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Родо - влак!
Тймарсэк марий ппчкэмалт илйш: марий школ, кнпга, 

газэт, журнал укэ ильэ. Марин шкэ моштьшйж дэнэ ту 
илыш, т т й м е  пашажымат шкэ моштымыж дэнэ гй н а  штйш, 
нвшожымаг кшигашкэ оннэн штэн ыш кэрт. Сандэнэ ма- 
рнййн штйшйжэ ончйлко кайэн ь ш  кэрт, шурныжат ша
гал шочо, вольыкшо тйгыдэ ильэ,'Чйлажат пазарйштэ нал- 
жаш вэлэ ильэ, луктйн ужалшаш сатужо шагал лпйэ.

Мэмнан марий гына огыл, рушат пэш ончылкак кайэн 
огыл. Тугат руш марий дэч сайрак, пойанрак ила, шкэн- 
жым шуыктэн агэш ашнэ. Моло кугужаныштэ рупшм, ма- 
рийым ончымаштэ калык пэш ончылко кайэн: шуко шин-

КГРАЛШЭ
Шэмэр калыЕлап кулэш пашам умландаршэ мзриЗ журнал.

Лкшэ: ик номэр 50 ырший, тылзылан ♦
1 т. 50 ырший, 2 тыл.—3 тэнтэ, 3 тыл.
—4 т. 50 ырший, 4 тыл.—6 тэнтэ,
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5 тыл.—7 тэн\ 50 ырший, 6 тыл.— 
9 тэнтэ, 7 тыл. (у ий мартэ) — 

10 тэнтэ.



чат, чылажымат штэн моштат, вигэ грамотный (йазуан) 
уль!т, шурныштат сай шочэш.

Тэвэ таҥастарэн ончыза: 1918 ийыштэ
Росспйштэ дэсэтиналан . . 44 пут ош т ы д а ҥ  шочын,
Аглийштэ  .............................149 пут „ „
Ш з э й с а р ш т э  158 пут „ я
Г э р м а н ы ш т э  157 пут „ „ „
Г оллан д ы ш тэ  160 пут „ „ я
Ш в э т ы ш т э ................................... 161 пут я
Бэлгийштэ   168 пут я я я
Д а н и й ш т э ................................... 183 пут я „
Кузэ вара моло валыЕын иэш шуво ош шыдаш шочэпь 

мэмнан дэнэ йалт шагал? Тдэн моштымаш гыч, сай анчэн 
к^штымаш гыч. Ӱдэн моштымаш. сай ончэн моштымаш— 
чыдажат книгаштэ.

Ты годым чыла шинчымаш, моштымаш. пойанлык, йӧн- 
мумашэт, молыжат книгаштэ вэлэ: ^ е ӧ  лудын, возэн мошта, 
тудо пийалан, нужнам уждэ ила. Йумылан тау, марий Еа- 
лыгланат, ош е э ч э  шочаш тушальэ. „Куралшэ* журнал чыла 
марийлан йӧржӧ манын пэчэтлалтэш.

Журналэш: гаурно ӱдымӧ, в о л ь ы е  ашнымэ, мӱЕШ ончымӧ, 
сат паЕчам моштэн ондымо, сурт Еайык ашнымэ, шудо ӱдымӧ, 
сату паша, овса пумаш-налмаш паша, завот-пабриЕ почмо 
нэргэн пэчэтлалтэш; ЕОЕла гыч марий сайрав мутат пура, 
т |н ь а  Еӱлэшат сэралтэш, марий ЕОЕлаштэ лпйшэ пашат ум- 
ландаралтэш, вашэш мутат лийэш.

ТымарсэЕ тыгай е У л э ш  пашам, Еӱлэга мутым мэ марий 
валэндарыштэ гына лудына ильэ; ындэ арньа вуйэш налаш 
тушалыда. Ида орванэ, лудса, почылтеа,-пийалан лийыда.

Журналы м  ш е э т  налаш овсада о е  с и т э  г ы н , погынэн 
вум-ныл йэҥ налза, пырльа лудса, пырльа илашат сай лийэш.

. Родо-влав, пырла, пЕтылан-вэсылан полшэн илэна гын, 
илашпа вуштылго лийэш, нужнамат огына уж, умӱрна эрты- 
мымат она шиж. Сандэнэ у лэЕшаш марий журналэшат и е -  
тына-вэсьгналан полшаш е | л э ш . Кузэ полшыман? Ко мом 
шипча, могай сай пашам штэн мошта, валыЕлан йӧршаш 
унарым (рэмэслам) шипча, чылажымат „Куралшэ" лувмашЕЭ 
возэн е о л т ы ж о . Паша таржым тугоЕ огыт штэ, возымо ворно 
шот дэнэ тУлалтэш.

Тунэмшэ марий-влак, тэ йылмыда пусӧ, шинчада ужэш, 
ШЕЭнан пичЕэмалт илышэ марий Еалывлан полшыдэ ида 
е о д : швэндан шинчымым, ужмыдам-Еолмыдам, адаЕ руш е н и - 
га гыч Еусарэн возэн, чылажымат т ы ш е э  возэн е о л т э н  ш о - 
гыза. Тунам вара марий валыв тланда пэш Еуго тауум шта,
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тэндан поро пашадам огэш мондо. Ч ьи а  марийат, ик ача- 
аван игышуво гайэ чумур лийыи, иктыда^вэсыланда ййн 
мумыда дэнэ полшкалза, пъгрльа илыза. Кармазин.

Ожныео еэмынак шурным курад - ӱдаш двйэш, укэ?
Мэмнан кугужаныштэ мландэ пашам штышэ калыкын илышыжэ 

ийын йорлэшташ тӱҥальэ. Моло калык дэч утла пашам шта гкшат, мэм
нан ЙЭ1Г кочкашыжат ок ситарэ, кулэш нарэ вольыкымат ашнэн ок кэрт. 
„Калык тӱла, ыландыжэ ожныеонарак вэлэ, мландэ шагал дэнэ йорлышко 
лэкна“, маныт. Чын, тидыжат уло. Утларакшым йорлолыкеа шкэнан 
ил эн моштыдымына гыч. Ушкалым омдыктымо сэмын, мландым омдэн 
мо пушашыжым налын огына мошто. Ачана—кочана кузэ илэн улыт, 
тугак мэат илаш тӧчылына. Ожныео эртэн кайыш: мландыжат йавыгэн, 
калыкшат тӱлэн. Шоналдымэ сэмын йавыв аҥам кудалтэн кайэн, у кук- 
лэмэш ӱдымӧ ок кой ындэ. Ш агал, йавык мландэ гычак ситымэ нарэ 
дурным муаш тыршашна вэрэштэш Кызыт мэ ожныео еэмынак кум 
пасу дэнэ илаш тӧчылына, шурно ӱмбалан шурным ӱдэн мландынам 
йавыктарэна, Канаш кадымо такыр пасуна вольык тошкымо дэнэ пэш- 
кыдэмын, комака ӱмбал гайэ кошкэн, ындыралтын,нимо пайда пудэ кийа.

