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Сурах усрама тӑрӑшӑр.

1916-мёш ҫулта Раҫҫейӗн 49 кёпёрнищ р 
64 мӗлйуна йахӑн тӗрлӗ йышпш сурахсем 
лулна, самла кашни 100 ҫын пуҫне 59 сурӑх 
пулнӑ. Ҫакӑн '^ухлӗ сурӑх ^ылай пек туйанат, 
ан^ах вйл ҫителӗхлӗ мар. Анкли*) пирён ҫӗр- 
шывран пилёк хут пӗтршкӗ пул сан та, унӑн 
1914-мёш ҫулта 28.586.096 сурӑх пулнӑ. 
Унти сурахсем тата йеплисем?! Анклири 
сурахсем ш ултарарах та, йӑвӑртарах та, вӗсе- 
не виҫҫе пахсан, пирён 64 мёлйун сурӑхран 
ашне те, ҫӑмне те нумайтарах параҫҫё мён. 
Ҫанла дёт^ёкҫё Анклирех сурйхсене пирён 
патрин^ен нумайтарах пахса усраҫҫӗ. Анкли- 
ре ҫапах та сурахсем ҫителӗклӗ мар, ҫавӑнпа 
1913-мӗш ҫулта акӑл'рнсем ытти патшалӑх- 
сенг§ен 17.225.000 пӑт сурӑх ашӗ, 22.251.000 
нӑт ҫӑм илнё. Пирён ҫӗр-ш ы в аслй, 
сурӑха ёр'1>етсе йышлӑлатмалӑх лур, сурӑх 
ашӗпе ҫӑмё хамӑр Респуплӗке кирлин^ен

*) К у н та  А нкди теое пкё тинёс уттине аит,»х к аданӑ . П ёри н ро  
авйдравсомце щ отдантсом пурӑнаҫҫӗ , тонёр уттинв И рданти  теҫҫӗ,
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ытлашши пулсан, йут иаттпал&хсеее сутса 
йама пула!’ вёт. Лирён Реепуплёксен Сойу- 
сёнте сурӑх ёр^етме мён ^арса тарат? Кун 
ҫинтен тӳрвх каласа нам а май килмест, мён- 
шён тесен, Раҫҫейре терлёрен вырӑнсем пур. 
Кантӑрти ҫеҫ.ен - хирҫещ р меринос йатлӑ*) 
сурӑхсене еахаллантарса пырасҫӗ, мӗншён 
тесен, меринос та тыр акнӑ т>ухлё тупйш 
параймаст, ҫавӑнпа ӗлӗк сурӑх у (‘рана ҫаран- 
сене сухаласа тулӑ акса пыраҫҫӗ. Ы тти ҫӗрте 
те Раҫҫейре ҫарансене сухаласа пынӑ нирки 
сурӑхсем сахалланса ныраҫҫӗ. Х&ш-хӑш ҫёрте 
тата хайар т^ир-^ёрсем ватӑ сурӑхсене те, 
путеккисене те пётернипе сурах уссине пё- 
тӗмпех уухатнй. Антах ман шухйшпа тртр- 
1)ёр те, ҫарансене сухаласа сахаллатни те су
рах усрас ӗҫе канҫёрлемелле мар. Пирён ӗҫе 
мён '!,арса танине пёлес тесен, ӑна йепле 
йусас тесен, пирён тӗплёрех ш ухӑшласа пӑ- 
хас нулат. Хамаран Сойусӑн хуҫайствине 
нулйшас- тесен, сурахсене нумайлантарни 
иитё кирлё. Сурах вал сам та, тир те, ҫу та, 
аш та парат, хаш ҫёрте сурахан сёт]ёпе те 
писак уса кураҫсӗ. Пирён сурӑх ашие ёие 
ашёнт;ен кайарах хураҫҫё. А нуах вал тёрё-

*) М е р и н о е —  х ак ӑй  ҫӑм  п а р а к а н  сурӑх ,



Сех Мар пулмалла, мӗнIиен тееёй, вата сурах 
агпӗ ҫеҫ я а 'р р  пулат. Ҫамрӑк сурахпа така 
ашё ёне ашён^ен пёртте кайа мар. Акал- 
г1]ансем аш -паш  даййххи нат}аррине такамран 
та л&йӑхрах '^ухлаҫҫӗ, вёсём сурӑх ашне 
сыснатта ёне апгёпе танах хураҫҫё. хӑш т,ухые 
сурах ашне маларах та хураҫҫӗ. Елёк мери- 
носсен ашне пурш грн те тутлӑмартарах 
тесе тпутлана, халё франтсуесем ҫамрӑк ,\ге- 
риноссене тфртсе пусса пах на та, вёсен ашне 
те питӗ лайӑх, теҫҫӗ. Ҫапла ҫамрӑкрах сурӑх- 
сене пусса тӑрсан, сурӑх аптне лайӑха, т,апла 
кӑларма пулат. Ҫамрӑк сурйх ашӗ туса пыни 
ку вӑхӑтра питё пулӑшмалла, мӗншён тесен, 
вара епӗр сётлё ӗнесене ^ыслӑрах усрама 
нултарӑттӑмӑр, вӗсене пусса ҫимёттӗмӗр. 
Халё пирён сёт-турӑх паракан вылфхсем те 
ҫителӗклё мар, вёсене те ҫавӑнпа нумайлатма 
тӑрӑшӑс пулат. Ҫамрӑк сураха усрасси питё 
тупӑшла ӗҫ, мёншӗн тесен, вӑл, ӳт хутшӑннӑ 
'йухне, апат нумай ҫимест.

