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Uue-Athos'e klooster (Новый Аѳонъ) Suhumi lähedal Kaukasuses. 
Eesti asunduste j u u b e l i - l a u l u p i d u puhul. 





Suhum, üleüldine waade. Eesti asunduste laulupidu koht. 





Wenemaa on suur ja lai ja kes selle ilma-
riigi iseäraldusi pääliskaudseltki tundma tahab 
õppida, sel ei ole mitte sadandete, waid tuhan-
dete ja tuhandete werstadega tegemist. Lääne-
Europa pakub kultura poolest rohkem, reis 
läbi Wenemaa on aga huwitaw looduse ilu, 
weel rohkem aga looduse mitmekesiduse 
poolest. Waatame Wenemaad põhjast lõuna, 
siis jõuame külmadelt, igawestelt jäälagendik-

kudelt soojale lõunamaale, maale, kus palmid 
kaswawad, tsitronid ja apelsinid wabas õhus 
walmiwad. Põhja-Wenemaal uitab jääkaru 
lagendikkusid mööda, Lõuna-Kaukasia metsa-
des elutsewad India tiigrid . . . . Ja seda 
kõik ühes ja sessamas riigis. 

Kes kuidagi omale pilti tahab saada sellest, 
mis Wenemaa just oma piiramata mitmekesi-
duse poolest reisijale pakkuda suudab, see 
leiab seks hää wõimaluse Suhumi laulupidule 
sõiduga. 

lest metsik ja otse kohutaw. Krimm on aga 
ilus kui nukk, armas ja mahe. Mis sääl põhja-
maalast kõige päält terwitab, on päikene. 
Kui palju päikest on Krimmi lõunarannas, 
walgust, mis silmale harjumata, mis aga sind 
nagu puhastab ja kuhugile ülespoole tõstab! 
Krimmi rand ei jää oma looduseilu poolest 
milleski Lääne-Europa kuulsast Rivierast maha. 
Tagaseinas mäed, mis pilwini ulatawad, ees 
waba lõunameri, mäerinnakul walendawad, 
nagu luiged ilusad suwemajad, rohelised 

Ei tea, kui palju neid on, kes sinna lähe-
wad, kodumaalt esimest korda sõitjatele on 
see reis aga sarnaseks meelelahutuseks, mida 
keegi kahjatseda ei pruugi. 

Kõige lähem tee Suhumi on Noworossiski 
kaudu. Kes aga selle tee walib, ei tee just 
targasti. Kaukasiasse peab nimelt üle Krimmi 
sõitma, Odessa, ehk wähemalt Sewastopoli 
kaudu. Öeldakse: Kaukasia on oma ilu poo-

Kaukasia ja tema ilu. 
Suhumi l au lup idu puhul. 





wiinamäed, toredad pargid, supeluskohad, hal-
jendab lõunamaa-loodus, kaswawad seedrid 
ja palmid. 

Odessast ehk Sewastopolist aurulaewaga 
Suhumi poole sõites wõib kõike seda näha ja 

Gagrõ is . Tekib aimdus Kaukasia tume-
dast, kohutawast maastikust, silm hakkab kau-
gel silmapiiril Kaukasia kuulust mäeselga sele-
tama. Mida rohkem lõunapoole laew wiib, 
seda awaramaks muutub silmaring, ja paari-

Kaukasia mererand. Tee Sotshist Gagrõini . 

Kaukasia mererand. Supeluseasutus Gagrõi. Üleüldine waade. 

maitsta. Laew peatab Jaltas, Krimmi ranna 
keskkohas, Feodossias, Noworossiskis, libiseb 
Keisri suwituskohtadest Liwadiast ja Orean-
dast mööda. Noworossiskist läheb sõit alla 
Suhumi poole. Reisijate silmade ette kerkib 
Kaukasia rand, Kaukasia Riviera. Laew pea-
tab tähtsamates suwituskohtades, So t sh i s , 

päewase sõidu järele näeb reisija kaugel, kau-
gel õhtusest päikesest kullatud pilwi — ei, 
need ei ole aga pilwed, need on mäed, 
mäed, mille orus palawa päikese käes lõuna-
maa taimed walminewad, mille harjal aga iga-
wene lumi , igawene jää aset on wõt-
nud. 





