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Акшэ:
Ик номэр ,

1 тнлзнлан
2 тнлзнлан
3 тылзылан
4 тнлзнлан
5 тнлзнлан
6 тнлзнлан .
7 тнл. (у ий мартэ) 10 тэҥгэ

50 нрший 
1 тэн\ 50 нршпй
3 ТЭ1ГГЭ. »
4 т. 50 ьтрший
6 тэиггэ »
7 т. 50 нрший 
9 тэнтэ

Подписная плата:
ьн. Отдел номер 
На ' месяц

» 50 коп.
1 руб. 50 коп.
3 руб. <
4 руб. 50 коп.
6 руб. «
7 руб. 50 коп. 
9 руб. «

10 руб. «

Адрес: г. Казань, Воздвиженская, 34, Губ. Отдел Марий по Народ. Образованию, 
редакции журнала „КУРАЛШЭ“.

Арньаш ик кана лзктэш.

Му-у! Кру-крӱ! Гаг га!
Ушан адэмэ, ышкэ тэмын плат, мэмнамат шужыктэн ит ашнэ ыльэ! 

Мланна кочкаш клэвэрым, пырыс поч шудым,’ йошкар ушмэным, кугу 
(салтак) рэвым, изи рэвым, кэшырым шукырак ӱдӧыдьэ. Мэ тэмын илӧна 
гын, тыйат шужэн от кошт, шылымат (пызымат), ӱйымат кочкат!

Му-у! Крӱ-крӱ! Га-га-га!
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Вольыкдан пукшаш ӱдымӧ йошкар ушмэн, кэшыр, 
рэиэ (турнэпс) нэргэн.

Шокшо КЭҤЭЖ толын шуо. Кэчэ пэш шокшо. Такыр пасу вура- 
лалт дытэн, кумдукэш шэм аҥа вэлэ койэш. Имньэ-ушкал, шорык-каза 
эрдэнэ пасуугпко лэктын мийалыт, шэм аҥа ӱмбалнэ шудым кочкаш 
мудэ, мӧҥгышкӧ вуй сакэн, шужэн кайэн, шужэн толыт. Такыр пасуушто 
ик'пырчэ шудат укэ, йал йырыштат шаршудым вольык вожгэ курыв

пытарэн. Мэмван вольыкна 
тогыдэ, ушкална шӧрым ша
гал пуа маныт. Ушкалын шӧр 
пумо огыл, чонжо уло, шу
жэн огэш коло, тудкжат 
йӧра. Моло кугужаныштэ, 
моло галыкып ушкалжэ 300 
— 400 пут шорыы пуа, мэм- 
нап ушкал 30—40 пут шо
рыы вэлэ пуа маныт. Тыдлан 
ӧршашат укэ: ыэмнан марий 
ушкал тэлыжат, шошымжат, 
каҥэжшат шужэп коштэш; 
шыжым пжэ изыш тэммэш- 
кыжэ кочкылдалэш. Шужэп 
ушкал купам тӱвӱргӧ лийжэ, 
кунам тудо шуко шӧрым ну- 
эн кэртшэ. Моло калыкын 
ушкалжэ, мэмнап ушкал гайэ, 
шужэн огэш шого,—тэлыжат, 
кэҥэжшат шокшо отарыштэ 
шога, тэммэгпкыжэ кочкэш,
ыэмнап ушкал гайэ, шэм ашаЪлэвэр. Му вуйан шудо. Мландншхэ шала вожшо .  ̂ т
умоалнэ о: эш пордал. Тугаи

тэмын шогышо ушкал шӧрымат пуа, уйымат пукша.
Вольыкым пукшыдэ ашпаш огэш лий: вольык кочыш лийэ—воль-

ыкшат лийэш, вольык лийэ— тэрысат (навозат) лнйэш, тэрыс лийэ — 
шурнат лийэш. Чылажат вольык кочышто, вольыкым пукшымаштэ: воль- 
ыкэт шужэн шога гын, ышкат шужэн илэт; вольывэт тэмын ила гын, 
ышкат тэмын илэт.

Вольыкым мо дэнэ пукшаш кӱлэш? манын йодат гын, шукыжо ка- 
ласа: олым дэнэ, шӱльӧ дэнэ. Йужыжо каласа адак: парэҥгэ (картонка) 
дэнэ. Чылажат улыж дэнэ пэш сай, укэжэ чонэш вптара. Ты годым 
шудо шагал шочэш, окса пыштэн налаш пэш шэргэ. Шӱльӧ мэлнала- 
нат шагал шочэш, адак окса дэнэ налаш пэш шэргэ,—туедэнэ шӱльӧ 
чыла йэҥыв иыпьыжын упшашыжат огэш логал. Иарэнтат шагал шын- 
далтэш, шошым мартэ кочкаш вэлэ сита, вольыклан пукшаш огэшат 
код. Сапдэнэ ушкалжат, имньыжат кукшо олымышто вэлэ шогат,— шудо 
дэнэ гаӱльӧ нунын омэшыштдт огэш кончо.

[МАЛ
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Олым дэнэ пукшэп имньын моыарак вийжэ лпйэш, тугай импьэ 
дэнэ монарак аҥам куралат. Адак олым кочеын шогышо ушкалын мо- 
нарак шӧржӧ лийжэ, мо
нарак ӱйым кочкат

Мол о кугужаныштэ, 
адак шуко вэрэ мэмнан 
ку гужа ны штат, вольык- 
лан дукшаш поена йош
кар ушмэным, кэтырым, 
изи  рэвым (турнэпсым), 
кугу рэвым (салтакым) 
ӱдат.

Вольыклан пукшаш 
•ӱдымӧ йошкар упшэпым, 
кэшырым, рэвым чыла* 
жымат пырльа рушла 
корнэплоды мавкт, мар- 
ла пукшымо вож (млан- 
дэ саска) манаш лийэщ.
Вольыклан пукшымо йо
шкар ушмэным— к о д о 
вая свёкл7 маныт.

Ты ОНЧЫКТЫМО п а е - (Кормовая свёкла). Вольыклан'пукшымо йошкар тшивл 
та-влакым ӱдаш пэш куш-
тылго, аҥа шагал кулэш, раскотшо куго огыл. Тыдым ӱдымаштэ пайда 
пэш куго: 1) вольык тэммэшкыжэ кочкэш, шужэп ок шого, 2) ушкал

шбрым шукырак 
пуаш тӱҥалэш,
3) шорыкын мэж- 
шэ кужо лийэш,
4) вольык кочыш 
шулдэш возэш,— 
шӱльӧ. ложаш оп- 
чылко кайа, 5)

(Р еп а .) вольык Ӧрда (войа,
Изи рэвэ. рамык лийэш),

сай кушкэш, ка
пал лпйэш, кошкэн ок шого, 6) аҥа уэ- 
мэш, пушкыдэмэш, канэп кпйа.

Мэмнан марийлан кадасэт гып, шу- 
кыжо огэшат пшанэ: и к дэоэтипаштэ 
2000— 2500 пут йошкар ушмэн шочэш! 

