
ШУПАШКАР ХУЛИ.
(Историпе кеокрахви).

Хула вырӑнӗ. Шупашкар хули иото- 
рире паллӑ пуляӑ вырӑнта дарат. Вӑл 
вырӑнта ӗлӗк Макар кӗтӳҫӗ пӑрусене 
кӗтее ҫӳренӗ. Хула каопус ҫинчи хӑш 
кратусра ларнине тӳрех калама пуд- 
тараймастпӑр, анчах пирӗн шухӑшпа, 
Шупашкар кратуссӑрах пурӑнмас! пул- 
малла. Анчах ку кратус ҫӗр кратусӗ 
иар, ҫугтиЕ кратусӗ. Хӑш чухне, пуп- 
сен пысӑк праҫяӑкӗсенче 40 кратус- 
ран та иртее кайа¥ пулмалла хула хӗ- 
рӳллӗхӗ.

Хула халӑхӗ. Хулара пуринчен ытла 
мешчен йатлӑ халӑх пурӑна!, авалхи 
ӑруран. Кив тӗнче ҫав ӑруран пуҫ- 
лаяса кайнӑ ӗнтӗ.. Вӗоем пит ырӑ кӑ- 
мӑлдӑ. Вӑл ҫакӑнтан паллӑ: есӗ вӗсем 
патне хуг йе кӗмӗл укҫасем илсе пыр- 
сан, санӑн ҫийе йӑпӑшӑн пӑхоа илеҫҫӗ, 
хаваслансах хапӑл тӑваҫҫӗ. Йулашки 
вӑхӑтоенче ытти ӑрури хадӑхсем те 
Шупашкара кӗрое вырнаҫнӑ, вӗсе.м 
аулен кунӗн ӳссе пыраҫҫӗ (пит ӗрче- 
квн йӑхран), кӑсзм ҫӗвӗ йӑхран, рево- 
.^утси хыҫҫӑн тин ҫийеде тухрӗҫ, ан- 
чах кунта вӗсвм ҫинчен каламӑпӑр, 
Ейсем ҫинчен «Каваш» йатзӑ пысӑк 
кстори. кӗнекинче ҫырӑпӑр.

Йӑвӑҫ-курӑксем (флора). Хула ҫӳлте 
-кӑтартса панӑ вырӑнта ларнӑран, вӑл 
йевче ӳсӗрлсе ҫӳрекенсем ҫинчен ҫыр ■ 
нӑ мӑн проттокоясем ӳсеҫҫӗ. Ҫуркун- 
нехи ӑшӑ кунсем ҫитсен, Атӑл хӗрӗа- 
чи ту ула-чӑла хӗрсемпе хупланса 
илет, йурату йатлӑ курӑк, тата ҫав 
майлӑ ытти «ҫум» курӑксем те ӳсеҫҫӗ.

Кайӑк таврашӗсем (фауна). Шупаш- 
карти хӑш-хӑш урамсенче климӑт улӑ- 
шӑнсах пӗтмен, ҫавӑнпа та унта вилсе 
пӗтес патне ҫитнӗ хӑш-хӑш вы^^ӑх

ӑраттисвм хадӗ те сахал мар пур 
наҫҫӗ.

Усламҫӑсем—ерешмен йышши йӑх 
ран. Вӗсен хӑйоен тетелӗсене пур 
иртсв ҫӳрвкевсене те астарса кӗртме 
тӑрӑшаҫҫӗ. Ухмах шӑна ҫаклаяса лап 
сан вара вӗсен пурнӑҫӗ ҫитнӗ — пӗ- 
тӗмпех ӗмсе йулаҫҫӗ.

Пупсем—-ӑйӑр ӑрӑвӗнчен. Ҫилхисем 
вӗсен хура, турӑ, кӑг>ак, хушка. пӗр 
сӑмахпа ка.ласан даша мӗн тӗслӗ пуд 
ма пудтара¥, вӗсен ҫилхисем те ҫав 
тӗслех пулаҫҫӗ. Тӑраяасса вӗсем— тут- 
лӑ пашалусемпе, иверчӗсемпе, тата 
патша вӑхӑчӗсем килес ш:шчӑксемпе 
тӑрансз пурнаҫҫӗ.