Нэынан кугужаныштэ кокла шот дэнэ (урлык дэч поена) ик дэеэ- 
тина гыч 30 пут шурным налыт, Гэрманыштэ 67 п., Даниагатэ 100 п. 
Тэвэ, ужыда могай кугу ойыртышъ. Гэрман дэнэ Даниан мландыжэ нэш- 
нан дэч йагыкырак, шурно шочтыдымырак гынат, пэмнан дэч кок кум 
пачаш утларак шурным погат.

Ожно нунат нэмнан еэмынак шурным шагал налын, йорлын илат 
улмаш. Илэн-илэн йорло илыш 2— 3 пачаш утларак киндым шочыкташ 
туныктэн.

Кызыт мэ мландынам кум пасулан пайлэн ӱдэн илэна. Ындэ сайын 
шотлэн ончэна, тыгэ илэн мэ ончык кайэн кэртына, альэ укэ? Сынэн 
ончаш кокла чот крэсаньыкым налына: кут дэсэтина ӱдаш йӧршӧ млан- 
даным, кок дэсэтина олыкаяым, ик имньан, кок ушкаланым. Мланды- 
жым кум пасулан пайлэна, монарэ киндэ налмыжым шотлэна. Кокла 
чот дэнэ тыгэ толэш:
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Тидэ шот дэнэ ужына: виндат, вольыввормат (азыв) шагал шочэш. 
Ындэ ончэна вольывлан пувшаш сита, увэ?

Ив имньылан ив талуклан кӱлэш:

Вавшышыжлан уржа о л ы м  40 п.
Тэлылан ш у д о ....................................................... 150 п.

Ко к ушваллан кӱлэш:

Вавшышыжлан уржа..олым  ............................ 80 п.
Шудо, ивийаш олым . . . . . . . .  320 п,

Чылажэ имньыгэ, ушкалгэ кӱлэш:

Вавшышыжлан уржа..о л ы м ................................ 120 п.
Шудо, ивийаш .о л ы м .........................................  470 п.

Кум пасу дэнэ ӱдымаштэ шочэш: уржа олым 192 пут, шудо, ив
ийаш олым 290 п.

Тугэ гын шудо, ивийаш олым вольыкман ов ситэ. Уто вольывым 
ужалаш, альэ мландым налын удаш вэрэштэш. Водьыв шагалэмэш гын, 
тэрысыжат шагалэмэш, мландыжат ӱйаҥдыдэ кодэш, виндэ шочмыжат 
шагалэмэш. Тыгэ гын вумпасу дэнэ илымым вашвэ кудалтэн вэс сэмын, 
шуво пасум штэн илаш тӱҥалаш вэрэштэш.

Тыгай йорло, пэлэ шужэн илыма гыч утлышашлан вэрч вольыв
азывым йэшараш, шудым ӱдаш тӱҥалаш вэрэштэш. Шудо (влэвэр, ти-
мофеевва) удымо дэнэ мландэ кана, вийым погэн вийа. Клэвэрын вож- 
шо пэш чока (пэш вожан), солэн налмӧнгӧ вожшо дэнэ мландэ пэш 
чот уэмэш. Ков ий почэла влэвэрым солымэвэ мландэ 5— 6 ушкал тэ- 
рысым дэсэтиналан вышкымэ нарэ ӱаҥэш. Тэвэ шудо ӱдымын могай 
кугу пайдажэ.— Кормо йэшаралтэш, аҥажэ уаҥ кодэш. Тугэгын вашкэ, 
жапым шуйкалыдэ шудым ӱдаш тӱҥалаш кӱлэш.

Шудым ӱдаш тӱҥалаш пасу ум тыгэ нилытэ пайлаш кӱлэш: 1) 
такыр пасу, 2) уржа пасу, 3) шудо пасу, 4) икийаш пасу.

Нилытэ пайлымэ пасун пойдажэ тыганьэ: кум пасу годым шурно 
ӱмбалап шурно ӱдалтэш ыльэ. Шурно мландын ӱмбал лончыгычшо гына 
шкаланжэ кӱлэш мландэ ӱйым налэш, тундэнэ шурно ӱмбалан шурно 
ӱдымӧ годым мландэ вашкэ йавыга. Нал пасу штымэкэ шурно почэш 
мландэ кок ий шудо йымалеэ кийа, вана, шудо вожшо дэнэ ӱаҥын ко
дэш. Шудо шкаланжэ кӱлэш вийым кужу вожшы дэнэ мландэ йымал 
лончо гычшо налэш, садлан мландын кӱшӱл лончыжо канэн, вийым 
погэн гына вийа.
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Кум пасу гычын нилытым тыгэ шташ лийэш:
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1919-ий

1-й пасу 2 дэ
сэтина. Уржа. 

Уржа дэнэ ик- 
тэш 1 г/2 дэсэт. 

клэвэр ӱдымӧ.

Вэспасу— 2 дэ
сэтина. Икийаш 

шурно.

Кумышо пасу 
2 дэсэт. Такыр 

пасу. 
Тэрыс кышкымэ 
1 7 , дэсэтинаш.

а

1920-ий

1-й пасу 11/3 
дэс.

1-й ий сол- 
шаш клэвэр.

2. 1 7 а дэс. 

Икийаш,

3. I 1/, 

Такыр.

дэс. 4. 17а дес* 

Уржа.

м
соX
03яеа

1921-ий
Ков ийлан 

солшаш влэ 
вэр,

Такыр.
Уржа клэвэр 
дэнэ йӧрэ.

Икийаш.

нА
ОАX

1922-ий Икийаш
шурно.

Уржа. 1й ийлан сол 
шаш клэвэр.

Такыр.

СО

►»

1923-ий Тыкар пасу. Икийаш. Кок ийлан 
солшаш клэв.

Уржа клэвэр 
дэнэ йӧрэ.

ев
в

г

1924-ий Уржа. Такыр Икийаш. 1-й ий сол
шаш клэвэр.

Р>-. 1925-ий Икийаш. Уржа клэвэр
Д Э Н Э  И К Г Э Ш .

Такыр Кок ийлан 
солшаш клэв.

1926-ий Такыр 1-й ий сол
шаш клэвэр.

Уржа. Икийаш.

