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V?eie wõime rikkamaks, ja se läbbi jälle monnesugguse aialikko hea ja õnne, ja. hõlpsama
põlwe ossalisseks sada, kui meie se peäle mõtleme,
ja trui holega se eest murret kanname,et meie põlloja aia-tö ikka parremintle wõiks korda minna.
J a se jonnib siis, kui meie targa järrel-mötlemissiaa ja ikka surema moistussega püame omma
pöllo-ia aia-tööd tehha, nenda, et meie põllud
ja aiad ikka suremat kasso meile wõiksid sata,
ja meie waewa meile ikka rohkeminne maksta;
ja kui meie ommad ajad ja põllud suremaks ja
laiemais püame tehha, nenda kui meie jõud
ammuja kui se meie surema kassoga ühte sünnib.
Need, kes ikka ühhesuggusel, ehk pealegi weel
rummalal wisil omma pöllo tööd tewad, need Põlgawad nago melega Jummala rohked önnistanussed ärra, mis temma M a sisse mele heaks on
pannud, ja nutwad omma rummala ja holetuma töregqemisse läbbi ülles, et nemmad ei tahha
Jummala andidest ossa wõtta, misga temma meie
tatte-tõod ja waewa jedda rohkeminne õnnistab,
sedda targem ja parrem meie tö on. Paljogi on
weel nisuggust wilja, mis meie paikus ei prügita,
ja mis meile suurt kasso sadaks, kui meie sedda
külwaksimejakaswataksime. Kes nüüd sedda tahhab tehha, je wötko ja wallitsego nisuggust wilja/
mis meie maal, kus kange külm on,»sünnib kaswatada, ja mis õigel aial walmis saab- Keik willi,
«ms praego Letti-ja Eesti maal kaswatakse, todi
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ka essite wõeralt maalt seie male. Rukkid, nissud,
ohrad, kaerad, tattrad, linnad, kannepid, mis
mele paikus nüüd prukitakse, keik olli essite wõera
M a willi, ja sai, armas ma-rahwas, teie wannemata ja ennewannematte hea nou ja holekandmise läbbi ni kaua katsutud, et nüüd keik siin
maal wägga hästi kaswab, ja ni mitto tuhhat ja
tuhhat innimest head toidust se läbbi leidwadEhk kül se ikka meie üllem märk pöllo-tö jures
peab ollema, nisuggust wilja külwada, mis tännini jo meie maal kaswataa; ommeti wõime meie
sellepärrast ühtlase ka weel muud suggu wilja
mahhatehha,1nismeie omma ennese loidusse ehk
mümisse tarwis wägga hästt wõime prukida.
Meie rukkid, nissud/ ohrad ja kaerad ei rikku mitte
ärra, kui meie neid aitas hoiame. J a kui meil
nüüd weel teistsuggust wilja on, nus nmle maggusat sõnust annab ja mis läbbi meie ennesele monned
head koppikad wõime kokko panna; siis ep olle meil
tarwis hädda pärrast a!wa hinna eest omma pöllo
wilja ärramüa, ni kohhe kui ta rehhe jurest tulleb.
Sedda kasso, mo armas ma-rahwas, wõiksite teie kergel wlsil ennestele sata, kui teie agga
wöttakstte rohkeminne Kartuhwlid kaswatada,
kui ta tännini on sündinud. Wõib olla, et iggaüks teie seast Kartuhwlid tunneb, ja et monnedki neid jo on mahhatulnud; ommeti ei olle
teie mitte nenda rohkeste neid kaswatanud,
kui nemmad tõeste wäärt on.
Mis nüüd nende kallal peab tehtama, kui
nemmad hästi ja rohkeste peawad siggima,
nenda kui mungi teinesuggune nulli, sedda õppetust wõite teie selle ramato seest leida.

