
„Канаш“ хаҫат ҫум ӗн^е тухаФ.

Окталӗршӗн, 1926 ҫ. 2 -1иӗш ҫул тухат.

ТЫРА ПУЛА ХУР^^ӖСЕМ.
Филпппӑв ӳкерщӗкӑ.

Тырӑ-пуяӑ (йурлат). Мааа ҫачрӑкранааз усзл тӑшиансем ап рагаҫҫӗ; ей, 
«Каакӑн» тусӑм, маеӑн кӗллӗме илтсе ҫӑл ыава!

Капкӑк хуҫи (йууыаса). Тырӑ-вудӑя хур®?се» халӑх умӗб®з, Еаызса тух- 
?ӑр, вутпа ӗвнӗ курӑк иек типсе лардӑр.
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7елӗнмелле йапаласем.
Иуратнӑ тӑвӑнӑмсеннв йуратвӑ йӑ- 

мӑвсем, сисеггӗри есӗр— тӗдӗнмеллв 
йанааасем пулса иртеҫҫӗҫке пӗтӗм тӗн- 
дери пролетгараоен фронтӗаде. Ара, 
шухӑшласа илӗрха хӑвӑрӑн тӑнлӑ-пуҫлӑ 
пуҫӑрсемпе: ҫыняа пуҫӗкден пӗр иккӗ 
шавкаса илсесоӗнех, сана тӗрмвве, вӑ- 
рӑоемдарнӑ ҫӗрв, хупса лартаҫҫӗ.Ту- 
пата! Еяеамвсгӗр нулсан, хам нурнӑҫ- 
р* лару тӑрусем ҫин®ен каласа ӗнеа- 
терем.

Енӗ ди ®аплӑ пролеттари ӑраттин- 
ден ӳгленсе ҫуралнӑ ҫын: манӑн ават- 
16 вунӗн-ҫӗрӗн вӗтӳ пӑхса ҫӳренӗ, ан- 
не йашка, пӗҫврвв вырӑнае, кӗхӳҫӗн 
поношнӗкӗ пулоа пурӑннӑ.

Ҫапла, кӗтӳҫӗ помошнӗк ывӑлӗ пул- 
ьӑсквр, епӗ пӗрре урампа пыратӑп. 
Турӑ амӑшӗн пукр&в пулнӑ йа®ӗае, 
пӑртакҫӑ, леш, карлантӑ тенинвйӗает- 
келвнӗ. Пыратӑн урампа Ҫӑлтӑроем 
унта, йӑтти ва®5н... Уйӑхӗ пӗлӗт ай- 
нерех кӗрсе кайнӑ та. ӳсӗр ҫын пек 
найанӑн пӑхса вырта¥. Пы^ь^ӑкӗ... Ти- 
пӗрех вырӑн ҫине, сӑмахрав вагао, 
сылтӑм урупа пуссассӑн, сылтӑм уру 
ладакана кӗрсэ кайа¥ те, ирӗксӗрех 
вара оулахай урине тв ҫав ла®ава ҫя- 
нв пусса илмедлв пула¥. Пӗгӗмавх 
аоапланса пӗтрӗм. Асапланса пӗтне 
хыҫҫӑн ҫилленсе ҫитрӗм.

— Мӗ ле капда, тетӗп, пролеттари 
сен ҫулӗ такӑр мар. Мӗн тв пудоан 
контрево.§утси ҫук-ши куята, тетӗп.

Мава хирӗҫ вӑран атӑпа ҫӳрвкен 
Упрам Иӑванӗ пыр»¥.

—  Ҫул пар, терӗм ӑна.
Упраи Иӑванӗ, сӑраи атӑ тӑхӑннӑ 

найӗпе, нава ҫул оаиарӗ, ман патал- 
лах пыра¥. Пӗрех сӑмсинден ҫутӑлтар- 
са йатӑн.

—  Мӗн, твтӗп, б9ӗ, тӑм шӑхлидӗ, 
пролеттари ҫулӗндев пӑрӑвмастӑв!

Упрам Иӑванӗ манна хирӗҫме пуҫ- 
ларӗ.

—  Еп сана тивменҫке. тех.
— Тивместӗр еаӗр оӑран атӑллиоем 

пире пролеттарисене, тесе татах ҫутӑл- 
тароа йатӑ*.

Ҫак йапзда пулнӑ хыҫҫӑн пӗр кун 
пурӑнатӑп, икӗ кун ., пидлӗк, удттӑ... 
Сӑран атӑ тӑхӑнса ҫӳрекен Иӑванкуҫ 
тйднв пузмарӗ.

Тепӗр ераереа пӑхатӑп, ман пата 
тоарао тума ки.т®ӗҫ сут таврашоем.

—  Махӗнерӗн Унрам Иӑванне?теҫҫӗ.
—  Хӗнеиевҫке. Пӗр иккӗ ҫеҫ ҫутӑл- 

тарса йатӑм, тетӗп.
—  Пӗрре-и, иккӗ-и унта,-^пурӗ пӗ- 

рех хӗненӗ, теҫҫӗ.
Иӑяӑхтароа пӗхердӗҫ.
—  Ма хӗнесси мӗяӗ... Ахалех пул- 

®ӗ пулмалла тетӗп.
— Сута каймалл» пулаЕ Ео хуликан 

— тӗрмене лартатнӑр, теҫҫӗ.
— Мӗнле канла ®ипвр пролвтгари- 

йех худикан теме пулхараттӑр есӗр. 
Ман асаттв кувӗн ҫӗрӗн кӗтӳ кӗтсе 
ҫӳрвнӗ. аннв кӗтӳҫӗ помошнӗкӗ пулнӑ. 
Тӗлӗниелле йапалаоеи тӑваттӑрҫке 
еоӗр пролеттари фронтӗн®е, тетӗп.

—  Пире пурӗ-пӗр, Уколовнӑй Ко- 
текс, теҫҫӗ.

—  Уколовнӑй Евтево пухма епӗ 
контрево.§утоионвр мар, терӗм вӗсвне.

Кулса йадӗҫ ухмахсем.
— Кулма, тетӗп, йурамас¥. Ҫапма 

йураман пулсан, ҫапидденех унӑн ма- 
на оӗлтврмвлле®®^ тврӗм.

Тонрос тума кялвисем лар§ӗҫ лар- 
®5ҫ те, тухоа карӗҫ.

Ҫапла ҫав, пирӗн продвттарнсен 
фронт^®е тӗрӗс мар йаналасаы пулма 
пултараҫҫӗ, тӑвааоем! Суг таврашсен- 
®8Н Еилет вӑд. МАМЙ.

Присӑв умӗн.
Салхака илес уыӗн пӗр прхсывнӗк 

арӑнӗпе вӑрҫна таоратвӑ:
—  Ваҫлн, тет, манран кайран ав- 

лавдӗ, ҫаоах та салтакран йула¥. Арӑ- 
нӗ ада ҫуратса падӗ те. Ман пур пӗр 
мур илешшӗ,— ни ада ҫуратмао¥ хӗоӗр 
арӑи. А да пулсан тькогтӑ илвттӗмддӗ. 
Ак хӑна ӗҫе йурӑхоӑр туса йар- 
сан... вара салтакран та хӑварӗҫ. Тӳс, 
арӑи, хӗнетбп! Ак, сана! Ма а®а туоа 
пзнарӑн? ак ак1

—  Ай-уй. Мирун, ан хӗне ха! 09 ой, 
вӗлеретӗн!

—  Ш айтак идесшӗ! Еоӗ хӗнетврес- 
шӗн мар п татаЗ Мана салгака йарс» 
хӑна ирӗккӗя пурӑнасшӑни? Ак, сан» 
ак... Мур! УТИК.
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Я!а&ар хаккс

Ӳиереҫҫӗ

(таварсеяв йааӑх 
тытса).

^акараҫҫӗ

(пӗрпбринден ӑмӑртса 
комантиров&кӑсеяе 

кайса).

Йӳнетеҫҫӗ 

(хуртлӑ нулӑоем).

С Т А Н Т С А Р А .
— Ес8р ӑҫтисем пулаттӑр вар»?
— Шупашкартан.
— Хм...тврӗ вӑрӑмрах тиншӗм, вы- 

рӑкларах ҫын.— Пулнӑ епӗ те унта 
1923-мӗш ҫул. Аван худа, кӗперсем 
тӗрлӗрев... муҫейвеи те авая.

— Ҫапла... аван хула,—терӗ лешӗ,
Иквӗше тв пӗр вӑхӑтлӑха нии дӗн-

мвсӗр тарҫӗҫ.
— Ну, мӗнле унта пурӑнкалаҫҫӗ?
—  Ниҫҫава, нурӑнкалаҫҫӗ-ха...
— Ҫапла,—терӗ те тиашӗмми, вӑ- 

хӑтлӑха дарӑнҫӗ. Увтан каллех тепӗр 
хут:

— Ҫапла,— есӗ хӑшурамра пурӑна- 
тӑн вара?

— Пасар .урамӗнҫех пурӑнатӑп.
— Аван урам... Ҫуртсем тӗрлӗрен 

еоӗ астумастӑн-и увта, жӗгеорв пиваой 
пурдҫӗ?

— Е-в! „Венетоине» каламастӑн-н 
есӗ? унта Кӗркури Иӑванҫҫӑ сут тӑ- 
ваҫдӗ...

— Ҫавӑ! Ҫавӑ! терӗ вӑрӑмми савӑн- 
са.— Ну, мӗнле вӑл? Пӗрре нана €с- 
сӗрпе пивнойран ӗнселесе кӑлароа ӑа-

нӑдҫӗ, пит авав ҫыв!..
— Пит аван ҫын, терӗ лешӗ.—Сӑра 

паракан Ҫеркейе аотӑватни евӗ?
— Аотуиаоӑр ара, астӑватӑп...
— Мӑнтӑрланса кайнӑ. Авланнӑ. 

