
,Канаш“ хаҫат  ҫумен^е ТӳХаФ

АПРЕЛ, 1926 ҫ. 2-меш ҫул тухат.

суркуннЕхи тухАш.

—  Акӑ праҫкиксем ҫывхараҫҫӗ. Ҫынсен ӗҫкӗҫикӗ тапранат. Еп 

асдӑрах пулакха; ерех ӗҫҫе укҫа пӗтерес вырӑкне ҫулталӑнлӑх ..Нап- 

кӑн“  ҫырӑнса илем. Вара а^амсем те савӑнӗҫ, арӑм та йатламӗ.
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й а в а р  к у н .
1;нерхи пек йӑвӑр кун манӑн ӗмӗр- 

те те пулыан,— ӗнер епӗ дутах хама 
хам персе вӗдвреттӗм.

Блӗ- -каҫҫир. Удрештенин мӗн пур 
укҫи-тенЕи ман ал витӗр туха¥, ҫавӑн- 
па вӑл тӗлӗшрен Еӑшт та пудс.ан айӑп 
пулсан, 'вӑн малтан манӑн ответ тытас 
пулат.

'1;нер ман кассӑна тӗрӗслесе пӑхрӗҫ. 
Тӗрӗсденӗ хыҫҫӑя 100 теакӗ ҫнтменни 
курӑндӗ. 100 тенкӗ, тен, тепӗр ҫын- 
шӑн Бяыех те ыар, авдах маяшӑн вӑа 
дылай пыоӑк укҫа. Ӑна тупса тудга- 
рвдден манӑн дылайах выҫӑ ларас пу- 
.ла¥. Выҫӑ ларассинден тв хӑрушӑрах- 
хи — ҫынсем мана вӑрӑ тесе айанласси.

Кунӗпе шухӑшласа та епӗ мӗн ту- 
ыаллине тупайаарӑм. Апгӑранине ва 
ра, каҫ пулсан, хама хам персе вӗлер- 
ме ш ут тытрӑм.

Пӑшал кӗрсдетсе маи пуҫа ҫӗмӗрсе 
пӑрахасои пӗр-ик мияут йулнӑддӗ пу- 
аӗ— ман пата Иван Пвавдӑ пыроӑ кӗдӗ.

—  Ну, мӗнле,— укҫа тупайрӑнаг тесв 
ыйтрӗ вӑл тӳрех.

—  Туарӑм, ак вӑд ҫитеймен 100 
тонкӗ, терӗи сӗтед ҫинде выртакан 
ву^ьвере кӑтартса.

” Иван Ивандӑ шартах сиксе ӳкрӗ—  
ара, кассӑра ҫитмен 100 тенкӗ уьҫапа 
пӑшада ҫумӑнах асӑнни мӗав пӗ.тгерес- 
си паллӑ ӗнтӗ вӑд.

Иван Ивавдӑ адлине ву.|вер йенне 
тӑсрӗ.

—  Икан Ивандӑ, пӑшала туртса ил- 
ое бсӗ мана ҫӑлас ҫук— епӗ пӗр шу- 
хӑшдавине тӑвапах. Мавӑн вӑд ухҫа- 
на пӳрӗпӗрех тултарасси пулмаст. тв- 
рӗм пӑшала оӗтел ҫандвн дасрах ҫӑлса 
.влсв. Иван Ивандӑ ву.^вер вырӑнне 
пушӑ вырӑна андах хыпаласа йулдӗ.

Пӗр вӑхӑта иксӗмӗр те пӗр дӗнмесӗр 
пӗр пӗрин куҫӗвден пӑхоа тӑтӑыӑр.

—  Арӑ, есӗ ӑна йури оалатса йа- 
манҫке, терӗ Пваа Нвандӑ йулзшкин- 
ден.

—  Йури-п, йури мар-и— вӑл пӳрӗпӗ- 
рех; йе пайанах 100 теикӗ тупса пар 
йе виҫӗ ҫуллӑха тӗриене хупӑнса дар. 
Раотраттӑ теҫҫӗ ун певкноеве, адам, 
рзстраттӑ!..

Растрагтӑ тени Пваа Пванда та хи- 
рӗҫ' ним дӗаме памарӗ. Растраттӑшӑн

хытӑ айӑнланӑ вӑхӑтра епӗ уитан хӑ- 
тӑлма тупнӑ ӑс ӑна та килӗшрӗ пул- 
малла.

Иксӗмӗр тв шухӑша кайрӑмӑр. Ивзн 
Ивандӑ кӗтесрвн кӗтесе утдаласа ҫӳр- 
ме тыгӑндӗ. Епӗ пуҫа ■{ИЕСв ларап.

—  Ҫапах та всӗ. Ваҫнд Ваҫилдӑ, 
ухмах, терӗ Иван Ивандӑ нан умма 
дарӑноа.

—  Мӗншӗв?
—  Ухмах темвсӗр сана— тепри пуд- 

сан оан вырӑвта, вилие мар, ҫӗр аллӑ 
ҫул пурӑнсаита тата ҫӗралдӑ ҫул пу- 
рӑниа хатӗр пулӗддӗ...

—  Мӗн ырлӑхӗ пур вара кашни 100 
тӗнкӗшӗн 3 ҫулдӑха шур ҫурга кӗре- 
кере ларма!

—  Ш уррн  пудаЬи унта хӗрди-и— ун 
ҫинден ха.§ кадаҫмӑпӑр. Авдах сзнӑн- 
ни пек укҫаллӑ вырӑнха тепри халин- 
§ен 'ҫул ҫурт лартмадлз. Турӑ панӑ вӗт 
сана вырӑнне. хӑйма кутяех пырса 
лартнӑ, кушак пек пурӑвмадла унта 
санӑв!

Мана хадид-ҫен кун пек калаканни- 
сем пӗрехҫех пудман, хӑшӗ-хӑшӗ вы- 
рӑн ул'аштарас тесе те с.ӗннӗ; андах 
епӗ вырӑнне те улӑштарман, хам та 
хам алӑри укҫана уоӑ курма шухӑш  
тытман. Ҫавӑнпа Иван И в а в |ӑ  мава 
§уд ҫуртсем тума сӗнни дылайах ҫилен- 
тердӗ.

—  Иван ивандӑ, терӗм епӗ сасса 
айадарах илсе, мехересӗ мана потлок- 
сем тума вӗрентме кидтӗн нудсан, епӗ 
сана а.хӑк тӗднв те кӑтаргма пудгара- 
тӑп. Потдок туоа варзланаддвн епӗ 
дуддӗ внлсе выртам.

Адӑк тӗляв кӑтартап тенӗрен Иван  
Ивандӑ хӑйӗн ҫӗлӗкнв шыра пуҫда- 
рӗ. Андах епӗ тытс» дартӑм.

—  Тархасшӑн ан ҫилен, Иван И ван- 
§ӑ, енӗр пӗрнв-пӗри текех курса када- 
ҫас ҫук. Йудашкинден ху¥ кӑмӑд.дӑн 
кадаҫса уйӑрӑдар.

Иван Ивавдӑ калдех хӑй вырӑЕне 
лардӗ. Иксӗмӗр те куҫҫу^оене шӑлма 
сӑмса тутЗриоем кӑлартӑмӑр.

—  Пнрӗн пеккисеве вилсен тв йу- 
рат ҫав, терӗ Иван Ивавдӑ ӗсӗклесв 
дарӑнсая, — епӗр ҫын пек пурӑнма 
пӗлместпӗр, ытда тӗрӗс пурӑнасшӑн 
тӑрӑшатпӑр. Ҫакӑя пек инкек кндсен
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Хресйенпе йуман.
(П вҫ^ӑ).

Пӗрре хресден вӑрианта 
Нуман каоа пуҫланӑ.
Иуиан хӑй тымарне шанва 
Увтан кула пуҫланӑ 
— Е х, айван ес, хресден,
Л.ҫтаа манпа пултарӑн?
Вӑрманӗпе шырасан та 
Ман пек паттӑр тупас ҫук. 
Хресден ӑяа пӑхмасӑр 
Пӗрмай 'ваоа¥ тымартан, 
йуман дӗтрет. хӑранипе 
Вӑрманӗпе йанӑра¥.
Хресдея унтан вулкаласа 
Хнрӗҫ кала¥ йумана: 
— «Тымарусем татӑлсан 

Тураюем тв укӗҫ-ха.
А Л АКЕР.

<Еапкӑн> илтӗм.
«Капкӑн» тухнинв сисрӗы,
Ӑна ҫырӑноа илтӗн. ?
Алла илсв вуларӑи,
Х аи  кид йыша култартӑм.
—  Лван мӗн ву,— ҫвапатне, 
Тесе пупдвт ма*н аннв.
Аттв вырта¥ вӑнав ҫиндв 
Ним дӗннесӗр итлесе.
Матка лара¥ сӑпва панде 
Уртемейе сиктерсе.
Ада макра¥ «Еапвӑншӑн» 
Картинккине курасшӑн.
Ай тур тур тур жу «Капкӑн»! 
Ӑнтан йадӗ квл йыша.
Анне кула¥, агте ахра¥,
Матва ташла¥. хам сиквп,
Ад» маврат „Капкӑншӑн“  
Карттинкинв курасшӑн.

К. АФ АН АҪ Й ӖВ.

лара хамӑрзх айӑпа йудатпӑр. Тепри 
пулеан вӑ* 100 тенкӗшен хӑнк та ту- 
мао¥...

—  Вӑд дӑнах та тӗрӗс.
—  Ав пӑхха, тет вадлех Иван Иван- 

)ӑ, Пвтр Петровка— вӑд санран пӗдӗв 
вырӑнта ӗҫлет, андах пӗдӗв шалу ид- 
вен тв тумдандӗ те, яӳрт те дартрӗ 
тата хырӑмнв тв йӑртав- устврдӗ.