Monned head saksad on teie kassuks sedda
Kead nou wötnud, nisuggustele pealegi weel
üht kinkitust meleheäks anda, kes keige rohkeminne Kartuhwlid on kaswatanud. Kui suur se
kinkitus on, kül teie sedda parrast kuulda säte.
Sest et teil nüüd mitte keigil teäda ei olle, kuida
need Kartuhwlid keigeparreminne mabhatehhakse
ja kassoga kaswatakse, siis antakse teile sest siin
lühhikest ja selget õppetust. Kui teie selle õppetusse järrele holega wõttate tehha, siis tulleb
teile se kasso: et teil eddespiddi paljo rohkemine
ne Kartuhwlid on, nia ehk ka ärramüa, ia teiseks : kinkiwad need saksad teile siis ni paljo rahha, et se kül teid wõib kihhutaba, hea melega ka
weel muud suggu kedowilja kaswatada, kust teile
jälle surem kasso tulleb- Sedda teie näte )o kül,
et need saksad selle jures omma kasso ei wot nõuda, waid et se selge on, et nemmad omma õppetusse ja ka rahha kullutamisse läbbi, teile agga head
sowiwad, ja teid püüdwad senna pole kihhutabas
kust teie omma ennese kasso leiate. Kui teie K a r t u l i
wli kaswatamise jures sedda tete,mis mõistlikkud
innimessed öppetawad,kes jo ammust aiast neid on
kaswatanud, kül teie siis nähha säte, et se üks kerge assi on Kattuhwlid kaswatada, ja et nende
taswataminne telle wägga suurt kasso wõib sata.

i . Missuggune M a se peab ollema,
kus sees Kartuhwlid kaswatakse!
Kartuhwlid siggiwad wägga hästi ühhe liwaga
seggatud mulla ,ees,mis nutte wägga lahja ei olle,
ja mis ühhe aasta ees sõnnikut sanud. Nemmad ei
armasta mitte rasket ,a kõwwa maad, nenda kui

,

soueMa on, sest et nende pöiad selle M a raskusse
ja kowwadusse pärrast ei wõi kossuda egga rõõmsaste kaswada. Paljas liiw on wägga lahja, ja
ei wõi wiljale sedda tarwilist toito anda.Kuiw M a ,
kus sees ommeti ikka weel Pissut märga on, se on
neile parrem, kui wessine M a , mis neile ial
nende head maggo ei anna, kui kuiwem M a , kus
agga pärrast marga sees on. Nemmad armas,
tawad ka nisuggust kohta ennam, kus pääw allati
nende peäle pqismb, ja siggiwad parreminne
km seäl, kus nad päwa warjus seisawad.
Kes jo rohkenunne, nago ühhe wakka ossa, Kartuhwlid tahhab mahha tehha, se teeb targaste, kui
ta neid kölbolisse põllo-masissekülwab, ja ei mitte
Kapsta aeda ehk mu aeda, mis honede liggi on.
Aedades on issa wäggewam, rammusam M a , kui
pöllo peäl; sellepärrast stnnib seäl enneminne Kapstaid ja muud juri kaswatada, mis lahjema M a
sees hästi ei kaswa; agga Kartuhwlid ei holigi sest
surest rammust, kui se M a agga nisuggune on, kui
ööldi. Leiad sa, et so Kartuhwli M a sõnnikut tah,
hab,siiswea seddastggiseaial peäle, ja ärra wõtta
selle tarwis mitte kuiwa pöhko,waid head mäddand
ja penikest sitta, ehk mis weel parrem on: seddasuggust muddast mulda, mis wanna tigide ja wee
trawide põhjast leitakse. S a a b stnnik peäle we,
tud, siis künna sedda hästi ja ilma wiwimatta
M a sisse, et ta ei sa ärrahingada. Sedda kergem ja murredani so Kartuhwli M a on, ja sedda
süggawamaks sa sedda künnad, sedda rohkeminne
Kartuhwlid kaswawad. Ka se tulleb kassuks,
kui sa sedda maad kewwade aial, km ta jo annab
künda, kaks kord jälle läbbi künnad ja hästi aas-
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tad. Need sea-wööd ja muud rohho jured, mis
äkke wälja kissub, sada seddamaid ärra, ja ärra
jätta neid mitte omma pöllo peäle, kus nemmad
sulle paljo tülli ja kahjo wõiwad tehha.
2 . M i l aial j a m i l wisil peawad
K a r t u h w l i d sama mahhatehtud?
Seemneks wõtta sa keskmissed Kartuhwlid, mis
mitte wägaa sured egga wagga pissikessed ei olle.
Need wägga pissikessed ep olle weel diete walmis sanud, ja ei kolda sellepärrast ka mitte seemneks,
nenda kui need sured. Need sured wõid sa ka
tähheks leikada, ja siiski weel seemneks prukida,
kui sa agaa tähhele panneb, et sa nende pissikest
iddudele hädda ei te. Tahhab sa nisugguse poleks leikatud Kartuhwli tükki seemneks prukida,
siis peawad temmal keigewahhemast 5 nisuggused
terwed iddud külles ollema. Kartuhwlidel on
se wiis, et nemmad iddudest agga warred wälja
aiawad, kus tülles Kartuhwlid kaswawad. Sedda ennam iddusid ühhelKartuhwlil on, mis secmueks pannakse, sedda rohkemmne warsi ta aiab
ja Kartuhwlid kaswatab. Ommeti on se ikka parremani sa terwed kartuhwlid seemneks wöttad,mis
mitte wägga sured egga wägga pissikessed ei olle.
S e parras aeg Kartuhwlid mahhatehha on
essimeste leht-ku päwade, ja ka weel nende kahhe essimeste leht - tu näddalatte sees. Pärrast
sedda aega ei tabba mitte ennam sündida neid
külwada. Kartuhwlidel on se wiis, et nemmad
kaua M a sees on, enne kui nao tõuswad. Et nemmad nüüd warreminne iddaneksid, enneminne
onuna kasso järge kätte saaksid, ja ommal aial

