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К У Р У Ш
Арньаш ик кана лэктэш.

Акшэ:

Ик номэр
1 тнлзылан
2 тнлзылан
3 тылзылан
4 тнлзылан
5 тнлзылан
6 тылзылан
7 тыл. (у  ий мартэ) 10 тэҥгэ

50 нрший  
1 тан:. 50 нрший
3 тэнтэ. »
4 т. 50 ырший
6 тэитэ »
7 т. 50 ырший 
9 тэятэ

Подписная плата:

Отдельн. номер » 50 коп.
На 1 м е ся ц .......................  1 руб. 50 коп.

3 руб.
4 руб. 50 коп.
6 руб. «
7 руб. 50 коп. 
9 руб. «

10 руб. «

Адрес: г. К азань, Воскресенская ул ., д. Г уб. Зем ст ва, в редакцгю  ж урн ал а
пК У Р А Л Ш Э * .

Котмаш-йӱмаш нэргэштэ.

Моло калы кы м  ончымаш тэ маржи калы к капланат, та- 
залы кланат алама (плока). Кузэ руш, сӱас капан, вийан  
улы т? Нуно мот е о ч е ы т - й У е г т , садындэнэ капланат куго 
(ш олдра) улы т, вийы ш тат шуко, ум уры ш тат (курумыш тат) 
кужо. Мэмнан м арий йэш шуЕЫЖО 4 0 — 50 ий вэлэ ила. Ты- 
гыдэ ырвэзэ (йоча) изинвакак пудургэн пы та. Алама, ш агал  
е о ч м о  дэнэ азан  ваты н шӧржӧ о е  л и й , азажым тэммэшкыжэ 
пуЕшэн о е  ЕЭрт, садлан азаш т изиньэЕаЕ е о л э н  пы тат. Ш ы- 
ны ш аш лан вэрч тыгэ ы ш тэн  ончыза: вич пы рчэ уржа ту- 
ШЬГМ сай, тэрыс ПЫШТЫМЭ РО Е Э Ш  ӱдыза, В И Ч  пы рчы м ЕуЕ- 
шо ошмаш уды за. Варажым ончыза,— мо лийэш? Сай, шэм 
РО ЕЭ Ш  вочшо уржа туш  Г Ы Ч  ШЭМЭМ ШОГЫЖО ОЗЫМ ЛЭЕТЭШ, 
ошмаш вочшо туш  гы ч туйо гы на в и ч е ы ж  о з ы м  в э л э  л э е -



тэш. Тугак адэмат: тэмыи ила гнн , капая, вийая лииын 
кушкэяг, кочдэ, шужэн ила гын, туйэштын, ош ноҥго гайэ
ЛИЙЫН, КуП1КЭП1.

Мэ жарий калык моя кочкына? Эр киньэлын яайым 
йӱяа, Еэчывалыж пай, кас вэлэпг пай, жалаш вочшащ ончы- 
лӓн адак пай—еэпэ кут лэвэ вӱд дэяэ кукшо киндэ! Садлан 
тэмын-тэмдэ гына крштына; могырэяша ш ылат огэш яшч, 
впйнат п тга л , чэрлаяэна гын, пэрымат сэҥэн огына кэрт. 
Руп1ат, суасат шуко чайым йуыт. Нуно ягуко йуыт гынат, 
Еочжапшжат витӓрэнак кочкыт. Адак яэш ш укогоды ж  чай 
йӱын пӱжалтын йэҥ е ы л м э н  чэрлана.

Таза, капая, вийан лиймыда ягуэш гын, чайлан я1уко 
овсам яда пытарэ. Чай дэнэ мӱпхкӱрым жушмэшкэ, садэ окса 
дэнэ яш лыж, П1ӱрыж, ‘яучымыпш м, ягӧр-торыкым налын 
шукырак кочкаш кӱлэяг. Мэмнан жарийын кочкын мопгга 
гын. ЕИДЫЯ1ТЫЖЭ чылажат уло: пакча тэмын яакча саскажэ, 
яарэкгы ж э, жолыжат шуко уло; ийын монар тӱжэж жуно 
ужалалтэш, пютшат укэ. ДоЕтыр-влак тыгэ ончыктат: не 
жуно ик крэжга шыл олжэш пюгалзпг. Мунътж ырвэзэ-влаклан 
(йоча-влаклан) пукшая1 пэп1 кӱлэш.

М арийын чы лаж ат уло гы н ат , туш тат жарий П1ужэн ила. 
Еузэ вара жэ шужэя илэна? Впгэжат ш якэж ая  кочмо арвэ’ 
рыж (настаж) кучы лт жоштыдыжо гы ч, саклэн жооттыдыжо 
гы ч . Кэҥэжыж ш орык тагаж  штпгкӱлынат, яш лж ы м  и е е э -  

ЧПП1ТЭ кочкан пы тарэна. Йӱштӧ, ий оптэн шындыжэ нӧрэяна 
лийэш  ыльэ гы н, тага  п ш л  пк аряьа  кочкаш на сита ыльэ. 
Нӧрэпна уЕЭ гы ч  ионар пгӧр-торыкяа пю яа, жолыжат араж 
лийэш . АдаЕ йуш тӧ нӧрэп лийэш  ыльэ гы н , нгыжэ жартэ 
Еочшаш яарэнлгына лнйэга ыльэ.

Тошто ЙЭҤЫН ТЫГаЙ жушто кодын: таза капыштэ чонат  
таза лийэш. Ты жут чынэш  толэш: туйо йэны н, чэрлэ йэҥ ы н 
чонжат чэрлз лийэш : тугай йэҥын жодмо-воштылмыжат огэяг 
П1у, кужӱлжӧ ТОДЫЛаЛТ (жӱпгкул) ЕОЯ1ТЭП1. Адактоягто йэҥын 
ты гай  жутш ат е о д ы я :  жӱшкӱр кочдэ огэш тэж. Тошто й эн  
П1ИНЧЫ ДЭ ойлэя огы л , тэат ягужэн нда илэ. Кочдэ, П1ужэн 
илэда гын, ы ш кэндан ӱжурдаж ЕучӱЕЭидэда.

ӰДЫМӦ П О Д О  КЛЭВЭР.
(  опьышыжо ) .

Клэвэрым ышкэтшым гына огыт ӱдӧ,— клэвэрэш ушэн моло шу- 
дымат ӱдат: ур поч шудым (рушла тимофеевка), ир шӱльым, молыжымат.



