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Р^тактӑр еӑмахе. 
Вӑрҫӑнала тата тӗрлӗ инкев-синкексемпеле пёрле пирӗг 

ҫине, тенёр ҫӗнӗ хйрушӑ инкеа—мӑн (ӗве) выл,ӑх •ҫумг йё ки 
лет. Кун пев йывӑр самавара етеме вӑва мар, вы.^ӑх—^р 
лёхе те пурӑнма хён Ҫакӑн пек пысйв, темиҫе ҫул йсӑлсг 
пырако вӑрҫӑсен^б сын сем ан^ах мар, халӑха кирдӗ, ӑна 
пудӑшса ӗҫлесе пурӑн&кан вы^ах-^ӗрлӗх те темён -ҫухлӗ пё-
тет. Вӑрҫӑран хӑтӑлса йулнӑ ҫынсене пӗтерекен иый ӑсевгҫен 
пулакан вёри $ир пётернё певех. пирӗн выл^хсене—$ума т)0 
рё пётере пуҫларӗ. 

К у ^ир ӗлёк-авалах ваттисем астӑвасса та пульӑ, ув 
$ухне пирён "ҫӑвашсем ӑна „Рме мурӗ" тенё Ҫав еве иурё 
ҫёр ёҫлесе пурӑнакав $&ваш хресҫеп пурӑвйҫве сахал ыар 
тёрттлентерсе тӑнӑ. Нумайёшин пёртен-пёр ёни ҫав $ирпе вила 
мур картине (вш^ӑх масарё) кайса выртнӑ. Тбттём, нишӗ* 
вӗренмен ха ҫав инкеке кураймасӑр „тёшмӗшне® ҫын ту-
ре, пӑсрб тесе, ёненнё. Ҫак ивкеврен хӑйне пул&шу ыйтма, 
йумҫе патне вйл „ахлзтса" ҫ^ренё, мӗвшӗн тёсен вйл ҫав •ҫир 
мёнрен пуҫлавнине пёлмев, ӑна йевле пӗтермеллияе те пуҫё 
пех ҫухламан. Ивкек вурнӑ, ҫав хуйхӑллӑ ҫынӑн, ха?.ён хакл* 
вьц,ӑхёсем пурӑаманни ҫин^ен пёлес килнё. Анҫах та, ӗлёк-
авал. йалзсев^е йумҫӑсен1ен ӑслӑрах, •ҫейерех ҫывсем те пул-
ман, ҫавӑнпа та ҫав инкев курвӑ ҫын, увӑн канашне те савӑн-
сах итлесе, вӑл мён хушвине туса тӑнӑ. Ёумҫӑсеы вёсен ни-



мӗн те пёлаен, ҫавӑнпа вӗсем су .нӑ ҫеҫ. Вёсен канаппсем 
халйда пул&тас вырӑнке, пысӑк сиЗен кӑна тун&. 

Х&дӗ ҫе? пирӗн, йупа уйӑхӗа^и ревад,угси хыҫҫӑн кашни 
халӑха хӑрпар-х&й •ҫӗлхипе вӗрентсе пулӑщма май пулт^; вб-
сам валли тёрлӗрен хаҫат, шурналсем, кӗиекесем кӑлараҫҫё. 
Пав пур шурнал вӗнекесене те халӑха пулӑшма кӑлараҫҫӗ. 
Ӑпла пулсаа, кашни ҫын&нах кӗнекене вуласа пӑхмалла ҫеҫ 
мар, вӑл калаяй не ж тума, пурХнма пуҫламалла. Мёншӗн те-
сен вбсене йумҫй пек суйса мар, вӑл ёҫе тёплён пёлекенскер, 
вӑл ӗҫпе пиҫнӗ ҫын ҫкрат. 