Сурӑха аш тума усрас пулсан, акӑлфан- 
сен ага ытларах иаракан йыгаши сурӑхеем 
питӗ лайӑх. Акалдансен сурӑхс вӑл питӗ 
хӑвӑрт ӳсет. ^ а с - 'р с а х  9 уйӑхри т;ёртнё
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Сурахсем 5 п&Та йахӑн аттша ҫу параҫҫё. Ут 
хушса мӑнтӑрланас йенрен ҫан сурӑхсем сые- 

^ насенрен те ирттереҫҫё: пӗр кёрепенкке ӳт 
хушма, вёсене сыснасенрен икё хута йахӑн 
аиат сахалтарах кирлӗ. Унтан тата вӗсене, ҫем- 
ҫе, тутй апат— тырйанрах мар— ул&м пек хытӑ 
апат та усӑ пара1!’ (сысна улӑм таврашне ҫи- 
сех каймаст). Анрах акалурансен сурйхёсем 
пирён патйрти климата*) тӳсеймесӗр, хййсен 
лайӑхлӑхне ҫухатма пултарнине манма йура- 
мас'Г. Санах та унш ӑн халё.хуйхӑрмаллах мар. 
Акодрансен сурйхёсем хӑйсем патёнре Ан- 
клире мёнле тупйш пана пирён патӑрта та 
ҫавӑн иекех туп&пг паррӑр тесе ёлёк иитё 
тйрӑшнӑ, Анрах вёсене пирён патӑрта та 
Анклири иекех хаварма питё хён. Кунта акӑ 
ҫапла пулмалла. Акӑ.ррансен такине хамӑр 
сурйхсем иатне йарса ҫӗн йах кйлармалла, ва
ра ҫапла нулнӑ нутексене ӳстерсе аш  тумал- 
ла. Америккансем ҫапла туса темӗн рухлё 
нумай сурӑхёрретеҫҫӗ, темён рухлё аш -пӑш 
туса усӑ кураҫҫё.

Акйлрансен ку сурӑх анрах мар, ытти су-
*) Климат —  тепе ӑҫта еанталӑк мӗнло тйнине калаҫҫё. 

р й в а т  Респуплёккӗн^е ҫӑмйр сахал ҫйват. ҫавйнпа типе климйтлй 
теме пулат уи ҫин^ен.



рӑх варлахсем те пире ну май усӑ пама нул- 
тараҫҫё, Пирён Раҫҫейрех хйш вырансенре 
хамйрӑнах лайӑх йышши сурахсем пур. Ка- 
тартса каласан, ака ҫаксем: куртуклисем, *) 
малирсем, волошсем, тушшинсем, рыкай сем. 
романовскисем, тата ыттисем те. Х йш выранта 
мёнле нар л ах усрама май килет, ҫаван йыш
ши сурӑха усраҫҫё. Сурйха ашӑшён анрах 
мар усраҫҫӗ, ытти йаналисемшён те усраҫҫӗ: 
тирёшён, лапах ҫамашён, хаш ҫёрте серёгаён 
те. Хӑш еурахан ҫамё лайах, ун выр&нне 
аш нарар пулма пултара1\  х&шён тирё, хйшён 
тата серӗ лайӑх пулма пулгарат. Кашни ху- 
ҫалӑх хййне кирлё йышши сурйх аҫтан тупма 
пултармаллине кйтартмагакӑн епӗ кунта ӑҫта 
мёнле варлйх усранине каласа парйп. Малтан 
каракку^ сурах ҫинрен каласа парам. Карак- 
ку.р текен сурах вал питё рас ёррекен, сивё- 
рен хйраман выл,йх. Ытти варлахсем не ху- 
тйштарса ҫёнё варлӑх каларсан, ҫав карак- 
к у л, и а ытти еурахран пул на ҫёнё варлӑх, рас 
ӳссе ҫитсе, лаййх аш пара!'. Караккул, сурйх 
спвве лайӑх т ӳссет, ӑнрах нӳрлӗ вырйна тӳ- 
сеймест, аыа выртма типе вырӑн кирлё. Пи
рён кйнтйрти тата кӑнтйрпа хёвел-тухаҫрй

*) К ургук тесе —  пысЯк хуре.ы ё сурӑхсен  хурине калаҫҫб.



кӗпӗрнесещ е пурӑнакан вӑрам йе кӗске хӳ- 
реллӗ сурахсем пурте кар ак ку л , такин^ен 
лайӑх путексем туса параҫҫё. Ҫав иутексен 
тирё те, ашӗ те нитӗ лайӑх тгулаТ. Еиӗ акӑ 
ҫак хуҫайствйсен^ен караккул, сурӑх усраса 
усӑ курнине нёлетӗи:

1) Ш тумпф хуҫайстви, Омск хулищ,е 2) 
32-мӗш у 'рскара: Аҫтӑрхан кёпӗрни Пыккав 
йал. 3) Репет, хуҫайстви, Воронеш кӗпӗрни, 
С атон ски . 4) К у ^и н о  хуҫайстви, стантси 
Опиралӑвккӑ, Мускавна г|)ул-хула т,укӑн ҫулё 
ҫинт,е. 5) Мариински ҫӗр-ӗҫё фермин'де, пошта 
уйрӑмӗ Николаевски — Короток, Саратӑв у.
6) Скорляткӑ хуҫайстви, поштӑ стантси По- 
иовккӑ, Ҫенкплей уйесӗ, г§ёмпёр кёпӗрни.
7) ^ӗм пӗрте ҫӗр-ёҫӗ ферминце, ^ӗмпӗр, нуштй 
йешТ)ёк 20-мӗш. Н) КиггГаккӑвкӑ хуҫайстви. 
1)ёмпёр цатӗщ е.

Караккул, сурӑх сӗтлӗ иулат, ҫанпа*ытти 
сӗтлӗ вӑрлахсемне хутйштарса дёнӗ вӑрлӑх 
кӑларсан, ҫав ҫӗнӗ вӑрл&х та сӗтлӗ пула!’, 
оётлӗхне гухатмаст.

А кӑл/рнсен ашла-ҫӑмлӑ сурӑхсемпе*) анг
ла**) сурӑхсем хйвӑрт ӳсеҫҫӗ, кӗрепенкке аш

*) А ш лӑ-ҫӑм лӑ тосо аш ё те, ҫӑмӗ те лайӑх  с у р ӑх се н е  кӑлаҫҫб .
**) А ш лӑ су р ӑ х  тесе  ашб ант,ах л ай ӑх  вЯрлӑхсене калаҫҫӗ . В ё 