Ыидэ ужыда 6 дэсэтинан кум пасу гыч нилытым штымэ годым 
нилымышэ пасужо I 1/ ,  дэсэтинан шудо пасу лийэш, Ик ий гыч тидэ 
шудо пасу 450 пут шудым пуа. Тэвэ нил пасуун пайдажэ. 450 п. 
вольык кочкыш утыжо лиймэкэ вольывымаг йэшараш лийэш, кум уш- 
калым утыжым кучаш лийэш. Вольык йэшаралтмэвэ тэрысыжат йэша- 
ралтэш, адав кум ушкалын шӧр— торыкшымат шотлаш вӱлэш.

Тэрысын пайдажым чыланат шинчэна: тэрысым утларак кышкэт 
гын, виндат утларак шочэш. Галичский уйэзыштэ сыаэн ончымым он- 
чыктэм. Тушто шуко вэрэжэ такыр пасушко ив дэсэтиналан ков вуйат 
пэлэ вольывын тэрысыже вышвалтэш. Шурно шочмашыжэ тыгай: уржа 
дэсэтиналан 48 п., икийаш—43 п. Моло вэрэжэ дэсэтиналан 3 вуйат 
пэлэ вольыкын тэрысыжым кышвалтэш. Шурно шочмашыжэ тыгай: уржа 
дэсэтиналан 64 п., икийаш 52 п. Ик вуй вольывын тэрысыжэ уржам 
дэсэтиналан 16 п., икийашым 9 п. утыжым шочыкта. Тэвэ уйаҥдымэ 
мландын ойыртышыжо.

Кум пасу дэнэ ӱдэн илымэ годым монар шурно, шудо, олым нал- 
мым ончывталдэ. Ындэ шотлэн ончэна— монар шурно, шудо, олым по- 
галтэш пут шот дэнэ нил пасу гыч кокла шот дэнэ:
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Кум пасу годым кажный шурно 2 дэсэт. ӱдалтэш ыльэ. Нил пасу 
штымэкэ 172 дэсэт. вэлэ ӱдалтэш. Тыгэ гын шурныжат шагал лиймы-> 
ла? Сайын ончалына гын,—увэ, шурно тидэ шот дэнэ утларак шочэш. 
Маланжэ палэ. Шудо ӱдымо дэнэ вольыкым шукырак ашнаш тӱҥална, 
тэрыс йэшаралтэ; пасум нилытэ пайлымэ дэнэ пасуна изэмэ, тэрысым 
чоканрак кышкышна. Кажный пасужо кок ий шудо йымалнэ кийэн 
ӱйаҥын, оварнэн вэлэ кийыш. Сандэнэ киндэ шочмо шагалэммэ огыл, 
йэшаралт вэлэ кайыш. Ожныео гыч шурпыжо йэшаралтэ, шудо пасужо 
ийын 450 пут шудым пуаш тӱҥальэ.

Сайын шоналтэн ончэт гын, тидыжат уло: 3 пасу годым шурно 
сайын 2 дэсэтина мландэ куралалтэш ыльэ, 4 пасу штымэкэ ик дэсэ- 
тинат пэлэ вэлэ куралын, тырмалэн пушкыдэмдалдэш. Урлыкшат 7* 
дэсэтинаш ӱдалтшашыжэ кодэш. Пасум шукэмдымын, шудо ӱдымын 
пайдажым тынар шинчэн налмэкэ, вашкэ, жапым шуйкалыдэ у сэмын 
илаш тӱҥгалза, тошто ача-воча сэмын илыштам кудалтыза, волгыдо 
кэчыш лэкса. Голубкин Йогор.

Шурным вашталтыл ӱдымӧ нэргэн.
Имньэ шудым, киндым, шӱльым ВЭЛЭ К 0 Ч К 9 Ш , шылым огэш коч. 

Пий шылымат кочкэш, киндымат кочкэш, эмлан ужар шудымат пурлэш. 
Шырчык йылым, шукшым вэлэ кычал кочкэш. Пирэ шылым йӧрата, 
молым ок коч.
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Ту гак тӱрлӧ шурно мландэ гыч вожшо дэнэ тӱрлӧ кочышым на
лэш: иктыжэ ик тӱрлӧ кочышым, вэсыжэ вэс тӱрлым. Ик вэрэ эрэ ик 
шурвымак ӱмбалан—ӱмбалан ил гыч ийшкэ ӱдэт гын, илэи — илэп шуоао 
рок гычын тканж э кӱлэш кочышым шупшыи пытарат, шочмыжым чараа 
вара.

Ожно ик йэп ! Ӧ ийышкэн ик вэрэак эрэ ош шыдаҥым ӱдэп илэв. Оч- 
чылтэвжым 20 ийышкэн ийыо дэсзтэвалав 80 пут шылаҥын налын, 
тулэч вара 10 ийышкэи 65 пут гыч палын, кодшо 10 ипжылаи 50 пут 
лэп вэлэ налын. Ийын куралмашыжэ, вӱдымашыже иктак лийын. Вара- 
жым ту йэн шыдаҥ ӱдымӧ аггаш ик ий йытыным ӱдэн, варажым адак 
шыдаҥымак ӱдэн. Шыдаҥжэ 58 пут шочын. Тулэч вара шэм шыдаҥым 
удэн, шэм шыдавг почэш ош гоыдаҥ 60 пут шочын. Тулэч вара воль- 
ыклан пукшымо йошкар рэвым ӱдэн. Йошкар рэвэ почэш ош шыдаҥ 
61 пут шочын, курса лэч вара ош шыдаҥ 71 пут шочын. Тугэ шур- 
ным вашталтэн ӱдаш тӱҥалмӧегӧ, ош шыдаҥ адак тоштыж гайак 
шочаш тӱҥалын.

Ватка губэрнаштэ шуко вэрэ уржам, шӱльым вэлэ вашталтэн ӱдат, 
тундэнэ уржат, шӱльат пэш шуэн шочэш. Илэн-итэн тушак уржат, 
шӱльат шочмыжым чарна.

Кузэ вара тудо ив вэрэш ив шурнымак ийыв ӱ.тэт гын, шурно 
шочмыжым чарна? Шурнат, чонан вольыв гайэ, кайык гаиэ, йӧратымэ 
кочышыжым вэлэ кочкэш: уржа ик тӧрлӧ кочышым но'рата. пурса адак 
вэс тӱрлӧ кочышым кочкэш. Пурсан йӧратымэ кочышым уржа огэш 
йӧратэ, уржа йӧратымэ кочышым пурсажэ огэц1 коч. Ийын ив вэрэшак 
эрэ уржамак ӱмоалан-умбалан ӱдэн илэт гын, уржа шкэ йӧратымэ во- 
чышыжым рок гычын шупшыи пытарат, вара тудо шочмыжым чарна, 
шочэш гынат, пэш туйэштын, вичкыж шочэш.