Сӑра проаки уҫмалли те ҫӗвӗ...
— Ӗлӗк визакӑпа уҫаҫҫӗ, ха! ха! ха!
— Х а^ ҫӗнетнӗ, иртнӗ ҫулта ҫӗнет- 

нӗ.
—  Пулӑсен нӗн дул?.. Хӑйар тата?
— Пуфетра ларакан Ҫтапаана пал- 

латни еоӗ?
— Ара, мӗнлв палланаоӑр пула¥

—  Кала ха, пӑрҫа ӗзӗкхи пвквх па- 
раҫҫӗ и?

—  Параҫҫӗ. Пӑрҫа та параҫҫӗ...
— Е х турӑ ҫырлахах! ӗлӗкхисенв 

ыӗн ®ул аса илтӗм! Паллавӑ ҫынна 
тӗл пулсан тем те пӗр аса идегӗн...

— Есӗ калаха, леш, ҫуттж пур-н 
вӗоен?..

Ҫаала икӗ паллавӑ ҫын, стантсӑра 
тӗл пулса хӑйсен йуратнӑ тӑван пив- 
ной ҫин®ен асӑнса тӗгтӗм пулидденех 
калаҫса тӑдӗҫ. АЛАКӖР В.
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К и н  п у р н ӑ ҫ ӗ .
Квдти хадапа йада ан сар хевиЕв 

аса идсе, епӗ сире арЗына иксӗыӗр 
вӑрҫса пурӑнни ҫвх®еи каламастӑн, мӗн- 
шӗн теоен мана уншӑн арӑнӑн ху^ьа- 
мӑшӗ вӑрҫма пултара¥.

Арӑмпа епӗр, авне насара ыӗне кай- 
ван, кӑвак-кӑвик 1ӑвакар®ӑнпвкех, йй- 
панса пурӑнатпӑр, мӗншӗн тесев вӑл 
мана хирӗҫ онпоҫитси тумас¥. Оапо- 
ҫитои тусан та, хам енӗ хут вӗреннӗ 
ҫын майӗне, пӗр-ик оӑиах каласах 
®арса лартиа пултаратӑп. Анне вара... 
Атӑд хумӗ мӗнде ҫапат, ҫавӑн пекех 
кунӗн-ҫӗрӗн арӑма ҫийег. Ҫисе ывӑн- 
оан, хӑш духне 'вара мана хуша¥. лрӑ- 
ма хӗртео пулсан вара (есӗр кун ҫин- 
®ен арӑм хуц,амӑшне ан калӑр!) пӳрт 
умне илсе тухатӑп та, сӑран атӑ кун- 
дипе хӗнетӗп. Сӑран атӑ кун®н л аИ х  
вӑл, ватаравах ялтӗнет. Арӑм йӗрен 
пекки пула¥. Аннен вара ӑш канат. 
Сӑлайне туяатпӑртаха, мӗншӗн тесеа 
арӑма епӗ хам а®ана йуратяӑ пекех 
йурататӑп. Укҫашӑн кадзкана та ка®- 
®а илнӗ, теҫҫӗ те, андах ман арӑм 
вӑл укҫашӑн илнӗокер мар вӑд. Уя 
пулӑ хуппи пек тенки ҫук, уаа тирӗ 
пек кӗрӗкӗ ҫук. 1ухӑн ҫын хӗрӗ пуд- 
нӑскер.

Пӗрре ҫакӑн пек скантал пулдӗ.
Иртнӗ шӑмат кув паоартан таврӑн- 

сан пӑхатӑп— анне мая арӑм» ҫатма 
аврипе хӗнет.

— Ма хӗнен ара, анне?тегӗп,
— Хӗнемеоӗр ӑна, Ханӑн кивезнЗ 

ҫӑпатана сырса ҫӳреме патӑм та, пӗр- 
нк кувтанах ҫӗтсе пӗтвр®ӗ. Пурнӑҫ 
тытакан ҫыя пула¥-и вара вӑз, тет.

Леа те леп ҫапа¥ арӑм айак пӗр®н- 
оен®ен.

Хӗрхенех карӑм. ^ӑтса тӑтӑм тӑтӑм 
та, ҫатма аври хуҫӑлса кайоан, аннене 
пыроа тытрӑм.

—  Кӑравул! кӑравул, тесв кӑшкӑр- 
на тапратрӗ авне.

Ах, мур! Кӳршӗсем ®упса пыдӗҫ, 
Анне хушнипе мана вӑрӑ-хураха ҫых- 
нӑ пек ҫыхса пӑрахрӗҫ. Выртатӑп ура- 
йӗнде ҫыхӑнса пусма хатӗрленӗ така 
пек. Латвӑ йад пӑрҫататли пыроа 
салтса йа®ӗ. Пӗтеттӗидӗ, вӗт!

Анне пвре арӑмпа иксӗнӗре оута 
па®ӗ. Мана вӗлерне тӑдӗҫ, теое суй»¥

мур! Ӑна вӗзерсе шур пӗремӗк туха¥-к 
мӗн. Халӗ ӗнтӗ иан пурнӑҫ йӑвӑрхан- 
®ӗ. Ӗлӗк апатланнӑ ®ух хытоа, кӑва- 
карса кайвӑ, авнесем ҫимен ҫӑкӑра 
арӑм ан®ах ҫвйетдӗ, халӗ нана та ҫи- 
терие пуҫлврӗҫ. Ҫав ҫӑкӑрсене авдах 
ҫийегӗн, йашка тенине ҫӑвара та сып- 
тармаҫҫӗ. Арӑма хӗнӗнӗ атта туртв» 
илсе шӑллӑма па®ӗҫ. ^ашӑк-тирӗкоем 
ҫума твзе арӑипа иксӗмӗре ҫур ҫӗртезс 
тӑратаҫҫӗ. Ание хӑйсвм ҫиое тӑран- 
сан, йурийдх ®ашӑк-кашӑксене вӑхӑт- 
ра ҫутармас¥ те. ҫур ҫӗрте тӑрса ҫу- 
малла пуда¥. Пурнӑҫи вӑд? Ир ҫивде 
ирех тӑрата¥. 1исти йурӑри пекех: 

Пирӗн хуҫан икӗ пӳрт,
Икӗ пӳртӗн хушшив®0 
Салавайӑк йӑви пур;
Схлакайӑк тӑри®®ен .
Саяма туса йамаоан]^
Пирӗн аннене йурас ҫук.

Салакайӑк тӑри®двя салма туеа 
йарсан та пирӗн анненв йурас ҫук. 
Тупата! Ара ун пек анне тӗн®ипе тв 
ҫук пу.§. Тупӑта!

Вулакав, арӑма хӗрхенмвсен те, ма- 
на та пулин хӗрхвясе куҫҫу^ь тӑкмӑн- 
ши есӗ. Мана хана хӗрхенес килмепг 
пулоан, а®ана хӗрхен, мӗншӗн теовп, 
анне а®ана кӑкӑр ӗмтернӗшӗн вӑр- 
ҫа¥. Адана кӑкӑр ӗмтерсе вӑхӑт ирте- 
реттӗр, тесе вара арӑма та хӗнет, ма- 
н» вӑрҫса илет. Мӗв тум» нана вӑр- 
ҫ»с? Ӗп ӗмтермеотӗаҫке. Ман кӑкрите 
ҫук.

Тупата!
МАМИ.

Пӑрҫа пулмарӗ.
—  Еоӗ, Иван Куҫми®, миҫе урапа 

пӑрҫа турӑн кӑҫаз?
— Иӗр ана ҫив®ен тӑватӑ урап» 

тухрӗ.
— Тухрӗ пу.§ ҫапсан.
— Тухрӗ. Пӗр урапаран, вувӑ пӑг 

тухао вырӑнне, вунӑ кӗренкзе тухрӗ.
— „Канкӑн“ ҫырӑнмаллӑх ҫитет.

Шӑнкӑр® Свиенӗ.
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Авиатси ҫин^йсн.
(Ӑс пур ҫынсем ва.^;§и тунӑ йу- 

махсем.)

— Хӑҫ»н Авиахим Сове®ӗ тума 
шутяакан „1уваш ин“ йатлӑ йероплан 
ҫяид» енӗр вӗҫсе сурӑпӑр.

—  Мӗнле майна вӗҫме ҫӑмӑлтарах?
—  Копператтив цурлӑлӗпв трупаран 

<мӑрйе) вӗҫсе тухма ҫӑмӑдтарах.

— Хӑҫая „Пулхӑр патшалӑхӗн йу- 
лашки кунӗоем“ йатлӑ йурӑхсӑр пйес- 
сӑна ҫыракан Йурйӗв авиаиӑр  пулса 
курнӑ?

—  Сывлӑш фло®ӗн ҫыруҫинде лар- 
нӑ ®ухнв. Пйвсснне те вӑл йвропдан 
ҫиндех ҫырнӑ. Ҫавӑнна та вӑд ҫбр ҫин 
ҫи пурнӑҫа тӗрӗс ӳкерое паиа пуята- 
райман.

ыар?
Мӗнле майпа вӗҫме хӑрушӑ

Иурату ҫунадӗсем ҫинде хӑ- 
рушӑ мар.

—  Хӑҫан сан йудташу вӗҫме пул- 
ра¥?

—  1ышкӑпа ӗнселенӗ хыҫҫӑн ки- 
лелле вӗҫтернӗ ®ухне.

— Кам пуривден ҫӳлерех вӗҫме 
пултара¥?