сен ҫӑмёпе тирб н а^ ар  (К у ^ар аааи ),

— . 8 -
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(ӳт) х у н т а  апат ытти сурӑхсен^ён сахал- 
тарах пӗтереҫҫӗ, вёсен ангё те питё тутла. 
Унтан тата вёсем ҫителӗхлӗ лапӑх ҫӑм пар
са тараҫсё. Цусатден турттарса пахоан, су- 
рёхёсем 7 -8 пата Пахан, такиеем 10 11
пӑ,та пахӑн нулаҫҫё. Акӑлурнеея икё тёрлё 
сурахсем пур: 1) кӗске ҫӑмлисем 2) вӑрӑм 
ҫӑмлисем. Варӑм ҫамлисам питё шултӑра, 
Пӑвӑр пулаҫҫё, кӑсещ ён акӑ ҫаила йатлисем 
нур: лейҫтер (кунӑн такине мериноспа сик- 
терсен, иитё лаПах ашлӑ лайӑх сӑмлӑ ну- 
тексем иулаҫҫё), линко.г,н (30 кӗреиенкке ҫӑм 
иарат, Пӑвӑрӑшё 9 иӑт) иорттер-лейҫтер, 
котсвол,т, ромни-марш*). (,'ак варӑм ҫӑмла 
сурӑхсем ^ас ҫитёнеҫҫё, гнултара пулаҫҫӗ, 
вёсем ӑшӑрах ҫёрте нитё лайӑх ҫарансем 
ҫищ)е ашзах лайӑх пурӑнма иултараҫҫё. Вё
сен такисене ытти сурӑхсемие сиктерсе ҫӗнё 
варлӑх тӑвас нулсан, ҫав ҫёнё варлах иутекё- 
сене питӗ лайӑх ҫитерсе усрамалла, унсйрӑн 
вёсем ӳссПмеҫҫӗ, иат,ар пулаҫҫӗ. Кёске ҫӑм- 
лисем ака ҫаксем: соустаун, кемшнпртаун, 
оксфортаун, шпропшир, суххол,к. Кус-ем вёри

*)К уссне пурне то иалам агйр прттермо май |;илмост. моншён 
трсои, хӑшб то пулсан  нирвн тршаш еу р ӑх н е  лаййхлатм а кпрл* 

й тетйп. (К у ҫар ак а н .)



типе климйта тӳсемлӗекерсем' ҫавйнгга пирён 
кӑнтӑрти кёпёрнесещ;и сурӑхсемпе лайӑх 
варлӑх памалла, иирён Раҫҫей варёной кё- 
нёрнесен^е те вёсем пуранма пултармалла.

Акӑл^ансен йышши сурӑхеене ака ҫакӑ 
хуҫайствӑсӗн^е усраҫҫё;

Линкол, сурӑхсене: 1) Мариински ҫӗр ёҫё 
фермигсде, Николаевскӑй Короток, Саратту 
кёпёрнипе уйесӗ. 2) Ҫмеево хуҫайстви, г[)ыс- 
тай хулинте, Ту тар респунлӗкӗн^е.

Оксфорншртаун сурӑхсене: I) Нартаски 
ҫӗр-хуҫайстви гакулӗщ е, Тутар респуплёкён- 
т,е. 2) Никӑнӑвски йатлӑ йал ҫумӗн^и хуҫай- 
ствӑра, Проннитс уйесён^е, Мускав кӗпёр- 
ищ,е. 3) Марйино йатлӑ йал ҫумӗнтд хуҫай- 
(-твара, ст. Становӑй-Колотеҫ Мускавпа-Курск 
'ёукӑн ҫул, ҫин-де. 4)АЛ)Опшгано хутӑрё, Саран
ски хули, РесаН) кӗпёрнищ е.

Ш ропш иртаунски сурахсем: 1) В е ҫ м а  
хуҫайствшгде, Колитсын стантси, Свенико- 
рот уйесӗ, Мускав кёпрӗни.

Соустански сурахсем: 1) Коловкково йа- 
л ёщ е, ст. Кут,ково Верейски уйес, .Мускав 
кӗпёрни. 2) П ореж е йатлӑ йал ҫумӑнт)и хуҫай- 
ствӑра, Мошай уйесё, Мускав кӗпёрни.
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Ромни-марш текен сурйхсене: 1) Кинелри 
ҫӗр ёҫне вёрентекен шкулра уераҫҫё, ст. Ки
не, к Самар кёпёрни.

Сурахеене ашӑпгён усрас пулсан, хут те 
хӑҫан та акӑадансен сурӑхсен такисене ыт
ти сурӑхсемпе сиктерсе путек тутарма йурат. 
кунта ҫав путексене лайах ҫитерсе ӳстермел- 
лине астуса тамалла, ҫавӑнпа ӑҫта апат йунё 
ҫӗрте ҫавӑн пек тумалла. Ашран пуҫне тата 
лайах ҫӑм, лайӑх тир те идее шухӑга пулсан, 
акалдансен йратлйх такипе сиктерсе ҫӗнё 
вӑрлӑх кӑларма йурамасГ. Куна ытларах кала
са ӑндантарам. Кам та пулсан хамар рома
новски сурйха акйэдансем линкольн такипе 
сиктерсе путек тутарсан, путексем шултӑра- 
рах пулбҫ, антах ҫӑмё, тире романовски тир 
пек лайӑгх пулаймё. Унтан тата а калгане» лт 
такисем нирён сурӑхсемпе питех сикме йурат- 
маҫҫё, ҫавӑнпа кӗтӳре хёсӗр йулакан сурахсем 
нумай пулаҫҫё.

Акӑлдан еурӑхёсен иутеккиеене питё ла
йах ҫитерсе усрасан тин нумай уса пама 
нултараҫҫӗ, ҫавӑнпа. вёсене сурах ашё хак- 
лӑ, пасар инҫе мар ҫёрте ан |ах  ус-рама май 
килет.



лал,хи вӑхӑтра сурах ашӗн хакё лайӑх; 
аш  нумай кирлӗ, ҫавӑнпа ҫӗр ӗҫлекенёене 
сурӑх нумайтарах усрама калатап. Сурӑх 
усрамашкӑн пирӗй хйрсене кураксем, тымар' 
димӗҫсем, тата ыттй выл,ӑха памалли тёш 
тырӑсем акма тытӑнас пулаТ. Ҫавӑн иск ту-, 
сан. пирӗн сурӑхсене сахалатмалла пулмӗт,-
1)6, -мёншёй тесен, курӑк-тымар ҫимӗҫсене 
ака пуҫласан пирён вы.рӑх апагҫӗ нумайланё- 