Шурнылае йӧршӧ кочыш (мландз ӱй) тыгайэ уло:. азот , поспор 
(ф осф ор), калий , кӱртнъӧ, сира, звэз (извэска).

Пирэ шылым кочкэш, шудым, кипдым, шужэн кала гынат, огэш 
коч. Тыгак тӱрлӧ шурнат тӱрлӧ кочышым кочкэш: иктыжэ посгюрым 
йӧрата, азотым огэш йӧратэ, вэсыжэ азотым кочкэш, по порым шагал 
налэш, вумушыжэ калийым вэлэ йӧрата Атгсыр лышташан шурно: 
уржа, ош шыдаҥ, шӱльӧ, вистэ, шож азотым йӧрата; гаэмшыдаҥ, йытын, 
ггарэнгэ, йошкар ушмэн калийым йӧрата. Ийын ив аҥаш ак тӱрлӧ шур- 
вым вашталтэн ӱдэн шогаш вӱлэш; азот йӧратышэ шурно почэш пос
пор йӧратышэ шурным, варажым калий йӧратыше шурпым ӱдаш кӱ- 
лэш. Калтан шурно: пурса, йасмыв пурса, лӱтсэрпа, вика ровышво 
азотым шкэ погэн пуртат: пурса почэш аҥа азотаҥэш, уэмэш. Пурса 
почэш ош шыдаҥ, уржа, шӱльӧ, вистэ, шож сай шочэш.

Ив йэҥ тыгэ штэн:
шӱльӧ почэш шӱльым ӱдэн 7э пут тушым, 145 пут олымым налын, 
|(н у р са  почэш шӱльым ӱдэн—102 пут тушым, 177 п. олымым налын; 
»(йасмык почэш шӱльым ӱдэн— 107 н. тушым, 181 п. олымым налын.
Ты кум корным таҥастарэн ончэт гын, пэш палын койэш: шӱльӧ азо- 
тан шурно почэш (пурса, йасмык) пэш сай шочын, шӱльӧ почэш шӱльӧ 
28 пут шагалрав шачын, олымжат шагалрав лийын.
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Пурсам, парэҥгым, йасмыкым, шэм шыданым, пэш огэш шоч гы- 
нат, ӱдаш кӱлэш: аҥа уэмэш, тудын почэш моло шурнат сай шочэш 

Адак тутыжат уло: шурным вашталтэн вудэг гын, шӱк шудат (сом) 
пэш огэш пошо. Киндым кочмыда шуэш гын, уржа почэш уржам ида 
ӱдӧ, шӱльӧ отылэш шӱльым ида ӱдӧ,— штымэ вийда арам вэлэ лийэш.

к

Сайын ончэн куштымо шурно.

Уржа пар почэш сай шочэш Уржам адак шэмшыдаы' почэш, 
пурса почэш ӱдаш сай.

Ош шыдак шув шудым (сомым) огэш йӧратэ. Ош шыдаа1 икийаш 
почэш пэш ок шоч, еӧрэмэш сай шочэш. Адак пурса почэш, тар по
чэш, шэм шыдаҥ почэш, горчитса почэш сай шочэш

Шож  иэшвыдэ ан'аш, лочво аҥаш огэш шоч. Клэвэр (мӱ вуйак 
шудо), уржа почэш шож сай шочэш. Рэвэ почэш, парэнтэ почэш шож 
пэш шочэш (ума).

Шӱлъӧ чыла вэрэшат сай шочэш, коч могай рокымат йӓрата. 
Йошкар рокэш тӱльӧ тую  тушап лийэш, шэм рокэш олымыщко кайа, 
тушыжо туйо лийэщ шэм рокэш олымышко кайа, тушижо туйо лийэш. 
Шӱльӧ шӱк шудым огэш йӧратэ. Навоз (тэрыс) кышкымэ аҥам шӱльӧ 
огэш йӧратэ Парэнгэ, клэвэр почэш шӱльӧ путрак шочэш.

Тар — нэчкэ (казантэ) шурпо: йтштӧ лэчат лӱдэш, у аҥам йӧрата, 
шӱк шудым огэш йӧратэ. Тар путракшым сӧрэмэш шочэш. адак тошто 
аҥашат сай шочэш. Тар покшым дэч лӱдэш, тарым вӱкшырак (тӧвака) 
вэрэш ӱдаш кӱлэш.

Пурса уржа почэш, парэнтэ почэш сай шочэш. Пурсам навоз 
кышкымэ аҥаш ӱдаш ок йӧрӧ. Пурсам клэвэр почэшат огыт ӱдӧ (пур- 
сажат, клэвэржат азотан шурно). Пурсам тутыш ик аҥашак ийын ӱдаш 
ак йӧрӧ, вуд-шым ий эртымӧнгӧ ижэ тошто олмэшыже пурсам удаш йӧра.
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Иасмыкым пурса гайак ӱдат.
Йытын рок гыч калийым шуво налэш, аҥам пэш тоштэмда, йы- 

тын почэш аҥа туйэштэш. Йытын ӱлӱш (лапка) вэрэш, ночко вэрэш, 
шошым вӱд налмэ вэрэш сай шочэш. Тошто олмэшыжэ йытыным шым 
— вандаш ий гыч ижэ ӱдаш йӧра, тулэч ончыч удэт гын, йытын ов 
шоч. Йытын почэш шӱльым удат, парланат кодаш лийэш.

Кинъе у аҥам Йӧрата, 4 —5 ийын ик олмэшав удэг гынат, киньэ 
сай шочэш.
Ы Шэм шыдак, шӱльӧ гайак, коч могай аҥашат сай шочэш. Шэм 
шыдаҥ лапка (лоп) вэрэш покшым лэч лудэш, шэм шыдаҥым тӧвака 
вэрэш ӱдаш кӱлеш. Шэм шыдаггым солэн налын уржам ӱдашат лийэш, 
Йытын почэш шэм шыдаҥ ов шоч. Шэм шыдаҥ аҥам пэш пушкы- 
дэмда, уэмдат. Кармазин.

Сат пакча (Олма пакча.)
Сат пакчаш шукыжым мэмнан олма пуым шыедат. Пушентым мэ 

кушак шындэна, тушак тудыч ӱмӱржӧ эрта. Сай вэрэш моштэн шын- 
дымэ пушэҥгэ, сайын ончет гын, шӱдӧ ий утла кушвэш, шуко олмам 
пуа, пакча сынымат пурта. Кэлшыдымэ, алама вэрэш шындэт гын, он- 
чэн от мошто гын, ооскажат ок лий, ӱмӱржат вӱчӱк лийэш. Тундэнэ 
сат шындаш сай вэрым (олмым) кодаш кӱлэш.

