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v . 'Kull an kylä. . '

_ I_I_ 2?ämmikuulla_y .l9$I._____ 52Zu^si^rta7

N Y T g 3 0 0 N
jokainen meistä aloittanut uuden vuoden ja toivonut 
siltä jotain parempaa ja onnel lisempaa . " Sanaseppäki 
piirtää tälla oman nimensä 1931 vuoden lehdille ja 
aloittaa tämän uuden vuoden matkan varmast! uskoen, 
että Kaikkivoipa Jumala tulee edelleenkin tukemaan, 
uutta voimaa ja uskoe antamaan.

Suuri osa meistä eestin inkeriläisi st ä on jo jät 
tänyt tai kohta jättää väkirikkaan kylän ja siirtyy 
omalle kruntileensa johonkin suon reuncan, jien tack 
se tai metsäpahaseen. Huomattova osa on myös hajcan 
tunut ympäri Viron ja Eestinmeata, joku ehtinyt pis 
tytyä yli lehdenkin ja entisajan yhdessäolosta ei 
ole jälellä muuta kuin muisto. Jokainen melkein yk- 
sinäisenä roctae vain päivästä päivään itscnsä ja 
tulevien sukupolviensc hy väksi . Mutta kukopa oi tah 
toisi olla yhteydossä toisteh kanssa yhdcssä о m an 
к ans an kanssa’, . '

nVori sekoampi vettä" ? sanoivat csi-isämme ja vai 
kn meitä ja moidän Inkori ämme . onkin niin paljon pil 
kattu, häväisty, niin sittonkin so on oma,rakus, kni - 
kosta kel liimpi , ja "Sonaseppä vaikka onkin niin m.p 
tätön,puuttollinon; talonpo jun olkikettoiscssc mökis 
sä syntynsä saanut, niin sittenkin sc on.omaa, oman 
henkcä ja oman с 1 а m ä ä. So kortoo omasta 
Inkoristämme , sen kärsimy ksistä, py rkimyksistä ja on 
nen päivistä, sO-Sencsoppä picni-uscasti luopi sil -
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lenyli rajojen ja kertoo hajoitetust*a,muttn  suu - 
r Erimielisyy s, katcelliset ajatukset uscasti os — 
tävät mcitä tarttumaan yhtciseen asiaan ja ajamcan 
yhtoistä cslar,.*Sanascppä n kumminkin tahtoo olla 
ulkopuolclla kaikcnlaista tyhjänpäivästä keskinäis- 
tä riitaa ja siksi huolchtikaamme, että "Sanascppä"
löytyisi jokaisen pöydältä, kirjakaspista-tai per- 
velta; я am al 1 a olkeamma ahkeria lähctt ämään sono — 

’ * ~ ' joka nur feast a j© telos-mia,yutisia.jg krtomu 
t T. * SonesCp an*  alasime.11c Toimitus

INKERILÄIS.ET K о В 1 T
кauntiksi ja 
(Kirjoittenut

clinvoimcisiksi
Antti SEPPÄNEN)

Kuten senottu,Inkorin kod.it ovot picniä ja köy.- 
hiä.Scmmoisic nc ovct myös täällä Eestin Inkerissä. 
Süden sisäinen kzuxenz puhtcus joulkonainon kau - 
nous ei ole kovinkaon vichätt ävää. Snnotnen, että 
köyhyys on tässä syypukki. Tcistcku olomesscolonse 
puolcste, teistelu loivästäsiitä,miila itsensä vor 
hon,vaati kalken ajan ja siksi ci voi ajatellekacn 
tuommoisi st a csioistc kuin puhtcus ja kcuneus on.Tä 
mä kuitenkin on vain osittain tõtta. ..

Muistuu mic leeni viimokcsäisostä matkast oni eras 
tapcus, joukko suomalcisia у 1 ioppil ait Crnoitosin 
tcivaltac crään inkcriläison talon ehi. Tal о on uu
si, ovct ja ikkunet meclcttu. -

"Kuinka kaunis ja komea taio’n , huudahtavnt neiT 
toset К utta kun jomon pakottamina pistäy dy ttiin sie 
sään, hämmästyncinä jäivät noid.it soisomeen.Istuc. 
ci kukaan halunut, - sisäinm kirvclevä likaisuus ja 
täydollincn epäjärjestys vikuttivot mosontevnsi 
oli joihin.Minkälcinon siis oli tuo tapa? Lattia(pcr 
manto musto kuin ryssän saappaat, lakcisomctte(p}yh- 
kimättä) vuotcillc täydcllinon sc kasort о ? si g 11 ä oli 
j cuhov ak kr., cmännän pääl1у svaat t e et,p о j an hat tu 3 a 
jumeltics mitä muuta violä, vuoteen alla taas oli 
varmast! onommän tavaraa kuin Väikylän osuusksupos-

1apsi,joko oi ollut puhteawpi.-tt "säli oli sitä picnokniste.tctsgätlse oivät voinoot
Pultuonn nlos t^ot ihmcttclivan 3.. kaaniis_

toPSäsn"tõrtn2onenanqatts"yöszemszopmäetkgte2, 
Ž°tlT puhta on 3koin Vähän, sites! Viola onkorommcl 
E tuntuu käskyilnkoriläisot kodit kauniiksi J- -

voimaisolls.somisr;stssä VQllitseo puhtcus, jar^os- 
sisässä sck YmParis..r nttä viihtyisä, mukeva 3a 
tys ja sopusointu, nii Atthää. j^olinvoioc.inen m 
sgusõen,ojokildntcolcivän, vüattC3t 5c 01аиап 
torpcct’sicllä r,suviH^! ntisyys riippuu nai

Kodin кauneus/puhtcus ja Vg-du i-jonkapitää 
sosta. Hcinvtt sc»^- Kohin clinvoimcisuus 
tässä suuna p"'tiiäincn sanoo:"woos ontoos riippuu michostä;Ecsstnsast ncino loob ko- 
toitju Žn n^täöä on "tõtta Michon ja naisontu- 
du-koduks. . +-ucässä työssä käsi kädese
loo tässä suuresse jC.tar.Ass,, -uttaon toinen ±. 
sä.yhtcismiol in-jo V°^tt9A sen^minkä neinen rokon 
toistarn. .Jos Allein ü ole työllc 06-
tea tuipäinvastoin, mios pdtacn päivän uuvut- 
tua eikä moncstysta. 08." tillile väsynocnä kotio tavasse ulkotyössä.plajee h-rttison ndisensn, joko 
jn löytää siolla oüott..v..n iic tuonut höyryvään
on puhtoc11, va^^not yntoon yksinkortcison,mut- 
i1lc1lisen jnlittenunsoiko silloin vasynyt trios 
te. siistin vuota°nandiiä on kunnon,puhtouttc 
tunne il oa , опа исши»» , 

noid.it


jargestystä rakastcva vnimo...on koti son senen täy ■ 
dellisommässä morkity ksessä. Je kun mies ei hyökkää 
kiukkuisenc jc ärtyisenä neisensa kimppuun, joka on 
pitkän päivän toiminut kot ia skare is s a, vaan ent n a 
r. r v о n myös n c i s e n työl 1 e, ncisen, joka hel
lien michen vastccnottca,niin kos silloin on iloc . 
sydämissä, kas, silloin vesta õnnesta paisun rinta.

Niin koti-jcporhe-clämässäkin rakkaus rakentan 
ja viha hajoittca., _ x

* f l ~a4• !

p A_K_K_AS_ESSA
Kertomus tosielämästä .

On tammikuun aamu. Hiihtelen pitkin Rapasuon ojaa 
Sukseni kitisevät ja sauvat nat isevat, pakkanen on ko 
va, kaksi kymmentäviisi pykälää. Yhtäkkiä huomaantice 
polvessa nein kymmenvuot isen pojan. Selässä hänellä 
roppu-sehän on" kir jasuma" -poika on siis oppilas ja 
metkalla Kallivieren kunsakouluun.Pari, kolme sauvo- 
jen iskun ja olen pojan vicressä.
"Huomcnto!" huudchdcn, 11 huomonto" , kuuluu hiljcinen 

vastaus “ jalkoja palcntaa. . .
Hiihdän pojan Odessa je kehoitan pientä miestä ko- 

vommn juoksumccn.Jokc toinon hetki katsahdan tockso- 
päin.Picnokai son posket ovat puncisic, pakkanen siis 
niillc ei too vielä hätää, isän и suomen hattu”on mei- 
no Cnsa arvoinen.

"Varpa^n0 kuuluu itkunsekcinon ääni.Kovat torvotut 
saeppaat huonosti varjolcvot varpaita, mutt a pakkanen 
on crmoton ja minä an voi muuta kuin yllytän poikno 
juoksuun .Uskolliscsti poika juoksockin ja viimeinkin 
väsynconä avco koulun oven.

Vaivuin cjetuksiin.Mitähän, kun Hanikostakin käyvät 
onsimäisen luokan oppilaat juoksomaan Kallivieren kou 
luun,monta kurhcen näytclmää silloin Rapasuon о ja su- 
kä Räkälän met sä nähdä saa? . . .

Mutta кикера tätä nyt ajattclec,mcillähän on 3-4 
töil joonan koulu. . . ..

Lc säästämmc...

KUNNAN ^3IAT HENkLLOL-S- 
III. INTERNATSIONALLI .
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Viime vuoden lopussa kunnan naltustopäätti.VH°- 
agke; 1931-32 henkilö-isi kumaksut maarata aaruiii. suuden mükaan,niin että 1-nen tulisi paksemas 
si kertaa enemmän viimeista,c-qa. M-ttP-3 
littiin maa ja "rikkuus",25 hektarin. 
100 kruunun palkansaajat I-seen 1uobkqen, he 
5-15 ha -III, 1-5 ha IV, ja maartomat V.luocc,
littiin komissiooni je. pariviikkosen .työn jälkeen 
koko kunnan asukkcot olivet luokitettu: , -

paperila työ muoüostui oikein keunilKs1,du--N 
kansan keskuudesse syntyi sellninen Л
van kunts vielä nahnyt,ei cl 
aje ss.. Mac naetkos kcikille
sitys rikkoudestc nain köyhässä kunnn8 
cpämääräinen Л tsostään rikkalt a, teaua 4
muita herroja ei ole.suuren ni»
konsosoulu j en johtnjia ja kunnan sihtoesiä. ". 
Tseen luokkccn siis täyüyi OGbGU Suuri -sm. m-. L1

- л-UHn - t gmi, jr säästävaisempiä.itdи ai onp OikC, roar cV--3 --- v . Л cg
paitsi sattui niin, että moni hyvä mins ?
1 i sehti viimeiseen luokkacn ju 1"'sen käsi tyksen,että hcnkilömnt suj о määrätään _ nun- 
nää m7ÖnTästä syttyi suuri tyy tymättömyy s . Kunnnne 
vritüustolic cnnettiin pilknli inon nimi • komintor 
,-g2-; nimitettiin” komitet bodnotc inn.C.
‘ kunnenvaltuuston kosouksoen tammikuun 25 P.nc. 
s a a p и i ene mm än.s a t a a, v a s t a 1 au s e 11 а j C P - 0 - ä;;
sen. Synty i riit aa, kir oil и a, eras &УУ _ *
V odqttä on täsg, kolmas intornatsincol!"huudnhti 
eras isäntä .Kunnanv anhin luki.tämän"hccvemis-S- 
ja unkasi ottaa sano jann vastuksel le SonoihcecS. 
tAisi ajntcl1a,että cihän tässä 11,8.2

t csi" ottakaa p-t.!iItsa vai 
1 innaa” vielä kiivemmin je a sitä jatkui m 

komis sjonin työ
jäl ŽCva^kunnhso on n.1325 muksuvelvolMstn.nii 
tä 633 m jqsj об 92... no_is_ho nai 1 õa...-----------—-----------



■ „ RAJAN TOTSELLA PULLLA (У ———: --—
kaikenlaisill’c konst cil la pekoitettiin kansec"va- 
pcchtoisosti"Hekkamsen ja vetämään metsää joonrnn- 
toihin .Pidottiin monct ja monct miitingot ja koko- 
ukset, mutte metsissä puut jäivät cine vain sciso - 
menn Tcisivat ymmärtää silloin neuvostoherret, et- 
tä loppuen lopuksi pitäa toki oikcct kynnt vctää 
esi iie ja niinpä ennen joulua kyliin socpui Jaemen 
Rik"in virallinon ja kuiva käsky : kai kki työhönke]- 
volliset mies-ja naishenkilöt motsätöihin. Kulak - 
kojen on hakattova 250 kmtr.,serednjokkojen(koski- 
verckka id.cn) 155- ja köyhion 145 k.utr. Vctää taas 
pitää samann luokittclun muknan 1040, 623 ja 538^ к 
mtr. Tämän käskyn ci täjzttäjät rongcistocn U.K. § 
61 mukcan kuin rikokson tekijät ainakin. Tämän li- 
saksi telonpojat kert ovat, että käsky kant.ua Hru - 
ljoffin ja n ty ttöräpälän" Shumajoven allekirjoitks 
sin.________________ ;________ _________ .

KULLALLA kauan cikce toimi secrnenje J.P 0 -
RALI . Kommunistit hitoivat kcuan hompaitcan , 

ottivat Poraliltc äänioikeudon, kiclsivät kokouk - 
sicn pitämisen ja kiskoivet suubla maksuja. Nyt 
joulun jälkeen häneltä myytiin moison komwuunel - 
le viimeisct 2 1 chmää a 50 ruplaa,hevonen ja var
sa 600 rpl.,hoinälato 3 rpl. scmovcari 2rpl . ja 
kacppi orpl . Rchat luovutcttiin tictysti - Ncuvos 
t о j о n ha 11 i tuksel 1 e . ’■___

Sannalts MIHALKIN PYÖDÄR olisi pitänyt rekisto- 
röidä 1 sicn ja luovuttcc ncuvostollc 300 puud.ua 
perunoitc. Mihclkan põika ci tehnyt kumpakccn jo 
joutui mustc1lo toulul 1 c . Arvel 1 aun, että mies koh
ta joutuu Solovkiin. ___________

BrÄn Kullon michen noin kutsutun Ikse Matin te- 
vat muuttuvc uinu vain hurjemmcksi.Joulunn hän 
näct puukollaon viilsi yhtä põikas niin että toi - 
non heti paika] la kuol i .Puukon uhrilsi joutunut ku 
ksurtmuksi.n mukocn oli Jocnporältä. ___ . ____ __
Лс inüpuud: ,n hints on 7-8 ruplna,sc_on .1500 snt.

VILe-NRYOS1O_ _ lILL

Noin pori viikko?. tc.nkscpäin rojc-osukkcct näki- 
vät kuinka toisellc puolс11 a rnj aa Arsiclla ryssän 
soltut ojelivnt kiväreinc ja ruoskinc pitkin kylää. 
Hs" kokosivat" viljas sckä olzic

”S1NASBPÄH*  KIHJOITUSKILP^IbüN LOPPUTULOS

Kuten tunnettuu, 1. palkinnon kir j oituski lpcil us
sa sai Antti Seppänen ja 2-sen Katri Voipää. Palkin_ 
toina oli rahe,mutta suuri oli yläty ksemmo kun 15 - 
vuotics Kutri scnoi,cttä hän ei tchtoisilcnn niin r 
rahas kuin.. . .”Mitä nInkcrin rintemerkkiää.."

Opottaje A..Soppänon thus kireossään kiittää pai - 
kinnosta,reutta luovuttec. rahunes kruunuc Inkori-Sou- 
rulle " Sonasepän" työn tukomiscksi . "Suurin ilo ja 
polkinto minu]lo on 30 tiotö,että kir j oit ukseni ovat 
v l ,1 loittencc c m i о 1 i ä, Пи r ät t äne о и sy dümiä je. - ohot t c- 
noot inkoriläis-suomclcisuuden henkoä,kirjoitten A. 
Scppänon ” Inkoriläisonä opetta junn, vaik k a tällä ke;< 
taa työskontol enkin otäällä Inkcristä,on minul la py- 
hänä vc 1 vol 1 i suut onn toimic oman Inderin kensen hj - 
väksi. Tulon cdollonkin työskcntclcmään picnoison 
äänenkennet tu jamme polstoilic ja toivon,cttä kaikki 
meibäläisot intelogenssit ovustai sivet kirjoitukcil- 
lc.cn yhtcist lohtcämmo. i

Vakintuukon ja lujittukoon suomel cishonki jo-mio- 
liestin Inkcrissä tänä vuonnc! Eläköön Sonesopp’ ja 
kylväköön kultcisic jyviä ympäristöön ja kensen sydä 
meenf. 1 Kusvnkoon Sancsepän lukije-je avustejeporho. / 
Lurtukbon puncison sorron kchloct ja tuokoonuusi 
vuosi Inkcrillc vapcuden. ' ' . ■

Uuden vuod.cn khuniit tervehdy-kset kcikil]o joille 
on suomolaison Incrin vapaus ja kovcosciscn boascm- 
mc kohtclo, valoisc tulevaisuus kni 1 istu ....H

Totts totisosti, konsc,jollc on tuollcisic tclli- 
^^^d^^tiltamurusia, oi voi kuolla,c i k о s к'n n\

Lukijc!Onko naapurisi ja ystäväsi tilannutnOana - 
,niintehköön_sen_viel £ tänäpä ivänä ,

kant.ua
puud.ua
vuod.cn


Knnenveltuusto gokoukse ssaan 2emmik uun 25 p:nä 
päättl kansskoulun verkon jättää entiseksi.

Kunnanvaituustb päätti avata puholin(telefon)ase 
mat m.v. P.Ropsuun, Kullanky lään, V annenE} läan, Kars
tai san Sasrkylään ja Tervol aan

ran
Kunnanvaltuusto päätti otta,a palvelukseen t 
oppilaan.Palkkaa 20 kruunva
25-.vuOtis syntymäpäivänä kuoli 

sander ŠirkKunen Henisest
t amm i к UU SS© 2 1 e к -

Jotlukuussakuoli T all inngSGA,cunan r. j Ü "
пев entinen Kal 1 ivierenkansasouluAsohLHJ—-7 - .— 
-—_- oujana --- i - £i G t ä£ t ö t i n T Qrpm i - (V a s j о к к а; n i -
minen nuoruLcinen.'?ieüet tiin l ertoc, «га hän iputuiu 
—-i-m t0iselle puolelle.Kuukauden kuluooue POle 
Eia4in yhtäkkiä" löytyi” ja mathusti • ovvun, sot-Pa - 
V ® A *ву  в l änkie 1 i s te n ky1ttie x t e ry am i в e s t c J outu i к а - 
räjäpoyaän eteen Yrjö HorakboKullslta.kuaanvonh: 
... " -7-; RSa7En Stös kuitenkin OSOUUCAUUL 
perättömäksi ja Jutu sst. d o1.ccS- •___ -..... ....;-

* Л cliu A27vaa -.а

' ' Felmikuussa järjestetään Viljendisss suuret -hiih- 
tokilpcilutKilpciluihinmethustne fca^a vuonn —estin 
Inkercistä usecmpi suksimies. - .. -

DUU

S n
tin Inkerin syliin cotitclousneUVOjn:. ...
.....I-8Mö":h lähettämänä Jussi H u S s u mntEUStl tarn ■ 
mikuun lopussc suomelniseen monmiesouuun: .... . —

.... "Tcnasepäšsä« tul e e oi eiaa nn erikoine n nuorten о - 
sasto, johon nuoret,koulunoppilccthin,SeeVe -ane-uaa 
kir joitulsic, runo ju sslä piirustuksic .  _ ___  ______

V NBVq-mesuu/ TcittM'tU АЛ.
7] A X e A /1 r‘5 7. i 0,sot

- / 5 —

'■ • . " ■■ ■ r ...
or. в. '
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INKERI -1LLAT SUOME SS A
" oppikouluissamme kautta Suomen Ta- 
savallan tullaan j är je stämään Inke- 
ri-iltoja,piniä juhlallisuaksia. .

nain kirjoitetaan Suomesta meille tänne Restin Ln- 
keriin.Siinä vasta hyvä uutinen. Suomen koulupojat 
ja miksei tytötkinkeskellä kilreintä oppivyötä ив. 
õilistavat ra jant akaisia ve 1 j iään , onnet ont a, or juu - 
teen jäänyttä Inkeriä,ja järjestämällä inkeri-il - 
toja,he tahtovat kiinnittää koko Suomen kansan huo 
miota rajarauta-aidalla eroitetun suomaleisen kan
san sirpaleen elämään.

11 Sanaseppä" nuolestaan tahtoisi hee keksi pistä- 
ytyä к oulunuori son sekä juhlivan yleisön keskuu - 
teen ja kertoa inkeriläisten sydämelliset tervel - 
set . .

Terve kaukainen veli ja sisar. Tiedäthän, että 
oi emme samaa sukua ja samaa henkeä. Jakuin sinh n 
Savon-Hämeen-Pohjan-tai Kar j ai anmaasi on suomalais 
ta Suomea niin meiõän Inkerinmaammekin . Raja vaan 
on leikannut Inkerin irti omasta vart ai ost aan, raja 
on saanut aikaan sen, että veljeksien elämä kulkee 
eri tietä.

Raja, oi keammin rajat ovat kirouksena syöpyneet 
Suomen kansan ruumiin ja kuin pilan jotkoksi juuri



ые a^.'Kalaiset itse vähemmän kaikesta olemme ajatel- 
luü ni i cten, 1 uonnot t omi en rajoen poistamisesta oman - 
ja isiemme maanpinnal ta.'

Mutta nyt,kun suomalainen saa terveiset veljeltää 
ei suoraan, vaan yli piikkilanka-aidan, on pakostakin 
herättävä huomamaan, että kain entiset niin hykyiset- 
hin rajat ovat Suomen kansalle suuri vääryys,siksi j 
jokaisen pyhänä velvol 1 isuutena on yhtyä vaatimukseen 
Suomalaisten maalta rajat pois’. Suomi ja Suomen hansa 
eheäksi. . *

. — _ . MIr21 S3 ON ?

. „Vuonna inkerin parhaimmat pojat yhdessä ees-* 
tiläisveljien kanssa tai st e 1 iv at Eestin ja Inkerin va 
pauden puolesta. Saavutettiin meinehikkaita voittoja, 
mutta, vielä ei sallittu Inkerin orjuuden yön päättyä, 
Inkeriläis-eestiläiseenjoukbojen 0Ü pakke jättää in- 
keriläiset ^ylät vuosisataisen vihollisen ryöstettä - 
väksi ja peräytyä lähelle Narvan jokea Turhaan inke - 
rin miehet uneksivat uudesta hyäkkäyksestä. Eesti teki 
rauhen bolshevikkien kanssa ja inker! 1 äi st en oli luo- 
vutettava aseet. Vapaussota päättyi,Eesti 'jäi vapaak-

ja i t senäi s eksi л mutta Inkerin hansa joutui kõmmu
ni stiry ssien hirveän, miel ettömän terrorin alaiseksi . 
Ainocstaan pieni^murto osa Länsi-Inkeriä, noin 2tühat- 
ta asuhesta, joutui Eestin Vapaariikin yht ey t e en . Li e- 
kö varna sattuma, eestilais dip 1 omaatti en hyvänteko In
kerin hansal1e vai Jumalan tahte, on vaike, sanosh 
Kieltänätön tos! aia, vaan on, että n.2.000 inherit äis — 
ta Scivct Isänmaakseen Eestin. Inkeriläisten esumn-- 
niue luettiin kuuluvaks! Norvon hunt aan, mutta scnomc- 
lehtoissä j a j okapäiväi se s sä puheessa aina yhä usecm- 
min ruvettiln käyttämään nimitystä Eestin In- 
к J 1 "hnimitys siis tuli tarkoittamaan rajan 
ja Saome ichden Bekä Nervon j oenväi 1 i stä mec-alcc.Ni-

cvv "tr -venluonnollinen ja onnistunut . Inker! läi- 
" v niin raita sl tn helähtäkin Eestin Inker! I

Eläköön Suur-Suomit

EESTIN INKERI

EESTIN INKERILAISET

Kun hämärässä mennesvydessa muutuma vuesisata 
Kristuksen syntymän jälkeen Itä-meren suomalaiset 
asettuivat nykyiselle asuma-alue 11 e , n aivan to- 
dennäköistä, että jo silloin muodostuivt ninakin 
holme Eestin Inkerin kylää:Väi ку 1ä,Saar(Säär)ку 1ä 
ja Vanakylä. Näiden bylien asukkant erosivat Kor- 
jalan heimoste ja tul ivat tänne Laatokan ja Suo - 
men Mahden välista tiotä. He olivet pakanoita ja 
vasta Novgorodin voll an aikana heidät ristittiin 
kre ikkal ais-hat o] ik ol ci seen nskBE "vennän"us - 
koon.On tunnettu asia,että tälläisten gakanoiden 
ristimisen tarkoitussena ei ollut sielun pelcstc- 
m'inen,vaan aina joku toinen asia.Niin tässäkin 
t cp auk sessa, j_nkerin ul kuasukkaita siis myös yllä- 
moinitt u j en kylien perustajia kaytiin у к sintert ui 
sesti uskonnon availa vanäläistyttämään. Mutta ih 
meellisellä sitkydellä he halki vuosisatojen sä! 
lyttivät oman suomenki e 1 ensä, ja vasta nyt viime- 
vuosiky mmenien eikura Väi-je Sccrkylän inkcriläi- 
set murtuivot, vasyivät teistelusse petostc ves - 
tuen ja nyt he eivät enää opetc 1apsilleen omca 
rahasta '-esi-is ion-ja äit i enki ei ta, vaan vihemics- 
ryssänkieli wyrkyttää inherit äi sl ep sipark о j c . . . . 
Vanakylä sen sijner antes pcljon kouniimmen kuvan, 
siellä oma, Jumal al tu snatu kiel! ei ole unohdottu 
eikä koskoan unohdetc,sitä vaen päivä päivältä ko- 
hitotään kauniimrcksi ja täy dall iscmmä.si .