ҫавйнна вы.т,ахне те нумайтарах усрама 
май килё-'|)’1)ё. Кӑнтӑрла йенци ҫеҫен хирсен- 
т,е кашна тедеттин даранра 2 3 меринос
сурах ащ]ах усрама пултарнӑ. Ҫавӑнпа та 
тулӑ аксан, тупаш сурах уеранинуен нумайта
рах пулна пирки, сурӑх усрас ёҫ хёвел ту- 
хӑддё йенелле, дёр ирёклёрех йенелле шуса 
иырат. Еиёр тырӑпа хутӑш курӑк, тымар- 
ҫимёҫ акма вӗренсе теҫеттинёрен 7 —8 сурах 
усрамалах курм иле пуҫланӑ пулсан, давӑп 
пек нулас ҫук-^ё. Вара деҫен хирти ҫынеем 
тырӑ акса та, хаклӑ ҫӑмлӑ сурӑх усраса та 
усӑ курнӑ ггулё-'рёс. Унтан тата сурӑхаҫӑмё- 
шӗн антах мар, аш ёш ён те усранӑ пулсан. 
пирён меринос сурйхсем сахаланса йулас 
дук-])ё. Меринос усракан худайствӑсем ку 
таранэден акӑ ҫаксем пулнӑ:
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1) Л и не Пни йатлӑ йал ҫумёщрт хуҫайст- 
в&ра, А ҫтӑр хам кӗпӗрни, Ли пен ни йалё.
2) ПаниТ)Кин хуҫайствин^е, Аҫтӑрхан кёпёр- 
ни. 3) 32-мӗш ураотӑк Пыккӑв йалӗ, Астархан 
кёиёрни 4) Михайлӑвккӑ хуҫайствище, ст. 
Лунино, Мускавпа— Хусан т,укӑн ҫулё ҫищ е, 
Мокшан уйесӗ 5) Чернышев хуҫайстви, Ник- 
кол,еки— Поим пуш та пайӗ, ^емпареки уйес, 
Пенса кёпёрни. 6) Ироновски хуҫайетвӑ, Па
ты йатлӑ йалта, Аткарск уйесӗ, Саратту 
кӗпёрни.

Меринос — рампул,йе текен сурӑхсёне ака 
ҫак хуҫайствасеще усраҫҫӗ: 1) Каменски ху- 
ҫайетвище: Каменкка, Нишна-Ломовскӑн уйес, 
Пенсӑ кёпӗрни. 2) Попповкӑ хуҫайствинт,е, 
Шхӑр&слан уйесё, Самар кёпӗрни.

Ҫӑм хакё ӳссе пыни сурӑх усракансене 
мериноссене 'ҫакарма мар, нумайлантарма та 
пулӑтпмалла, анҫах мериноссене урӑхларах 
ҫитерсе усрама вӗренмелле, унтан тата ла- 
йӑх аш лӑ меринос усрама пуҫламалла. Ашӗ 
те, ҫӑмӗ те лайӑх мериноссем пур; вёсене: 
меринос —  рампул,йе теҫҫё. Ҫак варлаха ус- 
рани усА нумай памалла.

Халё фаираксене питё нумай ҫам кирлӗ,
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аш хакё ӳссе иыраТ, ҫавӑнна ҫӑмӗ те, ашё 
те лайӑх мериноссене усрама пуҫламалла. 
Сурӑхсене ҫитерсе ӳстерес ӗҫепётёмнехурах- 
латмалла, Ку гаухӑлпа анлантарма пёр пёр 
хуҫайствй илёпёр те, унтан мӗн т,ухлё тупӑш 
илнине шутласа пахӑпар.

Пӗр хуҫайствӑн 6 теҫеттин ҫёр пур тейёиӗр, 
вал. хуҫайствӑ Тул>ски кёпӗрнинтд тейёиёр. 
Вйл виҫӗ пусӑлла хуҫайствӑ пулсан, вара 
2 теҫеттии хёл каҫакан (озимая) тула айӗн^е 
пула!', 2 теҫеттия сӗлӗ айӗн^е, 2 теҫеттин 
тата хура иуса. Кун пек хуҫайетвара, ватам- 
ран шутласан, теҫеттинрен тулӑ 63 иӑт, сёлё 
59 пӑт тухмалла. Хёл каҫакан тырран (ыра- 
шан, тулан) улӑмё тётнӗнтрн икё хут нумай- 
тарах пула!', арпи 2 0 %, ҫур тыррин улӑмё 
тӗш ён^ен Н/г х ут ытларах, ар п и -п у р х ё  2 0 % 
пула!’. Сакна пёлсен, ецёр ҫак хуҫайствӑра 
мён 'рухлё тыра, мён т,ухлӗ улӑм, мёя т)ухлӗ 
арпа тухнине шутласа кӑларма пултаратпӑр. 
Икӗ теҫеттин тулӑ аксасс&н, пирӗн 126 дат 
тырӑ, 252 пат удам, 50 пата йахӑн арпи-пу- 
р х ё  тухат. Тепӗр 2 теҫеттинӗн^е 113 п&т 
сӗлӗ, 178 дат сёлӗ улӑмӗ, 35 пӑт арпа-пуҫах 
тухат. Ҫапда вара в ы. р а х-г, ё рл ӗ х дал ли мён



пурё 178 пата Пахан сур тырри улӑме, 85 
лат арпа-нуҫах йулат (хӗл каҫнӑ тыран ула
не хыта. выл,аха питех пыеӑк уса парас ҫук, 
саванна ана шутлама та кирлё мар). Ҫав 
ултӑ теҫеттин ҫӗрс нумай пусӑлӑ тусан. ты- 
рӑ-п улӑта выдах агтггрӗ тс нумайтарах пул
малла. Тӑвата пуса туса, тула хыҫҫӑн вылрсх 
валли хёрлё кашман ('ҫӗкёнтӗр) акс-а пӑхса- 
нах (хура пусӑ, хёл каҫакан тырӑ— ыраш 
не гула, хёрлӗ кашман тата еёлӗ), тыра та 
ҫптелӗхлӗ пула!, кӑшманӗ теҫеттпнрен 2.000 
пата пахӑн пулат. Вара тула та, сёлё айёнрс 
ҫёр сахал пулсан та, тырри сахал пу.тмаст. 
мӗншӗн тесен, выл,ӑх аиарё (кӑпшан) тгул- 
нцпе тислӗк те нумайтарах пула! те, ҫем- 
ҫетнё ҫёр ҫинце тыра лапӑхрах пула иуҫлат. 
Сӑнаса пӑхна тарах, тислёк такса пырсан, 
теҫеттинре тулӑ, вйтамрап шутласан. 124 
пат тухат, сёлё 112 иӑт. Халё ёнтё каигни 
пусӑра Р/а теҫеттин ат ,ах  пула!, Тыра-пула, 
нӗтӗмпех шутласан, акӑ ҫакӑн ^ухлӗ пулмат- 
ла: тула 186 пат (124 п %- 62 п) улймӗ 372 
пӑт ар п и -п у р х ӗ 75 пат, сӗлё 168 пат. с 'лё 
уламӗ 252 пӑт, сёл арпи - пут;ахё 50 пӑт, тата 
3000 дат хӗрлё кашман. Выл,ӑхсем валли



