւււ٠٤ա٩ւ

٩ււյւ۵հ֊ լաւիա, اր٠
.

٤

٦,ա իւIII ւ؛٠ր հ՜ անւ շր անւ|ւ
IJI1LÏ،Ï1؛կր_

^^ւււ۵ւէ٠։

Աւյ_աւ٠١եանւլ

ել

Ï|1„L

թէ-

ինւ ւլաււականւ ււ՜ճ،ւ٦ւ եւ աւււեալւերւււ_նւ,
եանւր ֊^աւ։١արեա
նւայ

III,!ا٤

!1 ،1

iiiiiiljiiiյնւ

٦Ւրրւ٠1>1

III լւ^ III اا١ IIIJI^ III اﻟﻼا٦ا

բերաե

ւյաակերաւլար-،ա III ե،1III ւ
իրաւյ_ււր۵ւյ՝անւ

բայյյ <յ֊ււււ1 անւակակիյյ

؛ալ է

!؛,IlյւեIIւնւ էէ ւթ եանւ

ւյ_^ււււյ֊բւււ،բււ٦ւ

ճարաար

|1'Է٤

Աւյ_աւ٠١^-

1յ IIIIIJJIIIIIJ-IIIII-'Լ^յ٠،٠٠բԽլւււււ٠

IIJI

արաաւյ֊րււթիլնւնւերա֊նւ,

أﻻااﻋﺎ،ا١اا

ا،ا,ااا- անւյյեալ

IIJI

،(Ւ է

ւ{_իմ١անւկաււնւերէ1ւ

ى1اﻻل_اﻻ۵լալ

շատ բ֊անւ

ւիսրձա-،

ا!ب٠֊ةﻻال_ا!ال

կլլ

ււյարաի

ւբլիւաարաբայ

իր

^աււթիւ٦ւը.
Ալգէն

٤///^//٤///۵ /ﻟﻢ////,/۶/,/۶/۵,///، /٤/////٠/ .٤۶////۶////٤ ۵، ,////۶//٤ ////٤۶/۵٤

կամ' լճանա։լ

١٠///٤///٠,

իր կենաIII կանւII ւթեանւ

٠٤٤///٠,٤٨٤////٤

///۶/ ۶/۵,/,٤///٠,////

քք֊ււրե ؛լնւինւ. բււրեշր٤ա։(անտ 11

lïIII

կր ,/٨۵٤///۵٤

٤/٠۶///٤/٤///٤///۶/ ٤//٤///////٤///٠٤۵////٤ /٤//٤٤///^,/մ'էլ /۶.
اا'اا٦ل

٤ւ ր ւլա 1լանւ II լ րլլալ

կլ

ել թէ ٠1؛է

թէ ւրակի

*^եաւլ^եսւէ*.

Տարինւերււ

,յ III  اի ւնւ ր

Ïանւ թւաիր ււր լւ ւր^III ،؛IIIւաւ٠؛յր

٤ի թււի ااտկարայնւել իր

٠յաււաջւլի1'ականւ

ձւյ֊աի

/////٤///،//٤//////٤///շ ///۶/۵٤///٤

//٤///٤۶/ ///٤٠٤٤///////، /٤٤/,١.,ﻟﺢ۵٤/٤۶/

IJIIրեII ւնւ է II լ թ ،

|||I

բււլււր

Արիսաւ-،անւա،،յւ

նէերւյ ւաւրւ|_ականւ

?ր 9 անւ ի

۵^٠111

111٨11111،،Է11՜1111،_11

111

բ.եղ_«եաւ_ււրւււթիւ*ենւ

III؛

,-٠٠աակւէւթ- իլնւնւերր

1յ.ւլաւ։՝եանւ |ւ|ւ նէկար٤ականւ

ճսիւերանւլ

-

եաււայնւ،յ-լա؛

1ր

IIJIII،ււլաբանւհլա؛

ւիանւ յրւլթեանւ կեր ؛ւնւ
անւյյնւիլ,
١ա։։ւ

ւալաւենւ.ր

11 ٨٤/
չէնւ.յ
արաւււ٠

II ա۶յ՝ անւնւ ٨ր ր,

բււյւյ |րլլա١

ւլերել٠1ճի
!1,1

IIճր

աարյււէ

II1I11J1!!

է լււLUIIILUրIIլ թ֊ եանւ

ւււյւ1،է անււլինւ اﺗﺎل

!٢٠ ،٠՜ւււա۵>ւնւ٠ր_ ւ٤ա،ւ اا!ا

ա կանւ

կ»٠،١եե .^եաա.ր-ր.րրւււթ՜եաւ٠١բ

II լար

III

I1J11IJ

ի,-III

թէ կարելի

անւ յ IIIIUIIջ_ւլ-իս١ _ا؛ اﺋﻼ-

է „ր կ|լ!։հ'ւի٠ււ{ժ-եանւյ,

ւ

ւալաւլււյ նւկար٤ականւ նար իրա1լանւա؛րււ«եերւււնւ٠.

,£-.,٤///٤//٤/

/////ք

///٤///٤۵/////////٤٤///,/ /,’/////,/٠٤۶////

ւււււէ،եաււիրււլթիլնւր؛
ա,յաււււււե|ււեււաի

'1٠եկահ1'բե

^-ւաւա۵

1

ւիակել

աււանււյ

ւ|_նւււՀււաււ1١անւ

կ1٠ա,|ւււթիէնւնւերէնւ

/۶/ ٤///٤/ճ////،/////

1|^11Լ1٤،١Է٤

շւււր۶

^,ւահլ^ալր,

IIJI

բՒրրՒլսւ ﻻاا

//٤-ար

եւ

բաւլ1'աթիւ

երեւյյաւ

անւյյեալ֊٠!ինւ

٠>աար
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٨د١١١.ا١ائ١اا١اا١١١ل

٩\ ١١\١١ձ١հ

آ ل١٦١٠٦

'.)֊'،*ا„ااآا.

ւ1'էշ١

اا،ال|اا.ااﻓﻰاւււՒւլի

1յ.!؛ււււ1'հ՜ւււ٠1ւ(ւ

HL<iiki|iiifr

(أ٠٠1ւււ|ւււււյ_ււյ1ւ

էլի ւ1١է٤

٦اااأااا٦։أااااال٦ا

آل

١|Է٦։.|11٠

1111١٠։11|1|؛-111Լ

ժ1٢ւււ'ււլլ ւաւ(ժ՜(ււ٠|.

٦ւկւււ|ւ|ււ١ւ է Ա|1|_ւս(1٠1ւ(ւ|(|ւ |٠սւ<|؛Ւեւււ||ւ եւ)٠1. ؛յռլ.٠>ե|1111.:
اااو٢1ااا|ﺧﺎا٠اأأ،1 اւււ؛ււււ1ււււ|ւ'1ւ (■Il!|1
1ااا-اااأﻳﺄاااأ(اﻻ
٦1!յ٠11|1111٩_յւէ֊ 1ا1٦ا1 ااا٠»111|1٠1|11.؛،|؛ե|1|1, اا!ااااا,'ا1(ا٠اااا, ، ااؤIIII اا11 .ااا٦ ا1  اال٠ւ،'ւււ|.،،է ե٠ւլւ|, ,I.
|٠ւււյւկւււ.!(}|ււ.٦ւ٦ւ III. <اااااااا|ا.
, ((.լ|ւ.յ٠؛ւ>), (՛ խ±սււ,|>ւււ|ւե|1ւււ.،1ւ ւկւայ), ا,(اا(ااةادا.ح٦ا
(ا٠ا'اااااا,
(,(('ւււ1،յւ٦ւ(ւ(֊ւււ؛յւււ.(ւ(-،ււ.'։ւ», < ا)(' ا11 اإاI  ا'ا11111111 ", ،اا ا٠ا1' >اااا, <(١)'ւււ)>؛, <-1Լլեկրւ_
<١ւււ.((ե!ււ.'،ւ՚.
<|٠ււ1(եււ(ւ!ւկ,,: (||ւե٠1ւ؛յ i!؛iiiiiii،iii.(^֊(ïiiiւ،'|١|ւ, ‘اI ا111111.ا؛(ا11.٠اا؛ااااا, (ااا٠-_ا؛
٤ւււ.((եեւււ։('|٠٦ւ
III.  ااا٤ ا1 اا»ا. اااااا։٦ 1 ا»ا٠. (٠ ااا؛.٦ ،از( اا؛ ااا،*ااا.إااا٠ اا-1'ا.ا)ا.ااا| إأاااا
٠-٠١،ւսկե֊؛յ١٠է
ււււկե(լ٠ւծ (١!اااﺑﺎااا։اا: ٠(٠(ւ(:،>եյւ ւււ١ւ!,ե(٠|ւ!ւ եւ. ք)ա-Տւյալ|ւ, اأاااااا٠ا( )ا- اااﻟﺒﺎﻻا١ւեյւ_
1؛٠lllll ա(٠IU.(f}-!ll.‘,llll(| ؛յ| ١1|1
!1|||||1-'|||11.||'|| ؟111.
1111.|11،!؛1٦1, „|؛،1٩|, اأااااواا_ل
III.
ا٠اا1ا*ا٠.،٠،()( ااأ,III. <(’ا٠٠ ااا؛اااااւււ٦ւէ؛ււյւ٥ւււ.،(!؛٦ւ٠ւ.ււ _ ؛8օլյ٠է Ի،|։աւ٥ւ|ւէ٠٦ւ1(եէ)» , <՚|.ււ
փւււ٠1ւ.յ>է (ւլ,|>յւ՚>, <՝’(١'ււ։؛؛ւււ،ւ!ւ
اا-ااااا.اأااأ-»), <٠£١ւյւււ.()!ւ|ւււ.ւլււ|, ,<ï٦iij-!iiiiii٠',(٠ւ՚
՛1،(•է՜։(، յւ!ւ'1ււյ-|ււ('ւււ'1ւ ٦1.١ւււկււ،", (ا((ا٠ اﻻااւա.ւ։ւ،լ_؛ւ٦ւ վ|ւսւ|), (՛Աւււսւաւեւււէւ լււ
է؛٠ւ'ւււ,|٠>՚, <ا(؛(ااا(< ااا!'ااااااااا1اااا֊(ا, (ﻻﯪاا)ا إ(ااااااااااال(ا٦ال؛ااا:((։
<ا...

اا,ا

է،Ս'ե،լ (||| կեց١ اا-اح٢

|ا|ا٦|و

١ւււ)(|.|ւ(٠(՜ե اااااأااااا. إااااا1,<լ(,յւա.ւ։ւ٥ ٦ւե٠ււււ(،ւււ،!ւ٠. 1(١اااا،'اااا1_ ا|ا|ا؛اկաւ(' ււա
ե|ւա،1ւգյւււ.ււ|ււււ.ւՈւե|1|ւ ւ!ււ|ււււ||ւ ա٠ււււ.եւււււււ٠լ اا( اا'(ا. ՜Է1Ա||1111111|1Օ||Է٦1
ւ||1 ؛յււլա؛,III
٦ւէ!.ااا،،اااااﻻ اا'اا. ا،ււււււլւււյյւււլ ււււլււյյ (اااﺧﺎااااااا4٠( اﻣﺎاil|ւււ|ւււ1٠ ււււ.1ւ.
||اﺑﺎا11ﻃﺒﺈ111.٦1 111؛٠.،>l.|ե|111 ٦1|؛ltll.٠:
ւււււււ،ւեայ

( ااا1اةاااااا٠اااال.؛1اأ1,( ااااracc٠urcis) (و٠<ااﻻاا(ااﺑﺎا١ ٠ւսււ١։.1٥.٩١գ-!ււ.٦، III ւ،'،ւ.1اااا'ا
 اا ا،լւ('ւււյլե،!ւ ւ|؛٠ւււ։،. ււ('ւււււււււււ.ե| 1٦ւե|1|ւ،||؛ւ ((١"I1I؛J‘III.!(("!II.J| ااا( اا'اا
'(اا.ا11ا-11ا1<١ا.ւււ'1ւ:|ււ|ււ،!ւ٠1ւ ٠11 اااااإا٠ا:
'اا'ا!اا

1.1.

(ا٠.اال

՜ذ11ا.اէ 1٦1

 ااااااﯪاااլ.،11111. اااا٠ւ'է՜, ւււկ٦ււււ|ւււււ!ււլ, ււ.،>ւււ؛٠(_(il. էյ،»Դ|փւււ, 1)սւ
11111||1111.1،'!1'1|:

(('(,։լ ااا؛٠ا؛ا

(اااا.ا٠اااا. ا٦ااا. ااﺧﺎاااا'اլ,اI.اااւ։ ﻧﴼ اااﻧﺂIا։1*زا

ւ،'ե؟٠փ١ե،1ւ է'1ւ,|) "(٠٠IIIJJ٠|(|(-(.١աււ_,

اااااا.1<ا-،اا.٦ﯪااا

uiinii|?

(.1.

ւյ֊!ււ('ւււ٦ւ(յւււյւ٦ւ(.յւ

(،ե'1ււ>II!J'1| ււ|ււյ؛ւ،ւ'1ւ،ւ

!٠ւյ٠ււ،է،ւ*ւ ٦ււ،ւեւ. ،ااز.اأاا1ا1. ااااا։ււյ_է֊լ„բ٠ ا1'( ’اا٩-٦i،،ii.ii|i

 ا11اI։ا։ل؛

،ااااااا،اداا،إا-

،('،،։،ւ،ւտ_.iii

ււււ|'1ւ1٠؛٦ւ(|ւււ|ււււ.ա<١ ،ا-(اااا١) «١,'،،ւյ،٠،ւ»١  اااا،ւււկւ،ւկ،،ւ٦ւ اا^ﺧﻤﴼ. )ﻻاﻫﺎااا^_اااե ;ւ1٦ւ٦:>ا

ս٠տր٠Ն١ո 1٠1Ո>٦,١1■
‘(٠եւլեյ٠|ւկ կ٠ւ (ااا
ااااا'ا.ااا،١ է:

III.|ւ

աքէ

կ|٠լ٠,

اااا

ւ('ւււ։֊յյ*եել կւււ.ւււ،ււ٠

 ﺑﺪا٦||||.(^Է

ا٠٠ 'اا؛<اا،اﺑﺄ-ااااإااا.(اا'(؛.ااااا. <١|ււ،|ք١ւ،ւ١ւ<ե է:

٩،ՐԻՄԻԹ1,٠٦،
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٠ւ|

1:؛:

ԱՐՁԱՆԱԳՈՐԾ ՅԱԿՈԲ ԿԻՒՐՃԵԱՆ

Ո1،կււէււււ()ւււ.)

I|1< 1 ا1,,[،٠ا٠ 111اا11٠ ا٠ 1,111
|ا،اااااااااا ا։؛اا،٠(٩اا ا1،ةااأااlu ٠, լ ir» tî٠ 11 ا، ااا، ااIﺀ ا، ، 1 ،ا ا1' ااաււ|ւէւ)؛ւ.|ցն1ւլւլ
տած՜ է-  اﻋﺎلէ<Iا{(ا٠ا։I[،،I ا،։،آ11،է٠ ا، أէ ւ1'1٠۶ : Այժմ"  ااا(ااարծւս٦ւագւրՏ-»
ا،،٩ اկօ կեւււհ،|ւ ٦٠٠١լ٠ ١ս،րւ١քյ|١٦ւ lit կը |)ւսւքէսրւււ|١ -ււ[11١ւ1ու (.111(1
٦ւ٦ւ1ւ|ւէ|սւււււ)-1ւ٦ւ1յը է٦ւ ւ1կ լւււէ11ւգււ٠-٦ւ ւ1'|ւ٦ւ: )ւ'1ւը է- 11)1 շ|ւ١ւէււծ- է
ﻻاذ.| |;l(lîi)tî|)؛i|i'li ւււււջկ !1 . اا-(Iiiiiiiil) 1)111.) կւէ1'ւ ւււ_ււը١ւէւըււլ 1|ւււ١ււ
١ւււ٦ւ|ւ٦ւ կււււըսս|աըը>էւ1ւ[|ւ ւ1'էււ1)ւււը:
է

նկսւրչււժէէէւքբ
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1:1(1

ՆԿԱՐԻՋ շՐԼԷՆՏ ԱԼեԱՆԱՔ
٤٠اا٤اا

ئ،

٠||٦٠1ւ|ւ

٦ ،_ﻻاااا

։1|և

ւ1١|ււււ٩ււ٠_սււ1١ւ։յ٠յ،ւ٠٠.

اارأ1<(ﻻاا

»աւյւխհհ՜բէ

1Լե՜ւ1 հաաոաաուաՆ՜ Փարիւլ ուր '/

٠լ ւ٢ւոո١ւո։٠յյ ււււ1١է٠1յ|١ ٧٠’-ո1٠ւոխ

٠ուո،ւ|ւ

1

ներու Սալօնին !յոււրո/լրուիՒեան :
١ւ٠։|ւսյ։լ_ո٠|٦ւ١ւկւււ|։չյւյ||ւււ١։ձւ١_ււււ1լքՈւ؛،-։
րէ կը ՛լդուշանայ

٠յ՝-1٠լւ

պոՀէ

ւ/'արուուլ
հալ

ւլպրուքին

տարուան

٠1|<զււււ٠1

/,( ինքւլինք

اا-ااا٠ﻻل։1اا։ا٦اب ل3-

ո،յժ

-Ս.նր

//'ﺑﺮج:

Ս ալօնին

րրւլքյադրաե

)ا։ اااا|ا< ا، ااا٠،٦7|լու.nlilïhil(

ւ/'էչ

٦.ւա،ԱԼ

էր

<լ|١،١1Լ եւ

 ا٠ اا։ ..ااااا»ا٦ اէ اااا։ ٠اااااا
ا،ا١ا.ااا.،>ال٦ا
/ر?ج//ﻣﻊ٢٠/ر///?/

٦٠խոյյ|١

ոս.ւս(լա١ւ|ւ اﻻا։ا٠ا.٠
///ք//?/Ք
երկուքն
////
Աւրերիկաւյի եւ Սպա-

հ՜(ւկու. Ք։>լէՔ٠։ 1ااا١اհ՜اأ١ا،T0ل٠ا

Կ՚սլ՚րէ լաւ ւլինով՝.  رﺛﻢII լ  ارا اﺣﻢէլր  ااլ ա ftr

չ//է//٤
կու

-ւլորեերու

Jjijifr

ւլրաեի /٤/////٠/١
U//////?///?/

11( խո |։

0000

-էրբկու

յուոյ

رﻧﻲ//٤

էՐէչ,

յտ չ՛' ւլ ո լ իՒ ի ւն
մ١լլ

մ'էչ եր

أ٢ا։اإ^اااا

٦

կը պատահի

//?/٤

որ ինքնին

ւ1'ը եւ ՛. արժ՜անիք

lî i؛rf-ու

, ال؛է ال٠.

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.ااة ا^ا։.,ا( ﻟﻼا4اا. ﺗﺈاն،,1٦ااا،٠ا|اأ٦ا
٠(٠ջաւ.ււլ،ո،.Թ1ււ|և.٠1٠լ։
Թէսյէւո  اլակ!، է, ااأاا. ا؛اա կ٦ւե|ւ1ււ٠ է ոյւ «Հսւ٠|،ւլսս٠
է !ոք'ւոուո|ւ: ||ւ «էլկւ.ւլ٠.؛،կ،ւ؛յ ու. ال٩։յ։ ւոյւու.ւււ|ւ>_ ու٦ւու.١٠٠ւ է وااا։ل- <լ|،ւ.յլտկ|٠١:1.
ււ١ւ دﻻام1ا٦٦ح, |١։ո؛ուո،٠٦٠ | م، >إاլ>և|ոք*ու.<էւ,|)ով, اااااا1 ااا1Ո1ԼՈ19 ا،اا1٠! ﴽأւ٦ւկ1،|ւ 1ا٩ا
ո٠.١, ؛٦ւյւ, ու.Ո1،հկիւ.! ا؛ւյ٠1٠'٠٠؛յ،،'է ﻻأاا٦ا ا،' اا٢է ،1إ؛ااااا1٠ اا،٠Ո1!)؛1 ւ،٠!٦ւէն:.է<ւ،Խու ւո։յ٦٠
II إ٠ ٠،'էկ (٠ո٠٦։ւոոէ٠ւ il٠|٠،٠lîi. 1)|ււ1٠ս1 .,ոոոկաոյէո յ٠է (յ_ու?li؛յւո،١ ٠լ <լխ.ւԱւ,,.ս٠
١،١կ 1ււլա،1)։ս ١ւ|) կոոուոյւկլո.ու.սու.(սււսււ|ւ|ււււ,Թ|ււ. ٠՜١Ո1(؛Ո1.(1'(1'1| إا1„ااا،٤ا1اااا1'اﻻأ1'ا١:
|(|Ո այս.|1٠،٠1٠٠ 1ااا1 ااأاا>اااا١ւ،ւ.յւ,յ>،ոո.Թյո<،այ։լ 1)ևւուո٠ ٠ոյւԹ٦ո٠٩٠է ؛ւ٠٠1،١٠յ٠٠،':էշ
ե٠ոա.ք(ւ.քւ٠٠սկաՆ£،٠ وااا٦ اէ ل< اااا-|اا.,، ﻻ'اا٠1٠է۶ ?ուա ١1٠լ اا١اا٠ﻻاا١اإا,،^ا։٠اﴽ
կւո٦։ Ո|1 Desarmenien 1||٠ ٠ու|’ :կոլո։.|ւ١ւ|١|ոլ|ւ ٠،'ո١։<|'է۶ ալ, 1٠ԹԷ Թէլէ٠,١
(ااا|ب,|) اا.|>٦ւ1յ1ւ٦ւ.|), ևյւկու. 1)ո^|٠٠Մ٠٩-Desarmenien <|ւո٠էւ1/1ւ٠ ا١ا٦اااا٠١ﻻااا, ٠<*|،٠١ւ ոյւ
٩.٠٠էլո։>է-ո،ւսո٠՛
ا1اآ
| اااյ٠ո٠٦։1,-؛؛1٠ւ. ւ1٠٠ո.ոլ ոյ، սււուՌփ
٦ւէ,
ո։ո_1/ւ.ւոու.յ،ո،յ_ կլւ ٠լյ٠ու٠-!؛ւ:
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١١٠1٠٥١٠٠,٠٠։٦٠٠ո

Ի٦ւՋ1٢Ր ٩Է8۴٠ է ԳԻՏՆԱՅ
ՖՐԱՆՍԱԲՆԱԿ

۶Ա8Ը

١մ'،1٠ԵԼ1' է ՄՏՆԵԼ ՒՆՋՊԷ՞Ա
ԻՆՔՆՈՒԹԵԱՆ ԹՈԻ٠ԼԹԼ

ք،٠1.Ա٠٦|-ՈՒքԺ٠ԵԱՆ ՒՐԱՒՈհրԲ—

ԱքԻԵՆՏՈԻՐԻ ՊԱՑՄԱՆՆԵՐԸ..— ՏՈՄԱՐՆԵՐԼ
ԱՄՈՒՍՆՈՒԹԻՒՆ•— Ն١ՆՈՒՆ٠Ւ — Ո٠ԱՀ
ՏՈՒՐ ؛ԵՀ ؛ع
Ամէն
հանրային

երկրի

Ա1 ար ա կանն ե րր
կրն ան
٠ր են

،քէշ

երկ»։ լ

(droits publics)
միայն

օ գտ „ լք։٤١ ٤։ ս ،ﻟﺞ

։»։،٠-'ս։*։կ

իր։։،ւ։ւն٠րներ

.րաղա,րական

را

։،، քւ։ս٤ին

կ։،،րդի

կան

(droits politiques)։
իր ։،، ։։։ 0 اق٠րն ե ր !٠١յ

,րա »؛،، ا,اؤإ،، կան إ։ր ։*։ ։։։ ։ا، ٠ր١։ ե րր

،؛ե ր ։ ﻻ-

։!‘ի այն ե՜րկրի րնիկ տարր ե ր II ւն 1։ ,ր ա 1( ա սլաԳսւա٥ اﻻր ի ٠

١։ ե՜ր ։دا،։ Այ։։ սլէս, ؛-եր անս այի ،•քէշ Հայերր կրվայելեն անԳա
III ։ս կան

ա դա տ ս։թի ։٩։ ١

իյ ։լճի ։،։ ։լա ։։։ ։։ ւ|<1ի  ﻟﺪ١

։، ։ ﻻ- կայն

։լրր

կսւած են օրէնսդիր 1։ այլ մողսկներու ﻓﻰ،٤։նտ٤։ելի րլ- ս։լ։։։։լ ،։
լալու» սլես։ական ։դաշտօններո։ կ։։٤։։։ել։։։٠ ؛ի լ։ անս. րս،նակին
■'մէչ

ծառայելու

եայլն։

Ասոնցմէ

իրասէւն,րնևր1)ն
դատ կան նաեւ

droits prives), ամուսնութեան,

[բարի

Օտար

մասնաւոր

լէգէոնէն

իրա։ուն٠րներ

ժառանգութեան

//

//7/،//اوردا/٠-

.կան այլ հարցեր։։ լ վե ր աթեր ե ա٤١ ٠լ> ա٩ւ չիորոն.ր ի ւր ա ! يր ել։ կրի
Գ ։ ﻻ։!՜‘։ﻻլ։
٠րի

ճշդո ։։ ﻻձ

են ։،*։։։ սն ա ։որ դ։։، ﻟﺢ։!‘ի ։ «، դիրն եր ։։ վ

1٠ ﻻع-։ դ

ս։։։Գ։քա٩։ին ։ ،.դային իր ա ։։։ ։٩‘؛Է  عկ،, մտնեն։
Այ ս

Գարց երր_

١։ ։դ։։։տ ա կն է

իլ։ ա ։ա կան

Գա։ Գամաոօտ

տ ե ։։ ։ս կէտ է ,րնն ،٠ լէ

կերսլով տ ։սր ե դիր

، ﻻ։֊1٠՜լի

։!‘եր-٠ր ի

յան

թերցոյներուն տալ կարդ մը օդս։ﻻ։կ։،։ր դիտելիներ, որո١։٠ը
անԳրամեշտ

են

؛հր ան սա

։լ։،։լ 1։ Գոն

Գաստատուիլ

ուդոդ

«ﻋﻴﺮլոր Գ այրենա կիցն եր ո։ Գա ،!‘ար։
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ւ:։տ
ԻՆՉՊԷ٠Ս 1|Ս.ք'ք;1,1> ٦٠٠ (٦'٠٢1,(;٦٠ ؛،֊֊֊..յՐԱՆՍՍ
1ր|،ւ ،յ1.ր١
շ.չ٤،١|،١٠ ،،،،،،ع،|،١ւ ٤٠ ،։լ։ Ֆր،،،١، Il ، ﻻ1، ااﻋﻞ اع،ل،١ا٤٠ ﻋﺎع٤ا،ﺗﻢ.ع١ا

բացած
٤٤.،4

4/Z առ հասարակ

բոլոր օ աարա հ պա տ ա կն եր ո լ

،։ Ս ،،،կա٠յ١،،،،١،ի ،քր ،،،،،، ր٤، III mu ع

աԱւ

Ֆր،،،١،սա ١ﻳﴼ اրդ،«գթ ، ا،ع-

١، ٤،ր،،،_ |<آfl ا ا؛ ا،‘،.  ج٦ ، ﻻ،،٠٤. ،ք،ս ،،، ، ا،_թ ի ،١، U ،،։ ، ﻻg ،،، ال ج٤٤،،، ع، اվ» ֆ P ،، اﻟﺮ،،.
، ﻟﻼع،ا، ﻻ٠P،،վ ، اւթի د،ح

، عար էլ

١د٤٠-اع٤٤،،،٠ع٤ﻻا
ձայն

ք٠٤٠،٤٤١-ﻻﺑﴼ ا؛اع،.إ؛،

օր٤،١،،،،յ،ի١،

.٩ ، اﻻ ا٤٠ լե՜ց ،اﻻ

،ا

ا،ع٠ ٤սի  اﻻ ﻻ،،،،،،. ا،٠٠،،،١،١ ا،٠  ال،ع ل،،،، ،؛
գ،، اعb ،،، ،ل، ا، ا، دا٤٠ ،ﻻ١ا

արա ասա հ ման

١ ، ﻻ،،"اعاﻻ

،،٤էսւ٠լ»_

րէ٠րէ: دﴽ ﻣﺎوﴽ

ﻫﴼ

դան ուսդ

،քէ٤ ، آ، ﻻع، عO  اع٤د١ اի١ւ «4 ^ا،،،ﻻامZZ  رك4

Հ،،٧

Հհրանսա

٤٤،،،١،ի،،սւ ،،‘ اﻻս١։ ، ﻻււր ։،Iր  اﻻւթ،1 ճէ

է٠է٤،،،ւ،-լր

լ٠،(،٤«٤լ،«ց؛،կ ﻧﴼ

գալու

ձհռ٠ր ،օ١ 11

ا، Ֆրա١،،،،„ ، ب، ا،֊գայ

،،،*։، -

،؛ع։،،،،։ ﻟﻼ،،،،,٤٠֊،، ﻃﺎ، ا٤،،،ا،،٠ ،،،ا,،։،اﻋﺎﻻ،،، 1ع،،،١ ا،،٤٠،ի،،،է،،،،١، գ،،րհ ﻓﺂع،ط،،اا
նպատակով, այդ ար ա օ ն ZZ z/<7/z ւնր պկտ,ր 4 ստանայ եր բնա،،، ﻻb ،ﻻ٤٠،ااع

؛իր،«١،،،٠  ﻻլ ،1،،، ، ﻻU, Il H ، ابﻻ،ﻻ١٠  اﻷدﴽ٤،،،،մ* ٤ اշի، ﻻ،١ ﻻ ا،թի  اق-

،اկ،„յ ، اւթի د٠ր գր ، ﻻք،،?، ։քատ،ս١٠
ا։،١،،اﻋﻊ،،،اع٤،ااا١، ﻻا١■ اԳր ، ﻻժ ևշ،،،  ﻻبط، داغ حﻻ،،I ﻻغր ،ا ا-

١، ﻳﴼրէ١،١١،1.ր٤٤،،،٠յաց١،٤٠ ع، ا، ا،ا،١،،،٤ا
ր،،

 ﻧﺈ، ﻻ،،،،،،،، ،،،է

թէ

ի٤ի،١،١،٤.րր կլլ ١، ր،1 ٤ع،ﻻ. ع،*،է ց١٠  ؟Ս١յ ،լ ٤٠ ր ، ﻻ؛ ح ﻻ،ﻻﻻ ﻻր  ﻻէթի ،١،ր ،،լէ،ո,ր
4՜ zzzzz նուագն

؛ﻟﻢ؛، ؟-հագար Գրտն,ր ըլլայ իւրաքանչիւր ան

ձի ٩،ս։،٠،է،րյ
ا٤٠٤٠ﯪع٤ل١ اع ﻵ ا،،،  ﻵ،ﻻ١، ،ع١ ا،٠  اع։ﻵ ادا ا،ﻟﻼ٠،،،ﻷ،ﻟﻼ١،, ١،ﻟﻼ١؛ا։،،،،
خ اك ا

նպատակով Հհրանսա

լա١٠ ،ﻻ٠ع،ا

٤،،սրէլ؛٤٠՜ր ،،، շի

եկողները պարտաւոր

، ا، ﻻա١، ﻳﴼ-

ﻟﻤﺎﻻﻟﻢ؟ا

ւ، ، ﻻ، اعﻻ، ا، اد ا؛ق؛٩، եր ﻻﺑﴼ،.، ،ﻻց١، 1٠֊-ع،ط ا։

-ճ،շ
**ﻻ,“

،„ր„،օ١،„،<؛7٤،٩،ր.»-րճ٤٠ ٤ﻳﴼا،ا٤٠٤ ﻵ،،։،ք٤٠،،‘،،ا،،։،،،اع،،، ال،،،،٤٠؛؛، ﻋﺎ،ا،ا؛اع١ﻫﴼ ا
؛٠١، ،،،٤ع،،،١ ا،،،،։،،،،، ս،١،،،١،ց
ا١ﴽﻻ٤

٤٠՜թ،ن

 اﻻ اعժեշա دﴽ

٩،،،։؛،،،،، ،ا،،،،١،. اع،،،։،،،ا،‘ „،١،ի١٠։

Ֆր،،،١،،،،،،

اﺑﴼ،Լէլ،էէ.، ، ﻻرﻋﻼ، اﻻﻻ٤ï، ،ﻃﺎ

،ﻻ،،‘،ﻻ٤ا٠

Աշ،ս ،،،  اﻻւս١ւ.րի ١، ،ﻻ،ا، ،،،ր ، ﻻ اﻋﻼ٠թ  ﻳﴼ،ﻻ١ا

ة١ﻻة؛ ةخ٠ﺧﻼةأ

،،،١ ا-

،ط ﻻ، اﻵﻻMt գի٤اր

،، ։،։،،،١،،،،ﻟﺤﴼ ذع،، ا؛1 ع، ﻻ،ﻻ، ، ﻳﴼ ﻻգի ،ع١ ، ا،١، ٤٠١،،،،  ا٠اع،،،١، اإ،،ր
‘

 ﻳﴼ ﻟﻤﻦ، ﻻէթ ﻣﺎﺛﻤﴼ-٤٠կ„،յր է ؛،>،،،،،١، ،،،،،.؛، ا،քէ٤ ،ا،-١، ا؛գ„،հ١.،^٠ էլ،،،، ‘؛،ع،،، ،-،،،،،>.
ւ،ր„١،.գ„րհ ،،‘ր ր գէշ ،،،գէ1٤

ﻋﴼ١ اﻟﻰ٠،١ւ,

،،،յ١، ،ﻻاﻻ٤،١ا

،،، ﻻ ا

،،٤٠،،٤ի١،-

գ،է.րը խ١،١؛، ، ﻻգիր ،քր կ،լ ١، ր կայ է٠ ،ﻻց١ւ  ﻻ ﻻ اﺛﴼ،ﻻի կ،ս١ւ ،،I ﴽ٤ﻻا٩ اﻻ ا٤. ،، ؛،،،թ٤٠،،،١،٠ ، ا،،،g ،،،،،، اع٤٠ ع،ا، ؛1،اع٤٠١،، ل١،իւթ،،،٤ع،،،١، ،؛؛٠ճ،،،٤؛ր է،֊ ل،اﻻﻟﻼ١،٤،լ„վ ،،ր ؛٤)اع،،،١،،،،،، գս،լի٠ր իր٤٠١،գ,րր„،ց գ،،،،-،«1լր է،،،،،ք հ١ ^،،،١،„ال،թ٤٠،ս١، ،؛؛։،،، عռ،ր٤

٤،،٤ի،'»Ի րլլ։،ւ١٠ ٤، թ՜է իր٤٠١1.ր

،،լիս։ի

٩اا-

،ع،،،١، ،،،١،،،١،ց ր،,،،،؛, ٠րևրրյ»հ،ս٤ ٤٠,١،،،،،،،،،؛اﻋﻊ،١، ،،،؛։،،։؛، կցո،؛، ١،ա٤։
գր ար،խ١ ، ﻻعւի١ւ
վաւերացուած

ա շի، ա ، ﻻ، ﻻb
աշխ ա տ ա ծ

1« ،٠ գէ١٠
،،،ﺀ،؛ﻟﻤﻊ،

، ﻻո١է ،։،_،،، b ،؛٤،،،،.٠،،،գի،، ،،‘ր١

ոստեկ.

սլ ա շ տ օն ա տ ու—
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— ■1 ؛٠ —
նէն:
այդ

ئ، ﺗﻲէ

II II

ւո،։կ.

، ﺗﻲս ւզ،3ր

,»؛ազա.،»ի
 رﺗﻢտան այ։

!ﻻغ

աեսշութիւնը իր
զրկուի

؛٩իււզաւոոսին
նաեւ

ا،III.؛

III

ւան1,ի ﻳﺎث

IIIIII. ا٠

؛،>؛ւա١ւււա զա،اعՔ ւքարդուն»

ցուցնելու

ուր،։շ ճեւ

.իրանս ؛զայ١ւ'

ր٠յ Անոն.լ„ ؛ր էքօւոիկ

IIا؛

իր

\\ا١اﻻ\ا

կր

ազդական

if

շսւն؛ւ١ւ ، اա؛حսա III ելա ^աւ٠٠ալւ զալ կ١սւզեն» նաիւաւզէս ւզէւո,ր
է

ւ،’ա١ւա 1-11؛1II 1-؛ւ١ւ

؛իրանս.

11؛III.؛

؛ﺳﺮ/،١ر«رﻻ/ل/ﻏﺤﻢ/ﺣﻢ

،،։ Է զսյւծարանաաէլւի

II

 رﺗﻢ اﻻراﺗﻢ داراك-այի

 ﻵ٨ ارﺗﻢ.•

մէջ շատ

կաւ،

ճարտարարուեստ

ներ կան» !،ւսսնաւսրաւզէս ԳII զա զ IIր ج٠ ա կւււհ ճիւղի ւքէլ» որոն,լ٠
(յաճախ

օտար ր ան լորն Լրուն ն աb1 *U սլ ա ւո ո լութb ւն

եկսզ،ւն

ճաւքրու ծա؛էւ,»؛١ւ ա ؛،؛ր

հայթայթուի

զործաւոէլւին

կոզւ،*է» սյւնսյնւզէո կ١ասլա٩ու؛-էնելւզազ،3ոզին ճաւքալ, րնա
կալա ան

،٠

Է ،11، III

I؛II؛1٥Î

լւաւական իւ ،IIIIII
այ II

զիւրսւ،3 են էն »

ւզայւքանաւքաւքու؛

զ։ ան սա

II؛1

،٠١! ١ ٠ևլ։،ւ

լքանելու

؛،

ւզ այ ifանն ،٠ րր

ա؛؛։ենակ،ւցներր կրնան օ զա ուի լ

٩

ի այն ، ﺗﻲկ

if

ւզէւո٠լ» է զգուշանան

٠անաւորուելէ٠،٠զայւ

!،ե՜զ

աւքիսր

երկար

բաւական

էյ Այդ <؛աւ،*ււ ،ւա،լաل،،اﻟﻌﻞ
٠
զ،։ն անոն.ր ؛،_լւանսա ր١ւակել„ւիրա
ձեւէ «،ւուն٠'»!؛

؛երելէ զա III 1 » .»؛،։ ٤ շաա ւո եզական

ւզ այ լքանան ե ր II Լ١1 ա؛
ուրիշ

؛

զս ւա٥؛լքանել։ ւ٥ե،։ու

լւ٩ւ،٠٤ ո؛ււլա
եր
١

ւա կ’ր^ււոելանան

٩

Է٤

1،*

،1

،ا

լեզուին

ա

կրնան իրենց؛սասի٠

ւշա զլւ ո _ا، ﺗﻲի ւն

ւքանազ؛ւութ،٠ան ւքէ٤ -չզանուին

1ا

ւզէւ ؛է

կարգ ւ٠٠ր

ան

ճ այրենա կիցն եր էն շաա եր» ընւդնւզաււ III յօդուածներ։

անլւ ա !!،էս

ր،.-լւ »

؛٤ե ւլս լին ծ ա١ւ օթ ի լւ ան II ،«-ր է١ւ

II،1

սա որա դրա <١

/،رﴽ

այնպիսի

٤

Ս٠-

«րլլալով

պայմանաղրութիւննԼր>

որոնց

եր ես էն շաա !»‘ր դժրաիւասւթեանց ենթարկուած ենյ
٦١Նք«ՆՈ1٠ք<)٠ն٠Աե Թ،،ԻՂԹԸ٠Ֆրանսա մանող իւրաքանչիւր անհատի աոաԼին գործն
է ،ւն,րնու،3եան
նազրին

،1

ւիսիւսւած

3
18

، ﺗﻲո ւզ ، ﺗﻲստանալ։

Յզսսւոսս
3

քին٤եւ

ուլի II

1333 ،ا

1312 ին ١

։ական

լ

ւ،ա؛րի

թ ա դա սլե UI ո ط، ﺗﻲե ան

կա քաղիր մր

ութ

օլւ

II

կիզլրյլ

զո ։، ﺗﻲե ան ենթարկուեցան։
նաղրով

է

،։ifuig

սաանար

certificat d’immatriculation'.♦

ցաւ ւզաւսերազւքին

decret

،٠

Հրարե

2

OUI

ա

տալք իր րնակա٠،
ար ճան ա զր ս ւթ ե ան

ՀՀ/// ردօրէնքը ԼնԼուեւ

օւոարականներր ؛11ի աո

Յեւոոյ

ստևղծուհցաւ

-ճրաւքա

؛-երանսա Գ ասնIIզ աւքէն

ւզէա.ր
،1

1838ا؛

Հսկա«

2

-օրէնլյին ճաւքա^այն

Ա،1»؛؛٤،؛

، 1'11  أ)؛ք(ք ե 1111 ( ا،١ I

սկո٠

٦

131 ﻵ٩րաւքա,اﺗﻲ11اا،(1م

ի

carte
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140 ֊
d’identité  ؛դրութիւնը։

1917 ի

դրուէր

Մինչեւ

13 3٠٠٠٤٤٠։٠٤٠

ի٠ո٤ի،ի٤١٠١٠եր ، ս٠դուեցւս٩٠»
،اﻻا

Գրամ،Օե،^լւոե

15

անցեալ

տարի

կը դործա՝

«րէ١٠.րը١ ո٠٠٠կ٠٠٠'ք١٠ ի١ 1925» ٠اا٠ا٠٠շ

،،٠٠٠،٠

٢րերի،ﻻ١ اգր ո ս٠ ري

،ال։٠٠٤٠٠٠٠

ե٤٠٢ս٠اﻻل، ٠٠٠١քոկ,I

«րէ١٠

Ս٠٠յժ،ք դրո٠،٥ի٤١٠ր

٩ ،٠.

،٠٠ ،ﻻ٤եր، է ր և կս٠١٠ ٠ս٠٢է١٠ «٠٠٠٠٠٠٤٠ ،٠٠ ،٤٠٠٠١٠ ٠٠٤٠ երկու ٠٠٠٠٢٤٠ սէ

ելի،،،، ،٠٤٤٠ս٠٤٠ ؛،؛٠٠٠٠٠٤

٠’|)٤٠٠٠٠١٠٠٠ ،٠٠١ ٤٠ր

١٠ I. ր ؛٤٠٠٠۶٤ ٠ս١٠٠٠٠ غ

٠։٤،սրս٠ի
Լե ،ոսէոիկ

կ،ս،،،իր

1٠،٤٠٠٠،„١،،ուոո،١٠

٩٠،٠،յ١٠և٤է١յ
ր١٠،٤،ոյրի

٤եղ،ս٥

։؛،
‘ ٠١٠٤

،٠٠
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،ﻟﻢ،اﻫﻼ

٠٠ ،٠ իս٠ 1٤ﻻ٠١،ﻻ٠٠٠٠٠٠ ،١٠ع

٠٠٠،ة،٤اﺀ٤٠ր ٤٥  اﻻ٠٤٠٠٠٠،٤ե  اﻻ،ﻻր،ո١٠١

،٠. ի١٠٠٤>١٠٠٠ ،ﻃﻬﺎ،٠٠١٠ ٤թ٤տ،،թ٠٠ ٤ս١٠٠٤٤٠٠٠٠١٠٠٤» ր١٠،«،١ ։؛،‘։٠٠٠։։،٠١٠ ս٠،٠٠١٠ե٤٠٠،٤
Օրինաւոր -7٠ )ا:( )؛!؛،،գի ال
Օր٤٠١٠٠٠، լոր
١٠ե٤٠է١٠
ձեռք

،٤١؛ ارا؛٠١٠٠٤» ١

٤1٤،٠٠րե١٠،ո٤ո،٤

շաս٠ե٤٠
բերել)

իրենց

ֆր ٠٠٠١٠٠٠٠ ،٤ﻻا١٠

ذ\ا١٩ﻻا

Ի ս٠ ،٠٠լի ،٠٠١

ե٤ճի٠թ٠٠٠١

٩

որով

رﻣﻢ//ح

ا،ؤ٤٠٠٠٠١، ،٠٠٠،

անցագրին

եկած է ئ

Ֆրանոա

որոկ٩ես٠եւ ٠٤،٠ր٤،.٤٠ ։٠

٠٢ե٤٠ ٩٠٠٠۶٤ ٤٠ ،٠١٠٠٠، ،٤،g 3

։*؛،٠٠١٠  ط٤٠։ ا

վրայ

-

٤٠٤։ ٠٠٠٤٠٠ د،٠ﻟﺔ
ձեւոկ

ااا؛֊ا(ا،1ا|اااا|إ(ا

կը ս ،ո ա١٠ ،٠٠١٠١ «٤٠٤٠١٠٠٠٠ քլ Ֆր٠ս١٠ս٠٠٠۶քի ة،ﻻ٠٢ﻳﻼاع

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 ،ﻻ٤٠٠، ،؛،‘٠٤٠٠٠٤ ، ا،٤؛٠ا١،1٠،ﻻ ذ١ا٤،٠ ٠؛՜|»؛٥ ٠٠  اﻻ٤ ل ر،،،١٠ ٥١٠ ٠٠٠٤٠٠٠٠ ط ال٤٤٦
չէ ١ ٠٠٤٠٠٠٠٤٩և٠։٠ե،

؛٤» ր ،٠٠١، ս.

կա٤٠ ،٤٤٠ ،٠٠١٠ց ٠ս դ٤٠٤٠

ի շի٠ ،ﻻ١٠ n ٤٤٥٤٠٠١٠١٠  طրր

ո  اد٠٤١։ եg ո  ط٤٠٠٠ اد

1،،٠

٠٢،»٤٠<،٠սյ٠լ ،ե١

٤٠١، .٤؛١٠ ո ւթ ،٠٠- թ ա١٠ ، اլ ٠٤٤٥  اﻻ،ﻻլ

، ا،،١٠թակա١٠ ، ا٠٠٠ ٩ ،‘؛،،٠١٠ դարս կր է١٠ ٩٠٠٠١٠٠٠٠٤٠ ï
٤կ،սյ،

ք٠١։ակ،սր٠٠٠١٠ի

— 2٠،،٠դիր

؛ا،٠

ا٢اةﺗﴼا؛ااأح
٠ de

ة٠ًﴽا١ه\ةل١ع

،٠٠٤٠٠٠։،،، ح٤٠ր ٠٠٤٠٠٠١։դ٠٠(٤٠٠٠،٠٤ ե٠٠٠ի١٠ ،٤ա٠،‘ ٠ոա١٠ս٠էրի١٠ քէ،կ٠٠٠٤ ،٠- ،٤ա٤،»ր٠٠٠ցո ٤، ﻫﻼթ-،٠٠ ،٤٤٠١٠ ٠٠ ،٠ ս٠٤տ կ٠ս١։ ո ւթ ե١٠ Î է١٠
3٠_

(>إا|اا1اا։!ا

اﻟﺊ٤اا1

اا1111اا0اااا!ا٤ا,

առանց

դլիւարկի

լ

٠٤է٥*
٠րէ١٠٠٤>հ: օ،աշո٤،٠.،٠٠٠١،ց،*؛է դ،ս،٠٠١

4٠_

ﻟﻢ١ﻷط١،،٠٤ ،٠٤٠،٤٠٠، ս٤٠ցա٤٠ա١،١،٩ ٠٠٠ ،ﻻ٤ո  ي٩ես٠ե،ե،ս٤ ٠٢ա١٠-

٤٠،؛اﻻ٠،ﻻﻻթ٤٠،١٠ր٠اد١ا،٠-٤٠ր?—— ٠ք،ﻻկո،١٠،ادا٠

٠٠٠١،،دا٠)

٠է، ،կա١،١ ،Գօրը սյրը٠،٤ ،٠- ،،‘օրը ﻻ٠١،داا٠ﻻ

٠٤

٠

٠٤٠٠٠٠٠٤٠٤٠

،٠٠٤٠٩ ،٠٠٠٠٠٠١

،«‘؛٤٠٤٠

٥١٠١٠٠٤،»՜ ٠٠٠١٠

։،، ،‘؛ո،ո ւս١٠؛յ  ﻻل٥١

ամուսնացած

I) ١

-կնւվը

،٢։٠٠،٤ա١٠٠։ւ-١٠٤٠؛١

، ﻻ،‘؛ո ،.րի

،٤٠ﻻ٠*؛

մականունր,

٥١٠١،դե،٠٠١٠ թ։։،٠ﻻ-

٥٠٠٤

٠،٥١٠١٠դ-٠٠٠١٠ ،

٠٠٠،٤٠ս١٠١յ

٩ ﻻ٤،٠٠ տ ։٠٠ թի-،կ։٠ ،١٠;

٠،٠յրի

ր_،،،،،،ը*

սւարիրն ու

եթէ

հպաաա

թի، կ٠٠ ﻻﻟﺪ։ ، اي٠٠٠ ﻻ١اր ٩٤٠١٠ ،٤  اﻻ،ﻻէ րեկա١٠ ،٤،ﻻր ٠٤٠٠٠ ،، ﻻ،٥٠ եր ո ٤ ﻻا١٠ا٠د٠١2
،٠،  اﻻ،ﻻրի ,րր١
ք։

،ﻻ،٠ا

٠٠٠ ،٠٠ U ،٠٠٩٠٢٠٠٠١،٤٠ ր١٠։٠٠،٤։ս٠٤٠սյրի

Է٤٠٠،٠٠٤٠٠٠٠٠٠٤٠٠։٠٤٠ ٤թ ո٤اد ل١٠ ، ع٤٠ր

1

յ٤ե٤٠չ٤٠١٠ ٩ ﻻ دﻻց է١٠.

٠،٤է،،٠.ր_ է ٩٠٠٠ ،٠٠٠٠ ، اﻻﻻ،٠٤ ،٠٤٠٠٠ շս٠«١٠ս٠٠٠
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կա١ւ ،٤ Ml ا1٠ اع،[ ﻻn ւղթ 3 ،٠  ﻻ اع،1  م١ ،،،ր،ր،սդ٤،١ ،٤ ։اﻻ،‘ ٦ւ،րա،դե،ոո،Հ. Հա١
թև ։ائ،،։

Պ ա  اﻻ اﺀاﻋﺎال اﻻո ւթ ե١٠،٤ կ١، կա ։٠٠ Դ،սղթ٠ Կեդր٠ ձ١ւ ա ،3ա١ (1 ،1-

զովէն

առն ուա à certificat d’origine

،Այս
١٠،،،٩ա١،،،٤։
յ؛؛١ւ٤٠ր

|3 ո ւղթ Լ ր կ١

،،،،ա٤։٤،،ս١،،،،٤،،،ւ١،

։կ։։ւ٤։,|،٤։١،

սեր،։'،

٠٠կկլ։،

|Լշ|սսւ٠ոսւհ|փ*5،

اﻻ

١،،،،٠٠،،،،ا

կա ،ե، ا، ﻷﻻ، ا٤։ լ
օտար

٤٠ կ،،،ﻷ

اا(|ﻻا٠|սւգփր

յ،،։،،1؛٠կ,

ե ؛3 կ

؛հրﻻ٠١ا،ا،،،Î

կ

ւքը

،،ր،،١،,ր կր ^،ս٤،،،certificat de travail

٥٠١، դր ،ﻻրկո اﻓﻰ

٧,٠ا٤կ،

، ا،، ،،،٤ ا1،،،،١، ։։ ،؛1 ٤٠ ،،،١։ أ،

գործաւորներու

،،րա،،ե١

،،،էս։.ր է ،،։ ا،،٠ ا،،،١،ﻓﻰﻻ،_

երկու ؛،٠ր،،،١،،،،،،ր٤։ ,٤»،،،،،،،،,،،٠ ،،،؛.،٤،١٠ا.՜،։،،،١
^ﻻه١، ٠,،،،،։ح٥،،։،،.،،ր ր،،٠،،،։،լ իրե١
՜

٤،ր

- օ ա ա[1 ա կա١ւ

،٤٤٠-،։ս կա١ւ ս։ ،،،կս ։ 2١٠

١،երր

اﻻր ﻻ،،،،  ة،،،،، ﻷ ا،،، ،։اի، ﻻ ا٤

։٠٠ح

կեդր ւ։٩ւ ա կա١ւ

կր ،٤، ،։، ،٤، ։،،.،»،٠ ,

،„„،„،،

،։ ԼԱ،1١օտ,

،، ،ր ٤،،١، դր ،،،،։ կ« اق

؛հ،։،،،١،،،،،ւ ٩ ،ﻻ،،، ﻻ،։،  اﻻ،ا،ի،

վկայագիր]։

թոսլթը

١٠ ،ﻻի، ար ،։։ր ، ا1٤3 ؛٠ ،ﻻ١ا

եակրյ،թ،،։،լթ՜٤։

ր،،،،،، ،1ե٠յ١ ، ﻻ،،اﻻ٤ل١ا

ծագումի

،،٤،٤ւսԳււ،

،اا1٠ ،، ﻻغ،،3 ٤٠ ،اﻵﻻ

، ﻷﻷﻻﻟﺦեր ،ط ا

٤յ١،٠،»١،،،،-٤3 ե ،،،١،

رد//

،٤٤։

،،،ةի، ، اﻻ ﻻե-

դ«٠յ،،،դ٤،،اր ،،،կս։,թ է

،٠٠ﻻ،١، ،،، ط،،،١ اդ

Ս١շի، ،،، ، الա٩ւ ﺑﻴﻰի

պաշտօնատան

ն աի։ ար ա ր ո լի

.կոգմէ Chef du Service de la Main-d’œuvre étrangère, 2 bis Ave. Rapp
،U.,،، ،،1٠ր٤ի١։ ،،،،،،ր،،،،،،ս١ ։،،շ ր،،،،٢٤  ﻻւ_،սր ո ւ|3 ،٠ ،،،١ւց  اﻻեւ֊،، ،ا
կ„ւ،،٠ ، ذا ﻻ11,2٤ ﻻ،،، ،، ا،،، ،،ا،ا١ ا1. ،اր ٤. ր կ  أﻻ،،،،!֊،ا٤ ا،،‘Է عկր ifii ،ﻷﻻ. ،յ٠կկ
٠٠կ،،،կո (٠،،կ١،,،٠٤، կր ،،ا،ا،،،،٠‘،،،ا،،ا٤١ ،ا، اց،ր،،،،،ր դ„ր٥աաէրերրիրե١
մօտ

օտար

աշխատ աւորներ

րնգոճէելէ

առա լ

պէտ,ր

؛

م١،،،، اىا،اﻻﻻ٤3 կ ե١ւ ،،،١،،։١،,،٠

ակ،օր٤،١،،،١، րո، ،։ր ،،،ր،،،،٠٠،،،դր،ا،٤ق٤اﻓﻰا-

١،երր

،ل،٠ا،،٤ل١ ل٠٤٠١،

،ր ،،،ր ، ا، ﻷ،،،ﻷ

ե١،٠

 ﻻ ﻷﻻշեա،

،،،،،،  ا،٠٠،،،١، ،،، 3 ،،، ،٠٠٤،١ا

٥քէլ ٤։١،٠،>١ﻻاլթեا،،١ اI،،،،،،،، 1)1،،،،، 1)1)،؛، ﻷ٤٠١،, ،ا،։،،، ؛،،،١،،،١٠.ր որ ،،،յդ
թոււլթլ։ ﻓﻰﻻغ،^١،٠ ٤٤٠١،
٤،،،»٠٠կ،լ

ր،،،،կր١ ، ا،، ճ

، ا،، ա ٤ւ կ،ս١، ،،، ٤،،،،١،

կ տե،،

 اﻻե ، ﻻغا،1(1٤اﻓﻰ اր

գ„ր٥ ،ﻻ٤٠՜լ ր»

، ﻻշ٥،ա ս، ա١،Ք٤،

،٠٠٤،،ﻻ
،٤،ս،ե-

ﻷﻻاال٤٠اﻻ، ،٤!،ﻻ،٠ل،،،،،٤ا، ا٤اﻓﻰﻻ٤٠٠اا٦٤ل١ ا٤،١،٠،»١،،،،٤3 ե،ս١، թ،،،դթ ٤٤،،:،،I،، 11
Օրկ١،.|>٤، ،،،٠ս ،،،արօրի١،،սկ

،،d،ا،،،،ր„،،<1 եա١، ﻷ،ﻻ٤ե-Ո ط،քեր ^،اﻻ-

 ا،٠١، ،،، ٤،٤յﻷ١ ا1 ل،ا،، ا،،، ة،،،؛ր،، ،1 ، ا،،،٤،،،،،،،٤،١، կ„،،؟٤٤،،սկի ،٠٠|ﻻع اե،ց١،1 ا ﻻ
դիւքե،, ،،،،،،^،،،١،٤،ﻃﺎ،،، ﻷ٤3،ا، ،،،3 ،٠،ا،ﻵ ا٤٠ ااր &գե،„ւ
اﻻ،٠٠،،،،ا։
ﻻ٠،/////،^ ١1հևրւււ1ւ,

անոնվէ ալ

կայացնեն իրենց Patente م

اﻻ؛،ﺗﻢ

պէտ ր է ներ-|))է(11ւեւ(|||1Ա|կ

Registre du commerce م

-ի)ուղ

թերր։ Իսկ  ( اااԼ1٦111 ր մ I 11  ( آجI ը իրենց արձանագրուած վարժար ա ؛؛ﻵ، ،؛ﻟﻢ،،،ﻟﻢ،،،،،ﻟﻢ،، պէտվէ է "،،،،؛،أﻵﻟﻢ
٠١ կ,،،،լ،٠،،،ս،է،٠ ،،٠է|1յւււ،،،،յ،،յ،،،،،ւ٤ւ٤أاا٠^ ﻳﺄاا،،٠ւ،،،،،1،،،،լժ֊ե،،ւ،،،١، ٠l،l“،J"٠'J֊l’l٠
؛certificat de nationalité  ا/,،،،،،،،،،ﻟﻢ،, ،،،،،/,،،،,/؛، յււրւրէհետէ !իրսւնււ. //IUILIU،ﻟﻢ،،،ﻟﻢ،،،ﻟﻤﻀﻠﻤﻊ،ل،ﻟﻢ د ﻳﻠﻢ، ֊^،،،۶،؛إ،،،،ﻟﻢ، ١١ ،،،٠,/,،،،/اﻟﻢ،،؛، ٦’ ،،/ ،،، /،، ،،//اﻟﻢ،، اﺛﻢ/، ،ﻵ، ﻳﻠﻢ,

؛։،،،1յ،ււԻ٤եւ،٠٦، ا،،ﻃﺎا،،،ح

،؛1|،،،١|،،،،،!,յ،٦،

Հ.

Հ.