Халё ҫак т&ума $ирё Атӑл тӑрӑх улӑхса ҫӑвашсем пурӑ-
накан варӑнсеяе те ҫитсе ҫапӑн^ё. Малалла вӑл •ҫавашсем ҫи 
нумаЯӑа пурӑнаван Хусанпа Т)ёмпӗр кёпёрнисене килсе кёрес 
иек хӑратса тӑрат. Унтан вара, Раҫҫей Респупликвине сарӑдса, 
ҫай&рса илме пултарат. 

Ӗне выл,ӑх ^умине пётерме, ^арма пулат. Вӑл ёҫе тума, 
енир, хамӑрӑа вӑйа хёрхенсе шеллемесёр ёҫлемелле. '^ума ^ир-
не пӗтерес тесен, пирён пурин те унпа кёрешсе ёҫлемелле. 
Пур хуҫайствӑшӑн та ҫав тери хӑрушӑ ^ума ҫирне сӳнтерме 
(пётерме) вылДх-тухтӑрёсемне хвершшйлӗсем ан-ҫах ёҫлесен—и у 
^ире ^ас пётерме пулмё. Ёлӗкхи пирён ӳссёр правиттелствӑ., 
халЗха вӗрентме тӑрӑншан пирки, пирӗн вы^йх-^ёрлёх тухтӑ-
р с м п е хвершшӑлёсем етем тухтӑрёсен^ен те сахал. Ҫав&нпа 
та халё, епир ҫак хӑрушӑ т,ирпе кёрешме мён пур ӗҫе вёсемпо 
пу лӑхсеи ҫине ҫеҫ ха,варсан, вёсем вӑл ёҫе туса ҫитереймёҫ. 
'ак инкеке ыррӑн пуҫланит^енех сӳнтерес тесен, пурин те 

> <;. екелле, халӑхӑн хӑйён ӑна хирҪҫ пымалла. 
Ҫавкплекен т,ире хирёҫт&рса, вӑл хамӑр хушӑракурӑнса-

нах пбтерме май пултйр тесен, хал!хӑн, пур вылДх тытса ус-
раван хуҫин те вӑл—т>ума •ррё ҫин^ен, вӑл мёнле сарӑлни, 
\п я'а йепле кёгешмелли ҫищ>ен пӗлме кирлё. 
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Ӗне вьцДх 'буми ҫин$гн каласа кӑтартакан ҫак тДвашла 
вёнекеке. ҫавнах тата „Ана" шурналё, „Канаш" ҫнне те ҫапса, 
хадӑх хушшине сарма тӑтйннӑ» Есир, йалсен^и хресҫен-
сем, вёсене вулаеан, унта вӗрентнӗ пек тумасӑр ан йулӑр, 
хйвӑрӑн хаклӑ вылйххйрсене ҫӑлса хӑварма тӑрашӑр. 

Кунсӑр&н пуҫне тата, халӗ хуласент,ен йалсене ёҫлеме 
темӗн 1ухлё лекттӑрсем, акитаттӑрсем т. ыт те ^ас-^асах 
пыраҫсӗ. Ҫав йулташсене те епё пёр виҫ с&мах каласшӑн: 

Йалсен^е—хронтсем, хӗрлё ҫарҫин^ен вӗрентсе, каласа 
•§ӗннӗ

 г5ух, партти ё(ӗсем, политтиккӑ ҫин^ен, Кол^каа , 
Иутени^па, Тениккинпа вёсен патён^ен вилнӗ вёрн ^ирён 
пыйтисемпе йулашки хут вирлёрех ҫапӑҫма халӑха •ҫённё т>ух; 
ҫак ҫёнё хӑрушӑ—ӗне вылДх •ҫумине хамӑр хушша Йама кирлӗ 
марри ҫииҫен те каламасӑр ан хӑварӑр. Вӑл^ман ӗҫ мар, у а 
ҫинт̂ ен урӑххисем калаэдӑр, томе йурамасК Йалсене кайакан 
кашни лекттӑрӑн, пур увдиттӗлсен—ҫав ӗне •ҫуш; т,ирё ҫин-
•ҫек нёлме кирлё, пёлниие халӑха каласа парса вӗрентмелл . 