Йошкар вуйан клэвэр вов ийышкэн вэлэ сай шочэш, кок ий лэч 
вара шуэмэш. Ур поч шудо вуд-шым ий солаш йӧра. Ӱдымӧ лэч вара 
ков ийышкэн пэш вушвын огэш кэрт. Кок ийышкэн клэвэр сай шочэш, 
варажым ур поч шудо шочаш тӱҥалэш. Ур поч шудо дэнэ ушэн ӱдыаю 
годым клэвэрым погашат сайрав.

Шудым ков-вум ий гына солаш ӱдат гын, тунам тыгэ ушэн ӱдат: 
30 крэмга клэвэрым, 10 крэмга ур поч шудым. Шуко ийлан солаш 
ӱдат гын, тунам тыгэ ушат: 20 крэмга клэвэр туш, 20 кр. ур поч шудо.

Клэвэрым пэрвой вэҥэжым огыт соло. Клэвэр ӱмбадан ӱдымо шур- 
ным вашвэрав погэн налаш кӱлэш, укэ гын шурно йымалан клэвэр 
шӱйаш тӱҥалэш.

Клэвэр ӱдымӧ аҥам вольыклан тошкыкташ огэш йӧрӧ. Ойар годым 
вольык влэвэрым вожшо ; дэнэ пырльа вӱрын лувтэш. Лавран годым 
йолжо дэнэ клэвэрым тошкэн пытара. Адав тудыжат уло: ужар влэвэ
рым вочкын вольыв чэрлана, мӱшвӱржӧ овара, волэнат колта. Кувшо 
влэвэр дэнэ вольык нымат огэш лий.

Клэвэрым пэлэдалтмыж годым солаш кӱлэш. Пэлэдышыжэ вэлалт 
мӧҥӧ солэт гын, тунам вара клэвэр пуаҥэш, вольыклан пувшаш пэш 
ов йӧрӧ. Солэн пыштымэ влэвэрым воштымо годым тудым пэш савыр- 
валаш огэш йӧрӧ: лышташыжэ, пэлэдышыжэ пудырга, арам лийэш. 
Клэвэрын пэш кӱлэш настажэ—лышташ дэнэ пэлэдышыжэ. Тӧр 
кошташ, эр лупш вошвымо лэч ожвырав покосым вомдык савырэн 
пышташ лнйэш. Тыгат ыштат: солэн пыштымэ лэч вара кок вэчэ эрты- 
мӧҥгӧ, влэвэрым аршын вӱвшыт ыштэн вореын-ворнын чумурэн водат. 
Ты вӱжгӧ покосэш шудо эркын вошва.

Йӱран ий годым влэвэр вошташ аҥа ӱмбалан вара-влав дэнэ пое
на соратым ыштат. Адав клэвэрым тыгат вошташ сай: аҥа ӱмбалан 
укшан мэҥгым вэрэдат; мэҥгэ йыр солэн пыштымэ влэвэрым вопналат; 
копнам вӱжгын огыт опто: аршынат пэлэ кумдыкшо, вок аршын, альэ 
кок аршынат пэлэ кувшӱтшӧ. Йӱр йӱрэш гынат, тыгай вопнаш влэвэр 
огэш пужло, мардэж дэнэ вошва. Ойар кэчэ лиймӧҥгӧ, ночко клэвэ
рым шалатэн кошташ лийэш.

Клэвэрым ондавырак солмо годым, тудо вэс пачашат солаш шуын 
кэртэш. Вэс пачаш солаш огэш шу гынат, ужар влэвэрым вольыклан 
пувгааш огэш йӧрӧ: вольык чэрлана мӱшвӱжӧ пуча (овара).

Клэвэрын тушыжо окса пыштэн налмэ годым пэш шэргэ. Садлан 
ончылво ӱдаш влэвэр тушым йамдылэн шогаш кӱлэш. Ик дэсэтина 
клэвэр шудо гыч 10— 15 пут туш лэвтэш. Тыдым шынчэн, монар клэ
вэрым тушлан водышашым палаш лийэш: пэл дэсэтина гыч 5 —7 пут 
туш лэвтэш, чэт дэсэтина гыч 2— 3 пут лэвтэш.

Тушлан кодымо клэвэрым шумэшкыжэ шогыктат. Шумыжо тувэч 
палэ: шушо клэвэрын вуйжо вошка, шэмэмэш. Тугат чыла влэвэрын 
шэмэммыжым вучышаш огыл,— пэлыжэ шэмэмэш гын. сита. Тунам вара 
влэвэр тушлан солаш йӧра. Тушыжо йогалтмэ лэч влэвэрым эр лупш 
ночко дэнэ солаш кулэш, увэ гын тушыжо почкалтэш. Тӱрэдын кылташ 
пидашат лийэш. Солэн (тӱрэд) налмэ клэвэрым изыш кошкымӧҥгӧ иды- 
мышвэ кондэн, авунэш вуштылгын коштэн налын, саваш (выраш, 
шийаш) вулэш. Тугэ отыштэ гын, влэвэр туш шудэп: пужла, пӱнӱщва.
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Клэвэрым сапондо дэнэ сават. Ончылтэнжым вуйжым гына вурыш- 
тыт, варажым вуйжым чумурэн, пачаш—пачаш вырэн, тушыжым 
обырат. Тушым мардэжэш пуалташат лийэш, адак пуалтымэ машина 
дэнат пуалташ сай. Машинам вийан нӧртывтымӧ ов вул,— тугэ ыштэт 
гын, клэвэр туш мардэжышкэ вайа Машина гыч ойырлышо вуйжым 
угэшын саваш вулэш. Клэвэр тушым ойыраш пэш вуштылгав огыл. 
Садлан клэвэр тушат пэш шулдав огыл: сар лэч ондавырав путшым 
7— 8 тэнтэлан ужалат ильэ, 10 тэнтэшват шуэш ильэ.

Клэвэрым вырывташ поена машинат уло. Тугай машинам рушла 
„влэвэрныя тёрви Шенеля и Ш ромпца“ маныт.

Кармазин.

Салдан ватэ мур.

Пасуш лэвтын ончалам, Пасу покшэл вожлажэ
Ала таҥэм толалэш; Кыж-вож шовтэн шогалэш;
Эргат вуча, мыйат шортам.— Шумэм-кылэм мыйжынат
Кунам толэш моторэм? Кӱрлаш шонэн шогалэш.