ﺑﻢ# ،،،،،،،،،ﻟﻢ،-

،،،լ ،اا٦،ا،ى٠ ،٤ւ،،؛،،հյ٠*
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١٠٢٢٦۴،
 ٠ي777 7//7 77 7/۶7٨/7/

دوو( ﺣﺎراﻟﻞ٦٩;٤٠ﻻԱքթIIا ،دج

ո ւս ան ո էլն է։ րը؛ﺀ،،7/7م

7,

ﴽ٤اا  ،،،١،،،١،٠րا ،ل،ل٠،أ،ا،،ﻵ،ր،լ <١

،،։،،،، I

էլը 6/7

։اؤل  IIIا ،اﻵل !،ا،رع؛

ﻟﻶ ،ք،،։،،،ծ ٤٠ﻻ،ﻻ،ﻵﻻ،ﻷ)ا؛ بII
 1914-1918 ،١ل 1 £ﻵ0-ﻵ18
 և،٩،.٤اغ ،7ط  Iiiiuj ո րլ١ւﻻ ،ج  ifl)îا١اﻋﺔﻻاا١ﻻاأ،
ԳՕոձսև

-ﻻﻻ

կր

،،!-اﻵﻻ اﻻح ﻻ،،، ،

اﻵااااﻵ
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ր-»»երծ،،

ﻏﺔل[غ٠،،ﻻ
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 տ„«֊ր٥է؟،٠٦١٠٠

 կ»ր،،،١،„٠اد ا ،٠՜ր ،اأ٤؛ ،،ﻻ ٤٠՜ր ،ا،،،،،، ،،

١اﻵاع_ا ﻻ ﻷﻻ ،اد ٤٠ րր ،اﻵ،ﻵ ،թի ،اր ،،،،مճե 1،،، ،
 ،ր،ա،،،ս١،٠ط،،،، ،،،اﻻ3 ،ع

demande de carte d’identité', 77/7

ح ،,ﻣﻢ"اد

١اր،ط ا،١ﻵﻻ ٤،،ﻻ ،اﻵﻻ ،اع،،

؟ل١ةة ، աՈա٤ﻵخ

ا١ا։٤։،،։٤ի١٠،٤ ،

اﻵ،؛،ا،،،ا؛ﻻդր،։։١،؛

ան,ը؛«

֊،ح(

غIII 1٠ح ،1ا،٠ا ٤٠ րع،
م٤،،ս ،

թուղթ մը

֊bPP

 ،١،րا اﻻﻻ! اﻵ،،ا ٤،اعال،

/؛77ﻃﺘﻢ 777 7ش յանձնէ 77777
ի١٠٤եւ،، է
٠

 ٤٠ր،_ուاﻵﺗﻦ ،ﻵا،ا ل ،ﻵاﻋﺎﻵا،،!،ا،ا٤،ا،اع

اﻻ  !،օրاع

 ղ،ֆا،ع ٤ﻷﻻ ։اﻻ

-ا48 ،،، ،

Ժ

ا،ا،،١ا  կ،،،Pﻻհ١ւ ،

» ا١اعﻟﻼր ،،، !،،اﻻ !!،ﻷﻻ ،٠՜، թ ،ﻻ اةا ،اع ،ﻻ اع،

إﻻ٤ ،،،է،،!.ր է ،،։ط ﻷل؛،ﻻ  ،ևրﻻ،ع ،ح  !,،թا թ ،ﻷﻻ ،ط d؛ Lﻻ ا ٠،»١ﻷ،ع ع ،٤٦ﻷﻻ،ط„
م!  ٤،،،،اﻵ ،،،ط ? թ،،ա ،յա ،،،և ւ،։٠اع

،-ﻻا٤،،،،١اﻋﺎ،،،،ﻻ

اع،،،١،ا،ﻻր٩٠،،،٤،،

١،„ր

ا،ﻟﻊ

7.٠؛?/٠777ﻟﻢ
 ր١،،،،٤،،،،٤<?٤٠،،،١! ،-սրخ ؛،،?է,،؛اﻻم،ا٩،،

(?։,!1،թր؛ اﻵﻻ،ط(٤إااااﻵؤ،ا!ﻵا٤

*»)permis de séjour
 ٤։،،pn٤اﻵا؛!اا اﻵﻻﻻ ،٤١ ،اﻻط ا،ا(? ٤. ،؛ !!،ا! թ

-ﻷ،ﻵﻻ ،،،١،

ﻷ،،ا ط ?ة ،ﻻ  ,ր١٠ا١ا،

،* կրأﻻ،ع ،ا٠ ր٠եևր،։ւ.،օրէ١^، ،ﻻ٩،ﻻ،ا،>٤؟ ا،اع ٤،اﻻ ٩ ،։յ،սա
ت )م ،1، ،اﻻ ا،ا٤آ ،ا ،١،٩اع ?اع!  ،،ا٤ﻻ، ։،، ،ﻟﻊ  ،،، շا،٠-٤

bpp

 կ،،،،յ٠ا،

اع ،ﻻ ،ffcpd

،-أط‘օր ،،

٤اا،اا

-ﻻا٩

ا٤ﻻ،،،،ا،,ا ،،،،،،٤ح،،،،إշ ،اع١٠٤اع_اا،ا٩ااﻻ ،٤’،اﻻط

ااا،،ا ،٠،اﻵ ա ،ﻟﻌﻢ? ٤٠،։ր ،اع ،!،اا?اإ

أﻃﻸ؟،اع اع ،ا! اﻻ  ١،կ،սا ،،،اﻋﺎ ،،،،اﻻ ﻷخﺣﻤﺎ اﻻ
د։,،ا! خ إ،،

!،*،։

-ﻻم،،،،،،،،،

-ﻻ،

! !،!١؛ ։،، ،ا ։اﻵ ،،،ا> ،إ؛

،اع،ﻵ

 ،. ،،،١،دع٠ ،، ،ﻵ!،اا١ا،

ة ﻻ ،ﻻة ﻻ ٩،.اﻋﻠﻶ։اا  ،սրժէ,րا،،ﻻم։

*،،I،ا،،اﻵﻻ ،ا١اﻋﺎ،ﻻ،اا ،ﻃﻼة-،،ط ا،ﻻ،،،،ր،ط،ﻻآﻣﺔ ﻧﺎ؛ا،،،،ﻻ،լ،!،քր٠ ،ﻻ،

Ա٠،،،

،٠>،،،،،١،,pî

Î

 !،րا ،،اع  ،،،!،،اع )اع ا!! ،،ﻻ،

րրط ا١ا،،١ا ր ،،، ٤،اﻻ اﻻ 0
ا١اع ،ا،،’ <>،،،،։ ،
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ع،ا!،ﻃﺎ،ا،،ةع։ր،،գե٤،„١،„١،.ր٠ ،

ﻻخ ،،،ﻟﻼ ،،اէ ،،،،،،،

 ،-!<? ،٠' ،،،١، Îاր ،ﻻ،ع،،،، ،،֊،،، ،؛

خ ا ٤٠ ،ا3 ،١،١عدع ،،، ،ط ٤ﻻ-،ا،،، ،

 -„_րاﻵاع،ا،،ﻵ،،،،،،ك ր կ١ا ،ذا ا،١ا ا،،،٩ط اع
ع،،أﻻا،،ﻻةة
*։٠

خ  եւﻻ

ﻷ،١،ﻻا!اﻻ

،٤ր
*

اﻻ շ،،،

ou, ար

ﻻع ،،،&،،،ل

ة  ،،،،،،ا_،ﻷ

Գ ،،، ،،*،،،،،
ﻏﺦ،٠ا

٤،١ا،،اﻵ3ﻋﺎ،ا<

اﻋﻞ،٠اا،اا٩اﻻا،ط؛
اր،ս،ﻻ ،اﻋﺎ،ﻟﻤﺬ

ի

ﻷ،،،٩،اا،،ا

'اﻵط ﻻع

ا١،ﻻ٩،،ﻻ،ا կր ،،،،ا،ﺣﻤﺎ ال ،،،؛ ،،،،،،ةاﻋﺎ ٠ﻻ ،ﻷ١٠երը բ֊،ս

ا،,،!،،،։،! ،քր ،,!،،!،،
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ا،،د اﻋﻸع ،ا ،ا։،،
،،، ،ﻃﻌﺄ ا،،،،،، Գ ،

րا ،ط  ،٤٤١،ا ،اﻵﻻ!* !،ا،اﻻﻻՕ ،

ا،ا ،،،،،ة ا، ،،،،،اﻻﻷط،٩،ا ،، ،ﻻ ،،،،،ﻳﺎ ,اﻻ ٤٠՜،ا،ا،،ةع ،عթոշս، ٤ կր վա-ﻻخ،ﻻﯪ،ﻃﻊ،

է ١،،։յ

ր١ا٤٠،اﻵﻷا،ا٩ﻻդ،اﻵﻟﻼ،،،،،،

 աճա-ل  երր կրا،١ﻵﻻ ،ا،ﻻ<? ،؛ ،،،٤،րﻻع ،، ٠ ٩! ،،،ا١ﻻ،>ր ،؛

-اﻵﻟﻼ^

اﻵ։عا!،،،،!،،

ج ،،اعا١ا ،٤،،ﻻ،ل٤ﻻ ،ا،أ«
‘

اﻷﺧﻼﻻ٩
ا،،،١ط ا ،،،P ،اﻻ

ﻷط ٤ج.ﻷا،،،اا »،،‘է

١ج ﻻ ،،ﻻع ٩٠ﻻ،،٤،،، •Գ ،

 ٤،րاإ?اع،ا!ااع اﻵا،٤ ،٠،،إ!اااد١،٠،اع

ا ،،،ن،
ط٤،٠ا* ١

ا

ا[տօն աղը

ة ا րար!،!،،!! ،ط

|dاկ،،،ﻻ.ր،،،،،،،،.ր،

اﻵط،ط.،

գստաւէս1

պայմանները ١

ղերձ

շատ մը

[٦٩٠ ﻻل٠٩٠UI،،1լ[اﻻﻷI շա،٠٠ ،،[է ։٠٠ ,ﻷ

،٤٠IIﻻغ،«րէ١٠

[٠٤٠٩٠ ،ﻻ٩ﻻﻻ[أا٠ ։،ال
‘

(38

տուրք երէ։ Ասոնց

،.[1 ،[٠٠٤٠٠٠٠٠٠-

է ւ٠։ե٠٠١٠،«-[

٤

؛٤>ﻻال،٩ا٠ﻷ٤ اվճս٠ր„٤، ‘؛։،’։٠؛

،ا٩ ا٠թե„ր٩٠،،،٩٠ ٠٠ւ٩٠،٠յ թոււլթ,،٠٠[ Հայը օ[٠٤٠٩٠٠٠٠،٠٠[٠ ،[ե[٠٠،[٤،٠։.
،[ﻻ٠٠„օ٩٠„٠٠٠٠٥ է
զբաղե՜լու։

؛،)ր،ﻻ٩ ا1،٠،٠յ٤٠

٠քէ٤ ե]،ր٩٠٠،٠[„٠

، ا، ا،ا٠  ﻳﴼ،اع٠[٠٥٠٠զ

ԱՈ٠(;ԽՏՈԻՐԻ ՊԱ٠ա٠Ա،ւ;،,և٠ՐՈ٠֊

1، 1791 ،ا

Ա،*[ըի
ի٩٠^ ք٤٠،٠րէժ٤٠
U ։٠٠٠٤٠ ،اداف

օրէ٩։,[»է٩։

0

 زع٠
ا

ïape١٦er ի ։٤،٠[ا١٠٠լ٠٤٩։٤،٠։յ
corporations ١ ؛،)[٠٠٠٠١٠-

٢.\

ր،،، ٩ ե ս տ ،،، ٠٠[،ք  ﻻ اﻻ٠թի ٠٩٠٩٠ ،ք[ﺣﺎ

،،٠٠٠ե٠،٠٠ ، ا[ا[ااԳ։٠٤։։٠ ،[٠٠  ا։ ج ﻻղ٠ս է ։٠٠  اﻻ،٠

٠ս،؛٠է٩٠

٠ր،ս[٠٠լ٠

O ٠٠٠ ،ﻻր ٠،٠ ،[٠٠٠٩٠١ [ا اﻻ٠ թ՜է ،[ի٩٠։ ٠٠٠٠[،،٠٥ ٠ս,րէ، „ اﻻ٤կ ր٠٠٠٤[٠٩٠ ، [ﻻի]Դըա٠[٠ 9B ս٠ ،٠٠ ٤թb րւո  اق،٠٩٠ ս։ ا٩ ا، ﻻ٠ր։،،րկ،ս٩،եﻷﻷ,
ﻻր ،٠٩٠ [ل։։։ ﻻ،։ ،٠٠ ։٠٠[٠Ը ։٠[ ،. տ ո L٤d ،ք ٠ﻻ٩٠ կլ ։،[،،اﻻا،[،،٠٩٠٤ اO fl ،  ﻻ!اﻻ ﻻ! ه٠ ا!اﻻ ا١
[„،էթսոօդի։ րլր ,ցկի٤٠ ،٠٠٠ր٠٠٠ ٠٩ւ ո!շ ٤թ ե ։٠٠٩٠٠٤d ղ٤յ ւս ։٠։ ։٠٠ [٠٤٠ ،٠  راﻻլ
։‘؛،.٩٠ ։։، ة٩ ا[ال اi٩٠ ،. ، ا[ا١١ ،։ ،[٠٠٠ ։'؛٠٠[ ا٠٠٩٠. عօրէ٩٠^،٠،٤ ، ﻷﻻ٩٤٠[٠٠ ،،،،  ه،٠٩٠٠٠٠٩٠٩،اﻻﻻ٩٠،٠՜[ا٠ا٠٩٠Î Կ٠ս٩٠ ٠ք[ւլ կ،սր٩ ، ﻻռե ، اﻻ٠٠٠ր٩٠،ք[1 [ﻟﻼ١ اا[اا٠٩ ﻷا١٠٠٠٠؛٠ս٠[ا
մասնաւոր արտ օն ութb LU սլէտք է ձեռք բերել։
() اﻻ։ ا[ﻻ،،، կ٠،،٩٠٩٠ երր ٤ե٩٠ ،[ ﻷﻷ،٠٠[1 ٠٠ ،،، ، ﻷاﻻغ։٠٠٩ا٤٠ ։‘؛،ع د
 ل ا[اﻻ،٠٠
թ„،ք[թ ،. اﻻﻷ،٠[٩ ا։։։ ։։„ ٠٥ ։։։٤٠٠ ا։ ٠! ،[ اﻻ ﻷ,[، ؛اa؟٠ent ձօ cVange ، ا։ t[M٠‘؛
،٠ս٠ր ։٠։ ոե ، ﻻ،[٠٠٠٩٠ ،٠ ،[ا ﻻ،ﻻր ս٠٩٠!٠ ٠քէ լ ، ﻷل٠[،٤٩I ։،،։ ] ք ։٠٠،٠٠ ٠٠[٠٠լ courtier
asserraenté١ [ﻟﻼﻻج։ *Ո[٩٠،،[է،٠ غ،.٩ ا،[[٠٩٠ ،٠٠[٠ ،ا٩ ا։„[։،.[ ،٠ ﻷ١։ ﻷاﻻ،ք[!ا
ը،،ա،  ﻟﻼ٠٠٠٠ր ոե ،٠، ،[[ا ﻷﻟﻼ، ﻻ،٠٠ ،٠٠ ﻷ،ﻻ٩٠٩٠ ե ﻷ٠٠ I ،٠ ،٠ ե ։،։ ե٩٠ ،[٩٠ ե[ ا٠٠ î .I ե٥٠
ֆ[٠٠٠٠٩٠  ﻻ٠ﻻցի թէ

Եթէ

؛،)րս٠٩٠ ،،،،،[[ ٤٠٤٠

،ﻷم

դէ،ք

դ ،٠٠٠٠٠

թ٠ս٩٠ա٩٠,

،،[، ا[ﻻ،٠٠ ﻷﻻط ﻟﻼ

ե٩։

،[، [أﻷﻻ، ﻷم։։[، ا[ﻻ٠٠٠٠[،եր ս٩٠ ٠٠ լ ։،է٤٠[ս٠،٠١،،٠է[،ս١٠ ،٠ [ ا، ﻻշ٤ս ،٠٠٠٠٠[ ا٠٠ ا-٤d ٤٠٠٩։
cautio judicatum) գումար մր ցոյց տալ։
،١ եւ է ։։،٩٠ i ، اﻻﻻ։ ﻻ٠ր،ք ، ﻻ اﻻ، ﻷկ،„րե٩،٠ս[  اك،.[أﻻ
،٤ا،ﻻ٩،،٠։٠ ،Է]1  اﻻ. ﻷէ [[ﻷ٠ﻟﻠﻞ
٩٠ ،.ﻷﻷ

 اﻗﺎ٠ս 1Ո ﻷ، نկ٠։،١،١؛

٠٤«٠ճ،ս٠ր،،٠կս٠٩٠٠٠٤թե،،٠٩٠

իր ، ﻻ٠٠٠٠٩٠ [ل

18

٠٠٠ ،ք٠սր ٤،،٠-

 اﻻ،ا[ﻻ٤٠٩، [[ ا،ﻻց٩٠ [ا ﻻ-

 ﻻ٠٩٠ ե٩٠ ،[ﻻ٠٠٠

١، ﻻ،ք،،٠[1

٤ﻷا،٠٩٠ﻻﻷه ﻷ٠[. اﻛﻸ٩, ا،٠٠،ﻻ٩٠  ﻻ٠թ ի ٠٩، ﻷ،،[ր է.էս٠ ٠٠  اﻻ،ﻻ٩٠ ،٠٠٩٠ ل
Ս١ռեւս٠،٠،[٠٤٠  ﻻ،[ ﻻե[է ، غ اﻻﻻ ﻻ٠٠٠٩٠١ [ ا٠ ﻻժ ե շ  اﻻէ  ل٠،٠յ  اﻻ، ﻷﻻ،ﻻP  ﻻ٠թ՜٤٠٠٩٠

àéciar ation؛

։‘[؛٠ [ل١ا،.، (!ا։،،[، ، ن،[،։ ։'؛է٤ اا։ اﻻ ا، ا،[.

 لս٠յ ،٠٠٩٠ ե[ ﻻվ թ՜է ٤٠’٩٠٤ ،[ ج ﻷﻻ،،[իւ„٤٠ [٠٩٠է:
առնել
ուգգակի

Փարիզի

մէջ

տուր ր եր ու

8ես٠ոյ

27, Quai de la Tournelle,
ا

թ ե ،، UI ،ք ٠ﻻ٩٠٠

٤٠٠٤

،،[է։،؛.ը է

patente

գաւառի

մ/)չ

contributions directes) գրասենեակներէն։

ք(Ւ առնելէ առաԼ խորհուրդ հարցնել|նախընտրելի է վւա1(հս١
թ՜،،،ք.[٤٠٩٠ ٩։։։[٠،[։։։i։։،։։،،٠[»٤։٩،

՝percepteur

،»< ا[ا،[،։،  اﻻկ،։،[٠ ،[[٠٩٠٠[ﻷ ﻟﻼ-
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լ ւպ '

նախապէս յայտնելով //ճարուելիք տուրքին

 خԼ،1 MI վ> էԱ١է չ|։ Լ،1

ل،ةاﻻﻋﺎ٠ا٠،ل٠

tu b u tu

կւս،ւե،որ

կքւ

tu II

 ﻵ٤ اtf

ե LUI II լրի

էքյւն

ﴽ،،/،ﺛﻢ،ﻟﻤﺎا،.٠
 ﻻ دارداոր <١ ո ղ ութ են էն

կ

^'սււքսւր։

\ا١اا١\ ﺟﺎի սւսկյւ ո،էսշե،ու ١٦١١٨١١۴

յետոյ

անհրա<յ ե շտ է

է٥րսւ؛ւ، նւսեւ ւսււեէ-սւրւսկւսն ւ،،սUI!Արանի
/7'م۶ ا/( ﻟﺪدكRegistre du Commerce ﻣﻢ
Այս
լ ր ար ուա

օրէնքով (١ Մարտ

արձանաւ

էքէսսնւսւսր

^/////،///////////֊ ,٠ ,ﻻ///،

/// արտ ա լ որ ութիւնր

1919 ի

քանակը

Վսւ ճ ս։  اﻻ اﻻﻻւսն

1920 b

-

uiutftu

18

Ս արտ

հրամանաւ 22

،غ1اا٠ا1 ل
Աո b tu»P tu ، ﻟﺞ،ﻵﻻ، اع։،II، اج اի  ﻵէ։ ոն ،ال، اկ،٠ ، ﻻﻻ! اﻣﺄւսոէսւե٥ւ
٤٤. I էքկկ Աէէքիէ tu n b ،u։،։ tu կան ւլւս ս։ tu اعւսն!! ع،կէՈվ ؛٠î fl ،քէ
،٩1Ա،11 սրան'

IU

եցնկ

երկսյլ

<է،ւքւնա կ،1  !ﻓﻜﻼﻵ-tu է،،ւ ելս Վ

էոսէ،ւ|ւն նքււ|(ւ١،٦ քւր իս،،էս- անաւն II

II،111

էն Աէէսկ

III ،1

էքքւնէ ،ا
էսռեէ

ւոԻ ւ،է1،۵կ٠

կան ե կեղծ անունն երր, մա կ ան ո ւնր, ծննդավայրն ու ձնրնւ
ր ؛٤، էս١>

|<> ս էէս կ ա،հ،լ٠  ﻻէ،، tu tu tu կ ս ւթ، لէն،1? Սէ է،٠ս Լ،1քւ

١'،ւսէ ﻵاأﻟﻸէ٤ւսճսւոսւսւէսն ^էսսցկն» ճքււղե
،։՛'՛1.1 թ սւ،،է կւսնքւն
էԱ1،1
է/(رال
’

،،، fl

ل،ﻟﻞ،ا|ﻵا

،ﻻfl ،քճ،،،րէ

1(؟

կ،،ի،լ հ،ն٠յ Այ،،

«

؛،»،،ր.

30 »

Ո،1 էէ،ւսրւոսււս،1 կ ւսրճ 1Ա٩1 tu է،،ւ լլ

թե،ււսն

fd

փոքսէսրկն

1،

կւս է٠

tu tfu LM -

ը،،ա،،ւ٠،!، ؛Լւ|(1 կ սւն|ւ١٠
، اԼէ،թ ،٠ ր ،د ا،

քւ ր ،٠-Ո،ս،ւ

թք

، ﻻշ،’ ،طfd II ،֊»ا՜

( نtu U tu ٤،ւ կսւյ؛ւն կւս tu ա،ւուե ،քւ .ք ո եւ կ

։،puijî

ﻻﻻﻣﺢ-

սսււսնւ IIIլով

էք։ ո  اﻳﻰո-

էէ I ։؛d!1 է ն ',։քա٩١  اﻓﻴﻞկե ،1Ս I؛d 1. ս։ն ،ս  فII լք ،է٥ւ٠՜١ <ا، ﺣﺎօ،էին ։،،է اى.ح

؛

 ﻟﺞար (٦ ///۶/  دارا ردا/٠■/ տալ առեւտրական դատարանին
էէ ս،1111 ւ،։սյին»

UI

ﻟﺪﻟﺠﻞ/

Գա տի

ռե LUI،1 ական ։،ատսւրանի տաքարին էքէլ ،ﻻ،’-

 ﻵան tu 1،ր ս ւթfl ւն ٤ու٩،եւ،ո։լ،լ էւււււ֊է،ան .، ا! لկ’ենթարկսւ_քւ
٦է،،տ،11,յ.،٠֊
էյ ս
ctj

Աէքկն

կտ ,،> կ

առեւտրական

կ١

، )ﻻՕրէնքով //////// ut ա դր ուա (١۶//،//,
լոր սա էքարն bp Î
Պարտ UI ،եք،،’
ﻟﺞ

tu Il b

وم

սր ոն,،>

؛٠'،II լ

անց
tu،، 1

դսր ծ ա <١ -ութիւնր

،ا-  ﻻtu կ

կամա

ք،ﻻ، اﻵلb ،ا١ اb١i١
՛livre-journal, որուն մէԼ օրը սրին պէտք

،،، ،1 ،

/٠٢— Օււսււււետր
ար ،١ անադր ել իր

٠լ ներլ»

քւ،ւ،1  ﻵԳաւքա،! tuոնսւթ٤٠

ւէ،էս ١ tu ս tftuրն b،1

առեւտրական

Ա1 ռ،1ւ ե،ի»٩ւ b ،էն

ւտր tu կէսն կէԱէք

օքկկ անէ،ա։ք ի،ւենց
նակենյ

II

III

էէ،էս،ւ III 4>bpԸ_٠

րոլոր

դորձաոնութիւնւ

٥սւքս-

հասոյթներն

ու

.րե،ւր١ ٤  نԱանր առեւտրականները օրը
ա էք،111 1، Î

 ﻵtu ս ոյاةին

ւ،ս Lift،։،ا،ا

٩ւշւս- կը
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— 14,'— ؛

2٠ — (؛ն٩٢օր|ւնակու_1ժ"ե٠ան աուՈււլւ
 ادلռե ւտր ա կան պա ادﻟﻢ اعա ւոր

ճել

ցուցակի

 ظէ, ւով

է իր

11

տարա  خ٩ւ ա ifա ط ﻷﻏﴼ-րր

էւ իր ղր կա ة

ն ա էքա կն երոձ

1Ո ե ար ա կին

առնել նաւքակի ր^ւ դօրին ա կո ւթ  ﺗﴼ،ﻷﻻ
-Դոյքի

Ամէն

(Copie de lettres) .

պա

օրի٩ւ ակը

ւքէ٤؛

տոմար (Livre des inventaires) որոմս մէչ

—*3

առ

նուագն տարին մէկ անդամ յարձանագրէ իր (Հպարտի )ح

ﻷ

և

պաճան٤է١١ն ւքանրաւքասն կերպով (պրւսէքագ»؛ուիւ, դոյք  ﻷط٠١է
Այս աե ար ակին վեր٤ը երկու սիւնակի վրա  ا-ճաւքառօտ Հա
շուեկշիռով ع١ه١ ﻻاآةلւքր

պիտի

ներկայացուի

վաճառականին

տար և վեր լի վիճակը։
Առաﻷئ

ե երրորդ

11-

թուագրուին

ա ո էքայւ١ւ եր عըստ

վա ւեր աց ո ւին

-կա if քա դա քա պե տին

marre

օրինի

առեւտրական

ւ^ոդւքէ։

պէտք է

դատարանին

Այս օրինական

ճեւ֊ա

٤ի յարդուիր վաճառականներուն կերպութիձը այժէք գրեթէ

կոդւքէ։ Այս տաքարները պէտք է պաճ ո ւին տասը տարի։
Վաճառական
տեւեալ

ւքը եթէ ուդէ կրնայ ունենա؛

տոմարները٨

էդ ԼԱ ր ս՛է |լԱ(1Ա ր)ւսնջՎ/ր
ն

-նաեւ

grand livre ,

ճե

Մայ1٠

որ

ձեւուէ ցոյց կուտայ իւրաքանչիւր

ճաիւորդի  اﻻﻳﴼտ ifiu ւքր
•11٩յսաւկի

պուքար

վաճառականին

տետրւսկ (Livre de caisse),

ունեցած
ուր

ﻟﻼﺗﻢ-

դիրքը؛

կարձանա .2

և անկէ ելա դրուին սնտուկը ւքտա٥  جդուքարները։
و.

սմժ՜էքրատե՜տր (livre des marchandises),

աւքէն վայրկեա٩ւ
-ապրանքին

կարելի է

քանակը

11

որոմս

շնորհիւ

ճասկնալ վաճառատուն

որքան

պատրաստ

ւքտած

ւքթէյրք

գըտ

ն ուիքր։
ه٠

٩٠անճհ|ի

հւ էիՋւսրհլի տաքսակնևրու տաքար (livre des

traites et des billets.), որոմս մէչ կ արձանագրուին
ե !؛ճարուելիք

րոլոր ւքուրճակնե؛٠ը»

գանձուելիք

վյ ոիւ ան ա կա դր երր ել*ե٠

:իրենց պայ էքա١ւ աժաւքերով
Ասո٩ւցւքէ դատ կարգ ւքը ա ռե ւտր ա կանն եր
տ ո ւր ք ին դի ւր ո ւթ ե ան

ճ ա ifար

ifա Ա٩1 ա 1Որ

c١١٦؛؛re

ة١ةﺧﺄاة؛؛ة٤ا

տետրակ

ւքը

կը

պաճեն, որուն ւքէկ է  ﻷئվրայ օրուան ծաիւ٠րերը, էքիԼԱ է٤ին
վր այ հասոյթները կ արձանագրուին։

—•ԱՍ٠ՈԻՍՆԱԿԱՆ ՕՐԷՆհԶ
Ֆր ան ս այի

ifէ٤

ա ifո ւսն ո ւթի ւնը

պայւքանագրութիձ ւքլւե է

.-10—

٠

11-

իրա ւա կան

տեսա կէ٠

նաւ կրօնա տով քադաքայի١٠-

թ
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Ա. ախԱԹՈՒՆԻ
Յայտնի ղ.եըտսան Պ. Ա. Շա؟.խսւԹւ٦հԼի այժւք Փարիզի ւքէջ յաջո
կ’ւ٦ւ>նենւ(ւյ ֆրանսական ս|ւնէ٦քայի،1ւ ւՐԷ՜ջ: լ٢ասնակւյաձ է.ւլւււ،1<եիւ
եըկա. ւ٢րցու٠քքեերւււ. եւ. յաշււղած ա ւսս9նու٠1(Նիւ٠٦ւը շաիելու,: «Միշէզ
ՍԹ՜լւօկօ )))|؛ֆ իրքին ւքէ՜ջ կը կատարէ Խիսն Օկարիէվի [أا٠«« ااնաըււլէոե
ֆիրքին ւքէջ ؟ակւսւսսկորղ. իօցւյօ
 ا|ااا٦ը: Այս|Պւակօ կւռքսին ղ_ել٦ե
տեսարանը կը ներկայացնէ այն
اأااأ։^ ح11I.، اIII اا٩IIււկօ
կը ةեاا٩օ،նավւաը13-ը' *թօրսիայի րւսկաւէ
Այաջիօ .ըա ւլաքին ւքէջ: Շա؟իւա_
٠ն،1ւեը

 ااا[ا^اااﻻղերը կը սրսքյանջէ اااا
*ք؛օըսի,թայի աւքրւիւին աււջեւ.  ﻧﴼսա
_։،'ը ،սօսի եւ. (լայն ղըզյւէ Նա
ը II اէււնի ղէւք:  وﻟﻼة։։ اااւ.ևստ 11اﻻղէսւը  اااا-իտալերէն կամ* ֆրան
սերէն !11011(1 ؛ջէ؛-ւ գիտեր, ،)ւսյե
րէն ՜Ջաււաի ւքը 1؛ը յաջողի իր
ծեւ.երա، III. շեշտերււ، յւ.ղե ؛.III
սան գավաո-ել، 111.11 ؛աւքբււիւը: ا١اا
IIIJII
ըսւյյւս ււիկ
յաջււղուԹ-իւնր
Ա٠ասԽաւ.ււը ^ււււ؟-ւււււււ٢ա٩ւ արժա
֊նացած է սինէւքայի .ըննաղսւա
:ներան կողքէ
Փասի Միտի» ԹերԹը սւե٠))
սակցուԹիւն ؟ اا'اأրատարակած է
ա£؟իւաԹււ.նիի ؟ետ. 111. ااա١ւ յայտարարած է Թ՜է արուեստագէտ ւքը
: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 \م٢ﺣﻠﻶﻻة ﺣﺔل

اﻻր ، ﻻif، ﻻդր ،ح ﻻ

،*լայ ع،،ﻋﺊ١٠١ اեاغ ال

؛؛،ացնե؛،։، ا، ٠ًﻻ։ﻻրլ،սՔ،սյի١٠ այլապէ“ ամուսնութիւն կն.լ»،զ”ւ١
օ րէն.)؛ի ،،، ։ւ٤ք٠ւ իրենց ա մո ւսն ո էթի ﻟﺪը չեղեալ կը ն կաս։ ո ،ի։
Ֆրան II այի Հայ եկեղեցական իշխանութիւնն ալ արա օն ո ،ա ծ
 دﻣﻔﻰկրօնական ،ղսակ
յաւղետին

կաս،արե؛ո،١ -առանց տեսնելու .րաղա

վկա ٠ ձաստատող թէ ներկայացող

աւքո

ա ղիPր٠-

؛ին րաղայային ամուսնութիւնը կատարուած կ։ Սնսաստող
րախանան սլատիժի կ١ենթարկուի։
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ՍԻՆԷՄՄՅԻ ՄԷՋ

1٢1٦շէլ ااا|ل|؛ >|ج<ااز<اأﺑﺎااأ،٠|ا٦ا١ ا٠ﻻأﻏﺎ٩ ا٩٢և[փ١ւ ւքէջյ օկւսլւիէւ֊լ
Ա٩ اسթէ ի’նչ ،٤٤ տրամաղրէ օրէն٠ըը *"«—— ﻻلմասին
երիտասարդ մը

18

տարին» իսկ ա րլէի կ մը

15

Ա1 արի١ւ

ճլրա0ուցաج٠ չեն կրնար ամուսնանա؛։
-Ամուսնութիւնը չեղեալ կը նկատ ուի եթէ չկայ Գաւա
٠րն

է նու թիւն։ ՉակւաԳասութեան

տարի

֊اة։

ՉաւիաԳաս

չե

ղող երիտասարդն ու աղԼի،էը ամուսնանալու Գա մար իրենղ
 ﻵ- օր և մօր
նութեան
թէ

ե

հաւանութիւնը պէ)Ա1վ) է ստանան։

պարագայեն

،*Pկու.լ?է١ւ

թիւնր կը

հօրր

հ ա լան ո ւթՒ ւնը

Ան հ ա մա ձ այ
բաւական

؛.٠

մէկը մեռած է١ եդողին Գաւանու միայն ող٤

ըաւէ, իսկ եթէ երկու٠ըն ալ մեռած են»

կամ ի٠
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— 148րենց

կամքը

արտ այ այ տ ե լո լ

 اﻵسկար ելի n ւթ ե ան

մէլ

կր

ղտ١ւուի٩ւ» մեծ Գօր և մեծ մօր հաւանութիւնը պէտ.բ է սաա-

0٠ի٩ւ٤եւ

٩ւալ:

երեսուն

անղամ կ١ամուսնանան»
Գ UI ւա١ւ ա գի ր

տարնկսն եղողները

ներկայացնեն؟

٤ اﻻա ٠١ ٤ոցաւ կր ծ անաց ուի
٤եւ

15

օր իրենց

եթէ

8١؟րր

աոա٤ի٩ւ

ս،էս

իրենց

հաւանութիւն,ո٦

իրենց որ եթ՜է մին նօաարի մի-

Գաւ_սնու£միւնր

ս٤իտի կատարուի؟

երբ֊

պէտ.բ է ١ւոյ١،٥١ւողքէ١ւ

٤տան»

ա մո ւս٩։ ո ւթի ։٩،ր

ացողներր ո،Եթէ ամուս١’ ٤ ؟նողք

n اﻵﻟﻢի٩։ ١

”١٤ ،ﻻ، Գայր և- մեծ մայր» այն ա մե٥  اﻻեն ը^، տան եկան  ﻻﻟﺦ-որ
հուրդին (conseil de famille) հաւանագիրը պէտք է ստանալ։
Ամուսնացողր
գրա սենեակը

,، ا، ﻻամուսնութեան ղա

պէտք է դի،քկ» միսւսի١ւ

٠րա պե տար ա١ւի

տանելս (ﻟﺦ

Գետեւ֊եալ

թ ո։ղթ երր٠

٨ — ٦١٦14»١ւու1ժ"1ր٠ււ٩ւ 1(ՒււււլևՒ (carte d’identité .٠
 —ﻏﺚ-Ծ١ւՆղ_հ٦սն վկւսյսւգփր (acte de naissance , որուն [(1 ուա
կանր ،؛أﻟﺦ՜'

g UI մի U էն

աւելի Գին պիտի

٦ւ||)3բնակէսլւ|٦
նուած առ առաւելն

15

վկէսյազփլւ

٠լչա սլե տ ո ւթ են կն ն ո ւթ են է١։

4٠-

( اլրի շ

certificat de domicile

,

،ﻻﻻ-

օր առսվ ե վաւերացուած
կա մ քա կա ؟

վկայագիր

մր, որով

կր՜Գաստատոէի

թէ

է մէկ ամի սէ ի վեր միեւնոյն թաղամասին \ anonà’useraenY.،ղս١
և կամ համայնքին ؛commune) رﻣﻢ٠4٤ ؛ր բնակի։

-եթէ անչափահաս են' հ ալանա գիր ('acte de consen —*5
tement '՛ և անկարելիութեան պարագային acte de coutume, զոր
կարել£է է

 اﻻﻻ-ան ալ Հայաստանի Հանրապետութեան،

ս٤ատ

*.(ուիրակութենէն (71 Avenue Kléber, Paris
Ծ*կնպնան լիկայագ.իրր acte de naissance ﻻﻻح، օրինի պէտք
է տր ո լի

ա մո ւսն աց ո ղին ծնն դ،ս վ այրի

նութեանց կողմկ։ Սակայն
-մար

.،ﻻ ؤ، - ղա ,րային

այդպիսի վկայ ա ղիր ներկայացնել

րելի

րլլալով,

անոնք

նիւթապէս ան կա

պարտաւոր են acte de notoriété ձեռք

բերել» դիմելով իրե١ւց բնակավայրի Գա  أﻻحար ար
!justice de Paix), երեք չափահաս վկաներու
տի

Գաստատեն

 اﻵج։ اعb

րլլալբ»

ի շիւ ա

ﺣﻪ،؛ﻻ،ﻻ،،، •գտնուող Հայերու հա

ամուսնացողին

٥ննդավայրր٠ Գօյւն

ո١ ր

ատեանին

հետ, որոնք պի)

թուականինւր

և

ո١

ու մօրը  اﻵﻋﻼո اﻵﻟﻢ-ր» ա մոլս

նացած կամ ամուր أﻟﺦբ،،،ս،ը٠ պէս ،،،էտ،սյ١،١  ال٠այտնե١3 թէ է
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— — IW
թ ե կն  ﻻلծ ، اق اճ،ի٩،،١  اիր ծ١յ٩،կայաղիրր]، ،ղեա٩ ٩، եր կայ ،սցն ելու
կա ա٩٠؛، ելի ութ ե ،ս١، ուի։ Հայերուս Գա ifար،մէշ կր ղտ٩

،،؛-աս։

ճառը պարդ ؛. բոնի տեղահանութիւնը։
Փարիզի

Գ،սյ،،ց

եկեղեցիին

կողմէ

տրուած

ծննդեան

կարղ մը տե՜ղեր։ վկայականները կ’ր^։դու^،،։،ի٩٠

Ü.JU

թուղթր ստորագրելէ յետոյ, Հաշտարար ատեանի

յսն տուկին

،،؛էտ.ր է վճարել

րսան عֆրան،ր, ստանա

20١١؛ով

Գ ،ս մա ս؛،: ս տասի։ ա٩ւ րհ կալա ղիր

IL ﻻ؛

acte àe

اأ0ا0٢ﺧﺎﻏﺎ
’
١ا

-Ատեանին (Փարիզի մէչ

յետոյ

կր

ղրկուի

7Ճ، ح4e section

վաւերացումի համար

'դատախաղը,

կր

 اւսإ،،،،،դ،،،UJ

ամուսնական ճիլ

Palais de Justice

homologation.* Գատարա•

մեր ր լսելէ յետոյ ր*1դԳ٠،١ ( رէ կ،ս،ք

ւերացնէ ղայն։ Վա،երաց،քան Գամար կր վճարուի
երկու Գողի ի Գա ،քար։ Այս

ղոր٥ողո،թիւնր

،ح؛

16

1؛-ր

վա

؛ի؛։.

86

տեւէ քանի

քր շ،սրաթ, երրեմե ամիս ،քր, սակայն ստի،،،؛-ողական ،،،արա
ղաներ،،، ،քէշ կարելի է խնդրել

،،؛աշտ օն ես، ؛-էն որ ،իութա

ցնէ ղոր  ﻷո ղո ،թի ،նր։
Այ،، ،؛կայաղիրր. ստանա؛է
؛իշեալ ր،،؛٠րաղս،,ր،ս

U، մււ ،սն ո ،թ ե ան

ր էսնի

վեր լ

ղր ،ս ս են ե ،،، կր։

շ،սցած է, ,րա ղա .րա ւղե տ ،، ւթ ի ﻧﻰ،ع
ցանէ

publication)

տարանի

ղրան

ամուսնացողը

ամուսնացողներու
առԼեւէ

գրաւոր

Երր- տ օ սի էն

Գ յ։ ա ،։^ար ،ս 1؛،-ս ، կր
անունը

իակցուած կր մնայ տւսսր
٤ի ներկայացուի րողո٠ր؛،

օր։

،U ifրո I؛հանու

քադարապեւ

յայտարարութեամբ

ذل، .٠

տ աի։ տ ،1، կին վրայ

Այս յ այ ،،։ ար ւսր ո ւթիւնր ծանուցումներու

Այն ،ղար،،،դ،،،،؛ին, ،،،؛։ ո  طէ

،րա ղա,րա ،ղե տ ո ւթ ե ան' օրինակած

ղայմանամամին էքէ، ٤١ ،،،،،، -،շտ օն ե ան կր
թ- ե

վերո٠

որ թուղթերով կր ներկայանայ،،؛-،،،ևտ

թ ե ան օրր١ ،؛١، ա ծ ո ﻓﻰ، եր ո،

նշանակէ ،،،،քո ،սնո

Գա ،fա  ةւթ եա،քր։

Հրա ،ղ،ս - ،، ،այ١

،، ﺛﻢ،،، ر،ﺗﻢ،،،؛، ،،، ل،،، ،ذﻛﻞ، -լրանալէ ան
ամուսնութիւնը ﺛﻢ؛،؛، ،،، ؛ ر،،، ،،، ،،،ﺛﻢ، ،،،/، ﺛﻢ. ،،،،،؛ﻳﻌﺪ؛،

բակային յ այ տ ար ար ո ւթ ե ան
մի Լա պէս վեր չ

ա؛ղ յայտարա؛،ո،թի^ը ،քէկ տարի միայն ،،،լ։ d է.ր ո ﻓﻰ،ի ٠ ե  ل؛է
Գ،սրսնի.ր տեղի

،այդ

մէկ

տարուան

։Ամուսնութեան սլար աղային
ﺛﻢ، ،،،ﺛﻢ، /،

րհթ աց,րի٩ ظ،، ،١، «են այ

ան Գ ր ա ժ եշտ

է

կրկին յայտ ،،، -

،؛، ﺛﻢ،؛،ﺛﻢﺀ.٠

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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١،ա[ս„րդ اﻟﺦ١اակակ։։،اրի١،

،քէլ

եւս տեղի կ١، ا،غ، այ յայտարա- ،ե١

րութեւնը (publication .
٠/؛։ ،ա،լա,բա|ի١، ﻻﻟﺦ، ﻻա،կը կը կատարուի
մէկոճւ բնակավայրի

I)

քաղաքապետարանին

IU،քուս١ﻷո،ﻟﺦ١عև[1 էն
մ1)Լ, պաք ման

ա١٠ﻓﻰ،UJւո րն։ﻻկ،،،ج

،ﻻ،„اﻏﺎքէկ، ،ւա٩١ ،ﻻ،քիս

(ﻻا[إاլ

اիշե։،،٤

թ ե կ١،  ﻻﻷﻟﻼւն երը

,բա ' ل، ﻻ-

կե ր։ ،ը١،، ، ﻷﻟﺦ، ا،թե ، ﻻ-։քբ երկ„ւ

կկանե

վայրը,
Ո اغ،،շե ։ﻻ٤

օրը ، ﻻ։،‘ ﻻ، ﻻ ﻷﻻ،թ ե ﻷﻻ

؛٠  ﻟﻼ،،، ،٠-  اﻻ، الﻻ،،،١، եր կ١ د؛،»ﻷﻻ
րուէ ազգական կամ

دﻻ,

ուր քաղաքապետը
٠،^  ﻟﻼ،،، ﻻ,،ﻻز։ اի P

،،،ﻷﻻը ս،١، ا،ﻷﻷ

կը

յօդուողները

213 ،، 21^րդ٠»

երը

կ،սր ، ﻟﻼﻟﺦ،

կյ،սի١،١ ،اի։ ։،،։ل։։،ﻟﻤﴼ اﻟﺦ։،،  اﻟﺦ։،،ր

،ի١  ﻣﻼ،”  ادل٠բ ի

ﻻ،ا، ﻷﻷا،քէ٤

ըսուիկ١» —

ճ ։։، ։։،،  اﻻար ։f„ լթ ի ۵، »

 طդ،ս ،،،،،թ ի،օժ،ս١،١، ،،ը ։։،։։،ր ։،։ի١։ իր،ս ﻻ اﻟﺦլ، د
١، ո ւթի  اقկը

اﻻ اﻟﺦﻟﻼ ﻟﺨﻼի իր

կ١،  ﻻլ»

212»
ﻻ֊أ٠،،٠ﻻ1-

օ ղ^،  ﻻ،թ٤، ﻟﻐﺎ

րը ։։، ։،، շտ ։։، ։،Ս١_ ﻻ

կի١٠ը١ ^١، ա ٩ ﻷﻻاդ،٠ ւթ իւն

ա ﻻش،ս١،։— Կին،ի١ ﻻﻟﺨﻼ ا؛اﻻ ﻻ الLU,  ﻷ،د
،،

կամ իր  ﻷﻻﻻ،ﻻ-

բնակիլ

ﻻش ﻟﻼ،ﻻինին

իր

Գ ե » اﻻ

իլ ա١،،։ր ،սմէ١٠ իկ։ս،։،։،.։، ուր ւս١  ا،ﻻլւմ*սյ اﻟﺦկատէ،կը١

ճետ և լ

։։، կի ը١٠ ﻟﺦ٠

، ﻻ،،‘ ﻻ،ﻻը

։، ս։ի،ի١  ﻻﻟﺨﻼ،ﻻ، دا ﻷ

ր^، ،د ﻻﻟﺦ،ի ﻟﺦ

տ ،սյթ ։،،لթ ել կև ։։،١، ٠բի սլէտ ٠،, ե،։։، ﻟﻐﺎ

ճ ،ﻻ

։،*،،،ր

։،։։։ ،١،

ին ٤

ժ և اﻻح،د١ ٩ ։։،։I‘։։، ﻟﻤﴼ։։، ،١، ի اعկ،սր ، اղո ւթ ե ։։،١، կիճս։ կին ։١١
Ա١،  ﻷﻻ، ؛،։ اﻟﺦ։٤։ ،،،կը
։ի٠ ،،، ,،»؛إ١، ع اե٠կե ٩ ﻷط։։، ؛ل،։،١ا
տալ,  رحա ղ աք ա պետ ար ան էն կը Լ ան ան

،ا

،اﻟﺨﺎ

،ﻻ١، ﻻր

էսն ճ ،։ ، ﻻ-

،1

،։،։،։։،؛، կ،ստարև|٠
Վկայաթուղթ մը

ւղ»յ„،ւսծ ،،،սակը կա տար„„٩ եկեղեցիին։
Ամուսնացողներուն կը արուի

،(ك٤

ﺧﺎ١ةآي

Àe ؛amWXe ،،*ը»

،اր ،ﻟﻐﺎ ا

կ) արձան աղրուին\ ծնունդներն ﻻ، մահերը։

Ծ١,ՈԻՆ'Ն»~
ո

եւ է Հ։،յյ „ր ղ،ս،ակ կ١ ، ا،١، են ،ﻻ٠،»

ս،،،، اﻻ اﻟﺦ، ﻻլոր է ﻷ١،١، -،،ղ ։

opp

բե ր  ﻻւթ ե١։ Էն ։،‘ի١։ չե ։ երե,բ օր ،[ا։٤،٠ﻷ؛١،،،،ﻷ
։։،րձա١، ղր ել ։،։ ։։ ،։։٠، ٤
մար դա հ ա մարՒ
օրինական

ի اع

ըն ։ ﻻկա ،[այր[ا

պ աշ տ օն ե ային

؛ր7 Հ/Officier

،،ﻟﺦ،ش ﻟﻼ،ﻻ١ ل، ﻻչյայտարարուի

։،،է اﻻ,،» է  اﻻ،د ﻻﻟﺦ، ﻷﻟﻼﻷﻷ

դիմել

ﻻ، ،١،

ձ٠

ատեն

մա اﻟﺦ، ا։،، ٩ ։ ﻻ،أ։،،րի

տօնեայեն ծնունդը արձանագրել ،/،،،،ﻻﻟﺦ،
ֆրանքէն ؛ֆրան,բ

de l’Etat Civil)،

،ժ ա ،քի١,

տեղւոյն ، اﻻ ﻟﻼﻟﺦար ،،،ﻷին կողմէ տاﻟﺦnاաﻷ

կճի،، ،քը اﻟﻤﴼ, ،،.ր բերելէ յետոյ
կան օրինագիրքը

չի Գաշ،، լուիր١

٠ք١ ։،، ،،،،، ,،، ، ﻻ،،،ե  اﻻ، ا،[ !اև ،ﻻ١ا

6 օրէն 6
0 10  ﻻ اﻻբ

համար։

، ﻻ،տ ،քիս բա١ ،ﻻր կ،٠ ،թի ،١،
կբ

նախատեսէ.،ւղա١

،،լա ح-

 ﺣﺮﺗﻢ،،،، ﻻ-،،،մ

ե،

16

ﻓﯫﻻ ﻷﻷ، դի
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— 151 —
յայտարարութիւն

չկատարոգներուն։

պէտ,ր է յայտարարուի նորածինին
բժիշկին) դայեակին)

Երախային

ձ٠րը

կոգմէ.

սնունդը
իսկ

եթէ

արւողԼապահական պա շ- հայրը չկայ١

տօնեային եւ կամ ծննդաբերութեան ներկայ

եղող

ո եւ է

անձի մր կոդմէ։
Հայ կիներուն կը յանձնարարեն ؛-ծննդաբերութեան Հա
կ١րնդուն)

-քար դիմել ո եւ է Հիւանդանոց» ուր յաճախ ձրի
،ուին եւ Հանգստաւէտ

،դայմաններու

Արձանաղրութիւնն ալ կր կատարուի
երկու

վկաներու

ներկայութեամբ։

վրայ կ١արձանագրուի նորածինին

մէլ

կր

խնամուին

Հիւանդանոցին
Ծննդեան

սեոր»

մէ٤»

վկայագրին

ծննդեան

ժամը, գրուելի ؛-անունը» Հօրն ու մօրը ին٤պէս

օրն

ու

նաեւ վկա

ներուն անունը» արՀեստն ու բնակարանի Հասցէն։
Եթէ երախային ծնոդ؛ր Ֆրանսայի մէլ ամումեացած է և
Livret de Famille ունի)

Սնունդը

կ արձանագրուի

նաեւ

տետրակին մէ٤ « طաոանձին ծննդեսւն վկայագիր

այդ

կր տրուի

.(Bulletin de naissance)
ԱԱՀ٠_

«Եթ՜է մէկր մեռնի» անոր ամեն էն մօտիկ ագգականներր
եթէ մարդ չունի'

դրացիները պէտ ؛-է իմաց

քապետութեան։

Ս ար գա հ ա մարի

տա٩ւ

պաշտօնեան

Քադա

անձամբ

կուգայ մեռնողին տունր» եւ յետ ؛ննութեան երբ Հաււտատէ
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 աց ա ծ
կամ ա մո ւսինին անունը կամ մականու- կամ այրի է» կնո٤
նոյնպէս' վկաներու անունը» մականունը»
բնակարանի Հասցէն, եթէ ազգական են'

արՀեստր եւ նը٠
ագգա 1٤ա١ւու٤վեսւ٩ւ

-աստիճանը։ Եթ՜է կարելի ըլլայ » կ* արձանագրուի նաեւմեո
-նողին Հօրն ւււ մօրր անունն ու Հասցէն» ին٤պէս նւսեւ ծնն
դա վայրը։
Եթէ մէկր Հիւանդանոցի մէ غ-մեռնի» Հիւանդանոցի վար
Հ”«-թիւն حմինչեւ

2ه

ժամ տ ե դե կո ւթի ւն ،դէտ؛

գա؛-ապետութեան» որուն կոդմէ յատուկ

٠1ա-

է տա٠յ

պաշտօնեայ

գա

լով ըստ օրինի կր ււլա տր ա ս տ է մա Հո լան վկայագիրը։ Ս եռ-
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նողի،ն ،սնոճւը կ١ւ،քրة،اﻵﻻ،اﻟﻼրոլի նաեւ Ղիւա،նղա،նոցի յատուկ
տետրակին ،քէع:
Առանց ،քաՂու،սն վկայագիր ունենաչու» ո եւ է մեռել  حfl
կր،նար թաղուիլ» ؟-այնպէս մեռելը թաղելու Ղամար
լէն

առ նուազէI
-،،،

Իսկ եթէ

մեոնե

ժամ անցած պէտք  ؛ըլլայ։

24

մաՂը

արկածի) ոճիրի կամ

րարքի մը Ղ ե տ ե լանքո ، إ-առա լ եկած է) այն

կա ս կա ծ ելի

ատեն

ոստի

կանութիւնրբժիշկի կամ վիրարոյ մի մը ր^նկերակցո،թե،սմբ
մանրամասն

քնն ո ւթի ւն կր կատարէ) ղի ակր կը ؛،նուի

ար ճան ա ղր ելով

մա Ղ ո ւան

տ ե դե կա ղիր

ե

կր սլա տրասս،ո ،ի'

պէս նաեւ մեռնողին ինքնութիւնը։պար աղաները ի،ն

٤

-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։
"'بԻնչպէս
-տուրքերը
~ուղղակի

բոլոր

երկիրներու

մէլ>

Ֆրանսա/ի մէչ ալ

երկու տեսակ են' անուղղակի ե
տուրքերը

- Ղրաժե շտ

ուղղակի։

ուտելիքի, հագուստեղէնի և

ա ռ،սր կան եր،،،

Ան

այլ

վր ա< դրու،ս ծ մաք،، երն ո،

ան

տ ո ւր

բերն են) ղորս կը վճարեն անխտիր ըոլոր մարդիկ) ،؛-աճա
ռակւսն կամ ﻻ٤ -։ Ուղղակի տուրքերը կը վճ،սրուին կալուա
պա շտ օն ե ան երու

ե դոր -

ծատէրերո،)

ա ոե ւտր ա կանն երու١

ծա լորն եր ու կողմէ։
Համառօտ կերպով
դրու؛ժիւ^؛٠-^_
((յլատերաղմէն

բացատրենք ուղղակի

առա չ

կար ؛նրանսայի մէ٤'

կալ

-շա Ղաս،،، ւրք ’ և դ،، ،ոն եր،،،
տերաղմէն

ի ،؛եր

٤٤ա տեսակը
'٦

տուրքե՜րու

րնղամէնր չորս տեսակ

տուրք

ածատուրք» անճնական

տուրք٠

،،، սլա ،،، ո ւՂ անն երու տուր ք։

ղանաղան

նոր օրէնքներով

Պա

տուրքերու

շատցու֊ցին ե դ ،،، ս ա٤، ։լե՜լ، ո I բաժնեցին ةاﻟﻌﺪﻵﻻًﴽزع

Ղետեւեալ

c.é-

ճեւով» —

 — غ1اւսլւււած՜ասւ 11 ւլզ)
շինուած" կամ، ճշխւուաօ" կալ٠
:(ուած՜նհրրու վրայ (Contribution foncière des propriétés bâties et non bâties

եր էն այժմ Ղարի լրին

10

տուրք ،Այս քլարւլի կալո ւա ծ١

կր ղանճուի։

ճա լւ

-9٠ 111 ﻟﺪا

սյււՒւ(ււրակսյ٦ւ

շաքյնրւււ

լւ ա լւ ո ւևս III ի
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٠'

վր  لﻻعդ֊լւ ւււաօ՜ տուրք ا, ‘.Impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux՛

ةաاعտ،اﻏﻼաاﻻعւեստով կամ առեւտուրով
 داայս տուրքի!؟-։ Սակր կ١ո

Ֆրա !؟Uայի մէ٤
դրա ղող ամէն

մարդ ե؟։1ժակս٩

րոշուի !؟աքսորդ տար ուա !؟շաՀի !؟ւքրայ։

Ամէ !؟առեւտրական

ուղղակի տուրքերու տարին մէկ անդամ \Ասլրիլ

1

էն աոա٤١

(Contrôleur des contributions directes) պէտք 4 ղրկէ Ւր
շւոկո Լ(٠Է٦11٦ կաւքւսււօտ  ؤاI  لւշ ո  آج طI < ﻓﻰI ٦ I  اլւ :  مհարկին

գրասենեակը

տարեկան
կը ւդա٩ան٤ոլին նաեւ ուրիշ վաւերաթուղթեր։

 اجւդոդներր

կրնան

իրենց

ը١

դՀ. դամարը!թե անց
վերոյիշեալ

տուրالին։

աւե٤ի դործ

կ١յ^եե»!؟

ةﺣﺂ\ةةة١

ցոյց տալ իրրեւ

Հիմ

50 »000 ؛իր. էն
Ապրիլ 1 է؟، աոա٤

Ա!؟ոն.ր որ տարեկան

դրա ։որ կեր ։դո վ և

։դէտր է տեղեկացնեն»

Հակառակ

յաւելում կ١ըլ այ տուրքի

٤են

դոր٥աոնու٠

ա ոե ։տր ա կան

اة ﺣﴼةﺧﻠﻊ

10؟-։

վրայ։

։դարադային

50»000

Հարի ։րին

ֆրանքէն պա

դրա լոր տ ե դե կաց կաս դորձ րնողեերյլ ստիւղուած !؟٤ո լ» ե

րայց

եթէ

իրենց

մի؟-։٤ե։

Հարցուի»

20

օր պէտք է

-տասքսանեն։ Ի ւր աքան չի ւր արՀեստի կամ

պա

ա ոե ։տ ո ւրի տե

-սակին համաձայն տարրեր սակ կոր ո շս լի ելմտական
քսարարութեան յատուկ յա٩։ձ١։աի!ո։մրի !؟կողմէ։
3٠֊

٦; ր կ ր ա գ.11

րՕ٦ս կա٦ւ ւրւուլ٦Ք (impôt sur les bénéfices de

l’exploitation agricole), ttzn

տուրքին ենթակայ են

Հող կամ ադար ակ ո։١։ին

1։

ي٠—

նա

Ալքս ա  اجանն ئ٢ ո լ٦ ا

անոնք

կը

շա Հա դործ են։

Սակն է

եւ

օլ٦ (ﯪ ﻻ٧ լ٦ձ ﺋﺂج٦ Il ا

ւ| րւսյ

6'١

որ
٠ا

Ա1 ուլւ٦>

(Impôt sur les bénéfices des professions non-commerciales ՛ ٠ —
ԼԼ/Ա
տուրքը կը վճարեն րոլոր ։դաշտօնեաները» դոր ծ ա ։որ !؟երր
ե աոՀասարակ ամս ականաւոր աշքսատաւորները» երր իրե؟ւց
վաստակը » ﻓﻪ000 ؛իրա٩!աւելի է մի
!քէ٩؟։٤ե։
000«50؟ու ւակի٤ !؟եցող ٠ր։ո դաքի մը մէ٤» ֆրա 000« 5!؟Քէն աւելի' 50»000էն աւե؛ի ր؟١։ե-،|,եցող քարլ։،ւ!։։։ւկիլ ո։٩
ֆրան.ըէն աւելի' Փարիզի կամ շրջակա- «րո։ մէ٤ 000«6
տար եկա!؟
ր

ներուն մէ٤։
Ամէ!؟

ա!؟٠Հատ

կամ ը^։ կե ր ս ։թի ։ն

Un  ثո լար

ամսուն

ցանկ ։քը ։դիտի ներ կայաց մէ٤« !؟է տուրքերու վարժութեան
-անոր մէչ

արձանագրելով անուսները րոլոր

եանևրու »!؟դոր ծ ։։։ ւոր؟։ եր ո ،» !؟

աքն պաշտօն

օդ!؟ակս!؟-։ներուն

կա ։1 սպա սա

ւորներուն դորո ա շիւ ա տց ուր ա ٥ -անցած տարուան ընթաց 4
ո!.րին» ա٩؟։ց
միասին։

վճարուած

թ ո շա կն ևր ո վ

կամ

օրավարձերով
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Այս տուրքի սակը նոյն։դէս

6

ար ال։րին

էյ

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

-դին» ո١չ ալ ամսակա١։աւոր ։դաշտօնեայ
ր ո ։ան շա Գը

،Հիմ կ ր

1

մի١٠չե։ Ապրիլ

բո١։ ո ։ի

այ ս

են։

եւն٠٠

Նախորդ աա

տուրք ին ։

Ամէն

տարի

տեղեկացնել պէտք էյ Սակր *Հարիւրին

٩٢ործ՜տռ_،Խու1(Ւ1յանց լիրայ

6

էյ

տուրք (Impôt sur .Աէւեւտ -6٠

le chiffre d’affaires).— Աքս տուրքը կը վճարէ աոեւտրական գործ
խեռդ

ամէն

մարդ»

վրայ ^արիւրին

Եկամուտի
-revevu).- Բացի

իր

1٠30

ընդհանուր

դործաո١٠ութի։ններո։١٠

համեմատութեամբ։

ւ|րտյ

ընդ —7٠֊؟,

վերոյիշեալ

տուրք.

