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Krimmist.

Kuntaugani mõisa*) omanikkudele on koguni rasked päewad tulnud: nad on
pankrotiks jäenud. Suured wõla koormad ja rasked intressid on nende jõuudu
nõnda wälja kurnanud, et nad enam midagi maksta ei jõua. 23. Augustil pidi-
wad nad umbes 5,500 rubla intressi raha maksma, aga neil ei olnud selleks
mitte kopikatki. Martsi kuust saadik on nad Odessa maade pankile enam kui
3000 rubla wõlga ja peawad Septembri kuu esimese poole sees senna weel
3,500 rubla maksma. Peale selle peawad nad ühe Eupatoria linna wiljakaup-
mehele 14,500 rubla maksma ja on Tarchani mõisa omanikkudele 20,000
rubla wõlga. Selle järele peaks neil 46,500 rubla raha olema, kui nad weel se-
da mõisa wõiksiwad edasi pidada. Et nad seatud päewal intressi raha ära ei
jõuudnud maksta, sellepärast langewad nad nüüd weel 20,000 rublase raha
trahwi alla, nii kui see nende ostmise kauba kirjas on kindlaks seatud. Ei
jõuudnud nad nüüd intressi rahagi ära maksta, kust tahaksiwad nad kahe
aasta pärast 135 tuhat rubla wälja wõtta, mis neil weel müüatele maksta on?
Peale kõige selle on nad ülemal nimetatud maade pankile 85 tuhat rubla
wõlga. Selle mõista ostmine, on täieste nurja läinud ja palju rahwast suure
õnnetuse sisse lükkanud. Enam kui 30 perekonda on Kuntauganis kõigest
oma warast ilma jäenud ja ka Tarchani peremehed suure häda sisse lange-
nud, sest nad peawad nüüd kas prohwessor J. Köleri ja tema seltsiliste eest 20
tuhat rubla maksma, ehk, kui see wõimalik ei ole, oma maa kautama. Wii-
maks jäewad weel mitmed inimesed, kes oma raha senna on andnud, kahju
sisse. Kuda oleks nüüd „Aleksandrikooli” rahaga lugu, mida senna püüti anda
ja kelle keelamise pärast suured tülid tõusiwad.
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* See on seesama mõis, kelle üle herra professor Köler hiljuti uue suure kiituse maa-
ilma sisse wäljakandis, soowitades et suguwennad sealt eneste kasuks ja auuks maid
ostaksid. Red.