Манашкӑсем пӑт-пат курӑнкзлаҫҫӗ— 
качака йевӗрдӗ йапаласем. Кирпӗчрен 
йе йӑвӑҫран тунӑ мӑнастир ҫурчӗсекче 
пурӑнса иртереҫҫӗ. Тӑранасса—ҫынсен 
айванлӑхӗпе тӑранса пурнаҫҫӗ. Пуҫӗ- 
сеи мӑйракаллӑ мар, пуш витрв йе пу- 
кан йевӗрлӗ. Хӳрисем хура, тилӗ хӳри 
пысӑБкӗш.

Шупашкарти паллӑ вырӑясем ҫин- 
чен тепӗр чухне калӑпӑр.

Й ӑ в а н  му ч и .
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Иепле вулӑсри пӳтшет нуша, хӗнасап тӳсет (унтан 
мӗскер йышӑнат^ ӑна ҫак сӑвӑ калат).

Щ ухӑшлавӑ вулпӳтшет 
Йалсем тӑрӑх ҫӳреме; 
Йалсем тӑрӑх ҫӳресе 
'Гбрӗс-тӗкел тишкерме. 

Анчах т>ха! кантурган: 
Акӑш-макӑш лачака; 
Ш ӑпах пӗҫӗ тӗп таран 
Путса ларчӗ пы:|чӑка. 

Хастар.танчӗ вулпӳгшет; 
Чӑн мадтанах ҫак шура 
Тумлам шывсӑр хӑварас, 
Еу черетлӗ сатач, тет.

Аран-аран оӗтрӗнсе 
Тухрӗ пӳтшет мӑн ҫула; 
Ҫӗр ҫӑгтӑрах: ҫӑпан пек 
Ҫулӗ путӑк-шӑтӑклӑ.

Тӗнӗл шатӑрт! хуҫӑлчӗ, 
Кустӑрмисем ванчӗҫӗ;
Сӑмси йунпа хӗредчӗ, 
Пидӗк-ҫурӑч аманчӗ.

Пӑртак сывлӑш ҫавӑра!, 
Удтан тата! пӗр сӑмах; 
■7;- Ку ҫул пурне аманта!, 
Йусас пуда! пайанах.

Ах ахлатса, нӑйаӑшса 
Пилӗк-ҫурӑм тӳрлетые 
Пӳтгает пыра! пу^ьнитоа: 
Пу.;ьнитсӑ хатӗр хӑй вилме.

Мескер тӑвас, хӑйамат? 
Пӳтшет йӑвӑр суранне 
Тӳрлетесси вырӑнне 
Пу^ьнитсӑ емел хӑй ыйта!.

Ҫитет пӳтшет пӗр йала 
Хрвсчежеене пуҫтара!,

Тухса тӑрат хӑй мала:
— Йултажсем! тесе пуҫлат.

— Ӗнтӗ нумай ыйтусем 
Пире ӗҫе чӗнеҫҫӗ... 
Хрееченсем ӑна хирӗҫ:
— Пирӗн ҫӗр йӗрки ҫук,

- Халӑх сана ӗненсе 
Ш анчӑк хывтӑр тесессӗн,
Ҫӗре майа кӗртмешкӗн 
Мишавайа кил чӗнсе.

Ҫ и п - и .

хеҫҫӗ.
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А Н К Е Т  Т  А.
(Архивран тупна).

Ревоадтсичен Ампдей, халӗ Адимпий.
Петрович.
Рево:^утсичвн Петров, халӗ Петровский.
Йӑвӑр ӗҫ тӗлӗшӗнчен 56 ҫулта, ӗҫкӗ тӗлӗшӗнчен вун- 

оаккӑрта, хӗрсемпе калаҫнӑ чух 22 ҫудта.
Нумай вӗреннӗ, хӗрес хурса алӑ пусмастӑп.
Атте хресчен, ҫӗр ӗҫлесе пурӑннӑ, хӗрлӗ таварпа сутӑ 

тунӑ, икӗ арман тытнӑ; хама чӑн рапочи теме те 
йура!, мӗншӗн тесен епӗ халичен нимӗн те ӗҫде- 
мен пулсая та, халӗ ӗҫ шырама тытӑнтӑм ӗнтӗ.