տուրքերէն

(Impôt general sur 1ج

այո

տուրքին

են

-թակայ են բոլոր անոնք՜» որոնք նախորդ տարուան խեթաց
քին

դան ա դան

աւելի

ա դբի ւրն երէ և ե կա մո ւտն երէ

ունեցած

١٧١ اﻻ١

են։

6*000

ֆր. է

Ընկերակցութիւներն ո։

լա١١

ժանրային հաստատութիւնն երր ս։յս տուրքէն դեր  ةեն։
Համար

3،

Ս١մո ւսն ։սցո դն եր ո ւ١٠ ١000

եկամուտին կրայ, դալով դա ։ակ
ր ա քանչի ւր

ան٤ավւա٩աս

զեղծուի։ Հետեւաբար ա<II
մարդ մբ»

որ

թնաւ

ղա։կի

،Համար

դ։սւակ չունի

»؛؛٤ա- կր

վւա،Հաս դա ։ակ ունի

ط

շտ^Հի»

դե ղ٤

2000

տուրքէն ղերծ են'
ط

կր շա،Հի» ամուսնացած  ط٤ա ։ի ա ،Հ ա ս
ղը, "ր տարեկան

ֆր.

ը٤٤տյկ١

ունեցողներուն» ի։- ր^եդ£Հ٠

ոլ։

؛իր.

կր

ամուսնացած

0»000

տարեկան

ֆր٠

դաւա կ ո։նեցո-մէկ ա١٠
երկու

կը շտ^Հի եւայլե։

ան

13*000

000

ֆր٠

ֆր٠

Ֆրա١։սա ա٠ժմ ելմտական ծանր տադեապի մատնուած
է։

Սլմտ աց ոյց ր

թիւնը

նոր

-ըեթացքխե

،Հ ա ւա սարա կշոև_ ﻻعլ

տուրքեր
վերր

ցոյց

ծրագրած

،Համար

կա ոա վար ո ։

է։ Հետեւաբար տարուան

տրո ւած սակերր կրնան էի ուի ոի։ ո լ

թե ան ենթարկուի؛։
տարի
կո ւտ անք

Տարեգիրքի
ա ։ելի

լա ٠١٠

ընթերցողներուն

ծ ա١٠ ս օթո ։թի լեն եր ֆր ա١٠ ٠ կարեւոր

օրէնրներուե մասին։
ՀՐԱԼՏ-ՍԱԱՈԻԷԷ
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٠

եՐԱԺԻ[1ՏնԼԲԸ Փ11ՐԻԶԻ

Jfta

-Երաժ՜՜շտական լարժ-սւմը ընւլՀանւււր կերսլսվ_ ուրիշ
սլուիՒիւննևրու

չափ

داغ, رارգ-ե՜րլարուե՜սաի

١ետաՔրՔրուի٠ն

ւՐՒրծ՜ կե՜գքոն ւ/'ը ըլլալուն' ւՐասնաւորնեք

ا։ا١إ٠ا

կ[լ

կա։լմակեր

Հակա/ւակ

ուլե՜ւորուած՜ չէ ւլժ-լւաիւաալւար՝.

ճիլքԼրւ؛Ւէեւ սլայ٠րսւններն ս٠լ շատ

ահ՜րլէրն

որ

թ՜ոյլ،،!-)] լ١

տու լեն աւե՜լի արւլիւնաբեր ցյւ րԽււն էոլթ- եա٦յ ւ٢լլ٠.
կալււլ_ի٩ւ սւեինՔ ،րէկ Քանի

-Ս'ա սնաԼէրնե ր ո լ
-ասգէանեք
ծ՜անօթ

որոնք

.^այաւլւլի թ՜ ա լջ_ււլթ-ա կա  آهա [1

շւվանակնևրու ւ/'էչ

١աէ

ւՐհ՜ծ՜ասլէս

արուեոտաւլէտներէն

եջէ

|اا։اا،.أ،اأ,

միայն

ﴽսանաւսրասլէս

[ժ՜աւջութ՜ակի

1ււալ.Ալւււ٩,

اا٤

Փարիւլի

٦اااااا1

հաւՐ ար

Հանրա

،،Iլ

չա-

ա։ւա9նակարզ

ունի*.

հայկական ։լեէլջ֊ուկ

il'[լ؛։

Է١

Հրատս։
եր էլեր

3Ի չե՜նք،٦٦111"

ալ ոլաարասաած՜ է՝.

اااؤ.ااا ﺟﺎاا٠ا|ااا٦ا, -Օրօր

տրուես

ֆրանսական

նսւա٠յ_ած՜սւ

եւ ։լեկակարելսւ Հմտութիւն

իր գ.ործ՜ե՜րը

էւն, դորո

ինՔ

էրն՝.

ու համԿսկրութ-իւն

_կը համարուի

մին*. Բայց

-այլ նաեւ Հե։լի*հակ,

؟١٧١١٧٧١١١ ١د٠^٠ﻵ٧١٧^١^٧٧^١

րլնահատուած՜

է՜, իր նսւագածր ։լսրծ՜իՔ،،،؛

տարա،؛։։ լած՜

անուանի

ւաւանձինն ւլնահաաուիՒևան արժ՜անի

հ՜ևն. , որոնք

ր֊ոլորր

եւ

ր սոյա ،(ան ս٦ճո،լ դ֊աշ^եա LU puւաե՜ են ա։ւանց ։իոիւելու իրենց նկարս։ գ֊իրրւ

Լարաւոր

նուսգաիոՐլւի

եկեղեցական Քանի
ի ։րէշ,

։1

ունի suite ւՐը, ուր

հաւՐար

ր շարականներ.

Պ. Չօսլանեանի

ա،։ւ։ր ա։ւ։ս٤ին

օւլյոագ.ործ՜ած՜ է
II ւն

، ام։լրII լիէ ի ւնր

իր ?սւեւլհ սւնեցաւ١١ս١լ١١١ս١٧

յւ։ րե լեանին օրը,

իս،լ ։լե،լակս։րIIլթ-ե։։։،րր٠.

Որսլէո

ուոուլյիչ անուանի

կոչուա՛ծ՜ է փարե՜լու

է,|)օլ ،ն<)|1٠Րւսլ ։٠٠٤«

Լ١٠Բ/ւ ‘Րէջ. թ՜աւջուիՒակի րլասարան ւՐը՝. Վէրրչէրլա իր հե՜րլինակած՜|)Ալ٠٠٠
Ս է՜1<}OUI ր այ(հՐէա կանն Ւրրո լ ւՐէչ աււաջնակալգ կը նկաաուի:
٠٠٠ 0ր٠ ւպւ|ււււ
աարինէրրէ ի փեք
٠է

RiupuijbuAi,

Փարիւլ

ծ՜աւլոււՐոփ

հաստաասւած՜

սիւասլէս յա٤ո։լ եր։յ_٤սւՀի

Սէ

ււուոահայ,

ե՜րկար-0

ս٠ր٩

հոո շինած՜ է իր հաւՐլւաւը՝.

մ'են եյ։ ،յ֊ն երով մասնակցա՜ծ՜ է

'؟،١١١٦٧١١;١١

''؟١١-

 اصՀ/ե՜ւ Լա։քւ։٩։է՜()7/٨7/ ورﻟﻰ-ե՜ւ լւաւական աշիւաաած՜ է հայ հ՜լգը Ֆրանոա
լյինևրուն

Խսնօթ՜ացնե՜լու

-սարքհ՜լոփ

հաւՐե՜րփնե՜ր։

١է،,յ֊էսներսւ,

Ունի

^այ

յւայց

գյւրծ՜ին ւՐէջ'

նե՜րկայիս

ԿուՐիտաս Վալգասլե՜տի

գե՜ււ կը

ւՐասնակլյի

հևա

նուագյսհան

սւլելի կեդրսնացսւցած՜ է իր ոյժը ուսուցման

եւ օտարաղղ֊ի լւաւլմաթ-իւ աշակերտներ, որոնցմէ

ւ؛լ٠٠

Հայերը

ւՐասնաւորալւար աւևլի յսվալ ե՜ն՝.
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٠٠*
٠٠^կ

(ااا٠

٦١Խայէ13Դ٠ւ٠ւ٦ւ,

ևբհւի ւււ،հի ւ٢ւււ٦ււա_ւււ،հւ|_

յ)րորլութ-իւն,

դաշնակահարուհի١ իլ լսուած՜ է նուադյս*4Hi_HHi

կլլ ւլլսալի, ււկււ،1ււււկ٦ւհՐ(ււււ_ Հււււ1١ւււ(ւ
٠٦

Ա.

ւււ٦ււ[կս٦ւե[ււււ_ ւ1١էլ. բ٠٠ս,յ٥_[؛-tii٦ilï(iii կա

/،، էքօլ Ն«յ٠մալ Ա՛ր 11||1٠[٦,|)//

|||ւ١ււս،1ւեա٦ւ,

-ւ/’էջ

III]ւ|_ււվժ՜հ՜ւա1١

ջյււթակահար,

գյոշնակի

Պո լյայ

եէլլւայրր
-Ս ին ան էրանի)

?م.

ւլասաւան

.1! اHijthr•.

Փարիզյ

աաաուած՜

եանոթ

՛լե՜րչե՜լա

■Հաս

Ջւ՚ւ[(Ւ"ւկի

ւլա 11 III ւ_ւսն ւլււ վժ՜ հ՜ 111 ս١’ ﻟﻤﺎկը յլ։։٠։լէ
ե՜ւ

ունի

ստուա/1

թիլով

،،'٤،،'-

կևլւսւնհ՜բ.•.
،/١،،،،،7، ،،،ح،،/،،،، ، ار//"ձ

/د7ر/ر7/ اﻟﻢ7،٠/2
٦ոււ

11[111٦1Ք

ււււ٢սւ[ժ.էօււ١ւհ՚|ււււ١»٠ւլ

շյււՀևկւււ٦ւ չ_հ-٢1։٠.
٠٠٠

Օր.

٦,

Ո1.Ո1٠11 ؛٠!>։ւււ!ւււոլ٠٠ւ1,

ﻃﺎ٠ اااշ٢հ III կււՀIII[III  داh,

Վ. Փավււալ- ի

(1٠իլ ).

'/"էրանի

Պււլււհ՜-

(Լ٠ւիկ

,1 "՛չ՛1 ՛լ

սւշյսկԿ

Ս Արոնիայի Ricardo Vines//:
-անւրաժ'

Պ٠

Ւրւ ւլւււ֊ստը

ا؛

’/ي/،خ

կր ւ1'ասնա1րյի նուսգա

4

Հւււ،հրլէււնեզւււև Ւրւ սււհ՜լի

اﻟﺐ٦١د اااا

’ււ٠1،է"٠<٠ լււևլ ،I'(1 Ը-|Ա|ւհ՜կսւ1հ՜ըու٦
-տա լուէ

իր 7աւսգլլ՝. ԱնիՒէրրի

Քհ՜٢1ււււկւււ٦ւււվժ- իմս
٢1ւշ_սաւթե-ւււ՞և
!լէ

հւ

i/'fr

ا։اااااااﻻااا։ا٠ا-

ւ1١էջ_ւկևլհ١،٠

^ااااااا-

դ-ւււււակու٦ւ-،1111(1111 ւզէււ կը٦٠ու٠،٠

՝ردة:::

տալ կ էրնթաւլ-րէ֊.
ւլըսւի ի[1

\ا؟١٩ج٦.\ﻻ١ |յւ„ւււ[ւէիւ٦ւլ

0اا.

!.!ا!اااا

Տէւ٢1ւ1ւ£1٠1է1؛ւ,

կա 1(1 HJ կհ֊[111(11 ւ(ժ֊ էյ ա٦ւ ﻻ
ا[اإ

Հսքճէւլիօրէն

٦ւը-ւէւ٦ւ!!ւ

III اا٦ل4١ااا٦ا

•Հայանուն

!իրանսսւհի,

ււի[ոււ|_ կլլ ւ1'աս*1ւււկ[؛ի

ااا٠، أﯪﻓﻰﻻا،ا١Ւ(Iի٦ւ١ւև(IIIﻷﺀا

կալւզի٦ւ٠.

II٠

էւ|,,ւււ٠

ل,>أ-

■Հայկական

յւււըւէւսր զսււււ.յշ
ւէ'օ[ււէ١է հ֊ւ ^ւ٠։(1

٦|؛,լւսւ٢ւււ!ււււ|ի

սէրրածր է)։ ور،،،Ճ،،،1،،///_،،,/7، չու[(Ւակա֊Հար

հօլոՐԷ

i|',Iilil֊ւ

1ل١IIIԱ1٦1 |[ئկ٦1 أ

/1، ֆրանսական

չր2_"‘-

7،،،،/ﻟﻢւՐէչ յոյժ՜ էլնահաասւած ،،،،/،/،7-.’
٠*٠ (ااا.

$!ւուքվւ|1

١[հ՜ւ

ւււ_ւււււյսւ٦ւհ(HL

II)  ئլ

III

շււ֊^հկա٦ւ

غ ا|اااااااﻋﺎج٠أا։ااﺀ
IH

(դյոչնակ ,
IIII!1(111[IIII 1(111 լ(

111 [I 11 ւհսIII ،11 զի IIIH ւ^ ի

Յով؟. (٠1،١٠111լ։ւ1ւ؛1Ո٦1,

ا1١(լ1ւ

(ջյււթակ), ،/ﻟﻤﺎ،

 ر،،، ﻻ/،،ام

ﺣﺎﻟﻼا(اﻻ

կը

7،/،،،،،،£-է

Հա՜ճէրլի

է

ւ،ի٦ւ< լ .է٠

է٠.
ﻳﻠﻲ،،،7،ﻟﻢ/

7،،،،،،،،غ-،،،١ا،،،7،،ﻟﺠﻠﻢ،،7///ﻟﻢ،
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— ւ:؛7 —
ر//////ص///?>ա/աւՒր

I

է

Zr/III լ/7

01/1111/1 //ى/////دك///

//ا/////7//////٠7اﺷﻠﻤﻐﺎا٢ا////٠ﻛﻚ:

ճ11/111/1/Լ

ւ[է[_այւ،٦ւ է հ՜ւ ւ1١հ"Ք٠٢٦،٠նւլ բ֊ալա [III[I-،։։٠1٠٠ո٠հով<Ւհ
٠٠٠ اا)ا.

U IIէւ1/ւււայի
յիչ է’■

lï؛iiu٦mi.Ç|١ Պա/ակահայ, .<>{քևալալ, քր/ււլչւււհի, .թօ٠1ւ13-րւ(ւ٤1٠

օփէրԱԺ՜ի խւ/'/ւէն՝.

Հն/ք-հան/ւա/ւ/է/ւ

JUվալ

،ﻷ///٠/7/ﻟﻢ/

/رداروراررام-LZZ// [(Ւալ

ւլ/աչւ/'ը

// Ւր/գէ ււււսււււ1/ւււն /////////7/Z،՜////:
I

Ս

հէՐա

!,«،7,,.،«֊

ա,fi1 ււ_հ՜լւասւււ٩ււււՀի է٠.

*** տլ،կ.

Շու.շիկ

('اااااااأ.ا1اااا٦ا١

լալ

Լալու.III-

,ﻟﻢ،ﻻ٤؛«»ﴽ،ﻻ١ا,«-

քււււհի ւ/'ը:
Աա/ն/րՐԷ

٠٠

-bրաժ-չտան ոU ի
toire

-Պ էրտա

,٤،«،/,

՛Conserva

ւււէ/անո/լնԿ اՒրն

Օ|1 ٠
1٠ա1ւ,

إاأأة1ﻷاا٦وﻻاԹ٠Ո|1Ո11٠
////٧//////7/0).

լժ՜եքէրւ

ւ٠١ա[11[_է1 ւահ՜

،اﻷاااﻻا

ձայն բ٠ոււս٠ւ։٠ւ7ւ

 ﻟﻼհւ

Հւլ(٠|Աշ_ա

،اﻹ٦ا

M'' Hettich ﻟﻢ/,
///////7/

սէօ/1

ւ٦ ٠[հ ال։ո

/////////ﻟﻢ//

ւա1[ւււ٦է

II] ط

ը

ւիրօֆէ
/չքր/ւէ։/1
ՄO-

4٠٩ւ III - hi

ւլււււււյւթ

է

1 ا؛ﺑﻤﺎ٦ا

.////٤///٤ է

٠։ւ٦ւ[IIII պէII

اﻻ։ ج؛ ااا،ا

.ل١اااااااااأ1اااا٠اا

ե ^։ոլ։_1լ111 ٦1-

-ծ-քր/աւնքւ

Ս՚աււնաւո/ւապէււ

2

//ﺀ7/اﻟﻢ

[fil ւլՀ

ււ֊ճ

1[[քող

ւլււ/ւՒրև[ււււ /// // /// /// ٠/ ///./ /// II լ [(} էրա7/
|ւււ٦ւ

Ր էջ_.؛ւ

ձի[ւ.ք..٠

اﻻ\اILIIIշ؛ւն

ﺑﺬ.֊֊
I٠١b»։،l

اا1 ٠

Արայ

اﴽاIII(!ااbIII.Ilա١ւ,

اաւււՐօնի,

օտարա٠[Լ[Iաժ֊շսmilII]1٦ւը

Henri Dallier اﻟﻢ, U աալւլէնի

բհւ1'

սարայն

՜'

րլԿ/աւ

ւ1١էշ

٦ւահւ

Ս١٦ււյ٦ւււէ[

il٠։،fli

١[-ւււ٤ււ

premier accessit

,ا[اլաUIIII،[IlIթ՜،1 Լ٦1١١٠
.

յճօւՐ/ԼՕէլիււիօնر. ﻟﻢ/// ﻟﻤﻼ///ﻟﻤﻊ/7/

աւ٠١

ււ լالb٦J ւ1١էշ٠. հրսւ٦ւ է]Ալա٠

Կգ Ւրհււն ահա րին

Ւրւ

René Lenormand ﻟﻢ/

(compositeur) ؛-կը /լ/սուլի ււսււււՒքյւասի/ււււ[(Ւ[ւլ7/ ւ/'ը 1/աւււա/ւՒրլուլ Ւր/ւաժ՜ըչ
սաւ_؛ժ֊հա٦ւ
1յա[ւ

ը^նւլ^ա٦ւ„ւր

հւ դժ-սւ_արհ٦،٠٠

1[ււււււայւււա٥Ք-հ٦،
Iւյ֊ա]"ادة،أا٠ آ1ط ا

լսւ[ւ٤, ؛ւլւաւ է թ՜է
1^11111 ا؛٦ا

ճււ/ււ ո/աչա/1, /٤////  اﻟﻢ/,’/////7///////// اﻟﻢ اﻟﻢ,////,//// -բ.Ւր/ւաւ
٦ււււաւ[_հ-[ւււ

ւ֊ււյ հ՜լւէ[_հ^ււ٦ւբ

սժ֊տսւ֊հ՜ցւււ

հրբհւՈւ

iiuiliLtr[ل

ا[ا؛

Հսրսւսա

.Iiiiuirtr է ՊII լիս Պ.

Հ-

٩*էո|1(լ

([نIաժ֊լաանIIا؛.

ձհւ؛ւ٦։

I٠١է՜շ,

I11J1

ա|ււլ_է٦ւ

1

Հայ ԵկՒր/լՒր/յ

ւ٢؛ւօ[ւ؛ւ٦ւա،[

Ա[աս!ւււ[ւաւ[_լ

!٢[Ի[I

٦ւա

1؛ւււ١։]ււ٦ւա٠

Ս'ան աս էն՜

Ս،ւ٦ւա٦ւեսւ٦ւ, (violon-alto). ///,///////////ﻟﻢ/

բ٦ւ؛Պււլււհւյ]ւ٠؛ւ

111111

Փարի/լի

[i٦i٠[jni]tï֊[iiii٠-<؛JhiiiiJ'բ.
է.

؛11 ؛-հ֊[ւ

11Լ٦1؛բաւ_ակա٦ւ

հ՜ւ ււ،ււլ؛ւ Ա. Ս؛ւ١ւա٦ւհա٦ւ،ւ,

^7//٤//ւ///٤7///^
عււվժ"III 1[ւււՀսւլւج
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1.">8
.իսկ Եاﻻأﻫﺎﻻاع։ﻟﻞ٦ س ﻵاأا؛اااէշ կքլ նւււաւլէ اا١١ﻫﺠﻞ١ ۶iLiiimp կաpu ւլււ լ،3֊ համ'բ٠.
-Անթ1[ւի մ١եՔե٠Ոակա٠Ուււ،ժ-իւն էլ pXthhpijilLir،։ ւլիւըւււ[(Ւիսն ւււնի. ապա
էլ֊ա٦ւ շատ ٠ا.*III[ալ
Հհաե|Ա٠
١աւ1١սւլւ

ի٦ւ

եբեւի

،1

11اﻻրլԽե[ا-է٦ւ

ՓաP ի էլ

11(ւււ٦յ.|1

դուր։։ կա٦ւ նաեւ պատահական

ոլւոլ

ատեն

նI լաւլահ անւլկւ٦ւհ՜،։١_؛٠նը,պէււ

եըւյ֊իլ

٩٠III1Լ1 ،յ՜օն// Լեւ կաւ/' այւլպէս ըլլալ
քլրսւի) , եւ

Աէլատ Ասաաուրէրան,

աբուեււտա

ւՐւլ ւՈւաԱ،ւն ապւՔելւււ

Նտհւքւււըաաեա*1ւ,

1լեն[(Ւա-

Թ՜Է՜١1«Ո-,

զ_էտ٦ւեը١
ձա

npiiLi

ւլհրրչասլէս ւիոխուաե է

որ (Ւաւ1'անակին չաւո աւե՛լի

փայլուն ասպարէւլ ւ/'լլ ուներյաե ըլլալու ع:՜

Գալա،
կամ'  واج٠J

،լալ

ակերպւո_թեա٦էկ١

1յ։։։١٠

ا١١اا١\١\١'؟ااااﻟﻢ١اا١٧

Ուսանողական‘|||٠I.،^٠ÏIII٦I ،.٠،٠էլ.յ٠ւււ|ււու.ւկ|£..

\\\ا٩\ا\ﻻا؟١١ل٠١\ل١

Յա կորեան, աւՐաթ-էօրւ ارا-ը, որ իր չուլվը հաւաքաե է քանի ւՐը
հեակ եըկւեււ

հ՜(է ի տ UI IIIIIլւ، ادالէր[1

յ١աննհ،،պա١؛1IIլ
1ը

հակաււակ

II ا

կայւհլ،! է նկատել

5_աւիաւ،ա1؛յ

կրյյա՚ծ՜ է լւււիւ հանել

տեղական՜ հանւլ֊կււնեբւււ

IIJI

ճիշւլ է ըէհ լ

է՜

է1'աւնակղաե-

1٠111Ք{1

լլ

Պ. Ա

'Լեք/ավարն է

ասա

աննպաւա

հյււյ_٤،։ւ،։iiitil'fi

ا٠ա՜ճIII،11.

էյ_ււհաւյւււղի٤

աււանղ բ-աղւլատււթ՜եան ւլնելււլ ؛-ի[ւանււական եըղ

٤ւ1աւնալա، էլււբ^րին աւՐաթ-կօո-նե՜րկ չււիւււււՐբեբւււ հետ հլ մ'անաւանւլ

:լաւլւ/'քււած՜ ըլլալը/
Կայ եկեղեցււյ եբւլ٤աիււււմ'բլ

ՍէբՔօհ՜ււՈւի■. Աււիկա
ւՐ իայն

այրեր է

،«ﴽ،*،,/،/' ւ/'ը
[(-Ւեւ/սՐր՝.

կազւ/'ուաե է:

րա/լւրաձայն

Խուլ/'րին

էլեկաւ،աբւււ،<յ-եա1բ Պ. նշան***

։،եբինկն լաւ կալւհլյ կ նկատել,

Պաաարագւները,

/, երգաւին

արւաւել

I'ան աւան,լ

որ խաււն են,
կաւ/'

Il P

սսՐիսը

նուաւլ ./،»ﻟﺞ,،»؟،-

րլեկաւէարը կը չանայ իր կարելին ընել

լաւսգոյ

նին հաւ٢ար٠.
٥ււնէ-„ւ،(յ ،1Լ٦1
1٢բ_

1ը

II—11111،ﻻ

կաղւ٢ւ,ւ_ե,),Րբ֊բ

փIIIPի ղի

հւ

١v١١v١w \١٠w٩١ ،-np

տի բան ւ٢p

էլւ؛յաւ

օւիէ՜լ؛ւ،էթա١٠؛ւ

աւ٢էն աեւլ <»,ւէլ„,،բւլ-ական լե,լ-„ւնել„ւ،ք»իւն էլա،أاا٢ է٠
.

ا|دااﻵ٦ اւ٢ւ٠ւ٤։ււլ։ււ٦ւ^ եւ
նաեւ

իււ٢բ.ական

ք|ւ٠շ ||ւն|ւ նու.? լ|ւն[٦ رﴽ

!ւնտւնի բեւՐեբւււն ւ،؛ւա ا
،։p

լոյս

աշխարհ

րնեայեւյ

ւլհ՜կավ_ալււււ_#հաւրբ_

գ-ipfrիքով. հաւանա،Liiip աււանձինն աւելի

\ե٧١_

ւղի^

1

ըբա՚ե լլլայւ١٠.

Բարերախաարար նւՐանօրինակ խաւլերու դյսԱուլ (ՒուլուԼույգը
Պոլսէն ե/լաե ընդՀանրապէս ոչ ւյյՒուարահաճ աս/րրն է ،/ﻟﻤﺎ،«ا/ﴽ، եւ
բտիւաաաբւ,ւ،ժիւն նկատելււ է ե،ժկ Ֆբանււաւյ،ւ*հեբ նհբէլտյ լե٦ւ լլլաբ
ա ل٦ւ ե՜P 1(ա

II պիւ, ի٠| ա IJ II LÎfil ե(III ւ٠
.

Ս٠արլ،ժ՜ե٦ւՔ
٤իկա١٠

IIاأ

Փայւիւլի

ելւաժ՜շաական ղ_,ւբՒIIԼ٦1 էIIլ،ժ՜իւնը յաււա-

տաբի աւել،ւ աPւլիւնաւււբ ըլլա١٠٠.

ԱՐՈ ԻԵՍ Տ ււս էր
م،ل؟٦■

Fonds A.R.A.M

■159

!ււաւն ՄհՈհթհհՆնեՐՐ
-Հայ կեանքին
յ٠ե٦ւ٠„կյ٠٠،Ս
կայ

b٠L

կ٠،٠٦٠

արւաչին

٠٠٠ , اլւ  اﻻկց  اﻻկա٦٠

Այ٠։ւզէ-Ա

.ե٦։٠ا(ا

այկ،յկւ،յ٦յ

!ال ا

1

ااا؛٢اا،*ا-اﻃﺎاا اا٢

շել։տ٠ ا[ا؛ااأااïfi։ել٠-1 جի յայտ կ٠٠٤գս٦٠ իբ֊լւ

۶սյլ٠ե٦։սյկց٠،٠կ٠،٠٦٠

լի» կ٠٠٠

ا։ اէ١տ ا ل اﻻ։ لاտ ا٠ լի»

اﻻااؤﻷ٦اإﻟﻼاااا

1

 اﻻ٠

Հայ

արտայայտութիւններէն լրին ալ

1Լ٦٠٦٠եր٦٠ Ո

أ٠؛ ب[ااا

ﻷ١ը

բ٦յ٠սկ٠،٠٦٠

b اﻧﻰ٦لե، ا.٠

ւ٢կ٦յ Հտյտշւոտ_٠٠٠١յւ٠եւ٠„٤٦յ ւ٢է-۶_ կաւլւ٢ււիէ

1

ե٦։ ۶٠յրե٦٠ակցակա٦ւ ٠٢հ٠٠ւի»՜է٠ւ٦،٦٠հւ٠١ յ،յ„եալ Փտրհղէ٦٠, l١bi٠٦٠t٦٠
Ս٠ اﻻ( اﻻկ لbi-ւէ٦յ I٢b٦٠٤  اﻻւելհ  ا[ﺟﺎااأاկե٠|_٦յց„Ա,ւ .լ։ւ٠٦։٦յել٠٠ ٠٢էյլ 1(ու[ւեւււ؛ւ
տերլ կը գքաւեն Վաոպուրականցիներու,
Սեքաոաահայերու, Բարձր
-Հայքի, Տարօն - Տարուըերանի, Շապին 'Բարահիոարի,
Ծալքի,
Տրա
u٤b٠l٠٠٦٠b ե՜լ ։յլ ։٢،٠[ﻻا.լ[ժ՜իլ٦։٦յ ե՜լւ[V
Ահ;اﻻ اﻻՈ11٦1ց ٠٢ լհ՜، էկ Քտ٦յb1٠٦٠[ا٠٠٠քէեPI?ا։اլ ٠ااհ՜٠٤եﻻ(اւ-իյ֊bւ٦٠٦٠ե،ا, ,٠٠٠٠.ﻻ-٠ﻻ٠٠ւհ٦ւ թ،،ջ_լ٠1լ-٠٠٠լւ٠٠،է ٠٢،ւլ٠٠٦٠հ،٠٠٠ւ٦٠ ٠٢٠٠։٠٠b٦٠ b٠o٠٠l٠L٠ﺣﺎااااا اا

ու

١Ո1ւ ՆԱՀԱՖԱՅՒՆ ՄԻՈիԹիԻՆ (ՓԱՐԻԶ>11հ1١1111Տ11)113հ
Կերլրոնատեղ ին ^١ Rue des Rigoles, Paris ,79

20٤).

Վարչութեան անրլւա/ներն են ատենապետուհի Տիկին ا٠ااا٠اأ1واﻻ1األ
'٠յւ١ւ٠1ւ٠٦ւ < Սեքաոաացի), աաենոգպիր 1?յ٠٠١ւ.ա٩ււյ()Պ_ ٥յ١ւ٧٦٠,١ւ٠եւ٠،٦٠ ( -Սելւաո
տարին գ֊անձասլահ 1,  د٠٠٠٦٠ ՀաdՐ III|1(١ո٠،-։،‘ե٠ս٦1 ( Սելւաստացի), իւորհրրլա
Թ։Ա|٠նԷ٠١11 1٢،՚٥ա٠٠٠ա٠յւեա٦։ (Փինկեանցի) եւ

կաններ
: (՜Ջ lïա٦ւ

-նպատակն է
։

Դ٠٠٠յ٠եգ|٠٦٠

،|٠աս٠|٠|٠_

( Սելւաստացի

Սելւաստահայերու

յ٠ա٠ոոել,؛b أط٠٠ լի*՜ լ٠ւ٦٠٦٠ե՜է٠

ւո٠սլ

աւՐլւորլջ_ական ،/’էկ ցանկը

պատ

P ե٦յ ։،։ կհ ց٦٠  ﻻհ՜ւ in٤b٠٠٠٠u٠،٠L

 غ لاﻻե

:անոնց ւՐտաւոր ու լւարոյական րլարգյսցւՐան

ՄԱՆՃԸԼՐքՏԻՆԵՐՈԻ

?BMlAIIMIIMn.
1(1 Իւ՛". ٠|-(ՕԼՕ١Պ

1925

ՄԻՈԻԹԻԽՆ

8 b٦٠ ٦٠ւ٠٠հ٠٠٠٠ձե٠ւ٦٠„ւիյ-ե։ո٠٢բ. Տե٠ո[։.ք. Կ،،٠(٠٠٠٠،،լե٠ո ،է|٠Պօ։լ٠١։٠
bl٠t٦٠bu٠٦ b ե՜լ ،եջւ։ւ٦յ Գاا الاﻻ٠٠٢اﻻ٦ اا اւկեا،ا٦ ا٠լ٠٢ւ١ւե- b, կա
ցւսւ- Ս ա٦٠ճը֊լըՔցb٦٠bց٠٠ طՀայրե٦։٠„կց٠։։կ٠ս٦٠ Մլ٠٠٠ւթլ٠ւ٦،էւ١ ٠٠1٠٠٠ ادկը ٠٢٠٠٠٠٠٦٠ա٠լցհ٦٠ յյ։ս։ոացցհ ե՜լ Գաց։ոէ-օցէ،Ե٠-٦٠ցհ ۶٠٠յցե٦ւ٠ո1ւլ։ց٦٠ել٠ ؟եւ إاا٠ اداا٦اﻻااال، ”اղ٠٠սե٠،٠٦،հ١

Աւոլյտ

٠

،

տակն է ոյժ- տալ հայրենակիցներու ւՐտաւոր //، [!տրոյական ،ﺟﻼﺟﺠﻼ'ﻟﺢ.ا٢ا։ا٦ا١

ել

٠٢اﻻ٦اﻻا٤اﻻ٦_أاا

P- 1ցո٦٠գ«ի.٦ւհլ

٠։ււ٢

ե٠٠٠ ց ٠٠٠٠٢b

٠١ ւ

٠٠٠

٦٠٠٢٠٠٠٦٠

ﻻﻻﻻ،٠٤٩٠٠٠٠-

.( أرداجտանգքներու ւլէւՐ.‘
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ւԼ///րչու[ժիւնը կը կ/ս/լ/Րեն ادհ՜արք ٦٦٠ ٥!٠١1ւս٦1 ս/ս/հ՜նապհ՜ա,._1ւղ
ԴԷ|١|1٩٠ ٩١أااس(ﻻأ٠ﻻا٦ ا/սս//րն//գպիր, ٦, ٠٩٠աا٦աاﻣﺎ٧،ااո ւ،կا٠ա،Խ դյսնձապահք
٠٠։լ,։։ւ <|փ|։է՜،Խ1ւԱւ،ն ե՜լ Յւէ1،<յ|٠է1٠٦՜ !اااﯪأاإاااااا١ا:
ւԼւսր լոլ[<Ւիւն ը

հ/սէլո[գ/սկցու[(Ւ1ր/սն /Րرا/ ﺟﺮراէ այն ■բոլոր

٦։։،։٦؛٦։_ից٦։٥ր։։ւ ٩٦٢ ا(اا اﻻ٦յլ
■-Յունասաան,
/էլան

ք(Ւու[ւրիա,

քա/լաքն/րրուն

։յ_։։։٦։ւււ٦։

ﺗﺂ։$_؛։։։(։։։։։։։, اﻋﺎأ'ﻻ։_اﻻ٦ى"أ։.ﻓﻰﴽ١

Հայաստանք

ւՐէչ,

ԱւՈրրիկա

կերրսրոԼ կապ

“1,1"

/1'ը

Ւրւ

հայր/րU

, اԼ(١  ال։։ ا,

Ֆրանսայի

հասաաա/րլու

էլանա
հաւքալ

ւյ_։։։٦։٠։։։լ։։։٦։ ։։ւ։լղ։։ւթ٥։։։^բ. ؛բ٠։լ1 յլ։ւ։ււ։։٥>

٠ﺗت։։։, ا٥٦։ ։։։ լ։ ،إ،ا٦ï ց٦։ ااالլ ا٢ է•غ՜
٠Ւ։٦١ أ)؛؛։։։։٦։։։։։։ ااااւ٦١էջ اأأ։։٦ ل11Լ փււ٠1>(ւ 50ի լափ ։P٥٥ ب։։ﻟﻼ։ه٦։։։։٦|իո٦։٥[|١ ւ։լ։։։٦։ւ|3()-35|ւլ ٦լ։։։٦։։١_։։։մ١։։։1٠؛٠լ։٦։ ا։։, اااՍ ի։։ւթ-٥։։։٦։٠. b 1925 اﻷى|٥٦։։։ւ ։Pէ٦ւ ժ՜։։։ցՔ|։٦։ ։։ւ٦։٥յ։։։٥٥٦։ մ*է٦ւ ։։։։٦١։։։։։٦։։։ւի٦1։ւ٦։١_٦։։խ 3 -٦ւշ_ա٦ւււվււօւււււ
Ս.յ

Ւիւն,

2

ւՐահ,

։،ւ٠ւււ.յ٠؛ւ!յ٦։

Ս.լ؛։ււ

/րրիաասար/լ-

ՄիուիՒիլնը

٦٠։،։٦։ւ։٦։։։։։յ_،։յ։

։٦١լ

Յաի/աի/ան

*1 ؛٠։،։٦1٠։։լ٠։։։ւ٥։٠։٦։

ՓիրէնՒրան

/սրկածրս/Լ,

իսկ)]

թււՔاﻻւււսլէ١

ունի 7 յօւրուած՜ն1րրէ րյ///լկաց///ծ՜ հա/ՐՒրսա ծ՜րագփր-

٦յլ ب։։ ։؛։։։،։ ؛،٠[iPoin ۶սմ١ե٠։ս։

գ,։ւ։٢։։։յ։

։Pլ

։։։։٦։«ք֊1١ا_ا։ا։ه-։։։

։

:ծ՜Ւրլի անհրս/(ՒՒրչա //-/սաուս/ծ՜ պարա/լյսյին
ՄիուիՒՒրսՈ/

հասցէն

է' M’՜

G. Nigoghossian,

110, Rue Charles

.Chefson, Bois-Colombes (Seine), France

ir*„l
զ֊իւյլհ

MIMI

<՚٠

٠٠،٠٥٦։٠։։٦յց։։٠٦լ։։։٦։

Հ։։։

“>١,

ւ,ւ,՚ււ.

>118^.111,8111,11',.

Ս ،։։։ւթ-իւՅ։

։٢ը

քՅ٠օ.ք.։։։։։։،։

//'٠էլ աս/Ւրն/ս-/ուած՜ է Արաէչի նահանէւին Յօն ա
٥։i։։։Ljd،։։֊٥։։։iPբ֊ ٩. .U»|։։P٥٦։։։։٦1 փէհ|_խլ։։ւ٦։٥ւ։։٦։խ

^Պ։։լիւ։١١

Օսլըն/ս

٦լ։։։։٤-

յւ/ս/լաքին ։

.Նպատակն է ընկերական կապ հաս/ո/սահ՜լI ե՛լ իրարու օ/րնհ՜լ՝
տս،[։։։ւ։։։յ ւ٥։թ-։،։յՔ 1925؛٠1։Պ։։լ1։։։ զ-իւ٦,٠٦ւ ։։։١Ս։։٤ը^։։։։>։٦։ ք١،ս٠ինե՜է٠ը
داا։^ا؛։։։ ح։։։։P٠։ւ։։٦։։։ւթ-իւ٦։ UiPji֊։։։։։։ Տէ-յ։ 3٠։։٦լւ։յւ٥։։։٦։ էյն ։Pէ٦٠ 'ﻻ։։։(,؛։։։։։P
٠B^։։։։։٤։։Pt։։։٦։l։ ^էս։١ ٥ւ 1٦١Է1լ ٥٦։ ։։ ق։ ։ط١
։'Ս։։։լ։։։٦ էاح։ ط։։ս։؛։ Ü٠؛։։P٥٦։։։։٦(
։։٦։،Ազ،։։ր٥؛։٠.

٩م։إﻫﺎأا։։։ ٦յ։։։։լ։٦١։։ւ։։։٥ ب։։اا٦اأ։։1اأյ։։ւ[։)։։٦։
٥٦լ։։։٦։٦։٥յ։է٦։ ،P^շւ։اأ٦ اէ ։։։٦։٦٢յ։٦լբ֊،։։,٠ ։։։,ا٥٦։
Ֆրանսս/

ը^։٦լ٥ւ։։։։٦,٥։։։٦։յյ
։։

ցյոնուորլ հայ չափահաս //րրերը՝.

٠։ւթ՜،։ւ٦։լ

։Pի

Իրարու

։٦'էع

։յ։։լ։

/Րօտ

٦։է٦։

։։։،P է

^։։։։։ս։։։։։։։։։։ ٥

/լալու

Ւրւ ի-

٠։։։։،։։P։։։٤ ։٦١؛։ւ؛։؛ժ։սլ։։։ւ٥լ։։ւ ا։։։٦١ح٦։ح٦։ ։։։ւ٥լ؛։ սլէսւվւ ւ։ւ٦։؛٢ցւ։։լ1։٥(٥٦։ ։٦١٥լ։ ։٦ւ
٥րը.،։րբ_١ ٥։٠։٦։«ք٠է» *նոյ՛ն)։։،։ 1 ٥ղ_٥ւ٠։։։٦(։ո٦։ ։1٠։։լ։ձ٥|ւէն ։،։٦։ց։։։٥ ٥٦։٠٠ ﻻ.^։։։ ։Pի-٠։ւ؛ժ؛։ւ٦։ ։٢ը ا։ اا٠։։պէսւՔ է l٤։։։։j_iP،٤٥٠լ։սլ։։ւ؛ւլ ։١(٠؛٥ւ ։،،։٦։։։։յ ا։اէ՜։ ։٦١ ع٠։ւ։ւ٦։է
Ֆրանսայի

/Րէչ ցրուած՜

ր-"լււլւ

հայ

1/րրերը,

որոնց [(Ւիլր հա/լ/սրի կը

հ/սսնի։

֊Ս իսւիՒՒրան հա//'ար րլիւՐՒրլ
Lafayette, Paris 10أ:

////լ

Պ.

3.

, 208 bis Rue

Պուրն/ս/լՒր/սն
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1٠؛1 ֊֊

ՄԻՆԱՍ ՋԵՐՍ.ԶԻ ՅՈԲԵԼԵԱՆԸ
1)|192(> |ւ
ւլլխաւււր

ը٦վժ՜ււււ|.|»|ւ٦ւ, Ֆ|1111٩111111٠

Հ/֊ձ"nfjih՜րէն

ւՐին

///٨///٨

ա؛յ_ւյ_ւ։ւյاإ٦ اւ(__ւււթ՜ւււււ՜աւււ1١Եւււ,յ
ւււււ!ււրյ|_؛ւն,

٩ւււյւււ٢{ԵԵա٦ւ

|اا_ااւԽւ ւհ էIIւ|(ԵԵա٠٦ւ

^|ււ։ււ։յւււ|ււււ1|ւյւ(յ֊؛ււււլւյււ,|!ւ٦ւ

,|ււբելԵա1ւբ ււ٠!ւա(ւ

،JIIIIIIIIIJIIH،!

٠اا١

U

١ւււ٩ւ|ււււ٠||ւ٠հ

ըլլայ ապահովաբար

ւյ֊ւյւԵ
30

III

1ﻟﻠﻠﻢ٦ل٠ا[ﻓﻰا٦ا

11 ինաււ

յւբԵլԵււ٦ւ[ւ

ւ!ւ1ւ١֊ ال٤اا٦ا

Չևրաւլի

Ս ԵԽւքնւււՈ

Եւ

էյ(ւււււյ_Եսւ ،ال

հ Կիբ։ս،ւ،ւ (٠(ւլ Ս'»،բւէյլի ،٢է٤

IILJI

,ا ا٠ الا٠ւ

1، IIIUJJI!؛

tjiiii/ււււկււ--_։յ_Եյ

3iiL٦Ju٠i

ււյւլ, Եւ

ււ٠յ؛ււյբ^1ւԵյւ٦ւ

IIIլ

Փար٠ւ։յ_ի 1٢Է٤٠.
ւյ اا٦ ا111II
'Պււյ

ՉԵյււալ

(Յւււլա

15ի٦։١

3؛Եւ

Yiiuilv՜

։ււ,؛Jili٤,

Կ._؛ÎUiiiiii

է

1852

I1LIIIJLմլ

اﻟﻼ

է թ-ալն ՖԵբււկււե։ս٠ն Եւ

îiiiiîîr

-նուսք ար- 6 ահնաւլարհ՜ան վարժ-ա
է ،ւա٦ւ٦ւԵքււււ٦ւ

//////// جկան

մ١؛Եւ

չէր

վաքոՒարանին
օկ_٦ււ„կււ٦ւ

էՐէչ

ijiiiiuiifiiiL

1؛اւյ_յււււ1յւււ٦ւ
-կատարաե՜

ւյ֊Եււ

լ.

14

ե՜րբ ներոէսեան
[ժ՜սչակաւոր
կւււյււյ-11ւԵյյււււ٠.

։լւյւ՚ԵԵլ

ւլ1րրը

1,

Պ ե՜րլինի

؛1،!

Վեր

.հսսՒոէլովին ատե՜ն ե՜րբ
ղ،։ւլ։٦։

Է|1

ւլյւ1լւււ։ււԵ

ՊԵյւլ،ւ٦ւ

ւ։٠ւււսւ„ւ؛-։յււււ1յւււք}Եւււ٦ւ
1٠ա٦ւ

դաալ

II լւ

۶ւյկ։։ւ

٦ւԵյւ٠٠այւււ؛Եւ յւււյ

,պաչապանե՜ս Եւրոպայի

ասվե՜լ

նսրահասաաա Աւլւբ. կե՜րբր. Վար<ا-اﻻ،أل։ا٦اال٦ا
I] 111111اا٦اԵլւ

բ٠„٦ւ٤ււ٠'ւ։ւ؛յ (ﻫﺎااا_لIIլ'սէյլ<؛յ֊յ,1_*Եج

IIL

լւււ

1Եյւ

է؛ւււլւււլ„լյ٠յբբ,

յժ՜Ե|ւթււ։լ١ ﻻاا

1٢Ե،1

1ււււււյււ,٠،ւ

ﯪ»ﻟﻼ؛ل١

Եւ

ւ։ւ٠ււ>؛ւԵ١ււււ)(؛،Եւ

Ս٠ւ٠١Եյւ،ւ،յւււյ؛ւ ֊ճա٦ւ٤؛-յ٦ւԵ

ւ։١Ե،ւ ւյ_ււ:ւկւււ٦1!1ւյ<յ-،ււ٦ւլ

բա*1ւ ։։։ ،»ou I լթ ؛Լ٦1٦1 Եյա կ,

ւււլ١

؛1IIլաւկ ելւ ա٦ւ،«1؛ււ٦ւ 11غ

ելւ

\١٨١٨\քն\١

،։լ։ ۶ւ։ւտւս(։։1բ։ւթ 1-؛ւ١ւ٦ւԵււ„։٤,

أ٢ﻻا-

:ն<վ(Ւ ե՜ն հայ աւլւբ ին
Իր հրատարակած՜

ւբիրյճե՜րն

IlIII։։uitïւլԵH ւթ'اا٠քւ٦ւ٠։ւIIII|J1IIIIIII կան

ե՛ն,

,ItiiiԵ،1,

1874

ին

Rա||ւ٠1ւ I،،!! ؛11111111111111111111111.!,} 111 .' اՎւպժապհ-տական
֊ 11 —

٩ﻻا1(ﻻاا>!< اﻟﻼا١اااا

՜ճւսււԵբ ,٠օւլ.ււււււ٥՜٦ւԵբ١١ ին

-բա

1870

ժողովի ւ/'էչ
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٦ւ

،(ա

եւ

ط ﻟﻲ

III

III զզա

ﻷ ﻟﻲ٦ ا۶ւ{ււյեւււււ !لا ﻻغ

ւււ[ւսւաւււււ٦ււււււե՜ ֊ճ։։ւ։٤ե՜լ։

 لին

١

8 87

Թ٠է |ا٦ا£ ٦ււ٠|؛ւսն.ք Պ էրլի٠٦٠ի
١1٠1ւ1)ւ٠ւ։Խ١րլո٠լէ٠1ւ, 1879 ին
٤اااااواأااااااأ٦ا

եւ,

ئ،. اأاا|إاااااااا, ին

اا»ااااأ

-եւ այլ

1881 ،1٠ا|اا£

( լեւլուական,

հարսերու

[լրական

ւԼրտյ [ւանա

խօսական յօրլուած՜ներ ٦ :
-Հրատարակած՜ է նաեւ լրա
ւլիրներու //١^٤ -հետեւեալ

չար

1881-1889),
١|)(!اا-ااا1اااا٦ا
I؛iuut!،iouihli}-Jih٩i٩ilï؛٠
(Ա٠٧։ւջ[ւ٦ւ ,(83-1882 ااا.ىا٠-ا.ااااااا،_
(ا۶ا ا اأاﻟﻼإ. ااﻻاااا؛ااااւքէշ (1885-87):
-Հրատարակած՜ է երեք. հա

٦յոր

ճւաւևր

٠

P

.քերը

ասր ֆրանսերէ՜ն լեւլսւսւլ,-

êtes arméniens

-/պարունս

//// //ع

կէ [ժ։։اااանII ւ[ժզւ٢ا؛ւննեا؛

Պեալւաւ

-ուրես/նի [LUլոր քւանաստեւլծ՜ու•('
Ւեսքո y)},

ا،٦ II] Il - 'B ։։ւ թ

ի ։զաամ١  |ا,b

Խւրէն ٩,i،։؛i։i،t٠jb

եւ

[ւանաստեղծ֊ներւււ

հատրնաիր ۵֊-

^ااا١ا

ա,|Լ

չեր. L’Orient Inédit, հաւաքաեու

Պսլսսյ

եւ չրԼտ կայքի

Հայայ

աււած՜ներսւ, ա լ ան էլ ս լ Լ(Ւ եանէյ,

եւ այլ մ՜ուլսվրւլայ
պտտւՐւււած-քներու,

Ւեանւյ, եւ Nouvelles Orientales, չարք)]

ﻻاﻟﻠﻴﻼاع

ւլէւզե{!

կեա٦ւ،11է٦ւ, եւ

//٠/-՛լ

IJIIIIIJ  ﻟﻲﻟﻠبե ﻻԷ٦1

ւՐէչ տարած՜ սւած՜
շահեկան

،,",»؛/,,,-I

ֆրանսերէն ւլրուած՜ նորա
յժւզւզւ'؛ը،անւււյժ-1٠ւ٦

!أﻻﻧن-

աւ1١ւււււլ(եե{վ(եե[ււււ_ ւՐէ |աւզւակեյ յեսւււյ Հա١زﻻ

ԻII անւււնը ւ٠հւ٠ել،ւ եւ  اإ_ﻟﻔﺎﻟﻼ!ﻟﻠﻲէ եւ ւզ؛ււ։٠է٠ էtfiiuij ։،'եյ։ ւ1١ وﻻbp֊[1
٠ր //// ւսւ1'րյււլչ կեանքին ւՐէչ ուրիշ ւ/'տահսգ-սւ[ժ՜իւս չէ ունեէյած՜// ւՐար/լու
؟ الII ﻻﻟﻲե|ժ~ է b: اա՜լզ_ին {i 1*!؛ ﻻք֊ ﻣﻼՒւ ււ٤ւ ա٠յ։լ ا_ال։ ه!ااﻻأل!ﻻﻟﻠﻼﺑﻰل؛أ؛ﻟﻲ اا'ﻹﺣﻼէ
բ.ււլււբւււնյււ_էբ ،^ ﻻلայ٠'؛։ւ1լ اذ!إ١ا،!ﻻاﻻل1اأ٦طﺎاا1ﻓﻰ-طﺎا٦ﻻا١ ،ا1 اա։،١^؛ււլ£ ^ﻻ։،اا٦! եւ
bﻻ

{։:2111

 ﻻ،أﻻ ال ا

٦եզ_խւ|8ս٠,)؛:٠

ւոս٠ւսգր٠١։٥ես։٦ւ յսւ،Խձ٢1ւելու. սյւս؟ւ١հ٦،

1ﻻال؛اااا٦ا.)(! >اէ 3)ﻻاا٦اأا اااﻻ٦ اկւսاأاأ ؛١اﻻاااأا_ا.!3֊ﻻإ,٤1،اا,

،ﻗﺎا؛ؤ،ﻻ،ﻻ١_اا

اﺑﺎﻻأ]ﻻ-

اااةإاااﻏﺎ؛ااﻻاأﻻًااأاي٦^!>إا

،)ااا,ا

բ սեաւէբ բ(,կ٠١կ 8 ()؛3՜. |ا،. ااﻟﻮﴽ٩_أل!ا1 اإاااااբ:٠ ااأ ا١.ﻻاا1 اսյսւ!ււմ٠ու.ւ،!3՜եա٦ւ ﻣﺎ։ااااااأ։._
 اه ةﻻاا؛٤1հ٦ւ٦ւեբբ-ւււ֊ւււյււհ!3, ااا٦ اﻻااչ٦ւււբք)ած է <اااأاااال։٠ ﻻاլէ٩-Խ،էո٦ ااااااااا٠ا٠‘اااا!اﻻااﻟﺞ٦ اկաբգ֊բ, اا،ااأ ااا٦ااا-اااأ،' Ռ٠1١1|սւկսւ،1ւ ٩،ւււ։։ււ،'ւս.13՜եւււե اأاال>ا؛٦ااااأا1ااأا٦ا
ք؛٦٠կեբւււ.،٠)֊եւ։ւ١ւ: 8.زاأؤأ٠ րժ،ոբ٩յս،ե٦ււ،Խ ،)ااا. اբժշկակա١ւ է։յ։ւււ،ս،'ւհԹ"ևւս٩٠ ،اﻣﺄن
է؟սւ،եսւձ է II եբբ եյւեհւււ٦٠(1؛. (լւս٦ւ١٦ւ.բ (١ւււ٩ւ٧!։٠ւ֊3؛յւււ.؛յւււ<١ ،٠յ>բ؛ս،Խս؛։ւ٠փ (ا-ااأااااإ1اأاا٦ ا٠յ*ւււ،؛ւ։ւբք^ւ٦ւ :
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ԱԶ ՄԱՐՍև٠ՅԼ1٠،١٠٠ ւ|1Ո٠Ո|ւքժ٠|٠'٠1٠Ե;ԶԻ և٠Կ1 հ1٠٠«٦٠٦ւ

1ԼՐԶՈ1١،٢Ո،1٠1Լ1«٠،٠Ի1١٦1.

٠

$.،Ոսւլսւ.|)1ւ։ս٦ւ ււ،١|١։սէլ։ս،Խ, ،ااااا։٦.ا
ا،أااا؟ا،ا։ة 'اا'؛ﺑﺄا1اااااآ٠ا٠} և մ 8 •8’،آﻻ،’ ج،ا,اﴽااأاإا، اا؛ا؛٩٠٠ا ؛،٠ل ا»ا٠أ٢ ﺛﻲII Ա1٦1 ֊ا،։.
1^. 8,اا։اﺑﺄ։._
٠Ռււ٦ւհս։٦1յ ااا؛1< ا١ااأإاأا։ا1اﻷ:س٠، ا8اإا؛ﻻا٠>ا١ 8زﻧﺤﺎا٠ UUIﻧﺒﻨﻰ’اااؤاևա٦ւ|ا و٠. ٩٠iu(i_uipliui<ïi,
ւրէշաև՜զլւ

٠ք؛ի l<huu|؛Uii։i،ïi:

յ|հա١

ااااأ؛։اااا

!111!،։. ال،ااﻻ.؛، اإ։ااإ؛։։ وհ։؛ւ։ ا։أاأا،( اا١։ﺧﺎاإا؛٦ا ا։ل۶ 8اا٦؛أا!اااا1 ااا։٩ا,
8'. 8ﻗﺠﺎاا؛ز!اا؛1اﴽ։ا،اا, ٠٦ւօ،8'. Զս՚ՐԴԱ՚յԱսսՆ ։،։٦٠ծւ!3֊, ﻻ։_اأأاااا
8.ﻫﺎا٦اااا،اا'ا, ։؛ծ،։٦؛،،٦؛։>8֊, 8'ا)؛اا،։اا٦ ا8է|،٠،،էր؛՚،،،٦Կ ք(ր٠ !’ا։։إا٠اا1ا-

٩٠ւսլ։|٠ւււ.բևԱւ٦ւ,

ااأ1٠ااا8ا։ا٦ا,

.!։ا؟ااااا

ااأا،!ة-.

8>٠

أ،،٦ﻫﺎ։։ا٦^!ﻧﺎ:

ՀԱՑեՐԸ ՄԼՐՍԼՅւհ ՄԷԶ
Ս ւտւնււ/ււ/քւ
ս،ս٠լ։ա٠٦։،։.اا!ا։ا٦ل

էչին

է.Րէչ

1

է հւ

،ا،ا

،յէ֊ع

,|յ

،ա1١հ٦ււ։ւլ։ւաւ,հ،،։ւ٠

և _]؛Հ،ա1١؛։է

աաաւղգական, ւՐտրւլական եւ այլ

Հ،،ւ,յ
հ։_

ح'ﻷاﻻا

٤؛ւ٠ ւ

1 l’Pt٠
III

ااأ ل؛

( ل،։؛ ا،;!'ا؛ ا؛

։اﻻل_ا։،ه،ﻻ٦ا

iiJ١ti٠։i(i։tilji،j'lj Կ

٠։

، ا،ل؛آ

Խ ا! غل؛؛

հ،,1|ւ։ւ

ل١اأااا٦أا։؛ ﻟﻤﺔ ا٠Լ(٤,

ﻟﻤﺈااا،؛اﻻا-.

؛PJiul

ا(ة։ااا،،ااااىﻻا٦اإا
ا؛اإ

اا،اijiPا،؛ا،ا՜ﻻ

أ٦.

ا، اլ

,1

اا أاհ٦յ،،)ا،

IJI !ا»ل٦٠,

hji؛،-

77

،اﻓﻰال

։։ لլ

կա(ا

h،j|j։il،i։i٠lj

٠،،

،اااﻻ٤اإ

اﻟﺔ։ا٠ا

٠ااا։ﻻل؛ا։اﻻاﻟﻞ-^

ى։ ﻟﺞ؛ ا։،ﺑﻬﻞ؛ ا-اأ٦ا

؛٦i:i։£.Jii٠L

ا؛اا

i ։։L،։٠Ji،„i։i֊h ﻻ։։أا

։ ؛٠،

Ա։1١հլւի1լսւՀւ։ւ٠| 8.

ïu،،։٤hj,, ։Pի٦յ

։յ٠٠յ֊։։٠Քհ լ؛։ւ؛٠؛հ։،٠'|յ

գաղււթը 1{ﻻا،ا،ا'ا،ال

ب։ا,ا

I

ﻣﻢ/١  دا//  ﻣﻢ غ// ﺣﻢ ر ر ح٢// :

،ااا։،أ!ل؛ا։ا

إا։،ا،ا،اااإ'ل

Հւ։։յ։ւ،ւււ։,،،յ٦ւ؛ւ 'اﻻ،اا'ﻻاإا، اԽ٠،յ٤!٠

»،։ ﻻﻟﻲ،լ

ազգային

m 1،հ اﻻاعւ[ժհ՜،։։'، ا؛؛iPا،ل، اﻓﻰا.٠

օ ﺣﺎاا[اأ٠ ااՓս։յւ|ւاﻓﻰ؛
٠|հւ؛յւււ ւ٦ւ

Ս արոէյլի

ււղգէն խ'>ււ:ււե ենք

،،؛։։،'اﺑﺎ

١մ՝յւյւ)،،Կ։

հւ

،ا, ا։ا

،؛,،։։ ،اع»<ع

Ս ،։٠լ։٠٠է֊١յլէ٠

ا ؛اﻟﻤﻊ

!اﻟﻤﻞ ا

اا

١էջ!ւ_

،Pլ, ։լհյւ٤ւ։։։٠։،ւ։ւ„P،،։

،ااا)ا-

اا։٠

ﻻ.