Сатлан вэр (олмо) сайлымаш.

Олма пу йӧрата вӱвшӱрак вэрым. Кӱкшӧ вэрыштэ йууж шокшо- 
рав лийэш, лоп (ӱлӱш) вэрыштэ йуужшат йуалгырак, шошым повгаы- 
мат чӱчвӱдын лийэш. Пэш тура курув сэрэш шыидымат ов йӧрӧ: ш о
шым вӱд, йӱр вӱд мушкын вожшым чараш вода Олма пулан кэлшышэ 
вэр вас кэчылан ваштарэш тайыл: йӱштӧ дэнэ шокшо пэш ок вашталт, 
лумат шошым вашкэ ов шуло, шуко вӱдшӧ мландыш шыҥэн кодэш. Кэ- 
чывал вэчэ могырыш тайылэшат олма пу сатым штага лийэш гынат, 
ойар годым сайын ончэн моштымо вӱлэш.

Сатлан шуко осалым мардэж вонда Тэлэ йӱштӧ гадым пупшг- 
гым кылмыктэн локтылэш, вэҥэжым сасважым йоктара, увшыжым то- 
дыштэш, вожшым тарватылэш. Талэ мардэжаныштэ ив суткаштэ дэсэ 
тина мландэ гыч 2,000 вэдра вӱд пар лийын кайэн пыта. Мландэ кош- 
кат, олма ужаргыньэкав йогаш тӱшалэш. Сандэнэ сат павчам мардэж 
логалдымэ вэрэш шташ вӱлэш,— чодра, курук, оралтэ вовтэнрак. Сат 
пакча ймр ӱшӱвлан моло пушэнтымат шындаш лийэш

Сатлан моганьэ вэр вулэшыжым ойлышна, ындэ моганьэ рок вэлша, 
тудым каласэн ончэна. Озаҥ губэрнаштэ мландэ нил тӱрлӧ: шэм мландэ, 
шуяан мландэ, ошман мландэ, куда мландэ. Сат пакчалан йӧрдымӧ 
мландэ— ошман дэнэ купан вэр.

Сат пакчаштэ мландын тмбал шэм лончыжо 4 вэршок лийэш гын 
пэш сай,—-чӱчвӱдын тэрысым кышваш, ӱаҥдаш ов вэрэшт вара. Шын-
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дымэ дэч вара 5 —6 ий гыч олма пуын вожшо аршынат пэлэ кэлгытыш 
мландыш пурэн шуэш, мландын йымал лончо гычжат шкаланжэ кӱлэш 
вочышым налаш тӱвталэш. Сат пакчалан вэр овчымо годым, мландын 
йымал лончыжымат пургэдын анчаш кӱлэш. Иымал лончо шун йӧршан, 
ошма йӧршан, звэзка йбршан, падырка рок гын, тугай вэр сат пакча- 
лан пэш вэлша: тыгай лончышто пушэҥгылан йӧршӧ вий шуко лийэш, 
адак йӱран годым вӱдым шупшэш, ойар жапыштэ пушэҥгэ огэш вошко. 
Йымал лончышто о т , кандэ шун лэктэш гын, тугай вэр сатлан огэщ 
йӧрӧ, ПГукыжым лапка (ӱлӱш) вэрыштэ тугэ лийэш.

Мландын ночвылыкшымат ончаш кӱлэш. Олма ну пэш вӱдӱжгӧ, 
яочко вэрым, адак пэш кукшо вэрым ок йӧратэ. Сат шташ шонымо вэ- 
рэш кэҥгэжым кок аршын кэлгытан выньэмым кӱнчэн ончаш кӱлэш. 
Вывьэмэш вӱд погына гын, тугай вэр сатлан ок йӧрӧ.

Ындэ ужыда, сатым могай вэрэш шташ вӱлэш: 1) вэр кӱвшырав 
лыйжэ, 2) кас кэчылан мэлын тайыл лийжэ, 3) ӱшӱк, мардэж логалдымэ 
вэр лийжэ, 4) мландын ӱмбал, йымал лончыжат сай лийжэ, 5) мландын 
вукшыжым, ночвыжымат ончаш вӱлэш. Вэрым мӱмӧҥго сатым шындаш 
тӱҥгалаш лийэш.

(опьышыжо лийэш).

Ушкал оннымаш, ш ӧр-торык ыштымаш.
Нэмнап марий ватылан ийлан 400— 500 вэдра шӧрым пушо уш

кал уло манат гын, йомакэш чотлат дыр. Тынарэ шӧрым пут дэнэ шот- 
лэт гын, 300— 375 пут шӧр лийэш. Нэмнан марий ушкэд идалуклан 
30— 40 пут шӧрым пуа, сайынрак пукшымо ушкал ийлан 50—60 пу- 
тым пуа. Шооэн овчыза, нэмнан 7 — 8 ушкал пумо шбрым ик ушкал 
пуэн кэртэш. Ив ушвалым ончаш коньылэ, альэ кандаш ушкалым он
чаш ваньылэ?

Нэмнан дэнэ ушкалым ашнат; шӧржӧ изэ рвэзыланат (йочалан) 
ок ситэ, кугуравын логарышкыжэ огэшат логал. Кэҥэж коч ик ушкал 
шӧр дэнэ 10— 15 крэмга ӱйым вэлэ погат. Тидэ ӱй тӱрбо йыгаш гына 
сита. Нэмнан калык укэ шӧржымат штэн моштыдэ локтылэш. „Сэпа^ 
ратыр" манмэ машина дэнэ шӧр ӱмбалым ойрымо годым 20 крэмга 
шӧр гыч ив крэмга ӱйм шташ лийэш, адак кочкаш йӧрышӧ мотор гына 
ӱмбалдымэ шӧржӧ кодэш.

Нэмнан марий ватэ-шамыч ив нут шӧр гыч крэмга ӱйым вэлэ лук- 
тыт. Пэл шӧржӧ арам йомэш. Адак машина дэнэ штымэ ӱй шэргынрак 
ужалалдэш. Шуко шӧр пушо ушкал-шамычым Даниа, Голлаядиа манмэ 
вэрыштэ кучат.