ХаД)Хи ӑӗркепе авланман, ӗлӗкхи арӑма, икӗ ачана 
шута хумастӑп.

8 . Парчтире тӑратӑни? 1918-мӗш ҫудта аттерен контрипутси шырама килнӗ
вӑхӑтра тӑватӑ сехет хушши парттийе ҫырӑнса 
тӑтӑм. ҫапда аттене контриаутсинчен хӑтартӑм.

Хӗрлӗ ҫара аттеяе хисеплеее идмерӗҫ, кивӗ ҫара атте 
памарӗ.

Ӗлӗк сутлӑ пулни, икӗ уйӑх тӗрмере дарни рево^утси- 
пв каҫнӑ, унтан вара сутлӑ пулайманха. Малад- 
ла мӗн пудӗ.

11. Мӗнле ӗҫре нулта Кӗҫӗн вырӑнта ӗҫлеме нулхарас ҫук, учрештени пуҫ- 
рас пек туйӑна!? лӑхӗ пулма пултаратӑп.

Алӑ пусни: Алимпий Петрович Петровский.

1. Йату?

2. Аҫу йачӗ?

3. Хушаиату?
4. Миҫе ҫулта

5. Вӗренӳ?

6. Профеҫҫи?

7. Авланни?

9. Хӗрлӗ ҫарта 
пултӑни?

10. Сутлӑ пулмани?

Халӗ тап  тасе .
— Учрештенисене кнрдӗ аар еле 

ментсенчвн тап таса турӑмӑр, хадӗ 
ӗнтӗ ун пек еаемент тӗсӗ те курӑнмас!.

— Йепде апда часах?
— Халӗ учрештенисевчи пупсене 

пӗрне те шлепвепе кураймӑн, пурте 
карттус туйанчӗҫ, ӗлӗвхи улпут тав- 
рашсем те сарлака кӑвач шӑлаварӗсене 
пӑсса ҫӗлетсе хура краскӑпа хурат- 
тарчӗҫ, кӑкрисем ҫине Совет сначокӗ- 
сене ҫапрӗҫ: ҫипуҫӗнчен, пӑхсан нийеп- 
де те падлас ҫук кам иквенне.

—  Шупашкар мешчен хӗрӗсене те, 
ӗҫ вӑхӑтӗнче пичӗсене ҫӑнӑх сӗрсе 
ларакансене, тасатрӑри?

— Тап тасах пулчӗ. Халӗ вӗоем ҫӳ- 
ҫӗсене хитре кӑтралавтарма пӑрахрӗҫ, 
пичӗсене тв штукатуркӑ сӗрмеҫҫӗ, хрес- 
чвн хӗрӗсенчен, нийеплв те уйӑрас ҫук.

П ӑ ш а т а н.

„Атӑл хуҫи“.
Туҫа йа.1ӗачи (Йӑлӑмкас вул.) Лек- 

сантӑр Леончӑ Атӑл ҫинче правус ты- 
таӖ Каҫакансевчен укҫа хыпни ҫит- 
мест, кашни килрен пӗрер пӑт тулӑ 
пуҫтара!.

Пырса кӗрет ку Лексантӑр пӗрр; 
чухӑн ҫын патне, пуп нек мӑн хутаҫ 
тытнӑ,—тавай тулӑ, тет.

— Мӗнлетулӑ, пачӑшкӑсем ва.циим?
— Пачӑшка мар, хама вз,’Ь-̂ и, пра- 

вус укҫишӗн илегӗп.
— Тулӑ пулман кӑҫал, тет чухӑн.
— Пулман пулсан, урпа тавай, ӑна 

та памастӑн пулсан, Атӑл урлӑ ваҫса 
кураймасхӑн.

—  Урпи те ҫук, пуртв пӗтсе ҫитрӗҫ, 
нимӗя те памалли ҫув.

— Апла пулоан Атӑла пырса ан 
вурнӑ пултӑр кӑҫал.

— ?1 А р л а н.
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Пахча-ҫимӗҫ картин
Пахчара тбрлӗрен йапаласем ӳсеҫҫӗ. 