(Морковь). з _ 4  пут йошкар ушмэн ик пут кукшо 
Еэпшр* шудылан шогалэш; 2000 пут йошкар 

ушмэн 500 пут кукшо шудо олмэш шогалэш. Тына- 
рэ вольыклан кочыш лиймэ годым, мэмнанат тшкал- 

(Ьормовая свекла). Пат, моло вольыкнат кэҥэжым такыр пасуушто шэм
ошкар ушмэн. аҥа ӱМ5алнэ шужэп огэш кошт, мэ ышкэат шор-то-
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рывдэ туж эн она шинчэ ильэ. Шужэн илшаш огыл: кузат вольыЕлан 
пукшаш йошкар ушмэным, вэшырым, рэвым, парэнтым поена ӱдаш 
тӱҥалза. Тунам вара тэндан вольыктат лийэш, аҥа уэмдаш тэрыстат 
(навоз) лийэш, паеарышвэ луБтын ужалшаш шӱльыдат лийэш, вольыкын 
порылыБНШМ ужыда, шор-торывымат кочвыда.

Пукшымо вожым ӱдаш ровым кэлгынрав куралаш, пэш пушкы- 
дэмдэн тырмалаш кулэш. Ӱдымым сайын ончаш кӱдэш, шӱк тудыжым 
(сомым) эрыктэн шогаш кулэш. Пукшымо вож шыжэ вэлэш ижэ кӱж- 
гэмэш, Тундэнэ чудым вольыв тошкышаш вэрэш ӱдышаш огыл. Взр 
сита гын, пакчаш, альз парэҥгз (ров олма) аҥаш, кыньэ нурэш удащ 
пэш сай лийэш. Пувшымо вожым парэнтэ дэнэ алмаш вашталтэн ӱда- . 
шат пэш сай: ие ий парэнтым, вэс ий йошвар ушмэным, кумышо ий 
адав парэнтым, нылымшэ пй рэвым, оньышыжат садыгак.

Коч кушан ӱдэт гынат, пукшымо вож пушкыдо, кэлгып куралмэ 
аьгам йората; пэшкыдэ авгаш, куаш куралмэ вэрэш огэш шоч.

Клэвэр дэч поена тыгай ш}7дым ӱдат:

Пырей | Ежа сборная | Пырыс поч шудо I Кайык шульб. [ Райгразе
(ршла). I (рушла). | (Тимофеевка). |(0зсян ница луговая).! (рушла).

Пувшымо вож удышапз аҥашвэ тэрысым (навозым) шыжымав шуп- 
шыктэя шалататат, кэлгып курал кодат. Аҥа тэлэ йӱштэш пушвыдэмэш, 
ров шӱштра лийэш. Шоптым, лум шу.шмо годым, лум вӱд пушкудо
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рокышко шыҥэп кодэш, корэмышкэ арамлап йогэн огэш кайэ. Шошы- 
ыышко лэетын атгам угэш тырмалат (шӱрат). Апрэл тылзын пытыма- 
шэшыжэ, альэ май тӱҥалтышэш аҥам угэш вуралыт. Куралмэ иочэш 
пэш сайын тырмалат. Тырмалмэ почэш аҥам ваток дэвэ тӧрлатат. 
(Катовын можым вӧ ов шипчэ гын, ужып огыл гын, агроном дэвэ, альэ 
с.-хоз. староста дэнэ мийэн ончыжо).

Вольывлан пувшымо вожым вузэ ӱдат, кузэ ончэн вуштат, адав 
кузэ погэн налаш— чылажымат шушаш вомэр-влакэш сэрэн пунэна.

Приволжское черное дэрево мавмэ сортын олмажэ пэш шолдыра 
огыл, рэвэ гайэ тыртыш лийэш, нарынчэ-ужар тусан, тамлэ ӱпшан 
лийэш. Олмажэ вӱдйӱкшымылан шуэш, март тылзэ марка пужлыдэ

киеэп кэртэш. ЕГужо вуштым пэш ок чытэ, садлан ӱшӱк Еэрэш вэлэ 
вушвып кэртэш.

Бабушкино мавмэ тэлэ сортып олмажэ лэш шолдыра огыд, туп 
рӱданрак, варывчэ-ужар тусан, тамлэ таыап, тамлэ ӱшпан лийэш.

Йӱштӧ толаш тӱвгалмэ дэч ошавырав погэн валыт, нойабр-дэ- 
кабр тылзылан ижэ квйэн йӧршэш шуэш. Сай вэрыгатэ пужлыдэ 
ийӱнь тылзэ марка кива. Тидэ олма шэргэ авав, кошташ. пастилам, 
варэпьым ышташат вэлша. Олма пужо йӱштӧ дэч ок лӱд.

Кармазин.

Сат пакча (олма пакча)
(  онъышыжо) .

’12. Рушла «Чёрпое дерево».
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Кытай олма пуун  тӱрлӧ сортшо уло: йужыжо тыгыдэ олман лийэш, 
йужыжо шолдшра олман лийэш. Олмажэ сылнэ могыран, чэвэр, сылнэ 
тӱсӓн лийэш, варэньэлан, кошташ, шукташат кэлша.

Олма нӧшмыжӧ ӱдаш пэш кэлша: йӱштым чытышан, пэнтыдэ, чока 
вожан шуйышашлык олма пуум шочыкта.

13. Кытай олман гсолдра сортшо.

Китай олма пу йӱштӧ дэч огэш лӱд; пэҥгыдэ укшан лийэщ, сад- 
лан тудцм олма сатэш йырым-йыр ӱшӱклан тӱр воктэн шындылаш 
кӱлэш.

Олма павчам ышташ шонышылан шукыжым тэлэ сортым шындаш 
кӱлэш: олмажэ вашкэ ов пужло, вашкэн, шулдо ак дэнэ ужалаш о к 
лий.

Кэҥэж сортын олмажэ вашкэ нужла, садлан авшэ шулдо гынат, 
ужалэн пы тарат вашкаш вэрэштэш.

Могай сарт, могай вэрэш кэлшымыжым шинчаш олма пакчасэ 
мландымат опчаш кӱлэш. Ошманрав вэрэш вэлша:

тэлэ сорт: чэвэр анис, альэ корпан анис: шыжэ сорт: пудовшина, 
альэ ош налив.

Щупан ЕЭрэш кэлша: тэлэ сорт: антоновка, альэ бабушкино; шы
жэ сорт: боровинка, альэ титовка; кэҥэж сорт: эр шушо, альэ ош 
налив.

Ик дэсэгпнаш 308 олма пуум шындаш лийэш. Сат йыр ӱшӱвлан 
пушзҥэ шындаш вэрым кодэт гын, 260 олма пуум шындаш лийэш:
тэлэ сорт  .......................................................................................160 олма ну,
шыжэ сорт . . V  7 . я . .  ................................................... 60 олма пу.
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кэҥэж сор .   10 олма пу,
тӱр в о е т э н  ӱшӱклап в ы т а й  .  2 0  о л м а  пу,
моло тӱрлӧ сорт, адак груша, шынышашлан вэрч шьтндымэ 10 олмр пу.