— Ҫӑмӑл ӑслӑ ҫыяоем, ӳкекен ҫӑл- 
тӑрсвм, тивӗҫсӗрех ҫӳдӗрех вырӑнсене 
хӑаароа ларнӑ ҫуаатлӑ етеисем.

— , Кам суй» авиаттӑр пулнӑ?
— Иивус Христос (пӗлӗг ҫине ҫӗк 

л еш ӗ  дух).

ВЫВӖОКӐСЕМ.
Корох йатлӑ патша '^ухнехи 

вывӗскӑ.

Тӑвай й»лӗЕ®и етем дирӗсемпе кӗ- 
решекен хвершӑд пункдӗн вывӗоки 
ҫ»пла:

— 1ӑвашсбн®ен авиатгӑрсем пури?
—  Мӗзке ҫинҫе Еӗҫекен тухатмӑш 

лар®ӑкоем вӗҫеҫҫӗ, теҫҫӗ.

Иртен ҫӳрен; Кунта ӗлӗк Микула патша 
®ухнехи улпут хуҫасене тӳрлетеҫҫб 

пулмалла.

Патш алӑх панккин вывӗски.

Ҫӗнӗ ҫурт иайӗпе патшалӑх панкЕХ 
ылтӑн саопадлисемпе ҫӗяӗ вывӗскӑ 
тунӑ:

ГХОСУТАРСТВА ПАНКЕ.

- -  Кам пуляӑ пирвайхи авиатгӑр?
—  Еаох, Ееох вӑа ®ӗрӗллех вӗлӗт 

ҫвне куҫнӑ, теҫҫӗ йумахра.

— Хӑҫан авиатси мӑшӑрланнӑ.
—  Сывлӑш фло®ӗ тусӗсен ушкӑнӗпе 

Топрохим пӗрлешнӗ *ун.

Капкӑн хуҫи: Хӑҫан сбтвл йӗри тав- 
ра ®уаса хӑва хыҫалтан тытмадяа пу- 
да¥, ҫавӑн духне тнн вывӗсьӑсем ҫыр- 
на вӗренмедде пуда¥иха!...

—  Кнлте йероплан тума пула¥-и?
—  Пула¥, авдах кг.лге тунӑ йе- 

ропланӑн ҫунадӗсен ы тлахы тӑ кӗрдеҫ- 
ҫӗ (арӑмӗ упӑшкнЕв вӑрҫвӑ духве).

И В. М У^Н.
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Кам мӗн ӗҫлет?
(Иалги хи аасеи ).

Вуник Шаипа Хӗритунб пӗртте кан- 
иа пӗлмеобр тырра пӑоса врвх вӗре- 
твт. Ҫырма ҫатрара т», мун^авде те, 
авӑн вудахӗнҫе тв ҫав ӗҫнех тӗрме- 
шет. Ерех падӗхиовяе пӳрне ҫине ®и- 
кет те, кӗмсӗр-кӗмсӗр тутарса турга¥ 
вара кнлнелле.

Илиеш 1укун Иакурӗ йаланах ҫыр- 
масем тӑрӑх, усал кушак ҫури оок, 
хнр кайӑкӗсем хыҫҫӑн йартлаттарса 
ҫӳрвт. Вӑл шавах кунӗн-ҫӗрӗн ®упа¥, 
ҫапах нимӗв тв тупайм»с¥.

Кӑкшӑи Пуҫана Кирукӗ йаланШ ӑрт- 
Алшиш Пӑдакипе казаҫса, лайӑх ка- 
наш туса лара¥, ҫавӑнтах дуптуса 
илвт.

Иӑдаки кала¥:
—  £врук1 мӗяле-ха сан шухӑтсем?
Кирукӗ:
—  Ей, Пӑлаки. ман шухӑш купӑс 

кадасси те, ташласси, тата оанпа тӳ- 
рӗрех пурвасси...

Ц/ӑшли Пӑ®ӑри Микули ирех тӑрса, 
куҫве уҫнӑ уҫманах, арӑмӗвдвн турт- 
иалли таврашӗоеве ыйтса аптратса 
лара¥. Хӑй вырӑнӗ ҫиндвн тӑма та 
шухӑшламан-ха. Тата хӑйӗн 10-ри 
кукӑ^, оӑмсадлӑ адине:

—  Тӑр а®ам, ®асрах! тӑр, тесв ҫӗ- 
тӗлсе лара¥.

ылхянся.
(Иуятару)

В атӑ кӑркка хаваслан®ӗ,—
Пуема лар®ӗ,®ӗп кӑлар®ӗ,
Тӗрлӗ ҫимӗҫ вӑл ҫитер®ӗ,
Асапланса ҫав ӳотер®ӗ хурлӑхпа. 

'Ҫӗаписемшӗи хӗпӗртврӗ,
Ҫӳлти турра вӑд тав турӗ.
Хӑй дӗринден сӑмах падӗ:
Сана парне кӳрӗп, терӗ пурлӑхпа. 

Ӳстердӗ тв, хуйхӑ килдӗ;
1ӗпписене тӗн®е илдӗ 
Кӑвалла шыва ®ӑмрӗҫ.
Кӑркка ҫыран хӗрве йул®ӗ макӑроа. 

Иал ҫамрӑкӗ иала ута¥:
Хут вӗрвнмв вӑл йурата¥,
Тарса вӑри ӑн  шкула кайа¥, 
Ашшӗ-амӑщ йӗрсе йула¥ ылханса.

Ҫ. Ш ӑ п 1 ӑ к.

Пн§ӗке Пӑкки Петтийӗ хӑй арӑмпе—  
Кукша Ма:ьук ХрвҫҪукне—шавах ан- 
дӑкпа кушак нушиве кӑтарта¥. Хӑй 
ашне ҫийег те, арӑнне шӑммине па- 
ра¥ кышдана. Хӑй вырӑвӗ ҫиве выр- 
та¥, арӑмне ҫумне выргтармасӑр ҫӗр 
хута шӑши сыхлаттара¥. Вӑл ҫвт- 
меот— тин мун®а та кӳртсе идет.

Кӗрхи Хушка Йӑванӗ ҫӗртме уйӑ- 
хӗнде сивӗ твое кӑшкӑрса ҫӳрег. Ку 
вӑхӑтри снвӗрвн хӑраоа пӑрпа йур 
тудтарса хунӑ нӳхрепсенв кӗров ӑшӑн- 
са туха¥. Раштав уйӑхӗн®е ҫапаа ҫа- 
рамас йал тӑрӑх—ай, ӑшӑ пулдӗҫвв, 
теев ҫӳрет. Пӗр хуг кӗпеаех Шампа 
Хӑритун савӑтне ҫитсе квлет.

■Ьӳреде Сакки Иемел^укӑ Кантӑк Ур- 
ли Хрес¥укне а®и ва.§4 н Пӗленде Та- 
тӑк Ваҫҫи патне хӑтана йара¥. Лешӗ 
хирӗҫ кала¥:

— Аду санӑн пит вадар, урисем 
унӑн шӑраӑк пек, ҫӳҫӗ-ауҫӗ шуйтанӗн 
пек, куҫӗ унӑн йӗп куҫӗ пек... Ҫавӑн- 
пала епб сана хамӑн лаххан пвк хӗрв 
параймаотӑн, тет.

Таракан ТнрКуҫҫкйӗ мишерхушшин- 
§е сысяа тир шыраса ҫӳрет, кашнв 
тирне виҫӗ таракая тир парӑттӑм, тет.

Кун оаооине илтов ватӑ шурса кай- 
нӑ мйшер тухрӗ, тет те:
_ — 1йхӑ тиряе илетӗне, терӗ, тег. 
Ана хнрӗҫ Куҫҫайӗ:

—  Есӗр тата ®ӑхӑ сӗ® сугмастӑр а, 
терӗ твт. Мишерӗ те вара килелле ут- 
рӗ те, хӑй те малалла хӑй ҫулӗае 
танккарӗ, тет.

Турӑх Макмӳт Павӑлӗ Шампа Шӑр- 
§ӑк Упрамӗ патне така сӗдӗ ыйтма 
кайнӑ. Лешӗ ку сӑмэха влтсвнех:

—  Езӗ мава ӑйӑрза вӑкӑр сӗдӗ кӳр- 
ое парсассӑн, така оӗдӗ мар—пӗтӗм 
пурдӑхӑма парӑггӑм, терӗ тет хирӗҫ. 
Павӑл кӑаа илгсенех ®асрах йалалда 
шырама тухса ®упрӗ, тег. Лвшсемҫем- 
йипех ӑнтан кайи^^енех кул®ӗҫ, тет.

Акӑ хайхн Па.§ук ҫунтарса ҫӳрет 
Мал тӑрӑт. Килӗрен киле кӗрет. Ан^аг 
ниҫтан та тупаймарӗ.

Вара ҫавӑнтах:
Емӗтленнӗ ӗмӗте урӑх ӗневместӗд, 

ӗнтӗ, терӗ тет те, лайӑхрах тӑоӑлоа. 
выртрӗ, твт.
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Ҫӑмартисемпе ^ӗпписем.

Мбне пбвтерет тетӗр пулӗ ҫак йапа- 
дана? 1924 мӗш ҫулта пӗр ййвара вн- 
ҫӗ ҫӑяарта пулаӑ, ваҫе ҫймарта пуҫне 
ҫв®ӗ ® ӑхӑ.. ®ӑхӑ мар, ®ӗпӗ пуднӑ.
1926-мӗш ҫулта ҫак йӑварах 16 ҫӑ- 
марта пулнӑ. Вунултӑ ҫӑмарта пуҫне 
ултӑ ®ӗпӗ ҫвҫ. Ну, мӗяв пӗдгервг, те* 
тӗр пудӗ есӗр хӑвӑр шутупа.