Акӑ вӗсем:
ытти ҫимӗҫсвне ӳсме намасЕ Вӑл ҫа- 
кӑнтан паллӑ: Шупашкар-Сӗмӗлӗнчи 
(Кӗчкей вул.) «Смычкӑ» йатлӑ пахча 
(копператтив) пур. Унта йӳҫвӑшмансем 
те ӳсеҫҫӗ. [Гахчана пӗтӗмпех йурӑхсӑр- 
датса пӗтернӗ, чухӑн курӑк тымарӗ- 
соне ҫӗр оӗткенне йамаҫҫӗ. хӑйсен 
вӑрлӑхӗсене (таварӗсеяе) хакла ҫутаҫҫӗ 
„Хзмӑр хӑвалани* пекех йӳҫӗ вӗсем.

Йӳҫкӑшмана сыснасене пӑрахоа пар- 
сан усӑллӑ теҫҫӗ вы^^ӑх усракансем. 

Кишӗр (чӗ-

Куг.лита. Панча ҫинче ларнӑ чух вӑл 
лӑпӑх йапала. Йӑран ҫине куҫарса 
лартсан вирлӗрех сыхдамалла пула!' 
ӑна,— усалланса кайма пултара!.

Шупашаарти 3-мӗш номерлӑ шкулта 
у:. Ҫ. Ваҫҫилйӗва йатдӑ купӑста пур. 
-1на учитӗлнитсӑ пулма хушнӑ. Ҫав 
г.упӑсга иртӗнсе кайма пуҫланӑ. Йал 
1ан килнӗ ачасене йуратоах каймаст. 
мешчен ачисемшӗн ваҫсах кайа! вара. 
Ачасвпе час та часах хӑйне ва:§4и та- 
вар илме паоара чуптара!', теҫҫӗ пах- 
чари 3 курӑк.

кӗнтӗр). Шухӑ 
йапала, пичӗ- 
сене хӗретсе 
ҫӳрет.

СнЕ - касси 
в у л ӑ с ӗ н ч и  
Кив-кас пах- 
чииче Тарас 
Мархви тейе- 
кен кишӗрпур.
С ӑ м а в у н к к ӑ  
тӑва¥. Хӗп- 
хӗрлӗ ҫӳрет, 
ҫынтан вӑтан-
маст. Шурӑ кашӗрсем те пулакаачӗ 
Шуратсан гоуралмӗши вӑд .кишӗр?

Йӳҫкӑшман. Йӳҫкӑшман вӑл тыыар 
курӑкӗ. Йӳҫӗ. Ҫисен хырӑма I пӑса!. 
Вӑл пуянӑ ҫӗрте ҫӗр сӗткенӗ теЗ^сахал- 
лаясз. йула! пудиалла, хӑй ҫывӑхӗнче

Мӑкӑ^. Унӑн тунийӗ пахчари ытти 
ҫимӗҫсенчен ҫӳлӗрех. Чечекӗ хӗпхӗрлӗ 
пула4.
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чи курак ҫимеҫсем. ^
Турай вулӑс пахчинче пӗр ыӑкӑН) 

вур. Ӑна Теркупов милитсиоаер тесе 
йат палӑ. Вӑдхӗрлине мар, симӗссине 
ӗҫет пулин те, хӗпхӗрлӗ хӗрелсе ҫӳрет, 
ӗҫнинчез вӑтана! нудмалда.

Вӗрик хут тӑм ӳксен мӑкӑ!^ хӗрлӗ 
чечекӗсем часах тӑкӑнаканчӗ.

Талпиҫен. Ҫум курӑкӗ. Мӑнкӑмӑллӑ 
ХРрарӑм ҫӳҫӗсене ҫынӑема йӳратат.
, Дамашри (Чурачӑк вул.) Путек Ҫтап 
пан Йӑваяӗ йатлӑ талпвҫен пур. Хӗ 
рарӑм ҫӳҫӗсем ӑшне кӗрсе аа&:а вӗсен 
йунӗсеве ӗмсе илме йуратаТ. Мӗн кир 
■чине ӗмсе плсен хӗрарӑмӗсене хӑвала 
са йараТ. Хӑш чухне тата йӑвӑр ҫын 
аулЕӑ арӑмсен ҫӳҫӗсем ҫумне ҫынӑҫса 
чарлемеллек ыраттарат I Евтукпа тепӗр 
арӑм халӗ чирлӗ выртаҫҫӗ вӑл хӗненӗ- 
рен).

