
Postimehes 1899 ilmunud kiri Suhhumi piirkonnast. Arvatavasti on kirja kir-
jutanud sealne kohalik eestlane Kristohv(er) Naaber. Taga-Kaukaasia: Ab-
haasia: Suhhumi piirkond, Ülem-Linda. Ilmaolud. Maisikasvatus ja maisi hind.
Tubakakasvatus ja tubaka hind. Eestlaste ja kreeklaste vahelised majandus-
suhted, maa rentimine. Digiteeris A. Aule, kirjaviis muutmata.
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Suhum-Kaleest. Mullu oli meil kewade parajal tegemise ajal kuiw, mille tõttu
maa pind kõwaks kuiwas, raiu kas wõi kirwega. Kes warakult külwiga algasi-
wad, saiwad poole ja rohkemgi maha; aga igal ühel polnud tegemisega ruttu:
Ühed kündsiwad wäljas greeklastele tubakamaad ja m. ja teenisiwad kuni
5 rbl. päewas, kuna tükitöö wahel rohkemgi andis; teised arwasiwad „noh,
eks me jõua, aega weel küll!” Sääl jäi kuiwale, ja ole rahul ja oota, kuni wihm
maa jälle pehmeks teeb. Wihm tuli hilja, kuna sügisel warakult külm hakkas
ja hilise kukurusi ära wõttis. Mõnel pole rohkem, kui waewalt ehk aasta leib.
Õnneks on sarnaseid harwa. Kukurusi hind oli sügisel wõrdlemisi hää — üle
50 kop. puud; seda pole paaril aastal olnud; paljud müüsiwad kewadel ja
suwel raha wõi ruumi puudusel 35—40 kop. puud. Siin, Suhumis, kaswata-
takse pääasjalikult kukurusi (eestlased wenelased, sakslased, mingreellased
j. m.) ja tubakat (greeklased, armenlased). Wiimasega on tänawu täbar lugu.
Suwel, kuiwatamise ajal — siin kuiwatatakse tubakat päikese mõjul — sadas
tihti wihma ja selle tagajärg oli, et mitmetel tubakas mustakaks läks. Sügisel
saadi siiski hakatusel kuni 8 rbl. puudast, kuid warsti langes see ja praegu
pakuwad ülesostjad kõigest 4—5 rbl. puudast. Päälegi nõutakse ainult n. n.
Samsoni sorti, kuna teisa sortisid wähe ihaldatakse, ehk neid küll endistel
aegadel agarasti otsiti. Mitmed eestlased rentisiwad greeklastele tubaka-
kaswatuseks kõlblikku maad, millest kuni 40 rbl. tiinu eest antakse. Greek-
laste rahawaesus mõjub seega siis ka jaolt eestlaste pääle, kuna neil wiimas-
tega rendi- ja muid arweid õiendada on. Tulewal aastal tahtsiwad mitmed tu-
baka kaswatusega hakata katset tegema, tänawu tegi Lindas üks hakatust,
kuid wahest ehk kaotasiwad nad tänawuse äparduse tõttu julguse. Aeg oleks
eestlastel ammugi tubaka kaswatusega hakatust teha.
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