Петр Петровдӑ вӑд хаиӑҫ удреште- 
нирв ӗҫлвквнскерех. Вӑд дӑнах та ша- 
луне манран сахалтарах илет, андах 
укҫа-тенкӗ тӗлӗшӗнден аптӑранинв ӑяа 
«пӗ хад ицен  тв вурман. Ахӑртнв, дӑ- 
нах та адлв тасах мар нуднадла.

—  Петр Пегровда, еп внлсеи, ман 
дырӑяа дартаҫҫӗ пулмалд», терӗм сӑ- 
мах хушшивден.

—  Апла пулсан вӑд саншӑн ҫурта 
дартсах кӗлгӑва¥...

—  Мӗншӗн?
—  Ара,|Сан вырӑна дарсан вӑд та- 

та тенӗр ҫурт дарта¥, хырӑмяе те ва- 
ва урзах сароа йара¥,

—  Н у, полошӑм...
—  Мӗн полошӑмӗ? Ес вилен те выр- 

тан вӗт, сан внрӑнта Петр Пвтровд 
твм хӑтлансан та сан ӗҫ ҫув.

Иван Ивавдна тата дыдай калаҫса 
дартӑмӑр. Сӑмах пыяӑ май ытти уд- 
рвпггенисенв ге пырса ҫапӑнтӑмӑр. 
Пур ҫӗрте тв Пвтр Петровд пек хыс- 
да укҫине вӑрдаканоем ҫитвлӗкдех.

Ҫур ҫӗр йенне кайа пуҫдасан Иван 
Иванд киле кайм» тӑ§ӗ- ЙудашхиБдан 
ыталанса дуп турӑмӑр та ӗмӗрлӗхе уиӑ- 
рӑлтӑмӑр.

Иван Иванда ӑсатсан енӗ дылайҫен 
шухӑшдаса лартӑм. '§ӑнах та Петр 
Петровдӑ пеккисем пирӗн хушӑра ӗрет- 
ренвх. Вӗсем питӗ ҫемҫен калаҫаҫҫӗ, 
хӑйсенв хӑйсем пятӗ тӑрӑшса ӗҫгенӗ 
пев кӑтарта;ҫӗ, андах ҫав вӑхӑтрах 
хӑйсеа кӑсйисене дыша-дыша тулта- 
раҫҫӗ. Ивая Иванд калашае, вӗсем, 
хӑйсене хӑйовм вӗлермв мар, ҫӗраадӑ 
ҫуд пурӑнсаа та, тата ҫӗрадлӑ ҫуд в1р- 
дамаллӑх нурӑнма хатӗр.^

—  Валмеотӗп, сволӑдоек! тесе к ӑ я -  
кӑрс» йарассӑм киддӗ.— Видместӗп, йу- 
ри, оире ӑшӑ внрӑн парас мар теоех, 
вилмеотӗп, тво вилдӗ Петр Пегровдӑ- 
сене.

'Ҫӑмӑрпа сӗтеяде ҫапвӑ май, пияшак 
вӑсйвнди ву.§вер картах туртрӗ. Урам 
йввди дӳрвдене уҫрӑм та савӗ, тиовер, 
хурӑҫ вялӗм хатӗрнв мӗн пур вӑйна 
айаккал.за ывӑтса йатӑм.

Пайая енӗ дӗрӗ, вилмен. Видео теое 
тек шухӑшдао та ҫук, мӗншӗн тесеж 
Петр Петровдӑсем пек шамаа хырӑм- 
оем адӑсенв ӑшӑтса пурӑннӑ вӑхӑхра 
ҫут тӗндене пӑрахеа дайма ытла та 
тоссагнӑ!

П АТМ АМ .
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Ш У Х А  Й А В А Н .

Ваҫуа * Йӑванӗ виҫӗм ҫуд Та¥й«на 
йатдӑ оарӑ хӗре ада тумалла тунӑддӗ. 
Ӗлӗкхй самавара хӗрпуҫҫӑн ада туни  
арҫыннишӗн нимех те ыарддӗ. Халӗ 
ӗнтӗ апла мар. Х а ^х и  вӑхӑтра арҫын- 
еен хӳржне пӑртавҫӑ кӗсветрӗҫ, вы- 
рӑнӗ-вырӑвӗпе дылайах та вӗскеткелв- 
нӗ. Ваҫук Иӑванӗн историнех вдӗр. 
Та¥йанан ади ҫурадса тухни пӗрик 
ерне иргсен, сутпа Иӑвана ашшӗ ту- 
рӗҫ, Та¥йанана Йӑван хӑй патне илсе 
карӗ, унсӑрӑн унӑн уйӑхсерен 6 гоар 
нӑт тырӑ парса тӑмалладдӗ. Ваҫук Йӑ- 
ванӗ ухмах мар. Ади сывмар пулсан, 
вилнӗ вилменех, туха¥ те дупа¥ кан- 
тура, ада вилдӗ тесе, Вулӗҫтӑвкомра 
ыйтаҫҫӗ:

—  Сана мӗн кирлӗ?
—  Адам вилнӗ те, ҫыртарао тетӗп, 

тет Иӑван.
Ҫырма пикенвтӗн те... хӑҫан 

вилнӗ вара сан аду? твҫҫӗ.
—  Епӗ кунта киднӗ дух вилеймендӗ 

те. епӗ тавӑрӑвадден вилетех, хет.
—  Видиесӗрех никама та хут туса 

памастпӑр, теҫҫӗ кангуртисем.
Жӑван:
—  Мана тек-тев килесси, ҫырса па- 

рӑр пӗрех хут, тесе йӑлӑна¥.
Ҫук, вулӗҫтӑвЕомрнсем итдемерӗҫ, 

вждмвн адана, вилвӗ тесе, хут туса 
намарӗҫ.

Ҫапах та Иӑванпа ТаЬйана тунӑ 
ада пӗрик кунтан виддӗ вилдех. Ади 
видсен арӑн пекквне Иӑван хуса кӑ- 
дароа йадӗ.

Ҫаксен иртвӗ ҫура каллех ада ту- 
малла пулвӑ. Хӑйаыатла йанада! Кая- 
лех Иӑвавӑя ада тӑрантармаллӑх 
уйӑхсерен 6-шар пӑт тырӑ тӳлесе тӑ- 
малла пулат. Ҫитмевнвие тата тырри 
кӑҫад надар пулдӗ. Тырӑ вырӑннв па- 
ранкӑ парас, ада пзранкӑ ҫимест тесе, 
су§ӗ йышӑнмӗ.

—  Пӗдӗкренех епӗ кипкери адасеве 
йуратмастӑмдӗ.- Урноемпе тапаланаҫ- 
ҫӗ, кӑшкараҫҫӗ, мӑшдаҫҫӗ. Халӗ ҫӗ- 
нӗрен ҫӗлвтнӗ кипкеме те вараласа 
йӑрахӗ вӑл. Пурӑвӑҫ тӑвӑрдаяса ҫнт- 
рӗ. Ҫак адаоем пирквйех дврлесе 
кайӑн, тесе хуйхӗрса ҫӳрет Йӑван.

Ш ухӑшлат, шухӑшлат те, Та¥йана 
патне кайа¥.

—  Сана, тет, ман ҫнйе калаеан ву- 
рӗ пӗр вӗлеретӗп. Вӑд ку ав нултӑр 
тесен, адуна урӑх ҫын ҫине ҫжржар 
тет ҫӗҫҫине кӑларса.

Мӗн тӑвае? Та¥йана итлерӗ. Ӗлӗк 
патша вӑрҫинде, 1915-мӗш ҫудха сад- 
така кайса вилнӗ ҫнвна, ашшӗ теее. 
сута падӗ,

Ҫӗнӗ ҫул иртсен судӗ пулмалда. Ая- 
дах вӑрҫӑра ваднӗ ҫынва мар, Мӑва- 
нах айӑплаҫҫӗ. Кунӗ-ҫӗрӗн тӗрлӗрев 
шухӑшсем Иӑван пуҫне кӗрое аптра- 
таҫҫӗ. Ҫими пулдӗ. Йумӑҫа та кайса 
пӑхрӗ. Ш уркка  йалӗвди Ҫтаппан Квр- 
тейдӑ йатдӑ тӗшмӗшлӗ ҫынпа та ка- 
лаҫса пӑхрӗ. Сут дӗлхннв тв вӗрендӗ. 
Мӗн духлӗ укҫа иӗтерннне тӗрӗесжпе 
кадама пултараймастаӑр. Пӗдӗккӗн—  
пӗдӗккӗнех сута ваймадли кув ҫнтсв. 
лардӗ. Т ухрӗтв утрӗ Иӑван Ҫтаппан 
Кортейдӑ оӑмахне игдесе, масар ҫийӗя 
карӗ. Масар ҫине ҫитсен ашшӗн тупӑкӗ 
вутне ларса, ашшӗне асӑнса ҫӑыартапа. 
йӗкердӗ ҫярӗ. Иулашкинден ашшӗ 
ҫийӗндя тӑпринв ывӑҫла-ывӑҫла илое 
кушид ӑшнв туп .туллийбх ттлтардӗ. 
Ш ӑхӑк. авӑтма пывӑ ҫынсем ҫав вӑ- 
хӑтра взд нӗн тувиве аоӑрхаоа тӑвӑ 
та, дӑтаймасӑр унтзн ыйтаҫҫӗ;

—  Мӗн тума апла вӑл виле тӑпри- 
не ВЛС8 кайатӑв?

Ш у х ӑ  пулвӑ Иӑван нимӗн те д1н- 
мерӗ. Утрӗ мадалла.

Кайсан, вайсан Иӑвав йӑран ҫине 
урисене ҫат хуҫс» лардӗ тв сут дӗдхи 
калаыа тапратрӗ (таҫтаа вӗрезнӗ тат» 
вӑл ӑна).

