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Х в а т т е р  , ^ а в а н “ .
^  ивӗ. Тулта сивмуду- 

дисем, 1918 ҫулхи 
ш урквартейтсӑсем 

пекех, ахӑраҫҫӗ, 
пӳрт хӑмиоене т а -  

тЗртаттарса сӳреҫҫ?- Сивӗ сывлӑшра 
ҫуна сасси мӗаӗррт. -Кӗмӗл тӗслӗ йӑ- 
вӑҫсем ҫутӑлса пӑрлавса ларвӑ. Сивму- 
дисем ахӑрни вӗсрмшӗн нимӗн те мар. 
Кайӑк-кӗшӗксем, йут патшалӑхсене ху- 
са йанӑ йавралсем пек, хутланса дар- 
нӑ, хырӑм выҫа^. тупса ҫиме ҫук, ура 
шӑрат—сырмалли ҫук“...

Тфу! Ку хваттерте пурӑнса пӗр фел- 
йеттоа та ҫыраймӑн! Ир пуҫласа 
каҫдрнех таыӑкри пек шавлаҫҫӗ. Ак 
халӗ те, фиепайӗн пухалттернндв ӗҫ- 
десе пурӑвса шалу илсе тӑракан ҫЫ- 
пӑн арӑмӗ хв^ттер хуҫи майрипе Со 
вет влаҫве ҫисе дараҫҫ?. Мурилешшӗ, 
сем! Кӑшкӑраҫҫӗ, шавлаҫҫӗ, 10 пин 
шуйтан пӗр ҫӗре пухӑнса пуху тунӑ 
пекех.

— Ма турӑ хупласа илместши ҫав 
антихрнссеБе? Мӑнастыр ҫуртӗнде ҫпек- 
таккӑ;§сем лартаҫҫӗ... Пурӑнсан, пурӑн- 
сан кусем Шупашкарта пӗр диркӳ те 
хӑварас ҫук, Танил епискӑз пиркийех 
хупрӗҫ ҫав мӑнастире, Ах, ку дӑваш - 
свне!..

Такҫанах хупӑввӑ мӑнастир ҫивден 
калаҫса йӑлӑхсан, ман кумӑшккӑгем 
йӑвӑррӑн сывласа илдӗҫ те, пӑртакҫӑ 
шӑппӑя лар, а урӑх мӗн ҫияден кала- 
ҫасши тесе шухӑша кайнӑ хыҫҫӑн, па 
оарти тавар хакӗсем ҫивден калаҫма 
тытӑвдӗ;.

— Ну, йурӗ, терӗм епӗ. Хуллен ка- 
лаҫаҫҫӗха. Ҫырма пуҫланӑ фелйеттона 
ҫырса пӗтерео.

«М?н пур уй-хирсем шапшурӑ тум- 
ланса ларнӑ. Сӑртсем те, лапасем тв 
палӑрмаҫҫӗ»... Ш урӑ ҫемҫв йур пур- 
нв те...

— Ш упашкарта мӗншӗн тырӑ хак- 
лӑ тетӗн есӗ? Паллах ӗнтӗ. 'Ҫӑвашсен 
тырривв хакла оутмалла тӑвас тесе, 
удрештенисевде ларакан дӑвашсем 
ыраш хакне йурийех хӑпартма хушаҫ- 
ҫӗ тет хресденсенв, Ав, Хусантах ты- 
рӑ полтивӗк»'пур теҫҫӗ...

'Ҫӑтаймарӑм. Куҫ умӗндех суйса лар- 
вине дӑтма хал ҫитеймерб. Тухрӑм хам 
пӳдӗмреа.

— Мӗн суйеҫтерсе лараттӑр? Намӑ- 
са пӗдесдӗ. Тырӑ халӗ иур ҫӗртв тв 
хаклӑ. Сирӗн ыешдввсен давашсвне 
ҫийессипех... Йулташсем, ӗҫсӗр аптӑра- 
са ларидден сврӗн мӗн те пулин тӑвасдӗ.

— Пире «Вулташсем» тетӗни ес? 
Йулташу пулма епӗр пӗрле вӑрӑ тума 
кайман, терӗ ху§ӗ кӳршӗ’ арӑмӗ, ҫид- 
ленсе.

Лад суртӑи та хамӑн тӗпед кукри- 
не кӗрсе карӑм.

— Ӑҫта дарӑннӑ§§ӗха ҫав епӗ? А! 
«Шурӑ ҫемҫе йур пурне тв шӑлса пи- 
тӗрсе дартнӑ. Пур ҫӗрге те таптаса. 
Вӑрман катасем»...

Ме ек! тесе йадӗ ман хӑлха умӗн- 
§вх кадака таки. хӑй ман тӳшек ҫино 
хӑпарса кайнӑ та тӳшекв йӗнетсе тӑ- 
ра!'. Пшшод! тесе кӑшкӑрса й п ӑм  ха- 
йар сасӑпа. Кадака таки нтдеыест.
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Пасарта ҫук тавар. Сӑнама йуратакан.
Йумах йара1^—йуптара¥ йӗплӗ ҫӑмах 

хыптара . Кунт» еаӗ пуррв тв хӑл- 
хана тӑратсах итлеме денетӗп. Йумах 
мар, дӑн сӑмах ^ӑв  пулнӑ.

—  Шӗнерауҫенде ҫав в<лӑ ах) 8 ҫул 
вӗренмрлли шьул пуҫлӑхӗ уҫигтӗл Марк 
Ваҫҫн;§§ӑ улыах ҫын мар.

Пурнӑҫ пурӑнма пӗлет, укҫана та 
Яурата^^ те тиртейлӗ тыткал»!'.

Шкул нуҫлӑхӗ нулнӑ майӗпе, шалу 
парасси те увӑн ӗҫех пулвӑ Шаулти 
сторошиххӑн шалу илео вӑхӑт ҫитсв 
пыра4, тата кайма сӑмах татвӑ.

Ш алу илме пырс»в (дяае удиттӗл 
Марк Ваҫҫи.§дӑ ӑсрах тытса тӑра^, 
куна ка^ҫда кайыа иккун кирлине) сто- 
рошиххӑна кала4: «Са:дкка, кил, алӑ 
пус, шалу параи!» Са^каа атӑ пус»Ӗ 
Ҫав вӑхӑ^рзх ук1,а вӑларса оарас вы- 
рӑвне, § ӑ 1ан» дупса тухса иккув илсв 
кӗдӗ те пӑапӑн кала^: «Ну Са^чка, 
сав кадда ваймалла, сава иквув кир- 
лех пула)'. В ӑ ' сава хӑватлӑ иккун; 
йадӗ кун « Хасански вушӑ ыаттӗр 
ди хӑватли!».

Ҫална ӗнгӗ сана 4 тенкӗ шалушӑн 
авдах путласа оаратӑп. Йӳяни ои- 
тех те йӳи, сдвшӑн ав^ҫах... Ҫывнаан 
шарла. Пул ӑр .х!.

(Зторошиххӑ, илес мар тесе, Марк 
В а1,ҫи дипе ну»ай калаҫса туртӑнва- 
ласа та^ҫӗ ав^ҫах лешӗ вӑйпах иккун- 
не хулхуштине тыттарса пиллесе йа^ҫӗ.

Са^кка, ан хуйхӑр. Есӗ ку тавар» 
пасарта та тупас ҫук. ЛИ ^У РА .

(Крылов ҫырни)

~  «Сывӑ и, ырӑ ҫын!
Ӑҫта к»йрӑн, тантӑшӑм?»
—  „Кунсткамӗре*), ман тусӑм!
Ик виҫ оехет ҫӳрерӗм;
Пӗ ӗыоех курса тухрӑм: 
Тӗлӗнвипе, есӗ ӗвевес ҫук,.. 
Калама та пӗлес ҫук.
^ӑн ах  т» тӗ .ӗвмелле!
Тӗв^ҫе мӗн-мӗн тунинв 
Ӑҫтав калама пӗл-в1 
Мӗвле тискер кайӑвсеи,
Хитрв вӗҫен кайӑхсем,
Ияпле ула лӗпӗлсем 
Сарӑ хурт-кӑ1<шачкӑсем 
Куртӑм епӗ ҫавӑнта! *
Пӗрисем игумрут пек,
Теприсеы кораллӑ иек,
Пндӗкҫеҫҫӗ ӗнисем 
Сиккрлеҫҫӗ, вы.§аҫҫӗ!
Хӑшӗ пӗри ҫавӑнта 
Иӗп-вӗҫ пысӑквӑшӗ ҫеҫ!“
—  «Слӳ»на куртӑни есӗ?
Пӑхма мӗн.ш пек курна'!?
Сӑрга ҫитсе ҫапӑннӑнах 
Туйӑв^ҫӗ пу.1§ вӑл сана?>
—  «Сл^н унтад^ҫи мӗн вара?»
— «Ҫавӑн^а^ҫдӗ ӳав, йулташ»
— „Каҫар енпин, ырӑ ҫын: 
Сл|9на асгуман та еп“.

Урхал, Ӗ. куҫарнӑ.

К 'н сткам бр —тбндерп ҫупсене кӑтартмахни 
вырӑн.

Хӑлхин^ҫвя ҫавӑр’»  тытса кадака та- 
кинв тӳтекҫив^бен сирпӗнтерсе антар- 
тӑм Каптми ҫулах ҫак уйӑхсвьде ма- 
на ка^^ава такисеы §ӑимав1араҫҫӗ. б 
ҫул хушшит^^ҫе миҫ« хваттер улӑштар- 

. тӑн , кашни дех кадака такис-ы манпа 
пӗрлв пурӑнаҫҫӗ, кашниьдех вӗсем ман 
тӳшекв Йӗоегми йуратаҫҫӗ. Пурнӑҫи 
ву? Ку |урӑвӑҫпа ф-лйеттон мар. тра 
к е 1исры ан^ҫах ҫырмалла. Ав^ҫах тра- 
кетиоене виҫ.та та ҫапмлҫҫӗ ке. ^тва- 
гпис ат ха.шдрн пӗр трахетя те ҫааса 
вӑларыан 0\-охой мулахай! Хваиер 
сивӗ. тӑвӑр. Ҫах пӗ§ к кукӑрта ивкӗн 
пурӑватпӑр, Фе.)й-тгон \ырса туавӑ 
укҫа ҫуори ы а хватгер увҫи тӳленӗ 
ҫӗре кайса пыра!^.