252 пӑт сӗл улӑмё, 125 пат ариа-иуцах, 3.000 
пӑт хӗрлӗ кӑшман лекет. Кун пек тусан, 
выЛ)йхсене питӗ лаййх пулё, ёҫлекен те пёрт- 
те хуйхӑрмё, мёшнён тесен, унӑн тырй ёлёк- 
хинт,ен нумайтарах пулё. Кун пек тусан, 
тырӑ нумайтарах тухни щуп пёртте тёлён- 
мелле мар, тымар ҫимёҫ аксан, тыра лайӑх- 
рах пулнине ҫёр ӗҫлекенсем такҫанах сиснӗ. 
Уйа тата нумайтарах пусӑлӑ туса курӑксем 
те ака пуҫласан, ҫав ҫёртенех ус& татах та 
нумайтарах пулё. Тырӑ айёнтрт ҫӗр сахала- 
наТ пулсан та, тырӑ лайӑх пулнипе тёш 
тырӑ малтанхи т,ухлех пулса иырат, тата 
выл,йх апат>ё темиҫе хут нумайланаК Полт- 
таври сӑнавлй хирте теҫеттинрен л,утсернӑ *) 
ути 210 пйт, сӗлӗпе виккӑ **) акса тунӑ утӑ 
257 иӑт, мокар ***) 284 пӑт, ҫӑмлӑ виккӑ 
ырашпа пёрле 292 п&т парса пынӑ, ҫав вӑхат- 
рах Полтав кӗпёрнищ е кашни теҫеттин ҫаран- 
тан 60 пат утй антух ҫулса илсе пынй, иитӗ 
лай&х нӳр нумай ҫарансещ ун те 105 и&т ҫеҫ 
илсе пынӑ. Ҫакна вуланй т)ух, тата акеа тунӑ 
утӑ ҫаран утищ ун пёр икё хут лайӑхрах-

*) Л )утсврн ӑ— ииҫш ер ҫ у д ҫ ӑ л ӑ  к у р й к . Т ы м арн е т а р ӑ н а  Йанипе 

тип , у й ар  ҫул та  лайЯ.ч ӳсет,
**) В иккА — ^аваш сем  т ӑ р а а  и ӑ р ҫ а  тев е я  к у р ӑ к  йевёрлӗ.

***) М о к а р — ш ур ути пек к у р ӑк .
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хине, нал тага пул ни не манма йурамаст 
курак акнӑ хыеҫӑн тырӑ та икс хут лайах- 
рах пула!) а на та астуеа тӑмалла. Курак, 
тымар-ҫимӗҫ ӑкса, сурӑхсене лаййхрах пахса 
ӳстерсе. '1,ӗртее сутса нумайтарах уса курма 
нултарни ха.р палла пулт>ӗ ӗнтӗ. Тыра акай* 
маеӑр иулнӑ ҫёрсене пӗр ҫулта ҫитёнекен 
курӑксем акеа ӳстерме пулаТ, кара выл.ӑх 
апа^е татах та нумайланаТ (ҫакӑ иӗр ҫулта 
ҫитӗнекен курӑксем: сёлӗпе виккӑ, мокар. 
йасмӑк, ҫӑмлӑ виккӑ, вир, куккурус *), еор- 
ко **), каол,ан ***) ҫурхи ырапт, вёсене 
’гуцекв ларсан ҫулмалла). Савӑн пек курӑк 
акнӑ ҫӗре выл,ӑха тӳрех йама пулаТ, киле 
такӑранеан кӑлптах тутлӑ еимӗҫ: 1 кӗрепенк- 
ке сӑнӑх сӑсйлё, йе ҫур кёреиенкке ишых 4) 
иарса нырсан выл,йха ^асах т^ёртсе йама пу
ла'!', У — 9 ернере сурӑхсем -ҫӗрӗлсе ҫитеҫҫё.

*) К у к к у р у с  питӗ вййлӑ ӳсокен к у р ӑк . Унйп вйрри  ҫӑнёх 
ту.мн. кӗрпе ту.ма кай ат . Т рваш  реепупдбкёнде вйл п улса ҫнтей- 
мост, ан д ах  ҫулҫисене л ай ӑх  с а р а г , вылуӑх валли а к м а  килбшме лле. 

Урйх тёслё йна маис теҫҫё.

**) С оркоп а к ао д о н  иккёш ё те вир йевйрлссворсом. С орко  
тскенинс А ҫтӑ р х ан . С ар атту  кёпёрнисспде акаҫҫӗ . К аол,ана ёлёк 
К и та й р а , К о р е й р а , М антш урпнде авнй . халё . к у н та  та  ак к а л а с а  
иёхаҫҫс. вал  й м йрах  вы рӑн та лаййх ӳсет.

4 ) Ш м ы х— уу кйла]>нй хыҫуйи йулаьан  ■дуста.

Сурйх усра.ча тйрйш ӑр.



Оурӑхсене кантӑрапа кӑкарса ҫйтерме верент- 
сен, сурӑх усрас ӗҫ тата пысӑкрах усӑ парат, 
Каш ни сурӑха кантрапа кӑкарса хурсан, вӑл 
ҫав вырӑнти курӑка тёпёнуевех ҫисе йарат 
те, вара тин ӑна тенӗр ҫёрӗ куҫарса унта 
та ҫавӑн пекех курӑка тёпрен ҫитерме пулат. 
Кйкарса ҫитереен, кур&к та перехетлё пулат, 
ёҫе те (ҫулеа панинтрн), сахалтарах еурӑхсем 
какарӑнса ҫиме т^асах вӗренсе ҫитеҫҫё. Кӑкареа 
ҫитерме вёренсен пӗцик хуҫайетвасем те 
пах^а хёррисещ,е, ҫул тӑрах ҫитерсех трлай  
сурӑх '1)ӗртме пултараҫҫӗ. Вал ёҫе ҫамрӑк 
а^асене тутарма пулаК Ҫавӑн пек кӑкарса 
усрама вӗренни сурӑх усрас ӗҫе мала йама 
пултарӗ, сурӑхсене нумайтарах усрама пулӑшӗ, 
тесе шухӑшлатӑп епё. Сурӑх вӑл ^ас ӳсекен 
вы^йх, ҫавӑнпа хал,хи аш ҫитменнипе ап- 
тӑранӑ в&хйтра сурйх ннре пнтӗ пысӑк уеӑ 
лама пултарат, апат нагҫаррипе, аш ҫуккипе 
атгтӑрама пам ас^ ҫавйнпа сурӑх усрасси ҫнн- 
'ҫен хаЛ) питӗ шухӑшламалла, ытларах сурӑх 
усрама тйрӑшмалла.