—  Ҫитмӗд те ҫндӗ кӳдӗ-тет, ҫитмӗл 
тв ҫидӗ кӳлӗ варривдв ҫатмӗл те ҫидӗ 
хутлӑ кавтур пур, ҫак мава сут тӑва- 
кан суЬйасвм, хӑҫан т» хӑҫан /ҫнтмӗд 
тв ҫидӗ кӳлӗ варриндн ҫитмӗд тв ҫидӗ 
хутдӑ кантура кӗрсе лароа суг тӑваҫҫӗ 
ҫавӑн духне тин мана сут туддӑр!

Виҫӗ хут сура¥. Виҫӗ хут  кала¥...
Пурве тв тунӑ: ашшӗ тӑпрн тв ку- 

шилрех, сут дӗлхнне те калавӑ, арӑы 
пвккйне те хытарнӑ, кантур ҫуртне 
кӗвӗ дух та сулахай урине мадтак 
пуоса кбдӗ— халӗ ӗнтӗ сут унӑн майдах 
пудмадла нек.

Су¥йасем Иӑжанрав ыйтаҫҫӗ:
—  Мӗнле вара вунӑ ҫуд ҫуг ҫав
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Кӑпиттадӑн .̂ 'йӑн тӗн ҫимвӑдӗ'-^
1. Тӗн сӗрӗм хӑватне ӗнене- 

гӗП/ вӑ.4 пурне те тытса тӑраФ.
1)ӑвашсене те, вырӑссене те, 
тӗне кӗнисене, тӗне кӗменни- 
сенв--пурне те вӑл хупласа тӑ- 
рат, тесе. 2. Татӑпӗр кӑпиттал 
гурра ӗненетӗп, вӑл пусмӑрлӑх- 
ран тухаФ, вӑл пусмӑрлӑхӑн пӗр- 
тен пӗр ывӑлӗ. Вӑл ӗыӗртен 
малтан „ман“ тенин̂ ен ҫурал- 
нӑ, тесе. 3. Вӑл пире пуршуй- 
сене ҫаласшӑн, ҫӳлтен анса хӗҫ- 
пӑшал хӑва̂ дӗпе таса пуршуй 
майрин-̂ ен ӳтленсе ӑ̂н хуҫа 
пулнӑ, тесе, 4, Париш Комунӗ

талӑкра ҫук ҫын 17 ҫулхн хӗре пӗтӗ 
тутариа пултарнӑ, теҫҫӗ.

Мӑвав:
—  Е  еа... тӑнла... П ӗиестӗп . Ку 

ӗҫ аӳдбхҫӗ хӑвадӗпв пулнӑскер... Бп...
Пуртв лах-лах-лах кулоа йадӗҫ.
Мӗн тӑвао твтӗн ес? Иӑванӑн ӗҫӗ 

тухайыарӗ. Виде тӑарв те, оут дӗдхк 
т* пудӑшмарӗ. 1915 мӗш ҫудта в н н ӗ  
ҫ п в ӑ н  1925 м ӗш ҫуиа  ҫураянӑ адишӗн 
Жӑвана уйӑхнв 6-шар аӑт тырӑ тӳдесе 
тӑмаяда турӗҫ. Хадӗ вӑд пирвайхи пӑ- 
рахттпа 'Ҫудхуданалла ӗҫ шырама кай- 
на шухӑшдз¥. Й ӐВАН  М УҪ Й .

вӑхӑтӗн̂ е̂ вӑл пирӗншӗн йурӑх- 
сӑра тухса асапланса пӗтнӗ те- 
се. 5. Пирӗн кӗнекесен|е ҫы'р- 
нӑ пек, вӑл ҫитмӗл икӗмӗш кун- 
не вилӗмрен -̂ ӗрӗлсе тӑнӑ тесе.
6. Вӑл Раҫҫейран сирпӗнсе тух- 
са, йут патшалӑхсен|и мулху- 
ҫисен ури айне ларнӑ; тесе.
7. Пире |ӗррисене те, вилме пуҫ- 
ланисеяе те сут тума, тӗн̂ е̂ри- 
пе рево.<5утси пулмадла, вара 
сотсиалисӑы патшалӑхӗ нихӑҫан 
та пӗтес ҫук, тесе. 8. Тата пат- 
шана ӗненетӗп, вӑл "ҫӗрӗлӗх па- 
раФ, вӑл пусмӑрлӑхран пулнӑ, 
ӑна турӑпалла хӗҫпӑшал вӑйймпе 
пуҫҫапса пурӑнтарма пророксе- 
не вӑл калаттарнӑ, тесе. 9. ^ир- 
кӳве ӗненетӗп, вӑл ҫӗр ҫин'1|в 
пӗрехҫех пирӗн майлӑ, вӑл ан- 
постӑлсен-̂ ен йулнӑ, тесе. 
10. Рево.футсийе ирӗк параешӑн 
пӗре ан'1;ах вилмелдине пӗлсе 
тӑратӑп. 11. Вилнӗ патша '§ӗ- 
рӗлсе тӑраймассине. 12. Яудае 
тӗн е̂ре ӗмӗр-ӗмӗрех ылханлӑ 
пулассине кӗтсе тӑратӑп. Амин

ИОАНН АТТЕ.
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'РЛХЕСЕМ.
Кявехое шӑши ҫисе йама иуҫлаяӑ 

хутеенв йӗркелесе пӑхса тухнӑ духне, 
■гӗлӗнмеллв ҫырусем тупрӑм. Ҫырусене 
ҫынла иар, кукӑр-ыавӑрлӑ. ҫӑварлӑхлӑ, 
турдӑкаллӑ урӑх тӗрлӗ падлӑсеыпе ҫыр- 
нӑ. 'Ҫӗдхе ӑстисем патне илсе кайсан 
аран-аркн ҫав ҫырусене вудаса тухрӑ- 
мӑр. АКӑ унта ыӗн ҫырнӑ;

'^ӗмсӗр 'Р)еЛ}ук дӗлхи. «Лурӑнӑҫ ки- 
дем1 И ут ҫыаоен ҫӑварӗсене вырӑнаҫнӑ 
дӗдхесем ыанран кулаҫҫӗ, есӗ аму хӑ- 
рӑмӗнден тухвӑ духнех кахад дӗдхе 
луднӑ, теҫҫӗ. Еаӗ хаи кахал мар та... 
Хуҫи ман хӑйаматласлер! Халӑх хуш - 
шйвде пӗр сӑмах та дӗнмест. Килте, 
ҫывсем ҫук духив вара, мана врӗк 
пара¥. Кунӗн-ҫӗрӗп арӑмӗпе адисвнв 
мӑкӑрлантаратӑа. Иӑлӑхтардӗ ыааа ку 
йапала. Мапӑн халӑх хушшинде када- 
ҫас килет. Аслӑ оутра айӑпланнӑ ҫын 
пекех питӗрӗнсе ларатӑп,- Ех-хе хвй! 
Татӑлса ӳкне хе хатӗр»... (Мадаллн 
сӑмахӗсене шӑшисем ҫнсе йапӑ).

Остроумӑв дӗлхи. „Манӑн хуҫа ко- 
миссар, хам та епӗ коыиосар. Вӑл ыа- 
на арӑмӗнден те ытларах йуратат. Ма- 
на тата видӗкӗнрех тӑвас тесе тӗрлӗ- 
рен кӗнекесем вуда¥. К ун  пекех пуя- 
ван епӗ Твмосфенран та*) иртсв кайӑп. 
Пӗр йевден андах ӗҫсем надартарах 
пыраҫҫӗ,— йалта кардӑкоем мана йу- 
ратсах каймаҫҫӗ. Йуратмӗҫив!— -Манӑн 
ҫамрӑккисем пур*...

Иевошдӑккӑв дӗлхи. „Х уҫа  мана йӑ- 
вааа¥, йӑвалаБ. Хӑш  духнӗ дирлес пат- 
нех ҫитетӗп. Ш ӑмӑ1_>ӑ пулсан. такҫа- 
вах хуҫӑлоа каймажлз. Таҫтан шухӑш- 
даоа кӑлараЬ ҫав „ма¥-ма¥“ тенӗ сӑ- 
маховне. Хӑш духне вӑл кахавӑ сӑ- 
махсенв хут ҫвпе ӳкерме тв нанӑс. 
Иихӑҫан та канӑҫ ҫук. К ун  тӑршӗпде 
темӗн те пӗр каласа пӗтерет те, каҫ- 
хнне вара, ҫывӑрна выртсан, мӗн ка- 
данисене шута илме тапрата¥. '§ӗдхе 
мар еп, пудемот! Тудата!“ ,.,

Унепи кардӑк дӗлхи. « У х !— Муклаш- 
каланса пӗтрӗм! Кадарӑм, каларӑм пур- 
те итдесе ывӑвдӗҫ, Ы рриве еаӗ ырӑ 
дӗдхе, андах кирек кам та пудин мана 
кӳрентероен. вӗлтӗрен яек пӗҫеред. 
Пийепдв йӑтӑ та нана вӗрсе ҫийедв 
тухаймӗ, нийепхе дан та мая сасса 
хупласа илейиӗ. Пурте мавран хӑ- 
раҫҫӗ. Иуратмӑҫҫӗ, ыдханаҫҫӗ, куда?- 
ҫӗ... "^фу! Мана пурӗпӗр, ҫийеде тух- 
са пултӑр. Ух! Муклашкасем ыратаҫҫӗ. 
Ш ы ҫӑнса карӑм йртен пуҫлаеа каҫ- 
денех шӑд ҫумӗвдв ҫапӑнса вӑхӑт нр- 
теретӗп. Хӑҫан тул ҫутӑлӗши? Ӗҫдӗр. 
пурӑнма питӗ хӗн.

М АМ И  ҫырса нлнӗ.

Еӗн^велертн халал.
Сыонаяа сӗтел хушшине кӗртсв ларт- 

сан, вӑд хурӑнташӗееве те вырнаҫтарск 
ларта¥.