— Такаи та пӗвмедде— 1924-иӗш 
ҫулта ҫи§ӗ дӗаӗ виҫӗ ҫӑкарта тунӑ, 
1926 мӗш ҫулта ултӑ ®ӗпӗ вувултӑ ҫӑ- 
марта тунӑ. Ҫавна пӗлгерет пудӗ тв- 
тӗп.

— Ҫук, апла мар, дӗпӗ ҫӑмарга тӑ- 
ваймас¥. Хам казаса парам тӳррипеле: 
Инҫех тв мар, Шупашкартах ^ӑваш - 
происвотсойусӗн инструктӑрсен йӑвн 
пур. Ку йӑвара 1924-мӗш ҫулт» виҫӗ 
инструктӑр пурӑннӑ. Иалги ю паерат- 
тийсем нумай пулнӑ. 1926-мӗш ҫулта 
ҫак йӑварах вунултӑ инструктӑр, йал- 
та Еооераттивсем сахалханса пыраҫҫӗ. 
Вӑг шӑпӑн суймасӑр каласан вӑл ҫак- 
на пӗлгерет.

— Тӗлӗнмелле ку йапала.
— Тӗдӗнмелле пулсан тата тепӗр 

калав квдаса парам..
—  «Виҫ айвавӑв икӗ йурӑ». Ну 

кӑаа пӗлмелдех сан.
— Ку-и, ку ваҫҫӗшӗ икӗ тӗрлӗ йур- 

лави пудӗ. тетӗп.
— ак  ӗнтӗ, касоа-татнӑ пек тӳрӗ 

кадарӑн. 1ӑн *х  ҫаа кун пек йапала 
сем нуыай сулкалаҫ;ӗ. Идӗаӗр ах, сӑ- 
махран: Ироисвотсойугӑн нкӗ инотрук- 
тӑрӗ Муркашпа Торай коаперагтивӗ- 
сене ревиҫи тунӑ. Ревиҫвре вумай не- 
тодотсеи курӑввӑ. Кусевдев кайран, 
ҫак конпвраттивсввдех, тепӗр шурӑ 
пуҫдӑ, шурӑ сухалдӑ Осанӑв— йад ху- 
ҫайстви панксвн внструктӑрӗ ревиҫи 
туса, снрӗн конператтивсем оивӑ,

таоа, йӗркеллӗ ӗҫлеҫҫӗ, теае ӑшдаккн- 
свне дӑалантарса хӑварнӑ.

—  Ку иккӗмӗш йурринв йурланӑ 
пуда¥й-ха? Ҫавӑн пек пулмаоӑр тата.

—  Акӑ тата теаӗр йулашкн кӗске 
калав: Ҫи§ӗ уйӑх та, ҫи®ӗ кун. ҫырма 
тӗпне ҫын ӳкве. Кӑна мӗне пӗлтерет 
пулӗ тетӗя?

—  Мӗвдв кадав вӑл?
— 1ӑн  йапада. Ҫидӗ уйӑх та, ҫн®ӗ 

кув ҫитет ҫнрма тӗннв ӳкни.—
— Тӗлӗвмелле сантан, ӗдӗкхи Мику- 

лай патша ®ухнвхи ҫветтуйсем пекех 
пӗлетӗн. 1ӑнах  ку калав туапи гӑрӑх 
Происвотсойусӑн инструктӑрӗ „ырӑ ӗҫ“ 
йатлӑ копператгива ревиҫя тума ты- 
тӑвви ҫа®ӗ уйӑх та ҫи®ӗ кун ҫвтнине 
пӗлтерет. Коаператтивӑя вилӗмӗ тв 
ҫак майпах ҫывхарса пывиве пӗлте- 
рет.

— Тата пури скн калавсем?
—  Ҫук, пур та каламаотӑн, ытда та 

пурне те пӗдесшӗн ео.
ВӖТРЕН.

Тасалӑх.

—  Пирӗн адасвм кагЕи кун мун- 
дара...

— Вӑл лайӑх, тасадӑха лайӑх ты- 
таҫҫӗ иккея.

—  Ҫук!.. Каргла вьцаҫҫӗ!
М-ер.

Хайар ашшӗ.

— Ма ес адусене хӗнетӗн?
—  ХӗЕвмесӗр. Мана та пӗдӗкҫӗ 

духве хӗнеддӗҫ. Мӑиран аайӑх м!« 
вӗеем.
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Ыйту.
Халӑха ҫутга кӑдараван удрештвнин 

ҫурдӗн кӗтвссвнҫе, сӗр йешдӗк ҫакӑн- 
са тӑра¥. Вӑл йешдӗк ҫине ак ҫапла 
ҫырса хунӑ: „Вӑрланӑ тата ҫухатнӑ 
токкумӗйтсене ҫак йеш^ӗке йамалла“ 
тесе. Ав®ах пв®в®ӗ ®иств кнвелсекай- 
нӑ, ҫавӑнпа ӑна ҫаквӑранпа пӗртге 
уҫса пӑхман пузмалла. Ҫав йӗш®ӗке 
кам ҫакнӑ-ши? Тата ӑна уҫса пӑхаҫҫӗ- 
шн? . .

В А Н Ц А  М ӖТРИЙӖ.
„Капк1н“ ресо^ьутси: Уҫса пӑхниае 

пӑхнанБиве тӗрӗссипе калама пулта- 
раймастӑп. Пӗр таркӑя ҫав йеш®ӗке 
уҫса пӑхса ҫухатнӑ токвумӗнтсвЕв хӑй 
кӑсйике ®икес тени ҫин®ен илтнӗҫдӗ. 
Таркӑн вӑрӑсем токвумӗвтлан®§ӑр, тв- 
се тунӑ пу.§ аала вӑл йвш§ӗкв.

.,Тархасшӑн пулӑш!'‘
«Ӗанкӑн» хуҫи, пушалстӑ, ӳркенме- 

сӗр, пнрӗя йадти (Хураскӑ йадӗ, Иӑ 
дӑнвас вул.) вуламадли ҫурта вӑрат. 
Такҫавтанлах ҫывӑра¥. Еӗнекесем хаы- 
парта пурара йӑвазанса выртаҫҫӗ. Нн- 
мӗн тирпейӗ тв ҫук.

ШУРӐМПУҪ.
„Капкӑн“ ресо^ьутси: Ы ӑхӑ ®ирӗя- 

®ен вӑратма епӗ тухтӑр мар. Пуяи- 
пулма тухтӑрсемех пултараймаҫҫӗ ӑза  
тума,— полвтароҫветр £ тухтӑрсем ҫеҫ 
вултараҫҫӗ,

"Центрҫгшрт хуҫи.
Шуркасси йалӗв®а (Сӗнтӗр вул.) 

Ортвм Куҫма Хветӗрӗ паттенгсӑр ®ен- 
троҫпирт ерехӗпе сугӑ тӑва¥. Пулштух- 
ран 20 пуо уолам сӑптӑрса йула¥. Ҫав 
дадтроҫпирт хуҫипе мӗн тумалда?

АН§АР,

«Капкӑн» рвсо]ьутси.Мӗн тӑвао?1ен- 
троҫпирх хуҫине ҫнирт ӑшне йарса 
Шунашкара илсе кнлӗр. Вара енӗр 
шӑршласӑ пӑхӑпӑр та, паттент илмв 
тивӗҫлӗ тивӗҫлӗ марринэ каласа парӑ- 
пӑр.

Самсонсем.
Шур§а вулӑсӗн®и Хыйыала Еасоинде 

йӗкӗтсем каҫсерен йалта ҫӗмӗрттереҫҫӗ. 
Пӗрре Ва]%а Ыикаятӑрӗн саккинв, йа- 
дӑя ту вӗҫӗадв пурнаканскерӗннв, анат 
вӗҫне нлсе вайвӑ та, шялӗк тунӑ. 
Хапхасене кутӑн ҫавӑрса лартаҫҫӗ, 
хӑшӗн хапхзне кӗаер ҫине кайса ху- 
раҫҫӗ. Урапасзм туртса тухкҫҫӗ. Мӗи- 
ле кӗрешез вӗсемпе?

КАПКӐНКОР.

„Капкӑн“  ресо^ьутси: Вӗеемпекӗреш- 
ме пултараймастӑр. Вӗсем пит вӑйлӑ. 
Суга нама пултараттӑр Ӗҫвв тӗрӗоле- 
ме ҫӑмӑггарах пудтӑр тесе, ҫвигеттӗл- 
счм тупӑр. Хапхисвне суга илсе пы- 
масан та йура¥, ҫыннйсвне андах ил- 
се кигӗр.

Пыр та пупле.
Ҫыяна упӑтерен пулнӑ теҫҫӗ. Ман 

гаухӑшпа, хӑш пӗр ҫын тӑманаран 
пулнӑ теоен тӗрӗсрех пек туйна¥. Ак 
илео, сӑмахран, Уаири кавҫен пара 
кан йулташлӑх правленин д-тенӗоене 
Каснӑ’ татйӑ тӑмана. Мӗншӗн тесен, 
тӑмава ашлӑрах кайӑксвне йуратаГ 
Ҫак правдевв дгенӗсем те мӑнтӑртарах 
ҫинсене йуратарах параҫҫӗ Есӗр пӗл 
местӗр пулӗ вӗсем кавҫен кама укҫа 
паннве. Сысн» йевӗрлӗ мӑнтӑр арман 
хуҫиоене курнӑ пулб-ҫкв есӗр? Ҫавӑн 
пек к&йӑкоене йуратаҫҫӗ вӗсем. Вӗов- 
не вивҫея укҫа та параҫҫӗ.