Мӗн тумадла .кунпа? Ҫӗҫӗпе касса

пӑрахс?, ҫӗр ҫумӗнче йуднӑ туни ҫиае 
тӑвар оапмалла; ҫапла тусан талпиҫея 
хуяама пӑраха¥, теҫҫӗ акрономсем.

Пӑрҫа, Ҫӑмӑл ӑсяӑ, мухтанма йура- 
такан ҫимӗҫ-курӑк.

Пигтй каосинчи (Сӗнтӗр вул.) пахча- 
ра Таяӳк Хвати Елекҫин шӑлнӗ (мӗн- 
ле вӑрӑм хушамат!) тейекен пӑрҫа 
ӳсет (вӑрман нӑрҫи-леҫвик пудпӑскер). 
ПирРн пиче ҫиачен сута пааӑшӑн, к |-  

•ҫал хамӑр йала пӗр 500 тенкӗ штрав 
тӳлеттеретӗп, твсе ҫӳрет пахчара. Ун 
йӗритавра сӑмакувккӑ путылккисем 
шу^бчӑ пек сӑреа илнӗ.

Пӑрҫа ҫамрӑкла тутлӑ пула!, ватӑл- 
са хытмаТпуҫласан тути пӗтет. Миҫе 
уйӑхраши Питти касси пахчинчипӑрҫа?

Йӑван мучи пахчаҫӑ.

Тухатмӑш.
(Кавриде пичи вадаса кӑтартни).
Пӗрре, вӑд ӗдӗкех пулат ӗнтӗ, епӗр 

виҫ ҫамрӑк ача — Митри, Ва^ук, 
(нкӗш те саатакран килнӗ анчах, епӗ 
хам та маттур) калӑм каҫ пӗр шут 
тытса тухрӑмӑр тухатмӑш шырама. 
Малтанах муячасевче шырарӑмӑр. Ҫук, 
шуйтган ҫитӗр пуҫна, аӗр калӑм ват 
ти те хупаймарӑмӑр, Карӑ.«ӑр .масар 
(ҫӑва) ҫине. Ун чух аярӗн нкӗ масар- 
чӗ: пӗри— тӗве кӗнг' чӑвашссн, тепри—

тӗне кӗмен чӑвашсен. Унта та ҫук. 
Уттартӑмӑр Емел масарӗ ҫине. Пӗр 
пилӗв удтӑ ҫухрӑм ытла каймалла. Кал- 
лех пӗр тухатмӑш та ҫук. Киле пӗр 
ту.хатыӑш та пулик тытмасӑр кайас 
мар хесе, твпӗр вун ҫухрӑма «Вӑтӑр 
йуман киреыечӗ» (йал йачӗ) масарӗ ҫи- 
не йара патӑмӑр. Каллех пӗр тухат- 
мӑш йӗрӗ Т0 ҫук.

Тарӑхса ҫихсе ҫухӑдаспа киле аран 
ҫитрӗмӗр. Ӗнтӗ нихҫан та тухатмӑш 
тытма кайас ҫук тетаӗр.

Пӗр-ик-вйҫ ҫудтан ҫав калӑм каҫах 
Елентей. мучи патӗнче ҫур ҫӗрченех
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Капкӑн „муҫейӗ‘*.

Ку ҫава Ӗсйетенри (А и аӑ  вул.) ьу- 
йан Куҫук Ва^ккин. Вӑд ҫакӑ ҫавапа 
хӗрарӑысене ҫулса тӑкасшӑн. Хадӑх 
пухӑвӗсенче: хӗрарӑмсем ытла.йышлан- 
са карӗҫ, вӗсене ҫӗр парас мар, ҫава- 
па ҫулоа сахалатмалла, тесе йанрата!.

Ку Ва1̂ ккӑн ҫудма утӑ сахад пула! 
пулас.