чылажэ 260 тӱҥ. 

Груш а  манмэ саска Озаҥ губэрнаштэ кум тӱрло кэлша: тонко-

Груша.

ветка, зелэный бэргамот, еопежанка манмэ сорт.

(оньышыжо лииеш ).

Ушкал оннымаш, шӧр-торык ыштымаш.
(ОПЬЫШЫЖО).

Шӧр ӱмбал ойырмо нэргэн. Нэмнан могырышто ӱмбал погаш шӧ- 
рым лӱгатымӧ почэш атэшак кодаш. Шинчымэ сэмын садэ атыштэ шӧр
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умбал куштылгыж дэнэ кӱшкӧ вуза. Ӱиб&л кӱзэн пытымэш шӧр шо- 
пэн пыта, шодышо шӧрын умбалжэ раш ойырлалт ое вэрт, тувыргаш 
тӱҥалшэ шӧр ӱмбалжылан кӱш вӱзаш ок пу. Тыгэ \*мбалым ойырмо го- 
дым шӧрым лопка (кумда) аҥан атэш цыштэн йӱштӧ вэрышкэ шындага 
кӱлэш. Йӱштӧ вэрыштэ шӧр ӱмбал сайрак ойырла. Кэч кузэ ыштэт 
гынат, тагэ ойырмо годым шуко ӱй шӧрэш кодэш, чылт ойыраш ов 
лий. Тыгай ӱмбал гыч ӱйым ыштэт гынат, ӱйжӧ алама (нлока) лийэш. 
Кызыт шӧр ӱмбал ойыраш машина уло, тудо пэш раш ойыра. Кид дэнэ 
ойырмо годым 100 врэмга шӧр гыч 3—4 крэмга ӱй лэвтэш, машипа 
дэнэ ойырмо годым 100 крэмга шӧр гыч 5 крэмга ӱй лэктэга (шыжым 
утларават лэктэш). Машина дэнэ ив пут ӱйым ыштынэ годым, тунар 
шӧрымак ловтылын вид дэпэ ойырэн ыштымэ годым 30 — 32 врэмга ӱй 
вэлэ лэвтэш, моло 8— 10 крэмгажэ йомын пыта. 8 крэҥга ӱй шукын 
ок чуч гынат, сайыирав шоналтэт гын, йатыр лийэш, Тыгэ шоналтыза: 
ик йалыштэ 50 ушкал уло, ик ушкал ипыштэ 30 вэдра шӧрым пуа. 
Тидэ шӧр гыч вид дэнэ ыштымаштэ 4 0 —43 пут ӱй лэктэш, машина 
дэнэ ойырмо годым тунар шӧр гыч 55 пут уй лэктэш. Машина йалдан 
еадыгэ ик ийлан 12 пут ӱйым утым пуа. Машина дэнэ ыштымэ ӱйжат 

шэргынрав ужалалтэш. 12 пут уй авшэ дэнэ маши- 
нажымат налаш лийэш, ик ийыштак ышкз акшым 
пурта. Тидэ машинам сэпаратыр маныт. Кид дэнэ 
ЫШТЫМЭ ГОДЫМ ШӦр ӱмбалын В ӱ Ш Б ӱ З Ы М Ы Ж Ӧ  ВӰЛЭШ, СЭ' 

паратыр дэвэ лӱштымӧ почэшав шокшо шӧрымав ойы- 
рат. Сэпаратырын порыжо адак тыгай—ӱмбалдымэ 
шӧржӧ шопэн ок шуат, тамылынак кодэш, йаҥланат, 
вольыклават кочкаш йӧра. Сэпаратыр-шамкч тӱрло 
уло: изыжат, кугужат, шулдыжат, шэрыжат. Вий шу- 
тымо сэмын налаш лийэш. Йужо сэпаратыр ив ша- 

гатыштэ (ик часыттэ) 3 вэдра шӧрын ӱмбалжым ойыра, йужо—5 вэд- 
рам, кугу сэпаратыржэ шагатыш 100 вэдра шӧрымат ойырэн кортэш. 
Ойыраш нымогай йӧсыжӧ укэ, ик сэмын нӧртыктэв гына шогэт, умбал
жэ ив пуч гыч йогзн лэвтэш, умбаллымэ шӧржӧ вэс пуч гыч йога. Сэ- 
паратырым ышкэт налаш вий ов шуто гын, нал дэнэ погынэн налаш 
вулэш.

, Сэпаратыр гыч лэкшэ ӱмбалым вигак йушто вэрышкэ шындаш 
вулэш.

Ӱй ыштымэ нэргэн (маслобойка). Мэ кок турлӧ ӱйым шинчэна: 
шӱшмӧ дэнэ пэлтымэ ӱйым. Моло турлӧ ӱйымат ышташ лийэш. У'мба- 
лым шопыктарэт гып, шопӧ ӱй лийэш; от шопыктарэ гын, тамлз ӱй 
лийэш. Шӱшыӧ ӱйым лэвыктэт гын, пэлтымэ ӱй лийэш. Тидым чыланат 
шинчат, ойлышашат укэла чучэш. Мӧнтыштӧ кочкаш кэч могай уат кайа, 
ужалаш ыштымэ годым моштэн ыштыдэ ов лий, еадлан мый возэм. 
Уй ыштымэ годым градусник манмэ настам (шокшо-йӱштӧ палыктаршэ) 
эрэ видыштэ вучылташ вэрэштэш. Нэмнан марий ватэ-шамыч ыштымэ 
ӱйым чухонское масло маныт. Тугаи ӱйым пазарыштэ шулдын налыт. 
Сэпаратыр дэнэ ойырмо умбал гыч кум тӱрлӧ ӱйым ышташ лийэш. Пэш 
йӱштӧ умбалым шӱшкаш тӱҥалат гын, вуж ун шӱшкаш вулэш, шокшо



№ 4. К У Р А Л Ш Э 57

Лоь*1̂'
Ӱй шушмӧ машина

ӱмбалым шӱшкаш туҥалат гын, 
ПЭШ ВаШЕЭ ШӰШКЫЛТЭШ. Йушты- 
жат. токшыжат ок кэлшэ, сай 
ӱйым ышташ ок лий. Шушкаш 
тӱҥалмэ дэч ончыч градусник 
дэнэ висэн ончаш кӱлэш: 7— 9 
градус лийэш гын, шӱшкаш кэл- 
ша. Уй кугу комльа лиймэт шӱ- 
шкаш ок кӱл. Ӱй шӱшмӧ годым 
тар пырчэ сэмын (нӧшмӧ гай) 
чумыргаш туггалэш гын, шӱш- 
ыым чарнэн, ӱйым луктыя ыуш- 
каш кӱлэш.