hästi ja rohkeste wälja annaksid, siis wõid sa
need stme-Kartuhwlid kaks ehk kolm näddalad
eltzie kui sa neid külwad, ühte soja kohta, nenda
kui ühte Pissut lötud rehhe tuppa wia, ja neid
seal hoida, et nemmad sojas warrem nne ommad
itted wõiksid wäljaaiada. Sest on jul se kasso, et
nemmad ruttuste tõuswad, enne kui umbrohhi
hakkab kaswama, ja et se neile siis mitte ennam
suurt hädda ei wõi tehha. Agga tõuseb umbrohhi enne, kui Kartuhwlid, siis wõib se peagi tulla,
et nende nored itted hopis ärralämmatakse. T a h hab sa Kartuhwlid mahha panna eht külwada,
sns wõib se ilma sure waewata stndida, nenda
kui nüüd õppetakse. Kui põld wisi pärrast on
küntud ja äästatud; siis wõid sa ommad Kartuhwlid sahhadega M a alla sata, mõista nenda;
kui essimenne waggo on aetud, siis <ua teist weel
pissut függawamaks, (nenda et temmal übhe warsa ossa stggawust on) ja panne need Kartuhwlid
nüüd üks hawalt selle teise wao sisse, nenda et
üks pool ehk kolmwerendel tünart maad Kartuhwlide wahhel tükaks jääb. ' (*)
Kui üks waud künnab, ja kaks teised tagga järrel käiwad, ja Kartuhwlid nenda mahhapannew a d , kui ööldi, siis jõuab se to. — Saab se
tehtud, siis aetakse jälle kolmas waggo, ja se kat^
tao kündes issiennesest need kuiwatud Kartuhw,
(*) Menningatel on se wiis, et nemmad kaewatud
aukude sisse ennam kui ühhe Kartuhwli hawal
pistawad. Agga se on üts wägga rummal pruuk.
Sest nende Kartuhwlide itted lämmatandad teine
teisi ärra; neil ep olle maad hästi kossuda, ja