Сурӑх усрама май килнине, вӑл кирлине, 
усӑ Панине пӗлтӗмёр, халё тата сурах усраса 
пурйнакан районсем <;инт,сы каласа катар-
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Тӑпӑр. Ҫав районҫещ е иаллӑ в&рлӑхсене еу~ 
раҫҫё: куртукла сурӑх (ӑна хӑш ҫӗрте т,ун- 
тук теҫҫӗ, хӑш ҫёрте тата манит, сурӑххи, 
калмӑк сурӑххи, ортын еурӑххи, крек сурӑххи 
теҫҫӗ), волош сураххи, тыкап сурӑххи, мали^, 
тушшин, каравай, тата ыттиеем то. Статти- 
стик кӑтартнӑ- тӑрӑх 1913-мёшҫулта Аҫтӑрхан 
кӗнӗрнищ е кашни 100 ҫын пуҫне 200 сурӑх 
пулнӑ, Семирет йе (Ҫит,ӗ шыв) онлӑҫёщ е 383 
сурӑх, Капкас хыҫӑнтщ оплӑҫра 359, Ҫеми- 
налаттински оплауӗнтр 252, Сыр-Тарйе онла- 
ҫ&ще—'245, Урал онлаҫёщ е 224. Сурӑх тата 
акӑ дак оплӑҫсемпе кёпёрнесещ рнумай: Пайк- 
кал хыҫӗгеҫи оплӑҫра, Акмолинск, Тиф лис, 
Карск, Такестан, Ставроппо^ски, Оренпурк 
кӗпӗрнесеще. Сак каласа тухнӑ кӗнёрнесемпе 
опл&ҫсент^е сурӑха ӗр^етсе, ӑна ҫит ерсе тёрт
ое, аш тумй ҫинг[)в тарсах тытӑнмалла. Сав 
кӗпӗрнесещ р пурищ рн ытларах сурах усрае 
ӗҫ ҫине пӑхмалла, мёншӗн тесен, унта хӑлп 
ҫӗрте сурӑх усрама ан^ах йурӑхлӑ вырӑнсем 
пур. Ҫав сурӑх усракан районеен^е халӗ 
те хӑш-хӑш ҫёрте иёр вырантан тенёр ҫёре 
куҫса ҫӳрекен сурах хуҫисем иур, вёсен еу- 
рӑхӗсем хёлле хайсен валли апат йур айён^ен



^авса тупаҫҫё, саванна ҫанталнк еивӗ пулсан, 
Пур нарланса каннй пулсан, сурйхсем пинӗ 
пинӗпех выуа вилсе пётеҫҫӗ. Ҫавйн нек ҫёрте 
сурӑхсем валли хёл каҫмалӑх утӑ, хӳтё вы- 
рӑнсем (картасем) хатӗрлемелле. Хӗллс валли 
утӑ хатӗрленинех тем 'цухлё сурӑха выҫӑ 
вилӗмрен хӑтарма пулаТ.

Аш кирлё ҫёр е, вӑл лаййх кайнӑ ҫёрте 
ан 'р х  сурӑх усрани пысӑк усӑ нарат. Ҫавӑнпа 
сурйх ашӗ хулаееве, тата йут патшалйхеене 
КаПтӑр тесен, снвё вакунсем, шӑнтакан ск лат- 
сем *) 1 умалла. Хамарӑн правиттёл,свйта ҫар 
валли пнтё нумаП аш Нлет, ҫавӑнпа кнрлё 
таран'Щ’,ен шам акан склатсем тумалйх укҫа 
та парат. Гак шӑнтакан склатсем тӑвас ӗҫе 
аслӑлатнп нумаП усӑ намалла, мӗншӗн тесен, 
сутмаллп лапӑх вырӑн пулсассӑн, сурӑх 
ӳстерсе аш тӑвас ёҫе нёр хйрамасйр вайлӑ- 
латма пулат.

.Малашне сурйха мёнле ҫитерсе усрамаллн 
унижен каласа парӑи. Сурӑх аиата та вырт- 
малли вырӑна та тиркекен вы.1,ах мар, ант,ах 
сурӑха тиркекен мар выл,ӑх тесе нэдар, сахал 
ҫитерсе усрама йурамаст. ( 'урйх хййён тис-

•_Ю —

*) Ш й и такан  скл атр а  ӑш пёр м айах ш ӑн са пйрлапСа тйш ш е 

пйсйлмаст.



лёкё ҫищ ех хӗл каҫма пултарат, пӑртак а нт,ах 
ҫӗн улам сарса пымалла, Унӑн шӑкё нумай 
пулмаст; нӑ,хё те варалаканскер мар, ҫавӑнпа 
выран уае йёпенмест.

Кёркунне, сурахсене хупса усрама пуҫлас 
умён, сурӑх карти урайне пёр вершук ху- 
лӑнӑш кёл сармалла, вара кӗл ҫине улӑм 
сарса хумалла. Кёл сурӑх пгӑкне сахса илсе, 
ӑна ҫёрме т^араВ унтан тата тислӗке лайах- 
лантарат. Сурӑх витисене ҫута кёрекен тумал- 
ла, туӳриуесене, алӑксене питё тӗнлӗ тӑп-тӑп 
лартмалла, унсӑрӑн, шӑтӑксем пулсан, витёр 
тухакан ҫил сурахсене питӗ пысйк сийен 
куме пултарат. Вигере питех аша пулмасан 
та пырат, ан'§ах витёр ҫил ан пултйр, вал 
сурахсене пӗтерет. Пасӑлна сывлӑш тухса 
тӑма трупа кӑлармалла. Витере сурӑхсене 
ирӗк усрамалла, кашни сураха 2 тваткӑл 
аршӑн урай лектёр, путеклё сураха 2х/г— 3 
тӑваткӑл аршан, ҫулталакри путексене I 1/-* 
тваткӑл аршӑн та ҫитет. Сырашне выран- 
тан вырана сиктермелле тумалла, сырашён 
тарӑшнё кашни сураха 8 —9 вершук такасе- 
не 9— 12, ҫулталӑкра нутексене 6 —7, пё^ёк 
путексене 3— 5 кирлё, Сыраш ураиӗнҫец