Колвдакпа Тениккин таврашсене ҫеҫ ҫёнтерсен, пыйтӑ 
§ирӗпе ёне т,умисене хамйр хушйрах хӑварсан—ҫёнё, ҫутӑ 
сотсиалисӑмла пурӑнӑҫпа яурӑнмалла вӑхӑт ҫитмӗ—пире вӗсем, 
сав йулашЕи тӑшмансеи кӑшласа йарёҫ. 

Пурте ёне \умине хирӗц тйма, ӑна сӳнтерме хатӗр 
лен'р! 

А. Бынов. 
Хусан, 6/II, 1920 ҫ. 



Е н е в ы ^ ӑ х ^ у м и й ё . 

Вӑрҫӑ пиркж пулакан инкексем ҫумне ҫёяё хуй-
хӑ хушӑнат—ӗне вщ,ӑха ^ума $ирӗ пӗтерме пуҫлат. 
Ӗлёк-авал, ват ҫынсем аставасса, Атӑл таврашёнрг 
йалсен^е выл,ӑх ^умжйё ПЕТ сарӑлса Еайва-Т^е, 
хаш внрӑнсен^е пӗр выл,ах та хӑварман-вдӗ. Ну-
майзден кереюсе, $ума $ирне Йеврожпарж Раҫҫей-
рен хӑваласа жаларса йа$ёҫ, те, вал вара Ҫӗпӗрпе 
Еапкасра ан^ах вьщ$хсене хжрее $рет-$ӗ. 

Каҫалхж 1919 ҫ. ҫурЕувне ҫарасенпе пешентсӑ-
сен вЕгл,ӑхёсев$ен йерсе килсе, ^ума малтан Тон-
ской ожластпе Аҫтӑрхан кеаӗрнине ҫитрё, кайран 
Саратту, Самзр, Т,ул-хула кепӗрнисене пырса кё$ӗ. 
Хале Хусанпа ^ёмлёр кӗпӗрнисене килсе кӗрес жеЕ 
тӑрат, пётём Раҫҫейпв сарӑлас пеЕ Ежлет. 

Ҫавӑн пек пулеан варя, пёрлешсе ёҫленжже те 
тумана тата сарӑлма т,араймасан, вал вара пур 
хуласент>е, йалсеи$е сарӑлса ҫжтӗ те, пёр выд$х 
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хӑвармивден сӑптӑрса тухӗ, халӑх «ара нумай вӑ-
хӑтлӑха выл,ӑх-т>ерлӗх ашӗеӗр, сӗ^ё ҫӑ ӗсӗр тӑрса 
йулӗ^ 

Ӗне выл,ӑх ^умине всрешсе ҫӗнтерме майӗ пур, 
пврён пӗтӗм вӑйпа улпа кёрешме гикенес (пуҫӑ-
нае) пулат. Выл,ӑх тухтӑрёсемпе пуҫляхсем ҫеҫ %ума 
^ирӗне пётерме ӗҫлесе тем лек тарапгаипе те аиа 
ҫӗнтерейес ҫуж; потём халӑх хӑй ирёккёп тӑн пӗл-
се, ҫав еҫе тытӑнсан—ҫӗнтересее ёмӗтленме йурат. 
Ҫав у. ал ^ире ҫёнтерсе пӗтерес тесен, пурин те вал 
^ир йепле иквенне пёлме кпрлё вал йепле сарӑл-
нине, унпа йепле кёрешиеллйне анлаяас пулат. 

$ума $ирӗ—пптё йеревеускар: вал ^ир майра-
каллӑ май выл,аха ан^ах мар, сурӑхеене, ка^ака-
сене, тата тёвееене те (верблюд) йерет. Ытти кил 
вылДхсемпе крл-Еайӑксеж, тата етем ӗне выл,ах 1у- • 
липе ^ирлемеҫҫӗ. 