—  Кил картине йур ҫуса тулвӑ. 
Кайоа тасатха, И. И., терӗ хвагтер 
кардӑкӗ.

Ак сана фялйеттон! Ак сана траке- 
ти! Кайас пуллт, каймасан хвагтертен 
хӑваласа кӑл^рӗҫ Хӑҫан пургӑҫа хӳ- 
рив^Бен пырса тытас? Комунхос, итлеха, 
хӑҫан лайахрах хваттер туиса парӑн- 
ши есӗ? Ан^ҫах Комунхос илш есг—вӑ.т 
те.:ӗр урамра. хваттер майрн хӗрхен- 
мест- ун хӑйӗн интересӗ!...

К йасах пула^Йур хырма. Унган шыв 
патне каймалла. Унтан, унтан ..

Унтан театтӑра тарас, ахалӗн хваттер 
майри хӑйӗн пӗдӗк а^^ине дӑиӑл тума 
та хушӗ тата.

М а м и.
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Мӗнле майпа п уй ас?
Пуйае килсэн, тырӑ вырас умӗн (уйа 

■ҫурла кериддев) хӗвел ансан кӗпе йӗм 
ҫӗлесе тӑхӑвмалла тет те, вара, ҫав 
каҫах, уйа йӗри тавра ҫавӑрӑвса ун- 
тан кунтан тырӑ кӑштшар вырса ки- 
ле илсе пырса, ҫав тырра тырӑ пури- 
не слпмал а та ун ҫине ҫӗвӗ тырӑ 
йамалла, теҫҫӗ. Твпрасем тата: пуйас 
килсен сурхури (р*шгав) каҫ йемун- 
кув каҫ та&ава ӑшӗкде алӑ ура ҫу- 
малла та  кайран ҫав алӑ-ура ҫувӑ 
шывпа дуста хуиалза; ҫапла туса пӗ- 
■ҫервӗ ҫӑкӑра ҫисен, ҫын в»ра хӑй 
сисмесӗрех пуйса кайат, теҫҫӗ. Андах 
ҫак кӑгартвӑ найсеве (нелсеве) тӗрӗс 
теме пултараймастӑп, мӗвшӗн тесен 
пирӗн ват супнӑ асатте ҫавсене пурне 
те туса пӑхвӑ, авдах пуаайиан. Ту 
нисем тӗрӗс пуласса шанса ҫӑвара 
карса выртвипе тагах духӑеланса ка- 
рӑм̂ Ср, вӗт. Халӗ те ҫӗтӗк й^мпех ҫа- 
тӑлтатгарса ҫӳретпӗр. Ҫийӗнден тага 
'Бӑд мелсеье ҫулта тумаляа. Кам ха- 
лех ыран-оайанах укҫалланоа кайао 
тет, ӑна ҫак мелсене туса пӑхма ка- 
наш пама ау.1твр-1тӑп.

малтан, пуйас тесен, картла вы 
..^амалла. Ҫапла сав. к а р р а  вы.§амал- 
ла! Ав. Аяат Модарти (Йетӗрве ву д ) 
Мартышккӑ Йӑвавӗ 1бО теакӗ укҫа, 
лӗр кармави (хут куиӑс) вы;§аса илвӗ. 
Андах вӑл карт вӑйи а§а иӑдапа ҫи 
тӗнвӗ ҫыясен вӑйи марҫке,—унта вы- 
.;§аса и 'ес тес^н, малтан пӗрик-виҫ 
ҫуллӑх Хусава кайса шулӗк ӗҫве вӗ- 
ренес путаЪ Шулӗк ӗҫне вӗренме ха^- 
хи самавара пат те хӗн. тытӑнсан 
тӳрех рршуткӑллӑ шурӑ шӑнкӑрдӑ йӑв- 
вине темиҫе ҫу.тлӑх хутса ларгаҫҫӗ, 
тят. Шулӗкла вы.§ама вӗренмевнисем 
■оро вӑйиие укҫа илме пултраймаҫҫӗ 
те Ав, ҫав Мо§ар йалӗндех хӑшӗ-хӑ- 
шӗ 200 шер тевкӗ укҫа вы;§аса йтнӑ. 
Моҫкин У .ӑвӗ. авлавнӑокер, лаша, тӑ- 
лӑп, 250 тевкӗ ткҫч вы.даса йавӑ, ан- 
дах «ҫирӗм пӗрре» пӗре те пулайман. 
Мӑн Йлвӑшра тата (Кипек вул.) ӑс-чӑ- 
ра хисем лаша укҫи вы^^аса пӗгернӗ, 
хӑш-'Хӑшӗ тата пявш^кве, купӑсве, 
■ҫӗлӗкне сутса ук исене ианкӑрах пӗ- 
тгр .ӗ Телӗнмелля вӑл карг панкки, 
патшалӑх павкки пяк мар; услаи па 
рас вырӑннв ҫынӑн йулашки йӗмне 
«у1Т»ра1.

Карт вӑйи килӗшмест пулсан, пупа

тух. Пупа кӗмв халӗ йӑвӑр мар. «Али- 
луйа» калама пӗлетӗя иулоая, тат» 
ыйткаласа ҫӳреме имвчмесгӗв иулоан, 
ҫийӗнден урам тӑрӑх иртсе кайакан 
арӑмсен дӗрессивде мӗн пурриае пӗш- 
кӗвсе пӑхма хӑйатӑн пулсан, есӗ ла- 
йӑх пут пулагӑн. Ерхереӑ тӳрех сааа 
витре йевӗрлӗ ҫӗлӗк тӑхӑитартса, пӗҫӗ 
ҫинде ҫакса ҫӳремелли савпун парӗ. 
Авдах йулашки ҫулсенд» пуп пурнӑҫӗ 
кушак пурнӑҫӗи§*н йавӑртаоах тенӗ 
провокагоиллӗ сӑмахсем ҫӳреме пуҫла- 
рӗҫ. 'Ҫӑнах та пу.1ь ҫав Тгрра к>л гу- 
ма хушсав, ҫамкпсеве перое ватма та 
хавас ҫынеем йулашчи вӑхӑтра сахал- 
лаадбҫ. Т ата ҫийевдэв, пуасеае, пип- 
ли кӗнекиле палашгарао вырӑняе. Уко- 
ловвӑй Котекс йатлӑ кӗнеке ҫинди сӑ- 
махсемпв палашгараҫҫӗ (туввӑ йеван- 
кели).

Услам тума та йура¥. Ку духве ус- 
ламҫӑсем пит халӑха ул'алаҫҫӗ. Ав, 
Мӑв-Ш аагакря (Турай вул.) Кукӑр 
Кӗрхури краҫина шывта ху^ӑштароа 
су1а)р Патгвнтне '§аканарти (Мӑаал 
вул.) Иакку оек, ху копператгивра 
ӗҫлетӗн пулсан, икб ҫтлхи а§у йадӗпе 
идме пултаратӑн. Андах ус.^амҫӑсене 
ковперагтивсем хуплаҫҫЯҫке Ҫийӗвдон 
тата Ввуторк хӑй-н сӑмсиве пырса 
тӗртет, ҫилленеип“ ҫав §ӗ мен ҫбртен 
пырса кӗрекен сӑмсава ҫыргҫа татса 
нлео патаех ҫитетӗв.

Пуривден ытла тата авлаянинден 
нумайрах усӑ аулассӑн туйӑчат Каш- 
ви авланмасрен хулӑм илетӗч. Лешкас- 
ри (Й-тӗрве вул.) Ку§1р Микули хӑ- 
йӗн 40 ҫулхи ӗмӗрӗвде 23 хут а в 1ан- 
нӑ. Кашня ҫур ҫултах вивелнӗ арӑмӗ 
сенв нимӗасӗрех хӑватаса кӑ^ароа йар 
са, хӗрарӑм туприоемае пуй-та пуоӑ- 
наӖ А а, кун пек пулсан. Кр с *) 
пулма.1лаиҫ! 'Латнӑ, арӑи^оем у\мах- 
раххисеи пулаҫҫ^^, ӑслӑраххи туаӑн- 
сан хӗрарӑм иайй тийеьеа удрештв- 
нийе кайса шалӑпӑ пама пуиараҫҫӗ. 
Кӑтартрӗҫ вара саяа унга авлану, дӳ- 
редерен та са сикмв те ӗлкӗр-ймӗн. 
Кунаа та маӑ килмест. Пит те йӑвӑр 
иккен ха;§1и саманара пуйма! Нийеп- 
Л0 те пурнӑҫа хӳринден тытаймӑн. 
Ех хе хей!

ЙАВАН МУҪИ.

*) Крво—авалхи §и пуйап ҫын.
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Шеҫтанов, Иванов, Ав- 
тейӗв тата Трофимӑв.

Ҫак ҫынсевден малтанхи—тӑмана, 
иккӗмӗшб—кук&ук, вв' ҫбмӗшӗ—шӑши, 
тӑваттӑмӑшӗ —арлан. Кусем вӗсен ӗҫӗ- 
севден лайӑх курӑнаҫҫб, акӑ „ӗҫӗсене" 
ИЛС0 пӑхӑзӑр:

—  Ш еҫтавӑв Ҫӗрпӳ у. Уои йатлӑ 
йалта пурӑват, коператтив правлевин 
5 дленӗ лаакарав тавар сутат. Картла 
выдама пит маҫтӑр. Ирхине, лапкари 
таварсене сутсав. пуйаТ те каҫхине 
картла вы.|аса ҫӳрет. Картла вы^ас 
пирки ҫӗрӗпех ҫывӑрма йерҫмест. ун- 
шӑн вара, тӑмава аек кӑнтӑрла селӗм 
ҫывраӖ Тавар илмв пыракансем лапка 
уҫасса кӗтсв те ывӑнаҫҫӗ, вӗоенв вӑл: 
прех килме кам хушлт, ҫывӑрса тӑран- 
ма ирӗк памастӑр, тесе йатлаҫа'?