ҪИЛТУ.
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Килти паттӑр.
1ӑваш  ҫыра¥: 

„Вӑтакао-Тагмӑшри йадсоввт ддв- 
вӗ Петӗр Иеворов ӗҫсе ӳсӗрлет тв, 
вилйишӗсене пӑсӑрлантарыа хытӑнаГ, 
хӑш пӗр духне ҫӗҫӗае ®икме тӑр»¥. 
Ҫавӑн сек ӗҫсе ӳсӗрӗдсе килне тав- 
рӑнсан, пӳртре ҫын ҫук пулнӑ пир- 
ки, урай варӗв®е лзракан сӗтелне 
ҫапса ҫӗмӗрнӗ,“ тет.
Ко£ӑ:§ӑн «Ревисор» йатлӑ пйессин- 

®в иӗр у®нтлӗ ҫапла хӑтлавнӑ, пукан- 
сене ватма йуратвӑ. Вӑл пйеоса Ко- 
кӑ^ 19 ыӗш ӗмӗр пуҫламӗгаӗндв ҫырнӑ, 
халӗ те пур иккен ун пек сӗтел пукан 
ватма йуратакан мурсем. Ах, мур 
ялегашӗ!

Тискер ҫын.
Кара® вулӑоӗндв пит кутӑн ҫын пу- 

рӑна¥ ИКК8Н. Пӗр йглкор ҫыра¥:
«Хурамал йалӗнде Ула Курак Иӑ- 

ванӗ Сар Йӑван Макҫӑмӑннв сухад 
туртса кӑаарнӑ, винемӗшне, ҫӗрде 
ҫӗҫӗ илсе пырса, сийея туса хунӑд- 
®ӗ. Кинемӗшб ҫиае ҫилденсе, ӑна 
пӗрре вут тӗргое ҫунгарза йама тӑ- 
дӗ, ан®ах ҫыасем куроа ®зр®ӗҫ,“ тет. 
Ай ай хайар вӑл сирӗн Ула Курак. 

Ун ҫинден такҫанах ҫырыалла пулнӑ 
мӗн, ав®ах пусгуйак вӑхӑт иртерсе 
тӑтӑмӑр. Вӑхӑт вумай иртернӗшӗн, 
мзнӑн сухала кӑкдаса ая влтӗр тата 
вӑл мур! Каҫар тархасшӑн, Ула Ку- 
рак, иалазла унпек тумӑаӑр—сан ҫин- 
§8Н .К аакӑнра» ҫырас пулсан, вӑхӑг- 
рах ҫырӑнӑр.

Куҫ ултавӗ

Йӗпе токӑвӑр.
тусан.

П урӑвм аи ӑх  ҫурт-бӗр тӑваЕак 
Ш упаш карти вопператтив тден- 
свне В8£д*)П 2 пӳрт туса 1 аргрӑ. 
Пӗри пысӑкрах, тепрн—пӗдбкрех.

(X у I  а  ж 0 р).

— Иудташ, ку кояшераттив ҫур®ӗ- 
оене Ма иккӗшне те пӗр пвк туман?

—  Пӗр пвкех вӗсем. Лешӗ катарах- 
ра та, ҫавӑнпа п-3®ӗк*ӗн вурӑна¥,—оп- 
нан срени...

Еахад ҫын пулӗ вӑл?
—  Ма ернерв пуртв вырсарни кун- 

сем пулман-ща?
— Ма апда?
—  Удрвштенире хутсем сахазаянӑ 

аулӗьдЗҫ.

Турӑ шутлӑ ҫын.
Иалхуҫайствн копператтивӗ 

йалтй ҫынсекв пит усӑллӑ ҫав.
Макҫи-касси (Тутаркас вуз.) йая- 

зуҫайстви коппсраттивӗн ҫлевӗсем 
хӑйсен пуххин®е ҫӑм арманне сут- 
рӗҫ. Хакне ҫаала турӗҫ: икӗ тӳпине 
увҫан, пӗр тӳянЕв ерехӗн тӳдемелле, 
оет Мурнк й.
Тяраейаӗх решимӗ, теҫҫӗ пу*. Кун 

‘ нек решим тӑвккансене хӑйсене ҫӑ- 
вар.£&хпа решвмласа лартаодӗ. Илте- 
тӗр-и, тӗрме хуҫисем!

Лаша )вӑрри —Ан ҫапӑроам, Турра 
ӗвенмвн ҫыясвн пу^ еоӗр!..

— Пупа ӗненмен ҫынееи!.. Сана 
пӑх та ӑна пӑх— пӗр яекех пуплетӗр!..

Маттур арӑм.
—  Иван Пвтровад такҫанах хӑйӗн 

пурдӑхне салатса пӗтернӗ пулӗ§®ӗ те, 
ая®ах арӑмӗ пурҫке. Арӑм пур пкркн 
салатаймкрӗ.

— Арӑмӗ хайарн мӗн унӑн?
— Ҫук. Арӑмӗ хӑй салатса ьӗтернӗ, 

Иван Петрови® вадди салатмадлӑх яя- 
нӗя 76 хӑварман.
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П У И А Н.

— Тимухха патне кӗрет лашасӑр 
Макҫӑк.

— Тӑванӑм, лаша туйантӑнв? пӗр- 
1к кун сухааама пард®ӗ.

— Иурӗ, мӗншӗн парас мзр. Вӑт 
хам сухз.тзм та парӑп, ҫапах ахалех 
тӑрат. .4н®ах—уковор: тӳлессиав лаша- 
шӗв тӳле, тата ман пахдара пӑртакҫӑ 
ӗҫлекелесв пар. Ман вӑхӑт ҫук, Мули 
Хуҫа патӗн®е ӗҫлетӗп.

— Ек, кулак ес еппин, хӑй кӳрӗш, 
тет гата, вӑрӑмӑн сывласа ид®ӗ Мак- 
ҫӑы.

* * ♦

Макҫӑм патве пывӑ красвоармейгс 
матки:

—  Ы рӑ ҫын, ан вӗлер! пах®а суха- 
ларӑи, лартма (акма) нимӗн те ҫук. 
Пар®дӗ пӗр мих паравкӑ, тӳлӗи!

—  Парӑп, ыа парао мар Пуотуйах 
ытлашгои вырта¥. Ав®ах—уковор.Кив- 
ҫен кивҫенех пултӑр, тата ӗҫдеме ка- 
летӗн. Манӑн хамӑн ӗҫлеме вӑхӑт ҫук, 
Твмухха патне кӗрӗшрӗм, вӑд хӑй 
тата Муди Хуҫа патӗн®е тӑрӑша¥.

— Ех, кудаксем есӗр, терӗ те крас- 
ноармейтоӑ арӑмӗ тухеа карӗ.

Ҫавӑвтан кайран, Тниухха, Макҫӑм, 
тата краеноармейтсӑ маткн ҫӗрӗпе пӗр-

ХАПСДНАКАН ҪЫНСЕМ.
Мулл Хуҫан аллин®в пӗтӗм вулӑс. 

Мтлж Хуҫа пурне те ырӑ сунакан ҫыв. 
Кирвк хӑҫан та, пӗр сӑмахсӑрах ®у- 
хӑнсеве асапран хӑгара¥.

Пывӑ Муди Хуҫи патве Тимухха та 
пуҫне тайнӑ:

— Тӑван атте, ҫӑд асаправ!
— Мӗншӗн ҫӑдас мзр, турӑ павӑ 

ывӑлӑы!
— Лаша идес тетӗп, внмӗнпе суха- 

лама ҫук.
— Падлӑ ӗнтӗ, лашаоӑр мӗнле су- 

хаҫӑ ео. тет Мули Хуҫа.
—  Кивҫен укҫа пард®ӗ.
— Ма парас мар, парас. Андах ху 

иӗлетӗн—уковор. Кивҫен кивҫенех, ан- 
®ах дашн пӗрле. Хӑвӑнне сухадан, 
манне те сухаласа ҫавӑрса пӑрахан. 
Ан ӳркея аҫушӑн.

—  Е х, кулак ес тата. теое шухӑш- 
ларӗ те Тимухха, пӳртрен тухса карӗ.

250 тенкӗ идекен.
—  Йх, шуйтан илеоои... 250 тенкӗ 

идсев те, укҫи кӑсйерв тӑмас¥. 13 тен- 
кӗ илекевоеы пек лайӑх пурнакзнЕи
ҫук: манӑн 2, 1, Ч*> проддӑндӑ
воноосем тӳлесех 9 тенкӗ тв 37 пус 
пӗтет, тата ун ҫине поюхотви надок. 
Ҫук, 13 тенкӗ илекевсемвх лайӑх 
пурнаҫҫӗ...

Ҫур ӗмӗрве пивкойра иртереке» 
ҫын.

— Пурвӑҫ, пурнӑҫ каҫҫиреен. Т5- 
лӗнетӗп. Укҫи вӗсен адра. Ех, еп§ 
каҫҫир пулсасоӑн, пивнойран тухма т а , 
пӗлео ҫук. Ма анне мана каҫҫир ҫу- 
ратмав ши?

Аливент тӳлекен.

— Ҫынсем шалу идоен ыр кураҫҫӗ, 
ыаЕӑн 3-мӗш пайне ®ӑлах Ма¥ука 
кайса пар. Ай, епӗ ыр оехвхре ҫурал- 
ман... турран мана хӗрарӑм ҫуратмал- 
лӑх пулвӑ мӗн. Кяр. Иеринке.

Йурату.

— Йурат хава, савнӑ тусӑм У татп . 
Пӗтӗм пурнӑҫа сан алдуна паратӑн.