Кожла йымал шудыжо 
Чодра вайывлан йӧралэш;
Мэмнан мамык тӧшакшэ 
Кӧлан возаш йӧралэш?

Кор.-Кур. марий.

Сат пакча (олма пакча).
IV. Олма пуум могай сортшо сайран лийеш.

Олма пу шуво тӱрлӧ сорт уло. Чыла тӱрлыжӧ нэмнан дэнэ ов 
шоч тэлэ: йӱштылаи ок чытэ. кошка. Шочэш гынат, шувыжо тамылэ, 
шэргэ акан олмам ов пу. Йужо сорт вэҥэжым вашвэ (чуш) шуэш, 
моло сорт шыжым ижэ шуэш. Ив тӱрлӧ сортшо вашвэ пужлышан лийэш, 
вэс тӱрлӧ сортшо ийдалукышкэн кийа гынат, ов шӱ. Тундэнэ олма 
пуум Е9ҤЭЖ сортлан, шыжэ сортлан, адав тэлэ сортлан шэлыт. Нэмнан 
дэнэ тыгай сорт-влак вэлша:

Кэҥэж сорт-влан.

Скороспелка. Тидэ олма пуун олмажэ пэш кугу ок лий, вӱдан, 
шадыргырак таман лийэш. Ильан кэчэ дэч ожно шуэш. Погэн налмэвэ
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Эр шушо сорт (Скороспелка). Покшэлп шэлмэ Скороспелка.

кок арньа гыч олмажэ пужлаш (шуаш) тӱҥалэш, сандэпэ вашкэ ужа- 
лэн пытараш кӱлэш. Олмажэ ий йыда талын шочэш, пужо йӱштӧ дэ- 
чат, ойар дэчат ок луд.

Ош Налив (Белый налив) манмэ сорт кок тӱрлӧ лийэш: иктыжым 
ябелый налив*, вэсыжым „прибалтийский белый налив* маныт гынат,

Ош налив (Белый налив)

ойыртышышт укэ манашат лийэш. Олмашт пэш кугу ок лий, ошо, 
пушкыдо, вӱдан лийэш. Олмажэ талын шочэш, спас дэч ожно шуэш. 
Тэлэ йӱштӧ годым йужо кунам ик ийаш воштыржым йӱштӧ налэш. Сад- 
лан кэчывал йымалнырак нлышэ-влаклан вэлэ шындаш кэлша.
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Пудовщина спас тылзыштэ олмам шуктышо сорт. Олмажэ вӱдаш,

Пудовщнна.

шадыргырак, пэш кугу ов лий.
Олмажэ пытартыш спас коклаштэ шуэш. Олмажэ покро тылза 

марвэат ок пужло. Олма пужо йӱштӧ-шокшо дэч ок лӱд.
Липка манмъш олмажэ пэш кугу ок лий, пэш шэрэ, тамлэ лийэш. 

Олма пужо йушто-шокшо дэч ок луд.

Шыжэ сорт влак.
Боровинка кок ттрлӧ уло. Ивтыжэ тыгылай „Боровинка*, вэсыжэ

Тыгнлай боровинка.



Тятовка.

(подвалэш) вучаш лийэш. Олма иужо йӱштӧ дэч ок лӱд. Падыра, шуэ 
укшан. лийэш, садлан олма вупшо годым увшыжым чаравлэн шогат. 

Иогикар Корошавка (Хорошавка алая) Озаҥ губэрнан алма пужо

Йошкар Корошавка.

„Боровинка рэпчатый“ манмэ. Тыгылай боровинважын олмажэ тыртыш 
лийэш, вэсыжын рэвэ гай лапкарак. Кок тӱрлыжынат олмажэ сылнэ, 
шолдыра, шӱштра, тамлэ лийэш, вӱд йӱвшымо дэч ондакырак шуэш. 
Тидэ олма пужлышан огыл, сай нӧрӧпыштӧ Шорык-Йол маркэат кийэн 
кэртэш. О.лма пужо олмам ийын талын шочьткта, ӱшткырак вэрым йӧра- 
та, увэгын мардэжан годым олмажэ талын йога. Тидэ эн сай шыжэ сорт- 
лан шотлалтэш.

Титовка манмын олмажэ чэвэр, тамылэ ӱшпан, чуйакарак лийэш. 
Боровинка дэнэ ик л^апыштав шуэш, Шорык-Йол ыаркэ сай нӧрӧпыштэ
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манашат лийэш: шувыжым Озаҥ губэрнаштэ шындалтэш. Олмажэ тыр- 
тыш, шолдыра, пэш чэвэр лийэш. Олмажэ адав моло олма дэч йошвар 
чэвэр (мотор) лийэш,—садлан ты олмам пазарыштэ шэргэ ак дэнэ пэш 
йӧратэн налыт. Олма пужо йӱшто дэч ов лӱд.

Украинский мальш ырвэзыж (самырыкжэ) годым пэш шолдыра 
олмам пуа, олмажэ анис тӱсан лийэш. Олмажэ вӱд йӱвшымӧ дэч 
ожнырав шуэш. Пужо йӱштӧ-шовшо дэч ок лӱд, боровинва сорт гай- 
рав лийын вушвэш.

Тэлэ сорт.

А л  анис (чэвэр анис, рушла анис алый) тошто сорт. Озаш гу
бэрнаштэ ты сортым моло сорт лэч шукырак шындат. Олмажэ шолдра ов 
лий, вовла кид лийэш, мучашвэ чуйакарав лийын кушвэш. Шӱмжӧ шыма, 
йылгыжшан лийэш, ужаргэярав шога, ужар умбачын йошвар ал лийын 
шога, йошкар-ал вовтэн шэмалгэ зантарыш савырна. Ал анис олмам 
тувэч палаш лийэш: тӱҥыштыжӧ (парча вовтэн) ужаргэ лийэш, мучашвэ 
ал чэвэр лийэш. Адав тудыжат уло-олма ӱмбалан ноло шичмэ гайэ 
лийэш. Ты ноло ӱштылат гын, пыта. Олмажэ ош шылая лийэш, шылжэ 
ворнын ворнын йошваргэ лийэш. Ӱпшыжӧ анис ӱпшан, пэш тамлэ ӱп- 
шан лийэш.

