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Минует тума йураман кунеем.
1) Ытлари-кун, кӗҫёнерни-кун, шӑмат-кун, йурамаст. 2) Праҫник умён, 

йе урӑх аслӑ кун умён йурамаст. 3) 15-мӗш ноябртен пуҫласа 6-мӗш январ
е й  йурамаст. 4) Ҫӑварни ернин'§е, иӗтӗм аслӑ типӗре, мун-кун еряиние йу
рамаст. 5) Питрав типыин^е, тата Турӑ Амӑшӗ тигшипе Раштав типпин^е 
йурамаст. 6) Шыва кӳртекен 1оанн пуҫне каснӑ кун умён, тата Турӑ Хӗрес- 
не ҫӗкленӗ кун йурамаст.

Я н в а р е й .  5 к. типӗ к. Ф е в р .  16 к. вилнисене асӑнмалли кун. 
1 8 -  24 аш ҫиме йураман кунсем, 17—23 ҫӑварни. 24 аслӑ типпе кени. 
А п р - Ь л ӗ н  22 к. вилнисене асӑнмалли кун. 1 ю н ё н  1 вилнисене асӑн- 
малли кун. 1 ю н ё н  10 к. Питрав типпе кёни. 1 ю л ё н  30 к .—Турӑ Амӑшин 
типпе кёни. А в г у е т ӑ н  29 к. типе кун. Вӑрҫӑра вилнисене асӑнмалли 
кун. С е н т я б р ё н  14 к. типе кун. О к т я б р ё н  19 к. вилнисене асйн- 
малли к. Н о я б р ё н  14 к. Раштав типпе кёни.
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3 2 кунта. 
©  9 кунта. Январь. С 16 кунта. 

@ 24 кунта.
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Турӑ ӳтне 
В асилгн В е-

Ҫӗнё ҫуд 
каснн. Се.
ли к а ю .
пр. Серафима Саровск. 
пр. М алахш, м. Горд1я. 
Соб. 70 апост. пр. ,0еокт. 
мч. беопемта и 0еои ы .

14

Г6-

Н ед. 34-я по пятидесяти.
Турӑ ш ы в а кёни. 
Соборъ св. 1оанна К рест, 
прп. Георг1я, Емшпана. 
св. Филиппа, митр. Моск. 
св . Григор1я Нисекаго. 
прп. Оеодоыя Велпкаго. 
я ч . Т айаны , П етра.

19

Н ед. 35-я по пят ид. 
мч. Ермила, Стратонйка. 
прп. Й саш , Саввы, Мойе, 
при. Павла О ивепекаго. 
поклон, вер. ап. П етра.

26

■8-

к.

20

прп. Антошя Велпкаго. 
свв. А оанайя и Кирилла, 
прп. Manapifl Египетск.

27

31

Н ед. 36-я по пят ид. 
прп. EBeuMiH Велпкаго. 
прп. Максима, 
ап. Тимооея, пмч. Апает. 
Смч. Климента, е п . Анк, 
прп. К сенш , въ M ipi Ев- 
cee in .
св. rpnropin Богослова, 
□рп. Ксенофонта, Mapin.

Н ед. 37-я по пят ид. (о  
З а к х ет .)  пер . мощ . св. 
Гоанна Злат, 
прп. Ефрема Сирина, 
пор. мощ . смч. И г н а т ,  
св. Васшпя Вел,, Григор1я 
Богослова, 1оаннаЗлаг. ’ 
,мч.Кира, 1оанна,Ао.анасш. 13

Х аД )Х И  п а т ш а  й ӑ х ӗ  патшара ларни кӑҫал 300 ҫуд ҫитет. Вӑд йӑхран 
'ма.ттанхи тшчна Михаил Оеодорович патшана кӗнӗ вӑхӑтра пирӗн патша- 
лӑх иитӗ пӑлхаттиӑ. Пёр вӑхӑтра натшалӑхра патша та пулман. Тӗрдё тӗд- 
те усал ҫынсем ушкӑнё-ушкӑнӗпе халӑха ҫаратса, вёлерсе ҫӳренӗ. Унтан 
тата патгаалӑха поляксем пӑлхатма тытӑннӑ. Вӗсем хӑйсен латшине Спгпз- 
мунда, йе унӑн ывӑлне, Владислава, вырӑссен патши тӑвасшӑн пулнӑ. Ха
лах ҫав пӑдханупа шат сунса пӗтнё. Унтан вара аслӑ-асла ҫынсем, тӗрлӗ 
телтен халӑхран суйласа йанй ҫынсем Мускава пухӑва пуҫтарӑннй та, 
Михаил беодорович Романова патшапа суйланӑ. Унтан Михаил веодорович- 
па унӑн амӑшё монахиня Мареа патне суйласа ҫынсем— (посолсем) йанӑ. По
ляксем Михаил беодоровича патшана суйланине пӗлсен, ӑна тытса вёдерес 
тесе, вӑл иурӑнакан ҫӗре кайнӑ. Ҫулне хӑйсем аванах иёлмен, ҫавӑнпа Деревни- 
щи тийекен йала ҫитсен, унти старостана, Иван Сусанина, Михаил Оеодорович 
пурӑнакан ҫӗре йертсе кайма хушнӑ. Сусанин поляксем патшана вӗлерме 
шухӑдпланине сиснё те, кӳршине, Сабинина, Мароа монахиня патне систерме 
йанӑ, хӑй поляксене сём-вйрмана илсе кёрсе аташтарнй. Лешсем хййсене 
улталаиине пёлнё те, Сусанина ’рксе  вёлернё.

Март уййхин 44-мӗш дунӗн^е Мускавран йанӑ ҫынсем Ко
строма хул ин"р • евященниксемне пӗрле Турӑ Амӑшӗ турйшне йӑтса Миха
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ил беодорович патне ИпатьевскШ монастыре лырса ҫитнӗ. Михаил беодо
рович хӑйӗн амӑшӗ, унтан монастырти монахсемпеле перле хапха патнв" 
тухса тана. Инокиня Мареа самана лӑпкӑ тӑманнине курса, хӑйӗн ывӑлне мал- 
тан нимӗнпе те патшана кёме ниллеснии нулман. Кайран-кайран посолсем 
хытӑ тархасланине курсан ан^ах кӑмӑлӗ ҫавӑрӑннӑ. Унтан вара пурте 'р р -  
кёве кёрсе молебен тунй, ун хыҫӗнрн посолсем пухуран парса йанӑ ху- 
та Мареаиа Михаил беодоровича кӑтартса, хӑйсене мён калама хушниҫин- 
р н  кала-кала ианӑ. Вара Мареа вёсен сӑмахне итлесе, ывӑлне патшана-. 
пилленё. Пухуран парса йанӑ хут ҫинр: патшана етем суйламан, ӑна Турӑ. 
Хӑн суйларё, Вал Михаил беодоровича суйлама пире пурне те пёр кӑмӑл» 
пёр канаш п а р , тесе ҫырнӑ.

Михаил беодорович хӑй 17 ҫул тултарнӑ кун 1613-мӗш ҫулта шлӗн
11-мёш кунёнр патшана кӗнё. Ӑна патшара ларма малтан питӗ хён пулнӑ. 
П ӗтӗм патшалӑх ҫука йулнӑ, пайтах йалсем, хуласем ҫунса кайна, Мускав- 
хай те ҫуна-ҫуна пӗтвӗ. Хысна та ҫука йулнӑ, хыснара укҫа нулман, укҫа 
тупма май та пулман. Патшалӑх пайтахрн лӑпланайман: поляксем, казаксем,. 
тӗслёрен усал ҫынсем халӑха ҫарата-ҫарата ҫӳревӗ. 1619-мӗш ҫулта авр х : 
ҫуркуннепеле патшалӑх тӑнӑҫланнӑ, вӑл вӑхӑта патшалӑха пӗр тӑшман та; 
йулман. Халӑх лӑлханнӑ вӑхӑтра патшалӑхгаӑв тӑрӑшнӑ ҫынсене ге по
ликсен* аллинрн хӑтарнӑ. Михаил беодорович ашгаӗ митрополит Филарет 
йатлӑ, тата ыттисем те, пурте поляксем пайтахрн кайалла [хамӑр патшалӑха 
тавӑрӑннӑ Филарета Мускава naipiapxa суйланӑ. Вара вӑл видитденех 
ывӑлёпе Михаил беодоровичпала пӗрле патшалӑх ӗҫёсене туса, ӑна пулӑш- 
са пурӑннӑ. Филарет 1633-мӗш ҫулта октябр уйӑхин малтанхи купӗвр
вилнӗ.

Михаил беодорович патшалӑхшӑн питӗ тӑрӑшнӑ, халӑха вӑрҫӑсемие- 
тертлевтересшён нулман, мӗнле те нулин халӑх пурӑнӑҫне лайӑхлата^с-р, 

тенӗ. Йут патшалӑхсенрн вӗреннӗ ҫынсене р н е -р н е  илсе килнӗ, унтан 
тата р р к ӳ  кёнекисеве тӳрлетме тӑрӑшнӑ, Вӑл 32 ҫул патшара ларса пат- 
шалӑха пётёмпе йёркене кӳртсе хӑварнӑ.

Михаил беодорович иккӗ авланвӑ. Вӑл 1645-мӗП1 ҫулта пол уйӑхин
12-мӗш кунӗнр ҫёрле вилнӗ. Унӑн виҫӗ хёр, тата хӑй хыҫӗнрн патшана 
кӗнӗ 16-ҫулхи АлексМ йулнӑ.

М ихаил беодорович хыҫёпщеп ҫак патшасем пулнӑ.
Ҫуралнӑ. Патшана кӗнӗ- Вилнё. 

АлексЬй Михайлович 1629г. 9март 1645 г 131юля. 1676 г 29 янк.
беодор III Алексеевич 1661 г. 3 6 мая. 1676г. Збяяв 1682 г. 27 аир.
1оаннъ V Алексеевич 1666 г. 27 авг. 1682г. 25йоня. 1696 г 29 янв„
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@ Ш. 2 CptTeHie  Господне. 15 вмч. б еодор а  Тпрона.
Т ir свв. Льва, папы Р и м . а

Н ед. о М ыт аргь и  Фарис. 16% 3 ы . 19 апп.: Архипа, Филимона. 4
!св. Симеона Богопршмца. Й. 20 прп. Льва, еписк. Катанок. 5

т. 4 прп. Исидора Пелус1ота. 17 к. 21 при. Тимоеея. св.Евстае1я. 6
ы. 5 мч. Araein и 0еодул1и. 18 Е. 22 мч. Маврик1я, Фотина. 7
й. 6 св. Вукола, еписк. Смирн, 

прп. П арееш я, еп. Лампе, 
вмч. веодора Стратилата. 
|мч. Никифора, Маркелла.

1.9 Ш . 23 смч. Поликарпа. 8
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Е.

V
8

20
21 Ъ 24 Н ед. Сыропустная. 9

ш . 9 22 1 н 2 обр. чест. Гл. 1оан- 
на Крестителя.г 10 Н ед. о Блудномъ сыть. 1023 т . 25 св. Т арайя, арх. Констан.

смч. Х арлам тя, Порф. ы . 26 св. Порфищя, арх. Газск. 11
т . 11 смч. Влайя, ен. Севаспйс. 24 й . 27 ирп. Прокоп., Тита печ. 12

* ы. 12 |свв. М елеия, ен .А нт1ох. 25 к . 28 прп. Ваш ш я, псп. Марины. 13
и . 13 ;прп.: Мартин1ана, Зои. 26

* к.
Е .
I I I .

14
15
16

св. равноап. Кирилла, 
ап. Онисима, прп. Евсев. 
|мч. Памфила, пр. Валент.

27
28
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Петръ I Алексеевич. 1672 г. 30 мая. 1682 г. 25 iiOHH. 1725 г. 28 янв.
Екатерина I Алексеевна 1684 г. 6 апр. 1725 г. 28 ЯНВ. 1 1727 г. 6 мая.
Петр II Алексеевич 1715 г. 12 окт. 1727 г. 7 мая. 1730 г. 19 янв.
Анна 1оанновна 1693 г. 28 ян в. 1730 г. 19 янв. 1740 г. 17 окт.
1оанн VI Антонович 1740 г. 12 авг. 1740 г. 17 окт. 1764 г. 5 ноля.
Елизавета Петровна 1709 г. 18 дек. 1741 г. 25 нояб. 1761 г. 25 дек.
Петр III веодорович 1728 г. 10 фев. 1761 г. 25 дек. 1762 г. 6 шля.
Екатерина II Алексеевна! 729 г. 21 апр. 1762 г. 28 поня. 1796 г. 6 нояб;
Павел I Петрович 1754 г. 20 сен. 1796 г. 7 нояб. 180! г. 11 мар.
Александр I Павлович 1777 г. 12 дек. 1801 г. 12 мар. 1825 г. 19 нояб.
Николай I Павлович 17% г. 25 шня. 1825 г. 19 нояб. 1855 г. 18 фев.
Александр II Николаевич.1818 г. 17 ацр. 1855 г. 19 фев. 1881 г. 1 март.
Александр III Алексадр. 1845 г. 26 фвр. 1881 г. 1 мар. 1894 г. 20 окт.
Николай II Александр. 1868 г. 6 мая. 1894 г. 21 окт.

Разсказы изъ русской исторш, на чувашскомъ язык’!;, ц. 50 коп., идее вуда.

МелкШ кредит ҫин^ен.
Халӗ йалсеп^е товарищество медкаго кредита уҫкала пуҫаарӗҫ. Ҫав 

товарищество хура-халӑхсен тӗрлё тӗлте; ака-иуҫӗсем, ытти ҫёр ӗҫлеме кирлӗ
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тӗслӗрен йапаласем туйаннӑ ҫӗрте укҫанӑн пулӑшат; сута-илӳ тунӑ ҫӗртщ 
те пулӑтиат. Илнӗ укҫашӑн процент тӳлемелле. Пӗр ҫынна товари
щество 300 тенкӗ пама пултарат, залог хурсан 1000 тенкӗ те илме нулат..

МелкШ кредит халӑха ҫак тӗлтен усӑ кӑтартат: халӑх хуш пш нр укҫаг 
тупасси питё хӗн, тупсассӑн та сахал процентпа памаҫҫӗ, нуммайрах нлме 
тӑрӑшаҫҫё. Хӑш-хӑш ҫёрте процент тенкӗ пуҫне 24 нусран пуҫдаеа 96 иуса 
ҫитет, тет. Процент вырӑнне ӗҫлесе парсан, тата х а к л а -п ё р  тенкӗ пуҫне 
икшер тенкӗ ӳкет, тет.

Товарищество мелкаго кредита уҫас тесессӗн инспектор мелкаге кре
дита тийекен пуҫлӑх патне кайса калаҫас пулат. Вӑл мӗнле мёнле ту мал- 
лине пурне те каласа пама пултарат. Вӑл ипспекторсем кашни кёпёрне 
хулинр пур.

Креетьянекш поземельный банк еин^ен:
Ку банк хура халӑха ҫӗр илме пулӑшат. Унта укҫа цёрен  идеен те, 

йе пётём йалпа илсен те параҫҫӗ.
Йалпала илсессӗн тӳлеймен ҫынсем вырӑнне пӗтӗм халӑхна. тӳлемелле 

(круговая другъ за друга порука). Илекен ҫыннӑн ҫӗрё халӑхпа иӗрле пул- 
сассӑн, (Общинное владйше) йат пуҫне 125 тенкӗ параҫҫӗ, уйрӑм. (иодвор*- 
ное) пулсассӑн, ҫурт пуҫне 500 тенкӗ параҫҫӗ.

ВыЛ)ӑх ^ирӗеем.
Выл,ӑх ррлесен, ӑна кӗтёве йарас нулмаст,. килте уерамалла. Мёпле 

те пулин сикекея сибирская язва тийекен р р н е , йе манкаиа ррлесен, ап- 
тӑранӑ выфӑха сыввисенрн уйӑрас пулат, пӗрле усрама йурамаст.

1. Тӗслёрен сурансене, р к с е  туса шайтареассӑн ҫапла тӳрлетмелле: 
малтан суранне супӑлра ҫумалла, шывӗ ӑшӗ пулмалла. Йун йухат пулсассӑн, 
вырӑнне ҫыхас пулат, йе йун йухакан вырӑна шурӑ таса йапала хурса пай- 
т а х р н  алӑпа пусса тӑрас пулат.

Унтан вара суранне маҫ сӗрмелле. Маҫне ҫапла тӑваҫҫӗ: пӗр отакаН' 
хёвел-ҫавӑрӑнӑш ҫӑвӗ ҫине пӗрер р й  кащӑкӗне таиник,. квасцы, борная кислота, 
унтан нафталин (вӑл йапаласене аптекара сутаҫҫӗ) йараҫҫӗ те, лайӑх хутшӑ- 
н и рен  пӑлхатаҫҫӗ.

2. ВыЛ)ӑх куҫӗсем пӳрленеҫҫё пулсан, вӗсене стакан шыв ҫине нӗр 
■§ей кашӑкё борная кислота йарса ирӗлтерес пулах те, ҫав пшвиала ҫӑвас 
йула¥.

3. Мукрис (мокрецъ) ррёие внесем те, лашасем те ррлеҫҫё.. Вӑл p p .  
ҫуркуннепе кёркуннесенр вьцӑх йёие навус, йе пнвд&к ҫинр  нуммайрен 
тӑнипе пула¥. Хӑш-хӑш лашасен пакӑлрк ҫинр  ҫӑм вӑрӑм пулах, мук- 
риспа ҫавӑн пек лашассм р с - р с  ррлеҫҫё. Мукрис ҫапла пулат: малтав
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E . 1 Пмч. Е вдою и, Антонина. 14 'Б- 17 Нед. 3 -я  В ел . пост а. 30
Ш. 2 Смч. веодора, еп. Кирин. 15 и прн. АлекМя челов. Бож.

т. 18 св. Кирилла, арх. 1ерусал. 31
' s - 3 Н ед. 1-я Б ел . пос. Т о р  16 ы . 19 мч.: Хрнсанеа, Д арш . > 1

ж ество П равославт . й . 20 прп.: 1оанна, Cepria. 2
М ч.: Евтрошя, Клеоника. к. 21 свв.: 1акова исп. ен и ск ., в з

т . 4 прп. Герасима и 1акова. 17 Е . 22 смч. Василия, прп. И саак. 4
b l . 5 мч.: Конона Исаврйск. 18 Ш. 23 пмч. Никона еписк. 5
И . 6 42 мч.Констан., А си я  и др. 19
K. 7 Св. м ч ., Васил1я, Капит. 20 's- 24 Н ед. 4-я  В ел и к , пост а. 6
E . 8 прп. беофплакта. 21 св. Артемона, е п . Селевк.

* Ш . 9 свв. 40 мучен, въ Севастш. 22 © т. 25 Благов4щеше. 7
ы . 26 Соборъ арх. Гавршла. 8's- 10 Нед. 2 -я  В ел. пост а. 23 й . 27 пч. Матроны Солунск. 9

мч.: Кодрата, KunpiaHa. к. 28 прп.: H iapioH a, Стефана. 10
т . 11 ев. Софрошя, натр. Iepyc. 24 Е . 29 мч.: М арка, еписк.А рееус. 11
Ы . 12 прп. исп. веоф ана. 25 Ш. 30 прп.: 1оанна. 12
Й . 13 перен. мощ . св . Никиф. 26
K . 14 прп. Венедикта. 27 'Б- 31 Нед. 5-я  В елик, поста. 13
E . 15 мч. Агашя, Ilynnia. 28 смч. И памя, еп, Гангр.
Ш. 16 мч.: Савина, Папы, 1ул1ана. 29

пакӑл^ак aitenge хӗрлӗ шыҫё пулат, унтан шурӑ хӑмпӑсем тухаҫҫӗ, Ҫав хӑм- 
пӑсем gacax шайтаҫҫӗ те, вёсен ӑшӗн^ен сарӑ шыв йухса тухат. Ҫийӗн^ех 
тӳрлетме тӑрӑшмасан, вӑл gnp вӑрӑма кайай Ӗнесем вӑл gnpne gup.ieceH, 
вёсене пӗр витре шыв ҫине 5 золотник извест хугаса ӗҫтермелле, тата сода 
йараҫҫӗ, въцДх айён^и улӑма gacpan gac улӑштармалла, ӗне урнсене крео- 
лингта ҫумалла. Креолина пёр бутылка шыв ҫине пӗр пысӑк кашӑк йамалла.

4. Сибирская язва. Сибирская язва тийекен gnpne пирӗн ҫуллен теынҫе 
пин выЛ)<1х вилет. Ӗлӗксен^е вӑл 'ҫирпеле кӑнтӑрла fiengn кёпёрнесен^е су- 
рӑхсем питӗ виднӗ. Халӗ ҫав gup ая йертёр тесе сурӑхсене касаҫҫё; ҫапла 
тума тытӑннӑранца вьт^ӑх иитех вилми пулнӑ. Сибирская язва пит сикекен 
gap, вӑл выл,Ах ҫинт;ен етем ҫине те сикет.

Кашни ҫул тир-сӑран тӑвакан ҫӗрсен^е ӗҫлекенсем нуммайӗшӗ ҫав 
gnpne "рирлесе вилеҫҫӗ; вӑл 'gup ӗҫлекенсем ҫине сибирская язвапа вилнӗ 
вы.7)ӑхсен тирӗн^ен ленкет. Сибирская язвапа йалти выфӑхсем ■ррленипе 
нӗлсенех, ветерипарный врача систерес пулаК Т)ирлӗ выфӑхсене сыввисеп^ен 
уйӑрас пула!’, вӗсене кӗтӗво йама йурамаст. Т)ирлӗ выфӑх вилсенех, gacpax 
ӑна тирне сӳмесӗр тарӑн алтса пытарас пула¥; шӑтӑка пытарсассйн, йытӑсем 
алтса илме пултараҫҫё. Выфӑх выртнӑ улӑма ҫунгарса йамалла, вилине тур-, 
тарса кайнӑ урапана карболкапа сапмалла. Сибирская язва gac-gac пулакан 
ҫӗрте выфӑхсене кастарас пула!.
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Лаша ^ирӗеем.

1. Колики, йе geMep тийекен gap nagap апатран пула¥. Хӑш gyxHe 
тата ҫинӗ хыҫҫӑн хытӑ gymrapcaH, йе сӗлӗ ҫинӗ хыҫҫӑн шыв парсан. 
Ку gapne ^ирлесен л#ша Hagap уткалат хыҫалалла ҫаврӑна-ҫаврӑна пӑхат, 
хӳрине пӑлхатат, gac-gac выртат, йӑваланат. '^ирленӗ лашана gacpax 2 —3
бутылка ҫу, йе глауберовая соль пулсан, ҫавна икӗ кӗрененке ӗҫтерес пу
лат. Лаша хырӑмӗпе айаккисене скипидарпа ҫу хутӑштарса йамалла, улӑм- 
па нимӗнсӗрех хӑйпе angax сӑтӑрсан та аван. Лашана выртарас, йӑвалан- 
тарас пулмас¥, йалан ҫавӑтса ҫӳремелле. Ҫапла тусан лашанӑн вар-витти 
пекки пула¥ те, вӑл лӑпланат вара. Ун хыҫӗн^ен ӑна мӗяпе те пулин витес 
пула¥; cyTKaggen ҫиме пама йурамас¥, апла лаша ҫӗнӗрен аптӑрата пулта- 
ра¥. Ӗҫме пама йурат, aHgax шыв ҫине ҫӑнӑх лӑкаса парсан авантарах.

2. Лашасем тата тарланӑ ҫин^ен сивӗ ҫил ҫин^е тӑнипе аптӑраҫҫӗ, 
тата хытӑ gynTapca тавӑрӑннӑ хыҫҫӑн шыв ӗҫтерсен те ^ирлеҫҫӗ. Ҫавӑн пек 
аптӑрасан, лашана ҫинерех ик виҫ бутылка ҫу ӗҫтермелле, ^ӗрнисене сивӗ 
йӗпе тутӑрпа ^ӗркемелле; пар, "йе йур тытсан та йурат. Лаша пакӑл^ак
тӗлӗсене, пӗҫҫисене скипидарпа ҫу хутӑштарса тӑла татӑкӗпе сӑтӑрас пулат. 
Каланӑ пек тусан, лашан gnpe gac иртсе кайат.

3. Лаша g6pHH айалтан ҫӳлелле ҫурӑлса улӑха¥ пулсан, ҫӗҫӗ вӗҫӗпе 
урлӑ касса йӗрне пӳлес пула¥.

4. Манка gnpe. Вӑл gup ҫамрӑк лашасене пула¥, манкапа пур
лаша та gnpaeMe Пултарат. Ҫакӑ gnpne gupaecen, лаша йанах айӗн- 
ge ҫӗп-ҫемҫе пысӑк шыҫӑ пулат, шыҫҫи пӗҫерет, ыратат, манка BaxaTeHge 
шыҫҫи neg6KQe иулат, хӑй хытӑ, сивӗ пула¥, ыратмаст. Саха вӑхӑтёшуе ла
та н а я  икӗ сӑмса inaTftKeHgeH те манка йухат, манка BaxaTeHge йаланах 
апла пулмас¥„ пӗр сӑмса iuaTaKeHgeH aHgax йуха¥. Сӑмса inaTaKeceHge тата 
йӳплӗ-йӳплӗ Йёрсем, унтан ирӗлсе тӑракан шатрасем иулаҫҫӗ. Ку gnpe тӳр- 
летме ҫук, манкалӑ лашана gacpax вӗлерес пула*. Манкалӑ, лагаа тӑлхӑрса 
унӑн манки ҫын тумтирӗ ҫине ленксен, йе куҫне кӗрсен, gacpax манка 
снрнӗннӗ ҫӗре 5°/0 карболовая кислотапа ҫӑвас пула¥, унсӑрӑн ҫын вилет.

Ё н е  'ҫ и р ӗ е е м .1 .  Хӑш gyxHe сывӑ ӗнех хырӑмӗ кӳпсе кайнипе аптӑрат. 
Вӑл g6Mepe тийекен gnp усал курӑк ҫинипе пула¥. ^ёмерепе аптӑрасан, ӗненӗн 
малти сулахай пӗҫҫи naTenge хытӑ шишка сиксе туха¥; хӑй тӑсӑла¥, йывӑррӑн- 
йывӑррӑн сывла¥, пуҫне ҫӗрелле gnKeT, хырӑмӗ кӑшт алӑпа ҫапсан, йанӑра¥; 
унтан ӗне ӳкет те вилет. Аптӑранӑ ӗнене виҫӗ бутылка ҫу ҫине ватнӑ кӑмрӑк 
хутӑштарса ӗҫтерес пулаг¥; хырӑмне скипидарпа ҫу хуташтарса сӑтӑрас пула¥, 
унтан ӗнене хӑвал&а ҫӳремелле. Апла иртмесен, g6MepiiHe gaMapTaca ҫӗмӗр-
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Т. 1 при. Марш Егип., Евеим. 14 Ы . 16 мч. А гаш и, Ирины. 29
ы . 2 □рп. Тита, мч: Амйнана. 15 й . 17 мч. Симеона, пр . Зоспмы. 30
й . 3 нрп.: Никиты исп. Иллир. 16 к . 18 Нрп. 1оанна.
к . 4 про.: 1осифа, Т еория. 17 Е. 19 прп. Гоанна Ветхопещ ер. |Г2
Е. 5 мч. Агаеопода и Оеодула. 18 . Ш . 20 прп. Оеодора Трихины. •«3

* ш . 6 Воскрешен1е прав. Лазаря 19 !

% 21 ц е д . 2 -я  о вом гь , Антипае-
© ъ 7 Н ед. BaiH. ( К ӑ р к ӑ  п ӑ - к  20 и ха. смч. IaHHyapia еппск.

р а ҫ н и к ё ) .  С т раст . сед. Оеодора, Сократа. 4
св. Теория исп. мир. Мит. т . 22 прп. Оеодора Сикеота. 5

т . 8 апп. И родш на, Агава. 21 <8> ы . 23 Мч. Длекеандры , Т еория. 6
ы . 9 мч. Евпсих1я, Дисана. 22 й . 24 Св. ап. и еванг. М арка. 7
й . 10 свм. Антипы, п. 1оанна. 23 * к . 25 смч. Стефана, еп. Перм. •8
к . 11 мч. Т ерения , Африкана. 21 Е. 26 ап. и смч. Симеона. 9
Е. 12 св. Васил1я исп., еп. Пар. 25 III. 27 апн. 1асона и Соеипатра. 10
Ш . 13 смч. Артемона. 26

Ъ- 28 Н ед. 3 -я  сев. /К ен ъ -М и р.

