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SIROUNAK ARABIAN ٤ c IE

مع ՍԻՐՈՒՆԱԿ ԱՐԱՊեԱՆ եՒ ԸնԿ.
(zuususnhuu 1910 ԻՆ)مه ԳՕՍ՜հՍԻՕՆ - ԱՐՏԱԾՈՒՄ

ԿԸ ZU3RI ՖՐԱՆՍԱԿԱՆ ԱՄԷՆ ԱՊՐԱՆՔ

ՄԱՍՆԱԻՈՐԱՊէՍ

ԲՐԴԵՂԷՆ, ՄեՏԱՔՍեԴ-ԷՆ եհ ԲԱՄՊԱԿեՂ-ԷՆ

ԿԵՐՊԱՍՆեՐ

ԼՈՒՐՋ ԵՒ ԱՐԱԳ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒԹԻՒՆ ԳՈ£118ՈԻ8ԻՋ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ =
46, RUE LAFAYETTE 

PARIS (9ج)

1ԵՌՍ.ԳՐՍ.ԿՍ.Ն 2 الالغ3ج եք>ԼԷՁՍ.ՅՆ

SIROUNAK-PARIS BERGERE 42-3،

Métro : Le Peletier

-بح"لح-'ح•٦٦ح'١٠ إم ٠.'"'.' وج، '•ه

Fonds A.R.A.M



Բ. ՏԱՐԻ
.٠ԻՆ ՅԻԸ,ԱՏԱ١ւՈԻԹԻՒՆԸ?.ՕՐԱՑՈՅՑ- — ՀԱՅՈՑ Ա^Ա

ԱՆՍԱՅԻ Ս٠Է.Ը‘؛!)! ՀԱՅԵՐԸ   ٠٦.֊ԻՐԱՆՍԱՅԻ ւրէ؛

։ԻՐԱՆՍԱԵՆԱԿ հայերու ----- .‘1 )֊.!،اԻՋ>ԵԵՆ Ի؛Ս

ԱՆ*ԻԼԻՈՅ> ՋՈԻԻՑԵՐԻՈՅ) ---- ՀԱՍՑԷ٦٠ԵՐ٠
-----٠Ա٦١ՈԻԹ٦٠ԵՐԱ- !٠ ՊԵԼՃԻ-ՐԱՅԻ

ԵԻԱՅԼՆ ԵԻԱՅԼէ

ANNUAIRE

FRANCOARMEN

ճՐԱՏԱՐԱԿ. ՄԱՍՍ ՏՊԱՐԱՆԻ 

Rue Lafayette, PARIS ة؛ط208

ՀՀՀ-.Հ
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rûiîiü I n

Garde pendant قر'؛ e Catalogue Franco 
Transformations PRIX EN GROS

ET EN DETAIL
Commission-Exportation

Réparations
Lustrage

GRAND CHOIX
M (Vison, Astrakan, Loutre, Petit-
Manteaux - ٨

a®ة ؛ IH ؛٠١٠

։,Ո-ՏԱԿա՝')»

5Æodè!es NICOLAS
ԱՐւԹ&ԻՆէԱՆ« ا,؛ا|£٠,٦'أ,| ,آ 

Magasin : 5, Rue Bourdaloue, PARIS (9Շ( 
64-81 Téléph. TRUDAINEՄԱՆԹՕՆԵՐՈՒ ՄԵԾ հՏՐՈԻԹԻԻՆ

ԵՒ Ս.ՄԷՆ ՏԵՍԱԿ ՄՈՒՇՏԱԿՆԵՐ

Écharpes؛ Zibeline, Vison, Hermine, 
c arpes ن Martre, Petit-gris, Murmel.

R ق ج  Bleu, argente, croise, blanc.Renards ( ثؤم٠٠ بتؤ

، Zibeline, Chinchilla, Petit-gris, 
Garnitures / Mate, Castor, Skungs, Lynx, 

.Vison, Opossum, Blaireau إ

٠-ՓԱՐԻԶ٠9րդ ٠ ,ة،Թփ اااا١«أا١,ل؛ .Պււպւտալու ։1٠Ս.Ճ11،Ո،Ս.8Ո|ւ٦յ١ 

Autobus-Tramways : Carref. Chateaudun.
.Nord-Sud: Notre-Dame-de-Lorette

10٠/٠ Զեղչ «ՖՐԱՆՍԱՀԱ؛։ ՏԱՐ1.٠٩-ԻՐք ٠«٦١  ԸնԹերցռ^ւէրուն
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Բ. ՏԱՐԻ

Ֆրանսակայ 8արեզի|ւքր, ոլւ իր երկրորդ տարեշրջանը 
ւէ, նպատակ ունի Ֆրանսս կաստաւոուած կայերուն؟կը ւքտ 

ծանօԹացնել ւ،'կ(( կոդւքէ Ա| ատմսւկան, գրական lii ընկերա- 
յին բոլոր անցքերը որոնք կաս، ունին այս երկրին մ՛էջ կայ 

٠1Ա կոզմ՚է օրէնքներն սւ կանոններն այս|')| եւ ٠ անւսան 1)1,111 
մ'եծ երկրին որուն ասպնշականուԹիւնը 1،ը վայելենք եւ 
յոր պարտաւոր ենք մետէն ֊Տան٤նա،ու: Տարեգրքիս աա. 
ջշսդրուէ֊իւնն է մֆանզամնւյն ֆրանսայի զանազան լքասե, 
քուն մ՛էջ ցրուած՜ £այոց կեանքը պատկերացնել եւ րարոյա٠
կան կաս، լք“ը կաստատել անոնց մ'|ւ٤եւ: 

թայերը ւ!'եծ բւււ(լւքրււ1րՒեաւ،"բ ա.،ս երկիրը եկան լիրի 
իր ան ս ական ս،ա ւո լեւ լԹեան ո րքան؛ սպէտքէն ետքը : Բայց 

այեր մֆշտ բնակած£ ،ا սորերը ելմժանք, է،ը տեսնենք ոأال، ؛ 
են Յլրանսայի մ՛էջ եւ ճանչցուած են այսւոեդ: 1).յII ւքասին 
կարզ մ'ը շակեկան ծանօԹուԹ՜իւններ ս،իաի զանեն ւ('եր ըն- 

է ւ1'անա- 111 اق،Թերցուլֆերը ա.،ս էջերուն մ'էջ : Բայց 19րդ դա 
ւանդ որ թայերը ս1،սած են կանոնաւորապէս գա، ւսյս եր_ 
կիրը, ֆրանսական զիաուՍեան, արուեստին եւ գրականու 

،ժեան թո լոր թա ،1 իքն եր էն օգտ ո ւե،ո լ եւ եր Թա ،111 յեւո ո(. 
Ա،ւեւե،քի մ՜էջ ֆրանսական ւքտքին ու ազզեցուԹեան ջակսլ 
կիրներն ըլլալու: հարիւրաւոր բժիշկներ, իրաւագէտներ, 
՜ճարտարագէտներ, արուեստագէտներ, ֆրանսական ւք՜սւքոէ، 
սնանելէ յետոյ, անոր տարածովկերը եդսւծ են Արեւե،քի
թո ،ոլւ երկիրներուն մ٠էջ:

նոր եկած ւքեծ բազւքուԹիւնը, որ 50.000 կը կաշուուի, 
այս երկրին բելւսւծ է (ւ،ւ աշխատող բազուկներուն օժան" 
գակուԹիւնր: Շատեր են անշուշտ ոլւ, մ'1'ււսնաւոր սլատրաս- 

-111[ տուժիւն չունենա،ու|, այդ իւ սնարկ դիրքին ւքէջ Օն ա 
այց արդէն շաւոհլւ են|؛ :դատապարտուած են ընդ երկար
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նաեւ ոլւ իրե՛նց աշիւաւււասիրու1(էեամ՜թ, ուշիմ՜ուԹեամ՜թ էրս 
()IIIU (Il ա 1(1 «I մ՜ա ,1 ւ(ւ٠եւււ մ՜ը, սկսած էն քիչ քի٤ թարձրանալ 111.11(֊ 
կամ՜սսէՈ զիրքէն, է، փսսա ենք որ, տարիներու ընԹացքին, 
(ւ(|ււււ|ւ յաչուլին իրենց կամ՜ար դիրք ւ1'|ւ եւ անւււ֊ն մ՜ը շ[ւէւ(։_ 
 III՝ տնտեսական եւ ւսւ،եւարւււ1،ւս٦ւ գործռւնէու֊Թ-ետն ամ՜էնا
մ՜ար՚դերուն մ՜է յ :

Ֆրան սա ամ՜էն կարելիուԹեանց երկիլւն է: Ասպարէզը 
թաց է ամ՜էնուն աււջեւ. 1ււ թայերը պէտք է օգտուին իրենց 
ներկայացած 1Ա.|11 մ'եծ աոի13֊էն: ցա٤ւււլե(ւււ կամ՜ար, աոաջփն 
պայմ՜ա١ւն է աշիւատուԹիւն» 1(1արI)եշտIIէ1(>(1 ւն եւ [սնայ ո դու 
Թիւն: Այս յ ա III կ II ւ(()“ի ւնն եր ր չեն պակսիր մ՜եր ցեղին: 1յ ոյ٩ւ٠ 
չաւի եւ 111[ աւե|ի կարեւոր է օրինապպկուԹ[ادا. եւ ւքւսնա- 
ւանդ ոււրլամ՜տուԹիւն եւ սէր Ա1,|11 եր կրի՜ս կանդէպ որ իր 
ասպնջա،անու٢()իւնը ընձեոեց մ՜եւլ ընդունի، ա,)ււ երկրին 
մ՜էյ տիրող կարգուսարքը. անոր օրէնքները եւ կանոնները, 
չմ՜ասնակցի( ո եւ է փորձի եւ ուղղուԹեան որ ցանոնք իւաիւ֊ 
լսելու ||ր մ՜իտին, ակա նշանաթանը Ո|1 սլէսւք է մ՜երը լլայ 
այ II երկրին մ՜էչ. այդ զնո ւ[, եւ մ՜ի այն այդ գնոփ է որ 
կրնանք ապրիւ եւ յաոա٤դի.մն| Ֆրանսայի մ'է٤:
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A٧AN٢-PROPOS

L'Annuaire Franco-Arménien, qui se publie pour la seconde 
'année, est appelé, dans la pensée de ses éditeurs, à faire con- 
naître à la colonie arménienne de France les lois et les institutions 
du noble et grand pays qui leur offre une si généreuse hospitalité.

On sait à la suite de quelles vicissitudes tragiques les Armé- 
'niens sont venus s'installer dans ce pays au cours de ces dernières 
années. Ils y sont venus en nombreux groupes apres le désastre de 
Smyrne. Mais, de tout temps, la France a attiré vers elle nos com- 
patriotes. Sans parler des rapports étroits qui s'établirent entre les 
Arméniens et les Français à 1'époque des Croisades et des rela- 
lions commerciales actives entre la France et le Royaume d'Ar- 
méno-Cilicie, — dont le dernier roi, Léon V de Lusignan, d'ori- 
gine française, vint mourir à Paris, — mentionnons les colonies 
arméniennes qui, par lettres patentes de Louis XIII et de Louis

ؤح يمدص ٦دغرحر ٢ زحح خح؛ آل| 11 .donner ^n eo nouveau au commerce avec !Orient ي antes^

ե։ ;٠مح et de ح ;حش٦ دالح ;ؤ;ععق ئ;قه ;ة ;ب ل٦٦ع
٢՜ I؛;؛ج:، 'ثة::՛٥: ،ليالذ٠ل٠ ؛ :,médecin ؛:;; ث:ce دبك :ل du en ؛؛;ًا e condnuentcerole, ; اا 1
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Egypte, Syrie, Palestine, Irak, Grèce, Pays Balkaniques, et sont 
les intermédiaires naturels pour !'expansion du commerce français.

Beaucoup des Arméniens nouvellement arrives fournissent une 
main-d'œuvre très appréciée à l'industrie française, et constituent, 
nous sommes fiers de le dire, un élément d’ordre et de travail pro- 
ductif. D'autres y ont créé des industries nouvelles dans ce pays, 
comme celle des tapis d'Orient, et ont puissamment contribue au 
relèvement des filatures de soie.

Par leur travail, par leur amour de ։'ordre, par !’attachement 
profond qu'ils nourrissent envers ce pays, par les efforts constants 
qu'ils font pour s'assimiler la culture française, les Arméniens ont 
su s'a tirer, la bienveillance des autorités et des populations partout 
ou ils se trouvent. Le but de cette publication est de les mainte- 
nir dans cette bonne voie et de leur donner les moyens d'apprécier 
en toute connaissance ce grand pays, qui est devenu leur seconde 
patrie.
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1 ه ٠  Շաբաթ• եՈՐ 811. ՐԻ, 
Կ ա ااال٦ا (լ٠ — Ֆրանււացւոց 
Premier Janvier եւ. Ա١ւ,։ւ.ւս٦ււս- 
1» ١؟ ու.Թյ٠ւ.٠٦٠

 .քսյւյւևրյ ٠ շ. Կիրակի• Ս ه
Ֆրանււացւոց st. Basile.

3٠ Երկշբթի• ste. Geneviève.
4. Ե լւէրվճշա բ֊թ՜ ի ٠
5. Չորեքշաբթի• |اائللمأبااااااخ٠ل؛  

ծ٦ւ١ւ١-ես)٦ւ. st. Simeon.
ه 6٠ م իՊգշաբթի٠ Ծ،Ն ո 1١Ն'1٠ եւ

Աւււ،ւու.սւծս։٠١ւ։ւ۴ւ٩ւ٠١ւ.Թլււ٠٩ւ(1կ-
սւ١ւ٠սի *۶ا!ااااا،أةأاأاا. Ֆրան- 

ոացւոց Epiphanie.
Ուրբաթ• Ռ .ه 7 ٠ اا<> أل١٠اااا،اا ֊- 

ե։ս٦ւ. 1٢եւ١-ելո؛յ. ste. Melanie.
8. Շաբաթ• !իր. St. Lucien.
٠أل . Կիրսւկի.

10. Երկուշաբթի• st.Guillaume
11. Երեքշաբթի٠ ste. Hortense
•որեքշաբթիال .12

 _Հինւբշաբթի. Ա٦ւու.ւս٦ւսւ .ه 13
կոչ٠ւս.19՜իւ٠٦ւ 3؛ւււ. ٠م٠تا|اأاااااااا|اا

له٠  Ու(ւբ֊։։٠թ.
15. Եար-աիՒ.

.Կիրակի, st. Marcel .ه 16
١٦. Երկուշաբթի. ١١. ١١٠ ۴-١١١١١١

مااباا٠  st. Antoine.
18٠ Եր եք. շ աքւթ-ի. ٧. ال٠٩اا ։ ااا٩ا

եւ. Պւսյ١ւ٠٠٤٠ւ٢٠

19. ՉորեքչարիՒի. st. Sulpice.
20. Հինգ_չար[(Ւի. Ս սւ٦ւկւււ.٦ւ.թ, 

1,*ւ!ւեսոււ!ւ. տէ٠ Sebastien.
21. ՈւրքւաԼԺ-٠ ste. Agnes.
22. Շար.աթ-• 11. Աւ^-ւսնաս. 

st. Vincent.
23 ه ٠  Կիրակի• st. Raymond.

24. Երկչրքի. U. եեւ١ mlinU-
25. Երեքշաբթի• 11. ’1٠սւ1)ւս٦ւ 

٩٠ուլ1(1՜٠1ւաց11 ٦. .ال >٠ իլիպս،ոս.
.որեքչաբթ ի ال .26
27. Հինգ.շար[(Ւի. Ս ٠ 1٢ւսկս٠1١. 
% .Ուլւյսթ .<؟2 ٢. ٢؟ةالًآح\ًاط٠حاآ . 

29٠ Շաբաթ• st. François.٠ 30. Կիրակի٠ ste. Bathilde.
31. Երկուշաբթի٠ ste.Marcelle.

_٦

.ا.
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٠٠ nsmy ه

٦5٠ ԵլւեՔշաբՔԽ

16• 2որ1ր4ճչաբ-թ-ի٠ ste Julienne, 
17. Հ //ն էրչարթ-ի. ال . ااال٠  

կևւս،Խ؛յ .րաՕանւսփ:ل؛
١ل  Ուլւբ.։։ւթ-٠

19. ՇարաիՒ. Ս٠Սււյք|ակՊսյր.

'/)րանսաւյւույ տէ. Ignace. 
շ. Զ II լւ եՔշ?։ւ բ֊ թ" ի ٠ ١ 1)լւ،Ոււ.

Purification.
٠ ال ٠ ٩واااااااااا| ինրրչարթ-ի م .3  

ااا]اااطال //٦  Ազապի:
4٠ քևրրյււթ՜՝ st. Gilbert.
5. ՇարաիՒ. اا٠ اااا]اا.ال ։ الاا1ااحا  

եւ. ٦Լր13.ւս٠1ւէււ. ste. Agathe.
6. Կիրակի• f؛ ա ր II կ հ٦ւ ւլ֊ա٦ւ 

٦1,ււ.սւօւսւ٠ւ٦|1է(1(ւ٠ ste. Doro-

٠ 20٠ Կիրակի. Sexagesime.
2 ٦ ٠ ج  լ։ կո ւշա բթլ ٠. ١١. ١١  ա١١ - 

կոս. տէ. Pépin.
22. Երհ-քչար-թ-ի ، Սրրոց ٩٦آا - 

ւ٠ո٩։զւսյ ,ք اللم Ç اًاكاا LU غ լ٦ g ٠ ste. 
Isabelle.

23. 2որՒրք.չաբՀ(Ւի.

 ր բ ո g ال .Հինէրչարթ-ի •ه 24
ا٦١  ա ր ,Ն آلال؛ տ،ն y (լօ ր ԼԱ ւ[_ւս_ 

١اان٦لمال١  եւ 1036 Վ-կայԻց٠.
25. Ուրբաթ՜.

26. Շաքւաթ• (Փակեալ [un 
٠։ւս٩ւ):

 .٦սւրեկե٩ւ) pni.li Կիրակի٠ .ه 27
.Quinquagesime آلالاخا٠

28٠ Ե րկուչաբ-թ-ի ٠ ا  յ,. օր ؛Րհծ 
պա؟ոց. տէ٠ Romain.

thee.
٦٠ Եր կո ւշա բթ ի. ٩اا١.(؟١١  

ռաջսսորաց:
* բ-թ" b Ե րեՔշ_،։٠ .فًا
9٠ 2որ1րքչար.թ-ի. ste. A 

line.
٦Գ. ^،։*Ոդշուրթ؛,.

11. Ուրրաթ- 3 . ٠ ال  ո آل|أ 

Մարգարե֊. տէ. Adolphe.
12. ՇարւաիՒ. ال ااا؛)اا،اأال. ،

.Septuagesime Կիրակի٠ .ه 13
اأاا اص Ե րկուչարթ-ի.Տեւս .ه 14  գ. 

9 .٧alentin .տէ سااس٠

 ٠ Ե րեՔշտ P-P՜ ե .فًا
9٠ 2որէրքչաբ.իՒի• ste. Fran- 

.oise؟
'10. Հինւրչարթ-ի• 40 Martyrs, 
٦٦. Ուլ։،լաթ՜.

12٠ Շար-աթ-• ال* Կի ؛٠ րեղ. տր, 

Marius.
٠ 13. Կիրակի٠ ԱՆ առ. ակ ին, 

Reminiscere.

٦. Երե՜Քշյրթ֊կ. Ֆրանսաց.
ԼՈՍ Mardi-Gras.

2. 2որե-.րչարՀ(Ւլհ Cendres.
3. Հինէրչարթ-ի٠ տէ. Marin. 
4٠ էևրրաթ-. տէ. Casimir.
5. Շարաիհ յ. Թ٠էոգորւա: 

տէ. Adrien.
6. Կիրակի• Quadragesime.
٦. Ե ր կուշս։ բ-թ" ի ٠ .اة ٦١٦ oma%
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.24. Հինդ.չարթւի. Mi-Careme 
2ة . Ո ايا թ բ։։٠. لل؛ լ։ آلال، ا، ال، ال 11، ال

Annonciation.
_ւքլս٠ ٩ل٦٠թւսո-ւսսո .-26. Շալւաթ 

.յ٩ւ. st. Emmanuel؛կւսն
٠٩։ .| P ا٠٠١LU LU ԼԱ ٩٠ .27. Կիրակի ه

.Lastare
 2.& ذا ]ւ!{،،ւշ،،٠}ւթ .،ا اة ٢د٢آةآاه١ر

2أل . Ե լւհ-քլա բ_թ- ،غ .

30. 2որէր.{ւչա[ւթ-ի. st. Amédée. 
.Հինւրչաքւթի. ste. Balbine 31٠

١4. ذا،}կ،։ւշ،،،բթ լ،٠ اةةج.حاة١جة\خ
.١، թ{اا٠}٠ا،،لآل֊؛I[أ5 ذا 

16. ՋււրՒրքչաբ.թ-[հ
 ١٦. عm،،،P-թ՜،ի٦ 1ا ’
 ١.ة Ույ،բ،،،Թ. اة .عًاةاآةلحذح

.19. Շալւաթ-. st. Joseph 
Կ ի լոս/լի ! տ٩ւսւևւ٠ի١ւ. Oculi. 20ه ٠ 

էւ ւս٩ււսւքու٠ս٦،٩٠ււ٠լ٦ -.21. Երկչլւթ 

 Ե{ւՒրՔշսւբ.թ՜ի. sVe .22. .ةحا

 Ջպւէրվւչալվժի .23. ااك٠|٦9ا٦٩.((ليا

,st. Victorien

ه ՍԴ՝լ د

 )pu լոյց Զ٠ս ااا1ا ا، . ٦٠յ ILI լք IJ ٠-اا<
ւ،լւ،լ أاااا.،ااااا٠:اا'اا

Հեր• . 17 1ا اأ. Կիրակի. Զ II. տ ٠ 
.PAQUES

 ه 18. ԵրկոևչալւիՒի. |٠. op ԶLU -ا،،

1ւլոց: — Յիչւսսաւկ-կի: Ս٠և։١ 

اا !։ I.p LU،.،، P ٩٠ ILI ()lu ،։، ،1، Iا ،։،اإ٩ا

-քսքւսշ jl؛٠Ilpng jp٦٠J}lu،

: ٠ ،٠٩٠կ II|ILI،،1 11 Pւս(լլք11؛؟ LUp؛

٠ Երէրքչալւթ-ի 19٠. ٩٠ • ن ا)
Զււոոկխ

st.Theodore Ջորհրվ>չաբ.[(Ւի٠ 20٠ 

շս։ թ-թվ.، 2١ . ع _الآل،ل 
շշ. Ուլ։բ،،،թ.
٩٠ևխւսս٠ու،ւքն []. .23. ՇալւաիՒ 

.٠٦٠، lï։،L ااأ LU լ։ււاأ ٠ .Çiii٦٠٩٠n3؛٠n։
,st. Georges

.٦L٠١P կխցււսկկ 24. Կիրակիه ٠ 
_٩٠ււ٠ք)։ւ։։ոււ ٩٠L١P սսուկ 3اا 

ل؛الااأ تل؛ا'الج

st. Marc. 25. ԵրկուչալւիՒի٠ 

26. Կրհ՜քչալւ[(Ւ [h
 2٦٠ ة،)،،հ՜Քշ،،،اأدألم}٠ ة٠ ح%ةا%ةذلح

st. Aime. ٠ 28. Հ ինւրչար.թ-ի 
.ւևրլւաիՒ. st. Robert

.1. Ուրրաթ■. st. Hugues 
،_np[i Լո٩٠]٠٩-٠p ٠ 2. ճար-աիՒ. U ه 
:<ւԼիրաԼ1 ا؛ լք،،،.ւ։ւا٠إاااا.٠ا| ٩٠։،اا 

ԼԱ լււ LLI 1، ւս٩։. ٩٠ .3. Կիրակի ه
Ֆրանսս/Աւո/ք. La Passion. 

Ել،կ،،ւշ،։ւբ.թ-|ւ. տև .4 .ألزءاأل?
 տ. Երե՜Քշաբ-թի. اة ١اآا'ي٢ااآع.

Celestin. 2որե-քչա[ւթի. տէ٠ 6٠ 

7. Հինրրչալւթ-ի. 1Խ٠ե։ոու،ւ٢1ւ
:٠!1սծււ։ծ٦٠.U. 3,،սոո٠ 

.<؟ ք٦ւլ، االل} թ՜. اة \ة١اأحث
ՇաքւաիՒ .9. 3 ال؛ P ո ٠. 13֊ ا] ٠٠٩٠

,ste. Marie ..٩١ւս(լւո։ո٠

٠լ. LU P (10 أ. Կ իրակի. Ծ ԼԱ ւլկ ԼԱ ه 
.Rameaux

Եբկուշաբ-թ-ի. ١١. الطاع ،١

,st. Leon
ԼԱւ،։ւզ .١2_١ ذا Քշա 1،,1؛})؛է 1.، اة

.Jules
'.1-٠։،բթ֊١Չ،،լ،յ٢Քշ֊}، ։֊،،։١2. لمائ

.ste. Ida
֊Ուո .٠|^،٠،14. (1Լ٠٠ւսգ) ^(ւ٩ւգ^ա ه

:ւ։،յ,٦٠ւսլո٠
ձ՝ա֊\ ٠ Ո Լ{، լւ،։ւ թ الب։ ١<؟. ال،_أاس

.ղա٠ւք. ste. Anastasie 
բ،،յթ՜كا،١ ج،،،٠։։١ ،طائԳ٠

Fonds A.R.A.M



ه wsy ه

1٠ Կ ի ր /// // // Աշխար؟ււււքա- 
اأاااا«أ٦ا  (կանա£ կխ.րա'լէ՜):

2. Ե լւ կո ւշ_ա բթ ٠ 1؛
3. նրհրվճչալւթԴ.

4٠^۶ ٠ يلية/اااو2ي/"،-  ste.Monique
5. Հինգ.չար.թ-ի. տէ٠ Augustin.
Գ٠ Ուրբաթ՜.
٦.Եաբաթ.

8. Կիրակի. (Կ،٠٠ր٠٢իր կիւ.- 
րակէ). ste. Jeanne d'Arc.

9٠ Երկուչարթ-ի• st. Grégoire.
٦Գ. ԵրէրԱճշսւբթի.

11. Զււ[ւհ1շ_ա[ւթ-լհ st. Antonin. 
١2. Հի٦ւգշաբթի ٠ %և AàÀWe.
١ل  Ուր բաթ.

٦4. Եաբաթ.
15. Կիրակի. ե٠րեւ.։٢ան 11. խա ؛٠
٦Գ. Երկուշաբթի. տ.١
١٦. ԵրէրՔշսւբթի. տՆ. ?asc.a\.

1٠ Չորե/չար.իՒ ի ٠ 

շ. Հինւ؛_շ_աբթի.
3٠ ՈւրբյււիՒ. ste. Clotilde.
4٠ Շարաթ-. ste. Emma.
5. Կիր. ٤ոգեգ.ալր։.ստ կաւՐ

Պ էնա եկո UIII է. Ֆր٠ Pentecôte 
Գ. Երկուշաբթի. %. .ا ٢ط١خةل  

٦ ٠  ԵրեէշսւբթԻ ٠
տ. Զորե-քչաբ-թ-ի. տէ٠ Medard 
ا1٠ااا٠ال .ինգ.չաբ.թ-ի. (1١սլ م .9 -

պան պւպրամփ 4 օր):
10٠ Ուրբ.աթ-• st. Landry.
11. Շարաթ-, st. Barnabe.
12• Կիրակի. Եկիայի ւ٢ար֊

^ա|٠է[ւ٦٠. Ֆր• Trinité.
١١٠ \\١١١ .Երկուշ֊աբթի .ألل ،սւս٠

նացն ا]اائւիIIի 1 եանց:

18. ՁորևքչարիՒի• ste. Juliette
19. Հինէրչալվժ՜ի٠ st. Yves.
20. ՈւրրաիՒ• st. Bernardin.
21. Շարաթ-. st. Hospice.

.Կիր ակի• st. Emile .ه 22
23. ԵրկւււչարիՒի. Rogations.
24. Ելւէ٢4٠շ_տբ-թի٠
25. Զււր1ր.րչալւ[(Ւի. st. Urbain. 
26٠ Հինէրչաբ-թ՜ի• ٥ԱՍ 1١ԱՐ-

ԶՈ1٦Մ. كدر //. ASCENSION.
2 ٦ ٠  Ուրբաթ.
28. Շարաթ-. 8ةاام,ائاالأ ք)ըՈ-٠ 

յ٠ակifiuli ة IJ. 3 Ա 11 8 Ա Ն 1ا 
Ա٦յ 1| ԱԽՈհԹԵԱՆ. տէ. 
Germain.

.Կիրակի .أل2 ٠
30. ԵրկչրիՒի• st. Ferdinand. 
.Ե րե՜Քշ_ա բ թ՜ի •آلأل

٦Ւ1 ه

٦4. Ե րհ՜Քշա բթ ؛٠٠ ١١. \\١١ Հ»սա٠ 
նացն քիայկանեանց:

15. Ջորհ-քչաբ-իՒի•
16. Հինգ.շարթ-ի• Ս ٠ 3- ااا|0س٦ا  

٦؛ااا٠  Կարապետին. Fête-Dieu
١٠٦. Ուրբաթ".

٠٩،؛اا٦٩ا|اأال ՇարաիՒ. Ս1 .ه 18 .Ո1٠- 
ււաւ٦որ ؛٠ ի ելն լ٦ 1իրա_ 
պէն. st. Marine.

<>Կիրակի. տ .ه 19 ٩٠ ١ 1 ւււԹւււ.ւփկէ 
Եկեպեցհոյ ٦٠٠ջ٠1'[٠ ւս٥٦٠ի :

20٠ ԵրկուչարիՒի. st. Sylvere. 
2١ . Երհ՜Քշաբթ ի. ١١. اداحاأل  vu،

նացն ٦, .أاا٩اإا1ا  հ՜ւ 11'աննիկ. 
ste. Alice.

22. ՋորՒր.րչալւլժ-ի. Աւքարւնա- 
ւքա.ա.(ցերեկր Ijp սկււի կար- 
■ճնալ եւ. (؛փշերն ելւկււ։؛ւ|ւլ):

1"
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عا|٦ا .22 էբշւււբթի*
24. Ուրբաթ.
25. Շաբ.ա[(Ւ. Մեծ،Խ ٠ة1أالااآ٦اا ի 

ؤ اوس٦ ا،أال) ٤ا،اأ ا]٠اأ  " St. Prosper.
٠ 2Գ٠ Կիրակի*

2٦٠ Երկուշաբթի. ١١. \١ ս\\_١ 

اا)اا٦ا ) եւ. ال. pluրէլ:
28٠ Երէր.րչա[ւ[(Ւի. ste. Irénée. 
2 أل ٠  Ջ II ր،։՜Քշււ բթ اا .
30. Հինգ.չաքհթաի. տէ. Martial.

<տ> 1 أآ٦ ا լի هآ حقي

.1. Ուր (լաթ՜, st. Thibaut 
նշիւս ١„2. Շալւաթ. Դիه ٠٠

:յ Ա.Դբ.ի Լու>սսււ.ոյ١٠٠ին(((٠؛ւ
տէ. Anatole. 3,،ثم،لم،،،،،،لم* Կ ٠ 

١١. ١١١١٧٧٧٠ .4* Երկուշաբթի
111111.( ste. Berthe.

-Դա . ال . թ ի ررا غمf;ր lrՔչ 5٠ 

1)սւյ, U‘،I(IUI_ (الեդյւ١, الել|ւ،٦ւ 
ի. ste.(؛Աբեգ٩٠،٠٠գո آلم، ,ուս

.Zoé
,ste. Lucie 6٠ ء،،،حيليآلم،،،،و۶./لم 

Ilppiig ه 7٠ ^٨لم،اًا֊2م،،،ل۶.،لم 
Թ٠ա|ւգ.ւքա٦ւջա(յ ال ի ((I կ 1(1 ال) ا

 եւ. Մեսրոսյ:دالع
.8. /7،،،բ،،،۶. ste. Virginie

 9. ،،،^،،،جՏբգսյ (Ո .۶وال) 11)11-
գ֊ւսսոբին եւ. Աշխ էն սւիկ-

,նոջն. տէ. Cyrille
 ه 10. .،لم^،/،،،،لم,ة Դ իւ.(Ո տփոյ .ال

ւ:؛սծ٦ւ)Ա(|(ւււււ.(ս٥

փունկիս- 11- .ال. Երկչլւթի 
նոսի եւ. Եւ.(իի(քեւսյ lj(i(.(iji٦i: 

12. Երևքչալւթի• Զս).բսւբի(ս
١٩ւ:؛)քա յւգայւկ

,տէ. Eugène 13. Ջոր1ր4ւչալւ[(Ւի٠ 

Ե٠լիսէի 14٠ ^،آل،لم^2م،،،.۶.،لم .ال 

)ք((ւյւգ(ս۴է[ւ٦ւ. Fête Nationale ه 31

 fl 11 î fl II-!ل fl هح

ع’لم،،/2/لمص٠ال .41 . Կիս٠բիանոս.
2. Ե րեՔշա բթ ի ،\٠ ١١. ١١ج  VU-

٦ււ(ւգ[ւ٦ւկ. տէ. Alphonse. 
շ. Չորեքշաբթի. اة٢آةحد٠إل. .

ه 17

du 14 Juillet. Ֆրանսական 
Յեղափոխութեան յիշ_ա- 

,ى لم"، ، Աւլգյււյին / الم لم٢ب  Տօն՝.

. Ուրբյսթ-. տէ. Henri.

. Շստաքժ-• Եբկււտասան (U- 

ւսսքելոյյն:
. Կիրակի, pui |٦եկ են Դ ան 

٦أ١الا ւ ٦سألمااأجا ււի. տէ. Alexis.
،،،،لم،،ء٤ء،،،۶،لم٠ .  տէ. Camille.
. Եր1րքչաբ.[(Ւի. տէ. ٧ incent 
de Paul.
.ste. Marguerite .۶٨^Ք٤،،،،و .
. Հինգշաբթի.

. Ուրլւաթ■• ste. Madeleine.

. Եա բա թ.

. Կիրակի. ٠٦٠ III P ٠؛ ا ։1, الااال. 
ste. Christine.
. Եր 1(1 ւշաբթի. ١١ ն١ւն\١١١١٦ 
* Որհ-քչալւթի. ste. Anne.
. Ջորե-քչաբ-թի. ste. Nathalie 
. Հինրլչալւթի. Ս.1?(ւայեսւյ 
ifuiյւգայ٠է[ւ٦ւ. տէ. Samson.

. Ուրլւաթ• ste. Marthe.

،،،م،،،ج۶٠ ال .  . թագկւսի 
ւս(ւաքելոյ ե։. الأال٠اااجااآ UI وال 
կո։.սին:
. Կիրակի٠ st. Ignace.

ه

٠ ال . س)-ا],ال٠ ինգ.չալւ[(Ւի م  

ا٢والا , Աբելի, ال1ا1ال))-ل , Անով- 
.քայ, Աովսէ-սի, Ս,؟արոնի, 
փկգէ-ոնի ե(ն. տէ. Dominique.
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տ. Ուլւբյււթ-. %ا. AYjeX.

6• Օաքւաթ՜• ال ا!ا  ե է ո U [. ١ ال

ալովուքւ، 200 այ(ا ؛٠ ա սյե- 
աացէ؛. Transfiguration.

-7 ه ٠  Կիրակի. ا٠* Ա| ا؛ II կ ե٦٠ դ ա٦٠ 

:Աա٠٠ու.աձած٦ւի .ال
տ٠ 1;[ا،ا„ւշ_։։3 ٠لما؛ ՜լ. ٠٠ اة٠ ١اأأل%م  

.اة ط0١جذ .Ե |ւհ"Քշա բՀԺ՜ ،1 أل٠

10. ՋււրՒրվչչար-թի. st. Laurent. 
.ل!ج]لما هاة٠ حل١ةآلآآلجأل٠ Հ||*1|Ա111 .أل

12. Ուր (լաթ. ste. Claire.
13. Շաքւաթ. ال'. Շալակաւ}. 

տէ٠ Hippolyte.
14. Կիրակի٠ ւ|،ե|٠ավ٠ո|٦٠ու.ւ11٠

ւ٠٠ծ٠սծ.،ւ٠٠،٠٠٠|ال. 1 ٦٠؛٠.٠

 Երկուչալւթի. Յիշաաակ .ه 15
։،'հւսելոց. Assomption.

ս|ւէ٢Քշ_։։ւբ4ԺԴ .ألل ٠ األ١\١؟األ١١١ذ١١  

،،20 |1 ٠١٠٠٦٠ եւ. ^ա،١(1 ա կ ա٦٠ 

1<}ո٠.٠։٠կա٦٠1٠٩، Հայոց. տէ٠ Roch.
١٦٠ ՋII յ٠հ֊.ք.շ_٠։ւ P-թւ լ١٠ 

.ste. Hélène Հինւրչարւիք ի٠ •ل 8

19. Ուր [լաթ. տէ. Louis.
20. Շարաթ• տէ٠ Bernard.

.Կ իր ակի• ste. Jeanne .ه 21
2.2.. Ե (11լ٠٠ ւ_շ_տ բՀԺ՜ b ٠
23٠ Ե րհ՜քչալւթի • ٠3 .ال ٠١٠ !ա-

կիւք եւ. Ա٦ւ٦ւտ. ste. Caroline.
24. Ջււրէրվճչաքւթի• ا|الةե٠1'ո٠.ա 

1377 1)աա٠ա٠աո٠٦٠ եւ. ا։ ا١ابإا - 

،ււս1٤Ա٠٩ւ Թ՜ո٠.ակա٦ւ|ւ٦٠ Հայոց. 
տէ٠ Barthélemy.

2 .ذآ ع լ،ն٠լշ_աբ֊թ"h *

.Ույւքյյթ՜ .ألة

27. Շաբ.աթ• ال ٠  Թ*ո٠լլքաւ٠ եւ. 
շ٠նա.ո:٦٠

։ااا«>-ا) ո>٩٠խ٠ .Կիրակի .ه 28 ٠واا  

.ال >،||١ . ած٦٠ի. տէ٠ Augustin.
29 ٠ Ե րկուչա[ւթի. ال. Il ٠٠٠ ե- 

ااأاأأ٦اأااا  ո؛. £،եց،.٠٠յ ե٠. Դ٠٠-

կ٠٠ւ ال ի٦٠եայ.٠

30. ԵրէրվճշալւիՒի• ال . Եղեկիէլ
31. 2ււրՒրքչար.[ժ-ի• տէ٠ Aristide•

ه nnw ه

ص رًارا .1  ւրչա լւթ ի ٠ 11 ٠ Յով()٠٠،٦٠- 

،եո٠. 1٦ալ٦աւ٩եա|ւ،Խ. տէ٠ Gilles.
շ. ո ւրլւաթ• տէ٠ Lazare.
3٠ Հւալւաթ• s'te٠ Sabine.

4 ه ٠  Կիրակի• ste. Rosalie.
؟٠ . կ،٠!է٠٠ւշ_٠։٠բ11.٠ 
 Ե|ւհ՜Ք٠շ։։>էվժ՜ի٠ .أل

7٠ ջորՒրքչալւթի. st.Cloud.
٠ 8٠ Հինւրչալւթի. !) ٠٦٠٠٠٠٦٠٠؛  II.

||.٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٥،ս٥٦٠,٠. ,7)ր. Nativité
.أل 1ا)ااا}لأل٠

10• Շալւաթ• ٦, աւ.ակա in ؛٠ ,p. 
ste. Pulcherie.

٠ 11. Կիրակի• |»ալւ(_եյ١աց. տէ٠
Hyacinthe.

12 ه ٠  Երկւււչալւթի• 3| أ2ااااااالا  կ 
ւքեո֊ելոց. տէ٠ Raphaël.

.ألل الالال٠ا٠2ا٠ا)]!لل اا٠
14٠ Ոււրհ՜քշաքւթի•

Հէ։٠։յ-2-Ո٠է٤թ1٠٠ .ألل
16٠ Ուրլւաթ• տէ٠ Cyprien.
17. Շալւաթ• տէ٠ Lambert.

.ste. Sophie Կիրակի٠ .ه 18
19. Որկչր֊թի- II. Մաւքասայ: 
20٠ Երէրքչաբ-թի ٠ ال ٠  կ٠1٠.٠٠ա-

٦٠٠սց٦٠ Փեվւ[٠ո ٦٠!٠ , 11'այ ١؛٠ ա٦،!ւ 
ե٠. Շ”،٠շ ااا٦ا  ի. տէ٠ Eustache ٠

21٠ Զււր1րքշյււ[ւթի• տէ٠ Mathieu 
շշ. Հինւրշլալւթի ٠ ال ٠  Յա،٠։ո_

٠լ٠ա،' I،։. bp٠n٦٠ni٠. տէ٠ Maurice.
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2٦. اااذا٢ل}.2ل٠تعا ااض] . ١١. ١٦١ات١-
ւիիւււոհւսյ, 1, ٠|٦ ւքււ،1ւհւսյ հև 
٦յհկւււսւ|ւ|ւ٠٦ւ եւս

2Տ٠ Չ11 լւ հ՜Քլա ،վժ՜ի.

29• Հինէրչարթ-ի• ال اأأمااأأتم.  —

IJIIIIIJIIIJ. տէ٠ Michel.
30• քևրրաիՒ• st. Jérôme.

ւա[ժ՜؛٠շշ. Ուլւ 
 24٠ ՇարաիՒ٠ ال ٠ ،1،Է|١|١Դ٠ -,ال

 ٩-1էկււււսւ հ٠, أأمااااال։٦։.اأاا ,ال)٠-ا

..)1،111^1.II ٦|1Ա٩1I»։ifII 1.111. Գ-իշհ!٠٦

 ه Կիրակի• »յ٠ւււ،։ւււգւււյ .25 .ال
st. Firmin. ؛اأااا!٠اإ٦.ا

2Գ٠ نآ؛։կւ։LUIբթի. ste. ٦١عأل\ا%ل٠

ه Հաւմ ه

ه

ه

1. Շարաթա- 72 اااااال١ل؛  աշա- 
կհյւււաւյյ٦ւ ’ لما ال ا!  II III II II ،1 : st. 
Rerni.

շ. Կիրակի.

3. Երկւււչարթ՜ի ال. t?l٦UI٩in- ا٠ا ،. ste. Angèle.
4. Եբհ"Քշ_։،٠բ-թ՜ի ٠ ١١• ١١١١١١١١ — 

ւիւսՈ-հայ.
٠ Ջ II ր հ٠ք.շւո բ-թ- ،1 .ة

Գ٠ Հի٦،،է-2_“،բթ1 ١. ١١. ١ا١١١؟ ١١٩ -
հայ եւ ١;ւ.ււ٠յւա.،>ււեայ կոև- 
սի٦٠. st. Serge.

٦. Ուլւբաթ.

8٠ Շարա[(Ւ ٠ ال . ^ւսյւ ٩؛٢ ա٦ւ- 
ջաւյ أا LU լ ١اااج« اا)  հ (Ո ااا و>٦ا  ifh- 

ل؛اااا١١ յ*հււ|١ւա٠այ, !»րլիշէի, 
Մուխիս b *քՀհ٦ւ1(հււլի،ն, ٠1٠աև_ 
13՜ի անյաւլԹ֊ փիլիսոփային, 
(իլւիգոլւի Նալւեկա؛յևոյն հև 
Նհյ١ււ،ա؛ւ Կլայեցևոյն. ste. 
Brigitte.

9. Կիրակի• st. Denys.
٦٠. Երկուշ_այւթ-ի.

٦٦ . Ե լւևՔշսւ բ_թ" ի ٠ ١١١٩١١أل ١ ս-
ւււս.թելոյյն Անան ի այ, 11‘ui- 
ւասԹիայ, ք٦աււնալ١այ, <իի- 
լիւլւոււի.

12 ٠ ثمد //րեքչաբ֊[(Ւ[ ل٠ st٠Séraphin٠֊ 

13. ՀինէրչարիՒի٠ st. Edouard. 
٦4٠ Ուււբււ؛ժ՜. اة ٢\ة١حال. .

15 ٠ ج»م"،۶. الااااااال  Iiii.hiuiii-
ււ1،նاا ؛٠ ա<յ٦ւ ال' III III IJ h n 11 ի ٠ 
ll'lll٠ll٠l١u!l, ٠1٠I11.؛؛IUIII١I٠ եւ
Ցւ١ւխւււ٦ւ٦ւա..

16 ه ٠  Կիրակի• ste. Thérèse.
٦٦٠ ال}االنا٤ շ_։սբթ اا. ١١٠ ٤٦١١١١٠ -

կիւ։ւ٦ււ١ււի եւ ٠կւււ(լւսյ١ւ٠ւ..
٦%. Ե |ւ؛ր.{؛լա թ{(Ւ հ ٠ 
19٠ 2 որեքչա ր[(Ւ ի.
20 ٠ ص ինրւչար[(Ւի ٠ ال ٠  Այււււհւք-

հայ 1،ւ. 1 . ال|աւի٩ւ!ւկհայ.
21٠ Ուր [լաթ-• ste. Ursule.
٠ ج 22  արա [(h U ٠ 11‘հ را կււ II ، ا ٠ ,

Ա1<*ա٦ււււււ!ւ, 1;ւի،١հւ1٠ի, հ֊
11٠իւ!1ա٦1 !1.

23 ه ٠  Կիրակի• ،١٠[ll.lll الأااا^.

24. Ե[I կւ ւշա բթ- h.
25٠ Ե րե.րչար[(Ւի.

26. 2ււրհ-քչարԼԺի. st. Evariste. 
2 ٦٠ ع ին էյ֊շււբ.թ"ի.
28٠ ՈւրրաիՒ• տէ٠ Simon.
29. Շարաթ-. ال. Յւ١ւ،؟ա٦ւ٦ւււև

Ոււկհ[։հյւա١ւի.
30 ه ٠  Կիրակի• տէ٠ Arsène.

31. Որկուչարթ-ի• st. Quentin►

م؛ إ؛٠ك
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-ح؛؛ت؟؛ذنم:٠جيئائ؛لى::ف

ه-

١١٠ ٩١١١لز .Երհ՜Քլաբթի ل٠ - 

տոնի. ֆրնէհ Toussaint.
2• Զււրհ՜յւչաքւթի- Trépasses. 
١١٠ ١١١١٦٧،ج. .Հինզ_շաթթ-ի .آل

սանդրայի. տէ. Hubert.
4٠ Ուրրաթ. տէ. Charles.
5. Շարաթ. u ؛١ p»g Հրեշտա-

կապետացն لالو P ւ٦ ի էլի հ،٠ 

١٢ի ٠؛١ աւէլ խ
6٠ Կիրակի• տէ. Léonard.
٦. Ե ր fin ւշ_ա բ֊թ՜ غ։ ’ ١١. ١١٧هذ -

սուսի հւ٠ Աինասի. տէ٠Ernest.
%. .Երե"Ք٠լաբ.թ՜ի .فًا ١لله٩١حل  

أل٠  Չ11 րե՜Քշաբ֊թ՜ի٠ 

10٠ Հինէրչարթի- տէ" Juste.
11. Ուր. Ֆլա. Fête de la Vie- 

toire. (Ըն٠1؟. պատերաղրքի 
յսւէլԹու٠Թհան op):

12. Շար֊աթ- ٧. Ան٠Նբէի հ،. 
.տէ. René :ا|ااا,االاالا|اا|<ل>

.Կիրակի .ألل

1٠4٠ Եր կչրթի- ste. Philomene. 
٠ عاة٠ ٦دح١ًاعل؟ل١حال٠ Ե րեՔշս բթ ի .نآل  

16٠ Զորե/չարթի- ste. Edme.

a

ه lïHW ه

لال٩-لال .Հին էբշ_ա բթի .١٠-.ال 
.والأالالالاإ

2. քլրբաթ՜. % ١٠. حح١حأل١حل .

3• Շարաթ. Առս ؛٠ ին լո։٠-

ս اال I.ո P ؛٠ UJ ، ام ال . Թաղ-է-ոսի 
ե։. ا١اال  P 1اا"و լ.րլի if է՜ո ս ի :

4. Կիրակի- ste Barbe.
5• Երկուշաբթ՜ի.
Գ٠ ԵրեՔշ_ո։բթի. ١('\١١١٨١١ d\\ ١֊١\١

 -Աբ .٧ բալոլւի،ււ ifbpnj) لال-وا
գ٠ս٠٠،>ւ٠. տէ. Nicolas.

١٦. Հի٦։Ա،։،Բ-թ՜ի ٠ ج ١١١٧١١١١٦ - 
ք)ալքու٠յ ٦ال ո|1 IAiuij եւ. -1] للكال لال  

 ،،բժշկայյն Կո(լւՐայ|ւ և -والاله
، ١ا  IU լք ի ւս،ն 11 II ի :

.թաթ՜ ا]ا fl .ةل
19٠ Շարաթ- ما.أل1ة٦لالال٦ا  սլ ا- 

11 ؛ااد٠  ste. Elisabeth.
20 ه ٠  կիրակի• St. Edmond.
21 ه ٠  Ելւկւււչարթ ի. 1٢1؛ւ، ١داماال٢اأ

 ծնի. Purification اال.Ած .ال
de Notre-Dame.

22٠ Երե՜քչարթի. ste. Cécile. 
23٠ ՋռրՒրքչար-թի- st.Clement. 
24. Հինդ-չարթի ٠ جخة٠  Flora. 
25٠ Ուրրաթ- ste. Catherine. 
26. Շարաթ- U. Նիկոկսյյոս

ես ال. Աիւռոն.
٠2٦. Կիրակի.

28٠ Ե ր կււ ւչա քէթ ի - ٧. 3 ااا٠ -
լիւսնեայ ե։, اا٠ا؟<اااإا]اأالأ٠ا١و . 
ste. Blanche.

ا'٠اا٠ -Երէրքչարթի .ه 29  .٧ ‘-
կ|ււււ'1ււււ|ւ: — Տա (1سجاآا լ١օ 
իոր^կւգ-այնացմսյն ^UJJUU- 

ւոանի Հա،ն( ٦لال ujbuim.االطول

30. ՋււրՒւրչարթի• տէ٠ André.

տէ. Am-٦. ՉորեՔշ_աբ.թ՜ի.

broise.
8. Հինէրչալւթի11 . ٠ ال  կلال- 

pujj, Արսենի, ٧րաս،իոնի, 
ՊխՈւնի. քիրնս- Immaculée 
Conception.

 .ال Ուրրաթ- ՅղուԹիւն .ه 9
Աստո،٠ածտծնի.

10. Շարաթ- ٧.նիկ,ՈԼ1Այոսի. 
ste. Valere.

٠ ١٠١٠ . Կիրակի.
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12. նրկուչաբթի. ال. Մի٠١ւաII, 
Երմոգ. եւ. Գրարոս:

13. ն րէր.րչաբթի. ال . ւ٦ո։.ււ٠ 

նելիսս ե։٠շ٠քսս.ւ٠٦ւ. ste. Luce
14٠ 2որե-քչաբթի •
15٠ Հ ինւբչաբթի • 0 .ال ٩ -Աاذا 

ս١իոս եւ, 1 ااإأال ٠  IIا։ا ես:
16٠ Ուրբաթ. ste. Adélaïde. 
17. Շաբաթ• ال. Յակ» բա و 

Մծբնայ ،}այրսւսյեսւին, ااأ'ال- 

րու.٩_էի ■Ջ(լնաւ.որի،ն եւ. Մե- 
լիսւոսի. ste. Olympe.

٦ة٠  Կ ااأا)ا1اإ) .

19. Երկչբթի- ٧. Իգնատիոս. 
20 ٠ Սրէր.րչաբթ //.
21. Չ ո ր ե՚քչա բթ ի.
22 ٠ Հ ինէբչաբթի. Զմեادا IU-

 -ււկսի եր ցերե1լբ կլ١) .ااا.ااما
կարիւ ذا‘ ٩، ֆշերր կար-Ջբ- 
٦ւալ).

23٠ Ուրլւալժ. ste. Victoire.
24٠ Շաբաթ- ٠ .ال ٩٠ աւ٠Թի մար- 

գ֊արէի. ste. Emilienne.
25 ه ٠  Կիրակի. լտ. Ծ٦1 ո ւ،٦ւ ւլ . 

NOEL.
26. Երկուչաբթի• ال . ال٧ذأا - 

ւիանոս. տէ٠ Etienne.
27. Երեքշաբթի. ال . ւտսսքե- 

լոցն Պետրոսի ևւ. Պօւլոսի:
28. Չրէրքչբթի. տէտ. Innocents. 
29 ٠ م ինէրչաբթի. ٧. Որւլևոցն

որոտմւսն. ste. Eléonore.
30. Ուրբաթ. տէ٠ Sabin.
31٠ Շաբաթ. տէ٠ Sylvestre.

Ü ֆ iiimiPÊ

 Արեւու ամբ.որլ٤ական խաւ սրաւք٠ 3 3ՈՒՆՈԻԱՐ. 

ս،սյի،անտեսանելի Ֆրա٩ فا٠ثعد،

 Լումհ ոյ ամլւուլ٢ական խաւարում, ան----15 ՅՈՐԴԵՍ. 

տեսանելէ Հհրանսայի մէն

٦٤ ٠ա կան խ ա ւա ր ،، ،մ Ար էք ،ու ամրո — ٠ 29 ՅՈ ՒՆի Ս

Սկիզբ խաւարման"' ժամը :մասամբ տեսանելի ֆարիէլի մէ٤
4(20ին. վերն ժամը 6il5։

 Լուսնոյ ամբողջական խաւարում*---8 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ* 

մասամբ տեսանելի <1>ար խլի ւՐէ"£_: Սկիզբ խաւարման'' ժամը

վեր^ մամը 8ին։ ٠ ին فلح

 Արեւու մասնակի խաւարում.---24 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ. 

֊անտեսանելի Ֆրանսայի մէ٤։
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Տ٠Ա(Ր ة1آلطآلس

y'ïJAÜU'ü |م)ج

Հինգչսւբթյ, (քւււնւււտր 6
ՎԱՐԳՍ.٦٠ԱՆՑ Հի*նգյ_աբթի Փետրուար 24
ԲՈ،١٠1. ԲԱՐԵԿԵՆԶ-ԱՏ. Կ իրակի փ ե՜տ ր ո االط P 27
ԶՍ.ՏԻԿ Կ ելաւ (լի Ա٠٠1րի[ 17
ՀԱՍ՜ԲԱՐԶՈԻՍ' Հի-նգշ_„ւբթի օ այիս 26
ՀՈԱ١ԳՍ.ԼՈԻՍՏ Կ ելււ»1(ե Յունիս ٥

ՎԱ٢٠٩٠Ս.٠ԼԱՈ٠ Կ իրակի Յուլիս 24
ԱԾ.ԱԾՆԻ ال. Վ.ԵՐԱ<1،ՈԽՈԻՕ“Լ Կ իրակի Օգ֊ոստոս 14

ԽԱՋ٠ԼԵՐՍ٠8 Կ երակի Ս եսլտեւՐ բեր 11

Premier Janvier (կազան٩٢) G111 բ.111 թ Յունուար 1
Epiphanie (Մկ[ւսւու.0-իւ,"հ) Հ|ւ١ււ«ւււբ|ժ ؛1 » 6
Mardi-Gras Ե րկՔշա բթ ի Ս ալւա 1
Mi-Careme (Միջինք) ձ,ի٦ւգսբթի » 24
Annonciation (Ա،»եսւո։.8ն ٧. Ած.ածնի: Ուրբաթ » 25
Rameaux (Ծաղկազարդ.) Կ իրակի Ասլրիլ 10

٠րլ٦ա،Vendredi-Saint (Ս،ւ٠սւգ. ոآلرا، Ուրբաթ- )١ 15
Pâques (Զաւււի1|) Կիրակի ,) 17
Lundi de Pâques (Ր١. Օ[1 Ջատկի) Երկուշաբթի » 18
Fête de Jeanne d’Arc (Ման սւ’Ար٠ք؛) Կիրակի Ս այիս 8
Ascension (،ամբարձուք) ձ,էւնւ،շււբթ-|ւ » 26
Pentecôte (Պէ٦ււ٠٠էկոս”؛է) Կիրակի Յունիս 5
Lundi de Pentecôte (Բ ٩ ٦<)( ٠ նտկսւո.ի) Երկուշաբթի )) 6
Fête-Dieu Հ ին ւլ֊շա բթ ի » 16

Հ[ւնդ.չտլւթի 8ؤ،٠(اا Ս.(ԼԳ١• ٠(،))[ )Fête Nationale ( 14 Juillet Յուլիս 14
Assomption (Վ,եւ1աւ(ւխա.8ն) Երկսւշար֊թի Օգոստոս 15
Toussaint (ԱւՐե٦ւայն ٧լ٦լ١ոց) Երեքշաբթի *Եոյեւք բեր 1
Trépasses (Մեռելո) Չւրե.ք.շաբթ ի » 2

Fête de la Victoire (Ընդ.؟ اااالأا،أ1-ل Ուլւբաթ (د
րւալլքի յաւլԹնկի. ا،ا)٠٦(،

Immaculée Conception (Անրտ. 3،լթ.) Հխււ|_շ٠_ւււբթԴ ՓեկաեւՐ բեր 8
Noël ج)١ا٠لص٠(ج Կ իրակի )) 25
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1Ո8 II ՅԻՕՄՏՄՍՈԻթԻԻՆԸ ՖՐԱՆՍԱՑԻ ՄԷՋ 
®®®

ԱքՒԱՀԽւ ՀԱՅ ԵՊԻԱ١ւՈՊՈՍԸ. ٦ر٦٦جلمأ ԽՐԱնՍԱ؛

 ։հր անս այ է تم، Հայ ձ٤ ،؛،،،،،،،؛،،، և Հայերու առաԼին -،؛،،،
դամ յիշատակութիւնը գտնեչու ձամար ،։،էտ,ը է շատ ձե-

եցերորդ դարը:،؛ ոաձւերււ երթալ» մինչկւ 
բան ،ր միյ ի թ ար ա կաانى ١ շա տա կութի ،ل ا Իրաւ է որ այդ 

-٤ար ախ، ան؛ի իր մ էի Հայկական անսկիդբ ու ան ։ ٤ انىո մը 
ւն ձեդի٩ւակն է թուրի ,ا،ا، ا »ին մ էէ էդա տ ،،‘ո ւթի մ،ն է ٤ ٦٠ա ր ան 

Tours) կրէկուառ եպիսկոպոսը(( ،،، ،، ،،، ،،،،،،د ?ثم،،، ،؛،،، ٨٦ -،،،،،،ثم،،
թողած ح ة94٤ا١ئل ւքաբւան» ծնած 538 կամ 539ին եւ ։Fերաւ 

Հ ատ ին երկն դիրք մը, ،،،؛،،،،؛، Փրւսնկնէրու պա տ (!‘ութիւն ه 
շատ թ ա١ւ կա ،լին տեղեկութիւններ կը բովանդակէ Ֆրան- ال ո 

վրւսյ: انى ին կե անն երո،؛ սայի առա էին թագաւորութ՜եան'’ Ա եր،։ 
٤րաշքնե՜րու գր^փր ևւ ուրիշ պրակնևր երկասիրոլւ Իր 

թեան մէէ է որ այդ եկեղեցականը առա էին անդամ Արեւ- 
նաւ ،؛، ،،،ء دلم، ،، ،، ،، ،،، »շ, ،ر،،، ،،، ،، ،،، ،،،۶م մուտքի կր ծանօթացնէ Հ

٠քԱս ռ. ասուն Ս٠անկանյյ) պատմութիւնը.) հատակներուն 
մէէ ,ըարւո^ւևւութ ا؛ » Կ ը ،դատմուի թէ Հ այ ա ո տ ան 

ր ս،յ » ո ւրانى 1؛ փր ի ս տ ոն ե այ մարտիրոսաց ան ի ր են ց լե ոն երո 
 ծայրայեղ ցուրտը, ،ثم،، ثم،ثم,،،، ،،,ثمتم،؛،،تمثم،؛، ،،،ثم،اتمثمثم،،،،،اثمًا,،շ ،ثم،،،،ثم٤١-،،،،ثم

٠ըն է» ձողն ու է ւրը կը սառեցնէ: Աստս 1،Ա- թեան ձ ե տ ե ւան 
ո٩ւց մեծ բարձրութեան վրայ،ծային օրէնքին ձեղինակը ա٩ 
մեղի դա դա փար մը կո، տս،յ երբ կ١բսէ թէ անոնց կտտա- 
րին վրայ էր որ կանգ առաւ Նոյի տաւդանը: Այդտեղ» դա- 

տուաւ» յ!յտոյ ٤եցնե1؛ ٤ ձիճ մը մեծ փոս մը փորեց եւ է ո 
-ձրամայևց որ մարդիկը մեր կա ցն ե լէ և ձեռուրնին ետեւ կ٠ս

'17 = 2
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պելէ յետոյէ սառած լճ/րն վրայ դնեն։ Մօտն ալ պատրաստ 
տաք լողարան մը կը գտնուէր։ Ու անոնը ըսաւ. (( Երկուքէն 
մէկը ընտրեցէֆ կա'մ այս սառոյ g bն վրայ ցուրտէն սատ- 

ա լո վ ألس սիրուն* կա’մ թէ դայն II ւր կեցէՔ ձեր ’հրիս ،7111ս ի٩٠ 

դացէ٠ը սա տեղ լս- ւլսԳ մա ա ո ւց 1Ա٩1 ելո վاع ل، اث ١ ծն լ اد دددا եւ ա 88 տ
' պրիլ եւ շանսատ،սկ ددا ա,ը،գացէՔ» սրւղէսղի կարե٩ 

Եւ որո վԳ ետ եւ ամէնփն ،ս، زد մարդու մը Գա մար։ ٤ ع،اا حո دال ددا 
-մի ա բերան կր մերմէին սատա٩ւաներուն Գպատակիլ* պա Գա 

ո ւթ Գրաշալի բրաբիոն نى، անը տեսաւ որ երկն٠ըէն .րւս ոս ո ادا 

 լուսապսակ} ծլան անոնց գլուէսներուն վրայ։ Մէկ{ برام -ردك
ր էն վեր Գ ամբարձ ա«-* որո ،(Գ ետեւ մար-،٩ اւ րի ոն ր ս،ս կայն 

Գաւատ,րր թերաղամ էր։ ՊաԳաւզ անները دق դոցմէ մէկս 
-այղ մարդը փութա( վազեց ղէ،ղ ի լոգարա մէկդի թ«ղլ،’վ١ 

պատ ո ւա սիրո էելէ ետ ,ր» ،ս (ս ա զա Գ էأل ،١ և ١ ր» զո Գ էք ،ս տ ո ւց أل
մտաւ։ հայց յ ա լի տ են ա կան կրակին տան- գաղ٤٤րին մէ٤ 

պասէր իրին ետ,ըէն։،ع ՔԸ կր،լա٩
որո լէ։ մասին ի։օսեցան٠ը* այս բաները ٢٢ حՊ ա Գա պան 

ը ընդունեց բարձրաղաղակ եւ ٠ ثբր ի ս տ ռն է ո ւթի տեսնելս վ٠ 
Սնմի٤ապէս զանազան دد ըսաւ (էԱսոնց Գետ մեռնի( կ’ո լզեմ։ 

٠ըը* մերկացուցին իր եր ո լ ենթարկեցին զի٩ւ ٤ أللبա ր ան ٤ար 
Գաւատ٠ըէն* եւ լ՜ճին վրայ դրին Գազուստներէն բայց ո٤ 
որպէս զի միւսներուն։ Գետ տան٤ոլի» բայց նաեւ արմանա- 
նայ բրաբիոնին զոր ،սյն թշուառականը կորսնցուցած էր։ 

(1, եղճերր ա ր զէն ցուրտէն կիսամեռ էին» իրենց ակռաները 
٤էր ելլեր։ Միայն* աղօթքի կը կափկափ էին) ձայներնին 
մրմոճւլ մը իրենց կուր ծ.րին իորէն ،լը բարձրանար զէպ ի 
որ սրտերը կր զննէ։ երկին,ր* եւ լսելի էի Աստուծոյ միայն١ 

ցուրս٠էն ողեսպառ ու դողաԳար* յոյսերն ին ط Ան օթո ւթ են էն 
մարմինն ին ա ր՜զէն մ ե ռա ծ էր։ Այ դ եր կն .թի վր այ էր լոկ٠ 

٤ո ւրր փսդցնել տալէ լ أد միջոցին ան զո ւթ դատաւորը* դա 
 ետ٠ը* կր Գրամայէ ؛ոդարանր եօթն անդամ աւե(ի اىւս-نيى

ցնել* որպէս դի ցուրտէն դիմացողները տա .րին անձռւկնե- 
րէն ընկճուին։ Ս արդիկը լճէն կր Գանեն* *հրիստոսի անունը 
շոդիներուն մէ٤էն միշտ իրենց բերնին վրայ* եւ կիղի٤ 
٤ար٤արան٠րր* կ١անցըււեն։ հայց արիութեամբ կր տանին այդ 

ու Գամար։؛աւելի դեդեցիկ վարձատրութեան մը արմանանա 
-Այն ատեն նախագահը» տեսնելով որ անոնց անյոգդողդու
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ԹՈՒՐԻ ՃՐԱՇԱՓԱՌ ՄԼԼՅՐ-եԿեՂ-ԵՑՒՆ 
1166 էն 1647 կս11Լւ٦ւ.ցւ٦ւ.սւծ ի ։ ոէրլի օթւ կսւԹ"ու.ւ||ւկէփ٦ւ 

ն.،6լւդ րլ_ա|ւու٠ յա։٦؛١րնկ’ալւ٦ւ.ևاااذا٠أ Ր ااأج٧٠ Սխքո٠ն ٠١،٠ لالازاյւ
166 à 1547 à la place de celle ا La،Cathedrale de Tours, construite de 

,siècle fut reçu l’évêque arménien Simon 6ح où au
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է յետոյ لكا Գ ելով որ գոնէ ifiu^ II اع է եւ իւ ո ج թ են էն պա ր տ ո ւա 
նուաճել ج պիտի կրնայ յաւլթել ա١ւո١ւց գորո٩ւ Ք չէր կրցա 

ձրա մայեց այրել ա١ա١ւց մարմինները ււթեա٩ւր١،իրենց „ղ٤ 
եւ մօտակայ էլեար նետե٤։ Երր ատիկա ըրի١ւ» նոր ^րաշՔ 

ււքա-٤؛րերր ւլ գեա٤ւ٩ւ ١ւեա١ւերււ۵ւ٠„ւսա؛մը երեւցաւ ացոգ Քր 
գրեցին եւ կալ չտուին այգ կիսայրեաց ոսկերոտի,ըը» եւ 
սրբազան բանի մը պէս իրենց վրայ պաԳեցի١ւ։ Այդ կեր- 

1 սաԱ՛նեաներր գանոն٠բ ^ա լայնելու բաիւտն ունեցան؛պսվ ,բր
١١ թ'IUղեցի٩ւÏ ؛եւ ւքեե ،գաս։IlIII1 

٤ա ր չ،ս ր ա١ւ ,،> ի իւ էք՜ ղճ ٦Ս ե՜ գճ Գ այ ր են ակի ց١ւ եր» ցա ւի ո I
բա իւ ա ա կի ցն եր ։

Կրէկուար եպիսկոպոսը ո՞ւրկից իմացած էր IUJU Դէպ- 
1٠իկի١ւիոսի տի- «ՔԸ» որ աեւլի ունեցած էր Սեբաստիոյ մէ٤ 
րապետութե՜ան օրով» 320ին: Սրբագանը բարեդէպ առիթն 

٩այ եպիսկոպոսի ւքը ٤սե٤ու ունեցած էր այդ պատմութիւնը 
ւորգէ երեւան բերելու պատ-^բերնէն» ն ասիկա ւքեգ կ١աոա٤ 
մականօրէն հաստատուած սա իրողութիւնը թ՜է Ֆրա،ևսա
եկած աոա٤ին Հայը եպիսկոպոս էքր եդած է» 591ի՜١٠٤ 

տասնեւվեցերորգ Ն ի լտ ըպէռ թագաւորին ^Ֆրանսայիعلم ١ 
եւ Կ Ո١1 դոա١ւ թ ա դա ւոր ի١ւ երե սն երորդ տար ին » կը պա տ մէ 

1 լ }իւն գրքին մէչ> անդր-ا1ا1ال1ا11ا'ل Կրէկուար [էր Փրանկներու 
ծովեան երկիրներէն թուր եկաւ Սիմոն անուն եպիսկոպոս 
٠բ ,բադադին կործանումը ի մա ցուց մեդ» ե րսաւ մը։ Ան տ ի ո 
թէ Հայաստանէն գերի տարուած էր Պարսկաստան։ Պարսից 

 թագաւորը, Հ այոց աշխար հը արշաւել ովէ թալ անի տուա ؤ
էր» եկեղեցիներ այրած֊ էր» ե» ինչպէս րսին,բ» այդ եպիս- 
ձօտին ^ետ։ Պարսիկ- կոպոսր գերի տարած էր իր ամթող٤ 

 ٤ան ւսցեր էի١ւ նաեւ կր ն ե Ր լ الل կի տալ այ դ ե ր կ،ւին մ է غ
ն ա Գ ա տ ա կո ւա ծ ,բա nu II ،ն և III ւթ մարտիրոսներուն կա թուղի- 
կէն» որոնց մասին իւօսած էն٠բ Հրաշ.բներու գրՔ-ին մէ٤։ 
Սւստի կաթու֊գիկէն լեցուցեր էին կուպրով եւ իւոդի իւղով 
٤ա^եր նետեր էին վրան* խաոնուած փայտի դէզ մր եւ վառ 

մերը կրակ չառին։ Աստուծոյ!؛ բայց իրենց պատրաստած ն ի 
Գրաշ,լլէ٩ւ ա պշա Գար» Պարսիկեերը ելան գացին։ Ուրիշ ե- 
պիսկոպոս մը» իմանալով մեր յիշած եպիսկոպոսին գերու- 
թիւհը» իր մար գոց մով անոր վւրկան١քը ղրկեց Պարսից թա- 

-գա լոր ին։ թագաւորը» վւրկանՔԸ ստանալէ ետ,բ» ագատ ար
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այդ երկրէն մեկնեչով, Եոդլերրուն երկիրյլ ٠։ր٠ »ձւսկեց գերին 
ւ րարեւդաշա Գոգինե-„եկաւ մքսի թացանք դանե٠ ٤ա١،)Ֆրան 

րումօւո» ե մեդ ،դաւոմեց վերոյիշեա٤ը։١١

 ٤ե Ս٠ին ا Գի մա դի أال է ին ٠أل յ٧ Նար-Պէյը րի մ ե ան ը٠« الل -الل
Թէրդեան،! որ Եւրուդա եկա٥ Ջ،սւէնը٠ դայեանր» Դ„«_րեանը٠* 

մ ելու« ո՞ վ դիա էր թէ նաիւակարա- ،،(،أالال Հայոց ցաւլլ էին١
վեցերո՜րդ դարուն։ ،إال ան *դետ մր ունեցած էի*ի٠ 

չէ մեր Պատմութեան أل ո ի։ ո լա ،ا؛ Կարծես թէ րա’ն մր
: մեր Չարչարանքին մէջ_։

ՀԱՅԵՐԸ. ԵՒ ԿԵՐՊԵՐԸ.

Իրաւաւքբ. ըսուած՜ է թ-է ւՐենք ւՐեր պատւՐութիւնը չենք զ֊ի-
տեր եւ ւՐեր կատարած- էլերը չե՜նք ՜ճանչնար:

،-լա ւորութե ،սն կորեանս، ٠،րաաունեան հայկական թ ։ Անիի Բ։،յ٩ 

յյ،։յ,ե١, ؛٦ե،ւացան երկրէն ٠الկ،،،ննե،բազմաթիւ հայ ،լ،،،դթ։ 1١էն ետՔل١ 

իրենց դեղար- ٠۶իւ٦յը؛١Գետ տսւնելո،լ իրենց ،բոյՔերը, իրենց ^،։։ր,։տ,։ւ 
որ բնականաբար կիրտրկեցին իրենց բնա-،؛ ուե،،տ،،،կ։،،ն հմտութ՜իւնը 

1899 ին Հ^րտտտրտկտե" ^،،յ։،։կտւզ եր կա սի- .٤٠ տենոր երկիրներուն մ է՜؛։ 
Շուաւլի (A. Choisy, Histoire de l’architecture րութեան ւՐէչյ Ա٠, ك٠٠ ١-رد/

հէվԻ, Վլ տիմիրի٠؛؛ ,յի«դիտել կուտայ թէ «֊Բ،،،Ք։١٠٠վ٠ տոր, էշ84-86١ 

րւուո եկեղեցիներուն, Ռումանիոյ եւ մ،،։٦։տւ։،ւնդ Սերսլիոյ եկեդեցի-
١١ *.ներուն ո՜ճը աւելի Գ»սյկ»«կան է Քան բի،،լ،،،ն դա կան 

,Պ‘ Կասրւիէլ Մ ի լէ (Gabriel Millet, L’Ancien art serbe. Les Eglises 
լ II ե ր սլի ա կան Գին արուեստը, ցո,յց կուտայ թէ، Il LU ո ւՕն III ո ի ր ե լ١ ٠١9١٩١ 

գե،լ،սրո،եստ ա կան ինլ յ،،،րաբերո،թիւններ դոյութիւն ունեցաե են 
Մ ի լէ կը սլատմէ թէ սեր- Պ٠ .րդին մի٤եւ؛٠Գ،սյ եւ սերսլ մ ո ղու 

զարգացաե է դարերու լնթտցՔին եւ ،إկերսլո ٦։٤ սլիական արուեստը ի 
Գեւլարուեստական բ،։լոր մօթիֆ- ؛բաժ՜ին բերին Հա٠٠ելւը անոր ի ն٤ 

ները, ո լ։ ոնց ներկայութիւնը կը գտնենՔ այսօր ՊալՔաններուն եւ 
իրենց ե،ոդումը կառնեն Ասիայէն, եւ Եւրս،։լա բելւ- ,Ետալիոյ մէ٤ 

ուեց،սն Կաւդադովկացի ،լ،սնականներէն որոնՔ Քրիստոնէութիւնը տա-
լեռը Գ،ս ٠،Վրացիներէն որոնք Աթ،։ .րաեեցին Յունա،،տ،،،նի մէ٤ 

որոնք, Անիի անկոււՐէն յետոյ, ,1ا լ»էէ وտատ ո լեր ան, ե՜լ մա٦ւսււ،ւս٦ւդ ։։։ 
ամ էն կոդմ կը տիէւուին եւ Սեւ Վս։٤սւ ։թս֊ճառականութեան տէրը 
կը դառնան’.

Ս ին٤եւ Հիմա սովորութիւն եղաե էր արեւելեան Քլւ1ւսս>،ւնէա- 
կան ،Արուեստի ،իրոյյ խօսուած՜ ատեն, ամէն բան Յիււլանդ֊իոնի վերա- 
١այկտկա٦ւ ուրոյն ,դրել. Այսօր, նորադոյն Գետազօտութիւններո،յ 

.լ թ ի ւն ը Գ ետ ւլԳ ետ է կըԳ،սստատո،ի եւ կը ւիա،ւ،ուսրսւիل ا، ٠ տրուեոտի մ ը դո
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8 վեՐԶԻն թՍՆԳ11ԻՈՐՈՒթե11ն uni«
bhԼԵԻՈՆ Ե® ԼՈԻՍԻՆԵԱՆ

ուլ Հայեր ագգասի- ألأل Պարիս այ ցելող կամ Պա րի սէ ան 
մեր վեր٤ին թա- ألط համարած اقրական սլարտակ։ս١։ 11 ւթի 

էսւսինեանի գերեզմանին ուխտի երթալ էեւոն Ե٠ գաւորին١ 

մր եւ Յոգւոց մր կարդալ» եւ կամ պսակ մր^՜ ձագկեւիուն٤ 
٠րո ։( գե տ ե գել ،լա մ թէ Գամ- յա ր գան ة տ ան իլ եւ եր կի ւդա

բոյր մը դրոշմել անոր ցուրտ տապանաքարէն վրայ։ 
ամէն է-,։։֊ ٠մ դեռ երբ ասկէ 30 տարի աո։ս٤،Կր յիշ 

բագմաթեամբ եւնոյն իսկ եկեգեցակա١ւ Գ٠١٠١ ٠٠٠١/յեմբերի 29 
٩٠ր٩։ի» էեւոնի մաԳուան տարե--թափօրով ،լ երթ այ ին Ք Սէ١։ 
դարճր սգա٤ու Գա մար։ Կր յիշեմ նաեւ թէ մեր ւսյս անմեգ 
ուխտագնացութիւնը կր խանգարուէր էլ արգիլուէրՏ երբեա?

տեղական ոստիկանութեան կոգմէ։
Սակայն» տարիներ ետ,ր» երբ էեւոնի կեան.բն ու Հա- 

յոց վեր٤ի١ւ թ ։սգաւորութեան կործանման պա ր ա գա١ւ եր١ւ 
եասիրո։թե։սն աոարկւսյ րրի» բո լոր ո վին յուսւս-؛،ինձ ուսու 

٤է» Կ٠րնի-،խաբ ւքեացի» ւ/աս١։ գ/ւ էեւոնի գերեգմա١։ր Սէ١
յետոյ։ ٤ا/ا٤. Ք،ինՀպէս ։գիտի տես٩։ե٩ 

Կիլիկիոյ Գայկակա١։ իշխանութեան ւ/،յր٤ի٩։ շր٤անր 
իրարու ١։ մր կր պարդէ մեր աո٤եւ٠،،ողբալի տես։սր։ 

٠րա - ٠րայ ե գբ։ււյ ր١։ եր եւ ար մօ ս։ /։ ،، ա գւլա ،լան ի շխ անն եր» սւր 
տիրապետող թ ս։ գա ւոր ին անձին դէմ դա ււս գր ո լ- յագուններ١ 

թիւններ կր լարէին» անոր ձեո.րէ١։ խլելու Գա մար արյա- 
եր 1، ալ պ ա շտ օն է ո ւթի ւն١،١،١،،،յ։ս،լ ն գաԳր. իսկ պալատակ 

իւրաքանչիւրն ի՛ր ր^։տրե- կասակցութիւններու բամնուա٥١
ուգէր տեսնել Գայ ،լա կա١։ գաԳին վրայ։،؛' լին բագմւսծ
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ԱԳա ա’յս էր Ռուբի١էեան Գար ս տ ութե՜ան վիճակբ Ժ٠Դրւլ 
դա բուն» երբ էեւոն Ա.ի դսاى եր١ Ջապէլի١ Անտիո.բի ֆրանկ 
ի շխ ա١ւ ա զո اق Ֆիլիէդի ձետ կն.բա٥ անյա٤ոդ ամուսնութիւնը 
վերստին կրկնուեցաւ» դժբախտաբար» 1*եան Բ٠ի Ջաս լ էն 
٠ս ղԼի կ٩ւ ա էք ո ւսն ո ւթ ե ան տալով էո tu ին ե ան տ ո էք է ֆ ր ան կ 
ի շխ ան ի էքը Աէքօ ր ի ի » որ Կ ի էդ ր ո ս ի Հ ան րի ք٦٠ թ ադա լոր ին 
եղբայրն էր։

ԼեՒՈՆ ե. ԹԱԳԱՒՈՐ ՃԱՅՈՑ

Աէքօրիի որդիներէն էքին١ Գսւիտոն» 1٠եւոն٩٠. ի ան դա լակ 

էքեոնելէն ետ٥١ 1342ի٩،١ Կիլիկիոյ ،լակ բարկացաւ» Գիժը 
դնելո վ էք եր if է٤ էուսինեան շառաւիղին» որ սակայն վիճա- 
բանութեանց արեարձուելոճւ պատճառ դարձաւ եւ տեղե 
տուաւ արիւնահեղութեանդ։ Ադդայնական կուսակցութիւնն 
տյն աստիճանի դայրացաե էր օտարաւքոլ կուսակցութեան
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դէմ» որ Վէճ ի առարկան մ է իր։ եղէն Վե՜րցնելու Գա մար ոճ- 
ւեց թէ٤؟١աւի յ،սոա٤ացաւ» եւ ս،դա١ւ դիմելու ؟،րադործութեա 

թագաւորը» թ՜է’ իրեն օգնութեան դիմոզՊեմո۵،դ եղբայրը 
երր։،իր բոլոր օտարազգի Գետեւորդ٩ եւ թէ١

ին» մամանակաւո-آلا .Ասիկա կատարուեցաւ 1344 նոյ
դնելոՎ ներ٠ին իյոոՎութիւններու րասլէս Վեր٤

Ասոր վրայՏ ագգայնականբ գահը բարձրացուցին աղ- 
։ իշիւանի؟նիւ եւ ազգասէր Գայ մր» Նղրեանց ցեգէ Պտղտի 

կոչուեցաւ Ասիկս? երկրին իւա- որդին» որ Կոստանդին Դ٠ 

ւդորգ؟ւ աւգաԳոՎելու Գա մար، Գուիտոնի այր ժառա؟դա٦ութի۵ւ 
٤սլէ ս նաեւ իր են g լի ،սԳաս ե ղրօ րոր դին երր» ին الرفى եր կո I ան

բանտարկեց։ ւը» Կոռիկոսի բերդին մէ؟٤մայրը? Սուլտա 
մ է կի٩։ ան ո ւնն է ր Ե ր կո 1 Վ»ո٠քրիկ բ ան տար կե ալներ է١٠ 

էեւոն» 2 տարեկան« ح Պեմունդ» 5 տարեկան» իսկ միւս ին
որ վեր չէն Վերւոն Ե*րդ}) անունով գահ բարձրացաւ։ 

ր ո ւթի էն բ շա տ اال ի٩ւ٩ւամեայ թ ա գա٠،؟ի տաս*٩ Կոստանդին 
երր? նորէն ؟،ի։ադադ անցաւ սկիդթներր» բայց Վեր٤ին տա րի 

ւ ա մոլ؟լա տ ի այր տուին ի، ،111 Վո ւթի ւնն երբ։ Այս անդամج ١
ւ իւլրտոււքեերոճւ Գետ؟١եր,րի٥ ،؟،،،կուսակցութեան ս،،،ր,ր

երեւան ելան ար տա,րին թ շն ա մի٩ւ ե ր ալ» — թ*իւր٠րմէններն
٠րւ،ւ դս، ,ր-  որոն٠ր Կիլիկիոյ յանի մր ւ երբ« ؟ու Ե գի սլտ ա ց ի

ներն ու բեր դեր ր գրաւեցին» օդտուելոՎ Հայոց երկսլաոա-
։؟،կո ւթենէ

ւիա- եր ը? աոիթէն օ գտ ո ւելո Վ؟، ١، տար կե ա ؟،Կուլի կոսի բա 
քսան ապաստանեցան եիպրոԱ) ուսկից Եւրոպա անցաւ գա- 

դ» ի իւն դի ր ար ,բայ ա կան թ ա գի ե լ اق Գաժա ասն գը? Պ եմո 
դի١ւ ո ւոր ւս 1լա٩ւ օ դն ո ւթ ե ան. բսւյց 24 տարեկան Գաս ،սկին 

ւ1؟ոյ ٠،؟٤ր[ւ՜ց ի Վ٠ենետիկ» 1363ի؟،իր մաԳկանացուն կ մ է٤ 
աթււււր գրաւեց ،،،-؟،ր،، «աեւ Կոստանդին Գ٠،٩ տարին մեռաւ

բւսյց ասիկա երկար ժամանակ էեւո٩،٠ մին١ ،ևրէ١،իր ււրդի٩ 
։«٤؟կրցաւ սլաԳել իր թ՜աւլր» սւյլ տեդի սւ-ուաւ իր մրցակցի 

٤ամբռլային ց ցեղէն էր եւ Հեթում؟،որ նոյնսլէս ،երլրեա
Լ1365١։ ؟ (،٠٠،լի؟،،եւ կոչուեցաւ Կոստա ؟،»որդի 

٤գտ١։ ո լեց աւ սակայն» Վասն բա իւ տ ա ԼՈ ր ٠٠،) Կոստանդին 
ւ ա ւլւսն Գ ո դև -؟ւ ա ոթ ւս ծ դ،ս؟։ ւթ ե սւ، ؟،այ لمن Գա մա ،؟ال، դի ն ե ր ,րին 

ամին եր ո լ կատաղի յարد ٠، թ ؟،արտ ա .րի ؟،Վր այ աւելցա ؟،ր،،։ 
ճակում۵երն ու Գո،լային դրաւուքեերլլ» մ է ،լ կոդմէ» իսկ միւս

— •٠١٦ —
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կոգ»քէ١ Կիպրոսի Պետրոս Ա. թ ա գա ԼԱ ր ի١ւ if և ,թ_ե٩ւ այ րւ ألا ի ا١ل ٠  

١،երը» Հ այ ասա անի գակ ճեո,^ բերելու եւ Կիպրոսի թա- 
գա լոր ո ؛թե ան կցելու տեն٤ո؛[:

ن- د
١։՜٠٢»١٨յ٠١Ն ١ո.،OMANIS տօ<كاال; ١٠٠ ل'ا

" TJXf آا؛١ ت>٦ألعال»١و >،ا.هلملبر »»»»؛- 
»؛UK لةاءحدتء٠االاد؟أ ئ ء ٧ ؤآبل١"ل٦ا٠٠م، .خ

٠٠wwt۴ rvrr-AMM١١ï.»Լ.ՕՀՕ RK آل«

ԼեհՈՆ b. b ՇՒՐՒՄԸ S’.֊Denîsb ԵԿԵՂԵՑՒՈՅՆ Ս՜ԷՋ

Այս դրութեան դարման տանելու համար\ աղդայնա• 
ար٩٠٠ ]؛ըգաԳԷ،ս կա١ւ կուսակցութիւնը ծրագրեց Կոստանդին 

եւրոպացի Մ արիա ،քր١ ի այրի٩ւ٩٠٠ ١ ո U m ա١ւ գի٩ւ اا աոնել եւ 
իսկ ٩ւ շա١ւ ա կել١ թագաւոր ؛[ Գետ ա if ո ւս٩ւ ա ց٩ւ ե լ ո ،؛،‘ا ի շիւ անի 

1ե ա կից էր Կիչիկիէսն؛լատինամոլ կուսակցութիւնը, կո րլ
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 ٤ո ւրն Պետրոսի: հայր երկու٠բի١ւ ալ ձրագիրր لل լ II ط ան ձ٩ւ ل
ինկաւ֊, վաս١ւ գի Պետրոս 1389ին Նիկոսիոյ մէ٤ սւգաննուե٠ 

ցաւ իր ւգալատականներէն» իսկ Կոստանդին١ 1373ին նոյն 
վիճակին արժանացաւ» գոճ երթ՜ալով իր ագգայնամերժ 
,բաղայսկանութեան: 11,11 որ վրայ թագաւգաճ կարգուեցաւ 
Սարիամ» մինթյլ որ Լեւոն գար տիրանար իր ճօրեգբօր 
գաճին:

Այս անկայուն վիճակր տեւեց տարի մր:
Իսկ 1374 սեւգտ. 14ին١ 32 տարեկան ճասակին ٠քէ^ 

թագաւոր պո ա կո լեց au լ Լեւոն» Ս սի ւքայր եկեգեցիին١. Ս. 
Սուիիայի աւագ խորանին առ٤եւ» օձուելով նախ իրեն րն- 
կերացող լատին եւգիսկուգոսէն» եւ ա՚սլս? Հայոց կա թո գի ٠ 
կո ս էն:

Այս տարօրինակ أل ի ս ակս տ ար ո ւթ են էն բնականաբար 
գոճ ٤ւգիտի ւ/եային ազգայնականդ» որոնդ նոյն օրէն սկրս« 
եալ ոխ ւգաճեց ին Լե ւոնի գէ if» եւ ա ոի թր ներ կայ աgաأل 
սլաճուն١ բացարձակ կերւգով գորձեցին Լեւոն ի ճակաոակէ 
Ագգայն ա կսն Ք Լեւոն ր ե իրեն ճամախոճ կո ւս ա կց ո ւթ ի ւն բ 
տաւգալելու ճ ա մա ր սլա խ ա ր ա կելի լք ի عم ց ի լքր գի մեցին. 
Եգիսլտոսի սուլտան ح ճ ր ա լի ր եց ին գալ գրաւել Սիսբ» որ 
թշնամիին գրաւումէն գերأل լքեացած միակ ,բադադն էր և 
որուն ւգաշտւգանութեան ճամար բուո^ւ կերւգով կր կռուէին 
Լեւոն եւ իր ւիոդրաթիւ ճետեւորգներր: Արգ» 1375 տար٠ 

ո լան Աւգրի٤Ի 16ի١|\ եգիւգտական գօրյ^երբ գրաւեցին Սիսր» 
եւ Լեւոն ր գե՜րի բոնելով" Եգիւգտ ոս տարին:

Այս կերւգով վեր ع գտաւ Հայոց اغ} ա գա ւոր ո ւթ ի ւն وج

٩*աճիրէի մ էլ եօթ՜ր տարի բերդարգել ւհւաց Լեւոն» ط 

իր կինը Մարգրիտ թագոլճին ճոն թաղելէ ետ، Արակոնի 
Պետրււս Դ٠ թ ա գա ւո րին եւ է| աստիյյ այի Յովճաննէս Ա» թա٠ 

գա լորին մ ի الغ մտութեամբ ագատ արձակուեցաւ 30ا սեւգտ* 
1382١٠ եւ Գաճիրէէն լի ութով ճեոացաւ:

Լե ւոն١ երկար թ ա լի ա ոո ւ։،ե երէ ետ ٠ք»١ յ ա ٤որգ տար ին 
անցաւ Սւգանիա» ուր Մադրիդի» Վիլլարէալի եւ Սնդու 
խարի (,<. տ ան ո ւտ էր ١١ اعائكللم٦٢ًاالث١  կարգուելովն ճագիւ թէ տարի 
մր մեաց* իսկ 1384ին իր գաճր վերստին ձեոդ բերելու 
ճամար եւրուգական ւգետութեանց դոներն աւի առաւ: Նախ 
եկաւ Ֆրանսա» և սիրալիր կերւգով րն դո ւն ո լեց ա լ Կար ո լոս
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ԲՄՆՄՍԼՐ Կ. 3. ԲԱՍՍ՜ԱՋեԱՆ

٩Ի٤րր մնաց մի١٠չեւ իր կեանքին որուն Զ٠րդ թագաւորէ١٠٠

م|ا٠راألا،
-Ա١1 ،լլիռյ մ ի լեւ ա րւժամ اط Այս միԼոցխն Ֆրա١٠սայի 

ր n վՏ կը շա րունա կո լէր սլատմու،ժեան մ էլط ա դա դա րն այ ղիط ١٠ 
:ծանօթ ՀարիւրամԼայ սլատերաղմը? ոը սկսած էր 1337ի١٠ 

լ،տտու،ժիւն.-،٠ ղնաց, այս երկու երկու ա١٠ղամ Լ٠٠١٠٠լ٠٠١٠ լ»եւո١٠ 
Հայաստ٠ս١٠ի ղատի١٠ ներն իրարու Ղետ Ղաշտ،^ց١٠ելու եւ իր١ 
է լ տիրող մտ այն ո լ-،ؤ م ծառայեցնելու Ղամար, րայց անոն 

թե ան եւ թո ւոն Ղակաոակութիւններո։ երեսէն* անյա٤ո ղու֊- 
թե ան մատնուեցաւ։

Լեւոնե մահը պատահեցաւ
-ի Պարիս, տ٠٠٠ր <،յ. 29ի١٠„١ 1393

որ կր գրտ٠ է լի պալատին մէլ١٠ ١ 
٠ձՇԳ\١\ ո լէր Ղիմակուան ١٠

٠տ ըսուած տեղը։ Մարմինը؟٣؛؛օտآل 
թաղաեցաւԿեղեստինեանց վան- 

 մէլ, աւաղ .րին եկեղեցի ի١٠ ال، 11 -
րանին ծախ կողմը։ հայց 1739ի 
Ֆրանսական Յեղափոխութեան 

٠ան- ին٤ ժամանակ* երր ամէ١٠ 
դուելու ւիճա١ւալու վախ կար«

17 9 Օին կազմուած 3ի շտ տ ա կա - 
երու (1 աս١٠ախումլւը? մէկիկ،րա١٠١ 
մ է ،լիկ Փոքր-Աւղոստինեա١ւ վան- 
քը փոխադրեց կարեւոր արծւսն- 

սքարերը» որոնց،،տասլա١ ո٠ ներ١٠ 
ի،1٠եւո١٠ال،.، ا ١ կր գտնուէր մէ٤ 

-տապանաքարը, կը շեշտ եմ" տա 
միայն։ Իսկ 1816ին الم٧االا١الاجلأل١١١١ 

երր տյս Փոքր- Աւղոստի١٠եա١٠ց վանքը Գեղարռւեստից Վար- 
ուած յիշատակարաններն. մարանի վերածուեցաւ» Ղոն ղտ١٠ 
ալ Սէն-Դը^նիի արրայարանը վ٠ոխադր٠٠٠եցան։ 

սքարը։،١٠աեւ էկւոնի տասլա١٠ Ասո١٠ց մէլ էր 
Իսկ Կեղեստինեանց վանքն եր،լսլքի բաժնուելով» ար,- 

պողոտան կազմուած ժամանակէ 1 ١7ا >f/z Boulevard Henri 
.է٤տեղը،*٠٠ ٠ղոտայի١٠،ինկած է ،ի շտ ս վանքին եկեղեցի١٠ 

ո ւա ծ ٠լտ١٠ լէ، ٠٠١٠ Ղ եւ 18 51 ի٠١٠ ١٠، պէս ո լ։ 1343 ին » 1348 ٠սյ١٠ 
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թո լոր ոսկոր١ւերը — Լեւո١ւի ոսկրներն إال، ،քիասի٩ւ   أل، ال الل ال، ٠
٠ւ»ր ԼՐոնրաժ،ւ (٩٠ دلեւոնադա،քր֊աններր٠ արիսի ٩ ե١ւ ة դրաւս 

թաղին ،քէ٤։
ի،Ուրեւքւ? կր ւոեսնէ.ր որ 1٠եւոնի դերեդ،քա١ւ|1 Սէն-Ֆր١

--- րاغ١րա. ،ال է ւքիայն իր ،،։ ،،، ،،،ան أل Գոն ւի ո ի, ա դր ո ،֊ա --- و չէ
 այլ եղած է كل؛ اللم"، ال، ال، اللج رد ե ղե ս տ խն ե անր վան,րըէ /؛،,،,ال،

գետնին վրայ կը բարձրանայ այսօր Caserne des Ce estins 
րնդարձակ ղօրանոցր» Հանրի Դ.ի ւդոդոտային եւ կո٤ուա٥
Սիւյդի ւի ողոր ին անկիւն ը։

Կ. 3. ԲՄՍՄԼէՋեՄՆ

٠^ՀԱՅԵՐԸ. ՖՐԱՖՍԱՅԻ 1ԸԷ

-Փան Ս ،ոթ֊օ կարդալ Պ٠ ٠ՔրՔ٠իրներուն ،էը յ։،։նձնար،،։րենՔ٠،Հեսա 

հ՜ր կլլ،։լիրՔը, ոլւ շաՀեկ،սն ،ոեդեկււթ ի٤ն٠،٠^ ٦։،ւ،،ւ،։،սր,،րէ،լի 1919ին ^լյ؟٠ 
Հայերու մնոոին*. Գրքին ،حالյր،،،،، ٠նդակէ Հ^ինէն ի ،լե՜ր Ֆր،ս٦աս٠،،ր.ո٠յ

ս։،Սր։ւն٢1ւ է.
յ. Mathorez. Les etrangers en France sous l'ancien régime. Histoire de 

Les Causes de la pénétration يسب .يع .la formation de la population française 
՝des etrangers en France. Les Orientaux et les extra-européens dans la population 

359١()-աոը, է٤33 ٩.* ٠٢ 437 է١٦ ٢لجًااًط0اآ١ ٤٠٠an٩a\se. Փարիզ, հրտ. Eào^arà
.٢ասին٠، կը ի٠օսի Ֆրանսայի Հայերուն

13ա_ թ٠١։٠؛,٠ .٠թտղ.քէ .ետ աւքոսնացիր, .քու؟ ադ٤կան ,؛ու» ցեդէ* *
ետ:؟ դէղ, Ո1., և ،Յ՜է կրնաս, դրացիիդ ադջկւսնր

)ԱԶԱՐՈհ ԻՄԱ ՍՏՈԹՓԻՆ(

գիտնանք. اإااااأااأ ւկ0ا، ١ է անոք .քուի (լոք*إ * Գիտցաձնիս բան ւ٢ր 
երբեք ٩٠١ال գիտնանք* բան 1٢Ը ջէ անոր .թուլ 1 اا|،اا٠ا|ا ifp(،، ٠١ال բայց ինջ

դիանանք: ՌԸՆԱՆ؛ պիտի

ԽՐԱՏ ՄԸ Կ ԻՆԵՐՈԻՆ 

րասլո։.րել էրիկ Մարգք.؟ Ի٦հ٠սլէս կարելի է
որ ես: ».աղا ٠— *իսսնէն երեսուն, էրիկ Մարդուն րսէ'. (( Ի՜նյ 

۴արւսո١նէն ետքր, լա'ւ. )١:երսունէն քաոսո٠ն, լսէք. « Ի՜նլ խելացի ես
)١Ն!կերակրէ զայն: (ԱնԳԷԻԱկԱն 1١٠յ'„.Ս8ք١1٠Թ٠،١
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այ կա կան վարժարանի յքը խ٠սՔԸ ٩ էكع ٤ Երբոր փ տրիզի 
կ١ըհե٩1Ք։ ա٩ւլքիլ،սսլէս կը յէշե^Ք Սա،քուէլ-Մուրսւս1،ւ վար- 
ժարանը զոր Ախ ի թ ա ր ե ան Հայրերը Գիժեեցին ֆրանսական 

որ ،սյ١ւ,րան կարեւոր զեր ط մայրաքաղաքին մէէ 1846ի٩ւ
։ Եաա_ո ւն գի գորշին մէخ١ا ٤ մը կատարեց մեր վևր ա 

 կա٩ւ ո ր գի ա են թէ ատ կի ց շա տ ա ոա ٤٠ ի օրով էո լի Ժ*Դ٠٠« ط
անոր մեծ նախարար Գոլսլէռի նախածեռնութեամր» Փարիզ 

որուն սլա շ- رع Գիլքնուած է լեզուագիտական վարժարան լք 

տօնական անունն էր École des Jeunes de Langues ou Ar- 
, Վարժարան Երիտասարդ Հե զո լա զէ տն եր ո լ կամ 

ս،գէս թ-է վարժարանը» թէե Գայ،٤ Հայերու։ Ըսեն.ը ան մի 
աշակերտներ ալ ունէր» Գայ կա կան Հէր» ին Հպէս ւզիտի տես--

٠լ» յե՜տււյ։ ն են
Խա٤ակրութիւններէն ի վեր» Ֆրանսա» իր աոեւտրա- 

կան և ,րա գա յա կան շաԳերուն բերմուն٠րով» իսլամական 
,րաղայականութեան մը Գետեւելոլ ստիւզուեցաւ» էւ ،զատ- 

ժութեա١ւ տեղեակ ա٩ւձի٩٠Ք գիտեն թէ սւյդ յսղայակա- 
վճռական ագդեցութիւն ունեցաւ նութիւնր երրեմե ի١٩ւ٤ 

գարերուն, حءال Եւրուզայի ՜ճակատագրին վրւսյ։ Արդ» ժ٠է ե 
թուրքերը» Արարները» Պարսիկները» տ գի տ ո ւթ ե ան թէ զո- 
ոո զո ւթ ե ան Գետեւան.րով, որ գրեթէ նոյն րանը ըոել է» ան- 

Գ ե տ ե ւա րա ր Արեւ- » اق եր ո اق տեգեակ էին արեւմտեան լեգո 
մուտյցիներուն Գարկ անԳրաժեշտ էր սորվիլ արեւելեան 
լեգո ւները։
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թարգմաններ գոր- հրիստոնեայ արեւելցի Լէըվանթէ،հ١’ 
վտ ան գն ե،1 ،լ »»»^,էրյ ط սլա տ եձ ո (թի (նն եր ը ،١«որոշ ։ اء Յածելը ի 

էին թէ ٥ ր ձսւոր» ւթ ե ա ،քր ս։ եսա ال Ֆր ան սաց ին եր ը իրենց ւի 
Իրե١ւց ألب: այդ ،րի լն Il ր դ،հ ե ր ،1 շատ վստաձելի ،քարդիկ չէ 

،անոնց ա٤քիط ١ »կը դողային طعااմաձմետ ական տէրեր,»»^، ւ،յ 
ձաւատարիմ ٤|١ու«աղէկ երե»նալու ձա،ք،սր» կամ շաձո( տե٩ 

քյ»،،،ր ֆրանսական շաձերոճ:،؟ ؛(էի؛ 
եր» Արե(ելքի նաւահանգիստներուն«،[ ٠ ٤ا՜նէ մը،Ատ 

ի ր ան սացի վաճ ա -؛ Պոլսոյ ե Զմի ան ի սյ ٠ մ ա ս٩ւ ،ս ԼԱ ք» ա ،դէ ս Կ 
ոականները» որոնց ւ»յժ կա տար Աարսիլիոյ Առեւտրական 
Սենեակը» Դոլւգէոի ե թագաւորին գանգատ գանգատի վրայ 

կը ղրկէին թէ տեղացի թարգմանները ամէն օր կր դաւս-, 
ս ւթ ե ան շաձերուն )ճան է ին ֆրանս،սկ،սն ([աճ ա սա կա٩: ؛١١ غ

Գրան հ ետ քաղաքական بك. ,MU լ ردتم դատարաններուն
٤էր ([րս- կամ տնտեսական յարարերութեանց ،քէլ» կարելի 

:տաձ ըլլալ թ-է սւգգամտօրէն կը շալ» մ ին 

ս լեց աւ աս կի ց և վճռեց այ ս վիճա կին ج գէս .գգա؛، (,*»» 
դարման տանիլ: 1669ին որոշեց ֆրանսացի թ ա ր գմանն ե ր ո ) 

ել: Ս կգրո(նքը ան շո»շտ շալ էր» ըայց ابرًا վար մար ան մը ձի 
եղանակով սլէտք էր գործադրել գայն: ի^ն٤ 

il տեղւոյն ([րայ սլատրաս- Կարելի էլտ Արե (ելք ի մէ٤ 
տել երիտասարդ Ֆրանսացիներ որոնք» մաձմետական ժո- 
ս(գրելով) անոնց լեղ»»(5( ،գիտի սորվէին.، գո،[ուր»լներու մէ٤ 
ֆրանսական ոգիով կրթել Արե* կարելի էլ» Ֆրանսայի մէ٤ 
٤ռ ،էին ֆլ»անսական եր» որոնց ն ե ր շն،ւելքցի .ըրիստոնեա١ 
Ֆրան- գաղափարներ և Ֆրանսայի սէրը, կարելի էր նաև թէ١ 

Ֆել երկւսրեակ վարմարան-؛ձի Արեւելքի մէ٤ սայի է( թէ١ 
ներ» որոնք գիր ար լրացնէին: 

ւրկից ալ գային» ոاق « ١ Էականը ս»յդ ե ր ի տ ա ս ա ր ւլն ե ր ո 
Ֆրանսայի ձանդէսլ ձ ա ւա տ ա ր մո ւթ ի ،5، ներշնչել և իրենց 
սլաշտօնին յատուկ կր թ ռ (թի (ն մը տալն էր: Աիայն ֆրան- 

արարերէն ե، ؟(»սլէտք էր թուրքերէ սերէն գի տ ց ո գն ե ր ո (ն١ 

սորվեց٩ւել» և այս լեգուները գիտցո»լներո،ն ալ ؟،)գարս կեր է 
սերէն: Ասկէ դատ» ս»լ»դի յո(նարէնը» իտալերէնը» նոյն)ֆրա٩ 

երուն իօսաե լեգո(ն١(իսկ սսլանիերէնը ^արեւելցի Հրեա٩ 
կրնային օգտակար ըլլալ» առանց յիշելո( այն ատենուան 
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քի٤ւսզգային լեզուն» լատիներէնը» որովձետեւ արեւելեան* 
-٩ ,Լք ٤ է ին ال،أ ج „ ին եր է١8 գր ،،ه،،، ا ը ال մեծ մ،ս ط اغ ا، اقأ ն،ռ،ս ր աادال] ١ 
-٤،، ի،ال կայն» թ ար գմանն ե ր ը ս ،ال չէր բաէ-եր ս حاقأ էթ ի اال ،١ ո ։،ս գի 

ուած էին դատարաններու առա լ փաստաբանի դեր կաաա- 
էթի էն ր» Արեւելլյի է։ Արև- ،؛ ։،، լ،ս գի UJ ا؛ اغ սկան، اغ al, LUI ،ال ،.րելո 

ըاقأ٠ էթի ال ր ال، ا، ا؛ քե؛ո ԼԱ ո լ ،األال ա կ բա ،լդա սاقع ١ մուտքի բա ր ,րեր ս 
է-թ ի ւն ը» բ١٠ական ال ա գր ٩ շխ ա ր ،٠ اال الրի ،գատմոէթիէնն؛Արեւե 

ը،եր։ այս ամէاقأ٩ل ١ օ թո ։.թի ،األال، ة األال և բժ շկա կ ։١۵، ել։ا؛ ١٥ ւթ اال ال գի 
րաԼափու-،٠؛սւե٤ցուցէ.բ եր էտ٠ի գալ։ Ասոնց վրայ؛կրնար ս

 մ،սթեմաթիք թիէ-ն٠ ط գծ՜ագրութիւն؟

լ- ال կր կան ր» սլէտال،٠ա،ք أبر _ելոէ،Լա ،ի բան սորվեցال ١ Այ 
ե կան էն ։ մանաւանդ որ Ֆրա١ւ- ،اال ا؛ال ։ թերեւս „،թ؛սկսի թէ١٠ 

եան؛արեւե ؛դժուար է արաասանե االالع ա،քար.٩ -սացիներոէ
 է ،գէս١Ք է վ،սրժուիլ անոնց،^ն٤իւններր ե տգ،սյոէթե١؟
ոլ،գէո*٩ ո էրելու Գա մար։،،؛ րա أبر Աւգագայ թարգմանները 

ը բոլորովին ձրի ըլլայ եւ թագաւորը اقع որոշեց որ կր թ ո ւթի
أبرոգայ բոլոր ծաիյ,րերը؟

Լեէ 19րգ،մի؛ ١ո I վարժարանը 16(39 էا؛ ١ ա ր գմանն ե թ٠ 
Առա Լին ؟գարու վերԼը շ،ս،ո մը ،ի ո ւի ո իյ ո էթի էնն ե ր կրեց 

վարժարանը հաստատուեցաւ Կ. Պոլիս« ؛լամ» 1669 ին،،،ս١ 
ափուԼին կրօ-،؛’ հերա» և անոր վ،սր٤ո،թիւնը յանձնոէեցաւ 

նաւորներու^،։ 1700 էն 1720 ،սյդ վարժարանը իր կրկնակը 
եր,րեւ«،١ եցա է Փարիգ» ճի գո ،ի թն ե ր ո լ վարԼութեան اقأ ո 

գանուեցան միայն ١ւախ ըՅ٠ ո،ր ٤١ գո լէժին մ է Լուի-լը-7քրա١٥ 
կը կոԼէին» թէեւ ١١ Հայ ٤ )لمց ին ե ր ։ գոր ս ա ց ի Ար ե ،ե ،األال »Լ٠ֆր 

աշակերտներուն մեծ մասը Հայ Լէի١٠։ Ասիկա ցոյց կուտ،սյ 
գիր٠ր ունէին Արեւեբրի եւ Ա٠ թէ այն ատեն Հայերը ի’ն٤ 

ս տիճ،սն ո ր Ֆր ան ս ա կան ،լա ոա - ،ال ր ե էմ՛ո ւտ .րի մի Լեւ» այն 
վարոլթիէնը Հայ ը^ևդ^անոէ֊ր անունով կը մ կրտէր Արեւելքի 

յն Ֆրան սայի،ال ի ս տ ո١է ե ս،յ ց եգերը։ Այս երեւոյթը մ՜ի ٠اغبغ բոլոր 
է Լ Լեն ,ր տեսներ։ Ժ٠Զ գարոճ« Հնդկաստանի մ էլ ،սշիյա- ،م 

մ էլ اقأ ե^ էլա էլ ր١8 ե ր ո،؛ տոգ ճիգուիթ կրօնաւորները իրենց տ ե 
٩է٠ր ոն ,ր այն տ ե՜ գ ոն ե ան ե ր ը ،8 ال، կ ան ո լան են բոլոր .րլ։ ի ١١ ղՀ այ 

սւորասլէս Մոգոլե،սն մեծ կայսրին^ Ա٠ր-،،կը գտնէին։ ،ք،սս١ 
երոէն մէԼ ան-،եա١،մ է Լ։ Այգ ,լ^րիստո١ »լարի ևրկիր١٠երոճ٠ 

ին։ ا շուշտ յոյներ» ասորիներ» սարիացիներ և էււրիշհեր (լա
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ե ր ը أل ألخ ո lin حمال թո լոր Ար ե Արեւել.ըի ،քէال اغا، ٤ է الفى[ հայց ին 
֊ա ج (لل،،د)ع١ եր لآلخ աաեն ،քը կար որ Ար ե ւ،քո LUI ց خدغ٩ا١ ))էլ اآلدا ր اع خ؛,

 ١ւու5ւ(լ կո، ս١այ؛Արեւե[Ք،ւ րոլոր ,ր ր ،։٩ خ ս ա ։اآلل ե ،آلال، ե ր ո اآلف :
ք؟տէր դս،րձա ٠ոլ։،»ւ٤٤,٩٠،երր րո ألوإ լուի، ،21 17 1762٠ خ էն 

եր ա Ո١1 ե աال ٩٠ սրեւելցի ,ըրի، أال، غ րայց » خ١اայ خ յիշեալ ս ե ،ք،ս ր 
>1797،եր1762ւէ١،սաց٤،١،١،٩ա،،،ա (ոկՓրս «،Գոاآلخ ٩եց٤ألغր١ւդո 

،،،،،،- 1٠ա،،،،٩ Փարիզի «մէ٤. ،դո٤էժի١ ոյ١٠،١ »ց ա I،ألال، ج ،آلال վա ր ժ ա ր 
այդ վարժարանը» որ ا8ة8ا քի١،٤եւ، ،ճեո.րրյ 1797 է٢ال،ا٩لآلخ، ١ 

յարութիւե ؟،էր» վերստի ٩ ال، 1، ال، ج վիճակի ւքր ،١،،،.ըայ,ըայ،ք 
Արեւելեան ա կեց ،ք£،նչեւ 1873» ،،ր ատեة، ١٠ ։،،،، ե շա ր ո،ال، 

٩ետ Չաչուեցաւ ե، մին- ٩، اآلخ،،، երու Վար ժ ա ր،٤،؟եդո կենդանի
ս،ատ،սկին։آل، ական،٤այէ իր սկդր١،٥ա լեւ ցարդ կր

ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ԿԵՆԴԱՆԻ ԼԵՋՈեՆԵՐՈե ՎԱՐԺԱՐԱՆԸ

Ecole des Langues Orientales vivantes.

٠հա- վարժարանը ^իժեուեցա، հերայի ،Երր،،ր առա٤ի٩ 
18 u[ال،،آل ժիւը؛ ،աշակևրտ٩յւերու1 «մէ٤ ،ըի١،,վա٤اآل،،اط ١ին،փո 

ո լեց ա Լէ Պ աԳ ،քը մտանուեցաւ الع որոշուեցաւ» րայց յետոյ վ։ ո 
٠հա٠ յ،؛،،،ո؛1؛،٠،،؛١ սեւ، لآل ، ա،սկ վարժարան ،1‘ը րա؟ ،٩،օր ի ؟ ألالآلل، 

ր ա դի ր ը ة լ» րայ ց յ ե տ ոյ ،սյ ս ،ال քէլ، վան ,ըի٩٠ ،ե ա٤أللع ٩، ւի ո
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٠ր ա١ւ ս այ է٩ւ կր؛، Աշ،ս կեր տն երր? որ ոն Ք ال، اغ դի թ ո դո ،եց،؛ է ،[ 
րայց այս ղրկուէին, 9 և 10 տարեկան ւդէտ.ր է (լ[րտյ،։ն١ 

չ_ը،اուցالغռ ٠،ا؛րէ١)،սրուեցաւ։ թ٠ուր.լ،ال،ال؛،الال؛، ؛،،غ։،إال، *ال տարիչն 
թ،ուրՔ ،[(!،il էր։

٠քաւիու٤ին- ւ։ ،،،،،، اال շատ ،քիշ،սկ արդիւնք ح ար ան ق Վար 
ժիւն ،քը վարելու յատկու֊լժիւն-؛ներր այդւդիսի Գաստատու 

Քիչ ٠ ներէն դուրկ էին։ Աշակերտները Քիչ. մը ֆ ր ան սեր էն 
،քը լատիներէն» յունարէն» իտալերէն» թո،ր,րերէն կր սոր- 

պարսկերէն։ ԳաԳիրէի» Ա- արարւերէն ե ոج ١٤’վէին, րայց ո 
ն եր ր ի դուր،էպի ֆրանսացի ։،_աճա ռա 1լա؛١անդրիոյ» Հա؛؛ղեՔ 

կր պնդէին թէ արարերէնր անԳրաժեշւո էր տ،،յդ կեդրոննե- 
։ու٤իններր կր պատասխանէին թէ տդաՔԸ،؛،،،،؛’ րուն Գա،ք،սր٠ 

սսյ ،քէշ արարերէնի յար-٤؛էր ե թէ Կ. Պս -շատ յոգնեցնելու 
քէկ، ،քար ուսուցիչ ،քը գտնելը դժ՜ուար- էր։ Վարժարանէն ո٤ 

թարգման դուրս չեկւսԿ այնպէս որ զայն դոցելու ^،ال،،،،تم 
ժիւն կար» երրոր ճիդուիթներր լքէ٤տեղ եկան ե؛،քտադրու 

կւսն կարւավա- ،ال նոր ծրագիր ،քը ներկայացուցին ֆ ր ան ս
րութեան։

٤٤լքիւոնիոյ ժասնաւորապէս ط Արեւե٤Քի «1700էն աոա٤ 
ժ ե ա «քլւ կր դիտէին؛և Յունաստանի Ճիդուիթներր ،քտ ա Գ ո դո ւ 

ֆրանսական ադդեցութեան ե կաթոլիկ կրօնՔին ،!،դաոնա- 
էշ، ւ٠ո،ի Ժ*Դ.ի կր պաղատէին؛[ ցոդ վտանդներր ԱրեւելՔի 

սե،[ի- لما »ք)րանս،սյի ،քէշ» օրինակի Գա،ք،սր Ս արսիլիա؛ որ 
ե ،،،٦ ل » ։ յ ոյն،[،،،؛ նարիա ،քր Գի ։fi، է » այն տեդ կր թելո، Գ،ս

շ տար ի քէն،،،، ،الند، ال սուր b տցի ադաքներ։ Այդ տղաքը, իրենց 
Քի կրօնաւորներն؛ն ،،، ծ» օր ،քր Արեւե،، ؛؛ "ա լա տ Ք ٩ ժո٤իկ؛կա 

ան ի Քի Գայր եր ألكإ اال ու եպիսկոպոսները ،դիտի ըլլային» ،լաժ 
դ֊،ال պիտի դաոնային որոնՔ իրենց երկրին ،քէշ րարերար 
վ،؛խօսՔ ،!، ،؛դեցութիէն պիտի դորեէին և իրենց օրինակս

ուրիշներուն դժրախտարար Գ،սստ،ստել ուդածը ،դիտի Ք،"ն- 
քլր յիշէին թէ Անգլիացիները يًا ժն եր؛ ի դո լի ند Ու ١١ դէին։ 

 Օքսֆորտի մէԼ քսան յոյն ال،،լ،،، սեմինարիա մը Գ ،الالال، -ال،
սր-،؛، Ջ،քիւոնիոյ ث! ծ էին։ Անգլիացիները ճ ի դո լի թն եր ո ،،، ،،ا 

٠լ،،،،،ն ،،،،շ،،،.،،ը, որ ■ (( յոյն երիտսհ ժարանէն իյլած էին այդ 
 ս ա ր դո ،թ քյ ս،ն ծաղիկն էին՜»։ 0֊ Անգլիացիները« ؛،Զ րգրէ٤٠،؛]، ا٢-ا

ըս-«،։، այստեղ թ٠է այդ Լ0ال،٠، տր fl էս էն» պարծ են ց նիայէն Հ٠ 
ի դո լի թ ،քիսիօնններունند՜ ։، ը րացած էինال،١، ա ր ժ ա ր؛ւ ֆորտի١١

)) ،،շ ،تم،،، ،،،Գ ،،،֊تمعշ،،،،؛،շինածը Ք
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 ճ ի զո ا|ا թն եր ը اغ ր են g ا،خ اال գիրը կ،լ կցէ(ւ،ն Դոլււ،էււ٦։ أل يًا -ال،
 ا11تلآلا£ا Մ ألئ ն (il الغ ա ր ال،ր ج ուրլաձ էր (մար գ،քանն եր ո ا Վարժ -ال،
 րս،ն ،քը Գիմն ئ լ. ճا، գո լք։ (Յն եր ع կ’ fl ւրլէ٤։١ւ ،քاغ ل، اغ ա ،ո١ اغ٩٠ եր ո ا

լ،،U ،،I կ،սն գես،գաألس ٩ ր زو ոլսոյ ٦٦٠ ٠|؛ ե،Î اال վա ր ժ ա ր ،սն ،քր Գ ս، ս տ ա 
աշակերտները որոնց վրայ կ،սրելի ،սլէտՔ է նշանակէր այ٩ 

է[’ յ ،’.,،، դնել:
հր ո ւն առսվադրու- تبم/حم/د ر؛ ՀՀ مم/ اك Թագաւորը հաւանեցաւ ճ 

 ։ «իր Լուի-չը-էրան զոլէժին ،քէլ،թես،،ն» և 1700 ի٩ -،،الر
ր ժ ա ր ա،ն ըէ،1 ال، ، ր ո ،. ،،،ل երի،،։،սս،،،րգ Հ ، ١،սն եր կ ،اال ال ս։٠ստե՜ց

Այգ Հ،սյեր،լ ձոն պիտի սորվէին կրօն,ր» գե،լեցիկ ղ،،،րու- 
 թիէն ،، ،Արեւե՜լեան ،եզուներ« ال،٩٠ան&ուն ր .ր،սյ ،،، կան أل ա -الغ

կա’،ք « որպէսզի» երթոր իրենց երկիրը ،(ե՜ր UI դ،ս ոն աلغا ٩٠ «Ք 
իթր րր մի،،իոն،،،ր» կա’،ք ետ ո ւ(3եանاغ١ սռայ են، أل կրօն .րին 

î١١ ،թ ،،،ր ւլ،քա١

ս-،،ո’ր,ը،،،նը կրօآل ١ է ،սյ հր էն (لم թէ ،սյ،լ ա٤،١،ար ،լիս؛«، ր٦ا 
 ւււր ،ا٤اغ اال اغ գ،ս،էնայիննո’ր.ըանը(ժ،սրգմ،սն» ճ اغ ،լո ا،ا թն ե ր ال ،دا

թէ լէ ս،շ(ս،սրձ،ս،،،սն պիտի ս ،،،յիفى غع، اال،اغ،1 ، أل،، ٩٠، ՞،ا، ا ե ،ր Դ،،ր٠, ا،١ 
ա ռայ ե ،ու Պայքար، أل ր ին الط գ،ս ،ال (()* ''մնային 

ի،١،،، ր٦؛»ը، - ٤ا، ք է մին» Իզմիրցի Ռի կօ յոյնը» Լոاال اااا أل ؛ Ս.յդ 
մէլ ո٠թ اال ար اغ ؛٦ն،،،،է ետ٠«،ը« ٩، الغال، ս، ր ،،، րին կը գրէր.. اغ -

կ،սն ուլի ،،٠الրե Քը ،քեգի ،،، ոա،թո،որ յ_،սئ ا؛ ا، ،فى ٩ ս،յ ր آر զուիթ 
ըսեն որ սյ: Ամէն օր ،քեղի կ١،،էլ կր քլ،սյաل ٩ ،լելո د، եր أل 

ցնէ» ،։ր ألئկը մ أالر، քեգ، ،؛،”غ.{»է թագ،սլորը այնյսն ին *n،و؛-ن 
դիտաւորութիւնն այն է որ ւքեը 1)այլ٦ե،նսւկի(քհելւը կաւասւքի 

բեր՜էն ք«:
1700ինال،، ٠ի վարժ՜արանը թաg،،ւեց،٦٦րա١-Երր. Լուի-լը 

10 ին ،،- երկրորդը դեկէոեմ- ٩اال،الال، الاغاقلالل ն խումթը،ոս،լال،٤ 
١ր են ց տեղաւորումը ^անդիսաւորութեամթ կա-ا թեր 20 ին։ 

ուզեց տեսնել ս،յդ տգա,րր. ،،،սնոն.ր 1٠٠،տարուեցաւ Լուի ժ٠ 
Ք” վ։ ،أل الغال յ տարին» ուր լորս օր «նացին» ար.ը،،ւնի*Վէըո٠ 

Բոնշարդրէն դանոնք թագաւո- رمم/// ،//. ՝Ծովային նախարար 
թարութեամթ ընդունիլ ألئ րին ներկս،յացուց» որ հաճեցա، մ 

ստկե՜ր ،քը յաւերժացուց ،սյս տեսակցու-،،،، ألئ ղանոնի։ Մ 

թիէնը։
5 քին، ն տարի.րը ո٠նին,ը٠،٤ Փտրիզ թերուած տգոց 9 
-13« մին 1^» և ،(եր اةا 2ج ու կէս տարեկան էր ուրիշ մը
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Խդրոցէն ելլելու տարի,րը որոշ، 17« 18 ط19ا ւ١ւ երև٠րը؛լ 
չէր* ^Հայերէնս շատերը գոլէ(քէն ելած ատեննէն 20ը> 23ը<
25ր> 26ը անցուկ էին։

րخ Հայ» անունը ւդէւոՔ է աոնևլ (خ Նոր էն կ١ըս1ւն٠լ»» այս 
ատով՜ կը ղ٠սսկցուէին 1 էք աստ ով؛٠ տ ար տա լք ط ալքէն էն լայ٩ւ 
ազգով Հայերը»» բայց այդ սնու- ط լւրւէն Հայերը» <վրօ١ւ,րով 

ե ազգով Սա- ،؛նով կը ճանչցուէին նաեւ Յոյներ» ^կրօն.րո 
ուրիշ ադգութվււններ ալ։ Այսու ط Արարներ » ١١ ր ի ա ց £ւ،հ եր 

Լբ-“،،،؛،յ،ց ե լք էկ ու կէս դար յح ،؛؛ًا ،٠ դերձ այդ Հայ ան ո էն،Գա٩ 
ւքիայն Արեւ- ւն II؛٤ւ ւքէլ այդ անունով կր ճան٤ցուէ؛Կրան 

ար ազատ Ֆր ،սն սաց ին ե ր » կր րա լէ ր որ غ ط /١ ելՔց ին եր» այ
աշակերտ-թարգլքան րլլայի٩ւ։ 

ի բուն Հայերու անունները،١،،،Ասա լին իււքբէն ւքէկ Ք 
ւները օտար անունները ադա-؛րւււյց Ֆլւանսաց ւ/նացած են٠ 

ւաղելու այնւդիսի ւքասնաւոր եդանակ ւքը ունին որ կարելի 
Հա ,րարիա Ս٠րսրրլը٩ւ դիւ֊րին է ճշդել.؛ չէ ،Ալէն ելլել։ 

րիշ،،ا Պոլսոյ ղանրածանօթ Ս սըրլաւերէն ւդէտ,ը է ըլլ،սք٠ Կ٠ 
Բայց ո՞վ ؟տւլայ լքը լոկ ،Խսրրիէլ անունով ալւծ.անադրուած է 

իրր ր՚՚ւն Հայ արձանագրուած Georges Mecklaim և »Jacob ابك 

Աղ աւասիկ շահեկան ճարց ւքը Գայ բան ա ս էրն ե- ده ح٠ة١٦ع١٢ث 

րուն ղետադօտութեան ղաւքւսլւ։ Նրե٠ր Յոյ٩ւ ծանօթ անուն-
ին ի ան ի î و؛ ներ կը կրեն — Ռիկօ» 1٠ուքս٠րօ» Աո ւս 

ււլւակեցիկ Ը،1 տ ան ի ,،>ն ե ր է٩ւ؛Աշակերտնելւը Արեւել.քի դ 
կ ը^ւտրուէին։ հրկայն Գա դո ԼԱ տ լքը կը կրէին» .որ ցոյց կու- 
տար իրինց արեւելեան ծադոււքը. ասիկա լքեր գիտցած ղին 
ճքյլպպէն ըլլ ալու է։ Բայց պաշտօնական հ ան դէ սն ե ր ո լ հաւ 

լք ալ։ յ ատ ո ւկ ղ ւս if ա դգե ս տ ւքը ունէին» - կւսրւքիր չուիւայէ
վերարկու ւքը, կաւդսյտ թաֆթայէ աստաււովյ 

Թագաւորը երբեէքե Վէրսայլ կը կան չէր ղանոնյ^յ ծո- 
վային նաիւարարը անոնց ւքլսսին կը թ դթ ա կցէր գոլէժի٩ւ 

լ ունէին ուղդա կի գրելու նաիւա-,١٠، ի ղ արկին իրա III ղետ٠ 

٩ւ ւս խ ւս ր ա րն ե ր ո Լ٩1 «րւււրին։ Ար٠ըունի,ըին արտա.ըին վւայլովը 
ւս շիլ աւոէին ադ- ե՜ ա լքjբը» կخمًا؛! ١ ա ւլա ւոր ին ս ի ր ա լի ր րա ր ո ط خمًا؛ 

։ներուն երեւակայութ՜եանը ե սրտին؛դել այդ արեւել.ըց 
զոր ստո- «վրսւյ։ 1707 աւդրիլին դրուած՜ նաւքակի ւքը ւքէ٤ 

٦٦٦٦ը ،լ յււյն Աիկօն» թւսզաւոր،ւ١ւ վրայ،ձ\١և٢ րագրած են ղլսյ
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մէն էն մեծ թա- ،ال են ՀՀ.տիեգերՔիո ،օսհլուի գայն կ١ւ،յ٩յոԼ1،1الع١ 
։ն ال րն եր،،ا ،յլ،، اال ٤ال շեն անոր ին չ ،،լ է ո և. ն ل اع կբ ط գ،սւոլ։ր١١ 

 զհայրականն դդացումեերը իրենց հանդէպ։ Այս Mecklaim؛؛
 կր յիշո լի իբր վարժարանին աժ էն էն յա ارع քլակ աշա կեր -اال

ներէն մին։
 Վարժ արանը ի՞նչ ٠بر/رغمم դի ւնք տուաւ։ քքմանց մասին -ابك

զուիթներր Գասան իրենց ն،գա ա ա կին » ե յոէյանի է որ 
Հայերը կրօնաւոր եղան» ուրիշներ թա- ١ة'\لملل٠\١٦١ ե ا١ة١٠٠إلعا 

գա ար ին ծառայութեան մտանէ Բայց» րնգԳանրապէս իյօ، 
թ ա գա ւո ր ր և թէ' իյ٠սբ րրին թ էال،١ յ ո ԼԱ ١?այ ել։ ր ه »սելով 

լէ اال ճիգուիթներր» և- ա١յգ،սմ մբ իրենց երկիրը վեր ա գա ոն 
թէ’ մին ե թէ’ ،،اآللյետոյ» շ،ստ Քիչ բացառո՛ւթեամբ մոոց 

միւսն եր րէ

Սն،،ւ- իրանսական դեսէգան Պ. տ؛١ ոյ،،ւ^^Հ^ին» Կ. Պո٤ 

րրգէլ կր գրէր Փարիգ» ՕևԱյս երիտսյսարգ٩յերէն շատերր« 
իրենց ուսումը լրյսցնելէ և գայն մեր սգասածին ،գէս գոր- 
ծ ած ելու իյ ոստ ում տալէ յետոյ երբոր տեգերնին վերա- 
գարձմսն) իրենց ձեռՔ բերած Գժտութենէն օգտուեցան կա’մ 
ա ոե ،տ ո ،ր ի մ էլ մտնելու» կա’ մ օտար ագգերո، մօտ իբր 
թարգման ծառայելու Գամար» անոնցմէ ա،ելի շ،،، Գ ակն (լա- 
լելովէ Ս٠էկ Քանին նոյն իսկ օտար երկիրներ գացինէ Ագ٠ 

գով յոյն ե ^այ շատ մր երիտասարգներ» իրենց մոլոր ո-، 
թեան վերաէլաոնալով» կաթոլիկներուն նկատմամբ աւելի 

իյ տ ա գի տա-،ال Քան անոն.բ որ ե ր Գալածող եգ،սط ١٠ թշնամի 
٠է٤..١١ունէին թեան նոյն սլարտականութիւնր 

Ֆոռէ» 17 5 Օին» սնո،թիւնր կ١ր^յէ նաեւ Հ٦٠٠،؛،٠ոյ٩յ իյոստո 
այն ،،լի սի կերպով մր որ այսօր մեգի գարմանՔ կր պատ- 

շյստերր թ ա գա ւո լ։ ին է، կրօնՔին (յ ս Լ<,Հ،սյերէ١ւالها٠ ١ »ճառէ
միայն ա ւա տ ա ր ի մ չ،քեացին Ֆրան սայի յոյսը իյ արեցին» ո٤ 

շահերուն, այլ ե կրօն,րը անպատուեցին իրենց ուրացոլւ 
ե ԼՔ ու զարգացում ունենալով» աւելի الع թեամբ. աւելի 

ուրիշ Գեր- ժեցի٩؛١٠այթսյյ է ٤ا١ل ա ս ց ո ،ց ٩ շ،ստ չ֊արիՔ
ձուածոդ Հայերու որոնք առա լ, ի[1[1 սլ աշ տպ անութին, 

մի- ع ո Ltfij եր իրենց անիյելՔ Ք،" Գ ան ան ե ր ո ւն ն ա իւ ա ،،լ ա շ،սլ٠ 

այն ունէին է Ս٠ի սի սնարներուն աշիյատութեանց իյո٤ր^յդոտ 
։،ի.բբ؛եգ،սն» և- իրենց գայթ،،، կգա կ،սն վարմո۵Ք”վ» Ս٠րՔոԼ 

))٠.դդԼացնել տուին իր ըրած բարիքին համար
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Պո٤սոյ ֆրանսա- Սն շուշտ ըա g տ րւո լթ ի ،ն١ւ եր կայի١ւ: Կ٠ 
տը Սէն-հռիէ իր ،քէկ տեդեկագրին մէլ կա١ւ դեսպան Պ٠ 

ր ը^րդԳան-٢ ،دԱյս Արեւելքներուն ա պև ր ،ս (ս տ ո ،թի) կ١րսէ٠ 
Երե،յ٠քւաՀ շատ լաւ կաթոլիկ րացնե٤ո، չէ: Ասոնցմէ ւքին٠ 
մըն է ե յ،սրգան٠րով կր խօսի մ եր (Թագաւորներուն րարե- 

։ - լր-Կր ան ،،‘անող1؛ Այս Երեմ*ի ւս،հ էո ١١:ր ար ո լթ ե ան ը վրայ 
այ մըև էր» Ս՛արտիր nu անուն ուրիշ ٤ عին խո ւմրւէն վեր 

է վ^2ւ1ին ե Գետ: Երե،քի،ս վարԹարանէն ե٤աا لالس ٥ է այ ո
Մարտիրոս 1722 ին։

-տես արդիւն,րին աո٤եւ٠ Վեր ոյի շե ա լ ،սն٩ոԳացոլցի٤ 
ա դր ո լ- ٠ ألրր լաւ էր» դո ր،ուեց،սւ որ եթ՜է դոր٥ին սկղրու1،٩ 

ստակ،սյարմ،սր չէին» ու պէտ,ը էր،،؛،թեան եղանակները ն 
ին» (իարիդի Պետական اة »մեթոտը փոխել։ Հետեւաըար 

խորհուրդը որոշում մը տուաւ» որուն Գամեմ،ստ այլ եւս 
շա կերտ- ،ال Ար ե ւելրէն ،،լ ա տ ան ին ե ր չ،դի ա ի ըեր ո լէի٩ւ ի րր 

ո լէի١ւ մի միայն نى، թարգման» այլ վա ր ժ ա ր ան ը պիտի ըն դո 
Ֆրանսացիներ» որոն٠ր Փարի դի մ է չ նախապատրաստուեշէ 
յետոյ» հերայի վարմարանր ،դիտի երթային^ ،սյնտեդ կա- 
տարե٤ադոր٥ե،ու ^ամար իրենց ،սրե،ե٤եան լեդոճւերու 
Գ մտ ո լթ ի ւն ը: Եւ այդպէս ալ եդաւ: հայց վարմ ար ան ին 
յա٤որդ շր٤աններր մեգի Գա մար մասնաւոր շա Գ եկան ո լ-

ի،ե:انى մը չո نى، թի
է Եար- ال، ج յս ըեր،،٤ երր ի ،نى١، Վերոյիշեսլ տ ե դե կո լթ ի 

e Dupont-Perrier,’a؛١Gus թե-րու վարժարանին ուսուցիչ Պ٠ 
որոճէ 1921 ին հրատարակած հատորին (Du Collège de 
Clermont au I ycée Louis-le-Grand, Փարիզ, Հ//ա. I. de 

կրնան դիմել րոլոր հետա,րր,րրուողները։ )٠~٤5 Հ/٠5 .Boceard

է. اإاا.أا!؛ا٩ا ԵԹԷ ւքիւքիւ،ւյ٦ւ երջանիկ |?լլ։٠٠լ ա٠դեն٠ր, աաիկա շատ * 
ասիկա դրեԹԷ լալ, ե։٠ |կ’ա٠դեն,ք ւՐխ.սն երէն ա։٠ելի երջանիկ լاللم ل ل؛ ١ P 

ւո،լ()և،ոեւ. կր կարծե٦ւ,ր ،յ՜է մխաներր աւ.եյի երջանիկ(١։١ար է, ւ٦,միջա դմ
٠);٠Ս’հ1١1,1،նջ որ են իրօք: 1٢0٦յ 1(1، 1 ،٦،ե٦։ .،>،։

աար١.|)ամէնէն ար١ ո րլն էوال، ٠ ին յ ամէնէն իար٠ա ա։ւր؛١Ե'արդս
եՕ11؛٠է: ՇԱն 1ؤ٦ا ադա

3
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ՄԵՐ ՄԱՆԱԶԿԵՐՏԸ ԱԶԱՏՈՂ, ՖՐԱՆՍԱՑԻՆ ®®®
III՝ ١’-.3 <آااا.م֊اրւ٠ր.$ւ.֊ս Հ1,|Հ

Հւսէ|ոց Հսւյ կաւլեւո*Խ, ԱրշակոԼ٦1 Ւրան եւ P،11 ց_ր 111 Ա1IIւնհրա،հ թագա- 
 ւորութեսւնց շ_ր լա٦ւն Ւր լ٦ III،، լ էր րր.ե} ե٦٠ ؛،٤է ը 1 ,1 |ւ շյո 1/1 ա կո լ թ՜ ի ւն ւ٢؛։։ւ,٠ -اداع

յճարլա- ٢ // ؤււա[ւն/ եւ է յարարերսւիՒեան /٨// յերսւ եւ ւհրանսացիներսւ 

լ րն- ا։ا _ւոնաես ա կւոն-ա Ա-եւտ րա կան եւ ոչ ا զինուորական, II ٤ .քական, II 

պաշտօնապէս՝. Այլ աո֊ա- ٠ /٨////٢ւււ[1էլե-['"ւ ‘Րէչ անհատապէս// կերային 
-٨//// Փ|ԱԱ،եկ {այսինքն ֆրա'ւաացի) անսւնը յիչսւաե է ւՐեր ٨٠////٢//չին ///۶ 

I-؛ոյաշարէանր ։،։ ا؛فى}.اا٦ل։/اանա։،կերա Հճա'ժեան մ١ե؛٤٧ujnuniFՈ1 ւ١||٦٠ գյս 

լ Ս էրլ՜ճուՔ թուր-٤؟ին կիսուն iF ե աււս։ ,أااا؛ااا؛ .թիւ, ։،II ր կատարեց Ժ،Ա
 ք.երսւ արիւնարբու Սուլթան Տոււլրի|_ սլեկ< اع038-1()64:١٠.

եւ Հերոսս։- ٠1الւ ։F|٠է٠ւււ!'լ ոլաամ'։ոկտն նշ_անակելի ւ|_էււ،،_2«Ս٠ւգ “1٠ 

որսւլՀետեւ ١_ին տտրեգրսւիյեանց ։Fեջ|կան արարՔ ։F րն է ւէ١ելւ ս։։լ։լ_ա٠ 

٤անՔերուն եւ կաատգի յարձակում*- ։ն բ_ու։ւն؛։էլ այք|_ բ,ւնաւորااللՀա կա 

 Հայերր ներւււյ, U անագերաի մ١եջ_ սլ։ոշարուա٥ ا؛^։اا٦اا։ا؛؛ا կորսկսւի ا١أ

։ յարձակեր1؛, Pւր ؛գի/F։։։գրութիւն ըրին ٠յ_ի 4Հս։9սւթ-եամ١բاا٠,անտե։լիս 
٠։ւ կրակուէ- բ֊ալ։Îյ Տուղրիլ, յաջողեր եր գրաւել էււ որ II ։իا٠اրենال։ا؛ا եր 

٠։ւյլաւ իր iF٠։- Ս ինակ լյ անս։ ։،կերտի ւ،ւ,ւ٤եւն եր որ կանգ ؛ւի֊ճացնել 
գին.ը կաաւլե- ا،اا գի^ագրութեան լ ؛լեգին թ٠։٠ւիը, Հանգիսլելու 

աւելի եւս վայրենացուց, այնպէս ١/۶///٨////٨/ ցուց» բ֊սրբ-սքեց եւ արւրէն 

٢ոլսւցքսւլ եւ անհնաւ/ սանձակոտսլւ ٨////۶/////٨/ սլարաաւորուեցաւ եւս /٨//

րին ւլտյրոյթ-տէ.
րլ ել- اوجد Այգ. սլաաէական IIL նշանաւոր սլաշարէան այսպիսի յա 

կարեւոր եւ ֊ճակատագրական բաժ՜ին iF ը ունեցաւ -Ֆրանսացի ٢ե٤، վճին 

Հայաս- Յունական բանակին Հեա؛١ երեւէ։ թե ع1ا iFր, որ որեւե կերսլւ1٠լ 
*։ս։٠սէլ٠։٠١։ ու բնալուծական Հմ١ասւթ-իւն ուներ^؛սան էրկած՜ եւ՛, եւ ւ
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 որուլՀետեւ անիկա ١|ւIIIئل։ا٦ւիւթերսւլ ե՜լ դիւլ։IIIբո րբո Ք IL ١Ւրրլոլկներ 11 ه
ներլլ եւ պա-؛.ի٠լ١ جل)ال_اأան!ււլաշարւ جاللجالاجا]ال_اا կրակի !լուտար Տուղյւիլի 

։ւ։րն էր բա բա٦։،١ե،(ճե٢1ւա٦ւելլլլ ււրո٦ւցւ٢է դլխ٠!II կայ ւ ١ րիւււղներլլ եեե֊ււղ 
։ի սոլ-إل։։ا։ا ւլիթիւարի մ٦արտկսց٦ւ, ղոր յատկասլէս Ս անաւլկելաւի جلألطاوحկո 

ներր յճանէք-ելու համ'ut fl ահսգին եախքերուլ շինել աուաե էր Տուրլ- 

ւ 1լ լլլ-؛։ անկս LiF լլ ւ։ւ٦ւ ،Il II LU III ւ٤ւ ե լ،؛սւց II լէ fl, ՔարլաՔի٤ةا،أ րի լ, եւ 11 [1 եթէ 
II lui II լ- اب 111 ال այդ ւ٢իակ փ լւա٦ւկի،ս III րՀ ե 11 IIIIII դ b IIIIII կա՛ն إل|٠اال٦ل լար՝. UIII 

անաղկերտ աղատուեցաւ եւ բիւրաւոր Հայերու ااباالالب لمًا թե ան 
կեան. լ ւիրկուեցաւ.-

ան III կն երր եւ անկէ ետ-ք֊ը դե IL շատ երկար ատե٦ւ٦ւելւ Ս٠յդ <1III ւ٢ 

ի անուան փյ١անկ քւարւը կը գյրրԽոեուէր մ'Ւրր պատ-11٦1ؤ؛الا II(>ااփոխանակ٠1 
ւրդնե՜اائւ (ես րլս^؛րեւել٠.٧ սլէււ եւ դրեթէ բոլոր؛_ւն| ؛١էութեան ւ1'էւ 

١1<1٦է٦٠կ յորջորջոււՐով;. Ս ին չեւ անրլաւՐ մ'իւո քւոլոր Եւլա- լաւն մ'էչ 
կը յիշուէին, շւիսթուելոկ բուն ؛սլացիներն IIIլ այդ կերջ_ին անունսւ

.Հ^ետآلط ٠ Ֆ յւ անս III ց ին ե P II

Պարււսլա٠11ա٦ւդ Փրանկէն եալ շատ ժաւ٢անակ չ_ անցն իր եւ աՀա 
Հայերլ7 աււ[է[(Ւ կ ունենան չտա մ'եե ու երկարատեւ յարարէւրուիժ՜իւն- 

թուականէն բա,յց 109 ة ներ ունենա լու Ֆր ան II ա ց ին ե ր II ւն ،Հետ սկսեալ 
١իայն այդսլիսի ւՐասնական դէսլՔի մ'ր աււիթսւի, այլ սլետա-!թէ է II٤ 

ք.ա դա .յա կան, LUI ղւ1 ական, աււեւտրական, օր էնս դրա կան IIL դի". կան٠

.٠(_ւանադիտական UI ես III կէտն ե ր II կ կաւ!' ւդա ա՜ճ ա 1Լ٦1 ե ր II ւ 
Այդ բադւ٢ատեսակ յարաբերութեանց աււիթ սալին յՍաչակիր- 

ներու արշաւանքները ԺԱ• րլարուն վերջերը;. ք(Ւէեւ այգ. արշաւանք-. 
٠որ կըֆէին, այլ դրեթէ բոլոր Եւ- ներլլ ւ٢իայն Ֆրանսացիները լէր 
րոսլացիներն ալ մ١աււ٦ւակից է،ւ٦ւ անոնց, բայց Արահետել դանոնՔ 
աււա٤ին անդաւ1' կաւլւ٢ակերււլսւլևերը ու աւլածին անդաւՐ յաշալււL- 

թիւն ձեււ٠ր բերուլեերը ւ1١եեաւ1١աււ٦աւթեաւ1' լւ Ֆրանսացիներն էին, 
ւււււաի Եւրւալայէն Արեւելք արշաւււդ !،'իւս բոլււլւ աւլդերն ալ il իեւ۴

.նոյն անսւաւՐբ յււր٤ււր٤ել սսւիււրւււթիւն դարձաե՜ էր٠ 

լ٠ւբ IIլւ աււա٤ի*1ւ Խալակիրներր ֆրանսացի Կօտֆրօա սւը ՊIII-نًا 

յիօն աոպՒրա ւլօրավ_արին աււաջնոլգուլժ՜եաւՐլւ Աոիա մ'տան ու Երուոա- 
րլէէՐը աւլատելու հաւՐար Կիլիկխոյէն անցնելու եկան, Հայոց Ռուքին- 
եան իշխանութիւնը դեII նոր ۶ււււտատսւաե էլւ ու օրուան իշխանն էր 

Ու III դր ին որդին11 ؛ լւ նոյն ի շիւ ան ո լ թ ե ան ի 095-1100لمًا اع١. Կւասաւնդին

"Լ արւաջ/էն յաջորրլն էր:
 1սալակիր٩ւերը Կ իլիկի،،1 ւ1١աաե ատեննին շատ նեւլ կի՜ճ ա էլի if է ع

էր. ան աւանդ ւդաշարնին սլակսաال! ٥ զէնքերն ին եւ էին. դօր«քերնին١ 

ո լ iF իայ٦ւ ա ILIII ջ_ երթալու ،լարող չէ՜ին, այլ եւ սլա շար ո ւե լու ու փ՜ճա- 
٠٢է٤٠Որիս֊ նա լու լլսւանդի ւ٢էլ էին*. Ուստի երբ լսեցին թէԿիլիկիւյ 

١բ, լուր ղրկեցին!տոնեայ էեսւլոկուրդ լ կայ անկախ իշխանութեաւ
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IIL յանուն քրիստոնէութեա!։ ինادو٦ا١ա՛նոնց իշխանին, Եոստանդին Ա։ւա 
ե՜ւ *քրիստոսի Ս.Գերեղւծ։սնին Հեթ։սն٠։٠٠ներու ձե٠ւքէ٦ւ ։սզաագրու- 

LUլոր Հայ] ի՛ն էլ թէاا١_տան٠ا,٠اէ Կ<)ք .թեա٦։ օգնութիւն խնգրեցին٠ 

ա،ւս٢իջ_ապէս ւ٢ն٥٠յ։ո1[ գւսնակ Iանh"ցա٦ւ٠ج ٤االاا]٠կեան մ١|١լ١սյ ժ՜IIրլււ٠լ٠١լլւգը 
ան աւան»[ գինիի ٠լէ٦ւքերս٠լ եւ ա<նՀաւ٢ար պաշարներով ։٢ լ, անթիւ) ւ٢ 

L, օգնութեան իայացաւ Խալա 1[իրնև[111 ւն, եւ]աՀագին քա٦։ակսւթեաւ٢ 

յաււաջ_իւա- անոնց ւի[Iկութեան, յաղթութեան, 1،'ինլեւ Ե[I 1 Լ٠1 ագէ։٢ 

ղացւՐան ու անոր րրրաււՐան կարելիուիՒեան կարե՜ւոր աղլդյսկ ւՐը ե՜ղաւ: 
lu աչակիրները ուրիշ չիոխա- , ل/،,،/«،֊ؤ٤،ًا/،،ا/لملم» Ի վարձ այղ֊ նշանաւոր 

ւ١١١١١٠١ ١ ւայց եթէ[ ٤ըր ին Հայոց Հո լայ ին կամ' ւլ_րա ։٢ակա،ն١ րին ութ իւն 
որ կը նշւսն١սկէր տիտգոսը եորՀել անոնց ի շիւ ան Կոսս։ան٠լինին, ին٤ 

111) Հայերը Կ ի լիկիոյ երկրին*. Առանց ادل իրենց կոգւծէ ա՛նկախ տէր ՛ճան 
ատոր ալ Հայե՜րը անկախ էին այդ. երկրին ւՐէչ-. Բայց արրլէն 

։٢էկ փոխարինութիւն չէին ոոլաոեր. Քրիստոնէութեան լա- ٠١٤ անոնք 
տին եւ Սուրբ Երկրին ազատագրութեան նուիրական գորե֊ին նպաո- 
ա،"ծ֊ ըլլալու արւքէՒիւ իրենց րլրլացաե րլոհունակութ-իւնը ոչ էաք եղա- 
եԷ٦1 աւելի վարձատրութիւն կը Հաւ1١արէին իրենց ու՛ երջանիկ էին.*

-٠٢իշ٠ո Կ ոստան Այ 1[ ւյւլացոււՐ ը ու անձնուէր ոգին ւգաՀեցին 
ալտ կրաց յե- الل անս։ կա ،[ի ց Հայերը ٠١٠١٢ »ինի յաջ_որգները ու անոնց է[٠ 

որոնք եօթն անգաւծ կրկն ուե- տա գայ գոլոր արշաւանքներուն ւ٢էջ ա լ١ 

ց ին, եւ իրենց ձեէւքէն եկտե աւ٢էն տես ակ ٤٠١ ցւսն ի բր երեք գարու ւՐ ի 
ապատի ?(ول րՀ ելու թէ իրենց ٠٠ օգնութիւնն եր ըրին անոնց, ա٠ւ١սնց իւ

ները եւ տէրութիւնները օր ՞ ՚]ո։լովուր٠٠ ؛>٠I այ(տկրօն .այլւսզգ 
٠լերջնապէս ձախս- ակիր٩١երը؛_լուեել, եթէ Խա <؛նային իրենցւՐԷ վրէ 

նէին*.)գէին ու զիրենք լքելսւվ ւ٢ե٠

ի այն ւ٢էկՀոգի إ Աուգինեան իշի١ա٦٠ներէն Լորսնց թիւը^Յ է١ 
լ Եւրոպացիներու ա պե ր ա իւ տ ո լ թ ،1 ւն ը*. Այդ ٠١ նշ։٢արեց այ٠է ،լաանգը 

ու 1( իշխէր Ներսէս Են որ- ٠]٠որոս հ.ի եղբ١։١յրն է()) իշխանն է Ս' լեՀ Ո[1

*.1174 մ'ին٤եւ 9է٠(٩١(Հա լի ի կ։սթոդիկ٠٠սութեան ատենը 11 
հեււատեսութ-եաւՐլւ, որուն նւՐ անը մ'ին չեւ ցարդ. ،،/؛/،,،أ/,'Զարմ 

-٠،٠ււնեցեր, Ս (եՀ Հ։ է(_սրեի٤٤է ա րւլ կա։٠٢ ٢ է կ Հայ սլետ։٠١կան ٤ ١٢ ո 
յեր լի ի ւՐ ը մ'է ջ_ աեսաեի պէս նչւՐարեց Հայոց եւրոպասէր քարլավճա٠ 

٠լ١ոան գը, եւ կ٠٠٠նութետն ու գրացի ա ,(գերուն Հես։ թեւածութեան 
٠ւ ւն ։լէնքսվ ու Ո[ւեւէ կերպով", 1(ի րն ե ր ٤٠١٠ ա ٤ اللօդնել ի այն որոշեց ոչ ւ٢ 

٤ց٠։ լցնել անոնց ٠٢ II լ թ ի ւն ու Հաւծակրսւթ իւն ան գա ٠٠١ այ[ եւ բ.ա ր եկա 
արգիլեց անոնց բնակութիւնը նոյն իսկ արտաքնապէս, ւ٢ինչեւանգա։٢ 

իր երկրին սահմ'աններուն ւՐէչ, էՐ ան աւանդ. Տւս^արսւ կ ա٦ւ ասպետներուն 
ւթ ի ւն ը, ٤աըա٤։սր կերպով դեգեաե էին իրենց եւլաե լ։ գո ւն ե լ٠١ որոնք 

լիկի այ էն դուլա, ،(արեց աւ٢էն յարա- ٠ الւնտեց Կ_٠յ լ գ٠սն٠٠նք աւծէնքն ւ։٠ 

-գերութիւն Եւրոսլացիներուն Հես։, եւ իւի٠ւս։ սիրալիր եւ անկեգե֊ յա
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 ال քևե 111 ال n ا թ ի ا٦ا ٠։ւ բարեկամութիւն الب սւ ատեց Կիլհկիսյ ’1֊լւ 11 ال، ا؛ b اال -ل

٩٠ա-,ե֊բն էի٦յ Հալէ։գիمLUا։اլի։֊اااالا٦آلا ال թիւն٦։եբուն 11 ط է բ اال լազգի
լ շ։։٠տ اال է٦։،հ ص Ասւոնյւ III .ح ٠ ւնն ե ր ،ا -լ թ ا،،٦ا ال լ լթ ,ا ի fl է Ե գի ։գա ոտի II !الالغ ։րաւ։ 

Քաղա.ք.ականIIլթենէն եւ ո չ_ iTէկ կեբւգոկ նե- ااال։ا ւ|Ս٠լՒا|آل٦ا ١ Օն III اا_اا^

։լութ իւն չս։։։ւի٦։ Հւ։։յոց١

٠Ւա։րան III կին ւ٢ււլեււ»յ٦։^ ոդ،։٦յ ու տգէտ Սւսկայն դժ֊բաիաւաբաբ 
կար՜ճաւՐտութիւնը չկրցաւ գնահատել Մլևհի այս յոյժ՜ ւլդ-Ուչաւոր 

ը, եւ ղին լ Քրիստոնէութենէ Հե- ت ւթ b ال Ք،،، կ։»ն ا،اأا ,IL Հեէւատեւ։ Քա 
ււացան՜ ու ւՐահւքևէոականութևան ւՐօաևցան սևպևլուԼ՝ օր էք ր յանկարէ-

լ սւգաննեցին.* ,ا բձ տ կերյա٦ւ اى، داال ل اال անոր 
Իր յսվորդ-նևրը ոկոան դյսրձևալ արւչի ևւրոպասէր ընթացքը 

իշ_գ էր أ زال ւղէ ا։։_ا ե լ*. քժ։էսլէտ շււտուի տե։։ան թէ էլս։ տ III (I ե،( ااا II ւն [ا շ։։։ 
լ եւ։ ուշ. էյ։ ու կաբելի չէր կտան-االբայց ։ ج,Մլեհի գ։։ւ٤ւ։٠է٤ւ٠Iթ،1 ւ٦։ 

աչակիբնեբլ Հ^եսւղ^ետէ տկարացան ու Կ իլ ի-الًا *.IJ-ին ւաւ٤եւն առնել 

տգետս։ի- ٩ լ լւոկտնգակ Ս ուր իա յ էն, ինչսլէո եւ!ا անն եր էնإلاللկիոյ ։։ 
տե٦ւالل լ IIսւիւ։լ„ւեցան*. Ա.յնااեկն!ال III գէրէն ձգել الط puتأ նէն ու նոյն JiII،լ 

II g կլայ թաւի ել 11 կտան ة اال ل, Ը ال է բ ո լ թ ի ւնն ե اال ղգ 111 اا اال؛ շբջ֊ակայ բււլււյւ 
IL կա IIIIII ղո լ թ ե ան բււլււբ ւրտղձը, աւրէն ،(։։։լ- آلالիւն գ (I ււթե ։ (ل- ւլւե٦ւց կ (I է؛

.յքէ Կիլիկիոյ ւէրայ արչաւևլուէ ու քարուքանդ- ընևլուէ ւլայն՝

٦ւ տււնելու ^miTiip Հեթա։!' Ս>. թագաւորը-٠էեւ անոնց ւււ!Լ1ււ٤٠Բ(() 
ւբ II IIJIII ց ին ե բ է բոլււբ յոյոը կաբաե** սլւււսւտայսւկան ^յ٠ա- 1219١ ذا-Լ1187 

էժ՜արնևրուն դ֊իւք ևց ու անոնց հևա յարձ ա կալա կան ևւ սլա չտպան ո դլա- 

կան գտէեակցութիւն կնՔլ։،է իր հ՜րկհրււ եւ տէրութիւնը այգ կերսլուլ 
։էաանդլ կէւ։ (ا, ا կւբկե լու իւր տււտուն դիւանագիտութիւնն ունեցաւ, բա 

٠աթս։բնեբը իրենց 9.111 [1 ւգաղան 111 իւանին؛() .*.գաբ ւրիայն յետաձգուեցաւ 
-նախաձևրւնոլթևսսքլլ ւՐահւՐևտական րլարձան ու աւևլցան Հայոց 2լվա 

٦մ١եւրւակա٦ւ թշնաւրինեբուն ւթւայ, ոյւ։։٦։ց տւրէնէն ղօբաւսբնեբն،մ١ա ل։։։،إ 

III մ' անձաւր բ կա մااااآل٦ا4ؤ }،١ *.էւ1١լւււ٠բ ոուլթաննեբը ا؛الالاال)الا،_اأتا تا էին 
դօրավարնևրու ձևրւքուլ անրլարլար յարձակոււքնևր կ ընէին Կիլիկիոյ 

կրայ, անւգաաւրելի չաբիՔնհղ։ գոբեելւկ եւ երկիրը ո ո լրի ու ۶ւբի 
ւՐատնևլուէ Իրևնց նպատակն էր Հայոց տէրութիւնը կորնանևլ որպէս 

-կլւական նոր աբշաւտնՔի iTլ ատենը ււա٠րի կււուան ու գորտاالج։լի իւIII 

կաթոգի- ٠)؛լիգ չըլլար անոնց*. Ի գուբ Հայ թագաւորները ու նոյնի։։ 
ւpn!գայի կը դիմ'էին, iTանաւանգ Հււուրի ،գաւգերուն, որ այնتا !բաները 

յ անտաժան ագգեցսւթիւն الالىւբ ո սլա ց ،ւն ե բ ո լ ։ 1؛ تا ատեննեբը բո կան գա 
կ։،։ն ուիր ի ւն ը բո գո Քط ٠،٠ ե բ լէ բ ե բ ե ւց աե ե الح االط ։։ ւն Է ին, ղի ա ա էլա լ ին 

թ ա գա ւո բն ե բ էն ու կաթոգիկոււնեբէն ,ا ւն չեւ ան գ։։،ւր Հա، ائ .էէ ր ՆնաԽ 
 ւււրանՔ ،،։։։թոլ!։،( ըլլա լ յանձն ،լ տանէին'' ،լա թո լի ال Եւբոոլայի -اإلالب

կբութիւնը շ_ա^ելու Հաւրտբ, բտյց ի գուբ, ոչ I էկ օգնութիւն չգտան, 
ի նատրոն սուլթանը կրցաւ բոլոբ؟այնւգէււ որ Եգիսլտսսի Ս էլիՔ 1^շ_բէ
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դերի ըրւսել IIլ زك. թազ֊աււրը ԼեւրՈյ الك ջյ ٠ اغլ،ր ,Կիլիկիսւն գրաւել 

Հայ աէ[ւութ-լւմււ[լ ւլե-լւջնապէս ջնջել 1375 սեւ թո լա կան ին :
լ ւ։։٠յւ։ քււ1լրւր Ւրլե՜ լութ՜ իւե-،Պւ։ւսս٢ւււթեսքն լււյււին տակ դատել٠١ 

աղէտներ 11Լ կորուստներ ներ؛١լարի٠ք؛ ր٤աւի اا *Խերը, կլճւանՔ ըսել թէ 
ըլլա ,1 ،1*11 մ١եր դժ֊թաիւտ ազդին, ،1 !(յէ Ս լե١ի .քադա- [111,1 جاالااا ااا !1111 ا իւն 

٠լւււլւի٤٢1ւ1րլւը Հերւաւոր եւ Քու կտ٦ւս ւթ՜ եա*հ ՀետեւաՆ՜ ըլլայի٢1ւ ի[1 أل١٠ا،٦اا։-ل
անցեալին ւՐ է ջ ՝. ،اا٠اأااا٠ا٠ااا'< ւանդլ

::::::

ՔԻ1١ՐՏԵՐԸ. ՀԱՅԵՐԸ ֆՐԱՂւՍԵՐԷՖ ԼՆ١ԶՈԻ٦1٠ 

oir une dent con-'Ֆրանսական ասացուածք մը կայ, A١ 

-tre quelqu’un, բառ առ բառ Ա٠Է1|ՈԼ մը դէմ ակրսււյ ունէ 
կամեն ալ» ،ս٩ւոր դէմ ,٤,٤ար٤ւ է ،ք է٤٤ու ،քր ٤٤ YU\? որ կր ն շան ա\١

ոխ ան են ալ:
է։ الطم،،٤٤آلاإ դումը،آل ال տ٤١ութեաال،١٠Ս.յII ր֊այյ 

 Եթէ 1927ի ֆրանսական \ل٦١١\ا١١٠ةد ١٦٠ձս٢١١٦٠ձ\ին 0ال،ااًاال٠
ին Տարեցոյց) հաւտանք [էլ 58), այդ խօսքը ֆրանսերէն ل 

եչ،էն ։ Տեսէյ» ի١ ،Հ այ աստ ա١ մտած էآل ٠٠٠ ե կա ٤եդո ،ին մէ٤

կ ըսէ Տարեցոյցը՝
 ձ Հ ،սյ< ال، ١։، ս ال،٩اտարօրինակ սովորութի ի մէ٤ ،د մր կայ؛

٤էս١Ք ունենայ» մէկ ակոան կր،، Երրոր *Bիւրտ մր դրամի 
թայ 1٤ոո،ի կր բռնուի Հս،յումրճևտ٠,,րաշէ կ،լ ճա١ւէ ո، կ١ե٤ 

 ե٤٤է» ակռան յետոյ իր ցեղապետին աո٤ե،ր կ١ آل ոյր կո،տ لال،

յ թէ կռուին ատեն Հայր կոսւրեց،،،٤،٤،١ր ո،الտ،،،երդում ս٤، ٤ 

٤ստանայ> եթէ Հայէն կ،،،շաո٠ր իր ակռան، Ցեղապետն ա٤١ 

վճիռ կ١արճակէ որ Հայր ’քիւրտին տուգանէ մր վճարէ իր 
ո-، ،٤ ٤ս،ճէ،٤٤ր ւ ٠Բի،րտր ակոան կարողութեան ճամաճայն։ 

ր٤١շ առիթով նորէն կ،լ գործածէ նոյն նսյատակով. երրեէե« 
նոյն իսկ բարեկամներուն վ،،،խ կու տայ» որ նոյն եղանակով 
ե նոյն յաջողութեամբ կր գործածեն դա,ն։ Այս սովոր ո լ- 

երկրին մէջ սապէս ս،ռած Ար ٤١،، թիւնը այն յան ծանօթ է
 կայ٠ يبس ի ،ր տ ր գրպ،،،նր կր ،،٤،սճէ իր ա կռս،ն ե ր ،ع (١

ր، Աեր բսւնա-.،Երա՞ւ է այս պատմութիւնը։ Ե՞ւրկից ո١ 

մնայ որոշե٤։ Բայց դ،սրմ،սնա٤ու չէ որ ճայ- ٤ح، սէրներուն 
ֆրանսերէն لال،غغح٠٠٠ այսպէս ծառայած ع կակ،ս٩ւ չ،ս ր չ،սր ան Ք

،،٤եդուն ճոխ،սցնե٤ո
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uP 1! ֆՐՍՆՍԱՅԻ ՄԷՋ®@©
>٦.յ٠ԱՆ ԱԼԹՈԻՆԵՍ<

٥ըկայ ւ؟էլ արձա ٥٠ ա ե١ւ որ <եր ա١ւ սայի |٤اع ا) ،٤ اե G ա տ ,րի
։ ،١،،։ 1؛3 ط ո اال ղի ،ال ի *ilշան ե ր ա իւ տ ւքըا ١ այ II ع ի սլա տի լ

 ٥٠ԷՆ և- կան ցն ո lui Այդ արյանը կը դտնուի Ավինեօնի ة
٥٠ր» այ ո 1 ٩ ա ր ս կա (أ، է յաւերժացուելու ձաւքար յիշատակր

 որ 18րդ դարան աորո١։ի Աան Ա٤թունեանի٠ 'لة'عع٠ة١٦٢ح١
 պօյւս, դր(լրլ؛ ردافى/، ه اك ւթի ւնր /،،،لم,/،؛لم،،،،'/، ،،لم،،، ،؛،،،،،،،لم،، /'٠،، ،/لمولم. لم،،

ա - Վ٠ր^ւ էս կն » հարստութեան ٩٠ ؛٥ոն այն ա տ են^ ٥٠կ٤ նահանգին 
 աղբեւր մը ،لم،,./،،،،،١لملم,/ ،،،٠،؛/،،،لم,،؛لم ،الم،،ثم،،،، ۶،،،،ا ،ثم،، لثم،، ،لم،،،؛،،، ،،،/-،4 -

ա ր կ Գ ա if ա ր եց ին ١ Ֆր ան սաց ին երր ٠ ո ւր^ւ է٩ւ 7 2 ա արի ե ա 
٩այրե- իրենց երաիւտադիտութիւնր յայտնևյ իրենց եկւոր 
նա կցին։

٥٠ա ս٩ւ ւոե- ٥٠ա١ւ ր ա ٥٠ա սին ժ،ա١ւ Ալ|<7 ո ւն ե ա١ւ ի կե ան ,րին 
է 1709ի١ւ Պարսկաստան ج ա ،٠٢۶١ դե կո ւթի ւնն ե ր կր պակսին։ 

٥٠էշ ամուսնացած 1774 ին Ավի٩٠եօ١ւ։ 1,'արււիլիոյ և ւքեռա٥ 
 էր Ֆրանսուհիի ւքր Գետ ե անկից ունեցած կր Ս ոյր կրիդ -ال،

իացի؛նուս ադ٤իկ ւքր։ Այս ադ٤իկր ամուսնացած է Ս'արսի 
է Ավի١ւ. ة ժեռա ،٥٠ր ^ետ ե 1797ի٩ )իլօտ հէժ անուն մարդու

եօն» այրի» 48 տ-արեկան հասակին ւքկ٤։

 Ավինեօն( ،لم،، ,لم،،،،ر،،، ւԼօքլիւգ նահանգին գլխաւոր -،،،يلم,
ԷՏ 42»000 ր٩ւ،ոկ٤ով» Պապերուն կե դր Ո١1 ա ա ե ղին ե-, ՂաՔ١٠ 

Կղեմէս Զ’ պապը դնեց դւսյ١٠ ،»դաւ 1309էն 1377։ 1348ի١
٠րր Հււո մէական ե կե ղեց այն սե- Բրովանսի տունէն» և ,րաղա 
ւի ա կան ո ւթ،1 ւն ր iftnug մինչեւ 1791» որ տտեն Ֆրանսայի 
կցուեցաւ։
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،_-1ր١ւ ،սնո>|،Ս٠ որ ձայրենի٠րին ،քէ٤،٩ որ իր եա١ւلق٠ՍՎթո 
ճանչցուած էր (Altin, Althin, Althen, Althein, Altain ر؛"،/ 

ի |Il ե օն ։ 3 այ Ա1اع] ،٩էր U.։ ة է ս ին կա ا،غ ի٢٥ն ا، ب١١ ՜ր،ل ئ ط ց،սն ،ال،أ،٩ل ال 
ե՜րագրի ،քը ،քէլ կր յիշուի թէ Արաբներէն, ո-،،[،٤ الէ։ Հին 

կա٩է ի ահաւոր ծովահէններն էին» էլերի ،ال ր կր ITի ջյ1، <ه ٠،ր ։։ 
ը اق ո، տարուած է» *ոն տորոնի ،քշա կո ւթի؛ո ،[» Անատօ؛բոն ուե 

ա՛նկից անցած է Ավինեօն։ ،٤ .սորված է

حت"لكحذكتحل■

ԱԼ&ՈԻՆԵԱՆհ ԱՐՁԱՆԸ Ա֊ԼԻՆԵՕՆ

La statue de !’Arménien Jean ALTHEN à Avignon

٤է٤։ ifuZii ր ա կ(ւ !{/،،،։ III շ(ս ա IIIII ւթ Il III էք[L^ال، ٠ Պ. ،ե،ւէս։էթ٤1Ք U 
և 11 ا)ل، ؛1111 خ IIIIIIIIII ilill ւ1٦ջ I. fl( IIII1| ك/1ل إل إ| ա٠ |ա٦ ٩ 1 •il աأ1إ։1ا1.1إلإ1!ا٠
-٩ր III lu III լակած է էքէկ ,،Ilui ،1 ւ،ա ٤ ل.٦عl<Ac١١١١eï֊տ aY١١١t١٠؛١ձսձէ
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շատ լոյս կը սփռեն մեր Հտյրենա- ايգրեր IIրււն،الյեր
կցի١ւ կեանքին վրայ։

Առածին վաւերադրէն» որ Ավինեօնի ԽորՀրդին խոր- 
կր բաղուած էاع762-17هة١ ,٠ ակցութե،սնց տոմարէն ٠ Հըր 

է ج տեսնուի թէ 1763 յունիս 23ի նստին օրակարգը անցա 
տալ տիար ١٦տ٠ دًا ֊\١դէ՞տ.բէ օ֊էինդ ոսկի Գ սա.խնդիրը թէ 
ա.բին մէ؛٤տորոնի փորձը ընելու Համար այս .բա٠ Ա٤թէնի١ 

ունեցած բնակութեան ծախքերուն փոխարկն։ )) Բարտուղար 
տիար Աէդիէր կը կարդայ Պարսկաստանցի Ալթէնի մէկ 

մտադիր էր տո- بلي յիշատակադիրը որմէ կը տեսնուի թէ ին 
րոն անունով տունկ մը տնկել» որուն արմատը կարմիր 
ներկի շատ յարմար է։ Տեղեկագրին ընթերցումէն յետոյ
յուէի դրուած է սա Հարցը. ւդէ'տ٠բ է Հինգ ոսկի տալ Ալ 

կը ո դին մէ؟٤» թէնի իր տորոնի փորձին Համար որ մեր 
կարմիր ներկի կը ծառայէ» և սւասը տարուան մե." ط բուսնի 

նաշնորհ տալ երեն, պայմանաւ որ այդ մենաշնորհը ջնջուի 
թը^، կարեւոր յանակութեամբ տորոն؛եթէ մէկ տարի էն Ա 

٤Հասցնէ» և. տասը տարիէն յետոյ ամէն մարդ ագատ ըլլայ 
տորոն մշակելսւ։ Աոա٤արկը Յի դէմ 28 ձայնով ը^եդուն- 
ուած է։

١յ ո^յն ո ւթ ե ա մը յիշատակադիրը ؛Ալթէնի վերոյիշեա 
ժեացած է։ Յիշելէ յետոյ իր կատարած փորձին յա٤ող ար- 
դիւն բները» խնդրարկուն կ ըսէ թէ տորոնի արմատը փո- 

անոր ط շի ա ց ո ւել ո վ կերւդասներու գունաւորման 1լը ծառայէ 
ո ւթ ի ւնն եր կը ներկայա-؛դոր ծ ա ծ ո ւթի ւն ը շատ մեծ ա ոա ւե 

ներկ մը կու տայ» ե յետոյ ث ցնէ» նախ որովհետեւ փայ (ո 
մը որ لليերկրին մէլ աժան գնով ձե٦բ կը բերուի IUս،ր،ս٩ւ

արւոասաՀմանէն կա գայ մեծ ծախյով. հետեւաբար կը յու 
տորոնի այն٠դիսի ؛ւդիտի տան Հաստատե ٠٠؛այ որ իրեն թոյ 

միայն տեղացի- արտ մը որ ժամանակով կարելի ըլլայ ո٤ 
ներուն պկտք եղած տորոնը հայթայթելէ այլ և դրացի նա- 
Հանզներուն ալ ծախեյ։ Ասոր Համար յսդւսբէն էլը խնդրէ 

ց،սն٠բւ٠ի Համար, եւ այս ط յարմ،սր դետին մը մշա կո ւթ ե ան 
ժեանց Համար ալ սլէտյ» եղածին ճ٠սփ բանւոր։؛երկու դործոդու 

Բայց շինարար ու դործունեայ Հայը ասով չի շատա- 
٤րադաց.բ մը շինել ։իոշիի վերածելու ٠իափա.բի նար։ Կը 

֊٧١Այդ ւիոշին յետոյ ներկի վերա Համար տորոնի արմատը։
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٠իաի,վսա- ամեմաաا|ااائ،ا ؟ .Լի փլին ար<1է,րր ժամանակի եւ (*)
:ատեն ،٦،3֊lïււ،.،،ا،؛٠،ا،،ըււ،լ،3ئ իրան.րր Ս*եծ؛ կան էր: Ա*նոր րսջորգեչյ
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 ծուելո ،1* կու տ،սյ այն փ այ الغ ٥٠ ا، ւթի اق غ որուն الح ո ր ٦ ا؛ ا
ՔէԼ այն ,բան ճիացում կր ٤ الا١٠ր،، ،ة ال եկա է١٠ ս U U» Wi٩٠،ս 1٤١ ٤ ա ٩

րր գիտէ եւ կ١ուգէ.ا؛١ا ւլտ٩٠،١ՔԸ միայնال،؛ պատճառէ: Ատոր 
ց օգտուի և շաճի։ا اآلر، ع، ا؛ ١١ գ،սյն ،،[،ո Գել որպէս գի երկիրը 

րր շինուե٤է յետոյ* առաջարկէ որ շէ١١ կ١ Ա[թու٩ւեա١١ 
-fil،،،յ* ،1 ամէն մ،،،րգ ագատ ր؛٤ ս٠բին،٤،٠բա կէոր ،١յթի١،ճ،սս 

ա բա ր տորմ։، ի տնկելու։ հ١ւ UI կա٩١ որո٩١ յ վւ ս١،،՛լայ ուզածին٤ 
٤ս،գործներր ،գէտ.ր պիտի ունենան،յե،،،ն ճամար ճո،؛<մշ،،،կո 

ասկից ալ սորճուրգներուն և ա٤աէ٤ցութե،սնը؛٠ Ա٤թունեանի 
շահ որ րնէ ան) կէսր քաղաքին պետի տայ։ Բայց ոչ داوم 

շինելու։ Հոդա- ،"بلي؟."،؟ ոք իրաւունք ւղէտք չէ ունեն այ 
աղալու հա- حبلي،؛"،،لملم،،"، ،؛"؛ ،ًا,/،ليا/?لم իրենց ؛؛،،٠بلي لج"، գորհները 

٤ուզէ բո լոր բեր,բը գնել եւ իր մար* *եթէ ,րա գա .բը ին٠բ 
ճաշուոյն շ،սճ،սգործել։

գլուիյ ելլէ էւ Ա٤թուն" ع մէն ،٠١،، الր այ Ս،،،կ،،،յն ،քինչեւ 
٤էտ,բ،، *բերը ետ բերելու, ،١ اال الր ըրած ծ؛ ըլլայ ؛!էք ան ի վիճակ 

աթ-٠؛րր ամսական ւ ٠բա،լա ١٠ր կը իւն դրէ ؛١ո լ،، ս։ է որ ،،،،،،րի٠ 

-٤ր،،ւսս١ին ճամար։ Ետ،،،١ր ս؛ են ٤١ տկացն է ի ،١ ل ال"վռը؛١ ٢սուն լ 
աճագին օգուտ ،գիտի յսղուի ٠բէն* երբոր տեսնեն թէ ի՜ն٤ 

արութեան գլուի، ր գտնուոգ،؛ցայսօր կաոա ؟،.*այ،، գործէ
։،երն այն ճամեմատութեամբ պի-،؛կա،ال،շս١օال،١Վսեմաշու٠բ Պ 

արս։ի սա،،،،٤١، Եւ յիշատակագիրը տի վւսրծատրեն գին,բր։١١ 

 ճնաբոյր ի، ou.բերով. «֊Տի ،որ Ա٤թէն ս،١٤ ٤ո ըս،տ٤ի.բ ادل ի تي ا<؛؟ح

):))tout ce qui reste à dire au sieur Althein 
-կո ،թի ւնն երր անմի٤ա ٤١ ս،٤ ոա ،ال ،،երեւոյթ՜ին այ (االالح 

գր ո վ ،،‘ր ال، 1،،اغ երկրորդ յ ի շա տ ١،(”ո լա ծ Լրէ،“،է ،٤ ،١էս րն դո،، 
Ալթունեան կր վերադաոնայ ،،،յս ճ արց ին* և 1٤ը յայտն է թէ 

.բագա٠բին ճրամանին վրայ* ներկարար տիար ՏԷքՐ،’ ա،’ 
ներկը ؛،թունեանի մշակած ،، ձեռ.բ բերած տորոնի ա٤١մատ 

կը ճ աստ ատէ թէ ،սյգ արմատները կարմիր ،؛* գո ր ծա ծ ե٤ո 
ներկի ճամտր իրաւցնէ յարմար են։ Արդ ,րսւնի որ երկրի١٠ 
հոդին մ էլ տյդ արմատը կր բուսնի) ինչո՞ւ օտար երկիր- 

-։،.րեր ըևելով։ ^Աղերսարկուն փափա،،،؛ներէն բերեԼ մեծ ծ
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թան- ٠ طբել»Վ կաթոլի կ երկրի ،քը տ،،լւսԳոՎե՜լ այս ,g ան ،քեծ 
յոյժ խոնարհ արար կր ،،،աղատի կագին առաւելութիւն մր١ 

որւղէս ղի բարեԳաճի,،^ Արաժան տա، որ ل؛ճեր Վսեմ،քւթե،ս٩ւ 
١١ շն որԳո լին ի ،، են î ٠ الանն երلع յ ա լո ղո ،թ ե ան ան Գր،սժե շտ ،ղ այ 

Ասոնց առսվինն է մէկ քանի արտավար հողէ հունտ գնելու 
։ դբ،սմ) ա،ք،،է ա-إ،،،اغ և մշակութեան Գամար ،ղէտ.բ եղածին 

սղար,րի մր Գաս-، միս Վճարելի Գ،ս մեստ տարեթոշակ մր٠ 
տատութեան մի٤ոցնե،،ր 1، մենաշ^եորԳրէ ،,،,Եւ աղերսարկուն، 
Գանաւղաղ ،ղիտի ،սղօթ՜է աո Աստուած ծեր Վսեմոէթեանր 

է، արեւշատութեան Գ،،،մ،սրէ١١ թանկաղին առող٤ութեա١٠

Ուրիշ Վաւերագիր չկայ մէ٤տեղ» բարի իբր մէկսւկէս 
٠լ٠ա- ،،،،սրի յետոյ 1>20^է նռյեմլ^եր ւ^ի որոշումէ մր) սրոՎ

ելու،ղ،،،ՔԸ 30 ،սր.բայական ،իՎոր կո، ս،ս،յ Ալթէնի) օղ١ 
ծ է լյեել տորոնի،،،،؛،،،،،،ք ոտ،Գ،ս،ք،սր ،،،յն ծախքերուս ղո،،ո١ 

շա կո ւթ ե ան մասին։)) Բայց սա յայտնի է որ յամառ ու كد 

գործունեայ Հայր յաղթած է ամէն դժուարութեանց ե իր 
Գ ետ ե ս،،،ր ո١٠ի մ շա ،،،، ւթի ،ն ր Գ ե-،؛ ،، ،،տ ա կին Գ ،،، ،،،սծ) ո ،،،،،، ،٠١ 

աըդհ ետէ տ արա հոլել ով հ արոտութեան մեհ ա ղրիւր մր 
ր օղտու،սծ ր،-.،ծնա،،،էս ի١،ստեղծած է،، երկրին Գա մա րէ Ա١ 

ք թէ կուի،٤է այդ Գարստութենէն) որոՎԳետև ղիտե١ ،،ս،ու 
լի թոշակ մր յ،،،տկա-،300،؛ ،؛ լ թաղաւսրր տ،սրեկ،ս١٠ Ժ٠Ե٠ 

կ،ս- եա١٠،շ،սն،սկէ թէ Ալթու١،ր կր١،، ին٤،)_ց،،լցած է،، իրև١
րօտ էր ատոլ:،

մեռաւ ւ^^^ին: ^ս،յց ի،، ք١،Ալթուն ե ան ) ին٤սլէս րսի١ 
-ի դի،ա،ստեղծած գործը ԳետղԳետէ ծաւալեց ա Լէ Ավինեօ١ 

1802 են ,ր թ-է ،եր ա դր էն կր ս։ ե սإ، ،١،،، տ ան ،քէ կ ،، ،րի շ ،١، ال 
ե սլտ եմբե،، 28ին ) (լՎօ քլի ،ղի ն ա Գ ան գա ،ղե տ ,բա ،،،ս .բ،ս ց ի ،، 

տորոնին ؛Գրա،ղ،սր،սկային ժոդոՎի ،քր ،քէլ խօսելու թէլէ١١ 

)է١١ ،ժիւն؛،١աԳանղին գլխաւոր Գ،սրստո،١ որ ^Վօքլիւդի րայ؛،١ 

բ մե-,،բերքր «լարտական ե١ ،է թ՜է այդ շաԳեկա١،կր յիշեր١ 
Ալթէնի) ծնեալ Պարսիկ: Ան էր ،،լ، մեղ ،،որ- ،ծայ،،،րղ ժ٠ա١ 

ր ցաւ կր յայտն է Ալթէնի ،սղ-،Ատենաբա١١ ١:ր،١،،Վեցուց տոր 
Լրկանր վիճակին համարէ ((որ իր հօրը շնորհիւ հարստա- 

սոսկ،،،լի թ շո ւ،ս ոո ւթ ե ա١٠ Վեր٠ ،؛ ١բ،،Վւ٠ ց،սծ Գ ո ղա ղո ր ծն ելւուն 
կր տու،،،յտի» և կ١աոա٤արկէ ո ،ղեր ծ մր քուէ،սրկել մր մէ٤ 

ղրելոՎ،խ١ ) ա բա ր թ١ ،Պ ո١ ،ֆ،սբոլէո١٠ ٩^ւսլա տ ،، ս ,٤ Գ աո առա լի١٠
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300 լի վռի أل ո ււս ٩ ո ր ٢ ألعյ*ան Ալթէնի որ Լուի ժ٠ե٠ի կողմէ 
։ألس ١١ իր աղԼկ ادا ա կո اق կը շա ր ո اداح կեն ս ա թ ո

Ցարի٩ւեր ետ٠քն էր որ Վ٠Ք٤Ի،ղԻ րն*սկի٤٠եերր պիտի 
ր զոր Ալթունեան մատուցած ٤ ثթի ռայ ո ،،، ة յիշէին այն մեծ 

ց ե՜րախտա զէ տ զգաց ո Lifii եր ո ւն ألط il իր ٠ ց եր կրին ألط ր ا؛ էր 
1846իՆ Ավինեօնի ւքէլ կան գե ե լ ո վ ،քար մին պիտի տայի٩յ١ 

ր ա ա ա ր ա կեն Ք այսաեդ։ ٦ այն արճանր որուն լուսանկարը կր 

Արճանր» որ պզեձէ է» կանգնուահ է Տուքերոէ- մայռին 
կա տարր? ,ր ա րէ պատուանդանի վրայ որ կր կրէ սա վեր-
տ ա ռո ւ[է)b ւն ր.

A JEAN ALTHEN
INTRODUCTEUR DE LA GARANCE 

LES VAUCLUSIENS 
RECONNAISSANTS

١ս١ն եղբարբ» ար-\٩\١١ Յկշատակարանր ստորագրած են١
ձանագործ, 1846։

٥րէտէրի.բ Մ ։،، .րլէրի » ժ٠ան Ալթէնի մասին ٠ Ըստ Պ 
հրատարակուած գրքերու և յօդուածներու ցանկըէ անշուշտ
անկատար» ^ետեւեաչն է.

ACHARD (Paul). Notes sur Jean Althen, la culture et le commerce de-
:٤£- 32 ,1849 ,la garance. Աւլինեօն, տպ. Bonnet fils

ALTHEN (Marguerite). Supplications adressées aux habitants du pays-
Venaissin, տե/լը եւ թուականը անյայա, 8 էջ.•

1839 ،/CHAMBARD (Victor). Jean Althen, տես Gazette Agricole
սեպտեէՐքչեր 28ի թիլը՝.

SOLLLIER (Charles). Dithyrambe à la mémoire de Jean Althen. tt-
•1839 ,ւլինեօն, տպ• Bonnet fils

De Jean Althen, et de l'introduction de la culture de (ل.). TAMISIER 
,1839 ,Jacquet et Jondon ،،،،،ثم. ,la garance dans le Comtat-Venaissin, Աւլինեօն

٤٦ 31 է
CASTELNAU (Junius). Lettre à M. T... (Tamisier), à Avignon, suivie 

de nouveaux documents sur la vie de Jean Althen. Աւլինեօն, „،/،،. Jacquet,
1853, 32 է٤٦

MONZIN (Alexis). Deux révolutionnaires de l'industrie. Jean Althen.
fr،، 1872ի L’Annuaire administratif et commercial du dé-‘٠١ .Philippe de Girard

partement de Vaucluse.
Չհ՜اا٦اا(،اا ٠ եPը Սاا_ا،أا،،أ٢ألԼԱ٠հՐՈԻԱ-ՀԻՒՆ٠քՀԵԱՐՊԷՅԷՆՏԻի JO

լոսւլի Y ًاح٢ًاحال١١ًخع٦ا ։ւեյբոեէՐբեր 1902 1 ا؛ եւ ۶1(։ոե،քբեբ 1 اا թի լելս։ ألط
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ւՐէչ, GUY-VALVOR// յօդյււտեը նոյն թ՜երթ՜ին 1903 փետրուար 1ի 
190:1 ٤։ Ււ ٠յօդւււաէ٢1ւէրլւ նււյն թե՚լւթիՂւ 1902 յուլիս 1 եւ ,թիւի٦ւ մ١է٠٠ 

ւէրլւ 1 ի թիւհզւսւԽ մ'է շ,؛ու ք|_և1|տՒւր 1 ؛٠ յւււլխւ

D' ASLANGUL, Jean Althen {1709-1774), l'Echo arménien// (Mai-
ՏՕՈՏ-Alfort) 1900 ւիե UI [III լա րի թ՜իլին ւՐէչ:

18٥ MASSON (Paul). Histoire du commerce français dans le Levant au
,439-440 Փալվսլ 1911, էշ ح\ءحاي١

Վերջացնելէ ،սռւ«լ ըսե՛ն,a թէ տորոնի ،քշ،սկոլթիւնը 
٤ո،նի ինչսլէս Գա ղին նշանակութիւնը ،ال այսօր այլեւս այն 

-٠٤1٠ր٤երըյ Քիմիագէտներու ،،լ،ստ ւքինշեւ անցեալ դարուն 
լի դա ր ին ը» ،Բա Գա-،ال »ար Գես տա կան կար մի ր դոյ،ե ը ،ألال ասա؛» 

տուաւ տորոնինէ որ սակայն մինչեւ այսօր ،فر ցու հարուած

կը ::::ئ: :::::::ا ث:كا

ՖՐԱՆՍԱԿԱՆ !ԱՆՐԱՊեՏՈհԹեԱՆ ՆԱխԱԳԱՃՆեՐԸ

Գո٤ակուե- ١.ր ա ،،լե տ ո լթ ի Լ١1 ը Լեր ր որ դ،Ֆր ան ս ،ս կ،ո٩ւ Հ ա٩
0 սեւդտեմբեր 4ի٩ւ։!آلة ցաւ

Առա اعع٩ا  նախագահն եղաւ ԹԻԷ م 1871-1873
2րդը Ս٠ ա ٤ا  է շա ٤ Մ ԱԲ-ԱԱՀՈՆ 1873-1879

յարուս؛'،٥١։յ؟!٠؛։؛ Յրղւլ ԺԻԻԷ ԿՐԷՎԻ 1879-1887
/|||٠Ա. ՍԱ١ՏԻ ԳԱՌՆՕ Լսպա٩ւ٩ւ 11 ւած ١ 1887-1894
5րդը ԳԱ 1ՄԻՐ-ԲԷՐԻԷ ع<اسمسيب١ 1894-1895
6[٠٠1٦. ՖԷԷԻԲՍ-ՖՕՌ 1895-1899
7րդը ԷՍ'ԻԷ ԷՈԻՊԷ 1899-1906
8րդը ԱՌՍ'ԱՆ ՖԱԷԻԷՌ

9րդւլ ՌԷՄՈՆ ԲՈԻԱՆԲԱՐԷ
1906-1913
1913-1920

10րդր Ր֊ Ս !٠ ՏԷՆՍՆԷ է ٧٦րաժարած ١ ٠،///////.-/////^/// 1920
11րդը ԱԷ1ԲՍԱՆՏՐ ՄԻԷՌԱՆ ^րաժ. 1920.1924
12րդր ԿԱՍԹՕՆ ՏՈ٦٦ւ٢ԷՐԿ١ արդի ٩،աքսադաԳը٠

Ֆրանսական Հ ան ր ،ս ،،{ ե տ ո լթ ե ա٩ւ յայտնի էالج،،، ٠ Ի١1 լ
նա ի» ադա Գները կ١ը^، արուին եօ ،(1 ր տարուան ԳաւԲար։

ن©-.
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ՀԱՅևՐԸ ֆՐԱՆՍՄՅԻ ՄԷՋ
ՍԿհՏՐԷՆ Ւ ՀԵՐ

Այսօր) երր Վե՜րԼին տարիներու քաղաքական դէպքե- 
٠լ٠ ունին ححما ،!<} կարեւոր թիւոՎ Գայ դ،սդո ،؛րո۵، րերումո 
-1( ր 1 ( ( 1<լ I ( 1 ա 0 ւ٧յ Տար էր؛ հրանսայե մ է չ, օգւոակար կր նկատենք! 

եր աալ اآلألل Գ،ս،քս،ոօտ տ ե դե կո ւթ ի اق ո րլե եր ո أل ճ|։ լւ٩յ |،Ն ե ր\٢\١\١Ն 
٠ր ،ք եդ،ք է ա րւա լ որ ոն ١ քա ،، ին، اق Գ այ ր են ա կի ց،ե եր ո այبل ١٠،ք ե՜

եկա خ ե،ե այ ս ե՜ր կիր اح
Գ ،ս տ Հայեր ،ألال Տարակոյ II չկայ որ Գի٩ւ դարերէ ի Վեր 

 այցելած ե١، (،؛րա٩،ս،սկ،،،յն այդ. Գ սա٠،٠«։ալոր ،ս،եցե،սլին I؛‘-،،،
Կան Գ ա տ ո ւկո տ ո ր ր չոճ،ի٩٦Քأل،ق ،٠-٤ ին ստոյ ،լ ա ե դե կո ւթ ի،، 

Ïր միայն» ,ր،،،դու،սծ դ،սնագս،ն գիրՔ«տրէ3 ألأل، ،٠ ի،؛ ծ ،،،ն օ թ ո 
ր. շատ ,րի չ ա،،ւ-‘،ق،؛ ؛، իր ،սդ،սս ութ ،أل ال ԼԱ էն ،ح االق»‘،، քէկէն աոդ، 
դի ،،լիլ ^եդ շա- ،ألال դաւք լրիւ սր،.դեկութեան ւքր կարելի է Գ

ւքասի٩ր: ح սրմ դէ،،լ,լ»ի،٩ ؛րծի،،، Գս، գրգռող 
ր տ յարաքւեր ،։ I-،آ ս ٤ اե մի ا Ֆր ա،ե ،، ա ց ին ե՜ր ո ،ا, 1 -ا Հ այ ե ր 

րին ա Ա1 են, ،،ألال ր շա ،ال չ،սկլրաց رال الل եة ١٠' ս տ ։،، ս։ ո 1،Ա ا،ا եր Գ،ألأل թի 
է .ح օրոՎ։ Ս,յնուԳ ،،ս، եւ ،դէտ ،ألال դա ւոլ։ ո լի) ե ،٤ ألال، غ3 الիկե և Կ ի 
 Գ ال، ألال ի լ ،քին٤ե، ٢յ،է դար١ ստոյգ ե լլե դա լէ لمت ա կ ة ան օթո ւթ،إ اق -

ստանալու համար այս երկրին մէլ հաստատուած Հա- داغ/؛

 յերո، ا، ،،،ն،،նց կա տ ال،ր ال، ة ،է،٠-րի մա،էի١ւ؟
١ թ՜աց.րին ألح ս ի ր ո ،ՎՅ ե ա١ւ ،ال Ս'եր այս Գակիրճ ո ԼԱ ո Lifil 

 ժ ال، ifա٩4 ،،، ،լ ،،I դլւ ա 1լ،սն կ،սրդո،1 ،սր ة ան ա գր ե լ ո ،1 Գ،սնդերծ -الح
ե՜ռ٠ր րե՜րել« لمت դորս ،լարե٤ի եդած է رح եր اق٩ا կո ւթի ٠،լոր տ ե ղ 

 ր،մսն،սւոր ،،،،،، է،، սլիտի ծ ،ս٩ ألال، ألال، ,ր ժ،է դար ո اق Վրայ« ل -ال،
գարու պատմութիւնը(:^։ اربرربم // լորդ տարուան թողլով ք/Հ

ի առշեւ. ունեցած.()٢|։. Աا!^اال։اا քեսւ،Վդ١ււ։,Թ-եան،.؛ո։.ս ٦ل1ااآ1وا،ح (*)
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Մէկդի թողլով 591ին Ֆրւմեսա եկած առաԼի١ւ Հայր? 
Սիմոն եպիսկոպոսը» որու մասին այս Տարեդիր٠րր կը իօսի 
ձի٩ւ յօդուածով» կը սլատմսլի թէ իններորդ դարան،առա١ 

Արե،ե٤٠րի ،սմէնէն զօրաւոր վեԳապետին” 807ع١ սկիզըը 
կո ղմէ Ար ե էմո լա .ք ،։ կայ սր ի այի؛١٠ Հար Ո،ն֊էլ-Ր աշիտ ի* ս،լի 

Աեծն Կարո٤սսի ղրկուած պ،ստդամա،որութե،սն մէլ ի ս լաւք- 
ներէ զատ կային նաեւ Գայ կաթոլիկներ» որոն.ր զրկուած 
էին իրրե، .րրիստ،։նեայ» դիւրացնելու Գա ،քար ։դատսւիրա- 
կութեան պաշտօնը։ Այո ի ր ո դո ւթ ի ւն ր վիճե٤ի է։ Ս «սկայն 

սյ،ստճ،،،ոներ կ،սն կարծելու թէ այդ դարերէն սկսեւսլ Հ-،،، 
Հեր ոն ի ،քո սի հր ան ս այ ի մէ٤։ Ս؛٠ յերր ծ ան օթ էին ար դէն 

րո«ն،սկոդ ձեո،սդիր Գատորի ،քր (արտ،ս-،،،٤،երր ւ،ն،սմ،،،կ١ 
ւ٤եր٤ր կցուած Գամաոօտ Գ،սյ- կ،ս،ք ժ، դարուս٠ ١(|դրուած ք 

լատին ղր ո ւց ա ար ո ւթ b ւն մը ատոր մ էկ ապացոյցն է։ Հայ 
Փիթիվիէի »٠լ،սր٢ ١ժ٠ էրիրլոր Նիկոսլսլսեցի) եսլիսկսսլոս ،քր Ս٠ 

٠Սօ- եկեղեցիին պաշտւդաններէն մէկն է٠ գ١،^էուառէ ն،սԳսւ٩ 
,4 մինի մէԼ Սուրբ ChryseuiL պ աշ ապ անր, նոյնպէս Հայ 

ըստ աւանդութեան։
րադմաթի، Հ،ս- մէն վեր؛،٤،Ան ի ի կործ՜ան Ժ٠Ա դ،սրուն٠ 

Եւրոպայի ط ս լից իա، ٦٦ »յեր դաղթեցին Խրիմ» ՀեԳաստան

եմ նաեւ ؛)եաևւեալց֊ործերր. յ.— MATHOREZ, Les Etrangers en France sous 
l’ancien régime, 2 vol. Paris. 1919-1921. Ն،ւյն ؟եդինակէն երկու յօ٠լ٠ւ։٠ւ٠٠ծ- 
ներ Revue des Etudes Arméniennes،‘ մէջ (Հատոր م٠ էլ 85-90 եւ 293- 

:(درو ال') է‘. ,լարուն Ֆրանսայի (քէջ Հայերու 1اأااااأأا։هالأاا վա£աո֊ականու- 
Թ՜եան մասին ،اااااا،اا ք)եսւա.քր٠քիր աե٠յեկուԹիւններ 1||٦ գանենք 1٢ար_ 
٧Ւլո յ եւ٠ւ،٠րա կան Սենեակ،( ծեո֊ագիր ٠؛  ի ،.անա Թու դԹեր اا ւ.ն մէջ, اا_

րոն٠ք .քանի մր աարի առաջ 0(1 ա ա ա ր ա կ ո >. ե؛յ ան ٦إااا٦ا  ՜Հայագիտական 
հանդէսին մէջ, Փարիզի Արեւելեան կենդանի լեզուներս،. ٦Լար(1արա- 
նին հայերէնի ուսուլյիջ Փրօֆ. 1րէաէրի.թ Ասբլէււի կարք է (Rev. Et. 
Arm., Հատոր م. էլ 7-64): Ցիշեն,ք նաեւ. <٦>րօ؛ի. Ս'ա.բլէո-ի երկու եր- 
կերր١ La France et l’Arménie à travers l’art et l’histoire, in-4٥, Paris 1917, 
եւ Mosaïque orientale, in-8٠, Paris, 1907.

Տեսնելնոյնսլէս այս նիւԹին շուրջ իմ յօդուածներս ((ՅաՀւ//7٤))ի 
1925 տարուան Օգոստոս 16ի, 23ի, Սեսրո. Ցի, 27ի, Հսկա. 18ի եւ 25ի 
Թիլերուն մէջ:١
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յգ սչաճուհ մա II մը Հայեր աչ ٠؟ ٧٠րներ ը ،،،ագան քա Դ դա٩٠
հրա١٠սսւ եկած ե١٠։؛

մէլ ا١ل ա١ւ դ١ւ ե Ը ո ال، ال، ال կտօք،էաط ١ ս،Փր٠վաاث ١ ժ٠հ, դա լէ ո
կր ճա١յ-   ،٠ ٤١իլիւս» Մօնփէչիէ» Ֆարպօն»_Ֆիմ և այ،— Մ ،սր

եր ոլ» ،ք դանադան ադգերու սլաակա١٠սղ Վաճւսուակա٩،١،դ|،պի١
:որոնց մէչ նաև Հայերու

Ա،Ն ԼՐՀԱՂւ?١|1٠ր٠Ց ԵԻ ԿԻԼխ٦٧٠ت21لم١ا

որ ،չարաշրջան մը կը،١ քր،յ٧ս٠٤ակիր١٠երու արշաւա١ 
٧٠եր նիւլմէն ց մէ٤յ،քեճայ յար،սրերո،թե،ս١،րա١٠այ ֆրա١ 

ծառայութեանդ վրայ, ،չորս Կիչիկիոյ ٠սյ١٠ դուրս է խօսիլ 
-Հայերը մատուցին Ս. Երկիրը գրաւելու կկող Եւրոպացի 

ե ր ո Լ١1 մասնաւորապէս։ ս ա ց ի١٠ հր ւս؛١٠ -րն դճ ան րապէս և ث եր ո ١٠ 
մնացած վաւերական ։٤։ ա ս ،ո ա ،մ ո ،դթ եր ցոյր Այդ շր2?ս١٠է١٠ 
Հայերս، և Ֆրանսացիներու միջև առեւտրական (չու աա١٠
յա չ։ ،։،րեր ո ւթ ե ա١٠ց գ،،յ ո ւթի ւն ր։

٤ա դդային առեւտուրի դարերուն Կիչիկիա մ ի ե Ս٠Դ٠ Ժ٠Դ٠ 

կեդրո١յ դարձած էր։ Այաս ն ա ւա ճ ան դի ս տ ր» որ այսօր Տէօրթ 
ատեն արե- գի ւդ մր^ե է» այ١٠ Եօլի մօտ ،ս լեր ակ ու ա١٠ն շա١٠ 

ւեչեան Միջերկրականի թագուհին էր։ հո լոր վաճառական 
ս،،սնդ իտաչական վ>ոքրիկ հանրապետութիւն-،،ադդերր» մա١ 

٠րա- ե ր ճ،սստատած էին Կիլիկիոյ գլքս ա լոր ներր» գա դո ւթ١٠
 և Գայ---ա» Սիս ، Այաս» Տարաւն» Ատա١---գէսքներուն մէջ 

եր։،դիստ١،սւ،սճա١،،١ ե ր կայցեչէին եւրոպական վա ճ ա ռ։ս 1չա١٠١٠ 
շատ ա ռևտ ր ա կա١ւ յար արեր ո լ- է١٠،Կիչիկիոյ ^ետ ամէ١ 

Ս՛արսի լի ա» թիէն մշակէ։ րչ ֆրանսական քաղաքներն էի١٠ 
-ի հայագէտ،գարու յայտ١ նարպօն։ d٠p٤، ٠٠ Մօնէիէչիէ» Ֆիմ 

փէչիէի մատենադարանին،՛էտ ո լար Տիւչորիէ Ս'օ٩٠ ٩երէ١٠ 
մէԼ գտած է երկու արքայական հրովարտակներ» ճայերէն 

որոնք ؟،»չեզուով» տրուած Ս'օն،իէչիէի վաճառականներու
։؟،Այաս կր յաճախէի

մէկը» որ կր կրէ 7 8 րւ،ն- Աճա’ ،،،յդ ճ ր ո վա ր տ ա կն ե ր է١٠ 
ո լա ծ է Սշին թ ،ս դա ւորի١٠ ,վար 1314 թուականը և. ،، ս، ո չ، ա գ٤ 

։իէչիէցի،յս ճրովարտակին ճամաձայն, Մօ١.٧ ։ م١ կողմէ

(*) Ed٠ D رأ LAURIER, Recherches sur la chronologie arménienne.. Էջ'189:

؛؛؛:؛ب-

1
وج
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٢٦٦٠•• ب

ր կո I ։fin 4>ս اإ١ا طվա ճ ա ռա կա١քն երր ճարի ւր دج ւ١։ րո լդլե [1 ց ،، 
և، այ.، ادا ե fl ո ա١ւ Ք؟ع اغ ١٠ ւլ،1ւ III հ ա (ا ախ ահ ٥ վճարեն իրենց اء ا؛ ։،؛ո 

Ի [(Ւսգաւորական բ.արձր հրաւՐանաւյ' ւրիաացի ր պարոն

լ՛ Ü սւնբ֊ոււլ-« ւ ۶՜ս։٢են؛٠ոլ։ 1յւ Աւչին Ե١ւ։։նեն։յ Պ٢ւււՔււհւ։١١ււււ١ 

յԱյւսս IIL ا؛ սշիոսրՔս؛ ։՝bpا؛ ؛ կան 1,. الاأاլս،ն.քاا։أااأا£։։؛؛լերւյե ։ 

rbpا؛؛١؛ ال ؛֊ւթااկ،ս١յاااألال։ا، نالال،!؛ սն١؛յ.լالاا ؛ գ։։٠٦։ ^ا؛ ا،ائ յայստի ا،اا،ا ا؛ 

նայ րլիրենք այս կե՜րպովս ر ,"أالريغ աստուաեասլահ աշխարքս ի 
եւ ի դնհլն اق տիւ b ج ս ԱՈ լ բսւյժ֊տունն, որ ի؛ Այ ال ل տաս խալււել

յ_ին-؛rbb թ؛ Ք. ի؛؛1٦؛։؛1،؛١ L٤؛bp„ .pb,։՝էն տան. b١ ؛i«p,}،Հւսրոյրն bp ال 

ի յունվարն է։ ,مئ٨/٧٠
.ԱԻՇԻն ք(ՒԳ

որոգէր ،١ 16 ին կլ

։".،/،؟»،,/،ا، ոականր 1Լենետի կի մ էլ հատուցում 
եր ،،ր բե-،ր١،.աւդրա١ ր է գիտնա، թէ ի١١،٤،^ետ،ս٠յ,,ր٤ 

،3ի؛١Յիշեալ վաւերաթս،դ ؟րանսացիներր ،քեր երկիրը؛؛) ،րէի١ 
արձան ագրո լա ծ են կողոպտուած շոգենաւին ապրանք - س

լճիւս ուած դերիան» ահ ելի» են١ ներր» որոնց դ،իւտւորներ١٠ 
եր» դանակ» ճայելի» օճառ» ւքե٦րա،քո»ք են։،փարիդետն դօտի١

թագաւորը 1321 Մ՚արւ ٩٠٠ էեւոն
ր 0շի١։ի այս հրովարտակը։اغճօ 

։ ւքի վաճա-،ط ،رأ ի،1,արւդօ١ ր ւր արսիլի،’յالواع ١ ու ու اوع ժըա*٩ 
ա շ١։ ո ր ճ١։ եր ٠ اآللةրայ ա կա١յ ա ռա١ւ ա ր ؛ւ^երաըերեա երո۵٠،ռւսկա١،١ 

ո،ահ. ս։սկւսյ١ւ ժniif|Ա١։ո։կակից վաւերաթուղթեր կը،٤է٠١։ դտ١ 
եւս աոեւտրա- ح սդա,րի վաճա ռա կա١ւ١ւ եր،٠ վկայ ե١ւ թէ այդ 

եր կր ւքշա կէ،1١ւ ճաքկտս կա٩ւ Կի - ق١٠، սերտ յ ،ս ր ւս րեր ո ،թի կա١٠ 
ե տ ։ و լի կի ոյ

ուած،գտ١ ետիկի դի،անաթո،դթերո۵* ւքէ٤،Վե١ 1եյսս٤էս١ 

տ թ ո ،դթ է էք،լ1295 اغ ٢١ թուակիր լա տ ին եր է١ւ ։،։ո ւե 2 Ս եսլտ٠ 

կը տեղեկանանք թկ նոյն տարուան Մայիսին չորս b տա- 
ե ր կո I ո ւր ի շ ա ւե ր Այ ա 1،ի ա ռ٤ե լ կո դո 11، տ տ հ ե١، ١٠ £ա կա١٠ 

կր ւդատկանէր Ս'ար- ٩١ل١ل ١ل١\١١ا٦١ا١١مل *նաւեր» որոնցւքէ ւքէկյյ 
Ս ար- ،էի١ ،եր ո լ տ է ր եր١ ،Ս' է լի ա Ոք ր աا اق : ١٠٠١սիլիաց ին ե ր ։

յք^ <հիէռ ա թ ր րլէ١ւ կ 1، երկու ուրիշ յսիյ֊իացի վաճառակա١٠ 
կ դատ րաց ալ Մօն։իէ٤իէցի վաճառականներ։ ’B ա թ ր րլէ١٠ 

։սւաւդետ Ս ար-،١ դէւք» որոնց դլուիյ١ւ էր երո٥٠،Վենետիկցի١ 
ֆրանսացի վաճա- ե օ թ՜ ր տարի վերق٠ ٤ ր ե ս ո أل կոս Բագիլ٤օ։

..,,,9 հււ/1/ifn tint մ ».,"...H،مم րւա հ ան ո ،/ են ե՜ un h h հ

(*) Victcr LANGLOIS, Le Trésor des Chartes d'Arménie, էջ

Fonds A.R.A.M



սակա٩ւներր IIII Կիլիկիա կրاالա ր11،օնի վսւճ ا ։ւքի II،اوا
յաճախէին։

այ ի Պւսրաի դրաւքա ս։ ան ٠ Է٩1 ،1335 ا թ ո LUI կան /։،Il էելօ 
չէս-|1،ի،իկի،11 կր Գաււ٩ւի 3)،11Ա11،غا؛ ٩،այ،11 .1، 11II؛.րլւքէ իրրեւ նI!الغ 

ուա P 10իاق ٩٠ ա րուան 3 ո اال լ։ նոյ٩ւ ١ ال ո ւ٤٤ի փ է կ օ լօ թթի اال االغ Պ Ք٠ 
ստանայ իր 1 الՈր II ،ս ռա٩ւ ձ٩ւ 111 շն ո ր Գն եր կ !٠ ال، االغք1 ٠٠'، 1١եւո،ե 

 Գ այ ր են ա կի րն եր ո افى ٩ ال، ،II1I դա ր ձին،ք،،،ր Ï ։I٠I٠ ا؛ ր դ،ւ ال، ة ،11)111111
կա ր ե լոր ւքէ կ դի ր .րին ،քէշ շա տ ւքր ե֊ր կի րն եր ու շ،ս ր .րին 

ւիեր٩ւ ու ،լշիրճյ ե،ւ،ւ կր րադդատէ Այս- االح Նիւքի ե Ս օնւ٠ւէ،իոյ
ևր// 1 ն հևա/۶/۶//// روم

111 ،1111 ր Հսւյեր կու գայ ի،1ւ ة Տւսրակոյս լկայ թէ ւի 11 իւ 111 դա ր 
-٤ին դա կն ե ր ո I،։ Արդէ٩ւ Ա ի ،اال ال Ֆրա٩ւէւա 111 ռե LUI ր 111 կ،սն ն 11، III 

ա 11.-111կան - 1)111 ة ր Ար ե ւե،,րր ի ا، افى-lin ւթ 11، ال، اال ի ր ան ս ա կ ան1111 ؛،

անունին տւսկ։ ،ا րնդԳան IIլ ներր կր յիշատակէ «Սւ։ւ،։իացի՜٥ 

կանն ե ր ր տար ածուած էին Եւրո֊ ،ال ր!اال ռե ،ال Այդ օրերուն Գայ 
٠ր ա- է ա ւե (ի ا، افى ւս،ի ոյ երես ٠١اال Ա١1 ա դան if ،U II I.֊ր ր٠،٩ ،դայ ի 

դախնևրոճւ մ էխ Հհրանսայի հ արաւային վաճառաշահ ,ր /// - 
-Ֆ،անսւրայի Պրիւժյ Տաւք ե է.րլիւդ .րաւլա.ր «դա,րն եր ան ւքէ٤ 

իւ_ի،ի քր Պօն ի Գայր ժ٠ան٤ (،؛ին ան դաւք քէ٤։ Աո،ս، افى եր ո ،١ 
ար Վա،ուա թագաւորին օրու( է որ Գայ ւ(աճաոա،،աննևրը 

են ա - اال րի դի Ադդ. Ա ա (االزا դանտրայի ւքէ٤։؛، են 1111 ج տ ո اال Գ ա 11 տ 
 I ’،111IIլի թէ դարա٩٠ի١ւ ւքէ Լ դանII1111 ծ ձեռագրի ւքր լքէ٤ ابم -الملمأ

յաւասսնհ 1(Ւագ.աւորուԹ՜ենէ٢հ ՖլսԱւտրւս կը նէրաօ-ուին բայ!‘- 
պա կ էլ ամ٠է٩ւ աէսակ կաւքէյքեելւ)): Ուրիշ վաւերաթուղթի 

այ երր աւե،ի շ،ս ս։ դո ր դի լ(աճ ա ،ւա կան II լ- ه ւքր Գ։ս ւքաձայն
թե ա ւքր կր դրադէին Գոն։

շառա- ան ր Գ111 ր II III ո ւթ ի ւն ր աոանր լքան٠ ٤،Iif ا، Երր Հ ե թ 
թագաւորութեան ժառանգ դարձան ،1 ،ի կի ո؛٠،իգի Սեւս ،ո լ( Կ 

-Հայ եր ո լ ն. Ֆրան ٠ ،III դո nfn 1 ة ի ր ան ս ա կան؛ւս ին ե անն ե ր ր Լ ٠٠اا 

 ال ٤ե այի ւքի ٠<،ա !،III ,րա կան և ա ոե 1111 ր ա կան յ ւս ր ա րեր ո ւթ ի -افى
ա،IIIլոս Ե թ՜ագա֊ اة ներր աւե،ի սերտ Գ ա١ւդաւքանՔ ،،،ոին։ 

որոն.ր լորին օրով կր յ ի շուին րադւքաթիւ Կիյիկեցի Հայե،ւ١ 

Ֆ،ւա٩ւււա և կա ة են Գ ան դա،ե 111 կո ւթ ի افى կա اال ա Գաւքար،ա ،ւ1٠ ئ
դււււքա،!،! գրկած֊ են Ատանայի եւդիսկուդոսինէ

.46 .(*) F• B. PEGOLOTTI, Pratica della mercatura. p
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٩ւաև ար,բայագո۵ւ խեթում* սլատմիչ١ եկած է ،ال ال Ֆրան
սթոլեկ կրօնաւոր դարձանտանուտէր Կոռիկսսի»

،1 Գ ի ւր ը^ե կա [Ո ւած 
թագաւորին Գետ

ա٦ւ)) անոճէ գ/րրք մր,؛Այււսքու1(Ւե (ال ի [في) I ائ اآج ؛ Լ ا դրան է «Ծալիկ 
սլա- գոր ներկայացուցած է ԿրլեմէII Ե٠ լաաիներէն լեգոԼԱվ١ 

 սլի،հ ١ Ավինեօնի մ է٤։ 138 ه٤ا١ا Ֆրան սա ե՜կա ج է կ ի լի ،լի اا٠ل
էււԼԱինեա٩ւ .ذل թագաւորը^ Լեւմե ل|عاغلم|ل٩ا 

թագաւորին կոգւքէ։ Լեւււ٩ւ է Կա[111 լոս Զ٠

ուրիշ Հայեր ալ եկած են Ֆրանսա։ Հաք ելիս- և անկէ վեր٤ 

կոսլսս մլ Սիմէոն» 1388ի Զատ،լի կիրա،լին Լանկտօ٠բի Լա 

 Կրաո աբբայարանին ؛،//չ լաւո/էներէն լեղուով كل،،م"،,الال،ال،-
գա ծ էյ

1،٠լ٠ն ե սնիցս ծրագրուեցաւ նոր խաչակրաց ա ր շա ւ֊ան 
կագմակերւգել և այս անգամ գին ասրն երր ուղղակի Այասի 

 Գ ،،،،،،، ،۶ ،؛،،،،اال ،، տը հան և լ *.(*) ،الق ،،،U ،۶ لمل/" >ն/،ճ/،،/، աը ق٠لم،،، ،،،^،،،
ր ո ւթի ւն մը،؛ թագաւորը 1335ին ծրագրեց նոյնսլէս խ ա Հա 

կագմակերսլել» օգնութեան Գասնելա Գամար Կիլիկիոյ Հա- 
٤ոլւս կոգմէ թչե ամիներով ս٤ա շա ր ո ւ_ա ծ էին։ ٠լ٠ յերո۵ւ» որոն 

Այս ծրագիրը չյա٤ոգեցաւ» ինչսլէս ձախ սգած էր Արակօնի 
Ո[1 1293ի Նոյեմբերին ١٠ թագաւորը Յա կոր B. Լ1291-1327 

իսկ 1308 ին ١ թաթարն երա թ՝ա գւս ա[1 lu ա٩ւ Կ այ իւ ա թ ո ւի 
1[ւգատգամաւորնելւ գրկած Է ا129ة“130ؤ١ ،Սան ،Լագանի 

սլա- ال միասին խաչակրութիւն մը կաղմակերսլելա Գամար։
նիական բանակները Ս٠յաս֊ցամա,ր սլիտի ելլէին։ 

թագաւոլւէն սկսեալ Կիլիկի”յ թ՜ագաւորները Լե՜ւոն Ա٠ 

որ կը սերտ յ ،ս ր ա բեր ո ւթի ւնն ե ր կը մշակէին Հռոմի ^ետ٠ 

ւիաւիա٠րէլւ կաթոլիկութիւնը տարածել Հայերու^! մէ٤։ 

Խ հայերէն գիտցող ,րարոգիչեեր կը ւգատ-،١١ ր ո սլա գա٩ւ դա ة٩ 

]1 աստ էր և. հայերէն գիր٠եր տւգե՜լ կա տար։ Ս١գե.բսանդր է٠ 

կիմեագիոն Պասլիհ օրով խնգիր ե՜ղաւ նոյնիսկ Հռոմի մէ٤ 

մը Գիւքեել Գ այ ե ր ի տ ա ս ա ր ղն ե ր 11 ւն Գամար։ Ֆրան սա եւս իր 
կարգին ոյմ կա սւալւ Հռոմի ծրագիրներան։ Ավինեօնի Գւս- 

իրանչիսկեաններ؛ կա թոռ սլա ،գերը բագմաթիէ լեգաագէտ 
ո ԼԱ ա،հ է ին Պասլերա սլա լատին ղրկեցին Ս٠րեւել٠րյ Ս.ա٠ն٠լ> կ١ 

٠բ մը և լաւ յատակ դա ս ըն թ աց ٠1 اق արեւելեան լե՜գո]ՈԼ մէ٤١

(*) Charles KOHLER, ،.:Mélanges pour servir à l’histoire de l'Orient la- 
tin), Paris 6 ًا9ذ٠  Tome II, էջ 516 1٠٠. շսգւ. :

د-
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դո،էր երրայերերէ١،٠،1 Գայերէնէ» կ١ա،ա؛١արا ծ էրէ ք الل ، ՚րIl 
կր ղրր- ع եր ٤١ع LU II ւր ի ٠، է Հայ և՜րէնքւ،րաղդէարէ١، ط ,١սրերէ١֊’ 

թ ա- ٩٠٠ կոզմէէ էեւոն ،րներո٠اال٠١،،լ،،الթ ل|غا|لل1أ٤اللل մեր ،؛٠١լէ 
իր- «،1322ի١ »եօ١٠،եր ղրկեր Ավի١،լորը երկու կրօ١٠ա،որ١ 

٠،،դրՊետրո،Օ٩1 ս թ ան ս եՍ١դե,րսա٠ ١ր٠ 1، ادأ I ուս ո լցիչ? Ռէնիէ 
ն ե 12 մեծ թռան ո ԼԱ կր؛».ի٠Ր2^ (؛؛ ր tutfu ական, ٦١٠ 

սնայ، ؛٠١٠ է با ١١

٩١ր٠ր غ ?ج ٦أ?١ ده

կր Գաս- սկսեալ Փարիզի ،։ Մէսրսիլիսյ մէ٤ զ،սրէجه٠ ١٠ 
Ք ԳետզԳետէ կր րարզաւաճի١٠է،որս١ զ،սզութներ٠ ս,աասւի١٠ 

մեե վաճառականը ժ٠ա,քլ Ֆր անսայի ،սմէ١٠էت ١٠ Մի٤ին դա pu 
սե١ւեակ մը Գիմեեր ս։րակ،ս؛١٠զարուն երր ،1،ռե Փէօր» Ժ٠Ե٠ 

այ վա- ١/ աեւ،١ տեղ զտ،սւ،Պսւրմի ،քէշ? ս،յ١ ?իր Գ այ ր ե١ւի .،» ի١ 
ձա իյ ա կս րլմե ա؛٠؛٠١٠ ١٠երւ Պռւրմի մայր եկեդեր،ճ،սո،սկա١،١

մր٠ այ ،،ր էն արձ ،սն ա ղր ս ւթ ի ւ٠،٠ /١ ١٠յ կայ ս ի ւն ե ր էն մ է կս ւն վր 
 որ մին٤եւ այ սոր կր մե այ է عا١

٤կա١٠է Ս ،սկայն վ٠սւերաթուղթ՜եր Ժ١Զ դ։،،րու մասի١٠ 
Հայեր ի١٠٤սլէս Իտալիա١ տարակոյս չկայ թէ վաճառակա١٠ 
ց սակայն էլա ղութ կազ-،٠սո،ս١ ١ )սե، Ֆրա١ւս IX،،եج ١٠١ այր ելա 

մել է ժ٠է զարու մասին վաւերական աեղեկութիւններ կան։ 
 Մարսի լի ոյ Աոե 1Ա٠ր ،ս կա١٠ զի «ան աթո ւղթ երր Ս են ե ա կի١٠ با١١

մէշ ،ի«.րրիկ Գայ զաղութ ր،،յր կուաան թ՛է այդ Ք،ալա.րի١٠ 
մր կազմուած էր և թէ Գայ վ،սճառակա١٠١٠երր շատ ծանօթ 

մէ٤։ ١٠աԳանզի١٠ սնսի،؛،Փրօ ،؛٠١է

ասա.،، 1 ٤٠٦، لم١٠،٠ ،ս ոեւտ ո ւր؛սիստ կարեւոր <ւ)ր ահ ս այ؛ 
որ ճա١٠ «؛؛ր ան սա կան կա ոա ،؛،ս ր ո ،թի ւն١٠ ط،،

 ن'LUI». Ա. էջ ::32-1؟ ,M. FAUCON, La librairie des papes d'Avignon (ا)

اااالاال٠ً ,MACLER, Mosaïque orientale F٠ ((د  Ա.
(11 . (ا ااأا؛اأااااااأاأة1ةالأ.ااا) اا<ا>0اا؛ 'ւո,յզէռ|։ կոզմէ Հ،սրէզ|յ։ռսկւս٩٠ 0 ااأ٦ ،.
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՜ ا ال ،دا ”ճշդել ؛ ألط)Ս ենե ակը եր կա ր օ ր է١ւ ղրւաղէԱ أل،،ا կ ،ال ոե ،،،։ ր 
٠ դէպ։ Կ tu ռա ،եր ու ձա٩ ،այ վաճա ռակ،սالتخ ١،٩ իրենց րլիրՔԸ فع٠الا ال 

٠հօլ،،լէռի ،ա դ،،،րինի 1 ա ւ،،յ١ւ դ Ռիշլիէօի։ Սحما ألس ٠ »ը ا١ل ։،، ր n ւթի،[ 
օրով« ٦ ե اال ե LUI ج է ال այ ،ا։،، ճ ،،، ،،،ال կ،է،նն ،٠ ր ր ,ր։،، االلخ L،ïր ե՜؛ո ٤ -،،،«؛,

 ،،،؛،٠ր،،،կ،սնո؛،3؛٠ ألال،Î Այդ ،،،ես։ ال، ألال، آلطحم، դոց،էք،ս٤ أل ،،،االال،؛،،،،١،
մանաւանդ تم հրտնսայի մէչ զարկ տալ առեւտուրէն} ج

 ճարտարալէուեստ[էն, Ւկ Մարսելիան դարձնել ،اتم،٤ الع،ال، ال، -
ր ،،، ր،،، ր،ألال ال، ال աحمأ »։ Հայերը،٩،կեդրր ،ط ألال ո ւթ !{،ال، ،،اال ألال յին ،(աճ

 Պարսկաձայերը ԼՋ٠٠Լ|լայ،յի՜١،٠ حم، ط ج ٠،،،«؛ն ال، ال؛، وإ، ط ա էքր ال، ال،،، ألال،
ախելով կը էքրցէխ، տեղ،،،ցիاال ط ،،،ل،،،٩، (؛،، ան ا؛(أل կը րերէին 

ձետ։ ،أل ր ո ألألال، ط ռա կ ،ال վաճ

ֆրա١է،1 ،،،ցի ؛٠ատճա،ւէ؛խաս կը ս؛ Այ،، էքրցուէքը շատ էքե٥ 
 ներ،1 էն» որո،վէսճ،،،II،،،կա٩]، ط Ս ،،،լէսիլիոյ ا]ل؛،،أالأل،،،ا،«،؛ -،.،،،،،،

՜ր Ըا] ألأل، طո ،թ ،ألال շ[ս [ا դ ٤ ألال، ال،، ա շսւ ،،؛ ւ٩է շաձերը ال ր ط արա կա٩ւ٩յ 
շարան ،،،- ր،،،ն[،ն ո،،լդո،աال، ٥ դոյն դատ ،ال թագաւորին ،،֊ դեր

-٠րն ե ր ո ،[ կը ،،լա ձ ան լ،)ին որ ձայ վաճառական ،، կական ր֊ո IJ
լի։ ال؛ եր ան սա էքո،տ„ըը ար դիا، ث ؛ եր أل

Ա(ԻԱ.۶١Ի،1، նՐ،1١ւ?ԼՔԸ.