Ал анисым иэвраль, март тылзэ мартэ савлэн ашнаш лийэш. Март 
тылзэ лэч оньышыжо ал анисым ашнаш огэш вӱл: олмажэ воча, пужла. 
Олмажэ пэш шуко лийэш: ив олма пуушто 19 пут мартэ шочэш.

Тидэ олма пу пэш вужо огэш лий, аучув укшэран, тыгыдэ лышта- 
шан лийэш. Йӱштӧ дэчат, шокшо дэчат огэш лӱд, садлан ал анис пэш 
сай олма пулан шотлалтэш.
^ ^ У ж а л м а ш т э  вэс сорт анисат лийэш: анис софьяный, тыдымав бар
хатный анис маныт; красный анис (йошвар анис).

Анис бархатный.

Шинчыдымэ ЙЭҤ чын анисым палэн огэш вэрт. Ойыртышыжо

I к
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Антоновка каменичка.

6— 7 вйштэ шындымэ дэч вара лийаш тӱҥалэш. Ты сорт пэш сай, 
ӱшанлэ сорт,— тундэнэ ты сортым шукыракак шындаш кглэш, пайдажэ 
кугу лийэш.

Антоновкан сортшо тӱрлыжӧ уло. Тӱрлӧ сорт ковлаштэ кок сорт- 
шо вэлэ сай: простой антоновка (антоновка обыкновенная), адав анто
новка каменичка.

тыгайэ: бархатный анис манмым шуко ашнаш ок лий, вашкэ шӱаш 
тӱҥалэш. Ал анис бархатный анис манмэ дэч тыгыдырак лийэш.

Йошкар анис ал анис дэнэ иктак манат гынат лийэш: тамышт, 
чурийышт (тусышт) иктак. Чытымашышт гына иктак огыл: йошкар 
анисым ал анис гайэ март тылзэ мартэнак ошнаш огэш лий. Ойырты- 
шышт тыгайэ: ал анисын мучаш вэлжэ ал-йошкаргэ лийэш, йошкар 
анисын тӱҥ вэлжэ йошкаргэн шога.

Пазарыштэ ал анис сорт олмэш моло сортымат олталэн пуат: ани
совкам, саратовский анисым, коломасым. Ты сорт чылажат шыжэ сорт, 
тэлылан оптэн кодаш огэш лий, шӱэш.

Чыла сортым ончымаштэ, ал анис кэлшышэ сӓй сорт лийэш. Сад- 
лан, ал анисым налмэ годым, пэш ишанымэ вэрыштэ гына налаш кӱ- 
дэш,— укэгын моло тӱрлӧ сортым олтадэн (ондалэн) пуэн кэртыт.

Корнан анис (анис полосатый) ал анис гайак сай сорт. Олмажэ 
ал анис дэч шолдырарак, тамлырак лийэш. Корнан анисым сайрак зэ- 
рыштэ ийӱль тылзэ мартэнат ашнаш лийэш.

Сур анисат  (серый анис), корнан анис гайэ, пэш сай сорт. Ани
сы кум сортшат сай сорт, саддан кумыньэк лӱддэак шындаш кӱлэш.

Антоновка анис гайак сай, пэш ӱшандэ сорт. Олма пужо, укшыжо 
пэнтыдэ лийэш, олмажэ шуко лиймэ годымаг, чараклыдак шога. Олмажэ

(оньышыжо лийэги).



Ушкал дӱштымӧ нэргэн.

(  онъышыжо ) .

Шуво йэҥ дэч колмэм уло: „Ушкалэм налмэм годым сай ильэ, 
шӧрымат ш у к о  пуа ильэ,— ужын кэрттэ, ушкалэм пужышт ( л о б ш ы ш т ) :  

шӧрымат шагал пуаш тӱҥальэ, шӧржат вишкыдэ“... В у й  йыр шоналтэн 
ончэт гын, ушкалым иктат огэш пӱжо, ушвал оза ушкалжым ышкэ 
пужа: 1) ушкал пукшэн моштыдымо гыч пужла, 2) адак шукыжым 
лӱштэн моштыдэ пужат.

Ушкалым тыгэ лӱшташ кулэш:
1) Ушкалын водаржым коч кунамат эрэн, мушкын ашнаш кӱлэш.
2) Прэзэ шочмӧнтӧ, пв арньашкэн ушкалым тэмын-тэмдэ гына 

пукшаш вӱлэпг, шуко пукшаш огэш йӓрӧ; суткалан ныл вана лӱшташ 
вӱлэш. Варажым шукырават пукшаш лийэш, суткалан кум кана лӱш- 
таш лийэш. Шӧрым шагалрак пуаш тӱҥалмӧҥтӧ (суткалан 10— 12 
крэмга), ушкалым кок кана лӱшташ тӱҥалыт.

3) Лӱштымым прэзылымэ дэч тылзат пэлэ онвдлтэн чарнаш вӱлэш. 
Лӱштымым трук чарнаш ок йӧрӧ, ольан-ольан чараш кӱлэш: ожныжым 
кэчэш ков кана лӱштат, варажым— ик кана, ков вэчэ кодэн, мийза- 
мийэн вовсо лӱштымым чарнат.

4) Еэчын ик жапыштэ лӱшташ кулэш.
5) Лӱштышӧ йэҥым вашталтылаш огэш кӱл, кэчын ик йэҥак 

лӱштыжӧ. Ушкал ик лӱштышылан тунэмэшат, вэс лӱштышӧ лӱшташ 
тӱналэш гын, шӧржым кӱзывта.

6) Лӱштымӧ годым ушкалым вурсаш. выраш, шӱрдылаш ок 
порын гына ӱйэдаш вӱлэш. Ушкалым вурсэт гын, шӱрдылат гын, ушкал 
сырат, шӧржым кӱзывта, шӧрым шагал пуа.

7) Кэчын ик олмэшак лӱшташ кӱлэш. Тӱрлӧ вэрэ лӱштымӧ годым, 
у шкал шӧржым кӱзыкта, шагал пуа.

8) Лӱштымӧ жапыштэ ушкал лышнэ йӱк-йан мой, шӧлткымаш 
ынжэ лий. Лӱштымӧ годым лышнэ йышт (шып) гына лийжэ.

9) Тэрыс (навоз) ӱмбалан лӱшташ ов йӧро.* шӧрышко шӱк— шак 
пура, адак шӧр тэрыс ӱпшан лийэш.