3 -
14 Пасха. Х р и с т о с  ви лё - свв. Мареы, М арш ,Тамар. И

м ӗн це н  'ҫӗрӗлни . т . 29 свв. 9-ти мч. К изическ.: 12
св. Мартина, мч. Антошя. 27 Оеогнида, Руфа, и др .

Т. 15 апп.: Аристарха, Трофима. 28 * ы. 30 ап. Хакова Зеведеева. 13

мелле, fle ат-нӑрипе шӑтармалла, шӑтармасан ӗне вилет, ҫавӑнпа малтан 
каланӑ пек туса иртмесен, шӑтарма тӑрӑшас пула'!'.

2. Тата ӗнесем ^ахуткӑ -ррӗпе те ^ирлеҫҫӗ. "рахуткӑ иирӗпе ’ҫирлесен 
ӗне ӳсӗрет, хӑшӗ-хӑшё пит ырханланаҫҫӗ, хӑшё-хӑшӗ пӗртте ырханланмаҫҫӗ, 
хӑйсем йалан ^упасшӑн ҫӳреҫҫӗ. Ун пек ӗнесем пӑруламаҫҫӗ, пӑруласан та сӗт 
юахал параҫҫӗ, сӗтне вӗретмесӗр ҫиме хӑрушӑ. Ҫавӑнпа цахуткӑлӑ ӗнесене

, лусма ^асрах сутас пулах.
3. Ящур. Ящур ррӗп е  ■ррлесен, выфӑхӑн силеке йухат; шӑл-тунисем, 

'^ӗрни хӑмпӑлцаланса кайаҫҫё, унтан хӑлё-пӑлрсем шӑтса кёселленеҫҫӗ. Ҫапла 
вара ҫийеймест, унӑн ррнисем те пӑсӑлса ӳкеҫҫӗ, хӑй уксахлат, йалан 
выртат. Ку gup ёне ҫилли ҫин^е те пула!, ҫавӑниа ҫын ҫине, пуринрн ытла 
арсем  ҫине сикет. Ящурпа ррлесен ӗне ҫӑварне, урисене креолин-хутӑш- 
тарнй шывпа ҫӑваҫҫӗ (бутылка шыв ҫине пӗр пысӑк кашӑк креолин йараҫҫӗ). 
•Ҫиллине маҫ сӗреҫҫӗ. Маҫне ҫапла хутӑштарса тумалла: пёр пай ляпис, ву- 
нӑ пай неруансшй бальзам, 100 пай вазелин.

4. Ене стали пӑсӑлса хытса-шыҫса тӑрсан, ӑна gacpaH gac ҫӑва-ҫӑва 
типётес j  / ;ч ! . Унтан маҫнала сёрмелле. Глицеринпа камфара маҫӗ аван 
лулӑша!. Ене ҫиллине куллен пилӗк-ултй хут ҫӑва-ҫӑва тӑкас пула!.
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5. Паруланӑ хыҫбв^ен хӑш-gyxne ёне тӑраймасӑр выртат. Пӗртте ҫимест, 
ёҫмест, унтан вилсе кайа?. Ун пек ӗнене тӳрлетес тесен, унӑн geggHHgeH 
пӗт,ӗкҫеҫҫӗ трупапа сывлӑш вӗрсе кӳртес пулах. Ҫапла ик-виҫ хут тусан, 
$ирлӗ ӗне ■ҫӗрёлет.

Сурӑхеен ^ирӗеем ҫин^ен.
Сурӑхсем сибирская язвапа, ящурпа ^ӗмерепе, тата ытти ^ирсемпе те 

'ррлеҫҫӗ. Сурӑхсем сатур пул^ӑр тесессӗн, вӗсене ҫуркунне ирхине ирех 
апатлантармасӑрах кӗтӗве хӑваласа йарас пулмаст, mypcenge кӗтме те йура- 
мас¥. Ӗлӗк сурӑхсем сибирская язва, gegeK-gnpede иуммай вилнӗ. Халб 
ҫав 'ҫирсем ан йеррӗр тесе, сурӑхсене касаҫҫӗ.

Уеӑлӑ йапалаеем.
1 . У р а с е н е  шы в  ҫ и н g е ҫ ӳ р е с е ,  йе  а ха л ,  мӗнле те пулин 

шӑятсассӑн, ҫынна тӗрлӗ вӑраха пыран усал gupceM ленкме пултараҫҫӗ. Ҫа- 
вӑнпа ҫара уран сивӗ шыв ҫин^е ҫӳрес пулмаст. Кирек хӑҫан та урасене 
шӑнтасран сыхлас пула?.

2. А т т а п ӳ р в и т т и т у м а л л а. Кӗркунне пу"р витти атӑсем пиг 
кирлӗ пулаҫҫӗ. Атта пӳр витти тумашкӑн 50 пай сурӑх ҫӑвӗ илеҫҫӗ, унтан 
49 пай йӗтён вӑрри ҫӑвё, 1 пай скипидар. Ҫавсене пурне те пӗр ҫӗре йарса 
лайӑхрах хутӑштараҫҫӗ те, ҫавӑнпа атӑсене сӗреҫҫӗ. CepnggeH атӑсене ӑшӑ 
ҫӗре хурса тииӗтес пула? те, сивӗнидан "gacpax ҫупала сӗрӗс пулах.

3. Т ) ӑ х ӑ с е н е  и к е л  ҫ и т е р ӗ р .  Кёркунне пуҫтарнӑ икелсене тӗп- 
ретсе апат ҫине хушса ^ӑхӑсене парас пулат. Тӗпретнӗ икеле малтан йӗиет- 
мелле. Ҫапла ҫитерсен, gaxaceM ҫӑмарта нуммайрах тӑваҫҫӗ.

4. И з в е с т  к ё н ӗ  к у ҫ а  т ӳ р л е т е с с и  ҫ и н g ен.  Ҫуртсем мӗнсем 
тунӑ ҫӗрте gac-gacax ҫынсем куҫӗсене извест кӳртеҫҫё. Шывпала aHgax ҫусан 
ҫуни куҫа пӗрте ырӑ тумаст, тата ытларах нӑсат, хытӑрах ыратакан тӑва¥. 
Ҫавӑнпа куҫа извесг кӗрсен, сахӑр йарса ирёлтернӗ шывпала ҫӑвас пулат. 
Ҫапза тусан, куҫ ыратма та ^арӑнат, gacax тӳрленет.

5. У р а с е м  т а р л а с а н  м ӗ н т у м а л л а .  Урасене кагани каҫ тӑ- 
варлӑ шнвпала, йе борпая кислотапала ҫумалла. Борная кислотана пӗр 
стакан шыв ҫине икӗ geft кашӑкӗ йамадла.

N
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11ӑвашеен вӗренее тееен акӑ еакӑ шкулеене 
кӗме пулат.

Х у е а н т и  м и с е ю н е р р ю е  к у р с ы .  Хусанти миссюн. кур. кӗрес. 
тийекен ҫын 25 ҫултан ҫамрӑк пулмалла мар. Мис. Кур. кӗме пыри^рн 5 
ҫул а-рсене вӗрентмеле. Вырӑсларӑн нуҫне тата урӑх -§ӗлхепе (йе 'ҫӑвашла, 
йе тутарла, йе ҫармӑсла, йе мӑкшӑла, йе ирҫеле, йе кӑркӑсла, йе калмӑкла) 
калаҫма иӗлмелле Мисеюн. Цур. вӗреннӗ фух (2 ҫул.) Хусанта пурӑнмал- 
лӑх 300 тенкӗ укҫа кирдӗ.

Учительская семинар1яран, йе церковно-учительская шкултан, йе тата 
^ёмиӗрти ’gtlBaiu шкулӗн^ен вӗренсе тухнӑ ҫыпсене штатный слушателе илеҫ- 
ҫӗ. Кӗҫӗнрех шкулсен^е вӗреннисене те илеҫҫё, ан-gax вӗсене вольнослуша
тель таваҫҫӗ. Д1‘аконсене экзамен иартараҫҫӗ, вольнослушателе илмеҫҫӗ. Эк- 
заменре акӑ мён ыйтаҫҫё: 1) Священная истор1я Ветх. и Нов. Зав. (Бого- 
словскаго), 2) Катихизисъ (м. Филарета), 3) Церковная истор1я (П. Смир
нова йе Васшпя епископа Можайскаго, 4) Церковный уставъ (СвирФлпна). 
Г>иб.пя ҫин^е мён ҫырнине те ыйтаҫҫӗ. 5) Виҫҫӗ йапала ҫин-geH виҫҫё сочи- 
HeHie ҫыртараҫҫё. (Братство Св. TypiH тийекен ҫёрте д1акона экзамен па- 
ракансен^ен те ҫаксенех ыйтаҫҫӗ, анҫах унта кусен^ен пуҫне тата ■рркӳре-
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пурлассипе славян ^ӗлхине пёлмелле). Мне. Курсына кёрес тесен, а в г у с -  
т ӑ н  15 к у н ё 'Б ^ е н  прошеше параҫҫё. Ӑна—Казань. СиасскШ монастырь. 
Въ ПедагогическШ Сов'Ьтъ Казанскихъ Миссюнерскихъ Курсовъ—тесе ҫы- 
раҫҫӗ. Ҫав прошеше ҫине прошеше паранни 1) миҫе ҫултине, 2) миҫе ҫул 
а^асене вӗрентнине, 3) мӗнле т)ӗлхе пӗлнине, 4) кам укҫипе вӗренесшӗн- 
нине, 5) ӗлӗк ӑҫта вӗренсе тухнине, 6) пуҫлӑхсем ун ҫинт,ен йепле_шухӑ- 
.шлӑнине, 7) мӗнле отдела кёресшӗннине ҫырат. М. Кур. 3 отдгЬлъ: мон- 
гольскШ, татарскШ, чувашскШ. Мопгольскгйӗще монголла, калмӑкла калаҫ- 
ма, ламаизм ҫин$ен, Сибирти халӑхсен пурӑнӑҫӗ ҫинтрн вӗренеҫҫӗ. Тат ар- 
■скгйбще тутарла, арабла калаҫма, Христос ҫин^ен магометансеяе йепле 
-вӗрентмеллине, тутарсем авал йепле пурӑнни ҫинт;ен вӗренеҫҫӗ, Чувагискш- 
^еще 'ҫӑвашла калаҫма, авал гщвашсем йенле пурӑннине, богословская энци- 
клопед1яна вӗренеҫҫӗ. Унтан пуҫне тата пурте пӗрле Турӑ Ҫырӑвӗ ҫин^ен 
Христос тӗнне тытакан ҫынсем авалтан нуҫласа хали^ен йепле пурӑннине, 
практическое богослов1ене вӗренеҫҫӗ.

Казанская учительская семинар1я. 3 классра, пёрер ҫул ан^ах 
вӗренеҫҫӗ. Приготовительный класса двухкл. Мин. Нар. Пр. шкулсен^ен вё- 
ренсе тухнӑ, 14— 16 ҫул тултарнӑ а^асене экзамен туса илеҫҫӗ. Вӑл экза
мен августӑн 17-— 20 кунёсенр пулат. Ҫулсерен 5—8 ■ҫӑваш а 'р  илеҫҫӗ. 
Учительская семинар1я ҫйн^ен нумайтарах пёлес тесен «Свйдешя для по- 
ступлешя въ учит, семян.,4ц. 10 коп.» илес пулат. Адрес акӑ ҫапла: Казань. 
Учит. Семинарля. Въ канцеляр]ю.

Росшяри ытти шкулсем ҫинген пёлес пулсан акӑ ҫакӑ кёнеке илес пу
лат: «Сборникъ правилъ и условШ поступлешя въ учебныя заведешя Россш. 
Составили: Аксеновъ, Городецшй. Выпускъ П-й. (Средшя учебныя заведешя). 
Ц4на 1 р.» Адресъ: Казань. Книж ный магазинъ Маркелова и Шаронова.

Кам Турӑ ҫинг§ен нумайтарах вулас тет;> вӑл ҫак кёнеке илтёр: «Прот. 
Св4тловъ. Что читать по богосдовно. Цена 1 р.»

(Казань. Книжный магазинъ Маркелова и Шаронова).

Вёрентекене (учителе) кёрес тийекенён экза
мен пама мён пёлмелле.

гҪӑваш йалне вёрентекене кёрес тесен экзамен Хусанта Учительская 
Семинapiapa парас пула¥. Прошеше директора нарас пулат.

Прошешепе перле ак мён памалла: 1) метрическое свидетельство, 2) 
свидетельство объ окончанш курса, 3) свидетельство о благонадежности, 4) 
одобреше начальства, 5) иккё фотографическая карточка4, 6) тата 6 тенкё 
укҫа. Вёрентекене кёрес тесен нумай вӗренсе хатёрленес пулат; ак ҫаксене 
аван пёлес пулат: 1) Священная Истор1я Ветхаго п Новаго Завета—Соко-
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лова йе Попова йе Рудакова; 2) Богослужеше, Уставъ—СвирФлина; 3) Цер
ковное п’Ьн1е— Смоленскаго. 4) Свящ. Истор1Яна йепле вӗрентмеллине ак ҫак 
кёнекене пёлес пулат: Методика по Закону Божш Архангельска™, цФна 
80 коп. 5) РусскШ языкъ—Грамматика и синтаксисъ Омирновскаго. Методика 
Архангельска™. Сӑмахпа калаҫтарса ыйтаҫҫӗ, тата сочинеше ҫыртараҫҫё.
6) Русская истор1я—Рождественскаго, цФна 1 руб. 7) Географ1Я общая— 
Раевскаго йе Смирнова. 8) География русская—Баранова. 9) Ариометика— 
ВиищевскШ йе Гольденбергъ. Методика ихъ же. Ҫыртарса, калаҫтарса ый- 
таҫҫӗ. 10) Славянски! языкъ. Методика Мироиольскаго; сӑмахиа калаҫтарса 
ыйтаҫҫё, тата «сочинеше» ҫыртараҫҫӗ. 11) Рисоваше и чнстописате. Мето
дика «Какъ научиться рисовашю». 12) ЧувашскШ языкъ. Туйваш ^ӗлхи ҫин- 
иен халӗ ак ҫапла кӗнеке пур: «Кояспектъ по грамматикФ чувашскаго язы
ка» Н. В. Никольскаго, хакӗ 20 пус; тата «русско-чувашсюй словарь» Н. В_ 
Никольскаго, хакӗ 2 тенкӗ. Ку кӗнекесене илес пулсан адрес ҫапла: Ка
зань. Аллея 3 й гимназш, д. Гурячковой. Проф. Н. 0. Катанову.

Экзамен пама вёренсе хатёрленсен, мён ^ухлӗ вёреннине, хатёрленни- 
не хӑна ху пёлме йывӑр. Хӑш 'gyxne ҫителеклё вёреннӗ иек, ыйтма тытӑнаҫ- 
ҫӗ те пӗлместӗн те; тата хӑш иухне йепле майпа вёренмеллине, йе кӗнекере 
хӑш тёлӗ пит ытла вёренме кирлияе пёлеймеҫҫё. Ҫавӑнпа аван пулӗэдӗ вёрен-
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®ё ҫынсене вӗрентме тытсан. Йалтан ун пек ҫынсем ҫук пулсан, Хусана экза
мен параден пӗр нк-виҫ ерне малтая кнлес иулат. Духовная Академ^яра 
щкё ^ӑваш а р  вӗренет: -ГурШ Ивавович Коммиссаров., ВасилШ Никитич 
Эсливанов. Ҫавсем экзамен мама хатӗрлеме пултэраҫҫё. Вёсем нумайӗшне 
вёрентекен пулма, тата священник, д1акон пулма экзамен пама пулӑшрӗҫ. 
(Вёсен адресе: Казань. Д уховная Академгя, студенту Г у р т  Ивановичу 
Коммиссарову йе Басилгю Н икит ичу Эсливанову). Экзамен ҫинрн ну- 
майтарах пёлес тесен, ак ҫак кёнекесене илес иулат: 1) свгьдгьтя для лицъ 
желающихъ поступить во Казанскую учительскую семинаргю. (Ӑна 
укҫасӑрах йараҫҫӗ, 2) программа для испыташя на зваше учителя, 10 коп. 
Адрес ак ҫакӑ: Казань, Воскресенская ул., д. М арт инсот . К ниж ны й  
м агазит  Голубева. 3) программа для испыташя на санъ д1акона или свя
щенника—ц. 15 к. Адресъ: Казань, Д уховная Семинаргя. Бъ ка н ц еляр т .

Д1акона йе священнике экзамен наракансенцен тата ак ҫакӑ кёнекесем 
'ҫин^е ҫырнине ыйтаҫҫӗ: Конспектъ по этяографш чувашъ (хакё —50 лус). 
'Сборникъ проповйдей на воскресные дни—(хакё 2 тенкё те 50 пус). Пре
восходство хрисианства предъ мухаммедданствомъ—(хакё 20 пус). Ҫакӑ кё
некесене илес пулсан, адрес ҫапла: Казань. В о  Ц ент ральную  типографт  
рядомъ съ циркомъ.

Эдиесонӑн калакан карттинееем.
1910-меш ҫ. ҫулталӑк кӗнеки ҫине электричество ҫинрн, кинематограф 

'ҫин^ен, фонограф ҫинрн ҫы рнӑрӗ. Вӗсем ҫинрн кӑҫал теиӗр хут ҫырас 
мар, кирлё пулсан 1910ҫулхи ҫулталӑккӗнеки ҫин-§ен вуласа пӗлӗр. Епӗ ха- 
лӗ тин шухӑшласа тупнӑ йапаласем ҫин$ен кӑна ҫырма шухӑшлатӑп. 
‘1910 ҫ. ҫурла уйӑхӗнтщ, пӗр вӗреннӗ ҫын, Эдиссон, хӑйён р  ҫывӑх тусӗ- 
сене хӑй тин шухӑшласа тупнӑ «кинетофонне» кӑтартнӑ. Ҫак «кинетофон» 
—кинематографии фонографа пӗрлештерсе тунӑскер. (Кинематограф—■ррӗ 
карттина, фонограф-калаҫакан машина). Фонограф кӑларакан сасӑсем пур- 
те кинематограф экранё ҫ и н р  йапаласем пёр вырӑнтан тенёрвырӑна куҫнӑ 
вӑхӑтра илтӗнеҫҫё. Сӑмахёсем экран ҫ и н р  ҫыннӑн тути сиккеленнӗ вӑхӑтра 
илтӗнеҫҫӗ, карттин ҫинр  йапала ӳкнин курӑнсан, ҫав вӑхӑтрах ӳкнин сасси 
илтёнет. ПГухӑшласа кӑларакакни хӑй каланӑтӑрӑх, кинетофонне кӑшт урӑх- 
латмалла, тӳрлетмелле-ха, ainjax ӑна тӳрлетсе пӗтерме нумай вӑ- 
хӑт кирлӗ пулмалла мар. Ҫапла ӗнтӗ, ҫакскере, тӳрлетсе пётерсенех, театр- 
сенфе, тӗрлӗ эстрадасенр, кафе-шантансен сдени ҫинре'  кӑтартма пуҫлӗҫ. 
Эдиссонӗ хӑй тӗрдё паллӑрах ҫынсен, патшалӑхри ёҫсене туса тӑракан ҫын- 
сен сӑнне ӳкерме шухӑшлай унтан тата вёсен сассине те, вӗсемхӑйсем 
калаҫнӑ пекех илтӗнмелле ӳкерес тет, Вара ҫав ҫынсем хӑйеем курӑнса ка- 
лаҫнй пекех курӑнмалла, илтёнмелле пулӗ.
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Т 1 мч. Космы и Даипана. 14 Й. 17 вмч. Марины, п . Лазаря. 30

Ы. 2 Полож. рпзы Пр. Богоро
дицы во ВлахернЪ.

15 К.
Е.

18
19

мч._Емшиана и 1акинеа. 
прп. Макрины ж Д1я.

31

* Й. 3 П ерен. мощ. св. Филиппа. 
Андрея, apxien. Критск.

16
17

Ш. 20 прр. K lin , пр. Авраам1я
■йIt. 4

18 З зЕ. 5 ОбрЪт. мощ. Cepria Радон.
' s -

т.

21 Н ед. 7-я по П ят идес.
ш. 6 прп. Спсоя, мч. Лукш. 19

22
прп. Симеона и К анна. 
Св. равн оап. Mapiu Магд.

Н ед. S-я  по П ят идес. 20
А1

' s - 7 ы. 23 мч. Трофима и Оеофпла. 5
прп. вомы, А кагая. и. 24 бл. Бориса и ГлЬба. 6

* т. R Иконы Б . М. К азансю я. 21 к. 25 Уеп. св. Анны, матери 7
ы. 9 смч. Панкрат. еп. Тавром. 22

Е.
П реев. Богородицы.

8тт. 10 п . Антош я п 45-тп муч. 23 26 смч. Ермолая и Ермпппа.
* к. 11 п р . О л ь г и , к н я г . Р о с с ш с к . 

мч. Прокла, Илар1я.
24 * Ш. 27 вмч. П антелеймона. 9
25LZ

10ш. 13 Соб. св. арх . Гавршла. 26
' s - 28 Н ед. 8-я по П ят идес. 

свв. апп. П рохора, Никан. 
мч. Каллпника, Серафима.' s - 14 Н ед. 6-я по П ят идес. 27 т. 29 11

св. ап . Акплы, пр. Ел.вя. Ф ы. 30 свв. апп.: Силы, Силуана. 12
т.- 15 св. равноап. Владим1ра. 28 и. 31 св.. прав. Евдокима. 13
ы. 16 смЧ. Аепногена, мч. Павла. 29

Ҫапла ёнтӗ, кинетофон тухсан, хадё халӑха тӗлӗнтерекен кинемато
граф пӗтӗ. Ӑна курма никам.та пыракан пулмӗ. Унӑн вырӑнне «кинетофон» 
пулё.

1910 ҫулхи ҫулталӑк кӗнеки ҫинце тата телеграф ҫин^ен, телефон ҫин- 
-§ен ҫырнӑтуиӗ. Телеграфпа, пӑралӑк тӑрӑх, электричество пулӑшнипе сасӑ 
паллисем йама пулаФ. Телефон пулсан, темиҫе ҫухрӑм хугашинцен пӗр-пӗрин- 
пе калаҫма пулаФ. Халӗ тата пёр ҫын ак мӗнлескер шухӑшласа тупнӑ. Вал 
пӑралӑк тӑрӑхах, пӗр хуларан тепёр хулана ҫын сӑнне ӳкерме, йама, кӑ- 
тартма пултарат.

Ҫапла ёнтӗ, тата пӑртак тӑрсан, нӑралӑкна электричество иулӑшниие, 
пирӗн тус, атте-аняе, ывӑл-хӗр, хурӑнташ пиртен темиҫе пин ҫухрӑмра пул
сан та, епир ӑна курса, унпа калаҫма нултарӑпӑр. Алӑ тытма, ыталаса 
пёрне пёри цун-тума кӑна пулмё.

Кинетофонна иӑралӑк ҫӳрекен электричество пулӑшниие пиртен таҫта 
инҫере нулакан йапаласене курса, илтсе тӑма нултарӑпӑр. Вӑрҫӑ тавӑрашӗ 
пулсан, вӑрҫа каймасӑрах вӑрҫнине, пёрне нӗри каснине, суранлӑ ҫынсем 
йун йухтарса выртнине курӑпӑр, тупӑ кёмсӗртетнине, пӑшал сассине, суран- 
лӑ ҫынсем йынйшнине, ҫӗнтерекеннисем хавассӑн кӑшкӑрнин* илтӗпӗр.
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Йалеен^е пурӑнакансем валли библютека 
мӗнле тӑваееи ҫин^ен,

Кӗҫӗн шкулра- мӗн вӗренни пурӑнан пурӑнӑҫра усӑлӑ пултӑр тесен 
ӑслӑ кёнеке, лайӑх кёнеке, тата пӗрре кӑна та мар, вумай, темиҫе тёрлӗ 
кӗнеке вулама кирлӗ. Пурӑннӑ вӑхӑтра ӑнланман тӗрлӗ, пӗлмен йапаласем, 
шухӑшсем пулаҫҫӗ; вулама пёлекен ҫын ҫавсене кӗнеке вуласа нӗлет, кӗнеке 
каласа ӑнлантарса парат. Ҫапла кёнеке пит кирлёрен, усӑлӑран биб- 
лютекасем тӑваҫҫӗ. Библютека вӑл пёр ҫӗре темӗн . ^ухлӗ пухнӑ кёяекесене 
калаҫҫӗ, йе кёнеке вулама пымалли ҫурта. Кӗнеке библютекара мӗн тдхлӗ 
нумай, мён зухлӗ тӗрлӗрен пур, ҫавӑн ^ухлӗ вӑл вулама пӗлекен ҫынна 
усӑлӑ пулат (усӑ кӳрет), ҫапла кёнеке нумай пулсан нумай ҫыйна тата тӗр- 
лӗ йент}ен темиҫе тӗрлӗ йапала ҫин^ен пӗлтерет.

Хуласентщ библютека хула ҫыннисем хӑйсемех тӑваҫҫё; ӑна вара «го
родская общественная библютека» теҫҫӗ- (хура халӑх кӗнекисем); йе тата 
пёр—пёр ахал, ҫын та тӑват хӑш 'ҫухне; ӑна_ «частная библютека» теҫҫё. 
Йалсен^е те, савӑтсевтщ те, йе «халӑх библютеки», йе «частная библютека» 
тума йурат; тӑвас тесен мӗнле тумаллине кӑтартса паракан йӗркесем, устав- 
сем пур. Библютека тӑвас тесен «общественная» та, «частная» та ху пу- 
рӑннӑ кӗпӗрнери губернатортан ҫыру илес пула'!1. Кирек хӑш ведомства 
пулсан та— (министерствон-и, синодӑн-и) пӗр библютекана пӑхса тӑракан, 
отвит паракан ҫын пулмалла, вӑл ҫын библютека тёлёпе патшалӑхра мёнле 
мӗнле сакун тухнине лайӑх пёлсе тӑрса., ёҫе лайӑх, сакун тӑрӑх туса пу- 
рӑнмалла пулат.

Хулари халӑх пырса вуламалли библютекасен’Бе Россляра мёнле кё
неке пур, пурне те туйанма йурат; антщх туйанма йураманнисем те кӑшт 
ПУР-

^ӑвашла кӗнекееем:
1. Урожайный годъ (тырӑ пулнӑ ҫул). 5 к. 2) Богъ труды любитъ, 5 к.

3) Пйсни о 1812 г. и 1861 г.—2 коп. 4) Бросьте курпть табакъ и пить 
водку, 5 к. 5) Аташса кайнӑ ҫын. 4 коп. 6) Пулйшйр, 2 к. 7) Полтава, 25 к. 
8) Жизнь чувашина до 10 л. возраста, 3 к. 9) Жизнь и учеше Мухаммеда, 5 к 
10) Возражетя противъ мухаммеданства, 7 коп. 11) Беседа чувашина съ 
татариномъ, 7 к. 12) Сборникъ проповйдей на воскресные дни. 2 р. 50 к. 
13) Слова, бесЬды на разные случаи, 1 р. 50 к. 14) Русско-чувашсюй сло
варь Н. В. Никольскаго, 2 р. (Адрес: Казань. Въ Центральную типогра(|пю).
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© К . 1 Проис. честн. древъ жив. 14 Ш. 17 мч.: Мирона пресвит , 30
Креста, м ч . Л еон и я .

Е . 2 перен. мощ, арх. Стеф. 15 'В- 18 Н ед. 11-я по ият идес. 31
Ш. 3 прп.: И сааю я, Далмата. 16 мч.: Флора и Лавра, Ерма.