Ку Тӗнсӗр Кущкӑ йаленчи (Ҫӗрпӳ 
вул.) Луккари манашкӑн пички. Вӑл 
халӑхран мӑнастир ваздн  тесе тырӑ 
цуҫтара!, Тырринчен самӑконккӑ хуса 
ҫак пичкене тултара!. Комсомолӗссем 
ҫад^пичкери ,,шыв“ пылакӗпе урам 
тӑрзт купӑс йӑтсах ҫӳре пуҫланӑ.

Ку Тукайкри (Шемшер вул.) арман 
хуҫи Мӗтрн Хветӗрӗя шӑпӑрӗ. Вӑл ҫак 
шӑнӑрпа икӗ ӗҫ тӑва!: мӑйӑхсене ват- 
ма пынӑ шӑшисене хӑратса йара!, тата 
чухӑноене, арман таврашӗгче ӗҫленӗ- 
шӗн, укҫа ыйтма пыроан хӑвалаӖ

Ку Тӗнелӗнчи (Тӑвай вул.) Тухсар 
Иван ачи Ентрин карҫинкки. Унпавӑл 
ҫӑмарта пуҫтарса патентсӑрах сута!. 
Ҫӑмарта усдам панипе ҫутгине те сып- 
ма лайӑх пӗлет. Тавраря ҫыноем пурте 
ӑяа палаҫҫӗ. Палламавни милитсисем 
анчах йуднӑ. ,Д апкӑн“ ретакоийӗ 
хӑвӑртрах паллашма хушат.

лара патӑм. Ҫӗр тӗттӗи — куҫна йӗп 
ч и к .. Хамӑн пӑртак шикленес шухӑш 
та пур.

Урам урлӑ каҫас тесе угатӑычӗ. Ах 
тур!.. Умра шурӑ курӑнсах карӗ. Пӑ- 
хатӑи, хур. Ка-ка-ка ка-ка1 тет.

Чун ҫурӑлсах карӗ. Пӑхатӑн—Ута- 
кин арӑмӗн пӳрчӗ умӗачех тӑратӑп. 
У ! ӑ к и н  арӑмве йалӗпех тухатыӑш тет- 
чӗҫ. Тата унӑн кача кайман пӗр 30—35 
ҫудхи хӗрӗ пурчӗ. Кӑна та тухатмӑш 
тетчӗҫ.

Ку ниы те мар тухатмӑшах терӗм 
хам шухӑшра.

Хайхи хур ыана сиорӗ те ман па- 
тах пыра¥. Ка-ка-ка! тет. Умах ҫитрӗ.

Кӗреҫене тӑк-тӑк тӑк, сӑха! сӑмсипе.
Мӗн пуда! кидет. кӗреҫене сулахай 

йенчен тытрӑм таӳ(ва,ттисем унашкал 
ҫӗрте судахайран ҫапма хушаҫҫӗ) ла- 
йӑхрах кӗреҫе ҫивӗчӗшӗпе шарт! ту- 
тартӑм.

Хурӗ те, кӗреҫн те тухатмӑшӗ те, 
таҫта, ҫук. Куҫа хупсах киле тенле 
ҫитсе выртнӑ. Хӑранипе 
ҫурӑлман.

Ирпе ирех хӗвед тухсан тӑтӑм та 
ҫав У!акин арӑмӗ йенелле уттартӑм. 
Ӗнерхи ӗҫ пуҫран тухмас!. Ку хӑшӗ 
пулнӑши тетӗп — амӑшӗши, хӗрӗши?.. 
Патнерех ҫитетӗп... Ах тур, тур, тур, 
тур.'.. Пӗтрӗ, пӗгрӗ, пӗтрӗ! тесе ма
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„Капкӑн^- ҫаклатса илнисеяя.
Ҫӗнӗ ,трактӑр“ . кайнӑ. Таврӑннӑ чух, хытӑ

Хбрлӗ-Чутай вудӗҫтӑвкомӗнчи ҫӗр кидвипв, кӑлтӑрмачӑ тухеа ӳкнӗ те ике 
пайӗ пуҫлӑхӗ пӗрре ҫӗр еутне Атнар ҪУхрам хушши тӗнӗлпв ҫул сухаласа 
йалӗсем майлӑ тунӑ. Тепӗр каҫне вӑл пыаӑ.