Еаҫҫирсем хушшин^е.
—  Епӗ айӑплӑ вырӑна кӗтӗм.
—  Мӗнле айӑплӑ вырӑн ?
—  Е п  каҫҫир.

1)ӗлхе ӑстисем.
—  'Ҫӑвашвстат регактӑрӗ ЕфрвмйЕ 

тухтӑр «науккӑ» тевнне «вӗрвнвӗ ҫкя -  
оем» тесе куҫарма хуша¥.

—  Апла пулсан ун шудӗпе, сӑмв- 
конккӑ тума вӗреннӗ ҫынсане вырӑвла 
науккӑ темелле пула¥.

—  Ҫапла пуд§ ҫав.
—  Ефремӑв тевнне мӗвде куҫармал- 

ла тата?
—  Ехрем хуҫа вӑхӑхӗнда ҫыя, те- 

медле п у^.

1ӑре.
Твлчсфеи—а в а и и  крвжсеи п а и ӑ  орат-
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Тедейдӗ ҫын
(автопвокрафи).

Бпӗ ҫураласса та мӑввуя каҫ ҫу- 
ралнӑ, ҫавӑнаах та хамӑн пурӑнӑҫӑм- 
ра питб телейдв пултӑм. Хутла питӗ 
маттур в5ренсе похва.%ви лиотӑпа тух- 
рӑи та, ӑслӑ ҫын пулса, ҫамрӑк духнех 
ирвшшениоен ҫырса укҫа тупа пуҫда- 
рӑм. Иал пуххиоенв ҫӳренв пуҫласан, 
хадӑха хам майлӑ ҫавӑроа йал пуҫӗ 
пулас тесе, .«кипнотиеӑмпа» «дорни 
макисене» вӗревтӗм. Турра ӗневеквн- 
сем ан шикзенддӗр тесе, Упрам йатлӑ 
вилнӗ ҫын пӳртӗнҫв кӗл тумалли ҫурт 
уҫоа кашня каҫ алафассем Йурласа пур 
хадӑх умӗвде шандӑла тухрӑм. Ха^ь 
ӗнтӗ мава Еашмашра андах ы«р, таҫти 
ҫын та пӗлсе тӑра¥. Айакра прошше- 
нисем ҫыракан ҫукраа ман пата каш- 
нл кун йумӑҫ патве пынӑ пекех хадӑх 
пыра¥. (Епӗ яулари ваккатсеи пек 
хаклӑ илместӗп, пӗр ик детвӗртлех ҫыр- 
са паратӑп). Ҫырасса питӗ вирлӗ ҫыр- 
нӑран мапа пӗгӗм Ш урда вулӑсӗаех 
«прокурор» тесе хвсеплеҫҫӗ, хамӑр 
йалта маврая иртекен ҫук: пурте хӑ- 
раса нава пӑхӑвса тӑраҫҫӗ. Пӗр суй- 
давра вудӗҫтӑвком дленӗ пулса сӑма- 
кунккӑпа питӗ маттур «кӗрешрӗм», 
пур паллӑрах ҫынсвмпе паллашрӑм, пу- 
рӑяӑҫ пӗтӗмпех йуоанса кайсаддӗ, - 
кӑлардӗҫ.

Хамӑр йал хушшивде епӗ тунӑ ӗҫ- 
сеидея надлйрахлисем ҫаксем: 1910 
ҫулт» халӑха ҫӗр виҫсе танлаштарса 
патӑм, хама та улталамарӑн. Вӑрман 
кавнӑ дух вӑрман уйӑрса патӑм, йу- 
ыаисенв пӗлмесӗр кӑмакава хугса ан 
пӗтврддӗр тесе, ҫынсен йаштакрах 
йуманӗоевдвн хам ва.%4,и пӳрт туса 
кӑтартрӑм. Совет саккунӗ тухсан ҫбре 
каллех йеток тӑрӑх танлаштароа памал- 
ла пуддӗ. кӑна та тус а патӑм. У н  дух 
астӑвайманниае хаи ҫийе пӗр икӗ йе- 
ток тӳпи ытлашши лекрӗ пувмаяла та, 
хамӑнах тӳсес пуда¥.

Бҫсем тата нумайддӗ, авдах пӗлтӗр 
ҫав «комсомол» текен тӑшмансем кан- 
сӗрленипе йадсовехяе кӗрейнерӗм. ҫа- 
вӑнла нииех те тӑваМмарӑм. Кӑҫал 
хаиӑн тусӑмсем пуаӑшвипе хам та йал- 
С0В8Т дленӗ пултӑм, пидде ывӑлне те 
претҫетаттӗл турӑмӑр, ҫавӑнпа кӑҫал 
ӗҫсем ӑноа пыраҫҫӗ: хамӑи Порфири 
хӑтана, кӑҫадхи мӑвкунра 40 ҫул туд- 
тарнӑ майӗпе пӗатӗр ҫӗмӗрсв пӗтерей-

Ӗнепеде ка^̂ ака.
(4тле халӗ, кукамай!
Тет кадака ӗнене 
—  Асдӑк ҫинде х а ^  хуҫаа  
Иешӗл утти пиг нумай;
Есӗ мана пудӑшсан 
Епӗ унта хӑпарӑп,
Сая ва.§.§и те ун духне 
Ҫав утга аатарӑп.
Ман шухӑшпа ҫак ӗҫе 
Пирӗя ҫапла туиадда: 
.Лслӑкпала йунашар 
Санӑн пырса тӑмадла.- 
Малтан епӗ сан Ҫинв 
Хулден кӑна оикӗттӗм,
У нтан вара аслӑка 
Тепре сиксе ҫнтӗттӗм.

Ҫак кадака сймахне 
Ватӑ ӗне итлерӗ;
Аслӑк ҫуине пы§ӗ те 
—  Ну, кадака, сик! терӗ. 

Унидден те пулмарӗ:
Ватӑ ӗвен ҫурӑмӗ 
Пӗкӗ пекех авӑндӗ, 
СикЕӗ-сикмен кадаки 
Аслӑк ҫиве хӑиардӗ.

Ҫитрӗ кун,
Ҫакӑ сӑтӑр выдӑха!
Хыоат, §ӑмл»¥ уттинв.
Тепде ҫӑтма ӗлкӗрет!
Сӗнсе панӑ оӑиахне 
Иӑлтах мандӗ кадака.

Мӗокӗн ӗни айалта 
Кӗтсе тӑрат тупӑша—
Пӗр сехет те кӗтрӗ пу.%,
И к  оехег те ҫатрӗ пу^; 
Унтан карӗ шухӑша:
Ха, мурлешшӗ кадак». 
Улталарӗҫке мана!..
Пысӑк пуҫне усрӗ тв 
Утрӗ вар» картана.

I Н . Е В ТО КК И М ӐВ .

мен шкула хут туса пагӑмйр, шкул 
ҫӗрне ӑна пароа ҫуртсем вырӑнӗ ту- 
рӑмӑр.

Мавӑн ҫуда картласа тӑракан кон- 
сомол йадеӑккине салатассипе вӗсемпе 
пӗрле ӗҫлекея хӗрарӑмсене усала вӗ- 
рентекен удитӗляитсӑна ханӑр йадтая 
кӑдарса йарасси— иаиӑн ыалалли ӗм>'-< 
тӗмпе шандӑкӑм пудса тӑраҫҫӗ. Тӗлӗк 
питӗ уҫӑ куратӑп,— ӗҫ лайӑхах тухас- 
оӑя туйӑнаЬ, Сирӗн шутпа мӗнлв пек-..

■ХА М ,
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Хуртлӑ сасан.
' (Падтай вулӑсӗнден ҫыраҫҫӗ.)
..Уйкаср» усламҫӑ Мамун Павӑддӑ 

хуртлӑ  пулӑпа сутӑ тӑва¥. Пулли ҫи- 
'Йелтен пӑхма лайӑх пвк, сарлака тип 
сасан, вӑррине пӑхсан, хуртсен йӑва 
ҫавӑрнине куратӑн. К у  пулла шӑтӑк

авӑтс», краҫҫин сапса, пудлинв тӑкеа, 
тивефтсе ҫунтарса йамалла м»рши“ . 
теҫҫӗ.

.Ма аплах аппаланас? Хуҫине ҫигв- 
рео. Вӑйпах ҫигерес. Гимесен пуллнпе 
пуҫӗнден шаккао, — хурдӗоем вара хӗв- 
не кӗрсв кайӗҫ.

Вилнӗ аш.

Хуртлӑ пулӑ пулӗ вӑл. А, вӑт, тага 
вилӗ ашпа сутӑ тӑвакансем пулаҫҫӗ.

Шӑпадавра (Мӑаал вул.; Мӗгри Й§- 
вандӑ сывмар пулса вилнӗӗне ашӗсем- 
пе (какай) сутӑ тӑват. Пӗр вилнӗ ӗнв- 
не ҫур ҫӗрте лавпах хурттлрса карӗ. 
К у  меҫник кун пек йапалана ик виҫ 
хут  та тукаданӑ, тет Ш улай.

Ш упаш карта урнӑ йытӑсене нумай 
персе вӗлврнӗҫдӗ. Ма килменши вӑл 
ҫав вӑхӑтра Ш упаш кара. Пӗр пус 
тӳлемесӗрех ыӗн духдӗ аш тупатдӗ. 
Нздар усламҫӑ! П ит те надар!

Шупашкарти п. комит- 
тст,ӗн трактирӗн^йг.
Т)ей ӗҫме кӗнӗ дӑваш; «Сярӗн *о- 

митте'1 пит вӑйлӑ ӗҫлет тенине нлт- 
яӗддӗ, комиттетра ӗҫлекеновм пит мат- 
тур ҫынсем пу^малла?»