Ikäänkuin toisen oson Eestin Inkerin väestöä 
muodostovat 1uterilniset(Kulliviere,Kui1unky1ä) . 
Näiden esi-isät (väitke kuuluvatkin samcnn Suomen 
kunsaan) j outuivat Inkeriin myöhemmin.He näet tu - 
iivet yli Suomen Ichden joko pur j eht imal 1 a tuik - 
ka talvel] a jääta hyödyttäen vaste 1600 luvuilla. 
Hekin nilscisemmin olivet pakanoita, mutt a Suomssa 
Нив joutuivct kri st inuskoon. Heidät tehtiin lute- 
rilnisksi ja tämän lutcrilaisuud.cn ho toivet mu- 
kaneon Inker! in. Hyvin ymmärrott ävi stä syistä näi
ta uusia tulokcito nimitcttiin " suomtl cisiksi" vi о 
la viimopäivinäk in . Hoidän uskontonset in oli muo - 
dostunut hansal 1 i seksi syCämen esicksTo honmasi- 

- г - T

lutcrilaisuud.cn


LuteitO tuli ornsen ksskuudessu leiscksi.
Nyt nämä рД kunsukkant и vennäänuskoi set” je lute- 

rilciset " suomcnuskoiset” ovat siksi poljon sekoit± 
tuneet ) että on vaikes niiden välillä tehdä eron. HB 
ovat semoc konsac, heillä ovat scmot päämäärät je 
pyrkimyksot.Uskonnollisct kysymyksetkin ovct muodos- 
tumesse jokaisen henkilökohtsisek si r.sir.ksi je niis- 
tä onää ei tervitse riidollä. Kaikki ollr.<un inkeri - 
läisiä-jestin inkeriläisiä-samanarvoisin, vcljiä kos 
kenään - siinä keikki. .

7/0, / , 7//(0 / .v C>(JVLfz r, > e—,4 tucz-
~ ——-------- - -"UV Murhocn uumoniste 8, 

riomu luuret s .c.

niston tuoksincsto
r * uh r. p uh к и ". Г: .

kuik.cn muun hyvän clpymiscn yhtoydcssä on mcillä 
hiihtäminonkin tullut joknpäiväisoksi välttämättö - 
mäksi tovcksi . Jos muutume, vuosi sitton ci nähnyt suk 
sen jälkcäkään, nake-, nyt sen sij .on koulupoikic-je 
tyttöjä,nuoria jr. vonhoja - suksilln hiihtämässä yli 
hankien,läpi metsien. . .

"Pitä tohä suk set ” , pää ttää nuori põika,"mistä s 
nyt scisi sukset ” , huokai sc J tyttönen jr. ”isä tuoho 
miul sukse t” , mmkuu pioni Ir.psi

Sukset, sukset’. on tämän tolven tunnuslause.
Vuosin nukkuhut urheilu( Sportti )mie] i herää ken - 

ran syyvydestä. Ei tupokknc, ei viincc.,ci teutin kyl

”Mistä nuoret puhuu tä 
nään, sitä hucmonnn to 
kee koko kansa”

Meille nuorille en sanottu,et- 
tä Inkerin kanson tulevaisuus 6- 
lemme we.Valmistukaamme siis tud 

ta tui evaisuutt a vastaanottamaan ja sita tekemään. 
Tulee aika, jolloin "Sanasepän" toimittejnt voctiF 
vat lepoa ja meiltä vaihtoa, ja nyt,kun meille on. 
annettu oma sivu,omn nurkka,niin käyttäkäämme siia 
oppiaksemme tulevcisuudessc itsenäisesti toimitta- 
mann ” Sanaseppää" ja kir joittamnan muutckin. ’

Kaikki kir j oitukset, runot ja piirustukset lähet 
täkkää Mikko Reijolle. Mikko

C.m ay 0 nce276 ,
Me täällä onnellisina saamme viettää päiviä, 30- 

kainen meistä tekee ahkerasti työtä. Mutta kun Mxx 
hiihtelemme pitkin rajaa ja luomme silmäyksen yli 
aidan,silloin monenkin iloisille kasvoille ilmes - 
tyy murhe enkyy ne 1, mut t a samassa jaykistyvät kasvot, 
viha tulee sydämeen tuota ryssän orjuutta vastaan.

Me nuoret,jotka täällä onnellisina saamme viet
tää elämää, uhratkaamme kaikki voimamme niidenkin 
veliiemme puol esta. jotka ovat ryssän orjuuden iken 
alla’.___ • Sir kk a.

Inkerin kansa kahleissa huokaa, 
Bi ole vaatteita,ei ole ruokaa. 
Natsalnikk’ kirottu kaikki meiltvei 
Hyvää ryssältä,ei konsaan,ei. 
kätyrit kaikki meilt’ riisti.Kõmmuni sti

Itse he ilkkuen nenäänsä niisti.
Niistä rauhassa, niistä ryssä parka, 
Kohta jo Jeikataan elämäsi lanka.J Mikk

I Nimeni joka oli Nikola on tästä lähtien Mikko L
I ’ ’ liilkoReijO.

kuik.cn


_RAJANTAKALSESTAENKERISTÄ 
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Kommunistiherrojen pätökse muasn talonpoikien pi- 
tää hakata metsää Laukan bieho+l1a 83.000k.mtr. ja 
vetää 105.000 kmr. Tästa määrästä helmikuussa tuli 
11 1 eikatuksi nn. 50% ja vedättyks 12%; Нета ja tämä ei 
tyydytä ja he syyttävät talonpoikia laiskuudessa , 
jokaisen työmiehen pitäisi hakata, päivässä 2,5 kmr., 
mutta sitännormian ei kukaah jaksa täyttää-ruoka 
huono,sabat kel pamattomat ja sappaita ei ole. Nyt 
suunnitellaan kontrollin tluk entamisth . Muutamille 
Kukkusin kylästä jo on määrätty skka lciskuuden ta 
kia 50-300 ruplcc.Blämä metsäparekkeissa on hirveä: 
1 ikcisvus, itiket , juoppovs , teppelut . Niinpä Aleksan - 
teri Orpo Vervinon metsässä piestiin ta jutt omcksi . 
Kullalln ilman vcstorintan qenivät orjatyöhön vain: 
Shuster(Tuomonn naisen mies) Rojun 01 о,Vern ja Зе - 
ri" kan Matti . _

Jarman reionissC on kollektiviseersttu 15,5% ta- 
1 ouksic. Kevääksi tchdotoon %% kohottaa 27-een ja sen 
johdosta talonpoikia on ruvettu tonskin *kovasti  pii 
kist.ämään” . i

Jocmon ja Kottilan rcijoonit on nyt yhdistetty . 
Asukkoita yhdi stety ssä rcioonissa on 51 .000.

Silckan hail in)pyy nti Suomen lchdella on ollut tä 
hän asti niin hyvä,e'ttä ei ole ehditty kcikkec veit- 
tää nälkäiseen Leningradiin,vcon on suuri määra hci- 
lia jätetty hankeen odottamaan kevättä.

Miholsxxis Sergits Sannaite, on karkoitettu tie - 
tämättä minne ja kuinka kauaksi.

Kuten jo kerrotti in, kui 1 ai ninen scernecje J.Pore- 
li joutui kommunistien vinan alaiseksi. Sita hätää 
Poroli meni. Struupparlle vai mi stemnon moott orivenei- 
tä,mutta huolimctta siita hanoile annettiin lisänor- 
mishtknte metsää 250 k.mtr. ja nyt,kun P.kahtn työtä 
samal la nilcc. ei vei tehdä,niin tulevaisuus on synkkä

*11 rusin mil i s si one er rk ih -t. Sergej eff - on—j out unut 
must11c 1 riidal 1 e oska pitää ympäristön väkeäuomina 
Eieinä" .. ahdp^heitä_yainotr^

SUOMEN PUUKKO A RYSSÄT-- — ---- -- «« -- -- --- » -------- --- -------
Inkeriläiset suo jel uskuntapojat viettivät vii 

me jouluna osastonsa vuosipäivää.Kollivieren kou 
lutolollc oli järjestetty illenvietto/Lculettiin 
m.m. võimukas põhjal einen "Ison talon Antti"Kcik- 
ki kävi hyvin,juopuneitnkoon ei oi lut.Järjestys 
oli mellikelpoine.Mutta suureksi kummaksi huomct 
tiin^että pari,kolme ”inteligenssimiestänpakeni- 
he näet saivat vatsataudnn,tiri...

Melkcin kuukcusi meni ennenkuin tauti paruni 
ja sitten ryssäläisessä"StarNarListok‘isse"ilmos- 
tyi sel ostus , mik si herrat saivat vatsataudin . He 
näet näkivät "Isontalon Antin" laul un nikona suo
men p u u к к о j a. Voi,voi miespark о ja. . . а je.- 
telkcchan, he näkivät p u u к к о j a ja pitkiä, 
puolen vaaksan pituisic. Ja ne puukot samassa 
kasvoivet t ikareiksi , oikein 1 ormontt ovol cisiksi 
kinszheliksi Jo cikös siinä nyt ry ssänpchchenki- 
nen mies soa syäntautin! Kumma ja ihmc,kuinka 
nuo nuorct inkeriläiset tytöt vain jaksoivct 
olla pyörtymättä.

Samassa kirjoituksessa käytetään kouniin si - 
vistys ja kulttuuri sanoja. Ryssä ja kulttuuri ’ 
Sohän on soman puhetta kuinJ’mcljen siku on nii 
puhas ja kaunis,syopi horkullistc ryokon, hevo sen 
mansiкoita j.n,c." ■

Odelleen kirjoituksessa tietysti tekerrutonn 
künni L.Reijoon jc"Soncsoppään".Reijo sc so on 
ryssille kaikon pahan alku ja juuri ja "Senesep- 
pä se ei ylistä yhtään enkelimcisic ryssiä, ja 
suo j cl uskuntapo jat-näy tt ävät suomon puukkoja. . . 
Karouul • • •

S U 0 M 3 S SA
rüi<.£oräy s Eestin Inkerin kirkon hyväksi on nyt 
päätetty . Lhjoit uksena on saatu rahnu Eestin kruu- 
nuisse yli 1.600:8 Täi lä rahasummalla on mehdolli- 
suus vieda kirkon rakennustyöt loppuun ja, jos Ju - 
mula suo,ensi kcväällä kirkko voi avata ovet ju - 
melonpelvcluksic Hr



Jo&ctistjn mcistä P I T Ä A T I 3 T л Ä, että nyt 
meidän Riigivanem on Konst. Pats.

Suomen Tesavellon presidentti P.B.S v i n h u f - 
v u d ~

ja että IV . Suomal cis-ugril finon kulttuurikongres6 
si on tänä vuonna kesäkuun 16-18 p:nä.

Boiti Margit W a 1 1 d e n sccpui helmikuusse. 3cs- 
tin Inkeriin. Kullalla hän opasti nuorid kerhotyös- 
sä ja jckoi emannille nouvojc ruokatol oudessc .Hyvin 
poljon tyätä antoivat neitille terveydenhoitocsint. 
Mncliskuuksi nciti meni Kal 1 ivi creen.

Maaliskuun 9p:nä alkoi Kal 1ivieressä rippikoulu . 
Oppilaina 8 tyttöä ja 3 poikaa, Ensimäisellä viikol- 
la opettcc kenttori Hyrri,koska kirkkoherra Erviö 
scirestui. Kkh. Erviö teki tammikuussa matkon Lii - 
vinmnolle ja nyt, kun torvcys hiukan pornnee , tul ee 
rouvansa kanssa pitämään rippikoulus.

Suomalainon saarnaaja Eino H c i n о n G n Põrista 
pite viime cikoine Ecstin Inkerissä sar jasaarno j a .

Inkeriläiset hiihtäjät osal 1 istuivat hyvällä menus 
tykscllä tämän tolvcn hiiht okilpciluihin Norvosse jr. 
Vil jandissa. 1-siä polkintojc Barvassa toivct : nuort on 
sarjassa Roope Ruijo, ikämicss .M .Olavi ja naist.Puusa 
Rci j o*  Vil jandissa tecs suuron yllätyksen sgi aikaan 
15-vuotics Katri Voipää,hän oli 3kl m. hiihdossC 11- n 
Kuuluisia nimiä siis voi kasvactsa pikku E.Inkerikin

Huhu Haniken Tammen häviämisestä on perätön.

Opettaja K. Elken perusti 1 aulukuoron . Suuri punte 
on miesaanistä .
Opettaja A. Ihalus on luovuttanut osan Eänsi-Inherin 

rykmentin arsistoa Eestin Vapaustaistelun historiako- 
____________ __________ ___________ ___________________ .__________
Keski talvella ruvettiin kaivamaan ojaa Kullan se- 

kä Haniken takaisen Kaadarsuon kuivattamiseksi . Lumen 
tavattomaan paljouden vuoksi työ kumminkin täytyi te 
keskeyttää. -
Maakorraldus komisjooni ajkoo ensikesälsi antaa ym 

päristön msenviljelijöille Sannikosta heinamaata.
~ . ~ —“ —■ ~ ~ ~ 2- — — T. —-.—4//42,2, n &. /95/ , . """*
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EESTIN INKERILÄISTEN ÄÄNENKANNATTAJA 
j - V - . ' :

' Jul kaisi Ja : Inkeri-Seura . Vastaava t oimit . L.Reijo ■ - 
...4 Toimituksen osoite : Narva- Jõesuu, Kall ivere , Kuljla■**  -- -**■  m*-  _ __ - -- ■ -- — .— — — - -- w. __ — — — — —        ..    

M:rp'^4.. p ä-ä s i ä i s e u ä v.19.3:L "

. ■ f)H а n o • oll u t yö3 ...
. _ ' .«x i l#cisozi 313viö . ' •

237 - Pitkänper jentaif synkät tapaukset näyttivät 
hetkessa^pyyhkäisseen pois Herrau Jeesuksentoi-

‘ minnan Ja*'seri'  tülokset, hajoittaneen Hänen ope -
. tu $ 1 si j ouk к ons a Ja tehneen Jumal an suunnitel
/:mät langenneen ihmiskünnar pelastamiseksi thjäk

si . Ylimäisen papin Kaipaan", neuvo "on parempi,et 
tä yksi ihminen küolee kansan ed.estä,kuin että

- koko kansa hukkuu". Õli toteutunut,mutta sitt..en- 
kin, mitenkä erilaiset olivatkaan sen seuraukset 
kuin mitä hän oli ajatellut.

Pääsiäiäsamun sanoma: "Hän on noussut ylös" , 
muutti kaikki. Kuolõmästa,j oka oli к uol ema к. s i" tar 
koitettn, oli tullut eläm ja sellainen eläm, jo

- ka vielä tänäkin päivänä virtaa eläväksi tekeva- 
hä, tudi st avana voimana synnin kuormien painamiin 
-sieluihi ja denkirousten murtamiin sydämiin.-
Oletko koskaan saanut kokea tätä yl ösnousemuksen

,voimaa ja pääss^t osa}liseksi een tuottamasta 
"riemusta? Ei sitä niille anneta, jotka yhä rakas 

■ tavat synneissänsä eläen pimeyden teitä kulkea . 
, Bivät ne' sitä saa osakseen, jotka omatekoissl1 a.

hurskanden kuorel 1 a py rkivät peittämään todelli- 
sen tilansa s,eka. muilta etta myoskin itseltään .
Vastssitten kun pitkäperjantain ristillä tapah- 
tunut rikos ru eaa ihmst painamaan, ja hänen

46 94 944
TARTU ÜLIKOOLI
RAAMATUKOGU



sielustaan puristau huokaus:"Minä viheliäinen in- 
minen," varsta siil oi» samalta ristiltä tuleva siu 
»aus v о i t äy ttää ■ haue t pääsiäisaamun . ihm eeli i s e 1 — 
lä ilosanomalla.

”Hän on noussut y 1 ö s" . Kai kiile se tänäkin pää- 
siäisenä kaikuu. Välinpitämätt öminäkö me sita kuzu 
küüntel emme vai paneko se meidät yhtymään Karitsa 
voitt ovirteen. ,, , .

Älkäämme antako sen mennä ohi meitä koskett amat- 
ta vaan tarttukcomme siihen künni, heik koina ja*  
rchnaisinakin. Sill ein scamme nähdä ohdc 1 1 amme to 
teutuvan Paavalin senat: ” Se mikä_on vcnhe, on 
kcdonnut , katso, uusi, on si j aun tulnut. ”

P ÄÄSIÄINET.. ■

on kuin muuüln niin 3 ost in Ink зп s shamekin sui - 
renc. juhleno ja i 1 on cuheuttojenc.. Onhen G-ol get en 
kuva kaukana, Jeesus noussut 31ös за me tõde 11 akin 
oi emme onnellisic il oi siu*  lomeilemme juhlepuvuis- 
sa, herkkuruuc.t täyttävät pöytämme, kcikkicllt sn- 
nnmunin j . haust aa. .

Kutte mzi pysähdykäärmo. Kuunnclsncmme . . .
Huokauksif;. . .

it kua. ..
veгi куyneleita. . .

Kuulethen, näethän . . Heita on pel 3 on, pai 3 on. Ho -as 
tuvat vinn es sa ä ratön ipu ja tusis, uupunün ., 
rocdcltuinc,näväistynä , ..jole. hetki on niin pai - 
noove. ja pitbä. dessä, ywpärillä,knikkinllc kuo - 
loma Golg.. La, Vori virtsa. . . ......

Untek.o näonmc . s..tui;o buulemme?. Ei, todel-l - 
suut-e so on , sа 1 imä t önt I , k ova a Tuo Golgntnhnn on 
civ:.n tuo s so. rajcn toisollc puolellc je. na j ihmi - 
set vol jiärme . Pol о onneton Inkerin konse. elää 
"ittö oc. nt ■ n hotkiä. Son huokcukset kant aut uv . t 
yli rc j . üb n, sen itku särkee hi 1 3 nisuudun ja 
voteve vomipuhuu suurust a V amppail usta.

m.. ■ --ie-piCn von tunnethen tarnin tuskan*

Se 0» sinun oma ve r 0 si , ome tusk asi , ome bärsi 
mykscsi. Alles unohda siis, gtt a pitkänperjcn - 
tain jal keen tui ee pääsiäinen,kuolomasta vasts 
verson e 1 ämä . Kuol Ov a 0» nousc va, it kovä on iloit- 
seva, kohl ittu on vopcutuva.

Mouse siis sä кansanil Moise sina,, no aol näm
me kaikki, voimakkoesti koikukoon ksiitosvirsi 
Jumal salu kunnin’ssi Joc sul'su 11 e rakknosso s;/n - 
tymämaessemme Iiikorissä ja koko suurus sn vopne.s 
sa Isänmanssemmc . .

-г. _:L.7*.  «.'"’n "h. Ü ~ —... v L * . --- *.-  x- • * — / —• —* •— . • - . * -• *

dir. .un0uS jn cl invoimaisuus . Kun he kaksi yh- 
cssä suunnitt cl uvat, yhdesä rcc.t vct jC yhtcis 

у mmärry k s 0 s s ä к otic, rokuntevot; kun hc seast: - 
väisosti,njattolavnisusti ja kunnöi i isss ti 0 l- 
vät,kun todissa vallitsee r ai 11 i uden , puht aude» 
ja jarjestykseh henki sek? rakkau den suuri hen
" ta on siellü löytänyt sijansa vahnempiensa ;j< 
lasien sydämissä, kas silloin Luojakin on siu»
nSava ja auttava.

Kintal aineil 0» kodimme - se riippuu silusba 
ja minusta,rakas lugija.. Me voimme к bhin m uut„t a 
he 1 vet it si je voimme sinne myös relentac. taivaa 
ve rranno 11 i se si i puhuen . Me v oi e kodimme. tell- 
dä kauniiksi je elinvoi aiseksi pj os*<  in se vaati 
meilt ä erikoisia ponnistusia ja uscassi itse - 
ieltäytymistä in. Se vaatii meiltä tietoa ja t 

jo taitoatsitoa,usroa,termoleste työtä ja hom - 
raota halua. Se ei tule mcille käüet ristisu» 
odetel lessa, vaan se täytyy tarmoüaalla ja an- 
karalla t ci st el ul 1 a ' sot ä si 6k elI ä ja untõcrul- 
1 а Ьз' о 1 j. a voi 11 aa . ?

'• “ JI айГ с?? t ai st e 1 ua is ainoastcon taistolujer 
■jc. ltcmppailujen scutt a 'ultec niin у1 silön kiir 
hmislunan tiC VLl D j a UUlOVLLSULUUL 



kohti, Taistelujen kautta kulkee myoS inkerilaisuen 
±±2 kotiert tie kauneutta ja elinvoimsisuutta kohti .

nOlemme köyhiä,matelat ja pienet ovat inkeriläi- 
set talot. Kohtnl o, sai limus on meidät kironnut i - 
kuiseen kurjuuteen ja vihel iäisyyteen, ikuiseen se - 
kasortoon ja epäkauniihin oi oihin", näin kai miettii 
niin monikin inkeriläinen mies ja nainen.

"Mitäs mie võin tehä, ei ä miten elätettää ja s±± 
siin’ kaik'” tuumii perheen isä tai äiti, nuorukci- 
nen tai neitonen.

Mutta juuri siinäpä se asian ydin onkin,että jo- 
kcinen meistä voi oikein pai jon oman elämänsä hyväk 
si tehdä, kunhon vaan on vakavaa hekua siihen; me • 
itse oi emme oman onnemme sepät ei kukaan muu. Mehän 
voimme kurjuuden kuiluunsyöksyä juoppouden, irstei- 
suuden ja muiden pcheiden valtaan langeta ja alas 
mäkeä mennä. Kuka silloin siihen on syy 1 linen?- Eikö 
juuri me itse. . ■ ■ .

Olemme köyhiä . . . mutt a olemme myös niin rikkaita, 
että pieni Eesti voi uhrata Al kohol i-kunin^ann ve- 
riselle alttarille yhdessä vuodessa yli 2.OOOOoOOOO 
sentin ja yli 1.000.000.000 sontin nikotiini (tupa - 
kan) my rky no st ami se e n. Ja jos tämän hirmua herättä - 
van suuren summana 3.000 000.000 senttiä jaa’mme, 
niin joudumme synkän ja surullisen tosiasian eten 
ja nimi tt äin, ett ä jokainen Jestin kansalainen, siis 
myös inkeriläinen, vanhuksot ja lapseh lukuun otet- 
tuna, juo ja polttaa vuodessa n. 27 kruunua.Keski - 
kertainen 5-henkinen perhe uhraa vuodessa viinal к 
ja tupakalle 135 kruunua. Mitähän jos nyt ottaisi 
yhden inkeriläisen kylän vuoden viina ja tupakkara- 
hat,niin kylläpä kerääntyisi siivoinen summa, jolla 
saisi paljonkin kylän kohottamiseksi ja kauniista - 
mis eksi tehdä, sen oli nv oi maisuutta eteempäin vio d ä .

Ja inkeriläinen matala-olkikattoine talo,jonka 
likainon lattia ja musta laki,ovet,akkunat ja uunit 
ovat useasti maslattomia ja seinät savuttuncita, j os 
ta sammal paistan tupaantu 1 i j all e, eikös siinä oli- 
si työta ja jär jo stämistä, jot ta voitaisiin sanoa:in 
keriläinon koti on kaunis ja süsti, inkeril äinen ко 
ti on viihty isa, mukava, hauska ja kodikas , inkcriläi- 
nen koti on e 1 inv oimaine n ja vankka. g „.po..
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sekcitetaan 1 ltr. lämmint.vottä.Dinnelle sirotel- 
laan paksu se.ros maltaita j& ruisjauhoja.Pata pei- 
tetään hyvin ja pannaan lämpimään nai к kaan n.l tun- 
niksi . Nyt hämmenetään padassa jauhot ... je vesi sekai 
sen ja nutta kiehuvaa.yettä 1isatään.Maltaita ja 
jauhoja Sirotellean pakile, pata peitetään ja 2 se
os jätetään taas lämpimään paikksan nõia 1 tunniksi 
imeltyman. Talla 1 ai 11 a jatketaan kunnes koko ves- 
määra ja maltaat ovat sekoitetut joulkoon.Jauohoja 
on sebsoitettava niin paljon^että mämmi käy kohtalai 
sen sakeaksi, su oi a lisätään ja mämmi keitetään v'- 
han cikca.sitää vatkataan kunnes se jäähty , scade. 
taan tuonisiin ja paistetaen uunissa noin 2-3 tunt.

Syödään kylmänä Sokerin ja kerman kera
Käin valmistet tn mammi on hy vää, к ovin maukasta , 

ravitsev а a ja enne n к a i к кеа. h а 1 р а а .