—  Ивавов 1)иркасси Интӗрнерен. 
Копператтив ӗҫӗвде питӗ лайӑх ,,сает- 
сиалис" паоара тавар тийесе кайсан, 
куккук хӑй ҫӑмартиоене йут йӑвасене 
кайса тӑкнӑ пек, сутайман таварсене 
усдамҫӑсене укҫасӑрах сутса хӑвара^. 
Куя пек укҫасӑр сутЕиндев коператтив 
120 тенке ҫитидден калла дакса тӑиа 
та ӗлкӗрвӗ. Халӗ ӗнтӗ кооераттив дле- 
нӗсем ӗнсисене хыҫаҫҫӗ ге, авдахӳдӗ- 
свм канмаҫҫӗ, кӗҫӗтсе вӗлерет, тет.

— Автейӗв ^ӗвер йалӗнден. Шӗвер- 
пуҫ вул. Шӑши пвкех, тутлӑ йапзла- 
сенв хӑй пагнв сӗгӗрме йуратаК Ео- 
ператтивра ӗҫлесе 285 тенкӗлсх тавар 
хӑй патие туртса кӗнӗ. Кун хыҫҫӑн 
копператтив , .ликвитатсӑ ' тийекен сӑ- 
маха пурнӑҫа кӳртсе те хувӑ.

— Трофимӑв Шарпаш Турайра пу- 
рӑнаӖ Арлан пекех сӑх Коаераттив 
пуҫлӑхӗ. Козераттива пӗтерсе хурса 
хӑйӗн йадӗпе „коператтив" уҫрӗ, ко- 
ператтив таварӗсемпе укҫисем ун , Ко- 
ператтивне" кӗрсе выртрӗҫ. Еоаератги- 
ва вилӗм ҫитрӗ, дленсем, вопвраттив- 
ран усӑ ҫуккине кура, калдех „ликви- 
татсӑ" тнйекен сӑмаха пурнӑҫа кӳртме 
комиҫҫи туса хураҫҫӗ.

Кусвм халӗ гаааланса пурнаҫҫӗ. Пӗр 
пӗрне паламаҫ(,ӗ те пуд. Вӗсене пӗр- 
лвштересси кирлӗ. Шуаашкарти шур 
§ул ,ҫурта хупсая, хӑйсемех нӗраешме 
пудтараҫҫӗ.

Пайраш К.

Ултадарӗҫ.
Урзмра дуредв умӗндв ват ҫынсем 

пуҫтарӑнса ларса хуг вӗренесои ҫин- 
§ен кадаҫса лараҫҫӗ. Пӗри каяат:

—  Мавшӑн пулсан ҫыяна ал пусма 
Еултарнипе ҫитет.

—  Ҫитмесг ҫав Енӗ сире пӗр сӑмах 
каласа кӑтартам. Еаӗр пӗ(»ре пӗренесем, 
туртарма кӗрҫсв карӑмӑр. Ллвӗшӗн икӗ- 
тенкӗ худӗҫ. Пӗр виҫҫӗ хутларӑмӑр та, 
укҫа оатав кантура кӗсӗи. Унта пӗр 
ҫын ларат. Укҫа ыйгрӑм, Вӑл: оарас;: 
ӑл пусма пултаратни? терӗ. Пултара- 
тӑн, терӗм. На, пус, еопин, терӗ. Хут- 
не падӗ те, епӗ ал пусоа укҫинв илт 
тӗм. Тепӗр духве, туртгармадли пӗре- 
несенв турттарса пӗтерое , кантура- 
йулашкки укҫана илме кӗтӗм Мӗяле 
у»ҫа сана, есӗ тивӗҫливе малтанах ил- 
се карӑниҫ, теҫҫӗ. Е а йатлаҫма таа- 
ратрӑм. Вӗсем п?р хут татӑкка нлсе- 
тухрӗҫ те кӑтартаҫҫӗ: •

—  Еам пусвӑ ҫакна? теҫҫӗ.
—  Епӗ, терӗм.
—  Тага мӗн кирлӗ сана? Укҫиие? 

пӗтӗмпех парса татнӑ, тесе ес ал пуснӑ.
Хугне па§5ҫ те, хам вулама пӗл- 

местӗп. Тухрӑм хугне илсв. Унга кун- 
та ҫӳрерӗм. Сута парсан та усси ҫук,- 
алӑ пуснӑ. Ҫапла ӗнтӗ хут аӗлменяи- 
сене улталаҫҫӗ. Хуг пӗлмесен, ал аа* 
ан пус. Халӗ ӗвтӗ, ваттисене хуг вӗ- 
рентеҫҫӗ пулсан, хавазланоах хут вӗ- 
ренмв кайас шухӑш пур. Арӑм йат- 
лаҫнине те пӑхас ҫук.

,сг>»

Приккассем айнв пулатӑп. Кӑпа та 
васкаса тумалла, ку та ҫпешнӑ, деш 
те сродаӑ!.. К»алах пулсан ҫакӑвса 
вилме те хатӗр Аядах ҫакӑвса вилм& 
прикаас ҫук-ҫке Приккассӑр ҫакӑнса. 
вилсен, хама айӑплама пултараҫҫӗ.
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.,[1урнӑҫ—катӑршнӑй’/
Выроарви куя хӗвел тухсан,

'риркӳ пандв дансем ҫапсан, 
Еардӑкпала йврипеле 

Уттартӑмӑр дир&ӳвелле
Турра пуҫҫапма. 

'^ансем ҫапаҫ—танлатГараҫ 
Тбрлӗ тӗслӗ йантраттараҫ. 

Сассем кайаҫ саланса 
Иалсем ҫине вас&аса

Тӗрлӗ вырӑна. 
Кардӑкаала хыпаланса,

У расемпе та тлаттарса, 
Ывӑнвипе хашкаса 

Тута дӑсса пашкаса
Мӗшӗлтететпӗр. 

-Пурнӑҫ ҫивден аса илев,
Ҫылӑх вумай текелесе, 

Сӑмсасене шӑлкаяаса 
Урлӑ-пирлӗ пӑхкалзса

Лакӑштататпӑр. 
К зрдӑк мана хӗрхеимерӗ,

Ҫылӑх нумай санӑн терӗ, 
Пӗрмай хӗртен мана, тет 

Сӑмахсемне пӗҫертет.
Урса карӑмӑр. 

Ш ӑла ҫыртса, куҫа Хупса 
Тарӑхнипе пиллӗк дышса 

Идтӗм епӗ арӑма.
^унӑм карӗ сзвӑпса.

'Ҫере кӗрт тӑва¥. 
Тарӑхтара^ ватӑ суияӑ

Кирлӗ мара сӑмах тупнӑ,
«Уй тункати» «тӑмана»

Ҫаква ӑҫтан дӑтмалла,
Кардӑк мӑрт тӑва^ 

Тута дӑсса пакӑлтаюа 
Арӑм пыра)^ лапӑотатса 

Сутаниве хыаашлат.
Мана тем пек ылхана¥.

^  Укрӗ такӑнса.
У кнӗ ӳкмен сиксе тӑдӗ.

Аллвсемпе куҫне шӑлдӗ 
—  Турӑ ҫырлах йалавах 

У^йӑрлап, тет пайавах,
Мава тарӑхса. 

'Ҫзк сӑмахшӑн дтвӑм кӳтрӗ, 
Тарӑхни )е §ӗре сикрӗ 

Т)анлаттар1ӑм ҫупкӑпа 
Арӑм йа§ӗ макӑрса

Праҫник йадӗпе. 
Йувашкинден май килм»рӗ,

Ним тума та вӑд пӗлмерӗ, 
СйБкипеле кайазла 

'Ҫуиа па§ӗ йалалла
Иув.чӑ пидӗпе.

Акӑ ӗнтӗ йала ҫатрӗм,
Усал ҫулпа ӑшша пяҫрӗм,

Киле кӗгӗм хашкаса 
Тарӑхнипе пашкаса

Кил хушшинде шӑп. 
Матка мана йуратмасӑр 

Тарӑхнипе дӑтаймасӑр 
Кӗҫ каяанӑ совега

Манӑн умра, ак, петж!
Арӑм уйӑрлат. 

Кӑна малтан пӗпнӗ пулсан 
Манӑн ытла вӑрҫае пудман,

Угас пулман дирк^ве 
Кайас пулнӑ Ҫӗрпӳве.

'§уаӑм тарӑхат. 
Пайан кунта пурӑнатӑп 

Х^рарӑмсӑр тзрӑхатӑп,
Пурнап дувтан тарӑхса 

Парап пӗрмай макӑрса.
Хуйхӑ дӗререн. 

Кивӗ арӑм пит ававддӗ,
Сдавви ӑва йуратсаддӗ,

Андах таҫтан пӗр тӑшман 
Ҫӑвар тулли йӳҫ кӑшман

Маншӑн тупӑндӗ, 
Лашине те, ӗниве те,

Сыснине те хамӑн тесе,
Арӑм илдӗ, хӑйамат,

Хаиах пудгӑм винават.
Праҫнак пӗтердӗ. 

Пур инкек те таҫтан килдӗ 
Вырсарви кун—тур нӗтердӗ 

Пайан кун та пурӑнап 
Арӑмӑишӑн хуйхӑрап.

Итле ас.лапай!.. 
Кун_ пек пурнӑҫ— пурнӑҫ и вӑл?

Ӑҫта уншӑн пысӑа^авӑл?, 
Пурнма кансӗр тем пекех 

Ҫывраймарӑм ҫӗрӗпех.
Пурнӑҫ— катӑршнӑй!

АТТАЙ.

Ьӑьаш респуплек тулашенъи 
Ъӑвашсем! Есӗр „Капнӑн“  ва/ь- 
/Ьи ҫьлрусем ҫырмастӑр-ҫке.

„К апкӑна“  вулама йуратат- 
тӑр та, ан§ах ӑна ҫырӑнса илес- 
си ҫиньен пурте шухӑшламас- 
тӑр.