-ր սի լիոյ .ըաղա ،ال էս» 27 կոյեէքթեր 16 2 2 ին Ս؛،،٠ ս،Աեր٤ 
ով եւ ؛؛ այ ս ձար ، ،ال դե ց -،،،’؛ ր էն դ լր լع]، ٠ ո،ا، ؛ դե՜ տ ،،، կան ժ، .؛؛،،، 

ւթ ի ւնն ե ր ը ال ր اال Առեւտրական Սենեակի ըա ց ա ելէ վերالل ٤ 
۵، ետեդացի ،[ա- ال րն ե ր. ،١،،،، ձայկական ،քրցոււքի^، վատ ձ ե տ ե 

ա սին» որո շեց Ար ե - حمأ ին،ا ،،، էխ ال، ة g، ال ց،، ،ال ձ ا، اد ե ր ،ألألال ճառ،،، կ 
ւե ԼՔ ճ ،،، էքր„ր դո դ ա ռե ،տ ؛։ I،.، կան ١، ،،، ،եր ո ، ٩، ե ،ա ،ա ،դե ս։١ ا؛ ا، ،5،

վաճառականներ ٠ձայ١،Պ،սրսկ։)^٠ք،արսիկ١ ար դի լել վայ կա،ք
 ել իրենց،առ١ թէ’ երթա «ա،ո،ն էքէ٤،٩ ال؛ լ ե թէ ،[եր ս، դ،،، ռն اال -

իայէն؛կ،،،ն էն սկսեալ» նաւերը Ս արսի ،،ال լու ատեն։ Այդ թ ո 
նաւատէրերը յանձնառութիւն ،„ ،ետներ؛١Հէքեկնած» նա،աս 

ո،[ որ եթէ տյ Դ որո շո ،،քին ան -؛կը Աէոորա գր է ին » յ այ տն ե
 ստեն, տուգանք"،" ،اثم،، տ،/ تم،ثم،،،كالم،۶,، تم تم،ثم«ثم،لم ، ،،،،ثمتم2،،،،،،لم --،،،،ثم،،

-սև իրենց րո،،٩ ձը» ի١،٤սլէս،թիւն ցոյց կա տային իրենց ա١ 
ե ր դո Itfn վ ال է؛ոյն ،։ أل երըا،؛ اال، ألة ٠ շա րժ կա أللال .և ،ا؛ ل ال أل ր շա الل 

կա էքո،թ իւն կը յայտն էին են թ ա ր կո ،ի լ րոլոր االال،،، ս١րա ،،؛،،، 
ո ւն ։ ا؛ ե ր ո ، վճ ի ոն ե ،،،ألأل դ،ս տար
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ե١ւ ժա*ե ج աոա٤ի١ւր II ni II [1111 դր III ع١١ էն اغئ ձ ա կ١ւ 4ا Ս٠յս if ո 
n- «դե կտ. 1622ի٩ւالم ١ հարէր’ اԼհւիԽււա١ւ Վէ*ե ،، Պալթադա٤

օն էսվյ էրանս նաւը Իսքէնտէրոմս 1լերթար։ Ասոնք (ال րոնց 
կը խոստանան երենք նաւուն մէջ //’չ Հայ առնեի ոչ ալ 
Հայ ո լ պատկանող ապրանք, հակառակ պարագային հագար 
լիվրը այն ատենի չիրանքր} տուգանք պիտի վճար կին

ի١ւ î ج „ ։ III 1 դւս١ւ1 اغ ا، ال' ؛ ւի، ;٦-Ս է٩ւ թ 

Պօէրւի ժ، ա٩ւ Ս III րկօ ե <Իիէո٠ ե1! 141 ة ١٠դը 1، տ II fl III դք]Երկրր٠ 

)3 դեկա, 1622ին) |)Է،1||(Ւ Մա،լի նաւուն կոգմէ հ կը խոսւ 
իվրը վճարել» ե՜թ՛է ան IIIIIււտեն ձո-( ١ա٦\١\١\١ \٩١٦٩١\ տա١ւ ա١ւ 

1، ٤ ٠ե I դե կա ٤ւ٩ւ ال րին 1Լե ձIII ւ٤ւ III1111 ւթ ե ան ձրո վա ր IIIIII կին١١։ 

վեր٤ր ուրիշ վեր նաւե՜րու կողւքէ եւս յ ա١ւ ճն III1111 ւթ ի ւնն ե ،է 

ս տ ո ր ա գր ո ւա à են) բոլորն ալ նոտարներու առջեւ) ե տու- 
գանքի սակր, որ առա ջին մուրհակին մ էջ հագար, երկր որ- 
դին մ էջ երեք հագար էրէ միւսներուհ մէջ բարձրացան է

տասը ազար ւիվ_ըի:

١ւԸ.،ևԼԱՆՈ١1է «CHOFFELINS» Չ|1٠١ 

ւ١ւ Ա.Սէն ժ*ան١١ի նIII11Ասյե II Աան1622 22؛ Դեկտեւքրեր 
յանձնառութիւնով կր [սոս- خ Փկէր ’հօ ււնիլօն իր ս III II[IIII դր III 

 տան այ չփոխագրել (( aulcungs Arméniens et Choffelins مم«
եւս Հայ րա- Յետագայ լւադւքաթ՜իւ վաւերաթուղթերու ifէ٤ 

-զոր իւք կար ٩ւսյ٩ւ րառր١ IIվի գործածուած է.زل սի١ւ ձե՜տ .քով
١ի,րււվ ււ٤էտ٠ր է թարդւքանեյ ^Ջուդայեցի١١։<

Փրօ!խ Սաքլէռ չէ վերլուծած «Choffelins» բառը ե բաւ 
Խօլ Ս ասօնի ր֊ա-؛ .ւականացած է ւքի այն յիշատակելով Պ 

Պէյ- ١ յյ ի زارا կը նշանակէ G II 1، ة١ع١ل٢١ةآأ٠١ل٦ال؟١١ ասւրւււթիւ١ւ،լ թէ 
րութի ،1- Ս այտայի շր٤ա կան երր սուրիական ,րադա,ր٤ւ ւքր

.)2( բնակիչները։
 Այս ե١ւ թ ա դյւ ս ւթ ի لذائ ր րարարձակաւդէս սիւալ է։ սրա-؛

1 ւնին իւ١ւդրոյ առարկայ!٤ ձետ ե՛ւ Ս ուրիարիներր սե՜ւէ դործ 
٩ւսյ١ւ նիւթին շու٤1٤ ր^ւդձակաոակն «վաւերաթուղթերուն ւքէ٤

Rev. Et. Arm. Ր (ا) ٠. ااااااااأا؟  էջ 10-13:
(2) F. MACLER, Rev. Etudes Armen. ااااا،ااأأ؟ |١ . էջ 13, note 2. 

— □8 —
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 Դեկտեմբեր էէն մինչեւ 28 ստորագբուած ութ զ 1622 را، —
սուի մի այ٩ւ Հայերու (ؤ ։ս»111 ւթ ե ա٩ւց մէլ կը իւة١لան١ لւազա١ւ 

3 մւսսի،հ) այ،ե ալ ՊարսկաԳայերոլ» ի١٠٤պէո ։٠ոյց կուտայ 
 թուակիր գրութիւնը» ուր ըսուած է Դեկ٠ 1622 ة \الة'٢د١٦٦ل/'ائآ

marchands persians ou Ilarméniens», (Հոռ Պարսիկը պէտ,ր 
իմաստովս، ،ا է աոնել Պարս կա Գ այ

٠ր է Ջուղայ եւ, ի թար٠ ը պէտ ١٠ո١،١١١|թ٠է ինչս’լ Հ٢٨٦٢

դմանել
խօսելով Ջուղա - م« ؛كغ٤ Լեւոնդ Ալի շան « սիս ական* Հ٠ 

ըսէ թ՛է 1570 թուականէն սկսեալ յեցիներա մասին» կ٠ 

փաստաթուղթեր կան» որոնք ցոյց կու տան թէ Ջուղայի 
Հայերը առեւտրական գործսփ Եւրուղա կու ղային։ Ջուղան 
օթ՜ էր ուրեւ/ե Եւրոպացիներուն» որոնք «,պէսպէս այլ-،ծ֊،ս٠٩ 

 կը գրէին զայն այլեալ ղրութեամբք١١ ل١٦ًا\المم٠جة ٢١٠\լ'؟\\ձ, -شال

fa, Zulfa, Sulfa, Diulfa, Tulfa, Jula, Chiulfa, Zugha, Usul- 
Իսկ ժէ դարուն ոկիզրր ա'յն,րան շատ կին Ջուղայե- (ا)٠. fa 

որ «.երբեմե գա մեն այն իսկ Հայմ «ցիները Վենետիկի մէ٤ 

٦|ւսլի١ւ<|،խզ٠؛٠ք (Ջուղայեցիս կոչէին ւԼենեակեցխր (Chiolfalini 
 ٦Ն|կամ ջի ո |ֆա լ|٦ ((رزق) ՜) Երբեմն տլ Chiulfalluo (3), Zulfalino(ا

երանսա-؛ կը ղրէի٩ւ: Տարա կոյ ս չկսւյ թէ عأ١ iW١١O\١, կա լք 
ցիներն ալ աղաւաղուած ձեւով ((Choffelius» կ’ըսէին Ջսւղ՚Ա“
յեց ին եր ււ ւն Î

թ ո ւղթ ե ր » որոնց յ։ն դ- ،ժամանակակից ուրիշ կա ւեր ։٥ 

Գա٩ւուր իւորաղիր֊ը ցււյց կու տւսյ թ-է կը վերաբերին միայն 
Հայերուն, նոքն յիշաաակութիւնր կր պարունակեն (Armé- 

-Chofe (ا), երբեմն ալ Chaufellins (ا), )niens et Choffelins 
կը գրեն Ջուղայեցի ըսելու ١ ٢١١١eYw٦S\٢\١A١٢١ կամ ١٦٦٦ ع٨١տ 

Գա լք ար: Հետեւաբար ե անիմաստ է ւււյս բառը բոնաղբօսիկ
թարգմանել կերպսփ «,Եոլփցի١١ 

Սոյն վաւերաթուղթերը ցոյց կու տան թ՜է Հայեր Գաս- 
տատ ուած էին կամ կը յաճախէին ս’չ միայն ւր ա ր սի ،իւս« 
այլ Փրովա١ւ սի բոլոր ծովեզերեայ քաղաքները» ին Հպէս

 նոլ،ն uiliiRi էջ 412 زاب .ււ։. (2) էջ 41.3 ա ؟ ւսսւկսւ٦ւ», է410|ا) « 11)
٠ الاه٦ا٠ (4'1 ) էջ 4،؛) Ր. (5) էջ 443 ،’. ծան.:

F. MACLER. Rev. Et. arm. ք)աա٠ղ (ا) ٠ ؛٠٠ . Էջ J4-IG. ( (ق ٠١ل٠وا٠اآ  
տեգր, էջ 17. (3) նոյն սւերլը էջ 18. (*)՜Նոյն տեղը էջ 21 :
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 ’հասիս» Լա Սիօթա» թ٠ Սի «ուլօ١٠ ؛ի ուր եւն: էոյնսլէս .-؛،ال
 սւ։ս,^ս^։ Գայ վաճ ،ս էսս կ،ս٩،٩ւ երր մեծ ղ։ւ ր ح ա ռ١ւ ս ւթ ի ւ،հ٩ւ եր կ١ <ع

ոչ، այսօր،،،չ،քետա٠րսեղէնի գլիւ ա լոր կե րլ- «էի٩ւ Լիսն ի մ է٤،١ 
ր րւնն է؟

Լ(٠Շ1րՇ٦ւԱ،1-հ1٠(Ր،։٠ե٠Լ٦٠Չ Հ،Ի Լا6تك ١ •Ւե١։Տ‘ /ريم

մա- ١ վաճ ա (1111 կ،սն٩ւ եր ո Լ٩1 ،ا Հայերու Գա١ւ դէպ ֆ ր ա١ւ ս ա ց 
լք1 ոյ Աոեւտրակ،սն Սենե،սկին բռնած Դ،ւրՔ(լ،ا ն،ս،անդ Մարս 

ա ،fui կա٩ք կր դ،սոն،սր։ Ասոր ալ միակ ح٩ا երթալով աւելի թ 
է،չ،ստճ،սոր» ին٤պէս րսին.բ» Հայերու ճ ա ր պ ի կո ւթ ի էնն էր« 
որով աժա٩ւ և մա,բո،ր ասլրա١ւ٠բ Կախելով տեղացի վաճա- 

. ոականներու շաԳերոձ կր վն،սսէինէ

tres patentes con-

com-

me-

rance՛mens en

١ւ Այ U վեր լի١ւ١ւ երբ երթ մէկ կո դ،քէ 
է ٠ا ա ր էլի լել կաս ،սյ ին ١ اقւ ւս ւա սլե Ա1٩1 ե ր ս 

Արեւեչ٠բ մեկնել թ֊է١ աւերուհ մէ٤،٩ իրենց 
եր ա դաոնալու ատեն» ،քիւս կո،չ،քէ Լուրլո،،،؛ 

քեե՜ր կր կատարէին» ուր լ،؟ յլորին մօտ ւլի ،քո
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դա-֊،հ Ջال لال، ٠١ Գա ،քար الغ اր և،،،،|ا] ،،٠ պա ،ط ال եր،٤ույ١ ի،ի،،տ ،քի 
յեյյի ؛،ն ե ր،ա ճ ա րաւ կա١ ال ث :

Ilոտ։-،،، ال գերագոյն ،դասուսկ،ս؛لال،١ ١،،،Այդ դարերուն Ֆրա١ 
կար٠ 4،րիդի ،քէ٤،٠(, քի այال؛ »١٠ ւս ١٦٧ ال ا؛ ١٠ր٠ط'اد٦٦ ثلم ١ տ٠٠٤թի٤١٠١ւ էր V 

٠լ- րն «մ*է٤ ،սե،դ،ս٤ա„ներ١،،٠١،։،եյա،յետոյ ԳետւլԳետէ ստեղ٥ 
հանուր թիլը հասցնելով տասներեքի։ Parlement դա- 

 է դաս،տ،،،կ،ս١ اللي ٠լ،ս,ր ال، ր ա ւա ս ո، կ،ս١٠ 1 ٤؛3 ؛١ ٤١،ն եր ե٤ս ال افا է؛٠١، ։؛
էր ،ւ؛١،١ւքար،ք դերս،դ„յ١٠ ،դս،աակա١ ،դի١،սԳ،ս؛١ ١، ،١Փրօվա١٠،٠ 

որո- ١٤، ճի٠٤ներ؛،١٠ ,որ» ինչսլէս ،քի٤ս١٠երր ح\آة٦٦٦اح٦جا١է١٠1»սի V٠ 

ի դերադոյاللي ١٠ ։ Է ؛٠١، ١١ա դա ւ٠١ր و؛ սր յ،ս١٠ուն،ս١ շոլքեերը կ٠١٤ 

-ադա ١ ولս،իկ„،1٠؛ո،դ 1622 ا؛١ا ل .ր 10 Աետկ դւս տար ա١٠
ifրداع ٠ ր ؛١տրտ կեր վճրւ،ս գ ،االال Գր » ،٠١ ؛١١ր ո ،թ ե ան 13 ր դ տար، 

որո 1؛
ա) 1յ ը սլարտադրուի մետաքս կամ ուրիշ ապրանք 

ո- ال ٤١، ،٤ا ե ր Ք١٠ ،ւսال، اداال ١ է،տծ؛ս،٥ ց،որ իրե٤٠ ١այեր„ւ١٠ ١،٠երտ٥ող 
պայմսՒ وիսսրէն !հրանսայէն գնեն իրենց ուգած վաճառքը 

 նաւ որ արգիլուած նիւթ չըլլայ د(ق)
-ել Փրո،կ،ս،ք ար٥աթ դուրս Գ،ս١٤٠١؛١ ١ւի „սկ؛րդ،،،Կ١ ١ ̂

։،٤،؛իս١ի դրաւո،،٠լր،،،.քր ،5، ٠١ ե ր ٠լ١٠ ո ٠١، U ،الا١ا ال ال .նահանգէն ؛١ս،؛،١،،، 
٤٠٠։ Գա،ք،սր Հւսյերուն،،.٤ ،،،٠١١Ք١٠،،եղ٥ուէե،եր„ւ ،،،،։։^ ٩٢١

٠շ տեղի؛ր،١، կ،،،،ք ٠،٠٠١ն،է ٠րաշև٤٠٠١ ٤խանս،،լադիր، ؛١կ’ս،րդի٤ո٤ 

վրայյ
դ) Հայերէն մետաքս գն ո ղ ն ե լէ ը պարտաւոր պիտի ըլ~ 

պաշտօ- غ ،،، ե ،տ կա١ ،،{،،، ս։،սاد ٤ ի ،وع ե դև կ٠١ է ս ս؛٠ الوئ غ،، ١ք، ،١،ս ،լ،ս١ 
 նատան դատարան, քօնսիւլ م،ال،؛ ,(،اال،،،،،،،؛ այլապէս ح"،ال،ال

،ի վճարեն UI ր٠ր٠٠٤١٠ի դանձի٠٠ ١، ր ،،،ի,،դա١،٠،ր տ،,١،،،իր؛ Գա դար 
դէ،ք Գրս،։ք،սնի١، ١٠،،،իրրե، ،،،ր٠ր،սյ،،،կ սյն դո ւիاال ال، ١٠ պիտի Գ ե ،ا 

،դ،،٥،،^،դ

:17-20' էջ ا]ااالأااا, •Rev. Et. Arm. P (ا)

Mer.-( ٠ ا|االال1ال٠،ս1)սնջ١ւ է ٠ .13االا٩ا االոնսւեո ադիոոոاااااالا؛ا Այ٠Ն (ج) 

٠1*եԹ٠ոո[ւ: الواال կիյ ս٠լ٠կէւة!.الالالالال،1الالا1اا' اااأ ٠ cantilisme): 11٩ւդլէ٠ա ԱՈ.ելի 
Ա٠1٢Է٩٠Է٦٠ .1( ւսդւ٠1١ւ٠ւ١Ը ե1 اأااإما٠(այւ٠ւտ١٠٠Թ-եւս٠،٠ ٦٠է،٦։1րտւ،ո կր ؛١Մեո٠Ա٠դ

Աոքէ٦٠է٦ւ աւելի2 աո։ դլսսւք اا։٠, اւ١։.էյւ Աւյ١٠،ւսւ،'ա٦ ا٠ااا،اااا ا]|، ؟Ո1.Ա1Ոالالؤ 

ւս ելլէ.؛դռ։ ا٠'ال։٠ اا؛اո٠ն٦٠؛)ք ٠ ٠اااէ|ւ٦ւ Ոէլեյւ> լ االاالاال"6االال_ااالا اال Ա٠յդ .؛١ո։նէ 
 հր կրէն ت Միեւնոյն الالال ե٩ւ բասակսյն االه٦ااا սւո։٠յ١٠րեր. դյ١ու.ս٠ծ էին اال٠ااالأا—

 ٦٠ե،ւո٠. ٦1 هاالهالال الأاااالاال٩ا٠،(ا1لեՐ٠١٠٠٦! :وااااا_اا
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 Նա ն١ الل! տէրեր١ւ اال أل ա الاا }،،եր ،ե ،،։١ إ، Իր ،٠١، ل؛ ١٠ ال، -،եր ո أل،
լրա١٠٠րները? առանց،،،ال Իրենց ٠٠ االյեր١ւ،٠٠ի առնեն Հ،քէշ չս[Ի، ل 

،է٤աշտօնա٩էռ Գաստաւոելռւ թէ Իրենց ،քետ،،،,քսին ،Ի ،،Ի֊،،،،
Ք \ ٠٠١٠، Իր10«000 ؛ էս،،[ ،ال،غلال ե٤١، ال، ة ١،٠، ր,،րա4؛١،ուր Ի շ ա րէ١٠ 

տուգանքի պիտի դատապարտուին։

րս կ،ս،ք ،، ،րԻշ առարկաներ ծ،սի،ո،լ Հ،،،յերը, ،اال ال ե داع ال 
Ի٠،٠ի]،، աեդե կռ،թԻւ١٠ ،եր„ւ ،ք،،،،،Ի١،٤րա١։.ր١،،Իրենց գնած ،ս 

،„-١ կ։„»ք ،ال،١ թ ե، ،ا ր ،ال ،[լ ،اال ا ՍենեակԻ .،، ա ր ٠ս։ան Առե،արակա١٠ 
اال ،،،ր Ի١، ե ր ։ ռրռն.ր իք։، ،[Ի ր ր ،،[{،“،Ի հաղորդեն Ը٢١١٦ՏԱ١١٠ ال أل، دبا١

իրրեւ գլխաւոր շահագրգռուողները։

Հակառակ պ ար աղ այ ին իրենց ապրանքները յտրքոլւ
ւինյ،،،٠Ի գր٠،٠،،1،[Ի ،،،՝١٠٤

ե ،է ւքէկր չառարկէ թէ այս ،،րսշոււք- ٠٠١ որսքէ։،զի ١ ،ال\;
٠٠այ „ ،Ի [ÏÏ ւլ֊Դ* Դ،ս ،ուս-، չ،، էն Ի » կր Դրա ،٤ ٠١թ՜Ի Ա1 ե գե կո ،ներ է١ 

կէ ա ե ր ր ،լր կել ،կա٦، ،،، ١،/ Դ Ի ա գրԻ١٠ ،ե ր կ،սյ Դ ր ،،، ،ք'ա١، ١ իւ ա գի١ւ 
կար-,).) ե ր ր١،١، ١،، թակ،،،յ ،լե դր،ե٠ ال،١ا ١թ ե կ،ս [U ،٥ ،، ،،،؛ Ի„،Փրովա١ 

դացուելոԿ հրատարակուելու, արձանագրուելու, պահուելու
١١،ր٤ ،٠ ،،، الս ،թ[٠ Դա،ք،սր ա ifր֊ո غ ا، ا ւե ،ا ա գր ٥ ո ր،؛ ե 

եերր կը//քէշ կ١ր،،،،،Ի թէ ،սյս ،،ր،،շռ٤، ،Հ ր ա ،քա١ւ ա ،լրԻ١
արուին անոր համար որ Մարոիլիոյ consul ները ե com- I 
munaute (2) պաշտօնապէս դիմում կատարաձ են ի7ադւԱւ

գա٩։ա.էին ٠ 1.،، ااا٠նաւու٠ւ|ւներ էին(٠I٠։ րնարու(,! սյա٤ւո-؛٠C٠nsul٦։ (ا) 

ր ifin.m գոր-.،٠ ،١թ(նԹա-Վ٠րնէսէ٩։ի ։քէջ١ .կաօ,րի ե٠،Փրօւիւնսի, 1٠աوالأا]ما'٦ا ١ 

٠٦ւ իտալական ագգեցո։.Թեա٩։ տակ: Consulat անեցոգ .քա٩ա.քնկրր]ծած է 
 Թագաւցեաական առաւելագոյն ագաաուԹիւ٩ներր կր վայեյէին, االا]ا։-الأا

 կան իրաւուն.ր٠ ]<>٠է٦]_]،،،،։،٠،٠/٥-ե،٠،٦٠, ا։ا|<ا.اا.اااا ا٠։. ոյաաերա(ր٢ի իրաւունք؛

անրաւ،յետուԹ-իւններ1 ؟،։|٠ ٠٠٠٠١،.٠،٠։|ինեօն գրե1<ՒԷ անկախ„ ,٠րլ|| ,Ս'արոիլիա 
:)307 ESMEIN, Histoire du droit français, Paris, 1898, էջ) :կր կա،լմէի٦٠ 

ճիււլերր Communauté,، քյիման- ،2 ]٠ا]ا،]ا( Արվեստի եւ. առեւտուրի( 
-ւ|_րայ կագմակերււյուած էի٩ւ: ճարաարարուեսաի եւ. ։իսՏաուսկանՈ1٠ 

եւ٠աաոյետուԹիւ٦ւ٩։եր կամ؟կար, այլ կայի٦։ ար‘؛ Թեւն աւլւաոուԹիւն 
٠րէ٦ւ.րներո٠լ կր կառավարուէին:، ٠։،،،٠٠٦<،. |،،|٠։،]„ ,1)ա։1*.րեարուԹիւններ

٠١ինել կամ ٦աւ٦ւ،աոյրանյ٦ւեր 1յյ ؛٠կ’որոշէր Թ՜է ի ն ا|اا է é؛٦٠Communau 
յաշաօ٩٠ակա٦։ եւ. ւխյր սկան '؛!ա١սյ_ամւ։երր: Communauté ا! ا؛ ծա ,սել

սյաշտ٥ն٦։ էյ։ ասյախււ,1،լ ւիսրպետնե- ااااااا٦ا. ,էր ٠1'ր١٠ կա(ււքակերսյուԹի،.ն
:։؛կա٦ւո٦ւա،.որ ր٦ա։րու13-իւնր եւ ւււր()եւււոին օրէն٠ր٦٠երան յարգուիլ ١،րո 
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լ-«,اթոأل ٦٠ց١ւելս،1 իրեն،الրսալէս անIIլ։ ներկայاطա[1 ի١է» գրա 
Ավինեօն ն երը Հայերու նկատւքէԱէքթ» երթ էուդովիկոս ժ٠٩٠ 

٠թա- ؛Իջև111(٠ 1٠Ը 1622،ւ١ւ،'18 1. 1|؛ կը ։լ،։ւ٦ւ„ւէր։ քփ III I| III1-11 fl[I
դԳالح ٠ յետոյ է ،սյս դիէքուէքի١ւ٥ ٠ ան ա !الս ،ال، اال ال ղա Քին ،քէլ ،،լ 

լիոյ սլալ-(اրս،،ا'Ս ٠٠ր،քէ վեր٤ »է խնդիրը ٠جր١է،հա դատախազը 
տօնական էքարւքինները ուրիշ խնդրագիր էքը ես ներկայացա- 

են է٠ր،էի գե֊րսւգոյն դատարանին 7 Դեկտեէքթեր 1622ի،Խ< جJJIII 
սլ ،ս Գ անշներր։ Թtu - ٥ ،،،،։ո،٤، ԳIU،քւսոօ տել ո վ Ս١վ٤ւ٩ւեօնի էքէլ

դա լորը կը խոստանայ այս վ ե՜ր լինն ե ր ը III ր ձան ա գր ե լ տալ 
դատ ա ր ան ի տաքարին ،քէշ եւ երե.ը ،սւքիս վեր 2 սլաշտօն ա- 

։؛կան նաւակներով (ձՕ٦١Տ٦٦ւ١,١ւերուն հաստատել իր թերանաց 
ր Գրաւքանները գոր-؛، սլատասխանները։ Եւ սակայն այժ՜էքէն

Նադրելի են։
ա մ٠ա Ն այ١է ։ Սարսի- ألՀր աւքան սադրին տ ր ա էք ա դր ո լի) ե ան 

լիոյ tu ոե ւտ ր ա կան դատարանի նուիրակ (իր ո է այցելելով 
թոլոլ։ ծովեզերեայ ,ըադա,րները» Գադորգեց ա١աոր դլխաւոր 
տ լ։ աւքադր ո լի) ի ւ١ւ،հ ե ր ը։ Այ ս սլէս յ ի շեա լր Դե կտ եւքթեր 13 էն 

իար եւ16؛ այցելաՆ է ’Սասիս» Լա Սիօթա, ،3٠ուլօ١է ،1 Սի٠ 

ր ա էք ան ա դի ր ը Գա գորգած է սլաշտօն ական ւքարւքիններան։ ٩ 
Գա գորգած է նաեւ Հայերուն ^15 Դեկտ. ع Սի-î، ո րի if է 

անճաւքթ այցելելու^ Հայերու թնակէսՆ տունը եւ Գո١ւ» «1622١ 
ո ւլ։ի շ Հ այ երու ներ կայ ո ւթ ե ա٩ա » խօսած է Ututfu ւէլ ան ո էն

.١٠\որգն էր Լ٢Ա٦Տա،Հայու էքր» որ էքիւսներուն ،քիլ١ 
Ասկէ կը տեսնուի ո լ։ իիուլօնի էք էլ եւս ձայ վաճաւսս-

կաններ ԳաստատուէսՆ էին։

1622 Դեկտեէքթեր 16!։ Գրաւքանագիրը յա շորդ ս։ար- 
հաստատուեցաւ Ս էն-Աէրէք էն ան 1١էյի ،ո ։ան Յուլիս 27 ի١ 
ար,րայական սլա լա տ էն էո ւգո վի կո ս ԺԳի գրկած ،դաշտօ٠ 

ր،،ի դասէս։-,իսկ 1٠٠ ձԽ١եا؟ج*ااادآع \١'١٠ նական նաւքակներով 
լ։ա٩ւը 1623 Հոկտ. 17 ին իր տ U tftu րն եր ո ւն էքէլ արՆանա-
դրեց ،լայն։

Այս Գ ր ա էք ան ա դի ր ր ի դօլ։ ու էեւաց երկար ատեն 'և- յե- 
սագային աւքէն անգաւք որ Գայ վաճառականները գորՆ ։։լ- 

 նեցան ֆրանս» ի շխանութեանց Գետ» անոր տ ր tu էք ա դր ո -ط
իւնները *գործադրուեցան։ 1632 Փետր» 9 ի،1ւ 1‘ուլօնի Ծ ո-،!) 

-վակէսլութիլնը ւդէտ ,ր տեսէսւ յ ի շեա լ Գրաւքանադրին սլւս
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 ր ٠ا اق ال، կո ،թل؛ اق ا، կր կի١٠ ٩ ال، ղ،յاع դե غ ٠! ،շե 1 ال، ع ١، اال ال،ط ألم األال، ايرا، ال اال ج
7 5 16 ր ال،١ا Դ'։,ք،հ դա տար ،ال իսկ Էք،։ի դեր ال اق ٠ Հ،սյ եր ة ե կ،ս 
،\րէال،١ք، ا،،،، اال ال،،،،، գրել ،ال ր،ո،ال ،դար٥ե،սլ ղ،սյا؛ةة١ا ١ Մայիս 

հաղորդուելու համար աո որ անկ է։ Մեր ձեռքր հասած վա- 
ւերաթուդթհ՜ր ցոյց կու տան թէ մ b այն 19 տարուան րն- 

 թ ա։յ ٠ւ٠ի١، ٩ր 2,6 1639-1658١»،٤քւ»եր،ադիր١،١ ألم ր اال اال ال، ր ال، կո սս خ
Հայերոմ،։ ،اعالա،ք ا ألم «ե դե ել اال ս اع ե الً ق٠١ا ւթ ،ا ս տ ا^إ դս,րդ،ս،դէս، ե١،١

٠ՒԱ،1ւ،ՒԱՏ ՀԱՅԵՐՈՒ ،Ւէւր ٦٠ااا٠ 

էր األال ա ٠ ألمր կը،، ١ւ،،،կ ،،،،، ،،، اع ألم ،،،٠؛ ال،؛، ة դ،،،،ք ո ،،،األ Ա،քէ١٠ 
էհրանսա, այս հրամանադերներր ան մb չ ապէս կը հաղոր- 

էւ؛،،٠յյ١ւ،սի٠ա،١،،،աո ،ال، Î Երբեւքե،الخع،اال،շս،օال،ع،،١ բ،ռ٩،ա١ դ„،էի١٠ 
ր<ا اع. Քا٤اع ،،،٩، ١٠، ،،، բեր،սե ؛١٠ عللالع٠_ااااع،րա،է،؛ կր الع،» ր դե ألم اال العا

 ճ ،։ր երկար դի،ի١ الم، լքե ե ր ال ، ե ،،،ع، տի դո ال، ա ր،կր բա١؛

Ս են. ،األال կ اال، اع لال յ Ս٠ռեع٤ا إال։إال Ս ،սր 1639 ا3األا؛ Նոյեմբեր 
 եէսկր Ծ ال ،،،؛، ع، ال، ا،غ وإ، ե ،،،١، األل، ألمالا٠ տե،،ո։_٤ի١٠ ،„ս،։ք،սկ،ւյ،յ„ւ֊աե١؛،„

- 1، դի ր، ،،،األ։f ،ال ր ألم ա٠ք ،،، կս٤،، اع زع. ٠١٠աո،սկ I،ա ا، ١ ال اع ألم գա ،،։،լ կր դա١ 
ղ ،ال ال ։،،، դտال ،،، اع ا، ا؛ إ،٩٠ »արգել,ք١٠երու ،١،«սկ،،սշս١օ١،և սاال ٤ եր ،١ 

լրի շ اال ال II և ղէال، ال، ؛ع, ١٠١٠ ց բերաե ،քե،իրեاع ٩ ե կաال، ،،،ال ١٠٩٠ աճ،لال،ألم ؛ 
 اال ،،٤ր األال، Ք١، ط اع ր կ،،ւ١؛،սիկ դրաւք ال إ، կր եախե١٠ դրաւք ե կ’،،ւ֊ղե١٠ ج

փոխանակ Գրանս. ապրանք ؤ չհրանսայէն դուրս տ անbZ 
սևն- ،األال կ ،اع ال Առե լա ،دال կր ،դատճ ա ،ا ،،،،։؛، if եե՜ ،الع ا؛٩،٤ اعا،» դ١٠ե 

դրա- ،ال րե،األفملخ 0دعاع٩ع.،٠ا|١، الع ա1 ع،أ الل أب ١٠ շաԳերոձ: Ու կր؛եակ 
Հայ fl- ة،٠ع գր،ս ٠-١٠،-դلالع ٤١ կր թ էք ٠դս،յի٩٠،،սր،٠ ،،٤ւա կ ա կա ألم »Խը،؛թի 

Ք١։ե՜րր եախաե،եթէ ա،դրա٤الا٤ع ١ »Ք،հ և ր ،լ ،األال սլր ،ال րու բերաե 
ցاألال، األال դրաւեշ ال ، ة1ال،٠دولع٩ا ե ր ألاألال،عع٠ ،،، եր„ւ և ،،، ،ս ր ա،դ١„դ١٠ »ե١٠ 
ե ա ؛ե ա ،،، 11 اعع،ا األال، ե ր ո Ք٩٠ اق ،٤։„٤սւսրժէՔԸ» ،، ճե„Ք ،،، ألاا٠ ե ع բ،։الع اع

։ج ե ր ٩ ا، اللخ األألւ if،،،1، կ، ا؛١اօ ր

٤ք،،ու٤րاألال، اال ւթ և الغ ակ،ս،ال ؛ Ծ Ասոր վրայ 21 Նոյ. 1639ի٩٠ 
-յ վաճա،٤ ألم ال„،բեր սՔ،،էքդէ١٠،١،،կը ^րաւքայէ որ Սարսիլիա ւքև 

Աոե-، ،األال، األال եր կայ ١٠ 1،،Է տ Ք է ااعذأ٠٠ا>ااعال،ة<ع ،إ ،երր ա،քէ٩،٠ւակա١،٩ 
 տրակ،ս٩٠ ե،սկի،Սե٩ اع،،،ع اال լղար „ ،թ ե األال، « սդրե،ե ար^،ս٩٠؛

տան [յրևնց ասլրանքխս քանակը, ստորագրութհմււ տալով 
ր ،դ^։- اق թի، ،ا ե ،ال ե اع դո ٠։յսար^էՔ؛،٤،١٠، ւքր ե، الال աճա،اااالال،٩ا وع ؛ որ 

-Հ،ս اع ا، لد ا ե ،ال، األعք، ،،، ،١، ٩،،،կ ،ل،ال ال Ք األلال، ال، ا؛ ։fin Ճ ،،، ألم իاع ال ،١٠ ։ կա ա ա؛ա
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1 սիք ،սր-،؛ ա١ւ ,լ»ն ե ր ո ւհ ،،[،ا ։،Խ , ծա،սուած ա؛ այ؛ ս، اع կա ռակ պա 
ժէ.ըը պիտի գրաւուի գնուլհերա, ծ،եո٠Քէն،

Գայ Վաճա- ح.էին երե ج Այգ օրերուն Մարսիլիա ԳաIIա 
Ս կր տիչ ٦ ٠Ծօճա Ֆարւստ, Նօ٩ւ թի ատ (ւ 3 ո վԳ ռա կ،ս١ւ٩ւ եր١ 

)Couagy Farat» Xontiat et *Jean Baptiste)» *[Հայաստանի 
٧,٠ ։ Պարսից թ ա գա ար ին Գպատ ա կط ١١ սլա Գան .րագ،ս,րէն آل

21ին կէսօրէ ոեւտրական գա տար ան ի նուիրակը 1639 Նսյ٠ 

յի շե ալ Գրամ ան ա գի րր Գ،ս- ،؛այ ոց լօնճ ա٩ւ երթալ ع վերէ 
գոր դեց ան ոն ց Մարսի լի ա Ք،ս գա ,րի եր դո ւե ա լ ،րի շն որդ 

٠٠ի ،،، ժա-، g ،،، ،» ،։ ր թ ،ս ր գման է ր ارع րի մ ի, ،ل ال* ի էր،ا؟ألخئب٠\ة (ا

մանակ։
աճաոականներր ի*նդրագլ։ով،؛ Գայ ع եր،؛ ’հանի մր օր 

٤ո ւթ ե ան տեսուչին և կր ո կա կ،ս مها մը կը դիմեն Ս արսիլիոյ 
գէս Գա-،յայտնեն որ ,րւսնի մր Գակ ،քետա,րս լւեր،սծ են, ին٤ 

1 ,ր ա ր տ ո ւգար ո ւթ ե ւսն , եւ؛ին գա տար ան ٠ են 22 ،Լոյ ւլորդ،ս١ 
ստորագրած են յանձնառութիւն, որ եթէ այդ ապրանքները 

ո£սարմէ,ըր ،،،ի տ ի գործ ածեն،؛، ,ծա،սե١ւ Ս،սրսի٤իոյ ،ք էշ 
Գետ ե։،؛ այդ երկրի ապրանքներու գնման։ եւ սակայն որո 

،գար տա լոր են Գն٤ուն ե կանիյիկ գրամով վճարել ،ս պրա،հ,լ-? 
ե՜րր և- ուրիշ դ،ս- إل ներա նա،ոգշէ,ըր, մա,րսր, մուտքի տուր 

նագան ծախքեր) կը փափա,րին որ թոյլ արուի իրենց ծա- 
թել յիշեալ Գակերէն չորսը, որպէս գի ւիոիյարմէ,ըր յատ-

ճարման։،؛ կացնեն այգ պարտյ^երու 
Ս*եկտեմրեր 1 ին տյս ،սրտօնութիւնր կր տրուի իրենց, 

պայմանաւ որ աւելցած դրամով ուրիշ ֆրանտ ապրանք
գնեն։

ՀԱՅԵՐՈՒՆ ՀՆԱՐԱՍ\ՏՈՒթ١ԻԻՆԸ.

Ս١յս իստութիւնները շատ ծանր եկան Գայ ،!،սճառա- 
սրպետորդի միշ„ցներու գի ،քեցի١ւ ե،،؛، Ք،կաններուն, որո٩ 

ունով։ Այս،իրանսացի վաճառականներու ա؛١ սկսան գործել 
կերպով թէ մաքսատուրքէ րլերծ կր մեային ،، թ՜է կրնային

։ն վւոիյ،սրժէ,լ»ը։؛ըստ կամս գործածել իրենց աւգրան٠լ٠ 
։րւյ Առե ւտ ր ա -1،1؛ւ տ ե ղե կա ց ան Մ،،ւր،ւիլ»؛Ս,յ ս գա գտնի ,լ 

կան Սենեակի ներկ،սյացո،ցիչեերր, որոն,ք 23 Նոյ. 1652ւին 
՛Ծովակալութեան ընդհ, տեսուչին ուղգուած խնդրագրով մը
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٠(ադր|Հ ր ա ،ÎԱ1١ այակսւ؛،,١٠ր،ال Հակառակ ،راւն թէ Հայեր١؛ւե٠ւյ،յս،յս 
։ր٥եالخ،١٠ կ،ւ ؛ան ան III ا ին եր ո ،1 ل ա؛ի Լ ال ր،ال ١ ال ال ս،րա ،քա դր ո ւթ ե ա١ւ

յե- կր դրկեն؛ ٠շո1،ا երր_ անոնց դրոշ،քան٠١٠افكيى“լր،،،٤، اال}٤٠١٠9 ال

էն դո ւ،ւ ս ،دال եր ա١ւ ս؛ ժէ,թր ،، الل IIال ؛ I؛։ ،11.1؛!، ؛«،.٠١ ս،ր III 11 ج „ IIII؛ I،، ج III ոյ
III- կأال ١ :ւ،նե،ա֊ տեղը «،առանց ուրիշ ա։։،،ւան٠ են١،կր Հա٩ 

1،ՀIII ifui ال، لض ط أالغ ր<،,ւն առա١١ ؛٤ *լե،،ծ،، ni، սքեلال،٠ >٥، ս،،կեն،٤،،،ռ 
այն բո ،որ ւքեւււա .،»Il ե-، ة IIII III،ال ا؛ لالل؛، ،ا،٠ Հրաւքայե، որ Ս ուր 

որոնք Հայերուն կր պատ- وդէննևրն ու ուրիշ ապրանքնեքը 
i٤iii٩it،،iii،٠؛،։،،։،IJ I، ؛,ս’յ ի،،ենց անունս։،،կու դա٩ւ րط ٤ ն؛،կ،սն 

սՀե،ի ել،սս؛١ւն ،1 յանճնուին է؛III III ։ ،،،، ،،،؛,،քարդ،،ց ،սնան
շ1.ալ 1،؛ ւք،ւ &եո,բր։ Լ،սյերր յ؛ mil կան ،ال աճ؛արկ ունեցա، ։،؛ 

քուր-، ե، ո،դ،ս؛ ٥գինու ة րենց աղս؛ ،؛?ն ձեռՔ،։ ։؛،III mil կւււն ة III،؛ 
սար<էէ٠րր նոյն؛իո، ٠քն ե ր ր٩، ٠،،، ււ1٠ն ،այդ III ւդր١؛ա> տ،؛ս،،،؛، դուն 

այ ե ր ր ،սյ դ ع որ ،،،է،، դի ٩ ձ١ւ „ ،ի ،١،،، յ ؛،،ս ،،؛١، ،؛؛،սճ UI ուա կ،ս٩ւ؛،ւ 
դրամով ուրիշ ապրանք դնեն հ էհրանսայէն դուրս հանեն։ 

ր ի-،، ،دا،» ս 9 ի١ւ ե՜ր، ال եր աւ١ւ؛ ،ե٤،،؛ո ،ի ،սրգ *եոյնւդէս կր ،1، ،،، Հ ،սն
1، IIIIII1։؛ւիII ،؛կեր،،،ո ؛،լ،սկ،٦،րենց ան ան،։ ،،،դդուկի կոււ،‘ անո 
ւ؛III ադան ,ր I ա٩ւ3000 ،«؛؛٠،٠ Հակառակ ،،լար ،ս դայ ի١ւ Լ،սյևրուն١ 

էի١ւ ս،նո،، Հ،ս- -ա،ք սկր, դրա١، ٥ (ին Î Յիշեու، ،الغ ր ،؛ ال،)են ،؛،ս،،،؛، 
 ր այդ օր եր،، ،ք،սր١ ال افى ؤا؛ ،ան IIIII IJ 1 ؛նաւաւ։،،.։،։ 1 ٠ال ուր O ،1 ն،ս،ս؛،

րն եր. դր աال، ،١٠ ե ،،էն եւ ո ،ր ի շ 17 ،،، اللخيل Գ ա ،، ،ք ե UI ،؛ե، ա١ւ ،، ւն ո 
ե Կ UI ր ،11 ւդե UI غ կր ա ի ال ،հյ օճս ։աا؛، ١ ի ال ւն Ս ،1،ր؛ բե ր ո IUI ծ է 

)Coagie Baptiste et Carapier կամ Carabignier) անուն հայ 
սճ ս، 11-1.11 կ،،،նն եր ո էն կո դ،քէ ։،؛،

٤ր նոյն օ،،ն ի،،،، կր Հ،։ա،ք،սյէ،m،1،ւթե ան ւռե،،ո،،،١۶،،،؛ո 
որ յիշև،ս، 17 Հակ ،քես،،ս٠ր،،ներր II، ،.III،սկա٩ւ II،աշւոՕ٩1 և այի٩ւ 

ե ،սն յ،սնճնո،ին و؛أ ե ր ،،այ ո ،١ ،Լսւյերո ٤١ եր،؛ կողւքէ կշռո،ե،է 
٠րն ե ր ր իր ifou، ،դիս،ի ւդաՀԷ١ իի» «ր այդ ա ւդր ան؛է٠،٠Լի٤١ Լուի 

Ք٤،ո٩،11،.، դա؛١ ի ծա،կ،،նան րսս։ օրի؛، ١،սակայն Հւսյերր ،դիս 

،սւ،،ս،դեսւներո۵،٤ ١որ،،ո،ի ր،،،،؛،،ն կ١ա،،،،،،؛1، ،؛،(،Ս٠յս IIIII 
ենց؛،،، ասաիճանի որ ր،،ան٩،٤ ١’ի ١ ա II ա ،، անն ،. ،1II ւն ح ա 1؛ ،،،

500 անունր ։،III ،Il IIIIII، Լայերուն» Հակաուսկ ւդարադային
î ،؛،٩، Il،، ،1،ا، են թ ،؛،ս،،،؛ل، ،؛!,իր. IIIII ،։،ան؛

ա ،1 ի ի կոդւքէ Հադոր-؛։։()،؛ սն،،،،،،եւո؛،քան ր յ، ،ل.ال ا، ا، ال
սկէի١ւ،،էն ս،ո،նր կր բ٩ ،،،،،، ո٤١،ւէն Կէրարի կ؛١յ؛<է Լ ة դո LUI

այ Հայերը։ ا. ا؛ ■اح
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 Այս որոշոււքլլ էք եր ،քարսեցի٩،٤ ١ այր ե١։ IU կի ցն երր_ احمء -خ
 րենց ի ր ա ԼԱ اق ,քն եր n ا սլա շտ սլան ս ւթի اد ح յ ան ة٩ا ئ ج երկս ի١٠ ا

։ Այ ս ،տրլս ւլ ե 1 փլէզէدل) . ٩ լ» ր ա١։ սարի ։ի IU U տա բ،սնն եր U L؛ 

եր ،1 1652 զեկտ. 9 թուակիր նաւակ ւքր գրևրի١ւ ،ր լի٠ ٩،٩|վ 
-*Ծովակալութեան տեսուչին» յանուն իրենց էիոիյ،սնորւլե،սլ 

է^Աէքէն ժէԱէքանակ Հայերուն if էլ կ’րսեն թէادا ١ ս ،ا ո ١ اق زւ եր ո 
կր տրուէր աէքենւ،،յն աղա տութեաւքր առուտուր ր،հել ،Յսյ٤ 

ու աւքէն տարի ٠բաղա,բին էքէ1٩ ١ւոյ٩ւ իսկ այս «Օ)րա٩ւսայի 
րանակութեաւքբւքետա,ր-.իրենց երկրէն ^Ո٩1 կլլ բերէին ւքե٥ 

զանոնք Գո٩է ծաթելու կաւ،‘ ٠րն ե ր١ ան ،،٠ ال، اللղէն ե ուրիշ،է 
ուրիշ տեղ տանելու ԳէԱէքար» նայած թէ ո١ր١ւ է աւելի շա- 
Գէսւսր» առանց որ ո' ե է ،ք էկր |ս ան գա րէ իրենց աՈ-եւտուրր« 
Ու որովԳետեւ Գանրութեէսն շւսԳլլ կը սլաԳան٤էր ատիկաէ١١ 

.-իի յան ծ؛կր բո զո .բեն որ յ ի շե ա լն եր ո։ ապրան,թ*1،երր Փի٤٠ՕԷ٠ 
٤էին սքհոն ,،» երբե,բ օրէն,բի հակառակ քի٩ւ١ ،٤ւսւա^ էին١ 

ւքր ا؛ افىո ղո ւթ ة աւելց٩էեն թէ այսպիսի զոր շարժած։ Յետոյ կ١ 

էս նա ،1- այն ٤ս٦ ին ٠ է,<.Գա կա ոա կ է Գ ա٩էր այ ին ա զա տ ո ւթ ե՜ ան 
թոյլտուութեան զոր բոլոր Հայ երր ստացած են թազաւու 

1(րա٩ւսայի ուրիշ .րաւլա,լներր؛ րէն» ազատօրէն Ս'արսիլ٤ւա և 
ելու Գաւքէսրյ 1»րենց ապրանքին այս-افأ؛ գալու և առուտուր 

սլէս արգևլ٠րի տակ առնուիլր ւքեծապէս սլիտի վնասէ Հա- 
անոն,(» կր զրկուին Մ արսիլիա- ’،؛ا ի 4? اآلس յերու շւսԳերսւն١ 

յէ١։ զուրս էիււն կս،ւք ո լրի շ տեղե՜ր տանելէ ،1 աւելի շւսԳա- 
որ Աոեւ- الكمع Հետեւաբար կր պա Գէսն լոր կերպով ծա،սելէ։١١ 

վճիոր բեկան ո լի ի բրել ج ե ւս կին &եո,ր բերւս ،٠١،- արա կւսն ս 
ազատութեան հակառակ /,/- ւխասոլց հ ա տուրում րլ - հանր٠ 

լն երր վերս،-, իրենց ա սլր աايا « ٩٠ ե ր ո ،ա ոա 1լաة ١،٩՜ ا؛ا4ا այ ٩ լւսյ
ր զի լուի թան զար ել զիրեն,ք կաւք،،، զարնուին եւ բոլոր٤،١٠ 
անսաստոզներր հազար ՝Ւր* ւԼհասուց բոնանալ Ւրևնց վրայ٠

հատուցման սլէտք է դատապարտուին։
Յւս٤որզ օրթ Ծովակալութիւնը սլաշտօնIUսլէս կր վճռէ 

JjoSu Սկրտի٤ի ե Կար،սպետի ապրան,բներր Լուի »էիլնէօ- 
ձնել։ էք ի այն թէ Գայ վէսճէս-،ել ե իրենբ յաادا ٩ ֆի .բովէն ա 

-պիտի տան թէ վւոթարժէ ايا ռակւսններր ե ր ա շթ ա 1Որ ո ւթ ի
٠րււվ վրանս» ապրան,բ ،զիտի զնենյ 

-կր տեղե 27 Փետր» 1653 թ ուա ،լիր թնզրազրէ ،քը٢١

(٠) Rev. Et. Arm. Ռ٠ քխււոոլւ, էջ 30-31:
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երր իբրեւ եր،սշի،աւոր ցոյց،ակից١،Ք թէ մեր Գայրե٩،ս١،،կ،ս١ 
٢յ٠ան (ի ո լէ րի արսի،իացի կաճ ա ռա կ،սնն երاال ١ երկու ،եة ١ տ nLUI 

17 Գ،սկ մե،،،ա,ք- ة ախ ուա ٦1 ١*أիրար։ եւ Լթիէն Կէրար կամ 
ս1)ն գոյացած 24)734*50 չիր ան քով ֆրանսական ապրանք 

٥աիյ,րեր եդած են» Գա،ք،սճայն ներկա- սդ،սն،،և դաة ٩ ուա ،٩١ 
ա- اال ։ Գնուած ،ս،،،ր،սն٠րն،տրր նաւապետ،յ։սցուած ցուցա կի١ 

Իզմիր զրկուեցան։ ،؛վրայ բեռցուե،ո اقսւո،،٩ թալլիա١ւ،ւ 
չէր ع եւտրական Սենեակր բնաւ առիթ„արս ի լիոյ Սاال ٠

١ամար Գայ կաճառականները։/ ւիաի،ց٩ւեր Գ،ս،ած،։՜،،،ւ 
1657ին թ٠ո،،օնի ճ ամբոկ 20 Գակ մես։ա٠ըս բ،*րած 

ատ թէսո և اال »էորդ*٩ Սօճւս، ؛էին երե,ը Գայ վաճառականներ 
այիս 12 ին շաբաթ օր թարգման Կ է- 1657 ال ։ عع١? ժ* ա ،، ւրի զ 

 րար ևզբայրներուն մի٤ոցա، մէկ ،ք،ս،،ր 12»500 լիվրի -الة
٠١էն եղբայրներուն» արսիլիացի ժ*օդէֆ ն թ٠օմաاال էին ؛1،،،،ة 

վճարելու Գամար նաւապետ Ռիշարի ունեցած իրենց ،։،արտ- 
էս նաեւ Գարիւրին 4 մա,րսա-،،،ՔԸ 1500 դաԳեկան» ին٤ 
էին։ տուրեր» ու զրամ ին մէկ մասն ալ կ،սնիյիկ առա٥ 

-ւսր սի լիոյ Առեւտրական Սենեակր բողոքեց Պ էն եղբայյ։ اال 

Գա- د،»،،են Հայեր ճնա٥،٤ուն դրամ յա١ ևրուն դէմ» որ Գ١1،١ 
երանսացի կաճառա-؛ ազրի։،կա ո ակ ս،ր.բայակս،ն Գրամա١ 

ե ،،،լ Գա մա ր րոին թ է կաններ ր ի ր են Ք զի ր են ,،» ար դա լ։ ،ս ց١٠ 
ադիրը Գրատարակուած է 35 տարի առա[،այդ Գր،սմ،ս١ 

իրեն,ը 25 տար ի է ի վեր միայն վաճառական մին٤ 1622١١ 

են» որով և օրէնքին տեղեակ չէին։ Սւ մերմեցին մնացեալ 
6820 ֆրան,ըր վճարել Հայերուն։ ،Նարձե՜ալ ֆրանսացի է- 

թիէն Կէրարն է ،،ր երաշի،،،،լոր կ١ըլլայ թէ յիշեալ դումա- 
Ք ،،լիտի դնեն* ու ս։յդ դրաւքն،րով Հայերը ֆրանս. ،սսլրա١ 

կլ դանճուի։ ،ال،

٦٠ւ٦ւրէև١ւ ՄԸ. հԵլՏԱՔրքիր
երեւի թէ Հայ երր շատ կարեւորութիւն չէին տալ։ Կ١ 

դրուած արդել,բներուն ،، կը շարանակէին օտար անուննե- 
րով ապրան,ը ներածել մանաւանդ Լիոն և Ս*արսի،իա։ Այս 

րն առնելու Գամար Ս*արսի،իացիները.٤،،զեղծումներուն ،،،ռ։ 
1658ին պ،ստո،իրակո،թիւն մը զրկեցին Լիոն» դ،ի։ա،որա- 

աթիէօ ٠، االԻօլէի։ Այս աոթիւ Լիոնէն ժ،ա١ թեամբ Դասսլար
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գրեց 1658 թուակիր ն،ս մա կ մր10 ال١“غل،اال ٢١ տիւ Փիլի ١ ’ 
մէէկ’բսէ թէ օ٠արսի- ٠،؟հօլէի» որու Դա սոլ ար Ս’،սր،،ի٤ի،ս؛ ١’

որ؟،ս، էս գովելի է» ،ս،،ա٤ի؛،،٩،١գր կրկ١յւա؟،երու եո،ս؟،լի،սցի 
գա ւո -، ؟،գա աակ ո ւն երած են էի ո، أل ա ،ք،ս ր որ շա ա բա րի ٠ ٩ '،■

առել- ،،؛،իլ (,էմեաւսր،ս،ա1 ،،،؟ ٩-ի ր ،،، կո ւթի ւն ղրկէք լ ո ،1 դարմ،ս
երկրորւէ ١١ ز եր ո ،ն ؟،է،սյերուն կուլմ է Բասրուած վհ ،،، ս տուրի١٠ 

որովհետեւ ընտրաձ են Գասսլար '!'()լէb պէս փորձառու) կա-
.ձ ،քր: ո، կր շ ،ո ր ո ،ն ա կէ؟،բարեացակամ* ،ս ط րող 

գէտ,բ չէ ձաձկեմ، ի որ» բարեկամս» բ،ս؟٩٠،բա. اب այ ا ք ،لم 
մէ٤։ ؟!իւոի յ،ս٤ողի.թ ^եր ձեռնարկի،،؛^եզմէ» գիացէ.բ որ չ 
ց ա-٠،؟ր որ 4 ի շե I،، լ է այ ե ր ր իրե ա ،٩،Որովհետեւ ،،լէ،ո,բ է գի ս 

որ ؟،ե ؟،եր،٤،؟ألال،աճաոա،؛ չեն բե՜րեր» էիվօոնօի ؟،նունով բա 
ւսյս յսգայ^ի մարգոց« ،؛ունո،،،؟، ց،իրե؟ ٩،չ կր գրկե ؟،ի ؟،ամ է 

որոնք ապրանքները կը ստանան) ղանոնք Հայերուն կր 
 վ،ո؛ցե،ս،ս٩،؟ է، ؛،աճ ،،، ռ،ս اال ،، ،؟،؟، ե ր կր հայթայթեն ա،؟ո،؟այ ց٠-،؟

առ հարեւր ؛/»الي، պէս որ երր դատարանէն պ ա հ ան լ ենք 
աո- ա؟ ٤،կր նշանակեն ե، իսկոյն բո լորի «ակե٤،նշաؤبى ٩ տուր 

ոյն իսկ եթէ յիշեայ աուր-،١ ու ؟،»կուտա ճ،սրե؛٤Գաւ։ար،،،կ ւ 
քր Հայերուն ալ պ ար տ ա դրուի ) Հայերը դարձեալ պե տի 

،،- »որ գներ ո، կամ այն ،գի սի մարդոց միջոցաւ ئلخ! գործեն մ ի
րոնք ամ են ա դոյ զն բանի մը փոխարէն) իրենց անունը փոխ ؛

ع պիտի տան .و،؛ال،؛ال،٠
،U UJ ،،،،؛ կր յ ի շեմ ձեր ակ،؟ ւսրկած օրերբ» երբմիայ،؟

ԱԼ 1000-1200 *ալ ։քեաաքս կը բերէր> իսկ այսօր|٩٠ մէկ 
٤Էք ٠ր֊գա մ դմ ո ،ա ր ،،، 1 կր բեր են ։ Նթէ դո յ ،،،0 10،؟ ،؟ Գա կ 
թ՜ո-،،،، 168؛ չեւ؟،մի սր ասոր ،գս،ս،ճ،սոր» րսեմ ձեդ؟٠،،Ն Գ،ս،،կ

٠թս մա մէկ Գ ա կ մեւոայսր 16 ֆրج ٠ ր Ս٠րե،ևլլէն եկա؟،կա 
կը ،(ճարէր ،սմէ،؟մէ^، բլլալո ր» Գի մակ 11 կբ վճարէ١ 1؛

ի մա,բսրյ،،،٩،،Վւսլւ

-։ տօնավաճառներուն յիշե،ս٤՜ մե،،؛،؟էէՍ.յդ օրերուն էի
ի Ֆլան- ٤،،դէ ،ս،،،յէ؟،،،٩،սրւոաձուէր Ֆր،սր ագաաօրէն կلبى ١ ،،،ա '؛

1800-2,000 ավաճառի؟،Ա1 ա և Ան գլի ա. ամէն տօ ؟،արտ» Հոլ،ս 
Գակ մեաա.բս կր ծախսուէր» մևւոայս որ գ،،րձո،աձ կ’րլլար 

96 էն ،։ վեր16آل:؛ մէ٤٠٠٠։ ؟،այս ՔԱ،գա٠րին ե շր٤ականերոլ

:40-41 ֆոտոր, էջ ،؛. .Rev. Et. Arm (*)
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մլւն ալ ،٠ր،ս١ ١ւ”յ١٠ »3 ի ւն կայ մաքսի١ւ վրայغا ր ո ،ا،اֆր،،،ն.լ٠ի տ ա ր 
ատեն» ա١յս է սլա տճառբ որ ج լա ط է١ւ դուրս آ،١ا ،<)£ Ml գա III ،1II ւթ 

ց ին երը ուդդա ،լի երր եւ Ա٩1 գլի ս٠،ս,այյի١،Ֆլա ման١ւ և ր լլ» Հոչա١ 
դռվռւր-ألى իրենց ե՜րկրէ Արեւելքէն կր ներածեն մ،տտա٠րսր٠ 

սորվեցուցած են բանիւ մետարսր և այս ،،‘իյ_ոցով ،լոր- ،١،,դ
ծա٩ւեցի٩ք Ֆրանսայի առեւտուրը։ آل

-Գասպար Քօլէ իր նամակին վեր٤երր դարձեալ կալ
٩ւարկէ ՀայերսԼ٩1 ե، կ١րսէ٠

-օՌ،սլսվ Հայերուն, անոնք պէտք եղածին պէս պատ 
ե ր որ եր կա ր ա UI ե٩ւ ،լա ր են ան վեր،ս- ة կա ր لى լե՜ց ան և չե „ لى 

ա ։،‘ա ր » ո- ٩ դաոնալ իրենց հաշուոյն մետաքսեդէն բերելու
րով^ետեւ անոնք տեսան աժան ծախելուն պատիմր։^

նԻ ԱՌ١եԻՏՈ٦٠րԸ٠?،Լ٦،Ս١ԽՏԱՔՍ١,١ 

ժ٠է դարուն այ վաճառականները մասնաւորապէս 
Պարսկաստանէն եւ Արեւելքի ،،‘ի ،ս երկիրներէն Եւրոպա« 
մանաւանդ Հո լան տա եւ Ֆրան սա կր ւիոխադրէին մետ աք- 

 սեգէն» զոր կր դնէին Կի լան ի եւ Ս ադանտարանի» ին -غ
٠սյդ ապ- պէս նաեւ Հնդկաստանի մէ٤։ Հայեր ،սլ կային» որ 
րւսնքր կր տանէին Ռուսի ա» ^ուէտ» Ջինաստան եւ Գեր- 
լքանիա։ Այս մետաքսեդէններուն մէլ կարեւոր տեդր կր 
րոնէին աս،،դնագործուած թաշկինակներ» շապի ،լներ» ծած- 

որ ոն ց սիրաԳար է ին ձ ի ւսի ս ի բն ւս ،լի չն ե ր ր։ »٠ ٠՜լ, ե ւն، կո ցն 
-Կային նաեւ ոսկեիյ՜ել եւ ա ր ծ ա թ ա թ ե լ րանուած կերպաս 

աւելի դիմացկուն ե֊ր» մետաքսէ եւ բամպակէ» որոնք թէ١،١

եւ թէ աւելի սիրուն էին քան եւրոպականները։ ؟١١

ԱԳԱԱԱՖԳԻ ԱքՒԵԻՏՈԻՐԸ.

ց առեւտուրի աս ،،լա-،Հւսյերր րն դա ր ձ ա կա ծ էին իրե٩ 
րէդր եւ բացի մետաքսեղէնէ» Ֆրանսա ،լր բերէին նաեւ
ադամանդ եւ այլ թանկագին քարեր։

-Կ բրե՜լ ադամանդի վաճառական» ստււյդ տեղեկութիւն

(٠) RAPHAEL LE MANS, !’Estat de Perse en 1660.

Fonds A.R.A.M



Ք ո*աֆ،،յյէլ Ո*ու،իլի ،Ա١1ՈԼ١1 Պ،،I ր II կ،ս Գ ،սյ ի ւքը մա-،١ւեր ունի١ 
 ււի١ւ» որ 167 5ի١ւ Մ ،«րսի լի ւ،ւ րերածէր ուրիշ الل اداال ٠լ»ն ե ր II ա،Խ ا

ր եւ ط ի٩ւ،اآلال զաւք،،/1ււլ եւ if ،U տ الل կ،սրզի١ւ նաեւ երեսու!، կտոր 
ար սի լիոյ ،քօս։،،،կ،սյ Փէնի մա٠րսա- ։ւլւրւնվ) գրաւուած էին Ս٠

٢١ Օ٩1ե ա٩ւ ե ր ո ւ،հ կող،քէ։ الل االح ա،ս٩ւ սլ 
ւ։։յ١ւ րևրالح ٠ ւ Գա؛Ազազ،սր 5؛،٠Յո ال أل։֊։ ال، ال اال ،،، اال ال ի կ Գ اال Վեն ե 

ւուած էին ֆր،،،ն،،ացի յե،ուզակ،الIIւած թ،սնկ،սզին յսրեր զր 
յիշեա،ին կողմէ ال،١ا ր զար Ս՛արտիր ո սե الع'Մարէն ի կող،քէ և Ս 

ո ի ս،،սԳ،սն٤ել և թա،իել զզրաւ- الم اال »ղրկուած էր الل Մ արս ի լի 
զերկուս ծրարս իւր« ١Y;\\ ،իոանկ յելուզակէ١\m'١\ եալսն ի 

٠ե،ի ،٤ الա։ի մտ տ ե٩ւ ա Ք ա րի،և Ք ւսկաս،Ք» ե յորս էին 2666իւ 
քան 3000 դոյգք գնդաց ի նոյն քարէ) և 230 փերթք
Գնդկակտա،ուց١١٢٠١է

ՀԱՅԱՂւՊԱՍՏ ՀՐՈւԼնՐՏն٦1٦ւ١?Ր

II.— ԼՈ^ԴՈ^ԻԿՈՍ ԺԴ.Ի ԼԼՐՏՕՆԱԴՒՐԸ 

որ،١،Գ،սկաո،սկ ս Այս թո լոր խստութիւններր կ ըլլայ ի٩ւ١ 
ը ըարճրաստիճան սյաշտւզաններ ունէին»- յ،սնծինال որ է այ էյ 

Ս٠իշ،իէօի» եր ան սայի այն ատենի ամենազոր ،(ա ր ի չն ե ր ո ւն؛١

օլ،զէռի։٠؛ք Ս՚ազարէնի ե
որ Գ ր ،։ |(،Ա րտա կին վր ւսյ Գ ա զի ، եօթը، ،ال շան ،١ 1622ի 

տարի անցած էր» ե՜րր Հայերր իրենց րւողո,ըը Գասցուցին 
Գ Աթսւսն էր որ ւ،،،սշտոնա،،،էս դի ،،‘ում ح ٠ال մին٤եւ փ،սրիզյ 

ակն երան ،սռեւտր،սկ،،،ն ،սզ،ս- اال կր կա UI ար էր, իր Գայ Գ،،،ա
եր،սն،،،،،յի մէ٤։؛ ս٤ա Գ ո ،էե٤ո լ Գա մար ،افائ ال տ ո ւթի 

٢յ،(ի Այսւզէս է որ 1629 *եոյեմրեր 28ին էոդովիէլոս 
ր اال ա ր ٩، ال، ال؛ ո լրի ը^،դԳاال، ٠ ա ւ،ս ր կո ւթ ե ա١ւ II աոե ،٩ »թ ա գ،ս ،որ ր 
ե-،،، اثا أاا ։،، Գ ،ս١ւ գ،ս ،،լե տ٩ւ ե ր ո ،١ Կարդինայ Ս٠իշլիկօի ،، թո ،որ 

քր կ ըոէ، ،؛տակէսն ւզաշտօնատ،սրներուն ո լղզուած նամա،،ո 
-Պ ،սր ս կա ،1 տ ،սնի թազ،ս،որը 1،ր ի/il դրէ իր ըոլոր Գ،،،،ս թէ١ 
-։،լան ո ւթ ի ،،il ցոյց տալ» որ ال، االح ժի،ն և ،،լ،؛օզնո اق ներս!، ،اال ال

(٠) Տեսնել Ֆլւանւաւհայ Տարէոլիլւք '1926. Ա. Տարի» էջ 89-93 ا|'ااا 
յ٧ւլս،.ածր:

(٠٠) Հ. رك.. Ալի չան, Սիսական, էջ 457:
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 պէսդի Ֆր ،։اآلل ال այի Գ պ ա m ա կ١ւ ե ր ո ւհ ալ ١٠ ”ألل վեր ال، բե ր ո Լէք ح
Ուստի յիշեալ դրութեամբ وع տ ոյց արուի Պարս կա ս ա ա١ւ ի մէ 

որ ստորագրուած է իր ձեռքովէ մասնաւոր պ աշտպ ան ո լ• 

թեան և Գովանաւորութեան տակ կ١առնէ «Պարսից թագաւո- 
-յ վաճառականները^» ի٩ւع ال،٤ Գպա ա ա կ բոլոր Պարսիկ k ،؛١»ր 
-ա կա լն եր ր? էքի^،որդ ج աեւ իրենց պաշաօնեաները» դո ր،١ պէս 

իրանս. ու-؛ որոն٠բ Ա՚արսիլիա կամ ٠քն ե ր ր١ ա Ա[ ր ան ج ط ե՜ր أل 
րի շ նաւարան դի սաները ւդիաի դան։ Ու կը պաԳան٤է եւ կր 
հրամայէ որ թոյլ արուի անոնց ադաաօրէն և խաղաղօրէն

առեւտուր ը^ւե؛։ م ١١
Ս արսիլիոյ պարսիկ և Գայ վաճառականներու իւնդրան- 

նոյն արաօնադրով Մ արսիլիոյ (ادل* .րի١ւ վրայ» Լուդովիկոս 
Լուի Ֆրէմիւսը կր ն շա١ւ ա կէ اآلدا ֆրանսացի վ աճ ա ռա կ անն և ր 

կամ միջնորդ Գայ վաճա- ح£ة•١١ا ٠ իբրեւ դործակալ
դիւրացնելու, իրենց րև- ح ռականներսւն» իրենց առես։ ուր 

ր٠սծ կամ ղրկած ապրանքները ընդունելու» կամ ղանոն.ր 
ախուելու նպատակով պատուաւոր անձերու ղրկելու համար։ق 

Ասկէ զատէ դարձեալ Հայերու խնդրանքին համաձայնէ 
թ ադա լորը Ոնթուան ԼԱրմէնի ա١։ուն Ս արսիլիարնակ Լայ 

կրնշանակէ» որպէսդի առեւտուրի ٦Q٦٦٦QA٦V١\V\K٦ ١< մբ թարդմա١ւ 
մէլ Լայևրուն օդնէ։ Ան թո լանի մասին վկայութիւն ար ուած 

ա I նկար աղ իր؛ է իրեն թէ Գ աւատ արի մ է» սղ٤աիյոԳ է٠
ունի ե կաթոլիկ եկեղեցիին կր պա ա կւմհի:

٤ոս ԺԴ թ ա դա ւոր ի١ւ կողմէ،18 Դեկա. 18-կ£3ի١։ Լուդ։։ վի 
իւ٩ւամակաք մայր թադուԳին Գ،սսս։،սս։եց վերոյիշեալ Գրա- 

 մա١։աղիրը» առեւտուրի ազատութիւն շնորԳելո վ Լայ եր ո ،د «
k Ֆրէմիւսն ու Ան թ ո ւսն ր վերաԳասաաաելով իրենց սլա շ-
տօնին մէ٤։

Բ.— Ո-ԻՇԼՒԷՕԻ ՇՐՋԱԲԵՐԱԿԱՆԸ

ունեցաւ եւ վեց տարի؛ Այս ար ա օն ա դիրը շատ օդուտ 
ո ւթ ե ան ց իւ ،، ս։ ո ւթ ի ւնն ե- ،٤ի ոյ ի շիւ ،،։٩ Լ այ երր Ս ա ր ս ի վեր٤ 

րուն դէմ‘ իրենց բոդո.բըդարճեա٤մին٤եւՓարիդԳասցուցի١ւ 
և յա٤ողեդան ո*իշ٤իէօի ստորադրութեամբ֊ իրենց ի նպաստ

■(*) Հ. 'Լ. Ալի շան, Սիսսւկւսն, էջ 437 ե։. Rev. Et. Arm. Ր*. ؟٤ا،اال٠  

էջ 60-61:

Fonds A.R.A.M



١ւ UI ։fin 1( ։األ، ٠1،٠կ،٠լ ،،،اال غ <،؛րա١։սայի ا) II (Որ 11[|Ա շտ Օ٩1 ددد دآلددد)،

։fin ا، ،٠՜ր II ։١։، քի١ւ١ւ ا

 24 لուհիս 1635 ا>؛ ուա կա١։،ւ ا،اال،،լ ا،,.لال ا،٤اااالعال،١،،،،ا،րا،١٠
٠٩։ եւ٩ل ؛։ա ։։։։ լ Ռիշլիէօ» իրրեւ ((Ֆրա١ւսայի ،دد կարդի٩ւ ւքվ٢٠١٠ 

կ١ըսէ ։արար؛١١٠،ո،ր١։ա،աոեւտրա،(ա١ւ 1(11 րծոզ ։،،ետո։ր١։զ٨ա١
٩եւոե،եա((ւ٠

-1 ’հարսիկ ։،աճաոակա١։، ٠ս١տ١٧\١օ\Ջ„ւղւսյեցի Լ٩ ٢٨١٢١Հայ١ 
աni«լ- ؛։١։ շարու٩։ակե١؛ւերր ،քեղի կրտեզե،(،،،ց١ւե١ւ Pէ կր կա։ք 

٠ր٩ւ երր ո 1» զորս րերել ։ ի եւ ուրիշ ա ։،(ր աآلدا١٠ Աւուրբ ։fl« ։։։։،։ ,[)U 1«։լ 
երր» ،،(այ-،իոա١،،(։١։աւա^ա٤!،،،١ա١،րո(,)،կուտա١։ իրե١։ց երկրէ١ 

 ւքւս١ւաւ որ ،ս ،(،،،،،» ո ւթ ا، اآل، ե՜ւ֊ ،،(،،، շտ،،(ա١ւու؛,»؛ւ ث ،د ո ا) ո،؛، -،؛
րենէի ինչպկս այս [(1 ա դա ւոր ո ւթ ե ան մ Լ չ առեւտուր րնոդ

:ուրիշ օաար վաճառակ،،։١ւ١ւերւ،ւ 

։ ،، ։ի) ե ա٩։آل։، ։،։؛ի շ ،։֊ ճա،ք،ս&այ٩ւ ս،յ٢٢؛،١ ،٩Այս ւ،(ատճաւքւևրո 
երոյիշեաշ،؛ լ տուած է ։fե ղ ժեր( اآلد Գ ա ւի ա 1ԼՈ ւ|(1 ի ٠|զոր Ն։،րի٩։ Վ 

٤٩ւսր٩եց،ւ١։,ր» ،(ԱԼ ր սւուի١٠Ք ،1.،١«1 ،، ււ(ւոշտօ١ւի١ւ ،1(ա տ ճ աոաւ٠ 
։١։ եւ ؛، ։ ա١։ ո ւթ؛ ؛1 دآلد ١ ا؛ ح ،؛<)ո ։ |٠ր ،։ ،(ր շ١։որ٩ե١։٠ր ա ր սւ Օ١ ։։։ ։،։١։ 

-1(1،։ Պ։، ذي١٢ة١ل٠؟اًا\٠١\ ր Հւ،،յ> Ջուղայեցի(،،٠،٠( թոյ(տ„ւ„ւթիւ١ւ 
 սիկ امم ردا ճաո ردد ج دآلدآلردد /ع։ دد ւն, ادا مم؛كمممم،مم؛غ'ر، /n احم ردا دى Ո د թ /٠ ردد «ذرا »/ ، -رد،

ա։յաւո-1، 1 ،1 ،>؛ այ٠١ اآلددا؛ا اد؛։ զ երկրկ١։ (،>(1II، 1 ،1ا>؛ 1» ادد األل، ؛ U Լ اد II ١، պա 
٠րր،١։ա։ա։ք،،։տսյց١։ ւստ١٠եր١ւ ու١؛ւաւա٩ա١ւզ շ ،غ دآلددد 111)1 ا(،،« )III լ 

տ ա .(»،، ،«- զկ١։ ،1 ո լ- ٠، ք، (ا‘!، ա ٠,*، ،٠ր ա١։ ա 1(111 ١ ٤ւ ’1 ( ի؛ ր ե ր 1զ ،1 տ ա١։ 
11 )-»،IIլ ،1 1،աճաոե -١؛ւ» զա١։ս١։,ր ծա«،١սւզ،ր١ւ 1،ր Ո(1 1.րիշ ա،،((1 ա١٠ 
։٠آلե Գ ։،։ ւի ա 1ԼՈ ւթ ե ։،։،11 ،ե. ւ؛ այ ս ա ոի1 1؛ Ճ արե(Ո١ 1؛ )Ո 1 Գ ա ،քա ր

տրուելիք տուրքը։
1»րր ճա،ք-٧٠؛րեւե(,րի ծու ե١։ր،կ արտօ١؛ ١։،զատակս։ յո.ր١٧ 

 բորդոդ նաւերուI, polacfe/؛/٠//■غ// // barque//،/خ// ۶//،،،"֊،"،،٠،,،-۶/،٠--
աճաոակ،،։١։١։ե،։٤։ Ֆրա١։։،ա؛։շեա، ո տար ։؛յ «،րու١ւ ،1 տկրերու١ 

٠ր»،1«րկս։ստ ،1«؛ ա،،،րա١ւ,ր١ւ1«րո، 1؛ ս !(،دآلؤ իրե١։ց ،ք 1« տ ա .րս ե ٩(րերե 
 ٩։ս։քա&այ١،ու>؛5եա։քր ծա،؛١ւ ա ա զ ։,րեր١։ ու ٠ր١٠ ،٠ )ր 1 1؛ ճ ա (1 ،« (II1؛ ٠

Ջուղայեցի ل، ط։։ ٠, |ال،طعاإ ع ու տա( աւքե٩ւա،քեծ՜ դիւրութիւն։ 
٩։ց աոեւտուրր ր١ւ ե(!!Լ.،իր ٠ աճ։،։ ո ա կ։،։١։٩։ ե ր ո ։١։؛։ ع٢ألأل٢١١ال\ح)جد٦١آل١ 

-ութե،սւքր։ Զ،،։؛ե ա ։քր ،1 աւ،(،،ւ٩ու ؛(,այ١։ ա ،( ։։։ տ ո ։،٩ա،ք،սր ա،քե١ 
։։։։،ա،որի١։١ ،>؛։ե١։٠ր ،1 ،،ր ւլ١։ե١։.ր،կ'ա։ ١։ո١։٠ր ։،։ո|ւ٩։٠ր ،1 ։،րի١։٠ր١

——

)٠( Rev. Et. Arm. ،‘٠. ااأاال٠ م 21-22:
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 ٤٠ ،լ ա٩ւ ո ւթ ե ա١ւ،، քեր ،،լ՛ա շս٠ ا، Գով،،،١٠իի١٠ ս٠ال، ٤٢: Խստիւ ؛،’ اغال، -
٠ստ؛Գա١٠٠լ ٤ ال،١لլ،սմ գարե١٠|11،Ա؛١ ո١ւ٠،٠،որ դ،ս؛٠١٠١ ١ դիլեն,ր բոլոր 

»٤٠١٠ տ սج ٠ լա ٤، ئ ծ ،ال սա մս٠،րա٤ ؛٤(١،،։ վր،սյ» ո؛٠٠٠ ١٤ո ։ ة ո١٤ խեե١٠ 
կա - ٤ ١٠իտի،، ճն ա պէս պա ս٠ասխ ան ա տ ու ե՜րր ،ս١٠،٠լ١ սաստո ս٠١٠ 

٩ադար յիր،ս١٠٠բ ւ،ք երե.բ،٠ ո ،ց ٠ ال، ،٠٠ց ال، ٠٠٠٠I։؛؛ տուին և իբրեւ 
ր իրե١٠ց,،٠٠٠١٠٠٠١ ճարեն։ Ս ի այն թէ երբ،؛ տուգանէ ،։،ի տի 

երով Փրովա١٠սի նաւարան-،բ١,ա،դր،ս؛، ٤٠. ١٠،քետ،ս.բսեղէ١٠ո
ովակ،սլո լ֊ ج պիտի տա١٠ ١٠،Սի،؛տեղե-կո ١٠ի١،١،،դիստ١٠եր،լ ^ա 

Դատաւոր١٠երուն» ի ներկայութեան տուր.բի Վերատե- թեա١٠ 
սու٤ին կամ անոր պաշտօնեաներուն» իրե١٠ց, բերած ապ٠

٠բա١٠ակին մասի١٠։ ր،،،ն.բի

Cardinal

RICHELIEU

qui prit

les marchands
arméniens

protection.

դինլ ،ا է m 

 ԻՇԼ Ի ո٠ »را

-վու՜Տսյ أ ال ؤ) الم، ي

 ٠،٠٦։٩٠եյ٠լ։،ւսկւ ال ال

 ،٠ا اال Z 1Ո اال ا،أ٦اا١.ا -

)նեյւ.րեւ اال٦ل ե را 

..الالالس

٠ր և- կր Գ ր ա մայ ե١ւ Ք բոլոր անոնց» որոնց են ո ւց ա٤ ١٠Կ ր ծ ա١٠< 
ծ ուի մեր իշխանութիւնը» կր խնդրեն լ ե، ،ال ր،ال վրայ կր տ 

լ է» ،،ր թոյլ տան վերոյիշեալ،են٠ր աո որ աع ١٠կր պ،ս£,ա١٠ 
 إ، ،ال، ա ոա կ ال،١،١٠ ե ր ո ٠١٠١ վայ ելելու լի ո վին եւ խա٠լա ղօ ր է١٠ « ال، ٠
،١٠երկ،սյ դրութեա١ »դարո،մի եւ ար،լելբի،ռանց ո ե է խ،ս١ 
“ ٠،٠ ր ց տալ ա٠٠١، ١٠٩ ան կա ،،،،، կال، ١٠ ^ր» ե ր^ե դ ث ան դա կո ւթի،؛ բո 
*Î Ու որով ث ո ւթ ի մեշտ ամէն աջակցութիւն» ն،، աստ k օ դ١٠
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հետեւ ներկայ գրութիւնէ1 կրնայ պէտյչ ըլլալ զանազան 
տեղերէ հաւատ,ր պէաք է րնեայել օրինակին) որ րոտ օրինի 

ի١ւ٤սլէս ներկայ ا|ال،غل٦اللول١ կն.րուահ է մեր գի،եա٩ւ շանի 
բնագիրը։

.!»֊»ասն որոյ ներկայս ստորագրեցինք, մեր կնիքով 
կնքել սա ،ինք ե،֊ քովէն սա սրա գրել տուինք ،،‘եր քար տոլ-

Յունիս 1645։2ه ١١ ,ղարին։ Ի Ֆլէօրի

ՀԱՑԵՐԷԴւ !ԻՐՔԵՐ

Ռիշլիէօ մասնաւորաբար կր քաջալերէր ^այ վաճա- 
ոականներր։ Պո յշէ կ’ըսէ թէ «.Կարդինալ Ռիշլիէօ հրագիր 
ունէր Հայերը հաստատել Հերան սայի մէԼէ զարկ տալու հա- 
սյս ն،գ،ստակով է որ քանի մր գ٤ւր,րեր، մար աոեIUIո،րին٠

٢١ ասլւսգրել տուաւ հայերէն լեգո ،ով։ 
կլ գրէ. Իսկ տ’էզօֆ٢٠١
٤ա կր ա ց արշաւանքով «.Ֆրանսա, որ սլա Գ ،գա١ւ ա հ էր իւ ա 

٠ան աւանդութիւններր, գոր-،،րարուահ դէսլի Արեւելք շ،սրմ 
 կերւգով ում կու տար Հոոմի նւգատակներսւն ،հօ١ ج\ال\ااع١١٧١١٠

3«(. մանաւանդ կար- أ)'. ٠_կուԹ՜իւնը տարա&՜ել Արեւելքի մ٠էջ 
գո րհո ւնէութի էն ،լ ոյ գ ٠١ դին ալ տ ր Ռի շլի էօ ի օրով, ու մե 

տուաւ Գ այ լեզուի ուսուցումը տարահելո، ձա،،'ար։ Այս 
նւգատակով Ռիշլիէօ թագաւորին ։،I րսս լ،ս ր կեց Արքունի

շալ։ ել ե տ պել ս։،սլ Գ،սյերէ١ւ ،լիրքեր ։١١ Տ սլար անին մէ٤ 

 ١١ա\ Այս ،սոթի، տ սլուահ աոա٤ին ^،սյ գիրքն էր Ա ١١\جد١ دلم م
2 այ ոց», հայ-լաաին բառարան մի) ապուած 1633ին է որոմս 

հեղինակն էր Ֆր،սն٤իսկօ Ռիվօլա, Աիլանօցի կրօնաւոր ،քր, 
սլ հայերէն քերականութիւն մր Գրատ،Աւ، որ Աիլանօի մէ٤ 
րակած էր։ 1634ին տպուեցաւ Առաւել պարգաբա،եու1ժ"իւ1ւք 

յետոյ <ՀԼատի،1ւ *3րիս- Պետրոս Պօ գոս ձ،սյ ք،ս Գ ա١ւ ա٢٩ ٩،١١եգ٠

աոնէական١١ի հայերէն թարգմանութիւնր։ 
հեղինակը Հ այ - լա տ ին բառգիրքի ն ա իւ ա բան ին մէ٤٠ 

կր բացատրէ թ-է Ռիշլիէօ, (իա،իաքել،،վ քրիստոնէ،սկան

(*) BOUCHER (Pierre B.), Consulat de la mer, Paris 1808. Tome I.
.220 .p

֊G. d’ESOFE, Aperçu de !'étude de la langue arménienne en Europe (**)
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BHHH

 հաւատքը տարածել երկրագունդի բոլոր երկիրներուս մէչ ؤ
է դէւդի ԱրեւեԼՔ» ուր ււ{էտ٠ր էր خIIեւեռա جեր،կاعال،٩կ١ւعال իր 

 մէկ կո րլ،քէ կռի I մ րլե غ ,րր،؛ ،، ١ւ է „ ւթ b ան،UI ւ ج؛ ألخ II، if٤ا١ل ط ր ال ائ
-ղ آل ال ،الط ة ال Հ ե ր/ آل١،ل٠غ Ք ի٩ւ դար اال III LUI ي١ կողմէ ճշմարիտ ۶،،،،؛، »դէմ 

եր„ւն վրայ կ،սր،լինIII-،1،؛ ،ս1؛ II؛ւյր ؛ال لم١ ا؛ Եփրատի ائ ?Լրրأل 
տ b- ٤ ،،،}ال։ III ր կր ճշ،քIII ր،ال այ II ճեռն ج րլմէ կ،ս տար» ،III ؛»կ չի٩٠ 

րադւք ւքր կ١որակէ։

اا
BI

ալ Ս٠ազարէ٩ւ ٤ ألهորդր Կար իր յա վեր٤ ،է٠է١٠’١իշ٤٤( 
b ա،հ ؛٦<ւււ،1ւ II ւ ،٠ غրւ،ւ րլա ,րսւ الغ، վաճ III mu կան ո ،_թ ե ա١ւ ւլարկ տա ط ال؛

Cardinal

MAZARIN

qui encouragea 

l'établissement 

des marchands

arméniens

en France.

ւ٦ււսլ-|١,Է ս٠յ։ 

1٠٠٢ւ, ٠، ՄԱԶԱ

յ؛եր 1ւ إااا np ,p III Չ 

وال،؟ ؛،ال، ة ال، ،ا -ال،

 կան٩։ե}1 أل,ا -،،،،،؟

 حم،,ااااالال،اال ال،اا<اإ٦-ا

.Րէջ، ،ااوال،ا

րսլէսւլի،، Հ،սյերունط ١ II LUI ط ւններ؛،ճես،եւէցաւ b դի ւր„،թ 
ին Î، ال ա U UI ա տ ٩ ս այ ի մէլ ،ألال Ֆր

.-ւ{էւէ٠ր1 ؟،կա ،ال ա،،،ր II{ b տ،շա٩،٩ ս؛Սակայն /Հակառակ ա٠ 

երր ،1 ألأل ի،؛( „ իւ ս տ մեր յիշա٥ րււ، բարեարակամ„،թեան١ 

 ،؛րենւյ օր„վ տե،{ի ال ،قل եր ա١ւ։ Ֆր ألال، ال այ ի ؛،աճ ա ռա կան ال ؛ط3ի ألث
II، մանաւանդ ճարտարարուեստը իրենց գարգացման գա-

։،؛յ^,եա٩ւ օրո،،،،٠٠٤ւշխա٤؛„١է„}օ^٠ ،ասա١^ ،դաթնIIIկէIIIի١
8
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Այդ դարուն ԱրեւեԼկի աուեւտրակ،սն գլխաւոր կեդ- 
ծովակալ Հակա ռակ Ֆր،،ւնսուա Ա٠ի٠ աան١1ال٤ էր Հն դկա|ր Ո٩ 

չէին ج եր ،إل١ ս աց ،ألال յ)րاق ا ؛ րի Դ٠ի Լան կե ր ո،Հա٠ ط ٩հօլինեիի 
իր ،ս ս٤ե֊ اال ուր կր ճա،քբաخ ٩،١ա،հ ال اال յաջողած դր،ս լել Հն դկա 

և <Խւրի}ուկալ։ Կար սա- ،ال ա> Ան գլիاالՀոլ،ս٩ւ » ،ال տէին Ս ،դանի 
եդէնի խիստ،الزًا,الսւ،،،նդ ،քե ،ո، ،ألال կայն Պարսկաստանը» որ ،ք

կ،،،րեւոր շուկայ ،քըհ էր։

٩١Ա٠ԲԱ1|Ա٦٠ՈԻԹ٠ԻՒ٦٠Ըلمأ ٠ Ք ԼՈՀ ՆԼՌԱՍ1٠ 

.ՆաԳ Աբաս երր. ،լ،،ւԳ բ،սրծր،սցա،» ե՜րկու բան նկ،ստեց٠ 
Գա֊ ،إل١ր երկր ا؛ քե տակսր، ե ր րع ل،،ا ٠ կս ր» յ ե ա ոյ ،ال if ե տ ،٩، لبإال 

ռ ադբիւր էքր կր٩ւար կազմել՝ ،ال غ،، ال ،،քար Գարստութեա١ւ ա٩ 
٠،շաԳադործոդ ճար ալի կ ،քսւրդեր գրս ،ր գայ؛، ،،١ո ٤ أللالشայ،ւ

ելոմ،١٠ո،է٤،٩٠։ Ն،սԳ Աբ،սս շասւ խաշարաւ այդ մարզիկը դտ٩ 
ծինս Հայերուն» որոն,ր իրենց ուշիմոէթեամբ» ճարւդի-آللالل، 

կո،թեա،քբ, ،է٤աս։ո،ս،ւորո،թեամբ ،،. աոե،սւո،րի մէլ իրե՜նց 
օգտ،սկար դեր կրնա- االح اال ունեց،،،ծ ،քեծ ،իործաոութե،սմբ 

Կարնաեւկրօնկի խնդիրը» որ՜ ؟յին խազս، լ այս դո ր ծ ին ،քէլ 
٩դակ մըկրկս،դ،քէր։ Հայը իբրեւ .րրիսաոնեայ շա،ո،կարեւոր ս 
աւեյի դիւրութեամբ կրնար յարաբերիլ ե،րո،،լ յի Գետ« 

ւ-،،٤،،٤١լս,յ Աբաո երբ իր ال،ح^ Պարսիկը։ ،յան մաԳմետակա٩ 
Գայ .բադակներու ը ւիււխա դր եց ս،،քբողا)٤ Գ ،քանն ե ،ال ال թե ան 

ա և Հ այ ե ր էն այ ،، ո ւղ،լ -، ،١ էր د، կա ա ի ո ،٩ բն ա կ٤ո ւթի ձ ը٠
թեամբ օգտուելու պարագան։ 

կա٤աչերեց Հա- <֊(֊Աոէսնցնսլատակի չէր ،،ր Աբաս Ա٠ 
ի ،դեց դւսնոնկ Գ ա ս Ա1 ա ա ո լի լ իր մայրակադակին ط االال յերր 

վաճառականութիւնը այն ատեն Արեւելբի ա،քբող٤ մօա٠ 

ե ր ո լ ծեոկն էր» Սնգլիացի» Փորթուկա٤ցի եւ ألدال կր ի ս տ ոն ե 
 Հո անտացի» մարդիկ? որոնց֊ Գետ ուղդակի յարաբերի؛

դժուար էր իսլամեերուն» ու Պարսկաստանի թագաւորը Հա- 
յերուն ،քէլ կր տեսնէր անԳրաժեշս։ մի٤ոցներր իր երկրի
հարստացման{:}))։

Շահ Աբասի աջակցութեան շնորհիւ էր որ Հնդկաս — 
-.տանի մեծ կադակներուն և Եւրո،،լ،սյի գլխաւոր կեդրոննե

(٠) յ. de Morgan, Hist. du peuple Arménien, էջ 294:
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p ا، Լ١1 ،քէ٤ ال،،، P E ال،ր թի ،،، )، ٩ ،սյ لال؛، ճ ،،، ،،،،، ال،،ًا١ل١، Ep ،،،،،^ ،٠،،،،، -ا،.،
։،ألال lEP ال

P Pا، ا١،١، -طւթ ال ،،،، ،،، ،pu،لاليًا ال ال، الا١، ا؛ ال Հ١1 դ ،٤ ، /)٠٦٠ ،، ،،، اք٠ ،U ի١
puijp Epp Ի،ր„ս،ա؛٩، ٠،գս،յ ؛، االبًاՃ ա،քբո ؛ االغ،، ال ال ا؛،E Եգ ال،ا؛ا،،ا،/ًا 

El ٤،،Հ،ս٤է ،in Eالال ١ ։،،، ،֊،.։، ،،،،» ،սյն،،؛ I،؛ ճամբան ل؛ ան لغًاأ، ال اال،، Հ١յ
-Պ،ս،،սկ،،،،،ս։،սն£» ،unE،u،،L ًا٤،٠ا،،،،،١ًا،ا*،٠ا، اآللالال،،؛حما ،ւ،։ րլարձ،ս؛١Իգ،ք 

،،،، ٠،շاح،،،،،١،،،،،ًا اًال،، յ،։ն،.،:1،١،،،/,؛ սնն Ep،،،الPًا،،،، կական،،،ل ։ է،٤إل،٩ 
։،، ًا،، ()؛٠،،،،،٠،٠ ،.،،،؛ ال،،،،.،،،، օ،,էն ؛،Ա؛ ،،،١، ،،،،،،،، ٠,)،، Epp։،u.p؛،١،p،u.

Հհրանսա ٤،لم؛م،/،ًا հաստատուած սիրտ լեր յարարերութհանց 
թ՜،،،،աննEpn، ։،։،. ղը،،،ًاا٠ ،،- ،،،։،Ep؛،*p،،اال،؛նE.،.٠٦ քէ؛،،.، ،٤،،،،،،E֊lE 

մ* է լ ،٠،؛ ١، ،،، ،،،، ٩ ،،،٩، ،؛،، ا، ،،،١، ،٠ ،، ،، ،٩p،սյն ،„pE،E،،، ،،، ًة وًا ذا، ال ،،،،،،، ،، ր 
-հիւպատոսներուն գործած դեղ ؛"،؛"،ال،ًا"،م،؛ا، հաստ ատուած 
ն،،، ،ا،،، ،ր ،սնէ ؛؛) foui، ،ր،սال، الال ؛،3 ا؛ اح،د ؛ًا . ٩،٩ շխ ،؛،،، »i،Epp؛،i الة 
-U،„E'L <>،،،،،،،، ٦،؛ ،،‘عدًاգ,،սնս،،،յ؛ գէշ րն،<)،،،،،,րրال،،،ال،١،١الد،،،،֊.ًاال ١^E 

االր،،،،،،،،ննյ٠ ا، ال ا ؛،pu,ل ،،،،،، ة،،ا، ծ،սնր ս,„լր٠էքրր٠ ا،.، ،،،،،،ًا -،،،،،،
 ،،،Eا،،؛،؛،،،،،E،،ا،، ٩ًا٠،،։،،،،.،1،٠إ،ا،ا، ا،،،،١،،،،،،է،،،،ն ل،،،،،،،،،ا،،،գին -ل،ا،ل.

 ٩غثأإجأاالل١ p،u١،Ep„L ի, E գճ ،، ւ،L„p٩؛3 ا، ،ق P« الا،ًا ،١،،، ،،،،،؛، ال ւթ- E اآلال
fp«، ٤،իճա،؛٩، للعال٩ال „،؛،،، ا؛ ؛،է ٠ الالة،، ة՜، ،ال ال P١، ١، ։٩ ال ,)؛، إ ս ،،، ւս،١، ؛،،، դէ،ք 

որ Epl،p،؛١، ،،،١، in E U ،، ؛،3 ،؛ ،٩،p բ„،،،ր؛؛،„։ն <،, ،،،٠، ،،،«،.٠، ،، ،،،، ة E -ال،ةا؛ا
է،>։ ألաل؛

1٠١,ւ111՝(-،՚1-1٦٠ւ|ք.1ւ։؛٠٠٠զ.٠٠1٠1٠'1١؛ՊԷ11Դ •ք|Օ٠؛• 

մ" ան « I p h ան /ل Il إ إإاا٠ II "(؛ տակ է Iip اآلل fl II ։كااحم1ك1ا ٠։ |աل، ٠( ք| .؛U 
 ،،، ؛،،،։، ،،،նր ،،،، E- ،տր،٤րի١٠ է،։ն،،յք،ս،،،،،،،،ն ։^Ep غلال، ،գ،ս١،^،،،؛ش،١ال -،،،آل

ւ؛ն،»،،،٠ >նն،.րր،،، ،،،،،ال اال ،ًا،،؛ u١،٤Ep բ֊„،،،ր،،، الالالآلال،،(،؛ ،։،،،،١؛ ար‘،،
،،،-ն،،، ا؛ ا، ،،، ،ًا ք،բ֊،սل،،ا ،، ٩ ։նն անկարող էր؛։،،،նձ،،،، ،ا، ال ،،p Ֆր،،،ն 
E٠،،٠արս^،իա١յ U٠)ր،ս ր 1 ،،،،،ال، ،ال١ا ال، الطկն է،، ،f ،٩، الال،،، اال ال ։ Իր،أال E الس

،E،,p^ï ة،،،؛، ال، ،،،،، ،،،،،ն ال ،p E ،սն ؛،)،Դր«’١،լ لمةا،،،ا،ا٩:غاًا،
»գի p ր ،ال ման ،ا، ال ձ ةկ،ս،الP،االال،،، լ/ ،؛^ةةا١ا ا، ا، ւ،،ր է ،ال Նշ،ս١٠ 
- ٠ն،Ep ،،، ،ք،، ،١ ال٤ال/ ،،، ،،،գ ،ال P ال ،،،١، ا؛-،، ال اال U،، اال Աւսրսի ،ի ոյ ն ،ا، ؛ P،ا 

Ep բոլորاح_؟ -քար» E،،،،٩ iu،Ep„i،٠طا،ا، -،ًا ١،կաճ،،،،։،،،կ،،،նն ،،،،،،،؛، 
،٠، կ ،ال، ال լա،، ل، ال، /١ Ֆր ա١ւ اال،،،،،،، նն E p، ٤ ال ()؛، ،؛ր գի u„Lp٠Epp٠

 U ،ال pu ا؛ լ؛ւոյ ,،»،،، ،،،u,p،،،p ا؛ գ،ս ր &ն E՜ا،، ط ،،اال ،،اف، P ال ،،، ،،، P ،،، կանն ،.ր اح
Emb- ال ،ق նն Eր، ،ال ا؛ًااً؛ ս։ ،، ؛،، ս،،،،،،էս Î^E-n.L ،،،ոն،،،،սծ٠؛ա

،،،،،،،،،،،- ،،،Օ ոնօ Գ1؛ էի ؛،ا،،اًالخ،ظ էայնր Ֆր،սնէ،،،،ն ،،ا ،،،շ ،،،١،٠؛Լ،،،1
ւ،սծ էր،،،։կիգբբ շիردًا) عالالا،ال،عا ،١ Ք،լ ،ال լ، ،ال ։ Այս Ք،։؛١ած է، ال
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շսւտով դարձած էր 3٠ طոսքա١ւայի մե՜ձ դուքսերսէն կսդմէ| 
սւռեւտրակսն խիստ կարեւոր կե՜դրոն ւքր Անգլիացիներու« 

դո լք ս և- Հայերու Գա մար: թոսքանայի ւքեا ٥ Հոլան տ ա ց ին եր ո 
Ֆէրտինանտ 1593 3անիII 10ին ուրիշ ադդերու կարդին 

-Գրաւէր կարդար նաեւ Հայերուն էիվօոնօ դա լ վաճառակա 
 ١، n ւթ ե ան Գա մար« الح որ Գելու[ ա ր տ Օ١1 ո ւթի էն և դի ւր ո ւթի ث

٠ա ,ըսի Î Այ դ թ ո լա կան ին Վեն ե տիկ եկուլ Հ այ երր ս կս ա٩ւفع 
ա ւա Գ ան դի ս տ ր։ 10^0ին ՅովԳ« ،١ Գսւնդիւդիլ նաեւ յիշե ալ 

ՋսւղայերՒ տպարան հաստատեց Գոն»* ո սկան վարդապետ 
ին եկա، Գոն։ 100էն մին٤եւ (1‘Ը դա ր մօտ տասն- 100 ة եւս 

եր،լու դիրքեր Գրատարակուեցան էիվօոնօ։ Պարսկաստանէն 
էիվօռնօ մետալս եղէն րեր։։»լ Հայերը վեր ա դա ր ձ ի٩յ Գոլ ն- 
աական նաւերով եւրուդական դանաղան աւդրանքներ կր 
վ. ս իւ ա դր էին Արեւե՜լք» և լքենք այդ դարան նոյն իսկ էտ իր- 
նէի ե Պոլսոյ մէլ կբ տեսնենք Գայ վաճառականներ» որոնք 
էի վօ ոն ո յ էն բերուաձ կեր սլա ս եդէն կր ձւսխէին դե՜րձակնե- 

ւսււլա- մևձ շաԳեր կح ١ րուն եւ ժ ո դո վո ւր դին Î Հ ո լան տ ա ր ի٩ւ ե ր 
աւերը վարձու տալով Հայերուն։ Վենետիկ،٩ Գովէին իրենց 

Գ այ վւսճառա կ անն եր կայ ին « [٠ թի ւո ե ճենովա եւս մե٥
որոնք թուրքիոյ եւ Պարսկաստանի դանադան քադաքնե- 

րուն Գետ իրենց ունեցած յարաբերութեանց շ^ւորԳիւ դրեթ է 
ԼԱ լք բուլէ Եւրուդայի արեւելքի Գետ ունեցած վաճւսոականու- 

էին։ ج ր ւլն ե ր դարձա ٤٩، ال թեան ։،‘ի

1?րբ 1009 ին 'Յոլււլէռի Գրամւսնադիրը Գ ր ա տ ա ր ա կո ւե - 
ցաւ» Վիվօոնսյի և ճենսվւսլի Գայ վաճառականներէն շատեր 

-փութացին Ս արսիլիա։ Քոլւդէո մեծւււսլէս ուրախացաւ տես 
ելով որ Հայերը էիվօոնօն կը ձդեն ե իրենց մետաքսեդէնը ١٠ 

ւււ ո։*، ւ[،ււ ր ւ։ ւիյ՜ ե ա٩ւ٤؛ Աարսիլիա կը րերեն։ Սւսկւսյ١ւ Գա կա ռակ 
،սյս ընթացքին» Ս արսիլիացիները դարձեալ կը վրդովուին 

Հւսյերու յաջողութենէն ե *Յօլււյէոի (լը դիմեն բսդոքւսդրով 
 մը։ փօլւդէո իրրեւ ւդւստւսսխւսն եղած բողոըներուն« ا0آل 1

Հո կա. 10ի١է Գետեւեւսլը կը դրէ Մարսի լիոյ դեր ա դոյն դաւււա-
--- րւսնի նաիւադաԳ ւդարոն տ١0ւիէտի٠

-Օ֊Կ ը խնդրեմ Հայերուն ԼԱ ալ այն բոլոր ւդաշտ ւդա 
١ւութիւնը, դ„ր ձեր ւդաշտօնին Գեղինակութիէնը կը 

֊թոյլատրէ ձեդ ե աւդաԳսվել ղանոնք ձեր քա՛ղաքի բնա
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٤ե١ւ անոնք 1 ا،րս։،5ե տե filևրէն؛٠ !Ակո|ةկի չն եր ուն թոլոչէ յար 

١\\ր،،յ١ւի մէլ էլը կայա١ւայ իրե١ւց շաԳր?)Հ ١ւ٤’դիտեր թէ ի 

Ասոր ւ/րւԱ'Ի Հայերը դարձեալ բարգաւաճ շրԼան մը

կ١ ا، Լ١1 ե١ւ ،،٠١، الدا؛ ،،،١، U ا,،،، ا، حمأ է ٤؟

Ս٠աոօ١յ, որ երկու մեծա- ٩ ااحما١ ؤال0ًغեղին،،،կ րա١յսացի؛،) 

ւ|դարերու ֆրա٢حبل ١ ،ե ل)٠ج է Գատոր ،լի fl-R Գրատար،սկ،ս٥ 

կր գրէ թ՜է «ր٤։ ւքէ؛٤.ին Ս٠րե։ե،، ،؛١، ،،،*؛،ո، ոե ،،،، ո ւր ،١،،،،،،،،կ 
٠ր،،،- ակ،դէսլ կրկ١،ե ր ո է Գա١،٩، ٩،،،կ ،4 ال، ր، ،ال () եր ր أل اإ١٠ ա ،ا ا؛ا,،،، O 

ց،ատեց ա١ւ իրեالدًا ١ IU ٠նդե՜ցի١յ٠«ր Գետա^ ا| اق կա١ւ ո ւթ ,،»الم ،լու

COLBERT

Le ministre de 

Louis XIV, qui 

supprima toutes 

les restrictions

contre les marchands 

arméniens.

ո ւթ ե ան կեդ- ،١،،،ո،،4 կ ،،،إ، ،،،ة վերաւդաԳե، Ար ե ،ել րի քադաքի١٠ 

թուրքի ոյ ե Պարս- ب ելո ألأل Գո١ւ կե դր ոն ա ր ոնի իր Գա،քրւաւր١ 

ժամանակ իրենց ոյ١٠،١،եր ր. »քիե ،٠ ،١ !١٠١ս դր ո ،թ ի ա ր ա،կաստա١ 

٤ա^ելու Գա »քար այս առեւտուրին մենւս-،،նաւերու^، վերա 

րա١ւ٠ր ։ի ո ،սադր ող،،، ادا .ծանր տուրքեր դրին արեւել շնորԳը١ 

օտար նաւերուն վրայ։ Չափազանց շատ Ջուղայեցեներ

١،Մարսիլի ս ،եր և Հ այ եր կո լ գս،յ ի١ Լէ վւսնթ էնع٢ذ١ل0ال١٠٧ل١ة١ « ١٠

ի շաԳ նաւատէրերու» ե անոնց դոԳացուժ* տալու Գաւքար 

այ էն ٠ أليىի١։،,է(ر ր،ال ա։դրան,րներու ։ա٥ա؛٥Լ ս٠յ երա١٠ե 1650ի١٠

(ا) DEPPING, Correspondance administrative sous Louis XIV. Դ٠ ج1،
.467 ս٦որ, էջ
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տուրք կը գա،հձէի،հ: Այս տսւր.րի٩է դրուած օրէն ة Հարի լրին 
Հայերը ՄարսիլիսւԱ ձգե՜լով էիվօոնօ գացի٩ո ر\١

،աս Օ٩1 կը սխալի» որովհետեւ այս տուրքը 1650է٩ Ս٠ 
ալ կը վճ،սրուէր» ին Հոլէս կը Հաստատէ 1650 3ան- աոա٤

մակը١،،،ا ա ،Բայր թ،սգուՀի ին գրած մէկ|١|ոLIUր 2 5ին Ա١ 
ըսուի թէ’،غ ուր عع١٠ *Ծ*ովակալոէ-թbան տեսոէՀ աը Վալպէլի 
ր ը իր են g ط Հ այ ،إ րն ո اد Վա ճ ա ո,ա կա٩ւ ո ւթ ի ٢ ٤փր ո վա١է սի մէ( 

5 տուրք 100ا£١ا բերած ապրանքներուն վրայ սովոր էի،հ 
վեր որ ես ստանձ- £ا մը վճար ել 5 սակայն այ٩ւ թ ո ւ،ս կան էն 

առեւտրական գործոց վերա֊ ط նած եմ Ֆրան սայի նաւային 
տեսչութիւնը, այս տուրքը ղանը տոն ո LU! à է։)) Ուստի եւ 
ս١ը Վալսլէլի կը յանձնարարէ որ մասնաւոր ուշագրու- Պ٠ 
թիէն դարձնէ որսլէսգի յիշեէսլ Հայերը այդ տուրքը վճա- 
րեն թագաւորին հար կա հաւաքներուն) ի٩٠٤սլէս !،ր վթարէին 
ւաքէ١ւ ատեն:

ԼՈԻ،ՒՈ١Լխ|ՈՍ ب ٩١

թագաւորը, դարձեալ Մ ար սի լիոյ Ասել- էուգռվիկոս ժ٠٩٠ 

արական Սենեակի պնդումեերոէն վրայ» 1687 Հսկա. 21 ին 
٠ս կեց » ս،ր գի լելո վ Ֆր ան սաց ի- Հրատ ար Հր ա մ։սն ա գի ր մը٢ձ١ 
ներուն իրենց անունը էի ոխ տալ Հայ ե՜ւ Հրեայ վաճառէս- 

էսյս վեր٤իններուն ապրանքները ։ի էէխա գրե՜լ ط կաններուն 
րանսական նաւերով♦ Հակառակ ւգարագային նաւե՜րն ու؛!» 

3000 ։ս ،դրան քները էգի տի գրաւուին ու անսաստողները 
ֆրանք տուգանքի էգի տի են թ ա ր կո ւին ♦ tujtt գումարին մէկ 

կատարոգներուն» մէկ ؛երրորդը պիտի տրուի ցուց մուն ,լ 
երրորդը Ս١ոե ւտ ր ա կան Սենեակին ե մ‘իւս երրորդը Սարսի֊ 

1687ին Ս էներյէ մարքիգը 1 الاما٠ յ Հիւանդանոցին։،ا، ا լ 
Ֆօնթէնպլօէն Սարսիյիոյ Առն էտ ր ։ս կան Սենեակին Հսէգոր- 
գեց այս Հրամանագիրը» իէստիւ Հ ր ա Հ ան գե լո վ Հոգ տանիլ 
անոր գործադրութեան» ա՜ւելցնելով միանգամայն որ նորին

(') PAUL MASSON, Histoire du Commerce français dans le Levant 
au XVII siècle. Էջ 71.

(2) Rev. Et. Arm. p. 111111؟ n11, էջ 6:1:(ن) Rev. Et. Arm. p. ^ا։اااااالا էջ ،1-42 :
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 Վե Գավւ աnnլթի٤١։ح պատվաստ է ամէն سسعկցութիւն տա؛

٤٠ գէն ի ա Ո-ե ط “ո է Գա մա ր Ար ե ւեԼՔ ի մե տ ա Ք؛ե؛ ար գի ի ր ենց١ 

ու Ղամար Ս՛արսի-؛երե؛լա٤ա ٤ طրին մէլ ամէ١։ գեղծում„տ 
]հացիներուն առեւտուրը։

իացի-؛Մարսի ٠րանի մը օր վեր٤ Այս Ղրամանագրէ١։ 

ներր իմանալով սր Սդմիրէն երեՔ նոր նաւեր եկած են ե٤ 

Հրեաներու Ղաշուոյն մ ե տ ա Ք ս ե գէ٩։ րերած, ան- Հայերու ո٤ 

միջ_ասլէս կր դիմեն Դատական գործավար Ս՚օնսէնեէօր

l'archimandrite 

Oskan le privilège 

de la première 

Imprimerie Arme- 

nienne en France.

١ւամակով մր Ս ար- 10 Գեկտ. 1687 թո٤ակիր ،ا؛ا ,էըպրէի 
ծնարարէ նոր Ղրա-،սիլիոյ Առեւտրական Սենեակին կը յա١ 

٤ա ։գէս Ղա գորգել յիշեալ١։աւա։գետներուն١ ան մի ع ման ա գիր 
աւերն ու ،١ ո։ մի ամա ման ակ Ղսկոգութեան տակ աոնել 

սլր անքն երր،،/ د
Հայերու աւգրանլնել գրաւուեցան։ Սակայ١։ Հայերը 

٤ենÎ Գործը Ղ ետ ասլն դեցին եւ շուտ յուսաՂատոդ մարգեր 
թագսւارل)‘ ٠ իրենց րողոՔԸ Ղասցացին մին٤եւ Լուդովիկոս 

լորը ու յալ ողեցան իրենց ապրանքները ազատել է ինչպէս 

٩։ոյ،Ո է٩։“٤٠:.կը Ղաստատէ 16 Փետր. 1688 ،Յ՜ՈԼԱ կան ով 1
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սէնեէօր Լըոլըէի կողմէ Մ ،որոիլիոյ Առեւտրական Ս են-،մօ١ 
ուր կ١ըսուի. եակին գրուած նամակ մր٠

^Պարոններ» հրաման սա ար այ Հայերուն ծաիւել
տալու իրենց ،գատկանող թո լոր նուրբ. մետ،ս.բոե٦էն٠ 

ներր» զորս վար դնել տուած էի էնֆիրմրրիի ،քթերա- 
ծեր այցե٤ութենէն վեր٤։ Կատարեալ «նոցներուն մէ٤ 

ա զ،ս տ ո ւթի 1-ն ،գի տի ո ւն են ան գան ոն Ք ծաիւելու իր են ց 
էս» “կորին ՎեԳաւիառութիւնր դատած ըլլալով،،؛ ուզածին 

21 ٤է բլլան անցեալ որ անոն,բ բնաւ ենթակայ ،،լէտ,բ 
Հո կտ և մբերի ،։ ր Հր،սման ագրին յ *)*ալո վ ■،մ ձ՜ձՏՏՇՏ մե٠ 

ո լզէ որ ա- ր կ١،١، Նորին Վե^ ա լի ա ռո ،թի » اق տ ա ,բսներ ո 
թ-է այդ ط նոն٠բ թ٠ագ،،،ւորութենէն դուրս վւ ո իւ ա գր ո լին 

թոյ( տրուի զ،،،նոն,բ Գանելու իրենց գտնուած لدا ،،Հայեր 
տեղէն միմիայն բեոցո،ել،،ւ Գամար նաւի մր վրայ» որ 
٤ո،նիմ որ այս զանոն,բ օտար երկիր տանի، Կաս ،լա ծ 
մասին Նորին ՎեԳա،ի،սո،،،թեան ն ،զ ،ստակն ե՜րր ،զի տի

)զործադրէք։Հ

Փարիզ Գաս ،،، ատ ո լ،،، ծ վաճ ،ս ռ،ս կանն եր էն ق، դ،ս ր ո ;٢٦٠٦ 

որ իր «էենետիկ اع6ة1١ل ծանօթ են Սիմոնի որդի Աղագարր 
Գ ա ս ս، ،،،،،،،، ،ա ծ եղբօրը Աւետ ի ,րի կողմէ իբրեւ գործակալ 

նա։ս،ն մէ٤էն Փր ،սն ،، ،،، ց ին ե- ق، ան ո աعلم١٢١١٠١١١٧١٦١٧ ١١\ ղրկուած էր 
րու կոզմէ գրաւու،սծ իր ա،،լր ան .բները ես، առնել،،، Գա ،քար: 
ոճւ վաճառականի،1678ի١ւ կը Գանդիսլին٠բ Ս ،սրտիրոս ،ս٩ 

Հին Ջ،،լ- ١٠\\٦’٨١اacscزع١ا մը որուն Գ،،،յլ،ը Մ արդար Ա،،،،،լշենց 
բ էն» Ն،،،Գ-Աբւսսի؛،,ս،،،،ն شمل، զայի ،،،،լնուական ،،. Գ،սրո ԼԱ ս։ մէկ

،:կողմէ Նոր٠Ջու،լ،ս բերուած էլ 
٦1 սկ ժ٠է գարուն Մարսի լիոյ վաճառականներէն կը յիշ٠

ուին Գետեւեալներր.
Ս արդար Ս'،սրտիրոսեան» Աւետի،، Տէր- Աս տ ո լ֊،،، ծ ،ս տ րր - 

Պ،،،սլ،ս- լուսս، Արս،،،լ» Փան»،،، որդի Ս ،սլի،զա،զ،،،յ٩،،،*١ »եան 
٦Սօճ،ս Փանոս ،լ Ս٠ել,բ،،ն Նադւսր» որ Ս ար- «5_»սն Սուլթանում 

լիոյ Գ،،،յ վաճառաէլաններուն մեծն էր: Սրբ Սս،լ،،،ն վար- ا؛ ս 
18 օլւզէո ،٠ »դասլետ Մարս ի լիոյ տ սլար ան ր ،،լիսի բանար

(*) Rev. Et. Arm. ، ٠٠. ٤اأ ։ااااااا էջ 43:
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١1Ա| լային տե- Հոկտ. 1669ի١٠١ւա،քակ ւքր դրեց Ս٠արսիլիոյ 
Ս١ռ٩ւուլի» յ սւն ծն արարելով անոր որ Ս٠ելքոն Նադա՚րի սու٤ 

յանձնէ հայ Վար- ٤« մօտ գտնուող 1500 ֆրանքը առնէ 
դա պետ ին։

աճ ،ո ռա կա٩յ٩ք ե ր էն اԻ ս կ Ս ո ւլթ ա٩յ n Lif 1691ին Աենետիկի ։ 
ուիԳան Ս١դադարի կողւքէ գործակալ կարգուած էր Մարսի-و؛ 

լիոյ մէչ, ինչպէս տա ըհ մը առաԼ նոյն պաշտօնը յանձւ 
١\ար դա րիՀ ال նուած էր Ս արտիրոսի որդի 
٠րաս։ անուն Հայ ո اال lu ղի 1666 حին Փարիդ եկած է 

կերա٩ւար Ադե٠րսւսնդրիոյ յոյն պատրիարքականاا،اغւքը» որ կ١ 

էին ة կա ط Աս ոն .ր إ օ կի٤؛էօ ւի ո իւ ան որդ *H ո դմ٠ո ս Մօրիս (ի ա 
իւնդրելւտուքինիկեանկրօնաւոր Հ. Օթօւքանէ որ Արեւե،,րի 
٤։ II ա Ո١1 ե ա١ւ ե ր ո I դլո ւիւն անցն ե£Ո վ Ou if. կայ որու- դժ դո Գ քր 

թուականը կը ؛թե ան դէ if ապստամբութիւնը վարէ։ Յիշեա 
ե ،դ ա ր ,ր ո ս Ատ֊ - ٥ դուդադիւդի Կրէաէի պատերազմին» երր մե 

٠յյ ա տ ո ւի ր ա կո ւթի ւն ը ւքէա Փէօւիրիպիւ ւիաշա կղզին գրաւեց։ 
կը Գա լաս տէր թ-է երր Օսմ. կայսրութեան Յոյներն ու Հա- 

1٠ա լ ա քն ե ր լւ և կայսրութեանا »յերր ապստամբին» Մասերը 
١^միւս նահանգներու բնակիչները ես ւդիաի մի ան ան անոնց։ 

1669ին քանի մը Գայ վաճառականներու Գետ Փարիդ 
եկած էր Սանի անուն Հայ մը» ււր կրսէր թէ ՍւդաԳանի Ա- 
ւդաս Աւդատ թագի ոստիկանապետն էր։ Ե ր ի տ IU ս ա ր դ էր, 
Գ ա մա կր ե (ի և ճարւդիկ։ ԱրՔ”،նի Գրաց ան ա կիրն եր ու գուն- 
մտաւ. սակայն ազնուականները չսիրեցին դիները, դին մէ٤ 

٢հաց Գոն։ Փարիդ Գասնելէն երեք շաբաթ٤؛ որով երկար 
ներկայացած էր յայտնի ճաւքրորդ թ٠ավէոնիէի» որու վեր٤ 

ատեր դրամական ٤ حաւ տեղ գրաւեց։ ի١ւ մէ٠«|٤ ր١ւ տ ան ի 
կրտուեցաւ. թւՈ"‘ل օմանդակութիւն կրնէին իրեն։ Կաթոլիկ 

٤ի վւ տ١Օո٤էան իրեն կնքաԳայր եդսււ դա ،որին եղբայրը Ֆի 
Ետ.րէ٩ւ իր դիրքը ա ւդա Գ ո վե£Ո լ Գամար աւքուս١ւացաւ իիսւ- 

տարիքին Գետ» Գա կառա կ անոր աոա٤ացեա٤ վէռնիէի քրո٤ 
և տդեղաթեան։ Կինը բողոքական էր, որով ،1 Նան թի Գրո- 

ստի ւդո լեց ա լ Զուիցերիա մեկնի( իր կնոع ٤ վարտակէն վեր 
Գետ։

:Հ. 'Լ. Ալի չան, Սիսական, էջ 437 (ا)
(2) յ. MATHOREZ. Rev. Et. Arm. P. ؛؛ատոր, էջ 85:
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մեր ր،սի،տա- «ւիցերիա ասլրելէ վերالي؛ ٤ ժ٠ամա١٠ակ մը 
,۵٤„Ար٠ր اآلالء մ զեացلى ال ٠ թեր ال Ամ ١ ح։դիր Գ այ ր ե١ւ ա կի ց،ի 

ել տ،սլէ վեր٤،մ،ս٩գես 1« շիال،١ մը سفىإ,١خع Iالր ա gա١ւակիր١٠ևր £, 
-9 ո ւց իրրեւ Ֆրաالع ١٠ եր կայ ،١ ցււււ ե ին٠ըզին.րը،աلالط ١ „Ա ո սկ 

են ալով ال اق զա՛շտ օն، ,٥ գմէ ،լրկ،،ւ،ս ،الغ սայի թազաւ،ւրի١٠ 
երու զ„ւմարս,ակ մը،ակիր١،րաց،ս١^ Պարս կա ս տ ա١ւ ի մէ٤ 

իլ» Ս անի،ց١،սاألال، ،١ րսկւսստ ،ال ալով Պ،Ջկարե١ կաւլ،ք،սկեր،،լել٤ 

٢ր Գոգի [սարեց, յետոյ، Ք،ս،եի األلءال »Գերմանիա գնաց 
առնելու որ եւ1 առա չին لم,",»؛،؛ անցաւ եռլէւՈ) ուր առանց 

-ա،մը ^ետ ամ„ւս١ ،սլկան ա،լ٤կ،սال، لال ٩ լ،ال կինը դեռ ո ،լ լ էր» ،،է 
անցունելէ վեր٠، ٤١ք٠ա،1ւի մը ամիս ^ուէւո և էե^،սստաذاال ١։،و 

٠ ٤րէ١։ էր զրո լմի ՜ մ է ելյ Ե ւո األالء ղեց ԱԼ լ Պարս կա 1، տ ան մ الع յ ա 
մը[սարա8 ըլլա-،ց ի ւ[،սճաո،،،կաالء١ երրակւ،،լո،եց،،،ւ» Ա١ւ զլի&

٩ամարյ լ,։։١։

ՐՈԻ ՀԻՍ٠٦ւԱ،հԻՐ?Ր(Լ ՍՐՃնՐն،Ն٦٠١?ՀԱԼՑ٦ 

է١ւ կ،ս-،ամէ١ ٩ւսա եկւսե Հայերով، մէ٤،Ֆրս ٠ اقէ դար ո(| 
ո،նու١ւ Հայ մը« 3 لق١ ԼԱ ր ո ւթիع լս١1\ ٩١\االلم ր ե ւո ր տեղը կը գրւսւէ
 որ սուրճը մտցուցած և րնդհանրացռւցած է لم؟لمم,»^ا

٤եւ այսօր ը մին ١األال ا، األلր ։( :ը ،األال ալով աոա٤٠ի١յ ،1 րճ ա ր،ոն րա١ ̂
٢է١ւ տարի،،կո ւլմէ ե ս ا، ،ق ե ր ،սաց իألال، ١، ալ կր յ ի շա տ ա կո լի Ֆր 

-Սիւլ،իիսի Գ ր ա սլ،ս ր ա կի٩ւ ւ|րայ կը ր،սց-،երր Սէ١ ،Մայիսի١ 
 براغ'/ Foire Saint-fxermain//) պատմական մէկ لم,؛,»,، »,؛»،լ.,؛

ը» իրրեւق، ո ،األال սեւ փ،،،ս.ըալի،،١ լի الع ի ل կ،’ղ,ըին կը ا، ط եր األ 
ղյ ،، ،ا، ֊ة‘،، եր األ սուրբը

նրրա- ،ս٠ըալ Փարիզ եկաւ 1672ի١ւ ե իր ^այկ،սկ،սال،١Փ 
սուրճը» ւ[ըս٤ ٠ïاألظل٤،քտութե،،،մր մսւածեց շա^،،ւ սւզբիւր դ،սր 

ը اق աս ար ակութ ի ٩ ս։ա^ ըլլալու[ „ր Փարիզի զուարճս، սէր 
،٤սլիւոի ուշանար ւ[ա ր մ ո ւե ،،، լ արեւելեան ս،յս նոր ը،ք،،լԼ՜լիի١ 

ը,،որ ա،،լրա٩،١ և է ،اق ا ր։ Այ դ օր եր ո,،ե հարստացնելու զի١ 
սլք،սր Փ-արիզի ،քի،սկ մո،լու[ըլւ-،٩ ելու،ճան٤ց٩، ١րա،զ،սր،սկի٩ 

-ավ،սճ،ս،ւը» որ ،զաԱԼ،ի տօ١،էր Սէն-ժ*էրւմէ١ ،զազար١، ،դակա١
անուն ձգած է։ ،؛»،؛,»ثم,

ութը րացաւ այ»լ տօնավաճառին մէԻًاألال،الا ս ,ըա լ իր ،ال փ 
երը կրնան տեսնել ،սյս ^ի١٠،սկ լւեթերցո»լ٩،،եր ւիարիզ،սրال ١ 

»լէման،٠؛».ւոօնավաճաոը Սէն-Սիւլւիիսի մօտերլ^ Սա،զիյյօն
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՜?٠٠ ’՜ ن ٠٦٠٦:٦٦٦٦٠٦٠ر ر ٠٦٦՜: ٠ ر : ٠٦٦٠٦٠٦

Լօպինօ փողոցներուն ،քիշեւ» որ այսօր կր կոط ٤٠ Ֆլէպիէն 
ուի Marche St.-Germa!n.

փաս.լ٠ալի »fou, իբրեւ սպասաւոր կր ծառայէր Փալէր٠ 
իրիօի» որ եա0؛٠ լթ էլլի » որ դի Օն ոخه քողի Ֆր ան չէ ս٠օ տ էյ، 

٠ուրւ٠()٠էն անունր Փրոյոիի փոխեց և. 1675ին րի։ ար լա ք
նօնլ,1 մէչ սրճարան մը բացաւ։

Սէն٠ժ٠էռւքէնէն վեր շ (ի،աւ٠րս،լ փո.րրիկ սրճարան ،քր բա֊ 
ցաւ Quai de l’Kcole^ վրա՚Ի րիւ տը լա Ս՚օնէՒ անկիւնրէ 

٥ ٤٠ախէր 2 սօլ վեց' տրեիէի։ Ին ուր ։քէկ դա լաթ սուրճբ կր

،ււ٠րոհ،ւ_٩ 1~ՐԴ اا։٦, اا٠ւս٦դ٦(՜Ջւս٦ւււ Ո،1١؛٠Ո’ք|٦ւ٦ւ،ա،Խ փ|ւ։0|Ա٠ 

puujuit.i الآلال LU Ո-Լււջին up-Տւպ ١٠ الوجՈՐ،٦٠ՐԽ اااز)الااااال٦ا]ل؛ا 

aiecle 17ج Le restaurant PROCOPE à Paris, où au 
l’Arménien GRÉGOIRE ouvrit le premier café.

եււնա լ، քլՆ ալ իր սկդբնա- لمن Փասյս،ի » اق սլէս արքէն ն ո ր tt ւ٤3 ի 
շատ յալողութիւն չգտաւ դժբախտաբար։ ւորութեան մՀ٤ 

րլլալր» ասկէ ٤էին դիտեր սուրճին ի’ն٤ Տեդացիներր դեռ 
դատ տեսակ ւքր ան ،խտ ակ ութիւն !լար օտարներ ու» ։1‘ասնւս- 
ւորաբար Արեւելթցիներո، կանդէսլ Իր յաճախոլ،դները ե٠ 

ղան րքի այն Մալթայի ասպետներն ու ،րա١ւի րքր օտարական- 
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պ ո լ եց ա լ սրճարանը ձգել և Լոնտոն داردا ներ է այնպէս որ ս 
այնտեղ եւս սրճարան թանալու փորձ ^ր ընելու Գա ،քար: գնս،ց١ 

անուն ուրիշ دآلع ալի պան Փասքալէն 3-4 տարի վերէ Ս٠ 

Հայ մը եկաւ Փարիղ և սրճարան մը թաղաւ րիւ տը յի،،،ի١ 
յ-ժ،էռմէնի աթթայարանին քովերը: ,Մխելիք ալ կու տար؟էآل 

Սիւլփիսի٥-،؟ախէի նոյն գինով: Անկէ անցաՍէ և սուրճը կը 
եէրու» ուր երկար Հւ/եաց ու կրկին դարձաւ րիւ؛ մօտ րիւ 

տըՊիւսիի իր նախկին խանութը: Հոս ալ շւստ Հկեցաւ« 
որովԳետեւ ստիւղուեցաւ Հո լան տա երթալ» սակայն ւքեկ^ւե- 

լէն առսվ սրճարանը յանձնեց Գրիգոր անուն մէկուն) որ եր 
սսլասաւորը կաւք ր^ւկերն էր» ،1 որ ուրիշ Հայերու Գետ Սւգա-
հանէն եկած էր։

անցաւ րիւ Սաղարին» Դրիդոր քիՀ մամանակ վեր٤ 
թւստյւ ոնին ղրա ցն ո ւթ են էն » որ ١٢١\١մ\;ս؟١ օ ղտ ո ւե٤ու Գա տքար 

րիւ Կէնէ- «ւակ կը գտնուէր նոյն փողոցին մէ؟٤սւյդ ժւսմ،ս 
٤ա، աց» որ ո.վԳ ետեւ երթ կոյ ի դիւքլսց: Ս١յստեղ ալ երկար

 1688ի؟٠ Փօմէտի،؟ փոխադրուեցաւ ٦٦٢-.اة-ةغةةل٢ا٢الًث١١للة٦
ութը؟،Դրիդոր խա »٠Աօմէտի١ յայսօր րիւ տը լԱնսիէն ٦ا؟غآلل 

կարգին վրայ» Գոս գորձերը ؟٠ոյ،١ ifօտը ե ،ի؟٩،թւսցւսւ թատրո 
Փրո- ؟١،ի؟،յա٤ող գացին ե Գրիգոր ետքէն Փասքաչի կաոսօ 

٤ե լ այ սօր ؟،ա խ՚ե ց ի ր խ ան ււ ւթ ը: Ս.յ ս վեր շինը մի أل ,թո փ ի 
գոյութիւն ունի Փրոքոփ (Procope) անունով և րիւ սւը լ Ան- 

է: ؟،ճաշարան ؟،ժո ղո վր դա կա أل Փօմէտիի աւքէնէն ،քե ؟،սիէ 
Փրոքուի եւրոպական համբաւ շահեցաւ. առւսԼին անդամ 

երան-4،؟ ؛ գարերու،٢յ،է ու ժ٠ ախ ո ւե ց ա լ ե أل ،ւղաղւղաղակը Գու 
եր ան ժա- ؟،ե գր ،ս գէտ ؟،ե ր ո լ ،،؟،էն լք եձ փ ի լի II n լի I ؟،սայի, ալք է 

լք ա 1، I،، ա ս ի ր ա - ؛، տե՜ղ կը խօսէին ؟،մադրավւսյրը դարձաւ» այ 
այ- ի մէ٤ »Գարցերու շուր؟،،، ٤،կան» քաղաքական ե կրօնակ 

٠1٠րիղոր :յաճախորդներէն էր ؟،լււց Վօլթէո- այս սրճարանի 
 շուտովնոյն վ،،،դոցի،؟ ،յէ շ գ،؟եց տուն if ը» ،،ւր ւքեոաւ 14ի:؟٠

մէջ? ؟،ե՜ ր ո ւթ ե ա أل խոր
- եցաւ» իր խ ա ،ւս գա ր ին ،ի ،، դո ց էն ւքե կ٩ Ա ր թ Դրի դո ր Ս٠ 

ով ՊարսկաԳայու մը» որ،٥ախաձ էր Մ ،ս կար ա١٠ու٩ ութը؟، 
-ձգեց Կանթուա ա ؟،»զւսյ ելէ ւ(եր؟٤،ակ լքը թանեց؟،ժամա

Լիէժցիի լքը: ؟،ու؟،
ով Հւսյ մը (ի ար իգի ،ի ո-؟،ու؟،Ցովսէփ ա ؟،Այդ օրերու 

ղոցներուն մէչ սուրճի շրԼոճւ վաճառորդութիւն կըսէր

տ
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١ւ،|պոո ալով. ա١է ււն٠ր որ կ١ուդէին գնել» դայ٩է վեր կր կա٩ւ٤է 
իրենց սենեակր»ուր տ١ւերի١ւևրուն կամ իր սեփակա՛ն գա- 
գաւաթր երկու սօլի» շա٠րարն ւաթին մ էլ սուրճ կր լեցնէր١ 

ալ ին.ր կր ճայթայ،;յէր։ Ս'էլ.րէն ،լա،գած էր խիստ մաքուր 
անձեռոց ،քլւ» մէկ ձեո,րր րոնած էր մասնաւոր կերպով շի- 

?1، էր սրճաման ج ր, որո էն վր այ գր ուա^* ،اال، կրակար ح ն ո ւա 
3ներր (ուալու؛միւս ձեո.րր րոնած էր լուրի կուժ մի* գաւա 

ճ՛ամար» իսկ առլեւր թիթեգեայ գօտի մր ունէր» ուր գրուած 
էին սուրճի յատուկ անօթներ։

ոյն արճեստր կ١ր،1ւէր նաեւ Կրէտէի Հա٩էիա քա գա ,քլէն اكا 
ամաս- ب կագ մարգ մր» որ Յովսէփին լւնկերն էր։ Յովս է 

Փարիգի գա- ع գո լթ- են է վեր ا؛ ճ ա ոո ،إ، ال նար ած էր ն- շր լուն 
նագան կոգմերր սրճարաններ րարաւ և- ճարստութիէն 

թ ր - տ ա մ ի կա մ ո ،،، լին اواكا) խանութը ،դի գեր. ամենէն վեր٤ի١ 
էր տուն մր» ուր մ եոաւ 18րգ գա- اق վարի կո գ،/ե էր. ճո٩ւ ո

։اրոմս սկեզրլ
Ասոնցմէ վերլ նոյն նպատակով Փարիգ եկաւ Հալէպցի 

լտ ،U I» ս ،ս կայն،١، ٤، լի գթն երր շա տ յ ա լՈ գո ։թ-ի، ال և փ ան ։ ،،، ال
ան մ ի կամուրլին վր այ քսանութ մր րարաւ գ،։ր ح ի վեր٤ոյ 

պաճեր երկար ،،،،ոեն։ Ի վերլ،»յ տուն մր գներ րիւ Սէնթ 
ի շէլի կա- اال էն ال »Սնտրէ-տէգ١Աո» և տակր խանութ րարաւ 

մուր լին դի մար։ Ստեփանի խանութը 18րգ գարու սկիդրլ 
ա մ էն էն ճ ան գս տ ա էէ ،،։ սրճ ،،، ր ան- ،، ج փ ա ր ի գի ،،، if է١ւ էն մ ե 

ներէն ،քէկն էր. ին٠լն էր ։،ր աո.ս،լին անգամ ճայելիագարդ 
ե մարմարեայ ս ե գա٩ւն և ր ո վ սրճարան մը րարաւ և մեծ

 ճամրաւ շիներ ’հարթի է Հաթէնի մ էլ؟
Այսպէս Հայ երր փ արի գի մէլ սրճարան ճիմեելէ ،լեր լ« 

ե ց ի٩ւ գանոն٠ր» յաճախորդներու ج ճետգճետէ կա տ ،սր ևլա գո ր 
ելո վ։ փ ա - ،١،، ճ ան դստո էթ ե ան ճամար ،،، ،ր էն մի լ،ւ ր ձեո.ր ،ս 

րի գի մոգովուրդր շո ւտով վարմուեցաւ սուրճի գործ ածու- 
թե ան և տեղացիներ վուշացան ի ր են ,ր եւս սրճարաններ 

գա ր ո էն վե ր լերր Փարիգի ս րճ Սէ - /ل) ح، րան ս،լո լ» այն պէս որ
ր ճարիւրի։،:իւր կր ճ ասն էր իد؛٠ րաններան 

1700 թուականին ։էէրսայլի պա լա Սէ ին մէլ մեծ սլա- 
րահանդէս մր տրուեւյաւ, որոմս ներկայ եղան արքայական 

٦լ ագնուա-„٠րր» ի շխ անն ե ր » իշխանուճիներ և Աէմր րն տ ան ի 
-կան դասակարգր։ Ս.յ դ պարաճանդէսին ،գի է փ էն մա տա կա
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որ սուր،» թէյ և. շո.քոլա րարող Գինդ Գր։։լիէն ւքէկլլ Հայ էր٠ 
հայկական օ،ն٩ւե րالاا ١ են ա լով ^այ կա ال ادا Գետը ١ էր الل կը ծա 

տարադ հագած։
ՅովԳաննէս ٩ւաեւ որ 1712ի٩ւ Ս٠արսիլի٠1յ ւքէ٤ Յիշենվձ

անոճ։ հայ մը սրճարան բացած էր։

տՇՐՈԻԼԻՈՑ ՀԱՑ ՏՊԱՐԱՂՀ 

١1աեւ իրենց ո۵،երան اد երա١։սայի Հայերը ժ٠է դար ո؛ 
Երեւաների» Ամս- ապարանը*. Ոսկա٩։ Վարդապետ Դ,լը٤ենը١ 

։ր,րեր؛շ դ ٤خը և ո ւր ث Աս տուաեա շո 1666ألخ դէրաա մի մէ٤ 
նիւթական ձախորդ պայմաններու թեր ումով «տպելէ վեր٤ 
1669ին ստիպուերաւ կիվօոնօ երթա լ։ Հոն ալ պապական 

դի լ մէկ երկու ٤الթ ե ան ճկա ր են ալով դի ման ալ, Գ ։ ս դր ա Ք١յ١٠ 
երան-؛ դիր,ր տպաձ» 2,6 Մայիս 1669ին դիմում կատարեր

I պա ր ան մը թան ա (ո اال թ- ،ս գա ւոր ին٩٠ ١،،։ այ ի էո ւդո վի կո ս ժ
երանսայի մէ٤։؛ Գա մար

րոյր տուաւ ايا Սնձամթ ներկարա։ նաեւ ’Յօլպէոի» որո 
ճը — د٠ ա շո أل ո ւա اال ը-մասնաւոր ։սթար Աս اعդի ր .թե ة իր տպա 

մէկը Ար - Il ան ոն ց،քէ եր ،լս ւա կան օ ր ին ակ յ ան ձն եր իր են١ 

»թայ ական Մատենադարանին» միւսը իր անձն ա կան ին
Գամար:

եղան վօլպէոի մօտ» Գսւմո- ،إال Կողմնակի դիմումներ 
Գայերէն տ պա- երս/հսայի մէ؛٤ րեյու Գա մար դայ٩։ որ եթէ 

րան մը Գիմն ուի» ։քեձ շս։ Գեր կարելի կ١ըլ այ ապա Գովել թէ١ 

ֆրանսական առեւտուրին ե թէ կաթոլիկ կրօն«թին Գամարյ 
ըրաւ ո սկան ի և- ամէն اد ո ։թի ع ։ ե1 دլպէո սիրալիր ը^ն դո 

٤ա (երեր Գայ կա կան տպարանի մը Գ աստ ատոլ ٠րա կերպով 
երանսայի մէ٤։ Պետական մեծ մարդը կը յուսար այդ؛ մը 

Գայ վաճառականները« ٠թաշե٤ րանսւսاع -ا ((؛ Գ ال ال մամուլին շն 
եր ան սայի Ար ե ։ել թի Գետ ունե-؛ որոնք դարկ պիտի տային 

ցաձ վաճառականութեան» ասկէ դատ Ամս դեր տ ա մի Գայ 
վաճառականները եւս ԳետգԳետէ պիտի ձդէին այդ ,թաղա- 

լ Գարուաձ ،ال սրով Գ ո լան տ ա կան վաճառականութիւնն ١’ՔԼ
մր ստացած պէտ b ըլլար այդ ձեւով։ 

վ լպէռ շուտով ղրկե՜ց Գայկ. տպարանի արքայական
II մեն ա շն ո ր Գ ը» խմթադրուած Սէն ժէրմէն ան կէյի մէ٤
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ստորագրուած և կնքուած Լուդովէկոս (ՒԳ ؤՕգոստ, 1669էն 
o١i „ ւթ ի ւն կը արուի ո սկան Վար դա- الل ا، اال որով ز ،էاع ١ւո ،ال թ ،،I ،լ 

ատ»։ ،ի րակ،،؛ որդ ու ،٥١،، կո պո ս Հ այ որ ե վախ ال ի » <լԵ պի اال "պե 
 Հ այ ال، ،، ال، ال،١،ի ،،‘ե ح Պ ،،، ،،։،إا؛ ،،، ا، ٠րի١، ٠ )،،اال ،،،ր ան Գաստատելէի Ո١1 ا، ٠

Գայ եր էն «սյ٤։ ոեէ ,քաղայգին »քէ٤،،،،ել։،ս؛١ ‘،،կա ط իոյ؛Ս٠արսի 
-պայ գիրՔեր،լ١ լեգ،،ւով Գրատ،որակելու Գա ،،*ար իր ո،գա٥ 

ա կե٤ أل، ١٠ար ո،،٤ յ١յ،، اع ըին հակառակ,،որ կաթոլիկ կրօالألال، ١،،‘،،
անոնքمم((

այ،، Գս،ստ -،،، لم( Այրլ օրերուն» թագաւորը էլը գրէր թէ 
շատ ط հասարակութեան ؛այ օգտակար ըլլա،տութիւնը էլր١ 

î ո ւց »քաال، ١٠١١ եր ո լ ո ث ե գո؛ ،եա٥؛١այել արե،ե«^եր ր ا١ألا գի ւր ո ւթ ի 

ի؟)կրցա، Մպլ،սիլիո٠ր ،،*էլ գոր Գագիւ 167 Յի١٠ ،Ոսկա١ 
է^լքիած՜նի tïL ال٠ սկսէր էր տպարանը կը կոչուէր «Տպարան 

Զօրավար،!:)) Հռոմ հրահանգներ ղրկեց Ս՚արսէւ ١،պօ؛y. է٠օ 
տպարանէն ր Գայկح ،،، ،،،*،،٠» ، ո؛թ ա ր կե،ե١ ،ո ւթ ե ա١ ،լիա» գր ،ս ,ր١،١ 

 ؛ոյս տեսա(؟ գիրՔերը, ե նոյն իսկ եղան Հայեր» որոն,ը ال،ز].)ع١ل
ո U- ،ր ،،، ս։ ո ւո ւթ ի ،ն ըրի؛٩ ،գտնուեցան է ١١ ،կ،սال، ١ ،،، գՊապն սլա 

ց،քէ ،،*էքլհ էր թ٠ագէոս Հաւքաղասպեան ،،،-'،կանի գէ،ք։ Ասո١ 
երէցը» Ոսկւսնի հայրենակից» որ Ա،քս դե՜ ր տ ،،، ،،*ի ،،*էլ նու١٠ 

իոյ ،քէլ ալ؛էր իրեն» !,իվօոնոյի ե Ս արսի յարա؟ ٥)եկա 
،անտայէ؛١էր իրեն։ էէ սկան Հո ؟)ակից ե շաԳակից եղ،ս؟) գոլ։ 

տսլ،սգրիչ_ Սողոմնն կեւոն- ،ըերել տուած էր իր ,ըե،ւորդի٩ 
ակ،،յ-؟)ը» իր ազգականը Պետրոս Լա ս։ ին ա ،( ին » իր գոր،'եա١ 

տարը նասիսլ Դրիգորեա١ւ և իր գրաշարը Ս ատթէոս Վա- 
իա Գ ա ս ս։ ،،، ս։ ո ւելո ،1 սկսան եոան-؛ դեցին» որ،،ն٠ը y ար սի նա١٠

ել։؟)գով գոր

Ոս կան ،ս ،քրողլ Գո գիով նուիրուած էլ։ տպարանին.« 
،1 ،٤ա،ի շաս։ գիրՔեր տ،գե ի٩ւ؛)ս،աշխատէր կարելի ե٦ կ١ 

էր են- ؟)ձն ա ու،։ լ եղա ل الا٩ا ել. ،սսոր Գա،ք،սր անիկա ؟)տարա 
ց ե »քին٤եւ ի ،،էլ կա-،խ ս տ ո ւթ ե ա١ ،ակա١،գրա٠րն؛ ١թարկուի 

թոլէկութէւնր ընդունած էր» հաւատոյ դաւանութէւն ստւՒ
։،؛ ؛،،րագրե

Հակաոակ ասոր» թ*ագէոս 167Յի վերները Ոսկանը ա،،‘- 
ա է،*ա գի ր Ք ին ،քէլ Գերե- ժ؟ ٠) ոլ։ տ ،գա գր ո ւ،ս،١ եց թէ،բաստա١ 

դիրը Գանեց պետական եւ،տ ի կո ս ա կան ،քասեր կան» և խ١ 
կողւքէ ներո، աո٤եւ։ ո սկան իր ըն կերո٤،կրօնական ատեա١
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٤դի،քանայով» սիրտին ցաւէն մե — եկած այս ճարուածին 

ռաւ1674ի սկիզրը» 60 տարեկան։
Դատը շա ր ս ւն ա կս ւեց ա 1 Un րլո մոն էեւոն ե ան ի դէ մ եւ 

٠Սօյ،գէո մ ի լա մտ ե ց ի նւգաստ fl Ա-՝ :տեւեց րաւական երկար
կանի յսվորդին որ դատը շահեցաւ։ > 

քեաց մ թելե լ֊؛ կանգուն ج Սարսի (ի ոյ ^այ տ պար ան 
մօտ երեսուն գիրրեր՛ 1710ح։ 1633էն մին٤եւ այդ (Թուական

տւգուեցան Հոն» մեծ մասով կրօնական։

١։ ՀԱՅԵՐ.ԴՐԱնՍԱՀՊԱՏՐ

Հայերէն ոմա١٠Ք» խսսւութիւններէն ագատե٤ու Համար,,
ֆրանսական Հւգատակութիւնր րնդռէնեցին։

։գա տ ա կո ւթի ւն ր րն" ٩ Աոա٤ին Հայը» որ ֆրանսական 
٩այ վա- կր կո٤ուի Սնտոն» հաւանաբար այն» որ ած էاق ١ դո 

ճաոականներու թարգման կարգուեցաւ էո ւդո վի կո ս Ս٠Դի
կողմէ։

Անտոն Հայաստանի ՍՀ Ցու/հ անն էս (Saint-Jean) ,Լ) ադա- 
Էր և րանի մր տարի է ի վե՜ր Ս արսիլիա կր բ٩ւա،լէր» ?րէ١ւ١ 

թաادل) ٠* ներկայացուր էուդովիկոս ؛١١*խնդրսւգիր երր 1625ի١٠ 
٠ 1(ր ան٤ إ ؛ա ցն ե գա ւո ր ին թ է կր փափա ,րի իր օ ր ե ր ր վեր

սայի մէ٤։
թագաւորը սիրով ր*եգ առա լ կ١երթայ այս իյնդրան- 

եր ան սայի؛ արտօնէ որ Սնտոն կարենայ բնակիյ րին և կ١ 

Ք ،ال، ال، ،٩ ի ր «թ ա գա ւո ր ին են թ֊ ա կայ րո լո ր եր կի րն ե ր ո ،ն մէ٤ 
են այ տիրանալու շարժուն թէ անշարժ՜ ամէն կարգի اق ո 

٠ր կրն ան ւն ի k ան ոն ց որ ոն ،ا ո ր ،ս ր գէն ց١ ،գոյ րերու» ան »։١ 
իրեն իյնալ ժառանգութեամբ» նուիրատուութեամբ կա մ 

։ր ստաց-؛ ուրիշ կերւգով։ Դոյնւգէս իրաւունր ւգիտի ան են այ 
ուածրները կտակով» նուիրատուութեամբ կամ ուրիշ ո եւ է 
ծեւով փոխանցելու իր ժաոանգորդներուն ،լամ ուրիշին,«
պայմանաւ որ անոնք ալ ֆրանսական հպատակ ըլլան։ 

Սնտոն ւգիտի վայ ե յէ նոյն ،գա տիւն երր» առանճնաշ^ւորՀ- 
ո-،؛ ները» արտօնութիւններն ու ազատութիւները» գ،،րս ԱՈ

երանսացիներր։؛ րաբար կր վայելեն

(٠) Rev. Et. Arm. Ր*. Çunnnp, էջ 37٠59:
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 Ա١յ اال ի ،ք ،ո١،،، ألم։ ،է٩عال.،، ս٤ե տ ւսկ،սն ،գաاالحօնեա١ւե ր عي ا،اايا!-
լ- لال ح ح ou։ سع٠عؤ ،թէ յիշեա. (ال ال ،٠أل ،آل،،، الح ط أال ի،ال չ،،،ի »٠٤ ւն ،ال

լա الغ ،1 ٢١٠ կ،ս،ք ،،،١، ل ال، ։։։،،١، ،٤ ؛ե،،،،،،։؛، ն ،،։دال ال ،،։ ا، ح االال،؛،، ة -ا،،
։ե،է، ط ի١յ،،،لالغال اال اآلال կ،լ ،ր իال، غ، ال، اال١ երր թ ،ال،، أل ٠١ ։، الال يا٠ ،، ال، ال، ؤ 

 ال،րգե٤٠ ٤،،،ի ւ،։ի ل ،،، ا، ال أل، ،،،١، ե١٠ ،ال٩ال،٤ا ժւսո„،١،գ„ր,լներ„ւն։ ()لم‘֊،،،
գաւորր այս գործողութեան համար սեւէ դրամ չե պա հան-
լեր Ան տոն էն։

ա٠եւ،١ է ٥ U،، ،ا թ֊،։،ղթ ս։ր ،١،،، ։ ،،، ،،„ ،թ ե١، ،،،،،،،،ألم،،،،եր ،،،*Il U ،،، կ
1٠،٠ւդ„- տ،،ր،սգր„،աا، ،٠ „٥ ե ր ،١،١،،،կ ال،اا ،،،ճ،،،،، ع ،،ا٠ا ուրիշ երկու

Վէրսւսյլի ٠րի،،ի١،١،،،։ղ^է» 1694 Ս٠ ٠،٤٤քօ،،،،էոի Ժ٠Դ.ի ե الغ، ال }،ի 
Չէ،է،،،ի٠ ،սԳի١ւ կա،ք ^է1،؛١ ցի،٩،،Ջր،սւգիգ ،տէն: Ասո٩ւ.ր եغ ال،١սլա 

 ،^٤٠،٤ի„սյ կւսթ որ ألال Ք Տրտս،٤։٩„٩،էն ،أ؛ ال، ا؛ ،، ،،،،I ال اال ألال، لالغ،ր ال، ة ط
ղե٤է յեاال ٠ ֊ր ղ ր‘،٠ ،،، ؛، լթ ،ا ،ո،،، կաال، ١ Ճ ،إ،،، եր արիألم ألال ٤،الا ،آل،،،،،،،،-، اال ١٠ 

 ال، ؛.ا، Ս٠արսի٤իա եկա٥ ط لال ال، ս ր اال ال، րի է ի վեր ا،ألم١ا ألم ال، ،،،،،،،، -ا،،
լէի١٠։» ،1 ال،վ ս,ռեւտ„ւր„վ կր գ„٤،،ր կեր ،،ط يا، ال، ال، ال ال،، ا էինال لال، ه ٠ 
ո ւի١ւ اال اي րա،،،ւն٠ներ٤ւ կր،٤ ր،،٤„b ր،،،، اال٤ا،ا Ան ،ո ո٩٠ի

 أل ال، եւ *այր ե „،։،؛،، Չէ٤է،،։٤։، եր„ւն٠،٤ի١„١،ց ،٤١ ال، ր գի ٤„ ،ի ،քի لال،١ا
այ էն ،الألال երألال، ؛ թ ե، ال օاال ٩٠ ր ،ا،،، ا،،،،، ا، ال և ١ ال، ال، ٤ا։،،ք،ս، ،ال، ،،،،،٩

Ui،f،u٤i։^ ال ايا ե՜٤։ ،٤։١ ս، ٤،٤ االատ،սրել օ րլի գեր ألع ال اي և ،քի գուրս ե٤٤և٤ 
ր֊،7 ֊،٩، ألح ا ի،(< ،،،١، ألم ،،،،،، ا،، ،،، ا،،،։،، կ ،، ،١،،، ի ր1686 ؛ Դեկտ» 31ին 

-հուած է Յովհաննէս Գրիգորխ նոյն օրե՜րուն !իր ան սա հ սլա 
،،،،،اال الألم٤الا„،،،tuة ،٠أل ՜երկ։։، Հս դ،،،րճեա٤،٤էէ،،ր٤։ Հայև՜ր١ B-أ،ا،

ետ٠սի։؛ ،ննէս ،، Ատե،ի،սألم»،١

 ժ*է ،،،،، րու ،քال، ի،հ վև ،1ا، ال،ع٤٤٩، ٤է ،սուս լ ե. ٤։սե٩,،ր թէ أن -ال،
իրենց ،լի- ،յերր ւքի١،٤ևւ սւյդ գւսր„ւ ՎերԼր շար،،։ն،،،կեցի١ 

ռեւ-،،، ،ال،،،،،، ال ս ս،յ ի թագա ւ„րինأللال ١ եր٤ ؛ի،ե، երր ո،գգա،؛،ք،։ 
-11 Սարսի٤իոյ լ„ւ ^ւս،،*ւսրյ î١ut٤؛،٤։֊ր ճեռ,ր րե, ال، ال، لق տուրի ի ր

ւքէջ 1639ի٦ւ անժւսո-ա٩ւգ ،քերււսծ էյւ £ւ։،յ ،!ւս՜Ջւսո-Այկւսե اا .،է (*)
,١է٠1،.|շի٦ւ f)u։d'iu۵ug٦٠|ւնւ١ւ، (Coagi Panoux): Droit d'aubaine^ Օ،،խօէւա յ٦ ٠քլ։١ 

:٦ւ[ւււ կր գրւՍ1١ւ.է[ւ٦٠.١ւ,٠։ւգւ.ր օտարներու. գււլրեյգւ ٩ ،٢1اااااقالւււսգի ւքէջ،Ֆրււ 
 Լւււ.գւս|իկոս ،ل٩ل ٤١،٠1ւսգ։սւ.ւ،յ ا،^اااااال>٦اإاأا գւստւսրանիե ا نبغ ււաււյա؟

 Հ؛սգրս٦ւا| ٥։iiiii،it١i.!J-Jn.٩٠٦il٠ji١i.٦i ا| ւիսր٥ւստր,،ւ٠Թիւ.ն أل،٦ااااا շ٩ււ١րք)ե؛յ ااا0الأة
٠لى١اإااااا ا، ،١٤٠١٤١ շւսրւեււն եւ. ւսնշար(، գո١(|.երր٠ 'ւր. 13،։ն،1639 <!>ե٠ ا،اااا، -،،،،،،

):63 էջ أز،٧،٠,ااااا .սծ 1)րւււի،،ր„ււսկ٠١ւլ ،քր (Rev. Et. Arm. p،րակ،ււ٠
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b ،٤لالا ր 11 ր ،ال
١ուա،،،، ،،ام، ا، احملم

Սարա լժուակրր նա- ى բեալ7. frt( ٥؛ Ստացայ ձերր((

 երը،،ք،ս կ٩? ٠٠. S الط այ ١، لال եւ ا،١جا ،،ր կը դրէ،، ع. ս*յ١، لذع ال، ال؛ -،آلال،
،،،،،١٠،،،ե؛٤٠ ր Հայեր،،* ،ا، ال ،٤٤٠١، ٤٠١، ،،،<،,١لع ،։،٠،؛٩،٠ ا،،ւքա اق եր ո .ألج ձա١յ 
ր ր ٤ ،))٠ ال، ،،،،، ،،ط։ Î ،ال، ،،،*ًا £, ։ ،٩ ،٠١، ،٠٤اաս،ոատ„،ե،ու եւ աոեւաուր
 դե ո որ،، الح ٠٤է տուաե լ ،،،١، ،،١، ؛٤ ال، ،،،،، اللخր ،٤١، եր ال ،١، ،ր،|،،،،،١،١ ال -ال،

-ա د،١اعل ٠ դո ٩، ألال ٠٤« افئա١ ր ادا ،թչ، الال Վե Գափա ٤،١٠ րاوأ، եթէ 1լւսյ١٠ 
،،-ս،րգ ٤اعالاع،، ր،,١„ր„ ٩،١٠եلعأ٠٤لالش٤,١،،، դրէ،ال،դարս، اعդիա، ،الأل١أل
 ٤ا،١ا ،٤اع ր ե١٠ ج. ֆւ ال، ال ال، ال ألج ե լէ اع ր ،،٤ مال اال ա ،٤١، ե ր ال اق î 1687 اع

Հա- ٤،չ،١،،،տ ،թէ դ،«րւքա١ էր ո٤ ،շ،սր ժ ա،،£،թ١ ،Հր،սւքանադր٤،١ 
այլ արգելել Ֆրանսացիները անոնց ؤյերու նենգութեանց 

 اع، ال لبع اال ց،ալէ £،րե١ أللال ال لثا١، ե ր اع , ،ց տակ ա١،١ր،։٩، ألال ج. դեր ج էلع١،
-ՎեԳա ،ألل ։ր،(.,، ا١اعد،،١لա ،ւև ،տ ո ،ր ր կت١ج، ١٤։لع٤ا ،տուրքէ ե لال ք،ս١րս، 
-ն،،،աստաար ،،،այւքաննե ع ս،։ե ،دشم١ ե ր ،Գ ،،լա տ ա կ١ 1-թ ե աاع، ،،، الال ١٠

է ،ألاللالم քէկ، ال،١اթ ե، الل տ ،ال ժ*է դար„ւ ֆր անս ա Գ ،،،յ ս٤ 
ւղթ երո، ،،،ա կա ս ր ال Վա ւեր ա թ .اع ال، اج ւց ا» ցلال որ ներ կայ « այلع ١٠ մ 

՜، թէآ١اعأل կէտեր։ ،كإحم ւ_թ կը ձգէ կարդ ،الحم դժր֊աքստաբսր 
 և՛ ր افكملخ اع կ դ£։ ،،،،ا،،،، ة ،քը օր «քր երե،،،،١، էր կ،،րսուաձ،Գա٩ ،٤اع -
-ս،յդ ^ե ،،،،،أللع ج. ا، ،١اا،١ այ կ،ս ր եا؛ع، ٩٠ ւղթ ե՜րր» որւդէս ،ا թ ،١، ال،،ւ։

لالال լոր ս،ցեալ،։٩٠،١ اع، ،،،،ا،،، ا،، ال، ا، )،،ա اال الحم، ւթ ا، ق٠ اح

7Րււ٩.տ-ւււււ٢ոՒւ1-ւ

Nontiat Ը ،هاال.اااةاعو واالل، الاللالةالئأأ٠الا،٠١ا٦٠افىاا կիդյդւ» 
:١.٤ֆ!1 ،ւااع է ٤٠أا,ا^ل.اا١ا٦اգւ،'ււ։٦։االحمنا٠ յերէն
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քն|։؛է Փարհհ երրե ألأل եր կայ Mi ٩ا կր دا կեր لالغ اال։ا ،ոյال١
որ էր երե.ր ٩ ا|١ا ٤ւոյ١ւ١ւ է Ք(1 را) ح اآلدا ուր ատեան Վա ր ժ ա ր ան اال

"...

ՄՈԻՐՄՏեԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ՇէՆՔԸ 

College Arménien MOORAT en 1849. 
(12, Rue Monsieur, PARIS)

քառորդ դար առսվ) երբ ա զգայր 7/ դ 
սքանչելի օրրան մըն էր։ Զայն այսօր 

 ٤ե،Խ.ր աւելորդ ٦ա մարի اغ երկու խօս,ր غ١٩ا
որոլէս ւլ£։ ،լայն ւքաո£։ն٠ االش .րէ ٤مան են لغ,
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թերեւս օր մը րւարերար ձայ Կրեսսս ւքր սւգէ կըعال ٠ տ الع յ b շ 
Վերստին զայն ձայ ազգին սեւզձականացնել Վերածել զայն 
դարձեալ ձայ Վարժարանի։

ՈրոՎձետեւ գիտնալ սլէտ٠բ է թէ Վենետիկի Մ իւ ի- 
նուազ զաոն կըս- غթարեան արզի Վարզա،զետները սրտի ս 

նուազ ժեغ ٥ ո لمًا »կիծոՎ կը խօսին անոր Վաճառուժին ժասին 
٠ր ին١ ւ٤։ա،իա.ր ո ձին նոր էն տիրանալու այդ ،ի առա լոր շէն 
այժմ առաւել քան երբեք օգտակար պէտ b Ը1հար ff/z١ "؟ال،

ա ղկո ւմին ։ ة գայ ին դա ստիարա էլո ւթ ե ան 
Մ ո ւր ատեան Վարժարանը ձնզքլաձայ Սամո،էլ-Ս٠ուրատ 

բարերարէն կտակովը հաստատուած է նախ Իտալէոյ Բա- 
1835 ձոկտեմբեր ամսոձ» բայց կա- աս լա ,բ،սդ،ս.րին մէ٤١ 

լա-،اق ٤ ճն շո ււքե եր ո ج ռա Վար ո ւթ ե ան կողմէ ձետ զձետ է եղա 
Մխիթարեա١ւ Հայրերը մէկ Ք،անի տարի րե٩ւալոՎ տոկալ١ 

٤ո ղին էո ،ի - Ֆի լի ،ի թ ա գա ւոր ին դի ժադր ե յէ յետոյ կր յ ա 
ի 12 թիլ կրորլ Վ| առա լոր'օ٦١տևւ٦ ١\١٦է\ օրսՎ դնեյ (,)տրիզի 

ս،،،،սրան٠բր، ط ձոն էլր Վ։ ո ի, ա գրեն Վարժարանը 18ه6
իետրուար 11 ին։،

٠ւ،լ ձրաման կու،Էուի-Ֆիլի،իի կառաՎարաթիձը յատ 
եան Վարժարանի «պաշտօնական բացսւ،քը،ط (ا ال،االال،ا տայ 

9 ին։ Կրթական նախարար Լամա ր թին18 به կը կատարուի 
տարեկան ،քրցան،،،կաբաշխո،մին կր նախազաձէ ե Հայոց

،ք،،،սի٩ւ ալ սքան٤ելի ճառ ،քր կր խօսի։
Հաճոյքն ունէ մ այստեղ տալ ու լ ուսատէ պ օրինակը 

«սյ դ տ ،։،ր ե կան ձ ան զէ ս ին ժէէլ ձրա ւի ր ա գրին » որ ոտ ս յ։ ա - 
դրուած է ԱյՎազոՎս٠ըի ،Իաբրիէլ Վարդաւզետէն և ուղղուած 
որ տյն ատե٩ւ (,)արի զ Խա٤ատուր Պուէտ Սիս،ս,բեանի٠
կ١ա،զրէրյ

որանը ,բանի մը տարի մեծ կ،،،ն،،ն աւարութեամբ،ل- Վար 
կը շարունակէ» կիրթ ե ուսեալ աշակերտներ կրձ،սսցնէ١բ،սյց 

Ս٠խի թ ա ր ե ան Վարդապետներոձ մի٤ե، 1856-5آل١ ւլէպի 
Գ،սբ- անձ ամա ձայն ութի ձներ կը ծ ազին» միաբաններէն՜ Հ٠ 

٩٠ալՎ)այեան» Հ. Ամբոսիոս Սորէն, Հ٠ ր,։էլ Ս١յՎա،լո،խ٠բի١ 

մայրենի եկեղեցիին ط կր ստխզաին բաժնուիլ ،٩،،،)յ*،ս،սյ،Ï 
կր բանան նոր Վար- իա րի զի մէ؛ )٤»գիրկը Վերադառնալու

ան անոձոՎ» որ սակայն ե՜րկար կեան٠ր لج١\غ١١لل٢١\ا١ف ժարան մը
Հոձենար։
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_،محيه— دتذرو

مدي رج غ حوءآل7ةر ج .*֊ م" ،٨ دثهمر عج١٣رج

 ه٣لجم ٠ء٠۶٢بركعv،١٠7 جمهىرم٠مدإ ر كج له

٩՜ كي،//՝ ՛م ‘ ֊?ر، ي ԱԿք« ٠مإل/ءك

>٠ر،ألاللم۶ل س٠լ—Հ/Էհ وعد، هدم٦(صإ --  ر ٠ر“٠٠٠بمطج٠نم ر٦٠ينم بر
٠سا ٠جري- , ۵ ا يا֊،راع مبرع لؤمميبوهم

ՄՈԻՐԱՏԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ 1849 Ի ՀԱՆԴԷՍԻՆ

^ՐԱՒԻՐԱԳՐԻՆ ւՈՒՍԱՏԻՊ ՕՐԻՆԱԿԸ

— 96

Fonds A.R.A.M



Սոյն վարդապետներուն հեռանալովը Ս ուրատեան 
ր րարոյա،،،էս շատ կր տուժէ թէեւ» բայց կր ،ال ،، ،آلالI» լ։ ժ ։ ٠إ 

Ֆրան٠րօ-րրուսիա- 1870« ط շարունակէ ա،նխափա١ւ ،քինլեւ 
ցին կր գոցուիյ ու կր ،ի ո իւ ադ،ւոլի [،۶ا،إ، ււ،ատեր،սդ،քի ،կա١ 

վարժարանին Գետ» ուր ،աط؛ ١ այ է ال، ،٤ا ձուլուելու Վե١ւետիկ١

ով։ ،١، Ի P ԱՏ - ո* ԱՓ ԱՅԷԼԵ Ս.Ն ան ո ال ال կը ،fil այ ցարդ 
٤٠،،ր կր ،քնայ ،،،արա«،Փարի դի շէ٤اإ،ال، ١،٠ տ ասր տա րի ի 

տաձումովյ‘،؛ իարանութիւնրյ շաս، սիւալ ال ա١ւ ط Ս" ի،ի P ա ր 
յուղեր վերստին Գււն փոխադրել Ս ո،րաս،եան վարժարանր« 
ե ،Արդիւն- I։ ،սյդ Խոյակաւդ ա،դարան٠րր կր ،[աճառէ 1881ի١٠ 

,րովր կա ،ո լա ձներ կր դնէ յանուն Վենետիկի վարժարանին։ 
 դէս րս[ւ յաոա٤ադոյնյ շէն.րր կր ժեայ անվթար،Ին٤« ط

երու գիշերօթ՜իկ ւ[ա،ւժա،ւ،սն էյ ^օրավար،այսօր ա٦٤իկ١
٩٠ասթէլնօի սե،իականութիւնր* րլլ،սլոլ[։

Եթէ ուդեցին.ր ներկայացնէ، այսօր ،սյդ ،[արժւսրանին 
միայն ،հր ա،ն սաճ այ կամ ،ս،ե،ի Փա- ٤’،،،،սւոկերր» սւյդու ո 

սյ կեան.րին ւդատմութեան թանկագին մէկ Գին յի-،րի٩ա٩ 
շատակը վերարծարծել էր մեր նպատակը, այլ յուշ ածել 

ուրատեան վարժարանր եղաձ է ال նաեւ թէ Փարիդի այդ
ա٦ւ արրր ،1 ւքժ՜էաՂւ բուն օրրանը։ ա ք)մ٧ ٠ մեր ւէրլդային 

իր،սն-؛ ր 18^^8ի دأ!، ան ա դր ո ւթ ի ال Գ ،ال ال Ի ،։،ԱԼ է թէ այդ 
ւթ ե ան մէկ ծնունդն էյ ր،սյց երր ٠، սա կան յայտնի յ ե ،،ա ،ի ،،ի։ 

ան ո ր ձեւա կեր ،،،ո ւթ-ի ւն սւալու իւ որձ ո ւր դր ձն աւ Փարի դի 
ատենի հայ ուսանողութեան սրտին մէչ և այդ առթիւ ؛,այ 

հաստատուեցաւ 1849b Ար ար ատեան ընկերութիւնըէ ղայն 
ո ԼԱ ին ե ան յ 3 ո ւ[ս է،[، Ծեր են ց յ اال Գիւքն ող Հ այ եր ،լ ՆաԳա ،،،ե ԱԼ 

Յովս է լի Պէյրանյ 3 աքլոր Արդոււքլսնյ Յակոր Պալեան քւ ու- 
ուրատեւսն վար- ال րիշներյ իրենց ժոդուիւերր կր գումարէին 

ր որ ասոնք Աղդ, Ս ա հ ման ա դր ո ւթ ե ան؛ Հոն (էաբանին մէչ٠ 

Հ ոն մշակեցին իրենց սահմանադրական ؤսաղմը յղացան 
Ք յետոյ،դադաւիարներր քլ երկնեցին ծրագիրներ» որո٩

Պոլսոյ մէլ աւե،ի րարւո٠րուե،ով ،քարմին ،դիտի աոնէին Կ٠

աԳման ա դրութիւնը։ ال ու իրօ,ր Գ ա ս ԱԼ ،ս տ է ին 1880ի 

ԹՈՐԴՈՄեԱն 3االمقاله٢ ٠ -.>Խս|փ<1 ՏՕՔՑ

Հետեւեալը ցանկն է Ս'ուր ատեան վարժարանի ٠ ٢١٠٠%

7
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----- ٠ 1 ո ւն[ 1*1 ط շս* կեր ս։١ւ Լ1846 - 51ال ا ١ եր سع٩ألل տ II*ր և շր الاا2ال١ا։س

11- ԴԱՍ

ى ى ل) اىا٢ ։։։տ թ՜է اال ւ։ւլւէւււ٦ւ اؤ٢اال.։د։الااا 1851ألم էլաէ
էր!!!!(!{[ 111 ،1 اى lu ال լ' اى ا) Ւր ى،٦ا ))

Ս էլդ֊,։L՝t٦iy էւ3ابا ٥ ։։։

االل؛կ։ւ اال Փ։։։ւիս։*լէا։ل٠اا
))

1|. Պոլիս » »

Կոււտտնգ- Ս աևրւոՐատի ))
1 է։ււ٦։ ا։ا؛-ا։3 «اال։։։1Հս։٩ւնէ։ւ د( ا'

B اى ى}) fi ا١ اا Ջ اى մ١չէ اى٦ا .اا ٠ااااإاا،ًا » ))
ւ٦٠1٠١էն ٠3الԼ1٠٠է-լէى։ ٦ل (ز ا<

Օդոստինու հէՔ٠ր էզէսւն

Բ٠ ԴՄՍ

» '))

Դէււրգ. յ١'ւ£|ւճհ٠ո'ո 1852/,!, է, 11,է՜
Անտոն Գտնթ՜տոետն )) ))
Յու|ւ։էվ։ Ե։,ս, ١քէ։ս*է ا| ٠  Պոլիս ))

էւ٠։٦ւاإاէااإا։ا3ا،-Պ ւլւII Լ»։

Դ1111 .٩
 Ս اأاالاالاى Աւլ٠սfitկէاى٦اا؛

.المԽ٤է*1։ Ս الل լ٠։լ٠։ւ ال է ا։ا٦ا
Պոլիս .|ا

»

Գէորգ. Ս եւԱԼոսետն 1851ألم ելան՜
Ս 1 ا ؛1111 ٤ւլ ,Ս „ւ։٢ اى ال է اى٦ا

٢ւ٠ւճէւււ٠1ւ،Յււ٠լ»էփ Ï’լի
))

ւււլէւււ٦ւ!1Լ،11؛٢ՅււվՀւմննէւ։ Հ
٠։։٦։ է լէ اإاأ ի ٠ք١ է տ الى յ։ ս։ ١٦ اى 

 3ااا٤ااأ^اا ال ٦ا ٠ى ال ։ال ى،إا٦ا է ىا٦ا

Ս ؛1 اللج ا. էլ Ս է ال ٠ا اى اى է اى٦ا
Բէ֊ք֊ւԼէդէւ։٦ւ 3اابإااا٦ألحاأا 

տէփւսն յ^Քլէաււال
II իիէլւ։լէ։»*ն اى ال ال է ٩

։ւռ. Երսւէսւն,Զէ٦

Կ٠ Պ„|իս 1852أل,/ ելան՜

Ռուււէն Փտուլտտետն
٩،է,ոլ։,ւ٠։ Ա։։կէ٠էա*ն

1852ألم 11 lit

 Աս 1Ո ى ււսէ՜ اى ألى الط '<} اى տ է լ٠٠ اى٦ا
ս։՜ճէ։ս٠ն ։։։։։؛٢։լսւրէթ֊ Գ٠։։ւ ٩اىم

 Յյ٠լւսւթիւ٠ն ٦اىم ,լ։։, ال է թ է ։آلال
ւ Ա։լն»։ւ։։րէ։ս*ն؛Յս٠լ„էւ 

H |Աւլէ Ք٠انك الال, اال الا٦ل اا، ى է اى٦ل
Ջըփ՜ճէա՚ն اداا^طا։3اااى

٠ււք'էւ٠ւ٦ւ»١չէ٦ւ Հէ٠ք؛Վ٠

٠|. Պոլիս

1|. Պոլիս

1852/,ն lit!؛ է

Կ Îif* Jiiniut Ս ինսւսէւսն
Կս։րս։սյէտ ،Ս ا٠سط ։։։յ։էւ،٠٦։
Պետ լա 11 կիւրլէլետն >1. Պոլ|ւս

1852ألم ելան՜
՜֊ ؛٠

ا٠الاالالل (١٦ ւ-ճի^ճէ։։٠٦։
Ա٦1 ս։آلى Տ։։լ։*։լէ اى٦ا
Տլգտտ Ս տնկըլւետն

1852ألم էլսւէ
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W ՊԱՐՍՍՍւ٩ԱՅեՐՈԻ m ٩111
սակա٩ւألسրا؛) ժ*որժ Լրնօդււը، մասնալոր տեգ ւքը ունի

٠սրդի ղրUIկա٩ւութեألس մէ٤։ 
իւ ւսԽ ա կ ան ց ե ա լին րն ղ١ ա - 
նուր պատկերը գծելու .وة ա - 
դասական» զինուորական և 
անտեսական տեսակէտնե- 
րով» իր մասնագիտութիւնը 
ըր ա ة է պատ մ ո ւթ ե ան Գև- 
տա٠րր٠րական կողմերը ի 
վեր Գանել» գաղտնիները 
երեւան րերել Գանելւկ- 
ները լուծել» մէկ իւ ou .րով١ 

((պդտ/ւկ պատմութեան)) շա- 
Գ ա գր գի ոպա ու կերն երը դն ե լ 
մեր աո٤եւ։

Իր «֊Տարօրինակ պատ- 
մութիւններ» (Histoires 
étranges) հատորին մէչ, Լը~ 
նօդոը երեւան կը րերէ 
պատմութիւնը իըր Գարիւր 
տարի ա ոա լՊարս կա ս տ ան ի 
իորերէն Փարիզ եկաՏ երե٠ 
կայերու» — պատմութիւն 
զոր վստաԳ են.ր թէ Ֆրա٩ւ- 
սահ ալ տարեգրք/յն րնթերւ 
ղովէւերը մե٥ Գաճութեամր. 
պիտի կարդան։

Պ ա տ մաըան մըն է١ ըայց ւիո-

1827 ի٩ւ » Ո٠ո ԼԱ ա ս տ اآلالع և

ժ. ԼԸՆՕԴՐԸ
G٠ Lenôtre, qui, dans ses «Histoires 

étranges)), raconte l'aventure extraor- 
dinaire de trois Arméniens à Paris en 1827.

Պարսկաստան նորէն ւղատերազմի մէ٤ էին։ Պարսից շաԳը»
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Գա- ٠١،٠،ال،،،؛اր،،րո،նUiկել կ،ال ի ին դէ،ք կռիւը շ ،ألال իր ձդօր դր 
.կրայ ،٩، վոր Գար կե՜ր դրա، իր Գ ،դ ա տ ،،، կն եր ո ا ،،،،،،،،, ր،،، ١ ր،ال،ք 

որ դի ،ղեր ր ،։ ،،։ ի սլ٠؛բադա,բները» բո ի բոլորاال سا٩ل ր ս կա ս ،٩ ال 
։։،،،،֊ أل էի٩։ իրենց ենթ ս، դր ռ ւա أل կ„، ր ո դո ւթ ե ան ٦ ،քե، ،1 ،الك، اال ال ا٠
ի،،،،؛،‘ال، االال որ،ս 1؛! :ուն،،؟،դա؛ ح ال، ،؛^٩، ٩քը վճ،սրե، ؛،թեաւքբ դոււքա 

ր٠բ،،، 5000 اال ֆրանքէ1 عլ،սն ոսկիի ،ال դլի ،ألال երկ،،، հարիւր ال، ؛ 
եր،լ ասիկա իւք،ս-،երբոր բնակիط ٤٩ ,،ք،լ բաժին ինկած էր 

ի اال դա، ،٦الՍ ո ր ،ս ،ք եդունին բոնուեցաւ: Պէտ,բ է ըսել որ»؛ցա١ւ 
ո ւթ ե ա ifբ կը դբա- أل ո դա դո ր ٩ »բնակիչները» կւսթոլիկ Հայեր 

ղէին 1، Գւսդիւ կրնային իրենց օրաւդաԳիկր ճարել: Իրենց 
տեսեր այդւցիսի խոշոր դոււքար ٤էի٩٠ դա،ք،երադխն ։fl)շ ա٩ 

դիտէին որ էրիկ է،ո٠լ» էր վճարել» եթէ ո؛،،٤ ،ք،լ: Եւ սակայն 
լա .քներն، اال ،،քարդիկը դերի ،դիտի տարուէին 1، կիներն ո 

և էրդրոււքի գերեվ،،،ճաոներուն ،դիտի ծախուէին: ،٤٤، ո ԼԱ ո اال ، ،،، 

۵،էր: Բնա-،،٤ ٤ա տ ،դատրաստ ւքէէլ դահեկան،، ,1, ո ր ա ժա 
 փոխառութիւն ،քբ կն,բե ،կիչ^ներբ Գա،ա٠բուեցան ե ւ،րոշեցի١:؛

٤էտ^ եդած դուժարը،، Պադտատցի Հրեաներ յօժարեցան 
լ» բայց այնսլիսի տոկոսով ժը որ Գինդ տա րի էն ؛،،փոխ տա 

դո ،،ք،սրը ،،լի տի եոա،،լատկ،،ւէր: Ի թ՛է» սլայւքանաժաւքին լրա- 
ւթեաւքբ շԳատուցուէր» II, ،،րա،քա-،،սրտ,լը աւքբո،լ٤،٤،ւ » ادا նալո 

،դատի կիներն ու տ،լա,բլւ իբր գերի ،،լի տի ծա խո լէ ին ւքին-
լիուլի դոԳացոււք տրուէր: ،ؤ، տէր եր ո ،ال չ_եւ որ ،،լա լ، տ 

շոյ լ ،քը ،١ ր ե ,ր տար ին երր անցան » ե յ ،،յ ،،ի ٤ ،٠ին Ս١ռա 
էս،،؛ որաւքաւդատ աոա٤ո،ան ال, :ւքէկ կող،քէ շէր երեւ^،،،،լ، ո٤ 

աղ.ըատ էր: Սոսկալի ،քղծ ،ս լան լ ،քը կը ծանրանար .բաղդին 
էս ؛الفى ի ւդ،սյ،քանաժաւքը լրանար» խն؛բոր դարԳուրեذا ،؛ :վրայ 

ոնացող ،[տանգէն ադատիլ:،،؛،،،լար իրենց ս؛իս،ի ը؛կարելի ո 
ատով ուրիշ բան ըրած սլիտի ؛٠Նոր փոխաոութխւն »քը կն٠րե 

ե անոր են- ؛լ?ի٩ւ թուականը ուշացնե. اال լէ»،ال ային եթէ٤؛؛ը 
որդ էր؛ի շատ թուով դոԳ: Ս իւս կոդւքէ» ա،ե؛թարկել ،ս،ե 

Գին վեԳանծնութեանը» որովհետեւ Պարսից ՆաԳը ،ح ال ،դիժե
այնքան լաւ աչքով չէր նայեր կաթոլիկ Հայերուն։ 

ե նոր էն իրենց ؛،Գ،ս،ա,ըո،ե ٠،է،،؛եղճերը օր ւքը այսال, 
աղ,լ>ի٠<؛١٠ վիճակին վրայ կը ،fin ած էին» երբոր խօս,ը ս،ո.աւ

1 ،،լա տ մեց թ-է ին ,ր٩٠؛ա،իթ» Ո ա բրի է լի որդի ٩٠ » ծերերէն ւքի،1։ 
ա՜յն լ ան ؛،»սծ է، ألج ի ifը ճ ան ،ألال، ال ألال լ،، ան տարի ،،، ոա լ Ֆր
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ال، րլ١،իւ» ،ս՜յն٠լ٠ա١ւ բարի» ա٠յ١,،սրտաբուխ» որ լ՜ թէ ،،։ ،րա١-ال
դտ ս։էր ،ال ’ր կ, ؟،էր որ դիր ե ١ րե،ի ըլլա ր ան ո ր դի ։۶ եք،» վս ս։ ،،I 
տարի ؟،ա ,،؟ الفى،սարի،؟ال،։ Այդ Ֆր؟،այս դժնդակ կւսցութենէ 

աւիթ ան որ ձի،،։-،٠« ط ٩ցած էր؟ս، ،որա մա ،դա ،،։ Էا٧ ٩ ա ռա լ 
ի օր մեացեր էր،١،դս։ր،քանր եդած էրյ Ֆրանսացին մէկ .րս 
ա տարա դի ներ-،،، ؟،եկեղեցի ؟٠այնտեղ» և- նոյն իսկ ,բա،،.բի 

٩٠աւիթ անոր անունը չէր յիշեր. բայց կայ գտնուեր էրյ 
էր որ ،իր،،،،،֊ ժ. եթէ կարենար դայն դտնե،» վստ،ս؛٩ի նչ վ،ոյ 

ե այ մեծ ե դթարւատ ٠،؟բրի ս տ ո ،،،،٩;ը ասլաճո ،( էր. չէ՞ մի،؟،թի

ել1 կրի մը զաւակն էր ան։

երուն կող-،ակից٤،؟١ա ր կեց ،،،، ի،، ^այրե ս լի թ ա ո.ա، ٩٠ Ու
լին ս، ոէ » ու եթէ ؟،ր ան ւ،աց ի؛،) ،քէ ե ،,،է փ արիդ երթ ،،،յ » ան 

եդեր،ս؟ ٠،գտնելու բլլայ» բացատրէ Խ ր։،։،،։،ք،،։،،،ատի էայերու 
ւ؟ւդէտ,բ եդած դումս،ր ؟،ստցի؟،թէ Ֆր،սء، .կացութիւնը ؟،կա 

ա، ^،ուիրէր» գոնէ օդտակար խորհուրդ ،քը ،،ուտար եւ իր 
սկցութիւնր կ’ր^ւձեոէր։،ւս٤

ուրիշ եր،،ու ոտ٠բի ե،ա٩٠ ،երէ؟،٩،ակա؛،٩Ասոր վրւսյ ժո،،ո
ձողի ա،» Յււվսէւիի որդի Կիւրեդ» արբուն Գասակի ւքարդ

չկ،սր։ ؟،մը» ،،֊ ան ի «րդի Յովս է լի» որ դե ո .բսան տարեկա
չե،ի է،،» և ،>،،،٠،؟،، թ՜է Դտւիթի դա դա ،ի արբ ؟،Երկուսն ،ս، ըսի

ի،١،٠բս որ ընկերանա ،ու։ Աէկ ،؟ ،؟ال،բ ա، ս،ա،،،րաստ էի؟،.իրե
թ եր ե^ աւատ،؟ եր — ،،،ա،، ،،ع ւր թա ،ի ո դներ ալքէ،؟ տեղ կա،؟ ---

ը ծանր ու ؟،ո،، ճ ա if բո ր դո ւթ ի լ ؟،ս ռա ր կեց ի، ،، ؟،մէլ ،քտա
ս դա լու կարոդ ١/ ծա իւ ,բերը ؟،،،،،դիտի ըլլար ،، ա، ؟،դժուարի

٩٠աւիթ» Կիւրեդ և Յովսէւի ս،ատ،սսի،،սնեցին մարդ չկար։
ց դր،ւ،،րի ճամբայ ،դիտի ելլէին ե մուրա،ով ւդիտի؟،թէ ،،،ոա

ւէր؟،،،ո ւր կր դտ ؟،.ա،،،րէի٩ւ։ Յայց ո'ր կողմ ւդիտի երթայի
երև,բ ؟،ո١չ մէկ բաո դիտէի ؟!սան, որուն լեդուէ؟،այդ Ֆրւս

ւղաաառ- برا ((رم, պատգամաւորները։ ((Աստուած մեղ առաջն ո
էսանեց Գաւիթ՜ որ ամէնէն տարէցն ու ամէնէն եմա ս տունն
էր։ Ասոր վրայ ոդ٤երթ մաղթեցին իրենց։ ո ،ճամբայ ինկան։

։ Վեց ա ،րի U ،؟،U ،١ الال/ ին؟،է որ տ ե դեր ؟،յ،؟ ال،ս ،ի، ،؟ال،ՏՀարմ
։،؟ال، է յետոյ» ձմրան իրիկուն մը Փսւրիդ մտ، ،ال Քալելէ ،،- ،րուր

،،،- ،،، եր ը ١،؟ա դո ԼԱ տ ؟،ց երկայ؟،չ վիճակի մէ٤։ Իրե '؟،Բայց ի
ծակծկած» մուշտ ،սկէ ؟،ի ،ال، ،٤،؟ -ո ،،،ս թ ٩ »աո. ،դատ աո էին اال

» ա լ،،ր إ، اال،، դ،،،،» ի բր ո « ։ ի؟(،,،٩٠ ،،օրال' կտ ո،، բր ،լուճ ։ ؟،ի ؟،|դտ ،،، կ
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եկ٩էել١է էն Ի վեր խուզած չէի١է» էքի١էչեւحما ԽորաւքաէդաUIէ١է 
րայց ٠ ա ր ،لل لالش١ էր: Փարիզ դիւրաւ չի զ،ս ألال էքէ Աև ր١էի،،է կը Գա 

չ I،،էէ٤էս ուշադրութիւն դրաւեցին:اإحمأա١է عերե.ր ճ ա էքրւորդներ 

ր դն ե ր ը կանդ կ’առ١ւէի٩ւ» .րի չ էքը կր խնդային և կեր*ال Սն ց 
٠րիչ շաա ծա- ա٩ւ։։،1է.ր որ ԱրեւերրԻ էքասին ٠ է, այ ին؛ ե ր ٤١، )էին 

նօթութիւնէ ունէին» ւսյդ օտարականներուն Գա դո էստ էն կը 
Գ» Պ արսիկնե՜ րدألم)’ ١١ *Գաոկնային անոնց ո’ ր երկրէն ըլլալը 

եւԱէնի եզեր-؛էքին ؛քԻ ؛աւիթ» Կիւրեղ ،է Ցովսէփ քի؛ 
ՔԸ Գասեր էի٩է ե կր վար ան էին էքի ԼԱ կոդւքը անցնելու» երրոր 

Սէ’լ որ ատե١էէ էքր ի ։(եր անոնց կր Գետեէ_էր١ տղայ էքր١ 

Գարցուց թ-է ի նչ կր փնտռէին: Երե,ր Հայերը ،ا- չդիէքացաւ 
٤ցան» րայց շա ր ժո Լէ/ե եր ո է( րացատրեցին،Գարցոէէքր չԳաս

այնչափ օրերէ ؛ինՀւդէս սովոր էին րնե իրենց էքիտ.րր١ 

յետ ոյ զրո էխն ին ا ի վեր. ձե Ո-Ո ։րն ին րերն եր١է էէ Lit Սէ ա ր ին
եռեցին'" աչ,րերնին դո ց ելով» ինչ որ Սէ էք էն երկրի մէլ կը 
նշանակէ թէ ուտելիՔ ե ւդառկերու էէէեդ ւքր կ١ուդէ ւքարդ: 

ա ր սի ،،ն ե ր ո ւհعع٩ ١١ ,Տղա١է» որ րարի սիրտ էքր ունենալու էր 
ե» երկար ասէեն Ք»"،ե،է նշան ըրաւ որ իրեն ե տեւէն դան١ 

ի آ، اال ։ դանոն٠ր Ս ուփթար փոդոցր էդա٩ւ դո կա էդ ،ال յետոյ» տ էէէ ր 
٩ւախ դժ ո ւա ր ut ց էէէ էքը զոր կր ճանչեար: Պանդոկաս٤եսւր ا

ընդունելու այդ այլանդակ հիւրերը, ոստիկանութեան հան- 
դէւդ ւդ ա տ ա սխ ան ա տ ո I .ժեալու վախով: Կ١երեէնայ թէ ճաւք- 
րորդնևրր Գաէէկցտ،հ ասիկա» որովԳետեէ իրենցն٠է էքին դրր* 
ւդա١ւէ٩է Գա٩էեց ադտոտ թդթերու փաթեթ էքր» որոնց վրայ 

րադէքաթիէ կնի Քներ ،է ստորադրութիէններ կային: Պանդ-« 
կաւդետր րն ա կւէէ٩է ա րա ր թան էքր չԳ աս կցաւ ատոնցւքէ» րայց 
ստորագրութիւններն ու կնիքները տպաւորութիւն դործեւ 
ցին իր վրայ: իիղթերր առա։ Ոէ դարակին էք է շ դրաւ» և 
նշան րրաւ որ էքէկ դիշերոան Գաւքար կր յօժարէր որ այդ
էքարդիկր իր tfout օթեւանէին: 

առտուն կանուխ արթնցուց զանոնք» խաԳ- ؛Հետեէեա 
Գրաւքցուց» և նշան րնելով որ իրեն Գետ ելին, (ج ո էէ ով կա 

ս Սէ ի կան ո էթ ե ան վերատեսչութիէնր աոա^եորդեց ام ուղղակի
դանոնք։

ոչ ՈՔ րան էքր Գասկցաւ անոնց «Վերատեսչութեան էքէ٤ 
•ըսածներէն, ոչ ալ անցադրերէն որոնք տարօրինակ վիդա
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ա ս են ե ա կ տարին ٠ االلր ա ս ե٩ւ ե ա կէ(| ،اآلل: ներով բեռնաւորուած է 
Լ"،اը ըհդ٩ա١ւուր Գետա٠բրՔԸق، իրենց ներ կայ ութի ط ղա١ւււ،հ,բ١ 

 թի اق կը շարժէր» երբոր հոլմեացի մը» որ իր քլոր II ուա ج
٦ովա١ւրւցր վւնտոելու Ղամար այդ միջոցին այնտեդ կը դրտ٠ 

նուէր» մի٤ամտեց ե յայանեց որ ա١ւցադրերուն ռուսական 
և բոլոնական վիզաները կատարելապէս կա լեր ա կան էին և 
կը Ղ ասա ատէին թ-է այդ թափառականները Պարսկաստա- 
Պոլսոյ ե Աարշաւայի ճամբով։ ،1երկա١ւե- նէն կուլային» Կ٠ 

րէն մէկր րսալ
 Այս մարդիկը Պ. Աօանէնի տա١ւելու է» որ երկար---

،1،IIIեն Պարսկաստան ապրած է։

Աօանէն, Ոստիկանի ժր յանձնուեցա։ այդ գործը։ Պ٠ 

որ Նաբոլէոնի օրով թ٠ԷՀրա١ւի ֆրանսական գործակատար 
'եւ՜յած էր» հանրածանօթ էր Փարիզի մէ٤։ հարելւաիւտաբար

տանն էր։
Հրաշքը այստեղ էր որ ւոեղե ունեցաւ։

Երբոր ո٠աւիթ Պ. Աօանէնը տեսաւ» ո ւր ա իւ ո 1-թ ե ան ա- 
ղադակ մ٠ը արձակեց» ե» յ II !֊դուժէն Ղեծկլտալով, ծոճւդի 

٠ ի ա թթ ս ւե، ٠ لقր ե ր ո եկաւ ե ապշաՂար ծեր դիւանագէտին ո տ 
٤ց ած էր Ֆր ա٩ւ սաց ին որ ,բսան տարի ցաւ։ ո٠աւիթ ճա١ւ 
առա լ մէկ ,բանի օր Խորամապատ ապրած էր և որոճւ ձի III- 

արման,բը դարման,բը لقդարմանը եդած էր։ Խեդ، մարդս 
٤ոլնէր տեսնելով որ փարիդ Ղամսելոճւ պէս դի١ւ٦ւր իր ٤ավւ 

٠բո վ տ،սրած է ին ։ Նա իւ ա իւն ա մո ւթ ե ան لق փն UI ոա ծ մար դո 
մը ին,բ- ٠բի٤ ե երբոր «մատը կը տեսնէր այդ գործին մէ٤ 

ժ٠օ ան էն ի պա ր դեց իր ճա մբոր դո ւթ ե ան ٠ դի١։ .բը դտ ա I» Պ
նպատակը։

Կարծես թ-է դրուած էր որ այս պատմութիւնը ծ »ոյր է 
ժօանէն շատ մեծ յարա- ի ծայր հրաշալի պիտի ըլլար։ Պ٠ 

٤ի եր٤٠Ք ՊարսկաՂայերոճւ ան Ղ ա ւա տ ա բերութի۵،ներ ու٩ւէր٠ 

տարածուեցաւ» և- Դա- պա տ մութ ի ۵،ը ամբողԼ Փարի դի մէ٤ 
-։ Ս'ին٤،ւիթ» Կիւրեդ ե Յովսէփ օրուան մարդիկը դարձա١ 

մը لق ան ո ։թ ի ١ ա կա ه դե ո բ٠ս րձր դա ս ա կա ր գի մ ա ր դի կը վի 
կը կազմակերպէին 1ծ ո ր ա մա սլա տ ի բնակիչներով، ի նպաստ« 

-երե٠բ էայերը մին ,բան դմիւսը շահաւէտ առաջարկութիւն 
-կոդ ١ لق։եր կ ըև դո ճ،էի١ւ պույվարներու ،1 ր، ա ր ա١ւ ա տ էր٩ւ ե ր ո
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ի ցոյց դնելու ե իրենց Ք Վարձե՜լ կ١ուդէին١،ր զա١ւո١„ մէ٠ 
II վ։ Սքէ այն ١ ألւ ւդսւսււս յ սւ ճ ա իյ ո ր դն եր„ ւն թի ւր ա ւելցն ելու 

նստելու Գւսմւսր, իրենց ւդէտ£. ،األحم ամիս սրճարանի մը ،ألألحم 
սուս٤սւրկէին իրենց։ ունեցածէն շաա աւելի գումարներ կ١ 

չունե- ،الكل ,كل،֊ դերը ստանձնելու ؟ ,II،".ال، ر، ,ى ؛؟ ո լ كل؛ Բայց այդ 
դու- ج եղա թ՛է րւսւեց ւ،،էւոنل٠- ցան։ Վիճակահանութիւնը դր 

կառավարութիւնը ա ուաւ إ fil ացեալն ա1« ؛ ،քարը այ թ այ թ- ելո 
իր Գիւ- ٤ա ա էր եր ո ւն١ ե յանձն աուսւ դումարր դրկեդ ،դա Գ ան 

٤ոցաւ։ Փարիդցիներո^ւ առատաձե՜ոնու- ւդատսսներուն լքի 
թիւնր նոյն իսկ մի٤ոց տոււսւ երե.ր Հայերուն որ իրենց եր- 

այլ، անգամ Գան դի սա ؛ ط»կիրը վերադառնան Հոոմի ճաւքրու 
ճամըորդութիւն լքը կաաարեն։

̂ ٠ Լընօդռը այս ثم،كل كل،كل ,كل، لج-كلكلكلتمكل7م ،؛،լ, )كلكلكلة,كلكلكلد،.١ لج كلكلكل۶،,,^كل2 ,،،

ի ր ան սեր էն լրադի րն ե ր էն Î Պիտի դան ո լի՞ ւսր-؛ ժ ա ման սւ կին 
սամութ՜،Ïւս١ւ Գեա.րը գտնէ،٤،դեօ.ր Գայ րանասէր մը որ այս ւ

Պ։սր սկ^սս^ր،؛^؛։ Գայ աւսրեդրոI؛؛ևանց اب١ا١

ՐԸ٠?1٠Ը. ԵԻ ֆՐննՍԱՑԻ ճն1րՌն٦ւ١?ՓԱՐԽՋՒ Փ11،ԼՈՑ٦٠٦

Փարիւլի ւիողոցներուն ամբ֊ողջ֊ եր٠լայնութիւնը 1()()() Քիլոմե- 
Ամէնէն երկար ՜ճամբաներն ե٦յ Վօժիււար ւիողոցը թ՜րէն աւելի է٦ 

յր? 3340 մեթ-ր, Պուլւէաի Ս էն-Փէրմէն4:150؛١ մեթ-ր, Ո٠ի،Լւ։լի փորլո 
1Լ 2980 մեթ-ր, եւ Պուլկար U IIIլւլէրսլ٠؛իոյլո իայէթ315؛() մեթ-ր, Էա

3000 մեթր։
ւՐէջ_ ճսոՐբաները ւՐէկ ,،,ե,,،،,^ են: Գլխաւոր- //,۶كلكلكلكلكلكألكلكلكل,ثمو٠» 

route nationale) եւ [(Ււււագ.րուսւ1ր( ^كلكلاللحكل,كلكل٠كأل,لم/ لم,كلكلكل^مكلكلكلكل, նէրրը կ[լ 1լոչւււին 
Ասոնց ամէնէն երկարը, թ՜իլ 7 ճամբան, 806 Քիլոմեթ՜ր երկայ- .են٠ 

նւււթիւն ունի եւ Փարիւլէն ،լ երթ՜այ մինլեւ Վէնթիմիլ, Իաալիոյ 
Լխւն, նըւլէււ, /7*,„،,նح ٠նւլի պելաԼ Ֆոն/(Ւէնպլօ،ح/م،,كللحلمكلكل/كلآل,كلكلم/،/كل/,كل١ أل ركل

٠կիո։ Վալան ո, Ակինեօն, ^Ք٠1, Ան թ ի սլ եւ 
ճամբան որ Փարիլն կ երթ՜այ մին- ة() ?^րկրորւլ- ،լուդայ թիլ 

լո լիւ ր, 357 Ք ի լ» ،،' ե թ ր ե րկա յն ո լ լժ՜ ի ւն II ւն ի ال ան ա اب١ սլան ի ո յ ս ա ال չ_ե I
եւ 1լը Հանդիոլի. Օււլէան, էիմոժ, թ٠սւլոււլ եւ Ֆօա:

()3800 31 ազւլ֊ային ճամբայ ունի, որսնՔ ի ،Օիւոոինآل Ֆրանսս։ 
երկաթ՜ու- Քիլոմեթ՜ր երկայնութիւն ունին, այոին.քն գրեթէ ամբալ٤ 

ա^անգայ،ւ٦ւ ճամբաները 3000() Քիլոմեթ՜րէն Քիլ,٤ ١ա։ի։ ղիներուն
135,000 մը աւելի երկայնութ՜իւն ունին։ Գաւառական ճամբաները 

Քիլոմեթ՜րէն աւելի են, եւ աեւլական ճամբաները, մե՛ծ՜ մասամբ սա- 
լարկսւաե, 85000 Քիլոմեթր*. Վեր٤ասլէս գիււլական ճամբաները. 

400,000 Քի լուէ' ե թ ր էն աւելի են։ էلالااائ ١ գի اب որոնց իբ֊ր մ է!լ երրորդը
Ֆրանսայի սլարծ՜անՔն ու հարստութիւնն են իլ։ ճամբաները։
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7113 ԲԺԻՇԿՆԵՐԸ (1843-1915)

Տարիներ աո 
հրատարակած եմ 

,.,',.٠٠ ցուցակը, որ 
էր 47 րժ իշկներ،،، ،،،նուններր։ Այն ժամ*անا،٠،٤١ ը և،կա٩ 

ըլլալով։ Գարկ ج ց Լ<1 իլը լ րւա ،،I ،ս m կո LUI،։١،،կէն 1، վեր ա١ 
երկայաց١ւել:،ال'؛ ١ր ցուցակ ։،،،١ ^աւքալ،իւք

լ، ،،،،،،،،٤ا، -ا ،،،،،.ال Միայն թէ ներկ،սյս կր Գս،սնի ،քին 
րժիշկներու ց،،،ցա ج րլո ւն ո ԱՈ ،յետ ոյ րط ٩- տարին։ 1915ի١٠ 

երա،դա٩ե،ք յա٤որդ աարո،_ան:؛կը ւ 
։ (ի արի ،լէ շր1؛'։.، ա٥،հեր յայ،ո؛١/դէս շաա ա٩ւ،լա،٤ Ի١1

٠٠۶٤։շկը 1843ին، նա ،ար،،։ ،ոոա٤ին Գայ 
կանր. այդ թուականէն արս،،լ փարիդէ 1լ 

ւ؛'դան ալ ւ،*ին٤և՜ւ £>ի։ ٤ جե،ք կրցա անուն 
կանը աո ،،،յժ،ք դարա،լլ،،،իյ կր կաղ،քէ 

 կե،،،ն.րի ،،լ ،ո ،քո ւթ ե՜ ան ր ։'؛է ذع
ցուցակր» իրենց վկայ՝ ،دا، ր ط Ահաւասիկ այդ րժի շկ١٠ 

,ՀրիներուԱ կար գովը

Ս [ւնտսլետն Գւււոսրպւ 
Ռււսւինետն Նսւ-հսւսլէո 

Ե,|[1111٠11 Ս ԵL٠l>_ii٦i٠،؛ 

Jïiii٠li Դլւիդււլւ٠٠؛f U 
։լ։գاح*آل թ٠ւ։։դււ،։էւ։٠ն 

.թا 1ااا։(ا٦ل اي։إا ال 11'!اԱլ։
111 ]աւ،<յ֊իւ٦։ ٦ يًا։،։اائ,ا،ائ 

*յ٧օրա,ւ،սն՜ճհ՜،սն Ս եՔ

١(1843 0٠լտ٠տ٠ 
9 կյ٠յհ،Ր184؛( ٠ 

18 ..،185() Յն
9 .٠١،1854١այԵ

()8 3٦.٠.٠ 1855
 ٠٤٠٠ո،.1858 Մ ()ة

1858 9٠Ալտ٠24 
6 1859 3٠٠ւ٦յ،լ
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փեաթիսլեան Ս ւսլւգ.ր< 
٠.հ،ք ال քԽււֆայէլէրան 

նսւֆիլհ՚սւն Անսան 
Յովյյէփ ٦الألالاا!]اااو٦ا

Իևթաիև՜ճէոսն Ս սւնուէլ 
٠_III լճէրսԱյ Տ|ւդ փ էշտ |ււ٢ 

Լտթիֆէրան Եւլ،ւա 
Կոսդսն Պօրլաւ 

٠ ք(>Դւր ասլէրան Պ 
Ս ،։վճայէլ ٦է٠քփ։1١էրա٦٠

յ^րան ال Ա|ւէ|ւււմնի 
էյրլսլսւրէւան *!»էրրսէս ال 

ճէրււսւհէրւսն Կւսլաւսլէրտ 
ՓաւխւււլՒրան Ս էրլքոն 

էր լ։ [ան էր ա٦։ ց Ա. ٠(>ք 
ք<>*،ւլւէրIII.،ւէրան Յար.

٠IIIգա[I()٠ ؛III،լա(Iէրւ،։٦յ<)ք 

Հիւնքէրսւլալէյէնտէրսւն Կ 
1*1 Ասլանե"ան Ս٠նUI 

Զտլգսւրէրսւն Ս իհրտն 
։նօֆ 3 UI էլս լւ، ال ااإ٢ 

սլIIIրլէրա٦ւ Գառնիկ IIIح١ 

/\նսգտչէրտն Հս/ւ 
٤։^րան Հ է،ր Հ ա՜ճ էր ա*։، Ա،٠ 

٦<،٠ ٠։ ք!Աս լանհ՜Ա 
 Բտլւէլէրտն 1/ոստան -ا!

.Ս.*ս ւլ_լւ է III ս էր ան Նգ
٠_٠։ւ٦։ Ս ւսգ է JI սլէ թ հ ح 

Խնւլիրէրտն Խնդ-իր 
ք8٠սրգս։Ր հան Վահրամ* 
րուն،։ Վահան-Ալւ٥ 

Ա էրլիքէրտն Լէրւոն 
Այ լ։ ի տ اغ էլ٠دا ٤ւ٦յ էր JI ս սւ؛(>٤٠

٩١սւկասօֆ տ^լւ اا،ج ٠ 

Տէ՜ր Գրիգ֊որէւանյ 
ւ.րօֆ Յովհ.1٠؛օրիս-Ս հյ 

Խ տն՜ճէրտն Կ տրտսլէրտ 
Տէր ^ա«րս،րհանրյ
b ւտլուպէրսւն Կրպտ• 

լ֊ճ էր ան اغ "Արշ_ա էլս 1*1։ Ji-Իվժ 
֊դս աւր ،լ ال

1861 3٦1٠Լ.
1862 Յնս. 
1862 Յսւ֊լ 
186:1 Օգսւ 
1867 Յն.լ, 
1867 Յսւ֊լ 
187() Յն،յ. 
1876 օ،լա 
18710،լու 
1872 Յնս. 
1872 Սւլ֊սւ. 
1874 Գհկ. 
 ալ ال 1876
1876 Ասլր 
1878 Ս՛ար 
1878 Ս'այ 
1878 
1880 
1886 
1881 
1882 
1882 
1882 
1882 Հոկև 
 Ակ اال 1888
1888 Ասլր 
1888 Յլս. 
1888 Գեկ 
1884 օ،լս
1884 Նսյ.
1885 ٩٠ էր էր 
1887 Փէրտ

1887 Յնս.

1888 Հսէլս 
1888١4,սյ. 
1888 ٩٠էր էր 
1888 ٩٠էրկ.
1886 Յլս 

1886 Յլս.