т. 19 мч. Андрея, -беклы 1
■в- 4 Н ед. 9-я  по пят ид. 17 ы. '20 прр. Самуила, мч. Севира. 2  2

свв. 7 отр. Ефесск.: и др. й . 21 св. ап. ваддея, мч.: Вассы. 1 - з
Т . 5 мч.: Евсогшя, ПантиД1Я. 18 к. 22 мч.: Агавоника, Зотика. $  4
ы. 6 Лреображете Господне. 19 Е . 23 мч. Луппа, смч. Иринея. ? 5
й . 7 прмч. Д ом еия , м. Марин. 20 ш. 24 смч. Евти^а. митр. П етра. 6
к. 8 св. Еми.Рана ясп. еп. Киз, 21
Е. 9 св. ап. MaTeia м. Антон. 22 Ъ- 25 Н ед. 12-я по . пят идес. 7ш. 10 мч. и архид. Л авренпя, 23 свв. апн. В ареол. и Тита.---------------- ------------ * т. 26 мч. AflpiaHa и Наталш. 8
Ъ 11 Н ед. 10 по пят идесят и. 24 ы. 27 прп. Йимена Велик., 9

мч: Евпла, fliaK., Максима. й . 28 прп. Моисея Мурина, 10
т. 12 мч.: Фот1Я, Анпкитьц 25 ; © к. 29 УсЬкн. гл. Крестит. 1оан. 11
ы. 13 прп. Максима, Тихона. 26 * Е . 30 П ерен. мощ. блгв. вел. кн. 12
и . 14 прр. Михея, Эеодоия. 27 Александра Невск.

© к. 15 Успеше Ер. Б-цы. 28 Ш. 31 Полож. чест. пояс.-П реев. 13
© Е . 16 Перен. нерукотв. образа 29 Богородицы.

Госп. нашего [ис. Христа

г  Тёнщери тёрлё йапала ҫинщен: „ Тбнпуере тёклё дамах та п ур “ 
тесе ахал, калама н пулё ватту сем.

А с - в и ҫ и. Ангая патшалӑхӗн^е Лондон хулинце пёр Джон Грей 
йатлӑ вӗреннӗ ҫын ӑс-хак впҫекен машина шухӑгаласа кӑларнӑ. Ҫав магаи- 
нана ҫын пуҫӗ ҫумне майласа хурса пӑхсан ҫын ӑсӗ нумай-и йе сахал-и) 
яаллах курӑнса тӑраФ тет. Вӑл машина нур ҫӗре те салана пуҫланӑ.

Фо н о г р а ф / К а м  та пулсан хӑйӗн ашшӗ-амйшин, аци-пӑцин, йе 
ытти ҫывӑх, йе пӗр-пӗр иаплӑ ҫын сассине ӗмӗрлӗхе хӑварас тесен сасӑ 
ӳкерекен машина пур. Асӑнмалӑх сассине хйварас тесен ҫын калаҫнӑ, йур- 
ланӑ йе кулнӑ ■ҫухне машинине сӗтел ҫнне йе пӗр-пӗр ҫын курман ҫӗре 
лартсан та мён калани, машина ҫине ҫырӑнса ӳксе йулаГ Вара кайран 
хуг1' ҫёр ҫултан машинана ҫавӑрса йарсан та каснӑ лартнӑ ӗлӗк илтӗннӗ са- 
сах илтёнет.

П р а л у к с ӑ р  ҫ ӳ р е к е н  т е л е г р а ф .  Пралук тӑрӑх ҫиҫӗм пек 
хӑвӑрт хыпар пӗлтерекен телеграфран та ппт тӗлӗнеттӗмӗр. Халӗ тата лӗр 
пралуксйр мӗнсӗр сывлӑш тӑр&х пӗлтерекен телеграф пур. Икӗ тёлте пӗр 
аллй йе ҫёр ҫухрӑм хушшине икӗ тӗрлӗ хӑйне машина хатӗрлесе хураҫҫӗ.

2
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Пӗр машина паллӑсемпе хыпар йаннне тепӗр машина ҫав наллӑсемпех ҫыр- 
са та хурат. Тинӗсре карап пута пуҫласан ҫав меслет тӑрӑх темиҫе ҫёр 
ҫухрӑмран пӗлсе тӑма пултараҫҫё, йе вӑрҫӑра тӑшмансем ҫавӑрса илнӗ ху- 
лари ҫынсем хӑнсеняисемпе курмасӑрах хыпар улӑттарса илые пултараҫҫӗ.

A B ia n ,ia —ҫӳлтен вӗҫсе ҫӳрени. Ха^хи саманара етемми те каййк 
йевӗрлӗ пулма шухӑшдат. Вутпа ҫавӑрӑнакан ҫунатлӑ кимӗсем тӑваҫҫӗ. Ҫав 
кимӗсем ҫине иккӗн. виҫҫӗн ларса вёҫсе улӑхса кайса кӑҫта кайас тенё ун
та пырса ӳкеҫҫё. Сехетре 50—150 ҫухрӑм вёҫеҫҫё. Нумайах пудмасТ пӗри 
Питӗртен Саратова 6 сехетре вӗҫсе пынӑ. Питӗртен Хура тинӗсе ҫипсрен 
те .вёҫеҫҫӗ. Пӗр пӗрин^ен ӑмӑртмалла вӗҫсе темиҫе пнншер унҫа пухаҫҫӗ. 
Тёрлӗ патшалӑхра, пирён те, вӑрҫӑ валли вӗҫекен кимсем хатӗрлени нур. 
Вӑрҫӑ вӑхӑтӗн$е пёр пёр хула тёлне йе ҫарӑ, тӑракан тӗле пырса ҫӳлтен 
пырса вутлӑ бомба пӑрахса сийен тума пултараҫҫӗ, йе ҫарӑсем мӗнле йӗр- 
кепе тӑнине тишкӗрсе ҫӳреме лулат. Улём вӑрҫӑ иулас пулеа.н етем йунӗ 
питӗ тӑкӑвмалла: ҫӗр ҫинр  те, ҫӗр аВӗнр те, шыв айён’р  те, ҫитменнино
тата ҫӳлте нӗр пӗрне пӗтерёҫ. Вӑрҫӑ ҫав тӗрлӗ сийенлине кура пуҫласан 
пёр канаша кӗрсе вӑрҫа та пӑрахӑҫ тӑвӗҫ. Вара мён пур етем шухӑшласа 
кӑларнӑ машннасем, ёҫлесе туна мулсем тин етем пурӑнӑҫне ҫӑмӑллатма 
пайса малалла йарӗҫ, теҫҫӗ вёреннӗ ҫынсем.

Т ) ӗ р ӗ л е х  а н  т}икбр!  Вырӑе хушшишр те, 'рваш  хушшинр те 
калаҫаҫҫё: хӑш Tjyxne ҫын вилнё пек иулса ҫывӑрса кайат ( л е т а р Н я У  
Ҫынна ҫуса тупӑка хурса кӗл-тутарса масар ҫине ҫӗр айне те нытараҫҫӗ. 
Ҫынни хӑйпе ыӗн хытланнияе йӑлт илтет, туйат, тет, а н р х  темӗн ajyхлӗ иӑ- 
шӑрхансан та нимӗнпе те хускадса вӑранаймаст тет. Вӑл т}ӑн та пулкаланн 
акӑ мӗнтен паллӑ. Ҫынна месерле хурса ҫӗре пытараҫҫё, кайран мӗшӗн те 
пулсан 1)авса пӑхаҫҫё —ӳпне ҫавӑрӑнса выртнине кураҫҫё, йе 'йунӗ тулашнн- 
п« ҫӗр айӗнр  хӑйне витнё пире ҫавӑрса ҫыртнипе, питне куҫне Трӑрмаласа 
ҫӳҫне турткаласа пётернинцен пёлеҫҫӗ, йе ҫӗр ' айӗн-ge кӑшкӑрпине те ил- 
теҫҫё. Аила $ӗрёле ҫёр айне кёнӗ ҫыннӑн вилессинрн ытла асапӗ питӗ хӑ- 
рушӑ нулмалла. Ҫавӑн пеканпултӑр тесе ҫынна пытарнӑ ■ҫухне меслет туп- 
са ҫын кӑкӑрӗ ҫине машина пекки хурса хӑвараҫҫӗ; ҫав машинаран пра- 
лук карса хуралҫӑ тӑранан ҫёре хӑнкӑрав ҫакса хураҫҫё. Ҫапла туса пы- 
тарнӑ ҫып кӑшт сывласа йӑлнӑлтата пуҫласассӑнах шӑшшравё шӑнкӑргатнӑ та 
ҫыннине хӑвӑртрах гр в с а  кӑларса вилесрен ҫӑлнӑ.

Ш ӑ л ӑ р с е н е  с ы х л ӑ р. Арман т;улӗ пӗрцӗ тырӑран ҫӑнӑх тава!; 
ҫавӑн пекех епир те шӑлсемпе аната ^ӑмласа вӗтетсе ӑша-^ике вырйнаҫса 
йуна канмалла тӑватпӑр. Щӑдсем лайӑх нулсан апат та усӑлӑ, шӑлсем иӗт- 
сен апат та усӑсӑр, ■ҫӑмланӑ ■ҫӑмламан апат лайӑх сӗтекленсе хутшӑн- 
маннипе вара-хырӑма пӑсса сывлӑха сийен тӑва!. Ҫавӑниа нуринён те мён
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>i< ъ 1 Н ед 13-я по П ят идес. 14 г 15 Н ед. 15-я по пят идес. 28
прп. Симеона, Мареы. вмч. Никиты, при. Фплое.

29т . 2 мч.: М амонта, Оеодота. 15 т . 16 вмч. EBOiiMiH, мч. Виктора.
ы. 3 ,смч. Анепм. еп. Никомид. 16 ы. 17 мчц.: Софш, В1ры, Н ад. 30
й . 4 :смч. Вавилы, мч.: Вавнлы. 17 Любови.

о  1к. 5 пр. Захархи цЕлисаветы. 18 * й . 18 прп. Евмешя, мч. Ар 1адн.
Е . 6 Чудо архистрат. Михаила. 19 К . 19 мч.: Трофима, Савпаия. 5 2м г.
ш . 7 мч. Созонта и Евпсихьч. 20 Е . 20 вмч. Евстае. мч: Михаила. о. Я

* III. 21 св. ап . К одрата. у 4
® г 8 Н ед. 14-я по пят идес. 21

? • 22 Н ед. 16-я по пят идес. 5
Рождество пр. Богородицы. смч. Фоки, еп. Спнотйск.
Турӑ А м а ш ӗ ҫурални. Т . 23 Зач . 1оанна Предтечи. 6’

т . 9 свв. 1оакцма и Анны. 22 ы. 24 првмц. Оеклы, Konpia. 7
ы. 10 мч.: Мпнодор. Митродоры. 23 * й . 25 прп. Серия Радонежск. 8
й . 1.1 при.: © еодо]ш , Евфросин. 24 к. 26 ап. И оанна Богослова. 9
к . 12 смч.Автоноиа, мч. 1ул1ана. 25 Е . 27 мч. Каллпстрата, Зинаиды 10 '
Е . 13 смч. К орш ш я, П етра. 26 III. 28 прп. испов. Харитона. 11

{►?<) III. 1 А D ло Л D 14 1U О М I С MQOTU U ш ЦПАТ 27<57 воздвигнете чеьтн.и живот. Ъ Н ед. 17-я по пят идес. 12креста Господня.(Хрнстосъ 29
Туррӑыӑрӑн ̂ ӗрӗлӗхпа- 
ракан хёресне тупни) т. 30

црн. Knpiana п О еофана. 
см Григория М ихаила, 
матрон. Ю евск.

13

1(типе кун). Тоанна Злат.

лё^ёкренпех шӑлӗсене упрана вёренес пулах. Хӗрое танӑ кӗлен^е пӑртак 
•сив щыв сирпӗнсенех ҫурӑлса кайат. Пирбн гаӑл те вӗрп апат хыҫҫӑн сивӗ 
anai. ҫисен-.ёҫсен, сивӗ хыҫҫӑн вёри ӗҫсен ҫ.урӑлса иӑсӑлат. Тата хытӑ На
пала, тимёр тавӑраш хышласан та шӑл йе катӑла¥ йе ҫурӑлат. Шӑл ҫурӑ- 
кӗсене апат йулашки кӗрее лара¥ те Иӳҫсе пӑсӑлса гаӑла ҫёртсе ҫӑвара 
шӑршлантарса тӑра¥. Шӑл сура пуҫла!,. ыратннпе ниҫта кайса кӗреймеҫҫӗ, 
лит ҫӑмарти шыҫса кайа¥, пӗрАнӑлӗ хыҫҫӑн тепёр шӑлӗ ҫёрме тытӑнат. 
•Ҫавӑнпа апат уммӗн те апат хыҫҫӑн та ҫйвара дӗп шывпа ^ӳхесе • тӑкас пу
лах. Шӑл тасатмалли хӑйне ӑрасна нёрёк щуткӑ сутаҫҫё, хакӗ 10— 20 пус, 
тата ҫӑнӑх пек авӑртнӑ тасапур, пысӑк савӑтиах, хакӗ Юпус. Шӑл хӑвӑл- 
лансав*, ҫннерех шӑтӑкне саплӑж ларттармалла (пломбировать тутараҫҫӗ). 
Шӑл ӳксен кёмёд, ылттӑн шӑл та лартма пулат. Пӗр шӑл та йулман пул- 
сан та пӗтӗм ҫӑварёпех лартма та пула¥. Ҫавна сиплеме: ӗҫӗ йе pipe тӑрӑх 
пӗр кун йе ытларах уйӑха: йахӑн вӑхӑт та кирлӗ пулат. Шӑл хакӗ 3 тенкӗ 
йе 15 тенкӗ те пула¥. Шӑл 'ррӗпе ҫак адреспе ҫӳреме йурат: К а з а н ь ,  
з у б о в р а ч е б н ы й  к а б и н е т ъ А. В. Н и к о л ь с к о й .  (В.-Проломная 
ул., д. Кузнецова, кв. 2). Вӑхӑ^ӗ августйн 15 кунёирен пуҫласа май уйӑхӗ 
лӗы щ ен аван.

2*
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Х у с а н т а  т а т а  ы т т и  хуласен^е те таварсене кирек мён йапаласене 
те турттарма хӑй тӗллӗн ^упакан вагонсем туха пуҫланӑ.

Хул асе пт;е яу м ай ӗ шӗ урам тӑрӑх хӑй тӗллӗн $уяакан пувускасем ҫине' 
ларса вӗҫтерсе ҫӳреҫҫё. Пысӑккӑшӗ 2—10 ҫын та лармалли пулат, хакӗ 
600 тенкӗрен пуҫласа темиҫе пинлӗххи те пур. Машшинне пӑхса пыма малта 
нӗр ҫын ларат1. Ҫул ҫин^и ҫынсене пӑрӑнма труба кӑшкӑртат. Ун пек пу- 
вускасемпе ӑмӑртмалла та ^упаҫҫӗ. Сехетне 30—80 ҫухрӑм кайма пултарат.

Э л е к т р и ч е с к i е т р а м в а и .  Кӗперне хулисене ҫӳрекен ҫынсем 
пур те курнӑ, халӗ хулара 3-7 ҫухрӑм кайса килесси нимӗн те мар. Урам 
тӑрӑх тимӗр йӗрпе лашасӑр вагонсем 'ҫупаҫҫӗ; кӗтӗн, малтп пӳлӗмне лартӑн, 
3 пус тӳлӗрен— вагон уласа кйна вӗҫтерсе пыра¥. Ун пек вагонсем электри- 
чествопа ■ҫупаҫҫё. Электричество вӑл ҫиҫӗм хӑва^ё, уи ҫин^ен 1910-мӗш 
ҫутга тухнӑ календарте ҫырнӑт^ӗ. Ҫав электричество кӑларакан савӑт Хусан
та икӗ тӗлте пур.

Л а ш а с ӑ. р ҫ ӳ р е ке н а к а-п у ҫ ( плуг ) .  Америкара, хӑш тӗлте 
пирӗн натшалӑхра та пӗр лашасӑр-мӗнсӗр сухалакан ака-пуҫсем пур. Вӗсем 
пӑспа йе электричествопа туртаҫҫӗ, вӗсене пӑхма пӗлекен пёр ӑста кӑна

кирлӗ.
Ӳсӗр-пуххи. Америкара Ньюйорк хулин^е ӗҫме napax’gllp тесе 1000 ҫыв 

ытла мӗй пур хулари ӳсӗр ҫапкаланса ҫӳрекенсене нӗрде пухаҫҫӗ те урам 
тйрӑх пуххипе кӑтартса тухаҫҫӗ. Вӗсене куракансене ерех сийеыӗ ^ӗринех 
кайса тивет тет. Ҫавна кура нумайёшӗ гаутсӑр ӗҫекенсем ҫавӑнтах ӗҫме пӑ- 
рахнисем пур т е ҫ ҫ ӗ .  (Казанск. телегр. 1 9 ^ 1 0 ).

Т у т а р  х а ҫ а - ҫ ё с е м .  Хусанта, Уфара, Оренбургра, Крымра тутар- 
сен хаҫатсем, журналсем, кӗнекесем нумай тухаҫҫӗ. Арҫыннисем пӗрле пу- 
хӑнса вулаҫҫӗ, йурӑ-сйвй-музыка калаҫҫӗ, театрта вьтт,аҫҫӗ. Ан^ах тутар 
хаҫа^ёсене, кӗнекисене араб ^ёлхи пёлекенсемҫеҫ лайӑх ӑнланаҫҫё, ыттисем
питех ӑнланаймаҫҫӗ.

У с а л  g u p  (с и ф и л и с |) .  Вӑл ■gup пӗр лексен ку таран^ен сыва- 
лаймаодӗҫ. Халё пёр нимёҫ лекӗрё Эрлих «606» йатлӑ емел шухӑшласа кй- 
тарвй. Ӑна аптекаceHge «сальварсан» тесе сутаҫҫб. Усал gnpe халё ҫан 
"емелпе имле пуҫланӑ (Хусанта, Новый Клиникара, тата Лечебница врачей 
с п е щ а л и с т о в ъ ,  Московская ул, почта хирӗҫ. Клиникара уййхне 10—25 т. тӳле- 
мелле, лечебницара пйхмассайран 50 пус, пурйнасси хватирте. Пёр 
25— 50 тенкё пулсан усал ^иртен тӳрлетеҫҫӗ теҫҫё, aegax Турй етеме ун пек 
усал "gup ан кйтарттар.

К у ҫ - ^ и р ё с е н е  Хусанта Клиникара Симен кунён^ен пуҫласа ҫу 
уйӑхё ҫурри TyiaggeH Агабабовъ йатлӑ тухтар лаййх турлетет, тата Ьлит- 
штейн йатлй тухтйр хёлӗ-ҫӑвӗпех тӳрлетет. Унӑн адресне Хусанта кирек. 
хӑш аптекара та ыйтса пёлме пулаг.
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© ы . 1 Покровъ Пр. Богородицы. 14 К. 17 прр. Ocin, прмч. Андрея. 30
и. 2 смч. Кипр1ана, 1 устины. 15 А Е. 18 св. ап . и еванг. Луки. 31
к. 3 см чД ш вим я Ареопагита. 16 Ш- 19 св. прр. 1оиля, мч. З'ара. м 1

❖ Е. 4 св. Typia и Варсоноф1я. 17 X
sa? Ш. 5 евятител.: Петра, Алекыя, 18 1) 20 Н ед. 20-я по пят идес. ►о 95Г &

1оны и Филип, мят. Моск. вмч. Артем 1я.
Ф Т . 21 прп. II.iapioHa Велик. 3

* '!)• 6 Н ед. 18-я по пят идес. 19 © ы . 22 Казанской иконы Вож. М.
св. апостола вомы. св. А верю я. еп. Iepan. 4

Т . 7 мч.: Серия, Ijviiaaa. 20 * й. 23 св. а п , 1акова, И гнаия. 5
ът. 8 прп. Пелагш и T anein . 21 к. 24 мч.Арееы и Синклитикш. 6
и. 9 св. »п. 1акова Алфеева. 22 Е. 25 мч.: М арю ана, MapiBpifl. 7
к. 10 мч. Евламшя, Евлампш. 23 Ш. 26 вмч.Дпмитр!я Солунскаго. 8
Е. 11 св. ап. Филиппа. 24
ш. 12 мч.: Прова, Космы. 25 '!)■ 27 Н ед. 21-я по П ят идес. 9

мч.: Н естора, Капитолин.
% 13 Н ед. 19-я по пят идес. 26 г. 28 мч. Т ерения , Пераскевы. 10

мч.: Карпа еписк., Никиты. ы. 29 прмч. Анастаеш  рпмл. II
т. 14 мч.: Назар1я, Герваыя. 27 и. 30 смч. Зинов1я, мч. 3iiHOBiu. 12
ы. 15 прп. Евеим1я и Савина. 28 к. 31 св .ап п .: Стахш, Амплтя. 13
и. 16 мч. Лонгина сотника- 29

А ш р и | и р с « н е  тӳрлетме ӑста тухтарсем Хусанта: проф. Орлов- 
■скШ нӗрре иӑхтарма 5 тенкӗ, Казембек—3—10 тенкӗ, Jlypin—1—3 тенкӗ.

Т у л а ш ӗ н ^ и  ӳтрн кӗсен-ҫӑпансене тӳрлетмо ӑста тухтӑрсем: Глик- 
манъ, Геркенъ. (Лдресӗсене Хусанта пӗр-пёр аптекара ыйтма пузат).

А 'в а-и ӑ т, a ^ и р ӗ с е н е  ЗахарьевскШ йатлӑ тухтӑр пӑха¥, адресне 
аптекара ыйт.

Хӗр-арӑм 'ррсене ҫав ЗахарьевскШ тухтйрах пӑхат, тӳлемелли 3 тенкӗ.
К ц р е к й е п л е ’в и р п е  Хусана нырас пулсан та тухтӑркаланӑ емел ил- 

мешкӗн, нёр виҫ кун хватпрте тӑранса пурӑнналӑх, ҫул ҫин^е тулемелӗх 
укҫа "вухласа нлсе тухас пула¥. Хулара укҫасӑр татки те тупса ҫнме кан- 
■ҫӑр. Хватире йе Мухин ҫуртне кёме, йе Суконная Слободара хӑна килне 
кӗме иулат. Темиҫе ҫын пӗрле пухӑнса пырсан йӳнерех ларат.

Ҫ ӗ н ӗ  с ӑ м с а .  Хӑшин-хӑшин сймсн вырӑнне илемсӗр хуп-хура шӑтӑк 
курӑнса ҫӳрет, калаҫнӑ рух сасси те илемсёр тухаЕ ТИӑл лартакан тухтӑр- 
сем кирек хӑшӗ те ҫӗнӗ сӑмса лартса йараҫҫӗ, ним паллн те йулыаст, лай- 
йх ҫын пекех курӑна¥. Адресъ: 1) Казань. Зубоврачеб. школа Рясендова. 
2) Первая лечебница Балоновой и Левинсона; хакё 3 15 тенкё.
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Щ ӑ м ӑ  с й к н и н е Клиникара лайӑх лартаҫҫё. Йалти кар^ӑксене 
ларттаракансем нумайӗшӗ ӗмӗрлёхе уксах-^ӑлах йулакансем пулаҫҫё.

Ҫ ӗ н ӗ  куҫ .  Хйшин тӗрлё -ррпе куҫӗ пӑсӑлса шӑтса йухат, йе куҫ 
шзрҫи вырӑнне иӑхма ҫук хӑрушӑ илемсӗр, какайланса тӑрат. Ун пекки- 
сене халӗ ҫӗнёрен каснӑ лартнӑ ҫав куҫах туса лартаҫҫӗ. Ҫын пӑхат, ан- 
цах нимӗн та курмаст. Австрал1яра пёр пуиан ҫын тара тытса п ах р т^е  
ҫынсене ӗҫлеттернё. Хӑй пӗр-пёр ҫӗре пӑрӑнмалла пулсан вӑл хӑйӗн хӑрах 
кёлен'це куҫне кӑларнӑ та йывӑҫ ҫине ҫакса хӑварнӑ. Ӗҫлекен вёренмен 
ҫынсем хуҫа куҫӗ хӑйсӗр пуҫяех. курса тӑрат тесе хӑраса пӗр канмасӑр 
ӗҫленӗ. Унтан пӗри хӑйуллӑраххи йывӑҫ ҫин^е ҫакӑнса тӑракан куҫа шлен- 
кепе пырса хупланӑ та, ёҫлекеясем тин лур те ӗҫе пӑрахса канма выртнӑ.

III ӑл  х а п р ӑ к ё .  Халӗ шӑлсем лартакан пит нумайнипе ҫӗнӗрен 
хатӗрлеме Лодзь хулинр пӗр хапрӑк пур, йут патшалӑхсен'§е шӑлсем, куҫ- 
сем темиҫе хапрӑкра та тӑваҫҫӗ.

В у т л ӑ  т у с е м ,  ҫ ӗ р  ■ҫӗтӗрени.  Епирпурӑнакан ҫӗр ариус пек ҫавӑ- 
ҫака. Ун ӑшӗн|е темӗн ■ҫухлӗ хӗрӳпе мён пур ^ул тавӑраш, тимӗр, ылттӑн- 
кӗмӗл тавӑрапт дшв пек шӑранса ҫаи-ҫутӑ хӗрсе вӗресе тӑрат. Ҫӗрӗн хытӑ 
хуппи пӑртак ҫийетен кӑна ҫӑмарта хуппи пек пуҫтарса тӑрат. Пиҫнб пах 
улми хуппи пӗркеленнё пек сивӗннӗҫемӗн ҫӗр хуппи те хӑш тӗлте пёрке- 
леннипе ҫӳлӗ вӑрӑм тусем пулса тӑнӑ. Тусем ҫипт,е ҫёрӗн сийӗсем хутланка- 
ласа хуҫӑлса тухнине тусен^е тӗрлӗ хаклӑ йыпши иулсем, тимӗр-пӑхӑр тав- 
раш тупаҫҫӗ. Хӑш тӗл^е ҫаврака шӑтӑк тӑрӑллӑ тусем пулаҫҫӗ. Вӗсен^ен 
йӑланах пугаар иек хуп-хура кӗкӗрт шӑршлӑ угётӗм йӑсӑрланса тӑрат. Вӑ- 
хӑ/ҫӗ вӑхӑ^ёпе аслати нек кёмсӗртетсе ту тӑрринр ҫӗр айне анса кайакан 
шӑтӑкран ҫутӑ шӗвё шӑранса таракан йаналасемпе тем пысӑккӑг цулсем 
катӑлса темиҫе ҫухрӑма. ҫӳлелле вирлӗн ывтӑна ывтӑча кайаҫҫӗ. Шӑтӑкран 
тухакан тусан, нӑс вӗри кӗл нӗтём ҫанталӑка хӑрушӑ тӗттӗмлесе хупӑрласа 
идет. Ҫавӑнтах ҫумӑр нӗлӗцӗсем иулса аслати алтса ҫиҫӗм ҫиҫсе ҫӗресспне 
ҫумӑр ҫйва¥. Ҫӗр айӗнг§ен тухакан шӗвӗ ҫутӑ хӗрӳпе вӗресе тӑракан нылг  
"ҫӑк ту тӑррине вырӑнаҫаймасӑр анаталла лакӑртатса йухса анат. Хӑй ҫулё 
ҫинт,е Лывӑҫ-п, мён лекнё пурне те пӗтерсе варӑятарса хӑварат. Вутлӑ ту
сем пур ҫӗрте хӑш тзухне ҫӗр хуппи хускалниие аслати пек шатӑртатса 
ҫёр ’вӗтресе кайа¥. Темӗя пек лайӑх йалсем хуласем вырӑнне пёр-икӗ ми
нут xyinim’ge ишӗлсе йапӑхса сӑтӑр пулса вырта¥. Пӗр саманра темиҫе ҫёр 
пин ҫын ишӗлекен хуралт айне пулса вилет, йе вилейменни ҫуртсӑр апат- 
сӑр тӑрса йула¥. Вбсене ура ҫине тӑратма телеграф тӑрӑх хаҫат тӑрӑх 
пӗлсе таҫти таҫти патшалӑхран укҫа, кӗпе-йем йарса иулӑшаҫҫӗ.