10) Лӱштышӧ йэшлан, лӱшташ шичмэ лэч ожно, видшым шовын 
дэнэ мушкаш вӱлэш. Кидым огэш муш гын, кид гыч шӧрышкӧ пурак, 
лавра пура. Адак кид дэнэ момат от кучо: чэрлэ йэҥ дэнат паласэт, 
шакшэ арвэрымат кучэт,— чылажат кидэш пижын кодэш, кид гыч шӧ- 
рышкб пура, шӧр гыч йэҥ кӧргышко пура. Тугэ шӧр дэнэ шуко йэҥ 
чэрлана, шуко йэҥ арам лийэш. Садлан лӱштышӧ йэҥлан кидшым, 
адак шӧр атыжым пэш эрэн кучылташ вӱлэш.

11) Лӱштымӧ лэч ожно ушкал водарым лэвэ вӱд дэнэ мушкыя эрэ 
шовыч дэнэ ӱшташ кӱлэш.

12) Лӱштымӧ годым ожныжым эркы ^ вашкыдэ гына лӱшташ 
кӱлэш. Варажым утур вийан (вашкэрак) лушташ к^лэш. Вийанрак 
лӱштымӧ сайрак лийэш.



13) Лӱшташ тӱҥалмэ годым кок-кум шупшылтышым мландышкэ 
колташ вӱлэш,— шӧржо лавран лийэш, пурак дэнэ пырльа тӱрлӧ чэр лувшо 
бактерия’ат шинчэш.

14) Лӱштымӧ годым чизым алмаш луштат: ожныжым шола шойыл 
чизэ дэнэ пурла ончыл чизым шупшылыт; варажым шола ончыл чизэ 
дэнэ пурла шойыл чизым. К о е  е и д  торэш кучалтэш.

15) Кок парвьа дэнэ гына лӱшташ о е  йӧрӧ,— тугэ ушкалын чи- 
зыжэ шупшылалтэшат, коршта, садлан ушкал шӧржым вӱзыкта. Чизым 
ЕИД КОрМ ЫЖ  ДЭНЭ кормыштэн лушташ Еӱлэш. Кид Еормыж ДЭНЭ ТЫЕЭ 
луштат: чизым е и д  копаш кормыштэн Еучатат, чыла вич парньам иг 
ванаштэ огыт тэмдал,— ончылтэнжым вошар парньа дэнэ Еугу парньам 
ваш Еысэн тэмдалыт, варажым п о е ш э л  парньам тэмдалыт, тугэ ваза 
парньашЕО шумэшнэ. Вич парньамат тэмдал пытармӧҥгӧ, кит кодам 
лушкэмдат. Водар гыч шӧр чизышкэ вола, кормыжым адав ик парньалэв 
тэмдышташ тӱҥалыт. Тыгэ лӱштымӧ годым шӧр кӱрылттэ йогэн шога, 
ушвал чизэ огэш коршто, садлан ушкал шӧрымат шуво пуа. Тунэмат 
гын, тыгэ лӱшташ куштылго, гармонь (музикан) ш о е т ы м о  гайэ вэлэ 
чучэш. Тыгэ лӱштымаш прэзэ шупшмаш дэнэ ивтав, садлан ушвал 
улнэн вэлэ шога. Тыгэ лӱшташ тунэмза, адаЕ лӱштымӧ годым шинчашта 
Ези пӱкэяым (тэҥгылым) ыштыкташ ида мондо, укэ гын йолда коршты- 
шан лийэш.

16) Шӧр пытыдэ лӱштымым чарнаш ок вӱл. Ныл чизыштат 
шӧр чылт пытымэшкэ лӱшташ вӱлэш. Шӧр пытымэшвэ от лӱштӧ гын, 
ушкалын шӧржо изэмэш. Пытартышэш лӱштымӧ шӧр пэш ӱйан лийэш, 
садлан шӧр л э е м ы ж ы м  чарнымэшвэ лӱшташ кӱлэш.

17) Чизэ гыч шӧр л э е м ы ж ы м  чарнаш тӱҥалмэ годым, водарым 
омдат (туржыт). Водарым тыгэ омдаш кӱлэш: 1 )  е о в  е и д  вонаш кучэя, 
ончылтэжым водарын шола могыр пэлыжым, алыаш-алмаш пушвыдын 
гына туржаш, 2) варажым е о е  кид вона дэнав ваш вучэн водарын ив 
пэлыжым, вэс пэлыжым алмаш-алмаш чизэ вэлышвыла шупшыт Тыгэ 
4— 5 вана шупшылыт.

Ушвалын лугыдо, ӱйан шӧржӧ водарыштэ вэлгыштырак лийэш, 
водарым омдывтэтат, ӱлкӧ вола. Ты волшо шӧрым луштэн налыт.

Водарым адав и е - е о е  вана омдаш кулэш, варажым ижэ лӱшты- 
мым чарнаш лийэш.

18) Лӱштэн чарнымӧнтӧ чизым кукшо шовыч дэнэ уштын налы- 
тат, эрэ вазэлнным, альэ ушнал ӱйым шӱрэн водат.

19) Йужо гунам у шкал водар пуалэш, шувыжым прэзэ шочмо дэч  
вара. Тугай годым уш Еалым е о е  час коклаштэ лушташ вулэш, Лӱштэн 
чарнымӧҥгӧ, водарым омдаш (ту р ж аш ) кӱлэш , адаЕ „камфорное масло “ 
манмым шӱраш кулэш.



Мӱкш ончымаш.
(онъышыжо).

Мӱкшыи нэҥэжым ончымо нэргэн.

. Талэ кугу йэшан омарта изи йэшан дэч утларак мӱӱм пуа. Тидым 
мӱкш кучышылан шинчэн шогаш кӱлэш. Садлан мӱ жап шумашэш 
йэшым кугэмдаш тыршаш кулэш. Кукшо шиштан рамкам пуэн авалан 
мунчаш вэрым эрэ ыштэн шогаш кӱлэш. Мӱ омарташтэ эрэ лийын 
шогаш кӱлэш, укэ гын вишкыдэ сакыр вӱдым (кок крэмга вӱдлан ик 
крэмга сакыр) ыштэн пуаш кӱлэш. Ш агалрак (изирак) йэшан омар- 
ташкэ кугу, куатлэ йэш гыч мунан (иган) рамкам шындаш кӱлэш. 
Мӱкшлан мӱ ышташыжэ шӧнчалан вӱд кӱлэш. Шӧнчалан вӱдӱм кыча- 
лын мукш шондэм воктэнат шычмылан. Тундэнэ омарта коклаш изи 
волэш шӧнчалан вӱдым шындаш кӱлэш.