Ҫырӑр! В лӑр; Кулӑр! К у  
лӑшлӑ шурнал пирӗн пӗрре к ӑ -  
на.
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Ентйпка сӑкманӗ.
Нурлӑ ҫуклӑ сӑвманне 
Ьуьӗ (.ӗрен тӑсвӑран,
И» давси -е кӗр&увве 
Иатӑр кайнӑ Евтигкан.
Теори ӗвтӗ кӳрӗшрен 
Санлӑк кайса илӗддӗ,
Ие, хӑй ҫӗле пӗлмесен, 
Саплет(арсах килӗддӗ,
Ку кӳрӗше ҫӳремен,
Ҫӗвӗҫе те тилмӗрмен.
Тата^ те ик ҫаннине,
Саплӑк ларга!' '§«всине.
Сааларӗ ку сапдасса—
£  >йран пӑхв^ тӑхӑнса,—

Сӑкман ҫанаи вӗҫӗсем 
Пӗф шит 'ҫалвӑ (;ӳделле!
Ҫивден, кӳрӗш пӗлӗшсем 
Кулаҫ кайса ӳкмелле.
Еатипка тус ку,§.§анман.
Уя татах та ӑс ҫвтет:
«Оиг кудаймӑр ха маврая— 
Халех ҫавна тӑсӑп». тет.
Хайхи сӑкман аркиве 
Вӑр вар касса тата$ те,
Ҫын сисе^ҫ^ҫев ҫанвине 
Шитҫур сыпса лартат те 
Е в, Ентнпкаи пуҫ ӗҫлет,
Тем пума та ӑс ҫитет!
Пӑх-ха ӗнтӗ.- сӑкианран 
Кӗлт ҫеҫ пиншак тӑвайман!.

• Хулари коиператтнв 
лавктшт^е.

Т)ӑваш арӑ(«ӗ Вяҫов парха мана ҫ а г  
ҫ т с ӑ в а  хӑвӑртрах каҫ пула!', лаш». 
хваттврте кӗтсе тӑраТ.

Прикашдӗк. Тӑхтӑ! Малтан ҫакшлеп- 
келлӗ майра ва.§.§п виҫсе парам, увӑп' 
лашийӗ макаҫӑн умӗн^^ех. хватерге- 
мэр. Урхамах.

Сыхланӑр.
Капкӑн, Капкӑн каолатат,
Ироӗр ӗҫе ҫаклатаТ.
Пӗр ҫаклатсан кӑлармаст,
Тӗн^ҫе умне кӑларат.

ТЕЛБХКОО.

А В хА Ш 
КРОККОТИЛӖ.

(Кӗске пиокрафи)

Кхм... Кхм...
Малтав хыттӑнах ӗсӗрсе, пыр шӑ- 

тӑкве йакжтса илемха Кхм... Кхм...
Атту кӗркунне Шупашкар ҫырмп 

тӗаве гӑр айне нулса йулвӑранпа, пыр 
шӑтӑвӗсем пӗтӗмпӗх пы^^ӑкпа питӗрӗя- 
се лард^^ҫ... Сааҫҫипала деш Хулжкомун- 
пайӗн Педыхне... вӑл пулман пудсан 
пайан кун та еп ҫав пы]§дӑкдӑ ҫырмарах 
выртмалла^ҫ^ҫӗ*.. тен антӑхса та кайнӑ 
пулӑттӑмд^ҫӗ теаӗр нк виҫ ернерен Вӑл 
хӑйӗн Коиунпаиӗн мув^ҫи ва]§]§и Шу- 
пашкар ҫырмиь^^ен хӗлӗ-ехду&уя тӑр- 
па виттӗр шыв сӑрхӑнтар^ҫӗ Иулаш- 
кивден шывӗ пӗтес патнех ситрӗ... 
манна йувашарвыртакан к атр а  шааа

та «пӗтетпӗр ку мувдапа» тесе. уласах 
макӑрма пуҫларӗ Теиӗн^е майаа (тв 
шыва тӑрпа тӑрӑх уҫламаллп машшин 
дартма ҫӗвӗ ҫурт тувӑ майӗае) мувда 
тӑрпи ҫырма тӗпӗнди пьыь^ҫӑках порӗя- 
С0 еп сисмен ҫӗртевех, ҫӑтрв йа^дӗ мана 
хӑй ӑшае!... Ак, пӗтрӗм иккея вӑхӑт- 
сӑр вилӗмаех! .. тесе, вӗҫтерсе кӑна 
пырап тӑраа витгӗр, ун̂ б̂ вен тв пул- 
марӗ—мун^ҫари п»к ('§ав)ӑшнв дӑмпӑлтГ 
турӑм...

Ку епӗ тӗне кӗви пуддӗ.., тата тепӗр 
хут тавта пуҫ Пелыха, пире тӗье кӗ- 
медлӗх мув^^а лартоа павӑшӑн...

Епӗ хад 14 уйӑхра... Мавӑн атте- 
анне '§ӑваш респуалӗкӗн тӗа худнне 
Ш аяашкартан Удатӑра куҫарас тениье 
илтсеяех, вилсе пӗтрӗҫ... м«нӑн асат- 
тесем А(|)рикри Нлл шывӗ ӑшӗадч ҫу- 
ралнӑ... Райран Атамаа Йевӑна хӑва- 
даса йанӑ §ух, асӑрхамасар вӗсенв тв 
Нил тывӗҫин^ҫен кӑдарса ывӑтнӑ. Вара
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КАПКӐН. УЙ АВӖУМ ӖН . Тӗрлӗ шухӑш.

— Март уйӑхӗвде епӗ ҫурални ҫул- 
талӑк ҫвтет. Мана йуратакансем мӗн- 
ле парнвсем кӳрсе парӗҫши? 50-шарӑн 
100-шерӗн „Каокӑн“ ҫырӑвса илекен- 
сем пулсан хырӑм тулӗддӗ.

Тӗттӗи йалта еп ӳсрӗм, 
Ну-ну-ну!

Нумай халап еп илтрӗм, 
К«ӑм-вхӑм-кхӑм!

Кӑмака ҫивди кардӑксен, 
Ах-ах ах!

Комсомола курсаосӑя,
Уй уй уй1

Пӳр/ҫзсенв кӗрсессӗн, 
Тху-тху !ху1

Ним латгн те унта ҫук, 
Л)ак-;§ак ]§ак!

Иалти ватӑ ҫыввисем, 
Ай-ай-ай!

Ҫут дврккеве тыгсатсӑв 
Иавк-йавк-йавк!

Килти вы.§5х дӗрлӗхсем, 
Мук-мук мук!

Каисрвдрн сӗт ыйтсав, 
Пӑвд-пӑв§ пӑвд!

Ватӑ тӑвсӑр кардӑксем, 
Тив-тив-тиа!

^ан  гассине илтоессӗн, 
Тӑк-тӑк-тӑк!

Хӗрлӗ Перо.

вӗсем й ӑ 'р ан  йӑха пырса, Атӑл шывӗ 
тӑрӑх ишое хӑнарса, Шупашкар ҫыр- 
ми тӗлне ҫитнӗ. Манӑн аттепе авне 
вара мана Шупашкарҫырминде ҫуратоа 
хӑвараӑ. Ха]§ епӗ пӗддвнех... Увтаҫыр- 
мирд** манашкалскер телре пур тени 
илтӗяет те, авдах, тӳррипех, вӑтанма- 
сӑрах каласав, есе ӑна ку таравдден 
курман... Ҫавӑнпа мана тӑлӑха кӑгаг 
йӑвӑртарах тесе, епӗ тӑлӑх-туратсене 
(ман пек ҫапхаяанса ҫӳрекенсене) «йу 
ратакан» ушкӑна пулӑшуыйтма кайвӑ 
пекки пултӑм... Андах тс евӗ пирӗн 
хамӑр пек: — Кувта „Каваш* ретак- 
сийӗ мар, пирӗн пурин хттрв те кӗие, 
кайах ретаксияе, унта пулӑшӗҫ тата 
савӑв ӗнтӗ ха.1§ сухалсем те тухнӑ авӑ, 
—терӗ унта пер шӗвӗр сӑмсаллн мава 
курсан.

—  Тӑхта ха, епӗ И у й ӑх р а  анд^х... 
—теме птҫласан, алӑран ҫавӑтсах кӑ- 
ларса йадӗҫ... Сӑааҫҫипӑ „Капкӑн* ху-

ҫине тӗл пултӑи, вӑл ман хута кӗдӗ, 
дӗлхе’ вӗҫне п*р дӗатӗм тӑвар хурса, 
ҫапла ҫатдаттарса худӗ: пӑхатӑп та  
епӗ сан ҫине, ес дӑаах та мана йу- 
рӑхлӑ ҫврр (ҫвер тени типкер кайӑк 
пулаБ ӗвтӗ вӑл) пулмалла терӗ те, 
алла капкӑн хугашине хӗсттдӗ яартрӗ!.. 
нииӗн те иарлаиарӑм Увтан вара 
.,Капкӑн ‘ хуҫи ман ҫине ӑтш ӑн пӑхса, 
ҫапла каларӗ:

— Ну йтрӗ апла пулсан, сана мал- 
танаӑха ҫӑмӑлтарах ӗҫ парам: дуп ха- 
яех Клаваолитпроҫвета унта Кресӑв 
тийекен артгис йулилейне иргереҫҫӗ, 
салам каласа. парее пама мав йата 
комиҫҫинв кӳрт унга, ттрӗ. Есӗ унга 
тӳрех пуҫлӑхӗ патнв пыр, вӑл ҫырт- 
мас?...—

— Турӑ хӑтартӑрах жун пек сехре- 
ве хӑптаракан йапаларан,—тесе аьдах 
дӗркуҫҫи ҫине ларма тӑвӑдд^ ,.Капкӑн“ 
хуҫи ман ҫияе шӑпӑр випӗр шыв пб-
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,,КАПКӐ№‘ КӖН^БЛЕРӖН1)Е.
[Хуртлӑ пулӑ.