՛էրոս
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48. — 1890 Ն,ւյ. 18 էլւքասհրան Ցակււբ. Պ٠١լւ٠հցի .|ا
49. 1892 3-ն֊[. 14 ٩٠ւււլւսւգ_ւււշ Ա. ))
50. - 11 ֊„[.٠;'! 1893 Մոսկււֆէրւււն اال٠ Ն|։1(ո։ք|։ւ؛իւսցի
51. — 1893 3.,,أ 20 U 111 գ։։٠٠ւ،٠(հ՜آلالأ Եجا٠ ،أ^٠ااا٠اإألال-ااإادا

52. - 1893 Յլ֊٠. 25 տա էլա լա րհ ան նաղյհ ս ևլ١ (Ն1 II 1 11 111 <յ ի
53. — 1894 էհ1լ֊֊֊. 5 լ٠ الج! ١Խլվւ ٤։թհ՜։։٠٦ւ_٠٠ւ،Դ ))
54. - 1895 (lit,,,.- 14 Ա.٠ լււ LU լււ٠1ւ հ՜ 111،Ա Դ ւ։٠ اال ١l٠i։i٦ibg؛١
55. — 1896 3'1֊֊|- 8 ՈւՖ՜ճ1րւ։ւ٠ււ ًاااأال٢اأكاالأأ ٠|ւց؛Պ٠լ١.| ٠

56. 1896 3-ն֊[. 22 Ետւլրճէրան Հայկ-Աշոա Ա٦ււ ؛٦١!٠٠ ււ٦ււ١ւ٠1ւ١լււհց!։
57. — 1896 Ա֊֊ււ֊. 22 իրանاد 1,. Պ،٠լւ،եց|٠
58. — 25 ֊„.3١ 1896 Ս արգսւր ٢ال٦ا։*3ًاااااخجاالا، ٠ا|(؛ا،اااااااإاااأ؛ا

59. — 1896 3-֊֊֊,. 25 Գարււգօչհ՜ան Լէրւոն ٦٦. Պ»٦սեցի
60. — 1896 Յ֊֊ւլ[֊֊, 8 բ٠ًاالماال٢الا٦ا االؤ) اللمًا։։լսال ٢٠ 8األااا։ااإ)ااا٦ال٦اإ
61. — 1896 նոյ. 25 ճե՜լալէրան Գրիգ֊որ اا٠  Պ٠١٦ւ٠հցի
62. — 1897 1) ,֊,,„֊, 18 Հաւլարապ1րահ՜ան Վահ٠ ١?()ց.1٦٠٠յ٠،٠ց!٠

63. — 1897 3-،,֊֊. 17 ‘Լաւլարւաէոււն Պէրտրոււ ٦١. Պոլսեցի
64. 1897 3[֊֊. 20 Ս ււլարթ-ալր Տիր ան յ ի< |ا،ا١اأئ اااا լ٠،،١ Զ
65. — 1897 Յլ٠). 20 3 اال اللم، P-O«|؛ *ا) ]ի 1 الجا الم ٦٦. Պսեցի
66. — 17 ,֊֊.|.٩ 1897 ال]լՔըհ"սւ٩ւ 3الاىااا٦։٦التال ))
67. — 1898 Յ֊ն,[. 20 ’Յոր آلالاآًاج ٩٠ااالاا ح(

68. — 1898 Ս'֊֊֊,լ. 21 ا) ؛illll JlJilllll (ا‘) 11 ؛1 ال ))
69. — 1898 Յլ֊֊. 22 ())٠ اال اا-أجا ال اآلاللل ال٠اأ2اااا-٦ )>

70. - 1898 Յլ֊,. 12 Այլս։֊أ٦اآًاا։ا٦ل إ)٠ا]اا֊للالاا؛111 ١l٠iu٦ilïgj١

71. — 1898 Յլ֊֊. 20 5اؤ։أ؛ا|ا)ا٠اااآًا٦ا ،1و2ااالل ٠|ց؛Պ٠٠լ٠٠1 .٦٦

٦շ. — 1898 Դն՜էլ. 14 ٠1٠հ՜Հ“liinii Զ!ال.؛اللال؛ ))
.٦٦ — 1899 Յ.,،լւ֊. 19 ր<)٠ււ։շ_՜ճ1րսւ،Ա Պէւտ[١„„ Անاا؛ا Խ اأأ٩اا١اااأ.ا١ լ II եց ا|

٦4٠ - 1899 14,֊լ|,. 20 նալբ֊ասքրան ٧٠٠ ))
75. — 1899 *)•և |լ. 15 Մխէււն 3։։։յ։ւ١ւթլ,ւ٦յ Օվւս%ց|ւ
٦e. — 1900 (1ււ,,„. 15 Խօրաւաւնճհ՜ան 3ով_հ ‘ ٠!ւ٦؛ւ,հ«Պ .١١

.٦٦ — լ֊֊֊֊շւ֊֊֊ 1900 اال Օլ٠٠ ۶ا٠ ا։ا ի։ ս٠٦։ ե լ٠ ا։ا٦ل y ال ٠ ٦٦ւ١ւ!1(աւ٠ց،٠

78. — 1900 Յլ,֊. 15 օ٠ւ։ւ_բ-է٦ւ 3آلاالآااالاااالا ٠։ii։iiiiig،։؛tï!)
79. ֊ 17 ֊֊[.3١ 1901 Ռէլժ-էէէսհան Ս իրի՜ճան ٦٦. Պո٦ււ؛յ؛٦|٠

80. — 27 ֊֊֊.3١ 1901 Ս ի*ն٠11٦٠ال،تًا٦ل ٠տճ،_լ 11ا )*،( ԱյւԱ|-ք؛ւ։ւ(լււ٠٦։ց|ւ
81. — 1901 ٩٠և|լ. 11 U ելխրհան Հրանա ٦٦. Պոլսեցի
82. — 1902 Յնս֊ 5 Կااااااًاااأل֊أا؛٠ا٠اأ ()‘11111.֊ ււսցի٦٦1؛،։ւսւ
83. — 1902 3-֊֊ս. 11 a n էիւ ա ն հ ան Ս իւՐոն »1 ,ււնեց|ւ
84. — 1902 Յլ,,. 9 ٠Ւււ֊ււ٦ւ) كاال|٦|ք١է،հտ’ ^եյւիւսց،!
85. — 1902 Գեկ. 17 Ս ًا٢ թեւն (االلزբյ։իէ|_ ٠!ց؛«Պ٠ւ٦ւ٦٦. ٠

86. ֊ ։։։ լ֊ ս֊շւاال 1903 ԳույոււՐ ճհան Վահան ))

87. — 25 .3٦٠,٠ 1903 Վարլարոսհան Վահան »
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֊88. — „ 28 ևւլսԼոզւէրււքհ Ալվժ՜օ اال Կ. Պ٠١լ։ւե؛ 1
89. — 1904 ,.ال٠.,أا 27 ITանարե՜ան Վէնււտն ))
90. --- Ա 1904،؛؛،،. 27 Ս[սղեան Հա٠|1լ ))
91. .ս1904 3؛ — 13 իււլււլաշհ-ան Ա||թئ ال٦ا |ا1٠اأاا։ااا؛اااا

92. — 1904 ؛]<،1• 16 Ալւչտլւունքւ Երուանդ. 
Ջիլե-սւ٦ւ Ս իւ_։ւ_ւ։ն

է>ւ؛Պ»1 ե .|٦
93. — 1905 3 ؛ اا ֊ 20 ))
94. — 1909 Գէկ. 26' ՋայՒրան Ելա։_ա٦ւ اا_ ))
95. — 1906 Դեկ. 27 Պ ااااااا4لال٢ ։ اا٠ال  Յովսէ-փ 

Սհ՜լււ։ (ւէրսւն Պե-տլւա։
յ!։؛։։.։ւն!،ւ٠։،'؛։$

96. ֊ 1907 ال■،،،,؛. 1 1|. Պո լսեցի
97. — 1908 11.1؛، اا . ,9 ՖլլնւոըՔլէրան Դրիզյզւ

Ս իսաքէան Հրանա
))

98. — 1908 14،؛؛،،. 9 ))
99. — Ս 1908'،،،,؛. 27 Էքւքէք՜ճ էրան Յտկոբ. ))

100. .3٦٠.٠ 1908 — 24 Եալտըլ֊ճեան Bill lmp. - ))
101. ~ 1908 Յ՜նս. 25 յէ- լ الل ։اخمًا، ո٠օսլէ٦ւււօն յ|։٠؛։٠ կեսար
102. — 1908 3 լ։հ 1 Պ էվւիարէրան Աչոտ ք١>։։։։ւ։١ւ։!Գ։։؛յ!։
103. — 1908 8؛٠٠. 3 ،»էյ-լէնաէւան Ս . ،ե ի 1،اااا٠ا|؛اا| ا|ل؛اأأ
104. — 1909 8լ„. 23 ՊIIIլթ-111 ւլսւ(1էրան էէրւ։ւ٦ւ 1|. Պոլււեյյի
105. — 1910 11 ؛؛؛؛؛،؛ ,9 Վարւ(_անէրան Ս արգ֊իս Փ1.13֊,|.«|
106. ֊ 1910 8 ؛11. 21 Սէրրթ-լՒրան Ս ալգիո փ؛ւ٢շև
107. — 1910 Դեկ. 23 Պ աէլաաոալւէրան Ս իոավճ յ ،։1؛| ալաաս։<
108 — 1910 Դեկ. 25 أاالح٢լէրան اا،ااا.ال1։ااال ؛111 ի؛,կ.Պո,սե
109. — 1911 Փես,. 15 ٠١، ին ան հ՜ան Բարոէրրլ ք،٠սսւսս!ւէս؛յի
110. — 1911 ال■ .،،,؛. 4 Ս լէ բէւ ան ال |ւ ք֊ււ։ ٠| է լ tuiJljiuujj!։
111. .II1911 ':؛؛ — 19 Ե իւէլպաչէրան Ե րո լան դ. ٦| ٠  Պ٠٦լ։٠ե؛յ|ւ
112. — 1911 Դեկ. 21 Ս*սւրատէրան Տիգրան յի١؛ա|Ան1(Ա
113. ֊ 1911 Դեկ. 21 11 ال ٠ ։Ր ։։լէ լհա٠1յ ال ٠ ։؛,!կ . Պոլսե
114. ~ 1912 Յնււ. 19 Ֆասիսլէւան Ս.րշ_աէլ ))
115. — 1.912 3،،؛. 1 էմ دًا* ١ أالالب  էր ա*հ ٧١լււլէււ ի؛|ւխլ٠٠ ؛ա،
116. — 1912 3،،؛. 17 իշ_ւ٢անէրան Զ٠ح 1|. Պոլսեյյի
117. — 191.8 Փես،. 13 Գալուստէրան ؤ؛։عأا։اإاحا »
118. — 191:؛ 3،،،. 1-1 ՍրւՐաք.էչէրան Հրանտ ))
119. —٠ 191.8 8،،؛. 18 իււՔ՜ճէրան Bա էլ։։լւ'ال »
120. - 1913 '،٠եկ. 25 Աս ա IJ Li։îr ա ա ։։ ւր ք>؛ի Ա. յի؛կս٠յ_1٠ս։ս

121. — 1914 0'،،،،؛،،، • 5 Մ՜էրլիք-քՀարոաււան - 
երանց Ս ։٢ լւաա (ւէ՚ւ՚٠՚ւ՚՚|"՚"|՚

122. — 1914 -ال٠.ا,„ 28 ի լէրան Եգ-ուարդ ؛امآ،» կ. Պոլսեյյի

ւլււրս յսւ١ ٠ քէլ թերեւս ijiLfiii ւււփն սլա կա ս٩ւ եր، ،لس U ււյ١ք ցուցա 
nui ԼԻ կայ ին լրւսց٩ւե՜լւ11_ խոստումովւ կէև փակ،ն արւ,ք ղ،ս٠،٠ اال، لى :،،

ԹՈՐԳՈՄԵԱՆ ՏՕՔԹ. Վ_Ա2ՐԼԼՄ 3٠ا٠أ)اأااالأ ٠
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5 թուռ։،ج،ս،،،ال ր ،1 ։լ Գالի Գեսւ 1878ին ձադիւ փ։،Խրի،քեա١ 
fl ؟،ե ա ؟،է ո ԼԱի ؟،էեւո الغ ا ،،،տի եր |ժ դգացինՔ ո،֊իذاحم، ٠ փ ափ ،սգ

٠։؟ի،դա ւքրա١
Սէն-Տր^եիի կաթո،յիկէ،؟ ،ք،ոա،؟և ֆռա Ք երկիւ،ւ،،،ծ١-،؟

ե ր ո ، ու թա- 1،؟Որ ،اغ،، ։ال եզ թ حما դեց ،ا ո أللخ ռա ال։ ؟ غ،ա ،،غ ս،،،ցի «լա Գ ա 
 ուճի،،،؟եր،،، ،F،،،£,،،،րճ،؟،؟،،،Fէլէ، ،ե،։ I։١،؟ ،F،؟،؛Հե، لال،١، անկի،؟،؟،

եան،حم Խրի 1٠الل،։£اًاا|ًا Ջ٠ի դեդ،սշու٠ը ؟،ած կր Հեւո؟،դ،ուր կա٩ 
դա վա ռ։ ،ألال ،ա،քըո ւրեցի ի ٩ ես « դայأل ٩٠ ե ،١^ բա դկսւ տարած օր 

դա ،ք ա، ա - ؟،ե դա الع երէն շատեր؟،Ք թէ ւքաձարծան٩٠،؟իտեցի 
ադա-؟٤ و؛،այսի ؟،դալ ծեռտեր ի،،،ր،،،ակ،սծ էի؟،։ Վա؟،ցած էի 

ինչ թ ա դ„ 1،؟ ،քատերը» ։քեոե٤،؟երէ٩، ال، ؛  ̂ի ի ،أللال »րիթր. ،ւորի١ 
 Վրէժ լուծերով، Եւ յիշԼ،յք։٩յ٠ր آل ال أللالص، Ս* աձ الحما ւտր» որ١ ال٦لخ
ե- ؟،ե،։ե؟ ألألالألال، ال ٤،»ի ا، ،الخ ألտուած ։F ր դեح لاللخ٤ ւ եր؟Պ էկթ ա շի
ծ ؛ ال،،، ،الطգլի* ،،، ،،։ե ؟ ال، ؛،եր ٠،؟ր،،،ր،،، ،ا،، ال، ،،، ،؟ال իաթթոցաւոր، ا، ،يلج P

եր„۵، էքէ٤։،շ^։ր^^ստա١،١ ،տա٤٤ա1؟١^^ու،դո٤սի ^ա،դ٩،էր Կոստա١ 
ր» Փարիդր ،դա-؟،ըսաւ ւդա^ա،،ա لخ١،،،،،،،، Ութ տարի 

շ،սրո،լ գեր أللالحمإ դի،؟ ال الطր،؟ ե ր ج ،Լէ ،1،، ،،،յլէ،؟ ^ոս կ„، գայի،؟ اال
երը կո տ ր տ ելո ،£։ Ս’եր կաոավա-؟،؟،սյս արձա، ؟،ուի،١،،կ դբօ

ե՛ն այ։ ال ،يلج ակ؟،յ,ը» երբ ժ،սմա؟ո؟،որոդէ դա؟، րութիւնր ،դիտի 
՛٩؛،ի،،،ին ،յ؟„،،٤،ի դայի1٠،؟ե،ո ؟،Այդ բարբարոսները կոտրե՜ցի

الم، ի ألال դեդար،،،եստ շուշտ،؟ ،ե ր 1[ այ ա ،քը կ١٩ أل ո ا١ل է ր ٠ ե առի،؟
Գետ։ال ،يلج ٦٥ ե ր ؟،؟٠ց գողցած ճօճ ա؟،իրե ؟،»ի،ս տարի؟،Դեր،ք،ս 

ը» եւ؟،ի ،ք،սկա ،،،؟، ե ؟،ի 1،٧١ الطրդ،սրե، գլի، ատ րլս، ،،յ٩،٠ր Է 
քանսր-، ؟،ր ի ٩ اللجայ թ ա դա ؟،؛،եր؛،٤ վ ،،ր الغ ե ؟ال، Ք» տ ե ،،،؟، ի،ր եց اللم 

ձանն ալ Լար դե ենթարկուած էր։ Պահապանը հաւաստեց 
թ՜է ֆոանսւսկա،؟ կառավ،սրո،թի،؟،սիրէ ր» որ շաս، կ١ ع -ال،

յ ،،،،،،،،،،،։ Չգիտեմ թէ،،،؟ ،؟،որո գել ،،յի،،،ի ս،ար գայ ١( ١ ،؟ ր ր لي '؛ 
٤է،،։،، տոլս،՞، թէ երեսի վրայ ճգեց... Կ ի լիկի այ ի 1؛ որ ո դե՜؟ 

թէ Հայեր այց կո، տայի՞ն' ؟،ի؟،դա، ،ال Է،،،ր،յ،،،ց ին .ր ،դա Գ 
եց։ Հայերը٤،؟ատասի،،ս،، «իրենց Վե^աւդետի շիրմին։ 0֊ օ١յո
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ե١ւ դեն ա٩ւ իրենց թագաւորին վրտյ։ Նշա٩ւաւոր Հայեր կււլ ،عوկ١ 

եռ երէկ եկաւ*٩ :առատ պարգեւ կու. տան ի٩ւձ ط »գա١ւ միշտ 
և،،20 ֆրան.ը նուիրեց ի1? ط ١(այ իշքււան ։1 جم

----հ، ՜ի٢ ٤ էր ան ուեր? جم ա ր ց ո الع ،ւն ؛(غ.

Ջեմ յ Ի շե՛՜ր» պա տ ա ս ،ս ա٩ւ եց Î Սակայն ւգաԳած ե՜մ իլ։ ---
աքցաքւսրւոը։ ((

٠լ*ա ր ա մ’ուր կ։սրդ،սցին,ք անունլլ եւ գնար րերա։ այ ց ա 
։ր իր Սկրտի٤եգթօլ։، բարեյիշատակ 3 n էիԳ անն է ս էսա եանի١ 

Գետ կանկնեց հերայի էսաեան վարմարանրյ 
այս մարդուն յայ տնեցի (,(֊հայրիկ» ըսի Խրիմ եա٩էի٩،٠ 

րլլայ եթէ քի٤ է.ը դու٠ը։ Աևմօթ կ١ թէ ^այ արքեպիսկոպոս մ١ 

Եւ ցընآل ٠ պարգեւ տան.րյ Ս'են,ը ալ ոսկի մր ցնծալու են٠ր٤ 

ծացի١ւ.ը:
Յա٤որդ օրը պատա٦եցա٩ւ,ը էսաեանին» որ Փարիգ ե- 

ե պատմեցին,^ մեր տեսակցու- ٠ը ո Վ١ տ ա٩ւ ի افح կա ծ էր իր 
 թի էն ح պահապանին ^ետ։ y. *էա՜յ խաբեբայ, գոլեց։ Ես ة

աւելի ռանգ ըսեր է20 *،؟١ ֆո_ա١ւ٩նոց մը տուի իրենէ
 ١ամար ծենէ։/ դրամ .րաշելու آل

Այս ւիոՔրիկ մի٤ադէպր ԱՈէիրեցուց մեգ թէ Եւրոպա٠ 

ս գո ր ծ են Հ այ եր ո ԼԱ ա դգա ս ի ր ա կան، ١/ շա ٠ր կ١ ց ին ե՜ր կան ո ր ոն

տաըիքէն կը պակսեցնէ, ջեն ،ا կին մը ի .٧٠_ ... ٠٠٠٠ ٠٠٠
 ٠١ւ ըիշ կանանց տ٠սըիքին Վ_ըայ կ’ա،.ելցնէ .կ٠١ըս٠ւ،.իը؛

ՏԻ ԱՆ ԿՈՄՍՈհ2٦٠
 է: է * Զըպարտո։.Թ-ի٠նը կեղծ գրամի ւ։լէւ٠؛ասւեը اا٩ا ا٦ال ،լ و٦ا

ւս؛٠լ٦ւսս٠٠։1յլ պիտի £ո،,գէին, բայց "،.բիշին կը քշեն առանց խգՏա،սլւէ٠ւ٠ 
ըսսԹեան: ԿՈւրՍաԻ ՏԻԱն 

են խսս ո։ .ննաը:؟ ծերանան, բայց կլ٠١ال ١ * Աաըգիկ կան 

է. եըկըոբւլ -٠կ٠١،գիս խաբես, յանցանքը քո ٠١լ١ * Առաջին անգամ
յանցանքը իմս է: ԱՐԱԲԱԿԱՆ ԱՌԱԾ ն٠.անգամռ٠ 

»Բարձը պաշտօնները մայռերա. կատարներուն պէս են. աըծիւ
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ՏՕՔԹ. ՆԱՎԱՊԵՏ ՌՈՒՄԻՆԵԼԷՆ
دسي

աՈ1٦Ա٩ւՐ٠ 81١Ս٦|Ա1Ո٠٠ԱԿ٦1٦1 ԱՌԹԻԻ (1876 ԴԵԿՏ. 926 لج — ا-  ԳԵԿՏ. 1)/'
վ

էր ،եԱՀՍ>ՊԵՏ ԱՈԻՍԻՆԵԱԼ» կ،ս- د٠ج١ع Նշանաւոր գէՀբ 
գո ր կ„ր սնցն ելու գժ բա գդո ր և ար ա،ն ձն աւորո ւթ،1 ւն մը١ -ط

 թիւնր ունեցաւ Հայ Ազգը 1876 1ի١ւ եկտ٠،٩؟
ներԳուն դրա- ط միայն ա ա գա١ւ դա լոր բմիշկ» այ٤ ո١٤

 գէտ» ճարտար օրէնսգէտ եւ պերճախօս բեմբասաց؟
Երր֊ Փարիզի Հայ բժ՜շկական Աիութիւնր գեղե՜ցիկ 

գա գաւի արն յղացած է անոր մա Գ ո ،ան յիսնամեակին առ- 
արժէ որ Գանգէս մր» կ١ թիւ սար,յ»ել յիշատակութեա١٠ 

է Աո ԼԱ ին ե ան ի ١١ ،أألն ալ ներ կայ ա Ֆր ա،ն սաԳ այ Տարե գի ր .ր ة
 բեղմն|Ալոր կեան,բի٩ւ գյխաւոր գիծերբ؟

1818 ՆաԳապետ Աուսինեան ծնած է Կեսարիոյ մէ٤ 
ր ծնն դա վայ ր ին 3 2 ث ին ։ Իր նա իսն ،ս կան կր թ ո ւթի ٠ ե սլտ ال 

մէլ ստանալէ յետոյ» կր ղրկոլի Կ. Պոլիս և կր գրուի Իւս- 
Կարապետ Եկեղեցիին գպրոցր» որ ճեմարանի կիւտարի Ս٠

հաստատութենէն շատ առաԼ համբաւաւոր էր։ 
կ’ուս ،սնի մայրենի Աո ،սին ե ան .քա٤ Այս գպրոցի،ն մ է٤ 

աւանդուէր Գոն ժա- ան- ինչ որ կأ ١، »ն ֆ ր ա،ն սեր էն յեղուն երր 
ման ակին սովորութեանը համաձայնէ յառաԼադէմ աշտ- 
կերտներէն կ١րլլայ եւ շր٤անր աւարտելով» կրստիպուի« 
ււրովԳետեւ Գայրր վա ի،ճ ան ա ծ էր» թարգմանչութեան պա շ- 

մը գրամ կարենայ շաԳեյու Գամար« ٠جրի տօններ կատարել 
բայց այս բանր երէյար չի ս،եւեր» և Աոսինեան (յր յա٤ոգի 

պաշտպաններ գտնեյ ե անոնց օժանգակութեամբր Փարիզ
ա٩ւց١ւիլ 1840ի١ւ» բժշկական ուսման Գետեւեյո، Գամար؟
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՚.|ւքակա٩ւունը Ռاال؛ ٠١ ւսի،աս٠էս،ا)٠ا٦،ا]اأ،ا1اعاائ٠٦ا ٩ ֊Թ՜է اا0 ا|.أاا'اأا،ااالااا (*)
վւ٦ւ և(لعا٠اآ 1اال Փ1١էր, ا١ل؛وااا ՍԷ٦ւ1<Ւ-Պսւ٠ԼԱ|ի ժէջ Roupinian|fb P փ|٩١]٠ եյւկա. ؛

 տտ|٦ ٠լի 13՜ ւ٠ւ.1،[ուլ،տեղ առնեւո٠լ Roussinian փրած էին, lii. ա II ի 1(11، ք)ւււ՜Ջ *ا]
:٥եւ.ը թյղ-տնած է րեն, ւսյդ

— 112 —

ս١արի կյլ յաճախէ Սէ٩٠թ؛ ٠իա րի զի ،քէշ երկու երե( 
երկրսրզակա١ւ սւսու،քքլ ստա٩ւալէ կեր٩ ٤١ո١٠ զօ٤էժր ե ،أالال،،Պ 

որ ւս١ն ح١ Հ ա ،քա լս ա ր ա١٠ սզրուի բժշկակա٩٠،،արձա٩ կ١ ،1843ի٩ 
Պ،Ա[եա١ւը? Յար٠ ւյ ուսա١٠որլ ،քիայ١٠١،٠ էր if էկ Գ ث ո ،،،،،،։ ե١ 

\ ի٩յ،ե ր ո վ վ،սրժարա١،١، ١، ւթ ի ،؛١٠٩، ؛ յա٤ո٠լակ ؟،١Աո٠սի١٠եա١
կը ،(կայուի բժիշկէ կ١աւարտէ ե 1848 Նոյւք. Dիح١غا3ال،0ح؛ ١٠

ՏՕՔԹ. ՆԱՎԱՊԵՏ ՌՈՒՍԻՆԵՍ.Ն

էր ١ا٩،٩لւII،،، اقսրս է ،շեղերիկ թէզ ،քըا،الل٩ا١։էթիլ ։լրի կال،١ Այս 

գնահատականներու مع ،را١ *Choix d’une Doctrine medicale 
սր վ»ոլال، ،١٠ ւլխ، د، ը» որս ،٩، այ այ ս ա շիւ ա ،،։ ս ،թի ،١، ،،،١،،، արժ կ١ 

դի ժր ցոյց،թէ բժիշկ լ ^ի،ա١ էր այ١٠ ،դա،զետսւթիւ١،١

Fonds A.R.A.M



տուած նշ անն երէն խաբուելու չէէ այլ այղ նշաններէն առաԼւ 
նորդուելովէ Լանալու է երթալ գանել բուն հիւանդութիւնը ؤع إ

,ն և անոր պատճառները) ըստ այնմ զայն դարմանելու համար, 

շկո Լ" ي ի է ،սյոօր և արդի ր،ո ւթ ի ւն ը 1լենդսւغع،٠ اال ١، այս վւս ր դ،ս
ան։ ٠ أللىրերը ասա P ւքրայ կը կեդրոն ألع سع١ل թո ،թեա١ 

٦ ան ո ،ال ո ،،- ال، ،،ال االط UI է٠ ե ան րժ շկո ւթ ե ա١ւ Հ٤ألا ١ ւս اال ց ،،ال կ? B
երանսական؛ էն կր ^ետեւէր 1848ի اال fo، لمًا ١ դե P ،الغ إ، ألال ըլլա 

յեղափոխութեան ս،،քէն ،քէկ ،զեւէլներո،5، ،، անկէ իր ւսդ- 
ղին օգուտներ հանելու բարձր նպատակը կր սնուցանէր
իր սրա ին մէ٤։

\-١٧ս١\١٦տ،\٩ ١١ս،،،ս،ա،ոէ Փարիզի ،քէ٤ կր٠ 1849ի٤،،١ ١٠է،،ս ٧
٠١։، 1 ի ր، ،غ ا են ա ألع ա կի յյ ո ة P» դո P ،٩، թ֊ի، ،ا ցն կեP ،[ ،١، ا، ան ո ١\ةالل 

Յովսէփ եան٠،Յա կոր Արդու٠քա٠، اال الاض١ا، ١ր կոր ،1، 3 ال Նիկողոս 
խ որուն նիոաերր ،կե ր ո ւթ ի ւ٥، ١ եր։،և ո،րիշ١ ،րա١։եա؛١Նիշ 

յաս، ակ« ،١ րէ٤١، ،ի١،١،ր،،-ա P ս ،ال،؛ ե ան ال، اال ւր ،ال ا' ،ր ،، ،էի٤،، ،،٢،،، ١، կր 
ւաւա£Ղ_խՈ٠ւ1(Ւեսյ١ւր եւ ո'ր եւ է|٠ 1ւ،٦|ունէր «Սաւոալւևլ ճայ Ա(լ٩ 

ւ1()"եաՆ ը ». նպատակ բարձր հ ընդարձակէ որ մէկ (| ա լւօւււ 1٦ 
սաղմը եղաւ։ ،թ ե աا، ،١ դր ،الا١، الա մ ال ա١،٠ր ըսել թէ Ս.դդա٠յ ին،1լր١ 

٤١ու٠ ր երկար կեան.ր،٠։١،P،،ւթ،.٤،ժր،սխԱ1 արար այս ր١։*٩ 
յասւ^ա֊،، ا١ع ե ո։،։١։ ս։ լո ٩ Փարիզէն, ،١،երո،٠ադիր١،ք؛նևնար» ^ի 

որ երր րւսյյյ ն،դասւակը կը ،fi، այ կենդանի ،ս١յ٩ւ٤ա،ի٠ ١،ո،ս 
 եան 18 5 Օին կր ս،،)*ուսի١ اال ի է،٤ո ،ի ա١ غ ٠ր، ր։լի،، դառ١ւ .Կ اغا،، ի اغ

առսվին դործը [լ ըլլայ աշխատիլ անոր շուրԼը բոլորել իր 
֊։،։،، ٩ թ՜է կը غ ի،ս ،،، ո ،( ա٤ ا، ١է،،։.ր է խ،، .ևրու խումրը» ե،օթ١،١،ծս 

դը،ւح ،، ٥١،،،١ ութիւն ր դի ւ٩։٠ւ»ի\ որ էր խ،քրադال، ٤١ ի շօշս،،իե٤ի،١
։ ،١،դր ո ،թ ،« ս ،ال،١ا الս ^1 մ، ال .ս>դդ

ազդւսսի֊ ،، ا١ا ج դո ւթ ի ،ا ա ր ،غ ի ،ե ա١ ،ւս իا،اال ١ ո٠յ ،քէլ الغ Կ. Պ ո
։١ւاال ٤،،٠ շ،ս ،، ա^ատուիյ٠،դ١ ،ո դին շուտ ո،! կը սկսի١ կ րակա١٠ 

،րէال، ،١ դոր٥երու ،սդդայի١، ،որ աո٤եւ կը րացո،ի١،աألفاللل ١ ու
ր. շր٤ա١٠ակ٩٠երը։■

١٠յց 1853 جع Հոդեւոր ،،- Գերադոյն ժո դո ،խե՜ր ո ո կս1 ե ،քրեր ի١٠١ ا
،լաւ،،٠»١ ո ւր դի١։ ١، խ ո ր ا،ك،ع ال، 1ال،غ١ا լ ս ո أل ال ո 1،Ա ա٩٥*١٠- կոդւքէ ս ա
-դրա،լու،քը կ ընէ Ս.դդս،յին դաս ،ع٤١١ոա،ال արուի ե իրئح، կ ١١١

- ،ա ս،،؛ fi، ա դի ր ،քր؛ ո ،ր Գ ի ،Գ ա ،،‘ա ր ،։١։ դ^ ա١ ،ի ،،،ր ա կո ւթ ե՜ ա١١١٠ ' اال ١

اإ٠ լսսսւոել։ 'Բիչ յետոյ կր հրատարակէ իր غاعالالااا)٦ار،ا٠اا ւևՒ ի ع/اث

դոր ո ،،، ա١، ا، օրերուն ،րէ լ խ ،քր،ս ،ղ،، ւթ ե ա١ ا]غ، ս، أل էր» ե- »،ր ،م،٠أل-

II آل. = 8 =
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1բա٩յ٦ԼւՈսլւ անուսով կազմուած Հողե Ահ||| ؤ աղմուկ հանեց 
 ժ n ،P ،،، կա١ الغ، ի١٠،1 ا] اأ،،ا ا،ا դր اآلس ,٤« ի،؟ ياإس اأ،،ا ։،،١، ال، إ ا، ، ال، ال الاةا،اال٦لل

-կե ح١ا բժ ի շկ կالال ط ١ ի ألال، ե իالج) الط١٠ ր իال ال،، ١٠ ս։ր 1854 ا،، ط 
սկ„ւ£ մը،،բ،սأا،١ ال،، ال يا لال، ١، էիաշայ ة ،أال، اياال االال،،,،(،؛ ե‘٤لال،اأ،،،ا ،ا 

վրայ ծագած ،։اأال،٩ا،٠ا،ا،١'։1،٩، ،،ال«،կ،،،،ր.բև٨ե٤٤ե۶ل٠ا،،١ կ١երթւսր
I։ ا،،؛ ال،٠ل ս կր ،الغ، ،، اال ا Օ الغ ،٠ د٠إل١، ٤.، طղս ،դե 1ل)، ا؛ ،د ح բո،ا،، ال، م ،،،،، ،.،، 

4. Պոլիս։ ،ال،,ال ال، رام ال تجال،،أالال
٠،٩։։ ։الدًا، կր II ،٠ ،أال،،։1« ،،٠ال،ا،؛١եր،սդա٤։ձած، ٠0الا،غال Հադիւ 

-IIլ {ا LU ٠ الLU U LU ի LU،٢ا؛اا اLU، ،لجر/،/،،،۶مէմէ- Մ ،طر/،،/،،،را۶/ط յերէնի
յ،է ճիշդ մէկ տարիէاغ اال ١ ւ،ս ،ال րծր» ،լոր կج\١١\ة ،٤„١ 

ր,, ,اا،آا٦ول/ا،لիր տ٠ս ր 1855 ي؛،،،،/،،،،،،،،،،/؟ի վերջերը կը 
։-^،أال ،ակա؟١،،،ա ةا 1793اأا، الفر؛։ااااطظ، »էր ،3 ،أط ،أالحمի،، ،١، الالا

վր،սյ١ ،տ،1،քար،ի٠٠ اال ال، ير ،أال، ١՜، ،،ال، ؛ ր ،أال، Հ ط ،أال، أل,ال،أاالغ،،ئال մ،اال ال ؛ ،،«։، ،ال ր 
.ըةًا،٠ ս, ս տ ،لدطادالال اال١ال،غغًاج١،أل،ح،ا ال ،أال։؛،) էր جل،١։٠ غل، ակյւ,ճեղիال ال ا، ،د ٩ 

 (|Ա٠11)Լ1րլ1սխօսՈւ1(،՜և اله/،، ،،اال، Տարեցոյցն ،،،/ մեծ ،،،،/մ‘؛،،/

-JIU ،٠ ،أال، «االالم، ا، الغ ،أ، الط اال، اأ֊ال اال، ո ւթ ،أال، ի շիէ الم، اأا|لالاللغل ։٠ց،٩،،،١ 
եր٠ււ،ձأ،٠،,١կդբո١، ٤لخال،ال ال،«կ،«،الال االا،غ Հակառակ »ياا؛،-ւթإ،اللخ„

ր،، ل،،، կեր اال ا، ،ال، ة էր؟
մշկւս"،؛ կ،«յսاالالا،،،أال ٠،,դ،ս،ք կ١،աاأا،ال ١։،1 االحم، կս11858 ،١ال 

 կ،،،١٠ ائال կե՜ ال ٤թ ո ط ،ألال ا، կը կ،«րդ،«յ عة،'ادآ٢الاًل١ةج١\ل ),اى։ ال،ح ،،،؛،، أا
մը١ ،սշ£««،Ա’ու،մ£,ւ١ ا،غطغ ١է،،է1؛، վրայ ս,ք،،، ط3 ط، դո ،ا، الاط٩ Հ ،،الغ، الغ ألال

a et te( ،،/، ،۶، ،،، ؟ ،،، ،،، ،، م،/ կր ،١ ،ام ،،، ،//،،أ،،،/،،،، /:،،،۶م،،،،د،،، ،،،/،، /، 
ա،դետ،ատեال،الم، ،٤ال- ال، يًا ال،٩ل ،،،؛الالش,}٩، ١ Ju ٣٦٠ ه٩٢١ًا٠احا٦ا،ا

Î ا،أ շո ،ا ր،ا կ١
 1858-1880 րժ շկ։ս،4է،٠՜սւ կ١ ال٤٤لال، ال ا،٤الال،ال»أ٤،طاااالط3ل*«ط١ا

րէ Հեա։ւاغ ة -نًا،,զ ؟،զգայի ،اآلالالم، ال գա ،ا، ،أال،، ،أ،،،غ، الا، ،أ,، « ،، ا٢ا، ،أال Հ
ւս-،աا، ،،اط ة ال ال،٩ حما١ Ր1857” ا٠ال،مին Գ ،ا ։،، կդحم։ ،ال զ ،٤ج|اااغل،أا،/أ غًا١ ،أال 

ր դմբ،սխل، ،أط ٠ ւթ ال m ،ال I،، շ،ս اياال ր ،ا »մ،،դ،،ւ£ին ال، يًا ،أال، ا£لخالاالال،٩ا զ٤ւ 
։ 4՝اا االم، اال ա االغ، ال ،،،،։ ،ال، ٤.، ،،،١ا ا Պ ال ،،կո ղ ا،,آ ա ի ،ال դԳ غ،١ ائال բա ր ،اال ال 

1ի؟٠ ط الا١ا 1858 ال،*،، اغ اال ٩٠ի،،،ال է ո اليًا ،أالظ կիاال ،،،١٠ ،«ի շ ال، الالال ل
իր ՈւդդԼսխօԱՈւԹ֊եւսն երկրորդ տպագրութիւնը։

1٠ ։ا ա դր ،Հ մաال ،،، ١ .Ադդ ،ا ա կդ حما ա١յ դա ا، ،، ،أ,، ،٤١ այ 1859 حما،։ 
 թ՜ե،،،١، ال، »االحم، դր ،،، կ»،١، اغ.، կրոր ا٤ ال։ դո ւ£ի٩، ٠ ،، ،٤ ال ادا ،أط այ ٦اا٩ا

ՔԼ،իال ١ ա էք ال الالش ا،_لخإا -نًا، դրե،ՅԷ ،,3 ا، ،١،շ£ս ա ա ո ւ ،،، ال، اال هطش շ 
սգգ،սյ!։ط-طهل£ ،٩٠ էր، اليًا ռ^،ս^ £اي ال ٠الا ا،٤ا،االا ։،، դի أال، £ւ„٠դրե٤،،»،մբ

<>րէ١։،,٠ ،٤ماالا կ,،،؟،،،١٠ 1880 ا،ا،ل،الش ٠ق4ا)٩إ،
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ՍաԳ։քանադրութեանդոր٠ Ո٠ուսի١ւեւսն իր երկնած Ս٠դգ٠ 

կր nui ի 11(11 ւի ال ٠ ե اال ա١ւ դրուելուն Գա դի լ Գ ա١ւ դի ،1 ա غا3 اا սւ դր ո ة 
Պ ոլսէն. կ١ր^եկերանայ դարձեալ վերոյիշե،սլ ٠ Գեոանալ Կ 

ոն - 11)1 ال اال լա ւո ։ի ա շայ ին որ սլա շա օն ունէր էի լան ան ի .րր ի؛ 
ա- ج ադա ج ս Գ ،քե տ ա կ،սն բնակ٤ութիւններուն մի٤եւ،حمأ եայ և 

աալ անա٤աո .քն١ւ ո լի} ե ա մ*բ: եր٤،٠ րիւնսԳեդ ի،ոո،£ո،թեանց 

 ո٠ո ԼԱ ին ե ան իր այո սլաշւոօնին ،քէլ յքեձասլէս օդա -ال،
կա ր կ ըլլայ .ր ր իսս1 ոն ե ան ե ր ո ւն » և երբ իւ ոո վո ւթի ւն١ւ ե՜ր ր 

١،**]*հ՜ր շ կր գան են ։ կ١երթայ այցելել Կիսլրոս ե Կի،իկի
էն ի، սրա Ալէս ա դ դո ւելո ،ր կր ո րոնց Գ այ ր ե٩ւ ի յ ի շա m ա կն ել٠ 

_լք սւհ٦1٦ւել (լիլք* 1|ի8الأ٦الاأغا (( ,պատրաստէ եր սրտառուչ երդը 
:որ կ١երգուի մին٤եւ այսօր »١\١١ս\٧\١\٧ 

երադաոնայ Պո-!؛ ե կա ե ،քբե ր ին 8٠ո،սինե،սն կր*ا86ل ٩ 
:լիս ե ին,րդին٠բր բոլորովին կր նուիրէ ադդային կե ա٩ւ .բի 

Գա١ւ դէս Գււ٤ակ- ،ال եհ حما ր որ٤ավւ որ اد ա Գ ،،‘ան ա դլ։ ո ւթ ի ال 
էր» գայ թ֊ ի ،լայ թ- կ’ րի թ ան ար» և. ոլւ ո վԳ եսւեւ կա ր դ 11 ج ւա 

էին ան 11 (1 ևրե՜սէն, 1 ج ،նն ե ր b ադա؛ ،քը ներ,րին իւ 1111 վո ւթ 
ե լո ،1 ուգահ էլւ որ վերա- նւոութիւնր դայն 1(111 րլլւ ե ց٩٠،،( Կսւք٠ 

ան ٠، ,րին ո ւթ ե ،սն ւքր ենի,ալւկուի» Ս١դդին ե، ،(111111111، 111 (1II ،թ 
٠է կարգաւս b կլւկին յանձնամոդսվներու ،քի٤ոցաւյ،կււ٦ւ 

կր حما ին ան դա،؛ ո ،լո ٢ر ան ձն ա (٠ Ադդին ،լո ւլ،քէ ոլւո շո I ա b 
բոին կ١Ա،շիււսս،ի ؛، կարգուի դարձեալ քէուսինեան» IIր ،،դի 

ր, ،،լ։ ق، ան ،،، դլւ ո ւ£<7 ի ،حم ս Գ، ال որ،١ դի սլա սւ ،1IIIII սւ ե լ الع և կր յա 
ե կր 1؛ ա ւե ր ،U ց ո Lifո،؛ որ Գոլի յեաոյ ،դե սւ ،սկան الح կր ،Ս١դդի٩ 

ի 1(11(1 b III- ،؛»դր ո ،ի7 իւն անունս ،ال Գ ،،‘ան ،ال ال ի :188 ة ճանչցուի 
:ն٤ևւ այսօր3 ،٢،؛եան،؛զրւ

ո ԼԱ ին ե ան اال եհ եր،սիււոի,բ կունենայ այնուԳեաե՜ւ ال 
ե՜րթ ش ազգային Յոլովներու ،քէլ» ،،‘երթ իբր աաենասլե՜սւ ն 

իբր աս،են،սդ،դիր: Անոր այս ،դաշտօններուն III լ، դի ،ն 111III ր ո -، 
ո،ւ է٤ել،ր؛իւ ou ելս، Գ ،ս ،քալ، Տալ،ե،լր٠րին բո £3ե،،،ն ،քասի٩٠ 

զիաի բալէին:،٤

կիոյ ե Ադթա-؛،Հիանալի ճարւեր ،(’،սրա աս ،սնէ Գո،ն. Կիլ 
1II ւն աո թի، կր իւօսի» կր( ٠، ւկ،Լս،սկան իւ ،11( ،1 րն؛«‘‘արի կաթոդ 

իւ ou ի երկար ադդային սուր .բի ،، Գ ան դան III կո ւթ ե ան կրայ« 
III դր 11 ւթ ե ան ց դո- !٠٩، ւն ժ،ո ،լո վին IIIIII؛،աոեր որոն,բ Ս١դ،լ،սյ 

-Գարներն են: Կր ،،լա սւ լ، ասա է նաեւ Ս.դ،լային ժս ւլովի٩ւ ներ
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,١ չեւ վերջերս ،դեռ ،քի١ ،րէիال،أ، ١ ա է(ի րը» ،،ր،،վ կր ٠لآلا|إل ألم، ألال 

։ع րئ ռ րլւ։ ifli (/ ال، اج ։،،՜դի ո ،ներ،،

١١ «մխրճուած ،، Գւ։ դե դործեր،،، լք էլ ،»ոլոր،، ،(ի١٠ ،Ս٠դդայի١
.դրա !اه،اا اآلل։،،ًا ،آللال، أال( ռ ա آلال ال، اع، չի ،fn خ ١ n լի ր ռւսւ ،١ ցآلال، ،آلال، ،ւի١ 

յր? 1ւ 111 Գա,،1٠ )،، نًا االր،،է| օժտելու؛»ի،( դոր ؤ؛ ր(.ե،(ե ،لق١ل )الIIլիժի،(،آلال، 
անոր ،ا- ր ٩١٧\١տ ؛١٠١١١٠٠١ ՎՒքԴ”،! Հիւ،(օի ١، تًا،،،րդ،ր ،الթ ،(1873 يًاի١ւ 

b ل؛ III ،لآل،،ا ا ֆ ր التًا ا،ال،أل ،،(ճաոերր» ի١، ١٠٤،կս .سًاا الوادا ،“կս،րգ մը Ք 
երէն ալ ընտրանօք կարդ ١< գանագան բան աս տ և ղ ծներ ո լ գոր 

ծ ե ،، թ է (ا ո [1 կ،ս الط յ կ،ս Գ ի؛ւի դե դե ،ا) ٠ ال،’،آلل غ الե (ألل տ ւո ا، اال اآلس ،քր
٠.։،։ ،،،، ծ،٠، إلյ ( իսկ ^،սյև(،էة ١ ،،،١ ո ،،ս ،ի, տ ր դւ1*ա٤ ١ե٩٠

 ուսի١(، .Տո.րվժ،եան 1874ի١، ،٤١ ،ս١،،،،،ս١،ուի Կ،սյ،،. ք٠ ؤ) -أي]
٦ե٠ ժ٠ե٩، ٥^،، դէ،آلال،،ال،դ،սսա£սօս» ե կ١ ،ի٩،١،،،սրժ،սր،ւ٤ ،կ،սاال٩կ

٠ւժ՜շ(|սւկա،1ւ է1|էււլււււ(ււբւ<յ*1ււււհՒՒա٩ւ (I)éontolû- !| ղին ակութ և ա մը 
1 ճ/էւգերր, և այս վերջնոյն ا٦UآجIb11յ۴յ11 լI(}՜اIII11رك ا>٠11ا )gie Medicale 
 ,£ ،،، إ،‘،،، ا؛ ،،، ، կ،սրճ Ժամանակի ًا،٠عتًا ،ا ال ال، ،،، ا،، ،։،،،،، ا،، կ «إ؛ ا) ألال، ال ե؛

،յւ،րեկիتاح ا) ج ،٩ է դի ٤١ ال،،،،، أ) اال، դ،،ր էքրالي ١ դի P ،1 ال ال، ր դսւ اآلدال، احا) أال

 խաոնելով» ր،،،յ)؛ Գեսւը կ١ ال، ،الط)1 أال կ لالأل ط «£ր (Լ،ս դ،քال، ր٠ե ،լո اة
կե،،،٩,،ր ذا،

 եան،1,ա٩ա،،(ետ ،1տ،սի١ ل կ،،، ր ،ա١ *ج ր((»ս U، էք ա կ١ ل 187ة
1876 .ՐԴ «րը 1 ֆեկււ"يًا ط الا،ا’ال،)٠ال،,٤’،،*յէտժրեր 29ի Դ،’շ، اآل 

ս،ս։ւ,ւլ،դերևդ،ք،ս١ ،ագդա.յիا؛ ١ շլի ،ح ا թ ադոլի ،،،ا ،،դէ،քևծաԳա١،
 ،)،ال ال،)،،،،، با أ) . 0ال٠ألال،ا، ال،١ا)ااا ا)£،։ل.،، կանվնեդ ا£ح ا) ا، ،٢ ذا)ما

-դրա ،ا Ժ ե ր P I։ (1Ը( الا٠ل ր„(،،ր Գ اح^لالش որ ،ألالل؛لئ) ،آلال Ս١դգր 
իր ս .ր ան չիլի .ال، ل) ع տրի ،4 التًا،، )،، ال,եր الط أال «ح ،،(،،،կ ؤا ،آلا| أ)اأأآلالا

իսկ «ր١١،١،،ս կեր (Հայոց Ս،،դ،٦ռ٤ ،քէլ դ،սյألا| ،٩ ،տ կաا) ،آلال، ١ք، ،(:،ال 
ի ،،، շա، ،آلال، ետ Ս տ ե ւի)،، ،،، ،Ս١տ եج،س ١ ին ،քկլ،الب) ،،)، ؛ Ադդայ ին 

•ր ան թէ) ոնէէն մէջ արձանագրուելու ա լոհս ،،لم؛ անոր անունը Ç 
ե(,، ւի ،،،اال، أل، քր արտ، ի կ դր„ ،،ս տ ս، կ،սوتًا)، ١٠ յ » դե؛ր դ،ս ս։ ե ،١، ،،، ال 

 Յիսուն տ ال، եր ،րի١ ا، ال، ال اال >١ ե١յ ،آلال، ،،ր أداك، ال اآلدًا ի վեր« ألل،،،!)
աղդի٩։ դակ ա٠٤،١،ե (4،،վս րժշկ„،թ،։՜աلئ٠) ٩٠ դանի է،կեألال، ١

իÎ»(:أللئ،էտ կևالل،١، իտի ժեայ)،، ،، «քէ٤، ،իأال٩،،ր 

ՈՐԴՈՄԵԺՆ& 31926.- غاله٢١ىلما ٠. ՏՕՔ0 1 ٦ا,١.و ,>Իւս٤։իղ

ՀևտՒրւՒրալը ՏօյվրՒ. Ռուսինևանի ւլևըևւլմ'տնտքտլվւն լուսանկարն إ

1٠ ١լո լ|ւյ։ մ؛)١։٦։ս٠٠،٠(յ ս։ւ٠էլ Տ։،։ս؛ե(191. طاا٦ا٤ا ٠ին եأا٢ ٠٢։،أاا اطاااا։آل։։٠٤ بսլ٠ ,է
ًااا،ل)ا،٢ է ااأل٠ا٦ا ؛։ն.քն أ٠٤ا٠ 3uiJï،u٦։١ ،اا։.ااحإ،اا —

116

Fonds A.R.A.M



٠٠111٠ԱԻ٦մ٠١Ա٦ւ(٠Տ,ր٠Հ1٦ոՈ>٦ 
)'١٠٦،1٠ւ։،լ ’اا 1٦ես(ււ|փւս ’|ւ 28 Ահ ւսեէ٢ր. 1819 ااماالا

6 UI٠քի1. ا 8؟|. Պււլխւ ’|| ! Դեկա |ا1،ااا٤ ’ا։։։ذخ-اأا٦։اا.ا’

ԶՔԵԶ
լո<<| )ا٠ا١فنى4،ا|_1ا 1_|اااا!اااأج أط،اااااأ٠إ؛اال )fuia اااااااا|اا ٠ااا'ا١

٠հԱ،ՒԱՐ<ԼԱ Ս٠Ք Ա،1

Ւշկու-թ՜լււ٦ւ[լ-(؛ւզււակի ։Րը ւ٢էշ է حا։اأاا_ا،اااأ։ااإ_اا |ի٦ւ ւլհ"[ւհզ կաساااأح٠ 

գյւււյյյղունի պլլւււաէր•. Իււկ չիրւՐին նևրյւե-լը կայ ٠//١// խպ՚-հւգանչորլ օձ 
•B* !(h լ1٠. ٠٠.|չլւաւՐան ւՐը 1<հւչնիկնԿ,ւ,ւ֊ հ՜արաւը յււգՒրւյն1ղււ ، հաւՐաչր. տ
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ԿԱՐԵՒՈՐ ՆԱՄԱԿ ԱԸ
 Կարեւոր կր Գա մար ի մ Գրաաարակե؛ Գետեւեաչ ال، الل ֊

ր կր կրէ«ثրագրո ւթի،اիկև ա،հի սո։ئոր Յակորիկ Կր ٠_ակր،،* 
Պոլսոյ Հոգեւոր և Գերագոյն որ Կاق ٠ այն նշանաւոր Հայ ո 

-ՍաԳւքանադրու Ս٠գգا860٤ا ٠ ،، է ج ծնողը և գա اق ժոգոկսերո
սաւոր Գեգինակներէն٠!եան ալ գخمًا؛٤

٢ակր գրած է Փարիգէ١ւ٠،Յակորիկ Կրճիկեան այս նա 
٠։ ւղ١ ،، ٠ դես սլան ա m ա،հ գլի، ա ւոր թ արգմա٩ւն էր ր ր Ou ։٠-٢٠،

٦ւ ւթ ի ւճե Ա1٩1 խ ս\ի ի,،،*րագրա։գեա Կ արա պետ\٦\\ս'١١ է դայն ج գա 
 /ع٠ Իւթ[ււճեան 1897քէն տուաւ /րնձ կարդալ այս -,،،كل؟

։ր ա ր ա օն ո ւթ ե ա ifըը ընդօրինակեցի նոյնութեամբք؛ ،، »ակը‘،،
ԱԳաւա սիկ.

Ազնիւ սիրելիս

րո։ոս։Ել կսսոմ', ս։յս է օ*սւբինاال٠լ ։։،։։։١ ااأէկ սւղվոր գ֊ործ՜،Հո։։ է 

այլոց ^.,ս،،ծ դտշնսգրութ-իւննհ՚րւԼ, Ա՛յն ،ثمثم،،،،ثم،،ء،،،ثم،،،،-تيلم ع ،ًا ج հայ■ ؟،،،-ة، 
 քՒւււլւինհրտնց لح،،،،،و، ،،،ي/>،ثم،،،٠،ًا،،،ثما،،،ثم ،،،ثمثم،٤يثم،ثم-ل/،ًا-ة،،، )ՒողյՍղ ،،،^,،،،،’, ،ثم،، لم,،،///،،

Cartulaire des Rois Roupenians de !'Arménie ٠ي٠،لمء،،ثم/،،،،ثم،،،،،،،،،،ثم ،ًا-£،ثم،،،،لمثم«ثم،،،،ثم،١

.։։։նուն։։ ։٤٠

Արդէն իսկ շուտ գրուածներ գս։ս։ն«ր, եւ բերել սոււինՔ 0որս- 
ս։ն Էն, յ١սոոլիսւյէն, Անդդիայէն, եւ քունել սւուինՔ اال ։։ اال նիսւէն, Գուո 

Գուբին* .Գսյղղիսյ դիւաններէն, եւ դեռ. վնտուել ս։։սլու վրայ ե٦։Ք٠ 

ւ١լاا١ ٣։։։إا բ։։։ն اال։։։ح *.կյուսսս։՝ ٠։։տ։Րուիե٤։۵յը կենդանանայ ւդիս։ի؛١ե։։։նց ս 
 ،،٤ ւՐէրնյչ ،ًا،لم֊£،،،،/ثم،٠,يثم k ،، չ م،Ւրր ح،ثم^،ألج،/م،،،،،،،ثم،، *?،،،،ثمثم/ .،ًا،لم،ًا،،, في،ًا،،،ًا،/،

 /،ا/،،،،’،ًا-£٠،ًايثم ثم،،، ءمثمملم،ثم،،،-/، ،،،،ثملح،٠ثم ե՜նք՝. Թէ "Լ՛ ردادا գ-որՀդ ւՐՒրլւ ثم،،،، ։،/ծ'ًا'/

էո որ կյուսսոՐՔ» ընտիր ւ1١։սս։ես։նից կս։լ։դ٠յլ االفى ի, ին جاأ ր ե լո։ դյ։ اال ։։(է։։ կու ։ո 
،،ثم,/،ًاو،ًا،،،٠ثم -&،ثم،،ثم، يثما/، الم،،،،لمثم،، ثم,،،،ثمثميثم :،//,/،، »٠٢،،، ձե՜ւլ /،ծ՜ ،ًا،" حثمء،، ,أ،،، ,ا/ء-ع ،ثم،، -ء،،

،،/،،،،ثم ثم،ثم ثم :فلي،،،

 Հի։٢ա, կիւնգրեւՐ, որ անդին ասդին Հարցսւվւսրձ քննելով, *ااااب
-կրնավւ, թէ Խաչակրաց ոսոեն ։1 եր թս։։լ֊ո։ւորս։ց օրով, ո։յլեւայլ սւն 

 ثمثم،ًا،،،ذلى ԼրսլւՐ،؟/،،է ԼրսւՐ Հ'"յ ثم،ا،،،،ثم،،ء،،،֊ثم،،،،شلم لج،ًا،،،ا/،ثم،،،ثم/ ،,/ثم،،ثم،،،ثم،، خ،،،،،/،ثم،،، "،ب

 ւլԼրրու, ,،،،،ثم,/،ًاثم،،,،ثما/،،،، ،،،،،،،ثم,/،ًاثم/،،،،ثم،،،ثم، ،?/ ،/،٠ثمثم ،،،،،،،،ثم،.,،ح،،،،/،ثمثم ،لمثم.2-"،؛،،،،ى،،،٠
թիւններր կա։Ր ցսյնկի սլէո գոնէ դրուած֊ոց ցուցս։կներր ո ւր կրնանՔ 

կդանուի ւ٢ի անանկ գիրՔ, սլ١ դանս։ լ. արդեօՔ- Երուսս։ղ_ե։٢այ ։٢է٤

JJS
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ՏՕՔԹ. 3 قس٢١ى.زا ٠  Թ-ՈՐԴՈՄեՄՆ

اأاااا_ا،։حا լլլլ»ւ,| թէ ااا,ااا ؛٠٦٠٤ թագյւււը Հայւց, ا)ل։اا،٠ ٤ւշ؛ււան, اأاااا،١

-զօրապետ հայոց, եւն‘, այս ինչ քւանը սլար էրե ’//اررا/ ,պետ, կաէՐ տի կին 
կրնաՔ اا թ،է II .٠٠ 11,1 II |ւ٦ւ ճ Ւ1(հ՜ւլհ.ւ]իւււ,| եւն ال կա |ւ։ւ١ P հն Եր II LH III ւլՒ٢։آل٢ 

լال' սըկեւ ^յիշտ օըինակը, il'ՒրՆ" եաւււսյւււթիւն؛ գտնալ տալ, եւ ւրեղ 

ար؛٦Hiiuifr կըլ
١,|il'III ըա-اا؛.ال لي؛ ,ւն؛ւ،،Il11111؛ լժ֊IIւլ ا، ւաենսյ؛II،1 Լջ_ւր ,։٠նգըե։1؛١Նաեւււ 1լ 

U ըսի, ԵրուսաւլեէՐայ եւ 11ոստանւլնուպօլսոյ եպիսկսսլոսաւյ եւ պա- 

ն֊|ււլւ،յէՔ ինձ. III؛٠ ա٠յ٦ւԽյւլ 1٠աւ1' նաւ!'ա٠յ٦ւ^(ւլ1؛ ،լււ٦ււ؛է'ւաըգաց էկ ւ؛٠ւ؛տ 
ւգ„؛ւ؛ւ կոնգակ եւ նաւՐակ ըլլան, Il fl կաըւ1؛'ւը նեըկւււ؛ ،լն٠հալ եւ االل! 11-

ուգրեսղ ըլլան՝.[

ւՔ-٦؛ւ،լ, այլ յ تا ال ւնն لي؛ ا؛ թէ գըIIլ ٤ Il ؛Պիտի սււգել սւանՔ ւլանւնյ 
1 հւրւււգացւոց աււշեւ؛ժի ւննին, 1լւււ|ս٢իըւււլ Հււնւլեըձ, II-؛նին եւ ււտււըագըւււ 

Աււբին- فلي գսւա١ւ ؛111 اا Աըդէն ժ1٢ա٦ւ բան ւգիտի ըլլա յ؛٠٠^էւսւաՔյւՔյււււ

٠٠ 1 ւնն ին؛ II UI II ،1111 գըIIլ թ ٠،ըանեը'յ 1ււււըւ1؛٠!եււնց ւ1'է،յ Քանի լժագաւււըւ 
րահնաւլարեան Կարապետ ւլարզյււպեաին տպելիք ւլրոէյ ւէրայ(

.ւըււ կաըգա,|իՔ؛٠գ .١١*ւ٦ւ,|؛գյւեցի Պեաըւա ագա

را:الراا؛ذلل-،ل،اا'اجلعا;ا'.ااذ؛

 ١ւ au ւքակյլ թււււււկա٩ւ չո ւնի. րայյյ որո ւ Այս،٩ետեւ .إ؛
Իւթիւճեուհի ուղղուած են ٠|Կրճիկեանի ուր،1շ٩ւաւքակ١ւեր،ւ 1 

,Հ1856 لر،٤ Յունուար) Փե տրուար և Մարտ ամիսներուհ 
1856 ٧սս\աի իււքբագրաւգետր^աւաստածէ ի،1ւձ ،Յէ այս UIլ ̂

ալու է։؛ը٤ Աւգրիլի ،յէլ գր„ւ»ս٥ 
١ւչ եղած է’Յէ ի، Հետա,րր٠լ٠ր،ոկսւ١ւ է անշուշտ գիտ٩ւալ٠

ււն ։ ٠ جր ա Կրճի կե ա٩ւ ،1 ժողված այգ սլա ամա կա٩ւ Գ ա ւա 3٠ 

ո- ի،հձ ،111 ա ծ է թէ ատսն ,ր ւզէտ,ր է ։٤٠ ւճ ե աا، ١٠ Ի ւթ Կ٠ 

-Աա գարու վա١ւ,րը» ،، Հա լա . ال իււսդրուած ըլլան ،Լենե տիկ 
ր» որո վճ եաեւ ١ ادւ ա կան ո ւթ են է զո ւր կ չէ այ ս են թ՜ ա դր ո ւթ ի 

ա ւա ,րածոյ ի،Խ շն որճիւ է որ Վի ,ր դո ր լ,ան - ١ Կրճի կե ա١ւ ،1 ذًا ٠ 
Լա գա րի ւքէչ 1863ի١ւ տւգագրե، տուաւ ،1 ،1 Le، ال٠ կլուա 

Le CartLilaire des Chartes d’irménîe կարեւոր //"رممر' Trésor 
Կրճի կետն U շիւ III111 II լ،3 ի ւն ր, որուն յ հ շա III ա կո ւ،ժ ի ւնն ա، 3٠ 

ՊIU UI if ա կան ա ،1 ժ է ,րէ գո ւր կ չէ ع: է իր նա ifiti կին li* է կ ր١٠
ուրեժե այս նաւքակր։

փւսբխև

(*) !’’սբւսսան՜Ջեան ٩|ևւււ،ւ٠ւ(ւ ։սգան:
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ՀՍ.Յ ԱԶԳԻՆ ԲԱՐեկԱԱՆեՐԸ

 Հ111 ։P ؛uihiili 1(11111 II)1 آلألالأFr]1 آلخ اا١اا٦اլհ"լ آلالل)!الح؛1 1)111 افك 111 ا، ا!)Iը, ااالأ^

 Ժ֊Ո1(_111،!1Լ(11(_(1 կլւհ(( բ.ււլււ(ւ 1(1!(ւհ؛)ւ آل լ անկաբհլի 1(_(Ւ لالإس]اااااأالأااالما٦را٢ألاأ١
յ ւ!'էլ؛հհւււ1ւ؛<ւււււա،ււաբ!ււ ,٢ اn|,irh٦٢iiii(_ii أل٤خل]ئآلآل„ل! ււ,(„հ{1!1ւ(١ iP հհ՜ III iP հհ՜

1111)1 II լ ’111 ألاللألآلالا£- ؛1)1 األلل١ئ٦حا٦ل ؛ լա (1111^(11(1 ա٦ւ1(ւ1١ա٦ւ ÎJÏI-L {م 

ձեւուէ. Բայց "1,1 ,I֊ եզերական զէպքերու ւՐււայլ չարքին մ'էչ, կայ 

լոյ" մ'ը որ, աւՐէն ազզասէր Հայու հաւՐար, կը պ՚ոհէ իր ւրչտաւԼսու 
֊111(1111 ի٦1)lPh(l 1111(1(_ա١ ատիկա١ լլ؛ )111 ا ج] ؛1 اق ٠|ւլ 1،1٤ االله(II լ կա1(_!(_11Լ 1؛1111؛1؛٤ա 

տագքութ-եան այո !Լեյվին սվանի պայքարներուն ու չարչարանք- 
٦ւհ՜(ււււ١ւ,)II լա ւ(_ոյհ 1(111 լա 1 ط الل لها նհբււն ը^ւթ՜ացՔ^ւ .բ-ււււ(ա٠բակ،ւ(ւ،<յ ա ղգհ (III 

 ւ1ա(ււ(կ„ւ،<»հււ^ւ ^սւաւոբական ըՈսւլւա٦ւ؛ւ،!*il, الب'!!աا)]اIl I թ؛1 آلآلط IIL االب 111)1֊
i[i ււււհէյա՜հ- (1((1»Լ٦1،111 է٦(iPHL٦i٠

 ٢*( Il ւլււ ؛!1 ւ)٦ւ հ (1 [I, ،ւ٦ւ٤ս(է٠ւ ա٦ւ^աա٦ւհ(ւլ, կը ձ_)II Լ 1)11 آلا، II լ ir ،1111 آلل
3֊ա٦ւա،(ը ձհււՔ ձւ(_հ(ւււ, այլ؛աւլ(١ հ(IIIԼ٦11آل! آلره )IIIIւււ؛ ււթ-ակա٦ւ؛ն ؛(ւ(ւե՜٦ւ، 

ij_in,(h(h(!ii, իբհնէյ բաբոյսւկւււն (فهآلااا_)لل III ,(III ل)خշ IIخժ՜ հա٦ւ iP؛ հ՜ւ մ١III (1 ւ،_կւ I լ 
Ւրնք մ'ե ւլի (ل :ալոՒանիքներլ7 ճ անչցուաե ու զնահաաուաե տեսնելու 

iP հհ՜ !آلاالل اا١ 111)1 ألالة ւււ Jim 1(111 .բ֊ա ا! آلأ ա !(-է՜ ան հ (I آءالائل٦فىهآلالل) _)ا ؛1 آلاالأ կւ1؛ւ 
հ"(Հակ آل ժ՜հ՜յւհ՜ւււ աաւ٦ւյւ٢կ III ւհ (ի؛ iPiiiiPiil([^, 11Լ ւււււաالل)، الأل ٥ ,IIIII (լ ւ٢ 

զէպքերու, աննպաստ հանզաւՐանքներու ամ'[լող! շ արան ւՐը. ր֊ույւյ 
կր մնայ չահուաե հակաււտկ ال ء ւՐեր բարոյական ւլաաը չահուեցաւ 

լւկլլ الح։ 1(11 االتن ا آلا،آلأاآلالل iPh(! ւ،(ւա,( ،ii!iLi»֊hg،rôi, ու آلأհ (1II آلالال )Լ11 (11(1 111 ւլէ
հյ1(11؛ հւլւււհ՜ էլւ 1(11(1 հրէ՜ ،1 ւ ايه 1)1 الأله٦ا آلا،٤ ււււհ(،ւ iPhh" է 11 Լ աւհ(،ւ iP ա 

 աւո؛Հ ւկա١(|٥111؛Ւհ՜)،1Լ Ս.ւլաIIIIIլآلال! البiP 111(1 iPhp <ՒII 1)11 ل!عأ 1)1 ا؛ة!٦ا il أ!ال)ل٢ ؛)ل١-ط
քար ին, զինքը հարուաեոզ սարսափներուն ւՐէջ_ իր ل զնա կան սլա االرك 

،ւււ ա٦ւ 1 اال Il I թ հ آلال! , أابا)اااه ա|,1_) *ا)^  ̂III آلالل III ،ժ֊ հ آلأ ա 1٥1،1Լ ա II ،(II -أاابالأ)اا١ 

ւււ(ււււեււտ،ւյ٦ ؛1111) ١ا;اااللائ ١ւ-աւ(կսւ٦ւհ՜(ւէ 1)1 آلل IIL iPhh ա 1ا،يهآلطال} آلل،آلاالغاأل 

զիտութ Ւրան մ'էջ հատընտիր Հայերու հետզհետէ اال զպրուիՒեանց 
،1)1^իւ այلدآل!٦ բա,((( հ՜ւ آلا؛_)لآلالا_)!الااال١ uinLuih الأل؛!1111، ألا,ااأل աւ^լ،ւ iPhh՜ 

էչ հոյլ '1ը ٠// ւէեհսզի ջանքերուն զոր Եւրոսլտյի ///- ԱւՐ երիկայի 
,ւՐտաւորա կ անն եր, որոնց ո մ' անք ւիտււքն ///_ պատիւն են մ'արզկու[ժ՜ե տն
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տփեցին رم սրւոսգին անձնուիրուիՒետւՐ(Լ, եւլրտյրական տնխոնլ սիրով 
Բււնուիեեան ու Զրպարտություն ղ֊էւՐ ւՐ եր (Ւուլովուրւրը պտշտպտնե- 

լու հաւր ուր Z
٩հզ։լի٦٠ի Վ,ե١ւււ٠հււլո- 1 սկան Հսզւցւլ ք|_[1ւ։ւհրցււ։ւالب Երթ- 1878ի٦ւ 

էլ ՛րրեթ-է րոլորովին ارك վին ասվել, ւ!'եր (Ւորլովուրլր Եւրոպայի 

էլ؛ էր շատ اااج٦جأااا ւ1١էշ |'ا٢1جا|ال،ائااوةا٢ااا ոլաշ أا٠ااا١، էլ՛, հւ األ٦اأأجا٦ا0ب>ا 

հսո/'րաւով ւ/'ը: Բա՛յի Հայոց սրոտէՐութետն ու ց_րականու[(Ւեան էՐտսին 
-ի արեւելա 11)111 ال ՜ 1(111( աիար ւււնեցալ շ_տտ 11III կա լաթ՜ի լ եւր II 

Արեւելք £ա1١ր֊ււրդելւււլ Հ ■11,1 (Լ իր Հտրտւլւււտ թարՔե- կտւم, ٢

٦1երէ,|٦ւIIIւո րոIթիԼأ ٦ւ٢լ ա٦ւ ’،’٠٦"11 ^Ո1(-եբա٦ւէււ_թետւյ١ււ ՜ճ։։ւ١،٤ցւււլ Ք! (էՈ٥ 

٠١٠լւլ٠١ւր،(է٦յ ուրիշ րա٦ւ լէի٦ւ(؛ «*ա٠٠

ي ٠

١٠ألا|ا ٠ا)1-ا
ուին ի նպաստ իրեն ւլիւՐուէՐ ընորլ 

,//-1/////11/// անձնաւորութ՜ետն մ'ր սա 
իւսէ՚նն Է սալեր. (֊(֊ԴւՒւււտր է րա٦ւ ւՐլլ 

٤ էիր ,(ի ւ٢ր ۶ււ٢տր tijt էէ ٠ا اا)ا լւ^ւել <յ՜ 
ււ٦ւի, ՍէII֊ Է՜Ք- Եւրո- ւ٢էկ ր։ււրեկաւ٢ 

-lit UI ելւ ոլո։ ,1 ի Քէէէ լւս։ Էս il' լ, ւլ֊րէՔ մ١ 

١էիւլ_ 11 եւ է կէտի ւէրւսյ եւ տնկից 

էն ւււէ(,(ւււ- ٢٠! դ֊^եր ՔաշեցԷք 111 

ր ու֊ր Հա- ٤ الԷք !(֊տներ ւ٢էկ կէտ այդ բ֊ււլււր 1|_Ն՜երւււն ւ،րայ ١֊թեւ։ււ٢ր 

^٠',լերլւ IIի(1111( ւ٢արւ(_ լ 1(֊տնէՔ

Մորւցուաե էր Հտյուն անցեալը, անծ՜անօթ՜ էր Հտյուն ՛ւ֊երը 
ւււթեան ւՐ է լ 2.111 տ Քի٤եր 1(_|աւէին թ՜ է 1، րլա Ք٠ո կր լժ՜ II ւթ" ե սւն 11(111 տւافه٢ 

Հայր ունեցած- էր ատենով իր տէլտտ հայրենիքը, եւ թ՜է օտար լու- 

ու ،^րերււլ տւսկ իյնա(էն յետււյ ււլաՀււ(անաե էլւ իր ււէ(1(_ա١յին կեանՔ١ 
-շատ քիչեր գ՜իտէին թ-է Հայը•) որ ւ/'եե մ'աոաւ1'ր իր երկ ■էՐչակոյթ-ը٠

ԼՄՄՄՐԹԻՆ
Lamartine

Fonds A.R.A.M



ււյէււ աւՐբււղչա֊թեաւՐբ ال թ՜է Հրէի جاا _Աււացաե՜ էլւ, — եւ إ ին ։Րէ ال

էն քան է արւով երկրաւլործ էր 1րւււՐ’اررا/   ,օ 1/1111/1 երկիրներ ցրուած

iJ’miii- ١ Էա٩ւk،11111؛ IIibnm٢ااIIIթ،IL IIIأإاաբՀեււտաւ_ոբ, III ւյ֊աբեբէ ،1 ւ{եբ բա 
flաե՜ էբ III 1լ շաբանակէր արտաւլբել, ւլէւլւ٤աււ،էււا!—١ւ_ււբա٠٠աննեբ III٠ւ IIIIII 

 աշ֊իւատալ, բ^ւլւ؛،IIIIIkIIIւբււ ւաւււ،ւ١حل) ցէււլ ւՐ լն էբ, ؛IJI IIIւլասաւթهانىا؛
ւլեյաաանալ ցանկաւյալ եւ IIIIIIIIբ լիւվին իբաււււնՔ ունեցայ ։»-nijniJiiLjiij-

.Էբئيًا ٠! ւՐ ؛١١աբ^ււ(էււ ան կա իւ ^աւլւ^ ٦ل؛اւ،ււթւաւ،էււ ւյ֊եբի բա١ ,ւ٢լ 

անոնց غ'ت Հա յոր !լրական կորլւրերուն անծանոթ՛ ւՈւացած ըլլալը 
<ր էկ որոչ տարրին [(Ւերութ՜եանց չափաւլանցուած ու ընրլհանրացած 
٤// հաւ/'քւաւուլ //’ր ،,»،//,،«ծ„،,،,տ֊ ըլլալն է որ ՀաւՐիա, իր Եւրոպացի 

Աւրերիկայի ւՐէչ ունեցան՜ ւլործակսղները եւ անոնց օաարսոլւլի ւՐերլ-

١٠եբիւբաե ււ١յ  իրենց կուբՐ է նորանոր---ւց٦ւհյւը շ_ա^աւյ-ոբ*րեց ին, ؛ււա1յ
 կոտորածները քացաարելու եւ----քալսլելով Հայոց ւէրայ  ،"غ <րերլքեր

արրլարացնելոլ, Հայոց քԼսւլոքը խեւլւլելու եւ պահանջները փշրելու
հաւ/'ար:

է ւլէւاا٦ا ٢ ա ،،ա٦ւ III 1 11 ااا ]I؛ան ւբաբշՒրլհ I تا II ուտ ի II լ Iյբ ււլա բ ա II լ թ ٠ -ال,Ա 

որ, ւ/'եր հայրենասէր ւլործիչներու կուլքին, պայքարեցան ԱրեսՐուաքի 

ւԼւոաւորականներու աւլնուաւլոյնները, եւ այ էր լւարոյական պայքարին 
եւբո- ال Հակա 1Լ111 .؛٠ին.յ١٠الաւլթե՜ ւՐեն.ր է ււբ طաOÎIելւ٦ւ II،؛ւՐէչ ւՐեբ բալւk 

1 լիոննեբուն,؛ լաե ւՐ ٤ ١٠ա٦ւ il' աւՐ ւււլբ կաշ_ա ււե լա ^աւՐ III լւ ի ،1 շււա، ւ։٠ա 
էն արւաջՀ անոր ւլս/հը արւլէն [սար- ؛٠//،//Հաւր իա պարաուեցաւ. իր ան 

٠օտ էր\ հայկական եւ հայասիրական փլա-// [սլան-, փտտած, փլչելու 

ան իր ցեւլակիցնեբան ձհ՜ււՔաէ իււկ اا. IIIIII ال ե՜ բ II جا٦ا։ل_ا ւ٦ւ ■Հ III բ II؛ ւ٤ւ ա٠յա٦ւ III 

պասսՒուելէն արւաջ\ արւլէն պատուհասուանI էր\ ինքւլինքը ւլատսւ- 
«յա բա ո լած՜ աեււնելուի սյաաւՐութ՜եան ւՐէչ աււ١٠աւէա կբեյու «֊ւՐեե՜

բոնււ ٩جاالالաբւՐիբ Սււլթանն եւ_ «սաբււաւիէն իւեն թ՜ե ,ւՐւսրդասսյանն 
լատււթօն, Վ٠անտայ եւ Անա-ا؛ անուններ բ ւլււբ իրեն տուեր էին կալ١١ 

.٠»բան؛،) յժ՜ոյ

١٠աչււբւ٤ալ Ի թ թ իՀատեան ւլե կա կա բն հ բ ը, II բ աւլա- ՀաւՐ իա ին 
տականութ՜եան իրենց գիմ'ակին աակ պահ ւ/'ր հաւՐաչխարհային հաւ/'սւ- 

ւաե՜ , աբւլի- اا_ال կրաթիւնյյ իրենց ւՐէկօբէն |Ր իւււբ ււբււլէււ թէ ւթւ բ ան II բ II 

ականացաե ցե֊ւլին վ_բայ Հրաւիրեցին, ցոյց ա 111-ին Քիչ յետոյ Կիլիկի։։յ 
ահաւոր կոտորածներու[: թ՜է ւԼայրսգութ՜եան ու քււնակալութեան //’էջ 

ալ կոսոբաեին Հեաيبى ١ անոր ււյէււ ի բեն 1լբ ւյ_եբաւլանցէին111؛ ٠ ՀաւՐ իտ٦ւ 
ւյբււյաբտութ՜եան ւլէնՔ[լ ւյաբե ա՛ծ՜եցին ւՐեւլի դէւՐ. բա١٠ց անոնՔ ։։։ լ١ 

٠էջ\ //// լչնականալւար վեր՜// Հաւրիաին պէս, լւարոյական պայքարին 
եր էն յետոյ, պարտուեցան, ու սկցյւուն- روح رو սկսաւ Աաանայի իւ ժ ւլ (Լ ո լ [à ի 

ւլատը նիւթապէս անլուծելի րլարձնելու հաւ/'ար, ///,٠// քով չահուած 

աւՐյւոլական Ոճիրին դիւՐելու ٢եե ււլաաեբաւյւՐի բ^ւթ՜ացՔի٦։١، ,անոնՔ 
֊}]աղափարն ունեցան, հայ աւլւլալւնակութիւնը լւն աջին ջ ընելուէ անոր
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րե٦։|ւ|٠ الأل٠։ւ٠٠։،։^։։։։،։ III|١ լի٦։ չվճացնելյււ،„իմالاأ ^١٦٠։։اال ։։ւ։լւ։ււյ։։։։դ_րւււԼԺ՜Խ։։٦։ 

'րիչոցը ձե/ւք սուին: Բայց հրէչս/յին ւրորետղրուիՒենէն յետոյ այց. 

երաղրին, որ /(Ւրքտհտյտոտտնն աւերակի ւԼերտեեց, իՒրք/սհ/սյ աղղյս- 
Յնացե֊ալը տարտւլնեց Կով-կաս ե՜լ ا II ا؛اا։ا؛ բՖակւււթ-լււնը. կխակ չվճա 

-այլ երկիրներ, (’ Հայ աւլգ֊ը') կը •Րնայ ւրիչտ կեն ղան ի, ան ւլերտկտնրր 
b٦i ا։ع٦،،։2؛ են։،։կա٦։ Հւ։ղեր٠։ւ٦։ ւ1١էկ ւււլվւլ الالالՏունը ։ اال,ا٦اإا^։^ال ال ا է ٦جالال

։։ ,1 ա զգա ո իրականالجًا؛կաւ։ կը ։

ԺՄՔ ՏԸ ՄՕՐԿՄՆ
Jacques de Morgan

,էն ի խարանը ل ،،، Կ ,ا III األ իր "ճ ակտ ի՛ն 

ا١ kl է կրօնքի. Il kl է օրէնքի, ։։ եւ է բարոյականի 1؛٥։ե է'ւ։։լ։٠ا)։։։։։ال
 ո՜ճիրի լՐը սեւ նիշ [Լ, որ. պիտի չջնչուի\ մ'ին չեւ որ հատուցւՐ ան -آل"،

 հրսոՒեշտ պարտքը مؤ ،،،،،،،،،,،لم،،،،لح եւ այղ. պարտքը ،،،،،،،،،կն،،،لح،^،/է֊،، ،/،"،لم،،،
կամ* այո անվ։،։նելի ֊ճշւՐարտութիւնը Հաոկնալ կլւցււրլ 1լա։ոարուի١ 

գու،ո*ր ոերունգ֊Ի ւՐ ը ձե٠ւՔ٠։կ, klأ։،։։،։،،(Է։։ վեր։ս٦յ,։ր٦ ؛։ոլ։ ։։լ թ՜ւււըՔ
 Z//،، /P ղերաղոյն ء،،،لح،،،لح،،لحيغ۶آل،،،آل ،Րը շունչէն ،،،،،،لح،م،ծ՜ آلمفي،،،،ى،لح،،، -،،،

շւ ւ։1' ին տակ, որովհետեւ ո֊ճիրոլձեո֊Ք ձգուաե՜،ժ՜եըոլ անղ^իմւոդրել ֊ճ٦

մ'էչ, ան իր ւՐ է չ աւելի քան երլւեք 
٩։ւււթհ։։։٦։.&٤։٩։ ին ل ա զգա ال։إ կրոէլլ եւ 

 գիւոակյութ իւ٦ւ լ, |(Ւ է կայրեն اأ4آلا|فى
էշ ،،،ն ٦ ص։ ե ր II ւն-եւ թ՜է գա ւլւ ւթ

։։։-؛երեւա٦յ կը թ-ևրէ նորանոր ։։։։։

-ցոյցներ իր ա արլ ան էլին, տշիւատտ 
1 Իլ֊ի il' III-،Է II յ ւ։յ (Լ٠؛٠ւ b յ։ութ֊ե։։ւ٦։, ի լ։ ։։։ ։։
-IIL շի կան !գայ!, ոաէրղյրազոր٥ 

II ւթ k ։։։٦։ ց, եւ ա٦։ււր؛։ ٦اւ։։ւ ،։։։։،։ կ։։։ ր ։ 

1٠ձքالالع ٠ ե{,բ֊եՔ |٦||։ Ք؛٠։։։ ։։։իլը ։։،լել؛։։ 
ժնա٦։؛։։։ «ր. ։։ լ ր. 1։،։րդկ։։ւ է III ։٢ 

۶։։։Ր ։։։ կրութիւ٦։٦ւ ،։؛٦լաւագո յն ։Ր։։։٠٠ 
1Լ բարեկաւՐութիւնը անոր Հէրտ է 

-։ւքե։։؛٠անոր դատը, ա۶ու_որ ն ١’(ւ1'հշ_ւ 
լ։։։٦։ ۶։։րու։،։٥٦։եր 1(րե՜լ յետոյ, չէ، 

շուաե֊, ւՐաոաւՐբ. իրա1րսնացաե- է, اكا 

լ،؛ IIL «նացեալին ՀաւՐար ،։٠٦։ 

սպասէ ապա էլային• մ՛ինչ Թուրքը, 

արտաքին հանցյտՐանքներու ար- 
դիւնՔ Ւրլալ աււերեւոյթ IL ،լ،،։- 

 ւլ،،ւ٦յ أال ٦ւ ի լ ւկ ب)] III կա٦։ ,11،։ Լ٠1 ։լութ b آلط
ր ը ձերւք ձւլելուլ հտնրլերձ, ներ-> 
քին քայքայմ'տն անխուսափելի պա- 

Il b’ լ ինփն իոկ ի٦։٠զ_ինՔին ս։։،։լ։։ւ 
٠١ւ٦։եց։։րլ ։լ,։յ։ իւիքլ֊ճالمل է, եւ |،և٠ւ։ւ٠ 

։է ։٢իշ_տ،،؛ ifաքին ւ٢էչ կը ٢الարգո،
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٠1٢Քա ւիաւսաէր|Հ ا،ا٦ل٠ا٤ا ,ն կլլ տեւէ|ստակլլ ատե٦ւ iPլլ iTիա4ال،_١ նիւթ՜ակւււն 
շտապէa س 'իրաւսւնՔլւ է-, անսր աւղաղյււն իւ 111 իւ ո LUI է, իսկ 1(ոիւււտսւտ٥ 

>կ ունենտյ անւղատճաւլرغا٢ال2|,اا_ ٠ ի (ويى٢إا ենղ_անի իր յաղթ-տնակի օրը(٠

iP ը ا،_)ل(ابىا uiiPp-iiiL 0 ا؛)1 iP լ պէտՔ է II ٠٠٠..ե ր (ւարեկււ،նե րը ٧ 

'նուիրերնք անոնց լուսաւոր հոյլին, յիչտտտկկալ հոն անոնց աւրենուն 
ան III !(-Ը ե (11 ւի 111 ؛1 ة ,լւ II ւն ա٦ււււններ [լ ٠٢ նն|١ II սւ 111ղ_ս ٠٢ III iP ،؟ սն kpn ւն III|*١ եՆ" III ղ_ս ا،١ 

ար, Արղ_արսւ،<յ֊եւււն'ին անսնՔ iP հղի ۶ւււ1 ا ٠ լ؛ III սնօրէն ին չ_ II ،ր ւււ٦ւլւսււ٢ 

٢ը ւՐէչ գ֊է[ժ՜/ հաւՐար: Պարտք ո մսինք նաեւ հաւաքե՜լ ւՐե՜ծ՜ հատորի 
,ճ աւեր սւն, բանաիօսսւիեեանց֊ ,اا0جااااال_ال٩ا٠٢االا]٦ا կարեւսրՊւերը ա١٠٦ւ ،٦ է 

ե ր ը իրենց ւլղ_ա g Il լւՈւ Fr (fil ١ ألالւււլ iP եր բա (I lï կա،յւ٠؛Ը-ե [I թ" սւաՆնե րսւն ււ،ւււ٦ւ 
պիտի لمبى Ասան արտայայտեցին ւ٠١եր աղղին HL I٢b(i ղյււտին Հյանղ_էպ٠٠ 

III (I, սւ Ա(իտի س III ١ ւլի٦ւ ال ٠٢ iP (1 ւ٠١եր (٠ III II (Il IIIIII 1(11 III 1 1اIII են III١ ؛յ III լ 1(աւյ_ւ٠١են 
սրաապնւ(-ի٤ ,Ը((111٦1 աւ٥ւիւ Հպարասւ،(յ֊եան աղբիւր iP ը, կաւլղսւրի٤ 

٠ը،եր ցեղին ներՔին ին^նա (ւսւիւ ^իցնական սւ'լ, 11(1 ւ٢ ٠، ժ՜ իւն| ٤ ا) ا ا ماլօ 
111,1 ւ٠١լ շ_արւ1ւնա1(ե(_սւ Հաւ iP ؛II(III!(_ թաւիIIIاالاىأس٦ل պիտի ،((1կնւսէկաIIIկեն٦ 

.’٥՜եւււն،11Լ)ը յօգսւա ւ٠٦արղ٠-ւււ*֊1ւ է(_սրէ١(ւթIII٠((ղա.բաيبى٠!!! իր

ընէր լ •֊; յա ألالط I II ւն III iP բււ ղ£ււ կան թ LII( 1! ئ)111 Ï٠Ï ٠٢ Հայսւ،(էհ- սան բա (I 

ղսրէլ !أل* I II ւն ،(III սար( أل անհնար է, ւչ_ւ(նսյն ،111،( անսնց ղ (իւ 111 LU րն 
բաղւ٢ա[ժիլ էշեր պէտՔ պիտի ըլլար ألحل،|ال)أل،ل(. րսւն ւ٠١էշ!ألم կական 

կսղ^է այղ նիւ- )٠٥ ااتم،فبىا)ا،_)لألا)لالة١րանսա այ^ յնել IIIաս(I, ել؛աւււ،(ւււ|١ 

.٤է٠ աաիկա ،(IIIրե(ի է սււլսւա^- յօւլսւաէրին iP(I 1Է٤'թ՜ին ւ،ր։սյ ինձւ٠ 

٢ր որոշ իւոււՐբ.ե՜րր Ս՚՚յ՚յ/ լւտրե-կտւքնե-րուն քանի ,،،./,؛ Պիտի չատանաւՐ 
 տալսւ،: իրենց սւրսյն ,1 ա ա 1(Ա11։ ի շե ե ր UI،, եւ պիտի յիշե،٢ մ:էկ اااغبى٦٠اا،ا،

ե٦ւէ٦ւ 1،արեւսր ղէւբերէն-.'այղ֊ ւիIIIրլանգ_ին աւ٠ 

٢իտե՜ան չլվանի հայկական տսգնտպէն////٢ مէչ որ/ Կան ատոնց 
ու կոտորտծ՜նՒրրէն արւաչ, չտհադքղյւուաՀքր էրն Հայե՜րուէ ու սիրած- էրն 

ա II ի ր ե (ն II ւն !(iiuP շատ ^օտէն ألالط ،։՝ ե (I III ղղը անս(ւ 11(111 m iP UI ،3՜ ի ւն ը ո LU U 

սւն ^iiuPui(!. աասնց շարՔը կարելի է II ،(II ի ( Ք U րն է յ լւ،լ لق ֊ճանչցաէր ըլլա 

յց սւսւա^- է ւլէւղի Հայ ցեղին،٢ըց٠، U(I ،Pաււնաւսր ՀետաՔրՔրսւթ-իւն 
ե՜անց ւ٢էշ սւթէն աւելի Հայ Ա(աաւ٠١ա،(ւււ٦ւ؛(*անցեա(Ը, ի(1 IIղբերղսւ 

անձնաւսրսւթեանց տեւ( ասւաէր է եւ 11(1 ،1(1 Հ րաշա է(ե րտն ե ր էն iP իսյն؛ 

իլւր ւլ֊լիրտւոր հե՜րոս քրիստոնէական հաւատքին հալա- ١/٨۶اأاااااإ،.االاااا 
1111(1، 111111،٠I)եանյ։ն ،111،( ւլսՀսւլ II1(٠ եւ ،1(1 նալսւ ^iiiiPiuji iiiiPէն ին٤« աարիէ1١ 

٢ը արւած՜ է՝. Այրլ չարքին ւՐէչ ե՜ն Պ այրրնր, որ րլնաւյ/ հա,! իշխան
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ել داեا،ا؛Lifii։։։IIااغج]اال٦ل٦ل 1 ااأ اւաա؛٢Լաղյււր, Հսւ,|երէՖ ոււրւլեցււււ, ւ1١եր ս، ال. 
ներւււլ ւՐեր IIIւլ։յ_ի٦յ *եկասւ-٠؛Աւււմ١ւււ1 "լիւււցի ւրէև ր٠ւււրեկււււրի٦ւ ղզւաՆ_1 սւ٦ւ؛٩ի 

٧///٤///٤, //٤ թանկաւրին ՛Լկայութիւն ւՐը ////////٤ ر// i/'nn/'p. հա՚ՐարւՐունքի 
 ٦١«սՐIIIրթ՜ի١ւج ،1 ال ٠٤٠٦։^բ։١յ١դ٠٠٤թ^իր Ս٠րեւել.ր ֊ճ։։٠؛٠ ،րէշ ի٦ւ٤ս؛էււ եւ ،»արիւ؛

 االխիթ-االրեւււ٦ւال أاا ւ٢ււ٠٠ւ٦յ։ւ։ււ٠յւ։،յ،։լէւ։ 1,ا„լ٠է٦։ ،էւււրւղէ!,ا| ٦եւո իր ل,։اااال։-^^ا

ւզււ|-[լ եւ իր ղ_ււլւՆ՜երէ٠հاول!لألا!ه ւլ։հց Հւա,յ„؛ լւսւթ-իւններաՇ ֊ճւււո٤ցււււ III 

١յւււրւլ-1ււ٦ւ.ր-1ււի IL ։ւ،ի٦ւ կը իւսսի«٦ ٠٢։1?րւէ٦։ ւքէշ ,։։նւյր،،٦աււրւ։։ ււ։՝սւ٦ւց IIL 

ւլուրցյււրանքո՚լ՝. Հոն կը ՛լաոուին նաեւ անչուչա հայ լե՜զուն, -///////// 

II ،1 ր ո ղ. اال ը II լ» Il iï،îi ا؛ أ تأط 11 اال է٢ւււթ ի ւ،ո ը, ،։։ 
արեւելա գէսւ٦ւերր, Ս.րր-111,1 U IIIր-

Տի լ լոր ի է՜, Լւււ٦ւ1լլւււա, Հիւււլշ- լժ-է٦ւ١ 

,n ե,յեէ , ا؛ Ï٠II1 [I ի է( !خ, ր ا؛٠ال االط ա٦ւ, U' III է٢ 

,Տ)ի٦ւՔ քժ*եւլւս١ ١ Ո٦1 ի ւղի ր ٠, ’الր յէ ր III ال' 

II կււ Ք ի եւ ال- ի اال ٤ լ Տիլ, U االح ال

ուրիչ չատէր [h ատոնց ՛րէչ էրն ճէյւՐո 

,է اال؛- լէօ٦ւ ււլէ ح _թ-III վ الط Պլաւ յ II, Կ ի

րիւ- ج .U հ ٠٠ ա٦ւ؛11؛ ը Մ O االق .ج اال

ւլուն/բազ֊իր ՇլէօնպէրքՒԷ //// l'Épopée 
byzantine հ՜րւահաաոր հոյակապ դ֊որ՜ 

ժհ֊ւււ٦ւ٠؛ււրւււ,իէէլւււ٦ււլեա٦ւ ،،ւււ أ٢إأال ال

-ւՐէչ հայ ցե՜՛լին կատարած՜ ա՛ւաչ 
էր- ل ար էլ րլեր٦ւ ի ւ|_եր Հւ٦ւեց եւ٦ ؛؛ւ III 

ի օրե- սա յ Հսյկսւկսւ՚ն ֊ճէր٦ււււ։յ֊ււււ٢
լաւն ալ ւլէոլէրցիկ յօ՚լուած՜նե՜րուլ 
պուչապանե՜ց ւՐեյ՛ զ֊աալլ: Ս ե՜ծ՜ա- 

1 կա٦ւ, ւլ֊ ի տ III կան٠ (ا ؛Ո Հո սւղ֊էսւ Մ֊ն II 1 

11 լթ եIIIրր ւ٢ր իր երիէոասւսր-؛IIIILIHՔ-ե 
,էլութ-եսւ٦ւ օրերու՛ն Կույկւաւ ւլսւցսւ٥ 

՚րօաէն ճանչցաւ հայ (Ւորլո՚լուր՚լր, 
րււրեկւար սւթ-իլնր ؛ال٠ լ الب ա٦ար սա 

٠y-////٧////٠///^/ 1լոր ՛աւաչին ան՛րաւr
II ւսւե ؛؛լ թ հ՜ Ո1٦1 նուի تأيه ال؛ տէր g իր IIIILIU 

ծ՜ ւրլխուն ւՐէչ, ե՜լ ՛լոր///٠////٧//////////٤ աչխատութIէրան Հայոց /////٧///٤// 

,իջ՜ոց ին ւղատերւււղւրի ւ٢ 1 ջ_ին շւււոլլլ. մ'ե؛٦٢սրւ۶լունեց էէ'ին٤եI իր կե 
հ՜ր դասւի٦ւ ս„րենէն իւ ա՛ն էլս վու Ո- ււլա 2_Ա1ոլււնն հր ր է٦ւ րին եղաւ իր ր„ւղ- اأ 

՛Բութիւ յօզյ՚ւած՜ ն էր լա՛լ, իր Essai sur les nationalités ւլլ՚քին Ւրրկրոր՚ր 
ւ٢աււլ յւսւոկացսլց Հայկական Հսրցին եւ Հււունւլվի-ճսւկիւրէ٤սւււրի il ր 

ւլ„ր /ւ ււ|տա։քու.1(Ն|ս.،1؛٧ւլ؛؛!ո՚չիւատե՜լուլ րլրէրց //// ընրրարձակ Հայ (liiipit 
II, որ ٠١ ؛1111 ١ا .ւներով؛٠ա،؛է աւելի ն ة()() ին.քն իսկ «լսււոկերւսզսրւրեց 

պաաւՐաքւաննե՜րէն, ք՛ո րլ աք՛" կ ան ٠//_////////٤/٧؛ հ՛լո՛ւ իր ե՜րկրին ա՛ր ե՜ն էն
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է։ււնՒրլւէն մ١ի٦ւ_؛լւ։։ււ_؛ւ اال ւէ١ւ٠؛էի٤٦٠հ՜|զ_ւ٠ 

4ճի٢1ւ ւ։ււււ։ւ£յ։٦ւ շլւ٤ւ։ւ٦ւի٦ւ ս։յցե՜լ լ Կւ١٠լ 
ւյւսե էր Հայե՜րը ,րօտէն, եւ իր ւււրլել 

։։։Ն է اغ լ ا٦ا٦ا լ թ ի 1 الՈ ,ال ا։ اال ا٠ا ال I[ ا։، األ٦ا III (LUI 

այնքան յարաաեւ, քւաւլւՐ աձեւ ու լ> 

էջ, I ١լէյ։։٠٦։.ք-ի٦ւ ։؟ ٢լալ؛ III ւا اااا ٢ յեսա 
։։L-اا٦ل։։։։մ١։։։ا։٠٦։،filՒրլ ii؛١?ւևլի է լէ1,111 ؛

]Ժ-եաւՐբ. պատկերացնելու հաւՐար 
այդ֊ Գ-երաւլնիւ ւՐարրլուն հայասի- 

։ ւ٦։ ը. ի٦ւ٤٠։լէււ؛ ,լ ի ال ։ ւ٦։ է, ال_اأ *أا؛ ւււ٦ւ؛)ււ։ւ1 

-։։։٦յ1؛ ը ։։։ ،1 ։։։ն ։؛،٢ ’.։։։ ։։ ւ։ւ٦յ 1 ի շ_։։؛]٠Ս٠օլ։
 إ،٦։ا؛^ ؛٠ ։։،։։։։։։իւ ب։ااا ؛յհւլի٦։ ։։،։։։։։ا։'ا։։-ا

էլոեէ' ի որո- ارا կան !լերին, շ լէօն
ւ։ւյււ[1„ւթ-էյ։։ւ٦ւ؛! ։։ւ٦։،؛ւ։ւ_իււլււ٦ււبر ٠ սւիւ 

-։լէ։جًاج ٢յհ՜։լի٦։ iiiiiLiiifr ։1االب ؛١ է ջال'

 ٠أااااطال٦ا՝ U اال ٤ի։յ֊,։։،«٠ի ի ։։؛։։։ս։ իւ االب

-արուեււաին, Պրայս կանգներ յիչա 
-١։։ւյ٠،ւ االب իւ ١ االը ի ււլւ։ւ!ւ ا٦ا։։اال։։؛اا։։اال 

ի؛յ٦։ւ>٠٠((, ւ٦ււլտ؛Ս١ ւււ֊յժ֊ե ւ։ւ٦ւا؛ ال ال ١ ի اال

II լ թ֊ հ֊ 111 1 բاال اال اال 1ال؛ ٠ շիւ اال III il' III (1 ւ։։٦ւ ի٦ւ |||؛Ա 
իոՐ բագրելու[ 1[)17ին հրատարակ- 

 ուաե ’،ւսأ։اوا,ا։ا ٩تعز).ا|ا|ل
 ائ ։։։الب ؛،ւււ։؛ւ։ւ٦ւՔ IIUIIILIII ا؛

 ال I շ» րլշււ 1, mil ? اال )ւ.լ ի٦ւ اال ال٦ا ئإ 11 ؛11 ل؛

II լ٦ اا ٦٠١i٦։'Jï_11 i اال٦ا ئ ا؛ 11 _أ٦ا , _اأ اا اال ։լէ الا؛ اال- 

-հրապարակագիրներուն, քարլաքա
1 11 Լ٦1, ււլւՊէք(,լի٦ւի Վև-؛ tï د ի ا٦ا اا_اا ها؛։։؛ا 

հաժ՜որլալին ւՐէչ Հայորհարրր գրւււե- 
ի սւ ե „ւ٦յ !1 ال»լէ٦։ ։։։ ւ٢ւ։ւ٦ււ։ւււ։ւ٦։դ Հ 

ին لل ا؛ االااا_اا ւ٢ էս II յ٠ ١, էն ا؛ յ| ا؛ حالا٦ا II ،االال؛

 սլտշտււլան 11 ւ[ժ. իւ٦ւ ը 11111 ւ։ւ٦ւձնհրւյի٦ւ الل
ւ،ւ٦ւ ւ։ւ٦ւ։։լւ ի 1111(11111-. Աւանէ؛؛լ է؛։յւււ[(Ւիւն

ԺՍ.Ն ԺՈՐէՍ
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 Ա)[ււււ٩ւէւաց؛ւ؛ւ էաՔ-Ուր Ս1؛۶pուտ Ք ,1[111[111؛1մ'1’،٠’،լ֊է،،’١ ؛nPաււտաււիրակւււն ٠طا
*»ւ٠հ բյւ լո ր տարրերէ؛անօթ՜, bp երկր ج H ،L [ا ժ" b ւն،հ ե؛ււատու؛սրաոժական աշ 

ւււ,հւււ٦ւ١؛،ււ նկարագհր ,[արւլււաե՜, հ՜և II[1 Հւա1٦؛տ٠ս եւ աւլե ًا٢ ւբր բարձր؛ 
կւոաւլսոՀրնեյւու աււթ-իւ ֆրանսական խորհլգարանին ւՐէչ հարցասլնգ-սւմ' 

 ընելու 'ւ٢ آل III ؛11 ال، ة h" ا لنى ال Լ-թ" b الكنى «անելէ- ,յեաո,[ — ն III ؛։։ ձ ե ււն II լ، 1 ال֊« b انأ

ւ٦ւլեւ bp կեանքն11؛]է[I տլ Ս'էօն - մ٧٠ ٧٠]٦որէս ել 1111 ցան111 انى أ٢؛[Il 

٦ւււ[ււա»ւ սւշ_խս։տեց»։ւ_ ւ»ն- 1؛ ւ٦ւ؛էեր ւլ»ւտ 1111؛ ե ة ն օրերը ւ،ււՐԷ٦ւ_؛վե[1 ջ 

٤1Ա٦։ b 1 կսւ 2 P» ٥ “ل ا٢ آلاعا՜ անձն ոււրութեաժ [Î. Անաթոլ Ֆրանսը, հր ؟_իւււ٦ւ 
ււ[ւսսւ^ւ١ւթե»ւ٦ւ 11Լ 1 1897!؛٦! ا،ا^٠الااا ւ٢ե٥ագււ,յ٦ւ ւլրւալէտը, ււրا؛؛ւա٦ւււIII[؛؛» 

11111 գամելէ յետոյ''؛ա،٦ IIOII11 լթեա٦ւ ւ٢լ؛ըանIII ւլաււււ٦؛٥ււ1ւ آلالاժ֊ ե1[-[1 ؛ III կանII լ 
ւ٦ւ؛ւն եւ ա٦ւII[1 ւլա»ւ[؛11؛[ժու[ւււ 111 ا^ ւ٦ւ٤եւ bp 1[եա٦ւ.ը٤ւն ւլեր٤ը ււ[ւ»^եց؛ւ٢ 
 IIIاأ١III[I II[ւտււււլ؛ւն բա[1 ե،[III iPIIլ թbւն ։P ը, II]111 انى թւււն،լադ؛ւն III»[III]؛11,1 -ال

٧٠ւ[ւէււր, ֆրանսական 1.؛ ]ժնե[1IIէ؛կարեւոր III 1Լ ؛!նելւը տուաւ iPէկէ աւել 

ւ٦ւ աժենէն »[եր-؛էեեաւլ_ոյն ւլէւ٢Քլ եւ յ٠ււո[1^լււլւււ[ււււ٦ւ آلالل ա [I ո լ թ ե؛լ 1։ 1[ե [I ւ 

1 Ք֊անb անզ-îiiP٠؛րտն ւ٤ր؛ձայնը եւ bp ։լր ل]ا]ب I؛![ ,սօւ ւսնւլաժլ؛ճւււ 
ւ٦ւ. Il լ ’Սլէժտնւօն, վճա Ղ_ա Ք ա էլան II լ գրական1؛ II սլա ո մ١ե[1 ւլաա1111 ط ؛[-[I 

ւն ու؛ւ،ք’ետն շ_ր٤ան؛ ւն Ֆրանսայհ, Ո[1 Հտժ؛ P؛ ժեեսււլսյն գ.էժ Քերէն 

ւն bp ուժ֊եւլ գր٤ով_ մ*եր2 1؛_րջ_ս٠ն٦؛ւս[էո ՊալՔ،،،նեան UJ1I11Ոե[1III ![iP],Նււ 
դյւոոին ւրլԼսաւոր սլաչասլաննՒրրէն /Րին Ւր/լաւ, որուն քք-իր-Բը ք(Ւուր.րին 

ւ٦؛؛ւ٠բա٦ւ ,[Iiininl[ 111 1լորսւ],ւ٦ւ ատե*ն եւլաւ ա؛ււնգէսլ 1եե ււ[ւււտե[ւււււլւ1؟،١ 

եւ ե[ժէ ս١նար ؛1 ؛؟ան ո I 11 ؛ժ ետն գլւ؛٦։ ս լ], ։՚է^ Սնկսրայհ »1 iP ա ձ »1 «ا؛ b انى ال
ւնը, Ա[11[Է[1 ալ؛ր؛ւ٦ւ Սէւ،[؛ւ٧٠؛լււլէ[1 Վանտալը, տ չ_էր կնքուեր 1 եւ 

.ա [II!' ըք} ա٦ւ ր, Փրոֆ ع٠ ح ,Մէօնը, Ուշֆսրը, Փօլ Ս٠տսւնը, էավհոը 
1Լ-1]1؛Ո Պարէսը, Տ1؛[ուսն էն, Ս III [111 է լ Սաժսլան, Ս Ա ٧٠ ւ,[եէ٦ւ؛١III [ւ ًال

٧١նսւթոլ Էըրուսւ-Պսլհէօն ,1*11, Ս ութէն٧ال*لالاالال،, ؛ ,ւււսա٦ւեաՔլ؛ւ٢11٦ւը., ’ք 
"Լ ւՐէրր ոիր1րլի 'Բիյէրարր, որ Պոլսոյ հայ րրսլրոցնհյաւ ւՐէչ ուսուցիչ: 

Ս սաուն ի կոաորաձրին ւէրայ աււաչին յօդ֊ուած՜ը ւրրորլն Ւրրլաւ !իրանաս- 

ւն1 ؛ կեանքէն նսլսւտաէլներէն iP؛![ ,[եւ անկէց ,յեաո ع էլան էւսէսւլհն iP է 
գարձրլց Հայ ույ րլաաին համ' ար աչխ ուա իլը, Ւրւ այնքան ատե՛ն անձ- 

1 սււլաո ւլրււււ bp բ֊ոլոր ուժերը, եւ անոր լէւէլերր,؛ ժեաժթ անոր؛ւ[ււ1Լ؛նւււ 
 Վ؛«ւՔթ٠١ր Պէրար, որ նոյնսլէ՜ս էաժկտեսւն կոտորածներուն օրերէն !]!؛

փայլուն գ՜րիչը նուիրՒրց Հայոց իրաւունքնե՛րուն պաշտպանու/էրան 

-ւն ըլլալ ۶սյա1 ؛ լներ էն iP؛ ւներո։է ՛շարունակեց II؛եր տար،؛1 ؛ ել անկէց 
3՜ ե ան եւ դեււ ուր b 2 այնՔան կարեւոր անձն»։-؛ ։րակւոն գո րծ ո ւն է ո լ«؛ 

ւլ Տսւժէրկը, որոնց ֊ճաււերը؛IIւշէն, էմافى،١ ււններ, Ս օնսենեէօր؛ժ؛ւոլսււ 

ււ11؛ րէ ս ցն ե ր են ազ٦ւ؛-ս؛ւլ_ լո ւ ١-ւր،սծ1؛ րոսսւթ եան նսւ؛ Pin րտ؛ հայկական 
,"է մ'ուլւդ_ուոէ[ւ սլՒրրճախօոուիՒՒրան, ու ե-Ւրրակուաական Փօլ Տում'էրր 

ւյլ؛սան էտ ո լար Սսւլհէն, ու٧աէ؛ւո؛օնւենեէօր Պոտրհյեարը, երեա ٧ 

III,յ-(,ه ,ււլւէ٦ւ؛ւլ Պ'؛ւէօն, Օկհւււթ՜ Սսվէնը, էւէ؛Քլէրը, Սնարէ (ժ*արտ»٧ 

եալւէսը, Պերթ-րւսն Պ ։،։ցէյլը, ժ*ան Տէո؛ժ؛ւէօն, էւ٢؛։լ دًا) ؛ւնեօն, 1٠ու؛1
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 ւոլւլ-Պրէօնլլ, Կապրիէլ ل) ուրէ١ւ, Ս٠Ս«լէլ١ ք(1٠>٠ւ٢ւո٦։١ اداؤل)
٦Խււրւ|_ին։ււլ կրոնապետը ا٢ا٢ج ու ոլելճիՔալլի հ՜ւն. եւն٠١ 

٦١ւոֆոնյժ՜է٠ս Ն՜երակսւ- 1” լլألى١ՎէլւՀալւ حUI11տհ՜ا٢ج لاللما٩ل٦։P 

՛«'أ, ,Հանրի Կրէկուար րլրաէլէտը, an،،، Ս իլիուվճոֆր
որ հայկական էլաաի պասսՐութ-էրան յիշատակարանէ ع 

Օլվւււլււյ֊ ո*օւ։լե٦։• ٠_١ր٦օլՕ .١١լ անց-լիացի Կանոնիկոո UIIIՔ 
քՀլւաֆլժ՜• ٦։١<>ւ٦ւ؛^րիտցի էտուար Նաւէի լը, ،ււլլՍ٠որոիէ٦ւ, Ս ււլւ 

٢։։։նուն Պրանտէոր եւ Տիկին Կնկտ Նալا٢أآا սնը^տրՔ«،«ցի 

լելի «լէււլ ل ւ،٠ ٠լւ٢ «,11 

7 دًارراكارربر. :؛/;ًاكبكاحمجكغكااجك -

ւ։ը^։١ 0 ր٠ Ալի» Ս թօն Պ լէ Քուէ լ,
Փրոֆ. Հ• Ա• Կիսրղընո, ճէրարա, 

ե՜լն., //٤ հրՒրայ ւյհ՜րլին լաւաւլոյն

٦։ հ՜ ր կ ա ,յ «II) II الط ؛ ւ^յ^լւ ը١ I, |ւ ոն ա 1յա٦յ I, ط- 

[ժ՜եաՊւ աււաՔեա լներլլ, Տք٠ Ս٠տՔ«٠ 

նորաաու, Ր ա լւ լւ ի Վ /// յ ւլ, دلآل .
Վււյ٠٠ւլւ1١ան١ ՍոՔ٠١լ««ֆ١ եւ iPهآا էյ֊յւա- 
զ_էսւ Իորտյէլ Զանկւլիլլլ, եւն. եւն٠.

Աոոնց ،։ւ،٢ենՔը, ե՜լ ւլեււ շ_տտեր 

///////۶/٠/٧ ււլէ//, որ արե՜ւմ٠տէրտն // ٠///٧//٧ -- 
կութ՜ եան սիրտն եւ ւ։ււլե,٥։ Է՜ին, 
իւրաքանչիւրը, աւե՜լի / ٧/////٠  ն// ٤////٧  
չ_աւիո٠լ, իրենց բ.ա P ե կա ։P 11 լ թ՜ ի ւն ը 
տուայր են ։٢ելւ տղ֊գին եւ iPեր դա֊ 
տին յտջ_ալ1տն ۶niP։u،i թտւիուա՚ծ- ٤տնՔերուն իրենց սրտտց֊ին լւտժ՜ինը. 

բերա۶٢ են ٠٠

Կարելի լէ այս շտրՔին 1'է ٤ ٤ յկշ_ել նաեւ անունները գէԼծ 

ւ٢էկ .րանիին այն ւ٢են՜ ց֊իտուններուն որ, ՏիւՔլ։«ի, Տք٠ քֆուի, Պ լսււ٦։٠ 

լիի ոլէ՜ո Հայութեան ր-արեկաւքեերսւն ւ٢է٤|ւրե٦ւ؛| տեւլւ ունին, ինլսլէւ 

հ՜լ ա,|ն ֊ւ٤ակաւոր ա ր ո ւեո ա ա գէտն ե ր ո ւն ,որ, ինչ_պէս Կ٠էնստն տ է٩ր 
տի, Պ ուրկօ տ իլեուս րէ՜, 1)٠ր^ւէ 1١ը^։որւ٢ա٦ւ, Ա լե Քս ան տ ր ٢յ*օրժ~ ելաւ" 
ժ֊իշտնե՜րը կաւ٢ Ս'ունէ-Սիւլլի, ՓոՔլէն Էնէ٠ Փօլ Ս ունէ, Սիլ،լէ ٦'١  

այլ Ս’աՔ٠ւ, Ան թո լան, տիկի٦ւ Ս ը կ,«ն Վ.էպէր, Տիկին Րէ<Խո٦ւ եւ ا,اأ٦ا٠  

Քան ուրիշներ, հայասիրական ցոյցերու իրենց տաղանդաւոր ւ٢ուււնւ,ւ٠

ԺՕՐԺ ՔԼԷՄՄՆՍՕ 

Georges Clemenceau
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ի,,։՝րտդրւա,(ետ١ Հտ٦,ոթո,(،ւ (ժ(1(1-

ՄՕՆՍեՆԵէՕՐ ՊՈՏՐԻՅեՄՐ

Mgr. Baudriliart

ՈԼ٦։(ل III,٠ ؛ւ։٠٦ւ ,իրօւիտկտնտին!٠։ւ,|،،٠։ւ^ հ" Լ٠٠٠լ آا-ال ال ւ),„-*>«իր,،,յح ,،٠ ,ււ؛٦յւ,ւ_լծ1؛լ 
III ջ_,ո 1լւ| Il ا |٦յ ա٤ւ լւ հ ժ՜ ի ւ،1, ,Ր լ ا؛ ا،٦ا أ

Քել ؛!,եր որ նա,ժ-|ււն؛٦ւո(,ու,„,ի կարեւոր ււքնձ٦,٦,։٠٢ 4,فىէկ Կւս՞ն IIIլ 

٦ւIJ„եy ո լ քժ՜ Ււ؛_յալի IIIդյ ր ժ-ո,լո,լ,ււր,(_[լ, կւա1١"ւլ٠٠٠Լ٠٢Ւ٢،٦ճ٠։٠٠Խ١٦٠٠_էշ(-٠ 'կամ 
٠հւլ،ւ٦ւ؛ ւՐեր ,ե٦ եդտ٦اا ٥ւե֊)1الրտւրւե ։։، 1(1»,،,„կո ե،սթ՜տրկւււսւէ լլլլտՍ٠٠լ١ 

٠յ-իւ٦ւր, իրե٦յ II،11IIIլր؛Ճշւ1١տ(ւտու ؛ելա,տււ,յ ւ„եո٠^٦, P-III,19 IIլ դտտի٦։١ 

u'iijijin Սւ„յՔ,„ ,٠١կ ե٦,ոո٦ւ,յ,„ ե٦ւ٦„,,٥- ٠„,ր hfr տ,լե„ւ_ու[3-ե,ա٠١ր դւ։,(ւ,յ١ւ 
լեւյու٦։ գր٠հ-րէ-*և ٦؛ւկ٦ւ կտտւալի դաIIIւաի ետ ոԼէ1եե،1II1^որ Հտյոյ րլէւՐ ւաՐ 

տ٦ւ֊ ,''٦-ետ٠րէ اللէ-, pu ւ٢ի٦ւ դր,ո٥ 

٦i؛,miLiI١p؛ եր,ււ,ււայի ۶սյւ„ոկր؛٦դլ 
٦ւ-,„ է٦ւ ,(յւրՆ՜օՖ ա ջկր,յ١,„,ւ٢ե٦

٦ւ-,„ր؛،) fil դարձաւ, IILالأ؛ ւլււէհւերքե 
 II ؛տրՓրէ՜ոտնսկն, 11(1 ՀIII 111 أ։՝ ؛1111-

 ետն ջ_աքգերուն ز",،,'،،’'((/ "ررابراكء
իլւրեւ .finiւլայճա 1լան /,٠٠٠٦٠‘((, ,ilին'

յհսւՐոլ յճաւլաքականուիՒեան 
յօդաւոր- („,^„٥ ب„1الուկ եղաւ 

ներու ւՐււտյլ չարվճուլ ւ/'ըւ րյոյց 
 յե՜տոյ' ւՐեեապէո ցաւաե իր -//„_؛/

١ III1،' ,։, (I ي ,։, (I (I ութ՜եււճ, ,٦,ս أ٢أا,٢

؛կետ٦1.րի٦1 1(1 1؛ե,)٤ի٠,շ 1)1٤„,٦؛,1,<*١

 աւՐ^ուկ(, IIL „ւ٦ւի,ո٦,٦ւկ٦ւ տ٠եձ٦, غ
1(հ'٦,٦1 ե (1 Լ٦1 ,ր ||ն էրդտլ 1٠„11(111 շ_տ Ա(1 

ւլոսոինյ րյալւՐ ասլիոի կարեւոր 
։՝եր, (,!,؛տյլ բերե՜ ,լ؛٦,ւււ٤ւ,ւ1(ւյ,ււ٤ժ 

հայրենասէր րրորեիչներուն:
Կայ ւլեր9_ապէս հայասէրներու 

,իաււՐր մ'ը ւՐեե լեւրէոնին //’ձ՜٤١ 
-1، 1, ,ձի٦,٦„եՖ.(ճ „,,ւ։ ,11(11 [lin 1,11(ււ٠|) ٦լ٠٠ 

I չւոտակե՜լ, որոնք ւՐե՜ր այն օտար 

-ր֊ալւեկաւէեերն են ///, չեն շաաացաե խօոյւով ու 1ւ֊րչ՚՚՚ւ ւՐիայն ւ/'եր (Ւորլո 
 ٠1֊Լ1٠ւլ')֊٦٠ օ٠-)٦ւհ՜լ,ւ,լ١ III(( ،Ïլ կ,ւտII(Iجا„٦اե(Iէն։ 1,1 IL,,,٤, ֊ ااا٦ال,ا',ال ٤ր ջ_٠٠٠٦٠ի٦٠ آ،٤
-ւ(ւլ ե(ւթտ( րտրոյտկտւ , ,յ١տտւ,ւ(ւտ(٠٠؛(յ١ե(ւ ^՜, ,ե٦ յետոյ, ուդ,։ւال ٥ անկէ 

 اا٠ي կ,ո,1١٦ւ ի حوا ٦,„ب٦, >ու ,լ٦,٠؛ժ՜ ؛ււՈ տտ٦ւ ե լւ, լ ال,اللب ؛'ե[ւ (յ ալո ,اا؛؛ااا؛ل
տկւո٦ււ,ւ֊ 1 الال!؛ )I ե (Ո ,լ٦ ؛ւ ո ւո II լ Ï, տ ո֊١ոտէ،ու „(է՜տ.բ-երը ւ الئط„لال٩٠ ո (I,1(„ււՐ տ٦ 

ս(„,ոտ ւ։ւշ_իւ,ա„ե-,٦ կ ջ_ Հա յո է) ի ؛٦, لل١,ւե٦ւ(( ե[,կ(ւ( ؛, եր,٦,1(,։,؛ սւե„ ու դիտտկ 
,լ„ւ հաւր ար. ատոնց ՛Բէջ ե՜ն աւԲ երիկտցի ւԲիս ի սնարները 

 ١ا٠ا؛ا կ؛,)٦ւ յտււտջդի,։՝ա„,ժ՜,„կ؛٦։,ժ" եւ։ ٦ւ 11(111 III,ւեւյ|ւ١, اا,)ե*ւ)؛, puiyiiifr ))„),11,-ال
[,-٦ւ, ,։՝եր կետնՔը Ո„,եդու, ւ,ի(ւո,լ ոո(ւ,լեւյ( ،اآل،'ا Ք,٢1,1٦,ււ(ւո*ն,յ Ո ٦ւհ՜(,„,լ١
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" ՛" "՜'٠٦ "٠ ՜ ٠ج٢ 'ت٠اللمي٠آل

11)11)1 11Լ՝؛! էն նւււի|ւէց!ւն ի (էէն ց؛ ֊ւց(٠؛յ֊ւււ(ւււ ց_էզ_լւէցի،ււ, ւ،'է(ւ է|ւ1||ւ|ւ'ււ lit 

ժ՜երը, հայացան ւրրե[ժ՜ Հ, որոնք 1<,)15ի ահաւոր եւլերւնի օրե՜րուն աււււր 
տէղէկագ-իրնէլււււլ 11 1,؛ւնh،1 [I իրէ՛ն، ؛<، Iااحլւէنل էւլան կաաա (III tint اال٠1،ا1ا1ااا٠اا 

աշխ٠է1(ւՀի tin- ٠ااا)'،أل،٦ع իրէնց էրկրին էլ ا؛ի٠։,բւ։اال٠։؛ اIL նւ։ււրա،(նէ(1ւււ 
٠անք տարււգրուոէլ հայ (ՒողյոԼրւք-ին ընկե/ար//// նօթ՜ացնորլ, որոնցւՐէ 

٠։ւ ր)، ,٤ար٤է،ւրակից էղան էւ ս։ն٠ւր |ւա؛١(ճա^բան ւ֊ |اՒայ(٩١؛ււրլց_ււ ցան 

կ٠։٠կան նաՀատակութ՜էան ւրաււնա-,،ااոէի Հ؛٠ն իէէկ Հիւանց֊ան،։։,.բանին նո٠ 

կից երլան• անոնք են ։լեքվապէս որ ւրլխաւոր ստեղծ՜ողներն ու կաւլ- 
1(11 »٩ս(աււտաէրատւ։٠յցի է٢էէ ղ֊ււրէին ւրակէրս(,ւէլէրն էղան Ամ١է(ւիկէան 

այնքան քւարերար օրրնուիՒիւն հաոցուց ու ցալգ կը հաոցնէ ւՐհ՜ր գյտլ- 
էլ թ֊։։։կաննէP։։էն ,։ւ որբէրուն. ՏօՔթ-է Ի٠է,յնօլտււ, Եարօ, Պարթ-(էև١ 

աէէէնց .ա٤ակիցնէրը_ ՎիՔրի, Պէրրի էւ այնքան ւււրիշ^էէր, բարէկա»նէ(է 
ու քւարերարներ եղյսծ էրն ւՐեր ազգին: Ատոնց չարքին ւՐէչ արւաչնսւ- 

,i !!.բանչկւի ^Ոէ-իցէրիացին؛(i)nii٠ ؛կւււիւլա, կարղ֊ տէղ լ կ|լ ղրաւէն 

1)1 էրկրին I،'էէ֊ III 1(11 յն անձնաււր„ւթ-իւ-ննէրէն րին, էիէՀււգի Գէրէ،'ա-؛ 
նացի 1٠էէիււիէււ_էւր, աւլւէ1է_աււիրտ Վէր՜. Հարէէլ Պը,Ք٠։թ-լն Անղ֊լիացին, 
քաւլցրաքւարոյ Ֆրանսացի Ա- Տըլարիւն, որոնք ւէ'եր երկիրը գյսցսւծ 

ժիւննէր ,،անձն աււնէ(ււվ, HLIII1LI.'،؛ււղնէււ,؛ժիւննէր ւււ؛ն նէղէ,ւ£էն, աէ٢ 

նաւիրաէ էն iTtp ժողովրդին կացէէէ-թ-իէնր, ւրբանւցնէր բացաէ էն 
-1(11 ٠։ւ 3՜ա،(ան Հաււտատոէ-թէանց؛արղէն իէկ ղ_տնէ1է֊ււղ կր ٦ا^„ 'IjiiiiJ ^ւ։ն١ 

 բանււցնէրւււն ի նւղաւտ կււլէր ւււղղւււէ էն իրէնց է،ւղղ_ակիցնէրւււն١ اااااا٦^ا

իրենց երկրին ւ/'էչ րուււն պայքար ւՐրլած՜ են ի նպաստ հայկական -///֊// 
ւ٦ւ؛ւ؛ւղաաէրաղւրի ատէն իլ։ էլւ،յ ،؛III؛ տին. Լանւրւէսնալի լ٠էէիււիււււէ, նոյն 

٠،,// կաււաէլարուիՒեան քւ/ւնած՜ ուղ րլու[ժ-եան հակարւակՏ յանր/գնած՜ է 
յաոիրական չանքեր ւիորձելՆ Այդ֊ ւՐեծ՜ !/՝Ազգասէրներուն անունը 

.ժէաւրբ ւղիտի յի2"է٠؛٠րՀնււ> Հայ աւյղ֊ր յաւ֊իտէնաւղէ-Ա

11 կա iJii է (I IIէն բան արժ-է՜Քր լւ،'բււնէլւււ؛١ Հայութ֊էւոն այ» բա 
٤»ժիւնր "ճշ_ղ_իւ_ կշ_ււէլ؛տարուլւււ طժ֊է„ւ٦ւ որա،(ն II١؛ւււ،ւ։ււ،؛անյւնց բա،ւէ 

ատոնց Հէա٠ ւ1 ال ١١( թ՜ լւ վԼա II է րն է عء (Հաւր 111(1, »(կսւՔ է զանոնՔ բաղղատէ 
ւՐէչ հատ ւ/'ը չկայ որ քւոլորուլին անչահա/սնրլիր երլած՜ ըլլայ, զուտ 

٠،/// ղյսւլաւիարական քւարեկաւՐութ՜իւն ւՐը ունեցած՜ ըլլայ Թուրքին 
եղած՜ են քլաց է // քլաց կաչարւուած՜ լրսգրապետ- ٠// ///// անոնք ادراس/. 

շնււրՀւււ_Անէր էւտանա(ւււ, իււլւսո ١،նէյ։ IIL .բաղտ.բական է(_որէ՜իչ^ևէր, ،(»ւ ւ 

ւլրա՞ 1ل)٠ألل١ ան.բայի տնօրէննէբ11,1؛ II ունէցող_ ս ,ا -գ֊որէ՜էր կէսրգ_ադ_րէլ»է 
 ١էրի،(ացի Չէւթ՜ըրին III ան 11(1 Հաւ،'անւրա٦ւ այ» ،(IIIմ،մստէ-րնէր ^Աէ ااا١ا١ا

ւ٠٠٤«٠(،աս(١աւրււնա١،Իրանւացի, Անգլիացի, Գէրւ٢անացի կամ* Իտալացի է؛ 

տա LU (IIII կանն է (I, ին٤սլէ-ււ Գէրւրան Փաւթ՜էնր Հ٠ս١ ١،٠،է ١،ւա)، ,նէրուն ււ(կււ١
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ւլըքին ւՐ է չ, Լէօ ոչ ւՐիայն կը ւլաաավւեաէ ل! ١٠ Ի ը (( Անցե ա լի
/' հը ւրւււըաիրււււււլիՒիլնն IIL պայքարը չահադյւրԽււլարեււրտեան

٦ւ իւկ Հւււյււււէ،ւ,،٦ա III,،լ եւ ,II،! ֊ճիշղ էا١ا؛٦ا٤ ١ լ^١ւււն٠،٠ւ،ւ։ւ؛վ-1|،ււււ[<յ՜եւււնց ւ 
1 կա؛ւոււււււլււււ،լաննե،ււււ անկեղծութիւնը կաււկաեի UIIH،، 1،،լ ւյնէ, եւ 111IIال 

— ا*:1 —

1]1 ի،ւենղ،٠،٠.،Է|11،1؛( Փիէլւ Պլլհւււան, զ_ււ|ւ ١_Լօթին, Ֆ|11[|Է(1|1 اا،٠اا٢ Ա'անլ١ 

٢Ղ_،էւնե،ււ،ւլ HL 2_Ք؛ււ،ւլնկւււլ- են յէւէէ،ւ،'ւ!1ււ،،ւււի ս،ււաւ؛ե ،!،،،! |ւ٦ւ ،րէլ Հ 
Յ՜անկւււ-؛ վ»նե|ւ 11 լ|Է٦։ Հւււ՜ճււ٠'ե՞հ 1،|1٠ ٠լւււ٥,իւլ١IIIխ՜ճանՔ*հէր|ւH،լ, !،անց շււա

٩ււււէ،ւնելւ٦ ղ_ի٦ւ
-է շււսւե؛,!،' անււն ւ٢ե،ւ բ.ւււ،ւեկաՏներւււն٠ ե٦ւ٠،٠ Ս են٠ք., ի նչ_ լւա٥ 

ււ-؛ւն ե،ւււ֊؛ւ!،ղ،٠ III111، իթ|ւ ،րե،ւ ااااال تمرغ1ا4ا أ٢حاالهااااال ւ٢ |չնլի٦ւ Ը^1٥1Ա111 اد ٠، 

 uiiiiti-իաւււթեւււն նշււնակ, անււն؛յւրէ շււաեյւը գէթ անդ֊ււ!،' ،րال չ_են ؛111،،
հքւաւիըւււաքր հայ ընտանիքի մ'ը

ււեւլանը իքւհնւյ նե،ւ،،ւււ,،ւււ[ժեւււմ١բ- 
պտտւււհրլւււ: Շատացած- հրնք իրե՜նց 
նեէ٤ւււթիւն ււ،ւււււճւււււե،ւււլ, ւարէ٦ւ 

1،1H،I،ÏLII،| ււ!ււիի}՜նե،ււււ ،ր էշ ի،ւեն،،

 ٤ււնւ،յւելւււ օղնւււիեիւնլ؛١ ղան آلال4فى
-Դ٠<)|٠ ,է،'ւ،էւ،ւււլ գիր ււււ،եե،ւ լւելւււ

ւււաե ւլըելւււ, րանաիւօւաւթ-իւն ընէր- 

ւն؛١ւնկ؛ւթ١؛،ւ 1111،، 11,1، -,111،,ا٦ا'، III

Եւ ր ււանւււկցելէ է1 اا٦ل ،٦، Հււււրւււգւււր III 

է11ււ،،ււ,،ն անււ՚նՔ, աււանց ե՜،ւբհ֊Ք ււեւէ 
I ս،ա II ե ،11 լ, I،' եղի 11111 ادا؛ ،ւինււթ؛ ւիււ

١ հ٦ւ են ին լ II،1 ،،،ւցա١ حالال،ال ٥ա،ւ،۶ւււ 
ե ան ղասւին 11111، 1 ,1111 ء)؛ Լ III1111 ؛،է،'III

հււււ/'ա/ւ ծաււայելը իրենց հալեկան 

ւ ււլա ،1IIIIII կան III-؛լ, ււ،ւա؛ 'մ ٠,،۶1|~Ճ|1

օՊա 2-111 ս،ա- .٠ թ՜իւն ւլնկւււսււււե ե՞հ 

նէրլ Հայոց ւրատը, կ ըսէր տընի'/ՀII չէն 
11III !،III Il I թ հ՜ ան IIIIII ،،1، 1 ؛ ն III؛ ին 191 ة 

-1، ժի էլ III,،؛տե՛ղի ւււնեցա՜ե՜ ե،ւեկււ

՛ՐԷ չ, այդյւլիսի ԵՐեՍՓՈխԼԷՆ էՏՈՐ ՍՈՒԼՒէ /'؛'ծ յք'",ւ'""""",""
ի յաճախ խօսելու Ed٠uard Soulier ,/■[, دسو 

պատիլն ւււնեցաե ըլլալ, ապահւր 

՛լ'.տպէս՛ ւլաաե ըլլալ է ը-արեդ-էպ 
պարււգայ ւՐը, IIլր, ինչ IIը ալ պատահի, !/'ալդ վստահ է իՒ է 7\չւ/'ա/ւ- 

ւ،ււ،ւեաե է١ ٦١١Է٤،ւն, III،1 !،III،ալի» եան ֊ճւււ!،'բււլ٦ւ 11؛؛ ،ււււէււն4؛ ,ւուլթեան
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ՊԷՐԹՐՍ.Ն ՊՄՐԷՅԼ

Bertrand Bareilles

-ւ եւ այլ ել،Ֆր٠٠ւ٦ւ"սւ1ل.ااااأاأ„ااا؛١ ٠ .|ւ„٦ւհ|ւէււ|ւ չէ.. Յիշւոսւկելէ ,|հ٠٠ 
-հր|٠ լէ آل թ" II ريا III II է լւն ե լ։ I ւն ա*ս II ւնն հ" լւ ل աւր էն էն նշ_ա١ւաւււլւ հ III ا!ا؛ا։։إ،ااااا 

Խ-|٠ ւրաէւնաւ_ո(ւաւդէււ կանդ. աււնելէ անւնց ւլլխասւը IIIUIIIլւ٠քնե|ւլլاااال٠ا ١ 

 աււյ 191(կւ٦ւ Սւլալւնի ւ٢ե٦٢ աեւլի ւււնեցււ ււււ٢վվւթասւ[վւ٦ւ 1٢Է٤^ ا^։اااا։-ا

ւիլւա1լան հանդիււաւ_ոլւ ցւյցին վլւայ եւ Անաիհւլ Ֆլւանււի ւլւ٢lu,Iլելի 
նաւէն հէր/վարանր ،/’ էջ լևրէրլէ յէրաոյ, Կը ,լրէ• «Չհաւատայի նք. 

٦ւ էլ կա(ւհ՜լի էլ։ ի؛_Այն ժ֊աւրանակ ի٦ւ .հայց ի նլսլէււ չհաւատայի،Ա4ւ٠ 

ու հալալ հաւսւ- ،/7 لح،/،،،،،لم،Ք ւՐՒրնք-. ԱւԸքւորլչ،//،٠،،،،،،،،،،،،،հ ،հաւատալ•. ۵٠ 
7/ չպիտ՛ի/٠/////٨: ۵٠، ،،/لم/،،،//٠،،،،///աաէքինք, էՈրր fin լոր հրճուանքալ ու Հ

հ،،//،،،،،،/،،٠/٨7،٠/٤   ،،،لم،،،/لم،/،،، 7، /،/٠لم// ///،٠/٠// աո dry. Ապա էլան ٠//./,//// աոլքրւյ الم//

III (ւաւււլժ՜ եան, ան- ٦ ٦أ2اأ_١ւշ_ա٦ւախեց ի نق ا،١" չկալւ հրւ غ է الլւււլււ(ւի٦ւ ։ ااااا։։

ծ", ի նչ ٠ل(( ا7 7إ، ا///٢ ..կ/ր,լէրու[(ՒՒրան 
/الم/،/،/،/// :لم,،/،،/،/ لمغ/,.7/ ،لم،///،/،/ ،،،7/‘؟7-//،/،،،

 ،//,لم٨،لجم7ا7يلمالم?/ا ،لم// էՐհ՜լէ يلم//،،،،֊/، ،،الم،/2-/،،
ւդանաե են, լի„կին ա٦ւ կերլե հ֊դաե 

 իլւենց ե٦ւ մ’եւ١ի ^ա٦ււլէ٠ւ٠ حاااألائفاا

ւեւէ ասւե٦ւ ؛կւլացւ1'ան il էշ.՜ ան„ն٠լ 
-իբենg կաILIII սւ٤،٠ ان٦٢՜ն IIե՜լէ բան 
7/ )]Ւէրլաւլրու[(Ւ1յ ،،،،/’,«/ —/////،٨،/،،لم،،/٨، 

լւայւյ لم،،، ٠, էրւլած՜ Ւրն այւլպիոինէրր 
-եււ հայաւէբ 1( անաւ ٤ ا،الէ անււնՔ

7/،٢/،’, — لم/,،،، •Բիչա /,دراج ،،،^٠ة،لم/7-،،،,
լ II լ، ٦ւՔ٠٠„، I իւն ւլլւ !ا ի չն հ֊ լւ اا_اأ أا،٢ II է լւ 

իյ՜հլադլււււյւՒհաւրլւ‘؛.

-٤Է،| 1,|ւ,ւ ցււյցլ 11ււ,ա,ւնի մ١ե٦٢ 

٠ււբՔիււ٠յ(Դելււք անիա٦ւ իլլբ ۶«֊ ٦اااااا 

ւճ ի լւն ե բան ւ٢եղւակի ց ւրաանանիշ 
֊լւ1ւելււկ ւիաբկաբեկե լա֊ նսլաաակաւ 

լա լ թ՜ հ" ան կալ֊ !لئ! ի բան II ական կա ււա؛

ւԲԷ ۶-ة،/،،،،،لم_/،،،،لم// ٠////٠/٠/، /،’يلم ըլլալدد —
،/٠ا.٠،،-£لم»إ Լէօ لم/ ՒրնիՒաւլրէ, --- ،،،بلم,7//،

11)1 ւլայն թե լա դբալբ եւ դբեիրէ
Հ-،،، /،،/الجلم/، /،لم،،،،لم/٠يلملم//،لم،،/لم//لم،،،/،،،/،’،،،^լ٤

ալււլ- ւ٢ III 11 է բ٩ւ ե բ լլاا ٩ III ع .յեբ եդաե են٠ 

 կայի7((، /،/لم،،/آ يلمم، ،/ة،،/،،،ծ հրն Հ///٠/،،،لم/،،الم/7/ ،/،،،،،،لم،7، /،’لج٤ հրւ ոչ ،،/،،،لم، -///يم-
 لم، ,،،,/،،ايلم.،،، հարս /7 /،’•يلم անոնք Հ،،،٠/،،،/ ،,لملم لم، ،،،,?/،أيتي،، ،ու ،7, ،،،لم/،١،،ل/7،٤7اأ،///لم//،

ւի III 11 տ III լւ անն հ՜ բն հդաե են, ւբւկհհաեւ 111(1 ւլայւ գաաե են այւլ֊ բւււլՔ՜ 
ւլ բանն լւաէր են յա՜ճաիւ հակսلնեբն III սլահանշ^ւեբը. եւ անււնՔ III 

١Քէ٠٦ւ, յաբւււցա7ր են այդ հալւցլլ և(ւ۴،ււակ իբենց կաււակաբւււթ եան 1(111 ւ 
-III ILIII կա (II! լ ի, ի ւն լ չէբ ււււլե(! զայդ, անւնցւ٢է շաաեբ իատօբէն Քննա ا( 
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Fonds A.R.A.M



ծ՜ Ւրն իրՒրնց կաււաւլարուիՒիւնլչ Հայոց հանւրէպ անաարլւՒրր կաւՐ/////_////// 
իոուսոՈււուրրու(Ւ գյոնուՒրլնուն հաէՐար. Ւրւ անոնք ոոՐհնուՐՒրՒր ւՐաոաւՐբ. 

պարտքը կաաարաՒր Ւրն, "/.,/١ ///،//لم/الم لم// մ* ին լեւ վէրրե' իրՒրնց ազնիւ
Սււ|ւպւէ٩ւի ցոյցին իւօ„Ք աււնալ .լաւ օլւելււււն ինչյզէււ զ֊էլ օլւեյււււն٠ 

կւլւււլի اا٦اIIIILIIIշի٦ւնե |1 է،հ ւ٢ին եզաւ ւտււյւազ֊րելւււ III ا٦حذاا։։ل^؛٠ Անաթոլ 

٠ՒրՒրոգոյն ւՐուաւորականնՒրրուն Ւրւ Հայոց// ւրրուիՒիւնը //,/ !հրանոայի 
Ւրւ ٨///اه/لم الم/"لم/الم/"7لم////////7/7/الم////٤ ւՐը 7 ٨//////١خلم//////////ծ՜/ ١٠//////"///////٨//١ զյոտին 

 ١لما"الما/اا/لم///لم//////لما٨ا,7///لمآ//٤ սա որ Ագրո լ مم رارج//٠ خلم لم،//٨،///,///،// ااالم،//^7/٨ ٨/////١-///لم'
7/ Ւրւ որուն >րէչ կը պահանջէ ին Հա յ որ، ////لم/ //لم////اال،/٨٨ ///""//" ، ٨///// لما7/ الم 

Ս իՒրւնոյն -/// .7 ٤////٨///٨ //للم//لم"/,ا٤٨يلملم٠/ էք-էլժ՜ անհրւաՒՒւչտ، /////٨///// ، // ،7/٠لم٠7الم 
II ււլելւձնեյւ ե՜կան 1 اا ւնն ե (III ւի ն II յնօյւ ին ա؛ III ւյ֊լւ II ւթ ال աեն, ۶ւյւիւլւաւււյւ II ա II 

,Ւ[|Է٦1|Զւււիցելւիայէն, Ս.անւււինաւեան երկի |1٦ 1٠ււզան'' Ան զ_լիայէ٦ւ١

լ կան ^،»ուլւՔելււււննււլաւււոաւէւլւ լւե{خماIIIցՔ 1٢Ը լւէւնելււ ււււլզւււթ՜ի ւնն 

լնզ,լ,ւկե؛յ٠.

 ،////// م//// էնէն նշ ան աւո الم ւրաաւորականնՒրրր զյՐայլՒրլի (ՒՒրոիՒալ ւՐ ը يلملم/
-Անզ֊լիւյ- il'uiiii բանայի կաւ؛٢،) իլւենց երէկւււա٦ւ թ-£*եաւրի االا٦لաւ٦ւIII؛ւ٢ 

նպաոա Հայոց արզյսրուիՒՒրան ւՐիՒրւնոյն պահանչը ١/٤ ٨7////لم/////لم//ء///7/7/الم 

 ٠ււզանի ւ։լասւէււիլւակնե՜բուն ավել-. Ու երբ، ւ^ւհլւււ ^iiiiJ'iiiji -االلخاأالا

ցաւ 1٠ււզանի իւաւլՔւէւթ՜իւնլ եւ աւՐէն ււՔ իւՐացաւ ւզաւււււնակւււթ-իւն լ 
խա[ւա-؛_ ւթ٠١٠լ,٠լ٠։٠,٠1ւ٠٠ ււ٤ւ٢էկ Հայ աւելի այւ|_ ւււ՜Ուզաաիւ ւլաշնաւ|_ււի٦ւ١ 

նեց զայն ^ա٦ւ Կալէն ւ1١լլ, Պիւլւէ մ'ւլ, ((،*աււաիէօ ւ٢լ իլւենց ,յայւււա-^ 

ոյւնւյն իլիւի 1،Լ 7*ելւակււյաի il էշ, ի٦ւշսլէւ؛٠،» Աան اااالإلا է b նեւ„ււն մ١ 

լանաէնն IIլ տլ-؛،) յՅ٠ալւսւիէօն, Կալէնը١Պիւլւէն, եւ ^5֊ելւակւււաական 
ին իլւենց կալա-ا؛իատօրէն Քնն IIIզաահ լա^էն, ելւեաիււիւան Սւււլիէն١ 

-աուաւ Ւրւ .րՒրւ/'ա //7 //ح///لم//٤يلما/ պարպՒրլու"/1 خلمالم// ///7/,ل٨لم٨لم/٨Լտրուքժ՜իւնը

ք<،،է ինչւ լ այէլՔան յժ՜անկաւլ֊ին ւ٢աաւււլւ ւււՒելւ ւ1'եզի բալւեկաւՐ 
յւ٠ա^ա١յ ւլաայւ ձաիւալեցաւ, IIIIII ի կա ւււլւիշ_؛ւււնենալւււլ ۶ւնւլելւձ, ի 

-լ զայն անա اأ١ այ IJ II լ անբացատլւելի, եւ OJI 1 ال ւլ իւ٦ւզիլւ؛ իւնզիլւ է, յաւ 

իլ- 11111.يا ել իլւաւլե٠լ ււլաա1աբան I ը, բււ լււլւ իլւոզւււիյ իւննելւն III ա II؛ 

ւ٢ւււննելւլ Քննելէ յեսայ, ւզիաի կալւենայ ււ(ւււ٤աւզէււ լոււաբ֊անել III- 

ւՐՒրր օտար ւՐաաւորական քարէր///"//’- ,٠٨/////////////////٠/٨//١٨٤7/,//غ .ւՐէրկնՒրլ՝ 
իսկ կլւնայ էլա- ٤ չունին*. Անոնց եւ II ؛ները աւոււլւ ւ٢էշ յանցանյ 

ա կան յան- ،اا_ا անել այւլ_ ա զա min'ին ւ١ ;١ ٠եզ ւ1١զհ!զ֊լաւիլ թ- է ،ւյւե٦ւ.բ ւ 
/-7,//// 7/ ւՐէրՒր կորուոանՒրրու/.٤7, //// ,.///7///يلم/ ւՐէչال١//خلم///// գյ՚ւգ֊ն պայքարի

ուՒրւուլուիՒՒրան, -/// 7ع"ل/لمف٠الم//'// //////لم//////////////֊/////7/لم/////٠,لم///يلي/٨7/ /////٠لم///خلم٤ 
-ւս؛ւնչեւ կաւ٢աւսլ،ال١ են էն ؛ուի'իււււ1١բե[ւււ կազւااااالال ٠ILIIIշի٦ւ յեզաւիււիւա 

١ե٠ւ،ւ ,եյւ աւլաա կաւ،՝Ք٠ու١'٤ե٦ւՔ Հա,յեյա է٠،շւււյւժ՜ւ٠լ١յյ |111،'Է٦1 ինչ_ ւ اااأا٦ا
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ըրտէր اا٦ քւնվճնւււքււււխ ւլւfin U mil'էն ւՐիայն իՒՒղադըույոե, որոչած 

հր٦ւ (1111,1(( ւ1١հ՜։յ_|ւ օւյձւել, جا։٠االملحا اان _ւշ؛ււ_(ւ 111111حاا)1 Հա ,1IIIIIէ|ւնե() رايى. ե٠1ւ 
 ւ،١ե(ւ 1■(ւէր٦ււ|ւ1١է ււււլւււծ" III٤ա1(1յւււթ٠)ււ٦ւ(լ ւՈրւլհ uuiLinh. հր٦ւ, lïI ااآلاال٦أآلا٢خ

սոհհ՜մ' II և թ֊ հ՜ան,/ ٤ م/////١ ارام /?///را //ع٤رًامرأد/، //١///۶////٤///-/ارًا،„،չաաՒրըը ،«tnfr۶ 
յ, IIL ւ1١ե(ււ٦ւ.ք. լև٦ւ؛ւ٢էւլւււ٦ւ ٤جااا آ،٦ا ւլւյւ ւշւ լ թ ե ա٦ւ յււււ(ւՀւււ(ււյ٦ւե(ւ III լ IIIII 

ե٦է է٦ւ ((1II٦I،(III((II1۶ًاإا^اا٢0اا ٢ ա٦ւ ٦ ال ٠. ال١٦ااا٦ايىاI հ՜ (I II_Հե III ելած՜ III il է|_ |ււ II լւՀ II Լ(1 IJ 

-1լլլւ اإال٦ل؛ا^ ա٦ա٦ւ١ ٠ււ١،ա٤ւււ(ււււ,( ال٦ا էր ա،հ ւլւււ III [ا ج II اا աՀ III 1 ]1 ايى)եւլե،յւեալ քժ٠ 

//,/,٠٦٠ /7/// ք(Իքհ/ճահայութ՜հ՜ /////:١'ا////٠ ծ۶/ ըրած՜ Ւրն ////// //// նս/ասաե՜լու/////٠
֊۶///۶/// //////I// /////٠١٠/////٠ /աիւուլոււՐ//۶،ًا ///,/// ձաիւորլածI ե՜ն) քրւ //// ٢///؟///// 

Ս١٦111٦1(( Հա՚նւյ-Է՜սյ ւՐiï٠li٠l٠i .١հ֊|ւլ٠،٠ւււ1ւ ւ.؛եղած է ււ|ւ ٢ا٢ج، ա،ե ايى ն|٦ււււ(ժ՜٠ւլ٦ւլ III٠ 

.1||ւ٦ււււ|ւ ւււ٦ւե٦ւայ٠،٠1' فل.اص ٠Լ ا؛ յաاحا _ւշ؛Ji III II լք, ե٦ւ t ւււ(ւ ؛ե |1 III (mil III1

Հայ֊ե֊ عالIIIIJIIIII ւյ(ււււաե III,1 IJ niil'jiii ١اإ٦ل ااե(ւ IյաIII،աած՜եյ թէ ւ ٧ 

ը_ացաըձ ս/կապէս ////////////////۶/ քրւլած՜ է kl ۶/////, لم/’////،////// /////۶/٠,//؟/ ոսՒը 
ծ-///٤///۶///٠ ا,//////٠/۶/ الم/'////٤،// /////١’,/٠Ը// յիշատակ ٠// /٢//، ///أح اربت//ارا /////٠///٤/// 

Ա,(ւյ_ 1111٥1،1Լ ււ،ւ(էւււեյււււե ՜ճ،ււյլ .٠(|||(|՝Ը ււ(،ւա،ւ Լ1،| |ա٩ւ،11 եL 11L p- ،1Լاا١،٢ج ٦ ,է 
-յււււ(ւձ(ւա յ٦ւե լալ ւ٢ե(ւ ժւ١ է ա(11յէ՜٦1جاااااااال ١ Ք1լ|I Ա||1|յ_|ւԼ؛٦!، -||)1ա(1է1,|11111(է 
-աշխարհիս ՚րէջ, "/ պ /// ց // լ ց ան էր լյւ վ Հայոց իրաւուն لح//////////////۶/ ح/لما/ااالحا 

 اافه٦ا ա٦ւ(»-،II տ ե (،IIII֊ (ժ՜ ،1 ւ*եئ٠ للالاال յւարււ,(ւււ1(ա٦ւ շւււՀլ ա٦ւاكا ٤ել،ւ է՜." ا؛(؛

Հա٦ււյաւ٢ւ։ւ٦ւՔ٠1ւե(1(ւ է،ւււ(ւււււե(II،, III,1IJ- ճիւյ֊ը اأ'االيىاالاالا)الل ,էււ[ւ اااالااااا ااااالل 

 الا؛ ٦ւ،ււ،ժա،(ա٦ւ ււէ(ււյ_իւ٦^٦ւ IIIլ 11) ،1111 ،1 111111,1 أ Ա,|11Օ)1 اا١ئ٦ل٠ ل؛٦الاالا^ا١أااأالاال٢اال٦ا

յա٦ւ III-ا III ايى III IJIII ٤ جاااااااأالااي ايىււ)h՜ Iiili ւ،(ւ 111,1 ւյլ،ււաւէ1(ւաււ ال} Iյ٩ւ II I ،أتا ا،٦ا ٠<ااا'ا 

 ւ(եէ(،ւե ا٢ )ւ!ււյէ(_(ւ،(ւււծ- ե٠1ւ ,ايى IJIIJI ،iiii؛)iiL،rf-،u٦i(i 1յը ujuijiimiiijjit ւ،١եւլ،ւ٠ أ٢اا^
1،11Քاا١اا^ ٠ աա(ւած՜ւււււէլ շււ(ւا،٦ا ٤Ü.(1IH էյ֊ած՜ ^٦ւե٦((եր (լ Այլ ،(եւյ(ւււ٦աւ ايى Q iii'li 

 الم//// //۶/٠٤٠۶/////////// ص այ ասա ան ին էլ ///////_/// ցւՐա۶/۶/ ու //٥/////٠///,///۶حا ٠//۶/٨٤،// ٨،
հ՜լու• կուլկաոհսւն’لم/أر/ء//غ///اج/٢غ//// //١٤٤ //////////٠///۶/ لم/_////////////٠ح ل////لح/ //////١ 

٠իակ ս/աշասրսնը// /۶///۶////////////٠///ւիոքրիկ Հ ///,//٤///۶///۶/ //٠٤٤ /////۶//////// ج£// 
ւււ٦ւււյւ ^1111،'111(1 ււեւէ Ք«ւղւււ՜ ١ لصيىւ LUI،IIL Ա(ւեււ ٦ا1الا!ااالأ٦فل.ا١ ււ_ււ،ւա٦ւ Ijji ،ا 

١ւե(ւ- ա٠1ւ III ٦،،)،٠ւ ւ،ե (1III շի٦ւ ւււ),ւա،١،ւ ււււ(էււււե(ւ٠٠ اص ايى ٠iiii،(،Jii٠li؛t<> اال)ا.اللفه٦ا 

ՈԼ-((١؛ա(ւ է- 11(1 աշ_،։ւայւՀ،ւււ (LU(11(1 IIIղւյ֊ե(IIIւն ւււ٤ա1،է(-ււււ(_،ժ՜،ւ ւ(-11(ւծ՜،ւ*։ւ Հաւ 
IIL ،ււււ(ւՀ(ււյււ(ււււ١ւا،١ا ٠ ( Il լ ١،III ւ ١،1 1؛ ե (I ،1 1(111 il ١|،II 11(111,1 ،1 11Լ Ա ا)֊أذأ .،Ժ֊،1Լ٦1(1 1( ււէ_1(ե٦ւ.(ւ 

_٤սւփու١ £1(111 ււ(ւււ ؛!IIIIII ؛,III ١،Հ،ււ٢ււ1ւ( ւ،'եէ(ւ اا)الاللملللي)ل،٦ل ե،ժ՜է Քիլ غ է ٦ւե(ււււ'ււ ւ٢٠ 

 //’// ///٠/٠/٠٨۶// //// ۶///// հաւՐար է //،կը /////֊//،///۶ ۶///////لم///۶/٠/٠ ۶///////^/٠/ ///۶/۶"'"///////
օաար քլւսրհ՜ /م، ٨٤ ,հան էր լ //،//٤//١//// ահւլ ////،// ٠٤٠ //٠٤٤١۶/ հր ո ւն/۶/////*/// /١///'۶/ج 

 ٦ւեIJH 1 քժ،1Լ٦1 11(111111^111 IIե( եւ 111111(1 ،(III (ժեյւեLU |،(աւ،1ւե(ււււ'1ւ III 11(111 (11յ،1Լ٦ ظا،-ايى

٠///Հ ٠٨٤/ /////٠/٠////٤// ۶/ //////: Բայց/٠///۶ ٠/٠/٠ը չաւիաւլանցուիՒհան կը //////۶///۶// 
ծ ւլհրաշինսւկւսն//////////////٤ /۶//ج ////؛٤ا ا/////٤///լ//٠٤٠///լ///١٤٤ ١٠// /۶///۶////////////٠ 

հ un!'ող՛ ٤//٤//////////۶/////١// /ծ՜//۶//֊//// ٠//٤/// Հայոց ֊////،٨/۶ //٤//^////۶/ ،// ///_///٤ض/ء/

— إوزا —
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ն // իլ [•յււրււյսւ1րււն 11Լ(Ւ //’ ըն է دبرا'ارر راك ارك ըրած՜ չունքքրրուն 4>1Ո չալերի չ ու 
ևւ աւ٥ւիլ Iijimtr- اا،ااւ٢սւՔև ا1١جآأ OUIIII[I _|||յյյնևլ III11 غل١ լւ կրնայ բ٠և|ւհ՜լ III 

 յաւ اا١اآلا հյւէ1،ւււււն սյւււյՔսւլւին 11I ل։١luJIUI؛1IIIIIIլ،ժն ան ւ1'է-ջ_ I٠١lïi٤٤i، 1 اللب٢-ال
Կիր, հէոմ'աւլգյույ ու ւլործ՜աԿիւք հրրլաքր ըլլալու գյուլաւիարը։ Ու վոււլը, 

յ١ն ،1 JI III LU ւն Ք-ն հ֊ JI II ւն ււււհլի اا ւ I٢tïji 111IJIJIII_؛il ւ٢էոյ؛ օգնէ֊ ն III الاالإلااا ա՛ն
*.իլււսկւււնւււցմւււն ؛այււյ֊այւ, աւ1լւ iJiiiijtiiuiIII(I կհ֊րւյւււ

.لما 20٩االائال

ՆԱՐՈ1١ԷՈ٦1 Եհ ԾԵՐ ԶԻՆՈԻՈՐԸ 
,աթււլէււ١ւ[ւ մասին շաւ՚ււ մ'ը |՚ւււ٩ւ1,|ւ ս(սււււմ'ւււսւծ lï'n,٦ 
 ؛؛այց ի]٠էր٦ւ վերաբեր!( ւււ'1ւիւււմ'ւււ(ւ սւ'|ւ1٠)-ւ1ժ<ււււ'|ւե|ւէ'|ւ ؛اا اا'،ا٦ا

IIլ ()հսւա^լւքքււււկսւ١ւ է اأااا||անշուշտ այնքան .)11)(IIկսյ١ւշ։ււ1|I1J
ււ[|^ւււ٦ւ կեաեւեււգր.

անդիսյեցաւ վտււսւա-؟ .)Օր ւ،'ը 1|աբււ(էւն ՜Տաւքբուն է|،ւա 
1լււււււ(ւ ւ[|ւ٦ւաւ|ւ|ւ մ*ը, ււ[ււււ٦ւ աջ 1ԺՒււր ււլակաււ է-ր, 1,1- Il|| 

١եււքււվր (լինււարական թարեւ> կանգ 1111Լ1.111 անշարժ՜' ձա[ււ
111111)111 կամ'ար;

— .||ջ ւ١եււքգ II լ،ւ կււրսնցւււցիր, բարեկամ', կարցւււց
،اا|ا"|.1:الا

եկափւաւ ւււկ|ւ: 1, |ا|ււ1ւքէււ،|ւց — 
շւււ٩ւ չսւոացա (I:,|— ւ||ււււււււււււ٦

1(11 — )I չ, ւ| եկաւ իաո ակր, անունււ ցանկի ւ1'լ ւ(լւա.| կլւ
կւգաուեցւս:

I( ٦ الյԱ1թււ|կււ٦ւ քաշեց կանեց ,Արագ ջարժւււմնվ ւ1'լւ 
:կւէրծքէն 1| 111III11111.1 Լկգէւնի իւ աչք եւ զայն զինուորին UI111UI1 

վեկ III 1(111111 ւ1()ի ւն [1, [111111! (( ինուորր |)ւււՋւ1.|քկ٦ւ ا)ئئ — 
շաււագւււնե[ււվ> !(!lu <1(ւաոո[ոյ կկգկոնի աազե՜ւո կ՚ընէ' 1(,եւււ 

 ւր| لم 1111ا 11ւքք.(111« 1 !،1111؛I 1;؛'،و կււրււնցացած ըլլալուո ք)տմ'ար: ة 111֊
:1! 111.1( II|||| ի՞նչ ււ(|աւ!1 րնէր 1,1ւէէ մ'[ւա 1ւեեւո ա|կո(ւոնցուցա& (II

քեզ: 1111)111.1 ا|حاأى'|ا Այն ւաոեն Պատուոյ , էզէււնի — 
,)|նմ'իջաււ|էււ քաշարի ծերունին Թուրը քաշեց Աւ առանց

:մէկ երկուքի' մ՜ոացած" Թեւք կորեց 

 „أ,.ال ւ,؛|,ւ؛؛ւ؛1؛'ււ (է (ււ ‘,1[[ (i,,,ة,ا،։։،،ձ,։,ل. կ։ ،1,؛,,|„։։|؛էՔ ,1''؛؛էէ؛,؛؛ ,։،ا.,։ Ifili 1؛ }1

,-։1"؛؛) ւ։։։։(,„։„յ,։։։թ(։ւ*1։ կլլ թ,,։|„է Iilll „ادل,,ا,։؛ Տ ,ا) ٦ I, ։,1,1. .1، թէ (,ا (,։։։ا(,I ։։ ذا 

։(։,1ل, թէ ։։؛^-,؛,։։„(։ (։,։։( „1؛؛ ا՜؛؛ ؛։՜أ ,I ؛؛.؛' : ؛11111 ا|. ؛أ ؛էէ (։ fl1 ".؛:؛.؛. Մ. اا'اج'1ا٦ا اا,اىا

։؛11 ؛ I!، ال ؛؛؛؛؛<؛111؛؛؛؛(, ւ؛ւ՜1ւ!ււ11؛؛ ք,؛.؛؛,՜11(؛ ՜,յ1؛١ ւ1'(ւււ։؛Է،il I, ! ،,1؛!.؛' )١il 11؛؛ ւ؛١ւ,1؛-ւ"ւ,ււ1|؛ւ
I ؛ 11'111 ؛ ؛
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11'Է1| ՏԵ'1.٠;1ւՈԻԹ1>Ի١.ՆԵ1*

٩ԻՒ٦ սր ՓՐմՆՍԱՑԻ լքէՋ

ւ||րր մատնանիշ կ՚ընէր I)é-|٠(Տալւ|։ 1926|1 االلի :|,[Ա11٦1Ա 
քէլ և Գրաւէր կը، ؛، bp անս այ؛ ։',،ր،،’،،،[, .(٠١٠،٠ ٠)٠٠1،"'1 ՚

 ،،الخ، ր դւս ր اا،١، „اغ الامم، اآلل!ا، اP !։ LU n Lifi، ،،، U٤ ا، ւթքւ اق مما ال կւս U« ،،، لغ ե٤ا، 1؛

 11).1) ،!)،،،!)،‘،ل վերաբերմամբ t(؛lB،،'n عد\ \օ\'١ Ae V-أل
|[,.،1،ե،։،،11'ա.բ،էր ،1(1 գրէր ՜٠եال|ا'|ا22١ اال،.<،!،، .«،؛ ٠ e،> ،րէլ\١٦٦\٦é 

 ؛ք!"ք. (،։.։،، ՝1 ։։).ل վաճա،،ակա١։؛։եր էկ٩։ ։։ր 'ւ؛յ،؛։յ،..յյ؛ւք։ ((կ։ ؛])]

-մէ٤։ ւ،.ա٠երա،9ղ[մեր կր։։،ա1յ ١١٦٦٢١(ձմ١--١\\ Փկ،կ-ար-Տօմկ V

اإا،٩ا մե٩ ،،،٠،)ւ մ։։։։։կ‘،։. اآلج ح ال ،։ ،յվ։،،։ե*ե,ր ։،կ"،։ ا I "։ կ մա . ،։։ال

Հ ررم٠
Marie de Lestrange, femme de Louis de (di:izeron, « 

vendit le château ،le Peyrudette, dans la Creuse, le 7 fé- 
vrier 17Տ(), à Bittard des Arméniens des Portes, dont les 
héritiers le possèdent encore. Le fief des Arméniens, dont 

famille Bittard avait pris le nom, était situé commune 1،؛ 
de Bussieres, canton de Pionsat, arrondiseemeirt de Riom,

»P uy-de-D٥me٠
ր» ծ։։։؛٠،մ» ք٠։։،կ ար Շագրրմեկ կ٤։،։،O արկ ար 1٠եսգրա١ 

 ؛։։،,(( /։ (։ ،؛، إل،>إ.)ااإلا ։(.։,،؛ ։«կր, ٠քէրէօ٩կ . մէ٤, կեայ։։،،։։، 7،؛،
մ։ս- .٠٠ր,։։١ ,աէ Բօրդին ։է٩٠،Պ. Բկթար աէզ Ս.րմէ17إ؛)١،٠١٠, ١٠ 
٥։ ։։،.։،։։։։،( ։։։٦։ ։։ ։ 1،է ե ր ։։ |ռա١։ զ։։ ր Դ٩ ،، ،١։١։ Է ։։։١։؛։،(،։։ մ٤։١։ ؛ ،. ٦Ի 1 ؛؛،،؛،

االؤ),/)։،։، Հ،،//։،։/ار،رراك،, ،؛،،،،)،، ،؛،؛،،،،؛ال، ،،،،،ե՜ր ،اج ،/،،،/لملم؟ ր،؛-ال،،ى
։*։-،،؛،،، ,։։، կ، ،էր կ*ո ։،*Էլ،،؛ ،(،، ՜,،։،։،،،է،،، ։،։ ،։ լա ծ էր Պկ،։،կէ(،կ ١ւի,րր١ 

ս։ր - տ٧։،‘կ '،։։։։, ։։յ٠1յ:֊؛،-։١،؛؛։կ ،(։։،։֊։։،،،1 ք،،،ք1վ £،،،؛،،،،!(,։ շր،،،،.(إ։
 ՚ ا، ،)'ثم،،,ր )،،، ۶٠،/،/،؛،/،،،،، ،)،،،،،/)،،،՜Î،؛،/)،.)؛،)،.،،، 1:111 ،،،،)،،،،),ثم/،،։,؛

ս٠աոի١٠،II ։։،.(،، ա١ ،։١١ ،،؛؛ ،١տր:،١'րս١է؛،،،،ا ل خك'د \.١١،‘،(،،, վր։،،.( կր
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բր 1253 մևգր ،0.١« ا.-Տ-٠ ٢٢١٠Ո ւտ Ք ը،Լ1 ط ր ٦]س٠س ا٠ الل "ւմո tm .g 1 ئ[ա 
սրեւելը - Հիւսիս -، ش\ع تآ٢خللال ة٩جنح٩\للمق١ Լա Ռօշ ւմԱկուէ

)*»J.-E٠-^արեւելք (E٠

օգւոուելո վ մի 2_ոցիսالغإا1أل،لملالا، ٠، Այս ،،،،ր،،،،ւ Օվերնեը 
եր"լ մ،սոի١٠։١لح٦٦٠٦اثلم٦١اés'cVr١١٦\ առիթէն» Հարցուփորձեր ըրեր էի 

Ք،սلع١٠ا\٠ث)١ ٠! ։،ս،֊ար’ا ո،ի،١،Այդ անո،նո،، ծերուկ մը կը գս 
ղաքէն 8 •րիլօմեթր հեռու Saint-Germain-Lembron դիւդսՒ 
քաղաքին մէԼէ ուր հր շ է չ-դին ո լորն եր ու հարիւրապետ էր
տարիներ առա չ։

էր որ անձամբ. բ،սի،ս،ն րին մէال،.٤ ր،սդ. 'آل Լըզու
։،،، ր ،،، ծ،، ا؛،،، ճ մրյ ،٠ ،،٠١դ،նաշու ،ոյ դ ،մն ո ւնը կր،ունեցայ ճ،ս١ւ٤ 

եP չ_էին բերեր»،որ ،ոլ،،،،،բ،،،ն،،،թի۵٠١،١ ես،ագօ،،،ո،թիւններսتأ, 

ե ր ը ،ոյ Դ ،٤١ ս կի، ،միայն թէ ինձ ըսին ،،ր ،ս մբոգ2_ դի ւղի մը թ١ 

իր،،،- ،այի١،ա١،ս،ք،،،ս١،ր ،ս ،،{էս կ١ ،ս١، ունը կր կրէին ،،- րն գ١،١،،،

٦ետ: ،րո
،-դր،ս١،١،դ،،ր ի،ք ի եր١،ԱՀաւասիկ ուրիշ ս،եղեկո،թիւ١،١ 

،րոցի؛،،١մանգերու դ ،٠րա،լա,րի١ Քիս լիրայ Հաւա,բահ է Լըզու
տնօրէնը.

)Հար ան սայի շրԼ անին մ/) չ, ուր ապրեցայ, Desarménien 
անունը ،؛"،؛"،،,»يلم ذ"،،"ةي»،لم"،،" է: ،؛لمأل،؛ط"،ة ؛/،ճ لم،لم؛،، -،،،

մը եւս կայ։ ٤ n LU 11 ւց ի ٤،ո،ու١،١ 

3էզ،որմէնիէն ը» գրեթէ վաթ- ըս،սւ Պր١،٤ ٠’ԱՀա թ-է ի ٠ا 

սոավաճաո ի Լրգու» ،،ր Պիո٤է ԼՍԷն-Ժ٠էրվէի؛،է،،١ ս،մև،սյ٠،١،սո
.է ،،،أل١ا أل ս կ، ٤،،،١٠ շր

-٤էի գիւղախումբէ”Պի ١ Պ ի լսի էրի» ،)*օշ ،،։’ Ակս լի ١١ 

-երր բա դ ،،‘ա թ ի լ են։ Երկար ս،،ս،իէ١،١،Յէգ،،،րմէ١ է١، ،،‘٤١،،،،լ ١١ 

-ուհի Պիո ث ը գոյ ութ ի،ու١،ա١ ،երէ ի վեր 3 է դ،،،ր մէն ի է١،րի١١ ١ 

-է թ՛է ،ոյ ،، ،ս կարծխըր կ،ս ،ք Համոզումն այ١٠ ،، »լէ ի ،քէ١١ ٤

է։١١ սգումը Պիւսիէրէأل ،١٠ ،րնևրո,،،،ր կրող ր^،ս،،ս١،،،،١،١'»

٢ը թէ Յէ“،،،،Հա،ք،،գ ،ր թուի Հ ،،، ،، ու ա ա ե լ ،،،յ؛،١ Ասիկա ̂
 գա ր մէ١،ի է١،١٠ ե ր ո լ ր١،،ո،ս١،եկած է ե ի.րր յաո،ս٤ ااح٦١١ئ١’آح\١هو

է ս ո վորա կա١٠ Երկրին մէ؟ ٤գիւղէն» Պ իւս ի էր ի գիւղախումբ 
երկու անջատ '/؛لم؛ م'",لم /، ,village des Arméniens^, կոչումը 

les Armé- ،لململم؛،،هملم) ،؛م،،لج،,،،/،،،ولم. ،،لم/،٩لم لم،،،د،،،؟/،،،لم،،،*لم،،،ا ,բառերով
niens ولم,،،،؛لم،، لج ،،ال،لملم، >،،،١ .(لم؛،،لملم،لم٠
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 الدع’յ Դ և՜րկր«؛١، ،դքււդն քէ٤ ال ا բ،հ ال! կ؛ե(،،լ،։ չ١ ؤ. ال، خ عد، ًاغ٠ ١ل،،،١ا
շ|1،?ս،،յվ١١յ االال ل ح ال، ا؛ ،،،١، ،، ل،،، ا؛ անձնասէէս ս։ եւ՜ الى՜ ؛،٠١، ؛։ ։لئ١فىا،،٠١٠ ا١ 

 هتم،٤ ,էիւդ մը La PoumeroL որուն բոլոր բնակիչներն ^اال٠
-կոչուին։ Chez Dau ح؛ րնտանի,րէ դա ԱԿ des Pou merol بآلررمم 
 \د\١ة'١٦ا ا،أءاا|أا١ا اس ال، կ ا، ألج ե ր ال ادا ،քե أل ال، ،քال، ألال ال )،ի 3 افأ ا؛ آ١اة١\آل١\ة١لم

քէշ» երկու» 1؛٠ IIլէ؛ Պ دلاليًا մը ،է؛،١،է Տէդար،քէ١،սնուևր կը կրե١، 
թէօ٠٠լ١،Վ.«յاالال، ١ սդար» ،քէկ،٠،>Նէ ١ ل،، لء ا քէկ، ،ا» րօ ،،[է,ا،، ،٠ Պ ،،ا ا։٩ ا

 մէկ հատ Ս՚ոնպրի դոն (م«مم(ل/سمج)
կը. ،اال ال ،կհال، ١ if ،١، ال էր،ألل աւել Ու կ١ 

Desarne تم،"،؛ )dr ոռցայ ըսելու որ I^es Arméniens 
ի ،սրի կր0ألح վէ ال պէ ،{ا،ا )’ ة ادا ادا յյ ا،لغ، Ք افبط ր،ا Ք զ ր եا؛ ٩٠ երր ،١١٠١ ثلم ١١٩ 

ր ի շ،հ ե ր է١։ ։، ١، ր 1 ا؛» ր րեր ٤ لعلե١٠ վ ،٠ اال اքէ կ կեր ط ال’ ح
١١،:եال،١ال،١ج.، ةالا،ااإطا،ة ٩ վեր է ،։ր ،ا է،եاالاد،١ ։ երկարا،،،،،،؛,

،,تماحمال

իւղը հ١،٤ո'ւ،؛ թէ اإاال١ا ،٤لالال٠ًا է،( اد ،،‘ح ،الال h ،1 اال ا، ا،إ*հ

*չ Lésarméniens،،' ه دا Désarménien 
I- ،ا ր،!،٤ ال ا، اէ: Հ،։١1 ։؛։،، կ،؟ ե افأ ال թh، ال ր،ال ս،երادال ا، ،١،أللغ ؛،٤
،շւսخ ٩،١ կ|։ ،الع، ال ե ր ր յ ո ١ ألثւ ո،ւքր Գա»քե،ք،،،տ» յատուկ ս ،թ ե،ս١ 

٠،սկի ^ս،،ք،،،լ،،հ» օրհالح ال ،٩ ։٩։ ،սռներ։ Այսս^էս է ،،ր կ٤؛١է տ ،լքյրը 
le village La Poumerol est habité J)ar des Poumerol, այս- 
١illage Les Arméniens était habite J)ar des Ar- պէս եւս le 

ménien (s*(
լ٠،٠»۵،ր կր„،սألال،أل ،١ ել որ،վեր Գ،սاغ ٩ ւէս،،،ո٠յ٩،٩ Պէտ.ր է 

կիلال ٩٠ ։دالع،، բերէին : ԼԼյ ս շր ،ال կբ վեր اال ال،١ا ا!٠إل եր ր ،րէ կ րհ ،١ 
-կր հա 1ر؛,/ا)|أ،آ մեր ؛،մէչէ ։լիւղերուն սկիդբր աւելցան chez 

Chez Cazard. Chez Paihant ըսել է لجا؛الااللمالال،,الال،ثمالالاتما. 
 ا1* ال، ًا، ال، ր ةا١آل ١ Տօ ا ،،ا١٠١األه դէ،ին٤،٠ ،Ք،յ٠ե١ ،،،،،؛،، ال اوا) է ألل؛ ■I? ٧ ال، ا؛‘

ր،،،կ،،،،ենց դի ،،լրյ،ր կա ،ք Կ٤،կ„،،ե١ 
րով» դարեր. الل ث բեր ألل؛ ٤ ն؛،տ الغ բա ۶1٠է <(. ،1 ր، Հ،ս^յեյ١ր٠ 

 առա լ եկեր ինկե՜ր են այդ անկիւնը «ؤ այս հ արցերուն -م,،
ր դւ،ւլ. ،ւ„ր բլլաالغ اال ال، ١ ւ Գա ،քար թերեւս աւել،، բա„եال، ال، ال ال؛ أللال ٤ 

֊քէշ ،քեր ،ս،ք،է،րե، ،ال اد եր ،ع الا٩،١ ւևդռվ այդ շր„երբ օդս؛ « ١،،،،،،،،։
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 ]Il L ։սո،٠|ՅԷ١։١ ձ1٠ո٦« Ք،ձզե١« ا، ؛، Գ զ،։տէ٠ ا؛٩ع դ؛։ ւա١։ الل ؛րլ 3؛լ ր II 3 ا
 կա،،‘ զերե զ մال،١، ա Ա1١1 ،٠ ր n ا մէ٤է١، լ ո ԼԱ، ։،ք٠ 1 ادل اخ ألس ո րլ կ،ս ٥٠ الا ;؟،،،،،

նորղոդ ւսրձանադրութիճէ մը։

է-،շաա Հայե՜ր Ֆրաاق ١ դ դար ո [17 ل Յէ؛ Տարակււյս չկայ 
ււ_նՔԸ؛ւ ،،‘ր արդ؛ւ،،լուած1؛، պարզ զ 3؛٠١٠١այէ٩յ կուզ،սյ؛،،،ո կ’ե՜ր 

էր մէկ ձերոսխե ու؛ ր տուած է،١،ո،١\١\\ ،،،١տս١(١ չէ որ Վհլթէր 
-٢յ،ա٠ր ،)*ուսօ Հա-٢յ،ա٩ւ ‘،،բա որ գործածած է, կա ١اا١Ն٧ԱԱ\ն\\\١١١٦

էր։،զ կր սգال،١ ու ա ար.ا

;::،:٠٠٠: ::::ا:::اا:::ئا
ոճՈՒւրԸ. ا٠ا٠ااا٠٦اا،٠ا^آل٠^ا،٦٠?

ւկ؛ե։յ،،،լ ،،‘،սրզ،կ ու١،،١،،،،١،،،،،3 اال ա،ւա Յէ ؛ ،ե١ Հաշ،،،ա٥
،մէկ մ٤։٤ք։մեթրէ١ մէ٤ ،երր մէկ շաբթ،،ւա١،շ،،، ս։ ~ է،،լոմ،գ١ 

.٤٠؛։չ ،քր պակ،ս„ կ١աճ؛։٩،յ կա،،‘ մէկ տարո،،ս١։ ،،‘է٤ 5 ال،ال١؛،3-ا|
մեքՅր։

։ ։، ق٠ է١։ կա խո լ،،‘ ո‘،، 1 3 ل؛ է، ،١،،، 3 ե،؛ ،،զա ո ،١،١،، Այ ս աճո ւմր 
 Հի ال،ط١ا դո ւ؛կամ ծ ո ،3եա١ ،،‘ا؛ ،،،،،։ ،٠١، կր ،،،؛،، կ،، ا؛ ٠ աճումր ا،،،1٠ا؛غ
١ւ الأح١ا ա կե՜ع ؛1 է ،սմր،،،١، ٠րա١، ؛Յէ ձ،،٠րա١٠« ،، ե ،բ،։լոր ،،‘ա Ա1١ ا، ո اق

ր չէ։،յ٩ ١،،،١ամար

 |،٠իսւու،սծ է որ ،،‘،ا،،الخا؛‘ال،،،։،؛١، ե՜զո۵،զր ،،،،ե،؛، շուտ غ، -ال،
٠է٠،٤ր աւ،،٤،،،١،ե ،؛،3،،ال،‘٠االال،؛١،.ح ،،،؛،،،،،،،، ،،‘؛،،،،،،٠١،،Յէ ր؛ ր،ս١ւ. ؛ة، 

երու ،սճ-،։ Ալ կամ ձախ ձեոՔյի եղո٤նգ؛١،զա،ւ կ١աճ،լ،ս١، |Է١|١ 
քէկ، .ե՜ ր կա١٠ ،ր؛ .١،ր րե՜ր կա րծ،ا،ال١٠ اال ال մա 3 եր ա؛،١٠ ،،،، ր ،ո،،، ،u؛‘،١I

չկայ։ ،؛،،،3،،؛١աւ ،،،،،،րբեր،Յ֊է ր؛١ եր կ١րսէ٠٩ւ،ազէ،،։١،։ բ٠،،،١؛،١ր 

զ մր չո ր ،ր اق ،،ձաք١ւ> ե՜ զ ،ال، ،،‘ال Գ ،؛، ،٠ ا، ا، ٥، ،،، ւշե،،،[ չ؛եր،،յ.اا 
1 մր؛եօթանասուն տարեկա١ւ ؛،զէ„ ո،،խ այ١،،،،միսէն կր բո،ս١

։،ր٤٤ա١ կ٥ ١ որո զո ،ա ال،١٠ և ր ր 210 ա١٠զա،،‘ վև՜ր ،اق ،٤١ ե ،լ ո 

 ١١،ր،ս٠ր،սն٤ի،ր ։؛االال،*،։ ե ،լ،։ ،ق զ١։ ե ր ا، ة، ե ր ،٤այ١٠ ո ؛،3 ار اق ր ،؛"،، ٠֊

-3،ս؛Յ֊է եօ؛ ուի،3ր զնեյոկ, կր ս,ես٠؛١՜،‘»،،25 ا؛غا؛ك սշո،ով،ا|ئ١، ٩ 
82 ،، 3ր؛երր 2 ،،*ե،զ١،١،١٠ւսոո،ն տարեկան մարդու ،،‘ր եզո 

٠٠، ،Ա ،ո١|،*، ،،،،،،،،،، ،եո٠րի٠، &١ր١ ն؛،،، ։ ،،،յ ،եح ١ ա 3 الط ր բո؛դի մ ե ،ال اآلال
':3٠ՐԷՆ ԱՒԵԼԻ٦؛ա،،ար 25 Ս٠Ե اا،٠ق٠

،39
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ԱԶՆՈԻԱ’|ԱՆ 2ا֊ال؛؛.أ(1').. اا'1ا

ԴՔՍՈՒՀԻ SP ՌՕՀԱՆ

ԴՔՍՈՒՀԻ ՏԸ ՌՕՃՄՆ

Duchesse de Rchan

(նկսդւ Flament || )

ال٠٩ا،ل١«،.، Il fl ا، ախտը للل١ل1جل،،ؤ؛.١ կին الل،،، ،،، դե ” ،،،، կ،ո٩٠ الح !ا-
 կինը ճան٤նال،،11 ،٠ الا٩ا٤դ،ս շուշսւا،،Fiuل،،،،٩ւ III ،դի Ա|٠,ն ւ،ւ٩ւււIIا]اااأ

արտ այ այտ ութ են էն) դոր Փարիզ քադա,րր ցոյց տուաւ անոր 
1926 Ապրիլ ١،ի1ի،،،،، ،L،U١،،،F،U٦ 

:26ի١٠
Ին٤ ،،II III կը ր Ֆրա١٠ ؛لل،،,ح٠،،ا،ا،

،Fui ال، ااا،ա կ،սն 1 ١ ل،, ادا ւլսւ ٠،،«،ւ կ،ս٩ւ ١ ال،-
 .،ال االط ր ال، կ،،،ն ل ս٩ր սւն ի դէ ،ا‘ا،. ،٠ ا؛ ١

ո ղ չ արյչ այա կ անութի ւն ր, ،ال، 'اك 
ր -،١ ،،‘الւ»،կ ،،، اال դի ٩، اال،،،، ،،، ،քը„ ր،լ դի 
 բոլորը ،1‘ին ը١ الفى ،Fui դի،، եւ، ال، ة
1 ،،IUI Կզսւվիէ ե-،اآلال،،،(اح է١ւال էին

վերջին խ،،- ،ը٤،.սւ،،،،،ս١،٠»կե դեցին
 ն ال،ր ٩ ،، ،ի, ի اق ^ը ،،նե،،٠ ، ١ ւ،ւ ،Fin ا،

սւն ի դսւ- ٩ ،، صالի սւ-،٠،٠ըս*եծ Կ،،* 
ին Î،، ،ال դ

ի،، դիր.ըո،،, ،،،،III،11 իIII- ال،٠٥١'
յ،،،،3؛ի،5،،1 ،1 ե սի،،սا[րIUկո 

/,/I հաւք ևս ա ո լի1 ի ւն ր
،،،-11، ،.،،،դե،ակսւն է،،։ Ջկսւյ ،،،،11، լ 
،،- օ ٠ ،،،، ا، ،فىը<، դէ ս։ iFg» դր ،،، գէ սւ

-սկ،ս،ւ ،.-!،،،، ' Ակսւդե، اال
،٠،սկ،սններ իրենց ،الل٤حافىا؛فىإطا،،،اا

դ էն ։[ալի տի ،ال،֊ Պուլվար ١ الك >١ رًاغ< շատ ան դա լք ն ո լիրա զոր 
۶، պ ալ ա ա ին հիւրանոցներուն լք է ջ՜։ lu ոնար հնևրուال؛ال،تم،،الال،^ال،
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B

ով ،քր،բր և ،դարդ ղսւգադխդսւքժ իւ١،,իا] ١ ին է ازا բա [1 11 կա ،fn 
-1111، էր ج ին ،սո٤եւ կ،ս١ւգ١ւ II LUI،اآلال կա ր الل ի ،1 բ١ւ ،ا،ا կարծես زافى اا 

٠ւսիէի արձանը:.<، հր ան un LUI؛ ստե դծ ին٩ ال، ١ւա րԳ١ւ եր II լ րսւ٩ւ 
Հակառակ իր 73 տարիներուն» ԴյսուԳի III ،1 Ո*օԳա١ւ 

-անխռով կր վազէր Գո١ւ ուր իր ձայ اا طդ،սվա،١،աշխոյժ՜, խս 
դա - ،ա١ կ ր،հ կեր ո ւթ ի ւնն եր ռ 1 կال، ١ սն ե ،٠ الռ ռ է ին : տ ،կր ոռ ١٠ի١٠ 

if էլ միայն կր բա- ط ր ա դան եր ո،،،،ال ،fui կրէր ،،، Գ،،،դու،սդէ،դ 
ցակայէր նիստերէն: Իր բնակարանին ،քէշ էր ،،،، դարձեա، 

ie Heureuse^, որուն ١-!լորոշուէր ձտնօքէ1 մրցանակը Fen١ina 
բախտին կր նախադատէր:

հ،ւ ،սնսացի Ս*ր،սդէտներու«ال، ال االذ،،،، ١ ؛ Պատուոյ յ٠էդէոնի
Բանաստեղծներու» Արուեստագէտներու Սիութիւններու ան֊ 

դի այ ս ،քեծ ،ո ի կին ր ին .րդին.բր ،٩، կ،،،ն ،،երո ،ال ա ր .բայ ٠ք١ դա 
II լի բահ՛ էր գրականութեան, նկարչութեան ،1 բարեդոր- ،٩

էութ՜եան:
1872ին ال، ،քո ւսն ال، յ، ած էր էշելոն իշխանին Գետ» որ Գ ؛،!،<)

Գէն յետոյ» 1893ին» եդա، դո،.բս ԱօԳանի:،،،‘،؛
դո،،քր է، կեան,բր ւ،،،ստ،աո ،քր Հեղան،ة ال ,’ր ազնուական 

Ո،| ,բաշուի իր ،իդոսկրէ աշտարակին ،քէշ ո، Գեոուէն. միայն 
Իր սալոններուն : اد ،քասնակցի իր սիրական շ،ս ր ժ ո ւժն ե ր ո 

դո ،ոները բայ، էին բանաստեղծներու ե նկարի չայերու ،un- 
շեւ. հրատարակած է դիր,բեր և ցուցադրած նաե՜ւ կարդ ،քր 

հր،սնսս،ցի Ս٠րո،եստադէ،،ւներո، Սա-؛ բնատի،،، նկ،սրներ٩,ի١٠
٠.լոնին մէշ

Պատերազմի ատեն» դ,բսուԳի սւր Ս٠օԳ،ւն» տարի է ،քր ի 
վեր այրի» իր բնակ،սրանր վերածեց իր իսկ ծ ،սի، ,բովը Գի- 
ւանդանոցի ،քր» ո լր խնամեց երկու Գազարէ աւե،ի Գի ،անդ- 
ներ» վիրաւորներ, Գա ،լա լ ԳիւանդաւդաԳուԳիի ،երմակ Գա- 
։Finդդեստը II Գսկեց Ս٠Գաւոր Տարիին անժաոանդներուն վրայ: 

Իր ամուսնութենէն ունեցաւ Գինդ զաւակ» որոնցմէ ի շ- 
խան էեւոն» Ո،1 իր Գօրր յ،ս٤որդած է،ւ իբրեւ Ս <>ր،դիԳա١ւի 
երեսփոխան» Սօմի ،քէշ մեռաւ 1918ին եւ դ,բսո،Գին անոր 

 նոլիրեց իր վեր٤ին բ،սն ա ս տ ե դծ ،،I կան դիր >բր١ حادل ٢١١'ձ١٦٧ داه

մինչեւ վեր٤ր ،դ،սԳեց իր դալկին սուդը և առ،սլ֊ ع١إلد ١٢٦٦٢ث٠ 

արխ է աւե،ի ին.բզին,բր նուիրեց խոնարԳները ،،- անբախտ- 
:ները երջանկացնելու զոր ծին
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աւելի ،٠ր،սالا٠٠عآل١ »կեցի ،،الil ։‘،،'٠٠ ،ր» որոմ5،3اի٩غاա«քեUU،M Իր 
|.կր յ ի շե،ք շ،،،،،، ،քր 1Ա11،11 ،،،؟،ր٠ր،، սյ١،،؟،،٠ւ ،،I կեչի կր ،չ،ս،،١ւ շ٠ 

երու ،քեծ،،، ։fl،،،، վժ،աես١ا، ւ١ւ١ւ ،ال ه ألالوة ձոգի١ւ եր اال ա،،*բ։«ր اال الا٠
ւան կեցուածքը։

,յ،ألخ րا،٠اآلյ֊թاللخ، ،١،،٠اللخ،ր٠ا،ال١إال،، ،،،٠٠١، ١ք սր،،ԵրբեՔ չե،ք կր١ 
 األ ընէ ا، իր սաչօ١،١،եր،ևրր յ،ս٤աի،„դ١،„١،յ Պ ال، الخ ،،،الخ،،الخ االأل١ا -ائح

քե՜ծ ցէքրե֊է^ոյթ، ،١،սրեկս، ؟،؛^،» اال،“դՔ ،الخ، ال،، ،ե ր էلوث ١ ւթի ا،لخ، ،فآ ط الغ 
-1،լոր III،الշաاآل ١٠ ،է١،կր սար,րէր ձրս،ւիրեչով Փւսրիդի ،ս،քէ١ 

երր ել ،ե ր ր» ր٤ր ،،، դէ،ո١، ال،١، ظ ١،կս .٠ ،،،؛إր،،،،،،ս «երր ،٩،،، ւ،ս։ ،"،յէ ،ط ո
եց ։،،I،ի، ،،։ր n ւالخ ٩،،، էր որ րյ Հ،։١٠،քիالخ ،١،،،ք، կա٤ اال ،،، ١٠ի، ،،، դի ،،ս١٠ 

 օրո،ա١٠ ս،،քէ٩،յայ է١٠ ،؛،آل،،، երո&،ա١،١، ة ،،،١، O ؛3 ،،،١، ،،، ا،، ل، 1,(١ا،،،،ا،،٠
է،،،լ- ճերու ց،،յ։٠،Քա١٠ի ،քր ա١ քէ٤، ،ոցի١،ւքր» երր իր տշիյ،ս،ոա١ 

րևրած իր ،տար 1երե،եչՔէ١ االււարկ،،،١ւերր١ ի١،٥ի الالالخا٩الاا٤إاأ
ըսաւ,

ս، ծ եւք ճևդի. դո ،,ր Հայ ،،،ի،،։ի րլլ،،،Ք եւ չէ٠ ٠  B |Ար կա---
։սչի،٩ի،ս١ ց،քէ،որո١ ր١،١،،„Երե ի١ւ ր٧١ ٥ ١ր ։،،،،،،،،،، ր» էլ،քի ա b ،ال ես اال

եր կր սլա ձեւք: اال ،،، اآلأل ،،،յ ի շ

---Փ،ս،իաՔԼ  ٤է١ որ կր ،،،،սկսի» տիկի،؟ Դ٠րսո ւ^ի١ -،،،؛،،
اال الال،իւա،؟ր،սյց օտար եցի١ ،٢،، այէ-ևլի ،،ի ، ،، ا، ا ի) ե ،،، ،،‘ր կր٩، اال،

քէ ،،،ղէ1լ«&،ր ի٠ ،٢.ا، اللخ،.،١،،،Գ ،٠،،،١ր քևր երկիր١٠երր ճ،ս،քլ،որդեչ«
î ،،... ،آل، I, ի،٢ ،،،،،، ،،، ،،‘،٠ ؛եր، դիա Էք 

էի ،،،،foթւսԳւսր ձե"،،،،1 ،քր» ،ր Գ ե ց١،،،،١،،ր իւ،؛ ի٠ս،،االخلخ Երր 
Լ"« ؟،դՔ«տ،ձ ի արար٤؛٠էի ա،դա^„ւ չ،սւո،ս،،իւա٩յ،սս١ոմاآللم ،،٠ որ ո

էր.،սիս կր դար١
եր կիր «،لى، բայց հրաշ ,’ريمد؛غ// , 'ء،،،لم؟ رد  Իըաւուհք---

ր. յարգը գՒտցէ'ք։/،،،،،،،،،"؛،մըն է Հա٠
3 اآلس ձն ال، ր ال،ր ե ل، ծի որ կարդա،،‘ իր،ի٩ ١ا؟د ' ة١ل
-ր իր ،ք،սԳ اال ր ،،، اال ،ադիրոկ ^աաորր» դոր դժրւս ի،եր؛،١ Caucase

ել:؟،կրցայ ձեւէր،، աո իւ، է ،(եր٤ը «քիայال ،١٠ 
٠ դե՜ դև ،ل،، ،٠ا٠ا، ،،،؛،،،، ا، لخ،،،،،، ،ա،،، اال ձի ցոյց،Ուրիշ օր ،քր ի١ 

ե՜ ،քրե լ։ االأل ցիկ ،،‘էկ յայտագիրը SaWe Cadeau،» ،քէշ 1919 Դե 
կ կադ،քս،կեր،،չու،սծ ^،սյկ. ،،،،،، ،١٠աի*ադա٩ո،թեա١ իր ،11 ի١ 

٠٠،،،،դ،ս؟٠ ،١ուր ،،، ،։،،، ջ_ի « ե ր ե կ،،յ թ՜ ի١٠ քե٠١، դեդար„،եսաակա١٠ 
ի ա،քև-،էր Արշաչոյս Ս٠արս،իկև،սال ،١ ե ր կայ ա ց ،١ կր اللخ ي րլլա 

ր։ ١٠١١،ս ال، ا، اال Հ այ ،، ،ا، ا Ս' ،،، ր ،،، ի կա րր١ ،աر) ١ ր،ال օ թ շ اآلالր ի կե ա١ւ ծ ։
ւ-„ս،،տնղ٥،،րա١ ւրր ե، դդայ„ւ١„،٩٥ ،ր ո*օ^ա٠االال(لخ,،ا١اي اال ١ 

թՀիմններու շարք մը հրատարակած է) Lande Fleurie, Les
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I ci les. Poésies, Armor, Souffles d’Océan և ամէնէ վե-րչը 
 ٢\ع١اج١ا لماة ٢٦١'اع٦ثع ٠٠ Պ ادل ادا UI ال ط ա١ւ մր١ւ էր իր .րե ր [3 ո լա ծն ե ր M اق

Լերլերս սկսած، ؟մէլ եւ դասական մր երր արձակ կր գրէր 
կեան.րի յիշատակ^ւերր ամփոփել։ Կր խորձէր զանսն .ր ،ا، ا էր 

ձրաւոարակութեան տալ» երր մաձր կիսատ թո դուր իր 
ծ ր ال، գի րն եր ր؛

Ինչո ւ կր ծանրանամ* այս րարձր տիկնոլ կեան.րին ու 
մա ձ ո ،ան Վր ։սյ : ք 1 ր ո Վձ եւոեւ ան ի կա եդաւ ձ այ (۶ ո դո կր դին 
ամէնէն մա.րո،ր ու անշաձախնդիր րարեկամեերէն մէկր« 

քո զո ،ած ձայ ասէր մ ր» ձակաոակ իր դասակարգի մարդոց، ،ال ձ 
ր ր սլա տեւ ذا երբեմե այլ،սմերմ արտայայտութիւններուն։ 

րազմի րնթաց.րի١ւ» ու անկէ յետոյ» շատերուն ձայասիրու- 
դոյն ու ծաւալ կր փոխէր շաձերու ա զգեցութեան اق ح թի 

և. ան- ٤ աա կ» դ٠լսուձի տր Աօձան մեդի ձետ ։/հար ան այ լայ
յողդողդ։

կր կերյուշեմ ձի մա նամակնելւը» որոնց ،؛յուղումս غ Ի՜ն 
իր նայուածքին ,րաղցրութիւնր ،، ձողիին սլարզութիւնր մէ٤
կր տեսնեմ:

Աս կէ չորս սւարի առա լ ե՜րր փութացի օրինակ մր 
3ուածներու ձատորէս» Դ٠րսուձի٠؛եր خ\اكآ اخ ١٦٦٠٦ ձօնել իրեն 

٠րաղե،ք ձետ եւ- ար Աօձան նամակ մր ղրկեց ինձ որմէ կր
եալր դ،ս١ւց աոնելոՎ անձնական կէտերր« 

ըլլալով մէկ մասը գեղեցիկ Հայաստսի ١<))ճան չցա 
նինէ ա՛՛յն,ցան խորհրդաւոր բնակարանը էչմիաձնայ 
կաթողիկոսին Սեւանայ 1٠իճր և Արարատր» կրկնասլէս
դնաձատեցի ձեր արեւելեան երգերր։١١ 

ի ընթերցումէն յետոյ կր գրէր٠ هأ٦١١٦١١ثعձ\ ١و١٦لم١\٦١١١١ح اح

դարձեալ»

»Իրաւ է որ Հայաստանը չէք երդերէ բայց ինչմ Կ
չեմ գիտեր» ձեր տաք ،،، ձեշտարարախ տողերուն մ էլ 

րոլոր ձայ- ط րոյ ր եր ս Ան ի ին» երեւանի ١١٦؟ Վեր աղտ այ 
կական գեղեցիկ Վայրերուն» որոնցմէ կր սլաձեմ սրխ- 
բալի յիշատակ մր։١١

Այդ յիշատակր^ գյսուձի տը Աօձան արծարծած է իր 

՜‘լրականութենէ 0 7'?'ام.'/'ا ٠ه"ر٤٠:lées du Caucase'١^J-.es D 
".،Աւելի զգացում» արուեստէ աւելի յափշտակութիւն կայ
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Ը րրաձا٩اիج)غاտակււ،ح الիل ։I Հայերուն،ال)|ااլ ،،،«քէն ա،،دال Ա١٠որ 
է ال ه ո լիր ،١ ք،ւ: Հայասւոսւնի، أII II ։، ح ն ,،» ի շե،،٠ կր ال ائ ،أ٠ الل է 

։،ս،ւ„կե٠، մեր ղեղեւյիկ երկիր،լ٩اال ج ١ւկարաղր ք،1» եւ، !الل»ղլ 
այ١ւ.րաե քէ١، ،٤،،، ،.d،؛،،ր،،،،،،։،،،آل،٤، յ٩ւ: Ոչ ،քէկاالր،،ւղ،սրդ،յ،„վ ،լ 

ր ո ւն لمأ է ٩ ال، خւ II լի ր 1/1 ի ال، ،1 الل որ.րան Ս١ր ،،؛1 ث للال I ւթ ال اى ط ٦ ة ն ա،،،٠، 
֊ար ٤ اال։ ،غ، ال ال ււղ،،ւհ է Երեւանի «լար սի ،؛y II ،ifII ،١ ٩ ؛1 الւ٤ մէլ ،1 ի 
-երIII ւ،،ա،աաին հոյակապ ،ք„ւ،այի.ք*ւերր եւ զարդանկար،١

٠٩ա١ւ٤« ٠կա٩ւը Գե՜Ա1،տրտէր իր աւ،،؛ ւն կր؛ւահ٠؛?،Երբ յէջ
րէսւէրի,ր ،)ա,րրէրի» II ր զազահ էր այդ،քի؛٠،> դի ،،լա b է Պ٠ 

٠5ևր ^աւսւ٠ել„ւ؛սւ،،،ս١ւ ،սրւււևսաի նօ،،،٩ա٠ րին مأ
ր٩ւ ր،։ւ ւն ի : ։.։,Հայերը« ١،ք ،؛Iiyniifn^؛!، »որ Հայերէն կ„ լզ،սյ ١٩، ٤, 

բնաէ،،սնարար ղ ա շս1 ա٤٠ »ի ،քէج ٤ ոլի،،> զոր ا،سه ،،،،،»կր գրէ» շ 
այ II ،ահ դրազիներէն» „րււ١ւ٠ը կր ،،ւաիւանձին ե، կր،٤٤٠١، ١ Ք”վ 

ար ան ան։՜(( د
։،ր ،،ր կււ،ւ،،նզնէ իրا،ااՍնզ،ս،،‘ ،،‘ր Ան ի ի ،،‘օսւերր աոա٤٩ւ 

d ե ա if ր կր զո٤է؛،٠ II ح ւն և ր կի ւղա؛ ճ،„،քր،սն. ،41 յն աաեն դ.،،ուււ 
II،1 իշի،եյյի٠ Բագրւսաանեաց թա։،IIILIIրներ» դււ’ւ؛ ٠،٠Ո ։(ع 

Անիե վրայ երկարօրէնէ դո՛ւք, որ կր հանգչեք այս հողերուն 
զսւն ե ، UIII ւէ,ր ،քե ղի Անի UI ան ող ٤ ،"،ا٠،ا ١եց է,ր տա،،» ներ շն 

։١١،ղաշսւերւււ եւ զեUIա،،ներ11 ،քէ٤է١ ճա،քր،սն٠ 
է II،! իր մնւ٩էն յեսայ կր կարդամ' .،؛،اللحԱ،քենա،քեհ ^աճոյ 

ու-،ألالկը ձեսւե،ի،ք իր աիսաաղն ،؛գիր٠րր եւ յազոււքո ،ոյ։٠ 
Կայրեն،! վայրերրյ ،،، ،،ր յիշե،،‘ իր րարի ،،٠،،، ւ،،،؛թ՝ե՜ա٩ւ դէ 

,ր ազնուական ճայնր որ» ،քարե،„ւ ،foin, օր ւքր ըսաւ؛، դէւք٠րը٠ 
ւ،1ւ է Հ այ ա II III ան ր. յարղր դիսւ،٠،երկիր ւ ،؛،،،،շ ،ال Հր اع -----

 <،>1،٠քէ՜ջ, 1٢Է ւսր،ւդի الأم٦اإا ٤այ،զւ,ս, նսւ!սս٠۵եոնու.!յ֊، ւսւքր, ւիսاااةاا٠هاأا
էսմէ٦ւ .اا٠اا ,է 34, rue de Richelieu, Grand Restaurant Henryl ւ٢եծ սրսւ،)ր 

 չւււլւտ[(Ւ Ւրրեկոյ, diuifp 8٠ي;٠քի١ւյ*،ւ 0 է٦٠. 1أل Հ٠սյ،զ٠ 1،ր քիս٠.ս٠,ի٦ւ.քո٠, ֊ًااا،ا
٠،նս،է ւ1،|ւ٩ւ<Վւ.ս،արոا،ؤ،الااال، ا،ا، ٠ :աւքար؟ Թ1ււն.ս٥֊٠،>!ււ.1(11ււււ'1։ ،il. ծան|،؛|ւ٠ւ٠յ 

.:٠։։ււջհւ 1| .اااااأاة،է Ա1٠1٠Է ٠٠. ل؛اأااا، սդիل و،0 ؟
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M. GASTON 

DOUMERGUES

President

de la

République

Française.

1. اا.اااا1٠ا٠)1٦’

٠’S،U٠ll'l.T
)ւս|1է|֊|ւ٦ւ٠։ւ|ււ։Հ،Դ٠ա1

ااااااا؛٦ااا،։ا1الا؛٦ا

ا،اة٦اااالاااا1-.ااااااا

»՜lï٠u٦i.

١ւ11111յ|11ւ ՍևՀ1քԱնԱԴՐՈԻԹԻԻՆԸ||3>ք1 
'.1>Ի؛٦'ԵԽ ՊԵ8ՈԻԹ

կ’ապրին'[}, պէտ,ր է դիտ- ءرمم որ այս ևրկրին '/مةسل 

11 UI IRIII լ|ւՒ|ւ.ւհ ը և ի՚նչպէսب٢،لال նանք թէ ի'նչ է !երանսայի IJ UJ 

կազմակերպուած է Պ հո ո լքժփ ւԼւ ը : Այս ծանօթութեանց ամ- 
բո معأاԼ-թ،ւ م ح կբ باا«جالغ، ٠բ الا٠لبادم،ا,،أاأ ا، الا ١ւ»،կ ق؛اال، ութ ի اق ع١٦٦-<؟

٠٠)ique'truction cî١

Ն،٠Ո١ԱւԼ٠Ա٠٠Ո٦١թ٠Ւ1٠’ԿԼ   ٠> Պ٦١Տ11Իթ٠ԻՒ٦ ԱՋ{ 

\հ խմբաւորումն է անհատներու որոն,ր նոյն ծագումը 
- շսւ ٠ ال! اال 1ألاداغյ 1١11،1١1 ئطال،٤٤ا|Խ،հ էրր ը ո ւ،հ |։،1، : Ռ؛ա ւա١ւ րլո վՅ ի ւ ١٠ոյ١٠ և

10 =

Fonds A.R.A.M



٠ւս֊[٠،١ւակա١ւ կև[111(11 վ ււրււկած է ասք։կա» ըսԼլււվ թէ Ս.1[ԴԸ խւ 
ւորոււՈւ է անձերու որոնք անցեալին է Ո) ջ նոյն ցաւերն ել 

٠١։ ،։ iuii[i،!،[iujfi١i Հաւք 111 P، ١ طلدال٠أل!الւ„յ١ւ II Լ[1111 խ 11 ւ_թ ،1 ւ١։١ւ և (1١ւ 
7////7/ ձդաուէՀեերն ունին։

 ٩\ն V١١١١lW \ ١ ك|\ال ٠ք խ]٠ սու։ ا] ։։։،،؛٠١ււ։։|ւ։ւ։ք،ւ ،، uni‘ UHU ։ Է١111٠٠١1 اا.|اال]
 ج ٠յյ։ո، ա١ւճերւււ» ււ[1,ւ١ւց շաՀերը 11 ակայ١ւ،111 ւյսւյք ա١։ ١ւյ١ւ ا،١ل

١ւ։.، Գ։ւ։١։٩ք)1։յ ա١ւկախ ا il fl ր II!111 /؛ LU P II ١]٠ււքա١ւօ[ւ،ւ١ւակ ար،ւշ իւ ւք 1، 
ifjiii է ٠[թ՜է’ ազւ اللւա١ւII)[٠< 

ւ١ւ ւքը։ ،II իւ 1٠ |٠1ا|ل|ااէււ ։ '،1 թէ
ب//7/ /٠٠/////մրն /////// /1/7////7 ورك؛

٤’ ،؛,.ال،
-։։ ։։ ًا؛ ،։.ا ا ։ ،٠، ։։,։խ، ا ։ ٤ւււ١ւէ|1١ ։ւ٦ւ|<،|
إ ًاإإإإإإإ .

։ւ١ւ١։،إل(،։։ح։١ ًاااإلأ։ا։։اا٠ ։ IIIاا٠ ًا، Հև[ւա١ւ 
Կառավարութիւն կր կոչուի ՆՄխՈՐԴ ՆՄխԱԴՄշ լ ه.، 

A• MILLER ութ ի /7///, M٤ ٠/////////// /7/٠/// ուրեւՀե
١ւ ախ III- U ،1، ا ա١ւ ![-[II ط ե IIIII ւթ՜ ٠١ 

ււ١ւի١ւ 1 ل،-ال-ا،أل١ل ի،ثIIւթի ա[I؛٤յ այրլ ւ]ւ։յ։։։١։٠ ]1ւս[1١ւեր٠

٦ւն،հՐՈԻքԺ٠Ի1 لما ٦٠٦٠[ԱՀտ

։١،،؛ձ\(։ ՊI. ա II լիք ،. ա١ւ ։،،։ Հի\١١١ւ\ձ\١սմ١ձ٠ա\\ա١٧\

////////
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է 11 ال، اي الي، الل، ح١ լէ .يا ր اق ո ւ_թի ،ألتإ ւս لم،٠اآلالا Գ الՍ ։ ،٠1. ل -ا«ւլ: Ս 1 11 اآلع կզ،ւ، 
 187 5:لل،ا£ V ،٠ اي ال، ال،يلم տ ع եւ. رغ ր ե II ا£،II الل اآلس اآلالودلماال االلم) اأ£ااايا ։ا،*، -ألال،

-րե،،յع٢اع١٦٦ةثهًاع١ الي، ،_،١ ،£ՎեԳ،սժորլո ‘،1 ال، لم ո ،£ էլ، (1| ا£١ا االل، IU լ Արլ։<։،։٠
 ٤،ااا կր١،،آلالع ال،յդ Üال،١։اآلال،*لمսւդլւا،վժعاآلغا، ال£،اا£، لم زي،

 ժ٠ռ اليا £،ո ،_ր դը £։ր Գ ե րլ£ւ١٠ ال، الدلم ւթ ا| اآللم ع إلم دي £،րէ ,ր،։„£ս»ս١ ال، يا -ال،
ր ،!،սյ١ւ կյյ االط ،،، اأا،،،لم١١ ال ،،կ ،ال եր ة ،է ،ال ا£، ال£ال اآلال եր ե՜ ال ط եր ا£٩ا ս ո|>،٠ 

 ١، ե ր կայ ա اآلأل ե١٠ ١ ،،،١،ր ،սյ ل£١، لم، ا، դո أ£؛։ ե ր „ -،١، ։زلم٤؛ ժ، ال ،،،، վր ։،£։١։ لالأ _،،
,١„،ր„ {,„،£» „٤ քի، ٠\;،կր դրո،£։ \ճ١١ւ الي، م ։£ ا، ،١ألا ութ اال վե^ ւս،،،ե 

 ս،կց،կը ւք،սս٩«£١، £ր Ք،ս րլա،յրե١ ي.٠ا|ألل،، الل اآلا،ايلم ا£ր ال، الع اد اآلأل, 1، اع ال -لال£،
٠ր։،։ յելող ،ս،քէ١ւل,։،،,،،٠ل؛ال£٠١،երր. االيلمالال،،ا ր،1 ،االغالأل։ \\\١١ل\١اةاا١١١ ا١

: Քուէսզւ1،ու1(Ւ|ււ١ւ

I١cj٧c.١iin٠r٥٠i٠i٠vi٠i,٠i։i‘١

،աՐՋՄՊեՏ ք}٠ ԲՈՒՄՆՔՍ.ՐԷ- 

M. R. POINCARÉ

 ذا ٠ր ،։ շ£ս ր ե ا،ا١ا ال ،£3 ,£ اد لال،أل

 غ <>լւէՂւ(ւր|_իլւ ا| الأاا١-أا|֊(فااا٦ا٠
 HJI 1լ،լ ւ£٤.ր،սր،տր£։ Ծեր،،، يا ا։-ل
 ا،اال٩ا և ألتلم ես ال£،،ا£، اآلال، ال، կ،ս١٠ ق -ا،

 ا،ياայ ւ[ի٩ւ٠«£،،١.،٥եր «թ՜է ،ր١،،،-،،ايلم

։ -آل։։։ £،، ،ا، ا£، ا ե ،ا .է։. I ،երاال ال، لم٤ال،٩،٩ا ١ 
 նևրն ևն որ օրէնք Լ} 12 1،_ا11،آغ11 :

٠1٠ււրօ՜ւսդ£ւր Ւշիւա١ււ١ւ1(Ւիւ٦հ .2 
-՜ال، ن؛،،، ր،լ։ կը ւ£երւսր،ւր£։ Հ،սا،١ 

ا،ا ո ւթե اآلال، اآل ال، الغ اال ال،-ا، ٩ اآلا£ < ١-،،،،
 £ս،սր،،،ր١،եր،،ւ١٠ .،، ։։،։،։ ւսյ١٠ االح >٠-

 ١، ال، اال ،،،եր ր٩٠،، ،١، ا،ا، ،أال أل أليلم -،،،£،
 ال! اآلل،، أل ،٠١، ٩ا ،،، £։، ،،، ا، ։ال اآلأل ٤٠ ا؛ ا، -،£

 ց،րե١ ا، շ الع اآلاللم ال _،թ ե՜ اآلال، if Է1٤ -الآللم،
օրէնքները ألال ասոնք) ևն ،ألكل, 

Ործ՜ւաՆըե٦٠١1֊ պաշտօն ուսին։(؛ 
ու1ժ"իւն٠،٦ւսյ١|4սսւա(|ւււ٩ւ |ւշ|> 3٠

,յանձնուած الحمالحر ألال، ال، الألة،؛كل؛ ال, 
أل،؛الألال պաշտօնն է (ال ال، ال، ،ال ح֊ةبآل

 օրէնրնևրոճւ ح،مح،،،، -،،،ح/،؟،،//،،
١։،։،،քյւ եւ կ£։ P ،،،ր الي) ،،ا‘ع٤
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Օ1٠է٦ւ1)٠Ւ1٠1٠ՒՇ٠Ւ-ռ٦.11ԻթԻՒ٦.

’ ٦ ط  րլի կ١ II էն 1٠١ւ |Ա١|

ԱՐՏՔ. ٩ՈՐ. ՆխՐ. ال٠  ՊՌԻՄՆ 

M. A. BRIAND 
ministre des Affaires Etrangères

5000 րնակիչ մէկ երեսփււիւան կ١ըհ- آل ,րա٩ւսայի ،քէ٤<<،) 
-րւս١ւ؛|) արա ։: 626 երեսփոխան ،լայ: Ը١٠սւրող է 1،1،۶Էدأ١٠ար 
-տ արևկան է հև իր քադա ,րարիական իրաւունվէ لم؟."،ال //// إد 

լէ: ո١ւտլւել£ւ (լլլսւլու Գա մար 25 սւարեկէսԱ ٠، երր կը վայ ١٠
٠٠1է،"Ք է ըլլալ:

հրես ւ|ւ II իւ ա١ւ UI կ ան յյեսւրաթ իէններր
չորս աարին անդամ մր:

Ամէն րնւորել։ որ ճայնե- 
/«■րու մհծ ամա սնութ ի ւնը //ա 

հռչակ- 7/7 >١ داه ծ է\ րնարուա //٠ 
րր կր-٠،- և ալ ա،aս ոն U ն UIل ٠٩ II էի 

٠՜ ifiu UI IU ،،ան،UI մ ٩ 1، եր IU ւլր II ւ|ւ١ւ 
 դրսւթե ա մր ٠ Գ այ ս ،ւ١ւ Ք١٠ ،٠، շ” ا اع

։ ւր ،լ II լ֊،٤ կ١աոնւէի ،1 է֊ր ա ,،» ան 
 II ւ֊թ II ա կ٩ ،٠- ٩ւ ե֊،1 ،լայ ա ա٩ւ ٠٩ II ،٩ ա ة

٠ր II ւէն ե ր II դան ،լին շաԳաձ ث
:ին ،a،11 ،i մի٤ 

٢٢երա،،էւյար կը րաւլկա- 
նայ 300 ան դամէ։ ՝Մհրակու- 

UI ականն եր II էն րն ։،։ إ։ ս ا ،a ا؛ ։ն ا،
-7///۶//٠۶٠ անոնք واج* ուրրլսյ||ի 

լաւին ընտրական ատեանէ մր 
րադկանայ 4/7 7/// ۶////4 ///۶/7/م
 //را برا٤ ,րոլէով /7 ۶/7,7/7 777 7/7 د دا 77-

լոր անբերէն ^երեսկախ ան, 
դաւաո֊ական և շր٤անIUկւսյին 
մոդովն եր III ան դա մեեր, թւս- 

۶/// պատուի-77 ادا // լթ հ، 77 /// خ، ղ 
١:լւա،լներ

լ ան էլա մ ։٠ إل١ل ٠՜ր ե ,ր UI ա լւ، Ծ եր ա կււյ UI ին մէկ ե՜ ր ր ،»ր ղր 
ե ր ա էլ II LUI ա ،լան ի մր ւդաշտօնխ։ ة կր վեր ،։ն Ա1 լւ ո ւի. ըսել է թէ 

լու انأ ան ր^ւտրսւ،؛տարի էյ 'յ٢5*երակուտա ،خ ւն ր ին ٤ ا؛ո ղււ լթ սւ ե
ւս٤յ)Գամար սլէսւ.ր է 40 սւարեկան ը٤ 

٠Աևրակոյար եէհրեսփոխանական մոդովր Գաւա.քւսբսյր 
իրր օրէնսդիր |։լا۴ه١ط*١٦٦ £١٦١١, ٠ ւրԳրդարանը ,կր կաղմեն 1٠
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ԾՈՎ. ՆՄխՄՐԼԷՐ Պ. ժ٠ ԼԷԿ 

M. Georges LGUES

،؛،،،ثم،,٠وثم /*4،/ثمر،،،"،ثم ك،4٤ -،،،،اد،

d* Il րլււ ւ|լւاآلال، ١ ս، կ ،١،ր ե ս ،ի ،،իւ ս اال ،1 ،٠ ائ ր IU կոյ 1١: ؤآل١ ٠ւ،_ ،ا II վ<յ ،٩،،، իւ
 ինչսլէս ըսքէնքր օ ր է١أكدا ւե)1 ،،!1 1؛|1ւև،1ւ, /، մասնաւորապէս անոն ل!