Läpi korven ja aarnion jy 
Polku kaita ja mutkainen 
Rytö oksi st c varjon luo s 
Jonla yltä ei aurinko näy

Polun vie des
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Mies,perheen isä on meidän sodeissamme täydel- 
linen isäntä, it sevaltias, kuningas omassa talossacn 
Tämä epäilemättä onsin hyvä,Loska tällä tavallu 
sopu säilyy suuremassalin perheesse ja talon asiat 
о v at ai na к unno s s а . Mut ta s an а 1 j а • e i 11 ä us e i n s 
notnon,että nainen on talon hai t iatar, kodin henhi. 
JobLinen koti muodostuu oina sen emännän "katta mg 
myön.Jos emäntä on siistegtiä rakastavOjOn tolokin 
siisti,jos emäntä kauniisti puhun ei tclossckc.en 
hculuta j.n.e. Luttc sittenhin on eras seikkn,jo - 
hon me naiset emme sa isi tyy ty ä, se on tapa, nainen , 
ucecmmen 1opsen äitikin vetäyty3 piiloon,tekeytyy 
voincttomassi, kun unioon sopuu vieraita. Muo hy- 
vät vizraat saavat vapaasti кiroil1a,rivosti puhua 
polttaa tupakkaa ja humal ass a hui Intella vaik к а ри 
pe "rm anno 11 a ( ehkä pel osta sängn alla.' cli koko ta
lon nuori väki-viattomat lapset. Bikö näissä tepa- 
ulsissa emännän pi täisi olla itsevaltias, tal on kun 
ningatar? Eikö hänen pitäisi v a a t i a kaik il ta 
vierailta hy vää, 1 epsien aikana soivaa käyttäyty - 
mistä.r kyllü pitää,se on velvoll isuut emme . õit si 
olkaamme 1 runingatt ar$a-1 apsi emme hyväkci.
■-------------- — - — - ■ 5 " - 1
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nM IE EK OLE R Y S S A "

Muutemn vuosi Sitten Inkeri-Seurc r.loit.,1 suu 
enmoisen työn inkeril äisten konsellistunnon herbt 
tämiseksi.Tulos on ollutkin hyvä, koske suuri osa 3- 
inkeriläisiä tuli huomamccn ketä ja mita ne^ovat. 
pyssaläisyys sei säalimättömäi potkun(erittain nuor 
ten toholtc) je. kunse tapohtui ihmeteltävän.nopenS 
ti eli niinkuin nyt sanotaon "Inan jXrkästi 101:° 
le kumma los ilmestyi inkeril äisyy del 1 e vihem-e-, s?ä henkilöitä. Nuo viham!elfset "Inderin syojat 
virittivät kiihkeän propogonden Ixi.ipe.- 
syyttä vastaanTällä ilkemielisellä propasendatyÄl 
Й or ollut melko lailla hyviä tuloksia.niidenes 
üudessa, joilla oli tai on kreikkalais-kaioliiua - 
iainen "vennän usko" . Heille näet 1askaama^tomasti 
syötettiin valhe-käsitystä.että kreikkalais-katol ib 
-leinen uskonto on"vennän usko" ja sita tunnusta 

vat ovat venäläisiä siis ryssiä. .....
Inkeri-Seura on к e skey tt äny t rajun myTSsyn C 

Aisen hyökkäyksensä, mutta maahan kylvett! Siemen 
kantaa jyviä.Inlerilisyys on päässyt kunniasijean. 
la nyt ryssänä esiintyminen on kerrassaan .hdPe---S 
tä ja naurettavaa, mutta kreikkalais-kauolikMalaie 
sia inkeriläisiä muutama joko vielä tyhmyJdestä tai 
tuon ilkeämiel isen propagandan uhrina ninittää rys 
siksi. Tämä on tietysti huutava verinen.VääTJYS-e 
hän uskonto voi muuttaa inkeril 
kantoinkeriläistä, ryssäksi hT. 
nän uskoiset" ovat samani aisia 
teril aiset " suomenusloisets 
joka ei huku tulessa eikä pala

nSanaseppä ei koskaan sanal 
1gtol1kal aisia,! vennänusk oi sia”
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Ei olekai vielä unohtuneet inkeriläisten ja ivös 
Suomalaisten mielestä suuret ■ heimo juhl at 1930 vuo- 
den juhannuksenaKal 1 ivieressä ja erittäin katke - 
ran rajan däressä - Kui 1ankylässä. Ei ole Eestinlr 
keri mil 1 oink aan nähnyt niin paljon ystäviä niin 
pau j on suomal aisia kuin sill ein. Se otti suomalai - 
set vel jemme ja. siskomme landen toiselta uolelta 
vastaan sydämen rakkaudella ja suurimmala riemul. 
la ja Kyyne1 Silmin saattoi takaisin, sillä liian 
lyhyt oli у hdessäol oaika . Sil 1 oin myös ensikorta а 
elämässäniin monikin GestinInkerin kansalainen kx 
buuli^niin auniista äidinkie1istä laulua kuin Jy- 
äsKJlän su о j e 1 us к unnan sekakuoron, kunnioitetun joh 

tajansa^op. M.K о r p i 1 a h d e n johdolla esite- 
ty ь 1 auiut Olivat. Se aika oli niin lyhyttä - s me 
niin haltiotuneita lanluste ja kaikesta, etta emme 
lX ci-i ent ine et kiittääkään laulajia ja. tarmokasta jP 
johltajaa.
Nyt.14 Päivänä maaliskuuta sama laulukoro yväsky 

1ä sb ä- ~uomen sydämestä 1 aul oi radioon eestiläisit 
asuomalsisia lauluja. Ihastuksella niiti kuunte- 

1 i^Mutta erittäin,liikuttavaa oli tunnin 1oppu,jol- 
join uoron johtaje. oy. M. Korpilahti 2x lausui 
ihmekonen kautta ouhtaalla ее st inkiel el 1ä lm im 2х 
sanoin 1 aul ajien к iitoksen unohtumattomesta ses - 
bin mat 6 as La . Li i kutus oli ääretön, kun kuoron joh- 
taja ei unohtanut Gestin Ink eriäämmel in ja inke - 
riläisiä,vaan sydämestä tull ein sanoin tõivoi Ju
mal an 812 siunausta к оvaosaise 11 e kansalle hän 
toiyoi,ett suomenmiel i-ja kielši kxasvaisi ja ke- 
bitty isi näillä rajamail 1a-inkeriläisten keskuu_ 
de ssa . kyynel et tahtomatta vierivät noskil1e,kun 
6U-henkinen kuoro Keski Suomesta kajahuttiejlle 
nseriläisille omistettuna surunv ienoisen loulun:
ad-s põhjan tähden alla on nyt ко t omaamneH 

nnri, ineriläinenkiitos teie ratkaat jy - 
väskylän 1 aulaju-ystävämme , ^oaaedinen. tänu" е&Г- 
le rahas johtaja Korjilahti! Luoja siunatkoon tei 



tä ja antakoon teille voimia ja yhä kestävää heimo - 
rakkautta sydämeen,että voisitte laulun mahdilla ra- 
kentaa siltaa yli Šuomen lahden, että voisitte Inke- 
riä kahl ehtivat,kirotut rajat laulaa merehen.

Ottakas vastaan vielä kerran inkeri läist en tervei 
set ja kiitokset s e к ä Eestistä että 3 e s t i n Inkeris- 
tä. Antti Seppänen .

RAJANTAKAISBSTA INKZRISTÄ

P о i к а p а I о i. Maaliskuun 24p: na Kullal la 
syttyi palamaan U о 1 a n J а а к о n tslo.ngn ky- 
län väki oli ajaettu metsätöihin, ei onnett omuuspai - 
kalle joutunut muita kuin yksi ainoa mi ehenki 1 ö , al a- 
ikäisiä ty ttö jä, vanho ja naisia ja punikkia.Avunannos 
sa my öhästy ttiin ja tulen uhriksi jäi 2-vuotias poik 
ka. Mainittakoon, että (Tolan talon varsinainen isäntä 
ei võinut muuta tehdä kun n.2OO metrin päästa katsel 
la kuinka sy nty mäk ot i palaa - raja oli valillä.

Kol 1 ekt ivisoinnin johdosta talonpoikien vaino on
1 i säänty ny t . К i inpä Saarenky 1 ästä My 11 äril tä , Sütel aS
ta Saharkan Vas jal ta, Ropsuste Tanin pojal ta j.n.e. 
on riistetty koko omcisuus. Onnetiomiu perheitä odot 
taa karkoitus §oko Si :eriuan tcikka pohjois Venäjän 
metsiin. ullclta J. Poral i tuns mcteusti Moskovon , 
kävi lukemuttomien ’’toverien” luon. ja 1 Oppuen 10 - 
puksi sai tuollaisen paperin, j onk г knutto koton. n- 
nettiin koko omcisuus tckisin.Tcpous on saanut ai - 
ki.c.n sen, että paraikaa usecmpikin talonpoika On Mos- 
к оv an_mat к al 1 a_. _ ___________________________ ___________________
-"~Rajnky 1 issä rahr.a on voin к al astu j il 1 а , j a sillä on , 
sei osc ett ava se,että 1 p:^si maaliskuuta vero ja’' sel j 
hosnal oogaä" Kosemkinan ку 1 äneuvosta( sinne kuulu Kul
lal in) ainoascaan 30,67'- on saatu kokoon. ______
-Jaaman raioonissa he Imik nun lopussa oli 63 kolhoo 

sia,jois_sa 1053 tal outta, 4399 ha peltoa, 43u hevosta
Maaliskuun 1 oppupuol el 1 a komennettiin 1.1o talon- t 

poila hevosine vetämään Kui 1 an vart iotupaan( kardoni in) 5 
halkoja.Näin sii s” vapaaeht oinen punginen kuormast o.. n 
ja sen otti vastaan kauniilla puheella toveri ryssä 
bäsissään - tietysti tivääri.

KIRKON HYVÄKSI

Eestin Inkerin luterilaisen kirkon hyväksi oli 
Kal 1 i vi ere s sä Säkki Paa von tal ossa järjest©tty tee 
i1 ta24.3,193u) Tarvittava määra leipää võita m^k- 
karaa j.n.e tuotiin к ok con lahjana ja osanottoma. 
Sunavvapsaehtoisena ^-aatiin rahaa kirkon rakennus 
t у Ö n hy v а к s i -j к r . 3 8 ■ — К ans a a oli к о к о on t u nut hy v i v 
paljon:.sitettiin kuoro-ja soololauluja,kirkkoher 
ra -TV1° {Ii ja kanttori Hyrri puhuivat , nei ti ^ar 

■ 8 i t ^allien 1 a us u i К о s к e nni e m e n r un on, 11 1 anv i e t — 
toon oltiin hyvin tyytyväisiä.

Kirkon neuvoston tahota py y det ä än huomautta - 
maa.että ” Sanas epass a nr.?” kerrottu rahasumma 3m1 
15000 on jo viime vuonnakäy tetty kirkonrakennus- 
toimin, j - ten ia h • a ny t e i ole, mutta sen sijaan on 
toiveita saada' pitkäaikäi sta lainaa jos ci ilman,, 
niin Sitten hyvin pienellä.

, Rippikoulu kesti Kal 1 ivieressä 3 viikkos.Oopi 
1 erikoisesti ylistävät kirkkoherran ogetusta 
paa da ovat õnnel1isia,että saivat olla kirkkoher 
ratarenkir oppilaina.Kirkkoherratar opetti laulua

hirkon neuvoston käräjäjuttu Matti Kankaan kan 
sa on päättynyt sopimuksella. M.Kangas suostui так 
samaan siurakunnal 1e Ekr.900 ja rahan nuutten ta - 
*;ia inran antoi mainitulla summalla vekseleits.
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la ja NarvaSsa tapakkoja pal j on,herrcil 1a ghem



vielä enemmän ei ole kumma, että к erram( näki jät eivät 
muista päivää)koko kunnan-kassa-paperit-ja leimat sä 
säkkine päivine joutuivat lumihankesn,josta liivanve 
täjät ne läysivät ja antoivat takaisin Käin siis lu- 
mihankikin sopii rahakaapiksi ja "Sanaseppä" antaisi 
kunnanherroi 11 e neuvon ottaa nudel le kaapille paten
Pin.  ----- --------- ------------- -———-------------------------2~miljoonaa 7 tuhatta senttiä kuluttaa meidän”ri 
kas" kunta v. 1931 .

Henkil ömak sua tänä vuonna maksavat 1-nen luokka
25 kruunua, 11 - 20 r ,111 - 1 5kr . , IV- 1Ok r . ja Vb5'"r. i 
Kaiset maksavat puol ivhemmän.

Oskari Mansilka avaa 1; unnanval tuuston suosturul- 
sella Järvenperässä kapahan. Oislohan tällä yrityls 
sellä menestystä: _____ __________________

Haridusse] tsin johtokunta on päättänyt kärjien 
kautt nouta^ Parasselta. как sinkert ei sena sen summ - 
man^oh&a Haridusseltsi hänel le talokaupan käsiraha
na antoi^niin siis 14U.0U0 senttiä.

heiti M.Taildn tarmokkacsti hommaa Kullall e lu- 
kutupac. Tarloitust a Äderten hänen onnistui saada ui - 
nisteri Vuorimcsltc Tal linnastu Jkr. 50:-

Kanan!-asvatus instruktori pääsiäisen jälkeen ип 
tulee kulliviereen vitamään 2-3 päiväisia kursseja , 
agronoomi ti L.S puol e stein on- päättänyt tulla
К u 11 a 11 e .
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EESTIN INKERILÄISTEN ÄÄNENKANNATTAJA 
ilmestyy kerran kuukaudessa " ”

Toimituksen osoite :Harva- Joe suu. Kallivere, Kulla, 
puhelin Harva-Jõesuu 47d

Julkaisija:Inkeri-Seura,vast. toimittaja:L.Hei jo.
H:ro 5 toukokuula v.1931

01, INKERIN I, SYNNYINMA, KYY- 
NELIEN JA VEREN MAA’..

1000 . . .2000. . .3000 . . .4000 . . .5000 . . .6000 , . . 7000 
lukemattomat tuhannet inkeriläistä rauhallista 
työtäteкevää talonpoikaa,jout ossa miehiä,naisia, 
lapsia, vanhuksia, sairaitakin, on taas punainen 
pakkovalta raastanut pois kodeistaan, survonut 

. ky lmiin. tavaravaunuihin ja kuljettanut vankilo
. jen jylhiin komeroihin, vienyt Jäämeren maille 
orjantyötä tekemään,1oppumattomiin metsiin kuo - 
lemaan... Ja kodit,vaival 1 a sekä työllä koottu 
pikku omaisuus-ne vei vihamies,verihurtta.. .

Tämmöinen on lyhyt pääsiäissanoma rajan töisel 
ta puolelta. Kuvit elmaako vai tõtta?

Meille inkeri 1 äi sil 1 e tämä on enemmän kuin tot 
ta,silla heikkoon jo kolmetoista pitkää vuotta 
verta vuotavan ruumiisemme on isketty verisin 
ja rask ai n haava - sydänhaava.

Muulle maailmalle, tämän maailman mahtaville 
ja kr ist ikansoil 1 e on tämä kummallista kuvitel - 
maa, etäisyy dessä heijastavia virmal 1 isia( revon - 
tulia) Jos tämä olisi tõtta myös heille,jos hei- 
dänkin kuuroil1e.korvil 1e kaikuisivat hätähuu - 
dot toiselta puolelta rajaa, jos he ymmärtäisi - 
vät punaisen orjuuden alla kärsivien,epätoivos - 
sa kiemurtel evien kansojen heivetil 11set piinat

6 4G 04 9 M 2 TARTU ÜLIKOOLI
RAAM XTOKOGU



ja. tra&^niin ei silloln erimaiden laneutiiät istui 
si punaisessa Moskovassa, ja puristaisi komissaarien 
verisiä käsiä, siloin rimaiden kapital istit ja teh 
tailijat ei rientäisi kilvaantukemaan rchoillaan ja 
kuappollaan ihmiskunnan ja kulttuurin anurinta^yiho 
1 ista , sil l'oin tie toistaiseksi ei lähettäisi lähetys- 
saarnaajia Afrikkn-ja Kiinanmcall e ja rakentaisi sin 
ne k irkkojc Somalia aikaa kun Europan poh joisosessa 
saiottain niitä suljetaon ja Herran temppel eistä teh 
daan kauppa-aittoja tenssisalejs. ja uskonnonvastci - 
sille hullujenhuoneitc,ei,vann Se punahen Sorron ja 
Laarean väkivallan mahti olisi jo cikojn Sitten pois 
ja vapsita olisivat Venäjän sadat eri kansal1isuudet 
V qpea oi 1 si silloin myös kovaosainen Inkeri-rukka,va 
paa sy nny inmaamme , rakas kansamm e

Oi synryinmaa Inkerini , kyy nel ien ja veren maa’ 
Kaikki helvetilliset voimat nyt riehuvat vimmatuim.- 
min sun pyhällä pinnallasi. Synkkääja surul lista 
uitkäperjantaita on sinun koko elämäsi,e1 at kovien 
kärsimyksien, köyhyyden,epätoivon ja sorron kurjaa^ 
aiba. Inkerin kansan or jantappurainen tie ei näykän 
viels päättyvän.Sanoin kuvaamaton suru ja murhe,tus
ka ja mjelten masennus vallitsee kaikissa Inkerin ко 
deissa. Ja komissaarit, ve rta janoavina ilkkuvat it - 
kevän kausan kuoleman vuoteella.

Miliolnka tämä päättyy?
3 j . $ к uu 1 u ny t I n к e r i s t ä . T u 1 к а a ja auttakaa ,

meidät hükütetsan, näänny tetään piinataan kuoliaksi
S 0 . S .■ . . a u 11 а к а а. . . i , , ,
Häähuuto vielä tänään kaikuu, kohta setin vaike- 

n e e . . . maai1man к ris 11a a n s а ъ kuulkaa^kuulkaa.. .
Oi lnkerini,sä runojen ja 1 aulu jenmaa, sä ihanuk 

sienihme-maa. Oi, Inkerini, sä kyynelienja surujen 
müsta maa,sä nel vetil 1 isen punaor juuden ja verenmaa 
Milloin kaatun y]täsi hirmuvalta,mil l oin katkeavat 
kaameat orjan chleet? Mil loin?... ,

R ci. Kas I и к e r in kan sa , poi öise и s i s L о t j a v e i к о и p u 
navank il oi den к oner oi ssa/p oh j oi spakkõty äal uei 11 a’. 
Milloin saapuv Tcillevapautuksen hetki?... Milloin 
soi vspauden hymni kautta kalliin,kärsivän synnyin — 
maani9 ’ Mil1oin saapuu Inkerin kansan vapauden kevät?

Oi mil 1oin,mil 1oin?,..

Nyt sieltä kuoiemaan kam up ai i ass a Kajamva,3-M 
-auttakaa me it ä . . Mi st ä ja milloin apu saapuu 
Auttakaa meita, auttakaa meitä ' " " pntti Seppänen.
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KUOLEMAN PARTAALLAKO? =

Inkerin kansa viettää kohtalokaita hetkiä, sen 
edessä nyt on joko lopullinen häviö taikke toisen - 
lainen uusi tulevaisuus. Moskovan hallitus arso:t. 
tamalla ja ampumal 1 a kansaa valmistaa inkerilaisi1P 
le lopullista häviötä, mutta Suomen kansa taas Ot-A. 
mai la inkeriläisten kohtelon oman sydämensä as1eKS1 
viittoilee Inkerille tietä,joka vie porempanh tule
vaisuut een. , . ± , _ -Ryssä on jo vuo si sat о j a py rk iny t tuhoami.^n -n 
kerin suomalcista väestöä, mutta vaara ei ole kos - 
kaan ollut niin-.suuri kuin nyt.Nyt inkerilälslä .u 
henSittein tyonnetään surman suuhun, Kylä toisensa 
laneeo iää tvhiäksi. n. 300 ..000 inkeriläistä on

istelusss. olemas
ollut mahdol - 
c.ckse jääneihin

kuoleman partac11a. , :
Suomi on ollut alinomaisess 

saolonsa puolesto, j oten silla ei ole 
1isuutte kiinnittä huomiotoen rajan ,
veljiin. Nyt kumminkin on tapahtunut,suuri muutes 
Suomen kansa on huomonnu 6, et ä inkeriläise- cu.u SC 
maa Suomen kansaa ja. sitsi Suomen jelomislinen Kansn 
kiinnittää katsensa yli rajan - Ink e - i in c. PVrs1h. 
nuttemacn teurcstuksen lciseksijoutuneite Velslcan

Inkeriläisten sydämissä herää uusi toV°,Pe-c8. 
tumiseen, jr. tulevcisuus on näyttävä ksoittnnEon-ge 
rille vai disampi • päivä yri päättyvatko Pe-Jon.c--- 
neiden päivät pyövelin piincmine . Inkemntuomisse 
kiloissa je 1 oppumatt omisse orjatöi

**



nRe. Auomon

On kerran koittava huomen
Myös köyhälle Inkerille
Kun nousee kansa myös Suomen "• " 
Taisteloon yhteisehen.

On yhteiset virtemme, laul nt,
■ On yhteinen kielemmekin, 

On yhteinen Isänmaamme 
Jos suopi Luoja meil1 niin.

Nyt Inkeri. lyötynä huokaa
-Sä nautit vapautta
Oi nouse mun kansani, herää. 
Ei poikasi peta sua.

■---------- c ->—:------- _ ft _

INKERILÄISET KODIT KAUNIIMMAKSI

Kun kulkee inkeriläisiä kyliä pitkin,niin huo- 
maa he ti, että t ai о t ui к oa on monastikin paremma t 
Knineestiläiset talot.Mutta talon ympäristö ja s 
sisäinen järjestys on vielä paljoa vailla.

. On kevat — työn ja toivojen aika.Eikös nyt so~ 
Vi talon miesväen t u p а к к a ja v i i n a ra- 
hoilla ostaa joku kilo värnitsää sekä valkoista 
ja keltaista värimultaa? Ja Sitten Joko vanha i - 
Säntä taikka nuori põika aurinkoisena päivänä maa- 
laa tasonsa akkunat kuin sisästä niin ulkoakin val 
Koisiksi kuin lumi. Toisella kertaa valmistaa kel- 
taisen va*̂.^ n <3a sivelee sillä permannon ja kun 
näin on päästy vauhtiin niin mitäs muuta kun maa - 
lataan pöydät, penkit, kaapi t ja ukset,kaikki mikä 
vain tuvassa vaatii miehen kättä. Kun lakikin on 
saatu puhtaaksi,uuni kalkituksi ja seinille kau - 
niit p ap e r i t. (t ap e t i t) niin tõtta totisesti koti 
on vasta koti,josta ei tahtoisi koskaan eroita.
. Mutta nytnäyttää emäntäksin jotain.Hän ripuš - 
taa akkunoihin puhtaat valkoiset verhot,vuotees - 

sa tekee perinpohj ai sen puhdistuksen ja järjestyk- 
sen ja tuo kirstusta pöydälle valkoisen liinan,kas 
silloin vasta riemu ja onni hymyilee sen Inkerin 
kodin ja perheen sydämessä ja mielessä. Vatmasti 
silloin pian ilmestyvät kasvavaat kukatkin inkeri- 
läiseen kotiin ja sen ympäristöön. Akkunojen alle 
kohoavatkukkapenkit , joissa monivuot isista kasvaa 
narsissa(Narcissus pofetious)särjetty sydän(Diely t- 
ra spectabilis) kielo(Conval1 aria majal is)kaunokai 
nen(BeI1 is,perennis) ja у ksivuotisista kukista : Ls- 
teri, knkonhar j а, juovikka,1evkoja,1 eht o-orvokki , lu
piini,reseda, ruusupapu,hajuherne,1evkoj a.

( Jätk . seur . n: ssa) Antti Seppänen

HARIDUSSELTSI ja IDKEHI-SEURA 
’ ^el paako suomenkiei i^ ~~

Kansakoulun opettaja Haridusse 11sin johtosielu . 
teki keväällä 1931 ehdotuksen liittää Inkerin-Tes 
tin Haridusseltsi ja Inkeri-Seura yht een. Inkeri.- 
Seuran johtokunta päätti kannettaa ehdotusta sii- 
nä tapauksessa jos kansan ( inkeriläi st eh)kieii 
korotetaan käytäntöön ja kunnicon. Kokouksissa s± 
siis puhuttakoon vapaasti suomenkieltä ja pöytä - 
kirjat kir joitettakoon myös suomenk iel e±sä . Tarna 
I-3-an konnonotto antoi Haridusse! tsin yleiselle 
kokoukselle n.4 tuntia kestävän к iivasl uont oi sen 
sonanvtihdon . Siinä selveni, että inker i 1 äi st en 
suomenkieltä ei tahdota sallic käytettävänä uuden 
seuran sisäasiakielenä.Kokous päätti kääntyä Tn - 
keri-Seuran yleisen kokouksen puoleen siinä toi - 
võssa, että se tulist luopumaan omasta sielestään. 
Ink er i-Seuran yleinen kobous pidetäinkin Hellun - 
taina, jo! j oin kysymys tulee lopullisesti ratkais- 
tavaksi . - -8--

Miin pai j on ja. kõvasti 
ural la ei ole '’haritlasi" 
Se on tõsi. 01 emme kaikki 
mattomia sita paitsi köyh 
levia.Olemme liianvähän 
ta.ajatuksemme onkin mutl 

puhutaan,että Inkeri- Se 
s.o. oppineita mi ehi ä . 
vain talonpoikia,õppi - 

iä, nälän kanssa taiste- 
saaneet oppia , tot ta , mut- 
at on ja sel vä , omahunt om-



ше on Funea ja punuti meilte oikein. hsnäx Meillähän 
on, у^п^гфа^'п ahto: me t a h d о ф m e .
9 1 ä. Ja .dos hud" oppinet inteligenssit" tahtoisi- 
jt Y °p jukoomme. Lyöne )veljen kättß, pdotamipe sitä,tiyomm sita. Isät ja e- 
ei-isät ?p^>lVešt^ pplvepn säilyttivätmeille rakkaak- 
Si upttuhen umk+eleh. Sr tahdomm tehdä mekin 
ja kellä: ovat $oist ajatkset se on meidän ja koko-'t 
Inkerin kandannurhamis, : ee ei sov meille ystäväk — 
ki , Inkri-Sere on o1lut ajnoa kanslaisjärjestö * x 
Eestin Xnkerissä i j oka taistejee inkeriläistenpyhän ; 
oikfuden ja dlemassaolon puolesta.Meien kieli, köyhyy s 
sivistymättömyys ei o1 e ollu Inkeri-Beuran piireis- 
sä naurnnal ainena . Inkeri-äeura on oi lup' inkeriläisyy !i 
den kehtpma. РЦо£ edeleenkin! Säilytä isiltä perit - 
ty pyhä tuli у Jmalakin sinua silloin tukee.

Pois rimielisyys, kukaan meistä ei saa olla oman 
äyö^.y4 t i 11 el i j а, kunnianetsi jä . Uhrt kaamme kaik
ki voimat tulevien sukupolvien hy väksi , koko Inkerin 
kunniak si , sil 1 ä olemmehan i.nkeriläisiä

lässäl ai-nen

Tа1vi on mennyt Sukset päisivät

suksilla Ii ih 
hy ppämäär, uin

од c

,, lep0oa. Jäänmekö lepoon? Si,reip- 
paasti "y öhön- urheil emaan .Emme voi 

ä,niin heii...juksuu,lyömään palloa, 
I. . . . Lihalset juostavaksi, ruumis voi- 
rejpaaksi’ Bikö ole aikaa?. On. Meillä

olemmehan sames

a crtinpeluun,iinanjuontiin,mutta urhei- 
iseäkin voi kasvaa Nurme ja; sil
. Urheiluunt -

J г t & t .
: c Äidiltäsäleös sä viety

Su.l s^1u3j.ol Ljyji.iej. latlera Ca yksin sä olla saat. 
SäitketkuaI lpVtonysi . Mut’ toivostas älä sä 1UO 
(о. к äidistäserssa oot. Viel vapsutta nauttia (vu

Ai bisi sinua kaipaa. ; ' (saat.
Häll Silmissä myös gyvnel onSun poi kas ei suu hykää, *
Не itsensä uhrate voi. Л R,

mres,, I ....

