
Aastatel 1909−1911 ajalehes Sakala avaldatud lühikesed kirjad Allmäelt. Ena-
miku või kõigi autoriks on kirjasaatja „Õiglane”. Põhja-Kaukaasia: Allmäe.
Kõrtsipidamise keelu pikendamine. Allmäe põllumeeste selts: kaubanduse
osakonna ümberkorraldamine. Omaloomingulised suleproovid. Mõrtsukatöö
Allmäe külas. Allmäe kirik: kiriku remondiks raha määramine. Digiteeris
Andres Aule. Kirjaviis muutmata.

Sakala (nr. 102), 31. detsember 1909, lk. 2

A l l m äe l t K auk as i as t . Nihkub! külakogu tegi wallawanema ettepanekul
otsuseks, kubernerilt jälle järgmiseks kolmeks aastaks kõrtside-keelu piken-
dust paluda. Kauema aja peale ei anna „seadus” ei luba.—

Kohalise põllumeeste seltsi kaubanduse osakond tahab ennast uuest aastast
iseseiswaks ostuühisuseks erandada. Põhjuskirjad on kinnitusele saadetud.
Soowida oleks, et kõik, kes närusest jonnist ja kindluseta „tuuleliputamisest”
üle küüniwad, kasulikku ettewõtet jõudumööda toetama tõttaksiwad.

Mees ära, muistse aja hallituses pikuta,
Waid ärka, tõuse, ennast ülespoole sikuta.

— Ilmad näitawad septembri lõppu. Soe ja wihm. —

—ne

Sakala (nr. 101), 20. detsember 1910, lk. 2

Eel-Kaukasiast.
Talw tuli kange kolmepäewase lume waruga. Lambakaswatajad saiwad suurt
kahju. Äkiline torm kihutas wäljas wiibiwad karjad jõgedesse ja tiikidesse,
kus neist kümned tuhanded otsa leidsiwad. Ühest Allmäe asunduse tiigist ük-
si kisti 500 uppunud lammast wälja, kuna raudtee rong sealsamas umbes 100
lammast ära purustas. Kuiwa sügise tõttu on wee puudus üleüldine. Praegu on
ilmad 4 kraadilise külma juures ilusad ja päewapaistelised.

Õiglane.
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Sakala (nr. 2), 10. jaanuar 1911, lk. 2

A l lm äe  as u nd us e s t ,  K a uk a s ias t .

Teisel jõulupühal sündis siin kole tegu: sorgati 60 aastasele wanamehele noa-
ga kõrisse. Õnnetu suri järgmisel päewal. Tapja on poisikese ohtu noormees.
Selsamal ajal tuli ka kergemaid haawamisi ette. Asjata oleks nimetada, kelle
kihutusel need koledused tekkisiwad.

Õiglane.

Sakala (nr. 11), 10. veebruar 1911, lk. 2

Kaukasiast .

A l l m äe l t . Külakogu määras aasta nelja eest ehitatud kiriku paranduseks
500 rubla, aga:

Pakane pitsitab 20 pügalat,
Talwetaat tuiskab ja kare on ilm,
Ko ol i s ei awita kindad, ei kasukad,
Wilistab tuul seal ja 2 kraadi külm . . .

Issand, oh wõta talt hingeke ära,
Abitult seisab rauk tormide ees . . .
Aitajaid wangistab hiilgus ja sära
W ai ml i s e l t e l u t a hoonete ees . . .

Õiglane.