Май тылзын пытымашэш, ийунь тылзын тӱҥалтыш гычжэ мӱкш. 
игым колташ тӱҥалэш. Ш агал мӱкшанлан игэ колтымым чяраш ок кул. 
Щуко мукшанлэн ягын кӱлзшыжэ укэ: йэшым изэмдэн пайдам вэлэ 
шагалэмда. Садлан пыжакшым вугэмдэн, пашам пуэн, ава кудым (калтам) 
пучкэдэн налын, игэ колтымым чараш тӧчаш кӱлэш. (Кузэ чарымыжэ 
М 2 сэралтын ильэ).

Игэ колтымо жап дэч вара ийӱнь тылзэ пытышашыштэ мӱ жап 
шуэш. Тидэ жап мӱкшан йыҥлан эн кӱлэш жап. Кушко шыштан рамка 
пуаш, кушко магазин шындаш, кушэч мӱан рамка налаш, тудым пэш 
эскэрэн, шинчэн шогаш кулэш. Тидэ жапыштэ талэ йэшан омарта кэчэш 
пэл путым, йужгынамжэ утларакат мӱӱм нумадэш. Ик-кок кэчэ мӱ 
опташ вэр укэдэн мӱкш йара кийа. Тыдэ жаплан шиштан рамкам 
йамдылэн шогаш кулэш. Мӱ дэн тэмымэ рамкажым омарта гыч луктын, 
мэдогонкэш пӱтырэн мужым йоктарэн, адак омарташкэ шындаш кӱлэш. 
Омарташтэ йарэ рамка кунар утларак, тунарэ мӱкш талын муум ну- 
малэш.

Мӱкшын тыгай тунэммашыжэ уло: тудо мӱӱм эрэ кӱшӱл йара 
шиштэш тэмаш тӧча, адак омартам тэмэнак мӱӱм огэш нумал: омартам 
тэмэнак мӱӱм нумалэш гын, тэлым мӱ йӱкша, шуко мӱан карасым 
мӱкш ырыктэн огэш кэрт, тэлым илашыжэ йӱштӧ лийэш. Мӱкшын 
тыгай тунэммашыжым (кылыкшым) шинчэн, мӱан жапыштэ рамка омар- 
тан лэвэдышыжым налын, ӱмбаланжэ вэс рамкан омартам шындат. Ты
гай шындымэ омартам „магазин“ маныт, Йэш йара магазинышкэ пура, 
кукшо шиштым ужэшат, тэлылан мӱдэ кодам маньтн лӱдын, содор му 
ну малаш пижэш. Мӱ дэнэ тэмымэ карасым налын, мӱ йоктарэн налмэ 
машина дэнэ мӱжым шупшыктэн налын, йара карасым мӱҥгэш омар- 
ташкэ пуртэн шындат. Тугэ мӱкшым олталэн шуко мӱӱм нумалывтат. 
Кэҥэжлан тугэ 3—4 пут мӱӱм налаш лийэш. Краж омарташтэ тыгэ 
ышташ огэш лий. Краж, омарташ мукш ышкаланжэ тэлым кочшаш 
мӱӱм ногат, варажым йара кийа, мӱӱм огэш нумал. Тэвэ ужыда, молан 
рамкан омарта сайэш шотлалтэш: рамкан омарта мӱӱм пуа, краж 
омарта ышкэ муӱм йодэш.
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Мӱ жап эртымэвэ I й спас кутлаштэ уто мӱжым, йара рамкажым, 
магазиным, тэлылан вӱлэшыжым кодэн, погэн налыт.

Кокла чот Еуатан йэшым Дадан омарташ вут-шым рамкам кодат, 
Левицкий, Паленин омарташ 8— 10 рамкам кодат, 25 крэмга нарэ 
мӱум кодат. Йэш вугу, куатлэ гын, мӱӱм утларак кодат.

Мӱишым шыжым ончымо нэргэн.

Тэлылан йӧршӧ пыжакшым ыштымэкэ, мувш ончымо паша шуко огэш 
код. Йӱштӧ толаш тӱҥалмэкэ, рамка лэвэдмэ шовычым, клэйонкым, 
олым кӱпчывым ӱэмдат, мӱкш рожым (вийэ рожым) изэмдат. 5 —10 гра
дус йӱштӧ лийэш тӱҥалмэкэ, омарта-влакым омшаньикыш пуртэн шындат.

Тэлым мӱкш омшаньикыштэ илэн эртара. Курук сэрым кунчэн пурэн 
мландэ кӱргэш ыштымэ омшаньик, адак тӧр вэрыштэ мландэ дэн урымо 
омшанъив кэлшышэ лийэш: йӱшто-шокшо пэш о е  вашталт. Омшаньи
кыштэ йӱштӧ* ШОБШӦ 3 градус шокшо, 3 градус йуштӧ дэч коч лийаш 
ок кул. 5— 8 градус ш о е ш о  л и й э ш  гын, мӱкш лӱшкаш тӱҥалэш, кожга. 
Омшаньикыштэ йӱштат инжэ лий, шокшат инжэ лий,— „ 0 “ градус сита.

Мӱкш чэр.

Мӱкшын эн шакшэ лудмаш чэржэ шуйшӧ чэр, рушла „гнилец11. 
Ты чэр дэнэ л э е т ы н  шушо мувш игэ шӱйэш. Чэржым тыгэ палаш 
лийэш: омарта кудык (лышкэ) мийэт гын, шопак упшадтэш; игэ пэчэтэ 
лымэ лэвэдыш шэмэмэш, мӱ шинча кӧргышкыла волэн шога. Пэчэтлым- 
комдышыжым шырпыка дэнэ шӱтэт гын, шуйнылшо шэмалгэ, шопо 
ӱпшан шӱшӧ лэктэш. Гнилец дэнэ чэрланышэ мӱкшым вашкэ эмлаш 
тӱҥалаш кулэш. Омарташтэ авам вычал муын, чэтлыкыш пэтрэн уло 
мунчымо муно гычшэ игэ л э е т ы н  пытымэшкэ, 2 арньа чэтлывыштэ 
кучаш кӱлэш.