Ҫӗр ^ӗтресси, ҫӗр айӗн^ен вут тухасси ҫӗр ҫиаҫе мар тннбсре те nyv  
ла¥. Вара тинӗс шывне хумхантарса шыва ҫыран хӗрринелле йейӳ кӑларат„ 
Тинӗс тӗпӗ шӑтнӑ тӗлсен^е йушкӑн-шывӗ мӗнӗне пӗрле ҫӳле лӗрӗхтерсе кӑ- 
ларса тинёс варрине ҫаврака тнпӗ ҫёрсем пулса тӑраҫҫё. Ту тӑрри шывран



2В

® 1-мӗш кунта. U n c ^ h u  
d 8-мӗш кунта. j i U H U p t o •

® 15-мёш кунта. 
Д 22-мёш кунта. 
® 22-мёш кунта.

аш
о-аОн

sо
a>-»
Й

ч
S3

о
CO

Т}ӳк у й ӑ х ӗ ,  
30 к у н .

>& и►■Н ’Я1® н О  о
о
СООн

1си

_ 1 д  !05Ои 1
w |

ч
ено
м

^ ӳ к  у й ӑ х ӗ ,  
30 к у н . >5 5О-о

E. 1 свв. безсребр. Космы и 
Дам1ава, прп. Оеодотш. 
мч.: Акивдина, Пигасш

14 * ш . 16 св. ап. и еванг. Матеея. 29

III. 2 15 Tj- 17 Н ед. 24-я  по П ят идес. 
св. Григор1я,еп. П еок ес. 
м ч.: Платона, Романа, 
св. прр. Авд1я, Варлаама. 
прп. l'puropifl, мч.: Евст. 
веклы , Дасш, Азата. 
Введ. во храмъ Пр. Богор 
(Турӑ Амӑшне ^иркӗве 
илсе пыни). 
апп. Филимона, Архипа.

30
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Н ед. 22-я по П ят идес. 
мч.: Aranin, 1осиф а. 
прп. 1оанниюя. Никандра. 
мч. Галактшна. 
св . Павла, преп. Луки. 
Никона, Исих1я, Никандр. 
Соборъ арх. М ихаила, 
мч.: Онисифора, Порфир.
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Ъ 10 Н ед . 23-я по П ят идес. 23 Ш. 23 в. к . Александр. Певск., 6

*
<й?
*

T.

f :
K.

E.

11
12
13
14

15

свв. апп.: Ераста, Род1она. 
м ч ,: Мины, Виктора, 
св . 1оанна Милостив., 
св . П анна Златоуста, 
ап. Филиппа. (З а ю вш ъ е  
на Рож дест венскт  постъ 
мч.: l ’ypiii, Самова, и 
Авпва, Елппд1я, Димитр1я.
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Н ед. 25-я по П ят идес. 
вмч. Екатерины и Мерк, 
смч. Климента, П етра, 
прп. ПннокенНя и 1акова. 
вмч. 1акова, Всеволода, 
прмч. Стефана Н овато, 
мч. Парамона, Фплпмона. 
св. ап. Андрея Нервоз.

7

8 
9

10
11
12
13

ҫийеле тухаймасан курӑнманнипе кимсемшён хӑрушӑ тӗмескесем пулса тӑ- 
раҫҫӗ.

Пптёр (ывӑхён^е Пулкова йнлӗнце ҫӑлтӑрсем шунине пӑхакан вырӑн 
пур. Унта тӗнфери йапаласене пӗлмешкӗн, вӗренмешкёя темнҫе тёслӗ ыаши- 
насеы, меслетсем иур. Ҫавӑнтах ҫёр ^ётренине сисекен машина та пур. Те- 
мпҫе ппн ҫухрймра ҫёр 'Бӗтресеп те ҫав машина хут ҫине паллӑсемне ҫырса 
хура! Ҫав машинана с е й с м о г р а ф  теҫҫё.

К и в  к ё м ӗ л  тенкёсене Питёрти Монетный Дворъ кӗреиенкине 22 тен- 
ке пухат.

Пырӑсла: хаҫатсем, кӗнекесем вуланӑ ^ухне яёлмен сӑмахсепе ӑнлан- 
машкӑн читальнӑсем валли Русско-чувашскШ словарь илес пулат; адресъ: 
Казань, Центральная тппограф1я. Хакӗ пунгрпа 2 т. 5 иус, кунта кнлсе 
плсен 1 т. 60 пус.

Р) ы л, ӑ х - т) ё р ё л ӗ х g ӗ л х и. Биб.пяра вулатпӑр: Валаам хӑй утлан- 
нӑ ашакне ҫулпа пыманшӑн хӗнесен «Есӗ мана мёшён хёнетӗн?» тесе етем 
'бӗлхипе каласа йанӑ. Халё попугай кайӑкне тёрлӗ сӑмахсем калама вёрен- 
теҫҫӗ. Герматяра пӗр йытй «ҫийетӗп», «ёҫетёп», «ларатӑп» тесе етем некех 

.кала! (1 9 ^ 1 0  «Кам.-В. РЬчь»).
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У с а л ■§ и р—йӑхра пулсан аци-пӑцине ним айӑпсӑрах лекме пулта- 
рат. Хӑга ҫын 20—30 ҫул сывах пурӑна¥, унтан сасартӑках унӑн сӑмси 
ҫӗрме пуҫлат, йе шӑммн ҫӗрет. Унӑн йе ашгаӗ, йе аслӑ-агашӗ ӗлёк ҫав цир- 
пе асапланнӑ ҫын пулат.

Х у л а  с и пе не .  Акӑ Хусанта 3Q0 ҫынна йахӑн цӑваш пурӑнат. Хӑшӗ 
ӗҫре, хӑшӗ вӑхӑтлӑха килсе пурӑнаканни пур. Нумайӗшӗ иурӑна пӗлмен- 
нипе, йе пӗр айӑлсӑр ӑнсӑртран тӗрлё сикекен хӑрушӑ упреем лектерсе йала 
тавӑрӑнсан ыттисене лектерме пултараҫҫӗ.

Ҫ ё н ӗ  ҫ ӳ ҫ. Ҫӳҫ пӗтнӗ ҫынсем валли аптекарекш магазинта 5-10 тенке 
кирек мӗн тӗслӗ те лайӑх ҫӳҫсемех сутаҫҫӗ.

Ҫ у т а к а н  н у л ӑ .  Ҫӗпӗр хӗрринце Камчаткара питӗ ҫула пула тытса 
типӗтеҫҫӗ те пулла ҫурта пек пуҫӗвцен ҫутса пӗр 3 сехет лараҫҫӗ.

Новый клиникара илемсӗр сӑмсасене, цалӑшйе пнт кукӑр пулсан тӳр- 
■Летсе илемлетеҫҫё.(Хусанти клиникара сентябрьтен пуҫласа майуйӑхцен ӗҫлеҫҫӗ).

А м е р и к а р а  пӗр шутсӑр пуйан Рокфеллер  йатлӑ ҫын кашни минутра 
60 тенкӗ укҫа кӳртет. Тепӗр /Цаволо йатлӑ икӗ урапалли ҫине дарса темӗс- 
кер те пёр туса кӑтартаканскер мннутра 1000 тенке йахӑн укҫа тупат.

Ҫ и л-а р м а н ҫ у н a ц ӗ пекмашинапа ҫавӑрӑнмалла туса халё хӑй тёллӗн 
цупакан ҫуна тӑваҫҫӗ.

Ҫ ӗр ҫ и н ц е  с и в ё  ҫ ӗ р т е  тахҫантанпа темӗн нысӑккӑш пӑр катӑкӗсем 
пухӑнса тӑнӑ. Пӗлтӗр питӗ пысӑк «Титаникъ» йатлӑ прахут ишсе пыракан 
лысӑк пӑр катӑкне лексе шӑтса тинӗс тӗпне путнӑ. Ун пек прахут тӗнцере 
те пулман, ун ӑшне виҫӗ пия ҫын вырӑнаҫнӑ. Унта пасарӗ те, цирку те, 
театр та, вы.цамалли вырӑн та пулнӑ. Ҫыннисем ҫуррл ытла путяӑ, пёр 
касси луткапа хӑтӑлнӑ.

С у х а л л ӑ  х ё р - а р ӑ м .  Ҫынсене укҫалла кӑтартма пёр сухаллӑ арӑм 
килнӗ-цӗ. Т)ӑваш хушшинце ҫавӑн пеккисем ҫук-и?

Ҫ ы к ҫ и й е к е н с е м. Епир хамӑр таврара ҫын ҫнйет тенине йу- 
махра кӑиа илтетпӗр. Тинёс ҫинци Новая Гвинея ҫӗрӗнце ҫын какайё ҫисе 
тӑранса пурӑнакансем халӗ те пур. Тата ҫиме кӑна мар, мухтанмашкӑн 
ҫынна ваттине ҫамрӑккине, арҫынне хёр-арӑмне тиркемесёр кайӑк пек хӑ- 
вӑласа вӗлерсе ҫӳреҫҫӗ, пуҫӗсене киле илсе тавӑрӑнсайӗри тавӑра тӗкме ҫине 
тире тире хураҫҫӗ. Камӑн нумайрах пуҫ шӑмми пухӑна¥, ҫавна пит маттур 
тесе хисеплеҫҫё.

Швещара А б е р г  йатлӑ пилӗк ҫулхи арҫын аца пушарта ҫулӑм ӑшӗн- 
цен виҫ ацана ҫӑлса кӑларнӑшӑн ылттӑн медал илнӗ.

Ӑ с л ӑ й ы т ӑ с е м. Тӗрлӗ вьирх-цёрёлёхрен етеме лашапа йытӑ пит 
усӑ кӳнине пур те пӗлеҫҫӗ, Йытӑсем кил сыхлассинцен пуҫне пушарта тӗ- 
тёмпе цыхӑнса анранӑ ҫынсене хӑтараҫҫӗ, шывран туртса кӑлараҫҫё, тӑ- 
манпа йур айне пулнисене цавса кӑлараҫҫӗ. Тата халӗ йытӑсене вӑрӑсене, 
пӗр пӗр пысӑк айӑп тунӑ ҫынсене шыраса тупма вӗрентеҫҫӗ. Пӗр пӳртрв
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❖ Н ед. 26-я по П ят идес. 
св. прр. Наума, Филар. 
прр. Аввакума, Аеанашя. 
прр. Софонм, Саввы, 
вмч. Варвары, 1оанна. 
Саввы Освящен, св. Гурзя. 
Святителя Николая Мирл. 
Патша святойне асӑн- 
малли кун.
1св. Амвройя, п. Нила.
Н ед. 27-я  по П ят идес. 
прп. Поташя. С осеена. 
прп. Анны , Стефана, 
мч.: Мины, Ермогена. 
прп.: Дашила и Луки, 
ар п. Спиридона, 
мч.: Евстрамя, Авксенмя. 
мч.: Ф щ с а , Л евю я.
Н ед. 28-я  по П ят идес. 
смч. Елеввер1я. 
св. прр. Аггея, мч. Мар, 
св. пр. Данiила и тр.отрок,
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15
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20
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22
23
24
25
26
27
28

29
30

*

К.
Е.

Ш
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мч.: Севаспана, KacTopia. 
мч. ВонифаН я, Илш . 
смч. Игватая Богоносца, 
мц. 1ул1ашиНикомидшск.

Н ед. 29-я по П ят идес. 
вмч. Анастасш , Хрпсог 
прп, П авла, Нифонта, 
п м ч .  Е вгевш . Рождеств. 
сочельникъ.
Ро ж д ес тв о  1исуса Х р и с т а .
(Христос Туррӑмӑр ҫу- 
ралнн).
Соб. П ресвят. Богород. 
св. а п ., Стефана, 
мч. 20,000 и м ч .: И ндпс. 
Горгошя, П етра, Никан.

31
Sq 1  
а с)С: Z Ъ о
Г о

Нед. 30-я. (св. Богоот ецъ). 
14 т. младенц. изб1ен. 
мч. Анисш н Ф илетера. 
пр. М ел а ти  Римляныни.

9

10

11

12
13

пёр ҫынна такам вӗлерсе ҫаратса тухса кайнӑ. Ӑслӑ йытта ҫав пӳрте кӳртсе 
шӑршлаттарса пӑхнӑ та, йытӑ гаӑршӑ тӑрӑх темиҫе ҫухрӑм кайса вӗлерекен 
ҫынча 500 ҫын хушшин^ен палласа кӑтартса тытса панӑ.

Т ӗ р л ӗ м е л п е  а^ашласа халӗ тискер кайӑксене те темӗнскер те пӗр 
вёрентҫр пӗтереҫҫё. Ӗлӗкхи старикҫем упа ташлатса ҫӳренине астӑваҫҫё. 
Халӗ Гермашяра Берлин хулпи^е нёр циркра пӗр упа ик урапалли ҫнне 
ларса ҫӳрет. Хӑйён урапи ҫине ларсан ӑраснах хавасланнн паллах. (Цирк 
тесе тӗрлӗ тёлӗнмелле йапаласем, мыскарасем, ҫӑмӑл хуҫкаланакансене, вӑй- 
лӑ кӗрешехенсене, вӗреннӗ выфӑх-^ерӗлӗхсене кӑтартакан вырӑна калаҫҫӗ).

В ӑ р й м  к ӗ н е р .  Нумайах пулмаст, Америкара Флорида ҫӗрӗн^ен 
Атлаптичесшй тинӗс варрин^и Кей ҫӗрве 120 ҫухрӑм тӑрӑшне ^укункӑ ҫӳ- 
реме кёпер тунӑ, Ун пек вӑрӑм кӗпер халиэден тӗн^ере те пудман. -

П ы с ӑ к х у л а р а ҫ ӗ р х а к л &. Нью-Йорк хули варрин^е пёр лас- 
тӑк ҫёре, икё хресҫен пӳр^ӗ лартмалӑх вырӑнта ларакан пё^ёк ҫурта, 2 мил- 
люн укҫа парса илнё. Шутласан пёр сётел вырйнё 20.000 тенке ӳкнё.

К и н е м а т о г р а ф .  Хунарна пир ҫин^е картин кйтартнине йалта та 
куркалатпӑр.
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Хуласен^е пир ҫняцех ахал, ҫӗрти пекех шукаласа, 'вупкалаоа ҫӳрекен 
картинасем кӑтартаҫҫӗ. Хутран ситрен унта ниме кирлё мар мыскара карти- 
нёсем те пулат, ан^ах хӑш цухне пит лайӑх йапаласемех кӑтартаҫҫӗ. Хӑв; 
пёр вырӑнта ларнӑ ҫӗртех, сан куҫу умение ннхҫан кайеа курассу ҫук тёп- 
Tjepn тӗрлӗ йапалассем, тусем, вӑрмансем, пӑрсем, шывсем, тискер кайӑксем 
шукаласа ҫӳреҫҫё. Йе нёр пӗр ӗҫе,—акӑ пысӑк канат йепле йавассн, ма
шина тавӑрашяе йепле хатёрленине малтан пуҫласа вӗҫне ҫитшрен тӗпё 
йёррипе кӑтартса тухаҫҫё. Йе ҫын пӗтӗм хӑйӗн пурӑнӑҫӗн^е мӗн ырӑ мён 
усал тунине йӑлтах курса тухатӑн. Малта ларса курмашкӑн хакё 20 пуҫ, 
хыҫнерех пӑхма хаклӑрах. Ун гтек картин, кӑтартакан вырӑна «Электро
театр» теҫҫӗ. Куракансем пӗр вӑрӑм яӳлёмре тенкелсем ҫин^е лараҫҫё. Умен
ие пысӑк пир, йе ҫутӑ йака сгЬна пулат. Ҫав карнӑ пир ҫипе хыҫалти 
ҫтинари иёр шӑтӑкран пит ҫутӑ хунар ҫути ӳкет. Хунар шӑтӑкё телёнке 
машинана витӗр курнан ҫурхах пек ансӑр вӑрӑм (хайу) лентӑ ҫаврӑнса тӑ- 
рат. Лентн ҫине темиҫе ҫӗр пин картизсем тӑрӑшшӗпех ӳкӗрсе тухнӑ. Пӗр 
картин хыҫҫӑн тепӗри пнт хӑвӑрт улшӑннипе пир ҫин^е вёсен мӗлкисем 
вёлтлетсеҫеҫ йулаҫҫё, вара пӑхса ларакая куҫне 'gaR тӗн^ери пек курӑнса 
иртеҫҫё.

Имеются въ продангЬ книги Н. В. Никольскаго:
1) Народное образоваше у чувашъ. Казань. 1906. II. 50 в.
2) Конснектъ no ncT opin  христианскаго просв'Ьщешя чувашъ. К. 1909. 

Ц. 30 к.
3,' Конспектъ по грамматик!; чувашркаго языка. К. 1909. Ц. 20 к.
4) Русско-чувашекШ словарь. К. 1910. Ц . 2 р.
5) Кратклй конснектъ но этнаграф1и чувашъ. К. 1911. Ц. 50 %
6) Эгнографичесшя заметки о чувашахъ Козмодемьянскаго у!щ а. К. 

191I. Ц. 20 к.
7) Изъ архивныхъ д!злъ Нижегородской Духовной KoHcncTopin. К. 

1911. Ц. 20 к.
8) ХрнсНанство среди чувашъ средняго Поволжья въ X V I—XVIII в; 

К. 1912 г. Д. 2 р ., съ пересылкой 2 р. 50 к.
Адресъ: Казань. Б.-Проломная ул., д. Кузнецова, кв. 2. II. В. Николь

скому.



Его Императорское Величество, Государь И м перат оръ Н и к о л а й  А лександровичъ, 
Самодержецъ ВсеросЫйскШ, родился въ 1868 году, 6 мая (тезоименитство 6 декабря).

А вгуст гъйгиая Родит ельница Г О С У Д А Р Я  И М П Е Р А Т О Р А ,
Ея Императорское Величество, Государы ня И м п ерат ри ц а  М арья беодоровна, 

родилась въ 1847 г . ,  14 ноября, (тезоименитство 22 шля); была въ супружества съ Им- 
ператоромъ Александромъ Ш  (въ B oat почплъ 20 октября 1894 г .)

А вгуст гъйгиая С уп руга  Г О С У Д А Р Я  И М П Е Р А Т О Р А ,
Ея Императорское Величество, Государыня И м перат рица А лександра  Оеодоров- 

на , родилась въ 1872 г., .25 мая, (тезоименитство 23 апреля); въ супружества съ 14 нояб
ря 1894 г . Дочь Великаго Герцога Гессенскаго Людвига IV  и Супруги Его Великой Гер
цогини Алисы.

Его Императорское Высочество, Нас.гЬднпкъ Цесаревпчъ н Велишй Князь А л ек - 
сгьй Н иколаевичъ, родился въ 1904 г . ,  30 шля (тез. 5 октября).

А вгуст пйгигя Дочери Г О С У Д А Р Я  И М П Е Р А Т О Р А : _ .
Ея Императорское Высочество, Великая Княжна Ольга Н иколаевна , род. въ 1895 г. 

3-го ноября (тезоим, 11 ш л я ).
Ея Императорское Высочество, Великая Княжна Т ат гана Н иколаевна, род. въ 

1897 г . ,  29 мая (тезоим. 12 января).
Ея Императорск >е Высочество, Великая Княжна M a p ia  Н иколаевна, р#д. въ 1899 г. 

14 ш ня (тез. 22 ш ля).
Ея Императорское Высочество, Велпкая Княжна А наст асля Н иколаевна, род. въ 

1901 г . ,  5 iiOHH (тез. 22 декабря).
Август гьйш гй Брать Г О С У Д А Р Я  И М П Е Р А Т О Р А ,

Его Императорское высочество, ВеликпТ Князь Михаилъ Александровичъ, род. въ 
1878 г . ,  22 ноября (тез. 22  ноября).

А вгуст гьйиия Сестры Г О С У Д А Р Я  И М П Е Р А Т О Р А ,
Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня К сеы я  А лександровна  (см. да-

л4е);
Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня Ольга Александровна, род . въ  

1882 г.. 1 поня (тез. 11 ш ля). Въ супружества съ 27 поля 1901 г . съ Его Высочествомъ 
прпнцемъ Петромъ Александровичемъ Ольденбургскпмъ.

A e iycm m lu iie  Д яди и  Тет ки Г  О С У  Д У Р Я  И М П Е Р А Т О Р А :
Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня Маргя Павловна, род. въ 1854 г. 

2 мая (тез. 22 шля'); была въ супружествЪ съ Его Императорекпмъ Высочествомъ, Ве- 
лнкнмъ Князомъ Владимгромъ Алсксандровичсмъ, ( f  4 ф евр. 1909 г .) . У нея дгъти: Его 
Императорское Высочество, Велшпй Князь Еириллъ Иладимгровичь, род. въ 1876 г., 30 
сентября (тез. 11 мая); Супруга Его, Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня 
В икт оргя  Qeodopoena, род. въ 1876 г., 12 ноября (тез. 1 ш ня). У ггихъ дгъти: Ея Вы 
сочество Княжна М арья К ирилловна, род. въ 1907 г., 20 января (тезоименитство 2 2  
ш ля) п Ея Высочество, Княжна К ира Кирилловна, род. въ 1909 г. 26 япрЪля (тез. 28- 
февраля); Его Императорское Высочество, Реликш Князь Борись  Владимгровичъ, род. 
въ 18 7 7  г . ,  12 ноября (тез. 2 мая); Его Императорское Высочество, В елпм й Князь Им- 
дрей  В м дим гровичг, род. въ 1879 г. 2 мая (тез. 30 ноября);

Ея Императорское Высочество, Великая Княгини Е лена И лади.т ровна, род.^ въ 
1882 г., 17 января (тез. 21 мая); въ сунружеств% съ 16 августа 1902 г . ,  съ Его Коро- 
левскимъ Высочествомъ Короловичемъ Гроческпмъ Н иколаемъ Георггевичет .

Ея Императорское Высочество, Велпкая Княгиня Е лисавет а Оеодоровна, род. въ 
1864 г . ,  20 октября (тез. 5 сентября). Была въ супружеств’Ь съ Его Императорекпмъ Вы- 
сочествомъ Великнмъ Кияземь Серггемъ Александровиг/емъ, ( t  4 февраля 1905 г.).

Его Императорское Высочество, Велишй Князь Павелъ А лександровичъ, рол. въ 
i8 6 0  г., 21 сонтября (тез. 29 ш ня); былъ въ супоужествЬ съ Ея Императорекпмъ Высо
чествомъ, Великою Княгинею Александрою Георпевною ( f  12 сентября 1891 г .)  У  него  
дгъти: Его Императорское Высочество, Велишй Князь Д им ит рiu Павловичь, год. въ 
1891 г., 6 сентября (тез. 21 сентября); Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня 
М аргя П авловна, род. въ 1890 г . ,  6 апреля (тез. 22 шля); въ супружества съ 20  апреля

ill
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1908 г. съ Его Королевскямъ Высочествомъ Принцемъ Вильгельмомъ Ш ведскимъ, Герцо
гомъ Сюдерманландскимъ.

Ея Императорское Вы сочество, Великая Княгиня Шар in Александровна , род. въ 
1853 г., 5 октября (тез. 22 ш ля); была вь супружества съ Его Коралевскимъ Высочэ- 
ствомъ, Принцемъ Альфредомъ-Эрнестомъ-Альбертомъ Велшеобританскнмъ, Герцогомъ 
Саксенъ-Кобургъ-Готскимъ.

Его Императорское Высочество, Велишй Князь Н иколай  Бонстантиповичъ, род. 
въ 1850 г . ,  2 февраля (тез. 6 декабря).

Его Императорское Высочество, Велики! Князь Константинъ Константиновичъ , 
род. въ 185S г . ,  Ю августа (тез. 2L мая). Супруга Его, Ея Императорское Высочество, 
Великая Княгиня Е лисаеет а М аври кгевна , род . въ 1865 г . ,  13 января (тез. 5 сентября); 
У нихь дгъти: Ихъ Высочества: Князь Ъаннъ Константиновичъ, род. въ 1886 г., 23 iio- 
ня (тез. 24 ш ня); Супруга Его, Е я К оролевское Высочество. Княгиня Е лена П ет ровна, 
р од . въ 1834 г . ,  23 октября (теп  21 мая). Князь Г аврт лъ Константиновичъ, род . въ 
1887 г . 3 ш ля (тез. 13 ш ля); Князь К онст ант инл К онст ант иновичъ , род. въ 1890 г . ,  
2 0  декабря (тез. 21 мая); Князь О леп Константиновичъ, род. въ 1892 г . ,  15 ноября 
(тез. 20 сентября); Князь П ю ръ Константиновичъ , род. въ 1894 г., 29 мая (тез. 5 
ш ня); Князь Т ео р и й  Константиновичъ, род . въ 1903 г . ,  23 .апрЬля (тез. 23 апрЬля); 
Княгиня T a m ia n a  Конст ант иновна, Княгиня Багратю нъ-М ухравская, род. въ 1890 г., 
11 января (тез 12 января); въ супружсств'Ь съ 24 августа 1911 г . ,  съ княземъ Б а гр а -  
т ю н ъ  М ух р а н ск и м ъ ;  Княжна В и р а  Константиновна, род. въ 1906 г., 11 апръля (тез. 
17 сентября).

Его Императорское Вы сочество, Велики! К нязьр.им ит рш  Константиновичъ, род. 
въ 1860 г., 1 ш ня (тез. 21 сентября); Еч Королевское Величество, Королева Эллиновъ 
О лы а Константиновна, род въ 1851 г., 22 августа (тез. 11 ш ла), въ судружеетвЬ съ 
Его Велнчествомъ, Королемъ Эллиновъ Георгомъ 1.

Его Императорское Высочество, Вели id й Князь Н иколай Николаевичъ, род. въ 
1856 г., О ноября (тез. 27 ш ля). Супруга Его, Ея Императорское Высочество, Великая 
Княгиня А н а ст а сш  Н иколаевна, род. въ 1867 г., 23 декабря (тез. 22 декабря).

Его Императорское Высочество, Велиш й Князь П ет ръ-Н иколаевичъ,род . въ 1864 г., 
10 января (тез. 29 поня); Супруга Его, Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня 
Ми лица Н иколаевна, род. въ 1866 г., 14 поля ("тез. 19 ш ля). У  иихъ дп т и : Ихъ Высо
чества: Князь Воманъ П е т р о в и ч ,  род. вь 1896 г .  5 октября (тез. 19 шля); Кряжна 
М арика П ет ровна , род. въ 1892 г., 28 февраля (тез. 28 февраля); Княжна Н адеж да  
П ет ровна, род. въ 1898 г . ,  3 марта (тез. 17 Сентября).

Его Императорское Высочество, Велиш й Князь Н иколай Ш ихаиловичъ, род . въ 
1859 г.. 14 аирЪля (тез. 6 декабря).

Его Императорское Высочоство, Велиш й Князь Шгсхагиъ Ш ихаиловичъ, род. въ 
1861 г , 4 октября (тез. 8 ноября).

Его И м ператф ское Высочество, Велишй Князь Т ео р и й  Ш ихаиловичъ, род. въ 
1863 г . ,  11 августа (тез. 26 ноября); Супруга Его, Ея Императорское Высочество. Вели
кая Княгиня Ма р \я  Г еорй евн а , род. въ 1876 г . ,  20 февраля (тез. 22 пол я). У иихъ 
дочери: Ихъ Высочества: Княжна Н ина Г еорй евна, род. въ 1901 г., 7 ш ня (тез. 14 ян
варя); Княжна Ксенш  Г ео р й евн а , род. въ 1903 г , 9 августа (тез. 24  января).

Его Императорское Высочество, Велиш'й Князь А лександръ Ш ихаиловичъ, род. въ 
1866 г., 1 апреля (тез. 30 августа); Супруга Его_, Ея Императорское Высочество, Вели
кая Княгиня Ксенгя А лександровна, род. въ 1875 г . ,  25 марта (тез. 24  января). J нихь 
дгъти: Ихъ Высочества: Князь А ндрей  А л ек сан дрови ч , род. въ 1897 г . ,  12 января (тез. 
30 ноября); Квязь веодоръ  Алексапдровичъ. род. въ 1898 г., 11 декабря (тез. 16 мая); 
Князь Н и к и т а  Александровичъ, род. въ 1900 г.ч 4 января (тез. 24 ш ня); Князь Д им ит - 
р гй  Александровичъ, рож. въ 1901 г . ,  2 августа (тез. 26 Окт.); Князь Коетислаеъ Алек- 
сандровичъ, род. въ 1902 г ., 11 ноября (тез. 14 марта); Князь В а с и л т  Александровиче, 
род. въ 1907 г . 24  новя (тез. 2 августа); Княжна И ри н а  А лександровна, род. въ 1895 г. 
3 ш ля (тез. 5 мая).