!اأ،_ﻻا-

1

ب։اا։، ١اأا

ﻓﻰ،..
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-Kit
.ւէարչուիՒ էրան

Տիկնայք

անւրաւքսՒրրր

I՝

///,///

ւՐ ասն ա՛ճ իւղին

(\**ii՝l*U‘ifà[ïiu\i

վախ-նախագյս

ս  ااﺀاأا«أذﻳﺠﻼاأؤاااا/ﴽاراج/،١///////٢աուհի y
٦٠٠٠،)|ւ(լ1ււււ٦ւ, 8• ااااﻻ١(٤اوااا،ااا٦ل؛ا, ٠۶tz|i٦l٠i،i١٠j 1Լ٠ Թ|ււ.|աւււ|1ւ1էւն, î؛iu.?ui،ii|il| 'Լսւ(اس١1آ։اا٦ا,
1՚։.Տօ.|)1(}՜. Այ(յ_ւ٠٠«٦٠, 8<>.)؛1(}٠ ’Bbyliiuli էրւ dp. փւս։|սս،լ1ւԱւ٠ն //////Z/-

հւււհի,

||.٠

Թ،կ>է1٠ւս،հ

Ահաւասիկ

֊նախագ-սւհուհի,

اااااﻻ،ااا|؛

ւիոիւ-նաիագահուհի,

Վհ-,ւււսւււէէւ،ւ؟

٦ﻻل٠ﺑﻢ_أاااااال_اأ،ل٠٠

٦||ո.լււ|է٦։կ1ւսւ،1ւ,

Ցւււ*յւձ*1ււ,ւժա،

؛،,٦i.puni|liui|‘()pil'uili f،٠i

Մարսէյլի

ւ1'էչ

1|،ւ

111،,,

1،ււււլւ1١Ւր*հ

նաէրւ luuipphpi،-

կան

Տ|١،<٦ոււ,|٠(ւ

٠٠٠p،٠i٠iiï٠uip٠l֊٠ii؛،

١)٠(ااا.ا|اا

B111Î ا։ 11  >؛ԴIاأا٠ اااااէ I ا-ւա٠1'>փւ٠٦1|1 իրծրէորնուիՒէրան ե՜լ նոր Ծալք ւՐը
,ծ՜ե՜լու աււաչաւրրուլժ-Ւոարր.՝.
.Marseille
’ﻻIII ،աէ٠٠ ،ال

Btiijtj

է|_ււււլթ-III 1լա.1 ա٦ւﻟﻞ
٠ււ)1،

111،1(ՒԷ

!؛،I

աւ1١հ٢1ււււ1،ւււ،ւ؛րւյւ،ւ
Հւււ,|1է؛.յ

ււլւււ(ւււլք|էւււ(լւււՆ՜

٠٠'լ ،ււ٠ււ_<ՒՒ։ւյ

)}؟،ււււ*1ււււււ,|!ւ

-ւ/'ը, ուր Հայ

քծկորնՒրր

اااﻟﻼ(اأ

Rue

^ւււ!1ւյւււաււ_؛ժ ؛٦ւ1ւ
|ժ՜|ւվւ،հ

إااذﻳﻰال'ااااا
լժ՜Ւրլալ
٦ււււ؛ււ1،؛٠ւ*ւ

III

Ւրւ.

QSSQ

հր،٠،٠1ւ-ւ ւՐևՆ ւօթիւ

ااﺋﻼ_أل[ﻻ1ﻟﻠﻸ،_

III1؛٠I٠P֊[I*-I111,

Հ 111,1
ﻻ

զյւււմ<հււ1،ւււ،հււվՒ|ւԼ

IIIլաէ,

IL

շուարած՜ ու անպաշտպան

ااب٠ اՀ،ււ֊սլււսււււ

Î،IIII١IIIIII٠،٠،ւ،ւ،ււււ_I1I٦I
1յւււ٦ւ

٩.

1،ււ,1111،Է|1

ا،اا|ااأ

//// ձՒուք

Ան
ձՒր/ւ

աշիւաաՒրԱաւ|1յ٠
IIL

ււ»լււււտււ٦ւ-'

٧١٠٠II ﻷ،ﻃﺄﺑﻼ٦ل

էլւ

II،1

Il|

S؛I!،-،1II1٦I  ﻻլւ؛ա٦ւ^ււլւ։ւ٠٠؛յ،ւ 1լ،11٠١է1Լ1٠'!!'ւ،լււււ٠

յ،ւււււււււ٤؛։յ֊լււ٦։լ յւււ،ւհ۶ւճե؛١ււււ ւււ،ւււււ1'ւււլ_،ւել ւլ؛-ւ٦ւււււէ،ւա

ւ،ւ،,Ս١,ււ،ււ،ււււ

ււլւալ ٠ﻃﺎااﻻاآاﻃﺎ!ﺷﺎآااااا

֊^٠ւ*աւա է ւււ،լւււ

1٠ււ,٠

ւյ֊աւլթւււ،լււ٦ւ٦ւե-լւլ٠٠

հ՜(5'Ji٠!2٠ ւյ_ււււլ(i٤٠ii

٠ւււ٦ւլ_ւ٠،٦ււււ٠
III 1լե(IIIJII լ յ<յ

'tïii*ii٠P-,

()0֊»(؛ւ։ւ1լւււ٦ւ

،،III ւլւ٠،٠֊ ؛1Լ٦1١

IJ-II،،III؛J

hljJiijhj

ւււ،1»հ՜լւ٠,،؛ւււ
Ւրւ

UIJIIIIil' IIւյ֊լւ٠آ.լւ٠լ٠

اال٦ااااا٢ﻓﻪ

հւյւււ

կը լՒոյսւէին՝.

٠։։,յԹ٠٠٠՝1^

Buiirio ،լայււլ, ւււ،ւ սւււ٠լա ւ،ւււ؛ււււււլ،ւււէ1ւ,յւււ٦ւ
٠ււ

."!!IIL

ىﻟﺪال^ﻃﺎاﻃﺎاااأاﻟﺢ^اا, اة։ﻏﺎ

{ﻓﻰا2اااأااااا٠اا

1

LIIUI) ؛1

iiiu،i*ii٠.

<|փ٦ււո،1}1ւԱ1٦ւ 3ااا٦ةا١اااأا،ااا٠ا'اا٠ -ւ1'ր
٠،١p!'։i٠pil !إااااا٠!ا
ւու٠1<11ւսւ1ւ ■հ/րա,

ا1'إئ'ااإائ

Bois

٠տս։օ՝

t_ււ

ււ،ւււա/ւււււււլ٠

էՐիջ_ապէո կաւլւՐսւՒոյաւ
րի տա լուէ, ؤاااﺗﻢ

սաՒրւլ|،11

Bernard du

I٠'

ՔԷՍ՜Փ
أ١ اااااا'اأإلաւլէւււ|ւ'ււ

29,

Հասցէն է

ի։ ււ٠ււ։։ւ٦և١٩ււ։սւյէւ٠|٠լ ա٦ա،ւ

١١٠٠

ևւ (،‘ا!ااااا)ااا1}ا ا٠اااااا'أاااا.اا1։ااا٦ا:

’،اا^؛٠ا|ااا٦ اւ٠'٠ւ'ււււ،،յւ|ւ،էշ٠

52•)ր պրլաիկ՝.
1925 ؛111 _ا!ا٦أﻟﻠﻠﻠﻼا٢

٠Ï*||

158

17،٠ز:ح

٥٦աւ*ւււլ,

55

؛—اﻻبււ|ւււ'ւււ

ւ!'ա^

հւ

1|

2

 ا٠ال٩،ل

մ١հ՜٦٢

، زال،-ւււ1'ւււււ٦1!ւ

քժ՜؛ւԼւ٠.

!'.)21-25 !٠٦٠ ^ւ،ւււ،ւ<յււ։،ււււ*։ւլւ 11Լ٠1|Է،1 1 Ա،աւ،ււււ١١،)،) ٠ւ،ւ٠،12 ււււււււ؛،؛ւչ2ւհ՜،ււււէ ււ،ա٦ւյյ  )؛լ اﻟﻼ٠ ا،ïI ٠} լ >؛؛،IIII٦IIIUIIJ؛1٠.
Վ.ւււլւ(Ււււ،ււււ٦ւլ I11֊*I1٠Ï؛٠IIII 19 2p٤։ii٦iiiiu։i،n։i, 29լ ٦ււււ؛ւււււ،،،ւ'،،؛٦1II ,ւււ،ււււ٦ւէ٦ւ,٠٦I٠1؛111*Ս
III، !٠'Iiil 1،ա 11(111JIIIIէւլէ٦ւ٠٠ ٧١٠٠! ٠շ٠ււ٦։ի٦ւ)_շ ا٠اւււ،1ւ|ւ،1ւ 925-29١ 559
ا\ا١\ج٧اةﻟﻢ٧١اﻟﻢ١.

Iifrii

աշւսկհ՜լւտ,

٦ւււ٠،٦ււ،էււ

,հ՜،1111،ւււշ_ա٠ ^ )؛Il LU II LJ ա٠٠ ؛1 أﺋﺈh՜،։ II ւ،٠٠ սլւ،؛ր.|ճ

*IIIւլ،ւIILîiîr'ilh،1ը

III،1IIIւ٠

ւաւ1،ւււ٦ւ٦ւ٠է،ւլ'ււււ٠

٠،iiiiLiiii؛iii،niL؛،J-؛iiji

؛؛،،ււււ٦ւաււ؛յ؛ւ

II LH II L

٠'آ։ ا٠،،ւ،٠}էււ؛٦1I1I լւււ٦ւ؛։III1،IIII،1IJI(؛٠-٠اآ،ا٦ اկ'այ_ւ٠،٠ ؛ïI
1լ،ւ

ւ*_i٠؛٠î.111 ،0^111 JIIIIII،1*11

ﻻ ا٤-

ա٦ա٦ւ؛յ

.ճա،ւէ٠ ٠٠١ -էջ_

IIL

սսււՐր ձրի է ու պարտաւորիչ՝.
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յ١լ

ւ|-հ"ւլւ։։|ււււ٠1ւ

ifԸ

ااﻃﺎا

 ال ادا٠٢,٠٠|٠٦،,Լ٠٠،٠,٠ اإ٠ا٠ااا٦اااا٠٠اأﻻ

ااﻟﻼ٠اﻟﻼ٦ﻃﻼا

ﻻأ. ﺀﻃﺔﴽآ, اااإاآا_ﻻ։ﺣﺎااا֊ل

ւ1١լ

3ا։،ال։ﻻ[ﻃﺎ-اداا

Ճէ։լւլէճհւ،1ւ

اﻷااب٤ ٠٢ը

ւ!'ը

،ا٠٠

أ|ﺣﺎإ

սւ٦ւՀլււ։ւ٠Ւհ-շ»ւ ւ|_Ււլևլւ հ֊լ ձյւ؛٠ |յը اﺑﻰااااﻻأ٦ا.٠

ا؛اا։٠ال

٠1է1|ւ||Կայանլ7 ւււնի տնօրէն ւՐը
քարաււււլար

M

اﻻاا.؛٠[|ااﻻ

JîL

٦؛ذﻳﻼاااااااا|ﻟﻞ٠؛اﻋﺎ٠,

հաւաքիչ ւ/'ը

٠٠սւ||ահ. < |ا٠ ،(հսւգ٠ւ.،١|,ւ’1(ւ|ւ1|1ւ1(ւ
Դւս 1ااااااا1ﻻاآ٩ اՒրւ

ا،‘.

Ս . ئ1ւ(ււքէ٩ւճ1րւււ١ւ |է١٠*

٠٠'1٤Ր٠٠٠,*؛٠٠٠

- ՕՏՏՕՑԻ ԱՐ ԱՐԱ ,۴٠٠٠٠٦ ٠٠.٠٠.،١<٠٠٠٠٠،٠٠٠.٦,،؛

ا اا։։«ا؛ ااط։ اا։٠ اا։։ ااا1 . )ا٠ ٠։! 1 ا111٠ اا.

,Կայանը ւււնի հւգար.արձու[(Ւիլն

ւ/'ը

ւՐաաակարարական ւՐարւՐին ւ/'ը ել Տիկնանր Բարեււիրար Ս իրււթիւն ارا/؛:
Հ’| ٠ا_ا։اا{ا, اքյ

I،1։IJIJI|II٠1،{I،յ٠ձ II

Ւրւ

|P։1IU1٠،٠

٦յ

ا؛اا

ا։ا٦أااااا,ا؛آإﻷ٦ا

Դէոյւգ. ٦٠اااااااأاااأا1٠ااا٦ا١ أ٠ااااااذ؛٠٠>٠ււ؛،[٠ս(լե٠ս٦ւ, ،1ւ?ա٦ւ ٠ق٠اأاااااا1،ااأ٦ا,
٦, ٩ու،ւՆ_,լ٠ս.-ճհսւ،ն սւզսւր,
٠1٠!Փա։ ։٠,٠,٠٦ւ!٠٠٠٠(լէա٦٠,
٠ﴽ٠<»اااﺑﺄا
٦ااااا|ااﺧﻤﺎا٦ا٠اﻟﻤﺎآ٦وا
٦,اااد٦ ا$٠1մ։ւ،Խ|-է٦١յոէ, ‘٠٠ا։ا،٠٤ ^إا٠ الս،،ւսհւս٦٠, اااﻷااااااا1ااأﻣﺒﺄ(اااﻻ ااا؛٦ا1ا-أ։ا٦ا, ٠اااأأ'ل اأاااااإااا1٢ւււ٦։ա.٠|1ււււ٦ւ /،֊، Ա٤յէ-լ٦,٠։։յի1լհա٦.:
Տեարք

Տիկնայք

ք٦ ا،اJ٠tï,։ إ։ լւ,՜։ւ الU [ ا։ اւ֊լժ՜ 1اآ։ا٦اإا ا،اا اլ٠٠վժ"  الԼ1 {1 կլլ !،։،։ ٠إ، ااհ՜،ս
ﻻ.أااا։ا.٦ اإا،٠٠ا١أ.اأ1ااآ٦ا, |)'ւ։ւ|ւ!ււ։ւ։1٠٠٠٠լ،ւ.յ)ւ٠٠٠٠٦٠1٠ււ٠է٠, ،اا٠٠اأ٩-أاا.،‘ اﻟﺆ،٠ااااأ-

١،٠Ա٠յ١կ٠٠٠٦٠,

ا٠'اأا,ا٠ااااا.()اإ

տ  اما الւ։։٦։ﻻ

Դա||٢Ճ٠|եւ Ա٠٦٠

٦Լ٦٠1(}|ւ٠|):٠ւ٦Աւււ٠،յ
’,

ا٠اا!اااا֊"اا1ااا

اااأاأﻟﻤﺈ،'1ﻻأا٦ا,

٦, լ١٠.؛ՀՀ՛000 i՛իրանքի եախք, //// ֊.յ՜٠٠٠٠1٠٠٠٦٠

Կայանը ւււնի

պաււկե- կը էրանձււլի աչիւաաալ էր ՛ալ ք(Ւ ա կանն եր էն, օրական
٠լ٠։։լւձՔ,

հ՜ւ

1٠լ

اﻏﺎت»ﯮ,أاااا֊ااا٢ﻹ,

Ա٢1٠դ|٦٠٦|Է

(٠٠اااا،'1ا،إا:٠اأا٦ا:

JII ،إاﻻ،ا اإﻃﺎاﻻ։ ا٠اا
٠յ_հ֊٠լհ-լ։,ււ,

 اداﻻէ- II լ  ֊؛الtï ااا٦ ا,

 اا֊أ ااا،։ اԼ1، ؛1  الԼ.  ﻟﺰا؛հ՜ ااا٦ ا,

00

ււանթ-ի;1٠

1111  اﻻ1، ا- ﻻ، اﺋﻦ اհ՜ ﻻII I-,

է؛-<Ւ٠٠2_կ|٠1

ﻃﺎ։ا،[ةا.ال-اإ١

،اااآاﻟﺬﻟﻄﺎاااﻓﻰﻳﻰأال٦ا١
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ՄԱ1'،؛Ր ՐԷ.٠1،ا٠٠ ٩٠|Լ|٠Ֆ٦ԼԽԱ٦>
ﻟﻖ٦٩()أاا)ا ﻹاااآﺟﻞ، أլ٢տյս։էյԱ١ ؛II- ՛շւջյ ااا،٠,|ﻹا
٦١١،1ւ٠ւ’ձ է  لՏ)؛0 |ا٠ الl،،jl|i٠٠: յ lii{Ա<լ٢. ٠، أ،٠ւէ،է:1յւ ւ»ւ.ւ։ւյ١ւււ]սսՆյ. .յ)ւ٠- او՛1٠ااا،.ا٠ |اااأاااا١ |ﻻا اااﻻ.»։اا.زا|ل؛٠ 1 اإاH|٠ii١iii٠>١٠ni١b٠ï|٠b <1|է٠<|١ւ։ւ،1ժ՜: 1914 Խ١|
١٠Սա٠ւ|ււււ|Ռօ
ﻻأاااااأ'(اااﻻا؛ل٦ا ا٩ اյ٠հ ااﻟﻼاا1٠ا.اا( اااا،اا2»اااا٠] ااإ! ااا1،إاا٠,١ا.| ا1٠։.
1ااا
ail(III 1ا|ؤ٢։ا٩_ ا։!اأا((ا١: » ااااւ٠٠նե؛٠ւ։։ծ ٦ii(i٠٠i(ti։iji٠»؛i.։j-lï(ii'li ք)1.ւււ,ւ.ւււ٦։٠բ ւ,ւ(»լ»ւ؛
1921 !ا٦ ا٠|| ا٠rli!l١٠!١ |;յ١ււ!.էւա։լէ։ք٠1ւււ։،|٩ւ1ւլ։٠.։. |ا١ا.ﻻاًي>إ،ﻷ٠ا اا)ا٠٠ﺑﺄل'!اا٠(ا|ا|ا٦ا: $. ا,*։_ا|ا
2է ٠ااﻻاا|اااااا(ااﴽ.{) ا٠ااا.ا١!٠(أاﻻأا ا|ذا'اا։ا؛?ا،1ا!ة ا5د:(ا٠اا؛أ،.٦ا, ;'Է)6٠|1٠11 ااا١ 1ااا*إااا.|ااااا! ا
٠١։|Ժ»։լւ1ւ؛եա١յ ،)» اﻻ. ا،։٠ ﻻا٦։ا،ا;ا ا|ا.!ل,ﻟﻰﻻاﻻا ا|إﻻاإاأا٦ Պ։ւ)ւ٠؛٤.٠1،ւ»լւս ։։։.|ւյ։ս։կ)1ււււ٦։:
ﻛﺎا(اا(ااااﻻ،| ل1ال١ﻏﺎ،1٠ خ1اإ! ااا١إ٠ا։ا٠! اՍ١։ւ։յ։»է-ا ا|اؤ٠ا، 2اا۶ااا1ا((ا. ل؛ا|اև։٠,١٠։-ք}։։٩ 1اأااؤ٠
،٠ւււ.!11ււււ٦ւ, ااأاأأ2ااا٧٩ا١ (اح١ اا1 اااւ[ւս|؛է ծ،٠։ւ١ւ،)ւ(ււ։օյ։կ١٠: ٠|)٠Ա19 ،)։،'»!.։il է _|؛٠յ١ս։٦։
սևյ١է،Խ lïi.  ا٦٠.٦։ լեքլւ١։-ւ٠٩։ւսյ١է،ւ։։։. ،il. ، ا|اا><اا| ﺣﺎա٢Խգ٠ւ|։،ւ٦ւէ٠1ւ, |ւււաւլ،ւ|٦է١ւ ،ï٠^
١III، III |١ !1 ﻟﻴﻤﺞ ال։ լ،،؛լ٠ւ ։٦  ال ال ا:
اا,ااا

սլաշտօ٦ւ է II լթ հ. ան
iJ١٤iiii,j٦i

piijj ։։

հւն.١

؛1Ը ،յ_£،،٠1١ծն, {ակ

Կ

.Ւրւն٠٠»٠,|։»ն،յ

îfi٠آإا؛ااا،։٠լ

j։tîj!١

أزح

17 ()٠١

۶ւ؛،٠ւհքէ

!اآاااا»»اﺻﻞ»ا١

կէււըլ_|ւ،ւն

ւ

«n،ijti٠ifitïL،،i١٠jil

ե٤اﻟﻞ١ل։ _اﻻإاլ !»։،։նիՔ-1։. ال»ب։1 ا(اէն،ւլհպւնր հն ،։,յ» ،1ճայա'١1*.
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ԴՊՐՈՑԱՍԷՐ ՏՒԿՆԱՆՑ 4.ԱՐԺԱՐԱՆ
U ااا

III է- اլի

աւլղ_.

III II UI »٠IIIII 1

յժ եանy մ'էغ

ւրրտւէ լւնականաքւար այո վ_ար(Ւարանը
Պոլոէն ւՐէրկնելուլ սլտհ

Հււ 1|ւոեւ1'բելւի،ն

ւՐը

1924

ե1լաւ

.Avenue de la Capelette
Դւղրււցաււէր
٦ﻟﻼاﻟﻞ؛ﻟﻼIII1،

ո լրեէ،ն

,،արեււր

ԻզյՐիրի

ﻻمունտստտնի

ւՐէչ

.ներ ղ֊աււսւ ،1111 ،11111(ել٠
mil ،1

I11JI1

1(11

մ'ը

յե՛տոյ

[(Ւտւիաււելէ

յե՜տոյ

ااا٠ااا

,ււա։ււ։ւ٦ւը

չէնքին ւՐէչ՝ ,35

ւրեւլեւյիկ

ijiiր٠5֊IIւ֊^ին եր

ւ(_ււրեւււնէււթիւն |Րլ

աեւլ

տւլէտէն

ֆրանւական

ﻹ!اﻻﻻااااﻻاااﻟﺐ،

Տի،،նանց Ս ի II Աժ՜ ի ւն ը Հիffii II ج!ل!_ا

ււնենալուլ

{! اﻷ

որ

187 9 ին!կՊււլւււյ

١էջ

ւղաարաււաե(  أآاկա؛10111

إا|اااأ

ւ

աղ֊

اا!ب

կէււ ւ(-արսւ_անցեա،ւղատւււաբե،է

լնկերււթիւնը*.

؛իներււն ա٦ւ ե՜ղաւ 1 ﻟﻺ٦ال أاﻟﺨﻠﻠﻞ'ﻻاااا١IIIاأ ل؛اا١բ

Վեր٤ին

աւլեաալի

ը^նաանեղււրկ

III111^

աղ٤ի1،ներււ١

,որալ ան այժ՜ւՐ աւելի որբ.տնույ-տրհեստտնույ ւՐըն է քուն ւլտլոՒուհինոէյ
ինչ_ւղէ՜ււ կլւ ե؛ւ^ե؛յ١ւ Պււլիւ؛
Խղրււցաււէրբ ւ٢٠իշ_տ կանղււն «նւււ(؛է
١լ

տարի աււա£_

եա٦ւ

25,000

Տիկիններ Ս ւււ֊րատ
ՀաւաՔեցին,

UIO،111(1

եղբարց .րււկ եւ

IIIII 1(1,11 ր

եւ

հանրային

օժ֊ւււ

Խօճ،թ-եաւ٢բ

ղւււ'ար

11(1

կ[լ

ա٥؛ւղւււկււ_١

եւ քանի ւ 11111111(1
٩*արակէօւ(եւււն

ïRiîij

կը յաակացււի կացարանին եաիւքերււն؛

տարի ալ Անղ֊լիւյ մ١էշ٩տ٦ււ(_տ٦ւտկւււ[(Ւիլ،؛ւ !)աւարեցին
կարիչաները եւ ւաացան շ_սւրջ_

5()()

կտրհ՜լոր էրում'տր մ'ր յտնձնտե է

Ա,(11

կարժ֊ արանին

սթէ՜րլին*. Ամ'երի،،յււն Իիլիֆն ալ
120 ոտնուհիները էիոիէտնէյելուլ

[էր

Կ*ւղր II ց IIIII է-(I ի٦ւ .٠
II

Վարւեարանը

այժ։٢اى-ի շւււր[

180

աշակերտ

ւբիշերօթ՜իւ،

րեկեայ*. Իր ււււււււ«նական *րրագ֊իրը ։ղատշա-ճեցււա՚ե է
ղ_ււ(Iւ(_ա ղււրեII I ի} ի ւն

Կան

նաեւ

ձեււաղււրե,

եւ ١

1(111(1

եւ

gu

ֆրանսականի՛ն؛
այնւղկւ

II ،։

էՐէկ ]لտոր տյոպէո ٦١„،؛،،،1լ ըլլան: -յ٥
.Դս((ււցասէ-րի ֆարիչներԴւ են
Տիկին Ա. Մ. Պօյաճեան եւ Օր
աղւււ^ի Պալթ՜աւլարեան ել շ_սւր٤*,)) պաշտօնեայ,
իբր IILUIIլցի٤١ 30
տչտկերտուհիներր իրենւյ Խոխքին

ար^եւաանււցի կարւղեա եւայլւ؛
ֆրանք

Տարե՜կան

սիւա֊ճէն է շււր٤

200,000*.

ԼԻՕՆԱ^ԱՅ Ս՜ԱՐՍ՜ԻՆՆԵՐԸ
Լ [•օն որ կենսունակ հայ ւլաւլուլժ- ւՐր կը կազմ'է,
III

քԼւտյի

տւլւրային

եկեղեցական ւ!'տրւ։١٠ւ٦ւ٦ւերկ ււնի նաեւ ր֊տ !( اտ؛ժ իւ Հանրային

ինն եր

Լ'1

11

Կարեւոր տերլ մ'ը կը ւլրաւէ տոոնէյ ւՐէչ

اا'إاأأ'اا

 ﻷ111(1-

اﺋﻼյ،երIIIյ،ցIIլիյ իւննե(I ؛

!| اււււՍ|ււ.*ն|1 որ կտւլէՐուաՆ՜ է

կն'նալւկօղնել աւ٠

1(111(11(اإ

Տիկ،եւււ٠٦ւ<յ

1925 Ապրիլ 1ին,

ﻻاأئ

٠Ji։i،il|'؛iJ٠

նպատակ

կարօտեալներ!!, ին٤ս،կււ նաեւ

ուرﴽ/٢-

1'ււյր-երկրի

Fonds A.R.A.M
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UNION ؟:٦٠!٠
ARMENIENNE :٠
n

ن٠٤ﺗﺰااﻻSMUIU

5!f PW

٠
1.ا١0٦٠ا٠ 2اا. أ؛٠|ԱՐ11٠ԻՐ 1»اا٠اﻻ٠ 1>٠١1'1Ա٦٠’|ԱՐ1؛
կ Մէջ٠ււ٦1٠՜։|լ١اأا1و՜. ٩اا։ااااأا։.!ﻻاااا1 اՊալա.،)եա٦ւ տ٠ 1(؛ւ؛٠ա؛լա١ւ۶ ، اﻻա؟ա٠
կււր٦ւ(،լւ١ Պ٠ ﻻ. ٦սւ(|1ւ((ւ<էւ (il. տլ٠1լ|Փտւ. (|.٠լ1ւխ. ﻻ٠ااأا١( _داااﺑﴼاااil. ծաի։ակււ։լ٠կւ
٦ւի
ւ(այււլա،լ(ւա٦ւ: 1٦սկ.Տիկ. Աղ_ա։ ااا،ا٠اا اإ_)ا، إﻻااկե.յւ£ւեյւ٦ւ (ili, ձււփւէն
Տիկ աջ١. ااا'إا٦ا٦اإا1 ا اյւ،ա(؛ւլ1 ա٦ւ, ااﻻ. (٢սւլվի،1ւէ ^էլւի։։^(ւ٠ււ٦։, ااﻻ. -Այւա.Ա
հակ Պէ՜յզւսահւսն, Տիկ. ٠٠،٠ա٠լիկ Ալթ՜ւս.،1ւ(ւա،Խ ևւ. տ!ւկ٠ ٦, III.ا< ؛اااااأ٠ I 11 չ ւս եت ازﻋﻨﺎ
իւ։ ﻻդսղութ- հ" ւ։ւ٦ւ հւ
տւ։։կ։։ւլ։ ըլլալ*.

(؛աււ{ւ <Ււ։ւ1։։ւ٦ւ։։ւ1լ ٠؛ւււլւււ؛٠٠1ւ հ՜ւ

UIIյ٦ւ

բ،ւ։٦ււ։ւ)ւււյււլ؛،ի٦ւ

Ս իա_թե-Ա1٦։ اﻃﺎ։اإا٤ا։ا!ا։،ا٦ اժւււլւււԱւ٦ւ

٠>-֊ւյ

ա٦ււ|_ւ։ււ1նՒյւ٦ւ հ՜՚ն

յ.այււլւալ(ւա*(ւ Աաենապեաւււհի, ﻷ٠اأ٠լիկ կ.լ1ժա٠٦։(٠ա١ւ
*ա1٠٩٠իկ ۶ււկա(ւ»լկա٦ւ Աաենաւլպրւււհի, Յակււյ, ٦,^ա.ւսյււ
Իա> ١وﻻأհ،٧٩!, Օր.ք է|؛٦աւ،լ ԱշՋեաՂւ եւ Ալււււ.ս(ւսւկ ٠١1է؛լաահա،1ւ: Կ. Խաչի،1
Տիկնայք' ﻻ.أاأﺑﺎا٠'ا|اا

٠հա٦ւ֊ւլանձապեա,

3

،(_“،  ’ا٤” ( طժ՜ ե֊ա٦ւ ٦ اա( ﻻա Դ֊ա٢1ւ է Սպ։լ. ً ﻻ٤iiit(؛Jh։։ili Աւււէր٢1ւսալՒրտ
փա ւիա(լեա٩٠؛

ա٦1!؛ւաււ_ի

ւՐիուիՒիւնը 1լւսւլւԲուաե է

-արլԳ֊ային ղյլարյոււՐլչ ւէաււ պահելու
իհ(։ւ٦ւ٦ւհ{ււււ

2Ց

Տիսւլւ

ر

١١٠

անւլաւՐԷ, գյււրլւււ[ժ-ին ւ/'էչ

‘հպատակով •.

Կ աշխատի

Ս'իու

 ﺳﻼﻹէ֊ կ٠։ււ٠1اﻻ٠լհլա٤,ւا-»أا٢ ^։،ւ٦ււլ_էյ٦։հ-յււււ-٦ւ փա٠|.•լը աւհլւքնհլ

1

Լալւլւււ[(Ւեան անւլաւքներն են

Տեարք

1;.

Պ٠լ*(؛ա٦1

Աաենապեսհ

Յա-

Fonds A.R.A.M
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|؛1Ո٠٠13"խ٠٦ւ փսււ|٠ւււ،լ1«ւււ،1ւ١ Աաենաղյղիր, اﺗﴼ ااا|^اااااﻻ։ا.اااااا։ا-٠ااا٦ا١ ղյսնձապեա,
ﻻ١. ՅակպՎւ՜սւՆ, Կ. 11|ււ1٠սւ٠1)է١1ւսւ٠ն, Ա. ։1٠սդւդւ،։(լ1٠ւ։։ն եւ Զ. اغ(ااا؛ااااااﺣﺎ٠ااا٦ا:
" 11 ااأ։)اااااا

//ا-արղյսսիրական ւՐիուիՒիւնը, որուն նպատակն է ամ'էն կեր

-սլալ օւլտակար ըլլալ իր անւլա،ՈւհլւIIսն, դ֊իշհրայի*ս
լւսՈւ IIIիսա II  ج( اb ւն١ւ հլւ կա ւլւ!١ ւդհ լււ111 կհլ٠ ﯫ

ներ հւ

ւլասաիւՍէււււ|ժ-իւն
ւււնհ٠հալ

Կ աշխատի

:յատուկ ընիՒերցարան եւ լոարան

ւ Ս լ٦ւ١ւ.1ժ՜٤ււ|(Ժ*սւահ.-٦ւլ։

٦1(ւկւէ1٦

յատուկ ներկայացսււ/ոերէ ւլաւ/1 հանգ-էս

.-հերու ալ կը ե'տոնակցի

II

•1

٠

1؛. 11٠|٠ ւՐաոնաճիւրլը կը քարլկանայ եօթը հալի է. խւՐքւապեան

3ااااﻻاأ٠اداا|^ا

փէ.|Ի1٠է،լ1մԱ٠ւ٠:
 ا؛اااا|اااآղեկավարն է Տիար Դւսսի٦٠

է Տիար

3. 1٠111اا4ﻻأււյ 1،1،1 lïw٦l:

ֆՐԱՖՍԱՀԱՅ Ա،ե٦٦ ԽՒՖ،Ե٦?Ր

ԳՐԷՕԶՕ
٦1 ٩ ւ٢ իլւի

ա ւլէտէ٦ւ ւ|լհրջ_ Քան ի ւ٢ւլ٩սլսհւյի

ոիլիայէն կուղյսն

7‘րէօզօ

h"|1ի տ ni II111լւ ւլն հլւ

լյ ւ،յլ٠-

 ﻟﻢՍօն է Լուարւ նահանգ.) աշխատելու հէտՐար

<յ*ոէտէլւ Երլբ.այրնհاغIIւն եւ ،>յկհրու[ժ-հա٠հ

ا

ا։կալ<Ւհդէ*հի

^اا1اإ،։,

գսր-

h

եարանը՝.
Ա١ III այդ. ելւ ի տ UI II IIIլւ ւլն հ՜ الւլ Հխ٢լ էլը դնեն տհւլւսյս Հայ ւլ-111 դութ՜ին, որ ՀհտդՀհտկ էլը բ֊աւլէանայ հւ կը_ Հասնի մ'ին٤հւ
Գրէօւլօ Բարիդէն

հրկաթոււլիով

թհւաէբ ւլէսլի Հաըաւ, ւիսՔրիկ,

ութ-

Հհււալորու-

٢Ը^1

է, Հսաաասւ-

այլ սիըուն ՔաւլաՔ

ուաե

' երկու քլուրներու ،(/،راﻻ,

٤հլի

տհււալաւն ւէ ր կը սլարւլկ*. Կ լիլքան

Հոգիի*.

450

ժաւ٢սլան

գյսրնան

1

մ*անաւանգ.

դհյլհյյիկ է եէ օդն

սքան-

IIL

٤ւււյւը

տուող չարար•.
Տերլւոյո հայ գյսգութ-ը,

հակաււակ որ երեք տարիէ

Հաստատուած՜ էր, չունէր ադւլային

II

հւ է

ի !լեր

հոո

էլաւլւքIIIկհ[ւսլսւթ՜իւհ,

հւ

նոյն իսկ ադւլային իշխանութ իւննհրն ալ բնաւ
wjn

Հ

գյսրլու/ժ-սւլ, որ ինքն իր մ'էլ սսՐւիուիուաե

ՀհտաՔրՔրա֊ա^ լէ ին
// ապրէր

աււանձնակի

գ֊որեաւորական կեանք ւքը, իր օրապահիկ հարը ւՐաաեելուԼ ւՐիայն:
Այո տարի ٩,սյհւ٢լերին Քանի
II արէլն եր

iTը

սրտյաւ հւ

ւՐ իանալուէ կարլւՐեցին Ծրագրիր -

լու ՀաւՐար Աւլւլային  ﻻի ութ իւն ւէ'ը, որուն
ուլին

،1'իշտ

դիտակից

կ անոնոգիր

‘Րը

١ւ սլատակն

ւիաււ սլաՀհլ, սաաարել ւլադութ-իս

հըիաա-

հաոաաաե-

է

ազգային

բարոյական,

iTտաւս-

րական հւ ֆիդիՔական ւլա[Iդացւ٢ա٦ւ, օգտակար Հանդիսանալ

իրասլէս

կարօտ հայրենակիցներու, քան ալ Լսարան ֊ / ر؟سթ երցար ան //٠ը, պայքա-
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الհլ

111,1 լ։ււււՒրլս٢։ււ٦։

!؛،ել

թ" h ؛ ح اقյ»րւ،ւնււ،،ււյի
٧١ااب

ااا,ااا

 آ؛լ

ըարձր »լււՀհ՜լ

նսլ ։«տ։„կին

ﻻب

թ رارا-աւՐբ~տլ1 հայութիլեր

յ٦։ել

،ط

||_Է|1١

miilijjl

10ի٦։

եմ١ր.եր

ﻻبiP٠،٠ [ا

ifjiuPարուևլուԼ

։յ_،։٠ղ„ւ֊|Նո٠

'1*111 ւլ աքապէրա//լթե՜ան

չէն

Ս١։լէ[_ւ։ւ,|ի٦٠
Գորե՜աւրիր Վարչութիւն ւՐը, լւաւլկացաե՜ հեաեւէրալ անձնաւորութիւն-

٦իս١ը

րյ֊լւաւ Քին

Ս է։٠։ւթ^،։٠٦յ

،}(اﻟﻼ،։،ն։։[اأا،،ﻻا٠,-։լ٠։ L

4|ااﻟﺢ٦

օտ،،։ր 1[ա٠րեււււ٠րներ,։,_

։٢էշ

ել

اﻻ

յւնս١րեց

Ւրրլայււ

—.٦ւե[ւէ
٩٠٠։։լ٠։ւ„ս։ե՜։،։ն,

Պօքլւ։ւե„,ն,

Oui [lin{(}

Արշ ՏիարՔ Դաւիթ՜ Տէր_٠،٠٠լՎ،٠ւր٠լ։،։նե։։٠ն, Ս'ի^ր٠։٠ն
իւն է٠Լրէ،ոեսւ٦ւ, 3ااا1[ ا[ااն*փ էշս։ի,րւ،ւլճ ե„։ն,
Սիւ٢،٠

փիլիվեւօն•. ،ւրււեււն, Ռու،ւէ٦
1Լա լւ չութ հ  اق١5٠٠ս،գ.ի[]-Կ„،ն

մա„նելւ،յ, ներկ،،։յ،ւցււց

լ իր,٠ն٠սգիրը

٠£։«յլ։،،.ք.։«ս[ետյււթե։ւն,

ւԼէրց աււսվաւրրուաե- նսլաաակնհքր
թե։։،ն٠.

ե՜ւ

հրաւՐայևց

ւ٠|ւե٠[ճ »։,արիներէ ի կեր Ւկհ٦լՒ٢ցիէ١
լ։ اا٦ا٦ اել։ Է եւ

եր։լեր է է٠٠ւ٠٠،٥،٠Լ1٠

il'ը

اﻻاإ،(ااا٦ا

շուր٤اﻻJ։٠iPրելս٠լ ս։եղւ٠,١յ٠յ

،٢լժն,։լւյ,ս։ի

թ؛ւներ,

ا٢ح

երւրեր,

 اﻟﻰ,լ

،լրկյյլյլթիւն ը.

եւﻻ٦ا

.արս։ ւ،ււ،،ււնււ լ

է

տնտ էրս ական նե՜րկայ ե՜անր սլարսգաներու սլաա՜ճ աււաւ
։«ղ_է|սյիններէն շատե՜րը ս։ ե րլւ،ւ ւ؛ւ II իւ II ւե1، »,ն

.'աերլւսյս հայութե՜ան թիւն է

250

اﻻ."_մ'էն

ﺑﻢ[اﻟﻨﻰ։։،ն[I։։، Ա[էﻻ

֊ճիււլերյււ

։Pե٦٢

 ﻟﻨﻰ٠ն،،^_]ք [ اﻻ ا٠։լէւ։  اﻻﻵ-լլը

1 ւ٠նցիներէ

ا

Ա؛ի.

։յ֊րեթ-է

iPիսւ,،ն

[ا։ اﻻ اին  اﻻ1յ։։։ն

؛իր،،ւնա،ւցի օրիյրյլի

٩* اﻻ٠լ,։ւթ իւ

է

،[ا اﻻ٠ ،ե ե լի«լ٠

IIIII

- Խ ،։։ն ց ին երէ, Պ 11 լ

٩ل։ا[اا։اا

Հիււյրցիներէ,

1925

iPը

10 -

Հեսւ, եւ

?ﺑﺬ

/////٠//٤//-

u։։Pեն.րն

[اﻻ

 اﻻլ

ا[_[اեթէ

նււյն

ﻻبlPեlPﻻاuﻻاl_թ-իاق.ը

„ւնի

10.
։Ph٥ اﻻյյ֊յյն

iPاﻻ٠։ը

թ-ր.քւ։٠ի٠օ»

թօթ٠յ٠իէ ،،։,[,լ֊ ،[-էշ յ„կ٠,ւ։։ն կը. սիրէ իր
، اﻻل։։լ»ւ_։։ւե

25 -30

ւ،؛ւււ،ւ կ„٠լ٠.

Ծն  ﻻւն ,[ն եր ااլ թիւն
երւ։ի։աներ٠

Կան

-կսւտան

ﻻﻻاﻻ

եւա,[[٦։٠٠

տարուոյ ընթացքին տէրրլի ունեցան չւււրչ
،Pէկը

 اﻻ١յ (HP

։P էջ

Գաղ.ութ-,1 կըբ.սյք[կսանս։յ

նյլթիւններ,

սոՐաււ

،""ر

լւ٠ւր١

ւլարժ՜արաննե՜րը կը//

 اﻧﻰքլ„ւն  اﻻթի-1[1٠ اق

ւեցիներէ, Սեբաստ։ւցիներէ, Հ ا، ل[ ﻟﻨﻰ ذﻵاի١ւ ե[ اէ,
٩, լ٠ 1[ا اا։՝ ،ا ^ا ا٠ ا։اإ ﻻ ا٦ اե[ اէ,

ااا, اեւ

հուրի, այր եւ կին

٠անուկներ, որոնք ֆրանսական

յս։՜ճ։«ի։են եւ
P ،։։ն،

 اﻻ اﻻլ

ااا֊اا,اااأﻟﺞ؛ﻃﺎاط

երեՔ »։։արիէ ի վ,եր٠.

[_أﻻااﻻب/ل-ﺣﺎﻗﺎا

 اﻻե ալււ, اII

*Ծաււի)

եւ ե(1ր֊ս،,|-

iP ﻻ,լցնել

ﻻլ

ենթ։։٠րկու։սե

Il [lin

-եր

Տօնին

*Մննդ-եւսն

اﻧﻰս։ւ։٠٦ւե1լ։։յ١։

٠։

թ։։։տ

، ﻻ։عاﻻط

ااج٠ﻻﻗﺎﻟﻠﺬ،ﻟﺬ

բ։،ւն،،اի٠օ„ ﻻւթ իւննեا؛١

،[ اﻻ اﻻ اﻻկե(I [ا-ﻻւթ- ի  اﻧﻔﻖեا؛

u[։„^،Pl  اﻻյն ااا،اﻗﺎا

Ս.
ե՜ւ

il'[I

ئ^ﻃﺎا!اااا^ل

ընել

ا٢ﻋﺢ

գնել

ւի٠،٠.րին

ձե٠ւ٦։։։։լ։1،եւյ

տալւաթ օրը ոարքՒրլ ընաանէրկան երեկոյթ
٠mP^

թ«իր اﻻ-.րդ

{؛اﻻ،է،։،,|ին ١ա٦յ٠[_-էււներէ,

[ا- اا[ااااււիւ،։֊թիւ

Վս٠ր٤սւթի^։ը

թւյլւ նւ،լւ،ւսււ،ւ1յւ։ււ

؛٠նւ،երէ٩յի

։اլ։ Հ„։ւ„։նեց„։ւ եւ اا֊اا-

،ا[ ا

،ր„։յրենի

է,

լւայﻻ

ս ր„ւթիւնը١،؛էԼ

։،، ւ։։ւն դ„ լ թ ե ււն  ﻻ,

٤ի

Հե٠ո։լՀես٠է կը
եւ

،։،iP„L

ի٠  اﻻլ،»4ա،կ،։ւն،։ւնււիր

،_1[٠

.քւ٠٠

 ااي٠، ս։ն  اﻵجե[ ا٠ ا1٠
.
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-հաստատուած-

رادك ص

Հայերը

// աշխատին (/նէտէր

Երլլւարց

ել

Ըն

ւ Հւկայ|،կհ-րւււ֊թ՜հ-ա١ւ հրլ։կաԼժ՜հրղ_է٦ ااﺟﻼااﺟﺎ٠(اااا٦ا٦էւււաւլաւլյւյ،ն ը, ււաա٩ւալալ
-եւ աււաւելսգոյն

.25

Գորեարանի

!իրանք, օրաւէարձք՝.

Տնօրէնու 15

լժ֊իմել գ٠ււ [ ﺟﻞni LH P٦1 հ՜լւ II  اق,ձրի կլլ տլւաւՐաւլրէ բՅւակարա٦ւ, աՒււՎ١ւ,փայտ
քԼ(Ւիշ//, ر.ք-Ւրրլ, ւԼար<Ւարան եւլն.՝
Դարլււվժ՜խւ ٦ Լ<Ւարց_ւ1١ւււ،հ،Ա է Սաւհւվժ՜իացի եւԿ.Պոլւոյ
ււակա٦ւ ؟ւամւսկաաան ،ԽախկԼւն ւգաշ_ա()1 հ֊ա٦ւ հ֊( اէ٦յ Պ.
ﻻﻻհ՜ւ։ւ٦ւ, ،ﺣﺎﻻﻟﺠﺎﻏﺎﻟﻺ٢ااااا

١ը!հւ

գիտակից

؛-իրա٦ւ

111,1

Յակոբ <Իէլս1 իւքալ-

ելւիաաււալւգ ւ,

٠ւյւ ս١ -հ՜Ն՜աւգէււ

ալ

٠։^ աակար կլլ Հա٦ււ|_իււա٦ւայا٠ اթ_ա٦ւոا٠اﻣﺎհ"լւIIԼ٦1, ււլւււ٩ւվ1 )|؛լււււ،ւահ.լւէ٦ւ լհ՜ւլուի
ա'1յ،ր؛Ւ٢լհ՜սւ1| հր٦ւ٠.
(>’ ٦1Ուագաիւււււ։١բի٦ւ
ևւււագաիւոււՐբի*

1յլ

ա٦ւ ւլ֊ասն հրP կ٦ւ Պ.Պ.
:Հայկ ՃաւՐճեան,

٠ւէլւաւհւււ٦ւի
Հաստատուած՜

il'tjL

II|ւՆ՜ալ։ա،Խի،հ

յասաւկ ﻟﻢգուՅււււա՚ծր

ւ٢ւաւ٦ււււ،յց1ւ٦։ կա٦ւււ٦ւաւււրաբալւ
3III اﻻاբ

Աւեաիււ
լւււ٣1ւ4ճհ"pu(

Հյւ^այ

փ էշ_տիւՐIII լճ Ւաւ٦ւ,

mp

٩ا٠ևկտ.

 ل؛٠։٠٠լ

հւ

ՊաաՐաճեան
Ււ

տե՜ղս$

Բ٦ւիկԿե-սարացիՊ.

ւԼաճաււա1յա٦ւ Պ. اﻟﺞ4 ااﻟﻶاأل،-լի ի

Ս իժ١ււ٦ւ

ձեււ٦ւաւււ_սւ_Լժեաւ٢բ

ւլոլգի արհեստանոց մ'ը եւս հաստատուեցաւ ٦١////, ////٤ ///٠//۶//١
կե՜ւսՀաէ,

էր٦ւ

11աւ٢աԼժիււյ «Սաււիւ١١
Հա,٠ , կ 11١լ ա*նա.բհրա٦ւ

5-6 اى۵٦-

։،լներ տշԼսատի՞ն Հայ կի٦ւեր եւ.‘

ԱՐՇԱԿ

1925

ՎԱՐԳԱնծԱՆ|، ,լ»էօ<լօ

ԼԱՍԷՅՆ՜ՌՈհԼՕՆ
Տե՜ւլւոյս Ագղ_. Ս իսւԼՒիւհը կաղ_մ١IIէ_սւծ՜ է
1٠ւս Ut ام- ٩٠աղու 14*սւ֊լււ٦ւաՀայ؛ա٦աւա ժայի٦ւ
/////٠/

ւԼտրլուէՒեան

անւլաքքներն են

ادեարք

2

1924իՖ

4»ււյհւ1'բհր

Ս իււվժ՜իւ.*հ١١^^١

ادﻻւսا٢

٦.»եց-

3اﻣﺄ)اإااا٦اէ՜սեااأ٦ ا١

Եւսգւ։٠ւ։٠կւս٩٠١ م٠ Ատենապետ, ا,٠ااال،٠ﻻأ٦ااا- ﻻ٠٠
!اا اأأﻻ1ل
Պ է՜ր|اا،٢ا٦ հ ա،Խ١ ։կ|Գանձապետ, 0٦،٦٠
١،٠։։i٠։i؛iii٦i؛ïiii٩٠١
١،٠ս։٠ն
եւ Ա٦ւգր٠٠։٦։|և
Պէ՜րպէ،Հաչուակալ, 3։սրո٠٠13՜խ٠|٠1
քոորհր/լատու անդյտՐ: Տրդ.սւս،էւս٩1١
Ատենապետ,

111 ١

٢ժ٠է،ا٤մ٠ﴽ٠

bpIpiL

ااااﻟﻪ.؛اااﻻأ

Ատենսգպիր,

Հաշուու، 400 Հոգիէ 1٢Է٤
il 1<)٠էււլււ1ւի ւ٢է£١١ ւ١ւբ ւ٢ IIIIIեծ՜աւ٢٦ւսւթիւ_٦ւ կլկաղւ،,١ե٦ւԿ٠Պււլււհւյի٦ւերլ, յհ՜տււյ կււգան 9٠ո١ւիացի٠ներ
գաPացի٦ւհ՜P, Ջիլէցի٦ւհգւ եւլ٦ւ:Սիւիրի - Հիսացցիներ, Պրուսացինե՜լւ, Ա٠ 1..٠

٠ը

Քւ٠ղ.։Ք٦։հ"է٠ււ٤٦٠،٠ ւււ^ւի՚նՔ

1()բաւլկացեալ

գագւււԼԺ՜

il' P

կլոր

II P m

٤Հ Բոլորն ալ 1լաշիւաաի١ւ

lu

Սէյ٦ւի ،հալարանին մ١էշ

ո լենք քիչ շատ անկախ [լիրքի տիրացա՛ծ՜ քանի ւՐը
օլւա ,գւո,յիննհրր١؛լա٦ւ շւսՀհլււԼ

1:11

ւ٢ինլեւ_29 ե՜ւ

եք է،،،2_-

/////٦١٨֊////////ﺀ////

22

////ﻟﺢ-

յիրան.ր٠.

ււյևմ١٠/٩ 23ին٠.
Մ. ü‘td١np٠, նաւարանի աւ٥ւսւասիրտ անօրէ٦։ր٠٠ ام،--։
giiLif ﻳﻠﺢ.կատարուեցաւ Ն*նունրլին՝
1925ի اﻟﻰ2 lu ԼժացՔին սւեւլի ^ունեցած՜ են.- Ս٠ւՐււսնւււԼԺ֊իւն
Գաղութ-P սւնե՜ցաւ իր ւ٢ատոլս - ւ٢անկաւղարսէլը
նսւիրած՜ է

Fonds A.R.A.M

Ս էյն ի ւ/'էչ Ւրւ ٠ دԹւււլււնի ւՐ էչ (أﻟﻢاى, Իէււտլւնւււկ /غ//غ/////١ا/ س, Ծնւււնգ.
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Լւււ Սէյ٦ւի
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ւո։լ£_|ւկ١١
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ا ﻻ։

^ا

կա

ﻻէ,|٦ւ|ا

յՐէչ:

ԵՐՈԻԱեԴ Ա. թէՐՋԵԱՆ

ԱԼՖՕՐՎԻԼ
1)؟2٠ձ|ւ ւ|լեր£_երը, փ٧١١րխլի յ؛աակայ ،٠ ااﻻاI اﻟﻴﺞււլին ։٢էշ Հաւլիւ 3-4
Հայ [filUI ա٦ւ հ. اﻓﻜﴼկ ،1 ւ،եր ՀեաւլՀեաէ — Հայրենի)h.(1 կային*. Ան٦.[؛. -գա
11ւ տարի]ցալներւււ Ա[է،، — գւււնւ[աէյ_էււնւ[_ Հաւ գալ ււ1[„։։ւ٦ւ եւ՜ճիշգ. ե՜]٠1
ւլերշ Հայւււթ՜եան թիլը 800—900ի Հասած" է٦ !()- ﻻة-Հայ իաանիՔ
ներ իրենց անձն ա [լան տւււներլլ շ_ի٦ւած՜ են.
՜I  ﻻ- :Î  ةuiiJ ա_ււնա،ժիւններ
Ւրւ 22 - 20 ՀՒնւււնւլնէրը ւոէրւլի ունհ՜ւյտ •رﴽչտա չնչին է ւՐւսհէրլաւ
թ՜իլը
եւ անւնՔ IIIլ ւ٦١էկ Քսնի աւ٦١աււան երախաներ*.
 ﻻեւ է-  اﻓﻰկե[I 11 أ،؛ ق1 ւն եւ աւլգ. ւՐարւՐին գ֊ււյւււթ-իւն ٤ան ի١ բա ,ا؛ ا
: ،///ընրլ֊Հ/ւււղ ,///////,’//،ե

٠///٠/// ,////٠/

٠գ٤իկ ֆրանII ական«

Պգաիկներլ ւ٢ա٦ւ٤ <ااااا_اأ٦-IIIրա٦ւ կ[լ յաճախեն,
Աւանը հայհ-ըէն //////////ﻟﻢ//ن//ﺀه// ﺀ٦١///!الա[I Կաթ֊ււղ. Պաաւււիրակւււթ.իւ٦1|լ ٦ւշ_անակած՜ է ելւկւււ ւլար<[֊աՀի٠٠
Չ էն կի լէլւց ի٦ւ ելւ اﻓﻠﻢ؛ جIII կ؛յւ լ |ժ՜ եա٦ւ զ_լւեթ"է կէււէն աւելին կը կաւլւ٢են٠.
Ծանօթ՜ ւլէւՐքհըէն կան  اﴽا. Պ. 1Ն١ւ،|ւէ٦ւ Բւսս٠ււ٠٠؟£1٠ւ։٠١։, ٠^،)ա،ւււ١ւ
//////۶/./ ؛լւտւական ٠/////////٤////////ծ՜ էրն՝.

٦ս|էզւևսւ،ե,

Հւււ՜Ջի կաքաւյէս! է١գւ١ւքւ٦ւէւս٦ւ, կեւ.ւ٦ւ|"Պէ ٦,oiuiii[١biu٦٠, ،-b ի
Տօսյ_ ,Թ*ւււգւ.ււ٠ւ Պե 111(1 11 U،ÏIII٩I կւգււս կյ աււգւ،ււն, Մի.քւււյ|էլ հ։٠
3ااا، ا|اﺣﺎأՍււ.13֊ւս؛،) եա٦ւ, Յւսկւբ 1٦٠է-ււէ՜լ1ւ"ւսն, Ւրւ ւււըիշնհը՝.

٩٦ւս(լւււ(1 1111
1

ւէւն|(1է١,

Ս٠ԿՐԵԱՆ Խ٠

ﻻ٠ﻻاﻻﺣﻼ

ԼԱ ւՕՆՏ
17
^3٠ուբՔերը ۶,*աւ،-

٩աււ_ նաՀանգի կա կ<٥٦ւսւ կոչուած՜ գիււլին մ' է  عկյլ գտնուին
Հայեր, որոնց

'1()ը

Սեբաււտիսյ Դաւթ՜ի գ֊իււլէ،!؛

զսր

،լա կը կոչեն*.
Ս'ե[ւ կեցա՛ծ" սեգէն
/լի ։րլ

1٢Է٤ 30

7ة

،[ճիլօմէթր Հես_ու'ք؛ոկուլէնանունու|_գիւ-

Հայ ընտանի ﻓﻪէյը գտնուին, որոն«ը գորգի

IIլ

ւրետաՔսի

գործ՜արանի ւ!١է؟լ է[ աշխատին*.