 ամէնէն կարեւոր, ելւքսւակսւն օ լւէ٦1ՔԸ م،//'ه ելւքաա ցսյ ا؛ا؛٠٠ -'/
اًا1ل،،آلا اآل،آلر>اداحال،ا،، է ١،،،،եւ կ،ս،،،،،إ،،،،րا،٤թ֊1. ،،،1، ،،،،ا؛ծ اآل،الէال،թե ،،ا٩ا

P ե٤յ ،اال ال կրայ քօնթրօլ կ،،յ

Ք ،քր،Օրէ١ س٠ل١٠ ال، اال յ،ի، ե١٠ اآللال، ի ،٤ا)ր،،، է ևրր،»ր *لآلեր -ال،
վ اللجال կեր ،اآل، (،٠،،،١ ،, ։،، ր.ا، ،،،١، ،،، االل، ال ا،ق ،،؛،،،؛، ا، ،، ،,ե ،، ։ ،ائ ا կոյտ ،լ և 

դայն ընդունած են, հ յետոյ 
١։ր،Հ։։،،،.،بال՜։ا،ا،։ ի(،٠-،آلال، ،،إ،الوأ ،،،إ، -،،،

. Հ// إل այն հր ال، إل، ،ثم"، ،،،؛،،، )١ 4ر
Պաշտ ٠١، ال، կ،،،١، 0٤، ال، الخ،։ի١، أداك،

Հ،/ ،،، ،،، ،ثم،،، ،،، ؛ ثماا ،، /،٠٠

ւ١շ٠խն٦٠ո٦٦թ٠ԻԻ٦ւ ւ٦٠ԽԽ1ا،٠ااا٠ج٠

-ի)իւ، ،ال،١٠ ا ،շիր ի շի«،،،<ի،،ր٥ 
րտ،،քե-،Հ،ս١،£، ١،«ս،1٤،،،٤،، ը կր،١ 

կր ،،١/٠١ ١ ،؛։ إ،اال،،،،ի،اآلال، ال،را սւ 1،լթէ٠
կւսրսս،[،սրէ ٩،ال،،،£ال،،،،،،ր١٠֊.ء،،،،، ا)
։،، ،ամէ١ال،، ل، ا! ،،٤ ال، االح ،آلؤ) ال، ،،، ال، ا، -

١، եր ال ط ل‘،، الالة ال، ا،
է ،،،آل ٩،،،،،،،،،إ،،،لب،،،، ،،(>،،،،،Այ 

 Պ. Կ ս, ս թ ة١٠ տ،،،،քէրկ١ ،،ال
-Աչէք 1924ին յա Լոր դեր Պ٠

،ثم،،،،؛،،،،، رنم ثم،/ .،/،؛،،،،،٠
 Հ ال،١٠ր ال، ،،քե اال ،، ւթ Լ ال،١ا ١، ،،، -

 խադա հը եօթը ،؛"،،"،ثم,"،،، -،،،تلم
մար կ١ ր١، اال ր ال ،ի *لآل ط fl ،،، կոյ اال ،آلو،

յ،،،£է١، ٢(٠«،،١،٠،،، կ ،،، ،اآلال Երե،، ،ի ո իւ ا٠ا 
կր կ،،،،ք ،الق)،،،؛ ،իل١,Ազգս ،،،١ا£،„؛

،-ս،րէ ،، կ տ١،է ،،ր կ٠րا،،،، ٩١، ١،،،،ի،،،١، ،آل،،، եا،،،،، (ا؛ ք،،،،،،،ե،،،آل،Հ 
ր-،،،٤،،،،، ،،، ի (>րէ١،٠ր*1،եր ادال ր،.ال، „، ،١ ե ր ր . իր ،ا ،،، ،٠١ ի، ،،، ք ،،، ،١ է«ուտ١ 

ր ،սկէ،ال، ،ال ال P ٩ երր կր،ր٩،.օրէ٠ ١ր،،،էտրկ„،տ٠ ٥ր، է ،ր١،,կել،،լ. ի٩ 
،،،،،،،- ^ ،իاال١ կոյ ،ال Pلآل ط* .վկ ع،،، ال, կ’،،، Աք ح،د թի، ،ا զր،،، ه ր ،اللج յ،ط ،،،١،،،١،٠ 

،երկրի٢ ١ե،։،յ،،،£ր շ،،1-ծեք٠ ،սկ،ս١،،١،،،،յ Երես،ի،،ի„،،կր٠ ١րال،،،١ո،թե،١ 
»ի،١،٠ ،،،١ր،،،֊،،،،իր ١١١\ت١ل١ا\١٦١ .սկ է،اال ،ի٩،،*،،،،،١،٠٩ր ր իր،،.لم)ا ե،،،շ،զի١
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ատտ ա,
ատ,

րՐ١?Նռւ٧նՐնւ٠٦ւ١،

նախարարները ք)աւՈւրաշ|ււՕլւէ،1ւ պատասխանատու են 
 կա ،1 ،،، վւս اغ I 11 أ)أ ٠ր،،،րլ،،յ և ւս٩ք ր٩յղԳա<1،ուր ٠ր،،յկ،،յ١،،،ւթ լ ան غ Գա մար ز

ւն Գամար։الPطյ անձնակա٩ւ արար,քն،؛ր1١١ ،)٠١\տ٧١ս١\\լ ա\մ١տ٧،« 
փ ո լան ,ր ա ր է ،٩،،ո٠է،ք .|٠٢ 1Ո١1 է ٠،١ւ ա խ ա ր ա ր ա պ օրււս،،ն،،|Ա٠ 

ւ*،،ր٥եր،،، ն،սխ،،،րարն է Պ. IJ". ،١،մ|٠،،Արաւ ٥١٠،،،٥٠ 1360٤ا١ل١ذ^
֊է٩ւ؛ք٦օլ ք ٠ Պ ئ ր ա ր ،،، ١، ١، ال، اج،،،ր ա դմա կ ։،، տ 1١ ،،،٠ n/։ II |(1|ւ ،ո Պ Il fl ան 

:նախարարը' Պ. Ժ*،،րժ 1١էկ ،լ،،،յի٥،„١ ،، »է،٤؛ր

ՃԼԷՅԿՄԿՄՆ ՃՄՐՏՄՐՄՊեՏՈՒ&ՄՄՆ ՆՄՈՅՇ Ս՜Ը
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؛1

Ի՜նՏՊէՍ ւ-ֆՐ11!ւ աա
։٢٤٠١٠ .1٠٤٠،Ա.1_ րاري، ا ،٠٠ եق٠ ع ٤٠ թ ի_، է II Գ ،،، ،،،Ա1 ،ս կ٠،٠ ،،٤ ٠٠ զԳ ،ս١٠ր ٤ح١٠ 

-Սնունդով) իսկ միւսը ստացական հպատակութիւն (natura 
է։ ւսյս ٠٠، ١։، ս،սյի Գ،ս،ք،սր،է Ֆրա١ ոյ١٠ ١٠١٠ ս٠ الل ،١٠،٤ս ր |٦* ا٢

،،،،،- ،٤٠ ،،،١ ի؛ ։،‘،«՜ր լ٤٠٠١، ألال ٠٤٥.،١,։։!،K،ا٠ل։،։ ٤٠٠٠٠٤٠،‘،،սրժէ ա،կا،٠٤٠١٠ ١։،‘։։
٠٤٠î،،٠ ٤٠٠٠٠١، ٩،،٠،٢، րاثم غ، ,تأ ل،،، ؛٠ ،٠١٠ ،،، إ، ٤، ١٠،،، 

٤٠ ւ٤իր ال، ال ٤٠٠١٠», ր,ր،ւ ،٤ 4 ،،، ٤ւ٠ ٤٠١٠ 0اغ ١٠այ լա، ،٤٠٠٠١٠ ’،،،؛، ։،،٠ ،،٠١٠٠٠،հ؛ 
կը ،٠،،٠Գ،ք،،٠١٠է ٤٠լ։ 8է١٠ ،،٠ի١٠٤.،٠ յ 21ր٠٤ )٠դո٠٠،٠٥١٠ ،٠ ؛٠٠٠٠١٠ ذادالال

ր،٠٤٠١ ٠٠،، ս١٠սարիէ،٠٠ ،٤٤٠ ٥١٠٤٠ (،؛٤٠ր ،، ٢ ٠،٠،،٠١٠٠٠٠է١٠،،،، է ս،սր٤٠،յհր،ս١ 
٠٠٤،٠،، 3՜էط؛ »է ւքլ،իսկ <>աարակա١٠٠٠٠٤١، ١ և ٠٠،،٠١ ո،ի،գա٠٤٠ ،٠٠٤ ١،

աարբերոլւ جرجرا ؤ ٠٠٠٠٠ Սնունդը ահ դի կունենայ ibրանոայի 
 ٤3է.،ս،٢ր ٠،٠٠ր այ ،،٤այ،،*،ս١٠ի١٠ ٠،٠է٤ ٥١٠٠٠٠٤ ،،կ،լ ր١٠ս։ր)٠،٠1֊،٤؟)،٠ ،٠٠١٠ ،٠-

ա հ ան չ ե- ة٠لم٠،"٠,٠؛»٠٠٠-۶؛،لم٠ح /٧، option) Ոէնի իր հօր ال،م0٤ًا٠٠لم٠،
-այ ١/۶/////٠ /ام// չուէ չափահասութեան ա արիքին յա չոր դոդ 

ս-،ս٤٠ ٠ոյիշե،ս٤.٤յ، ٧٠١، ٠٠٤٠ ւքէ٤յ սկի٥،٠،Գ،ս ،٤٠.، ،٤٠٠٠١،،/22 ،،։ ٠ثم,،ثم٠، 
ր ٤٠ ,٤٠٤٠١٠ ،٤٤٠ ٠ք،.ր<քէ ٤٠١، ٠٤٠٠ ւ١٠٤٠ إ ؛٤٠٤٠ ،٠٠١٠ ،٠٠،، ،،٠٠٠١٠ ،،، ،ս ،٠٠ ،٠٠ ،٤٠٠ ւթի اق ع ٠
١٠.،٤ե٤٠կ٠սյար١٠ ր թ ،. ،ս١٠، ա١٠٠٠ ի շի٠٠٤،،، ،٤٠٠٠١٠ ٠، ،،، է ٠٠٤ ،٠٠٤٠ ،٠٠ ،،، ،٤٠٠٠١٠ 
-٤ ،٤٠٠٠٠،،،٠աւ٠٠،٤ա١٠ա٥،، իր ١^ք، ١٠֊սր،،،ր٠٠ւ٤3իւ،٠،،յ،սյ ւ٠լաշաօ١٠ակա١٠ 

այ اال ոյր ٤ ٤٤էս،،ս،،ս١،،١،٢ է է ،،։٤٠٠٠٤: ا ٠٤٠է٢է ս٠٤٠٠٠ւա٤،٠٠٤٠ ،٥սւ٤3եա١٠، 
լ թէ իր երկ٤٠ի١٠،Գաստ ա Ա1٠٠ յ،սէ٤իր ւքր١،٠،٠٤կ ١٠ակ،ս١٠«շ،ո،،،٤،،

Գ ،ս ،ր،ս- اق և ր ս ո٤٠٠٠١٠ ١٠١٠، ،fi ٤٠٠٤ի١٠، 1 ،ս٠، ٠٠٠٠٤٠٠٠٤٠، ،١٠ ս، ٥ ،ս٤ ،١، ւո ր ա ղի١٠٠٠
/// /// ա /// ոխ ան դիբ.բ բոն ահ է։ 

շս٤٠ ٠‘،، ֊զ զա է،‘ ր١٠ ١٠،ս آلال ،،٠٤٠ այ li ի٤ ֊.،٤٠ ٠է،، զի،، ٠٠٤٠ Ս ،،، կայ١٠ 
١٠٠٠٤٠،،، ո٠լ,ր_ր٤ ١،٥١էս٠Ք է որ իր،، ٤٠،،ր٤٤։ ։١٠٠٠٠٤،٤٠٠٠٤٠، հրւս١٠սարի؛ 

 . ٥١٠٠،٠٥ ،،،٠،٠յ ս٠،٠١٠١،،‘֊.،١٠ ւ،٤،،٠շտ<>١٠،،،،،،է،٠ ،،،،>؛ս٠٠ս٤٠ա١٠ր.،،،،դ٠،٠ ع١ل’-لة
٠،٠յդ ի،ք،սս- 1، »١\\١ճ٢ \٠Գ ձ٢\\Լ١١ԱՏ ،٠١٠٤٠١،،،.աշաարար աա^ ثااآ١ ،٠

*٠/۶////// ///ո// ար ձ ան ա դր ութ ի ւն կ ա ա արել

ա-،ր սս٠ա١,իրա،-Ուք٠٠٠١٠ ٠ ւ٤3 b ٠٠ ր ի ٠،،Ք ٠،،٠ը٠ս րլ էլ،، ։٠٠٠١٠ ٠٠٠٠٠٤٠ ր؛،» 
-٤،،٠։اوا،٠،، Դ،ս،ո،սկ،ս٠٤٠،٤٠١٠٠٤٠١٠ ١٠،، ،ս،ւ،սվ،սրո،թեա١،ք٤،٠١٠٠٤٤٠٤٠٤٠ ٤ լ٠٠ւ 

١٠،،، զոր »٤٠٠،٤ է ٠^ր‘،، )٤,2١٠،٠،٠Գ ٥،،،،րի١٠ո»،ք٤٠٠٠լ،،*է ս٤٠ ٠١ս٠ր٠٠،٤3،،ա١،١ 
լ է،. ٤ ،٠արազայի1٤،،،٠٤ ،٠٠٠٠٠٤ ،٤٠٠٠٠٢٠٢،.،٠ ؛،,،،« ٧١٠٤٠٠ ٠٤.،٤٠٤٤٠١٠ ،،١،١ր١٠

٤،٤այյ k٦՝e٢٢١V\YS ճ،،،،քրայ ٤3եա١٠،٤երազի،քո،

لذ;ا
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ركل، "،

 Ֆր،،٠١٠է٠،،،٠؛،٠ ،քէէ ألع، ال، կ„ ،1 >٠ ،،։ ،ال ال ،،ا ք،٠،٠١٠١٠ ٤٠،։،٠ ،.٠٠٠٠٠، ٠٠٠,ا، ٠٠٠֊
«ե՜րկու դ،ս ،ի١،،,،ր،սՅإ، ٤، ا، ١ ս ،սկէmu ٠٠٠٠ ٠٠٠١٠ ٠٠٠ -اال، ال،،٠։ ا؛ افى ութ ؛,դ 

٤،،،٠٥ ،٠١٠،4،،١-։ի ր،ւ։١٠،٠،٠ 10 اال٠ո١،٠։։،։٠է ր ،،ր،,١،،،١.Ս 1٠؛،٠١ ٠ր٠،،،٠ա٤، 
 ،սյս երկ٤’1 ،ի١،٠Է٤١ 2٠ ،٤٠١٠٠٠١٠٠،։ ،،،, ،،،.، դ ا،اغ،،٠حمال،،،١،،։،ժ،،I،٤٠է١، -الاإ،أ

الال،،، £٠١I،ال ٤ا،عւթԼ الا١ع շ،1ع ،،،١٠ ٠،‘،٠ ،،،فىեւ՜3ة،،، ،٠١٠؛
O b ո լ- ،ال Ք ال، ال،غا յ ,ր،؛իրե؛٠ ١ս،դդ،«կ ،١،.- «£،،،،£կ։ 1 ٤,؛١،١، ،٠ ،£ الեոա 

 թիւնը ( naturalisation) ուղեղ։ Իսկ երկրորդները այդ -،،،لم،،كل؛
٤٠ր Ո£1، ،١،،، 3 ե՜،؛ Ո،£ ،، ٤ ال ،£ ة، շ،،،،,؛،، ،؛,،կ،، ،ե՜إ ،،،،،،£،، ة ١، ո،،، կ،،վاال ال، ١ 

 يلم؛ կոչուի admission à domicile {բնակութեան ،،،£"كللم،كل0-كلكل،،؛
Î فىا؛،،،<)ո،օ٠١٠ ،£،،،اال ١،، ،£

 Երկու ،،،ال،،£الالخ،ال،١اե֊،£افىا، ։٤٠،٠ع ،Ïւ،٠٠ ؛،،էս,.ր է դ،,؛٤٠٤٠ւ ٩٠ա -االال،
)iCI՜ timbréداa(ا) թուդթի ،؛،،،؛ م_،كلكل،لم،،،مال،كلكلثمال،ة٨,،؛،،، كل،كللملم،2د،،،،الم، 

لم^،،كللملم، ،لملم،،" )،،،١ ،،،لم،٨آلم،،،،،،الم،،،ا، .،لمتم،٠
 ؤا|١ا դր ،،، դր ի١، ،،٠ ،،، اال ،، ال، ،، ال،٤٠էկ، ،է١ (،,٠٠٠١، ا؛ շ،ս P ال، ،3 ،ال، ]ا،

،ո ո Լ١1 է٠٠ ،،٠٠٠١٠ ٠،٠ ٥ ،، ،1 ال، اغ £،٠٠٠١٠ اال ،١، ،،،،،، ր ،ا լի الح կր կս٠١ւ افى ր կոالل դր ا،؛١ل 
 ا، յեսայ ،.٠٠٠٠դա.،>։٠٠է،،،.։٠،,է١٠،٠٠ր٠٠٠١ لقدYé؟ուր edv\Ye١ ٠«،١،١,,،،թادال

աւերս-،،اال ة ؛։ ١٠ اللخ،ս ؛ ا ال، ٩ր،، լի ،٤ال،، اال ال կր ا، ؛،3 ا؛ لنى P،؛ U، ا، ظن ال،١٠ ,ս ،، 
،،،-լայ،ال،١ا ،؛ե،،£-ا،١ ٥١،١դի،الձال الا١ا١٠ս،،որս،،զէ٩،الج ،ե՜١ ,թսւղթ،Ïր١ 

կէ،ա.،،սդիր٠ ،٠٠١٠ ٠،3؛լ،،،٤١،،،،١،،ս ١، ،،إ،،٠٠٠،٠،٠،،٠٠٠١٠١،،،դե،٥١،١ օրր^ ٠٠٠١٠١،، 
 ٠،،٠،։،٠ ի ،،١٠ ե ր ،، լ ٥١٠١٠ ٠،1ا ٠٠٠١٠ ։،،؛٠٠٠٠، ٠٠٠ ،،٠٠٠١٠ եւա٠،،١؛،

 Խ١، դր ս, ր կր, ւի١، ا؛،،١ا١ا ո، ،٠٠١، ح٠ال ٠ի ال، ٩ ال، ،، դ،،٠լ،սկ١،երր -ا،ا،,إ١ا
երր ،դէ،ո,ր է،٠ա٩աս٤؛،،،،١ իսկ ادا٠٠٠١٠١،،،،، կր اال، ا؛، ،>ա،լա٩ ،٠ا ٠<،٠ե 

֊։ ٠ ا، ٠٤« ٠٠٠٠، ،٠، «،. ٠٠٠ ،ل ا؛ اا,،յ،،٥١٠٠ դ،րե؛١، Յէ،»֊٠٤٠٤٠١,، ٤٠ ؛ ի ،٠ ،ս, օ ր է١، ٤٠٠، ١،،، 
؛Յի،նդս،ու١،١،٥ ե١،٠ ٤٠ե، ր،իրե١ ٥ դ،،،րս؛،3ի։١، ،، ,،١٠٥٠٠٠٠،٠٠،ի؛

٤٠٠٠٠٠، ٠، ٠،ար،٤*٠٠،٤،٠،٠،٠،٤٠ր ،،է ո ،արա։،ո٠،١ ٠٤٠،,؛٠،،٠ի١٠ ،،ի ւ٤٠ե١٠؛
 Տեսած եմ لم،، كللم،كل، ،،، لم، ،؛،،،,لمء كللم،" د ،،،،/،،،، ،؛،،"،^٨،لم،لم չ غ كل؛ ،،،تم، ،؛،، ،،، لم،.؛ ،،/ )١

٠٠٠1،٠٠Ճ،،،٤٠؛٠ ،،،٠،ու ؛،،،،، االغ، ،ا٠٤>ا،ا٤، է٤٠,؛١«، ٠،դի،ք،،ւ ،ոդ٠րի١،٥١ դ،ի،،ն՜١ 
 ،،‘ր ե،،،ս٥ լ،,،է իյ١յդր،սր٤,؛١، դէ،ք» որո ؛،٩ ե اال ե լ ար ال، ،٤٠٠٠٠ I،، ր_،ս١٠ ٤الاأ١ا

է ،٠١٠٠٠٠ ٠٠٠١٠ ի,،։ի ،քր ،٤٠է٤ ٩ ،،،،٤٠٤٠ ا، ال، ٤իյս ؛-،3ի _،١ا ؛،٠١،ս٠ոե؛،
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،կ،սال، ١ թ ։،» I։ I և١٠ ս։ UJ կال اداب ٤١ ١١ ր ٩ ،٠٩! ٩ Ն،،1 ،11 m գ،ս ٠- ال،١ل، ւթ ،ا ա «լե 1»։ ال 
 արդէ١، ا،։،ا٤ կէս մը ,٤،،<ւ،٤،،١.ր،،ւg ا، կր٩،կը տյ սն،،،„լի،յ Ա٩٠ -،،ابأ

ր„٤،„ի٩،، բ،«ցի ،լԽտրորլ 1، ը^,սւրե،ի١ յելէ ،،،1، է٩ւ ،ւրւսւոճւ٠Թ١ 
եւ հանրային պաշտօնեայ ըլլալու իրաւունքէն։

շ- ،٩ ة لبإال، ع, ال اع ا։،،،١կ،،١١(>։،، ال،٩ل ٩ لال ،ا‘،،، ال اال،،، ح գո ւթ Լ الج Այս գս٤١ 
ուա ة է իբր 700 ֆր»،٩،Ք* ال ال، կ،սյ٩ւ ال،١إلظ،١ا ا) ،،،،،، ،،،ا، ا، ل،،ا ،١٩،

սյ գգտլսյսլէս գեղ٤ուիլյ،،ա،،ե،،ս٠տ» կր٩£,

! կրնայ հինգ տարուան մի ،غر؛رمممم ب domicile اج Admis 
 ٤؛لمو„١ իր دا. ،١١؟١"٩بب արի ութի ւն Ը لالال، لج،؛،،، غ7 ا. Իսկ եթէ ،،ثم.،،،

-١ր-،٤، տրէ» եղած االمشخ քու،քը،١،UJJգ ւլ քէل،،ع٩١،١٩، ،٤կ،،،շր،،،ال،ل>‘الا١٠،، 
 ة ո ղ„ ւթ ի ث٩٠ երր طلخ٦غال،ط յ Ա،կբ ^տ،քտրո،ի٩،٠դէ٩، կ،،، ١ل،اا ւ،լս ،1 ال -ا

սյ،،կրط٩ا ٩ IU ،لع ال لاليى ة ال ի حք،، ٩، أل٩٠ لال ح١٠ ا١ ا، ا١،ոս ،ا، اال، ال ال ր ի،۴،։ւ٩
էյ ،٠ւտ<ձ١٢١١١բ ։،‘շս։տկտ١٦٠٢٠\٩ձ ւքի٩٠٤դեո ؛٠ե،առاال.، ٩

-փորձի (stage) 2/r/z 4لثملطتم،لال ،؛ال،؛،ال،؛ملرال ^Naturalisation 
-٠٠،յ ،،‘էկ ،،։،،،،սյս մֆ٤ր։ցր կր٩، ،է. ،،،،،կ،،،յا، ٩ ր ،٠٤١ ،٠٠٤« اال ال، ր ،٤ա٩

٠ րէ չ, ، ٨،ء،،،٨ثم،،/ ثم،، ،ثم،،، ،،، ثم، ،؛،،/ ٨ال،ثم، )րիի ի շն և է

١،٠،١։٩ի،،١،،،ր؛،) է ال، ة ց ،الغ، لثا لال ،،‘ال مال،٩ل ال ր،،، դյاآللبإ ١ Երբ   ؛٠

 ،،‘ال ր١،٩،٠. 2٠— ا،ن، ا، ،،،٩، (إ؛ ٤١ ال،٩٠ ال ١ال ،،،،١٩٠ բ։»քէշ« ،ակ،։٩،٩ ألالالال-الا،،أل
٠՜ր،،ا،()إ-،ا،،٩٠٩ս։սյ،،،أل կսրեւոր ،ال،٩ ս،ր 3٠— ٧١٠٠٩، ،،،،،،٤،ال،ا٤ا،ل،،،٩ا է։ 

،،،تم،،،،ثم،.،")،،،١ ج քերանսայի ،تم تم،،،،؛‘ ،،ثم.،،، ،؛،/،ثم؛،ثم،تم لج؛'تم، ،ثم،،،؛ -،ثم،،،ك>
էյ ال ألط لال أل‘،، ր-االط ،٠-اع ٩، ء٠ գի ،ال، ،٠٠٤ا لالاغ،٠٩لعال U ١ ،111 |ا٠،m 1է١٤١ւ 

Ֆր الا٩ل ال ս، կ اآلال، ٠ր< ال، اال،١،։ال 1٠է،،է،١٩،،١ ١،٤١։ ،،،տէր O ،،։،،١،٠٩١ ،،‘دا،
այ գի ։֊ր،կր٩ ال ،ի, ե ال، ٠ր،،،،،ս if բ،٠ր ،؛.،،، ا، գ،սո٩، ال، ل،

 Naturalisation,/ تم،لال،٠لثملال ال،ثم،،2لال٠،؛لال؛لال،؛ à ա իւքն ه ثمل/7ا
 ؛300 ؟ի اع ،،،٩ا .٤.« لال،لع ց Գոս ط ال، ١ ի٩، ،،،غ Ք է ս բսի٩٠ *،،، اع ի لال،،،ր ال، -
-١١٩،،٠٤١։،،،։، ,٠،،١،،١١،،،١٤، ւքբ է գգ،ս،ի գեգ٤،١ ٤.ր» կ،،،րէ»،մآل لال٠գայ،։

կր١֊،ի٩، գ(،ր٠٤٤ի٩، لالأللالشالر٩ل،
،(اا١ ،،،٩،،،١١،٩،١ ،،‘ր ال ا، օ اال ال،ր ا، ։،‘ا، ^ետ ،،، اأ،أ ال،٩ا ال ش،أ ط ،،أ٩ا
١،،،،اللالكالالال،ال ةلال^.،،،^،؛،،،ثمال؛ էր իր ٠۶،ثمر،،،؛،،،،/،/ثم،.،،، ؛تم،،،،ثم،،؛،،،٠يثم،ثم.،؛،،،٠

1٠լ ا،اال،٢١։،‘ կ،սأال‘،բ գի ։،ال، اال، ٩ ال،*،،ال ա٩։ ،ا، ال գ،،،յ٠٤، ٩٠ւ،،،ր١ի٩،،، այ،կր٩

).-)Réintégration
բ կր կորսուի ^1٠տ،،ևտլ ا٩ا թ-ի،_ ،اال^ لع ،١ ا գ،ս ،٩١ ال،،،կ ،ا،ؤائ اآلل،، ال ال

գլխաւոր ،գս،ր،սգ،ս٩،ր„، ،،‘է֊է٠٠ .ع 1. —— اال() ا،،،، .،՜րկրի ،،‘ր ،،‘է ع

I :٠ا3
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٠|0 UI ար ԳII ւ،ի վրա، Գա 11Ա — 2الغ .]ا ٠ ա٩ւ ա اال ա،<)ի ւ١ւ U ا، III ،،11 ا، III ؛
٤աւ կա ال ւդաշսւօ١ւ IIاآلال،االճնլ՜[11վ٠ IIIIII() —3٠ا؛ րա١ւակի ւքէլ سج٠

ւս րի ال اال II ւթ և UI ifp 1 ألالط iff! luifn، ،ا M II ւԳ ا،ا١ا Ֆր --- ٠ 4 ا{. Il( ل ط n Ml
:ելայ،ն ٠؛١՜٤ւււ،զթաղ ٤ 1؛րII„IIInIIւա ٠االերի١ւեր<> ——Գ،'»՜էււ. 5٠

Գսւսսւրսւկ» երկու الل ال կւ 1-թ ի ւ١ւ ւքը٧ الا ١սւացակա١ւ Գ ւդա ս։ 
١ Ա1 ա կււ ւթ ի ւն الل ،կևրւդւվ կր կիրարկուի. 1.— I, ի III կււ դւք ա١ւ ،1 Գ II 

ընդունող ե թէ' կորսնցնող երկրին կողմէ ղոյգ ٨/٠/ ٢ —.2 
1 I١I ։؛ ա կո ւթ أال اال اال ւթ և ա ժբ Գ ال IU ւա١ւ ١ 

٠ր Ֆրա١ւսայի ւ1٠էլ،սե،ով» երր P թ٠ււ ւր.ր ւ ،الال Այ،աւդէս 
٩ււ1٠ա١ւա- ւդէսւ.ր է դի ժ٠է ւթ ե ա١ւ տէր կր ւյաո١ւսւյالل أل ا، ال ١ ր. ،إ. الل ،ا ال* 

այդ տնորէնու- ^1II ւթ ،Ï ւս١ւ » „րււ٠էււ؛٩ուս ւ،ւս غ، الل ււ٤էս թ٠ււ ւր,ր 
-լի . Հակառակ սյսրադւս أل ال թիւնր? այդ կողւքէ١ւ ալ ւ،ա ւե ր ա 

ակա١ւ ،ւր Ֆրա١ւսացիի Գա١ւդաւքա١ւ,ր„վ թուր-،و:երր ե٠اإ,١ال ١ 
ՔԼ ի،1١1։،٩ի١ վեր٤ի١ւ երկի PU չի ճ ա١ւչ١ւ 111(1 للالا٠ ».րիւս եր ،3 այ 

այլ կրնկասւէ if ի շսւ իրրել իր Գւդասւակր: Ֆրա١աադի١ 

Սակայ١ւ ււսւադակա١ւ ԳII( ա սւ ա կււ 1،Ժ ի Լ١1١1 երր յւեդԳա٩ւրւս-
٤։ ۵ւե١ւա١ւ ժիակոդւքա١ւ،ւ վիճակի ւքէ„ւդէւ III ե■դի կ١

ր օրինագիծ ii‘p ներկսւյարաած է Ֆրանասյի ،Աւր-,„٩ 
Գրգարանին» օտարականներու .րադսւրարիարւքան վեր արեր- 

٠ա١ւ Գաժար» II III կայն յայտնի չէ թէ،օր էն .րին ր֊ա ր ե 1(1 II իւ ւ إ ե՜ա 
ե՜րբ II، ի III ի IIIIանայ օրէ՛նքի ոյժ:

 ե։٠ր օրինագիծը կր ճդսւի ٠\،ձ١٦٦٠\Տ،Ա١\١ أل اة١١٦١ل٢٠ا)حلمة ط ١١٠ة٠
օ١١ի գործոդւււթիւններր ،1 էքի ձուլելու» տՆձ^ի շըր-\տ٠ձ١٨٦٦٦\\٠\٢ 

ի ան գա ii‘iuj11« ؛،‘٩٠I١ ؛ւ II ւա դերն ե կր ٠ اللրան րեր II I, الع չ_ան ր ե- ծա 
աւելցնելու այ II գործողու֊թիւններով դրա դոդ ւդաշտօնէու 

րօնթրօլր:. أال թեան թիւն

ԳՐ. Մ. ԹէԼԼՄԼԵԱՆ

)գրիմիթւլ( ا|ااااا«ل>٩

٠ր٠։ւ٠ադէու|
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1113 aPIH.IIIIHlIU ՀևՅԸ خ ԻՆ2ե٠Ր ՊէՏՔ
)٦(.1;էՆ١)٦٠(١Ա٠֊ ٦֊ .Ը0؛Րէ٦٠1 ٠1؛٦)(11֊0٠١;1.(٦٠ ٠111اس'ا ٦٠)|)٠!>'|

Ա٦٠؛؛Ա٩փ I' 1ح أاԱՐ8Ա1' ո Ր 1 1٠لىا

ԼինՔ Ֆրա١ւսա 1111111!،ح Անցած աա،ւի աեղե կո1թիւն١ւ1٠ր 
- 1،، 11، 1، ւթ ե ան թուղթ ال ն،»٠ ին ١ ր Ո Լ١1ط կերսլո ւթ ،1 ւ١ւ٩ք ،ل։1، ًا 11 ا ة ط ا ifՍ1٩1 

ծ١ւունդի١ UI٥٠ուսն ութIIա١ւا،٠ ١ոե،،11Ուր،٠،د٠ الրՈ،ցն٥٠أغի أااإال։٩ا

1 ի١ւ:،،ف،،، ն٠բնե،1IIէն،,،ا<> ւքա٩ի ،. 1 տուրքերու 
 Տ111 ،1 II ւա٩ւ مئع թ՜աց ٠٤« ին ،،111 ،!،.III ال الح، Ո الخ، Ոիւ ո ւթ ،1 ւնն h ا، ف،٠اا، ألال!

3ուղթ՜երու Օ،ւ1)،1ւ٠բի،հ؛ անطսն،،،، ،1 ،1 ،11 բա،1 Ան.،»նո،թ،؛،،، ըլլալով 
11 ،1 տալ لآللآل ղե 1լււ ւթ ի I ٥٠ ،٠ասին 111 ուղեն٠ր նււ،ւ ղր ո ւթ ،. ան ،քէի կ١

մեր ،ւնթերցող٩ւ եր 11 افا٠ ---

.ԻնՔ٦٠Ո1٠թ٠ե1Ո ԹՈԻ،Լթ٠Ը

 1925 يًا ւ II،ո ւ٤ 1:1 ؛ել٥٠սւակա٩ւ օրէնքով 1 ,ح ،Il ،1 111111 اال ո 1111 ة
դրութիւնը որսշ փոփոխութեան ենթարկուեցաւ 1926 Օղոս- 

ուան,բարէի ղա^،!։ճ،ւն աոա٤աբկութեա٥٠բ«)(ا տուի սկիզբը։ 
١ւ 375 ֆրանքի բարճրացուց(1١յ 1 ،1 ր դա ր ան ր 68 ֆրա١ւ .،)1 

ութե՜ան թ՜ուղթ՛ի սւոաց٥٠ան £»աւ،նւ،ւ վճարուե،ի.բ ղու-،1١١٠Ք١ 
ոակն ալ 16 ֆրան,րկն 40 ի բարձրա- ،،،، ،،،.،،؛،. ԻII կ ،1 ول| ։،lu 

٥٠ի այն ուսանողների, ֆրա٩ւ.բ ւղիտի վճարեն اث }ԱԼ 'Աառասո 
-ղր II ղ١ւ եր ،լ» ղիւոնականներր» ղրաղկւոներր» ւքէկ կաւք ա ،ال լլ١ 

٤Քա٠ ,ի ֆրանսացի ղաւակ ունեցող ճայրերն ու ւքայրերր،٥٠ 

-ին٤ւղէսնաեւ թոշակաւոր աշիւաIIIա 1Որներր \րձ ւ„،։١ւերր٠ 
١։■ Այս վեր٤ին բացատրութիւնով րսսւ օրինի١\٦٠ ح١٠ة١ةر١خاخ՜'ձ\\ե 

են ة կը հասկցուին այ٩ւ բան 1Ո րն ե ր ،1 որո١ւ Ք Ֆրա٩ւսա եկա 
ան ա ղլո ւիւին 1،ր այ ٥٠ ٥٠բ» ս ա Գ ա -٥٠ ٤٠ան ա գր ո ւթ՜ ifiu սն ա ԼՈր ս،ա յ 

!٥٠ ،١ուսւ,բի ա ր ա օն ո ւթ ի են եւ ստացած են ا، ٥،، „ ա ղր،، الل ո լց آل 
٥٠ար٥٠իններր իբբ եւ սակայն ւղաշաօնական :بع٢ة١ايأل١ا٦الل\ه١

، ) 8II ا؛ է/)րանւււււհւււյ Տտ/ւ/րւք-իրք, 1926, Ա ٠ ا!اااااااا , էջ 137-154;

— 155 —
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մաց٠ր|،ր١ ،երկու Ա1،սրուա١ 
ւոեւո لجձրացաւ, միւս կողմ 

1 »տարի էր ؛١،٩،Ք،։վ Գ،օրէ١ 
ցաւ։ Հաւանաբար այո պայ 

،ի որ 1927ի էղմւոակ اآلس Ք 
այդ պարագան. Z/// ifitUi لج 

աոնել:
0،ո ար ա կա٩ւ١ւ 1،ր ո ւհ Գանգէսլ այս խս،ոութիւ١ւ٩ւ երուհ 

١٠ւգատակն է ել،քաակա١ք գանձի՛ն կարեւոր Գասոյթ գլխաւոր 
 մբ ،،،،գաԳովել։ 1'երկայիս ւռարեկան 350 ٠،٠إل٤٤٠”١٠ ؛կր իր٠. -اااا

:թու֊գթերէ١ւ ա1)|)7ط١٠،սյ Ի١1 ,քն،،յ،ս١

սուսհ

ՍԼ٦٠ՈՐԽՁ؟ՊԱՐ٠٠ ٠(նՑԱ،1٠Ի1٦ؤ1٦٦ؤ1جل٠لمأجأل٦ا لمأ،٠

١ և P է١։ ،٠١٠١ ։ այս խ ս ս։ ո ւթի'؛թուղթ ،ط ،،،١ ո ւթ ،٠ր١١، ١, ։؛հաց 
սրա գայ մր.،،،، ،կ،ս٠،،،،١րի١ սեւ ուրիշ، ،١ Գ،սմ،սր կ،սյ د، Հայ եր ո 

ց،ս،،իրի սւո،սցումբ։،է Նա٩ւսԷ١11■ ա١ւ ա١ ،ա’յ١ 
٩٠աշհ،սկցHL- Ս.գգևրու عւ ։)‘է؛ ե ւ،٢յ٠ր١ ،II 12ի؛١،այ 1920 ال 

ա-،երու մաս١،٠գեւոութիւն١ մբ ել 20،،،٠،ա١ւաԼՈP،،ւթ،،،؛թեա١ւ Գ 
։،ր գումարուեցաւ» գբագեյու Զամուր 1؛ ՀIU ս٠ա ժ ո գո ٠ կց ո ւթ ե ա 

١١։|երաբերեա، խ١ւ ւլի ր١ւ ե ր II ւ،؛ ն և ր ո լ،եւ Գայ գա գթ ա կա١ 

սգրա،ք ،ք|լ؛١،،ք؛ր որոշեց կագւքել Գի،؛Յիշեալ Գ،սմամսգս 
-Աշ،ս UI ա ա١ւ ،կեր ո ւթ ե ،ս١ ،կե գր րւ١է ա١ւ այ Ս١գգևրո، 0؛،،،،؛،،، ١، որ. 

մօտ» յաա կա ց ո ،ելո I Գա- ،ե ،ս կի١ ،ր ա ս ե٤ ألل، *؛*١ա գգայ ١րի Ս՜ ի 
դէպ|ւ ،խ ա դր ո ւթ ե ա؛، ا، ١, ե ր ո I մար Գայ եւ ռուս գա գթ ա կա١،١٠ 

ր 1Ա11Ո",،ս،սւոա؛١կր٩ւ،ս٩ւ աշ ،،،؛،،،،؛، ր،.١،،،١،،، այ١ւ ե՜րկիրն երբ» ուր 
Աղգեր،ռ ،ր؛١.،١، նե،յ Այս Գիմեադրամր ،գիսի գոյաց١ւե١ւ նոյն 

ապրող բոլոր لج،ر/٤ շ،"،/‘ երկիրներու،"؛، Դաշնակցութեան 
Գայ եւ ռուս գա գթ ա կա١ւ١ւ երբ» որոնք 

յ١،٠ր սսկեգր،ս،քի բացառիկ սւսւր.լ،،، ؛؛>،،
:չ?ք ،ս ԼՈր١ւ ե ր բ ،կը կ،սգմե١ ،միլ؛_،١Օաց،սռո

ա،،
.վճար ،،؛،։ ։١، ؛։
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եր ան 11 այի ւքէ՚չ؛ ի II 1?2ի١ւ ար 11 լա ծ այ 11 որււշւււքեերր աاال ٠٠

եւդսւ ե if թե ր է٩ւ ،1 վե(1Î . ال (tu դր ուի 1 ة(U ،(U 1Ա٩1 դո
٩ifանnւժեե(1 թ ր،ն դ,ւ լնած՜ է Հաւքաժողովթ ^եսւեւեաշ սա

.٩անդա,քան,քր թնորոշե(11 ձաւքար 1(111 դթակա٩ւ١١ի ن
եցող 1 افا) ա դթ ա կա،ն 1( ،111 il լի րււււււ ակա١1 ծա դո լք ո ه٩«\١١١ل١ 

է վայե(ե(է زج դա դրա اس tu |քէն ան^ասւ» 11 ր չի վայ ե֊("եր կա 
իւււթեա٩ւ կա »1111 վա թու- 1 ال դայի١ւ Հանրաւդեսւութ եա٩ւ( ٦ lu 11P 

թեէսն պաշտպանութիւնը եւ որ նոր հպատակութիճւ մը չէ
))ստացած։

է ա կս/ն կ١թսուի այ կա կան ծա դաւք ունեցող؛դ،ո ղի ٦٧٧١١١*( 
1(11 ٠ կայ ս ր II ւթ ե ան ,‘دالال նաիւաւդէս ^ւդաաակ، ւսւքէն ա٩ւԳաս1٠ 

 չի վայե(եր կա ،ل դա դրած է վայե(ե(է ւդա٠շա ւդան ո ւթ ի افا ج
٠քը افل թի» ،(ال եւ 11(1 ուրիշ ւդա ա ա لال١ا ան ր ա ւդ ե ա II ւթ ե 3‘ուրՔ ՝٩(

է ստացած։՝(! د
Հետեւաբար, րոտ այս որոշման է իբրեւ ււ֊ուս կամ |յայ 

Ilւսիա կամ թ٠ուր.թիա ծնածال* ււ(իաի նկասաւի ٩لد١فه١لةال 
աց٩ւե( ադդային սւնցա-(١)11لاللւե ։սւքէ١ւ ան٩ա II» 11(1 չի կր،հար 

թ٠ուր.քիոյ կաւ،‘ ուրիշ 11 ե՛՜լէ երկրի١ 1Ա١11 آ، ١II ւթاال؛ .Հ ،ا,. ),իրը
ր ււաացսւծ էյ !ւդա սւ ա կււ ւթ ի ։لث ١ որ II 

1 11-11 ա ա Գ այ եր٩ւ( (ال ւթ ե ա١ւ ց են թ ա կայ թ,ւ ال (!Այ ս 111(1 ա մ٠ա դ 
 ու թրքահայերը պարտաւոր են ան մի լ ա պէս ստանալ ٦ل1آكا1_
4 թէ չճամբորդեն։ Փարիգի մէչ1, ١///٨ ر|էն1այ٦1 անցադի ր

 այդ անցսւդիրթ կուաայ ք)սաիկա١ւակա١ւ սւես٤ութիւնը \١-حآ
٠ֆրա،նք: Ասոր lecture de police), փոխարէն գանձելով վեց 

թուղթը افكال ո ւթ ե ٦١٩ւ Ք٩٠ IIJ մա |1 ւդէւո,թ է ներկայացնէ( ձին ١ 
կան ա ց الل ւս սւ „ լի ր ա կււ ւթ են էն կա մ Հայ Գա դթ ،٠٢ .կա մ Հ. Հ 

է١ւ 11 սաւցուած ձայ կա կան ծա- 111)11 يا ծն ա ժ ال الأ١ل Կեդրոնական 
 ղումի վկայադիր ւքրյ Եւ „րււ(էսդի IIIրժէ,ր ունենա«؛ IUJU -افكال

իրանք١٦٠ ؛դ؛|պէտք է փակցուի ք 1ا1،اا)1ا ցագրին վրայ ամէն 
 ١١أل\ا٧\ج\\١االا١٦١ մա սն ա ար դր n շւքالل ٤ա թեր „ 1-թ՝ ե թ- „ ւղթ մթ շր افكال

ա շն ա կց „ ւթ ե ա٩ւ {}* ա դթ IU կանն եր ու ٩٠ Ադգեր„ւ ٩ ւա ծ ال ան ١
Ռսւրձր Կոմիս„ւր١١ին կոդմէյ Եաձադրդոուոդներր» իրեն.ք իոկ 

դի մերով ւղիսւի կրնան ձ այ թ այ թ ե լ դսւյն» Փա րի դի ւքէ٤
y . \<ձ\١ ի٤ադդայ ին Գրասենես1կի Տնօրէնինاال Աշիււսսւան.քի 

Directeur du Bureau International de Travail, 13, Bue La-
)*borde, Paris

-ր պա١|ااا ،اր կերպ|١րր սլարւոադ|յսպ؛անսէնէւան ան,٦ 
֊٠ասնաւորապէս Երթ |,նքնուԹ՜եան Թուրթ կ’ու<ւ،անցուի, ւ؟

ا ؟ذا
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1(11(1(111)1 ւ،'լ հլւքւՒսւլու ا)ا)|اا]اا ուի l|iKil' կլւ Նււլւււզ_ու.խ lï(i،i ւււ|ւ|ւշ 
٦ւ,Ապա 1|լ 11|11ւ1)ւււէ۶ւււ(ւ, |||(1ւ1" հլւթ (ւ٦ււււկւ(ւ(ււս٦ւ[ւ ւ(ււււ،ւււ،ււււլ1ժ|ւ‘ 

-ւււ(|1(ւ|ւ٦ւ ւ('կկ ա١ւ ؟!կը 1(111111,ււ(ււււ|ւ: իւըս։քւս١ւ٤իլր գաւլՍակւււ 
1|'(ււււ٦ւ(ւ ոււկ|յդրւււլ؛،)( էաք չկ ւքմւս(ւկ 1)|ւ٦ւգ!(( ١([I(iili 1)1ا11اأت((- 

:1(1( 1(111111
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٥PI„,llll«h IIM ՕՏսՐ ihl،10
------------------------<<x-----------------------

ը, ե՜րբ- հաւ/'այնքի ،/ا'ااا٠ااا،اا(، ا լ [ժ ،،، // ան ւրիչոցնՒրրէ ,լուրկ ا> /ارك
 այդ չլվանին հիւանդանոցը (commune) ւ/'ը է/'էչ ■Հիւանդ, իյնայ١ -،لم»،/»

:»t»î،fr؟٤«،Lًا،،/ ,لم,/֊لم، »،/»،/,٠، ա կ ո լ [(Ւե՜ան ٠ غلم رًا,ï«،٤«،, ,տաւււլւ է դայն ըն դուն իլ 

Օ|ւէ٦ւՔհ٦ւ *uiP»։- جالاا أاإااااا]آءغا1٢ااااՔ٠٠լէIIIլւ կււ أ الالاالالاا_اا() 1851 ا|٦ا 

ԼանհրւաՒե՜չա չէ չ քաւոր ՚ ،ًا،»لم/»،م،لمأل /،٠،/ير ؛،,//،ًالم،.،, لم/,لمع،،لم، ,ձայն 
-ե՜րբI անկողնի կարօակու աոաի اااااااا<ا١ է՜ ااااا<|'.٠ا|ا؛اااااال را ,II եւ է ւ/'էկը 

Iiip اال اال P اال اال ը آل սյ٦ւ II_b ւա٦յ ւا ا, ل؛٦ل ال ١։ا ،1ا ااا اا٦ا ٠ا։ا Ւրրլւււ٠ք1ւ ٦1 الااا٦ا ال، ا] , اال ի ււ։٠٦ւ|Ա لمآ 

IIIհոլի (domicile de ًاال، ،ًا،،،ا/ض/،،،؛،،،،ًايلم،،،,، աււանց لم؛ /ًا/./،،لم، ,لم،/،ًاع،،֊لم،،ًايلم،
 ددألاللسأ ااإ٦ا)اإ֊ل,ا յ«րււ_ց٠ւ٠նե՜լու«_ «االلالا٦اص االط,اال٦ألا ااا٦طاااالأاالاا ի»է- الااال^٦الخ,ا

յ՜ւ«fïL iP ի٠֊اال٦٠٤ւ٠լ^հ1١, ٠االԷ շ կ[լ բն։ւկի [(Ւէ ւււ_|ւիշ_ ւոե՜ղ| ٦اااا٦ا الاااأااا^٠ا٦اايها٦ا։ 

h-֊ أا٦ا֊֊բ֊հاالP1 االلآللخ٦ا Lin ֊ՃԷ٦11 اال ؛P، ٠n٦i٠igp١،f،L։٠j؛^٦, P اأ Քի،١ւոԱ١ւոյ٦ ئالااال٦ا ٦։ا,ااا 

 լւ ۶n٠p٠np, 111٠٢Է٦։ lhpnj ٠>_|Ւ ո LUI p II ا )٠յւոյւււ֊։١ւո*ւէււ ժ՜ b Լ٦1 l،p ٦։ււյ٦ւ اال^։٢։ااال٦-ا
٠-ւլէւ1 ال٦ا։طااط^اف„^لى^^ հյււււ،ււ,ո٦ւ,լ؛^٦ ,ս>٠,iPէշ չլւ٦ւ,ոկ,„լ ،լւ։٠յ 4ا|ا٦ا ا،الخاأل٦اإا٦ا 

٠յւէ٦։Քէ٦ւ ^ւ։ււ։ոո٠٠։յւ։٠ւ٠ւյէո կայ-֊’ ٠լկք„1ւշկալ ■յ٦։ Է. II1,٠،٠ էականք
.քألا٦ااالا٠ nul -ال ا ,կաք اااااا։ا<ا յւանոացկ Ւրւ (ժ՜Ւր؛!» ււոո-էին {،Ւէ 

1լււ ,լ OUI HJ pli h PP աննշւոն ٦ االJ֊P ع il է i؛٦٠Jïp،L|i اال الل ւ 1851 ի٦ւ|Սւււ1|ւււ.1٠ 

թ-،։ւք քարձ֊ 800,000؛ 1ال()1ا|٦ا اال١_الا թ՜իլ iPp կր ներկայացնէին, iPoin 

հււկւէկր- .1,500,000ի٠ 1,130,000ի, 1 21ին1911 ا؛٦٠١ ١ ,լացաւ 400,000ի 

-٠ս٠ւ٠،٠յ։،،կ։،ւն ցյււլւձակ ։Pn٠»1111 ը^նթ՜ացՔին, նեքւլ_աւլ_թ-ը ւآر ،٢ P ին 5 اال اال ջ֊ին 
٠յ_„ց„ւ_եցո٠ն, J١II،L iPJili, i[i،il،in.|(i ,յււնեքք'؛նւսւսնւլւք ։Րէկ ،،„ipiPէ lJ.it

 կ՚՚րլւՐէ ،،،2لم„،،،،،،،،،ا ،،,الم لم، ،،،،لم//،ًا؛،،, ،ًا،،،؛،،،،،،ًا//؛ لم،،،،،،،،،ير،ًا يلم /،،،،،لمب٠لم.،،، ،،،؛،،، /ًا
 أ،،،ة،لم،،،^ ،۶،/لم,،،،،،،ًا،،،،لمو ,،،،،)’,،,،،، ،،//،،,،،ا/،لم،،،,،لم// رًا،/ ،،لم،١ا لم، ,،//،,،،ծ /،’،،؛؛،،،؛؛ ,،٠-،/

լքուն ٠۶،،،,لم//،أ،/لم،،،،،،/ًا،،،،لمو يء.،/لم//,لم،،،،،،،،،؛ ١٠،ًا،،،؛،،،-<?،لم،،لم،،،،لم،،, ع،، آر ،لم،،، ال، ،لم،،، ال، ،لم -،،,/أ،،
،ًا،،،؛/،،،،، /،،،،اع،،،/،،،،،اصًا يلم،لمآا ء،،لم^؛,،/،ًاء،،/لم،،،ع հաւք :،لم،،،

,٠،լւ٩։հ آل١83ة,000 االال اال կ٠ոսլրին ։Pou։ ٠1'է٤ հ 111*1111 اال اا bpاالل، ,ا ااا، ؛ էլւ،٦ 

p իաալացի, 467,()()() P սււլւոնիացի, 460,000ը ւ։٤ել֊ճի.քա ցի, اااااا٦ا؛ل 807)()(),ا 

170,00)1ք |_եՀ, 140,000P զու֊իցե՜րիացի եւ էՈւացեւոյ_նեցք ։լանազւոն
50,0()() կը հա չուե՜ն: ،،،،،٤،«/'۶ ،لم///أ،ًا،،/ : ،،،به٠،،،لمةلم ,،٠"،

 tïU‘')- 0ااا()1ااا؛٦ا الاأالد؛ 1յաննեPااւն١ ؟իրանոակսւն կաااا։ا،االغ؛اIIւ؛ժا،ւնح
 ٦ا«ا իւո اال եւ ե լուի االال اال քն ե P ال ٠։։ււհլ٠٠ււ٠١ը հւ, լ |(Ււււի٢1ւ ւււտի֊ճանւսկան ٤-أاا

U n ւ_ (ժ՜ ե ան սլիւսւ֊ճէն ^անրււյւե,ւնե[^ ^Պաքաա-،؛O ։ ال اال ا،اا٦ا P اأ ՛լ* ւ՚՚ւլ
1898١١ 1٠5 Յուլիւ1٢؛Է٠ حا)ال٦ل٠آلا؛آل ٤ն ւց_նէււ֊լժ-եււն“ւ،է،ևոլվւլ հ՜և ձլ։!ւ յյ-շկ٠ 

՛ոչ[11 ،،،'/،،،،/،، ،-,،،؛،،,،/،،،،،ًا՞,لم//،// _أ،،،،لميلم ,الال،,،،،؛ ،لم،،،،،/،، ،ًا،،،،,/، ،،،،لم///ألم، -يتي،ًا،،,ع،،،،لم,/

.1١ւււււ،ւն٦طاااأآال ٠

 اا٤شلم،،لم،،،؛،،،،ًا ،ال/،٤؛،لما/،ًالم،،، لم/،لم،،،لم، ،، ،// է ا؛٠اإاإااااااا'،اااا ١,لم،،ًا،،،،،/' ٦’-،،،
fil» զկական ٠ ا؛ااةLP »սւանայ ։ I թ- են էնاال ا Քէն, նահանգէն l٠imP ոլե،ւ։ւ٠1ا؛ ٦
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հիւան- //ج/ ررد٠آلرآلر Z// ارا /اررا օղնսւթիւն իր տան ւՐԷ9 եւ տն կար b լի ԱԼ [(Ւ ե ան 
٠٠1ւււ,ւ٠ւ|؛ւՐ է 1٠ زال

.٦ւկւււաւււ،ւն٠ կյւ اا_ ւլ 1|հ٦ւէրլւ[լ Հ[ււա٦։ ا ال ئ ا) اا։،٠ال٠آلآل ا_ا«

 'Հկււթ III կւււ٦ւ iP ،ւ9յււյն،ւ٩ւէ ւլ։ււ|ւկ օտար ֊Հ |ւ ւա٦ւ րլճն k P تا اااال(،؛٦اااا։اإاال٦֊^ا

 piiL ،1|ւսւււււ٦ւՔ|լ կ(լ ل,الااا և լեն հրթէ ա١ւււն|Ա ٠ااا։االا1اا։،٦ال։حا ٠Ոլլ_ււ|ևսււււ٠թ،ււ اااأا٠
•11 իւաղտրձ ընկերային օղնսւիՒեան պ այ մ'ան /// ղր II լ [(Ւ ի ւն կնքած՜ է ֆրան

կաււավարււլ[(Ւեան հետ՝. ((
ււտ։։ւ٦ււււլւււՀւււմ١։ւզւاالب،االآلجازا٠أل ١ HupH, <զւէն4ճւււ|_, բ.ժ"շկ։ււկւււ٦ւ ձ|ւ|ւ 

١|Iltflibjiէ ւլւււ|ւ1؟ հ՜ւ նիւթ III կա٦ւ iPfl آلا٤ا١ ٠لالاا|;٦_ااا։اااا։։։ل٤٠اا٦ ւզէւււՔ է ըլլալ 
 أذا կ،„„١ )(!؛11111 11111.1!، ال էր اال I،I 11 ،11111 ٩_ււ٩ւձ ١ اال ։P اال ձ HI ٠|٦ւ ال ا ج) ا] آل_ا 1؛٦٠Ք،،٠٩٢ ا։رالالىم

١ը հպատակ՝. Այս պար աղա յ ին, եղած- ետխքերը Հ՛իրանս. կսւււտ-// Ւեան[( 
 ւ|յւԱււււ|(Ւ،ււն[լ կը ւ،_ճււ٩ւէ, k թ է ^،։ւանզլ ة اال IIIP ի է ال Iاالصغ tïL IpinJ' ة

։։։ կը ընւււկ،! հրւ lpnا٦ل ال ٢։ال ذ٦ االال ،111 ،؛٠ ا) ا P اال اال tïL ա^էն أا ։ւււ|ւ،ւ 2_nip II ւն III„ 

Հւււկւ։ււււ։ւկ ւզւ։զւա٠ .է ըււնււււււծ- էال٦ل٠-իլանզւ։I է<յ ։։։،։։։։،լի؛٤III ։ اا֊اااال թէ 

կը ւ|_ճւ։ւյւէاغ اق آلال٠أااا اال1الآلأل،-ال،طاللالآ ١ ևթ ٦ ااւ,| ا٠ا ձ ٥ ٦ ااا اا١ ا،ا։։ւ،ւՔհ՜1٠Լ آلل،ا,ل։ا_ال

لل)]յ է الطا،։اللخ,آلլ թk آلااا «٠զ։ը ։հւ„։լ„ւթ،։լ٦։յյ45 ا։ا٦ا؛ل٦أاال

Uակայն տարր֊եր լւան է օրէնք քսւէտրկելր եւ տարլւեր\ ւլսւյն 
kuiւււ،<յ،ւււ؛։։։։٠ւյ։ u٠؛ ւ٢էկ ال٤ I/Iiiipjlikpp آلاالi؛ւ1٤հ֊ւ I،k، ألماط الI٤pkةاا„_اا٢اال 

նւՐան հաւՐտձայնսւիՒիւն կնքած" էր՝. Իտալիա կնքեր 1919 ին, Բոլոնխււ 
1922ին) Պելճիքտ 1923ին եւ Լ իւքսէնպսւրկ 1923ին՝. Հապա ւՐիւււ 

-٠ը հսրս// օտարնե րը, անոնք //// հաւՐաձայնուիՒ իւն չկնքուլ պետուիՒետն 
III ւ։ւկւււ[ժ^ւն ،։։٦ւ։լ،։լ,P i(_kiL լէ 11٠٦ 11)1111 ؛1 الل،لب։։։٦։Ք اال١։ااا կ٩ւ k٠٦i lïiالالال 

ն IIIIIIII ،1 չ_ւււ ռն k( ki_ .ال ԿIII յ։ k լ،ւ է զան ււ٦։ .հ" (I ը٠|٠ ՀIII اا է أالغ սէր ։։ Liiik , ،ւն ال_ا 

tïL թէ iPiu- ١ 1اااغ٩اՔ،ւ, թէ iPIIIPIJJHII،1PIII،،ժւււլւււլ ււ։ււ_։ւ։նյ P-է»?կական ،։ւնւ։ււ
նա լան ղ ա !LU ղջ_ա պահ ական տեսակէտով՝. 

տնպատեհուիՒիւնները պետական չ/վանսւ/է ///٤ ///٠/// ///// Տարիներ 
նախս։֊ ٦الالitrp4»|i٦i զյզւէ ١kpm_ ուշ.տզ_ր„։_թիւնը զ_րւ։։ւ^,ին Ււ 189;،ւ٦ւ 

٦ւ„ւ_թէրս٠ն_٠յ،ւն Օգ الل Ijkp ألح ըւսրււ_թիւ_նը ،11IIIIII ըան II լ թ ،1 ւնն k (I ،։fiiii_pkjj

.٤///٤///// Բարձրաղոյն Խսրհուրղէն) //// հետեւեալ պատասխանը 

ՓափաՔՒրլի է Iip P-ժ շկ• ձյւ،ւ այնւււ_،ժնան ւ،ււ،։ււսզււզւ٠٠ • ٤«

:հաւՐաձայնուիՒիւններ կնքուին էլան ա էլան պետուիՒիւններու հետ 
հ Օ||Է٦։1 االعج ٠ ,զն k P ը ال ի լան ւլան ية ւնլ ւ։ւ,،զ, կ٠յւււ։٦ււււււ1(ւււ٦ւ، «ال 

۶//////۶//// վիրաւոր կամ* հիւանդ.۶ ح,/ պարտաւոր են/١///ًا،///٠^///// քին 
٤٤٠/ ۶////////۶/// վարակիչ հիլանղուիՒիւններ///١// ,///////////, օտարները 

ներողները, նոյն իսկ ե[(Ւէ այղ լւան ը //////////۶///// օրինական որոշ
.٤iiuuk٦iin٦i٦ ٠ւ٦ւհ٦ւ զ„,յ„լ،ժ-ի٤ն_!։٩ւ!1!ւ1١ււււԱ1Ութիւ 

 »Գալով քրոնիկ հիւանղուիՒիւններէ տաււապող /////////؛۶/۵-

լ հթէ inpiui٢iu-،اՔ ը?։զււ٠ آلال ٦٠ւզնան ։լան pmi, ،1լան զանIIզնk P ը
I(.pki،i ան 1(11 զ آلل، آلالاآلألآل_أاا kL III,ا٦ا ٤ա։،ւէււ، اااا٠،٠ألالا կը٦ւհ՜،٠հ՜٦٠ ألا}ا،٦ا؛ا

*.11،)։ լաճ էն Ւ p ը.
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ՓւտիավճՒրլի է II[I ււււլէ/յււյին ինքնաւււաչաււլւււնււՎժ~Ւրանչա- «
 հ^֊؛1էւււ լՀսւկւււււււրլ 1؛||_Լ؛111Լ؛)Ւ|ւսն٦ւհ՜؛ւ ւ։ւ،ւււ؛ւ1 0أ։آلا؛اأا1,آلطل!ا؛ل 1اا։-ااا'ااا]ا

կՒրրպհ՜լւււ իրՒրն/ւ կարօտ III էլ ւլ ա կ իրն Ւր/ա ւն հ un/'III/1 քԼ(Ւչկական
؛TL ւ։։,յլ ա؛-٢հւււ،،؛"հ՜ւ։ւ٦ւ էքل؛ااالاأ٦ا ا؛آ، ٠٠١١
ւնււ،( ււ|ւււշւււ(ւււււ1١ււււ|_լւււլթ՜իև٩ւ*1յէրլււււ؛١ւ؛III !1111 կ օ،، ااب ւհ՜ւհւ؛١ււ!ւլէււ ւււ|Սւ٠

-III ؛11! آلط կյլ շ_ււ ٠ اااااابم٦،آلل؛ل!٢ل]الւււ>ւ؛կա ا1)١ (>111111 ا؛։آللل_الال!ا؛ألأ؛!ل1طا!الا اااا

.ilհ՜[Iլլال!_ا!٦ااا،؛!٠ՀիԼ111٩1 ؛!؛ آلااا؛،األااآلا!أا؛اا؛IIL1I11!آلل،؛، الى ؛

 ՈՐՈ .|"٠٠؛ 1';1, 1؛٦٠'1-Ո٦(١;٦٠.١٠1;11,)<!1.Ո ՊԱ31٢Ա٦٠٦٠ն1٠1؛

Հ١١١ս١٠٨١١١١١٠٧ ١١٧ ١١١١\ .1 .հ՜ (1 լլ ււ|էտՔ է հ"[ւկւ٠ւ է،'Il II ،1 բ.ւււժ՜٦։հ՜լآل_ا! ٠ Հ ի Լ111٦1 

-հյ٠Թւս٦1 Ւրւ անկէզին իվնալւււ Ilium ի ճան հի լան էք ؛،ااااا،اأؤ|.٠*ااوا ااااااا،ا(،١ اأ 
Հի՛՜ ւ٦ւ؛١ւյւ լւււ٩ւ_1!1؛յ!،կւււ٤؛٠Քււււււլււււ((Ւհ՝ւււ<1ւ ւ Ւրթ՜է ااااال اال_االا!ا؛الل؛اا٠آلااا١ .՝آللال 

uni !!؛!Il IIآلل؛(؛ կը الحال III آلاً،ا؛ ه ؛ًا٠يهآلاالاا !ال٠آل!؛_ا!إلالا١ IIլւ 1(؟2՜1է٠٦ւ ի ւ؛կ؛ւ կլ ا։-ااا؛

ل؛طاالآل!لب

٦I،I٦I: ԼԼաււր հա-.Ա|էւո٠ք III ااأطاالاااأ١ا٠،^ յ؛ւււ٦ւււ؛ք)،ււ.ա٦ււ ؛،. ااااԱ٦11،بذ ٦٠.
 ւքււ,!؛ Օ؛ւզէտՔ է ւէ٦ւ4ճո،լ١ آلأاا1آلاللآلل ٧>յ՜շկակււււ ւ،،؛ւււէ|ւււ١،؛ւ؛١լ II،ւ ւ؛111 آلط

_ւ،'է՜ջ آلااآلااااا ةاًالالب١ألةألل0١ل١ լա٠؛ا|آا ա ل!االاآل!ال؛!آللأللب il III ،1 հ՜|ժ՜էاال ،؛ ֊սլկս։«ք 
 ֊الي1أاالأااآل١֊ Ւ|՜٦1 II! JIIJ-آلخ հւ آل ؛IL؛։، III آلاااا، I'،ا! اال ل؛ا،آلا؛ خ 1)111؛،!؛ االا!_أال٢ լլլւ։ւլ٦ւآلل؛

_ij؛!in؛؛،!؛tï اأاا lïiiiJïL III؛-^iiii؛n أ١ ال آلا؛آل_أاا٠. ٧!الا،الل٠آلا، ւ،ւ_؛ւււյււււ؛٠،،Հւււււււււււււււււլւ

փս٩ւ|ւ؛լի غ .'؛؛ ح|٠ ا؛‘. ا! <،؛Թ- 1،>Լ ււ|ւ„ք)1٠ւււ։ւ،ւ.1١1 ،11111..اااا'؛ا
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-ւ1՜ււլւււյալ_էշ բաւական ւآلا ال!٠կ»ւ٠։ւا ٤։٠ اا-ا،أاا١اآلآե H،11)1,«1 ا*الال[հր٢ال _Püا1ا_1اقاااااا1֊1ا 

-կը սւոեղյրէ, ւՐանաւանգ. օաարներու հաւ!'111/1 եւ ifեե քա/լավէ مم٨غ7ر////7ا 
11، 11]I IIIILJI دالي ա٦ա٦յ ااآلاالاا«آلاالس- Հևտէրւա[LIII|I Հ|ւսւււ٦սբւհ"(ւը١ լ؟١ե(III լ ս՝է آل 

٦٠ե|ւկայայնեն, ի٦ւ٤ւզէււ նաեւ ա،ւկաեւււէ ٠1Լ JI1؛1 آلآلآلط ւանւլ»ւ،(ե؛ ւ،ա|1ւ»կ،ւ٤
-1լ լլԱդյււո ألال Iiiuiiily այդ ձեւակե|ււդւււթեան >^،ււ٠٠٠٦٠٠է1 ا؛ ,يًا ٠٠،٦٠ II LU (IJ flأال! ؛ 

կը (Լաւէ 11(1 >յււււնդը ււնենայ bl’ ،ւն.քն ւււ،։յեան թււււլթը ե٦ւլսլէււ آلأ،أال٩ 

նաեւ տան ւէարձվճի ընկա լ աւրիրը (quittance de loyer): Այս ՛էհ՜ լւ չինը i/'nr 

itiiiiP!) ل؛ II,ا ا؛ 1أااا «٦ւ،ււ_թւ»1،»ւ٦ւ կւււ 1111,1 ^،1Լ»1٦11{_،։٦1؛յւււթ٤ււնււ آلا،ليا«_االاااألطًا

ւ»ւհլ٠ւ iPiirtijiiiiiPiiiifii Ա((ւս(ււււււ9նե(ւ կ (լսէ հ՜և اأ«اال٤طل،لجأطال٦٠ال b ٠٦٠ ألال“P'b L٠٠٠٠،٠ 

ւակէււ٦ւ<»( ٠,٦1»،|»»|֊Ճ|»1Լ ւէճա (ւե( կւււ Ա1»1«| ճւսկհ էاال! ١ ի أل֊أاآلاالاا،بم ժ"է؛ե 
٨7/ հաչ-٨اا/٨يذհաւՐար//٠///م//////// وام/////٨/// եախյչը, //// ւիւււխւիւական է ել 

١١ւկ ااالة ե (I (I ٦٠٦٠، b خما؛ n !(-Il I 1 أا،١آ բւ լէ՜ »11،»ւ٦ւ !(-Il» ال Վ٠،1 .է25 ،ًا٠الآل„لل) ٠ լալ

٠կ է, այդ ււ(ւււ(ւււււ(_ւււյ،ւ٦ւ(٠1٠٠ւ ٦٠ե(ւէ„٠_٠٠ջ،'،٠ հ1٠٠Ք ն،ււթ٠٠٠٠1ااااا،بم٦أل-|اا ٠٠٠٦٠ հթ՜է 
ե՜թէ أ٢آلالاآل«ااأآلاال١ յ٠،٠٠յ կլ،٠ ւսւճէbاالال٦٠ b ا؛ II آلا«_لل յ լան֊ حا«غال، أ٢ا)ا)فاأ֊«،الل 

 Jî؛i բե٠1٤ ا، ا«ط٦ا اا'«احل II ا؛ ؛1 ٤յ III լ،1ւ٤٠٠ւ،ժ՜1٠ւ٦،٠،٠٠ ا،)االع ղան آلل لمه ٦ւձել«ւ^ւ ،^֊١ط٠-اأاا

"٦I|,ադդհն ۶»iPiii الأل آلل ։՝أ«ااا ւէււյւ»սւււււէ٦ւ^؛ աէ(ււււ1եա*1ւ !»ة ւդասւկաւ آلا،-)ا 

 ٠)ճէք||, آلا،٤ الاا ٤b յաճ III ،11 .اااأ^اااا،اااا)ال٠٠

 Հالաւ٦ււլա٦ւIIل؛٦آ،ل؛1 ئ IIط٠اا،ւեն،!( 11*1؛٠ ااطااا«ا«اا «լ،ււտ՜ճէ٦ւ, II{I ,1IIIսւ،լա-ال
Ատկէ 1(11111 նւդսասւ 1،լ ٠٠ ե(1IIԼ٦1آل)لLOI،آلل«ا^الب٠آلا،اا 1)111)101« ا ւււած՜ է

٠1ե-،էււ նաեւ Պեսււււ}„ենէն |ւն٥ ٤،-I»١ ٤ս۶սնգային !،»،،1 ֊ստանան նաեւ 

 Այս կե .նէն٠ .| اال١٠ P-՜ ح b اال )٠շդ٠ ւնե (1 էն եւ ،11III ւլա IIIII ւնն ե լւ էն Iiiniiiyi^« -ااااا

٠- եJIIIւնاا*ا؛II آلاالآللآل յատկացնէ bլ»։ ،١ 1حւաւլ،١ե^ ւ،ւ٦ւ ւ؛ւեււ(ւ ^»11111,1 թ(

٠1' ،«նա՜^«ա՜ճ III ،» II ւ ٠, IIJ ،1 լա՜ճ Է٦1 ،ا, اا*ا Ji III آلل Il iP III بم ե[IIII ا؛١ل դան II الط٠آل Հ b 
 اا،ا«1ا ըլլա լա٤, I|^1،III٠ ال III դա յ؛ն b(III լ iP է غ բաւական ւ|_ժ՜ււււււլււււլժ. اقل،٦ًااا1ا

եւ էՐանաւանւր օտար կարօտ إ٠'ا٦^ااااأاااا ։،'էջ أأماااا(،٠و٦ا|(إ.ا٦ا կը յարուԱուին 
///^٤//////٤////////////// ընւրունելուիՒեան //֊£-//’, Լժ՜էեւ օրէնքուէ ٤///////7///7///،بم-٨ 

 ե٦ւ؛ Այց֊ ա»թ،ււ եդած՜ ծ֊ա،ս٠1؛٦ւ|,ե(ւլ ،،լ ւէճա(ւէ ա بم. ٠ք֊բ 11Լ ա iP այն)1 اا٠٩-ا
7/// ինկաե է եւ ֊հիւանւրուիՒիւհը 10 օրէն //////,////// աեւաե է.•،///٠بم٨ հատը■ 

b տիլանդը, uu։։"» ،۶ اւ1١այն٠բ 11Լ(1 1،լ ^1III ل٠آلا» ։„ mil 1، ւդա(ւադայ،ւն1ا Հա 
 Ա۶ս թէ .JIIII!1III է iP،1Լ11،1*1| ^ատււցանել եդած ծա،ս«ք֊եբը٠ ل،٦ا٤ււ I الأطل،։-ا

ււ»է֊ճէ٦ւ չ_ծ՜անJIIIIբեււնե(Ilլ ֊^iiiiPiuji, կւււլւելե»{، ،٠٦,^ االi,«iPi»٠ ^٠֊،1٠،ք֊ան٤. 

կ լեդյւնհ, ،ا، آلالل « 1) بم. ا، آلا،اط -ا IIIIII اال եյււււ،٦֊՚յ٦٠٠Բ*٠٠։٠،^"_٠١٠1٠2،٠ք֊،ւ٤ւ’ւ ٤ակւ եդած՜ ،ւն 
٤աււնէ օրական »(!»շ. ււ։սկադ-1٠նլ ւլե|ւչ،ւ٦1[ւ յանձն »٠٠ III .ال եթէ եյւ բե 

՜ճարել.!؛
 III|ւ،ււլ؛ւ թIIIւլաiPIIIIIեااլ եւ IIIլւIIլարձ աննե րIIլ ب«1ا.آلالأل' ոելւը '١-ةم

munes ՛ոյ՛ք- տեսակէտէն որոշ չ/վաններու բյաՒնուաե են: ո եւ է ւՐէկը՝ 
ըհ ակի, կրնայ սւ/լաե հիւանրրանոէ/ը երիՒալ պար էլ յճննու- //// //// //٤// 

 թեա٦ւ ^iiiiPiiiji, օակայն ؛1 ւա٦ւ դան II g iP(iiP،i“٠J١ bl 2)_٠٤٠،٠٦٠b٦٠ ٠٢ է՜ Î- اذأإ։اا٠
 կուլ Հ،ււ٠٠։նդներ»ւն կը III ال III iP III اا_ا! է bl' ٠٠آلا ؛ւլ،ւնն ե (I լ ”1.- وام III լւ b ال، اال լ٠٠٠ւ؛٠٠1١“

ձաններւււ ۶»^այն.րներէն II iP ան.ր اا٤آلل،آل الاالال،ل b ։֊٠٠٠٦٠ ٠1٠٠٠ն ٠ا آلال ե լւ ااخااااآل!ا
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,Ս Է٦11|_-ՈԼ111٦1 ١ լււ UII1١ااااا ,ք١լւ։ււ٢٠ւ։ւլւ, Սէ٦٠٠տ0٦յի’ ١٠հօ٠|ւււլ ٦١-الIIի-լէ 

Մ օն [III լ/, Պուլօնհր, նէօյի Ւրւայլն•. Ս ակայն աոոնէք պիւտ՛ճէն 1/ահւՒ'ա- 

٦։-٦ ا،باااإ،ا։հ"լ٠է٦ւ կլ_|OUIIII |ւ ،;իււււ٦ո ,لجأ.٤ նւսւիսւկ յլլլալուլ հ՜ւ ա٦ւ կ٠1րլե،1ւ٦ւհ՜|ւլ 
չէրն օրական ոակոգինր էրւ օաար կարօտ հիլ ան րրն էր ր լէրն ընքք-ունիր, [•.արի 

،//-’١ ,ււտիպուլական պ արա էր ան էր/1է : իոկ անոնք որ հիւանէրանոԱ չունին 
 ւ٢ւււձւււ٠ք|ււււլժ՜ |ւսն 1م1ا٠جااا«ا հ՜٦ւ Փւււ؛ւ|ւ ւլհ 11 [111 շ շլւ٤սւ٦ւ|ւ il լ ا! Լ111٦1 ւլա٦ւ 11 ا؛ اا٦ا

٩ևտ, Ւրւ االأاب٦اال_لال٦االاا الئIJJIاق 11 جا!اا Ji،iIï٦i؛٠Ա1 Հ>j 1،111[1؛hս։ւ٦ւ ب٦اb"[I11մս ب։اا٢اأاا

1րրլւււ٦٢ ل]اغآ،فىليلالاالج ا،լ IIIUIIIւ؛յա٦։ال٦أا

Այո է պատճաււը որ Փարիէլի արուարձ անն էր/1 ր լւնակուլ ւՐՒրր

II լ թ՜ b L،n*ii և (I II լ կլ ւ1٠ասւ٦ոււի'ււ հյւթ اا Ւ |1 ը Iii١،٦i.jiii٦i iph Il LUI ٦ ا؛٦اւ լւէր٦ւ III կ |٠ Հա

٦ւււյւււււտււււււյււււա٥՜ !!սւե՜սւււկէսւէ՜٦ւ սււհ՜լ ٠. ااا,,الiIï٦iiii٦i٠*iil اا!أاا.٦_ا!ا ا،١ال îy„i٦iji

٩ւը:.9ւս،1ււսկա||UI)իււս٠1(էիւا1٠اا ։||ս٠٠٦լա٦ւի،ւ٠>Ո ւԱսاا٠٠ ح)٠ 'اا٠،ا ٦٠ .լ1، Z(٠٦٠)٠٠|٠|٠ 
١ււ|ււՆ٦ւ٦٠Րլւ١|١|Օ ٠.٠կււ։ւ։ւււ։.ււ ,էրեւսն٦ماկ. Պ. և٠ւ٠[1(էագ_ու.կ[ւ٦ւ է 8 ا .|Ա|||1٦ 

:٠ւ.լ|٠յ,ւլւււ٦٠1յ .ااا٠ .Àt٠Luil)h|։،Uiui٠٦i lïا٦.اا ٠
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հն ա٦ւււն٠յ٠ 1I|I ։،L բնաէյքւն -Հիւ֊անւլ-անւյյ լւււնէրւյալ Հաւ1١ա١|նՔ ւէ١լլ ١ غااااالا٠  

Հէրաէրւ ա,|1|- ւզալւազյււ١|ին ألىզ_Հ ա٦ւ լւIIIպէս աւէրլի զ_իւ_٠ւաւ_ ،լ (ւնւ|_ւււ_նւււ_ին 
<հ III اا ի ։ال ի |ւէր٢1ւէ| أ]اغا ։، ٠ال  ի٦ւ لألللألال1لالا٦الالا  Հ ե ւ_ա٢!ւ ււ֊ան II IJ լլ٠.

Իււ1| (ؤل III լւխլ բնակալ ՀայէրյւըՀիւանւյււնւց բ^ւզանւււէրլւււ աււթիլ 
զէ Il լա (1 I լ و؛ ال-  ւն լկրէրլու ۶iiiPiii[i ււ|էտ٠1ճ է զ_իւէ١էրն իբէրնց թազաւէ'ւււււի٦ւ 
(arrondissement) iTէլ դյոնոևորլ հիսոնրլյւյնպյը•.

Յւլի 1յ|٠٦٠եյ١ա.٦٠, ւք։ււ٦ււււ٠կ١ւ1٠ւ١ւ.٦ւ էրլ اااال1هالاأ٠إا ٠ |_Խ P ա 1.11 V և III մ، եր 11 اث 
^աւ٢ա؛ւ չկն ւ؛էր ال II ا ի آرج III լ III 1؛III اا١  III اյ_բII ւթ ի ւնն tï բ լ ٠٠ ո Լ|1 Iip III լ բնակին, 
(1)III،ւիզ թ՜է III،1IIլա{Iձաննtï1؛ ը, անււնՔ֊ անէ'1؛ £աւզէււ ا، յւՈզււնաին IIIطااا 

-ճիւզէրբան ١٠ ատ ml؛ էիաբիղէրան ւբէրւէ ^իւանզանււց٠.

Ա,٠11 աււթիլ, iPtï٠i III ١٠اا էրնIIIկիցնtï[IIIւն զիւբւււթիւն ւէ'լ սւսլու 
հաւՐար, կու/լէինք !հրտնստյի կարեւոր .րաղտվճներու ■հ1ււանր/-անււցնե- 
|||1Լ٠1| tïL զ_ա յւ մ' ա٦ւ IIIIIIII ւն٦I էր լւ II ւն ^ււլ^ա٦աւ،ւ ւ1'է1{ ցանկբ اال III լ, Հաւցէնէւ- 
،1II ւէ, զա՛ն III զան մ' III ւն III գի III II ւթ 1؛ ւնն tï (1IIլ افئ զ II ւն հ՜լա, թ էր ան <ا- III ւէ' էրյակ 
Ւրւ||٠յլն٠٠ Սակայն 8ա٠ւէւգյւ.բին ٥աւալբ ؛(էII١٠լ լի IIIIII٠ւ ատիկա*. ^էրտէր- 
ւար.ար կը [ճաւականանանք ստորեւ տա լալ (իար ի էլի հիւան/լ-անու/ներու. 
աւէւիաի ւզատկէրբյլ. Ս١նցալակի յւււհն،؛؛. I1JI նէր.բկայիււ ؛1( ال  ան 11 III ١٠ ،1 iP է لخ կան 
 լն|١յիւէ'աբանււցնէրյւ էրււււ١ ,սււի Հիւանդանւցնէրբ էր լ անկէլանււցնէւց؛1 ٤()()19
iPoi 180 ,()()(֊) ան ،(II ւլինո غا١ III ււան ا؛ ي  աշւ լ էր լււ լ ()8 ١٠ իմ' III բան» ցնելւը,
ւ1'(>տ' 100 ււանաթ<զւիւէէւէ٠ւլ էրւա١|լ٦ւ٠. Ս٠ւււնցւէ'է զաIII ۶IIIIII1IIIII1I11I1I٥ են 
տյւյելարտն-ւՒտրւրտնատուններ Լժ՜ովչախտտւորներու {508} եւ ւլեներւււ՜ 
կան ախտերալ ւլտրակուտեներու հաւՐար (-ةبذي'):

Փաբիզի գլիւաւււ|ւ ի լան զան II ؛٠٦ ! էր յւ լ ֊ن էրա էրւէրա լ 1 էր բն էրն.

1. — Andral, 27, Boulevard Macdonald (19).
2. — Baudelocque, 125, Boulevard du Port-Royal (14).
3. — Beaujon, 208, Faub. Saint-Honore (8,,.
4. — Bichat, ]Boulevard Ney, Porte Saint-Ouen (18).
5٠ — Boucicaut, 78, rue de la Convention (15).
6٠ — Bretonneau, 2,՜ rue Carpeaux (18).
7٠ — Broca, 111, rue Broca (13).
8. — Broussais, 96, rue Didot (14).
9. — Charité, 47, rue Jacob (6).

10٠ — Claude-Bernard, Porte Aubervilliers (19).
11. — Cochin, 27, Faub. Saint-Jacques (14).
12. — Enfants-Assistés, 74, rue Denfert-Rochereau (14).
13٠ — Enfants-Malades, 149, rue de Sèvres (15).
14. — Herold, 5, Place du Danube (19).
15٠ — Hotel-Dieu, Parvis Notre Dame (4.'.
16٠ — Laennec, 42, rue de Sèvres (7).
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 Lariboisière, 2, rue Ambroise Pare — .17 ؛10.(
).14( 18. — Maternité. 123, Boulevard du Port-Royal

).15( 19. — Necker, 151, rue de Sèvres 
).15( 20. — Pasteur, 213,. rue de Vaugirard

).13( 21՜. — Pitié, 83, Boulevard de l’Hôpital 
).12( 22. — Saint-Antoine, 184, Faub. Saint-Antoine

).14( Sainte-Anne, 1, rue Cabanis — 23٠ 
).10( Saint-Louis, 38, rue Bichat — 24٠

).'13( Salpêtrière, 47, Boulevard de l’Hôpitaî — 25٠ 
).6( Tarnier, 89, rue d'Assas — 26٠'

).20( Tenon, 4, rue de la Chine — 27٠ 
).12(, Trousseau, 158, Av. General Michel-Bizot — 28٠

 Vaugirard, 389, rue de Vaugirard — 29٠ )15.؛

-٠Լ٠٠1٦٠،٠Ււււկ٠٠٠٦յ Հ_յ٠լւIIIբյ٠1،٠ հ՜ւ ٠٦٠،٠٠٠լ٦٠ե՜յ٠4ճ ٠٠٠٠٠٦٠ Ս٠ւ٠ւ٠٦٠ւ٠ւ1١է ւ|_|ւհ"թ"է բ٠٠ 
 ٠١_٠ւվժ" |٠ւ_٦٠٦٠հ՜٠٠٠ւ٠_ ٤٠٦٠٤։։؛ է اا ٦٠ III էր ا ٠լ٠٠٠٦٠։،ւ ։٠٠٠٠٦٠ il' 111 ال٦ا «1 ٠اج٠ IIIII վժ՜ ٤٠ ا_٩آلا էր լւ II ا ,اااا-
 տւււկ բյ٠٠։Ւ،٠٦٠٦٠ Ւրլ٠ |٠Լ٦|،٠٦|٠, Ս٠٠٠կ٠٠٠١٠٦٠ ٠٠٠٢٠٠٠٦٠٠ !٠٠٠٠٠٠٠٠- ٠٢ լ ٠٢ا։ا٠٠٦٠ ٠։٠اأ_ااا։ا٠٠ ւ٤ժطا،٦ا-
.٢٦٠٠، III կհ. լւ սլւ։ ւ٠٠ւՆ՜ ւլ։1١ կ٠٠٠ ւ٠ւ٠1'կ٦ւ ւււհւ٠ւ։٠1յէ٠։٠ւււլ սււհ՜լհ լ٦٠ 'اااب٢االاا ٠٠٠٠կ٠։٠ււ

--- .٠٠֊٠٠Է|٠||Ա٠
24 ,14 ,13 ,12 .6 թիլ 'أ(،٠اا1,ااااا .։٠٠ւ،٠٠ւ٠1 11؛,٠.٩٠٦٠٤٠(իւ.բااا'اا٦ااأألا٦إ؛ا ٠٦٠

.٠ լ ال հ ؛١٦٠ II 2% ال ٠٠٠٠٦٠٠٠٠٠٠٦٠ TL،

հւա/'տր, Գ٠լխււււււլււււրյււ[ւ թիլ 1٠اال٠ 1.1^ااأاذأ٦ا՜ ٠٦ا٦اااأا؛اا)tdipii. 1،ւ3٠ ا؛،أ٠١մ٠
;27 .26 ,24 ,22 ,21 ,18 ,17 ,15 .9 .5 ,3 ,2

:22 ,21 ,9 ,7 ,5 ,2 թիլ ج լ ։• ٦٠،11ا، ։ ، 13՜| ։ ։ ٦ 1 ։ I b I،٠ I ï I. ։ ։ ،و յ؛կւս٦ա٠٦٠ 
:24 ,11 ,7 ),٠ւ«ւկւս،Խ (սիֆիլիււ،ւլհ٦ւ1ւ .1اا٠اااا1اأ،ا|ااااب ٠٠

,11 ,3 ),٦٠.٠i.l٥Ji,(،٠]'٠1'i٠id،l٠i(٠٠.٦ ؟i٦ilïj։!٠١i.u؛J։i.ui٦٠i^ լւ٠ւ1٠٠٠٠կ٠<։٠ււ٠'1٠٠؛٢،٠էւ'Օ'

:24 ,19 ,17
:21 ,17 ,16 ,15 11٠, ٠|Արքի 1)ի٠٠ւ։ւ،1ււ|-ւ٠ւ٠1ժ"խ.،1ւ١ւ1ւ 

11.1،٠،ւ٦٠ջի ااا.اا|؟'1أاا؛اا.1اا|-ل٠٦ا*1,ا،ااا 3, 15, 16, 17, 21, 22, 24:
///-٠( 23 ,٦ու.ւ1٦ւհ،ւ|սւ_խսւ،Խااأاااما٠اأا٦ا ٩ ։٢،٠،٦٠٩ آا٠ւ.ա٦։լ٠١։٠Թի։.Ջլային ()ի٠

:25 հ՜և )رك//رآلررد//ررامع
9, 10, 16, էրւայլն։ ,١|1)[ււ٠սւ٦ւլու.1(Ւ|ւ։٠٠1ւ٦ւ1ւ 1()٠اااؤا,اا٠ا||٦ا 

հի լան րրս/նոցն էր /1 ո լ ւլարչութիւնլլ .٠ւ٠٦٠٦٠1٠،٠! -IJ.اا٠٦ااااا٠.Jri،) ااإاأ٠։أاااااأ.اا 
էրւ ետճօրւ 2٠ ١٠١ ٠լ،،٠٠٠٠٠٦٠٠ حբ٦٠հ-յ٠ը، ٠،_1٠٠٠٠յ٠٠յ ٠٠ ٠٠٠١٠٠٠կ_٠٦٠ اااإ1؛ !الل ،٤٠٠٠ ،٠٠٠٠٠ ٠٠Ք٦٠،

29 )4, Boulevard Macdonald) հիւանրլյոնորյնԿ՚Ը•' 
հսսՐար ٠ւ٠٠٠،٩٠٦ւ1յ.٠ւ،1(1.ւ؛٠٠յ١٠.٠٠٠٩٠٠،) ٠!٠ا،اااا،٠٠ا٠ا،أااأل1ا٦اլ ،.٦ilï،r,،)Jl٦։ 1 Ուրիշ 

,٠٠٢, ١էք٠٢٠٠٠٠։٠،۶ ٠٦٠،٠յ٠٠٠٦յ տէրրլ -ا{، ֊կ٠։ լ ٠٠٢ել, բ٦٠٠،٠،٠լ է կ٠٠٠յ٠հլ٠٠٠٠٠ ٤٠ւ٠կ۶؛٠٠ւււ٠٠ւ٠٠٠٠٠ 
3, 4, 5, 8, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 27 էլ 29 թիլ հիւտն-

.ր٠٦֊٠,٠ւհ؛ւ,ւլ٠٠٠٦٠
 ))الم٦٠٠؛հյւ٠٠٠٠٠،٠٦٠ ւ٤ժ էր Ս٠٠،٠٠٠լ٤٠٠٠،٠٠٠٠٠٠۶٠ ٠٠٠٦٠ ^٠٠٠٦٠،٠٠٠٠١٠٤٠٦٠٧٠٠٠٠٠٠٢ ،٠٦։ բ١١ ^٠٠٠؛٠٠٠٠^

٠٠ւ،ժ٤٠٤٦٠٦٠էրլ٠_٠ւ٠٠٠٦٠٠յ، ٠٦٠،յ,٠ւՔ٠٠٠ թ ٠٠٠٠٠٠٠ ؟ةذيع<اآح%ة٦حآ١։٠լ٠٠٠յ٠٠٠٠٦٠٦։էրլւ 3-իլ،٠٠،'٠٠٠ւ٠լ٠-է բ

— 15(1 —
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|٢ւաւ*1ւււււււ|ււււէւլէլاع հ՜ւ ւլՒ٦։Ւ|ււււ1|ւււ٠1։ ։։։ի٠ս։ելւ ا]ا١։|ااأu٠l»III[ال٠٠٠ا|ال} هIIIا٠اIIIntlاما

Ւ،LUIխ-<٠|ք ا)اأا'الللب-. Ք'հ٠հւււ|(۶hiifn (٠٠ ااااا|بم٦-ااا٠،أل٢ااااլ٠،, ا)ال٦اا։٠{հ՜լ։ 1ااااا،إا|ا|:اااا١ل ٦ا

ա։ւ٠٦ււ|_ւււ|ժ՜իւնլլ|ااأا بم(ا։أاااااا بااا_ հւ — ււասւLUլւնհզւյլاا|٠։[زأ،الج j սսւալւ)i٠։٠,(uji٠ 

٠٠ււ1ր(ւէ٢Ա —, ،{_{ւ1րթ-է լև٦։|ւսււաււ։զււ| ال կը խ լէ ւ1١հզ։ էր اا|ج]اااساالالإل ا٤اساا

-TL- կւււն իւ III [I ։յ_հր լա լւ։ււ٦ւ؛ լւ h II ։fil Fr |1 է՜ն اج]٠ կ|ւ*|յւ։ւ(ւ օ،|_տւււ_|ւլ ֆււանւււ։ւկւ։ւ،հ II սւ٦ււ։ւ
٦ւՒրէ٦ւ ااآحالغًااآلألا٢اًاف١٠. ٦امանսալէ II 1١ اس կ{ւ٦աւ(ւ օգ֊^աւֆլ Ը٦ւկՒ|ւայի՜ն 0ب

١աււ_լււււ-յժ-|ււ.ննհ(ւէն, |ւ٦ւ٤սլէււ է٠١անււլկնհ-،ա{ւաւ حր، 2„اا_։։ خاا«ا٦ل4آلا]فى նււէ-թ֊հան 
 ւ„ւ սլաշս ււ٠անսւթ|-ادا؛, أ٢٦ا٦ا։ا؛։٠طااااإئ^ հհ٩ւՒ|1ւււ ն|ւԱ(Ււււկա<Խ جلز>٦ااىا|جااااا١

ւււյււււււ{ւ؛։ւ،^ժ֊ււ٢ |٠հ-լւհ(ւււ1- ալ_նւււ_յժֆւ֊ն٢ ^١ւ، ٦ih،iiiL£.աւլաւակ {ïiiuim٦i٠i ւք؛١ւ ا։اإل 

լն٦|ւււշ_ակսւն ււ{սւշաււյանւււֆ»ֆւ_ն հ-ևւււ٠_էլաւա،ւ٠նհ(1ւււ կա՜նիւաւլج٦ا|ؤأاااا ٩ 

٠1կւ٠ջ֊1’ն 1յկւ։։ը. սլէաՔ է .٠|Ա٠ 

..... ' -ական ،1 էحااII ٠ ألا،ااااااأւււ|ււ٠1ւււււ1١١|||ւ1٠1ւ|ւււ

-III ? III 1؛( ւււ։ I III|ււ'1ւ'1ւ1٠|ւ،'!ւււէ٠ւااا٠اا ٠

أا|،ااأاااااا1أأ اا (11111.، .- اذا՛.،، اااابااااااااا؛

ւււ)ււ،'ւււ'1ւււււ،'|ւ اا ււււ)٠،՚،ււ.յ»ւււ!ւււււււււ ււ|ւն|
-٠ !،,-III ،1، ،u'ii'l ٠، ،1(1)1 (الابااا ا،'1ا 1) ااابااււնւ

-I( 1||1 1،1111. 1ا կա|1٠٠ա) I î١lll،II.Jأاااا ،٠ ٠،٠ 
،٠!؛،،.، أا|،اا،ااااااا،ا'1ا٠ |,ااا٠ا ااا٠اااا'1اا'ا|ااا ՝1؛ دن

،٠'1ւ،٠،ւււ|ւկւււ 111*1 ا1'ااا'٠اااا1.ااا'ا ااااا اااااااا٠-ااا "

111111*1 1،'،1؛1111، 111.1)1.، ب٠ II 1111)111 1،'|1 lll'll- انا! حج"

///////٨/// ٠١/٠ /٠ / ام را ///٠//، //// ////////٠/٨ -
////،///'/////،/ام///٠ ///٠١٨-//// - -

I/IIIIJ ւ،'ւււ|ււ،'|ւ'1ւ'1ւ،٠|ււււ'1ւ ب٠ 1,1 اااا|اااب٠١ل.اال ٦٦١
،///,' ام /٠ //'/// //'// :////// ا٩• '

ՏՕՔԹ. ԼեՒՈՆ ԴՐհԳՈՐեԱՆ
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IIIIL Հարիւրը օսււււրնքրր կտձր էրն: دفال նււյնպէււ 192;Լ)ին, ■հ/ււ/ւՀւգնէրրւււ 

Իսկ ւլսւնււււլսւն յիւՐսւր/սնսւ/նէր/ւսւ ւՐէչ կը խնսո1'սւ1ւն ւ/'օւս ոտօ oinuifi 

։٦اإ ؛,,االب։٧,], ااااااւե„,٠,٦ւ ենւ|ժ„,(,1[ւ,ւ,յ՝,٦٠„,؛,٠؛,յ„,։ اإاا,ااأ٦ا։أ١ ւ[,ն։ե(, եւ„١،|ւ,(؛ 

.1Ա_Խ,,խ,ւղւխ، ٤.(ան։»[,٩ ւ„ւ1[|„ն, 20-25,000[٠<

Հ،1 լան,ղն,ե[I11ւն։ Հալք 11,(1 եղաե Ւ,ււխ4>_ելւ(լ ال ااا,ا,أااII 1Ժ٠է ն,،լ,ւ,ս։ենւՔئ ٠ 

,-ԼԱ,,(٦ ,؛։ Հ،1 ւ,„ն,ղան,„ յն,ե(,„լ„,,։։٤,,٦,,),٦ճ,,،(, կը «ն„։նւ եւ կը ^ւ,,,(,ւ֊ճ»։ի, ,„ն 

աւււլ,4>ե(ւ„ւ ,(„։ւելւ,ւ- ١,|։|،٠)١Լ ,է ին։, ա,|,վ,նւՔ٦ւ I,,եղա,(Il (ւնւակ|,չն,ել,,ււն ع 

(,-1(11, ,եւ օաա(,ն։ե[,„ւն ,آلل,أااأ,,ا_),اال |ան,ււն,ւ -J,L(,,„L կը Հա„կնւան։41٢؛, ֊),٠III 

١١٢„,ւ,կ,ւ„ւ ع է ٢, Օ(,„,յծե(,լ<*ե[,„ւ ճ[ւն, 1(_Է|1١(լ,։,ե ձլւ ի (սՒշկական, խն,աւ1١٠„ 

11/111 յք lu [I ը։

 1 I կ,։,,ւա։٤ա[,։,,կ,։,ն, շ!11٠Հ„1 |ժ՜է |ւնւ٤,)٤։ս٦,„,1)٦,ե(,(1 յ_1»չ_٠1٠է٦٠ ٠1Ը اا١-ا،،'اا

ն, ե [, II լ,(- ,٦„,ն։Ք կա։ւաջ_ա[,،(ենւ 0,1,։։,[, Հ ،, ւ,„٠١ա„յ,ն, եէ ,,,յ١, ,են։ ,։,,(,, Հա [11( լ ج 

,١ն։Տյղէ,։ ,ղ,„տե[,,։,ղւ։١٤| ն,Ա(է٤]١ ),„,٠٠ին,ե ե[I١جًاةد٩١\آخ\ًاآعل١ال ն,աւ,,(ւ„,„Հւ٠ււ1'ւ։ւ[ւ ،յ٠ 

ե|ւււնւ փււ|ււ„ւ[ւէնւ-٠(եւ եղ „,ե ե,ււ،։ւ١ ٠,[,ն,IIւ„[,ն,ե[IIIւն։ Հ,,,,ր,։,[؛, այ؛[,ն, ։,؛,ւլ,։,շս 

ղան, ,,,ղան։ ااااائ,| լ „,,ղ„,Հ„,լել օ,„„,(,,„1(„,ն,ն,ե[,„ւ ا١եւ,,[, Հ ։„ 11,1,1 թ• ։؛[،,,(, 
1١նլըն,„ւթ-եան, |<Ւ„ւղթ ի ։։,!։կաղին։ ը ,,,(ւղէն։ .աւ,ել։։ւ։Ր։։։լ١)٠ „,„ւ[,Քե[,,,ւ

ՈԻՍՈԻՑՋԽ ո ՑԼ٠٩Ո٠٦١11ԻքՅ٠Խ٦١٦٠էԼ ثأ3

Manuel Généra!؛
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<1>1Ա'ԻԶԱ£1ԷՅ ٠1٠1;Ո՜٠1٦1٠ք'

սււԱ]11111111(1 1111!(111Լ11٦1 ւ(_էււ(.|>ք1|, ر|ل٢ال'ا|غاا ٢իււ)ժ٠ււլ(ւ٠|, أل؛ |٠ւււււիււ،، 
٠//^////// /7//_/////// ձ՜ճ ալ [ւարձ[ւագ.ււյն ١// քաւն ر//اكك//7در٢ Zr /حدك//رհհ՜ տհ՜ ւանվճուլ, Zr 

Ւր٢հ -ւնLL էւսւիււ[ււււււا|٥թ՜اfr(IIIւն 1(_|ւքրյժ"է III iP[111գ_ջ_ււ1٠ال.ا|٦ا،ւււ٦ւււգ Հայ [filinա،( 
ւււ٠ԱւՒր،1ւ|ւ4ճէ٦ւ fil լաւււ ،(լիճ բացաւււււթ-Ւրա^բ. ՒկաՒ ե٩ւ؛ՀՒրււանալ իրքր٦ւց Հ 

11 Հիւ[1[ւ1ւ،(IIIլ քր[ւկ(ւի٢1ւ, Ւրւ ւ1١ւււււ<հււււււ[ւաւգէււ ա٦ւււ[1 ւ(_[ւււււիլ،Հաւսրւաաւււիլ 1Ո١ 

Փա րի գի 1،'Է٦ ٤٠٠ւا).اا]الالفالالا) ١,(iPIII _Jït- Հրաս(،։ւրի٤ 

ւ٦ւ ւււքրւ٤քրրէ٦ւ|ւաււււ٤ շւււր٠1»-ի٦ւ 1،'Է٤ |II Լاا ٦ հ |Il Iسل ٥ linPuij գա)،،! ֊|«|Ա٠ 

յգէււ؛JI կա յ٦ւ III [1111 1(11 ւ،| (յ.րգւււյժքրա٦ւ٦ւքրրւ!ււ, ،(iiuP, ի٦ւذا i٦i կ[լ բււ٦ւէ؛iP 

-٦ւ ւբքրը_Ս.րկււլթիււ٦ւ.բի-Տււլկււրւււ٠բււ،իւքրրւս ١էշ٠،ւ |էի٦ւ (յ٠ւււււ،ւււ٦الاة٠ح»اط„لئط ١ 

նը՝. ////٥//_/////
Արրլութ՜հ՜անս աոհէՐին ՜ճիււլսգըւււ[(Ւիւնը հաւ/աաաէրլու հաւՐար 

 ւզէտՔ է հ՜ր թալ !![iinriiPւււթՒրա٦ւ իւււրհրր*. Աւււո٦ւց ՒրլլՒլու iPի٠٠ւլհւ أل١-ال

իլ iPլ[>٠ Iii֊،(iiiîr Ւ٦1 ր٦ւհլ [؛շակւււ٦ւհաց Հաբւււուււթիլ٦ւը, իւչւգէւ luPnili 

ւաւէ ,1 իշՒրլ թէ 11 րգ I[III؛٠ ժ՜ալ( ا]١ II ,1 III կււոոա [111 ւթ friuiP 1؛ Ւրլ Հ IUTج ،،، ا11اااا ا 
1 )IIII njkin II ւթ էա١ւ٠ ؛ա1արա,|ի in٦ ()؛ւ١,(րուն, Վ٠րաց ա٦ււււա٦ւի թագւււՀււ

ր٦ւh[Iր, 11[Ո1١1Ք)ւււ(ւիա nnPի[1-1111(11111111(111(1 fiգբա٠-١.،ա3٠٠٠ )؛լՀ٠٠،٦։٦։էււ ،TL؛ IIII٠)٤١( 

ր կա ,(*Il II- ذا դլիւաււր Հրա^ատար٦ւՒրր٦ւ է ի٦ւ Վյւաց գ٠։ր٠րի٦ւ, (յ.րգւււ_ի>հա٦ւց 

աշարայի؛(,* է ց ա٦աւ٦ւը կաս(ււա٥،)LUI،լա֊կ (ւ٦ւսււււ٦ւիՔէ٦ւ է ի٦ւ, Ւրւ ա٦ււ٦ 

IJiniig Հայրը. .٦ւոււււճIIliftifr[1 II 1٦1 Հհտ٠ 1( 11(111 տ Ւր րIIIqïftiՒր[IIIԼ٦1 fil الخII,ا|ا،ا اP-N 

Uni[ii(֊،ii! fi լ ւյևւագ-֊Սարգիս, *հմէս՚նաւզէււ կր յ իշ՜ուի՛ն Վյոայ ١ ،([!Լ 11(1111

٦ւ սւււՀմ١է٦ւ էր|,ւ,!٠ ٩>րիչ^ւքւ(ւ لإلأ ւբ(ւ Ա(հտութհ-ա*նع ؛ )!!iininP ւււթհան iP է 
 նաե՜ւ նշանաւոր ւլիս(ւււււան الւր,ւգկէլի( արգիււ اائ٠]ال'اا _)،իւգէն١ -ا]ذا

.իւարկ*րհլիال ١٠ ք[!11,յ٦1!Ա[1սւ!(!!ւկ ^վրացերէն 
٤٤ւո.բարիւ է ،؛، է Կիրակաւ Գանձակեցի ք[ր 11(111111 ւք٠ ١ 

)،III[1 գագրI լ ժ hIIIiPբ է(ւ 11(1 1՜2Օ٠٦Է،1| 1٦٥07 ահղի ււնհցան 
.յին հկհգհցաքրոն <،!11(_ւււիւքւ[ւր٠

)>11 ,11 III,
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ԻՇխԱՆ ՆՒԿՈ1ԱՅՈՍ ԲԱՐՍԵ1ԵԱՆ

ԵՐԿԱՅՆԱԲԱԶՈՒԿ " ԱՐՂՈՒՑ֊ԵԱՆՑ.

١/٠։(I- iïfiilî-լ ս։ւ։ւ։։ւ^االتب أاااالا٩ل ؛, 

-հյ٠ւ٠ւ։؛،٦٠, լԵւ،؛Ն։։ւ٤ւյ٤٠ջ_հւ։։։٦։ Ք٠։٠։լւ։ւ٠ 

 رورالج նահանէլին ք(Ւիըաււլւււլի -رروخ/
ւսւրւին էՐէչ Գըիւլոըուլւոլիո -/راص

 وكIIIՔ-111(11|III٠ا|ا ٠շ|սւ| ււհ.|1!1Լ٢հ1|_լլ«٦٣ է Կւ։ւ؛ւ։ւ،٠ ւ؛յ١ւ٠ւ|,١ հ֊ւ ւ։٠տ։։٦։յյ ا։اا)ا؛ا։-ا

պհ՚տուլժ-քւևնը էՈրր ււլաաւ1'ուլժ-Ւրան ւ!'էչ կլլ յիշուի իքւր Զտքւպւհ՜ան հա-,
.٠ւ٦։؛٠լւըւտւ٠ւթ

٤٠٦։ է՜ ւ|_էւ٢Քէրլւէ٦ւ 1 ااال_أا։٦اااحا٦اا սււ1١է٦ւէ٦ւ ا٦ا։ا-آا-ب)ل_أاا։1ا١։։اااا։ا١ا1ااا}1االل٦ا ا։։ ̂
-٠rtï Il լ „ أا٢ 1؟ 48 ا؛٦٠։٠ أ٢٦اا։٠լժւ։٠լ٤١1٠ւ٠ււլ١،1 ؛٠ւլւ։է։؛ւ،ւ٦٠շ_ուշ_»։ Ել։կ։։։յ٦։։։։բ-։ ւլւ١ւկՅ٠ 

أأا։جا Խ٦1 ،ժ 1801؛،٠ֆլխւ١ ւււ։ւկ1٠؛|

٢٤٠٦։ hji-٠أاااا։٠؛٠ 1ة؛٢٤ւ٦։ւ٠١٦։էլ։ դէ։،լ1؛ 

 թ-،։ւլ٠։ւ հ՜ւ 1լ،«թ-,1քլ،։կ։ււ։։„կ։։։٦։ -اال_ل،

հը քւսւըձըանալու հաւ/'աը: ո՝ ո ԼԱ 
٠լւ։٠յ٦։ ١յիլ،ր٦։ ٤٠յւ٦։ե֊،։լ կլ_սլւ٠ւս։։1'„։،յ 
ւաշււլւ٠ ؛։٠ւ1է٦٠հ٦ւ ւ٦ւ٠؛Ւււււ1'ւ։٠٦ւ։٠٠կ ا؛ااا؛ 

յ؛դ_էւ٢4ճհզւէ٦։ էրւ ։։٠ւ1١է٦։է٦։ ^։։ւ٦։٠ւ։1'։،։

 ւլ؛ւււ٠ւ٩ւ ،։։ ւլէււ٠٦յ հ լ։ Է٦| ւ1١؛٠٦٠٠. ا؛ئ1اا։اإا
 Ժ։։ււ1١اال٦ا،اا؛،٦։։։ւ؛٠յ։ւ։٠կ հւ ٠اا)٢1ւ 1111ا)اا։؛

Ո'ոււաաաանի ւՐէչ ապլւալ Հա- 
I٦1 ւ٠ւ۶։-„؛_I،I٠,٠L|٠I٦|J؛، ւ{؛٠ ,յհլ٠٠։ւ٦։

٠٠ւ „։հ֊։լ٠։٠կս։٦յ սլւսյ- ււ٦յ٦ւ؛ժ1؛،։յւււ 
 ւ։ւ٦յ٦ւ1ւ֊،ււ٠ւ٦յ II'1ا ։։։յւհ֊ւհ՜լհ՜،։։٦٠ ֊؛،11)1-

٤ււ٦ւլյ !1 IIIJJIII ٠յ֊!ււք٠ւււ(،1 آ٢1طااا؛آ٦ا ااال٠اا

հյ٠٠։Լ٦1ا٦لյ٦յ։։։I،٠֊բ ւ٦٠،٠٤٠։ւ։ւ٠ւ٠կ٠ դ֊ըսւՆ՜ է 
,ւլլիյսււոլւ հըաւրանաաաընհ՜լւուն 

ւ։։։լ-|١١| ١լաւսլէււ٦ւււլս٠٠յւ։ւհ՜լւււլ ։։٠٦ւււ٦։ւ٠ 

-։կ؛։ւ٩ւ յւ1ւ٠լ,(_էւ1' Պ։։։լ։ւ,٠،٠։։٦յւ։٠կ٦٠1է-թ 
٦։^լ։։։ւ٦ւ հ֊ւ ٠։LJIքԵااIIط٦ا٠٠

Ւ Ւրն հր ոՒրըա յարա-<)[(رأررردج 
]ւևըոլթ-իւննէրըը Ռուոաւյ հ/լչա- 

կասւր ԵքաիՒևրինա 1ւայսըուհւոյն

Ռ։։ւ։٠ի٠։յ Բ։։ւ- ٠٠،،٠٦٠ل؛٠ւ։ւ։։٠,٠։։ւթԵ ժիւ٦։ յ٠،٠٠։լհտIII 1լ։։٠٦յ؛ ։։։լ։ձ։։։։/։լ։IlI1؛ ։أ 

ւ կ։։։թ-,։-٠٠؛էւ!1٠ւ։ال ؛ լ։^հ ٠ ألزجս։։յււ٠լ،։„ ا٦ا؛ا։։_٠٤ ا؛2اا؛ւ٠ււ٠։ւկ٠։٠٦ւ սև Լ Ա* կ։։յ,յ։։րը 
 ٠ւ"||1١կ؛٠٦ւ١ ٠։ւ٦ւււլյ Եւլլւ٠։٠յլ։٦։հ،٠ւ։ւ٦։ հւ ٠յ֊։٠։ււ։։٠٦։ւլ٦յհ؛ք١ււււ_հլ .1IIէ٦ւ٠ اال٠ -ااااالااااا^

ս٠հ։յ օ٠ւ٠ւլւ٠ւ؛,)հ-։։։٦։յ էլ؛ւ٦յ„ւ٦٠շււ٦։լ١,_ է ւ։լւ կւ։։ւլւ1١ււււ։ւ٦٢ ،^ا,اال1ا'։ا1ا։٠ا٦ا ؛٠٦։ ٠լ؛٠-

էրւ ւլաըչապՒրա իշխան Գըիւլոը Բա- رك دام ردا //ر//7ر ՛լաքը, կայսըուհւոյն 
։։jtï-؛յ١։։٠٦։։։ւ1յ ։٠؛Ւ։ւ։ հյւկ٠։։յւ فها٦ا1اأااا։اغاا։افه Այ։յ_ Ել։կ„ւ .؛٠ւ ա٦ււււ٦ււււ٠٦؛։-١؛ւ١ւՐ.ք؛էծ 

-٦ւԵ^٠։ւ։ւլ٠٠լ։։։,յ յկ٠։٠կւ։։٦ւ٠٦ ال؛ւ؛ւ،ւ(ււււէ٠؛lîlïjh(I հւ կլ ւ٠بالլ։։٠٦ւձ٦յ٠յյII٦اւ ։։,؛_|հց 
ւ٦։؛է؛ւ۶յ٠،„ււ٦։ կ ւ։ւ؛_1؛֊٠٠(։ւլււււ٤،؛ւ٦ւ٠բ٦յւ։٠ ٠٠Րլ ւ։ւհւ٠։։٠կ .{٠٠؛։٦յ،ււ ,٠լէււ.յ ււհյււււ٤ հւ 1الاااا

.٠րհ٦٠։յ؛٠
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 Gفىبى։الթ՜րր|ւ|ւ1ւա ا)لال,الا)ا„بمأ؛1 اا Ս١(ււլւ1ւ؛_ժհ٦ււ1ււ) االلالاتال٦٠
։ا؛ااا،طااعطااااااإ iPoui, 12,000 اال հա h III թ՜ ا|٦ا الآج٢ا٠. '٧١

االاال1ا،أ،الإ٦ل ؛اլ «նայ   1ا։الال١ ،1)1 0االاا ال --- ال,ا!اا

 ٦ااأ٢الاا ااالال)؛ا أاالالالال،أا؛بم٢ ٦ւ„ււ(ւււս(ե٦ււււ1(ւ է١ ا٠ا٦غااالدااا

րսոլսւրւլ Լ5000 քւնա1//ւչ.•(.

Յալ٠ւ.էփ 1)111 ا؛)]اأ،)!1الاأل ^الالاا؛,أէ հ"|ւ،ր٠ ۴.<| البم
IIJI 1|(1 է(-(ւ„ւ- دال ւքլլ Լ800 է اا)اال)،٦ل„ 

ած՜ ն ի 1հ/ւտւք-տրտնը ///٠//Ղուլի Հ١٤

է՜լ որուն •Հրատ/////ارر/ //IIլ انم/ ت/ االررا ձՒրւլ- ا

٠اااا, حاااأااا،اا է ال I(IIIII،Î ا،ااا tP է٠1ւ (1 أال ا

٠ا آ، 1)111 ااا II اأا ال I ֊«ال ا،٦ا է٠1ւ الاالأاالا٠. ի اا ا ت ع};

٦ւ4»-ււ٦ւ I ■)ւււرا)اا ٠Ir.1(1|11Լ|(ՒհԼ١1اال ٦ ժ؛Ււլ|،
Հ٦ա.٦<",'٦/ -w’٤،،١, ١۶٤ք٠،/،„،«,/',،ւ ،مءم //սւրքրւսր

։ا’ ا։, (I, بم اااا٠ III اال اا III ا! II أللل-أ١- 1ا٦ا ٢٠، ،1 ل֊لال ا اذرب

4٠بم٠ Ս١ւլւււ٦ւ؛؛ւււ٦ւ٠ւ » 'ا*أأا_الا١ا Հ)؛|||.||| I آل

 ՊIII un/' U լ թ h 111*11از շուր4*հրւււՂւ il'է ջ, I .١' -؛ن

 Iijlllllll ٠քյ٠)«ւ؛ււ(11ւ|ւււ Օ٠؛٠ււէ'1ւ،،ւ؛ւ اااال٦ا- \

// Հ/ _، رك /٠ ///ا/٠كنج Ւրւ Km իւր ով.• ا

I ،؛،،،؛„/',،,/،,،،؟, bu/ո սուհւ/'ին*

ա٦ւ ١’ااւ։ւLII،1IIլا)ا ،٠ ااا’اااا I((II|,،؛IIII(Î،I(I؛I \ ه

*//ւււստւք /.مح٠رر;ك;ا د؛ ٠ قيكدككا راك 7 ب . ص:شلي:ج٠::ت, -اكهما ١٠
1|||)٠)٠։|111(11111،1Լ1) - ٧٠յււլււ «>؛_، ااأاااآ، اااا -

fï(i،(iii(i- اا٦اIII ٦ أب٤لال1)ا؛ااi[t_ի(I Iii٦iii 

٠li (lit֊lUiPlnij Ii(i!iinlï(iiiii(î،îifï(iiii

7/ ւլւ։րսն.ր //‘ւււսիսւ ւՐւլՒոք/ر//ش/٠مي//

•.լՒունա1րսնն1րրուն էրէ-ւՐ اااا/أ_1ا/ااالاا

ււււււււււււաւ٦ւը ւ։٦ալւ»٧ ւււաէ(_է-Աւاأ؛االااتأ 

1*11 s III-٦| 1 87 أل ؛։ Jï է_ււ٦ւ րլ 1(ա٦։ գ (ةل III

֊-۶۵ 1ԱԼստտնի ւ1'սւյ[ւսւ41սոլսւրին 
LIII-ال١ الهiPէ ااااIILJIIIIا،,لال٦ا-ح-iP Ji(I 

 ճալ Ալւհ՜ւհ֊լ اال٦ا III (ւձւււ٦ւււււյ_(ււււ Կւււ،،յաււի*1ւ١١؛^ Jï iiiiP لمل ٠. طالاالال«ة iPlinil) -اأااا

.ձսւնն է սու սսՐլւալչ //‘nui 11/ աո ան ի ւՐէչ՝

٧է«(ւււ1ււլհ՜»ւ١ւ الاللللل_ألال)ال ւււ٦ւ *է_؛ւշ1 ؛(Է շ_ււ ււա լի ւ٥ւ h JI է؛ لبالاال١اا٦ا ٦٠).ال،ا 

 Ս٠(11լ(1 1<>؛Jïա٠1ւ؛1, الالمالالاالأل٦حالال اال)لؤ.ال٦ل٦ üآلل]٠اا ilinijiiiLiiifr է) I1I٦11(1IIIP 'الماأ٩١"

llJi٦ltï،(îlll(tîl٠١l1 ا 111_٠11 ؛1٠اال ١ J(III,(llJï(IIII،(l،l٩l III (I11ط٦1ال ll, Ւրւ؛llL)_III ،1 4î-IIII(IIl4ilII؛)٩

 III؛11111)1111 أآجةع١١حد١اآج\١, حالل_أاا^ا)اال^ ٧٠i(h-.(iiini٦ii((i )1ا؛.ا կւււլւ1١է٠. ا)اًا الا٦أاطااا٦ا

IL'/ /ر/ا/ما٠ي .ււաջնա//արդارا Ւրւ սւնձ'ւոււ1ւէոն լւսւ[ւ1րւՐսունւււ[(ՒՒրւոն!ւ չնորհիԿ

ԻՇխԱՆՈՒՃԻ ՄԼԷՐԻՄՍ 
ՅՈՀՃևԼՆՆէՍԵՄՆ ՄՐՐՈՒԹԵԱՆՑ
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ԻՍխԱՆՈՒՃՒ ևԼԱՌևԼՄՌՄ 
եՐԿՄՅՆՄԲՄՋՈՒԿ-ՄՐւՈՒ&եՄՆՑ. 

Demoiselle d'honneur
 Պ٠սւոո،.ւ١յ 0ااااااا١؛ا

.1111٠|1٠|1||11|.11|1111|().ւ11ا11ا؛ ٦.III‘(،

ւէ„,|՛ il է
/١// թ-քրան նախաւլահն էր ւՐինչքրւ •լեւվր՝. նշանաւոր ւՐաաենաւլարան 

 ււմնէլւ ()()(),(اى ا)اأااااالبم.١ل 1)11)1 ،1)1
٦٣ui|uk- 192()|ւ٦ւ جւլհk(I٠االا-اՒա1Լ111٦1։

ին /1 م այ /// را ա ردد رارًا
թ-քրան, Ւրրկրէն ւլուրո գյոլու Հր ի 

Ւց ձեււք ր-Ւրրքրլու հաւՐար. այժ՜ւր 
b[ikun'h կլլ ւլւո'ււււվւ ա،ո tïi ։|11։|Ժ՜ 
կալւևււլւ ւ٢էկ ւ1١ւււււ[լ կը կտւլւ1١հ 

 սրտական ٩٠)Իշ|ււա٦ւ .I1IIUIII1،։I٠ ارا،-!
կււրլայսս աւՐուսնաւյաքք- էր ււոլ-

 ւււււ1(ւււ٦ւ ا։، انى! ււէււկււ٦ւ ااة։ا^ا։ا٦ا٦حا։ا

.։։ ւլ٠կսւ٦ւ Հ،րսւا؛ اا !٠ k ււ٦ւ 1 1)111 اا լ։ال ؛ 
Աւլնիւ, րարեպաշա եւ -Հիւրասէր 

իշխանուհին ոիրուաե ու յուր՜
J.iii،i!&îi٦jk-* .٠ւ1١կ٦٠կ٦،٠!էլւ ւ ֊է(_ոււււ٥ 

،!լ٦٦ւ, 4(),()()() (ւէւլլւլ؟)1’٠(1 ցաւ 

-٠b،U îi١j،!-k ط ۶(٠ا؛اا٠اإ!اااا։ا1ااإااا։ال։،1ا 

شا։اااال٦ا k(i،i_ki(|d) 'ا^'ااااا٦ا ا]لمإاا
O (IUL(Ï-()()ւլ_լււււ1١ւււ(_լւււ،ւ!, ki2O١ 

11|Ա٠ .ւ٦1٠؛١ }٠ֆլ1ս||ւ ք(11Լ11111٦111|լե١٢Ժ٠
կտակները քւնականաքւար անգար- 

:7'/7/77/// 7/// եագրելի 
ՒIII-( ا'ال[ ա٦ւ اا ااا Il!! 1)11 ل կւ را، اا

Փարիւլ يلي/؟////// 7//٠ا//7اا ,ււանւլները 
.٩ik(i'li k٦i)kuikLkiii.^ ل،اا)الاال)ا٦,ل 

 1 • ال ااااا٦ا ٠ال>٠)ااااا١ اطااااااا։-ا

,III !!' III լււ III (ւա٦ւ է٦ւ اا ؛1 بم է II ւ։ւ اال 0 اال է-، ا 
ալտ տակ ան /լուսական /// ًا7ا/7اًا/لم////لم 

տրքուն/ւրին (gentilhomme de la 
Chambre de s. M- l'Empereur de 

1)1 IIIII (Il լի ւ(_ւււաւււի٦ւ؛ kl هآ١غ؟ل٠ح١
7 /77 ն /// /// // -///7/7 /7 ، ۶ ا գն Ո լ /77 // /77 ն 

1է-լուիր. Պետական ւլանաւլան 

1111^ է-, kl I٤k(i-(٦ الاااi٦ik(i»1(111 ̂ ui؛

Կուլկաոի ւիոխարքայ 777////////؟١ չին 
١kft—I(_.{ïii،i٦i ււււ_ւււ٦٠ձի٦ւ،լա I .٦ ا اج

Ս //// աւլ֊- ////////اج/): -յան ձնարարու[(Ւեանրյ պաշտօնակալ էր Լհինւլերսրւք 

֊1(111^11^!Լ^ ٤k|ii٦ ٢ւկւււ»ւ1ււււ٢P Jiji Iii٦ikgiiifr i٦i٦؛؛։ kL ւ(֊յււււկււ٠1ւ J(ki،i٦i٠J’11”٠֊'է
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٦ՇխՄՆՈՒշԻ 1Լ٦٠٩٠11،

եՐԿՄՅՆԼԼԲԼԼՋՈՒԿ-ՄՐւՈՒԹեԱՆՑ 

Demoiselle d’honneur 
١١յ.Պ١ս١։١١ւ։ 0ااااإا،١-اا

٠ .I ؛١٩، 1 ا١٠١ )f ال ١٠։ا؛ 1، االوال ։اا٠١١١. ااأ١

١٢١١١յւ١լ_էւ- ١լ,|١١١ -։i(itï،i١i؛I١١١։؛،١ լլ ١،١ ال١ւ_է։ ٩ ؛١٥١٠٦١յւ է ١٢١| جااا լ١؛լ٤١٦١41 լ٢ս ը ال Աժ՜ ال։!ا_ا 

Ղւաիւաւլահ Հայո՛յ Աւլդյւգրսւկսւն ٨٠٦///٥ لم _րուն մ'է չ՝. ք(Ւիֆլիսի ւՐէջ 
-٤١١յ٤٠^١լ٤։։ւ٤١٦ ۶(٠٤١؛։;րւ191، ր[IIIլ٤ժ՜،ր٤ 1،؛١١١٦١ւՔ լլհ֊١١։١ւ٢١։١١լ]1١٦ւ 1լ،րլ١IIլ[ժ՜հր։١١٦։, Հայւււյ Տ

ուտն՜ հայկական հասարակական 
դ-իլքոաէլիոնիհւգարյսրձուիՒհւսն‘. 

էչ ալ, ւՐՒրր ٨٠/ ԱրաասահւՐ անի 
١։٠٦١Ք٤ւ٦յ-։։١٦։ ،յհ،،١١։١،٤١٦։ ،TL ։լ ااب٦اا١اا،اا 

։։ ٤ ٠ր է؛، ։։։ ؛1 IJI ١։١ ا ١١١ اا ١։١١։ լ ٤م !١ اق ال الا٦-ل

.-٧ ւ٦1լւ؛թ,ւ١լ١١լ ւլ ،،٠ يًاս։١։١լ١բ.էրլ١ 

ււուսական աւլնուա- لم ծ/,///////٨’//-///٦/ 

րտ,،١ լ٤١,լ١١ ٤١٦١,١tJ։։١١iJ١ U .١٦١ ،()٠،،լ։
-٨١ատէր/ //,/ հայ լՒրրլուն Ւրւ հայ 

շ،։١սااا، ١։^ح،، ،١١٦،،ا յ١٥١ը,٦١١،١։լ֊լ١١١ւ٤١

-Հ։։١ քյ։١|,١١١.٦١։١ Ք١։١٦յ ا١لملل٩ل)։١ ٢։։ւհլ٤١ 

؛,٦։,լ։։։ւս։1.Ս .։١L>J٦։tïl١٠,֊؛

2• կուՐսուհի 1Լաւււլաււա 
-ԼօրխրՍ էլիքով ԼԼօ/ւոլ-քյ՚/րլիք 
۶,(/ աւՐուսնացած- Կ ուՐս Գա-///٨٢ 

-հ١։։, ։١յ١١١ ^١լ٤١.£u էլ١-٤١t١i١،է լ ï١o اأ )I 

 ١յ_٤١ (؛‘١١ ١ս ւ։տ։։։٦ւ LIJ |١ ٦։ ١١١٤١١ ؛،٤١٦։ ١յ_٤١ -؛،
-էլ Լ١։լ١|١٤١١١Ք١։։٠| Ս ١١،'Կւ١ ١١[ւ։١١։ւտ١١ 

է էււլ։։ل)١١د٢بمأاااا٤١٦١ ١٥ .Ս էլ٤١Ք١١։Ա١٠ 

պատուոյ օրիորդ, (demoiselle d'hon- 
: .neur) Ռուսաց կայսրուհիներու ն

II،؛١ ,؛  էր ١։ ،،, ،ւ ١،٢Ք զ؛١١١ր، ؛ا اق ا١

١١։ էր ։լ,، ١١١ Ü եՔայէլ էրւ ,.։٢١١١٩١٤ 

էյլ ւ٢է،1 “،(լ b،،, ()،'. Ալհ՜Ք՜
սանտրս:/

٤٠١٠٦։٦ ؛։٦։١յ١.٩։։։١ւ١ւ٦։ւ։ւ^،1 Ս .3 

),նոլ4>էն (Baronne Anna von Nolken 
սւսնացաՒ)՜ Զօրավար Պաււոն ٨٠////

////- Ս ’٦////^//٨/// ,ֆօն նոլ.րէի հՒրա 
)،١١ւ։։١յ٤١ ։լ٤١٦١١١ւ١ւլ١١١١،լ١١١٦١ األ ٤١١١٦١ ،1

դյսաարանին: Պաււոնուհին ՒրրլաՒր 
-٠լ١յ١١١լ١١լ_ Ռ١١ւ) (։،։ս١١ւււ։؛٠։։ է٦١١١յ٦١։։լէ١١ 

١١١١١ո ؛،١١١٠؛١١؛١١١ւՀ٤١٤١٦։ ու٦։٤١ ١١١١լ ٤١؛،
.Ն։։١լժ١։١լ٤١١։١٠* .լլ, 0լ١ 4٢ 

,լ١։ւ١յ١٤١١٢٤١լւ).٤ Իշ_խ։։ه٠ ١٦١

՜٦١١١ ا؛٠ا١طւ١։٠։։١լ٤(>٠ւ٦։ ։։،։սշ_ւ։٦؛،١։։١١յ١١, ١١։١٦։է؛٦١յ،١١١١٢։١١լ١١٠֊^ ։١լ١،ւ١։؛؛،١լ؛١١١Բէւ١ ։լ֊ էւ։١ ։٠١١١ ։٤١؛١،١ 

اد٤١١١,ا ١ւ١٥١١լ,_գ ։٠١յ١։։١١։١Ք٤١٦١؛ ٦յ١،١լ١։١١١լ١ւ։١լ١յլ٤١«1ր١։١٦յ tîL է։յ։؛،،ւււյ١։յ_ Ք։١١؛١1٠Լ|։։։١ ا،
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ատ ան : Ունէր ILIILII արքունիքի պալատսր ارا رأراد Փսւրի՚լի ււուոտկան Ihfru 

؛լ٠ս٩։ի սւիտւլս٠٠ Սւ١ւււ٠ւի٠. اأااللل> խլի ւ٢էշ لالاًال٦جللالااابل է |ւբզւ اااج]٦اااال_ااا

.٠-ւ٦ւՒրլաւ؛էլ նկւււ ٦؛٠ւ„էթ^։ււ٦ւ^ االէրւ ւ٢IIIս٦ւ։ւ։զ֊է 
.٩٠հյւհւ٦ւի Հհւ٠ 0(1• ،Լէււա حاااا؛ Ա1ւէԼ1٦ւ III 5. Իլխւււն Յալ կւ٠٠

٢լ٠٠، ո մսի ա٠լ 1٠կ

ԱՐւՈԻԹեՄՆՑ ՏՈՀՄԱՅԻՆ ԶԻՆԱՆՇԱՆԸ

ع تا Ի 8 اا խ لم] ؤأ، لمى تا տ Ե دأ ٦ا

ան(լ ատեան"’٠٠ Ջւստիկ ٠(٠ اااًاio։٠lï<jm.،j| وااأااغا լ։ !ا աալւկ ալ أ٠٠ااا) 
 ք)||աاالալ٠ակու.1<Ւեաا1اا،հ լ٦|٦ 1٠ւ|ւ|ււ١, ,ال؛ Լիբանան!։ ؟١յ,։ ոյակաալ؛լասին اااا

էն ւա. .'իբանսական պաշտօնական 2 |) ? ան ա կ،ն ե լ؛١|ւ!1ծ ւսսլէւ (լնա،)աաա. ե 
.٠٢ինյ٠ե٠ 11 Է٦1 ٠«١Է،IIւլո 1(٩ ,ա1լէ 71 .քաբտ,؛ա٦ւ٠؛տք'տ.լէն: Ա,լ_լաւ٠լւ կբ լ١ա*٠ք ااا. 
 ٦ااااا ժւտ٢անակնեբբ, Iii. բնաէբիբ ւք'բ اااا եա.բիււյ եւ. 1٠յ١լ٠ա٦ւա٦։!ւ والأاا!أ 1ااا؛٠

il. ա՚նտեսակւսն٠ ؛բաւլա,բական ,ււլաա٠٢ա1լան, աշիւաբ^ագական والاااأ 
լշլւ ք)բատաբակա.աձ է «.Մասիս»,իլ٩<١ :լիակատաբ աեւլևկւ،ւ.1՚)|ււննե|ւ 

,1٠օբ(յ Լէկ( • ال| ապաբանէն: Յաո֊ա սբանբ զզւած է ծովային նսվսաբաբ
:սս،'բ շատ Դ|ւա.աաական գնաատսւքքեեբաԼ؛'ե٦ինսւկ،,ն վեբաբել ւ؛
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ԲՐՈՖ. tl. 11ԴԱՋԱՆեԱն
,այն էայերէ٠ال ١։، 1٠արա،ղևտ Աղա٤ա١ւեան տ٠րթ٠ Բր„ֆ٠ 

ւ||٠|եաած է Ֆրա١ւսԱ,٩ բե՜րմու٩1Քբ բերած ,՜է ղսրոն,բ բաղղի٩- 
մայ ր ա .բա ղա ,ր ր» իւ £ ելս վ իրենց մ՜իջավայրէն ուր դիր.ր ու 

ամբաւ շինած էին իրենց ե ստիպելով վերսկսի( նոր -,£„£، جمم 
ծ ո ւն է ո լ թ եա՛նց և նոր նուաճումներու։

-իլիս» .ր،ս٠؛ի<،3 արգելի բ ժ շկա պն ա (1 ծնած է 1876ի١ւ ք 
է յ ե ս, ոյ؛ ան ،،،յի որդի: Իր եր կր », ր ղա կ،սն ո ԼԱ ո ւմր սա ան ա جمم 

 ٠ք /(Իիֆլիս գիմնազիոնի մէջ» բմշկութեան ղա ս րն թ ա ց ج -ال،
լար ս, ած է Բեղրսկրաաի Զինուորական Բժ՜շկական Ակաղե- 
մ ի ան» ուր» մրցումէ յեաոյ« 
կա ա ա ր ելա ղոր ծ ե- ա» Աք ցած է١ 

ամար իր ճիւղր։ Իբր جمم ղու 
մասնագիտութիւն րն ،،،£,،،، ծ է 
٤ղայ ին ،։ մա,րի Գիւտն դու 

թիւններր և ա շիւ աաած է
մ էրի է ֆ բրո֊؛ *I էի،؛ Գ րւ٤ա կա լոր 

ֆէսորին անէ։ր،,նո»թեան ներ- 
ր կայ ա ֊ ١، ،٠ ֊յ? ե ւ։ 1904ին կբ 

ցնէր եր թէղր> Le cejitie cor- 
١ision (ր|լք|Խ|սւյին tical (le la 

.-I i AI կևղ آج ւււՒուու|ու ք(Ւ ١(կե٠ղնւ
նոյն Գես,այ՛ն իր վրայ ،» ١١١١٦١١١١ 

կր Գրաւիրէր մասնաւոր ուշ،ս- 
ղր ութ իւն։ Ակադեմիան եւ

ռուս 1լ ա ո ա վ ար ո ւթ ե ւն ր զայն 
-մի անգամ արաասահ ؛///..բա

ղրկելն, ուր մանաւանդ ԲՐՈՖ. Կ. Ս-ՂԼԷՋՍ-ՆեԼԼՆ ،دأ/ال-ر
،ս շի, ա ա եց ա լ ֆևրմանիոյ ջ,լա- 

Բրոֆ. ٤١ .յ ին ե մա,քի Գիւանդութեանց .ր٤ինի.բնևրուն ،،է 
-ՕբբնԳայմի ե ՑիԳէնի մօտ» ե, Բրոֆ. Սաբրովս 

ոցներո,ն մէջ٤,Ստ,րոսլզոնի աշի,աաա١٠ ط ا ١մի<،311 ٠բիի٠ 
մօա իր ،ղաարասաած ուսումնասիրու- ,٤ Բրոֆ. Ս ա £.րո վս ղ ի 

Zeitschrift թերթին ٢٦٠ .թիւնր հրատարակուեցաւ
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 ւքէէ١ اا ًا١الا، ֆ. հա,րւ։։ւ،ւ،ւ։١ւ،ւ ։foui կատարած II tu n Lifil 111 U ի [I II -ا

Ակադեւքիա- الل٠, الل اللغ؛١ل օ 1).ր,P ٦ ط ٠،،١٠،վ ،٩ اال اփ ٠հր،ինի լ الل թի٥ւ١ւ 
կողւքէ։ յի١٠

մ*ւ،ւ١ւ ւ،րք،։ււևդաՐ ուսոււեւաււի- ٩ IIUI اال الل I( ١ اللւ։ւրէ١։ 1911ի١։ 
،!-ւլայի١ւ II֊.،ււււلل ٤ II լթ ،1 ։١։ ة II ،։ ،١ إ։ ،. ،։ ؛ الل إل ال الل١إلل։ إ II III (الل، ل։ ال։ ١ յլելու

- III ،ا III ألغ դրոկրա տի էո٩ե ؛،٠، էր որ ،٠٠،٠ ذل،الا،،ا ٦٩٠١٠ اال ،ال ا؛ ؛٠١’،(Ւ؛؛» 
ն،ւ,ր،։١ւ սւ١ւօրէ١ւ،٤،١ւա،սսւարա١ւակա١ւ .ր1؛ UIII !1 ս։ IIIII ،։١։ ٩ اًا١ل։ III կա١։

անուանուեցաւ։
իր անունը լսի IIJ դիտակա١։ շր^ա١ւակներ„ւն 1٠٠Էالخمًا ٤ 

ադիւ 37 ս։արեկա١ւ»^ «։սյ١։.ըա١։ կշիո ունէր II ր 1913 ի١٠
٤դայի١ւ ،։ ուդեւ،այի١ւ ձիւա١ւդու- II։،։،։(IlIUրա١։ին ٩ 1արշաւայի 

٠١։ » ،.-ր ր، ٩։քի١։ II III ٠1| UI ս։ և،։ ա ի էս II،։ կա ،։ 1، II ւե 1، IU ،Ï؛ ր ،1II ،؛)թև ։։։١ 
ձեռքն ին կա Լէ Տք/(Լ Ադա ՛Լան- كال / ր մա ն ա ։յ ին եր /Z 7ال،ةمال،.ي٤ال، ٠٨ 

։-ًا٠ال) ս։ ք) ւ։։،9։ւ։، ւ،։„իւադրուեցաւ» ،։֊٩،٠ ւսրւսնի١։الغեան *աւքա 
٠է հրաւիրուեցաւ Կա،կաււ،ւ ուաIII-،ւ١ւ ،،։ւդ։،սիոյ Կարւքիր-!،, ա٤ 

٠ա١ւց ،’(/(1շ՜،،،،։الألIւ։ււ١։(٤ ٩դայի١։ ،։ „լւ،եղայի١ւ կ։։։١։ րսւնսւկի١ւ
կւս կւսն II ،1، III II III ր إ، ٠،٠ա կ،II ւթ ،1 ،ն ր ،، III դւ ր ւդե ، II أط

ի-٠؛ի()، «։١ւ،٠،٤٩ա١։ւ،ւււ،ււ٠ե،ւււ،ւ։،ա،շէ։،ի٠րեա١ւ „էմի։«19 30 ին 
٠րւ،եա،է յետոյ» Կ٠Պո،իս٩նաց։،٠ա١։ա կ ւ،II ։،I ժ III ։ սււ؛١،،իս ւս١։ 

٠ս։١։،ւ١։ կողւքէ իբր،Էո١։ Է،։ որ ա١ւդ،،։ակա١։ ւ،ի١։IIIIIրIIIկւււ١։ Iտ 
-։ ւ،ա١։շիրը ս։դա١ւيلج، ա الألل ق،أ أل.ال ^է ا -I ٠ أل الل،։،։ ր II ւ ال ٩ ،1 الل։،‘։։։ւ։١։ 111 ւ^է ։՜ 

ն٤։ւ،է։ւ’! ֊١؛ւ١ւև،ւ։ ։،»٠ ար ւսկա١ւ ւ،،։ճակ،ւ الل ։ iftn، الل١ل ֊նւ-١։ռ։، ի)*օ ր ،III ւ٤ 
ւ،եսւ١։ ։ւ։١։։։،IIIտIII։։ի։ւ։։١։։։։IIIIII- ճանչցուեցաւاللغհօր؛( »կը յիշւււի

և աղատ արձակուեցաւ؟
١ւ.ա١։ Պ„ւ،կւսրիսւ ս։١։ցաւ ،։ ատէ ٤ ،٠սւ١ւ եղա( ٦٠|< ր. 1933 احի١،٠ 

այց ٤؛ ًا է‘،، 1 անի11 الل ،١٠، if ա الل ։ այի؛،>،։։ ا ٧ իէսււ،ւ լ դա؛մը ،1-ր։ւ 
դիտական դււ،։ծու١։է։ււ،9եա١ւ ա։ե،ի րնդա،ւձակ ،։ բա٩։քադ،։ւք،ւ 
ուստի ասւդարէդ ւք،լ ւք،էտ.ր էր 'իր ،11II ւդս։ ր ،،II ։_ էքտ.ր،։١։١ 

-1 ^կ;ի١։ Փւսրիդ ե՜կաւ» ։։։،I իր դիտ։ս،،ա١ւ ձեսւադօսւ։։ւ،9،։ւն 
շիւ III UI III կց ն՜،II1، £,ոչակաււ։،ւ s ,،» ،a. Աالل ٠ »PL կլլ կատարէ ١٠ ئ 

،۶،،،ի،،«،،،ր؛،،" ան դա մ այն պ ա շ ա օ ն ա վ ար ել ո վ իբր رك ,،/،/،/،،، هزرا
ըմի շկ ո։։ւսւս،،ա١։ լ، III ،1 if ի ،։ - ،1, IU չի١ւ ւքէԻ 

-ւ،էս է։ ،։،։ տ١ւ<>،!،։،،^րոկ». Ադա٤անեա١։ անձնաւդէս» ի١ւ٤ 
լ ٤،٠ IU I» ւքի١ւ ١ ألالغւնր,րեւ գս։١ււ։ III1، II ւ،։ա١։ II դ١։է.،ւ ni I،‘،։ ٦ո։ւ،9،տա١ւ 
է 1 ج ր ա տ ա ،։ ա կա؟ ւթ،, ւն١։ և ր ٤ الաւի ա շիւ IU տ ٠٠٠P Դ երեսունի 9
- ա ألغ մա ր դա կա դւքա կա١ւ - բն UI իւ O ս 11 կա١ւ Գ ե տ ա դօ տ ո ւթ ի ւն١ւ եր؛ 

ա١։դ ٠،։، ։։։١։։،։։։֊،9،٤ ٩ւ،ային Ht ،քտ.րի ١ին դրութեա١ւ վրայ ،։.
٠&լինի.րներւււ ٠քէ٤؟١
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1113111,^1. ألال.»؟؛

ա١ւ մէլ ط լթ ،الغ،،، ւյ Գ «I ،، ،،، ր،١؛ քչիրլբը،، ،٤ 11 ւ٠٠րԼ ր ؤ)ح،(؛ا الع االأل 
լուրը թէ ճիլդ اال ج١ اا ا،ا أل الل ا ր ،اال ال քը ،،،է،ւ، 1٩1غ١ا1اعغا،،غԱ11،٠ ձսւճելի 

լւե٠ ،٠ خأل،،، ٠։٩ ج افب ٧ւ է،،ւլ ،ال Ս٠թ ،،ւ٩ւ ١ ال، اجւ،،،լ ،1،،،|սճ ،الال، ال քը، ال fl اال اال

جتثإ م
ج

Ս.Թ-ԱՆՄԴԻՆԷ- էԴՆՄՅեԼԷՆ

،>եաال،ألغ،:ا١., է،،،ا٢.ا اا٠( ،ր II ր ،լք،،։،، اال ظن أل,.،،، ٠‘،։ ألا،غ، اال I،، ،االغ րի ٤ اللւ،،ւ٩ւ 
 ،քէկ ؛،‘ք, լ ألال، ،،؛ր أل،،، ,ր ألال ألظن ال، اج էր ،،أ ،،،،,،<> է ،،،!،، اال ր ։،، ال، շ،սյի ا

:ուել ու համար د /» د ագգօգուտ նպատակի մը դո ր
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Ս.ՐՍ.Մ եԴՆԱՅեԼԷՆ 
։ ժեոտծا։։)٤ا'،اااا րանստյի؛؛؛

:կը ւքէւար նոյն տան

էդնայեան անունը հ անրա է> ան օթ է (])արի դե մ1> ջ : Կաըե- 
չէ ձայ ա١ւսւն էքը ւսյ١ւ٠րա،հ ժ ո դո ։،ր դա կա١ւ اج լի է ըսել թէ եղա 

րան ասիկա: Այս րսւիւաը ան կը սլարտէր ի،، ադնսէէսդդի[لII 
որ Ֆրանսայի եւ »ةع٢د١رآ.١ح اة ٢0ا٦فا؟ًا١ ձիերու ասսլասս1ա١ւին 

թերեւս աշիւարձի աւքէնէն կարեւորն էլ։ ե'ւ էքինչեւ 250 ձի 
կր ձաշուէր: Հարիւր ձադարա- 
ս։րներ որ ձիարշաւով կր ձե- 
աա.րր٠ք.րուին, էԱէքէն օր 1լ١ար- 

 տասանէին այդ անունըէ ե-، برام
»ժո.րէներոէն դսյները այն٠րա١ 

ժողովրդական էին որ սասը 
հազարաւոր բերաններէ «էգ- 

անունը նայեա՜ն» էգնայեա՜ն١١ 

կը թն Դ،ս ր եր րոր իր ձիեր էն 
،!‘ին »ս ր շալը կը շաձէր։

Իբր ադամանդի վաճա- 
ռական ու գործարանատէր( 
նոյնպէս մեծ անոճէ մը 

ձաւքաշ- դնայե،սն٦^١ էր իրեն 
،١ իյարձ այ ին ձ ր ա էդ ա ր ա էլ ի

րյ،[

*Պոլիս 7ին Խ18فئ٠ աձ !٢٢٩، 
ս ։ի ու» 187 6 ին Փարիդ، *٩-ո ւ،ք *١( 
էր ընկերակցելու իր ج ե՜կա 

եր կո Լ ե ղրայ րն ե ր ո էն ,Տի դր անի 
٠ւսրրիէլի, որոն٠ը իրւքէ ա-|) եւ 
ռսվ (ի ա ր ի դ հաստատուած 
էին ե կը գբադէին ա դաւք ան դի 

կա ր ،ս դր ին ،٦ ١1 ր :վ ،٠ ،،։ ոե ։ա ո ւր 
١ւ ա ،ս ա ձ ե ոն ա ր կ ոդիով, ուժ՜ով և 
Աթ ան ագին է Ը،Խ դձուսլ վ،،،րիչ 
ուժը կր դաոնար էդնայեան 

 տան ե՜ւ իր ե ղրայ ըներ ا، اق
ժաձէն յեաոյ ւքիա կ սլևսւլւ

ւէր թանկաղթւ*"٩Բ٠ -էԼ
ը ս կսի այն ٤، ձ ،،، էք ր աւր

էդնայեան տունը նախապէս 
«րարերու աոեւաուրով էքիայն։ ٦١ր
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սրկէ կ|ւրւսր(լել، ال ձև ،إل ا ،fi այ ե ա؟،!١ ր էն ուր Աթ ա١ւա٩ի١ւէ է <) 
ակր> որ իր յդսւ٠،ոէ-կ եդաاالال،١այ٠اآلفيւււ١ւդ տաշեդու իր ի١ւ،ադաւ 

ր» ւիո٠،ր {!‘է،է،որի կորլւքը իր րացաե յ٦կար։սاال١ gէ’ ؟ցու_։/ե էր 
Գեւոըդ- կլոր ձե"1_ի١ւج ٠ ո ւ_ա لآلا ր،ն դո اآلط ատ ٠ ال،٠,١اրի١ւ չեւ կ اآلس الل խ 

որս١ի ձել ի ձեւ٠ اآلس ة ١ււկթաձ.է.1» տ،Գետէ ،քէշտեղ կր րերէ Գ 
ևբբ ասոնց հ ա ւա ,ր ա ձ ոն ցուցադրուեցաւ // و և այլս քարեր 

հիացումի ٠ դէ ս իاآلالل ١٠ Գ ،ال ո ،ց أل ،զգայ իاالع ١ ե ա١ւ Մ ի،؛ ր ի،1900الի փ 
ի١ւ ճ،،լէս اال غس٠ արժէքց Ոոկի if ի ،ا؛ ،٠١ առարկայ դար ճ ո، լ ،1 ի 

190^ի եւ ա١ւ ։լ١ւ ե ր٠ ٩ ١Խ ա Լո،_իի ԼՄիացեալ-،Սէ؛ ١ ،،، վեր٤է١٠
 ٤ց տո١քի 1908ի ց ո،էո١ ال، ٩ ա١٠ ե՜ր ո դէ ս١٠ ،١،١ Ս ألط Ս րց اآلس ակ ո، -ا؛

ստանար, 1է 1925/է Arts Décoratîfs/ր ցուցահանդէսին ալ رادرد 
։ ،، լոյ վկայ ա կա١٠։،، ،٠ الրյ

ՄԻՃՐԼԷՆ ԵՒ ՂԱՃԵ ԵԴՆԱՅԵԱՆ ԵՂԲԱՅՐՆԵՐԸ

١։ դ،،،ւի ա ր ի դց ի ա դա ժ ٤րاط؛ ط١ ր Գի ի ր յ դկա ր ա٤ ، ٩٠1٠ ،Ս ի١ 
ա ր ،ր կր րա ղկաآلع٠ ٩ ո ،թ՜ի |tfLb ա ifա Ոاآلا ١ ր ո -٠، ،որح ال، ،١ ա շո դ դ»։ր اال 

այե։ս١٠٠،լճի,րացի١ւերէ: Աթա١٠ագի٩٠է էգ0ط١< երէ և،տացի١،Հո،ա١ 
կր խոր Գի այդ դաց ումէ ւքր ،ք٦ո،ած؟٠ րա րի ադդասիր،սկա١٠ 

)ա լորն ե՜լէ ٠١ արհեստ են տէր դարձնե՜լ հայ դո ր ,؛"،^٧،"// շատ 
ի٩٠،١*،սրրադւ ،آلال، ե ،،*٠ اآلسր 0ր Պոլսոյ պա տ րի ա ր 1902، *ا؛իط ٩، 
քէ٤، ،ոցի٩،րր իր արԳեո։ոա١،٠ դի،քելով կոր դե դրէ ա ասր Գայ 

١٠յյ،،،Գաւքար» ԳետդԳե III է ،սالغ ا ١տաշէք լու արԳեստր II ո ր վե ց١ւ էք 
՜،لال،١ا اه թիւր աւե٤ց١٠էք،II، ifinադրութեIIIւքր: Դժրախտաբար 

կարգ ժ*ր կո،ս،ս٠٦ ٠،երր Փարիզի ւքէլ դորհի վրայ եդ،տե١،١ 
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այդ «ւ،լ،«,րը ւվكعا1ال،ااا١،٤ րնե ր ուն,կցական ،քարդոց թել،«դրա١٠ 
ի ،،{Ո լի ١ االالւի դլիւուն» „ր կը»،ր կը դառնան էդնայե,،،ի،ւրձա١ 

fl կրկներ քւր փորձը: ح ս<նդա،ք ،քըն ալ، ط اال، ٤ »Ք،ճաւք բլե՜լ դանո١ 
է ի վեր ،իոիւ։։ւդրուա٥ յեա١ւ յդկ،،،ր،،،նր 1902է١٠،،«Է٩١ 

եի٤իվւ ،իոդոցր» յատկ،«،դէս կա--؛էւ،ի «Նէօյի ^փարիդի ،քօտ١ 
ոուցուած օդասուն եւ լուսաւոր, մաքուր ու դուարթ չկնքի 

1 իւ ա Ա1 ին ճարի ،րի ifoui րան ո 1_Որն եր ե ال، ح ւքր ،քէշ, ،1 ،ր ،լ 
١ւ ու،،،շ اال ր (ؤ Ա1 Ս’օ դե ան fl اآلس Հր ٠| ٠F թանար աճին եր» «ւնօրէն 

ր լա հէի եւ^իւ- ا اال ց ճ،،կո،լ թեսւն ներ.րնւ: ո٠ի،الբ،ս١ւի،ք 
-եորՔ-ի լաւագոյն իւանոէթներուն ադա،քանդնևրր» որոնց աո 

٨۶٨٠٠/ անցորդներր կր սք ան չ ան ան է այս յդկարանէն ելած ٤ك/ خ 
 քէշ կա ոուցուած են նաեւ، ،8դկարա١ւի շր٤ափ،սկքւ١ -ال،

քուսն،«ց،«ծ ու դս،،،،،կներու սւէր գործաւորներուն ճ،،،،ք،،،ր» 
ր կսւ բ،،ւ ժ ինն եր:،ل ال երկու երե٠լ ո են ե ակնոց ճ،«ն،լ،،սւ،«،էսւ 

է،լնայե،ս*ն իր յղկարանր այն դո ،քև՜(ի նւդասւակաւ կաոու- 
٠րուր»،ցած է փա րի ،լի գործ،ս،որ،սկան թագերէ՛ն ճեոո، ،ք 

Ճ "، - ،لمآل ٤ اله /،، ال "Ո ال٨ 'արուարձանի մը մ/>չ որ գործաւորներ ր թէ 
կան ،، թէ’ բարոյական կրկնակ սւեսակէսւներով ն ،،،،،، ո -،،،،،، 

٠ր ւք،սրեն: լոր ،քի շ،،، վ،،،յ ր ի ،քը ،քէշ կևսւն 
I ծ էր բա-،، ١الا١ؤ،ال،اւ 1880ին ա ،،*ո»،Աթանադինէ է،լն،«յե 

նե֊،ا؛ :րեճւսւքլ։֊،،،، Աուրատեան (իէորդ «،դայի ա٦շկան ճետ 
ք։ վեր ،١ւ չ ե، եր ،լու ،սդ٤իկ դաւակ: 1889 է١،«ցած է երե՜,ր ،ք 

լ ،ال տ،،،կ եդած ըլլալով» իր երեՔ որդինե՜րն ،؛،، الս ճ، ال իր ան؛ 
ծ են ،քեծ «ատերադւքին» ե ، անդր անիկի* Արա،ք « ،ال ،քա սն ،،، կց 

կ،،ւ տ ա ،ք،،، ր 1« քւ١ւ ،քէշ ،،،սւսւ،،،ոյ ،լա շ- ،ال ր լըոո ،այ ի ճ،191 ح ال^էին 
ե՜րը«،٠ա٤երո، ،ք،،،ճ،ւ վ: Իր կր«ւ،،ե՜ր որդի١ ،տին ،քրայ ին կա 

٢եանսոն-տի،-Ս،«յեի լի- «կն երր ،ال ւճէ ե ր կւոր ե،،Ս իճր،«ն եւ լ1٠
 սէէն ٤//٤،؛،،/ ա ւա ր ա و իբր الم،،،/،، ،،،م۶٨ ،/،،،،، ،،٨շ٤،،،٨٨٨٨،،,٨)١ /٠،؛ /٨-

այսօր կը վսւրեն իրենց ճօրլ թո- ،٤ »րենց յդկ،սր،«նին ،քէշ
٤ի .քէկ ւդատճաո، ،غا  և դա ծ՜ ի،ո շոր դ،،րծ՜ը: Ի թէ ،، ،դեն 

կ،،،րեւոր դեր ،քը կըր-  քւ՜٤ ١،٤ուդք ն  ٤իտի،، 1լայ ըսելու թէ
է շ» ուր այն,բան ،ف* նան կատտրել ւքեր ،«դդ،،،յին կես،ն.րին 

:ւդէ،ո,բ ունին٠ր երիսւ،ս،،արդ եւ գործօն ուժերու
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-ւ,ըս ա ،، ،،{،1 ւր ի ،քի լզէ PII |(րիւիլըռիի ճիւրլը այցելող 
էքը կը ط الل m ո ւթ اع ա،،٩ ؛ ալ ،Հ،սյեր١٠ أط ١ըս،ն٤ացո،ւք ով 

քէկ անկիւնը կր» ادل որո »٠١\Ա\\١١١\١1ره \١٦ ծովանկար 
٠ր،،،ր- ،بًا ال »լիր،٤ الեն,ր ،،իւ ի անունը» եթէ ե ա٩٠ ،ա ،դաة ٩ 

իլը،،لالع ր այղ ا، ،د ի վեր ֆրանսական կա ոա վար ո ւթ 
այ արս ،է, ،،،،،،،، ղէ տի« ٩ ծ ո չ «ք է կ 
ա ،1،،، լ،1ւ ա կ،սր դ աեղ էքր կր րոնէ ան հ ա؛،،١٠ ա نًا »،դարել 

եւ իր Գա ،քըա ،ը» տա- « ին ،քէالط، اال ٤ կ،،،ն արո ،1 ،،،١، ،، ال« ր 
իրեն'

շիւ ար- ،ال շինած է ն،،،ի»անծ.ելի ղիր.ր լ զեղարուեստական 
Գին ،քէլ«

ա ա٩ւ ի ,րի ւքը ղաւակ» ،،،،،،،،،،،،նի Ար- الكع Կարնեցի ծանօթ 
Պոլիս կուղայ Վիեննայի Ս ի،ի թ ،սր ե ա١ւ վարժարանը» սէն Կ٠ 

ո،ր նկարչութեան իր ،քեծ յ،սրւք،սրութիւնը նոյն Գետայն 
անցնի Կ ո վկաս ե، Ո٠ո ւսիա» ուր ٠ք١իչ յետոյ կ١ »ուի،կը յայտ٩ 

ա լո լ Այվա٩ովո,ըին» որ ի տես ،٤١ առիթը կ՚ունենայ ճ ա٩ւ 
անի փորձերոճհ ստէպողաբար խորհուրդ կու,؛؛ثم، ينح անոր 

ծովանկարի« ؛ս ե، նո،իր،،ւի،،؛،Եւրո ؛տայ անոր անցնի 
աշա- ի، եւ կ٩، ال، ١ երթ այ Վենետիկ կ١، ١،،، սլան ե ،،، تمًا Ար սէն 

կերտի Բաօլէ،լդի վ،ս ր ،դե ،11 ի٩ւ » Յետոյ կո،ղ،սյ (իարիղ» Կիւս- 
աշակերտ ի թավ Սօրօյի ،սր Գ ե ս տ ،ս٩ւ ո ց ը կ’ը^،դունո،ի եւ կ١ 

Բայց իր ըո،ն «،3‘ան-Բօ، 'էօոանի եւՊէնժա،քէն٠Բոնսթան٤ 

անղ Պրըթանեի،،الթիւնը ،դիտի ըլլար» ،ք،սն،٠،ուսուցիչը ըն 
։կից ան ،،լի տի ըերէր ո،սո،էե،،ս،،իրո،թիէններ،؛ .ծովեզրը» ո 

ե، անԳա،ք،،،ր նկ،،،րներ» որոն,ը տարուէ տարի կը ցուցս- 
»քե՜լ، ،ո؛٥،դրուէին Փարիդի Սալօննե 
ը զնած է իր նկարն եր էն ،اث ութի؛، կ،،،ն կա ռա վա ،،، ،، ،١،،، ،،ե؛ 

Soleil Couchant, La րան/ւն, ^،‘cheuses de ci’e١՝ettesهه'ر، .١ 
gue, A-، վհ-րչապէս Clair de Lune. ինչպէս ١ 

յ٠ի ،.ըս ս»ն ،،،،، ւր ،լը դտնո،ի։
նկ،սրիչեերու،،،٤،ժե،،،դիր անդա،ք է Վո؛،ան ե ան Գ ،،،،،نًا ؛ Պ٠ 

-նկար /'م ),ընկերութեան (Société des peintres de Marine

الال،،'
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I Ա٥٠ե'ր ի կայ ի ٠ ،٠րա١ւ ի١ւ կր գԱ1٩ւ ո ւի١ւ Ե ւր ո ւզայ ի սեր է١ւ ،،է կ، 
 գլխաւոր լքիւդէներո اق ،քէ وع Այս վարսլետր ،քիեւն ոյն ատ اآلط

Ռաֆաէլլիի Գետ վերանորոգի չօլերէն ،քին եդած է գունաւոր 
վորագրութ եան:

-վարւդետը իր գործե ٤ حك،١որս տարին ան դա լք Երե٠ր

ԼԷՐՍէՆ ՇԼԷՊԱՆեՄՆ ԻՐ ԱՇԽԱՏԱՆՈՑԻՆ ՄէՋ

է Փարիզ» Ժ٠որժ افح կ حւքէկ ւյ،աս١ւալոր ցուրա Գա١ւ դէս لدII(ا 
 Բըթի Ղյալըռիին մէԼ։ Իբր տասը տարի առա լ, այդ أل. ،"٠۶-"،

րէն մէկուն ա ութ ի լ էր որ ֆրա٩ւUUIկա١ւ կառավա-٩|طանզէԱ٩ 
այնպէս յաճախ،؛—— :Պատուոյ Լէգէոն շնորԳհ՜տ իրեն ح ր ութ իւն 

1 եւրուզա֊ '؛ ،٠٠ո ւց ա ճ ան դէ սն եր կր սար.րէ Լո١ւ տոն» Պ րիւս է أل
:կան ուրիշ ،քայրա.րաղա,րներ

؛81
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 Ֆրա١ւսակա١ւ ،ք،ս،քուլր_١ ،٠٠- էք ա٠٠١٠։،،٠٠٠ال٠،٠Աքէս ١\١\١الااااا\١ اط
 ١\ةاةه ١ օ.ր ال էն Ս٠լէ.րս ألس اال ր ի اط թ٠٤٠է،գօ-Սا، UOJ ի IIԱ1II اك ادا Iffi II -_ا

ել։ Է٩1 |ա րսքե Ա1؛١ւ ،،؛! ա١։ »քեր ժ ա ،քա١ւ III 1، 1 ألج ،քէշ ճան؛ »թեաւքբ 
մին 1 որ գերազանցօրէն 1լ արտայայտէ կոհակներուն վրայ 

ի Գռ٤սւկսւ-،١„ս։،րերր։ — Ï ո١.լոյ ս ին ց،։اداع ٤ ն ր؛ու ւ կայիارفى ألالغ ١٠ 
որ، خ١هالا٠لما١ գեգարո،եստա؛3եր؛ժր էքէկ ,րա١،ի յօդուած١ااإطاا،

 րած է ا، اك اآلط ١ կար١،١،շ ،երէ١ ال، Աք ،،،ր، ،UI եր١ اال ال، տ طكا، ٤اا ؟؛،
les ال են ,/ արպ ետ մրն է 11 a է ال, Շապ ան ե ան մի ե մնոյն ա

ւ:ااրطգիկ١ւ١٦١٢١ اط ج العրնձտի
է ի،օս.րր ،ր որ،սկեքու Գա ،քար» ք،ս،ագոյال ط، ال اال ١ ր ،ال Իր 

|-١|քԱ|، ،ا،ا| ح ال ժէ Ս٠իլի٠١„٠1١1աղա III ո٠,| օ թ ،،افك ղաղ ,րա շ،،، ծ ا ،ժ 
ար،،քեւոի١։،؛ տ١٧١ի ،քէշ\\٦١\١ սոթի լ، դէսի١٠ ա٩ ١٠ քէկ 3 ո ،ց ա، ،ط ا،اآلس

٠ էր الع ւիր،،،ծ ،քէկ յօդուածովը կ١،،،١ 
ج.» ال، ،էք ա١،ր II،،، ،եա١ ط، ال ا،، III գէ اال ւքքւ١ւ է إل II ،1 կարելի է -ال،

ռանձնաշնորհեալ ,ال ال،,,,,؛ الة,؛ .٠ fa’,؛,,,/،,, զգացումը ال .م,؛، م,/,؛,ال
II կցած է. կրցած է االال ր،3իւ؛،،،١էքէէ،،،քիս، ال ا١٠ ր اآلال، افى. ط կերպար

،դո ،ա ծ ի١ ،րի գա٤_١ »էք ր ،եք ի րա١، ،،، ،կէ١ ال، ١، „լ կ اال ط ،،،ր 1« այ այ 
կ Գառա٤են ،اال ال փոթորկին ր١,،١„քր „ր ،،ال، ال ծ ط، ր II ւթի Լ١1 ،լ ،االال ծ 

եք։ ،لي ա ր II ո،սն » եղէ ր UI կան ո ،ا If ،ال، ال ան ط թ ացո ،թ فى، թէ ،ք،ս էք 
էք،،،،ք Գեշս։ օրօր գգուանքներ կրթուին։ Իր ցուցադրած նկար- 

քր բոքոր նօթ՜ն-، ج ։٤ր .րի؛կս،ր،١ ր .րին ،քէշ» րնսւիր،ة ال ներա 
-)1 ր։Լ،1| աք Դ،،քած է» աւքէնէն բիրաերոէն եւ աւքէնէն գորլսւրիկ
-։ ւքակոյկ،،؛որ،٤գ،ս&գո،թի،ններր որ ճկ١ կաս։ ա գի   ،»١،երո،١

٤րի սաւաններուն ներ- ،երո،ն Գեսւ կր իւ،սգա١։ կարծես» ե،١ 
٠ր ،ք،սյ ր ،ս ،.،‘ո լա .րի եւ էք այ ،սցո ւց III ծ ան գ،։ք։րո ւթ ի ւնն ե֊րր Ոք։ „ն 

գ،.-ք, .րն ،.-ր ր ؛اال،, ր֊ա ց ծ « ր կր դո գդգա؛،١٠ եր،։ ،٤١ շոյ ،١ ք ո ւսն էք،սյ ի 
-վէա ,؛،իրենց հիւրասէր բարակ „,،،„գ„ ،/> յաջորդական շ،գ 

երր،դ١،գ„լ١،րարծսրցււղ ،իր ،իր ածիր շ„ւրր» ،1 էս؛، ١ ե ե ր ս؛،է ս։ ո ւ،؛ 
անյող- և ր ւ։ ، գծ ի١ւ ա IIIII շ.րր١ ،11 ա fl ա 1ք؛١ ս١،١،،ուսկից կր ծաոա١ 

գսգդ ժայռերը զ„ր،։١،٠ր Տիաանի ձեռք ،քր կարծես այգս։եղ 
գղրդա- اال ած է» շ،ք թւսյ ա գե՜ ր ծ աքիքներան գայրացկոա ١٠ االط 
այս րո- ال،١ا ե ،ա ،،ք աح ١ լ Գսււքաղ։ الغգր ،ս ،ե ،ال գ ի էք քի բ٠աղիյոււքի١٠ 

կր ،գաւոէքէ Աքարզ „،؛դ،սնի կեր،،ք،ժիւններր կե؛١ք،،ր ւո،،քա،որ„ւ 
երու էքէ٤։ Իր ուժեղ ե،،կ،սր١،١ ժեաէքբ առլցան،؛ակո،Գե،քի١ 

գւ։ւ١ււււի եւ،ժեա،քր ،،քիսի ր؛١ս„լ،؛դր ո،րս،աղ،սاال١ բ،ս،ք|ք،սգիւքի 
գէս Աքաաշաճ է տօ١ւեք ա،քէն անկեղծ» յագուած،տօնաի» ի١٠٤ 

որ ،քեծ ա I،، այ ծա II գործերով եա،„ր ար„،ևսս։ագէս։؛١!ե، րեգ 
աս-،ք٠١ւ ո ւթ ե ա١ւ յարանորոգ բա١ ،ս կա١، ،։ III ե؛،١ է յ ա،ս،սց؛١կը ճո

» տեգ էութիւնը։
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!1 Uhll

ՄԲեԼ ՄԻՆԱՍեՄՆ 
1١ն.քն ի|է ձհւէրով ո٠.ր»ո٠ւսդծո،.ո،ծ

’،ոյ» ،սր-
١ ւիորա-

գ ա^յ^ա-ااո.յ_նւէ١ւ անցն،ال թիւ 5ի اغՊուլվար Ս٠ոն،քարթ 
առնեն շատեր են որ ձիացոլքով կանգ կ١ լ։ բ،սղ،քութենէا١٠'»»։

անմոո անալի զերասան Լի լա 
ծա-،.‘،؛ սի էն Կ ի թրի ի» անոր 

 տաղանդ դալկին'' մեծ -رالرم
տերագիր - դերասան Սաշա 
Կիթրիի եւ ասոր կնրվը 
ղմւսյյևյի 1٦վո٩ւ Բրէնթանի 

٠րա١ւկարի١ւ աո-،؛մեծադիր իւ 
չեկ որուն ստորեւ կը կար- 

 գւսն آل ա շա ն ի թր ի ի ս ال، ٠, ،،، اال -
կան շա կան ձօնը٠ 

-٤Ո1 որ ٩ if ա ր ،٦ ال ի؛Ա.րե<-<.
،، ،،،١، ։ ،կա ր ի չէ էք ր ա ւե٤٤ ،،غ -،

١١ 1 Վեր էյ،‘،؛ սանկարիչէ 
քևծ،սրժէ.ր ար-، «աاال، ٤ րاأ 

ա գէս، ،،*ր կա٠յ Ս.րէاال ٤ ս ւե ս 
Մինասեանի էք/)չ, որ լուսւսւ 

նկ արչութիւնը հասցուցال،)١
է արուեստի ։،‘،1 կատարե- 

լաթե ան եւ էյն ա Գ ա տ լ լի
լւ շինաե է UIJU‘؛համբաւ ։

 ٠،ال،£ال،،ثمتمال،الشح )իա րի դե -م،،،
ուեստIUգի տ،،،կան ،،،շիյար- 
մէ٤յ ،^ի١

٧١բել Ս٠ին ա ս եան Պ٠ 

ծնած է I،. Պոլի،، 1880ին« 
արուեստագէտներու րնտսՒ 

‘،ր. թոոն է Րէսի،քձի- 
իա٠յի؛ալ|*غ ٠ Պ،սշը Ս’կրտի

գծագրիչ[ - ،(،الةال،،المال،،المال،كذ
,٠ Պէրւգէրեան վարժարանի ր1ւթաց,րը աւարտելէ 
،.ու،؛،‘؛ ուեստի ԳIII(քար իր անդիմադրելի ձակոււքէն
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-էԱուվԺևա،քբ դբազած է» եւ10ի١ւ (իարիդ եկած էտ Գետեւե 
րՈLJ — ԼԼնկի٠։յ ի վեր ի՜١ւال٠ا؛١ا.،٤դասր١٠ի،աاآلس»خ ٠ագրու֊թ،[ء”ا خ 

յամր բայց ապահով վերելք
մի٩ւչեւ Գասոիլւլ ،ذا է իր ؛>،ք(լեղա 

 ս٠յ٩٠ ٠,|٠1].٠.)١. զոր կը գրաւէ األ٠
մա <Ի արք։ ղի մէ٤յ 

Ս աԱ١1 ա է٤բ ա ծ է շաա ։،‘յ١ 
ցուցահանդէսներու, մէկ քանի 
միաալներով վարձատրուաձ է 

ր ան 11 ա կան կարւավարււլ- اخ) և 
թենէն ստացաձ է Officier de 
l’Instruction publique^ պատ֊ 

-ո լան շ անը։ Փարիզի լուսէս
ա ր ա٩ւի٩ւ (٤ رո լի، եա٩ւ վա ր !١ اւկ։։ւ

ի էս որ կարգուած է։ Իր؛ բր ո 

հրաաարակած դՒրքԸ* Nos

Fursy
ئ ւ٠ւ٦ւا١ ած ւս٩ւ<»Թ 1إااب)اال٠

|!٠االااا.أا|ا! اااا.اااا։٩ا1اااااااا

c٠mtesse de Ja Mata 
կւս|ւլւ،1|ա1٠ււու.ք)|ւ սւր լա Ս،ա 1<հ։ւի լա.սԱւ٦

١edettes, ն ո լիր ուա ծ }հրան- 
ակարդ դե- احفى սայի բոլոր ա nui 

րասաններուէւ և դերասանու- 
հիներոճհ րնդհանուր ուշա- 

օ լժ !ج ألال դրութիւն գրաւած էյ 

մասնաւորապէս իր ծադրա- لج 
և կր շարունակէ ١ ն կար١ւ ե ր ո ،1 

որ ո١٠ց - ր բط ١ ի ր դծ ա դր ո ւթ ի ւնն 
١ւ ունին,ր այսւոեղ«մէ ձաճոյ٦ 

^րա սարակ،, լու իր իսկ կեն- 
٤սլէս ،، ի ր լո լ֊ ի،،ւ դան ،ս դի ր ր٠ 
սա١ւկար١٠երէ٩յ երկու^լ* ա٩ւ- 
դո ւդւս կա٩ւ նմոյշնէլ իր ար- 

ս ս։ին կա UI ա ր և լո ւթ և ան յ ٠،ո ւ
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ՆՇՄՆ ԴՍւԼԸՊՃԼՍւՆ

,իւ'ւ٠գրան էր ا'لتأ'اا. իւ՚նը ااااا,اا Ֆրանսահայ ՏսւրնգրՔի՚ն իւմ՚րագ 
Նլւււ՜հ •٩ գրել ٢ ٠ااااՔհ(ւ,ււ կարգին, ւ٢է!ւ էյրկու֊Հ 111,1 դէ .֊,„'اااا„,,؛,),1اا

Գսւլըսլճնա՚նի յուսին."
իբ٠ր բարնկաւրսւկան ٠'_؛ւ٠՝ ւ٠|ւ٠ւււ|ւ1 ٢,* . ւ1'ր կ’ընէւ 

 ՚ " ւ٢ը, այ՜լ ,|ا|ا| ազգային Հարկ ،٢ ٠٢ը ը ա՛նձի ٦'|ل"ا'ل"ا٠
-էրրցած է կարն լի ււււ1'ն ր؛٠լ ու սլաշաօնի I՜ լ, ւ٢է ٢، ոլւ սւնա٠լւ1'ւ,،կ գիրՔի 
-٢،ր օգուտը , իր ազգակիցներուն, ասոոնց վաղի 11، թը١؛ւաւ1'հ 
1،٠،II քո ւոնց ի ،’؛ ,ր ٢، բուկի, յոոոճաիո ուոնձնո։ոիրութ-եաո٢ը

٦٠٠٠ւ1ւլւ։ւ١„٠٠յւ ا اال,
Ւրլ|1լլւ٦։ււ։ւ1' ւլկււ։٦اااأااا٦-ااا ١։1ا։։أ Եւ٠ 

920էն ի ւլհ՜ր,ل UIJII iT սա ին, որուլհե՜ տե՜ լ 

է ٠1ي է Ա٠լւյ_. Պ ւ՜ս UIH լի ،1III 1լււ լ թ հ" ան կալւ٢ 

տՕրսէի ւՐօա կատարուաե՜ ւ/'ասնաւրւր 
٤٠ւ ։ււթ՜،ال٦ال ةا٤أا٢!ا٤طاالللالأآل ٠։اأال։։1١ اا،٦األااباԼ 

լ_|ւէրթ՜է iPjii։( االال ٠։٠է٠٠ յII,ا،ւ։ւاللائإ اال լ ؛ժ ti آلالالال
 ւ٢է؟լ ٩،أاااأ*اال։ها TL، Ւր،Ր հլւՒ٩ւ Հե՜«։١ -ال؛-اال

 u١tïiP թէ ا،٠اا٤ ااا الزاال II اال I թ 11 ا։ا اال لمإ ا، ال ا։اا٢ -

,յէյւ iPfjjb ا։اح։ًئالا կ اع ا؛ _ا٦ال ج}- L لما االال االغ االل! اال։ االل 

.٠_է ջ 1ا١ ւ|֊ւ։ւ٦ւհր լա լ ا։|ال ոլտ ا؛الاااالأاا-ال_اا٦ا կ الال b ٦اال٠ا٩ا 

-1(հքէ բ֊ււլււյւ հյւկի (ا،ا,ا جال ال։ااالاااااأى 

-է b٢n Ա(ւ1حا ٣։،ل1ا։։٠ ا؛اէ٠ւ٦։հլ։յւ الإ1تإا٦ا؛ا ։ը؛նէւ 
"-۶٠յյւհ '^اا ا٠اا_ «լ ٠ال؛ الال اال؛ւ.յ٠է*1ւ ։،٥ւ٠؛ ևհԼՔի 

 ٦։ւ։։կհէյ٦։հ՜،։ւււ٦յ االال,։֊ջկւ. اااطأ։ال٦آلاااااا ։'!اااالالا؛٦ال

կը էքնւպւ ա սււքն ջ_ա կան, (Լտյւյ պայւԸան- 

նեյ։ الا؛։ال յ،ւ٦։ ^اال-اال االال اال اال ւհ" լի الي ٠ Ւրւ iP؛r،١ -االد
 ٠լո أوا، ايا ւլ֊ւլ االال ,٤ االالء الال الال ا؛ االال 1إ ااا،ااال٢ا։ا٦ال؛ل٩

լէالالالح االال االالء االوج ٠ Հե՜տ ااا)ا٦ااا٦ال؛ا ,կս٠յ։գի 
՜٠٠է٦։.&է٦։ -االال ٦٠է٦։-ձհ՜ւ٠։։կհ-րւ،լ,։ւթ-հ ال! ء٢ج

 բան ٤ا، ب։ااا1ا٦ا։։الاا١ ե՜ս ։ս٦։،լս٠٦։٠։٦յ թ- اال -االغ

 թ ئ االال؛ ،լ, Ւր الل fih֊ïfi٠ ٦ا االال JîL االال الا'ااالا اال لبًا اال ւղթ ا،

ւ֊յ٠իշ օլ٠է٦։Ք« اا،ااااا ւի։٠ւ،ի։։،Քէ*ն اال؛' ,լիլ ،اال االال հ՜٠լ։٠ւ الااإ؛االائ أ1١الال٦أااال أالال اال կուղէ 
ու կանոն չ՚ճանչնալով :

ՈւՐանվճ կը յաջորլին ալ, քւայր անգյտՐ ւ/'ը այս ե՜րկիրը մ'ան էր լէ 

 լև، 1ا։«յլ _2 اال-ا اب ٤ե٦։ Լ،Լ ։լ؛ժ է օ٤։է٦٠Ք٦։ե՜ր، 1 اال،اا٦ا ٦։։։։.բ،،٠։ւթհւ٠٠»' االال -الالالالل
 ٦։ւ։ւ֊թԼւ։٠٦յ١ ا،٠٠ا ٠اا ال 11 լ թ հ՜ ։٠٠٦٠ ١|ii,ji։ii٠i،iiii|i٠iL،<JLîi٠٠٠ اأاا،^١ال։ا؛ال١ ս։ االال ال؛ ا؛ اال الل ،Լ-1 ا٠ -االال

ا،؛ااا^ ٠։։ւ_ելի 1ااا1ا،ا،اا االال اال ااا٠։ا االال ال ։٠٠ն؛،ււ։١յթ ال ال اااا»أل٦ا االال ,٠٠լսէ٠٠١ Ւրւ ا։ا^ا։ا ا)<ا

— 18؛■ —
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 է٢ լ, կ٠։٠ اطا։ا ւ٤ա اا II լ թ k ال'اال اااالاا١ II اا ։,1 ا، կան Il 1֊ թ- k ա٦ւ ي km ج III جاالجل أا،։اااا؛اا ع'!،
٦֊٠٠ւելոլ٠؛յււււ،ւ٦ւ ^ւկըէ٦ւ ւյ١հ1،կը ^յւււււ ւյ֊յււււիյ kiiili ւ٢էշ٦ ١ikiا ا ا اأاا٦ل ٤( _,աււթ-،ււ 
 ح الل m ^ki٤ اا ա٦ւ ال ա٦ւ؛}»լլ k٦i ؛ժ III կա٦ւ k اا II Լ٦1٦1 III լ լէ ٠٠ ٠ք٠ււլ،ա կւա٢ 111 ا٠

լուր խանութ՜ քւարաե անխիղճ աՐ U արն եր անկանոն ։էի էլաներ "•լ Հերան- 
֊111,1 |||||| ٦I|٦III٠ ,l٠٦ikji؛i٦ik،i, Iiiاال٦فيىا,ل ؛|،٤٤ .IIIII ،،լ I٧il،k٦i Jîki،5 IIJIIIIII kl 

 )ikji, ։،Iimui^kI٠٦ik،11 էէ ։الթ-է թա֊ւլթ^ւը է»،ւ Jik٦i٠،٠؛ւ٦ւււււււյւ k٦i, kL اال٦ا„٦لمةا
IILJ յււււ٦աւււ؛١،) ալ اذال թէ ս،(ւտի կ،ւ٦ւա٦յ ط։اا։اال։اال֊إأ٦ل ا,اال٦ا ل ֊կա لسا կ k 

աւլչլականներ ալ ունին յաճախ, եւ ապշութեւ/ոԼր կը աեոնեն /'/, !Ուա- 
 լւււ 1 յւաօ٦ււււ؛ժادا؛ը կ،լ ւյ،ա؛յւււ|ւ ؛I،ik٦։؛îjiïL^kuiki Ji|ik٦i j١؛j أاا٦ااا،ألالأالال٦ل

.mil ււլյւիշ kjiljji،! ۶ււմ*սւ،ւ էااإا؛!٠
Տարին աաոներկու աւՐխէ !،/.," է/էեոակ պարագյոներու ■ՀաւՐար էլի֊ 

.kl տ١»աIIIII ijiJIակւIլ(, kա٦ւ ւրأ لز)٠.։ال٠،أ ։٢Il lïfilk|I(I ււ։٦։սյա،լաII կ լլլ٠،٠1٠٠ո 
 ٠،kn ا ال ؛٦։ււ I٦ij_ki_ IIJHOJI|,٦ւ յւււ٦ւ٦ւ է (յ٠ ա ւ٤թ III ٠،ա٦ւ III ال Կ^،յւււ٦ւււէկւււ٦ւ االة٦ةل٠

նւաՒուլուլին ■ՀաւՐար‘. Շաաերու պարո/է/յոն չուրը որոաէն վեր •Հանելու

 ւււ;|ւ1'ա'1ւ ؟յ֊էււ General Lagrue„։։։٦ ا| 1،اااااا٠ح ااازا٠ا 1ااا٠اما։ا|اااا.اا أ։أاهااا։٦ا|ا٦ا
Փւււ|ւ|ւ(լ|ւ ة։اإااواأ ااااال1ا|ا|اال٩։ اداilçIïi. 1926 ؛؛ա.լ|ւււ ا||ا.٦.،

٠B،՝. n ؟ 1, ١.، •r •،؛٠

I II ث’" Il '٠
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١۵//֊ 11/աչաօնաաունէն// նւՐան քան մ'րն է/1 //7/ րլհ ///7////// /// էս, եւ b ւլուր 
 ւՐիւոը կը //٨//١ էինք\ կաըգ֊ ‘Ա ,دالم " լ քժ՜ الغ// م، ը հ էրա ارا ارد ն դե լուէ, لخم////////١//////'و

հ լ։անոա،լս٠ն iP h III 1լ սլ ա շաօն 111 տ ո ւն լլ؛ — Քէ ս։ Օլաէհ րլուււլլ 1լ իյ٦٠այհ٩٠Ք١ 

٠լե՜ է Հայոց جال։اւ٢լլ ،լե[IIIIբ_ելւII (لւ։ւկլււււթՒւա١ساال٢ լ|որ ւ٢հլտ ան այլւււ١ 

ե// ո լ մ'աս ին, եւ ււխււղ ւՐը չ ըլլար հաստատել ۶۵՜ ////،7/ // را/// րաքւերւււլ 
Գա լըս/՜ճ եան b, ///////7/ ձեււքէն لج /// /// ۵ // ع// /////////////7/الم. ج) ٠ // ، /// // /// ատի կա 

.1լ ւււ٦ւց٦ւհ٦ւ ،րևլւ ի։ն,լ_հլ١նել։լ٠

 Աւ٢է٩։ in٦։،L֊n٠iP ոյւ أا|_اا٢iiliP iP լ ،լլւեէհ իլւե٦։١ الب االأااأاا1ا անոց اال,
،،ս٠ես٠ո1լ խնրլ֊լւա،հ4٠նելւII٠լ որոն.ք֊ լո ال դա الب լա 7*ո٠նյւաբեոնւ٠ւա7ր էլւ!االل 

۵٢ ٤/ ///7////// /۵7///7/7////////// այլ նաեւ այն քո լոր /////,۵7//////,,7 ايا لم/ չէին/////٨(' 
٠լ։ո- ին լէ լ։ ،Ph՜L/ժհ֊լ։, 1،լ իաոտանալ։|1،լ։١ ٠,|։٦ւ ։լ֊ա(լւււթ ։P լլ 1լա،լ٠،։։ւ١լ1յ։։٠ ̂

.հ ւն٦ւ էլا اة] ٠٠ րլււ الغ ա ا| հ٢Ա،Ք٦،լ։ JnnnuinLiP լլ հ1 ا، ٦/ւ լ١հԱ١٦։ լլհել٠٠ 

եւ աւե՛լի Քան ,լւանււայհ iPէ؛(٤، այւօր الا։،ا٠ا ا։^ال اال() 50١0(>ل> ا 

նձնա٠դէս ել։ւ։ւ،ււաաւ։լա|ւա են«٠ ։P է շստեր ٠٦ ا؛։, 15,00 .غ ادال() Փա JJ h ։،h ։P է 
*.եյւբ֊եհ։ „։٠ւսնց իւ٠1յ դիսւնալու Խոլլսււճեա،եի٩٠ >١

ոլիո 11Լ|1 I Գհ)5ի٦ւ, ^լւա<եալւելուլ»լեւոա1լո٠ն١ ٠،؛!ե։ ոլցա٦٢*Հի٦٠Քը Հ։։٠► 

լի Ս աՔ٠٠ւ։տււն اللمل յժ՜իւյ ’،!իլւէ֊ճ Գա اليا ա ا եlPةااlااլا — ։։լտօնէ iP լ؛«١، 

b ըր ֊۵/لم ան ը ընրլունուաե ۵,/لم — //%« ///7/ // /// لم/ ///7/ م اراغ// 1111/11111111 الم թ՜ւււ[ւգյՐանն 
 -//هթ /7/////////7 //////٨٠/٢///7/ : يا»//الم///أتم էՐ ըն لم/// այնաեւլ ۵؛/,֊ /لم//دي٠أ ///7//لم////// -//////

h اى հ االلخ ե ա ե լ բնաւ լելի ֊ճիշդլ ւ|ւ II լւ ձ ան Ք،հ հ՜ [I լլ ա յ٦ւ ո ւا ١։ا n։،p؛ւինելւ էին, l، 

ujiP ^իւ-؛ել։ աւլ։լի٦ւ գլիւ էն, եւ եւլաոլա،(,ոն դեւ։،լանաս։ւ։ն ։'٠٠ ւ٠լ։։ւ1լւէին 
٠p ը ։P է շ ոլաշս،ւլան iP ը ունենալը ֊ճշկ١ալ٠հ٠ո բաիւո ،r լն ւղւււսււսւու[ւ ա՛ն ի 

-։Pi։ الب _ց եւ „ւյ։իշ ա٠ ٦٠ն Հ ե U! ա ւ։լ٦։ րլ_մ١،،،իւն ،P լ „ւ٠աի1լանա1 باطالغ،اباالاالالا- Էլ։١ 
էlP؛ا٠٠- ւլս։անդնել։„ւ ا٦ا։٦؛،٢ا

 ال ٠յ ել։ ել١ ال լնդէն շասյելւ իլ٠ դլուիւը ցաւց„ւցա٥ ե٦։ այ٠լ շլ٠ -االغ

 رأ ին, الم// /٢//٤//ع///// /////٢ էրլուէ .۶/لم////7//////لم////7/ //7/////////7//////////7/ ااالما/2ااالماااى_7-عااا
٠էե,،սլ։։٠٦յ،։։ա,։ւ٦։, ույ։ ինլ٠դէո կյլ դիմ١էին«ք. նաեւ ա^ելւիլեան lâ֊k։n٦i١ 

١աւււնեանը,//ء Արչակ //۵ /٢ايلم لمااااالملمااايلملما Հայ/ب٢///7لما/7لم/// ուրիշ նոյնքան 
-կը սըսշսւօն։սվւսըէը իբը թմւբգ-մւոն*. Ս٠էկ„ւն IIL մ'իււ٠ին iPnu։ ^ել։ ւլի 

ե،հ،ոկան„ ٤اէլւ յնալւ, ըլլո٠յ lPել ժէ ելւբ֊եՔ անալւձււդււնդ٠؛լլ٠ե ا٢اا٧٢ح 

յա- /7يلم ար՝. Եւ չաաեր ///7///7//, շնորհիւم،"ب ուրիշներու لملميلم///., ,անձին 
ելլել -/// /لم///لم/// երկրէն ,۵۵7/،////؛/ /٢ ٤/////// չ՚՚րլէին, աւՐ են ա ւէա ան ւքա ւոր 

 ււտնց անցսգրիو ١///'7/////،_///7/ //////////////7////7/ /// 7/////٢ ենախիստ ٦///لم///////'۶7////7:///

ունեցանք ٢۵٤/ 7//////7////7/ էրես պան ատ ան/////٨>' Պոլւայ و //٠ Լե՛ր չէն[ 
 ուրիշ /////7///، ս/աչաս/ան /٢يلمլ/// /7, د/٠ ۶////////٢///7/ ،9. يلم)//////7,/ الم// //////٤֊

۵// ւաւիիՒ//////٢ ///////٠//7///// 7تم٠//٤/اا .ւՐինչեւ պատերաւլւՐր՝ ا)'ال7ا٨/۵/////٠/۵/لم 
յ٠ն շ^ևոը^։ւկալ„ւթ-իւն ։P լ յ։ոյանհ՜լու հլւեն ا .ا։111111، ال ا؛ اال !اا، յլհ ا٢اأ ح؛ا االح
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Հա։٢ա٠լրու_լ<եիւն կ|լ ււնոսلم؛ ا،ااااإ ٠ն ։սնանսկ, որուն ն٠լաաւ٠١աւ٠1١,؛٠١եր ս։։լդ 
իԹթԴՀ٠։٠տակւսն ւ٢ւր الطاا ?Չսնւլւլրիի մ١եր աքսորավայրին մ١էջ ٠٠٦ է ٠٠٠٠٦٠; 

լուցքլլ ։1'ե։լ քշեր էլւ 1915 Ապրիլ 11 ի ի,տբ.ա٠լան ձերբ.ակալւււ_Թիմև٠ 

٦٠երէն ետք, եցլաւ սլաՀ ։٠١ւլ ուր աարաբաիւտ տ իրա՜ւ, ،հէլէկեանլլ իլւ٠Ա, 

ր կլլ նկաաէր, ււրովՀեաեւ. Պոլկն եւ արել؟բ_ ինքւլինքլլ աւլաաա ւտւ٢ 

հայաշատ տե՛ղ երէ ւլատ, ուրիշ աւՐէն քարլաք քւնակելու արտօնութիւն 
եւ ւ٠١Ւլ։ Հսւ^ողսւ-Լ այս 1٢Ա.| آ١اا *.սաացաե կլ։ նոյն ինքն ք9٠ալէադէն 

 ։ին այնքան ի։։։յ։ Էլւ،, االا ٤ս٠լեցին ի^լւ թէ տ երբ_ ւ٢ե։լ؛։։،։؛ւսլէքիլ١ اإئح,٠

սսսս^؛։٠١եր կաակներր իրեն յանձնեցինք, որովՀեաեւ ։ կելու Հ،ս،Րար١ 

էինք թէ է՜նկիւրիէն անդ֊ին չսիաի 1լլ։նո։,յինք անցնիլ, ինչլէո լէ١١ 

٠եէլւՐէ անչաաուաե եւ նոյնպէս Տիարպէ-//٠ անցնիլ նախապէս //اركابراك/ 

ց.,٠؛ի ՀաւՐար ճսսՐբ֊այ Հանուաք- աւելի քան եօթ-،ոնաոո،ն աքսոր։ոկ)քի 
իրօք bru ւՐիայն լւաիւտը ունհ- غلم //١؛يلمներէ (ւարլկացաե արւաչին խոմ 

՜ճաւՐբան ոտքո կստրաե ըլլ٠սլո։լ, — է٦։կիւրի Հիւանդանոց 1٢Ը — ց٠։٠,٠١ 

,անդին ։։յիաի սպաննուէին նետուելու. ։٠١իւսները, քարլքէն վեց ժ՜ա։٠١ 

 يرا է լէ լե ٠٠٠٦٠ ،1 ը٠٠էէ٠ ։։։։լաասււլ կլլ սլալ٠տի անոլ։ Թէ ի٦٠Ք իլ٠ ا١اإ

.եւ է թուլ չկրցան գտնել*. ԵւօրւՐըւՐտերւՐաբար ,յ։։ւ,յսاا ١ տունէն 

٠»٠ւլ։ (ا Լլլաուի, ո էլւ Պ٠ յերը տարան֊ ,յ։։ւ٦։ձ٦٠։։؛٠٥<Ժ-Ալղ؛ նեց թէ բ֊ոլոր 

ֆլ։անսս،կս։١յ ٠յ տ III լւ ա լ։ ո լ Թ ե՜ն էն ետք Պոլիո «նացան՜ էր١ III |٠ ٠L٠r ի տել։ ո։ 
։՝ լ ձ եւս։ կե րպս 1_Թ ե ա٦։ ց կաա։պս٠١սւ٦։أ .Դեսպանատան վերա բերող կարգ 

հաւՐար:
Պ. լաու, եւ ի նչ_ եղած ٠։՝ի٤٠٠ցի٠٠ դիտել, թէ ո ւլ, է ،،։,յո Ջե։٢ 

կլլ ։յանուէ ին «'ասնաւ֊սյսսբաը որոնց ։1١է٠ ٤ք١է|_էկեա٦ւի թու,լթե[,լ١ են 

Պատուիլս։։* ٠_191:1-14ի րէֆսրւՐէներու յյ֊անակցու-թեանց Ո1،ւթիւ Ա։լ։լ 

ի թ թ իՀա։ւ։։։կ։։։٦։ ا ե ր լլ ե կ٦٠ ։٠٠ ։ا ٦ا ٠،٠ ٢ ա Թ ի 1լուԹ٠٢ւոն Հետ էիոիւանակաՆ* բ_ա ։լւ٢ 

վերա բե լադ տեղեկադիր- اق ,ա յ ե ա ց ք٦։ ե (II ٦ կա ււա վա լ, ո ւ_ Թ ե ան ներքի٦ւ 

ւի։։։؛ ٠»տՀմուա ^1էվքէ ال ։։٠ր٤։٠٠٠٠լես։ր٠, ٠؛ւ٠1ւ|։٠հ ուլ?դրուանր այն շր9 ١,նել 
*շա٦։ Էլ։, որուն ։٠١01,1 ’ք^էւէկեան ։ՐաերիւՐԷ աւելի րան լ, ի٠٠٠1٠Հ٠Ա٠ 

դական ։٠١լ դարձան- էր*. Եւ շատ Հաւանական է ո լ, եթէ երբեք Ս*ս٠۶ 

այն ٤الم/ا،لملميلم չսպաննուէր եւ իրեն յաչորրլաե لخن،،ي«, յքուտ ՇէվքէիՒ 

٠լ,,չուէլ٠١ ւիաշա կլ ٢|,,աիա Հ,ոլ ال ,սաւՐաճիկր ո լ؛ անասելի ու սրլբա լի 
٢իջ֊եւ. ձդտու յ ը լէր Հասներ այն եղելս։։-، Հայ Ա|،լ։լին եւ ԻԹթՎ٠Հ٠٠،٠ւ٠ի 

ւ٠١իայն կր՜նար լունսւիլ, հւ ؛կան աստիճանին, ուլ, այլեւս արիւնս։
.ր ա։ւնէի٦։؛٠|.,թերեւս լյյդՀանուր դէԱլքերն ս։լ ուրիշ րնթ،ո 

էրաու-ի շնսլ٠١իւ١ ժ֊սւդիեերր, Պ؛٠ ՜հէլէկեան կրցեր էլ, սլսւՀհլ իր 

ժիւն[1 շկրցաւ. նոյն ։լւլուլսւԹիւֆւԼ Ծ".؛յւայց իր պաականան֊ IjiiLUUiկցու 
Հ՜նչւսկեան յայտնի լլ٠ս٠ե٠ւ ,Հալէսլի ւ٠١է٤ .ելւ٠١؛٤անս,կ լ ւا։։։أال ه- *.նել 

٢ե,լքել٠է، ٠րր իր Հին ٠լր «նար 1լէս ٠٠١ել, ձեւքին տակ ,Արշաւիր, սլ 
 քաւելու հաւք ար, օր /،٠يلم խոստուլանեցաւ թ-է 'ի է լ էկեանի '؛)أال'/»،،“-‘

١٠’՝թեան որոշւՐան լւսւն պաաճւոսլ եղաւ Պսլսոյ ԱսսՐ կավար կեդլ٠٠٠٦٠1 
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որ հրահանդ- ورمم կալմէ Արլեքսանդրիոյ Ակում* քչին դրկուաե նամակ մ 

.թ- և ան |ււնղ_լւինا ١ էր Լ٠1 ր II ւթ" ի ւհ [լնՒայելւււ ի٦։،ս ա սլա լա պ ան II կու տար կա լ١ 

համաձայն կուսակցութեան Բ. սլաադամաւորական մոդուլին որոչման, 

-ւր֊ր ،ՈախարրաՀ ՊII լ| ٠ք١էլէկէրա٦ւ١ էր նաէրւ ստւ։րագրաاااااال، ٩٢ tïL ււրւււն 
.1١կաւլար Կեդրոնական Ակէււ١ր٤էն؛٠ո*ա ااا։ال 

ամքչաստանիլ հատո- ,٠/؟"/ Այդ նամակը իրօք, լուսանկարուած՛ է 
րին մէջ_, ւլ՚՚ր իթլմիհաաական կաււաւլարութ՜իւնը 1917ին հրատարակեց'' 

չարդե՜րը արդարացնելու համար, եւ լուսանկարին տակ մասնաւոր 
Արշաւեր .կէրլարււլ շ_էրշդււււա%- ա լ է ։ք٦էլ_էկէրա٦վւ ոաււրադրութիւնը٠ 

-կար اا|ااال .այդ. նաէակը յանձնէրր էր կա 1Լ111 էէար ո ւթ- էրան111 إأ ٠ լ թէ II للئ 

շատ էրաղանիՔ٦1 էրր անէր լոր» ջււււլհ՜օ էրրքւէրՔ յայտնէրլ, .JIILIIIլուլ ال_اأ 

 որ օր ։٢ը ،օդտուի անոնցմէ*. Սա1،ա١٠٦։ վե֊ր٤է٦ւ Կ|ւլիկիւ1١յ ւ٢էջ 11؛)1Ա1؛1

էական الل .է արւնէրլւււ կարգسااال ւ٦ւՔը, աււա٦ւց նախապէս؛տւրսննէին ւյ 
ւկան լափա-؛կ_ււրււ ւ،|ււ،ւաւ կւււ տար, ււրուլ^էրտէրլ սր տէրւլե՜կւււթ՜իւն٦ւ էրր١ 

*.ցանց էյը. ււ٠ւրէր կեանքը

աւոա,

"'ا٠م؛أ
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կատարած՜ !լերին ծ՜անօթ՜ էր: Լրտե „ կը պակսէր այդ. օրե՜րուն, ե՜լ երլլ 

սլակոեր է արզ_էն...٦ Ս٠նտց որ Պ. Գալըսլ՜ճե՜ան յայտնի III էլւاا'اااااأ_ا 

Դ-էւՐՔ ւ!١րն էլւ, երկար տարիներ ւիտ(Itufr էր զանաղան Հսւնրային սլալ 
աօններ, ւլարժ-արաննհ՜րու հուլալարձու, [(հալական, Կիլիկիոյ Որբյս. 
խնամ' الم անձն աժ՜ ո ղուլին ան/րամ' եւ աւլգյսյին երեսփոխան :

Հաւլիլ ք(Ւուրքիա պատերարլւՐի ւՐաած՜ էր, կարւարլարոլթիլն[չ 

ձերթււկւսլեց Պ. Դալլւսլ՜ճեսւնլլ, pu,19 ֊ճիշզ_ այն միջոցին 111-9 ս٠Քսո٠ 

րելու ։Ասսյ էլւ, — ւււրսսր եւ սսլաննութ-իւն նոյնն էփ٢1ւ ւյ֊րեթ՜է, - 
աւՐերիկեան րլեսպան Պ. Մօրկրնթ՜օ ل]էվաւՐտեւի եւ յաչորլեւյաւ ւլինվճլլ 
ազատ ե՜լով Ելլա սլա զ_րկել٠.

Պ ٠ ٩ *ալըսլ՜ճեան 1915 ի սկիզ_Բ-Ը Ֆրանսս։ Հէւստւ, եւ իսկոյն կցւլսլ. 
նշսւնտկուեցաւ Ֆբանսայի ԱրտաՔին Գործ՜ոց *նախարարութ՜եան ٠|Հ|Ա- 
րլաքական եւ ւԼարչական փոխ-անօրէնութ-եանրյ: Այ՛ր պաշտօնին մէչ 

կը_ Յնայ մ ١؛ ւ٦ւ٤եւ այսօր, եւ տյւլ թուականէն ի վելւ կը շարունակէ 1ր»٠ 

տարել, իր արլրլակիրյներուն հաւՐար, այն րարերար ւլերր ւլոր փոլւձեթւ 
ուրսւտւլ-ծ՜ել Քիլ ւ٢լլ վեցը٠٠

٧ եր ۶սնէլ_իւզւ،١տնց ւ٢իջ_սցին երբ֊ե1 !«؛լ ակնարկեւՐ Հին pu րի օլւև- 
լաւն) որոնք անրլարձ կորան աւՐէնուս ալ համ'ար:

--- Ի նլ ը^ւենՔ-, կ ըսէ տեսակ ւ٢ւլ ճIIIկտտIIIզ_րIIIկսւնIIլթ՜ եաւ٢۴١

եւլտւ. ւլ֊էթ ոտ ւՐիւիթտրութիւնը ուն իւ،١ որ սլարտՔււ 1լլ 
կատտրեւ٢, աաււասլսրլ ազգակիցներուս օգնութ՜եան ՀաւՐեստ ը.էււէՒ(ւ٦ւ
il'ը լէեծ՜այելով. սրտի ւ٢իակ գոՀունակութ-իւնս է ասիկա’.

Ս٠յս՜ խօսվճը. ինքնին 1،ր pu լէ զինք֊ը սլատկերացնելսւ Հսւմւզւ’.

ՄՐԱՄ ԼԷՆՏՈՆեՄՆ

Պ ٠Գւլւ գ՜Ջեւսն Պ»լս٠١յ ’٩գ١անսական գեազանաաան ւ٢իշնս،ւգ»ւ," 
،յ՜եւսւ٢ր ասացած է օսւՐ. երկու. ս،աաւս.ա،էւշա٦ւ: Ու٠٦ւի ٠،|զաւնսական Palmes 

academiques: Հելլէն կաո֊աւ[աբա.Ս՜ենէն ասացած է, Պսւլքանեան պա- 
ւոեբաւլւքֆն (،ւսւՐակւսւկ Յոյներուն !،'սասացած ծաււայու.Սեանց քյաւ٢ար, ٧. 

փրկի؛: ս(ւսւււււհաՂւշւս٩ւլւ: 1919[ւն ؛|)րանսական կաո_աւլարո։.،յ՜ի٠նր զի،ն.|)[ւ 
Պաաու.ոյ ،٠էգէո٦٠!ւ աազեա կարգեց կրր ւ؛արծաարու.Ս՜!ո.ն 25 اااإ սսպ١- 
II.ան Ա|ա2սւօն ափսրոI.lj"lïան٠ եւ. 4923ին ١ ١ էար ա զեւս եւ. Արաա.րին Դ،١٠١- 
ծոց նաիւարար Պ٠ քուանքարէ գնա؟աաական նաւքակով ւքը ւզւսսսս.ե؛յ 
(լ!ւն.؛)؛ւ: 1925ին ալ, էջւքիածնայ Հայրաւզեար, գնա؟աաական գրոկ ٠٩ւ, 
1 .ال ٠ ու.աա.ււր اا ւզաաոսանշանր շնորհեց իրեն: Ծան. Ֆ٠ 8.
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։ Ջեմ‘ դի ս։եր թ՜է،الائ١ا؛ا ،،،م، ،١أ،ا տ(1926 ؤին» երո،ա١٠Դ ام 
ը« ،١، թի، ،ة ا բոլոր if ե ի11، اال ١٠ լոր ո؛ այդ ،որ կը դդա١ ե՞ր եاال ١٠ լա 

երբ դրական «ի١ւ Հայութեան ،րէاال ٤ վւս الأ այ ր،( ،١،այ ոօրո،ս
գործող ոյժերը ցան ո ،ցրիւ ،اداկեդրոնները ե، ադդեցութ 

կա٩ւ ،ال դր ا ֊ոա լ٩ւ »։ր դէ դո ւր կ են ե اال շ،ս կն երը ،ال ճ եج ١،١ ե դա 
ո - ،ا է ս،،٠، ؛، դ^ ան ր !١٠٩/ ւն ի Î ١، الغ، ւթի ،ا կո ւթI» ւն ը գոյ ا،ا ւս ր اال ا؛ դա ո 

տեսնել դուար- դ Օտև،ս١٠ի ժէ٤،է երուա١ եղա١٠ ٥،վորու٤ժի 
٤/١٠٤ ،ացնոդը ու խնդացնողը» առանց տարակուսելու թէ 

ր ،րէ٤։ Իր ժա^ուան առթիւ ٤ا ւն դրա դէտ ،،‘ը կար،ղուտս،ր٤ 
-գլէ ութ հ անց մէչ, ինձ տրուե //دال اد /؛ر ան ردا >١ احم //Z /روددك /اشم աչքիս Հ 

ր٤։ լե ،»، ե աاا١٠ ١٠٤٠ ա ր |٠٢ որ եւ ١٠،،، ոն ե ր ,դո ւգա կշ٤ ե ոն եآل اال ا اال ٤ 
շո ւքը խեդ، Ս٠լ- ،ل ا էր» ե، վե ր ،դրոդ ،،‘ը١ ،որ ե ր կր ո ր դա կ،ս١ 

ւիիարին որ զաւեշտաթերթի Հա սարա կ .ըրո١،٤։կ،սդրէ ،քը ،،، - 
աբ ըլլալ։،٤էր ու՜՞չէր կր١ լելի բան ւքր 

Երաանդ 0 اال եա١،٤։ արուե،٠տի١٠ ،քէլ ֆր،ս١،սակա١٠ -ا؟ثلم
-անգլիական ես ո٦օսր/'ն ‘Ո)կ շատ յա[ող խառ /٨ prit/րն 

ը‘،، Գի،ք،ս١٠ ،ի،քա،،տ،սսիրու٤ժե،ս١ ուրդը կար, ،սրեւելեա١، ١٠ 
ոտ էի نر ս،իո؛١կրայ։ Ս'،սրՔ ի,*ո،էյնի ե، ճէրո ،ք ’Ի. ճէրո ،րի, Ալ 

րի առ-. ،االم ական օր էն ،բ١ ،ները կո ւդա١،ե.լ ’B ո ւր թ ըլի٩٠ի անու١ 
 լեւ» երըոր իր ։،،١، Il ւն ր կը اال ր ո լի» ե، (Ի،ս١٠٤ունի١٠ ٤*,) ٤ժ ա ր ال، -
-տ،ս،١،،، ր ،քը «լի տի ըլլար،٠،ի ոլէս տ ի ե դե ր UIԳ ռ٤ա կ ս։ի،،լ،րէ١
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ր րIIւն սւեلل٠ IտԼն է որ Եգ،،،،،սնգ Օտեա١ք սգի տԻ րոնէ،، اصال 
ղ،գ֊،ստ ե գի օ րէն գերա-االح،գր մեր գրակւսնIIւթւ٠ան ،քէ լ» իր ա٩، 

١٠չ_ կ١ար٠' է իل>؛ ատեն է որ ،،լիս։ի գիտցուի գա٩ւց էոեղր։ Այ١٠ 
١աاق ٠"եւ սգարգ ըլլալ էր իր ար٥ակր» իր այն٠ր،ս،1، ،գար،գ١<} 

մար իսկ այնքան արժէքաւոր արձակը> հր գրելու գւաւա- 
Լլա٩1 եղանակը։ Աս b կա ան կր պարտէր անշուշ տ այն րնսհ 
տուր ձիրքին» քննադատներուն լէրզուի ձիրք անուանած 

սեթեւեթէ զուրկ որ իր ճո،ւոմութենէ ու կեال ا؛١ا، ٦٥ ،շն ،،գ 
ե տ մէկտեգ ։ս^ ال կռւգար» եւ ու սոր ؟،սորերէ؛ ،իս،սոնո،ա٥Քի١ 

ր?Բال ٠ ու սի կա ան կր ،զար տէր իր մատենագրական ճշ،ք،սրիտ 
 տութեան» իր դասական ،քև ج ւզաշարին» որ» օրինակի -ال،ال

-կ،սրող էր ،ս،քէ ؟،»։؛ին ،գրականութեան մաս ال ր էական ال tf،ս ր 
Քանքարաւոր մեկնաբաններուն նախանձը շարժել։ Իր ؛؛،؛، 

սւոր٠،٤ձի١ւ ն անոնց տե٦,է/իրական ար؟، ٢،ճիտ ոճր» րաոերո،؛ 
ր» իր،؟،մի،؛տո،թե،սն կարոգո,իր արտայ،ս٠ ٠ն ր١ քան գի տ ո ւթ ի،

 այն ր«  ث ،،գա տ մեգս، հ، իյօսե՜ցնեյ տագու ճ ա ր տ ،،، ր ո ւթ ի
գիտի Ա1،Ա٩1،،٤ երն են որ երրե٠ր ،քոոցնեգ ؟،،،،،քուր յ ա տ կ،، ւթ ի էն

այ մյս տ են ա գրութեան մէլ، ال ր افى իր ան ո 
գտնուող էքարդն ،،،، արտասովոր ։ մէ؛٤Երուարդ Օտե՜էսն 

տի،գար մը կըներկայացնէր։ Ս'եր յ ،ս ւի ،،، են ա ،գէ،، տրտն٤ա٠ 

գոգ, թզկացող.) լացողէ զանդատաւոր, ամէն րանի մ էլ դե_. 
զարտ ր،սցա؟٤ ال ،٠،։՜؛ »րոնոգ ցե՜ղին ifէا؛ ٤،քացինր յանցս، լ،։ 

որ ամէն ցաւի ու ա،քէն ա- ոութիւն ւքր կր կազմէր ին.րր٠ 
և ր լ ,|>٤ ،،، ،գէտ ի ،իր այ կր սգտտցնէր իր ստոյիկեանի անայգայգ 

ե، ،،ր գերագոյն եւ ազատակ ،սմօթիսածութիւնր ունէր իր 
-յուղում ր սգարտկեգու եւ իր ցաւր ածկեգու էութե،սնր ա١٠ 

րր ،սնոնցմէ էր որ միշտ؟،؛،. թ٠երե،ս والքէ، ،؟،մատ٤եգի ալՔերո 
րայց ատիկա م^^«ال ր գս،،գեգու؛իրենց արցուն.գ դան؟١،կր իս 

։،،կ իր մտերիմեերր، Ու ամէնուն، վրայ؛ տց،սւ» ո٤،؛٤գ ՈՔ ո٤ 
ո տ « ال ս մա ր، ٠ الրի٤մր ա գ١ »գ،։،Քր؟،եէ ամէն տեգ </،գտեցաւ իր իս 

-գէտ.ր էր միայն» եւ իր ըստ երեսւյ، ،սր ոգ،.րա١،٤ Ք،،،ն،այ١ 
սլա٠،١ ր ،،ր» իր قل، ։إ ւ^վ ،٠ ا^ե ٤ ،،لبإ٤،ثأ،،ا1ي الսն,մ եթե، ու այն؛ մին؛ 

٤ո،նէր զայրոյթի ،،գորւթ- ւգէտՔ اամար؟ ال،،؟،،،،،٠-،،،، ال،ոակի، 
١٠ճպէս յ Ոայց ի،շա٤իւննեգ؛،؟،،، ١،٠،սար،،،գ؛ կումեերու կ،ս،ք 
իր շէնշող» կենսուրախ րայ؛١ւ اقا իմա ،քար զոال կարեգի է գրեգ 

կսկիծը ،،،آل،،،؛،،ال،‘‘، րս،յ» երր իր؛ւ ա ،քեղ ան<5،իال ٩٠ ե، այն,գ սն
،،‘եր կոկորգր կր սե،լ،քէ:

ԼեՒՈՆ ԲԱՇՄԼեՄՆ
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եՈՆԴ ՕՏեԱնԻ "!810
1 ٦أؤ٠٠ا٢الما  I٢(Լ ٦٠٠Ւ Ց٦٠Շ٠Ո٠ԼՈԻԹ٠Ի٦٠٦ւ٦٠եՐ

ااغ'،اااااا ا٤،اااااا‘,

 ا٦اأ ٦اا'أا1„ا սսւս,ւ,Ա1٠Ա,(1Ա„|, 11.2, ٦1؛,սս,٦,ել„٠.ս ،),աքսւը ,|)ե<|_ի. إلواأااإ
կս,յյ,11.Թ՜ես։٦ւ: ԱււիԹփ ւքը կը اااؤ،؛اا٦اا.اااا։اداللم _ا٦ ,է‘؛ ,،',,ա٦ւէյււ։٦ւ,|)|1 ի| 

եւ. սւււի1}ը ااا٠-ااا ել,ս. խսւքւսը,յ؛,٦ք)ս,ւ ٠plï؛,„ ٩ս,ս،ս,կ ٦اااماااأا1اال սս،,սսէի
յ,սւ:.؛ե|,կս,յս։,٦ ք)ի,ք,սյ

քեծ, 0ا|اا٦ا ,Ը ս٠ս،սւ,ւ։.ս،կսւم)٦ շիշ ااااا؛ااا,اI։11ا լ1„٦,,1ا1 أا .*կւսւքակդ եւ 
٦ւ,սկւս،1ւ,սըսւը،١: ؛ի(١։،mլւ 1(Ււ١լ.ւժ՜իւ،،1ւ ս|ւսս٦ճսսւե(յ ի،ե(اا .եւ ٦ا.Iوا!ا-.I111.1ا 111اا11ا 

1)ք!ս.*1ս, ե،. (լո,.ւպ,ք(հ,,.Թփ,.،նս m'լ սս.ելի ,քեծ Ա|իս٦ի ըլլա|ի٦ւ.٠,„„ւ.ը,սի 
,:շիշը սս.ել|, խո՛շոր ըլ٠ս,յի٦ ,ել եըկւսը ,11. <>,լ|,ի٩.٦սս,1٠ս,կ,լ- ա٠ ե1(ՒԷ 
 կ.٠،'է٦ւ սյսւըս,٩٠սւյ[ւ٦,١ շ،ե„٠،,(ս,կւսլու.1<Ւի,،،ե գ.ըւ1,լի،1, ,11. րլըկ,ւ,٦,|٩:, Կը أااو٠-

յւ եւ. իը,1|,սը,1٦. )٦սսե٠ ի٦ս٠Ա|էս ,ج սոլէկ ,11. սւււ„,լջ ե ٠٢իշսاااا ٠ uuif, 

,jui٦ilïi؛.٠եըս կը ,،'unn„i,٦,.ըւսըե ,1؛.٩շ„،.շս, իւք սը,„Ա,գ,٩,ս ,؛, ,,,ا„٦ا؛,եպըւսյյ 
-1(եւ,ւ ծս,،եօ1(հս،ես,լ,ս. ըւսիսոը „,.،եե ااااااا٦ا. )1(սւեւ. 8իկի٩ւի٦٠،٩ սյէս*հ؛٠,،

: ,ո،եու،սւծ ւքիջոյյիւ,Դاال ٠-յ,սյ ^սւլէ؛
٦I-.,1-؛I<f!u.lj .الյ։էս,|)է،նէ ،։։| ,ըշեյ, ե1اال1ااا٤1ا .٩ ը,և،. փ սկ،ւս٩եւս٠-٦1|ս,ը٩ 

է, .քեզի-٥،՜ճիի !„,ս'ե,11.1(1 ,քը ըւսցեը է : Որ^ա՜ւի ա,յէկ ս٠ի,ոի ր١ւէր ե
اال էս, ի،<ւվ2٤լ|ւ٠١ւ٠12ր ،اواال կւսլյքը ٩,ե,„ս,ծ (ج)اااال_ا_ااا :

,):٩,Ս،ւսո-ի Մսսլ,ւ,.ւ،'ես) ,սըո،եի٦،,8իկի(ا) ٦٠٩

,ս!սելէ٦,،,, |ԷԷ١|Է٦.|٤{٦ւը սիււսլ էր : 11٠Է٠.1 այս Ա1ե,լեկ,1,.1^իւ،,սւեւս(ال) (،٦ 
աշ-ااااا| اا،ا|و ادأ ,ս٠'٠،٠،،٠1 اال^٦اال-اا.ا٦ا .ս,ք() եւ, <1>(ւււ|ւսւ<լեւ،1ւ £ս,լէս٩_٠աը٠, ٩)ևւով 

,'||1'Ա1Ա1Ա)Ա1|؛٠ .խ؟ւը,,շ٩ ,,ւ٩|,٦,„յ,؛կե 1 ول| ո լ_ս٦, ١٦. ا,J,iuif,uu,u,٦وا,ا٦ا ؛ ես,յ (քը,ւ«օ٦ 
,ըւս|ւեկսսք,ս.1(}-ե,ս٠_ اأأ<ا>2ا؛و,أأ ٦,ճէւքս ا,սխ.ըիի, ո)ը*ե٦ւիշ Պ٠Կըս։սاإ٦آل,ا1,أأ(٦ا,,٠اا. .٠ 

ւսըծւսծ էյ, Հսւլէսյի ,،'էշ : Զս،յ؛,٦٠ յ ի կ ifuijuj- ւքը؛U, սսլ٩ե ,շ٩ւ٠ւ٠ւ،)[ս. lu if ե٦ 
եըը) ււ|սւ1,ց,եըյ, (1٢ւս(լլ,11.ւքեսւ١ւ ե,լը١սյյ1٦,٩،Պ,սը,1*1 ,յւս،եձ،|ււսըս,ըս,ծ էի٠،١, ٦ե٦| 

ծեըրս,- ,։،'!، <յ>ս،,!1սսլե,ս1٢االا,؟اإ ٩ : ,(_)||,Ն|ըւսսյօվս .٩ Ijhui շսս,, ,ք,„ե|փ,ք էը 
-ւսլ սսլսոոե ,٠ը٦,.հսնե ւսնի ք)ես1, ըսւյց և|1կ,1،٦االل؛ էլالالفي و Մի Պ٠. ٠,կւս٠ւ,.եցս 
'؟االأل ١ը،)իւ,շ٦ւ. ٤٦؛,٠սւկեսւ٦, ս,,.„յ,շւս٦,٦, ٠քս,սւ٦,ի؟ Աըշւս,.իըի, որ ւ،'ե|1, ,ا٦؛,٠-

٠b ,|սւ,ս٦ւզ_սս>,ւը,,յ u؛ծս,աս١ե ,!,٩,ձեո-.|1،ե էը ե։. շս,,,, յ,ս ,٦.ե|1ո։,١٦։٦،սյէււ Պւսը 
յ1ւ,սլյ, որ,؛ել սսսլ ի،ւ ս։٦,Թ՜է’ սը ,քը կ|ւ<ե,ս| ւք,1,ւյյو اوا, ,11؛ ٦ ւսյ*ե 0،.الاا|آاا|1ا١

: էը,٩,.է եըւսՂւզ, յ٠ո.ե٠',٠ ի,1؛،Ա,ըս,ը ,լ,ս,؛ո„؟Ա՚յւ

1؟:«؛13
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 ւս٠քէ،ն օր 'ا|اأااأا|'،ا٤ا ،ր : l١.٠٩٠،i٠.p٩|փլ٠٠٠٠،٠٦٠٠m٦٦٠٠٠>١ է ااالاا؛ااا إآلااااااأأاأا؛.ااااأ<أاا٠
Ա,յ٠ա٠հ٠Լ բ٠ա.ակւս٩٠١|٠٦٠ : ٦٠ր٥ րր.٠٠٠١٠ ա<յ٠քւ٠٠٦٠.٠լար٩ է}հ٠٠٠٦٠.،սլււ٠ա٠٠٠٦٠հ،լ٠١٠ 

կար٠Ն٠٠ւլու,. ١ .ااا٦٠ماا؛ր.ր|2 : Աո֊աա գ.،٠քր կր I٤i٠٠ph٦٠ կհա٦ւ.ք ٠٠٠٠٠٠٦٠،٩؛١ 
հր،}հր :،} .٩աւհ٠٠٠"٠٠ ٠լէ>1٠٩ւ

ս٠|٠ա١ ٢ւ،': Երկ٠ւ؛٠٠յ٠٠ւ٠.٦٠ .ր հ،} է- ր٦٠ա٩_٠ ր.լالأإ«ال1ا|ا ٠١٠։٠٠،٢٦٠ اا٠|Պ٠٠
: ւ؛||կ٠ււր٩٠ււ ؟է(، ا գ٠١յ<،ր ،}հր 1ժփ٠ . ٦٠(աւււսջ |ււեւլճ ազբիկս (Րհււած է 

լա֊ ٢٠٠،٦٠ւ١յ٦ալ . ١ււ؛յ١,٠٩ ٩٠٠٠٠٦٠٠١٠.٠٠٠٥ ٠|'،١؟٠١؛լ١٠٠ր٠٠٠١٠٠ , ալ ٠،٠(،٦٠ա ج٠ال١أ١1ااا|ا
 գիր ،٢٩٠ ի٠ք'٠٠٠յլ٠٠٠٥ լ٠٠ա١٠٠٠գ،է֊!։ : ճ٠٠٠؛١ր ت

-٤٠ււ :٩٠٠٠լ ٦٠٩٦٠ (،٠١٠٠իր'؛٠١٠٠٠ րէ٠١,٠٠٠،،' :այ٩٠،٠հ٠լ կ’ր٩٠հ։٦.١ا ؛١١٦٠٤٠ ٠։٠،٠ا 

٠հր 1լլ٠£ր١٠؛١٠ա٠١٠ւ؛٠ բէր.րاا٠٠٠إلا ٠١ ,ի կայ‘؛ ւ٩իլար٠٠٠օ .٠،٠կջ ،}կհ٠٠٠|٠ ٠յ'٠ք 
.٠լ،،٠٠١ .լկ գալ ،il(،Զ٠ւ٠ լ٠'، ٠'،١ւ٠٦٠٩ա։ ١[րէ.١ւ٠|١٠٠٠٠|٠٠ կր ٠<٠٠٠٠،١ II٩٠٠٠٦٠٠١٠.|٠٦٠ : وا 

١٠٦٠٦٠ ،٠٠٠٠٦٠հր}|.،٠١٠٠٠٠٠լ١٠١٠-(،٠ւ٠1լա٦٠٠լ{ք.١٠|٠٠ յ؛ր٠٠٠յ , ٠|١٦٠ր)٠ կրայ "ճաշակել ٠٠٠١٠٦٠ 
٠٠.١1՚ւ|Թե .հ٠ ،'ï٠٠ ؛٠،٠ա،)ա٠٠٠،.յ٠ւ ١٦٠|ր٠١լ٠١րո٠٤ 1?լ٠٠٠؛١٥ր : Ա٠٠٠٠٠١٠.٠ւ٠٠٠٠'٠٠٩٠٠ք(ա٠،١٠١ր ք 

 յ٠٠٠؟٠١٠լ|٠٠٢, ٩٠١٦٠կ .քիշ ٠،'٠٠٠ւ٠ւ ր»،٦٠|٠ (،ար'،ա٠, ٠٠،յ؛յել٠١٠٠!{،١٠.٦٠ ٠،'٠٠١٠٠٠լ .լշհ ր|؛)١,
հ،}կ ٠٤٠١٠٠٩٠ ؛‘ի ٩٠٠٠٠٠٠ )) ٠٠١٠٠٠٩ ٠٠٠٠٠լ٠٠٠٠٠٠լ իւ.ր|ււ.ւ،'կ٠٤٠٠կ |լ١.٠٠|լ١.٠٠ (ح կ'ր٠٠է {،٠٠٠٠|٠؛،.