jäwad sedda wisi itta pissikessed.
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lid, mis teise Waosissesaid, mullaga jälle kinni.
Nüüd aetakse neljas tühhi waggo; wiendama
sisse tullewad jälle Kartuhwlid panna ja t/5s
waggo, mis aetakse kattab neid jälle mullaga kinni.
Sest sa nüüd nääd, et igga wao wahhel, kuhbo
sisse Kartuhwlid said pandud, kaks wagao tü'''a s
jäwad. Need 2 tühjad waud on ühtekokko übbe
küünra laiussest, ja sellepärrast et nemmad ni laiad
on, wõiwad need Kartuhwlid nüüd parreminne
kaswada, ja keigist ittedest ommad warred laiale
aiada ja rohkemine Kartuhwlid kanda.
N i kohhe kui Kartuhwlid on tõusnud, ja ühhe käe laiusse pitkaks sanud,siistullewad warsti
mulla hunnikud nende ümber aiada ja sedda
wõid si» nenda tehha:
Aia nende kahhe tühja waode kohhast ühhe
wao ossa mulda ühhele, ja teise wao ossa taggasi
tulles teisele pole ja seddawisi aiad sa keik tühjad
waud läbbi/ et se muld nende kohhast Kartuhwle
kohta saab, nenda, et need Kartuhwli taime otsad
agga mullast wälja jäwad ja et nende kuulmelehhed täis mulda ei sa. S e on isseärraniste siis
wägga tarwis, kui se M a essimest korda mitte süggawaste kül ep olle küntud, ehk kui selle M a põhhi
essimest korda stggawast ei annud künda. On sul
eddespiddi aega, ja rahwast, siis wõiwad need
peagi labbidaga mulla hunnikud Kattuhwlide
ümber tehha, ja ühtlase ka sedda umbrokto, mis
Kartuhwli poesatte ümber on, ärrahäwwitadaÄrra mötle mitte, et se ilma aego ja tühhi t5 on sedda mulda hunnikusse Kartuhwle ümber aiadaS e tö maksab rohkeste jälle sedda nattokest
waewa, mis sasellejures nääd. Sest semuld,mis

hunnikusse ümber aetakse, kinnitab ja kossutab
w5gga need Kartuhwlid, et nad pärrast sedda
rösmsaminne kaswawad. Pealegi on Kartuhwlidel sc wiis, et nemmad mittestggawasteei kaswa,
waid agga peälmisse mulla sees. Wõttad sa ühhe
Km':ul>w!i põesa sui aial ülles, siis leiad sa need
nored Kartuhwlid ni kohhe kui sa labbidaga M a
sisse pistad,agga sedda seemneks pandudKartuhwli
lc.ad sa mäddand, ehk ka mõnnikord weel terwelt
süggawamaMa seest, kuhho tedda pandi. S e tulleb
sest, et need Kartuhwlid, mis külwatakse, ommast
iddudest essite ommad warred wäljaajawad. Need
warred aiawad jälle pitkad penikesscd jured, nago
narmad, kus külles pärrast Kartuhwlid kaswawad. Sedda ennam ja kõrgemaks mulda nende
warrede ümber aetakse, sedda ennam need warred
jälle juri wõiwad aiada ja poege tehha.
Sellepärrast tewad need, kes holega Kartuhwlid kaswatawad, seddastlmma tood weel teist korda nende kallal, kui need Kartuhwlid essimessest
hunnikust jälle on wäljakaswanud, ja ajawad sedda mulda tühja waode kohhast ikka kõrgemasse
hunnikusse Kattuhwlide ümber, ja sawad se läbbi rohkeminne Kartuhwlid. Saab se nüüd nenda tehtud, kui üppetati, siis wõid sa need Kartuhwlid nende enneste holeks jätta Mihkli-Kuust
sadik, siis peawad nemmad, enne kui külm neid
ärrarikkus M a seest wälja wõetud sama.

3. Mis tulleb tähhele panna, kui Kartuhwlid M a seest M e ülleswõttaa:
Keigehölpsam wiis on, kui neid üllesküntakse.
Agga enne kui sa neid ülleskünnad, pead sa need
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Kanuhwli waned wäljatombama ja need Kartuhwid ar-anoppima, mis siis ennast näitawadEt sa nüüd keik Kartuhwlid kätte saaksid, siis tulleb se Kattuhwli M a kakskord pikketi, ja üks kord
poikiti künda.
Kündia järrel käiwad teised,
kes keige holega need Kartuhwlid üllesnoppiwad, mis wao sees ehe mõllemil polel näikse, et
se uus waggo, mis künd,a aiab need Kartuhwlid mitte mullaga jälle kinni ei katta-