Ӱйым шӱшмӧ годым кид 
дэнэ кучылташ ок йорб, изи 
кольмо дэнэ, альэ мушмо го
дым тэмдышташ кӱлэш. Мушкаш 
йӱштӧ вӱдым налман (8й Р.). Кум 

тӱрлӧ шӱшмӧ ӱйыштӧ пвтыжым тыгэ ыштат Сэпаратыр дэнэ ӱмбалым 
ойнрмэк, ӱмбалым йӱштӧ вэрыттэ кучат, 8 — 9 градус маркэ йукшы- 
мӧнтӧ, вигак шӱшкаш тӱҥалаш лийэш. Вэс сэмын тыгэ ыштат. Сэпа
ратыр гыч л э е ш э  ӱмбӓлым 18—20 градус маркэ йӱкшыктаратат, тушко 
шопо шӧрым, алэ торывым пыштэн нӧртыштӧ 15— 18 шагат коклаштэ 
кучэн шопыктарат. 18 шагат гыч ӱмбал шопэн шуэш, вара шӱшкаш 
тӱҥалыт. Тыгэ ыштымэ ӱышкӧ пунчалмэ годым шынчалым шавалтат. 
Ты гай ӱйын мӱндӱр яозарыш, алэ олаш ужалаш колтэт гынат вашкэ 
ок пужло, кумышо тӱрлӧ ӱйжым тыгэ ыштат. Сэпаратыр гыч л эктэ  
ӱмбалым калай атэш пыштэн тул ӱмбак ырыкташ шындат, 75 градус 
нарэ шокшэммэшкыжэ шолуат (80 градус лийэш гын, шолаш тӱҥга- 
лэш). Луктын йӱштӧ вэрышкэ шындаш кӱлэш (йӱштӧ вӱдыш, алэ по- 
рӧиыш). Тыгай ӱмбалын шопыктараш ок кӱл. Эрлашыжым шӱшкаш 
туналаш лийэш. Тыгэ ыштымэ уй эн гпэргэ аканат, вашкэ пужла. 
ыӱпдӱркӧ наҥгайаш ок лий. Ӱй кучылтмо атым пэнтыдэ пушэҥгэ гыч 
ыштат, ӱй пыштымэ дэч ончыч пэш шокшо вӱд дэнэ мушкыт. Тыгай 
кок тӱрлӧ вуд дэнэ мушкат гын, ӱй атэ вэлэн ок пижэдэ. Сайын муш
мо уй шукышкэн ок пужло.

* Ӱмбалым погэн налмэк, кодшо шӧржӧ дэнэ торывым ыштат. IIIо- 
пышо шӧр торыкыш совырна. Кузэ шӧр шопымыжым мый ойлышым. 
Шӧрым тыгыдэ бактэриа-шамыч шопыктарат ыаньым. Йужкуеам торык 
сай лийэш, йужкунам пимолан йордымӧ, вӱдан, альэ вочо лийэш.

Шӧрым торыкыш савыршэ бавтериаи йӱлажым шинчэт гын, то- 
рыкым эрэ ик гайэ тамылым ышташ лийэш. Шӧрыштӧ тӱрлӧ-тӱрлӧ 
бактериа уло, садлан йужкунам шӧр шопыктаршэ бактериам моло тӱшка 
сэҥатат, торык сай ок лий. Шӧр шопыктаршэ бактериа ‘20— 25 граду- 
сан шӧрышто нэш талэшна Садлан торык ыштымэ годым тугай шокшо 
вэрыштэ шӧрым кучаш кулэш. Кызыт торык ыштымэ бактэриам окса- 
лат налаш лийэш (чистая кулвтура молочно-кпслых бактерий). Кэлан
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тыгай бактерий вулэш гын, мый йарак (окса дэч поснав) колтэн картам. 
Тидэ налмэ бавтэриам торык ыштымэ годым кучылтат гын, торыкым 
эра сайын ышташ лийэш. Шӧр гыч моло кочшаш кӧр ыштымэ нэргэи 
ом возо.

А рт эл дэнэ ӱйым ыштымэ нэргэи. Ышкэтып тӱрлӧ ӱй ыштымэ 
годым кӱлшӧ машина-шамычым налэдаш йӧсӧ, шэргэш возэш. Сандэнэ 
шуко вэрэ ӱй ышташ кызыт артэл дэнэ зазотым почыт. Тидэ 15— ‘20 ий 
коклаштэ Сыбырыштэ 2000 утларак тугай завот почылтын. Кызыт пк 
йалат завоттымо укэ. Артэл дэнэ погынэн ик пӧртым ышгат, тудо пор- 
тышкӧ кӱлэш машина-шамычым; налын кондат. Шӧр-торык ыштэя мо- 
штышо йытгым тарлат, вара лӱштымӧ почэш,— касыжэ, эржэ шӧрым 
садэ завотышка нумалыт. Кӧ лэч монар шӧр пура, завотыштэ кажный 
кэчын сэрэн шогат. Сайлэн шогалтымэ йыҥышт лэкмэ сэмын Уйым 
наҥгайэн ужалэн шогат, вара тылзэ эртымэк рашотым ышгат: кӧ тыл- 
зылан мовар шбрым завотыш коедэн, тунар оксам налэш. Тугай завот 
почмэв, Сыбырысэ калык пэш пойаш тӱҥалын. Сыбыр кызыт ийштэ 
ӱй дэнэ 350 —400 миллион оксам налэш. Завот-шамыч почмо дэч вара 
вольыкымат шуко ошнаш тӱҥалын улыт, сайынат ончат.

Нэмнан марий ковлаштат тугай завот шамычым почаш кӱлэш ыльэ, 
унэ гын мэ пюрым гына локтыл кийэна. Нэмнан вэрыштэ чодра вок- 
тэн илышэ шамыч йатыр ушвал-вольыкым кучат. Нунылан завотым пэш 
почаш ЕӰлэш. Нэмнан гопав изи мландан вэрыштэ Йарослав, Вологод 
губэрнаштэ крэсаньык-шамыч тугай завот шамычым шувэртак почын 
улыт. Адак латыш, эстон, пин-шамычат шукэртав-ыштэп улыт. М кй- 
ын ойлымэм сэмын ыштэда гын, ӧпкэлаш ода тӱҥал. Нэмнан Озаҥ ола 
100 тӱжэм пут ӱбым Сыбыр гыч намийэн е о ч е э ш . Нэмнан завот лийэш 
гын, ужалаш вэр туштав.

Кӧн вольык ончымо нэргэн, шӧр паша ыштымэ нэргэн йодшаш 
вӱмылжӧ лийэш гын, мый дэкэм возэн колтыжо.

Адрэсэм: гор. Тюкалинск, Тобольской губ., Правительственному 
Инструктору по молочному хозяйству, Сергею Ивановичу Иванову.

С. Иванов.

Прэзым ончэн куштымо.
(  онъышыжо ) .