Саветуйушди: «0 о-о-о-о! Пирӗн. ко- 
митгет пек ӗҫлекен ниӑҫта та пулас 
ҫук, пулӑшу ӗҫне куллен-кунах мала 
йароа пыраҫҫӗ. Пӗр кун претҫетаттӗд 
Акейӗв пухкалтӗр Рошковпа унӑн тус-

не Саковида ҫакӑнта хам курман дух- 
не, тӗпсакайӗнден пӗр карҫивкӑ оӑра 
ҫаклатса тухма пулӑшнӑ; хӑш-хӑщ  
'дленӗоем кашяи кун пекех кунт» кия- 
се Малантина сӑра литтӑрӗсеве иу- 
шатма пулӑшаҫҫӗ. Птлӑшу ӗҫӗ пнтех 
хунаса пыра¥. *

Т)ӑваш: «Апла мухтавлӑ ӗҫлесен си- 
рӗн комиттета правнтгӗлствӑ та аха- 
лех тумӗ, вӗсене Ш упаш карта хваттвр 
хӗсӗккппе пӑхмасӑр виҫҫӗмӗш н у ы ^ -  
лӗ ҫуртра тӳлевсӗр хваттер ҫӑмӑдах 
пама пултараҫҫӗ.

С Е 5 Ӗ К .

Айхӑ 'йирӗ.

Мами каосянди ('Ҫупай в.) пулӑшу 
комиттедӗ такҫантанпах ҫывӑрат. Йалта 
хресденсем ҫакна кура хӑраоа ӳкнӗ: 
мӗнле ку комиттет вӑранма пвлмеат, 
ВИЛС8 ан кайтӑр^бдй. теҫҫб.

Х У Н А - -Й У М А 1 .

«Капкӑнран»: Ы йхӑ дврӗнден сн- 
вгтма пултаракансем !§упай вулӑевк- 
дех ҫук пулсан, Ш упаш кара илсв кя- 
дӗр. Кунта сывктакансем пур.
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Суйеҫҫӗ йамшӑк.
Суйапа тӗндв тӑрӑх тухӑн, вӗҫне 

ҫигсен дӑтаймӑн, тенб ваттисем. Хӑш - 
хӑш ҫыноем ун пвк пудасран х ^ а м а ҫ -  
ҫб иулмалда.

Ктрнавӑш вул. (П ат. у.) йамшӑкӗ 
Ь]лексантӑр Кослов вудӑсри йалсен- 
5и йалсовет првтҫетаггӗлӗсене, мар- 
тӑн 25 мӗшӗндв, ыран ҫутӑю ӑ  ҫӗре 
сирӗн вулӗҫтӑвкома ҫитмвлде, пыма- 
еан штраф тӳлеттереҫҫӗ, тесе суйса 
ҫӳренӗ, Тепӗр куинв йаюоввтсем ву- 
лӑсӗпех пуҫтарӑанӑ. Ма дӗнтернӗ, 
тесе кӑшкӑраҫҫӗ. Коелов ултаданине 
пӗлсен пурте вӑрҫса тухса карӗҫ. 
Еанла суйса ^ҫӳресен йалсоввтсене 
шыва та йарса вӗлерӗ, тет Пинок^. 
Йазеоветсвнв шыва йараймӗ те, ан- 

§ах ҫннсендвн кудса ҫӳреквн йамшӑк- 
ввае, пнрӗн шутиа, йамшӑк лашипех 
рвшттвӑллӑ ҫурта лвҫтермвлле.

Кам пуПас тот?

- т а д с А Н -

|1000твикӖ
ОЙРЯТПЙР!

Ш урд» вулӑеӗнде Авиахим йадейк- 
«ипе М ОПР йадейкки ҫухалнӑ. Тупа- 
зана 1000 тенкӗ нреми параҫҫӗ, Туп- 
ни ҫинден «Капкӑва» пӗдтермелле.

А^дАМ.

Справккӑ сӗтелӗ.
Зӑкӑр ҫырат:

«Турхан вулӗҫгӑвкомӗнде (Патӑр- 
яел у .) тӗрлӗрен оаравлкӑсем пара- 
кан •ӗгед тҫӑлдӗ. Ҫакӑвта пӗрн те 
ӗҫлемест. 'Пӗр-пӗр йапала ҫивден 
ыйтма пырсан, сторӑшӗ усал сӑиак- 
сем кахаса мӗлкенв хӑваласа йара¥», 
-тег.

Ҫав справккӑ сӗтедӗндв ӗҫдекен сто- 
рӑша епӗр ҫапл» справккӑ паратпӑр: 
ҫывсене мелквпе хӑвададден, хӑна 
мӗлкепе пӗрӗхмелле. Мелкепе пӗрӗхсен 
есӗ йусаннӑ пулӑтӑвдӗ те тен.

Пуҫа ҫийекея вӑй.
Кададлӑ ҫыра¥:

Тусан;каосин§и (Йӑпӑи кас вул.) 
кекӗл, тата карт вӑйипе хӑйӗн ҫи- 
йӗнди йӗмне, ӗяе тирне, арӑаӗндея 
вӑрлаоа сутса вы:§аоа йадӗ. У нтан  
хӑйӗя ҫаранӗсене йӳнӗ хакпа сутеа 
йадӗ. Иулашвинден арӑмӗ армзна 
кайса лартнӑ тырринв арман хуҫвне 
сутса вы.%аса йадӗ, тет.
Мӗн тӑвӑн ӗнтӗ унпа: Пуҫа вы^аса  

йарсан та сирӗн ӗҫ ҫук тейӗ тв вӑл. 
Андах пуҫве вы^аоа йаридден мнлиг- 
сисен вӑл вӑййа дармаллах. Пурнӑҫ 
тытма пӗ.леймвн ҫын пуясан та шв4§, 
вӗт. Адисем пурҫке, шеремет.

Ш атф ормӑ.
Орининти (П1урда вул.) Ваҫҫа пуп 

йалсоветне ҫӗр нлйс твсе панӑ сайав- 
лени ҫинв ҫапла ҫырнӑ: „сю я  на плат- 
форме Советокой влаоти“ (Совет вла- 
ҫӗя платформи ҫинде тӑрса).

'§ӑнахи, Ваҫҫа суи? Ҫук. ез йӑнӑш- 
нӑ пу.д. Соввт платформн ҫинв леке*- 
мен йущхл. '§иркӳри аналой ҫинде ан- 
дах тӑратӑн ну:§.

Шӑршлӑ йапалӑсем.

Тӗлӗямелле вӑл етем тенинден. Ӗҫ- 
медлй шйршлӑ пудсан, вӑл йурата¥, 
шӑршлӑ ҫимедлине йуратсах каймао¥.

Тивӗшри ('§ӑваш Сурӑм вул.) кнв- 
ҫен павакан йулташлӑх лавкине пӗл- 
тӗр. 1925-мӗш ҫудта. ҫуркувне, пӗр 
катка сасан пулӑ илсе килнӗддӗ. Ҫав 
пулӑ ҫу каҫрӗ, хӗд каҫмаиа пул- 
дӗ. Пуллинден халӗ патнв пымалла 
мар шӑршӑ перет. ЬЕтлах ӑшӑтса 
йарсан', каткине лавка хыҫне кӑлар ■ 
са лартоан та  йурӑмадла,; твг йул- 
ташдӑх длеаӗ.
'Ҫук... Апла йурамас¥. Мур йерме 

пулгараЬ уятан. .Мур йерсен «ӑслӑ» 
правлени те вилсв кайӗ Уа пек прав- 
лени дленӗсене йаловм тӑрӑх хадӑха  
кӑтартса ҫӳрвмвлдв. Куракансендея ук- 
ҫа илес. Копператтнза та тоххот пу- 
л»’ ,̂ халӑх та куреа савӑнӗ.
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Саккун ҫине суракан сын.
Йалсевде лаша вӑррвсемсӗр вуҫне, сах 7 ҫухрӑма Асанкаеси йалне вӑр-

ҫын вӑррасеи те пулкалаҫҫӗ. ласа иасе вайнӑ. 'Аӗрнв оввӗ жӗлете
Оик иаосн (Ҫӗрпӳ у .) йалҫынни хуянӑ. Ҫак Мароук Иакурӗ вулӗҫтӑв-

Мӑрсус Куҫнин Йакурӗ Свк-касои хӗр- комра ӗҫлет нулин те саккун йӗркнов*
не Левентей Марйиве вӑрласа ҫарама- не пӗдесшӗн мар, тет нӗр йтлташ.

Ай-ай! Хӑйне ҫапла ҫарамаслантарса мӗнле сиввине. Саккун ҫиве сурма 
1 ӗр-пӗр сивӗрех кун Ш упаш кара илсе та пӑрахӗ§§5. 
кайасдӗ. Пӗлӗддӗ вара хблдехи ҫанта-

2= 15.
„Улталатпӑр— пуйатпӑр, улталас ҫук

— пуйао ҫук, кӑнаса ҫинден анао ҫук“ , 
— ҫапла ӗвтӗ дуйаноен йурри. Бӑл тӗ- 
рӗс ӗнтӗ. Хӑщ духнв вӗсем совета та 
улталаса илкелеҫҫӗ.

1.5 ҫннна длен шутнв кӗртнӗ-.
П вт те ӑслӑ туяӑ, авдах кама-сама 

ҫырвӑшн дзена. м&лган арӑмӗсене,. 
адисене ҫырвӑ пу.§, унтан вилнӗ ае- 
лаштӗсене. Вӗсен кушаккисенв те длен 
шутне кӗртмелле пулвӑ мӗн. Кӗртнӗ 
пулсан „Капкӑва“  лекмӗсдӗҫи те тен.

ЭАКОН Хурах! Хут вӗрентеҫҫӗ...

-Мӑнал вулӑсӗвден ҫыраҫҫӗ:
.Сӑраа кассинди Хввтот Кӗрку- 

рипе Б!лмен кассинди Ҫемен Павӑл- 
дӑ йккӗшех ю пператгив уҫнӑ. Коп- 
ператтивне «ӗҫлӗ йулташлӑх» тенӗ.