: ٠٠٠٠٠٠٠٠٥٠١
١ւ.|١؛٠| .հ١٠.٦٠٩٠ ٤٠٠٠٠. ٦٠հրր-|٠٠٠٠١ր٠١ւ.،<յ'٠،٠ր٠٠٠٠ք ٠١٩հ1լ٠٠٠٦٠)ք հլ٠٠١،٠٠١٠٠ ٠'،١< Այ٠٠

թ :.؛١٦٠կ.٠٢ււա٠٦ւ؛٠١٠* ւ؛{،է ււլ٠٠٠٠٠١ր٠٠٠٩٠٠ր
Տո.քԹօր ١,٠ւ٠٠٠١٠١٠.٠٠լհա٦٠լ١ {،իֆի٠.٠٠է՜٦، ٠،'հ٠ւ،٠٠٠ է Պ٠١լա١յ ،،‘է؟ : ا،ااااة

1՛)’:(٠٠٠٠٠. الا’ا؛ال!
ի،..րր&|١ կ؛իկ٦٠٠։١؛٠٩٠ ٠١ր .ր٠٠٠٠٠٠ ٦٠ւ٠٠ւ،'٠٠٠կ ٠'،٠١ ،II. 2ի 2 ٠'،օ٩ի ' սլ լ١؛٠٠٠٠؛٠
 ٠٤րկհ٠٠ ե٠լեր ؛٠٩٠٥،! ٠ ؛١٠١ ٠،'ի؟٠١؛ր٠٠٠յ , յւ٠٠٠٠؛յ ٠،'،՚՜1լ٦٠ա٥՜ օրր ջ է կ٠١؛լ٠٠յ٥ )ااة٠

٠٠٠հ٠٠٦٠հլ: ح-د،أا ٦٠٠١٠١ ւ٠ա؛١{، ٠،٠ր ٦٠հրկ٠սյա٩٠٠ւ։յ, 9٠٠٠٦٠٠٠٠' ٠،٠ւ٠ւ٦٠٠٠٠٠.٠٠٠٦٠٩ ٦-اااا
: .٩_٠١٠րել ٠է٠1լ٠'،٠١

|"١٠հ٠րճ 1յ'ա(լ٠հս٦| 1٠լ١٠١I. ր٩٠կհր ՛٠٠٠؛٠٠٠ا١ة،٠٠٠٦٠٦٠լ٠٠٠ نأ٠ր٠٤հօ.բ ր'յւ٠٠'،٠٠٠؛٠٠!
٠٠٠٠٠٠٠٦ւ}،٦٠٠٠ր ٠٢է،լ ٠٠٠١٠٠٠٦٠، 1؛،،բլ٠،؛٠.٠٠ իր ٠١٠٠ ր.٠،٠ ٠١٠١ ؛١٩٠ւ٠ւ،)ր. կ’եր1٠ւ.այ ؛١հ٠٠٠٦٠ 

"٠ ٤٠٠٠լհրջհր٠٠ արխր՜ճեա٦ւր{؛ ւ|ւ٠١٠١٠٠،թ٠١լ_եր٠٠٠յէ-: „'ւ٠٠լ٠٦٠ .١٠، լ٠٠؛،١ւ،'،؟ ٠է(،٠
:٠ ٩٠١٠١٥٠١٠٤ր،կ հ٠լ լէ٠٠٠

1٢հր ؛۵٠٠٠٠٠١٠٠٠١.،٠٠؛٠ ր٦٠1լ،٠ր٦٠،٠րկ٦٠ լ٠،،٠٠٠ ؛լ٠٠٠٠،٠, : Լհ٠.٠١٩،٠٠٠կ'،ր٦٠٠٠٠٠ ٩٠٠,،؛؛،
: .յ٠٠٠٠٠٠ւ٠٠յ٠ւ٠٠ ٠٠ա٠٠٠؛٦٠ա٠٠٠٠٠٠٠٠ յ؛ր٠٠٠յ

"٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠،، ,ւ٠٠ւ٦٠٦٠հր , ،(}է,րիր٠٠٠٠٠٠٠١ի, յյ٠իր٦٠կի،٩٠٠٠٠٤،٠{٠٠٠ այ؟ Ն٠١ր
ալ1լլ٠շ٠٠٠՞ Պ٠٠լ٠٠է٠: ٦٠է؛؛٠٠٠{،٠'،٠’ հ٩հր ե٠٠٠١٠٠٠٠٥ ٦٠،) հլ١կ٠،'1լ٠ ٠١٠١٠^ւ ،։٠.٠٠٠յ|١؛ւււ|٦٠ 

քշել: ٠ակ١|٦٠|է!|>١٠.٦٠،،'| ՚լ١،հ٠١ 1լ٠١լ٦٠٠٠٠ ١1լ1٠٦٠،.ր٠١

ս٠ր٩է٠٠٠ ٦٠، ,է ٠ ٠١٠٤؟շ١,٠٠٠٠٠ ٠؛'،٠٠٠ր١٠.٠٠լհա٦٠ ،}.ր,տ٠٠٠ : ٠١սլ կլ1( ٠٠؛١( լ٠١٠٩١ր 
 ٢ա٠؛١٠ս٠լ٠٠٠٦٠)յ ؛٠٠>٠٠٠հ؛։،։այ .յ٦٠հլ ،լ٠١٠ |١լ١ ٠؛ր٠٠٠յ ’،. Պ٠1٤٠٠٠٠յ ٠،'է,؟ լ١.٠٠٠ 1ا)٠|٠٠-،٠لالاتم"ال

է'،1،'ի٠١։.،}հ٠٠٠٦٠٠٠٠٠-٦٠կ٦٠٩٠١լ١٥)١٦٠٠ւ٠٦٠٠٤٠ւ٠ք؛'،٠հլ١է٦٠٠،'٠١٠٠٠ր կ،լր>١٠٠٠٥ է այ٠٠٠٢իջ٠١،؛1١٠٠;
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: ւհւ. .բհւլ!((١ ւն١٠ս|էս|

 رلم٦ //وكا٦رر/եյ/՜ր 7 2 مم١عبر محخ بكح

 ١وك٠د ص مع 7٠إلكتحر֊ص. دم)٩٠مك/ح،٠ ةه/حمر
 Ւ٥Հ֊—۶جم آلمح٨أ،٠ مئرصه .

ï -٢٧ ء تزر ֊և ئ١غجم رور، ^٠ 
٠رامثهه م،، عب ٠ ٠

“'ئ٠ ب؛م
II ،؛، ذا ا III ا؛ III اا* III ا٠،اأ1ا ١٠اا ٦ا. ւ|-ո ւ.1էااا٠ اأ ١ III և ١إاال؛.٠։اا؛ا։։ة )١٠٠ — 1ااا'ا ا|ااااأما٦ا ٤اا.

: pbqji, اأا٦االد.الادا 1ا.اااا،ا.اااا
fil ٦ااا

 1917 — ،եւււզվւ, — ււլււէ'|ւ4ճ չ_ւ-„ ١լ, ال եւ տ٦։ւււն غժ٠ւււտկտ٦։ մ١(

շէնշող ւււլ_،ւ،ւ٦ւ կրտյ որ կը ւղուէ_թ- اا،٦ا։ا լտւյ֊ււյժ 11 1111,լեր iPը կլլ ձգ_ե٦ւ 
նտւՐտկէն, հւ յլււր iP٠٠ji ։Pլ աււդ،ւ٦յ ւ(_երյուշ_ու«ե (տկ լէր կլլր- الا١أا կայ

.ւ١եր ւււււ٦։ձել٠

 Կ h٦i،»,in٠j_iih։P թէ օال iP ը թւււղ_[ժ-հրլաւււ iPէջէն գ٠։։٦յել,ւ،լ اااااأ
-ղրուտ (_٤կտրե٦։տլո٠ ,սլիտի նայէին ،1 ր֊ր Հտ٦։ելուկի ։P fl االال։։ا1,ئ) ا٦։أا1١ل։٦،ل 

լ տյդ֊ թ-ւ٠լտկտ٦։ի٦։ Հե՜տ.•,111 !اأا٦ا ՀսւշւոՒէքււել ււտււրտգ_րւ։ւթետ٦ւ եւ iPuili الج. 

ակնարկէր օ րրււան ւլարհւււրանքի ն, ٤/ ւաււհրո1/,/-لم, لم/ ,Թ՚՚ւրք մ'IL) 1917 ին 
^٦ւե،ւէ٦ւ եւ iPե^٠։ււ|١բ٠ւ٠1(տ٦յ ،յւււ։٠ւ٠،iJiîi{ii[i կլլ ւ،սլտ٠լէ٤։٩ւ ،տ|ا) ٠»լաւն IIIIII 

ւ/'ը Հայհրն ալ, հև հր նաէՐակր ء//يلم// un/'III 7\ արա կն հր էն աւլաաահ ١ 

11 շն լա կա٦։، جااا_أ IIIII տ II ٠٦٠، ւ որաէ Հ،٦ւ յուոտյորւլ- տւււ։ւթեւււմ١,|կնվճէ |1 տ 
١։երու٦ւ ենթարկուած"،գ֊ուրերուն կտրել(։ երլտՆ" է،ւ գրեթէ նոյն ոււոկոււ 

ւէհ- ٤/////٠/ لمااالما^ /////////٤يلم/ չեջհլոև يلم ւՐ الم//////لج///لم///ش/ ուրիչ տարալւախտ
.լղսկենդ-անացնել

lulliu , — ւհրկոևթ՜հևնր i/'om է... ا٢،اأا،اأا٦ا 

 Բայս կլլ վաևհՒա՚ր պտլոլհլ ١’:يلم/ء//لمة/ًا//ا Այո يلم/////م/////أ يلملم////لملم/
 ة7لمااًا//ء//ا ٠///^///۶/؟/ է( //// .م//,/// չարաչ/ւևվճ 1917 /أ///،////////// ع7ا/يلم،/////ممر7ر
-i٠؛<կ տսլրէր Աղիղ*յ٠լրի տնւււնուլ, ،ւլւ iP Աւււր،ւււ,| Հաւ٢ա ււ٠ւտ٦ւ،ւ٦ւ ւ٢է٤ 

Արււլտ٦։ետ٦ւ،ւ Հետ, որ նոյնսլէո կը կրէր թր٠1ււկտ٦ւ տ٦աւ٦ւ ٠ Լ Պ أللمال'تا ال 

դաշնակցական Հրտսլա- ١؛տ ունենալու)'،յիշ֊եր այսօր, ،IJI ւ լ։ լեմالا' ٩«١ 

١١եւււ٦։ Սօզետ٦ւը, IIլ, .1 (mPլւտւլ_،ւր Պ،٦١ս١\ււ ١uu١m٨\ր٠։։կ٠ոգ֊իր ։Pր, W

I — ؛;(؛ —
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Պոլււէն այճո/ւըու/ււլ տււսւչին Հայը էրրլաւ հակա/ւակ քւ/ր ٠ /1914ին 1' 
Հաغأ١ ٠ Նւււ_(ւէս1տ|ւն ա،հ٠ւ ւ،ո II ،ا լا)اا١ .ال ՀսլաUIIII 1(11 վժ.հ.ւ։ւ٦ւ եւ ا٦ا։(ااا)ل)ا)اا1،اا)1ا 

Փաըիւլ կը /٨//١///٠۶/: Հ١٨٤//٠//٨// ֊էչ ուսուցչութ-իւն // ընէր այդ/١///٠/٨م// 

*.գսւնուի
۶/ ալ թ՜րյւացաՀր էին, ինչպէո աը/լէն Հա//'/II /լս/նուո/լ /,،،،’.//٦/ك//غ/

—քյյււ[ւե1(հ՜ւյհ1( (ՀհIII 11|،ՈիՔ٦։h.[Iا٠1ا٠ا؛ااا) ١։ا1) ال٠ال)ا։اا)ال)ااا։أ,الا ب ---- ?բ٠։٠ղ_ջ_ Հսւյելւը

։/(էյ, - ե|ժ՜է1(։ււ(ւե(ե ا։։ ا ()الأل٦ا։اا։ك3٠جال،االااجال ا،اا) ا .Լ٠(Ո٢ԷԷ٦1 ւ،'քւ٦ւ٤եւ 1،(։(1։։،1٠| 

 Է ٠اا١ااحإااااا ٠։լ٠٠։ւյ_^ետեւ — ,լ Iե՜լ اا ٤ )ا )ا)٠٦ااأااااIIالإII I յժأا؛٦ا ااا٠ا|' اا։ااااااأ أ1١էلخ١
٠١լ ւ։։ս(ելւ։ւ Ա(،։։րտ,։։ւ/։(։٠։լթ-իլ٦ւال ٠)١թւاا٠(,։ل)٢ اا،ا/((٠ 1թւ։٠լւ։ւ)ճ ւ٢։լ1||ւ((Ւ ե ال

եՐՈՒԼԷՆԴ ՕՏեԼԼՆ

■?).1٠Է| ا։اأا،ا٦։٠اا.أاا (١ ا! ااأا٢أااا-اأااا،ا| փ٦ւ؛։Լ1٩ւ <ا)920اا،اا ا

հ՛ր ۶///،///۶/////٨//٨//////١ //١/ًاح/// աւ/'ը.ուլչ ե՜/լա1րը պար/լ .٨/٤/٨///////////١ ալ
 _ااال،։ال٦الل اا եւէ ا։اJIا։اااااԺ֊ե(1 (1(1ل։ل٠ال 1،))٠ւ٠١ ձեւ„٠٠؛եյ٠ւ։|ւււթե٠،լււ ։٦։١)، اأا،أأال٩ اأا،ا٠

ة األال)։։ )_))٠„ւլժ՜ ե։٠։ւ،١)ւ ا،١լ ٠ եւ ا 111)1 ا، خ,։,ةا)اا։ح، ,ا)))ألاالطا)ا)ال ال).ال 1اا)٤طاااطاا

 (١եւ٠٠٦յլ 1)٠،٠،ր ٦٧ االال) խճէ ا)أل-ا)األاال ا։ال։الاال։։֊اأا Հ։։،٠)1(„,ն։։յշ_ը, ^֊٠،٠յսւսւկ|ւ1 -انة؛

ճււխել ٠) اال ե1(եւլե((խ٠ւ 1(1111(1 ألاأ اا))اإ٦اال է اأا ألأااألطاأ-))ا)١ ألااااأل٠ألاال£ ا،ا-։اآلا։ايه 

/?///<،،//// // Ւրւէ Հայ 41ըիոաոն/րայ :

 Այ։،ս(էւ ألاالالفىااا)االاالاال)، յժ֊!يها)٠ا)االLÏfilեا))Լ ճէւք اال լ ألاالا،ا։ا٠ا؛) ։։ضا_الا٠
լեւاإ٦اլէ։ւ(էն ւاالع ٢ ,ւ1١էշ 11Լ٦ا) ٦٠ւ٦ւե„٤։األ !((iï(،i(UK((H( ا!((((,ժ։։։٦؛։ ե٦։,/،٠ւթ֊ե))յ 

"٩٠ւ٠1 ٩ւււ(եւք(1(խ։ւ Եւ ٠٦1 IIL((١(٠Լ)|լեւ Հ ،ا١ألا| ,III(I(٠؛٠ ؛։։ւել եւ ։։٠։1լ,ւ։։١،։։։։٦*٢'
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թւււյւՔ բ_ւււ|،հր1յւււ։1ւ։հ"(ււււ Հէրսհ 1 ٦الاا٦ا إاااااլիլւա1լ|ւ Դ|ւ1րլւ|լ١ ١_il'iiiulpiiiji ւ1١էջ 
 ال|٦ااأ_الا լով_ կը ւ|֊իաէ|ւ٦ւՔ ال ւււ.ււթաֆա،հ،րյււււ_٠ Աւյա II ւ֊լ اباالل اا اا اا լ, اااااا^։ا٦-ا

9hrpi،'،îii_ni٠h- اال٢ال٦ا,الاا٦اՔ ։|11٩|||| ճ،րյւ١،٩1،ÏJ1I1L, Հ|ւսւէի٠հ،հ،րյււււ_ md'pjirjl շ?ււ|ւ٠ 

 ւլ_սւթևաւ٢لما ٦ւ ،յը |ւււււ_ժ֊էի،հ*Հսւ,|ււէ| |էր1|էրւլ_ե-ք|է ل،الوذاالال|٦ا4،خ٢اللال IIL ا^.։ائ)^ا،ا

-հաւլոլգութիւն արւնելու հաւՐար֊. ք*ուն իոկական կրօ ٠ • հսսՐրուրելալ 
٦ւա،րւ Կե-Աայւիւյ Ւրւ .ւ،'աււաւ،'բ ٦ւ،ր[ււււ١_ւյ_աւ_ւււււ ٦ւ٦ւէ٢٠։ը٦ւԽ-յ٠Քի٦٠.٦ււււվախւււթիւ 

-այւայււււյււկա٦ւ frjiiiiiiljiiiiiiiptii أا٢عإااااإ։١ اԷ9 աՒրւլհ ւււ*հհ՜Աւււ٦ւ١،է٦ւկ|ււյւհլւ 1 
-٦ւա,յւււլ, էւյւււ٦ւ٠ը կաաաւյ|ւ թա_1{ աաւլւււլալ IIL ւյւււււ^لل أاااا اا،ا]ل،اااااا,'րամ، ج؛

.Ijtïpp ،յլ 1յատարէյւاال! ٠٠.٠ I,՝P կը գււււա٠٠էւ٦ւ tijip !،'،jpiiuiip1؛III1؛ 
Է,|) الى'ال ւււ٦ւաււյէււ ւ։յլհլ،ւ թհ՜թհ՜լ՜ piuli^!b ւ،'էշ հ՜րյյւ^ը աا٠ ٦ III،'III ة, 

է!) իր ո լ- ١٨/١// ւլրեթէ խարլ ւՐը, ւլոր թ ուրք երիաաոարրլ սլաչաօնաաար
սոՐենայն պա֊   ٠///١///۶/ էՐիչոցին կաոյտԼարիչ ՀաւՐ/٠///   ,ւլտն պէյ

٦ւ„ւհւ ١II1Î11II،՝P،Ւրւ 1 ւաը٦ւ،րյււււ٠Խ١(ա։ււլւ։ւց ւււէյւլււ٠յ٦ւ Ս؛١ ։՝ Pا III أا؛ا،٦أاال ,)؛ أل IJIH 
ւթ،ւ٦ւ՜.-،٠յ٠ ٠կ։։،շ_،։։١յի ալէաը'١<ք

 Ֆիրոււլան պէյ չէր սիրեր արար- աարրը որ աււ ■հասարակ ۶///٠-/؟/
կը սյաաււտաֆ հ٦ւ،|ճւլ|ւ٦ւՔ[լ անՀյւասյւյյ ւլ։։ւյւձ٦ւհլւււ, ւյւ.ըա٦ւ ։J'iïji ٠اا٦ا 

 iiiijiii<؛٠լււ٠1_ ւլւււյւ،յ է،،iiLpij_p, Ւրւ աւելի լլլ اال,٠٦։ է،١էկ Քա٦ւ ؛1 -اال_أاالالأب
ւ٦ւ٦٠եյլ, եթէ II չ ۶ււ٦ւգււտւււ-؛ւ،'եյւ ։٦ ل,اللل٦االا؛ا٤յ٦ւելւէ٦ւ_٠յաա،յւււթ իւ ւյ-իւա 

յ٦؛ւ^յ٦ւհլ կայաւ իլւ؛մ'աւ ,١Է٤،թեւււ٦ւ, գէթ գւէ pin Jiiiiim թ lî„i٦i ւգւեյւււ 1 
٠pin٦i ljtL٦uiiljp աա٠ը, ،աւ_ել|ւ ւլժււայւ է II،1 pli թհ՜յաւթ،ւ٤٦ւ٦։ե،ւP*. Ոլ|ւ٢ո٤

/۶/٠/////^//// . Հայ մ'ր---— ուրիշ կերպ ըսելորԸ րՐարրլու պէաք չունեցորլ, 
/٤////٠۶////٨/ էակ ւՐը կը ٨/////٤/////////// Հայր յաճախ զՀայելի ու ٠//٨٠/// /۶/٠///۶ 

էb Լ٦1 P իսկասյէւ ւյեւյեւյ-(؛III،1 JI11IIri լال'II'ال ւ،յա٦ւ٠քֆ ւ1١էշ؛٠٠ւ IIL ւլ؛սււււււ_ւէւււյա٦ւ.ը 
٦ւի_է Ա١Ւ٢րի*ւ։٦ւՒրբււԼն ՀաւՐար*. Բայց Արաբ.ը չււ ال١افى կւււթ٠ււ٦ւ il'լ, շֆէւյւՀՔ 

III է[٠ 'الյււււեւյ_ււ,յ٦ւ թա٦ւ ٦ւեւյւււ٤ժեա٦ւ !،'էշաւ֊եյյւ ٦ւp, եւ֊ււ؛ււււււկւււթ|الل٠الا ٠ 

٠ււև{ւ4ճ ււլաշւււ<։٦ւաաայւ*եեյւ ،JP pinյյաայ էb٦i<)ք .١ع٠էاأ ւիայւթաւ٢ւււ_թեա٦ւ ل،اه٦ا 

 ււյւգէ٦ւ II ال ،٢ թ՜է ،յյւյաե հ٦ւ ա١յ٦ւ.ըա٦ւ եյւկայւ (،աւէււնակ اااال،٦ل؛ا ألالأل'أل٦الكاا
տակ ււյաՀեյ u>jiinp٩i٠i،i٦i II! الւււյւ،ււ،ւ:յի٦ւեյւր, ւյաաճաււը mil է IIJI չէاا٦ل

؛11111 ط]٦إ ւ֊ե 11 ال ւււնււ٩ւ IJ, ،JP լժ֊ւււյէի٦ւ իրենյյ գ.լ؛աււ٦ւ 11 ال ؛IJIIIIJI ւււաե٦ւ,   \١ب\
ււյւա،յա٦ւ pbpui ա1ւկեւյեւււ-؛է1ւււ |؛ւ٦ւ٤ււյէւ կրւէ،ւ٠ն |ւ|ւե٠1ւ٦, ؛ււ،'ա٦ւ շ_ա٦ւ ,١لماج١ج\ 

սյիաի ،اااال٠لالا٦ا٠إ կաւ،' ւ،'ե٦ւ«ը IIIJI է ،ւ٦ւا. ١ թէ աււանկ ՜ ،JP ئ .P֊hnii،'p٠ 

JP կայւգա-، ٠ا կա !ال .ւ կււտւրէի٦ւ؛٠ւ،'եգ ււյիա ،؛,ւ٦ւՔ եւ կաւՐ ա1ււ٦ւ؛ջււյւգէ 
///-۶/// Ւողւււլուրրլներուն րլլուխը պիտի( ٠//٨/// յին ///۶///۶/// որոնք օր ւՐ ր 

-աեււ ج Կ .i٠،է bا٠اا ٠_ II ^٤ւ،ւաււււ٦ւال ٠ Il ا JI ،JP տեււ٦ւեل‘, ال١االا, ٦ յ III եւ؛ւնե٦ւ، |٦։ԷԽ٦ 

ււ٢ւաւաւււթհան ،յը Հհ՜-٠ ؛ւգ IIJI Ս١٦ււյ_լ،աւ (()'ւււյՔեյաւ*١ա1աւա،٦ւե٠ն4ւ ւ 
գնելա֊ -،11111.؛ յ؛!Հ Il Iյա ա III JI II1- թ ،1 Լ٦1 p, ւււ!1_ա٠ ل)اا ٦լեյւէ٦ւ էյը ،յաաայւէ ւ؛١։։ւէւ
երկրին //// ١/է քան ۵/////۶//////۶ ؟///،/٨//////لم/ երկրին ւՐէչ, եւ չաա աւելի 

/۶^/٤/٨//٨،/ կա՛ր չալգելու ٤///٨//٨//٤^٨//٤ \,րէ՜չ աերլաւորուիէ ւիորձելուն 
/;٠/////٨/// 7նացաե է/ ٤/////٨/

ւյաււլա٦ւ ււյէ١յ չէյւ »իրեգւ III յաւ ը، د،؛ Ջար։Րա٦ւայի չէյւ ւււյւեէէե IIJI
//////٨/٨/٥: ՉևւՐ ,٨٨/۶////٨/ ըսել թէ /٨٥ սիրէ ٨/ Հայերը: Ս եւլի հաւՐար, ///۶/‘-أ
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կաաւււկաիւաւ. էրւ բո- اال II էր, ։լւ٠լ։։ւրթ)ր,(_ ւէ11' اال ١ Հաճէր լի ٠ االւ،Աւաղէ», շ* 
ւ։էր։լ,։ւ٦։ին ٦آلا,ااا Ք،٠ււէի٦.Հէրս, ւ։٠։է١է٦յ 0(1 կ[լ ի»։՝բ ٦٠_րւէ„ ٢يأ، Քէրի յլհկէրր 

Հալէպ, Պ արոններու պանւլոկին ւ/'էչ, ուր /վաե էր ՀաւՐայէն ه 
ր Պզտիկ Պ„ւրո٦٠իاال االئ) ٦٠١ ււ١ր ااا٦ا اال։ا٢ ا Սս։էրրի«ն Էր էրս١4ճ٠ ٦րէրլէ٦٠»Հրյ٠ժ

٦յէր։ււո- 111,1 ։։։ղ֊ղ֊ի՚ն ع լ ا٦ا ا٠ا։ااا٦٠ اا٦ا٠. ال اال ا٠ ا؛ االا٠افىأ էյ ٠ւլւ٠էاال ١ կ Ս,«Պ. ԱրւՐէր٦٠ ----

 ٠։է'ր. իյ։„։է١ اا٦ةاااا؛-اااا՜ րււ*Ա ղ։؛٠։٠؛յ„ւ։է'լ الا٦لل տյտ է ا]٦جاի, ւ؛էթ կր٦։ւ»ւէ١ 1اا։-ا

/١١///٠ աարեալ ւԼսաահու[{Ւեաւ1'ր. ըսե՛լ որ եթ՜է հարկէտլրուէր արաբ. ել 
١աւի)։ր„1-իէիւ*սր ււ-„٠^١ի٠ա٠է'էւ»٦։ ,ը (էւէրլււ ال١ աարրէյրւււ٠٠ւ ւ٢իջ_էրւ_ ը^յ،„րութիւ٦ւ 

:րոպէ ւ/'ը անէբաւՐ ւխսրանելու /.//؟//////// ,//////// Հայերուն 
 اال ٠լ էյ (I կ|ճիշզ ա١)1 11 اال ا] ւ։ւ٦ւ اال.٠اف «٠ռ_٤էո ٠ااأخ٦ا٠ا)^طا է ,ا) էւրր, أاأل_اا

-աււ(ւաւսւ II اال٠)٦االل1غال էւ1_ էյրբ աակաւ_ի٦։ րի٤ ٤١յ٠،٠ւա اال էւ„ւէ'ա կրւէւար ի բ֊ր կ
 կըւրւՀէին---լ կլլ կա։լ٠րէի٠ն,  ا،' լ ال ֊կարէյւււր P ااا)اا١فها ---- ,այէրբլ^ بأاا։٦ا

իրէյ٦։յ Հ»،,|կ։ւկ„յ٦։ ա*1ււ٦ւ٠1ւէյրր.:
١١٨ Հա il'այ b   /////,ر// /ارر պասսեաՆ՜ է

III- ٦٠|1Ո٠)١ էյ ٦' اال։. իրէր٦յ կ[լ թէր(|Է Հէյ,ւ٠։٠։լիր ւէ'ը զ»է»٦։էր٠>։٠շա؛،ււաւ(_րակա٦ւ ،։ 
 ٦ւէյր (ւաբ էյր٠յւէրլի٦٠էյրր է( ււ٠լզէի٦ւ.٤٤ի٦յ ،լ„)٠٥ا؛اا նււյիւարար ,)؛٠االլէ٠։٠։յ_ اإا։-اا

Է٦1|1٠٠,Հ։։٠։1خ ١։لمى րդ„ւ٠ւ_ր„ւթիւ٦ւ iT Ը(1ااا ւ։ր ٠٠„շ„ւ,(ի, „ս٠իս(ւղ٠ւքլւ։٠ի իւ٦յ,յ_րէյլ 
հերւաւ/նելու հա մ'ար բոլոր Հւնյերը, որոնք, կր յարէին, իրենց բերնին 

Հայյլ ااااا։أا٢ ւ٢ի٦٠չէւ էյ٦٠ ٠)էյ،յի*1 اأطاااااالاالأال
IIլا0٩الاإل٦,ا ٠։الا)ال2ا յ٦։է٠)٠؛ւ،։լրկէյ ،։՝ Հէր٠ւա٠յ_իրր, է(Լ Հ է։٠էր٠յ՝ال٦ا٤ )١ ----

։ււււ١ւլ»٧؛։ 1։ձ٦։։ւ،։լէււ*؛٠է٦։ ւ (ا էր ط٦ا٦ا կյււիէ ի اال ւ٦։ թ զիէ ال اا էյ ا٦ا٦ا։(اال ال ا٠ اال ٠اا 1ا էի )Հ։٠1٠ 

լւլէյր Հէյ٠ւ„ւզրի٦։ ւլրկւււիլլլ, ٠١ (ا լ (լլլսւ լա[? ,)ա,յս։٦։»։րւ»ր չէ)ւاال ا] _)ا ٢ 'ւէ 
էրւ շրւէի؛٦٠١էրրլլ յյիաի .յ|Հէյս١էրւս٦։Ք٠,٠լ Հաااا٦-ا)ااا ٠ ։[»սւաՀ ըլլ،։٠լ٠ւ،լ թէ 

٠ւ(իաի ր(րկւււէր-, լբիւրէ٦٠,٠„ I Հաւււյիէի(اا٦ح.ا ا؛ 

-հե/ւաւլիրը որոչւոօն /٨/////֊٠./ ,Ֆիրուրլան պէյ պահ ւՐը կը խորհի

։٦ւ, լէ .|ճ կււր^յէյր،٦٠էր٠،)٠»իէ٦ւ٠/١ի, էլլ կւէ١կւ،'ա,( »ւ«ւշ؛է ٠,٠ղէ االال ,ال)ا ----

•••//// նախապէս քննուիՒիւն ւ/'ը
ւ،LUI ،է٦ւااأ ٠ էյլ ٠٠(,١ւէ իրա֊ւ(ււ٦ւ؛،) ,)11)1111111 է(ս։յ٠է , կլ ل_։։ة٤ااااالا ----

.٤ս։'գիրը؛٠،Ա|1|Է Հէր

ւի١։իա։٠նւ«էլ |؛)։١،բ٠٠ ٠ւիւ١(Պաշս։օ٠նէյա٦ւ 1(|1Լ(111 1( էյլլէ, ակա٦։٢Աէյրր է 

ւ٦յի Հ։։յյէյրւ։ւ 1٢Օ،Ո)،ا٦ا!ا ١„(٠٠։افه (լյւ, կլլ ւի٠٠ւթ։«,յ ւէէէ ٦« اال։ էր րի֊٠։٠ս։٠١ւ,)֊Հէր٠ււ։յ٠յ 

 նց էլլ*էրւ իւ*ս٠լիր(լ ։ս*նւ١ ،)اا٠ا։/։(_լիւ٠։.ւ٦٠ (1 իրէյ٦ւլ)٠٠٢է, ըււէյլււէ 11 ճւյրլւ ٦األياااا٦ل

Ո",։լէյլ„ւ ։1'ի٦։չ_էրւ ،է'էէ( էյրկււ ժ֊»։ւէ٠„١ւ„ի٦յ կ,աւ»։ւլ٠։։րի٤ր Հ٠ա١«٢շի٠« էրւ 

 րւ٠։ԷՀէր اال ٠ր„էրւ չ_ի կր٦յ اال ւէւ լի էյ (I կար աս։էր٩յ ٠)էյա،։٠ձ։լէյլ Հէյււււււլ(ւի٦ւ اأاااا։-ا

.٠.էյս١٠ք կրկ٦։»յկի Հլւ،։٠ւ1١։։٠٦١է٢ ^اااطااا)ااا ٦٠ը, — ւէ'ա٦յաւււ٠٦1ք(_ իրէր4٠اااا٦٠ 

զէշ_ էթյاالالء ١ ը (ا էյ (٠ 1الا)٦ا؛ا٦ا!ل٦آا ال اկ„ւ٦ւ Է թէ իր»،ր„٠սր,(_իկը բ٦ւ ال 

է٠ս٦։<٠.«նբ*։٦։ի կոէլւՈւրը, իր،է١է ս٠،իր աւէյ րր գւր^֊էրլ էաւրا) ٠ է ը ււէր٠ա٥!աւ٠ 

)'،ال”') اال ա՜ճ ւէ١ اال )I ա էյւ էյ ا) II 1٦1 Հէյււ, էո ւււււկա(ի (٠٠L)٠tj)٠ կլլ Հաււ٦ւէի٦։ "اااااا
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կը (لم I(_խււկ٦ւ էր (I 1111طااال*ااկ٦ւէրال ال_اااէրը հըէր٦ւ اال٠ل))الل կւււ,|Քէրլւէ٦ւ٠٠ ււէ1է(_|ւ (ւ٦ւէր(ւււ٤| 
ը չէր, /٨، //////ادرار/ ///غ//////////غ7/٠ا//ش/ا//,/7/ م ,ուտեն, կ’ըսէ ին // ٤" խաշեն

կեն- ////////٠,/, ١///7/ج///ինչպէ" ուրիշ կուլմ'եը տնձտւՐբ տեսեր էինք՝. ՀոււՐ 

 ١Լ!ւ١սււլէ٦։ |ււլուիլւլ կէււ 1 ٠1١٠։٠^ Il III 1(1111-ի*։ւ է|ւ |ւկ،հի٦ւ١ ا։ا٠ا٦ا ال,։اال^اااااطاا٦ل^^

վայրէրրը չհտստե‘.
 Ի|٠և٦ււ١،١էկ Քւււ٦ւհ٦ւ ،ւււէ(11!րէ ւ),٦ւ <եի(ւււ٤ւլւււ*հ 11(Է,|ի կյլ ւ(_|ււ1١էր٦ւ١ )11,1)؛

լայնախոհ, ///////,»///,/٠,/, /////٤/// կը !էնան //////7 ,//,,/ ,/ /?/اعك/ խօմքին/رر/٤/اا٤ا/ 

/٤7//////,//٠// քտւլցրսղեւլու ٤// էապէս տլգիտկ ան ըւՐբււնոււէներու տէր

յ٦٠է٠٠،٠؛٠|ւէր*ԱՔ կլլ Ք،ււ( االل Լ٦1 iP (1 II (I 1 اا)11 լ թ ٤ الտ ձ٠հ٦ւ٦ւէՀ٦ւ (էւէր(1ււլ II 1Լ111|

/-7//٠// ////, .7////Հ» բոլորդ,/ا/////,// بم ///ص/ Տասներկու (ՒսււՐ//////7/ ւՐ էլ  

հ՜ւ էՔ١(լ٠٠է ւլ֊ճmilկւււ٦ւ շէրշաալ iPը. էրլէՔ 1(յւււا ٠، ,էրւււ|ւ*հ 1ւււ٦ււէւ_կը|٠ լէրւ
տաք՝. //'٠// կրկնել

 1է, էրւյճէր(ւը tï'li ااا،٦اIII(I հաւատա)٠. )الى )I؛).III٦1111) ال٦أ42٦ا،ا٦ا ււււլհպ )االا٦ا

7/ ձեւտկեր-////7. ///٠,7م/ ւՐ էլ, երբ///؛٠//٤////// է, բայց թ՜րքանալ տասներկու 
٦ւ٦ւէրը_ւ(11ւթ،ււ للالا٦ا 111UIIII(1الհ՜լլւք., Iii٦il،in،i؛،^i է֊, iPտ٦ււււււււ٦ււ) ٠!ا,٦الا٢ج الب-

/,///,/ հուբիի ايه/////٠:/,///
...կււււււււըկէր٦ւ, լաւ iP (լ խււըՀէրցէՔ ւ٠؛١է٦աւ0،؛ է I կ< - 

,٤ւււ(1կ ը ٢ի£_է !(իրէրկ, կը կ*1ւէր (11، III11111ا٦ااا-ا[ կ الا دلى،1)1111-1)111*11 ح)لل٠ا,III،أ
jiiiiiP ււ,(ւււ(ւււկւււ٦ւ կէր fl 11(11 վ il [I."^ لالل٦ل II (Il ،1 II ال 

٠ ١١٧; ,١١١١٧٠կաււ(կււ — ٦ւ ւ1١էկ(լ١-էր(1 էأ3،1 االIIIIJIIاlî(Iկա٦!٠ 11(1 !٦ ٦ւ«ք.ւււ),Ս١

(.I(îii(lî( III 1(1 11(11 IIIII(1 اا٦ا4٠لالل٦جا)ل ٠)ւ٦աւ(ւ 1٢111)11,.) — اال 

էՐէկ չենք, երկուք ,/,٤/////٠,, ///!,٠/ 7//, ւբլքսնսւս///١١//////,٠ , Էէիէնտի - 

չենք, տասը չենք• հտւլւսրներ ենք, հտւլտրնե /,٠ ///٠///(,،//,7/ ’ح،ا'،'اا،ال
٦ւչ_ւ(է-ււ 1(Լ կտըւււի... 9 ال սււււււ٦ւէրլւէ(111_diinP 11Լ111٦1 iP է 

-կը ///7//,///., բաւական (ՒաւՐանակ: ե ٠/٠///٦٠ ٠/٠///١ Ֆիրոււլտն պէյ
2, րոելուլ //,/ * [(ՒրքտցոււՐը բս-/٠/կը հ///7/ւլարաեցնէ /,/////ր 7 ,٠///// 

-٠IIIÎÏ՜կ٦ւ, (111( ւււ٦ււււա٦ււււկւււ, (ււ،ււււԱւ٦ւ տա(1(1 էր(I (!_ա*1ւ iPը٢1ւ է ،ւ،ւէր٦ւյ էր(Iէրւտ 1(111 

٠٠ II !(II ւ،ժ էր տ٦ւ IjmiP 11(111 (11/1III LU (I Il ւթ էր տ٦ւ 11||Լ،Ժ ،Լ1 iP ը, տաււ٦ւց II էրւ է !(-Il ը؛٥ 
٤ււ(،ւտ٠ւ էրը- ٠،'Ճ٠٠٠ւ1 լէج،اب ١ ,կ ըււէ ؛١ւ٦ւ،11(- 1(1113 է4٦)؛ւ էրկէրւլէրւ-։,ւ(ւէ' —— 

ք(Ւուրքեր ,٨///"٠/Սնաք, պարւլասքէս 4,2,//////////7 //,/////م թ՜աք, քրիստոնեայ
٤1،)ւտի ٦1 (ւըւււկււււ ,ււէ֊42. II արկաւ١؛ւ٦ւ،ւլ ււ(،ւտ،ւ կա_ւ լլլլտվճ, (1111,(3 ւււ٦ււււ؛աւ(؛ււ

կ^ւէ١կւո١, ال ٦կւււ،III,(( Ա֊^ւ |(111٦111Լ،1١
-11111>^ 1(Pլ , ،ժէէրւ 111111*111( (1111*11 iP، 2،ւالبااااالالا_|ا،طال٦ا ٠)٤ այււլիկլւ կ ال 
-٤///7/// ,///, //,/ կերպ թ-րքտցոււՐ մ'ը ,/,٠/// կնալսւ: ջ են կընտր ըւՐ բււնել 

11*111111111*1 1) 11)1, Կ،ւ(،ւկ،ա,( iPt11111. ال ٤،_Ժիւն iPլ 1(Ը 11(111 (ւտաւ((ւէ(ւ٦اأا الالااا،ا ،٠ 
3iPt շատ էրը iPւււ٦ւկւււլժէր٦ւկ٦ւ 111(11(_Է٦1!PtîiiiiP(I iP(I, ،i(itr؛)٦ii(iiii؛LiiTr iiiiiاا)ااالل 

-1,(، 1(11 ٠կ٦աւ،ւ٦ւ؛،կ ا،ا(٦ ال،ح-42ւ),11(Է|| III1٦1_؛، ,տ٦ււււ٦ւ٦ւէր(ւ կը կ(ւէ،ւ٩ւ الاا4لاللم1)الل٦ل 
 շտասւկուաե է Օտետնի 7//////١,//////մ'է լ, եւ //,/ տ էօը[(Ւ-Ես լցի /7 -///ط////////,//

11)1 ^JiiPin,( Պ(I،ււ42ււկ( 1(Ը ՋէըՔ^էէրւււ٦ւأل،ح42ال|ا ١ ֊— ,այ iPը1 կը,ا)ااا٦ا ة
1،Ա1٦111Լ(٠

Î،)،1(I!ILI(III٦1 ււ(է,| Ճւա1'(ււււ էյը է (Հնէ 3،ւըէր*ն.ը., (լււէրլա.؛

— 199 —

Fonds A.R.A.M



1|ը Հաււկ٠1ւսւ٠Ա սււվւ|،ւււاااال ١։٤اااا .է ااا։^لالجاااااائ ة اآل، ا|جا|اللالال٦ا ا'الا،ا -------

հհ- ,٠//٨/// U d'h ւՐոււնաք որ Արար.ները /// յնքան ալ անիրաւ չէին ل !LU[ 

/ւաւլիրը ւլարնելով, եւ նորէն ւիաււք տուէք //,/ այոքանտԼ կ'աւլաաիվճ՝. 
Իրօք ՀաւՐայի Արաըները, ւլիււլացիները ւՐանաւանւլ, այդ. ափ 

։٢լ ւ!ւտյ٠ււտտ،،տն Հւ։ւ٠յէրյսււ_ տ٩ւտ1րւււււ1،ւււ'ւ, 1/1 հ،1111 ււ،էրտււ ւթէրա<1ւ տ 1,1 էյն ԷԽ٠ււ
 օրուան ե'եեաւլոյն //////----այն ւՐիչոցին՝. Ամ'րյււլչ չքվանին ցորենը, 

///-7/// //  Հայերու ձեււքէն---հանջ_ը հւ ե'եեա/լոյն ալ հարոտութ-իւնըյ 
////،-٨/ կը /٤//////////٠//// նէր, եւ Աոտուաե էլիաէ [(Ւէ ի նչ չահաւլորեւՐան 

-ձ քուքէն անցն քղալ, կրկ ///,///.//به էր, ր֊այց ٤/٨//// չաա ,٤/٨//// 7//////: Հացը 
 ٦ا|أااااا ا|֊أا٦ا يأاا ٠,տւն„ւյւ, ։ا]_ا էր թ՜է 1Ո٦| اا١ ni آرج»، լի է،լ ւէնտ،ւ٠. ٦Itr,ii،ii4٠l١ ا،ال،ااإ

 ւււ٢1ւՀ[ււււժ-էրլւ։ւ հ،ւէր،ւլլ ٦ւււ٠،|հւզէււ Հայււր، ձէրււ٠քն էاا٦ل١ լ Խ,ւխւււ_էլւն|(1 ا։ااا٦ل

٦i-,٠J،U'tï .٦ւ٠,؛٠ժէՔէ،,،،ւէ'լ ֊^։»,էال ١ ւլււնՔ ،،էրղէր٠ււ,է ,؛, » ,، Խ ٠' ا،ا٦ل٦اէ اا »տէր»,։,،، ,,،։ 
է տ،ւ,յ_էն ։սն،ււի,լճ »,,ւհլ-,ի թ٦ — ւնհլ؛١،!ւ،քւ1،հ! ا _նէւ،ւլ, ։1 անաւն ,յ

աարոգրութ-քոոն ///////// ճաււաւ իրենց ունեցաե ٨/// /7٠يէչ, կէս էՐ٨// տուրի 
٤տ،ւտ£1ւ֊^ւ։ւ.թէււն տււջէրւ ،،աքէ ٤ II 11֊11،1111،، ا,وال٦الاا_ا,ا,اا١Ա1[1 ւլտյււէ' տնէւլււ 

ւ!، տ،ւՀէւտ։։ււ-1ւ،ւ-،؛Յէրտւ,،, տւ_էյլ ،1», էււ տւէյ،յւ ճտ،ւս .ւն؛٠է،տնւ֊ ،، „,,ւնէ 
լ»،ւ »1،։- ا,ال էյ,؛բն ،ا է տտտ٥،٤ նէր،ւ ւււնէ،ւն, tïL !!،ւէւնւ، ւէ'،ւյյւււ,1լ ։յ_յ٠էւթէ 

7/////////7/ ւլիճակ ւՐը////٤،///////////7/ : ////// 7/م/ հաոարակ ////، 7/٠٨ي////// ,հետոները 
.ւն؛٠ււնէ
Արա/ւներուն ք(Ւալէադ. փաշայի ոււլ/լուե հերւաւլիրը /(Ւէ Հայե- 

d֊tï،itïi.ii؛ ,էրտ،ւն ,։،տտտււը،٠ էււ؛ւն،լւ։،^ էրն ւէا١։١111_ اԱԸ ,؛,٦,J,tî،j٠i اال،٦؛ا١^ է٠է 
٠ւ լէյւ ،ւ،ւա،،ււ-,էտ،,،էււ լատ ^էւ٠ւ ااااا٠ل؛ا ,է،ւ !اداւթ,,,٠«)٠٦،؛։։,ւ،։ււ,٤ ,4վւԼ ։٢ը 

",նււթհնէն
٠ււ،،ւււ7ր_ւ ,յււշ،ւ٦ ٠ա |ւն٤|յ,ւ,,յ, լլլ։։ւ،ւ տ٠٦ ٠،,٠։ ճ^էրտէրւ֊տնՔր،Հէւ։_տւյ_،ւ أذا

7/ ո/էյ.•///ه الم////٤/٨ էր
tïL '،*տւէւա- լէ„,,յ_,1,„,շ_,։յէն٠$,٠„,١յ،ււլււէն ١٠թէ٤١،է،,1،„ւ (էտւ،٦,^,„ւ 

ւՐը ٨//կոոի կուոակա լութ՜ եան ՃւտՐքւուլ հաոաե ոաիպտլական ^/////^///7 
 էԼ ^،ւ٠٠٠،،է،,է'،։٠،٠ ،(،؛ւ،։٠ււ։լ«٠٦, „լէ٠؛،ւ ا،اا տն,،տււ،ւ,ււլ քյ_էւ։،،ւ Հււււ،ւււն ،Լճլէ ااا٠ا٦-ا

.էր(,ը٠،տէլ ւյ֊տնւււ֊ալ բւլւլւ Հտ٠

-1|Խլաւ ا«ااااارأ٦خاا١ ■•է|ւհ حا։يأ اطاااا!اااإا،!։է՝լ٠٦։٤էււ ,։յայ֊, տնւււննէյ يا،٠٠؛،,٠ 

ւնհ-،ւ, Հտւ„,ննէւ،ւ,؛ւ،ւ/„١ էն 1|11,լւ1أحاا اا.أل١ ١։ا؛ا։،1ااأ քժ٠ււ ،11111, էրւն. չ֊էլւ ااااا!١

.ն ،، էրրէրւ_է1٠ն٠،Հ،։ւ,,էիննէրլ, ,ք*իտ١

Ու (ا؛اا յալլան „،է٠յ, էյւ,,տտ،,էր։։٠լ ւ،ա ւլտ،1 ؛ււնւււթtïîiitլւ, ا^^։ااا։خاااا،؛
٠1٠էջ ؟غاا,اأ،ااأا ااا؟ااة٦ا,اا1ا|ا٦ا  » ،ա։1٠սւ٠փ էր ոււլրլակի [(Ւալէաւլ փա չայ [h 

.اااا.ااا^ اأا٦.اااا١ا կյ٠ւ٠٠լ 1յ,,،،<էاااا1ااا ا1ااا'٠ا|.اا,اا اا'،ا ١։.է։ւ٦։գ,٠،٠٠٠է ؛է؛٠ս։؛յ,սծ: را

,٠լէւ،ւ٤էն թէ էր լ ւ؛٦,١էր|1[լ tfiiiigiiiTr է|٠,tï, Հււ Է(1حاااإ,ااع ٠ ,։٠اا Լ ։ا، ٠٠, 

։,լ ^էրւ„„ն,„ յէն էււՔ1,1 ا،الأأ2اإاااا ,٠ լ ٢|ւէ٠էր،լնւււ1'է٩։ էր, Է ւէ,|1٠،٠ ։յաււլտն،)؛، 
.٠، յ_լ٠ււէն տ, ؛،ւն։։լ,„էլ,։,„ ււ،(ւա|է էւ„ա٠،٤ւն Il lit II،, ւ٤այւձտն.յ^նէյլւյ٨ 

:թ՜րքացում' »ը <، ٢٨٤///٨٤//// Օաեանի ٨//7///٤////Այս էր ահա ۵٠
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ԿԱՐԴԻՆԱԼ ԹՈԻՑէ
ե՜ս ալ Օըլէանի Ւողիււ1րւպււււ /٦'192() Ս ե՜պտեւՐ[ւհ՜ը 29 ին ՜վ_ա իւ՜ճա 

ան ի |١ ա |٠ III Ւր1 |1 ؛٠٦٠ ااااا١ ٦٠ !լ٠լՒր، |١ ա ا٦ااا։٠ اւ٠ւ_շ_է, ،1) [I<)լա IJ ք ؛٠٠٠ ժ՜ ւ։٠٦յ؛ լ Ս ؛٠٦٠ ٠٠٠ւլ ا؛ ԿIII 

ալ ع٠اا է շ ւք٠؛٠ ١Է،٠Լ’1 اماااد)،1١ااآءال :إ !٠٦٠ ٧|Է ١*ًا٦أاااا٢ •է٦ւ ւ1١է1լլլ٠||Ւ١֊<|.٢!ւլ_-է٠
h ا اا֊ا٠٤ا ؛٠٦٠ւ1 ٠ا ٦٠٠ B.)’ال 1 خ١ էած֊ է اااأ٦ا ٠ا II ،٠٠٤ ا؛ ا٠ !٤٠٠ ٠٠٤٠٠٠٠ ٠٠٠٦ ֊հ ا؛ լէ ա٦٠ 01ااااا١١ , ٠։اأ اا٠ أ

Gardinal TOUCHET ب

-ԿԱՐԴԻՆՄԼ &ՈՒՇԷ

٠،٠հ՜լ٠٠٠٦!٤٠٠٠؛։ ؛٠٦٠ ٠٠٤٠է ^٠٠٠II հ٠լ٠٠٤٠٠٠٠/٠^٠٠٠ 
١լ٠،؛֊1111؛!)،١٠٦٠ ٠ا ա!ր٠ւա1լ ٠٠٠ ٠٠٠١٤٦٠ւ[٠էւ؛٠؛

ւււլգինււղւււիՒե՜ան (չտըձըււււյտքրأل

.٠٦٠٠، 11 ٩٠|٠Ւկաև٠1١թև ١2Չ1؟ 

-L ٠ ٠٠٠٦٠٠٠ւ٠լշէ،ւ,٠٦٠ալ ۶،ա յ٠٠լ اغ 

ա-؛«؛٠٠٠٠٦٠،٠٠٠٠^٠٠٠,1 ٠؛، թ է<>٦٠ ح٠٠٠٦٠լ
ը.11 լււ[ւ ///١١/٠٠////٠///٠ ղյւՎԺ՜ին, եւ սու 

Հւււյպյ ոլւււն.լւ ւՐոտէն •Հե՜տտվճըլր 
1 լ,յال٠յ٠، ٠،٠٦٠.٠٠٠٠٠٠լ_ե[I٤٤٠٦ եأااااج_٠٠أا٢ ٦٠

.llll٦i؛٠tï؛»_،Il٦l٠١٠

-٠/١٠٠٠/٠٠٠٠/٠ ծ՜ ٠^//٠٠/'رًا ٠/١/٢/^Հ٠٠/٠ 
٠L،ti ٠٠٠٦٠ ايبًا ؛٠-«٠٠٠ ا؛.،ع٠٦٠١֊լ٠։٠ւա٠٠յ_յ٠٠٠ւ،ժհ 

Կը ///٠٠/٠٠٠٠//٠ //١٤٠٤ /////٠١٠////٠/٠٦//Ե٤/٠
-٠/٠ //٠٠/٠շ٠//٠/١،/٤ ւլտնէին ք()*ւէւը.ըիււյ 

ծ՜//٤٠//ծ/////٠/٠٦٠ /٤/٠٠//٠/ ٠/?ծ//،۶،//٠/
 ٠٠ւ٦٠)٠յ٠ ؛٠٦٠٠٠٠ 1؛ ٠،٠٠ճ؛։٦٠էյ٠٦٠ ٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠ ؛٠٠٠٠-
֊٠٦1(٢1*Է ،٠٠٤٠٠٠٦٠؛٤٠!١٠٠٠ լ ٠լ٦٠٦յtï լ٠11؛!) ؛٠.Լ{٤| 

 ք)1*؛٠ւլ٠Ք 1լ٠٠٠ ٠ւ٠،٠ ٠լ٠،٠ ؛٠ ٠٠ I اا، ،٠ اد լ !؛ ٠٠٠2-_
////،////////// ընե՜լ ٠٠٠٠/٠/٠٤// /٠٦////٤/٠٦٠٤/ 

 ض ٠٠٠////٤ ٠٠٤/٠// էՐը, Գե՜ր՝ Թ՚՚ւչէ ردا غ
 ،րէ،էլ հ٠լ٠٠٠ւ ٠٠ا٦ل٠٠٦٠؛١է|،յ |٠٤٠٠٠٦٠.Ի -!المًا

֊-٠հ.Ս .٠٠؛٠٦٠٠լ٠յ؛٠٠٠٠ا؛լ٠ձ؛٦٠ اال٠ًاձ؛٠ ٠٠٠١Ի.Լ٠٠ 
 1؛٠ լ٤ւ։٠լ٠ւ٠£ ٠٢է1լլ١. ٠1٠Լ٠،٠1 ٦٠٠٠٠آا٠

////֊///٠/٦/ ٦١//٠////٤٠٠/٠/// ւ1'եր տւլւլին 
٢յ٠էօն٠٠٠٦٠ ٠Ք|٠ ٠٠է؛٦٠յւ٠٠٠٤٠1ւ!լ٠٠٠էՈ٠հ

 ք()'իւը4>ե լաւ ///٠٤٠/٠٠//٠٦/ ٠////٠//ح^//
-٠٠٠٦٠٠լՒրլւձ, լ٠լ؛ ي٠٠٠ւ٤ւ٠٠։٠ււ٠٠٠٠٤٠٠٠٤٠աՒրլ٠٠٠ 
-լ٠ ن؛հլ٠٠ւ٦٠٠٠٠հւ٠؛լ٠٠٠٠լ^٤٠٠،٠٦٠ե٠յ٠٠٠٦٠٠յ١ 
٤٠٠٠٠٠٤٠٠٠ !٤٠٠٠٦٠ ա է ٤٠ I, է թ ،٠٠٦٠٦٠ լ հ֊ լ٠ , ؛٠٤٠٠٠٠-

///,/// ٤۶٤ ٤////////// ււսւՐքլ րլիտել
-١٠٠լ լ٠٠٠!٠۶٠٠٠_շ հ֊ լ٤ ٤؛٠٦٠٦٠ ٠٠٠٠٦٠։تبا؛

٠յ١٠٠٠٦٠աւա٦٠٠լ ւ1٤٦յ»յ٤ւլ٤؛։֊թ٠։٠յՔլ էրւ է٦٠լժ 
ե՜լ////;/١٤٤ ١///////٠// ըլլայ Աըէրւհ՜լըի

٠լ٤٠٠٠٤؛Ք !լ٠٠٠լ.£-Ի٠٠٠ւ٠٤լւ، ï٤٠٠٠٤٠!٦٠٠٠٠٦٠! յլ٠!Ւ٠٠٠٤٠٠٠լ٠٠ւ٠ >٤٠٠٤٦٠լ٠ ٠٠٠٦٠٠٠٠٠٤٠٠٠٦٠ւ٤٠٠٠٠٦٠ ايل٠٠٤٠^؛» 
ի։٠٠٠بأا٠٠٠լ٠լ؛-,}հ՜٠٠٠٠٢٤յ١ ؛٠ւյ٠٠٠٠Ք٠٠٠٦٠٤؛٠ւ؛٠ը ،٠؛٠ ٠٠!ր٠٤٠٠٠٠!լ٠٠٠٦٠ ٠٠٠٠٤ا،_ااا١٤،٠٦٠ 1٤հ٠٠٠٦٠^.٠٠٠؛.

٠։٠٦٠յ_։٠٠ո ،٠٤٠٠٠٠؛, 1٤٠٠٠٠٠٠٠؛٠Ւք٤٠٠լ j٠٠٠٦٠l؛٠٠L،jJ-!٠٠٠٠٦٠ ٠٠ւ ٠٠լէ٠։٠Ք؛٠٦٠٠.
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ՀաւՐքչաւաւսր յւարալի մը մ'է չ Iլոր արաասանեը Փեարւււււ/քւ 
Ի,11(1،1ւլ|ւ Ա٠Ք^,(իս،(ւ,Ա(ո> լէ١ւ،ւ հ"1լհ՜ւլհ՜ւյ(ւի٦ւ ւ،'էշ٠٠٠ ل، االااا١լل٠٠ا| اأا،|ا٠اااااا >١ 

Դհզւ. ք(،*ւզէ ٠l (Ս,ււլւ٢٠ա_թԽււ*1 ւՐը *lik|i،(,i,,(i,i_[d-ki,i٦i١_ki_ ւ։ււ٢k*l,ii،,ii,iji اآلاالا

Ւրւ քժ٠ւււ(,.£،,ւ٠յ ւՐէլ (,٦,،),جւ,։ ،(11*1 ،ւ(„,(، اب l،(iii[iti,t(_(ikլէ ՒրսԱՃ* ,էր֊(,،ւ„,(,Օ(ւէ٦ 
|٦^(,Iiiiiik֊ I(IIU1I1(1II|^*J1-٠(լ„/լւ،'է Iii,i(i1)1111֊ ،)، ،11*1 ا؛ ،٠,Uiiiiiiiji،( ( 1111(1111(1 ),,,),,),الخ,III؛ 

ու Հսղաեանքները, եւ աււանձնասլէս ԽոնրանսղուԼ սլասւերաւլւՐի 
(, ٦„,٠ւ ւէլ_ւ(ւ*։ւհ(ւա؛ii,L 111^111111(1 ււճ)ւոՒւլհ „L*i,ki؛).,, ٠ւււյւ(ւււվժ՜Ւ٢ՖԷ٦1 kl,,ւ,،(,լ(ւ٦ 

kg,٦,٢ժ*ւււշէ I„(„rin,iiii .٩٠k(i ,111111، ٠اااال*آلا)تااالاال)اا٢اال٦ا։(11*11(1) ال)ا I،'ki(inii،(،ii

.,,،oi,.P-k(i լ

IIL و ال٠,///ة١اًااا/7اأاا^اԱւ1'րաււաար1ւեւյի ւրորեօն յանւրսւորները .ا) . ٠

,٤ï-////٨/7/.//////////7////٠ ////////-///ւլեււ ըան մ'ը չըսի /////7 //٠/٠///// ,քՓու/ւրերը
|9_I،'k(i (i,,(ikl(„,ï،kk(iiiL٦i Ւրւ I،'k(i 111 լ, ււււ٢բ.ււ٦, ٩.I,rj,/،,*i,.p ւ١)١„,،ւ,,/,ւ،'ւ(,!،٠ 

١է٤١(ւ ,٠,،،٦k^i,,<k,i,(ii،٠fïk(,(،i*l،i I .١,،,٦,٠ւ,,ւ،, ,،),1111(111(,أنأ ւ,ձ„ւ,|'1ւււ،(|,ւ٦ւ,Հււ,ւ٢ 

ւււււււււււ٩ւ[լ١|i،(k(,,/(k( Հւււ٦„k( kl ،(„ւ,լւ٢,iilJiiuiiii^ է ،1*1 I,(,„2t//i/(i,iاال٦ااا٦لجليا ٦
ւււււււ(ււււդ(ււ,լ֊ է ،1 (ik*liالر،١ .Կւււ(ւհլ،ւ է (Iik( թէ II յ٦ւ٦٦٦٠'٦،٠ ٤٠լ ա՚1

1(،111 Lk 1 )،!1111), ()()(),()()ة ,،),,ب،III^ - III Juin(,Հ1٠١)؛IIII ؛طا،1ا)ل،ք 
,٦ւէլւ٤))٠ւ,(،,ւ,ւ،ւ 1լււ(ւււ٦ւ ٦ւ 111(1 ،11*11„i,(,,(،(„ift»،ii-*l[i ւււ,(„.£ւ,١،I ١„(,ււ|،աւ،ւ ըլլւ 
١,,،յւ„ւ_„լ, է 111,(11 ւ/,^,„ւ،լէ„ււ,(٦„/կ,ւ յ,،,٦,,Ճ ،ժ է ւ)II, ،(0(1 է*1ւ (1?|Ւ٦1٠ةا) ٠III،Հւա 

kl 1(111 (,ւ,,ււ,،լւ,ւ٦ւ 1((լ ï،îmi,( Հ,„,(1„1,Ա11,1٦،,1٠. )!),.ال 11)11, ا)فه,/,ا) ւ،'،ւշւո أه)ا١اال-٦-ا
/////7////٠/ իր /٤/////٠/ ուրիշ //////Z//՜،////////٤ //٠// ////. /Հայերը---7  -/////إ/////إ

,٦،,է in^k(،i ւ(ւ„(ւձւ,լլյ„ւ7٠)٢t،’(ik*l.(i l(iiiii٠^ii(,i,,،^ki„kL ،I(ik*li Ii_ki(iu٦,١
III-1٥ اااااب,JI٦؛I,IL,i(( I١؟IIIII،1*1 ،I(ik؛1111*111111,1 ا، اأ،)( 11) ،)111,), ،)‘IILII ،111,( kl،،,*

 ւ٦ւՔ,ւէ((,„،،٠. ٧).ւււթ،ւլ٦ւ 11Լ*1،| I),١k(i kl 111*1111*1 IJ،ւ،ււ٦ւ،ւ ،(,,այլ ւ^ււ ددناروا،'ا!
Հււ,(|،լ ٤1(1ււ٠) ٦ւշէ1_շս, (Iiikլւււ թէ Հււււ1'ւււձւււ,|*1ւււ1|ւււ„ւ*1 ,,,),,,,,)֊أنأ ،1 *1؛

լւււ ٠,   ٤،|,1ضօ,լ„/*1լւ 1(լւ (աւլէ، 1)1 11(1,1 (11/1٠,،111(1 ،1Լ11111111,1)1 111),1؛ ٦֊^ ،l(k(l!I(lll

իւոսա!/ոաււատ ٠////٤/////////٤ /7//////////////////7^//٠ ուրիշ օրինակներ /////٠٢/////٠

1*1 ،11111),1/111111111)، ւ,ւ(,,(،,ւ-*ն.(լ.،1„,,((1،,*1 ւթ(11*1 )ح٤,,հ,1|է١|111٦* ٦ Օ(^(,է*1 l،'،,*l٤kl 

111),1) Օ(1,1Լ„1٦1 ،1(1 Քւււ(ւալ،ւ٦ւ ւ،'է٤١ fd* II ւլէ٠ ١k(i٠(، Կլ Ii(iiiîii،'k٦i թէ 
է *liiikL حااأالال ւ٦ւ؛١(،ւ٤ււ،١،մ'ո ւ ,٦,11III11(111 ,լ,,/ 1Լ11 լ،ժk 111*1 I(k(IIIII((1,(,LU լ،<յ- ki،

-III,(1,1 111(11(111 (IIIL(,،إذ ւէ٦ւ III( ki/ւՔ^(٦ւ11(1 ււճ،ւլւ٦ k(111 լ.(1(11)1 ؛ kթէ ժ*էօ*1֊ ((،*،1 Լ 
աշիւարհյւը կրակի /////’////,’١ ////////// ու աո անի, եւ Հայերը /٤ر ء//7/ ٤ع7لما م ///٠ 

Այս :٠٢///٤///////////7/, ին.ր աււաչինը Աքիաի ըլլայ անոնը [(ՒուլուիՒիլ7/ չ7 
k(i!i(!!,، ،(Լ 1,(1111,,,،՝III,،،( ,(_,آلاا III ,ւլւււا ٦ Il (III 1،Տ km k ١ ١լ،،(1111،' 11111,1(1 loin լ,,օ„Ք ւ

.’1,((111),1) '،, ،1 ջ„|,(էւ
1٦1!٠،٠է،ժ֊ ،1(1 Ք„1(1|||լ،ւն 1|(111շէ1>*11,ւ1լ1 .է 111,(1( ،110,1 լج ٠ ,Ի(1Օ.|1 լաւ 

 ,հաւլուաէրիւա գյւըոյկ----հրաաարակուիՒեան մ'է չ■  ////// ا۶//////7اًاااا/ا//////
1١٢١(Է 1/11,)11,-ة օւ،'،ւ،ժէ*։ւ^،٠،,،(ki,i٦i (1(10(11111(111*11,1 ،1 1,ւ,ւթ„լ,1,1(1,/,,,II,u,^,r,ii٦ 

.٦,٠،'„,||،,1 (1,(111 ،(„,,( ٤,،٦, ٤ Il

٦i٤kL,،١،I٦1 i1،)؛„ւււ،,„،ւ, Ï،Î1,/,،٦,!k (I (1 ւ 11ألل lï 1 ),),11, ل؛(ււշ_է،ւ ^111,(11,„Է,٠،k(,. ۶(،* 
IJ III ւււղէւ-,, ,٦,,1111 ،„ 11, Il լ ،s k ւ( !(-٤/ ֊راՈ(1,(1,1،(Ա1٦,(,„ kl I،'k(i ււ,ւլ,(،ւ*1 ،1(1 ւ،'„,^լւ١ 

٠/"երլւէՎ* ///7//////‘î ء//ا///لم֊//٠// if'om կաաարուաե // ելէ //// /////٠٢////٢ /7/^/////7
٠٠,( ,II 1)1,1*1,1) االغ

( Pour !es Arméniens, discours prononce par s. G. Mgr Touchet. 
Evêque d’Orléans, en l’Eglise de la Madeleine, le Dimanche 13 Février 1916٠ 
(Publication du Comité Catholique de propagande française à !’Etranger).
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SI, ՀՐևՆՏ ՀԱՆԶԼ-Ր
արւրէն ■հարւււււա եւ ապա/րայի ج/ // غ7ي،،ر7/ د٢ر/ احم دا عغ Իր ձեււվճ լւելւաե Z/Z/Z 

_٠լհ"(ւ9 1٢ւլւՈւսււււ|ւ կհ՜ւ։ւ٠1ւ٠լււ1١լԼ1ւ Է|1 ււլւ ااابااا،اأا،ا ااااا1اا لما il٠լااՒրق٦ا.կա|ւհ՜լիIIԱթ՜Խ 

Հ|ււււ٦ւա ٠<}լ [فى.ւ1١էշ, Su ؛٠իայւ 1٠٠լ( ٠ اا5ااااإյ֊ււաւււ٠ւ() և։ււլ 11111 յւկ؛|զ_ասււ_ ։ս٦յ

ՏՈՔԹ. ՃՐՍ.ՆՏ ՃԱՆՋէՐ

ւ մ'հ՜٠ւ1։իյ_ —٠؛ււււ'٠յւււ ٦։ է[اأا III լի [1ج Կ II .اأ١،اا!اأابلأل١لمإ٠ Հւս٦ւլէլւի 

կւ/կիեը ալ աւելի խորին կը د٠رمرارر/ رر/٠لمكر — ,Հտնչէր Յձ տարեկան էր 

٤٦٤ լ؛٠٠٦٠٤ |اا«اا؛ا ւա^-է-, ււ٦։ցհ՜։ւլ 'ն ցյււտՒլալ, թ է„'Ա1է1٦ւ 111,1 kjiji ւ1'ւււ،ւէ( ւ٠]٠ 

:Արարայ ւ/'ը Կր ււպաււէր երիաաււարւր ւլիրար.ււյ(1ին•"
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 Տ٠٠Քթ. Հ։։։٦։չէ|ւ Կ. Պււլխւ ج٦։։جاا էր 1خ١ج١ج١|ا٦ا fil ։։լ։։յ_،։٦։ էր اااح-
-٠։լ Կհ՜։|_լ։ս ٦յ-٠ւ։լ։։։։٦։է-։ժ[٠։։յր-Վւاال ٠ .։յ_։،։։։։։։։ւ։։յւ Պ. Ս ،։։٢օ٦։ Հւսնտէյվր ٦اااا)ء 
 ٦ւ։։։1؛٦։،ւ։։٦։է٦։ ։։؛յ٦։1,؛,։،'fi.،ifï٦iIII ։,լ١ا_ا،١الاIIL ل։,քյ ւ։։٦ւ ب։։։ا١ا٠։ا։ اااا ։J'fïfr ^։ااطأاااا١ح٦ا

ւ٢էջ_ սլ։։։،։։։։- ا٢ح ւ,։ւ։ւյ։!ւ ։rfï٠fi٦։։։։f(։։i٦։ ալխււււ։ււււ٦ււււ||ւ ا|։٦։ااج ք'։լ։։ ։_։։։}* ։٢էկ،- 
 Ո(հ՜լէ յհ՜ս։։։,،١ կ ٠ Բ٠ք-շկ։ւ։կ։։։٦։ Պ։։յ_։։,։٠٠ اأ_ا؛الا>ل։،։إ։ااا٦։ال մ١ս։„։*յ- Է|1٦ اح։الخ։ا٦ااا

٦։٠։։կ։։։٦։ դ„։։։։،։ի։օսի_օգ ٠ ااا٦ا։լ թ-fl յ։։٠։բ֊IIլ<ք٠اال։ջ_։,։։։|է٠։ ։'։։։٦։։ք ,١յքււ։։։٠٠ տւյպսրւքրլէ 
٠ւ։լքլ։։լ Պւ։։լ-،ij։։։,fiii.j<f կ։٠։(։،٦։գւ։։յ՝։։։յ٦։ ։٤,ւք١ի։։ կ։٠չ_։ււ،։يأل، ١ շ։ոօ٦։կ٦։„٠սլ٠ 

ւ٠ւ٦։^ւ٠։٦٠..^ ااااااا։ا1اأااأاااآ1|'ا٦ا Iiiuilili ,1، III )اال ٧.I،|Ï|IIIII إا؛خ։ل١ ال ااااأا2ااا_٠اأا ا»'اأ։ج
: Կ՚՚՚լ՚րէ [LiiiijiiLiJifr հիւանւրանււր/ին 

։։։։։ս։ե٠յ։։։ւ؛։։։շ ا։اًاااااال٠٠ ال٠يأ٠1أا_ااطاا ^ائ fil ط։։اال^ ։։։ յ։،։։լاال ւ٦ւ>|آل ل ٠) 

Պ։։լ٠։ ւլքրլսւր .ال ւ٦։11؛ յւ։ւ٦։،։։։)١،٠٦, أاا ؛؛։ ւք'է؛٤ւ։։։٦։։յ_։։։٦։Il٠ اا<ւէ|١١"Օթ՜էլ
:•Հ/֊////Հ،ե//ւ

։٠։։բ֊։։յ։Ւ Կ ։։։،։-،االւո٦։և٦٠Ք ։٠ ؛։լ։٠ք»ոե՜յ։։։։։լ։ք'ին, ւլ،ւ٦ւ٠Աը 1յլ ٠|IIԼاألحك٠-|١اامااا 

ԻագյւիէՐի Հ ի լա ն դ.111 “il II IJ ին : Իր Հայ ըլլալուն հա/րաւտկ,(( ٠١٠////٨/// մ' իր՜ս 
։٦։ IIլւ؛։։ւ٦։ բ.»،։(։ձյ։ կլ էւ٦։։։։Հ։։։։։։։։ւէ£ւ.Բ٦։քւյ։լ ،։։յ٦։؛٠։։։،։<ք٠։։٦։ حاا։٠ اال؛,ا؛ا طااااأ|Խ 

յ։։ւթ-հ-،։։մ^'؛։լ։٦յքրյ։,։ւ1'։ս։։٦։٠։։،լ؛(،հ֊ր ؛٠։٠٩؛ի٦։،։։կ, 11 اا ։։։٦։ լ,։ع ا)٠1ا ٢ bpp֊ Պ(ւյ։յ٠ւ٦։،ւ ։،' է 
-լւ֊(Ւչկա1լան-ւլիրարյււ(1ա1ւան հաւ/'ա(ՒււրլւււԼ ւ/'ը ւլււււՐարւււէրցաւ, հււն դ ըլւ 

։։٦։ էս^ ւ֊։։լքյ։։։ւ ւ։։٦։٠٠،٠(կ։։։ ւ։։։؛٠١J֊Iî։j։٦։ ։։։٦։։(؛։ji։։։Ij։il٠؛։ii։։iii|Jrf„L،։٠Ji ،։ حا։։أ_։1اإ 

٦։քյ[։կւ։։,յ։ւ։ -։։،։؛٠։։ւ_։٠ ا։اا ^٦։։։։اإ։ا։ح ։اال)ا٠ւ،։٦։ ։։։լալք.։։։կ։։։٦։ ։1էկا؛ ։؛։։مفهاا٦։ائأآا,
.ք-،։լ٦։ ։յ_،։։։։،քյ٠։٦։؛٠(ւ։ւ ։։։լ|։։։ւ ٦فه։ااااالي 

։։։։أyhr|iاأا։։։ւ։։։յ٤։։։,յ։։։٦։ սլւ։։։։։ճ։։։٠L٦։fï،111 ,լ Զعااتال١ ا٠٠։։ւլ։١٠յէ٦։ ։-اՀ։։։։ք'։։։
في։ا٦։ ։յաւ եւ ^ւ١٦։ ïfî։i։։؛j ։٢اا٦ا ؛fri ։լ։٦։։։։։լ։،։٠լւ։حال١ jfïi։։,j Պ։։լի։։ ااااال։٠։؛ا։։-ااا

٠։։։- ٠٠ւէւ،քւկ։։։ւ ւլքյյ։٤1։٠։ ؛ل(2:اال٦ا ,,։։։։լէ յքսոأال լ ։։։յ٦։։։։քլاال ^։ااا։ا ձ։։։ւ Ւրւ 
֊կ։«։٠։։։։յւքւլւււ |Աււ|ւ^ք կ٠٤1։،ւ |||1Լأ٢ ،٦։։։։ا։։^'األ ւ|ւ| ا٢الالا،։ب քյլ։։ւ؛،։،։։،, Հքոք։։։զ٦։։

,։։։։ւ_։։ւ٦։.քլ٠؛٠։ fil ։1'էւ٦։։։։շ٦։։١յ։^،ւ ااطااح'ى։ل։اطذ 
Ո րւււլհհա1րւ արաաւււււլոր ■հնարիչ ւ/'ը /////// Տոյշիհ Հան չէր րի ւ1'էչ՝. 

-.։։،։٦؛։։։լ։ ։ ٠։։կւ։։٦։-٠։։։։քււժ اال։٦։։։։։ւէյւ ։الل، ٠؛ ւ։1'։։։ յ ւք'կ։։։٠բլ ։։։٦։։յ_։։ւլ٦؛։ւ։։٤։^ Ի յ։ 
Ս٠ւ։ւ։٦։։յ։!'է .٠ ։ا ft ։։։ լ fi ։լւ٦։ ։։։ կ٦։ fï آل-։اا֊اا ا ،։ fl լ։։ا կ։։ւ UIIII ٠ք- քւ։؛٦٠լ Il ։լւأاا١- ١ ։ fïL ւլ٠։٦الأل։اأ-ة٠يا 

։։։j։։։gi։ilî٦)٠։kj։٠ ։։։Ljf,lî։։։٦։؛։։։ կ։،։٦։ jii։l(Jïأل ։،։։filا،الاا ال٠اا؛։اا١ال։ا،٦ا الطاւն،Քاا ٠է ا‘- 
ււււ٦։ւււ،،ւ|!ւ|յ։։։٦։ ե՜լ !յ٠ آلأاااأ ال ،։[Iւ։լքյսւ٦։اائ11լ٦։, յ՝։։։։։٦։։։։ւ։։յ։։։։։։(է։։ إال։։։ا،ًا٠ )|1ىاا،

 Հիհէի ւք٠հՆ։ւ|ւ<1էՔ ١اات։اأ։։٦اا։أا։أ>اأااا،ا!։ւ٦։լ ،յ«_٠,քհլեا؛կ٦։*٠ ا,اال։ئ էյ֊!։ւ։։։քւ(։է٦։ |ا-اا
շ_հ"٦،Ք ا։։։։،։ ،լէյ։.^հյ։։։ւ ֊,»ا ։։։ ا،։։։ ا։։ լ լւ։։ւ։։։։յ֊„յ٦։ 1اآأا٠։։،։։։ط اال։։։Քլ։հլ։։լ اا։։։ال։إاأاا

։،ւ٦ւ)ե՜լ ։։։։։ս٠յ١ճ։։։٦։։։ւاا ٠։١ا։،։٤։։ل։։اب հյ։1،։։ւ կէ։։ել։։ւէ٦։ 1أاألااا٢.اا؛إ , ւք١լ فهاإها؛ااا։
لاآأ)։։։լալ բ֊։։։ւյ։٠։ւ։،'լ կ։։։։։ւ։։։յ։ւ։։լ ։إاا֊ا։أ٢إ։يا. մ١ը١ ة٦։٦։։յ_٠։։(i flլ։IIլ ի,fiاا։٦ل ٦։ւ։յ։ ։։։فه-

ا ا٦ا ٦։։ ,էք'ըااا ٤^յ։٠ք٠„١^-։„։؛١ք'լ ւ, ٦։։։٦։քյ؛١ إ։։„اا ւլէյ٠Ք^լ։ը դ٠։։յ։։ք١։։։٦յքւլ։։ւ ٦اأااا

Խլանակ ւ/'ը Ւրւայլն.•
Իր իւււււլարէրւչ եւ անհանդարա ւ/'իա.րը չաա ոււլւլու[ժ-իւննՒրրւոլ 

։٦ւ٠؛։։٦։։։էլ։٤։ ։ք'։։ւս^ ٦։،ւ ،։։։։[, ։!էյ٠Քքյյ։։։ւ ւ։ւ|ււ։؛٠լ ււ|ււ։ւ ذا ,։։ւլ؛։։։։։ս։էյ։ ւք։٦։։؛.،، ւ։։٤ 
։է٠؛١٠ս։٠٠(٠։։^լ էւկ։։։ւ յւ ال .է،։٦ ٠։։։։،ւկ։։։٥_յ ձքւ։։؛։։։։ււթ^։։։٦։)٠̂էւ،։։։։։ل ^٠։։։1٠ةا،։ااة։։ى

.յւ։։ւ1١٦ ؛٠։٦. ٤։ا،فه٠։։٦։1االا ւ։ ^հ֊։լ„ւ٦։|fi" լ ւ։։٠٤ ال٦ا ٠|կկ
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 ادأ ٠٠ ،-٠٠' ،٠ ٥٠ 1{11٠1111٠1٠٠1،1 ٠٠٠٠٠٠٠٠٠ £٠٠٠٠٠٦٠٥٠٠ ٥٦٠, ٠٠լ٠؛٥٠լ٦٠٥٠٠٠٠ւ-٦٠ ^٠٠٠٠٠١٠٠٠٠٠ ٦٠٠٠٠٠ ,ا_ان٠
.٠٠٠շ،։٥ ٠٠٠٠լ ٠ւլ٠֊٠٥،٠ւ ٠Րլ լ٥,٠լ٥լ٠، ٠٠٠ւ٠ւ،٠٠ւ٠٠ւ، ٦،؛٦٠٥٦٠١ ٦٠٠٠٠٠։٥٠٠،٠٠٠٠١٠٠,٠ մ١լլ 1լ٠1 ؛،٠٠٠، 

ا٠اا٠٠٦ا٠ؤا ،1, ٠٠٠٠٠ )٠٠Ր ٠٠٠٦٠٥ ٠٠٠٠٠١٠٠٠٠։^ լա ٠٠ււլէ٠٠ւ.լ٠٦٠٥٠٠լլ ٥٠ ٠٠<>٠٠٠٥٠٠٠،٠٦٠ք؛ . ‘ -١-
.٥٠٠٠،11֊٠٠ւ£٦٠աւ٠ ٦٠٠٠٠٠ ٠լ_Ե٠٠٠،٠

,Iiifimf /7/////غ//ب//////// -լւ յւտլթ ////٤//٤///չ///٤////////١٠ /٢٦/٠/٠ 11)1 ١’/./// ر/ Ս ենյչ 

լՀ٥ս٠է،Հ٥ս٠،٠٠٠٠٠١٠ ١ 1٠٦٠٥٠11٠Լ٦٠،1٠٠Լ٠ ٥،٠٠٠լ٠, ٥٠ ,£،٠٠٠٠،٠،٠ւէ٠֊٠٠٠١| ٠٠٠١٠٠٠ ٦٠٠٠٠٠ ،،'، ،٦٠1 

’ ‘ ٠٠٥٠ ،٠٠٠٠٠٠٠٠،،٠٦٠ ٥٠լ،ւ٦ւ £ւ٤؛٠٠ա٠ .٠٠٠٠٠٠١٠٠٠٠٤ ٠٠٠ ٠٠.٠յ٠„٥٠٠٦٠٠٠٠،٠ ١٥،٠ լէ٠٠٠٠،٠،٠
٠٠٠|٦٠։؛٠٠٠Է٠،،|٠|Ս٠, ٠Լ٦٠Լ١٠٠٠،(»،1 ։٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠،٠،٠٠٠٠٠Լ،٠٠٠١٠. ئ٠٠٥٠٠٠٠٦٠յ٠լւ٠٠,٠٠؛٠լ٠։؛,٠٠٠٠٥ ٠٠٠٥،٠،٠٠٠٠ ٠

ՏՕՔ0-. ՆԱՆՍԷՆ ԼԵՆԻՆԱԿԱՆԻ ՈՐԲԵՐՈՒՆ ՃԵՏ ԿԸ ՃԱՇԷ *

٠٠٥ւէ ٥լէ٠٠٠١|١_،ւ ٠٤٦٠٠٠ 1ائ،"ժ،٠ժ~ւ٠٠٦٠٠٠յ٠٠1٠٠ւ٤< լիւււլի ١٠٠٠٠٠٠։٥٠ ٠٠٠٠٦٠լյւ٠٠ 1٠٠Լ،Ժ՜ل) ،٥٠٠٠٦٠ 
լ.- շ_1٠ււا٠٢ه ٠٠٠٠٠ ٠։ب ւ|Եւլ|ւ٦ւ ٠ււրլ։լւււթ"հրւււ։٢լյլ, Եւ ւ1٠،_ ١٥٠٠|ւ ւ٠٠٦٠|٠٠١،٥ւاال ،٠٠٠ շ٠٠ւ٦٠Ք 

،٠ ٠٠٠٠٠٠٠ւ٥٠،٠٠٠٦٠٠؛ լլւ اا٠٠؛^. ٠٠٠٦٠٠٠( ։ا ٠١٠٦٠ -է ٤٦٠٦٠ ւ| ا ٠٠٠ ,11 دا II ،أا ١ ս٠٢٥٥ ٠٠٠ ا) ٠ Է1٠ ։٥٠٠٠٦٠ ٢ ،ժ՜ 

լ٠٠ւ٠٠٠1،ի^ 1 կլլ լւ٠٤٦٠]٥٠٠٥٦٠١،<*،1٠٠٤٠٠٠1٠٠٠٠٠Լ ٠٠٠٥٦٠٠٠، լ ժ٠٠ „٦,٥،٤ղ,ւ գ،٠,٠ւլ^ ٠Ր٥٠٠ 
٠լ٥٠٠٠٠٠շ_،,٦,,թ՜ե՜٠٠٠٦٠-11 ا،֊حاااا،٠٦٠

٠٦٠،٠٠٠٠լ1ո ٥٠٦٠ ٠٠٠٦٠ ح،٠٠٠٠٠٠،اا٠ ՜»،،٠Ր٠1 լժ٥ _Ք،,չ ا٠؛هاال٠يأ،,(։،٠،٠٠٥ ,اւ٠٠٠٦։{/ ٠٠Ji/î 

՜٠٠٠٠٠٦٠٥٦ ا،ا٦ل։؛, ձ٥٠٤Ք ٠٠٠٠،٠،٠٠լ ٠լ٥٠٠٠٠٠٠٠،٠٦٠ Ե٠٠٠٠٠٠٠٠٠|٠٠،٠٥ ٥٠٠٠٦٠٠٠ ۶؛،٦٠١Ճ٠ا٠ه٦ا؛، ٠٠٠، 
'ՀայIIև //////٦///٤٠///// կՒրնոտկան ■հարէ/ ւ1'ըն է //// ٠/٢٥ ر/.ة////ب/7د// չուշտ այն
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հաս ար պէաք. ե՜րլաօ՜իո ٤///٧ ' հորլ չունի•. Ս ակաւահուլուիրիւսը, կաս 
նոյն ////٧ հորլաւլրկուիՒիւնը այսօրուան م այասաանի պատուհասն է՝. 

ՍպսւոՒրլուլ այրք- պատուհասին դյսրւՐանւՐան, որ ւՈրր Ւրրկրին սս/հրՐան- 

٦ւ؛րլ։ւ١ւ٦ւ أكا։ا-خا։اյւձ٠։٠ կ٠٠il!اկ(յ ւ! ١|٠ ա,|٠٦ւ կ[ւ٦ւա٠| ձհրււՔ բն[ււււ_|։լ١ ե(ւՒւ։։ւ٦ւհ 1լ։։ւ֊ 
ււաւլարու[(Ւ/րան աււչ/րւ անւ1'իչական հորրրյ է Հայաստանի անրՐշակ ١'//- 
էլերը, որոնք. ւ/'ինչ/րւ 20(),()()() հէքիՒար կը ■հաշուուին, ար(Ւէւորել //- 
ււոէլուէ/նե լրսրլ կաւ1' ճ /// ١١ ի 7» ն հ՜ր ո լ չոըասոււՐուէ. ՝Մանր ե՜ւ րյսւլւՐաԽսիւս

Հայասա ան կը պատրաստուէր عجا///با: ժ՜եսւն հաւ/'ար, — նե՜րւրաւլիՒի[ 

192()ի րլե՜րչ/րրը ընղ֊ունհ՜լու, ւրլիւաւորաքար 3ունաստանէն, 5()()()էն 
٦kink٠ ա։լէւոՔհ٦ւ ل؛ا,اااال اااا]الح1ا،ا ,թլւհ՜ւււ մ'|ւ،1ւլՒրւ 10,000 զ_ւ։ււլ[ժ՜tu կան 

ا-ا։ا٦,إااالمةل Հա(٠կ հ֊ւլ٠։٠ւ ااا։֊اال٠اا اال կւ٠ ا ւյ֊٠٠٠)։։٠٦։،ւ٦ ٠|Ւքլ_հ՜Մւաձ٩ ا։،٦ااا٩ا؛ل -اااااأااالا

1Խ|ււ։սթ|ււ٦ւը٦

 ادأ ٠ն Հւ։ւ.|،։٠ւււ„ւ։ւ٦ւ հ՜լւկհ|ւ,،ւյ։ւկ٠։ ىال!1ا ٠٤նkլւH|է I1|I |||I |ակ քճն։،|կاق

٧/////١ ,հորլ չունի: U///կաւահորլու/ժ՜իւնը /إ///٧ պէաք հ՜րլած՜ին /////٦٠/////١

 Լէ؛٦٦ււււկա٦փ ս،էջ ս٠٠քհ|նا٠իկեա٠1ւ ٦،ادأااا٠։IIIااا)|٠Ա1 IIIل؛وااի٦ւ (N. E. R(. ااااااااااااااا(ا։ها
 f) Iا I.اا ااا , ؛ااااااا >اا(اا I.(ا 11٤11ا .ا 11ا I. ااا-جا II Լ٢١11Ժ՜ا|حا,ا)ااا٦ا !92ا|ز) د ال ۶ ال٩اا։ا,اااااا.اا٦ا ا، ااا٠ ,

 ا١ا,اا٦ا؛ا 1ااااااا،ا،اا؛٠ه، ال III ال 1ا ال ا։ ا، اخا٠اااا :ااا٠اا.1.اااااإ' م٠ا|اااااااا|
սււլէսւ|ւ٠1ւ ا)11ا1.،ااااد
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h-" جاللال III ال٦جا ււ։ւ|ժ"հ՜ւ։ւ٦ւ| ւاا_الأ1ال'اااأ ٢ ւ է|_؛IJ 11 ւ اأا١։։،ا Ipilll կւ٠ւււ։։ւ٠լսւ|ււււ|(Ւհ"սւ٦ւ 
U III اأا III LJ ال ال Լ լժ՜ ال 1_٦1٦| b ال ال ան բյււ ււ։ւ 1(ա٦ւ ٦، Iյա JII հ՜ ااأ է؛٠.

Տօքքժ՜. նանսէն սակայն յսւսահաաան՜ չէ, հւ հիէՐա էՐիջոցնհր 
-Ա1،،Է ւււվվւշ IIIILP-Iqflibpt Iiiifiibjtii գււււՐւււ|ւ٦ւհյւ, որ«،է֊։٠զի Ijuipb،11 1؛٦ լ 

է،( լ, ւյ֊ւ٦ւէ- ւ٠ طا)٦ا ٢յ]ալ٤ւււ لمإ ml ٤ է II ٥ ج؛pîitj_pji٦i b (٠٠٠٠ 4֊” 1حا أكع ا؛ ا، b ٦اااا١ا 

էԼասը: Պօւլոս նուսլար փաշա հւ Բարհւլորն-ական Ս իութ-իւնը իրհնց 
ժիլ٦ւը p_b(ւհլ *Ï 11٦1„Է٦1،1 IIIJH֊١؛ւ։ւււ٦ւա1٠ցւււ،ւ آ؛٦ا االب1لألااأا٦ل "*Uupiiuiiiill ր|_լւաՆ

b յա IJ_pb٦،٠٠

ւլէ֊սւ,ا؛أاال،'اااح الل   կ٦ւ դու֊րս ال P ج الب b٠اا -Տ٦ււ„հէ1ւււ1լւււ٦ւ njn.bpb.Ç

նհրւլաւլթ՜) Նանսէնհան ն՜րաւլիր — չլար II յա կան հարց էՐր կայ "Ս ‘Ր ը ւլ- 
٠հաւՐար, այն է Հայաււաանի Հանրապհ- ձւսւսէնչ ւ/'ը !բարձան՜ էր ւՈրւլ/ւ 

֊IIււլղա االلب1-خالل>لالأ'٦ا حاللطاال،_الالالالل،لال؛،ل biii'li ւ٢էջ_ 1|!ւ|ւււ|ւ1յւււ,ււլ b լ؛(»֊uiiL 

٦ւ P_ւ 1 الՍ յաթ1؛ ILIII !االل ւ؛լալ II լ։ Ե[ւհւա٩ւ^،٦ւՔ ւււէււ١?٦ ւ؛٠Ուլււււ أاا-ل٦ا1ا-։؛-أال،_اأ 

-٠Հասկցան- է Լծ՜է ի նչ անքւնական հև անւորաւրարանա (հրչ հ ւլհրջոյ 
III" ا-ال! էււէլւլա ٠،٠٦!٠I،J-I،I_ւււ I،JI ال ճալն آلالل էլ։ այ ւլ حال ւււ մ؛)؛ )١ա٦ւ ^յւէ-շւււ1؛ 
ււհ-| 11 أ٢طل_أالԼ ،١إP 111٦1֊Ճ III շ_աال iii٦i ،iiupbtiLiiib" բսւ٦ւււււէրհ،؛iiii٦ii։i؛֊թ՜իմււյլ, ij 

JuqiPnL-iub" է ٠ الյա٦ւձ٦ւա։ՒIIւլւ 4 iP U IIIւ٦ւ 111 ւյ_է-ւււ٦ւհ՜լւIII - ,٦"٠ււււՆ"լւււււյւււււււ1յէ٦ւ Ն 
1*ւււթհւււ|١٢ւ ւբււ^ււէ٦ւ„ւ١ ,յIjiiiIյա II II UJIJIII IJ- PIII թ b Լ٦1 ը ٦ الالأاااللب البi٦tbjiii.£ 

٤w،îi ոււլւլաւլրու-«,/wo/٠«/ աււնհնք այն օրը օր ارا را /اردد լայն շունչ էՐ ը 
)]Ւիւնը ւ/հրչ էրանէ հև այն ահաէլին իւրաւՐաաը, ZZ// ըացուան՜ է Հա- 

Iiiiijpuij է JIIIIIIIIIIIII!! 1،'Է٤؛ւււՔ1٠٠،٠،٢،٠،٠،٦٠،٠ւ1٠’֊«٢٠،،٦٠ bi أللال1الالل tj-iiL յա ألاأIIIحالاا؛

ժ'հնւսւՐասնութ-հան էՐիչհւ, ւլհրցուի:
-ււի ؛ 1الاÎibpui ?111 اللالا٦اا اال٦ا1ا1جال ւլձա٦ւՔ٦յ է յա،II،1 ա٦ւււ٦ւց ٠ا٠اا ال b ||Ս١ 

iPէկ ا։خ iP الال b ال ե՜լ 111*111 P IIIiTէ٦ւ թ հ՜[1IIլ թ bԼ٦1٦1 b P յ pb٦ib«lLالب ١ g،bl٠kائ،٦ا ٦ 
biiibi- Iijiup ւյաււյէյ؛^piii (اص ٠٠ ا JP ٤ ٠اااւա(ւ ij_iiL٩ibjti լ أاا٦ا ائال֊ IIIIIIII P (ւ٦ււււթ 

1 ւսյււօյւէււ_ւււ٦ւ ււէ(Խ|ո1١b٦i؛IIIIIIIIան,111 ا^ է՜Il I թ- bւ٦ւ է լււհրլը թ"է 11111 ال،III|I٦I٠P؛٦ 

ու֊ւլղա- _اللւ*1ւ II،1 III؛ւ^ւ٦ւհյւ٦ւ է؛ցւււթ١؛լււււաւ1 miljupij- Քաւլւււ«ք֊ա1٠ւս٦ւ االالالب 

-րլրւււթI հան ւլէւՐ կը պայ յճարէ ին արտաււահէՐանի մ'է չ՛, fi չ, այ էր ուրլ 
 ٠Լ٠11 ،J-P iii؛_>Pb آلالل դէ»ր է اا٦ا Հ الIا. اال II III ան b [،111IHII ؛!Il p 11 ւ_ թ- bա٦ւ III il է٦ւ է٦ւ آلالل -

կհւլն րարհկաւքնհրն ալ՝. Կրնայ ըլլալ /!,I քաւլաքական հ ա կա ււա կ որ էլ 
 ٠ց٠ LU III !الل II լ թ- b լ٦ւն b ال ال III خل،ا االالالالا_اأ٦ا االال،الال٦ا الفًا. bl٠b٦i{j ا1الاالالا' ؛!։,թ է( 1111 ا؛٦،١

քննսււլաւոութ՜հան նիւթ՜ մ'ը հւս ունհնալու հաւՐար Խորհրւլային Հա- 
յոոոոունի ւլէւՐ, ր֊այց ասիկա հրքւհք պւստ՜ճաււ ւՐը ըլլալու չէր Երհ- 
ւանի վ_արիչնհրուն ձհււքը ակնհրհւ ՜ճչւՐարտութ՜հան աււչհւ աչք գ֊ո- 

IJI լհւյւււ1111 ؛ II լ٦ ؛ւ ،ր էշ ,jmpiiiiiibLb լւււ. bi_ iinP է*հ ււլ٤ււււ1’)ւլ'،٠1٠հ٦٠ց ււ،ւ؛٠٠Ա،րլ٠٠Կ 
ա ց֊րականութ-իւնը a շ ւՐարաասլէս սիրորլ Հայհրու իրաւացի արաունչը 
հև ւլժ՜ ւլո հ ո լ թ- ի ւն ը ւլանց աււնհլու հաւՐար: Ս ի՛ա լիլը աւՐէն էՐարւլու 

ւ լէ؛jiiijiiuiiibLbjjt' *iibpbլ ٢ اا„اللالطاالاالالل,ا٦اէ٤، յIJ ււ|ւաւլ|ւ٦ւ,االال ,,piitiiiiLlj է 
-՚ր էկ էՐարւլու, էՐ ան աւան էլ պհէոական էՐարւլու, հւ Երհւանի (ա ր ի չ ٤» 

ա յւհլւււ؛iji iP [1 հւ ։PiiijiiJliLpii- I ը ւ؛؛i؛١bp b،؛ ւէ b٠؛լհց ււաւյւ ււյանՔ ٦أ^ا٠ج١ 

11 II-- الب j؛IIIա٦ւ Ji،ib٦i 11)1 ل؛الاال؛ ժււււ٢ա٦աւ،յ է b؛ًا.٤١ b٦i *e֊l؛٠٤II 11PI ،٠٠٠ اللli^bmiip

:նււլթ՜հան ապացոյցը այո էՐաբրլին էՐ է չ ալ

جا-ه
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 ٤Հ//Հակարւակ շ/7///7/////////راح ///////////ծ"//է///ծ ///////٨ ك/ رني//7,/ ومم غ//7////////////7/ألح
եւ Սսւրիայէն *!)լանտո քլերուաե ոսլւերը իրենց քւախաին [(Ւալուաե 

٦ւ٤٠٠ա-|٠٠٠٠٠٠٦٠4» Ա اااا١։٠ىااا Է|ււււթ||Լ٦1٦1٠٩|I ւ٤ժ-ււ٠յ١)٠٠،ւ ٠٠٠٠)11؛، IIIկւււ*1ւ1اسال ււ .٦٠٠/չէ 
սաւիելի էին, այ110/1 կարելի է ըսել [(Ւէ Ֆրանսս/ ւլանսւորլ [LUլոր այն 
սրր֊երը որոնվճ իրենց ցե/լին լաւագյ/յն քւարեմ'ասնու[<Ւիւնները ունին١ 

այն է աչխաաասիրուիՒիւն եւ խնայորլու(ժ իւն, չաա աւելի ցյ/հացուցիչ 

اا_فىةااا، ٠٢٠٤ ٠٠ւ_٦յ،٠٦ւ Ք،،٠٦٠ ٦ւՔ"ի|ւհ ا؛-

;/// ի/աաո/լ ٦’////٤////////٤ որ //٤////٠٩ ٨٠ سف1

-.٠٠٠٠1٦٠٠٠٠٠،٠٠،٠٠٠٠٠٠٠٠٠ւ 
-ր֊եր اني /،î7//ادني ،٨ //، /////// ///ՀՀ

//٤///٨ է د7/////١’//٤ ،7/٠ /////////,'ÜL /7 ا٠

/-7//،٢ //////٨ակրելի եւ////١ սլայի
 հ՜٠٠٠|, ٦٠ال ،٠٠٠٠,ا٠ا؛ا،III؛,٤،٠٦٠, ا٠اا ،٠٠٠٠٠٠٨-
,!٠٠٤٦ ٠٤٠٠٠٠٠։,4հյ،٠٠յ٠ է إ ،٠٦٠ ،ح٠حااا

/.//7///7/// ,Z» լու///////////را հոկո/լուիՒ իւն 

٠٠٠٠٠٠,٠ր٠٠٠,٦٠ ،٠٠٠٦٠٦٠٨٠٠_լ٠ւ٠ււ٠٠٠ւ ٠։٠٠٠٠',٠٠٠ ̂
٠٠٠٠٠٠٠٠٠^٠٠٠է٨լ٠٠ւ- .؛٠٠٠٦٠٠٠١։ լ؛, ٠ր |٠۶اآا

//////////////7/// եւլբյսյրական կապը 

Պէրրի սսւ ٠ պահելու հա/Րար՝. Պ 
է ձե/ւյչ լւերել ٠////٤///////٨ այւլ 

 ո ٠٠٤٨ ٠٠٠٠ ا Պ٠٠٠2_٠٠٠٠٠٠٠،٠٦1 ،؛(٠٠٠٠٠٦٠٠٠٠٠٠-
7/ Գու/'իքժ՜էի 7/ քւարես/ցակա/Ր///// 

ա9_ակցուիՒիւ նլլ:
٤٠٢- ٨٠٠٠٦٠ լ ٠٠ ,յ ٠لم٠٠٠٠٠٨ ،٠٨ Ո٠٠٤٨٠٠٠٠٤ 

աչխատանյւին է!'էչ ///-٨//٤ ///٠^//^/// 
 Պէ .Պ٠،٠،٠،ւ ،٠٠٠٨٦٠ ٠٠٠ا ٠٠٨٠٠٠ ،լ،٠؛, ٠٠٠٦٠،٠

Պ٠،٠،٠٦٠ ٠، տ ,٠ր٠ ٤ւ ՀԱ։,,»!-*;،։|٠٠٠٠մ٠ 
٨٠٠٨٠٠٠،٠ւ٠،٠٠٠٠٠٦յ بر ٠٠٠٠٠٠٠^٠٤^٠٠٠٦٠ اي ٠٠٠ ،٠٠ ،٠٤٠٦٠

M’ Gordon L. BERRY 
Պ٠ ԿՈՐՏՈՆ Լ. ՊԷՐՐԻ

Il ին(, '/'/ ///١////////خ//// /// ասա անի /٠///

٠լ«٠٠^،٠լ٠٠٠ ٠٠٠٠٠,٠٠٠٠٦٠ճ٨ ١|٠٠٠،٠٠٠٠٠،٠،٠և_ թէ ٠٠ւթ٤٠ւ٦٠٦٠٨٠٠٠٠٠է,٠٦٠؛ք٠ւ٠ւլ թ٠٠թ٠،٠،٠،թէ ւ
٠،٠٨٠٠ւթ،՚ւ٠լ_۶٠٠ Ս٨ ،٠٠٠ ٠،'٠٠٠٠،٠٠٠٠٦٠,٠٠٠ւ ٠ ^٨٠٠٠ւ٠٠٤٨٠٠ւ١ւ٦յ է^٤٠٤٠/٠ ،٠٠٠٠٠٠٠ ،٠٤ ٠٠٠٠٠٠'،։ 

 ،٠٤ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٨է ٠٠٠٦٠٠٠٦٠؛, ،٤٠٠٠٠٠٠٠٠. ،١٦٠٤ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠1٠٠Լ٤ լ٨،٠،٠٠լ٠٠٠ս٠ ٠،١]٠٦٠ է ٠٠٠٠،٠٦٠٠٠اا1ا١
٤« ،է٠٠٠٠٠٠^.١։٠ ٠٠٠٦٠٠٠٦٠؛, ,٠٠٠٠٦٠լآ،١է٤٠։٠٠٠٠،'٠٠٠)٠ ٠/٠^٠٠٦٠^٠ ٠٤،٠٦٠.اة٤ ،٠٠٠ ا٠اا٠ا^ااا٠اف ٠،'٠^
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-ւՒ١քյ(է ۶ttutiupui افي b٦1L٠٠lt11 կը uifru'n Ւր٦է اجاااا պւ։ււււ II’٤ււاال٠ ،Քէ١،ւսէլւս։։լւստ٠،٠٦ 

-،հ[ւիաւււււււԱււ اا։ا^٠ լւտՒրլ١ ؛ըն էأل ՀաճսյՔ 1٠,_ ا،طااին •րէջأأ“اb1،!'բան جااأاا 

 ٩ւև؛ււ։ւն բւս٩վւմ١աւ| ٠طا ա٤իէ սյ<Ւ- է|_է։1١Ք|լ Ւրւ կայտառ֊ կՒր։յսււսՒյ١]Ասս،ե .լ٠ افي

էկ Քանին «Ւ֊անՒրւսկի էյ֊ս(ւ٥ւս(ւսւ٦յ٦ւհ-'ւ٠< ٠թ-Լուսւլւ١’տսԱւին և հիլի ԼՀ 1؛ 
էրն։ Բոլորին ալ էէի-ճակր լաւ է, ե՜լ -// ///١ج////ج////ع լաւն մ'էչ, էրրկուքը 

,հն٠ էս٠٥،1 ս(1է(1էսէլւսնՒք(ւլ ւյ՝օահ-(ւնին բ؛٠٢յնե(ւսկ հւ٠հն1١؛՝111٦1Ք իլ،հնւ| ։،'ի٤٠٠

٠ւ،|ւ|հ Լլ٠ ا։։'أإاااااااا٠ااا| ^)!اأاا |٠|٠|)է٠٠|٠լ٠ ااااا٦ا1:حااأ اا٠إ٢ااا؟1اأالل١ Տ|ւկ٠ ااا|اااة|հւլեتا؛،اًاا

tr-،î٩i؛٦է անշ_ւււշ_ա նՒրասւիլ օաալւ էրլւկլւի ،rլ ւ1١էլ, |i|i բս٢( اال٦؛ل٠ا ٠٦٠ 

 1էն! ١Ւրււսւ١ Ւրւ չւսլւք.ւսշ_ կՒրանՔի ։1'ئ բսլսյւ սւ աժ՜ ան افافي էր լ։ էէ ւն Ւր٦٠թ Սէ -ال
tu tu լւ ի- ل٦ا،ااآفيا էր (1 tut،' է٦ւ U ԼԱ բաժ֊ ինն է tu կ էل ٢(! fi اا_اtu էէ h ،،III ։ ا, ل؛ Սէ ք١ 111֊է1 լ٦!! 

լւէն կը،ujt, tu կռան ին սէրէլէա՚ծր՜, այւլ_ կէրէէնյ^յւ ւս(ւի٦- ٠1٠|٠،٠էրլւ Ա٦։١،նքրբէ b ւ 
 սսէնին, ،Lttutui^ էրն اا lit اوال ٠ք١է٤՜. Աասը էլս ւթ՜ Ւր ան, ւյ֊սնէ Աէ,|ս էրըկըին 0)1 -ال
') 1 ,Բինկէրանցե՜ան Յակսբը ٠١ին١، էի այն ٠.(8իշհն .նէէւ1լսՒրլւլ շ_աա էրն٠ 

կ ւսշիււս- ع աւսըի է էրլւկըաւբս(ւ٥սէթէրւսն էք' է لفي սւ»ւբէրկւսն, Ակնյի, ,1(1 էրըէր 
միչա նոյն սգարակաաիրոչ մ'աո՝. Ունի 3000 էիրան.ԼՃ խնայալու- 

٠ււ|փլէ|ժ- լ ինչ_->ւէ١օլժ՜ داال األا]<|!٩األفيا()() շէր լա էյնաէր է նաէրւ [رغا٢ا Թիւն, Ւրւ
ծ՜///٢»،(، ///////٤، պէս նաեւ երաժ՜չաական ւլանաւլան ւլորե՜ի.րն1րր•. Իր տիրոչ 

Աէսւսւլ թ-ԱԼէլթ." إفي ւսըէրլ Ւրւ ստացայ- է ւ٤աըէրլսւ ի ըւսւսւն!! էՒ٠٠،٠< է նաէրւ 
^Առիթէն օւլ֊ասւէրլսկ, ،1 ։!էրը ۶սնէէւբ UUI bը٠ւ։լււ։թիւնը թէ ւՐենյ
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էրնք IIIJU ւսւլա.րր իր էրն H լքր զ /يني/لم///7/ ررمم7خمكلم//ر///ر،ر٢ك Հայէրրս II 

// /7///•7///J//ZZ :٠؛٤// /նա/էրան հաւլսրդ. պահելու ւլսրէրի7
٤էհ(ւը 11(1 ال ,ج اه հ ا١١آل| II է اااؤأا III ٠٤ المյ٠٠լ.է չձ ٦٠

-٠٠>٠լ ٦٠١١ ւփ ٤٠٠٠٠٠ 1լ٠ ٠٠٤،٠٠٠٠،٠ ٠٠1١է٠ ٤,!،յւ؛(٠٠٠٦٠٠٠٠٠٠،
///////////7/٨/لم// ////////الم/ //////م///7/ ا، // اآلم// ١-/,/'
 ٠؛ا٠-اا^٦٠ ٠ا ل.ااا؛٠ آ،I« ا, !٠ا أا لبطااأاا،اا٠٠،'ا،ااا

 ااا,ااا ٠٠اااافل!ا!٤٦,ا اا،،ااب٠اااأا1ا ٠اأ ٠ ٠ااا!اااا^^

،ااا،!٦ااا٠1ا ،ااااا^֊ է է٠٦٠հ!٠٠٠٤٦٠٠. ք؛ւ٠٠!؛٠ւ٠ււ III |اا ،٠٤٦٠
IHIk ||- ,٠،!٠٥٠٠٠،!٠٠٠٦٠ اհااا-اااا_ا،'ا1- .1ا٠: ٠٢٦٠.ا٠ ؛،٠٠٠!٠،٠ 

ա թ իւնր 11/1 ■հայերէն էք ր.րէ,ր էլն հլու ج|11|||
ht il.. ٠!؛١հ!٠اا!ب٦٠٠٠٤،٠ ւյ֊ււււ٠١ւււ٠ւ ااااااااااا^

"٠!٠!٠Լ ٠!٠؛،հ!،հ٠٠!٠ ٤٠լ٠٠-յااا، ٠ II|I ٠ււ٠ւււ՜ւհւււ٦ւլ٠<ճ 
،اا٠'ا؛.- (ا ٦|հIII|٠٠٠1 ح، ،٠٠٠<յ٠١.٠٠ ،յ٠١.٠٠٠٠٠٠ اا،٠ليااا٠ا
: II ջ //////////٤ ///_//7/// .////// //// كلم ء// ع// /»////?/</،
- .٠٠٦٠٠.٠٠٠٠!٠-٠ւ|٠ւ٠،է ا٠ا|اااالا I1/إااا1ا.'٠ !؛

ll|l،؛،i|llll٦٠ ٠1٠է٤ اا٠اا^ !.٠٠٠٠٠٦٠ ا٠

0 |ւ٦ւ է լ- ٠٠٤է٠٠_յ٠٦٠չ , ٠٠٠٠ 1الاا٦لլ٠։٠Ք ٠٠٠٠٠Լ1٠٠٠،֊٠٠٥ 
էրան Ւրւ քրՒաէլւսրէրան, որոնվճ կրնային Պ ՅՍ.ԿՈՌ 

հ٠լ٠٠٠ ب٠٠!٠ا، ٠٠٠٥լ հ،ժ"է-ժ،٠[հ ٠٠٠٠ւ٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٤ 2

٠է٠،٩'!،٠է ٠٦. ٩٠։٠،٠٤٠٠٠٦٠է՜ ٠٤٦٠լ؛֊։٤٠٠լ ،ժ ٠٠٠_։٠٠٠٦٠٠յ<>< 
fin լոր ւլիւՐույՈւէրրր ///7///7/,/, //’///////7/ Հայ էր (՛ու ւէ'օւ/1, սար 

/7 էրն-, նսրէն իրենք էրն որ պիտի չին էրն իրհնւյ III Աք սգա 
•.7/ հուրը /////./ իրհնւյ մ'է չ/// /كلم//// غ///

"٠ ،٢٠١է٠٠٠٠٠٦٠]٦٠հ ٠٦٠،٦٠٠٠٠յ٠٠٠լ ٠،յ}!,ւ٠٤ւ٠٠٠٠٠ւ٠٠،٠٠։١٠٠٠٠٠٠ւ٠ ٦«.٠լ٠،٤հ٠ւ٠٦٠!Ս٠٠։՝հ ٠،٤٠٠٠!,،٠٠٠[է,հ 
-٠ւղ٠٠٠٠է٠١1٤٠٠٠٥،٠٠٠٦٠ ،٢٦٠ ^٠Ք հ|٠٠١, |'٠է1 ،؛!(٠٠٠٠٦٠٠٠٠٠٠,|،٠ ٤յا،_ا ٠،٠٦٠։٠« 900 ابւ٠٠٠،٤է!٠-٠٠։٠٠٠٠1 

٥٠٠էթհ٠٠٠٦յ ٠։١է٤ ٠٠٠շի٠٠٠٠ւոհլ٠٠է. !,٠٠٠٦٠ձ٦٠٠٠٠٠ւ_٠٠է،ժհ٠٠٠٠։١٤ւ٠. Ա٠٠٠٠٦٠؛յ٠։١է 000ը ل أذاد
0գ٠٠٠٠սւո٠٠ հ1)420 )ؤ٠٠٠٦٠،٠٠٠ ٠ էէն٠٠٠է٠հ٠٠٠լ :100 ը ٠٠ا1ا، ,յ؛٠٠٠٦٠լլ٠1յ٠٠է-հ, ٠٦٠، ht. 24 

«"٠ ٦٠լ ht թէ!٦٠٠٠٠،٠٠٠٠յւ٠٤٦٠հ ք(،*է .؛٠٠٠٠٦٠٠٠٠٠٠٠،)! եէ٠٠]-٠،٠ا٠حااا٦ل ٤٠٠،٦٠է Ս ٠٠٠٠է١،٠٠٠٦٠հյ٠٠٠ւ٦٠ 
٥»٦'١ե٠،-۶،լ٠٠٠լ٠٦٠،٠٠٢،٠ ٠٠٠թէ<٠٠٠ لج،اշ٠ ٠٠٠٠٠٤٠٠٠٦٠բհյ٠٠٠ւ Պ،،! ٠٠٠٦٠؛١٠٠٠٦٠ձ٦٠٠٠էհ,! ٠լ(٦٠հ،،٠հ! 

١،٠٠٠١،٠յ»٠٠٠ 1،ս٠٠٠٠٠٠٠։٠٠٠ հ٠٠٠٦٠٦،،Ս٠٠։١հյ٠،٠،٠٠ ٠،٠լ!քէ٠ ٠،է Ը ։٠٠٠ ،! ^ ،!٤٠٠٠٦٠٠٠ հ II հ٠٠٠٠ ٦٠^!է ٠٠-٦٠լ٠٠٠է 
գյւաս/րնէրակնէրրսւն էՐէչ (15 Boulevard des Italiens, Paris), այնպէս որ ո՛ւլ- 

 հուլաւ/ւարու[(Ւհան ւլորհը կը կասւարսւի նպասաաւՐաաոյսին հւ ////// را0"
.٠٠է_թհ٠٠٠٠1١ք٠٥،!؛!٤٠։٠٠٠٠٢٠٠٠^٠٠!٠٠ւ^ ٠٦٠،٠թէ،'٠է 

٠،١،٠٦٠٤հւ 18 Ա٠٠٠٠րհ1٠٦٠ ٤٠٠٠٦٠،է ٠٠٠٠٠٠٠|٠Լ٠1!٠ը ս٠٠٠،٠٦٠!٤٠٠٠հ հ։٦,٠٠٠،٠٠٠٠٠٠٠٤ ٤٠٠٠٤է٠٠ 
(٠"٠٦լ١٦٠٠٠٠،٠٠Ք!٠٠٠լ٦٠հ!،հ ٠٦٠،1920 լ٠٠ ٠٠٠٠٠٠،٤, ٠٠٠،٤ւ٤٠٠٠٤٠٠էթհ٠٦٠،٠ ^٠٠٠٦٠լո،օւր٠؛րւ٠٠٠٠լ’ք
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 ՝ال 11 ւլւb!11,1 է٦ւ ٠1'Ւ٢կ٦٠1٠Լ1Լ١ b P افكع ،1 ٠|!،լււււււ IjiiiiJ'؛االيه „i„i,pi„։j_pbgb٦٠ أاا,الال։١-ال,

 ٩, III اأ-اأ IIL،؛«Ը »բա'،! ՜ b ւ٦٠؛ ١ا,,ل٦,ة٦ل ا) III 1Լ٦,lin էb٦٠ ٦اIIاالطէ٥ւ ւ1١էկ 1,1 II p b -اااااالا،
-٦ւլ (_P„I,Illllig 18 ւո,ւ,լ,էւկ,ւ 2 ا1١ ر٢ج!,l٦llïpilL٦I زال է լի* է 1,1٦1 |11أ٢ „ ١[ լ II ,լա ւլւ اال ا؛ 

 أا؛طاااا٠!ة h"! bl։؛r٦؛،J b٦٠ فأ٦اا٠ا1اااآا*ا اا 1ժ„ւ,լ؛ժե PP جل!أاا,,,االال Լ11٠ււլ٠٠،III լ١ |ا ترغ 1-1!
,ւ«յ؛ااا؛ ٦։٦ ال1،اا։,,„٦,٦յ ս٠٠։ւ،յ Ւրւ. 1լյ,Հս լ„,լ,,ւ_թհ-,ւ ٦٠,ժ՜էլ|ا|եմ؛،١’ I١u٦ii,t-bp الكوإ 

գտակար 1/ը [(Ււււի•. Ստկայն այւրպէււ( ,/را/م٢7ر ւլքււսւլուէՐը ե՜լ ,լտյ/՚լլ "է՛ 

 ւլլլաԼ٠٠٠լ ١սւ٦ւ٠-|հ՜լւձ١ اب٦تااil'IIIII pull ւ٢հ՜٥ئ ٦ւ,,ւ կլ؛ււ٦ւاال plï٦i ï،î,„,٤ ب,,ال,ا-
ւրււրԽււիՒ/րան ا'/է չ, ؛،/الم,,//՜لج!!, /,//٢,,,„ծ" ' //// ^///֊^////կ/// հ՜և օ ■/,«الب،

է: (/)պւձւււած՜ •հււէլււգււ/ր(ք- ււան/րր ւււնին./չ „/, /////’/„/,//،///7/ 4 ււէմ'[անՒր- .//اررا/ 

8 IւււՐիււն/րրոմն ///٠/„//,7/./2, ا/,,,/ /7///„///٢غy Iւուն կը ,///////7////7/ •4000

٦ւ.{2 կ|ււ)ւ,ւծ֊,է ղ,„ւ„. աա ,թ՜ հ՜է٦ط ٦IIIIկII-il P، ,٦։,ււ٦ւ,լ_կ٦,^֊Iiiil'inji 2500-5000, ւ 

լ ٦_ ٦٠։ւ,կ կւււ١յս,ւււււ„ih֊L٦iii١،٦i <յ„,,յ՝ւ،اال Ւրւ لال'إااالاالاا -bp„i٦i٠P5000 - 8000 ؛ հ٦ւ
•.III11111, ۶ հ՜٩ւ

,/,/,,,,7//٠///٤١١/„ւ/'ը •Հւգքւ ամ',,,//7,,,,,//,,7, Հ م/„/د///٦/////' لج,/ةم,/للم7لم /.2رارآلررد

h"،,IIL Հ^հսէ اا٦ل ֊^ա٦ւ II 11 L ل_ل؛ ،؛< ال։2 اب՛ ١

 Ոև٦ւհ՜,|ւ,ւ٦ւ.<2. Հ|ււ|։٠٦ւր֊|٦،٤٠٦٠ ٠٠1٠٠٦٠Ք ؛٠î_ii٠I,iiiiJ'iii,؛քՀ٠ւ1١իթ՜է،րն il'լ,ջ’ ,i,i٦«_؛1-

,IIJI ۶,գ.հ"կա١ ٦էկ[լ١!U hp ،I٦I ւաւ٦ւ^յւկ٦ւ ւ .٦؛ ا,اااال١ اا١اكاا،,االااا-أ؛أاا֊«1األلال١لما٠ւելււււ 

յւ,ււ_ հ՜լ؛ււււ<Ււււ֊ե( ٦ لخالالإا։ւ,ււ٢կ,„լ_ւ„րւ٢, հյւկւււ ս,„ւյւ,ււ„ւ٦ւ լւււ_|ւ٤ էրاااطاإ^٦-ااا ١

.ւ,ւ٤٠,١ւ,ւ„կւււ٦،I. „,ւ250 ,,،؛,ւ؛։ււււտ_؛լ 1լւււշ؛հ՜ „ւ٦ւ ւ1١է ؛،؛Il I II յւ؛٥, III ալ III اااا^
٢է،1Լ، յ1կ؛,I,pn١ ٦^յւ,ւ٦ւՔ Ւ|ւ،ր٠ս ւ،'ւ,ւ^؛Եբհ՜Ք ւ,ււււլււ,ււււ٦ւ gl٠b»ii,(J٠p،i٦i ււււ

ւլւ؛ բա ؛Il III III ااااا,أا٢ !ا اا٠ P لل اال հ֊ ւ,„٦, .اليإ ,؛٠.

 ١,ււց1րկ .100 II ؛P-Jï (I 1 ال IJ, آ! ,լա լ II ؛II ւհ՜ 1 ا؛ ա٦ւ ،լլ„„,ւււլ,„,բււր 1,1 յ, ٦,,،,ب„٦,,ا-ل-

տւլաքլլ ■Հւա/'/րմ'ա- „/, //,,,,,,,؟،,/„,/,ح ///,„// ء ու7_/,,/,,,,/„,, ,/,/,,,„,7,,اج ,/,// ն/ր/ւը 

,1،LUI(I-է֊(/է؛1, ااحî١nLIII-؛،؛յշ Ւր٦ւ Հ։٠,.աւ٦.٧ .կ!1ւ ٢*կհ՜,լււ,،,٦,„հ-բշ_؛,էո,ււբ.„,լ,ւ„ւ_հ-յ 

 ٦١١٦ււ„p-է՜-il LUI،1 հլ الحLH,،1 կ ٦ا ա٦^1,1,الآ،ااائلP? 0ل,,ا,الأل٦ا ւ,ա٦,,؛ււ،١ րլլ_։ւլււ 1؛

JIJ-٦ اللilTpp էրւ_٦,٩„i„۶,٠, ٦J^-1،I,IJ1I٠٦^< lïL ٦٠«կ٦է ւլյ,կւ,ւե:յւ,ւ٦ւ Ի,٦ւհ٠,„ււ ،الئ'ا 

,7///7,,, 2„/,/,„./ /„٠„, ձ՜: Բոլոր 7///7 ,;,/,١٠,/٠/„7//,,ام,/„ر//./ )]Ւիլը/// ءكا,///,/,,/՜ 

7, աււտչին „„/'„,„//„, '/,/,.٠ 7/ Ւրւ 100را غم է/,,,,,,.7 , /,’را,,,/ կ ո լ ք(ք ի ևն 7„/٤7,_/// علم„ 

-11111 ,١IIIPاأIII افائIIاا"taاا١اااا٦لIII ٠٦٠ ا٦_|Pջ٦, الب,ا١ااااا أآا 150 ،،؛؛,٠ رأل_էւ|.Ilւ,١bււا، اأااا٦

120-150 կ٦ւ հ٠٠կ,٦ االւ,IIIILH,շյ ا,اا յ؛ւււլւ։ ٠٠٠١٠٦٠ ւլ,؛)۶؛ է اااااأا٦ا اأ'أاا٢ 
2 շ_ւււ„٦ه։ا,ا٦الا ,ււէ٦ւ٠ւ ոյ 1٠11|{,|||Լ1٢ ,IÏI’1!լ!,-է III յււ,ւ,ւ։ւււ,*յ,Ք-կاااا؛|ا؛ ٦ սււլւց .,ա٦,ււ„ււււ٦ 
-١ււ٩ւ٠։٠գբ!1ւ،է bpta٦٠5J ււլ։»յւ ٥,I!III1,,,I٠ÎI!!,L,I,„٦ Il،1 ٦ !٠٦٠٤ւ Ք٠1٦„٠٦٠։ւ,,,,«ււհ՜լ،, ւ,ւ։

.ւ٢կջءجا٢ا,ل٦ا ٠
Ւրս!՛il -,/„, 2,/ //„/’////ي/ //7/ /,,,,//’ ,,,,,,/ /////>٠/راغ,,///ارر,,,./ /,/// լ///ծ- /Հսք/،//ممع///٤ 

7////ծ~ ւլմգո-Հու[(Ւ/րան •Հ/րաՒրւանքալ ե՜րլւ////٠,/ ٠////٠,/ //,,/,,, ,7/٠„,„//,„ ,՛լա Լոր/}-լ 

 bp uitafLp ,؛„,i_,„îr է, ւ„b٠„է p٦il(ta(i٦i II,լ Հ1ր,,ւը կւ„լ,հ-լ, հ-,լւ,,7٣,٦ ا؛,ا,إ,٠أال١

ւհլ,،؛լա٦ ؛յւ,ւ,լ1٩ւ !1111,կււււհ՜լ„IIJIIIUI^ւաւ֊հ „լւ„յւ٠٠ւ ւ؛٤յ լւււ,٠١l٠i٠٠Ktau,tïi ւ„,ւ_ա٦ 
-կ։ւ٠եւլւ։٠«ււ٦٠٠،tap ,րկ։ւ։<»֊ւ«։٢,٦,٤piijj,٢pp Jï(il٠m ta، Ij-tai,{.t2ta P ,i؛„٦,թ ttai ta 1է١ 

-٦ւ„ւլ_ւ ٢٠٠! ال طւ ،îitap٦،٠J-b ւ|_ււյالمل ٠ յ؛ւլււ^ .٠ ,II, յ 'ال ,I, ւհ լ„ լ < II ,٤>؛٦P-III ٠b٠٠b٠îLtagii٠٦i 

2/^7///11/7 '1" 1"1•'.յ //".///٠ իլԱր/„٢,/علم ص7/7ر/غ/ ներր 7,//,,,,/,/, // „,„7,„,/,7, Ւրւبل„„„
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١۵,/֊ նաւՐակը անպւաոսա-// իրաւացի էրն, ւլոՀաւյոււ/' կը արուի՝. Տւլույ ոչ 
խան չի ւէնար:

Հո- (ال, أան խւենց ւզալւUIւլ_ա٦٠Ւր[IIIاآل|اանձնII؛؛١ قՒր[1 էն 7 ՀաآلداՆււ լւ Ւր 
էլի ալ Ս ուր իա էրա ւլրկուէրցան, էրրկու.րը ի րր պայւՐսւնագ.իր չւլորԽււ- 

.ւււը իբ-ր անցանկ،،։ լիارغ|٠ ,!،-،ալ
-էՒ'ա ւււնՒրցալ, ՒրլւՒրՔ ւ[հ؛.{ւա؛Հաըի իՒ )٢ Եկւււլնէր[ււ1Լ-ն ւ٢էջ_ կայի՛ն 1 

ւււնհ՜ցււրլ ս1ւլւււՔ*> Թլաւ- 1ل|،جل)اااا թ՜ււյլ ٩ زنւհ՜լւակւււն ախա, 2 ւակլւացաւ հւ 
.րոմ'էրւ ւլէրնէրրաէլան ախա ունէրւ/ուլնէրրը Ս արոէյլ ■հաոնէրլնուն ւղէււ 

.٠_۴ արւււ֊Ւրցաւًاااا,؛ا Ւր [(F Ւր լ [ب և ւ،ւ լն հ" լւ II ւ_ն ال ،،!։յւմււնւււ-Ւրցան, ։Ու III 

իւալւՀի 1յ,աալ٠؛١١ւյւա Նոլւէրկ տրլոց աւր է٦ւ աւրիւ կանււնաււյւ կՒր|ւււ(ւււլ<յ1
ՀայՒրլւէԴւ գզւՔՒրլւ կը ւլ|ւկէր٦վւ հր թ՜է ւււնհնա،!ւՔ٠. ٠٠լյւկու_ի٠ ժ՜Ւր|վժլ կը|

111111 ււււէրլԼ։؛ է IIլւ աղաՔ Հայ աւլ-1ւյւ}րւււի, էրան |1١Է٤ |Ս եր կայւՆ՜Իք٦ 
լաւ էրն աււորլչական, նիւիՒական էրւ լւարոյական աէրոակէանէրրուլ՝. Կան 

ժ՜հ՜IIIւ1١ը ււււլաււէւյին ինՔնուիՒէրան թա֊ղթէրլւլ IIUIIU-[اաւլա.ք.ււլւ անՀ 111 մ١ըէրլւII 

֊աշ_խաաէ،ւն, ոակայն իւը ա٦ւ٦ւ(IIIլ ւէ١էال٤նալու <>լւու֊ան Ո|ււ։լէուլի ւըււյւ٥III 

ին ւլյւաոէրնէրակ Հալա- 11 ا؛'، հ٤ ؛՝ կյւկին ւլ٦ ااتإ،اւա,|ւււ^ ւլլւաւքնին ւլատնէրլէ 
١///րլորԽււիՒէրան ւՐէչ աչիւաաէրլու Հն

Պ. ԲՄՐՍեւեՄՆ

؛"؛ب
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1ՐՈԽՐ!Ր1ԱաեՐէն ԴՐքեՐԸ
շ տ տ շահեկան ղյւրե ւ/'ը պիտի ըլլար լիտկտտտր y անկ IL ներ- 

կայաւյնել ւհրտնււտ թ՜է տյլւււր հրտտտրտկուտե քիրտնււերէն քԼոլոը 
գ.ր4ճերուն, ււրոնւյ հեւլինտկները Հայեր են’. Ատիկա տնչւււչտ կը կտ- 

اإ٧ل ։ااا է٠֊|ւ1յւււյւ ււսւււււք٦ււււււ|ւ(ււււ|ԺՒրւււ٠հ էյլ <ألااا-ا'։։ ا٦ال ։ ا1اال١  էրւ 1լը_ււիլւհ՜٦ւ41 ,|ւււււււք|_ 
الاااللعال ال հզւ ը ւզխո |ւ էււ_ւլհ՜٦ւ ւ1١Ւրւլ|ւ الائ է| II ال Ւ|1 ըհ (ժ՜ հ՜ مأ է ج)  լ III ,،II اخجاااا_اا٦ا  

أ٢ է ك١  Հհ՜սւրլՀհ՜սւէ ս١էրւլ Հ»ւրլււ(ւրյ_հ՜լ։ււլ ե|ւհր٦ււյ IIاقհ՜اآل։111٩1 جا ج Օթ՜Il1_[Ժ"| اقا٦ا  էրՍը
٠.i٦։؛iJ'i։iii ا!ااا،ا

٧٠٠|ip IIIշ٤ւ II111Il թ֊ հա٦ւ իլւյւ լււկ IIIլւլ ٦ւIIILII ،1III֊թ1؛ է٦ւ١ ،1 Iiiiinjilïi 1|[լ 
ւ|_٦ւև٦ւՔ اللزداااألسللب յ٠ւ։ւ٦ւ1լ |J՝L١ ■Հհ՜տւլՀէրտէ ւլա ١٠٦։ լ ،1III ال٦ا  հլա֊ III1Լ»։ ջ ։،I ال- (III լ- 
թէրաւքբ ٠,• ٧١ յւ ւյւււ٠٠։1յէ٦، ւլւււյա ا٠ح  ïRn։٠٦i U'Jii؛ipni(iJîi։i٦i؛j, Ս١٠ Ջօւզւ։ւ٦յՒո։ւ،։ւի, 
Տ(4؛ճ[ժ՜٠ (()*Ii؛i٩-Ii٠l١h֊iii٦iji, Տ(٠Քթ՜ ٠ ٠ բ<٠լօլ_հ"ւււն|ւ١ Կ. ԲIII11iPI»٤tïiii*hاا, '،‘ւ։ււ،ւթ՜-
Ռէգփ ؛յ٠،ււււ٦ահ-յւէ՜*հ ئ ،1 ال  ni II ا؛ ا ։ 111 ، تم اأ د ։ ٦ا ئ ال  լ , 11|111،ԱՔ լ٠1٠Ւ٦ււ٦ տելը ււ|խ։ւ|ւ {-الالل 

٦ւե٦ւ iPh՜{! յւս,ւս։٤٤։1{ւ։٠յ ը^ււլ֊^ա١1!1ւյւ ւ١ւււ٦ւ1(|ւ٦ւ ال'է 9 .

NORADOUNGHIAN GABRIEL. — 1• Considérations‘ sur le traité des
Etats-Unis avec la Turquie* 1890, Constantinople.

2. La question des postes étrangères en Turquie. 1902, Constantinople*
3* Recueil d'Actes Internationaux de l'Empire Ottoman. 1897-1902, Neu-

chatel, Attinger, 4 volumes.
4. Etudes dans les revues du droit international et de jurisprudence sur les 

traités du Proche-Orient et sur le droit musulman.
O. KHORASSANDJI. — Vérités et sévérités. Paris.
P. PAUL ERAM. — Quelques considérations historiques sur les accouchements

en Orient. Paris, imp. par E. Thumot et Cie, 1860.
YACOUB ARTINE PACHA. — 1. La proprtété foncière en Egypte.

Le Caire.
2. Etude sur le blason en Orient. Le Caire.
3. Etudes sur l’archéologie, dans différentes revues.

SINAPIAN G. — 1 ٠ Traduction des huit derniers livres du Code Civil ottoman.
Constantinople.

2٠ Dictionnaire français-turc des termes techniques, en collaboration avec
Antoine Tinghir. Constantinople.

ZOHRAB K. — Les empêchements à la succession en droit musulman. Paris. 
Dr. MAHOKIAN. — Demos ou Les Vraies bases de la Société des Nations.

Editions Bossard, Paris, 1920,
KARADJIAN GEORGES, privat-docent à l’Université de Genève.— La guerre 

actuelle et le socialisme» essai historico-critique. La Chaux-de-Fonds, 1915.
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Mèz-Béran-Ta, alphabet international. Imp. Polyglotte,

roman.

nation

1920, Genève,actes.:rame en

iAMIAN MEROUJAN. — 1. Les deux moits, poème. Paris, 1913. 
Elle et moi., poèmes. Paris, 1922. Eugène Figuière.
L’homme et la femme, poèmes. Paris, 1925, Eugène Figuière.

،N G. — 1. La morale selon Guyau. Paris, 1906, Alcan, in-12. 
L’expérience et l’invention en morale. Paris, 1908, Alcan.

،N KÉVORK• — 1 ٠ Etudes, historiques sur le peuple arménien. Paris,
1909, G. Dujardin, 340 pages.
L Arménie et les Arméniens. 1914, Constantinople.

’OB KEVORK. — L'Arménie. Constantinople, 1919.
3BIAN A. P. L'Arménie et la guerre. Paris, 1918.
RIAN. -֊ Samouel, roman de Raffi, traduit de l’arménien. Paris, 1924, 
Editions de la Vraie France, 2 volumes.

MINASSE ISKOUI. — Nouvelles et contes. Paris, E. Leroux, 1918. 
Voix dans la nuit, poèmes. Paris, E. Figuière, 1925- 
Flore antique, poèmes. Paris, E٠ Figuière, 1925.
Clairs-obscurs d'Italie, poèmes. Paris, E. Figuière, 1926- 
)NIAN ARAM. — 1. Documents officiels concernant les massacres
arméniens. Traduit de !’arménien par M. s. David-Beg. 1920, Paris

.me

Ճ. Les massacres c 
GUREKIAN LEON ouve
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ֆՐԱՆՍԱՅԻ ՀԱՅ ս ՏԱՏՈՒթԻՒՆՆեՐՆ 

ՈՒ ԱԻՈՒԹԻՒՆՆէՐԸ

կււււլմ١սւկէ?լււղւււլժ-հ՜սւ٦ւ ։1؛'٦٠^،կ յ،Ւ اال ը^կ ղու(ւձ ا]اااال)أل ւ_լւ II (ر Ալ։Ւրևմ١ահ.ւււ٦ւ 
 بل////ծ՜ با //// յանձնուած՜ էր ԱւՈրնայն Հա յո ل! م د///رر////إرر/٢/////7/ /////٤//٠۵֊ /احلم//

Գրիւրորիո b պո. ՊողւոքՒոոնի, [(Ւէհ՚ւ ւրանգաղ .٠١٠ լիտւլօր պատուիրակ 
7////ծ///٤ 7/ [(ՒՒրւրևրու//٠۵ اج//֊ ե՛րկու// 7////./, ■հակաււուկ///يد//////// // տակաւ لما///./// 

ճ|ւ٦ւ•.)ւ|ւا!|٠- *^ւղաا) الtï؛I

Լ٦1|٦ւււււո?ր կու(ւե՜ւ_ււ(ւուգււ٠յ٦ւ 4،111٠_ւոո ا،ااا٦ا։'192 ا1ا)’<،ւ ը٦ւթււյՔի٦ւ UJII 

7 էր y ան/// ء//لم/٠حا//ء/////// ///////7,/ ا///////7///ر// էր Պ ոագաւրաւորական ժտլո/էին 
 ԼՅ. tril' կւողւյ՝ււղ 11 հ՜(ւկ،։յ ا )III لالب ٠լ։։ւ ւլււ ءآلأ٦ا ،1 ال ,ئ )IIIا: ا، Ս ւււ٦ւ٤հ՜ււ،،յ حأ،7ا٠٠

////////////////-٠ 7/ )Խզուէ//7/ ւրլխաւոր ւրորևր Ւոլալ/////^ء///م////لم///////////// ̂

Il լ ս١ التأ-ال،١ل1اال)٦ل ,آلى٤.^ կււ٦ւււ٦ււող،ւ(ւ اأ١ ]I ١ ււյււղէ՜ււ էլ|ւ ا։ا٦ااااا ا,االةااا'ااالب٦ا

լ Ւրւ էակաւ֊ادا؛լւ։։،ւ٠լا։اյ՝،ւ1ا،اا٤ III լ( ا،٠ال تا ւ ճ II؛،լու կււ٦ւ ւ اب اأ_اا կ٦ւ'կաււ،ւ ւու٠» 

ւ٢ւ։ղււՐ،ւ٦ւ ։ւսւ٦٠կ ։نԼ٠1 IIاااا٠اإل,ا յւո٦ւ الاا طا،ا)ال ւ1١էկ այղ ۶ոյու_թե՜ա٦ւ١. اب فج!
1[բ֊էււհ՜լււ L ÎT(IIII(،I(I'،االل _ուււ٦ւէւլ،ք»՜հ-ւո٦ւ շւււ(ւ9،ւالط ا؛ ،٤ 

-ւղուսւղ֊ոէ !(،! 111)1 ال Փ ا "է h ٠ا لالااا)أ٩ل 1ااالحا٦ا ]ج ււււ_ււ(1ւո1(1ււ٦ւ <Ւ'Պւաւէ(֊ււււ٠ 

 ؛l'iiiLH(i٦itï(i(i Ո1էւ_ւււ(ւ،(ւււ_թհ՜ւու٠٠(ւ ال، լ ^հ,ւ٠։٠؛٠٠։ւ٦٠ iiiij) ,ղւոց،ւ٦ւ ا؛ ٠Jtii(_in،(i, إاا٠

ւ։٠շ_կ٠ւ،յ- ٦)؛ ال الiiî{(h՜-٦ւկ،ւ, 2_ii،ini،ււ ل>، ا، ط٦ل II Լ اا٦ا III ا،' հ՜*ր III 1٠ أ١ւ ()(|،1٦11Ո1(Ո1٦1'II (ւղկ 
լ, Ալուչա(!(- ը^ււււ(ւքյ ԿII ،ծ lit(. Պսւսւ.٠٦ااا؛-ا؛։ւ٦։III،։։٠ اլ։կե՜ց،Ք٠٠ւ_կ։ U,I،I٦1٠L١ 

ւ(_րլ, հ՜ւ 1, اا اا^ا) ا)ط، .Կհւ([ւ ا٦ا(ا لل։։ ٢ք)،հ՜։1ا؛ ١ Ւ ا اأ)ا١։։11 ا،ا)ا٦ا ا) , ال.I բ( ٦ ال։»٠թ-հ՜։ ا։(_اال ا Պ 
-.ւկ է(֊ււ(ւծ֊،ւ(ւ،(؛կ։«լ։ղ.ււղբեյ (ւոթււ

 ة, Jï اال հ՜ւհ-ււ([է Il il'i،i lit،! Il ا,4ا1ا է Կ اال թւք(_ի،լւ٠ ا ٠ï iiiIjiiiJi« اال اال IIԼ ؛1 )1 اال 1)11 ط -,)، հ՜ II ال
է ٠٢էկ IIIIII (1 II LHili Հ »1 շո լ 11 1լշի II֊،I٠II, II լ։ II Լ٦1 ՜ճ շղււ ւթի ւ*1ւ (1 III II IIIIIIIIIII է_ա٥

-.٥٠էւղւկ،ւ٦ւ կււղ։1'է ՊIIIIIIէ(_ւււ1١ւււււ(ւււ1(ււն 
-2<') կաթ՜ող. Ո(111Ա١111_،1(11Ա)111 1؛، IIԼ10 إ؛:> ւ٦ւլհ՜ւ|1 կ٦ւ ւ11’(.25 الاال))اال) ١ 
جال'طا،-ال،طال)ا ل։١لال֊ال4ا ٦ւհ-ցււծ՜ է 17_ւււ>٦,4)٦)٠( )<،:ւււ٠1ւ٠)٠-١ 11Լ[11_٩1 1٠)<217,٦ ،ًا٠)اال٦ا٠)ا)ا
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1ւ،1յ٦է،,|ւէ|ա١_Հա,|ււէ)ւ1٦է fïi լււււ[ւէրււէ|ւ աւլ٦|,1٠٩ ٦ألالاغر ٩ւ،,, Պևլ٦իՔ٠٠٠„ւ٠٠։ա,٠، 

։լանաւլա٢1ւ ե՜կհււ٢։٠ւ_տ6٠<4و؛ .ال«ا؛ ١ ֊Ւրւ ا طال٦ا(؛ Lااأاا։،900 .الل ا ااا,)٦, ن٠։։ւևէլւ
Հալուսւկւսն --- إاااا٠։ااا Հհրտքրլքրալ Ijh !17٠٠,(725 .ال<ا կ Ւ ւ٠ս քրւլա^ր է„1١

,7000 ٦։-ւ։։|կցթ՜luկա٦ւ ւղէ։։ւ4٠հ2اارةال_٦ا1ا ٦ լի|6537, Ü սւլւ٠ւէاااال,ج4،ا٠اأ ١ 

()11,04 1 ։լի շլւ٤սւ٦ւի կր|ժ՜ակա٦ւհՖ1(10(5؛, փUI[I ,٠٠,؛,٦կա٦-|1ւ|, շյւ9տ٦յի կ،,քյ،Լխ٠ 

 ا ,.ال կա)٠«>հ"|ււ։ւ հր լ. այւան,ւ,լ٦էհ٦ոււ|ւււհ՜IIIԼ٦_ المإ։-ااا٦ا։طا։-ألاا է 25,717 ֆլւ,. لها١٠
1447, Փսւ؛٠ ։زل,|քրւ_ա ة٠ال։اال։ا٦ا 0257, فيااالجا١ غل։اااا1اإ։։66,1,()(؛ اأاإ_اا٦ շ_ակ٦ւհզւ 

-։11«؛ ։ ٦ قւ .)17(1, Հա,،U ،։٠։ւթ-քէ ،٠ .ا U 1 :1)1)1,() .ع ni (Iif b p-lu III տյւ٦ւا ւ،ււլ،յ|
٠1„,կ,։،٦։ U |ւրււ[ժ"հրա٦։ 7(1(1 հւա -•ازال,

١|٠ա,| |Ժ٦11։ ը اا ա լւ٩։և ււ_մ؛,_١է أال الال ւ٤աաակՒ٢լ |ժ՜ է ա,|ււ||٠ Պ էաՔ է 
1ձ|٦ւախաձհ՜,ւ٩ււ,ւթ٠քրւււմ١ ւ ա٦ւձ٦ւա կա٦ւ،،թ-,։ւ_աՆ՜ հր٦յ ՊալաՔ،րա٦ւ Սյ։բ֊։։٠ւյ٠։٠٦ 

։ւ_ ւլալւէրլ ։յյզւՆ՜հ՜յւլլ k،կարդ֊ի՞ն էկէ1٧ل]_ااالاللبمالاا ,،,! ٠ ւ٦հ١յւ٠ ٠ՒրւՐ٠(>ք 
աւրէն կււղւՐ հււաւէլւնհ/ւ ււււլրլւււ/րր/ան գյւււՐ ասելու հաւՐար ք(հւՐտկտն

 ո٦ւդ_; ժ*,ւ,լ„,|յլ 1)126؛, نا٢برج,)],|٠։ ,_ւااالالال4ا م! է .رع
ւ1١ա|ւ،րի٩։٦։ևլ,ւ١ւն ,էկ ԵւէէէսյաՀա,! թՒոՐ |։٦ւ ւ1Ւրւ|_լւււ'ւ։ակա؛٦ԱՀաւ_ա,։

٠ I] կաւ, է٢
.Պ’Պ‘ ՀաւՐքւարձոււՐ Մէլիքեան — .ااا)ااااأ|٠.-ل,اا .Iflitjj 1(1٠1է،'ւս1լւս٩٠ 

٦ifïtt٦t, Աևհ՜ախւ Կլ,ւլււլէ٢1ւկհ՜„ւ٠ււ١,հ.|աէւ, o۶։/٦ ,ւէ։ւ Ս ،աքււլքէւ 1؛յւ,ՀաՔ؛٠,٠

լւս٠Աւ١|Ս . Չ,ւ։٦ ٠tji١_։,iti,٠։٠'Պ. 4*iJit!iiij£fï٠٠i٦i, 3• Ul ւզ,„ւլհւ٩է٠,Հէ1١ա,յեակ Խ٠

٠|٠٦եւ،յ٦։ Ւրւ ՏօՔթ-. Ալլւ،ւ١։լէլւս։،է,4,ե[ւ٠ ٠ IJ 
ԼււաւՐչսարււհ* .‘٦£ إ١اا(،ااااا٠٠.֊اااا — ؤtujuiu٠p٩٠٦tji ا٦ا։(1اأاااااأ٦ااا1اա„,ւ,ւ

 .،اإ,اآ، '3؛,,؛،„։J٠tï„։٦i, տ. Բذإااا،اI,,լ ؛)Fاااأالللل٢ Ճfl ا։ا٦ا ،ïլ ۶1٠ա،١,٦։III'!։ւ 1اال٠ا،اااا٩-ا

Չայ լ»։Ք- ՒւԴսւ֊ ٠ IJ" ,,լ,ւււ،ահ֊ա٩ااا* ٦ կ,,։٠,٠٠յ٦٠ Պ .Պ. O ا؛ ,ال ։։։٦յ h ،։։  ̂,։։٦ ٠ا٦։,հ՜։։
1١Ւ(| Բհ٦٠|؛,ա،ր؛١٦٠٠.

-Գրի '.؛» ,ւԼււաւՐչաւղուհ եսրհ '.٠١ — .էէ1է،1է٠էէ1ւ٠ւէ'1ււէւ1յէ٠ւ٩ւ ||.է،ւ1٠էէւ'1ւ'|
.1٠'Ւրւ Պ٠Պ. 1 յո ل،بل٦ا„ل٦ا1الالا։.١, ,فىلյհ՜աآلا ,ا،„٦։ا^،։،اا٠ Ճէսլէ՜ճհ՜անէ fil ،الاا_ل

.٠.1 Ս . Չա,յյ_ա.ք ,փ!ւլւ։լւ։յւէքւ11ا1ل, •*()) ٠٦։الخ,„լ,3١ 

.٠۶ ■,Պ-Պ- Մ> Ս. 7•աւիթ- Բէկ — !؛ااا.أاا^اااااا. .ւ٦1؛٠ ’|կւ,։։1։؛Թ,١٠،
.iginih",ii٢li٠,f(I٠ ٧.. ٠(){, հս,հ,ւ٠٩յ Ւրւ؛։,յ,,։,٠)ւ

-Կաթ-որէ. Պատուիրակութ-եւսն պաշաօնատունը ժան- կ ուժ՜ օն ւիո 

ւ٠؛٠քյ, ւււլաււււ٧١٦؛ւ ւ٢սաակէէէյ ٦اأا,ااالا„ل< է ٢?։ւա,յ_յ,ա_ա؛էւ٠؛ ,յ،, քւկքրւլքյցյւէ՜٠؛٦լււ 
ձանը ւՐասնաւոր լ՛լիւլայի ւ/'ը ւՐէչ, որու հաու/էն է 80, Avenue Pereire,
Asnieres, Seine, France.

1է٦ւ)(’Ւրսւււ։յ (քէւ,!'լ2٠|٠ էال« կէէէ <ااا, է ա,1١է*հ ،ل٦ال، المل ال։االtjtttالأائآلÜ٠III٠

*.1 |),ւակ[ւէأ յ،, (/այւաթ՜է fît؛،ք'،ւ٦ւ٤հ֊ւ7, բ,։٠
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PlIIWhlIlill), ԸՆԴ, ՄԻՈԻթիհՆ .٠
-،٠٠٠،٠٠،Ք٠٠٠٠٠٦٠ե ,1٢*<2)٦٤٠٦٠ ٤اا Ս'իւււ(ժ.իւ٦ւ|լ ئك٦٠٠،-١٠ III ،،ւ٠։٠|جا٦٠(-|հ՜ւ١الIII، Հ٠ 

-բոլորեր: Տտրեկտն ընր/Հտնուր ժ՜ոէլուԼը, որ տէր էլի ունէր ٨٢ ر/ع٤عر?ررك//////// 
-٦յ٠٠٠լ٠٠٠٠٠-b٠յ٠٠1ւ ւ٤٠٠٠٤٠٠،(٠٠٠٦٠٠٤٠٠٠،٠٤٠٠L٠٠٠٦٠٠٠٠،،٤،،Կհ٤٠٦٠١ ٠)٠ 1 ؟،ï-b)b٠ ١و٠٠١)٠،١։٠،٠،٠٠լ»،ا؛٠٠طا ٠ 

٠t(i،fib ،،(٤٠),٠٠٠٠٠٠٠٠ ل ւ٠٠٠٠)١Հ٠յւ٤ժհ٦٠٠٠٠٤٠٠٠٠٠٠_)٠٠٠٠،١ հ٦٠،،٠٠٠٦٠٤٠_ւ٠،٠ւ٠٠٠٠٠٠٠ւ,٠Գ٠٩،٠յ ֊^٠յ֊،։ւ 
, լ ւ٤٠ ٦٠ -լ թ ٠٠ -է լ٠،، ٠-)٠٠ م ٠؛ ٦٠ձ٠٠٠،٠դ٠٠ւ^ը ٠լթ՜հ٠٠٠١٠,٠٠٠ս٠٠٠٠ւո،٠،١bb՜ ۶ ٠٠٠յ٠٠٠؛،٤٠٦٠ւլ'٠،١ ^٠٠٠٠٠b،I 

١Է٤٤։յ٠،ի٦٠1.^٠հ٦،٤٠،،۶٠ ٠١(u٠b ,-Հւ٠ւ,|،،ւ٠٠٠٠ւ٠٠ւ٦٠ է٠٠،٤٠،٠٠ւ٠լ٠،٠٠ւ٤٠٠ ،، ՀևւուլՀէոոէ ٠٠1٠ 
|-٠٠٠١'Ս ւհ٩٠٠٠٠،٠ ^٠٠٠،،٠٠)٠٠٠٦٠ւ٠ւ^ի — ,٠٩ ٠،٠٠٠٠٠ÿbj٠t٦٠(I؛٠։ ٠1١ جb ٠٠ւ،،٠،٠٠٠ծ; հ،،ձհ٠٠٦٠٠٠٠،٠ 

Z,//،//,///,/ ր/յո/ոՐ ո/նտտունը,' ///,/لم/ Է, էրւ Ս /لح/////./ շինուելու ,,٠/ ,Iոոնոք/ը
Ս իհ/գտտետնք/ Երէրւտն ուրլտր- ւուէ'տր ճտրտտրոգէտ Պ • Ս١’٠ /որոնք 

երլտե ւՐիչոք/ները տնօրինելու •ՀտւՐտր,— ,,,,,/,’١ 1/ուէրք/ուլ տեէլւոյն վրայ 
///,///-٨٠/ Է եւ որուն /الح////./ /,իչենվւ Նոր-Եււբոկիտ ւլիււլը //// ւլտ/գտնտլու 

 լ٠٤٠٠٠٠,(է 1،(٠٠٠٠ծ ًا٤اااااا٠بأ ٠_)٠٠٠،٠٠٢٠٠٠٦٠հլ٠٠ւ ب٠،اا'ا٠ا،ا Ս ٤٠٠٠1٤Ժ٤٠Լ٦٠ج ٠٠i،l،٠،٠bi֊ii է_)٠٠1-٠،١٠٠٠)ا
٠٠٠_٠٠٠٦٠٤٠٦٠ւ Ս٠٠ւ(ւ٠،٤١٠ւ-Աւհ՜ս٠٤٠٠٠٦,٤٠٦٠٠،١ ٠է٤،շ ١،٠٠٠)٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٤٠ս٠1(։٠٠ց٠։٤ց, Ս٠ ٠٠٠،٠٠٠٠٠٠٠1١լ 

Արոգտեի լտնչերուն ///,/,٦٠/////١ ,////ծ՜//,/,/ /////٤/////////١٠٠ հիէէնտրկուիՒիւնը

 ا1֊ا’ا։ا՝ا ٩*“٠լւ٠٠]٤٠ււլի٦٠٠1١էշ_)1 |ւ٤ւ٠ ٠լ٠٠٠լ٠٠յ֊٠،٠،٠٠٠٠٦٠٤٠٠1١،լ ^٤i٦٠٠٠L٤tb٤٠^j^ ،ذا٠. 3٠٠٠-

٠լ^،٦٠հ،،١,٠٠،،٠٠|،٠ ٠٤٠٠٠٠^٠٠٠١٠٤٠ ^٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠،٠٠٠٠٠٠^ ٠،١،٠٠،٠٠٠٦٠٠٠٠Լ٠ ٠ղ٠٠٠ ٠١٠٤٠٠٠٠լ٠٠٠٠٠٠،،١،، l،i٠jj.b٠٠٠٦٠٤٠
Եր. ԱւլտիՒօն 11/էյ ի երէ/րոգոլր ///,/,’١١////٨ 7/// ուոտնուլներուն//////// ٨١/// غ را//// Հ

ււյտնտ է/ը: ,١// ի ւլրտկտն /٦/// ////, 7/ եր /Ի Տ/գրտն Կ տւէ'ոտ/1/٨/// ն /,/// ا//////7/ //١, ا, ծ 

 ը, II օ ||||1٤Ժ٤٠٤٦٠،٠ ٠յ١٠٠٠٠٠٠^٠٠٠_)٠٠ւ٠٠٠^ է ^٠٠٠١) ٠)٠٠٠٠،]٠٠٠٠،٠٠٠٦٠٦٠b،!ժ٠٠٠֊٦٠ ՜ح٠٠٠٦٠،٠
 ٠լ٤٠£٠٠٠،،٠٠٠լ, 1؛(د)اأأ٦ا 1՜2,()00 ٠٠٠٦٠٠.،֊) ٠٠٠ւ،،٤٠ ١)٠٠٠٦٠ձ٦،հ،؛ ^٠٠٠١)،،٠٠٠،،٠٠٠٦٠ ،،٠٠٠٠٤٠٠٠٠٤٠٠٠-

 ،٠٠٠ւ{(»- bi٠٠٦٠ ٦٠٠٠،٠٠٠٠٠٠٠٠b ،٠٠٤ ،اااب١٠ا٠ا، ٠٠،٦٠հ_)٠٠ւ٠_|թ-٤٠ ٠-)٠٠ أا،١ا ٤٠٦٠ ى .؛(مد( ٤٠٦٠ ()()()<. ٠٠٠٠|،٤٠
/٤ ٦////////٤٦//// ծ՜ էր///٤//,/// եւ Երեւան ز ո էէ //////////, ٦///٠/٦/ ,///؟ ծ էր////٠///,٦؛،/٦ 

էս٠Քը،٠ ح٤٠اا،٠٠اا،، ٠٠٠٠(b(i(i٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٦٠, ٠٠ |լ٠հլ Հ٠،٠٠٠٠،،٠٠٠٦٠ ٠٠٠١،٠٤٠٠٠٤٠٠٠٠٠٠լ٤3՜١ ٠٠٠00(٠٠

ծ:„//,/٠//٤ /٤/// յետտձւբել /٤/////٦////٦/ ւոոիոլե;/ ւլինյճը 1927ի 

 Բտ/քք Բտրեւբորետկտնը շ ////// աւելի ւէ'ե ծ՜ ծ՜,ب/////////٦//٢/, ///٦/// ///٠//٤

///////-١٠///٤///٦ /Աւլւլերու ընկերուիՒիւնը լոււլեք //,/ ///٠٤؛ ٠///^/٦/////ոււլւլութծ 

-ծ,///٤//,///// ծ՜,ւտգ֊ւ՛ին /١„١ ///,.؛٦///٤٦//////٦// ւիոիւտււուիՒիւն /٠///لح///٤/٤///٠///٦// ե՜լ,! 

Պօւլոո նուո/տր ւիաչտ ’٦////٤/////٤///١ //,/ Բտրեէլորետկտնը եւ ١///٦/ ١٠/////١/,///٠// 
 ٠٠٠٠ւ٠،٠շ٠٠٠٠֊)ا،٠حاا b٦٠ ٤٠،٠b٦٠فه ٦٠٠٠٠٤٠٠٠٠٠ة.I،، (ւլլ٠٠٠լ bi]b٠٠٦٠٠٠٠ ٠٠١٠.٠،،٠٠٠٠٠٠٠)ib،٠ ٠٠٠)الا֊ح-
-եէւՀՃ բերել" նուն ،٤/////١/,////۵٠„ ؛/ կտրեւոր ٤١///ծ١٠,/////,///,//////, ١’٠/,٤/٦ իհլիՒեր 

٠٠լ٤٠٠،(_է ٠،، ال١٠٠ائاا ٤٠ր է ٠،٠٠٦٠է լ ٠٠٤٤ ،٠٤٦٠ժ_ջ،٠٠٤ ٠٠٠٠1١ )ال ٠ է ج[ b . ٠٠٠٠ ٠-)،٠ ٤٠٦٠، ծ՜ ٠٠؛٠է٦٠
 ١’///ծ٤/٦//٤ ١٠/////١:/,/// Այո ٠؛ ծ//٦///,/,////٦/ راك ردا //// را راك շ/ ո/իտի ////,,٤//١۵՜ ,ا///٦/ 290,000

Բտրե- //,/١٠//,//////لم٤//////,٠ ///٦////٦////٤, /٤ ւլոլւՐտրը, Պօւլոո նուո/տրի ٤/,///الم///// 

-٠،٠٠٠٠٠٠!٤٠!٠،،٠|,٤٠ ^٠٠٠٠٢٠٠٠էլ،(،î ،٠٠٠٤٦،b،٠٠٠٠٠٦٠٠٠٠ ة٤٠٤٠ ,յ ٠٤٠،،٠٠٠١)٤٠،Ս١٠յ١հ ٠٠،٠^٠٠٠،،٠٠٠٦٠٤٠٦٠^։ 
,٠///,٦?،/٦ Պօրլոո ւիտշու ,ًاء///,// /٤////,٠/ ծ٤ ,ծ٦’///////٠^,٤ /հողովը !92()ին որոշեք,
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/"-’١ ւաւտւ 1()(),()()() տօլար սււէրլւյնէրլ իր կւոլւՐէն Ւր [(Ւ է այդ֊ դյւււՐարը 
.է111,1 ا,ااأاا،ل ٠ )HP ս١շ_ւււկւււ_հ՜ լու غ_ا٩الا։اااااج .ւ_էււ.ք.ւււի٠

 )յ|ւ|ււււկ|ւ ւււղ_էւււ.|)_ի٦ւ ււ،ււ،(1իլ١ اللال؛،1أالالاللل١أ-1الال٦ا،أ ااااةائأل٦اااإااااا٦ا ،!III -ال

 ٤էււ،<Ւիւ٦ւը ٦ؤ)ي0زًا ال٦._}اللل ٦ւււ{ւււււա iP էակիի ج .հ՜ւ իլ։ ք.ա_էւււ{ւկեյ١ اال։حم٢اا|ا-
 ٠ի,»կւ ؛؛Պօւլւա .ւււ٦ւձ٦ււււ(1ւււլւււ|_լ 10١000 ւա1լ،ւ ւ،ւււվ(հւււյւււց Ե{ւՒււււ،1ւ٠ ١-اااد

8անձնսւ(Ււււլւււլին ,//// /٠/؟"/ ստտնձնէոյ ع/؟ւիտչա նախտդյսհւււիՒիլ //////// 

ւ{_Հւււ٦ււււզւ 111,1 ليال կ։ւււլյ٠ւււ،լէրլւււլւււ_،«յ-1ււ٦ւց1١իւււցւււ1ււլ٦ ٦ ١ւււււլւււ٦ւ!Փւււ|ւիւլի ւլււ
.ձէրււ٦ււււցկ1յ-ցى ٠Հանւլա٠٦ւ III կււ է-Քհ.ւււ٦ւ tP 

 ١اآاااااو1١ لمل ի(.’հ՜ր է ااب}!ايال٠ا}-أاألا >Ււււլ,մ١էյ լ٠ւ٦٠،١,_ ير III ال հ՜ !{Il اأاا- ւ։ւ٠1ւ )ւ։ւ 1 ا؛ ٦ւ ،٠-ا
٠։٠٦ւ„ւէցال ٩ا٠ااأ٠ 1الا ٩_١١ III لب1ا յւ:ւ،ււ٠١ւ،ւ٦ւ^լ„ւ, طالل٦الا։االخأا ،طI» 1Լ1ا،ا؛اا^اا٦ا ا١الاا ١։ااال 

 ւլհ՜կւյց ؛٠٦٠ ايال ق، التا اأااا؛1١ال ال ւ،կլւ للب٦ا1ا;֊ا եզւկւււ կւււլւհ՜է֊ււլւ ،أأااجااالاا1اأائ اااااا٦ا٠ح
اأاااااا،։ةا ^٠اا ،(أا2ل|ل)٦ا٠. يرIIIالtïأالاإلل٢ا։الالاا٦اը, ااا، Կւււ٦1!1٦ւ III ا،ال_ال٦ا ا:اأأل^։آلااا"ةا١

ե՜լ !{Iiliin- 11 ال،IlI{إأا։ا١ا։ا։ا!}֊}ا III 1լա٦ւ ا، ألال ՀււՀակէ իլւ 1 !الل{، ււ٦ւձհ՜ււ٦ւ1،էհ՜ 11 ا؛

٠1աւէ{ւ1ւհ|ւ'1ւ lit իլւե٦ւ ե՜ւլւււالللل'الللب ٥ I٢ااإÎլէ[؛11 أاااهل։ الا}ااااااالاال٠ا!أااالالւ1ւ :։؛ւլւ 

٦ւIIIււ٦ւի„է 11 حاالحااااا^طا ٠،թ1 ااال،ժ՜{ الI(!11٦1،111 آ |PIIIIJ-{IlԼالإا _ա,յւլ ايًاااالالالا1جالآ١

այսինյչն [(Ւէ էլտնոնք ւ/'չտնչէրնապէս م/-£٤٠ Պտնվճտյին //حمك///لمحرك٠////م،ك"/؟// 

-ած՜ հ՜ {lit إأ!ا تأال .։ Il mil 11 IIIլա٦ا! 111,ا٠اաւհ՜ւլ ւււււկւււ٦ւելւ{ւ iP|,է սւ حاااال_ال ^ււ،ա ال

١٠٤է Ս*իւււ،ժ1ւ11ւ٦ւ_٦ւհ՜{։2 կը ل)،أاا،أابااأ}الاأا،1 اآلط iPՒրا،}أاال_آلأاا.أاااال_٠. ال.اااااا،اا ٦٢
-٦ւ հ֊ {1111 շ֊٦ււ٠ւ،ւ|ւււաււււ٦ւ1ր(ււււ٦ւ 11Լ !լա III ! յա ր III լւ٦ւ հ՜ [III ւ ւււււլււււլ_ա,{،ւ٦ւ ^iiiiI'iiiji հ՜ւ 
.٦ւ յ_հ٦ւ III 11{ է II !!{իաի 1{1111ւււււլււււի٠!1 iP շ_է1.{؛{կւււսււււ,{ թ՜է իլւհ٦ւց {աււլձւււ٦ւ ،!،الط 

1}ւււ{ւհւււլւ ال կա٦ւ اااتألال Il!{- ال تا III ير -,II է|֊րւ ւ،ժ՜ Ւր ամ' P ااا١ iP III 1 ٦ا,اال٦ا، ,{ III ،{—III ٧االل

--1111، Ե{1թ.ւզւ U ٦!ւ{ւ կէււ٦ւււ٦ււււլ_րի٩ւ մ'է؛է ՝ ل}س جلللالاااالاأأس i،!Hi،iii،iiiiL،(J،it٦i

 լժ՜իմհլ {II اأأ- ال էհ՜ լա Լ}،111|,١ ايال ،اا^خا٠اا II ւլւ )1ال،الا}لللل ււլէաՔ է 'նշա٦ււււկէ III,ا٦ا

1 ,յա٦ւձ٦1էււ،ւ٦ւ؛ III 111{11 ال}للԼ٦1 ال |Լاا ٦ ֊լամ' IIIIIIIIIIIIIIII լ ،ժ، 1| ال Լق، ؛٦ g 11 լ ا{ կհ {IIII ا,أاب ايال

-ق،}I լււ ا،-ق،٦ا հ 1յ III iP II tuili h {I .-ال Եթ՜է ^֊}!اآلال اآلل! ւլւ (Hi ւլււ 11 ال،ل չկւււլւհ٦ււււ,٠ III},-إل

1 ա٦ւձ٦ւ աժ՜IIւլււ_،!, ل،أااالالل'األل-إا ւււահ٦ւ ււլիա،ւ ا٦ل,IIIIII{, III الل 'ւ ււ{1!ւշււ1؛ւււ٠؛ւլ 
’//""/ տասը սՈււլսււ1նէրրը "///"/// ըլլան Ս իուիՒէրան նտխս/դյոհը ٤/؟////// մ'ը 

٠-ւււ٦ւձ٦ււււ,{ الاعااتمًا٦اا1ل،ا,اال}٦ا ը, Եւլիւզաււււի հւ Սւ١հ{ւիկւււ,|ի 11 اااإأIU٦ 111 ؛ւ-II իւ ا،ا 

հւ ււլւււււււււիլււււկ٦ւհլւ Ե{ւհււււ٦ւի ٦_١ւեց،{ւււյացւււցիչ ١էկ^ ٠Ււււլւււկւհ{ւէ٦ւ ^էկ 
Կ. Պււլաւյ- أتأ Ե{1111111111լէ1ի ١ 1٦1،1! ؛, UI،االع تأللل է Ք1111լ_111.ք֊11|11լհս1|1ւթհ٦ւէ٦1١ 

IIIէթէ٦ւէ٦ւ lîL ïh٦ih--،١،կա٦ւ ւ٧١ااأال٦االէհIIIIII ա،<»-|ւււ٦ւհ{ւէ٦ւ, U,tPh{i،il{in,{،i Հա,յ 
չկտրՒրնայ -،//֊// ٠/// ٠/؟؛،/؟"////لم""//"٠//خم/// տիկի U խ ի [(Ւ տ ր Ւր տնն էր ր էն : Եթ՜է 

 lPîl{IIII_،I_}١ },٦ւձհլւէ٦1 ււելէ|ի շի՜ա լ |1 اال ի٦1 ،l{IIIILIll٦l«ti 11{،!.Ա1،! 11Լ٦ւհ٦1111}, الل ،1-

--1111،!{ ٦ւ 111 իւ III 1^1« ،1٦1 ււ{ւււ{էւււ{ի 111 ا،٦اIIIIII {I ա٦ւ ‘٠ل٦ل ال، ,{III ،{1111 ال^ III 1 اال، Ih (IL լ٠օւլւււ٩ւ 

1{ II ւթ ի է٦ւ ال}ا հ (1III{، ايال ,|ււ١٠؛ թէ 11 {I الاالاللب ւշ_հլւււ٦؛ւ٤էււ٦ււււկէ ւր اال ال է֊ւււ{ւա{ւ 

 ււլէաՔ է յ٠،٠ջ_ւրդէ الالبر_}^للتأالال1ااأأ٦ا ٦ւ֊. Ե،(Iէ 111 II،1 կա!Ս իււ،է1հււ ال،أال}اللالالل
1IIթին(الթ ،الا ւ}ւ٦ււււال ا،ح ٠}}٠II الال □ا وال-افيلآلاالI—էււ،ԺiP،ւ٦աթ(ا ւււտե*հ 1،֊٠|٠|١ ل,اا،٦ا'Է 

 ا կ،ս اال հ|II Լ11 ٦1֊ اا ال ան للالل حاا ա٥ h {،I թ II ւլււ էլ, ،ւ٦ւ٠1٠֊ ւ٤ւււ٦ւի<>ււ{-իա،ւ 1^،1١Է 1٠ حااااال
յիչևալ ւ1ԸՈՀ1ււ,ւ/'ը ձէր/ւյչ քւՒրրՒրլսւ م/"/؟٦١/؟//١//"//-/" նտկցսւյին Գտտտըանին

/////:١١/////٠
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ւււալւ،ւէ٦ւ թ է Ւ|ւկու_ أااااالب4ا .ււււււււլ թէ,| اا'آاالاااا4لم կըլ 111,1 ا؛ ل1با٢٦ل4ا ք٠ 

٠١,աւ،ւ չ_8ն։ս؛،ւ9յււյ٦ւհզււււ_ ւ|_|ււ1١էրլւււ պէւ«Ք ււ]ւ1ا؛اااا، ١։اااا,ا։ا ,Հւււ(ւ{ւև(ւ ւււա،ւ٠ւէ'։ւ 
ւ٦ւ JIII-؛,| յաւ ٦|, الب٦لւհր٦ւա_ւււ ٠ االالل؛االջ_լլ|III կանը ւՐի2 Kl h(1 շ_ւււجااհւ PIII(ւհ՜ւ|_ււ 

յւիքին հւգաէրսւ երւ նախանձ ախն դիր Հայ/րր, ինչս/էս այսօր,- 
ս ااا٦ل IIIIII II U! լ թև اا ւ| ٦ اւ II ւ'|| Iiuiiiiyiiifr 1(1ւււււկ٩ւև(ււււ*1է և լ|٠(Ս իէ1է_թ՜էւ։ւ٦ւ 182 
 Կ. Պււլխւ 1٢Է9_ ,||ւշհ՜٦ւՔ٠ اإا։^اا؛ا٠اا٦أا،اا٢ Սէւք١էլւճԽււ٦ւ|ւ Լ٠ 1اااا،։اا،ا։ها جج0)١)١

 ֊անգ֊լ. ււււկի٦ւ հւ անււր 1(ե՚ւււ'հՔ'| ٠٠٠ ٠٠1 ٠٠٠ ا ٠լ ٠٠٠ ٠լ|٠ ٠٠ I֊ թ ا٠ ւ֊٦٠ լ •٦٠٦ ز) ււււ1،|ւ. ٩-اا|ؤ
()(}12 7/«//۶////ծ. Տք[ժ• Արշ ակունիի կաակաՀր ւլոււՐարլլ իր֊ր///////ك Եորք 

Պէ նլ/րանի կաակաՀր Գ-այՐարը ۶- .اء/ վախ՜ճանաՀր//رأ ارا/Հհ ٠// կ را // •անգ. Լ 
١(٠٦00 111)1 ]Լ 1جااللل أااالل١հւււ|ւ* _2الا,ال III ااأ Ու_ւ،ւււ|ւ/٠ ٩ռ٠٠ւլււււ ւււկի١ Ա٠|200 111٦ 

 Il [I Iitllij-(. ւււկ،ւ١ ا)اا ւ٢ւււ۶է_(ւ1ւէ*։ւ յհ՜տււ), ااا،اا։ااا III ւ֊հ֊(٦ւա,յ اااا ո LIII 11111)1111ااا،٦ا
٠1Ա1،1)11 27()()(), ا!اا1الااا III,(|(-1(էւււււال ٤յ II,٠էլاال١ال٦ا ٠٠٠٠։ال؛خاIII٦ اأاًاااւ٠յ(ււււ،،٥٠ււշ٠ււ؛

Տիկին նոյ/ոՐի ԳաքւաւՐա ճ հ՜անի նուիրաՀր քւնակարանն/րրը /,٠////քւա ր ձ /////۶ 
հր٦ւ ١ ااالاا٦ا4ا لىلالا,1أالل_أااالالاا٢_ւ٢էջ ا։؛اا*ا1111 أا)أأاإ)أ-LL-ال)اIILIII1ا،،),1 ا'ال٠لأل ح، III دال 

111(101 III!(,٠|ւ٠ք٦ւIII 1ا؛ااا٦اհ՜،1IIլ չ'։ւ اا٦ا إأال-اأ.حاأااأإا اا١ئ lïL |ւթ|ւ )١00(),00 االاالا؛٦^ا
և٦ւ ււ(էժ֊ւււ٥, ال ،աւթ،ււււ٦ւ 1(հւյ|ւււ1ււււ1،ւււ'1ւ اا'أا թ 1١٤٠١٤ ٠٠٠٦٠ ա٦ււյ_ււււ،١ ٠ո. ال •

Jl-I 250 ,()00 îJ٠JIIII٦I.J٠( ا٦ا! -կա JilIltJ ال III), էշ٦ււււ،ւյււււ۶٢'Iimi'li ւاااااة٦ااا لالا ٠ լ III ال 
///-"٠/// արժ-էքաԸ ուր Ս իուիՒիւնը պիաի սւնՒրնայ իր Աքաչաօնաա/րւլին kl 

/-۶////////۶/ Ոքէս ւլէրրՀր պիտի ըլլայ վարձքէ, /րւ վէրրչաււքէս էգյւայ/րան 
1٠_٠٠٠|, ٠1٠٠،٠2 ٠։١է Պօղւա 1/ւււււ(ււ(ւ_կ٠٠ղ ا)اب յեալ؛ւււ٦ււլււլ^ ٦ا؛ւհ՜(ււււ٦ւ ի(1 tî٦i_)է(_ւ(ււ 

ւ٠١ւււււ 1յլ կււէ(ւ1١է »֊اأ'։111٠1(1 )1)1, 11,1 ا,اال'III ٠|ֆ(ւա٦ւՔ ٠٠٠٦٠،٠լ١ ٠،١؛էկ،ւ ٠٠ւս*նձնւււ٥.

.1^11 լւ٥III 1լա٦ւ Ս ،ււււթհա٦ւ ւ((ւււււ!'ւււէ(_լ|ււ،ւ٦ւائل ٠PIII 
٠ PIII|1 հ Օ25ի٦٠١"جا)االخلIIIկսւ٦ւ ال իւււթե՜ան اابأالئال٦ا 111(1 ^٠ւ٠٠٠٠٠١,թլ -تا

֊ղւււծ֊ է IIIւհ՜լի ^ա٦ւ ٦5١)(ա٦ւ ()0 1؛ 1, II، )լ. 11111اا, ֆ،1 ա٦ւււIIIկւււ٦ւ <،؛ااالأ٦ا4اغاااا
.Է٠'1111(1٠)٠ լ 1،լ'ւ٠ ւ(-ւււ٠٠١٠ւ٠յ٠٠١ ٠յ՚լէ٠٠٠٦٠է٠ աւար

1٠1٠ 1ւ٠յ)2(>|ւ٦ւ ^հււււլ^1ււււէ ււււհ՜լհ (1111(111 (ւձ٠ւ٠٠)1١ ւ1١է1.11,إلا ٤ յւա٦ւII)؛، Հօկը 
 .،-)II م IlԼ٦1 էIIլ թ ؛ւ٦ւ (I, եւ lUHiip Քիլ ^ւսլւաւսւ 1^؛յ٠ւ٦ւ ւււ٦ւշւււ֊շււ ե(ւեւա٦ւ Խ مئ"

٠٠٠٦٠١ յէ լ ال ا، ٠٠٠ ւ٦ւ ս(ւււսւու_ի(ւսւկնե՜րը, Պ.Պ٠Գ(1. ս٠ւււ(ււ|_ւււն1րւււ٦ւ եւ Կ ււ(ւէ٦ւ؛կ 
11)11٠٦٠Ք ٠ اأاأال؛١ااااألالاااال«٦ا١ թزا.ثخ ււ(սւսւէււ_ի(ււււկ ال III،ااأاا،1 ا)٠ واԿIII ال եւ ՀIII,1IIIIIIIIIii'li 

٠٠٠٦٠է٠٠_٠հ٦ււյ ١ا؛اIl،IIԼ1ا؛IIIاألاا,اհլւ٠ اااլ٠٠١،٠٦٠،ֆ ٠ւււււէւաւ٦ւ١١,Խււ(ւՀ(ււ(_տ,|1ւ٦ւ ^ւււ<٢ (ւլւհ٦ւյ 
٠٤٠٠L-(ا֊)ال٠շւإل ٠٠٠٠٠IIااآالاالأII! I(֊ ،11٠١Il '(/٦ւէւււթեւււ٠٠-1(_ււ(ւծ-ւււ ٤!I1II٦،!ht III؛ ٦ււօււ٠Բ-է1ւ، 

-/իւն արթ՜նւյոււյին Հօկին աււովաւլրաե ۶/////////////,/۶////////۶/ չուր չ՝
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Հօկի էՐասնաճիւ- 
,լէրրւււն թիլը, որ

٦։ Ա|Ա111٦1 Է,|||1925ا 

1926ին լւտրձրացտե
()()22 1, ||R132 ؛ է

 ան ւ١յո Ան հ՜ (1II ։آع ؛اااح։ا

ւ1'ը լՐսանսրճ իւրլէրր 
ոյժ՜ կու աան ւ/'չսր 

 կովժ՜։։։,||ւ،1ւ էրւ ،1١ا։-ا،ا
-զ_սւկ։ււ٦ւ շ_։ււ(ւժ՜ւււէՈւ1٢ 

ւււզէււ, է|ււ։٦ւأاااإ٦.-ا ٧.٠|١ 

1١ւււ٦։ււէ, Վիէ٦ւ١ 

-٠|Սէ٦ւթ-Լ،թ էւէ٦٠١Փ|ւ
լ, հօն-|اէ՜ااا)ا։ا'ال :վ_։ս 

ւ-،III Հս„տ0الأال٦ا ٠ ս։١ 

ուած՜ Ւրն լււտրտն- 
Ւհ٦ււ|։։ւ|ււււննհ٦ւ Ւրւ؛|լւն 

ւՐալս/նաւՐա ր էլա կան 
իոՐլչՒրր՝. Այս չար- 

ԺււււՐ ը զօրանալու 
.էاااأاىا ٠

192|()ւն Փ،»ւԻ٠ւ1٠ 

տևւլհ ւււնհ՜ցսււ ا٢أج 

անւլրւււնիկ սլաաւլա- 
մ' աւորական (Ւորլո- 

ընսւլաւհ՜ւյաւ ١(ւլ, 11Լ 
ւ կհ՜ղ_|ու-؛է)լւսւնւււ։ւյ؛

վժ՜|ււ-_ اوج I[ الائ նւսկւսն
 լ, II լաւն أ،ا“ا2اال_0-

նատՒրրլին է 7, rue 
de l’Isly. Paris.

Հօկը, Բարե-գար-
ււլ[Ժ՜Ււ։ւ٦։0 ا؛ երակէն 

 նւ Հայ տ իկնանքر
 ال'b 11 ابى-٠ւ٢ս Հևա،Ւր ب։-ل

,ի(ՒՒւ՜ll/l/'fl 1 /,/// دارًا ءl ui ձ 
III յ ու ււա ան ի ւՐէչ م 

էյ-լՓ։-» ا٦ا,اا،^ال،اال։)؛٤أاإ 

ւ՚է՚զսւհւսյ SII ւն ա- 
-նււլնւււք Ւրրկու լւնա
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,ձ ե ււնա ր կեց։ Նոյնպէս راك ر? ج/ ردا 7/ ارا // // ع مم اراج رو շինելու նպատակաւ Հ ر/////////7ر 
 ٠լհ٦٠٠.'ւ1٠շհւլ հզւկւււ ال |Ւրւ ււււլժԴա٦ււ٠ ا!اااااجواااال٦ا أالالاال ااا։ا'ااغاا։٠ااإ^اا։֊طااإ

-Հա ٩ ,։٢լ ااال٦ا։٠) اا١ا]اااէւււ؛է ւ٠١٠ւա لما هاااالطاااا،ا,ժ՜հ՜ւււ٦ււ| զյւ(մ٣ւււկւ|ւււլժ՜Ւուււր[ 
-111٦11١Լ ٢ՒԷ٦|||١١ււււ[ժ՜Ւ٢ւււ٦ւ ’ք١ւււ1١،٠ւււ օւ|Ե|ւկ[ււււշ_ւււ(ւ٠Ւի٦ւ Ս١ւլէ»ւՒրալ٦ւէ ااا٦اإا։٠أاااااا 

ընւրհանւււր հանւքյսնակու[(Ւեան ձեէւնարկաե է G իրակի աւլէէՈւ //// ,٦////٤ 
..րին ւլոհերուն ի նս/աւ/տ՝

،Հօկի կէւյ_(ւււ٦ււււկա٦ ր(ւ20؛١ Հււկւ/ւե٦ր(ւ1)1؛ լՒ٢ւ؛ւ٦ւ|01(_1111Ա1!11|Է٦1 ւ1١ 2؛٠٦)1
֊.1II,1 1|Ը •Հհ՜UIհ"լէ IIIլը ՒրլաՆ" է؛կա(Iչ_ւ ւթ tïա٦ւ հ"լ։1١IIIIII

1٤11Լլժ"Ւր٦ւէ٦ւ 800 ֆլււււ٩ւՔ, ւււ٢ււ։։։վ՜ճւս(ւ٦։ե՜(ւէ|ل։٠_ اااւււ|ււյ0؛ ա* — ١٢١١\٨١١,١١١ 

Լկէ I(֊[1 ٠٠٦٠١ 820 ١ ւ،ւ ւ٩ւ III ճ 1 ؛ււլ հ՜ 1 ا| է 12١"٦աւէ|ւ٦ւէ|ւէ 1٦5٠35١ 0088(-)آل.١ ا،ا^٦-ا
٦ււււկւլ-|ւ(-1 الب٦ا հ(ււււ٦ւււա۶ււ,յ 8ա٦ւ5, ؛).،٠ افال 20 ١8٠34է հ. լա|ւ|_էււ٦ւէ|ւէ, ւ(_(ւՔև 

.1֊23٠75ֆյւ3032 08١؛٠٠. է(֊էւււ٢ւււ(ւ ٠٠٠_٦٠յ1-1Լ٦1 հ՜1֊؛|ժ՜Ւր٦ւէ 20,503.1), կւււկւււււ1-11ւ[ժ 
,50()().12,1 ւլրկուած՜ 2(),()()(), պաչաօնէւււ[ժ՜իւն /م///٠////////////٦ — .լ.ք|; 

 I(_(iiîii»ï٦itïil(ji եւ ւ؛ււ٦։٠ււււ(ւււ٦ւի 8827.80, ճւււ٦ււււււ(ւււր۶ււէւււ،ււՔ 20()()١ ااا^اااااإا
՜), 11|111|Հ٩| 408؛զււււ(_ժ.||Լ٦ 107.80, ւո 11(111֊ -1 اԱ111,|Ք1002.80 1)؛, i،(iiiii։Jï٦itïiI(Ji 

,078-70 /)ւ٦//եւայլն 1512.25, Տիկնանց Ս իւււիՒիւն Լփարիւլահայ ձ٠ 
վերաւրարձւււաե փոխաււուիՒիւններ եւայլն 2282.40, պաարւտւա ւլրւտՐ 

.111)1 08,123.73 ֆ(ւա٦ւ١ ٠٠،11,800.50. 1(֊11Լ1

Ւ(11119ւսն( ٠٠ اااا։է“٠-٦٠1٠ւ’1“_2 £1ا، Ս ،ււււլժկււ٦ւը ٦؛٠ւա٦ւ)،ւ٠ 8؛,،|,ււ(ի Հ؛Փւււ(ւ 
լէ1١؛|֊կ (Լ١ւղյ 1 ըլ, ւاا4ا )١،٠ UI էր րլ էր կա لدائ)٦ا Լ٦1 Էէ և յժ֊ ի Լ٦1 (1 Վէր ւէ1١( հ՜ւ (ՍԱ[ւէ(ււ։ւ(ւ ։٠٠٠ 

,1020١٠ ١ւււ(իււ 1(111111111 1024—31 ٠ اعՒէւա٦ւ 13(11(- սււ։ւ(ւէրշյւջււ٦ւ(ւ|ւււ؛ Ս 
.٠ւ(_ ւէ١ւաւ|ւ٦ւ٠,ա ٠,1(111(1(֊ ։1'լ շ_սւՀէրկս։٦ւ սւՒրրլհրկււլթ|ււ٦ւ٦ւհ՜(ւ կււււ։ւա 

7. Որբերու ՕէբնուիՒեան ւՐասնա՜ճ իւրլը տյւբ չլվանին հսուււյ[<Ւ 
ունեցած՜ է 94,36() !իրանք, էբսյացած՜ ւբլխաւորաբար որբերու ■հաւրար 

٦։11،111111։1٦1^[|Է, 11(111 (ւււՀւււ٦ւէ(_էււհ ^11111 ււ,(թ٦ւ^յւկ էրւ 111,1 լ ւլւււՖէէււլտ٦ր ։ոսւրէրկսւ՚ն 
 ٦ւ II լ ի (1III տ II ԱՈ լ [ժ՜ ի ւնն էր (1 է ււ(ւււսււււՀւււկա٦ւ ٦ ال ا ,٠٦։ Հասոյթէն կարեւոր ال٠٠الا

ր յատկացուած՜ է որբերու կրիՒուիՒեան, — 28.659 !իր. Փար խլի եւ տլր ١// 
ուարձ աններու ւբիչերօիՒիկ ւլար(Ւարաններուն ւՐէչ ւբաոտիարուկոււոԼ 

որբերու ւբսլրոցական, 1/նւււնդ֊իր )١///٦/٤// 2.9 անչափահաս (79 աւլչիկՅ~19 
"٠ււ((ւււցաււէ(ւ Տիկ') 111 11 ل)111 իլ 7 ال)՜)()O ֆ(ւ٠ Խււ|ււՔե(ււււն٠) ١, 1(1(եււււ،ւ Ւրւ 111 

7999 !իր. 1‘սւն ///,////////,٦ որբանոց - ւլարժ՜արանին իբր տարե՜կան /./,٦////٦ 
ւււ|ւա٦ւի٦ւ եւ 2000 ֆր،Օտտսյի կւ|ւ٠. ال այւււիլիււյ աւ(1(այի٦ւկա(ւ։է٠որ٠٠٠٩٠է٠٦‘؛
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١էշ 1()() 11(1 բ. աշււկերա ւււնեցալاا րաււի 8ւււնաււաա٦ւ٥،٦-١111(Է||, Բա|١٠|Ն

ււյն վարժ՜արանը ال *.աւոկացւււաՒ է 5666 ֆրանք|اااااسال ٠ին ^։،ւ։ւր٠~٠٠٠٦<ւ(ا։ا_أا 

կը ւրասւակարարւււի Ս*իա֊թեան արաւ1١աւ(_րաՆ" աւրււակա٩ւ 1()()() ֆրանքի 
.իւււթեան ա٦ււււ٦ւըال ٠ եւ կը կրէ ا٠ل٦ا։١ااւււ(էւււաււււ،_ ւ٢٤ 

րնւ(_Հանւււր جال։ا Հեաեւաւցէււ ւլյզրււց |ւ եւ կրթւււ[ժ"եա٦ւ Ն՜ա իա II 

1_)ււււ٢արն է իր֊ր 43,66() ֆրա٦ւք, այւինքն մ١աււ٦ւաճիււլին տարեկան Հա֊

թին է([ւե،<յէ կէււը.|ււս٠
աւ(թ՜ականներււ 0ւ(_նւււ-*٩ Իււկ ^ալւվ 32,623,66 ֆրանքին, IIլւ 

րը ւրբ֊ا։ل_أساال، |ժ՜եա٦ւ U աււնաճիւէ(ի ււ٦աաւկին ւիււիւ 111(1 II ւաՆ՜ էր, այն 
հրլւււաՆ. է،؛ ւ|_ւս։լթ"սւկւււն٠٦ւ1րլււււ (լաժ՜ին նկասաւելա،: ւ|_երշնIIIկա٦ւIIIլզէII 

 ٦ااااا٦ا ին, ււրպէալի Աէ(_քաաա،ււնաւր լ իր)սնտւ1Լ٠ ٦االال ,ան ձն III lui 1 ا ج] հր ան ا؛

٤ենթ-ար،լւււի.* ا؛ il էշ է(_<ե Il II» ր Il I ،ժ ե ան 
ան ,1 ղֆ ե ր II I (>ւ(նւււթեան ւրաւնաճիււլը, ,։ր իր !(-(،աւար 2 اا_أ. ո 

-^ւա٠ււ١յ^ը կը աոանայ տարեկան ցերեկւյթէ ։٢ր ե՜լ ււլաաւէւՀակա٩ւ նւււէյւ 
ունեցա՛ծ՜ է 32,626 ֆրանք, ււրւււն ٦)٠؛ւեյւէ, այդ. IIIIII٠ւեշ_րշանին ^աււււ,յ 

.٠ 11)Է UI քե ր 11 ւն ا ե ր II !25,363 ال ֆրանքը յատկացուած է կարօտ II LII ա٦ւ ո 
իութ՜եան 1(111 ր չու،(ե ի լ I լ ււաացած է ال Փարիւլի Հայ Ուսանողական 

լ1111 ااا، Հակա،լշ_ււէ 1 1ااا1لم IIIII եւ؛III,|էւ ւլ֊ւււրարէն 17,666 ֆրանք ւյ_ււր, ،II 

.٠ է ،1(1 ան I(IIIÏ!ÎI ե ր էն 1(111 (1Օ111 III դո յնն ե ր II էն ٤أاللل٢حلللال؛اللل ելա،, III ال طيًا ան

-١،աւնա՜ճիււլը 1622 ^ււ،(սւեւ ٩٠ الIIIղ_،ժ"IIIկա*1ւնելւIIլ ()դն III ،(էեան ٠.؛ 

ճերէն ւՐինչեւ 1925 Յուլիս, սկսեալ Զ՚րիւււնիոյ աւլէտէն, իր քւոլսր( 

ելւււ ،։ե٤ււէ_աււու،ւ,իւնն ոլկարօաւււթ-իւնը'ււՒերը արաւրա դրած՜ է ւ1'եւլւ٠ 

-՛Այն Հայերուն, պանք. սարսափահար ապաստան փնտրւեւյին այս ■Հիւր 
էշ. 111(1 'لل II էր երկր،ւն ال ։՝ IIIأ եւ أاألأااأا(

IIIււ٦ւա՜ճ،1 ւդը ال ա ցքին, ((*IIIւլթ"IIIկանն ե(ււււ-افى}ا، Երեք IIIIII(1IIլան 

-ունեցաւ ،1(1(1 Հասոյթ .326,434 ֆրանք, Հա٠1ւ ցանIIIկււլ،ժ֊،1 ւններէ, ն 11(111 UIII 

III լ ٦ اىւեյւէ ե լ ն II լ ի (IIII ա ո LU է թ ի ւնն երէ. այս 1(11 ւմ١արին ֆրա,( ե 1(111 լ III ւե 
٦ւաեւ ֆրա٩աական կաււաւլարւււ،ժեան (ւերաե օգնութիւնը^ ընդամէնը 

11)1 աւր(էուլշովին յIIIIII- ,226(),11 426,674 !)<،؛٠ ֆրանք, ըֆ»է۶ դւււ_է٢ար 
Այո 1^11 Iir III յւ،ւ٦ւ ա դթ֊ III կանն ե (III լ կարօււաւ،ժ՜եանց٠٠!(֊ (կացււեցաւ ^ա١

ե III Ոէկէն IIIIIIII ց ուածը,-*ال եեան،؛է նաեւ Որթերւււ օգնու ادة է ٢،

»Եկա սւե լուէ 11(1 այլեւս Հարկ շէ «նացած ց_ա ւլթ III կա٦ւն ե (III լ 
նսրսսւոորլ յատւււկ ւՐ արլքնի ւՐը էքյւյուիՒեան, քանի որ աւՐ էն հայ -)،"،)، 

êւնակութ՜իւն ունի այսաեւլ ե՜ւ a ակտ ին քրտինքովը الالل،،؛,،،/،« թ՛ական 
շահելով իր կեանքը, պէտք չի ւլգյսր հանրային նպասաի, Ս իութ-իւնը 

II ւն է ո լ թ- են էն ե լ (٤ جاե ււն թ III ֆ ե ւլած՜ է ա,( Il il' IIIII ի՛ն ،1 (1 II ւն ե ց ած՜ դ_ո 
٦ւ1(ւււտւււալ դադթ֊ական Հայ լւաանիքներու ،ւբ֊ր տեւլական ադքատ 

7«գ֊ը յանձնած՜ է այլեւււ Փա րի էլի Աւլքատա իւ٦ւաւր ընկերութեան, 
իւււթ-իւնը ال ,ւդսււն կամակցին Ս իութեան ա٦ւ դա il' II ւՀ ին ե (1 էն երեքը 

կը շարունակէ պահել ւՐիայն վճարեալ յաաուկ պաշտօնեայ ւՐը, որ
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٦٠٠٠،٠٠٠٠٠Ա1 uiHLiub ٠٠،٠٠լ٦٠ ؛٠հլւ٠٠լ 4٢١Հ٠٠٠،_٢١ն١٠٠_٠ւ ٠٠٠٦٠،،ս٠հղ٠٠٦٠ ٠٠٠ ւււ٦ւ؟_ b ալ տ ա լւ հշ_լ٠ 
-٦1|Հ٠1ԼՈ ٠،٠،٠،٠,،٠٠٦٠.Կ. Պււլաւյ Ա է٠ ٠٠٠ ،٠٠٠٠ج ١։٠լ٠،٠٠٠աա1 ٠٢ 1»|1٠Խ g֊b٠L2060 ؛ հ՜ւ 

٠٠٠٠։٦,٠٠٠ճ٠٠ւ։լ կ،լ U ;.٠عr ٦٠٠٠،٠٠٠٠٠٠։٠ Ք٠٠٠ 4420 ؛٠،،٠٠،٠٠٠٠٦լ ,،،ւկւււհ է յ٠։٦։؛լւ։٠٦։ւ։, 
-٠٠٠ւ٦յ ،ւչժկա،կ٠٠٠լ٠օահ٠٠٠լ٦٠հ ٠٠٦٠,٠։_։լ٠ս٠լ٠٠٠٠، ٠٠٠։٠،٠٠٠٠լ٠٠٠۶٠٠ ٠١գ٠։٠լ^ է՜،،٠٠٠،٠٠٠ւ٦٠٠٠٠_շ 

Բժ-շկ٠սկ٠٠٠٠،٠٠ االة ٠٠٠٦٠(փ٠٠٠ .ե٠լհլ٠լ٠،٠ լ հւ،٠،էս٠Քհ،٠٠ ٠٠ջւ٠կ٠،٠٦٠ ւ٠٠٠٦٠ ٠٠٠٦٠ ٢،،
.٠٠ ٠٠٠٦٠L،٠l،٠٠թ٠٠٠լ<լ b،٠٢լ, շ ٠٠٠٠٠ււ٢լլ ٠،ձ٦٠٠٠ւ_կ)٠ ٠٠٠٦կ٦٠،٠٠٠٦٠٠،٠٠٠սհհ ٠٠։ւթհ٠٠٠٦յ'؛Ս 

-١،٠٠٠ ٠،٠٠٠،٠٠٢٠٠٠ր٠٠٠կ٤٠ց ا٦اbg٠٠٠،bl،b٠ IL լ٠٠٦٠٠٠٠٠րկ٠ ،١،ձ،։ի٠սբս ٠٠٠٠։٠٠٠٠٢, ٠٠٠٠٠١؛٠٠٦٠ ؛٠ ٠؛٠،։ ٠٠ 90 47 Լ ۶٠٠٠٠٠٠٠b է|_٠-٠٠3 ا؛ լ٠, ٠٠ ٠٠٠٦٠լ،٠٠ւ٠٠٠٦٠٠լ٦ւհ^ ٠٠٢٠٠ղ_؛յ'٠ է £ լ٠յ٠հ٦٠٠٠٠ ٠٢ ٦٠տ٠٠٠٦٠ 
٠٢،٠٦٠٤bլ :44 ال ٠٠ լ ا،٠ ٠٠ 1925.-

2 ոըս ւՐասնա՜ճիևւլ1րըւււյէ ՝հասոյթ՜ը էրղած՜ է այ է{- տնւրևշըչւսնին
.լ٠٠).٠ 185,000 ؛٠«٠٠٠բ

Միու[(Ւևան հասցէ7/ է Հայսց Եկեղեցին, 15, rue Jean Goujon,
Paris 15(م٠

٠Է- 1լ٠،٠)٠٠٠٦٠٠٠٠1Լ٠٢٠٠٠ լ، ٤١ ٦٠٠٠٠٠٠٠٠ւ٦։լ-٠٠ւ٠ւթ U ٠շ_1յ٠٠٠1լ٠٠٠٦٠<P اع٠ااا լ٠،փ٠،٠،٠٠٠٠ 
ք, (Ււր,،٤(،«7»٢،,٠, իսւթեան 7 )لւաւսըաըար աւՐէն սոՐ////: 1926ի ընթացքին 

٠٠،٠٠٠ս٠՜ ւս٠٠٠٦٠١ ٦٠٠٠ ا٠٠٠٠٠، ٠ا ٠ b ٢٠. ٩* ا) ا؛ ٠٠٠٠ ،٠Ք٠Ժ՜ տ ال ٠٠٦٠ լ b յ٠ IILÎ،Î٠،L٠٠٠،٠ ٠լհ ւ٠٠٠ ٦٠( b յլ٠ ٠լ٠٠ 
-1٠٠٠،٠Լ٠٠11 ٠Ք٠Ժ֊. Ս٠،٠٠ժ է٦٠<Տ ,٠٠٠،٠٠٢٠٠٠٦٠٠٠ ٠٢٠٠٠٠٠٠٠٦٠ւ٠_٠٢٠١յ ٠i،٠Լ ،،bf_٠٠1،،٠٠ ،،٠٠٠ւ٠٠٠٠٠ա٠٠٠٠
-٠i٠i_, բ٠ւ٠٠،b،b٠٢ ٠،٠լ ٠٠٠،٠։լ،، b٠٦. اا,٠٠٠٦٠ة٠٠٠٦٠։، հ٠լ٠،٠գ٠٠،٠1ր Պ،٠٠؛٠٦٠, ٠Li٢،،jib կյ٠լ٠ 

ն ارا II էր-Գ ե էլ ա جا دا ր ե Պ ըն • Կ ٠ >’.? ԲասւՐաչեան ///اك///////////_// ///7////7/ ٦/.///'
،٠ ٠٠٠٦Ք[Ժ. օ լօ ،b<٢١ հւ թ-b٠،،٠٠٠٠٠٠٠،٠٠٠ط٠٠٠٦٠،b ،،։٠٠٠٦٠ ٠٠٦٠٠٠٠٠٠٠،،լ բժ֊շկااا٠٠،،حا٠١ ٠٢ ٠٠٠

Սօ- ٠ -։ 7/: նաև լ Տօքթ//7ا/ ղյսչսՐ անոսՐի /,’։/։7//ج/////////٠ر )sciatique(
 ٠٠٠٦։ b-*،. լ٠٠٠ ،، ا، ا٠٠٠ լ -ل>] b ٠٠٠٦٠ ٦։b b٠ ،٠b ٠٠ ،٠ ٠٠٠ ١، ٤٠٦٠ ٠،b ٠،ձ b ،٠٠٠٠ ١٠٠٠٠ ،٠٠٠٠ ٠٠٠L٠db، Jîb ٠٠٠٦։ ا؛

 եւ ՏօքիՒ. Ե Լհ Խաթ՜անասեան Լւսսսըա-ւՐաւլձային ւՐիւլաաենղ-ի //١//٠رأرا//
 )fièvre bilieuse hemoglobinurique) շահեկան սւսսււՈւասի[ւսւիՒիւննեը -اداخ////////

ա٦٠٠،٠٠٠ւ،՝լ٠٠٠ ٠٦٠ց٠٠٠٠،٠٠١،٦٠،٠،٠٠٠٠٠٠٠է հ ٦٠ ۶٠٠١، لفىلل2ا،ا،ا_ ،،٠٠٠٦٠լ-լ٠٠٠է_թ-լ٠1 ا) .،اح ال P ا؛٠ل٦ال 
٠կ١٠،٠٠،٠٦٠լ٠է٠ս٠հ ٠bg(٠٠٦٠٦٠i٠L٠٠٠،،٠٠ս٠٠٠_٠٠٠٠Ա1 է٠٠٠٠b٠٠٠٦٠,٠٠١،٤٠շ ٠ ال ցհս٠լ Տօ4ճթ_٠٠٠_۶٠٠٦٠٠յ 

f//7/, ուը յարգ֊անքի խօսքեր ըսին Տօքթօընե՜ր (()*սըգ֊սւՐեան եւ 1Բօլօլ•/ 
٠٠«٠٦٠٠١։٠٠٠٠٦٠bال* .քքէ֊<٠٢ 8ابىاլ ٦٠٠٠٠٠ս٦٠٠٠٠ ،^٠٠٠٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠٠،،٠٠٠١،٠٠٦٠ ٠հւ ٠٠-է،٠١٦٠լ٠٠ ,b٠٠٠٦٠ 

.٠٠٠٠٦٠٠،,ib՜٠٠ւ٦٠է՜٠٠ւի،٠،٠٠ bi հ٠،٠٦٠Ք٠٠٦٠،،
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Ասկէ ،լ։٠٠։։٠, Ս ի ութ" իւնլլ 1٠)2(٦ի٦ւ II լ ժ ا ղո ։اى ղա կ։ո*ն ղւ،ոաի։٠٠սսւ- 
թիւ*ն*նե،աւ շ։սրՔ ال١ [լ կաւլմ١ակելւսլեց ւ٢այիո եւ յունիո ա։է'իո*նելաւ احال- 
թ-աց.քճին•. Խօււեցան տօքթ-օրնե՚լւ՚Բօլօլ/րան հ՜և Գլւ[գոլւհ-անւլևնևլւական ախ- 

տե՜լաւ ، ٢٠اأ،اا،٦ل  Հսիֆիլիս, շ،րլս٢IIIւ!١իղյ։լ թ՜իال, կակուղ կեղ١, տ اه غبى  թ՜٠ Ս* ի- 

նաււհ՜անց թ՜ււվւախտի, Տօքթ-, Բալաււտնէրան'' ււննգ-աււուԼԺ՜ևան հ՜և Տօք- 
թօր՞նել։ Ա. Ա*նդ,լ։կաոեա*ն ՍօլաՔէրա٦|Տ ա ألص լա կա*նո ւթ եա*ն մ١սուի՛ն*. 

 ֊٠٠ւլ٠ջ_ բ։ող։٢աթիէ ^եաաՔլ١Քլւակա*ն ոլաա_ո վ ս ո յն *նիւթե՜լու շ ال UI լ։ժ֊ ան կ ա ح
!լեցնել։ ցոյց ալաւեցան*.

Այս դասս։ ի։օո ութիւննեցլյ սուանձին գցՔոյկներով Հցատալսսկ- 
 Ս իւււթ՜եան եւ Հայ Տիկնանց Ս'իութեան ԿալսՐիլ։ Ւշկ٠)؛ե*ն ք جاااعا
Խս։٤ի Ս աո*ն ա՛ճ իւղի՛ն կող։٢ է՜*.

բ<،"շկ• ال իութիւնլյ նիստ 1الا ،լ_ու٠յ՝ացէ ա،րկ٦ւ unJ'nuL հ՜լւլւոլւղ֊ ٤ո֊ 
րէրքչւււ[ւ[(Ւ/ւ գ֊իչՒրլւը, Sociétés Savantes// ւքէչ (Salle E): Մւււտվէը աւլաա է՝.

Այւէէու դիւանին կաղւէն է, Տօ<լճթ" ٠ ٠ հէԱ١Հա٦ճեա٦։ եւ (()*ոլ,ղո،٢- 
kան' պատւււակալ նախսգահներ, Տօքթ' 'Բօլօլէրան'' ա. ատէրնապհ՜ա, 
۶٠ 8• ԲաաՐաչքրան' քճ. ատհրնտպե-տ, Տօքթ-• Գ[ւիգյւր1րան\ ատՒրնագ-պիւԿ 
Տօքթ՜. Սւ[ւ[(Ւ էն գ՜անձ ////// ահ :

Հայ հ<Ւշկական Ս իութեան ի էէն ա ղի լւն tï ال ال  եւլաե֊ ե*ն Տէ>.լ٠-թ.
*քլոլեան, Սալլւի եւ Ալ٠1<եէն,
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ԼՐՈ1\և٠ՄՏ!Տ٠Սև١ՐՈ1؛)١զՅ؟ 
Հ؛փ(ՀՐԱ ة|؛ةمسم٢ا٢ه٠ا|٠١١ 

Հ|ււհւո։،աձ( ة 3ا١اا٩اا٦ا٠سP ل926أ٦٠(اا

IIւ։յրւ։ւ 1،IIլ թհան Խւցէ٦ւ հլւհւա٠1ւ հկաՒ հն գ_րակւււ٦ւاال ١ Փարիւլի ւէ١հր 
٠յ-«ի٤٠սվ'։յց ։٠،٠֊իսւթ՜ b ւհնհ լւ. բ ւէاا ١ թաահրական հւ ս١in III LU լւ III կա٦ւ սւ ա լւ լւհ 
կա րհւսր թիս ١ اا٠1ا٠االفىا٠ااհահււէւլնհրսւ III ւււլւ ւլհւլարսւհււաի و լլ մ'է (ւ|ւ ւէ١ 

il ր ւիսրձհրսւ կ٠٠٠րհլի լէ[I اأ ،ահ֊ Ք۶ ال ٠،٠٦ււկոաակ ահւլի ան h if* ր ւււհինՔ١ 
Ա,|դ .III կան էիութհան ւէ'րاال ٠ ի -ال II UIIII آرا III [III اال؛'اإ٦ا الل 11؛ հւլա\ ցարդ il'III 

֊ւ١ւ؛٠)I.lïIIIII 111դԷ|11٦1 եր 111. !ւ٠։!'յ٠٠։ւ1յ1 ٠ا|Հայ Ա .،ا1ا|اا պակաւ/ը լրաւյւււէրւքաւ 192(>ին
1ւււն //արլժ'IIլ[(Ւ էրաժ' քւր:وا"

էլագւէ١ակհրււլութիւնր ااااال٦ا ,կա IIIIII١յ ,اللIIا؛ Ինլւգէււ ،IJI անունը 
٢Է£_ շի ^աւէ'ա،աէ ըհլւ Փարիզի բոլոր սէլըււ-| ւէւււնակի բնո,յթ- ունի հւ ،IJI 

"1!ւ٢ւ 1 րնհըր, ւէ١հ1ال-؛٦٣ ïtîiIII؛ նաէլ թէ՜ ^IIIIIIII^ արսւհււսւադէւոնհրլւ Անոր 

անօթ ու գա լա- ح հւ ւիսրձ արուհստագէտնհր, իրարու ال ււաւ։՝բ IIIIII լւ է 
տ،،،ծ՜ էրն) մ* աահւգւււ.[ժփւնը,؛،،، փար ակ b y, արւ այժ՜ժ' այւրպէււ արժ՜ան 

լ ապահովէր լա՝. Ար՜/١// ւււնէրնալււվ գյւրէրին յարաաևւ կէրնււունակւււթ՜իւն 

 ուհոաաւլ-էսւնհրլ անհասական ւլո րհ՜ II ւն է II լ թ ե ան կասլուա^ր ،ււլւ III ا،الحه٦-ل

٠լգ_ութհան .^հւոհւսգ ան ձն ա ւո լւ II լ թ՜ ،1 ւնն tï (I հն հւ III յ լ،չիւլւր իր որոշ ո 
ււլաաճաււուլ ալ Քալէ Քալ գա լոկ իրհնց if էշ Հուէ ագոլւհ"ակցութ իլն 
Խայաաբղէսւ .։Րը ստհղ^՜հլու կասլհրը լ^նւլ^անրսւսլէո շատ թ֊ււյլ հն٠ 

٦սւն գ-iniT սւնՔ b շ ل էՔ،ւ٠, աարրհրու նհրկււյութիւնր կրնար ^հսւհւա բար Ք٠٠٠

،է ի այն ունհնալ.

դռնփակ էլսււլւ٢ա- յ ո լ թ ،1 ւն ր այլաւՐ հր٠է؛١բա էլ Սակայն Օ֊Ան ին իւ ւէ١ 

Ան ^հազ^հսւէ նէլաւոի կ ասնէ իրհն հէլ,ա^ դի֊ ٤է٠٠ կհրւգութ-իւն ւէ'լլ 

it'uLÏtihjijL հւ էլ անգաէագրէ նորհկ III ր ո ւհ II ա ա գէւոն հ լւ ը II ր ոն Ք որոշ ար- 

1'հրաշիւ աշիւաւոաէլցսւթիւնلالب տուայր հ٦ւ հւ կր իւսււսւանան ا؛٠١,ألل >է֊անիՔ
I ր բհլւհլ իրհն."

բա կց II լ թ հ ան գլիւ III լոր նւգաւոակնհրը էլը կագւՐհն. ,։յ1٢ 

քւնակուլ հայ արուևսաաւլէանևրու iT b չե՛ւ /////٠/٤/// 'Փարիւլ էք աժ

nmmmh լ. 1، الب լւ ա րօգն ո ւթ հան էլաււլ 

-Արւէհցնհլ il հր ա լւ II ւհո III ա գէ Ա1٦1 հ լւ II լ ա լաւ ա ւլ_ր II լիէ֊ ի ւնն հ ր ր, ասր 
-٠րհլալ ցուցա٩անգէււնհր ըլլա,յ Փարիգ, րլլւււյ ուրիշ յարմ*ար կհւլրոն

٦ւհ،ւու է էե
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١անւ،'ան ւ1١իււվժ-իւն٠ոհ-،բաբհբաթ-իւն մ١շա،(հլ հւբաւյական ۶ա(االن

յաւ հհտ հւ հանօիՒացնհլ հայ արուհստաւլիաական չար(Ւոս/'ը Եւրսպտ-

յի հւ ւիոիւաց֊արձ աքլար :
Զարկ աալ հայ հին ալաւՒրււա[ւ ուսուտւասիրութ՜հան հւ աշխատիլ

,հնI(JH٦IIIIց٦ւհլ աբւլիական ւււ(_ււււիااا)٠)،٠"լհ، ل'ااأا٦ا

Օւլտտկար հանւլիսանտլ Հայաստանի էլհւլսգիտական հասաաաու-
٠٠ թ- ի ւնն հ (III ւն

հաայճրքրւււիլ հայ հասարակական այն ձհււնարկնհրուն ուր ար-م 

ււսհարւնհբլլ րլհբ անին ،(ատաբհլիՔ, հւ իբ !،'իջւցնհբա ۶ւււ،'հւււ,ւ ւա۶

.IIԼ1٢ի٦ւااااا֊٠جاأا٠il ան ին ւ٢է٤٦ււ،լւ։ւււսւհ՜լ անոնց բ_աբւ_ոՔ |ւլ։
ԲIIIأا,ااال։ا1اأإ٦ا III նիւթ՜ական աջ_ա،ւցա_թիւ_ն IIIIIIլ դհաո٠սււ ا,الب

.٠ II լե՜ւ տ III ։լկան h ،11، ւն ال III

ւ1١բա կցIIլ թհ֊ա٦ւ ւ،'իջւ ցնհբբ I1IJ11OJI ւլ֊հււ!11)1 ال ճ է իւոււաւէկանիլ{٠ï|էա٠ 

٤հ٦ւ ոո,(ն բոլո(I ցանկալի աո_աջ_աէլ_բու_թ-իւննհբբւ،'իա<հաւ٢ա- ֊թ-„յլաաա 
ի է(- ،{(I թաւիուի ՀհտւլՀհաէ լհ I(- (III ,(նհ լո լ 1 نال )IIII ։լււ յւ^հ լււ I, բա,( y؛ նակ

անն հ՜ [I (I 1 ،بأل١ հ՜ լ،ւ ու!(، ،Ï ա٦ւ II( لال)ا

լ؛ (؛(٠ւււ٦ւ)ի, ււ1(؛ անդա«նեբա_ թիւ֊բ կբ ۶ոոնի նհբկա,յիս ||٢|||١١լԱ٦
հն, լ ւիոբաւլ֊բ նկւոբի٤ ،1 ٤, ة լ աբձանաւլոբհ՜ Ւրւ 5(ւ՜ճուբտաբաււ(հա٠. ال١-اا

.Iւույւհնակտն կար/լուէ հւ ըստ ՜ճիւրլի ահա անոնց անւււննհրը 

Տի،{. աննկ ոىا١١IIلي Ս١ւ(_աւ1'հան ԼՆաււլձ, I).լիւաւլհ ան ٦لبا١١\١ة١،\١١١ 

 Բուբայե֊ան ١Աբւ٢ինիսւ١, Տիկ. (>٠աբ֊աւրաճհա،հ ودأ.١, ,Սաչ֊աաբհան الاً 111)1-

Փուլ- ١١• *ո ع իշմ'անհան^ ,աիւոիւհան ^Վաբւլանال ١١ ,Հհբււն-?/աււլա٩ւ ,ւլիո٦ 

Ï١II،J Տի،(. Փուշւ،'ան .ւ،'ւոն ա!ոկւի١٠ ١3ուլիանկ١ իոբբակցութհան أل!^٢-

ին ՚ ١،նււհլուն աւ،'էնէն աւհլինււ(աոաուլնաիւաձհււնաբ،(նհբկն ւ
îffiiiii-^؛ ւ٠؛հ ո،(իէլբէն նկաաուհցաւ իբ|,ււ(ւ ւիաւիա.բի I،'լ Հաւ1١աձա؛լյււլ^ա٦ւ

.-)!իբ անդաւ٢٠

Շահին (էտկար) հւ Փոլատ ՀՏիւլրանՆ سا|ااجءألاا|اا<ا)١م|ااا
):հւ Պ էնա էր (Հ,ւա7ւա كلم/ك//رد/مل)لال٦هاااا-اًاااااااا-ااا٦اأأا١ 9٠/بر/كغ//٢رر/7ر )٠

,١.բէկհան ^Գաբբ!_٩٠էلالا)ع\لم٦ل«ا١, ٠ Փաւլանճհան زألة١١ا١ااا١١ائ٧ما٦آةةاا١١١\ 

*.١^հրսկոհան^Ջաբհ,٩-հւ Տկբ իիլհա٠։ւ Լէէօ٦ւ؛١էւ،ւ ,ألع١ماللال)١ ա^աաճ^ա٦ւ*؛١( 

բակցութիւ٦ւլ թ՜էհւ հ֊բաց_բա٥՜ կ(ւ անցն ալ 192G աա(ւ- !١ اال'Սնի«- 

LII,( լհթ՜ացՔի٦ւ իբ անւլ֊աՍնհբան աշիւաաա֊!*իւննհբոկ ցուցա۶ոնէլ_կո 
անյար/Բարութ-իւ֊ննհրու հհտհւան- /,،،,،,،؛،،,؛،fr«,؛ւ1'ը ստրքհլ, ր֊այց կադյԲ

١ը թ֊ալւււհցաւ նհբկայ տարուան.*ك Քալ անոր ի [I ա ،լա٦ւ ա g II 

ցուցտհտնւլէսնհր աո،/,7/ լրացտլ տարհ- ،،,//ال,'،/ًا,/,‘،/ Անհատական
2_բ ջ_անին <յ֊Անի"ի անդաՏնհրկն ^հահւհալհհբբ. 