ԾԱՆՕԹ** — կը h،٦"H١ئ٠اآ.| اսգսսեսւււվւ գանւսգււՆ 1(1111(1 ،،(lin, ւ٢եծ ւժ՜է
Ը
٩ات4اգւ 1. Թ٩, 1،؛էն 1 اإ،ا،ا ل؛ﻵا،'IIIIIاإ٦ ا-ւա،'ւ!ււււ،ւ սւեգ_եկա,Աիւ.ննե(ւ mu 1 քկւա
աա(ււււկւււ.և(11ւ. ،)աւ،'ւււ(ւ ﻹﻵاأأ^ﻷأو1[ واأأ٠٠iiii٩iiiiu^iuj Տալւեգ،11111(111.ան î؛ւ(ւ111٠ !1(1

اك١ا

է،*է؟:
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Ա1ՎԱԴՐՈՒԹԻԻՆ
Ասդ աԳ ո վագրութ،٠ b[1 ո،ան բարիք١ اق-վրայ եր ،լարօրէն ծան
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 դանադան կերպերուն
եւ պա  اմանն ،٠ -ր ււն վրայ» եւ ատոր ն ուիր ուա ծ է ներկայ Գա
մա ռօ տ տ ե՜ ո ո ւթ ի ւնր։
ԴԷՄ ՀՐ٩٠եՀ٦١ 1ل٠٩ﻻ٠(ج1ا1ا0ﴽا1٠م01١((^ل٦١ل،֊
պաԳովագրութեա١ւ
ؤﻛﻤﻢ٤ ընդհանրապէս

պայմանադիրները

սւսսը

սւ ԼԱրոււսն

Հրդեհի դէմ ա٠

Հ poWce
٢ؤI٠.ր

Ապա Գ ո վա գրուողը» որ իրաւունք. լունի այդ
Հնչելու,

պարտաւոր

էէ

այդ

Ֆրսնսայի

Հր// շԼէնուեն։)I լք١ 1
պայմանադիրը
րն[d ա Ij ,լ>Լւն ٠

տեւողութեան

ապաԳովագրոդ րն،քերութեան վճարեք որոշուած

բրի ؛،ilերը։

ի աքն թէ իրաւունք

գումարը'،،

ունի

ա պա Գ ո վա գրութեան

!աւելցնել ،քամ ի լեցնեք
-Ապա Գ ո վագր ո III դր կրնայ սակայն» նաիւ
նագրին ստորագրութիւնըէ

եր

ուզած

քան

պայ մա

պայմանաժամը ըԱւ

դո ادիք տաք ր^Լւ կերութեան։ Ս ի այն թէ» ի նկատի

առնելով

-պայ ման ամա մին քրանաքուն ،սնուշադրութ եամբ կամ մորւա
ց ո ւթ ե ա մր

ա ոանց

ա Աք ա Գ ո վա դր ո ւթ ե ան

؛،«ե աքո I վտ ան գր

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։
Ընկեր ո ւթ ի ادր_

մի !،‘ի այն

٤ավ։  ال!؛աս մր տալու

IU Աք ա Գ ո վա դր ո ւա ծ

պարտական

է։

-վաճառատուներու ապաԳովագրութենէն որոնց
ապրանքներու մուտքի ելքի ւևլա գոյն

գին

մր

աո.ա

կ١որոշուի١
իրենց

Գա

արմէքով ա Աք ա Գո վա դր ել։،ւ

-ՀրդեԳի դէմ ապաԳովագրութիւնր ա١ւ որ Գա մար
ւանդ

բացի

վրայ

-Աք ա տճ ա ոա լ» անձնական առարկաները Աքէտք է
٠ա Աք ա տ ա սիւ 1Ա١1

ւլս ւմարին

Հե՜տ ելար ար»

անԳրամեշտութիւն մրն

է

؛երանսայի

մանա

մէլ» ոլւ այո
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ﻳﻂ،عا
١ ،ﺣﻢ٩٦ ﻻا١حا١« يլատա،ﺣﺎ،يաﺳﻄﺢ[اﻻﻻدﻻ١٠ ،;;١،q ل؛٢اﻟﺮ،՜
-կայէ օրէնքով հաստատուած։ Կալուած ատէր մը կամ վար
ձւսկալ ،،ال
‘

եր؛իր

պատճառ կըլլայ է

1

اﻵﻻئԳո[؛Ոսթե، اﻵﻻ،،؛،اﻻﻻ،،ﻻ,։،ا،؛

^،քր

քդ հրդեհէն ա ուս չ

վնասներուն

համար պատասխանատու
١١١١ձ١

Գ

գալիք

ա

է

րդե^ի

կա լո ւած٠ա (Ո ի ր ււջ_ քրւ ||_ր ա<յ|ւնհ٠

، اﻵﻻքլէ،،، եւ ،،،ար،«ﻻ،،որ է ա١։ اﻵﻻց կր،،،٥ կ1،ասրւիճարե،է

٠،،،երnլթիﻵا،اﻵերր ،،’،ﻻ،،،،ﻻ١،،،؛،ﻻ،ﻟﺦ،١ե١، այդ ،،،اﻻ،،،،ﻻ،،ﻻ؛،،،اﻵ،ﻻ ارﺗﻢուուի} ի ւնն

աէէ որ risque locatif

ﻳﺪج

կոչուի։ Այդ պ ա տ ա սխ ա -

١،،սա„ւ،։ւթ؛։ւ^،ր ս، ﻧﺮﻻ،ք،اﻵﻻIIւա خէ٠ ին٤սլէս ր،،ի١،٠|)١
օրինագրքով

ا

որուն

Code civil,

յօդ*

1733

،քե ،քա ، ﻻ،؛،،،ր  ﻻط،،،،،، ،քր ،، ؛،،،،։،،، ،،،،،,؛، է اﻻ٤ր
٠ اե، է :اﻵدم.،» էքր ،،،յ١، ﻛﺎ؛؛ا،،اկին

،քէլ ،،րﻳﺎﻻ

եւ

>؛؛،،։،،،!، 1،։،،،ل،،اﻵا
1734١٠  ﻧﺮ،ﻻ-

ւ„իր؛ե ր ա  اﻵة اﻟﺦﻟﻼﻟﺨﺎեﻟﺦ

„էէ

،،،սյ١،

ս,աց،ս٥

Հե ،،، ե ﻻﻻր ،քր ւ ،ր،«ր 1٠րր֊ շէ١؛،،،ր^ե١٠,այր |ր եւ Ա1١؛։ էքեր ،،،،اﻻﻻճառովէ

ﻻ^ﻻ،ﻣﻤﺪر،ﻻ۶،ﻻ،ض،ﻻ،ةإر։۶،

լրանալուն١

ﺣﻤﴼ,،»ا؛٩ ا١،،ք،،،١،٩։،،، ր 1،،،،،ք ﻻր

Պ ، ﻻ،ﻻ اﻻ ﻻի։ ան ،،،  ﻻ اﻻԼՈ ،؛է ղեր ،a ե٩  جկ،։١،ր
، ﻟﺦայի١ւ

،1‘ի ،ﻻերր

غﻟﺧﺢ،ﺟﻠﺧﻼ٠٠

ااﻻ،ﻟﺨﺎ

،քե،ա١ ،ﻻ،լ

٩>րքլե^ի٩،

١،٠ր„ք٠։،،յ IJ աս اﻻﻧﺘﺮ،،  اﻻա  اﻻւար„ե،ր

լ،،աاﻟﺦ,، ؛ե، կ،،،١،؛է،،،، ،،ի،،յ١،،،، ؛٤կարե٩٠ա ﻻﻟﺦվ
ձեւով

պիտի

،اا،،،١اﻻ ا٤է„իր
այ١

յա ،յ١  ﻻع،،ի١،٠ր  »ع،،،،،، ﻻ، اﻻ ﻻե، շէ١،.րի١،

 اﻻﻻﻻծ ٤ﻋﻠﺨﺎﻻﻟﺨﻠﺨﻎ١ ،،، ا، ﻻ،،ի1 ،սկայ،ի ե١ ، اﻻعif
ե،ա٥

ենք նոյն

ﺛﻤﻼ،ﺛﻤﻼ،ﻻ،،ﻟﺠﻼ،،م

،իո؛յր،ս،սրժէ٠

պատահիէ

ա،1،ս،،،-

،،ﻻﻻ

շին-

ﻟﺨﺎ،اﻻ اgի٩، լրէ١،
դ٥

թէ

اﻻ- ե^-ր ،،،،،ր

 ع،،،،£,،։ ի’١،٤

լաւագոյն է ապահովագրուիլ աքդ

։،، ،،،،،،،،، ،،؛،، ا،،١ ا،،٠،  اﻻ،اﻻ ا։ լթ ե ،ﻻ٩ ا، ﻟﺦէ اش
^է١،.րի ւքր ،քէլ ի١٠ րր էքի،սյ٩،،،،،، ւս،ր٩ ﻻﻋﺎ،، ،اﻻغրձ،،، ،، tu լր  اﻻ،-ք
-բոգԼ շէնքին համար պատասխանատու

ըլլալով,

պարտա

ւ„ր է ا،اﻵا،ا، ا، ﻻէքր„ ا، ااعւթ՜ի ،٩،ր ،ﻻﻻ، ﻻ ﻧﺮ ﻟﻼվաց֊յ, և،է Իսկ

ե P է ﻵ،ﻟﻼ١ا

շէ١،.րի١٠ ،‘؛է  عարիշ ،[ար ձ،ս 1ﻟﺦ، اﻵﻟﺦﻻեր ،،،ﻵﻻ, , այ١։ ، اﻻ ﻻիր ،ե٩  ﻻﻻ ﻻ اﻻծ
،؛،սրձ,،>ի١٠
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،ս١،գ،սմ* աւե՜չի١, ،؛ճարե،،։، ،،،،،،ր  اﻻա լոր էէ

Փոխադարձաբարէ

կալուածատէրն

، ط ﻻ ﻻէ ،؛،սրճ،ս1،،،،،١،երո،١، յլէ،ց»

،،،ﻟﻢ

،،ﺗﻤﻼﻟﻢ،،،،،،«ﻟﻢ,ك،«/-

ել،ս١،٩ ﻻ،ل، اդէւք իր

،ի،،,քի١،٠

ըրած
ապա
;ﻷ،;ﻻاﻛﺖ<ﻛﻲ;ﻛﺎااﻛﺎددك٦ ﺣﻤﻚre ours des locataires
կր ٩ح:ﻣﻲ٠
Ւսկ (ա մէն
؛،"^،،،،"ﻻﺗﻢ«ة،'ﻟﻢ؛،  زك،ﴽ،ﻟﻤﻼ،ة،،،«؛/ ﻟﻢիրենց
պատճառաւ
ուրիշի، ե،։ ،։،

 اﻻ ﻧﺮ،ا،،، ة

؛؛،,،։، ،اﻵل؛ا

،،،،،، ،،ا،،، ، ﻻ؛ا،،،ﻵ، ، ﻻ، ﻻ، ا،

է،،էս١Ք է ، ﻻ،،،، ﻻ ﻧﺮ ﻻ،؛،،، ցր اստոր ղէէքյ،

։ ւի١٠

،ا١غ ا

،،ր

،ا؛أ ﻻغا«ﻟﺨﺎا
կր ،، ﻻغ ﻻ،ا؛

:recours des voisins
Հ،،դ1،^؛։ ، ؛؛،،،،ا،،،،،،،، ا؛ا٩،١ է؛արճակ،ս،ր
։،، ،اﻻ اﻵﻻի، ا،ع ا

،؛،։  ﻻ،(؛1 ل؛،١اﻵا

չի  اﻻ ﻟﺨﺎ،լրիր

،،،،،،، ا،، ا،،، ،،،،، اﻵր،،،،،،է٠ ،ﻟﻼ، ﻟﺦ،؛،،،،ﻇﻦ ا,،،؛،١،
ա، ،،ր ،،աս։،ﻻ،ا،ا،ا؛

١i

perte  ﻟﻤﺎة٦٠yer

վարճ..րր

، ﻻս،ա ﻳﺎﻻ ﻧﺮ،ﻻ-

Ուրիշ ،ﻻﻧﺮاﻻﺑﻼﻻ-
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I
զ،ս գր  ﻻւթի ٤١٠  ﻃﺢﻟﻞէ

ԳրդեԳի

ենթ ա اب اعլ ،ة ﻻ

 ﻻرال։ف، ، اﻻئ اعاﻻ؛،լալի ،քը ﻓﻊ، bլի٠ր  ف٠٠٠ ﻻع.gbpii

։fji

։։։ ،ﻻ٩، اﻻի غ ﻻ اع

١ اﻋﺎااրի ،քր

Գա-.،շէ٩

մար ؛perte de jouissance؛.*
،، ﻻل عtn ، ﻻعﻻ ﻻ،،،٩،  اا_ا ال اﻻ ﻻأ։֊թ ե ،،،٩،ﻋﻞ

Ա ﻻا

թ  ا؛،ﻷ٩٠ երը  اع، ﻻզ ﻟﻞtu թ ի լ

րգլալր։ I»؛

գէ،ք

ա ،գա Գ  ﻻ،؛ագր اﻻ-

utu اا٩اg

^٠ կեր „ ւթի !١٠١، եحاع

Բքի ؛؛b b ﻳﴼاع، ﻻ،Լենային ، ا،،، ٤եg կի ،քր ի  ﻻլցած ե٩٠։

Mï'l٠nj١،><؛٠üin

ԴԷ٠Ս’ ԱՊԱՀՈՎԱԴՐա٦؛ժ٠؛Այս կարգի ֊փ٩,٠

،ﻋﺎ، ﻟﻼ،،*լ ր ր կր ա٩ւ ա գիր٩٠ ٩،،ﻻ؛ﻻատ եսե٩٠  ﻻل،-ո ես ակի

գոգոլ

քէ٩ւ

եւ ،է թիւ١٠،ց դէէք،ո٩،١ ؛գ١ա،գ،սԳ„է٤են، Ագւ٥է.րա،„ր ,յարերու եէ
գ„Գս٠٤ւե،գէ٩،١٠երու գ„ գո ، )(؛է، ،ﻻ٩، ، اﻻ ﻻ اﻋﻼع؛ ‘ل ﻻل عգկէ^‘ յա

եա٩٠  ﻻ اﻻէկ

 ﻋﻸայ էքա١٠  اﻻէլ؛،ե ր١٠ الկր էգ٠սշսա٤ս،ե١٠،١ 1 ة ﻻأ؛ա ﻻ٠ ﻻ، عրա٩٠ ، اﻻعէք էքի٤١է„րգր իր ր٠ո٤„ր

؛؛،։ ،էէ

،،١، ե  اع، ا،١، դկէքյ

 جՈ اأ٠ﻻ.8٦٦١ وՍ٠ՊԱՀՈ،ԼԱ،>>ՐՈԻ<؛Ա

կր նախատեսէ,1٠1փ١

ﻻ،ﻋﻼ٠

اع،ﻻ٩ل٠ ا؛زع٠ր «Լէ،է؛٩٠ա գ، اﻻԳ ա٩٠գիսւոէ١٠ ،؛'؛،،،، ١ւ،ﻻ-Lut Գ ա٩ւգիIIԱ1

կրե

լի,ր բոլոր ؛؛։،، ﻷﻻ ﻻերր» ամ٠բ„գ٤ովի٩ւ կաւ،* ،*؛ասաւքր» اﻻﻻﻳﴼ
ﺣﻤﺎ، ﻷﻻա գր „ լ  و؛ե ա٩է Î  اﻻ ةէքա . اﻻﻳﴼ٠ի٩٠  اﻋﺎﻻկ،ս ة١ اե՜ր١٠
 اﻻեﻻ ﻻ٤ի٩ւ î
<ﻻر٠،ﻻﻷ.ﻻرﴽ.٦ؤ

ԱՊԱՀքԽԼԱԴՐՈԻք<٦>Ա٠Ր կան

٤ա ի Գա կո ،اؤال، ւց ա ج
، ﻻ،գա կ؛٠٩٠  طր ا ﻻ

؛؛،։ ա ﻻ٩ اեր „ ﻟﻢ٩ ا١

իր յ ա،ա„ ﻻ؛ր Դ٩، եր ո ւ٩٠
տ،ﻷﻻ،،II،،، عգ„،،ք،սր„،؛

،،؛
‘

٤،؛ճ ար ،خ ﻻ

քր١ ؛գ،ս١٠ք

،

դէմ դատ գ ، داﻻﻻ-ԱռնելՒ րին չգանձուած
، اﻋﺎկր Գասւ  ﻻ،ց ، ﻷﻻէ

1

1յ٠8ԻՆ

٠քՀԱ،Լ յ٠٠ք؛

،،* اﻻԳ  ﻻ٤،ﻻ٩٠ ا

î؛lt ، ﻻ-U

վաճառական մը կարոդ է

գ «գէ،ք،،٠١ ،*؛

1ا

١ ا، ﻻ؛ﻻէէ،֊

ընդդէմ կար-;Ի٦١٦

،،٠٩٠ ، ﻻ،د ﻻ ا،١ اեր،،،

Գ  ﻻվա գր ،ا٤ﻋﺎ؛

٩،թի۵،

կր

 ﻻع؛աاﴽfci اﻳﺎ ﻻع, էԼե րե՜٩٠ ،،،٩٠٤٠-ր ،ﻳﺄ ا٠ ար կա  خ،11؛

ուելուս Լււսքլն: նոյն իսկ

٤

ع ﻻل

գայ.

է

،ﻻ،،"م

،ﻻﻋﻞ٠ր ս١٠եր اﻳﺎﻻ

յ„،ճաիէ،ւրւլի էքէ٩٠

،ﻻ

պահուն,

րնկերու

؛؟1، ،احﻻ ﻻ

Պ1ԷՏԱՍԽ1այ.Տա١ՈԻ،(؛Ըսա

ակա٩է օրէ٩،،،,րի٩،١ ո.ր ،ա էքկ٩ ،،؛،،،،،،،، ،،،،،،،، է

—փիՆ٠

؛-իրան

դար ،քս٠٩ւ եا ﻻع

այ٩٠

أﻳﴼ։ ،ﻻ ﻻ٠،٠է٤լր կա،ք երբ ր գ،،ր քււրիշին կր Գասցնկէ Հես։ե٤աբ،սր١
ի، اս٤արագէ،١،երր &ի„،؛١

ع؛،،، որո،)؛

էիւ ، ﻻ ﻻկր Գա،،ց٩،ե٩٠»  ﻋﺎﴽطէ^^իշկ اعل
٠
 اع، ﻻ،գետ ւ،*ր٠ ց،ե ، աս،ւ٩ ،، ﻻدل عէ،،գ،ս،،،
ուրիշի ،քյլ է؛հ ، ﻻﻻկր

،،٤աս,ճ،սոեն١

ե ،ե٩ ؛ս٤էտ.ր է ، ﻻ،، اﻻعԳ ، ا،؛،،، ،լր  ﻻայգ

e

٢

*թեա١ւ

ojd O ،fo ،գիﻻع،؛

ուրիշի

ճ ،،،ր դեղագործ

،،Iր„،եاﻻﻻի

տէր

էքր

،،‘բ١  اﻻա،،*،սրդիկ

،،،،։֊ այգ ،գ،ս տ ،،، ،،؛ս ٩٠،11 ، ﻻտ ո ا
،،լսւ տ ա ւի٩٠ ﻻ،ﻻا ﻻ٩ اտ ս٠  ﻻ٤ا ﻻ-

գէ،յ>؟e: ՕլՅօէքօսգիլի\ponsa٧١Y١t.è

c٦١٨

 ﻻ اﻻ،،ة ﻻ

؛ع։، ، ﻻ،ا-

երր բագ،،*ս٠գա٩٠،٩ ﻋﻌﻴﴼ،اﻳﴼﻻ،اع ا؛٩، կե ﻻ اع،؛3 ا؛،٩، ﻷ٤٠ ր ր

ք،ս،ոո٤կ ،գա ا-

،*؛٤ա տր،، անագիրներ կր ،،،،،  اﻻե١٠ դգէէք է ،ր٩*քէ٩٠،٠

؛իւ،،، ،،ի

contre

tous risques.):
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Է٠Մ

٩٠

ԱՊԱՀՈՎԱԴՐՈԻ-

ԱՇԽԱՏ ԱՆՐփ

ԱՐԿԱՈևՐՈԻ

թփԻՆ-— (|*ործատէր մը իր պա շս։ օն ե ա٩ւ եր ո էն  اط-գործաւոր
ներոճէ հանդէպ պատասխանաւոուութիւեներ
-ամբողջութիւնը

կՀ ապահովագրուի։

աուութիւնը շատ ծանր

Ա/ղ

որոնց
է

ար

կա ٥ ի մը Գ ե տ ե ،անքո ،٤ մեոնող դոր  جա ւոր ի٩ւ օրականին

7 00

،٠

-ղործաաէրը

ունի)

պաւոասխանա

պարտաւոր

֊ա،հղամը վճարել» ամբողջովին Գ ա շմա٩ւ դա մ մսացողի*!،' օրա
կա،հի،ո

1000

ա٩،ղ،սմը١ ի٩٠չ،դէս *նաեւ առժամեաք

արկածա٠

ւորներուն կէս օր،սկանը եւ բժշկութեան ծաիյըերր։

ԱնՀԱՏԱնՍ؛Այ،، ապաԳովա- — ե ԱՊԱՀՈՎԱ،ԻԲՈԻթԻ1ՀՆ٠
،1*1։ կերս ،թ-ի ۵،ր սեւէ ար կա ծ է մը մեռնողին» կա ،ք

ղրուլժեամբ»

-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։
Սնշուշ،،، այս կար ղի արկածներս، մէ٤ առնուին Գաշուի կ١
եկածթէ

միայն օաար ոյժի մը ադդեցութեաններքե،յաոա٤

կամովին

պաաաԳած

արկածները։

! լուրի մէջ կամ կագէ խղդուողներու
ի Գիւս،նղո،թի،նը»

Բայց ները» եւ ո٤

պարագաները)

ղութիւնր» ան ծնա պաշտպանութեան պար ա դա ٠ին
٠ زى- եր

ա ղ ա ւո ել ու

ան ա

կա սւա- սունն եր է ،ի ոիյ ա١ւց ուա ծ լա١١ս١5١٦١

ջ անաց ա ծ պահ ուն պատահած

կամ ղոյբոլ որ

ար

կած،հերը օրինաւոր կը ըկա տուին ե، կ١،٩^٠ դո«նուին։
-նկերութիւնները ՅՕի չափ
ա պա Գ ո վա ղր են »

ղւսնաղա*։، տեսակ Գի լան^

،ս պա Գ ،، վա ղր ،، ،ո ղին դո ւթ ե անց դէմ

-օրականը ե، բժշկութեան ծախսերը վճարելով։

ալ

կ١

Այս ա պա

Գ ո վա գրութեան բրիմեերն ա٤ ան Գ ա ւ،ս տ ա؛ի կերպով փոքր են։
ԿԵԱՆ1Դ ԱՊԱՀՈՎԱ٠իՐՈիքժ٠ՒԻ١٠٠—٠ -Անբուժելի Գիւսնդու
թիւն եւ մա հ այն պարագաներն

են

որոնց

մէջ

-վաղր ող ր^նկերութիէնը ա պա Գ ո վա ղր ،، ւո ղին կամ

ապահու
անոր ժ ա

ռան ղոր ղն եր ուն կը վճարէ որոշեալ գումարը։ Բայց
երը ،չե،հ միայն ،սյն ապաԳովութիւնները

ասոնք

ղոր ըն կեր ո ւթի ւն٩

եր ،،، շի։ ա ւոր են ա պա Գ ո վա ղր ،، ւո ղն երուն։ կ١
պայ ման ،ս ժամին

ապա Գովս դրուողը

ոթէ

չմեռնի կամ չԳի ،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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գայի٩ւ օգնութիւե կր այ, ուի» երր պայ ման III գր ո ւ[ժعاﻵط خ

-շա

ր ո  ﻷطա կո լի Î
Այո կար գի

ա պա Գ ո վա գր ո ւթ ե ա١٠

ն երր

ըն կե -،պայ մա١

ր ութ  ﻷطէ  اكկե ր ո ւթի  ﻷطկը տարրերին։ Ընկերութիւներ կա٩ւ
որ որոշեալ պա  لմա٩ւ ،ս Ժ ، ﻻմին րրիմր
պայ ،քան ա գր ո ւթ ի اقր
ապա-

չե գե ալ

կր

շվճարուած
ն կա տ են

،տրուած գրամին չափով իրաւոճ،Ք մլլ

Գ ո վա գր ո ւո գին  ؟հայց կան  اكկեր ո ւթի ւնն եր
-պայմանաժամին ր րի մր շվճարուած

ժամա٩ւակ

ել

մի միայ٩،

կր ճանչնա٩

ա լ որ որոշեալ

ժամանակ

կր

շարու

-նակեն ապահովագրութիւնը» եւ մաԳուան պարագային»
-ռանց պարտական եդած բրէմը //ար դնելու,

բոլոր

կեր ո ւթի ،Գ ո վա գր ո լա ծ դրամը կր վճարեն։ ո١  ﻷﻷطե ր

ա

ապա

կան

որ

սեղմումներ կր գնեն ճ ա մրոր գութ ե ան » անձնասպանութեան
-եւայլնի դէմ» իսկ ուրիշներ، որ Գա շուի շեն աոներ այգ պա
ր ս، գս،ն երր։
Ապահովագրուող մր կրնայ վախնալ ،،ր յե՜տ
որրերր կորսնցնեն իր Գարստոէթիւնր։
-այդ յատուկ

մաԳու

իր

حﺀ١٠ կեր ո ւթի مր

պայմանագրութիւն կր կն٠րէ»

որով

աո

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
անձերու» անգաւա կ

տարիլոտ

 اك-ս، անի ,րն եր ո լ եւ ա մո ،րին եր ո ،

յար

է։ մարսդ ձեճ٠
(!Տարիքոտներըէ ըլլան

առանձին կամ ա/ր եւ կին,

եթ

մի ան ո լագ գումար մր վճարեն  اكկերութեան» աոա٤ին օրէն
լժոշակ մր
٠րին

1լր

ստանան

մինչեւ իրենց մաԳր։ թոշակին սակր

Գ ա մա պա տասիւ ան րլլւս րով,

տուած գումարին վրայ Գարիւրին

կրն ،،իր ենց տ،،،ր ﻓﻜﺊ، իր ենց

10էն

մինչեւ

20

թոշակ

մր ստանալ։
Իսկ եթէ միանուագ շեն կրնար վճարել» այն ատեն մէ1լ
ր անի տարի
իրենց

վճ ար ո ւ,؛քե եր ր^،ելէ յետ،،յ

կր սկսին

ստանալ

կենսաթոշակը։

_Երր այրուկին միասին կենսաթոշակ ،լր

ստանան»

ի

րենցմէ մէկուն մեռնելու պարագային» միւսը էլը շ،սրունակէ
ստանալ իր կեն،،աթ،،շակր։

12
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— 178 —
Երիտասարդ մը կրնա )ا
թեա١٠ պզտիկ

١٠ ֊ախ ա պէս

վճարումն եր

ք^٠ե٤ եւ այդպէս ةճամար

որոշելով

իր ծերու

ո և է մէկ տարխրր» ւոարե،լա١٠

կենսաթոշակ

մը

ա- երութ՜եա١٠

պահովել Ւ ր են ։
ԴՐԱՍ٠Ա٩٠ԼՈԻԽԻ

ԿՍ١>؛Մք1Ի٢(>փԻՆ٠~

ասլաճո-

վա։إ،اաո։կի،ո։թե١٠է աւելի) խնայողական ս١
տարուէ

Ասիկա٠

٠ اﻃﻠﻢ։،اﺋﺒﻎ
‘

է որ

մաս١٠ա։որ։ս։զէս կր յարմարի պզտիկ տղոզ: տղա١٠

սարի պզտիկ գումար մր վճարելով) որոշեալ

տաاغի րի

ճամար պատրաստ դրամագլուխ մը 1լ ունեն այ Ï
լքագլխի կագմութեամր զր։սղոզ

ր١։ կե ր ո ւթի ւնն ،٠ րը

վի ճա կա١։ ութի ւն١٠ ճ աստ ատ ահ ըլլալով»

եթէ

մը

Դրա- իրե١٠
պզտիկ

տղան ե ր

։ս٤

-վիճակով պզտիկ գումար մր շաճի' դրամագյխին վրտյ կ١ա
٤١։ այ: ։ե
ՔԵՐՈՎԲԷ ԷԷՄԱԵԱՆ

րու1ան(յ_Ապախ٦ւ|ա٩

٩_ործ՜ակա٠լ

(rue de l’Aimé, Asnières (Seine 18

ՃԱՅ ՄԱՐՄՆԱԿՐԹԱԿԱՆ ԸՆԴՃ. ՄՒՈնԹԻեՆ
եհ ՃԱՅ ՍԿԱՈհՏՆեՐ
ՀԻՄՆԱԳՐՈՒք(ԻՒՒՆ.— 1918 ՆոյեէՐբերին
٦اأاال،։ح

է- նաի،աււլէս գւյւււթ-իւ٦։

։١ւ٦։եյւււլ

Պոլսոյ

։Ր։։։լսլ։։։կ։։٠٦։

ւՐ էչ

հ/ոՐ-

։Րիւ։ւթիւննելո։ւ

ւՐ ի։։ւ٥ւււ։1١ւււլ٠.

ՆՊԱՏԱԿ.

Ա.յ

Ա կաուտութ-եան

ւրիչոցտւ

թիւն,

ﻃﺎا٦ا, ’اا،ا|ا։սյլասիլսյւթ՜իւն

ﻻا٦ةا٦اا։اﻻااااا٠اԼ؛Ա՜

։ո։սկւսնււթ-ե،ս٦։ զլս։ււ։։կ٠յււթ-իւն,
Բ.— Ս٠։։։լ։Յն։։։ւՐ։։։րղի
،։։،։ կշյւելեւ տնտե։։ ել

1

լ լ„٠լւ ،ا؛اﻟﻞ٦ اել

։٢؛շ٠ւ  ا ﻻ٠

11Լ 1< ؛լ,

աալ

1 ձ ե  ا(ئէ՜  اا ال-I

٠Լ٦

գ։։սւր։։ճ٠٠ւթ1٦٠١)

ا։ا٦اձ٦։ا،؛اր։Ճااւ؛ժ֊եا։ا٦ا

؛1» ؛։լ_իՔա կ։։։٦։

պատանիին

0اااإ٦։ا։أا،

լ ֆիէլիՔա - ը։։ւ(ւււյւ։։կւ։ւ١ւ դ։ս։։տի։։،լ։։սկ։։ւթիւն ւ٢,

ا(اااأاا-

ոզ_ի٠.

ւՐ։։։րւՐինը)

أااب-ا٠اأﻻا-

գիմا،اا֊أا ا٠ ﻻկս։ն

կ٠»ﻃﺎاأااااأ-

^٩»٠սլօլ,֊սլաս٠էթ

։։ւթ-սլ٥լ١

թիւնը ւլտրզյոցնելալ անոր ﺑﻼه ارا
٩٠٠—

-եւլն.

٩*:։ااﻻأﺣﺎ٠ﻻاا

؛։!؛։սլելոււ

|Րااااﻵﻟﻸاإ

զօրացնել անոր ւ/'էչ րլաաելու կշրւելու, ուշարլրութեան,

տեհութիւնը օրլաարլորեելոլ, վճրւական ,/٤ ՛ճշտապահ

ԼԱՐԶ ԱԿ ԱՆ ԿԱԶՄՀ. Մ,

Հ]؛, ٠

-Մ.ը ունի

որո

ըլլալու

յասՒ

ընրլհանուր

կեւլ

լ։ոն մ١ն IIլւ 7 ^ււգ!ւկ բ։։։։լկ։սց։։։1ր ։ﻟﻌﺒﺎր٤։։։կ։،։٦։ ժ֊ւսլւսլկ մը կը լւ։։։։լկ։ս٦ո։։յ٠.

Վարչութ՜իւնը կ’ընտ րուի բա լոր

շրջուններէ

հաւաքուած՜

պատ-
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ւյ_ւա٢աւււ|ւ٦ւՒ،ւււէ_ (Ււււլալէ٦ւ٠.

١,Ւյւկայ؛٤11Լ٦1 ւււթ-|ււհ|ա թ-ԷՒրլ ց_ււ٠| اկելլաاا١ կա 11111  ﻵلկա|ւչա1|ւ٠1ւ ա٦ււլւս«նՒրը ըստ օլվւնի կլլ էքնա٩ւ հլւՒնց
սլս։շտօ٦։ի٦։ اﻻاﯫ٠1 ւ1١|1ւ [լհաըւււթիլ٦ւը،ւնլհ՜ւ ،1։ււլվ١_.٠
 ﻻԼԵՐ،Ս٠ւյ،հԱճԻք١.— | ﻻ٦ւ،1(111 »1 utկ٦ւh"[Iէ٦ւ աւթ հ՜ա٠1ւ կարե՜ւււլւ !|مւ،ո
է֊ Հա։1١աշխաըՀա١|اأ،^ ﻻ٠։ |اا-Ւ|ւ|ւաաււալւրլւււթԴւն[լ |ւլայաւ շաւլկււալհ՜լ էլա

١ւաւթււ٠յ

ւլաւիար[I

է1'լլ

Ասոր

չ" լրէ-

il'ւււււ٦ւա՜ճ|ւււլՒ[1
ﻻ١| ւալէււ

հտւՐար ւրրե[(ՒԷ քւոլոր գ.տւլ[(Ւտւլտյրերու ւՐէչ
؛Ïլ •Հ|ււ1ւււււՒլւււ ։ائIII لՒ٦1٠.

*;[itiliHLiirfr

ւ!١ ا։ااا٦ اա՜ճ ، اււլհ՜ الկա՛ն .

ք١(٠1 ﻻ٠٦ﻻﻻو..

،հայ։ խլ, ,٠؛ք٦օ٦ւ սւլլՇէլւխ. ւ٠ն, Ս'այաէյլ, ւԼիէ٦ւ١
Պւււ4٠յւէշ,ՌՈ1٦Ս Ա٩
١۶_ԻԱ.,٠աթաը քկ،،ղ_ա٠՜ճըգ_١ Կալաց,
Գաւ٠աա٦ւ  ةա, քժ*؛ա٦ւIIհլկ ւււն!1 ա 1 .٠
ﻻ.؛, ԵՐԻԿԱ.— ٩ ال[وԵօյւՔ, ٠،)|.*ւ լաւս էլֆիա, Պաւթււն
Պ ﻻ,١,٠Կ ﻻ.,ا,١Ա.-֊؛Կ ؛լալէ, اإ»اﻻ٠ ؛٠ւււււճւււ„ ,1111؛լ, £ա1'էն, Ս؛ւլիւաւլւէ٠.
Պ ԵԼՃԻ٠,٦ ﻻ..- Պլւ؛ււ.ք֊ււէլ٠.
رك رك/٠ ն Ա, Ս ՏԱՆ. - Ա[(Ւենք ու ;٨/٤////////٠/ տրուարձ տններր :
ﻻﻻ,١,١ﻻﻻ..-^ ٠աւ|,Հալէ՜ս, Պէ(؛յ֊ Ււ Պարլտաա•.
ﻻﻻﻻﻻﻻﻻﻻئ..— Ժ٠ընՒւ_؛.٠
Կ٠ա،ւ٠ււլ؛ւ ւ٢ա։ւնաճ؛ւււլ؛ւն թարցէն է »؟٢ue Գ ١ة? ﺣﺎاﺧﻺة؛ع٢ﻷ ةا١
-IILJI ււլէտՔ է ւււլրլՒլ

JJLII լւ1 [I

٠3ﻻ.دﻻ زﺣﻼ.

ւլլաւ_؛։յիւննՒլւլւ.

Հ.  ﻻ. ﺣك.  ﻻ.؛I

ﻻع

،{լ|ււաւււ(ւ

 ﻻإااااااա،،^؛։ ալ^լ շալւ<յ„ււ٢լ
ւլւււ؛ք»֊؛ձՒււնալւկնՒ ււնւււլ քւաւական լւււյւ٤ ااըյաւՒ՜ է٠٠
رةا(أرﻳﻰ٢ اااأ،։،լ ،լ֊լւաալւ թէ բՒլաւնաց !؛ւյ_؛կաաայւաՒ՜ է
Լ|1 աժ՜IIւլկւււք ؛ւն Ււ֊ թէ

il արւլական

ււլաաաււ؛ււաննՒլաւն կը ւալաււէ

ՊԻհՏՃԷ.
սաւ[ւՒկա<Ո

ﻻا։ا

-_ււււյ

li֊L

թէ

ւէ٢ււււ٠١

կաւլւ1'ակՒյալւււթիւննՒլաւն,

ււլանց

լւլւՒ، اձՒււնալւկՒլւււ ^ւա،'ալւ؛

, յւ ււլ؛ւ լաճէն

Iյ՝ալւ ւլա«^անւլ_է ււնՒլւէ

اأ١ا؛٦ا

նււլաաակնՒլւէն

է եւլա٥  ﻻսւյ(ւ-Ե[1կ(1؛ւ<հ ւ1١կշ

IIլ

կը

^ա٠յ؛ժ-ա١յ؛,ժ-է

ա١Հատ٦ւՒլւIIا

անրլաւքււււլճալւ١ւՒ(ւէ

٦ււււ 1٤ւււլւ٢է

ՒրլաՒ؛-ւլւա

աւււա֊թ ؛.*ււննՒլւէ

Հ. ﻻ.  ﺣك.

ըլլա լա.Ս٠؛

Ը

٠սմ١ա٠սյ

ա٦ւ؛ււս1!ւ(ւ անււլւ կլւնան անրլ_ա؛-յ١ակց ،1 լ լււլրլւ
.ուտնու[(Ւիւններու պւտրւ1լսւնորլ

7

կաւլէՐակՒլալւււլժ-յււն
ա ա II ւաՒն հ՜լւ II լ

տարեկանէն վեր հայ

Հ.  ﻻ. ﻻ. U
ճ ան չֆ Ւլա էէ

.؛I

١լւրլւււ*ն؛-ւշն

؛ւալւ

II կա լա ււա կր ւսՒ,

7/////خ//ر٠////٧:
٠>؛։։ւը|١(լ, 31

،ا٠հկւււ.

Պէ؛١’٠؛է"؛١٠٠։։ւ٦٠,

925

ك١ﻻاﻻՋ

է

؛٠١٦٠,٠եւ

Ալւալւատը

.()

ւ!١ ,ը

յալւան

անհատներ՝

Աււ iii.jtiJ' Փաըիւլ կը նկասաւի ؛Կլաւնւաւյի اﻷ£_անի
Փարիւլի աՒրլական ւ؛աըչ_ա٠լա٦ւ կալն է.—
 |اا. Պ. ؛١اا ااااااااا٠ااااﯪ.٦اﻻ, ؛ا. '؛ااااااؤ؛اأاք(؛٠է|1(լ1ւԱւ٦ւ, 0،1٠٦ւ|ւկ
Պ«կ٠١։ւ ؛،٠ւ٠է٦։؛٠؛٠ա٦ւ, Աըսւաշէս
Պ(>ս՜Ջեւս٦٠:

Ււ

؛ւըլյ

կՒւլլան٠.

٠իա؛։؛٠|ւ٦։1؛.ւ։ւ٦։
Տէվէէյեա١ւ եւ

աըՒւաէաւլի

ճա

 اكԱՑԻՐ հ ﻻ.ك١ ﻟﺔP  إرﻻո Ի  اك٦ﻷا٠ا11. Պ
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ
ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ԸՆԴՃԱՆՈհՐ ՄհՈհԹՒհՆ
Հ. Բարեւ[սր1ր. Մ[սււ[ժ-[ւևնլլ, ՜*ك/ك/

ւււյււօր

հայկական

հանրային ա-

||١Է٦։Է٦1 Հւլօր ٠լ،։٠،٠հը

կլ_լ،1١ւ،ւ٠ւհ՜ւ،،զւ،ւ_|ժ՜Խւ ٦ւՒլւ1լւ։ւ١|٦ւէ իր|ւ٠ւ։ ،(ا،اﻻالչ٦،հ-լ،،ււ٦،
ا(|اااا-ج٢ل٠أا1١[ﻻ, ٤ااااأ_ال اإا،٠١ﻻا٩֊|_ااا”اأ١ ٤սւվւ ւււ٦։ իր ւաաւը_ Հււււլալվ։أاااﺧﺎ٠٦ւէրր„٠լ ٠٢ | ئ٠ւ،،،յ։ ւլւ Հաւայ թ٦ւՒլւալ١ أﻻ٤ա1ւ ؛1 ւՐր ،٠١ է ع،։՝،։،،،,լ 1925ի٦،٦ اﻟﺤﻚ٠լհ-լւ،٠ւ؛٠ւ٦ւը،«։ ا،،اال0 اا٠،٠լ լ լ،(ئﻵ։։، Iլ٠ ٠؛،،،٦، ب،ااا، اا،،،،،، ،،լի» (ււ_٦، ،٠١ اﺋﻼէ ٠٢،- ի|ււււ،ւււ٠ا،،ا٦ ا،،ձ٦،٠٦،،،،ււ،،،،،،լժ٠،،٦، ٠յլ ،լ،ււ١յ٠٢լէ, ،،،اا،اا،٦،ﻓﻪ٦( ا،،،،،، ٦։(ւ կ،،ււ،،կ֊Ք ւււ،Լ،،Լ٦ اﻟﻰ،_ا،ا ا٦ اt?լ،، I‘. U ا، ٠ï اق،،١٠٦، ،،، ،،، հ٦։ ٦، 1،ا، ٠١،٠ւ،։ւ ،լ،։، ւ،հ՜1، ،،،,،، 1-ի٠،٠ ،،،٦، ،٠١լ ٠آ٦( اժ ،،،الاا،،ط،،،اأ- է٦ ٩*،،[،أ٢،،،،اخ،(، (٠،،،լ،،،(ր ٩٠،،،^յ֊յ،،،ւ، ،،،،،)،،،)، ،յ،،ւէէ٦،،،٥ է փ،،،[ւ(،،յ_١
հւ
اإاﻵ؛ي١اااا1

//١٨"ծ՜ չլվան կաւլւՐուաՀր է. 1. նւրիպաւաի
՞
կևրրրոնր
Դ،ււՀհլւէ, ،،(،،، اى،ւ/ւ٠1ւ٠٢٠1ւ'rէջ կը ւ٠ ٥،،։،،،ս،،ւ٦،،،،٦،١ Ս،،،؛،!،،،،, Ս Պւ٠ււլ٠٢ւււ։ւկ٦։١ ،اع،،،،_ل٠ﻻا،ﻳﻪ-١ Ն١թ،،،1،،ւ1،،،٠, Հ٦،،լ٠(،،،،،،،،،،،٦، Լ،1 ١7،،ا,ااا،،اا_اأا,ا٠ الԱ|ւհւ٠٢լ.ր_١ _Ս.։٠١հ՜ .2
յւ٠،٠؛،،،٠٠յ، اﻻ٠jtï،i_i ,ջ_ւււ٦ւ،،،L٦،٦/II J،i Ե،،յ،Ք٠١[1 ٠ ا1،Օ٦|-٩֊Է >^յ،ւ|11٠،،؛،،،،،،,اի٦، ٧١،٠'٠ïاااا1اا،ا٦ل, ٠٢է٠)>.  ذاII 1|1 ﻷال،اﻻ ال ا ا٤،،،٦،, ٠(հ֊،յ_ւ،ւ,٦،յւ ()ا،،،(اا،، ل.٠
Ւրրհ՜յւ

փ،،ւլ،(،،յ(ւ

٠յՒք،յ_յ،,ւ٦،،،،٠(،،،٦، ﻻااﺑﻰլւլւււթ ի  ﻟقլ ٠(،،،،(،٠١,،է

٠յ،،،լ،-ւ_،،،7*

^հս،հ

ااإا><ااا، ا٦٠٠،،.اﻻ،، ااا،ا، ،،،? ’ﻟﻼնախագյււհ, Տէրարյչ ٩٠،،،٠٠յ،|،էլ ٦٠اااا،ﻻﻻاﻻ،.٩ااا1٠ﻟﻼ٩ اkl լ,٠. (յ,،լ،،،٠<Ւ،٠٦،’ ււ|վտխ-նախաւրահ, է. Կ|ււ.ւ1٠.١կէ|ւսււս٦ւ١ -գյււն
ձապահ, փ|1. յ!،٦٠،،،،،٠յ،ք'է,1ւ վարիչ-անօրէն, 1،،،،յ٠|١!٠،،،٦1Պ<٩1١،1, ٠٠،،،،('،ւ،،،յ،،،11ا،،ا٦ ا٤ււ،!8،،،،٦ւ, خ٠٢ﻻذﺑﺎااإؤ(ﻻا|أ،ﻻ٦ ا١յ,،،،،،١٠', ﻵ,،،.،،،،،،،، 2)(ااااااا, ’٠١،،،،،٠،،،ս٦։،ջ،،ւ٦،1
ا'اا،.،)،أ،.اﺣﺎ, ١ل،ةﻻهI،֊،ا،٦ا١اا،؛،،ؤااէ, ٥>!،լ!،„٠„| ւ،،1٠-،،،٦، ^اااا،،،٦ ا٠،٦է"լէ՜կ)’ ,،ե،ււ٩ւ Տ؛،Գااااا٦ ا٦ւ: Հաււցէ' 56 Fbg• St. Honore, Paris،،،،،յ (8 .
Գ،ս^իլ،է-ի ا٠1ااﻻا. ة،،،UK ،ձ٦،٦ "؛Il ւլււ ւ(؛յ،Ք،،،ւ٦ւ կաւ،ւՈւ կ Տ٠٢ ؛١ ١١١٩١١١١١١١١١١٠
ااذاا|'اا،،،٦ لՈ’ աաևնապ/րա, Տ<).<)1<Ւ٠ ٠ ٦ւ էրւ ճ،،،յկ յ٠٦ւ،،،Սե|،،،،!յ٠1՚،،،.٠է٠<^،٠،،،٦ւ
٧//////٠ աաՒրնապհ՜ա, So.pl} ٠ Ն. ۴*կ؛٠է-Ջ1٠،،،٦، աահնաւրպիր, 8ا١،^ اا'اااا|؛،،،՜Ջ،،٩1Լ،،|٦| գ_անձաււ/ահյ Ե،1،٩_٩1 Ս،،،|1١1.1،|1،٠՜٦։ե.թեյ،յ،،،', (ال،،،ا،ﻵ-،،ااا1ا،ﻻ٩، !ا,., ﻵ،،،،،ا،،،_ا
٠ﻻاا٦ ا٤ال،،ا٦ااﻻ, ﻻ،ﻻ,ااا،ة اا،ﻻ٦ اأا[ا٨-٤Ս٥|؛٠է|٠ե،،։٦،Գյ،|،գէ،: Հասցէ' B. P. 1079,
.Le Caire

٠١ե،،(،կ،،،յ(، Կ٠٢1،Ա|_|1. ؛؛،،،յ֊,،،լ،،،Ա>،،،،ձ٦،٦،٦،
կ٠յւ1٠٠օկէ<٠<٦։
3ااااااﻻ٠ﻻ[}<ا٠٦ا

٠٠|،،.կ1ւ،լ،،յէ٦،،٦،

،،٠[،،.?կկ(٠،„ա٦٠և،،،٦٠
اا٠ﻻأ)(ﻻا٦ﻻ ا.١
P

،،،٦،،յ_լ.

٦٠.

3»լ•

11./11111

աաՒրնապհա,

ւրանձապահ,

(ل.,

اﻻا٠?،('،،،٦ا

:անօրէն‘. Հասցէ

կ،،،،լ،

7

ւ[ար(Ւարան հև

Հայասաան րլրկահ

է

9

ة٠آ،،ﻓﻬﺎاا

\١،\١١ \\ااﻟﻢ

 درك////٢/ ﺟﺎ ارا د/// را//,

3٠،،،٠،،،،կէ،،،1٠٠،،،٦، ١յ'լ،|)؛،،،،٦،,
1|ւաււ|1՚ւււ (٥٠. , ւ٠ւ،.յ^ե|kl

կ،،

|اأ،ا._
۴٠،،،١٠

287, Fourth Avenue, New York

،،،ل،آا،ط،اJIÎ٢ ،،، ٠{،،،٦، (| ،յ_յ،،،،،յ١ ւ،،'նձէւո_*նմ'ի،էյլ(،،،،،؛է
،ا،ا٠(ا،١ ٠ï، տ،،،(ւՒ/կ،،ւ٦، %-،،،ի،Քը 5() ١0()() ،،،նպ֊լ.

սրլւանսց,

է

((٠٠|ւ|ւ1٠ււ.{,،՚ւ،ւ'1ւ

ւլանաւլան

/ﻟﺢ///7/////^///7/

،լ,،ւ_լ،ւ٦
،،،،կի٠
.

 )(ﻟﺪا,500

լ

հսւսաաասւէՒււմհնհր՝.

7//////////////ك7//٢ك////٨ անւրլ 7000.

،،1،،،^Է 4
1925 ին
////اه/:
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>11.أ,ﻻ1'.-ا.؛١

ا؛

٠ՒԷՍ٠-٠Ր,ԲՆ

ՋԱՏԻԿ խԱՆՋԱՏԵԱՆ
ւրասալի Գարցբ ակնառու կերպով

،քէլ،ոեդ

դրաւ ،քի-

٤،սդգային շր լ،ս٩ւ ա կ١ւ նր ո լ մէ՚շ անունբ Գայ մա սն  ﻻل,գէ տ،1 մր
որ

արդէն

b ան օթ

էր մեգի: Ագգերու յրնկերու؛ժեան

ո LU ուլ դրկուա^ .բննի٤յանճն،սժողովր իր
٥٦լ կըյհէ

թէ

բան կր ،،արտի

luանդատեա٩ւի

կոգ،քէ

նշանաւոր աե-Ս٠
շատ

ղեկագրի-Ա

աշիյարԳադիր

Գ*քսութեան» ط

٠ |ا٠

19ة5

Սեպտեմբերին անգ٤եւթուր ؛վէ՜ճին
-առթիւ ժ٠ր^*էվ Գրաւիրուած ،քիլ،սդ
-գային

տասնեւվեց

րուն մէԼ

մ،սսնագէտնե

را// յայտնի տեղը

ունէր

որ Գադուադէպ պատիւ մր١ւ ան, ին٤
էր Գայ ան ո *دին ٤
Պ. ؛-ան զատեան
նի ս ա

1886ին »

Սաղ ,1

ծնած է

դա  ا، ﻻ- կբ

պա տ ո ւա
*քր١ 3داخ

ակո կան Գայ դաստիարակի

,-Սանդատեանի' որ ցարդ իր դա،ա
ք،սն،կին ադդավւ٩ւ ներ٤ն٤ ، *ا،،،շ£սատ،،،،،իրո،թեան մենտորն
٤եախ ա կր թ ո ւթի

էյ ﻓﻰ،ր

ստացած

զմիր؛، վարժարանը, ա٩դ٠

ի

Դուրեան Սրբազանի վերատեսչութեան օրով,

190^ին

է (իարի դի
ծ ո վա اին
րձրա դո ،ն

կաԳադործական ،քեծ տան،քր, կբ մտնէ Պրէսթի
վարժար ա،նր,

*U պա

(ի

վարժ ար անր ո *ր կէ

Լրտղիր - ճարտարադէտ

արի դի

٦)١

- ո վային

կր վկայ ո լի

կր կարգաւորէ

կր

սպասարկութեան մէذع

օր ո  إلնաւային

۶١

մտնէ

1918ին

ծարաւ- կր Գր،ս ւիրուի օս،ք٠

կա դմա կեր ،դի յութևան մէ٤ ٤١ ծովային

ա ،، ،،،ի  ه،ﻻ٩، ، اվ ٠ - ،،،

Ս պ،սյ *U

իբր،،، կոյ տի

(ingénieur-hydrographe؛, ե

؛իրանս։،، կան նաւատորմին
ճէմալ ،ի ، ﻻշայի
իբր

եկած

ե ղբօր١

Տիր անի -Գետ որ այ մ մ արԳեստա պե տն Ֆր ան սա իր

ան դ٤ի ա ց ի ս ،դան եր ու
մատակարարական

Գադ،սրա،դե،،։ի

կար դին յ Հ ،،ն կարճ

،քթերան،،ց-

տ ենի մէ٤

ները, կր դա،،،،،ի*օ،،է թ٠էրսա١،կր դծէ ,էի վ،սրժարանին մէ٤
Իգ،քիրի ե، ուրիշ գլիս ، ﻻար ծ ո վա  اﻟﻲաղագներու զինուորական
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,քարտ էս١٠ طրը

اط

ան، դլի ﻻ،դի

،ﴽاﻻ،ﻟﺨﻼ،ﻻրﻻﻳﺎ، ؛կը բ،،،րձրան،،ﻟﻼ

 اجII ي، ﻻկա٤ Լէ،ք،ի իւ،،
ة،،،إ،إﻟﻼ،١،

O  ﻻ،fl

،ի ،،، շայի

،ք،،،،،،،،،،ﻟﻼعր،،،ր،ا،"֊

[(}հան ընդհ. քննիչի պաշտօնին։
Պ ، ﻻս, եր  ﻟﻼզմին ،،կ٤յդբր ،րին، չ օտ،،،ր
ուին،» Պ ٠
իբր

،սն،դաս،ե،սն

Հայ մէ٤» ط،

ս،،{ս،ն،երր

կ' ﻻ،{،  ﻻة،٤-

կ'ար դև լ، ,1،،،،؛، ، ﻻկ،،،-ի իր ،،٤،ս շ،،، օն، ،' اﻻ ﻻ،ան

 طւնն،երր

،،ր սկսին،» իր،ր բ ս،ս،րա،{ր،،،թ٤

، ﻻ,քս ،،ր؛، ։،ւնւր դժ ո ،،սր'Գրսո٠ ، ﻻլ

՛Ա، ،սոն،  طլ կ ،ا،اﻻՍ.،քեր ս،ն٠؛، ،կե ան

Լ

դե՜ս  ﺑﻼս،ն، Սր٠  ﻻ٠Ր،էԼ^թ ա،،،» Պուլկար դե،،،դս،ն،ն٠
սն،դ դին، ،، ،،،ր ،،، կ ան، կցորդ դօր٠،،  ﻻՊո
վարութիւնք պաշտօնապէս

،،٠ան։ ա -،،

լ

ար٠քօֆ٤ ،؛-կար կառա

կը պահանջէ

զայն

ւԼէսոնայի

-պաշտ պան ութ և ան քարտէսը պ ա տր աստ հ լ ու պատճառսւրա
ն، ،، ،թ՜  ط، ﻻ،քր֊

ե،

դօր ٠

դժուարաւ առէ։ ելով

 ﻻ،ﻻր .բօ ؛ի'

զայն'

،، ،، ،،،ի  غ؛ան، ،، ւթ ն ան،

անձամբ

ձե ո٠ր կն٠

լ առաջնորդէ

մինչ եւ

1

սաiT،սն٠Î Արքայական, արադ،،، ؛Պ٠ ،٠,،սն،ղաս،ե،،،ն٠ կ’،،،ն،،،ւան٠ուի Պո،؛կար

ն،ա،ա،ո،،ր،րին٠ ،أداك

،ր،ս սն، ս، դէտ - ﻻغոր Գ ր ،؛ա կան، է

Սակայն، ٦٠ ի ٤ ետ,ք Պո ،լկարի ، ﻻ، أﻻ إﻻ، ﻻ،n ե ր U، դ،րի ،քան، ելով اط
 لան դա  اط اﻻան، մել،ժ  غط،، վ կռո ،ի،

հ

«؛իր ،սն، ،، ա կան،

իրր ոJ1 ա 1٤ան، գե՜րի կր դրկ،،،ի،،،ն٠،٩٤
դադարին،

ֆրանսական ، ﻻ،լա լին،

؛،٠ի٤ի،،٤է

դր օ շին،
ո،րկՀ

ին،.րն٠  اﻻշարժ ով

դէ،ք

դին،،ﻻ-

կր ،րեկն،ի

Սե{،սն،իկ ե՜է անկէ կ١անցնի Փարիդ։
Պատուիրակութեան، իբր ،ր،սսն،ա،{է،،، ի،،،ր- Փարիդ Ադգ٠
րրդական

راه

կր դբաղի Հայ ասս، ան^،؛، սա^،քան،ն،երու

հրատարակէ Հայաստանի

եր կ١؛- այ Հայ աստ ան، ի

խնդրով»

ադլասր, եւ ի վերջոյ

կա ،։֊،،، վ،սր ութ լ ،սն،

ս،դ،սքւ սս،կայն Կարսի ան،կու،ք،،վ

կո դմէ

Իդմիր

իբր

կա 3

իր ،դա կց ա կս،ն٠ ،،؛ա  اﻻحօն،ح

կր վեր٤ան،այ։ Հելլկն، կառավարութիւնը կը հրաւիրէ գին،.րը
այս

պատրաստելու Հունաստանի

، ﻻոթիւ  {ﻻ،اﻻ ﻻի ւր

կ’ ،، ւն են այ

տնտեսական

րն، դ،، ւն ،، 1-ե{Ո լ

ադլասր٠

Ս٠٤ե ,ր ،، ،،،ն، դր

ե،

’! ؛եր կն օն، սթ ،սնթին، թ ،،، գա ւորն٠ ن
19

ة ةին կր դաոն،،սյ Փարիդ ե՜ւ

’ﻻի ٤،،،Կարմիր

Խ ա լի Արեւելքի նախորդ ،դաս،،،،իրս،կ

lj،،،i٠،،

դդային،

 حա ،դան،  اﻻ،،،ր լ

փ ﻻ،{ի ﻻախ ագահութեամբ կրվարէ տնօրկն،ո،թի،ն،ր ի ն٠
ւե{ե،սն Տն،ս،եսական խեկերութե،սն،١١
կուիւիւնը իր
ا١ة١١ل١اﻷ١اا١\ﻟﺔااا

ադլասներուն,

،،լ

որոնլլ

ﻻ ا.{،،.-

կը սկսի Գ ր  اﻻ اﻻ، ֊ﻻ،،، ր

աոաջինը,

ք()ւՈ ւլւվշի ոյ

տ١¥\սո١١ւ٠ մեծ ըն٠ ،{،، և{،، ւ|3ի ւն، կր գս،ն،կ։ Ասոր ւն٠

է،{իս،ի  ل، ﻻյ_ոբդեն، Սուրիոյ»

Ս*ու،ք،սն،ի ،،{»

؛؛،،،-}،ն،،،،،،،،،،،،ն،ի

ա

ասն،երր» այդ երկիրն،երուկառավս٠լ،ութեան،ց ،،{աշտօն،ական}،
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183 —
իյ١,զրա٩,.٠Ոատրաստելու վրայ է նան վրայ։ լ?ի١٠.

٦اااﻟﻼذﻻا١١\\ةاا٦

ս |ԼԱ 1/11 ո ս 1լ I Ս٩1 ադ֊؛որ պիտի ըլլայ անզուգական գործ մը ա„ը٠
բազմաթիւ անտիպ վաւերս, գրերով։
Փարի զի Տն ա լ ս ա կան Աշիյ ար Գ ա գր ،ս կան լւ،1։ կեր ո ւթի حاق
Գաք ազգի

ա շի, ար Գ ա զէ տ ին

ա շի, աա ութի,զ٩

վարճատրած է զայն իր մետալով։
٩٠

ա ւի մի ն, ան զատեան որ -٤ա զգաքին Գամբա ւո վ գիտ

٤

-նական մը նոյնքան պա տ ո ւա կան Հայ մրն է ،، իր բարեա
զա կա մ

ة

ա »،.այ ո ւթի ق,ր ի սպաս դրա  ةէ ո  حմիայն ազգային

.իշխանութեանց ու պկտ րերու այլև անԳատներու» մասնաւո
րարար օժանդակելով ուսանողներու։ Իր կարո ղութի  ﻃﻔﻨﻰերր
ի սւզաս դրած է
է

،1,

ع

ա ք ա ս տ ա،հ ի

բոլոր

կառավարութեանց ե

որԳր դային Հայաստանի կա- այ մ մ‘ յարաբերութեան մկ٤

_ռավարութեան Գետ» Հայաստանի պատմական ազլասին Գա
մար» որ իր գլուի, զործոցր պիտի ըլլայ
րունակէ ինչ ,րարտէո

որ

b

դարերէ

ط

-որ

վեր

،գիտի

սլա

արձանագրած

են մեր երկրին րլիըՔԸ.:

ՖՐԱՆՍԱՀԱՅ ՄՍւ Ս՜ՈՒԼ
Բարլաքական " ﺀհասարակական չաքւա է(Ւ ա [(Ւ Ւրր [(Ւ:
լ։ ի

կան

50,

. Խ ։1'բ֊։։։ I{ իլ։
٠

ﻟﻤﴼ, թ* էլւ լիսլալհ" ւ։։٦յ ٠. Pւ.սժն ե ։լ ،١٦։

ւլեցսորսեէսյ  ﻧﺪֆրանք՝. Հասցե

Խմբագիր

Հասցէ

3. թ٠իլրսս,լեան٠.

Հ։։յ,։(յէ

ا։ լ<Ւ ج։։ ا։أ։։ اااﻓﻬﺎ,։։։٦։،1
1ք،،ւ 1ք٠։։٦։ .٠
.،ժ

սոլգյսւ։١ւ„յւի٠.

Bld. Raspail, Paris 227.

٠Ք։։٠ اأا։։٦ا, ըն 1լե،։։։։٠| ին ել
Բ։,։ժնեգի٦։ ։։։։։։յ։ե1،։։։٦։ 50,

գր։։։ էրսն

եււրե ا։։ﻻ

ﻟﻣﴼ.

،1ե

٠

.տ։սրի؛յւ։։։յ՝ւ։ե։،։յ

օլ։٠ր։։٦յ*.
؛իր.