Нэмнан Россиаштат идалуклан 4 0 0 - 5 0 0  вэдра нушо ушкал-ша- 
мыч шуко уло. Ушкал ик канаштак ту нарэ шӧрым пуаш огэш тӱҥал. 
Нэмнан ушвалымат эрвын-эрвын сайэмдаш лийэш. Кузэ сайэмдаш лий
эш? Сайын, вӱлэш сэмын нукшаш, шокшо вӱташтэ ашнаш, мотор 
ӱшкыж дэнэ коштывташ вӱлэш. Ашнаш шӧран ушкалын прэзыжым гына 
водаш кӱлэш. Шӧрдымӧ ушкал гыч кэнэта кугу шӧраным шташ ок лий,
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эркын-эркын гына шташ лийэш. Ик кана казна имэньыш крэсаньык 
ушкалым налын кондыш. Ужалшэ озажэ тидэ ушкал 46 пут шӧрым ий
лан пуа маньэ. Кум ий гын тидэ ушкал садэ имэниаштэ 181 пут шо- 
рым пуаш тӱҥалоэ, 46 пут шӧр гын кок пут утларак ӱй лэктэш, 180 
пут гыч 9 пут уй лийэш. Тэвэ пукшымын пайдажэ!

Тудо ушкалын прэзыжэ илаш кодэш гын, аваж дэн утларак шӧрым 
пуаш тӱҥалэш.

Ик тэрыслап вэрчын гына ушкалым ашнэт гын, пайдажэ кугу 
гыл, шагал пукшымо ушкалын тэрысыжат вийан огыл.

Нэмнан Россиашты 20 миллион ушкал вуй уло. Тынарэ ушкал 
улмаштэ мэ ийлан 5 миллион путнарэ вэс мландыш ӱйым ужалэна (ик 
ушкаллан 10 крэмга войзэш) Изи гына Даниа манмэ кугужаныпггэ 
ик миллион утларак ушкалышт гыч 7 миллионат пэлэ пут ӱйым вэс 
мландышкэ ужалат (ик ушкаллан 6 пут ӱй возэш). Тэвэ шотлэн он- 
чыза, нэмнан ушкал ужалаш 10 крэмга ӱйым пуа, датчанын ушкалжэ 
6 путым пуа. Датчан—шамыч ушкалыштым йочашг (игышувышт) сэмын 
ончат, садлан кугу пайдам налыт. Мэ ончэн она мошто, пайдамат н а 
лын она кэрт, шужэват коштыяа.

Ушкал машина гайэ: монарэ киндым оптэт, тунар оксам йоктара, 
Ушкал мӱшкыр гыч киндым колтэн, пазарыш киндым луктын ужалмэ 
дэч утла пайдам налаш лийэш.

Шӧр-торыкан лийнэда гын, ушкалым тыгэ ашныза: кӱлдымаш
шӧрдымӧ ушкалым ида ашнэ, ашнаш сай прэзым кодыза, ашнаш коды- 
мо ушкалдам кӱлэш сэмын сайын иукшыза; шокшо вӱташтэ ашныза.

Тэвэ тыгэ шоналдэн ончыза: ик йыҥын кум ушкалжэ уло; ик уш- 
калжэ ийлан 30 вэдра шӧрым пуа, вэсыжэ 100 вэдрам, кумышыжо 
150 вэдрам ийлан пуа. Ушкал йэда пукшаш ийлан 50 тэнтэ гыч кайа 
гын, пэрвой ушкалжын ик вэдра шӧржӧ озажлан 1 тэнтат 67-ыршийэш 
логалэш, вэс ушкалжын вэдра шӧржӧ озажлан 50-ыршийэш логалэш; 
кумышо ушкалжын—33 ыршийэш логалэш. Вэдра шӧр 1 т. 67-ырший 
шогымо годым пут ӱй озажлан 44 тэнтэш шуэш; пазарыш луктат гын, 
12 тэнтэм вэлэ пуат (сар дэч ожнысо ак). Тугай ушкалым ашнэн зийа- 
ным гына налат; тугай ушкашм ашнаш ок кэлшэ. Кумышо ушкалжын 
ӱйжӧ озажлан 8 т. 80-ыршийэш шога; тидэ ушкалжым ашнымаштэ оза
жлан иайда лийэш.

Тидым мый шотлэн ончыкташ гына возышым. Вольык ончымаштэ 
шотлыдэ илэт гын, йужгынам кугу зийаным шкалнэт ыштэт.

Ушкалын монар шӧр пумыжым налаш лӱштымӧ почэш шӧржым 
висат, кеагаш возат. Тидэ висымым ушкал йэда поена кэчын возаш кӱл- 
эш. Вара ийлан монар шӧр пумыжым шинчаш лийэш. Шӧр вискалымэ 
атым ЗЭМСК1Й складыштэ налаш лийэш. (молоковэс). Кэчын возкалаш 
иӧсӧ гын, лу кэчэ гычын возкалаш кӱлэш.

Тэвэ коч тыгай числалаштэ: 1, 11, 21. Тылзылан кум кана
лу кэчэ кокла гыч, ушкалын монар крэмга шӧрым пумыжым шинчэт 
гын, тылзышэ монар крэмга шӧр лӱшталтмым шинчаш лийэш. Пэрвой 
числаштэ ушкал суткалан 12 крэмгам пуэн гын, 11-жэ— 15 крэмгам, 
21-жэ— 14 крэмгам; тидэ кум числаштэ ушкал (1 2 + 1 5  + 1 4 = )  41 крэм
гам пуэн. Тылзыштэ лу кана утларак лийэш: (41 +  10==) 410 крэмга, 
альэ 4 п. 10 кр. Ик ий мортэ тугэ пптлаш кӱлэш.

(Онъышыжо лийэш ).



Мӱкш ончымаш.
Мӱкш ашаымаш пэш поро, пай да пушо паша. Кажный йыҥат 

мувшым ашнэп кэртэш, пашажэ нэлэ огыл, ончэн моштэт гын, пайдам 
кугын пуа.

мӱкшын илышыжэ.
Мӱбшым сайын ончэн моштышаш вэрч, илышыжым шынчэн налаш

вӱлэш. Мӱкш влав илат вугу ыэш дэнэ. Кэҥэжым сай йэшыштэ ик 
мӱкш ава, тӱжэмлэн па- . 
шазэ мӱкш влав, адак сӱрэ 
мӱкш (шурий, сурий) лий- 
эш. Сурэ—узо мӱчнп (ача). Д ш
Мувш ава моло мукш дэч & | ч
кужу кутышан, вужу мӱш- £  Шя
вӱран, кучук шулдыран ф
ЛИЙЭШ, воштмыжат, ШВЭН- Мӱкш ава. Пашазэ мӱкш. Сурэ.
жым вугуэш шотлэн коштмы гай, эрвын гына воштэш. Мӱвш ава ву- 
дышко пыштымэ муно гычын 16 вэчэ гыч лэвтэш. Лэкмэӧгӧ 3 кэчэ

гыч 7 кэчэ маркэ сурэ мӱвш дэнэ модаш 
омарта гыч лэктэш. Сӱрэ мӱкш дэнэ мӱвш 
ава ваш лийын кэртэш гын, муно мунчышан 
лийэш, укэ гын исыр лийэш. Мувш ава 3— 
5-ий вэлэ ила. Самырывшэ годым мувш ава 
муным шуко мунча, шонтэммэкыжэ шагалрак 
мунчаш тушалэш. Садлан омарташтэ шонто 
авам кучаш ок кул. Ава дэч поена мувш 
илэн огэш кэрт, шалапэп пыта. Ава йоммоҥгӧ 
омарташ игылык кодэш гын, тугай игылык 
гыч мувш - влак авам ыштэн кэртыт.