—  Пурнӑҫна иямесеа те йурӗ, укҫа 
хутаҫҫуна ман алда панвпе те ҫитӗ.

пӗрне хурласа ӳакелесе вӑрҫса пӗтнӗ. 
Кам айӑпливв ҫапах иӗлмвн, ниҫтан 
та тупма та пӗдмен.

Ҫӑыӑллӑлӗ хврӗҫех пуднӑ. Вывӗскк 
те сӑмсисвм умӗв®ех, куҫӗсене ҫие» 
йӑдтӑртатса тӑнӑ.

— „Кунта пулӑшу ксмиттеьӗ уҫӑлаГ‘. 
Вӗсен ӑна курма хут пӗлмен.

Ш1ЕНКВЙ.
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Пурӑнӑҫри халапсем.
1. Сире ман пирки хбсӗрлвсен, тӗр- 

лӗ усал сӑмахпа хӑртсассӑи, есӗр те- 
лейлӗ аулӑр, тенӗ „К апкӑва“ҫасланвӑ 
хнҫҫӑн тӗрнене ленквӗ ҫыя.

2. Еоӗ ивсоппа сирпӗтсен, епӗ та- 
салӑттӑм, ҫуса тасатсан, йуртая та 
шурӑ оулӑттӑм, тевӗ автан йашки ҫи- 
нӗ хыҫҫӑн пы.§§ӑБра выртаван ҫын.

3. Тямӗр ӗве хӑватне пурте курӑр, 
увӑн вилӗмсӗр тӑвакан йунве ӑша 
жлӗр, тевӗ аппаратпа ерех йухтар;а 
ларвӑ ®ухне самаковш®ӗк.

4. Егем тени пӗр ҫӑкӑрпах пурӑ- 
наймас¥, тенӗ пуп, тӑлӑх арӑмӑн дӑх- 
хинв йӑтса кайса.

5. Ҫын пурлӑхне ан хапсӑя, тенӗ 
копператтнвра ӗҫлевӗ пирхи, пуйса 
кайнӑ ҫын хӑйӗн ҫивден ҫтена хаҫа®ӗ 
ҫвне лаплаттароа лартвӑ йал&ора.

6. Ҫамрӑкла вӗренеймесвн, ватӑлсан 
вӗренме хӗн вар», тенӗ копператтивра 
ӗҫленӗ ®ухае растраттӑ тунӑ 50 ҫулхя 
старик.

7. Перопа ҫырнике пуртӑпа касса 
илеймӗн, тенӗ милнтоиоввр, йалкора 
пуртӑпа касна тӑнӑ кулака аллннден 
йарса тытса.

8. Макӑриан адана амӑшӗ ®§®ӗ па- 
мас¥, тенӗ 4 мӗш расретпа шалу иле- 
кен слушӑш®и иалу ӳотересси ҫин§ен 
9 мӗш хуг сайавлеви парса,

9. Е аӗ херуфимсен®ен тв аслӑ, ҫе- 
рафимсен®ен т» мухтавлӑ, тенӗ удреш- 
тени лашипе пасар тӑрӑх кудет тума 
тухнӑ пуҫлӑх.

10. Аҫаитпа ваҫҫилиек ҫиве пуеӑн, 
арӑславпа ҫӗлеие таатӑн, тенӗ ,,Кан-

кӑн“ хуҫи хӑйне кураЭианвнввм тав- 
тама пуҫласан.

1 1.Вы.Ьӑх ®ӗрлӗхе хӗрхенекен телей- 
лӗ!—хесе кӑшяӑрса йанӑ спеку^ант, 
хӑйяе сроксӑрах тӗрмерен кӑлареа 
йарсан.

12. Иӑтӑсем те хӑйсея хуҫноен еӗ- 
тедли ҫин®еа ӳкаӗ тӗпрен®ӗкоенв ҫи- 
йеҫҫӗ, тенб козператтиври сторӑш при- 
каш®ӗк кури®ен виҫ-тӑват шушкӑ вӑр- 
ласа киле илое пырсан.

И Ӑ В А Н -М У 1И .

Укҫа илнӗ, кӗл тунӑ,
— Аттв, атге, кӗр пӳрте, 
Аса¥ вилнӗ пулмаллз,
Терӗ а®и ашшӗне,—
Епӗ кайам кӳршеллв.

Ашшӗ кӗ®б те пӳртне, 
Ҫутрӗ шурӑ ҫуртине 
Визнӗ ашшӗ ҫылӑхран 
Тамӑк тӗпне авасран. 

Пуҫтарӗвдӗҫ кӳршӗсем 
А®н пӗлтррнипелв.
— Пытарӑпӑр, кӳршӗсем, 
Ав*лхи ҫынсен йӑлипе.

Ш ыва кӗртео, вырттарас, 
Пуҫ вӗҫне шӗшлӗ хурас, 
Хӑй хушнинв итлес,
1ан  ҫансах пытарас.

Тӗн... тӗн... тӗв... хруп! 
Савӑн урӑх нурвӑҫ ҫук, 
Пурнӑҫ ҫив®ен шухӑш ҫук. 
Шухӑшдама ®уну ҫук. 

Тӗнкӗл-тенкӗл. тӑн-тав! 
Тенкӗ нумай панӑран, 
Ҫылӑхоем каҫаракӑн 
Рай алӑкне уҫнӑран. 

Ҫветтуй турӑ. хӑватли, 
Ҫвегтуй вилӗмсӗр ҫырлах! 
Укҫа илнӗ кӗл тувӑ,
Тӑпра ӑшнв кӗрсе выртах! 

Х ӖРЛ Ӗ ХВЕТӖР.
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Ларах! Лар! Лар, шуй- 
тан.
(Ш  ӳ т).

— Сана курманни нумай пула¥, ӑҫ- 
т» кайса ҫухалтӑн есб?

—  Сутйе патне кайрӑм...
—  Хӑнана в?
—  Ҫук, сута.
—  Мӗцлв ӗҫае, тата?
—  Пуд®ӗҫ еҫсем,.. калам» та на- 

мӑс... ну. ьайрӑм. сна§®ӑт, сутйе ман 
ҪИН0 тараватӑн пӑхса: лар пошалэтӑ, 
терӗ. Е аӗ ун умӗа®в ларса тӑма авзн 
мар тесе: ур» ҫин®е те нн§ава-ха, 
терӗм. Сутйе манран ыйга пуҫаарӗ. 
*н ӗ ура ҫин®е тӑроах ответ» кастарса 
тӑратӑп. Тӑрсан тӑрсан, сутйӗ ман 
ҫине сиввӗн пӑхрӗ: Лар!, тесв хыттӑ- 
нйх каласа ху®ӗ. Еаӗ каллех ӑва хи- 
рӗҫ: ура ҫян®ех тӑрӑз ха нв®®ава, 
нвддав», терӗм Сутйв ҫиллен®ӗ, ман 
ҫине йудашкин®ен куҫне-пуҫнв дарса 
пӑрахоа, хайаррӑн каллех: лар. шуй- 
т»н1 херӗ те, епӗ хӑранипв, шарт»х 
сикое, лаках лартӑм... Виҫӗ ҫул лар- 
тӑм...

—  Тив»н ҫиндэ-и, вара?
— Тиван увта. Тӗрме сакки пул- 

сан та йурӗ. Н-та!
Ф— Й Е А.

Тараспа Поттап.
(Шӳт).

Нярӗя йалта пӗр Микул й и л ӑ  ста- 
рик пурӑннӑ, уаӑя а®и Богтан йатлӑ, 
иулнӑ. Пӗрив®в вӑл ывӑлӗпе вӑрмана 
ьлйеӑ. Ут ҫулса тӑкоассӑа иккӗшӗ ге 
шыва кӗме кайнӑ. Ашшӗ шыва кӗнӗ 
хушӑра. леш, Поттап йатдӑ а®и, ҫыр- 
ла пуҫтарнӑ. Ашгаӗ ывӑнса ишӗнвӗс- 
кер, тарӑнрах гӗлре ишсе пыракан 
скер, тем в5й-х»л ҫухкине туйса, хӗр- 
нелле тухасшӑн васканӑ. Хуллвнех пу- 
та  пуҫланӑ. Адинв—Поттаи! потап! те-

се кӑшкӑрнӑ. А®н хирӗҫ— димха пы- 
рап, иӗн кирлӗ, тевӗ.

— Поттӑн, погаа!
—  1!ырӑа-ха, ан ҫун...
— Погзп ҫке, Поттап!..
—  Тем ®ул кӑшкӑр, Поттап пымас¥. 

Еайран аран-арзн майласа хӗрне ҫн- 
тейнӗ.

*
Тепӗрк— Тарае ҫив®ен. Пушӑт Та- 

расӗ вӑрмава пушӑт вӑрринӗ кайнӑ, 
телвйе, тата хӑйамат леҫникӗ ҫитнӗ те, 
тытнӑ.

—  Мӗн йатлӑ есӗ? тасе тӗпкӗ®лет.
—  Тарас... Тарзс, тет хӑранипе Та- 

расӗ.
—  Тзрассиве кайран та тарӑн-ха— 

йатна калаоам! тет леҫник
— Тарас, тбт, Тзрас! Ҫзпла йанра- 

сан-йанрасан леҫник йӑлӑха¥ тв, Тара- 
са ним туиа антраса, Тарао патӗнден 
утгара пара¥ вӑрманалла.

Х ӗ р л ӗ  Х ӗ в е т ӗ р .