Омарта пундашэш виш аҥан ианда атэ дэнэ лу прочэнтан (10% ) 
кутво вӱдым (муравьиная кислота) манмэ эмым шындат (аптэвыштэ 
налаш лийэш). Кэчэ йыда ондав ойлымо сэмын, ик пай вудлан кок пай 
сакырым налын, савыр вӱдым ыштэн (полштопат пэлэ сакыр вудлан ив 
е о ч м о  совла) 10°/0 кутко вӱдым варэн мӱкшым пукшат. Кум арньа тыгэ 
эмлэт гын, чэрым пытараш лийэш. Тыгэ эмлэн эрыктымэ мӱкшым 
йӧршэш вэс омарташ кусарэт гын адак сайрав лийэш. Шӱйшӧ чэр 
шукыжым изи иэшан, лавран омарташ пижэш, садлан йэшым куатлым, 
омартам эрэн вучаш кулэш,

Мӱишын тушшанжэ.

Мӱкги когаршэ (клоченъ) шиштым кочкын, варасым шӱткалэн 
коштэш, шуткалмэ вэрэшыжэ эҥэрэмшэ водым шупшын кода. Когаршэ 
налмэ дэч омартам эрэн кучаш кӱлэш, омьрта пундашыштэ, шэлшы- 
лаштэ вуштырам ӱштын шогаш кУлэш. Шиштан рамка, карас кучымо 
колаткаш когаршэ налмэ дэч напталипым (нафталин) шаваш, сира 

.шикш дэнэ тӱтраш вӱлэш.



Шошым мӱвшлан шуко осалым кутко конда. Шукыжым йошкар 
шолдыра вутко осал лийэш. Кутко омарта кӧргыш пурэн мӱӱм кочвэш. 
Кутво дэч утлаш мӱкш пакчаштэ, мӱкш павча воктэн кутво шуэм 
пытараш вӱлэш, омарта йымалым эрыктэн шогаш, омарта йыржэ шӧя- 
чалым шаваш вӱлэш. Омарта кӧргышкыжӧ, вутколан кэлшыдымэ ӱпшан, 
туржмо корасм (ворица) шаваш кӱлэш.

Кольа, кугу кольа ( кома кольа)  шувыжым тэлым омарта кӧргыш 
пурэн вараснм вочвыт, мӱвшым вожгатылыт. Кэльа дэч эмым пувшэн 
пуштын утлаш лийэш. „Мышиный тиф® манмэ эмжэ куатлырав лийэш. 
Тудым аптэвыштэ ужалат.

Мӱвш нэргэн возымашта ойлымына гайэ рамван омартам, мукш 
узгарым (тарманым), машина дэнэ ыштымэ карасым, мӱвш ашнымэ 
нэргэн внага-влавым Озаҥыштэ „Бюро Казанскаго Общества Пчело
водства® манмын вэвытыштыжэ налаш лчйэш

Голубкин.

Мӱшп ашнаш тунэмаш шонышылан тыгай руш внага-влавым налаш 
вӱлэш:

1) Дернов. 'Главный пасечный 
работы, ц. 60 коп.

гГы кнага марла йылмышкат 
кусаралтын, тошто Вурзум Зэм- 
ский Управыштэ налаш лпйэш.
Адрэс: г. Уржум, Вят., губ., книж
ный склад Земства,

2) Буткевич. Самоучитель 
пчеловодства, ц. 1 руб. 25 коп.

3) Буткевич. Азбука доходна- 
го пчеловодства, ц. 50 коп.

4) Кунахович. Пчела и пчело
водство, ц. '1 руб. 70 коп.

5) Бертран. Уходъ за насекой,

Ончывтымо внига-влакым тыгай адрэс дэнэ йодаш кӱлэш: г. Казань, 
Рыбнорядская ул., д. Об-ва В  займ. Страхования, в Лавку-Бюро Ка- 
занскаю Общества Пчеловодства, альэ тыгай адрэс дэнэ: Москва, 
Петровския линии, в книжный магазин „Посредник*.

Мӱвш ончымо нэргэн тыгай руш журнал лэвтэш:
1) „Ж урнал Кззанскаю Обтества Пчеловодства*, тылзылан ив 

вана лэвтэш, авшэ тэнийэ 10 тэнтэ, 1917 ийлан— 2 тэнтэ, тулэч ож- 
нысо ий-влаклан 1 тэҥ 50 ырший ыльэ.

Адрэсыжэ: г. Казань, Рыбнорядсвая ул., редакции „Журнала Каз. 
Об-ва Пчеловодства®.

2) „Пчеловодная жизнь*, ийдалувлан 24 вана лэктэш. Авшэ шэргэ 
огыл. Адрэсыжэ: гор. Вятка, редакции жур. „Пчеловодная Жизнь®.

3) „Пчеловодство*, ийдалувлан 12 вана лэвтэш. Акшэ пэш шулдо. 
Адрэсыжэ: г. Вятка, редакции жур, „Пчеловодство".

Рэдак.

ц. 90 коп.
6) Горбачев. Гнилец и его ле

чение, ц. 30 коп.
7) Логинов. Гнилец, ц. 15 коп.
8) Краснопёрое. Правильный 

уход за пчелами, ц. 10 коп.
9) Краснопёрое. Что нужно знать 

простому пчеляку? ц. 7 коп.
( 10) Краснопёрое. Про пчел, их
I жилище и уход за ними но пра-
! вилам пчеловодной науки, ц. 25 к.

11) Бутлеров. Как водить пчел, 
I ц 10 коп.
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Прэзым ончэн куштымо.

Сай шӧран, сай капан ушкалым прэзэ гыч очэн вушташ кӱлэш. 
Ончэн моштыдымо дэнэ шуко прэзэ мӱшкӱр чэр дэнэ (пушвэдыш дэнэ) 
колэн пыта, водшыжат сусыргын кушкэш, тугай прэзэ гыч сай ушкал 
лийын ок кэрт. Садлан мый тыштэ прэзэ ончымо нэргэн кӱчӱкын гына 
ойлэн пунэм.

Прэзэ шочмэкэ пэрвой кум арньа коклаштэ шӧрым гына кочкын 
кэртэш, молым кочкын ок кэрт.— Мӱшкӱржылан моло кочыш ок вэлшэ.

Раттэнак ойлаш тӱҥалам. Прэзэ шочмӧнтӧ аважлан нулаш пуаш 
вӱлэш. Йужо ушкал прэзыжым ок нуло, тунам прэзэ ӱмбалан изыш 
ложашым шават. Тунамат аважэ огэш нуло гын, эрэ лапчык дэнэ прэ
зым нийалтарэн ӱшташ вулэш. Ночко капшэ дэмэ прэзэ кодэш гын, 
вылмэн сусырга.