Его Императорское Вы сочество, Велишй Князь С ери й  Ш ихаиловичъ, род. въ 
1869 г . ,  25 сентября (тез. 25 сентября).

Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня А наст асгя Ш ихаи.ювна, род. 
въ 1860 г . ,  16 ш ля (тез. 22 декабря); была въ сунружествЪ съ Его Королевскпмъ Вы- 
сочествомъ, Велакимъ Герцогомъ М екленбургъ-Ш верансш ш ъ Фридрихомъ-Ф ранцемъ.
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'Г и нё с тӗпё. Пирӗн ҫӗр йӗрп тавӑра пысӑктинӗссем. Шыв лапкӑшӗ ҫӗр- 
тен виҫӗ хуг аслӑрах. Тинӗс тарӑнӑшӗ ҫыран ҫывӑхнерех ЮОхӑлаҫа йахӑн,. 
Bappnn’ge хӑш тёлте 9 ҫухрӑм та пур. Ун тарӑнӑшён^е тӗн^ери p i  ҫӳлӗ 
8 1/2 ҫ. Эверест тӑвӗ пӗтӗмпех пытанат. Тӗлтҫерп тнпӗ ҫӗрсене тикӗслесе кӗре- 
ҫене тинёс тӗпён^и лупагакисене тултарас пулс-ан типӗ ҫӗр пытанса ҫӗр йӗрп 
тавӑра 2 ҫухрӑм ытла тарӑнӑшӗ пшв тулса тӑмалла. Тинӗс тёпне аннӑҫем 
кун ҫути ҫухалса пырат. Пёр ҫухрӑм ансан сӗм тӗттӗм. Тата аннӑҫем пшв 
йывӑрӗ хӗснӗҫем хёссе пусса пыра¥. Ун пек тӗттӗм пшв иусӑрӑн^ак, ҫӗрте 
те пин тӗслӗ тёрлӗ $унлӑ йапаласем пурӑнаҫҫӗ. Вӗсем унта епир кунта пу- 
рӑнма хӑнӑхнӑ пекех пурӑнаҫҫӗ. А нрх етеме ҫӳле сайра сывлӑша илсе улӑх- 
сан ун сӑмсин^ен ҫӑварӗн^ен йун кайа пуҫдат, тата улӑхсан хӑнӑхман 
ҫӗрте вилме те пултара¥. Ҫавӑн пекех тинӗс тӗпёщ;е пурӑнакан йапаласем 
те ҫӳлелле пшв ҫӑмӑлтарах пусакан ҫӗре улӑхтарсан ӑшӗ-ршки йӑтӑнса 
тухса вилет.

Унта пурӑнакан пулӑсем кунтисен^ен уйрӑм урӑхла. Тёсӗсем хӗп-хёрлёг 
йе сӑрӑ, йе сенкер, йе хура, ҫӑварӗсем, гаӑлёсем куҫӗсем тем пысйккӗнт, 
хӑйсем пӑхма пптё тискеррисем пур. Питӗ тарӑн ҫёрте йывӑҫ-курӑк пул- 
масан та унтн кайӑк-ррӗлӗхсем пӗр пӗрне хӑваласа ҫисе тйранса пурӑ- 
наҫҫё. Пысӑккнсем пӗцӗкреххнсене, кӑсем тата вӗтёреххисене ҫйтаҫҫӗ. Тата 
хӑшин тинёс тӗпёнце тёттӗм ҫӗрте ҫутатса пыма пуҫӗн^е йе ҫурӑмӗн^е ху- 
нар ҫути нек ҫутӑ кӑларса пыракан вырӑнсем пур. Тата хӑшӗ тӑшман хӑ- 
валаса пынӑ ■ҫухне ӑшӗн^ен хура шёвё йапала кйларса шыва пӑтратса пы
танса хӑтӑлаҫҫё. Тата тинёсре иур ҫӗрте те, пуриниен ытла ӑшӑ ҫёрте, 
темён иухлӗ куҫа курӑнмн вӗт кӑпшанкӑсем пурӑнаҫҫӗ. Вӗсем питӗ хӑвӑрт 
ӗррсе внлеҫҫӗ те кипкисем йе шӑммисем, хупписем, шапа хуранё пеккисем 
темён ■ҫухлён йур ҫунӑ нек тинӗс тёине анса лараҫҫӗ. Вара шан шурӑ пс- 
вӗс йе пур сийӗсем пулса тӑраҫҫӗ. Ӑшӑкрах ҫёрте ҫавӑн пеккисем тулса тн- 
нӗс варрин§ех типӗ ҫёрсем тухса лараҫҫё.

П ы с ӑ к е р е ш м е н. Америкара Браз1ш яра ывӑҫ лапки пысӑккйпг 
ерешмен пур. Вӑл ҫерҫи пек кайӑксене хӑй танатипе тытса мӑйён^ен пӑв- 
са йунне ӗҫет. Хӑш ерешмен ҫынна та сӑхса вӗлерет.

П и т п ӗ |  ӗ к, й е п и т п ы с ӑ к  ҫ ы н с е м .  Тёниере сайра хутран 
нитӗ вётё ҫынсем пулаҫҫӗ. Пӗр виҫ ҫул кайарах Хусанта икӗ пӗ^ӗк майра 
кӑтарта^ёҫ; хайоем 25—27 ҫулта, ҫӳллӗшӗ 14— 15 вершук. Ҫавӑн ^ухнех 
9— 12 ҫулхи икӗ хёр иурщё, кашнийе 9-шар пӑт тайат^ёҫ. Тӗнҫере 
Dii ҫӳлӗ ҫын Друссов, Вӑл арймне те хӑй пекех ҫӳлё Брунгильда йатлӑ нимӗҫ 
хёрне илнӗ. (Т)ӑваш хушшин^е ҫавӑн пеккисем ҫук-и?)

'Ҫӑвашсем пур ҫӗрте те авалхи улӑпсем ҫин^ен калаҫаҫҫё.
Улӑпсем йумана тымарӗпе ерём пек кӑларнӑ, пӳрт тӑррине тенкел пек 

парна, ҫйпатинцен силленӗ тӑприн^ен пысӑк тӗмескесем пулса йулнй теҫҫё. 
Тата пёр улӑн apt суха тӑвакан ҫынна лаши-мӗнӗпе кӗсйине 'Бнксе пырсан
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ашшёне кӑтартнӑ та, ашшӗ ывӑлне каланӑ: «ан тив, а р м , ӑҫта тытрӑн, 
ҫавӑнтах кайса йар. Пиртен капран 'ҫакӑн пек ҫынсем пурГшӗҫ» тенӗ, теҫҫӗ. 
Йумах! Ҫӗр айӗнрн тупӑнакан цысӑк шӑмӑсене рвашсем улӑп шӑммн теҫҫӗ. 
А н р х  ун пек шӑмӑсем р с -р с а х  авалхи пысӑк тискер кайӑксен шӑмми 
пулкалаҫҫӗ. Ҫӗр айӗнрн нысӑк шӑм тавӑраш, пе халиден курмая савӑт- 
сапа, тиыӗр, пӑхӑр напала, ■ҫул пурт, йе сӑнӑ-тавӑраш тупсан ним пёлме- 
сӗр пӑсса ватса ҫӗмӗрсе пӗтери^ен пӗлёкентерех ҫынсене кӑтартас пулат, 
не Хусана ҫырса йарас пулат. (Адресъ ҫапла: Казань. Въ Общество Архе
ологии, Исторш н Этнографии). Хӑга •ҫухне ниме тӑман авалхи йапалана пӑх- 
сах темӗн те пӗр кирлӗ йапаласем ҫинрн тавӑҫарса пӗлме пулат.

Ҫын ӑ с ё  п й с ӑ л н и .  Хӑш ҫын rie нит лысӑк шухӑшпа, хуйхӑпа, йе 
•сасартӑк сёхри хӑпса, пе пйт тиӑпса, Йе виҫесёр ерех-сӑра ёҫсе, йе хӑй 
пурӑнӑҫӗнр ирсӗрленсе аекӑпланса ҫӳренипе, йе йӑхра пуррипе ӑсё-хакӗ 
урмӑшса агашат. Хӑшне тытаыак тытаК хӑшӗ уйӑхсайран ыйӑх тёлӗшпе 
тухса кайса хуралтӑ тӑррине хӑрушӑ ҫёре улӑхса утса ҫӳрет, хӑшне куҫне 
темён те пёр курӑпнине 'рӑвашссм вёре ҫёлен ҫыпҫӑннӑ пулё теҫҫӗ. Тата 
хӑшӗ те пӗри нимӗисӗрех темӗн пек хытӑ хӑҫаса, тӑрат;. хашӗ ӑсё-хакё пул- 
сан та нймён ӗҫе те тытӑнсах ӗҫлеймест, хӑпне хӑй хуҫа мар. Ҫавӑн иек 
йапаласем пур те '§ун тщрёне ӑс-хак урмӑшнин^еп пулаҫҫӗ. Ун пек тщрсене 
Хусанта пёр Даршкеьнч йатлӑ тухтӑр тӳрлетме пӗлет. Акӑ рӑнашсем 
цуялӑ напала ҫпне усал куҫ ӳксен ҫын Йе выл,ӑх пӑсӑлат теҫҫӗ. Ҫавӑн пе- 
кех халё вӗреннӗ тухтӑрсем хӑш 'ҫухве •gyk, ӑс-хак тӗдешӗярп р р л ӗ  ҫын- 
сеы ҫнпе нумайрел куҫпа тинкерсе нӑхса тӑрса хӑйён шухйшие кӑмӑлне 
тепёр Tjnp.ie ҫын ӑсне-хакне вирлён витерҫе пёр, емел памасӑрах гипнотизм 
сӑмахӗпе турлетме пултараҫҫё. Етем 'вунё курӑнман йапала,—цунӑн емелӗ 
те хӑй пекех курӑнман шухӑшланӑ сӑмах, кӑмӑл туртни пулат иккен! г{]ун 
нурӑнӑҫне тӗн, цнркӳ тӗлешӗнрн шухӑшласа пӑхсан та пёр тога тепёр ^ун 
сӗртӗннине иухлама пулат. Акӑ хӑш ҫыи пӗтём нурӑнӑҫёнр усал йӑлаиа 
ҫылӑхсем туса калама ҫук пӑсӑлса пураыат. Унтан питӗ йуратакан, хытӑ 
ӗненекен, внрён ӑслӑ ҫынпа пёр-нк сехет курса ^унтап калаҫнипех ҫыннӑн 
иунё ҫӗнелсе ӗлӗкхи усал йӑлисене пӑрахса нурӑнӑҫпе кёретех тепӗр ҫулпа 
ҫавӑрса йараК

Кунта та ҫын усал йӑлисем, ҫылйхӗсем ^ун ррӗсем. Вӗрентсе рререн 
каланй ырӑ сӑмах—иун емелӗ.

Т ӗ р л ё  х а л ӑ х  х у ш ш и н ц е  к а л а ҫ м а л л п  ^ ӗ л х е .  Виб- 
.liapa каланӑ: ёлӗк авал халӑхсем Вавилонта ҫӳлӗ пашне т-ума штйнсан 
Турӑ етем ^ӗлхине ылмаштарса пӗрпӗрне ӑнлайми туса хунӑ, тенӗ. г̂ ӑваш- 
сем калаҫҫё: «тӗнрре 77 тӗрлӗ иёлхе пур», теҫҫӗ. Вӗреннӗ ҫынсем, тен
дере етем внҫӗ нинтен те ытла рлхепе калаҫаК’ теҫҫӗ. Xaigxii саманара ха- 
лӑхсем тендере пӗр пёринпе тёрлӗ ёҫ тйваҫҫӗ: тавар улӑштараҫҫӗ, пёрле 
пулса тӗрлӗ йапала ҫинрн вёренеҫҫё, тӗрлӗ ҫёре кайса тён р  курса ҫӳреҫҫӗ
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йе пӗрле лухӑнса тӗрлӗ халӑх хушшинри пурӑнӑҫ йӗркнсене ванашласӑ 
алй пусса закон кӑлараҫҫӗ. Ҫавӑнпа хал,хи етеме кӑмака ҫннре лармасан 
тёрлӗ рёлхе пӗлме кнрлӗ.

Почта.

Ҫыру икӗ тӗрлӗ пула?; хӑш ҫыру канвиртесӗрех (хупӑеӑрах) кайат, 
ӑна «открытое письмо» (уҫӑ ҫыру) теҫҫӗ; ҫырӑва канвирт ӑшне хурса йар- 
сан ӑна «закрытое письмо» (хупӑлӑ ҫыру) теҫҫӗ.

Открытое ҫыру валли хӑйне хулӑн хут пур, ӑна почтара, тата хӑш- 
хӑш лавккара та сутаҫҫӗ; вӑл виҫӗ нус (3 к.) тара?. «Открытое» тесе ҫырнӑ 
йенне адрес angax, ҫыру кам патне каймадлине ан^ах ҫыраҫҫӗ теиӗр йенне 
ҫыруне ҫыраҫҫӗ. Теыех ҫырмалла пулмасан открытое ҫыру йарсан та йу
рат, вӑл виҫӗ пуса aH'gax ӳкет.

Закрытое ҫыру виҫӗ тӗслӗ пула?: п р о с т о е ,  з а к а з н о е ,  д е н е ж 
н о е .  Закрытое рырӑва канвирт ӑшне хураҫҫӗ, адресне рернилпа ҫыраҫҫӗ, 
кӑранташпа ҫырсан йурамаст. АхаЛ) ҫыру йама ҫицӗ пус (7 к.) кирлё, ҫыру 
пывӑр пулсан ытларах тӳлеҫҫб; 2 лот, йе пёр лотран кӑшт ытларах пул
сан та 14 пус тӳлеҫҫӗ, 3 лот турта? пулсан 2! пус кирлӗ. ' Аха^ ҫырӑва 
марка ҫыпӑҫтармасӑр та йама Jtypaf, angax апла йарсан ҫыруне илекенсене 
укҫа тӳлеттереҫҫӗ: пёр марка вырӑнне икб маркашӑн тӳлеттереҫҫӗ. Кун пек 
ҫыру йанӑ ҫӗре ҫитмесеп ниҫтан та шырама ҫук. Ҫыру тёплё пултӑр тесен 
з а к а з н о е  ҫыру йарас пула?. Заказное ҫырӑва ахал) ҫыру пекех ҫырмалла, ан- 
"gax 7 пуслӑх марка вырӑнне 14 нуслӑх марка ҫыпӑҫтарас пула?, канвнрт 
■ҫине адресрен пуҫне тата ҫӳле пӗр кӗтессе « з а к а з н о е »  теҫе ҫыраҫҫё; 
айалла ҫырӑва кам йара?, ҫавӑн йатне ҫырас пула?, унйн йалё йатне, вулӑсӗ, 
уйасӗ йатне ҫырмалла. Заказное ҫырушӑн почтара квитанцш параҫҫё; ҫыру 
йанӑ ҫёре ҫитмесен ҫав квитанщяиа, почта урлӑ шырас пула?. Почта вӑл 
ҫырӑва ҫухатсан ҫыру йараканне 10 тенкӗ тӳлет.

Укҫа йарас пулсан канвиртне килте ҫипӑҫтарас пулмаст иочтара хӑй- 
сем пӑхса ҫыпӑҫтараҫҫб. Канвпрт ҫине ҫӳле пёр кӗтессе « д е н е ж н о е »  

тесе ҫырмалла, адрес айнс мпҫе тенкё йанпне, кам йаннне ҫырмалла, заказ
ное ҫыру каивиррӗ ҫине ҫырнӑ пек. Адресне кнлтех ҫырас пула?, почтара 
ҫыртарсан ушпӑн инлёк иус нлеҫҫӗ; сургуч та кидтен илсе кайас пула?, 
кнлтен нлсе пымасан уншӑн тата иилӗк пус илеҫҫё. Кам ҫыру pac-'gac ҫы- 
ра?, уиӑн канвирт пачкнпех илес пула?: пачкара 25 канвирт, пачки 10 
пуса пур; сургуч та хӑйбп илес пула?; сургучйн икё иатакб 5 нус ан^ах. 
■Ҫаксем пурте хӑвӑн пулсан ҫыру йарасси хакла ӳкмест. Ҫыру ҫырас пул
сан кпрлнне анрах ҫырас пула?. Пнрӗн салтаксем, ёҫлеме кайнӑ ҫынсем 
■ҫыру йарас пулсан еалам ҫырса тултараҫҫё, кирлине ҫырма пӗлмеҫҫӗ. 
Пётёы йала салам ҫырса тултара?, те, кирлине ҫырма вырӑн та йулмас?,



вара пёр кӗтессе: «атте, виҫ тенкӗ укҫа йар-р» тесе ҫырса хурат. Хурӑн- 
ташсене, кӳршӗ-аршӑсене салам калӑр тесе ҫыр та, ҫнтрӗ унтан; вара ху 
йепле пурӑннине, хӑвӑн нушуна ҫыр. Тата салтаксем ҫыру йарас пулсан 
канвирт ҫине йалан: «солдатское письмо весьма нужное» тесе ҫыраҫҫё. Апла 
ҫырма кирлӗ мар. Салтак ҫырӑвӗ ппт кйрлӗ тесе ӑрасна почта хӑваламёҫ 
вёт. Ун пек ҫырусенрн почтара, прцкасра кулаҫҫӗ ан р х .

Йалта заказное ҫыру илесси нит хӗн: малтан прикаса темиҫе ҫухрӑм 
кайса повестка ҫумне п и р т  пустарас пулат, унтан почта каймалла. Хӑпх 
тёлте заказное ҫыру илмешкён хӗрӗх-аллӑ ҫухрӑм рптармалла пулат, ҫырӑ- 
вӗн р  нимӗн те ҫук, салам кӑна. Повестка ҫумне пи§ет пустармалла р х  
прикаса кайас вырӑнне парш ка патне кайса р р к ӳ  пиртне нустарсан та 
йурат.

Тата пирӗн рваш сем ҫын ҫыруне канвиртне пӑсса вулама йуратаҫҫё; 
вӑл аван мар; вӑл ҫын йапалине вӑрланипе пёрех, закон уншӑн хытӑ сут 
тӑват.

Халӗ укҫа йарас пулсан переводпа йарас пулат. 25 тенкӗрен пуҫласа 
100 тенке ҫити^рн йамалла пулсан почтара 25 пуслӑх хут илес пула¥. 
25 тенкӗрен кайа йарас пулсан 15 пуслӑх хут илес пула¥. Канвирт, сургуч 
тавӑрашӗ кирлӗ мар.

%укун ҫулт а  ҫӳрекенсенрн хакне ҫухрӑм тӑрӑх илеҫҫӗ. 300 ҫухрӑма 
ҫитирен ҫухрӑм пуҫне 1 пус ҫурра йахӑн илеҫҫӗ, 300 ҫухрӑм ытла каймал
ла пулсан хакӗ йӳнелет. А рсене пиллӗке ҫитиҫрн $укун ҫулпа та, паро- 
ходпа та ахал> илсе ҫӳреҫҫӗ, 5-рен 10-на ҫитнр/рн р р ӗ к  хакпа ҫӳретеҫҫё. 
Йапала пӗр пӑт а н р х  пулсан укҫа тӳлемелле мар, пӑтран ытла пулсан йа- 
паласемшӗн укҫа тӳлеттереҫҫӗ. Пароход ҫинр  тӑваттӑн гшллёкӗн пудса ар
тельный билет (ерттил гшлер) илме йурат, апла йӳнерех ӳкет.

Нумай та пулмаст, рваш ла кёнеке « Н о в ы й  з а в ’Ь т ъ »  тата «О т-  
к р о в е н 1 е  1 о а н н а  Б о г о с л о в а »  (иккӗш пёр кёнекере) тухнӑ. Ҫав 
кёнекене пур рваш ӑн та, кам вулама пӗлет, илес пула¥. Вӑл 
кёнеке питех хаклӑ тймаст, 50 пус а н р х  тӑрат: аван хут ҫине ҫырнӑ, тата 
хытӑ хупӑллӑ. Ӑна илес тесен пёр вупнӑн, йе ытларах пухӑнса илес пулат; 
вара вӑл 50 пусран та йӳнерех тӑма пултарах.

Адрес акӑ ҫапла: Петербургъ. k Екатерингофскгй пр., д. №  1 2 . 
Пастору д-ру Кину.

’Ҫ ӑ в а ш л а  ҫ ӗ н ӗ  к ӗ н е к е с е м :

Вӗре-ҫелен. Ц. 5 коп.
Аташса' кайнӑ ҫын. 5 коп.
Фабюяа или древн1е х р и стн е . 10 кои.
Адресъ: Казань. Ц ент ральная типография.



Кредитное товарищество уҫасси ҫинщен.

Пурӑнӑҫ хӗсӗнсе килнипе тата ытти пӗлекен ҫынсене курса, хресҫен- 
сем ҫӗр ӗҫӗпҫен пуҫне урӑх ӗҫсем тапратрӗҫ. Хӑшӗ пах^а ҫимӗҫ тӑваҫҫӗ, 
хӑшӗ сатоем ҫитӗнтереҫҫӗ, хӑшӗ атӑсем ҫӗлеҫҫӗ, хӑшӗ столяр ӗҫне тӑваҫҫӗ; 
хӑшӗ тата г§ӑпта ҫапаҫҫӗ; пурӑнассах тийекенсем мён те пудин тупса ӗҫлеҫ- 
ҫӗ. Ан^ах ҫав ӗҫсем те ҫынсене усӑ нумайах памаҫҫӗ. Ӗҫлекен вёйне пӗр 
тенкӗлӗх пӗтерет, уссине вӑтӑр пуслӑх кура¥. Мӗншӗн? Мӗншӗяни шухӑшла- 
масан та паллӑ. Акӑ атӑ ҫӗлекен ӑстана илёр. Вӑл ӗҫлеме ӑста, ӗҫе те 
шӑрантарса airgax тӑват. Ӑна пур те мухтаҫҫӗ. Ҫапах та вӑл ӗҫ ӑна ҫите- 
лӗклех укҫа памаст. Унтан тата ийпта ҫапакана ялер. Вӑл кунӗн-ҫӗрӗн ^ӑп- 
та ҫапат. Хӑй а-р-пӑрше ^ӑпта тусанне ҫӑтса пурӑнат. Вара ӗҫле-ӗҫлех 
шуралса на^арланса кайат. Ун ӗҫленӗ укҫи расхута та ҫитмест.

Тепӗри столяр ӗҫне пит ӑста. Ҫилӗмсӗр ҫыпӑҫтара¥, ӗҫне тӑ- 
ват ытарма ҫук. Angax ҫын панине ӗҫлет те паракан пулмасан ахалех 
ларат. Ун пӗлни, ӑсталӑхӗ ӑна пит сахал пулӑшат. Мӗншӗн атӑ ҫӗлекене 
ёҫӗ сахал пулӑшат-ши? Т}ӑпта ҫапакана ^ӑпта тусанӗ ант;ах тивет-ши? Сто
ляр ёҫне тӑвакана ӗҫӗ ҫителӗклӗ [пулӑшмас¥—ши? Акӑ мӗншӗн. Атӑ ӗҫне, 
тунипе усӑ ытларах курас тесен укҫа кирлӗ: укҫана укҫа ҫуратат, тенӗ ват- 
тисем. Ҫав ӑстасем укҫа ҫуккипе усӑ сахал кураҫҫӗ. Атӑ ҫӗлекен ӗҫ пур 
уух ӗҫлет, ҫук $ух axajg ларат. Т)ӑпта ӑсти хуҫа валли ҫапат. Столяр ёҫне тӑ- 
ваканӗ те атӑ ҫӗлекенпе пӗрех: пур цух ёҫлет, ҫук -gyx т̂ елём мӑсӑрлан- 
тарат.

Ҫавӑн пек ӗҫсене ӗҫлеме, вӗсен^ен усӑ курма укҫа ӑҫтан илмелле-ши? 
Хӑшӗ калёҫ: тендере ырӑ ҫын сахал-и? мирте мирун та пур, тийӗҫ. Кам 
ҫын патне кайнӑ, вӑл йеплине 'ҫухлат, пӗлменни ҫакна вулатӑр. Ҫын патне 
пушӑ алӑпа кайаймастӑн: типӗ кашӑк ҫӑвара Т}ёрет, тенӗ ваттисем. Ун патне 
пулштухне ijiiKce кайас пула¥. Вӑл 42 пус тӑрат. Лешӗ ерехне ӗҫет, вара 
саклатпа пама пула¥. Ана вун тенкӗ укҫашӑн вун пидӗк тенкӗлӗх саклат 
пар. Мён тӑвас? Ӗҫлесе тупаймӑн-и? тет илекен. Халӗ кӗрӗк кирлё мар, кёр- 
кунне^ен пӑрахас пулат, тет вара. Кёрёке идее кайа¥ те вун тенкӗ сапла- 
малла тӑхӑр тенкӗ идет. Вара ҫав тӑхӑр тенкӗпе атӑ хатӗрӗ—сӑран мён 
илет. У ндан те пулмас¥, укҫа паракан аттине йӑтса та пырат: ҫак атта 
пӑртак йусакадамалла-вдӗ, йусаса памӑн-ши? тет. Мӗн-тӑвӑн, йусас пула¥. 
Ӗҫӗ 50 иус тӑра¥. Унтан пёр пус та йӑхмаст.

Кӗр ҫитет. Кӗрӗк кирлӗ. Укҫа паракан та укҫа ыйта¥. Укҫине илме 
килсен ахал) йепле кӑларса йаран, пӗр ҫур пулштух та пулин ӗҫтерес пула¥. 
Вара каллах ӗҫтерет. Ҫав кивҫен илекен ҫын пуйана ҫур ҫулта 10 тенкӗ- 
шён 2 тенкё ытла услам пара¥. Вӑл ҫӗр тенкӗ ҫнне хурса хнсеп тусан 
20£процент ытла пуда¥. Ҫавӑн %ухлӗ услам парса кивҫен укҫа илсе ун 
усснне нумайах курас ҫук. Ҫавӑнпа укҫа вырӑнне урӑх ҫӗрте шырас пула¥. 
Ӑҫтан тупмалла-ши ӑна?

3
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Ваттисем калана: халӑх сурат, кӳлӗ тӑва¥, пёт/ҫея сурат, типсех пырат, 
тенӗ. Ҫавна астуса, ӑслӑрах ҫынсем, пур те пӗр канаш пулса пӗр ушкӑн 
тӑваҫҫӗ. Ҫав ушкӑна вырӑсла «товарищество», теҫҫӗ. Ушкӑна кӗнӗ ҫынсем 
хӑйсен мӗн Т)ухлӗ ҫурт-йӗр, вы^ӑх-^ӗрлӗх пурри ҫин^ен йе Государственный 
банка, йе Губернски земствона хут тӑратаҫҫӗ. Вара вёсене унтан укҫа йа- 
раҫҫӗ. Хӑш товариществора 1500 ҫынна ҫитет. Вёсен ҫурт-йёрӗ, выл,ӑх 
^ӗрлӗхё 100,000 тенке йахӑна тӑраТ Ҫавна шанса банкӑран, йе управаран 
укҫа кивҫен параҫҫӗ. Укҫине товариществона кӳнӗ ҫынсем вӑй ҫитнӗ таран 
кашни илеҫҫӗ. Ҫӗр тенкё илсен ҫулталӑкра 12 тенкӗ процент, услам, илеҫ- 
ҫӗ. Пурӑна-киле ҫав протеине ■ҫакарма та пула¥. Ҫав ушкӑн ҫынсене кив- 
ҫен укҫа панӑран ӑна вырӑсла «Кредитное товарищество», теҫҫӗ.

Ҫав кредитное товарищество пит кирлӗ. Ӑна уҫсан укҫа кивҫен илме 
ҫӑмӑл. Унтан укҫа илсе атӑ ҫӗлекен те тавар ытларах илсе, ытларах ӗҫ- 
лесе усӑ курма пултара¥, ^ӑпта ҫапакан курӑс, м урла илме укҫа илсе хӑй 
ҫаптарма пултарат, столяр ӗҫне ӗҫлекен те йывӑҫ илсе ытларах ӗҫлеме пул- 
тарат. Пирӗн тӗн^ере ҫав ёҫсем а№§ах-и? Урӑххи те нумай.