^ и р ӗ п у ҫ л а м ӑ ш ӗ н ^ е п и т ӗ ш а н т с а па-
р а х а т , выл,ах пӗтӗм шӑм-шаккнпе ^бтрекен пулат: 
кратӑс лартса пӑхсаи» 40—42 ^ратсӑ йшӑ кӑтартат. 

Халсӑр пулнӑ выл,ах питӗхавшаса, салхуланеа 
кайат, кил-вартвнье йе уйра ытти выл,ӑхсен$ен 
уйрӑм, пуҫее $иксе, хӑлхясено усса, курпунне кӑ-
ларса тӑрат; ^ас-^асах аиасласа илет, вӑхар-вӑхӑ 
$ёие шӑл шатӑртаттарса йара*, хаварт снаааса 



тӑрат, вуҫ-кӗски ^сӑн-витёр) лартеа пӑхсан, тарда-
ни ҫук. 

Апат йенедле еахал туртӑяат, хӑщ $ухпе лит 
еҫеесийӗ килет, вӑрахӑн кавлет, йе пуҫпех кавлеме 
ъ>арӑнат. 4ирленё вылДх жадтан сайра сыскалат; 
пӑхе тинёсвер, хура пудат, ҫӗра ӳкнё $ух па-
шалу пек сарӑлса выртаймаст. Оӑва-тӑран ӗне сӗт 
хӑварат. Мӑйрака Еутёи^и тирӗпе халкиеем, хыпа-
ласа пӑхсан, вӗри пулаҫҫе. Ҫӑмё тӑрва кайат, Мл-
йад курӑнжаст. 

Те! ёр кунён^е вуҫ хӗррисем хӗп-хӗрдӗ хӗредее 
Еайаҫҫе, куҫ харшисеж иинтер пек тпыҫеа жайаҫҫё. 
Куҫӗн^ен жадтан куҫ-ҫудӗ йухат, кайран пӳр тухса, 
куҫ хӗррин^е тнпсе хытат. 6-меняйся малтап йӑ-
пӑлка шыв, кайран жанка татаҫӑра, у«ал шӑргаӑл-
лӑ хура пуялӑ шыв йухат. Сӑмеа шйтӑкӗ питё кӗ-
ҫтеяипе выл,ах $ае-$ас тулхӑреа нл*г, пуҫяе пар-
салат. 

Ҫӑвар ашён^е, тута хӗррисен^е, шӑд тунисея$в, 
%ёлхе айкЕин^е, тата пит ҫӑмартнсенгҫе хёрлӗ лан-
тӑк е« пулаҫҫё, кайран вёсем кӑвак йе еарӑ хам-
папа витӗнеҫҫё. Хӑмпияе еӳее илеея, йӗ вӑд хӑй 
уйӑрӑлсан, ун айон^е хёрлё вырӑнсем палӑраҫҫӗ, 
ҫапӑнтарса кӑвакартнӑ ^ухнехи пек. 

^ирлесе ҫитсен, выл,ӑх вар-виттнне йерет: ^ас-
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%асах мекерленсе 1вкерсе йарат, п5хё шӗвеке пӑ ӑ 
йевёрлё, йунпа, тата тӑпӑр$ӑланпӑ ҫурхахсемпе, 
хучсӑш тухат. Х|рипе кайри пӗҫҫисем каланах тии-
се ларнӑ йе шевё шӑршлӑ пӑхпа варалаена пуллаҫ-
ҫӗ. Пӑру тухакан вырӑнӗ хӗрелсе шыҫса ларат, уп-
тан йукпа хутӑш пӳр тухса тӑрат. Вара выл,ӑх 
пит паҫарлапса кайса, ^ирӗ пуҫлансан 4—7 куя 
тан вилет Цёрёлесси пит сайра хутра ҫеҫ пулат, 
аара вал сывалакси 2—3 ернене пырат. 