Туҫирен (Ҫӗрпӳ фул. Ҫӗрпӳ уйесӗ) 
иире ҫыраҫҫӗ:

Пирӗн Й4ЛТ» Антрей Адексавтрйв 
ҫӗрӗк, хуртлӑ пулӑпа сутуилӳ тйват. 
Цулӑоа сутуилӳ тума вӑж паттент 
илмен. Йалсоведӗ ҫавӑн пеккисн.е 
пӗрте астумас!’''...
Апла сирӗн йалсоветӗнде ӗҫле&енсем 

залӑх  сывлӑхӗшӗн пит „тӑрӑшаҫҫӗ'' 
иккен. Бирӗн шухӑшпа вӗсеве вакра- 
пӑ... хуртлӑ пулӑ памадла. Усланҫи ва- 
ра пвт те §ейв ихкен: паттент илме 
вайнан, ӑна ун дунех тытса хупвӑ пу- 
лӗддӗҫ; андах ан ку]§анӑр, ха^ь те ка- 
йа йу.тман ха „Лунше ш злно, чеини- 
когда" теҫҫӗ вырӑссем.

^Ӳсӗр гкроном помошнӗкӗ-
Акӑ тата йапала:

„Ианварӗн 19-мӗш дисленде Уй 
кас Асламас йалне (Йетӗрее вул Йе 
тӗрне уйесӗ) йалсовет ҫӗнвиле ак 
роном поиошвӗкӗ (Никӗсӗв) пынӑ 
Ун лексиве итлеме ҫынсем хавас 
лавсах пуҫтарӑнвӑ. Ҫывсем пухӑнеӑ 
хушӑра акровом пуп патве хӑнава 
вӗҫтере панӑ. Кӗтсен кӗтсен ҫынсем 
ӑна д^вме йадӗҫ. Кнлдӗ хайхискер 
пуп павден. Преҫитиум суйлама

' хушрӗ. Суйларӗҫ. Тӑдӗ те ӳсӗрпе 
тайкалавма тытӑндӗ. „Ҫапла, ҫап- 
л а '' текелерӗ. Ҫынсем кулкаласа пӑх- 
са лараҫҫӗ. Ҫав вӑхӑтра тепӗр пӳ- 
лӗмрев (увта нирӗн пуп пурӑва!) 
пуп ахӑраш са йурлави илтӗнсекай- 
рӗ (вӑл та ӳсӗр пулнӑ) Ҫынсем ним 
итлеме аптӑрася л»раҫҫӗ, ахровомӗ 
куҫне те уҫайиас!, пупӗ вӑкӑр пек 
ахӑра¥. Ҫыасеи ҫалах та ӑаа  воп- 
россем пара пуҫларӗҫ, вӑл вӗсене: 
ӗсӗ тасатӑн, супагӑн, тесе хирӗҫ 
кӑшкӑрса пӑраха!. Вара ҫынсем ӑна 
есӗ ха:§ ӳоӗр, пирӗа пата урӑх §ух 
кид, терӗҫ. Вӑл тайкзланса тухоа ут- 
рӗ Проттоколӗ ҫине те акрономНи- 
кӗсӗв ӳеӗррипе токлат тӑваймарӗ, 
тесе ҫырса Х)дӗҫ.
Есир тӗрӗсне тӗрӗоех ҫырнӑ иккен 

те, пӗгӗмпех ҫырмаа „Еккоӑв" есир 
мантарса хӑварнияе ҫырса хурас терӗ. 
Вӑя ӳсӗррипв авд х мар, тага пуҫ 
мимни вырӑвне арпа тулгарнипе ни- 
мӗн тв калайман. Аха]§те ухчах, ӗҫ- 
сен тата ӑссӑрданнӑ иккен Мухмӑрне 
уҫма ӑна .,Капкӑва“ хӗс ерес терӗмӗр. 
Ӑоне уҫасои милигси ӗҫӗ.

Вырӑнсӑр ҫын
,,Тарӑн Ҫырмари (Ш урда В7Л. Ш у- 

пашкар уйесӗ) Р.Ҫ Л.К.С. йадейккин

рӗхрӗ те, ҫапла калзрӗ: *
—  Иурӗ, кайао килмест тӗк ан кай 

еппин, ахалех таса хут ҫине Кресӑв 
пиокрафиве ҫаптарни пуждӗ... Мӗнле 
йупилей тӑвӗҫ ӗвтӗ вӗсеи „Капкӑнсӑр", 
— тесе, уласах йӗрсе йа§ӗ

Унган мана хӳререн ҫавӑроа тытса 
купирӑв ҫӗклерӗ те. пурниае йуварӗ:

—  Иурӗ, пӗрелдӗхе каҫарӑп. Андах 
есӗ малашне те мана итдемесен. сана 
мадда ҫумне хӳрӳнтев ҫакса хурӑп та 
великЕи постденех твпӗтсе усрӑп.

Ес кувта итлемӗш пулва пурӑнӑп 
тӗсе ан ӗыӗтлен, „К апкӑв'' ни&ма та 
тиркемест, Ытла та пргӗнсе кӑйатӑр; 
шывран тухвӑ тухмавах ҫынна вӗрент- 
М8 пӑхатӑр. Кунга Мускав мар вӗт... 
Ыускавран вӗ^ентме пӑхаҫҫӗ...

— Ничӗн те ӑнлавмастӑо... Ман ха- 
мӑв та пуҫ ҫавӑрӑвса каврӗ есӗ ку- 
тӑн тыгса тӑннпе, йар, оошалста, хӳ- 
рене,—тесе йӑлӑнма пуҫланӑддӗ андах

„Капкӑн" хуҫи ӗрӗхсе кайнӑ пек, мана 
урайве шанд тугарса пӑрахсах, пӳлӗм- 
рен тухса уткӑндӗ.. —Епӗ пуҫпа шу- 
хӑшдаса илетден кайалла та вӗҫгерсе 
кӗдӗ...

— Акӑ, ҫакландӗ ха]§хи йӑтӑатан 
вӑлтана... У у-у... ҫӗрҫӑташшӗ— «Кап- 
вӑна».. '§ӑваш литтераттури ҫинден вы- 
рӑола хаҫат ҫиве ҫырма пуҫларӗҫ... 
Ват тӑк так... '§ӑващла п?р путдӗ 
ота!йа ҫырса курман. Хӑйве хӑй... 
ҫӳлелде хурасшӑн т»та терӗ ге, лад 
сурдв... пӗтӗмпӗх стрдӑк айне пудтӑм... 
ҫакӑн пек вӑрҫса нӗтердӗ в«ра мана 
„К апкӑе '' хуҫи Ш уташкар ҫырмийӗн 
пӑрӗ »йӗв§ен тухнӑ кун.

Вӑт мавӑн кӗске пиокрафи. Малашне 
мӗн пулассине пӗлместӗп, ӗмӗрте пур- 
ве те курма сыхӑ пул, тевине ман- 
мастӑп.

'Ҫӑваш кроккотилӗ.
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ҫекреттарӗ Куҫнетсов ӗҫсе ӳсӗрӗлнб 
те Тари йатлӑскер патне пыроа, 
пӳртне кӗридден алӑине ҫаппа ҫӗ- 
мӗрнӗ. Пӳртнв кӗрзен тата Тарнае 
ҫапса варнв антарса лартнӑ“
Ай йаӑ, паттӑр та иккен ади те1 ӑҫ- 

тан кӑна вӑй илнӗ ьӑд ҫав тери? 
«Капкӑн» та йышӑнасшӑн мар ӑна: ун 
лек путсӗр йурӑхсӑр ҫыасемпе вар- 
ланмастӑп, тет. Ҫавӑнпа ниҫта хума 
аптӑратпӑр. Хӑвӑр шухӑшдаса пӑхӑр: 
ӑҫта пулмалла унӑн вырйнӗ?

Тем те курӑн.

„Тӑрапай йалӗнди 6 ҫул вӗрен- 
мелле шкулта адасене. . тула тух- 
малли вырӑн ҫук. Адчсем ниҫта 
кайиа аптӑраса шкул алӑкне вара- 
ласа пӗгере;ҫӗ. Шкул ҫывӑхне пн- 
ма ҫук, ирсӗр шӑршӑ кӗрет, Хрес- 
денсем: шкул йала мӑшкӑласа ҫеҫ 
пурӑнат, ,ҫуркунае йепле дӑтао, 
теҫҫӗ. ^
,.К4Пкӑн“ кун ҫинден ним калама 

та аптӑраБ. Ха^ьден вӑл нумай ҫын- 
сем курнӑ, андах... шӑршине йурата- 
кан ҫывсене курмандӗ ,,Пурӑн, пу- 
рӑнсан теи те курӑн“ теҫҫӗ.

Вилӗм кӗтекен.
4

Ҫынсем пурӑнма тӑрӑшаҫҫӗ, андах 
вилӗм кӗтекеясем те пур иккен. Пӗрн 
ҫырат:

,,Мӑн каора (Шурда вул. Шуп. 
уйесӗ) Корнил Петров ҫемйипех ха- 
лӑх хушшине тухмасӑр, килге питӗ- 
рӗнсе дара! Елир андах таса, ыт- 
ти ҫыяоем ,,ангихрист“ вӗрентнӗ 
хыҫҫӑн кайаҫҫӗ, §ас тӗнде пӗтет 
тет. Совег кӑларнӑ укҫасене ил- 
мест, налук тӳлемеег.
Пулаҫҫӗ те иккен ,,ӑслӑ“ ҫыноем— 

тӗлӗвсе кайӑн. Хӑҫан тӗнде пӗтвссп- 
не тв пРлег иккен тата. ХӑЙ хӑҫан 
ӑса кӗрессине пӗдегши таг», да малтан 
ҫавна пӗлес пулатдӗ. Налук тӳлетте- 
рвоех пулат, йудашки (налукран йул- 
нине) „К апкӑа“ хӑйне пама ыйгат, 
вилсен ӑна вӑл уринден ҫаклатса 
уншӑн райа илсе кайӑт тет.

Кӑлар сса кӗтет.