Ентрп Иӑван^^ӑ.
Ҫапла ҫав, Сантӑркка пи®®е, пула¥ 

тӗн®ере етемрв те, вы^ӑхра тӑ тӗрлӗ- 
рев. Акӑ Тиххӑн пи®§есен лашиМӗ ка- 
лаыа ҫук ухнак, сӗре шухӑ,пӗррв ҫап- 
сан таҫти тӗв®е хӗрнв каӑса кӗрӗ, по^- 
ше никаких. Андах вӑхӑтпа шухӑ тӗ 
дӗ!пӗв®вн нирӗн претҫетатлӗ те Тих- 
хӑн пи®®есен лашин®ен кайах йулмӗ. 
Ара епӗ хамӑр Иалти Еагри Иӑваа®- 
®ӑ ҫкн®ел кадатӑа ҫкэ. 1 ӑвах  калзма 
ҫук! Ӑна нушӑ мӗн кирлӗ мар, вӑл 
ахалех аван пыра¥. Тиххӑн лашине 
пушӑ кирлӗ пулсав, пирӗя Ентри Иӑ- 
вав®§ӑяа ҫутти кирлӗ. ҫавӑнна та вӗ- 
сем хушшин®е мзн шухӑшпа уйрӑм 
паллӑоемех ҫух. Андах, нан кунта ла- 
гн» ҫин®8Я Еад»ҫса вртермесӗрех, Еа- 
три Иӑвав®ӑ ҫинден калаҫас килдй. 
Ыаттур ҫыв! ӑмӑрт кайӑк пек. Тзпӗр 
ҫунат ларю анах каснӑ лзртнӑ ӑяӑрт 
кайӑк пудмалла. '§ӗаӗгмесӗр ку твран- 
®0Н пӗр хӗре те жртермеж, А леш
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шухлавмалли ҫввден каласан, ей! ара! 
ыӗн калакалли пур, улмах, прем таоа 
ҫпирт ӗҫет, уашӑн пулсан вим ҫырт- 
малли те кирлб мар. П ӑртаг ӗҫет те 
ытлашшипех шухлавса кайа¥, тытса 
дарма ҫув, кавтурган тавӑрӑвнӑ ®ух 
темӗн ®ухаӗ ӗҫ ҫив®ен ҫырнӑ хутсене 
ҫухатса хӑвара¥. Авдах вӑхӑтнааа вӑл 
®ӑхӑмлама та ӳркевекен ҫын мар. Ты- 
рӑ мӗи салатмалла пулсвн, вӑл тивӗҫ- 
лисене ҫеҫ пар*¥, пуйанвиоенв, 1ӑн  
вӑд—н»®арриве мӗн тума памалла?На- 
®ар ҫын вӑл падлах ӗнтӗ, ун патве 
пыроан, ун сӗтелли тв пушӑ. Пушӑ 
пулмасан тенлв даша та ®ӑхӑмла¥,

Ҫапла вӑл Ентри Иӑваи|®ӑ! салана 
ҫук аван, маттур ҫын. ШӐШИ.

К  Ӗ Л £.
Пӗлтӗр ҫулла пӗр палланӑ ҫын пат- 

не хваттерв кӗрсе выртсан. пӗр кар- 
®ӑк турра пуҫҫапнинв куртӑм.

Пӳртре шӑп пулеан, кар®ӑк ҫара 
уранах турӑш патве пырса дӗркуҫҫи 
ҫине тӑ®ӗ те, васкасз хӗреохывса, пӑ- 
шӑ.ттатма тапратрӗ:

— Ҫӑл мана, хӑтар мана, мӑн ту- 
рӑ, турӑ амӑшӗ, епӗ йалхӗрӗв®а пӳрт- 
ре пурӑнатӑп.

Кар®ӑк нумайден ҫӗре ӳкое сӑх-сӑх- 
с», хӑйне Вӑ4.§а тӗрлӗрен ырӑлӑхсеы 
ыйтса лар®5. Кашни ыйтмаеӗрен хӑй 
ӑҫта пурӑанинв, хӗривди яӳрте кӑ- 
тартса пара¥.

— Кинеыей! —терӗм вӑл пуҫҫапса 
пӗтероен,— Кинемей, тетӗп! Сарӗн пӳрт 
йал хӗрин®е пула¥-и вара. Игл хӗрик- 
®е мар, вӗт. Сирӗн ҫумра тата тепӗр 
пӳрг пурӗҫке.

— Ҫук, апла мар. Хӗрин®и вӑл пӳрт 
мар, нун®а андах. Турӑ хӑйехпӗлӗҫке 
тег кар®ӑк.

—  Ҫаплах та, терӗм еп ӑна хирӗҫ, 
кинемей, йӑнӑш ан пултӑр. Атрӗоӗ тӗ- 
рӗс пулмасан пулӑшу йӑвӑш кидмв 
пултара¥.

— Ну?—терӗ кар®ӑк тӗлӗнсе.
Хайхн кар®ӑк турӑш патне пырса.

{ӑркуҫланса ларса, тапратрӗ казлех 
пӑшӑлтатма:

— Ҫӑд мана, хӑтар мана, мӑн ту- 
рӑн турӑ амӗшӗ, епӗ йалхӗрӗн®а пӳр- 
тре пурӑнап, пврӗн ҫумри ҫурт пӳрт 
мар вӑл— мунда.

Пуҫнв урай хӑми ҫумпе ҫапса ил§ӗ 
те кардӑк аҫам ӑшне жӗрсе выртрӗ.

С -К О .

Ха%хи иарттинккӑ.

—  Тӗлӗнмелле! Темиҫе ернвӗнтӗ*ан 
пи®у пур ҫӗре те арӑмне ялсе ҫӳрет. 
Ӗ 1ӗк анла пӗрае ҫӳремесдӗҫ.

— Мӗн тӗлӗнмедлн пур уята? Хаэӑ 
ӗнтӗ вӗсем расвот турӗҫ те, пӗр-пӗрне 
вурас килекен пула¥ щщ.

Ӗҫтӑвкомра.
Вулӑс пуҫӗ претҫвтатлӗ 
Пайан сӗтел хушшин®е 
Виҫӗ йадпа пӗрлешсе 
Пуху тума шутларӗ.

Виҫӗ йалӑн пӗрэешсе 
Пухӑнмалла кантура— 
Иалоем тӑрӑх хутсене 
Салатрӗ вӑд хыпӑвса,

Туд ҫутӑдвӑ ҫутӑлман 
Халӑх кантур умӗн®е, 
Претҫетатлӗ те тӑман 
Иӑвӑр мухыӑр пуҫӗпе.

1ылӑй тӑ®ӗҫ шавласа 
'Куккӑр ®ӗлӗм туеӗеем 

Сыв пул, тесе кантура 
Киле уттардӗҫ вӗсем.

Ҫав пухзвах тепӗр хут 
1ӗнет пирӗн претҫетатлӗ 
Тул ҫутӑлман кӑвак ҫут, 
Персе ҫигег кантурне.

Ҫитрӗ... пӑхрӗ, унта кунта. 
Пӗо ®ӗр ®ун та пудмарӗ 
— Тфу!, теое ла® сурдӗ тв 
Тухса утрв килнелде.

АЛАКӖР В.
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Науккӑсем.
Ммнвралоин. Ку нжуккӑна вӗренме 

яурте йурахаҫҫӗ. Пурив®ен ытллылгӑн 
йаглӑ меггал ҫиндея пӗдме тӑрӑшаҫҫӗ 
ҫянсем.

Кикийенӑ. Сывлӑха упраса усрама 
яӗрентекен науккӑ. Егвмсем ку наук- 
хӑри твриивсеяв дас та ®асах асӑнаҫ- 
ҫӗ (сывӑ пул, сывӑ-и, вилиенскер, ку- 
пардинв ҫӑнав тухмавскер, иур и.1ес 
ше, т. ыг. те.) Пы.§®ӑк» йуратак»н сыс- 
насеи ку н&уккӑна йуратсах каймаҫҫӗ.

Маттематӗккӑ. Шутлзма вӗрентекея 
язуккӑ. Сдушӑш®нсвн зрӑмӗсен матте- 
матӗккн 20-мӗш ®исларан иртсв кайай- 
мао¥ (20-мӗш ®иодара упӑшкисем шалу 
илеҫҫӗ).

Астроноии. Пӗзӗг ’ ҫнв®н йапаласеы 
ҫяндвн— уйӑх, хӗвал, ҫӑлтӑроеи ҫин- 
ден вӗреное пымаллн науккӑ (пӑсран 
нулнӑ пӗлӗг ҫин®е ларакан турӑсеиае 
ҫветгуйсем ку шуга кӗмеҫҫӗ). Аотроно- 
мвйв вӗрвнео пудсан, кӗлен®ерен хувӑ 
трупа, телесют текенни кнрлӗ пула¥. 
Аотрономсем унсӑр ӗҫлеймеҫҫӗ. Иулаш- 
ки вӑхӑтра дӑвашсем тв астрономн на- 
уккиве вӗренме пуҫлзрӗҫ: ®ӑв*шсенден 
халӗ нумайӗшӗ ®ӑмӑр кӗдев®в витӗр 
ҫӳлвлле пӑхаҫҫӗ (деркке ҫук пиркн пӑ- 
тулккарааах ӗҫвӗ духне).

Квометри. Мишавайсез пӗлмеллв *у 
вауккӑна, ҫанах ку науккӑв» пӗлекев- 
сем, мишӑвайсемсӗр пуҫнех, ды 
лай пулкалаҫҫӗ. Пурянден ытда ун- 
та тӳрӗ йӗрсем (премые лини) кукӑр 
йӗревм, двтвӗрг кӗлен®н йевӗрлӗ ®и1ин- 
тӑрсвм, кӗмӗл укҫа йевӗраӗ ҫавракаоем 
ҫиндвн вӗрентеҫҫӗ. Иурӑхоӑр пӑвдӑсвне 
кӗртсе лартмалли окрушнӑҫ (ункӑ) та 
пур увта. Аван науккӑ!

