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Kiri Kaukasiast.
Kaugelt kuulsad on teatawasti Kaukasia terwisewee hallikad, kuhu igal suwel
mitmed kümned tuhandad inimesed terwist otsima ning ilusat loodust waatama tulewad. Kaukasia on nende terwisewee-hallikatega otsegu üle külwatud
ja nende poolest wäga rikas. Tähtsamad nendest on küll Pjätigorsk — terwisewete-walitsuse keskkoht — siis teised kohad, nagu: Schelesnowodsk,
Essentuki ja Kislowodsk. Pjätigorsk on küll oma nime sellest saanud, et siin
läheduses wiis kõrget mäge oma latwasid sinise taewawõlwi poole tõstawad
ja teda wõiksime Eestikeeles Wiiemäe-linnaks nimetada. Pjätigorski külje all,
4—5 wersta kaugusel, leiame 3 suurt Saksa küla oma ilusate uulitsatega, kenade kirikutega ning nägusate majadega. Külasid ümbritsewad põhjatu suured wiinamarja-aiad mägede weergudel ning siin ja seal jookswad jõed,
wulisewad hallikad, mühawad metsad ja laulawad linnud, mis neid nii luuleliseks teeb, et sõnu ei leia kõike kirjeldada, mis silm näeb. Kaks küla, Karras ja
Nikolajewka, seisawad otse Pjätigorskisse minewa raudtee ääres, Beschtau
mäe jalal, kuna kolmas, Petania ehk Konstantinowka, Podkumoki jõe kaldal
asub. Kõige wanem nendet on Karras; see pühitses möödaläinud aastal oma
100 aastase kestwuse päewa, kuna teised kaks küla aastat 70—80 on ära iganud. Ühes nendest küladest, imeilusas Petanias, oli neil päiwil tähtjas sündmus, millest siin paar sõna pajatada tahtsin. Petania asundus pühitseb juba
aastat 60 Jumala imeliku abi mälestuseks Heina-Maarja päewa (2. juulil) kui
tänu-püha, kus õpetaja jumalateenistust peab ning armulaud kaetud on. Juba
päew enne pühitsetakse ning puhastatakse, ehitakse ning ilustatakse majasid
seest- kui wäljast-poolt ja pandakse need pidupäewa ehtesse. Muidugi kantakse ka kiriku ehtimise eest kahekordselt hoolt, sest see on ju teiste ehituste
kroon. Selle aastane tänupüha pühitsemine oli aga iseäranis ilus, nõnda öelda
peajagu muudest pikem. Sest nimetatud päewaks, 2. juuliks, sõitsiwad siia
4 õpetajat, et ühte noort hingekarjast ameti peale õnnistada. Ja see noor õpetaja-ameti kandidat oli Eesti kännust tõusnud mees, August Nigol, kes siin
kaugel kodumaast, kaugel oma rahwast, seda tähtsat päewa pühitses, mis Jehoowa temale pika ootamise ning igatsemise järele oli kinkinud. Ainult mõned eestlased, nagu kohalik köster-kooliõpetaja ja 2—3 Eesti wenda
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Pjätigorski linnast, wõisiwad suguwenna tähtsamast päewast osa wõtta, kuna
aga sakslasi linnast ja ligematest asundustest palju selleks päewaks Petaniasse ilmus. Sest asi oli ju uudis, mida siin enne pole nähtud. Jumal oli ka
ilusa ilma andnud, mis kaugemalt elanikka otse meelitas Petaniasse tulema.
Pühalikku talitust toimetasiwad kohalik Pjätigorski õpetaja hra Bonwetsch,
siis õp. A. Asmuss Bakust ja Th. Kludt Jekaterinodarist. Ka Stawropoli
õp. Martenseni oodati sellest talitusest osa wõtma, aga ta ei ilmunud. Nagu
juba tähendatud, oli kirik rikkalikult ära ehitud, mille eest noore-rahwale
soojem tänu osaks saagu. Jumalateenistuse ilu ülendas ka koorilaul. Jutlus,
mida noor suguwend pidas, oli armas, liigutaw ning ühtlasi wäga õpetaw ja
sai kõikidelt kiitust osaks. Õp. Nigol, kes enne rahwa-kooliõpetaja olnud, on
oma hoolsa ja wäsimata püüdmise tõttu nüüd nii kaugele jõudnud. Wiimasel
ajal oli ta Krasnõi-Kutis, Samara kubermangus, gümnasiumi-kooliõpetaja.
Soowime noorele suguwennale, kes paljude raskustega wõidelnud, uues ametis südamest õnne ning lahkemaid päiwi — soowime temale Kõrgema õnnistust!
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