Чаплӑ трактӑр шухӑшласа кӑларвӑ 
иккен ҫӗр пайӗ пуҫлӑхӗ. Трактӑрӗ пен- 
ҫинсӑр-мӗясӗрех кайат, хӑсӑкпа ерех 
анчах кирлӗ. 10 минутра пӗр утӑма 
йахӑн сухала!. Хакӗ хаклӑ мар. Илес 
пулсан атрӗсне: Хӗрлӗ-Чутай вулҫӗр- 
пайӗ. Парышниккӑв аллине памалда, 
тесе ҫырмалла. Ун пек трактӑр аме 
риккантсӑсем те шухӑшласа кӑзарай- 
м»н. Саза.

кӑрнӑ сасӑ илтӗнет. Чӑнах та ку хур 
тухатмӑшах пулнвҫ, тетӗп.

Чӗтресех Утакин пӳртне кӗретӗп 
(пит хӑранӑ ҫав). Пӑхатӑп: пӳртре
урай варринче пӗр йапада тӑсӑлоа 
выртат... Хур пулвӑ. Пуҫӗ те татӑл- 
сах кайвӑ...

— Мӗн пудчӗха, кинеме!?—тетӗп
- - Ара ӗнер ҫӑмарга яусса ларакая 

хура такам кӗреҫепе пуҫне касоа вӗ- 
лернӗ, тег. Кӗреҫи те ак кунтах. 15 ҫӑ- 
марта айне лартнӑчӗ... пӗтерчӗҫ, пӗ- 
терчӗҫ, тесе йӗре пачӗ.

Ҫапла ӗнтӗ тухатмӑш вырӑнне хур 
пулнӑ. Халӗ ӗнтӗ тухатмӑш ҫук та пу.% 
вӑл, тетӗп. А. П е т т о к и.

„Тнскӑнт“

Туй ачиовм йурдаҫҫӗ пудтаратпӑр 
пулмазла—пурте куҫран пӑхаҫҫӗ. Кре 
мйачӗв йалӗпе Шупашкар вулӑсӗнчи 
пулӑшу комнттечӗсрм урӑхларах сӑмах- 
сем каласа йурлаҫҫӗ: пултаратпӑр пул- 
малла—хамӑр майдах тӑватпӑр, теҫҫӗ. 
Кремйачӗвра (Шупашкар вул.) 5 аил 
ҫуяса кайнӑ. Йадтн тата вулӑсри ну- 
лӑшу комиттетӗнчен ҫав ҫунсӑ кайнӑ 
ҫынсене пулӑшу тӗлӗшпе тырӑ панӑ. 
Пӗр кулака 120 п. панӑ, ыттисене чу- 
хӑнраххисене 30-шар пӑт анчах. «Кап- 
кӑн» хуҫн шухӑшӗпе пулӑшу комитте- 
тӗнче ларакансене урӑхларах йурӑ 
йурлаттарма.тла Тискӑнтпа та йурлама 
пултараҫҫӗ пу^, вӗсем.

„Саттана‘ ',

Хаххолоем казанӑ йумахра ӗлӗк еат- 
тава (шуйтгӑн) ҫӗр ҫине сурнӑ та ту- 
сем пулса ларнӑ, вӑл хӑснӑ ҫӗрте кӳ- 
лӗсем пуляӑ Хӗлеҫри (Упи вул.; Сук- 
кӑр Елевҫи тейекен йумӑҫ кӗленчешне 
манкаллӑ сурчӑк сурса пара! те, чир- 
лисеы сывалаҫҫӗ, тесе ӗненеҫҫӗ айван- 
сем. Анчах сывални курӑнмас!, йумӑҫ 
кӑсйине вӗмӗлпе хут укҫаоем кӗрсе 
выртни вур&на¥.
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..^Праҫвир майрисем^-^

I.  Йалкор ҫырӑвӗ.

Ираҫвир сутакан майрасем яраҫвир 
сутса пысӑк услам тӑваҫҫӗ. Вӗсене, 
праҫвир майрисене, паттент илтерме 
йурамасТши?

Йалкор Итихвейӗв.

2, Налок Управленийӗн отвечӗ.

Налоговое Управление Чувашфин- 
отдела сообщает, что подсобный сель- 
скоиу хозяйству промысел от обложения 
государственными н^логами. кроме еди- 
ного с/х. налога, освобождается.