27

3 Impasse Crozatier, Paris (12).

աալւի•. Խւ1րսգ[ւր

40,

٦ս։ ։։ ։։։ լ։ ։։։

ﴽا١ ։։։ ,յ_։։

ح٠/س
կան

ى,",-

սւ ։։։ լւե-

28 Rue Serpente, Paris (6: .

։،(։։։  الբերս։ թ ե
լ

Ջ•

էլեցսոՐսեայ

20

ւսւլգ_սւյին, քաւլյսքա//م اﻻراكԼ 1"JL?? ذﻳﺊ
’ئ. Թպտսհրտն•. Բաժ-նէրդ-կն
սոսլւհր-

ֆրանք: Հասցէ

17

Place Alexandre Laba-

die, Marseille.
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IN

ՖԱՔԻՐ ԹԱ1ՐԱ ՊԷՅ
մեծ

Գաւքբաւ

ու

1925

ժոգովրգակա-

նուիքիւն շաԳեցաւ ؛ԹաՀրա ւգէք ու

ին Փարիզի

էքէ٤

1» ա٠րիր

ւքր١-

դարձաւ էքի

٤ադգայի١է դէ՚Հր էքը։ ١, աիէէսսլէս իէորճգաւոր

էգիւգտացի էքր

կարծուած աս ֆա.բիրր Հայ էքրն է» բ١էի،լ ւգոլսեցի» Գրիգոր
Թ որ nu Գալֆ tu ե ան ٠
արդէն

2ج

որ

իր

տար եկանէն

շինած է ւիառ,րն ու րաիյտը։
Գրիգոր
-էիո քր

Գալֆաե ա٩է

Դասակէն

տում ուհէր

հոգեկան

ա ո էի, ե անց եւ
վրաք

էքեծ

Դա tftuրկր ձգէր

٤ու

գիւ

գրեթէ

ոում ու գործ

Պ٠
،քի
ո ا-

երեսի
գբա դե

-٠րն ،،، ծ 7, ւթ ե ան ո է էքագն،։սա
էի ո ր ձ ե ր ո վ ։ կա١էութեա١ւ
Այս էգ է ս

،գա կաս թ ո ղ։ս ծ է

-ն ոյնիսկ ի ր բժշկա կա٩յ

ոէ

սոււքր։
Զին tu գա դար ին »
տար

 ﻻ-կի լ

գրավաճառութեամբ

պարապող ،«,،، երիտասարւ
-ղր կ երթայ Իգւքիր» կր ձա
- իւ ո գի ա ոե ԼԱ»ր IU կան կե ա١ւ
րի. س٦ اعանգնի անկէ
գիւգաոս էէւր Դեսւ٠լ»լւ կր կորսուի»
յա٤ոգած էր

եւ օր էքրն ،،،، Դր ա ،գար ա կ

թակէ անգ ել ،լ ելլէ իրր ֆաՔիր: Գա٤ֆաեա١٠ ﻻ-

٤ան ա գի ،գա nuի կ) ա Ք իր ա կա٩ւ շր ،،١، -երր եւ իր
٠լ

կ١ ﻻ-

բնական յար

անոնգ գարէքանալի ար-،էքարութիէններոկ շուտոկ իւրագն

-Ոէեսէորյ

1،

ո էգէ էւրոսլա գալ եւ

gttjg

տալ արեււքտեան ա շ

-իէէսրԴի١ւ արեւելՔի այդ Դին դասակարգին
ներր, որով երկու տարի

առաԼ

ճարտարութիւնէ

ՀՀուԱաստան

երթալով

կր

հրապարակէ իր ֆա.րիրական ձիր,րերն Ոէ- գի ،،։ ո ւթի ւնրէ Կր
«ի շի، ան էէ ւթ ե անգ
٠րն ե'ր ո էնԴ ա ،լա ռա կ

Դ ա ifա կր ան Ք ր
էքոլե ուսն դ

կգերին

գր ա էէ ւգե ut tu կան
Դ ալա ծ ան ١

եւ

բ٠ար ձր

ան կէ
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ا

կ’ա١٠ց١٠ի Իտալիա  زուր աւելի  ة ﻟﻼلըլլայ իր կ١

 ﻻ! لլ« ղո ւթ ի ا،

١٠ح: կը١٠երկ،սյա١٠այ Հո١٠ وإագաԼՈրի١٠» واաէլ։։٤٩իի١٠»

ﻻ٠

٠

-Պա

եւ պի١٠ ٧ -ուսօլ٤٠١٠իի» որո١٠ք կր Գիա١٠ան իր կւոլ٠ձել٠ունյ Ի
տալիոյ դիտա،լա١٠١ աշքս արԳը
իր*ք٠٠վ ե* ։իաոաար

*քեծա-

Գոգեկա١ւ եւ *ք،ս*քուլ٤٠

*զէս կը Գետաքրքրուի١٠

 وո րլո վր զա կա١٠

րն դուն ելո ւթ  طար անց կ١  وա١٠ այ Î ւս١٠
Իտալիա

"؟,*«*؛،"<١

պահուն Բալ էր մոյի մէջ կր հանդի պի

Անզլ٤٠ոյ արքայական ،،،،اﻻ؛،،٠١٠ որ զբօսաէլա١٠

ոլտոյտու[

էր» եւ անոնց ١٠ եր կայ ո ։ و؛ե ան կր կատարէ փորձեր
١٠٠٠١٠ց

կողւքէ կր հրաւիրուի Լո١٠տո١٠յ

կր յայտնէ իր Հայ րլլալր

ե٠

*٠٠١٠

Ան գլի ո ل
٤սօս.րեր

اط

Գո١٠
ա-

 واա ،լա ٠որի١٠
Գ ա ،քա կր ա կւս١٠

*կ١ուզզէ իրեն
١٠ուիրագործեց իր ^աւքրաւը։ Փարիզ

٧١٠

գիտուններու

١٠ եր կ այ ո  واطկատարեց ե ա١٠ ١٠ աքս իր փորձերը եւ երր անոն.ր
զանոնք» սկսաւ րե*քն- ա١٠Գերքելի եւ անրաց ա տր ե լի զտա١٠
-րու կրայ Լրեւալյ Երկու

թատրոն *քեծ գումարներով յա٤ո

զեցան տաււ١٠ե*ս،լ *քր ١٠ աի* րն - եր կայ աց ո լ

fl

հ ր սարքել»

ա١ւ١٠

թ*սց րա զ*քո ւթ- ե ա ^ր* Տօկիլի եւ Պիարիցի *քէշ ք(>٠*սԳլ٠ա **،էլի
ելո եղ*սւ ،քեծ

րն դո ւ١٠ وا.ի ւն եւ Սւզանիռյ

թագուհին

հրաւիրեց սաԳ*քա١٠ քր Գա *քար: Փա-* ագլո ւքէ*

զինք

٠ ե ս ա ،լց ս ւթ ե ա١٠

է 1

րիզի ،քէլ իր յ ա դ، وան ա ،լր արձագանգեց ան*քի٤ապէս

٧١٠ ֊գ

լիա ու Ա*քերի(լա» ուր ،լէ րա զ*ք*սواի լ Գրաւէրներ ու շաԳարեր
առաջարկներ ստացաւ։
اوكաԳրա **լէլ գնաց ١٠*٧١յս

տարի

*գիտի

եւ

٠١٠քր،Գ ա I* տ ،*، տ ո ւելո լ մտա գիլ։ էյ Դարձին

Պելճիքա

:U

այցելէ Լո١٠տոն ու Աւքերիկա ու պիտի գաո١٠ա,

Փարիզ ուր

լր ،սորԳի

ի١٠քզ

1

ս٠ս*լ ո ԼԱ ո ւ؟ք،٠ ա ս ի ր ս ٠ واե ،،٠١٠ » եւ րսսւ իր տեսութեան»
րի զ*քր  وգիտի ،լր١٠այ նոր
յ

؛-ի աքի

կեանք، ո զո կր դա կանացն ելով ա١٠

،քր բերել բժշկական ար ո ւե ս ա ի١٠
Ֆաքիրին կւորձերն են Գ ե տ ե ւե ա լ١٠ երը٠- ٧١٠ .լեզոձ կլլե

լոկ ٤٠١*քզինքր էլը քարացնէ, վիզին եւ

ոտքին

ա١٠* եր կր դնեն» եւ ձգտուած *քարւքինին կրայ

f

ոց քար *،‘ր դնելով կր կւշրենյ

տա ،լ

80

ար،քի١٠ր կր ծա էլ է

Ս٠

սու֊ր

.րի- գա ղ١٠
ա*ք-،լօ١

շ

վւու֊րոկ ուզանակովեւարիւ١٠աԳոսութիւն տեգի չունենար։
Դա *քեր ով ծածկուած տաքս տա ،լի *քր կրայ էլր
գոյանար կռնակին վրա լ

կը

էլոքգոտեն

եւ

պառկի» վրան

վէրք

մ٠:

٧١٠ -ա

٠ցնէ *ք،ստի Գար**،*ո۵٠١٠երր էլր ք١٠،٠ւածոկ *քրյ Դոց նամաէլնել*
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I ،տօ
կլ կարդայ թելադրան֊ըի ٠։յ٠,„ւք։  الվևր٤„յ կլ
րնզԳս/որասյէս
կամ

30

,լա զի

տակ

եւ

որոշ

թաղուի

ժամանակէ

ետ٠

ա٠

20

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
د، ﻻս،،١،:

ՅՍւԿՈԲ ՍԷՄԷՐՃԵԼԷՆ
Ի նչ պետի ըլլայ ապագան այն տասնեակ հագարաւոր
Հայութ՜եան، որ բա٦٠լ.،’ն բերւքունրով այս Գիւրրնկս٠լ bpkbriL
،٠١, կա٩1

վեր ؟ևրս،ին ս։ ،،،րի١؛

ա٠յ١،،،٤կս կր
،քէշ, եւ

،3ու،،

շա ،ո եր

Սն ո١، ﻷ

ա،քեն ، ﻻս ،ո ،، ւ،սր
այ٠٠

թկ ،ս’լ ար،ք،սա սլիսւի բոնէ
են

որ օր

،քա սր
եր،٤ր،։١٠

٤իս։ի ունենա،، անուն
ան տեսա կա،հ

،քը؟،

Ֆր ،սնսայի *

 اﻻﻓﻰա լոր ، ﻻ-կան եւ արուես
ագիս,ական կեա،։،،،،  ﻟﺒﻰ،ին ،քէլ
Աս، որ օրինակները ա،քէ١٠
կոգւքէ  ة،ا ﻻարդէն ،ր կուս،ա١
դիտողի؟، ։،،և»ին١
،وիլը ա؟،ո؟،ց որ

،٠ا

չէ վ?ի٤

երէկ

դեռ

-անծանօթ այս երկրին) այ
սօր

արդէն

յաԼողած

،ﻟﻌﻞ|أ٠ ﻟﻎ،քր շի؟،իր ե

ե٤؟، ﻷ٠

են
-ա

، ﻻո ս ա ո Lift، եր n ﻳﻰ

ւգ،،،գ،սյի
:ըեղւ/եաւոր

Ա յդ ،(ﻻمՀայերէն յի٠
շե٩،,Յակոբ Սէէքէրճեա ր Պ٠լուս ը» տէր

է

١، ٤ա ս، ա կար؟٠ ։

1898ին

<֊Ֆէ،գիւս١١،١ ، ﻻ٠
ծն ա ة

Ատաւիազար,
կանուխս էն
հայրլI կոր սնց ո ւց ա ծ ) մօրը
Պոլիս

կը

ւիոիսա Գես، կ٠.

،٤րո،ի, ե، սլաԳ ،քը էսաեան
վ،սրժար անր յ աճաի* ելէ

ا-ե

կը ،ք،ո ս،ոյ١؟،է Պ،սլեանի ٤ո،սանկար٤աաո،նը(^Վէնի،ս١١ հերա
կալթի, ուր աս ա անոր،հ،ս١ ،،؟،կերը

կը գա ،،؟،այ:

1922ի؟ր
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il''1

— — 18՜
ստիպուելով اأ٠ ٠ոոլսէն Գերւա٩ւալ١
յա^սդի ւյ٠տ١ւ լ լ

կուդաք փարիդ»

١ անր ա b ա٩ւ օ թ լ ո ԼԱ ան կար  خլ

٤ա տ ո նիւէյի (ո ԼԱ ան կար د،ր ե 1 ، ﻻո տ ٤ ة اան ،ﻻ٠ս ր բ
շին

ا١آ;ي١س١ج١ﻫت١ﻟم١،أ

Ս էմէրճե ա١ւ ո خاق

ուր

٩٠ Անրի

կը
'ﻻ،ﻻ٠

١ -m ււ١ւի լ

առա

պաշտօ١ւի١ւ: սրկու_ՔՈևկէս տարի յետոյ» ٠ո١.
արդ էն իր ա ռա٩ւ  ة١ճ ~ին

ա\ձ\\١է١٠

պսւլվար

ա٩ւոճւով: հսւասօնիէրի վրայ» Լ،֊Ֆէպիւս١١
Հայ արոէեստադէտր արդէն կար ո դա ﻷա  ج٩ւկարել Հան- է
ր ո، ،،٤  ط٠թ ե ան٩ւ աիյ ա դա Գ ա ո  ح٩ւաիւա- «էլիդէի պալատի٩ք ،քէ՚լ
րար٩ւեր» դեսպա١٠٩٠ج،հուքանիո, թագաւորր»

ՃԷքՒ

գու،١ի،Խ»

’հուկա١ւը١ ٦٧١٠ա،ք،սկաԼ١1

երպիո٠ի1ա- ր٠

0

ա սլալա էթոկպիոյ ٠

٩ւ շա٩ւ դնա ե٩ւ իրեն ի տ ա կան٩ւ երլլ որո١1Ք նուէրն եր տուա٥>
٩ ա տ ո ւթ և ա١ւ ٠ Չեխօսլ
١այ

ծա-

؛ա٠րիայի ؟-յախա դա Գ րլ»

հարի դի Դոն

«սէրվսվ<յուարի٩ւ տնօրէնր եւ բոլոր Ոէսուդիչ^եևրբ

նօթ անձնաւորութ[էւններ
«մարդիկ որոնյ^

٨٠-

ուրեշ

շատ

բալ1 ձրա 11 տիճան

դո٩ո۵٠ակութեան գրեր ուղդած

են

իրեն

դ١ւ սւԳ ատելս վ արուեստ ،ս գէ տրեւցեղրորո  اقկր պ ա տ կանի ան ր
ԱԳ ա դեդեցիկ օրինակ մը

٤անրերոլյ

ին ض.-օ դն ո ւթ ե ան »

աշիյատա

ա١ւվԳատ սիրութեա٩ւ եւ անիոն٤

•Հ|։ւ;;؟ւԱւ،ւ٦٢  ةﺣﻌﺎا0ﺑﺎ٠;ا;;;ﻻ;ااا٦ ل?اوՓا،اﴽاիاا٤ا
ر را٢/ر///’ ﻏﻠﻢՇտւսւրչ Ս'իւաւքեան b :

،٢է٤١

|։u٢P.i։ii|֊(iiil-

۶ ﻳﻠﻢՀ7٠٠٠٠/٠٠ ٠///٠/٠٠//٠٠ع/٠ Կիրւսկկ, ااااﻻ1ا,د^ا1د اا"ﻫﻼااا٢ غՈ !٠أ٦ | لIU Թ. օրերը՛՝
'١١٧ս١ւս١Դ ը

١ւււ,|ելի٦ւ է ٠٠٤ յ b٠٠J,٠٦٠ Ֆ(ւանւււււ,|1ւ
'ﻻ،ا٤b٦٠ ﻷւլ٠٠٠ ل اﻻاﻻb ֊֊ ؛III٠ اIII ,կւս կան կեւււ٦ւՔ1٠٦٠, اլ ել

եւ

Ւերթ-ի մ'ր)] /٤٠//٠//٠ /// ահանչն երր, աւՐենա լ այն տեւլ

٦։؛ւ,

ԱլւեււՐաեա،!։

լյւIIIا؛٦ اե լւււլ

IIL

OJIII լան

կւււաայ Հայււատա֊

(،)٠»Lji^b٠٠٠J ،٠٠٠յ١են IIIւ٠ե(I£_b٦٠ եւ կլ լ։ւ։եյս։ւն١
եաեւ֊հ^ ؛٤ւ եւ հարեւան եււկ|,եյււււ٦ւււա؛ւ،٠նելւււ նեյէՔ-հ٦٠ բ٠٠լ٠٠[٠ ւ։։٦ւյւ٠ւդ٠٠ւլ٠ձեյւււն, Ք֊աղաՔ،|| կա٦ւ, տնտեււակա٦ւ թէ՜ զ_|ւակա٦ւ٠.
Ս աււնաւււր թ- ! صIII կ JJ II I թ b ւնն եր ը, ււլա٦ւՔ  اﻷ٠1?٠ ե٦ւ այւդհ լ ٠٠٠٠٠١ե٦ւ،ւյ_յաւթ֊եա٩ւ,
،IL ،1٠٠٠٠1
ج١ااﻟم١١اد١ ﻵb կենդանե ւ٦٠լ١،٠։՝էկ քւ։ււ٥ ٠٠ الեւ կլլ
اااﻏﺎ,յելէ ա٤٤ււաաակւ٠յւււթ-1ւնլ շ_ւ٠٠٠،٠ լ եւււ٦ւ՚٠؛ժ ւբ(ււււ٤؟ւելււ։ւ, Ֆլւա٦ււա١յէ٦ւ
ւյ_ա ղաթն ե؛111 լ

د٢ ﺀZ, Ա Տ

եւ

٠٠٠/٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١١/١անէն: 1ع
Բ Ա ժն Ե Գ Ին .֊—

: ن٧

Ս Ա ٦, f(b Ի 'ﻻ

Ե։ււսմսեւպ

، ؛،،؛38
20
Ա٦ւ٠յլ٠ա١؛٩այակաււաան
10

١1١ե٥ւսւ٢ււես٠.٠

Ֆբանւա եւ դաւլււթնելւ
ել

"

՚Եւբ

Ամ'երի կա
Ուրիշ երկիրներ

1.

20

շ.
3

տ٠սյ١եկս٠ն

٩،{70
٠٠٠.

’ ﻻة۶,/٠.

ւ. ٩դւ٠
լ.

,ւււլաււււ

رى ن.
? ﻻﻻ٠۶٠/٠.

٠٠ա،ւլ,ւ.Թ|ս.ն.- 208 bis Rue Lafayette, Paris« .ււս٠1<1|ս.ն եւ|_խւկսս٩ (10.)
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1 s,s

ԿԱՐՊԻՍ ՅՈՎՆԱՆԵԱՆ
Ին .լ»١ւ օ դ١٠ ութեամր ،،  ﻻلշիւ ա տ ، ﻻ،1 اعր ո վՅ Fi UI մfl- ٠،»،։ ٤  ﻟﻰ، ﻻ،،‘،ﻻ՜١،։ ակու،ս١٠،' ل ع دا։،، ،أ،،، ٤դի ﻟﻰՈ ، ط ﻟﻰ؛،اﻻ، ուրիշ էիայչուն օրինակ ،،*ր
 ﻻغﺀ،„،"؛،ﺑﻲ

Փարի զէն դուրս։

'ﻻ اعوا، ا،،‘է  عսԳ،ստեքի Գա մրա լի ،،*լ» տի-،،եւ ،ս١յկէ »լուրս դ١
րաց ած է ،սյսօր [ﻻب։կ։ս١ւ،،ուա٥ ٤،،ս،،ք،،،լի
ր» զոր կր վարեն երե,ր

3ո  ﻷع؛، ﻷﻻ։،،

եդրայրներ» Կ،սր،զիս,

եա١٠،،،-

Հրա١،١، اﻻ

أط

Պարոյր» զ , ﻻع،ﻻع ﻻր ، اւթ  ط، ﻻ،،ﻟﻊ
‘ իրենց երէցի١٠։
 ﻷج،،،b է

Պոլիս»

եւ

զ ս، ،، ﻻ،٤١، է

3*ում-3٠ավ։ո،ի

 ة، ﻷﻻ٠ ﻟﻰ؛

Ս٠، ا، ﻟﻰ؛ﻻعար Յովս է ،ի աղայի،
،اﻻوا، ﻻ،ﻻ

կր[ ﻟﻰութ  ﻷط،اﻵد

 اﻻ ط ل،ﻻ

Գետ  ط٤րր،، լա ծ է Ի օ، ﻟﻰ٠ք օլէճի
ճարտարադիտա 1լ،، اﻵل՜&ի،ղի١،
 ط،Գա զի Լ զոր ծ ի

աս ،զար է ղ

ս١،،եցած է،ցած,

տեղի

ու١

րէ ،،‘،ﻻլ،ս 1լ،،،١ւ արշա،ա١،,րր ،اրով عո զա b է Պոլիսը ،։ ա١،٠ 3

٠/ رա <١

Ստեցընելու

վրայ ،>ր

'1

Մարսէղ։

'.֊ ‘ا'اا.اأ،>

-գոր

b  اﻻլոր اعօրեր» երր օր ،،‘ր կր

լսէ ،3֊է »إوا،ا،د٩ا
յանձնաոու

ո،շի١ا-ع3ط،ﻻ١اg
կը

փնտռուի։

Ին,լչ որ նախաձեռնութեան
ո։լի١، ٤էր կորուսած» ա١،մ٠իի،ց٩،٤ա،զէս Ս٠ար،،էյքէնկ١ա١
،را داوﺗﻢ,

ուր

բախտը

դէ՚նվղԼ

է Պարս֊،զէմ* դիմաց կր Գա١
կաԳսրյ միլիոնատէր Պ٠٩ա
Գա ،،{اﻻطրեր շինեք կուտ ար իբր
٠րրիսս,ոնէական

կալուս، ծ: եր-.،ի» որ մեծ շէ١

միեւնոյն րմլւրււ կուրն ،սլ ան'զ٤իաի»օ،، եւ-

١،ու؛քեերր ունեցող մարզիկ» շո  اﻻطո ، عեւ ،զիրար
?رم,

նահապետ

կր Գասկն،ս١

իր գոր՛ծերը կը վստահի այս աշխատասէր ու

սլար կեշտ երիտասարդին» որ արդէն ամէ٩ւ ،Վ،ր٠ր

،ﻋﺎ-։، էր յ tu

լողել
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.189
Այսպէս Պ٠ (ؤե ս ֆւ ա٩٠  اﻵسիր

Գիւքը

։foui

կը ։յ١ւ է գորեին٠

իր ،րիԼԱ երլր։،յ٠ր١ւեր ،կո٤գս։١ عեւ իր դպրսց،սկս,١٠
ԼԼրսէնեանը,

բոլորն

٠ս շի։،ﻻ،։։،،، կց ս ւթ ե ،،، ،քր

ու

եղբայրական

،քր

։ե

ել

կր  ا، ﻻع ﻻ،٤ի٩،

լործ մը։ Այսօր، ٦,ի،،ի ،أداف

ր،։،،լ،ք،։։|(1ի،

եւ ղործՆ ե٩٠ \ا١١١\\،  \ل٧ةا١ ال٧١١١٦ ج،  ا٠ի ի ր
sbk

վարկ

ր^،կեր Պ٠

ալ ճարտարապետ,
U ،،

ւ։ր

v١٧v٧ ،ل،ﻵﻻ،

կէսրեւսր

շէ١٠،١,յյ،ր،،ր
կր

իրե١

վ،սյելէ գե٦ե٠

լ

ո ،իւ ա٩ւ ե Ա1٩1

،ﻵﻻ، ր^իլ ր،սզ،ք،սիՅիլ„،շ١ ٩ ، ا ﻻ։ր։ր  ة، ﻻե ր ،ԼԱր١

،،։ 3

կր ^րս։ւիր„ւի٩٠ ،اوا։ ،،٠ ،،،٩։,ր ա٠ժ،ք„،ր ս։١
շ،ս،ﻻեր ^ ،،،،։،،։ ، ﻻ،،։،։،-،،، ծ

اﻓﺂ ﻻր։րծ

և،

،،، ،،،. ،ի،ﻻկ،،،١، ր١،،،،ր،،،1٤،،،١٠

،،،،،

،ի١

շի١،، ﺟﻼե١،

!,(,I.'ll.,)؛

*
’(Jiull.—- քհրանսահա/ տարեգերքը գալ տարՒ հաճութեամբ
 اﻻեղ ،،[ի اﻻի

،،։ ، ﻟﻼ،،،ا،، կւսրղի

٩ս،»լ،،րդ„լի٩،١

և ،،ր،،١،.ր ،ս،،؛երն

 ﻻ،րի շ

օրի١،եր„ւ

որ ի ր ե*ե،ս،կ١

ըլլ،ս١ւ ،քեր ցե،ս،ց„յր١،٤ի١، ،،،،-

،، ﻻﻻոյն բ ար ե մա ոնութ ե ،"؛، و٠٠

ԻՐ|Լ|١11٠<1،Է٠8

Մ. ՋՍ.ՅԼԱՔ
ՀԿԱՅեԱԼ ՓԱՐԻԶԻ ԺԻ Կ. ՊՕԼՍՈՅ ԻՐԱՒԱԲԱՆԱԿԱՆ
ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՆԵՐԷՆ

Կ’ս։?ի،، ﻻ։սայի իրա։.։պ։ա٦ւաէրս٦։

Leon Polier ի ااا؟،ا, է. 1 اااւաւա٦ւծ٦։է
ااااااا،اﻵااااا

1ا։اااأ،!؛:

աեասէ

ղ.աա1րս։

٠  ؛I اII .111! ! 11 . ﻵا ﻵ111 ٠ ٦։،1,

կր !)،։،٠٠111٠،٠٦٠،؛Է

اا|ااااأ֊ااااا

؟աւք*ար։ւպ։ա٦٠!٠

քկւ օ>!؛էսէօր

ا!ا،ااااا،ا٦ا،ا،ااا؛اا.1اﻵاااهա։٤էո._

։ս٠1'է٦٠,,

լ 1،ا٠ا٠،٠٠١։.،ժ ،٠،٦،

 اااا،،ւ։،'յ١։،،ղյ։է

զսնա<լա١։

ս։ւ.1(1-!ս،։։րսյ։،'ա٦աւէ٠.٦։١ւ1٠յ١,

1ւա؛٠١։։،()1ւ،ւ Աւ،յւս ր։։ծ^٠։٠իւ،ղ٠٠٠٠ւ.1ժ،؛ււ٠١٠

؛ ا٦، ( اl. ، ، ٠ ։ ،. ا دا٠ ،،،٦ ، յ ، ٠ ،‘٠ ٠ ، ، ٠ :

/ﻛﺎارﺛﻢ،١ﻟﻤﺎدك٠ررا/رﻛﻚ،اﻣﺮﻣﻐﺎ7 رRue de la Ville l'Évêque ,27
Tel. : Elysees 23՜ 16
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Métro: Madeleine

٠

1
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ԱՆՈՒՆ، ؛տԱքԼՈՒՄ، ՀԱՍՑԷ
եհ ԹԷԼԷՖՕՆՒ ԹՒհ
ՖՐԱՆՍՍ. ٤ԱՍՏԱՏՈ^ԱԾ 711-ՅհՐՈհ
Փա րի ղի
Ֆրանսայի

ւ('էջ,

շրշւսկւսյքը

գւսեւսգւսն

|[11!|ւ،'^լւը

1,1

շատ

քիչ,

լք՞ւսսաւք՞բ

اﻻ؛

կաււտատուսյծ Հայերու ներ.

1(111.) ցանկը կատարեալ ր||ւսլու  ااtïi է յաւակնու1(քիւն չունի:

Ասիկա

լււկ

սկգբնաւորուԹիւն

ւք՞ըն

է,

կետղկետէ

րնդլայ.

նուելւ ել կանոնաւորուելու րնւյ֊ունւււկ:
؛؛աոաշիկայ տարուա՞ն
փոխարինաբար

،)ււււք՞ւսր սիրով կ՞ընւլ֊ունինք ան-

Օրատարակել, գործի տէր

բո،որ

անունները որոնք աո այգ երկտող ւ،'ը ղրկեն ւ،'եգ:
ւգատրասւո

Հայերուն

٦|٢ւ.յնս(էս

ենք ընգունելու քացէի փոփոխուԹիւններ, ուղ.

ղI,ւ_լքներ եւ յսււելոււքներ:

Կ ՐՃԱՏ11٦٠٦٢նԵ1٠
ր.

ave.
bl.
fb.
S.
S.O.
tel.
arch.
aut.
berg.

 ﺗﺘﻦRue.
= Avenue.
٠ = '' Boulevard.
= Faubourg.
- Seine.
= Seine et Oise.
= Téléphoné.
Archives.
~ Auteuil.
= Bergère.

ԾԱՆ٠٠Թ՝.

cent.
comb.
did.
el.
fl.
gai.
gob.
gut.
inv.
lab.

=
=
=
=
=
=
=
=
—

Central.
Combat.
Diderot.
Elysees.
Fleurus.
Galvani.
Gobelins.
Gutenberg.
Invalides.
Laborde.

lou.
= Louvre.
mar.
Marcadet.
pas.
Passy.
rich. = Richelieu.
roq.
Roquette.
ség. = Segur.
trud.
Trudaine.
vaug.
Vaugirard.
Wagram.
wag.

1أ1,1. ا|'اհ1١յլ Թիսը ،ه-ااااأاااااا1اااااا
اأ։٦ا^اااا٦ا1ا^اال
յջա՚քսււկը اال؛,1 ل؛կւււււււււլ ււյ։ ա՞եքկւսււքեչւււ է: Ախ ،)ւււ։ւ|؛է٩ւ երր
١ւչւսնւ،ւկու.ւս սրււ٠բ!ւ եւ. ՞քլւսկւս՚նգի ււ։1ւք։ւ,1ւ،،ղււ.՞ք٠ղ .բո։! .բ٠<١ ‘؛,է
<!>ا|ال اﺑﺎل اا

էջ են Փււրիղի'٠1:
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II
Արպյսր,
Արել

40 اا|اﻟﻨﺎ}ا٠1"و,  ﴽfb. Poissonnière ٠0e.

{U ինտսետն}, ւ٠ւևսսւ1ւկսւ|ւիձ 5 bl. Montmartre.

, 17

Արիկետն Բ. եւ

,أاأااا؛ا٢ااااااﻻأ٠٦ا

r. Drouot 9e.

tel. .cent. 00-44.
tel. gut. 39-69 եւ

Louvre 56-41.
Ար-ուէետն ՅուԼսէւի եւ Պետրոս,
Արուլետն Վ.,
ԱրրտհւտՐետնւյ
ԱրլւտՐետն

25

Օրիորդ },

ԱւլտւՐետն Ա.,

26 bl. Rocbechouart, 18e.

՜□։։ւ|ւսո٠٩ւազ٠էսւ, 14 r. du Hameau. 15e.
Ալեքոտնւլր, ւսկ،،ւհ٠٦է٠٦|յ 4 Cite Condorcet, 9e.
؛ااااااااا11اا^ااأا.ﻟﻰا٠

r. de Douai, 9e.

؛սււհւ£կւս(յւ،ւծսև13-!١և٦٠, 9 r. du Bellefond, 9e.

ԱւլտւՐետն Շտ/ւլ, ٦։15

r. Hegesippe-Moreau 18e.
tel. trud. 51-22.
Աւլոնրյ Բրոքի. ն. , 15 r. Henri Martin, 16e.
Աւլտրետն Ա. , ,؛հ؛٠٥ւսկ, 101 r. de Richelieu, 2e.
tel. cent. 41-45.
Աւլտրետն Գր. , 18 r. Blanche, 9e.
tel. trud. 16-27.
Արլսւրետն էտուտր. ,  اأﺟﺎا|ااااأխ،’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 ,٩-ااااااااةاااا٦ ا|اQuai de
Fran.ce, Rouen.
ԱքրՒտետն Գուրւլէն, կ٠ւ։|աււ1սււ٠էււիկ, 18 r. Le Marois, 16e.
Ալտկէօղետն եւ Ընկ.) اااا ﻻأ.؛١ ااااհև 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.1ا٠ اbis 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 ,ا٦ ا[اr. des Tuileries,
St. Etienne (Loire).
Ալլսւհ՚լէրտի սլէյ {Տիկին}, 66 ave. du Bois de Boulogne, 16e. tel. pas. 25-29.
ԱրլտւՐետն

وﺑﺎ|اااأااأ

U. , ւսռհևս١յ։ւսկւս٩٠, 23 r. Baudin, 9e.

ԱլլաՀրԼէրտի սրտի

ՏօքիՒ.) ,

ւնս։ւ٦1Աւզ-էսւ .|)!ժ՜ի,

կոկ»յ։٠,

27 r. St. Andre-des-Arts 6e. եւ 27 r. des Sablons, 16e.
Ալխտւլետն 0. , ٩ւկսւ|փ٠٠, 7 r. Belloni, 15e.

սւկսւ١٠?|ւ,

tel. pas. 94-77.
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կօշիկի 18 ,(اااا؛ا١ﻷأاأاأا٦ اbis r. Jouye-Rouve, 20e.
old-էլ, 46 r. de Trevise, 9e.
Ալչը՚ճեան Ստեփան, կաշու.uiujuil), 54 r. Pierre-Charron,
Ակինեան Ա. , ٦ااااI٠I|IIIւլէ٦ւ, 1 r. Molière, Marseille.

Ս.լ ճետն,

tel. roq. 45-13..

Ալչը՜ճեան,

tel. el. 32-83.

51 r. de Passy, 16e.
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).
Աւլաւլարւրեան Հրանա, Ա|ւս1<}|ւ.բ, 12 Chemin des Postes, Gargan-l’Ivry  اSeine).Սպ ա11/քլկh/ ا ;رﻵرر٦،؛؛؛սկա،;،աբ, 25 r. d’Hau e le,
0 .
Աղաչանեանր اااام٠7)ر. , 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
. ււ٠ւ٠١؛յսւ|ւււ։،1ւ, 4 Passage Rauch, 'lie.
ՍւՐաաւււնի UււվՀււ/նն4 ; احr^ ;Jouye-Rouve, 20e.
Աւ/'աաւււնքւ իշխան 32 ﻣﻤﺎاج»ج// ا««اr. de l’Exposition 7e.
Ահարոնեան Աւեա/ա,

Աւլտբ-էգ-եան եւլքւալԱճ, ٩-Ո|1(|_,

Աւրլւարաանեանս '؛, Տ().ր[(ե.ار
ԱւրիլւեանԱ Տիււրան, ٩٠ւզւծւս|ս٠ւ٦ւսւսւէբ,
Աւ1'իրիւանեան ն. ٠

22. ave. du Petit-Parc, Vincennes,

s..

ւ|֊1ւ|ւձսւ1|, 3 r. Cadet, 9e.

Անանեսւնր Սւոեփան; اااﺑﺠﺎ١رج ؤل راأااا

poissonnière.

tel. el. 65-48.
, 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. ااأا1٠ا.ااا١؟ ا|اաւ٢ս٠լ٠։աբւս١։ի, 12 r. Boutebrie, 5e.
Անի, 3،،،շա٠٠ա٦ւ, 67 r. Mr. le Prince, 6e.
Անաոնեան Արամ', <)|ւա٩_|١ոյլ, 6 r. Gay-Lassac, 5e.
Աչճեան, 5 ,إا|ااا|اﻻااا٠ ave. d'Argenteuil, Asnières, Seine.
Աչճեան Ստեփան, ااا)ا؛؛ااااا. ؛|اԱ|աշ٠،ւօ٦ւ1ւսւ،|, 23 r. de Tournon, 5e.
«
ւլւս٠Դի|ւ, 28 r.'Serpente, 6e.
Անանեանէք Ս՚խհրան,

կա٠٠ի Ա||ւ1)1ւսաա٦ւո<յ, 11 r. Montaigne,

Անւլրէասեան Արչակ (Տօ.քճ[ժ-.)

r. de Trevise, 9e.
, 4 r. de l'Abbé de l’Epée, 5e.
Ապաճեան, կօշիկ, 45 r. de Belleville» 20e.
Ապսյեան Կարապետ, 5 ,ا,ااأ٩ةا٦ اااا1ااا٠اااااا، اr. Mtnilmontant, 20e.
Ապաալեան U. , 27 , اااح^ااااااأاااااااااﻻr. des Plantes, 14e.
Un ա.րելեան Ս՚կրաիչ, Տաշաբա٦։ ((Պ،،،1٥-ի،،Թ٠), 15 r. Lamartine, 9e.
Ապա-հսւնի,

Ապահունի

47

,-١،ااااا،اﻻااﺑﺎأااااا،،اا

ՏօքիՒ.

Աււայճելեան

Սակոբ

52 avenue d lena.

Աււըեան,

(Հարիւրապետ١,

կ،ոի،_٦،աի،ազ.ակ

ա،ւհւ.աբակա٩ւ, 7 r. des Petits-HotelslOe.

“Լ. 11 . ،؛.

Մ. ի,.

tel. nord 53-35^٤53-41..

Fonds A.R.A.M

SALTIEL & SEROPIAN
Agents Generaux de la

RII PASSENGERS ASSURANCE c٠
DE

tONDRES

(La plus ancienne Compagnie du Monde contre les accidents)

Assurances Incendie-Vie-Maritime
Vol - Bagages - Bijoux et Tous risques
..٠..

71, RUE LAFAYETTE 1
Tel. : Trudaine 58-18

PARIS

(9°)

Ա1.1ՀԹԽԱ، ԵԻ 1ՍԵ1Ն

I

٠،٠ՈՐԾԱԿԱ1٠٠1

!
I

ԱՆ٩٠ՀԱՆՈ1١Ր؛

()ԼՈՆՏՈՆՒ RAILWftY PaSSENGERS ftSSURflNCE c
Ը٠٦٠١ւ1-١ք٠1٦Իթ٠٦?Լ٦٦.
ا,.2 اااا)(اااااااا٦ւսւ((-Ո.|ն(ք [ا٩ا1،1('أا|}((اا؛ا1ااا

[tfiji،؛.(،' ւսլ։1(էս&!ւ

1| ﻵSWDHWi وﺳﻶآ٠(&ﺳﻞ

ԱՅԻՆ ֊ ԳՈք1 ՈԻԲ ԵԱ ւ,ՀՐԴԵՀԻ - ԿԵԱՆԲԻ - ԾՈւ
٠

Ի[>ՊԱԿՍ

٠

13

٠

٦

٦

ՈՀԱՐԵ،ևԼ փ ԵԻ ԱՍ Լ հ II

٠-٩٠

١٦

٠ ١٢
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Աււաաւււրհ՜ան,

9

,٩-اااه،إا|ااب٠ ր.

Ասլան ժօւլէէի, .16
Աոլանեա104

,رﴽ,

Dagorno, 12e.

,اا٠ا٦،<١٦٠ا٠ ا1اا٠اا٠ اﻻاااr. Mazagran, 10e. tel. gut. 12-05.

اااااااااااا

Ասլանե-ան Ա ե թ , (ااااب٩-

r. Montmartre. 2e.
lii. 1)٦յ٠ւ.1(հ|٠ւ.*էւ.،>, 44 r. de Provence, 9e.

Աւղանկիւլ, [ l|٠<>|٠l<hl٠t٦l,
Աււււււււա1րաււււււր1րանէյ

U. , ՜اﻻاق١ااا

Աււրիր-էւլ1րան Ալե.րււանւլր,

ave. Emile-Deschanel, 7e.

r. du Maréchal Harispe, 7e.
56 r. Lafayette, 9e.
Արաւ1', 8 ,ااااااأأدﻻاة٦ اr. de la Sorbonne, 5e.
ԱրսոՐ, 1
,اااﻣﺎ،١ااا.٠ اآbis Impasse du Rouet, 14e. tel. seg. 04-82.'
ԱրսոՐ Տօ.րթ. , ա։»ւս٠աթոյժ٠ 5 bl. St. Michel 15e.
ԱրսոՐեան, {Տօ.րթ. ), |68 ,ا|ﻻ١1 اr. Claude-Bernard, 5e.
ԱրաւՐ Պ. , 98 r. des Colombes, Asnières, Seine.
tel. wag. 96-03.
Արայ ժ. (Տօքթ.) , 1'أااااااااا։9 , ﻟﻼاااااأاPassage Davy, 8 اe.
ԱրաւղՒրան Սիրունակ, 146 ,ا1٠اااااااأاا1ﺣﺎاا٦ اր٠ Lafayette» 9e٠
tel. ber: 42-34.
Արապեան, հլ1ւկււ>ր٠ււ1|ւ<ւ،1ւու.1}[ււ،٦ւ,
15 r. des Halles, Colombes, s.
Արարատ, اأاااااااا1اااا1ﻻاأ٦ اք)٦ււ١ւ.11[ււ.٦ւ٠յ),
134 r. du Bac, 7e. tel. fl. 51-57.
Արա.րււ, ا،'ﻫﺎاا٠ا։.127 ,٦ اr. 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, <>ا1،ا٠ ا|ا٩ւււլւււ(լյււ.1ժ-|ււ٠٩ւ ائ٠ اا|ااأ։17 ,(،. واااr. 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 Փարի էլի» , 227 ,اااااأ9֊! اااbl. Raspail, 14e.
U.[!։լULթ եան-ԽրԿայնար.՛//ւլււլկ {Իշխան) Աււվււէւի, 7 r. François 1er., 18e.
Ար րլո լ[ժ՜ հ՛ան- Եր կայն ա լւա ւլււ ւկ Իլիւան] Պ օր ի II, 16 ave. Mozart, 16e.
Արութիւնով Մարկ, խւքրագ.իր Le Pétrole |ا٠
Աւււգեան, اﻻد٦ا،١٦ااأا1اأا։10 , ااااأاااր٠ 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, ٦ااﻻاااأاհ)؛հ٦٠, 24 r. Monge, 5e.
Աքեան Սաեւիան, 25 ,اا-ا٠<اا١ااا1 اր٠ d Orsel, 18e.
Աղււաթաէրեանւյ,

Աաիլհ-ան,

1

اال ا։11 ,أﴽا-اااأ

(١լ١ւս։.ս։գ.է։ո, 8 տ٩. Desaix, 15e. tel. inv.24-73.

,^٦ااااا.ا

սւկ،؛ւ1ոԼէ١ւ,

Բալւայեան - Գարպօնէլ (Տիկին), اا1‘إا(ا|اااا,
Բալւայեան Ս արւլարիա

Օրիորդ) ,

17'

,ا|اا٤ب٠'ا٦ا٠|ؤا٦

r. Denfert-Rochereau, 14e.

Fonds A.R.A.M

1 ﺋﻪr. .Lafayette, 9e٠
Բոգրաաունի Հ. , >|؛I(اا،٦اااا٠Րէ٦։ի Դ٠ս։սեյւ, 128 bl. St. Germain, 6e.
Բալիևանւյ
( لկրաիչ (Հհի.րի [dm Բալիէւլն 8Է|٠ ،٠؛. »ا١ اւ١է٦٠ La Chauve
Souris !^٠
اااا،اااا١٦ا|ا٦ا٠
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 ,ﺑﴼا|اا٢ااا٠ ا|ؤr. Rouvet, '19e.
Բոգալ ժան, 0٦،ոհ1(}|ււ.٩ւ٦), 8 ր٠ Rouvet, '19e.
Բալուհ-ան Հրանա, !(օշկսւկւ։։24  وااr. Condorcet, 9e٠
Բաչալհ՜ան Լհւոն, 208 bis r. Lafayette, 10e.
tel. nord 57-8ة٠
Բաչիէինհան Աչոա, շէ٦٠٠1٠ի٦٠1'|١կ 43 ,ا'ا٠ < ؛اااااااr. de St. Cloud, Billancourt, s.
tel. aut. 25-85.
Բաուոակհ-անւյ Վ. , ՜Զւսււսւսւրագ-էա, '10 r* de Lille, 7e.
ԲաուՐաչ/րան Կարուպ հ՜ա, |١ւս٦ւսւ։ւ1٢|1, 9 r. Gazan 4e.
ԲաաՐանէրան Լութքիիկ, £uip։îU٠iiiiiq٠L֊i٠, ١ bis r. Jannot, St. Denis, s.
ԲարիՒորլհան Խաչիկ, ٩ ﺟﴼااالշԽ٦ւորլ, 29 r. Poulet, 18e.
Բարունակհան Գաււնիկ, niiuu .؛J!։y, 6 r. Peligot, Enghien-les-Bains, s. O.
Բարոհրլհան Գ է■ որ էր, ւլ֊1ւ|1(١ակ, 16 r. Hippolyte-Lebas, 9e ٠
Բա/ահրլհան Զ՚սվճուր, 28 اااذه2ﻻاااااأ،اا٠ r. Nationale, Billancourt, s.
Բրորոհրլհան Փանոո, կօշիկ, 3 r. Lemercier, 17e.
Բաքլքրրէրևան Անւրրանիկ,

52

,(ااااا|أ١اأا1اااأاااأ.|"}ا١،.٩٠

ا

HORLOGERIE-JOAIHERIE-ORFEVRERIE

ا

I

H. STEPHAN

I

Rue de ։’Arrivée

(

(Face à la Gare

,9

LA GARENNE (Seine).— Gare St. Lazare
ا

R. c. s. 31.530

Ա٠Ր1.٦| ւոեսսւկ

Téléph. : 145 La Garenne

1 1ւbPոI،ոկալւև٠մ٠.'اا و1اا،٠!ا، اcl 111 ifidل؛ւ٦շ،յ٦ւII
lu. ւ٠٠؛١،١٥ւ։։Թ1սլ1٠٩٠ի ՜Ջւիւ ifl(blï.!

٩_ ւ٠

ՌՈԼՈՐ ՀԱՅԵՐՈՒ
Հայերէն

ا

ا

Համար

:p

զեղջուամ դւներ

1 اا1 اլ ا111<_ا، 1 ،1 ٠.հ) ! 11.11 ((alliance))

أ،٠اأاااااأا٦أاا'اإا٠اااإ։.

ւք،է՜؟.٠

ACHAT AU PLUS HAUT COURS BRILLANTS & MÉTAUX PRECIEUX

ا
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ك٠٠ااﻏﻜﺎراﻛﻐﺎﺟﺎح/7ر// ٠ﻵ٠ررااﻛﺠﻜﻢ7ر,

-ճսւրւՍ(սլււււզ.էւո, 7 r. Desnouettes, 15e.

{Տիկի7/71

ave. de Breteuil, I5e٠ tel. ség. 40-11.
ր٠ de la Liberté, Vincennes, s.
Բււււ[(Ւոււլալէրան, 14 ,ﺧﺎ1ﻻأةااا1 اր٠ de l'Orme, I9e٠
Բւււրլարլէրան Տ/գրան, 8 ,اااة، ااا^؛(ااااﻻااااااր٠ 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 ااااأ٦)اսււ1٠ալւււււ|սս،1փ،ն <Իսւ[،իւլի,
29 ave. Victor Hugo,
tel. pas. 33-44.
ك١اﻛﺮااﻏﺠﻜﺞ/٢ارا7ا

, و

իւււսւ.ւսգ.է։ո, 33

Բւււլդ-անէրանւյ,

— Գ٩*ւ։ւլւււււ1١։iiAbiifn ١و.

ع

s|ւ1լ|ւ٦։١

<1* III  ااH էլ։լհ"111،Ո U |ււ،١ււ1ւ,
Գաչըյչճէրան,

39

,

'١Ն آ. ة\ﺋﻠﻶ%٧ﺣﺂث١ ل6ه٠

\ﻋﺎ٠

pas.

٦ ،٠١-٢٢٦•

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؛ااااااااااااأاااة1٠ اااտ٩. Alboni, I6e٠
tel. Auteuil 19-56.
Գա/լանճէրան Մ իհրան, դհ|1է٠ււսկ, 190 bl. Voltaire, Asnières, տ٠
Գալ /////7/7/// ٠٨٢/ر/7ﻣﻤﺎااﻣﻼ ر١/ էււ, 4-2 ,ااا؟.1اااﻟﺞ1اا ااا- اااااave. 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 ,(؛, اr. 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 رﴽ. , ،( اام|زIipuiliiiii.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 ا٦،ل؛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.
ԳալւաւՐաՃէրան Ս իւէ'ււն,

,اااااا٦ا,ااا)ا

عﺀاﻫﺞ.

կօշիկ, 4-4 r- Fessart, l9e٠

Գասլարաճէրան

'٥7„////7/112

,١

؛ا1ﻻأةااآ1ا

fb٠ St. Denis, l()e٠

ւ،'ւււ.շււււււկ 49 ave. Trudaine, 9e٠
Գասսլարէրան, 1٠յւււււ1շաւււ.1(11٠ււ0ւ 130 ,اا-اااﻻ1، الbl. Տէ٠ Germain.
Գավաէիէրան, ؛ﻻأاااﻻأ6اأاإﻻأا.ااأﻻ1اأأأ٦ اււ|իււււ٧բ, 26 fb٠ Montmartre.
Գաւէալճէրան Խաչիկ, .թա|ւււււււ٠ւլւււ[ւ 1ااﻳﺎاائ، ؤ٠կ1٠ւ٤1٠؛յ|ւի٦ւ, -16 ր٠ Jean-Goujon.
؟٠ررارﻏﺎﺣﻤﺎارا7 دԶ• 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
Գաււնիկէրան /Ւաւլւսր,

Fonds A.R.A.M

MANUFACTURE UE BRAPERSE
SOCIÉTÉ ANONYME DES

Établissements A. COLLET
(Capital 500.000 francs)

Rue des Jeûneurs, Paris ,31 (2 )
اا،;،*’(،Օ.Ս0՜;أ՜،)'

II

؟ՕԼԼէ

^ՍՏԱՏՈՒթքրԱՆՅ

٦ւ 1.,,,11.'1,,ւ,'1ւ ٦ւ1(1.|ււււ,1ւ)-իւ؟ւ :؛٥٥ )؛اه

اااا('ااււ،ւծէ
ﻷأاا1(!ا

Ը|1

ԳՈՐԾԱՐԱՆ

'إ؛Լ

"،)""11".!٠"’’1

)1 ا1'|'وا1اااااا،|ﻃﺎااا ا

րւսնատէր որ աասեց.||

)اայ، لIt . ؤ1ԺԷ ' վաճաւրակւււ՚ն-ւլէւրօւսկներու

I I ։٠ < < اI ا'و11 ،  االI| ل ا1 ٠، ١յէ|')lu ւ| ؟11 ل

ոուկ կեր11|ա

ՏՈ1,Ո.1,1.-,. draperies unies,1.1,|11-1111٠1.1

1 111|||؟:քրր

1٠.

CLASSIQUES 11.0'1 >؟Տ1--111.’ւ٦٠1;Ր
ا1اا֊ﻻ101(8, 111٠-|٠ 1;|, 1)'1).!'١٠1-1٠|1٠
ՄԽնՏ <ո 1181*11 IIS

٩։إل١ﻻ٠1ﺟﻞ1٠إا)|إل٠

٥ւր١։օր1^և

։؛ր(؛1է!؛ել ւքւոնաւանղ լ١է,յ

Վ"ւոը դԿ٤

կը
1؛-1ււՕ։

)؛և։ ե։ կապոյտ

111,1.1.-11:

նւքոյլևերր

որ

յատո،1( մասևա

٩ ل٢ﺣﻸ

երր։
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7،արււգաչ րան

1
Հ. , ւււ1٠1ւ1٠րլէ՜٦ւ, 74 ր٠ Lafayette, 9e٠
te!, berg. ■4-3-84 ե՜լ
24 ր٠ ٧ictor-Masse, 9e٠ tel. trud. 38-93.
Գարարրօչ [Տօ.րք(Ւ٠\ «ا։30 ,,ا٠أاااا،اااأ٠ا٠٠وا٠ bl. St. Michel, 3e.
Գարաե՜ան, ٠|-հ|ւ<١սւկ, 3 r. Mignon, 6e.
Գարաէրան U ովսէււ, 116 ٢اا|و٠اا٠ وااave. de l’Union, Arnouville-les-Gonesse, s.O.
Գարակէօզվրան {քարի, 7 ,اا1'<اا١ااا1اااا. ا|)اr. 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 ,ااااذا٠ااااا،إا!ااااااا٠ r. Beauboug, 4e٠
7'արայ/րան Եղյւարյճ, զ֊Ո|٠٩-, 32 r- des Martyrs, 9e.
Դարա.րէհէրա 40 ’ (٠؟. ب'ا/ جave. 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،ا٦<اյէ-٦٠ Franco-Egyptien ٦ا։ا։_ا٠اا4ااا
األ٦ اլ١٦٠կհյ١ւ٠٠Թեսւ٦٠, 123 ave. des Champs-Elysées.
Գ/ր„,նչ„ւնզ/րան ԱաւՈււէլ, اااااأ٦ا٠، ا!إااا؛Ա|((ւ١ւոօ<1ւ1ւ1էւյ, 48 bis ր٠ des Bellefeuille, 16e.
Գէնջօկլու1րանւի اأاﻟﻪ2اأاااااا٠ اآA 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 < اإإ(ا!ااااا>اI٠qihi.h|l،i٠ii լ|ււլւ)ւ،٦ւ1٠|ււււ. ~اااااإا
<1((||ււււ١փ*1ւ, 312 r. St. Jacques, ٠>e.
Գէորդււ,լ ()լկա وﻧﻢ؛//.), (اااﻫﺐ٩-إا|اا٠, Jardin des Modes, 8 r. de Presle, 13e.
ԳլիՒիկՒրան Յար. , ٠1֊հյ٠١ււ٠կ, 7 Cite Biverin, 10e.
Գնւրունի Հայ (7*7//ﻟﻎ//ارا/)اراﺗﻢ, ،խէփւսդաք)  ﻳﺎ ج#!ا٦ااا։.11 اااااااااااا٦|'ا,էւ.1(ք|٠ւ٠ւէւ,
ակ١ւ1ււլէ-١ւ, 4-9 r. Brancion, 13e.
Գււէրր-էւյ_լվրան,ւ
(Բրո՛վ,.), ا،'أا։ 1(11՛٠٢Ա11(1ااկ,١ا٠,
ոا.ااااأ.|ل؛ւջ 11 <٠ااااا٠٠'1اի, 22 r
Brézm14 ؟e.
tel. e 42-3:1.

38 bis r. Fontaine 9e.
26 ,؛ا1اةااا٠ا1 اbl. Rochechouart 9e.
01٠٢ااا٠2ااأااا1ا, - اr. de Longchamps, 16e.
Մկրտիչ, 12 اااااا٠ا٠اااا|ااا1اااا٦ا١ r. de Tilly, Colombes,

ԳորոյՒրանւյ Արչակ խան,
7*/////////7//

ք£///7/

Լ/րւոն,

ԳույՐ/ամրանց,
ԴույոսՐՃՒրան
٩٠pij֊,։jb։«٦٠

١١՝١\١١\\

էրւ

١8اا1اأا

٩٠լհււ։յէրւււն١

١٠٢١١\١١١٢٨)\١,

s.
٦Գ

ՆՀտ

rue Dutot, 13e.
Գրիւրորէրան ԱլՒր.ր,

tel. ség. 72-39.
1Ո٦1Օ||Է٦1 Firms First National ||, 23 r. de Courcelles, 8e.

tel. el. 83-40.
յսւ٢1ւձ٦ւսւկւււսււււ|ւ, 3  اr. de l’Echiquier, 10e.
(ق٠ﺷﻜﺼﻦ.),  ا|ا('اշկ, 12، ؛fb. St. Denis, 10e. tel. Nord 84-04.

Գրիւրորևան Գրիւրսր,
Գրիդյ,ր1ր,սն Լ ٠

31 bis r. de. la Saussaie, Neuilly, s.
٢٠|։،؛ւհւ،1։L(i|iii<ïilîiii<ïi
10 ,اﺑﺄا٠اااة,ااااااﻻاأ٠٦ اr. de la Vietoire, 9e.
tel. trud. 36-73.
9‘օյուն/րան Արչակ, ٠յ֊1>|ւ،١ւ٠،կ, 20 r. Cujas, 3e.
Գրիզ֊ուրով Լէրւսն,
Գոնչէկիւլ Արա,r,
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Դ
iflï.p٠i،Inu٩-i٦|i٥, 34 ր. Damesme, 13e.
ااااا٦ ا1 ا. ٦ اا٠ ع٠յ٠|։ւ،.131ս٦ւ դես 79 ,'اااااا1،ااااااااا٦ اr. de
Grenelle, lie.
tel. fl٠ 17-16.
Գաւիթ - Բէկ Մ٠ U- , اا։238 ,اا٩ ااﺣﺎااﻻاbl. St. Germain, 6e.
7‘աւիթՒրան Z/• (ՏօքիՒ.) 16 ,1  اا„اااا11 ااااااأاbl. 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 ,إ٦ااا٠ دااااااr. Reaumur, 3e.
tel. gut. 21-74.
Գ/րրչանէրան ՊէրտրտԿ 26 ,اااااا١ا.ا٠<ااا?ااأااا ا|وااا٠٦ا1' وﻻاave. Mathurin-Morean, ١9e.
Գոլուխանեւն Մի٠1>ւոյէլ 7 ا՝նււապեւՆ ^,أﻫﺎاا։ااأااا٦ا։26 . اا^اااااave. des
Champs-Elysées, 8e. tel. el. 59-34, 55 Ւրւ 56, <ا-«ﻻااااااﻫﺎا٦ اMontreuil
sous Bois, S.
«7‘ր՚ղակ» աւ/'ոագ.իր, 71 ave. Kléber, 8e.

Դտնիէլհան Եւլիչէ,

7•աւթ/րան,

|اااااا،)ﻻاا-اا։1

-Եروروا////,"،’/رر؛/'رك

Գր(ււՒւ։ր, ااا1('1ا։2 أأاا.'ااا

!ن؛،ة[{؛[؛tf iifil IJ կլ٠սւի٤, ս\١١\١սս١١ ՛լ

pl. de Passy» Ifie.

١!١֊

Ae Vة%ﻹة١ \ﺑﺎب٠

٠8٠١.٩٠1.ՃԱՐՏԱ1։11;Տ|Լ١1٦،١ԱԴ٦;8

ՁԵՌՆԱՐԿՈԻ ՓԱՐԻԶԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏՈՒՑ֊ԵԱՆ

Square Maubeuge ,5 (9)'؛.
I|IUIIU||biii( f،bir։bi|iiii،'

ا|ااﻻاا,

ււ.)քք|ւ bl 1()է[է'(؛٠،ւ٦ւ|١:

|اأااا'ااսա 11111 ւԹի،il'bi.11 ( ւս٤أأا:

Il|„։|i։„l؛i։,il

11؛!؛,؛

ք.

։։։^؛։؛؛։։։؛؛٦։։։։ է՜Ք؛։։ Ա.

ք؛؛,ււ؛؛ւ؛լ؛ւււ1'؛,

։։։،։։،։ع

؛ււււ|ւ:1էւ؛ււլ

 ر؛։

1'ال؛։։

ﻻ٠ ا1 ﻻﻟﻼئ11.٩1ذ؛11ﻟﻊ، Ի՛.
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 اOe.
Geoffroy-Marie, 9e.
հարալեանԱ, ااااذأ،։ﻻااااااا،ل1 ااا، أave. 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.

հաղ Սեան Գրիէլոր,

bաղուս/եան

ւ|-1ւ|10(ս1|, 4 Cite Fénelon,

նուս/ար,

!2

ր٠

Եիւ։լ،ւ։սշ_ե-։«٠նց Դ٠«ւիթ Խ ، ﻵﻻՍւււկ٢1ււալււ.؛٠հ١ ١ةةآﺟﻨﻲ١ﻟﺢ ةﺣﺘﻞ١ ٢ ل٠

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 ,1ا٠ ا|اا٠ 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

r. d'Enghien, '10e.
8 r. Lamartine, Viroflay, s. O.
հսայեան 'Լուկաս, շտ ave. d’Iéna, 16e.
հսայեան ւԼարդան, ٦ا1٠اا1 ا!اվս՜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 ,اااااا٦ا. ااا)اr, Drouot.
tel. gut. 39-69 եւ lou. 56-41 եւ
2 r. Balny-d'Avricourt, '17e.
tel. wag. 40-25.
հրսսՐեան ւԼարղյլէս, .|>|ااأا|ااا،اج7ااا,
հրանետն Դրիւլոր, ٠؛hp<١٠ul٠, 50 r. Lacépede, 5e.
ձ٠/////7/Խ//7; If. Պ. , 106 ,ا؛ا٠<اا٠اااا1 اr. de Richelieu, 2e.
«հրեւան» , !3 ا’ااا،ااا!֊أ١ Impasse Crozatier, 12e.
հրէրեան Արսէն, 0^ ?اﺑﴼ٦اﻟﻼاذﻳﻼاااﻻا-ااا|ااااا٤ذا|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 ,֊اا1٠اااااااااا٦ اr. Lagille, '18e.
,ﻻال.ااﻹااا٠ااااا٠.٦ا

հսայեան ՀՀապէլ (Տիկին Լ

— Զ —
Զտսյսփեան

Տիրուհի {Օրիորդ-}, ﻟﻤﻼأ؛ا٦اا։ا1ال اإا.

սօ؛؛١٠է<յ!ւ rpiuulïji, :9 إave.

Kléber, 16e.
Զտվրիէվ_

|ւ|ւաւ،սւ٩_էսւ,

Օսվհաննէո,

u،*bopt٩٠

'ا٦,

ااﻏﺎاأأ։)>اا

ﻻأااﻻأااأااا٦ا|ا,

5 r. des Gobelins.
Զտտիկեան ք(Ւ. . ااا։ا1دا.։78
Զարեան

,.1ااااااا1 ااالr. Taitbout, 9e. tel. trud. 23-65.
r. Malleville, Enghien-les-Bains, s. O.
Հրաչ, 126 ؛ااااااااا،1ااااااا،٠ﻻ٠ r. Bolivar, Î9e.
Ռաւիայէլ, ،126 ,اا،،،ا،؛ا اا،اأﻻ1 اﻻր٠ Bolivar, 19e.

l]ոստանդ., 049

Զ՚պգտրեան
Զարգ֊տրեան

,ا<ااااا-إااااا
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Զ"ւր1մի/րան (ՏօքքէՒհ,

اراوك/ا٠7ىر/٢ررر7ا

Գ/ոլսոր,

ր٥իչկ,

.اااإاااا>ا.!اااااا>ا٠'اا,

Samsois, Marne.

ակ٦٠ե։լէ١٠-, 6 Place de l’Hôte! de Ville, Asnières,

s.

9 اا-ا٠ و(أاااةاأr. de Bellefond, 9e.
Զհ/ւէճ/րան Հ. , 53 fb. Montmartre, 9e.
Զմ'/ււււնակէս/րան Վահան, (اااال1،اال<ااأ٠ ا؛اIII. ٩٠ո؟ար1٩1٢٠Խ, 1 r. Puget, 18e.

راﻛﺮرﻛﻮك//ա ճ էրան Յակոլւ,

Զ"ւ/ատքրանո նիկ. , ااأ(ااااااااااااااااه،ا, ٦٠ախկի١، ااا٦ا،>^اا٦ا
1ւքւ٠ւ.,،،ւ٦٠հրւ١ւ.٦ւ.

