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Tihwlisist saadab meile sõbraline suguwend paljude küsimiste peale, mis temale Eesti pinnalt on saadetud järgmise kostuse kirja ja palub seda awaldada.
Kiri on nõnda:
Auusad suguwennad! Teie kirjutate minule mitmest maa nurgast, kus ial Eesti
keelt räägitakse, ja küsite, kudas wäljarändamisega lugu on ja kas wõib siit
kaugelt Wene maalt tööd ja leiba saada. Sarnaste küsimiste peale on mull
wastata: Ärgu ialgi perekondadega rahwas siia poole kaugele wälja rännaku
kui neil mitte rohkeste raha ei ole. Olgu küll, et teil kodumaal rasked ajad on,
jäägu aga ikka kasina jõuulised kodumaale. Kaugele wälja rännates saaks
suurem häda teid ootama. Ka wõib üks ainus sõna selle armulise Wene Keisri
poolt teie põlwe kodumaal parandada, kes ikka on Eesti rahwa abi ja tugi olnud. Üksnes need, kellel kauniste raha ja kauniste keele ja teaduse tundmist
on, et wõiwad wõõral maal ja wõõra rahwa seas asuda, wõiwad wälja rännata. Niisamuti wõiwad ka osawad käsitöölised ja kõrgeste õpetatud mehed
wälja rännata, aga paljuks neid Eesti rahwa hulgas on! Need aga saawad igal
kohal meie suures Zaari riigis teenistust ja leiba, kui aga ise mehed on. Pool
koolitatud, gümnaasiumis ja kreiskooli õpetusega meestel on raske siin pool
wältawat teenistust saada, sest et neil õnnetuseks enamiste ka Wene keele
osawus puudub. Sagedaste arwatakse Baltias, et Wene maal koolitatud meeste arw kohtade tarwituse palju wähem on. Siin on tuhandete kaupa koolitatud
mehi ilma kohtadeta. Kreiskooli ehk gümnaasiumi õpetus peetakse siin liig
wäikseks. Meil on Tihwlisis praegu ligi 4000 noort meest, kes suuremates
koolides käiwad, ja ligi 3000 neiut, kes gümnaasides ja institutides käiwad.
Need kõik tahawad, kui nad koolist wälja astuwad, ametit ja leiba. Olgu siis
igaüks wäljarändamise mõtteline hästi ette waatlik ja kannatagu parem kodu
oma rahwa seas puudust, kui et seda wõõrarahwa sekka kannatama tuleks.
Kellel aga raha jõuudu ja teaduste wara on, need tehku ise kuda paremaks arwawad. — Kõike sugurahwast terwitates,
J. R. Rezold.