■ . \ 'i . . ' TIEDEMIIHIÄ E.INKSRISSÄ ., 4 y - • • . Л , J—  ,—^4 ----- , * , ’
' Huhti-a toukokuussa kävi Bstin Inkerss somen 1 

)a Festin. tidemiehistä prfssorit E.N.Setälä ja. 
J .Mgiste,mistrit .Hakulihn ja К .Vilkuha/Ny t 
helluntaiksi saapui ylioppilas Lauri Posti, joka pa , 
raikaä innokkaasti valmistaa yatjankielen sanstoa t 
Prof. Setälän matka Zestin nkrissä npiodostui nei- ‘ 
ti Va|ldeenin aloteesta hyvin mainosrikkaaksi >prof 
Mägiste taas tutki äikylässä " itkuja" ,pistäy ty i 
Kullalle ja jal kapat ikaäsä märssi П.ioensuuhun.Ke-'

; sällä saapuu Hesingistä ylioppilas. J.Kytömäki tut
; kimaan inkeril ästen murrtta. . ‘ , 7 '■

у * . , i . -q : >—'
Heiti M.^Val 1 d^n’in toimintaa muutamat , у 1 istävät 

piivien asti(kts,U.Suomi nr 109 ) muut amat taas heilu 
tayat päätä.ja ovat toista miel tä . Eri koista eri - 

mielisyyttä neitin menettelytavat synnyttivät I-S- 
Naisosaston piireisä. . { ' '

Helsingissä pidettävään кнШннхх suomal ais-ug- 
rilaisen kulttuuri kongressiin matkustaa useampi 
Jestin inkeril äinen, j oista mainittak oon: rva K/Lohi 
Venska , bäkki ja K.Liken. Moimihenkil ö inä matkustaa 
Räkälän Petran nainen Mari Vaahtera, Mari Maimel 
ja joku torvensoitta j ista . Miimeksi maini ttu j en mct 
kat kustantm 1 aulujuhi an järjestajat.

Agronoomi К d а 1 on kiinnittänyt huomionsa kui 
lalcistenkin tal oude11isen elämään ja on käynyt 
Kullalle jckocssc. opcstuksic usecmpcan kerteen.

Inkerin-Zestin Hcridussei t sin johtejaksi täksi 
vuodeksi on vclittu hr. C.Kukeinsmann ja. sihteerik- 
si op. K. Liken --- <:>---

Fitinkan polokunta viettää helluntoin vuosipäi 
vää jolloin jc.etc.cn c.hkeruusmerkkejä.Mcinittu pa- 

.lokunte on tahan asti toiminut hyvin reippansti .
Toivomme somoc edel 1 eeni in.

.Täna kesana jotketen sonnikon ja Kondorsuon 
suivntustöitä . Sonnikosst. toimitetaan maanjak otöitä

jc.etc.cn


damciic КПП Väikylän osuuskauppc avcsi Vanhassaky- 
lässä hcercl iikkeen, heräsi Kullnllc oman osuuskoupon 
perustcmisajatus.Ajtus on saanut hyvää kannatuste..

Toukokuun clusss. socpuivct Jcnkkiman ja Jnmilchden 
kansonopistoista Mari Rosaus sekä Rima Haukka.Nyt en- 
nen helluntcito palasi Paimionkin kansenopist osta Alek 
sauteri Voipää. Voipää on talvessa ehtinyt huomatt avast 
ti kehittyä ja nyt on lupcutunut H Sonosepän" t oimituk- 
sen sihteeriksi . n Orahast a touvon tunnet pojoste. pätevän miehen."_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _" J ' Sussu“on m e nny t Ъ e s ä k s i m a a t a 1 о иs ba r j о i 11 e 1 i j aT\ s i 
Turun seuduille Taivassa3 oon. J H.palaa kotiin Joulukuu 
ssa .---- -------------- -------------------------------------------------

"Mamma а mää anna halonka päähä" , ant oi Matiksen Roo 
si käskyn 60-vuotiaal 1 e äidilleen silloin kun "suomen 
tyttö riitaa keittinTämä,,rakkauden osoitus” kuului I-S- 
Naisosaston perustajalle emäntä Rei j ol ] e . Vanha äiti kx 
kumminkin ei totellut ja nyt Roosi on päättänyt perus- 
taa jonkunlaisen itsenäisen seuran.

Vanhimmat Inkeri-Seuran Naisosaston jäsenet eivät 
suostuneet lapettaan osastonsa työtä ja valitsivat 
uudeksi puheenjohtajaksi ömäntä K..Olavin, sihteeriksi 
Linda Rei jo,rahastonhoitajaksi Maria Kaulio ja v.pu - 
heenj ohta jaksi 03ga Kau3io.Tällä Naisosasto julistaa 
kaikeniaisenriidan lopetetuksi ____________ _________kseli Sir kIsunen ja Roosi.Ren jo kävivat j ok и ai k a 
Sitten Narvassa 1 ahjoittamassa k enr .Tõnissonil 1 e nuor 
ten_ostamaa paimen-tuohit orvea.______________________

nkeri-Šeuran yleinen к oP õu s " p i Re t ään tonkosuun 26 
p: nä k e 11 о 2 pä i v a 11 ä.________ ___________________ _ _   

Tälläkertaakielimestaruudessakompastui itse Lil 
lepuu,joka inkeriläismiehenä on käyttänyt venäjän kkx 
kieltä nomana h iel enär'Kunnan volikogussa onneton pais 
kasi sanoa:”ja hol nenormal jnõi * ( suom. : ol in mie]ivik) 
Ryssät aivat makeasti nauraa ja me emme usko,että Lil 
lepuu sanoo tämän jälkeen vena jänk iel tä omaksi. Kiin 
Lillepuu, ikа e 1 ä,ikä opi .Koulurahoikši ryssien pilfa

Huhtikuun 1 2.;: nä põit amme Leino sai pikkusisaren, 
jolle nimelsi annettiin Heljo. ACnac;a

Ц n .to
Vvuosikez%,

j,-MAÄus*vx  6es*f' t">u
nken»sX**.  Msfa sai.. 43s.t
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EESIIN INKTRILAISTBN KUUKAUSTEHII
Toimituksen osoite : Narva-Jõesuu, Kal 1 i vere , Kul 1 a 

Duhel in: Narva-Jo.esuu 47T.
Jul kai si j a: Ink eri-5 cur a, vas t . t о imit t г. j a : L . Hei j о 

N:ro 6. kesäkuulla v.1951 V . vuosikert a.

MITA TAPAHTUU LÄNSI-INKERISSA

Huht i-touko-j a alkupuoli kesäkuuta oli Länsi- 
Inkerissä joksenkin rauhal I ist a . Koko Leukaanmaa} 
ta ja Rant akunnast a joutui vankilaan vain n. kuu 
si henkilöä. Siksi hyvin kiihtyneiksi teki inke- 
riläisten talonpoikien ja к al as cajien mielet kun 
kesäkuun puolivälissä ryssän sotamiehet sydänyöl 
lä piirittivät muutaman kylän,ajoivat taloista 
kujal le kuin vanhukset niin pikku lapsetkin ja 
veivät heidät Jaaman raut at ieasemal 1 e . Paikkakun- 
taJaiset arvelevat,että osa vangituista joutuu 
Siperian Frasnojarskin vanki1eiriin.osa pohjois- 
Venäjän metsätöihin. Ei kukaan asko,cttä onnet - 
tomat vangit pääsevat sieltä takai sin, j ost a syys 
tä näin karkoit ettu j en matkaa kutsutaan

x к u о 1 e m a n t i e к s i .
lüelkein samallaiyöllä vangittiin ja vietiin 

pois kodeistaen Pärspäästä 12 perhett ä, Laukaan - 
suusta 7, haipaul asta 2(Sapurin Elian ja Pärtyn 
Simon pojan perhet) Venasta Atun Matti ja Pretti 
Syyrpään Mikkeli, Takaväljältä on j outunut tois- 
ten joukkoon Timon perhe.

Näinä hiljaisina kesäöinä kuuluu inkeriläisis- 
tä kylistä kaucs yli metsien sydäntä vihlova ää- 
ni . Ne nai set, onnett omat inkeriläiset aid.it it - 
kevät, kun vihamies verisellä shtiikillä-pisti - 
mellä tyhjentää kote ja, a jaa rinta-lopsetkin ul os 
kuolemaan. Ja 1 upset hüütavat itkun ja kiljunnan

i 4L^>q 0 41 л. TARTU ÜLIKOOL!



sekaisella äänellä-he eivät tahdo jättää kotejaan, 
mutta viattoman verenhimoinen vihamies ei tunne 
armoa . . . .

Synkkänä seisoo inkeriläinen -mies. Rinnassa kiehuu 
ei tee mieli alistua,parempi kuolla kotipihalla bi 
kuin uupua orjatöissä vieraissa metsissä.Jo tekee 
mies askeleen lähemmäksi piilossa olevas puukkoa , 
mutta päässään väl ähtää : entäs perhe,vaimo,pienet 
1apset'..Jotain tukehduttavaa on kurkussa,tekisi их 
mieli itkeä; alistuneena painaa mies päänsä, rinnan, 
syvyydestä kohoaa huokaus taivaaseen:"Jumala, vain

KOKO PERHE ORJIKSI. Kevät talvel la Arslan kylän 
Mylläri ryövättiin "puupal jaksi" ja koko perhe mää- 
rättiin karkoitettavaksi. Tällä aikaa tuli Pallisin 
moisiossa olevalta kommuune n Zeml erob ' i 11 a” t ieto, 
että siellä cvat kaikki työntelijät (paitsi yhtä Bo 
Ropsun miel ivikaista) sai rastuneet . Bi auttanut muu 
kun Myllärin perhe saatettiin Pallisiin tekemään 
työtä kuin "kolhoznyi hatrakk" Myllärin perhe on 
pakoitettu tekemään urakka työtä iiman palkkaa,kom 
muunan esimithen mi el iv?.l 1 an c.laisena.

Väliailaista työvoimaa kommuuna sai Sutelasta 
selä Kulkusista ja niin kommunistit saivat ” sairas
tell a" kunnes pelto 2 ha perunaa,? ha suviruista ja 
11 ha kauraa tuli kylvetyksi.

------№------

0 siöer^ i11i stä maanvi 3 j e 1 ly stä . Tal veil a 1nz*±  
lähetetliin Jaamasta losemkinaan 5 kuormaa apulan- 
taa , j onb uni aist a luujauhoa ja luovutettiin talonp- 
p0jille maTsuttomasti.Talcnpojah panivatlin jauhot 
riilleen odottamaan keväättä ja pe3totöitä. No ja 

kevät tulikin, tulivat ja menivät pel tot'-ötkir mut 
kukaanei huolinut luujauhoista. "Kasvakoo vilja h 
Vä,tai5a ainaha se sovetta pois о«аа»,гИ

hokivst, talonpojat 5? aUn saivat jäädäpuzempi« arkoja odottamaan.

A ". Mibä on TVERDO0S ?"Tverdoo
gitsemisen tunnusmertki. Se merkitsee näet sitä et- 
vääh^h^^ib6 j°ku urakka työ , esin. 2’1
vää.l0ha ре1 toa‘ iavallisasti annetaan tuollainen 
hah'30tf ei V01 ParhaalDal-lakaan tahdolla täyttää 
ja ■ un sei venne, että urakkatyö on tehemättä -nd’ 
onneton talonpoika yainon aldiselsi joko kö11eutuu 

tsikka karloitettavarsi šiperiaan. kii- 
-alla tuollaisen tunnusmer in alaiselsi joutuiva^ 
Pärtyn Milon veljekset, Narusista Vennaset Pennon 
Mikkeli,. NäiKsih niiden-in talonpoiiiohor.

p t Й n p oy sa, J °t к a, p oU i 11 i se stä el ämästä eiväth. - c к ; e 1 va ь a ymmärtäneet mitaan
.. houkutellaan tekemään enemmän työ
tä,sillä 1?ра^е1 la, ettäm muka V.1931 raivatust 
P--°sta ei vaa-dita minkäänl ai siakaan maksuja.Sa 
ncn1e alennetsen maksu pel 1 cvavil j ely sista kaks 
ertac iDiene™äksi toi sista jyvävi] jellyksistä .

DUUC.SS 
tuhatta 
tuni sen
vastahahoisuutta.

si luetacn epaonnistuneekOSd.Vi ela„ kesakuun puolivälissä ol i goko me -
--can jaanyttä tcikkc lokoncan veteen loskematt?. 

,L; 250-°00 kuut iometriä , näistä hc110j667 \ 
ME- k.mtr. . Uittotyön epäc..:.

i luetcon työväen hal ut t omuüt t a ja 
Laukaansuussa arvel laan, että sie 
Seisomaan. Näin siis orjatyöllä- 

onni sSyypääl

Ieva saha jää 
on huonoja puolia.

. 16®°bPö^?i". KypA täytyy pyytää jokaisen kalas - 
sjan kevätpyyntikaudessa. Sitä varten jo maalis - 
kuussa perustettu kalakolhoosi Hakajassa on suures 
Sc. jUiassa, koska sen 16 jäsentä kaikki vvrkivä ' 
pa.-enemaan joko Suomen tailla Sestin üoienie

maksuja.Sa


KKnniUpJSE "М1ШШп KIRJ.hIELLl>.L .

Inkens sä asuvien inkerikkojen(”ishorten)venä~ 
1 ä i sty ttäminen on j atlunut tähänasti kuin Eestin 
nerissa(Jaar-Väikylässä) niin Neuvosto. Inh exi ss 
in Mutta nyt kun Inkerin kysymys on tullut Suo- 

mnessa esille,aikoo Moskova yllyttää к ок о .maai 1 maa 
] no v attamai 1 a inkerikoille oman kielen käyttämise 
j a о "о p in i s en oi g e ude t . S i t ä varten L e ni ng .l a di S s ci n 
s . ja:etti- instituutti valmistaa paraikaa inkerik- 
h c'< i e 1 л s t ä aapista. Tämä yibys on saanut aisaan 
sen ett kesäkuussa pidetyssä Jaamanraioonin kan 
sekouiuopettajien tuotantobonf erenssissa40 0set- 
ta?a jvikisesti esiintyi 11 ishoreina" .Täma onen - 
simsinon tapaus, jol 1 oin joukko rivistyneistöä jul 
isesci u unnast aa itsensä inLex j koksi ja seliaise 

na E e c n hy v in i 1 ahd ut t av aa . m u l U a kun. s ama 3 ou л а о 
juhellisesti vakuutta, ett" Soveuan Internal andi
ass” .. j ole kSsuilista sorto^. on reidänpekko ms

Ги£ asiasn epäilevästi. Tastaväittämäton to 
siseii : alonse , että vielä viimc talvena inkerikko 
l-žinse.u jopa Inerin suomalaistonkin lapset saivat 
o*o  i sz el 1 s vht aast i ryssän ielisissä k oul uis sa 3 a 
volsikcrtoa usempialin tepaulsia, jol loin 1 a2sia 
on ?■-j и о; ai s s u orankiplisen sanan 1 aus um i s e S t ci Kouu- 
Tiuoxeostosuo La s itt en, Vol athan inkerisot tulla 
mginlosci toimeen taval 1iselLa suomalaisella aa -
ui on r 1 al 1 a , kosk a heidän 11 maaki ei ensä!: ei ole muu 

vEsi monil ubuisista suomentielen murteis- 
ta.snusccminen on kuitentin epäkiittllinen emmat 
ti' 01 ole mikään kumma, että inkerik e ojen murre , 
?,iuaakielin muodostuu yhtäisliä amhsj kirjakielek

BORIS. . ( in\ er i •’!’ о .j en murre juttu) Ы о ку 11 se Bo- 
1st ‘ cl i ' к aval : ihan kg its’piru. Mani hä Has- 

к о -1 т 2 Р а 1 h а " i г i к oss1 sy n 113 ä ant eeks’ ку sy maa ja 
nnool!:^üt batjuslka, Oie soon kaik synnit siul,kC 
e e 1 "■' e 11 a s а о m с и t ä ä .к L n s a о , v a s c a s i P ap P i > so 
c-2 nmals les-aja kielen vällä."Hyvä.boriss kä-

Wdtüdethelgtty-*6w»,  ; st a a it •» e • '

$ zess Jfesvrgnd g_==-=--- -

Suomal ai s-ugri 1 ainen kui t tuuri kongressi exit 
täin kaunopuheisesti todistaa, että hajaantuneilla 
Suomslais-ugrilaisilla kansoilla on vielä hyvin 
paljon sisäistä voimaa ja kuntoe . Tieto yhteenkuu- 
luvaisuudesta liittää yhteen tuhansien kilomet - 
rien päästa, luo у ksimielisyy ttä ja synnyttää ver- 
rattomasti iäailtavaa vel jes-heimorakkautta . 3i 
tälä kongressina ole tavoitel tavana taloudelli- 
sia etuja ja sittenkin kuinka valtavaksi se on 
muodostunut. Se luo herätystä ja uutta intoa lac- 
joissa sukukansojen kerroskissa, so panee varovcz- 
set valtiomiehetkin ajatt el emacn suomensukuister 
kensojen tulevcisuutta.ja meille Zestin inkeril#- 
läisille se on hyvänä kannustimena tyossä kansa]- 
lisen olemassaolomme puolesta. On hyvin todennäk- 
Löistä,että tästä 1 ähtien kansal 1 ismiel ist en ja 
heimotyön harrastajien luku huomattavasti lisän- 
tyy meidän Eestin Inlerissämmekin.

INKEniLÄISBT KODIT KLUMИММПК511
Kirj. Antti Seppänen

Suurenmoisia je kauniita ovat kodin ympärillä 
sireenit sinipunertavine tai val koisine kukkine. 
Ja Sitten inkeriläiset кoivut,3al ava,1 ehmus,pa -• 
ju,,,, veahtera sekä Т)
pohjolan kuusi ja manty', näiden pitäisi kohottaa 
latvojaan ineriläisen rodin luona. i
Mutta ei voi lukea kodin ympäristöä täydelli - 

seksi il manpuutarhaa. 3e nytpitäisi hommata ' 
jolaisen isännät—si i t ä к oi tui si tal õlle hyötjäkin 
Omenista meillä menestyy: valkea nalif,sipulit / 
ant onovle , seerinka 3 /. shampanjeeri.viinimarjojen 
(punaiset je mustat siestarat) karvikismarjojen 
vsapukan ja tarhamansi’ л 03 en si ja pibäisi' lövrya 
jokaisessa puutarhassa. . i v

Kaiken tämän inkeril äinen voi saada.j»s 6n ha- 
lua 3a harrastuste sen toteuttamiseksi . Hiuken 



työtä,mutta paljon tahtoa,silloin on kaikki kädessä 
ju monen vuoden kuluttua on ihmeitä aikaansaatu.

Ja vcikke onkin näin vcikec pulc-cika, niin ei sen 
tään surkutella kelpac inkeriläisen tolonpojen, ei, 
vaan eteenpäin joskin hitcnsti niin varmast!,niin - 
kuin esi-isämme tekivät naivatesse viljelyksiä kes - 
keile korpic ja metsiä. Ylös jokcpäiväisyyden unes; 
ta työhönjc toiaintaan kotienme,hyyä,si.Ksuniiksi 
ja elinvoimciseksi inkeriläiset kodit. Uudeksi sisus 
tr ja uudesksi sen ympäristö - näin kaikun ajan anka
ra suuri ja velvoittcvc käsky sinuile rakus Destin 
Inkerin i sän bä ja emäntä, nuorukainen ja nei tonen.

Työhön, työhön kotiemme hy väl si , synny inmacwme sun- 
nitEsi je. kanscmme onneksi - silloin uusi elämä ihc- 
nassi Inkerissä alkaa N \ • о p ‘ u ; __ _____

В О К I S A (Jat ко . siv.4)
je nii liukkacst’ ett papil suuki jäi auki .Borisa h 
hoksasi mitä pittää tehä ja i otti pisti omat kapa - 
1 ät sill’aikaa baatjushkan helman all’ i hiljakkaise 
tempas sielt’ tunnit nii ко ci sc mieski. Pappi xss 
vast peräst hoksasi i iili tahto noiss’ sanoma,ett Se 
Borisa jo varasti tunnit, a Borisa huutaa ihan sluusz 
ran Sikan1 :»Baatjushka,kieli,kieli, jazokk,kieli ei
kata vällää." Pappi jäi wykäks‘,a Borisa nagraa ta - 
näpääki aadan kiukass8 tunnit käess’. Mokomaksi hää 
sen hänän oii___  

HTENOTUNTBISE’T R. AI SET
viranowaisil ta on tull nt ra j ak omis joonil 1 e 

n kirjelmä,jssa valitetaan ja kurte -
ccsbinnuolciSvt kullalaisat loulkavat ryS-

sän ra jasot il aita huutamalla sopimat ont a, näy ttämäl 1 ä 
suomalaisiajvukkoja ja sel laistakin, jota oi sevi kir 
poittaa. Tutlimukscssa n^ t solvsnihin,että kui lals-- 
set tosiaamün käyttävät puukkoja,kerran pojat teki

....1-in.ryssät sattui yli rajan ne 2i v Sitäpait si eras talon 
a omaa tupahsmaatd, 
j a nä к i v ä t talo пр о 3 
” Ei ole ihme tun tä 

y da n
la terilcstems 
n vgld uvr,usb or+ ■

man jälkeen ryssä on valmis huutamaan karauul. . , 
Nähdä yli rajan suomclaisia puukkoja,pellollakyk- 
kivää tolonpoikaa, kuulla kullalaisten kovia huu - 
toja - suokac antecksi, siinä menee kovemmankin 
michen tuuli piloille,saattoipa Sitten vielä rys- 
sän,jollo suomelninen puukko on siksi hirvcä,ott- 
ci luvatc son kant omista koko Neuvosto Inkerissä. 
Vo i,voi näitä aiко j a L

INKSRI-SBURÄM yleisessä kokouksessa valittiin 
j ohtokuntean: L .Reijo(puhocnjohtaja) J.Vaahtera(V. 
puheonjohtaja) P.Valtonen (sihtoori) M.Olavi,J.Lah 
na, L . Sirkkunen, A. Pajunen .

LUKUTUPI kysymys ei vieläkään ole tullut rat - 
kaistuksi . Talvella neiti M.Waldenin pyynnöstä Tal 
linnan Suomen lähetystö lahjoitti lukutuvan hyväk- 
si Ekr.50:-Niil1ä rahoilla M.W.vuokrasi J.Lohen ta 
1 on ja määräsi lukutuvan hoitajat.ISS^an johtokun- 
nan oli tähän pakko suostua,vaikka totesikin koko 
homman epäkäy tännöl 1 ise} si . Viimeaik oina on tullut- 
kin esille seik ко ja,jotka asettavat I-S-n kirjojea 
säily ttämisen myöskin tuleville sulupolville ky - 
symyksen alaiseksi. Mitä tehdä?

NRV.N VIRON L-ULUJUHL. Kesäkuu 28 p:nä viete- 
tään Narvassa 1 aulu juhi aa, jossa esiintyy п.ЗООС 
laulajaa. On paljon mahdol 1 ista, että laulujuhlaan 
saapuu itse Riiginvanem K.Päts, Narvassa odotetaan 
suurel 1 a miel enkiinnol 1 a laulujuhlaan &estin in''e 
riläisiäkin. Inkeriläist en olisi hyvin ymmärrettä- 
vistä syistä mentävä laulujuhlaan kansal1isissa 
_______________ ______ 

TORVENSOITT. JLN- esiintyi Helsingin laulujuhlas 
sa kullalainen Intti Kaul io, 1 aul a j ina M.Vaahtera, 
RäkYilä,0 .Paju ja M.Vaimel. Mainitut henkil öt , ker- 
tomubsien musaan ovat у 1 ionnel lisia ja vakuutta - 
vat,että tämä matka veljien pääkaupunkiin, siel lä 
heidan osakseen tullut sy däwel 1 inert vastaanotto 
ei voi koskaan unohtua . ” Inker il äinen rakastaa Suo 
mea kuin kunnon põika isää"

.y- ________



p I. h. A и N . Muutama päivä taasejoin Rantakun - 
nasta pakeni Eestiin moott oriveneel lä 3 nuorta in - 
keriläistä miestä. *

Jos mulla tuhat tuskaa on, 
■ Ne rintaan kätken vain.

Mä kerran pääsen lepohon, .
Se on mun auvonain

Mut kuka heimon к al1 iimman 
Voi päästa tuskistaan.
Зе onko к a utta murhaajan 
Tuomittu kuolemaan?

Näin kysyy j äsen jokainen 
Tään heimon kiusatun.
Lh voisko ykskään ksanhut sen
Vie! elää 1 oppuhun’. y."

К A T 0 S I salaperäisellä tavalla ja tietämät- 
ta mihin KalMvierestä kaksi nuorukaista Joh.Orava 
sekä A .Tahvonen.Kadonnuksi lüki Vohtan Va2po omaa - 
kir sisaren poikaa,koska hätähuudol 1 aan täytti Kal- 
linger. ja Naryan, к ok onaist a_ как si_päivää_ ja_yötä.

VLNNLLBRANCLLSTUSTA 4 kuukautta ansaitsi Väiky- 
kylän osuockeen allivieren haaral iikkeen myyjä 1 
Orava valheallisesta menet ely tavastaan.

к^ЗЗЗ L-ДЗЗ Vinograd off niminen ja vanha mies 
jok aika saaksepäin hirttäytyi. 3y.ynä liene ollut 

’ rekan uut, e . On kuvannol 1 i st a, että tüman uutisen joh 
dosc hulialla sanottiin: n01 is*  krstal aisel 1 ‘ ollut 
samellain punte ku taäll! meil bullallf,nii ei о - 
lisi ollut aikaa männa herneenvarreksi ortee kuiva- 
maa_2____________________ ,__________ __ ____________ _______ .______

Konnan henkil ömaksun reformin hyväksyminen Maa- 
kunnan hallituksen taholta on viipynyt ja sen joh - 
Costa kunnan hallitus tähän asti ei ole võinut vaa- 
tic t.v. maksuja^vaan koettaa saada sokoon massamat 
ta jääneita henkilömaksuja viime vuodelta.Tämän sen 
rauksenä.taas on se,että melkein joka toisessa ta - 
1 or_konstaapelinpidettävä_huutokaupa.