Wiimaks peatab laew Suhumis , selles 
Suhumis, mis üle ,Europa kuulus oma maheda 
ja üliterwe kliima poolest on. Suhumis on 
mitu Eesti asundust, aastakümnete eest on 
sinna juba meie suguwennad rännanud. 
Nende käsi ei käi halwasti. Nad on oma 
rahwuse, oma iseteadwuse alal hoidnud. Selle 
awaldajaks peab nüüd Kaukasia Eest i laulu-
pidu olema, mis asunikkude rahwusepühaks 
kujuneda tõotab. 

selle wastu mustust ja waesust mitte wähem, 
kui terwes Europas kokku. Kui Suhumist lae-
waga Batumini sõita ja säält raudruunaga üles 
Tiflisi poole kihutada, siis sõidab reisija esiti 
imeilusatest lõunamaa maastikkudest läbi — 
Batum on Roomaga ühe laiusekraadi pääl — 
ja jõuab Kahetinia orgu. Bambuse puud ja 
palmid on teda sõidul mererannal läbi õõnes-
teede Kahetinia orgu saatnud. Kahetinia on 
wiljarikas ja ilus, aga sääl terwitawad sind 

Suhum, Üleüldine waade. Eesti asunduste laulupidu koht. 

Kaukasia mererand. Suhum. Rukawishnikowi suwemaja. 

Kui laulupidu selja taga, ei tee reisija jälle 
mitte hästi, kui ta tuldud teed tagasi tuleb. 
Seks ei oleks mitte maksnud mitutuhat wersta 
ära sõita, ja pääasi, Kaukasia jääb suuremalt 
jaolt nägemata. 

Kaukasia on wist küll üks iseäralikumatest 
maadest terwes ilmas, iseäralik oma looduse, 
kirju oma rahwuste poolest. Sääl on 80 rah-
wust, kes igaüks oma keelt kõnelewad. Sääl 
on würsta rohkem, kui meil taluomanikka, 

pea iga sammu pääl 60 aastat kestwa Kaukasia 
sõja jäljed, Kaukasia würstlikkude losside 
waremed, waremed ja jälle waremed; aegu-
tab wastu kehwus, tuleb meelde Kahetinia 
endine õitseaeg . . . Kui rong neljawersta-
pikkusest Surami tunnelist läbi on sõit-
nud, jõuame läbi tühja kõrbe Kaukasia 
päälinna — Tiflisi, pool Europa ja pool 
Aasia linna — Wene, Persia, Armenia ja Saksa 
linnajagudega. Ja nüüd algab kõige huwita-





hobusetee teeb aga 18 keerakut, kaksküm-
mend wersta pead nagu ringi keerlema, wan-
ker pööraks nagu igawesti ikka ühe ja selle-
sama punkti ümber, ikka kõrgemale ja kõr-
gemale sügawa kuristiku kohal, 350 sülda 
wiib pöörangu kohal järsk sein alla orgu, 
ikka ligemale ja ligemale nihkuwad lumised, 
punased „seitsme wenna mäed", kuni wiimaks 
mäeselja kõige kõrgema kohani oled jõudnud. 
All kõrwesid kange palawuse käes — 50° R. 
— mõne tunni järele leiad keset suwe tee 

sätendawate lillewäljadega. See on pilt, mis 
kunagi ei unune, see on Kaukasia! 

Prantsuse wabariigi suurune on Kaukasia, 
looduse waranduste poolest aga rikkam. 
Prantsusemaa täidab ammust saadik Europa. 
riikide tühja rahakotti, Kaukasia imestab aga 
reisijat oma igawese lume, metsiku ilu, lõuna-
maa looduse j a . . . purustatud lossidega. Aja-
lugu on siin iseradasid käinud. 

H. Rebane. 

Gruusia sõjatee. Kuradi wäraw Darjali lõhestikus. 





Gruusia sõjatee. Teereki jõe kallas Siioni mäe jalal. 





Gruusia sõjatee. Mleti libastee. (Walge keerdjoon on tee). 





Suhumi laulupidu. 
Pidurong korraldab ennast Grand-Hotelli ees Suhumis. 

A. Kruussoni üleswõte. 





Salme asunduse kooli- ja palwemaja Mustamere kubermangus, Kaukasias. 
A. Kruussoni üleswõte. 





Suhumi Eesti asunduse „Estonia” külawalitsuse ja seltsimaja (teater). 





Suhumi laulupidu ühendatud segakoor. 

Juh. kapelm. J. Simm. 





Suhumi Eesti üleüldise laulupidu ühendatud muusikakoorid. 

Juhataja kapelm. J. Simm. 





Suhumi laulupidu tegelased. 
J uha tus : 1) August Jacke, 2) Jakob Mihkelson, 3) Peeter Litter. 

4) A. Jürgenstein, 5) kapelm. J. Simm. 6) Kirchberg, 7) Hio, 8) Kaares, 9) Ruber, 10) Raudsepp, 11) Kider, 
12) Warres, 13) Tammann, 14) Lõwi, 15) Wilgats, 16) Põder, 17) Heinmann, 18) Soowik, 19) Holter, 20) Susi, 

21) Kobolt, 22) Jacke, 23) Luiga, 24) Sommer, 25) Luukas, 26) × × × 27) J. Pint. 
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