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Suhumist kirjutatakse meile: Siinsetel as uni kkude l on pr aegu r asked
päewad ees, 15. apr. 1899. aastal wäljaantud seaduse järele ei kinnitata
Kaukasia kroonu-asumaade pääle enam muid, kuid ainult G reek a-
õ ig eusku s üda-w enel as i  (коренные русскіе). Selle seaduse järele on
siis kõigil muudel, nagu Kaukasia pärisrahwastel ja Eesti, Saksa, Läti jne.
asunikkudel kroonumaa eest kinni. Pääle selle tohiwad muulased, see on mit-
te-wenelased, oma maa eesõigust ainult wenelastele ära müüa. Nii peawad
aja jooksul ka kõik mitte-wenelaste külad Wene küladeks muutuma, sest
paljudes külades on elujärg wäga raskel seisukorral ja edasi-tagasi rändami-
ne suur. Lugu on aga weelgi pahem, sest kantselei-kirjade pikkade edasi-
tagasi liikumise pärast on mitmed asunikud alles kuberneri poolt kinnitama-
ta, ehk nad küll ju enne seda seadust küla poolt otsuse ehk „prigowori” järele
on wastu wõetud ja juba mitmed aastad koha pääl elanud. Mitmed nendest,
wõi õigem pea kõik, on maa endistele omanikkudele nende töö ja hoonete
eest raha maksnud. Nüüd nõutakse, et kes mitte sõjakuberneri poolt kinnita-
tud ei ole, peawad kuue kuu jooksul kohast wälja minema. Waesed asunikud
saatsiwad ülemale poole palwekirja, kus need palusiwad, et neile luba antaks
siia jääda, sellepääle põhjendades, et nemad 400 kuni 1200 rbl. kohaõiguse
eest on maksnud ja et nemad ega ka kohalised ülemad seda seadust pole
tundnud, sest ega muidu kohalise ringkonna ülem koha otsusi ehk „prigowo-
risid” poleks kinnitanud. Neil päiwil tuli nüüd palujatele teatus, et nende
pal we täh el e pan emata on jäetud. Nii jääwad waesed asunikud kõigest
tööst ja waewast, mis nad wiljapuu ja wiina-aedade istutamisega on käinud,
ilma, ja peawad puupaljalt ära minema. Nii ei maksa kodumaalt enam kellegil
Kaukasiasse wälja rännata, siin pole tal enam midagi pääle hakata. Ülepää on
siin asunikkude maade pärast suur segadus. Õigeid piirisid eha otsa pole ku-
sagil. Oodatakse juba mitu aastat maade rewisioni-kommisjoni, aga teadmata
on, millal see tuleb. Minewal nädalal käis üks kindral Peterburist külasid
rewisioni-kommisjonile ette walmistamas. Tema käis aga ainult Wene küla-
des, kuna ta eestlaste, sakslaste ja mingrelide küladest mööda sõitis. Naabru-
ses olewates Wene külades lubanud ta selle eest hoolt kanda, et wäljamaa
alamatel, bulgarlastel ja moldaulastel, kellest mõned kinnitamata on, kirjad
Bulgariast siia nõutakse ja ära kinnitatakse, on ju need rahwad Slaawi tüwist.
— Muidu elawad asunikud wanal wiisil sellepääle waatamata, et hobustele ja
kariloomadele passid ja rulliraamatud seatud on, warastatakse hobuseid ja
loomi niisama kui ennegi.