4. Kuida peab Kartuhwlid hoitama,
et nemmad ärra ei rikku?
Sawad Kartuhwlid M a seest ülleswõetud, siis
peawad need wiggasid ia wannad emma-Kartuhwlid isseärran s pandud sama. Sest nemmad lähwad pea mäddanema, ia rikkuwad need
head Kartuhwlid ka ärra, kui nemmad nende
hulka jäwad. Ka se on hea, kui sa ommad Kartuhwlid nenda waljawallirsed, et sured ja kestmisfed ja pissikessed issesettsi sawad. Need sured
kõlbawad toidusseks ja mümisseks; agga sedda
kcstmest seltsi wõid sa ni paljo, kui tarwis lähhäb,
seemneks hoida. O n sul kahhesuggused Kartuhwlid, punnased ja walged, siis peab ka igga suggu
isseänanis pandud sama- Et sa nüüd ommad
Kartuhwlid, ni hästi need, mis ja toidusseks rahhad prukida, kui ka need, mis seemneks jäwad,
kaua woilsid Holda, et külm neid ärra ei wõtta,
siis pea meles, mis nüüd õppetakse.
Essite: Kui sul rohkeste Kartuhwlid on, siis
te kohhe, kui sa neid saad ülleswötnud, üht auko
M a sisss, mis 6 ehk 8 jalga süggaw on, ja panne
mid senna sisse. S e lähhäb wägga tarwis, kui

sul head keldrer ehk kopa ei olle- Agga se auk
peab, kuise ial wõib sündida, kuiwajaliwascMa
sisse kaewatud siuna. Alla põhja ja äre möda
wõid sa pitkad rukki olled panna. Weel parrem
on, kui sa seks linna-luud prukio, mis ropsimisse
jures mahhakukkuwad. Need linna-luud hoidwad
Kartuhwlid, et nemmad ei wor arramaddancda.
Olled sa nüüd selle auko pole ehk weel ülle pole ossa
Kartuhwlidega täitnud, siis panne kord olge eht
linna-luid nende peäle, siis jälle kuiwatud liwa ja
wimaks mulda ja pöhko. Talwe aial tulleb hea kord
lund selle auko kohta ajada, ja sedda sellepärrast, et
külmsisseei lähhä ja Kartuhwlid ärra ei rikku.
Agga, et sa nüüd talwel selle auko jure ei sa, ilma
kartust, et külm Kartuhwlidel hädda teeb; siis on
se wägga hea, kui sa nende Kartuhwle tarwis,
nns sa lggapäwa rahhad prukida, teiseks weel üht
ttlst auko teed, selsammal wisil, kui essimessest ööloi. Agga se auk ärgo olgo mitte õues, waid rehhe
nurkas. S a wõid temmale lauadest põhja seäda,ia
ka laudo temma äärte ümber kinnitada.Ntsugguse
auko sees ei wõi külm Kartuhwlioele ühtegi hädda
tehha. J a et temma nago Kelder on, siis wõid sa
iggal aial temma jure sada. S a wõid ka
Kolmandamaks, ühhe tündri, torre ia mu puastja sees ni paljo Kartuhwlid piddada, kui sa arwad ennesele mõnneks aiaks tarwis minnewad. S e
pu rirst feisko rehhe nurkas ia ei mitte ahjo liggi.
O n se tünder, törs ehk asti Kartuhwlidega täidetud, siis pead sa sedda linna-ludega ehk kuiwa
llwaga kinnikatma.
Sesuggune wiis Kartuhwlid hoida on wägga
hea, ftst et nemmad sul Ma l i e jures on. Agga
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se M g o , missi-mneksjääb, ärao seisko mitte rehhe
a l , waid õues aukus, nenda kui üllewel öppetatiWeel tulleb sulle hästi tähhele panna, kui talw
hakkab õtsa minnema, et sa neid siis aukust wälia
wõttad, need kõlwatumaa kõrwale panneb ja need
head rehhe tuppa wiid, et nemmad hakkawad id,
danema Kellel üks hea kuiw koop on, se wõib
neid kobas wägga hästi hoida. T a panneb essite
nattuke ölge alla, ehk kuiwatud liwa,siisneed Kartuhwlid hunnikusse senna peäle, ja kattab neid jälle
kuiwa liwaga kinni; ei nad siis hukka ei lähhä.
M i s nüüd weel tulleb tahkele panna, et Kartuhwlid mitte ärra ei rikku, on se, et neid kuiwa tähheda ilmaga ülleswõttaa, sest kui nad märialt
sawad ärrapandud,siisl M ä w a d nemmad raisko.
Monned kuiwgtawad neid essite sojas toas, enne
kui nemmad neid talwe-korteri pannewad. Ja se
kuiwataminne on sns hea kül, ia tulleb kassuks se
läbbi, et Kartuhwlid peält ärratahhenewad, kui
wihmase ilmaga märjalt said ülleswõetud- Agga
liig kutwataminne sojas toas teeb neile kahjoSest ni kohhe, kui neid liaste kuiwataksa siis towad nemmad närtsima, ja närtsinud Kartuhwlid
ei kannata mitte külma ja tahhawad kohhe hukka.