10 верш укрӑн ҫӳллёрех пулмалла мар, айак- 
кисен'р ута тӑкӑнасран патаксем лартса тух- 
малла. Вӑрлӑха хӑварнӑ хакла такасем валли, 
нӗтӗ сурйхсем валли апат памалли вырӑн 
тата ӑрасна ҫӗрте тумалла. Сурах вити тавра 
ҫурхи йур шывӗпе, ҫумӑр шывё йухса кайма 
канавсем т,авмалла, вара сурахсем валли типе 
выран пула'Г, вёсем йёпене тӳсеймеҫҫӗ. Улӑма 
йе утта пё^иккён парса пымалла, сурахсем 
малтан ҫемҫе иӗр^ёксене суйласа ҫийеҫҫӗ, 
утӑ труках нумай панӑ пулсан, хытӑрах 
пёртщсене ҫимесӗрех хаварма пултараҫҫӗ те, 
апат ҫуррине йахӑн ахалех пӗтет. Ҫавӑнпа 
хӑш ^ухне сурӑха апат-ҫимӗҫе тиркене выл>ах 
тесе шухашлаҫҫӗ. Ирхине парас апата тӑ- 
ватӑ пайа уйарса парсан, сурахсем ҫимелли 
сахаллине курса, ӑна питё ^ас пётӗмпех ҫисе 
йараҫҫӗ, вара пёр иайне ҫисе йарсан, тепӗр 
найне иарас пулат, ҫапла вара ирхине парас 
улӑма йе утта нётӗмнех ҫитерсе йама пула'Г. 
Сурахсене улӑм нумай намалла пулсан, ӑна 
вӗтетсе касса сйсйлпа хушса памалла. Сасӑл 
выранне тырӑ: сёлӗ, урна, куккурус вӗтетсе 
пама та йураГ. Тымар-ҫимӗҫпе *) вётетнё 
улӑма пӗрле хуташ тарса иарсан та уса нумай

*)г1’ы м ар-ҫим ёҫсем  ҫаксем: киш ёр, ҫа р ӑ к , кӑш м ан
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лулаГ. Сураха питё таеа шыв ёҫтермеллё, 
вал шыв нумай ӗҫмест(хай йаварёшён 15-мёш 
пайӗ 1)ухлё ҫеҫ ёҫет). Акӑлдансен ашлӑ сурах
сем шыва нумайтарах ӗҫеҫҫӗ. Апат мён т,ухлӗ 
иамалли сурах йӑвӑрӑшӗн^ен килет, ана йӑ- 
вӑрашён 25-мӗш иайе '^ухлӗ ута памалла. 
Еӑтартса каласан —  сурах 100 кёрепенкке тур- 
тат пулсан, ӑна утӑ 1 кёрепенкке памалла 
(100:25  =  4). Утӑ выраннс ыттп йаналасем 
панӑ г1)ухне, хӑнт ҫимӗҫ мёнле тута тытнине 
шутласа парас пулаГ. Тутӑлӑхран*) шутласан,
1 кёрепенкке ҫанах 4 кёрепенкке на^ар утӑ 
1)ухлӗ тӑраГ, 3 кёрепенкке вӑтам утӑ 'нухлё. 
21/г кёрепенкке лайах ута т)ухлӗ, 4 кёрепенкке 
ҫур-тырри уламё 1)ухлӗ, 3 ’ 2 кёрепенкке арпа 
■цухлӗ, 4 кёрепенкке ҫёр улми '§ӳхлӗ, 9 1, з— 11 
кёрепенкке хӗрлӗ кӑшман цухлӗ, 8 кёрепенкке 
кишӗр ’!)ухлӗ, 15 кёрепенкке ҫарӑк, (вы*,ӑх 
ҫаракӗ) 15 кёрепенкке сӑсӑл"яухлё тӑраГ. Тёш 
тыра (ыраш, сӗлӗ, урпа, пӑрҫа), тата тип ҫу 
кӑларнӑ хыҫҫӑн йулнӑ ^уета (шмых) данах- 
па пӗрех. Сурӑх 125 кёрепенкке туртаГ тейё- 
пёр, вара ӑна 5. кёрепенкке утӑ (125: 25 =  5) 
кирлё; апат ҫитнё таран епӗр вӑл сурӑха

*) Т у тӑл й х р ан  ш утласан , ҫимӗҫсем пёр нек м ар. 3 кӗр. ҫӑкй рн а 
сы н кун  к аҫм а  п ултарат. Ҫёр улмино кун  каҫм а 12 кбр . ҫимелле, 
Ҫ аила ҫЛкӑрйн тутӑлйхӗ ҫёр  улмин^ен 4 хут ы тларах.



2 кёрепенкке утӑ пар&пйр, ҫнтменнйне ытти 
апат па пултаратпӑр. 3 кёрепенкке ута 1 кёр. 
тёш  тырӑ т>ухлӗ усй парат, ҫавӑнпа епёр утӑ 
выр&нне 1 кёрепенкке ҫӑнӑх, йе пёр кёрепенк
ке сёлё ҫу кӑларнӑ хыҫҫӑн йулнӑ^уста(шмЫ х) 
пама пултаратпӑр, 2 кёрепенкке ҫуртри у. пам
па 3/4 кӗр. сӑсӑ.1 нарсан та ҫав шутах тухат 
(2 кёрепенкке улӑм, 7 ® кёрепенкке ҫӑнйхпа 
танлашат, 3/* кёрепенкке сӑсӑл та 72 кёр. 
ҫӑнӑха тӑрйт, мён пурӗ пёр кёрепенкке ҫӑнӑх 
'уу.т, йе 3 кёрепенкке утӑ ^ухлӗ усӑ параҫҫё). 
Такасене сикнӗ в&хйтра ахал, ^ухнехинҫен 
лайӑхрах ҫитермелле, ытти апат панӑ хыҫҫ&н 
тата талӑкра пёр кёрепенкке йахӑн сӗлё парса 
пырас пулат.