Пэрвой врэмалан прэзым шокшо вэрыштэ ашнаш кӱлэш,— шокшо 
вӱташтэ, альэ пӧртыштӧ. Прэзэ ашнымэ вэрыштэ ик тувур дэнэ вошташ 
лийэ гын (шокшо вургэм дэч поена), тугай вэр прэзылан иӧра. Градус
ник манмэ ӱзгарым тэ шинчэда дыр. Тудо йӱштыи, шовшым ончыктышо 
арвэр. Тугай градусник пӧрт йыда лийэш гын, сай лийэш ыльэ. Тудын 
дэнэ вудыштат, тӱнат, портыштат шокшым-йӱштым палаш лийэш. 
Прэзым кучымо вэрыштэ 12° градус шокшо лийэш гын, сита.

Ашнаш сай шӧран ушкал дэч шочшо прэзым гына кодаш вӱлэш. 
Ашнаш шонымо прэзым ик сэмын пукшыман, ашнаш йӧрдымо прэзым 
вэс сэмын пукшат. Нэмнан марий коклаштэ прэзым аважэ йымав волтэн 
пувшат. Тыгэ пукшымын изирав пайдажэ уло гынат, сайлан шотлаш 
ок лий. Аважэ Йымак колтэн пукшымо годым, прэзын монар кочмыжым 
шотлаш ок лий: йужгынам кочкын ок тэм, йужгынам утым кочкын 
кудалта. Шагал пувшымыжат, утыжат ок йӧрӧ. Ш агал вочкэш гын, 
кушвын ок кэрт; шуко кочвэш гын, мӱшвӱржӧ пудрана, пушкэдаш 
тӱҥалэш. Адак аважэ прэзыжлан шупшывташ тунэмэшат, лӱштымӧ го
дым сырэн ончылт шогылтэш, шӧрым изэмда. Садлан прэзым шочмэвшэ 
ик вана аважым шупшылдэгав поена кӱмыж гыч пукшаш тунывтат. 
Аважэ прэзыжым нулыжат, тунамав ойраш вӱлэш. Пэрвой кэчэ ушкал 
изыш ломыжэш, вара чарна. Кок-вум кэчыштэ прэзылан шӧрым агэ 
гыч (ош валай вӱмӱж гыч) йӱаш тунувташ лийэш. Пэрвой парньа 
дэнэ олталэн йӱктат, варажым кок-вум кэчэ гыч парньа дэч поснат 
ӓӱаш тӱнгалэш. Шӧр кучылтмо атым йандарын, эрэн ашнаш вулэш. 
Шор пыштымэ дэч ончыч атым шокшо вУд дэнэ сайын мушкаш вӱлэш.

(онъышыжо лийэш ).

Вэр кычалшэ марий-шамыч.

Ватваштэ „ветеринарно-фельдшерский* манмэ шволым пытарышэ 
марий-шамыч вольык ончышо доктыр помошньиклан пураш вэрым вы- 
чалыт. Адрэсышт тыгайэ:
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1) По?, отд, Токтайбелак, Уржум, уез., Вят. губ., дер. Чер.— 
Эшкар*Эҥэр, Макару К. Иванову.

2) Поч. отд. Контанур, Уржум, уез Вят. губ., дер.— Б-Кукмар, 
М. С. Воронцову.

3 ) поч. отд. Сернур, Уржум, уез. Вят. губ., Андрею М. Бирю
кову.

4) поч. отд. Сернур, Вят. губ., Прокошю Гер Вершинину.
Коч могай погынымаштат марий-шамыч: туныктышо, пэлыпыр, док- 

тыр, молыжат марий калык коклаштэ марий гыч лийышт ильэ манын 
йодыт. Ты вэр кычалшэ вӱрзум марий-шамычым кузат марий коклаштэ 
вэрым муын, вольык пэлыпырлан, альэ вольык доктыр йолташыжлан 
(помошньиклан) пурташ кӱлэш ильэ.

5) Как растет хлеб в поле А. 
А. Золотарева. Цена 10 коп.

6) Что нужно знать земледель
цу о ж изни растенгй. Скалозубо- 
ва. Ц. 65 коп.

7) Чем и как питается расте
те. И. Шулова Цена 15.

Куралшэ журналым налшэ-вланлан.
Ӱжара газэт джэ Куралшэ журналын лэкмэ вярышт рэдаксийашт, 

конторышт поена. Сандэнэ, Куралгиылан сэрэн колтымо годым, поена, 
Куралшын ышкэ адрэсыж дэнэ сэрэн колташ кулэш.

Б ) Шурнын, моло тудын, пушэнтын кузэ куш* 
мыжъш умдандаршэ руш книга-вдак.

1) Зеленый мгр. Беседы о жиз- 
нп растенШ. С. Порецкаго. Цена 
70 коп.

2) Основы земледелгя. Книжка 
I. Растете. А. Зубрилина. Ц. 5 коп.

3) О ж изни растенгй. П. А. Ко- 
стычева. Цена 5 коп.

4) Ц ит ат е и размноженге ра- 
стенгй, Варгина, Ц. 20 коп.
Ончыетымо книга-влакы м  ты гай  адрэс дэнэ йодаш Еӱлэш:

Москва} Петровскгя линги, в книжный магазин „ Посредник “ .

Книгам ышкэт кондыкташ вийда огэш шуто гын, погынэн 7— 8 
йэтг кондыктыза. Коч могай пашамат погынэн ышташ сай. 

Ты номэрэш пэчэтлалтын:
1) К очм аш -йӱм ат н э р г э ш т э ................................ 88 стр.
2) Удымӧ шудо Е л э в э р ......................................... 34 стр.
8) Сат паЕча (олма п а Е ч а ) ................................ 36 стр.
4) УшЕал лӱштымӧ н э р г э н ................................ 42 стр.
5) МӱЕШ о н ч ы м а ш ...................................................44 стр.
6) Прэзым ончэн Е у ш т ы м о ............................* 47 стр.
7) Руш ла Е Н ига-влаЕ .............................................. 48 стр.

И зд П Ь д е л а  Марий Коллегии по Нар. Обр. при Каз. Губ. С. К. Д. 
Рэдактыр Кармазин.

Казань. Типограф1Я Университета.