Зав Налогов. Управ. Пахарев.
Зав. отд. прям. налогов Шитов.

Ст. де.лоароизвод. Долганоз.
.V 11023/5.

3. Тепӗр йалкчр ҫырӑвӗ.

Уравӑшра ҫӗвӗҫ Саппас Йабурӗ 
тумтир ҫӗленӗшӗн хакдӑ илет. Ун ҫине 
налок хума йурамас!ши?

Йалти хресчен Ухван).

4. Налок Управленийӗ ответ парат.

— указанный в заметке гр н к про- 
мысловому и др. налогам привдечен 
быть не ыожет, т. к. по постановлению 
Н.Е.Ф. от 26 сентября 1923 г. под- 
собный с/х промысел обложению на 
логами не подлежит.

Зав. Наяогов. Управ. Пахарев.
Зав. отд. прям. наяогов Шитов 

Ст. дмопр. Долганов.
Л  10969/5.

5. Йулашки ыйту.

Налок Управленийӗ праҫвир пӗҫер 
нине те тумтир’ ҫӗленине те „подсобный 
с/х промысел" тесе калаТ. Хӑшӗ тӗрӗс? 
Пирӗн хисеппе турӑ, тӗя йачӗпе суту- 
илӳ туни «подсобный с/х промысед» 
мар. Нал к Управленийӗи кӑнчелерӗнче 
„праҫвир майрисен* упӑшкисем хӑй- 
сем лармаҫҫӗши?

X. У р а .

Сатачсем

(Нуҫламӑшӗ иртяӗ номӗрта).
6. Хусантан йанӑ телбфонокрамӑ 

16 сехегре Шупашкара ҫитнӗ. Пӑоа- 
шир прахучӗ Хусантан Ш упашкара 
8 сехетре ҫигнӗ. Хусанпа Ш упашкар 
хушши 136 ҫухрӑм. Пӗр сехет хуш- 
шинче телефон миҫе ҫухрӑм кайа'!, 
миҫе хут прахутран хытӑрах ҫӳрет 
телефон?

7. Мӑн Илпешри (Шуп. вул.) Кук- 
ша Нетӗр карчӑкӗ, йумӑҫ пӑхеа чирлӗ 
ҫынва сыватап тесе, кашни ҫынтан 
1 хенкӗ ҫурӑ илет Вӑл валаяине сы- 
валайман ҫынеем кашнийвх ӑна пуҫ- 
ран 2 шер хуг ҫапасшӑн.

Ҫулталӑк хушшинче ун патӗнче 300 
ҫын йумӑҫ пӑхтара!. Миҫе патак ҫи- 
медле пула¥ 2 ҫул хушшинче Кукша 
Петӗр карчӑкӗн (ҫулӗсем високоснӑй 
мар)?

8. Тивӗшри (Чӑваш-Сурӑм вудӑсӗ) 
ликвитаттӑр хут вӗренекен ҫамрӑксене 
1 саспалди палламаншӑн-1 сехет ҫу- 
рӑллӑх тӗпсакайне хупа¥. 100 сгра- 
нитсӑлдӑ кӗнеке ҫинче мӗн ҫырнине 
пӗлеймвсен миҫе сехет тӗпсакайӗнче 
выҫӑ лармалла пулат (1 сгранитоӑра 
4690 сас палли)?

Шуру|«-пурум!

Опҫутпайӗнче пухкалтери пӳдӗмӗн 
алӑкӗ ҫинче, шурӑ ҫинче хурапа, таҫ- 
тан инҫетрен курӑнмадли кивӗ саспал- 
лисемпе „Бухгалтерскгй отдЕлъ" тесе 
ҫырса хунӑ. Опҫутпайӗп пухкалтерийӗ, 
шурум-пурум пухакан тутарсем пвк, 
кивӗ саспаллисене пуха¥ иккен.— Шу- 
рум-пурум! Пӗр патаклӑ 1-сене,'Б-се- 
не, Ъ-сене пухатӑп! Ей, шурум-пурум! 
Старйо перем!

X у р а У р а.

Чувашоблит № 1182. Чебоксары, Тип. Чувашиздата.