Прэзэ шочмо дэч вара, кок-вум шагат эртымэк, аважьш лӱштэн, 
прэзылан ик стакан нарэ шокшо шӧрым пуат. Шӧр лӱштымо дэч вара 
прэзылан пумэшкэ лэвэ гын, изыш (исав) ырыкташ кӱлэш 28 градус 
маркэ. Пэрвой врэмаштэ эрэ тугай шӧрым йӱкгаш кӱлэш. Пэрвой кок 
кэчэ коклаштэ изин-изин прэзылан 4— 5 вана суткаштэ йӱаш стакан 
нарэ шӧрым пуаш вӱлэш. Кум кэчаш прэзэ кошташ тӱҥалэш (туйэш- 
кышэ пырэзэ гына койа). Кумышо кэчыштыжэ прэзым взсэн ончаш 
вулэш. Тылэч вара висымэ дэнэ монар сӱткалан шӧрым пушашым шин-
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чаш тӱҥалаш кулэш. Иужо прэзэ кугурак, нэлырак капан: тудо утла- 
рак вочвэш. Изирак. куштылгырак прэзэ шагалрак кочкэш. Ушкалаш
нрэзылап кум арньашкэн мучко суткалае ышкэ капшэ нэлгытшын 6— 7 
ужашыжым шӧрым пуаш кӱлэш; ӱшкӱжаш прэзылан 5 —6 ужашыжым 
суткалан пуага кӱлэш. Тэвэ тыгэ: висэн ончымэкэт ушкалаш прэзэт 
путат пэлым шупшэш гын, суткалан тудлан 8 альэ 10 крэмга шӧрым 
пуаш кулэш; эрдэнэ кум крэмга оарэ, кэчывалым тунарак, кастэнат 
кум крэмга нарэ. Ӱшкӱжаш нрэзэт 1 п. 20 кр. шупшэш гын, тудлан 

*суткалан 10 — 12 крэмгам пуаш кӱлэш.
Прэзым чӱчкыдынрак вискалаш кӱлэш; укэгыя прэзэ пукшымаштэ 

йоҥылышат лийат. Пэрвой арньаштэ прэзылан эрэ аважын шӧржым 
пукшаш кӱлэш, арньа эртымэкэ вэс ушкалын шӧрымат пуаш лийэш. 
Прэзэ изи годым могай шӧрым пукшаш тӱҥалынат, тугайымак 
йыда пӱаш кӱлэш. Тачэ шокшо, эрла йӱштӧ шӧрым пуэт гын, прэзын 
мӱшкӱржо пужла. Прэзылан кэлшышэ шӧр 22— 26 градус шокшан 
лийэш гын, йӧра (Рэомӱр градусньик д э б э ). Кум арньаш пуршо прэзы
лан шӧр йӱктымо дэч вара пурын шогашыжэ тыгыдэ сай шудым пуаш 
кӱлэш Кум арньаш пуршо прэзэ йатыр кугу лийэш; пукшаш шуко 
шӧр кӱлаш тӱҥалэш. Ныл арньаш пурмэкшэ ӱмбалап шӧрым пумым 
эркын-эркын чараш тӱҥалыт. Умбалан шӧрышкӧ ӱмбалдымэ шӧрым 
вараш тӱҥалыт. Ӱмбалан шӧржым кэчын-кэчын изэмдэн пуат, ӱмбал- 
дымэ шӧржым кэчын кугэмдат. Вич арньяш пурмэшкыжэ умбалан шӧ- 
рым иумым вуйгэ чарнат. Ӱмбалдымэ шӧр дэнэ пукшымо годым шӧрышкӧ 
тыгыдэ шӱлъӧ ложзшым варат, суткалан кок крэмга марта. Тыдэ ӱмбал- 
дымэ шӧржӧ нэмнан гайэ шопо шӧр огыл. Тугай шопо шӧр прэзэ пук- 
шаш ок йӧрӧ. Ушкалым лӱштымэк шӧрым вик сэпаратыр машина гыч 
КОЛТЭТ ГЫН, ИК пуч ГЫЧ ӱмбалдымэ Шӧр ЙОГЭЯ ЛЭКТЭШ, БЭС пуч гыч ӱмбалжэ 
поена йогэн лэктэш. Тугай машина гыч лэкшэ ӱмбалдымэ шӧр шопо 
огыл, тамылэ гына лийэш. Тугай шӧрым прэзылан шӱльӧ ложаш дэчэ 
нырльа, пуман. Каадаш арньа маркэ вара тугай шӧр дэнэ прэзым 
йуктат висымэ шот дэеак. Кандаш арньаш пурмэк, ӱмбалдымэ шӧр пу- 
мымат эркын-эркын чарнаш тӱҥалыт. Шӧрышкӧ вӱдым вараш тӱҥалыт. 
Индэш арньаш пурмэшкыжэ прэзэ из вӱдэш гына кийэн кодзш, шӱльӧ 
ложаш дэнэ нырльа. Шӱльӧ ложаш пумым тидэ врэмаштэ кум крэмга 
маркэ суткалан вугэмдат. Шудым кочмо сэмын пуэа шогаш кӱлэш.

Ныл тылзаш прэзым висыдэ пукшаш лийэш: кӱлэш сэмын „шудым 
пуэн, кэртмыжэ сэмын вӱдым йӱкташ-кулэш “. Шульӧ ложашым нк ий 
маркэ Эрэ пуаш кӱлэш, суткалан 3— 4 крэмга маркэ. Ложашым ныл 
тылзэ дэч вара кукшыньэк пуаш кӱлэш, вӱд дэнэ вараш (йӧраш) ок кӱл.

Тигэ ончэн пукшэт гын, прэзэ гыч таза, шӧрап ушкалым ышташ 
лийэш. Ийат пэлаш тунам ушкыж нэнэ коштыкташ лийэш. Пэш рвэзэ 
ушкал ушкуж дэнэ коштэш гын, прэзышэ изи капан, тӱлӱжгышан шочэш. 
Ашнаш сай шӧран, капан ушкалын прэзым гына кодаш кулэш.

Ашнаш йӧрдымо прэзым ужалаш пукшаш кӱлэш. Садыгай прэзым 
оважэ йымак колтэн пукшашат лийэш. Ужалшаш прэзым кужун пукшаш 
ок кӱл. Кӱд арньа дэнэ лу арньа коклаштэ шӱшкулаш кӱлэш. Таза 
прэзэ кэчын кок-кум крэмга нэлэмэш лу арньа маркэ; варажым эр-
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кыврак кушкаш туҥалэш, Садлан тидэ лу арньа маркэ гына пувщаш 
ЁӦЯЖӦ уло. Варажым пукшымын пайдажэ шагалэмаш тӱҥалэш. Ш тш- 
Еӱлаш пукшымо прэзым шыгыррак вэрыштэ ашнаш кулэш.

С. Иванов.