ا|اإ'ااااا|اا٠ا,ا

երկս،-

-Է6ﻏﺎع7ﺣﻤﺎرار٢ررر7ا,

1ا،1ا1ا؟^أﻻ,

: ؛r. Lafayette, 9e٠
tel. cent. ،0-23, Ւրւ ااا؛اااأ وr. Louis-Philippe, Neuilly, s.
tel. wag. 23-21•
էւրնա/րան {Տիկին} Ա- , '14 r. Crevaux, 16e.
tel. pas. ،1-31.
Էլմ'ա/րան ٠ﺑﻚ/ا7ا///ﻟﻢ'ﻟﻤﻚ, ااااااااا1)اأااأاا^ااا.1^1ال։ا٦ ﴽ؛اգ.որ٥ս։կւ٠٠ւ, 18 r. de l'Alma,
Asnières, s.
էլւՐաճ/րան Վահրամ', |||1٠Ա<1١Ա111٠.||Ն1|Ա1،Խ 9ااا.ااااا.إا|ا؛٠٠  اr. Pierre-Nys, lie.
էլւՐաս/րան 6، ,وك. , ااأ؟٠اآ. ااااأ(ااا>أr. 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 ,ااااااااااااااااﻻ،'ا֊ا'ا_ااا^؛1اااااااا؛، ااا^؛bl. Exelmans, 16e.
էաՐէր/րան
ժիրայր, Ii٠l،١٠lï٠pt٦i, 26 r. Cadet, 9e.
tel. lou. 07-94, kl
3، ave. Kléber, pas. 16-08.
/٢،
էսւՐէր/րան
Էա/'հր/րան
Պօւլոս,
Պօս
nu,
ակն
ա
b،îilï
և ٩t،ï٠,
դէն, '10 r. Chauchat 9e.
tel. lou. '12-78 In
14 r. Jules-Claretie, 16e.
tel. aut. 33-80.
Էսմ'էր/րան
Վահան,
ակ،նlï،٦է՜ն, 26 r٠ Cadet, 9e.
tel. lou. 07-9،, kl
'10 bis r. Descombes, 17e.
tel. wag. 76-57.
Էքչ/րան ժ*. ,
ասաււհւսւրւ٠٠ր1, 88 r. Oberkampf, lie. /،-، '108 bl. Montparnasse, 14e.
tel. fl. 34-7-0.
Էքչ/րան Մ٠, 13 r. Brea, 6e.
7،،،^،،٠.،7^۶ع، اՅս/կոբ., ٠ւ֊1ր(١ակ, 120 ave. Pereire, Asnières, s.
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.
ااا

ifi111(|IԴ11 111111 ١ 111ՐI(|(|I20

-|3"اوﺗﻢ،،،،ﻟﻢ-،،،,،/ﻻ،،، 7،

',./،،/£،،،ﻟﻢ،ع،،ا/ا١

Օսւշւսսսփէա, 3، r. Rodier, 9e.

ور٠،،،،ﺀﻟﻢ,،,،/٢،،،7،١ اا؛٠ ااا^^(ااااااااااااا,..bl.

du Port Royal, 13e 91
5 r. des Ecoles, Arnouville-Ies-Gonesse,
ور٠ا،ا۶اا،م/غ،،،.Տօ.ր[(Ւ.), բժիշկ, 1 r. Alfred de Musset, Malakoff, s ،7
քքՒահթ՜ա՜ճ/րան Արամ', اة։ااااااااااااا،ااا1֊ا’ا։ا, Claude-Villefaux, 10e 18 ր٠.
ք(Ւսգւոր/րան Կար., կօշկակար,

s.O.

Fonds A.R.A.M
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٦ւււ|78

/|ااااااا.ااخ^ااا

'ا|اااااااااااا1ا١

ﻋﺞ/ا7ا,،,

I;111111ا٠I<١>1111 جI١լ.|ւՒէ,II](لI

.{،ւււ|ււ،٠,١ւ.ւլւււ|ւ

r. de Varenne, 7e٠

33 , ./1 ٨٨ااا١١/ﻋﺎااااااااار7 اave. Friedland, 8e.
٨٨///١’//ااا//اغ٠7را7 اԳուրւրէն, 3 ,اﻻااااا.ا<اأا-اخ, اr. Crozatier, 12e.
(؛Fiï^ji III

։ղէյ !(>،[ا ااااﻟﺠﺎا!ا٠ا،ا٠أ٠ ااااԴ։ււլ»|؛ւ։ւՒւււ٦ւ١, ه٦ ﴽ٠ ձէ .ةﺣﴼﻵﺟﻠﺢ

٨٨ااا٠ا/اراﺟﺎاا7راا/Գ-ին, 110- اااااا- ا(اأاr. Danton, Levallois-Perret, տ٠
քքհտչճե///7/ Պե՛ր՛ճ, 23 r. des Dominicains, Marseille.
[()‘տչճետն ٥7/7///^6 ,-١ (ا- اﴽااااr. Arsene-Houssaye, 8e. tel. el. '15-20.
٨٨////////////٠رك راﻳﻢ. / ﻏﺮU. , اأاذﴽ7'ااااااأأ։« ا٩٠ւււ|փէլ», ր٠ Brey, l؟e.
٨٨ااااا,اااةااااا7 ا،7. , |ا'ا|أااااا։122 ,ا،اااأاذﴽااﺑﺎا ا|ا-ااا1اااا٦أااا.1ا|ﻟﺞ٠.٦ اr. de Courcelles
17e. tel. gai. 04-77.
7///٨٨///٠٨، ٤///٠٨ج/ ձ ٠ Z*/////1.1 ,را///٤ ،/اااو١ااا7اااا٠ رbis r. Julien-Certain, Viroflay, s. O.
ք(Իտ.րրւ1'ճետն Մկրտիչ, |1 1 ,ااأااأا.ب(اأأ1٢ اااbis r. Julien-Certain, Viroflay, s. O.
ք(Ւելետն 3ուլհտննէո, UIկ،1٠Il Ղ،41 ٢ وااr. Brancion, ՛15e.
ք(Ւերղետն ծր/ււտն/ր, 4> اااا٠ا!ا!اا-ււ|ւծսւկսւի 1 pl. Noël Verloque, La Seyne
s. Mer (Var .
[(Ներւլետ7/ /13 ,٠. , ااأااااا(ا1’ ﻟﺆاااااأااأr. 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
7///////////7

ՕՆՆԻԿ ԳԱՊԱՐԱՃԵԱՆ
ՃԱՐՏՍ.ՐԱՊԼ.8 եհ ՇհՆՈհԹ٠ԵԱ٦٠»

»"؟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
٠լ٠։11ել٠111>> ،1  أﻧﺎւււլւ!ւշ ալքէ՛ն ւոէրսակ շէ٦ւքել٠ւ։ս:
(؛ւս{؛ււփււզււ|_|ւն ا(ﻳﺎاااا|اااااإا٦؟ اաւքւսձսյյն կաւոա،ւէրալ

١լ٠նքյլււււ

Ա٠աարաւււոու0!օ-լւագ-|١Լ١1 Itl

١այաուոաւոր ااااا-

լք؛:'սնն1ւ[ււււ، շէ٦ւ|)ևլււււ ւ։ււ)ւլակ|ւ կաաււցում

11'1,٠'('ն1Ա|Ս.ն-,٠1

ا؛1).811

ا'اԱՏԱ'ԷՋ111ՈՐԾՍ.ՐԱ.ն

1

bis Rue de Noisy, LES LILAS (Seine 51)

Fonds A.R.A.M
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1 1 ,اا|اﺋﺨﺎ٠( ﻫﺎاااجր٠ Tholozé, 18e.
 وج’اااابր٠ Notre-Dame de Lorette, 9e.
(()'էլսլԼւպւսչէոսն Ա. , (>28 ,ااا^اأااا١ ﻏﺎr. Serpente, 6e٠
ք(Ւիւլւապ1ոււն Արւա/', ا،'!،։.^8 ,ا،اااا1 لCours Belzunce, Marseille.
Թիւրտպւրտն Ա. , ااﻻأااا։227 ,ااااا٠ ا؛bl. Raspail, '14e.
Թ"[ժ՜ւլանհ-ան Արչակ, ،2ااأا(ااأ٦غ١د٠٠ 2 وave• de Paris, Malmaison, s. O.
م٠//ﻏﻚ7ر/ا/ارم7 اԱքրահւաՐ, 11-اااا1اااا٦ ل؛ا٠؛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 ,ااا’إب(اااا.1 ا|زr. de Tolbiac, 13e.
ք(ԽմոտՐէրան (Տօքթ-.), բժիշկ, Ste. Sigolene, Hte. Loire.
ք(Ւուրլլաճէրան Լէոււն, ٠؛1؛٠լս٠յււս٦٠, Berck-sur-Mer.
ք(հէլլտլՒրան Սէր/ւրււՀ,

ք(Ւէլ!իէՒոււն

Սալգխւ, ،12.

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

, բժիշկ, 81 r. de Saint-Cloud, Billancourt, s٠.
, (սկւժւէլէՖ, 53 r. Lafayette, 9e.

ք(Ւօվւալ1րան (Տօքթ-.)
[()*օփաքէրան Հ.

[()*օվէչէր ան (Տօքթ-.),

1 '1 r. de la Paix, St. Cloud.
55 bl. de Cimiez, Nice.

tel. St. Cloud

13.

ք(Իօքա թ-լէրան Մկրտիչ,

— Ժ —
1'15 r. Moncey, Lyon.
'10 r. des Fossés-Տէ.-Jacques, 5e.
’42 وك. , ٩إا[ااﺑﴼااأةل: وr. Felix-Faure, Enghien, s. O.

ԺւաՐկււչե՜ան Կւււ[ււաւլ1րսւ,
(Խա1'1լււչէրան Հ. ,
ժպտունի

-Ի֊
38 ,اااا٠أ1اااااأ٠ ل؛إااbl. Voltaire, lie.
, բժիշկ, 48 r. Montmartre.
tel. cent. 73-38.
ԻլպիւլՒրան, Խս|ւս|ւեպէ٦(١ 72 Grand'Rue, Marseille.
/1նէճէրան, ٠1اﻧﻪ٠اا٠ա1 ) •اւլէ-٦٠ի
1٠ւ. ٩ ا|أ(ااااp։i.,i؛ji٠i|iii‘li, 12 r. de la Pyramide,
Boulogne. S.
tel. Boulogne 3-47.
'ك7ر۵ح/٢ااا7( رՏօքթ-.}, 21 ,اااا،أاأاا1ااااأاأ،ﻻ: اr. Soufflot, ٠>e. tel. gob. :10-89.
Ին՚ճի՜ճէրան ԱրաւՐ, ااااااااا1)اااال^؛ااا[ااا.1(ا-[ا։.88 ,٦ اr. 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-.), إا|ااااﺑﺄا٠ 1ا،>.اا
’ ٦ إااااااb։.(( ք١٠է.1ժ՜،٦،>٤_ք()٠Ր|ւււ1ժ՜>) ٦_>ااااا
1(Ւա||||٠Խ 11٠(٠.1اا٦ا1ا1اااااւս٠1ւ!յ, : ركr. Pierre-Charron.
tel. el՜. 01-88 tn
22 r. Raynouard. tel. aut. 45-85.
ԻւլւՐիրլհան,

اأا։

ԻւլւՐիրլ1րան (Տօքթ-.)
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1 COMPTOIR 0 OPERATIONS EN BANQUE

==
ا

10, PLACE DE LA BOURSE & II, RUE FEYDEAU, PARIS
Hall Public,

إ

٥

où sont affiches, comme a la Bourse, de minute en

les cours des differentes valeurs en Banque se traitant à terme;
Facilite d’opérer ۵ terme sur ces valeurs par 5 titres ٠u multip١ \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
, eours de dôiu٣e٠
٦

===

: minute,

■

՚

==
=
!

me، à ،a disposition de sa clientèle les cours des 1
\ Changes e، ceux des Bourses f/e Londres e،  ﺗﺪNew York, 'ﻻب،، reçoit =
\ télégraphiquement au fur e، à mesure de leurs cotations.
Le Comptoir

٠

==

Par son organisation unique, ،e Comptoir assure une exécution
offrant toute securité et toutes garanties.
1

——-^ا-ﺻﺎ-هإ٦.٠٠՜Ծ٠٠ ٠٠ ٦: ٠٠-٠ع٠—__________________

______________  ﺣﺎﻋﻌﻊ^ع٠
==
!

Հանլաւ لին

 جւլա٦ւաւլա٢1ւ

 ﻟﻰلIII٠ا

٦٠ւ։ւժ֊ւ։ււէ'ւււլ

1)اااااااا1غ

ւււլւ լաոլէ ւաւ րոպէ

III|Ո٠-է[(ՒրլթՒր(111Լ. I_؛٦ilrլւլ,

٩*1ււ_[ւէււ_թ"իմս

ا

5

ոըահ,

،լ اااةاذى٠ااﻃﺎال

(ՒIII اأ١ج

ا
===
بح

Պււլւււսւ١|ե ւ1١է؟լ

==

|ւ٦ւչյւլէււ 1լ ըլլայ

ա։1١է٦ւ

IIIքւժ11(1 ւլթ-եط اا ال٦ا

աէրււակ

ւք_ււքւ٥աււ٦ււււ[(}|ււ،ս٠ւ։։յ։٢ւ։-٦ւ٦ւհ՜[ւ

ا

լւ،؛լւււ_

աւՒրլիու[_,
փոխանակ աււնուաւլն 25 ١١,«،«،,, //إرﴽU[U۶I٦I٤I1I_؛I ٠ااIIլաIII٠ﻻا٦ لւ1١էլ (il ١اա֊ճIII؛1,11؛11^1 [ئIԸ ،ااااլալ Kn l،fïif٦i؛ï ؛լ֊ JifiJlii) ։ 11؛II ،أا٢ ւ_թ |II 1Լ٦ 11 ، اԼ٦|٦1 ؛1  الլ ١ աքւձակաւՐ

■
' նոգրուաՀք- /رﴽخ/٢/ رﴽﻏﺮررհաւՈրւՐաա՝.
!
*i 1ււ٠յ٦ւււ[է-ււ؛liLfi։iL}(؛Jii٦i أﻃﺄﴽ اا٢ااا١اﻳﻰأا
:

———
—

ււլէււ ٠؛ը

= ١١,١V١V٠Vv\

ح

կը հրապարակուին

 ﺛﻞfl

ւ؛-٦ւՒւ[ւււ

"Լ0؛ՆԹ"Ո1>Ս.('
،1 [I

tri. friiJiitrfiiL,

ւ؛ւաէ[ւ1١ա٦ւ

Տ’01է(٠ԱՍ1(٠Ն

hiii٦iاا٦ل٤Ււլ

b؛ik،؛n,؛،։՝
1^1 [ئIII اى

u.'l, ՊՍ.٦)Լ

հտստտտու^իւնը

٦ւէր[Il Լ1
/٦յ[ս. 1 II,٠Ո|1.|)|| Պորոան1րրուն

٠յ աճ III ؛fl ւ 11 11؛IIIfilin،'III ւլ[ւււ վ<Ւ էրա٦ւ

ااإ։٦։ ﻻէրրու رﴽէրլ |اأاا'ااااااإأاا

՝.

^աէաձայն*. ا

٦ւՒ٢քւՔհ՜ւ_

կը

դ_،հ է

ւրնէրրը =؛

:٦ ւլորոնվճ հէրււաւրրուլ կը ոաանայ իրէրնւյ հ՜լհրւէջնևրուլ՝.

I
ح

Իք|
|ւ[ւ

աււլւււ_1ք_ակա٦ւ

,քաճIII؛II[11^11 h[III 11اى

, ا80،وا،()اԼԼՐը 0ք١

կաւլւ1١ակհ-[1Ա[ւււ_թե-աւ٢բ

،، ٢է٦ւ

աււ،էր[ւաշ_լււաւ_է1[ւկ

- ընքրայուլւլ_որ^-աււնուիՒիլ'ււ'1ւ1րր՝.

\

ա؛ա^ւււ؛ւււ|?է|ւ؛٦ւ ق

Z

1"՛»ւ՚»ւ»ւ»»»»»"»»ւ՚՚»»ւ»»»|"»»»»՚"»ււ»՚՚»»ւ»»ւ՚»»»ւ՚»ււ»ւ»ւ»ււ՚»"»|"»ւ»ււ»»՚ւ

٢
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4 Villa J^edicis, Bois-Colombes, s.
88 Cours Lafayette, Lyon.
Իււվւէնտէրեան, 17 ااا1أ،اا1٠ﻻل٢،1 )?واr. St. Honore, 8e.
Իւիլիյւճեան ԱրիՒին-, 1 1 ave. Ste.-Foy٠ Neuilly, s.
Իվւլիք՚ճեան U. , اا’ااأ٠ل.ااإااا։ا1اااا٦ا,  ل: لr. Marivaux, 2e.
tel. lou. :38-7؛.
ԻւիՒիւճեան, [52 ,ااا,اأااا٦ا1إا!اإاااا٠ r. N. D. de Lorette, 9e.
Իլ[<Ւիւճեան U. , lUJihmnpjilpiih, 16 ր٠ Grange-Batelière, 9e.
Իււրէնաէր,

Իււրէնաէրեան (քակււբ.,

I
Լ իանալոքի

Ստեփան,

Լօր/ա-Ս էլի.ր_ւււ/ ԳաU ի է լ,

1-أ٠<اااااﻻ, էլխէճուլ

1) ٦ااااا.1اا!ة.ا|ا٦ اIا٦ ا( اا، ااااI.)ا٠ ։ «12.5
tel. el. 66-78, եւ 33:  اave. Wagram.
ՀԳնւրասլեա l/m/'ii), 9 r. Bayard, 8e.

٦ااا؛اااااا|اااا

des Champs-Elysées.

Յո٠լ۶։٦։٩>էւ

ԼՏօՔ((Ւ.١١

, اا،٦ ، ا؛

ave.

\'١١\١١\٧١ AA ﴽ. ١ac.o١٥, ا

Լօրքա-Ս էլիվճալ ՍւււԼււէւԼհ ١։ււ։؛սկի٦٠ اا-1٠أاااأاأ։٦ا:

խ
Խա[աււ[(Ւեան

 اՏիկին),

45

կւսյի

,اااأا1)1٠اااااا4ا٦ﻻأا

r. des Acacias, 17e.

tel. gai. 69-97.
luանւլաաեան
luանւլաաեան

lii. 1٠1>շիկ, Banbene, Marseille.
lïi. اا[اااة։1|<٠ا|ا٦؛ اւււ<| |1ւււ 1 ؛III IIII|III|,
՜.6 اr. Euler, 8e.
tel. el. 72-4! եւ 47 r. de la Victoire, 9e٠
21 'ا٠٦اااااااااأأا٦ اr. Cantine, Becon-les-Bruyeres, s.
luանւլաաեան եւ Ընկ. , 11 اااااأااا.اااااإ. ևր?[ւկ, Chemin de Cauvell par Allauch, Marseille.
Խանճեան, 100 ,اا- ﺑﺎإااج(اااااااr. de Paris, Clichy, s.
Խ անճետն Ա[ե.րււանւլր,
l,^٠l٠i٠٠j٠։٠٠<؛h٠،i_^,٠،|١i»i٠٠i|٠i٠itpti٠٠, 26 r. de Penthievre, 8e٠
tel.el. 55-54.
Խանճեան
Արաաւաւլդ.-, >اﻻئ٦եճ
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 اا٠ا،1ااا٦إاااأ؛ا ا٠اااااا1٠اااսււււաւոսւ،հի, اا!ا،؛اااا٠
س٠ Հ. 71 ,٠اااااا٠اﻧﺎا٠!اا»اااااااا٠اﻟﺰا؛٠ااا٩ اave. kleber, 16e. tel. pas. -0ا9'ا-:^؛
Խ էրե ան Գրիւք-ււր, !ااااإا։4 ,٠ اااخ^اااr. 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 , اأاااا٠.أ(ااا1 اااr. Louis-Philippe, Neuilly, s.
tel. wag. 96-05.
Աւեաիււ, اااااااا։.!ااااا
Զատիկ,

1

اا٠ اأا|أ(ااا) اااااااا

ا
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֊- 207
ւ،հ|٠(١ւսկ, 75 fb. du Temple, 10e.
Խւււնւււնէյ Ար թիւր, اااااأ٦ا.٤)-ااا٠ اااս|Աւ?էՈ()<սեւււյ, '60 ave. du Bois de Boulogne, 16e.
IiIiiliiiiliui
Աովսէւի,
|ااااااا.ااا،ا^؛،ا, սւ٦10|ւէ٦ւ 44 ,اااةااﻟﻢ|ااااااأ, ا!اإاااأاااأr. de
//7 رك//ﻟﻢ7ر,

Seze, 9e.
//7//راا/ام/ا٢ررا7 رԿւպւտպհ-տ,

Խւււտօևտն Հտւքքւս/րձււււր

կօշիկ ևւ21 ,0٠ ا3"(٦اا.| لr. Jouye-Rouve, 20e.
, կօշկակւսւ٦, 28 r. Traversiere, Boulogne,

s.

֊Ծ֊
23 bl٠ de la République, Chaville.
1 1 bis bd. Delessert, '16e. tel. pas. 22-82.
Ծևրււնհ՜տն, ձուվի5‘؛, ٠) r. Félix-Faure, Enghien-les-Bains, s. O.

دج٠ررا//١//٠ر/٢ﻛﺮ/7 رԳր. ,
1(Tտտւււր1րտն

|٩mu.u؟cp،٢ui,

ՇտւՐիր.

-1

,ااااااذع٠ااااااااا،(اااخ_اւււլու.((ւ<١ււււ«ւէ|ւ,

-Կւ؛ե։١օսյ.թ٠ 47 r. Bonaparte, 6e.
, սւկ٦ւևղէ٦ւ, 62 r. IRodier, 9e.

ԿւտՐտլիկՒրտն ԱրտւՐ,
ԿտրսգՒրտն ն.

ԿտրտպՒրտ1րտն ԶւՍվճտր

11 . , 4 pas. Ste. Hippolyte, '!:le.

ԱՆԹՈհԱՆ ՔԷՍԷՃԵՍ.Ն
ւԼԼԷՃՍւՌՍւԿ ԱՆ-ԴերՐՋԼԷԿ

Rue Berthe, PARIS ,29
! Nord-Sud : Abbesses
!

ո٠լ որ կլ١

I

կ((1!.ււ|ւ

ح

11. ت ﻣﺎااا٦ا

ا،ﻻاا|ااااا.ا[)ا

lïL 11_ խ. 111 ( 11(‘ լ II 111؛՛ ևլ |ւ

1

Iiiltiul

Téléphoné : Nord 9:1-00 ٥

ر

اااﺑﺄ٠ااأ.إ-ا ا٦ا

٦ս|ւււէ|կ1ւ؛٦ւ1٠١>ւււ[١

(|_օււ1(1փւ٠ւՈւ1ւ٠ւ,

!_ ! ااااااااا՛Տա՛ ա

اااااIااااI ااااال1 . اأ٠յ։,

،)ւււ٠؛,ււ.ւււււ٩ւ1ւ،ւ կւսյհ ؛սւսւլ,

٦փ.ԱՆԹՈՒԱՆ

18٠')

(

libi։)،

կււսլ 1

اأا.ا։ اﺑﺎւկ|ւ

٠٦

, ت

< ihp

ւ|֊հ٠քէ'

I

•۶٦ԷԱԷՃԵԱ

< اااا تլ|ւր1ւ،Խ٠բ اااااأﻻأ1اااااااا ااااأاااااإأا ل، اգյ٦1)ւււ،յ،1ւէ•:

i
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208 12 pl. de Chavanne, Marseille.
١1، ااد٦اااا.1()1ﻹاا'ااااii٦։٠u،٠l|i،i., 119 ave. de l’Union,
Arnouville-les-Gonesse, s. O.
կարապէրտ֊Օւլլու U4 ,٠ , »ااﻻ1.ﻻﻻااﻻ1اااا٦ اr. du Garet, Lyon.
Կտրիկ1րւսն ٤٠. , 196 bl. Malesherbes, 17e.
tel. gai. 46-7().
Կարկսւ/րան, 24 ,اﻻ1ا٠اا1٠ اﺳﺎr. Buffault, 9e.
tel. trud. 07-96.
Կէւ/'սղւ/'աւլ/րան Uահակ, 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 ااةل،ااا،اﻻالاا| ااأاï։،1 .
٠
Կիւլէ,ր ի/էհան 3ակս (Լ, «յւսՍհի٠ք, 9 r. des Gobelins, 13e.
ي//ﻧﻤﻜﻐﺎ7ا/٢ررا7 اԱ. , 32 ave. Malakoff, 16e.
Կիւլլապևան նուսլար, 35 r. La Bruyère, 9e.
կիւրճ/րան Սակսfl, 6 ,اﻻ،ﻻأةا٦ﻻﻻ٩- ةااااr. Leclerc, le
կիւլւՐսէրրէրան Խաչատուր, ٦։7 ,٠٠0 اﻻr. Chernovitz, 1 6e.
tel. aut. '18-49.
կիւլպէնկէրան Աւէրաիս, '1 r. Neuve, Versailles.
Կիւլպէնկէրան Գալուստ, 27 Quai d’Orsay, 7e٠
կիւլպէնկէրան U արկ [Sb կին} % 19 bl٠ Flandrin, '16e.
tel. aut. 59-57.
կիււՐիւշէրան նրլիա, ոսկերիշ, '،2 ր٠ de Chateaudun, 9e٠
կիււՐիւչէրան էրւ քՀնկ., (112  ﺣﺎااﻻة"اﻻاﻻﻻااجr. de Richelieu, 2e٠
tel. gut. 27-13.
Կարաս/քրաքրան Ռուրէն,

Կ արաս/1րահան

sաճ unit,

ւսկ،էւհ٠լէ٦ւ, 56 r. Lafayette, 9e. tel. cent. 79-2:؛,
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 اﻻا٦ةا٦ﻻأا1 ااااأاااﻻااbl. de St. Cloud, Garches, Տ.Օ.
կոնիէ,լ [Տօ.ր[(Ւ.\) |1'4 ا، واارا|ؤr. Michel-Ange, I6e٠
Կո[(Ւ[ւկ1րան ԱրւՐան, ٠1֊հ|١ււււււ٠ւ٩ւ, 1:1 ٣. de Cluny, 5e٠
կ սասանէրանU (/‘էրւլաւՐ, 8 ,اﻻأة٦اااا-ا<ﻻأااﻻ- اااحր٠ Alexandre-Cabanel, I5e٠
կրասիլնիկէրան Արս էն, 16 ր٠ St Feudinand, I7e٠
կիււՐիւչկէրաան Լէրւոն,
էրւ

s

GALERIES LAFAYETTE

! Maison vendant le meilleur marche de Paris
ح:رﻳﻲ ﺻﺎم::::ا؛ﺣﻼ
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ԿԱՐԵՒՈՐ 3 سՏՈՒՆ ՄԸ

AGRAE
հ՜ւ

nifclUP

-Ելէր1ււոըտ1/ւոնութ-էոոն ու

ջյուուցէՐտն ոոՐէն

ւււշ(ւււււււււււթէրււ|ք|յւ

ււ|իսւււյՔ٩ւՒ(ււււ|

ՀՒլհ ւ։,ւ,ւ1

է

اﻧﻰ ا!ا

!؛,,,(,ձււււււււթ ،!Lli
أاا٠ ااأէ

2ااا

ا|'ا ا

٩։ا,أ-|<»أ,أ٠اذ٦։

i

4ճ،ր[ւււլ,

։ا١ااا,

ا

ا(اا

٩٢٦^اااا։։ا،։ﺀأﻻﻃﺎاا

i,,Ljd،,,،,,،,,،,،,^

„ _٦,|,

վստահութ-եւուՐբ
,|_„,,,,ا,ب,ا|_أ։أ1ا,ا1ا(ا.
. "ﴽﻟﻤﺎ ﺀ,„،،/'/، ■հտւՐտլր.

^!ا٦اااا٠!اداا|ؤ

1,1.

,أاة؛,ا,اا،ااا„ _ا,،)„اا,ا٦ا,,,.'|أ
տ٩٠

،آ٦ا

ւ,,յ١ւ)|հ٤1٠„|٠,,٠٩٠,,ւ٠ւքլ„,լ

ل؛.ا؛٠•إ,

է

,(_|,,1١հ-լ

i,١ I(,،,,،։،,,[,-

,،,1,11(1 ւ،,ւ1'է٦,

_ﻷ,,(أا٢اإ

دا٠٠اا؛։ا!اااا,

Թէ-լէ-!؛،(٠٦ւ!ւ, ւս٦ւ!3֊հլ

(լևւււ1ւ_

 امI։ ا٠ ااI ،ا։ ، ا! اI ا։ 1.! قI ا։ .٦وا

ا،,ا„أ,1_ا

٩,٦ււ,|,ւ

.1,1_„ւ.؛ւ,،-ւ١.٦,
ﻳﻤﺎااا٦ا

؛,ւ٠ւ1٠٠։ւ٦ւ

 اا٠ ا_اا٠اا١ I اااا.ا

,|'|,„,։.|(11٠)| .1,1, ٠؛٠,ا»^اا,!اا؛ا1اات,

։ا,اااااا,,ا,|}-ى٠٠)أا, ,,,،,,յ_,,ւ.|յ, ,،11,1.IL,
 'إւ,|,؛1،յւ,ւ.

1(1, ؛ï(ا,, I

اﻻշ،،,٦, ,،،

1,,؛؛III1II,III1֊؛1٠٠Ï1,|I|( !،1111(111-

،،,٦։,,(,

(,ا

اأاﻣﺎ،غ

1ւհ՜[1ւււ| 1)1111

,،ւ*

^(اال։،ا(ا

(,،,,_،،,،(_„١(٦,

։,(,

1ււ,٠,„٩-|,ւ.1ւՒ|,٠.٦,,

ffhI.,,qhinlï٠i٠,ا, 1,1.:
1ااا1{ااا٦ اյ,ւ,,, .1,1؛ւ,ւ.,լ,ււ|,ւ؛،ւ

ււ.1ւլ1ւ1ւ|ւ)1

,!'Էլ

կտ/գի պէտ

ب։,,اا,_,ւլ„ս,ււ

,i|dfr،,i,L٦-؛,i-٦,(11 t(ilïï،î

ilï) 1,1)1(؛i

|٠٦l٠l(i,i؛,u٠l(i  ا٦ւ,ւ,ւ,ւ.1ւ11٠,
ااااا٠وﻣﺎ

()أIIIլւ|ււլ|։

؛հրւ،,٦,,,،،,1(,،,٦,

„،٦،|ւ

էրտլ

ﻻ

HW!

I،,. ,،',,ւ,,,,ււ1|ւ،յ٦

1,1. ւ,ւ٠١լ,|,,,յ٠ւ٠٠
„( ااا| اا١է .>,|,յ֊ւ

հլհ1١,،,،،ա1։٩٠

ا,أا,اا,|اأاا1ة-ااااح,

 اւււ,ւ_

٠(ւ|ււ|ւ٠١.|٠'|ւ|ւ1٠, ,؛1,11,1,,ا, ա٩ւ 1,1.

1

.|٠ ٠،٠|,،1|٠٦'|,է|٠ :

1٠ո։.սւսւ.ա،,ւ,.Թ1 ա٩ւ ا؛,,ال٠ اا,,1,1. այլ

|ւ,ւլւ,|ւ '1ւ!,،.!է11ւ٠

յ-եյ_է|-.٩،<٠٦٠ի

ւս։٢է-٦٠ (اب,ا,(١|,٠ وﻻս٦ւ1٠յ, II.,, |,Լ,ա١ւԹ֊ել1 „,,ւ,,յ,1٠
ԱՍ٠1;٦>

اا'اا٠؛٠’اا؛ا٠ 1اا٠ اا.ا'اا٠٠٦٠

£|,ւ,ւ,,٠,,٤ւ (ւ،ւ1ւ1،|,,,ւ.'1ւ

Տ1٠،Ս1Լ1|
٠

>r|i)|ւ|ււ,ւ,٠n (լ1،ւյ؛ւ,,լ,1'٠,:

ԱնգյտՐ ւ/'ը ւհիւՐէրցէք ու Զ էր/1 ١ا/رر٠/  راայ[(Ւ ի չ ը
ﻷ٠

1,٦ւճ1ււ،،11, ւ, ؛ԱԿՈ*ԱԼ٠ 1

دىرﻟﻢ١ﴽﺧﺢ١

ﻻ/ااااااا

ըլլայ

ւ،ւււ،٦ւլ٠.

Rue de Penthievre, Paris ,26 (8 ).
Téléphoné : Élysées 55-64
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շ
Հ/////_/////ردك///Zfzzzد٢راا7ر

Ե[աւան էր,

؟٠٠٠٦٠١٠.յ٠٠կւ٠ւ٠,

212 bl. de la Villette, 19e.

tel. trud. 25-34.
Հալաճևան

|||٠1111.111(|_Է|،1,

Պետրոս,

١ 72 ٦٠٠٠٠|٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠, . اr. de Ri-

،1ւա|ս|||ւ ւ

voli 1er.
٠٠٠և։լ1٢1ւ, 6 r. de Maubeuge, 9e.
tel, trud. :95-4؛.
4 r. de la Chaussée d'Antin, 9e٠
tel. cent. 46-48.
ՀտւՐտլՒրտն Օննիկ (Տօ.րք(Ւ.), Ա1٠٠1٠٠٠؛Ո|٠٠1|،٠٠٠Ժ, 207 bis r. de Bercy, 12e.
ՀւաՐաւՐլերաՊւ ծ/աւանղ, 74 ,‘_أ٠اا.ا٠اأأ١٠1ااا٠ إااااr. de Belleville, 20e.
 مun/'ամ' ճ 1րան Անրի (10' ,1:'>(؟ا.ﻣﻮك7
اااا،؛اااا، وااااااااأr. de la Fidelité, 10e.
tel. nord 65-77.
Հ աւ/'րարձ ոսՐհ՜ան Արաւ/', Nice.
ՀաւՐրարձոււՐէրան
Ա/սՐՒրնակ,
٠٠٠կ1٠հ٠٠է"،Խ, 53 fb٠ h^ontmartre, 9e.
tel.
trud. 25-34, /٦
 ر،) 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.
رعան ձն ա(Ւ ո էլսէէ) 56 fb. Տէ٠ Honore, 8e.
tel. 91-90.
Հանէսէրան Գանիէլ, 19 ave. de Clichy, 17e.
ՀանըւՐէրան Արաաւաւլդ., ٠٠٦٠٠؟؛. .،»٠٠٠٠١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ م.  جՊ٠է٠٠٠١٠١٠٠1١٠١“٠կ٠١»٠Թե'"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.ا٠ اة؛٠ ٠؛٠٠٠٠٠ւ،', '18 r. de la Sorbonne, :؛e.
مաոըրճէրան Լ/րւոն وւ؛հ٠١(١٠٠٠կ, 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.
مէյչիւՐՒրան (Տօ.ր[(Ւ٠Ն 16֊' ,ا،٠اا٠د1 اր٠ d'Edimbourg, 8e٠
ՀէյվոՐէրան Էօժ՜էն, ٠٠٠٠١1٠-،.٠٠٠٠١ւ٠٠1،٠٠٠٦٠, 57 ave. Villeneuve, Alby (Tarn).
ՀէվւխՈրան U. , ؟٠٠٠չ٠١٠.٠٠٠կ٠ լ, 56 fb. St. Honore, 8e٠
Հիւնյճէրարպէ յէնաէրան
Գաւիլժ՜,
է؛,٠٠٠٥ւ٠٠٠٠ւ٠٠٩٠٠٠٠٠٠٠կ٠٠,
:10 ave. du Bel-Air,
12e.
tel. did. 44-33.
Հիւնք/րարս/էյէնաէրան Լէրւոն, ؟٠٠٠٠٠٠٠(٠-է٠٠٠_£٠٠٠|١ւ٠ւ٠٠٠٠١٠٠٠٩-է٠٠٠,
Հիւնյ)-ՒրարպէյէնաՒրան Սէր/աւիրէ. ٠؛հ105' ,٠؛٠٠٠٠٠٠٠٠٦٠ ave. de Տէ٠ Ouen.
Հալէպէրան Գր. ,
Հաճ էրան

IJ.,

؟Ո

ճաշարան,

Ղ
٩١ս||լ1،1[ւհս|،11

ﻻ. ,

٠٠٠)٠٠٠٠١.٠٠1

Ււ

٩ل،ﻻ،أااا٠1(11ﻻا٦،و؛,

tel

5 r. Pergolese, l(le٠.

pas. 27-63.

Fonds A.R.A.M

'/.տղա/mil/,ան

>١'„.،//,٨.ւ.

:13

ր.

George Sand. 16e.
ր٠ Dagorno, 12e.

‘Լաւլւււլւււսեան- (9 ,‘٠اا٠ااأاا1ا1ﻻإاا!ﻻا

51 յ. Pascal, 13e.
45 bl. Soult, 12e. ؛el. did. 3:1-95.
'Լււլկաււէրա'ւ։ Ա/լրահաւր, (0 اave. du Bois de Boulogne. 16e.
pas. 13-74.
'٤„،/،,„„fr،،،î، «،„/"/،'„,„//, tu111.1,1, 4 ave. de La Bourdonnais 7e٠ ،el. seg. 21-1:.؛
ﻻخ,,,،,،,،,, կսրորւ(!, 72 ave. Henri-Martin. 16e.
'Լոլկասէրան /.fr،„7,. '،ili|il||i ,|֊„|1,١Ա,|,,11'1,|(,„|Է||. 2 r. Charles-Dickens, 16e.
9///٨/////٨///՜// 72 ,///////ﺑﻢ7 اave. Henri-Martin. 16e.
*ԼաւՐքւարևանք/ Պէրտրոս

'Լորւլւոնհ-անց (.۶///////٧/////

م////////////////٨,,/), (؟ււ،ւգ|||ւ.

Գաքլրիէլ,

֊Ճ֊
U ،,,,ﻟﻢﺀ
Presle, I5e٠

ՃանայՐւււ[

(Օրիււրւր),

ا_داااااا،«ا٦وااا؛؛ا

Jardin des Modes

|٠,

8 r. de

39 ,اااااأ١ اااااave. Kléber, 16e.
341 r. des Pyrénées, 29e٠ roq. 92-91.
Ճb////٠///// رﴽدردجԱլպէլհ 58 ,ا֊ﻻ٠اا٨ااا1 لր٠ de Paradis, 9e.
ճէւլիրհան £/"„م"ﺀﺀ, ااااااااااا։٠ ا|ا٩٠ւ٦ւ١ձսււմ1ւա.1ժ-խ.٠է٠.<), 80 r. Lafayette, 9e.
tel. ber. 57-34.
Ճէւլւէէճհան ٤. , ااا1ا،1ا1اզէն, 56 ր٠ Lafayette 9e.
Ճէպէճհան ։١٠. Գրիդյւր քահանայ, 73 r. de Seine, Ivry S/Seine.
ճէրահհան Ս՚իՀրան,
1ւ|ւսւժշսաւս|1ւսւ 1٠،!1٠|1٠1 ااااأ>ا،ا.اوﻻاع ا|إا٦ﻹ:)|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.
ՃտնււսՐաԼ Սհրւրէյ,

ճւրնասւրհան (Գան,

ակ٠եսւււաւշ٠ 74 r. Lafayette, 9e. tel. cent. 78-05.
53 ,ااأ1ا٦ا1ﺣﺎا٦ اfb. Montmartre, 9e. tel. trud. 25-34, bl
'168 bl. Haussmann, 8e.
tel. el. 47-66.
ճչւՐարաաիւօււ ԳհղաւՐ, 51 ,'1١ ااا'؛أاأأا1ااا؛اااا؛١ اةr. de Provence, 9e.
ճչւՐարաախօււ նհլաէււ, 37 , ااأو٦ا٨٦ اااا1اااأأا١ اﻻاأr. Bezout, 14e.
ճօլօլհան Գրիդյւր, [ււ٠սսւ٦٠կւս[ւիջ, 39 r. Briançon, lie.
ճ էւէա֊հիfl ճ էրան Հրանա,
ճէօհէրհան

Բօլ,

— ՄU աիՒիկհան, 42

r. de la Jonquiere, 17e.
85 ave. Malakoff, '16e.
 ﺗﻤﺘﻢաիախհան Պհարաւ (ՏօվճիՒ.), 1دا!اااا،, Nice.
Ս աիախհան !Լաչգան, ٦،‘إا|ااااااا, Nice.
 رﺗﻢակաւլհան (Օրիււրւր), 1٠P(IJ‘٠H.()!I,
 رﺗﻢարլավճհան, 33 fb. Montmartre, 9e.
Ս՚այիլհան Գան ի է լ, ւսռե،.٠ււ،ււսկւս٦٠, ՛շ bl. Garibaldi, 15e.
,|اا^اأاااأااا,ا٤

 ﺗﻤﺘﻢսւթ-աւհան Կարապհա,

Fonds A.R.A.M

տ٩. Raynouard, i (3e٠
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 ﻻب///٨/۴ا//,  لbis ave. Pasteur, 15e.
U անուէլէրան Ե[աւանդ- [Տօվչք(Ւ٠Ն Institut Pasteur, 5؛.ր. Dutot, I5e٠
Մանուէլէրան Լէրւււն, 1اااا،ا؛اااا1اواااااااا՜, :18, ave. des Ternes, 17e.
Մանուէ[, ք)٦ս u٠٠(l|u٠٦i.p lu. (14 , ﺟﴼااااجր, յ. յ. Rousseau, 1er.
tel. gut. 19-47.
Մանու1[
ﻻر.
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  اիշխանուհի), 4:1 ր. de Bellechasse, 7e٠
U անւււկէրան Լէրւոն, 53 r. Rodier, 9e.
tel. trud. 67-62.
Մանուկէրան Մանուկ, -149 ,اااااا|اااااااااااة- ااااr. Lafayette, !Oe.
U անւււկէրան նչան, 1 اا1(اإاأاااا, La Barre, s. օ٠
Մանուկէրան
ւԼա-հան,
17 ,اأاااااأااااااااذ، اااح؛- .ا|)ا٠1'|ﻷاااا-^ اااr. Lebon, 17e.
tel. gai. 14-10.
Մանաէնէրան լԼլաա[որ/ւր, 10 ,اﻃﺎااا٠ا.اااﻷاااااااا٦ اr. Eugène Delacroix, 16e.
ՄաաէնՃՒրան ﺛﺮ. , اأااااااأاة։7 ,ااااااااا٠ اااave. 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///١۴, աս|٠։ւք)ւս|սսԱ٠ու٠1ժփւ٠،ն, 2 r. de la Pépinière, 8e.
Մարդյորէրան ԼԼալգան, Viviers (Aveyron).
Մարկոոէրան, կ٠>?իկ|٠8 ,٠ (ﻻاااﻻاةااااج،ااbisr. Jouye-Rouve, 20e. tel. roq. 45-13.
/ر٠ااااا/ااااا/ ٢ااا7ﻻﻧﻢ ا. , սւկ،1ւ1ււլէ٦ւ, 10 r. Chauchat. 9e.
tel. lou. 12-78.
Մալո/'արէրան, أاااا|ا،«ااا։52 ,اأأاا٦ اave. de Breteuil, 7e.
tel. ség. 40-65.
Մա/ոէ'ա/1/րան (ՏօվչԼԺ.), |اا اااا, Lorelle sur Biet, près Montargis (Loiret‘.
Մարույւէրան Արոոր, 1 ٠اا٦ ا،١اااأ٠ l22 ,  ال ااااااااااr. de la Chaussée d'Antin, 9e.
ՄաւուտԼւկՒրան ք()*որոո, 6 ֊اا1اااا٠اااا1ا,  أbl. Chanzy, Gargan, s. O.
Մաաոիկէրան
0 .'د. , ւ٠սւ1ս.ւ،٠|،٠։ւկւս٦٠, 175 r. St. Honore, '1er.
tel.
cent. 44-18, 31  ﻳﻊr. La Pérouse, 16e.
tel. pas. 84-63.
Մայիլհ-ան

Մայիլէրան

U

٠

Ի. , 4 ,'|اا)'ا٠<اا٠ا؛د
ի վան, ٠1٠ա٥ո،.١٠,

ااااا،اؤ٠ﻷاااأااأااااا

٠ ٠،llï٠ll٦l Ե(1٠։٠٦1„1^1٠ ԼՕ|٠٠١١
'

ll{ l„H l

Մաքաոաա/1

Տիլոոն,

ﻷع ﻷ

սւււ1ււ.սւ|١ակ٠։ւ٢Խ

X.

8

ﺋﺬأ١ة٩٦ح٠ﺣﺂ١ \ﺣﺔ.

,٦ا1'اا1اااا؛اااإاااا.ﻻ|ل؛٠ ր.

de l'Hotel de

Ville, Lyon.
U ա.[ճոուաէրան U աքո,

٠؛lqiuiu٠٠li.
 أ:i r. Madame, 6e.
tel. fl. 16-45.
1յ, 56 r. de la République, Marseille.
اااااااااأ1اااا1اااا٦ا
0٦ااا։1:14 ,<٠ا3|>اا٦ا. اր٠ du Bac, 7e.

Մաքոուաէրան Մ. , (؟ا0رﻣﺺ٠ا,
Մէրլքոնէրան
ՄէրլՎՀոնէրանւյ

U.

(د١օք[ժ. ,

Մէրլ/Հոն,

tel. fl. 51-57.
/اﻵر///////٨՜///7/
7٠ااااا٨ب/ا7ا,
Vincennes, s.

اأة'ا[ا(ا֊ا,

،٠d|

լ٠٠٠.։ւ։٠ւ'٠ւ1،։٠ւյ٠|ւ؛٠

1؛է،1،4է|٠,

32 ր.

Louis Besquel,

Fonds A.R.A.M

!'UNION
COMPAGNIE ANONYME D'ASSURANCES CONTRE !'INCENDIE
ElabUe à Pais en son Hôtel, P !ace Vendôme, 9

Situation Finenciere en 1925
Fr. 20,000,000

Capital Social entieremett verse

51,143,000

Réserves

Ensemble des Garanties

Fr. 71,143,000

L’UNION
COMPAGNIE FRANÇAISE D’ASSURANCES

Contre le Vol et les Accidents

٠

٠

i٠bl o،i,|l
ԱՊՍ.2,հ٠1.Ա٩٠ՐՈ٦٦Թ٦٠Ի٦յ

ة1ا٩ع’ب1ﻻ

PWt

էի

٠1՚Ո'1.111١ԹԵԱ٢ն

اا,!ااااا,'(٠֊اا

1ا1ا٠ا, 1 »أأاԼ٦ւկ1،լսււ1ւ!|ււ١ւլ կ՚լ ււլւււ٦ւ[ւ un،'pii ահակի
սսւ|սւ،)ւս!սւգ[սս1ւ1|ւււ

٠ւքոսլ)սյլւկսւծփ,

լ'ւսլւ٤էւ،'

،ا|ﻟﺮ(ز٠،ﺟﺎ|ز

,գւււլւււ141յա٦ւ

«Թ!١լի, lïiiuj[:٩i, Iniu.i^i

Ի)>٦|Լ 1418 գ||'11|؛սաւո[ւ

، ااﻻpfrui կա [Il  ا|ؤاւն ااا1ا(ا:

اﻧﻢ/. 7/////ات/ հտոցէն է 9, Place Vendôme, Paris

Fonds A.R.A.M

 اااااا أﴽII'[1
Girard. 1 10 ,/.اﻟﺞ./////tel"//,.n’///ﻟﻢd، III:؛ﻧﴼ4III
-:؛؛
.

Ս Կ!ոպես>ն

(ا

!/,լ,1(1111.(,(1(1.

29

٢.

Philippe (je

//‘է'Լ"1"ւր1րտն

'اﺛﻢ., ււ,ւլււււ1',ււ'1ււ||ւ ււււււ.>ւււ|,ււ,'էւ, 30 1. Drouot, 9e- tel ber. 01-96.
liinrtiiid- 62 r. Dairton, Levallois-Perret.
tel.
Levallois 563.
؛ ﻻ.([i.t'frîi'ii ﻻ.' ااااا'ااՏ|ւ1||ւ'ււ١. 61 a١e. Ste. Voy, ﺣﻌﺞ١ﻻ\ةل, s.
'ﺛﻤﺜﻢ6،ﺛﻢ,./،,,, ﻟﺢ/’,/",'"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. Lauriston, 16e. tel. pas. 74-35.
ي ﺛﻤﺜﻢ.  ا/'■/,-/■٠ձ // / /////111 ) 1 .ﻟﻠﻢ///"//// اﻟﻢ//////////"//// ﻟﻢ/’//. 1 /1 اյ111/1լ I٠ 111_ "֊42 .1.1/1  ذ111 [111111 /(1111/ ؛bis
د'رﺛﻢ. ﺛﻢددم.',,

 ا ﻟﻢ رﺛﻢիր֊/Կ) ////////٨///՜////

.اذا

رد///////'//. II ! اil III, (lui 11( 1/111.

]2 r. de l’Arc

de

Triomphe, 17e.
اﺛﻢ." ,"./,/, / . ւււ1լ'էւ1,ւլհ'էւ, 11 r. Lafayette, 9e. tel. trud.:^2-87
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 ./,"//,ﻟﻢ رﺛﻢ. / /'/'-ﻻاﻟﻢ, ///////'/// ا/, اﻟﻢr. Th. Gautier, 16e. tel. aut. 40-43.
U էլիվճ
,؟/,./راي. , [ւժ|ւշկ, 17 r. Theodore-Deck, 15e.٠
tel. seg. 58-40,
ﻟﻢ را.֊//'٠/ﻟﺞ- ﺛﻤﺜﻢ/'■//,/'/'"زﻟﻢ,'ﻟﺞ,//

ﻟﻢ ﺛﻤﺜﻢ. / ﺛﻢ,./'-zz //؛,,,///ﻟﻢ//"",/.// ZZ//////Z',

PRODUITS YILDIZ
HALVA
TAHINE
LOCOUM

٠Ա1ք'ՈԻք<1փք՚ՆՆԵ1١'

CREME DE HALVA
BOUCHEES DE HALVA
HALVA AUX GAUFRETTES

PRODUITS YILDIZ

ԱՐԸ

՛11 ؛Պ11.Տ1'ԱՍ(|'؛11՚1>٦| ٠Ր ITU.Ilb 11.1)11' :հՍ,ՊՐ1՚'11՚٦ւ,|'(1 11...9.
Է|11

Avenue d'Orléans, PARIS 93-95
||.!1||||.، ؛ւ ||,լ ււււ('է'էւ ւււեւյհկւււ.Թհւււ'էւ|է ւ٠؛յ ؟ւաքւււ|ւ

ՃԱՇԱԿԵՑԼ-، ؛Ա-Ր,Ս٠ԵՐ Ս.Ր٠Տ։յ,ԴՐՈյ١ք,,փԻ٩،'٠
ذا،' (ffli, 11,Տ1' اداﻻ,.-،؛
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ց՚էլիքշահէրան, ااال٩ةا٦ااا։10
ց՚էհար (1’ د٠«ﻣﻤﺺ.),

ր. N. D, Je Lorette, 9e.
ا١-اااا،اااااا><ا|ا٠|ا|؛ւ،ւ.ս|ւ.յ)٠، 6|ււ٠էււ'1ււ|֊ւււ'1ւււ||؛ւ'1ւ١
23 r. Fertuny,
,ااااأا»اﻻااأ

17e.

tel. wag. 44-42.
1|օ?|ւկ|ւ 73 ,اا|ا£اااااااااﻃﺎااا٠٩ اr. Taitbout, 9e.
g էրաււէրէաիէրան, ե،ե1յււ|1ա1(ա٩ւու٠Թ،٠ւ.١ւ, 151 fb٠ Poissonnière, 2e.
ց*էրՍան, 1أ،٠ﻟﺒﺎاااا ا|ااا[د։أاااأ։أاااااا.٦։, 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|اأا٠،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؛1،ح؛ل٦ا، ا،(ااااا١اااااااا٦ اr. CaJet, 9e. tel. truJ. 62-43.
irինաււէրան Օննիկ, <>29 ,ااأاا٩-ا١ أاااfb٠ Poissonnière, 9e.
U ին է-ճ էրան Ա. , 18 ave. Jes Gobelins, 13e.
g խաւրէրան Շաւարչ, <208 ,٠ ااااااإﺀاااااbis r. Lafayette, '10e. tel. norJ 57-82.
U իսաֆէֆէնաի, ٦ااااا،ا1ااا٦ اI؛lïin٠|٠u٦،, 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،، اااااր٠ Lalayette, 9e.
ց՚էհաէրէրան ٧٠. ,
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3 ,ا$٠//////7/؛. r. Edouard-Fournier, 16e.
ր٠ Ortolan, 5e.
4«ﺛﻢ,. اد. , ֊اا1.ﻻااااذﴽااا[ااااإا, ا٠ رﺛﻢ٠/ا،دراﻳﺮ,/رة٢///7/ r. N. D٠ de Nazareth, .'le.
tel. arch. 35-07.
 رﺛﻢիքայէլե տնր/
U. ١ Ç١IIII.I(}|||.٦M» Il II ^12 ,٠ ا(اااr. Hippolyte-Lebas, 9e.
tel. trud. 28-16.
U խճետն Բրրտքտլ (٠Տ٠օ13 ,؛/،/-.١, |ا!ﻻ/1 اr.. Pasteur, Joigny (Yonne).
IJ Խ՜ճէրան Ստեփան, ااا٦أاأاا,٦։20 , ﻟﻼااااااr. d’Orsel, 18e.
,, կրետն Արտտչէս, 64 ,اا-1ااأةااآ1 اbl٠ Rochechouart, I8e٠
13 ,/////7///’ﻟﻤﺜﻢ7////^///^///7/^///7/ اد. رﺑﺮ٠اﻛﺎاا/اا//// ؛///٦ bis ր٠ des Lilas, Alfortville, տ٠
ﺛﻤﺜﻢ7ااارااااا/اااا7ا/ا-ااا7 ااu։l؛١ilijj_t٦i, 31 ր٠ de Soissy, 3e.
„նտրյտկտնետն, ا|ا٠ وااا|رօշ r. de Flandre, 19e.
 ﺛﻤﺜﻢ///ﻻرե///7/
8 ,ﻻأاﻻ٦ا. اااااfb. Montmartre. 9e. tel. ber. 61-68.
„ ///////111<,«€ ,//////اراﻣﺎ/// اكII !41 .  اداr. de St. Cloud, Billancourt, s.
 رﺛﻢովււէոետն, 1^յ,!,.،)<>, 14 r. de l’Echiquier, 10e.
رﺛﻢ٠ﻏﺎا/ااار.'ردك م. , اااااا٦ا,،اأا. ا|ا1ااا>ﻟﺠﺎاال.اا։18 ,، ااااr. de Louvois 2e.
U րրւ[(Ւտ,(իետն ﺛﻤﺜﻢ., ،|اااو؛ااج٠Ilااէ٦ւ140  وր٠ du Temple, 3e.
„ ////////////////7/ (٠1|٠،1| ,(.۶د٠؛ااյ, 5 r. Louis-Blanc, 10e.
„ ///////////^///7/ Լ. , (١hn٠hi։,!,l٠,ii.220 ,اا٦ااا٠٠1(11٠ﻻا٦ ل؛اr. Raffet, 16e. tel. aut.-42-02.
„'///////////^///7/ Լ. եւ քՀնկ- , 11 ا1اا-اااا٦ اا1ااا,٦ اmu.اااا؛.il', ٠2 ؛r. Château des
Rentiers, 13e.
tel. gob. 11-33.
Մօրլտյետն ՀւՐտյետկ, 7 r. Hoche, Bois-Colombes.
„ օւլետն Լ. , (ا-ااااا։3 ,ااﺑﺄ€ ﻃﺎاااave. Quihou, Saint-Mandé, տ٠
U օւլօետն /////7/, ااااا,14|ا٠)_إ, Route d’Aulnay Premiveres, lot 23.
„ O/////.7///؛/٢/ „,///////*. ւսււհւ.,,ւ؛ււսհւս٩,. շշ ր٠ de la Chaussée d’Antin, Oe.
tel. ceUt. 76-10.
 رﺛﻢխըտյէլետն Հ.

 ﺛﻤﺜﻢիվճտյէլետն

liտկէ!/1ետ7/,
Ստկրրլւետ7/

1

I

(

U ի-Հրտն, 14

1٠؛ւ١լւսգ.ւ١յ٠ծ,

(60

243 r. des Pyrénées, 20e.
r. de Buzenval, 2Oe٠

,د٠0؛۶.), |اارا|ﻻ

٠11)-l.٠1.1,.bl -1)֊٨11( 'ا٠،1('ا٠-ا1. ااSb 1 ll.'ill.'i) bl>

Ս.ՐՏԱԱԱ^Ա

ՄԿ ՐՏԻՋ Կ ﻋﻲ١ Րե րլե ԱՆ

.11.1'1,1

ZI

I

»-,-»..,,«..է
Աւ٢Է٩1 Կ[։٠1111 |ւ

|,'1|1.ւլ1ւ||؛ւ|ւ'1ւ ւսռշեւ. 1լլ٦ ((ااا٩,,اا. اا،ا٠٠٠٠٢٠٠ 8

ا['ﻻ

1

ՍԿՐՏ։١Չ Կ١٠,՝ՐԵԴ.Ն-Ա١٠
(.Passage des Annelets, Paris (19e ,1
Métro : Botzaris
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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

||.ւ1'1;1ւ !ااااا1ل٦ اս،աւււ،ւ,սւ!1 1|Ը գանւււն' |؛,ււււււււ،ււ('ւս

اا1٠اااااا[ _أ،1أال։[ا, ٠،.٠٠٠շէ،ւ

11Լ՜Տ|1Լ٦٠|1,

եւ -Sfî،ii،'։iil|

(اأاا١اإا|ا,

 )رﺣﻴﺐ1.(1ا[ا[ا<ﻳﺈ٩(ااا١, ٩ււլսակ (أ اﻵﻻ.،ااااا1٠՝إاا،اا1،(ا, էրււււյլն ելայ  اه:

 ا؛I ٠  ا1 <٦٠ اI ٠٠ I I ٠ ا٠ 1 ا٠ I ٠ I.! ااI. ٠ I ٠", ٠ ا[ا,„1.')| ا11((؛٦(11((.((|( ||1'1(,1(||'|>11|| |||1
|٠ւ٠։։ււ٠։٠٠ւ.|٠٠1ւ լլ,լ('կ٦ւ (1(1(111,(|ا

,,,|(ا.է|

(,١1ւ.ւ'։ււ,ւ(،،٠֊1է،,|( (11. ،։,,(‘(اا,|(,ااإ٦(|,( ااï(٠

I„,,||,1.1  ا؛، ։ I 111 ااا11. ا1 اا, I ٠, ا,'|,ا,أ1ات,'

֊|'٠,(,(,(,„(|,(|؛,

م٠ﻻأ.ﻷﻳﺎاا(اإإا, اب؛, I 1,1. |;٠|,,rإ,,|ا

'|؛1|1.|(|‘,,(,،). 21٢լ,լ,,ւ،Խ1,|,١ ,Տ؛է*|(؛Աւ٠1||ւ|1. ),)֊,,,،,|,(ا, ،؛ل.',؛,؛..(,-

Պէօ[,է1(٦،,,|,’ ٥i:|.է,։.111(լէ 1 lïi.(,i
փՍ.ՐԻ؛Հ1٦

Հ ԱՅք(,٠ ԱՅք(,փՉ

٦

ՃԱՇՍ.ՐԱՆ ،եՐՈԻ ք,.ք٠

٠

ԱՈ֊ԱՋՆԱ1! ԱՐ
ﻻ٠ئ٠ج

ՀԱՅ>٠

٠Ո،‘،-ՏՈԽՆե

١ւե،ւէն،Գէսւսււ |١٦ւ٤ււ|էէւ ١ւաէյ، Ա'1ւ،|լ|ւ,էւ.|է՞յւ, 1,էլ՜Տ|١ لյւ،ւ(ւօ|

,քայէ١ւ, ),ւււսյլ،ւայէ٩ւ եւ շ،ւյւււ,|(11.)

ե[,1||,լւ'|,ելւ1٦֊

 دالյս/եձնալոսլւուԹփւնլ،، օրը օլփ١ւ 1|(ւ ,،[: 1،ւււ[ւ٦ ؛messager 111،
1ا1111،' ٠^ ا|))اي.contre remboursement ،111(1111,1

ԴԱՓՍ.ՆՈՐ
ւ՚'٠٠ւ՚֊ւ՚ւ՛ 1;1١

،١.1>٦٠ا(;ا

٠1٠ք.,ե)11>Տ1|؛؛ւ«ւ٠ու.ո,ւ.ւ.-յ 1111111)11

.1)1.

Գ. ԱՐԼԼՊԵՍւՆ
23, rue Clovis-Hugues, PARIS (19")
Métro : Jaurès ااااا٠ 'اBolivar.

