
Eesti ajalehtedes 1899 avaldatud teated Suhhumi põllumeeste seltsi asutami-
se kohta 27. detsembril 1898. Rojev. Jakob Michelson. Kohalikud ilmad.
Digiteeris Andres Aule, kirjaviis muutmata.
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-kas. Suhum-Kalees, 30. dets. 1898. Lõppewa aasta tähtsamaks uudiseks wõin
teatada, et mõnda aastat oodatud Suhum-Kal ee põ l lumees te s e l ts
27. skp. oma tegewust algas, sest et põhjuskirjad, mis Halliste põllum. seltsiga
pea ühed ja needsamad on, neil päiwil kinnitatult tagasi jõudsiwad. Tähenda-
tud päewal oli esimene koosolek ja eestseisuse walimine. Presidendiks waliti
keegi Moskwa suurkaupmees Roew, kellel Suhumis suur aed (дача) on, abiks
aga Keiserliku Kauk. põllutöö seltsi liige ja tähtjas põlluasjanduse kirjanik
Rõbinskij, kes ka noore seltsi esimene alustaja ja hing oli. Täh. hra on ka
Kauk. ametlik wiina- ja wiljapuude haiguste ja söödikute uurija ja ülewaataja,
elab ka enamisti Suhumis ja saab noort seltsi ja selle koosolekuid alaliselt ju-
hatama, millest seltsile kõige paremat on loota. Teistest eestseisuse liigetest
tähendan weel, et kassahoidjaks keegi Sakslane waliti ja rewidentideks üks
Abhaas (pärismaalane) ja kroonu katsejaama ülewaataja hra Michelson
(Eestlane). — Asutajaid liikmeid oli 70, uusi wõeti wastu 4, seega on uuel selt-
sil praegu 74 liiget. Eestlasi on 26 meest, nendest Estonia külast 22. Pääle
Eestlaste ja paari Sakslase küladest praegu muid liikmeid ei ole; haritud ring-
kondadest on aga liikmeid mitmest rahwusest. Liikmemaks määrati 3 rbl.
pääle kindlaks, kes rohkem lubab, mis soowitaw, on tänuwäärt. Nii on siis ka
mitmedgi tähtsamate seast kõrgemat aastamaksu lubanud, keegi auuwääri-
line herra koguni 25 rbl. aastas. — Lõppeks saadeti Kauk. asewalitsejale
würst Golõtsinale tänu-telegramm ja kohalisele (Kutaissi) kubernerile palwe
krundi saamiseks, kuhu edespidi seltsile oma maja ehitada. Õnne ja jõudu
noorele seltsile!

13. dets. tuli esimene lumi umbes jala paksuselt maha, mis nõnda sula ja ras-
ke oli, et wäga palju puid katki murdusiwad. Kõige suurem kahju on wilja-
puudest. See lumi läks pea maast ära ja jõulupühad oliwad hästi soojad, kuid
wihm rikkus jalutamise lõbu metsa wilus. Praegu on wäga ilusad, nõnda öel-
da kewade ilmad. — Kõige paremaid terwitusi ja õnne uueks aastaks kõigile
kodumaalastele!
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Suhum-Kalee põ l lumees te s el ts  algas oma tegevust  27.  dets.  m.  a.,  nagu
„E. Postim.” teatatakse. Seltsi eestwõtjad oliwad suuremalt osalt eestlased ja
on põhjuskiri Halliste põllum. seltsi järele walmistatud. Asutajate arw on 70,
nende seas 26 eestlast. Talurahwast ei ole pääle eestlaste ja paari sakslase
liikmeteks, kõrgema seisuse liikmeid aga pea igast rahwusest.