Вал $пр выл,ӑхсеве йепле асаплаптарпине кур-
тӑмӑр, халё ӗнтӗ ҫума йепле йерни ҫип^ен халӑ-
нӑр, вара вылДха ^ярлесрен мӗнле сыхламаллв те 
наллӑ пулӗ. 

^умапа халсӑр пулна вшьӑхӑн р ф йертекен 
йапалийӗ пёт м кӗлеткин^е саралса ҫитет, — куҫ-
ҫулпе, селекепе, сӑмеа вшвӗпе, шӑкпа, пӑхпа хуташ 
тухат. Халсӑр вы.^ӑх ;ак зсён пур пӑрахӑҫсемпе (ту-
хӑнусемпе) еарай-витппе, кил-картишне, кӗтӳ ҫӳрекен 
вырӑна, кӗтёве ҫӳпенё ҫӳлне варалат, тата апатне, 
айне сарса панӑ улӑмпе, йӗри- тавра хӑйӗн ҫывӑ-
хӗн^и мӗн пур йапалисене вараласа пӗтерет. Вӑл 
иртсе кайнӑ, тӑиа йе выртнӑ вырӑнсенгҫи мӗя пур 
йапалпсем те $ир йертме пултаракан пулаҫҫӗ. 

Ҫапла вахаланнӑ вырӑна кайран сывӑ вы^ӑх 
вырсассӑн, ҫав апата ҫисе, ҫав шнва ӗҫсессӗн, ва-
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раланнӑ йапаласене перёнкелесессён, тата пушшех 
ъжрлё вн^Йха хайне сёртёнкелесессён, $ир йерте-
кенни ҫавӑн ӳтне йерет, йунне кёрсе кайат те, ва-
ра сывви те думала т,ирлет. 

Думала вилнӗ, йе ^врлесен вӗлернӗ вылДхӑн 
$ир йертеЕенни пётём кӗлеткин$е те пур, ҫавӑнпа 
виленён ашне те, тирне те, ҫӑмне те, майраки, ^ёр-
нисене те усӑ курма илме йурамаст, вӗсене пула 
снвӑ вы^ахсене ҫир йёртме, пулат. 

•.алё каласа кӑтартнпн^ен паллӑ ӗнтӗ, ^ума 
%прё сарӑлнӑ вырӑнсенҫен вӑл $ир ҫук вырӑнсене 
нимёнле выдох илсе кайма та йурамаини—сыввине 
те, халсӑр пулниле те и «се ^айиа хытӑ ч&арас пт-
лат. Мӑйракаллӑ вылДх $пр йернё ыҫҫӑн ҫийён-
^ех мар, пӗр 3—9 кун иртсентин $ирлет, тет, ӑна 
халӗ лайӑх пӗлсе ҫитнё; ёятё ҫавӑн пек %ир ту-
йаннӑ, пӑхма ҫавах сывӑ пек кӑтартакан вы^ӑха 
%ирлӗ вырӑнтан, ^ир <?ук ҫӗре плсе кайсан, вӑл 
унта $ирлесе унти сывӑ вы^ӑхсене те $ир йертет. 
Тата -ррлӗ вырӑнсен^ен выл,ӑх ашне-мённе кӳме 
$армалла, унтан ут-улӑм та к^ме йурамаст, весем 
те сарӑмсӑр $ирлё въцДхсен кирлё маррисем, тёрлӗ 
тухӑнусемпе вараланма пултараҫҫӗ. 

Нпр сарӑлнӑ йалсене кайса ҫ^реме те кпрлӗ 
мар, унтан $ир йертекеннипе тумтирпе, урапа, ла-
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ша таврашӗпе те ҫаклатса килме пулат, вара хӑвӑн 
килӗнти выл^хсене ' р р туйантаратӑя. 

ЙулашЕин^ен пирӗн халӗ, ъума ^ирӗ йала ЕИЛ-
се кӗрсен, унпа йепле кӗрешсе Ӗна ҫӗнтересси 
$ен валаҫса пӑхас пулат. 