Л§ам ҫыраЬ:
Кашмаш (Ш урда  вул.) йалвовег 

ҫекреттарб адасвие х у т  вӗреимв лик- 
пункга ҫырса ҫӳренӗ дух, кам пӗ- 
рер пулштав ервх ӗҫтераӗ, ҫавсене 
ҫырмасӑрах хӑварнӑ. Капкӑнпа пӑ- 
дӑртасан пнрӗя ҫекреттар йусанмӗ- 
ши, т е г . .
ИусанаЕ. Тупага йуеана¥. Ликпувкт- 

ран пӑрӑаакансвм тэ Булиӗҫ. Вӗрвн- 
мвннисене «Капкӑнз» ҫаклатсан, нрӗк- 
сӗрвх вӗренӗҫ, мӗншӗн тесан кирек 
ка м ӑн 1 а  хӑйӗн ҫннден ҫырнине ву- 
лас Еилет.
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Ревпҫи туса ҫӳрени.
Виҫӗм кун мана йалсевв ревиҫи ту- 

на хӗнесех йадӗҫӗ. Ҫвтӗ ӗнтӗ. тбрӗҫӗ, 
Шупашкарта ларма, кайха пӗрв йалал- 
ла, йадпурлӑхӗсвБе аӑхса тухма. Йурӗ, 
терӗи. Итлерӗм. Хамӑн ҫӗтӗк кӗоренв 
вуг сыппиае хӗвесе аран-араи кӑлар- 
тӑм ӑшӑ ватерен. Вӑэ найан найан- 
ланса кайвӑ мур, мӗншӗн твоен уяаа 
йунашар пӳлӗме кӗндедери вырнаҫнӑ, 
ҫавӑвоа та ман кӗсре найан дирпе 
ррленӗ. Иӗлгӗр тӑхӑвмалла пулдӗ 
рпата  ҫийӗвден. Еайран кӗсрене хӳ- 
ререн ҫапса тытӑнтӑм вӑрҫма: пыма- 
сан „Капкӑва" дектереп сана, терӗм 
те, кӗсрем хӑрасах карӗ. Иалт сикрӗ, 
ҫия пек карӗ. Хӑвӑрт кайнипе, хӑй 
ӑйӑр маррвве ыанвӑ мӗн ман кӗсре—  
ӑйӑр пек кӗҫенсе пыра¥,

'§арӑнмаоӑр, канмасӑр 'Ҫвстай кант- 
туннв ТСлме йалве ҫитое хӑтӑмӑр. П ӑ  
хатӑп, йалӗ духӑн мар, хурал пӳрдӗ 
надар— йумахрн дӑх ури ҫнвде тунӑ 
пӳрт пек дӳхввет, дӳредисене йӗмпв 
питӗрнӗ, наоус кӗпҫкнден ханпха тру- 
пя тунӑ. Кӑн» курс»н тӗдӗнсех карӑм. 
Ҫялӗ тулса ҫйтпйпэ хӑваларӑи кӗсрене 
хамӑр йеннедле.

Цияӗк-ултӑ иивугран хурӑя ҫултан 
нӑрӑнса кӗтӗи ахӑрса '§упай вулӑсна 
Елкуй кӗперӗ ҫинв. Виҫӗ нусӑм кай- 
нӑддӗ, кӗсрем вӗҫтере падӗ кӗпер 
айнв. Епӗ те уг хырӑмӗ ҫине мӗя 
вӑй ҫитнӗ таран лапааттаро» ӳкрӗм. 
Пӗтрӗмех терӗм. Халӑх пухӑадӗ. Кӑ- 
ларма ткхӑвдӗ. Мава сӑмсаран тытс» 
хӑлардӗҫ, кӗсренв хӳривден тыгса. 
Пӑхатӑа— мавӑн кӗсре хӳри ҫурри 
йахӑн татӑлса йулнӑ Ыурилешшӗ,’ кам 
хунӑ ку шуйтан вӗпврне? терӗм ҫил- 
ленсе.— Асаттесем тун1§§5 те, халӗ

йусаман ӗнтӗ, хергҫ хрееденеем. Тфу, 
терӗм, малалла вӗҫтертӗм. Кӗсрвм шӑ- 
мара¥, хам ыдханап.

Хӳресӗр кӗсре надар кӗперв хӑвар- 
оа Сиккасси деҫнидӗствине нлсе пыдӗ 
ман ӳте. Кӗоренв тӑратрӑм, нтлвсв 
пӑхрӑм вӑрман касаҫҫӗ. Аҫта-ши ху- 
ралҫи? Ех-хе ! Кунта йуиансенв касаҫ- 
ҫӗ,— ваттине те, ҫамрӑкнв те хӗрхвн 
меҫҫӗ.— Ей, дӑвашсем, пӑрахӑр каома, 
терӗи кӑшкӑрс». Вӗрентӗпӗр сана пирв 
вӗрентне!... Е п  са на !. ив хӑлх» диккЕ, 
терӗ пӗр старнвки. '§ышкнсене дӑиӑр- 
тавӑ, ҫавнвсене шӑнвартвӑ. Ман кӗорв 
йулашки хӳрине татса нлворен хӑрарӗ 
ИЕкен. Тартӑмӑр иккӗн малалла, Ш упаш - 
каралла/

Хадӗ пуҫ тайатӑз. Сыв пулӑр! Ҫыру 
йаиа ан манӑр!

И ӐВАИ  М У |И .

Ҫӗнӗ майлӑ ал тӑрат- 
рӗҫ.

—  Пирӗа пайан копиераттнв прав- 
ленине ҫӗнӗрен суйларӗҫ. Квв правле- 
нйве сута парас, терӗҫ. КЕВвншвн пӗ- 
ри те алӑ ҫӗкдекеи пулмарӗ.

—  Пирӗн те оуйларӗҫ тв. андах... 
ҫӗнӗлле. К и в  правлени прбтҫетаттӗлӗ- 
о1дот тунӑ хыҫҫӑн: кам кйвӗ правле- 
нишӗн, азлӑрсене ҫӗклӗр, те-ӗ тв 2 
пӑт шушкӑ, пренӗк, кӑвахЕет. кулад, 
перуокӑ ҫӳлвлле с»прӗ. '§аеясвм пурте 
адлисене «ҫӗклерӗҫ».

КУРК.А.
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Тӗлӗн.мелле йапаласем.
К у саианара тӗлӗнмедзе хӑватсем 

зуааҫҫӗ-и? Кояешно, пулаҫҫӗ! Анӑ, ви- 
ҫӗм кун пулӑшу ушкӑннв пӗр дӗлхе- 
вӗр иавалит кӗрсе, хӑратса укҫа илмв 
ш тӑнвӑ , вара милнтси путкЕНв илсе 
хайоавак; увӑн дӗлхи уҫӑлса вӑл вы- 
рӑсла та, дӑвашла та калаҫакан пуд- 
нӑ. Пайан тата «Капкӑн» кӑядедери- 
не. ан ҫякӑ есӗр куракан йӑвӑҫ сӗгел

хӑИех тватӑ урипв утса кӗрое хӑй ху- 
ҫи ҫинден шалӑпӑ падӗ, унӑн тадӑии  
пит интереслӗ, акӑ вӑл" ыӗн ҫыра¥: 
у,Капкӑн“ , тус! Езӗ пирӗн пек мӗскӗк- 
«ен хутне кӗяине илтсӗ, впӗ оан паг- 
яа пулӑшу ыйтма килтӗн. Еиӗ нилӗк 
ҫул ытти ырӑ ҫын сӗтелли пекех хи- 
«еплӗ пулса пурӑнгӑм, ҫак вӑхӑтсвнде 
вӗтӗмивх хиее*прен тухрӑм. Елӗк пи- 
1 ӗк ҫтз тарандеи епӗ пушӑ лармаи, 
ыан ҫинде икӗ тӗрлӗ дэрнилӑ савӑт- 
«ем пуднӑ, пӗр кӑранташ, пӗр рудкӑ, 
кас-кас шут та пула¥дӗ, падкн падки- 
пв пиртскӑ та выргни пур, пуриндвн 
ытла манӑн хуҫа иртен пуҫласа каҫ- 
ден ман ҫумма пырса ларса пӗр тап- 
ранмасӑр ӗҫлетдӗ.

Хуҫам пкт аслӑ ҫын пудмаеан та 
п и г кӑмӑллӑдӗ, нвхӑҫан та ыава тӗрт- 
мелемен, пӗр вырӑнтан тепӗр вырӑна 
оӗтӗрсв ҫӳремен, кӑндедертен тухса 
кайнӑ духне те ӑшӑ кӑмӑлпа ман ҫи- 
ие ытарайнасӑр ҫаврӑиса пӑха¥§ӗ, ман 
ҫинди йапаласенв тврпейлесе хӑвара¥- 
|ӗ . Ы гла пнт йура^ҫоа пурӑнаттӑмӑр 
вӗрне пӗри. Халӗ манӑн телейлӗ пур- 
аӑҫӑм пӗтрӗ, халӗ епӗ хамӑр удреште- 
нн втҫлӑхӗй помошнӗкӗ алдяне кӗрсе 
ӳкр«м. Вӑл мава хисепрен кӑлардӗ. Пӗр 
вк уйӑх хушшинде мана сахалтан пӗр 
вунӑ ҫӗре куҫартгардӗ пулӗ, кӗтесрвк 
хӗтесе, пӳлӗмрвн пӳлӗме вӗгӗрсе ҫӳ- 
ренвпе трасеве ревматиоӑм дврӗ лек- 
•рӗ, халӗ мана п ӗ д р н  птлӗме хупса

худӗ те унта пӗдевех хӑвардӗ. Ман 
ҫинде халӗ дернил таврашӗ те, н м н^- 
тв ҫук, пӗр кивӗ хаҫат аядах тусан- 
ланса выртаЬ. Хуҫн ман патма сайра 
хутра авдах кӗрсе ҫаврӑнса туха¥, кас- 
кас мӑшкӑласа хӑпарса ларат. '§ӑт- 
иа ҫук ку намӑса, епӗ ӗиӗргв те хан 
ҫине хӑпарса ларнине курман, «Кап- 
кӑн* тус. хуга  кӗрех! Хӑтар мана ҫак 
хуҫа алливден. Иатве каламастӑп, ее« 
ӑна хӑвах пӗлетӗн, атту йатнепӗлтер- 
сен вӑл ҫЕлевнипе ман трасене хуҫва 
пӗтермв пултарат.