М ӱ к ш  и г э  ТӰ1 Э ш ӱ й ы к т ы ш ӧ  ч э р ж э  ( г н м е ц )  НЭрГЭН.
Тидэ возымо шомакыштэ пэш осал пижшэ мӱкш чэр нэргэн ой- 

лынэм. Калык кокласэ гайак, мӱкшыпат Тӱрлӧ-турлӧ чэржэ уло. Йу- 
жыжо иктэ дэч взсылан пижын кэртэш, йуожыжо огэш кэрт. Ш жш э

чэржэ пэш лӱдмаш паша. Мӱкш 
омарташтэ тӱжэм дэнэ илат. Икты- 
жэ тыгай чэрым конда гын, тыман- 
мэш уло йэшыжым чэрландара. Эн 
осал, шучко пижшэ чэр,—игэ тӱлэ 
шӱктэн пуштшо чэр. Рушла тудым 
„гнилэц* маныт. Тудо калэр чэр 
дэнэ иктак. Пэш вашкэ ик йэш гыч 
вэсыгакэ, отар гыч отарышкэ, йал 
гыч йалышкэ шарла. Тӱҥалтышыжэ 
оодыыак пытарэн от кэрт гын, отар 
гтарньэк чылт иытэн мийа

Тидэ чэр дэнэ кугу мӱктыжӧ 
ок коло, игэ тулэжэ гына шуйын 
пыта. Чэрландаршэ шукшыжо пэш

Мукш «тар (патта, чойымв.у взи’ тыг“ -1ай шинЧа Дэн Ужаш огаш
лий, микроскоп ыанмэ кугэмдышэ 

йанда вошт вэлэ койэш. *
Тугай шукшым микроб маныт. Микроб мукпшк шуршолыштыжо, 

вӱрыштыжӧ ила. Игэ тӱлэ (шугыш) нукшьтмо годым ыукш нагар гы- 
чын тӱлэ кӧргыш вэрэштэшат нэш чӧг тӱлаш тӱҥалэш. Тыгылай кармэ 
гай, шукш гай ок тӱлӧ, пк минутышто ала монар тӱжэм шочэш. Тидэ 
микроб мапмэ тыгыдэ (чэр) шукш пэш чот тӱла, тӱлэ чытэн кэртдэ 
колэн шӱаш тӱҥалэш.

Тидэ чэрын муно шотшым мӱкш пэш тыгыдэ пурак сэмун ум- 
балсэ пунэшыжэ пыжыктэн вэс йэш ковлага памийэн пурта, альэ саска 
пэлэдышэш йоктарэн кодат, вэс мӱкш толын пыжыктэн наҥкайа. Адак- 
шым оза кядэш, вургэмэш, кучылтмо ӱжгарэш пижмэ дэнат вэс омар- 
таш чэржым намийаш лийэш. Шуко вэрэ чэрлэ мӱкшын мӱжым налын 
пукшымо дэнат чэржэ пижэш. Марий коклаштэ тидым ныманчат шэкла- 
нымаш укэ Кэрэк кузэ мӱвшыжӧ пытыжэ, озажэ мӱжым йыҥлан ужала. 
Ш инчэя ужалшыжэ пэш йёндымё нашам ышта.

Шӱмӧ чэр дэнэ чэрланаш тӱҥалшэ йэшым вашкэ палаш лийэш: 
тунам омартажэ воктэн, альэ кёргыштё ончэт гын, ик канаштак умлэт. 
Тугай йэшын мӱкшыжӧ пэш шыман коштэш. Пашам вийан огыг ыштэ,
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ыӧнтэш-оньыш вэлэ эркын коштыт. Почын ончэт гын, мӱкш игэ тӱлэ 
умбалиэ тэмын чумыргэп огыт кошт, ик вэрэ, вэс вэрэ поена шаланэн 
шинчат. Игэ тӱлэжат тор оатымо ок лий: йужо кудыжо пэчэтлымэ, йу- 
жыжо мувым вэлэ мунчымо, йужыштыжо пэлэ шушо шукш вэлэ лийэш. 
Нивын коклаштэ чылт йара кудыжат шуко лийэш. Таза омарташтэ 
йгэ лийшаш шукшыжо кӱжго, койа, иэш огао лийэш, кудын пундаш- 
тыжэ „С “ буква сэмын гыпа пӱтӱралт кипа. Шӱшӧ чэран йэшыштэ 
шукшыжо шуко годым кудо пундаштэ, альэ ӧрдыштыжӧ шуйналт вочмо 
сэмын кийа. Тудым имэ шу дэнэ тэмдал ончэт гын, луштыргаш ту- 
ҥалшэ сэмын лийэш, чымалт волгалт ок шого. Колшашыжэ шуйнэн во- 
зэш, тӱсыжат варынчалтмэ сэмын лийаш тӱҥалэш. Варажым колат, 
утларак яарынчалга (саргана), изиш эртымӧҥгӧ пышкэмышалташ (шэ- 
мэмаш) тӱҥалын, нугыдо упшалтшэ лӱмӧ (клей) гай, лийэш. Имэ вуйэга 
палат гын, шуй нэн вэлэ кодэш. Эркын-эркын шӱшӧ тӱлэ кошка, лав- 
ран кӱрэн падраш либып кудо пундашэш кошкэн пижэш. Йужо годым 
пэчэтлэн шындымьшӧнтӧ игэ тӱлэ шӱйага тӱҥалэш. Тидым тыгэ палаш 
лийэш. Таза игын кудо пэтыртышыжэ тӧр шога, рож монь ок лий, 
шӱйаш тӱҥалшын пэчэтлымэ пэтыртышыжэ, кӧргыш тэмдал шындымэ 
сэмын лпйын, шога; чат пошпэлныжэ изи гына рож лийэш. Тудо кудым* 
почат гын, альэ шуйнышо, альэ пундашэш кошкэн шычшэ шэм кӱрэн 
лаврам вэлэ вэрэштат. Пэш шагал годым гына тушэч таза мӱвш лэк- 
тэш. Игэ шӱктышӧ чэрын пэш вийан талышнымыжэ годым омарта гыч 
шакшэ шӱшӧ пуш (ӱпш) лэктэш.

Игэ^ тӱлэ шӱшӧ чэр дэнэ гына огыл, иӱкшымӧ дэнат шӱаш тӱ- 
ҥалэш. Иӱкшэн шӱмӧ дэч лӱдшаш укэ: вэс мӱкшлан тидэ ок пиж, чэр 
огыл. Кылмэн шӱймӧ годым игэ ик канаштэ тӧр кола. Утларавшэ тӱр 
рамкаштэ, альэ омарта пупдаш йымал вэл тӱрыштыжӧ йӱштӧ пэрнат, 
тундэнэ тӱлэ кылмэн кола. Кылмэа шӱшӧ шукшыжат вэс сэмынрак 
лийэш: ончыдтэнжым сурэмэш, вара шэмэмын пундашэш кошкэн пшн- 
чэш, Тидым мӱкш ышкэжак вудо гыч эрыктэн луктын кышва, Шӱшӧ 
чэр годым ныманчат огыт тарватэ. Эмым шыжыктэн чэр пытармӧнтӧ, 
ижэ лукташ тӱҥалыг. Омартадам сайын пэтырэда гын, олым кӱпчыкым 
пыштэн ШОЕШО пыжашым ыштэда гын, игэ тӱлэдат шӱмым чарна. 
Кылмэн колшо иган карашыжым чылт пӱчкын луктатат, пашажэ пыта.