Унтан тата урапа пёр пек кусмаст, тенӗ ваттисем. Епир пурӑннӑ 
TjYXHe мӗн курмастпӑр. Сасартӑк ӗне, йе лаша ӳксе вилет. Ӑҫтан илес? Кам 
патне кайас? Кредитное товарищество пулсан, кайан та, илен. Ҫынпа тан 
сухуна тӑван, хирти ӗҫне пуҫтаран.

Ҫавӑнпа ҫав кредитное товариществона уҫас Тпула¥. Ӑна тӑвас тесен 
акӑ мӗн тумалла. Т)ӑн малтан йе Государственный банка йе Губернски! 
Земствона кредитное товарищество уҫмалли хутсем, бланкӑсем, fla'g’gap тесе 
npouieHie парас пулат. Ӑна пёр ҫын парсан та йураг. Унтан бланкйсем 
килсен, ҫирӗм—вӑтӑр ҫыннӑн йат парас пула¥. Ҫӗр мӗн т>ухлб, ҫурт-йёр, 
вылДх-т^ёрлёх мӗн ^ухлӗ, мӗн ^ухлӗ тӑнине ӳкерсе йарас пулаг. Товарищество 
уҫма npouieHie ҫырас пула¥. Вӑл npouieHie ытти бланкӑсемпех килет. Унга 
нумайах та ҫырмалла мар. Вара прошеше ҫырсан, камӑн мӗн •ҫухлӗ пурлӑх 
пуррипе ӳкернӗ хутпа Госуд. банка йе губ. управа Йараҫҫӗ. Прошеше ҫине 
ёҫ ҫӳретые кама суйланине ӳкереҫҫӗ. Ҫав хута илсен йе банкӑран йе уп
раваран инспектор килет. Вӑл ҫырӑннӑ ҫынсем пурлӑхне тӗрӗслесе кайат, 
Товарищество уҫмалли ӗҫне татса хӑварат. Вара ҫав ҫирӗм вӑ/гӑр ҫын йа- 
•gene укҫа килет. Укҫа илес тийекенсем ҫав малтанхи ҫынсен ҫумне ҫырӑ- 
наҫҫё. Товариществора ^ӗленсем нумайланнӑҫомӗн нумайланса пыраҫҫӗ. 
Членсем нумайланнипе ытларах шана пуҫлаҫҫӗ, управаран та банкӑран та 
укҫа шанс^ пама пуҫлаҫҫӗ.

Тӗн^ере пур те цухӑн ҫынсем мар. Пуйаннисем те пур. Укҫисене тӗп- 
сакайӗн^е усракансем те пурах. Ҫавӑн пок ҫынсем, тӑнлӑраххисем, укҫисене 
ҫав Товариществона хума пултараҫҫӗ. Вӗсене уншӑн Товарищество процент,
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услам сапласа тӑра¥. Ҫапла вара Кредитное товарищество пуҫланса кайса 
лысйкланнӑҫемӗн пысӑкланса пыра¥, темиҫе пин тытакан пуда¥.

Ҫавна шухӑшласа Кредитное товарищество уҫма пит тӑрӑшас пулат.

Кредитное товарищество усси.

Парен йалта 1911 ҫулта ш н уйӑхӗние, «Кредитное товарищество» уҫ- 
рӗҫ. Пирӗн ^ӑвашсем ӑна йалта банкӑ теҫҫӗ. Вӑл ӗҫе пирӗн хушшӑмӑрта 
пёлни—илтни никам та ҫук. Ӑна хамӑрӑн пацйшкӑ пуҫласа йа^ӗ.

Банка уҫсассӑнах пире Управаран пин тенкӗ, банкӑ пуҫланма йа$ӗҫ. 
Ӑна вырӑсла «основной капитал», теҫҫӗ. Унтан каллах тепӗре пин йат;ӗҫ. 
Илес тийекенсем нумайлана пуҫларӗҫ. Пит нумайӑн товар иществона кӗме 

«ҫырйна пуҫларӗҫ. Пире управаран тата икӗ пин йа^ӗҫ; кайрантата бООтенкӗ 
илтӗмӗр. Ӗҫ аваннине курса банка хуракансем тупӑна пуҫларӗҫ. Хӑшӗ 
500 тенкӗ хуркаласах 6500 тенке ҫитер^ӗҫ. Хай банкӑ укҫи 10,000 тен- 
кӗрсн те иртсе кайрӗ. Товариществона ҫырӑннисем 800 ҫынна йахӑн пухӑн- 
■§ӗҫ. Ҫав банкӑ пӗлтӗр, ҫук ҫул, халӑха пит нумай ҫӗклерӗ. Вӑл пулман 
пулсан, нумайӗшӗ акаС анисене тара парса пӗтернӗ пул&рӗҫ, усрас выл,ӑ,х 
•gejwiexe сутса пӗтернӗ пулӗ^ӗҫ. Пайтахӑшӗ лашасем ил^ӗҫ. Пӗрин ҫавӑн 
лек суха тунӑ ҫӗрте турта хушшищех, лант вилнӗ. Мӗн тӑвас? Ҫынсем 
пур те акаҫҫӗ. Кун а н р х  йуда¥. Ijacpax банка т)упса кайрӗ те, пӗр-ик кун 
гхушшиаҫех лаша ил'дё.

Банкӑ укҫипех нумайӗшӗ вӑрлӑх туйан^ӗҫ. Пӗлтӗр вӑрлӑх хаклӑ пул- 
"ge. Хак пур пирки кивҫен паракан та ҫук. Вӑрлӑх пуррисем пур те укҫад- 
ла ainjax сутрӗҫ. Ҫав банкӑран илсе нумайӗшӗ анисене шуратса хӑвар^ӗҫ. 
Банкӑран укҫа илекен татӑлмас¥: хӑшӗ ҫӑмарта пуҫтарма илеҫҫё, хӑшё ҫурт- 
йёр патне илеҫҫӗ, хӑшӗ делянкӑ илме илеҫҫӗ, хйшӗ въцДх-^ӗрлёх туйанаҫҫӗ, 
хӑшӗ ҫӗр илмо пыра-пыра илеҫҫӗ.

Халӗ ӗнтӗ пирён патӑртн ҫынсем пуйан патне кайса йӑлӑнса лармаҫҫӗ. 
Вӗсене ерех те ёҫтермеҫҫӗ. Кирлё пулсан пырат, идет. Банки ҫавӑнтан аван 
тата. Илнӗ укҫине срукт/зн сапласан, усламне, процентне, кирлӗ таран кал
ла тавӑрса пара¥. Хӑшӗ халӗ кирлӗ ^ухне 10 тенкӗ ҫур ҫуллӑх пырса илеҫ- 
ҫӗ. Уншӑн 60 пус процент саплаҫҫӗ. Укҫине виҫӗ уйӑхран тӳлесен банкй- 
ран 30 пус калла параҫҫӗ. Пуйанран 20 тенкӗ илес пулсан ун пӗр-иккӗ 
ҫитес пулат. Ӑна саклат пӑрахас пула¥. Унтан илнӗ "gyx ӗҫтер, панӑ 'gyx 
сыптар. Пӑхӑсйн, пӗр тенкӗлӗх ӗҫтерсе пӗтерӗн. Банка 30 пус тӳлесех 
10 тенкӗ укҫапа усй куран.

Т)ӑн вӑл, тӗтӗмсӗр вут пулмас¥, теҫҫӗ. Банкй ӗҫӗн те тӗтёмӗ пурах: 
хйшӗ банкӑран укҫа илет те ӗҫсе пӗтерет. Ан^ах ун пеккисем пит сахал.

Ҫак банкӑ тухнӑранпа пуйавсем, ана паракансем тупма ҫук, теҫҫӗ. 
■Ҫук ҫав. Халӗ анине пама мар, хайсем илме тйрашаҫҫӗ.
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Банка укҫипе усӑ куракансем пур те: ҫак ӗҫе тупса кӑларакана те
мён пек спаҫипӑ калаҫҫӗ. (Йетӗрве уйаеӗнрюем).

e_s

И алт и банка т ырӑ саклат а хывасси ҫинщен.

Ҫуркунне шыв пӗтӗм ҫырмасене тулат. Пур ҫӗрте те шыв шавлат. 
Шухӑшласан, нихӑҫан та пӗтессӗн туйӑнмас?. Типсе йулакан ҫирмасем те 
пулас ҫук пек. AH'gax вӑхӑт ҫитет. Нумай шыв ^акса пыраг. "Кайран тип
се те лараГ. Вылщхсене шӑварма та пу.шаст. Ҫуркуннехи шыв пӗтёмпех 
тинӗсе кайса вырйнаҫат.

Хресцен тырри те ҫавӑн пекех. Тырӑ пулнӑ ҫул кӗркунне анкарти 
тулли кӗлте, пӳлмесем, пурасем тулли, тырӑ. Кашни йалтан упус пек тырӑ. 
кайат: йе хулана, йе пристан хёрне пырса тӑвӑлат. Мӗншӗн ҫав пухнӑ тырӑ 
пӑртак, хак хапари’рен , ампарта выртмает-ши? Выртат-^ӗ те, выртма май 
килмест. Кёр ҫитсенех, пайан куланай пухаканпа старости 'дӳре^есен^ен 
шаккаса кайаҫҫӗ, тепӗр кун кантуртисем, прикасрисем шӑнкравпа персе 
ҫитеҫҫӗ. Тум укҫи пар, куланайна тӳле. Хёл ҫитет. Тумтир кирлӗ. Ҫурт-йӗр- 
тӳрлетыелле, йусамалла пулаГ Ӑҫтад укҫа илес? Мён ӗҫлесе 'укҫа туыас? 
Врӗксӗр пурари, пӳлмери, тырра пӑхас пулат. Ирӗксӗр, йӳнӗ пулсан та„ 
лавҫине хурса, упуса йерсе хуланалла уттарас пулаГ Вара тырӑ хӗллехи; 
Микулӑна ҫитмест: пӳлме тӗпӗсем каптӑртата та пуҫлаҫҫӗ. Кӗркуннехи нумай 
тырӑ ҫуркуннехи нумай пгыв пекех йухса пӗтет. Вара калаҫҫӗ: пирӗн пӗр 
пекрех, т>ухӑнрах ҫынсен, тырӑ пулман ҫуд та пулнӑ ҫул та пӗрех; тмрӑ 
нулман г§ух илсе ҫисе тӗп пулатпӑр; пур ҫул йӳнё хакпа сутса на^арланат-
пӑр; епир илнӗ 1)ухне хаклӑ, епир сутнӑ цухне йӳнӗ, хӑҫан ура ҫине тӑрӑн,.
теҫҫё.

Ащ>ах ҫав ӗҫре хреевенсене пулӑшма май килет-ши? Хӑш ҫёрте ҫур,- 
куннехи шыва пёвелесе тытса йулаҫҫё те ҫу-каҫи^ен вы^ӑх-^ӗрлӗхӗпе ёҫсе 
усӑ курса пурӑнаҫҫӗ. Ҫавӑн пек кёркуннехи тырра пӗве туса кӑшт хак: 
хӑпариэдщн тытса тӑма май килмест-ши?

Хрестщнсемшӗн тӑрӑшакансем, вёсен пурӑнӑҫне малалла йарас 'тий- 
екенсем, хрее§енсем мёншӗн натщрланнине тахӑҫанах сиссе тӑраҫҫӗ,: 
вӗсем йӳнӗ хакпа тыррисене сутса пӗтерсе пит на^арланнине лайӑх: 
иӗлеҫҫё. Ҫавӑниа Хусанти Губернское Земство кӑҫал кредитное товарищество- 
сене саклата тырӑ илме канаш na’ge. Кредитное товариществосем нумайёшё 
ҫав Губернское Земство кӑларнӑ ӗҫ пит аваннине пӗлсе йышӑн|ӗҫ. Товарище
ствона тырӑ саклата хывасси акӑ йепле ӗҫ вал.

Сана темён пек укҫа кирлё. Тырӑ хакё йӳнӗ. Санӑн йӳнӗ хакпа сутас - »
килмест. Есӗ пёр лав-и, йе ҫёр пӑтах-и хай кредитное товариществона 
илсе пыран та, унта ҫавӑн рухне хуҫасем пуҫтаракан хакиа тырруна парса 
хӑваран. Ун вырӑнне укҫа идее кайан. Ҫур йенне кайсан, тырӑ хакё хй-
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ттаратех. Бара есӗ иднӗ укҫуна банка тӳлетён те, тырруна тийесе кайса су- 
татӑн. Сӑмахран калапӑр: есӗ банка ҫёр пӑт 50 пус ҫин^ен хывнӑ пултӑр. 
‘Ҫуркунне тырӑ хакӗ 70 пуса ҫитӗ. Есӗ ҫӗр пӑтра 20 тенкӗ ытлашши пле
тён. Т)ӑн вӑл, унта тыррине усранӑшӑн, ӗҫленёшён пӑртак илеҫҫӗ. Affgax 
илсен те сана услам пайтах йулат.

Ҫавна шухӑшласа, хрес^енсемшён тӑрӑшакансене итлесе, тырра ҫапла 
усраса йӳнӗ хакпа сутса пӗтерес нулмаст. Ӑҫта ҫав ёҫе тума кӑларнӑ, хрес- 
^енсен пёр хӑрамасӑр тырӑ хывас пула¥. Илтёнет, хӑшё калаҫҫё: унта> 
■банкӑ ампарне кӗрсе ӳксен, калла ан кёт вара, теҫҫӗ. Ҫав сӑмаха пуҫтавӑра 
виҫҫӗ ҫавӑрса шухӑшлама пёлменнисем ан^ах калама пултараҫҫӗ. Тӑнлӑ- 
пуҫлӑ ҫын вёсен хыҫҫӑн кайас пулмасЕ

Тырра банка саклата пӑрахни вут-кӑвартан та аван. Кам пёлет, вут 
вӑд хӑрушӑ йапала, ӑна кётместён те, анцах кётмен ҫёртех усал курмалла 
пула¥. Банка тырра саклата илсен страховат тӑват. Ҫавӑнпа та хӑрамалли 
•ҪУК-

Ҫак пуҫланӑ ӗҫ халӑха усӑ кӑтартасси халӑхран хӑйӗн^ен кнлет ӗнтё. 
Халё пире пулӑшакан, пире канаш паракан ҫук теме ҫук. Каласа вӗрентсе 
параҫҫӗ, йышйнса тумалли ащ ах йулат: ^ӑлланӑ, ҫемҫетнӗ, ҫӑтса angax 
йар.

1911  ҫ. календарь ҫине „программа для собират я свгьдгътй о 
чуваш ахъ“ ҫырнӑ-щщё, Ун щ ухне кбменнине халб ҫырас 

тетӗп.

Епӗ ҫӑвашсем ӗлӗк йецле пурйннӑ, вӗсем йепле пулни ҫин^ен кӗнекене 
^нрма ^ӑвашсем ҫинҫен, тӗрлӗ ҫӗртен, ҫырусем урлӑ иёлесшӗп. 'Ҫӑвашсем 
хушшин^е халапсем, йумахсем, йурӑсем, ваттисем каланӑ, сӑмахсем пайтах. 
'Ҫавсем пурге мана питӗ кирлӗ. ^йвашсем ҫин^ен ҫак, епӗ ыйтнӑ тӑрӑх, ҫы- 
рас пула¥.

I. грвашсем тутарсем ҫин^ен мӗн калаҫаҫҫӗ? 1оанн Грозный патша 
•ҫинцен, Стенька Разин ҫинҫен, тата Пугачев ҫин^ен мён калаҫаҫҫӗ? 
Мӗншӗн 1оанн Грозный патшана Хайар патша теҫҫӗ? Туӑвашсем камӑн та 
лулин патша йе улпут тавӑраш панӑ ёлӗкхи хут тавӑраш ҫук-и.-' Ту- 
тара тухнӑ ^авашсен ^ӑваш 'ҫӗлхипе арап сасӑ-паллисемпе ҫырнӑ хут тавӑ- 
раш ҫук-и? Мӗншӗн ҫав ^вашоем тутара тухнӑ? Пёр-пӗр ҫӗрте, ҫырма та- 
вӑрашён^е, шыв ҫурӑксен^е кивӗ йапала йе ҫырнӑ gy.r хӑма тавӑраш тупа- 
нан пулман-и?

II. Ӗлёк снрӗн йал патён^е вӑрман тавӑраш цулман-и? Ҫав йала мёншӗн 
ҫанла йал теҫҫё? Акӑ.|йалӗ ^ап-кас Симб. губ.= Чепкасы пултӑр. Мӗншён ана 
■gan-кас тенӗ? Камран ҫав йал пуҫланса кайнӑ? Пӗр ҫынтанах пулсан, 
мёншӗн вӑл ҫын, ӗлӗк пӗр-пӗ^ен унта пырса ларнӑ? Йал йацӗпем пӗр 
пеккисем нур. Акӑ Хусан кёпӗрнин^е те: Сӑкӑт йатлй йал пур, Т)ёмпӗр кё-
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пёрнин^е те ҫав йатлӑ йад пур. Мӗншӗн вӗсем пӗр йатлӑ? Хӑш Сӑкӑ^ё те* 
пулин ӗлёк пӗрищ;ен уйӑрӑлса кайман-ши? Ҫавӑн пеккисем пит нумай. Ҫырае 
тийекен йад лӗр ҫынтанах opijece кайнӑ пулсан, йепле унӑн хушама^ӗ? Йал- 
ти ытти тёпрен пыракан хушаматсене ҫырас пулат. Йал патӗ ит,е кӳлӗсешр, 
ҫырмасснт,е киремет тавӑрашсем ҫук-и? Вӗсем ҫинҫен ваттисем мӗн калаҫҫӗ?' 
Йал тавӑрашёщр алтса тунӑ тусем канавсем ҫук-и? Пур пулсан, вӗсем ҫин- 
ijen ваттисем мӗн те пулин каланине илтмен-и? Ҫав ту алтнӑ- 
ыӗн тунӑ 'ҫухне, йе суха тунӑ 'вухне пӑшал-хӗҫ тавӑраш'тупакан пулман-и?

III. ^ӑвашсем тумтир ҫин^ен йепле халап калаҫҫӗ? Кам ӑна пуҫласа, 
кӑларнӑ теҫҫӗ? Кам ҫӗлесе кӑтартнӑ, теҫҫӗ. Йӗп-мӗн тухи^ен мӗнне ҫӗдесе* 
пурӑннӑ теҫҫӗ?

Йепле апат ҫулталӑкра ҫисе- нумай пӗтет? Ҫын пуҫне миҫе ҫӑмарта, 
мӗн ^ухлӗ аш кайнине пӗлес тесен, йалта кашни ҫемйере миҫе ҫӑмарта, миҫев 
кӗрепенкке аш пӗтнине пӗлес пула!. Вара кашни ҫемйере пӗтернӗ ҫӑмартапа' 
аша пёр ҫӗре хушас пула!. Хушсан мӗн ^ухлё нулнине йалти хӗр-арӑмпа. 
арҫын миҫе, ҫавӑн ҫине уйӑрас пулат. Вара пӗр ҫын ҫулталӑкра миҫе ҫӑмар- 
та, миҫе кӗрепенкке аш ҫини паллӑ пулат. Ҫав йӗркепех: ҫын пуҫне миҫе- 
ҫӑмарта, миҫе‘кёрепенкке аш сутнине те пӗлме пулат. Вараҫинипе сутнин уй- 
рӑмё паялӑ пулат. Йепле выЛ)ӑха, кайӑка ҫиме Вурат теҫҫӗ? Ҫиме йураман- 
нине мёншӗн таса мар теҫҫӗ? Т)ӑвашсем йепле апата аван апат теҫҫӗ? Йеп- 
лине HaTjap теҫҫӗ? 'Ҫӑвашсем мӗн ӗҫеҫҫӗ?

IV. ^ӑвашсен ҫӗр ӗҫлемелли йапаласен йа^ёсене 'ҫырас пула¥. Ӗлӗк суха- 
тавӑраш пули^ен йепле тырӑ пулӑ туса пурӑннӑ? Еӗреҫепе алтса тырӑ-пул& 
туса пурӑннӑ тесе каламаҫҫӗ-и? Ун ҫишрн йумах тавӑраш ҫук-и? Ӗлёк '{jilват- 
сем тырӑ-пулӑ туса пурӑнит]т,ен йепле ӗҫпе тӑранса пурӑннине ваттиссм 
каланине илтмен-и? Акӑ кашни йалти ҫынсем пирӗн ёлӗк йал йӗрки тавӑра 
в&рман ант/ах пулнӑ теҫҫё. Ҫав йал тавӑрагаӗн^е вӑрман ашҫах пулнӑ внхӑ- 
тра хир, уй тавӑраш пулман, Ун ^ухне ^ӑвашсем мӗн ӗҫлесе тӑранса пурӑн- 
нӑ теҫҫӗ. 'Ҫӑвашсем уйа (хире) миҫе пусӑ туса акса пурӑнаҫҫӗ. Виҫӗ пусӑ- 
и? Йе пилӗк пусӑллисем те пур-и? Йӑран ҫин^ен мӗн калаҫаҫҫӗ. Йӑрана 
йе анана тӑрӑх выртнине-мӗне тиркемеҫҫӗ-и? Тиркеҫҫё пулсан, мӗн 
пулат теҫҫё? Хӑш иухне ана варрине акман вырӑн йулаг1г, ун ҫин^ен мён 
калаҫҫӗ? Шупашкар уйасӗшр Урхас Кушкӑ тавӑрашӗн^е ҫапда акма ҫёр йул- 
ни йе ҫемйери ҫын, йе картари выл>ӑх 'ррлӗ пуласса теҫҫӗ. Ҫавӑн пек 
урӑх мӗн те пулин калакан ҫук-и? Йата миҫе *§алӑш ҫӗр тивет. Ҫёре 
йепле виҫепе хисеп тӑваҫҫӗ. Хӑш ҫӗрте утӑм, хӑш ҫӗрте ҫурпилек, хӑтп ҫёрте- 
хӑрах йӑран, теҫҫӗ. Вёсен^е миҫешер ^алаш? Утӑмйн та виҫи пёр пек мар.

Йепле турӑсем вӗлле хуртне пӑхса усраҫҫӗ, теҫҫё? Йут вӗллери хуртсем 
тапӑнсан йепле иараҫҫё? Ӑна тума сӑмах тавӑраш кирлӗ мар-и? Хурт усра- 
кансем ӗлӗк нумайтарах пулнӑ-и? Йе халӗ нумайтарах? Ваттисём калаҫнине 
илтмен-и: вӗсем вӗлле хур’Бёсене ӗлӗк вӑрманти йумансен хӑвӑлӗ-
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cen'ge усраман-и? Тен, ӗдӗк хурт тавӑраш axajg вӑрмансен^ех пулман-ши? Хурт- 
сене куҫ ӳкесрен мӗн тӑваҫҫӗ? Мӗншӗн хурт хуҫисем миҫе вёллине ыйтсассӑн 
тӗрёссипе кадамаҫдё? Калаҫҫӗ: курайман тӑшман хуртсене пӗтерет, теҫҫӗ. Вӑл 
мён туса пӗтерме пудтарат-тли?.

Мёншӗн пилеш йывӑҫран хӗрес туса вылДхсен мӑнне ҫакса йараҫҫӗ? 
Йывйҫа каснӑшӑн ҫылӑх темеҫҫӗ-и? Йывӑҫ ҫин^ен йумах тавӑраш ҫук-и?

Пулӑ хӑш вӑхӑтра тутлӑ пула!, теҫҫӗ? ТТулй кӳллисем пур-и? Пулӑ 
ӑшӗн^ен мён те пулин тупнине калаҫмаҫҫё-и? Пулӑсем ҫин^ен мён те пулин 
йумах пекки ҫук-и?

Выл,ӑх-1ӗрлёх усрасси. Вы-^ӑх-^ӗрлӗх алла пӑха! темеҫҫӗ-и?
Мӗн калаҫҫӗ? Выл,1?хссие, пуҫласа кӗтӗве йанӑ иухне, мён каласа, карта- 

ран кӑлараҫҫӗ? Йепле выл,ӑх тргрӗсене ’ҫӑвашсем пӗлеҫҫӗ? Ҫёлен сӑхсан де
лен иӗлхи суртаҫҫӗ-и? Йепле ӑна тӑваҫҫё? Ун ■gyx мӗн калаҫҫӗ?

Улма пахщи щӗртессгте. пахщ а ҫимёҫ тӑвасси.

Улма nax’gn тума тӑрӑшаҫҫӗ-и? Йалта улма нах-ҫиссм пур-и? Вӗсем 
услам нумай илеҫҫӗ-и? II ;ххра ҫимӗҫ тума тӑрӑшаҫҫӗ-и? Вӗсене сутмалӑх тӑ- 
ваҫҫӗ-и? Сутса пайтах укҫа илеҫҫӗ-и?

Платник ӗҫ тӑвакансем нумай-и? Ҫӑпата тӑвакансем пур-и? Вӗсем ҫӑ- 
пата путрете туыаҫҫӗ-и? Ӑҫта йараҫҫӗ? Тнмӗрҫӗсем пур-и? Тата урӑх мӗн 
ӗҫ тӑваҫҫӗ? Тимӗрҫӗсем ҫинлуен йумах мӗн ҫук^и? Армансем пур-и? Вӗсем ҫин- 
^ен халап-йумах ҫук-и?

Йут ҫёре ӗҫлеме кайаҫҫӗ-и? Ӗҫлеме ҫӳрекен ҫын ирӗке тухса пӑсӑлат 
темеҫҫӗ-и? Сирён йалта кам-кам ҫавӑн пек пӑсӑлса кайнӑ?

Салтаксене йепле ӑсатаҫҫӗ? Вёсене укҫа, парнесем параҫҫӗ-и? Ун здхне 
йепле йурӑсем йурлаҫҫӗ? Килтен кӑларса йанӑ ■gyx йепле те пулин йӑла 
ҫук-и? Салтака кайас мар пирки хӑйсене пӑсакансем ,ҫук-и? Ун пек ҫынсем 
ҫин^ен ыӗн калаҫаҫҫё? Ҫулсем тӳрлетесси, йусасси ҫищ>еп Хусан кӗпӗрнин^е 
Шупашкартан Хусана, Шупашкартанах Йетӗрнене, Йетӗрнерен Ҫӗрпӳве, 
Ҫёрпӳрен Шупашкара пыракан аслӑн мӑнӑн ҫул иккӗ айаккипе иккӗ ӗрет хурӑн 
лартса тухнӑ. Ҫав ҫула, хурӑнсене кам*тутарнӑ теҫҫӗ? Йепле хурӑнсене-ҫи- 
тӗнтернӗ? Йалӑн-йалӑн-и? Миҫешер ҫухрӑмран килсе лартнӑ? Итлеменнисене 
мӗн тунӑ? Хурӑнӗсене карта тытса ҫитентернё-и? Йе ӑхалех ҫитённӗ-и? Вё
сене кам шӑварнӑ?

Вал тунӑ иухне ҫерем сарма ҫеремне ӑҫтан илнӗ? Ун gyxne пит йы- 
вӑр пулнӑ тесе калаҫаҫҫӗ-и? Ҫав ҫул пирки кайса ларакан пулман-и?
Йетӗрне уйасӗнци 'рӑваш-сурмӗ тавӑрангӗн^е пыр шыҫҫипе (скарлатина) a’gn- 
сем пит вил^ӗҫ. Хӑш килӗрен виҫшер вилё тухаЁ^ӗ. Ҫав ■рре суккйр р р  
терӗҫ. Пӗр ҫын тёлӗкре ҫав р р  ҫӳренине курнӑ. Вӑл ватӑ старик пек тет. 
Ана пӗр a’ga ҫавйтса ҫӳренӗ, тет. Ҫав тёлӗк куракан кала!: ман патӑма та: 
кёрб те, суккӑрскер ниҫтан тухма пӗлмест. Анкарти витӗр ҫавӑтса кӑларса
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'йатӑм, тет. Вара кӳршӗ, пускил патне кӗрсе кайрё, тет. ^ирсем ҫитгҫен 
ҫавӑн пек мён те пулин калаҫмаҫҫӗ? Вёри ■рр] йепле пула¥ теҫҫӗ? Шатра 
р р к  мӗнле пулнине калаҫмаҫҫӗ-и? Сивӗ р р е  йепле тӳрлетеҫҫӗ? Йумӑҫсем 
патне кайаҫҫӗ-и? Прихуҫёпе миҫе йумӑҫ?