^ирленё вы^ӑх хӑй ^ирне сыввиеоне тӗр?ё май-
па йертже пултарнине куртӑмӑр, ҫавӑнпаӗнтё $ир-
ле вы^ӑха ^асрах сиссе вӗлерме тӑрӑшас пулат. 

^ирӗ палӑракан пулса ҫитнё выл$хсене а н р х 
мар, ^ирлеме майӗ пулнисене те вёлерес пулат; 
$ирлеме майӗ пулнӑ тесе, халсӑр пулнӑ вы^ӑхеем-
не пёрле танине Еалатпӑр,—кратӑс лартса пӑхсан 
вы^ӑх вӗриленсе кайви палӑрат пулсан, ун пек 
вы^ӑха ан хёрхен вара. Ҫирленб йалсенрг мӗн пур 
выдоха пзр пуҫ хӑвармасӑр пусса пётерсен аван 
пулё-^ё, апла тусан $ир тыжарӗ касӑлаФ, вал ма-
лалла сарӑласеи пӗтет. 

^ирлепё шан^ӑвсӑр (иЕЕӗленмелле) вы^ӑх ху-
ҫисене, ҫав вш^ахсене вёлерсен, хытӑ хак туса */4-не 
параҫҫӗ, халсӑр пулни палӑрса ҫитивденех вӗлернӗ 
ш^ӑхшӑн пӗтём хӑкне параҫҫӗ. 

Вьцрхё $ирлесен ун ҫин^ен нивама тапӗлтер-
месен, пытареа усранӑ тесе, пӗр пус укҫа та памаҫҫӗ. 

^ума $ирёпе вилнё йе йури вӗлернӗ выл,ӑх 
виллисене выдох тухтӑрӗ йе хвершшблӗ Еӑтартнӑ 



трӑрӑх, уйрӑм, выл,ӑх ҫӑвиҫине (мур картине) ны-
тармалла. Весем кӑтартнӑ тӑрӑхах ^ирлӗ вылДх 
тӑнӑ сарай-витесене емел сапса тасатмалла (теҫин 
хвектси тумалла, тӗҫҫӗ ӑна), сывӑ выд,ахсене пӗр 
хушӑ унта йамасар усрамаяла. 

Есир ҫакӑнта мен каланиее хӑлхӑра ^икее, 
ма ^ирӗ мӗн таран хӑрушпшне сисрӗр пуяеан,— 
пурсӑр та хӑвӑр ырлӑхӑр — выл,ах - ^ӗрлӗхӗре еы-
хласа унрама тытӑнар, вара вьцДх ҫирне пӗлекен 
тухтӑреемпе пуҫлӑхсем каланӑ пек туса тӑрсаеейн, 
$ума чррне парӑнтарӑпӑр, ӑна малалла сарӑлса 
пжрасран $арӑпӑр. 

Прохвессӑр Боль. 



Раҫҫей Хветератеийёя Сотсиалисампа Еа-
наш Респупликкиоде ене вы^ах ммне 
патерессипе унтан сыхланасси ҫинтден кӑ-

ларпа текрет. 

А. Пӗрле калани. 

1. Р . X. С. К. Р. выдДх ҫирӗсен? цӗтерес тӗлӗшрен 
мён тумаллисене кӑтартса тӑракан аслӑ пуҫлӑхӗ—респуплик-
кӑри ӗҫсене туса таракан Хал&х Комиссариат выдДх 
яайӗ (ветеринарный отдел) пулат. 

2. Кёпёрне талккишёнҫе выл^х •ҫирёсене пӗтерес тёлӗш-
пе ёҫле*енсене Кӗпӗрнери ӗҫ тӑвакан Комитет асӑрхаса 
тара*. 

3. ВьцДх ^ир"сене пӗтерес тӗлӗшпе мӗн тавассисене 
уйессенпе хулавӑн Исполккомӗсем хӑйсен вьцДх пайӗсем ур-
лӑ туса тӑраҫҫӗ. 