E‛ lan kansakoulua kullalaisten onneksi ei täk
s i . alve Ls 1 süljeta, * , 
„ene. ;-#~4 ' Zy iaeo,______________________________ Mz,5.----- ■ • •- • ............ -i d---- —----- ✓ f — — —--- А .. — „lJ „L
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EESTIN INKBILÄISTEN KUUKAUSLHTI
i oimituksen osoite:Karva-Jõesuu,Kallivere,Kullank. 

t puhelin - » - 47 d,
Julkai sija:inker!-Seura,vast.toiaittaja: L. Reijo.

N:*M. ad- sy3 ,193/. 7r-t(^ .

"SEDA NYYD 31 JUHTU ENAM IIALGI,ET va

NE VOIM PÄÄS33 MILE TAGASI."
, _ Hi igivanem К. PÄTS.

. ."Sitä nyt ei tapahdu enää kos к а а n, että 
venäjän valta pääsee meille takaisin”,näin käsk! s 
sanoa Rjiginvanem .P ä t s niille,joiden silmiäja 
ymmärrystä orjuuden uni vielä peittää.Niin Eesti ja 
sen yhteydessä pikku osa Ihseriä on ikuisi’si ajok 
si Pelastunut viho}lisen hirmuvallasta, mutta keh- 
no on S6,joka unohtaa kärsimyksien tielä vaelta - 
van vel jensä, siksi , jos emme muuta voi, kohottakaam 
me palava rukous ra jantakaisen Inkerin puolesta - 
me ussomme Jumalaan ja koko suuren Suomen suvun va 
pautumiseen.

К I R К К о А_____RА Л. 3 К Т к М А_А 
G Tire О -

Siellä Kallivieren ja Vanhankylän välillä se on 
3°.se1sonut kobo tal ven, ri st it taivasta kohlen о - 
soitellen. Ovet ja ikkunat ovat vain olieet laudoi 
la peitety t -Aevät on tullut,ja ohilul’ija on sirl- 

1 ähesty essään kkiiruhtanut asheleitaan nähdäk - 
seen,jo’"o talviasu on riisuttu pois.Mutta kevät me 
ni,osa t esääkin, j a yhä seisoi *ir ‘ko iläänbuin sy- 
vään talviuneensa kokonaan vaipuneena.3111oin juu

i 4G 94 9^1 TARTU ÜLIKOOLI
RAAMATUKOGU



ri alkoi kuulua aania, j obk kertoivat ; Suomen veli 
ja sisko ovat jälleen auttaneet , Viipurin Herättä- 
jä- j rbl il 1 a kokosivat rakkauden lahjan, 3 otta kirk- 
korne valmi stuisi. Heran kunniaks .

Scomen veli ja sisko ovat auttaneet ’. Mita teet 
sina; inkerin mies ja nainen, vanha ja nuori? Kat.se- 
letko vain, kuinka sinul? e kirkkoa rakennetaan.Jos 
simulla on rakkautta sita kohtaan,Jumalan asaa 
kohtaan,et voi ainosstaan katsel la vean ryhdyt työ 
hör,kontom; an kortesi yhteiseen kekoon. Miten juu
ri sinä voiu kirk’somme val mi stumistc adistää ja ки 
autcaa,sen Herraon sinuile 1lmaiseva, kunhan vain t 
tätä äänta,rakkauden ääntä, tahdot kuul la .Pal j on v 
vielä carvitasn ennenkuin kirkko on valmis, Sentäh 
den alkäämne tässäkään harrastuk sessa olko veltto 
ja,vann pelvellaamme Hurraa näinkin tietoisina sii 
tä,että ,;joka nulasti kylvää, se niukasti myöskin 
niittää, ja joka siunauksin kylvää, se siunauksin 
myöskin niittää."

k<] RIIGIVINEMPAA TSRVEHTIMSSA M/fACv------------------------------------
Riigivanem К.Г ä t s metkusti heinaküün 25 p:nä 

Nurvan Joensuuhun. Saaiual tästä t iedon, ink eril äi- 
kestel la ipeintä heinät) baikas alkoivat valmista- 
ubua tervehdyskäynnille nüin hervinsisen vieraan 
luo;kokconnutbiin 1 auluharJoitui siin ja 1auantai- 
litana kaxsal 1 ispul uiner joukto kiiruhti Kullalta 
Roscnan rgntaan, jossa moot U orivenhe jo keinui. 
Vanhassabylässa ja tal 1ivieressä juukko yhä lisään 
tyi ja niin jatkettiin maticaa pitin runollista Ro 
sõnan jokea.

Riiginvanempaa tervehtimään: Liikutus kuvastuu 
kasvoil1 a.. .

"Tuli...’ Riigivanem tui i , kätt.el i Joensuun vas- 
taanottajia,kulki lapi suo j ebuskunnan kunniazujan, 
Pysähtyi Palmin laulu uoron eteen ja yhtäkkiä kään 
tyi inkeriläiston puoleen. ” Inderin” (Ink eri-Seuran) 
jylhä lippu mahtsvan lsomeasti laskeutuu kunnia-asen 
t oon, L . Rei j õe lausun muutaman t ervehdy s sanan ja esi 
laulsjen O..avlion hei eä, kauniist i värähtelevä ää-

ni.aloitti tervehdyslaulun,johon kaikki toiüet 
< . yhtyivät je niin"täysin rinnoin laulettiin:

"Serve herra Riigirvanem, 
Terve herrat mini sterit. . .

Hiin"herttaisesti hymyilös" Riigivanem ja koko y- 
leisö on suorastaan haltioitunut cuollasen ainut- 
laatuisen Sydämellisen tervhdyksen johdoste yh+ei- 
nen juhlal linen sumarrus päättää 1 aulun. Riigivanem 

t teke askeleen eteonpäin ja syvästi kumartuen lausun 
solvästi suuluvalla äänellä:

----- ‘-------- "paljon kiitossia." 

VENLÄISTTITMISELLE LÕPPU’.
INKERILÄISLLLE OMA KÜNTA !
RIIGIVANEM AN_ PÖYDÄLLE INZBRIN KA MS ALLISLIPPU

. Heinaküün 25 p:nä Riigivanemal 1 a oli Narvan raa- 
tihuoneessa lähety stö j en vastaanottо.Ee stin Inkerin 
asiassa menivät Riigivaneman puheille kallivierelai 
nen J.TepPperjaL.Resijo Kullalta. He lau" 
suivat t oi vomuk sens 7 ett ä enäläistyttäminen sestin 
Inlerissä tulisi vihdoin’in lopetesuksi ja;että ve- 
näi äiset ку 1ät erotettaisiin Narvan kunnasta, j ot en 
inkeriläiset saisivat oman kunnan(vall an) Riigiva - 
nem oli asiasta huvitettu,^E teki useampia bysymyk- 
siä ja kehoitti sanomaan niinkuin t.l. alussa on ki 
kirjoitettu. Tepper ja Reijo luovuttivat Riigivane

m de Int er in pienensilkkisen siniristi-keltaisen pöytä-
1 ijun inkeriläisten veatimettomana muist oi ah j ana .

On hyvin todennäköistä, että tällä keskustelul ia 
Riigivaneman kenssc voi olla hyviäkin seurauksia .

S Y К I, SYDÄN ‘
"-- '------- " n

Sy-d, sydän levoton ' \ I
Leil 4 a 1chden null oton , . i

Joba-noust en myrskysäissä N
Kohoel 1 en luohupäissä ~
Pauhvn konssc. kiiruhtacm \
Vnsten re.nnon valkemaa, \
Jonne viimein katoaa.i



Syki, sydän, sytkyttäin, 
Päädy, toive, päivään pain*.
Päivä aal 1 on hopeoipi 
Tuulessa mi kuminoipi. - 
Lail la kuohun voimakkaan 
Syki, sydän, kumeaan, 
Lünnes vaivut valkamaan.

Syki, sydän, ski vain 
Niinkuin laine, 1 oiskutt ain, 
aun soi luonnon suuri soitto. 
Tuul en vahvan voimen voitto 
Nostaa kalvon tyvenean, ■ 
Nieren vedet valtoineen 
Sysäyttää liikkeeseen.

Sy k i Sy dän rauhat on ,
Laula,laine 3 evoton !
Vaikka myrsky heitteleisi, 
2 unhan viimein rantaan veisi.
Sil loin vasta tyven saa 
un võit rannan saavuttaa, 
Edessäs on rsuhan maa.

Syкi.sydän, kurneaan1 
ohta saavat valkamaan.
Auseslla ulapalla .
Päilyt Luojan päivän alla. 
Säteilyssä päivyen
Syki.. sydän, säikkyen 
Niinkuin laine, läik’yen.

Sy k i , sy dän sä i к к у vä ’ 
l.erran yöhön hdyt sä.
Pinn päivän vai о haihtuu, 
Yöhön synlkään päivä vaihtuu, 
teinut merte cukeaa
Kunnes koonu luuke na, 
Tuulen raivo raukeaa.

Syki, sydän lev о ton
Eessä öisen pimennon!

4 „

Kautta yön ja myrskyn käyden 
- Löydät ei on määrän täydn.-

Kovin kolkko kalku on, , . •
Yö niin pitkä, valoton,
Lainen laulu loputon. L i •

25 VIII. 31 . -ese- 1a Kosteinsalo .

Eestin Inkerin kaasan kummal linen kohtalo mi ei - 
lyttää joka kesänä hyvin paljon matkailijoita ka - 
väisemään köyhim Ink or in ky li in ja pii kk il anka-gi - 
dan yierelle — rajalle. Ehkä uskollisin täile taval 
le liene Antti S c p p ä n e n. Tämän kesäison kix 
matkastaan Eestin Inkeriin hän kirjoittaa seuraavaa

ITKEVÄH INKERIH ONNETTOMALLA RAJALLA.

be o3i holeä heinäaika,heinaküün loppupuoli,kun 
monesta aikaa taas höyryhepo kuljetti Inkerin poi- 
aa sy nny inmaal 1 ensa kansansa luo. lapsuttelen mat- 
kalaukku kädessä Eestin Vordenin-Narvan kaduilla , 
mietiskellcen mistä saisi yÖmajan,kan äkkiä nostet- 
taani paätä näen edossäni talon toisclla kcrroks.l- 
la nauravat silmät ja punaposkiset kasvot ja kuulen 
”Noh, terve mies’.” Tähystelen ylös jamitä näen?Edes 
säni a’bunalle nojautuen seisoo itse"maaministerin 
apul sinen" (A . Lõhi . Toim . ) Süüria herroja siis.Mutta 
mitäs siitä - olenhan aito-inkeriläinen, loo prosen± 
tinen suomalainen veri virtaa suonissani ja kaken- 
moisien he rr о jen, sak so j en, go sp о din о j en mini st eri en 
ja enraalien kanssa on ollut tekdmistä ja aina si
ta on osattu puhtaalla ha nahalla päästa. Sitäpaitsi 
onhan tämä Inkerin "ministeri" entisiä koulutoveria- 
ni ja nytkin korkeaan asemaansa k^tsomatta hyvä ys- 
tävä ju konsen mies. A st ut tuamme 7n mini sterin" työA- 
huoncesecn,mies koputti rintaa, osoitti kädcllä pöy. 
tään.päin 1ausui ; "Katsoppas miten täällä eletään’ " 
•a Pöydällä komeili kaunis Inkerin li.u. - Kiin 
täällä se voi itkevän Inkerinkin 1 ippu vapaast i Iie 
hua. ” "

On sunnuntai päi vä. Aur ink о polttaa 'roho voimal- 
laan.Seison ystäväni kanssa Narvan laituri1e mat 
bstceseen Eestin Inheriin.Jo istun Залог 1-oje1-



Aaan.vlei щаъкаПа Bestin? Invertin. Laiv a halkoo Naryanjon sjinäyäpntas, jgka Hiin ihmeellies= 
ti roit,a Ink^r^n Vros,s. Puossa vapaa nuordes 
yi,tuessa pikkunes estinl nkeri ja tuolla. ... tuol- 
.,a itkv ja sortvs koveosaihen Suuri Inkeri . C t

olem HarVan~^ö^nhm)S£|a; paikasa,jossa а^г^е^ 
tettiih inkeriläiset vapajoukot, sielt ne lähti * 
vat; taiseluum ja siplla he taas hdant üivat; Kä- 
elemme щеУ-enraät^a pit ziy rantaa, jossa ljaat poi 

kaamme vapausspdan iikananin usesti käyelivät 
mi^t j.skellvät , ^Jatuk^issa. pl en minäir. !

■ Muistan ajan,jolloin t aistel tiin elämästä ja кар - 
lemeta tykit pukkuivat, kuulat lensivät ,pakolais 
10kt yirivät kuin aalot janyt 9r jälleen hiI- 
32 st a, tyrval 1 ista sekä rauhallistгЛ kunsan joukko 
fihise ramne-ln. Jo ölen minäkin virki stävien aal 
toje syleilyssä:Kuinh hyvää lasta ne minua tuudit 
t el evat. t . * = . " •

'Aallot,kohisevat aal 1 ot t Sanokaa minulle,mistä 
tulette Ja minne menette?Tületteko suuresta Suomes 
tä vai tüotte surullisia terveisiä itkevästä Inke-‘ 
risyä? Aal 1 ot, aal I ot vyörykää takaisin,vyörykään- 
59rin rannoil 1 e, rau’oil 1 e raj oil 1 e, viekää oman maan 
põiklen terveiset,hukuttakkaa so.rtajat. . .

Istun valkoisella hiekclla ja tahy st ei en-pitkin 
kaarevae rantau, siellä paistavat Inkerin mant, ran 
nat ja metsät.

/ "Ölet macmme crmehin Inkerinmaa, . . -
1 - - Ihanuksien ihmemac, ' ■' 
tulee väkisin rinnusteni ja kun verkclleen poistum 
me ranncste, vi el ä kerron luon silmäyksen Inkerin 
päin ju sydämessäni kirvel leen soi: '

" Sy nny i nm cic n, sy nny i nmcon! 
Konsu taas sua nähdä saan? 
Konsa kompus malle loistan, 
Syl is hella huo len poi star. 
К ai p aa v n 11 а ку у neli n%, - "

Venhe vie yli Narvanjoen ja mina astun omrh marn 
armcimmen Inkerin kx kcmarclle.Tapsuttelen inkeri 
läisen opettejaPekanmaapalstaile.Edessäni on 
S-sertainenkomes tal о ja tuolla omenapuutarhasta. 
Lee. 1L se isäntälsin " vai istuswinisterin , Istumme g
-PoJsäen J£ nautimme herttaisen emämnän vierasva.

raisuutt а.
tä dii kats ф!епепй jär

Hyviähän oman maan marjat 
tsll, kuinka Pekkä-opettaj

-r- ,----- järjestli suurta puutarhaä
komeat ^otia,Öp.n^ksi olkoonhi, ? !;

pj^iyac ja hy ~ 
ähkehand työ- 

a Takennutt, I1 f ; 6 f ' T 1
к er

.Onneks ol к opni 1, ? !
uljenHalki yli.uin bei j vahhn maujüon-säykajärjestel jälkeeri mtmttunut. Kaikkialla^uusia v v._ ___  

ja,keikkial 1 a bhkeruus ja tenpäin pyrkimystä. ' 1 / 
144 mieluisa oh nähdä kuinka sievä kirkko kohotapi
Kalliviereh koulun rinnalle. Ilahduttavan vaikutuk- 
sen tekee koujun lakeaan ymgäristöön istuetut puut 
jaykoulun sisällä yllyttää johtajan pöydällä joukko 
1kriläisiä lippaja, joista yhden omistajaksi tulen 
minikin. y •

man’: Цау it tärni ?}
- t & 1 о .1 r; 4 а • g7+ai, ‘

. i. Foisella puolella Rosonan jokea pistäydyn katso- 
maan "maaminist erin” uutta taloa ja sieltä jatkoin 
mtkaa Kollan rajavarticin" kordooniin" .Kuinka palj- 
jon on sen ympäristö muuttunut. Kaunis koivutie,pen 
Saat,puut. Oien jo oven laona,sotilas astuu vastaon 
jolte Sesn lyhyen keskustelun jälkcen kohtelicon : 
"Olge hääd, astuge siis sisse . ” Jär j e sty s mxx jr. 
siisteys on sisälläkin mul 1 ikelpoineu vertiopojat 
hyvin kohtelinitc je. reippcita. Kütin "lahkuse eest 
S:noin jäähyväiset ja poistuin.Niin, vartioik. e vaip 
Pacsti kohtul okas tr. rejcviivac,valvokec.!

Olen Kullslle, siel lä, jossa " Sancseppää" trot can. 
Lehden tnko jan-toimitt r jr.a ei ole kotona,hän on hoi 
nämsclls. heinää " tr.komassa" Talon emäntä oli koto - 
na kasvavien pikkulastensa kanssa, ja, kun puhotta o
li niin paljon,ei ollut soveliasta kieltäytyä peh - 
moisesta heinävut eest a. Makcata oli uni pchmoisilla 
heinil 1 ä,, mutta kummallista ja ymmärtämät öntä yö 
rajaviival la, sil lä ajatteleppas hyvä lukija-minä nu 
kuin rauhessa, vapaudessa ja turvcss, semclla seta 
askeelta eteenpäin onnettomen rajan toiscllc puolcl 
c\ f£IDassa_ky 1 ässa monikin oli kotoa pois viety ja 

toimet olv.t cpävarmojc siitä, saisivctko rcuhessc 
nukkur. yön oman orren alla vai punainen pobkovolte 
hiili pyssymichine nukkuvicn kimppuun.olommo sama 
Inkerin konsa molommin paol in ra jaa, mit ta niin äär 
rettämästi suuri jr. hermitteva on ero-täällä vaprus 
sicllä orjuus, . * 

. Jatk. Jin/4,_ ■



VER I NENMUR_HBNÄYTE_LMÄ 
-----2 KAZSI INKERIM POIKAA AMMUTTU.
lohuun lopussaLaukaanrannala Repopesä’’y las- = 

sä Pyhä Parran talon lakkaan oli lsoloontunut jou*1o.  
nuoria inkeril äisiä. Kaikki oli järjestetty niin et 
tei kukaan tästä võinut tietää,siksi suuri oli põi
klen yllätys kun yöllä punaryssät piirittivät talon 
Syntyi tiukka ottelu. Inkerin pojista Patasen Äolja 
jäi ryssien käsiin,toiset pääsivat metsiin ja 
temmelly spaikal 1 e jäi tapettu punaryssä sekä Kullan 
kardonin natsalnikka haavoitettuna.

Tästä joukosta erosi ropsulainen V.Ahonen. Hän 
jostain syystä ei viela lukenut asia päätety ksi, vaan 
palasi metsästä Pallisin moison sepän Kaiserin lak
kaan.Päiväl lä talon emäntä meni viemään Ahoselle r 
ruokaa, punaryssät huomasivat ja jonkun ajan kulut- 
tue hyökkäsivät koirine pojan kimppuun. Torkkuva V. 
A.ei ehtint tehdä vastarintackc.cn, hänen kädet se
kä jalkensc sidottiin künni ja sidottune poika hei 
tettiin lat ns tu maahc.cn. Näin si dot tue. vonkis rys - 
sät rack emaise st i pieksivät, jonka jälkeen sitoivet 
onnettomhn pojan neljän hevosen väliin ja niin 1cc- 
hasivat 5 km.päässä olevr.cn V; rtiotupcon. Ruoskan 
iskut .olivat lakkamattomia. Hiukan myöhemmin V.Aho
nen yhdessä Patasen К . ja osemsinan Ivanan Mit jun 
pojan kanssa vietiin moottoriveneel 1 ä Jamaan; siel- 
tä Leningradiin, jossa . huhu jen mukaan heidät ammutt- 
tiin. ' ■

Myöhemmin selveni, että kolouksesta Pyhäparrsn la 
kassa tieoitti punaryssille Pyhäparran Miili.Joku 
viosi Sitten hän meni naimisiin erään kõmmunistin> 
kanssa. Nyt tue kommunisti meni johonsin Krimmiin ;ja 
Miili tuli kotiin,sai tietää,että veljensä on t os
t an kanssa lakasse ja meni tiedoitti asiasta puna - moni
ryssille. Tämän Juudas-Miil in teko on herättänyt ym 
päristössä veristä pahsamicltä ja hänen veljnsäkin 
oli lausunut, että tämä synti ja häpcä on postävä sc 
pois potturisisaren verellä je kuolemt.lla.

//

- 8-

EES T IM IM К EHIN KI R К а О

AVAA LOKA.UUSSA OVEFSA JUMLANPALVELULSIA VÄRTEN .

kirkon ra’ennustyöt ovat päättymässäja seurak 
kunnan joht ohenkil öiden sanojen mubaan jo ensikuus- 
sa pidetään kirhossa ensimäinen jumal anpal vel us . Kir 
kon juhla] linen vihkiminen humminisin jätetään kevät 
ajalsi. Sanomalehti uutisten mukaan irlko tullaan 
nimittämään nimel lä:

0 KALLTVTEREN PYHÄ-ANDREA SEN К IRL I О /
Kirkon rakennusen on kulunut n. 10 tuhatta kruu- 

nua. Tämä summa on silsi pieni,että hailbialla ih- 
metel lään,kuinka näin vähällä on osattu tulla toi
me e n. LAii3d.vsi on о t e 11 u r aha a eni t e a у к s i t у i s i 1 — 
tä pankeilta n. 4 tuhatta kruun.ua Tämä lcinakin 
ei ole mikään hirvittävä vel k^taakka, ’’oska jokais 
ta seuralunnan jäsentä kohti tui ee vain n. 7 kruu- 
nua. Nanvan T otselais-snoralainen senralunta näin 
voi ylpeillä suurel]a omaisuudel 1 a - onhan silla 
nyt kaksi kirkhoa, taloja, maata hengellinen puo 
liin tyy dy ttäväl lä ja -<auan toivotulla kannal la : 
toimessa oma oma ' ir’ ^oherra ja ema lukkari.

Pahec. koi’-'ut uks ena sydämillemme on -umminbin 
se,että usein olemme jättäneet täyttämättä seura - 
^■nnnun j-senen velvol 1 isuudet.Huomütavin on jusen 
masun suorittaminen.Enn seur<: unt. oli hajaannus - 
til assa, suurin osa in-eriläisistä ei tahtonut sii - 
hen luulualaan ja jätti jäsenma' sunsa suorittamatt 
ta. Nyt asiat ovat muuttuneet, ny t seurc'unncn työn 
menestyminen on kc.l 1 iservoinen asin jokaiselle 'ja 
silsi jäsenmä’. su ‘y sy my s*".  in saane pian paremnan ray 
kaisun. - • '

KOTI-i ULT.:UTSUU...

Rajanta'aiseen In'eriin on tullut teenisin -oti- 
puoleen useampi "Amerihan miehistä" Heita ei ole 
vangittu muutenkan vainottu, mutta huolimatta 
siitä tulijat ovat pahanpäiväisesti pettyneitä . Suo- 
mestalin on tullut yksi,H e i m о n M i к к о.

vastarintackc.cn
maahc.cn
olevr.cn
kruun.ua


TAHVONEN ja ORAVA GPU-N VANNTLASSA.. K^RKO. IT3TMÜK0 ARSIA?

assi kallivierilaista poikaa A.Tahvonen sekä 
Johannes Orava kesällä yhtäkkiä katosivat kzodeis - 
taan. Kaiski kuin ksotoiset niin ksyläläiset olivat 
sitä mieltä,että pojat ovat lähteneet johonkin Vi- 
roon ” süüria rahoja tienaamaan" Silsi suuri oliyl- 
lätys sun saatiin kuulla, että pojat ovatkin joutu 
neet yli rajan - Jaaman vankilaan. Jaamassa pojil- 
ta on vaadittu ” tunnustusta" , mutta sun.pojateivät 
tietäneet kertoa mitään GPTJ-n miesten miel ihy välsi 
Alevtiin heita pet omaisest i piinata. Poikien pai - 
da pian muuttuivat alinomaa nihkuvasta verestä pu 
icicibsi ja kärsimy t se t olivat siksi hšrveä tä , että 
yksi pojista meni hui luuksi . Hintan myöhemmin Tah - 
vunen ja Orava toimitettiin Pietariin, josta ei o
ie saata winkälaisialaan tietoja.

Kal 1 ivieressä muutamien epänormaal imiest en kii 
tosmölinä sommunistiselle Venäjälle on muuttunut 
j okail tai seksi asiaksi. On hyvin todennäköistä,et- 
:'J T.ja 0. herkkäl uont oisina jäivät uskomaan Neu - 
vost о-par at ii sin ihanuulsiin ja kun totona on kaik 
ki niin söyhää,niin paljon riitaa vanhempien kanc- 
se,nün mitäs muuta kain yli rajan. Siellä on rys- 
sätin niin hyvä ja herttainen "veli" Mutta pahasti 
taisivat T.ja 0. petastua .

nS I к N 1 H Ä H ь H T I В К I °

Vanhassakylässä kauan ailaa reuhasi ja peuhasi
J. Tammi k 1 c. HänE oli erihoinen mestari juo 
pettelemaan,riitelemään ja teümään muita konnan+- 
töitä. ovasti miellytti Tammilkoa hyölätä selän 
talanta totsten visttomien himppuun ja iskeä salaa 
pari, kolme haavaa. Taman ‘ailen johdosta T. joutui 
2: liisin »valu lapsel-s" ja T. tie viimeailana aina 
ci vankilaan. Tami antoi Tenmi’olle hyvän aiheen 
to o} tyd omunistilsi ja paeta yli rajan. Verihur 
n‘ saavat T-sta. erinomaisen palvelijan; Vanhassa- 

t oas sanotaan he 1poitukse11 a:"sinnä hänen 
" " 3 - --__________________________________ ______ _

Ra jantskaisesse Inkerissä huhuill aan, että Arsian 
kylä(Arsen Saari) kerkoitotoon к u о 1 e m а о n

1 1 о ~ johonkin Siparican. Lansi Inkerissä 
tähän asti on kerk oit ettu yksityisiä pcrhcitä( luluun 
ottomette viimokeväistä topohtumca, j ol 1 oin n.50 por- 
hettä somt1lc yöllä vongittiin ja viotiin pois koton 
Siksi huhu к о к о Arsian krrkoittcmisesta herättää 
suurta auhus. itse arsialaiset ovat niin kiukustu - 
neet, että eivät ota vastaan yhtäkään paperia ja käs 
kyä ~ "pätiletka zaimatkin" 1 ähet etään viranomai sil - 
le takaisin. hiihtyneisyyttä lisää kahden nuorukai- 
sen к•tоaminen. -

Nyt R^O PSUS S A tiedetään kertoa,että siel 
ta keväällä kartoit et tu T I M 0 perheine on Muur - 
Dannissa lähellä Abatitan asemaa. Barassa paikassa 
ovat Sutelan Л 1 u s m i e s (Vasja) Paavila Iljit 
nukkusista kikishan Paavilan pol ka, Mihai kan Miitre 
Jaa‘1o Bespaalova ja eräs Haavikon miehiä Jego(Pet 
rovits).