թբաց-ال ,(հւ յհաււ ا٠الا!٦ا؛ا Սաբա 1111،'IIII,( լհթացՔին Ադաւ٢հան١ 

٠֊ԿալլււիՓ٠١٠٢կաիա,(ի ւ،'կջ ա٠յիո:3-1ال ٥ տ ի،լ. Բալւայհանزال ١ է س սլուբկի 
ա٤ատըբ-,ا، ،(Պէ՜ոնկււ՝ ժէօնի ցուցաաան ւ٢էշ. ،III ٠ها-ز իււլլւՐան Ս٠ա,(իս(

բալ٠ا)!اا!٠, հուն ցուցաւլբհց յ٠ոնաոն հւ
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ցուցահան֊ /٤//٤////۶/////٥/ նոյնպէս արձանագ-որե (/,իւրչեան ունեցաւ
١բ-։։ւ٦վժ"|ւէի ւքէշ٦|լ օթ՜էլ Նւււ|٠٢ ֊||է٠٠ 

٥ա٦ւ Ա1 -IlJ ،r [LUI կցւււթ اا il 11 լ٥ اال 111 ٩.է տ٦ւ lr JI է٦ւ •Հ٥ւււ٥ւ٥սւլն٥լւ؛լ ال١اا،اا٦ا։։-ا
٠۴ են Փա րի էլի տարեկան ոալօններուս •/////٠// 

լ՛նէին.,! !|11 iï،ii1111 الي ٥! II _ւ,ււի«նւ,ւլի ւ٢٠էاآل ٠ U «11 ի է թ՜է
٢ճ٥ււմ١ւււկ II-،( ٢ի՛ն، ււլււնցէ 5 գււնագ-եւլ կտաւն٥ը٥, ١ա٦'Ադամ 

եւ ւԼոոՀաււուեցաւ //*٤٠۶/١١٨۶/ //’///// ي////// راج///// Հէ/)քւան.րի( /٠,/^///// ))րեւանոցը
.:ս 00 ֆը.ի٠

իւա-,Կա٦" ,,մ'ի٥، ٦ըէ٦^ւ դ-|ւը؛ադի-ւأأطاا ٢٥٥։ا٤افلي։ا ،!ի Ալիւաւլ٥ա٦ւ١

հաս ձիւնը:«

ւԲայրը» եւ ٥٥ ۶/ էջեր, (( Մ///٥٨/երկու £۶///////۶ ١/۶/^///م///^///٠ .Տիկ 
ի ին ٤ بماււ ٦ւ կա fl i٦؛i٥٠it،ii١٠iig٦it IIJ, կը IIII (1II ւթ֊ ի ւ٦ւ٩ ٠/١ ،!؛،،١١Նըաժշ_սւական

٨۶/ արւջեւ://////٤۶///٤/ քոյրը Տիկ• Լուլուա 
-ը մա٦ւսւււ,ղըկան֊ էյւ ի٥_ ا،^اأح٦ل ٦ան ֊ճիււլին ,րէջ-ււթ_Փոըագ.ը٤ 

նււ٠٠ն ււի դ_է٠٢Քը_‘• փ٠ւլաւ։٠,ին Ա٦ւաթ«լ Փք,աا٦،' ցմ'է,ււքւււةعا١هد0عاآ١ ٦ I( هاأل 

-1',ւրւնցէ ւՐէկը Վէււլէնի դիմ, ا،أأأل ա٦ւ II IIIااا،اا ٠؛ճիււլի٦ւ ւ٥էջ_ւււնէք٠٤

նկարը: ,

 ٦ւնւ,،Աւկ ^իշ_մ١ւ؛,٦ւ ււը բււաւկւււ٦ւ IIIIII ا] ին ٥ fit ի ٠٤٥؛iiiLiiiiiiiif-^ 1!اا،1'
٠٦։,٠յ։ւ սւա،ւի III،ւ ٠ււ،ւլօնին١_է Ա٦ւկաիւ Աբ,ււ٥ւ,տագ٠էտ٦։٥ւ٠ւ ٦'هىւակցււղ_ մ,ւ٢աւ 

/////-٥ ٥٤/٨//////٥///////۶///// /۶/////£-٤٨//۶^///٤///٠////۶ էր Լա Ռօչէլ ■٥/٤ ////٤//٤٤٠///٥///
ք1ան٦1٥բ٠٠

իւ٦ւը 1յլ,)ւ٤ւււ؛٤իւմ'բ.ա،լցււ_թ٥ան վւ։٠ սԱ٦ւի١١ ի2_٤ااألا٦ا٦٠ ,Սկլբնակա٦ 

֊Սա، ,١^Տիկ. փ„ւշ_ւ٢ան ^գ_ւ،ւնձսւսլւս ,١١^IIIիւււ,դա3 ا١٦ل• Փուշ_մւսն ,٠٠ււււյ_!،'էի٦ 

ի٤٠٢ւււ٦ւ٥ւււ٦։٦ -اه ح!^II֊٦IIII٤IIIIII١ ւիււիւ^ ٠٦٠*3*t٠Ll٠tlf٥٠ ,Ilը؛ ١١IIIIIԼէ{,٤ ا٠„للمليատըեան 
"٥ւ Տիկ. Փ|Լ1٢11 ٠մ', Տէ٠ւ)|,Ա .կ^բաւդարակագ.բականն٥ըկա١քացւււցի۵٠ 

է ٤///٥///۶/،۶, ۶////٨/////٤///٦١٨/٤ه٤ح/ ٠٤///۶؟/ հ եաեւանվճուլ///٥٥٨///١۶/ ԱւՐերիկա ٨/۶ 

Վաբչււթ՜٥ւււն .իււկ ւբա٦ւձաւ,լա^ի ւդաշտօնըՀ.Գաւ٤անճ٥ա٦ւի٠ է. </ա١ի٦ւի١

ւը٠٠،٥յւ٦_٥ււււ،ւ,1յ٤ւ٦ւ ւյ ٥٦ւ ի،ւ٥٦ւց^٠յը ււ،ա 11—11 ա٦ւդաւ1ն٥քւը!اا١

Մհ!հհՆ
-Քա։ւաս٦ւ٥ւսկ ,փ٥1քււ. 1(։ի٦ )1د('٠ այւիցի ւ،'կշ)(،١٩ւ٤ւ,լէււ յայտնի է١) 

 //١/٤ إ////٨///٦١///// //٤/٤٤٥٤///٤ ۶////٨/تم»/// ٥/٤۶///٤۶٥////٥٤٤ ٥۶///٤۶//٤ ////٤///٤ )٠ به///٠/ "///تمد

ւդատււկը,٦ ււլաւն դ քիւ ա LU fl ,fl III Ս իււ،թիլ٦ւը٥ ١١ււ 3[1 բ٥,ւիա۶ւււ, ،?ք,կւ
ին iTէշ.-է Հի«նակա٦ւ կա٦1!ւնաւլ_յւի٦ւ Ս.. յ«դււա٥ բացասւք1!1ւա٥ 

 Ո||٠١٤٠،١؛։1. >اااااا،١دل-ب)اأأاا٦ا խււէալ|١ 1؛٤յւ։٠٠լ։ լ։'،٤؛٦ւ ا؛االإليلالأااا١ ٤ل)اااااااأ٩-الاأ-
٦،։،ւ؛յւ٤'ա٦ւ դէ٠,'، ։٠է٤،١ اا؟٠ةاااا.٦ا,اا،١ا! ()ւսնկ-էյ, լ ا٠-ا)ااا٠دا٦ا اأاذأ٦ااما.،اا؟الاا١ ا؛٤؛։-اااإ

— 230 —

Fonds A.R.A.M



,i.|(Hï uflijj զ_ւأ٠الا٠اأ ١ UI الا1أاا،٠(٠ اսւվւ٠1ւ؛ւ؛)ւոււ 1ا.اااا1اا'١'։ااااا()ااأااأ iu،u٢٠u.،J-lïiu٠ùا'.اا٠ ٠ 
 ا؛٦النىأالا նաեւ բււլււբ Հայ է1(ւբե(ւը ւբւոնել, ؛1(111(111 il իայնե)١ աշիւաա ؛1)

Օէ(ն11Լ" ٢անةا))1111 أآل١III(٢ لمIII((IIIկան1 اج ألل)ա٦ւ, բա(III,(III կան ٤٠٤لللفىبىل؛ااւآل ؛ անււն
]ծ՜հան հասնիլ Հայաստանի մ'Ւրր որբ. Ւրրլբ.այրնհրուն հևն:• 

հ(1անւա,(ի եւ 111(1տա1111ւՀւք*անի (111(11(1 1(111 է(11ւթնե֊؛ Ս٠իււիեիլնը 
 ٤ււ յալն 111(1(11 ւա*ր 1(11لما if*(1 կաւլւք*ակերււ(եց 1 աււնաճիււլեը եւ ա,(էւս(էււււ؛

հ խր ը րբրուՒրւյաւ հաւլարաւոր հայ որբմրրու ւլհրագյւյն իաէալնհրուն 
ի լաւ կան աւր/'ան էբործ՜ին : Փար խլի նաիւաձ/րււնարկ ւ/'արւ/'ինը աււ(Ւաւ/'ա- 

ւ٦ւ(ւ ւււնի աըդ-էն،բււ(1 (անդունււաե- է Կեդը. Սաբզին". Կեդ_(ւ. Ս ւււ(ււ1١ 

ւանււական 1(111 ււաւ٤ա(աւթեա٦ւ>(٤ւ(1(լ ւ٤աւե(IIII((IIւա٤_)٥٩ւ(ւ-1(ւււ*1ւււնււււ_)1111 է(؛1)1 ج

.٦57٤֊ )٠ւքիւն է ին եւ 9 ^111)111. 192،"؛ կալւրէ 
Ս 11!,((1 !(իւանը կը բաէ(1(անայ .^եաելեալնեըէ''

Աահնասլ/րոՀ 3. Պուրնաւլեան٠

.٠ Սև. ،1* 111 (լի 1(ե ա٦ւ (٧١ مա են 1111(11( ի
١աււնա֊ճիււլե-،11(1 կը ւլաբէ բււլււբ ւ حէ،1 ւն؛(Ս.1Լ٠Ւ1. Կեւ((ւ. Վա(1 չւււ

Ը ըաւլկանայ -^եսւեւեա( եօթ՜ը անձեբէն.)، (ւը١

-1111(111 Կ ٩٠٠ |\ւււււ(ե 11[ււււոե٠ ٩ հ ١ 1(11 ւն ի اح ٠ ٦ل)اللو Ա. 111III են III 1(ե ս

սլհահանւ Ա. ատհ՜նաւլպի/Հ Հ. Խան էտ ան էրան, Բ. աաՒրնաւլոլիր\ Ս . Չրա- 
ք٠իւ(ւՔ٦ճեան’ Ս؛ ٠Ս ււՐ՜ճեան, իւււ(ւՀյ(1ւ(ական ՜ճեան, ւբանձասա^ 3٠ 

հւ Ե. Գրիւբորհան :

Ի III (I ի 1( ի Ս իււթիւնը ււլնեցաե֊ է( ؛ե II ւն է- II լ թ ե ան|( 11(1 1(1 )1 11 ,}؛III -ال

1926١١ 0 ասլլւիլ1٦٦ اعւ ւ،*կ،( (111111(111 (11111(111 յի٦ւ բանIIIխօււական ե(ւե1(!!,(թ.(؛ 
ւ/'էկ րն//հր ա՜հաւ/'ակրական թ՜է- ,(7٠926٠ մ'էկ դ.աչաահանրլ.էո ($ օգյաա٠ 

ււօւււււկսւն եբեկւյթնեբ*. Ի(1 բաբւյական؛),ւաեղան եւ .(»֊անի լք*ը ւ(ււ!1ւա 
իւււթիւններւււ, ճա- 1,(11 ال) iiiiiLiiif^ է ւււբի^ ،ք.11,1(I؛( օժ-ււնւլ֊ակւււթիւնը 

նաոլարհահ՜ախք. աուա/ր է որլւհրու հւ Փարիւլ հաոնուլ որքւհրու ան-
 է ւ٢ի٤ական օթեւա٦ւ եւ 1(11 (էե՜ ^ա,(թւււ,(թւււ٥ ؛յիջւյյնեբւււ 1(1."؛

.120-12-5٠ իւը1(ը^աշ_ւււէււի؛{, Անւբաւքէւերււ
II լ թ ի ւն ը է٢աււնաճիււլե(ւը .քննական ٤ 1٠ա (1« 1() ին Կեւ((ւ٠ Սես(սւ٠ 

ււ(ւււ(կււ ււ(ւււաւււի- եւ էիե(imljin 1(1 IIIկան աշ_իւատան.քնե(ւ տանել Հա1١աը١

.1)1 ա ա են ա Ա(ե ա ը؛ ؛٠()mil( ւ((ւկե
եան եւ ւ(_բա-»٤؛ւււ Չաւիա^աս Որբերու Ս իւււթեան Կեւ((ւ. Ï 111(1 

գարան-րնիՒհրսարանին հաույէն'' Union des Orph. Arm. Majeurs, Co- 
mite Central, 61, rue Monsieur-le-Prince, (Salle Floria), Paris )6.(ح

Odeon կամ' Տ' Michel. U էթ-րօ٠ 

٠ւ١,1. ւ، ا٠ اا A ٦٠ .اا U. Il IJ٠

է ւււա٥'ւ ւք*աւնա՜ճիււլը ،լաւլւ؛)),٠իՍ ւււ(ակ ال. ال ٠.Ջ _.1؛؛٠Ս1,ال م.ال٠ 

ււրւււն նա- ؛١ւն թ ե (111 ւ(րան.քէււ؛ւ 11 ին, Փարիէլի 1(եւ((ււն!1926؛ յււլլ،ււ 
-٤// խաձհււնուլ ու հրաւիրուլ հանւլիոալյան վալաոլր/ւ հրկրագյւրհական

: սանալ որբՒրրը
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 ا٦٠ااا ال լու ول اأ اد ا- ال٠أ։ا Ա.. Պ fï٦،٠n ււ(հ՜ա١ )٠اا աճ ا٢ ,٠٠٦٠١ Ասւ ا٢٠1ل դւդի 111 ج) ا١.

III- ااااال)الا-ل}]أاا؛٦ل١ اااإااا^اااااإل1اال،٦أ٦حا^ا Գանձասլւ։,^ Սդակն Ս Ս|ււր<،նե՜ւււ<ս١ 

.٩٠աIIUI111 կէրւււն٠ ր։։յբ Ուճււււլե՜ա٦ւ Ւրւ Տիգրան 

٦ւէ٦ւ աււդին դաււաիւօւա-"աււ٦ւաճիւ_ղ_[լ ւււ٦ւհ٠։|ւււՆ" է bp 1լւ։ււլւ٢ւււ[(Ւհ ال
աււնա ճիւղ ի բացմսն ال P١||<I ۶ ագարակային ։(tr[iH(ii٠٠ ؛،٠iii[iiî٤l։lï[i١ կան 

 ւաւ[(Ւ|ււ الع IIկա٠ ٠( ին١٦ 1 اراجك կարելււاآلل օդաակար ^ւլա^ հն ؛ւ)٦ւ^ւ؛١

 հ՜ւլքւտյրնևլււււն եւ կլլ آلرًاررررأرررررر/خررأررآلج հ/րաւլհ/րաէ </)չւանււա //‘,ال،,/ ؛لم.

1)ե(է (1. ائي'անադրւււ֊1ժ1ւա^բ Ւկալ իրենց 11(1 բ)աշ՜իւաաան^ւ ււ(ա١ դւր٥ւդ١ 
էգւււե ձեւակեր- ֊٠.(դէ-սլի ւգկա 11؛(րգե افكا! ներր նաւ֊ւււՀանդիււաէն III tmi 

ւ|ժի լնն Ւր 11(11 )1 ]زل
Հաս y է' Լ. Sim٠n٠رر١ركني-ل ;ا////,_لم//ًا/// ٠ նևլւկայխւ //،م/ًا I) 11111*11111 ճքււրլը

,ian, 16, rue de la Fare, Marseille
III րի դի ٦٠( աւնաճիււլը կագ1ււ-1ււե- է ال ւԼալանււի ١ا٠ال١٦٠ال,الال

ա_[իււի'5ին."؛؛ ֊ւն աւիէիւ؛ար٤ւււ1ժեան Հրաաարակած՜ կււ٤.٠٦ .Օեգր
3٠տ٦٦١ ٠ա են III դւդի ր١ 11٠ահ٦ւաււ[կա ۶)*ադկւււեան٠ — ١ 1 ւն؛ [(} Վ.ա [1٤11Լ 

Սալգխւհ՜ան, Գանձ 11111/ահ Ա• ٠١'٠ Սա[գս1րան, /لم/////٦لم،/لم' /ًا/ًا///لم////٨/لم֊١ .المم
Կօչկա կա լւ հր ան : ال', ٠ Գապայէրան Ւրւ 

Ունեցած է 1(1، 1 زال I(_(II1U(JIIրան-րնւժ՜երցարաՊւ،ادا „աւնաճիէւլը
lïL դաւա֊ ٦١(Հււկա. 192 ١ و:جدعլال ււգււէկւեր, երեկոյթ٠؛ Հրաւգւււրակային 

٠38 Լ3(ձ որբ եւ 2 11 [I- Ի(I ա*Աւ(_աւք٦ւՒրլւ[լ կ|լ •Հալւււէ ,իւօւական ժւււ[|ււկւեր٠

٠١٠٠՜! թւՀ
.4 Arsen Tateossian, 2 Avenue de Chabeuil, Boite آلرًاحرررررررم

).Valence (Drome
III- ااال.اا .է Կեդր ١ււա٥,٩իկնի U աււ٦ւաճ|ւււլ(լ կաւ(_ւ,١٦٠٦١٦ï

.iPկջ111.1 اااااا ٠ )|Ւեա٠1ւ թ֊ելադրանՔ-ուի iP 

٠ւ[ւ(٦ւաւլ،ւ^ալոսւաեան, Ս.ա(|* ال. են ա II( ե III ١٦٠اد. ل«االա(I٤ոլ թի

I լ եւլ ال իւււր-^րդա1[ւոննե[ւ ա^ Ս>. ^>ա1ի(եան؛١կ ա ،1 ա k ա٦ւ, (F ա٦ւձ ա ււ يا .Հ 
.կ(է-շ_եան٦١٠ ’٦؛٠ ուրաաեան Ւրւ ال

ի'1ւ ,ا է ^[1111 ււլա յաւ 1[ւ։حاااا؛ ٠ և ٠. ال اد ա٦ւ դա iP 1 ال ٠ ا ււլլ 11 ւ-ն؛ ա ոն աճ ال 

١:٠(1 ճաբանա կան ե՜ւ֊ դաոաիւօււական 4111(11 !կէե[IIIլ շււր.ր،اال ,երեկոյ،/♦ iPլ 
).Հասցէ' S.Kaloustian, Etablissement Henri Pellet, Vienne (Isère 

٦١٦١ -.,الال ٦٠ի’»նի U աոնա՜ճիւ֊ղը աակաւ֊ին Հ լւ III11( ա (1 ա կա ,1 րն اأاا-)ا٠

.ի iPoui 40 ա٦ււ(_աԱاد ١٠ ո ٤կ٠٠ լ ունե ցաե՜،րու֊նկութիւն մ١*

):Հա II y է' Napoléon Bullukian, 112 Cours Lafayette, Lyon (Rhone 
՜اااا։أا]ااا .ե*ս (,)IIIրիգկն յե՜տոյ նաէւ أ!الط٢iPII(_،٠ ااا)اՈ.'U իա֊!،♦ իւններة 

Պէյր"،،’»!’ .էք րրادا ٠ էլանիկ եւ անոր դա լ աال Ս١ԹկնՔ٠ iPtا،ادااباالاا ٤ 
*.Il (1 բերու (^եկերակցութիւն ااأل երձաար Արեւե ال յայ ն mil լ، ս١է٤
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ippnupMLie
٠١է٦ւ.،ւ։٠٠٠ւ1(؛2(')-؛؛٠٠

كل՜ uilriiiiil/էտւււرا اررتم/շ/٨//////٤٤//٤///۶///٠// Հօ/٢ //۶/ /////؛٠://///

կլւկ|ւ٦ւ ل,أا'ا1اا'1ل٦ا ւ|١>٦2’’։»։կէ<։էլե٠։ւ٦։ 1؛յ։։։ւ٦։ օ٠ւ։ւ؛ւ'؛Պ. Ս ئذ,ًااا)اااااأاأالذ 
 ///٠////٢///_/ծ՜ ըլլալո՛ւ Լա ք/օտինիէււ, ///////// //٠// ٦٧////١٠///۶/اآلج//٢// //////////١ -/////؛

*ز -* . ن *, ٠ اج /اؤب///غ/ارا ارا ////////////////۵ ٨//٤ ٦١/////٠///‘///؛٠/۶/ ///۵/٨-///

կււ٦ւ ا։إ։։ااا،Pا։ا٦ا٦طا ال 11ال ٠.
ւլլլա լէ الااال٤ااأااا٠ا։ا«ال։ح لى։٠٠ ااااا٦ا^اր հ>Հ ٦ ا؛ااւկօււ٠ւհլւ٠լ ,١٠٠ւ٠։ւէ٠ւ.Ս

յ٠؛կ|ւէ٦։Հ ււ،„ւ٤ե)և اا,ااا' սւէ٠։«ւ٦։1կااا٦اااا٦ا ،،٤٠։١ ؛۵اս٤؛։٠1 ւ։ււ,ււ٦։٠٠٠ւէ٦ւلخل؛آالا ؛

١է،1ւ|<)Տ،Խ ،2ااأ٦ا؛.ااا^ا1طااا 
ԴԱԻԻԹեԼԼՆ ٠&ՏՈՔ

ժ՜իլը[ //.//٨٠////////٨ ا,///؛ ////٨/ Հօմ'էն 
 ///٨, ///٤^٨// ٠///////٨٠/////۵٨/// ////؛٢/////

Foyer Howard ٠^٤// հ/ւանււտյի!

.2<) ՀII1/1/1(,)۶/ ا/ձ՜۶///٤//۵٨/ ////////٤///۶//// 

 1է٦։ حااااألااا ٩<٤ւ»ւ٦،،٦ւկ-ւհ-րէ ل؛أااااطاا-
 أ1١ااا٠։ا i։ii_lï|_،i ։PՒ۶٢ ւյւ։٠؛٠1լ ،Pլ IJIJIIII.-!؛

٦1"Էائ ،٠االاااااا٦ا։ااا؛ال،،ال,اا؛ا։ااا٦اا։Pاր (Ւ،։ااآل 

 اأ١اا٦ا1اI !؛٠٦ւ։յ֊հյ٠٠ւյւ٠յ-լ, յււլւյւ اااااااا։-ل
1٩ւկւււ_ /،-։։,،p ٦ا،։։ا،]اااا1ا լا։ا piii٦i٦։tïji٦i 

-ii։i٦i,)؛ï .٦ilï٦i٠،Iiii ٦ 1ا։،։lïpt٦ili IJIIIII،،،p؛!» 

 ٠։հ՜յւէ٦٠յ٠ ااا٠ااا ٠յ։։ււ^ւ؛յւ٠ււ1'լ, ااااا1اا։ا٠ا٦ا,
 _؛է طائ։։։ح }ւ٦ւաւ !ا î^ifï٦i]|։،„ iJ'iii٠،٠ ا)

Է٦1'։٠11١٠٦! ٠ ։ IIا اكا։ا֊أاااا p،i։٠i ا( ւ٦ւ, Il_؛լէււլււ 
-։iiuiiifïi٦i٦i،ï_i ա1'է٦։ I؛٠ü{il(i٠iLi։i٦iij_iiL 

 ////٤: Պ. Գւււրւււկէօւլքոււն ///////؛۶/۵//////.֊

 ٦|11ւ1ւ1 ا, P ااحا)ااالا ؛i[i،iniP٠ 10 ا؛<اااا،٦ا-
,۶//////۶/ Հօ էՐ ին է/'էչ///٨//۶ 111111 ////٨///٠٨٤ يا/ b 

էււթ1ւ٤٦ւլ|٠٦ւէ?(ւկւււ٦؛٠։կ،ււ،،ւէրլ։ւ،լ II،1 ւււ٦ւ։ւ٦ւ
 ۶,///////٠/ օ/٨/////////,/// //٨٨///٨ ///؛٠/ ////٨//٨/

1,||Ս؛٠. ٠Iiifïii։٠il(t„iiii ا٦ا։11* آ؛ ا լ թ 1101111إ ال ք؛
-٠<iîifi յ،։،ճ،/ւ!،ւե٦։ iP؛jji٦itï{ip„l؛Îl)p։։i٦ioi٠i 

-٠ք١լէււի ւզ1٠-٢օ_ւԼի լ ւււլ!ւ٦յ؛؛١սւււկււ.| ւ 
 HIJIIll ւ ս١}٠؛|]„Ււ11ք111|٦| լ, 111|1.1٠1,|11 IIIIIIJI!؛

tïլւ։ւ 1، հ՜քւ 1(»ա٦ւ Ւրւ ւլհ،îLU،،i٦؛،اւ։ւاا؛٠ا-
 /٠///٨//// ///؛٠/ ււտնե՜ըէն ۵٨//////٠٨٤٨٨: ,غ٠۶-//./

٠ւ։ււ٦ւ،ւ٦ւ ،Ptշ,البا»]اا٠ا։ اااا اآل11٠ا٦ا.հ՜ււլ IIIIII 

 ւ։ււււււ٦ւհ֊ւււկ ،Pطال Հ،ւււււ։ււ،ււ/ււււթ Է(1٦اال،٦ا

կււ٤ւււ_յւ|_ ilïi؛٠H[iliiii٦؛iïi ,ا٠اااإا٦ل։ا٢اغااأعاإ 
: Karagheusian

 ٦,٠iJtJ،،ijii։i٦i،i،i։iJ։ii։il!٠|iiLiiliLtjiP li٦٠ ا٠!٦ا ١٠ւ،٠տու_կ االل LP ւ،١،ւ٤ււ ٦ا اإ L J(J h يأل]

ائإاإ٦։ال ւււյւււ|.٦٠ տհ-ւլւլ إلاا ւ،ւ،،ւ؛էր٦։ ժ،սմ'،։؛٦،،،lïլ կ ֊։կ،։،ցւ։յ٥1։٦։ ւ٠١է٤ ٠اأاا։ا٦-ا

٠*.PP،ا։ا։յ٦ւ،։ւ،1١ււ،լ 11Լ !111Լ֊Ճ،P1/1٠։լ լ(յ՜հ՜٠ ؛յւ،ւյւհ֊լ،ւ ,հ՜٤،٤،،،յ،դ،،، ւ٦։؛٠ւլ֊ււ٤

— 2:3:1 —
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ո '

Sz///// ւււչիւաւ/ււււն٠1>ը չի LÎlïi'lnti[i լոկ ւչպ[ււււրււ1լսւն ւլքչււււլււււ/նքրլւոլ( 
 اا١ا։ااا։اط1ا 1،١Ե٤. ا،ا٦اال٦։.يا ٠լլւ շւ։ւլ։ււլ٦ււ٠٠1լԵ٦։ 1|ւււ։ււււլւԵլ է IIJI, أ٢ال٤أ։ا ،ااا٢أإأاااذل։٠٦ا
 ւՐաքլւուիՒ իւն, խոհանոց ել յ/-11ւււ[ժ-էրււււ1'քւ, լւոլււր ւաւանին ւլյւրՀրևրր, 

ԲԱՐԵՐԱՐԻՆ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆԸ 
Դւււլաւկէ٠պևւս*1ւ, Աւրի Տ|ւ1ւ|ւ٦ւ ١ا،։ااا؟ا|'اا Տ|ւԱ|ւ٦ւ ٠ .،،ا|)Տէ 

il(:»!،1ا٠ ի 1Ժ՜!،١1. ٦,٠،ا٠اااااااا ، 1•ا)ا|ե،. Տ ١|Տէ ا٦,ا։.٠1." أ٠أا٠٠أآأ-ال،اإԺ.{٠$<

"Ա،٠1٠հ՜1٠«-١ււ լ բ،؛է Ա1(1է|_է٠։ւ վւ։։ւ 1 ւ1٠ ٧الااا֊ !٠•Ելւ1ال٢اا|Ilվժ"ի ااւլ։ո'||ւ։ււլ։ււ٦ւ 11ււլւււ II III 

.։ղ٠„٠,٠١٠ււ،-|٥ ւ։ւՒււ٦։Ել ւալււ٠4»_[լ |ւ|ւԵ٦ւՔ !1||Ե٠11| Եւ ،IJIIJIJIIL —ا١։'،الا
յ,،։Ե՜ է ւ1١իլտ؛ւ։ւ|ւժւ։ւ٦ււ։ււււ،ւ աԵւլլւ ւ٠լ٦։Ե اااإ ։٦։٠٦յ IIIլ،٠-։թ((٠٠،٠։ւյ։Ան։ ال 

Եւ Հօ»րի մ١է٠٠١ ا٠ا٦ا؛ا٦ااااا ؛յ „ւհ֊ւլ،ւ ւււ٦ւԵ|րււււ|ւԵլլւ9յււ٩ւ|ւ٠؛յւււ*1։ اااإإااا١ا،ااااااالالا٦ا
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-խտղեր, որոնք տելերին երկու որ եւ որոնց ընթացքին օրուան թտգյււ 
յւյշկւհյ ^ال٠اا։اا։։^اأ١ ձէ٠ւՔո٠լ ،,ال Ա٦1 .٠ա կէօւլէրւ։ւ٢1ւ١|٠լ،ն Է|1 Տիկ. 0 . Դա

2 ւ։ւՀւււլ٠հ էր լաւ՛ն.•

Հտ՜ճէրլի■ ال االال!؛ վ_լ։անա,،ի٦։ ٠ الյյէրاկհ՜اأا،١ا،اՀօւ1١ը կա ,192(■) |ւ ամ١լա։٦٠ 

-’،،',/’٦ ը Ատլտնտետնի ւՐէկ աւաւլավպլ, Saint-Brevin ըոուաեارا ]ԼւււնուկոււՐ 
օտերը: Արձտկուրգ-ի լւացոթեայ խտւլերն ու،م Լսււոււոր լւգաւլայրին[ 

հ.|ւն 1ՆԼ ألالى ցևլւււթ՜ ի|ա٠֊ اال٤أاالطالا٢ ١Լ٠։٠Ք*հհ՜ լաւ،،٠։| Լ Ք։،լհ"،յ را] ا,الا T |ւ1 ال، ؛ԱԼ(»Ս ա٦ւ 
٦։|٠1١իս٠ ٤ ٠٠լ II|Ւااال٠ال،الլո։ |աւ1١էր٦ւպւէրաل،ااا٦ا ١։أ۴،غااا յ։(է٠ւ հ՜Ա؛։،հ| ١_ւղւււււ,|ւււ٩ւէրլւը

ՊԱԼԼԷՔԵԼԼՆ ՍՐԲԱՏԱՆՒ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆԸ ԿՕՏՒՆԻԼՌ 

الاا.اااا،ااااااا،اأ؟ااذًا)١ ٠կկւ,։ւ،<>ւ٠ւՆ؛{)!.٠٠٠٠Ն եւ. اا)أائ:إ(؛.ااااا.ااا։٦ا اا'،اااالأ'،ا٦.(ا^ا

qjuu- ااخإ։اا։։٠_ ال١حآاհ֊ւ،٦։։ ٦։„էր,լ։ اااالااال _||اأا, ւՆ؛٠؛ւէր، ؛١الւ ٠،٠ ااا,ااالااااالاլ«_լւ։։ւշ ̂
 ս։؛։։։։լ٠։յկիչ_٠, Պ اال ։։։՜Ճ اال էր |1Լ٦ ال էն ւ1١էկ٦յ IJI լ ا،اا ١h٦ji،։։l١٠ïîr!Ii։i ااال։ا٦-طااأ,اااغاااا؛اا

անոնք ٥// թ՜իւն ծ՜նցուց ։ալոց ւՐէչ ///,/// ւրիււլոգնացութիւնըւ այն էր

.։؛٠է٦ւ i|_tr الىII մր الرق է٦։ pjJi ٠ال انأ الո t٧il٠HLi։iîr էհ٦ւ٠٠٠ ١լէ٦٠\

,Աը<)حما١ ااا٠ا ٤ Յետոյ, ձեււնարկուեցաւ ձեււարրիր աւՐոաթերթի 

-٠Նւ։٠،،է ւՐ լ٠؛٦٠։։٦»»،٠։սլ հզւթ՜|ւ٦ւ ք(1٠ .էր|ւկա_ յ(է،։լحخاا،٦٠ ٠։ا٠ է 1١է լււյս ،յքրւ٠։،ւ٥،٠٠1٠ 

٧٠٠٦٠֊؛' կ»ւ اال |1١ԼԼ الالالب։أالااال7ا ]fil լժ՜ ւ،ւ (I I| tu LUI |I III ال ا،ا٦ا էր ا) ال ٦։ հ՜ւ ،ւյ٠էր٦յ_ւ؛յ հ՜ լւ p. էր îfîi لم]
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.٠٠٠ւ؛٠ւ٤٠٠٠յ٠؛٠٠،٠؛٠ ٠٠٠٠٠٠լ٤ւ ււՀ1րլ٠٠٠լ؛ւոՒրւլՒակ ււ ճ٠ ٠٠٠٦٠ |.٤٦٠լ٠ր ٤٠ ؛٠٠٠٠؛٠٠٠٠ ւ٤հւ١|ւااااال1ًا؛ا٦ا ٠١.
/»/////: ձտ ■

Հտغ ٠Ւ٤٠լ٦յ մ٤)١_ււււ| ٠٤٠կ Ս٠٤٠٠٠؛٠Ք ٠լ٠٠٠٠٠կ٠٠٠|٠٠٠٦٠շ٠ւ٠կհր ٦٠ւ٠٠ևւ اال!ا։واالأابا1١ا!ا_آا 
յաստանի որքւէրրուն օւրնէրլու ւսւսսջսգրուԼԺ-էրսււ1'ր_՝. Արրրիևնսււորէրլււլ 

I " ٠؛٠١։٠٠յ٠٠LÏJï٠fr٦٠؛եյ٠1٠٠٠٠١ լ1١،٠٠١،٠٠٤٠٦٠؛٠է ؛؛٠٠٠٦٠ ւե ٠٠ լريا ٠٠٠ ٠ "Դ֊ււլւՆ ։٠٠٠1١|٠٠؛٠ «١٠٠٠|Հ
k ‘Լւորչութիւնը այրր ւ/'էրնւոշնոր-Հը յօժ֊տրէրցտւ յտնձնէրլ նւոքուսձէրււնւււլ 

120 '‘Իրանք, HJIUII ٠- لمհինւրէրրորւր): ՑարդI Ifjijiiiguitr դյսսսւրունին այքհր
.٠٠٠٠լ٦٠؛٠ե٠٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠١٠٠٠ ٠1١٤٠٤٠٠؛؛կ٠٠٠؛٠٠٠٦٠շւ٠կհ.

ԿՕՇԿՍ.ԿԼԷՐՄՆՈՑԸ

յւյւՆ"|լ Ա٠տ٠ ٠؛٠։٠٦٠-կ٠٠٠զ٠٢٠٠ւ_թհ ٠٠٠٦٠٠٠٦٠ ؛٠ լ٠٠ ٦٠١ JI ا* ٠٠٠ ؛٠٠٠٤ ااآبا؛اال٠ال٠٠٠٦٠٠٠ ؛٠٦٠ ًاا( 
 .أل٦ئل٤٠٠٤ ^֊٠٠٠٠٢٠٠٠٤٠ ٦٠٠٠٤٠ ٠լ٠٠٠؛٠կե؛٠ ،٠٠؛٠٠٠٠٠،'٠٠٠٠؛_؛٠٠٠ւհ֊ا؛٠٠٠٦٠*٠ ٧١١؛٠٠٠٠؛٤٠٠١ (,)٠٠٠؛١؛٠։լկ٦٠ ^ا؛تا-

٠٠։٠٩ւց٦٠ ٠٠؛٠լ-։ձ٠։٠կ٠٠٠٠٠٠٠٠1٠؛ե', .١ը٠٤٠٠٠ا٠լ٠٠յլհإ؟*؛٠٠٠٠٦٠٠٠٠٠٠٠ا؛٤٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٤م٠٠٠٠؛٠٠حا؛ ٠٠٠٠ լ ال ٠٠٠ ւե ٠٠. 
յւ1٠٠յւ٠ւ٦٠եց ٤, ٠٠٠١؛٠٠٠٠٠٠٠٠؛٠٤٠ ٤٠؛٠ ،٠١٤٤լ٤٠٠٠؛؛ ٠٠١٠٠٠؛٠٠٢٤٠٦٠ ا٠ا٠أ_٠٠أا٢ ٠ լ٠٠٠լլ٠٠٠٠٠٠ ٠٤ լ الل 

կւսաուրՒրլւուրորէրու[ժ՜էրան /رالرر /նոր ւսշյււկէրրտնՒրր էրա՝. Ի ut[ կռչ կ ա կ արա ZZ
 ۶٠٠٢٠٠٠,) ٠٠٠٦٠^؛٠٠٠٠،٠-հ٤ւո ٠٢յ٠٤٠٠؛؛٦٠ել٠)ւ ձե٠ւՔ ٠٠٠٠ւ٦٠٠٠٠ե٠յ٠٠٠٦٠. ^٠٠٠٠ ٠٠٠լ ٠٠٠اااآلأالأ٤

٠٠٠٠«٠٦٠լ٠٠٠٠կ؛կ٠٠٠٠լմ٠٠٠٠٠٠٠٠٠؛؛, ٦٠٠٠١٠٦٠٠٠٤٤٠٠, ١٠٠٠։٠٠٠٠հ^ ٠յ١լ،'Հ٤٠. ٠ւլ٤֊ ٠ժ ٠٠٠٠ ؛؛լ٠ ٠٠սլ٠٠լ٠„ս۶٠٠٠
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 جاااب ،٢بأ ااا! ։ا،اااااا_الاااال_ل٦اا،٦ا اإا،ااا։։٠الاإإ،٠. ،٤Խ٦1 կսւլւqjii||1,Ւ اا_ااااا؛։Ւհ՜ա٦ւ الب—

֊III ձա յն, Հօւ/'ը III ււՀ աս արա կ իր արՀևււաանւււյնՒրրւււն fin// ւ/'էչ տքրրլասւ ٢/ 

--։։։ լւս։ի։լ،յյւ։؛٠։، ا م|1ا աՒր ي ًا؛ հ՜|ւ1|1ււՔ[լ կը ^։ااا؛اا٩ا؛ا٢ h. [I լլ١ !III LUI [I »։ع لال٦ا ٦ շլւ ااآاأإ ٠ااا 

 جا'اااًاابأااااا، •ՀIII11االւՐ |IIIIIIIIլթ՜հ՜1Ո٦ال٠ال٦أ،االل_الاا أااالالالالاال_االاال٦اإل٦٠ ւ٢>١„٠٠. ٠١ا։ا^طاا։։حا

ւււնււււաւննէրրն ",լ Լստյլտկիր էչը, հտւևքԿ Ճաւ/յււրն1ր[ւ) կը !ււնաւՐուին 

ս»լ٠٠٠յ 1լուլԱ١է٦

Հաււաաաւււ[(Ւիւնը ւԼՒրլւջհրււ ւււնքրրյաւ'' գյււլպանքր[ււ>ւ ե՜լ ը.լգքրրլէն

ԴԵՐՁԱԿԱՏՈՒՆԸ

 ١اااا]^آلججاااااااااا! االاللالاااالاالأال „iptï اال٦ل الب ،/„'؛،։ Եյւ؛)٠։ւ ։։՝Ե.1٠-հ՜٦٠ւ٠٦٠հ՜յւ, -الا،الط،

ااا֊’أاا٢أااا٢հ՜اا_ل٤ اااالا!ااا اإأ։։اإأالداا٦ا ٦imh"L ٠/ւ։լ٠։ւ.յ؛٤,٠.

 ւ|ւԵւ ւււյվւշ(٦1 أا։։ا)ا։ا-اأ ٠اائ )ոււթ՜հմհ ։1',ج ال օտ ]ألبم ٠ւԵւ։ւ٦ւ հ է االب اغا٠-ا
 اوال վժլ աՆւյԵալ ااال։ا،ااا أاائأااا٦اեյյ ح٦ىااا1ا]_ااا հ֊լ։،؛ու Ե|ւևխ։։ւ٦ւԵյւսւ, ا١„اإ٦فها

 ا٢لالالفاالالالأأا٦ا اااإ االاااالال1االا1ا I ֊أالاالاال։االأ ւՐ էկ[լ ս١էյլ١ 1إ٦ل.البالا JJI յւթ՜Ե„ւ،Ր لما

.٠١ 1/ի٦ւՔ٦։|،٦։ււ٤ ١ւ'յր„ւթ՜Ե։։։մ,٠յ^ւ։٠^Ն(؛ ^ե-րկլ։ոլ։դ֊ւ ٩1, ا؛ااا؛ս։լւ«գ_Ե։٠ւ٦ւ Ս. |ւ 
աւ/աւ/ւին ւՐէչ կիըակնսրՒրայ սրւ/չաա֊ ٢١/ 11 ի-հրան Գա [I ակէօւլ fr IIIնի : նոյն

.ւՐւււ_ն٠1>, ևլ պաաաըագ.\ աօն օըքրըու աււ[(Ւ[ւլ՝
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ՄԻԱՍՆՈՒԹԻՒՆ ԹԻ ԱՏԱՂՋԱԳՈ ՐԾՈ ՒԹԻ ԻՆ

تك---ياخ

ԴՊՐՈՑևՍէՐ ՏԻՍՆԼէՆՑ ՍԻ!1

է աււււվ, պա[ւտաւււրւււ[<Ւ/ււն ւՐ րն է // ւԼ1րլւ ■Հտն/րլ ան- درك7د٤خمرآلرم,كرك٢غ 
١٠„Ա٠Ի٠||Տ|ւ1|. Ս٠،٠ ւն٠،؛١խ||ւ٠١ւ٠ււ„ւււա1٠ւ٠ւՆ ւ٢ւ։اا ٠٠զյւ|ւԽււ٦։էւ։վժԴմնը ՀսւՐ իւււ٦ւ٤ 

է 1ււ١ւ|ւ|ււււ٦٢' ։սլկ٠٠„րբ.„ղ٠٠،,٤ ււ|ւ(ւ٠ււը ن، ط .կՒրււ٠٢1ւՔը (١ اااا ال ا Դաւի թ՜ Ւր ։ււ٦ւ հ ا،٠٠ 

.٠ւ|ւ fîJï،im٠։٠٠

٠դ٠ւլխւ١ . 1ج أ։1االاال։أا|ي ւ٢1ւ٢\187|(؟Ա(լ_٠ւ 48 ւուււլււււյ։ւ٦ւ Հւււււսււ։ւտււվժԴւ,|’٧ 

կը չտրւււնակէ //// (գտակար գյւր/րունէւււ[ժիււնր Ս'•պա ի լիոյ •րէչ, ուր 
•Լտըձւււ& է Պ. (Ւան տը Սա վին էրա.րի ■Հււյակապ րլյլ/րակը, 35 Av. de la

: Capelette
ւււՀիՆևլ։ւ١ւ_٠(11„,Լ,1 լ, !،-էսյՔըլ հ՜ւլաւ 3IIւնIIIIIաա٦ւէ٢հ 17،8 ււ|ւ؛Լؤال2اازا -ال 

 ւ։ւ٠հւււ_։Ր ժ՜ III ։٢ ح١ ٦ار٠ا) Իւվժ՜ P ըլ|٠|؛١հ՜ւո վ٠ ا,اا-اا٠։اأا։٠ح Հււււ1١։ւևՆււ١քհււվժ" اااآء٦ا

•.ՀաւՐ/րւՐ ատ•
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յեյւե1յեա,յ աշւո-(ا<) ؛ թիկ եւ*٠؛յ֊ի2-եր <>0»٠ մ؛١արանբ ունի ա١յ։1֊؛ար٠ 

է գ֊իշկրօ- ւււէքեեր ււաացա٥ ա թ իւ գիւ٤ ٢ո ւթ ի ւն ը բա ւլւ٢ կերտուէի-. 1.1Ո ր 
տալ դո ւն ե յո լ թ ե ան կսորար, բայց լէ կրցա^ր գււ۶ոցուէائى ٢ լներու؛թի

յու թ ի ւն ւլ111*1؛ II ա իայւա،   .յան II ւթե ան ոյ ա ա՜ճ ա ււա ւ؛٠ ան ււն 0, շէն վճ ի ան բա ւա

ւտ٠ր ե֊ անոթ II լ-؛'،մ١շւո1յեյ_ ւ ١բ؛١յւււ ուգգութեաւ؛կր աայաւի եր 111 ع աո ا 
ինքնաբաւ ١Է1؛٤ ր հ֊ւ 1յեա٦ւ.ր!ւ աոոյարէգին1'؛ թիւններւււ լա,յ٦ւ ոյաշ_արուլ 

Բացի գորէյ֊ի այւ- .յերաու^իներր؛٠գաււնայու ։։՝իջ֊ոցներուէ (»ժ֊տեյ աշ_ա 
եււտւոնոցէն, աւ^'؛է٦ւ աշակերտուհի ոյայւաաւււյւ է որական երկւււ ٠؛աւ؛١

յ١؛!lii. յուլւուկ (الل,ն2؛ է 1٢ اأأااااأإااااأأال٦ا|اու|ւււ|ւլխս Տ|ւ1|،Խսւ٠ն<յ 

؛ււոկու٠եւ١؛յ٦ւ ու. լու.ااالأا؛اأا։ا؛؛أال :

աշխատիլ կւււքււււձ/րւ1ւ ար-հէոաաւնւււյն1րլաևն ւՐէչ•. Այո չանքե՜րրււն չնււր- 
.١ի 1յ ձե ւագ_որ٥ներ؛٠Հիլ, ալակե(I։ոII ւՀինելւյլ կր բա՛նին նրբագիւս գեւյ֊ե 

1,؛,'/ /كك١ًا ئح٢كركاح ر١عر/';ا٢/ر٠; رال؟كرآلمم٢ ئص;لكًاا٠ش/ مكتككا;كنم غ:

է՜ն շաբաթ ا!ا١։ا անւււյյ Ս իււթիւնր, որ ال ունի իր ج Վարժ֊ ար ան ٦

թատերական եւ գ_եւյ_արեւեոտական ելւե֊ յան؛١իրիկուն 1լբ ոարՔէ գ_րա
ի*նեբ[V.الطօգաուին ալակերmII ،1 اլո։١թնե|ւ եւ որուն գրադարանէն 

յալա-؛ ար<եարանին 1٧նա յա،٠ ,Սարոիյիա Հաւտատուե՜լէն ի ،լե՜ր 
բացի իրենց ١ լա٥ւերւււն թիւր !լը^աււնի 4Շ) ի؛աւ٢ւււււնա ط լյա أ٢ااعاا ք՜եուն 

ա ր ան ին ւիեււա- ٠<Օ֊Վա ր .٠ ե ր էն !اائ II ا؛ II ւււն ա »ր» 2_Ա1 սյանն ե ր II ւն ւ٢իջ_ոցաւ ա ւ٢
ւոն, ։գաշսանեայ؛،'սերը) կ،լ ւգատկանի٠ն աւՐէն գաււակարգի, ւլա֊ճաււա 

٤ո//. աւան '!‘Լ է հինգ֊[]- կը Բ-նակին Հիւււիւաւյին/ւպւհԽւտտԼւ1ւր հ՜և գ֊///,ծ՜ո
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-ճեիխււ, եւ լքնււււյետլ_|Աւ٢և(վւկւ։ւ, ւ1١էկ|1 Հւււյււ٠ււ։։ւ,|،ւ٦։ Ս١ւ1١ե|ւ|ւկւււ, ւ٢էկլլ Ս٠ 

٦،ե|1|լ اااا](،؛٦ااا٠ا؛ا,ال ٠լ,ւ٦։։։٠։լ٠»٦։ կ”٠լ،،١ե زالل!

րււււոը«եկւخااااال؛اااال٦ا ٠(ا؛ا։')*٠ اااالدااا, ,()إ: ا։)եյւ 1 է٦ւ 1’.)2.٠|٠յեպտեւ1٠( ١2٠٢.)’1 
ւ1'էշ ։ւ|է։ոՔ է ,|իշ_ել ս،յկւյ٦յ 1(٠٦١0,- أاااااا٦ا() J»|i٠j٦٠٠tî<،)8 االالإ է Ւրզւ،ւ٦٢ 

 Լււլւսւ Ս էյըյա <1)լլհ։ււէ٦ւ iiuiiiiyiiLuifr ل ٠ր١ււ 000 ս٠٦٠٠լ֊լ. սսկ!ւ٦։ հլւ|٠ֆւււփ -اااا

8900 ٦١ււ|ժ" Րլլլիֆի ،اااإرا ,ւս٦ւձ٦։ե|_ւււ٦ւ ւավժ՜իւ|٠ ւե٩؛լ٠սցսւսէլ٩،*٠ լււււՀի٦ւե|ւլլ 
777 ֆլւսնՔ շ_սւ٦ւժ՜ի սյսլւլւելյյլթֆւՅւ,•اواج) եւ 1١اا٢أ٠ل٦ا اا|جااااال١։։։اا٦սւսլս٠յ։լ^ ^։։

ԼԱԱ|Ա|տոԱսծ١|٠؟ վա|ւժւււլ٠սւ،1փ Սա٦ւու،0|ւ،1ւհՐլւ ا٢دا,اااا،ااااالا ,ا!^1ا٦ااأا٦ل؛ا 
111 ۶ի١٦ւ է՜ Տիկ. Պ٩٠٠٧՜ճե։ս٦։: أاالا Ջսփւէ،ե اا١إل؛.ا٠اا؟.،اا٦:ا^ااااا։.اا!١اا٦ا؛ا ’أا

ւ։ււյհ٤٦٠،٢լւը|٦؛ւելւկււ։,|ւ։։ ٠Ւս։|ււ։٠٦։|լ կլլ ւ| ալւե'։։ լլհկե|ււււ_[ժ"եւււն ելւկւււ!|،1٠։։ւ 
լ،րլ٠. أل٠ااا٠ ،٠٠յւււ٦ճեւււ٠ս٠<Պ . ٠. الսււլյււ١լւ Պս|լթ-UIւլսւUՒւո،ե եւ Տ|ւկ. Ա<)ք .Օլ٠

■•٠[ւհ պւոլսւ՚։٠١ւ|٦ااال٦։ս٠եւ ւլե(ւտսւեււ ٤ե*1։|ւ٦ւ ւ|է٠սյ կեւլ_(ւււ٩աւէյւււՆ՜ է 
n[I 1٠լ ։լբ٠ւալի ւ٢լ٢_ ١սւ։սե՜ է վ։ւ٩ւլւ։ւ1|Ա1٦յ խււ|ւ٦ւււ(ւ٩،٠լ1926 ا،اااի٦ւ 

 ٠լ٠։։յ։<յ֊։։։յ։ւ٠։٦։،ւ٦٠ ٠1،1ԱԼ١։ ւլելւսւյւելւեալ լսւլյւլ։ խ٦ււԱւլւնելւալ եւ ااا٦_ااا։اأاال١ا

ՊIII|_[ժ"IIIւլսւլւեււ։٦ւ. տիկ٠٦։ելւ Ա٠ Լ٠، Թ١ ٠ււււ_լ։|ւկ ՍիւՐոնեւււն٦ ١ւե|ւ.ե٦ւ Օյւ
.Ա. ԹէՔէետ٦։ال . ٠ ՍւսՀաթճեւււ٦։ եւ .ال. ال ,ւււՀեւււ٦ւ|Ս . Պօ٠ 

Իչգ֊սւլտցքրտն: 1. /،٠/ر/١رارما/رالժ-|ււ٠٠ե. — Տնօրէնն է Պ،սւ١ւոօ،Խէւ٩|٦٠ 
ւԼւսրժւսրսւնր ունի ինը այցելու ուսուցիչներ, Melles Houter եւ Lida« 

٢٠،ւոլու الا٦ا , ال ٠ ال ճ ե ւ,յ 1 ււ٠ 3٠ ٩٠ اا ٢ Պ .Պ ,։։٠մ١լե٠։ب،،اال1.ل,ابالاا ^٠٦٠ Տէլւ 
լւեւոհ٠اااا ٦։ال լացեսւն եւԿ սւլւاااؤج ٠٠ ահետՊւ, Ս |ււ٦ճեւ։ւ٢1ւ, Հ . Ի ال եւ։ւ٦ւ, Գա 1Լ٦1 հ կ
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٦|ՈԱ٦،Ս٠ՃԷ|10)1. ا>)٠;•االجالال|| ١ է 1)1 اب1احاالأا IIا٦ا։ا-، ب_اال

7/_،//Հ// Նա ճար-//////٠ راجտ //ւււււ/ւււյչւււհԻնքրրն էրն• 0ր-նՒր // 7" ردك را ارا دا /// دا ررك 
,i٦։k,،։٦i؛I(i^٠, غك1االا|اااآ ؛վււււլՒւ،ւ٢1ւ(٠(>Հհ է քل|ااالال؛ քժ٠է|ւ։լհ"ւււ٢ո٠اااااا؛ا،ا١ ١։ (ل ,kin'li 

.ikiu٦i1 ٠ااا֊أ)٠”Զ ا|لحأ2ااا,ااأاا ւ،հէ 0*111ւ(ււ٦ւkin٠ii հ՜ւ؛Տ|ւլօւլլհ՜ւ։։٦ւ, Աւրւ[ւ ااا؛لالاا 

 ï.111ااااIII)1111*1ا٠٦٠ ااا։،١اا٠اال։)،ل։։اىا։ է اا()٠ ..ال ؛(,)I(ii؛i؛i(ikin٦i հ՜ւ ؛*!Iijii'liի ’ا^،։-ا،ا

.ւէ_փճԽււ٦ւ؛٠ք1. ال١٠ '١|տււււլւււ|ւ(լ Օ

 ااأ ال ا؛ լի է٠ا١و Տկկ٦٠ս։٦٠ց ٠؛i։ip<Ju٠piu٦։،! ااا٠ااااااا٠ااا 1،اا ։ լ,ا 1.اان،٦ا 1،اااا ١

٠(Տի1 ٠1 لم؛|ւս|Թ։։ւ(լ٠։ւյւ1յսւ٦ւا.ا ١)11ااااااا|.ااا' ٩>|٠اعأو٦ذ1٦ااا٦,ا .ة 0.ا| ا)ا٠ابًاألا١اا .Տիկ ا. 

ւ։ււ.ւււ،ււ։ււււ._،ւս٠؟٦ւ٠ւ الا.اااا؛ا٦ا։٠ اأوااأ أا،اւ'1٠ւււ|1(1ւււ|ւււէւ|ւ : الا٠اآ II نيدا Սսւկւս 1٠'|)ս٠٠٠ 

.i) ihui٦i١(|_٠؛uipuiاا٠اااااااا٠اا(ا ؛)؛ ,Նեղւսնոյշ ԼԷ.ԱՕ٠լհա٠հ، ؛-. \f)|i<îibpp 
ا؛٠'1االا!(ااأاا ٩L٠٠٠Hi^bui٦i, /. Zpiu٠،n։.l)|i ٩|ւււ٩ւււսւսս٩ւ؛աւ،1ւ, 8. ااااا(أ٤-ااااااا

 <|>աէիա<մ٠اآكعا, ٠np،9. u|٠١٠t ٩<٦սււփ IJ|ii|| .JO ա(լւս٦ւ՜٥1ւ٠ս٠1ւ٠؛<>١i؛iiii١i, I ا. .
օււ|ւ Zb.،)|iii٠l٠in٦i :|| .:ا٠ ا ن։اا٦hيكا.اIl 111 LU|1 ||،Ï|է Ջ؛-2. |ا)٠٦յ1աւն؛١J!,p٠։٠٠pii٤i 1ԼկՆ

-1111(1 հււ1(ւււլ٦ւ IIL• հkiifiiէր(1 (լ, |ւ*1ւլպէււ »71 լլ1ւ|(،Հ٠،٠<11(111շ_տ االاآلءاا٦ا Ա)յ٠٠

uijiiiijiiiil( Il LU 11 ւ'؛٤ււ յ بما ؛٠٦، k (1L 1؛II|(I<J֊I1I(III1٠I؛٦ւււ 1٦1؛ււ1؛)ւ*1ւ kl اااالااأا؛ا ال٠اا*1بمأااا ،1֊

.lk(i٦i k*Ii٠

 lik(i Ն 0*111 ւ'Ա(| kîuuu٦iii(j٦ik(i(i |(Լ ij_i(ik٦i O(i٠؛էւ؛،)ււ*1ւ kl ال، . (١٤-

1.(ււււ٦1((1،'է ւլւււսւ .Iiiii(kin*ii111 1 ال )٠ լ( ال ال .ււււււ،(ււ(ւււ(ւ٦ւ է <ո ال ։(֊Iii(ini]ki،i٦i٠٠ 

i(_iL*hir 0է(*1ււււ 1(11*11 I٠١III1I11،(11(IIII(I(1١ ١ 1(1 11*1 I(k(էձ 11111( 111^(I٠ ؛լսւ(ւժ֊ււրւ٠նը iilIiJi

•.պանը Ւրլ_ ւււարաիւլպանր
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ԶԱՆԱԶԱՆ ԱհՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

١٦ւ|'֊|؛|ւ֊|١|;'UlkZlKB Տ1|.Ր ,٦.٠յ(>٠ |؛٠հ٠սլ ւււէ11(ւււ,ւււ٦ւ٠٠؛ւ1ւ ]11اااأا,ااا)ااة 

մ٠եը (11 ا ր آج ւ!լ٠٠ ա Դ յ١ ٦ա١ւքին եւ I լ٠)|١եր ա լււոայ այաած" |ւաւ«մ٠էւ է 
٠իու1ժ՜իւն-؛| ըրած՜ կրկ٩ւակ ք)րաւէր٩ւերւււն, շասւ 4>1١ճ հն այն 

կ٠ալւք*ի١ւ ու զ.11 լւ0՜ու٩Iէ11 լ 1(Ւև11AI լքասին տեղե, ١آااع٩ؤ>ا| ները, ոը 
٦ն) ւլււրււնք ՛շն ո ր կա կա լո ւ1(Ւեա մ٠ր կը|կու»(Ւիւ١ւներ ք)աւրւրւ|_ե<յ 

ուզեր ծ՜ած՜կել ج1آ٩ا٠4ل ,Միւս կուրքէ غآااإااا،ااا: կրւսաարյսկենք ի 
 ՒԷ շասւ մ*եծ(1֊ ؟աւարում ٠. կարելի ճէ ւոած՜ել այն اا٠)اأااا|۶|١أ١-ا

իրենց ،4 أل< ՜Ջանչցնելու،ւև٦|٩|ներուն մ'ասին, որոնք իրե١ւք <ւ 
րաւդարակելու կամէսր իրենց ընծայուած՜ այս؟ նւզաաակը 

ւոուիլ չեն (լիտեր: Ն٠րժ"է մ،է-կ քւս١٠ի_٩*()դիւրին մ٠իշոցէն ա١ւզամ 
աուլ (լրելու ձանորուքժ՜իւեը անզամ*յանծն արւնել լեն կրնար, 
ներե،ի է (քեծ՜ զազաւիար մ'ը չունենալ իրենց նաի،ա٥եռնու- 
٠1٠ասի،ն: 1(Ւեա١ւ կա լք զոըծունէւԹեան ոզիին 

ը ըւլա٩ւ իրենց' յաշորդ.'،٠ տալերը զըզիս ل،اا’ا թերեւս
:111111)1 ի լրացնելու այս Ո|ակաս(ւ 

ԻԼՒ١1եՈ٦ւ ՀնՑՐԽՂւնԿՑԱԿնՆ irbnHHbli|٠

٠|Հ|Աآل ٠։։։اا)اا؛)اا է օն 1,1*1، ،111 <տ ի*հ կ։։։րլմ١։ւ։_։ւ։٠ 192() ؛؛٦٢ււլի ւ٢էչ|Փւ»|ւ 
 )IՒ٦1։٠։կրյաا،։։آلا ٧ յ, 1,Լ թ՜ا،آلط١١ ,լ'1, 1),1 آلطاا ائ։اا،٤ااւթՒր։։։آل ։։։٦։֊ال٠٦։،։։։ «1։Ւ آلاًغ

-ատէր اا١։ا ։։։։،((։ »وا . ։ււտենուսլհ՜ւո. Ս ل ١ ք(>* է լլտ լե"սւ*հ ،»• P b ։P [։ թ է .٠،Գ ٠Պ٠«٠ր 
٠։։։լ։։։։հ։։։٦ւ tïL Տ٠٠Ք[Ժ՜٠٠ «٠(| ։յ_։։։*սձ։։ւ։։լհ՜ս։ا؛اا٤,آلاا،ا« ٠։الا »Տէ|։ Լ .٦. «١յ։։։։յ_։։լ،։լւ

 1٠։ւ ։։։ ։։։،։։։։ ا٠ հ ։։։٦։, ال] اا ا։ذت֊ ا] ։؛։։։ ؛،։։։*։։£. ٠. ն։ւ ؛ւ։ւ 1 1)111 ٠ااا U ،11, L -ا؛],] Լ*1| ال .الل، լէ՜ ։։։ 2 ։١ 40 اا
։։։،։،ا؛ -է՜ ا،1إ٦ا։االا։։ا։։١د *.հ֊սււլ^հ՜սւկ^ )թ،ււր_ ،(։։։ւհ՜լ٦։։։։11)111*1،ا؛ ١ ,։ւ*1ւ։(ւ։ւՍնհ՜(ւ ٤ا؛ا։։։ 

•հաւււ/ւատէրլ ւաՐլւող! Կ իլիԿէրւյինէրրւււ հ էր 1/1 էրւ Օ(Ւանղյււ1ւէրլ անոնց լւոր 
 ,،اال|٠٦յ tïL Il LU II LÎfïi“ն،։ւ֊թ،»կ ։րւկ։։ւն١ 1111آل،ا،ا Հ։։ււ։ .։ոfr ։։ ։։։ կէ-»։٦։,Ïյ։،։,լ٠؛յկ ,أل أ١حل

).20( de Fourtille, Paris

fbiiusnir

 fbîîui٠։،r էււ։։ւ[։։ււ٢1։։։ւկսւ٦ւ U b11 ط թ b آلط Ը اأاًا،ا^։։ط։։حا U ։։։ (?է 192اال!)
rue du 13,؛ Իարի/լի էՐԷ-չ՝. Ունի իր Գրաղյ/ւրան-ՈնլրՒէրրցարանը( ٠در//7ر 

 Faub. du Temple, ,،!/، //ը ււաացուին արտսււ/էսհւՐանէրան էրւ 'ًا،'،/ا/،،غ/ًا/,/، -"لمم
 լւ،լ։ أالل)ا),بل ح։։։ال։։֊هإا։اا1ا։։։٦։ tï(il(iii_ ։։آلا։اال_ا։٢ لمهاإ_اا1الالآ اا_։։الأ։ا ح)ا اأطااال"ا٦ا
,6 ,ր֊ոլււր [ւա(Ւանււրղ-նէրրւււն•. ւԼարչու[ժ-էրան հասցէն' M• H. Minassian 

).10( Cite Vaux-Hall, Paris

ز.
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»ւԼԽՐԱԼԷՆ ՀԱՑ1٠١٠-٦.ԱԿՑ ir٠١llbp֊١٠l١،l< ٩ا٠ا٠اييج٠ل|ا٠

Z/////_/////) չլվանը կամ' աււաջնոլգական [ժ՜ՒոՐլչ ունի؟( Պիլէ՜ճիկի 
— կամ' IIլնէր, աւա ւլ — ու[ժ •հայաքնակ րրիւրլ, Ջալւրարա, Ալրն՚ճսհ 

Ե 111,1 լա հ՜ւ *յոբ-Փա- ,_Հ،աա|ւլլլ٢ ٩է٦،١،ւււլւաա٤այ, Կէօլաաւլ, քժ٠իւլւՔ ال 
ա ւլալւ Հայււ- ٦ 15-20 .يمւհզւկայաց٩ւէլւն կր ւլալւ, II(է ււլաահլւաւլւյ١է٦ւ առ_ա٤ 

աւա٠հւլ-ւււթ-،էւ٦ւ٦ւհ-լաւլ ١_ւււււլււլււււ[3-،ււ٦ւնհ՜|ավ ււլւայաաւււկ բ_ալւՔհ՜լաւլ١ ،١|،3՜،1Լ٦ 

-ալւأ،ا ււղ؛֊ւլւււա Հայկակա٦ւ, հւ ւլաՀած" ւ!'այլւհ٦ւ،ւ լհզւււ٦ւ ւլււլւ ամ١կ٦ւ ւ٠

բա ււ١ւ հ լւII կ.* ٦1 !ا h JIIIկ հւ ւււյայ٦ւ բա!ւ Լاكايم- ٦،٤! IIIII ։ււ٦ւկ،ւ տալւբհ|ւ األ 

ա٦ւIIII،'է٦ւ հա.բ*1ւ է-[!حւ կււ|1 ال١اغآلII լ ،3֊ հա٦ւ հ֊ւ؛ ^այաստա٦ւի {3՜IIIէլալււ 
11 չ ،3III կւ ա 1111 Lifii h լւ է֊ jhmiij, հկհբ ^IIIII- (ا լ ^այլւհ٦ւակ،ւց٦ւհլւ١ ١բ ւ٢،1 ،1111 Լ1؛ II 

Հայ- հւ, ،Յէւլէա 1լւլ،ւ،ւա٩ա١ ٥ Ո،|| ւււլհյւէււ մ١էկ Ք،։؛!٠٦٠، -հ٦ւ այ IJ !؛uiiiiuih 
լհIJIILI, ւյ_،ւլւը հւ սլաււլէյ- ؛٠կլւցհյւ հ٦ւ ւլաՀՒրլ ،ւ|ւհ٦ւ ٤յւ٤ա٦ւ٦ւհ،ւկ١ կակա*ււ

՞հական կալւ«բ٦ւ 11Լ բայւյ؛٠ն،բ, ււլալէւ թէ Հայլւհն|ւՔ ،٠١է٤ ‘كا
բիկ ւլիււբհլաւ Հալւ،ււլւա-£այւլ կւււ٦ ٠ւ III،11II،1 ւլ٦ւհլա Լ1 Հի«նա٥ հլւ ال 

٠հյւ հւ ^աււհյւ էբ 15-20 Հաւլալւի,٦؛ւակչ_ւււյՅ՜،ււ٦ւլւ ա֊ճհ՜լւ, բաւլւ،'ա-բ الIII 
90 ե՜րր, վյւայ հաոաւ 1915ի ւլարհուրէրլի արլէաքր: Այ՛ր ■հայւււթ-քրան 

ւնաւլաւլ.ա-،^ ٠٠_հաՔ،’ անասլաանհլաւն 1էջ؛իջ_աւ ال յա٦ւ؛IIIII Հաբ،ււլւը ւ،ւ^ա 
IIIւլալւձ ան իլւհնց բնակայլւհբլւ հւ ւ٢էկՔա٦ւ،ւالբ ւ،հالհ!انىկհյաւււլլւII լւ،ւ٦ւ١ 

Յէսլէահէ، յաջւււլհցան կրկին շէնցնհլ ،!|ih٦iy ։լ.،ւէ.ղհլւլւع ١ ւա٢ւ!!1ւա٦ւ ւ٢է 
IIIII 1٢Լ յ՝،ւայն կլւցհ|ւ էին ձհ՜ււՔ բ_Ւ- հ բ էն աննշան ։٢ |II ւա^ր Քل؛ ٦ յ II ա ա؛ւլւհ٦ւ؛ 

1 լլ؛١ յւհլ հ՜ւ ،ւլւհնց բնակալւաննհ՜լւլ, այւլհււաաննհլւն III ،3 ،3 ա II տ ան՛ն հ 
Ւնհ՜ր // ա պահո րէ է ին, քանրլուաՀր ու աւէրրուած՜ րլաւոհ՜[( /١’ /////»٠ "որոնք մ'էր ծ 

ւ٦ւ կր1լին կլւ աալւա/լ֊լաւէին, հւ،)1؛(1؛ Վհբաւլլաւլ IIIJI բհ1լււլւնե֊լւյւ է،ւ٦ւ٦ 

Հանա 11(111 լւՀ،հհ"լւII ւն կրայ, շաահրն հ٦ւ II،1 էլնւլա1ւնհ՜լակ կլլ IIպա٦ւ،սIIլէին 
.III،։֊IlI-،3հան Յ֊աւՐանցի Հա։٢արاأكاللالألكا٠ ,’ք^էւ٢ալ،ւ 3֊անաալւ1անհլաւն Iլւււլ1է 

ււան،ւլ ،ւցհնց؛ւշ^հհլւ, աւհլ،ւ բալւհբաիւա, կրցահ֊ է،111 լհււնհլւբ աւ։լաււ،|؛Լ ال 
֊٤աاال է-^،ւ(ւ،ւ1؛ III կալկ'է 1^ււ1լ،ւ؛հكاال1لւլ،ւն11LII الالاا٦ل ւ1'،ւ٦ւ٤հւ լւհաանի.րնհ-լաւ٤ 

բան հ բ III،, բ֊աբ،է ،Յւււր٠բ֊հ֊լււււ ա է1ة ١ ւյ_3ւււաբ،ւ٦ւ ٦ الااالا١ւ،ւ٦ւ գյւաւււււ։١բ, հւ 
ուււաջնոլգու[(ՒՒոոմ'բ. յաչորլած՜ էին Ի րլմ ' ի թ՜ ի ՜ճար/'քուլ ■հաոնիլ մ'ին լե՜ւ 

լաց-؛Ասանց1է ht Արաբ.իէւյ անկ،ււննհլւլ էքհացււլ^ւհրէ բաղ .٩ււլիւ٠ Կ٠ 

Լ٦1 լاال լւլ Հայլւհնակիցնհյւ այււօր ւլււնէ Հանւլ،աա հալ հլւկՀալւ،ւէ|ւհակ ս١ 

٢էչ մ'աոնաւորաոլէո/ ուրւնհ՜լու Հււարաւորու[ժ՜իւնը ունին էհրանոայի 
Ս ալա،ւլ،ւա, ււլլւ ،1 լաւ լաւ յ)տ էլալւկ 1026 Աււլլւ،! լին ،լաւլկ'հց ،ւ٦ւ շր٤ւ٠ւնի 

٦ալա֊ լւ„ 3،ււնր؛١աւ،ՀայլւհնակցIIIկան ւ٢ Վ.հ[Iաշէնي ١١ իա y հ՜ա լ գ֊իււլհլաւ ւ٢ 

նհ֊٦؛ւ،ււթա،լա٦ւ կալւ،ւ.լ «ւակ IIL ւ،ւ ،1 լւ Հայրհնակիցնհլաւն բալայական հւ 
٤ւ٠րկւ٦ւ, է»3՜ ան ւլա1լհ լ հր կրի՞ն լաւ٦ւ բ_ա լա [I ա լւ II լ [3՜ ،1 ւն աալ_, էլնհլ հ; ա յ լւ հն 

շակակլ, շինհլւււ ٢*ելա լ նհրա الاالخ٦ا ի ւ٢ կհր լւաշինււթ հան հւ էււշ_խւււէոիլ١ 

/-۶///٠۶ Հայաոաանի մ'էչ (( 1!՝հրաշէն)) անունուէ րքիււլ մ'ը աոտանգյոկան 
ԼԱ լւ،։ւ Հ ա յ լւ հ٦ւ ա կ ،1 ցն հ լւ լ ի բ|ւ կհ լւ ջ_ին Հ ա٦ւ ւլ լւ II լան Հ ււ٦ւ ա հ ւլ_ա 111 ր հ լւ լ ٠١

.٠.լաւգւյն ։٢աաւբլաւթէրւաՐթ
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հւ لماւ،،ւճա،(،ւ٦ւ բ.էր(ււ1١ւա1١ ։أطاا١։ااا)اااآل1اا، Ս ،ււււ_،ժ-،ււ٦ւլլ ի|ւ Ժ՜։1١|Աււ 111٠ 

_էր٦ւIII կ،ւց٦ւե՜(IIIլ անձւււկ III կա (1(1111 ւ،،ւճււ(1,١اէշ ւ|_ա٦ււււալ •ՀIII،քւ ւ|٠հլււււ٠1ււււււ٠ 

սրոաճաււաւ, աւրէն քան է ւաւսվ // աշխատի [LUլոր հայրհրնակիցնև- ا///۶ر 
١ա٦ււււկ ււ٦ւ-،Լ٦1II,յ٠1ւ (،աւ1 ئ،'،Էւււկա٦է է(ււ(ւ?ր(ւ ((ււււց٦ւհ֊(ւււ, I յ՝٠،٠٦٠(،կ٠٠٠٠٠(յաւ շ٠،٠٠ 

 սւհւ չ_աււ٦ւհ(I 1، կա(ՈւտbIII_)٦ւ h(III լ կալւ،ւՔ٦ւէր|1(ւ١ Այց ոاااااااւ[ժ" էրUIմ'բ֊ أااال_ل!١-֊

M،î, քայլևր ա/լնուած՜ էրն, որոնք անչուչտ աւևլի արգ.իւնւուոր؛îf،w 
սլիաի ւլա/ւնան հևււաւոր հայրևնակիւյնևրու կողյՐԷ ցոյց արուևլիք 

.աչակոութ-ևաւՐք•. Ս իության հասցէն է 39, rue Bernard du Bois, Marseille

 ١Է9،iî(i،ii(،i 1<،)_ (دل ة ؤر) Յւււ(،ա 17 ل،٦ا اأا.١يأ ւ([1ւււէրցաւ ا٧ III -إلالةاا؛آا^ا]

էւէ*))ււ(ւււ٦ւց ،ժ՜իւ(ւ ւււ٠ Ս ،ւււէ-،ժհա٦ւ 1(') ա٦ււ(_ւււ«նէր(ւււ،լاالإا٦ا ١III1ا؛،ا հ٦ւIII٦ا؛ւհ،ււււ_ ՀIII١ 

ւււ(،ւէ,.^ غلي Ս իութիւնր ունի ،1(1 կա(I٤ւււ،(է֊،ււ٦ւ(ւ էր (I էր .է٠ 23،1 (1ւււ(ւձ(ււււցա٥ 

։ IIIւ،ւււււհւււ٦ւ էրւ (ի. Աււ(ւԼ٦1 IIIհ ա٦ւالا٠ً ا٠٠ ,ա٦ւ٦ւէIIէր ա٦ւ!3خًاII) 3. տ٠ 

ււնհցա^ր է հյւկււ 1(ււււււււ،ււսւււկւււ٦ւ հւ ١|կււ ցււ(lîrIIԼ٦1 է II լ {(է֊ ،1 Լ؛٦Ո٠ա 

-٦ւաէրլ ւլ،ւճւււկա۶ււ է أال1١جللل)لالا^االللԿIII .չ_ււ،ւււ ա٦ւց_ա։٢։٠٠կցակա٦ւ (t֊îi(iîjlih(i٠ 

.լ, 11(1 ,(iiiJigiiLphiint'բ֊ 11(11 III 1(11 ւէրց III ւ٦)٠աւթ،ււ٦ւ ւ٢ 

ւււււ١؛էջ_ ւ،٦ւ 11(111 տ III կ٦ւ է ،1(1 ա٦ւ 1(111 է،հհ(ւ II Լ٦1 ւ IIIIIIII(I!(֊(؛ Ս ،ւււթհա٦ւ 

հ֊լ III 1(1(1111، I،' ,1 II I - ١ 1 Լ٦1٦1 li֊ (I լ٠ ؛։ւ (I! (I էր մ' III ււ٦ւ II լ թ՜ ٠٦٠( ւ II է،ււյււ^հ( ۶ււ,յրհ٦ւ،ւՔ٠ 

 III() ؛i٦i(ji)ւ٦ւ٠֊)٦iIl լ ،էհ հա٦ւ٠. Ս ،ււււ،ժ՜հւււ٦ւ ٦ւհ(ւկա,| ^ւաւցէ٦ւ է 3٠ տ٠ 3ااب،اال٦-أ

նէոՒրան, 8, rue .airie.

آ٢األ1ال1ز1٠جةلمأ٦رال1٠ئ)  ԽԻ 1րռԼ1٦թ٠ԻՈ٠3 ٠|ՐԹնՍԽՐնՑ(Լ

٠ւ ،։՝լ ،(Լ կււււ(_ւէ'հ٦ւ،լժ ،ا ٠٤٠٠։٠٠٠ ٤افىلي .Ֆ(ւա٦ւէււււ,)،ւ Հա,| 1(1111(11 ւ،։է֊،ւ٦ւ ،։՝է՜ջ 
///-’١ Ս ալաթ-իացինևրրյ ւԼե՜րչին անղյոմ' աևւլի ունևցաև հաչիւնևրու 

111٠٦111Լ(1 թ-،ււ(ւ կ(լ (.،1 ى1ا1؛IIIց،ւ٦ւհ(1IIլ٦؛ւ, Ֆ(1111٦111111 I(-HI٦1I1L1II(_ Ս III(III[ժ)ւ،'աձա١ 

■հասնի 1,150 ի, որոնք ընր[-հանրապէս հասաաաուաև ե՜ն Սէն-ՇաւՐօն١ 
կհյւււ- ւց_է٦ւ؛١Բաց،ւ (,)!ււ(ւ .լ111 اا ٠)1 ،!էլ, Լ|||1٦1 հ֊լ Ս III (III է ٠١دًاօլէ٦ւ, (՜ ١ 1.111 (1!1٦ւ II* 

IIIII،1 (IIIIց[جԿ(I )1II؛١Ս III(IIIլժ՜ ٠ ٩h(1IIԼ٦1 il էշ 1(111 1(1،'IILinfr հ٦ւ(لյ،1 շէրIIIլ ւ،ա
1 Լ٠Ե II (լք. ^Աւէ' էր (1 ،1կաا،ا ،١١ հ(ւ, կէր I((! ււ٦ւ II Լ٦1 էր٦ւ III (Ո ։՝ III ււ٦ւ III ճ ،1 Լ1لأل٦ل١١ ا١ Ը٦1 կհ (1II 1_،Ժ հ 

.٦ւ٠|,է،'III ձ II ٦ البi_٦ih(iiii(_٩iiii۶ii٦ii ւ٦ւ٥؛հ٦ւ է(հւ((ւււ٦ւ!)ե՜ւ կց ւ(_ււ 
 3,11111 շ،ւ٦ւ ւււ٦ււ(_աւ،١ կւււղւէ'ււււււ՜հ֊ է Ս է٦ւ-^ա^(^ւ،ւ Ս 11111٦111~Ճ ،111؛)) ؛1)٠(33

-1٤،٢էրլւււ ւէ'،ււս ւ٢٠٠ււ11٦111I٦!)٦١ււււ(ւկ էրւլւււ^֊ է 1(1111،٦ււււ،ւաւձեւ Աս((ւ،1(1, 11(1 

է է(ւ٠ւ- ւ(ւէ٦ւ ււէ(ււհալ ւււ٦ւհցա١ ،1)1 1)111 ل٤ا٢حاااطال )٥ւււււ٦ւււճիլւլ(ւ،٠ո ւ),I(h(ig-. Սւ٠ 

նոնաւոր ւլորև ունէ ութ-իւն շնորհիւ ղյւրԽււնևայ ձևււքևրու՝. Սաասւրսւև 

պարաղյսնևրու ։Րէչ, նիւ- ٠/٤,« է հայրևնակիցնևրու ղ֊որև ղյոնևլու ե՜լ 
 ժաււ(էււ <ւ(էա٦ււ(_աէ(ւււ٥، է ան 1(111 (III 1(1 h (III լ I((1IIII،՝III،(11I٦1 1،1 II ،11111III II LU ւ،ժ՜ հաւ٢ ط)

:կաւ/' պարսգային հաւՐևւՐատ նուիրատուութևաւՐ[L
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ե ան ւՐէչ է կեդրոնին ու աւՐ էնուրեյլ /٨ կ // ո լ /// // ا ا ա ղ II ا’/////ال//////غ// ٦٠ 

ղյոնուաե ւՐասնաճ իւրլերուն հեւո: Ինչպէս աւՐ էն ուա րի, նւՐ անապէս

իր Հաշււե- 1د: ١ .օգոտ ٦(2)25. 1 --- آا ււեւզտ)؟لع IIIUI(Iելր٤անին IIIլ ااا,ا։ا

qji կաե է, ւգաարաւ- اإحائإا٦ا« ան աեգեկաէլիրր ئ Լ գւ րե II ւն կ II լ թ آ؛ կշխէ-էԼ 
Իր ۶աւււ,|թի աղրիւրներր կր .٠.յիրան.ք ة,()()() տի ււնեցաե գրաւ٢էն ալ 

ա g n Lifli հ՜ (I է ،ÏI ւլի֊ճ ա կա ան II լ լ<ե ի ւնն հ՜ ր է՜ |٦ ٠։ և ր 1(111 ٠աւլ֊ճար١!կագւ٢են անգաւ 
լն II{ ա {I ա գան ե՜ր III ٠, II ւււն ւււթ՜ե ա٦ւ և լա ١!1, ա ւ4، ؛ լան ա ,։ լ ١ آل ա^ լա •Հ ال ա ,ا ։լււ 

կերւգւկ կր ٠|ա،٠,|<،ււ،ւ|ւա ւնն ե {I, ււ|ււ։٦ւ.յا ال ٠(» >եաւ٢ա٦ւա1{ եւլաե" ն II լ ի ր ա ա IILII լ

անդաՅեերկ*. II٤ տ[1էււին ա٦ււլաւ!նե|ւէ կաւ٢ 

ւՐաւնա֊ճիււլը ան ի յատուկ {II ա {I ա٦ւ - լե ،ժ ե ր ց ա IIIII ւն ٦اااآلا>^الللح-ا^ Ս 

-ան االب ա։،'ա٦ւա1{ աւրէն»-٠ ււ،{է» աայւ،ւկ ،1 կեր, II،1 բ٠տյ է աւՐէն|}،1١է٠ 

 ٦لم»،»،ا ,،»،ا؟٠:م/« ը/1 ,,,،،،؛»،»„، ւլանաւլան [ժ՜եր[ժ՜եր, եւ ունի „،لم«،،ا/لم،٠
լարաթ՜ակ_՜ճա- االالذ٠اا ր 100 է աւե{ի ^աալէւա،ւ{ւ ւլրՔերւււլ, ււյա٦٠Քااا րան 

րո՚լ ւՐ ր կը արուին աւՐ էն ւիսսիաքողներու : չՀնիՒերցատան ւՐէչ ւէարլա- 

ալւււ^ւե،ւկ ւլաա տեղի ،{ ունենան լեկերական<1)111*11 ؛ կան եւ անգա٠րIII կւյա 

ւ؛٦٠ւնն ե ր, րանաիւօոութիւններ եւայլն, որոն.ր. I{ ււրոշ_„ւ اا -կի՜ճ III րան II I (rf

.ւււ١ւձ٩ւախւ1١րփն կոգւ٢է١|٠ յաաա٠1ւ؛եւ կը կագւ!'ակե(ւււ{Ուին յւ٦ւ|(،،.(ւ 
٦ւաեւ Կրթաոիրայի Տիկնանց կագւ٢ուաե՜ է էն-^ ա է օնի 1٢Էال ٤ 

ւՐասնաճ իւղին հ ո վան ա լ ո ր ո լ - ،،,/"،/؟،أ յՐասնաճ իւ֊րլ էՐը, որ կը դյւրեէ
ւ!ուլոէկւերր աեգ،ւ االا ,չււնենալոկ իր անչ٠աIII ր^ւիեերցարանր ٠_թ՜եաւ٢ր

?է ջ ٠լերւյիշ_եալ {^եթ՜երցատան ւ٢ կունենան 
գտնւււււգ Ս ալաթ-իացիներր, բացի ւ1١է1| Ք٠٠٠٦ւի ա٦ւ- ال٦لالاح-ا٢»١ا^ 

IIIIIIII-أاالاا1ا }؛ ^-ատներէ-, Կրթ՜աոիրացկ 1{աա ուրիշ՜ որ եւ է ւ٢իւււթեա٦ւ 

կցութ՜եան անւլաւՐսգրուաե- չեն, րյ,1,1!1 եւ այնպէս ւլիաակից իրենը 
I ւգատու ււիւանեն այլեւայ}1 }}؛{ացգային ւգարտականութ֊եան, ոիրայօւեա 

}!IIIւլմ١ա 1{ե،1 ւգււլ|(Ւեա٦ւց !{ււ٤երւււ٦ւ եւ կը նուիրեն իրենց նիւթական եւ
.1 լ*հ ը٠؛٠ժա٦ւգակութ> III!{ա٦ւااբա{I11

ՍէնՀսոՐօնի ւՐասնաճ իւղ ի հասցէ՛ն է\ Société d'Education de Ma-
S'-Chamond» (Loire). latia, B. P. 48٠

1րԻՈԻրժ٠հ٦٠Ր٦ ١ւ1٠٠١ւՑր٠Կն٦٠?ՀԼևՑ1٠1

U անճըլըքցիներու հայրենակցական Ս իութ՜իւնը, կաւլւՐուաե 

1925 ի սկիւլլւնե/ղԼ, որպէս վճոյր Ս իու[ժ՜իւններու կրասերսգոյններէն 
1է կո 11 I ան դ-inïfii եյաւ աա !{III լին-٠֊է II լ իր ե{! կո լ ա ա {1II ւա٦ւ !{ե ան 4 (فى , ին ؛د' 

ւնար ներկա յացնե{ ն իւթական եւ!{{ الؤ I եե Քանակութեան րր ٤« 

ըարոյական խոչոր ոյժ ւՐը, սակայն գյւհունակուիՒեաւՐ/ւ կարելի է 
ցն ե {1II ւն (1 ا)1 կարօտ Հ ա յ ր են ա կ؛ ,{^ուոտատե{ II ،1 Յունաոաա*հի եւ Սուրիո

է ա ււա ա III ա٦ ٦٢ ,1 ւն {է լւլլան ա {II ،լ؛ ա٦ւ ւյ_ա !{II լ թ 0فى ա կան |٦ فىւ ի լ Հո արաւոր 
-LUլոր երկիրնե[ م!,،՜ء»،،،م،،اايلي,،،م،»او .ր-արոյական կապ ւՐը հինգ

Fonds A.R.A.M



Ա իոլ~ ا/ رآل Հ/دار /////////٠ ա կ ի էքն հր U լ հհ՜ 1/1, ււրոնյւ կր ال( ր Ւր ا[ !ւՐէջ_ էքրուահ՜ հ U ////غ 

թՒրանս չուր ջ քւոլորուիլ ու ւլորաէքնՒղ 1լայն աւՒրլի ընէ/յսրձակ էք֊որ- 
-Ան նոյնպէս կրնայ ուրախանալ //,/ պսււոհր ///,/:١ ٦/////'١ը// ԽէւնէութՒրան 

թ--|Հ٠٠٠ւյ٠ւՔւ٠٠ا٦٠1)آل٠أ_اهاا •٠١ ։1 اغا أاا!الااة٠II( ٥ կ ի ց٠ ٥٦٠ ٠٠٠ ٦٠յ (1 ٦ ٠٠٠ 1(1٠٠| ؛،կ٠٠ւ_ս٠ւ ااب٢ه|ادأا- 
7/Zr,///L ըն[(Ւա/յքին օգյոակար լւանախօսութևանէԻ որոնէք նս/աաակն է 

աաւոր էլաքգա/յւՐ ան ր՝. ١// նս/ասաե՜լ անոնէք
Պօւլւա ا. է ٥ա٦٠(،ւ աա٥٦٠٠٠ւ؛٠ււա٦ւ٠٦٠؛٠)٠ ٠٢٠٠٠,ا)٠ ٠)؛ւ/ւ(٠(Ֆ٠٠ Ժ՜٥٠،٠Ֆ؛٠٠1٠_؛٠٠Մ 

Լ)ալւճութ-|ււااا٦٠الاا1ااه)٠٦٠٠. ٦٠,٩ ,լէ I(٠٠٠(Ս٥ 1(լ Պ٠)٠(|ւ٠٠٠ւ٠٥٦٠٠،٠1(յ٠اا|اال٥٠٠٠٦٠١ ا٠ا٠ا، ٠ 
٠٠٠ւ٢٠։ւ_էլ 111, ال Ա|հ՜ ա ٥٦٠ Ս.Ա1 ٠٠٠٦٠١ II Ւր ٠٤٠٠ հ կււ ٥ ،)ؤա|٠աւ٠٠٠|٠ 1آ .Պ• ٠٤٠٢٥٦٠ ٩ կ|լ կա 

٠^١։٩٠٠٠٠٦؛٠յձ٠։٠٠։ ٠٠٠٠٠٢٠٠٠٦յ٠٠ւկ٩/٤٠٠٠٦ ٩٠٠٠٠ ،٥٠٠٠٦٠١։ ,٠( ւ| (٠٤٠٠ ա ٥٦٠ Ս١Ա1 ٤٥٠٠٠٦٠١ Խ III [I թաթ՜ 
կլ ۶٠٠٠٠ցէال ؛٠٠٠ ֊!،«٥٠٠٠٦٠٠٠ ٦٠ .Խ٥ ال،٠)٠٠٠٠٠٠)٠٠٠٦٠٠ա(٥)٠٠٠٠٠٠ւ Կս٠٠٠)٥٠٥٠٠٠٦٠ ٠լս٩/٤٠٠٠٦ )ز*٠։

G. Nr'goghossian, 110 rue Charles Chefson, Bois-Colombes (Seine.( ,٠///////

,ՍԽԼՐՒՀԻՍնՐԻ (،1ն٠Լ1٦ՏԻ11Ց) ՀԱՅՐ 1րԻ11١٠ԹԻ١٠٦

՚ւ։,ԱՏԵ٩٠ւ٠,٠٠٦ՐՈ٦ حاااا.ال'ال3.ا

 ا،ال٠اال)اأا،اا^֊اال)إ Հ٠٠٠٠ا)ا^٦ل٠٠٠ا)ال٠٠٠،)٠٠٠٦٠ Ս ؛٠٠٠է،ժ)٠ւ٦٠լ է)٠٠٠٠լ٠٢٠٠ւ٠٠٠٥ է ال ٠٠٠)ا-

ւ֊،٥)٠ Ը،؛٠ ٠اՔ٥٠٠٠٠٢!) ٠،٠٦٠-Ժ،٠٠٠٠٠ձ٥٠ւ19،25)٠. ة()ا٠٦٠١ ٦٠٠٠٠؛٦٠٠٠٠ փ٥ս٠٢-٤ ٠է (٠٠٤٠)؛٠٠٠١ 
,//,/////////// հայրհրնակիէ/նՒրրու՝. ԿաւլւՐութ/րան աււէ/վին օրՒրրուն ունՒոյւսՆ- 

.է 75խ ٠٠٠٠ց٠)٠٠٠٥ձ(٠ !)٠٠٠է٠٠٠),٠٢ լժկւ֊լ ٠٠_)٠٠٠٠،١ ٠٠٠٠اا٠٥٦٠٠٠٠،)إ٠ال٦ها)ا١ ٠٠)٠٠٠٦٠ا؛ւ٦٠٠ է 4-5 
ր էլլխաւոր նպատակն է քւսլոր հայրՒրնակիւքնևրու ւ/'էչ էիոխսգսէրձ ال 

 պահ պան Ւր լ /,/////,, //٠/٠/ ,////// ///րյսրոյական fri է/'աաւոր /.//7///7 -ا////,//,///,/
7/ էլաս ա ի աք / ակութ՜ իւն, ե՜ւ///لح////٠/,/// ւՐ/////7////1//,////,!///,/ սլւլաիկնհ-քւու ١/7///’//

ալնէրլ նիւթապէս կա րօա հ՜ ա լն էր ր ո ւն :
٠ւ٦٠լ،٠٠٠ւ֊،էէ٠،٠٠_ ال ؛։٠٠٠٠կ٠٠ ٦٠٠٠)٠٠٠٠լ(٠٤٦٠٥ _է ջ ٥ )٠ )ا ٤،٠٠٢٠٠٠١٠ ،٢ յ؛٦٠ ։،(، ٠ ٥٦٠٠٠٠( Հա յ 

 ٠٤٠٠٠٦٠٠٠٠٠٤٠٠٠٦٠ ٠թ٦٠٥،٠٠٠٠ւ)٠٠٠٠، ٠٠٠٠٠)٠.ք.٠٠٠٥ է 1)٥)٠հ՜،)٠٠),دا -h")٠հ֊ 1յII,(թ٦٠ه)٠ إه ،«٠٠٠٠٠٠٥-
 )٠٠٠٠،)٠٠٠٦٠ ٦٠آل)٠،)٠٠٠اا٠٠٠ا؛٠٠ًا_أ»٠հ՜ا)٠٠ ٩٠٠٠٠)٠٤٠٠լլ«ا٠٠٦٠)է١ ٠٢؛ս٠ 1 ٠/٠ئ٠)،ااائ) լլլ٠٠٠լ٠٠ւ ب٠ا-

էՐար </)րանսա էրւ ///,,,///,/ գյ/էնուող //,/ հայրՒրնակիւքն1րրու ւլիճակին, -////. 
Լ,(٠٠٦٠ ٠٠٠լ٠٠«؛լ լ 1ال ؛ •.ՀՒրա■ ((٠٠٠٦٠٠٠٦٠ է ٥٠)٠٠٠٥ մ'է٥٠٠٠٦٠ ٤ Ա،ժ ٠٠٠կց٠٠1٠٠ ب٠٠ا)ا)٠-),٠٠،ճ 

Il(I(٠), !)٠٠լի٠٠٠)٠٠٠؛٠٠ է Ս ٠٠٠-٥٠٠٠٦٠ ٠٢٠٠٠٠٠٠٥ւթ(٠٠٠٠թէյ(،٠٠٠٠ ),٠٠լ(٦٠էյ«}1٠٠٠أا ٠ լ),էրւ٠،٠ 
٦٠٠٠٠٥٠٤٠٠٠ս٠٦٠٤| ٠Ա(Է٠٠٠, |٠լ ^էյ٦٠٦٠)٠٠٠ե-٠1٠٠؛լ،ժ(٠ս(٥(է ٥ւ կ٠٠٠ ٠٠٠٠٤٠٢٠٠٠ւ(٠ւ٠٠٠؛«،٦٠٦٠٥ւ، ال 

էՐօտէն հ հու այ>ր.րր II լ /// ծ՜ է ահ՜էլւոյն ազգային էրւ կրթական խնէք-իրնհ-
.٤٠)٠٤٠Լ ٠ւ٦٠լ ա٦յ٠ւ٦٠ց،٠٠٠ւ،ժ(٠٠٠،(օ։٤ս؛٠)٠٥٦٠ ٠٠)٠٠٠٤ ٠٠٠٠ է ٥ց٠٠اد٠٠٠٥ յ٠٠٠٠լ էրւ 

 Հաւր///4,ا///?Ա իութհրան կատարած /7" /,7/,/١'///7/,//// //١_,//,//////٦’/////١ا//,///7,/

էրւ ٠ս٠٠տ٠٠٠٦٠կإ٠٠ا٦ل٦٠( ,Պ٠٠լ٠٠է٠)٠إ ٦٠լէր ٠!)٥)٠،٠։٠٥٠٢(،1926 Հ٠٠ է٦٠،ի٠(3ز؛ل٠<:د ٠٠٠ 

٠٠٠|٠|١Լ٠،.٠٠٠٦ ,լ, Պօլէ٠٠٠)٦٠կ٠٠٠ «),٠٢ ال ٠٠٠)٠ էրւ ٠٢ս٠،٠٠٠٠ ،؛)<٠٠٠٠٦٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٥յէ٦٠(Ս٠٠ւ
յ٠،٠օ٦٠ ٥٠ փ٠٠٠)٠؛٠٠) ۶،٠է٠ւ٠ւաաււԱ٠٠ւ٥ ٠٠٠)),٠٥٦٠٠٠٠،)؛٠ց٦٠٥)٠٠٠ط ،«ادا؛ է 174 ذى٠٠٠٠٠٠٠-

7///٠,ي կսոՐ (■20 ///7/4? ؛
(,٥٦٠٠٠٥٠٠ 41 ւ ււլ٦٠٥ց؛٠٠٠٥٥٦٠(٠٦1 ւ٠ւ٠٠٠1؛٥٠)Ք^Լ٠٠٠ ١٠ւ٩٠٥)٠؛لخ٠٦ل ٥)٠٥«٠- ٠٠٠٠٠٠)٠٠٠٦٠ 

٠٠ւ՜(اب٠)اا ٠ () ,ւ(٦٠٥(ւ1؛ւ٠)٠٠(،8 ւ կ٠'٦٠(٠'٠٠٠^٥է^ ٠٢٠٠٠^٠ )٥؛լ ՜ւ 11٠٠٠1٢٠1؛«؛٦٠Լ٠٠٦٠٠٠Լ ->؛)
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.լ .^իւծ-ւււ،ււսւ،ւ ւլււՀ k٦i1 ا٠ا١٠ւ)،٢ niiiitykiiiL ا1ا։٠, اإէ|Ժ՜ իսս٦ւՒ٢{1٤111'1|||_11٦ ٠،;٤ւ II 1(111*1 

mink- րա٠1ւ٠1؛١աւււ'ււ.1յ ٠Պ. Ա. Կ٠ կը 1|ւսւլւ1١Ւ٢1ւ Պ ٠٠| الاللغل٤االو]اأو٠ل]أاհ՜|ւկսւ١،( 
յ٠լււււ1١1րւո٠1? !{֊անձ III 11(111^, Ա.( ٠ Կ ՊIIIլՒօւլՒէււն ււաւՒ٩ւււււլ.ււլ|ւ|ւ٠ ١ *tiiiiukiii, Ս 

-աւր، ااا٦ا L Ա|11ال |||٠،٦ .Ոււլւ։ւհ՜*Խ։յ kl Ա ال. ,Zïkiripiiiikiiili* ا٦,ل .ال։ئ أ II ٠։٦ ٠։ال Մ 
.-):rue du Saule, Marseille (B. du R 7 ,ا:/ Ս իւէևք(Ւ tru/ïi ■հասցէն է٦’//ا///االااا

»Ս٠1٠ք1է٠ԹԻԻج0ا٦١^ب ٦ 

.1J1?BU.ÜS1١U(

 اج11،ؤ،1 ااااالا|ا|ئ 11ա)11_،111 ا؛ الIIIIIIIIا،_)اع ال٦ւլ_IIIIIէ،1 Ս'،ւէււ،ժ-իւ 1-ةألألااااأطالال)

-է III աااأ٥ k ա٦1 خما؛ III اا III (I III pk ااا٦للح)ااألعل،'األ اا k٤ 192(կւ٦1١ ւււ(11ւէյլի ،1١էال ٤ է 
iii.|،i !،!!*էւաւլւււ*! .£iiit(in٠p*iik(iiiL_٤؛t٦Iի kl ü,i٢kji٤il)իւււթ-kiii*! Պk(I ٦ الւ,|٦ւււ 

ւ/'էչ 7//٤ رآلدرا را/ չ///غ////ه١د/////٠7/////ا٤ش/ ٨٢// /ք/////7//// ճ քալէր րսմս •հ/րտ-. Ս իւււթ-իւ նը 
٠ւււյւ٤ււլ-،ւ .٠-Լ٦1 1،'լ լէ ii٤٦ikyink ة؛ اا- է II լ |II Լ٦ ււ յւ؛٥է I(_kfi ևւ ^(ււսսւււրսւկււյին է 

III-ال' .ԿfiLpkt( Jtjpnjktii٦i kL ւււտ^աււ|_ւզ|ւ[1(լ Պ p-ki!i٦i Iiiuik٦iiiiii٤kiii٦i է Պ٠

:29, rue Bernard du Bois, Marseille ١.նւււկ Ս ըլլիէրան: Հասցէ

٠1Ո٦ԹԻՒ،1ւ|Ս٠ 1٦٠տاحا‘احا‘١

է 2 ի 'il III 111*1 գا١٧االااا ١ III էէ լի 26 ن؛- - اال*اا UkntuikiJ١p.k|i 1،|'||Պ|1Լ|1 U է٦ւ)1؟ 
Ս իսւթ-իւնը, //// /////_ այ(ՒւԲ ///////////>)رًا-//// ٨٢////٤ » /اتملح///////////////կււււլւ1'ուէրցաւ Ե 

٨٢է !իսւթ- ١^٥////////// .կը հաչսւէ: Ունի //// ւլըաւլաըանը /7/ ///7////_//م.£/////
 ٦ալւււսււււ1 պօ լի 1(ւլ իկ իււււէՐբ I լ. 1١٠ւ؛٦ւ է, կւ١լւււււկ؛)ւււկա٦ւ *iil{iiiiiiii٤ïfiik)؛

 ،uiiLiiiiii،ik(iii،, աւլէ(_ււէ,(ի٦ւ ւււ(ի*ն կա II ււյա֊^լ kL (liiljk (1111،(111*Ա Ijiiinj -ااالب
////-7//-Ճ .٥ .Պ ٠ 7/7/ է Պ/////،لج٠//ذ/////٤/ ֊/-:A ١//٤// /7 ٨٢//رًا-///////////////را ٨٢////٤ սասսէրլ 

ւճ kii'ii'' أ_اأا։^، .ال ال, Ս١րււլա٦ւ km'li'' IIIUIk٦iIIIէ(_պի IIIIIIk٦iIIIIijkin, Ե٠ LII(ikm٦i١ 

Է٠)؛١։|،Հ٠ .1I1I(I^(II(III،(III٩I٠P٠٠، ^Iii٦iuiikiiiا1ا. (!)٦ ւլւս՚նձսւսլա^, Կ. Պալրւււ٦ւ kL

Djicnavor, C օ յ. Lapierre, Bourg Տէ-Andéol (Ardèche): M. օ٠

٠٦٠Ց Ս٠Ի11Ւթ٠1١Ի٦ւ’Ո٠11հՍնՀ1٦3 1ւ1ձ٦٠1

Z////7////7/// U իուքժ-իւնը (Association des Arméniennes de /٤/////٠///^٠^.// 

Է٦1 kl- կա mil ւիա (1II լ ،ժ k11 إل٦ل ٦٠Լ٦1 ،III 1(111 غ 1؟١٠2)٦ ال իւլի մ'է ١ ٠ïftni٤kyiuأل١د%%حا١ ^،٤ 
-٦ikLiiL ،1P iii٦ii٤inïRik_)Ա(աաակ էււ*1ւի 0i/٩ .k։rpkp 1 2ի٦ւ٠(Iاال ١ Hiptiio'iiiiLkyiHL 

11)111 put ،حالل)اا) ا pin ،11111 III ٦٢٦, -اا_)لւ٦ւրլա pkpnifj֊ ki!i٦i ,k ա٦ւ ،ة- ի Լան 1(11 լ اداااأ ١

J^,kLiii،p^2،(iiil(in٦i|Jt,iii١(kl. ^iii٠ ւիււիւաաււււււ،։»իւն p^ik(in1٢ وال ٤է I(ti٦ik(in٤ 

:40-11 tel. Segur ١(')րք-ե՜րլ: Հասցէն է 73, Avenue de Breteuil(15 7ااااا٨١يني ٨٢غ/// 
ի،.} ٦^١ الււււ،ււագւււ ٩٠iit_،(iniikiii٦i .ال .Ե {.،!ال، լի»՜ ki!i*t 1(1111(itîi է կ.ա (I չ_ւ١ 

Բ է գ_(III(Ikա*1 յ٦ ال،1.)، .ال ال٠ ١ւաիւաւ(_ակ١-ւիււիւ Ա||տիI(_kա٠1ւy٩٠. ١ .Ե 
 գ֊տնձ 11111/ ահ, fl շիւ• Պ• Ե ր կայرًا սւը-սււլուկ- Ար էլ // լ քժ էր ա 7/ ը7//٨٠١’. ///زني///////٤//٠,/////

١١ ի կ. ال. ٩٠kiii٦i٤ii٤ykin٦i١ ااا،ال٠ ال٠ ؛٠ ٩* ա II ա III l(k ա*ո, ()(|. Ü. Ս.. -اااا،)اال
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Ս.ՐՇՍ.Կ ՄԿՐեԱՆ

Հ .١٠ ؛١٠٠٠٠٤٠٠٤٠٥٠٠٠٦٠؛,! ير،ااا٠ ذا. وا٠ وا ٤اااا٠٠ا٠ها٠٠ا٦ا؛ا, ١١٤٠،٠ ք *٠ اازلم1ا٠.ماւ٥ւ٠ւ٠٥٠٠٠ ٦٠١ 
Ս٠ ال էլ|٠|.ճ-Նւււււլւււ،٠٥٠٠٠٦٠؛!١ տ،٠،٠. ول . ول ٠ Ֆ٥،٠٥٠٠1٦1|Ջ٠٠؛! 1 اير٠،٠. (|)٤ւ٤٠իՖ٠٠ زيى

-1/Պ. ի ٠ Աներն են Տիկնայք. Ս/٠٠ յանձնարարուէի անքք ٠٠٠/٠٠/٠ ٠٠٤٠٥/٠٤ Վ٥/٠
։ու|٠|էլհ՜"٠٦ւ٠ ال٠ Ն Ս ٠٠،٠է٠،٠٤٠،٠٠٠٠ւ٥٠٠٠٦٠ lit֊ Ս.. ٧٠. ال ،٠٠٠٠٦٠٤٠٠٠٠٠٤٠.

1<Օ1٠٠ԼՒԼ؛լԼԼ

 ١.(ւ«؛؛օլ٠٠Լէ٠ււ١ ։է«1٠٦٠٤ا٠ ٠حاااالط ٤٤٠ ٠٠٠٦,٠յ٥٠٠٠ւ ٠٠٠٠٠٠٠٠٤٠١ )؛*٠٠٠٠٠٤٠٠٠٤٦٠ ۶٠٠٠٠٤٠٤
 Ք٠٠٠٠ւ٠٠٠٠٠؛ ٠٠٠٠٠٠٢ ٤٠♦ ٠٠٤٦٠٠٠٠٤ ٠،٠٠٠٠٠٤٠٠٠٠٠ձ٠٠٠٦٠ ا،١اى٠ է ال ٤٦٠ lit ։ ւ٦٠,٧٠٠٠؛٥٠٠٠٥٠٠٠٠٠٦٠

٤٠٦٠'ւ٠1 ا^ا،ئ٠٤٠٦٠ ,٠٠٠٠٠٠٠٠٠ Ս է٠؛٠٠٠٠٠٠٠٤٦٠, ٥٠٠٠٠! ا؛ ٠،١ ٤٠٥٠٠٠ ٦٠։ا ,ئ ح٠ا٠٠اا ٠ լ ٠٢؛!٠٠٠٥ ٠٠٠٦٠٠٠٤٠ի٠٠٠
.٥٦٠!٠թ٠٠٠،٠٠٠٠٠

 1او٦٠ ؛١٥٠٠٠ լ ،٠٠٠٠٠ JI٠٠L٠JÏ٠٤ ٤٠ ٠լ٥٠٠٠٠٠ւ٥լ٤٠٥٠٠٠ ։٠٠٢ ٠٠٠ ؛!٠٠٠٥ է ٠٠٠١٠٠٠٠٠٠٥٠٠٤٠ ^٠٠٠اا٠٠ط٠
 |ժ" ٤٠٤٦٠ وال ٠٢ք٠٠ո٠٠٠ւ٠٠٠٠٠٠٠٠٠լ٤٠٠ 14()0٠1500؛٠ ۶٠٠٠٠٦٠٥٠٠٠٠٤٠. (.اإ٠)د٠< ٤٠٦٠ ،٠٠٠٠ ،٥٠٢٠٠ լ٥ ؛!٠٠٠٠

 Հ٠٠٠٠٠ ذو٠٠،٠٠٠٠. IJ ٤٠٠٠٠،>յ،٠ւ٦٠ ٠րէլ, !٠٠٠٠٠٠٦٠ ٤٠٠٠٠٠٤ ٠ւ٠٠٠٠٠٠٠٠٠ւ٠٠٠٥ յւ٠٠٠ւ lï٦٠֊٠٠٠؛٠٠٠٠٦٠

-٠٤٤٠٦٠ ٠٢٥» լ» ։٠٠!٠٠،٦٠٥٠٠, ؛♦>٤٠٠٠٤٠٠٠ ٠٠٥٠٠ ؟٠,٠٠٠٠٥٠٠٦٠ ٥٦٠ ٠٠٠٠ ٢« ٠ւ٠٠٠،٠،٠է٠٠ւ[٥ թ՜٠٠٠٠٠٠٠٤ 
 ،٠٠٠ ،اط ٤٠ 1լ ٠٠٠٠٠٠٠٠٤٠٦٠.* Ս ٤٠٠٠ ا-وخ-،٠ا٦ل ال ا،ا٠ا؛ ٠٠٠٥ է ٠٤٠٠٠٠٥٠٠٠٠٠ ؛٠٦٠ ه լ ،٠٠٠٠٠٠ ،٠٠٠ ه ،٠٠٠٠٠؛ ٤٠٠٠-

 ،،٠٠ւ٦٠٠٠٦٠٠٠٠٠؛٤٠٠٠յյ ٠٠٠٠٠٠٠٤٠ 1٠٠٠٠٦٠٠٠٠1٠٠٠٠٦٠ ٠٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠ه٠٠٤٠٠լ թ٥٦٠٤٦٠٠٠ Հ٠٠1٠٠٠٠ե٠،١բ٥،٠ اذا،٠٦٠
-،٠٠٠Լ٠؛٠،٠٥٤٦٠٠٠٠٠٥٠٤٠٠٤٠٠٠٠٠Լ٠!؛٠٢٠٠٠٦٠ ٠٠٠٦٠٠؛.٤٠٠٦٠٤٠٠, ٠٠٠٠٠٠|٠٠٠٠٠է٤٠٠٠٥٦٠ل؛ ٠٠٠ ،٠٠٠٠٠٢٠٠٤٠٦٠ ٠

անցաւ՝. ًاء„غ/
Կ٠٠٠զ٠٢٠٠ւ٥؛٦٠٠٠٠٥լ Հ յ٠٠٠٤>٠،٠ |ւ ٠٢٠٠٠٠٠٦٠٠٠٠ ճ ٤٠ ւ٠٠ ٠ح'ا١ ٠٠٠٠ ٤٠٠٠ ،٠٠٠٠٠٠٠٠-٤٠٦٠ 1٠٠٠٠٤-

.٠،١լ٠ ժ٠٠٠،٠٠٠٠٢٤٠٠։٠է،٦٠طهااا ة٠ااا٠ا 3 ٥٠٥. '؛‘٠٠٠^٠. ٥٦٠ Կ٤٠٠٠٠٠٠٠٠٤٠٠. ٠٠٠١٠

٥٠٠،٠٠٠ւ ^٤٠٠٦٠٦٠٥٠٠, ٠٠٠٠٠٠٦٠ը<♦، ٠٠٠٠٠،٠٠٠٠٠٠٠٠լ ٠٠ ٠٠٠ ٠٠٤٠٦٠ ٠؛٠٠٠ իշ٠٠،٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠،؛٠٠؛٠ ٠؛٥յنا٠٠ 
-١٤٠٦٠, ٠،'٠٠٠(ï։ï٠٠٠٠ ٠٤٠٠٠٠،٠٠٠٠٠٠٠٥ ٠٠٠٠։٠،٠٥շ٠٠,٠٠٠٠أ٦ل ٠٠٠٦٠٤٤٠٦٠, ٦٠٠٠٠٠ ٠٠٤٠٠٠٦٠،٠٦٠լ<♦՜ի٠؛ է ٠٠٠٠٠٠٠٠٤٠ 
 ٦٠٠٠٠٤٠٠٠٦٠٠٥ ւիււքրերուն հայե՜րէն ուոուցոււՐր 2٠٠٠٠/٠ //٠٠٠,٠؛ -/>٠٠٠٠/١٠٠٠٦٠٠٠٠//٤٦٠ ٠٤٥/٠-
 ٤٠٠، ا؛ ٠٠٠ ւ٠. .ير ا ٠٠٠ ٠٠٠٠ £.٥٠٠٠٦٠ ւ٠٠٠٠ւ٠٠٠٠ը،լ٠٠٠،٥٠٠ ،٠٠٠ ٠٠٠٠| ؛٠ lï լ٠٠ ا- ،♦> ٥٠٠٠٦٠ ،ا١٤ا٤اأا؛اا٦ا
,۶٠٠٠٢٠٠٠٠٠ լ٠٠ւ٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ااا؛٠ط ٤٠٠٠٦٠ال. ٤٤٠٠٦٠٠٠٠٠٠٥، ٠٠٠٠٠٠٥٠٠٠٠!٤٠٦٠٠٤٠٠٠٠٠֊♦»٠٠٠٠٠٠٠٠٦٠٠٢ال ۶٠هاال 

 ٥٠٠٠٠!ا؛ ٠،١٤٠٦٠٤طه ^٤٠٠،١٠٠٠ ٠،١٤٤٠٠٠٥٠լլ ٠٥٠٠٠٠٥ ٤،٠٠٠٠٠!٠. Ս ٥٠٠٠٤١٠٠£.լ٦٠٥լ٠٠٠ւ٦٠،٠٠،٠ .٠ا'٤ا،
٠ ٠٠٠٠٠^٠٠٠٤٠٠٤ ٠،١٤٠٤٠٠ !٤٠٠٠٠٠٠٦٠٠٠٥٠٠٤٦٠լ، ٠٢٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٥ ٠٠٠ ٥٠٠٠٠٠،٠٠٠٠٦٠٠٤٠٠٠٠٠♦> ٠٠٠٠٠٠٠٠٦٠լ 

լ٤٠٠٥٠٠٠٠٠٠٠٤٠،٠٠٠!թنا٤٠٠٠١՜ ٠٥٥؛٥٠٠٤٠أ։ ،،٠ ٠٤٠٠٠٠٥٠٠؛!٦٠٥٠٠ئ ئ։١٤،٠٠،١٠٠٠٠٠٦٠٠٠٠լ ,٤٠٠٠٠٠٥٥٠٠٠٤ 
٠٠،٤٠ ٠،١٠٠٠٠٠٤٠١ս٠٤٠ լ٠٦٠Ք٦٠،٠٦٠ լ٦٠٠٠٠،٠٠٠, ٠،١٥٠٠ ٠٠٠٠٥٠٠٠٤٠،٠٦٠٥٠٠٠٠٠٦٠ ٠،١٠٠٠٠!٠٠٥٦٠٤٠ ٥٠٥٠٠٤٦٠լ٤٠ 

٤۶٤٥٠ ٥٠٠٠٠٠٠ ٠1١լ ٥٦٠٠٠٠٥^٤٦٠٥٠٠ ،٠٠٠٠٦٠, ٠٠٠٠ ٠٠٠٠۶٠٠٠٠٠٠٤։♦ ،٠٠٦٠٦٠٥٠٠ ،٠ լ٠٥٦٠ ٤٠٠٠٥٩٠؛٠
 ٩٠٠٠٤٠٠،،٠٦٠٥լ٠٠٠اف ۶٠٠٠٠٥٠٠٤٦٠ ٠٠٠٠٠٠٠լ٥!؛٦٠٥٠٠٠٠ ۶٠٠٠٢٠٠٠٠٠٠.

٤٠٠٠ւ٤٠٢٤٠٤٦٠լ ٠٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠،٠٠٠٥٠٠٠؛! و،Ե ۶٠٠٠٢٠٠٠٠٠ լ٤٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٥٠٠٠٤،٠լ٤٠ճ٠٠ ٠٠٠!Ա٠

.۶٠٠٠٠٦٠٤٠٠ լ يج(0-2٠٦،ز ٤٠( լ،٤٠٤"ժ[ ٠٠٠٠٠٠. «,)٠٠.٠٤٠٠٤٠،٠٦٠٥٠٠٠٠٤۶٠٠، Լ،! ١٤٠٤٠٠؛!٦٠٥٠٠،։
̂ 7/4?7٠٠٠٠//٠٠٠٦٠ ٠„٠٠٤٦٠ ٠٠٠٦٠٥//٠٠٠/ 7٠٥/٠ ح ٥٠/٠٠٠٠٠, ٠٠٠٥ ٥٦٠. ٠٠٠٥٠٤٠٠٠/^٠٦٠٥/٠ ح "٤-

/:٠٠٥٥٦// կը ٠٠٠/,٠٠///٠٠,٠٠٠٦٠ «٠ Հ » ۶٤/٠٠٠٠٥٦٠ ٥، ٠٠٠٠//٠ ٠٠ ٠٠٠٦٠٠٠, i կը/’/٠٠٠٤۶٥٠٠٠٠/_/2٠٠٠٠
 Կ٠٠٠٦٠ ۶٠٠٠! ٠٠٠٠'ճ٠٠٠٠٠٠٠٠٦٠٦٠٥٠٠٠٠٤ ٤٠٠٠٠٠٦٠|Ժ٠٠٠٠٠٠٦٠٦٠٥٠٠٠،٠٠. اال٠٢٤٦٠ ք٠،٠ ٦٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠!٠٠٥٦٠٠։٠،լ،١ا؛-

٠٠٠٠٠٠٠٤٠٠٠٠٠ձ٤ ٠٠٠٠٠٠٤٠٠٠٤٠ ٠٠٠٦٠٦٠٥٠٠٤٦٠ք٥٤ լ II٠٠٠٠٠٦٠٤٠٦٠١ ٥٤ ،٠٠٠٠٠٠٥٠٤٠ ٤ ٥٠^ լլ، ٦٠٥٠٠ 
٠٦٠٠///٠ճ٠٠٠٠٠٠٠٠_/ ٠٠/٠٠٠٠٠٤٠٤٠٠٠//,٠٠٠/٠٠٥ է ւԼլ՚իօրւլիլ, քճայց ٠٠٠٠/١٤٦٠٤٦٠ ٥٠٠٠٠٤٠/١٠٠٠١’٠٠٠٠/٦٠

.٠ ٥٠٠٠٦٠٤٠٠1١լլ ٠٠٠٠٠٦٠
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■BI.٠i>l٠‘.٠ii֊S()‘'ll()\f ,1- 11٠1֊ք11٠թ֊|փعآل٦،

il'է չ, Բ օն-III Իւււէլէն կա- /١//۶/١////١٠///١ րն III, Արաէչի ٨/أرآل“/// وكا//٤ 
')Վալււ, ԼտպէկիլիՒ Ւրւայլն( را'////////دل/;/٢/////٨ ը ր.ւււ(ՒնււււււՆ, իր/'ا ւՐա-լվ/ոլ 

-է 1924ի ،ե٠٠ أأاااطاااا ٠٠կ٤٠٠٧ւ ا)اا ,ժ՜|ւմււ է٢ը 1|1Լ Հաշւււէ111,1؛ ւււ ا٦اا)زاا ٤٠٠٠٠٤٠ ٦
.1|Է||Է٦1ااال^^اا^ا, ٠

Փհ-. ٠٠)1927 ٠ اغااا٠الու٠٤ւ٢ւլ 1լը_ձ։լ _1١լլ կ٠٠٠٠ւ٠٢հ՜լ٠ ا٠٠٠Լ٦1| ٠٠1Լ٤Ժ՜| 11 ٧֊اااا,٠ 

 տ|լ|ււււ٠٠٠|٠է٦٠ IIL կյլ فىبى٠٠الخا٠اլ հ՜լ٠٠٠٤،٠ 1١٠٠٠։٦،է٠ اااال։ج٠ ال |ււււթև٦ւէ٦ւ, اااا اال، -ط,اااا

,անկհանր ٨٨٠ III Ij II ււ/ ի չ կա/գհ՜լւււլ Պ. Ա՝ 7 ل/ ն հ՜ ր կա/// م راغ///,/// ٨ լոյն //٢//// ։Ր է 
Ւրր // ոսլտրկէ ծ՜-/// // /م///// լ ի '/////١ ին ١///٠/۶/ اى/////٤//٠/١/ ،،//را/’// ۶٠٨/٤///٨//١٤٤٨٤/// وكاج 

 1">|٠|Ժ III٠լ։յ֊٠٠٠,1 ٠٠٦٠٦٠٨ااااէ, tîL կը 1|ւալւ1١է կ٠٠؛،٠٠լ_٠٠٠٠-؛٤٠|٠ ٠|٠٠ւ٦٠ձ٦ւ٠ււ٠٠ււ٠ււ։١ثال ١حاا,ااالخاااا

 չخد/// مم IIL 27 ۶٠٨/////٨/،٠٤ك٨٤///١/ بتي///١٠///١////٠/ //’ء غم/٢//٨٦ //////////٨, ا/////2/ًاى/ى ،//

 ج///////////////// ////////////,٨،///- ٨، ،٨///////٨////،//٤، ١٠////٨///٨// //٠///٨٨٨/////٨///٤ ١٠-///
 ://،،/^ ///,.رتم //،،٤/ ١٠///١////،///////֊/// ,///////////////,// //// /،،ا/،,//،//,/،،///، ١/٨///////٠-،///

տհ՜րլ՜ ٠٠،٠٠،٠ا، ٨٠լհ֊,٠լ٨٤|٠ اب ٠٤٠٠٠ اال٦٠٠٠ا٦ا ٤٠٠٠٠ ٠٤٠٠٠ ,؛ււ-١٠ւ٦٠٠٠٠٨٤ !٠اااا٦ا،، ٩ '{!թ՜հ՜ււմ 

//،٠/١/ ////٨۶////٨ 2/،،٠مم،،//٨///١./ ا/،/,٤١///٠/١/ //////٨١/ يم// /,،/////////////// ١////٨٤ ٨/,٨يتي
.L٠٠٠٠٠٠*>٦٠٠,٤L٠؛؛٠r։ ٠կււاااااااإال ٨٤ ٨|٤

-է ٠֊٨٠٠٠٠٢ال يأ٦أا٠اطااااا٠ا٨կ٠٠٠լ<յ؛կ؛٠٠٠_٠٠٠յ. 192؟) إ)٠٠٤٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 2)١٤٠٦٠ ألأ٠٠ب؛٠ا٦ا٠ا٠ا؛ 
 ال٠._ا،إا Ս ٤٠٠٠٠٤ժ٨٠٠٠٦٠ ٦٠ել٠կ٠٠٠|, ٠٤٠٠٠ «اأطاا_داا اا٠٦ائ١ ٠٠٠٠٠٠٤٦٠ ٠٠٠٦٠٠٠٠،٠յ٠٨٠٠٦٠ ٨٦٠ا١. ٠١.

 Ս /////////// ثلم //،١٠////////٨ //،١/ //////٨١///////٨,/// ٨٨١//////م/١///,/ ٨٨///١///٤//٨///١/ //////٨١-////
 ۶///////١ ۶٠////٤٤،، ՓորիՒոսքյւղհ///١/١ ۶///١/٠/////،؟٨,/// //////١//،//// ۶٠///٤^////٨///١/ ٨٤

,/٠//،،،،/،١///١//////،//٠?/ /,١////٨/٤///،/ Տաոր : ٨/أعء،//لم ٨٨////٤///١/٨///١/٠* ///////١١// // ،،، // //،١/٠/٠ 
իուիՒիւնը ٨ ٨//٨٠/٠ ///١/۶/////١,م////////////////// ر ن ,////////// ٠ر //١، ،،،١/٠:لج/ ٨٨ ծ//، ،,٨/۶»، 

rէկ .յ٠٠,٠٦ւ٤ւ, اااا/ااآى٦ا٨1,ااإ٦ا Ո(٠٠،ւ, կլլ١٠։|շ٠٠٠٠٠լ٤٠կ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٤٠ ٦٠٨ |11,1 ւ،ւاااا ٠ կւււ٠ւ٨լ 

 վէճհյւ ٨٤ /-،٠٠٤٠٠։٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٦٠٨٠٠٠٠ւ ال ,|ւււթ- ،٠٤٦٠ ٠։١ الى ااا լ կ،٠٠٠լ٠1١٨լ٠ւ٠լ١ ،اإ^1١ا։ا ٠ااا
 ٠٠ւ,٠٠٠٠٠٠٠٠լ٤ժ֊٨٠،٠٦٠ ٠٠٠ ٠٤٠٠٠ ٠٠կ٠٠٠ ,1 لئ٠ا։حاا է ۶٠ւ٠٠٠Ք٠٠٠٠٠٠٨٠լ٤٠ال اااأاا١ ٨կ٨٠լ٨սا|ا| ٨1

ծ֊ է///٤////٨٨٤//٤: *٨.٨//٤٨٤/// ٠////٤///٤,/////// ծ ււրււչււււ/'ը///////،/// /١///////./,,///*،////,/۶ 

I٠١٠٠٠٠٠յ,'ւ٠^٤٠٤٠ ٠լ٠٠٠،٠٠٠٠٠ւ ٠, ٨٤։١լլ ձ٨٠٤Ք բ֊էքել ٨٠լ ٠ ٠٠٠կ٠ال٦ا٨ا٦٠ս,կ„ا,٠٠٦٠,յ٠٥I»։،ااط 

ւ؛؛٠٠1'٠٠٠١ր է ٠١٠٠٠լ٠٠٠-«،.٨٠٠٠٦٠ ال٠٠լւ٠٠٠٠լ_٠٠٠٦٠٤٠٦٠ ا։١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٤ ٠٠٨٠٠٠٠٤٦٠٠٠٤٠٦٠ ،٠اا ٠٠٠٠լ٠٠֊٠٠٠,٠ا٠٦٠
/:٤////٤٠/////١/٨٤//٤ ١’/////٠///٤// իւնը ٤٨/٤//٤١/ //٤ //٤////////٠//٤,ض
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ՖՐԱՆՍԱՅԽ ԾԱՌԱՅՈՒԹԵԱՆ ՄԷՋ աՈԻՈ՚Լ 
211.8 Պ1).Շ.Տ(Ո,Ա81|.1'٦,١;1' 8է;'1,Ա2Ա٩(Ո1>19٠١;Ա٠է٠ 'أ1٠ا؛ةا،يذ٠٦٠ 11'1.|||٦,٦,||),

զա՚նա- 1اااااا4٠ا>اااا|( ,Ծ ա،հ iP հջ_ւււյ b*b (ا ه II اال٦ا ի ւալէւււսւ լի UI Ծ ւլա •Հ ٠٦ 1 أل ا 

ւլււ/ն Հճոււլււլրները ֆրտնսական ծ՜ ա է լ այ ս լ իՒ հ ան ւ/'էչ էրունուուլ •հետեւեալ 
•Հայերը նահաաակուաե են իրեն[] աւլգյււկիւյներւււն պէո 

-27 աարիէ ի ւէեր Տիարոքէյւիրի !իրանււտ //// ٠،٠1111111111|էւււ٠էւ ||،|ւ1ժփ٦1١ 

ւ1լ„ւ(ذا Ւրլ 1 1ا١غااا[հ լ ■լւււ(ւէլւاال^اااإاا٦الل ،،٩<» ւ թւււ[1Դ_մ١ւււ٠1ւ|ւ،այ։։։،„»ւاااا،٦ا ,؛^٠ 

Ճ،٠٦|||٦ւ |1١,ԱւլասւաԾ է 1١հ،ււ .٦ւ„,۶էւ։٠ակէէւ„ւԾ٠ km٠ .؟ï-iiit؛iik*սւ։լ٤հկ ։٠i։icit٠ 

էլաւակը Լեւււն, ււր այոօր կը ւրանուի Փարիւլ եւ կը ւլրաւլի ւււււեւտւււրուէ. 
Ujllljl|lklt, Տրաււ/իւլոնի ֆրան ււական ■հիլպաաոոարանի թարգ֊. 

էՐանը: Ս րււըրեւււն ընտանիքին սիւաւոր անդաւՈւերը կէո Ifjii/ւէ /, վեր 
յաչււրւրարար կը ւլարէին նոյն ււ/աչաօնը:

Լ<հււու.|ւևւււ*1ւ ||ւււ'1ււււ.||. Սեքւաոաիոյ ֆրանսական| ١’,ًالمدًا،،،,//،،»،،,/،/،،/،،أ،/

կււ։լւ1١է‘. ٩ جاااااج| أاااا،٠اااخم٦ااا٦اւաՀււաււււկււսււԾ ւար٠؛Ււս_،ււժ-ւ| اج1١الا٦,الا։[اااااج

 ٠քէ ԾԱ٦յ1;ԹԷ ւսսո٦ւ<յ اأاا.اااا III.ااائماااا ալ կա،Խ, |||١ ااا٦،اااااا٦ا.ا٠ اا٠1ااا

 |٦١ւԹև ل؛اا <1اه« և |1 է٦ւ ااا٦أا٦اإا ااا٦.ااا٦ااا աալ յ٠և<լ !ւ،ւև٦ւ؛յ اابأ .اااا اا، լاااا ) ։ااا ، Iا ,اا ؛ ا٢اا|։ا٠

:փ*էւ կաւք٠էէ1|ւ|ւ٠-|ևا٠1اا، ااااا$٩، լալ աա٠աւ.ա٠٦٠, ،٦٠،։։

“ LES ETUDES ARMENIENNES
քհլ ււր քիչ չտա կը հեաաքրքրսւի ւ1'եր լեւլւււուԼ, սրտու1'ութեամ'ր٠1 

աէ, ււ|էւււՔ է ւււ*1ւււ|ւււսւճսւււ ձևււ֊Քէ اال i ،Îiukii«k؛٦m٦iiii_b»֊kîiiPji 1ւԼ I؛l_(ii،t، 
 սաւկ 11آالل٠1اա|, ااا،اا٠ ^յ٠«1է»1յւււիԼիւ|,„։ս٠_٦ւլ١ IIJIIIIII اب։ال_ا ււտա٦ւձնւ։ւԾ ذا٠١ا داب

է Մև|,|է٧ ٠ .ւոֆ)լ ۶ււյաւյ_էւրւ ،P ԼԾ յւարԾկաԱւևրը, քال ا,)، ١ ւ٦ւ h| !٠ ااغااااا خՒ II 
ն|٦։Հ1ւ"ււ٠սւ٦|٠։ււ٠ b|i٠p.(ï III٤քԷ ա٦ւցը1ււււլ iPւլ_Si։i[ik։٩| ٠ւԾյւ1<ւ։ւ٠. ٠_Բլաֆ. Ս ւ։ւՔլէււ 
 b ،11‘« ا، սւՒր،ւ٦ւէ թէ ؛ւ։٠١٠٠ւ«հյ։։։։٦٠ اا’է շ II 1٠،ւաԾ Հ|||.|Լ،111Լ،،ւ٠լ^է٦։ b I،k،i աւ٠ اأ'اأ٠
.է- ،1' ՒրԾւ։ւ(ւ٠Ւէք,|»٠։٠ ւ٦։ iPkji mintik ւլ_|ւև[ժ-է բ.ււլււ،ւ տևղևկւււ_թյււ٦٠٦٠և՜1٠լ„، 

.k٦i4٠جاال_اااااااأ ٠ էւ։էն_٠ս٦։ւ٠

լժ է Les Études Arméniennes ح Ոլ ւ/'էկուն հաւՐար Գ֊աւլանիք ւ/'ըն 
■հանդէսը նիւթական անձուկ պայւրաններու ւ/'էչ կը գյոնուի, եւ եթ՜է 

 ٦աւ،،ււ լ b լււ،ւ_،rb٦،٤kc ^JiiPiii կ،լ շ_ա |1 II ւ اا ااا UI ։։ا اا ٠։ւ ل، اا ائن k اا II اد اا։اأا،١ا؛؛ II ض أ’٦ا
"٤«٠i։i٦i fî֊iii<k،٠k|Si։i .ւ٠،b b٦i ււ،ա،ււււակա٦։ k٦i^ աս٠հկ3 -اا٠֊kîi٩i Il֊؛։٤u^ii(|.iii k٤ 

٦ւււյււյ_ւ։ւգ؛٦։-ւ٦ւլ, ւ٤ւււթւււււ ؛b،tm٦i4^١ lاllPԷ٦lllط٦ل iPîii։i٤k،b է ا Ամ*է١։ ا^։ا١ا١ ا٠أ
չ չաա ւլարգ_աւյոււՐ ունի, պէտք է ոտանայ եւ կարդայ Les Études/ارني 

Macier» ւրխրեը ///// Պր. F١’،لما،،تم،», ٠ Arméniennes: քՀա(Ւանորգյւգրու[(Ւեան 

':16, 1 bis Bl. de Montmorency, Paris
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ال

Ինլոլէո յայտնի !իրանոական Պատուոյ Լեւրէոնը (Légion: 
U ե՜Ւ- دا ٠ ,)Սեե-Խաչ (Grand Croix ادا• •Z/- տոտ b ճան ունի //رًاd'Honneur) Հ 

Սորոյ (Officier,( جا٠ ,)ՀրաւՐանաաար (Commandeur (ب. ),/,"//»# )Grand-Officier
،1. Աււպէրա (Chevalier:(

ի կեն էլա- Ի ոաորեւ կը ■հրատարակենք 1/անկը, ոչ անշուշտ լրիւ٠ 
որոնք Պատուոյ Լեւրէոնի ոլաա- آلرًاնւււթ՜եան եւլորլ բոլոր այն Հայերու

ասն 2األ_٠لط 11Լ٦1؛٠٦1.-

COMMANDEUR — 21٠اا٠.اا'اا٦٠اا^ا٠ا٠ 

٩٠٠ v١١١\١ս١ս١١١ձ١\\٧սս"ն٩ أاأ٠اا|ا1اا،'։ا اافبىا،الالاأاأأ٦ا أاال،ل١ا؛اال ٦؛اااا։ا։اإاا։-اإاا

)ا١٠اااالللمبىااااا٦

3 - OFFICIER.اا٠اااا

-٠tï،lJ։ اا١٩؛أاا։اا،أااااأااا<>بإ ااااا؛اا^٦اال1,ا ٩اااوئااا)اا،٠ل>اأ اا.ال٠١اأااا 1ااااا٦ا٠ ل٠أااإ٦ 

.1918٦, ١٠ւ»1*1 1ըւււ։_ւսւ٤ւււըւււ_թ-1ր։1 ؛111111,1 ؛ LU؛էսա |ււկ|ւ٢հ Iijtïui ք١٠,٠լ«ի.„յ Հ ١\١اةاا 

Հ. Պատուիւ- նախկին ւլինուորական կրյորւր Հ٠’( ٦1الا٦إ؛ا հ1 1 ٠اأ1ا،ا_اا|Զ،)|սալւս 
և|սւէ՜ս|1ո։ւ١٠٦،1ւ|ւ։ւէ٦<٠ ),է٦ւ٠։փ (նախկին դեոպան احوا) .^ااااإال٧ ),Iւտկւււթ՜եան 

նախկին քար(' ٦٠ 8اأأاااإ٦اււյււււււււ١ւ٠٦ւ1٠1։ւււ٦ւ ,ւ|աւ١սւ ու.ս،ա٠٠,٦ ||’ա٦ւ, Պօւլււս 
տոււլաը Փարիէլի ՕաՐ. ւրեոպանաասՌւ}, 8٠١J>fiF. 11ااااالالل٦ا ’ااااق"ااا(الا-ال؛ل٦.:ا

11$ CHEVALIERاااا.اا

1٠ւսԱ٠։ւ|՜٥ևւս1ք، , ؛ ل I أا؛ ع أك Թ ٠ I اI լւ 1اԼI- 1ا ، I اI ، լ I اا عI m I ا ا٠ا٦IH اւ|ւ լ ; I٠)'؛լււււււ!ււ|اا٦ل ٠։!ااادا

,.١ui٠r ،{1٠ւ١٠٠գ٠١٠،٠1٠ւօ٩ւ؛i։iÇ 8. ا؛ո,|)Թ ց٠،Ե»ւի.ա<լա،ւեաا٦ا ٦։اا ا^١,١ا؛ا.։اأاا ,Ն٠١ա٦ւ 
։֊اااااا1٠ااأ٦,ا أا٠. اا'ال։1, 8،١.لجا^ا, ٠ا٠اأا)الأ”ւ։ւ٦ւէ1։ւ٦ւ 1؛ յ.|ււււււււււ,յ؛ ,էհւ։ւ٦٠^Ի8.ساا ٦٠
,։.pbu؛٠٩٠ll'l٠l ااا|اا I ا i|î3٠i٠b٠L٠ ,ես٠٦٠،٦١،ւ, 8٠i,|)l(F. 1٢լք|խոխեսւն, 8ո.քԹ. 11'էէւք)էւ٠ 
8.<>ք13՜Ւ 1| ااااا<،أل٠٦ا1اأاذ٦,اԼ|ւսս1 ١, خاااا,ال٦ا ااأااأااأة٩ا1اأا٦,اւ։է՜։։եւս٦։]lliuB-իէօ Նև

:թօլօլեււՈւ* ٩ا٠ااابأا

٤ր،111111 1)111 ؛'،Է٦1 لمبى հ՜٦ւ -أالال_ال١il II,III ال III ا،أالب Դալ ււււււըւււււ٦ւ — .١الالأ١ا١١ج 

-Գււտնւաւկան ուաաուանշան ուներալ ւ!'եր հայրենակիէ/ներուն աւՐբուլչա 
ւ(ւե٦ւը٠٦ ؛։ե"ըէն„٠١؛٠؛յ٦։սլ،، iLjitïl ال٦آااااا٦لمبىا Կը .٦ւհ՜լ٠،ւ1١էկ JJ 111٦1،(Ը ւ اسا٦ا

."՛նանը հաղո/գել ւՐեղշ

ا■►٠ج
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1Ր0 ֆՐԱՆՍԱՅԻ ԴԱԻԱՌՆեՐՈՒՆ Մէտ
՜ԾԱՆՕԹ•■ أ٠اا'ااااا։ا|ا.اااا اذ،٠ااااداااوا٠ا ااا,.ااا٠ا٦,.ااااا'ااا'ا ا|ا.ااا֊ااأاااا٦ا ااا،ااا٦ا.ا٠اا١ا

ք)ւսնդ.ևոձ ٠٠،٠ե٦ւե.Թ՜|ււ.٠ւ|ււււ|> ւոևղ1ւ1|ււ٠(ւսւ ٠ ؤ؛ ا،اأااا'،ا٦ا. Ա A ارا٠، I 11«ا UII <<։ اI ։ ااا٠٠ًااؤ 
1 աք) III1< |1Ա٩ا١ ٦iiii٠b٩i « Ֆ.l،’،i١ii،iii ١)٠iul،iii։|II լ٠٦ւ (ï 11 11»լ, jo4ii اااլւ I ։. Il ic։٦i

$Ա||||٠>կալւՐԷ (( |Ն|1,|>|1٦ أأااااو اا1الأ، ււււււ،،ւ١ւ.ա٦ւ اااااماااا(، :

ԼրԼԷՐՍԻԼԻԼԼ
 Պւււշ_ււէՕ*1ււււ1،ւււ٠1ւ III էր ւ،_էր IIII ا )|Ւ էր ա٦ւ ؛1 Հւււ։1١ւււ،٦։ւ։٠|ք,|| حك٦_،اا١ال٠٩ا|ااال ا؛اا։^اااا٠

٠ւվ(Ւհ"տ٦։ թ4զ١|,١ււ։ ال ا|ااا٠ا1|,ا'ااأا էյ՛ اا،ا^֊٦ل, ի 1յլ ا٤ االالللب٠ •40)ز։اطاااا ւււււլէ1'է٦ւ;( 

•mjiinfi քչարձ[Iintjinfr է 18էն ւ/'ինչՒրւ 20 հււււլւււր/ւ, ւււրւււարձւււն ر////////ع٠/ًار
ւ-.!ւաււ|ւ٠|լ ։١ ،٠٠٠ ،٢ւ էր

trl(iiifr էր٦ւ Հա՜ 1111؛Լ 1،էր،ւււ،ւււ|؛111٦،؛، Պւաււէր،1ւււէլւ1'|ւ ււււււ،ւ،ւ٦ւէր،ւււլ٦ւ շասւ 

 ٠٠د/٢و// رك/?////// հաււււնյ>ը ւլօրարյւււե՜ է կիլ/ւկի/," ارر ارا///// IIL il'էն էրտ.րը.■ //رام
٠լւււ|ւ Հա٠|(հր(1թ. Ա٢Ա։։ւԱ ااااا١։1٠ ،^اا،ւշւււաւ٠1ւՔէ|ք١էւէ١ալւոկսւ٢1ւ ււ٠غا،١ ’٠լՒր 1922է*1ւ 

1)Է|| ՀէրււււլՀէրաէ|٦էսւււաւււ٦ւ, Պււլււ, 11٠٩_Ցւււ ااال|ا،اااال١ ،،IIIIL էր؛ լ|սւ(ժ՜|ււ١|٦٠ 

•ւ1١էլ՝ ،111 اااااا)ا، ւա٦ււււււ tït،uii_ Jri ւււէրւլւււսւ،ււււէրւ|ււււ_ ււււէ١է٠1ւէ٦ւ շւաււ 0 Il،٥
շէր III լ ւււէրւլ_էրյւէ،հ٦ ،111 اإاا ٦ւսւէ(ւււ،ւ վ էր.٠ւււ)էր،ււ،_ււււ،յժ?،լ 1յլ շսւ/٦

 ال ւււ(ժ.1րւււ'1ւ III,،11 ،ււււշ_էւ،ւ |،Ւ |ււ،լ, 1(11 ،1 է،»ւ،ւէրլ է|ւււ،ւ٠ւ!ւլււ٠յ Հւււ٠ ا؛<اااا،'اا٠

٤٠'«' հայութեան ւ/'քրԽււԳ٠ոյնը ոհ՜պե՚լ այււօր, /, ////////// ընդհանւււր ٧٨،//// 

ւ՝١ւ؛ւ։ւ٦ււււէրւււ٠ւէ (1)111الاا٦ا, ااالا)،ا(լլ،ա,1 III1 ائt،tï ،111،II ا։*ل։1111 ا،ا،III-ا١)1 اا١ل»ااالاإIIIا٠։ع

-.է չا/' ،_ ////Zr //_ ار'/////

՝(اا'-ااالجأطااةا Հ II 1(11 (LUI ււ٦ւ؛١ււււ{ժ؛ )طاا٦ا|ا ألال)،ل-ااا٠ااا٦ا ا լ١ւIII111 ال،III ال

Հա ,، ٦١ էր ւ.^էււ١աւ 1،ւււ٦ւ ال ،11Լ،Ժ اا ٦I،uli, 3 ،1 I لال٠اا ،؛ ١ s ،mil,' III յժ՜հՔ հ՜ւ اااإل٦اااا٠
7/ Ս Իւււ[ւՒՒւնն1րր, պանէ) ւՐէչ կսւրէսւր տհղ կը ///٠///٨٢/؟ارا/ا//////ا///յլտն Հ

 ٦l-$ilL،IIIL(itï،llll٦lJl<>1, Slll،l،|I(_،llIU-tï'll Վ|11111(111_(111|է(Ա1٦, ال ؛ււլ،ւ،ւ^իւաւ،ւ؛٠, الا؛ا'’اا١
ի»ւ؛ ال ٠|էր լ ԲIII ،11 I- III լա Լ ؛.؛،-أا, ا٦^ااإ]اا،اأ؛ا! Il ٠,،, ٢٢i, UhîjiliiiiiiiJiii،Jt, Iii(i(itï،n 

٤ժ՜ ի Լ٦1٦1 էր ،1 زي) ال٠الاا٠։اا،؛ا٠ح ٠)ւ،աւ 1،ա،, ااالبالالاااالئ ال)ւբէրյււււ ال ٠ւււէթեա٦ւ ال ااااا٠
 ١ւաճ|ււրլ(լ٩ ٦ألألال،اا،ت ا؛اال-)اا،االااااللالاال،ذا էրւ Օ֊Հայւււստւս՜ն^ ال LIIIILÏJ ال 'طاااا

٦'٠ւհէ١է-ւււււււււււ(ւ٠է11؛)1111111111 ،ւ٦ւէր،ւէ էրւ էր،ւ 1 لل. الا٢راآللآلاأعا،٢الال اا،ااال،ا'حاالطال،էրالا؛*اا٠الJfh 

'Հւււէււււ(ւււաւււէւիււււ٦ւէր،ւ ււ»ւէ،ւ٠ւ,էاا ٦ է֊III،،ա٦ւ I,'III 1(111(11(111 կը{<،لال)ي)ل.ال،,ا؛٦-ل)، ا

՜اال '"ا؛ է ؛٠Հա,| iuiLîi^iiii،ii(_iii،iîi٦i،i٦i |1١Է ց_ւա٤ւււ٤է՜،ւ٠1ւ կ٠ււ،ւէրււ،ււււ{(է-էրւււ٦ւ٠٠

2':٠د
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 լտւթ՜իմև ا،ا٦։أاا٦ا ااا|ل4ا|ا ւ٢1|Ւ։լՒ؛|հ٠1ւ հ֊ւ դյւււլււվՒا|٦ا ւ٢؛ււ1յ ալ ւււ|,؛ւ٦ւ ل٤ا։-اال
٠ա֊ճա٠ււհ٦ւ Հւալւ ե|ւ Ijiu Հււյւիւ،ր, IILJI հլլ اأاااااا_الالاأاا١ II տ_ քէււ،ւձ٠ւ األاااااه٠ألاأل 

,/Տիկ'ււանւք •րէչ հա կա •//////////////7//لم : աչւււ կերան հր
ااا؛ا،,!}IIIاللأل٦ا ،|١Լ١ IILJI ւյ_ւււ؛ււէ٦ւ ,jiii^iiiJiiiiij ււշււ1،հր،ււ،ււււ_Հأ1ا*1ال)1111- )}؛ւ՚ւլ ااا٦-ا

اار

։.،'؛։ اإ։بإ,ااااا U IUIII 1 ا1آلج، واال؟յ٠սւյ١։ւ،ւլ!ււ։յ 
Rue des Dominicains

 ٦اأ^ا٦ا ք<1*էևւ_ ւ է١؛ւււլւձ»յր ال ւձ։ս١։٦։հ-յււււ)լ ،،IIIUIHIJIIII!!*!! ւ։ւ(11ւււ։٠ آ، լ ب։اااا։ا2ا։„ال

]ժ՜աւլերււլ ւ/)էջ ւրանկապարսւէզնհր رًارر/عم ارا غ // غ ٠ /////ZZ/ /7////,/7 ر// // ارا غ ا/7ر -"/////را
,«أا٦حا,اأاااا األكدح٦

 ال«III1111 اا թ؛ււ 'ااԼ Ijl l؛i։n؛il١b٦i ։յ-1ւււլւււ؛)؛اا٦ا ل^։ااا ւլււէւ_ււ1յ٦ւՒյ|ւլ, اااااا٦لمهل

 طالمااااب ^ւ։ւյեյ։է٦յ ՔսՈւ|ւ ւ٢լ JIUJII اااا٦اال٦ا ألالااااا، աւլւ։ւ٦ւ؛յ ااال_لل طاا ،IL ١-اااا

J{i։ii،i٢Jî٦i II اا|ج] ألاا ։iijip! ٠ا ١ا٦ا٠لالح٦ا ;.րլյզլւււցնհ՜ււը ال١ل։٩«ال اال٦اال،٠، إا ձւ։ւխե٦ւ 
ւլււրեն է լրա- //////١٠/,/// //٠رر/7اح//ر/7ر/كد/, ///؟ ևւ֊ է դ֊պր՚ՈԱ հրթ՜ալւււ անկարալ

1ht'(' ծ՜///٨//٢ լ եւ ا!։أالااال٦ال֊ول.،ااا٠٦ا ընե՜լ, իրհնս հարը ՜ճարէր լ II լ Հ://///اك////
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|յ՜ւէ1|,ւփլ|ււ,| ٤. I؛. |)'.(ւ 1' )ااااااا؛٠ال,ا',|1ا  Ա1}ւէ»|ւ.|> اا'،ا.,ااا؛اا')أ اااااا  Պատ-
1,11) ,|.(ււ,ո|ւ٦, 1|լւ |.ւււ։1٦ւէ (f[,JJii٠٦iiiil(٦itïpp: |)'է؛>ւ„հւլ|ւ' <)|1ււ,.,،ւ٩ւ »ւււգ„,.|յ|,٦ւ 
Տ[|||. Գու.յ,٠ւ.ւ1Պյեսւ٦ւ. էէւջէ٦ւ ւա|ււ' Պ• Յա|֊٢٠. «ա؟սւ»-ճեսն٠ Պ٠ ir. 8է|-٦ 
١„է|١էսւ٦), Պ• 3'- |)ւսլա.ւՈ،ւս٦ւ. Պ. (ا ا)ا!ااأا)ااا٦. ,, Տիկ. U U■ Qtu Թ՜Ջ եւսճէ, 

Պ. փւււ.٠|ւււ,>1٠'Ջ1٠ւս"ն եւ. 8,,.|>Թ. "ք٠էլեւս٦ւ, ե٠.ւ٠٠յ٥٠:

.ւ|«լիկ٦ւե|,ր„ւ؛, ا1ااا؛اا',.,1اا' ],,,(اال,,. ٢,,,.II'..(, լուլս ٠..؛իլ յ Լ. II:. I,՜ս<|ւ:||
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اااا|إا!ااااااا'|| )) fil ԱՐ <٠ ٠ااااا'٦ا!_أااأااا؛ا اا،ا١.ا اا٠اا .
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Ա1)11|؛|Ո1ا ٦։٠ىااا։0" اااի(ււ։ւ لالعلمه٠ا կլլ Հ|ււււէւււււ|էւււկւււ|ւ ٠٢է٤ լ|ւ|Ü ււզւււէ٠

٠٠ււ٠հ՜ւ։ւ٦ւ, սլւ 1լլլ(٠ւ,Եւլհշէ ۶ •٩ b(i٦j է_)i٠։111(11| اا؛’'ل)٠٠Լ٢_١ ٦ը، լժ՜ااևا٠ج]اշւսթոթ 
ւէաըէ նա/րւ աւլէք-• ւէարէք-արանին անօր էն ութ-իւն ԷԼ : կը տ/րսնէ « ծօ <(غا

اا։٦طا,ا٦ا |iP(fil UI ւււ1'ււ|ւաւ٠ւ|ււզ niiPnnn(֊b։٠_|١ ٠)ii„ اا)։ا ո է-,Լ،٠1 (I Պ٠ Լ|րս١٦ւ ււاا|٢اا٦ا٠

،ïni٠li!i 11٠٦։„Լ ائاا կը ^Ո1٠ււ։։,|է 1(11 -اآأأ-ل)اا phP ا٠1اا։٦اااااا ائااا)_ال1։ح٢اااا)٠.

اا)ا|ا)ااااا'||٠اا St-Antoine (|փւ،ւլ|٠،հ 1|ևււալաւ<||ւ 1ւ،٠1 للمأؤ،٠ا ا)٦اأأاااا٦(ا.ا|ا اا'اا
1ااا اااالااااا!٠ااأل؛٦خا الا١،اااأةا١ا ااا] ا։.اااا١.اال |٠ւ٩է՜ււ կլւ ււ٠կւ٠٩ււ١ւ٠ի>ւ٠1ւ داأا؟

|ا؛٠'1ا1اااا، I،’>٠Դ٦|հ،Խ اا,ا1ا؛اأا ։։։)ا٠ا١։٠ا،اا٦ا٦٠lïا١ا١ا٠٩ا:

١ւււ1(ւււււԱ|1ի ւ(_ւււրլւււ|ժ՜ Ս.ՈՈ[1؛ւ٦ւ ո1ւուհ֊ոուկու’،ւ ١|։։ւււ_ււփԱւԱ٠ւււլժ՜ جاآااأ

١,1»Լ؛ Ս |ւ٢٠յ٤ք(_Ւա_ ււկխլ|Հոհ՜[ւը կալւէրլի էլւ iP„iu٠b .٠ււլի է٠_،(_զ մ١հ٦٢սւււ(էւ٠

٠"/ հաւՐրքրլ այն Հայե՜րը, ււրււնք արհէրււանՒրրու կը հքրաևւէին, 192()ին 
١٠»1٠1٠”հ՜٦٠&Ք ւ٢հ՜٠|թ՜ե՜լւէրււ։ ու( ։،،ւհ֊լւ, 11|111ا، ٦,։٦։اا։ب կը ا،ا)ااا)اا։ب լ؛ժվււ| ٠1ااا٦ا؛ل 

էրիչ արհքրււաանւււյնքրրւււ ւՐէչ ււրպէււ ւլարպհրտ Ւրւ կաւՐ ա չակերտ" /لمش 

աչխաահրլալ արհեստ ւ/'ը ձերւք կը քւերեն եւ // աւլատին հասարակ րան- 
 լորի ا։ا٦اըւ։٠դ_ձ اا_)ال االճIII կէ٦։٠. կօշի |Ս սւըւ։իլ։ււ,յ ։Րէշ լկտ١ ا)1ا ااااااااحا)ااأل١ل
լ, իււււ،հւււ_թ- ،٢ լ ١ ا)اا ٤أاا٦։اا٦ا,الاا iP էկ կւ/iiP ։Pt،(t ւ„ւհլ٠ ا^։|اا ا։أا«،اااااال٠

.١է٠լը٠)٠»(,،։ կութ-tï ։،ւ٦։ ւյ٠ւ(اةا،է I(lï ٠٦. ٩ااااد٦ا،^)،ااյհ՜،ւ٠(Լ 

 ل) llljliob III (III ի լի 11,1 l٢t٤ ااااا٦ا 50է٦1 աւհ՜||_| ب։։اا Ա(1։٠٦11)11 ال؛)، ؛،،h اأ٦ًااا 1ا١

ւ^»ւճ^ւււ٦ւ հւ,٠(ք١լ 1 اااخااحاا,ة)11 tiPՈ1٦ւեու٠1ւ, Պال٠ل) ٠ լ Պ. Սւււլւէ٦։؟յ մ١է؛ւ،Ո(ւոااااأ ٠-ոt٦ilî٦iIII կը (jL٦։tï٦։ج ١։հ֊քլ iP„ ٠(٠հւււ)կ։։٠٦٠ ٠»Կւյլւււււլե՜ս։ Տէ|ւ Պ<յ٠լււ٠հ՜ Պ٠
3֊հւււ٦։ բ֊սւժ՜հ٦ւ iPը؛٠٠լւււ٦ أا)اا֊)أ٢اااااالا։٠،٠L،«jb٦i ٦i։։։tïL
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Լ(٠اأլ1րլււււթ.Ւլւ1ո։ւլ [ilւսնIIւ_[<Ւնե՜ .հ٦ւ4»նհ٦էւււ ا1١ج؛ լ111,1 الالاض _Ա|ւՀէրւաւնե٦ււււ 

2€(ին ասոնց թիլը կլւ1،նսւ։զատ؟٠-)اا 1։،։ا ,է ին ااالب٦ل ևրլ <1925٦. ا|اازւ٦ւ Հւալիւ 

Rue des Dominicains^ Հտյե-րուն կհ՜ րրըոն ը ըլլա լալ ընգ-հտնուը جر//عاار: 

։١؛էջ կ،լ կսչ֊ուի նաեւ հայկական ւիււղւց, 11Լ،1 ۶ող_իւ_ Ք„1٦։!լիււյ ւ،اIII،IIIال'

1 ինհ֊،1 ،1 ւ_ն ձեււ،ււ،1ւ հն١ 1 ا،ا؛٦ր،լ իււււնուիՒնե،! II ،Ï

քխւ،|կակւսՆ ؟է،،' ٠٠լի٦٠،٩٠ի Antoine-ւ۶ւււկւււ| 1)ւսյալյ<հսւկ Տէ؛١! ٠ |էւ|ւււ!ւլ،ւււ || 
հ|1|ւ 1ւկւ։ւծ են|խւ٠( ٠’ս Դ٠ի،.ւլի،Ա٠ 1Ա|?Է،1| ւււու,ն1ւ|ււ)ւև٦||,|٠٠ ւՐլ٠ յւա!'ւ٠٠ւ٠،Սււ٠ 

 >٢եծ (քլսսո{ Camp Oddoji կւսյւսնէն, ااا٠اا b|٦ենց ի։٩،ււ1٠١սւձ )االااإجا٠|ااا
 St.-Antoine!! (٢է؟ وأم! յած են)،ւքէկ բնակարան կաււա: ح)٦ااا-0-ااأاااأ،اعا

>٠|1ւ|ւլւ էս(|,١էն |٦րե،ե,ր ա٦ւձ،նաւ٩էս կ’աշհ،աս٠հ٦| կը 2 ին են ١ 11)1 ا،٩إا٠-

:1)է՜،، կր տեսնուի. րաւ.ական ճաշակաւ.սր ،ï٦٠»

ւււթե։1٠ն իաշւյւ،ալտի լիււյ ^սւال ١ ,աւՐէնան Հետ ւ1١էկաեւլ ٠٠,|Ա 

ա է،' III ոն II լ իե ،1 ւն ը 1լ ա٢ ֊ե՜լ կալւելի է ցցել տակաւին ։1եال ٥ Հաաւււաե՜ iP 

է տչքտ- ؟،،،،،،٠،,,،/ ,այլեւայլ րրոըծ՜տըտննքրըսւ ւՐ է չ أالاللم,،،,،، ստտէւ n լալէս[ 

III յի ւմ١ինիւ1'ի ١ ինտյւ ،1 ٢،ի, 1լղ ւււււնեցն են լւսՔալւ|ւ ելւեՔ եւ. իւղ ի, է٢11մ١ 

գյ՚րՀր արանները, եւ Կտրատն ի աեիա/հանքը։ Բանւորներու օրականները 
էն աւելի:؛() ,իյւանՔի iP է^ւ էքն, Հաղ?ււաղ_ի LUI են ,։լ3() ؛ I 1 تافى II20 ؛ էն ։٢

.,,]՛ական կը ստանան٠

տւսՐտւՐքւ կը լւտրլկտնտյ /،،؟،//،,,*Հح ،،،؟ Մ արսիլիււյ հայութ՜քււնը 

թիւըսւււլորականէն ١ل؛IIւււնIIլ յ_ժհ ան،٠։ււ երիտասարդներէ, եւ Հետեւար.ար 
20 շ_աւո բյսրձր է.. Ա٠٢էն շ_աբ.աթ ،յայւէլի է րււել տասէն 1'ին٤եւ
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٦։հ-րւ։ւ٠ յ١,٠։٦٠٦٠Եյ„ւլ٦յ|٠١„։ا٠إ,ااااا|ا ٠٠ լ،٠اااإااااعا،اا٠اااا،٠اا آ ,լ 1|ւււաւււ|ււււ|ւ،ا Հտ(ւււ٦վւՔ 

ج|٤ւււվւ ۶„յ1լ ւ٦ւ«٠،٠٦։«լ طاال)،֊أااااالااااا٦إاااا٠.

G ատ iPը Հա յ էր ր ւլանաւլան արաարձ աննէր[IIIլ ւ/'էչ էլը շքւնէրն

ااةآلاال_ال٦ا٦ا ا։أااا٦اااال١ |111Լ111٦11|1١111٦_| ال٦ւ|(Ւււււււ٦ւ.է٠ւվ(Ւ-Ս ؛ժ՜ւ٠٠٠լ|'٠ ا1١էغ٠.
ԿԻԵՐԵ1 խՐԱՅԵԱՆ

أ١اااا٠اأ(>1.و — ٠1٠է |Ս،։։ւ|սւիլ|ւո(> اااااااااا()։اا،اا٠هااا. ااااة1.ااااا ا؟։ااأاا^ل؛ااا

niliiil ,؛լ $ւււ|ւ1,<1[ւ,|>|ւււ اا1,أا۶ا] كزًا؛اااا<(>1,اا؛1111, ااذؤ)اب<ا٦ا ;?دال

ՋԵՐՈՏԻ ՅՈԲԵԼԵԱՆԻ ՓԱՐԻԶԻ ՅԱՆՁՆԱՇՈՂՈՎԸ Մ٠ 

 Ջախէ،ն ا 119, ٠هااأااااااا١ U،. 2<>u٠n։٦։lïiu٦։, B. 1١ււ.()է٦ւսւէյ١, |٠. |٠٠٠ււ١սւլ1ւ։٠،،Խ, .ا|اا
 IJ ui|٦٩|_ւիւււ '|٠اااا،،ا։.اأااا،او ւււ،ւ.))|ւ واااااإا١ ձսւ|ււէ٩ւ آلالااا |اا . >1|. ،|٠աւ٠|٠է1|-ւԹ,| ٩ا|،٠
"puni 1||111)1|||1)1١1, ا، ٠*Ս ٢را ااااا،ا;ا٠ااا'1ا٠ .،|اժ٠է|1(լիս٠ւէւշևւ(ւ٠٦ւ, ։ .Արլսւ Թ՜օն, Ա

:1،|։٠ւ٠ւ٠ու٠էլ1٠ւ٠ւ،1ւ 1, .(> أ٠ااااااااأا1ااا, 1,1. .اا;ا,օւն أ'اا

ق٠٠الا(
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_-։٠էււ. 1|_،րւլՒւյ|ւ1լ 1(111 Ա١ւււլւ9١؛ււ،էբհ՜տե՚ւււււն յէջսւե֊ւլ բււււ{1 اا٦ا fri U 
ծ" քարլաքը ١٨٢// ու Ւրրկար Ւրաււոււլինէրրուլ օժ՜տուած- այս رًا/,راتم 

թ-|ւււււկւււնի*հ է !}„ ٤! ՀայւււթԴւն ւււնէլր. Այ ج II տւււււ٦ւՒրւււկ iP{؛’ 

չր չականէր քաւ ոարոաւիէն էրւ Հ աժ'աձ այն ական տ էր յ٦؛ւ!։սւ،ժհ-Ա,
ւ*1ւ դի-؛؛ւււ،'բւււ؛ ւ٠1{ւդ[ւ؛Ւ,ււլւււ< الب,! ւււււ՜ճււււզւււ١ւււլւ٦ ؛ւ-tï 1111*11 II(է بم. II լււէ٦ւ ازا Կ٠ 

-ւ Ա{1սՀսւ*ն١؛.٤։ ՔաւլաՔյլ, ւււ֊ր բսնււ սւկսւ٦ւ ،(հւււ٦ւ٠բ>٠^ւ„{،؛ ։Ptry 1{_էււլ[ւ UIJII 

ն էր լաւն հարէ' աձայն, էրրլւէրէէն քարլաքին կէրրլրոնը' էրրլւէրւՈւ չրչականէրրը 
շարժ՜ուն ■կէրանք ւէ'ը ունի‘. Այս իսկ պատ-

II Լ 11111-1 ال-}،IIIII{!! լաս II اا_اأ III بم ,^հ՜ 1լսւ ااا ا،ا )ا լա լ
\*.٠٩ս լ֊ us"٠.|,"",_'".|,'"|||'|' Ք'"1"^"'('٠'['"('*

ու ,լտր՛ I է է 1 سم٢ممي"!,',Հրւ՚՚՚է այո ي؛
تحئت؛خ٠غ ثدابعة

,Ւ,ս,ր,ոնտկի ,րը ,րէչ م/■/, „ك,,/ر/خ,,,,/,,,/,;,,/, ٢1ه'"ذ""أ'|":ه"""""ال'"""'' ا '
 ح""؛ه է: Հհ՛:՝"՝1 '///""ك'ركا "1՛չ՚՚ը ك'’كحتح'ك"ل՜ ا:لم٣ي جحي'م;ي;ق

 ;نمضغ ;,;,խր,է٠Հւ.ր„ւն ոչ „؛„,كاحزاك/ "؛, ""ثإ٠أ٠ ؛١تا','ا"ح"٠ذًارل

٦՛:'ج؛ ٠'٠٠٠٠ااا٠ساا٦'ا՜• ٠ւ٠։٠|۶ ح„ت:"تت:تئ':'?:ح::ئق

.ւ։ւ٦ւհբկւււյւււ٦ւսւլի 2_1UIII،Ï{I ւււ٦ւի٦ւ.բ٠ 

ւ ւ{_աւ-֊}٤؛ Ււււ،ււււ،{ւււն լլլւււլէ؛،ււ،ւ؛'،III{ ւ آل1ااآ4اغغ٦ا٦ا հւււ^ ٠٦|؛٦٠։؛Ա{1111111Ք 
իրէրնւյ ،(,,،؛W,,/،؛,’،/ ։իաասարղ֊նէրր, որոնքأւ՚իր՝■ Անշուշտ ունինք ոնաւՐիտ էր 

գարս- արանն էր լաւ ւՐէչ էլրաՆ՜ 8-10 (ՒաւՐուան ոսլաււուլ աշխատանքը, էրրլւ 
ւ*1ւ ւրէ-٠٦؛ւ؛ւ!1ււ۶ււէ*յյհ(1(^ կա*հ٠ ؛ւ*ւ1؛ }հյւււ{،؛ **է.،األ2اال!الاالاال٦ا؛ ւլւււ{!11 1լ հլլ،ր٦ւ 

ւ٦ւ IIL ղ֊սլլւսյը 11Լ؛ւ(ւհ*հյյ հկհւլե֊ց٤ ؛հ٦յ II ،1(1 լ {I ,կէււ(ւբհ٦աւ٦ւ 1{է٦ւ ւ،'իլււլ١ 

iPJilii ،{itijiPէ֊ ؛{III١յ .؛٠{ժհւււ٦ւ١؛է٦ւ iP!ւլ!ււ،ւ*ն ւա1؛ կլ ս։ււ،րւււ1؛»ստի֊ճ!!*ilIIIբա
ւ٦ւ ւււ*Խ٦ւկւււ*հ1؛ լ*հ ը, ւ|հ՜ւլ؛ թ՜ 11 ط հ՜Ն" III iP III 11*Խ 11111 լ،ւ է լււել II ،1 inniiLuip մ؛١ IILJIIII 

٠լւէ*ն،{լ> ւբբ؛ III Jiiiiiiiiiii٦i٠l ١.բ֊ւււլ Օ(ՒտւււաՆ.؛{Ք֊ւկւ IIL Iirtiiiipuiui բա ٢،կւ،ւ
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սերովբէ- ՓՍ.ՓՍ.ՋԵՍ.Ն

-٠պից 11.،լ،،ս11،؟. շ،ւ، ٠ا|٧’اا!ا، 

ւու٠Թեւււ٦ւ ،II. ،;،،،II.،،)'! ا!ا.ا٦ا։(أ 

I i.l(Hï ա٦ւ III111 II- ة։اՀււ((.աբ III

 էււււս|եւււը եւ<.اااا'،ااااأأاا إااأاا،٠ا!
:٦IUjJllLllt(lll^p

1)ա٦ւց٦ւ،ւااال)آاجل)ال)أ ٠ ՀհրաւլՀքրակ ալք٢լ،ւ ■Հա٦ււ(_ ،111111 III juijiiPniji ,1) االاخاألى|١ 

ւզկււ ււլւլ- ٢ ا،حاا)ال٠1اա(ւանլ*ւ(է(1 ٤ա٦ւայ١ լՒրւլյււ fil ւււ(ւՀքւ1111 III (!،ելա կը 
դքւ լ II {III ifï 11 II, II 1، ։1 էլ կլլ ւլակքւ ւուււ՚ն ،լ հյվժ" III ,1 Ւրւ արՀքւաւււ، մ'լ 1(ւ։։ւ٢ 

IIIլ կլ mtïii٦itïî 0)1 1'،ائال IIլ ւլբաղ،!, ք(Ը٠٠،٠ք٠է ի،! Ւկևւլ1րցի٦ւ IIլ I(II((IIIJ[I١ 
1))լ շւււՀ،յ է١ 1 I،'լ ակ(ւ Ւրւլւււ1)11 ةأ)؛٦٢ ,ւււււէււււթ،ւ iP (լ، 1(1 جللل_)لة١)ւ*րա(ւա٦ւը 

ու կը յաււով/չխրէ, օր է/'ը իր հայրենիքը տանելու ■հաւրար [(Ւ է րլրա֊ 
iPin։-ا)11١،11Լ ج]٠։ւլւ^հււ،։ւ »լ ֊ճIII(ւաա է)١ւ،ւ(ւււլքւտ١ ւք١ար«ն،ւ մ fil աւււււլ٤'كا

,ւՐէչ լայն ու էՐաքուր հուրի ւՐը՝. Աււուլչ 

(-ւ،ււոաււա(ււ؛քւ (،الل IIL ،II II U mifiiin جأللالااا_الل)الأال 

fïL !,الح٦<) կայ այււււ(կւ ٦ إلifï(iUL iPՒրՆ" թ |ււ il 

-1III֊, I(_fï(i،،1 انى آ)ւււ(ւքււււ(ւ թ،ււ iP L IJ (1.Հ fil IIIIIILII 

 ة III ا٤١ ւՀ III (1111(1 fï LUI، կօշկակւ(ւ١ 11 ل انى

Ու կքրաՊւյճն IIII «Հէս !(.Հէւակ، 0.1)1)111 ل 

.ւճակ կ[լ ւււոււՀնայ٠،،٠ ալքւ(،ւ Հաւււոաււււււ٦ւ 
11*11 քյլ Եկքրւլքր-، ،(1111؛، Ս.ւ(1(ւււյ،ւ*1ւ Ս ٠.(ք،ււ،ւ1 

լ، iPji ^tiuitiL" ،٤ اւււ،ժ ا،،.ال ا؛ .ցակա՛ն Հաբաբ 
աաե-- Փաւ،ւաւլքւ1էւն٠ ١ fl III ( կա !(iP ակ. Պ .Պ • Ս 

11-111 ւոե٦աւ-، ااا٦م لال،ا III ٠ال١ III بة .ԼԼ նաււ(քււո١
աահնաւ(ււ(،ւ(ւ١ Կ ،ււլււ(կ٦ւ1٠1ււււ٦ւ١ սլեւո, 3٠ 

է(_անձ|1111(1ւ1Ո, U . Աւլաւք'- Ս քյ՜լ էւնքււն١ • Ս٠ 
Ա կրեան'' խորհըր- էրորեակաաար, Ե٠ հ՜ան١ 

.٠ 1)111 կան
ւ(է(-էււյ،ւն Ս'،1111՜.٧ ։ III բ֊ւսլւأالط Գլիւ III 

1، ،ժքււն III ւոե٦ւա 11(^111 Պ. Ս. փ III է،ւ IIII(քյ՜ան 

կարապետ եւ հանգյււցեալ նաիւագյոհ Ս٠ 

٤ա٦ւ.[‘Խզա( Ւրւ նա،ւէ1(ււ( IIL ւււյււլ،! Օւլ(ւււ،ւ 

-111(1111(1 ան 11 ا) ֊{ا ւն ال էր ան ա٦ւ 1(111 ÏJÎI fl ،ج )111Ս Ճ٠1 լ 

 ١՜ II լ յա^քրւ նււ(1է1է(-1ււա թէւաւք'(ւ ւ،ա(ւձ„լա٥ -ال

րարուաե է ւի այտա չէն , րյսյց ընգարձ ակ/

֊11Լ լաւII!լկա կւկ،ւկ iPiiimiiLii iPլ ،1(1 յա
իարհլգարանուԼ //1 ւրաւիքժ՜ուլ, 75, Avenue Berthelot, որուն չսւրչ ///اك///ارر 

٤աւ،ւ փայաա- տ III (1 tï (ճ III (1II1، .Հււղէւբ (աբձա^- fl լ 30 ،1 (ا ա ան ،1 ،Il h لنى ■Հայ 

էրն, աււ •Հաււալւակ էրցկււ ււէրնէրակ էք١կքյ իւոՀանո- ٢^fl(I ք(աւլւք١ա1لم շ_կն ա٦ւIII 

.II ւհ֊լււ լ (ւայ tî٤ اا٦ا ٦٠٠r ա.բւււ(ւ, III .ՀքրաւլՀէւակ ւււ(նւ(ւէր(ւ JJIII،, լւււււաւկտ tïL 

Ազգային Ս իութեան Վարչութիւնը կաււաւլարական շյվանակ- 

է tïL ،1(1 intiLiifr -٥ni٥(ն էր (1111 .Հէւսւ (II լա 1(11 յն յ ա (1111 բքէ (1 11 I {<յ ի ւնն fl(I Iimtïi 

٦٠Ճ،| ؛ أل)!!نى٦ااأ!اا٦لք(111յաք(111٦1٦ւքւ(1լ f1؛ fl ան tïL այլ ،٥ {اննւ(էրան, III iP II լււն Il լ 
.٥٠ II 1111(111111111 ل) Հա؛( iiuPiii(! !(،uPiiLiP^ (1)11 ا،حأ III ,(կ حانى (ւ(،ււ(ււււ،ժ،ււն f ٥ 11(1 iP fi 

٠Հււգէււււ|ւ Հււ(ւււութիւ٦ւ Աւ(1(. U ،ւււ،։}֊էււււն Վւււ(ւ٤ւււ[ժ،ււ٦ւլ կլ ււ(աՀկ 
Ս կրտիչ Արս՜ ؤ'. ,ւԼլգ• Հալւէլեանի لآلر. ւՐ ը յ անձ ին Տէր Անանխոյ
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ւ։٠٦ւ|ւ k٤|1ا، ال ط٦ا , اااااا٦لمها ١ k٦٠ اااااافىة٦اااا٦ا»։fJki؛ii„آل*اااأاال_ '،٠ L»i٢ukin٦։ kl տ٠ 

ւ٢իլս։ (اւաււլւււ٩ւււ(1'ւււ اال٦ا-֊պէւււ.ք1ր[ււււ<հ (ւււ٠ււ(ւ،ււ(1٠ւթ ا،اا_أفإ։ال اب Ք|اال ١ h الل الوئ 

կը չրչին՝. Լիօնի ւՐատւււււին ւՐէչ աւՐէն կիրակի պատարագ. կը մ'ա-
.։է،կاا)االفى،.٠ ււ٠լյ٠ւը հււ^ ٠)„٠ւի kl. ۶։j_kt,٠ւյյ,ս։

Հարւււթ-իւնը քա/լաքին աւՐքւորլչ սւարաԽււ[(Ւ1րան ւէրայ գյ/յուր

ԼԻՕՆԻ ԵՒ ՇՐՋԱԿԱՅԻՑ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ 
£ՈԳԱԲԱՐՋՈՒԹԵԱՆ ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ (ՄՐՑՈՒԹԵԱՆ ԴԻՒԱՆԸ 

 حاااااأئ٩ا ؟ااأ )٩.(هالمااااااا — ٠J>ni٠Ji٠ii JJ؛)lïi։։٦٠١ ا։ا։ا,tï٩،։٠։٧اյ٠։«،٠ s. الل1^ا!اااااا
JJ.. ’م١ؤا٦.وا اابااااا.لل٦ا1الا։٩,ا յյ.1 ااا٦ااااأا ا}.!ا٠.، £ւ։٠յ՚է-،եւււՆ١ ք)ււկե٠.٠١٠٠ .ااالاااؤ،١

Պօյւսճեսէ ا؛(ا.اااال) ااإا٧_.(إل اأأ،الاأااااال٦ا :։Թեւս٩։،.؛Դւս ؤ)آل٦.ال’ i،F|J‘ti٦( 8٠ 
 اإا؛.اا,اا.ااا٤٠, JJ'. յյ'յ٠,_[-ք٠1١٠ե 1Ա٦1١ ؛)ււ٠٩٠ձ٠ւ،,،|հ٠،٠, .'ال اأأالماااأ-اا.لل٦ا١اا)١ا١ااالأااااااالالأه

-i!ii։J٠i-iiii،iJاأل٧ال^.٠اأاال<ا.الا٦ا١ ٠ ..յյ ًاذ٠لج!.أااةأإاأأاااأا^ا1ألأ-ا١,ا .եսւՆ եւ.!(}،؛٠,٠յյ.(1կ. յյ٠ 
էւււււ|1٠ւ٠ւ٠ 3. ااا|ا٠أالأىاااأ1ااأأ٩ا١ اااالأ1؛٩الأا ااا!ااأ؛ا١ Ե. 1٢կ؛١ես٦،١ اا|ا(الاال١:اأااااالأأ-ا,

 ول ի ال ւէ-٠،ւհէ١ւււլ اا„- )ik اال )I ا։ا٦ا٦ا k ا، أ 1*1 عا،طااغ حاااطااا،ال اյյ٠ճ اال أا ։1' Ը „i_*lk٦ii։i الاا،١

ւէարժ-արան ժ'ը պահքրլու [!ոլոր /իորձևրը էքար/լ ապար/լիւն էր/լաքր ١ر,ررا 

 ե٦։, 11)1111؛ Վ։|، ا) اوؤ ط թ՜ ال اق ئ կը լւ٠։٠ յ٦ւ،լա կ٠ս٦٠٠ ٠։٠٠| اال ,1 اال ٠|ժ՜ ا٢ ال؛ ا، ااا٦ااا اال ا،،։ا٦ا

|։Ր էة؛الاأا-االااالا*1ا ١։ال -أ ٤ا k (I ا) اال١ا l،k ال 2ااا։ 1 ااا-اا٦اا١أااا_أ ااب,ا լ ւ٢էշ, ،ا k ٦ا։ا اللل )11؛ اال ا) ا،ا٦ 

ا٢էկ ا،ا،։^ا «^.I١(։t٦٠j։)k 1 اال֊) k(i 11 اال Li،։٦٠։j_k(،i լ կ„։ا]։„اأ_الااا_ا յժ՜kي)'االال اأ١ا,الال،٦ا,

:կՒրրպի ւ/)ը ،،،,لح٤،تم,„-لم،« * ւՐիչա հէրս/աւՐուսւ

— اواي —
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1/Ւո/ր• վարչութիւնը չ[վա1լայ ■հայաշատ յ>աւլայւն1ր/ւււև ւՐէչ ող 
٠ււ|էԻհ։։։٦։،Իո_։،ւււ^ 1اا١։ا-اا Է1յ ال •.ււ١ւ[(Ւ1րա٦ւ |1١11|11<1111|Ճ ،ււրլևլւ| ٦ ال։!ւ Աւլւխ_ւ٠ւ 

 اا|اا٠٠|, ٠٦ւ|„Տհ՜ا، ւ1١էջ 4اا()()ة- ւ،١٠٠։։٠ ا!ااا١٠الاأا ٠،١լ լ|։Ի|ււ٢1ւ«|Հա٠ األجل٦اااااغأالا١

Տէլւ 1. أاا،اقاا,أ( 0 ւ)լ ւլՒր1լւ։ւ٠լւււ|ււււլժ-Ւրււււ1ااااال٦ا '،ا١։اب٦ا ااا،اال ااب٠| اا)اااأ٠ا 

Լ|րւււ٦ւ٠،_|յր ւււ'|ւ|ւ Ւրւււ'|ւ|ւ١ اا()أ. ٤ا٠ا|اا Ի|٠)،٠٠Ի,1 ւււլււ٠1(1րլւտ٠1ւՒրլւ٠. .،«Iլււ٦յ٠ أاا٦ا|ا

٤٠Մ٠Ը٠Մ٠Ի ՄՌ1Ն ԹԻՄԸ ՕՆԻ 
)Զ|(*|ւհ1 ااا٦'ااااأ-ااا٠ .ة լ٢ اا ٦( .ա իւ 11 I ٩٠ 3اأا٦>ا١٩٠ա٦փէլևա١ւ١ ր|ւ٩٠որ،٩ .'I 

էօ։ւէ՜ևա،հ٠؛١ք ن: ٦٠اا1ا٠ااااا. ،),ւաւսսջաաա 111؟ ااا.الاه եւէւ٦ւا٠اأأ11،ا>ااا1ا١| 
ււա٦ւ- ïա ւااأا،'،ا|١)١اا٠.٠،‘،١ա£ ١٠.٠،٠,٠ւ،ա٠١ծ،٠٠ա٠ւաջաս٠ա1}, 4. £ա։ աջ ։،‘է՜ջ 

 ٠ր٩٠٠ր|Թ, .ة )أواالق Օլ՜ա՜ճևա٦ւ١٥ա٠ւ، ٠،'٠٠٠աաջւ٠։ւ։٠ա.էջ,(، 6. الأااة٩ااا،
-Դ٠ա ա՜ճ ،ւա،հ10 ٩0ا، ١|ա|٠ .ձախ ծայր յաւԼԱւջաս|ա،), 7 ٦٠١،٠1٠մ٠ս|Ի،լ٠٢ 

٠էլ|،|،|9. Գա ٠(؛.٠։|է؛،)աջ ք)ւ։ւ Լէլ٠ևա٦ւا.اااةااالأاا'،ا‘ ١،։٠،٠, 8. ااةա٠٠ո٠ւ
٠։!١ա( ٠£1،ա٠1٠|١ալ;1 2, 10. ٩٠ا|اا٩اااال.(Է|٠1|؛٠٠٠،)| اا٦ااا1الأا،ا٦ا١ الا'1ا1)1اا^։

,إا.حااا<|؛اااأ، II. اااا.ل،٦ا ٠٠٠է.ք, 12. Ս աջ 2էլւ|ա՜ճհա٦ւ١|,٠٠'،է٦։ 8-الاااا]
٠։،է֊.թ : ٢1 الاآ،اأ٦ا١ ،،؛اااة«،،լ٠،٠ ’٠այ|٠،1-3. յ 1 ا.٠ااا،اا|١|օլ ւեա؛,٦،١աա

Գալսւսա Ս ու1_ււէււՒրան, հ՜և 7ւոլւահաոաաա ւէա [!(հարան ٠،ձ جքահանայ ւՐը 
ւՐը'. Բայը թէ Լիօնի Ւրւ թէ ւ/'անաւանդ չրչաննքրրուն աւլւրային-հ կՒր- 

٠ս٠ւ։ւ֊،յ,։։ اا٠ أ1١1جآ ااا։ا اب1١اk լււ1٠ادإւ،،յւդ|ւ I 1ا،{)|اال٠1أااإ1ا الجاااالا րլՒյ|ա1|ւււ٢1։ հ٦ 

H٢iu٠h պէտ٠1٠[< 1اا։أ،اا

— 262 —
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Լտլւժ՜սր) Պ٩• ٠ Ւր*1ւ الآ|٦اլ, 11(1!!Լ٦1 !11*11 !(Jiiitli]I(JI([I III1( !(-IIIII մطاا٠اا؛٠ ١ ւօն؛Լ 

IIIIIIՒր٦ւIIIւյ֊սլիլւ, 1 ء،III٧ 1ا]ا Ւրա٦ւالI(_I11الIIIIIIհր٦ւIIIIi(lïIII, U III 3 1)11 داIII ا٦ا։اււլհ՜ink 

Iijiiti հ-ւ_յ١ււ(ււււ,(է-լ Ա1٦1 ال Փւււշ_ւււյե֊ււ٠1ւ ÏIJI١111؛)١II،|iii،Tiii٠։i Պալււււ I(_III*1(_؛Uiii[ii 

٠7աւնէիաււին ւյսւրլււև[ԺՒոււ'1ւ 1րւււլ}Ու է. Պ .Պ. Սա.րւՐւս.ր- »را.///رادك//<( :տ իրան 

ատէրնա էրււլիր, 7 راك/// // رك آلكم/ պ էրա էրան/٧٠//////٨ ,էր ան Աքւրահսււ/' ատէր նաւէ/էրա

,Տայէր ան Յա կոր. էհւ/ւր1ւձ 11111/էր IH, Ս րւրա.րէչէրան Կէա/էունի!/' ւրոյյճասլահ

ԼԻՕՆԻ շ٠Մ٠Ը٠Մ٠Ի ՍՔՄՈԻՏՄԿՄՆ ԿԱԶՄԸ 

٠ւ،ւ(ւ٠؛)١աւ٠(١I խ։ք.ÎI؛f)uj((-iii.tiîiîi٢٠ÏIIIII٩٠I اااااااأ٤( )Ա،է?ւււհւլլւ٠٠ 

: |)111٦ ١I փ կ)։1٠է(լ li.1 (I 11 ւ.!(}!ւ Iة1ا

եա٦ւ !الال؛ III ذا h Լ ֊ح 111^.111 لالآ،ا،٦ل ال ا!!اا!!!ا!ا ,չ !،؛؛,IIILIII^- ժ؛١ւ_٠؛ւա،' ւճՒ٢ւււ*1ւ؛ւլ؛Ս

:Գ է որ էր: Իր էրն ո ոււււււրիչն է Պ. Maisonneme

III- أل Լա [I I(_II1*I1 հ՜ ա،հ، 1٦1 1(111 ւլէւ է ^եահ-լհ֊ււէ((ւ؛111؛)٠Ճ .٠ .ا، ال لل Ս ؤ. 

I, ،ք)էվ٠ւ1' է ւլհ՜ ա٦ւ( !1)؛(1 է٦ւ IIIIII հ٠։ւ III 1(1 ال١اال)١ III mil ւ֊|ւ Ւր ա٦ւال ؛ ,)։ե֊-Ç IIIIII Ւր٦ւ III սլեսւ 

ւււ֊թ--»1 ة٠اأالل١أأا!ةال!اال)1'٩ '؛؛ւււ(ւձւււ_ւյ١եւււ*1ւ)'Հււււ٠ ٠ււ١١(ււ،(ււււււթւււււ^ ?ւլ؛-٦Bill(1ււլթ 

Ա(0լ،ւ ؛iiiii(lîii)inJ١!٦, Դա٦ւ؛ւէլ1ւա٦ւ ٩|*ւ؛ւէ(_1!(ւ ւ(_ւււ٦ւձւււււլւււ,^ !؛*,)؛ اأأاااا٠ح1االل٦ا

: ՍտէրւիււՀւՀ խորհրւրական
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֊փս٠փւ։ւ։լ ٠ ٠0 الالل٦اإاااا II լ' բլ կլլ ا٠ ااا ااا հ՜ ا։٠اا ا ֊է։։ւ ի-Տ(mur III թ՜ խք. (ժ է٠«)٢1٠ 

 ا^։٠٦,ا،ل հ՜ւ Ս III լււրւ 11 Լ_*Խ ا| թ՜ււսոՒք(ււււխււււ1١բ.[լ Պ. Պ اا٠ ղ اال ا։։ اا ։։։ ا؛ ե ا։ا٦ا ال -ااا_إااالإسا

111 Ո 11 il հր I« 1 اا| III ال III ،Lin (1 *iih՜ ال LU اا٦ا اال կւււ*հ ٠!ւյ։٠։ւ٠յ(٠ 1؛։٠։ՐԷ٦։ ا؛ااااال١ ااا،اا٦ا٠ح յււււթհ-ա٦ւ

կուտտն‘.
Հււյյւհր٦ււււկցւււկւււ٦ւ ٧ ء)؛_!الا|)٠Lli*li،ï،i٠،i ^٦ا Պօլււ, Սհ-բ-ււասւիւււ١ آل٠ااااااا

ԼԻՕՆհ (ًا ԱՐՄՔՍ ٠> ՖՄՆՖՄՌԻ խՈՒՄԲԸ

Բալւււ, IJ III- ١_ա٦ւ, ,1,ււ։լ٠բէյ-րդاا֊յ»իւ٦ւ, sIIIյւօ٦ւ-8III،1 HLjih؟կ|ւ[Կ Ս ւււ[ւաշ, Ա 

٦ււււկ|ււ٢"ց Հւււ٠յււհ،ւլ١IIILUլւIIԼ111٥՜ Ւ٢٦1 հ՜ւ իլ٠էالااا٦ ւ٦։؛լւսթ-իա, ||{111٦1Ք բւ«ւ_սւկւււ*ն
.IIIIIIյ٠ւհ٦ւااإلا٠ ւ ւյ֊հ՜լւ կլլ١؛IIIլւ օւյ_էււակւււ٦اأւհ՜յւ!ււ٦ւ III

-1٠11 տես،յկ؛٦Zuijbpni. կււ١ ٠<է՜ջ 1)ււււււււ٠ււււււ١ւ.ւ։ւ،(، ٠٦!،٠<1١ի — أ۴اال٦.^ا<اا
٦،ել 8اااالع٠ااا|(ا,اابًا ٠ԼԽւ٠2Լ١ f)uiu؛Ji١i،jt٦4٠pni. piu٠٠٩ اا٠ت(\ب

տ֊

Թ PARIS-FORÉT ؛,:؛;':‘.',I.d.r, .■٢٠:مدة:٠لذ٦آ٦ي؛؛■■■يلج
"P٠U،IUا ٦, սԱսհւսլյ ،١ւ٠٠٦ւ,թկ٠ 7 ؛٠|<٦աււ_է٦ւ(|. 11111-111.1،' : լ٢է1(Ւ،ւլ։ -111؛111نت.، I، 

: ٠քէջ ا)ا٩ا،ا٦ا։١ ا؛اإ)ألأ٠.ااااا الاu!ււ،եււկ،ել Suip٠ïtip.p ااالأمأ٩اا،،.1.اال-د٦اا

،',اال
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եհՐՈՊԱՅհ 3113 ԴՍՆՂՈՒԹՆհՐէն
ււ-,.ց.ւհււ

1ՈՆՏՈՆԻ ՃԱՅ ؟ԱՂՈՒԹԸ

ւլաւլութ՜ը աարին ան- «/,/١١ Ս ինչ հ՜և 192•') թուականը Լոնտոնի 

գյւոՐ ւՐը գ.ոււՐարուսէն՜ ընրլՀանուր (Ւորլով_ուլ կ րնտրէր ւՐարւրին մ'ր 
١//////// 1ւ անուան،ո ւ.1ժ"|ւ ւ١)١ ٠| տ ٤ոզ_ւս լ١ 

111)1 iii٦i։(_hiiP iP ււ،ااا١։ا Քա٩ւ|։ լ
ւււ٩ւ٤ե՜ւվժ՜ւլ|ւ Դ-Ա1٠٦111Լ111|_ հ՜կհ՜՜ آل

ւլհւրոկանը •հրաւիրել -//////////// 
,/,-/////// կուոանար որլւանույի 

1٢Լ iPuiin (Iiipii iP է غ١ ا։أاا اا

.ՒկՒրլՒւյ|ւ|ւ٦ااا،ا ٠ է|١٠٠"١1 

-II ՒկՒւլհ՜ ،اا ؛ا ا IIIال .U 

 ا؛ի 1٠٦ւ կւաււււցււււՐէ٢հ ا٠ا II ւյ֊ ال ٦ل

թ"է ւաւ֊ճւււ(1،ւ٦ւ Il լ ٦ւ١,|ււակւււ

(-!!!(!!!!-iiiiLiiiJliiifii ،٠ااااااااا1ا؛اا ،ժ՜է 
Լ ج| اأ أ٠ال II L ال III ١ ااւ|ւն iP IIIUIIII կա 

յանձնուաքր է, ըոա անւլլիա- 
ü١Ltî٦iij_iiiiJ(iii۶ 1٠||’|١1٠|Է٦(>|| կւււ٦٠ 

Ւէ|< ٦ւհզււււ iPiii(iï„i،i մ١ըՀևլ II٤ 

٤٠ 11*1، ,1(،ifiiuitPIiilfiii(IIL،{,ե՜սւ٦ւ ւ1١

 ٤niuiJï(i կ լսւՒ٦ւ ււ،կււ ،اا։-_أاااا
fl), կադւՐուած- հհաէրւ- ٠////٢//

.։٠. وո• ٠ո ٦ւ٠-հալ ւււ٦ւձհ՜(էէ
-Կ،ււլււ(կ٦ւկՒւււ*1ւ ^،nP .ًا

էրղյսՀրորուն էք-լխաւոր ո/աչտօնն

ذق

٠1, *،III-’. .٦ւ-ևIIIլ ա٦ւձհ-(ւէ
-١،Կ ،ււլւււկ٦ւկՒւււ٦ւ ^|ււ ٠ լւււււտ Ս 
 ٦||Ա اا֊ال Է|| ،1 I(- Լ*|) յւ١. تا IIIII Ւր ااا٦ا١

,էրա //, /// ،7/ ؟/// // տտհ նա ււ /// //,/ Ւրւ //////٨. նհգոքիր Ւրւ ///_//7/1,///////////؟
٠ւհ֊-(1 ոււ٩ւււր Կկւլ»ւէ٦ւ կՒւււ٦ւ١/٩ 

-IIIإ؛ ւււկււբՒւււ٦ւ٠ ؟)١ IIIIILiP տ. Պ
.ւ։ւՒւ،ւա٦ւ Սէ,ւՒւ،ււււ*1ւաւՒւււ٦ւال٠ Ււ _٩،احم2اااأ^ج s،it(_(iiii*։i ՒIII հւ։ւ٦ւيم. ١ է ؛1«لما

ճՒ(ւկ٦ւ)21 ււՒււ(ւ։ւՒւ٢)أل LIIլ،(،Ւա٦ւ սլւււշաօկ ،լ(1 ւ،1!1(ւկյւااطاա^Ււււյւ II^

: ւԼարրլա 11/Ւրա ل7.ا ի ,լե՜ւ՛ Գուոան

— ي6ل .

٠ւ'٠ւ؛(ւււ 1٠1(،،ւլկ((-،٠)١ււ٦ււււււ٦ւ،ւ II. ||ւււ|
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 Հ//7//////7/// ■հայ հասարակոև[ժիւնը կը բ֊աղ կանայ էՐեեալ //٠/,رراراررا٠ذتى

արևեւարականնհրրէ, որոնյւ ւ/'ասնաւորաբա/ւ ծ՜անօքժ են քարիսլի, դյւլւգ.[ր 
٤ւււ٦ոյ٦վղ։١ ժ՜իւը 800٢ ،٤ե٠٠٠٦٠(،Հ٠٠٠١յ٠٠ւ ٠լا!ا٦ا ٤٠٠٠٠١٤٦։։1اااا։٠٢٠ ^ا،اأ،،اااււշյ٠ււ٠٠։٤ի եւ

Սււլւրային կաւլւրակերււրււիՒեանւյ չար.իին, արևաչին տերլը կ[Լ 

 ٠٤٤٠٠٠٠ւե٦٠ ٦٠ւ٠٦٠ւ٠ա٦٠ի Հ|٠| ١٤٠٠٤٤ Ս ի٠٠٠؛٤ե٠٠٠լ ٤Ի٠։٤ե)٠٠ււ،ք|-իլ٦٠٦٠ ٠٠նց،IIL տիկ٦յ ال'،__!„!
ե،ձ l عةعلمآل١عه قا٩١حآجل١\ ،է Al A ٠٦٠،٠٠٠٠٠եւլ،։լե٠٤լ٠ււ٦յ ٠٠٤٠٠٠٦ ال։ ժ"իւ٦յ լլ١{ 

.٩.Պ ը էլը 1٤٠։٠٠٥٢եا٦ل ٠٢٠٠٠٠٠٠٢ ،٠٦٠ ٦٠։ا1اا։اغأ٠ااا٤ا լ ،ժ եال٠٠ ٠٠٠٦٠Ը٦٠։٤ե ٠٠٠٤ ի٠٠٠٤٤ե ال 
էյ-լւ٠_ւ٠٦ ٤յ;ճե٠٠٠٦٠١،տ .٠٠٠٠،٠. ء)،فىا.<اال٠ االհ٦ւ٠٠٠ւ٠٤հ،։٠١ հ٠։ւ٠٠٠^٦٠։٠ ن؛٤٠٠ոال٠ ٠ Աւե٠։٠ւ٠ւ٠٢ 

-٩٠ ٩٠٤٠،٠է٠،٠ ٠٠٤٠٠٠ս٠ե٦٠٠٠٠٠٠٤ե٠٠٠١
 գյւրեան'' ա ա ե՜ն ա դ. ,// را /٠,

٠٠٠٦٠^ւ٠٠հال ٠،٠٠٠٠٦٠٠٠٠٠ Ս ս٠ե٠،٠٠٠٠٦٠ 
ե٠٠٠٠է٠٠,٩ եւ ,٠٠٠։٠٦ւձ٠٠٠٠٠٤հ٠٠٠ 

٠٠٠٦٠٦ ։٤٠٠٤ե ال ٠٠٠ 
 S î١i٠l٤،٠։٤٦٠٠٠٠٦٠٤٤ ال ،٠-
-٠։՝٠ ٠٠٠،٠լ٠٠٠ր٠٠ ٤٠٠٠،٤٠٠٠٦٠ւթ-եւ٠٠٦٠ 

٠։٤է٠٦٠،տ ٤լ ւ٤٠٠٠٠լ٠٢ե٢ ،٦٠ինը،
1،իւլ٠٠լէ٦٠։٤ե٠٠. ٠٠٠٦٠١ւ١^٠٠٠٤٠٠٠٤٩٠ 

Miss Emily Ro- 7////,ب.///-///////لم 
էրեր binson١- رًا ررر "/ "، با ردا ١”,

٠٦٠، ։؛ ال ا،٤،،, է ال لل1ا ؛٠٦٠ (١٠٠٠٠٤٠٠٠٤٠ 
տ ինճ հրան*' ատենսգպիր,

٢իւշ-،٩իւ ٤٠. اال٠ا،ا،؛() եւ 
՜ճետն** գյսնձապեա■. Յոյժ՜

 ٠،٠٤٦٠٠٠٠٩٠٠٠٠٠٠ել . ٠٠٠٠٤٠٥ II ٠٦٠է٠٠ط-
-٠։ال٤، է ٠։٠٠ ٠٤٤٠٠٠٥լ ٠٢ը ٠٠٦٠،թ 

-։٠ ،٠٤٠ ٤٠٠٠٠٠ւ٦٠լ،Ս յ٠٠٠ւ،ժ ٦٠٠٠٠٦٠٥ 
٠٠ ٦٠٠٠١٤٦٠լ ,ե٠٢٠٠ ،٤٠،٠٠ւթենկ٦٠ 

֊٠٠٠٤٠٠٠ւ٦٠٠٠٠։،է_շ ։٤٤ ،ե٠٤٠٠٠٦٠٠٠٠٠٠ 
-٤٠٠٠٦ ٠٠٠։؛ լ ٠٤٠٠٠ I (I) ։٠٠٠٤٠٠٠٠ ٤٠٠٠յ٠ 
-։٤٠٠٠٦٠٦։ ե ٠٠٠ ժ،٩٠٠٠١٤ ٠٤٠٠٠٠٤ իւ ٤٤٠٠

ا ٠٠٦٠սւ,։٩٠ի .،، ،،٠٠٠|٠)٠!ւ٠٠ ،٠،٤،։ւլ،٠:յ٠٠٠٠է'1٠ ااا։اإا،ا٦ا
 ’!՜'է؟ խա١٠ւլ1ւ-րւսց|ւ ،٠،اا٠اااا،1٠ااا'1ا ااا:،إ٤اااا،اااااأ٩اإا

յ٠٠٠٠,٠٠|١.٠ւ!ժ،.լ٠٠٠،٠٠٠؛،

ի եւ Կال ٠. .Հ طال٦٠،٠ .լ٠٠٠ւ٦٠٠ 

-Հ այասաանի 1/ ար/Րիր-Խ ա 
-٠٠٠٠٠٠٠٠ ,ւ٠լե (I ٠، ճ ٤ ٠٢٠٠٠٠٠٦٠٠٠٠ի 

Տինճ- غ,. .չինը ՏօյչիՒ
٠١،Ջ٠٠ւ٠լ٠٠٠٠٤ե٠յ ٠ ٠م٠٠٤اՔ٠٠٠٠٤էլե٠٠٠٦٠ի،'Ս ٠Խէ٠٠٤٠ւال،٠٠٠٠٤٠ ٤ ^ե٠٠٠٦٠ի եւ ե٤٠։٤٠٠٠٠٤٠٠٠

"٠Լ٠٢Ը ։٤٠٠٠٦٠٠٠٠٠٤٠٠٠ւէւ|٠٠ د (':،٠٦٠ ٤٠،٠؛٤ե٠٠،٠٠٠ե٠٢բել(أل٦ز)ي ٠ ։٠٠٠٦٠ ٠٠٠٠٠٠ ٤٦ ե ال լ ٠٠٠٠٠٠٤٠٠٠̂ ٠٠، ։آل ٠٠ 
٠٠٠Ք٠٠١٤թնե٠٠٠٠ւ, լ»-֊1،٠٠٠١٤ ^٠٠ ե ٤٠ 3֊ (յ، շ٤٠٠٠٠٠٤٠٠٠٠٦،٠٠٠ ٠،٠٤٠٠٠։٤٠٠٠٦٠-յ؛٠٠٠էեե٠٠،٦٠٠٠٠եւ֊ լ٥٠٠٠٠ ٦٠ 

Պ٠ .։٤ը ։٤٠٠٠٠լ٠٢ե١٤٠٠٠ ٠٢ ح ٠٤٠٠٤٠ ٦٠նձ٦٠٠٠٠ի٠٠٠ւմ'բի ١٤٠٠٠ս٠٠٠ւ֊։٠٠٠٠٠٠ ٤։٤ ։٤٠٠ղ٠٠ւթե٠٠٠٦٠ 
-աաենաւրււլիր-ւբանձասւեա, Օր Զապէլ Պօյտ Ս այգիս Փաէիազեան١ 
 ٦ճե։։٠ն, Ա٤٠շ٠٠٠։٤ (٠٠٦٠٩٠٠٠٤٠٠٠٠٤ե٠٠٠٦٠ց, եւ Պ• Պ،ս• ٩٠. ٩٠٤٠،٠٠٤٠٠٤ւե٠٠٠٦٠, ال., ք١ւ٠ւ،؛٠،<،؛٠

1 լճեال ،٠٠٠٦٠٦ Ï١1 ال،٠٠^٤٠٠٠٠٦٠ եւ հ<հ

— ؛)الذ —
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 ا اا٦اااااا٦ا!ا أؤ،։وا ٩٠սււլւ١ւ،1()փ١ւ կاماا>اًاأ٦ւ.1(Նհ،ا)أ1ا ااالأاما٦ا ؤااأأإ1ا1اااا٦ا .١>اأأ.ااا-اا(>١٠
,.٠/،1)111.I<Hiui،Îi ււ|ւաււՋւսււ-1ւ ١|(111،Î ٠-،٠٠|اا٠ا؛٠ اا١ا٠واا.ب)ا٦ا، ,է ւՈւ(լ Պ٠Ա. Ր1 ااإ،1أأا٠ه ٠[Ր(

,if ի այն ا ال؛'، اااأ ք}ևւքւեւ،եաԱ ٠ اااا٠ال.اأpm լ١||

 الالاللملم IJ- լի III ,1 ال uif. ւււււ؛եւ ւււււտւււ٦ււււ٦٢ ؛Lliiii)، ؛!٦տ .յււլւձտն؛,٤Ժ ե(վւ؛11)1

հաէլիւ Ւրրկու հա էլա րի■ հասնի՝. Խււչււրււգոյն հատուան՜նհ-րիս աքլաչնւււ- 
11-، տեւլն է٦١ ؛ii٠ïii(_ii،ii[L ե (!،((! Il .ւը؛٠աւլել է՜ Ս ա٠٠ւ٤էււտ!(-١الألاا ؛،թվււււը ւ 

-pmi،' Ï١II٦I.ا؛lljrf-III6؛1111111,1 ى IIIIII ا٠ا1األ(ا' 7()() ,؛اا)أاب اا؛,اال ،ا|غااآاعل1ا L٦II١լ؛P٠

lin!،'؛ ւյ١ւււււււււ^ Եւըւաըւյի^Հււււ٠١ .11ւել է٦؛،٠ւIII 11(111 III)،1١ ،ا؛տ,|ե[ւի [(հիլը ا؛ا١٦اإا 

 լոր ،٢ر٢ج 1؛ււււ،١ փէւ.թ؛-ւ սետսւթիւննեըի Հևա, ال٠٦اا؛)أل III ؛, III ،'1111,'،!؛)؛ IIIII--؛

ւել ֊դե-(-؛ւււււ؛ւե(،ւ է ւլե؛ւււ،؛ լ؛լժ՜1ււ ٠باالا٢ل٦ااالالاااأأا ւ|ւ տ,|էւ.ք.տ٩ւ؛ըուլ Հա,|ե 
ւ٤ւ uAr؛ւ٠ը.ե؛ըտ !؛ը٦ւ III ,1IIIIIIII i. 1 1١1 ا(ااIII IJ IIال ،؛- ւ٢տն٦ւէւ՜ըի٦ւ. — Ա٦1,؛ւոեւեւսլ Ա(տ 

ււ_(ւը)ւ،(տլւււթեւււ٦ւ, (եւլա.،! Ւրւ،^տ٦ւ٠ ال_الل؛غالا_االلفى ٠ |ւ|(Ւ հ. Ա1٢1 !(11 ال'، բ.ււ٦ւ h٩٠اأااأ ؛

--11,1(11 տ٦ւ،1؛II լ թ- ե տ٦ւ եւ ւււււհ֊ւտ(ււււ؛ ա٦ւ ،(ե٦ւ g III դա փա؛ււ'ւււէււււ٦ււ( ւււ^ւլաէ،ւ٢ 

աւ-؛ի ,٢))؛IIIղել٤ւ է- թււե(, (II֊أ١أل؛ ւ٦ւ տ٦ւտեւ(_ետ،( լի٦ւելւււ եւ؛٠ւ؛ւ1ւււն٩ւե 
-կան ւիասա է, ՎաւՐանչի գյհւՎԺ՜ե՜ան » : ՊատւՐականօրէն, նայՒրլւււէ Ան 

ւի թիւ،ւ ւււ٦ւՀււււ1١եւրաա 11111^-՜؛ե؛ւթ"իմս ۶ււււտւււտտե- ۶ււ1اال)، ٠،Ï1 III١،1١ ؛ււ,յււււ(1؛ 

.Iii(i،ï(ji է՜،٦ ؛ւ,؛իւ،(ււ [آلل,ւ٠յւ|ւ(I ելւեւ!1,յ[ժ՜|١ետտվ٠ լ٤ւ٦ւելւււ ؛ أل_)الا٢ււււ1؛անաւ'ւ١ 

أ٢األااأ٦األا٦االտ٦ւե( III _2؛,٦ւ ؛,IIIااآللل،؛, ււ(տտւ،'տ،(տ٦ւ փաստը, II؛էն 1يهاإا؛االاإ؛_ال

٢եւ،'ւււտ١ււ(<եետւ،'(ւأالب ւ؛ւււլւււլւււ(11(ն،ւ،ւ،اا؛ا ١III،؛ւ٦١؛Լ11 եւ(1էւս(սւ،(տն եւ Ս٠ւ٠١ելւ|، 
նուաղսգոյն չէխւս/' էրւ կապ էրն ոևնՒրցեւ ք(ՒիւրքիայուէՐ, Կ ւսլկասոււՐ 
եւ Պսւրււկաււաանւււյր հաւ/աատւււան՜ հայե՜րի հՒրսր. Այդ- էրրհ՜յճ խոշոր 

ի ե٦ւ տեւե( .ք֊տն؛ւ նւււտ IJ ւււնգ_լիււււ(؛տնւ(ւււււենելւը տւե۶؛ււյ،(ււ،(ւււն ւ 
եւ Պւււ[ւււ،(ււէււտւււնէւււ،' ւււմ1؛,١.- ք()*|ււլւՔ|ււււ،؛؛ււ،'ւււնւււ؛եւ է(֊ե ًالالاالاأاااالا]لال ,IUILII 

ւՐօտ 80 աարուայ ընթ՜ացքում' հաոաաաուան՜ ԱւՐէրրիկացոց ւՐիոոիօնա- 

1 ը պաշտօն եւ 1111111(111 ،1^1، ե٦ւ վւըն՜՜1؛ տնե؛ջ_ IIIնIIIւտاأل վւ٢1؛ւե-،)(!ական 4»0լէ 
".١،ւտ,յււււ؛Սնւ(լ 4آلااافى նտիւււււ،'եե-ւււլւօ[ւէն١ ١،ււււ؛ւ،(ւււ1؛٠(սսւել եւ է(_տե( Աւ٢ե 

֊Աք֊լիա էրկան՜ էրւ ^،،،،،տ،„տ„է،,،ծ- Հայէրրը ցվիւաւորապէո մ'աأتدع(( 
-ւ ե٦ւ IIլ؛ե؛տււ،1 ؛ եւ գււ،ւէ(_ելւյւ է^ււլւ^՜ե(ւււ։լ IIււեւտլւտ،(տն،١ اւփսւ1(Ա1IIլլւIII٦؛ւ 
-1٦1Ա1^11111)1اا ؛-է11111٦1؛Ա1Լ11(111111(Է11 U տն أ؛ الւււ(հ-(ւ ե٦ւ սա 111 ւսսւե٦؛ւեցել, ճ
ր؛ւււաւ1؛ յւտ،(ւււն(_؛_II(ւղ_ տնէ٤لفكاւը֊լւ ւ٢ի ել ե٦ւ،؛ւը ե-؛ււււ،(ւււն տնե؛ւյյ ւււււեւտ؛ւ«ւ 

Թիւրքիա ե՜ւ Պարոկաոտան արտանրէրլու չարժ՜արւիթնէրրուլ Ւրւ յսվող Ւրլ 

ե՛ն քւաւական ընւրարձակէրլ իրէրնց կապե՜րը՝. Այս դ֊աոակալգի հայե՜րը՛ 

٦ա ււտսւտւււել ե٦ւ նօլււ،'տլ _)Iip ե،(ե՜ , ،٤ اخ آللել «ն III ،11III բն!ււպ ե٦ւՔ ،(11؛)Աէ 
1 փեը, զ_լիւււււււլււււււ(_էւր؛ ւ ատ،( 60ա،(ւսն թսւականնեըից؛ւււյւ٢ւււ٦ւ٦ւե(ւ؛ս

եւ տս(տ 1٠ււնւ(ււնէւււ.-'، ١||1IIԼ٦1؛ լէսւո||1 اال 

I(-11111 ր إل،'ւ،'ւււէ،' ։؛տւ٦ 1؛ւ է_)ււ؛ււ^րւււթ-ետւ٢բ է7(ւ،((ւււ(ււ(_ ւ(_տււտ،(ւս^ !؛»»Î
®i١؛iuulÏ’iiii(ui^iii٦i،i ւց ւ٢ե٦٠؛٥ււցան .տՀւււ,յե(ւ է ،(11٤Լ11Լ1؛،)٢٠լււըւււբ.ւււ(ւ Հնէ»„اااا ؛
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րորգ. ւլասակարէլի տո~ -

ւլորոււՈւերի համ'անր- , !
1 ր անութ իւն ր\ Եւ էլա : —-
ունի //,/ ارر ատ ճ աււներր : Î ':֊ا- ، -

Ջսւրլայից) Հնգ-կտստտն գյորլթտե եւ այնտեւլ անւլլիական մ'իչնւ։ւ-{ 
կարգ. րլպրոցներոււՐ [Լաւական շնորհքով կրթութիւն ոաացաե ■հայերն 

ււրււ٦յ է٢էլ տ_հ՜ւل٢٦ا١ ٢ 

-նչմ' արե՛լ ոչ ւՐ ի քւա 
ււււււկււվժ՜|ւսնا٦ل ٠|٦։ا1اا։اااا։اال 

Իրեն ց աւլճատուաե 

ե- ,١' /// ٠ գ.րտբ.տրտսուն 
 ٤ւ٦ււյ_էււււււււււ٦ւ րէ'ււլ ،1 ال

լ[ ١// IL ո գ. ա ն ո լ թ ե ա 
քտրլցր է հնչում’ : Որ- 
քան ւլարւՐանալի է որ 

 االاالطل٦ا أل-III ،ا ا։ا կար -ال اا

ր֊ոպյտլրիչ թրքահայ 
.անգյուէների պէոպիոու- 

III կայէն հ՜ր|ւ հւ ٦, ١ւլ_թիէ 
.իւաււնուաեքի ւլանա-

հւււ٦ւ-'ււ؛٠ււ- լյ-؛ւ(ւււ٦ււււիէ 

ցից, նոյնքան հալելի 
հ լ ։1'|ււ,|٦)]հ III (I ի լ է հ اا -،ا

٤րււրւյ_ IJ-IIIIIIII-،Այ հր

կարգ. կաւլմ'ուլ <'Հնգ-. 

կահ ա յերր» ւՐեեաւ -///'// 

١ յ!ւկ հ٦ւ؛ր ր.արհկհ ֊ւււա٢ 

 եւ م ն գ կ ա ո ա ա ն ո լ մا

լ|ււււ،լա٦ւ IijhiiIII،(mil_ա٦ււ٠ 

սլ աչաօններ /լարելուց 
//-۶ յետոյ հանգյւաեան 

_-ւրհնյյ ،լհրջ؛ _շ_ակ٦ւհրւււյ 
ր ր ٦ ااւ III կա ւէա֊٦յ III 1լա٦ւ ր

Լոնդ-ոն են ընտրում 

11 վ IIIհղ III-؛III،،հ٠اا٦اJI>_ր«նւյ
կան անգ. լի տցին երր՝. "/,ر

Ի"կ "••ստնի;, աւէրԱ, (ակակսյն |,„ي„ IJ. )اا,ا||٠٠„ا| -,اا„|اا,|

ւււ١ւի ծսփւքով:|؛է-նկ|٠٠.1||ււ ..؛.٥ ٩|„,.„,կսւ,,„ւ 7 اأا|ا؛լարհկւրցիկ էրւ մ ինչ/րլ 
տնգյտՐ հարուոտ հնէ լ-

٧٢,|»ւ٥١ւհրլհււ٤ւււււււկ٦ւհրլԱ٦ւդլւ։։؛կւււ١ա,|հր էլ կան, 11(1 իրե՜նց լւէ1ււււ٦ւ
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ՄՐՇՍ.Կ ՐՄՖՖԻ
|٠ււնւ։ւււն،ւ Kings College ք)աւ1'ալ- 
։٠ւ։ւ(|Ա|١ւ!ւ٦։ ււոսււսկւսն u٠ifii(!ii١٦i؛i 

ւ٠ւլւօ ؛١ >կււկօ(٠.