г|]ӗртме ҫитернё щухне, сурӑхсене апат 
ытларах памалла, вара унӑн аш та, ҫу та 
хӑвйртрах ӳссе нырат. Сурӑха мён щ хлё 
хйвӑртрах ^ӗртен, ҫав&н т)ухлӗ уса нумайта
рах пулат. Путексене тата ланӑхрӑх ҫитермел- 
ле. Самрӑк нутексем ӳт хушма апат нумай- 
рах нӗтермеҫҫӗ: сӑнаса пӑхнӑ тӑрӑх икӗ 
уйӑхри путексене кашни кёрепенкке ӳт хуш
ма пёр кёрепенкке ытларах ҫӑнӑх йе тёш- 
тыр анцах кирлё, 4 уйӑхри иутексене нёр



25

кёрепенкке ӳт хушма 2,5 кёрепенкке тута- 
лах апа'!)ё*), б1/* уйахрисене 5 кёрепенкке 
ту талах апачуё кирлё. Мён '^ухлӗ апат ҫисе 
сурӑх мён /§уХлӗ ӳт хутпса пынине пёлмеш- 
кён, унӑн ййварёшне виҫсе тамалла, Пёр ҫул 
тултара'рен путексем питё хӑвӑрт ӳт хываҫ- 
ҫё, атпӗ те вёсен питӗ тутлӑ пулат. Икке 
кайнӑ сурахсем те лайах мӑнтӑрланаҫҫӗ, ант,ах 
ӳт вы ранне вёеенӗн ҫу хушанса пират. Вид- 
дёрен иртнё сурахсемпе касна такасем ащ 
хушмаддё, вёсене ҫитернӗ апат пётӗмпех ҫу 
пулса шдрат. Сураха рёртме ҫйтерес пулсан, 
улӑмпа ута антах мар, тата вётетне урна, 
куккурус, сёлё, ийрҫа, ыраш, вир, данах сӑ^ 
сйлё, ты мар ҫимӗҫсем, ҫӗр улми, пурте йу- 
раҫҫё. Курӑк лайах пулсасан, сурахсене да- 
ран ҫйн^е пёр 8— 10 ернере т,ёртсё йама 
пулат. г|]ёртес ёҫ анӑҫлӑ пыма сурӑхсен т)ӗр- 
нисене таса тытас пулат, куҫ тавраш ёш р, 
тата хӳре патӗн^и ҫйма кассах тамалла, ҫа- 
рансем динте (40 ралаш сарлакёш хушаксем 
шуса ҫитерсе пымалла, сурахсене ирхине 
выда Т)\хне, ёнерпе-виҫӗм кун ҫинё выранта

*) Т у т .е и л х  ппн],!' нал пм .рИ а опте] шел л и ҫӑн ӑх  виҫи . М алтан
каланЯ: 3 кёр утӑ, 4 кёр. улйк, 8  кёр. кигаёр капш ийё пер ҫӑнй* 

виҫи  пулса иы раҫҫё .
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ҫитермелле те, каиран ҫитермен ҫаран ҫине 
куҫарса пымалла.

Вы.рахеено ҫынна ӗҫме йуракан шыв а нрах 
памалла. Нарар шыв ӗҫтереен, сурӑхсене пӳ- 
сӗр лексе нумай еийен тума пултарат. Лара- 
каллӑ (шурлӑхлӑ) йухса тӑман шывсем иур 
еёрте ҫав пӳс&р еурӑха расах лёкет, ҫаванпа 
пёр вырӑнта ҫӗрсе таракан шурлӑх шывне 
сураха ёҫтерме йурамаст. Ҫавӑн пек шур.т&х 
натӗнри курӑка та ҫитерме пурамаст, вӑл ку- 
рӑкра ҫитенмен пӳсӗрсем пулаҫҫӗ, вӗсем, су
рах ашне лексен, пӗвере ш&тарса кӗреҫҫӗ те. 
вара сурах рирлет. Х ӑш  рухне ҫав пӳсёрпе 
сурахсем кётӗвё-кӗтӗвӗпе вилсе иётеҫҫё. Гак 
инкек ан пултӑр тесен, сурӑхсене килтех шӑ- 
варса кётёвё йамалла, килте май килмесен, 
а ста та пулсан хирти ҫӑ.тган шӑвармалла. И р
хине килте ёҫее таранна сурахсем хирте шыв- 
шан питех кастармаҫҫё, саван па нар ар шыва 
вёсем ёҫмеҫҫё. Акӑл,рансен сурӑхӗсем ҫав пӳ- 
сертен расрах аптйрама пултараҫҫӗ, ҫавӑнпа 
вӑл вӑрлӑха усранӑ рухне ӑраснах лайӑх шыв 
парассине манма йурамаст. ОГурлах (ларакал
ла) выранта нумай сурӑх усрама кансӗр, май 
та килмест. темелле,



Сурах путеке ашра 150— 155 кун й&тса 
ҫӳрет. Сурӑха Окйапёр уйахёнре сиктерес 
пула1!, вара путекӗ ҫуркунне пулат те, ӑна 
иахса ӳстерме ҫӑмӑлтарах пулаТ. И кё ҫул 
тултармасӑр, пирён рас ҫитёнеймен сурахсене 
сиктерме йурамас4, ашшан усракан варлӑх- 
сене, пӗр ҫул ҫур иртсен, сиктерме йураС 
Барлӑха хаварна такасем 4 — 5 ҫулрен сиксе 
пурӑнма пултараҫҫӗ. Сурахсем, 6 — 8 хут пу- 
тек амӑшӗ пулсан, ваталаҫҫӗ, вёсене. малашне 
уерани уса памас/1’ вара. Пёр така валли 
кётӳре сикнӗ рухне 35— 40 сурахран ытла 
тытма йурамас'1, килте сиктерес пулсан, пёр 
така 80— 100 сураха ҫитет. Виҫё уйӑх тул- 
тарна путекеене амашӗнҫен плмелле, вӑйла 
тут тытакан апатна усрамалла, амйшён сёт 
пулсан суса тама та пулат *).

Ҫака пёрӗк кёнекене пётернё рух, хреҫ- 
ренсен Сурах усрас ёҫе малалла кайтӑр, вё
сен еҫёсем ӑнӑҫла пулррӗр, тетёп. Унсарӑн 
епёр ҫӗр ҫителёклӗ пулсан та, ҫуне те, ҫамне 
те, талине те, йут натшалахсене йарса сутса 
тӑрас выранне, хамӑр вёсенрен илсе тарат- 
лар. Малашне саван пек тумалла ан пултӑр.

*) К ӑ р к ӑссем , та т а  ы тти нум ай сурйх у ср ак ан  халӑхҫем  су р ӑ*  

сстёп1)сн цы лай лайӑх  щӑкӑт туы а пёдеадё.
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Ҫавӑннах —  Ҫӗрӗҫӗ кёнеки........................................... 80 ц.
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Рыжов —  ВмЛ)йхсем валли тымарҫимӗҫ акса

ӳстересси. ( ҫ а п ӑ н а ! ) ......................—  а
Губин — Пусӑ авӑтса унти шыва вараланасран

астуса усрасси 15 а
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