5.Mis tarwis wõib Kartuhwlid prukida?
Kartuhwlid annawad innimestele head ja maggusat toidust, mis meie ihholikko jõudo ja terwist
kinnitab, nago leibki. On meil neist rohkeminne,
kui meie maia-üllespiddamisscks tarwis lähhäb,
siis wõime stdda, mis ülle jääb, linna turrole
wia, ehk ka omma lojustele ärrastta, ja se läbbi
kallimal wilja ja jahho ennesele hoida. Lehmad

—
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annawad rohkeste pima, kui nemmad peneks
raiutud tored Kartuhwlid sia sawad. Kartuhwli
warred ja lehhed on neile üks hea toidus torelt,
nenda kui ka talwe aial kuiwalt raiutud ja sulbi
sisse seggatud. Sead söwad Kartuhwlid hea melega, ja sawad, nendega toidetud, peagi ilma
kalli jahhota raswaseks.
Agga sel korral tabbame isseirranis tähhele
panna, kuida nemmad innimessele wägga head
toidust annawad. Nenda kui õunad ja marjad
toidusseks sünniwad prukida, nenda ka Kartuhwlid. Kui sa neid nende nahhaga wee sees kedad,
siis wõid sa neid jubba pole tunni pärrast süa.
O n sul wõid ja sola peäle panna, siis armastab
iggaüks neid roaks- Sola peab ikka jures prukitud sama. S a wõid neid ka libhaga ja tangudega kera, ehk ka puddro neist tehha,ja nenda mitmesuggusel wisil stmisseks walmistada. Agga et
Kartuhwlid ommeti wahhest ärramäddanewad ja
tülm neid ärrawöttab, ehk meie kül holega neid
nenda hoiame kui öppetati, ja et kül nemmad ka
kewwade aial, kui nad iddanema hakkawad,
keige ennamiste wänge maggo wõttawad, ja
mitte ennam maggusad e, olle süa; siis lähhäb tarwis, et meie muist, ni kohhe kui nad
Mihkli-ku päwades sawad ülleswoetud,nenda ärra panneme, et meie neid tullewal suil weel wõiksime toidusseks prukida J a se wolb nslida wiN sündida, kuisiinkulukse. N o t t a ni paljo Kattuhwlid,
kui sa arwad, et kewwade! sul weel wmks järrel olla;
pesse neid keigest liwast ja mullast hästi puhtaks, ja
raiu neid Kapsta rauaga pislotessitsnüMdeks,
nenda sured kui palMd. Need tüktlks raiutud Kar.5

>W»