Ryssät siel la tarvitseva^ moottoriveneitä ja 
nämä Inkerin miehet on orjina ajettu sinne töihin.

HEINITN RYÖVÄYSTÄ.

Ryssillä on nyt rajolle nika lailla paljon he- 
vosü(Fyö dörre allo esimerh . 8 hevosta) Hülle pit- 
tääoLt,.K. heiniä jo. kun niitä ei viitsitä vrlmisten 
eil tchdot. ost г.'., niin cnnetacn у ksinkert ni sc st i 
jo'., t lolle käsky tuod. määrätty määrä heiniä 1: er 
dooniin jo siinä kükkiüttä tclonpoikien huomio 
kiintyisi enommän kcskinäisiin nsioihin cnnotccn 
orillisst ’’normet". Niinpä Sieren Hosun Jukon jo. 
Lull on Pictorin täytyi nnto.a heiniä h 40 p uud.tr: sil 
loin kun toisisti teloisti. otottiin 5-15pd. Jc 
Vikk . ryssillä onkin hovosit, täytyi telonpoikion 
omille к onihe vosi 11 a n votää hcinät puncvortiot läi 
hin. 1 arctiisin oläuää tosiccnkin!



аишьАМ SANAN JANOA RAJAN liANA.

Si olc yhtään 1 iioteltuc; jos senotcan, cttä rajon 
tekcisen Inkerin uskonnol 1 isessa olämässä on tapah- 
tunut suuri muutos. Niinpä kosemkinan kirkko, esimer 
wcrkiksi, oli ennon sotaa kylliksi avara ja suuri 
105o son aikaiselle oheälle seurakunnalle, Sitten tu 
li eika,jolloin kirkossa käviQiden määrä väheni vä - 
henemistään ja Juralankieltäjät kommunistit jo alkoi 
v?'c vipeil lä, että jo Jumalan valta on kukistettu. 
Mute n^t yhtäkkiä huomattiin, että kansan keskuud.es- 
Gt. Janal an sanan jano on kasvanut vielä suuremmaksi 
uIn toskaan ennen. Jn nyt Kosemkinan seurakuntu vai 
sa onkin pienentynyt,kosta Eestin Inkeri tuli rajal 
la eroitetuksi, niin sen kirkko pyrkii jäärään liian 
ahtassi ja pieneeksi. .

Kosemkinan seuralunnan sielunpairenena on Antti 
Su omal a i n e n - Inkerin miehiä läheltä Hatsi_ 
no. Klonen vainon alsiseksi on A. Suomal ainenkin j ou - 
uuut,mutta aina Jumala on antanut niin pai j on myö - 

о inen e sty st ä , et t ä . pas t ori aina yli kchden viikon ava.c 
* oserkinan kirkon ovet Jumal cnpal velust a värten. Ja 
väseä tulvii kirkkoom, niin että joka kerta
i i • г к к • о on t ? p ö s e n t ' ä у n n ä ha r - 

baita kuulijoita. - ,
Toinenkin tepcus: Pietarin suomal aisessc kirkos- 

Jc‘lcningradissc)elokuun 1 oppupäivil lä otettiin ri - 
^illa rippife oululaisia; jn . vnikkn tepaus ei taitanut 
oil a sen kummempua, tuli jumelanpal velukseen niin 
pal j on väken,että cinokin puolet ei mahtunut enat 
kirkon seinien sisäruolel 1e.Hiina oli vasta vöke: 
kauaaisista uylist"7kin. . . .

Murheen päiviä elän Inkerin kansa. Unohdettu . .. 
hy 1 jätty . . . Suomi-äiti nosti ääntään,mutta pian vai 
keni,liekö oman kansan, oman veren asia ollut sitten 
niin vähäarvoi star toiset taas eivät- tahtoisi tietää- 

■ ään. кvul 1 akaan- mutta H ä n tietää, ja H ä n on 
s,joka ei unohdaeiä väikene. Ja nyt, niin tõtta. ■ 
oh’Л iimelsellä hetiellä Lärsivä ja verta vuotava 
Ik. crin kansa kääntyy Hänen puoleen. Hän on sitten-

i r kai 1 к ivoipa. Hane 1 tä on pelastus tuleva. ‘Inkerin 
ensep us'-о or luja j a_ nor jumat on. .

Kullalla ”8 а к o n - ä m m ä” täisi olla "enne - 
muinaa" hyvin ahkera ja säästäväinen ihminen, kun 
vielä täna vuonna hänellä oli-kultakoparo! Sakon äm
ma on 82 vuotta vanha ja ei antanut arvoa nykyai - 
kaisille pankeille ja muille sen kaltaisille laitok- 
sille,vaan säjlytti kultakoparoaan erikoisessa laa - 
tikossa milloin akkanikossa, milloin missäkin. .Tämän 
koparon olemassaolosta ja sen kätköpail oist a tiesivät 
vain harv at uskotut ja nyt tapahtui niin, että kun 
Sakon-ämmä meni täna keväänä,aukalsi 1 aat ik on, siel - 
la kultaa enää ei ollutkaan, oli ку 1 lä" nikolai skoi - 
ta,dumskоja,kerenskoja,judenitšoja, vanhoja Eestin 
markko ja, mutta kullasta vain jälki. Itsestään arvca, 
että ämman sydän sykähti. Epäilys lankesi vanhemman 
minian päälle ja siita tuli kylään paljon erillaisia 
huhuja,jotka olisivat saaneet kauniisti jääda kocs- 
koikži,ellei eräänäpäivänä poliisi.oi isi tullut a - 
sia tutkimaan.Tämä on siis tosijuttu ja vieläpä sik- 
si vakava,että loppunaytös on vasta käräjissä

SEILLAILUHALUNEN HUIMAPÄÄ., 
A \----------—_-----------------/

Eräs kallivierl ninen Simo Voipää otti nimel - 
seen Leht jr. alkoi seikkniluriskccn elämän. )li 
rlussa hyvin hääräilevä suojeluskuntal cinen, meni Ral- 
veren vahipatal jooniin, muutti univormucan siirtyen 
rajavertiostoon, ei ei i Somrakan seissa,meni naimisiin, 
tuli takaisin Kal1iviereen, riitaantui emäntänsä 
kanssa ja - meni ks±is±s±±k yli rajan. Tai - 
nen mies olisi tietysti sinne jäänyytkin,mutta Leht 
on lehti ja Leht oli taaskin Kailivieressä. sieltä 
välipalassi hän "mäni" Narvaan, vank il ahuoneeseen, is- 
tui siellä viikto,puolitoista, tuli taaskin Kalli - 
viereen,sopi emäntänsä kanssa ja nyt - tulevaisuus 
näyttää, mitä tapahtuu. .

HOVIMTALO PIETA R TS

PARTIOULUSSA. Ho in vuosi sitten paljon huhuja he -
. - --



rattanyt Al e ksander HOVintal on salape - 
räjnen katoaminen nyt nähtavasti saa ratkaisunsa . 
A.Hovintaloa on näet nähty Pietarissa. iedetään 
huhuil 1 a, ett ä A.H. on puoluekoulussa . Hänestä näh
tavasti leivotaan suurta t oimihenkil öä kommunistis 
ta työtä värten Eestissä.

ITAEVÄN INhERIN RAJALLA (J at кoa sivulta 7)

Täällä oikeus, siellä vää}- 
komissaarien ilkkuminen,täällä vapaa työ ja 

cteeipäin pyrkiminen,siellä pakbotyö ja herpaantu - 
neet Kädet, tääl 1 ä ilo ja toivo,siellä suru,murhe ja 
e pät oivoinen olotila,täällä rauha ja ‘turva , siel lä 
pej.ro ja vangit semiset ; tääl 1 ä itse oma isäntä ja 
oman työn tuloksien omist aj a, siel lä punikkiryssän 
kepinal ainen, siel 1 ä kommissagri-varkaat jakaavat 
sun Oaisuuden ja työn vii jan, täällä kotirauha ja 
koskemattomuus,siellä kotisota. ja Solovkiin karkoit 
t arinen, tääl lä kansan pyhimpien tuntojen vaalimins 
sieilb ne tallataen t oi shevik ki 1 aisen ryssänsaap - 
paan рил alle,täällä kajcht..a toivorikkaan kansan 
v^ltc;*/.  j- maht ava huuto:"Eläköön vapaa Eesti jd 
vapra Inkeri:h,siellä hammasta purren kuuluu у lei
nen T ouhoava .kuisse : "Ales puncorjuus Inkeristäjo 
pois Tenäjän hirwuvul tal ” '

1 inin' , semmoisto on itkevän Inkerin onneton raja 
scsä  hormittco, tukchduttao ja p у h ä 
г у 8 а ä n viha nousee rinnassa. . . .

elämä.Se

Hyvästi Inkeri, armas synny inmccni .Hyvästi kohta 
1 с к as, о nn c ton г о j a viiva’.

herran helisevat viola Inkerinkin sorrtun kan- 
toleen ksultciset kielet.Kerran kajahtaa viola kan- 
sani ja maani vapaudon ja val on suuri ja mahtava 
1 aul on Kerran liehuvct Inkcrin kaunilt liput ra - 
3n töisel 1 a p uo 1 e 11 a к i n.

Cl1aexme silloin valmilt’. Ä , ..Antti beppänsn.

fb-p‘ i,: t

M A ,K A A R A . у a?

Anhun*hkzgütkexynapžütktkrgskkz2
VAnhet йкка inkerikko ’
Per koi suolt a, makkaraa, mekkurc.c. 
Samalla kun uunin suusse
Puistul kuumа г - ка ккагаа,каккага а.

Маккагап hän ulos jätti, 
Alkoi juosta laputtao. Inputtaa - 
Aokkcroista käry tuntul,

. Pyysi niitä taput tac, t aput tan .

Muori vanha touhuissac.n el -
Mu 1st anu t aan h ar а к к a a, ha г а к к a a, 
joka muorin mentyä niin
Alkoi kovin sakattaa,sakattaa,..

Eukko kukut oikoi,palstoi,
Aä änty 1 kohti t anuv г. n, t anavaa.
Mäki rosvot heitettyinä
Pitkin p ihan к anav na, кanavan,

- Kurj at kummut’. Katsokaa nyt
T uo ta hur j aa hui1ккan,hui1кkau’ 
Makkarat on kaikki vienyt. . 
Sietais se nyt pulikkaa, pulikkac!

Hurmi suuri kun ei ole
Yhtälin pojon nulikkc.c, nulikkca, 
Joka sille heiluttäisi
Ai kamo i s t a puli kkuu, pul i kk aa. -

Perheelle hän tupacn juosten
Räyski: - Syökää kokkoraa, kakkarcc.
Tänään snatte syödä,longot. 
Ilmun rasv a a, m а к к а г а a, m с. к к a г a a .

Varca en hoksenutkoen »
Pitkäkynttä horekkoa, harokkaa
Annoin oivon nominisen
Sakotille vorestac. - - //

—==$2===— ( /7 g L К A .
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l_£^_ U L - U N L U E I. Ь T A ‘
tnk eri 1 äi sT е"1Г*Е  ГгЗ.^Тшаа” kunnan se kä Väiky län 

koulun asiassa kieltäytyi all kirj oittemasta kuin 
koulun johtaja TSuvirin niin myös op. Kontt о. Vois- 
kohan nyt enää s hul 1 unkurisempaa sankariteko löy 
tyä? —

Kullalla Ruusa-neit sil loin kun valmistautut - 
tiin Riigivaneman vastaanottoon, juoksenteli talos 
ta taloon sal aperäisel la supatuksel 1 a: ” Suvt kiinni 
st... ei liikahtaa..." ja seurauksena oli se,etta 
Hanikesta oli tullut vain yksi henkilo vastaanottO 
til aisuuteen. It se Ruusa-neiti täisi lukea häpeäksi 
seisoa ink eri läisten riveissä, kun meni muualle nimm 
kuin tekivät j oht. Thalusk in ja op.Lohi. Näin siis 
viisat viisaitten tevalla. —

Räkäl än-ämmä ei tullut laulamaan Riigivanemal 1 e 
kosta hänelle ei tahdottu maksaa 500 markkaa palk- 
kaksi . —- .

Kunnantalossa ei ole rahan puntetta,koska tiini 
koiran värjämiseksi kerran tuhlattiin pari pullol
lista punaista mustetta . Pot jot tahtoot akusherkak- 
si, kunnan rahoil 1 ’ , soppiiha se . —

Väikylässa syntyi”vai 1anvanempT”, mutta ei rou - 
va vailanvanemmal1a,vaan vallanmajan pyyhkijällä , 
köyhällä naisella ja naine-parka yhdessä ukkonsa 
kanssa eivat uskalla alimenttiakaan vaatia, silla 
herra isä-vallanvanem voi suuttua.... —•

Vanha tapa vaatii,että kun põika ottaa naisen, 
täytyy hänen luopua tappeluista,tanssiaisista ja 
jopa ryypiskelemästäkin. Toisin on kai 1 ivieressä, 
siellä nai senmiehet (Lukereen pojat) teppelivat poi 
kamiest en(Tahvosen vel j est en) к anssa ja vieläpä ni 
kummal 1 isest, että kaikki nelja saivat seuraavana 
päivänä menn Narvan sairaalaan..—

Inkerin-est in Sivisty sseura on anonut ja saa - 
nut stipendin Lunda'n kansanopist osta yhdelle in - 
keriläiselle pojalle tai tytölle. On verkil 1 ist ä, 
että Sivistysseura sai vastaukšen anomukseen kun - 
nan sihteerin hra toy 1 n sautta.

Г 00^’ it'“**"® 1" " * ' Г" .7ce, . e I •?> d
,.uA№-.. Lt r A wo 7^3 >'   ~ * * „fealed • ; /4?/ i■ • • 7 f . - . • 17z • • 1
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- EESTIN IIKERILÄISTEN ÄÄNENKAINATTAJA
Toimituksen oso it e .‘Harva-Jõesuu, Kal 1 ivere, Kul laan

•• puhelin - ” - 47 d.
Julkaisi ja: In’teri-Seura, vast .toimittaja: L. Reijo . „ -------------- ----
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S A A JR A , jonka
A piti piispa J. Gummerus Kallivie-~ 4 ren kirkon vih’imä juhhassa lokakuun 25p:na Д

Rallaat y stävät, tämän seuralunnan jäscnet ja "1 
juhlavieraat läheltä ja baukaa. .
- Olemise koo] la harvinaisessatilaisuudessa.Tääl], 
Eestin rejalla elää pieni osa Inlscrin heimoa} suomc 
kieltä puhuvaa kansaa.Hc ovat saaneet nauttia ulke 
naisest! rauhaa ja turval 1isuutta.Se on suuri onni 
Mutta vielä suurempi onni ja Gtu on so,että he myo 
ovat saaneet vapaasti ja estecttömästi clää ja toi - 
mia kristil ] iscnä scurakuntena.Tc tiodätte,уstävät 
täällä rajalla^parommin ’ uin monct muut,raita scllai 
non rauhaja vapaus merkitsce.Te tiodättо,että toi- 
sinhin voi olla ja cttä niita on peljon,millc lä ' 
hcisiä ja rakkaita, j oil 1 a on t oisenlaiset olot,joi- 
den täytyy suurella pelolla ja arkuudella kokoontus 
kuulemaan Jumelan sanaa ja pitämään yhteistä Jumal 
1anpalyelusta,jos ollenkaan sita võivat. Te osaatt 
kiittääcumalaa siitä että TeillJ siihen on tilai - 
suutta.nyt kun täällä vihitään P3?hään tarkoitukseen 
sa tämä pieni kirkko, jossa nyt olemme kool‘ia,avau 
tuu teille entistä paremmin siihen tiiaisuus.Te tun 
nette,että se on suuri Jumalan armo.1lo ja kiitel - 
lisuus täyttää teidän sy dämenne, ja myöskin meidän , 

dien ja y stävien j otka olemme- täime tulleei
%3YE . Eanssane tätä juhaa viettämään. Me sanomme

l ЧС9Ч TARTU ÜLIKOOLI
RAAMATUKOGU

1isuutta.Se


psalmi: sui ajan kanssc.; täm^oa-Se, päivä^jon^Herra, 
leki л i 1 ol"cкaamme —ÜPÜ-Js n t а > Me sanomme
astuessamme sisään tahan ^/näkköön:^vatkaa minulle 
vanhurskauden J^^3^^käy^^s_en_i_ si_sälle üittämään 
Herraa’ - ” Mihä'"s" a" a"h"suüresta armostasi tui I a sinun 
huoneese esi saan kumartaa sinun pyhän terppelisi pä± 
päin, sinun pel jäten’.” Sinua pel jäten - miksi niin? 
Siksi,että me tunnemme seisovamme pyhän umslan edes 
sä;jonka edessä ihminen on tomu ja tuhka.0ikeassai- 
lossa on pyhää p e 1 к о a, nöy r ää tuntoa,sitä että tämä 
on a r m о a, ei meidn ansiotame ei mitään, joth 
vol simme jollakin oikeudella käydä Jumalalta vaati — 
maan. Juuri ne olot,joissa täällä eletään,ovat ogican 
pitämään sydämessä pyhää pelsoa elavana kaiben ilon 
ja kiittollisuuden ohella.

Herra cn prof eettensc kautta entanut molli e vasa- 
van senan, jota pyy dän Teitä,уstävät ajättelemaun täi 
lä juhlahetkllä.Se on kirjoitcttuAamoksen prof aetan 

■ kirjassa ( 8 : 11) j o, kuuluu:hotso ne päivat tulevat_s_a 
n o o. He т e rr a j о11 о i n m inä lähet än nälän•nchan,en 

j 1 g i v ä n näizääjiano vo i д n ä 1 ä n Ъ nui 15 •—JpjTnJnjP:— 
. noa-'Täi lä sanalla on lsahtalainen merkit} s . oo on tue 
' rion sana,mutta so on myöslin armon sana.Jos hon 
nälkää herännyt, mutts, ci mistään löydctä sita Juma- 
1 an sanaa, jota sita tyydyttää,silloin se on mitä ^n- 
tarin tuomion sana .Nutta jos Jumsaan sanaon ihmisil 
lo tar j o^na, si 11 oin ci milsään ole suurompi btvo suin 
so että Jumala herättää ihmisissä sanansa nälän-sil- 
la? siil oin hc tarttuvat halaisesti tahan sanaan ja 
tulevat sitta ravituiksi. -

Kun profe.tta Israelin kansalle näin julisti,han 
julisti sitä tuomion sanana.kyllä Israelilla oli sil 
loin ко skuudessaan Horran tcmppeli.Pap it toimivat 
siinä jumalanpalvelusta,vhre j- tvotiin Horran altta- 
rille,laululla ja soitoll. oli tchty tcmp_ ei ipal vo - 
1 us niin juhlal1iseksi ~uin mahdol-ista. a^nsa crs- 
kasi 1cilcsta tästä.Sc tunsi itsonsä turval 1 iso’: si , 
kun silla oli к cssuud.ssuan к ai L kitämä, s<. ylpcili sx 
siita muid.cn bensojcn rinnalla, jotka pai vel iv,.-.t epä- 
jumclic.liutt.. Herr., lähotti profocttense,hlvanbar- 
j. ptimencn, jul i st< m-'rn onkrrr.tr. tuomiotc.Tuo jume- 
Irnvul^olus oli tyhjä? ulokuorto.Kanse. pelveli Juma 

laa huul il lansa, mutta sydän oli kaukana hänestä.Ko 
ко elämä todisti sitä. ---------- .

Voi t puhtun niinkin, että Jumele rankoisee snn- 
nanse ylönkatsojia paatumuksen tuomiollo.Hciltä ka 
toa kykykin sitä ottaa vr staun. Ja kuitenkin tui ee 
ciko, jolloin tunnctton, että sielu nääntyy,juostucn 
sinne tänne, et sitaän jotc.in muuta viiscutta ja op- 
pi а mutta ei sa г nna si oi uile mitään. Näin on bäy- 
ny t monclle,kun Jumalan sana on tullut ylenkstsc — 
tuksi. Mutta profecton sm jul istus Jumalan sõnan 
nälästä voi tulla meil le ermon seneksi in lupaukso 
sanaksi.--- On siunet tua nälkää,joke on merkki si 
itä,että on elämää.huollut ei tunne nälkää. ---

stävät, toivon ja uskon että juuri sellcinc 
nälkä on saanut teidät lähtemään lükke elle ja ryh 
tymäöm toimeer rokentoaksenne tämän rukoushuoneer 
eli kirkon,johkc vihkimäjuhloon nyt oi emme kokoon- 
tune et

о ei ole cinot.

s
saan lähestyy me it ä .Herra. taht oo ons aa sen, 
о t e i h i m m e . Evenk eel is- luteri 1 risen k- 
jäsenin on mcillä se suuri onni,eata moilli 

on pyhä kirja, avoin remattu, äidinkieleilamme, 
että meid’-'.t 1apsuude stamme osti on saatettu lu‛u 
tcitoon,voidksomme sitä kayttäa.---- Ky117 muist 
ptinettu ticto Juoiolan sõnasta tule© kallisarvo

trikk.vc nki} r
li
himmentynyt j--' 
ja äidit,y1vih 
Jurn < Л an sunan G
ovat kooli ■

on k Uis v - nhuk sell..
’ otyölaitoi sessа.Ja ky^ 
ioilte silmicn nlö or 

korvicn kuulo heikontyny t.--- TC i 
ää lastonne herkkiin mioliin tati 

1 i tai к oi mo
Herren nime с П yhden porhocn

cil än
on Kristus Juvnnut oli 
a on hänen seurc.zuntens:

joth nyt vihitään nuo monot koti - 
sourabunnat liittyvät yhtocn suuremmelssi sokonni,- 
suudcksi . siten vchvistctt. toisianno us’-on j- r<ak- 
kruden yht ey dessä. - -Tr.äl 1 a on Jumsl .n soen vul- 
kis,..n julistukach piikl.. ja silla huonoonhaltij/. , 
-01, on geanit oritvisen valmistukson j VClVOtu. äcn sanaa asäaamaaü Jumala®, tglonv 11 G.n mulcnn 
Euin kükin tarvitsee.Tuikus tonne •umelen Senen sx 
näi ,räisinä? - -----— —*------ -

juhlahetkll%25c3%25a4.Se
muid.cn
onkrrr.tr
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Tänä vuonna lokakuun 17,18 p:nä vietettiin UnI 
karissa,Eestissä ja Suomessa yhteistä heimopäivää, 
Pestin Inkerissä ei ole tätä tahdottu jättää huo - 
mioom ottamatta ja niinpä lokakuun 18 p:xä vietet- 
tiin vietettiin useammassa Inkerin kodissa heimo - 
aatteen merkeissä.

Kallivieren koululla oli järjestetty pieni juh 
latilaisuus. , jossa johtuja A.T halu slausuen 
kaikki tervetul 1 eeksi , lyhyesti puhul päivän merki- 
tyksestä;rouva Lõhi esitti" Pesti Hõim”-lehdestä 
Fenno-Ugria järjestön ^3’rvehdyksen.Laülettiin"Väi- 
nölan, lapseta ja "Sul oisessa Suomessamme" . Kaptee- 
ni E.K ukeinSman terveht Eestin nimcssä 
Inkerin haimoa ja puhul Buomen suvun penneisyydes- 
tä. Õppilast esittivät sekä suomen- että cestinsie 
lisiärunoja ja rcippaasti lauloivat Porilaisten 
marssin. L.H e i j_ о puhul hõim päivän- ja aatteen 
tarpeell isuudesta Eestin Inkerissä. *

ullan nuor^so esitti erahn paikkakuntal aisen 
sepittämän kuvaelma- näyt elmän" Suomensukvise t kan- 
satn Siinä kuvannoil isesti esiintyivät kaikki Suo- 
men heimot. Hyvin traagillista oli Inkerin. esiin - 
tyminen ja suorastaan mieliä järkyttävää sen nousu 
Kahleissa, verta vuotavana nous ee Inkeri,^ herätys 
laulu »House Inkeri,jo herää työhön..." kajahtaa 
nuorten rinnoista ja aamukoin sätest valaisevat va 
paata Inkeriä, õnnesta hymyilevää Väinämöistä ja 
hänen kokoontuneita lapsiaan.- Tunnelmarikas hetki

Erikoisen mie} enbiinnon alaiseksi juhlatilai- 
suudessa joutui" Sanasepässä" ilmestyny t inkeriläi - 
sen nimimerkki”Moukarin” sirjoittama runo "Макка - 
ran

Inkeriläisten i sänmaal 1 isuutt a niin kaunopu - 
heisesti todisti "täysin rinnoin" laul ettu Eestin 
hymni:"Mu isamaa,mu onn ja rõõm."Juhlallisuus yleen 
Sä jätti sen vaikutuksen, että inkeriläisillä on 
vielä sammumatta pyhä aatteen tuli.Oikea ja puhdas 
omatunto on heidan rinnoissaan ja pyrkimys parem - 
paan, vai oi sampoan niin elavana Ja että inkeriläi - 
c± luovocn työhön, ■ on tosiseikka.