Вӗсем мӗн тума хушаҫҫӗ? Пуритсасене кайаҫҫӗ-и? Питех каймаҫҫӗ 
пулсан, мӗншӗн унта ҫӳреые йуратмаҫҫӗ? Шыв тытнине каламаҫҫё-и? Шыв 
ан тыттӑр тесен йепле сӑмахсем калаҫҫӗ? Тӗрлемес тавӑраш ӗнр (Чеб. уйз. 
Каз. губ.) ун пек ■ҫухне: епӗ мар, вырӑспа майри ӗҫет, шыва кӗнӗ ■ҫух
шыва кӗрет, теҫҫӗ. Ҫавӑн пек урӑх мён те пулин каламаҫҫӗ-и?

'Ҫӑвашсем вырӑссене-и, йе тутарсене йуратарах параҫҫӗ-и? Тутара тух- 
нӑ 'вӑвашсем Христос тӗнӗпе пурӑнакан рваш сене йуратаҫҫӗ-и? Вӗсеярн 
йӗрӗнмеҫҫӗ-и? 'Ҫӑвашсем хӑйсем р в а ш  пулнӑшӑн намӑсланмаҫҫӗ-и? Вӑл мӗн- 
тен паллӑ? Вӗреннӗ рвашсем рваш сене тиркесе рваш ла калаҫмасӑр ҫӳреҫ— 
ҫӗ-и. Пӗтӗм самайпе вырӑсла пӗлекен рвашсем пур-и? Тутарла пӗлекен ҫем- 
йесем пур-и? ^ӑвашсем иртен-ҫӳрене хӑйсем патее кӳртеҫҫӗ-и? ^ӑваш пӳр- 
те кӗрсенех мӗн тӑват, ыӗн калат? Килнӗ ҫынна хуҫи мӗн тет? Ӑсатнӑ ijyx- 
не мӗн тӑва¥, мӗн кала¥? Т)ӑвашсем пёр пӗрне йатран а в р х  рнеҫҫӗ-и? Йе 
аш тӗ йатне те калаҫҫӗ-и? Йепле хушаматсем параҫҫӗ? Ҫамрӑк хӗр-арсем 
йаш-кӗрёмсем йелле вӑйӑсем выл,аҫҫӗ? Пӗр ҫӗре пухӑнса йурӑснм йурламаҫҫӗ-и? 
Улах лараҫҫӗ-и? Ӑҫта лараҫҫӗ? Ӗҫкӗ хӑҫан-хӑҫан, ҫулталӑк хуш ш ияр миҫе 
тӑваҫҫё? Сӑра йалӗпе миҫе витре пӗтереҫҫӗ? Ерех мпҫе ртвӗрт пётет? 
Ӗлӗк йеиле-йепле купӑс-тавӑраш пулнӑ? Шӑпӑр каланӑ ҫухне мӗншёя шуйт- 
тан ташлат теҫҫё? Шӑпӑр, сӑрнай кадама мӗншӗн пӑ-рахаҫҫӗ? Халӗ туйсен- 
т,е мӗн калаҫҫӗ? Купӑс-тавӑраш ҫинрн, шӑпӑр-сӑрнай ҫинрн йепле те пу
лин йумах ҫук-и? Ташлама йепле, камран вӗренеҫҫӗ? Ташласси ҫинря мӗн 
калаҫаҫҫӗ. Аван теҫҫӗ-и, йе уса теҫҫӗ-и?

V. Й алт и пухусем. Йалти пухусенр мӗн тӑваҫҫӗ? Кам пит пухӑва кай
ма йурата¥?; Пухура ӗҫе камсем туса тӑраҫҫӗ? Вулӑс пухӑвӗнце мӗн тӑваҫҫӗ? 
Ӗҫдӗ ҫынсене йепле уйӑраҫҫӗ, суйлаҫҫӗ? Ӑс тӑрӑх-и, мул тӑрӑх-и, йе ерех 
тӑрӑх-и? Вулӑс пухӑвӗсенр ерех"нумай ӗҫеҫҫӗ-и? Кашни ҫул миҫе тенкӗлӗх? 
Сирӗн йал ёҫсе кашни ҫул миҫе тенкӗ пӗтерет?

Вилле ррёллех пытарас мар тесе вӑл вилнине йепле иӗлеҫҫӗ? Ҫын 
вилсенех мӗн тунӑ? Унӑн кӗпине йепле хывнӑ. ’Ҫурса илнӗ пулсан, мёншӗн 
йна апла тунӑ? Йепле ҫунӑ? Мӗнпе? Йепле тумлантарнй. Тупӑка вырттарас 
умён мӗн тунӑ? Вилнё ҫынна ҫуса тумлантарсан тӳрех тупӑка вырттарнӑ-и? 
Йе тӑратса лартнӑ-и? Мёншӗн ӑна апла тунӑ? Вилле йепле илсе тухнӑ: ку- 
тӑн-и, йе пуҫӑн-и? Вилне йӑтса кайнӑ-и? Йе ӑна урапа ҫине хурса илсе 
кайнӑ-и? Вилле урапа ҫине хурсан тупӑк урлӑ калла-малла йулнӑ арсене 
каҫарман-и? Мӗншӗн ӑна тунӑ? Тупӑк ӑшне мӗн мӗн хураҫҫӗ? '^ӗлӗм, шӗшлӗ, 
йӗп-ҫип хунине калаҫмаҫҫё-и? Мӗншён вӗсене хунӑ-ши? Вилё шӑтйкӗ алтнӑ, 
'бухне мӗя каласа нуҫлаҫҫӗ? Вилле килтен ӑсатнӑ цухне мӗн-мён каласа ма-
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кӑраҫҫӗ? Виле шӑтӑкне йепле майлӑ алгнӑ? Вилле шӑтёка йанӑ TjyxHe мӗн 
каланӑ? Тӑпра йанӑ ^ухне тата мӗн каланӑ? Вилле ӑҫталла иӑхтарса вырт- 
тарнӑ? Вилнӗ ҫынна йепле асӑннӑ? Т)иксе килсен асӑннйн^ен нуҫие урӑх та
та асӑннӑ-и^ Миҫемӗш кунӗнре асӑннӑ? Вӑл ӗҫе йепле тунӑ? Ӑна йёркипе 
■ҫырас пулат. Асӑннӑ 'ҫухне йепле апат-ҫимӗҫе ҫинӗ? Вилнӗ ҫын Ёуратнӑ 
апат-ҫимӗҫе ҫимен-и? Вилнӗ ҫын ҫӳренӗ лашине пусса асӑнман-и? Асӑннӑ 
"ҫухне вилнӗ ҫын кӗлеткине туса лартса асӑнмая-и? Ҫав кӗлеткене тунӑ gyx- 

:не мӗн каланӑ? Ӑна йепле тум тумлантарнӑ? Ун умне ҫурта лартнӑ-и? Ӑна 
сӑра, ҫимӗҫ тавӑраш панӑ-и? Пумилкисен^е ташланӑ-и? Мӗн каласа ташланӑ? 
Вилнӗ ҫынна ытти ёлӗк вилнӗ ҫынсене пӗрлештерес йӗркене йепле тӑ- 
ваҫҫӗ? Ҫуркунне йепле ирттереҫҫӗ? Ҫимӗк ҫин^ен, ӑиа мӗншӗн туни ҫин- 
■ҫен йёркипе ҫырас пулат.

V*I. Т)ӑвашсем ӗлӗк хӗвел, уйӑх, ҫӑлтӑрсем ҫин^ен мӗн тесе шухйшла- 
нӑ? Ҫӑлтӑр ӳкни ҫин^ен мён калаҫҫӗ? Сарамат, асамат, сёвек кӗперри ҫин- 
■ҫен ыӗн каланӑ? Ӑна пӗлӗт ҫине каймалли кӗпер тесе каламан-и? Йетӗрне 
уйасӗнри Сорма тавӑрашёнр ҫӑлтӑрсеы ҫин^ен: вӗсем кашни сӗрер ҫын нуҫ- 
не, тӗн^ере миҫе ҫӑлтӑр, ҫавӑн т§ухлӗ ҫын ҫуралат' теҫҫё. Тӗнрше 1001 ҫын 
^уралат, 1000 ҫын катӑлат, теҫҫӗ. Ҫын вилли ҫӑлтӑр ӳкнинцен паллӑ, теҫҫӗ? 
Уйар каҫ ҫурмара пёлӗтрен тӑрӑшшӗпех шурӑ ҫутӑ вырӑн каҫат, ҫавӑн ҫин- 
"geH мӗн каланӑ? Ӑна .Сорма тавӑрашӗн^е хур кайӑк, тӑрна ҫулё теҫҫӗ. 
Ҫав ҫулпа кайӑк хур, тӑрна ҫӗрле вӗҫеҫҫӗ, теҫҫӗ. Ҫавӑн пек калакан ҫук-и? 
Ҫиле gapMa 'ҫӗлхе пӗлекен пулман-и?

Сарӑмсӑр, пӳклӗ вилӗмпе виляӗ ҫынсем ҫишрн мӗн калаҫҫӗ? Вӗсея^ен 
мӗн пулат теҫҫӗ? Т)ӑвашсем ёлёв рай йепле тесе шухӑгаланӑ? Тамӑк ҫищен 
мӗн каланӑ? Кам та пулин тамӑка кайса курнине халаира, йумахра када- 
маҫҫё-и? Вилнё ҫынсем курӑнса ҫынсемпе калаҫаҫҫӗ-и? Кил ҫурта, йада, 
кашни ҫынна сыхлакан пур тесе калаҫмаҫҫӗ-и? Камсем сыхлаҫҫӗ? Йумӑҫ, 
жӗрӳҫё, иёлхеҫӗ, асамҫӑ, тухатмӑш, пӑсӑыҫӑ ҫинрен мён калаҫҫӗ? Вӗсем халӗ 
aiyp-и? KaniHH йалта миҫе? Вӗсем халӑха усй кӳреҫҫӗ-и?

VII. Т)ӑващсем тӗне хӑҫан кёме пуҫлани ҫинрен калаҫаҫҫӗ-и? Мӗн ка- 
лаҫаҫҫӗ? Йеиле, укҫа-мён парса, йе куланай каҫарса, йе салтакран хӑварса 
тӗне кӳртяине калаҫмаҫҫӗ-и? Калаҫҫӗ пулсан, кам йӑхӗнри ҫын ҫавӑн пек 
тӗне кӗнӗ? 'Дӑвагасем патенте пурӑяакан тутарсем ■ҫӑвашсене хӑйсен тӗнне 
лсуҫарасшӑн мар-и? Куҫарас тесе мён тӑваҫҫӗ?

г1)ӑвашсем ^иркӳ, турӑш, хӗрес ҫин§ен халап пек, мӗн те пулин пӗл- 
тлеҫҫӗ-и? Ҫавӑн некех 1исус Христос, Турӑ Амӑшӗ, тата ытти святойсем ҫин- 
■ҫен мён те пулин калаҫмаҫҫё-и? Акӑ Шуп ашкар уйасӗн^и Урхас—Кушкӑри 
шёр Кузьма Иванов йатлӑ ҫын 1исус Христос ҫинрен ^авашсем мӗн калаҫ- 
ли ҫин^ен ҫакна каласа кӑтартрӗ. Пёрре I. Христос ҫуркуннепе ҫулпа пынй 
тет. Пынӑ ■духне путса ларнӑ., тет. Ҫав ҫулпа пӗр платник иртсе nupaf, 
тет. Вӑл I . Христоса пулӑшса Ӑна кйлармасӑрах пртсе кайрӗ, тет. Ҫав
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ҫулпах пӗр суту-илӳ тӑвакан иртсе пынӑ, тет. Вал1. Христоса хӗрхенсе- 
туртса кӑлар^ё, тет. Вара I. Христос ҫавӑнтӑн суту-илӳ ёҫне ӑнӑҫлӑ тунӑг 
тет, платник ӗҫне пуймалла ӗҫ туман, тет. Ҫакӑн пеккине урӑххине мён те 
пулин калаҫмаҫҫӗ-и? Ун пеккине ыйтнӑшӑн, ун пеккине ҫырнӑшӑн ҫылӑх 
пулӗ тесе шухӑшламалли ҫук; мӗншӗн тесен ӑна I. X. хнсеплемесёр мар, 
^ӑвашсем ӗлӗк тӗне кӗритден I. Хр. Турӑ Амӑшӗ ҫин$ен йепле ырӑ йенҫен- 
и, йе усал йен^ен пӗлсе тӑнине пӗлмешкӗи кирлӗ. "Цирку лартас вырӑн 
ҫинцен мӗн калаҫҫё?

Ҫимӗк каҫ мён пулат теҫҫӗ. Укҫа тупакаяне каламаҫҫё-и? Йепле туп- 
нӑ теҫҫӗ? Ҫавӑн ҫин^ен йӗркипе каласа ҫырас пула?. Т)ӑвашсем ӗлӗкхи пуя 
тавӑрашсем ҫин^ен мён калаҫаҫҫӗ? Вӗсем йелле пурӑннӑ? Халӑхпа ёҫкӗ-ҫикӗ 
ҫӑкӑр-тӑвар пӗрле туса пурӑннӑ-и? Кӗлӗ йӗрки йепле $ёлхепе тунӑ? Ха
лах ӑна ӑнланнӑ-и? Йепле 'ҫӗлхепе кӗлӗ йёрки тусан кӗлӗсем ытларах хӑл- 
хана кёреҫҫӗ, DyHa ҫӑлма пулӑшаҫҫё? Ӗлӗкхи пткулсем ҫин^ен, вӗрентекен- 
сем ҫин^ен мён калаҫҫӗ? Кам вӗрентнё? Йепле вёрентнё? Вӗренме йывӑр 
пулнӑ-и? Миҫе ҫул вёреннӗ? Вӗренекенӗсене хёненӗ-и? Ҫарран тухса кайса- 
шкулран тарнине калаҫмаҫҫё-и? Ун пек шкулсен^ен тухнисем мёне тухнӑ. 
Вӗсем халӑха тӗн ҫин^ен каласа вӗрентме яултарнӑ-и? Мӗн калаҫҫӗ ёлёкхи 
шкулра вёрентнине: мух?аҫҫӗ-и, йе халӗ авантарах усӑллӑрах вёрентеҫҫб 
теҫҫё-и? Шкулра вӗренекен а^асене ашшӗсем мён ҫин^ен ытларах вӗрен- 
тесшӗн? А$исем киле пырсан зӑвашла кӗнеке вудаса кӑтартнине йура- 
таҫҫӗ-и?

УШ . 'Ҫйвашсен ӗлёк хӑйсея ҫыру пулман-ши? Ӗлӗк Хусанта, Сӗвере 
нулнӑ шкулсем ҫин^ен калаҫмаҫҫӗ-и? Уята кам вӗреннине пӗлекен пур-и?1)ӑ- 
вашсем шкул уҫма йуратаҫҫё-и? Вулӑсра миҫе шкул? Вӗрентекен кам вы- 
рӑс-и, |ӑваш-и, хёр-и, арҫын-и? Хашне йуратарах параҫҫӗ: арҫынне-и, йе 
хёр-арӑмне-и? Мёншӗн? Хӗр-а^асене вӗрентмелли шкулсем пур-и? Хёр-а^асене 
вёрентеҫҫё-и? Йепле вёрентсен ӗҫ ӑнса пыра?: вырӑславёрентсен-и, йе ^ӑвашла 
вёрентсен-и? А ’рсене Хулари шкулсен^е вӗрентекен иавашсем пур-и? Килте 
кӗнекесем вулаҫҫӗ-и? Вырӑсла кёнекесем вулама йуратаҫҫӗ-и, йе ■рвашли- 
сене-и? Вӗсене йҫтан плеҫҫё? Шкултан ■ҫӑвашла кёнекесем вулама параҫҫё-н? 
'рркӳре ■ҫӑвашла кӗнекесем пур-н? Вӗсене вулама параҫҫё-н?

Йепле кёнекесене вулама йуратаҫҫё? Мён ҫин^ен ҫырнн кирлёрех теҫҫё? 
Вырӑсда хаҫат илекенсем пур-и? Йепле хаҫат илеҫҫё? Миҫе ҫын? Т)ӑвашла 
хаҫат пулсан авантарах пулнӑ нулё-рӗ тесе калаҫкаламаҫҫӗ-и? Кёнеке вула- 
нин усси пур-и?

IX. Ҫйва, масар ҫнн^ен 'ҫӑвашсем мён калаҫаҫҫӗ? Ӑна йепле вырӑн 
теҫҫё? Вилнӗ ҫынсем тупӑкёсен^ен тухса ҫӳренине каламаҫҫӗ-и? Хӑҫан ту- 
хаҫҫё, теҫҫӗ? Йепле йывйҫ лартма ҫылӑх теҫҫӗ? Тӗне кӗмен ■ҫӑвашсем вилӗ
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тӑпра ҫине мӗн лартаҫҫё? Кивӗ ҫӑва тавӑрашӗнҫе мён те пулин ҫырса хун§ 
нысӑк 'ҫул ҫук-и? Ҫав ҫырса хунине «тура» темеҫҫё-и?

Ҫак ыйтнӑ тӑрӑх ҫырса пырас пулат. Ҫырасса ^ӑвашла ҫырмалда. 
Кунта ҫырассине ӗлӗк ^ӑваш птуҫёпе ҫырас пулат; ыйтманнине те ҫырма 
йурат. Ҫырас тийекенӗн пӗр прихут ҫшгҫен, йе нёр йал ҫин^ен ҫырас пу
лат. Ҫырнӑ хут ҫак адреспе йарас иулат: Казань. Ертьпость. Спас
ает монастырь. Миссгонерскге курсы Преподавателю П . В . Николь
скому.

Елёк ҫер йепле ёҫлесе пурйнни.

Пирён Poccia патшалӑхӗн^е ҫӗр ӗҫне пур ҫёрте те ёҫлеҫҫё. Ҫыннӑн- 
пурӑнӑҫӗ пӗтӗмпех ҫёр аллинҫе. Тырӑ пулӑ пулат, ҫын аван пурӑнат; тырӑ 
пулмаст ҫын, аптӑраса ҫитет. Анцах ҫӗр ӗҫне пур ҫёрте те п^р пек ӗҫлемеҫҫӗ. 
Пёр ҫӗрте ҫӗр ӗҫлекен хатёрсем тимӗр-тавйраш, тепӗр ҫёрте тӗп аттесем 
парса хӑварнӑ суха пуҫёсем. Пёр ҫёрте ёҫлес ҫӗрне темиҫе пайа уйӑрса’ 
ёҫлеҫҫё; тепёр ҫӗрте виҫё пуса, туса ӗҫлесси вӑл пӗр 400 ҫул малтан, 
ӗлӗк тухнӑ. Мӗнтӗн апла пёр ӗҫех-ҫӗр ӗҫлес ӗҫе-пур ҫёрте те пёр пек 
ӗҫлесе тӑмаҫҫӗ-ши? Ака мёншӗн.

Ӗлӗк пур ҫӗрте те ҫӗр аслӑ пулнӑ, ӑҫта пӑхнӑ, унта ҫӗр сарӑлса вырт- 
на. Халӑх сахал пулнӑ. Ҫӗр йӳнӗ пулнӑ. Ҫӗре йышӑнакан та сахал пулнӑ. 
Ҫӗр хуҫасӑр выртнӑ. Ун 'ҫухне кам мӗн зухлӗ акас тенё, ҫавӑн ҫухлӗ акнӑ». 
Хӑшӗ тата ҫӗр ёҫне ёҫлемесӗрех пурӑннӑ.

Вӑл вӑхӑтра ҫёр ёҫне, ҫав йывӑр ӗҫе, ӗҫлемесӗр те пурӑнма май кил- 
нӗ. Йӗри тавӑра сарӑлса выртакан ҫӗр ҫин^е симӗс курӑк хумханса тӗллӗ- 
нех ҫынсене туса панӑ. Ҫавӑнпа ҫынсем, ун 'gyxHe, ҫӗр ёҫӗ йенелле пит 
пӑхман. Вӗсем вьцӑх-^ӗрлёх усраса усӑ курса пурӑннӑ. Вы^ӑх-^ӗрлӗх 
вёсен мулӗ пулнӑ. Ҫынӗсем те ун $ухне, пирӗн пек, пёр ҫёрте пурӑнман: 
■ркансем пек, пӗр вырӑнтан тепӗр вырӑна куҫса ҫӳренӗ. Ҫапла вьцДх-ррлёх 
усраса ҫёртен усӑ курса пурӑннине вырӑсла пастбищное хозяйство теҫҫӗ.

Пурӑна-киле халӑх йышлӑлана пуҫланӑ. Ҫӗр те сахалланса пынӑ. 
Ҫӗр сахалланса пынӑ пирки вылщх-ррлӗхсене те пӗр вырӑнтан тепӗр вырӑ- 
на хӑваласа ҫӳресси пӗте пуҫлава. Ҫав вылДх-ррлӗх усраса ҫӗртен ус& 
курас йӗрке кӑркӑссемпе калмӑксен ҫтепӗсенр а н р х  йулнӑ. Ытти ҫӗрте, 
ҫӗр хӗсёнсе пынипе, вӑл йӗрке хйй тӗллӗнех пӗтсе пынӑ. Каркассемпе кал- 
мӑксем халӗ те ҫёр ӗҫне ӗҫлемеҫҫё. В ьцах-ррлёх усраса, усӑ курса пура- 
наҫҫӗ. Вёсен вьиьахӗсем хӗлле те, ҫулла та, ура ай ӗн р  апат ҫинр . Вёсем 
вьцДхёсем валли, хӗлле ҫитерме тесе, апат хатӗрлемеҫҫё. Вёсен выл,ахёсем, 
хӗлле кӗрсен, ■ҫёрнисемпейура ■ҫакаласа, сирсе курак ҫисе ҫӳреҫҫё. А н рх  
паҫӑрах каларӑм, ун пек ирӗк ҫӗрсеы пӗтрӗҫ. Ҫӗр хай ҫинр  пуранакан 
ҫынсене пӗр вьпьӑх-ррлӗх урла анцах тӑрантарса усрайми пуд^ё. Халӑх 
йышлӑланяа пирки, ҫапла таранса пурӑнас йёрке пӗтсе пынӑ.
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Вара ҫынсем пйртаккӑн пӑртаккӑн ҫӗре тырӑ ака пуҫланӑ. Тырӑ акас 
"йӗрке те хал,хи пек пулман. Кам ӑҫта акас тенӗ, ҫавӑнта акнӑ; хӑш вырӑ- 
ша йуратнӑ, унта кайеа акнӑ. Вара ҫав вырӑнта тырӑ пулми пули^ен акса 
тӑнӑ, кайран урӑх ҫӗре кайса акнӑ. Акма пӑрахнӑ вырӑнӗ ахалех выртнӑ. 
Ун ҫин$е йе йывӑҫ шӑтса тухса ӳсе пуҫланй, йе тата курӑк пусса илнӗ. 
Вара ҫӗр канса выртнӑ.

Ан^ах пурӑна-киле ҫӗр йёрки ҫапла туса тӑрас йӗрке те улӑшӑнса пынӑ. 
Халӑх ҫултан ҫул нумайланса пынӑ. Ахал, выртакан ҫӗре ҫултан ҫул сахал- 
ланса пынӑ. Пурӑна-киде ҫӗнӗ вырӑнсем ҫитми пулнӑ. Ӗлӗк акнӑ, пӑрахса 
хӑварнӑ вырӑнсем ака пуҫланӑ. Ҫӗр кӗскелсе килсен, ӗлӗкхи пек, кам ӑҫта 
йуратат, ҫавӑнта акма май килмен. Ҫӗр ӗҫлесе пурӑнма урӑх йӗрки пулнӑ.

Вара хӑш ҫӗрте ҫӗре ултӑ пайа уйӑра пуҫланӑ: (Ӑна акӑ кунта ҫырса 
кӑтартнӑ).

5

Пӗр пайне сухаласа акнӑ. Ӑна ултӑ ҫул^ен пӗр май аксатӑнй. Ултӑ, 
ҫултан иккӗмӗш пайне акнӑ. Тата ултӑ ҫултан иккӗмӗшне пӑрахеа внҫ- 
ҫёмӗгаӗ ҫине ака пуҫланӑ. Вара виҫҫӗмёш ҫине. Ҫапла кашни ултӑ ҫудтан 
тепӗр пайӗ ҫине куҫса нырса 36 ҫултан каллах пӗррӗмӗш пайӗ ҫине куҫнй. 
Хирне ултӑ пайа уйӑрнипе вёсен кашни пайӗ 36 мар ҫул канса выртнӑ.

AH'gax хире ултӑ пай туса акса пурӑнни пит аванах пулман. Вӑл акӑ 
мӗншён. Малтан пуҫласа акнӑ 'ҫухне, кашни пайӗ ҫин^е те тырӑ аван пул- 
нӑ. Ултӑ ҫул пёр май пӗр вырӑна акса пырса ҫӗр хытса ҫитнӗ. Пӗр-икӗ- 
виҫӗ ҫул хушши тулӑ, йӗтӗн, вир аван пулнӑ. Кайран, ҫӗр хытӑрахпа, вӗ- 
сем пулми пулнӑ. Вара пӗтӗм уйне пӗр тӗслё, тырӑпа, йе сӗлӗпе йе хура 
тулӑпа акса хӑварнӑ. Ҫав тырӑсем ҫӗртен ҫимӗҫ сахал ыйтаҫҫӗ, хытӑрах 
ҫӗрте те пулаҫҫӗ.

Ҫавӑнпа уйа ултӑ пай туса акса пурӑнас йӗрке каллах пӑрахӑҫа туха 
пуҫланӑ. Вара хӑш ҫӗрте хире 24 пайа уйӑрса ака пусланӑ.

Кашни ҫулта пӗрер пай ҫӗнӗрен акса пынӑ, пӗрер пай пӑрахса пынӑ. 
(Акй кунта ҫырса хунӑ).
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Уйа 24 пайа уййрсан, малтан 1, 2, 3, тата 4 пайне акеа хӑварнӑ.. 
Тепӗр ҫул 5-мӗш пайа ҫёнӗрен сухаланӑ, 1-мӗш пайне хӑварнӑ. Виҫҫӗмӗш 
ҫул 6-мӗшне ҫӗнӗрен сухаланӑ, 2-мӗшне канма пӑрахса хӑварнӑ. Ҫапла 
акса иынипе уйа тӗрлӗ тырӑ акма май килнӗ. Тырӑ та пулнӑ. Уя т^ухне 
хирӗн улттӑмӑга пайне ашдх акнӑ, ултӑ пайрая пилӗк пайӗ канса выртнӑ. 
Унта курӑк ҫитӗннӗ. Вылщхсем ҫӳренӗ. Вӗсем хӑйсем валли тырӑ пёр пай 
ант|ах акса хӑварнӑ, вы^ӑхҫем валли ҫӗр пилӗк пай хӑваряӑ. Ҫавӑнна вӗ- 
сем тырӑран ытла вьцДх-^ёрдӗхрен усӑ нумай курнӑ.

Халӑх нумайланса иынипе акса хӑварнӑ тырӑ сахал пула пуҫлана.- 
Вара axajg выртакан ҫёрё ҫултан ҫул сахаллатса пынӑ. Тырӑ акнӑ вырӑн 
аслӑланса пынӑ. Анасем канҫа сахал выртакан пулнӑ. Ҫёр хытса ҫите пуҫ- 
ланӑ. Вара уйа 24 пайа уйӑрса тырӑ пулӑ тӑвае йӗрке каллах пӑрахӑҫа 
тухса кайнӑ. Ун вырӑнне урӑх йӗрке кирлё пулнӑ. Ҫӗре ҫапла ӗҫлес пӗр- 
кене вырӑсла (переложное хозяйство) теҫҫӗ.

Пурӑна-киле уйа виҫё най туса тырӑ-пудӑ тума тытӑннӑ, Халӗ 'те, пи- 
рӗн ҫӗр ӗҫлекен s ҫынсем ҫав ӗлӗк уйа виҫӗ пайа уйӑрса тырӑ-пулӑ тунӑ 
йӗрӗие пурӑнаҫҫӗ.

