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Suhumist. Meil on alati ilusad ilmad, ainult siis mitte, kui wihm sajab; lume-
memm käib wäga wähe meid waatamas. Ei tea, kas tema ka külmtõbe kar-
dab? — Mõne aasta eest asus meile põllumeeste selts, mis paari aasta eest ka
põllusaagi ja käsitöö wäljanäitust pidas. Nüüd on ta aga warju-surmas; ei tea,
kas tõstab enam pääd wõi heidab hinge. Jäljed jättis ta ikkagi järele. Tema
palwe pääle anti luba Suhumis kaks korda aastas laata pidada, märtsi ja sep-
tembri kuus, mis kolm korda juba on olnud. Maa rahwas pääle eestlaste ei ta-
ha temast palju osa wõtta. Paar aastat tagasi ärkas siinne rahwas kui unest:
ühel mõttel hakati istandusi tegema. Oli ta eestlane wõi wenelane, kellel aga
kroonu maad oli, sellel on see juba haritud ja tahtmine on ikka edasi teha.
Mõned küll peawad seda naljaks, aga ise töötawad edasi. Kõige rohkem istu-
tatakse persikuid, sest need hakkawad kolme ehk nelja aasta pärast saaki
andma ja on ka hinna poolest kõige kallimad. — Suhumi ümbruses elab õige-
usulisi eestlasi pääle paari saja hinge juba seitseteistkümmend aastat, aga ki-
rikuga ei ole neil pääle laulatamise midagi tegemist. Lapsed ristiwad nad suu-
remalt jaolt ise, niisama matawad ka surnud. Umbes kümne aasta eest käisi-
wad nad siinse piiskopi juures palumas, et neile siia Eesti keelt mõistja prees-
ter ametisse pandaks. Piiskop käskinud palwekirja anda, mida nad ka teinud,
aga kõik olla tähelepanemata jäetud. Lapsed käiwad neil Luteruseusu koolis,
kus nad lugema ja kirjutama õpiwad, aga usuõpetus jääb neile tundmata. Ki-
rikuid on siin üsna küll, aga keele puuduse pärast peawad nad säält eemal
olema. Suhumi linna kirikus on mitu preestrit ametis; oleks soowitaw, et sin-
na üks Eesti keelt mõistja preester ametisse seataks, see oleks sellepärast
kõige parem, et eestlased mõlemil pool linna elawad.

Elanik.