Ик кана мӱкш воклашкэ шӱшӧ чэр толын пурыш гын, тудын дэнэ 
пэш шуко маталанаш догалэш. Тидэ чэрым ик канаштав пытараш ок 
лий. Эн тӱҥалтышыжэ годым шижын парэмдаш пижат гын, пэш йӧра, 
кужуш колтэт гын, мучаштымэ шуко паша лэктэш. Кэч моганьэ чэрат 
тугак.

Тидэ шучко чэрым кок тӱрлын парэмдаш лийэш:
1. Салициловый кислота шикш дэпэ тӱтӱрэн,
2. Кутко (муравьиная) кислотам шыжыктэн, омарта пундашэш 

изи вол дэнэ тудымак шындэн.
Салициловка дэнэ тӱтӱраш поена шикш колтьшо атэ уло. Тудым 

калай дэнэ тӱйс сэмын ыштат. Умбачыожэ вичкыж кужу кадыр туньы- 
кав комдыш дэнэ пэтырат. Пундашэш спиртовка манмэ лампьш чӱктат, 
лампэ ӱмбаланжэ кокытэ пундашап коркам шындат. Кок пундаш ко- 
клашкыжэ ӱйым, альэ шэлым пыштат. Чат ик пундаш гына лийэш гын,
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кислота тул ырыктымэ дэнэ йӱлэн пижэш, Кислота шокшо дэнэ шула, 
тугра сэмын лийын комдышсо нуч дэн омарта рожыш пурэн кайа. Ту- 
тырмӧ годым омартам опчыл бэлышкэ кумыкрак ышташ кӱлэш, уто 
рожшым чылт пэтыраш кӱлэш, укэ гын кислота пшкшыжэ тӱжвак лэк- 
тын пыта. Кислотажым пэш шэклаеэн пыштат. г/4 мускал ( \/4 золот
ник) дэч утыжо ынжэ лий. Шуко лийэш гын, уло МӰКШЫЖӦ пич мийэн, 
аҥыргэн кола. Тӱтӱрмӧ годым чыла йэшыжат мӧҥгыштыжӧ лийжэ, укэ 
гын тӱжвач толгаыжо чэрышт дэч ойырлэн огыт карт. Коштмо рожшым, 
шычмэ оҥажыы, ончыл вэл омарта пырдыжшым тӱтырмӧ дэч ончыч кар
болка манмэ эм дэнэ мушкаш кулэш. Кок арньа мучко, ныл кэчылан ик 
кана гыч тӱтрэн шогыман. Тидэ жапыштэ Йэшыжлан поена кочкышым 
тыгай шот дэнэ ыштат: Кок кэчылан ик кана */3 стакан мӱ вӱдым 
(шорбам) шындат, ту до шорбашкэ крэмгалан */4 мускал салициловкам 
пыштат. Вара шикшыж дэнэ умбалеэ чэржым пытара, кочкышыж дэнэ 
кӧргӧжым, вӱржым эрыктэн лувтэш. Кок-кум арньа тӱтӱрыӧ дэч тӧр- 
ланэн огэш кэрт гын, тугай йэшып аважак чэрлэ лийэш, мунчымыжо 
гадымак чэрлэ муным мунча Тунам вара авам кучэн пуштытат, вэс таза 
авам пуат. Ты салициловка дэн пэш вашкэ шӱшё чэр дэч мӱкшым 

Фтараш лийэш.
Кутко каслотаж дэн тыгэ эмлат: 100 ӱжаш вӱдлан 25 у ж а т  ки

слотам налыт. г/4 крэмка садэ эмым надын, тушко 1 крэмка йӱр вуд 
дэн ]/3 крэмка арака спиртым йэшарат. Тидэ эмым налын омартам по- 
чытат, мӱкшыжӧ, игыжэ, карашыжэ, омарта пырдыжышиыжэ (шыжыктат) 
пургалыт. Пургалаш лӱмын ыштымэ машинкам (пульверизатор) аптэ- 
кыштэ налай кӱлэш. Арньалан ик каеа пургалэн кок-кум арпьаштэ 
уло йэшым чылт парэмдаш лийэш. Краж омарташтэ ныгузат пургалэн 
от кэртг- Тудлан вэрч тудым еэс сэмын парэмдат, пургалмэ олмэш, 
садэ эа&мак и зи  вол дэнэ омарта нундашкз шындат. Кутко кислотажэ 
пар сэмын кӱшвӧ тӱтралт кӱзат, салициловка сэмынак чэрым пытара. 
Арньа эртымӧҥкӧ у эмым шындаш кӱлэш. Умбакыжэ йэшыжэ парэм- 
мэшкэ эрэ вашталтэн шогаш кулэш. Кутко кислота дэнэ парэмдымэ 
годым салициловка пыштымэ шорбамак нукшат.

Адак кумышо тӱрлынат шӱшӧ чэр дэч утлаш линэш. Краж омар- 
тасэ чэрлэ мӱкшым чылт комдышко ночкатат, кок сутка пэтырэн шу- 
жыктэн ашнат. Вара тудым йатлык омарташ пэтырат. Рамкашкыжэ 
парньа лопкыт кумдык шиштэ лышташым (искусственная вощина) пы- 
жывтат. Кочкашыжэ салициловка йӧрымӧ шорбам шындат. Тыгэ вусар- 
мэ йэш парэмдэ ок кот. Тошто омартасэ карашыжым налын чылт йу~ 
латаш кулэш. Омартажым салициловка дэнэ, альэ иктаж мо дэнэ тӱтӱ- 
рат.

Шӱшӧ чэр толмо мӧнтӧ, нэш шэкланаш кулэш, укэ гын ты ман- 
мэшкэ вэс омарта-влакым вашкалэн шындэт. Коштмо рожшым изэмдат. 
Мо чэрлэ омарта гыч лукмым чыла йӱлатат. Вургэмым вэеым чийат. 
Кидым, кучылтмо ӱжгар-влакым карболка вӱд дэнэ мушкыт. Ик омарта 
гыч вэсышкэ рамкым, кӱпчыкым, оҥа-влакым налэдэн огыт шыадыл. 
Чэрлэ омартажым чылт вӱдӧ дэеэ нужэн, кишым йӱлатэн тӱтӱрэн шын
дат, кӧргӧ гычат, тӱжвачат карболка пуд дэнэ мушкыт.

I
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Отарышкыда шӱшӧ чэр ынжэ пуро манын шонэда гын, аъадымэ 
йэшым ида кучо, мувштам сай пувшэн, мотор ончэн шогыза, йыҥ дэч, 
альэ пазарыштэ налмэ мӱ дэнэ ида пувто. Пазарыштэ налмэ мӱӱм шо- 
лаш пуртыдэ мӱкшлан ида шындэ. Омарта кӧргыштӧ йандар лийжэ. 
Шошым мӱкш омартам кошгэн, эрыктэн шынтыза. Пошкыдо мувш ко- 
Елаштэ шӱшо чэр улмим колыда гын, ышкэндан омарташ и з и  падыраш 
кампарам шовыч дэнэ вӱдыл пыштыза. Тыгэ шэвланэн шогэда гын, Йу- 
мат тланда полшэн, нэрнэм пуэн шога.