Хире виҫӗ пай туса ӗҫлес йӗрке ӗлӗк, пӗр 400 ҫул малтан пуҫланса 
кайнӑ. Т)ӑн малтан хире виҫӗ пай туса халӑх нумайтарах ҫӗрте ӗҫле пуҫ- 
лана. Вара ҫултан ҫул пур ҫӗрте хирсене виҫӗ пусӑ туса ӗҫлеме тытӑннӑ. 
Ун ҫин^ен пурте пӗлеҫҫӗ: ҫырса, каласа тӑмалли, ҫук.

Уйа виҫӗ. пай антщх туса ӗҫлесе пурӑннипе ҫӗр пёр ҫул ан^ах канса 
выртат. Ӑна хӑш ҫёрте пусу теҫҫӗ, хӑш ҫӗрте хура пусӑ теҫҫӗ. Ҫӗр сахад 
каннипе тырӑ-пулӑ та сахал кӳрет. Вара ҫӗр хӑй тӗллӗн канса, тырӑ-пу- 
лӑ, валли ҫимӗҫ хатӗрлеймен пирки, ӑна ҫимёҫ хӑйне параҫҫӗ: унта навус 
(тислӗк) тӑкаҫҫӗ. Навус тӑкӑн, тырӑ пула¥, ӑна тӑкмарӑн, тырӑ лармаст.. 
Навус вылщхран пулат. Ҫавӑнпа выл,ӑх пултӑр тесен ун валли апат кирлӗ. 
Тырӑ акса хӑварнӑ икӗ пайӗ улӑм aHgax пара¥. Улӑма хӗллех вылщх вал
ли хатӗрлеҫҫӗ. Ан^ах улӑм вӑл сӗтеклӗ, тутӑ тытакан апат мар. Вӑл сӗтек- 
сӗр, ӑна хутра-ситре affgax нарас пулат, вылДхсен айне сарма, навус тума 
aHgax кирлӗ вӑл. Пирён утӑ ҫук пирки вы^ӑхсене ҫав улӑмпах усраҫҫё. 
Ҫаванпа хире внҫӗ пусу туса ӗҫлесе пурӑннӑ ҫӗрте утӑ кирлӗ, тума ҫаран- 
лӑх вылщх кӑларма тепӗр пусӑ кирлё.

Хире виҫӗ пусӑ туса ӗҫлесе пурӑянине вырӑсла «трехпольная система 
хозяйства», теҫҫӗ.

Х гщ хи вӑхӑтра хире вмҫӗ пусЛ туса Цлесе пур&ннин усси nyp -u f
Епӗ, паҫӑр, пирӗн ҫӗрте ҫӗр ӗҫӗ йепле пуҫданса кайнине каларӑм. Ҫӗр 

ӗҫлес йёрке йепле йепле улӑшӑнсапыни ҫищрн те ҫыртӑм. Малтан «пастбищ
ное хозяйство», унтан «переложное хозяйство», унтан тата «трехнольное хо
зяйство» ҫнн^ен те каларӑм. Вӗсем мӗншӗн улӑшса пыни ҫин^ен те ҫыргӑм.

Ҫӗре йепле майна ӗҫлес йёрке хӑйех, пур&нӑҫ кйтартса пынипе, улӑ- 
шӑнса пынӑ. Ӑна ҫынсем: атӑр, ҫапла тӑвар тенипе-улӑштарса пыман. Пу-
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грӑнӑҫ црӗксӗрлесе вӗсене улӑштартгарса пынӑ. Вӑл халӑх нумайланит^ен, 
ҫёр сахалланнитуҫен, ҫӗр хадӗятщн, тырӑ-пулӑ халён^ен, тата ытти урӑх йа- 
паласем улӑгаӑнса пынипе урӑхланса пынӑ.

Авӑ малтан «пастбищное хозяйство» аван пулнӑ. Пурӑна-киле аван 
йӗркех навара тухнӑ. Вӑл пӑрахӑҫ пулнӑ. Кайран, ун хыҫӗн^ен «переложное 
хозяйство» тухнӑ. Вӑл йӗрке те, малтан ытла аванскер, кайран пӑрахӑҫа 
тухнӑ. Ун вырӑнне «трехпольное хозяйство» кӑларнӑ. Халӗ ҫав йӗркепе 
епир тыра-пулӑ туса пурӑнатпӑр.

Акӑ ӗктӗ паллӑ. Ҫӗр ёҫлес йӗрке пӗр вӑхӑтра авап мар, кайран навара 
*gyxa¥; пӗр вӑхӑтра кирлёскер, тепӗр вахӑтра кнревсӗре тухат. Ҫавна пурне 
те пурӑнӑҫ улӑштарса пырат.

Ҫавӑнпа епир те шухӑшласа пӑхар-ха! Пирӗн ҫӗре йепле майпа ӗҫле- 
сен май килерех парат-ши? Паҫӑр каласа-лудӗ; хире виҫ пуса туса ӗҫлес йӗрке 
ӗлӗк, пӗр 400 ҫул малтан тухнӑ, тесе-^ӗ. 400 ҫӗр ҫул наШгах вӑхӑт. Вӑл ху- 
шӑра пайтах шыв йухрӗ пулӗ. Пурӑнӑҫ йӗрки те улӑшӑнмасӑр тӑмарӗ пулӗ. 
Улӑшӑнни куҫ умение. Ӗлӗк 400 ҫул малтан аттесем савӑнса хире виҫӗ 
пусӑ туса ӗҫлес йӗрке пире макӑрма шухӑшлат. Ҫӗр хӗсӗнленсе ҫитрӗ. Ха
лах нумайдавтщ. Ҫитменнипе .ҫӗр • хытса ҫитре. Тырӑ пулми пул^ӗ. Выл,ӑх 
валлн утӑ ҫук. Халӑх валлн ҫиме сахал. Шухӑшласан пӗтӗмпех пӗтмелле. 
Тинех пурӑнасси пӗтрӗ, темелле. Пуҫа усса, пурӗ пёр пӗтмелле, тесе алӑ- 
сене лӑштах йамалда. Ащщх вӑл шухӑш ӑнлӑ-пуҫлӑ шухӑшласан сирӗлсе 
кайа¥. Шыв урлӑ каҫма тухни ҫын тӳлек $ух ишет, алли хӑпарал^ен кӗре- 
ҫипе туртса малалла кайат. Ҫын туха¥. Игпме пӑрахат те, карӑс карса хурат. 
Вара хӑй хӳрине антщх тытса пырат. Ущу§ен те пулин, тӑвӑл тухат. Кимме 
хум ҫапма тытӑнат. Хуҫи ҫавӑнтах малтан иынӑ йӗркине улӑгатарат: парӑсне 
пӑрахат, киммине ҫиле хирӗҫ ҫавӑрса хура¥. Хумсене киммине путарма 
памас¥. Ҫапла вара майёпе шывӑн леш айаккине ҫитет. Пирӗн те, ҫӗр ӗҫле- 
кен ҫынсен, ҫав ҫын пек пулас пула¥. Пире Турӑ ӑс панӑ. Ҫав ӑспа пи- 
рӗн тӑранса пурӑнас пула¥. Кимӗ ҫинтщ пыракан, карӑс карса пит аван 
пынӑ пек, епир те нумайах та нулмас¥, пит аван пурӑнаттӑмӑр. Уйа виҫӗ 
пайа уйӑрнӑ-туиӗ те, рултан ҫул икшер пусӑ акса выраттймӑр, хамӑра ҫителӗк- 
лӗ тырӑ-пулӑ, выЛ)ӑх валли апат ҫителӗклӗ хатӗрдеттӗмӗр. Антщх тӑвӑл тух- 
рӗ те, лирӗн пурӑнӑҫ киммине ҫапа пуҫларӗ, путарас патнех ҫитерет. Ҫултан 
ҫул ҫёрӗ хӗсӗнсе ҫитет; ҫитменнине вӑйсӑрланса пырат: хытат, пӗр ҫул ыраш 
пулмас¥, тепӗр ҫул ҫур-тырри пулмас¥. Ҫавсем пур те пирӗя пурӑнӑҫ киммине 
пырса ҫапакан хумсем. Вӗсем ҫӗр ӗҫдекен ҫыннапурӑнӑҫ киммине, ҫёр ӗҫлес 
йӗркене, хумсене хирӗҫ ҫавӑрма хушаҫҫӗ, ҫӗр ӗҫдес йӗркене урӑхла тума 
калаҫҫӗ.

AH’gax пирӗн уйа виҫӗ пусӑ туса ӗҫлес йӗркене урӑхлатма шу- 
хӑшламаҫҫӗ. Вӑл сӑмаха тапратсан асаттесем, аттесем ҫапла ӗҫлесе пурӑн- 
нӑ та ҫапах, ҫителёклӗ тӑнӑ. Вӑл унтан мар, Турӑ пире тырӑ-пулӑ пами 
пул^ӗ. Турӑ парсан пулатех, теҫҫӗ. 'Ҫйн вӑл: Турӑран пуҫне нимбн те тумал-
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л а мар. Ai-njax ваттисем акӑ мӗн калаҫҫӗ: Турӑ . ҫине шан, ху та на^ар ан 
пул, теҫҫӗ; унтан тата калаҫҫӗ: сыхланакана Тура та ҫыхлат, теҫҫӗ вӗсем. 
Турӑ нимӗн ҫук ҫӗртен пур тума пултарат. Акман ана ҫинҫе тырӑ туса па- 
ма пултараЕ Пирӗн ҫавна шанса никам та анине акмасӑр хӑвармас/г; йепле 

те пулин акоа хӑварат, хӑваратех. Ҫавӑнпа Турӑ вӑйӗ ҫине шанса хамйр 
вӑйа кӑлармасӑр тӑрас пулмаст.

Ҫӗр ӗҫлес йӗрке йепле хуллен хуллен улӑшӑнса пынине ӗлӗкех каланӑ- 
здӗ. Халӗ ӗнтӗ уйа внҫӗ пусӑ туса ӗҫлес йӗрке те пӑрахӑҫа тухас вӑхӑт 
•ҫитрӗ.

^ӑн вӑл, уйа виҫӗ пайа уйӑрса ӗҫленин хӑйӗн аван йенӗ те пур. Вё
сен акӑ ҫаксем.

Уйа виҫӗ пусӑ туса ӗҫлеме халӑх вӗреннӗ. Пӗр вӗреннӗ йаиалана пӑ 
рахас килмест. Ҫапла ӗҫлес йӗрке ҫӑмӑл. Ҫын ӑна ӗҫлеме шухӑшласа пуҫне 
питех ҫӗмӗрмест. Ӑна мӗн а^аранпах вӗреннӗ.

Унтан тата уйа виҫӗ пусӑ туса ӗҫлесен, виҫ тӳперен иӗр тӳпине пӗ- 
тёмпех ыраш акса хӑвараҫҫӗ. ЬГраш ҫур-тыррн тырӑран кирлӗрех. Унтанунӑн 
хакӗ те пур. Уйа ытларах пай туса ӗҫдекен, вара ыраш акмалли вырӑн 
^акат.

Ан^ах уйа виҫӗ пай туса ӗҫленин уссишрн ытла сийенё нумайтарах. 
Ёлёк залежное хозяпстворан трехпольное хозяйствона куҫнӑ Т)ухне тырй 
пула сахалтарах тӑва пуҫланӑ. Вара ирӗксӗрех анасене ҫӗнетме хире на- 
вус турттара пуҫланӑ. Епир пӗлетпӗр, хамӑр куҫпа та куратпӑр, уйа виҫӗ 
пусӑ туса ӗҫлесен выл)ӑх апа^ӗ пит сахал пулах. ВьцДх ытларах усраса 
навус ытларах тума вӑй ҫитмеот.

Ҫитменнине, ҫӗр сахал пирки, хрес^енсем ҫаранӗсене те сухаласа уй 
туса пӗтер^ӗҫ. Вы^ӑх кӑлармалли вырӑнсем пит сахал. Ун пек вырӑнсем 
йал йӗри тавӑра, ^ёмпӗр кёпӗрншхр ан^ах пур. Ытти ҫёрти хрес^енсен в ы 
Л)ӑхӗсем хура пусӑра тӗтӗм кӑларса мӑкӑрлантарса ҫӳреҫҫӗ. Вы.'5ӑх кӑлар- 
малли вырӑнсем, пур ҫӗрте, йал йӗри тавӑра пӗр ҫуршар ҫухрӑма йахӑн, 
ҫерем сарӑлса выртат. Ҫуркунне ҫӗр-шыв ларит^ен вы.$ӑхсем ҫав ҫерем ҫин- 

ҫӳреҫб. Ҫӗр йусанса ҫитсе курӑк ҫитӗнтере пуҫласан кӗтӳ хутра-ситре 
хура пусса кайса килет; апат аван пулсан, унтах ҫӳрет. Angax, паҫӑр к а 
лана сӑмахах, ун пек вырӑнеем пур ҫӗрте те мар. Нумайи мӗн кӗтӗвӗсем 
хура пусӑра тусан ҫин^е ҫӳреҫҫӗ. Хура пусӑра апат ҫук пирки вылДхсем 
ҫулла та йусанса ҫитеймеҫҫӗ. Хӗлле улӑм ҫишҫе ая$ах тӑнипе вӗсем пӗтёмпех 
на^арланса кайаҫҫӗ. Тата, ҫитменнине, хӑш ҫӗрте ҫаран тавӑраши пӗртте 
ҪУК-

Ҫавӑнпа та хӑш ҫёрте утӑ, лашана ан^ах параҫҫӗ. Ӗнесем 
валли ҫук. Вара хрес^ен выл>йхё пӗр тӑхӑр уйӑха йахйн улӑм airgax 
ҫийет. Ha’gap апат навус та сахал napaf, вы^йхне те надорлатаЕ Вара 
ҫуркуннепе ӗнесем пӗтӗмпех на^арланса ҫитеҫҫӗ. Хӑшӗ на^арпа ҫаралса
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кайаҫҫё, тӑватӑ урине пӗр ҫӗре хурса тама пуҫлаҫҫӗ. Пӑхма та хӑрушӑ! 
Ҫуркунне йур кайса пӗтнӗ пӗтмен, апат кӗскелсе килнӗ иирки, килтен ҫа- 
рансеи ҫине кӑларса йараҫҫӗ. Вара ҫаран ҫин^е ^ара^ен  ҫӳретеҫҫӗ. Tjapac- 
си "рас 'рраймаҫҫӗ. Хӑш $ухне ҫу уйӑхийӗн 20-мӗш кунӗсен$е а н р х  кӑла- 
раҫҫӗ. Ҫаран ҫине выЛ)ӑха ир кӑларни пит сийен кӳрет. Ҫӗр йусанса ҫитмест, 
шывлӑ, вы^ӑх таптаса, ҫӑрса, пир^етсе ҫӳрет. Ҫӗр вара хытса ларат. Ку. 
рӑк ӳсми пулат. Ҫаран пӑсӑла¥. Утӑ ҫули^ен выл,ӑх хура пусӑра ҫӳрет. 
Утӑ ҫулсан, ҫаран ҫине куҫат. Хӑш ҫӗрте, выл,ӑхсене нпҫта усрамаҫук пир
ки, ҫӗртме сухине (хыт ҫухана) Питравра aH’gax тӑваҫҫӗ. Вара навус та уйа 
вйхӑтӗя^е тухмаст; вӗрипе (шӑрӑхпа) вӑл йе ҫӗрсе кайат, йе типет, хӑй 
хакне ҫухата¥. Апат ҫук пирки выл,ӑх сахал пулах. Сахал выл,ӑх навусяе 
те сахал парат. Навус сахаллипе ҫывӑхри анасене ан^ах ҫӗнетеҫҫӗ. Ин- 
ҫетри аннасем ахалех хытса выртаҫҫӗ Ҫавӑнпа йепле те пулин Bbugax-’gep- 
лёх ытларах усрама тӑрӑшас пулат. Вы^ӑх ытларах усрама апат ытларах 
кирлё. Уйа виҫ пай туса ӗҫлесен, епир хамӑра ҫителӗклӗ апат тӑваймаст- 
пӑр. Ҫавӑнпа вӑл йӗркене пӑрахас пулат. Урӑх йӗрке кӑларса ӗҫлес пулах.

Унтан тата хире виҫӗ уй туса ӗҫленин акӑ мӗн сийен пур. Халӗ ҫӗр 
хакӗ ӗлёкхи мар. Вӑл таҫта ҫёкленсе кайрӗ. Пёр теҫетине 20—22 тенке 
ҫитнӗ вырӑнсем пур. Уйӑн виҫ тӳперен пёр тӳпи ахалех выртнипе халӑха 
сийен пит нумай иулат. Вӑл акӑ мӗнтен паллӑ. Ҫӑмахран калӑпӑр: пӗр 
йалӑн 240 тӗҫетине ҫёр пултӑр. Ана вӗсем виҫӗ пусӑ тусан, вӗсеяе кагапи 
пусса 80-шар теҫетине тивег. Вара вёсем ырашпа' ҫур-тырри пуссине 160 
теҫетине акса хӑвараҫҫӗ. Теҫетинире, сӑмахран, 15-шер теикӗ хурсан вӑл 
2400 тенкӗ пулат. Хура пусӑри 80 теҫетинех, укҫана хурсан 1200 тенкӗ 
ахал) выртат. Хире тӑватӑ пусй туса ёҫлесен йала сийен сахалтарах пула¥.
2-1-0 теҫетинене 4 иайа, 4 пусӑ тусан, кашни пусӑра 60-шар теҫетине пула¥. 
Вара ҫав йалсем 60 теҫ. ырап1, 60-теҫ. ҫур-тырри, 60 теҫ. курӑк акса хӑва- 
раҫҫӗ. Вёсен акса хӑварни мбн пурӗ. 180 теҫ. пулна. Укҫана хурсая 2700 
тенке ҫитет. Хура пусӑра 60 теҫ. aHgax вырта¥, укҫа ҫине хурсан 900 
тенкё ан^ах пулах. Ҫапла вара уйа тӑватӑ пай туса ӗҫлесен йала кашни 
ҫул 300-шер тенкё усӑ пулат. Ҫав 300 тенкӗ вы^ӑх ana-ge патне кайат-^ё.

Унтан тата уйа виҫӗ пусӑ туса пёр май тырӑ акса иурӑннипе ҫӗр хыт
са ҫитрё, урӑхла каласан: тырӑ-пулӑ валли^ҫёрӗн ҫимёҫӗ пётрӗ. Кашни йывӑҫ- 
курӑк ҫӗртен хӑйне тивӗҫлӗ, хӑйне йурйхлӑ ҫимӗҫ илет. Пирӗн хир- 
ти анасем ҫин^е тырӑ-иулӑ ҫимӗҫ ҫывӑхарса пырат. Ан^ах унта курӑк валли; 
ҫимӗҫ пур, курӑк аксан, унта пулатех.

Ҫавӑнпа та ӗнтӗ хрес^енсея уйа виҫӗ пусӑ туса ӗҫлес йӗркене пӑра- 
хас пула¥, Вӗреннӗ, туса курнӑ ҫынсем хушнӑ пек туса уй ӗҫне ӗҫлеме ты- 
тӑнас пула¥. Йепле ҫӗнӗ йӗрке-ши вара вӑл? Акӑ йепле.

'Ҫӑвашсем пурӑнакан вырӑнсен^е ҫапла тусан аван nyne-’g'ge.
Уйра тырӑпа нӗрле утӑ акса тӑвас тесен, пӗтӗм хире тйватӑ пайа 

уйӑраҫҫӗ: тӑватӑ пусӑ, тӑваҫҫӗ. Вара пёр пайӗ хура пусй, тепӗр пайӗ ку-



рӑк пулат. Уйа тӑватӑ пусӑ туса акас йӗркене Ярослав кӗпёрнин^и Кони- 
щево йаТдӑ йалти хрес^енсем шухӑшласа тупнӑ. Ҫавӑнпа ӑна «ЯрославскШ 
сЪвооборотъ» теҫҫӗ. Епир уйа вёсен пек туса ёҫле пуҫласан, кашни пусса 
пӗр пек тырӑ сакӑр ҫул урлӑ тин тпвет. Уй ӗҫне виҫӗ пусӑпа туса тӑнӑ 
■ҫухне ыраш ҫине ыраш икӗ ҫул сиктерсе акӑнса пыра¥. Уйа тӑватй пусӑ 
туса ӗҫле пуҫласан ыраш ҫине ыраш сакӑр ҫултан тин ҫавӑрӑнса ҫитет. 
Ҫавӑнпа та тырӑ аван пула? вара. Акӑ унӑн пёр пусӑ ӗрецӗ.

1-хи ҫул—ырашпа' курӑк (/рвка пуҫ).
2-мӗш—■ҫавка пуҫне пуҫласа ҫулаҫҫӗ.
3-мӗш—■ҫавка пуҫне 2-мӗш хут ҫулаҫҫӗ.
4-мӗш-—ҫур-тырри.
5-мӗш—хура пусӑ.
6-мӗш—ыраш хӑй тӗллӗн.
7 - мӗш—ҫу р-тырр и.
8-мӗш—хура пусӑ.
Кашни пуҫне ҫапла йӗркене акса пырсан, кашни ҫул пӗр пусу пётӗм- 

пех ыраш, тепӗри ҫур-тырри, виҫҫӗмӗш курӑк, тӑваттӑмёш хура пусӑ пулса 
пыра¥. Вӑл йӗркене лайӑхрах пёлме ӑна акӑ йепле туса кӑтартма пула?.

1-хи ҫул. Хура пусӑ. Ыраш.
Мӑкӑр пуҫ 
1-хи ҫул. Ҫур-тырри.

2-мӗш ҫул.
Ырашпа ма- 

кар пуҫ. Ҫур-тырри.
Мӑкӑр пуҫ 

2-мёш ҫул. Хура пусӑ

З-мӗш ҫул.
Мӑкӑр луҫ 
1-хи ҫул. Хура пусӑ. Ҫур-тырри. Ыраш.

4-ыӗш ҫул.
Мӑкӑр пуҫ 

2-мӗш ҫул.
Ырашпа мӑ- 

кӑр пуҫ. Хура пусӑ. Ҫур-тырри.

5-мёш ҫул. Ҫур-тырри. Мӑкӑр пуҫ 
1-хи ҫул. Ыраш. Хура пусӑ.

6-мӗш ҫул. Хура пусӑ. Мӑкӑр пуҫ 
2-мӗш ҫул. Ҫур-тырри. Ырашпа мӑ- 

кӑр пуҫ.

7-мӗга ҫул. Ыраш. Ҫур-тырри. Хура пусӑ.
Мӑкӑр пуҫ 

1-хи ҫул.

8-мӗш ҫул. Ҫур-тырри. Хура пусӑ. Ырашпа мӑ- 
кӑр пуҫ.

Мӑкйр пуҫ 
2-мёш ҫул.

Ҫапла туса кӑтартнин^ен пусӑ йепле улӑшӑнса пыни, йепле тырӑ акса 
оымалли паллй. Виҫӗ пусӑллӑ, хире тӑватӑ пусӑ йепле тума та аван, пӗд- 
мелле.

Нумайтарах пӗлес тесен ҫак кӗнекене вуда: «Настольная книга земле
дельца» . Щша 1 p. 50 к.



Брюе каланӑ тӑрӑх 1913 ҫулта ҫанталӑк акӑ 
йепле улӑшӑнмалла.

Ҫур —пур ҫӗр ҫимёҫсемпе йывӑҫ ҫимёҫсемшён усӑллӑ пулӗ, хӗвел тӗттӗм- 
ленее умён сивӗ, ҫумӑрлӑ ҫанталӑк пулӗ; тырӑ акма лайӑх пулӗ. Ҫу—нӳрдӗ, 
вӑрӑм, ҫимёҫсемпе тырӑ— нулйсене пулма аван пулё. К ӗ р — й ш й , ҫуррине 
ҫшттрен уйар пулё, унтан сивӗ пулӗ; тырӑсене йаланхин^ен маларах ак- 
малла. Хӗл —малтан тииӗ ҫанталӑк, унтан йӗпе, хӗл иртес умён сивӗ
пулӗ.

Январ. I типӗ ҫанталӑк. 4 
ҫиллӗ. 7 ҫнлпе ҫумӑр. 12 йур. 13 
тӗтреллӗ, сивӗ. 14 йур, ларман ҫан- 
талӑк. 16. 18, 19, ҫил. 20 сивӗ. 
23 пӗлӗтлё. 27— мӗшӗн^ен пуҫласа 
йур, сивӗ.

Феврал. I шартлама сивӗ. 4 
ҫиллӗ кун. 7 йӗпе. 12 тӗтреллё. 17 
лармаи ҫанталӑк. 18 ҫил. 24 тӗт- 
реллё, сивӗ, йулашкин^ен ҫилпе ҫу- 
мӑр.

Март. I типӗ ҫанталӑк. 5 сивё. 
10 ӑгаӑ. 15— 16 йур ирӗлмелле кун. 
18— 20 ҫумӑр. 21 лайӑх ҫил. 23 
сивӗ. 25—  мёшӗн^ен пуҫласа уйӑх п ӗ - . 
тщ$енех ҫиллё, сйвё:

Апр%л. 3, 6 уйар, сивё. 7, 10 
лармав ҫанталӑк. 17 лайӑх ҫанта- 
лӑк. 27— мёшён’вен цуҫласа нӗлӗтлӗ.

Май. I ларман ҫа^алӑк. 7 сивӗ. 
ҫиллё. 13 ӑшӑ, ҫумӑрлӑ ҫавталӑк. 
16 сивёллӗ ларман ҫанталӑк. 23 хё- 
рӳллӗ ҫанталӑк, хӑрушӑ аслати. 25 
тнпӗ ҫанталӑк. 29 аслатиллё тйвӑл.

1юн. I ҫумйр, тӗтреллё. 6 ,7 ,8  
лайӑх ҫанталӑк. 12 ӑшӑ, хутӑш ҫу- 
мӑр. 18 ларман ҫавталӑк. 20сивӗл- 
лё йӗне-сапа. 22 ҫумӑр; йулашкин- 
■gefl лайӑх ҫанталӑк.

Кам ҫӗр 
«Сяисокъ  
Мойка, 32.

1юл. I лайӑх ҫанталӑк. 9 ҫу- 
мӑр, сивӗ. 15 пит шӑрӑх. 17 ҫумӑр. 
20 уйар, 2 4 — мӗшён^ен пуҫласа ҫил- 
лӗ, тётреллӗ ҫанталӑк.

Август. I ҫавӑра ҫиллӗ (ша
рах ҫанталӑка еулӑнчй пек). бйёпе- 
сапа. 10 ларман ҫанталйк. 15 асла
тиллё йӗпе-сапа. 17 аслатиллӗ ҫи- 
ҫӗмлё хӑрушӑ ҫанталӑк. 20 пӗлёт- 
лӗ лайӑх ҫантадӑк. 24 сивӗ 29 тӗ- 
треллӗ, ҫиллӗ ҫанталӑк.

Сентябр. I сивё. 8 ҫил 14 
ларман ҫанталЧк, аслати, ҫиҫӗм 
ҫиҫес майлӑ. 16— 19 сивё. 24— 25 
ҫумӑр. 28 уйар. .

Октябр. I ҫумӑр. 5 уйар. 8 
ӑшӑ. 12— !5 тётреллё. 17, 19 нылр 
цӑк. 20 кӑвак хупни (йӑлт ҫутатни) 
ҫил, йур. 26— мӗшён^ен пуҫласа пё- 
лётлӗ, ларман ҫанталӑк.

Ноябр. I йурлӑ. 3 ҫиллё сивё 
ҫанталӑк. 7 уйар. 10 сивӗ. 17 си- 
вех те, ӑшах та мар. 24 малалла 
лӑпкӑ, сивё.

Декабр. I сивё, тӗтреллӗ. 13 
ларман ҫанталӑк. 15 лӑнкй. 22 уй
ар, сивӗ. 23 ҫиллӗ сивӗ. 29 малалла 
лапвӑ, сивӗ ҫанталйк.

кӗнекесем вулас тет; малтан 
илтӗр. Адрес ҫапла: СПВ,

«Сельскомъ Вйстникй».

ёҫӗ ҫин^ен калакан вырӑсла 
сельско-хозяйственнымъ книгамъ»

Въ центральный книжный складъ при

Ҫак календаре илес пулсан адрес ҫапла: Казань. Въ центральную 
типографии.


