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Kaukasusest. [Eestlastest.] Kui mõnni luggeja weel mälletab, olleme meie
minnewa aasta Nr. 31. 32. üht kirja luggeda annud, mis õpp. Doll meile Staw-
ropoli linnast satis. Temma kõnneles seal meie wäljarändanud Eestlastest,
kes Krimmi sarest senna ollid tulnud. Wanna aasta lõppetusses (3. Detsbr.)
olli sesamma õppetaja ka Peterburgi kirjutanud, mis „Pühhapäwa lehhes”
Nr. 3 on ärratrükkitud. Wiimne kirri ei to suremat udist, kui et 80 eesti suggu-
konda, kui krono tallopoead, maad sanud ja 20 suggukonda weel mitte, wist
sepärrast, et nemmad Saksama assujate ehk kolonistide õigust pallunud. Kõik
Eestlased ellawad seal 70—80 wersta lõunapool Stawropoli linnast Kasins-
kaja orjus. Nende lähhedal ellawad peale 1000 Sakslast. Eestlaste maea-
platsid olnud jubba mamõetja polest kättenäidatud, agga wähhe mullast teh-
tud maeasid walmis. Ennamist ollid põlletamatta sawwikiwwidest maead
polel ehhitada, ja innimessed ellasid telkide al. Puud egga wõsso ei ole seal ka
mitte; sest kõik metsad on sel aeal ärrakautud, kui maad ärrawõideti, et
wastopannija rahwas kohhegil warjopaika ei leiaks. Kirrikut egga kolimaea
ei olle Kasinskaja Eestlastel weel mitte ja kuum päike kelab lausa taewa al
ilma peawarjota Jummala tenistust piddada. Nemmad on seks kül hakkanud
rahha korjama, agga enne kui nemmad omma jõuga kirrikut ja kolimaea
sawad, on praeguse põlwe rahwas ammo mulla al; sest 17 rbl. olla alles kous.
Selle eest ei wõi weel uksi egga aknaid, weel wähhem muud suremat sada. Oh
kui häddaste olleks senna wennalikko abbi tarwis, kui wennalikko südda-
meid koddomail leida olleks! Waene koggodus ei jõua isse muud middagi, kui
waewalt päikese kuiwatud telliskiwwa seinade tarwis tehha. Önneks wõiwad
ommeti omma kele õppetaja suust Ewangeliumit kuulda, sest õpp. Doll rägib
eestikeelt nisamma hästi ehk parrem kui sinna ja minna. Ta seadis neile kool-
meistrit ja kolm kirrikowöörmündrid. Kolimaea asseme kohta pandi walge
surnoaea paika must rist püsti, mõllemad paigad Jummala sõnnaga sisseõn-
nistud. — Nende käed on omma wannemate ma ja sündimise paiga pole wälja
sirrutud ja ootwad abbi. Kas peame neid ilma asjata palluda laskma?
Nemmad on kül ommal aeal kergel melel wäljarändanud, agga kui meie
wennad häddas on, kas tohhime siis weel üttelda: „hästi, hästi, se on teile par-
ras!?” — Ei, mo wennad, mitte augutada, waid armastusest anda, kui jõuame,
on meie kohhus. Minna annan oma rubla, ehk rohkem, egga minna tea, mis
Jummal teisi kässib tehha. Aga mis teme, sedda tehkem ruttu.
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Kaukasiamaa Eestlastest könneleb Tallinna seitung, et 80 Eestlaste perre-
konda, kui krono tallupoead ennast senna assutanud, mis tarbeks nad
80 wersta Stawropolist wasto löunat, assutusseks maad sanud; 20 leibkonda
polle weel maad sanud ja arwatakse sellepärrast mitte, et nad ennestele seal
ka mönda isseärralikko öigust nöudnud, mis neile polle anda wöitud. Nende
assutusse koht on pahhem pool Kubani jöe kaldal. Üks pool wersta sealt
emal, ellab üks külla täis Sakslassi, kus rohkem tuhhat hinge koos. Eestlaste
assutusse kohha nimmi on Kassinskaja org ja senna on ka mamöetja läbbi
neile maeade assemed kätte antud ja adraga waod sisse aetud, pissut on alles,
kes ommad maea onnid pölletamata telliskiwwidest on jöudnud ni kaugele
walmis tehha, et mürid walmis, agga ommetige alles ilma kattusteta seisawad.
Ja nendasammoti puduwad neil ka kirrik ja kolimaea.

Kange päwa pallawus ei lasse ka lausa taewa al jummalatenistust piddada.
Kui ka omma maeade seinad pölletamata telliskiwwidest üllestewad, agga
mis tahtwad warjuks peale panna? Waesus on neil ütlemata suur ja pukanti
kussagilt wötta!