С ӖТЕ1.
„Капкӑн“ ресо.%утси: Х уҫу сан уруна 

хуҫасшӑн пулсан, хӑв хуҫун урине 
хуҫса йар. Вӑл сан ҫине лароая, ео 
ҫӗре перӗнсе ан, вӑл та вара саниа 
пӗрле перӗнсе ӳвӗ Вӗрентӗн вара хыо- 
на йапалине сыхласа усрама!

Ҫӗнӗ майдӑ хушамат.

Ҫав адан хущамадӗ мӗнле?
—  Вӑл вӑрӑм хугааматлӑ: Иважвв—  

Петров— Макарӑв, мӗншӗя тесвн ӑна 
тӑрантармаллӑх виҫӗ ҫын укҫа тӳлесв 
тӑра¥.
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Хулари меш^бенла ҫын- 
 ̂ сен кунӗ.

Ирхине. А  ах сывлӑш уҫӑ! Ҫанталӑа 
тӑп тӑрӑ. Хбвел. Хӗвел. Ҫур! Сывлӑш- 
ра та ҫурх* шӑршӑ. Пӗлӗт тӑп тӑрӑ, 
«урӑнӑҫ ултавнв пӗлее ҫитмен хӗр 
куии пек тап таса. Аван ‘ пурӑнӑҫ! 
'рре хавасланнипе сиксех тухат.

Днт паха йапала пурӑнӑҫ!
иӗн, иӗн? Са^атийе каймаллаи? А ха! 

Кайӑпӑр, кайӑпӑр. Ӗҫлеме йурататӑп. 
1ҫ... ӗҫ вӑл... дун хаваднв хӑоарта¥.

А1, ай, ай, адам. сӑпкари адам, ма- 
кӑрма пуҫларӑяи. Ей, арӑм!..

Макӑрах, макӑрах, адам а§ам, ӳлӗм 
пурнӑҫпа вӑйлӑ кбрешекен паттӑр... 
Ну...Ман васаамалла. Ҫулӗҫывӑх мзр... 
Кӑшни кунах ҫавӑн пек ҫӳресен ӳт- 
п5* ҫирӗплвБет, теҫҫӗ.

Кӑнтӑрла. Ҫапах та тулти хӗвел тул- 
та уҫӑлса ҫӳреме дӗнвӗ дунне, ника- 
нз та кирдӗ мар хутсем ҫырса ларяи 
кӑмӑла каймас¥. Ӑш вӑрка¥. Огпуск 
хӑҫан пулӗши? Отпуск пулсан пӗрпӗр 
мхемлӗ хӗр йудташа ҫаклатӑттӑм та, 
кзйӑттӑм И^йанка, хыр вӑрман шӑр- 
шне шӑршласа каноа выртмӑ. 'Гфу! 
Арӑм, арӑм нурри ялемлӗ шухӑшоене 
вирӑаа кӗртме дара^. Дпдхи! ҫуркун- 
н« вара оӑмса тутриоӗр ҫӳремелди ҫук.

У— у... йӑдӑхтардӗҫ ман» шур хутӑн  
шур листиеем.

12. Тага 3 сехвт ҫурӑ ҫак пукан  
?Н|е ӗҫленӗ пек пулса дар.

Кайран пӗр ҫухрӑна йахӑн ҫуранах 
еӑрҫа кӗседӗ йевӗрдӗ йур ҫинден ки- 
звлле ханклатгар...

Каҫхмне. „Анкӗлсвнӗн турри, пирӗн- 
вв пӗрле пул! Хурлӑхра пирв пудӑша- 
хан оавран пуҫне урӑх никаи та ҫук. 
Акӗлоенӗн турри ҫырлахсам пнре“ ... 
Саосӑм шӑпдӑк сасси, диркӳ йанӑрат. 
Пурнӑҫ аван. Анкӗл йуррисеае йурла- 
гӑц. Андах.., ыран ҫтеаа хаҫадӗ ҫине 
хйртве лартсан, вӑр(ь-хурах свк: ей 
ЧРЙ хӗрхенеем мана, хӗрхенсем, те- 
ммлв аи пултӑр...

М.

Еҫсӗр йудасран харат.

Лаша:— -хресдевсем пурте трахтӑр  
илме пуҫлаоан, ман ӗҫсӗр аптӑраса ҫӳ- 
рвмелле пула¥. Мӗнле пурнас вара. У в  
■бухнв тархасшӑн, хреоден тус, мангь 
ӗҫсӗр ан хӑвар,— ӗне вырӑнне те пт- 
лин илсе йар.

Ҫерҫпсен пухавӗ.
СИуптарса калани).

, Ш еиш е-чя жур 
диркӳре птпсен, тата  п щ  
тарҫиС''и канашдӑвб п у д м . 
Сӳтсе йавнӑ дтшӑра пу«- 
сем вКрҫса кар«ҫ. ту- 
хаймарӗ.

Верхут.

Мӗн пур ҫерҫи йӑвӑҫ тӑрне пу-
хӑннӑ ,'

Пӗр ӗҫ пирки оӳтсе йавма тыгӑннӑ. 
Ара, ӑна ҫапла тӑвзс тийеҫҫӗ.
Пуртв йӑслаҫ, кӑҫкӑраҫҫӗ, шавлаҫҫӗ. 
/§вм-ха еоӗ тӑхта, тетӗп, дим дим, дин! 
Тесе йӑслаҫ п?р пӗринпе тем, тет, тем, 
П ур ҫерҫи те пупсем маалӑ тудккӑсӑр. 
Хы тӑ йантраҫ пасартя пек усӑсӑр, 
Кунӗпеле йӑодасан та намӗн те 
Ӗҫ тухиарӗ ҫак ҫврҫисен, тем мурле, 
Ш авланяпе ывӑнсассӑа майӗпе,"
Ним ӗҫсӗрех... оаландӗҫӗ вилеляе.

АТТАЙ М.
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«ФоЕкус—поккус .

Насар Нванддӑ. Коттовӑ!

Л АК ӐМ  П Ӑ К К И . 

«Капкӑнран». Еаӗ те «Еоттовӑ!».,

£ ҫ  пирш пн^е.

Еанӑҫ ҫук.
Пирӗн й м т а , Патирекре ШӑяЯршӑ 

втхӗҫтӑвкомӗнҫе ӗҫжекен Н асар Ииан- 
Т1ӑ вӗжж^^сем ҫырса ҫӳрер». Ан%ах тем- 
шӗк тӗрӗс ҫы рса ҫӳремерӗ. Пӗр ҫын- 
нӑнне 46 вӗжжерен 26 вӗлжине ан^ах 
«ырт1ӗ. Кореспотеит ҫырӗвӗ.

Насар Ивандӑ. Пу, краштӑнсем, да- 
Зӑхрах пӑхӑр. Ҫй цдас фоккӑс тӑватӑп. 
.Лкӑ, сӗтел I нн§е пӗр детвӗрт врех. 
46 вӗлдерен 20 вӗлддине дэтвӗрт ӑшне 
куҫаратӑп. Ак пӑхӑр. Рас... Т ва ... 
Гри...

—  Еоӗр ккҫҫир шыратгӑр? Иртнв  
зравре а н§ \х  сирв пӗр каҫҫир тупс» 
панӑдӗҫкв.

-—  Ҫавяа ҫав шырагпӑр, Таҫхатух- 
оа тарнӑ.

(Кӑвак лаша тарӑхса калаҫаи).
■—  Мӗншӗя хӗрарӑи пулман-ши епӗ, 

теииҫе арҫынран алимвнт*) илсе ул- 
пугла кӑна пурӑннӑ пулӑтгӑм, тесе ка- 
ларӗ, тет, нумайах пудиас¥ Пайторк- 
ри пӗр ҫамрӑк прикашдӑк. К у  сӑмаха 
айван пуҫлӑ ҫын андах калама пулта- 
ра¥- Вӑд хӑй арҫыз пулнӑшӑн тарӑх- 
нӑ И1;к0н. Мӗн калӗ§ӗ-ши вӑл ман пвк 
тарӑх пурнӑҫра пурӑнсан? 1)ӑнах та 
еиӗ тарӑхнипе хеиаҫе гапхӑр та хан 
пӑру пулманшӑн ӳкӗвнӗ. Пӑру пулма- 
сан та, кӑвак даша пулмалла мардӗ. 
Кӑвак дашааа мӑн вӑмӑллӑ вӗҫкӗн 
ҫыЕ йур»та¥ тенине иатнӗдЗ саӗ ват- 
тьсендвн Вӑл дӑаах та тӗрӗсех иккен, 
ӑна епӗ хам хуҫаран сӑнарӑк. Хам 
телейсӗр тӗв пврки, ун аллине ҫаклан- 
тӑм та, пӗр кун макӑриан куя ирт- 
мест. Ниӑҫта та ҫуран ҫӳресшӗн нар 
мана туйанаӑранпа. Ш р  кун пустуйах 
худа ыун§и ум-.в§е- пӗр сехет ытла 
кӗттерсв тӑдӗ.^ Ӗиӗр те идтмев епӗ 
сывӑ ҫын му1§§ана дашапа ҫӳревнве! 
Тата кашни куа пеке.х арӑмне дартоа 
пасар урамае §уатара¥. Вӗсем лавка- 
сем тйрӑх ҫаврӑнса ҫӳреҫҫӗ, епӗр ку- 
дӑрпа кӗтсв тӑратаӑр вара урзмра 
мӗскӗнленсе. Нпмӗн тв нлни ҫук т» 
хӑйсен. путрӑ твйекеннине кашни ку- 

■нах илвтвйра майри, ҫав андах. Пут- 
рӑ нумайах ӗнтӗ кашни макаҫӑнтах, 
Метторк макаҫӗнӗндв вувӑ дав пулӗ, 
тет. Т)ӑнах та ку йапала лавкасвндв 
кулден кунах ӳсзе пыра¥, тӑварпа 
краҫҫын андах ку йахӑнта курӑвми пул- 
дӗҫ, рис туйавма хула ҫыннисем йалтн 
лавхасене вайаҫҫӗ тенинв илтнӗддӗ 
впӗ. К у  тазарсвм пулмасан та, ыака- 
ҫӑнсем нушах лармаҫҫӗ ха, £вш.,хлеп- 
нӑй ‘ йзтли пур тӗдте тв туллийех,та- 
та шӑвӑҫ панкйсемпе тӗрдӗрен саккуо- 
кӑ купалӑнса вырта¥. Тӗлӗнмедле §ӑ- 
вашсенден— хӑйсене §и кирлӗ таварсв- 
не Т0 Т('йанма пӗлмеҫҫӗ. Е х  хе-хей. 
'Ҫӑвашсойус тӑвӑр склад-н урай хӑми- 
о«нв тураса, тӑвар вырӑнне, йашкана 
йамалда мар, вӗд!