ւ"“-'Ա.1■1 'է٠ ٦.-' ٠٠٠։,،ի»ի։٦։٦ւե|։ ">'"հ|-հլ֊ էււ կւ٠թելու աւելի ղի։,ւպ|,Խ,յ١„ 

կարտի ւՐէչէւն նոյնպէս Թէհրանցի հ֊ւ ք(հալրիղւյի Հայ ընաա- 

,'-٠",' նիքնէրր, որսնւյ աւՐուււիննհրը Պարսկաստանում՛ անւրլիական
۶ է ։؛؛٠1!؛؛ ٢ք ؛ .؛؛'إ։؛؛,؛؛؛ լ؛؛؛؛ե՜ղել պետական։ եէ ։։լլլ ե أ,؛) հանել։

Երրորդ֊ դ֊ասակարդ.ր աււսվին «

٠٠٠կ-֊٠٠٠։լ հև երկլար!(- դաստկարղ-ի հետ 
-ւյակսւն, արւեւարական կտւՐ ն՜ աււայու 

؛Ւեան ]؛Ա1٠،[^[| 11ւնեցւ։ւլ ։։^آلا։االا،٦الاأا]ائ٦ل

٠،1 ٠٠٠٦։ կ٠٠٠ III տ ։،1 ո Քր է ٠. ح II ւա٥ է կա ւլւ٢ 

անւլլիակա٦ւ ٠լ٠։ւրււղ, կսււ٢ րւշաններ«
٦։ էր [I ի!« տււեւտ [1 ։،I 1(ւ։ւ٦ւ |٢Է٤ ج الل الن! ا, ال ٠]

ալսարանների մ'էչ////مՀայերի թ՜իւր•. Հ 
,ղի լ !() լինի՜ الب „ււււււնւտնե,ւի թիլը 

ՄանչէստրոււՐ (( Երիաաււարւրաց (ا
-եւ 1٠ււ։ղււ 897ից١ؤ ج اع١ ս٦ւկերւււթ՜ իւն 

 ٦n։٤iP اتألمًا ի ացեա լ حء٦ل կեր II ւթ՜ ի ւն١١ ج
էր ծ՜ ւււժ-ւրնւււթհ՜ւաք ր. եւ նա- ٢/ )1896ից(

-բ սլարլւերա թանձելի աււկւււնութ՜եաւ٢ 

١٠թ٦։ե[ււ։ւլ, նոլաււտներււլ եւ«րււ٦ւ ^սււ։։ւՔ؛
111111 ւ1եե٢ ؛բ،ւււղւլւսյի٦ւ գւ։րեIIլ*նէIIլ թ-եIII 

١կ են սալել ս։,յւլ լւսւրւյ ել սյլսւ-)ւլւււ 

ւլււ։١ւ երկւււ կարեւոր ،լաղութ٠ների ւ٢էշ 
ւսղգ-ային ալին եւ ւէսւայնութ-իլ٦ւը 

.111|)թւլ٦1 Ա|ահե|ու*ն٠ 

٠٤ին Ա,ատե[1ա1յ ւ٢եո ւեւոո I]Վե^
Անգ֊լիա iPանելը դյՒուարացել է, րոտ 

կ թայերի թիլը լէ ٠الս բն ։ լի ال- »pnLiT ան
ա՜ճելներ։լաւլթII؛ ٠٤٠٠١١լալաէլ ւլւյ֊ուլ!ւ կեր սլա؛

ՄԱՆԶԷՍԹՐՒ ճայ ԴԱւՈհԹԸ

Կցկտուր յիշտտտ էյն եր էլը հաստատեն թ՜է ԳրւււՐկէլի ։լարան, 

 բաւական թ՜ուականներուն, Անգլիոյ հարաւային 1աոին 1٢Է٤ دةا5

١"fr հայ գյտլթականութիւն //١ը Ամ'ւգերտամ^էն ե՜կան- է հաստաաւււիլ, 
'١ււկերչ_ոլթՒյ»յբը ւլթաւլե،11 լ հա։٢ար٠٠ Այ։լ ։լաղ_թ-UIկան ութիլ՚նը բ٦ւա- 

//"/ծ է փլէյմ' ըթհ ի (Plymouth) մ'օաերր, //٤,/ ունեցան" է իր թարլր 
2 - ١اآ _ինա١٠ է աղբիւր iP լ հայ արձանագրւ։ւթեաւ٢ բ٠. Այղ աղբիւր ի٦ւ 

հ՚սյատա/լ արձանսգրութ ե ան ՛,ճակաաի յճարր կր պահւււի Street /,//-///,/٤ 
٠٠٠٠ղաՔին 1٢օա, ։լիւ։լ٤ւն է٢իլ،լէս٦ւի١ւ ،٢էջ؛
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 11Ո1,|17G0-J78U (Ժ٠„,|٦|՚1||1(,„1٦, ،,,, ٩,٠i, III,„،է(ւււլ ,(֊,,.|„i[<fl|Հա٠,IIااا؛لي

 ■ն٠٢1٠ ؛؛։،'٠٦։٦ ؛ե،լ„էփ է,։ ؛اتم! ؛1 ؛؛ا!تم؛ا ؛ ؛ւ؛ք .:,؛՜Il اإ؛أ؛؛اا؛ا)'إ,؛اأإ ا,أاا؛؛أاا؛ا؛؛؛اا',!{ا ؛,*؛,؛؛{ إ؛՝ج٠ب

այլ, ,[|ւ,,.(,[յ տպու*, ,.٠ոլթիւ-նն1յլւ |(ան ւ,ւ.|ււ ,1,1,1,|ւ١|ւո1յղ|ւ ,١„„,'|„,„|,٦,„ր,
և? 1792|ւ'էւ؛٦!'',ւ٠؛! ֊է

չէ„(,է|,յ, ձ,,,,.( գ,ւ.,,|||,,ր Ս կ’(յրթւս* ,ղ„,|*ի٦,٠|, ا'|ا',ا؛أل!ط

 ل83<ة اال'1ل ٠٠٠ո„ւսւուրի ^miTiup 1,1(,,,,,* 1٦, ,աճ III|,,1ւլ ճ„,|,,„,„(,„,(,ւ,,1ւ,ւա 1,؛

٠։ հայկական կՒէ>_(ւււ٦ւը٦,|ւ։։٠

1.! ااا؛ااااااااأا.1.اا|-ل٩ا 1ււլև(||ւ Հսւյւսյ;||1 ا'اا։ا٦٠إ٠اااا^ااأخ

Կը_ 1(111 |ւԽււ_|ւ |ժ֊է 0 անչէւվժյւի հայ աււհ՜ւււզւական اا'ا؛دأطاا)ااأ)ا
Ւ*հ iP ա،հ հֆաթւււրայի վա՜ճառական 1յ٠է(ււււււևէտե 1 ^٢جاالا հ՜ (1 (Լ( |٠ Հա tu իւ ահա

٠։։յ_սլւ, Յս٩ւււէ_թ|ււն Ւրւ ՅաԼհաննէւո٠٢ج١ ا)٠الւլթււ٠ւ||ւ٦ւՒլւ 

1٠ալւամ١աճհտ٠ս ևւ، կը յ،ւշ։ււ»աւկւււ|ւ٠||٤ ٦٠ԼՒ հր(Iէ،ս11 1111اغ٦اե՜էIII(ال ٠آ 
 քժ٠օզ_ա թ Ւան ևւլլւա ل լ։ն Ւ ا) أال ٩٠ս٠ աճ Ւա٢1ւ٦ւհ٦ւ կ٦ւ թւա٢ ^اا։։ا اا اا 'ال اال٦ا լէ։ւ ب] اأا)

է շ կը ։٢ ٦ ٠։ւա ա ւ٠ա ا|ااا □ا ա յ անտ |ւմ١ ا٠ ււէււ 3 սվա կիտ հան*3 ււ،հ ա٦٠, اا١ا
 ٠٢ւլ։։ւկա٦ւ ք|_էմ١٠1٠ ։P ը ر٢جاااا) է اا،اا^ ااائ ճ ա ։lui կա٠հ Il վժ" հ՜ ա١ւ սլա اااآالةإاااس«أ٦ا

 ‘Րէ չ kl [ւրաւաւՐքլ կււչւււաեI է رر/غ/7ا ա 1Լ111 կաննհ՜[IIIլ ااا،اا1ااأ|ا ,ا'أ،|ا)اااذ،ااا”:حا
հհը կ ււնհնււյ862،؟ )Ժ՜ Il լա կանն k լւ 11 ւն արւ|_էն 80 է աւելի անւլա أل 

٠լւ(||ւ՜ Ի րհնրյ կլւՍնական ե՜լ ազգային ٦ ի [الج հայ գ֊սւղււթ՜ը Ü ան լէււ 
'•1[",ԱսմՈւՒր քաւն էքյ/հարք/ւսք* տալու հաւՐար (ի ար խլէն Ս անչէոլժ՜ր կը հ
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 I؛_ijltï٦l ٤اا։اااااا։^إ،٠։ا ،Լ. G աՀ||ււււլա[ilriii'h, |ւ|ւլւ اال!ابք١ւ٠ւ'1ւ|ւ է،'(ւււււ(ւ،ւ' .լ٠ رأا٢غا)

 ւ|ևկև٠լևւ١ا| 2ال_٦إطالا։أال-آا-ل٦ا կլլ ձէ?ււ؛٦٦ւ|Ւրւ 18("։’.) ի թւււյււկւււ*հ Աւււ(ւկւււ|ւ١ ز\٦ًاحآلالً

٦ւէյ٦ւ_լ կյլ կա٦ւ٠լا1ا հ՜կհ-ւլՒւյի 11اق)||III لىا٠ااال ւ| آ<؟٢ل0٧ اععًااة

րլեՒՈՆԴ եՊՍ. ԴՈհՐեԱՆ 
£٠։٩է اا,.أ١ أاالأاا()٠ قاا;٠اا٦ل) ا٢ااأ٦إا٠ا،اا-ا)!اأح .
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 ֊անչէսթ-րի հայ դ֊տւլութ-ր իր ԽւգււււՐէն է!'ին չեւ այսօր ունե رتم
ցաե է 18 հոգ-եւոր հովիւներ, որոնէք Օր քահանայ, 10 լչ ւլարւրսւպեւո 
եւ 2 [Լ ե՜պիսկոպոս :

Ա١|ժ՜։٢ Հւււ(_հւ,ւ(ւ ^յ„։٤|։ւ٦٠ է *հաիւկին Պատ[1• <|ؤ II ի,ան,1(1,(_ հւ طلطاا'الأل٠  
նի„,٠ ա,ւ_աջ٦,„լ,ր|_ ،էհւ„ն,|٠- հսլիււկ. Դւ,ւլ,հան.٠

 անչէսթր իր չլվականերուլ ունի էՐոաաւորապէս 820 հայ, պսՀնէյ تمتم

650ւլ Ս٠ւ։ւ٦،ճէււլՅ"|ւ կ؛լ բնակին و 1 ؛٦ ()(Լ Սա؟իբ.օլ,|ժ՜, իսկ ة١( լլ էի،Լրբւզ•,
Եկհյլհցին ،լհ(,ջ_հ|ւ։ւ ն„լ,„,(_„ւաէ է հւ ،Լհււ,٦,,(_ հսլիէ,կ„սլ„„ի խ٦ւ ւլ_֊

(ւան.ք֊ին i|(ii,,٠| Տիկին (քՀէօլէհան ,,սկհզօէհլ սալաէ է իւո[,ւււ<հլլ հւ 
ելեկտրականութիւն հասաաաաե:

Դւալսւթ՜յլ „ւ٦,ի իլ, Ե(,հIIփIIիւ„,٦ւական ժ٠ւււլւււ|_[լ٠ս անւլյււտէ {1111 ւլ- 
կացհալ, 11JI ،1)1,1111 غ ի II ւ،ւ٦,,լաւ٢ iP լլ -١ ق  ի ւի„ւիւ,ի,ւ,ւթիւն 1լ անհնսյ հւ 
իլ, ,լիւանը կ|լ ,լհ(IIIIկա,լւ٢է٠. Նհլւկայ ւլ_իւանի٩ւ ան ألال,,,-)اերն հն١ Պ. ٩. 
Հրանէք- Պսգր՜ճե՜ան تمتم, աահ՜նասլհ՜ա, ՍերոէԼքւէ տաւՐատեան'' Բ٠ ասւե- 

նաւզհա, Ս . Եղի,،ալ,ւլհան' Ս>. ւ,ււ„հնււււլ_,ւ(ի(ւ, ٧. اؤ ,իլիՔ՜ճتاսւն١ հ٠ 111- 

ս,հն,,ււլ„(ի(ւ
է،(հւլհյի٦ւ ،(Լ iP 1,11,1 III 1(1,1 (111,(1 է էւ,ցս,բւ„(,ձւ,ւթիւն ւ٢լլ հրե՜Ք ան,(!՜ 

iP է բ.սւղ_1٤ացաէ٠ Պ. Պ٠ Պհարոս ح ս, ا,ل կ٠1, սւ կ լ։ ե ا։։ ٦م  աահնասլհսւ, الսւհ՜ 
էիան Շնորհաւոր' աաենսգպիր, ե՜ւ Սե՜սլուհ Սեպուհեան' դյսնձասլետ: 

Հււդւ،յէւլւձւ,ւիյ-իւ٦։ը 1، ընսւյաւի ւ(_ւ٠ւ,լւււթ,,է|،ւն էըհսւի. ժ*„,լ„,յ_ին 1(1,,(1٢Է٠. 

ք(>٠է' ^„։լ_աբ.արձ„ւթ՜հան հւ թէ էըհսւի. ժւււլւււլի նիստհրււն կլլ նա- 
իւ աւլածէ սւհւլււ ۶ ال٦ا ,գեւ„(, Հ„,լիւ[լ٠. -

Ս անչէսթ-ը 11Լ٦, ի Երիտասարդաց ակումբ ,P ը հօթ|ւ ւ„ն,լւ,1նհլ,է 
բ.ա ,լկացաէ կւ,,լւ٤ւ։ւ !(!,,*il ,P ա ، ,,أالل١ ،յ_ ,P լլ, 1(11, ւն ,(_իւ„ւն ի٦ւ 1(1,1 I٤,p 11 է. Պ٠Պ٠ 
Կ. Պհնոն١ ատհնասլհտ, Վ. ايز իստուրհան١ ատհնադսլիր, հւ ١ل٠  է 1111(1,1- 

րասլետեաՂՕ գյսնձապեա ؛
Կ այ նաե՜ւ Հայուհեաց تمتم իութիւն էքը, որուն կ անգյսւՐւսկւյ1ւն 

տ իկնա,(Ք ՋավճրհաՊ,, Գույ ս ւմ١٦ճհա٦ւ, Յակոբեան, Գա^սլէրեան, Տա՜ 
էՐատե՜ան ե՜լայլն: Տիկնանց تمتم իութիւնր օգյոակար ե՜լ գնահէստհլի 

րէ 1,ւն է 1 լ թիւն 1(1 ււնհցահ է ։Pi٦,աւանդ ٠1_հ(,ջ_ին ٠|ճա٢1ւի iPl „١,սր-

սւան ألى թաց.ք.ին.٠

آعغ  ■

ՊԵԼՃհՔԱ
Հաւլիւ 80-35 տարուան գյւյութիւն ւՐը ունի գյոգւււթլլ‘• 

 Pu,տի, Պատհրա,(մ١էն ա,ւ_ա٤ ؛,pu,,، կլլ ۶,1,P(II, ւէին ՊհլճիՔ-Ա ااأأالا»١٩
հայերը, որոնց ifեեաէՐասնութիւնն ԱնէԼերս հաստատուած՜ ադյսւրսւնգի 

ւի»Քألي»« ٠ (٤اի٦ւ 4-5 տարււան ,Pիջ֊սցին Է II!)،(-,ւրէաէ կը ,((1111 ,լէ(1٠էհ
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27.3

րիկ ւլաւլութը ընւլարձա//սւէրւյաւ_\ Պո լսէն ու 1/ուլկասէն զյտլիՒողնե՜րու 

կէււէ*հ աւել_،ւն ؤ)(֊)( ل؛-)لب1,ت՜-8 ؛ լ [ւաւլկանայ؛։։։٦։ կ ا؛<ااا|ااأ եւ Հւււււււն.|1ւււլ١
.էքէկ ւՐտսն տլ ԱնւԼհ՜րս՝ ///ر///غكد//رر ,Պրիւոէլ հաստատուած՜

-1111111)1 ւլ_էմ٦ -بل،؛١ււււլ؛(ւււլկա( ٤ اا٦اա*հ ،1*1? էլա 111*11 اال "ե ٠ا الاا١ւ։ ե լ։ ։։ ա11؛ ա ս، ٠لالط 

ՉիլէՔ՜ՃԽ տ է- لة. Խ Օ(ւաււա*հ٦եա٦ւ١ ..بى ١ ե ան 1III քԷ؛٦ III (111)1. *ا Կ • ا،٠اف ք.ե(1٦ւ Է 
ժ՜-؛ակ. </է(ււզէ لة ակեա٦է١-I. Զ،ւլէ.|», Լ. Ս ւաااا^اا٦,ا )٦٠ ]٠։1أاات (|.Հ լււ٠ւ*ււեա٦ւ١ 

Ս.լււՐ٠ ււււլ-ճեա٦ւ٤٤؛١ււ ٦ ٠Սե(ւեա٦ւ, հյ ٠ ւրւ ،ժ՜ ١ )ال|յսսւեւււ*ւււ؛ւՀ|ււ| ٠ ال Ս ՜ճե»ւ٦ւ١ 
բ., տ٠)ւ٠ւււ[ւ؛٠III ,1(1 եւլ,(1 بىԼլտճհ"ւ։ւ،Ա١ ք٦ւււլ٦١եա*1ւ١ ١.ւււա.ք، (ئ )1 . ل ,ււ(ւեա*հ ال 

-էւպւձ.ււււ1؛١աւ|_. Հա*٦(ք ւլւակա٦ւեա*1է؛٠Սեյւ. Ս Ս . Իքւէ٠1»ճեւ։։٦ւ١ ١ Ջ uni'Ք ե [1،(Ւ Է١1 

1١٠|1[Ս٠ Պւււ(ւաւււ1١եւււ٦ւ١ ւ٩]*٠ ,Կ،ւլ(ւերլեա٦ւ 1ււ؛.٠Ս١ւլե ։։nJ١i։,،r^b٠։i٠l؛ ^٠١_•եւււ٦ւ, հյ 
"-1-Ս ուրաաեան հ՜ևն•։ ք(Ւէեւ ւի II./1/1, [LUIJU "1,1" էք ؤ'. ,Հաւք րարձ սււքեան 

11*111 II լ թ՜ ե |1 ا، ւլւ UI ւլւլա II| է١ լ ւյ_լւաւա؛٦٢ i.(i iP؛ւլովժ՜լ ս՝ Խշտ ււ(ասւււա(ւե[ւ Ij-،i

.լլ١ ٠!ւ 1)1111؛ չ_ա اا٠ال III؛ լ տա լալ؛ւ؛III ւզււււյււէ| ւ|նե 
 1 (آ աւ ,11 է՛ն աււա٤؛յ١ ._)է؛ւակ կաւ؛1ակե(1ււ(ւււ،ժ،ււն*1 էլւ .Հ. ال ٠ ح) .

iuij؛؛iui٠٤iP٥i؛ip.u(iiiuib?؛Պ(ւ،ւււէլ،ւ եւ Անւէելւււի յ՝աււնաճ ،ւււլե(ււււէ. t ال ح. 

ււււե-٠؛؛؛J-(i չ؛mi(tii؛t ււն١(Պելճ،ւ۶)؛ ٠ւաաւ եւ Գե(ւ1'. բււնակը լււ٦ւաւլ(ւաւե 

ւ*հ1 (؟ 1 ا)،١ ,Սակայն .աււեւաւււ(ւ(ւا؛ ل؛اأ ٠շււ،1IIւ*նIII 1،ե ؛1 جւԼ،iui٦i٤(11(1 III؛٠ IJHII եւ 
ւտւեւււ( ե(ւկ،ւ(ւ*նե(ւււ- յ١էյ> լնակալ_؛ւակո11(111^ լ IIIJJIIIILIIIIIJ ւյ؛ղ٠١ |>.Ւ|1٠(< 

iPtuiifi ل1١جاا ։լա ,1 ،ւ*նն ե (III ւ*ն؛ւ III ։،|ււ٠(Պելճ،ւ11)1111؛ ٠ ,ատակնե(1ւււն؛թ(ւՔւււ۶ 

ե 111*11 յյ-ة؛ ւտ*1ւIIլ1؛ շ؛ ւ*ն؛٠،գելււ٢ւււ*ն է ؛111؛ալտւււե աււտանեւյաւ؛١Հււլանաա աս 
Piiifr է،ւ*ե؛؛<III i(֊iui ال٠٦ا،_|-اأا ւ1؛ւ ւ،ե(ւււէն շ_ասւե*էն Ս؛٠ւ)Ս٠ .թ-ոյլսււււ_ւււթե*ևէ*ե٠ 

ւլրսւււքան ւաւովին օր ե՜ր էն՝ տյսուհտնւլհ՜րձ քրլե՜րջ Պհ՜լ՜ճիվԼտ լք" ար ուլ
Հայերն ալ հ ա լ ած՜անքի չենիՒարկուերան երքւեք.’.

Հօ լան տա էի ո [սա ւլրուա ծ" հայե՜րն տւլդյււյին աչյճտււու. ւլորքրունէ- 
ա-؛նւ* اد fl (1, Il (III ١ ա*նձ*ն III ،11 11 լ 1 ؛ا1.؛ لةելո ւէ ՀIII؛աւ1؛ լ ու՞նեցան١؛(ւււ،3՜ իւն ւ 

ւ (!*ն ե (III լ , եւ؛է(_*1ւել ^UI,( UI III (1111 գ>٦؛ ٠ib(iiii؛i٤nj؛iniiil٥i էլւ կալւել،! տւ٢է٦ւ iJ١ 

՜չ հաւքակրանք//عبا "Կգ֊ ու՛լդ ութետէք ր. հոլանաական շ/վանակներու 
1 կ*ն ե (1 լ եւլա٦ւ1 ؛١ ձե Iili III؛ Il ա LU٠ .و ؛؛ւ) Ա՞ն 11 .ը؛! ٠!(_ ա ل աոե ւլե ե լ 1(_Է|1(،1 Հա 

'աեէէեււ ٢1 , 2. ال’թէ،ւ iP լ،Քս ال ԼԱ ال iP II լ[ժ ի ւ՞ն ۶ոյաւէ(1 ՀII լա*ե սւ ա!1 ؛ * Կ ա 

١է٤1ե(է III 1(1(֊،1*11 11Լ ւլա-)1 (ւնե(IIIւ_*ն ւ!؛_؛IIII؛( ւկ(ւ،ւն1١؛ը? ե1 ا؛ أ լա՞ն؛ րլ ل٢ىاأل٠اااال 

Հ(ւա- .:١, لաւ1١ււէ(ւ ելւււ؛լււււաալւա1؛ււ٦ւ٦ւհ"(ւ Հ-؛ւա սւեւլեկսւթ؛ւ1٦)_؛I ՜ճլւ1٦1؛ |J١II1Î1؛Ո 
I Il 1 ،ժ ե ան( 1؛ ա,( ա ա (1 ա^ ւ.ք֊،ւն؛_)١ււււււ،ւ եււ٦ւ،<յ է؛ժ،լ*ն Տք* Լե(ււ؛տւււլւակւււ 

Հա՞նեց•. 1٦լլլւ ֊Հ،ււ1նաւ(_،ւլւ - ,լե،լաւ،ալւ,• 1؛أط այնՔան ingiPII؛Ա ٦ւ1լւաա٢uuP(i١ 

անձն ա [un Lif ին //’ իջորաւ աւլգյգուա ւլեր լք ր կատարեցին մ'աւր را ֊"Կգ 
ւ٠)|١Լ. Վ.լւււ٠,٦Սօրասան-ճեան .Վ սլւեան٩٠ اال١աւ،ւթ ւմ١էն եւ؛IIUILII(lui(էԱ[ւ Ա 
-Ս իհրւլաաեանէի 9*. Պարսաւք էրան, Ա. Հ աւքքւարձ ոսՐհ՜ան քրւն•: Զի الملم 

Ս Ա(ւեա٦ւ،ւ նա٤ււաձեււնւււ- ٩٠٠ ,Լա Հէ,(،ւ 1٢Էإا١ ٤։اااا։؛٤ ا|ա ((ւււլալւէն Ք’٦ 

iPըն IIIլ ^IIIII- |1 լաւլթ،1 Դ،1Լ111١؛٦յե լ ւ٦ա։Բաւււլւական եւ،է՚յ՜եսււՐլւ սլաՀ ս١

"ոտուււերալ :
Հււլա*։ւաա եւ اال٦ا،)؛!g_Hii 1111)،؛Jiii|_ III ւլւլա ل؛ւ٦ւՔ ե؛ւ^ ւլ،ւնաւ(֊ա 1)11)1؛1

= 18 ت
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֊b ւ՜ն L շ_ւււ(ււււ٦ււււ،(!ււհ ا ما Il ւլհ LII (III ؛،! ١!հ լւ III !(JH [I ձ II111_؛ ւ‘1 )>!؛ Պհլճ |ا؛ 1)111 ٠ا٦ا ا էլ لللطأ 

աւլւլ. ٠٤/١// անձնաիաւմ' քչممع .Ոէւելի ւ/'եե [(Ւււււխււէ. 1/ւոէլւ/'ուեէքաւ Հայկ ٠/////٤ 

٦ւհ-!ւոււ(1؛շա֊Հհ՜յւլ ււ(ւււ ؛1٦1 اال)،االي).الطلب٠ااԺ11؛Լ 1111111,1؛ հ՜լա հւ էլա ٤ حւ٦ւ 1(11111 

լու աււաչաւլրուԼԺ՜եաւՐքւ, ինչու է ո նաե՛ւ Պ ել ճ իյճաւյի հայաոէրնեքոււ 
քօւՐիթ՜էն'' //// քւոլորեւյ չաա Օէլաակար էք-որեունէուիՒիւն ւ/'ը՝. Այգ֊ չըր- 

չանին'' երքհ ւՐեր էքյՒքւաիւա ւլաար հրաաապ այքՒւՐէութ-իւն ւ/'ը ունէր, 
n_*ii*Jih(i, ^(!ււ!Ա!ւււ(ււււկւււհ-؛հ؛<ւււււ>٦ւ (IIIIIIIII،ււ٠_լւււ)ւա؛٠էււ٦ւհցա٦ւ ւ (؛!ւււէլ Iiihi؛Պ(ւ 

-٦ւ ւււ(ւձակւււհցւււ٦ւ ^III-III(ւււ٦ւէ!(11)1^ال IIض ؛յալ ,((>ւ(1ւււււ٥٦ւհ(ւ, հւ U(h؛ցա*1 ց٦ւ
-111^1 ։i ասւհ٦ւ կււ!ււււււ(1!1է_հցւււ٦ւ ^ա٦ւ|*٦i!(-iii_ïftih(î. Ս !ihi*l!ii٠(111(11111111 ۶H(igiiiii ااا

٠ււււււաււ٦ւ،ւ Hiiijtï-,ժ՜հա٦ւ, Հւււ٧١؛ւլւ|_. Պաւ։աւ،ւյաւկւււ 11Լ111)!։٠|٠ ''ււ٦ւ٦ւքր[ւ؛հ(٦؛ււււկէււ 
յ*ււււ(!1ւք։،լ ւ(1(ւհ(ւււ ի 'I11IJIII11U1) .ւււ،(ւււ٠հւււց1، 1؛٥-٠ հւ*1|. 1(11(10111 1(ււււլ(, ا؛1)1!'،1 ؛Iig 

 ؛٢ւ։ւււ٦ււււ، 1(1؛،،յւււ؛ժ؛1Լ٦1(1 (ւհ(ււււ Հ. ل) ٠ ا،٠ ٠ի ւ 0،٠ււււ!٦աւճ؛ւււլ؛ւ٦ւ لالال؛اللخإل'أل

-111^ է -fî,(h(inî؛١i٠٠ni, IIJI I؛ï.h(i؛111111'،.-الل} ٤ւււ٦ւձ*։ւււال .Հայկ 1 اا^الللإلل)11)1 կ(լ 
։111I1IIIIIJ-)£؛II1 1(111( 111.. ؛؛اما٠!لآلاةخ!ا٦ااا U٠ ؛ււ!1ււկւււ،հ *hui،ւ*1ւ հլւ؛ււկ؛ւ 11III؛ւււււտւււ٦ւ(٠ 

ցււ٤թ؛-٦ւը_ււ, ١)հսա٠) آ،غا)ււււ٥ւււհցաւ Պհլճ؛I.(iii),؛i Գա 1(11 ւթ-II,ا ؛Վ 11*111,1؛1٤111֊
.١բ (1ÏIII(I111_II1٩٢٠،հււ!1^٤؛i٦i*lh(iiiL .^ւււկւ։ւ(ւ،(1ււ|٠!հ(ւկււհււ iiii(i(_ii թհա٦ւ١ 

1(էշ յ III ջ_ււլւ 1(111 (Ա ւ ւ؛)٢ւււկ؛ւ*հ Պ (ւ٤؛(ժւււց؛٠h (IIII ըւ األ٦ل ٠١ 111111)1 ال*ا؛ է٦٠հ(ւ 

ււււթիւ-؛ Տիկնանց Ս ة٠االل ,Mvà٦eل)خ) آلع ٢آعإلل ١٦١Ս.կւււ։Ր الة,( liRniLiii^- հ٦ւ^؛
ւ111؛ չ_ի հւ ^յկ ال, .Կ h،i٤h(ii! III լ Հւււ.)ւաւա؛٠I ժւկւււնլւ؛١ւււ(ւ{Ոււււ،((ւ ال ,(Հա նը١

հ(ւ،(11ւ ئ.ււ_ն֊؛ւււէ(ժال ؛ II!,( 1/(ւիււււււււ(ււ(ւււց ع հ(ււ11؛١)،! Անւ؛ ,ւււ(լւ١؛ւււււնւււճ،ւ
l.h(i٤h-* .٠ 1 Լ1(հ(1 լ١؛III!1*11 աճ،ն ւ|I ււ(ււ؛.٠ Ը. Ս ٠ Ս ة,. ՔIII1(11!.քնհ(ւն III( ււնին

11 111(1 lïfti III( 1(111111 հ1(հւ(հցա^١؛լ ՝اأ ււււ Հալա (1111 (ւձւււթհւււն1()؛)111 ւլ(ււււ֊հ 
٠խոյն ոլոր// գ-որեերուլ ւլքԼսււլելու հաւ/'ար՝. Աււ այ<ՒէԲ Տաւլաւարներու

.٠լ կւււ(،،'էاا٠ ւ؛ււ؛ւհ(ւււ ^ւ!ւ111111؛٤)1111 ւլ կյւ ւ،'աաււլցւււի III,ւց 
1*11 իցհնց ïlïiin-؛ mil 11 ,!د III ؛ دليԼէ؛!,! ,կա |ժ՜ II լ|ւ 1(ն h (I (լ|-٠ III بم ւ)Տհւ(1-1է٠

յսւն հսւէիւ նալրյոնաեան չԼ٠ը, (Ւրաչ_ան եւ քւանիւՐւպյ անձնաւոլաւ[(/՜իլն 
մ' |լ١ !1)1 1،١؛١ա,(ն ،( ա շիւ ա ա،1անւլա1 ؛լան II 1! ؛լթ իլնն հ (III 1! 111(11 1؛١ 1٠'111)1111)1!1١1

.ւ؛),٠Հա,(հ(!1ւ֊ճանչցն1յլՊհլճի٠ւււ3؛՜իւննհ(1!!ւ1؛!ւաաա(ւակւ)^աււ(ահ(ււււլհւ٠( 

ււ٦ւ il' (ւն է լ،Օ-հւլ؛ւ1( Հււււււրւււէւււււթ1؛)1 ւլհւ(հց( ال١ألال،ا٠ ՊլիւՔւկլի 
֊-որսաիւ կը քձ-երէ էլյսւլուիՒին, իր֊ր աւլէք-• (ՒսոԲսպ //// ٠ مالي// չէնյւի ւ/'ը

հայւ՚հ' ٠٨'/ ٠//٠////٤///٤۶/ էլ էէ//٥///////֊٤/// ր ٠///٤///////// //٠۶۶// ուր օաար ///,٨///٠////// 
111 ահն ի 1،'Է٤ ի11(1111!)1))1 ٠، ؛٤Լ,( ٤ Լ ւ(ւււ٦ւկ ի(ւ կա 1(1(111(1 ի(٠ 1(؛1؛,1 آلطնIII(1111 է(ձI!լ 

ւ,1؛)Î(| հ،(հւ(հց؛ ան !(֊*il III IIIIII ահ g III լ 11 !1 ,|ն իւկ օտալնհլէ-, հւ_ ւիււիւնիւիէւիւ 
 հւււ(ւււլ_ւ։ւ> ւ(ււ((1էւց١،؛ւհւ(ի, (էհ؛կաաալհց III ւհհ(ւցա(ււււն հւ ցլօււIII(ւան١-طا؛)اا)

նաւււլ I(h(i ا )1 ٠. Հա,( Տի،(նանց ال իա،)؛իւնն IIIլ ؛1)1 ؛ջ իւ،'լհց 1(111 1)111 -ا)

"1(֊(!(III!,( I!؛ ؛1)1 )؛IL III (11(111(1 այն h (III((!١ )1 ١ ؛،ւ٦ւհ(1!ււ երամ' ւ^؛ւլացհալ ^ա,(ւււ 
٠^ 11،Օ1(11Լ(١ Աաււնցմ'կ ,(իշ֊հնՔ .؛٠ii,(uh(i(L ւլա،սաւլա،հ ձհւնIII(1 ،(նh[IIIւ|, 1!ւա۶٢ 

ւ1؛ նւււ_իրա۶ււււււՔււ٤թիւննհ(ւււ, Ցէւ٤ն!Ա!1Աււււն1١١؛(Ո(ւլ.հրւււ Օ^ ؛|Ը. Սال ٠٠'.

 էլաղ؛_ժ՜UIկանIIIց Հայաւաան ն հր 1)111،)؛) ին հւ Հայաււա. ւււնսլաաււսլւսր 11 -ا)

լհրան ؛նսլաւա 1 ا)لالال٠^اللح Ս ւււ٤ւււ .ււլարա۶ււնւ(է-ււնհրը٠؛յււււ،١ ւ،١]ւ اأاالا؛)اا
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ըլլար չյիչտտակե-լ նտէրւ յսվուլ հտւ/'/րրւրնքՀրը զորս ԿուՐիտասի սան 
 ..يى Լ|ւսլւէ|_ի։ւ؛րա٦յի ,٤tïl(،։٠٠!٤ijiJrf-Jï،„iJ'(i«։ 1اا։ا؛طأا١اطاا։حا է7)٠،٤։،،իւ,։ւ֊յ،٢բը اا։-اااا

Խօրասան՜ճ հան : նմանապէս տարի հւ որոնց օենգյոկէրց Պր. Վص رج ٠ 
է ٠ 1)11 جاااււլսհւ։։ւ1լ[վ(Ււ։ւ1،ւււ٠ււլլ, 11(1 ալււլ_է٦ւ II Ս |١իաււււհէ|111Լ Հա٠ £_ւ٢յլ ւււււ_ա 

.ղթ-ալ ۶ւ*հւ(_իււււ٦ւււլււկال٠։(ا٦اال؛اإل ٠։։.ج (,ւյ_իւ٦փ١ւհ(ւ uni(اհրլհէ|իկ III_٩ 

٩հլ՜ճ |,للبااافليا؛ ւ։ւղ_ւ։ւթւլ ։٢հհ|֊1 ا։١أاالاالاا٢բ կը բ.ււղկսւ*նււ), ؤ)ك٠لالفلياأ١-الل
 ١)հ(ւէ. !اللي լւէ1)١ հ٦ւ 3٠էււււււ۶ւ٠الي) IL Դ_լւհթ-Է կը կււզյրհն ԷսֆԽԷՃՒր 111*1։ II؛1֊

ւււււը շաւււ ա*նձւււկ է,_)! |1 1111(ը, Ս Ա1111Լ11(111|1(1111 للع ٦(آلا 2։الالل։ال_اا(احل ի1؛)111 )ւկւ 
■.էսրւհւտուրն ' ւՐիահհհան զր.աւլոււ/'ր 

յ؛ ։՝հհ՜ ւււ،։՝ւււ،ւնէււթ իւն լ էւկւ(_(էնակ١ւէն 1(_Ժ֊ IIIIII (III լ[ժ՜ հ ան، ٩٠- ا؛٦اււղւ١ւթ
,ր։,րլ[(Ւհլէ վ/րրչ' յաչ՚ոլահ է արզէն, հւ ւՐտնտւտնգI հինհրր փայլուն 
/լիրք >րը 1չը զրտւհն՝. Անոնյչ աււհւտրակտն յ1տն ի ւ/'ը ճիւզհրու 

փ٦٠է٠٠ւււււհ հն (էււիւ،ււհ(ւնին, ւււ(ււ،։՝ււնէ(_, հիււսիատ, ։յ_ւ(ււյ_հւհրկ։։ւթ١١_؟ ١է، 
-111|_1.Ս .٠)հ՜ւ «գւ։։րւլււ٦։»ւժ֊՜5 ١١|_էակ ՜ճIII(unIH[1 1111(_II(ihIIւ(ժ.կա٦ւ մ١էշ ևււիկւււ(ւէւ

Վ. ١ հան فليح_ل) لملՍ*. îللي ١ իչհ٠1ւ ل ւ٢սւնւ(-ի աււհւէՈէււլւււվ ։٧ւ։սւլւււ٥։հլ٠կ*ն կը
ՍէԼաճհտն, Հաւ/'աւ/'ճհան հւն.: Ծխախոտի վաճաււա- '11, .مիւմ'չ՜ճհան 

.3 հ(_Ք„նհան հւ ال .Ս սհըհան հւլթալւՔ հւ ւ٤հր٤հ(ւււ Ա (1 ثل)ւււնւււի»հւււր 
։՝ իյւլհան, Կ. Գւ։ւ(ււ»Քկ^հ։ււ٦ւ؛١،լ ال յ٠ււ(ւգ،ւ Սիլկի֊ճհան հւ) .ււկււււլհսւ٦ւا ٠ 

0. Ս անուկհան, ال؛)ل ՊIII نا. Ս٠ււլւււ٢հհւււ٢1ւ٠ ١ յ،ւււ1 հան, Պأ ا)ااااا).يى١ 3 • ؛,. 

Ե(1 կաթ-հւլէնb .իւ։՝ււնհան հւն3٠ ال ٠٠ ,.() ԱյւլւււՐան, 3. Պքյւկըհէււն
٦։ւււհւ_ فلي.ււ(ււււււււն֊ճհան, Յււալակի،։՝հան հւլը ,٠، Ժհւ։„յ١Վա۶ւն11،^111؛)11։11٠1 

1(Ս (ւտիկհան*. Սիկաըէ-|(.ի Խււ٦ւօթ՜ 1(1(ihIIIա 11 ւննհ .٠ը հւ վ٠.Ա^֊ճհան հւլ|1 

Տաւ[ւււււ ԼԴաւիիյ Ս ււը(ւ-),),կ٦ւ հւ (ւհկلي؛ ٠١ հ(ւ^٠!'III ւ ٠ أل sال))٠اافليلألل)١١ ؛ ււնին 
ԼԱնւ(_. Ս lilfhiiii- ի111؛١١)11 1 ւ ٠١, لم) ال(իիկճհան հւ (ւն1؟ԼԱ. 1^ն իի٧؛١١է٦ւ) ,հա٦ւ١ 

ԼԳււյւււն- ١١ ،،،հւ ս !լ،'،։ (Ս էււ(ւււււ։ւհան١ ւն٤ււ(հւ նահւ ((.Կաըւն ԼՏ؛٠ հւււն١١ 

ւււ[ժ֊ւ։ււհա٦ւال١فلياا ال ١ ՝. 3٠էււ(ււ(_էւնւււժի !(֊Il (ih IIIIIIII ւնն հ (1 II լ I ին)فلي.^հա٦ւ հալը 
IIIII( III լ էն իلي-أ ١ կա111 ااا؛1ا ,հա٦ւ(٠ Ս ա^ա ٩ .ال ا)حيأւհ(ւււկււ Ջամ١٠հըթ-էն հւ 

Պւոլըգճհան հղքւ՚յչ՝.

-ÏII,1؛ I٠ ؛٠է11؛(ււււ ։اااا-،؛ا.٠III،) ١<1،'Է^> ،)ւււ։ւււււաււււււււ 0." — ٩|الأا(ا.ألضآ؛٦)'ււ٦ւօԹ
:٦ւ ւ،'էջ،٦վ(،٠٠ււ վերջը ք)ււ،ււյյէ*եերււ8ااااأ1اأابال.اا-اءا ٠ ել،٦

ւրւ٠٠ս،ւ٠շ<ւէ.٩
ՆեՐՔՒՆ, ՄՈՐԹԱՅԻՆ էի ،ԼեՆեՐԱԿԱՆ ՃԻՒԱՆԴՈԹԹԵԱՆՑ

126, Rue du Faubourg st.-Denis, Paris'(10'') 
Metro : Gare de l’Est Téléphoné : Nord 84-04

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈԻ&ԵԱՆ ԺԱՄԵՐ՝ ԱՄԷՆ ՕՐ 2-30 -7.30 
ԿԻՐԱԿԻ ԵԻ ՏՕՆ ՕՐԵՐ 9 - 12

Fonds A.R.A.M



ԶՈՒփՑԵՐԻԱ
ԺԸՆԷՎԻ ՃԱՅ ԳԱՂՈՒԹԸ

٠ի؛րւ։ւ ժընէւլ ասյրալ Հա١٠երւււ լժ՜իւը 200 ի լաւի լլւլւ է٠ ٠ 

:կը •հասնի ،اوكار/ իլը-[و //////7/// ل հայ ,!֊11Iրոց ին ա չա կե [I ան էր [! Էն رخ/////٠/٠ //اسم 
ի٦ւ ււկիւլ|ւէն |ւ ւ|_եր ւյ_ււ١٠ւււթիւն են՜ ւզաաերաւլւ1١ 11 ا١'Էلالا |٤ է ال احال* 

սյսւսւերաւլւրի ր٦ւթ"ացՔի٦ւ ել ااا٠ا١ I լ ին Ս իւււիՒիւնاا١١IIIրլււլթ-III(الم ج II լնէր 

աուաե ////,/// ارا// ւրինչՒրւ 1920, չաա Փայլուն ւյյւըէոււնէւււ[(Ւիւն ֊،////,/٨,/ 
 է•. Բայց 1920էն յետսյ, երր. տեւլւււյ« ٦այւււ|ժ՜եան iTե٦٢ أل١ا։ائاا -اااطا^^

 جااااا է երկրէ٦ւ آ،լ աւլւլային ւլաաը ة։։إاااالاا։։ا٦ااح.ا ال١ا/ااأ٦اطااا։حا١ ا։ا։^'ا٦ا

իրալ ا| اق ل] اال իՒ اوج ا ր الوإل խււթ՜ե։ււն ال ա րաե է եւاال խան ։լաւլարւսւթ՜ իւն 

տնտարբ-երութ՜եււն աււաշ ինյ£ եա կալէ،՝!!լւււերան կի֊ճակի ւ1١էշ էլ١١ 

11լթ՜bԼ٢1|լլ այն ար։յ-իւն.ր.ը ւււնԵցաէ Է(1 II[1 տելս ասյրւղ[جاանւլււ ال٠اا,٠ 

٦։ ւ1١էկال ال، اااالال *.ին կեււնՔէ للال_األل ասլրէին ան £ււ սարէն» 4„ւյւ1յ III،؛ Հայերլ 
է [I ւլգալալայււ կաց։։ւթեան կտտնւլներլ ։լիւրեյին կաւլւրւս- ل ՀIII• اللح.٦ل؛ا 

եան ե՜ւ ըխւլ֊Հանււր ժալալի Հրաւիրել։! էլաղւււ-((؛լււեււա^ր 0.111 րչւււ 
թի» Հայսւթ՜իւնը, նոր կանււնաւյ_իր 1٢Ը սյտտլտււտե՜ցին եւ վսււերացւււ- 

١ւ٦ւ؛ւււյւ٤ւււթ؛ցին ընւյ֊Հանււր ժ֊ալովին կողւրէ, ա֊ր ^ւտյաւեցաւ նոր ւ 
Ջաւր.ր-երթէն١Պال ٠.. ,Տօվճթ՜. Արտւզետն ւ1١ր հետեւեալ անձերէ. Պ•Պ٠

.է„րւյ֊եան եւ Ա. Ա.յ_լյլ֊ճեան٩*٠

րխէկի Հայււթիւնը ւրինչկւ ^،!!،՝III եկեղե՜ցական կաւլւրւ։ւ1(ե،ւ-ال* 

٤էր ււնեցաե, նոյնիսկ տտսնետկ տարիներէ ի կեր որեւէ ւղւււթ-իւն 
III ,1 չէր ե՜կաէ Հալեւղէւ։ ւրիւիթարելոլ ւլխււվճը;. Ասիկւս ։1١եե اللبمالله٦ل 

IIJI ղրկուաե իր եկեւլեցիէն, ٦ الالبم٢ااال!١այւ ււերունւլին կաանւլ ։1'^1 կյւ 
Կրօնական այ II ււյէա.րերււն ղարւրան լ .ստւււրււււյմ'ան ւրասւնււելւււ էր٠ 

աւր րէ լ Հայկական ։լսյրոցներու տնօրէն ح - աանելււ Հաւրար, Պ ըխեէն 

ծ"եւյին//////’// -//٨///./ժընէւէ հասաաաուած՜ յճանի ւ/'ը Հ ֊/٨ Պ • Գէս/գեան
٠*իութ-իւն١١ը ال Կկեղեցաւիրաց ال։لبى ,յաւյւ1'ել 

٤ան٠րերււն շխււրՀիւ Հրաւիրուեցաւ սւեւլ ٠ք.անիւրր Հայերւււ_Ս.յ։յ 

իսւթեան երսւղ֊իր՜ ال կա ւե րացն ելս լ 26 Ü.UJJIիլին٠(.١ս Հա յուի, իւն ր 1٠,ա 
րխէկի Հս։յւ٠ւ՜ال* .իութ֊եան կաPչււլ թ՜իւնրال ٠ կանւնաւլ֊իրր եւ ր1արելււ 

ժիւնր շատ ււիըուլսլասւասխանեց իրեն ոււլւլուաե հրաւէրին, Հաաոաւոե-؛ 
٥րւ։ււյ_իր-،յւււնււեւալիյւլ եւ (հնտրեց Ս իութեան վար՜ լուէ ներկսւյացուաե 

٠ |1 ,Ալչ֊ը֊ճեսան ատենտււյետ ال.. .լսւթիւնր Հետեւեալներէ. Պ.Պ

٠« Տիկին ֊،7///////؟،٨,///- ٨///// աւՐյճե՜ըիՒէնتمد •Գէււըէք-հ՜ան'' III1/1 ե՜նարըւււիր, է 

٠և،٠։|ջ_անՔււկ' ։յկ ւ٢եج ٥ անւլաւր*. <Լււր ընտիր 0.1ր٤ւււի,իւն IIIրաղեանير١ 

ղւրեի եւ այսօր արդէն Ս իութ՜իւնր անի 0() անւլւար, տարեկան 

٢III !լերսլեւյ،Սեւղաեւրրեր 12ին կ»،ղ ՃIIIրIIւլ٠٠_իր.է աւելի անւլւարIII 11000 ؛٠
անցաւ //// "/////////////////-// /////7///_/////7/// //// اال///ج ///// //,//////٨///7/7/٨_/////
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Պ٠ ՔՐԼԼՖ0--ՊՕՆԱՌ֊

hrp ku 1٠1٠1١Է٦٠4»Ը ل III ٠٠ ١iL.k|_b 20 է ل էի٠,٦ ٦٠ւևլւկ٠ււ ٠٠լ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٤،٠٦٠ .Այդ 
յաչողսւ[ժ՜էրնէն\ կը ///٠/// գ֊ոհ մնացին: Վարչութիւնը' խրախուսուաե 

1،III։٠IIII،II٠I٠٠،ki_ I٠ ijik؛٤iî٠L11٠>4|٠٠٦|٠1|١| ^؛Հ ٠ ا1١حi٠٦٠٠ji٠٠٠r 1„Լ111،٢؛ լ ال اا٠٠ k خحلال։1'III 

տրարւ1ւլու[(Ւիւն կատարէր լ՝. Ս սրու/արկութ-էրան հաւՐար սլէավւ հ՜էլան ■հա- 
i٦ik_|٠- 2_؛r٠٠٠٠٠٠։٠irji եւ ٠- ٠٠٦اا٠حاI١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٠Î افاا٠ال։،٠ا،٠٠ ևւ ا،٠٠٠اا،٠٠٦٠ال ,ւ^ոաւո՚նէյւը 

տա լու ւէրայ է: ԳսԱէաց ւրասը կաւլ/Ր//،///ծ է Շա/Ր րէ լի հայ աչակէրրա- 
-111/1//////1//// /،II لج ،،,،«նե՛րէն, որոնք Պ. Գէոր/րէրանի չանքերրուն շնորհիւ շ

:տուան՜ էրն

։٠٦٠٠٠I-() ٠٠٠ ،٠ط٦ا ٠٢ الL،<k،،٠٠٠٠٠]٠k ٠լ٠٠ !٠٠٠٠ ٠٢ւ٠٠լ٠շ -٦٠٠٠iki أل)ا٠اا է շ ٠1االل ١ Ը٦1 է (ال
-٠ ٠٠٠٦٠( ւ٠|٠։٠٠ kl ٠٠؛٠լ٦յ !٠٠ا٠ )١ ٠٠٠٦٠٠٠٠٠٠٠٠١٠٠١؛٠٠٠٠,٠٦ տակ ٠٠٠٦٠ ٠٠٠٠٦٠II ٠٠٦٠սւ٠٠ւ٠٠١١ ^ե։ւ٠٦٠ 

 ٠^٠٠٠ï٠î٠k؛٠ئ ٠٠١،٠٠٠'،٠٠٠٠١٠٦٠ ،٠٠٠k٦٠؛٠ ٠٠١،٠ع٠٠ا؛-
 ٦٠ե٠٠٠٠٠լ ٠الإ اب٠ا-ا٠ا٦ا ٠٦٠،٠٠٦٠տ٠٠ւ1լ ٦أا،ا-

թ ٠٠٠٠٠٠٠٠٦٠ ال٦ ٧٠١٠٠٠֊ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٠٠٠ l٠k ٠٠٠٠٠٠٠ -ط
 թե،٠٠٦٠ ٦1٠٠٠٠٠٠Ա٠٠٠1٠٠٦٠ է *,)ال٦اخا_| ٠٠٠٠٠٠-

հայէր- ////،//لج/ էրւ /Րիչոցնէրր է لج////لج 
չ_ւս։իո،լ ٠jiiP֊k٠اا ٠٠٠٠٠ ،٠٠٠ ٠٠٠٦٠، լ٠٠٠ւ

շատ لج./,////// էրւ لج/االج/١ օւլնու[(Ւէրան 
-չատէրրու ()գ՜նան՜ է էրւ կր չարու ٠٠٠٠،٠kji ٠1٠٠٠ ١٠٠٠،٠٠٠٠٠٠٠٠،٠٠٠٠٤٠٠٠٠٠٠٦٠، է،٦٠٠٠٠ ٠ 

Ա ն //_ ////7// էրրն ////لم/,ء//',/لج/: տ/ւանց
-Ջ٠٠،٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠, ٧١٠ ٠٠٠٠٠١k٠ا. «,)،٠٠٠٦٠.Պ k٦٠ 

Ա ր /// /// էր /// ն , ٠ ո ք թ քէրրթ-էն, ձ٠
յ٠٠٠լ٠լ،٠-է *ا Շէլւիտ k٠٠i٦i٠ ١"ՏօՔ[ժ 

: էրւ Ս . Կարասքէրտէրան

ՇԱՄԲԷԼ եՒ ՊԸՆեէՆ

հայէրրուո հ սոր ար ك/لم/؟عش 
նոր չահէրկանուքժիւն ււաաւյան՜ է 

-٠،٤٠٠ւ٠٠١ ؛k٠٠|٠١ ٠٠٠٠ ٠٠լե، ٠٠٠Է٦1< ٠٠٠١٠٦٠ 
-ցէրրիացի Հայասէրնէրրու քՀնկէր 
լ- ٠٠ Կ. Պ ٠ ،٠٦٠ւ٦ւ ը 1922، ٠ս٠կյյ٠ււթ

 էէն Պրնէրէն ւիոխսգրէրց• لم/// -////

/////-١٠ րանոցը, էրւ Շամ' րէ լի /Րէչ 
 տաաէրց Հայ /لج://,////////

٠٠١k٤٠٠،٠٠, ٠٠ւ٠٦٠٤٠٠٠ ٤٠٠٠٠٠١٠ ^٠٠٠١٠ ،٠١ح ٠٠٠٠ ٠٦٠٠،٠٠٠ե٠٠، ,۶գի٦ւ է ٠է٠٠،٠٥լ٧٠١٠٠٠ ٠٦٠ 
١٠٠٠ւ؛( ٦٠،٠٠٠է ISO ^٦٠. ٠٧٠٩٠٠٠٠III٠٠٠«Ժ-Պ،٠٠٠٠ا،إ[Բ’ յ٧١٦٠،>٠٠٦٠،٠ .Պ ٢kb" fi։٠٠٠kl٠٠٠٠ilع١

ل ‘ذال ،٠٦٠ ؛؛٠i٠k٠٠،٠iL ،٠٠٠١٠ վ٦>٠ ٦/٠٠٠۶։٠٦٠٠յ_،٠٦٠ !اال լ Ք٠٠٠٠լ٠٠٠Քյւ, ٠٠٠٠٠ ւ٠٠ւ٠٠ ٠،k٠L٠٠i ٠٠_٠٠ ،։ح ؛٠٠.
('‘٠٠٠٠٠ ։٠ ւ،ժ ki٠٠٦٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠ 1լ٠٠٠ I ،1) լ٠٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠ ،٠Հ ٠٠٠٦٠ ٠٠ III ٠٠٠٠٠٠٠٠^ է 1888،٠٦٠ յ٠٠،ւլ٠٠٠٦٠ ،٠ ٠ا١ է لخ.֊

)١ L٠٠٠٠ik֊ է ٠٠٠٠٠ اى ٠٠ L٠٠٠k ٠٠٠ I լ<յ լւ٠٠٠٦٠٠٠- ،٠ լ٦٠ (١٠<٠١_٠٠٠٦٠،٠, Պհ٠٠٠،ւ٦٠،٠١ ٠,اد٠٠ا،،اا،ال

հովոս/ւթէրան ٠/؟/ ////////الم /؟)/// :il է չ էրւ վկայականը ստացան- է 18քյ՚)ին
٠٠٠٠٠٠շ_٠٠٠٠٠٦٠ا، ٦ikb٦i[]l٠،٠٤i٠L٠٠٠k է Պ ٠،،٠ւ٠լէ٦٠١ ٠1٠ե ^k٠L٠٠i،ւ٠է؛٠٠٠٠k է !'؛(:()(،٠٦,
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վՄՅՐԻԿԸ» ԻՐ ՍԻՐԵԼԻ ٤ՄՅՈՐԴԻՆԵՐՈԻՆ ՄԷՋ 

ԴԻԻ1ՄԴՆՄՑՈԻԹԷՄՆ ՄԸ ՄԻՋՈՑԻՆ:

ւղւոլ֊ الءاال ւլւււււվժ՜ էր اب (_է||_Է٦1 ւ(յււ(ւձհրւււ ٦ ' ٢احال*ؤւ կւււնլււււււէ|iP ،1III٠

II1O،H،I٠. ٠٦ւը|Այ 11 ։լՒ(ւ٤ جالل_)لد է 1 ؟( 1 (ًا |ււււ،،ւ٦)էււլււ) ٦ււււ،ւ(ււււհ-լւււ_ ^ւ٠ւէ٢։!ւ٦ւ؛«١

Հայկական էլա ա ին՜.■
Է|| 111(1 |(_Է*Ա ،٦ ال اا1حااالاւ_Il 1٦1 է IL ،3 իւ-1)11 آلال յ II II էր 1)111 ,٠٦! اااإ الب ü III

1('ա٦ւIII،milIIլ ،3֊ Ի՜ււմاأاا لملG|i٦i Հււյւււււււււս٦ւ،ւ էյլ '^ւււյ!(ւււ1յա٦ւ ջււ(11(հ֊(ււււ il'IIIII)؟)J٩ 

1111Ք١۴ ٠؛11111؛ւււ،ււէ٦ւ ։،'է،լը 1(1، اد اال֊ااالألاا^<٦ل٠إااليل մ'լլՊ[լո(րէ٦ւ،ւ Ip էջ_1 II լա
Զու֊իսերիււյ ////١,،///֊ ////٤///٤//۶/ ١/.///ا //كىր //////-////֊//Zi// //٤ ١’/,"/ كارا յայանածր 

٢ին ^իէՈ|1111(իրյլ٠ 1)11 أل)١ան 11(111 IIւ٠ււ,հ"(1IIIկան IIIال Ժօււժ֊ Կւււււէ-, 1(11 լի Պ٠. ٠_ւ1١էջ 
-իթ(լււււ(ւււյննւււիււս؛ւա^(٠.է Պ أالل֊ال٢ւ،ա(Iչււ،3հ ան ւ٢էշ III !ا 1) اا،ا|جا)االIII٠ 

 ///ج/١١ նշանակած- Զ رك լ را ام եր ի /// ////؟/////////////////ծ՜ ١٠///٠/ //////اي///// ////////_// -////////م
Ժօււժ՜ ۶ ٠ ’وادارا/ادك ,حمم:/ Պ/ش/ ررامغ ا/١كم /////////ي/////’/////۶////٤//// ٠،/أ///ر١۶//ااا/ا/////٠ا/ئ է اك //

ա1،(|ի հև)11 ،؛ )UI(11 لم է նա Ի՜ւ 1٠է |1'ا٠<111ح٦1 1_)11آةال111ا|1ا11ح Կաոէ-էն 1(111111 ،!!،IIIIII

:Ֆէրւիէււի •Հեա . ///لح 
վճար- //٤///۶///٠٤١//۶// غ٠/////٠,. 

-աւււրլարն է Զւււիւյերա
//_////- ////////////۶////٠^/// /۶,////

֊^111(111111، ին, ւիււ ،11 - նա ج 

 Հ /// ٠/ /// // ٤ ր ն /٢ // II լ كغ -//
///"۶/ 7•///շն///ير//////////٠ 

 1) ال II լ،3֊ Ի mil !(-Il هال III ւլ֊ ا، ال

Յււ1(111،،ւն, Իւ !،111 ،11 նա֊
1(111 ٠ւձ III ،111111(111^^ U հ

 Արեւե՜լքի كغ لح////يرا/-///_//
 ٠٠ ին ٦ااأ)الر II IIIIII il' 111IIIII ,٠ ا؛ ،1

IIII(،I(I 3՜ 111(1 ւ،،ւն(جاI(_II

Հայկական -احالل!،
։թ-؛، ւէ֊ն 1(111111 *F». (IIII|((

1،1( IIIIII •') 1 ل)բա|լա٥՜ է 
///-7( Հակա լքէէ լական•

١٤٤// ժրնէէէի ١١ ٤۶/ քոլած՜///////////////1 (,)12-1 (,)2 է ۶ :٤///ծ՜////// )٤/// ս/ ////٠///// 
iPni(iïfii،rôi٠٠ Ա||IIIIILiiifrIIIբւնIII !(ան ւ،ա(ւՅ-ա(ւանի ս։եւաւ٤ 

٠։٠ն Ա"(٥րանէւ. յՀէււ،ւ٠Իրա1 է՜ի)1907է٦ւ ،1 ւիհ֊(!՝' Հա(IIIIլա٠٠ին Աւիրի٠ 

٠٠٠լ^ււ٠٦։լا،٠)اا ٠ -,ւլա՚Ի- է ււա.ք.Ի(ւււթԻա٠Ի ւ،ա٠ւլական Յւււլւււ،،ւն անւ(ււ1٠ 

.1) Յւււ(ււ،،ւն նա،ւաւ(ւււ۶ւ_،ՅԻան ււ(1ււ٤սւօնը٠ ւիարէ- III1ال) ٠٠ աւււ(ււււլւկ ،1 I،tï|i 

١٠٠٠ն٤،11 ւււնւյա՚ծ- է 1894ի٦ւ. ո ւն ،1 և(ւհ.Ք աւլ٤ի1( ե՜լ iP է կ ւ Աւ٢
ծ եւ իրե՜ն Լք///٤////٤//٠ ////٤// /۶/1/////1/////////؛٠/ ,աւՐ էնքն //// չաւիահաււ /////,،///// 

mu էրն հ՜ր : ٤۶ ل/ ■Հա/////۶۶ ،/ة //م/ հաէՐուլւււաե հ՜և///٠///լք O// ۶ ٤// •Հօր
F, 1)111 ٠ا٦ا ١٠٠٠ ի (1 II ւաՆ" է II III ٦1 ا II ال iP III (I îfïi II !،_ !(1 ال اب الدIII ֆ ،Յ՜՜Պ օն III)Պ. ’ք٦ 

٠ււլ(،٠ ււիրււն ժընէւլի Իւ յ٠01(ււն،ւ iP،i[lr٦ ٠٠]٠ ٤_ւ٠١էջ ٠، էն احال آل Պ ٠ււրր.Իրււ٤ն٠٠ 

աւլսւյ 2 ٤۶/,يلي //٤// /؟،///////،////يلي երեք ٤٤/////// որր-1"նսցր կը ///,/٤, ١١ /۶//٠//
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(2.9 ւՐանչ էրւ 11 /رارايرادرر) կը ստանան իրեն y նախակ/ւ[ժ՜ու[ժ՜էււնը՝. ո լ- 
ււ!1ւյ٤ւււէ،ա٠ն ւՐարւՐինը կը կալ են Պ«Պ. ٩*էւրւլեան, Հայ ւլււլ|ւււյի կըր- 
թ՜ական տնօրէնը, IlJI շաըթ՜ւււյււն երեյւ օրը կ անցընէ Պը1ւեէն էլ երեք 

օրը 0աւ1١բ_էլ١ Տիկ. Ե. յՀօրեան, Օր. ٩٠. Քըաֆթ--Պօնաո_ ،?լ Տիկ.Պէո_- 
٤٤օրեան, Օր. Ս ٠٠ ٩٠ ալււաաեան եւ Պ. 0٠. Խանկտանեան*. Տ٦ւօրէնւււՀին 

է Տիկ. ۶,٠իւ!Օ".

^աւ٠'րկլ ١|1٠շՒւււլ նա իւա կրթարան ին £111(1IIւն 1111اااI لج؛իւնն է٠. Հաւ 

կւււէք-ան ■հասաաաուէղու, տարուէ տարի, Պ րնէրէնի ըն مم արա լա րսր ըն- 

թ III 111 ال լա րսւ 11 دا ի٦ւ ե ր ը١ II ր պ է II ւլի ,1III ճ III իւ ե٦ւ .ր֊աւլա.ըին երկրւրգական 11Լ
Ո„ւււձ'ււււււլո ւն դսլրոցները --- ٩*օ ւէ<Ւ, ال٠ا،اأالخأا٦ا؛ا  Երկրւրդական, 0 ե.րե-
նսւդ-իաական, Ար-հէրսաիւյ, Աււէրւարական, ՀաւԸսղոարան, Գո-հարսգոր- 

եական, Ջ٠արւ؛անկար٤ական١ Օրկրագւրե֊ական եւ_այլ،հ٠.

ՊԸՆԵՒՆԻ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՇՒՆՔեՐէՆ ՄԱՆՉԵՐՈՒ ՆՆՋԱՐԱՆԸ

Լ٠٠٠٠اا،Հ ا٦اا أآا 1 :٦ _ااااا٤اأا،١ل٠٠։٦ المش٩ نع ٠٦ ا٢اւ է_ԼԼշյււ կ հ՜ ր in II ւ_ |ժ՜ kան լժ"իւ 

 սււլսւվճ ،IL 1ااا Աւարե՜ն „ا٦اا։ا٠اال٦ا Պ •Պ .րյւլււր ւլււր٦٢երը٠ ٠ ،է 11 րւլեա٦ւ է *1 جأأ

սււււթ եւււ٦ւا|_ااIIւլաا اآلجստանան Հւււյերէ٠ս լեւլւււի, Աւլւլ. ՊIIIiniPIIւթ՜եա٦ւ Ir 

٠ւ٠նւՆլիե- ٦ււււււււ|_ւււՆ"1ւվ(Ւիւն ււււրւլելւււ_ փւււփւււՔ٠٠٠լները եւ ւլսաեր.. Իււկ 

ևլ"վ<Ւիւնը|٠٠|,٠ւ ւււներէ٩ւի ակար Ււլալոերը ան،լ ար զ_երւ٢ րէնի կւա٢ 

Լաթ՜ երեկւյ աերլի؛ !G II ا٦ II ال ի٦ւ և اوح ا٦ ի չ_-ււ լ» 11 լ ց _؛|կ ընւլւււնին օտար II LIIII ւ 
ի սլաշաամււնՔ*. Կիրակի IIIIIIHIIL կեր- ال} կււնենայ ազգային ւ1١շււկւյ 

ԿգԿւՒկ /""‘֊1/'(Լին կորլւՐԷ : Կ ըլլան 1' ارر ردا اى رر،7ر رآل// ر٢//// غլուի ս/աաարաէք֊ը 
٠„/،،«w„î,،wم،٤ նոյնպէս պաոյանհրր ե՜լ ընտանե՜կան <ՒաւՐանւյն1րր: ԱւԼաււր

رارراكلم ՇաւՐ[ւէլի աւլսւրը լէու //١ داج مم رم: 0ررركاممغرررر///ر/ارراخر7ر :
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ւււ-٢1؛ւ ւՐւււսււււ1|Հււււււսււ!սւ!1ւ_1ժ՜Ւրսւ*հ ،Րէ շ ւլւււ،ււ)1ւււ|،ւ ւլլլալալ ւՐիււ։٠ —

// ար-ան օր էն ու֊հ ին կա,հ աւՐէն.րէն ոիրուան՜ հ՜և յարգյււան՜ օրիորգ\ Հ٠

.։١բأ٠IIIآلլ[ժ!!،1اIIIյւ II٦؛։„،ե՜ւ ս։،լալ ւլււIIUI II[1 1լլլ ղլսւլւ ւ1լօնاح|١ 

-աւքքյլէլ սււլա،|ճ[լ աւՐԷ٦ւ 2JH բ_ս.վժ՜ 0(1 1լը լուաց/) Թէ Պ^ւէէ٦ւ, |ժ՜է١
հ֊ւ լ ւ٤ւււ!ւււււ،ւ٦ւ,- آلالأ

ւԼհ՜րչին տ ա ր Ւրչր չան ին, «.Հայ Գոլրոր^ր տուաւ Ւրրհ՜վճ չր չան աւարտ.
էն.*آل ւՐէ٠ր Ելւ 1լլւIIIէլ Iյւ٥III 1լա ١ հ"Ք٦٢٦ւIIII|_|iuiIII 1լա٩ւէ،ս ال ^հ՜լւ،լւււ

ւ،աւււՆ ւււււՆհլւ[1 զ_լւԵ[ժ"է ֊^այւիւյւ جا։آا1،ا Կլ ւււԵււՆհ՜ՆՔ ււլւ ՊII լ էն 
Ւրրկու տարի արւաչ Կորն թ՜աւի ١//// հոլան՜ էրն-. Այո յաւհ՜լոսՐը անկէ է

.ՇԱՄԲԷլի աշակերտական տան պարտէզը 
).٠٦٠<է ՏՆօ،ւէՆ٠١ւ.կ،ւ Օ|1. Կիկ اا1ل^للال؛ا il'oin (آلااالا.ااا؛اآلااااا

հՆ, IIL 1ااآ ألال_أاإلفإل٢ լ սււլա،Խ ال١ Է٦1 JniiLtJ'fi ،ا Ե ا؛٦ل II ،1 բ„ւ٦ւ II ٠ااا III 1 ا ال إلإلր 
ՊււլւէՆ, ^սւ،ւլւՆԷԷՆ١ ւէլէ٠1ւ Ւև٠ոյլՆ Iiijiji|Պւււ،լ٠؛ ااւււՆձՆIIIլւIIIլւ 11Լ111٥ՆԷاأ

.Ե،،ա^ ԷՆ٠

 ال األاا'։ا الب2إأاا،ا III ւլււ ()()1 ؛Է1،1111 1լլլ ՜Եա||111111 1؛ւււււււ،ւ 1الال١أالال١
ւ؛յ»լւսւՆՔ1,!! 1()()() ؛،ւալւււյլ 111 ւՐէն IIIIII!١|, ؛ււ٠ ٠ւ،յ٠յւ„ւՆ.ք.’. Ժ*լւ1ւէւ؛ .լ؛ւլւււ|ւ 

Ս.,|11 uiiiijiji լ،օւլւււ٦ւի .٢սն١،-٠լ !լօւյՆԷ Հաստսւսւ սւ_թ١ ألւււլււււլ،ւՐօսւ ւլ_ււււ 
لح،"ة اإالآلال_اأاب للب Քա٦ւի ս՝ լլ ւլււււլււ֊յժՆ ւսլսգՆե՜ց, յա٦ւձ٦ւԵ|_ւււ٤ ١أا]لالاالط

-լւււլւ٠١է IJIIIUIII! طւ٦ւ٦ւէJIII1 ؛,Է1լ-հ՜լւ٠լւէ_ IIIւլգա ٠ ال■թ--Պ<>،1ւIIIւվւ>1ا؛ III|ք١' Պ٠ £լաւՆ؛٠،> 

 أاب1آلاال ՆւլէլւՆէլւ III լ հ՜ւլւււՆ." ال Ji٦i٤ij_tï!L Հւււ٠|٦ւ،լասւ էլւււ١؛ւ III ادل Ելա؛ ااالاا

1լլւ[ք» III آللالا ٠լւււլւ،7ւււլււււթլււ٦։լւ, էւ_ էլա III II in III UI II լթ Եա٦ւ آلل սւհ՜ւա1լւււՆ -اأاااخا

 ձՆհ՜լււ أاأب٢ااالا ا_اأ آل ١Ելւււմս ւլււլւսւ٠էլ]է ՊլլնԵԷՆի ،րլւհ՜Ք շէ٦ւ٠, ال()(),ال؟ ا؛٠ا'أ1’
٠٠٠»1 լ 1 I،' (111 է ււաիկ؛ {(» Աղդային ււլա լաւ III 1լււՆ UI, .٠.٠.գււււՐալւլւ ւլճսւլւե՜լււէին 

ԷՆ1ւ|ւ ւււ1٠ււ٩։էլ $ւ٠ւ،ւևգ،ւ!ւ-؛،ք)ւսյէ|ււււ. ք)աււ |||||||٠٠|1|1Ա1.||٠|11؛|؛Հ — .Ն١ա،1ււ٠1(է
:է۶،'٠ ٠Ն||Ն(١։11، Է1|||111111111،؛٠() !(،.III

- ՏՕيذ —
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ԻՏԱԼԻԱ,
ՎեՆեՏԻԿ, ՍհԼԱՆ, ԷՒԱՅԼՆ

Սկխլր֊էն |ւ կեր Հււ,٠|եյ, ե,լել ե٦, Իւաււլ|ււ։ւ٦ Ս եր 1|իլիկեւււն 
„ե,ո|٠ ւււթ՜եւււն օրւ,վ_ եւا]IIIIJJIILIIجأ ٠| ١ “,,|եր(լ կերթ-յյյյին 1յ„ւ։լ։،ւ, ٠؛ ։٦յ Իւոա- 

լխ,١| ր„ լ„ ր ն„,ւ,ւ,֊;,ւ٠٠1ւ։յ_խւս,٦ւե|,(լ١ „րյ٦յց ձե,ւ<ս٠1, էր ا،ا٠ا٦ا  ասեն Ս ի շեր- 
կր,„։(,„*։,؛, եւ ԱրեւելՔ|ւ յյ֊րեթէ ր.ււլ„ր յ„,ւ,։ւտ„ւրը٠. Եւ Իտւււլիւււ٠|է٦ւ է 

կարելի է ըսել, կր „կ,,ի ,։՝եր յ,،ց_ց_այ االا١ اا٦ل  ,լերաե-٦,,,ւթիւ٦,ը, յյ٦։ <٠~ 
{՛էն, ուր Ս խիթար Աքլքււււն, ա’./րլի .{ճան էրրկւււ /لم///// աււաչ, Սեբյտր 

„,ի,յ,յէ٦, ե1٠։։,ւ այյյ երկիրը եւ ,։՝է،، Քա٦, ի աեց_ ,ի„ի,եյէ ٠|եսւ„٠|, յ٠ե٦։ե֊

.٦ւ|ւ ս،սւ|ւ,ււէ"<լլ٠,,I ,լ,,,|,<1,„|ււ اا! ا٦ լ I 1111 ع ا٠ا ب լ ع I ٠ I» U11 - ، I اI. I اԱ է r I||,٩||||٠|||։
ել,ր,յ٦,րււ٦ ,ակա٦,ւթ՜ե,,,,։١բ- կրցաւ իր ,լեր 9٦,„ձ„،յ٠١, ,„'،,„,^֊٦։ե(,„ւ٦^< ս։ իկի 

Լաւլարւււ կւլւլիին ւէրայ, հիէ/ն/րլ ով_ ։աւաչին հայ կէրրլրոնը ւՐասաւ-/ ٠^
.٦!٠։„,լ եւ ,լյյրանյց,,յ,,եւ յեաւյ ,րե٠յ,ա„այ ٢յւ١,։ւ„,լ 

ել ։(,,,،,,JJ, յւ,յ,ե ,،,,լ-, ,٦,„լեր Ս. 'Il ,JJ, (I ի „,,ւ,„ե -ճ,ւ,،։՝ր, ال կից,1.ل٠ا 
Ս իար.ա،ւ,ււվժ՜իլ،Աը ։٠ր ^յ,,շ_„ւէ ,իթարեա؛٦Սի .տ*եի է٠،յա١ ,լ٢„,٦է؛٦„, եը 

նախ- //الم ւէհ՚րչին ւրէպքհրրուն սլատճ UH լաւ يا /الملم// وكان ///ب٠./لملم֊այսօր իր //’ է 
ձե,ը ւ٢յ,,„,„,։՝ր ի,„,իւաաե է եւ ար֊րաՀօր ւիյի,,,,-,„յ,ր؛,٤, լ,յ,ր,„,,Ք٦,ի٦ ,կի٦ 

-եր,ի ,։՝եեասրի ،،,,,,։՝ աթււակալի ։ւյաշ_աօ٦։ը١։յ_„ր٦ ,11Լ٦ ,լթ-իլ٠٠,,٦„֊յ, ,րէ٦
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կւսյիս կը_ ւ|_ա|ւէ Հ٠ ՅւււԼՀա٦٠٦։էււ Թււ[ւււււեւււ٩ւ٠. Ս أ Լ(1 ։։٠ UI- (յ٠սւ ւի III ل է լեսւն 

ւէարէք-տրանը, որ յնյճան iP/rff- գՀքրր կտտարան- է ւՐՒրր կրիՒ ութ՜ հրան գ.11/1- 

غا ١ էր լա |կը շ_ւււ(սււ٦ւտկէ <Տ5 ա 2_IH կհ" (1 1Ո٦ رع է ին ւ٢ ج  ււրւ*եց 50 (Լ ձլվաւ هناال_)أ 

ե٦ւ٠٠ Տեսուչն է ج Թսււըէւա քժ٠IIւիրա՜ճհ՜ւսն, եւ. ւււ_ււէււ_ւքււաււյեսւը Հ. Սլար 
:Ուլուհո՜ճե՜ան /ارد////۶

Ս իւ ի թ III |ւ և ա٦ւ Ք ի|ւե٦ււյ iP U! ււ،հ աճ ի ււլէր|! ը ւււ1ւի٦ւ عساا_ال  ^ղ_ե֊կա،լ٠ս٠ 

գանւոիլ٠«٠،Ալւիստակէ՜ս Գւ Bill uni LUI ԼՀ٠ ,٩٠իւլեւււ٦ւ١-ՏիէՐոթկ,։։։ X է|1 ’ع

|٢|ւլւս٦ւօ 1ր|ս|ւ 1Ժ՜|٠1 اأb اأاا)اااااإ ։أاا։ ا٦اإا .

եա٦ւ5 եւ Ս իլա٦٠, IILJI իլւենց ւլւբ.ա٦։ոցը, 45 սլ٠լւելւս،լ, ււ٦ւի աարլ։ս։կ։«٦» 

ւԼ"ւր(Ւարան ւ/'ը: Ս հերաւորն է Հ٠ bu այ ի Տայե՛ս լԿ دام// տնօրէնը Հ٠ 

ة؛ أ ։اا։ا fil U ٩ օւալէօյ իլ.ըե ա٩ւ٠٠

B։u٠jg ،էեՊւեսւ իկի լք է շ լէ II اا սււ٢է٦٠կ٦ւ ս։ լե՜լի լւաղ_մ١աթիւ ե٦։ 

۶ւյել٠ը٠٠ Ս իլա*ե, իբր ՜ճIIIլաւIIIլւIIIլաւեււսւի il'ե٦٢ կեւյ֊լսւն, կե|ւ٤իւ սաւլ։ի٠ 

٦ւե٠ա الألالفي։ج է բազմաթիւ. ۶սյեր١ ււլա٦ւց թիլը 500ի ֊^ւէ1!!٦ւելւււ է‘. 

Հա յերր կան նաՒրւ ք()*օրին օ, ուր կայ Ս. Պապին ■հսւլանաւորած՜ որրյւր 
٦ւււցը այժմ' 1.5() Il լւ բււ լ֊  ̂ի*ե ե {III ٠լ, ՊIII (I ի, ؛()*յւիէւթկ, Buiui աիս!, Հւս٠،ր ج

2Տ2 —
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ւ1١լլ, ։յ_ւ٠ոլւււլժ՜հ٢1ւ բ.ււլւզր ا٢اا Ւ b’| ا،ائ ال اال ا ւ؛ի٠ ١|٠ւուլու(3՜ III>ا Ս իլև 11Լ٦։ ի 

անւրսս1նե րուն 4ւուէա/։կու[(ՒեաւՐ/ւը ընուրուաե, որ կը վարէ աւլւրային 
Երլիչէ Պալր .٠տ٠ ,թ-է եկեւլեւյական գյւրեերը: Կը պահէ 4*ահանայ մ'ը

ոոորեան, որ երըեւէն եր/ւերքն եւ տօնական օրերուն կը պաաարոգէ ան- 

,.Via Privata, Bosto 3ا Երլիչէ ի հաոըէն է '.٠١ .կլիքան եկերլեր/իի ւ/'ը մ'է չ՛ 

Ս ուբու|ւ1(հու٠1ւ٠٠ 3٠ ։ է Պباألال٠։٦اا٠ااالا չութ հա٦ւااի٦ւ ւ|III|սւրլյււթ-ուحةعآةآل٦ ٩*٠ 

Պուբււ_հւ .لم؛بمااألا ٩։։١, ٦اال)ااالլ،ا Կ 111,1 Հւ։ւ,| Ուոու٦ւողու،լու٦ւ ս՝իուիք-իւն — 

1٢ա،1ւ٦ 1أل|اا١III ال

ՊԱՐԻ-((ՆՈՐ ԱՐԱՔՍ«

.Պա րի ի չր չ որ կայքը, 4>արլա.րէն յճարւորդ. (հաւր ու հերւաւորութ՜եաւՐ ր 

 >٠ւլ_սւոու٦։ ու հօթ՜ըՀոււլուբ ։٢է(<Ւբ ո։։։اբահ՜IIլ )3آلnn،'բ اب։،։։։اىال،IIا؛ أ٢ Ը الئأ։,ااا
հայրենաոէր դյւրեիչ ՀրանգI նա֊ ٤// հիրՈւուեըաւ ր.անաոաեւլե ر ب. 2 رًا//ذك 

-٤٤/٤/ ,۶/ ր/֊իւրլը/^/////////ا,٠اا ١١///٠։։اااا،أ أاا,اا ւլարեանւյի նաԼոաձերւնութեւտՐ/ւ
Յ՜իւա( 15()՜) ,լ٦։ լ ոո1'բ-ուլջււլի٠ ٦٠، IjniJi ո լ(3 ٠ سا اااլ_ո1 ىب٠ا ٠լւոոլբի Պւսբիի

Դ-հ١"٠٠

ձեււԱարկը կարելի գարձ ոււյաե են իրենը ///٠/// նաւլարեանըի 
1Ո 1լո ւ(3՜ հ։ա1١բ. իուուլու1լւո٠1ւ 1լւո,ււու(ո։բու֊|_٦|٠|)ժույ|լ،ոգի٦ւ հւ ւոց,լ_հցի٠լ <>3՜ Ո 

հ՜ բա !լու՜ ٦ جււոիււոբււբւոսլհէո n,،Ji٦؛٦٠i։،i Յո Ս ուոօլի٦ւիاا )١ կ٦ւ آ ւզհ՜ւո |(ժ՜ հ՜ Ո1٦ 

 ٦ււոիււոբո։բ٦ւհբ ،Լօլբ֊ի հւ ։ոու،բո٦ւ Լուի՜ճ ի Լուցցու(3֊(3ի١ األ։ااا٦<>ل١ ի շիւ ։։-ا
,٠>١i٠i٦٠,ï*inn* ير ال ւլււ.բ.ո 1٠ուիճ ի ,٦٠ االւււ^ի Սու٦ւ(3ւո Պօբկէւլէ, իշիւա٦1 ’քՀ ի 

٠٦<3 )3 ի Պ խո١ւՔ(٠ال٠اأأ٦ااا ւՅ١ոլէբ(Յո ال ո հւ 1լոէ٢ 

իբ լոլո։ցւոբւո١ւբ, ւիու,ւ ւու٠լ٠ււ ու٦ւի իբ լոււ։բու٦։-,էոլբոցլւ١(t ոբ !յ٠* 

 ւ٢բ հւ ու1ԼՈւ|_ջ_ւոոլւս֊Գ 1Ո 1լու،1։ .բուլւուշկ٦է իւո֊^ու٦ւոց٦ւհլւ*. ԻլբուՔ։ո٦։լիւր -انى
ունի //// կահաւորուած- աարլաւարը՝. Գաղ [մականներուն տրուած /,٤/////۶/يلي 

١շա،լոէ֊،٠Լ ւ| ւլո ւո 1Ո, ւո٦ւ،լո։լի٦ւ, 1|ւոՀ1լւււլւսւոի ١ ااب։ուէ-բ ճ հ բյ։։։،լհղէ٦։١ է

h- ։،։ ։بم ٢ ո ւ٦ւ թ իւի٦ւ ٠ الո«հ հ֊ոյ٦ւ ,լ (ج ا ի ٠ո٤ ألى اى ٦٠իւբ ։։ iT ու ր իլբ ։ո Քան، بم )3՜ հ ան 
٠լ (3՜ II լ. ի դւսց_ու_թ-իՆ ١յ (3՜ III III بم ը*. Յբխոոլէո ،،բ ااالل ا،ا։։٠։1١ االابم١բ،،րո٠սւութհոււ 

//:٠/// ٨، ٤//٤/// ելեկտրական
։բու ւլ(3 ու 1լւո٦ւ ո լ (3՜ ի Լ٦1 բ ւբբհթ՜է ւուՐլւուլ٤ուոլէ֊ո ،լ ւսշիււո- ١٠|Պսւրիի ^Ո 

’ււււլւոբհւո١ւց٤ւ,١ ,1լհո։٦ւՔը ،յը շու֊^ի (٠ اااբււււ(ուբձուլ> _տի հւ գո^ացուցիչ 
١բ ^ի«նոււ։ւհ՜ աբհւհլհու٦ւ ւյ֊ոբւյ֊հբու ^ոլւ٥էոուու٦։իւ٢ը،٦ւու(3-հոււ_٦ոոիւուձհո 

ծ" են Իաալիոյ րՐէչ եւ////٠//////٤/ ٤/٤٤////٠٤ •րէչ•. Արտսգրուած՜ գյր/գերը ւՐեե 
հանւրէոներ ٤٤/٤٤/٤٤۶ /٤//٠/٤ ու ,٤٤۶٤٤ /٤//٤٥۶/ Հրւու/', քքԻօ/րինօ, Ս///٨/،ւ/////_//٠٤/٤٤٤٠ 

٠լո։ճւոի٠հ٦։ (linIII- լը٥ ؛ւհբլւ،Տւլ_ուՔ٦ւհլւբ հւ ւո,լ٤ի .٠ ո։٦ւ ا؛q_tPու،،հբոլուհا։أ،ا տլ 
ի։؛ո։ լ դւսշ^նա١ اأ١ انى ٠բ،ւ،լ٦։հբկ٦ւ (ոոււ)ու ոււլح ٤ լ_ւո1լւււ٦ւ ւ(ու բՅ՜ ու բ nilili հ բ 

/:٤٤، //٨٤ ր֊(Ւիչկ ٤٤۶٤۵: /////يغ٤١//لج///ا٤///-٨ ح ۶٤//٤٨٦ ‘/؟٤/٤՜/// // اكل/////

— —

Fonds A.R.A.M



:يم:
٨بج

Fonds A.R.A.M



Fonds A.R.A.M



Ic
H

։)۶٠٠ ٠٠٠٢٠٠٠լ٠٠٠լ٦٠ »հ-կհրրլէրւյին ا^ط اااا։٠٠| ٦ااլ٦٠1ւا|ااا 1,1 اا ٦٠٠،٠٠ յ٠٠٠٠Ք٠٠١١.٧ (|Ն٠٠،<
-.աշխատի Նաւլարեանւյ // اري 7ر//١٠حم//ارا

٠٠ւլւ٠٠յ٠1ւ٠٠٠٦٠ւ|՝ ւզւ ٠٠ւ٠٠٠կ1٢լ ،ժ՜ է Հյ٠٠٠٠٦٠٠յ_ Ï اا،٠٤٠٠٠ է٠هااւ 1| III،٠٠٠٠ւ،ժ՜ ال١اا٠٠

،//./-’١ ծ է Իտալիա, ււտերլեաե է////////////////////’٦ ////// // .երկար տարիներէ 
ը հ֊լ ւվզւևլի ٠٢ Ք ١ ١٠٠٠٠٠٠٠٦٠،۶٠٠٠٢٠٠٠կյ٠٠٠٠٦٠٠Ի اا٦ا։(اا٠اا յ٠،٠٠٢٠٠،۶ ٠٦٠،դ٠،٠ս։ կ٠٠٠կ٠٠٠٦٠ 

՝. Բ٠։٠٠էրկ։٠٦،٠!٠٠٠٢դ،٠Ւ٠٠٠ւ٠٠٠٤٠٠ւ IL،٠٠>| ٠٠٠٠٥٠ւ،Ի٠٠ււ٠ւլ ا ٠٠٠٦٠ا٠ا٦ل]ل|։٠ ب٠։٠լ٠ձ٠٠ւյյ٠٠٠ծ է_٠յ. 
 ٠٠ւ ٠٢٠٠٠եէ٠լ٠٠٢ ،٠٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠յյ ի լ ٦٠٤٠٠٠٦٠٠٠٠ ւ٠٠|٠ ٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠ս٠ի֊ճ٠٠٠٦٠،٠ձ]յււ٠٠ Ք٠٠٠ւլ٠٠٠.٢-٠٠٠ ،)٠٠٠٦٠ ٠٠ط

 ٠٠؛،ւ٠٠٠٠٠٠կ٠٠٠٦٠ ٠٠٠٦٠ ձ٦٠٠٠٠ լ٠٠ ،٠ ٠٠ լ ،ժ ե ٠٠٠٦٠ ال ٠٠ւ ٠ս٠٠٠٠կ٠٠٠٦٠ III اااا٠֊ا؛ااا ٠٠յ٦ւ-լ٠٠٠ւ٠٠٠٩ ٦٠հ֊؛٠յ؛٠٠٠٠
յ ա y II ւց ի չն եր II ւն, անգյււլ Իտալիււյ րյւլոր ւլլխասւր քաւլաքներւււն մ'էչ 

է٦٠ ]٠ ٦٠է٠,| լ٠٠٠ _،، յյն հ՜ լ٠٠٠ ٠٠ ժ[ ج ٠٠٠٦٠٠٠ հ՜ր ւ٠ ٦٠٦٠، լ ،ժ ٠٠٠٠٠٠٠٠، I բ٠ ٠٠٠٦٠٠٠٠، թ՜ ٠٠٠ է Ji٠٠٠٠լ٠ր -اأ|լլ٠٠։٠
-հայկական ւլատը IIL հայ էլրակււՈււււիՒիւնր, ւււ հրատարակելով րյւււլ 

٠٠٠_٠٠٠:،٠_լհ٠յ ٦٠-լհ րէ ؛٠ ،٠٠٠٠٠٠٠ï،٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٦٠ ժ ի լ، ا،١٠٠٠

լ,،ւ٠٠،٠ւ٠ ٠١٠[կկւ،ւ؛٠|ւ٠٠ւ٠1؟" (،٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٥ ،ا.ااا(،٠اا٠ا٠. (،٠،է ا.ااا|؛اااا։،٠> ،<3.֊— ااս١'(٦٠

:٠٦٠٠،٠է۶|٠،>٦٠ւ٠٠٠٠. «،٠|ւ،յէ٠٠٠٠٠؛٦٠)ք 1٠|٠|<؛١լ،ւ اابإ٠،اا٠اا؛)٠ااا!<ا

I ٠ ٠ ج ٠؛؛٠٠٠٠٠٠؛ ٠ج ՚

Rue de Chateauelun.- Paris. ٠؛
u٠،٥ine de م٠دآ٣٠آهكل٢١٦ء٢ ckoix ؤ .ذثث ئ ٠اثئئوئ!
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Ա٩٠٩յ٠ Զ!ԼՈԻՍ٦ ՀԱՍՑԷ
եհ ԹԷԼԷՖՕՆՒ ^Ւհ 

ՖՐԱՆՍԱ ՀԱՍՏԱՏՈՒԱԾ ԿԱՅԵՐՈՒ

Louvre
Marcadet
Menilmontant

Bergère
Carnot
Central
Combat
Diderot
Elysees
Fleurus
Galvani
Gobelins
Gutenberg
Invalides
Laborde

Rue
Avenue
Boulevard
Faubourg
Passage
Impasse
Square
Seine
Seine et Oise 
Téléphoné 
Archives 
Auteuil

ave.

cent.
comb՛ nord

Passy
Provence
Richelieu
Roquette
Segur
Trudaine
Vaugirard
Wagram

prov,
rich-

ա٦ւ !>٠ا|ل؛اااااا -.ԾԱՆՕ0 
 կան ١|ւ?Աւ٢1٠սւկ|٠ ل؛وا,ا؛ 1.،ااا ا.ااأااا

٦ւև|٠ու.٦ւ اااأؤ،1:ااااا'
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٠ U, ٠
Ալււհտր, !(հալիս[(Ւ, 3 ր٠ Champollion, 5e.
Աթ-հ-լ (5 , ,غ //7/////ج////7,(/ //ع/?////7//إم//////  bld• Montmartre, tel. cent. 06-44. 
Ալւիկեան Աքւիկ, ւ/֊ւ՚Ա/չ՚՚՚/Կ 24 ր٠ Mouffetard, 5e٠ 

Աքչիկհ՜///7/ م٠ bi Ընկ-, 17 , /ااااااما٠غاااااااا7ر  ր٠ Drouot 9e٠ tel. gut. 39-69. 
Աքււււլև///7/ ԱաԼււէէի Ւրւ ^^/////////١ 26 bld. Rochechouard, 18e.
Ա/ւուլեան ،60 ,///- ,را ح؛_//////////////////  ave. Schneider, Clamart, s. 
Ս.[ւրւււ-հաւՐՒոււրււս Ալ ٨٦اااااؤ/7ا //_//, ս/կնևւլէն, 4 Cite Condorcet, 9e٠ 

/اااامادع٠ر٢ااا7ا اهمع) /.) Հ25 , ٠, /////////ااكلمرا//ارك٠ماا  r. de Douai, 9e٠ tel. trud. 48-15. 
(.//همع ع7 ٠ //////م/اركشكل٠ 15) Ւրանا/اااالماممع  ր٠ des Dames, Asnières s, tel. Asnières 9-87. 
Աւք-աւՐէրան Ահ, ասեղն/////_///9 , غا/ممغااجا7ا  ր٠ du Bellefond, 9e٠ 

7// ر//ا/خ/دع’ر٢ا / Շաււլ, նկար//٤, 15 r. Hegesippe-Moreau, 18e.
Աղ-աւՐ քրան Սհրրգէ) ա/ւհււորական, 23 r. Baudin, 9e. tel. trud. 51-22. 
ԱգյւււՈրանւյ (7//4ا/اد/) ԵրլիսաքւէիՒ, 1 bis ave. Pasteur, 15e.

ر////خ/دع٠ر٢ا//7الا  ՛','اهمع/.) Պերճուհի, է/րււչտօնքրայ, 9ر r. Longchamp, 16e.
Ադյւնւյ ( ٩///٠ r. Henri Martin. I6e٠ و., 15? (./۶
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Ակ 01 ا ր. de Richelieu 2e٠ tel. cent. 41-45.
Գքհ, 18 r. Blanche, 9e٠ tel. trud. 16-27.
Էաւււար, ւէալգի իւյլ, 55, ave. Malakoff, 16e. 
ժօւլէէի, նււ/արէրրլէն. 52-54, r. Piat 20e. tel. roq. 92-56.
"ն U ٠, էրրւրիչ, ճաշարանէ (3 اااأأ،٠))٠غااااأ1  r. Champollicn 5e٠ 

տնց, խաւլէար, 57 bis bl. de Strasbourg, 10e.
Նուրւրէն, կւսիաւՐարտիկ, 18 r. Le Marois, I6e٠ 

٦٠ ا٠١ 2_٠ا٠اااأااا ذا ط ' շյւ٠պ1լ[լնկՒ٢|ւ ١ ٩ه١ .آ آأل0١اًاةالت ١٢حؤ .

' Արմ'էն, ւրէրրաււան, 8 r. des Quatre-Vents, 6e٠ 

{Տիկինն 12 ٣. Lantonnet, 9e. tel. trud. 60-61"
Արամ', յնձնկար. 6 ave. du Dr. Brouardel, 7e. tel. inv. 15-52. 
Հրանա, նկարիչ, 7, r. Constance, I8e٠ 

ւԼահրամ', 40 ave. Niel, 17e. tel. gai. 03-45. 
ան Տիր•, իՒաևչուիՒակահար, 12 ր٠ haraday, 17e. tel. wag. 14-54 
"ն Գր٠, ֆօթ-()կրաւԼէօր, 16 ր٠ Mouton-Duvernet, I4e٠ 

ն է-, հնութիւնք, 44 ր٠ Taitbout 9e. tel. trud. 44-00. 
ն ժ• հնւււթիւնք, 14 bis r. St. Georges, 9e٠ tel. trud. 55-82. 
ն U անւււկ, րրէրրձակ, 14 ր٠ Marbeuf, 8e. tel. el. 01-05 tri 

de Normandie, Courbevoie s٠, tel. Courbevoie, 11-45.

AM,;:؛:’.،, 

3, Rue Cadet, PARIS (9՞)
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اا١ااا ՝ 1 اا؛اااا >' ،'

ՔԱՐՈՋՆեՐը
■Ա. Բ. Գ. Դ. ե. ՀԱՏՈՐՆԵՐԸ)
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ԱլԹ ااا٦إا٢ا ։ ا٦ا وًا III լււււ(ժ"իլ٦ւ١ ւււ(ւհ՜է_հ՜լհ՜ւււն لرااال٢ال٦اا ։ أاااالاا١ا)ا_اال- -|։ւ٦յ հ՜լ ١|ււ٦،ձ՝
7/ ررك//ررراراارا ՀՀ, 6, Passage ٧iolet, lOe•

Ալիխտնե անց (հՕ ր ٠Ն աայչիՒիլ O, 5 ր٠ des Gobelins, 1 7e٠ 

Ալլտհւլէրտի պէյ (Տիկին), ,76 ave. du Bois de Boulogne, 16e. tel. pas. 25-59 
ԱլԼ،،|١|Լէէ٠տ h ֊اااا«ااأ  ԼՏ٠»Քթ ٠١١ ا٢اا،ا ։اآل։ ا ااح֊ ،։ا վ»լ<Ւ | ا١ 1ااا1اا

27 r. St. André-des-Ar-էտ 6e٠ եւ 27 r. des Sablons, 16e.
Ալ ٠٠،٠։յ_էրւ،٠*ն 0 ٠١ ٦ ւկսւլւիճ١5 ١ ٦ آ٠ ط\عذآل٦١ ٠  
Ալ՜ճեան, կօշիկի. գււրեարան, 1 8bis r. Jouye-Rouve, 20e.
Ալչր՜ճեան Հայկ, գեւլօրայք, 28 pi- St-Georges 9e٠ 

Ալչյլճէրտն Ստեփան, հաշուապահ, 54 ր٠ Pierre-Charron, tel. el 
Ահարոնեան Աւեախհ 51 ր٠ de Passy I6e٠ 

Արլար֊էգ֊եան եգգարվճ, գորգ, 182 bld. Haussmann 9e٠ 

Աղյ٠թօ"ն Դ|ւ|ւ٩_ււ[ւ١ ւււ1լ٦ւէ٢րլէ،ս١ 7.6 آ ٢اعةةذ 9ع١ \عا٠ ما١عآالل.  

Ա՚լաէլարեան <7 و٠١  չու[ժ՜ակահար, 21 bis r. Louis-Philippe,
Ա։լւ٠ւ ٠Լ٠։| լս٢ k ااا٦ا  Հր،،،ն٩٢١ սաթ-իՔ, ١2 هآظبم١أ٦  àes Postes,

Ագապէկեան , յանձնակատար, 25 r. d’Hauteville, 10e٠ 

Աղասեան Հրանգ, աւկերիչ, 52 ր٠ Moret, lie.
Արլսվանեանց Լք*fin,(ի•), քոեիշկ, 5 ր٠ St. Didier, I6e٠ tel 
Արլաււի (Թուր- Ս արգիոեան), 7 ր٠ de la Gare, Villeneuf-h 
Աւլեյճսանգրեան Պ•, գարեարտն կերլե ւ1'արգրիաի, 109

Boulogne, տ., tel. Boulogne 7-10, եւ կալուաեա
22 bld. Jean-Jaurès, Boulogne, s.

Ագեյճսանգրեան Օննիկ, ակնեւլէն, 41 ր٠ des Martyrs, 9e 
Արլւորիկեան Լ٠, ակնեւլէն, 55 ր٠ Lafayette, 9e.
Ա՜ճարւեան Յակօգ, նաւՐակագրոշւ/', 25 r. de Maubeuge,
ԱճէւՐեան Արաւ/ւ, պանվճայի պաշտօնեայ, 41 ր٠ Brancio:
Ահ է մ'ալ Ս ալս էս, իրաւագէտ, 5 ave. du Parc Monceau, ع 

Ա՛րասեան Մ օրիււ, աււեւարական, 8 bld. Beaumarchais, 1 
ԱւՐասեան Ս., սւլոցարան, 4 pass. Rauche, lie.
ԱւՐատունի Սուլհաննէս, 4 ր٠ Jouye-Rouve, 20e٠ 

Ամ'111III 11 Լ.٩1հ ع٦٦ااأح ։ ال٩ا١ ،|ر|ا1أاغ_ااااأ1١ااال١ 37 أ . ձօ ١١Exposvtvou, ٦ 

Ամ' րարգանեանց ԼՏօ.րթ.), 28 ր٠ des Acacias, 17e. tel- gi 
Աւ1١h|ւէրա٢1ւր| Տ|ււյ_|ւտ٢ո ١ أاااا_إا١ -III اا،ا؛٦اا ։ا,،اէ֊7.7 ,ال. ave. ة١ل  Pet\١.-P 

Ամ'իրիւան, Հերւ/'ակեղ էն, 4 ր٠ Massillon, 4e٠

Ամ'հքիւանէրււՈւ ٩ر.١  դեյւձւււ،(, 3 ٦. Gaàet 9e.

Անանեանց Ստեփան, գերձակ, 15 bld. Poissonnière, 9e٠ 

Անանեանց U իհրան, կարի արհեստանոց, 1 1 ր٠ Montaigne tel. el. 65-48 
Անգրանիկ (Օր٠١٠ գերձակուհի, 9 bld. Rochechouart, 9e٠ 

Անգրէ-ասեան Արշակ (Տօյւթ-•'), Frouvilles par Nesles-la-Vallee, տ٠օ٠ 

Անգրէաււեան رًا., հորլագէա, 14 r. Dussourd, Asnières, տ٠

men

07-94.
Neuilly, s. 
Garganllvry, տ٠
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I՛ 'ւ٠111՚1՚[,1٠1٠֊1|-|.
il |)|»|| (*-113.1.-11 -SU lf'l.11 Knfl.1-

٠1.ԿԱ8١,Ա1.
.1.111.1.1,1. ,.-tî-l.lll.ll'.-

211.||՚||.|,||||.|’|Լ ٦||;٦ | 

ECOIE DENTftIRE DE P٥RISt٦٠ U 

16, Bld. St. Denis 
PARIS (10٥)

® © ®

և1؛ ԱՆ13-ԵՐԻ mmraHMB

٤քէլ եւ մւաւնսւ լոր ին أل ո اال اآلس Աւքէ،հ օր իր 1« շ،ս ա

երյյյ،դ٩،٩ի،ա٩ ١ւ،ւ_ր٩ւ րլու ifp կال، ١ ժ ա ،քա դր II վՅ ե

Ո1>,|.|֊ աւ1'է٦ւ կարգ.ի բէյ[ւ٦ւ|ւ, |l١٦iîili[iiî h I ւ։ւ-|)|؛ ԿՐ 
ւււ1ւէիւ٦ւ٦ւ1ւ،ւ,-ււ_ւււ٦ւ1||ււււ()|ււ_ւււ١ււ١

 ւ'؛| 'ԱՐ1րԱ٦٠է աբւ،'սււււաււյէււ էււկււ-1էւ.)|ւ յյաւէւլւբ 1ււ.1 1؛
1(աբ1(|ւ٦ւ ւ|ւ<ւ١ւււ1ւք

ցաւի. ١؛٠ւ،է.սաւ (٢|,٠. اااا]ا۶ا|'1ا٠ ،أااااااال)ا؛'|ا أل.Ա|'.٠ ԿՐ

COULE) ԵՒ ՓԻՎՕ؛( ՔՈՒՐՕՆ- ՊՐԻՃ
Բ؟ԱՇհյԱՏՈՒԹԻՒՆՆԷՐ ԿԸ ԿԱՏԱՐԷ ԱԱԷՆԱՎԷՐՋԻՆ ԿԱՏԱՐեւՈՒԲԷԱ 

ԷՒ 2ՒՆԳ ՏԱՐԻ ԷՐԱՇքսԱՒՈՐՈՒԲեԱԱԲ 

ււ,լւժւ١ւ٦ւ II լ 1ւ>ւււ(ււււ[ւււււււ ւււ1(ւաւ٩ւԱ|ւը,٢ =
1،լ ()աւււււււււււէ = اا!١غااايإ'،!الاا ւ1'սւււ٦ււսւււլւ 

ԱՆէԻԵՐԻ ٠؛ԱՏՈԻ(||՚ԻԻՆ1'ԴԻԻՐԱՍ'ԱՏՋԵ1,Ի ԱՇ1 !؛ԴԻՆԵՐ
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ԱնւրրէաււՒրան *Լււամ'., ււււկէրրիչ, 52 fb. Montmartre, 9e٠ tel. trud. 65-35. 
Անքժ՜ւււան, //15 ٠غارج///7اا  r. Traversiere, Billancourt, s.
Անժ՜ւււր 7٠., Բրւմի' Երեւանի ٠հաւՐալււարանի, 12 ր٠ Boutebrie, 5e٠ 

Անի, ٦ճաշարան, 67 ր٠ Mr٠-le-Prince, 6e٠

Անաււնէրան Ս,րամ', օրաւրրալ, 6 ր٠ Gay-Lussac, 5e٠

Աչճհրան, ււաւիրիչ, 5 ave. d’Argenteuil, Asnières, s.
Աշ Սե՜ան ՍաՒոիան, պանվճայի պաշտօնեայ, 19 ր٠ Roger, 14e.
Աչճհրան ՕՀ, գյւաւլաճաււ, 33 ր٠ Տէ٠ Georges, 9e٠

١ع  ԱՊԱԴԱՅ ١١١ اااااإ ։ اااإ_ل١ 1الع آ٠  SexpeiAe, حله.
ԱպաՀւււնի, նպարաւէաճաւԿ 47 r. de Trevise, 9e٠

Ապա-հունի (Տօք[րՒ՚Ն 4 ր٠ de l'Abbé de l’Epée, 5e.
Ապաճէրան, կօշիկ, 45 ր٠ de Belleville, 20e.
Ապլախաթեան, //12 , ااا-ةاااا_7ا  ր٠ Colmet-Lepinay, Montreuil s Bois, s. 
Ապոյհրան Կարապհրա, յանձնակաաար, 5 ր٠ Menilmontant, 2Oe٠ 

Ապաալհրան Ս‘, ճարաարսգէա, 27 r. des Plantes, 14e. 
ւԱԽԱՋՆՈՐ،ՆԱՐԱե ՀԱՅՈՑ ԵԻՐՈ*ՈԱՅԻ ^Կ٠։،թ,։ղ_ի،յւ։։։։1،»٠٦։ اااااااااأ٠ -

նոքգսւիՒիւն), 80 avenue Pereire, Asnières տ٠ 

Ա,ւ_،։٠Քէրլհ-٠։٠٦٠ U I|JI1٠1!I٤٠ ՜ճ III 2_ الالااا٠٦ا <؛>٠ ո ււվժ՜խվժ"١١١ \5 ٢٠ ١آةك٢آةا١حاآل١ ٢حؤ٠

Պ. ԳԱ١1Ո1،،ՆՃԵԱ١٠
B. KAVOUKDJIAN 

43, Rue des Petits-Carreaux, PARIS (շ՛') 
Tel. : Gutenberg 08-48

ԱՄԷՆ ՏԵՍԱԿ ^ՒԵՍՈԵԱԾԵՕ-ԷՆՔ
ՃՈԽ IJ٠f<M,٠P٠f؛ 

յ٠ես٠ա,թ.٠ե٠٠,յ եւ Բրդե٠լէ٩։

-j.m II 11Տ111) ո (> <ււււ31Ո1'ւ.*յ.-1;||

ا ؛:ا؛
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ԱււաՔէրլէ։ա٦։ اإ؛٠اإااا)ا  ԼՀ||||1 եԼ_،|IIIiqh" ա١, ւ|ւււ|ււ-*1ւա|ւււււէ|_ւււՀ լ. ١١. ١١٠. ١١٠٠ ،١  

52 avenue d’Iéna, I6e٠

Աււաէիէլալ {Տիկին) Ս'•, 20 bis r. de Chartres, Neuilly, S-
Ա/ւըէրան, աւլէր լար-, 7 ր٠ des Petits-Hotels, 1Oe٠ tel. prov. 13-17 k 13-48
Ասաաուրէրան Լէրւոն, ասաւլաւլէա, 33 ր٠ de la Charbonnière, 18e.

عخماممغااااارااااد٢ررا7ا آل, ., ւլծ՜աւլրիլ, 9 r. Dagorno, 12e.
Ասլան էաուար, նո/ա/հ, 137 ave. de Neuilly, Neuilly, s., tel. Neuilly 1-58, 
Ասլան ժտլէ!ի, յանձնակատար, 16 ր٠ Mazagran, 1Oe٠ tel. gut. 12-05. 
Ասլանէրան, ո/որսա, 104 ր٠ Montmartre, 2e٠

Աս լան էրան ,آل., ււաաիսէրլէրէլարաւլէա, T٠S٠F٠,2 r. des Fosses-St-Jacques, 5e. 
Ասլան էրան U է [(Ւ, գյւրւլ էրւ ՀուււիՒիւնյ», 44 r. de Provence, 9e ٠ 

Աս լան էր անք/, 4 ր٠ Rosa-Bonheur, I5e٠

Աււլանկիւլ, ճարաարաւլէա, 5 ր٠ d'Odessa, I4e٠ tel. fl. 67-18. 
Աււլանկիւլ, աււէրւարական, 72 ave. Victor-Hugo, 16e. 
Ասաուածրաաուրէրանքյ U٠, ճարաարաւլէա, 11 ave. Emile-Deschanel, 7e٠ 

Ասրիքւէգ-էրան Ալէրյճսանւլր, իրաւաւլէա, 8 sq. Desaix, 1 5e٠ tel. inv. 24-73. 
y»ilii,7ibîi,i! 11,., لاأاااا_ا _ tïL 111111յ,1,[||«|1ւ11,7ւ ֊1111էյժ>1 ւ*1.է>, آ .عة يغًاآ٦حة١ ٩ح٠.

tel. prov. 02-47.
Աւէճէրան (Օր٠) Ան/լինէ, րլէրրասանուհի, ր٠ des Cressonnières, Sannois, տ٠օ. 
Աւ[լււ։ւթ՜սւ։٢ Ւոո٠հ |؛١  նաւթ, ١ .آ ط ج٨حةغآة \ Ha٦٠٦spe ١ ٦ع٠  

Աաիլէրան, ակն/րրլէն, 56 ր٠ Lafayette, 9e٠

Արաւէ' (Տիկ•) Պ٠, աաւՐրյէ-•, 98 ր٠ des Colombes, Asnières, տ٠ tel., wag. 96-03. 
Արարէ٠, ;ճաշարան, 8 ր٠ de la Sorbonne, 5e٠

ԱրսէէՐ, ւՐ աքէ՜ Il էն ի րլււրծ՜արան, 15 ր٠ Barbes, Montrouge s. tel. vaug. 15-32. 
ԱրարՐ (տօ4>[ժ ٠), աարրս/նարյրյժ՜, 5 bld. St. Michel, 5e٠ 

ԱրարՐէրան Տօվճթ.) Ա., քւժիչկ, 68 r. Claude-Bernard, 5e٠ 

Արայ (Ի- (Տօքթ-•) ատաէէնut [Lttjrh, 9 pass. Davy, 18e.
أل٠ا،اا،ااا ^։ اا٦ا  Ս٠|| III 1 أ١  ա٦ւ I? III 1|, ؛|><>թ()1(|ււււ։լէօլ٠, 7.6 آ دأ١ًاةا-حًااًح0١عة%ل١ \4ع٠.  

1 اااا.ل٠اااااا ։ ا٦ا <ا٠ااال_ااا|اا١ لمء  y հ՜ււււ٦ւ ١١ ٠ լաճւ،ւ,ււ„،յյլ1 սւլւհ՜ւ_1ր|_հ"։։ւ٦ւ <Ոււ|ւււ|ւնեզււււ 

էրւ անուշէրրլէն ի, 30 r. Rouvet, I9e٠ tel. nord 34-13.
Արաս/էրան նուպար, նարՐակարլրրէշյ/', 26 r. Pierre-Larousse, 14e.
Արաււլէրան Սիրունակ, կէրրպասէոլէն, 46 ր٠ Lafayette, 9e. tel. berg. 42-34. 
Արաս/էրան, էրլէրկարականւււիՒիւն, 15 ր٠ des Halles, Colombes, տ٠ 

Արարատ, պարսկական Հնութիւնք, 134 r. du Bac, 7e. tel. fl. 51-57.
Ար ru քո, մ'ած՜ուն, 127 ր٠ du Cherche-Midi, 15e. tel. seg. 77-42"
Արէրլչաաէրան (Տօքթ'Ն 191 ր٠ du Temple, 4e٠ 

Արթէն (ՏօքթՀ), լժ-իչկ, 42 ave. de la République, lie. tel,
0 ٠|٠ թ 1٠،ո, <٠թ"(»,|հ ٠وبىااجااالالااا٠  եւ ււ|իսււ1'|Ք ١ ١٦ ًا . ձ ٠اآعاًاآًاح0آلاًا’ح\\\  

Ար [(Ւ ին էրան Z/., 3 , ا/ارا7دا٢حغم7ر  ր٠ Bussy, Ermont-Eaubonne, տ٠օ٠

roq. 51-73 
Neuilly, տ՛
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SALTIEL & SEROPIAN
Agents Generaux de la

RAILWAY PASSENGERS ASSURANCE c٠
DE LONDRES

( La plus ancienne Compagnie du Monde contre les Accidents)

Assurances Incendie - Vie - Maritime
Vol-Bagages-Bijoux et Tous risques

Tel. : Trudaine 58-18 71. RUE LAFAYETTE

ՍՍԼԹԻԷԼ եՒ ՍևՐՈքԴԱՆ
 evmariM، ٠ا٠'،ا،՝٠؛):ا,(ااا.„آ

ւՈՆՏՈՆՒ RailWftY PftSSENGERS ASSURANCE c٥ 

րձ?1٠Ո١١Թ١?ւ.Կ١،1٠٠

١ւ١ւր |ւ٦ււլւլէւ1' սւլւ||էսծ՜ի֊[١ւ ը٦ւկերու1Տ.)٦ււււգո(||,շիւււղւ(>|ւււ 1

m H

٦թ|;ԱՆ؛Ի،1ւ ■ ،1٠ս،1٠Ո.٦,11؛؛’Դ ■ '0՜1١٦؛'٦ԵԱ٢1ւ ■ ՀՐ٩փ2,Ի 

ՈՐՈւ١11$1٠1 1؛٠-նՀ11.Ր1;،1.է١ւ1> Եհ 11.11٠Է١1֊١١Ա(1-1٠.Պ11
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ԱրիՒինեան المم 7/ارا/////ارا., /[///Ճ٢ 28 , غاارا. Lesage, 20e. tel. men. 61-85.
۶ //֊،'امم'/■را ٠ » անթՒրլ հհուաձայնի էք_րծ-վ>,70 r. de Flandre, 1 9e٠ tel.nord 03-04 
Արհլաւնի Պտլւա, էք֊պգ, 53 fb٠ Montmartre. 9e٠

Ալ։րլւււթh. ااا٦نًا-ا (I ااا ։ ا,ا٦اا ։ااالمالւլո إا_أ١ ٢٦٦ շիւ ااا٦ا II|_Հի ١٧ا ։اթ-Jï*i٠ի|լ, ةج.ًا٢آلل0حا١ أل

ԼԼրրլովժէրան-Երկայնարյւււլւււկ Լիչիւան) ԱւււԼււէւխ 7 r. François 1er, 8e٠ 

Ալսլու-թա էր ան - Ե ր կա յն ա [LUI ւլււ լկ {Իչխան) Պօրիււ, 9 ր. լ.-Philippe, Neuilly, s 

٧’Լ|٠Լ"،֊թ՜հ՜ան-{;լւկսւ ١|٦ յ 111 p.111ւլււլկ ٢٦٦շի։սւ٦ւ ١ ٠٦ .լււ։։ւիյիاا, Հհււվժ-իլ.٦٠Ք ١ ٦ عل\آ  

François 1er. 8e.
٧’է٠٠٠،-թ՜ իւՈւււ، الً ا ։ إالاا١  ի1١բ.սւ٠յ_իյւ Le Pétrone،,.

Ալաւնէրանւյ I s b կին}, 35 r. Guersant, 17e.
Արսլտն/րան Արշաւիր, ակնէրրլէն, 42 Grand’Rue, Enghien, s. O. 
Արոլանէր ան Եր II լան !h նպարաւլաճ III IL, 137 ave. de Neuilly, Neuilly, s. 
Արսլտնհ՜ան Պ., արհւհլհան էրււրւր, 54-56 ր. Richer, 9e٠ tel. prov. 04-39٠ 
Արսւաչէււ Կ • • հալահււյ [(Ւււււլ[(Ւ հւ ււէրրյււնթին, 7 bis bl. Rochechouart, 9e. 

tel trud. 75-02.
Ար ՛ի III ճ h ան Լհւււն, 7 ր. de Sfax, I6e٠ tel. pas. 27-08.
Արւիխււր, լւււււան/յարչաաւււն• 117 fb. du Temple, 10e.

Palais de Marbre, 77 ave. des Champs-Elysées, 8e.١٠٠٠٦٠٢١ -اااأاب
Աւագ.հան (Հնարէ, 99 bl. Exelmans, 70e. tel. aut. 12-51. 
Աւաւրհանր Տիկին, Jardin des Modes, 8 r. de Presle, I8e٠ 

Ասլէր 'ثم., աււհււււրական, 5 r. Grétr۴, 2e٠ tel. lou. 08-54 
նսլւ„լւհ-,լյ խւՒրւ։ւ١ւ հ-ւլբ.ւ։ւ،ւՔ٠١!اقادًا ١ .آ ةج0,حا؟اآ 5ح٠

ة1ا ٠ՐՊ1ԱՈ||;ՐՈ٠1. 1,1|1 Տ1٠1١ ا؛1 Ո1 ١ ٠٦٠٦١ ԱՅ ٠1٠ՈՍքէ٦،٦٠1١1Ու1٠٠ք١ 

425 ^٠ ւքի١،٤եւ 700 ٠ֆլ،.
ԿԸ ՍՏՄՆՋՆԷ- ՆՄԵՒ ՄՈՒՇՏԱԿԻ ՆՈՐՈԳՈՒ&ԻՒՆՆԵՐ 

ԵՒ ՋԵՒՄՓՈխՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

TPIIIIIER OU SENTIER 
38. RUE DE CIERY 

TÉLÉPHONÉ : RICHELIEU 99-34
Chèque fcostal No. 179-11

PARIS (2)
MÉTRO : SENTJER 

R. c. Seine 296-854
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La Chauve

Աքեան Ստեփան, ւլերձակ, 25 ր٠ d'Orsel, I8e٠

Ս ١؛.١ |ւ։٢Ւա٢1։ اا الع հկ٠١ Երլխւսւթ-էքժ՜, հւ 011. Իլւէ٦ւ։։ւ١ ւ|կւ։ւ٠|հ՜ալ االااإآض٦لال_أال - 

որոՀուՀի, 278 bl٠ Raspail, 14e.

هح Բ ه
٦، UI թա اا էր ւ։ւ٢Ա-Դսւ اا պօն է ا آلاإااااةالم١  Ա[ււ1١քքնէ, 'հկւււլւ b լ.
puiլւա١|Ւր։ւ։٦։-էւ։ւլււււււ տ|ւկ|ւ،1ւ١ էւււշիկ, զ_աշ٦յւււկւսՀւււլւ٠

Բւււրյււյեան ( ٥//٠ ) Ս արգյորիոէ) երգ՜չուՀի, 7 ا ր. Denfert-Rochereau, I4e٠ 

ك١/ر/كمرر/٠كر٢ر//7رمر  էլ/ւ.րոււՐ, Հանքային ճարուուրարրէսԿ 26 ave. de la Villa,
Vincennes, s.

P UI p֊h" | ا ٠ |-հ" ա١ւ Ա*նդ_(٠ւ։։٦։ի،լ, i|in|k٦ud|ni լւււվժ իւ_٦ւ١ 57. ٢. ١حإلةأةدل١حئ ٢حؤ٠  

Բււգրաուունի Հ٠, !իրանոերէնի ւլաոեր, 128 bld. St. Germain, 6e٠ 
Բալայեան Գերաոիւ/ւգաչաօնեայ, 65 bld. Տէ٠ Marcel, 15e.
Pinլիևւււ٠ս ٠| ال  կ|ւ»ւ،ւ٤ (յ*իՔհթ-ո ٠ اأاا،ال ։نأح, Տէ|ւ JïL ւո٦ւօլւէ٠1ւ 

Sowcvs (ժ՜ւաոլւււն|ւն.
Բ աւլող 22 ,//// ,.ه ١’اأم'////,///ا„اا/ا/اعآ/ض/ r٠Neuve-des-Boulets,1 le. tel. roq.07-71.
Բագյոլ ժան) Հնութ՜իւնք, 8٠ ր. Rouvet, I9e٠

Բալուեան Հր անտ, կօշկակար, 1 50 bis ր. Lafayette, 1Oe٠

Բաւ1'ոլուք ճ հ՜ան Ս աքո, կօշիկի գ֊որե արան ատէր, 206 ր٠ Lafayette, 10e.
tel. nord 90-57.

Բաշալեան ^^٤//۶/١ 208 bis ր٠ Lafayette. 10e٠ tel. nord 57-82.
Բաշխինեան Աշոսհ շէնքի ներկ եւ /////////, 45 ր. de Տէ-Cloud, Billancourt տ٠ 

tel. aut. 25-85.
Բաուլուկեանրյ ،/٠., ճուրաուրոււլէա١ 10, ր٠ de Lille, 7e.
ԲաաՐաջեան Կարապեսհ ր-անաոէր•, 9 ր٠ Gazan, 14e.
Բա ու/' տ նետն Լությփիկ■, ճ արւոարաւլէա, 1 bis ր٠ Jannot, St-Denis, s.
0ււԱւ[ժ՜ււրլէրա،1ւ ,٠,tn اا1أ , ։ل،اا_ا։؛ շ_հ٦ւււէլ, 75) ًا٠ ?ص ,اح ١حلع .

Բարունակեան Գւաւնիկ, ուոոււ/իչ, 6 r. Peligot, Enghien-les-Bains, տ٠օ٠ 

Բարունէոկետն Ս իքայէլ, (Ւաւ/'ագ_որե, 65 ր. de Provence, 5e٠ 

Բարունուկեւոն նուոլար, փուճ III IL որդ. Pathe րնկերութ՜ե ան, 6 ր٠ Peligot,
Enghien-les-Bains, տ٠օ.

Բարոեւլեան Գէորգ., ւլերձակ, 16 ր٠ Hippolyte-Lebas, 9e.
Բարոեւլեան ՀՀաքար, ՜ճաշարան, 20 ր٠ Nationale, Billancourt, տ٠ 

Բարոեւլեան Փանոո, կօշիկ, 5 ր٠ Lemercier, 17e.
Բէգյլաւլեանւյ ( اد/./'./أ  նինա, 2 տ٩. Desnouettes, I5e٠ 
Բէւլւլսոլեէոնւյ Տիգ՜րան, ճարաարադ֊է՜ա, 7 ր. Desnouettes, 1 5e٠ 

Բէւլլարեան Ս. (Տիկ•), 71 ave. de Breteuil, 15e. tel. seg. 40-11- 
Բէքւրէւլեան Արա մ'•, ճ III fini III րա ւլէոհ 8 ave. Vaugirard-Nouveau, 1 5e٠ 
ԲէքւՐէւլեան Ստեփան, աաաւէնուբ՜ոյժ՜•, 8 ր. Felix-Faure, I5e٠ 
Բողւլանե՚անւյ Պօրլոո, իրաւոգէտ, 6 Villa Robert-Lindet, I5e٠ 

Բւււլւլանեանւյ (.Տիկ•) ()լկա, 6 Villa Robert-Lindet, 15.
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!*lANUFACTURE Parisienne
CHAUSSURESDE

ՓԱ1ԱՆ ԿՕՇՒԿՒ ԱեԾ ԳՈՐԾԱՏՈՒՆ
ւի^քս ԵՒ ՀԻՒՍՈՒԱԾ ԿՕՇԻԿՆԵՐՈՒ ՄՍ,ՍՆՍ.٩ԻՏՈՒԹԻԻՆ

1،

ԱւրեՐԻԿեԱՆ ԿՕՇԻԿԻ ՎՍՃՍՌԱԿՍ՚ևՆեՐՈԻՆ ZmP

206, RUE LAFAYETTE, PARIS ( ا0ع )
TÉLÉPHONÉ: NORD 90-57
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Բււրթ ուրլ-ալէրան, րրէրրձակ, 4ا ր. de l'Orme, 19e.
Բոււլուրլէրան ( اد////٠ ) [(!‘աւՐարսր, պւււչտօնքրայ, 8 ր٠ Lyautey, 16e. 
Բւււրլարլէրան Տիրրրան, 7»արաարարլ_էա, 120 ave. de Versailles, 16e.
ԲՈՒ ժ٠ ա՝Բ, րյՒշկական աւՐսագ.իր, Տօքթ Լ. Գրիգյրրէրան), 126 ր. ؛b٠

Տէ-Denis, 10e. tel. nord 84-04.
Բւււլճէրան Բօլ, հրաս/արակարլիր, 42 ր. de la Trinité, 9e. tel. berg, 42-95. 
Բւււլճէրան Հրանա, 39 r. des Vignes, 16e.
Բւււլճէրան, ակնէրրլէն, 54 ր٠ Lafayette, 9e. tel. gut. 13-41.
Բւււլճէրան Հ, էրւ ي.., ակնէրրլէն, 16 ր٠ Saulnier, 9e. tel. cent. 19-63. 
Բւււլճէրան U٠, ակնէրրլէն, 58 r. Lafayette, 9e٠ tel. prov. 63-69.
BII اق k UI [Ժ՜ tr ا،ا٦ل آل  Լհ լուֆ ٠١ օ հ՜،Ատւզւ ١ اا،اااااطااأا٠آلا  ։։ ا أ٢ الل ،1 ا ։ ا ال ا ։ ا٦ا ا؛٦ا زا)  III [1 ի ւլե,

29 ave. Victor-Hngo, 7e٠ tel. pas. 33-44.

ه ٩ ه

ԳալւսոՐաճէրան ն• Տիկին), 46, ր. Boissiere, 16e. tel. pas. 79-07. 
ԳալւաւՐա ճէրան ՍխՐոն, սլանքա, 39 ր. Vivienne, 2e. tel. gut. 24-09 k/_ 26-19. 
Գալւրիէլէրան Գ., ճաշարան ((Ալինա)), 18 ր. de la Sorbonne, 5e. 
Գւալաւլէրան Երուանրլ, ակնէրրլէն, 60 Grand' Rue, Enghien-les-Bains, s. O. 
Գաւլարլէրան Լաթի!/), 83 r. Blomet, I5e٠ tel. vaug. 07-23.
Գաւլանճէրան Ար թին, ճաշարան (( շ որ ւՐ իրաւ/١١), 8 ր٠ Chateaudun, 9e.
7Կալան ճէրան Հ•, ճարաարաւրլէրա, 7 տ٩. Alboni, I6e٠ tel. Auteuil 19-56. 
Գաւլանճէրան U իհրան, րրէրրձակ, 190 bl. Voltaire, Asnières, s.
ԳալարՐէրան 3 /// ٨١٠ راك رًا رًا  է U, ջութակի էլաս, 24 ave. de Chatillon, I4e٠ 

Գալայճէրան ۶////////١ ջութակի նււրւգրււթիւն, 3 pass. d’Austerlitz, 12e. 
Գալայճէրան U իհրան, նաւՐակսգրոշւէ', 25 ave. de Տէ-Ouen, 17e.
Գալճէրան {Տքթ•}, 237 ր٠ de la Convention, 15e٠

Գալէնաէրէրան Սուրէ ն, սլա թիք, 2 ր٠ Chevreuil, Տէ-Maur-Créteil, s. 
Գալրսլճէրան Երլլւարք, ■հնութիւնք, 12 ր. de la Paix, 2e. tel. 1օս٠ 32-87. 
Գալըպճէրան նշան, 121 ր. bl. Malesherbes, 8e٠

Գալուսա Կարասլէրա, քխրիական նիւթէրր, 22 pl, de la Madeleine, 8e٠ 

Նալուսաէրան Ելա լան //_, շինութէրանրյ ճ արաարսգէա, ]5 ր. Angélique
Verien, Neuilly, տ٠ .

Գալուոաէրան Մանասէ, ակնէրրլէն, 26 ր٠ Lamartine, 9e. te ٠ trud. 14-36. 
Գալքիաէրան Զարէրհ, րրծսգրիչ, 3ة bl. Beaumarchais, 6e٠ 

٠/տլֆաէրան նուրւլար, 2 էնքէրրու նէրրկ էրւ րլալգ, 90 ave. Pasteur, Les Lilas, տ٠ 

Գտյլգճէրան, արած• նէրրծ. 5 sq. Chatillon, 14e٠ tel. vaug. 11-35.
/‘անճէրան s էր նէրրսէս '/Հհն յ•, շրջուն հորլիւ Եւրոսլայի ١٠///٠ / /////// 

նէրրու, 28 ր٠ Darcet 17e.
Իաշրքճ էր էէ էն, կօշիկ, 44 ր. Fessart, I9e٠

-را
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Գւսսլարաճէրան ւԼէնոանو ւք-էրրձակ, 112, fb٠ Տէ-Denis, 10e.
Գւոո/արաճէրան Օննիկ, չինոևթ-էրանէ] յանձնաււու, 74 ր٠ de Romainville, I9e٠ 

էրւ 51 bis ր٠ de Noisy, Les Lilas, s٠

7 ٠/// اربء را //٨٢را/7ر  fd* ա لا —LU أ ١!  ւՐուչաակ, 49 ave. Trudaine, 9e ٠ 
7 ٠ررمم/ررر/ررا//رًارررلزد յ էրրաժ՜չաուիՒէրան ւ[_աոէրլւ, 130 bl. St-Germain, 7e٠ 

اًا٠؟الل_األأل |>հ՜ան, IIIIIIIIIifiili!բ֊ու։ՒniI اااأ٦ا  ւ،ւիս١ւ։յՔ, 15 ا١.د ةج0حآاًاةآلاًآةآ, ٢حؤ٠  

ԳաւԼալճե-ան Խաչիկ, քարտուրլալւ Հա յո !ل ևէլէրրլէոյիին, 15 r. Jean-Goujon. 
Գտվէղէրան Զ • ١ փորձ արլէոր-հաչ ուա կա լ, 61 r. Mr. le Prince, 6e٠ 

ԳովուքՍէրան, հիւոուաՀրէրրլէն, 43 ր٠ des Petits-Carreaux, 2e. tel. gut. 08-48. 
Գտրարլաչէրան Հ٠, չինուիՒիւնք, 32' ր٠ Cassette, 6e. tel. fl. 63-80. 
Գւորարլաշէրան Հ٠, ակնկէն, 74 r. Lafayette, 9e٠ tel- berg. 43-84 էրւ 24 

r. Victor-Masse, 9e. tel. trud. 38-95.
Գւպւաււօչ {ՏօքիՒ ٠Ն աաոմՈւալւոյժ-, 30 bl. Տէ-Michel, 5e.
Գւորաէրան, րլէրրձաէլ, 5, ր٠ Mignon, 6e.
ԳալոոՒրան ՄուԼոէոو ////Հ//_ծ՜٠, 1 16 ave. de !'Union, Arnouville-les-Gonesse, s.O. 

.Ampère, Cachan, տ٠Գտլւակէօզէրան նորայր, ակնՒրւլէն, La ^arre, S. O րլէրրձակուհի, 12ր٠ ;(//"'//-/'س±ج ؛؟)

Գէորակիւլէրան նուպալԿ 3 ր٠ Monbel, I7e٠ tel. wag. 35-48.

ՍՏԱՑՈՒՄ

ֆՐԱՆՍԱԿԱՆ ՀՊԱՏԱԿՈՒԹևԱՆ
٩ԱՄԻՅ ԴԱՊՐՕւ ՄևՍՆԱԴԷՏ֊ՓԱՍՏԱԲԱՆ 

1|'լ٦ւդւ١ւ٦ւ|։ աւ1"է٦ւ օր ր1„ււ('،ւ 9-12 II լ 14-18
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Գտրակիւլ/րան اد իր ///۶/, ■հիսւուաՀրեւլէն, 9 pass. Violet, 1 Oe եւ 41 r. Singer- 
tél٠ provence 04-53.

ԳարտՍեան, //-//////_, 7 r. Notre-Dame-de-Lorette, 9e.
Գ,սրս։մ١։։։٠հե-»։։٦։ النًا., ւ։ւ٦ւ(١(ւէ٦յ VActualité illustrée اإ١ 59 -آ ؟ եսՆօսր ,،؟ أل . 

tel. arch. 44-77.
Գ 111(1111,! էր ան Եդյւարվճ, գյւ/գ, 32 r. des Martyrs, 9e٠ tel. trud. 75-87. 
Դտրաքէհեա Զ ٠ )٥٤ /.), 40 ave. du Bois de Boulogne, 16e. tel. pass- 41-21- 
Գտրիպեան, պաքլաւԼա, 9 passage Davy, 18e.
Գտրիպեան, ٥٠, ակներլէն, 56 ր٠ de Lisbonne, 8e٠

Գեանչունք/եան Հա,///, ~ճարաարաւլէա, տնօրէն Franco-Egyptien ٠/٨۶/// ش/ا////ًا/ 
ընկերւււիՒեան, 125 ave- des Champs-Elysées.

Գետնջյււնւյեան U աւՐ II լէ լ, պնք,!٠ի պտչւ/հ 48 bis, ր٠ des Belles-Feuilles, 16e- 
Գէն չօկլո ւեան U, ճչրն. «A la Renaissance,», 5 pl. de l’Alma, 8e٠ tel. el. 31-10. 
Գէո/գեան ٧٠٠, հնութիւն./!, 18 r. de l'Echiquier, 10e- tel.
Գէո/գեան/ք د'////.), կտրի արհեստանսր, 1 1 r. St-Floientin 
Գէո/գեան ارًا///., րյՒիչկ, 5 r. des Gobelins, 13e.

٧٠/////^٤٥ ///۶/ U-, կօշիկի //////٥////////۶/, 140 r. Տէ-Maur, lie.
٩٠էււ|ւ։١_հ՜ւււ٠ս ՏէւԼլէ|ժ. ١ أااااطاااإا؛֊٤ ا(,) ։اا}اااااا ւ։ւ|ւևւէրլհ՜ա،հ լէրւլւււ٦։հ՜[ււււ ւ|_ւււ|ւ• 

/٤////////۶///۶/, 312 r. St-Jacques, 5e.
Գէո/գաԼ 0լկա ( ٥//٠١ , նկարիչ, Jardin des Modes, 8 ր٠ de Presle, I5e٠ 

<1٠ է اائ է Iآرا ufli ،>*ււ٠թ.|ւիէլ ١ £٠ ։٠i٠wiî٠ji»iu(Iïu٠١

provence

Hautes Nouveau

PRS (899, ٩٦ue de Moscou
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ԳլթիկՒրսւն 17 '٠,./////ود خمج/٢اك٠١ا/ارر  r. de Belzunce, 10e.
7 ٠أ գունի, ակնէոլէն, 36 ave. Chevreuil, Asnières, s. tel. Courbevoie 505. 

٩٠اااا-ال կ։ոլե՜ւ،٠٦،յյ Լհ լուֆ .111 ١١ ا٢  թ՜ևւ٢III[ج|il|Hii, ււսաււ|եճ_ Ս«|ււզս٦յ|ւ١ 2,7. آ ١غآذ. _ 

zin, 14e. tel. el. 42-33٠

Գոչիկէրան Ռուլւէն, յանձնակատար, 8 ր٠ Caroline, Neuilly-Plaisance, տ٠օ٠ 

Գորոյէանց Արչակ խան, 38 bis ր٠ Fontaine, 9e٠ 

Գււրաոնճէրան Լէրւոն, րլ/րրձակ, 26 bl٠ Rochechouart, 9e٠ 

ԳոսՐրուէրանց ////م //’رم.,  էրւ ւՐուչտակ, 24 r. Jouffroy 17e. te . wag. 62-33. 
ԳոււՐրուէրանց Ա•, ւՐուչտակ, 15 r. Gustave-Courbet, I5e٠ tel. passy 41-92. 
ԳույոււՐճէրան Զարէրհ, 29 ր٠ François-1 8 ,آباe٠ tel. é٢٠ 29-47.
ԳույոսրH,ճէրան U կրաիչ, աււէրւարական, 12 ր٠ de Tilly, Colombes, տ٠ 

٩٠pq_„jtru،٦i عإر  օվճթ-.١١ հրւ إحم |ւկ ٠ ٩٠)ااا,_ا  յհ-„յ٦։١ Բ-Ժ՜ االوت ا١  h ١ اا)ااا-ل>طاال ։ ا٦ا 25( ١\ي٠  

des Fêtes, 19e. tel. Nord 96-61 ٠

Գրիւլյւրէրան Ալէրք, անօրէն Firms First National//, 25 r. de Courcelles, 8e. 
tel. el. 83-40.

Գրիւրորէրան Գր/գոր, յանձնակատար, 1 5 ր٠ de l'Echiquier, 10e٠ 

Գրիւլորէրան Հ٠ (Տօքթ.'), քւժ՜իչկ, 126 fb٠ Տէ-Denis, 10e. tel. nord 84-04. 
Գր1գուրո,լ Լէրւոն, յանձնակատար, 31 bis ր٠ de la Saussaie, Neuilly, s. 
٩*ււ٦։؛_էկիևլ Ա|111Ո ٢٠, افس tîا،اىլւ,ւ٦ւاااկ„/٦յ اعا։طاا،اةا։ أا,ا„اا٦،١ ١٢١ ًا . àe \ ج ب\آل  

toire, 9e٠ tel. trud. 56-73.
Գօ ճ աւցըյըքէրան Օննքւկ, . ճաշարան, 10 r. Rampai, I9e٠ 

Գօյւււնէրան Արչակ, գէրրձակ, 20 r. Cujas, 5e٠

Գանիէլէրան Ե/լիչէ, ։Որքէրնսգորձ-, 54 ր٠ Damesme, I3e٠ 

Գաստակէրան Ա•, 50 ր٠ Desbordes-٧almore, 16e.
٩٠ոո-թ էրուն, խորհրդական U. ،ا,. Հ. I, ،սո-թ֊եան ,اا^خ։،اا։ ا٦ااااا ։ اااا٦ل١ ٦٩١ أ > 

de Grenelle, 6e٠ tel. fl. 17-16.
Գաւիթ - Բէկ Մ. U٠, րյյ/նասէր, 38ة bl. St-Germain, 6e٠ 

Գաւիթէրան Կ1 Տօքթ•), inuiuitlii ալւոյ<Ր, 16 bl. Տէ-Denis, 2e ٠ 
Գէրրձակէրան آل*., ակնէոլէն, 42 fb. Montmartre, 9e. tel. berg. 61-97. 
Գէրրձակէրան Լ., շինութիւն, 133 r. de Vaugirard, I5e٠ tel. inv. 29-16. 
Գէրրձակէրան Լ-, ակնաաաչ, 67 ր٠ Reaumur, 3e٠ tel. gut. 21-74. 
Գէրլվանէրան Պ էր ար nu, պանքայի սլա չան-, 26 ave. Mathurin-Moreau, 19e՛ 
Գոլուխանէրան U իքայէլ, (//آل/////////.), //_ //// ծ՜ ար ան ա ա էր, 26 ave. des Champs.

Elysees, 8e٠ tel. el. 59-54, 55 էրւ 56, ւրորէրարան Montreuil-sous-Bois, s, 
٠م7» ՕՇԱԿ71 ,// (ؤ /////١///////٨  ave. Kléber, 8e٠

՛;٠؛■٠’
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Ե٠،։զ_[լճև،،،٦ւ ٩٠االا~ل،ااا،١  ւ։ւկ،հհ-րլէ٦ւ١ 2 لآل٠\  àe ? إلةةة١ ١حلغ٠  

Եարլը_ճ1աւ٦ւ Ս١կ|ս։վւ _؛١ اأااال ։2 الال١  p١٠ àe ? ,الألألة ١6ع٠  

հոււլըճքրան նուպար, հաչուակալ, 62 ր٠ Lafayette, 9e.
Եւալճև։։ւ٦յ Գյ։իդ.ււլ٠, ւյ_ե٦ւձտկ ١ ه ٢غات ¥طحاًاح١ ١٢حل٠  

ԵաղյՐուրէրան, Ղ-էոլագ-որՀր, 86 bd٠ du Port-Royal, 5e* 
հաւլուպ1րան, յանձնակատար, 8 ր٠ Milton, 9e. 
bւորլուպ/րան նուպար, 12 ր٠ Geoffroy-Marie, 9e٠

bարալ/րանւյ, Սարաարաւրէա, 6 ave* de la Station, Bois-Colombes, s* 
bարՍանհան Վահան, իրաւսգիաական գ.րաո/րնէրակ, 5 ր٠ Cardinal-Mer- 

cier, 9e٠ tel. cent. 96-70 ե՜լ gut. 46-65.
Ե ւլհ" կի է լ_հ՜։։ւ٠ո ٩٠ا ։ ا؛ ։յ֊,1(1, ձհ՜ւււրլ ٩ ք٦|ւէ٦վ<հո،հ١)|ւ١ \5Գ ًا خًاصعخعا١ ١٦ ح. ‘ 

b րլհ՚կիէլՒրան ارمق., պաշտն. « քքհտՐոօն Հոս/չժտն))[/, 36 Grand Rue, 
Enghien-les-Bains, s. O.

bէմ'էնի՜ճէրան Հրանա, 7 r. Cor'neille, Montrouge, s.
հէւՐէնիճէրտն ،/٠٠, գ֊րի ւԲեքենայի նորւգիչ, 7 ր٠ Corneille, Montrouge, s.

183. RUE St. honore
PARIS (2،٠٠)Richelieu 91-64

PARIS )9’(؛

Ս٠1ւ٦?Աք١Ա٠٦»Ա1ւ٦٠ ՃԱՄԱ1 ٠ أ٠أااا1,٠ى

FRANCE FISSUS
130. RUE D'ABOUKIR

PARIS (2٠)Tel. : Louvre 18-50
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٦و |ււ_ւլւզւ։ւշ_Ււււ٦ւ ال ٩٠ ււււ_|վժ- ، ا,ااا٦ا االال1ا٦ااااااال4اإي١ ١ةةآحي١ةح\ل١ .ة ٢ذ٠

Եիւէլպաշետն նիվճիթ, իրաւսգէտ, 2ا ր٠ Lamblardie, I2e٠

ԵԿԵՂԵՑԻ ՀԱՅՈՑ, 15 r. Jean-Goujon, tel. el. 67-03.
Երլիազարեան Սաթ-ենիկ ( ٠(.,لم٠  Institut de beauté, 1 1 r• Etienne-Marcel 

prolongée, 3e٠ tel. arch. 46-06٠

Եւլիաէլարեան U. (شكصرجق.), քւժ-իչկ, 22 ր٠ Copernic, 16e. tel. pas. 45-29.
Երլիաւլալւեանւյ (٠հարիւրապետ) Ոսրլրրան, 2 ր٠ Scheffer, I6e٠

Եւլիկեան Ա•, ւ/'աեուն «Երեւան», 188 ave. Ed.-٧aiHant٠ Billancourt, տ٠

Եսւսուֆեան, լւււտցաաուն, 40, ր٠ d'Enghien, 10e٠

Եսայեան Զտպէլ (8 ,(.///اد ր٠ Lamartine. Viroflay, տ٠ օ٠

Եսայեան Ղուկաս, 28 av. Kléber, I6e٠

Եւա1'|է٢ւււ<ս Վւ։،ւ،,յ_٠է ٦٠١ ا1،،،'٦الل  հ"լ։կաթ"Ւրլէ٦ւ հ՜ا ւզրլ٦ւձհ՜ ր|_է٦ւ١ 35 آ ًاآةأل١١ه١ةحال١ل١.  
2e. tel. arch. 62-91.

Երաւլեան U քւհրան, 24 ave. Philippe-Auguste, lie-
Ելաւ զեան Լեւոն, պան.րայ(ւ հաչսւակալ, 8 fb. Montmartre, 9e ٠

Fonds A.R.A.M



հրա/Ր ،/٠٠, նաւ/'ակսգրոչմ', 6 ր٠ Lallier, 9e. tel. Trud. 53-33.
հր U! մ' U իհրան, պանքա, 17 ր٠ Drouot, tel. gut. 39-69 ءغد lou. 56-41, եւ 

2 r. Balny-d'Avricourt, I7e٠ tel. wag. 40-25.
հրաւՐեան [Լարւրւրէս, քիւՐիոգէտ, 66 r. Er.-Renan, Issy-les-Moulineaux, s. 
հրանետն Գրէգոր, րչերձակ, 50 r. Lacepede, 5e٠ 

հրանետն Կ. Պ٠, ւրերձակ, 106 ր٠ de Richelieu, 2e٠

((հՐհԻԱՆ)), լրսգիր, 3 Impasse Crozatier, I2e٠ tel. did. 23-69 եւ 21-04. 
h րէ ր եան Շնորհք, նկարիչ, 9 r. Chaptal, 9e٠

հրուան/լեան Ա., ակնատաչ, 52 fb٠ Montmartre, 9e٠ tel. Trud. 26-73. 
հրուանր/եան Պ., յանձնակատար, 5 ր٠ Menessier, 18e.
Եاا։ ل٦ا qjiبرااսւնէ| ٢Տիկ.١, 1اا։։٦։ا։ ا٦ ։ل؛ ր|_լիււ։ւլւ1(١ 5 ١ .ًا آ٦اآة٩ئ٦ة ًاح\١ عة٠  

հօրաաւՐեան, ւլերլարան, 3 r. Lagille, I8e٠

ه ج ه
Զտհրէճեան, հաշուակալ, 8 r. Peligot, Enghien-les-Bains, Տ.Օ.

جا|اااااااااخك٢ا ։ آلا إلم ا| اأ  II Լ-Հ h ԼՕ|ւխւյււ|_ ١١ الل_اا2٦ااال1اإا  հրւ ււ(،լֆէ٢|-|ւ ղ֊ւսսհ֊ր, حالة٠

Kléber, 16e. .

OFFICE FRANÇAIS DE RECHERCHES
GÉNÉRALES ET MONDIALES

ՖՐԱՆՍԱԿԱՆ շՊԱՏԱԿՈՒԹԷԱՆ 
 ս։،ւ٠ււ؛յ٠ք٠սՆ ؤا lu rf الأ ا، ا՛ ,١ լւ١ ال
،|؛|1؛.،||'Ո|1٠٠1٠1 اااأ اااأالااااأاأأ։٠اإ٦:ا

Թի!.،il.،٠ا١،րլս٠٦ւի Հևաւսղօ։،٠١٠٠٠ 
٠քւս٦վ؟٠եւ. Արսււււււա 1 ااااا٦ا|)اااااا, 

٦ւ,،սւու..ք, ’քՀ٠٦ւ٦ւIIւ.13՜իւ-փ،նւո؟٠ ٠١ՐԷ| 
،:յ٥،٠ււյ،Ն, ւ،.ւ٠.եւ

եւ. օյ։ի٩٠։ս- اال٠ًاآտ،նա կ|اւս|،Ա1ااԻ
 ٠ւ ո P Օր ւլ֊ւս| 1٠ւս،ւ٠ ل؛أا ٠١ ،ا1|ج٦ .ا٠اا :

իւ٠٠٦ւ11 13ا-بًااااأا֊٢الأ٩اا١ا٠ااا,։٢ԷՆ լե،(ւ١ւ٠է

ՖՐԱՆՍԱՑԻ ՃԱՄԱՐ ;
ՐՆԴ2ԱՆՈՒՐ ՏՆՕՐԷՆՈՒԹԻՒՆ ՜

1րԻՋ11٠ԶԴԱՅ٦١٦ւ 1٢ԱԱՆԱՒՈ،١ 
Ո11Տ1'1|Ա٦|ՈԻԹԻ 1 ا٦ا
34, Rue Richer,

Téléph. :
34

BERGÈRE 59-85
PARIS (9°)
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ECOLE BERLITZ

f ;ս٠١ո١Կ١١

 ٦ւՆՆԴ1հՆ٦١ 1اه،وو11ا٢ا٠را ،) 1ح

irts ,١,li,؛Պէ1'118 'pl|۶ll
ՓԱՐԼՋ -١٦ -؛թալիւքս Պուլվար տէ զ 

ււ|րոցր կաւ')|.٠ —:Աո֊անձինւ էրւ իււքբււկին գաոէյր 
ցկււնակներւ էրւ կատար1գա؛.؛'( ٠:֊ա ակերտին աա'1ւ I 

Ւակցու 1ւՒ(րաւքբ٠؛գ1|)| -—:ներու կամ'ար|գործուի( փավւաքո٠ 
աւքբողշ (il ան1((էւ| ք)Լււսյ۵ ա.)ն ո լ) դասեր:— «Ւէւյրոյր բաց 1٠

:տարին:— կանոնագիրը ձրիաբար կր գրկուի

Apprenez les
LANGUES VIVANTES

à ECOLE BERLITZ
31, Boulevard des Italiens PARIS

Leçons particulières et collectives.— A l’Ecole et au 
Domicile de l’Élève.— Débutants et Perfectionnement. 
Leçons par correspondance et par T.S.F.— L’Ecole 
est ouverte toute !’année.— Notices franco.

Fonds A.R.A.M



عآآةآلةةجده١١ ւ։ւ٦ւ(>[ւէ٦ւ ե [1111 ԱՍ 1(_էա١ Հազւիէւլ Յւ٠։լ١ւււ٦։٦յէ٠ւ١؛  ապա լաւն ة
5 ր. des Gobelins, 13e. եւ 6 ave- Sully-Prudhomme, 7e. tel. Inv. 29-53-

ՀՀտտիկէրտն ربر*•, տէւէ,-լտրտ//տն, 78 r- Taitbout, 9e. tel. trud. 23-65. 
Զար/րտրէրտն Հրաչ. iiiitiiiiitïiuifLiijâ՜, 126 r. Bolivar, 19e.
ՀՀտքգտրե-տն Ռտֆտյէլ, պտրի րրտւ/fr/i, 126 ր. Bolivar, I9e٠ 

ԶարքխՀՒրտն Գքրրլտմ', տկնեւլէն, 6 Place de 1'Hôtel 'de Ville, Asnières, s. 
Զարֆճէրտն նուպտր, նտւ/'տկսգրոչւ]', 40 ր٠ de Provence, 9e.
!Հտրֆճևտն ي٠»،١/،»«؛ا’ا  պտշտօնէրտյ Orosdi-Back//, 126ր. Lafayette, 9e٠ 

Զարֆ՜ճետն (< (•//;/؟ /،٠٠ , կարի տրհէրստտնու/, 4 bis quai des Barrages,
Joinville-le-Pont, s.

Զտւէն Տիգ֊րտն, օրոգրտլ, շ. ր. Mont-Gerbault, Enghien-les-Bains, Տ.Օ- 
Զաքիրտճևտն Յտկո/չ, էրևրձտկ, 9 ր. de Bellefond, 9e.
Զիրէճհ-տն 53 ,:م fb. Montmartre, 9e٠

Զմիւււնտկէոև տն Վտհտն, (ՒտւՐ տցոյ y եւ ւրոհտրհրւլէն, 1 ր. Puget 18e. 
Ջււ-[ւււբ.եււ*նց ٠.]،!اوآ ٠  -ճալւաալւագ-էտ, ٠1 اا)اااا1اااا  ւոնպւէն ال Jiu[k[i،iî,[ ^[ւէ[ւււ֊

թ" 11 Ալին k[1 II اق .

Զօհրտպ ծրուտն/ր, 62 ր٠ Myrha, I8e٠ tel. nord 13-45.
Զօհրտպ (Լէ՚տի), 24, ր. de Chazelle, 17e. tel. wag. 01-99.

LINGERIE 
de grand luxe

66, Avenue de la Bourdonnais. Paris (7'')

11.11؛'؛؟()'^;!' 1٠٧ա،(1Ի1(١٦ *ادميا؛

،.)11() 1،٣ևլւ،۶ զյւլւ٢ ا,اااا'|ااااfï|i է|ւււ֊օսւււսւււււււ١ւ| 
1111111 լ١ւէ(յ[ւ١ւէւ|1էւ1լււղմ'է الااا]فىالا 

: II ս ւււրասււււււա& lï'li

مم.■■ . -֊
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٦٠Ջե.٩1Ա11 ؛ ااااtilUI ٠1٠.Ջ1

 1ا را ԱՊا1ا)ة, ԱԳՐ01.1اHt 1ا٦ا 1|٦؛،֊<է;1֊1-. ،.ال1-1يذ.ا

.[؛ا ԱՆԴԱէր II؛!' ٦il՝l>'IU$*<Z٦. 2.اا 1؛؛,1٠-1٠٦٠'

Comptoir D'Assurances DE Paris
ԻՆՃԻՃէ^Ն .لما

PARIS (9՛ ٠■؛ Rue Montholon
TÉIÉPH. : BERGERE 61-10

-'-’1.11-1'‘.!Ո Խ Ր I

և٠ք’ք1Ի,٠٠٦١Ի٦>،٦,٦،փոհ٠Ա'،1’Ո ٤ԱՍ٠Ա٠քՀԱ81؟١٦٠ ե٠Ի ,٢٢<٩ՈՎ.Ա.8յ 

))LLOYD’S ANGLAIS

ԳՈՂՈՒԹեԱՆԿԵԱՆՔՒ

ՒՆՔՆԱՇԱՐԺՒՃՐԴեճՒ

ԱՇԽԱՏՈՒԹեԱՆ ،ԼՏԱՆԴՆեՐՈհԱՐԿԱԾՆԵՐՈՎ

1،ւյկ(ււս|ւէյ،ւեււ، քյլ IIIII կււււաւ،ււււկ աւքէն 1|1էւլւգ 

1٦1|ակւ|||٦||է؛|>|| >կ١ւյւ1ււ الااااااا1،اااا-ا)(اأ|ا!ا(1أا|<ا٦ا٩ا1ااا 
ւ[١^(ււււ ()հա, Ձ|էրլ Անգլիական ը٦ւկևլււււ1ւՒ|ււ1ւ٦ւՒ٢ 

{:IIլ'1 11)111 ال1ا|اااأاا'ااا، ւր ա l'Iî'liin'li 11،IUII111111111(٠،'կաւ

ՐՈԴեւ֊ՈԻ ASM,. aiiCbBt* 'l.biwiflll. ٤11 է ,

Fonds A.R.A.M



١آل.ا، ։։ ا1اا ։ ا٩ا  U !اا)^ا։ ا٦ل  Ււ ՎսւՀէ, ։ււէլնհյլէՊյ ٠ % آ٠ ١حااحإلةع١ 9.ح .\حا آحح٦١ر  

؛Louis-Philippe, NeuilJy, s tel” wag. 23-21 եւ արէէտՐանդ.ի տտչտրան, 20 ր٠ ,اه23-0

Լ*գ-նտեան Տիկ•) Ա., 14, ր. Crevaux 16e. tel. pas. 41-31.
էլւՐաետն 'Բե[ւււվյւէ, ւււպսւհաէ ւք_որեակալ, 18 ր٠ de l'Alma, Asnières, s.
Էլւքաեեան Վահրաւքو ելոսեչա. ուաււցիչ, 19 bd. de Belleville, lie.
Էլ՚րասեան Ա/ոաք, ւՐտծ՜II ւն, Le Raincy, տ٠օ.
հ՛րաII հ ան و., հւււնվճււգէտ, 46 ր. Nicolo, 16e. tel. aut. 12-02. 
ԿհրտւՐեեան Բաբերէն, 42 ր٠ Pigalle, 18e.
Կասետն Յակււլւ, 12 ր. Angeiqe-Verien, Neuilly, s.
Կււապալեան, ճ ա րա ա [! ագ.է տ-ե լե կա ր ա գ٠ե տ, 33 bl. Exelmans, 16e. 
ԿաՐէրեան ժիրայր, ակնեւլէն, 26 ր٠ Cadet, 9e- tel. lou. 07-94, ել 54 

ave. Kléber, tel. pas. 16-08.
ԿաՐէրեան Պօւլւա, 11/կներլէն, 10 ր٠ Chauchat, 9e. tel. lou. 12-78, frir 

80 ave. du Bois de Boulogne, I6e٠

^'1'է1١հւ։٠٦։ اأ٠بااا ։ ا٦ل  , ւււ1(նէրւլ_է٩ւ١ 2.6 ًا٠ ٢احةع١ 9, .دا .ط اًا|آله

10 bis r. Descombes 17e. tel. wag. 76-57.

Fonds A.R.A.M



ETABLSSEMENTS

MÊTRO-DYNA
G. ARTHUR, CONSTRUCTEUR

ՀԱՍՏԱՏ (11ւԻԻ|ւ٦ւ

APPAREILS SCIENTIFIQUES 

T. S. F. ٠ HAUT-PARLEURS

ԱՆԹԵԼԻ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

“ՖՕՐ 0„

"Թ1Ի ԲԻՏ,,
إاااا.ااا(ل,أالأا'اا

ԲԱՐՋՐԱԽՕՍՆեՐ

IWO-ՏԻՆԱ
Կ-ԱՐԹՒՒՐ-գործատէր

٠إج
لج

وج
ؤلمج
لمصجوه?ه
له

70, ՜ Rue de Flandre, PARIS (19ال)
Téléphoné : NORD 03-04 R. c. Paris N" 231.080
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/28 , ٠رارا٠/٠/اا٢راا7,د غ //غ را درا 7/// راك//٨٤  r. d'Orsel, I8e٠

էր՚լիհան, աււհւարական, 19 bis ave. Victor-Hugo, Neuilly-Plaisance, s. 
քւիինհան, աււհւարական, 2 ave. Barras, Asnières, s.
Էքիքլլէր՝ 85 ave. des Ternes, 17e. tel. gai. 70-37.
Էքշհան ريم*., աաաւՈւաքւււյԺ-, 88 r. Oberkampf, lie. հւ 108'bl. Montpar- 

nasse, 14e. tel. fl- 34-40.
Էքշհան U., 13 r. Brea, 6e٠

Էֆէնաիհան Աակօլւ, րրհրձակ, 120 ave. Pereire, Asnières, s.
Էօւլււ/էկհան, !ք-հրձակ հւ ւՐւււչտակյ 38 r. de Cléry, tel. rich. 99-34. 
Էօքււիւզհան Սա/գ/ա, աււհւարական, Hôtel Claridge, Champs-Elysées.

ه Թ ه
ررك٠ ارا طم/  լ որ h 1 رآلررك/,աղարչակ, հաչւււսգէա, 34 ր٠ Rodier, 9e.

քքՒագարհան, յանձնակատար, 139, ave. de Neuilly, s٠

քւ/՚ււգւււրհան, ճարասգէա, 91 bl. du Port-Royal, I3e٠

flՒագարհան կար, կօշկակար, 5 r. des Ecoles, Arnouville-les-Gonesse. s.O. 
flհաթ՜արհան ( د٠و/صن .), րյք-իչկ, 1 r. Alfred de Musset, Malakoff, s. 
քւՒահ լժ՜ա ճ հան Արա լէ', 7ا արաարապհա, 18 ր٠ Claude-V.ellefaux, 10e. 
քՒահաաճհան Լհւոն, իրաւսգէա, 78 ր٠ de Varenne, 7e. 
ք(>٠սւՀ [ج սւճՒրան, փ ا։ լւ 1 ا զ_||1 1؛ լ٠
ք()*ււ٠Հտւււ՜ճէրւււ٩ւ١ ։։ւկնհ՜ղ_է٦։ ١ ل) .ًا ١ح\ذ٦حل ٩ح٠
քւՒահ[ժ 111 պրուն կ., 33 ave. Friedland, 8e٠

քւՒահւՐաւլհան Գու/գէն, իրաւագէտ, 3 r. Crozatier, I2e٠

քւՒահրա պէյ ֆաքիր ԼԳրքգոր Գալֆահան), 47 ր٠ de Sèvres.
flՒա՜ճիրհան 7٠٠, հաչուսգէա, 84 ր٠ Pouchet, 17e. tel. marc. 0-54٠ 

քէՒայիրհանգ (Տիկ٠) Լիլս ի, [(Ւրիքօի արհհոաանույ, 17 ր٠ du Colonel-Moll
17e. tel. gai. 59-72.

քժ*ւս։٢աւ٢շէ٠լ اا.ال1اااجؤ ։ ا٦ل դ_|ւ ١ ٦لال،ل ։ ا1آلل؛ا 1اا ։ااا։اغاال։جا|ا)ل Կ ւււլկււււ։էրսւ،ո اااًاعا٦ل4اا|ااااا١  
5 rue des Bellefeuilles, I6e٠

քւՒայիրհանց կ II U տանգ, ին, կարաս՜, 10 r. Danton, Levallois-Perret, s٠ 

քՒաչճհան Օննիկ, գյւ/գ, 6 r. Arsene-Housaye, 8e٠ tel. el. 15-20. 
քՒարոգճհան, աէւհւտրական, 19 ր٠ des Lilas, les Vallées. 
քւՒարաոոֆ Ա. {Տիկ•}, 102 r. de la Tour, I6e٠

: III |1 (Il II II *,،؛ ا٠ .ال الل - Ս ٠٠ أال  ւսշ_ա [ Գ٩٠ւււ(ւիէլ آلاااا١ ١١, .ًا الحًاألآ ١٠١حآل٠
քՒարկուլհան د ., իւաւԼհարի էէա ճ ա /լա կան ո էթիլն, 122 r. de Courcelles,

I7e٠ tel. gai. 04-77, հև 5 ր٠ Henri-Duchene I5e٠ tel. ség. 96-07.
քՒաքըւՐ ճ հան اد. Բար թալ քահանայ, 11 bis ր٠ Julien-Certain, Viroflay, տ.օ٠ 
քՒաքըւՐ ճ հան Մկրտիչ, իրաւււգէա, 11 bis r. Julien-Certain, Viroflay, s٠o٠ 

քՒհլհան Աուէհ անն է II, ակնհւլէն, 41 ր٠ Brancion, I5e٠
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ق:
I

SOCIÉTÉ DE TEINTURE ع
ج

SOCIETE Anonyme au Capital de 300,000 FRS,
I

( Jnciens Etablissements MARCHAL - BABB )

٠٠٠ د

USINE à VAPEUR et ÉLECTRIQUE

أ

1

51-53, Boulevard Jean-Jaue
g

BOULOGNE-sur - SEJNE Bج
Téléph.:٨UTEUIL 03-56

Teinture et nettoyage à sec et Blanchissage — Travail

très soigne — Execution rapide — Livraison à Domicile.
I

IMPRESSION et batik en Tous Genres

ÉCHARPES - Tissus
—"՛ ■ ٠ ■X ا

3 ՆԵՐԿԱՏՈՒՆ ة لحا ՄԻԱԿ؛
"Ի՛، ا I : :

ՇՈԳԵՇԱՐԺ ԵԵ ԵԼԵԿՏՐԱՇԱՐԺ ԳՈՐԾԱՐԱ՜Ն

ԵՐԱՇ1ԱԻՈՐ ու՝ ԱԾ ԵԵ !.,-յա™ 1.11 էր

ԱՇ1" ԱՏԱ٦:؛,-. ; إ

ՃԱՃեՑԷՔ ճեՌԱՏԱՅՆեԼ ՄԻԱՅՆ եԻ ՄեՐ ՅԱՆՋՆԱԿԱՏԱՐԸ '.٠ - I

ՊԻՏԻ ԳԱՅ ՋեՐ ՏՈՒՆԸ եԻ ԱՌՆԷ ՄԱՔՐՈԻեԼԻՔ
٠

1ՈԻ ՆեՐԿՈԻեւԻՔ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԸ :
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.',.■■■رذ-زت٦٠؛-تجل٠تخر٦يمرذخال٦٦بب:ي٦تح٠ك?ززميز

.Montmartre, 9e ٠ էրրլեան Լ‘, ւտոաւքնալւոյ(Ւ, 13 fbgارز
.Թ էրրլեան Հր անտ, րիճ ււկն •՜յանձն •, 19 bl. Montmartre, 9e٠ tel. gut. 30-90. 
(Ժ٠Է|1 ։լՒւէւնւ ()٦։٩վւկ ١ ٩ _1րլւձսւկ ١ آل .ًا ٢اع\\حاآجةد ١حلج٠

Թէլլտ լէր։ո٦ւ Դյւ. ԼԴլՎ٠ւ٢ ի թ՜է ۵ ١ ا،  յ։տւ֊տ։յ֊է„ւ ١ ٦( آ٠ ًاغةج٦ًاأ\\١0آةا'آل١ا , ٦٢١ ح ٠  

ք(Ւէլլսղեան Սեպուհ, ւրեւլագյւրե, 11 r. Tholoze, 18e. 
ք(Ւէլ!իէեան Սա/գիս, գ.որգ_է 12 r. N. D. de Lorette, 9e. 
ք(Ւէրւլիսլաչեան Ա•, օրաւրրորլ, 28 r. Serpente, 6e.
/()ւէւիիկեան Սարութիւն, ոսկերիչ, 30 r. d’Hauteville, 10e٠ 

քքՒիւրապեան U-, ապսգրիչ, 227 bd. Raspail, I4e٠ 

ք(Ւո[Ժ՜վանեան Սրչակ, նկարիչ, 252 ave. de Paris, Malmaison, s.O- 
/(/‘ոււնիկեան Ար.րահաւՐ, կանանց ւրերձակ, 6 ր٠ Sorbier, 20e. 
ք(Ւորգ.ու1'եան ԱրաւՐ, ճ արա ար ա գ. է սրե ր կր ա չա էի, 59 r٠Geoffroy-St-Hilaire, 5e. 
/(/‘ո/գաՐեան Un լրէն, ճ արտարապեա, 1 bis r. Lacepede, 5e. 
/(/‘ոքգաՐեան ՎահրաւՐ ՀՏօքթ•), րյՒիչկ, 25 r. de Douai, 9e٠ tel. trud.

48-15 եւ Ibis r. Lacepede, 5e. tel. gob. 60-37.
/(/*որոսեան اد. Արի սուլուր քահանայ, 221 r. Tolbiac, 13e.
Թ»1٠»սե՜،،٠٦։ ال٠ااااا٠ااايل  ԼՕյւ.١, լխւււքԽււիէ ւ|_ւզ|ււ։ւթՒր։ււ٦ււյ ٦٦٦١ .آ ٦٠١١٥ \a٢.١١3ح.

CHABROL
IiSSblL ،.9., يعال؛ —

'')10( 69, Rue de Chabrol, PARIS
Tel. : Provence 08-22 
Metro Poissonnière ٠

Rue Lafayette،։,
1،1٠ Gare de 1 Est 

Gare du Nord،։ ااااااد ا1ا,ااا' :

ԱՄԷՆ ԿԱՐԳԻ Ժ-ԱՄԱ8Ո38ՆԷՐՈԻ ՆՈՐՈԳՈՒԹԻՒՆ,
ՄԱՔՈՒՐ էի ԷՐԱՇԽԱԻՈՐՈԻԱԾ աշխատանք؛

 ٠|։٠iditi٠iiii،i٠ii.'lui ااااأاااااااااااااا l||i զ_սւ٠1ււ١ւփ٦ւ Մե٥ الأإا.١اااا1-.اااا
Longine, Zenith, اا٢اأ)؛اااا؛ااا1اا١։ا|ا،اااأ،اا ٠اا ،.II ااأااأااا)٦ا|ا Թ-ե։٠ի٠ ||1ժ-եսւմ٠ 

 Omega, Election, Lip اااا1'1٠٦اااأاا٦ااا)اااا d‘uip.piu٦ilï؛n١i:؛
٩ւու.է-ււ|ւ ()uiiPuip .٠։i٩i،i٠p،i 1٠ւ. UI||| առ!էԻ٠ս،Ն۶ւսՆտւս..թ،ր, f)iu 

ni IUUI 11 luli ? անն b 11 ո I., ,٠ ا،إ>إا اأاماة٦ا1اااااة٠.։،،Ա1սւա٩փ،էւ և|ոււ ا1٠1ل،,اااالج ،،֊Ջ٠٠լ 
: :1(1.111.1 ٦l٦l., I։|O٦Éjin،., lùl|)ui*ïiu<ïlb

ր՞"١?:٧١،“ WWllSStLl, WW

>ԷԱ ՕՐ ք\ԱՑ է <տ|٠ նԶԵ٦٠،1ւԻՐ1٦٦ւՒ ՕՐԵՐԸ. Մ٠ ٦٠
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ք<Ւորոոէրան (االد//•) է լիւլ, աաատւաբյւյժ-, 78 r. Lafayette, 9e ٠ 
[(Ւորոոէրան Հրանրր, յանձնակատար, 64 I. N. D. de Nazareth, 3e..
((>٠։11 11الا էտն Հսւ١|կւ։ւ٦ւո٠|շ_ ٢()լւ.١, Ւ[1 Ղ_ՏյււՀի, 7.1\ ٦. آ٠بةخ\\ ١3ع٠  

[()*ււււՐանհ-անց Գրի !լոր, աււէրւարական , 8 r. Davioud, 16e. 
ք(Ւոււրանէրանց Հաւր(ւարձոււր, ա/ւէրւտրական, 4 imp. du Maine, 15e. 
[()‘ււսՐանեանց ԼԼալգան, , 1 bis ave. Pasteur, 15e.
քժ٠!11_ւ٢ա٦ւօֆ ^Գնդաւզե՜սւ 1ւշ_իւա٦ւ١١.

ք(Ւօլայէրան Երուանրր (կաւքյւօչՆ հրապարակաւլիր, 233 fbg.St.Martin, 10e, 
[{Ւօւիալէրան ընտանիք, 44 ave. Kléber. 16e.
[(Ւօւիալէրան Լէրւոն) պաչաոնհրայ, 81 r. de Տէ-Cloud, Billancourt, s. 
[(Ւօւիաքէրան م., ակնէոլէն, 53 r. Lafayette, 9e.

ժւա/'կււչքրան Հ., 10 r. des Fosses-St-Jacques, 5e٠

d'un!'կոչէր ան, կէրրպաոի ւէա ճաււական, 31 r. de Trevise, 9e٠

ք/٠որ/ւունի ’الك գՀրոգրիչ, 47 ր٠ Felix-Faure, Fnghien-les-Bains, տ٠օ.

յ՝()ւլէֆ {Յուլոէէի Փաւիաւլէրան), ւլէրրձակ, 45ր٠ deTurenne,3e. tel. arch- 33-85

1٠'1111'1 ٠1٠

VENTE D'IMMEUBLES ET FONDS DE COMMERCE EN TOUS GENRES

MÉTRO : CADET

PARIS (93
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از اإا٢ اا ،1  լհ ا։ ا ا  , ,nin،HÏfli։،,p.,։j, ١ةه٠ ١ي0١,حًا\ةا ع\\  ٠١.

.իրլւՐիրլքրան (Տօքթ.}, քսՒիշկ, 48 r- Montmartre, tel. cent. 73-38• 
٦1٢1ւէ֊ճհ՜ււ٠٦ւ, الالհ՜լւ٠րIIIկՒրլ_է٦ւի է?ւ ، ا֊ااالاا ا؛ أاا]اااالاالطاا_ل٦ا٠ ١٦ أ . àe Xa ?احةةًااًةًاإل 

Boulogne տ٠ tel. Boulogne 3-77.
.ԻնՍէհ՜ան 1 Տօ.րթհ Ա٠1 աաա1Ուալւււյ<Ւ, 21 ր. Soufflot, 5e. tel. gob. 30-89. 
Ինճի՜ճէրան ԱրաւՐ, աւղահւււԼաւրր., 3 ր٠ Montholon, 9e. tel. berg. 61-10 
-Ինճւււճ/րանԱ- lit Ա - քօլքւարք, հնուիՒիւնք, 26 ր٠ Lafayette, 9e٠ tel. gut. I 5-77. 
.Իււպիրևան ،/٠ահ///۶/, ւրպգ, 41 ր٠ Տէ-Lazare, 9e٠ tel trud. 71-01. 
Իւ٠|ււււ٠|էլէ٠.ւււ٦։ ٦*|ւ1|. ع8.ج]غه<>١, جا|ا)ااائ ٩ Սօպ٦ւխււլ١١ հւ " ք١ է [ ج ل)ا)  լ-Թ (I լււ [ ه ١١

նաէիՒային ընկհ՜րոէ[<Ւ1րանց, 54 ր٠ Pierre-Charron,. tel. el. 01-88 ht
22 r. Reynouard tel• aut. 45-85٠ 

.Իոքէնտէր 147 r- de Paris, Les Vallées, s. 
իււքէնտէ-րէր՚ան, ակնՒրյլէն١ 1 75 r. Տէ-Honoré, 8e٠ 

٠ ֊ի՚իլիքճհ՜ան ԱրիՒին, 11 ave. Ste-Foy, Neuilly, s.
Իւիլիք՜ճհան Ա., աււհէտրական, 21 ր٠ Rochechouart 9e٠ tel. trud. 80-24,

ht 1 1 r• Berteaux-Dumas, Neuilly s Seine, tel. Neuilly7-14.
Իւիլիյչճհան ،/٠٠, արւհւարական, 13 ր٠ Marivaux, 2e. tel. lou. 57-38. 
.Իէթիէճհան, լոսւանկարիչ, 52 r. N. D٠ de Lorette, 9e٠

Իլ[(Ւ իւ Z» 7 اراج/ Գ., աււհւարական, 16 ր٠ Grange-Batelière, 9e.

<տ> լ ٠

.1 ١ا,اال٦ا؛ااع،ااا ، Սւււհրվււււ٦ւ. ٦ا ا ։ ا إ ։اا։ ا ^ااا-اا ٠اأ  ։։ ا 1-14 اا٠ ا افأ، الئ  կհ՜ (ا II 14 ا Ւր Ա|٦1 ال ١ \٦؟< حالة . 
des Champ-Elysees, tel. el. 66-78, ht 133 ave. Wagram.

■Լօրիո-Ա է լիքով Բտրսհրլ, հանքային ճարաարաւլէա٠ 9 ր٠ Bayard, 8e.
Լօլւխւ-Ս է լիՔ٠։،Լ Դտ |1 ի է լ افاوع ւլյոպէրսւ Կոմւ١١١ 9 أ ,ةًاةإلألآل ح<؟٠.  

.էօլվա Ս էլհՔալ Ս |ւշ_էլ_ ١ آللللغئ4ا ։اأ|,ال պաշտօնևIII,ի 9 ًا ةًاةالجذآل١ ح<؟. .

■ ԼօրիւրՍ էլհՔալ Յւււլ١ւսննէւ։ ԼՏօ4٠[Ժ ٠١١ ا|֊ا)لما2إا , AA ًا٠ ١حة٠١د , և.
ԼօրիւրՄ٠էլիՔ٠ւ،Լ Յւվււէփ, նա ااا ի |ւ٦ւ րլ֊եսպան, ٦A ًا. NVuosTnesnXX, حل؟٠  

.ԼօքւՐակէօւլհան Հրանա, աէւհւարական, 10 ր٠ Turgot, 9e٠ tel. trud. 57-24.

<$> խ ه

.'luա լա 14 հրան ٠1٠աւ_1վժ", ւլաշնակլւ <1ւււ|ւսդ_ու.|4| _اا٦ا١ 6 حالة٠ ٢ج١لطل١ اة٠حةاًاةةج١  S’ 

Խախւււթ՜հան ԼՏիկ-Ն կտրի արհհսաանրս/, 18 r. de l'Arc-de-Triomphe, 17e. 
.Խանւլաահան Տիրան, վարիլ կահաւրորհարանի, 4 pass. Stinville, 12e.
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Խա٦ււլւււտհ٦ււն ՏՀաււվւկ, للل2ااالبالاالااإ_ا،اإ  Ւրւ مااااائالاج1ا  ջյ։ււււլ_[ւււււ|_էւո Iiiipiij 

ا . ك٦7ااااااااا/ااا,7ا١ 2ا Vaugirard, tel. seg.. 39-7 Obis ր٠ ا2  r. Cantin, 
Becon-les-Bruyeres, s.

Խանճետն, դ-երլտգյւրե, 00 ا r. de Paris, Clichy, s.
Խ անճետն Ալեքստնւրր, ելեկտրւգէտ - ճարտարսգէտ, (AGRAÉ),26 r, 

de Penthievre, 8e. tel. 55-64.
Խան՜ճետն Արտտւտւլդ_, ւԼարիչ Rapid Film/,, 6 r. Francoeur, 18e. tel. 

mar. 17-27 եւ 18-17.
Խանճետն Լեւոն, ճարտտրոգէտ, 1 ր٠ Watteau, Becon-les-Bruyeres, s. 
ԽաչւՐտնետն Յա կոր., ւրերձտ//١ 285 r. du fb. St. Honore, 8e٠ 

ԽIIIլտա ال1لألآ٦ل اال֊،اا)اااال٠, ٦ ւկւ։ւլվ٠ճ ١ ١؟ յ؟յ حآلة٠  àe عهج١ل١١الة ١ ةل٠  
րղ_(սււլւ.|», ւււկ٦ւե-ւլԵ٦ւ, 3؛ III չկ[ւհա'ո ,ا1 ١ آ . VonVavfte, ٢حؤ٠

Խاااا։ ااا|ا1الأآ٦ل  Ս١լե՜Քսււ։،Սւլ_|հ ٦ւսւխկ1٠٦ւ االسالالرجاأااااا Հւււ,|ւււււտ٠ււ٦ւի, ااا]ااائ٤ ع٠  
Հ. Պտտուիրտկու[(Ւետն, 71 ave. Kléber, I6e٠ tel. pas. 19-30. 

Խարրերրրեան Լ., երկաթ- թ՜ել եւ պուլորոտ, 94 ր٠ Philippe-de-Girard, 18e.
tel- nord 14-01.

IԵ٦ւէ-ւԱււլԵւււՆ 111، ال١اا , ւււււ֊հւ֊սւյւա،{ւււ٦ւ, 2.6 آ. اةهج١٠خا, ةبآل\\١أة١ء0١اآل, ة .

---a

շՆՈԵԹԻՒՆՔ
ՀԵՏԱՔՐՔՐԱԿԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐ 

ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ԳՈՐԳԵՐ

٦MIQl’HTÉ§ ٠ CURIOSITÉS 

rjrAIPIS D’ORIENT

1*1. INDJOUDJIAN Frères
26, RUE lAFAYETTE, PARIS (9՛)

Tel : GUTENBERG 15-77

NDJOUDJIAN ٠ PARIS

. -
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Խէրեան Գրիգյւր, իրաւսգէա, 4 ր٠ Euryale-Duhaynin, 19e.
درا//ردا رًا րրլաէլեան Ռաֆայէլ, իրաւսգէա, կա լուածام  աււուեաիւ, 133 r. 

St.-Dominique, 7e.
ԽնտտւՐեան Ե., հնութ՜իւնք, 168 r. du fb٠ St.-Honore, 1er. tel. el. 27-37. 
Խաշեան Ժ-աւՐտցոյց, 69 ր٠ de Chabrol, 10e٠ tel. nord 34-84. 
ԽնաաէՐեան Վէնսան, ակնեւլէն, 35 ր٠ de Clignancourt, 18e.
Խոցեան <؟• Վահան քահանայ, 15 ave. de la Campagne, Sevran, s. O. 
lu num /////٢ ան //؟٠/////٨١رًا , ւլերլսգորե, 243 r. St.-Honore, 1 er .

ام/////////٤ հաرًا Հւ/'այ15 ,/// ,//ارالك لج/////-///////لم  r. Louis-Philippe, Neuilly, s.
tel. wag. 96-05.

لح/////////,م٨/ًا///- )٥ //.), կարի արհեստանոց, 70 r. Vaneau, 7e٠
Խսրէն, ւլերձակ, 75 fb٠ du Temple, 10e.
lu Ո ՐՀՐԴԱ8ԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՆՇ٠Ր1|ԱՅԱ١ՅՈԻՅՋՈԻք(1٠ԻԻՆ١ 19 ٦، 

de Grenelle, 7e٠ tel. fl. 17-16.
 .լնուն g Արթ-իւր, սլանքայի պաշտօնեայ, 60 ave. du Bois de Boulogne, 16e // رم
kl II اق II ال g 3 II اااا է փ١ իլւսււ_ւ،ւգէ-Ա1, الأ٦ل0لجاا٦ا  էլ֊լւ III ւյ_ւււ֊ճ III ււ֊ա٦ւ 11 ا؛ ا؛ , 7. ًا  .

Seze, 9e٠ եւ 65 r. Monge, 5e,
luւււ֊սլիէլէրա՚ն ԿIIIլաւ .>٠Ք|լօ٤իկ էրւ լժ՜լւ، االئإال١ ٠١ ٦١ .أ ١0١لمآل-عإلل0\احالل ٦٢عال  

,م//////ر) ٨اًا/اا-  ՀաւՐր.արձոււ/', կօշկակար, 28 r. Traversiere, Boulogne, s.

ه ح ه

Լ(7 ارا//١/٧ Սան Գլհ, իրաւսգէա, 23 bl. de la République, Chaville, s. O.
*Մ աաուրեան Անւլրանիկ եւ Արս էն, 11 bis bl. Delessert, 1 7e٠ tel. pas. 22-82֊ 
Հրերոնես/ն, ձուլիչ, 55 r. Felixe-Faure, Enghien-les-Bains, s. O.

կաւՐալիկեան ԱրաւՐ, րլեղօրայք, 47 r, Bonaparte, 6e٠
կաւՐսարական s1գրան, 17 r. du Colonel-Moll, 17e. tel- gai* 15-14. 

اًااااًاااا/ة٨اًاااا  Ստե՜փան, 156 bl. Magenta, 10e.
باع  Ա1ԼՈ٠0ե էր լւ جا|جل  III թ- էր լւ թ- ١ ٦ 3ձ أ١؟د٠. أل-اآالاًةايأ, ١٢عل٠  
Կարսգեան ն-, ///62 ,/ًالج//ة/ًالج ր٠ Rodier, 9e. 
կարասլեաեան Զաքար U•, 4 pass. St-Hippolyte, 13e.
կարասլեաեան Տաճասւ, շինութ՜եանց ձերւնարկու, 119 ave. de 1 Union, 

Arnouville-les-Gonesse s.O.
Կարիկեան Ե٠, 196 bd. Malesherbes, 17e. tel. gai. 46-70.
կարիսլեան, ակներլէն, 24 r. Buffault, 9e٠ tel. trud. 07-96.
կ արւՐրուկեան Արիք՜ իւր, անթ՜ել հերւաւլրի ւլորեիքներ, 70 ր٠ de Flandre, 

19e. tel. nord 03-04.
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11տ<1ճտւետն չԼտհլւտւ/', հսւլսգէտ, 27 r. de Jussieu, 5e.
 .imp. Thiberville, Gentilly, s اետւլսւրետն Խսսրսւլ, !ի()[ժ-օկրտւլէօլւ, 5اي
Կէւ/իկքոււն Ատկոլւ, գյւլգ/• նսրւգ., 36 ր٠ Polonceau, 18e. tel., nord 33-32. 
Կէվյէէկ Սգոկտոս, տկներլէն, 31 ٢٠ Maubeuge, tel. trud. 33-81.
Կ 1ււլէւ٢1ւ|ւ1րւււ٦ւ 3։։٠،լւբ., պււվ(Ւ Իք١ 9 ًا. ٢الطعهلذ١ ١١ح٠
Կիւլէնետն Ա•, 32 ave. Malakoff, 16e.
Կիւլլտպետն նւււպւււր, 35 ր٠ La Bruyère, 9e.
ԿիւլւՐU երետն Խտչտտսւր, նաւթ, 7 ր٠ Chernovitz, 16e. tel. aut. 42-51.
Կիւլպէնկետն Աւետիս, 1 ր٠ Neuve, Versailles, s.
Կիւլպէնկետն Գտլսւստ, 27 Quai d’Orsay, 17e٠

Կ իւլպէնկե ررتم رًا  Տօ.ր[ժ՜.\) Գտււնիկ, ւլեւլտրտն (Լ Ս օնս է», 81 b:, de Clichy, 
tel. lou. 18-02.

Կիւլսլէնկետն Գտււնիկ, 20 ave. ՜ de Neuilly, Neuilly, s.
Կիւլսլէնկետն U տրի (ձ٠////.),. 19 bd- Flandrin, 16e. tel. aut. 59-57. 
կիս/'իւչ, (ՒտւՐսգոււե, 91 r. de Rennes, 6e٠

ԿիւՐիլչետն Արտտշէս, տււեւտրտկտն, 7 bis bl. Rochechouart, 9e. 
Կիւ։1١իւլէրւ։ւ،؛յ Եւլ[ւա١ ււււկ1٢լւիչ_ ١ ١ T ًا. ձշ 9 , ٢جحألألذ١ةل١اآل .
ԿիսՐիւչետն եւ քՀնկ•, ւլրտվւսճտււ, 1 12 r. de Richelieu, 2e. tel.gut.27-13٠

ԱՄԷՆ ՏեՍԱԿ ՆՊԱՐեՂԷՆՆեՐ

քթԱեԱՆ ԵՒ 3. ԱՋԻԶեԱՆ؟
ԱՌԱՋՆԱԿԱՐԳ ԱՐԵԻԵԼԵԱ٦1 ՆՊԱՐՆ!;!'

52-54, Rue Piat PARIS (20^
Métro : Kelleville Téléph• : Menilmontant 71-86

11,ՐԵ1Ե1,ԵԱՆ 1Լ٦. Ո1١շ ٠.-١ 1.1٠٠٦.٦٠1 ٠٠٠(٠،֊٠
11« 1»Ս'ՈՐԵԴ1ՆՆ1--ՐՈ1٠ ԴՈ،'Ա٠Ա.ՏՈ1 ٠'|١

ԼԱԽԱԳՈՅՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ, ԱՍԱՆԱԴՈՍՆ ԿԻՆԵՐՈՎ,

ԳՆՈՒՄՆեՐԸ ՕՐԸ ՕՐԻՆ ՏՈՒՆ ԿԸ ՅՕՆՏՆՈԻԻՆ
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Կ ا٠اا1١]أاا1اااااأااخا٦ا  Ա|ւմ١հ՜٦ւււ։կ, ال_ا،اا ։ ل,֊ ٦ آ٠  àe يجآأل١د0١خآل١ طآ\٢خل٦حل١  տ٠ 
Կիււրիւշկէրտան Լհւոն, ակնհրլէն, 56 ր. Lafayette, 9e. tel. cent. 79-25, 

հև 52 bl. Emile Augier, 16e. tel. aut. 19-38.
٠թէրղէ،ււշճհւ٦յ Գէոլւրխ էր٠կ։|ساال ٦1 ٦٠, ؟ ։3 حالج. ձէ ١٩ح١خ\\إل ١ ٦٩ح١خ١١الا١  Տ. 
Կիւաէնհան Հայկ, //٤ش/غ  ակահար,
ւյիւրհէլհան Ս կրտի չ, ւլրավ_աճաււ, 1 pass. des Annelets, I9e٠ 

Կիւրինհան Յա կոր-) յանձկար., 128 bl. de Saint-Cloud, Garches, s. O.

 .tel. aut. 08-34 իւր՜ճհան Ա., ակնհւլէն, 77 bl. de Montmorency» I6e٠ أ1
կ իւրճհան Յակոր., արձանաւրորհ, 6 ր٠ Leclerc, 14e. tel. gob. 52-95. 
կոթ՜իկհան Ար il'ան) րրհրասան, 1 1 r٠ de Cluny» 5e.
կոնիէւԼ (ձ٠օՔ٠), րէհիշկ, 41 r. Michel-Ange, 16e.
Կսոաանհանւ/ ԳհւլաւՐ, ՜ճարաարադ-էա, 8 ր. Alexandre-Cabanel, 12e.
Կոսաիկհան, յանձնակաաար) 243 ր. Տէ-Honoré, le. 
կ րանււ ի լն իկհան Արււէն, 16 ր. St-Ferdinand, 17e.

ه լ ه

 .էրա էր ա ն Երուանւլ) ֊հաշուակալ) 212 bl. de la Villette. 19e ارا ա էլ ա րա م
tel. trud. 25-34.

٦։։ւլււ։٦١էրււ!*հ Պէսդւււււ, կյ։»٠ւ»։։٠_էս,٠ն։»،»կյ٠٦ւ٦٠ս։ի٠٠«ւ٠։„յ ?الهءآ, ١1 ح٠ ٠١ لآل آ. 
Հ ա լ էպհան Գ/1 ٠, ١١  ււահւլ էն, 6 ր. de Maubeuge, 9e٠ tel. trud 34-95.
Հա՜ճ էրան U-, ճաշարան) 4 ր٠ de la Chaussée d'Antin, 9e, tel. cent. 46-48. 
ر/ء/// رًا دارد/// دا د و ZZ 74 غ ,աւ1'աւ1'լհան Եր ո լան էլ م  r٠ de Belleville, 2Oe٠ 

Հաւ/'աւ/'ճհ՜ան Անրի (< ل٠و(.ممررن  աաա11նար.ոյ(Ւ, 10 ր. de la Fidelité, 10e.
tel. prov. 10-87-

ՀտւՐրարձnul'էրան ԱրւՐհրնակ, ակնհւլէն) 53 fb٠ Montmartre, 9e٠ tel. trud. 
25-34 հև 5 r. Henri de Bornier, I6e٠ tel. aut. 54-19"

 -des Car աւՐքւարձււււՐհան {S////•) Զասքէլ՝ նուրր ՃհրւՐակհւլէն, 26 ր٠م
rieres, Soisy-s-Montmorency, տ٠օ٠ tel. arch. 33-62.

ՀԱՅ ԱՍ ՏԱՆԻ ՀՍ٠٠1,ՐԱՊ հՏՈհթսԱՆ Պ 1ԼՏՈ1փՐՍ٠1|Ո1١ք<)٠1փ٦٠٠
71 ave. Kléber, I6e٠ tel. pas. 19-30.

ՀԱ8 ԳԱՂԹԱԿԱՆԱ** ٠ib'M٠٠٩٩Ա٦٠Զ٦,Ա<յ٠Ո٩٠Ո٠1٠٠ 5( ألا-آل٩٢٠؟اث٠رح  
tel. él. 91-90.

Հայկ Ա٠, գ-հրձակ, 10 ր٠ Տէ-Lazare 9e• tel. trud. 52-18.
ՀԱ81|Ա1|Ա٠ե BU٠PI;،٠٠flP١rU٠l|ԱՆ ք  %آلف¥ 56 Հ. Ս٠ԽՈիթԽԻՆ٠،հ٩؛٠

Տէ-Honoré, 8e. tel. el. 91-90.
ՀԱՅՈՅ Եկք/ԼԵՅԻ, 15 r. Jean-Goujon, 8e. tel. el. 67-03.
Հանէոհան Գան ի էլ, 19 ave. de Clichy, 17e.
ՀանըյՐհան Արաաւաւլւլ, րնգհ• քարաուրլար Հ՛Հ՝ Պաաուիրակուլժ՚հան. 

71 ave. Kléber, 16e. tel. pas. 19-30.
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Հտնչէր ԱրաւՐ١ աաա/'راكալւոյէՒ, 23 ր. de la Varenne, Տէ-Maur, տ٠

Հապէչէրան Հ٠, հին րրիր.ր էրւ ւրրաւՐ, 18 ր٠ de la Sorbonne, 5e٠

Հաոըր՜ճէրան Լէրւոն, րրէրրձակ, 9 ր٠ Houdon, 18e.
Հարիկհրան Վ., 161 bl٠ Montparnasse, 6e٠

Հա քան էրան, քուրչի ؛٥٠'،، ،«،ւ., 55 ր٠ de la Plaine, 20e. tel. did- 50-69. 
Հարոնէրան 3ալհաննէս, արտ. նէրրաՀր•, 5 ր. Gretry 2e. tel. lou. 08-54. 
ՀէրւՐան Աւրուա/ււր, ս/աչաօնէրայ, 9 ր. de 1’Arrivée, La Garenne, s. 
ՀէրւՐան նէրրսէէԿ յանձնակատար ,9 r. de 1’Arrivée. La Garenne, s٠ 

ՀէքիւՐէրան Բիէր, էր/գահան, 8 ave. de Vaugirard-Nouveau, I5e٠ 

ՀէվճիւՐէրան {Soji[(h'\, րյհիչկ, 16 ր٠ d’Edimbourg, 8e٠

ՀէքիւՐէրան U ٠, հաչուակալ, 56 fb٠ Տէ-Honoré, 8e٠

ՀէքխՐէրան وكا٠ض٠ا  աււէրւարական, 74 r. de Lourmel, I5e٠

Հիւնքէրարսլէյէնաէրան Գաւիթ-, էրորԽսրանաաէր, 30 ave. du Bel-Air, 12e. 
tel. did. 44-33.

Հիւնքհ- արպէյ էնաէր ան Լէրւոն, հ II էլա էր էա-ճ արա արա էր էա, 30 ave. du Bel- 
Air, I2e٠ tel. did. 44-33.

Հ||ւ٦։.քճհ՜ 111Pսլէ,1 է٦ւIIIհ՜ա٦ւ 3IIւ|_١։ււ٦։٦ւէII, ٩1٢)Ա1 III|ւ|ւ ււ(|1ււլտ ٠١ ه٢ل .آ ٧آة\آ١ا١ ١4ح . 

Հիւնքէրարպէյէնա/րան Սէր/ովր(Ւ, րլէրրլարան, 105 ave. de Տէ-Ouen, 17e. 
Հո լաս Անթ- ո լան, ա/ւէրւարական, 55 ր٠ Félix-Faure, Enghien-les-Bains, s.O. 
Հա/էրան (اوك/.) ՀհրրւՐինէ, րժ֊չկուհի, ւրրաւլէա, 135 ր, Falguiere, 15e. 
Հաէէրան ԱուԼհաննէո,7\արաարասւէրա-կապալաււու, 35 ր٠ de la ٧oûte, I2e٠ 

Հալէր ան տ իրան y 135 ր٠ Falguiere, I5e٠

Հալուէրան Բասվճալ, պատուակալ ուսոււյիչ լիսէ Լավճանալի, 88 ր. 
Houdan, Sceaux, s,

ՀՕԿ (Հայաստանի Օւրնսւթ-էրան ԿօւՐիաէ), 7 ր٠ de l’Isly. tel. lou. 43-68.

ه
ه
ه
ه♦
ه
ه
ه
٠ه

ԱԴԱՄ ՊԷՈԷ՚ԱհԱԴ

ԴԵՐՋԱԿ ՓԱՐհՋՒ ՆՈՐԱՋեհՈՒՌեԱՆՑ
Â. B ERBERI A ١آ

24, Rue Bergère, PARIS (9ا)

٠ ا،٠٠٦اا١ ւսւկէս٦ւ|،_սւ٦ւ٩ .اذأ ،ااا<ا؛։أأاأاأ1ا؛ااا ا]٦اا٠ااا!ا 11. * : ւ؛էււււ٦ւ1ւ1؛ւ[ւււ1؛ է؛ւս,.ո؛ւ1؟ւս^ ٧

 ٠ ااال ձևւ.է ااال!։٠ا։ا _]؛١ւ،սել؛٤٠ lïi. 1ااا ااااااأاال١ا،ااأالأ1ت آ١ا|2_اا ٥ււ٠։٢սւ«1սկ،؛٦٠ :
٠٠1٠ու.1(հււ،յէ-٠>٠ ٠յ-(ււ،'1٠լ ااا|1٠٦ا اااااأ ձև|١ أ11.اااإالاا٦ا اإااأ؛ا1اذ اا1' اا-1اااأ،أاةاا :
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Le Comptoir met à la dsposdf'on de sa clientèle les cours des 
Changes et ceux des Bourses de Londres et de New-York, qu’il 
reçoit télégraphiquement au fur et à mesure de leurs cotations.

Par son organisation unique, !e Comptoir assure une exécution
offrant toute securité et toutes garanties.

 Հ///նրայرا7/ ///////١١, ուր րոպէ ////٤ րոպէ կր ج١ا//////////ر//ر////////7/

է ջ_ ٢، I11III,1 ،1(^ا,٠ااլւլա 11 }ا)Լ I քւ٦ւ٦ ٤ւIl(Iլլ٠_)١ï(IIIլ 1"1(_III٦IIIIւյա٦ւ IIIլւ٠Ւէլ<Ււլ[ժ 
րIIլتاسلէ،ժ-(1|111ا>ل'Է٦1 uitîiiuil( III 1' )ا ااأاالاللحطى*،ii(iHL،<t،ii٦i 

֊1،եզ؛}[ ըն/րլու ٨/////٠/ ////ر/٠//ر٠///7///ار////ش////٨ ل<?////_//////٤7امش/ا/ا/7//امدرًا/

ininji, |ւ٩ւ լ-^ ٦ا 111111)1 د ւ،ւււ،ւււււ'1ւ٠ււ1յ IIIIL ١_\ 1)111 أل١ ,،اأال،_أتا_ألالս١ս١١١١\
-111(1 Iլ(111)11^1 ئ^֊IIIJi!Il (١ էշ, ،րւ'11(Է|| ،(Լ սլւււՀւս'1ւ£_ւււի Պ„րս„։,|1٠٦։ ւ٠ 

Iլ, արձւււ-(٦تاւ٦ւ_ւااIIIււնIIւթ-أا)١II!(. إ) ١١ ا)اا)ا٦طلألتال ،1)1 اناتا.ն\،1111) ا٢٦ا \١١١( 
 ծ//////////////7 //7///تد///Հ /7/////١://////اد/مد

չէէ ل،٦ا ،'ււ١յ٦ւււ(էււ 1( ،Ii֊(iiii،<t،ii٦i 1( (1٦I٥I11,(1II،I 1ր(ւ1է(1ւյէրււ١ւ ։/١ 
Ւuni'IL ()ր( //7،///تد/ Ւրւ ՀրաԼո/րլոԿ //////////٠///7/ //7،////تد/Հ /7/////’//////ل٠ر 7:/

PlftCE DE IA BOURSE & Il RUE EEYDEAU PARIS ا0

Hall Public, ou sont affichés, comme à la Bourse, de minute en 
minute, les cours des différentes valeurs en Banque 5e traitant à terme ن

Facilite d’opérer à terme sur ces valeurs par 5 titres ou multi" 
pies de 5, au !,'eu du minimum de 25 titres exige a la Bourse, et 
d’arrêter eux-mêmes leurs opérations sur les cours ،'nsc '،s ,٠

Faculté d'acheter ou de oeudre jusqua 6 heures du soir sur les 
cours de clôture.

٨իւնը//١////////////////٤ 1 U.،lj՝Bاا U,Il !8’()٠*,اا! 11,11 ا()ا Օ٦յԹՈ1՝11,Ր؛ք’ 
١ւէ)Լ ւ،( ٦ ٦ال٢ا)4اآافىւէւ(ււււ٦ւ UI [iintJ' III !((III ւ،ժ էրան(_١յւււճա،ււււ(ււ ،1(1 

շի ^/////////7/^/////7/ ւլնՒրրը|,Խ٤٦-١،١ւխ٠// 1١ ،١٦٠ ؛Ո٦11Ո| 1 ^/////7/ Ւրւ>|/Ա1٦ 

էւ(ււււէ.افكاլքյւէآال)ا،٦ا؛ا تا ,(է(ււյւււ٦ւՔ ^JîiLiiiijjiinf ،(Լ ււտանա 

Ո/fâ'f)ի ԱՐ ր( 1 /7, ’وكլոււլւՐւո1լՒրււպուլժ-ՒրոււՐ[ւ//////////////7/لح/// Իր 
٦ւ-١է٦ւ ւււււ(ւււ۶ւլւ,ւ_թ،ււ،٦ւ1ր (1II Լ٦1 կե-րաշ_իււ٠ւււ(ւէ ւա_)،1(1 ,( III ճ III ،11II (.1 ւ 

.ըււե՜ւոյորլ դյւրքրուէւնութ՜ իւննքրր՛
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٠ Ղ ٠

/Լաւլարհ՜ան U ٠, ւրքւաու(ժհւէւնւԻ 5 r. Pe٢g٠lèse 16e. tel. pas.27-63.
ղաւլարաւ1րան Ժիրայ/Կ աււէրւարական պաշտօն/րայ, 15 r. du Chemin-Vert,

Asnières s.
ՀԼաէլարաւևան (Տօ.ր[ժ-•), 33 ր٠ George-Sand, I9e٠

,Լա էլա ր՛աւ h ///7/, լո LU ան կար b չ, 9 ր٠ Dagorno, 12e.
ՀԼաւՐ լւարէրանց Պետ րաւ Հարիւրապետ), չ["",է-1'1'՝ اؤ ٢٠  Paseal, 13e. 
/Լորէլանեանէ) {ԶպոտԼտր) Գա [Լ/l ի է լ, 45 bl. Soult, 12e. tel. did. 33-95. 
ՀԼսւկաս/րան Ալւրահաւր, 60 ave. du Bois de Boulogne, 16e. tel. pas. 13-74. 
/Լուկասեան ԱրւՐենակ, նաւթ, 4 ave. de la Bourdonnais 7e. tel. ség. 21-15. 
Ղ,ւււկասեան էաուար, կարւաժ-, 72 ave. Henri-Martin. I6e٠

ՏԼուկասՒրան Լէրւււն, ներկի ւլորեարանաաէր, 5 r. Charles-Dickens, I6e٠ 

/Լուկասեան Պօւլաւ, 72 ave. Henri-Martin, 16e. tel. pas. 49-32.

ه غ ه

ՃանււււՐալ U աււի ( ارع/•), պաշտն'/• Jardin des Modes^, 8 r٠ de Presle, I5e٠ 
ճանոււՐալ Սելգէյ, պււլաա, 39 ave. Kléber, 16e.
ճասլեան Գրիէլսր, աււեւարական, 36 bis r. de Rivay, Levallois-Perret S•

s ո h Ն لما-Ո لما Ճ لما.Վ لما Ր لما Ն Պ

I ا1٠ اا I Ծ ի Ր
ԱՐԵԻՍՏԵԱէ, 1Դ$1٠Ր ՈՒ8է«8է'է bl٠ 1;1٠ ԱՐ1փԵ1.1;Ա٦٠ 

րւ('ւէ|հ[(ւ٦ւե(ւ ؛)ւ٦ւ|ւ> ւ٠ւ||ւ հ՜և ւգէյլի،؛| |Ամ'է٦ւ ահւււււ1 
ւաււէւ|،ւււ'|ւ ւսւււււ٤٩٠ւսկսւ(ւգ ،սսւվէալւ, Լ٦111|.|||||1 ق-ا]أاااا

')’9( 26, Rue de Trevise, PARIS

38-63 Bergère : [؛؛أ"ا,ا,‘Cadet lit : ،.ال "ل|و'؛

356,372 R. c. Seine

32.3
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ճւ։ւյԽւ։٠٦յ Պ . أتا اال ., շօֆէօ|ւ ٩ الغالآل  Ն՜\տ Լ àe الهآل\'آل ١ ل\لةالحا٦ة٠? اعًاآح  S. 

ճւրն/սւսրեան ժան, 34ا r. des Pyrénées, 20e. tel. men. 70-22. 
ك/مم٢دك/رراا/كاا٢ررا7ر  Ալպէր, ղ-երձակ, 58 r. de Paradis 9e.

ճէ/լիրեան էասւար, պսրսայի Ւրւ շանէՒ ի ղյ/րքրա/ւնսւ[(Ւիւնք, 90 rue
Lafayette,'9e. tel. ber. 57-34. 47 ter r. d٠Orsel I8e٠

Ճէրլւէէ՜ճեան ն., ակնե/լէն٠ 56 ր٠ Lafayette 9e. .
ճէպէՍեան Արշաւի[/, պնքյ.ի պշան 73 ,'ل ր٠ de Seine, Ivry s Seine. 
ճէպէսան է؛'. Գրիգ.//[/ վճահանայ, 73 r. de Seine, Ivry s Seine. 
ճէպպար U երգ. [lu, 15 r. de l'Echiquier 10e. tel. prov. 64-25٠ 

ճ էրահեան 11 ի-հրան, երարՒշտապետ Փա րի ղի Հայ 1/1/ եկե/լե/քիին, 22 ր٠

du Sommerard, 5e٠

ճէ/էս/հիրՍեան Արա/Ր, 61 ave. de la Grande-Armée, I6e٠ tel. pas. 36-02. 
Ճ4;վահիրճեան ۵٠. (Տիկին), 158 r. de Longchamp, I6e٠ 

Ճէվս/հիրճհ՜ան Հրանա, ակնաաաշ, 74 ր٠ Lafayette, 9e. tel. cent. 78-05. 
ճէօհէլ/հան Բօլւ ակնե՜/լէն, 53 fb. Montmartre, 9e. tel. trud. 25-34, Ւրւ

168 bl. Haussmann, 8e. tel. Carnot 47-66. 
ճշ/Րարտաի/օ/1 Գե/լամ', նա/Րսւկււգրսշւր, 51 ր٠ de Provence, 9e٠ 

Ճշ/Րարտաի/օ// ներսէս, հս/լա/լէա, յանձն/1/կ//////ար, 37 r. Bezout, 14e. 
ճօլօլեան Գրիգ.//[/, լսւսանկարիչ, 9 r. Papillon, 9e. Սվճսւ/սր Ս օն[(Ւօ-

Լ<»٦1 ի րլ_էւ1١’.

i CABINET DENIAIRE ا

B f et r gEUYUKIAN I
I ! ٠حخ٠
Rue de Colombes -:֊ Asnières (Seine) ,ا 98
د 96-03 ه:ال‘ ‘داله "ال ا Téléphoné : Wag ا

ԱՏԱՄՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ Ք1ԻՆԻՔ
H'üù'B ٩٠ 1.Լ Ջիկթւ Ջէլ٠ 

)Rue de Colombes Անիէր (սէ١ւ ؛)بر-

96-03 Wagram : واااةا٦ا։ة1ا!اا 

،‘٠ւս؛յ է ւսւքէ-՚ն ٠٠اا١ Աււ|ւե٠քշսւ|ւ|(Ւ|ւէ٦ւ اااالاأ>
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ه LT ه
77 տւլ/րտն تمغ., Հ///٠/٠ Ւրւ անգ.լ. //-/////غ՜//, 1ا ր٠ Gerando, 9e٠

U տւլլււււՐէրտն, ////////, 22 r. La Boetie, 8e. tel. el٠ 97-58٠

U տ/Լլայք'1րտն է28 •/ ٠, .//////// اف//'  r. du Paradis, 8e٠ tel. prov٠ 30-50.
IJ տւլլււււՐէրտն Ս-1 آل/٢////١ ակՒր/լէնքւ /////Հձ"////////7/// ٠//١  79 fb٠ St-Denis, 10e٠

tel. prov. 30-50.
U տւլլում'էրտն ٠١'٠, ٠  tel. prov. 37-75٠ r. Richer, 9e٠ ؛7///////////٠١ ////////., 12‘/7////

77 տլ<Ւ[ւկէրտն, ///////////֊////٤١ 42 r. de la Jonquiere, 17e.
U տթւտհ-տն ۶///////////٥٤//, 85 ave. Malakoff, 16e.
Ա՛տ[ժ■աւետն Աւււլհտննէււ, 6 ր٠ Auguste-٧acquerie١ I6e٠ tel. pas. 64-58.
U տլտֆիէէէ ^^///////// ٠ غ////////؟،/////لح/٠  //////ծ.١ 6 r. Bellanger, Neuilly, տ٠ 

U տլխտո) //_//////_, 28 pl٠ St-Georges, 9e.
U տկտրՒրտն Ա///؛لحտննէււ, /////////3 ,.//֊/////لح///؛ ր٠ Montholon, 9e٠ tel٠berg٠61-10٠ 

U /// /////؛ )٠١، /.2 رم .), բյՒիչկ, ււտտիօկրտֆ ք(Ւրւււււօ 23 7/ ءلح؛///7//////7/لم/////١  ր٠ For-
tuny, 17e٠ tel. wag. 44-42.

Մտւլտքէրտ7/, 53 fb. Montmartre, 9e.
U տյիլՒրտն Գտնիէլ, ////2 ,/7//// ٤٥٠٤///ر/////  bl. Garibaldi, 1 5e٠

U տյիլՒրտն Ի., [(ՒրիյճօյիտլւհՒրււտտնւււյ, 28 r. Boissy-d Anglas,8e. tel.el.20-35. 
U տյիլՒրտն 7'/28 ,/٤7// ١///٥ .r. de Laos, -15e لح///7/, //
Ա՚տնիՒտչէէէ Գէոլգ, 35 ր٠ Singer, I6e٠

Ա՚տնթ-տչէւէ Լքրւււն, 69 ave. Vietor-Hugo, I6e٠ tel. pas. 85-66.
U ///7էիՒտչէւէ ԱւււԼսէվԿ 1 bis bl. Pasteur, 15e٠

U տնւււէլ/րտն Երուտնդ. (ձ،օ./2/ժ՜ ٠,( //٠  -Institut Pas //اائ/////ال/7/-//_///////////0////2/،//
teur//, 15 r. Duto*, 15e, Ւրւ 57 bl. ٧augirard, I5e٠

U ա،հւււ֊էլհւ։ւն Լ հ՜ա՛ն, ٠։ii/٠։i٠ï،lii٠٠pi։ ٠|٠ h, 3 ز؟ ave• Aes آ ةحاآ.آح ١ \٦ح٠
IL թ" - թաւ |ժ՜ III լի ւլ՜ճրւկ٦ւ !االه ,ւ։ւն٠ււ_էլհսւ،հ،եհլւսէււ (ل ٠, ١ \ ave. Ae الألءادتًا ١ ١٦  e. 

77' ااا7ا/ءااا١  էլ/րրձտկ, 14 ր٠ Marbeul, 8e. tel. el. 01-05.
Ա՚տնուկ 14 ,////////. //م٠١ ؛7ل/اااا7ا٤7ا٠/2 ء  ր٠ յ٠յ. Rousseau, 1er. tel. gut. 19-47. 
77'///7///٤// Ա .Պ Կ տրւ/րւտքհ, 31 ր٠ des Petites-Ecuries, 10e. tel. prov. 18-69. 
77' ااا7ااا٤// ال ., բ-նէօի 713 , ءااااااااااا۶ا/٤7ا  ր٠ Rameau, 2e. tel. cent. 70-99,
O „٠նո٤կ սլէյ ع٦ا լիւ UI،Ï1 11 1_Հ |ւ١١ A3 آ٠ Ae ١١؟ \\ec\١as%e, ٦e*

U ///7/// ٤//٥ -///7/ (٥٤//7/, 53 r٠ Rodier, 9e٠ tel. trud. 67-62.
77//20 ,///-£_///////// ا7ااام/ءااا7ا )٥٤//7,/ ؛  bis r* Louis-Blanc, 10e. tel. nord 49-63. 
 Lalayette, 9e٠ U տնակ, ճ տրտտրտգ. էտ, 149 ր٠ /اااها/ء7///7/// 77

77 ///7րու/լ/րտն նչտն, կօչկտկտր, La Garenne, տ٠

 ,ւԼտհտնք 7» տրտտրտ էբէտ-ք խրի տւլէտ, 12 ր٠Angelique-Verien /ه//ء///7///7/// 77
Neuilly, տ٠ tel. wag. 89-28.

77 ///7///٤٤٥///7/ Ւոլբտրք, ///////////‘11 , /////////؛٥  ր٠ Fizeau, I5e٠
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 Eugène-Delacroix, I6e٠ ٢٠ անաէնէրան ւԼլաաիւրիր•, ա/ւէրւարական, 10 رثم

U اال» ի ال ااا, ։ ا،اإا ا ։1، ا^ հ" االال ا ։ ا٦ا  II ؛ قآل(,  Ն\. ١حًاذفر١ ١١ح٠
ثم^ ثمثم.ثمثمثم«ثمثم , ապարան Ւրւ հրատարակչական տուն, 208 bis ٢. Lafayette 

tel. nord 57-82.
 .աորա!ի Բիււլանրր, 110 ave. du Roule, Neuilly» s. tel. Neuilly 16-96 رثم
بك٠٠ աաէնճէրան رثم  ճարաարապՒրա, 7 ave. des Charmettes, Villiers-le-Bel,S.O. 
.Bleue, 9e. tel. prov. 23-74 ակնէրրլէն, 6 ր٠ ,.ي աաիՒէոոէրան ثمثم
.tel. trud. 80-29 աաթ-էոոէրան ւԼ-, ակնէոլէն, 6 Cite Condorcet, 9e٠ رثم
Victor-Hugo, Bois-Colombes, տ٠ իհրան, 125 ր٠ رثم արաշէրան رثم

ا( االضاالاالاا٦ا  ՎւսՀէ, Ա1٦ւօլւէ٦, (ի 111(1 խլի tïL ٠ո11,լ, اا»ال اأ العأ?0عت)آلآةإل ا\حة٢د١ةحد٩ا١  
2 ال٠1ر>|ااال1اآ ։1111,1)!, ا*1ا  Վւււխար١-լւււվժ՜| اا٠1ا  (լհւււլ (լհ1(հ՜(ււււ|ժ"،րւ։ւ٠հ١ 2, ًا. àe \ج 
Pépinière» 8e. tel. lab. 12-54.

 .ալգարէրան ԲտլւսՒրւլ, //_//տւԼտճտ/ւ, 30 ave. Robinson, Sceaux-Robinson,s ثمثم
U արթ՜այէրան ժոր(հ նոքարա վյւրճաււ, 52-54 ր٠ Piat, 20e٠ tel. mel. 71-86. 
U արկոոէրան, կօշիկի էք-ործ՜արան, 18bis, ր٠ Jouy-Rouve» 2Oe٠ tel.ro٩.45-13٠ 

 12-78٠ արկոոէրան Բա կոր., ակնէրրլէն 10 ր. Chauchat, 9e tel. 1օս٠ رثم

.tel. seg. 40-65 արւ/'արէրտն, ւիաոաարան, 52 ave. de Breteuil, 7e٠ ثمثم
.de la Chausée-dAntin, 9e. tel. cent. 76-10 .٢ յանձն., 22 ,..ثمثم արու.րէրան رثم

INTEGRA، OFFICE
34, RUE richer PARIS (9ج)

փՍ,ՃՍ1ՒԼր խԱՆՈՒ&ՆեՐՈՒ .Տ111.1>-ք.1 ՐՈ1. 11-11111,5.
^1^ ԱՄԷՆ ԿԱՐ٩Ի 1,11 1)1. M.I, ا,-,..

Fonds de Commerce .اااااا،اا >1.1,■Ր11.ք- ٦٠|٦ Ո1> 1(1-1,٠Ս.٦1
'II 11,2 II. ٦, Ջ.

1) , ااااااااذاا|ا'1ااا |ւււ'1ււ(٠է(|ւ 1 .اا ا.ااأ٤ ՅԱ38ԱՐԱ1٠Ո1١«-ԵԱ٦,8
III،ا٠է،1ւ 1յ 1,1 P գ. ا! II III III (II 111)1-.اال ՃՇ٠1-111٠ II'.

IHiiiAig ,!ւււ٠„,ւ։١,ցւււ.,1' : 1|,.ա٠|լԻ٠ 1|1.111؛|1| :

اا ١ا 1؛ 1٠ ا، Iا 1.13՜1 ا11١1 ل، 11|111||1'111'1||11|||؛)1-
—

٦ւ1ւ،ււ,ւ. ا111ل'ا٠ լاI( ٠-اا ,։։. 13֊اا։. ٦ا  : ՀԱՇՈԽՍ.ԿԱԼՈ1١،<1٠յ٠ԽՆ

ՏուՐարակալուԼ(Ւիւ1ւ, հաշիւ-
Զրի دا  հ-ւլէրկաաուու[ժ-իւն ււլրլււլթ ،1Լ٦1,, 1111(1، 1, ا! ։-الآلالال

Tel- : BERGERE 59-85
ւրէանէրրու ձ էրրւաւՐ բ. հաշուէր-
.ք֊٦ւ٦։ ււվժ" հ՜ ւ։,٦, II 11(111 II tu (11(1,1 թ- [ ا ال ٠ .
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1 ԼԻՕՆԻ ՄԷՋ ا
ا ԵԱԿ,٩٠ՐԱԱԵ٦ ԱՌԵՒՏՐԱԿԱՆ Եհ ԻՐԱՒԱԳԻՏԱԿԱՆ ا

SOCIETE FRANCO . ORIENTALE ا

!-DE COMMISSION, REPRÉSENTATION, IMPORTftClON & EXPORTATION ا 

g 60. RUE MONCEY. LYON g
g R. c. LYON B 6410 ________________________________ TÉL. : VAUDREY 58-30 g

i |1٠ււ1ւ اااا|اااااااا.ا'1ا  lii. 1 ااااأااأاااااإاااا،ااااا٦ا اأ؟اا٦اأاااا٦ا1اااااا . <քէ ؟ >١ااأااا٠1ا1 ت
! 11|111|111*1|111|,!) I

I II. ՓԱՓԱԶԵԱք|٠, II. ԱԳԱ1ՐԵԱՆ, II.. Ջ٠Լ٩.„'Ա٠٩.ԵՕ. ٦, ا
اا٦ا1ا II ال III 1ااأال؛ا٠ 11، ||

SOCIÉTÉ FRANCO-ORIENTALE,,،،
 ա٦ււ١ւ. Ա|٦| ٦ւ.mil uiiiliuinյաւկսւ٦ւ աւ١ւ ا_]ما ւ،(ք؛،؛ւււււււ'1ւ.յ, ,lï٦i ււէւ٠١)١լ، ւււշ،ւււ ا

։11 اااI (ا ااااا_اI ا؛ I ،ا| ااا'1ا ٠ 11٠اااااا اان III,1.111ا l.iili ا ւ!،٦،.I լ ււ ااا .ا 1*٠اI ։ااااا ٠ااا ٦ 
.||| Iا Iااا ։ا . 111اا 11 أا ،։اا Iااا ،٠։ا غا.اااذًا1٠:اا

Կլղ{ււ։،ւլ|ւ٦ւէւէււ։،^֊ւււ։1١1ւ, ւււ|աւ٥է١ււ1'ի, -Ճ1٦ի'և1 1ل٦أ11را:ل ٠Լք)*ԵԻՏՐ 
-٦ւհ[ւկէււ Լւ ւաւհ-լսւjiinljiiili iiitiLlilïjiiiL اااا؛^حاال،ط،٤ վճօւՐխւիօԳւի 

յթէ ^،1،Լ١،կը^։،،յ[ժ։؛٠ւ։٠լւ١٠հ-(،,։ւ الاال٦ة_اأالاا Ս .?ււււ|ււււյ٤ււվժ՜հ՜ււււ1١ւ٠|٠ 
-ւււււա_الب ٩ ,լււ։ւIIլ٠٦յլ[Iال։1إ տ»յ٦յ اق, III կա յււ،ւ٦ւ Ւրւ ւլա֊ճաււատ ո افال 

٦ւԼյւ, ،،iiijiJi հ՜ւ կօշիկէ՛ i٢Iï.rIî٦iiii٦iIï،i,. հ֊էր հ լան ի ւ٦ւ ե (I հ֊ւ
.٠1ճն1ր٠ւ٠|աւրէն կայւգ֊ի ւզիտււ٠

է կեանՔի ؛٠ ،1 ائإII ւ 1 ؛٠ Ս.ՀՈ |ԼԱ٠،٠Ր ԱԽ ԱՆ ՃԻԻ،Լ.— 1 Ի (11،ա յ III1االل
Prévoyante Universelle քրւ հր/րէհի ու արկանի Zenith 

7/ աււաչնակարգI հ՜և պատուաւոր ընկՒր- ٠٢///٨ ردا/////_//راج/////،/// 

կլլ կատարէ ււււ-. ԱիLJIuni'ատ٤հլի ււլաJ،l١in٦i٦ilï|iiii؛٤ււ٠1ւ٦ւԼ,؛|ււււի 
٠٠ ւիաւլրIII լ<յիւննհ՜րاب ա աւ1١էն կար էլ ի IIIււ٠ 

֊1١PԱք١ԱԴԻտ ԱԿ Ա٠ե ճ٦٦ի'Լ.— Կը ււտանձնէ ւա1'կն կարէլի ւլա 

կը կատարէ .րտրլտ- //,/،اير//, քւոլոր ւրաաարաննէւրու ///اج/ 
կիւլէ ի Իւ աւ1١ււէււ٠Աալւււծ֊1էւէ٢ի١ ١ .ք֊ական աւր ւււ_ււնւ։վժ. իմս 

٠٠٢անաւլրւււ֊լժ-իմսերր հրւ_, ււլա IIրլւււ[(Ւիմն٦ւk(Iجا]اكا١անյաւլրի ։
 ԻՒարւլյՐա٦ւււվժ"իմն٦ւՒրր աւ٢է٦ւ լհ֊ւլււււււ؛٠.