Мӱкшын чыла пашажым пашазэ мукш- 
влав ыштат. Пэлэдыш нуракым шэҥгэл йод- 
зшышт погэн нумалыт, мӱӱм погэн нумалыт, 
игым ончат, пувшат, шиштым (варасым) ыш
тат, омарта кӧргым ачалат, ороллат. Пашазэ 
мувш тыгыдэ караш шинчалашкэ мувш ава 
ыунчымо муно гычын 21 вэчэ гычын мӱвш 
лийын лэктын шуут. Кэҥэжым пашазэ мувш 
ик тылзэ дэч коч илэн ок кэрт. ШЫЖЫМ ЛЭБ- 
шыжэ шошым маркэ ила.

С у р э - у 30 мувш. Нуно пашазэ мувш 
дэч кӱжгӧ, шолдырарак улыт. Сурэ шолдыра 

мӱкш йэш. вараш шынчаш, сурэ дэнэ мувш аван мод-
мыж дэч ончылтэн мунчымо, муно гыч 24 кэчэ гыч лэктэш. Сурэ са- 
мырык ава дэвэ ваш лийын модшашлан вэлэ шочэш, моло пайдажэ ту- 
дын укэ. Шыжым, пэлэдышыштэ мӱ шагалэмаш туҥалмэкэ, пашазэ
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мӱкш— влак сӱрэ — влакым омарта гычын поктэп луктыт. Тӱжвалан сӱрэ 
шужэн колэн пыта. Сӱрэ кэҥэжлан гыва кӱлэш, варажэтудым пуштын 
пытарашат лийэш, тугэ от ыштэ гып, шуко мӱӱм кочкнн пытара.

Мукш смарта, мукш ашнаш кулэш узгар.

Мӱкшым краж омарташтэ, адак рамкан омарташтз 
(колатка омарташтэ) ашпат. Краж омарта дэнэ рамкан 
омартан ойыртышыжо пэш кугу: рамкан омарта мӱум
кок кум гана утларак пуа Рамкан омарташтэ мӱвшлан 
пыжашым кугэмдэн йэшым кугын кучаш лийэш, игэ 
колтышашымат палаш, чарашат лийэш. Куго йэш 
изи йэш дэчын кок-кум гана утларак мӱтм пуэн 
кэртэш.Краж оыарта.

Дадан омарта.

Рамкан омарта тӱрлӧ уло. Сайлап шотлалтэш „Дадан" омартажэ. 
Дадан омартан кӧргыжын торэшыжат, кутугаыжат, кӱкшитшат ик виса 
— КРД вэршок. Кӧргэшыжэ 11 рамкам нуртэп шындаш лийэш Рам
кан кӱкшытшо 6 3/4 вэршок, торэшыжэ 9 3/4 вэршок лийэш. Мӱ жапыштэ 
шолдыра рамка ӱмбакэ, магазин йашлыкым у рамка-влак дэнэ шындат. 
(Магазин рамкан торэшыжэ куга рамка ганьак, кӱгшытжӧ пэлыжэ нарэ 
вэлэ). Рамкан планкэ торэшыжэ 9/ю вэршок лийэш Рамка влакым ваш- 
ваш тӱкэн огыт шындыл, воклашышт ВЭР- кодэш. Вишыжъгм ӱмба- 
чын виньэр дэнэ лэвэдыт, умбакыжэ шокшо лийаш олым кӱпчӱкым



14 К У Р А Л Ш Э № 1

ургэн пыштат. Дадан омарта пундашым эрыкташ ласкалаа луктын нал- 
маным ыштат. Пундаш ончыкыла лэктын шога. Мӱкш коштыо рожым 
(кийэ рож) ӱлан, пундаш вэлэнак ышташ. Омарта пырдыж- 
шэ нилыньэк кок пачашан ышталтэш. Кӱжгӱ оҥа дэнэ ик па- 
чашанымат ышгаш лийэш. Магазиным 
омарта вӧргэшак кугу рамка влак ӱмба- 
лан шындыманым ышташ лийэш, адак 
омарта комдышым налын магазин йашды*

Шикш колтымо. Шар упш.

кым шындыл кузыманымат ышташ лийэш. Ончыч ойлымэм гайжым 
„Дадан конструкции Соловьевой", вэеыжым „Дадан конструкции Дерно- 
ва“ маныт,

Ава чэтдык. Мӱкш комдо.

М^кш ашнаш шонышылан тыгай арвэр кӱлэш, шикш колтымо 
(дымарь Бингама манмыжэ сайрак лийэш), шар упш, ава чэтлык Ти
това адьэ Бутлерова манмэ, мукш пукшимо атэ (кормушка), мӱкш 
игэ погымо комдо, мӱ йоктармэ машина (медогонка), вичкыж кӱзӧ, ма- 
шинаш ыштыктымэ караш (искуственная вощина).

(опьышыжо лийэш).

Шурнын, шылын акшэ Озаҥ губэрнаштэ (апрэлын 29 гыч майын 14 
мартэ): Чэчуш уйэзыштэ—шӱльӧ 20 тэнтэ (пут), шудо 5 т., уржа мо- 
жаш— 35 т., шэмшыдаҥ шӱраш—75 т., тар ш ур аш ~ 6 0  т., пурса—
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48 т., иарэҥэ 12 т., нӧшмо—100 т., йытын ӱй—90 т., нӧшмӧ ӱй— 
90 т., ушкал уй—240 т., сосна шыл 88 т., муно 1 т. 50 ырший (тэстэжэ).

Спас уйэзыштэ—уржа ложаш— 30 т., парэнтэ 8 —12 т., тар шӱ-
раш 60 т., пурса—48 т., ушкал шыл—60 т., сӧсна ш ыл85—110 т.,
ушкал уй— 280 т., шӱльӧ—14 т., шудо—4 т.