4. Ене вылДх •ҫуыапа $ирленине туйсан, ҫав таврари 
йалсене „^умаллӑ вырӑн" тесе хисеплемелле, зумаллӑ вы-
рӑнпа йунашар уйессене пурне те •ҫума пырса кӗресрен ха-
тёрленсе тӑмалли уйессем, тесе хисеплемелле. 
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В. Ене вы^ӑх Сумине пӗтерме вӗрентекеж пӑра-
вӗлӑсем:. 

5. 'Ҫумаллӑ, йе ^ума пырса кёресрея х&тёрлеисе томи-
ла, тесе хисепленекев вырйнсен^е кйлти вылДхсем мӗнпе те 
пулсан ^ирлесен, хуҫисен ҫийӗа^ех тавлӑк иртату^ен, ҫавӑн 
ҫин-ҫсн выл,ӑх тухтӑрӗ патне кайса валамалла, йе унта зай-
ма майӗ ҫук пулсан, йалти, вулӑсри йе уйесрн исполкома 
кайса валамалла. 

Х у ш с а в а л а н в . ВЕЦДХ §ирденине каламасӑр пы-
тарса хӑваракансене, ^ирленине урӑх майаа пёлсе выл^х-
не вӗлерсен, ним укҫа та тӳллемеҫҫӗ, валааансене— 
тӳлеҫҫё. 

6. Ҫӗр ёҫлекелли вылДхсене, ^ирлесен йе ^ирленӗ тесе 
шивденмелле пулсан, тата вырӑнтан-вырӑна пусма илсе ка-
йакан вн^йх вётӗвӗсене (гурты) ^ир йернӗ тесе шивленмелле 
цулсан,—пӗр пуҫ хӑвармасӑр, пуҫлӑхсем хушнӑ, тӑрӑх, пусса 
пӗтерес пулат ^умапа •ҫирлесен пуснӑ йе х&й вилнӗ 
хӑн ашне, тирне, т. ыт. те йе ҫӗре пытарас пулат, йе Тёп 
ри ВыЛ)ӑх Пайён инструвсийёнҫе валавӑ пев тыткаляс пула*. 

])ума 1ирне йертнё пулӗ тесе шивленмелли ҫӗр ӗҫлекен 
вы.^ӑхсене, вӗлерес вйрӑнне, пурне те -ҫума шатрн вастар-
нине иртерме йура*, шатра вастарма майӗ пу.шасан—урйӑм 
хупса лартас пулат. 

7. Тэумаллӑ вырӑнта мён пур м&йраваллӑ выл^ха ҫырса 
тухса, уэдота илмелле; вара унта урӑх май рака л лӑ выл, ах 
илсе пыма та, унтан илсе вайма та ^армалла; тата вы.̂ ах 
таврашён тирӗсене, мӑйракисене, шӑмыисене, т. ыт. те, ну-
май выр&н йышйнакан вы^йх апа^ӗсене те—турттарса вайма 
•ҫармалла. 
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Х у ш с а к а л а ни. Вырӑкти вӗпӗрве исполккомӗсем, 
кнрлё ^ухне̂ , 7 § каланине темиҫе уйеспе, йе кӗпёрне 
талвкишӗпе $арма пултараҫҫӗ. 

8. Ҫиэдёмӗш параврӑхра, § 7, халанине шатах тёрӗе-
сипе тувдйр тесе, ҫумаллИ йалсен^е, тата вкрӑнсенҫе пит 
тирпейлӗ каранттинсем (хуралсем) пулмалла. 

9. Тэума пырса кӗресрен сыхланса тӑмалли уйессен^ен 
урӑх уйессене выЛ)ӑх-тавраш илсе кайма, тухтӑрсем пӑхса, 
вратсӑ лартса сӑнасан тин йура$. 