Lokakuun 25 p:nä v.1931 vietettiin Eestin Inke- 
rissä harvinaisen-juhlallisuutta-Narvan suomslaiS- 
ruotsalaisen Py hä-Mikcel in serakunnan ^allivieren 
kirkon vihkimistä. Tuhlapäivän sää ei ollut iian - 
duttave,koska vihuri tuuli ulvoi ja lunte,S:to1, 
mutta jo usetmpi tunti ennen juhina suuret ahmis - 
ioukot seisoivet kirkõn edustalla. Hiukon ennen 
piolte päivää saopuivat piispo J. G u ö ö^e r U.S, 
tarkastaja M.p esonen, kamreera G r о h r ing 
unkarilcinen pastori Sztehl o, 12 nuorte teo- 
Ionian vi lopp il ast a*  kaikki Suomesta, rOV-S61 • . • 
1 o, las kenracli 2 8 n i s s о n,Narvan Suomen 
varnkonsuli d. Lust Harvaste, Antti S e p P а - 
nen Soomevereltä Э.Р a st i к llarvan •oensuust- 
ja pai j on muita läheltä ja kouhac.
" eurckunnan neuvoston. puhemies Д. Y 11 ° -H° - 
vutti kirkon reppusillc kirkon avaimen P1lsPc--e , 
lõka nusuen wuutamcan sanan avasi Herron temPPe.- 
lin oven,Kansas, alkoi tulvia ovestc sisään, jC Pien 
oli kirkko täpÕsen täynä,vieläpä suuri Jo“° jai 
oven ulkopuolellekin. , т _ . o

pjispr ummeruS, roveSti•.e ai .•3 'j 
sekä "oma kirlkoherra" H.. В r v^i öcstuivet alt 
terile. Juhinllinen laulu kajahti, pnspa Scerng- 
si ia siunasi kirkon, clttorin, sacrnastuo 1 in, о 1Л on 
Jumal an sanan julistajat ja к око seurobunnen, 3 о 
kohotti kotsecnso omokin kirkkoherra 3° VnEvome

imCTjBiivMia tvnÄ EGIGBL- 
KM LISELSI HUOPGBI,PYHÄKBLPAPISTOSIUHRAA.- MAAE HENGELLISI ННВЫ A , J OTl A ,-R-3-

mySN IAUTTA OVAT JUMALALLE MIELUISIA: , 
hunttori A.H y r r i n laulu’suoro lauloi ori - 

nomiscia viehätyksellä johtajansa sepittämää :
"Uusi kirkko valmisna ”

paitsi piispaa ja omaa hirlkoherraasaarnasi 
vast! J.Jalajas. calajas huomautti,ctta^taman In^c 
rin kirkko on tolman hoimon:Suomen Eestin 3a Inde
rin yhteistyön 1 opputul OShir ' ко on ra cj'r.wttu so- 



tatantereei le,234tta rauhan tomppeli so nyt on.
Juhlajumlanpalvel uksen jälkoen oll järjestet 

ty kallivieren koulutalolla juhlapäivällinen, johon 
osallistui $3 henkilöäpaitsi jomainittuja juhlavie 
raita Inkerin Liitun sihteeri Juuso Musto nen

Aterian aikna kuultiin mieltä ylentäviä puhei- 
ta. Johtaja A. ihalus 1 ausui vieraat tervetulleeksi 
koulunsa uojiin.Toisistapuhujista mainittakoon _ 
piispa Gummerus , M,Pesnen, Rovasti Jalajas konraali 
Tonisson,konsuli Lust, puhemies Y1 lö , •p . Elken, op . 
Mustonen, johtaja Seppnen. J.Mustonen puheensa yh- 
teydessä luovutti rahahahjan uuden kirkon.hyväksi. 
Kaikcissa puheissa" erikoiscsti painostettiin Inke
rin henkistä tilaa,son pyrkimy ksostä vapauteen . 
Venäjän sorron alaisuudesta ja ilomiclellä lausut.- 
tiin,cttä Eestin Inkeri on vapaa,saa ost ectbömästi 
kehittäytyä ja ksohottautus hyödyksi kokc.Inkerille 
ja kgunniaksi биотеп suvun perheelle. Brittäin mie ~ 
hekäs, lämminhenkinon, ponteve sekä järkevä oli ken- 
raalin puha. Sanat :

"CB LIEBEL,ET VEEL JOM 1OGU IIIGERI OI VABA” 
liikutti toko inkoriläisen luulijekunnan.lenraali 
tosiaanbin puhui niinkuin mies, j oka jkz on taistol- 
lut in’eriläiston riveissä, on johtenut niiden -In
kerin rykmenttiä tcisto]usma oman kodin puolosta, - 
ja _ tekee sen terran vieläkin, кип lyödään lõpul - 
lisesti aruna suomclais-ugrilciston ja Venäjän vä - 
lillä. Henrccli antaa täydon crvon inkeriläisille 
ja inkcriläiset puolestan äärettömästi ushovat ja 
luottavat kenraaliin.

Tällä taval la tämä juhlapäivällinen muodostui 
suorestcan Eest in, Ins erin ja Зиотеп siilun rcken- 
nushetkeksi , niinkuin konsuli Lust lausuikin. ja 
vckka aikna oli kulunuthin jo pnljon niin sitten
kin eronhetki tuli niin liitn pian. . . .

Piispa,kenraali matkustivat pois.... ,.. 
Mutta vielä Pesonen,niin tuo”vnnha' isän jäi tänna , 
ja suomclaiset ylioppilaat,unkarilainen pastori’... 
no hei,hei, vielä juhlcpäivä ei ole lopussa. Vudet 
ihmisjoukot täyttävät кouluhuoneuston,у 1iõppi 1 aut 
ovat sekorntuneet kmsaan ja juttelevat... -

0dotet h: art L.ushet keän

LAULU .

Kirjoittonut konttori A.Hyrri.

Uusi kirkko valmi sna -*  ■
Näin suotu Herran ermosto; 
Kiit os oi koon Hänen täst
Y1i s ty s ja künnitassa

Kiitos Hälle koikukoon. 
Kiites Hälle knikukoon. 

Suuren nimens’ künni oksi 
Tämä huone olkohon.

Uusi kirkko valmisnc. 
Sen tarkoitus on tärkeä. 
Sõnan virkc.c tull ar.n täll 
Harjoittamann ainicon.
Sanun v nlо 1 о i s t а к о on, 
Epäusкon poistahoon.

Sanan val о 1 oi stak о on 
Epäusк. on poist ak о on.

Uusi kir’<ko ompi nyt
Meit‘ suojchensa peittänyt- 
01 кoon meille pesännämme
Иa ailmun ту г s ку t uu1i11 а, 
Etta kerron kesvot Herren 
Sanmme nähdä taivassa .
Jospn sitten hei ein äänin 
kiitämme me haritsaa.

Kanttori A.H у r r i on Inkerin miehiä. Hän on 
on toiminut Inkeriläisten seurnkunnan lukkcrinc. jo 
monin. vuosia, ja,että hän on mi.es paikal laan, tod 
taa hänen työnsä,joka on niinkuin nyt näemme hyv 
hedelmällistä. Sunokaa, kuku uskalsi njntellc oma 
ta inkeril äisest ä ktirkoste? Se oli Hyrri . Г.ики и 

r •r И 
LI

kelsi ryhtyä rokennustöihin ilmun ruhaa,tyhjällä 
kukknrolln? Se oli ksanttorimme Hyrri.Kuku ei välit 
tänyt epäilyksistä ja pilkcste? So oli Hyrri. Kuku 
hyöri ja hääri kqikkicllc ja aina? Hyrri tictysti.

" - $ —



On jokseenk vr.rmc.a, että ellel oiisioio-ut knt.
Hyrriä,ei oils! tätä Hervon suomclais-seurekun - 
+H.en ic sille si olisi Suomesta lähetetty mies- 
tä iosta nyt jo puhut_an niinknin Lestin Inkerin 
Messiastc.Pitkän kiitospuheen ansnitsis kenttori 
Hyrri mutta ciköhän sittenkin tämä kaikki ole vain 
Ju ma 1 a n t у ö t ä‘ yllä varmast!.Siksi kuu- 
luboon kiitoksemme Häncllc. 

HART LUSHETaI 
oli ncllivieren oulule juhlopäivän illnllu äe 
c11oi virrenveisulle ja vcikka toko Seure 1 aul oi, 
niin sittenkin he ränne i den у Hopp il ait ten laulu 
Eäsittämättömästi eroittcutui, tunleutui sydämson, 
pckoitti ajattelomacn. . .Herra,Herra’. . . . . „

Unkcrilcinen pastori Sztohlo puhui niin sydämen 
läheisestä osiasta- onhan unknrilnisenkin veljen . kotimca rajoilla pirstottu ja silvottu. Isällisel 
lä tyynaydellä,opettovcisesti,äärcttömästi 1ohuut- 
taen sccrncsi M.Pesonen ja niin selväpiirteisesti, 
mutkittomcsti ja у mmärtäväis e st i otcttiin Vesteen 
kemreera Gröörin sanat. e , .......
Lyhyt, mutta oikea hartaushetH tuo oiiiun.

RAJA Oi
verinon vääryys sille kansal1c,jonka sejoken ja 
haj cittcc, sitsi kai suomaliisot ylioppilaat ja un 
karil aincn veli niin halusivnt nähdä rajaa.Ja yöl 
1lä sita mentiinkin piikkil enkc-ciden luo^kylmä i- 
tätuuli puhui, mutta paat paljcstuivct ja laulu VYÖ 
ry i y 1 i j an. IHerrcomme 1 uottal cammc ,

Hänoltä mc voiton sccmme, Vääryyt- 
ta vastahan käy taistommc tie. ,

Oil rake nnus on tullut moksomcrn n.yksi mil
jööna baksisataatuhatta senttiä.lttari va tteen 
onpelivot Nnisylioppilciden hcrjuictSeuronLtytÖt:

Jaeen väee +ash ~
A. f-;ro-ma %aEilase v

. nty , УУ-илхУс*.  ettnvnH mied,e7-
/А с? nA*/ft  t/ft. nwvfcjuLn, 4*v>ii*/  Лл/ппМг» ateege ц Sanany *'  k•
aee Kikueeln '■пхлл'мллпхд /хь/м.**  fätä /kkki seado omeen f

, Vl>, <en *:>он  s?*S  ик7?,\Г . „ „ ,
%14 «y (; n 5»»«5^2n /O‛"‛rw .
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EESTIN INKERILÄISTEN ÄÄ¥ENKANNATTAJA

> Toimituksen osoite:Farva-Jesuu, Kallivere, Kulla,
telef. : _ 47 a.

* I Julkaisija:Inkeri-Seura,vastaava toimit.L.Reijo.

,N3 40.261551 In wwma,o "|ф Vvuosi,

M О К I SA li A L и К T J I L .

Täm "danaseppä" on V ä 1 k y 1 ä n nummari. 
Meil on peljo riijelty,ket ovat väikyläläiset;in - 
keriläiset vai venalaiset.Mõni arvaja,et väikylä
läiset ovat puhasverisiä venalaisia, mõni taas sil 
nagraa ja sannoo väisyläläisiä inkeril äisiks , ja 
näinikkää riitaa tapa ja vaikk kui kavvaks.
Vennään tsnerin politilske oli muuttac kaik suo - 

men sukkuu rchvoct venalcisils ja sen peräst meil 
inkerläisiilsi pentii kaglaa n vennäänMpravosl ovno 
usio ja ovotti vennäänkicliset shboulut. Tämänkää 
saati! nii poljo aikoo,et paljo inkseriläisii nois! 
Jusomon itseetä vanal aisiks .
'u myö jouvuimme Viron s±± ai hävitettii no FE 

t vennäänkicliset shkoulut Kal 1 iviorost, Vanastky last 
ja Kullalt, a Väilyllää jäi entist viisi ja viel 
tänäpääki Väilyläss i Säärkyläs tallata moijon om- 
maa sioltä jalan ai nii ku orjuuvon aikan. .On’ tä 
mä oilco ja hyvä se jäälöö nyt sanomatta ja hävi - 
jääho rnoijcn oma l;icli Väiklast vai ci hävvii,so 
on tictämättä, tämä "Sanascpän" nummari onki aja- 
toitu vajättää tuloviil polviil istoritshossools 
paam jatniaks (historial 1 iscksi muistopasaalsi) 
io häviäättää Väikyläst ja Bäärkyläst tämä oma hi 
Ii ja hanti, siis noislco erhiivan parvilt tämä

c TARTO ÜLIKOOLI
RAAMA" UKOGU



picni "Sanasoppä": ja läätköö k@ko maailmal millino 
oli rahvas ja sonan clämä Väikyläs vuuvvcll 1931.

TODURAHU SAAVUTAMISE -POOLS EEST InGERIS.

Professori V.E r n i t s • 1 sir juttaa kxoti- 
rauhan saavuttamiscst je kulttuuri ass о 1st.

В E 3 T I 1 U L T U U R IBGERIS. on oma lsandjato , 
eestlaste arvu poolest kigs väikscma ulatusega, Lu
na eestlasi on Eesti Ingeris võrdlemisi vähe-ainult 
piirivalve, mõned õpetajad ja muud isikud.uid cesti 
sultuur or kaudselt tuttav kogu Eesti Ingari elanik 
konnal e, sest eesti kapilt oskavad enam vähem kõik E 
Eesti Ingori elanikud, isegi Larstala venelased. Kii 
gi j<„ ümbruskonna rahva.enamuse keelena on eesti 
kcele oskamine Eesti Ingeris möödapääsematu,Eesti 
kultuuri mõju samuti.Sc ei tähenda aga seda,et Ees
ti Inger rahvas- pcabs costistuma ja omad senised kui 
tuurid mahe jätma. Oma väärtused on ka teistel kul
tuuridel, mil 1 iscd p.ekkuvad paljugi cahva üldorene - 
mise tõstmiseks.Praegusel ajel on võimatu haritud 
inimesel tundu üht ainust kultuuri, vaid ikka, tuleb 
seda täiendada teiste kultuuride andmetega.Mii ka 
Eesti Ingeris. ■
S и 0 M Л L A I r 3 II КЩ.ТТШН1 on Eesti n Inkerin 
perusksulttuuri, vaikkakin se csiintyy ksnhdcssc erim 
muodossC. Vonhin niistä on vorsincisen i n к e - /
r i 1 ä i n e n kui t t u u r i. Tämän inlcriläi 
sen kulttuurin ikä on yi 1000 vuotte vana, tämä n 
on saanut c;lun jo niilt ciloil t, uošk kaik suomon 
sukuisot rahvoct clivät yhos je olivct yks kense. 
Tämä kulttuuri on bsasvnnut i voimistunt Inkeris 
puhtuana, ja vest männoil vuosi 1, viimisil nikoil 
on sihi sekottunut vähän vonolaist malluu je; hoi- 
suu just vonnään sirhon j . shkoulun k-utt. vo 
tämän kulttuurin pohnj. on siiski suomalaino "ja 
molomeks jääpili. Bihä paljas "vonnään usko" tie 
kottää vonlcisols.Onhen meil Ee sti st oi sts ett au - 
tuhttte "vonnään uskoisic" - krcikkalcig-katol ik- 
kolcisin,kot ovot siiski kalken prompi" ocstiläi_ 
s i j.

sii, nii ku nykynC Riigivrnem herra Pätski.
Mitä taas tuloc Kullon ja, lal 1 ivieren s u о - 

mul г. i so cnk ult tuuri in, niin on 
Se kotoisin Suomosta, j osta se siirtyi Inkeriin n, 
300 vuotta sitten. Konsasta tuntuu, että se kult - 
tuuri eroce tuntuvcsti vorsincisosta inkõriläisos 
tä kui ttuurista. Itse asiassa on его kuitonkin hy 
vin picni, silla ktieli on sama.Pääcro onkin vain 
siinä että yhdet ovat krcilkal ai s-ket oi ilaisia , 
toiset taas luterilaisia. Mutta tämä его ei mer - 
bitsetätä nykyä mitään, kosku Vapaassa Eestissä o- 
vat kaikki uskonnot toistensa vortcisia. Myös 
kirjakioli on yhteinen keikilla inkerläie 
silla ja Inbcrissä nsuvilla suomcl ais il 1 a, nimit 
täin suomon kicli ja kaikki " väiky län" " kui lon, 
" inkerin" "mann j.n.e. kielet" ov t vain sen se 
on suomcnkicl on murtcita

V E M E И 1Г К U L T T V U R 1ST PROFESSORI 
V ERNITS sannoo,ctt soki on olemus Eestin Inkeris 
vaikk on tullutki myöhemmäs. Vonnään kulttuuri 
Väikyläs ei vt. ole tehnyt oikä voi kottää tohäwx 
vcnelciscks,siis ku ihminc on syntynyt inkoriläi- 
s • k s.

Kaik kulttuurit ovat hyvijä jr. Eestin Inkeris 
no civät jaa inkeriläisii eri luagcrii. Sdn pcri 
põrast kaikkiin pitäis tohä työtä yhoss ja hyväs 
sovuss Eestin Inkerin jr- koko Eesti Vaperiikin 
hy vaks.

. Elagu kõikide sõbralik koostöö Eesti Ingoris.
=3*  ‘keeem &znct.

, . . ... ,,............ .. .......... .... _____ .JU. ..I,----- 1 Sweeps**™***.**-  ----- ............. - -••- ■

t ozx lucu? Jnkt vi ?

Jo monija satoja vuosija on tätä meinen loti- 
maata kutsuttu Inkeriks. Moniki väikylän raies tai 
taa on kirrossut,mistä tshortalta mokoma nimi va 
on lövyetty .liii, mää nyt tiijä, shoulus ei opete- 
ta,. ki'rikcssa ei ■'--le saottu, küüntel emm siis 7 
raita viisat uurijat sannoct . Iks istoriilsa Snor- 
re Sturlesson lälä jää, j ott vuuvvell 1019 Olavi Sy 
li’uninkaan tytär I n g e g e r d mäni velilo’nje 



zi Jaroslaavil miehel ja sai Laatokan linnan i sen 
maan pri danasls. Sen jälkee sita maata säytiki ktut- 
sumaa Inkerinmaa’rs sasaks Ingermal andia' k s

Toiset uurijat taas arvajat sita,ett tämä nimi 
on tullut Inkere-nimisest jõest. Kevan jokkee lou - 
natpuolelt virtaja pien joki ja senen nimi on ollut 
tietämättömilt aikoilt I n к e r e. Ko ja ко mei - 
jen esi-isät tulivat sen jeen rannoille,nii heit k 
käytii kutsumaa inkeriläisiksi ja perästpai heijen 
к с к о maata Laatokast Narvanjokkeessaa Inkerinmaaks 
eli Inker iks. -

3i Saa jättää mainimatt, ett eestiläiset nimittä 
taat mei jen maat : Ingeri, venalaiset taas Ingrija 
ehkä Ingermalandi j a . Venalaiset ovat viel ottaneet 
Inkereenjoen niineks: Izshoi^ ja sen mukkcc välist 
kutsuut meit izshooriks. Eestiläiset ovat tämän ni- 
men muuttaneet; isuriks. Izshori ja isuri nimmee In
kerin rahvas ei salli.lämä sanat suututtaat viel 
nytki Inkerin miest ja naist ко punaine vaate här- 
käa. Sen peräst on helppo arvaata,että nämä nimet 
izshori ja isuri ovat narrinimi jä. Viha näit nimi- 
tyksijä vastas vei tulla siittäli ко inkeriläiset 
sotivat venalaisia vastaa,nii eiväthä siis hyö voi- 
neet • sal 1 ii vihamiehen huutoja huutoja: Ishoori ja 
ко oli sota salsalaisija vastaa (1240) nii voi olla 
ett heijenkä oli siis virolaisijaki, ket olivat ot
taneet jc kristinuskon ja ket huusivat inkeriläisii 
isuriiks. Pakanausloset inkeriläiset eivät tietysti 
sallineet kailskija kristinuskosija ja heijen antcmi 
ja nimijaki. .

Olkoo nii ehk näi sana I n к e r i on oikee ja 
koko Inkerin rahvas nii kull alaiset,kai1ivierelai - 
set kui vanaly läl äi set ja väiky läläiset ovat kaik 
i n к e r i 1 ä i s i j ä. .

”Uo a vennään usko?n kyssyy Väikylän mies.Sihi 
pittää vcssato:

"Ollco inkeriläisel vennään saksan 1 uterin,hap- 
t istin, turkin, kiincn, leeninan ehkä its sarvipään us 
k'? nii siiski hä j ääpi inkeriläisehs.”

6 s‘, ofe &äppec,kcn vice vonannak: л .^7
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sen präst myö heit emme vol sallil.
Myö ’’Sanasepän” ympäril olevat inleriläiset hy- 

väl mielel taht oi Simm, ett meiejn jä väilylän rah - 
vaan välil oli hyvä sopu ja rauhe, taht oirimv et hyö- 
ottasivat ” Sanas ep än,T itsel ystävähs ja yhc meijen- 
kää käsi käes seisosivat oman r a h v a a n ja 
oman ma an puolest.

Meil on yhtoine syntymämaa, kaunis Inkerinmaa.
Meil en yhteine ass ee’, (asia)
Meil on yhteine työ!
Väikylän lu'sija, ole siis meil veljä, tule yhtee 

taistelemaa - ja kerran voittamaa/
Avahhu! Avahhu. •vahhu!

Tän miel es paremmat tervyset Väikylä rahvaa3 ] e! 
Jomnev,2.x7//3/ AuXl; x „

” KOTIK A UH
Professori v.E r n i "'t s on obo macisiatle toi- 

tottanut , e ttä Eostin Inkcriocä Golmitti Xnllan ja 
3a Väibylän johtomiecton välil kotirauha. leijo 
ja Tshuvirin muka sorivat .Kerromme siis kui ae rau- 
ha t eht ii.

Prof.rnits,magistrant ngerc ja peltomies Hei - 
30 marssivat oktjabris (1 ohasuusca) Väiky 11 ää . opu+- 
tcttii priostori*  L с c t s'in ucol.ßiclt kynyttii: 
*Kto tam:"ja matkamichet jathoivat matkaa .Mänivät 
opcttaja Konten maijaa.Siol sama ysymyc, va siiski 
poronncinc ' avani usen ja kolt matkamiest pääsivät 
tuppaa. Tshuvirin olikin sael ja ensimäseks taritsi 
Ernitsalle viinaa. Hänen kieli oli kõvast "välillä" 
en tiijä siis oliko ha hualas vaisikahumalass.

Läi siis professori kävi hieroman kotirauhaa .Rei- 
30 itse kylläki ajatteli,et eihä nyt humal ikka ah 
kelpaa muuvvalle ku pehon ja paatin al,Vestervallin 
arestantiks ja hullunrai jan katol tantsimas ja tah- 
to tulla pois .Hngereki jo ncnta kertaa tempasi ihast 
ja sanoi : "Mennään pois ies,älä ai enna itseäsi.” p- 
Lo a Ernits vissin tissi, et mokomaiset juomaratit . 
kompajat viel Ouettammaa Inkerin pienijä lupsijad H'j 
1emsethA 1 Tat hoksas onto Hutshtel ja” (opetta jan 13 ' 

0 
и

nimi hanel ei oi kee kelpaa) humalas vai pohmelos, 
0 n ii ilc tacika vai hullu.

. 1 к ? I 0 j& bünä Tshuvirin taimaa ties, et Ernits 
tuli hiisnvanemman pao test ja oli valmis ristil 
ettee lyömää,et vot,vot clkoo rnuha,1oppukoo väi- 
kylän.venalaissuttamine j.n.e. Ernits tämän usko, 
a Reijo sanoinnaks vlikkoo aikaa.o tas ajas om- 

maa sannaa työ hera Tshuvirin ett syö, siis oletta 
raies,а ко syött,siis detb täys konna.”

.... Hoia siis Ernits mäni vällää(pois) a Väiky]- 
laa tulivat mokomat a j at ukset: vot skooro stonsko 
kartoof cl jnoiespuul ikas annetaa russkoil kulttuuri 
avtonoom7 je siis mänkööt tsuhnat hei vett ii} mei- 
jen shhon.Lu jÄk3ü_veunään kieli, к tshortu Er - 
nitsan kodurahu ja inkerin kunuingas." Ja Tshuvi
rin omat sonet sõi niiku mustolaine ja jatkoi väi- 
ky 1 än hvtun nenäst vetämist, a Reijol sanoi;"vot, 
meijen Väikylän murrel kirjuttoc ei saa.”