,.Тӗпдере тӗрлӗ кӗа§еле“ теҫҫӗ. Ла- 
йӑх аретҫетаттӗлсрм хушшинде ҫакӑн 
пеккисем те тӗл пулкалаҫҫӗ:

„Пирӗн йал претҫегаттӗлӗ (Ҫӗаӗ

Ахпӳрт, Патӗрйел вул.) Комаров 
Аяекҫей ҫынсен вӑкӑтае пӗрте шед- 
Л8М0СТ, вирӑвсӑр дуптзрма ӑуратат. 
Уя патве пидет нусгарма пырсан ва 
ра дастя тинкене илет, тв вӑл пидет 
пуосаа вырӑнган тухоа ӳкесреа хӑ- 
рат, те ханша парасса кӗтет; хӑй- 
ӗндеа кашнп кун ханша шӑрши 
дӑгма ҫук перег. Пидвг пусгарма 
пырсан пӗрре кӗвделере кай тет 
(кӗаделерӗ пӗр ҫухрӑм ытла), унтан 
тата урӑх ҫӗре дуагара^
Епир те вумайден шухӑшларӑмӑр, 

мӗн кӗтег-ши вӑл, кайран сисрӗмӗр 
вара, советран кӑдарса ывӑтма кбтет 
иккен вӑд. Ӗҫ сирте.

Тайкаланса ҫӳрекен ҫын,

Мӑрат вулӗҫгӑвкомӗнде (Патӗр 
йел уйесӗ) ӗлӗк страшнӗкре тӑнӑс- 
кер йаншӑкра тӑраБ, вӑл пбрмай 
ах,ӳсӗр ҫӳрет. Пӗрре ҫапла йанва 
рӗн 25-мӗшӗн§9 ӗҫсе ӳсӗрӗлаӗ те, 
вулӗҫгӑвкома тайкаланса пырса кӗ- 
§ӗ, унта вӑл вӑхӑгра пӗр ӗҫпе пы- 
нӑ ҫын пӗр кӗтесре шӑн кӑаа шав- 
ламасӑр ларнӑ. Йлмшӑк ӑна курах 
кайат: тытӑнай ӑяа тем те пӗр ка- 
ласа мӑшкӑлама.
Ӗҫпе пыеӑ ҫын ним дӗнмесӗрех тух- 
са кайаӑ.
„Правычка вторзя натура“ тзҫҫЗ 

вырӑссем. Ӗлӗкхи привыдкӑпа ҫапяа 
хӑглана! пулао. „Кадкӑнӑн • та аӗр 
привы|Бӑ пур, вӑл йалаа ирсӗр хӑт- 
ланаБжнсен пуҫне хӗстерет.

Киттайри ку̂ ьи.
Киттайри улаутсене ҫыясем туртса 

ҫӳреҫҫӗ, туртса ҫӳреквноене «ку|§и» теҫ 
ҫӗ Киттайри ку.§0Свм пирӗя 'Щӑваш 
респуплӗкӗвде те пур иккен. Таҫган 
килсе кӗнӗ? «Кур»кав» ҫырат:

«Тумкӑра» (Елӗк вул. Ивг. у.) 
пуа, тийаккӑн, тедук тырӑ пухса ҫӳ- 
рерӗҫ Ҫавӑн духне пуасем пухнӑ 
тырра мӑн оунаскапа йалти Хӑрах- 
куҫ Макҫимвка Макунарӗ, лаша пех, 
туртса ҫӳрерӗ, тет.
Китт»йри ку.§0сем халӗ хӑйоен ху- 

ҫиоене хирӗҫ тӑраҫҫӗ, вӗсеипе вӑрҫаҫ- 
ҫӗ. Урӑх тургса ҫӳрвмесгпӗр сире, теҫ- 
ҫӗ. Хӑрахку,:, илтме хӑдха пулсан, 
тархасшӑн илтха!
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Иамӑта вилӗ куҫ уҫса пӑхнӑ.
Ҫак кунсевде Ш уаашаарги пӗр у§- 

рештевийе ивӗ ҫаырӑк хӗрарӑм васка 
са пырс» вӗрвҫҫӗ. Пӗрн майралла 
хитрв тумланнӑсвер, тенӗри длваш 
сӑкманӗпе, ҫӑпата сырвӑокер. Тӗсӗн- 
§еа пӑхсая, ивкӗше те апата тӑрани- 
денех ҫини патӑраБ. Иккӗшӗ те тӳрех 
удрештеви пуҫлӑхӗ ларакан пӳлӗме 
кӗрсе тевкелсем ҫине вырнаҫса лараҫ- 
ҫӗ те, майралла тумланни сӑмах пуҫллт;

—  Краштаяин саветуйушди! Ҫак хӗр 
а§а оирӗн йадти Ҫерахви пула!, в?сем 
йӑмӑкӗпе икЕӗшӗ рево;§утсишӗн пысӑк 
тунӑ, ҫавӑЕпа та хаваспа, дувӑм дӑ 
таймлнвипе ӑна сан патна хамах йерт- 
се ки .тӗм. Еаӗ хам кунта хулара ма- 
шинисткӑ вулса тӑратӑн. Нуиай ка- 
лаҫса тӑмӑпӑр, мӗн тумалли хут ҫин- 
де курӑвӗ.

Теоӗр хӗрӗ хӗвӗнден нкӗ хут кӑла 
рат те, йӑл йӑл кулса удрвштени пуҫ- 
лӑхӗ умве сарса хураЕ Худӗсем ҫине 
ҫапла ҫырнӑ:

СПРАВКА:

Настоящая еправка дана девицам— 
сиротам Федоровыги; Серафиые Федо- 
ровнв и свстре ее Христинв Фолоров- 
не в том, что дейетвительно они оба 
родили в I дчой нетеле: С-рафима рт- 
дила 7 декаГфя 1925 г.; Христина 12 
декабря 1925 г. сыновья, живы и на- 
ходятся при них ва их иждивении.

Председатель Сельепвета 
Н. СЕМЕНОВ.

Дейотвитрльность подпнси рук пред- 
седатвля Чел-Каеивского сельсовета 
жАвулевский В лисполком удостоверяег.

Пред. Волиеподкггмӑ (алӑ пусвӑ) 
Сечретарь (алӑ пуанӑ) 

489 Ю/П-26

УДОСТОВЕРЕНИК.

Пред‘явитольницы тов. тов. Феодо- 
рова Серафиыа, Феодор >ва Христина 
дейетвительно полусир)ты из бедно- 
пребедной крвстьярскпй семьи, живут 
очень бедно, семья состоит из 10 че- 
ловек земли имеют 4 едока, едок— 5 '5  
кв. с. лошади и коровы не вмеют, 
домик плохой, худой, дров нет. Обув- 
ки одеики пгследние на них, ыужчйн 
кв’-, рабогосппсобвых. На какую про- 
фессЕю не имеют, кроме хл. бопашест-

ва. Е та , вля питаютея. Серафиме—27 
лет, Христине— 21 л. что и удостове- 
ряется.

Председатель Чел. Сельспв«та 
Н. СЕМЕНОВ.

Дрйствительность подпися рук првд- 
свдатрля Чрлкаоивского Сел)сонета 
Н. СЕМЕНОВА, Акулевский В)Лис- 
полком утоетоверяет.

Предволисполк ма (алӑ пуснӑ) 
Секретарь (»лӑ пуснӑ)

X» 488
Ю/11-26 г.

Ку хутсене вуласа тухсан  удрвште- 
ни пуҫлӑхӗ темӗСЕер пызӑк шухӑша 
кайеӑ пек пулаЕ

—  Мвн тӗлӗрсе лармчлла куншӑн 
ырӑ савртуйушдя ӗҫӗ паллах вӗт?  ̂
Епир йӑмӑкаа иксӗмӗр пӗр ерве хуш- 
шинде икӗ ывӑл а§а турӑмӑр, адасем 
хитре, двдӗ пит йурагса ӗмрҫҫӗ, ӳссе 
ҫитсен комиссар оулма пултараҫҫӗ, ҫа- 
вӑяп» пире посопи парас пулат, ӗҫӗ 
ҫав ан§«х.

— Вӑл ҫаплине ҫапда хааӗ те, тет 
саветуйушди, андах...

— Пӗр сӑмах та калӑҫса тӑмадда мар„ 
ҫын Ы)ӑ Укҫине пар та, тухса кайӑ- 
пӑр; уашӑн посоаи илесех пудаБ, по- 
соти пӗр дӑрманмаоӑр пароан епир ки- 
дес ҫул тата иккӗ туса пама пултарат- 
пӑр кирлӗ пулсан тваттӑ та туса па- 
рӑпӑр ку ӗҫ аирӗншӗн пӗрте йӑвӑр 
мар, еаӗр хӑлӑхсем аӑвӑр ӗҫе дӑгай- 
масгпӑр: пирен тата икӗ йӑыӑк аур, 
пӗри 19 ҫудга, тепӗри 17 ҫулта, ик- 
кӗшӗ те ҫамрӑк, ӗҫлеме пултараймаҫҫӗ, 
ҫавӑнпа та адасемшӗя укҫа идесвх 
пулат

—  Кун пек духне адасем ҫитӗни- 
§вн вӗоене тӑрангарма, тумлантарма 
саккуа адаоен ашшӗсеаден шыоама 
хуша!, сирӗн вӗсевдеа сугп» шырас 
пула!', вӗсем сире кл§§» илме пулта- 
раҫҫӗ, вӑл ӗҫпе кунта килме те кирлӗ 
пулман, тег удрештени суҫлӑхӗ.

—  Ҫук ҫук, ырӑҫын, епӗр упӑшка 
таврашӗпе мугахаамастпӑр, пире к»а- 
ла та пи.- аввв, а^дасея ашшӗсене те- 
шыраса пулмасБ, шырасан та паллас 
ҫук, пире лу§§ӗ кунганах укҫа парӑр, 
комиссар пулао адасемтӗя кунтанах 
парао пула!, уа ҫив^ҫен пирв йалсовв- 
§ӗ те каларӗ, Вулӗҫтӑвкомра та йалсо-



.М 3 (13) К А п  К Л Н 11

ПИРӖН ВУЛАМАЛЛИ ҪУРТСЕМ.

Ляйӑх ӗҫлекен вуламалли ҫурта ҫул 
такӑр вырта!.

'Надаррине те такӑр.

Лайӑххинде халӑх тулли. Надарринде те тулли.