Л  тис уйэзыштэ—уржа ложаш 50 т., тар шӱраш 60 т., пурса —
48 т. ушкал шыл—100 т., сосна шыл—120 т., ушкал уй — 200 т., 
шӱльо— 22 т.

Арск  уйэзыштэ—ош шыдаҥ— 56 т., шӱльӧ 20 т., шэм шыдаҥ— 
42 т., вистэ 35 т., уржа ложаш 36—45 т., пурса—34 — 40 т., па
рэнтэ (картонка) .2—9 т., ушкал уй — 300 т., ушкал шыл— 100 т., 
сосна шыл— 120 т.

Озаҥыштэ— уржа ложаш 40—80 т., парэнтэ —15— 20 т.

„Куралщ эи журнал налшэ йж-влаклан: ты номэрэш чыла гаш а- 
нат тӱҥалтышыжэ вэлэ пэчэтлалгэ, оньышыжо моло номэрэш кошартэн 
пэчэтлалтэш. Порт чоҥаш туҥалат гынат, ожныжым ныл у гул (лук) 
йымалан ныл кӱм пыштат, вара ижэ пӧрт пурам чоҥаш тӱҥалыт. Ту* 
гак „Куралшэ" журнал лукмаппат пэрвой номэрэш чыла пашанат тӱҥ- 
жым пэчэтлышна, моло номэрэш пашажымав ончыктэн пэчэтлынэна.

Рэдактыр.

Тунэмшэ м арий— 6лаклан: шэмэр калык тланда вэлэ инана, чы- 
лажат.тэндан кидыштэ: ничкэмалт илышэ марий калыкым тэ вэлэ йан- 
дар, внк корнышко луктын кэртыда. Тэ ода полшо гын, марий тоштыж 
гайак кодэш, ончылко кайэн огэш кэрт.

Ышкэндан моштымыда дэнэ, вийда шутымо нарэ, „Куралшэ* жур
нал лукташ полшыза ыльэ. Кузэ полшыман? Ышкэндан шинчымыдам, 
моштымыдам рэдактырлан сэрэн—сэрэн колтыза ыльэ. Адак журналым 
шалаташ, подпискам погаш полшыза ыльэ.

Журналэш пэчэтлаш колтымо возышлан „акани манын сэралтэш 
гын, паша таржэ тӱлалтэш; тыгай мут огэш лий гын, огэш тӱлалт.

Рэдактыр.

„Куралшэ„ журналым лудшо йж -в лаклан: журналыштэ мом ода 
умло чылажымат агроном манмэ йэҥ дэч йодса. Агроном шурно па
шам пэш сайын шинча, тыгай пашалан кугын тунэмын,— тундэнэ тудо 
тэндамат туныктэн кэртэш.

Рэдактыр.
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журналэш номэр сайын шурно ӱдэн ильгшэ йэшлан кӱлэш 
руш книга -  влакым ончыктэн сэрэна. Колан могай книга 

& кулеш, пошто дэнэ кондыктэн кэртэш, Ончыктымо книга— 
влакым тыгай адрэс ДЭНЭ Йодаш лийэш: Москва, Петровскгя 

' линги. в книжный магазинъ „П о с р е д н и к Книгам ОКСа КОЛТЫДат 
йодаш лийэш, тунам тыгэ каласэн йодаш кӱлэш: ,,прошу 

выслать мне книги наложенным платежом44.

Книгам ышкэт кондыкташ шэргэш возэш гын, погынэн 7— 8 йэш 
кондыкташ лийэш. Коч могай пашамат погынен ышташ сай.

А) Шурно пашам сайын ышташ туныктышо кни
га—влак.

1) Общедоступное руководство к земле
делию. Составил профессор П. Костычев. 
Ц ена 50 к

2) Мелкое земледелие и его основныя 
нужды. Сост. профес. А. И. Чупров.

3) Поля, фабрики и мастерския. (Зем
леделие, промышленность и ремесла). II. 
А . Кропоткин. Цена 75 к.

4) Об улучшении крестьянскаго хозяй
ства в нечерноземной полосе России. Со
ставил А. А. Зубрилин. Выпуск первый 
— 90 коп., выпуск второй— 5() к.

5) Как улучшить свое хозяйство кресть
янам. А. А . Зубрилин.—2 коп.

6) Что такое правильное хозяйство. А. 
Зубрилин.— 6 кои.

7; Вместо навоза—деньги или выгодный 
сбыт молока. А. Зубрилин.—8 коп.

8) Основы земледелия. А . Зубрилин. 
Кн. I. Растение. —5 коп. Кн. II. Почва— 
б коп.

9) Как получать большие урожаи при 
недостатке навоза. А. Зубрилин.— 7 коп.

10) Чем повысить урожай на полях не
черноземной полосы России. А. Чер- 
наго.

11) ' акую пользу приносит травосеяние 
и как оно устраивается на крестьянскпх 
землях. А. Зубрилин.— 5 коп.

12) Как крестьянину улучшить кресть
янское хозяйство. С. А. Салов.—40 коп.

13) Для чего нужны выставки сельска- 
го хозяйства и скотоводства. Проф. II. По
пова.—2 коп.

14) О борьбе с засухами. II. Костычев. 
— 20 кои.

15) Что делать против неурожаев. Н. В. 
Чайковский. Вып. 1—35 коп.

16) Книга для крестьян. О лучшем 
устройстве крестьянскаго хозяйства. Ш у- 
барта.—25 кол.

17) Все для каждаго и каждый для 
всех.— 20 коп.

18) Но чужим землям. С. Т. Семенов.— 
30 кои

19) Книги Варгина: 1) Питание и раз
множение растений —20 коп. 2) Почвове
дение.—20 коп. 3) Удобрение. — 35 коп.
4) Орудия для обработки почвы.—40 коп.
5) О семенах и посеве.—70 коп.

20) Справочная книжка земледельца. 
Ершова. Две книжки, каждая по 50 коп.

Ты номэрэш пэчэтлалтын:
1) Родо-влак!  1 сгр.
2) ожныео еэмынак шурным курал-ӱдаш

лнйэш, у к э ? ....................................................8 стр.
8) шурным вашталтыл ӱдымӧ нэргэн . . .  6 стр.
4) сат пакча (олма н а к ч а ) ..................................9 стр.
5) ушкал ончымаш, шбр-торык ышгымаш . 10 стр.
6) мукш о н ч ы м а ш   12 стр.
7) шурнын а к ш э ..........................................  . . .  14 стр.
8) руш кннга-влак....................... .................... 16 стр.

Издание Коллегии по Нар. 06р. при Каз- Губ. С. К. Д. 
Рздактыр Кармазин.


