
Täpselt tuvastamata autori loengukonspekt Allmäe külast. Sain selle mater-
jali Hilda Sabbolt, kelle hinnangul võib see olla endise Maruhha kooliõpetaja
Mihkel Aumanni kirjutatud (kuid see ei ole kindel, võib-olla on autoriks
Samuel Sommer?). Konspekt võib olla pärit kirjandusmuuseumist Sommeri
fondist ja võib olla seotud tähistega F 235 m 27:2 või F 235 m 20:19. Digiteeris
A. Aule

Allmäe

Rahvast 1244 hinge

Allmäe I

1869. a. Kasinkast tulid siia esimesed asunikud: neli peret Lääne- ja Hiiu-
maalt, Hans Vilde, Topu Toomas Tikerpuu ja Rein Mätlik. Mäekallaste [...]
allikas oli väike. Lambakarjane lasknud villu poppida allikasse, et vett ei
oleks ja elada ei saaks seal. Arbanov — lambur. Jõhvist ja Hiiumaalt tuli juure
rahvas, jäi kõhutõppe ja paljud surid. Kasinka mehed nõudsid neilt maksu
maa eest.

1886. a. asutati kool ja Kaarel Kewend oli esimene õpetaja. 1890−98 oli Roo-
deman, kes asutas pasunakoori (mis läks hingama). 1905. a. Rehtlane ja Zopp.
1913. a. August Kresla.

1906. a. asutati Kääriku ajal põllumeeste selts ja ühisuse pood. Kui põllumees-
te selts hakkas kiratsema, siis ühispood hakkas iseseisvalt töötama.

------------------------------------------------------------------------------------ lk. 2

Uus kivist koolimaja ehitati 1911−12. a., läks maksma üle 12 000 rubla, peale
selle veel hinnata materjalivedu. 1914. a. läks kool semstvo kätte. Semstvo
poolt venekeelsed raamatud hinnata, kuid eestikeelseid tuleb ise osta. Koolil
3 kl[assi]ruumi ja 176 last. Õpetaja palk 500 rubla ja usuõp. eest 100 rubla.

1906. a. ehitati kirik, läks 7000 rubla maksma ja vedu veel hinnata.

1867. a. kirjutas õp. Vestren-Doll Perno Postimehes, et Stavropoli kuberman-
gus on tühja maad ja Kasinkas juba eestlased elavadki. Hiiumaal pandi 100
rubla kokku ja saadeti Siim Oja ja üks teine mees maad kuulama, ja teatasid,
et maa olla hää. Siis läks Hiiumaalt teele 1869. a. palju rahvast Kaukasiasse.
Rohu sadamas peeti neid kinni ja sõimati [...]

------------------------------------------------------------------------------------lk. 3

Allmäe asundus II

Ma[...] Stakelberg. Sõitsid hobustega Pihkva, Vitebsk, Orjol, Kursk, Harkov ja
Rostov. 10. augustil jõudsid Kasinkasse, välja sõitsid maikuul. Teel suri
2 inimest.
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Vestren-Doll oli neil kuberneri juures keelemeheks. Lubati neil teiste eestlaste
juure Kasinkasse asuda, kuid Kasinka mehed olid vaenulised ja nõudsid üüri.
1870 tuli Jõhvist palju peresid. Nii oli siin üle 100 pere koos. Takistused: vee-
puudus, kalmukid varastasid hobuseid, kõhutõbi, vesi oli soolane ja suri rah-
vast palju ära.

Kellel vähegi raha oli, see põgenes siit ära. Hussõ-Kardanikki mindi 1873. a.
ja Maruhasse 1872. a. Esto-Haginski. Punaselagedale 1886. a. ja Singeleiski
1870. a.

------------------------------------------------------------------------------------lk. 4

Maarvärisemine 1884. a. 28. juunil kell 7 õhtul ja 1885. a. 14. II õhtul. Siis hak-
kas allikas palju vett välja andma ja kaevudesse tuli hea vesi. Vahepeal oli
Allmäel kõigest 10 peret ja siis taheti eestlased sootumasti sealt ära ajada,
kuid õnneks tuli eestlasi juure ja neid kogu[ne]s jälle 36 peret ja jäid paigale.
Maruhast tuli 3 peret tagasi, sest suur vesi uhas majad ära. Maruhast läksid
mitmed pered Eesti-Haginski.

1883. a. mõõdeti eestlaste maad venelastest lahku. Kuid venelased kaebasid
kohtu ja senat tõkestas kuberneri otsuse. Siis andsid eestlased palve [...] õnne-
tuse puhul keisrile, mille põhjal eestlased said lõplikult oma maad kätte
1893. a.

Vallamaja ehitati 1883. a. 1881. a. ehitati koolimaja.

------------------------------------------------------------------------------------lk. 5

Allmäe III

1885 oli Allmäel sõda venelaste ja eestlaste vahel. Venelased tahtsid väevõi-
muga maid ära võtta, eestlased hakkasid vastu. Venelasi oli umbes 500 ja
eestlasi üks 100 meest. Venelased võitnud, eestlastest sai 27 haavata, keda
hobustega kodu veeti, ja 2 meest surma. Venelastest sai 3 meest haavata.
Selle järele tuli kohtuprotsess, mis [...] tühja.

Eesti-Haginsk

1879. a. asutatud, elanikke 900.