ведӗ пре'ҫегаттӗлӗ икӗ аллипе алӑ пус- 
ниие ҫирӗплетрӗҫ. Йӑиӑк та 1ильсшӗн- 
§ӗ те, »§а(емсв пулкалла пулдӗ, ҫитес 
ервере иасӗмӗр те лилме вултаратпӑр.

— Ҫапа.х та сире посоаи пама май 
килмест ҫав, тет саветуйушдн.

— Е... е.. е есӗ аала *ытса тӑра- 
тӑни ха? Апла аудсая ҫитес ернере 
йӑмӑкоа иксӗмӗр кедӗпӗр, мушӗт адн- 
сенв те илге кил^пӗр. вара хи}ӗҫсв 
тӑраймӑн Кӑна илкен удрештени пуҫ- 
лӑхӗ хӑраса ӳдег те. ирӗксӗрех пуҫне 
хыҫа хыҫах виҫӗ тенкӗ укҫа парса 
йӑпатса кӑларса йяра! ҫак вӗтмен хӑ- 
насеве Птлаҫҫӗ ҫав тӗндере ырӑ ҫын- 
сенв йӗрӗнтерсе ҫӳрекенсем.

«СЕНӖК»

Ш А Н А.
(Крыловӑн)

Вӑкӑр суха иуҫӗг е,
Ӗҫрен канма таврӑннЗ,
Увӑн мӑйраки ҫивде 
Сииӗс ш ӑеа ларнӑ иӗя. 
Вгсем ҫулпа вь.нӑ дух 
Тепӗр шӑна тӗл пулнӑ;
Ӑҫтан есв, йӑмӑкӑм?—
Тесе ыйтрӗ ҫанӑвтан,
Ку хӑй сӑмсш-е каҫӑртса: 
Ӑ.тав? епӗр суха турӑмӑр!— 
Тесе каларӗ лешне.

Урха.§ Е. куҫарнӑ. ^
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П Р О Д А Ж А ^О ’'

X У Р Е.
— Едӗ* ҫӑкӑр песплатнӑ панӑ §ук- 

нв дчрет кӗтсе гӑраданоем хӳрере пит 
йӗркеллӗ тӑра!§ӗҫ. Халӗ ним йӗрки те 
•ҫук...

РОҪПИСКӐСЕМ.
Роҫпискӑ тенӗ йапалана пурте пӗ- 

леҫҫӗ пу%. Ӑяа кирек мӗнле вак-тӗвек 
тавраш илсен пӗдӗк хут татӑкӗ ҫинв 
ҫырса параҫҫӗ. Унпа пурӑннӑ ӗмӗрте 
такамӑн та ҫыхланмаяла пулат. Аа§»х 
'§»тук-касс0 йалсоведӗ ('Ҫупай вул). 
ҫак йапалана ытла та нумай ҫыхланса 
кайнӑ, роҫавскӑ теви уя ҫумне сухӑр 
пекех ҫытӑҫса ларнӑ. Унӑн 5-мӗш ну- 
ыӗрлӗ ӗҫӗ пвтӗмаех роҫаискӑовмае 
тулса ларнӑ. Мӗнле апла пулнӑ ха ку"̂

Ш ӑпах мйшавай пирки пуднӑ. Ирт 
нӗ ҫура '§ 1тук-касоп йаяӗ ҫӗр виҫнӗ 
Мишавайа тӑрантароа усрама йлдсо 
ведӗ хӑй ҫине иянӗ. Туглӑ ҫиме вӗ 
ревнӗ мишавай пулнӑ пулмаляа. Рос 
пиокӑсем нпшавай ва]§]§и ҫу, ҫӑыарга, 
пыл, тата ытти туглӑрах ҫимӗҫсвм 
илнине аӑтартса параҫҫӗ. Тата миша- 
вай ва.^%ийех 5 пус тӑракан йӗпе 42 
пус парса илнӗ хут та пур (йӗаӗпе 
тем тунӑ, тв йӗмӗ ҫӗтӗлсе кайсан ҫӗ- 
ленӗ ..). Роҫписисем '•ине Макҫӑм Тит- 
тов та, И)дарасн Харитюнӑв та, су- 
тӑҫӑ Ҫеркей Антрейдӑ та сыона хӳрв 
пек кукӑртса аяӑ пусса хунӑ.

Ҫемлемер йалтан дас каймасЕ А-м» 
кайгӑр ха вӑя: мӗн те пулин ҫийвс 
килсен—йалсовегне каяа андах, унӑн 
роҫпиокисем пурне те тупса аараҫҫӗ.

Роҫаискӑсем хушӑнаҫҫӗ. Икӗ уйӑх 
хушшивде вӗсем 94 т. 85 пуса ҫитсе 
тӑраҫҫӗ.

Ҫапда, роҫаискӑсем '§»тук каоси 
йадне 94 т. 85 ауслӑх лартрӗҫ.

Ҫав роҫаисЕӑсене 5 мӗш номӗрлӗ 
ӗҫрея кӑяарса милавайа хӑӑне тавӑр- 
«а памалда ыарши?

ПАЙРАШ.

Шӑршланса кайат̂ йен 
кӑларас^йӗ.

'Ҫӑваштӗпӗҫтӑвкоиӗн пухкалтӗрӗ пат- 
не кӗмедле пулдӗ манӑн. Ш ыраса тӑн 
тухрӗ малтанах—унтан пӗр пӗдӗк алӑк 
ҫине кӑтартрӗҫ.

— Кунта тула тухмалли вырӑн ҫке 
тесе, ҫыноевден вӑтаноах кӗрсе кайрӑм. 
К^рсенех усал шӑрпгӑ сӑмоана ҫурса 
йа§ӗ. Ӗҫ ыӑйӗпе §ы.яайах ларма.яла 
пуядӗ. Пӳлӗиӗвде ваҫҫӗн пултӑмӑр, 
ниҫта ҫавӑрӑниа ҫук икӗ сӗтел хуш- 
шин§е._ пӳлӗмӗ йы1ӑ  вити пек кӑва.

— Ӗҫ комиссарӗ тв килкелесе, урӑк 
пӳлӗме куҫариаяла тӑвӑпӑр,— текелеое 
нумай хугден кллаҫиаларӗ, андах па- 
йан куадденвхҫак «ырӑ* шӑрша шӑрш- 
ласа ларатпӑр,— терӗ пухкалгӗрӗ йу- 
лашкивден йӑвӑрӑн сывласа илсе.

^ӑн ах  та—ҫавӑн пек удрештенире 
пухкалгерн ва]ь.§ц п уп ӗ пӳаӗм туама 
май пулех ӗнгӗ. «Охрана Труда» те- 
кенни, пытанмадла вы^атвн мӗя ео?

Хӑравҫӑ савхос.
Ҫӗрпӳри а§а ҫуртӗнди савхос '§и- 

найӗв склата Еӗвӗ духае кирек хӑҫан 
та хӑйӗн ыӑнгӑр й ӑп нве илсе ҫӳрет. 
Йӑтти вара какайсеве, тага ытти про- 
туктӑсьне шӑршдаса ҫуласа ҫӳрет, тет 
пӗр кореопонгент. Туинайӗв хӑйне вӑр- 
.лаоа кайаоран хӑрат пу.§. Ахалӗн вӑл 
скдата йӑгӑпа ҫӳреыӗддӗ.

Ку пирешкелсем мар
пулмалла.

—  Темӗскер тӑвчҫҫӗ ‘ ӗнтӗ кунта. 
Иӗлтӗр «4 упидей» тунӑ духве кӗрсе 
курвӑддӗ те, ун духае „ш аивтаккӑ§“ 
андах кӑтартрӗҫ. 2 тенкӗ те 80 пус 
илеҫҫӗ! Кувта кӗрсеи ӗнтӗ пӗр ерне 
ҫимеоӗр пурӑнао пулат.
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Мана йуратаҫҫӗ.

Шӑпдӑк Петри ҫыра!:

«Капкӑн» сана шанаҫҫӗ,
Сана пуртв вулаҫҫӗ.
«Капкӑв» тухасса кӗтсе
Шыв ӗҫмесРр пурваҫҫӗ.
„Капкӑн ‘ сана йурзтаҫҫӗ.
Цур тв сана вулаошӑв.
Нумай ҫыртӑм ан ҫиллен.
Сывӑ пул ха „Калкӑн тус‘'.

«Капкӑн» ресоЛ)утси: Ш ӑ 'д ӑк  туо, 
есӗ хӑвӑн шӑадӑкла йуррӑсемве ман 
|уна хаваслантартӑн— Тавтапуҫ! Ҫыр- 
нӑшӑн ҫилленместӗп. ,,Капкӑв‘ тухас- 
еа кӗтсе шыв ӗҫмесӗр пурӑнаканнисем 
пулсан, ҫитес нумӗрӗсене васкарах 
кӑдарӑпӑр.

Аслӑ, '§аплӑ ҫын.
(Ш ӑмат вул. Йег. у.).

— Ееӗ, Прокохви пидде, ма икӗ ла- 
ша тӳпи страх(:Вой тӳжегӗв? Санӑн 
ватти пӗрре андтх ҫке.

—  Е аӗ мытарнӗк тукалап— ват ла- 
шасеы илкелеп. вилсе кайсан сарӑм- 
сӑр иккӗрен пӗри вилдӗ тесе, отрах- 
ховой илетӗп.

— Ун пек тума йурамасЪҫкв.
— Мавшӑн йурат Пӗлтӗр епӗ ӗнв- 

семпв мытаинӗк тувӑддӗ, икӗ ӗне страх- 
ховат тунӑ. Пӑру вилдӗ те, ӗвв вил- 
§ӗ тесе, луплаттартӑм страхховой!
_ — Пултаратӑн, Прокохви пидде! 
Ӑсва ҫитерегӗв,

Ҫайӑнпа та мана Исмевтерти Ва- 
шурксин Поокохвийӗ, теҫҫӗ. Ултала- 
масӑр пуйаймӑн, ӗҫлемесӗр ташлаймӑн, 
тенияе илтмени мӗн ес?