И . Гоманов.

Игышуво ончымаш нэргзштэ.
1) Кэрэк могайэ калык кычат шуко йэҥ аза годым кола. Кузэжэ 

палэ. Азам пукшэн, ончэн огыт мошто. Аза-влаклан чизым ы ткэ ву- 
далтымэшкышт моло е о ч ы ш ы м  в э к  пда пувщо. Чизэ кудалтымӧҥгат кугу 
ЙЭҤ кочмо кочышыи пуаш огэш вӱл. Ожно вуштылго е о ч ы ш ы м  кочкышт: 
муным, шӧрым, пушвыдо е и н д ы м . Йӱшто лэчат азам пэш савлыза; тэ- 
лым тӱгӧ^ чиктытэ, тувыр мэлын гына вэв ида лук.

2) Йужо ЙЭ1Г игышувылан путырав осал лийэш. Модашат огэш 
колто, изыш гына арсырым ышта гынат, вурса, кыра. Тыгэ тутыш 
вурсэн. кырэн игышувыжым йалт пужа. Уждэ, колдэ, моддэ илышэ игы
шуво пымаланат огэш тунэм; вугэммыжмӧҥгат кэрэв моганьэ пашаштат 
аҥыра лийэш. Кырэг гын, пайат пэзна (пылна) маныт. Тыгэ игышу- 
ват авж-ачаж дэч пэзна. Вурсымо, кырымэ дэч игышуво утлаш, шылаш 
тырша. Тыгэ олталаш туяэмэш. Кугэмэшат аваж ачажланат логалта.

3) Йужо сэмйаштэ игышувым адак тыгат пужат. Ик арсырым ышты- 
мылан ачажэ игышувым вурса, аважэ тудымав вурсымо олмэш ӱйэдеш. 
Игытуво аваж ӱйэдмым ужэшат, эркаланаш вэлэ тӱҥалэш. Вэс капа 
адав иктаж молан аваж вурсат, игышувым ачажэ ӱйэдэш, Тыгэ мош- 
тыдэ опчымо дэнэ пгышувоэ вара сэмын йалт эркаланат, аважымат, 
ачажымат огэш колышт. Эркаланэн кушшо игыгауов кугэммӧҥгат кы- 
лыктымэ (тунынь) лийэш.

4) Игышувым пашалан тунувтэн моштыдымашат пэш кугу осал. 
Иужо йэҥ игышувыжын пыма пашажымат огэш йӧратэ. Пашам изын 
гына тудын сэмын ыш ыштэ гын, вурсэпат пытара. Шукыж годым адак 
кырэнат пытара. Ышвэ адав сайын огэшат ончыкто, игышувылан огэ- 
шат полшо. Тунэмаш тӱигалмэ годым кэрэк кӧат сайын ыштэн огэш 
мошто. Тыгэ нымам шоныдэ тутыш вурсэн-кырэн ыштыктымэ дэнэ, 
игышувын уло-укэ моштымашыжат йомэш. Вара сэмын „от мошто“ 
манмылан игышуво ышкат ишана. Тыгэ „ом мошто маш“ мавэшат, 
вара йалт моштыдымо, аҥра лийэш.
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Тупэмшэ м арий—ьлаклан: шэмэр валыв тланда вэлэ инана, чы- 

лажат тэндан еидыштэ: пичкэмалт илышэ марий валывым тэ вэлэ йан- 
дар, вив ворнышво лувтыя Еэртыда. Тэ ода полто гнн, марий тоштыж 
гайак кодэш, ончылео вайэп огэш вэрт.

ЫшЕЭндан моштымыда дэнэ, вийда шутымо нарэ, „Куралшэ* ж ур
нал лукташ полшыза ыльэ. Еузэ полшымап? Ышвэндан шинчымыдам, 
мсштымыдам рэдавтырлан сэрэн—сэрэн волтыза ыльэ. Адак журналым 
шалаташ, подпискам погаш полшыза ыльэ.

Журналэш пэчэтлаш еолтымо возышлан пакани манын сэралтэш 
гын, паша таржэ тӱлалтэш; тыгай мут огэш лий гын, огэш тӱлалт.

Рэдакьиыр.

Куралшэ журналым калшэ-вланлан.

Ӱжара газэт дэпэ Куралшэ журналып лэвмэ вэрышт, рэдаксийзшт, 
конторышт поспа. Сапдэнэ, Куралшылан сэрэе еолтымо годым, посна, 
Куралшын ышЕЭ адрэсыж дэвэ, сэрэн колташ кӱлэш.

„К урадш з“ журналым наяаш шонышо йэҥ-влаклан.

Журнал газэт гайэ огыл: газэтын номэржым посна-посна лудаш 
лпйэш: журналып номэрышт-влавым тыгэ лудаш огэш лий: журналыя 
возышыжо вв номзрэш возалт ов пытэ, изын-изын чыла номэрэшат пэ- 
чэтлалтэш. Ышват ужыда: „Сат павча (олма павчая) нэргэщтэ пэрвой 
-V® гыч тӱҥалын чыла номэрыштыжат уло, адак ончылват лийэш. Моло 
возышат тугак. Садлан журналым лэвташ тӱҥалмыж гычак (1-й ийӱпь 
тылзэ гыч) ода нал гын, пашада пэлэ лийэш, журналын тӱнчват, муча- 
шыжат ов лий, Адав тудыжат уло: ийӱнь тылзэ гыч у ий мартэ на- 
лыда гын, ив вугу, пӱгыпь ваага липэш, чыла возышат огэш вӱрыш- 
талт. Тундэнэ вузат пэрвой ноыэр гычак налага тӧчыза. Ышкэт налаш 
овсада ов ситэ гып, воктын-вумытын погынэн яалза.

Рэдакшыр,
   —  ^

Ты номэрэш пэчэтлалтын:
1) Вольыклан пукшаш ӱдымӧ йошкар уш-

мэи, кэшыр, рэвэ (турнэпс) нэргэн . . 50 стр.
2) Сат пакча (ол*ма п а к ч а ) ........................... 53 стр.
3) Ушкал ончымаш, шӧр-торык ыштымаш . 55 стр.
4) Нрэзым ончэн к у ш т ы ж о ...........................58 стр.
5) Мӱкш нгэ тӱлэ шӱныктышо чэржэ (гни

лец) н э р г э н ...................................................60 стр.
6) И ш ш уво ончымаш нэргэштэ . . . . . .  03 стр.

Изд. Отдела Марий Коллегии по Нар. 06р. при Каз. Губ. С. К. Д. 
Рэдактыр Кармазин.
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