А х, хӑйамат* Пумай калаҫса карЗм. 
Аотуаан та. Авӑ хуҫа хирдешв пуҫла- 
рӗ куддӑрпа, ӑҫта та пулсан каймалла 
пулӗ, татах арӑмӗпе путрӑ и.лме ка- 
йаҫҫӗ пулмалла. С ЕН ӖК .

*) А^а тӑрантариа^ж.чж ттжемежже укҫа.
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. Хаваслӑх.
Ҫуркунне киднӗ майӗпв

Кайӑкоем киле пуҫлӑрӗҫ.
Укҫа тупӑннӑ майӗпе

сКапвӑн» квле пуҫларӗ.
ҪтркунЕв пулсан вӑйӑ пула¥

«Капкӑн» килсен кулӑ пулат.
Аӑтӑр, ҫынсем, вӑййалла

Вӑйӑ кулӑ тумашкӑн,
Ҫырӑнса нлвр «Капкӑнне»

Вӑйӑ кулӑ итлеме.
С— В Ж.

Халӑх сутйи патӗн^е.
СуТйа. Тимофейӗв ҫвитеттӗд пур'И?

'  Айӑпланакан. Ҫук. Вӑл килрйнест.
Су1йа. Ма килиест тата? Мӗяле сӑл- 

тавпа?
Айӑпяанакан. Пыоӑк сӑлтав, Ман  

айӑпа дӑннипв каласк ая пжтӑр тчсе, 
епӗ ун пуҫне ҫаиса шӑтартӑм. Ӑна 
пу.§нвтоа деҫнӗ хадӗ.

ВУЛАКАНСЕН КӖТЕССИ.

Турӑсӑрпа турӑлли.
— Акӑ, турӑ ҫук тийекенсене, турӑ 

хӑйӗн хӑватне кӑгарта?: ҫӑварни дух- 
ав ҫуркунвех пулдӗ терӗмӗр, кадлех 
хйл пуҫландӗ. Вы.§ах ападӗсем пӗтрӗҫ. 
Турӑнне ӑҫтан пӗлев'-' Ман хамӑннах 
уйм ытлашшиддӗ. Ҫуркунне пуднине 
хурса сутрӑм та. х з ^  ҫятмерӗ. Еиӗ 
зв5»х мар, нумайӗшӗ сутрӗҫ ун духне. 
Ха§ ку.§анаҫҫӗ. Е  хе хв! Турӑран иртсе 
хзймалда мзр ҫзв!

— Апда турӑ хӑйӗя хӑватне кӑтарт- 
«3 тӑрӑшса хӑйне ӗненекеноенв тв 
шенемест иккен. Ху¥ ун сана пел- 
термеледдӗ тӗлӗкре: улӑина ан сут, 
халех ҫулла тумастӑп, тесв. Мӗн уоӑ 
хуранха еоӗ кашни вырсарникун пи- 
>5* ҫухрӑм диркӗве утнӑшӑн? Ҫуртинв 
№ пысӑкраххине лартма тӑрӑшатӑн 
ву!?, пупшӑн та нимӗв тв хӗрхен- 
вевтӗн цулӗ. Турӑ ҫук тийеквнеем 
нҫат вулаҫҫӗ. Хаҫа^яр» кӗркуннех 
1нрнӑ: вӑҫал ҫурйенӗпв сивӗсем пулӗҫ 
^нӗ. Пулдӗ вӗт. Турӑ каламасӑрах 
нггеӗ. Акӑ тепӗр майлӑ каяас: турӑ  
^ӑват кӑтартат тетӗн, вӑл , ҫав тери 
йватлӑ пулоав кӑтарттӑрддӗ хӑватнв 
>»йӑх! Ҫук вӗт! Темӗнле тӑрӑшсан та 
Щупашкар йармӑрккидден йур уорайиӗ. 
^ӗр ҫамкусем тӑтидден пуҫҫапсан та 
гвп6р_ернерен ҫӗр шыв тнпеймӗ...

— Тфу! Саива ухмахпа ҫылӑха кӗмв 
4В§ах! Турӑ ҫырлах, тур ан пӑрах, 
‘ нҫар мана! Ей, ҫӳдги атгемӗр, санӑн 
^»гу Х0сеп.лвнтӗр...

П Й Ҫ Е П .

Х Р О Н И К К А .
—  Ҫӗрпӳрв фиску^турӑ (шӑмӑ-шака 

тӗреклентервкен вӑйӑсем) ытда малта 
пыра¥. Адасеи Еорогокӗнди ада- 
свм ада ҫурдӗ тӑррннв улӑхса дарса 
кутпа шуса анаҫҫӗ.

Рувовохитӗ.§аитоисен вӗсене пӑхма 
вӑхӑт ҫук, тет.

Вӗсем саветушдгне елеклесв ывӑн- 
нӑ, теҫҫӗ.

— Тутар респупяӗкӗнде Елешлте пӗр 
красноармейтсӑ:— Советоем шӗа тӑрӑ ш - 
ни ҫитӗ, тата турӑш ӑнта тӑрӑшас, тв- 
се псаломшӑка кӗнӗ.

П уш тӑ  йеш^екӗ.
М— ва. „М ана кореспотента кӗртнӗд- 

1 ӗ те, теыые ҫырма пӑрахрӑм, тетӗн есӗ. 
Ҫапла ҫав. темэ ҫырма пӑрахрӑя— еаӗр 
те пӗлместпӗр.

—  Ухмаххинв. Хӑна ху  ухмах тесв 
йат панӑ ес. Ухмахсен ҫырӑвӗсенв 
хаҫата та, шурнала та кӗртместпӗр.

Иарнӑва. .Ҫак ҫырупа „К а тк ӑ н *  
илмв 50 пус укҫа йаратӑп, тегӗн. У к -  
ҫи ҫук. „К апкӑна“  лекесрен хӑрамао- 
тӑни?

Куриана. Ес ҫыратӑн.
,,Нумай пула¥, „Капкӑн“  тус,

Ецӗ сана курманви.
Халӗ ӗнтӗ утмӑд пус 
Сана идые еп йатӑм!!.

Йурӗ, куншӑн сана мухтатпӑр. „К аа- 
Еӑна“  ытти ҫынсем хушшиндв оароа 
пырсассӑн тата мухтӑттӑмӑрдӗ.

—  АлеисантЗр Ваҫҫилйӗвз. Есӗ ҫы- 
ратӑн: ,.Епӗ „Каакӑяӑн ‘ 5 мӗш нумй- 
рӗнди дзр солоионне йатӑм та 26 дих- 
вӑр тухрӗ, „К апкӑн“  илсен тӑнланта-
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рӑпӑр тенӗ, Ҫавна мавӑн п ӗ к с  килет. „К а п кӑ н ӑ н “  4*мӗш нумӗрӗн^е 
„К апкӑн“  ҫиве ҫырса каласа пар ма- ҫапӑниӑ сата^сен туппиоем.
на ‘ тет5н. Мӗн калас сана? „Капкӑн“  * '
пвтпкодӗкӗоене 10 тупсан, калӑн. 3-мӗш № хӗресле ватад

Вуламалли сата̂ йӑ.
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Ҫакӑнта пӗр халап ҫырнӑ. Ҫав 
халапа малтан вуласа тухакан 
нотписҫӗксен^ен виҫҫӗшне пӗ- 
рер тенкӗ те 50*шар пус па- 
ратпӑр.

Сатад туппЕсене тупакавсеы нузи- 
ларӗҫ те, андах ,,Капкйн“  потписдӗй- 
сенден пит сахаз. Услови тӑрӑх, ,,Кап- 
кӑн“  потписдӗкӗсеве андах преми па- 
ратпӑр.

Шаратӑ 2-мӗш нумӗр.
Туппи— , .Пултаратпӗ р“ .
Тупаканннсем „К апкӑн  ' потпже^г 

кӗнде тӑниЕв кӑтартман.

С5

К А П К А Н
Е У Л Ӑ 1 П Л А  Щ У Р Н А Л

= УЙӐХРА 2 ХУТ =
Т У X А Т.

Кам нде'- тет, кашнн уйӑхшӑн 10 шар пус укҫа йарӑр. Укеа  
вырӑнне ыаркаӑ* ем йарсан та йура¥.

А Т Р Ӗ С :  ЧебоЕсары, Конторе гаоеты „К А Н А 1 Л ‘

Врид. ответ. редзктора В. Дмитривв.

Чувашднг .У 610. Чебокеары, Тип. „Чуваш. Кннга“ .