Сирбн килйышра ,.Капвӑн‘‘ 
пур и ? Ҫук пулсан ма хали^ен 
туйанман? 10 пус увҫа шел мар 
пулӗ-ҫке? Хы1ӑ ҫынтан раштав- 
ра пӗр кӗреҫе йур илеймӗн 
теҫҫӗ Т9, есӗр хытӑ марҫке. 
Есӗр ҫемҫе ҫынне Шупашкар- 
танах куратпӑр.

X У Л А Р А.
Пӗр хӗрарӑмӗ. Ҫ»к адана епӗ савран 

тунӑ. Пар мава а§а тӑравтармаллӑх 
шалувӑн виҫҫӗмӗш айнв. Пар, теттӗп_

2-мӗш 'хӗрарӑмӗ. Еп те унпа ада 
турӑм. Пар мана та ху илнӗ шалуран 
виҫҫӗмӗш пайнв.

Памасан...
З.-мӗш хӗрарӑм. Еп кампа тувӑ те- 

тӗр! С ан -ад у , вӗт, ку! Б ар  мава, та 
виҫӗмӗш пайне!

Ҫынни. Хурах! Пӗтереҫҫӗ! Кӑнтӑр 
кувдех ҫаратаҫҫП Пуртв виҫӗмӗш 
пайве илсессӗн манӑн мӗнпе пурйнас'^ 
Килте тата арӑм пур, адамсем!..

Кушак.
Палтай вулсовет претҫетаттӗдӗ Со- 

ловйовпа вулорканисат1ӑр Пархаттӑв 
Уйкас йалне вулӑсри йамшӑк лашисем- 
пе туйа килдӗҫ. 3 кун, 2 каҫ пӗр §а- 
рӑнмасӑр сӑмакунккӑ, сӑра ӗҫсе лар- 
дӗҫ. Никамран та вӑтавса лармарӗҫ,
тет Кӑсийа.

Ҫапда ҫав, ерех 
Пирӗн „К апкӑа“ 
пурдӗ, ҫав кушак

вӑл тем те тӑвӗ. 
ретакоивде кушак 

,Капкӑна“ ҫакланнӑ-
сӑмакунквӑна ӗҫсе пӑхнӑ та дӳт внлсе 
каймарӗ вӗт.

Силленнӗ.
о

— Есӗ „Налти кореспотент“ йатдӑ 
кӗнекене илтӗни?

— Ҫук, илместӗп.
—  Ма тата?
— Епӗ вӑд кӗнекеве кӑларакансем 

ҫине ҫилленнӗ. Ман ҫырӑв» «Канаша» 
кӳртмерӗҫ.

— Мӗн ҫпнден ҫырнӑ§§ӗ вара ун- 
та ес?

— Анне кушака хӗнени ҫивден.
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Ҫӗнӗ сӑнавсем.

К адда каВнӑ ҫулах пухха ҫӳресвн, 
такҫан та вулӗҫтӑвкоы претҫетаттӗдӗ 
нудасса.

Ш ӑши ттмтир таврашӗ ҫисен, май- 
расен сарапавӗн форми татах кӗске- 
дессе.

Типӗри шапасем авӑтсан, пухӑ пу- 
ла}, теҫҫӗ.

Пӳртре икӗ ламппӑ ҫуна пуҫласан, 
йала едектритсӑ кӗрессе.

Кашни ҫӑлтӗр дЗммассӗрен пӗр ҫын 
растраттӑ тӑват т«ҫҫӗ.

Хӗлле дир&ӳ данӗ ҫинҫен йавӑрасан, 
даркӳ хуцӑаасса.

Ура алӑк хушшиве пулсан, ревиҫи 
пуласса.

Пуш хултӑрдӑ кустарсан, ашшӗ ха- 
дӑх укҫине ҫаратвӑшан тӗрмене левкет.

Тӗлӗкрв ҫынна укҫа парсан, пуп ки- 
лессе.

Питрав ҫитсен утта кайма вӑхӑт, 25- 
мӗш диоладҫен „Капкӑн" вазди  укҫа 
йаыа вӑиӑг.

'§ӑх автавла авӑтсан, кидйышра арӑм 
пуҫ пулса кайасс».

Автавсем каҫ пулсанах авӑтсан, ху- 
лари о р ап ӑр  килет.

Тӗлӗкре арҫын а§а хӗр курсан, а§а 
тӑрантармаллӑх укҫа тӳлемелле пудасса.

Арифметтӗк сата̂ вТ)!! 
1  3 1 ӗ ш  №

(Ко.дюов Н йултага йанӑскео).

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 '3 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 2 4 25 26 27

28 29 30 31 32 33 34 15 36

37 38 39 40 41 42 |4 3 44 45

46 47 1|7 я | | « | |5 0 | 5 , | | 5 , ; б з 54

55 1|5 б | |о 7 58 59 |б . ! |б 7 ||6 3

б , |1 65 1 66 |б 7 1 6« 1 69 1 70 И ' |7 2

73 1[74 |7 5 176]I ” |7 8 |7 9 [ 8 о  |8 1

Ку сата§1 ҫапла туп«о пула!: дих- 
вӑрсене улӑлтарса лартса, урӑх днх- 
вӑрсен к-ртмесӗрех, ҫӳлтен айаяалла 
та, оӗр йгндев тепӗр йенелле 1в каш- 
Нй крахварах 369 тухмалла, ҫавӑн 
пекех-ҫӳлти СЫ1 ӑи кӗгессинден айчд- 
ти сулахай кӗгессинедле тата ҫӳ.1ти 
сутахай кӗ1еспв\дек айллти сылтӑм 
кӗт сшнелле шутласан та 369 ах тух- 
малла. Ҫапла й ри таврах 369 тухтӑр.

Ретакси:ен. Ҫак саг § ш  туоаине 
м апан  тупакаасендчв 10 шне 3 шер 
уйӑхлӑх „Канкӑа" паратпӑр.

Тӑваткӑлла сата^ӑ.

(У хван, т ув ӑ ).

У У к к

а л л к

а и и' т \

а
-V'
ӑ

X
X т

Тӗлӗкре кӗлетке пы.^дӑклансан, „Кап- 
кӑн“ кулли пулаеса, теҫҫӗ.

И.

Ҫак кте кӑои саспамиснае улӑшгар- 
са лартга 4 сӑмах тумалла. Ҫав сӑ 
ыахсине сулахайран сылтймал,1а та 
ҫӳлшя айалла та вудасан пӗрер сӑмах- 
ах пулыадла.
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КОРЕСПОТЕНТСЕНЕ.
Хӗрарӑма. Еоӗ ,Капк5н“ тӑв.капсе- 

не патгент илтерепшӗн. Пулаймарӗ пу;§ 
вӑя. Цаттент илмен усамлҫӑсенв „Кап- 
кӑна“ ҫакдатса пагтвнт ҫитсрнӗшӗя, 
пире Финанс комиссариадӗ паттенг ил- 
термрпт.

Куйан». Мӗяшӗн ,Капкӑн“ изео мар. 
Мӗншӗн ӑна вулас мар, 
„Капкӑн“ хакӗ ?аклӑ мар, 

Пӗр нумӗрӗ пилӗк пус, 
тетӗн. Апда пулсан „Капкӑна“ сарма

тӑрӑш. 10 ,К апкӑн“ саракана пӗр 
Каякӑчне ахалех паратпӑр.

Ван,ука Мана Са1§ук хӑахаран турт 
рӗ тетӗв. Тархаоаӑя ун пек пӗд^к 
адасемпе пӗдӗк ӗҫсем ҫивд«н ан ҫырха. 
Епӗ пысӑк свегсрне тытма йуратагӑп.

Ҫӳревҫе. Мав ҫак киревс»р йа^а^ана 
пошадстӑ ,К авкӑн а“ кӗртӗрха тетӗн. 
Киревсӗр йапала ене ,К апкӑв“ хуҫи 
йуратмас!’, уа пек йапаласенден хӑсас 
килекен пула!', тет.

г Д А П К А Н - ' ВУЛАКАНСЕМ!
М’ рт у^^ӑхӗн^е пирӗн ҫамрӑк ,,Капкӑн“  тухма пуҫлани ҫулталӑк 
тултарат. Ҫулталӑкри сухаптӑ 'ба сиртем ак мӗн ьйтат: 

,.Капкӑн“  сире нилӗшни-килӗшменни ҫин§ен ҫыру иарса 
пӗлтерӗр. 

Мӗншӗн килӗшни-килӗшменни ҫин§ен ҫырма та ан манӑо!
Хӑй ҫулталӑк тулгарнӑ ҫӗре йалт» хут пӗлекчн ҫынсене пур 

I не те „Капкӑн“  илсе савӑнмалла тӑвӑр! Ну вара ,Напкӑн“ хуҫ шӗн 
^ а к л ӑ  парне вырӑн^е пулӗ! 1

0-
>Щ
X
Ы
!=;
0-
>
ь

В  У  Л  А Р !

К А П К А
ИЛМЕ АН МАНАР!

П У Н Т А Р!
К а п к а н  хакӗ п и т  пӲнӗ—уйӑхне Ю п у с  ап'1;ах 

(«Канашпа» пӗрле 55 пус)

а Ш е  < | К У Л А Р ! ^

5 КИЛЕ ПӖР „КАПКӐН“

О
Е
X
ь
>
X

тз
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И У М А Х Л А  КАЛАВ.
(Х ӑлхаллиеем валь^ьи).

1) „Ех, ҫугти, ҫутти! сӗлехв йухат. 2) Тавар хакӗ ҫумне „курйвми“ рас*
Шалу сахал. Санпа варлӑ пурӑнма ӑҫ- хутсене хуша хуша пыни копператтива 
тан укҫа тупаиши? Е —е!.. Тупрӑм! лапдӑгса ларта пуҫлавӑ.

4) 40 кратуслвне сыпсан, унӑн „ви* 
лӗмсӗр * тӑвакан хӑватне ӑша ялсен..,

6) „Ҫын майри хыҫҫӑн. 
копператтпв укҫи-

7) Ҫулталӑк иртовн.

! I ',

3) Пилӗк ҫул сивӗ ҫӗртв.

О твет  ррдактор  Дрк Зол отов .

Чувашлит .V: 504 Чебоксары, Тпп. „Чуваш. Книга‘‘.