14

tukwlid wõid sa petsahjo panlm, kui leiwad on
wäljawõetud, ehk wõid netd ka pallawaks kötud
rehbe tuppa lauoille panna ja nenda kuiwalada,
kuilinnaksed kuiwataks. Sedda kõwwemat ja
kuiwemaks nemmad siin sawad, sedda parrem on
mid ka kuiwas kohhas hoida, ja annawad ennast
siis ka ilma sure waewata jahhuks jahwatada- N i sugguse! wisil arwawad nemmad wägga head terwet ja maggusat jaybo, kusr sa kewwadeal ehk
suisel aial ainoüksi, ehk ka ruttnahhudega seggatud, head leiba wõid tehha. S a wõid ka need
Kamchwli jahhud tangudega, noorte ja tumma
raudnöggestega ja mu kedowiljaga seggada,
ja ennesele röga tehha, mis wist so mokka pärrast on. Mis muido ei kölbagi hoida ja
talweks ärra panna, nenda kui need keigepissemad Kartuhwlid, ja - nisuggused mis ülleskündmisse läbbi wiggaseks sanud, need on ommetiwägga head kuiwatada. Need kuiwatud Kar->
tuhwlid pead sa siis ühhes heas kuiwas kohhas hoid-ma,et nemmad untte niiskeks ei sa. Muido nemmad
löwad hallitama ja mäddanewad. ä ra. J a kut
nemmad ka niiskes kohhas mitte hopis hukka el
!ähs,ä, nenda et neist weel sünmb jahhud tchha,.
siiski on nende^ jai)hul siis pchha M b u n d
n»agqo.
. ^
Nenda, armas ma-rahwas, wottetele,Kartuhwli kaswatamisse läbbi ennesele sedda suurt
kasso sata, et teil mitte tarwis ep olle allati ommad kallid rukkid ja muud wilja prukida, ja ommeti isseennast ja ka ommad lojussed wagga hästi
toita.' J a kui ka keik mu willi teie käest peats
örraäppardama, siis ei lasse ommeti Kartuhwlid
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teid tseste mitte nälga surra. Liggi kolmekümne
aasta ecs olli Saksa-maal suur nälg. Mitto tuhhat innimest surrid hirmujr nälja-surma, ja weel
ennam olleksid surnud, kui rahwal mitte ei olleks
Kartuhwlid olnud, misga nemmad omma ello
üllespiddasld. Kartuhwlid kaswawad ltka, kui
ka keikmu willi raisko lähhäb. Se hirmus rahhe,
mis wahhest ühhel hobil teie rukkid ja muud wilja mahha lööb, eiwoi Kartuhwlidelleühtegi waewa tehha, sest et neil M a sees hea warjopaik on
ka rahhe wasto. J a kui ka nende warred sawad
mahhapekstud, ommeti ei te se Kartuhwlidel M a
sees ühtegi kakjo. Sellepärrast peaksite teu Kartuhwlid wägga armastama ja neid ni rohkeste
mahhateggema, kui ial teie jõud annab.
Eks se olleks nüüd wägga rummal, kui kegi
sedda suurt tasso ei tahhaks tunda wõtta ja tagga
nõuda, mis Kartuhwlid saatwad! Egga se tö
nende kallal ni raske, ja nende kaswataminne
ni waewalinne assi ei olle, et se wõiks ärrakeelda sedda head nou wastowötmast, mis teile
antakse- Head wilja-maad ep olle mitte keigil,
ja mõnnel waejel wabbadlkkul ep olle ühtegi maad,
kuhho ta wilja woits külwada; agga üht pissikest aeda ehk ma-tükki, tus Kartuhwlid kaswawad , ehk ta ommeti leiab. Pealegi annab
se M a , mis Kartuhwlid kaswatab, pea sedda samma kasso wälja, kül se, mis ruttid kannab. Sest
kui sa ühhe wakka rukkid mahhateed,ia sestio wakka
jälle saad: (olgo kül et ruttl wak 2 rubla mak,ab)
siis saad sa omma ruMde eest 20 rubla kui sa ka 2
rubla wakka peälearwad. Sellesamma pöllo-tüM

peäle wõid sa sellewgbto 2 eht 3 w M g Kartuhwlid
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mahhatehha, ja saad neist 20 ehk zo wakka jälle.
I g g a wak on ühhe rubla wäärt, ja mak<ab ka
wahhest weel ennam. Sest arrust sa naad, et
sa nende Kartuhwlite eest 20 ehk )O rubla
wõid sada, ja et nemmad seddasamma kasso
wälja andwad, kui rukkidki.
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