10. 1)ума пырса кӗрессе кётсе тӑракан уйессенцен урӑх 
уйесе мӑйракаллӑ выл,ӑх кӗтӗвӗсем (гурты рог. ско^а) илсе 
кайас пулсан, вӑл вы^ӑхсене пӗр пуҫ хӑварыасйр кратсӑ 
лартса сӑнаса тухмалла, унтан 21 кун каранттинта хупса 
усрамалла. 

11. Саккӑрмӑш паракрӑхт каланӑ тӑрӑх тунӑ, кар<шт-
тинеене,—йулашки хут •ҫумапа ^ирлесе вилсен, пуссан йе 
сывалсан, йе ҫума шатри васнӑ хыҫҫӑн фирлесе сывалсан,— 
21 кун иртсен пӗтерме йура*. 

12. Ӗне вылДх •ҫукийё пырса кӗресрен хӑрамалли уйес-
сен^е, мӗн пур ёне вылДхсене, тата тӗвесене (верплутсене), 
хуҫи камне-мӗнне, тата мӗншён усранине пӑхмасйр, хут си-
не ҫырса тухмалла та, вӗсене вы-рх тухтӑрёсен асӑрхаса 
тамалла. 

13. ^ирлӗ выл,йха йури вёлерне йе шатра каҫнӑ хыҫҫӑз 
вилнӗ выл,ахшӑи, тата пӗтернё йапаласемшён, хуҫисеве увҫа 
ҫапла тӳлеҫҫӗ: а) ҫирлени палӑрса ҫитнӗ йе палӑрма пуҫлана, 
ш^нтаканлӑ, вылДхшӑн—хытӑ хавГ.н */4 параҫҫӗ, т»тав)-ҫирлен 
пулё тесе вӗлернӗ, йе шатра хыҫҫӑн вилнӗ ЕылДхшан, тата, 



пӗтернӗ йапаласемшӗн—-в!сене хытӑ хак хурса, пётӗм хакве 
тӳлеҫҫӗ. 

14. Шалти ӗҫсене пӑхса т&ракаа Халӑх Комиссариатне, 
ҫак текрет ҫин$е каланине ӑнлантарса, инструктси вӑларма 
ирёк пулат. 

Хал&х Комиссарӗсен Канашӗн Претҫетаттӗлӗ В. Ленин. 

' ҪыруҫЛ С. Брычкина. 



Тӗя !рващ 1айё тшларнӑ кЗквкевеж. 

1. И. Штуцер.—Л)утсернӑ акса тӑвасси ҫин^ен. 
2. — ВылДха ҫитерсе усрама пёлесси. 
3. А. Зубрилин.—Курӑв авнин усси, тата ӑна йеяле 

ӳстермелли ҫин$ен. 
4 Л. Сошественский —Ҫёпёр |ирё. 
Ь Боль.—Урна вылДх, урнӑ, ҫын. 
6. — Тзӑхсен халерб. 
7. —- Ёне выл,1х ^умпйӗ. 
8 . М, Арнольдов.—Етеме, лашана йеревен манва ^ирё. 
9. А. Скоморохов.—Саха (тыха) ^ирё, ӑна тӳрлетесги. 
10. И Попов.—ВылДх- ерлӗхе аир-^ертен скхласси 

Ҫиа-цен. 
11. — Кядова усрасси. 
12. В. Мельников. —Пыл хур^ёсем пӗр иӗринне иыд 

вӑрлакк. 
13. О. Андреев.—Вы.ф&х-фёрлёхе ҫатерекон тёрлё тьшар 

ҫлмӗҫе ааса, нӑхса тӑвасси ҫин^ен. 
14. — ӗре ҫӗяетесси ҫкя^ен. 
15. Дмитрию.—Пнх^а ҫимёҫве килте лартса тӑвасси. 
10. Тьачепко.—Тыр! лайи иултӑр тесессён мёнле вӑр-

л*х акиалла 
17, Ҫбр улмине пӑсйласран сыхл&р! 
18. ДоОроходов.—Сурӑх усрасси ҫин^ен. 