"Mils® Onko synti ja greehh?"
”Ei synti.a ei ole p u u s t a m i j a, vot 

buukvoje njettu.h
Tshuvirin löysi Amerikan: meil ei ole 

puustamic. Vuonne 1931 ei ole puust amia( kir j aimia) 
mil kirjuttan’

Loruks tekisi mieli teha julkine ky - 
symys:

"Herra Andrei Minal t sh TSHUVIRIN sanokaa, 
oletteko Väikylän 6-s klassisen shkoulu j 0 h- 
t a j a vai ensimäisen klassin oppipoika?"

xi.if31..0u. ..........
— . .T. 1 Ж , У-Л VJ< „J—, -—1a—J , ■ ,t 1 '■ < * J l_.e.-4—1.1—L, ,1- T-   - J 1 - . t_ f, ♦ < : • 1 ■ • :2.. , , 1 1 < L 4,

VÄINYLÄl SH OULUS SA õpetus alkaa vennään kielell 
bolmannest klassist aletaa moni tunti viikos opet- 
taa saksan kielt. Omakielist sannst lapset eivät 
tohi sannoo koko 6 vuuvveessa. Orettajina-utshi - 
teljnoinna ovat Andrei Mihaltš°Tšuvirin, frovva
ontto ja P.l.ontto. Koulun johtujana on Tšuvirin. 
Tšuvirin ja Nontto ovat molemmat Inkerin miehiä 
ja molemmat läkäjät suomen kielt sy ntymästässaa. 
Frovv on eestiläinen puhuu eestin kielt tietysti 
ja siis saksan,frant san ja vennään kiltä. Lyt on 
frovva käynyt oppimaa suomenhielt.
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’ Seinen lapsi on jälleen keskel läme, Avuttona- 
na,pienenä hän makaa kapaloihinsa käärittynä.Mut- 
ta merkillinen kirkltaus hänstä loistaa, kirkkaus, 
joka ei valaise ainoast aan sit^,ni2ikä me voimme. . 
silmillämre nähdä, vaan joka tukee sy väi le, mei dän 
sisimpäämme , suoraan sydämeen, 2a näyttää meille,mi- 
tä siellä on muilta ja usein miltä itsewt änmekin 
ktätkettynä ja salattuna. Samalle tavalla kulu ao 
paimenet ? j öist a j oaluevanke liumi kert oo, säikähti- 
vät heidan edessään seisovaa nkeliä ja heita ym- 
pätöivää kirkkautta, samroin reih vielä täna päivä- 
nä pel ästymme taota kirkkautta. j эка joulu lapses-
ta meitä kohden säteilee. Se palastaa meille käk
ki elämää, sen, j ota olemre elätest ju äen,johon 
elämän Herra meitä kutsun. Jn £u:i- entinen elämänme 
tässä valossa joutuu tarkasteltavaksemme 3a kat- 
seltavaksemme, emme voi muuta tehdä,kuin yhtyä Pac
valin huokaukseen: Mina viheliii 
pelastaa minut tästä kuoleman ru
la tulee rael lie myös tärkeiööäsis 
liita minun »n t ekeminen, j otta

ihmi hen, kuku 
st. Sanal- 
symy ksekserre 
ulsln?
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kuolem. , Syn-

Täna wysynys .ontuitentft sa12rnatenpeikkän- 
luonnollisint. ihgisinä H'TTrn iri’cus meitä la- 
re. Sestähdennyö5aueem CrTiliin 3outttl;,Tr.r.n 7- 
hestyy,ne 6rne 621°. s.Rsi r kktsi ntinen ela 
ritärne sita ippune on . -:-ä on käynyt,se. oncheomFe tähden kuuluvitkin
nin pj-lkkr., ’.л Ptl5t Ei Jeesus 1npsitul-
rcille sontt: Älkää PeliAtgtoPuus,venn hän tull 
lut rukrnron w’ oli Vnpnhtnjn
tuoaen.ilor. jr. sm.. /? gti r, г.11я-.г.,пак1 sen ha- 
ristus Herr;.. Jurn0.."põiiense tünne . Hänen tch- 
dän Jr:, sentähdenl4hetti.im ott:.isi hänot VC.Str.r.n. 
tonse: oli. j,, on,etta. „ "Iinku-n rekin polkäärme 
Mutta se peltasi yc.lo. niiatm häBCn
Cilä-ott nut ^ne. Jr. sekysyy niin-
tuloste en kuuluu jällqen.-nänet vr.str...n,:im'.nr-c- 
huin :-i>ri.sccrin.'in.ot^u » tuont.cn sinne j
ко seiaen 1opsen tulleutustl entisestä cl änästarno, 
poilleiokuisnlarEePutt. kesta j- jokr. ^eita kt.h- 
gokqiHorrin.smänen euk-.nr.nsr.. on uusi elä ä,elä

I *::a  -rmosST. 3r- r( _ '.*" s < * ... ++- г neiman sydämeme
;.un Hcrrr. täna j oul une 11 jästy kö , vorn

j . kotirme ovel1c,älk riislä siin. Eikä nino’stona
i vrlrist.karine hanel Ic n11s8; siin siUa tivc11, 
jouluksi,rauhi.ninhiniiihin scisi tehdä ne 
että hän scisi uc?11, jokriselle innkcikki-

gzvs; -H. siten tuOdc --d--acn siunaukScn,joulun lr.hjc.nr.

ci 11 о

H

• okoontukac
ч Jcesuksonno

Ihostuk c 3 nn о о v n i s c t, 
Herrc у õlle lopun SuO;

arron 1npsot 
scinon Iu0, koitt{irkes päivä

гл it a krnse. •une.1 s

3T3ji;?5 I1": • IOS2.HUOLILLTTL ' .
- ' J. vOrmO 0? -13IDÄIt

* . - -- -- - _T- -LJ — -v — •*  ■—*

Monnyt vuosi on oDut suurten ncttolcmusten 
j' rask iden vhikouksion vaosi. Rijan ti ’x рг~^
liittincn sorto yhä v/.in yltynyt jn Inkerinheinon 
kärsi-ykset v'in suurentunc ct. • Yhä uudct viestit 
ovet-kortonoct sicllä vollitsevssti ni oi i у .11 stf. 
Tuhnnnct ovrt suor ncisscsti joutunoot ryssän *eu8,  
huntckjcn ■ 1 ise'si. - od.it on hävi t о tty , porheen-. 
jäsonet on eroitettu teisistion j 1 ühet cttJ . r 1 t- 
kä Siperion envik~il}c, ritkä .. rjnln etsiin, r_ 
nitkä,. uol)n к ivoksiin. On tuntunut siltd, että. 
ryssä j: Ъ'1 shevisi on t.htonut yhdollä iskuli. 
hävittää -..on päältä kn‛ Ink.rin heivn. ielet
ov. t j- tästäkin njlcet murhocllisst j“ telr Adc1 8 
]icat vnikeudet nmi 11 .kjn рио1с!Д.. r 3 ov t v in 
ni ei enn: .sennast:. lisänneut. Li.säksi t p htui 3u8 
lukuun 3 päivänä r..jo.tl ryssän. kätyricn toi.cen- 
p: nerer. tcko, j-k. cr. järkyntänyt koko r j n r he 
v. st a j., so.cnut Sun cpäv rruaden je turv ttoruu-: 
den tiltun» ‘ ■ •

inni n cl ut к dottrisillien usk-nsn.
On ky sy t ty : M ". r.nn- t t r.t ко J naä t c iv t , к nn . t t -..ко 
enää ponnistello, ci-rö koikki ole turb.:' .?” On ryÖs- 
kin s nnttu:"Vostssme on niin V ItV vime. jn 
sen käyttärät keinot ni 1 n pirullisot, ottoi sit 
vo.staon ritään vi tehdä' '

Täin OH SOlMtU, mutte, näidon Oj:.tu9,ton 
Irusujs on ollut heikkh j. epäilijä, j kr. oi 210 
uskonut orcn konsnnse vcioc n jr. pikcuden yoittonn 

- Jokr. oikcin tuntockonsonsa, tänan k.viß.
kokeneon Surren к nson, tictää, että Se T .SKi-H 
histori..nse. nikng on kokenut viläkin sugTG21' 
к r c 11 о 1 cuk s i küki s t ume. 11., r u r t ur ott... к• • nt kertcE nn P rinc. к~Г'-спо v inovuotent. "6h n
vn si s-t-.lLn tvö. .kencisir. künti on ollut Jl- 
+? 1 ; «et cpettuin ti victyinä Sisa-Vo^a- 

tuont.cn


jälle, 1^'lät j. kirk-'t poltcttuins j. rciskittui- 
nr.. On nllut nikej: jolloin sivist3styÖ 'n /lint 
niin v.-lkc^ tn, ottä kirjojon puutte-SSi pinencin 
en ollut kiverrettov.. puuhun. On 1lut pimeitä _ 
cpäteiven vuosir sod.cn, nälän jn kulkutrutien у 
1rnsissä, j '11 n in ci 'le näkynyt itään volscne- 
rison orkkejäkään. Mutte t ine konse on jeKsenut 
nrust: , - inc se on jekscnut cle itts.c talnude.i-. 
son j. sivisty ksel 1 isen rckennus tJön luste . . •

" Suonen konsa n к keniisuudessen 0si6- 
+ utunut suuseksi konsaissi, suuroksi kensksi. 
kässimyksissään je kun näin on ollut yoiiore tayö^. 
dc 11 ä lurttrrukscllc usknt. Inkerin heirrn,eraan 
3u""cn kinsan p; rhiimon osrn nousuun. Tpä 5sn- 
■ cn k<.nsallisuuttar.n menettämättä jekscnut e- 
lää k?lrv.ttr.sr.tco. vutt vierr.cn Vclen.mi1jn0 
n. ’n upungin licpcilläe ikä se ole vieläkään 
kunllüt cikä clinvo irccnst. menettänyt, senV.t. 
m one 4 vi ime vu den t г p cuk зо t ns: itti ne e t . P с 18 
vi ei ole poj st. muuttunut, к ns^ltr. voi vielä
ihmeitä od^ttr.a*  ......

15 ni kuitonkin epäilee, pJst}}EO -iaän. • 
Määs, vrikka sc ktik’renst. uhrcisi 1 oppur, tto8 ‘ 
miin c i St C1 er r. ;.n y 1 i vn irf i St 1. P[ inn stust :. . V- S- 
to.cn Tahän rntot. kuitonkin kinsgien historic "♦ 
meille Ihduttovon vestauksen, Sull..inen Kunst, 

on kcikkensc uhrnnut, jok ei nle clärän 
usk urn menettäny t, joke oi ole teipunut vi,- 
r nn rorte n eikä kcnsllisuutecn, °n ninc lo- 
ubsi yerinyt voiton, j-s sen pääräärät 2V-t 
olleet"ylevät j., suurot . Oikcus ?n 
voittenut jr. vääryys saanut väistyä. 31 mitään 
k; nser ole miekollc jr. väkivelln11e surn ttu, 
oruon heikkouteense se on longennut, j" ke i4.n— . 
seien joukostc. on ki.dennut. ,

- Suuren konsenvusiscttinen pyrkirys 
yhdistyä, y..p:utuc vieracste. niel ivf.l iL.st<., sanvutte2 trsu-rvoisuus Gulden kensojen kns- 
G;. jU sucd£ elää rr.uh.C.SSr. omcskonsnl-iSti.5- 
läräänsä on niin oike€. ja ylevä, ettei sita

voi.väkivalloin ja vääryydellä sortaa ja kukistea 
Sütel on tcdistuksona Eectin ja Suonen vapastumi- 
non. Vielä pari vussikymmontä Sitten näyttivät 
näi den mhaidon vapautumi sto i veet yhtä vähäisiltä 
kuin konsanaan nyt Irkerin, »mutta niissä jaksot- 
tiin kuitonkin usko ja tehdä työtä vapaudon puo- 
itstdje niin nehdsttoralta näyttänyt ruuttuikin 
todellisundo’di. Vahinho vain, ettei näissä mais- 
6 tällöin oman hädan aikana jekscttu käsittää 
heimokansojen hätää, sil3ä silloin olisi In. crin- 
kin k SJ r3 sk±n nyt vlcismmasso vihecssa,

о Voi u„ü, että tilannc juuri nyt näyttää 
pirearnrl tä kuin koskaan ennen, rutta on muis- 
tõttava, että juuri ennen aamuntcittoc pimeys 
luonnossakin nn suurin. Suurimman pimncyden ja ma- 
senuhcen ja) keen šnüm suurin vojkous ju toirin. 
nan aika. nomen hcimon uusi amunkcicto lähesd 
tyy päivä päivältä.Oletko yalmisteutunut sitä 
vastpanott amaan ' 3

SURU I S A I. О И А. ------------------- --------------------------- )

Joulvkuun lpäivänä kohtasi Zestin-Inkeriä . 
suuri suru. Sen hansal 1 inen johtaja, tüman leh
den vastanva toimittoja Leandcr Reijo jontuj L..- 
tajan konnantjzön uhrilsi. Rajaltr. Zestin puolel- 
ta hänet vietiin, rajarsuhatörkeästi lrukaten, 
tuntemattomia kohtul eita kohden. iauven olivet 
jo asiame vholliset häntä käsiinsä yrittäneet, 
hänen päästään rahoja luvanneet, nyt ne siinä 
onnistuivat kiites petturien.

Isku oli kevü. ratta se ei saa reitä her- 
paista, meidän on näytettävä, että asiamme on 
niin kallis, etteivät tällaisetk.an keinot sitä 
nujerra.

Uskcmme, että viranorai set tulevat tekerään 
kaikkensa esion selvitt äriseksi je tällaisten tr.- 
pausten uusi inturi sen estäniseksi, silla loukkous 
kohdistuu yhtä poljon valtioon kuin meihin.

vierr.cn


UI L L 3 I К ?
Puhe, j on’a pastori Sztehlo piti Ee 

--5eririssä 25.1э. 1931 stin-

Milloin pääset valohon
he in о pieni avuton ?
Vu pisadat sorr on yössä 
ahertelit orjan työssä, 
kaikki toiveet parhaimmat 
pelkkää tuskaa tuottivat.

-autta aikain ankeain 
vaivojasi valittain 
vap autta vuotit kauan - 
pelkalsi sait mieron sauvan. 
Pottymystä katkeraa wnenbm 
vDiskо kenkään hahroittaa ?.

Led in rauhan kaipaus, 
se on niinkuin kangastus, 
näköpiirin rajamailla 
väikkyy saavutuste vail la, 
Senomaton kaiho vain 
sydämeen ky ahdistain.

Sion tie Ila avuton 
näet kurja sovinnon ; 
Trivon tähti korkealla 
vilkkuu yössä taivahalla, 
viittoo tietä oikeaan.
Siihen tähteen turvetaan.

toie kertomus. irtoBus keetSS miel enklin- loin Israelin ja sy‘2iän a5aste« 501.
oli JMalan valittu kensa i-S°ka* 1нгае1

i uhan &tikasn eli õies to-,.,, - —■*  K .
mi,oli Elisa Tässä kertorrEsgee--r2--5 
silmäämme eritises+ 4 H80858P
Ensiksi han on kuin sotiias ligen. 021 
vartiopaikal ] ansa ja rohkeast? 4SVulFF 
чХл X Taan‘ Syrian kuningas on 
soi..n Isreelia vastcan. Sili ci О ii m: M- 
eit taŽnht1t^?"“''-'‘lle,.että uhkac.
•Z- -BPsntunut Binoastaan -—c -U-4 , _ , .

gitlsgyrien kuningas puhui ’mküuhubndcksion tle »1 EIIS; *1^, I 1 m n 1 4- 4-4 rE..- • t . --- 5 ~-ecun, Ulesinun vihollisesi tulevot 1 unin,kf-l e: Vnro,
seis0i ом tärkeä mio6y
de--ä oli suuriarvoinen knt 
vaan hän piti ninna raj 
mitä Jumalcn vihol linen 
leen silloinkin, Lun 
ottamaan häntä künni, I 
Fukoili Jumalaa - *

7, 12. - 31. E.Rstteinsal о.

•-n-E ni-
-6-CEn

utta, 
seisoo 

vihollis- 
. oittanut

täna
A“iken

* . ' T ,l*3*  —SSd SA
- is..;.;inti esi , e£tä häg 
Sumus; Hin ei väsynyt 
i - na i 1 a, nähdäk seen

D UUhc. S i e H; ■■ и j 5 t> i 1, r 1kunvihollisen =011]„м

5. lutti "Äantknna paennut. Hä» x 
Fpterinkansäsesämaiasseraivariaolette,nytte 
Ä' inukangalozfutenoin70o Se°on 
keneet. Juuri 400 vu'otti sär8

n>uttaeŽst!ažiiiteiHnnn?lhiUr7H^v8fef^^^hia

ta6toon, Va^ meidän vieläkin sujeil mumalan

1



my ös tcillä, iner1 
1/•, Heimokcns.t sei 
tioivat sita, ottoi 
sc. Älkää unohtako,

illoin kun Yhän tul
2*  i n к an

э että sama kutsumus, on
-a sama Suomen konsal- 

‘hdossä rajal la ja var. 
ristus pääsisi sen !-its 
tcillä on nain suuri™*  
stus on aina valmis ja 
с тш е а а V i s t а к а ап • I пк е 
cisoa tällä vartiopals

ankin täytyi. sinun _
,;lH silmäsa ausiQe

?•= pihoiliskangatta,.t dv seisoa tailssinun, Inker 
v a an j uuri rSSS&

el vain Sauu1, t““:: , —"akas ystäväni.taikalla va^^uri^™,tr^saJoie
ui amocotaaii bu:)  /_ ' ~ uhkaü suuri vaara. Su- 
yuan myö sinun o!vl U S1 +öi-tcli 1згггс11а vas- 
hoinkuin Sy-rian funin t gieluesl тав-
tsan samoin taistuleo uin on valloitta-
taan, cikä pysy että sinä olctnut sinun sielusi:uHlä1t tristltty. Pervele on 
turvassa, koshe.S1ns . „ siolustasi, mutta
eaattanut lihtea радооп hüoma huoneen puh-
li^^Xirot^k^L |ä seitso^uut^hanta

on^Leinenäila oleva pahempi 
tin dnsimäinen, lstityngetämn.osogion tost " 
1UÜ taistelua ells ^ekin toisi, että
— "ulc "sinun sielucsi. Inkõr^r

Part lõplikul la, mutta sinun v^.r- 
silloin hyvää, kun jokainen 

ohamltensc tcistelee per-

mul:

s &a t une O-a к J 
к ansa sinä sei sot
iointisi on vcin..

si nun j äs ene si oma-te
kelettä vr.st^n. kir1r.n kertomuksestc näermme

uning..SUen I • "п-И
me lruskonvssnkten menStyisunien.,utunk hauen 8ydämensa 1 ovott omr.ksi. ю 
kutsul plvelij nse 3 a snnoi hänelle:" n»olt^ma8 
nullo kükn meikäläisistä pitas I-Ггolin.kunihetd 
puolta."Muttc polvelijc snoi : Пе к
tr Elisa tietää kaikki 3a 1 lmoittna kuninke 11 e •

I El ii-uii, kiin- 
joki. yöllä
■sui. A mull.-: 
huusi hän

Silloin päätti S.7yri<-n kuningas ott 
ni, ä Hän lähctti suuron sotajoukon 
piiritti SGn- koupungin, josso Zlisa 
^unnliacn palvelija näki sotajoukon 
ßP4toivoisesti: " voi, herrani, mitäme nyt teemme?" 
MVtta.Elisaei pelännyt, ei lhtenyt pakoon eikä 
kadottanut toivoansa. Hän jäi vartiopaikai 1 ensa ia.sanoi:".lä pelkää, sillä niitä on Žseamoia 
jotka meidän kanssamme ovat." Ja Sitten Herra а» 
vasi .myöspalvelijan silmät. Hän näki että i.at 
°?11Лауппа tullsia vaunuja ja hevosia Elib,-.n ymsi ■Illid, •*  *

. , .. koko syyrialainen sotajoukko oli vhtä
nvtSttäf-tTan’ ™utta siit huolimattahän'et pelän_ 
nyt;, Tla 011 hänen puolellansa, Onko^siS

In“er^" kanea. tälläinen usko? Onko sin1 
lo, rakas ystävä, onkd meillä tälläinen 1sk89 
i, meidän.uskomme om vain sji°an palvelijanus_ 
me 4.pelka^™® ?a huudamme: "Vc-i Herrani, mitä 

teemme?" Aihe on paja ja koko maailnan vag 
1" mn2hp?elta vastacy, Ле Olemine näissä vaivdissa 
ja.murheissa epäuskoisia ja toivottomia Meidär 4 silmämme ovat suunnatut vain maaiImaam me katsom 
ше varn perkeleen tytä. Äika on paha ’me oi emme epaaskoisia, mutta Jumala o^hvvä^ ’ о1еш™е 
tu la "1^° kerran vaivat-

’ toivottomuuden partaaella oleva ■ 
nuorukainen.nun.Pecvo °H kuullut nuorukaisen va- 
^.ituksen, sanoi hän syvästi liikutettuna-"Huule 
niin on hvväUtU^kSi*"  :IUä rakkästlystävät. Ju 
leBuek-in^ TrU НиП °? parempi kuin ajatte-
asumsemmn: Mett° mpnp?nUt ainoen poikansa meidän 
mVuuse-e. MLtt- ше olemme sokeita kuin 23-,n 
palvelijahbezexmenäekuinke .’-.uistus on väkeväm_ 

,v •a yoit oi 11 sempi kaikkia sotajoukto-- ihgA" seata iri stuksest a virtaa meihim-,#s •4 -. 

jammurheitten gaamme tänään kirernn
Jumalalt«, missa me scamme kuurmel la Hänen sol 
nu^nsa 3a missä me Jumelan armosta pääsemine osal lisiksi Hänen crmolahjoistanse -"mr5e °Sm-T 
me;. ik4.onPsha, perkele yrittää turmella 
me-dat, mutte •nmela on hyvä. Tristus teistelee ; 



meidän k ans samme . suuressa armossaasa. niuun ter— 
vehdylseni UnL arista on:“Taietel e ja usko. Jumala 
on hyvä!" Pyyttj-Xäa-me kaikki Jucislta meidän 
Hcrrultamme tällaista taistelevaa uskoa, ja sil± 
loin minä toivon, että tästä kirkosta tulee varmas- 
ti Janalan Inja linna. Ag.s on.

• 23. 10.31.

RsSännielisten murheita
Nnilivieren koulu paimenkouluksiÄsbet- 

tiin eras inkeriläinen äiti valitti, että nyky- 
ään opetetaan semmoista kieltä koulussa, jota 
eivät puhu ihmiset, mutta jätti sanomatta, ketkä 
sita puhuvat, naakat vai korpitko.

Hen sanoi, että silloin kun koulu olisi 
eestinki el inen, voisi siellä valmstua kunnolli- 
sia kar janpaimenia. Liin sanoi, ja samassa henkä- 
yisessä lisäsi, että jos nykyisen saksankielen 
sijaan opetett ai siin venättä, niin ei tarvitsisi 
lasten juosta ihmisiä pakoon.

ht.h-n,y than Luki ja kai ymmärtää, kutka ovat 
ihmisiä.- Gräs" Inkerin valistaja" myönsi toki In- 
keriläidill e säilin arvon, mutta tuõn äitiparan 
mielestä, eivät inkeriläiset kelpaa edes karjapo- 
jiksikaan, jos saavat hiukan opetusta.

Vuiictusharrastusta sekini

\ uulo.

Joke helveksii omaa kieltään se joutuu 
kaikkien halveksunnan alaisessi.

Toisia liehit tel emäl lä ei näiden kunnioi- 
tusta saavuta, vaan päinvastoin ylenkatseeh.

Vain omella kansall iselle pohjalla kansa 
edistyy tasaveroiseksi toisten kansojen kanssa, 
vieraat tovat ja kielen omaksuen se jää aina mui- 
u«n xxyaun,varjoon, näiden crmoille ja nöyräksi

Snomalcisic I evvostol an

että 
erino_

+TIT. - ^2'2r’.sy,ksynä on pcljon suomalcisc siir_ tntEronnstedesezygexhactolosnhekemsenõuzt-

zyesat
binc oloja siirt olaisi 1 ] e 1g- ; 1 öä-.. 

karknata*i- R7BSlltä 011 näet itüisten vaino1än°* a 
t кшпо1111еп%*- ГМеЬ lu5anStea takiz 1pppona,_

r..++, -г • . x х 1 ь o 1 a 1 si 1 j e Suomassa miVttU MRcta Enhristäkin 4111 я gt A‘-H д- 3 1U~

u.,t tsottomat, puutteessa olevat ja voräkke.42#. 
ovat.tarttuneet tähän oivalliseltd nävttävkän 
zötttinatzuuttaneet on,al=™teüsa rahagi

n

+. Hyt saapue tietoia si;tlz 
täyttyneen! önronostasnavttädheqdäzstqäteens

Iiinpe erä , ■ ovi.t mel kein kaikk,,s-

> te.kai sinpääsvyn Ф о 4 'i 1 1 1 SUUKSI tot n?; « yoisiDr. on sentään sisu gäj,_ 
I у U • -i i i n и о. eräskin kipjeasss y ч ч +- +- a . •I om-hinntf^ ч Ii • •• f bessa l.ttää maan erin- 

että kaikilla alonlla on _ 
kün ovaVnlässeeŽ so^tajis^aa^l 2omiglin työt& 

asuntnl3XH\VainPorisse vi ikossa, mutta omista 
hän lupasi vastabirioitt ча ru}^nsaantioloistaan 

tiän°ie saa^2°Sc19asmxäsamm1nankoskejeme
у: »sä .

lv<. n о I O? st ac7 1 1 ч - - y.. ,



selvän oloistaan, silla siirtolaiset on suurelta 
osalta sijoitcttu kylmiin parakkcihin ja monet 
пз, m, nyt ameriikasta sinne 1 ähi ene о t olivat aivan 
ohkoisissa vaatteissa.

Iläyttää siltä, että vieläkin onsuomalaim 
aia, jotka sokeasti uskovat ryssään, siitä huol- 

cttai siltä taholta ole koskaan mitään hy- 
väs ansallomme tullut. Siitä hhuolimat ta, että 
ryssä on aina pettänyt py himmätkin lupauksensa,. ..
10tte tuntuu myös siltä, että suomalaiset vonäjällä 
ovat nyt joutuncet niin kovaan elämän kouluun, et- 
t:J hcidän silmänsä vihdoinkin lopullisesti auke- 
nuvet, että he vihdoinkin pystyvät joka tilantees
si. votmään r.jan oikean ja vääran välilä.

Tärne riuuuro on SamxSöjyän viimeinen tänä 
vuonna. San.*  segän toimitus lausun avusta j iil een 
parhaimmat kiitokset sekä toivottsa kaikille lu
i joil . een ja ystävilleen rauhallista joulua, hy- 
vää je onnellicta nutta vuotta sekä edelleenkin. 
voimia, harrastusta ja uskoa Inderin asicn ajami- 

"Tn keri kutsu и MEITA
Sc n- euvcä tulo. ed-elleen ilmestymään 

ensi vuonna. Sen v:-as te..Gtv«.kei toimittajaksi on In- 
krri-Seuren johtokunta kokouksessaan 16,12.31. 
valinnut 3 , ost ei asul on,

Tulev-п:,, vuoxe tarvitsee San? seuyä en- 
tistäankin e nemwän kennutta jiensa tukea. Levittä- 
käa lehtaä, lähettäkää sille kir joituksia, Vus8 
t uu 11 сл nn a on e 11 e i Interin a i no ci 16 h t i } k uo у e

INKERIN ASIA VO/TTOON.
Lenden tiluushints on . deh •

*^(Л tila loimitukela •uaraa«Tai