14bîs
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— SIR ֊
Յակսր֊եան /٠٨٦//٦٠ պէյ,
Յակս[ւեան

Հ. ,

9:') bl. Malesherbes, 8e٠

ւսկ٦٠1՚ւլէ١٠, 26 bl. Carnot. Enghien-les-Bains, s. O.

8 إave. Victo,-Hugo, lbe.
tel. pas. 86-18.
Vendeuvre (Vienne),
3ակսրեանւյ Սարգ֊իս, ՜I ր٠ Jacques-Offenbach, '16e.
3ակսքճեան ///"«օ ااا.։اااا.؛ا(ا؛٠ lï|،ui։J١(i>ni.l(Miu٠٦i, 4:1 bl. St. Michel, 5e.
Յարութեան Կարօ, դերձակ, 5'1 ր. de Seine, 6e٠
tel. fl. 59-67.
ՅարուիՒիւնեան (Տիկին) 1ւ1،٠!١յօ, 8 r. Jules-David, Porte des Lilas, s.
Յարու[ժ-իւ-նեան ^.۶ ٦أأااﻻااااا։18 , ﻃﺎاااةاأا[أbis r. Jouye-Rouve, 20e.
3ովսւկխՐեան Ե., 79 ր٠ Blanche, 9e.
3ուլակիւՐեան Մ2 r. Bleue, 9e٠
3աէհ անն էUհ՜ան, األ٠٦ا،١٦ا։4 ,اا1اااأا٠أاا٠ ااCite Condorcet, 9e٠
Յուլհաննէսեան Ա., 41 bl. St. Michel, 5e.
Յուլհաննէսեան Գաււնիկ, diudujjn.,2 ,, ؛r. Victor-Hugo, Bois-Colombes.
3սւլհաննէսեան U ելք օն, ւ٠،٩٠ւ٠ւ٠շ1٠٠؛լ٦٠, 25 ր٠ Vilin 20e.
Յուլհաննէսեան Սիրական, ւ٠٠٦٠ւ١ւ.շհ٠٤է٦ւ, 8 r. des Trois-Portes, 5e٠
ՅաԼհաննէսօէի //٠٠, Դ٠١|٠Գ 1՚٠٠ اأ،ا։اااا٠اإ1 اգեղաւ٠ւ։.ես٠ւսկա٩ւ ااااا֊ااااا1،ااا٦ا1'ااا
46 r, de Trevise, 9e.
3ւսիյանեան, ٠،'հ.յ)1٠٦٠٠٠٠٩-٠٠յ٠٥, 34 r. des Solitaires, 19e.
3ւոիւանեան q. եւ ՀՀնկ., ۶|٠٦٠٠١։٠1(11յ٠ւ٠٦٠յյ ۵lï٠i٦٠٠uj٠lj٠։i., Nice.
Յակսր-եան Ս՚արիՒէն,

Յակսրեան Յակսր. (Տօ.րթ.Լ ااةا|ا<اا١

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
ااام/اا7ر/ا/ا/٢ااا7ا،ﻟﻢ/٠-ااااﴽا/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, اااااااااااااأاة٠ااا1 اااbis 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 ,ذإأا٦ لր٠ Cadet, 9e.
tel. trud. 21-21.
ներսէսեան (Տէր) Հրաչեայ, ا،اا։ااااأاا،٠٦(< ا٧ա٠٠!>։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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:16 r. Lafayette, 9e. tel. leu. 09-9؟.
208 ,«ااأااااااااااا٦ ا٠( اااااااااااbis r٠ Lafayette, 10e.

?z٨////٨٧/٨///۶/ 1 Տէր} sհրան,
tel. nord :)82-؟.
նէճաթ-ի ԱրչաւՐ, اا«أ-1اا.ﻻاااااا1اأ։19 ,ا٦ اr. Angeique-Verien, Neuilly, s.
նէվյ՚ոև՚հ Տօդւթ., 12_ ؟ր. du Cherche-Midi, 15e.
?z٨//////////٨///۶/ /////////////٨///, ւււ1|٦ւ1ււլէ٦ւ, 5 Cite Milton, 9e.
?,չ///۶/٨///۶/ ,?///////٨/٤٨/  ركքրլվճխւ, iuulij٢tiuiqj٠|١<١٠١i٠l()"|n.٦i, 221 r. de Tobliaclle.
նչան/րան Տրդատ, 63 ﺟﺎ1 واااااااااااااր٠ 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 , رجave. du President-Wilson, 16e.
tel. pas.89-.37.
?Z/////////// ٠۶/////٨١٠ "լէ,h  ذلave. du President-Wilson, 19e.
?Z/////////// ',.///١١//////٨ "լէ,h 12 ave. du President-Wilson, 19e.
?,///////////٨///۶/ U ٨֊/////////, |٠սւ1ււսսէ٦١, Marseille.
?,//٠| ,/۶//٤//٨ ﺀւ١աւ.ւսգէ٠٠٠, 51 ave. Victor-Hugo, I9e٠
٤//٨//,?^///۶/٨///۶/ Գէպգ, ր٠ւ٦٠(١،1ւակաասւ(٦, 17 r. Cadet, 9e.
—

ﻧﴼ

—

(7‘օրժ՜, ,أااﻣﺎ.?اااااا1ا
ﻋﺎاﻛﺎاااح۶ا٨/ا٨ااا۶ ا/)., Սսւ|ւ«ա։ւ|1էււ٩-էւււ٠ 13ր٠ Theodore-Deek, 15e. tel. seg. 18-97.
£ալւււշնիկքրան U արա102 ,٠,  ااااااااااااr. de la Tour, l9e٠ tel. pas. 50-54.
ح/////٨/////۶/٨///۶/٠//  ركւււէււէ", 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 , ااااااااr. Longue-des-Capucines, Marseille.
£///١١٨////٨٨//٤۶/٨ 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։լէ٦٠,  ؟r. de Tournon, 6e.
£///١١/٨٨/////٨///۶/٠// (٧٠۶//٤//////٨/٤/.), 36 r. de 1 Echiquier. 10e.
£/////٠٤٨///۶/
ՏովճիՒ. ا|اااا٤اا, :ن:١ ave. Wilson, Montreuil, տ٠
٨////£//////۶/^٨///۶/
Ա. ٨بر ﺀ., ٤إاااﻫﺎااا؛։ااا٦أا։ اا^ااااկ1՚٩٥ ٠1'ւս؛٠գ،։[։٠٠٠[١, 23 r.
Baudin, 9e,
£/////////۶/٨///۶/ 9(رك.////٨۶/١ ‘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|اااأااr. de Vaugirard, 6e.
£/////////۶/٨///۶/ £/////82 ,٤, اأاااأ،أ.اااااااا1اأأأ٦ اr. de Crimée, 19e.
£/////////۶/٨///۶/ دك., ։։i٦٠ql،l٠i٠h٦i|51 ٠ اأااا؛ا،'اا١ ave. d'Iéna, 19e.
£//////٨۶////٨ ,'/٨///۶/١ 12 r. Lalo, 16e.
tel. pas. 91-55.
£//////٨۶////٨ ٧//////////۶//٤٨۶/, 12 ,ااااااااااااااااأذا- اااأr. Lalo, I6e٠
£ար."շնիկքրան

Fonds A.R.A.M

220
Գր. Լ1//ւէ/քւււտր), ٠اﻣﺎاااال٠اااأاأاا-اااا7ا،٠, :> ր. des Ecoles, Arnouville-les-Gonesse, տ٠ O.
7///ﻗﻢح//ا/A///7/ Ռտֆայէլ, ‘إااا|ااااااأ,  قPassage de Dantzig, 15e.
190 , ة/ا///٨///7/ﻏﺎ//// رغր٠ de Longchamps, 16e.
Շէքէրճհ-տն

_ո_
Մանուէ լ,
Ա1Օ,|)1<1". »ااااااا. اااI اااأاااا.ا،اااااا1ااال٦ ا٠ااا٦ ااا٠.،ج- ا٠ ااﺗﻢ اا,,
1:1 ր٠ Marivaux, 2e.
Ուլուհաճէրան, 40 ,اااااا٦اا؛اا1ااااا، ااﺣﺎր, des Dominicains, Marseille.
Ունճ հ՜ան دك٠ن./٠/ر.), اا اا’ااا١ Larey-Levy (Allier).

ﻫﻢك////٨///ﻓﻰد/٢/رر7د

ا

֊Ջ֊
اا٠اﺑﺎا։(67 أ-ﻫﺎااا٠ ր. Mr. le Prince, 6e.
٠ ւււկ1ւ1ւ՜ւլէ٠Ս, 48 r. de Paris.
ջ՚՚ւլըվւՒրւււն اﺛﻢ////////////٢///١ ւՐւ٠ւծա٠٦ւ, :10 r. Nationale, Billancourt, s.
27 ,/7/////ااا?ل٠ر/٢ااا7 ﺑﺎاﻻق اr. 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/٢ااا7)( ا., սւկնևւլէ՚Ն, Nogent s/ Marne.

Չալևան Ոարու[(Ւ[ււն,
Ջւււլ1Լ٠[ճՒրա'ււ ﺛﻢ,, եւ

ا

رروا//•

ՏԳ|؛1١1ձ٠٠Ղ(Թ١1Ո)14
lîi '1|ււլււսւ1|ւս՜،ւ  واIt լ> fէՒ և լ։ 11 ] اգոլւօ֊սւկսւ

ԵՐԷ8ԵՈ.Ն

I

40>  أا|ا؛տէ Տօ։؛1ւ!ւ.٠>է1ւ ԼՕթէլ Գաէ|ասլլանքա١
)ا ■ﻻ.(՝  ﻻ1؛؛,.

1 1 اإا،اا. )أ1ا:اااا٠ا|اا_ا

٦,أا։ااا' ا

ւււ(1(յէյ(1

A. YÉRÉTZIAN, Poste Restante, Marseille.
(|١Ս111Ա|٦|(١<Է
(١ I ٩ 1111 ه

ււււ(|է<1ւ

( լ UI 1111 < ا[بIU.1 بէ I ք>. 111 1 ب

udlUtd|1؛

ﻻأ^ اا|ا.ا1(7ااا٠!اiud't١٠ ^4

։اأ

ااا1٠اأاا

11(111(1 |||||>Ա|||(11*||٦|ւ1(11ւ|ւ, 1٠ւ.ւ։ւ١٩ւ:|1||1,
սււ.աււ٦ւ1ւ|ւէ 1٠ւ،1،.
1 ااا։؛٠ււ،|،է،ււ։ւ

ք)ո1٠(ու ։է֊1٠.

٠'|>،٦l٢٠ti|։in،luili |ااﺑﻪ٦_

I  اجլ .11 11 ( 11 (‘( ﴽ1UI  أاﺑﻰزI ) 11111  اﻷI Pu l'i ւ،1111Ր1111 :
1)اااا1٠اا՛

1ااا,اا1٠اا١

 اا٠ I اا ا։ اIا اا٦ ااأا

اا

ا,

1(11٠

ااااأااااااااااأ1اؤ،٠ااا٦ ﺣﺎ١١IU11111111111.1(>|11)l٠ipu٠١٠٠U 1*11 ٢էւ١11111

ة7اا_(اու

։٠.

اا،ااا.1(ا-؛ااا:
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24 ,اا-اااةااا؛1 اr. cie ٧intimille, Clichy, s.
r. Polonceau, 18e.
Զւսքըճ1րսւն ևրլլւարվճ, 28 ,ﻃﺎااأ1٠ا٠اااااااا1ااا٠٦ اr. Joseph-Bertrand, Viroflay,
Չտվչըրևտն ^٠. bl ՀՀնկ. , ٠fru٦i|١:|,u٠l<)i։i٠pu։, 40, ր٠ d'Aboukir, 2e٠
lou. 58-7;’).
Զւււվ>ը/ւքրւււն Ցակոլւ, ،ال։4ااا1٠ﺗﺒﺎا٦ا,  اr. Carie-Hébert, Courbevoie, տ٠,
Courbevoie 1 ()-55.
37 ,/////رق/٢رك ﻏﺎااااا٠/ا7 اr. Breteuil, Marseille.
1 حو٠/»/ا//١ج///7ر/'իհրան, կօշիկ, 30 r. des Dominicains, Marseille.

اااﺑﻖ7إرااار/٢///7 اԳէր/գ,

ՁավւարհււՈւ 'Լևւյւնրլ, أاااااااﺣﺎااة։36 ,ا

s. O.

tel.
tel.

Չի/եւնի, ٠սկ٦1٠,լէ٦٠.
Ջիլինկիրհտն
Զիլինկիրհսւն,

Տօ.ք>/(ք . , |٠٠،|٠շկ, 3 r. de l'Estrapade, 5e.
օԹ՜օյի٦اااااااا-ااا.اال)(ا.٦ا,  إزلr. Rameau, 2e.

r, Milton, 9e. tel. trud. 67-24.
de Troyon, 17e.
ﺗﻤﺚււ/ւււ.[1ճէրան Լհան, 19 ,: ؛اإاا'اااااااր٠ Corbon, I5e٠
ةااﺗﻤﻖ/٠ل///// Եւլիչէ, <2 ,اااااؤ، إاااال؛Impasse Crozatier, 12e.
ﻏﻐﺎاﻣﻖ٠7ررار/٢راا7ر, dwjf'iuyn JJ, :0 ؛ave. Jean-Jaurès, 19e.
tel. Nord. :.60-7؛
1 ﻣﺎاﻛﺘﻤﺚ//ع///٢/ر/7دԼահէ, 1:1 ,اااﻫﺎأاﻣﺄ.٦ اVilla d’Orléans, 14e.
Զօււլանհան Ալւչակ) 9 r. Say, 9e.
ﻳﻞ/ﻣﻐﺎ7ر/ااﻣﺎ/٢ررا7 اԴրիգյղհ ا|ااﺟﴼ،ج٠ շշ

Ձիլճե-ան, ااإ։1

,٠ا٠ااا١ا1(ااااااااا

bis

ր٠

-—٩ —
16 r. Jacques-Callot, 6e.
du Temple, 4e. tel. arch. :14-0؛-).
ՊաւլիկՒրան Մուրատ, ااة،ااأاااااذ٦ا, Place Nationale, Billancourt, s.
Պալասանէրան (ՏօվճիՒ.}, |٠٠،|١շկ,  ل؛ր٠ des Fossés-Տէ.-Jacques, 5e.
Պալաոանհան Մ. , 14 , 1֊اا1' ﻻأةااր٠ 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 ,راال(اا1 اave. Mac-Mahon, I7e٠
ՊալիՒաճևան غ,'., ւ؛հյ،(١ւրկ, Ti r. Longue des Capucines, Marseille.
ՊսվսիՒխսրհւոն, 46 , ﺑﺎااالր٠ Arsène Houssaye, 8e.
tel. el. 20ا:؛-٠
Պահապանեան ԳՒրրապայԽաւ, 5 ave. d'Orléans, 14e.
Պ աւլճէրան Գէորւլ, <أا։5 اا1'اال؛ااا٠ا؛ا٠ r. des Messageries, 10e.
tel. ber. 05-16
Պ///// //////////////٢///7/ Տիէլրան,  ا ااأاկ!1: ,٠ ٩- ااااااااااﻫﺎاااr. Lesage 2Oe٠
ՊաւլաասարՒրան ،/٠. , պա[١ի 44 ,اا،٠اااا،٠؛ا|ل؛٠ r. N. D. de Nazareth, :le.
Պսոլտւտոլէոսն ԳւաՐէր, ،56 ,(1اااداااؤ٠ اااااااااr. Lafayette, 9e.
Պապա1րան, 27 ave. Marigny, Se.
<7//////////٢///7/ رج/٢////ح//, اآا֊ااﻻأ.أاااااا։1اااا٦ا٠ I، ؛r. Cujas, 5e.
Պւսսրսլհսւն Տօ./•/(/. , 1 ,ا٠ اااا|ااr. Perdonnet, 10e.
tel. Nord 74-01.
Պա/ղաչանևան Միվչայէլ, |4 ,اأااا،ا٠ اااح؛(اااbl. Exelmans, Pie. tel. aut. :17-7؛
Պււգալէրան

u.fiiin/',

٦ւկս٩ւխ٠,

Պսոլի լ ( اق٠Ք٨۶.)٠ |٠٠1|٠١կ,
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///7/

؟IIIաք'11/ՃՒր

Ա/ւտտչէւԿ اا-^اااا٠ اذو

fb. Montmartre, 9e.

ր٠ Germain-Pilon, 18e.
اااااا؛ا1٠اأ،1ا։اأ٦ةااااج( اIII٠ւ_٦ւ٠ււ.ք(>|ււ.٦ւվ), 4 r. Royer-Collard.

Պււււււ1'ւս-Ճ1րւսււ /٠/////٨۶////ار, :ل ل
؟///////١///ճ٨"///7/ ()‘էպգ,

Պււււււ/'տճքրտն ٠۶/////7 ٨١, ا<ااااأا-١
؟///////٠///z؛7٢///7/ 'رك.,
Պս,րե,ն٠ւ>հւււն Գ.١

r. N. D. de Lorette, 9e.

tel. gut. 4 !-:.()؛

հ،1٠1؛ւււ|ւււ|٠ւււէւււ.1()|ււ.'٠ւ, 7 اr. Michel-Ange, 16e.
"սկ٠.٠،|٠؛٠ lu. ،8 ,اا؛،)اااااا٠ ا^الr. d’Aubagne, Marseille.

Պւպւկ/ւրճեւ//ն رك.اا٨۶٨ااب( اااغ1ااﻻاؤ1ﻧﻰاا،1ا( ا|ا-اااا۵اااااا։اا'ا٠

 اr. Saulnier, 9e.
r. Maubeuge, 9e. tel. trud. 14-(82.
Պտ/անվտրդ/րտն ﻛﻎ٠ااا7_اااا٨ اւ|֊Կ،ձսւ1|. 35 r. de l’Arbalete, 5e.
؟////////٨۶ ^^///7/ ؟., ١أا։5 اااأاةاا؛؛اااأ اﻻااا-٠ r, Riboutte, 9e٠
53 ,/7///۶//////^//  ؟////////////٧////7/  ﻛﻎfb. Montmartre, 9e.
؟////////٨/٤//////7//،-///7/ '/.///(///7/, |ااا“'اااااا،ا^؛،ا٠ l i bl. Suchet, 16e.
tel. aut. 38-04.
 ؟է ւլււՈլՒր///7/ Ա/ւ/ւտՀհտւՐ, 1 اا-ﻻأﻫﺎا'اյ, 28 bis bl. Diderot, 12e.
7///ﻟﻢ ؟/٤////خ/ Ալէվււււււն, (؟٨//٤), ا،اااﻻاا٤اب١اأا1اااإ٠رﺑﺮ ا٠ب/////////، tl٠li.l)lï،ïlUl،Illi|٠٠
46 r. St. Placide 6e٠
tel. fl. 24-20.
7///^/,^؟/ Հայկաւլւււ7/, ք)ուլւււ٩-էւո٠ 43 Cite des Fleurs, 17e.
ՊէկՒրա7/ 6 ,'ﻛﻎ٨١اااااا7“اւշ„ւ.ւսէյ_է,»-1٠ււք٠ւ,>ւււ(٤է,„, ave. Mac.Mahon, 16e.
ع؟7ﺣﺎااا//, <ااااا١'ااا։^اااا,(ااا١,
ՊէյլէրՒրտն
Պալւէտ, ւ،1ւ՜սւա,|շսի
اااما1ا։أااااأ։٦ اհւ٠ ٠սյ٠1ււ.1ւլ1ւ,٠ւ٦ւ
/ل(اااا֊ا1٠اااا։.
(^ااأاااااﻫﺎااا٦ا٠ Joyeuse ^؛Ardèche).

A

7

؟/////٨٨// /٢ا ااا

9

Երսւտնգ-,

ا؛ااااا،اأﺷﺎا٠

ՄՐԱՄ՛ ԹՄ1ՏՄՃԵՄՆ

B
!

ا
1

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ

A. ՜TATAJAN - Architecte (e. b. a.)
ح

!

(AGRÉÉ

DU

DÉPARTEMENT

Métro ; Combat ! .('Bureau : 18, RueClaude-Vellefaux(IO٠
III I.ا։ 1(’اا٦ا։اا_ا،.٦ا،ا^ﻟﻤﺎااااااإا(اةاااإ اااا ا٠ اկա٦ւկւ։٠ւ٠. < ااؤ։*( ا։ ا11Խ11 ااI ٠ 1(ﺧﻢ11ԱI اا‘( اI
ااﻛﻚ١٨ل7 ا///٨٧////٨

չինւււէՒՒրանրյ

ւլՒրրա/ւՒրլւՒրալ //١///اا7ار///_ا٨/ااااد/اااا7ا

տ

Ւրւ ////////ة//////////٨//////٨///7////٤٨//////////7/./-؛ي

:

٠|٠Ji٠nl(inijJ,trh-٠٠îi IIL

ص///٤/٢////غ

1

|-٠

DE (՜AISNE)

٠ ا١ااا؛ااا٠ا

Ւրւ չէնյւՒր/աւ /٨/////٠/ .٤-7/7////_٨۶٨،IIL

1

սլ։։٠յւՐ٠։։٦։։։٠րյ_٠٠ութհ՜յ։٦։ց

շ|ւնու ժփւ،ե

ت

/7 //7اااا٦٩اااااااا،// ا۶٢، ت

II  اﻻII LÏtîi IIIII |اfl II ւ{(է إ։ լ ։ .٠ ﺋﻲ

- (آn 1 լւ 1 آ1 اأի11٦ 11اأرا طւ١I -٦,ا١_اااب(اااا1_أا["ﻓﻰ١ا

=

أاا1ااا،٠ ل٠اااا،، 1*اااا1 ا٨1٢)ﻓﻴﺎا1ا _اااا[آ،٠ااﻷ٦اأا،٩اا|ل،ا»اԼ 1ااLli
 |اւ։ւ،،կ Itl ااذﴽﻏﺎ،ااا،''ااا1 اإا,٠ւ|լ(٠ւււ،(|؛٠Լւ
Լււսւջ |ւ،(ւ
11111 ( I|  زا111  جI ( I ( I < 111 լ !(b I ٦ Լ،11Ը ا١ا|اا

Fonds A.R.A.M

Պէչիր/րան,

(fia III ا٠ا. ااؤلւ٠ ւլէ٩ւի < اااااا١٦، I اI27
սւկ٦ւ1ււլէ٦ւ, ֊78 r. Bayen, I7e٠

Պ էչիրՒրան

Վահան,

Պէյլէլւ/րան (իաււնա//,

40

nieres,

ԱրաւՐ

ave. Pasteur, Bon-les-Bruyeres.
r. des Peupliers, Bois-Colombes.
اااأاأااااااااا։ﻻااا،,, ٠,٠(Տ r. des Colombes, As-

Տօ.ր[(Ւ٠Ն

ا

s.

Պէ<٠(ւէ٠1٠ճհ٦։ւ،հ

Է<٠||Էհ٠ՃIrufli

ւււլւհ-լէրլհ՜ւ։ւ٢1յ

اااا٠_ل،ا١

ՎււՀէ,

Պ է/ա/էր/րան ԱրաւՐ,
Պէլա/էլւ/րան

r. Sala, Lyon.

,ﻻاإ٦ةا٩٠اأاأااااااااأااا

Պ էք/րարև ան Ա. , اا!ااأة։1 ااا^^ااااااااا,
Պէ0,1 իLifltrան

, ااااااااااااا

||(Iinmiiptin,

ւ։ւ٢1ււււշէ?ւլէ٦ւ١
ﴽ.

ﻋﺎﻗﻞ.

ՂԳ1 آ.

ﺣﺎﴽاآﻋﺢ١

ւյ-Լ[ւձակ, 2، r. Bergère, 9e.

ةأ0١ﺟﻌﻞ١ل١

ﻹا0ﻷ٠

le.

tel. Provence 0:1-40.

U ան2 ,(•//ارارﴽ/ ( رغave. Gloria, Nice.

Պ է///7/ էր/ր ան Հայ//,

5 r. du Sommerard, 5e.

, սւււե՜սորակւսՀ 78 r. Taitbout, 9e.

tel. trud. 2:1-05.
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., ااا،ااأاا٠1أا(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(١սւկ, 17 r. Constance, 18e.
Պօւլւա/րան ^،///////., 38 r. Francis-de-Pressense, Marseille.
Պօւլւա/րան U28 ٠, ،اااااﻳﺎاااااااااج٠ r. Serpente, Ce.
Պօյաճ/րան d*. , ٠٠իօ1<1֊օ 1اا!إااااااا٠أا, '18 ؟؛r. St. Denis, 2e.
tel. cent. ü^-2؛٠.
Պօյաճ/րան ٠٠7////////I, 50 ا؛ﻻااا٠ااأااااا1اااا١ ااr. Lafayette, )؛e.
<?(/0-4 ؟/////»/////;ارم///؟/ ض., اااةااذ!؛ا1 ااfb٠ Montmartre, 9e.
Պօշնայմրան Լ/րսւն, 50 ֊ااااا1.اااااااا1اااا1ا٠ ր٠ Lafayette, 9e.
tel. ber. 51-23.
Պօ1/աւր/րան, կօշիկ, 22 ր٠ Pradier, '19e.
ՊէրպէրՒրան

Հ.

Պէ/ա/էլւ/րան

ւԼահէ,

44

ااااا٤٠اااا|ااا*ا1|ا(ا،اا٠

— Ջ֊
ااااﺑﺪ/’ﻏﺎاا/،7 اﴽااԱրչակ, ٦٠աիւկ|ւ٦ւ ٦ااأاا|ﻻأا،^ اااةا։،։.١ւսււււ٠ս٦٠ի,

Ջանչիէրլ լք՚խրայէլ,

71 ave. Kleter, 10e.

ւ٠ւ1յ٦ւ1٠٠؛է٦٠, 50 r. Raynouard, I6e٠

— ՌՌաՐան,

լսւ.սւս٦٠կւսյւի٤٠, 4-7 ave. Trudaine, 9e٠

*ﻫﻢك/ا/اا/ ﻣﺎااا؟اն٠,
Ռսաինորլ

27 r. Pauquet, '10e.

U.) 83 ,ﻃﺎااا1٠ا.اااااااا1اأاا٦ اave. Malakoff, ՛I6e٠

tel. pas. 23-81.

Fonds A.R.A.M

tel.

٤ՈԼ((Է(1

ւ،'1

1

١ճ| )եււաւո(ւ

(II աչր!ւ աււաշ ունենալ ւ('հ،ւ ո վ Ա[(ւսւ|ւ

կայրեն|։րին

,)ոյակաո( է،ւ

٠եան

1,1

اا(ﯪاا٠ااا[ا،٦ا-

կեկափաո 1|է(ււ1' գմայլել

-նելւր, անոր բնուքժեան
էգարանքներն ու

|)ւ1այ

،ل،ا،أւ,ւյ(Ժ٦11։[ﺣﺎ,

կեր

ու (,այ ժուլուլուրդը' յ,،1

ւււրւոայայտուԹեսւն)ուրա|ււու1)؛

ար,ոմու1ւքեան

ւ،'է٤:
Ծանօ» նկարկչ II. |"|).2||.;1,-||,ն ()րաւոարակաե է

mnn
անունա[

։սլւդոմ մը,

ուր 42

գունաւոր

էջէ ր կր

٦ا|ﯪ-

-կայացնեն (ո.յւլ տեսարանները lii տ|ււդարները, որոնցմէ
գլխաւորներէն յ|ւշ1ւնյւ

١ն,

Հայ գաւ||()ա1լւււ٦ւ٦ւհ|1

().րարաւոը, Ա[ւագածը, ցեւանայ
իրենց երփ٩ւե_|(ւ| ւոէւրր,

(|անաք

րանգ աա(ւա؛٥ւհ[ւո(| եւայլ

||٠،,,|||ւք'[ւ'ււ

|؛،'|ււ| [

وزااإ

<٠|ւ'1ւ'1ւ

|)ااأا1'ا(ااا

է 100

G .11

اا"اا„|اا؛.(ا

ااا٠ا|ا|ا[ا

Յւլււււնււս٠յ|٠ ւ،'ււ٠ 111(1[٠, 21 .اأا|ا,'اا

|(,il'li|։|il(in.|!i

|اااأ؛1'ا|ااا:

'ul'l٠l Հ0’(!ւ]l٠ |؛։[ا'اااأ!اا'؛ا[اا, rue de I’Isly, Paris ,7 <9 )

կսււք ll'll.îl'll

ււուրւգո։ւ٦ւր, 208bis rue Lafayette, Paris ،10').
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U
U//////راճե՜տն

ﻵسա /أررا وﻳﺎادا/ ԼՏօյվԺ٠)٠

2٠)7 bis r. de Bercy, 12e.

ՍալՒրանճևան

U ////4 ,ار///, ا؛ا٠ ةاااا^اااااr. Darcet, 17e.

U ալւ1'աււլՒրան

ԱրւՐՒրնակ,

Սա1|ւււլււֆ ٢Տ(٠٠1٠؛Ժ ٠ ١

32 ,ااااا،ا،٠ اااﺗﺄ؛(اااbl. Pasteur, le

\١’١\١١\\١

ւաւհւ٠ւ٠ւ|11<ւ1(ւ٠ւ١ւ, - اbl. Louis-Salvator, Marseille.
0ااا!د><اأ, 2: اր٠ des Pyrénées, 20e٠
Uա-հակՒրան Լ/րւււն, ւ1ւււ.շսււ٠ւկ, :6 ؛ր٠ de Bellefond, 9e٠
UաւՐւււէլՒրան Հրանա, !1،1»11.1Ա٩-Է՜»٠, اااا1'ا٠ا(ااا-ااا։, G r. Pascal, Clamart, s. Ւրւ
20« bis r. Lafayette, 10e.
tel. nord 57-82.
U աւՐւււէլՒրան ،/٠٠, ւսռեւ.ս։յււււկ։ւ։٦ւ,  ذاր٠ de l'Echiquier, 10e. tel. ber. 64-2:1.
Uաաււնի ԱրւՐէն, ■Տւսշա|1սւնւաոէ|ւ٠ 42 r. Hamelin, 1 Ge٠
ՍարաճՒրան ﻵأ٠ اկ»շ!٠կի (18 ,ا-ااأاااااﻫﺎااا٦ اr. Mélingue, 19e.
tel. nord .'>9-77.
ԱարաքիՒրան Գրիգյւր, ւսկ٦ւհ,١է-٦ւ, 12 r. St. Georges, 9e.
UարաէիՒրան Եւլլւար.ր, اأ-اااأاااﻟﻬﺎااا٦ اւ٩սւ1(Լ|ւ٠յ)|ւ, ا11-:ذ: إbl. 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, 2 ةր٠ Lahire, I3e٠
tel.
gob. :74-0؛.
U//////اب/// Հ٠٠, <>1^<>ւ٢օււյ،ւյ|ւ 128' ,< ؛ااااااا|اااbl. Charonne, 20e. tel. roq. 70-41.
UարւլիււՒրան, 1ا։2 ,اا1'اااإااأ. ا{اr. des Carmes, :»e.
UարւլիււՒրան ԱրտւՐ, 1ւլԼկ<ււ|٦սւկսւ٢1،{սւ٩ււաս|աւ٩_էս>, 13 r. Claude-Lorrain, 1 Ge.
U արւլիււՒրան Արչակ, ?ւււս|իկ 1104 ,اا.ااااا: الր٠ du Poteau, 18e. tel. mar. 18-56.
UարւլիււՒր///7/ 5 ,, دكr. Gambetta, Lancey (Isère).
U///////_////٨///۶/ ،ص٠ , IIIկ٦ւ 1٠ 1լԷ٦1 , 41 lb٠ Montmartre, 9e. tel٠ ber. 59-33.
Ա արւլիււՒրան ،/٠. (Տօք[Ժ'Ն |٠<|ؤւ?կ, 40 bis r. de Bezons, Courbevoie, s.
Uար/լիսաԼ Ժօրժ (14 ,(.//./// امbl. Gemy Aîné, Malpassé, Marseille.
U ար էրան s., չօլ/////8<: ,؟//////////٤ r. de Paradis, )؛e.
Uար 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 ,ااااااااا،)ااﻫﺎاا٩أاااا٠؛ا|ا(ا.٦ اr. Lafayette, 9e٠ tel. trud. 58-18.
ՍՒրրոլւՒրան U., (؛Iipq֊ bl‘ 1)٦IUI
18 ,اا.٦ا, ااր٠ Grange-Batelière, 9e.
Սէրւակ Հ Տիկին}, ipb،։iu։i٠n٦i»i‘^J։, 37 ave. Marceau, I6e٠
U
42 ’(رﴽرراﺟﺒﻤﺢ
(؟ا0;ﻣﻤﺐ
٠ Allée
des Jardin
y, s٠ O. 10e.
տՀիՒՒրան
ﻏﺎﻋﺎج//
’٠ ւսո.ե
٠,٠؛،١ակ,ս
٦ւ٠ 20-Anglais,
Passage Le
des Rain
Petites-Ecuries,

U///١٠///٨٨ ՃՒրան

Նւլր.ար.ր,

Ա ա-հակՒրան Լ’ւլլւար.ր,

UէէՐէրճՒրան ٠۶//////٢١’, 26 bl. Rochechouart, 18e.

/،., f)J١i.ui.iii٥b٠٤L٦i, 62 r. des Morillons, l ie.
լւււ.ւււււ٦ւկւււ(ւ٤٠ւ։ւււււււ.٦ւ((1؛٠էււ،|ււ.ււ>, 1 bd. Poissonnière, 9e٠
UէյլանՒրանր Հաւրաւլասպ, առհւ.ւ،ւ،ւա1լւււ٦ւ, 11 ave. Suffren.

ԱրվաճՒրան

ԱէւՐէրճՒրան Աակււլւ,

— 15 —
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ETABLISSEMENTS

MÉTRO-DYNA
G. ARTHUR,

CONSTRUCTEUR

APPAREILS SCIENTIFIQUES

T. S. F. - HAUT-PARIEURS

Z11. اI 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
؛a

MT;1.I>

1II Ր١)' li'I'.'i, !;('

1

ت

“ՖՕՐէշօ,,
ؤ

“Թ٤Ի ԲԻՏ,,
Մւսււքայուլ
1111

(,٠)(,

II |„»|]0,|؟

84, Faubourg Saint-Denis, PARIS (x٥)
Téléphoné : NORD 03-04

R. c. Paris N" 231.080
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U էէիէրՒրան,
Ւրւ

اا٠أا1٠ا.اااااااا1ﻻأأ٦ا,

7 r. des Petits-Hôtels, 10e.

33-41.

ՍէՒիէրՒրան

Հ/..,

ااااااااااة։١

tel. el. 73-21
UԷՒիէրչէևան

27-6(3.
Ան/Ժ՜ուան, 20

|اااح^اااااէ٠٦ւու.Թ

tel. nord 53-35

1.ւս٦ւյւ, 33 r. François 1er., 8e.

Ւրւ

Սր՚ք֊լլՒրան {Տօյչ/րՒ.و, (ااا|ؤ

اااﴽذ.ا1ااال1اااا٦ااااااراظ ا٠ا،1ا١

r. Rodier, 9e.

،Խկսւ|ԱԱ٩١, 356 r. St. Honore, '1er. tel. cent. 03-41.

,ب11 ا1 1,1. <ا-, ااا<ااا،ااا.اااااﻻاﻹااا٦ اr. de la Pyramide,
tel. Boulogne 3-77.
رك////‘? راﻻزارﻵنy, uiulijfh(U(|_uj٠٥m.l<F|ii.٠i٠, 14 r. de l’Orme, l)؛e.
Uիւ1'()նՒրան, 11 ,اااو٦(ا١٦اااا1 ااااااااااااbl. de la Chapelle, 10eԱիւՒննևան, ՂՈ11?Ա1|1Ա1٦1 (٠ 11, |٠ اااfhp٦٠tu٠٠i٦։։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 ,اااﻻ٠ ااﻻازااااااااأ}ااVilla Nicolas, Epinay s/Seine.
Ա ին ան Irան Ա.,
1 .ة1٠-أا٦اأاااااا,)ااււ1،|1է1|| ti (2 ,ا|ة١اااا.131٠ااا٦ ل؛اr. Gandon, 13e,
tel. gob. 4-2-19, Ւրւ 3 Place d’Iéna, I6e٠
tel. pas. 88-30.
ԱինասքՒրան Դրիւրոր, իխՍԱՍԴ-է՜ւո, 1' ٦ااأاااا1ا!ا٦|||||اԱ111|1111|1, 5 ր٠ Isabey, 16e.
tel. aut. 03-38.
Սուլիէվ
Արչակ,
in٦K٠pL٦i
||ււէ|'1ւ|ւււ|
٠։'1ւկ1٠|ւււ٠1(հհւււ'1ւ,
54 r. PierreCharron, 8e.
Ա ուրքչիկ Տիկին), 1اااا٠1 اإاأاااا٠؛հ|ւ<١ւ٠٠կւււււ٠ււ.է, 68 r. Caumartin, 9e.
Uորոր [մալի 1Հար1րհ, r, 24 de la Jonquiere, I7e٠
ՍպարիՒալի Ւասւար, 65 r. du Marche, Neuilly, s.
Uպար [(հա լի f(՛հագար. 65 r. du Marche, Neuilly, s.
ՍպարիՒալի s/որրան (2ق٠ن،ﺀ٠ﻣﻢ.),
|ا|ااا2اأ, ، ؛r. Caumartin, 9e.
UսքՒրան  اՏս.ր/(Ւ.), |،d|i،١l|, 138 bl. Malesherbes, 17e.
ՍւլաճՒրան Խ., 1ؤ،ﻻاااأ1(رի։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،1اااﻻاااا1_اااأاؤ1اا٦(ااازاااأب،1 اr. Dutot, ՛15e.
ԱվաճՒրան ،/٠ ա հրաւ/', ااا؛ااااااإا٦ا1إااااااأإ٠, դ1ւ|ւսա٠։ւ٦ւ, 39 r. de Paradis, 9e.
ՍւէաճՒրան Տիրան, اااا؛0ا,أإأ։ا٠ ا|اup٠i،)ui()،liliui٠, 33 r. Pigalle, 9e.
ՍւէաճՒրան ’/ﻣﻢ.,  اااկ،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 Garenne, s.
tel. La Garenne 1-43.
Uրապէրան Հրանա, (14 ,ا-اأاال2 ااﻻأr. Ortolan, 5e.
Արասլևան, կ<٠1٠կլ44 ,٠ ااااااااﻫﺎااا؛ا٦ اr. Fessart, 19e.
Uրւ1'ա.բէչ1րան Ա.., ւք٠1ւսւա٠ւ)ս1՜ւ٠լէ՜٠1ւ|ւ (ا-اااا0ااا،։26 ,ااا٦ اր٠ des Capucines, Lyon.
UրւՐսւրէչՒրան رك.., ٠l‘l'Ji٠u.pi٠|։ ﻻاﻣﺎ٦ﻻاااااأا٩ا, Trans (Var).
UսլայչՒրան (\Տօ.րթ.), |՚<1|ւշկ, 61 r. Monge, 5e.

ՍխՐօնհրտն,

" ئ11 ا*ل( اإ111 اا1  لլ 12

Boulogne, S.

Fonds A.R.A.M

228

— — ه
էււ։٠|٠ււ,>٠)41 ave. Mozat16 ,؛e.
լ>ւէ٠ււ،հւս[ր. 94 r. St. Lazare, 9e.
tel. cent. 57-6:؛.

•Լաչիան/յ Աաարաւր,
‘Լանհ/յհան

9"/'.. 64 bl. de Courcelles, 17e.
tel. wag. 60-95.
6. r. Quatrefage, 5e.
'/,,,,,,,,31 , ;.//.,،,'/- ﻷ,,/,,,,أ, //' مr. Jean-de-Beauvais, 5e٠
՜
ا ا|اا'|اا’اا،'ااا"اا»اااأةااا.٦', 7: ؛r. Taitbout, 9e٠
 ك,,„,/،/ "Հհ 'رա՛ո ԳոՀարկկ ا١"ﻛﺮ//- . ٢  ؛I  إل: ւ١ւ 11111111. (I25 ,1  اr. 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., ٦ا٠٠اIاا؛١٠։٠٠լ»٠տ26 ,٠،1 ااr. de la Chapelle, 18e.
Սկ՚րօն, ١ււ٠٠|ււ1(|ւ'էւ
լ،،1'6 ,'؛٠،'٠٠|٠"'٠'  اأااأا ﻻﻟﻼﺳﻦave. Sully,

Վանհ-ցհս/ն

‘Լաոկլհան

— S
sաւր 11/ա

،7 ave. de Villiers, 17e.
վիս٠ս٠զ.ի[٠, 18 r. Montalivet, 8e.
"
Զ՛րոն, լա.ւէս١ւ1(ւււ|ւ|ւ٤‘, 14 r. Carie-Hébert. Courbevoie, s.
ՏաւՐլաւՈրան
٠ւ,ր/'1 ■ , '19 r. Denis-Gogue, Clamart, s.
Տա/դար/հան ﻻ؛,,,,,,,,/,'م,،,,. սւււեւ.ւււ|ւսւ1(սւ٦ւ, 17 r. de ։'Arrivée, Enghien-lesBains, S. O.
“
ԱրկՒկն, քյւձ|„ււգոյ١ւ (|1ււ[ւս1|,ս'1ւ i[tuj։dui[>i؛٠١i, : ؛bl. յ. B.
Clément, Boulogne, s.
I؛l٠|»١ud|, 44 r. Lafayette, 9e٠ tel. lou. 43-33.
Տէլլալէրան
//հււրււ֊Հ, ,؛ե,٠ւս|ււււ٦ւ, 51
r. de l'Aigle, La Garenne-Colombes, s.
S էէ!'կրճեան Լկակ Օր■ , £10 ,ااا.اﻻﻻ1 اااااإ(ﻻأأr. 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 Courcelles, 8e.
ՏէւԼլէկՒէրան
 أل ا؛ ا1 (٦ اI r 1 (, 4 Cite Fénelon, 9e.
Տէաէհան tt. . 8 ,-اأ- اأ>اااr. 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,/،
,,, ււււ եւ,սւ[١ս։1|սւ'էւ, '1'1 r. Théodule-Ribot, 1 le.
tel. gai. 86-99.
տԷր-ԳաւկՒՒրան 3. (<؟٠Ք۶.), ււ1|٦؛.ւււ|'ր.1, '120 bl. de Crenelle, 15e
Տ'է<-/,-/,/„،٤،،،،„„։-/,/ք،،،'،،
. |"|ااا|ا. .١ւսո|.ւ>ւււ:յւււ|1؛-ւււ. Saint-Blin (Haute
Marne.؛.
Երւււան/ր,

Տա՚1’ատ Մարկան (رﺗﻢ,,.).

տ

٠
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د٠էր- Մ/،'/،،/،/، ﻧﻢ،،،Ռոլքէէն, 1,,(ւ ،7!,,؛)؛,'1ւ *bu, ؛lu 11 (1111(1  ﺣﻒ111  ؤIU U1111ս*է ؛-70 r. che
.reau۶ Montmorency, s. O
Տէլւ-Ս'1փ։ւյէլ1րա1ւց, ؟1Ա*1|.|1111،(-1;Ա1-6111(1|,|||1|11Ա։(1;,Ա.  ل,r. Jacques-Offenbach
16e*
tel- aut.  ا6-23.
Տէ,|-Ս'1ւ||սւ|ւ|էրւււ٦ւ ձ-III

il,

տ<٠-1,1,1-

",١١' ٨,

՜
ﻷل

r.

ﻫﺬأ١٠ '.'١ع.

Տէր-Ատ1րւքլ1րան ստկոլլ, 0(1 lu գ|ւ 11 )اا

r- Damesme, 13e 17.
٠١٠/.-/,-,"?،،،//،,/ع/, ،،،'/، رﺛﻢ., .111٠'اI،٦٦٠ 1 <1111 ا11111111ا, r. Canebiere, Marseille 7.
٠١’ﻣﻊ،ﻋﺪ/،،،/,-„/, ،،،'/, م/،،،،ر/,-،،،,/, սւււ|ւս(ւսւ*հ ٧՜1Ո|||1٠|, ,bis r. Lafayette, 10e 208
tel-nord :17-3.
٠١٠/ /،֊/,ﻧﻢ/،،،/ /، ﻧﻢ،،/'،، Ա /,ր,„ا,,/, /, ارﻧﻢ،. ,
Michel, 5e.
tel. gob. 23-43.
>١'ﻧﻢ./,-'ﻧﻢ'ﻧﻢ/,،،ﻧﻢ.֊،،ﻧﻢ
٠١'/,/,،,،,,, .ււււէ|1է1(ււս*հ
tel. N ،،,'/،
 ن57-82

Ii((iiii.li)l,iu'lij(

„1յ'սւս|ւս>>,

[ 111 ، ، ։-)1  ( ﻧﻢI ! I اأէ ٠.

٠Տէ. .93 bl

208 bis r. Lafayette, 10e

Տէրպէտէրհ-տն, ւււււ1٠ւ.ւււ|ւակսւ١ւ, 13 r. Marivaux, 2e.
tel. lou. 57-58.
٠١'//،-77،,،/،،،، ﻧﻢ,،،'/،. 1ււււ؛սւսգւս ؟I j.i(٠(. -ււււ.1,11,II,'!,, Օ||Ա|(|_|1ԱՈ Dépêché de Lou|'11
louse!!, 2 r. des Têtus, Toulouse,
,١'/./,-/7،،،/,,//,,،„ ﻧﻢ،,,. գ,ւ(ւծսւ(,ւս'|ււսսւէ|, ւ(ււս,.քւււյի, 22 r. de Passy, 1 lie
tel. aut. ؛6-38.

ادէր-U։պգխէւււլ ժօր<Ւ, ււ!ւ'է،1. iliu. '(8 bis bl. Arago, I3e٠
ՏէրւԼիչէրան, II«.,IlIIIlutin. 8 r. du Renard, La Garenne-Bezons, s. O.
٠١'Լ،-٠٦'',„,،/,،،،,،, ١ւք, 8 r. Bellanger, Neuilly, s.1(11(1( 1,1. 5٦ււււ.Ս-իւ.
٠١'Լ،-/7،,/،/ր،،،լ ւԼ՚տլտրչտ1ի |اااا,اا.-ave. de la Station. Bois-Co 6 ,1.111-),1,1
lombes, s.
,١'/.،٠./',/Ար Iittl', է1ս4ւււ.'էւ(ւ զււ(ւ٥ւււ(ււս*հ, f bis Impasse du Rouet, 14e „'،،،,/٧٢۵.
.١'/„//„„',،/,،،،'„ Պ-, կւշ؛ւկ؛ւ գււ|ւ٥ւս(1ւս٩ւ, 3 r. Lesage, 20e. tel. roq. 42-34.
ا١///„//,/'ﻧﻢ,/7 اՀ.. iuuiu,8iitu(ïi,.,il, 71 ave. de Clicby, 17e.
٠١،/,ււրfrit,7, ٥٠٠, r. Grange-Batelière, 9e 13.
٥'/'،'/- էտկար ،،،خ./, r. de la Victoire, 9e 33.
٠١'/'، ،/  رﺛﻢ///,,„/,չ ،،//./, 113 r. Bourgignon, Bois-Colombes, s.
.8ا,ااأ
0ﻵ٦,اا1 ا1||Է,|, ՜շ ր. ٧١٧.،،١ն■ , ١١e.
٠١'/,،,٤ اﺛﻢ،،,/,،ام,،, ււ|ւս'1ւ,(ււււ.ւ(ւ ,1,.11/1 اأأاأأ2ﻻااأ٦ا1إاأا, .r. Drouot, 9e 17
r

■Հ

|ւ٦ւււււ.ւսէ،.էսւ, 16 r. des Alouettes, Colombes, s.
 مէյիղհւււն Ար [à ին պէյ  ؛٠١٠/,ﻧﻢ//,'،,  ا. de Vineuse, 16e. tel. pas 24 ր٠. 21-23.
مլ,,,/, ؛7, ،■ﺛﻢ/,/,,خ,,/,,  أ11 ، 11  ؛111 ( ا11 ، 1 ( ) 1 اI. 13 bis r. de Maubeuge, 9e 11 ٠
مnul'bան. illutl'iujiljjj. 147 ave. Wilson, Pré-St.-Gerva؛s, s.
/'،،، ،،/٠՜ / ،/'ﻧﻢ،،/'،' ؛/.،،،7،،،'،،, ؟ւ|ւսգէսւ 11, ؛.r. Tresel, 17e 7
րԷէ1'ւլի Լհւոն,

Փ — —

 راﻧﻢ،،،،/'،،/،،/./'،١Iruiïi  رﺛﻢ١ւււ(ւէււ*էւ, 206 r. Lafayette, 10e. tel. nord,կօշ|ւ1||ւ է(ււ(ւ 9(1-37.
t/l،،،l ،/،,ﻧﻤﻨﻢ،،،",، اﺛﻢ/,،//،،،،//, ւլ-հլւձէս||, 26 r. Boussingault. 13e.
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،را////////////’/// Z»եան,
١

3 اا٠٠.١!ا|ااا

tel. lou. 50-95.

U mtfjiiiufi,  اااااII II ւլ،.'1ւ.

Փափաւլեան Սեդ-րա/ր
Փափաւլեան

ր. Lesage, 20e.

կօ?կս’կ9٠"|٠, ا٢٠ Godot-de-Moroy, 9e.

رام/////////زاﻏﺒﻢ///7/رﺑﺮ٠اﻏﺎاا/٠.,

(իա փ tu դ ե ան

((اااا؛١اااااااا٦ا٠

77

اﻟﻤﺄاااااأ٠ااااأااااﻋﺎ٦ا٠r.de

Prony, 17e.

tel. gal.00-50.

Uելաքչէ, ։։|սւ1ււլ֊ոկ։։ւաէ|ւ, 18 Quai Arloing, Lyon-Vaise.

Փափա/լեան ،/0

1 ,٠٠,

1دا!اااأاا٠ bis r. des Trois-Chantiers, Chaville s. O.
،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.1ؤ،ا, s r. d’Aubagne, Marseille.
(իէ-հլիփանեան ﺛﻢ,S r. Micbel-Ange, Nice.
ՓիՒՒււրէւլ /‘ا., 1ااااااااا٦ا.։28 ,؛ا ا1٠(ال١ااا1 اr. 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, !ااااااا.اااأ-1اا, ՛1  اbis r. du Bois de Boulogne, Se.
رﺗﻢ٠/ا,/اا،/،،/ااا،اآﺛﻢ،،ج اأ., (ﻫﺎﻻا؛։12 ااااااا١٠اا٠ اااﺣﺎااr. Quatrefages, .')e. tel. gob. 99-22.
ك/و/ا/ا/ﻏﺎ//٠/ا/اا7ا
ՍխՐէոն, ‘l،liplji،i.٠։،،.،j،،J.؛j!،2؛٠  ’اا. ٠UJI،II٠I,I٠1٠1٠J٠ 2ااا٦ااااااااا1٠]ااااا.179 ,ه1' اااااr. de Grenelle, 7e. tel. fl. 17-19, եւ '19-12 եւ 1:1,
ՓուչւՐա7/ ՍաԼսէփ, 3 ,'٦ إا|ااااااااr. Cassini, 14e.
tel. gob. 31-72.
Փրիւլոնսփ // 7/////,////////7/, (S r. Rembrandt, 8e.
(իրիդոնսփ ւԼլաաիւԼիր Հար իւր ապ էրա , «s ր. Marcadet, 18e.
اااإ.ااااا٦ا

Փափաղեան ւԼահտն

Լի լա,

Ք —
'Բայալւեի, (١| اا| ا ا|ااااااا|اااااI  اة٠ ։ ﴽI֊» اI اااا1 اI, ٠ ا. 1(11 ا։ .8

, ٠ ااSquare Desaix, 1.7e.

՜Ա((1|ււ٠ււււյււււ,զ_է،ււ.1ւլ1ւկւււ|1Ա1փէ٠ււ, 5 Square Maubeuge, 9e٠
اااااااااااﻣﻤﻚ/ ٢ااا7 ’اԵրուանւլ, ւււկ٦٠1٠ւլէ٦٠, 9 ր٠ de Chateaudun, )؛e.
'Բաոապեան ժտլէւ՛ի, 83 ,<اا-1٠وااااا><ال, اր. de la Verrerie, 4e.
'Բարեան 0եւլրա1լ |ij،i،،،.،،i^t،٠i, 7 ր٠ de l’Isly, 8e.
tel. lou. 43-68.
'Բասապեան Ա.,

n-li|٠،١uil|, 18 r. Germain-Pilon, I8e٠
Խան, 1)նւս.1ժ"|ււ.،1ւ.|), 2 pl. Vendôme, 1er.
tel. gut.
So.pf.), |٠:1|،,կ, 8 r. de !’Echelle, 1er. tel. lou. 01-05.

'Բէլր֊իչեան Շարլ,
اﺣﻐﺠﺮ/اااﻛﺎ7’ا

Տ/գրան

'ԲէւՐհաԼեան //.

սւկ1٠1ւյլէ١ւ, 1 I r. de Chateaudun, 9e. tel. trud. 12-:»،.

'ԲէւՐհաՃե///7/ Տիրան,
'Բէնաէրեան اﺗﻢ.., اﻻ։14

,،ا,ااااﻻاا٦

r. Mont-de-Piété٠ Marseille.

U ٠ <sՕ.ր./(Ւ. , 1'1؛յ٠/կ. 12 r. des Dominicains, Marseille.
'Բէպապճ/٢///٦! Ստեփան, 8 إا!اااااأا٠ .ا١ا!اا؛'ااح,  لր٠ Bezons, Courbevoie, տ٠
'Բէչեան

'Բէսէճեան ԱնԼ(ՒIIլան, ٠|֊հ|،ձւ،ւկ١

29 ր. Berthe, 18e. tel. nord 9:1-09.
5 ave. d'Orléans, 14e٠
'Բէաիճեան ՕննիԿ, 19' ,‘ااااااا٠ إاإااChemin-des-Postes, Gargan, l’Isly, s.
'Բէրէս[ժ~ է՜ճեան, ւ٠ւ1յէւ1։։լկ-٦։, 38 r. de Trevise, 9e.
'Բէրէս/(Ւէճեա՛ս Սեփոն) 1ااا٦اأاأاا٦إااااااا, Canty (Somme).
'Բէփինւվ ԼՏո.րթ. , ււ|،ս.(٠ԹԷ|ւխ٠լոկ, 72 ave. Henri-Martin, 16e.
'Բէաիճեան Պետրաւ

ՀՀ .و

ւԼարւլաւդեա,

Fonds A.R.A.M

է
— 2:ا2 —
ր. du Château, Vincennes, տ٠
1 ,اا1ااااااااااا١ :՛» ave. trud- 9e. tel. trud 10-54.
'Բը/ՎԼ/ճէււէլ/րա7/ ؟٠//٠, S ր٠ des Varebois, Courbevoie, S’*اااااااأااااا
اااﻫﻚ،/ؤ،/ﻏﺤﺎﺟﺮ/٢///7ا։،12 ,- اااااةاااr. des Carmes, :>e٠
7////// /ﻣﻢ رام//////’اح/ Տիկին), 2() ր, Bayard. Se•
tel. el. 60-75.
’دك//ﻣﻢ//////a// //////7/ Բօլ, '26 r. Bayard, 8e٠
tel. el٠ 46-09.
,Բիլճ/րան Հ. Պ., լւււ.١ււււնկսւ|ւ٠’ւււկ։։ւ٦ւ اا|ااا،ااا.ا.>ا, ՛։ bis r. Truyon '17e.
tel,
gai. 22-46.
’7///^//////////م/ Դա fl lr  ﺑﺎ//7/, ٠؛հյս١ւսկ, ( زr. Cadet, 9e.
'"ك/ااراااااا/٢راا7 اՀայ//-Ս,/ւաւ1' 1 1)٠٦>լսւ٩-է"ւււ, ! )اր٠ Jean Goujon, 8e.
’ﻟﻚ/ا/ااا//»داا7اا7ر
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 ,‘ ا|ﺟﴼاا٦ إا|^اااﻻااr. de l’Industrie, Colombes,
s.
٠ك٠7ااررار/٢ارا7 اՀայէ/, 35 ,ااااأ:اا،:ااااش- ﻫﺎاااր٠ Rocbechouart, 9e.
’ԲոչարՒրան Բա 1/11/1■) 71 ave. Kléber, 16e.
’اام/ا/اااا7ااا٠7 اժալէֆ, 173 ,اااااااا^اااﻻ٠ااااﻷا'ﻻ اا،اا٧ ave. Victor-Hugo, I6e٠
٠اااﻵك/رااا7ا0٠7ارﴽ ا///., Խ|ււսւ،ա٩-էսւ, 10 r. du Bois de Boulogne, 16e.
’,2اااا/اااا7و؛ا٠7 اՍէլգէյ, ،ااﻛﺎاإ.{ﺟﴼاااز،٢ واااUsines Berliet, Courbevoie, s.
اااام/اااا7ا،ا٠7 اՎլաախ/'ի[ւ, اة։44 ,ا^^اااااﻻااااااا، اr. 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.

'Բէօլէ/րան

ՏօվճիՒ.)

دﺟﻚ//٠/ا/_/ﻣﺎ/راا/7'ا

1|

|٠( ٦،١կ,

29

ւյ՚իչէլ,

— O —

Ժօ/1(Ւ,
ս։ււ֊ե։.ւո،ււսկս٠٢1ւ, Ա1،էւ(>րէ،1ւ 239
,ااا٠ااأ<ا|اااأااا،(ا١ااااأا
ave. Victor-Hugo, 16e. tel', pas. 40-99.
Օհան/րան Լիսւի (Տի//. , ،17' ,ااااﻟﺞ٠ااا'أ)؛ااااا ا[واا>ا،ا،اا٦ااا٠، لr. 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, أاااا1'ا.ا։10' ,اااااا1اااا٦ اr. N- D. de Lorette, 9e٠
رك٦’ااا7اﺣﺎ/////

— Ֆ —
էնք;ւ/ճէրան ؟٠//.,
!հրէնէ//րան

կ(>շկւսկււ٠1١, 6 ր٠ des Ecoles, Aronuville-les-Gonesse, S• O.
ւոկ،1٠1ււլէ٦ւ, 36 r. Lafayette, 9e. tel. ber. 5:16:֊؛.

Աչոա,

հւ

11 bis ave. de' Suffren, 7e. tel. ség. 79-17.
է/)րէն///րան
،,.///١١۵-, ٦ււսի։،ս٦٠ի٠٠1٠լ،٠
٠Ո11|||٩Է١||| lu. 23 ,.اا-ﺑﺎا'أ٠اا٠ ااr. du Renard, 4e.
tel. arch. 66-21.

ARCHIVES A.R.A.M.
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ՄԱՍԻՍ
8ՊէւԴ1،ԱԿ«.٦< b٦١ iPlStrt SM,, 8٦٦٦١١.
اﻻثIIաատ ո ւԹեսւնս վարիչներուն քարւորդ ٠'اؤا_ا،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

1

: ճաշակով
Տառերու

եւ

զարդերու ճոխ

ա աքածոյի մր

٦յ՝|յ.|յ]1 Տպարանր ի վիճակի է ստանձնելու շնոր!)իւ
؟այեբէն եւ ֆրանսերէն [եզուներով գրքերու,  اﻻ.արբե
րականներու, (ւնչւզէս նաեւ առեւտրական եւ այյ ա-քէն

;:إ

!،արզի գործելւու տպագրսւԹիևնր

.ՆՍդՈՕՆ ԴֆՆԵՐՍՎ

■'١ ،

١٩-؛»؟. ؛

،،ՓուԹով կր կատարուին դաւաււներէն ու !Լրաւ
սա؟մ'անէն եդսւծ ٠| fil եր լ։ անձն lu ր ա ր ո ւԹի ւ٦ :
Որ եւ է սռզագրական գործ ուրիշ տեդ.،անձնկ،է
տպարանին.—،„.աոաշ դիւքեցէք անգաւ،' էքր (Ոյ (١1

Imppimfpif

MASSIS

208 اﻻRue Lafayette, PARIS (10 )
Téléphoné

إ؛

NORD 57-82
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