Պւււշս։օ٦ււււ1լւ։ւ٦ւ ւ|_ււ جاأ II րլււ լ. ج] ի آلآلط k اا ը, ،լ٠։ւ itï ր ա թ II ւղ1ժ اأتا ٠ا ط

ը կլլ կատարուին لل ի ւնն II 11 دا լ ال .ը،։ւ ւլ ի րն L [III լ իւ ւال ٢- III 1؛ ال հ՜ւ իւն 

•.պատուաւոր նօտար ի, աւլուէի էլ ւիաոտաբյոնի ւՐ ի չոր ալ
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رك دك/ك/مرااااممك٢ رآلررك ربر •////////, դ-Կ՚ձտ/ի 16 bl. Chanzy, Gargan, տ٠օ٠ 

0 .' رك دا/ا/اا////ار٢ا//7ا د ., աււՒրւյ/ւր., 175 r. Տէ-Honoré 1er. tel. cent. 44-18. k 
31 r. La Pérouse, I6e٠ tel. pas. 84-63.

IJ ։،, լ։ս։ ի ال 1 ا٠  էր ا։ه Ե(11«١111Լ١ |ւ ١0(1 . ١, ه له ًا٠ ١ئث٦ةة٦حًاج  \be٠ 

//////////Ափււււտ1րան 15 ,/7 رك رك درر //را.٠ غ,/  r. Madame» 6e. tel. fl. 16-43.
 .քւ(Ւիչկ, 15 r. Madame, 6e. tel. fl. 16-45 ,(էՏ٠օՔ/ժ՜٠) , ււԱԼաււտՒր///7/ U رك

رك ج  լ٠1>յւնՒր անց //،رك ر/.غكا//7,/ كر/ راااامما // ارا ر?ار  Հհւււ [<Ւ իւն.P, 134 r. du Bac, 7e٠

tel. fl. 01-57.
رك /٢ ارااراج١٦/ر/٢ارا7ا ///?،٨١,' 7٠,////ب///اك /7//ار////// ,///շ, 33 fb. St-Antolne. Ile. k

9 r. Charles-Chefson, Bois-Colombes, s.
؟٠«. اااراحا/غ7اراا/ا////٤ ՒրրււպՒրւււն رك  Բտթ-էի, 32 ր٠ Louis Besquel» Vincennes٠S. 
/، ե/ւււսքքր ան رك ٠////٤ ///,/չ،////, /٨///۵ 29 ارا اراح/ ارا// 7/ /,رررد/ن/م'ا/ك٠ز///٠  r. Philippe de

Girard» 10e. tel. nord 54-57.
///,////էւլււրււրՒրսւն 30 «/7 رك ٤٨ ٧////٤ //7/// ,.كغ ////٨٠////٢  r. Drouot, 9e. tel.ber٠0١"96. 
كغار يني/////كلم է[<ՒէրիսՒրւււն كغ , կսւււււոՒ. 62 r- Danton, Levallois-Perret. tel. 

Levallois 553٠
.Voltaire, 1 l e bl٠ ر, ١٠k///////7////222///// էլիքէրսւ7/, կտրի رك

Su։٦i Zuhijj9, rue Charles - Chefson 

BOIS-COLOMBES Seine)

Hov. Kr. MED AHKIAN
Vernisseur au ՜Tampon

3n،Lz. Գր٠ ՄեԾՊԱՃՔեԱՆ 
ՋՆԱՐԱԿՈՂ (ՃՒԼԱՃԻ) 

'|٠Ո|1<١||||،1|||||1 33, Faub. Saint-Antoine
PARIS 11)
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RADIO-SIGMA
Société Anonyme de Construction Radiophonique «SIGMA))

SlfeGE SOCIAL : USINE:
40, Ave. Emile-Zola PARIS 151, Rue de Bagnolet

Téléphoné : VAUGIRARD 07-22

ԱՆՌեԼ շէՌԱՋԱՅՆԻ ԳՈՐԾԻՔՆեՐՈՒ ؟ԻՆՈՒ^եՕՆ ԸՆԿԷՐՈՒՌԻՒՆ

POSTE SUPERHÉTÉRODYNE

SIGMA,,
անթել լեռաջայնի

ԳՈ ք'Ն՝յ؛،..
.ԼԱՍ՜ՊԱՐՈՎ .1 نإ ԵԻ :؛,

!*^)١٠։ւււ؛ք»՜٠ո։٠٦։ رغا٢اا،ا|غا] ا)ا։ا اال ااا ا| հ՜ լւււ اا_ال جا) II ւթ՜ اأ ٦ւ٦ւ հ՜ [1II վ-ւ 0طاااال֊اا٠ا։أ٢٠٠

ԱՄԷՆ £ԵՌԱ1>ՈՐՈՒ 0ՆԱՆ ٠Լ1'ԱՅ ااا '. ԳՈՐՄԷ 
ԷՒՐՈՊԱՅԻ ԳԼԽԱՒՈՐ ԿԱՅԱՆՆԵՐՈՒՆ

ԲՈւՈՐ ՆՈՒԱԳՍշԱՆԳԷՍՆեՐԸ ԿԸ ՓՈԽԱՆՑԷ 

ՊԱՀԱնՋհՑԷ-Բ Մեր E ԳԱԹԱԼՕԿ/Հ 

ԱՐՏԱՍԱ2ԱԱՆԻ 2ԱԱԱՐ ԲԱՆԻԱԱՑ ՆԵՐԿԱՅԱ8ՈԻ8ՒԳՆեՐ 
- ԿԸ ՓՆՏՌՈՒԻՆ -
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յյ էլիքէրան Աննա {Տիկի67 ,زرًا ave. Ste-۶'oy, Neuilly, s.
U էլիվճալ Իւէան, ւլիրյչ /րւ հնութիւնյւ, 102 ave. du Roule, Neuilly, s. 
յյ էլհվճո՚լ Հաւր րյսրձւււյր, «շ իրակ» էրին ի ٨٢է ւԼասյճա, 38 Butte de la Loire,

Halle aux Vins, tel gob. 47-86, էրւ 5 bis r. Henri-Martin, I6e ٠ ر  

յյ էլիվճւսլ (Տիկին Ռո/լ, 2 ր٠ Guy-de-Maupassant, I6e٠ tel. aut. 55-63.
■O ԷԱփւ,լ ٧էրյււյ_է٠| ti, (1٠օրժ-, ا' U է.،ճթււալ١١١ IIIււե՜LUI االاا1اا!ا٩ما١ آ . և١٦Հ٦%-

ton, 16e. 'tel. pas. ՜74-35.
٠ال  է մ٦ Ք" ք ١ է IJ— լա ال էր ա*հ ال Կաւաա„٦,,յ_կ٦ւ, ti լհ՜ կա PIII ւյ֊է֊տ-^ III ال IIIIII լաւ դկ UI, AT. ١٥٦% 

ր٠ du Théâtre, I5e٠

JJ է լի վճ-Բ է Գ- լա ր էր ան !) Յաւան, ճրարսլէրա., 12 r. de l’Arc de Triomphe, 1 7e. 
U էլիվճ-Ս ին ա II էր ան y Արւաք/րլ, ակնէրրլէն, 1 1 ր٠ Lafayette, 9e. te!٠trud٠32-87. 
JJ էլիք-քյ ինւաւէրանքւ ԱրւաՐ, ակնէրւլէն, 58 ր٠ Lafayette, 9e. tel- gut. 06-56٠ 

էլ1>-է ‘ال ٠-٧ اا٦ا  IIIU h" أل։ ٦ا؛ا ل)اال>*٠  էրւ £؛،հկ.١ ակ٦,էր,լԼ٦٠١ آ. Ae ١a ١ي٠ائءا٦,حًا ٩ح٠
tel. trud. 30-6 ال.

Ս էլիք՜նուպարւււլ Լէրւոն, ճարւոարււգէա. 22 ր٠ Th٠ Gautier, I6e٠ tel. 
aut. 40-43.

U էլՔ٠-Փայաաւյսէւէրա ٦, لم  s 0 هأفىلي٠ ٠١٠  P-Ժ՜իլկ, ١٦ آ٠ \آ٦ع٢م0-حًا١هعل١ ١5ح٠  
tel. seg. 58-40"

Ս էլիքչահէրան, յանձնակատար, 10 ր٠ N. D- de Lorette, 9e.
9 ,٦٠٦٥١١١٥٠١٦١٠ <٦3 ,էյօշիկ،։ վաճսււււաւււն էՀաէ[ւէրա٦ւ Գ٠١اال ح٠
Ս էրաււէրէաիէրան, էրլՒրկարականա֊լժ՜ւ՚ւ-ն, 151 fb٠ Poissonnière, 2e٠ 

Ս էլրճան, կօշիկի ւլաճաւսա/ււււն, 2 r. Buffon, 5e.
յյ էրճանէրան Գ-, ւրրծ՜րն• ճէրրւ/'ակ օճւաւի, 9 ր٠ du Renard, La Garenne, տ٠ 

JJ էրճանէրան Կարօ, իրաւսգէա, 13 r. de Paris, Asnières, տ٠ 

յյ իհրւլաաէրանէ) لل٠ , ակնաաաչ, 9 r. de Provence, 9e. 
յյ իւրիաէրան, ւլքրրձակ, 75 bis r. d'Auteuil, I6e٠

յյ ինաււե-ան Ալւէրլ, լւււււանկարիչ, 5 bl. Montmartre, 2e٠ tel. cent. 06-44. 
JJ ինւաւէրան Արչաւիր գյւլգ, 31 ave. Trudaine, 9e.
٢ac٦as.Aes A .ًا AT ١،թ} |ւ?յ ٠٠١١<>ասէրա٦ւց 1?յաւա٦٠ւյ-, տ,ի٦ ال ١ ١٦ح .

U ինւաւէրան Կարասլէրւււ, ւՈրքէրնագյւրէր, lot 40, route d'Aulnay Premiveres, S• 
Ս ինւաւէրան U ٠, գյւ֊Հարքրւլէնիգյւրէրարան, 17 r- Cadet, 9e. tel. trud. 62-43٠ 

لح٦١غ. կօշկակայւ, 6 ա،,հա٦ւ 8٠١،ال 1  Va١٦x-١Aa ١١١ \٢حال٠  
U ինւաւէրան Օննիկ, օրււգրալ, 29 fb٠ Poissonnière, 9e٠ 

U ին էճ էրան U.‘, 18 ave. des Gobelins, I3e٠

جلم٦ا ,U'՜ այ, ի ւ٦ւՔէւԼ1٠Լ Լ8իկ|ւ٦ւ١| ال  էրա լ IIP կա՚նօֆ^, \ آل .ًا هحاًاحذآل٦-الل١ةةآلاًًال\ل١
Neuilly, տ٠

Ս իսաքէրան Շաւարչ, օրսգրալ, 36 ave. Chevreul, Asnières, տ٠

bI,ա ال ٠اح էֆէ٦ւալ, 3ոلالاէրփ, ٦յ։։,؛ւ,1լ. ,|_էր٠,ււլան١ 5 أ. Ն/ևտ ٦٦١١١ ١حخ٠ ١ش٠  %é561 ؟٠٠ .

Ս իր էլա, գյւլգ, 59 r. de Rome, 8e.

Fonds A.R.A.M



Ելիսա/ւէիՒ (Տիկին}, 5 r. Henri-Duchene, I5e٠ tel. ség. 96-91 ٠ 

/7/ 7/ آلا٠/////ج/ا/٠  իրաւսգէUI, 22 ր٠ Thimonier, 9e٠ 

,/7/ Հ, /// //اااجا٠اا/7لم,ا // աչրն., 20 r. Laferriere, 9e. tel. trud. 75-22. 
,/7/ Հայ//, 17 ٠ااا/7؛اا7//////////ثماااا//١  ր٠ Lafayette,. 9e٠.

,/7/ Հ. (5 ا٠)ا/ا/ا/؟ا7  r. Edouard-Fournier, 16e.
,/7/ g //١٢٨////7/, 14 r٠ Ortolan, 5e٠

,/7/ U. ٠տ64 ٠٠, /٨٠٨٦ ا٨غ٠ا  r. N. D. de Nazareth 3e٠ tel. areh. 37-07. 
 ,tel. trud. 28-16 Hippolyte-Lebas, 9e٠ հնուիՒիւնք, 12 ր٠ ,.,غ ,//7/,
//7/ (/٠٠, 59 r. Chardon-Lagache 16e.
rտՒրւի///7/, ///7//////7////20 ,-///.//علم ր٠ d Orsel, 1 8e- 
աւաչէս, ւ/-.Ւրլւձակ, 64 bl" Rochechouart, 18e.
, g ///////// ٤, ////////////٠/// لم//االة/لم//_//7حا/ممغااا7ينيا , Bois-Colombes, s. 
Դան (S،. //////ربر٠ا ///// ՔՀ7/٠/٠, 13bis ր٠ des Lilas, Alfortville, s.
.de Soissy, 5e ակն/րւլէն, 31 ր٠ ,/الأل//7
.կօշիկ, 92 r. de Flandre, 19e ,/ب///7
 fb. Montmartre, 9e. tel. prov- 63-00, k 20 pl دم., //////7/./'///, 8
aure, 15. tel. Vaugirard 10-60.

COMPTOIR PARISIEN ٠؛  CHANGE s DE CREDIT

80, Rue Lafayette PARIS
ՃԻԱՆՈՒԱԾ 19(9 ԻՆ

Tel. : Provence 57-34

.١֊٠p،՜հսս٠٧٦ااأااخ։/٤։اااا،ا ,!Հա ٩٠լււու1١։։ւսււււ*Խ|լااا ١P|1I||||qji ամ* էնային ^։٠ 
 Կը ւլբ.ւալ|ւ ٠։iil١b٦٠ ։։ا،اااااائ սակարանական حا،اا֊}أmոն|1Լ؛Ժ،1ւննائالالاا

ւսււՈւհ՜[ււււ հւ ։սյսՒէթ-սւ֊ղթ֊հրսւ իՊւլւզէււ նաեւ|Դا؛ااا ٠ՋէՔհզակ OUI 

////////////////////7////7^١////, /'bi ւլաճաււոււ //،لم/7ا//ء ոսկիի /րւ արքրաթ-ի 
ււն٦ւելւ| بيىاالاااإجا սա յ٠ր աններով*. Դրամստունը մ١ասնաւսր 

!،ընծայէ ՀԱՅ ՅԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐՈՒ’.

1٠1٠(1٠ք'٠ք،հՈ1١,!٠Ա،։ Ա؛ՏԵՍԱ ,٠٦,Ա11'1 
1ւ،٠ՐԱՅ փՈ|սԱՏՈ1٠ՈԻ1Ս٠Ի1٠|| 1,1 ،1٠ՐԱԱ،հ1٠Ր111٠

ԱՐԱԳ ԳՈՐԾՈՂՈՒԻՒՒՆ ԻՒ ՃՇԴԱՊԱՃՈհԹհհՆ 

— Ե. ՃԷԶԻՐԵԱՆ ֊ Ռ. ԿՐՍ.ՄՊԷՐ
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Ս ւակւԼա-۶// ٧٧//////٠  ճաչար ան, 41 r٠ de St.-Cloud, Billancourt, s.
U ااا^اا^اأغااا٦ا ٦و٠١ ااااا٦اا ։։٦։ا؛ սլւ(٠լվժ-ի ااب։ ا,_ا ։֊ ا٠أ ։ا lit [ )فيا|الج٠١ ١م آ . àe \١٤٢Ն٦-

quier, 10e. tel. prov. 60-62.
Il Աևթ՜աէի </)., պանքայի հաշուակալ٠ 8 ր٠ de Louvois 2e٠ 

.de Ponthieu, 8e Աև[(Ւա!իէրաՂւ Անւրրանիկ, սէրրլանայարքրար, 70 ր٠ كغ
.du Temple, 3e գյւհարևւլէն, 140 ր٠ ,.كغ ութ-աֆէրան رك
.II Լք I ատ, "ճաշարան Արտքս՝ 10 r. Rampai, 20e رك
.Raffet, 16e 20 ր٠ ٠ ւււրաաՒրան, ճ արա արա էր էրա رك
Ս ուրտտէրան, ւրՒրրձակ, 88 ր٠ Mont-Cenis, I8e٠

Ս ւււրաաՒրան كغ., ւՐՒրքՒրնաւրէա, 9 r. de 1’Arrivée, La Garenne, տ٠ 

y ւււյ٠٠։٠։ո٠ր٠։։٦ւ Լ ٠١ ٨ 1րււ_<՜աււ(|||լւււ շ1٠٦،ւ٠ւ_؛ժ1յւ։ւ ٦؛، յ١ 2 أل ٦٠ Rak,١Ge. 7 حا٦٠ة١ال٠ه2ل؟֊٠ . 
y ւււ[ււ։ւտհ՜ւււ٦ւ Լ. հ՜ւ ئك٦ا1.}١ 1ااااتاااال٦اا ։ ا1ا ։։ ا٦ا  շէրւււււէյւււմ', تآلؤًا ًا. ةعاةآلا١ًل هة %

Rentiers, 13e. tel. gob. 11-53.
.tel. lou. 47-14 Montmartre, 2e٠ րրհրձա/ք, 164 ր٠ ,.كغ ուրատհ՜ան رك
' ւււրաաՒրան رك .,ك١  չինութ՜Ւրտն!1 յանձնաււու, 5 ր٠ Cardinal-Mercier, 9e.
Ս րճիկէրան, յանձնակատար, 128 bl. de Clichy, 18e٠

Hoche, Bois-Colombes, տ٠ օւլայՒրան ՀւՒ'այՒրակ, 7 ր٠ كغ

 օ զէրան Լհւոն, գքաւԼաճաււ, 18 quai Beaubourg, Joinville-le-Pont, տ٠ كك

 .օղՒրան Լհւոն, պաթ-իք, lot 25, Route d'Aulney Premiveres, s كغ
y ا،،ش،،٠٦٠ ة«ااا ։ ٠٦االا , ،։։tïJîL ٦٠i|_٦niitrin٦i ։։ا_الا։ األ١،«٦ ։, ل_اإ ٠ |ւլկա|ււււ٦Վ٠،հ, ا٢ال ًا .

Louis-Philippe, Neuilly, s. tel. wag. 23-21 ٠ 

.tel.cent.76-16 ա/ւհւար., 22 r. de la Chaussée d'Antin, 9e٠ ,...كغ որուքհան كغ

ه 3 هح
3 ս։կււ لماհ٦ււ٢1յ y١pi։٠٠J ١, لائ ։ ا٠ائااالا]ااا ٠٠ լ٠„،Հ ١ آل .ًا ةغا١آعاةل١أات٩ \حفىثم٠

 des Pyrénées, 2Oe٠ ա ր [(Ւ էն, 245 ր٠ كغ կոր-հան ւԼա-հան, ւրհղարանادارك

tel. roq. 36-81-
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دكم////ر//ممك٢رك/7ر  Լէրւոն պէյ, 95 bl. Malesherbes, 8e٠

دددمددا/راامح7د  Հ., ակնէրրլէն, 26 bl.. Carnot. Enghien-les-Bains, s. O.
/لم/ددك/اااو٢ددد7د  U ալւթ-էն, 44 ave. Kléber, 16e.

քւււկոքւէրան հապդ ( ٠٤,(., عددل//7د/ا/دددا  րք-աււէրր, 4 ր٠ du Marche-Popincourt, 1 le. 
ձւււ1|ււլէ1րւււ٩] Պ։ււթ"խվժ՜ ٠ اااأا2.٦ااأااااا  հւ ٠ا،ال<1ا  ւ٠٠Ք<٠|ւսւէ<٠յ0?- ٠١ ه آ٠ ة١ل غهآةةج • 

plncourt, lie.
ددا/رددممتنم٤/ك٢دد/7د٠رد  Սալգիււ, 22 r. Copernic, I6e٠

ر//جئم///ار//؟7ر , Սաքօ, ւււաւււյիչ էրրաժ-չտւււիՒևան, 45 bl٠ Տէ-Michel, 5e٠ 

Յարութ-էրան Կարօ, դ-էրրձակ, 51 r. de Seine, 6e. tel. fl. 59-57. 
ՏաւււււիՒիւնէրան Տիկ.), رم Zifhfio, 8 ր٠ Jules-David, Porte-des֊Lilas, s. 
ՏւււրուիՒիւնէրան ١٠٨, նպարէրրլէն, 18 bis ր٠ Jouye-Rouve, 20e tri 28 r. Le. 

sage, 20e٠

Յա/ւա[(Ւիւնէրւււն նիկալււււ (Nicolas), ւ/'աշաակ, 5 r. Bourdaloue, 9e. tel,
trud- 64-81.

ՏալակիւՐէրւււն Ե٠, 79 r. Blanche, 9e٠ 

Յալւււկիմնսն 2 ,.تملح ր٠ Bleue, 9e٠

ՅւււլՀաննէււէրան, .4' , ٤ا//7؛،ا7/اااا٤ااااااااا٤ا  Cite Condorcet, 9e٠ 

Տւււ/հւււննէւ/էրան Գաււնիկ, (Ւաւ/'աւքււյ;հ 2 ր٠ Victor-Hugo, Bois-Colombes, s. 
ՏաԼհաննէււէրան U էր լ.ք1ււն, ան II ւշ էր րլէն, 25 ր. Vilin, 20e.
(ձալ١ու'ււ٦ւէււ»٠ւււ٦ւ ٧ااااال ։1 ա'ւււււլհւլէՀ|ւ اأا،اا١ ١ ة آ٠ %حة آآ0ةا?-0ةحاآ٠ 5ح . 

Տւււլիկէրան 11//// ,•الم/LUIէլէ116 ,درا fb٠ St-Martin, 10e.
Տււէիւանէրան, ւՐէրյյէրնագյւրէր, 34 ր٠ des Solitaires, I9e٠

Տւււլււէւիէրան U ارا دا داج/ ,را د/بدد/دالم/ 7د  II//////_., 45 ր٠ Lepic, I8e٠ tel. mar. 27-14 
Տւււէււէրւիւււլ Սաեւիան, էլ/րրձակ, 3 ր٠ de Castiglione, 5e٠ ?

Տօ** ԻԶՄԽՐԼեԱՆ
48, Rue Montmartre

))Բ. Յ՜ԱՐԿ, ԱՋ ԿՈՂՄԸ ԱՌԱՋԻՆ ՂՈԻՌ 
٠٠٠٠|"٠1.1֊٠١ւ٠1Տ|٠1٠؛,։։،؛|٠լՏւ٠،٠٦|؛١٠٠٠. ٠ւէ֊է-٠٠ւ٠٠ւاال٠ا,ا, ،,٩٠٠٠٠٩։٠ اا|յ؛ւ՞։٠։٠։؛٠٠,٠٠|,،

''1 ւ։٦։էااا։اأ؛ا կլւ

-1.1 ٦ւ.Կր.Լ-1٠1٠<Ց’ ւԼ٦٠(١.٠٦1٠.٦'.1.1- 1|1 Ւ٦٠֊£1 1٠,٦ 
.1.1 1٠.٠-1-1،: ٦<١-Ո(٠'11٠111Թ1

-1.1.1.1 .II,.,!,,.է. 1.-1. 1.111. a

٠1' Halles|"|"٢él. : Central 73-38 Métro : Sentier 1 

1.30-8 ԸՆԴՈՒՆեԼՈԻհԱՆ ԺԱՄԷ Ր' ԱՄԷՆ ՕՐ 8,30-10 ԷՒ
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جج//////////و ան تج. (ձ،////9 , ٠,( //_//////_// را7راغااااااااااا١  r. de Provence, 9e٠ 

///رثم/٤ر///// ،ան Յակոքւ, 4 r. Eugène-Besançon, Bois-Colombes, s.
،հաւլւ։ւ[I؛լէ؛Ւր ա*հ أل ٢ յ٠օ|ւժ-, ս٠1|٦յէ٢լէ٦Կ 4 ave. اليج aXakoft, \ حآل٠  
٠اااما ւլւ։ւ|1 է [ج հ՜ա*հ Գյ։ ؛٠ դ.ւր, ٠յ_հյ٠ձ։։յ|յ, 95 أ. àe Xa C^a؟eXXe ١ \حلح٠  
 .Lacepede, 5e Ս արկաւ, ււււաււյիչ, օ///////_/////չ, 17 ր٠ /?رمرادو ///7//٢///7
Նալպանա/րան Ա• /րւ تج., ///ււէրւա/////49 ,/7ررك/ا r. Polonceau, 5e. 
ՆալպանաՒրան ٤٠////٤////٤  .Bussy, lmp. Gebert, Eaubonne, s. O ր٠ ,تج., /۴
? اااد٤اااااا7/اااا٢ااا7ا  U //////3 ,////-£ رم lmp. du Chemin-Vert, Enghien-les-Bains, Տ.Օ. 
նախ՚հիկՒրան Գէոլաւ/', 76 ,///-£ /١/////////////////٤ /-ااج٢٤ر٢باررااااااا  pl. de la Sorbonne, 5e٠ 

ا//ا/رثم/7/ا/ما٢ااا7ا  ՀէրւՐան, հաչուագ֊էա, 40 ave. Emile-Zola, I5e٠ tel. vaug. 07-32. 
?7////////// Լէրւււն, ակնէրւլէն, 56 ր٠ Lafayette, 9e٠ tel. ber. 51-23. 
նաւավարէր ///7/ /////^7/, իրաւսգէտ, 13 ր٠ de Ville-d'Avray, Chaville, s. 0٠

7/// ااار٠7ر//٤/٢ ?/ Z/., Ճ////////////////պէրտ, 8 bis r. Abel, 12e. tel. did. 34-62. 
،/ ا/ر/بمااار٤/٢ااا7ا  Վահէ, ճ///////////////////٨.///, 69 ave. d'Orléans, 14e.
Ն,٠«ս։իէ؛յ> ԼՏիէլ., Ն՜٦|Ւ||| լ ،Լւզ։դ_ւււ٦ւՒււ։ ٦|!،١١  5 XX xxx^ea ١^١  XXa٢. SI, Xle..
?14 ,/7/// /////////رو//////٢ ր٠ de l'Amiral-Mouchez, I3e٠

նէրլաէււ (24 ,(.////‘د r. Vineuse, 16e. tel. pas. 21-23.
?65 , /ر٢ماااا,//. ////_///////////٤  r. Pascal, 13e.
7 در٢/ااجااا/٢ااا7ا  Զարկ 7ا//////////////// պէր 120 ارا ٠  ave. de Versailles, 16e. tel.aut.29-67٠ 

նէրլաէււէրան / رثم///٤ ////////լ//, ակն էր ւլէն, 17 ր٠ Cadet, 9e٠ tel. trud. 21-21. 
նէրլաէււէրան 7////////////// ,/ تج/////٤/٢///٠ / Հ.Ս ԱԼ/ԻՇհ, 208 bis rue Lafayette, 10e. 

tel. nord 57-82.
նէրլաէււէրան U աթ-իէօ //////7/, աէլնկէն, 36 r. Lafayette, 9e٠ tel. lou; 09-97 

էրւ 62 r- de Maubeuge, 9e. tel. trud. 43-07.
Յաէրւլւէրան (Տօվճթ.) լւ<էիչկ, 60 ր٠ de Buzenval, 20e٠

7113 ՎԱՃԱՌԱՏՈՒՆ ԱՐեՒեԼեԱՆ Ն^ԱՐէՈ-ԷՆՆեՐՈՒ

Menilmontant 61-85
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ն/ր/աէս/րան նհրրսէս խան, 36 ր٠ Lafayette, 9e. tel. 1٠Ա. 09֊97٠

ն/րրսէսհրան Տիրան, տպարան « ՄԱՍԻՍ)٠, 208 bis ր٠ Lafayette, 10e. tel. 
nord 57-82.

նէՀաթի ԱրչաւՐ, /չանան;/ ٠հագյււււա, (Jolyange), 44 ր. d’Amsterdam, 9e. 
tel. rich. 95-35 քրւ 19 r. Angelique-Verlen, Neuilly, s.

նէվրոււլ (Տօքթ՜• 127 ,د r. du Cherche-Midi, 15e.
նիքււլա رك. Լնիկորլոս Յարւււ[(Ւիւն/րան), ւՐւււչտակ, 5 r. Bourdaloue, 9e. 

tel. trud. 64-81.
،եիկւււլււււՒրսւՖ Կէւզսւււզէրւո, սւ1(٦٠Ւււլէ٦ւ, 5 ٢حاخ ةج٠١\ا0اًا١ ٩ح٠

նչանհրան (٠,/.). գ./րրձակւււհի, 46 ր٠ de Londres, 9e.
‘ելան/rան U Iրլյչ/ա, աււ/րղնաւչյւրԽււ[(Ւիլ.ն, 36 r. Damesme, I3e٠ tel٠gob٠36-62٠

նչան/րան Տչգաա, րր/րրաււան, 63 ր٠ Mr.-le-Prince, 6e.
նորաաունկ/րան Գաչւրիէլ, 21 r. Beaujon, 8e. tel. el. 41-54.
նււրաաւււնկ/րան Տիրտն, 85 r. du Rocher, 8e٠ tel. wag. 73-47.
նուպար Պօղոս փաչա, 12 ave. du President-Wilson, I6e٠ tel. pas. 39-85.
նւււպար Արւայչ/րլ պէյ, 14 ave. du President-Wilson 16e. tel. pas. 86-57.
նւււպար Զտրէրհ պէյ, ا2 ة٧ة٠ الل  President-Wilson, 16e.
նւււպար ՎահրաւՐ պէյ, 12 ave. du President-Wilson, 16e.
նուրիխան Ս., ապահուլսգրուիՒիւն, 33 r. Lacepede, 5e.
նուրխճան, իրաւսգէա, 51 ave. Victor-Hugo, I6e٠ tel. pas. 49-54.
նուրխճանհրան Գէոչգ, յանձնակատար, 1 7 r. Cadet, 9e.

ԱՐԱՊեԱՆ .٩
Ս.ՐԵՒԵԼԵՍ.Ն ՆՊԱՐԵՂԷՆՆԵՐ

11'٠ս։։٦|Ա|،.ո٠٠ ،األااا٣ا اااأ ااااا ւ.1ժհ٠յ٠٠հ ااا٦والا յ،'հ٥ اا!٦ااأاا1،ااا؛إ.'
կր IااI։։ا، 1 ااا،،ا،ا،ا«ا։.ا،٦،

հՄՈՐեՂԷՆՆեՐ եհ ԱՆՈհՇեՂ-ԷՆՆԵՐ
 ٠،١îi .11.٦ihpp կը ااال٦،ا١١اا.اا,،٦ا :

'կսւ،1ւււ،1ւսւէ.ո|ւ 1,1. ւււ.ք،ւ|ււկ|ւ٠1 ււ٠1'ա٦ււ٠ւ.ւ1 լկաըիւսյէ١٠.Պ٠١٠ 
ւււււ.աշ<1ւսւկւււ|ւ<Ն

խԱՇԷՐ ՊԱՆՒՐհ

) 19( 30 Rue Bouret PARIS
Téléphoné ; Nord 34-73 Métro : Jaurès 1(10 d' Bolivar

— :؛:37 — — 22
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٠ ح ٠

Շարաշնիկևան (.٠ ճրարրրէա, 13 ր٠ Theodore-Deck, I5e٠ tel. seg. 18-97. 
Շալւոշնիկէրան U Ht/11/1., /7////////7/, 102 r. de la Tour, 16e. tel. pas. 50-54.

ح ا ։ا IJ- ،١դանե։սևց ع s | ا1اا'ا|غ١١ ه  Ն\. . أآلآةاًاآصح,% \حغ

اااح١1ا٦ءا٢“ا٦ا ٩؛>أطا،،ا*١ ااافىلي ։՝ائ։ ا1اا ։ لذ*ا ٢1ا |ւվԺ՜Ւ٢|1ււԼ- ،جاااال։ ,آلالاااالاا ه 5 ١ةخ ألم٢ل١عدد ط  

Vesinet, Chatou, տ.օ٠

Շահիներ///7/ /بر٠ا ب  ծ-/////-////٤, 32 r. des Ecoles, 5e٠ tel. gob. 47-00. 
։اح اعاًاءآلاإى٦ل  Կալւաւզհո, ւակհ՜[ւh٤, 32. آ. NVcrtd, . ١١ع  
։։ح اا^ا٦ا  էսւկա (1, آل կա اا ի ٤١ 2.5 ave. ١هآةآ،؟جلب١ ١٦  e٠ 
շահխաթ՜/ււնի Արշաւիր, /13 ,/ ٤؟//////////^  ր٠ Saussier-Leroy, 17e٠ 

^աՀսազէրան U ., ij،٠JîLJî٤tii٠։ ٦٠ االآلااا2و٢آليرإا١ ٦ .آ حة. ٦٢ل١اآآل٢ه٠  be. 
շ///١//////////7/Խ//7/ Գէորգ֊, իՒաււիւգ, 20 ր٠ des Carmes, 5e٠ 

Շահպարո؟/A՜///?///, 2bis r. Feix-Eaure, 1 ٠>e.
ՇահւլէլգՒրսւնր (7*7ււրապէրա), 36 ր٠ de l’Echiquier, 10e.
6///7/թ- (Տիկին), 1.1 ave. Edourd-Branly, Chaville-Veizy, s. o٠ 

ՇաւՐլ1րան (Տօքթ-.հ ր_(ք-իշկ, 53 ave. Wilson, Montreuil, s.
ՇաէՐաանրճև///7/ Հ. 7, اج.’ դյւր՚ե-արանաաէր ///٢/٤ ծ" //’////// ٤//٨ /////, 23 ր٠ Bau-

din, 9e٠

 tel. gai. 03-21, k էրան Ար U էն, նկարիչ, 96 ave. des Ternes., 17e٠ /رخ /////////7
111 ave. de Neuilly, s. tel. wag. 44-96.

6/////////7//٢ան Հրանա, 799 ا/اااااا/ا٤١  r- de Vaugirard, 6e.
ج/////////7///^/7/ ج  ար լ, ա/ւ/րւարական, 82 r. de Crimée, 19e. tel. com. 00-50. 

6 ////// ան էր ան Ա., ///7/ اا^ا/لحما^7ا // /րաւ/Ւրր, 51 ave. d'Iéna, 16e.

ԱՆԹՈՒՅՆ ՔԷՍԷՃԵԱՆ

29, Rue Berthe PARIS (18'')
Nord-Sud : Abbesses Téléphoné : Nord 93-06

آ٠خ

٠١iu-،،di ٠,؛ أ!٠ااأاااإ։٠t'lihpi|)Ijp I!،։u։j،’u,pj։ լսււ.սւղ_ո/ն l٠l٠pi ٠ ا١ااլ Ո 
.٦il٠p, փալ.،٠iipuiptjj،،I اا٠I.nïiII٠]ا٩االاك ا|"قاւ٠աւՌսսւ٠٠հլ|ւ Դ،էւI՛Րո،ւ|٠٠١٢،IjuiLup հ 

1ا)0ا؛'1اا'ا ائ٠ Աււքկ،1٠ 1,11ااااأااا f)iuq-„։,,,„.٦,lïp 1اااااا1٠؛ ٠ււալ٦ Թող اا]_اا1٢

،1 ٠1ւ.(111٠11.T f 1;11Լ■ ճ 1;1 (11٠ا1'ا
:յ_ոք)ւ,։յյ٦ւկ( ااا։։ا!ااا iip,i,p,,؛,np q،,plï٦,٠p I،ii։|iif)i
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CABINET B. WAHÉ
،աէ ՊԷՕՐԷՔՃԵԱՆ

١٠ՐԼ'٠ԻԼ٦ՌԼ،٩ւլ ٠؛ ւլ٦.٦ւ ٠1-ՐՍ؛.ՍԵ٠1ւԵԱ٦1
46, Rue Sainte-Aune PARIS (2“)

Téléph. : Louvre 45-25

G. CHARRIER 
Expert - Comptable 

Diplôme E. S. P. c. لم.

B. WAHE
Ancien E’.èoe de l'Ecole 

des Hautes Etudes Sociales, 
Licencié en Droit 

de la Faculté de Paris, 
Ancien Avocat, Conseil Juridique.

■

սւււթ-իւ رًا٢غاكاا/ ՀՀ///////ծ՜ — ه٠٠-/ارا١ررر7ر/ااار أل»،؛»،ء/،،,/لم
Ւրւ ipuiri•— Պա •Հ անչքն Ւրր ո լ դյււնձււււՐ• — ծր/րպւատեւ վէպր ر//خر٠/رط//٠/ 

1٠٠։٠٦ւ ،،լ-փ،։،կս،նւ،լ-،ւ։ւ٠ւԼւս։յ։։١ ٠ ։٠٦ւ،վժ"1٢،ւ؛٠ւլՒրյւտՔ٠Աآل،،، إ؛ ٠ կ،ս լււ ،լժ֊ լ اձ ։։ 
 թԼւււնւ Ւրւ ،լ„ւ٤ւձՔեյւ٠ււ ،،'սակն ن)ل2ذ) ٦յ֊Ասլյւ ի լ 1 |ւ <){ւէ٦։Քէ ا-ة։ا٩֊ةااا-ت

،լէ- ة Լ1، ،11 կ،،ւ ،} ا،،_ال الج! II ւթ՜ ال آلط ٠.

؛)٦،1յԼլււււթԼւ،،٦؛،٠ ل،ا،،،،ال١IIլ|ժآلطل|, ւ|ւ،ւ ال ٤ււ،լժ-|ւ آلط 1اآ ب։ا շոհ՜ -الا،،ا

 Ս սանաւ 11/1 պայւՐանսգււււվժ՜հ-անրյ քաՐ/չադ-քաւ-----դյււրսւ[ժ՜իւն. 
11 լւււ^ր 11 LiF,، 1 آلااط'II،Սال — ٠. ւ،،،։،ւ،؛յ կն՜ أفيى،، ،،،Ք،،ւ،լ ،إ սւԼ II ،،I է٦٠ 1آل،’ — ،.ال١ թ- ի 

ւ֊ճկւլը ձհ՜ււՔال ،؛،. լ ال ،،،լ֊ճ، ا،١_ا،،،ا،،اآلا،،ا؛ ։،ս،،،ւ،յ_ւս،،լթ|յ،،،ն Լւ،٠٢، |,հ՜տ 
 ٦։|| ,կը քւէրրէրնք ւՐԷ1լ աւՐսուան ւՐիչււցին؛٠،،٠Է،1 1٠،|٦ւ،،ւ٦ւ<،. اغ>اا،اا1.اا|ؤ!ااا'

յ սլալ . — 'ԲննուիՒիւն էրւ ■հէրաաւլա/աւթիւն. ,-؛ւ <1 ոյ|ւ'1ւււ1'1ւ1٠٠،||٠ 

Լ،ու،ււՈււ،ւյ؛1 آل_ا < ؛؛ ֊d1؛կւ،ւ լււ L،،، ٤2 ليال تتمل، ٠ !،ب ٤اا.ւ٦ւ،ձ٦،լ ւււ،ւ،،ւ٦

Ւրւ ^،،ւշւ،ւհ-կշ_|ււլ. — |Լاا ٦ II I (d أالاأآلالالااال!ا ،اال، ال ،،،؛، ال_ال،،։

11 |ւ կ ،լ ،،I-آل، . أ1آل،،،أ ؛ I |،،[Ժ֊ ի،،اا ،،،؛، ؛ կւ،ւ اا_ III ،، ،اا ، II ال Ա،ր է٦ւ ،լէճ լ

JlIILlI' اال ا،ب،اأ،،٦'اا!اط،الل٠. —

յ_լ|،ււ،ւււ،յւ، ل|تذال،،اا،الل،ا Լւ ا|ااا،االآلا،،الدا؛ _Ս،ւլջ}ւ،ւ،յال ١ լ آلال ،ւլթ III կ լ ؛(,*

քարլա.[ճնՒրըւււն էՐէլ.
 ٤շԼյ էն կ.ււ،յւ‘()) Հ،ււ։|Ւրրէ،1،ի١. ٥ււ٥ււ،،٤،է٦յ|?, Ս,ն اال-ال التا էն կ, -ا،،،،االً

 الش էն ؛հրւ Սս(،،ւ١ւԼ(،է٦،٤ւ թ-،،I 1 ال ،؛،٢آلآل،،، التا կը اا'،،أإا II լ |ւ٦ւ 1٢Լ،1 -،،،ال_ل،

.ււէրնհ՜ււկկն ||'Է٤٠
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ՌԷՍԹԷՆ
 bis, Ա٠Օ11|է՜օժ 15 ل؛ااإاااا|ا

ՓԱՐԻԶ )9(خااا

ه ٩ ه

ՃԱՒԱՔԱԾՈՅՒ ԴՐՈՇՄԱԹՈՒՂԹ 

ԱՌՈՒԾԱԽ — ՓՈԽԱՆԱԿՈՒՄ

Timbres Poste pour Collection 
Achat — Venter Echange

Ջիլինկիրհրան ԼՏ().րթա.), բյՒիչկ, 3 ր٠ de l'Estrapade, 5e٠ 

Չիլ٤ւնկիրհրււ٠ն U ։ս՚նուկ, փնէօյի նււլւոզ_ւււթ|ււ٦ւ ١ ١٠ذ آ. ةحآلآةأل١ل١ ٦٣ . 
Չիլ ’նկիլ։Ւրս٠٦։ <1 ٠اغ ., ղյղւզ_ի նւրւգյլթ-., ٦٦ ًا . Mm, - ٩٣. ا٣.\ًاا٦ةل٠ انه  
«ال٤-ء٤ا،ًاا،،؛„،،/»، իլինկիրևան Գարուն, 9ال  ր٠ de Presbourg, 16.
 .իլին կիր էրան Հայկ, 106 ave. Mozart, 16e. tel. aut. 48-97ال
Ջիլինկիրէրան s իւրրան, 6 ave. Victor-Hugo, 16e.
Ջիլճէրան, լուսանկարիչ, 1 bis r. de Troyon, 17e.
Չպլւգհրտն (دع//.) Ատրինէ, աաքթ-իլօ, 39 ave. de Fontainebleau, Kren 

Bicetre, S.
պլտգ֊էրան ԱրաւՐ, պաչտօնևայ, 39 ave. de Fontainebleau, Kremlin-Biceteال
Չ պուրճ էրան Լէրւոն, ոոկէրրիչ, 19 ր٠ Corbon, 15e٠

Ձուրար Երլիշէ, օրոգրորլ, 3 imp. Crozatier, I2e٠

Չուլֆաէրան, ժ-արՐտցոյց, 50 ave« Jean-Jaurès, I9e٠ tel. nord 57-60.
Չաիուրէրան ւԼտհէ, iTաէրուն, 13 Villa d'Orléans, I4e٠
Ջօլտքէրտն U٠, րոոՐլւակ էրւ նաիրանիւթ-յւ, 203 ր. St-Martin, 3e. tel. arch. 0٠

Չօպանէրան Արշակ, 9 ր٠ Say, 9e٠

Պսգալէրան ԱրաւՐ, նկարիչ, 16 r. Jacques-Callot, 6e٠ 

Պտւլիկերտն U ուրաա, ՜ճաշարան, Place Nationale, Billancourt, s.
Պ ա լա U անէր ան (Տօվճ[(Ւ٠Ն (Լ(Ւիշկ, 5 ր٠ des Fosses-St-Jacques, 5e. 
Պտլաոտնէրտն ( ل ٠ , րլէրրձակ, 14 r. de Mazagran, 10e.
Պալտվչհրտն s. Գ/հ էրպիոկոպոո, 80 ave. Pereire, Asnières, s.
Պալհրնց Պօրլոո, րլրաւլաճա/ւ, 233 fb٠ St-Martin, 10e.
Պաիրթ-իարէրան, րլոլգ, 6 r. Arsene-Houssaye, 8e٠ tel. el. 15-20.
Պահապանէրան ԳէրրապայԽոււ, 5 ave. d’Orléans, 14e.
Պարլճէրան Գէորդ., (ՒաւՐացոյց, 5 ր٠ des Messageries, 10e. tel. prov. 05- 
Պարլաաոարէրանց ԱրաւՐ, ա/ւէրւտրական, 233 ր٠ de la Convention, 15e.

G. Resten

15 bis. Rue de Maubeuge 
PARIS (9٥)
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Պ ارا بر رًا///"م//////////ارا  Տիէք֊րան, կօշիկի ل/اابحم ծ՜ Z///////3 ,رًا ր. Lesage, 20e.
Պտրլտւտ/տրքրտն ،/٠٠, պարի ււււաււյիչ, 44 ր. N.D. de Nazareth, 3e.
Պտդ_տատ լեէսն ԳւտՐէր, հւււչւււտպաՀ, 56 ր. Lafayette, 9e.
Պապտ/րան, 27 ave. Marigny, 8e٠

Պապա/րան Լ/րւոն, դյւրգ., 46 ave. Charles-Floquet, 7e٠

Պապա/րան ն/րրււէււ, հաչաակալ, 32bis ր. Alexandre-Guilmant, Meudon, Տ.Օ.
Պապալ/րան (< ؟0مميني٠ ), լւժ՜իչկ, ا ր٠ Perdonnet, l()e٠ tel. nord 74-03.
Պապաչան/րան Միվճայէլ, իրաւսգէտ, 4 bl. Exelmans, I6e٠ tel.aut.37-74. 
Պ ապէս/րան ՅտԼհաննէս, ուտււյյիչ, 3bis pass. Lozln, 19e.
ՊաաՐա^/րան ԼԼրաաչէււ, դյւրգ-, 53 fb٠ Montmartre, 9e٠ 

ՊաաՐաճ/րան 31 , مم//ر//بك رار//٠  r. Germain-Pilon, 18e.
Պ աաՐաճ/րան Գէււրւր, ւրրաւՐ ական դյւր/րաււնուիՒ իւն.ր, 4 ր ٠ Royer-Collard,5e, 
Պ տա/'III ճ /րան Զարեհ, 7 ,بااااابا ր٠ N. D٠ de Lorette, 9e. tel. gut. 41-50. 
٩։،։ւ։ւ٢։։յճէրւ։ւ٦։ ال .١  ե-|_ե՜1լտլ։ա1ս٦։,٠ւթիւ٦յ ١ آل\ آ٠ ١ح-\حهاةإلحز؟اآح١ \عله٠  
Պ ۵ ررررر//٠///٠  /ր ան U٠, T.S.F.م ւլ/րտ/րրլււււՐ, 124 r. de Javel, I5e٠

Պարկիր՜ճ/րան Արթ-իւր, գյւհար/րւլէնի դյւրԽււրան, 1 ր٠ Saulnier, 9e٠ tel, 
prov. 44-05.

Պ արկիքւճ /րան بارًا///ع////رنج, ակն/րրլէն, 9 r. Maubeuge, 9e. tel. trud. 14-82. 
Պա րոնւլ_ա ր դ-/րան Ս անւււկ, րրէրձա/ի 35, ր. de l'Arbalète, 5e.

ZbU-ՆսԴԻՐ-ՏՆՕՐԷՆ 3. Մ. ՔԷՋԷՃեԱՆ

H. M. KÉ٢CHÉDJI٨N
Villa “Les Fraisiers ,, Rue des Antilles 

St.-SYLVESTRE NICE

 ،ا|ااالااااتم1ا եւ. 1)لال.ااباالاا١اال1ااأا٦ا բ٠٦լրր ؛)٠اأأهاااւ,،ւէ٦أ٠)!1ااا٦ا٩ل ե ր اأ ؛٢1ااا
]ا|ا|اأ،٦٦ا «ا 1.ا٠,ا։،؛.اأIااIااااااا٠.ق،ا٠اا،٦ا؛ل الالاأاالالالالا Դ՛արձած ،٠٦٠: ե(լ'11 -ااااماا!خا

 ؛։երր ւՐիշսւ اج)٦ؤا 1<հ٠ Cote d'Azur ր :րլած 1ւ،1ւ٠ւ٠ ؟ւ։սւ١ւսլ|ւ.|) |1٠Ո،1| է, ջ-اال
٠։٦ւ:(ւ։.նե٩։սւլ 1, 'ا1اا Աւծ.1؛,٠սւլ 1٩ 'أا٤ا 1االاا٠սսցէ-,ք ք)ալ 

ս։ |1 ال٠اւլ ՛Ջااال١ااأاال ا،ا٠؛!االااال ٠քا؛ ٠եր،է ٩،ործւս կւսا<1ا.1االفو٦ا ا،ائل،
.٩ւ շինել ս։ս։լռւ-է؛ե٦։٠թ ։սր١ ٠(։։ا١,ا٦:ا؛ا اا 1اااا հ*.1յ1لالاالالاا1ااال؛ا .٠ սերս։
-ձե ,ւիս.րրի1ا، .،٩ا ٠ ٠ ։،، ااأ ։، ։،։ ااإ٦الأااا،واالا1االا٦ا١ االذ؛ .եւ الا٦اկ ٠١اال الل ؤ، الأջւս ااأااال 

1րր؛էի,ււ.Թւ١յ ٠ ألااااااال .االր٤-١։սրցու.ցէ : ،ال٩االاااإاااالأا٦ل٦ا1 ا սիրուն اااا.ااال.ا٠ 
:lï٦։.pاالااا٠لالاا اأااأإال٩ا
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Պտրսվժ ճետն ^.5 , ٠ ر? ارا ا/ارر ررتم ا٨راا عر درك غا  t. Riboutté, 9e٠ եւ 26 r. de Te. 
vise, 9e٠ tel. ber. 38-63-

ՊտրստւՐետն U ելտւժ՜տն) քւտնտււտեւլե, 53 fb. Montmartre» 9e.
<1(IIIլաIIIصեւ։ւ٦ւ ال ااااأااا٤١ ااالاا,ا؛طا٤١٤١ ١ا\ آ. جاحةةحًاةة٦ ١حاج .
ՊտլտտւՐետն Զդ֊օն, Դ-երձտկ, 19 ր٠ Rodler, 9e.
Պտրտիւլպտնետն Վահան٠ իրաւսգէտ, 15 bl. Suchet, 16e. tel. aut. 38-04, 
Պետրւտետն (ձ٠٨//Հ, 83 ր. Lafayette» 9e٠
Պէէլտզետն Արրտհտւ/', րրերձտկ, 28 bis, bl. Diderot, 12e٠ 

ا ا  է أا1ا ال ة  հր ան Ա լէ اافي ան ١ Լք(>٠ է ٠ւտ n [I Պ ،1 [I دك , ա ււլա ، ا-اا  ա ،լան iP ե Քեն ան ե اا . 
46 ր. St-Placide, 6e. tel. fl. 24-26.

Պ է կետն Հտյկտղուն, •Հորլտգ֊էտ, 43 Cite des Fleurs, 1 7e٠ 
Պ է կետն U իհրտն, տնօրէն Société dEtudes Financières/,» 39 ave. de؛ 

Champs-Elysées, tel, el. 76-36, եւ 3 ave. Mac-Mahon, I6e٠ 
Պէնտէր Հրտնտ, տրձտնււգորե.

Պէճէնետն ք(Ւոգէոո, (ՒտւՐոգորե, 47 ր. Fondary, 15e.
Պէչիկթ՜տչլետն ?32 ,.و ր. Pressoir, 20e.
Պէշ֊իրեան, ա1լնեւլէն, Ab آ٠ Bayen, ١٦e.
Պէչիրետն 1Լտհտն, յտնձնտկտտտր, 40 ave. Pasteur, Bécon-l.e.s.-Bruyères. 
Պէքետրետն رثم.., ճտրտտրոգէտ, 11 ր. des Peupliers, Bois-Colombes, s.

؛ ؛؛ن

Formalités à remplir et démarches à faire 
à FORFAIT.

CABINET-EPUDE ROBUR 
94, Rue St.-Lazare -:֊ PARIS

Ouvert le Samedi après-midi).

ՖՐԱՆՍԱԿԱՆ »ՏԱԿՈՒԹեԱՆ ՍՏԱՑՈՒԱ
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ACADEMIE DE LILLEJNIVERSIFE DE FRANCE

Collège de Jeunes Filles
LA FERE (Aisne)

-յյ٠٠սւ٠։ւ |il| ،،*սլէժ՜լ Հւ։ւال|_ا:ر٩ل>،|ق |٠ |Է٤1 h Արլչկա٦ււ٠(،٠ |،|Լ
-լ،ւ։٠٠٠٠،٤٠٠٠۶ا؛ ٠։،!ï٤٠٠c իլւհր٦٠ է|ը٦ւ¥ւււأا ١ լ]|ւաւ|ւ1، ւ٢ի9լ٠ւ٠|lit լ թււ٩( 1٦ا|ا4ك1ل٢ 

ս١ԱՀ ٠ւ٦٠،٤٤٠թ٠٠ւթ! լւււ٤ւ٤٠٠٠ ،٤٠٠٠٦٠ ٤,թէ lï،il٤٤iii[i ا ٤٠٠٠٠ !٤٠٠٠٦٠( ս1ادا ٠٠٠٠ II|ի 1քււ1؟٢ 
ւսւ<լ(||1٠1ւ է, եւ|٠٠٠!'٠ >١1ا ٤٠٠٠ Լ٠٠1٠٠٠، ٠٠.١٠٠٠։٦֊،d،‘»٠»ï։؛،٠٠ՈսւուրրւււՐը ։։ 

._٠٠٠٠٠|٠٠٠٠յ٠!٠٠٠٠ւ٠ !٠٠Թւսկւս٦1٠٠؛ կը կատարուին ٠//٠//مرر/را٠/7/رمغ//للم/7غا7ر7ر/ر7دكا 
է٠٠٠ ٠٠լ٠٢(tï ،1II լ է ٤٠٦٠ է 11 է օ ٤٠٠ ا_٠٠ًاا١- ٠اا ٤٠«>اًا٠! III ١ا\ج١١ي\١١ ٦٠ £٠٠٠٦٠ 

Տրուած՜ ՛լկայ ականն Ւր րը պՒրաական ՚ հաւաոար 
,tïاااذال٦ا٤اطاااا٠أا١- ٦ Ււ ٠٢էإاا٠ ٤։ال الؤا؛،٠٦٠٠٠٠٠٠։ا٦ل,ا_اا։{٠٠ ا،ااااւ٦٠1٠٦٠ է4Լ<!֊٠٠٠٤٠ 

.٠٤٠٠ւլ٠٠٠٠ յէ,؛٠٠٠٠٠٠٦٠٠٠٠٠٠،
-٤ ٠٠٠٠٠٠٠٠լւ! ٠հ՜٤٠լ٠ ٠٠٠٠٠٠؛٠٦٠٠٠٠٠تը)-հ֊1٠٠ ٠٠٠٠٠٠،٠թ٠٠٠٠٠٠٠٠٦٠լ٠،1 ٧١. --- ٠وا٠٠٠؛٠٠٠٠٠

.Certificat d’Etudes Elémentaires 7٠٠٠٠7٠
7/ ուա/'ան ա/ւաչին չլվանր լրաոնուլ-ردا//راك //bր///ZUր — م٠

նհ՜րը' Certificat d'Etudes Secondaires.
Գ; — b ր կ ր որ //_/// կան ւււաՐան Ւրրկրորւր չլվաը լրաոնալ-

ն/րրը\ Diplôme de Fin d’Etudes Secondaires կամ’ Baccalauréats.
 Ա|,٠| ٠լ1լ٠٠٠,٠٠٠٠،٠٠٠٠٦٠٦٠Ff٠٠٠٠١، !٠٠٠٦٠٠٠٠٦٠ i٠1ï٠l٠٠ii٠٠Ji ،()٠؛٠٠ւ٠٠٠٠_٩٠էր٠٠լ ،٠٠٠^٦٠ا؛

լ٠٢ ٠٠٠،٠٤٠٠٠٠٦٠ս٠٦٠ե٤٠٠էւլէ ۶٢ا !٠٠٠٠٠٢ ٠٠٠٢٠٠٠! ï٠٢ ٠٠٠٠٠٤٠٠٠۶؛،!٤յւ ֊٠،I٤bl ب٠٠،٢٠٠٠)٠ 
.٠ g ٠٢٠٠٠٦٠ Il LU ٠٠٠٠٦٠، ։٠٢٠٠٠٠٠٦٠٠٠٠٠^٤٠٠٠٠ ٠٠ լ ،٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠٤٠٠ ,٠٦٠ آձ^ ٠٠٠٠٢٠،٠٠٠ լ ï լ٠!٠٠ tï٠n tï

Հայ աչակ1րրաուհին1րրր կրնան էէոաահ ըլլալ թաէ ւՐասնա- 
ï٤tï٠،٠ ٠؛٠٠٠,٤!٦٠b٠i٠b îL! ըլլ٠٠٤|٠ ٠٠٠٦٠խո ٠٠٠٠_٠٠٠٤٠!٤٠٠٠ ,٠ւ ٠٠٠٦٠ ۶٠tp٠٠٠7r٠٠i-[d-!i ւս٠٠ 

٠٠/٤ րնաանհ՜կան կաաարհալ խնաւՐյչ-. Շարւաթ-ր հրկու անգյաՐ 
:٠٠/٠٠٠/٠7٠٠/٠7٤/٠٠٠/ ٠٠//٠٠٠٠/٠ ٠, հայհրէնի 

 քժ،ո?ակլ٠ اااا|اا|٠ا ٠||٠ւ|.٠ւ٠٠٠'!٠٠٠ւ٠٠؛1،լ|٠ 1է ւ،ւ)է ե،. 1յ’ււ٠յ٠ ٠٠٠ ا، ا|٦ا
.lï٠ ո٠٠Անմյկա٩٠،١٠.٠» դ٠٠٠،ւ, ւ٠١ւո٠٠٩!ւ٤٠٠٠ւ٠ա،ւ ա1900 2200 ا؛٠.(ا.اا ا،ااأاا ٦٠է٦٠ 

 այլ اااا؛اااا ծա!ււ.،)1|1,ւ ٠،'է؟յ٠ :|ااااااااااا

րւի٠٢հլ ւ٠٠٠!٦٠ս٠ րւէ!٠٠ թեր٠٠٠٦٠ց ۶٠٠٠٢٠٠٠٤٠_Ա٠հ-ղե4٧١٠٢^٦٠٠٠٠^٠٠٠٠٠!ا ٤٠٠٠
ւ٤٠ս٠լ!լե٠լ٠٠լ٦٠ հ٤٠٠٠٠٦٠٠٠Ւր٤٠է٤٠٠٠٠٢ ؛٦٠! էլ٠է٤٠٠٠٠٢ ٠٤٤٠ !حل ^٠٠٠|,٦٠!

Madame յ. Ohannessianji
Directrice du College de Jeunes, filles LA FERE (Aisne.( 

ւաւՆևլ ٦٠"Gare du Nordt ٠ااااا'،االه،) .ԾԱՆՕԹ• — La Fere 1۶1<Լււլ٠٠٠ 
ւսո-Նել Amiens - ».٠، Tergnier ؟اا٦ا1ذ٤ ,Quantinfi <լիծլւ Paris - Տէ٠ 

:է ،٦ւ٠(٦է٠٦|٠ւ կ٠٠٠յ؟٠٠٠|ա,ւ٠٠ւ ٠է١٥: 1ااا. ،؛٠٠լ٦[Laon դ
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٩էս٠|իւ_4ճհ"،،،٢،։ ال٠ااا ։։اا' ԼՏ٢٠4٠|Ժ" ٠١١ ٠٠ ii„ïiifiii։ipi|< آ٠  ٠١ ձէ ٢م\٢اًااًل\حد%١ \ة -
nieres, s, tel. wag. 96-03.

Պէօրէքճէրան Վա-հէ, իրաւագ.էտ, 46 ր٠ Ste-Anne, 2e٠ tel. 1٠ս. 45-25, 
Պէօրէքճէրան ՎաՀրաւՐ, 4 ave. des Charmettes, ٧illiers-le-Bel, S• O. 
Պէրպէրէրան Աւրսսէ', րրէրրձակ, 24 r. Bergère, 9e٠ tel. prov. 05-49..
Պ էրպէրէրան էաուարւ, // ւո ան ո րլ, 94 bl. Rochechouart. 18e. tel. nord 65-49. 
Պ էրպէրէրան Հայկ, 5 r. du Sommerard, 5e٠

Պէրպէրէրան Հ., աււէրւարական, 78 r. Taitbout, 9e. tel. trud. 23-65.
Պէրպէրէրան Վահէ, աււէրւարական, 44 r. de Provence, 8e٠ tel. trud. 54-7 1 ٠ 

Պէօյիւքէրան քոյրէրր, '{-լխս/րկ^ 9 r. de Moscou, 8e. tel. lou. 12-79. 
Պըյըգ֊լհ՜տն Պէրարոո, ւրրւսւլսւճա/ւ, 31 r. Basfroi, lie.
Պոնէ {Տիկ‘, էրնէրալ քԼաէՐ րարէրանրյ), հ-րկրարյոն, 3 ր٠ Froidevaux, 14e. 
٠հւււթ"է١||_ԼՏիկ.,¥նհ1|_րԺ*III٠|bph٦ii٠ïii٠١١P՜IIIIII اااا٦حآلل٢ յաւ ٩_الاجاااا1]ا ։ اااطا]ج]الل ,

17 r. du Colonel-Moll, 17e٠

Պո ւրն աւլէր ան 3., ուոանորլ աաաէ/նարոյժ■٠ 45 ր٠ de la Tour d'Auvergne, 9e٠ 

Պօրլոո) կօչէլակար, 20 ր٠ Lauzin, 2Oe٠

Պօւլոո Ե!أ-"LUI[1'b՝ ատաւքնա քոյրէ՜, 1 ր٠ d Orléans, Neuilly, s.

Պօրլոոէրան 3 Z//٤١ անն էո, օր սգր ո ՛լ ٠ 33 ր٠ Pixerecourt, 20e ٠

Պօրլոոէրան Յակոր, րլէրրձակ, 17 r. Constance, 18e٠ tel. mar. 0-58. 
Պօրլոււհրան U٠, րլրոււլուճարւ•, 28 r. Serpente, 6e, էրւ 14 ր٠ du Temple,

-Montmorency, տ٠ O.
Պօյաճէրան Ժ-, Գէօթ՜օկրարլիւրւ, 183 ր٠ Տէ-Denis, 2e. tel. cent. 58-29٠ 

Պօ յա՜ճ էր՛ան Յակոր., ա ււէրւա րա կան, 56 r. Lafayette, 9e.
Պօնարար[(Ւէրան ժ., րրէրրձակ, 40 fb٠ Montmartre, 9e. tel. ber. 00-03. 
Պօշնաքէրան Լէրւոն, ա ււէրւա [!ական, 56 r. Lafayette, 9e. tel. trud. 51-23.
٩ օշՂւ UI .؛ճհ՜ 1!|քլւ ع0 )1 .١ ح  ո ւլււք1ւ٦ 'nljui اا اا ٤١ الخ .آ لماة جني١ًام١آلةألاًةدآد%ح . \حه٠  
Պօաուրէրան, կօշիկ, 22 ր٠ Pradier, I9e٠

K. TCHAKIRIAN & c I ؛

= (SIÈGE SOCIAl A SALONIQUE, 20. RUE VENIZÊtOS) =

! 40, Rue d’Aboukir PARIS (2 ٥( ا

ԸՆԿ I ن Գ. ՋՍ.ՔՐԵԱՆ ا

1 ԱՄԷՆ ՏեՍԱԿ ԿԵՐՊԱՍԵՂԷՆ
(riïuuu.pub٠L^٦i - Ռլ։դՆրլէ٦ւ - ااأأاլքպւս1٠ևւլէ٦ւ 

Դ01٢1٠11 ԻՕ،ե -:- ,1 ք»Տ11րՈհ1ր
! Téléphoné: Louvre 58-75 R. c. Seine 219-185 B. !
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ه Ջ ه

Ջալալհروارا،/ ւԼահան, Aարաարագ-էա, 8 տ٩. Desaix, 1 :»e.
.ալէրան Աւ, նախկին նախարար Հայաստանի, 71 ave. Kléber, 16e ابرارا/يد
Ջտնչիէւէ Միյւայէլ, ակնէրղէն) •’) ր٠ Henry-Duchene, 15e.
Ջտնչիէւէ Կատարինէ (٠,/.), 7() ր. Vaneau, 7e.
Ջիվ_էլէկ"ւէ (4 ,(.////،د bl. Raspail, 14e.

ه -Ո ه

ZZ• ////١ան, լուսանկարիչ, 7 ր٠ Camille-Desmoulins, Cachan, տ٠

//‘սա ին 11 էէ 27 ,.رًا ր٠ Pauquet, 16e.
//•nui ին ալ ( ل ٠ , ա/լքյ-լսւրական, 83 ave. Malakoff, I6e٠ tel. pas. 23-81.
/٨ուքւէն, 17 ودا/اارااا/رًا r. Malebranche. 5e٠

ԻՐԱՒԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳՐԱՍԵՆԵԱԿ
ՈԽՆ ،ا Ե ب؛ .u.'bU Ս.Հ Ս ،ا، ؛1« ا ու. fl،؛ ԱՆՀՐ IJ. dbfcs

:Աւ؟յ.ւ،'է٦։ ւււ،րււա1| րյ֊աաէյքւ, ււ,ւ،'ք.-'|ւ Ղ٠ւսււււսլւա١:٩ւէւ(ւու ւար| 
11() 11 լ֊'|ւ٦ւ Ա fl ا) اا (، III اأا'،ا այ 11ا i (I fil( ا٦اأا ւգւ،'ա١ւ ո iT,f(i[ ،اد)

-աւքասնա .11ا ٠٦٠ f،، (î I اIl*، ٠. 'ل 11 ]ا| : (աւքէ֊ն [trqniJii 
յի (il|սւ؛٩|ւ|٠(ւէ ւ!|,(|այիاااا3֊<ا|'،اا ٠

 أالغ I ձ*111U ٩_ Iا ، I ب، I ١ ] ifr Iا Iا 11 ط ،։Ւ )ا اغ ٠٦ ، ) 111 :
ԱՐԱԴ• ՋԵ1٠Ա١ւԵՐՊՈԻ01 ԻՆՆ1--Ր ՖՐԱՆՍՍ. ՃԱԱ՜ԱՐ

VAHAN YARJANIAN
CONTENTIEUX

PARIS (9٠)
Métro : CLICHY

Nord-Sud; TRINITÉ

5, Rue Cardinal Mercier ;֊
97-39 Tél- : CENTRAL 96- 70 !,,,,,r

71-29 GUTEMBERG 48-65 !,,,,,r ֊

diuifp 9-12 եւ. 2-7 puij)،, 1|[ւ|1ւււ1||ւէ 7٠ ا،الli؛‘،Iin ٠|i٠l٠٦iti|٠.[<J،։i٠,؛)؛լււ(>،٠]<٠؛|'<
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Սաաթ՜՜ՃՒրան دك., ն ա մ' ա կա ւրր U ր չւՐ, 9 ր٠ Choron 9e٠ tel" trud. 05-04.'
U սւլՒսւ٦։٦Ւսւ،էւ [ل ։։։il ، ١٠٠, اا_ح٢ااا ։ جا|اا֊ااا١ 4 ًا٠ آةدآ٢٠ااح ١٦٤ .

Սալւրասլհ՚ան ԱրւՈրնակ, իրաւաւրէա, 32 bl. Pasteur, I5e٠ 

Uահակհ՜ան Եւլր.ար.ր, կօշիկի գ֊որԽււրան, 230 ր٠ des Pyrénées, 2Oe٠ tel.- 
րօ٩٠ 5؟յ-؟յ٦٠

Աահակհ՜ան ւՐւււշաակ, 36 ր٠ de Bellefond, 9e٠

UւաՐուէլՒրան Հրանա, իրաւաւրէա, օրւգրալ, 6 ր. Pascal, Clamart, տ٠ 

Ւրւ 208 bis ր. Lafayette, 10e. tel. nord 57-82-
UւտՐուէլՒրան Վահրամ*, արւՒր լար ական 1 15 ր٠ de !Echiquier,՝ 10e. tel.

prov. 64-25.
Uամ'սոնալ (Տիկին Զօր٠٠ Ն՜նՒրալ Փի[(Ւււյէւլ), 4 ave. Malakoff, I7e٠ 

։։ال ا٦الاآرا،الل٦ا اااال ։1 ١اا٦إ؛ا،اا , ւււււէրւսւ|ււււ1լսւ٦։١ 2 ل١ آ٠ ٢م١ًاعد ١١٦٢١ \6ح٠  

Սաաււնի Արմ'էն, ՜ճաչարանաաէր, 42 ր. Hamelin, I6e٠ 

Սաարգ՜Ւրան Պօւլաւ, իահարար, 4 ր٠ Chaussée-Antin, 9e٠ 

ԱարաճՒրան Ա., կօշիկի էք-որՒրարան, 18 ր٠ Melingue, 19e. tel. nord 59-77► 
U արաֆՒրան ،،,دك ،،لم،٤،،,،أ٤ل/،،/،, ًا., ، գարե ար ան Ւրւ գյւրգ՜ի լւււարյարան, 51- 

53 bl. Jean-Jaurès, Boulogne, տ٠ tel. aut. 03-56.
Սւււլւ։ւ։؛իե՜ւււ،ո ٩٠؛اا٠ا ։ اااا_ا١  ււ٠կՖևւլէ٦։١ ռ 9 .ًا -أل٢د٢ئ؟ًاال٢ً<؟١ ٢ .

ՍարաֆՒրան ժան, (ՒւտՐաւյււյրյ Ւրւ դյւհարՒրրլէն, 26 ր. Lahire, I3e٠ tel.՛
gob. 30-74.

Uարրլիււ է., օիՒօւՐօսքիլի ւղիաււյք, 128 bl. Charonne, 20e. tel. roq. 70-41. 
U արգ֊իււ-Ij արա պես!, մ'աԽււն ((Շ՚րՒրւան>), 188 ave. Ed ٠-٧ aillant, Billancourt, S" 
UալգիււՒրան, (ՒաւՐա!}H'J!2 ,ل r. des Carmes, 5e.
UարրրիււՒրան 1/արապէրա, քաշքօլ Ւրւ կար, 38 ր٠ Bisson, 2Oe٠

٩Ր. ԹԷ1_1_Ս,1_ԵՍ,Ն (ԳՐ!ԷԼ( ا
11٠ւ1'էն աեսա1 االأ؛ا١أا٠اا1ااأا٦ا ա. الأ^اااأاإا1اأ،։٦ا هااااإل،'1اا،

1٠،Պ1Լ31րԱ،ենԵՐՈ ԱԼԱ1٦,٦?1Ար1 
i ——>♦<֊« ه !
 ا Հտ>ւ؛(է' 72 Rue de Menilmontant Paris, XX. ا
ا Métro : Menilmontant Հեռաձայն" Menilmontant 69-36 ا
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U"ւրգ֊իսե ան Արամ', ելեկտրական ճարաարոգէա, 13 !՜.Claude-Lorrain, 16e. 
Սարւրիոեան Արշակ, շապիկ եւլն.٠ 104 ր. du Poteau 18e. tel. mar. 18-56. 
Uալորիոեան Հրաչեայ, (Ւամ'ադ.որե-էլ_ոհարաւլա~ճաււ, 29 ր. Mathis, 19e. 
Սարւրիոեան Վ., արտե-֊ներե•, 41 fb. Montmartre, 9e٠ tel. prov. 59-53. 
Սարւրիոեան ،/٠. ԼՏօյչթ.), բ.(Ւիշկ, 40 bis ր٠ de Bezons, Courbevoie, s.
Uարեան Մ٠, նկարիչ, 152 r. Broca, 13e.
Սարէր ան U . եւ Ոլորի, կաււաժ-, 4 ր. Pinel, 13. tel. gob. 30-27.
Ս արեան Շահան, դերաոան, 5 ր٠ du Dr. Paqulin, 20e.
U արեան տ., լուոանկարիչ, 58 ր. de Paradis. 9e ٠ 
Uարկաւոգեան, պաշտօնեայ, 47 r. Bisson, 20e.
Uարուիւանեան ՈւոԼււէւի, իրաւսգէա, 37 ր. de Ponthieu, 8e. tel. el. 14-11. 
U ե րլրւոոե ան Կ արապե ՜ճ ար ա արա //_ իա ա կան հնարիչ, 64 ր ٠ de Paris,

Joinville-le-Pont. տ٠

Սեւլրյաեան Հայկ, ւրերձակ, 10 ր٠ Տէ-Lazare, 9e. tel. trud. 5218. 
Սերոլւեան ճէյմ'ո, ապահտԼսսրրութիւն, 71 ր. Lafayette, 9e.tel٠trud٠58-18. 
Սերոր-եան U ٠, գարդ, եւ հնութ իւն յչ, 18 ր. Grange-Batelière, 9e٠ 

Սհռտկ ع١ال  |ւկ|ւ٦ւ ١١ ال،اا-اا ։ ااا٠اا٦ل  IL <2 ١ ։ا̂  ٦ عالة٠  NVaiceau،, ١6 ح٠
Ս ելունի, պաշտօնեայ, 18 ր. Cujas, 5e٠

U է [(Ւեան (Տօքթ ٠ ٠ /Հ, 20 ր. Fauvet, 18e. tel. marc. 03-64.
U է [(Ւեան Հեթում', ոսւեւտրական, 20 pass. des Petites-Ecuries, 10e. tel.

prov. 28-39.
UէւՐէրճեան Արմ'ենակ, պաշտօնեայ, 5 ր. Lechapelais, 1 7e٠

ՍէւՐէրճեան Զարեհ, 26 bl. Rochechouart, 18e.
Սէմ'էրճեան Լեւոն, վճաշքօլ, շլվոսլւրեոտ եւն., 31 ր٠ d'Aboukir, 2e٠ 

Աէմ'էրճեան Ոակոլւ, լուոանկարչաաուն «Ֆէպիւս)), 1 bl. Poissonnière,9e٠ 

Սէյլանեանւյ Համ'ոոլաոպ, սսւեւարական, 11 ave. Suffren, 15e٠ 

Ս էրճանեան Բարոերլ, հոսլուոտի վճրւկն., 17 ր٠ des Gravilliers, 3e.
Սէ،ււլհրա٦ւ Ա|ււ։ւմ١, ւ։٠٠լ٦յէրւլկ٦٠, 56 آ حااحإلألحا١.
Սէֆէրեան, ոսւեւարական, 7 ր٠ des Petits-Hôtels, 10e. tel. prov. 13-47 

եւ 13-48.
Սէֆէրեան, րրե/լսգորե, 40 ր. des Abbesses, 18e.
ال٠ էֆէլւհսքնال ., ֊ճ։։اااا،؛اااااا։ا،ا_էս լԽ٦ււււթՒրսւ،Խւ| .آ جًا¥١دبل١ة. ١ًاح١ حا؟٠ حا  ١\.

el. 73-21 եւ 27-69.
Սէֆէլւլէ1րա٦ւ lJ.٠li؛(hiiLi،j*ii, الب ا 1اا،اااا٦ا الاذال2االحال٦ا١ لكآل .أ هآ٢,ًاحلةل 9ح٠

Դոր&ակա(Ֆլււսնսակա١ւ |'زا،اح• .Կ لما. ՕՆՏՈՆԵԱՆ 
“LAPftTERNELLE-VIE” 1|էւանքի ւլւզակռվագրւսկան 

١E١RSEIILE، -:֊ ule1٦|،؛ւկՒլււս>ա٩ւ. 1, Rue du s
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jp^Ucation Qéîiérale ،RationneUe
===== et ^Ttisttque de ٤١ectT؛cité

ԼԼԼԵՔՍՍւՆՏՐ խԱՆՃԵԱՆ

Ամ ا:ا٠ տեսակ طլե կտ P ա կա،ն զետեղմանց

ՀԱՅ տո١٠٦.
26, Rue Penthievre, PARIS ( 8'՜ )

Tèléph• : Elysees 55-64

١յլէյկււզւսւկւսՆ յ٠ՈՅԱ — 111>؛؛. ու-ոոհոու. II- 

ՆՈՐՈԳ Ո Ի ԹԻԻՆ - <|٠ ք, <،> ո Խ ո Ի (է)■ Ի ԻՆ 
1’.Ս’1.٠Ն ՏևՍԱ1| ԵԼհ>և٩،٠ն٠|Շ٠1. ٠'1ԻՏ113- ٠؛
ԱՄՍԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՈՐԴԱԹՐՈՒԹԵԱՄԲ

ՏԵՒԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒԹԻՒՆ

'ԱԱՆԱԳԻՏՈԻԹԻԻՆال- ՀԵՌԱՁԱՅՆԻ ԶԵՏԵԱՄԱՆ 
Ի, ՄԱՍՆԱԻՈՐ ե֊Ի 1զՍ.ՌՆ"،؛Ա,'،.Ս؛،٠’

T. S. F. Ւ ԳՈՐԾՒՔՆեՐ ԷՒ ՊհՏՈՅՔՆեՐ

?ՄԻ&Տ ԱհԵԼԻ ԱԺԱՆ 1հՏ ԱՒԵԼԻ Խ٩٠արոհ111 

Գ١٠ՄԵՑԷ٠3 ՃԳԱէ ՀԱՅ ՏԱ^Ն

Ե٦٦ ԳՈՀ ՊՈՏ١١ Ա'ՆԱԳ

Fonds A.R.A.M



Սըրլրեան (ش/صناد.), Հին նկարներ, 356 ր. Տէ-Honoré, le• tel. cent. 03-41. 
ՍրՀաճեան Լ., Հիւււուաեեղէն, 82 ր. des Morillons, 15e.
Ս ի՛ր օն էր ան, ճ ե fil/'m կ ե ղ է ն ի եւ գյւ[գի լուտէք արան, 12 ր. de la Pyramide,

Boulogne, S. tel. Boulogne 3-77.
ՍխՐօնեան, ասեղնաէքյւրեութ-իւն, 14 r. de l'Orme. 19e.
Սխրօնեան, յանձնակատար, 11 bl. de la Chapelle՝, 10e.
ՍիէՐօնեան, ՜ճաշարան « U, լա Ռընէոանս)>, 5 pl٠ de l'Alma, 8e٠ tel.el٠3 1-10. 
UիէՐօնեան Գէորւլ, լուսանկարիչ, 19-21 ր٠ Perier, Montrouge, s.
U ի il'օն հ՜ան նշան, 5 ր٠ Saussier-Leroy, 1 7e٠

ՍիւՐօնհ՜ան նուրիկ (Օր.), 5 ր. Saussier-Leroy, I7e٠

Ս ին ան م., ճ արա արապե ա, շինութփւնյչ, 66 ր٠ Victor-Hugo, Rosny s Bois,s. 
اا٦الاا٦الالا٦ل „  Ա٦11Ո11 ٦|١  9յւվժ՜ա1||ւ հ֊լ ւ|_ւււշ٦ււււկի االل_اا։١ 5 اآل١أل ٦٩٠٦ co\as ١ ،أالآلا١ًإلج

s Seine.
Uինանեան Ա., ձեււնարկոլ ■հանրային շինութ՜եանր, 2 ր٠ Gandon, 13e٠ 

tel. gob. 42-19 հր լ 3 pl- d'Iéna, 16e. tel. pas. 88-30.
٧ Ji٦iiiiu٠Iïiii٦i٩٠ [iJifjiji, լւլււա_ւււզ_էտ١٠1ււււ|ււ1||ւ،1ւ ٦ււււ؛ւււււյււււյւ, 5 آ. \إلحدآلجة , ١)حل . 

tel. aut. 05-38.
Ü խւււհրււ!٩ւ Bip., III ււհ՜ւտ լաւ կա٦ւ ١ لعآلجآل١ .آ ال١أحة , ٩ح٠

Սւււլքւէկ ٧٠է٠2_»،կ՝ ւ։ւ٦ւօլւէ،؛ւ "Սազն الالاغ١١ ى١الل^.إاا٦ا١  SA آ. لل\'عًااًع-٢أًاط0اًا١ حاج . 
Սուր քլի կ (Տիկին), կան անէք րլերձակաաւււն, 68 ր٠ Caumartin, 9e.
Ս պար թ՜ալի ԶարեՀ, 24 ր. de la Jonquieres, 17e٠

ՍպարիՒալի էաուար, 65 ր٠ du Marche, Neuilly, s.
U պար թ՜ալի [(Ւաւլւոր, 65 ր٠ du Marche, Neuilly, տ٠

U պար թ՜ալի Տիգյւան (Տօքթ-•), (ւժ՜իշկ, 44 ր٠ Poissonnière, 2e ٠ 

ՍպՒրան (Տօ.րիՒ.), քւժ-իշկ, 158 bl٠ Malesherbes, 17e.
Ս (աճեան, ճ արաարսգէա, 12 ր٠ Blomet, I5e٠

Ս (աճեան 53 fb٠ Montmartre, 9e٠ tel. trud. 34-25 եւ 57 ր٠ de Dr
Blanche, I6e٠ tel. aut. 49-92٠ 

U (աճեան Միշէլ, 59 ave. Rapp, 7e٠ tel. seg. 22-86.
U (աճեան U٠, ակնեւչէն, 56 r. Lafayette, 9e. tel. cent. 32-01 . եւ 19 ave.

Rapp, 7e٠ tel. seg. 56-21 ٠

٧!لل֊!ك1الآل٦ ! Վււ։٦լւսւմ١١ ipuifnIII կա-Հաال-kլւ(|_ւււ١ա٩ւ, \տ ًا. لل٦ل١ادد, ١ Se٠

٧لالااذالالغا٦ا ٠،٠ iii^؛iiiiiJ١١ զարւ؛֊ւ։ւ'ո1լւ،ւլւ٤ւչ_١ IJ_٠Ï[IÎIIIÎI٦I١ Տ9 î. àe ?9 ةةآة١اة e.

Ս (աճեան S իրան, պանյւայի պաշտօնեայ, 35 ր. Pigalle, 9e ٠ 
Ս (աճեան ٠/Հ, ակներլէ ն, 56 ր. Lafayette, 9e ٠ tel. cent. 32-01 եւ 6 sq.

Messine, 8e٠ tel. el. 26-93.
Սւ|_իէչ٦ւ|փւ٠լ Սհզւգ֊էյ, لج %٩. للةةحدأ١  \Se.

ՍւուաՐււլօլ ա٦։ ٩٠հււ(ւգ١ hpnniiij-fu, SQ Ն\. ١ًاعخ١ًاآ آلل و  Ae..

ՍաաւՐպօլեան (Տիկին), 30 bl. Henri 1٧, 4e٠ 

Ստեփան, րլերձակ, Place Vendôme.
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Սաէոիան/րան Հայ//, (ՒաւՐաէ/ււյց-գ.ււհա/ւՒրղ_էն, 9 r. de 1 Arrivée, La Garenne,
S. tel. La Garenne 339.

U րապ/րան Զար/րհ, 32 ր٠ Fontaine, 9e.
Ա րապ/րան و اكا/ աւագ,էm, 99 r. de Vaugirard, 6ع■،

Uրապ/րան Հրանա, ւրրաշա/հ 14 r. Ortolan, 5e.
Սրասլ/րան, կօշիկի է/յւրքրարան, 44 ր٠ Fessart, 19e.
Սօլաք/րան ԼՏօքթ՜•'), Բ-Ժ՜իչկ, 61 ր٠ Monge, 5e.
Ս օրլան՜ճ էրան Արա մ', ա !և/րւարա կան, 7 ր٠ du Renard, La Garenne, տ٠ 

UօւՐուն՛ճ/րան Ս անւււէլ, պաշաօն/րայ, 27 ր٠ Dussourd, Asnières, տ٠

ه փ ه

1Լալ/րանւյ ԱաււաուքԿ ճարաարււգէտ, 41 ave. Mozart, I6e٠

*Լան/ոյ/րան ير. Գ., խաւէ/րար /TL .րօնււէրւէ, 94 r. St. Lazare, 9e. tel-, 
cent. 57-65 ե՜ւ lou. 09-40.

IԼան/ոյ/րան Գ/հ 64 bl٠ de Courcelles, 17e. tel. wag. 60-95٠

1Լասիլ/րան (6 ,(. ا$٠0ممص  r. Quatrefage, 5e٠

1Լարանւլ/րան Ս’ի٠րայէլ, 31 r. Jean-de-Beauvais, 5e.
ւԼարդ-ան/րանو կօշիկի ւէա ճ աււա 1/111 ւն, 73 r. Taitbout, 9e.

!UE DE PARFUMSF AB R

6 MÉDAILLES d’OR 
Paris-Londres 

Grand Diplôme d’Honncur
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Anciens Etablissements ARTHUR GUERLIN 
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14, Rue Carie - Hébert 
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Téléphoné : COURBEVOIE 10-55

niii.na 2Ս،քՐեԱՆ
ԲԱՐԻՋԻ ՃԱՄԱւՍԱՐԱՆԷՆ ՎԿԱՅեԱւ ՔԻՄԻԱԳԷՏ 

 in. Il 2Ա؛3|؛Ա կ ԱՆ ՏԱ1<٦( ս. ٦. )I Ի ٢٠ Ս. Z ո տ ո Ի ■فى) Ե Ա٦< ا؛
: կարեւոր կեդրոնները ااااا>Ալոոած՜ոււք սյշխւսրկի (>։
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Լտլգտնման Գոհարիկ ( ق٠م //.), րլմրձ///կսւհ/25 ,ا ր٠ Monge, 5e,
,٠،։٠լ։ اااا٦ا ե՜ اال٦ا  u. ١>٠ ֊niil١niyiij؛jb տւււ_փ١ 1 ٢ذ١حا عةاآلعآآ١ ٩ح٠

ر'/را'.,رااج رًا///٨  Վ., աււմւարական, 55 ր٠ Félix-Faure, Enghien-les-Bains, տ٠ O‘
ւԼարէլմրմսման աքս, յանձնակատար, 94 r. Layette, 10e.
Լար(Ւ/اراراմամաرًا Յար٠, հաչուակալ, 7 ր٠ de Tournon, 6e.
Լարձիկման նշան, 6 ا r. du Hanovre, 2e٠

1Լարպմաման Զտւէն, մ'մք.մնարլորմ, 27 ր٠ Lazare-Carnot, Clamart, տ٠ 
Լիչէնման Գ., ارارًا արա /٨ ա՜ճա րւ, 26 r. de la Chapelle, 18e.
Լ|| ٠؛» յհրւււ٦ւ Ս|ւ،ր٠ւ٢ո, <հւււխ1||ւն اغا։ا [ւլասլՒր III Հ 111,111111111111*11 b, 6 .ع عآلة . Տն\\٢١

Chaville, տ٠ օ٠

Տալման Լմւոն, սթ-էնօ-աաքթ-իլօ, 22 bl. Cornot, Տէ-Denls, s.
ՏաւՐաա Երուանդ., 47 ave. de Villiers, 1 7e.
Տամ*رراررر U արիան (رامة.), ւլիպսգիր, 18 r. Montalivet, 8e.
Տամ'աաէրան Զգ-օն, լուսանկարիչ, 14 ր٠ Carle-Hebert, Courbevoie, տ٠ 
Տամ'լաման (ՏօքթՀ), 19 r. Denis-Gogue, Clamart, s.
Տապարլման Յարութ՜իւն, աււմւարական, 18 ր٠ de l'Arrivée, Enghien-les-

Bains, տ٠ օ٠
տ տաման Արթ-ին, Բտրձրսգոյն ո*էա լական ւԼւսր(Ւարան, 3 bl. J.B. 

Clément, Boulogne, տ٠

Տարսգմման بد///،£/////, ա պ ահ ո ւէսգր ո լ թ- ٠, 110 bl. Jean-Jaurès, Boulogne, տ٠ 

տ արա յ մ ան 3., ւլմրձակ, 44 ր٠ Lafayette, 9e٠ tel. 1օս٠ 45-55.
Տէլլալման U մսլուհ, ւլմրլարան, 51 ր٠ de l’Aigle, La Garenne-Colombes, s. 
Տէմ'իր1\ման Լիտի ( ٠//٠ ), չութ՜ակահար, 10 ր٠ Faustin-Heie, 16e. tel..

aut. 17-76.
Տէմ'իրճման Հ.١ 22 bis r. Pétrarque, I6e٠ tel. pas. 45-75.
SէւՐիրճման Պարլտասար, ււատիօ-մլմկարսգէտ T.S٠F٠, 2 r. des Fossees- 

St-Jacques, 5e.
S էւՐիրճ ի պա չէր ան ٠٠/////٠,/ ٠/ رار  նձնակաա ար, 28 Grand’Rue, Enghien-les-- 

Bains, S.O.
ՏէյիրւՐէն՜ճման Կարասլմտ, րլմղսգորմ, 24 bl. des Capucines, 2e.
SէյիլոՐէն՜ճման Կարպիս, աււմւարական, 45 quai de la Tournelle, 5e٠ 
ՏէյիրւՐէնճման Հ. մւ Ա• մւլրյսլւր, րլմրձակ, 14 r. d’Orchampt, 18e.
ՏէւԼէճման 'Լմւոն/լ, պաչտօնմայ Films First National^/, 25 ր٠ de Cour-

celles, 8e٠

Յէ1Լւէթ"հրսւ٦ւ ԼԼա|Հա1٦1, ւյ_էյ(ւձւււ،յ١ ۵։ ٢ذ٦حا \حاآح¥٢الًل١ ٢حؤ٠
Տէտէմտն ԱրտւՐ, գյւլգ, 8 r. St-Georges, 9e٠ tel. trud. 42-76 մւ 55 ave. 

V. Emmanuel, 8e٠ tel. el. 60-56.
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Տէաէևան U արք, ل անձ“ilIII կաաար, 13 ր٠ de Marivaux, 2e٠ 

S է ր- Ան اا_اأ  է III II b ااا٦ل  Ա|ւլւսւ٦։٠։٠ր ألرع ا<4ل ول •١١ نم|ااأا١ ٢( ١٠ اة\لبآ١١آل٦ح\\ ١ حأل٠  

տ է fl-Գէււրգ.ւււլ Ալևքււ անդ-fl, ردا ււհւտր III կան, ا ا  ր. Theodule-Ribot, 1 7e٠

tel. gai. 86-99.
S էյրԴււււթ՜հ՜սւն B• ع8>ليىز]ق٠١١  ա1|ք|։ւււլւււ٠|(Ւ97-٠5 ١٦٦ آ .ة ةالًآلمح١\آآةةأح. ١هلجأ • ١غ .اآلعح ٩ . • 
Տէ[|-Ս ինւաւե՜ււՀո اال ւււ_բ.է٦ւ, ٦اا ։ ااااالاااال ٦ااااا ։اااااا)ا،اا Հւււ٠|ււաւ։ւ։ււ٦։|ւ, ٦٢ل آ٠ ٢ذ١\غ ■ 

reau. Montmorency, տ٠օ٠

ا١  է լր Ս ٠ ا]4ااا-ا اا  է լէր،։ւ٦ւ لا , ب ։ ا١ا4اااا ։اااااا£-ا«ح-ا։ا։ \ ١٠ ١اة٩١-ةحل٢آحةد١هةذ١ اااإ֊ا،اااا،اا١ 

16e. tel. aut. 16-25.
Տէր՜ս կրա[ւչ1րան Հայկ Տօ.րթ- , րյՒիչկ, 75 ր٠ Buffon, 5e. 
տէլ٠٠3IIIկււլւէուՈւ Յւսկոբ֊, օր،،։٩֊(,ող_ ١ ١٦١٠ ,حهًا<؟حآلآةأل ١١ع٠  
տէր-նէրււէււ1րան Հրաչէրայ, ապարան Ս ԱՍԻՍ, 208 bis ր. Lafayette, 10e, 

tel. nord 57-82.
Sէ[|ճՆէլւււէււհ՜ա٠ււ ال٤ا؛اإاا،ااااإا ١.ااال١ , ւբււ|լւււվժ՜հ"ւււ٢Ու| |_խււււ٦աիէ, أل vnv0 .؟ آل - 

yer-CoHard,.5e٠ tel. gob. 09-63.
S էր-հէլաէսհ՜ան s իրան, ապարան U ԱՍԻՍ, 208 bis ր٠ Lafayette, 10e٠ tel 

nord 57-82.
S էր "լ էտ էր էր ան, աււհարական lu III պա րանաաէ ր, 42 ր٠ de la Jonquiere 

17e٠ tel. marc. 01-63 Ւրւ trud- 80-24.

RESTAURANT - BRASSERIE 

'')19( 46, Ave. Secretan PARIS 
) սւ|սււ١փ١ւ)Bolivar IJ‘l٠li»|i،>،> ||սւ٠ -اا?ا|ي اا|اااا|. ( :

ԱՐԵԻԵ1.ՆՍՏ, էլ եԻՐՈՊԱԿՍՏ, ԱՌԱՋՆԱԿԱՐԳ ԽՈՀԱՆՈՑ
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.. ... ... .

22 de Passy, 16e.١١Է|1-Ս III Jl IJ֊ ،1 أ It lui ١ IJ-11 [1ج III Jl lllll IIIIII է 1ا է،,| UI.JI III ٠| ،1 ١

tel. aut. 36-38.
Տէյւ-1,111 ا1بي11111ألط٠ا1֊اا١  II ا1٦1خ1اا  III, ١؟ >Ն٦Տ Ն\ ٠ لم؛؟ةًاىح١ ١ Se٠ 

8էր։լիշ1րան, կօշկակար, 8 ր٠ du Renard, La Garenne-Bez٠ns, s.O.
Տէր- Օհանէր ան ١ لم،,/„لمل  եւ հնուքիւնվճ, 8 ր. Bellanger, Neuilly, s.
| տ ع է լւ֊Օւվւյւհ-տՖ زلم أاا٠١ ا*اال  lui, ٦1IIL،|JÎ £tï،ii،١in،jfïi٤L٦iJi ւււրՀեււուււ٦ւււյյ, 6 حآلة٠

de la Station, Bois-Colombes, s. tel. Bois-Colombes, 168. 
8էքր()ււիլւև/ւ/ն 1Լա/լարշակ, իրաս/գէա) 6 ave.de la Station, B.-Colombes,S. 
8էօէէլէ/(Ւհան, ա/ւհևարական, 6 ր٠ Touiller, 5e.
ՏէօւէլէիՒհան 8 ٨/////٧/٠  ակնհ/լէն, 24 ր٠ Buffault, 9e.
ձ էօքւՐԷ՜ճ հան Արա/1١, /!'ահունի ւրորհարան, 1 imp. du Rouet, I4e٠ 

Տյլլ1ւււլ|ւ ىիկ. ٠ \١٠ հ՜ալ ٧.ւււււ1 ؛٠ էլւււ۵, 5 6\ , .أ %عة حذآ١ح¥-ط١ل١١ط e. 

را//جا/ألا/7/ر٢ررا7ر  Պ., կօշիկի դյւրհարան, 3 ր٠ Lesage, 20e. tel. roq. 42-34. 
ձ/ اااااج/ر7ا/ر7رر7رار , արիՒիւ/իՒ, 2 ave. Felix-Faure, I5e٠ tel. vaug. 11-84.
، ի գր ال ال٦ا  ta" أ։ ا٩ل  g ւԼ ٠, لب٦ااا,ااأ-£.ل٦ا  -ճւսյւսււււյււսւյ_էտ١ ւււււէւււււյ«ււ1յւււ٦ւ٦ւհյւ1،ւււ,٠ա-

ւրւււ/իչ Ս-Խ-Հէ/ի, 36 ր٠ Desnouettes, 15e.
Տիլսիրլհան Հ, աաաւքնարյ/'/(/-, 71 ave. de Clichy, 1 7e٠ 

8ինճհան Արա//', 6 bl٠ Gambetta, Nogent-sur-Marne, տ٠ 

8իրանհան Սար/րիս, նկարիչ, 10 ր٠ Alfred-Stevens, 9e.
Տիրաա/ււրհան 13 , ال٠٠  ր٠ Grange-Batelière, 9e.
8'իրսւհի (է؟////.), կար, 9 bl. Rochechouart, 9e. tel. trud. 73-35.
Տիսլ {ՏօվճիՒ٠) U //հրան, աաա/քնարյ/յժ-, 26 pl. de la Madelaine, 8e.
8իսլ Uար/րիո պէյ, պանյճայի պաշաօնհայ, 17 ր٠ Drouot, 9e٠ 

Տիւլկէրհան ՕննիկՀ (Ւա/րա/րւյւյ, 29 ր. Mazarine, 6e.

..

 ج!!!ااد

ton^saoKئآ;آت;ر:تكخدع0؛؛ئقخك0اابلش0ا]ا
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.ՐէէՐւլի Լեան, իրաագէա, 16 ր٠ des Alouettes, Colombes, s.
Րէյխլեան Արթ-ին պէյ (٠տ ٠////٠١  24 ր. de Vineuse, I6e٠ tel. pas. 21-23. 
Րէէվժ-էն Գրիդյւր, նւտՐա կա//_// ոշւՐ, 1 5 bis ր٠ de Maubeuge, 9e.
ՐււսՐհան, (ՒաւՐաւրւյւյ, 147 ave. Wilson, Pre-St-Gervais, s٠

Րէււււ[(ՒէւՐեան Վահան, հորլաւրէա, 14 r. Trézel, 1 7e٠

ه Փ ه

փսյթ-اآلاالآالليألاا RIIاوال է փ հ՜ւ LL٦։ij_ji„i٦i؛i،i ١ أااااال ։ (>ال٦ل1اااااآ  V. ?0 ا|اًاأل١ \لح آ٠  àe 

Paris, Neuilly s Marne, s. O.
Փաչայեան Անիհւաւն, աաատւաբ.ււ,րհ-ւՐէ.րանիււիէն, 46 r. Mathis, 19e. 
Փաչայեան ( ،ق را//٠١  աււեւլնււգււրեււԼւթ՜իևն , 6 ր٠ de Langeac, 1 5e٠ 

(իաչաճէրան Սեէրրակ, էլերձակ, 26 ր٠ Boussingault, 13e.
(իա ԱԼ II ւճ ճ հ՜ան Լեան, 11/աշաօնեայ Temps 144 , راغ رار رار/-؟  r. de Rennes, 6e٠ 

(իIIIilIII[lii'UI ճՒրս|ք|ւ ١ اا0ااأ،اا احااالة، ։ ااااأا٦ ։١ 3 ًا٠ !ةثدا١ 2جدع٠

(իափաւլեան Գիււակ, ■հւււլււգէա, ճաշարան Floria, 61 ր. Mr٠-le-Prince, 6e* 
բ֊،Ւ|ւլ1լ Հէրւլ*1ւէ١ հ։ւոխւււլէրւո،հ-Եւլ|ւււււլա(։Ւրսւ٦ւ ԼՏհ،լ٠١؛ ١ ١ ԳՆ٦Տ ًا٠ %حة ًاآ٢ةة - 

Champtier.s, Chaville, տ.օ٠

Փափաւլեան ք(Ււււէւր. ,կօշ կակար, 19 r. Godot-de-Moroy, 9e٠ tel. 1օս٠50-95- 
Փաւիաւլեան 1/րօնիկ,ակնեւլէն, 3 ave. de La Bourdonaise, 7e٠ tel. inv- 1-2-84.

-S studio PHEBUSs
PHOTOGRAPHIE D'ART 

1, Boulevard Poissonnière, PARIS (2՜') 
kEntree : 37 Rue Poissonnière, en ؛aee “Le Ma؛in,١k
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ՓաւխւււլՒրան (ل սփոււսւ, տկնկէն, 24 ր. de Maubeuge, 9e.
Փտւիտզեան ردا///ՀՀ///اجرًارًا, շտքտււտգյւրն-, 5 ր. Lechapelais, 7 اe. 
ՓւտիտղՒոււն م7جراكراا //, ւլքր/ւձակ, 45 ր٠ de Turenne, 3e. tel. arch. 33-85٠
Փւտիաւլէրւսն Պետրտհ /լ/րրձտկ, 22 ր. des Carmes, 5e.
Փտփտւլ1րտն Ս՛ՍՀ ՀիւսոււււՀրկէնի վյսՍ սուտ կան, 130 ր. d’Aboukir, 2e- 

tel. lou. 18-50 Ւրւ 77 r. de Prony I7e٠ tel. gai. 00-50.
փւււվաււլհ՜ւււՊւ Ս.Ս٠٠١ ւ1١էրււււո4٠ււ1٢։լէ٦ւ էյլ ٦لمإا)أاال  Ճևլււք١ւււ1|է٠ւլէ،հ, ١3 ج .ًا أل -

Honore, 2e٠ tel. rich. 91 -64.
Փափադետն U •Մرًا//// •Հիս/ուտ ծ"., 39 r. de Maubeuge, 9e٠ tel. trud. 75-55> 
Փէտիւտլե-տն ٤,.., լուսանկարիչ, lObisr.desTrois-Champtiers, Chaville, Տ٠Օ- 
P ج\ ձէ .آ .ւսւ՚նձն„,1ււստւ,ւո. 9.9 ,Լ||լւ։ւ١\ ..بى էրան ااا,ا,!ا,ا]<بى آة٢١٦ًاآح\١عاأحاآ١ 5ح٠  
Փի[էՒււյէւԼ 28 ,/////*،// ,.بك رًارر//ًارر///٠ر/ فم/  r. Tronchet, 9e. tel. cent. 74-30.

ԲԱԺԱՆՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ
 ااااا<،؛٦اااااا 11. ا;ا٠ااا،اا,ااا

 0اإ؛؛اد1ا1ا lll. اااااااااال!؛اأا
ال٠ا1'1اااااا]ااا

٠Կ’Ա٠Ի1

ՀԱՅ ԵՐԳԻԾԱԹԵՐԹԸ
-jn٩٦llï(٠٦ll(H٠1 ا|آلإااج) |٩١'է٦٠.11

 ٦ا1٠ا،٠.اا٦ا و Ա٩1 (fui اا٠ ե։٠ ا٦اا
-էր lll (fil هألأ.أااهااااااااااا 

 ٦٠ու٠1١ե,ք اا.ااا 1اااالأ(

اأاا ااااا| ا.اااتم :|.ااااأ

ՏՆՕՐԷ-Ն-խՄԲՄԴհՐ

եՐՈՒԱՆԴ ԹՕԼԱՅեԱՆ

Հասցէ' JOURNAL ‘gavroche,,
233. FAUB. S’. MARTIN. PARIS (O)

ՎԵՑԱՄՍԵԱՅ
.’()؛ أا؛١.

10 .],ا
:1 „،։։լ։ւ|1

ՏԱՐԵԿԱՆ 

.ւ|ւ100 |؛

.٠1٠ւ. 0ق
اااااإااا،ا

ب

,1|,..,٠,„٠.٠|.„ՇԻ 1928(, ՏԱՐԵԳԻՐ-ԲԸ Հ()٠|1Գ&. 1ւՍ.،1٠ք
b|>٦ ٩اا_٠ւկւո|ւ tîL օդուս։*ր٠. ١،٠յ֊ւււ،սւ٠1Ա 1 ի٦յ٠() հ՜լլէ ال

.1լւ։ւ٦ււււ٤ււէ٦ւ٠٠ ال]اااااغال١ا ٠նՔ٦յհ-րը ւզէտՔ է„սյսլ։٠ս٠1٠
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՝փ ի [ժ՜ n յէ ։է (اق،/) Ժ*Օ/1(Ւ, 4 ave. Malakoff, 6 اe. tel. pas. 90-23.
٠Խ|٠Լ<հւ٠|էւլ Ժ*օլ١ժ-١ դեյ٠ւ։٠ւյւ٦ււ,ւ։լետ, \ آ. ٦ح٠ عا \. se .،؟ 93-1 ه ٠  

Փիլիսլպոսետն /(/‘ագար, իրաագէա, 1 1 bis ր٠ du Bois de Boulogne, 8e٠ 

اركاحم/را/راا/خمو/ك٢اآلارا ة ., ց-որէրարանաաէր, 12 r. Quatrefages, 5e٠ tel. gob. 69-22 
h"ան üխրէււնسا«ااի(ل، ١ ٦٠ Ւր(ւվւ!!٠|ւււ ال)اا_اإا؛١_ ا، ,. Հւււյւէւււաա*հh ة,ւ։؛ն(IIII յլհ՜աIIL- 

[(Ւէրան, 79 ր٠ de Grenelle. 7e, tel. fl. 17-16, Ւրւ 16-12 Ւրւ 13. 
Փրէգոնոֆ Մնացական, 8 r. Rembrandt, 8e ٠

Հ/)ր[գււնււէի ւԼլաախրիր (Հ ա ր ի ւր ա II/ հ՜ա}, 8 r. Marcadet, 18e.

հւախււաի ւլաճաււականւււ[(Ւիևն, 8 sq. Desaix. 
de Chatillon, I4e٠ արա. նէրր՝, 5 ր٠ ,•دًا

uce

ԿԸ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԻ ՓԱՐԻՋ, ԽԱԲԱԳՐՈՒ^ԱԱԲ

ՇՍւՒԱՐՇ ՄԻՍԱԲԵԱՆյ)

208աս؛'؛ Rue Lafayette, PARIS ) ا 0٠(.

٠٠٠،||٠.|Ո
ւ؛լ،<،٦||.
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/ ٠ رمم/ رمم راك ارمم  Ւր ան Ա•, ճարաարագէա-ՒրլՒրկարագէււհ 5 տ٩٠ Maubeuge, 9e. 
ԲասասլՒրան Երւււանգ, տկնՒոլէն, 9 ր٠ de Chateaudun, 9e.
ԲաււապՒր ան (Ւօւլէֆ, գՒրւլ օր ددا յք, 83 r. de la Verrerie, 4e.
/ راددار ادردرا  Zf"ան Հ٠, արտն՜, նՒրրն՜, 21 ր٠ dHauteville, 10e٠ tel. berg. 60-87. 
ԲասաււլՒրան Աէւլար, 51 r. N. D. de Lorette, 9e٠ tel. trud. 51-30.
Բարև درد دًا  Սևգրա.ր, իրաւագէա, ըն/ք-հ՛ քարաււււլար Հօկի կևգրււնական■

վյպւչյււ-ԼԺ՜Ւրտն, 7 ր٠ de l'Isly, 8e. tel. 1օս٠ 43-68.
Բէլժ՜էնէճևան (Տիկ.١٠ լւրՒշկւււհի, 67 ր٠ du Chemin-de-Fer, Ezanville, Տ.Օ. 
Բէլլւիչևան Շարլ, ւբևրձակ, 18 ր٠ Germain-Pilon, I8e٠

Բէլէկևան Տիգրան Խան, ■հնւււ[(Ւիւ-ն4>, 2 pl. Vendôme, 1er. tel. gut.26-64
Ւրւ 1 ave. Boufflers, 16e. tel. aut. 014-ا.

Բէլէչևան ԺալէՒի, արևւևլևան ճաշարան, 1 8 ր٠ de Meudon, Billancourt,տ٠. 

Բէհրիււլարևան Հ-, գւււլպայ, 46 r. Sauffroy, 17e٠

ԲէէՐ հաճ հ՛ան Ս ٠ (Տ<>յ>ք(Ւ٠հ ր֊(Ւիչկ, 8 r. de l’Echelle, 1er. tel. 1օս٠ 01-05. 
ԲէէՐ ■հաճ էր ան տ իրան, ակն էր գէն, 1 1 r. de Chateaudun, 9e. tel. trud. 12-51. 
Բէչիչևան Բիսլանգ, գււրգ, 154 bl٠ Hausmann, 8e. tel. car. 40-93. 
ր٠է՜շհլհ՜ւււ٢ո 1 ١اابأا„ ،، հ՜ւ. £ .)،ال،ح١ ١ հ٦ւ ااإلاااا11 ااا liւլ ٠ոاا վ٠սւճաւււււ1լւււ،؛ւ էրւ

արան՜•՝ 40 ր٠ Chariot, 3e.
Բէչէճևան հագարէիՒ, հււգագէա, 20 bis ր٠ Louis-Blanc, 10e٠ tel. nord-

49-53.
Բէպապճհ՜ան Խաչիկ, /Լարիչ քէւՐւիի, 1 8 ter et 20 ր٠ de Bezons, Courbevoie, տ٠- 

Բէււէճևան Ան[(ՒIIլան, գևրձակ, 29 r. Berthe, 18e. tel. nord 93-06. 
Բէաիճևան Պետ լա H Հ•} ւԼարգապՒոէւ, 5 ave. d'Orleans, I4e٠ 

Բէաիճևան Օննիկ, ւակե՜րիչ, 16 Chemin-des-Postes, Gargan-Livry, տ٠ 

Բէրէււթ-էճևան ٠٨////٤١ '., ակնՒրգէն, 38 r. de Trevise, 9e. tel. cent. 96-17. 
ԲէւիինաԼ ԼՏօքթ-•'), պւււրԼԺ՜էրիզօկ Institut Pasteur//, 72 ave. Henri-Mar-

tin, 16e.

ԱԶԳԱՅԻՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ եք, ՃԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՇԱԲԱԹԱՔեՐՔ
" 7خااا٠ا|ااااث

յւսսւակ խմ'բագ.լւակւսն 1)լււււււււսլւէսկւ>[|ւ փալփքլىاا ٠
կազմ‘» ւ|: տնօլւէ٦ւ١ 1)) Ա٠-١.٠ՐԶ1٠٩1ԱՇԵԱ٦؛.

։։-،اذ .ll٠d'l,|i!il٠ui եاااد)1ي٠الا1ااااااإلا|ا .ااا٦ااا اااا،ااأاأاواأاة٦ا١ اااااا،اا)اا!ا)أا ٠
ևւ|֊()ււ٦ւ٦ւե՜րը:ا_ااا؛ا١اا اأ յսւշասւ

Rue Serpe te, PARIS 2աս<յէ١ ,28 ؛6(ح
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'Բէօլէէրան, նաւՐակսգրււչւ/', 18 ր. Racine, Montrouge. տ٠

'Բէօյլքրան (Տօքք(Ւ٠Ն ճւէՒիչկ, 29 ave. du Château, Vincennes, տ٠

Բէօ/Ր իւյրճ1րան Մ ի չէ լ, յնձնկա/հ, 15 ave. Trudaine, 9e ٠ tel. trud. 10-54.
'Բլլր4>քէււէլ1րան Գլհ, 8 r. des Varebois, Courbevoie, s.
ւԲլչրքքէսէլհ-ան Հ., 7/////////////Ճ///7؛///րւ, ،2 ր٠ des Carmes, 5e٠

'Բի[ժապճեան ԱրտւՐ, աաաւ/ոա/ւոյ(Ւ, 126 r. fb٠ Տէ-Denis, 10e٠ tel.nord 84-04. 
'Բիլ<ՒապճՒրան ٠۶//////٢١١, պաշտօնեայ, 94 bl. Rochechouart, I8e٠ tel.nord 65-49. 
’26 ,(/7/// ////وا/ام//7م؛ //////7/ كا/؟ا)  r. Bayard, 8e. tel. el. 60-75.
’ وا/ام//////7؛ // խան Բօլ, 26 r. Bayard, 8e٠ tel. el. 46-09.
'ԲիլճՒրան Հ. Պ ٠, ااااالمااغ7اااااا/ا٤اااا/ااا7ا  պխււււյ.ր., 1 bis ր٠ Troyon, 17e. tel. 

gai. 22-46.
’ /ااااااااا/م٢ااا7ا ؟ •/////Խ/_//7/, րրերձակ, 6 ր٠ Cadet, 9e.
’7/// /////////ام/٢ / Հայկ-Արաւ/١, հալաւրէա, ճաշարան Corne d Օր, 46 ave. Sec- 

rétan, I9e٠

 .tel. el. 67-03 ւԼււաւՐշապւււհ Նպիսկ. 15 r. Jean-Goujon, 8e٠ ٠ S) /’ج/////////ام///7
’ ه////م-7؛7/؛٢ا//7ا ممتر///٨١٠ , րրերլ ագյւրքր, 5 ր٠ Chauveati-Lagarde, 8e٠ 

'Բ[ււրաեան Ս ., ١١//7/ ١’/////_ //է/////, 187 Grand'Rue, Chaville, տ٠ O.
'Բիւր.րճհ՜ան '7٠///^///7/, էրււրւրի 7////////٨٠٨٤, 6 ր. de 1 Industrie, Colombes, տ٠ 

,ԲլճՒրան Ա', ւՐաեւււն, 18 ave. du Maine, I5e٠

م7/اااااا٢ااا7ا ’ Հայկ, աաաւլձաւլյւրե, 35 ր. Rochechouart, 9e.

ԴՐԱԱՃԱՌ-ՃՐՍւՏւԿՒՋ 

Պ. ՊԱԼԵՆՑ
լխ,„ال ٠ |اا ի٦ւ حا خا١)١م։اأا،1اطااا^

P. BAtENTZ
Metio : Louis՛ Blanc - 233 ) 10" أ, Faub. St. Martin PARIS 

՜Ջոխ ااا|بًا٤ز1.أااااا. Ii։il'h٦i lubiLiil ٦ أ1٠،اااأأ1اااا،اا|يا*)ا .ااا٦اإا[Փււ٩փ(լ 
h-ااا| '،ا٠ااا« ٩٠ااابًا٠آلةاًااالاااا اا1ًا٩ا Լ1ئԺ՜ 1ي)Ն111 اI٦٠. 0اا٠ւ*ւհւ .ا1اا'٠ 1اا)٦ا 1*1 ا 
-ii*i؛Çjiuu،،iu 1،٠،١ امأ,ال٠اإاا1ا.اال(االأا ا٠،٠ أة٧ا*أا،اا*اأأو٦اإاԼիէ٦ւ٠1ւսւ1٠սւ ,hi*։١؛٦٠l؛։։i 

 1اIا 1.13՜؛հ٦յ*1 ւ١ 1،اااا, խհջսյէ՜ս ،huiեւ. .٠ا<11اغا٠اااآեIاI ա٠1٠էր،Խ inlïi٠ud٠ اا'ا(ا.ااا!^)
 lu 21*1 1*1ր 1)ւս٩٠րակա٦։ .peuլ١IIIէ*ւ،1ւ ،111ئ|٦ :

،|)Ս Ր٠Ա8,ՐԱ8Ո1٠٦ را TUT٠!١ ا1ا٠1اا'٠أ1ا٠ Աք||Ա1١0Տ٦ւ 1٠٠1٠Ր٠ ال٠؛ا'االزأ 9-11

— :Մ)9 —
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7'էւչար/րան հրւււան/հ նկարիչ֊սւրձան/ւգպւնI, 6 bis ր. de l'Ecole Polytech- 
nique, 5e.

'Բորկանոֆ (Իօ/լէֆ, ճաշ արան Ս օնււըքւօ, 173 ave. Victor-Hugo, 16e. 
'ՀՀ/ւրկանo,,Ի ارًا///., իրասւգէա, 10 ր. du Bois de Boulogne, 16e.
'Բ/ւրկանօ!ի Սէրրգ-էյ, հանվչ/ւգէա, Usines Berliet, Courbevoie, s.
'Բ/ւրկանօֆ ւԼլաաի/Րիր, ճարաարսգէա, 44 r. de Clichy, 9e. tel.gut. 11-24. 
٠،٠ II ււլմ١ |ւն-’քا III (1111 ااائ ٠ | է غا عا١  |։1||ւ٢1 ٠١ جاا*ج٢اااا  Ս է լԻք՜ B էւյ-լա (ւէրա،1ւ 11,111 اا١١ ?-

աօնևայ Paul Carre//, 10 ր٠ de la Paix, 2e.
'Բւ/ւէլւ/ւև/1/ն, յանձնակաաար, 59 bl. de Vaugirard, 15e.
28 ,//////// ,’ ٨٠٠//////٢١ ٠اااااغااااااااااااا/االك۶  pl. St-Georges, 9e.
'Բօլօլևան Պօւլւա (< (.ر/رنين؟١  քւժ-իչկ, 37 bis ր٠ de Ponthieu, 8e. tel. el. 38-56.

٠ Գ ه

Օ^անէ/ւո/Լ Ժօրժ՜, աււհսււրական, անօրէն չա.քճարի գյ/րէրա/////7///, 39 ave.
Victor-Hugo, 16e. tel. pas. 40-99.

()Հա|٦|Ն٠١ i։ip^tîîi։,î,٦iny ٠յ_հ-,լ։ս(ւ,։٤հ-յտ»„կ ٠,،٦ ։ U1I1،„|٥II,|؛I Ւրւ ււյււվ(|-|ւ٠է٠հ١\5٦.

Campo-Formio, I3e٠ tel. gob. 37-41.
ՕհանՒրան նէրրսէո, 8 ր٠ du Parc, Villemonble,, s.
Օհանէրան 0-, 4 r. d'Orléans, 14e.
Օաապաչէրան Լէրս/ն, արւէրս/ւրական, 10 ր٠ 'N٠ D• de Lorette, 9e.

ه Ֆ ه

•հայիքէրան 0•, /լէրրձաէք, 5 pass. Montgallet, I2e٠

•նէպիս/, լււսւանկարչաաուն, 1 bl. Poissonnière, 9e٠ tel. lou. 69-83. 
•եէոճէրան ؟٠//٠ , կօշ կա կա 6 ,/أ ր٠ des Ecoles, Arnouville-les-Gonesse, s. O- 
•հրէնկէրան (۶//٠) Արոս/էրակ, 216 fb٠ St. Denis, 10e٠

էնրէնկ/րան Աչոա, ակնէր/լէն, 56 ր٠ Lafayette, 9e. tel. ber. 55-36, Zft
11 bis ave. de Suffren, 7e٠ tel. seg. 79-17.

•հրէնկէրան U•, 41 bl. Montmorency, 16e. tel. aut. 37- 32.
٠1)|ւէ٦ւկհ՜սւ٢ս Լ1٠111^Է, ٦։ւս؛սււ٦,լ,լթ-٠Ի ^ւսւհ՜ղէն؛, հ، դեղէրյաւ, B آ ة١د.  Re-

nard, 4e. tel. arch. 66-21, էրւ 42 ֊bl. du Port-Royal, tel. gob. 34-82.

360
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ՄԱՐՍԻԼԻԱ MARSEI
Ազ_ւււ|ւհ"٠ս٠1ւ ال.اااااااإا1ا١  I٠III٠ÏLI„؛I٠،։I(III٢I։ ١ جآل رًا دالة ةلآل١؟٢ح\آ١ًال .
Ա [ج |ժ՜ III (1 հ" Ա1٠1| ٧ا ։ -*>ïfi٠i։։p-„J„ii٠։n٠ ااااأااا١ ١ \لج آ٠ جحه١حآلل٠
ԱլակէօւլՒրան հ՜և رأوك//٠ , ապւււխա bl Ւրրչիկ, Chemin de Cauvell par Allauch. 

عي۶كاا//ر۶/ر٢ررا7ر  Ա. Կ., 11111[ !//١’ ււվ’11 //_////راغ իւն, ا ր٠ du Saule*
ԱւււլււսՐանՒոււն Ա[ւէլա[ւ, աււՒրսո[1111 կան, 31 ր٠ de Caisserie*
•Ալււլււււ1١ււ։*1ւհ՜ա٦ւ սւլ|։լհ١ ւ٠ւ٠ւե՜յ_ւ„լ٠ւ։٠،լւ։٠٦։, \ ٢١ ٢٠ \ةلنح١ًاةاآ .
ԱրՀրինՒոււն Ա[ւաւ/', "،,",ء bl ճաշ արան, lia bl. Dugommier. 
Ա[ււլււևւՐանքրան U ուր էն, յանձնակաաւպւ, 10 ր. Audimar.
Ար ւլււ ււՐ ան հ ան ( ق٠0٠رمؤم٠(٠  [ււհիշկ, 52 ր. Silvabelle.
ԱւալՒրւււ (ձւււլՀ։ւ։،հ٢1։էււ Լ0*1ւ*1ւ|ւկ Ջ|ւ؛|»իՒԷ-٧ւ٠ւ|1էււ <|؟١ , ■Հլւււււղա|ւսւ1լւււ։լ-փլւ ١ ذه  Ն\. 

des Fauvettes. Beaumont, Տէ-Julien.

Գա էլ ա ն ճ էրան եւիրաա, ււս/ւՒուա1ոլէն ١ 46 ր٠ Nationale.
Գալւիավճ ճ հ՛ան Հայ/[III ւլււ էն, աւևՒրւարական, 24 bl. Hugues, Տէ-Barnabé.
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f I»

/"'//./ [ժ՜տ՛ն ճ հ՜ ան Ս ٠, ա/ւհ՜ւարական, 30 bl. Lous-Salvator. 
Գարագ֊աչ հ՜և Ա՚ւ/ւ/ժ՜աֆ, ա ււէրւտ ր ա կան, 8 ا ր٠ Jourdan.

با‘ ا ։։ ا؛ ا ։ا I' اال٦ا ال ا ։ألا Հ.١ կօշիկէ• 4_,„֊ճ tu ,11,1 ؛;«,»*il - ١أليأ . ձ ١ حأل١حًا  .
Գէպգօֆ Ս աթ-իկ, ա/ւհ-լարական, 09 ا Promenade de la Plage. 
Դւ։ցււււ٢ ճէրււ٠٦ւ Հւ։։١|կսւզյւ،_٠1ւ ١ ٠ ،،քւհ-լտյ։«յկ«։։٦յ, 15 ١٥١. 'آًاعلآل١ًاع . 

hiiLjiiL/P ى և ան Ա աէհ աննէււ, յ ան ،؟ նա կ 1111/1111/1, 189 Cours Lieutaud. 
Գւ/Lji/LiPճէրան Աո/է/ւէ/ի, //ւ/աւ/քիչ, 35 ave* de la Capelette.

ااااذ اااغ  II ւհ՜ ا։ ا٦ا ٦٠٠١  թ՜էյի ااا_اا لم ا٠ا الا ։ ا ااا ։ ا٦ا  ութ իւ։ ١ \5 آ. Seuae.
٨٠يا/٢.دخم/٢رأررا دًاح///ادي٠  /լրաասւն-ապարան, 40 r. des Dominicains. 

؛٤٠ ։٠1 ٠'٠ ։٠լ,հ٠։،٦։ Պ. , „٠٠ւհլս|ււ،ւկ٠։ւ ٦٠, ١  ٩ .Aimé .آ 5

؛٤ااا ال ال _։ اا ا)  հ՜ » ا٦ا ا٦  իՀ[ւ։«٠ն, ااالا،اا ,։։ه-. ե՜ւ ٦االاا٠.حاا١ ١ق٦ .ًا ةذيةًاجدآ٠  

//ك/راصررابم٢ر//7ر  էա/P ن7ر , արւհ՜ւարական, 36 ր٠ Breteuil.

des Dominicains.

Էմիր/լէ ۶., ա/ւհ՜ւարական, 37 ր٠ Senac.
Է٠քրիղէ։։، ٦٠ همأ ., ւ։ւււ1լյւ،ււյւկ٠ււ٠1ւ, TA ًا إلاًحةج. .
Լ\ք>ւ/'էՎՃ՜ճէրան նուպար, 11/անքք-11 կ 1111/1 էր, 29 ր٠ 

دآ0ألالًًا٦١جذك Aes .أ 36 ,٠،ււ٠ո٠٤է,|ւլ٠։٠ ٦،١»ժ٠ւ։ւ։յււ|։եւ։։٦։ ճիվ_։؛  
ք(Ւահթ՜ալէրան ( ٠//٠ ) ւլէրրձակուհի, 8 ր٠ d'Aubagne.
Թաչ՜ճէրան Պէրր՜ճ, նս/արկէն, 23 ր. des Dominicains. 
ք(Ւ է լլա լհ՜ ան Խաչիկ, յանձնակատար, 50 ր. St-Jacques. 
ք(Ւէ.[ճէէրան Արա/P) աււհւարական, 6 ր٠ d'Arcole.

.քէՒէքէե՜ան Ս իհրան, ա/ւհւարական, 120 bl. Bompard نمح
ج ////,٤֊ ///////7,/ ر// غا էյւէէրան*()] آل  Zr/_ 120 ,/7/// // اكارا ررمم  bl" Bomperd, 
y ք(հ[/ւրապէրան Արա/P, iPi/ւչաակ, 8 Cours Belzunce.

Թհւ֊րտպևսւն Ար/Pան, արլքրւ/յ/րական, 9 ր. Dragon.
(()*,Ij։i١îlii٠i٦։ Արշսկ, ٠յ_լիյ։։٠յ٠կի ւ؛ւ٠ւճւ։٠ոկ٦ւթ٠١ 3 لم١  Ն\. ا0١ة%֊ةخ٦اجال0ًا٠  

٦ااي٤ ۴ ։ الاااااا٩ل  էլի2-է֊, իւ։٢յյւ٠գ.իր بى٠ل,اا ال  ի put" ի, ١٦ عآل . AXe٦auA٦e- ١_٠ a١٥aA١.e٠ 
م٠ال،ال«ا,اااا٦ل  t?piL،J*i٠,j_, ۶յլկիթի ٠٤ճ٠լ|٦،թ. ١ ٢هؤ ١ل١٠ ةال٧اط٦٠  

ք(Ւ//ւրիկէրան '/ب., ա/ւհ՜ւարական, 5 ր٠ Տէ-Jaume.

ش//ر//١خمفى////٢رر/7ر  Հ.٠ /լՒրրձս/կ•

Իլւ։յի։յ_է?»։ ٦، ’دا ٠١ ٦ ււզւււ|ւհ-ւլէ٦։ ١ ٦ ٢ةاًاةآذ١ 2  Rue.
٦٦إل1١6نا٢ا ։ ا٦ل () ٠ , ւսո_էււ_սյււ։ւկւ։٠٦ւ, TA ًا ٢١٥. e\a١٦e٦-Ro٦e٠

Իչւլալա/յ1րան ւԼահսգն, ահ՜////ւչ Գպր. Տիկնան/յ 1Լար<Ւարանին, 35 ave. 
de la Capelette.

٦t,։u٦jq_iu٠tï»։*b Աւեսյիս, ا։1 االاا؛ذااال،اا ٠ -լ հ՜|٠շ_իկ١ RaniAeue.
Խանւլաահա/ն hi Հ?7///٠١ ապսւի/ա էրւ հրշիկ, Chemin de Cauvell par Allauch.

.:'سطعان-
՜تخف
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// در/ر///ركد٢ر//7ك خر?///7ر٠  III ււ/ք լարակ ան, 49 r. Nationale..
îJm/{iifL, կօշիկի ւլաճաււկնթ ٠, 2 r. Louis-Astonin

ԿարապՒրա/րան Ռրււքւէն, 12 pl. de Chavanne*
կէւՐսղւՐաւլե՜ան U ահա/{, աււ/րւտրական, 3 ր٠ Ste-Barbe.
կէչիաՒրան 'Հ’.١ նպար/ոլէն, 23 ր٠ des Dominicains.-
կէտիկ/րան Հ•, IIIէւհրւսւ[IIIIկան5 4 r. d ٨ix٠

Կ1٠ւլ٠،ւէ٦։կհ- ٠»٦٠  Ս١լ։ւ٢հ՜٦ւււ։1|, աւլէր Լ1Ո(1٠ էրւ ٠|նձ٦ւկա|ւ٠, ۵ هأ ٢. -أل٦ًاة٩١ةحل >- 
1/իլլււ{էնկՒոււն Արաաչէււ, ագարակաաէր, 40 r. St-Jacques.
Կ|ււմ١շէրւււ٦ւ 3 ٠ ال ., աւլէր լա|ւ. էրւ յնձնկայւ., ٦٦ ٢م١ةآل ¥احًااًح\؟٦احخل٠  
կււճիկՒրան ՀւՐայՒրակ, ււ{ւււնգււկ-՜ճ աշարան, 6 r• des Petites-Maries. 

Հաճըն/րան Պօւլւա, հին հագւււււաի- ւլճււկնթ ٠, 31 r. des Chapeliers.
.des Petites-Maries ա յ ր ա !!{/rm Ւր ան Հ., ր٠م

'Լաւլար/րան ւԼրթանէո, ււ{անգււկաւււէր, 4 Traverse du Mont-de-Piété٠ 

Ճ|ւնճէրււքն Աբ_լււււՀաւ1١١ կօշ֊հհհ ٠լճ٠ւ1ք٦վժՀ ١ % آل٠ ة-ال٦ة٢٠٩١قحذ . 

ճօշկան/րան կարպիււ, ՜ճաշարան, 57 r. Ste-Barbe*

IJ ագաււ/րան ք(1‘ագէւա, ճաշարան, 2ة r. des Dominicains.
U ալււսՐ հ՛ան U կրտիչ, ւՐրւլնք•/! ւււաււրիչ, 15ր* Longue des Capucines- 
.de la République քրլ4>ււնե-ւււն ($<>.[> թ•), րյՒիչկ, 56 ր٠ رثم
Ս٠1րւ։լււ։սլ،ո։։٦٠ էէրւււ٦։١ 1Ո<ԱՕ(|Է١1 ¥ -حًااًاةًا٢ًال٠٦اآلح  Ընկ ٠١ ٦ أ٠ آل١ح١حةل - 
Ս էշաւււաճ/րան ժիրայր, գրա ւէա ճ ա էէ, 15 r. des Dominicains.- 
Ս ի٩յւււււէրւււ،հ U'٠, տ،1ւօ(ւէ ١٠ ¥-ححاآةًا٢ااآج\ًال  Ա٦ւկ ٠١ ٦ ٢. دأ٢ة١حةل٠  
٢. \ًا٢إلآلغه • էւսւատււււ, \5؛^- էր Iifn ց ՍիւՐօն, Պււցււից ل ի լւ ւլա ال  
-իրրլայ/րանւյ Տիգրան, աւլէր լար ական, նախկին հիւււլասաււ Հայ- Հան ثمثم

րա պետ ութ հ՛ան, 7 r. Edmond-Rostand.
٦ة ٢حجةح\ح١حا٠ Ae حالج٠ տտ ,ւ։ւ٢հց_|_իէր|ւէ٦յ|ւ ււււ։ւ։ւցի٤ ւ1ւ٢ճէրւսն Դարւ٦վւկ١ ال  
.آ اًاآل\ةحذآ٢اه٠ Գ\ liii(iîj։lï(jb٦i١ ւււ[ժ՜աֆէրա٩ւ ք١٠ ال
ի}ւււկււ{ւ/րան ثمثم Ւրլքււն, գէրրձակ, 47 r. Plumier.

،եավ_ալէրւ։ւ٢1ւ ال,. Ել ٠،յրՔ١ կօշիկ ٦։Ւ٢|ւ1լհ լւււ իւանւււթ-, ٦ اج * àe ١ة ١ذ٢د١ًال%ح ՝‘•
ն/րլաէււ/րան Հ., ա ււՒրւտ րա /{ան 2 و quai de la Joliette*
նւււպարՒրան JJ /ru {III II{, {լանաււէր, lia Traverse des Olives, St-Julien.

(s ահ լա ւՐ /րան Գար/րգին, հաւկիթ ի ւլճււկնթ ٠, 15 r. Longue des Capucines. 
Շահպաւլլքրան ԱրւՐՒրնակ, աււ/րւարական, 49 r. des Petites-Maries* 
շ ահ II{ ա րլ լՒրան, ւՐարձալ (masseur), 7 ր٠ Halle de la Croix.
(տապան/րան Վարգ., լալիքի ճ III րա ա ր ա գււ րԽւ ւթ ի ւն 1 426 ր٠ Paradis». 
(?նււլՀՔէրա٠հ ժ‘., անօլւէն Ֆ լւ ։։آلل U և լ ٤٠ ի٦։ ٠։ւ կան ււլա*ԱՔայի،էւ٠ 
Շւււշան/րան Ղհւլւա, աււ/րւարական, 10 Traverse des Hugolins..
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Հևլ՚ււՀոճէրտն չքովսէւի, 4 رآل///ارا لما // // ردا ارا ح اك ٠ ٠٠  r. des D٥minicains, ٨٤ ///////?٠  
րեւլէն-ճսւչւորսւն՝ St-Loup.

٨//////١ ثمل,٢//////٤ رك ۶  lia Traverse des Olives. Տէ-Julien.
.ՋէՔիւՈոււ٦ւ U ا؛^اااال٦ا , կօշիկ ١ ح٢ل ًا. حة% آل0ةاأخةغةًاآ٠
։թ؛ւ։٠ւ،յ^ ٩արլւ،ւ(ւ١ II ւ_քճ1ոււՆ յ٠եւււ٦ւ tïL ||| غل ؛١ |٤ ֊Ճ ٠ւկ٦։ թ- ٠١ TA ٢. "՜YWUeau.

Պ1111 էժււ»է?ւււ*յ, ՅւսկոլԿ ^ ،ا,إ،ط!ااد،ا ٠ լ ւկ٦։٢ժ., حآل ًا٠  àe ١ة ٢ئ١حةطًاخ .
Հ7/// ٤ ,م ////٤/////٨///۶/ -(./ارتم) /م۶,/////’,///////٤//٤١٠٧/ ۶٠.///// ,//اق/۶////۶/// ؛ ճ/////،,؛////؛//?///?/,

35 ave. de la Capelette.
Պ /// /۶ աճ հան 15 ,/,/// ,.تم ٠ /٨ ٨7عا  ր٠ Longue des Capucines.
<?//// ٤/////////٤٨ ///۶/ ۶//////// ,.رتم /٤////٨ / III րեւլ ٠ /٤/////٤//١  Château de la Valbarelle. 
* ا(ل٠اا؛ا,ااااااا ։ ا٨ااا٠ ։ ا ,اداا֊هاطاااالأؤ؛ ااااااااا  III լ (I, 7. ة ًا. هة% دأ0ةًاةًاا٢ً.ة\ةآل٠  
Պ االاا٨ا ։։ ٦ا،ائلمها٦ا ٩٠٠١  ւակՒրրել եւ ٩յւՀւււլւհ٠րլէ٦յ, ؟< ًا. حلحاة١؟ةه٠حاأ٠
Պարււնկսւն լ،..', Հաւկիթ- 11 Հաւ, 7،%ն> ٢. ة١ل ١ئأل؟تةذ٦ًا٠  
،7 ٨٠/////////٨٢ ///۶/ ،/ ٠٠١ ////٤٨٤ ////////^///۶/٠ 198 r. de Lyon.
Պտլոետն '/ ٠٠. ////٤٨٤ ////,////,///۶/, 5 r. Jaume.
Պօ٠|։ււ՜ճե٦ււ٠հ y ուրատ ^Տիկի٦յ١١ա٦ո٠յւէ-٦٠ւււՀի٩٠սլյւ. s իկ٦ւսւ٦ւց اإا։ ا ال)؛-ا]أل ։ ل٦اااإا , 

35 ave. de la Capelette.

//۶/// ٠٨,؛/ ///,٨ / Կ •, /////٠٨٤////////^///۶/٠ 23 r. des Dominicains.

„///^///۶^٨///۶/ ,, ,//////// ٤٠ ////٤٨٤ ////////,////۶/, 1 bl. Louis-Salvator.
U աՀաթճեա ٦٠ ؛ յ,։؛լՀա٠ր٦٠կււ ١ ٠ ։։յ։հ՜ւայււ،1ւա1. IJI1I1٠Ï٦IÎ11I،؛ÏIJ| ILi{,[֊, y խւլ- 

۶٨///۶/٠ 1 bl. Louis-Salvator.
UտրւլխւուԼ ժօ/էէՒ. (14 ا/'.ااا/م٠.)  bl. Gemy Aîné, Malpasse.
11 ,/?////,////// رتم-؛،٤٨///۶/ ///رك////,٤١ ////٤٨٤/٤  Traverse Pey, Quartier Bompard.
„£2 ./,;//, را٠4//،م/֊۶/ .كلتم٠ ق٠ما؛۶,(. ؛كا a Allées Marie, Clémence, bl. Blancarde. 
Սէփէթճեանւ ԼՏ<»Քթ٠١, թ-ժ"իջկ.
6 ۶/ ااااا/كلتم٤۶ا٨ااا۶ا ;ر?///٠  r. d'Arcole.
Uլւսւսլհ՜ւււ٩ւ لااالاطاااالا١  ա٠ւեւալւակա٦յ, s ٩١ةل١ ة١ل ٢ةظ\٠

ՎաՀա؟։, اا_ر٢ |ւձ ականII اا, لع أ. ١ااآحي١حًال٠

/۶ .٨//////// ,էյիրւՐէնճհ՜անاق ٨//٨٠٠  15 ր٠ Senac.
ph՜ ան Ա[11|Է٦1 JJ կւ١ ا y - ا) "է بر ١ ١ յ ւս٦ւձ٦յ ا։ ا الااا ا،ا ا ։ا լւ, ٦ أ. عًاحادًايآلةح٠
۶/ ق'4^-؛/"٨؛٤/؛ا/؛/ا٨اا / Պետյւահ ////٤٨٤////////,////?/, 38 r. Francis-de-Pressense. 
տ էր-Պ O//////٨///۶/ ۶////// ,.رع///_//,/////// էլ/, 37 r. Francis-de-Pressense.
■S էր-Պ օրլոսեւսն <?38 ,// //؛٤////٠ //////۶,//_///ح///////  ր٠ Francis-de-Pressense. 
Տէրունետն ^///// ,/////ء ////٤٨٤ տ/////,////۶/, 1 r. du Jeune-Anacharsis.
Տէրտէրեր ///۶/ U իհրտն, ////٤٨٤////////,////?/, 217 Promenade de la Corniche. 

-^//////////٤٨///۶/ ( *د(/?///,// ,//////؛'د /٤  երձ /// ,///٤١٠٠//. 8 ր٠ d’Aubagne.
29 ۶/ ٨٤//٠ ^ /۶ ////ر/ر۶غ///_//ا//٨ااا  r. Fontange.
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'Բէնաէրէրան ՀՀ., ճ աշար ան, 14 ր. Mont-de-Piété.
'Բէարէճէրան Գէորւր■, ա/ւէրւարական, 12-14 ր. Thubaneau.
'Բէչէրան ՀՏօվճիՒ.), քոՒիշկ, 12 ր٠ des. Dominicains.
'/‘ի [(Ւ ասլ ճ Ւրան Ար սոր, ապարան ((Սի փան'), 21 ր٠ "Thubaneau.
'Բիււիէլէրան الم ممصال$ا)٠,( د/كلم/ر/ركم//٠شر'.  ատատւաբյւյ<Ւ, 1 4 r٠ Bernard du Bois.- 

وك٦داا'7ار7ررا7ر ٨/٠٠ , աււՒաորաէքաII, 41 ր. du Petit-St-)ean.

ԼԻՕՆ — LYON

Աւրաւ/նսն Ս՚արտիրւա الم., Sté٠ Franco-Orientale, արա. նէրր-, 60 ր٠ Moncey- 
Ալ[<Ւունէրան Բ., հիւսուաէր٠1ճի ւրորէրարան, 1 8 ր. յosephin-Soulary, Croix-Rousse- 
Աչճէրան վճոյրէրր, րրէրրձակուհի) 32 pass. Gonin.
Ասլանէրան [ՏօքթՀ Արաւէ', րձՒիշէր 294 ր. Jean-Jaurès..
Աււլանէրան ٠١'. Ս կրաիչ վւա-հանայ, 75 ave. Berthelot-
ՍզւււււզՒ٢ւււ٩ւ 3IIIկո բ_١ *նսլ։։ւյ٠։»ւ։լ،ս֊ճ٠։ւ٤١ 46 آ آحأةاليج٧ةت٠.

Բարսէրրլէրան քԻափայէլ, ւրէրրձակ, 18 Quai Arloing.

Գան [(Ւ ար ճ էրան Հայրապէրսհ կօշկակար, 5 ր. Françoia-Garcin.
ԳաւՐճէրան Խաչիկ, ւրէրրձակ, 5 ր٠ Thomassin.
Գաւէլա.րէրան Դար.րիէլ, ճաշարան, 89 ր. Mazenod.
Գարսսրաշէրան Պ., հիւսուած՜քի էրորԽսրան, 1 ր٠ Jean-Novel, Breteaux.- 
Գարայէրան Օակսր-1 ՜ճաշարան, 35 ր٠ Dunoir.

ԳաւիՒէրան ٠١'٠  Գէորւր քահանայy 191 Cours Lafayette.
ԳաւիՒէրան նւլր֊արք, կօշկակար, 191 Cours Lafayette. 

ձ٠օ լճէրան Օնն ի !أ, ւրէրրձակ, 191 ր. Moncey.

ԷլւՐաոէրան Պօւլաւ, ւրէրրձակ, 100 ր٠ Cuvier.-

[()‘Էրւլէրան Արս էն, նպա րա վյս ճ սու, 83 ր٠ Mazenod. ٠
ք(Իէլոլէրան նուպար, կօշկակար, 37 ր. Dunoir٠.

ք(Իէ|ւրլհ٦ււ٢Ո ք>٠ւււ_բ.է٦ւ١ կօշկ،٠٠կ։։،ր١ 61 آ. لمآل aV>؟Àa٦S.
ք()٠|ււֆէ٢1ւկճհ՜ան 3։։ւ|ւու.[ժ"հւն, ւ؛հ՜|ւձաԼյ١ 67، ًا٠ P حاةج١آل٠

ض/اررا١خمإااا/٢ااا7ر  Կարասլէրա, 115 ր٠ Moncey.

ԻշխանՒւսՊւ Ելաււ։ւ،1ս|- ١ ٠ ւ֊էրյ։ձա1، ٠ ١ ٢د١لةي 6  AAovn؟,. 

իււկէնւոէրէրան Սա կոր.) 88 Cours Lafayette.-
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'il!ււշււրէրան Սա1ոիան, քրերրձակ, 28 ր٠ de l'Annonciade.
֊Խ ուրաա /ح رالرررك  {Օր-) Ատր ի ն է. րրքրրձ ակուհ ի, 4 ا r. Bissarden.

،٦1 |٠ւ_լ_ււ<է٦ւկՒո։ւ*ն Յտկււլւ, ٠|_հզւձւսկ, ؟،լ . .آ ?حاةة١آل

.quai Arloing اիւրհւլէրւււն Աւլաճան, քրքր/ւձակ, 8،اي

, ՜լՒրան տ. Անանիա i(?■ ،/75/الملم//م ٠////٠٠, ١-ا/ج//آل٤//// ٠١٩///٤//٤  ave. Berthelot.
Հ ///// ٠////٢ AՒրան Աարւււթ-իւ-ն, (ՒաւՐաւրււրՒր, 7 r. Pasteur.
ՀէսԼաճՒրան h■/աչիկ, րրՒրրձակ, 2ا ր٠ François-Gros.
Հօ[(Ւ[(հ)1րան տիրան, կօշկակար, 100 ր. Cuvier.

- مم/نح///ًا///ك٠/٢ًا/// / Երւււանւր, ՜ճաշարան, 202 ր. Boileau. 
ճ ի լաճ Ւրան Լէրւյւն, ճաշարան, 34 ր. Dunoir. 
ճէո|ԷՃՒրււ։٢ււ ،Նսււիթ, إلا։ااال؛ا،։ ا؛حإا١ \١٦ .أ ٦عاخ اة آدًا .

Ս անիկՒրան Ս ա.րւ/ւււա, ճաշարան, 26 ր. Pasteur.
Ս ավճւտւտար 8 իրան, աււարկն• ՂւէրրկայաւրւևԱիչ. 8 ր. de l’Hotel de Ville. 
U ավճաււաար Տիկին), //Ւրրձակուհ ի, 184 route de Vienne. 
օ ւււ٠1١|ւ،հաճէրււ։٢1յ اًا٠ال_الا}ا،ا ։ ا1ا١ «٤ Երձււկ١ G له آ٠ ة\حألةاأ٦ة .

Խարան “Բ^րջր Հայք.,

ԼԻ օն -;֊ 202, Rue Boileau ԼԻ Օն !

.111 ا ٠ Ե1»ԵԱ11 1;1٠ 1٠՝ԻՐ1١Պ11ւ11٠'ւ٠ 1|1;Ր11.1|111 ٦؛ ՂԵՐا

 الااأاأاأا£٦ا1٠1اأأا٩ا ،٠ւլ ք)II. Ա(٠ս٠.ւս,،^ւ٠յ)!11 1٠.ااااا ااااذ،1اااا'١ و٧٠اأ.الاا,ا

1ւ،սս|ւսսա،،կու.1<Ւ|ււ٠, اإ-اا։٠إاااااا'،االأاا٠1٠ا!؛ ااااأااا1اأأ'٦ا٦،1إأاااا :

ՏԷՐ ԷՒ ՏՆՕՐԷՆ՝ ԵՐ. 3. ՃԱՆԿԷՕՋԵԱՆ
R. C- : Lyon A-64,174.
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էրսրսսւհաւն ձ رنم ٠///٠٠/////٠/٠ , //յ//،24 ,// ١ ارا  ր٠ de Marseille.
//* էւ.բ.ս1'1էլ1րւււն 1 ,./7//- رنم . ١ ١//ر/.جاااغ/اااغاال ة//ب/  ր. Jean-Julien, Croix Rousse. 
Ս’ւււ1١ճևւււ٦ւ حااطااال٦ا١ ااإ ։ اا^إااااااااا,2<٦ .آ اآل١ًاائآل٠
7// /////غ///////وًا٢ا / Աւհւոիււ <38 ,///// ر٠ح_////غ//7,/ /خ/٢//٠١  r٠ Camille.

داحماكغكاكا/ا/مًا٢ارا7ر ش/غااااارارد) իւն, 144 ,~ةاااابااااا/ااااش r. Pierre-Corneille, 

ձխՐչիլւէրսւն նահաուհ՚ա, //-9 ,/////؛،/اج ր٠ du Garet.

Ձ ա քյՐ ա ք.էր ան رنم ٠  Աքւ/ւահաւ/', Sté Franco-Orientale ni/unir• նէրրՀր՝ 60 ր٠ 

Moncey.
/.رااثمئ٠///٢اا/7ا  Գրքգոր, //-.50 ,/////؛،//ج ր. Corne de Cerf.

Չէթէճէոսն Աշաո, // ٠/٢//٠١/////١  32 pass. Gonin.
) նէրս/ն////احتمد ا/ا/ا/اآلا7ا ), //Z///‘1 ,؛،///////؛ r. Nouvelle, Croix-Rousse.
٠ إااااااا)اااإا1ت ٩յ կ III լա] 1(111،ւհ՜ււ|է' լ|ւ١։1մ٠ أل  լւ١ 5 ًا٠  VoVavce..

Պաւլպաւլհ-սւն Լէրւոն, ՛ք֊Ւրրձ/////١ ր٠ Duguesclin.
Պւ«լ I٠,٠tîin ٦٠ الع  ո٠١ Տ|ւլււււՀ.ի١ ւ|_1٢|ւձւււ1|Ոէ_Հհ ١ ٩فًا .آ اآحأةةج0ة٠  

Պ1րտխլհ٦ււ٠1ւ اأا،.ال١ااا ։ اااا1أ١ اا.-1اا٠١ل֊ ։ ااا١ ١آل ٩١ةل٦ ل\ًاة٦إل؟ًاآ .
Պէյւլաա1րան (62 ’/ (.//ونم ,/////////-/////.نمنم اصع///ا///؛،//ج//  ր٠ Colonel-Prevot.
Պէ٠|լ_է|ւհ՜ւււ٦ւ ،>٠։ււլւ٠ււււո١ 1 دااا_1ا ։،ااا،։ ااا١ ًا . Y<a١٥e\a٦s٠

Պէ,|լէ(ւհ՜ւււ٦ւ ،ؤا III |Լ1؛|Ա|1|, ւ1١հ՜ւուո4ճււՒրւլ_է٠1ւ|ւ ٠յւ،ւ٦։ձ٢ս,։ւկւ،٠։ո،։ւլ٠١ ًا. SaXa•

Պէ<»|ւէ.|ճճՒրւ։քււ Ո|ւ٠|_|ւ, աքւէրւՒրլէրա٦ւ ա٦ււււշէրւլէ٢1։١ ՂԳ7. ًا٠ ١ةع\ائث١ذ .

^/،//ր///7/ ձ٠////ւ///7///, ճաշարան, 202 ր٠ Boileau.
Պօ ,լ՚՚՚Կ // ٥٤////////////٠  35 ր٠ Dunoir.

ՍարւրխւՒրան ե'րլ(ւար.ր, կօշկակար) 69 ր٠ Cuvier.
,///لم-///////نمنم /_//٢//٠١ հ-ս/սւհհ՜անرنم ակ, 42 ր٠ Champonnay.
աւ|ւ((Ւ*٩ լիՃՒրււՈւ اال1 ١ >اا֊ ։ ا,ا١أاااا؛اااا٢١ أل .ًا ٦ V،oraa^vn٠

زع٢ل ًا. ج١حخاةة٦١اجا أاااااااااالبم٣4٠4ل ,.|٠1|lii Ըք ,.ال ս1١ււ٠ՔէլՒւււ٦ւ|ال  ։جالاا_اIIIااIifii, ١ 1-9لغ 
Jean-Claude Vivant, եւ iPhinni.pub /^////^////////7/ Trans (Var).

ՏայՒրան lf///////////Ւրա, րրքրրձակ, 75 ave. Berthelot.
S էրւլիշհ՜ան ՀՀ., ֊հ b LU HL /// ծ՜.// b ւրորՒրարան, 28 Grand Rue, Croix-Rousse.
S b վու՛"h Ւրա7/ نمنم.., ////////_/////_ձ՜///٠ 13 r. de 1 Alma. م

٤///////٠ /_//٢//٠١ ////۵٠ /7/// /وامم/////////٢  ակ ,՛ 18 quai Arloing.
م/غااااا/ااممام٢ااا7ا رتج/ ////է՛ս, //////64 ,///// ٠؛  ր٠ Bonnel.

Փա։1ւաւլՒր ան وًا., ՍՒրրուԼքչէ, Sté Franco-Orientale, /////60 ,.//٢//7 ./رمم r. Moncey. 

<? و۵////ل١ار/7/ر٢ارا7ا  ւ*րլր.արյչ, //Z///‘؛/////, Cours Tolstoï.
<? اراا/ااالمر7/ا٢ااا7ا  Պ1րարոս, ,////768 ,/ ا٠؛7.///////ا //١/٢/٤/ارارا.///  ր٠ de lHotel de. Ville.
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ՖՐԱՆՍԱՑԻ ՄԷՋ ԶԱՆԱԶԱՆ ՀԱՍՑԷՆԵՐ

٧٠جل  ut քլէ ،|_հ"ա٢ս لا ٤ااا ։։ ٦٠ لا ١  ւ։ւ،1ւօ|ւէ٦ւ ٦։ւ։լիԻւ، ٠١|٠ ։٦٠ I{_nj,fri٠i،ii،i٠ji،i ١ ٢فى١ًاجل  ձէ Խ٦٦٢օ,۴ 
Rouen.

Ս٠ լի P-Է ٩غ  տ٦ւ I) ՅուլՀււ٠٦ւ٦ւէււ١ ւ٠ւ٠1»[ւէ٦ւ ւ ؛,٠ յւծււ،ւ٠։ււի ١ ؟< ًا. عة % T* -٦ - 
St-Etienne (Loire).

Ար [à- իներտն (<օ.£۶.) Աուլհաննէս, [Լ<Ւիշ1հ Sommery (Seine-Inferieure).' 
Աւեաիսեան Հայրապեա, Grand Mas de Roy, par ٨rles-s-Rhône٠ 

Գա լԼԺ՜ ագ֊ճեան Ս ին mu, 78 Cite Soie artificielle du Sud-Est, ٧aulx-en 
Vilin (Rhône).

Գայսէրլեան ՍխՐոն, Villa Monhi, bl. Edouard VII, Cimiez, Nice. 
Գսւրդ_էն Հկ շինու[(Ւեանււ ձե/ւնարկքււ, Տէ-Brevin, LOcien (Loire-Inferieure). 
Գուրեան Ս., Place Carrée, Bolene (Vaucluse).

b նգ-իքւարե անց 3., ւՐ ուչաակ, 5 r. Pradel, Toulon (Var).
Եսայեան ممصنظق٠ ) Տրգ֊ատ, Cerans-Foulletourte (Sarthe),
b(ոլկատլեան Տրգ֊ատ, ճարտարապետ- Pornichet (Seine-Inferieure). 

Զարիֆեան ( للم٠ش/صرم٠ ) րձհիչկ, յճաղ ավճապեա, Samsois (Marne). 

էւաւՒրւււ٠٦ւ Ա,{ււ„յյյ., իւ„۶٠٦ւ٠ւ։յի ui[iîi٠il|i։i ٠؛ ։lï|iiiL ٠|_II|I٦٢IH|٠U٠٢|J, % هأعآح-ة٦ل١-ا  
Rhône (Isère)..

ք(>*է|ւ։լՒսւն ا_أاااابآ։։ ٦_الا١  [ժ-Ւ|ւ|(ՒԼ|ււ։ւ ،احلال!_ا։1 إا،اااا١ ٠ յյււ*Ու„ւււյւ ւ|_աււՒ|ւ ١ ١  ،ًا 5

Pêcherie, Valence (Drôme).
ք(ՒւմւiiniPեան (Տօքթ-•), ր.(Ւ/ւչկ, Ste-Sigolène Ilte-Loire). 
ք(Ւույլլաճեան Լեւ֊ոն, րրերլարան, Berck-sur-Mer (Pas-de-Calais) 
ք(Ւօյճաթ-լեան U Կրաիչ, 59 bl.'de Cimiez, Nice.

ՊՕՂՈՍ ՔԷՇԻՇԵԱՆ
! -յ(١Ս.21Լ٠1ՈՐ٠ - '٠1Ո ՐԾ.٠ԼՋԱ.٠ՏՍ.11
١ )MONTREUIL (Seine^ ،41 رح, Boulecard CHanzy ا

pid١։١

:١<1

ք(اااا։ااااااأ> ,اا'اااااااا ا، ,uihdid) 1،ւս|1ւսէ!ւ'1ւհ|ւ, սևւլսւ*Խ ،ح'ا٦ Il 

Նւսյսս, inuiijihp 1٠ւ. 1أا.ااأاا։ااا|ااا Iլ_٠،ااا։։ااا٠ااا٠اا٠إ حماااا٦ا ؛)
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Խտչիկհ-ան ՍիւՐււն, գ.ե-րձււ/կ, 20 ր. Michel-Servet, St-Etienne 
Խտնէտտնհ-տն Խււրէն, 25 է>1٠ de la Pologne, Lancey (Isère).

-oie

Կտրտպհտհտն Գրիդ֊պԿ պտրտխլպտն, 33ր٠ Guingault, Orléans (Loiret) 
ՍէւԼ-հէրհրտն Ստրւրիս, "ւււհւտրտկտն, route de Privas, Le Pouzin (Ardèche) 
Կէտիկհտն Եղիչէ, կօչկտկտր, 15 ր٠ de la République, Brignoles (Var). 

ՀւտՐքւտրձււււՐհտն (ձ،օՔ/Ժ-٠), 2 pl. de Russie, Chatellerault (Vienne). 
ՀէքիւՐհտն էօժ-էն, տււհւսւրտկտն, 57 ave. Villeneuve, Alby (Tarn).

։اآإااإااااإ،ا։ ا٦ا  \،օ٠>،ք.լժ՜٠١ I km ال HII, լ >-؛٢ |١ լկ• ١ حءاال؟  
٠ււ ؛٠ ւււ،։1٠ւ٦٠ 1٠٠„յ։ք؛ւ։։٦ւ, նկար ի չ_. ١ حءامج

ZZ’/رالرر غ //رًارراكد دع7رارالرر///جدر //, ւրհրձտկ հև ارارًاտրտւէտճرررn, Pont-d Aubenas
(Ardèche).

'ինտււհտն ՍիւՐււն, Hôtel de Paris, Le Mans (Sarthe). 
տրւրտրհտն ւԼտրւրտն, Viviers Aveyron).
'տրւՐտրհտն ( د٠0ممص٠ ) քւժ֊իչկ, Lorelle-sur-Biet, près Montargis (Loiret . 
‘խճհտն Բասվճտլ Լ$օքթ•), ր֊ժիչկ, 13 ր. Pasteur, Joigny (Yonne). 
ւււրտտհտն (Տօքթւ) Տիւրրտն, տկնտրյւյժ-, 5 ր٠ Louis-Blanc, Limoges 

(Haute-Vienne).

Ստկպւհտն Ստկո/Լ ( ق٠ش/يني»٠ ) ր֊ժիչկ, Vendeuvre (Vienne). 
ՍաԼհտննէսհտն Սրտտչէս, College de Jeune Pilles, La Fere (Aisne 
ՅալնանՒա،!։ Կ. lîL քՀնկ. ١ շ_ինււթե٠։ւն؛յ ձՒրււնալւկււԿ Ղ\ ave. Ae 

toire, Nice.

ՇտհւՐւււրտտաԼ (Տօ.րթ-.) Գտլոսւտ, Boulogne-S-Mer. 
£ա۶լ»։զ_եան U ալւկւս, շ_օֆէօ|ւ Ւրւ թււյ(1!|_ւ1١ւ։ւ٦ւ զ-Ո^ծ՜արան؛։ 

benas (Ardèche).

Սւնճհտն ԼՏօքթ.), ր<Ւիչկ, Lurcy-Levy (Allier).

.տւՐ.րէր[ժ՜էն Տիգ֊րտն, 63 Promenade des Anglais, Niceول

Pont-d'Ai

Պէ١|լէլւհ՜ան Պալւէտ, ւ1١հ՜տաՔսի أا'ا ։ ا٦ا ։ ااااااا٦ا  

էրորհտրտն, Joyeuse (Ardèche).
Պէլւււ|էլւհ"ւ։։٦ւ 0عլւ.١ Ս տննիկ, ٦ ave. ٢د١٠آ١ع١  

Ստլգխւհտն ն., Hôtel de Russie, Valence ( E 
Ստլգիսհտն U. 5 r. Gambetta, Lancey (Isère 
Uա|!ւլ_խւլւէէ١_հրւ։ւ٦ւ 1ا ալւասլեսւ Լդ_،հ٠|_աոլՒրտ ١١ ١  

tiere, Mamirolle (Doubs)
U րւՐ տքէ: հտն Ա., ւՐհտտ.րււի رًارر///رر/رًارررا/ر, Tl

ice

rans
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ՏէքրԽաչաաուր/րան ԼՏօքիՒ•), /ւ(Ւիչկ, վճէլտքպա•, Saint-Blin (Hte-Marne). 
Տէր-Գպաւ/րան, պագրալ Dépêché de Toulouse//, 2 ր٠ des Têtus, Tou-

louse (Hte-Garonne .

^،،،،,،,،„٤fr،،/؛) Վահրաւ/', اا r. de la Pologne, Lancey (Isère,.
(իէհլխլան/րան ٨/٠٠ 8 r. Michel.Ange, Nice.

’ ك٠ا/ح4ر/را~  է ճե՛տն U Լ վան, անաւ/նա/ււլրՒ, Canty (Somme).
*/'էչէճէրան տԼ رثم . ٠  կալուած՜ական /րւ ■հալային Գ II /1 ծ՜ ارر /լ ն // լ [ժ ի ւնյւ,

Villa « Les Fraisiers, r. des Antilles, St-Sylvestre, Nice.
 .de Fondaudeige, Bordeaux (Gironde) իկհ՜ան, ւլորԽււրանաաէր, 26 ր٠راب/’

էհէնէրճէրան رثم., Cillieres-s-Avre, Isère.

r؛! ________________

ՊԵԼՃԻՔԱՅԻ ՀԱՍՑԷՆԵՐ

ՊՐհՒՔՍԷԼ — Bruxelles

Աթ"ااالآلال؛։էր։։։٦ւ 8.١ 1է٥շ_Ի،ւ ١ \ آ٠ آحةآلةال١ألحةألت .

Ա/լարքրան, րլորւլի նորալիլ, 220 Rond-Point (Cinquantenaire).
Ալէրվճոանրլրե՜անքք ثمثم ٠  , ծխախոտ Enfi, 203 r. de la Victoire.
Այ՛լ՛՛դ0*7*’ ծխախոտ, 18 r. St. Vincent de Paul.
.ճ. , յ անձ նա կատար, 22 r. Hap le Maître /أ///خرًار»/أد/
Անրլրէաո Գ՝ , رًا/// արավա ճ ա րւ, 26 r. Neuve.
Աչճէրան ثمثم٠ . , յանձնակատար, 393٠ave. Brugmann.
ԱրղոււՐան رثم., Ifji/գ, 13 ր٠ des Croisades.
Աւ/րտ/րան Պ. , չօ/իէօր, 211 ave. de la Reine.

Գոտրիէլ/րան, //_ //////_, 25 r. Topaze.
Գալանթ-արծանց ثمثم . էրւ إل؛., ծխախոտ Enfi, ,֊33 ր٠ Faider էո 18 ր٠ St. 

Vincent de Paul.
Գա غا را  IIIկանն/րրու գ-իշ/րրօ[(Ւիկ ւլպրույ, 9 ր٠ François Doms.
Գանանէրան Հ. , էլորւլ, 131 bl. Waterloo.
Գաււասլհրան էրրլքւարք, ակնէրրլէն, 21 ր٠ Gretry.
ԳարաւՐանէրան ثمثم.. , պա չտօնէր այ, 37 r. des Eperonniers.
ԳարաւՐանէրան Հ-, պաչաօնէրայ, 82 r. Marche aux Herbes.
Գարա.րէհ/րան ٨/. /րւ د'. , րլորւլի էէճրւկն‘ , 22 pl. Ste. Gudule.
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ԳույոսՐճեան ԼԼ. , ծ՜խ///խ 111/1, 51 ave. Princesse Elisabeth- 
٩٠ Il լ اا ււ٢ ֊ճ էրսւն B ٠ ١ أ٢ا؛ ։إالا։ اأااا١ 156 .آ هآ٢آحةد  .

Գու՚լագյւըւլեան /٠٠ , ւրրւրւլ-, 47 r- Montagne aux Herbes Potagères. 
Գօյունճ ետն եւլրյորք, ծ՜ իւ III իւ 111/1, 20 ave. du Roi եւ 69 r- du Pont- 

٩٠ա٢،ւ٦։،٠1յհ՜ւ։٠٦։ U'. , لح։اا։اااااإا։ ا١ ٩٩ ٢ح١ة٦حع%ةذ  àe ١عًاآلةنيي٠

٠رااااب’ء/ااا الب ., ծ՜ իւ տիւ ոտ, 12 ր. Marie-Therese.
Զս/մ'արւեան Հ., 7//////7րաւէաճաււ, 357 ր- Haute- 
ԶարէՐտնեան ١տ - ٠ ւլորւրի 716 بااااممااا٨ج  ր. de Louvain.
Զտրւլարետն Կ-, //_/////37 ج٠  r- Montagne aux Herbes Potagères. 

էւՐիլսլէետն Ա., //-//////-, 37 r. Montagne aux Herbes Potagères. 
Էնքիիյէճետն, 188 r. Masai-

/քՒէրճան 3., յանձնակատար, 12 r- des Sables- 
ք()*էրճ ան էրան Ս., //_ծ//_/////֊////ծ, 38 ր. de la Limite- 
[()‘ոսՐտյետն '/ ٠,- ٠  -ր- de la Sambre ن7/////////////////, 7/2////
Թոմտյէֆ Գ. երլր.‘, յանձնակատար, 51 pl- Georges Brugmann- 
۶////////٥՜///7/ 3., եխտխոտ եւ էլերձտկուհի, 2 ր. de 1 Enseignement. 
۶0/ ٨هلح/ء/////7/ الذ ., իրաւաւբէա, պաշտօնեայ, 18 ր. de la Collegiale. 

Իքւէքետն Ե-, ծ՜////// ٨//////٠  211 ave. de la Reine.

Խնկէեան الي., ծ ٨////٨ //////, 211 ave- de la Reine- 
Խօրաոանճեան //٠-, վ_ա՜ճտրւական٠ 50 bl. Emile Jacquemain- 
Խրխրետն Ս., ծ ٨////٨ ///„/ Enfi, 58 ր. Leon Théodore-

Կարապետեան U-, ծ ٨////٨ //////, 51 r. des՜ Eleuris, Ste- Agathe - Berchem 
Կէւէրէկեան U-, ծ ٨////٨ //////, 68 r, du Marteau. ٠
Կուլայանց Խան) Բ-Ժ՜իչկ) 31 ր. de Pratere-
Կոքիէլօֆ Ռ., ծ ٨////٨ //////, 55 ր- du Conseil-

Հա՜ճ եան Զ՝) //-////13 وبر ր- des Croisades.
ՀաւՐքւարձում'եան Լ-, ատաւ/եաքւոյժ-, 8 ր- du Casino- 
.խւարլեան U-, լուսանկարիչ, 60 Chaussée d Haecthم
Հուպուետն U,., լօրլոսՐ եւ հէլւէ"Կ 11 ր. Verbist- 
Հոլւիկեան Ս. ٥٤ Ս•, էք-երձակ, 9 ր- Beughem-

,Լաւլիկեան Ս-, ծ ٨////٨ //////, 51 ր- de 1 Escaut.

ՃչւՐարտախօոեան Հ., ակներլէն, 194 ave- Dailly.
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رغ درا مم  ոսէրան Ան III. y գյւրէրարանաաէր Marouf//, 2 ا ا  ave. de la Reine.
7///- رغ وا///////٨ / Ալհք., խաւա.րւպւաի /اتلم//ծ՜ 194 ,/7/////ارا ave. ٧an Wolxem. 
Մաճա/լքրան رك., րլյւրւր, 22 ٢٠ d'Assaut.
Ս սղէւլևան ،/٠٠, եխախււա, 18 ր. du Gouvernement Provisoire.
.Champs du Roi արաիկՒրան ւԼրթանէււ, աււՒրւարական, K) ր٠ رغ
IJ Ւր ս٠ոնՒր 55 ردا ,رًا /ر////ا//رك/ا/-ة و  r. du Conseil.
Ս ՒրլՒրան أآل٠  Լ'/ւ ի ւրվ> ճ ի 11/ ա շՒր ան), յ ան ձն ա կ III m ա ր, 22 ր٠ d Assaut.
.٧erbist .կօշիկ, 1 1 ր ,էլէքշււ/հՒրան Գ٠ كغ
.Cretry իլՒրան Ւրւլլչ•, յանձնակատար, 21 ր٠ كغ
.ծ՜իւտիատ Enfi, 58 r. Leon Théodore ,.كغ իլօ'ի كغ
.François Doms իւթէւլէլլՒրան է 111., ւՐՒր4>ևնագ_ւ1[ւծ-, 9 ր٠ كغ

ال اأاألال،ل،ال، ։ االا٦ا  Պ٠١ Հ،ււււն١ 99 davissée حة١ب7عآآلة٠

! իհրւրաւոՒրան رغ ل //٠٠٠  ճարաարււգէա, 16 ave. du Mont-Kemmel.
.ինաււՒրան Հ., լւժ-իշկ, 235 Chaussée de Waterloo رغ
// իււիրՒրան Արա, Ւրիւաիատ, 18 ր. du Gouvernement Provisoire.
ովզւհ՜սՀո Ս.|11٢Է٦։، اال ١ إالاااله ։ااا։،53 ا١ ave. àe ال Armée.

.١12, ave. NVoYvhe ,ծ՜،ւււււ،աւսւ ,Ւրւ Հւ٢٠ իււիլւհ-ւ։։١յ Ս.|1111٠ ال

Ա իււիրՒրան Գաւիթ-, ւլյւրԽււրանաւոէր Davros ի, 18 bl٠ Léopold II.
III،![itïniii U III٦I، ال ٠, ًا٢ ،mil،IIIIUI, ١91 آ. àe Mara:١.s.

.իււիրՒրան U իք՝, Ւրիւաիաա, 31 ave. du Terveuren رغ
٠١ ١ ծ֊،11111 ،1111111 ււլււստե՜սւն fd٠٠١ ال .أ ال 9 e١۵٥٦s١.٠
ւաւ٦ււււթ-|ւյւււ٦ւ, 9، ال ւււլաււ։ւհւււ٦ւ ال ١ آ٠ اة AnAeï١ee.١١١

١3 ,ծ֊،ւււււ،ւււււրւ էրւ ււիկալւէթ ^ars ١.ուլււոտհ՜ւսն տ ال ١ ١٥١ . àe١^Ja١.e١١oo.

Ս ուրաաՒրան Պ٠, //////////77////69 , اائلم٠م)ر  ave. des Arquebusiers.
Ս ուլււէււՒրան Ա ٠, الم/اتلما //////ծ///, 51 ր. des Fleuris, Ste.-Agathe-Berchem. 

Յակււ/ւՒրան Ւրւլր.•, աււՒրւարական, 51 ր. Capouillet, Տէ٠ Gilles.
ԱւււԼակիւՈրան Ա-, աււՒրւարական, Grand Hôtel, bl. Anspach. 

նալպտնտՒրան ب المم///٨٠٢ • ւԼ/գ., 9 ր٠ François Doms, Ixelles. 
ااالمراغاااوًا7/اراا٢ااا7ا  U. Ւրւ 7//////// ,.المم/////^ Ւրւ ւրՒրրձակ, 9 ր٠ François Doms. 

ՆաւլյււչՒրան, լւ(Ւիշկ, 39 ր. du Chemin de fer.
?75 , /اا/الماااو٠ااا7ا راارا/7ر  r. St. Bernard.

ح 111^11^111 ااإ1ال٦ا  Ւյղթ-. ١ ج ،11111 ،1111111 ١ 2,33 ًا . Cia١٥e١١e٢e..١
.le Beau Լ/////ԼՔՃՒրան, աււ/ա(Ւուււ, 32-34 ր٠//(ا

Ոււկեան 117 ,_//////_// بو r.de Douvre.

JJէր.քճէւլ1րան المم., պաչաօնքրայ, 15 ր٠ Camille Lemonnier.
ՋէյճւՐԷՒրան ال٠ ., յանձնակատար, 78() Chaussée de Wavre.
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.Ե اأااطال։։ا ١ اااا_اا٠ا،إل  լ ٠٤1յ'ո. ١ أل\ .أ ة٣ ة\ ٢ًا٠ةايغ\\٦ح٠
Պալըգճեան Ա., յանձնակատար, 30 ր٠ Neuve եւ 60 ا r. Van den Kinder. 
ՊIIIԼլ1،է֊ՃՒրա٠1ւ O. հւ ،րւլւ٠١ II b կա լւ է թի <Ււււո(ււււէ٦։١ 5١ լ. àe \ ا١ةًائ١ال٠  
Պէյլէրեան Յա կոր., յանձնակատար, 93 r. Stanley.

Սա-Հակեան Բօլ, ծ՜իւախոտ հ՜և հիւսուած՜երլէն, 11 r. Verbiste եւ 52 
ր٠ des Tanneurs.

Սւււ١ակ،٢սւն Յակււք., ٦۴|ւււււիււււո Ւրւ ي b LIIII اا։جا Ւր ւլէ٦ւ, \ ١ ًا٠ ال ًاح١عاةخ  ،JL 57. 

ր٠ des Tanneurs.
U արաճե ան 3. եւ II [գի, գյւրգ., 24 r. Neuve եւ 50 r. des Minimes.
Սարուիւան, յանձն درا կա 18 ارا ا/ارر ٠  ր٠ du Nord.
լյ III լւզ_ ի U ، ٢آلاأل  Վ. ١ ،ր|ււ|_ի չ_١ 7.66 آ آل ألج الًعة ١آذإل١آعم٠.

Սարւլիսեան Ս•, աաաՈնալւււյԺ-, 51 r. des Fleuris, Ste. Agathe-Berchem- 
Uալգիսեան s٠, եիւաիաա, 211 ave. de la Reine.
Uա/գիսեան م., ւլերձակ, 31 r. de l'Alliance.
Uաքգիսօֆ, ճաշարան Moscou, 140 Çhaussée dlxelles.
Սալպ_խւ،րա٦ւ 0• եւ 1I،II،֊!1, ١ ١٥ 5 أ٢ااا“1االاااا١ ١ \. àe 0 \ًاحاةنيآل٢ز٠  
Uերեպրիաքօէի Հ. եւ Տ-, եիւաիաա, 116 ր٠ Vandenborght.
U،T(inp.،ruj٢n, ւլ„(1էյ֊،ւ ٦ا؛_االاااااا٤١ \6 أ . àe \ ١حةاآًا١اآحآلأآعالًا؟١.٠  
Uխրոնեան Ա•, ւլերձակ, 13 ր٠ de l'Angle.
ՍիւՐււնեան 3., գյւրգ., 127 r. Royale.

1Լա/գանեան 3٠, ծ՜խաիաա, 36 ր٠ ds la Bravoure*

٦حالاًح١اًاحًال٠ 7.7,6 ave. Ae աււհւայւա٠յա٦ւ٩ ٢ւււ،Ո Սււլւււ1١ււ٦ւ١،էլւ-Ս٦ւլւււ|ւإخ  
أ*ا)-ل ا! է الع  ի ։pu լւ ،T ։։։،il المإع،՜ |ւլ1| ١, ١ .e.N^a١ .ًا 5

Տէր-Ոսկի Հրաչեայ, օրււգրււրլ, 10 ր٠ de la Mutualité.
 .սրճարան, 472 Chaussée du Louvain եւ 124 bl էր-Ասաա՚ււրեան 3٠؟>

Adolphe Max.
Տէւէլէթ-եան l] •, եխախոա, 18 bl. Léopold II.
ՏէւէլէիՒ, գյւլգ, 14 ր٠ Joseph II.

Փաէիաւլեան եւլր.1 Կ. Ա٠ գյւրգ., 106 r. du Commerce.
Փաւիաւլեան 3., եիւաիւոա, 47 ր٠ Fausse aux Loups.
Փաւիազեան Ս., պաշտօնեայ, 114 ave. des Saisons.
Փափարլեան շ?٠, ե/սաիւոա, 131 bl. de Waterloo.
Փաշիկեան Հ. գյւլգ, 194 ave. Dailly.
Փիլիպսլոսեան و., ծ՜ իւ ա իա ԱԿ 211 ave. de la Reine.

էղիւ֊պ — Club» Foyer Arménien — 94 r. de Louvain.
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Օաապաչեան Հ٠ եխախոա, 22 r. Alphonse Hottat.
Օաապաչեան //٠٠, ւսաամնստոյ մ, 8 I. du Casino.
Օաապաչեան //٠٠, նպարե/լէ՜ն է 11 r. Verbist եւ 17 r. Auguste-Gevaut.
Օրհնեալ Պ•, արեւելեան ըւՐպելի.[!, 41 r. Thiefry.

ԱՆՎ.ԷՐՍ — Anvers

Ալթ՜ւււնեան و., աւլաւՐանւլ, 193 ր٠ de la Station, Berchem.
Աււււզ_էրտ٩ւ Հ.١ււսկեդւի٤, 7، ١ آ . Ornmanà.

ԱճէէՐեան ^٠٠, եխախոա,, 195 r- Lamoriniere.
Աււաււեան ձ’.٠ եխաիաա, 57 r. Van Dieppenbeeck.

Բարաի1լեան Հ٠, աւլաւՐանւլ, 6 ave. de la Cloche.

ԳստաւՐաճ ե ան 1Լ., աւլաւՐանւլ, 62 ր٠ de Leescorf.

ՀՀահրէրճեան رًا., նպարաւէաճաււ, 1 ave. de la Belgique. 

ք(Ւօւլա[(Ւլեան Ա., պաշտօնեայ٠ 22 r. Ceulemans. 
ք(Ւօւլա[ժ՜լեան Լ•, պաշտօնեայ, 24 ր٠ de la Craie, Berchem. 
ք(Ւօւլա[(Ւլեան U٠, աւլաւՐանւլ, 52 ր٠ des Gémeaux. 

իրէյչճեան U աւլսսՐանէլի ւլաճաււական, 19 ր٠ Appelmaas.
Իսրայէլեան շ., ւլււրւլ, 28 ր٠ du Pavillon.

Կ իւէՐիւչճեան Վահրամ', աւլամ'անւլ[ւ ւէճււկն !, 147 ave. de la Belgique. 
/ք?իւրճեան //., ;ճարաարապեա, ٠98 ave. de la Belgique.
ԿիււՐիւշեան 0-, էլորրլ, 37 ave. Marie-José, Berchem.

؟٠ ալա՜ճեան م ., եխաքսոա, 41 r. Solvyns.
Հ։։٠ւ٢։։ւ٠յ١ճէ։։٠٦٠ B «, ا،ا դաւէ' اال٦ا  դի ՝ ,լ֊ճ ււկ٦ւ ., ؤزآل آ . àe د؟٢0ةآلا0ًاًا٠
ՀաւՐրարձւււմ'եան Գ’, աւլաւՐանւլի 5 , ر?ا/عر؛//ر٠  r. Basse. 

ճանիկեան Ա., աւլաւՐանւլի ւէճ/ւկն-, 33 ր٠ du Grand Chien. ؛

١فىكج ًا ,ա դա1 անդ ١.Դ آلا։ا"IIIւյ_ււէւրւh (ل . àe \ اةاًاحاآطأ0ًاا٠ً  

U աւլաքեան, ւլորւլ, 78 r. de l’Aigle.
U իրաիկեան / ١٠, /رردل/رردر٠ررر7ر/برر  /էճ/ւկն٠, 10 ր٠ Philomene.
IJ իսաք Երուան/լ, եի/աիւոաի ւէճււկն., Château à Linth.
Ս իսիրե ան ،/٠., ա/լա/Ր անրլ, 384 Longue ր٠ d'Argile. ،
Օո/Լակի/Րեան //.., աւլաւՐանւլի ւէճււկն-, 1 Chaussée de Malines. 

նիւլսէժ՜եան (ل‘-, ի/աւաքարաի դյւրեարան, 20 r. Vandermeyden«

Շահին //٠٠, ւՐեքենայ, 238 ր٠ de la Province.
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Ժ՜ԸՆԷՎ. — Genève

Սաւ/\ր.էրթ-էն Տ-, ւրրքրրնար. Araxe/z, 5أ r. General Capiaumont, Berchem. 
Ջաւ1'.րէր[(Ւէն رًا., գ-րերնար. zzzzzlz/z/z, 15 ր٠ General Caplaumont, Berchem. 

Պաէլր՜ճեան Հ٠, zzz^z/zz,١zz/7zz^, 5 ր٠ des Sculpteurs.
Պարոնեան <٠?., zzzz۶zzzz/’zzz7zz£, 54 ր٠ de l’Ecluse 
Պ mil il'ա՜ճ էրան 105 , ,.*ب ///ر/_/كررر٠رد/7جكر  r. Rotterdam.
^z/z/zzzzzzz^^zz/7/ Գ٠, z,z7zo/z£֊7z Araxe/z, 80 r. Cogeles, Berchem.
^z/z,zz,zz/z٢^zzz7z Հ, Հրխւսխոտ, 80 r. Cogeles, Berchem.
٠^?zzzz/rf-zzz7z?f/zzzz7z U ٠, ٠ հաշուակալ, 195 r. de la Station, Berchem.

.5 pl. du Dragon ١^zzz١zzz///zzzz7/ ۶., zz/z۶z/,z٢zzz7z لملم
 .իւտւյււ.յ±ւււրւււ, 159 Longue r. Van Ruysbroeck ,.‘ؤ zzz٤zzzz/’zzz7z/rzzz7zلملم
^zzz,zfrzzz7/ Ա., եքսախոա, 15 ր٠ Dodens, Borgerhout.
.zzz^zzzz/zzzzz7z Հ., , 22 ave. Britanniqueلملم
٤,/z^zzzz^frzzz7z لملم.., zzzzz-zzzz/’zzzTzz?֊, 28 r. de la Perche.
.1՚8 Courte r. du Vanneau ,/zzz٠"zz^zzz٤z,zo7z٨ ,.لملم zzzAz/zz Z7z/zzz7zلملم
 .Philomene I4٠r٠ ,zzzzz۶/zzzzz/zzz^zzzz٤^٤ ,.Հ .لملم ,zzzzzz,لملم

ւԼլայր وًا٠٠  Դ֊ււլգի ւէճււկ7z٠, 4 pl. de la Comédie.

։5'۵-,z-6?zzz۶z^./zzzz7z٠z7, zz،zzz2_zzzo7zfrzzz,,,٠40 Courte r. Van Ruysbroeck.
 .zzz^zzz^£-zzz7z, z£zz/zfrzzz/zzzzTzzzzzzz£/zzzzzzz_z/z/z, 16֊ r. Lamoriniereلملم

’^£ozz£-٤£-,tf/i-zzz7z لملم., Ifjifith 55 r. Léopold.
٠مبلم٤إ /z٤.£/zzzz7z يلم., Ford/z 7z/z/z؛zzz./zzzz^zz٤z//z٤, 149 ave. de la Belgique.

ԶՈհԻՑԵՐԻՈՅ 2.ԱՍՑԷՆԵՐ

Ս.լՒր.լճււանեան لحلملم٠لم/،֊ ^zzz7z, ֊հււաաւււււ, 4 Chemin Pechier.
 .Ferdinand-Hedler Aարաարոալետ, 15 ր٠ zzzzzz٤z ،?zzz٨zz/rz/z٠معيرلملم
 *٤zzzz7z, գյւրգ-, 1 1 Chemin de Contamines_£zz/'٥ zzz7zةzzz7zلحzzلملم
) zzz7zمzzzzzzلململم ا$٠0ش/ص٠ ) Ար [(Ւ աքի, քճէՒիշկ, 51 quai des Bergues. 
ԱյւԼազեան Կարապետ, (ՒաւՐագյւրե, 9 r. Ami-Lullin. 
Աւլաթօն ٠2/z7z, zzzzzzzz7zzz^. Ecole de Chimie.

^zzz^zzz^frzzz7z Արշալոյս (٥։/z//.)٠ հււաաւււււ, 51 Route de Malagnou. 
.zzzz7z էլպիս (Տիկ•:, հււաաւււււ, 4bis Chemin Mirmont/zzz/izzzz٤*الم
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ԳտնԼԺ՜///// Ստլււրիււ, ււ/տչտօնետյ, 5 bl. James Fazy.
Գս،ս٠،լ։։،րհ-։،،*ն, մ'հ-ՔհրնIH اأ_اا)جا١ ١حاًا\يد آح?-ءا?٠
| ււհ՜ււՀս Ս اراլւ ի ։ (خم ااالال4ؤ١  |ււսւ٦ււ٠ւ_թ"է1|սւն, ՂՅ آ٠ ة١ل ًاةًا0٦حجل .

Գէորգ-ե-ան Պօւլւա, ուււոււ/իչ, Foyer d’Eleves Arméniens, Ghampel.

«7•րօչտկ'», 3 ave. de Beausejour, Champel.

Զ<>|ւհւ ٦٠؛ | ԼՏի![ ١ Եղի٠٠։սptr|ժ՜, 11111٠Ա،(ՒII،1 ٠؛ ،ււ٠ււււիՒ^ա٦ւ؛յ, الطااااأاا٤طاا١ت'اا١  
.ր. Bernard Dussaud ا

Զ'/ւրսւ/ւետն (٥//.), քԼ(Ւչկուհի, 14 bl. Georges Favon.

ة/٢ ///// Ստեփան, երւրտհտն, 2 ave. des Vollandes.
Էլչիետն رك.., ճտ/տւտ[ւտգ-էտ-քիւ/'իտ[[.էտ, 71 bl. de la Cluse.
Էպէետն, iiiiiiiiuliiiiifLiijfh٠ 8 r. de l'Université.
۶/// ة/٢/////٨٠ / Պ ٠ ١  45 r. Ph. Plantamour.

ք(>٠իاا|Il||ււլՒր 1Ո ٦|١  „ւ٦յ< ٠؛ ւկ٦ւ ււիկւււլւէ[ժ-|ւ ւ؛ււ؛ւ٥ւ։ւյււււ٦ւ؛ւ١ 33 ?' ١احهآلآ ة%حأل٦ةح٠  

ք(Ւ ի րետ.[ճե///۶/, 19 r. de Carouge.

ï١։լ1٠լ։լւ٠،٦յ ىااا٠اا  U ااالالا١ ւլ_հյւձւ،ւ1յւււ_֊^،1, 53 ه ٢. ة١د ١  Décernée• 

Իսպիրեան {Տիկ16 ,ارودا quai du Cbeval Blanc.

Լիս ի U և ան {Տիկին}, 5 Bernard Dussaud.
Լւււաւ/տրոնետն Տիգ.րտն, ///, 54 ր٠ du Stand.

Խտնէտտնէրան Արշաւիր, إا/^ءااااءكال, Foyer d’Eleves Arméniens, Çbampel. 
,٧ւյ،լշ։։٠*նհ՜յ٠٦յց ال١ յկ ٠؛} „Iiili 1/1 ال, ճ٠։٠յ։ս٠։ւյււ։ւ։١_է-ւո-٠ի،է،ւ„ւգ.է-Ա ٠١٦ ٢. ١طحطي ._

Iرտրտււ/ետետն ۶/// رك/ուի, րքյւ/գ եւ հնութ՛իւնք, 6 r. de Saussure. 
4 _أا؛اإأاا٩آلالاضل  Հյւ։։*նսւ١ ւ։։ււհ-լտլււ։ւկււն١ 33 ave. ٢١١ampe١.

1, ،!LUI ٠ււկեւ،ւ٦ւ U!uP٠٠'ü, iqi։։٤i/i ٠<٦ itïi։i٠٠١ 61 ًا. àe Vavarvnp.

Կէնճ-0կլուէվյ ւք-որետրտն//////الم/ ւ1'տքտրսնիի, 10 r. de l'Aubepine. 

Հւււ١յ[ււււնհ-լււ٩ւ Աքւշ_սւկ, لل ااا١  Գ٦٠և لمآ٢أل٢اآل٠

Ս տթ-էոսետն ،/ ٠///١٠ ///۶/, տււեւտրտ կան, 6 ր٠ MichelÇhauvet.
ւ։ւ،Պէ-ս։թւ٠ ւ١؛،iiiP-^tïiu'u ԼՏիկ|ւ ال ١ ١١  ave. àes آل٢د١ةحةط .

Ս ուՐճետն, քւ<Ւիշկ, 51 bl. Pont d'Arve.
كغ ////٢ իկոնե///۶/ {Տիկին), 9 ave. Gaspard-Vallette.

.Bergalonne ելիք-Բէւրլտրետն {Տիկ-), 6 ր٠ كغ
Ս իրիւՐտնետն ($/٢////_////, [Լքուէի• «7//// ٢///٤/////٤ ////۶/٨, llbisr. Tcepffer.

كغ ///٢ ՜ճետն Խաչատուր, տււեւտրտկտն-, 70 ր٠ de Carouge.

il II ւէհ տնն էս ետն ց Ո‘., 11/111 [lin իւլ //////۶/, 18 Çhemin Michel du Crest.
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նէվյւււււլ Լէրւոն, դ.հ՜րլագյւրքր, '12 ր. de la Tour-Maîtresse.
նարկիլէճՒրան (ادك/.) ո/աչաօնքրայ, 37 route de Frontenex.

Շահո/արլ Տիկ.) Անուշ, 75 ր٠ des Eaux-Vives.
Gէ(ւ|ւIIIճհ-ւււ،հ ع3٠ا4ل!ب٠١٦  բ٠<Ւիշ_կ, ج ًا . àe ١ا\اآذ١.ةآحال٦عا٠

Ունճ էրան Ս.ր[(Ւա.րի, աււէրւարական, 9 ր٠ de la Scie, Eaux-Vives.
Ու/լունպօրլոոհ՜ան Ս իհրան, պաչաօնհ՜այ, 32 route de Vergier. 

ر//راثمل٠٠رًالموكا/لميك  Արշյոկ, գյրրԽորանաաէր Araxe ոիկարէլժ-նՒրրու, 157 route
de Florissant.

.աւ1'.րէր[ժ- էն ՒւՐրան, րլորԽորանաաէր Araxe//. Versoixثمل

Պարլաաոարհան Հրանա, ր/'/ր.րէրնագ.որհ-, 32 ր. de la Charmille.
Պարլաաոարէրան, ոլաչաօն1րայ, Crédit Lyonnais.
Պ 11111(111 էրա٩1 ٩٠ (I !11(1 (٠١ ւււււեւււ (1111,(111٦1 ١ ١٩ ًا . àe ٢ًاة٢ل١؟ل<ح ,
Պավճալ/րան ديم., !իաքթ-էօրւ, 22 ր. des Usines.

-թ اااال 1(11 ضتإ اا٦ل , (Jiuiifliti||է l(_JlinilLptïll٠٦l ؛)١ ٦ حالة. ١اًااآحخ-أل١آةاًال١.١.٠
Սալգիոե-ան ( ،$ا را رًادارك  նուարրլ, հաոարւու, 4bis Chemin de Miremont.
Uարրլիոօֆ U օրիո, արձանարլորն-•) 4 r. du Mont-de-Sion.
Uարրլիոօֆ U-, աոլահորլարլրուիՒիւն, 4 ր٠ du Mont-de-Sion٠ 

Ստրըե՜ան, կաիՒնաւէա-ճարւ, 4 Rue des Mouettes.
Um٩»(itiiq_tïi։i٦i ^î،i,(Ji٦i ١ ٩ .11I(1!(֊iilJi, ւլե(ւձւււ،(ւււ^، ١, ١٦ ًا . àe ٢ًاةذ ه٦ل رمو  

s ուր հ՜ան, 21 ave. du Mail.
S էր-٠٠? ւււէհ անն է ո էրան Պհ՜արոո, ն պա ր ա վյո՜ճ ու /լ , 4 bl٠ des Philosophes. 

Փաւիարլհ՜ան Աե՜րլրաք, արւհ՜ւարական5 26 Chemin Trembley, p٠s٠ 

Փաւիարլհան ՀէՐայհ՜ակ, 46 quai des Eaux-Vives.
ՓւոէիէտլՒոււն Հրանա, 30 ave. de Champel.
Փւււււս։(։ւՐւս֊ճեո։ւ٦։ |ւ1(ի٦ւ ١ ال  ւււշււ,( ١ )غ؛ լկւււՀ؛h٩ 6 آ. آطم؛؟آحذآل١٠ع  եւ լւժ՜լլշ- 

կական աարրալուԽՐանց ա շիրա ա անոր, 17 ave. du Mail.
Փիլիսլպոոհ-ան տիրան, 18 pi Beau-Séjour.
փ h լ|ւսլւզւսւէրսւ٦ւ U 111(1( եւ H٠I1I(L ؛1,< 1)11 )أا١آ ااا )ا ا٠ا٦ا 111 اال  b [I إلااأاااااألال؛ح١ TA حالة٠  

Pictet-de-Rochemont.

9,1*1.1,911*1. ՃԱՍՑԷՆեՐ ՋՈՒՒ8ԷՐԻՈՅ ՄԷՋ

Իյնէ՜ճհ՜ան Պ•, րրորրր, 2 Grand Pont. Lausanne.
քԼարլարէրան Ս ., գյւլգ, 21 ր٠ Martherey, Lausanne.
ՖէրւՐանհ՜ան Հ?., գ֊րրւրլ, 45 ave. de France, Lausanne.
Անրլրէաոհ՜ան Ա-, ուոուցիչ, 23 ave. de la Harpe,- Lausanne.
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լլ<Ւ|ւլ1յ ٠٠էվժ٠.١>ԼՏ ,խւհ"ւււ٠٦ւ Ա٠_ււ։|ւ٩ ال ١ ١ ئالة٠ ١نيي٠ 1 ֊v٦a٦se, جا١حاآآلةةل٠  

ԼէՔէճՒրտն ٢Տիկ.١ Լիսւխ طاأ\قإل ع١ةط١٠

ք(Ւ իւ[ժ՜ իւն՜ճեան եւ Տիկին■, ւէւրլ1կանւյ ւլարէհ ար ան, Villa du Signal
Le Signal s, Lausanne.

Փիլիպպսսեան Ա., գսրեարտն ՆՎտսիաաի, 11 ր٠ du Jura, Lausanne. 
Տօ.րիհ Թընկըրեան Ս ٠, ատաւքեաըԱ'/(/-, Տէ٠ Aubin (Neuchâtel).

ال ااًااااال«ا،ا أاايلم _։ل_։ ال٦_ا,ا١  սհ՜վւ III կա٦։ III1Ո է P ջ_|ււս ع٠اااهااا1اااا٦ل  Հ Ա1 II ս։ ա in II ւթ- 1ր ւ։ւ٢1٠ և լ,

،<Ար.րինա» չրին, Château de l'Entre.mont, Yverdon-les-Bains.
Գարակէօւլեան, յանձնակատար, Zurich*
١ع\جذ ,„սւււ؛հ،Ոսւււէրւ։ւ٠հ, հ-!սսւ ال .

ԻՏԱԼԻՈՅ ԼԱՍՑԷՆԵՐ

ՍփԼԱՆՕ — Milan٠

Ա،յ-սւսր։։٠,յլհ՜։։ւո ٩٠սւ٦ւ|ւէլ١ աււհ՜սււ|ւ. ٦ւ k 1 الլա ٠ا  Ui IJ 11 Լ1| h b 13 N٠٦a ? أة٦آ١٦٠  

Սււլւււլւէրւ։ւ٦ւ ال իՀ[1էււ*հ١ ։puլւ٦٢IIIլւսւնIIIUIէ(1, 16 ¥օ٦օ . ١حاًاةلآلةط  

ال٠ااااا ال  էր ااأ٦ا  Սհ՜րԱսսկ, ւզ։սշ_տօ՞նհս٠յ١ SI Գօւտօ . ١ذ١اآحل0قحأإلغ-%  

2 ال٠سخ_| _։ ال١ ال  b،y.ui٠|էլ ١ ٦ ١ي٠ةل  S. ةصخحةةأل٠

Ս.լէ։քշյսՀ luIIIմ١կ١ ւ1١աււ٦٦ւ։ւ։յ_էսւ շ_հրլււււ։1١ու االع ٠جا  հւ վւււիրւ։ւէրւաւ ٤ أل ։ اا٦ل ،։ا- 

րանի, 7 via տ٠ Radegonda.
ԼԼչճեան Կարպի։/, ա/ւեւար٠ նե՛րկա Jtuy II լցի չ, 8 via Speronari.
ԼԼլչի՜ճեան Նսւպար, պաշտօնեայ, 1 via s. Prospero.
ԼԼրապհ՜ան նսւսրսր, արատեր ալ, 12 Corso XX Settembre-
Ս٠(։ւսս(հ։ո٦յ ٢Տ[ւկ٠٦ Ա., յյհ։ս։ս٠հհկսւ٦յ ՜ճսւշ_ւււ|ւ։։ւն, ١١ ١ةخ  տ٠ Ralepla. 

ԼԼլգարւԲօրսւյճեան Կարպիս, արաաեսէլ, 5 via տ٠ Vittore al Teatro. 
ر/ا//غارغ/حم/دتم/7ا/ر7رر7ر  (Տօք[ժ՜٠Ն րյհիչկ, 4 via տ٠ Pietro all’Orto. 

Բաւլարճըւրլեան ( ممصن،ال٠ ) Արա։!'. րւհիչկ, 6 via Pasquirolo. 
Բաւլարճըւրլեան (Լա [։երրին, րրեքլսւգյւրե, 16 via Castel Morrone. 
Բաւլաը՜ճըրրլեան ԼԼ իհրրրատ, պաշտօնեայ, 8 via Elba.
Բահլուլես/ն Սերրրակ, տնօրէն իտալ٠ տան5 9 via Plinio.

ԳսսՐսլուրեան ԼԼլպէրւ, ւրււրրր եւ աըտաեսրլ, 5 Corso Buenos-Ayres. 
Դ։սյսէլւլե٦ս٠ն Ալաււք', ւսւ1-հւսւյււսկւս٦ւ բ։։ւ։٢։։յս։،16 , ٠؛٠  ¥օ٢օ ١ذ0ةال٦ًحاأةد٠  

Գասապեան Կարպիս, արտաԽււլ, 4 via Negri.

Եաւլըճեան 1Լարրր, ՜ճարտարարրէտ, 1 via T. Grossi.

3-
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ՀՀտրմ'անեան ք(Ւորոո, արաաԽււլ, ا via s. Prospero.

էւՐիրւլէ Արոէն, 4 piazza XXII Marzo.

քքՒահթ՜տ՜ճէոսն Հանրի, iPաոնոգէա չհրրաւՐարոյԽ 21 via Monte di Pieta» 
/7 ٠دغرررا//اا٢رًاررا  ներսէս, արաաԽւրլ, 2 via s. Maria alla Poata. 
ք(Ւոյչա[(Ւեան Խաչիկ, արաաԽւրլ, 3 via Rovani.
սւՔե՜ան Լ sի1լ|ւ٦ւسجال،(م ١١ نرا آل٠ة\  ևօթւձՀ.

1 ،،أا اا اال  I II II հ՜ա٦ւ Կւսրսլկ،.!, ։։։؛,,։։ ا։اها։ اا١ 1 ١ةخ طًا .

իսղիւյճճեան Տիրան, արաաԽւրլ, 20d via Giason del Maino.

Լ իմ'ոն՜ճեան Պետրոս, պաշտօնեայ 51 و Poro Bonaparte.

սւնս٤է-կկ„٠ն ال անսւկ, ։յ՝։։,٠٠ն։։։դէտ-،լիլ։։սբ.ոյ։ ٠<^. ًا ال٠ةا دواألفك0عاآ٠

'օ*ալակ կարապետ, երրրի ուսուրյիչ, 34 via Tadino.

1/իւլպէնկեան Ռարսերլ, ،«/0 ,„֊ه»،„أ٤ا ا  viale Morforte.
٦ا հ։֊-լսլէ٦։1լհ՜ւււն ’1*լւ،ւ٠լ„յւ, ս(ս։շէոօնհ՜،ս١յ, \Գ ح\ةل'آل NVovAorV.؛

 .ւկայաւյոււյիչ, 26 Ւ օրօ Bonaparteاكارًا//Լաւլարոսեան Հայկ, տրտաԽրրլ եւ Fiatم

االاللمج االأال٠ լէրս٠ն ،։։լ։IIլ թ!٠ւն ١ اال  ււհ՜ւս։յւ„ւ،|ւ։ւ'ո, 2> ٩ ١ةة .دك دك اطة .

ճամ'ուրլեան, արաաԽւրլ, 15 viale Vigentino.
ճիւլւՐէ՜ճեան Գերենիկ, մԿրւշաակ, 3 Corso Buenos-Ayres.
ճաւՐ՜ճեան Յարութ՛իւն, արաաԽւրլ, 5 via Belfiore.
ճիրԼանեան ւԼարդյսն, պաշտօնեայ, 1 via տ٠ Prospero.

Ս „ւ1լ؛։٦ւյհ-ւ։։٦։ Պօւլւա, ال,. Հայսսւն.؛։ ։սււհւ։։ւ،ւ. նե՜րկ., نر Corso ةأل١ةخ .

U արաիկեան (քակոր., արաաԽւրլ, 51 Foro Bonaparte.
U է-լէ-ւՐէթա՜ճեան քՀարոեղ , արաաԽրրլ, 8 via T٠ Grossi.
U էր՜ճի/Րէքեան, արաաԽււլ, 1 1 via s. Radegonda.
U ինասեան Հրանա, արաաԽււլ, 1 via տ٠ Prospero.

ال ٦ا  III ի 1آلا،،آا؛ Ս.ր٤յ٠կ, اا_اا االم  JIIJI Ilium է ال , 5 ال٦ة اًايذأ0حآ٠  

նահապեաեան Ռոլրէն, րրիւրլաանաես, 48 via տ٠ Barnaba.

ՇաւՐլեան Տիրրրան, ւիորձարրէա-հաշսւակալ, 2 viale G. Galeazzo. 
(յըխիկէրււքհ U ի^րան, اال .ք.թ. ւս։ւեէւսր։։٠կ٠։٠ն 2 \ ال>ا_االاالا|_ا٦اال٦ااا١ Գօրտօ ةااًاح،؟ةاال٠  

(/ ւլխխլեան جاال  կա լւ, ր-<؛،ւշկ!٠ օդն ։սկան, \ . ٦جة ةلةةةألل؟  

 .via Ciro Menotti و ինն ո/լեան Գէոլգ, արաաԽւրլ7 ثمئ
ffmrPչիկեան Ռոմ'անսս, ջութ՜ակահար, 8 via Stampa.
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٠٢٠ ال ։ال؛ال։الا«اا։ آل ٠٢٠ հ՜լ١ճ, ٦ւէրլւկաااւււ1؛IIւ_ց|ւլ ال ياال ։آ؛االالا։ ال٦ل  V؛»։٦։ ١ ١ جا'آل  s. آآل0<؟٦ًاحد٢د . 
Պտյպուրալեան Ստեփան, արաաերպ , 4 via Capellari.
’٢٠։،։։։։Ր։։։Ճ٠1^։ اال !{pu։،1 չ, ՜ճւ։ւ[ւտւս|ւսւ٩_էւրւ١ 21 ١٦ة ١ي . Նձօնճ.
ՊէրկաւՐալեան Զ"/րեհ, արաաեււրլ, ا via Durini.
ՊէրկաւՐալեան Կարօ, արաաեալ, ًا via Durini.
 ոլւււյւլէ յեան Ստեփան, նե ր կայացար ի չ ի ատ լ• էիապրիյւաներա, 7 via ا]

տ٠ Radegonda.
ՊէկաէւՐիրեան Գէորւր, ո/աչաօնեայ, 51 Foro Bonaparte.

Ս արեան Ար il'ան, ճարաարոգէա, 1ًا viale B• Maria.
ՍեւոււՐեան (الد///.) Լիւոի, երգ_չուՀ11, 8 via տ٠ Pellico.
ւհւսւր։սկ،։٠ն„» pj։։p„p١*٠٠ ք»էււՒոււ*ն؛է ال ١ ١ ال٠١ة  տ٠ P٦ospe٦o.

{ՏէւՐ հր ճետն Ս արուիՒիւն, արաաեորլ, 3 via Revere.
տ էօփլէ ԷՒեան 8իրան, արաաեուլ, 17 via Agnelli.
Տիարպէքփրեան Սարւրիո, արաաեորլ, 21 via Monte di Pieta.
Տլ٠լււ[ււլհրւււ٦։ ا؛آلآلال1ا١ اااااا_اا _ JîL i։p„٠٠„frj, ٤١ لبأا آل’ةل  A.. Sa؟à٠

د ردفدراراف// ՜ ան Սարուիք- իւն, ւՐորիՒ եւ. արաաեորլ, 2 via G" Modena.

ՆՈՐ ՏԱՐՒՈՅ ԱՌԱՋԻՆ ՆՈՐՈՒԹԻՒՆԸ
,1'1Ա11111Ր'1.'1(1;Ր1!Ի؛؛ ԱԻԵ٠٩1٠11 ԻՐ Ր.ԱԶ1ՐԱԹԻԻ 

٢٠٠ >ا I <» ،<»֊ (I ւ٦ < ٠ 11ا ։ ٠٦ ։ ، ، Iال ، 11ا ؛

ԳՐԻԳՈՐ Ճ0Լ01ԵԱՆ
ք)աււէ1ւաս٠ւսծ է |ւ(ւ ււ(յւ|ւա1|սյ١ւ |1٠ւսա٦ւկալ٠չ٠աււքւլ١ւը

PHO٢O ARAX,,
9 Rue Papillon. PARIS 9وال

(Rue Lafayette// կիր Square Montholon// րլիէՐարը}
بحا٠ال„أااا ։ الا_ا٠ յց„Lp-ئ։։։آل p։։։ ։լ։1 ١اال  [ժլ٠ լ ւՐ ال٤آلالاا1اال١ل  

(Métro CADET)

 )٠( ال٤։ ւլէ֊Ն ։ լ։ لج آلا؛ չէր լ U ال، pi ال L اال ال£։آل٤,لجاالط„ل »Ի ո լււ I)؛I դ٠։٠ إا։։։٦ا ։։ا -
 g։։։îr اا_ا اال ։«նկ։„ P ا؛ չ ٩.* ^օլօլհ՜ւ„նի Ս»ր^։։տ«։ն։։ցը ։։^յկ،„սկա٥- لج -اال

.٠ tï P 111*1։ IJ pاال ١ ի P ال ։؛piLtiu։ ؛ اال։։։اال، آلال اال ١ا الال։ ج اإاالا؛,،ال P إا٠اا ل ։pp։։։ االم։
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Փալտն՜ճէրան Ռու/էն, IIIրտտեււրլ^ 9 ا via Brera.
<հսւ٦ւսս٠րան օ،հնիկ١ սզւհւէրլէրա٦ւ ա٦ււււշ_1րւ|_էն ١ ٦ ةا'آل .لح ةةاآدم؟عةةلمأ٠  

Փւււվււււղէրան Օննի1ի ւՐտնաեււյ դյւլւԽնՒրրու ներկյցուցչ., 1 via S.Prospero. 
Փիլոյհ՜ան Բակււլւ, ներկայացուցիչ, 32 via Ponte-Seveso.
Փիլոյեան ԱնւրրէաւԿ Ւրլքրկտրււգէա, Societa Cemsa, 6 أ Foro Bonaparte. 
ՓոիՒւււքեան եւլրյորք. ւքյւրԽււլւանատիյւ, 12 via ٧٠ Monti.

'Բաւլաւլեան քրրլլւարք, արաաԽււլ, 1 via Durini.
٠ք١ 111 ւլա։լէ?ա،հ Ս արտիկ, ւ1١ււրթ՜ եւ !Բաշտակ, 39 ١جة ؟حةأةلح٠ةاآ٠  

'Բաւլա/լ ւԼահրաւ/', ււաաիօյի գյւրծ-իյչներ, 26 Foro Bonaparte.
*Բէ-հեաեան, III[1111IIIծ՜////_, 4 via G. Negri.
*Բէ-լէչեան [(Ւււգէւա, 11/աչաօնեայ, 17 via Agnelli.
'Բիւրյճճեան Սեւրրակ, ւ/'անւոԽւյ, 3 Foro Bonaparte.

<հէ٦ւ է نالال էր ա٦։ (|٠ւ։ւՀլււա1١, արտաԽւրլ, 0 ١ آل٠ةا .لح آ?0آحلآل% .

Ֆէս٦ճէրան ԼՏ(٠Ք[Ժ.٠١ ԱրաւԲ, բ-ժ՜իշկ, 39 آل٠ةا ٢د٠ ٢جد١ع\ل \.

Ֆէ٠ւլիՔհնևս،٦٠ ԼՏօՔթ٠١ ԱրւսւԲ, اال ի շկ, 19 ٦ةخ ة\يآةةةةدأ .

է7)ւււնտուքեան ԱրաւՐ, արաաԽււլ, 2 via s. Maria alla Porta.

^ՕՐԻՆՕ Torino

կիւրեղեան 7 ,.ركւաւՐակարք-րււչւՐ, Portici Piazza s. Carlo. 
ئاا،٠ا٠ا^^ ։ ا٦ل  ԼՏօՔ[Ժ-٠١ Հրանա, թիշկ, ٢%ل١ح\ةةعد هآألطب .

IJակաւ_իկէրա٦ւ 3ւււկււP., ٦ւuni'Ա1 կա2ااال-اا_։٢١ 51 ٢هةًام آل٠ اآةاًاآآلآًا١حيد٠

Uաէլաւիկէրահ Սրապիոհ, արհւել. ահչւլհ., 57 Corso ٧. Emmannuele. 
Տէր-ՍտէրփանէրււԲհ Նշա՛ն ١ տ«ք.թ-. Դ_իւ_րւ_ատնաէրաււ_թ՜էրա٢Լւ١ ւԲաԽււնի հ֊ւ 

քէքիիրի ւրորԽորան, 73 Corso Regina Margherita.
ր1|!{ււււ*Խւււյ Լս։ւլ٠.1|“ւ٦|Ա ١١ ٦ ٢ةأم٢ل أل١،لجلجل١٠ 55

ԲԱՏՈՎ-U. Padoua

քՀրսֆ. Ա„լան, յայտնի ւԲասնաւլ_է-տ٠

Պ ապիկէր ան Պետրոս, ճարաարապեա, 39 via Michele s. Michelli-

ԹՐիէՍԹԷ — Trieste

ԱնւՐ ա-հեան ծլա լան էք՜, աււեւարական, 23 via Roma.
Ա٠|1Ո آلال էր ան Յակս؛!., աւևէրւտրակւսն, 7. ه ال٠جا ٢د١حاآألا؟خ١١٦ .

Ս անոլկեան Բակոբ., ւրորւր, via Brera.
Sէր-Ներււէոեան ԳքվգոլԿ յանձնակատար, 31 Corso ٧. Emmanuele. 

Վ-եՆէՏԻԿ — Venezia

U ինաոեան Բրո!իւ (٠տ،օ./շ حمم.), (Լքեի շկ, 50-52 տ٠ Maria Formosa.
Պարտإ։։լէր، اا٦ا  \Տ<>Ք|Ժ-١١ ր֊սւէէւսրան ( دحع0آأل'ا١الًًال١١, ١ةغ٢ل٠  

— SI— :؟
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 زذا

•:.٠
... •'

رك رأاراك///// كك٠٠  ւլէրնՒրւրւկէրւււ'ւյ //ر պակինէր/ւու //////^//۶/٠, villa Tami, Lido 
Պտպտյհրտն Կ ۶/ ٠ /ا//////////اء///////١  viale Dandolo.
Պհ՜տրէհտն رراالس/////», ււ/տչւ/ւօնքրտյ, Banca Commerciale Italiana.
U Iiqiniiirr ا٠اااال«|؛!اا էլհ՜սւ،հ ،اغ։ ا،االااإااا֊ ։. ا٦,ل فح ٢٠ًاة٣غًاغًا  

ل اااا؛>}ال )։։ ل،اآأاا٦ل  Ս իաբ_ւէւ*հւ1ևլժ՜ اقأل١  U. ٩.ւ،،լ„ւ،ւ, لة. ًاجأأةا٢ل٠  

٨٨///١٠رم ///ճքրտն ٠_///۶///غ/غ//اك Castello 3866.

ԹՐԷՎ.ԻՋ0 — Treviso

ճինկէօ/լ٨٠///۶/ Լ հան, [ւժ-իչկ 11/տչտօն/րտյ, Paese.

،ԼԱՌԷՋԷ — Varese
Ալտ՜ճէրտն, ճ///////////////////٨՜///, 4 via Guibiani.
'Բէօլէքրտն ۶/ كغ //٩١/////٠  ///////////ծ՜//// , 1 via Agugiari.
//رأراآلكك///٢///۶/٠ ////////غ///ج///١ 61  viale L. Bossi.

ՆԱՓՈԼԻ — Napoli

Իշիււ։٠٦ւ »٠ Ա։٠،(էՕ BIII اا_ال IIIIIIII ال ի, P o؟À١٦ppo ٠

ՊԱՐԻ — Bari
م/////۶//// ر? /// էլ տ /ifr ///۶///١ B. p٠ N. 15.

մ٠է1(Խւսւ١ւհ՜լււււ 0ւա1٠աձայ١ւ պասւ՛ ٠ ائ1غا]آ|٦،1اիւււսւ1||||،1ւ'| 
կ։ս<լւքս٦կ1րլԻ جالاااا(هااالااا յւսա1|աս|էւؤجالأائاااا ٠ ա ս [ا 

գ.ո|ւձ՜սւլւտ٩փ١ւ (քէշ: ةالا_أااااا |أ^اا١،اا،-ال،ا٦ا" 

ԲՈԼՈՐ ԲԺԻՇԿՆեՐԷՆ ՅԱՆՋՆԱՐԱՐՈԻԱԾ 

15 rue Barbes, Montrouge (Seine(
15-32 Téléphoné : Vaugirard

l|.|,ti٠tî[tïi،։٦i եւ ՜Ջրսշււյ|infli,
գ٦ւս աւու1ւա& ւիււսիկա՜ճա^ակնէւրրււ կոդէքէ 

'հ1١1٠ՐԱ„'ԱՏ2է-1,Ի ԴԻ٦>1;1

8, Rue de la Sorbonne Paris
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BRiLLANT5.R05E5٢،§٥ ٥؛١INE toutes PERLE5/ 
®،PI E R RE 5 DE COULEUR ١

ACHAT- \ CREATION w;? 
 هق JNEOITES لمالال .

٥TRAN5FORmAtIONS 
PIECES DECOMMANDES ي

با

 ne BRACEL ح
UTE. PIECE ^١

Ս*Ս,ՍՆՍ>գ s ԱՄԵՆւհնՈՒՐ?
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ي1٢1٦٠ال1حالا
siPhiu, 1؛Ի 7քււ-<(|յւ>ււււ٠ււււււ-յ. XIII.-I.

շւհսւոUIIII II lIlHiա'|ւII վււ։լւի٤ներւււ١ւ բւււււււրգ դաբւււ 

8٠ազ٠յ|սւկա٦ւ եւ Հրատաբակքւսկւււն աբրբէն եանօԹ 

գոբ&ւււ٩ւկուԹիւ٩ւը ،սււսւ،ւ١.٠ն երսւշ،ս!ւքն է Թ՜է 11'ԱՍԻԱ 

1 ղրւբծ؛ բաբւււԹփ ւն ادا ապարան ին եղած՜ 1|1|،'Է|1 |սւ٦ւձ'|ւ շ٠ղ_ապակուԹ՜եաւքբ I անԹերի؛կբ դրւււ|ւ կաաարեւս ՜է

֊Տա٤ակււ ،լ:

٠ր)Տաո-երոէ եւ զալւդ(յբէււ ճ,ւ(ս ք)աւաքա&ււ.||ւ ւ 

٦նել٢ււ)ւււււա'յւ ،, ؛;،փւ՜Տա (ا ւ|| Տպայւանբ|'շնոբ()իւ Ս'Ա٧ 
ւքւրււվ գ֊բքելւու, է1|Ա1|ւբ1ւ- ؛ կայերէն եւ ֆ[ւանււե[ւկ١ւ jii

III.)լ աւքէն բականնեբու. ինչէէյէ،ւ٦ււսեւ առեւտրական եւ٠ 

٠. կարգփ ղյւրծերւււ ապաէ،_րւււԹիւնբ

ՆՈՐԱԳՈՅՆ ԳԱՆԵՐՈՎ.
ւ|ււււ֊!ւ>,ւվ կբ կատարուին Գաւառներէն IIL էբւււա-

սակւՐանէն եղած յան۵նարարւււԹիւններր:

Որ եւ է տպագրական գււրե ուրիշ տեղյան էւե(է

٠ր Ս՜ԱՍԻՍ 11111)111 բանին —|սւռսւյ ղիւքեյյէք անգIIIմ՛ է
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