Покослови. Суйа суйма вӗрентекен 
„науккӑ“ , ха^  вӑл „н»укка“ нӑрахӑҫ» 
кӑлардӗҫ.

Археодоки Еу науккӑна хулара нумай 
курма пула¥. Уята Мафссал ҫулӗн^и 
майрасем те ҫамрӑкӑн курӑнаҫҫӗ (пи®ӗ 
сене сӑрласан),

Исторм. Ку наукка хут пӗлмен ®ӑ- 
влшсем те пӗлеҫҫӗ. А®иоенв вара: ек 
оана нотори кӑтартам“ , тесе хӑра- 
таҫҫӗ.

Поттавмвкӑ. Усен пулансемҫиндеа вӗ- 
рентетен науккӑ. Пурнрдея ытла вӑл 
ваукка хаҫат тӑрӑх вӗрвнсе ныма пу-

*) М афуссад 969 ҫуд иур.ЧнвЛ, теҫҫб йувахра.

ла¥. Унта Совет ҫӗр-шывӗн®е ӳсекен 
ӳсен-оулан йзпалаоем ҫив®вн пурин 
ҫив®ен те ҫыраҫҫӗ (коисомолӗссем, 
пярттейвӑйсвм. вырӑвта даракансем, 
пупсем, кулакоем, йӗркесӗр ӗҫсек тӑ- 
ваканоеи, ҫын аоттаниквинв вӑрлакан- 
сем, т. ыг. тв).

Иасыковетенив. Ку науккӑна тухат- 
мӑшсем лайӑх пӗдеҫҫӗ. ^ӗлхесем ҫин- 
®ен вӗрентекен нзуккӑ в!л. Иулашкн 
вӑхӑтра ку ваукка пӗтерсе лартас тв- 
кенсем нумай тухма пуҫларӗҫ.

ИӐВАН МУ1И.

Ш аратӑ.
(Ш ӗиетер шухӑшдаса кӑдарнӑ).

Пӗр пуҫӗнден пӑхсассӑнта,
Тепӗр пуҫӗн®вн пахоаооӑн та 

Пӗр пекех.
Ҫак йапала йа®ӗ ҫумве 
Мала та, кайа та 
Пӗрвр саопалли хушсазсӑн 
Урӑх йапала йадӗ пула¥.
Ҫак йапаласӑр

1ӑваш  пурӑнаймао¥, 
Иапалн те дӑвашоӑр 
Пурӑнаймас!.

Ҫаяна вуласа тухӑр.

т Г / - )  1 ' Г - 1АУ
и 7 " / У . / 1 У Л £ г  " • ¥  

Г Е  - т ~ .

„КАПКАНӐН“  ҫитес нумӗрӗсем каш 
ни уйӑхрах 15-пе 25 ^исласенье 

тухса тӑраҫҫӗ.
Ретакси.
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Пуштӑ йеш^^ӗкӗ.
— Кирилдӑва (Кӗҫӗн Иел§?к вулӗҫ- 

тӑвкоме). е»н 322 гӑваткӑл савтиметр 
высӑккӗш хуг ҫиве ҫырнӑ оаровевше 
вж кӗреӑмерӗ. Ана кӗртсен „Капкӑа" 
сан опровершваипех тула¥, сан пекки- 
'Свм ҫиадва ҫырма вырӑн йулмӗ.

— В—руйа. Саметкуна шӑршлӑ хуг 
ҫине ҫнрса йанӑ есӗ. Лайӑхрах хут 
тупайиарӑн им мӗв?

— Парова. Ичлга йӑтӑ виллисем 
выртс» ҫӳреҫҫӗ. Ана ®арма май ҫук- 
ши, тетӗя. Ма ҫук? Пур, Кӗреҫе ил 
тв ҫӗре алтса пытар.

— Туртана (Кӗҫӗя Кипек). Вуламад- 
ли ҫуртра шыв ҫуккн ҫин®вя вуламал- 
ли ҫуртӑн нуҫлӑхнв кадя. Шыв кӳрсе 
пама пирӗн вӑхӑт ҫук.

— Шӑнкӑрда. «Ҫӑмӑл ӗҫсем» ҫин®вн 
ҫырни кӗрвамерӗ. Есӗ ху та ҫӑмӑл 
пулмалла, ҫавӑн пек „ҫӑмӑл" йапала 
сви ҫнндзн ҫыратӑн. Иӑвӑргарзх ӗҫоеи 
ҫив®ен ҫыр.

— Николайӗва (Тук&ш вул.). Еоӗ 
ҫыратӑа: елӗ ӑна ҫын калавӑ сӑмах- 
сем тӑрӑх ҫыртӑм тетӗн. Ҫын калани 
тӗрӗс пулыасан Укоховнӑй Еотевсӑн 
175 м?ш етаТйизе айӑаласран хӑра- 
мазтӑн-и вс?

— У®ука. Ытла писсӑрла ҫыратӑн. 
Кантура ӗҫлеме кӗртӗн и мӗн. Ай-ай- 
ай!

— Молйера. 1622 мӗшпе 1673-мӗш 
ҫулсвм хушшин®е пурӑннӑ франтсуссен 
паллӑ трамятуркӗ Молйер й.1 Есӗ хадӗ 
Т0 пурӑиатӑн-и? Маттур, ан®ях ееӗ йу- 
тесе кайве пулмалла: вырӑода шур- 
наясенҫен куҫарса илнӗ саметкӑсем 
айне «Молйер» твсв алӑ пусмя пуҫла- 
рӑн. Асту, сута леякетӗя, ®аплӑ пис- 
ваттӗл!

— Рякша. Иалсовет ҫекрвтгарӗ „Кап- 
кӑн“ пулама памао¥ пулоан ху ҫырса 
нл. Хӗрхенетӗн им мӗн 10 пус укҫуна.

— Палашкӑ. ,. Пӑраски Ҫгаппанне 
ҫифӗлӗо ®ирӗ йернӗ пу:ь твсе шугла- 
тӑя. Ҫифӗдӗс йернӗ пудоан хямӑр йа- 
ла та сарӑлӗ. Иаати ҫыноеи мӗнде 
шутлаҫҫӗ ши“, твтӗн Пӗлмесгпӗр те- 
мӗнлв шугдаҫҫӗ. Ху ыйтса пӗл. Хадӗ, 
тириейлӗх решимӗ майӗяв, лав тытеях 
оирӗн йала ныраймастпӑр.

Опйавлени.

АПЕНЕ ШЫРАТАП.

Еаӗ, Марйв йятлӑ ҫулгалӑкри хӗр, 
х»мӑн аттеав Песруккӑва шыратӑа. 
Хнтан манӑн хама тӑравмаллӑх 
укҫа (алимент) илмелля пур. Аттвя 
йулташӗоене, саакомӑйовяе, аттв 
ӑҫта пурӑнни ҫинден ҫзк атрӗопа 
пӗдтермв ыйтагӑп: Тутар ресауплӗк- 
ки, Ҫук ҫырма йадӗ. Марйе Суххӑ 
ва— Песруккова Ҫуралвӑранпахтӳрӗ 
проавттяркӑ пуавӑ майӗпе. мӗкшӗн 
ятте кашни уйӑхра 15 шер тенкӗ 
манран шӑхӑртса йулаошӑн, сут 
туса павӑ иополниттӗлнӑй диотрян, 
услааҫӑ фининҫаектӑртан таряӑ пе- 
кех, ҫатӑдтаттарся тарс» пывин®ен 
тӗлӗнетӗп.

Ҫийӗн§8н тата ҫакна хушоя кя- 
латӑа: атте ун пек ҫын пулассине 
нӗлнӗ пулсан, епӗ тен парсан та 
ҫуралмаа пулӑттӑмдӗ. Ан®ях епӗ 
ҫуралвӑ, инквкӗ пулнӑ ӗнтӗ. Епӗ 
®ӑн дӑвах ҫураляине ҫакӑнта ҫа- 
аӑяаӑ сӑн тӑрӑх та аӗлмелле (ма- 
нӑн фотокрӑв патӗв®е ӳкернӗ сӑна 
пӑх), ҫавӑнпа та ҫак опйавленнйе 
ҫынсвнден вӑтансах ирӗкоӗр памзл- 
ла пул®ӗ.

Марйв Суххӑва Песруккова.



ХӐРУША КАР1ТИНСЕМ.

Алли кукӑр

(вӑрйсен).
П и р е  хырӑм

(пйантсӑсен)
Пуҫа иайрӗ

(ҫуггн).
I !

Хырӑм пӑрахнӑ
('намӑсран')

Ҫын ҫисе лараҫҫӗ 
(  кянвмрйсем).

Тире сӗвеҫҫЗ....
Гуоламсӑсрм).

Зам. Отв. Ррдактора П. ПЕТРОВ.

:жжжжжюю)сжжроютсжжж:
КАМ ХАЛИВЕН „КДПКЙГШУРНАЛ

“  Ҫ Ы Р Ӑ Н О А  ИЛМЕН.  —
Хакӗ ҫапла:

1 уйӑха 

3 „
6 „
1 ҫула

—  10 пус.
-  30 „ 
- 6 0  „

1 тенкӗ.

Укҫа вырӑнне марккӑсем Иарсан та йурат. Атрӗсӗ ҫапла: Чебокеа- 
ры. Контора газеты „К анаш “ .

С I ХУЪӗ ҫине „Капкӑн“  илме тесе ҫырма ан манӑр.
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Чувашлит Л  980. Чебоксары, тин. „Чувзшская Квига".


