Ajalehes Valgus 1890 ilmunud kiri Suhhumist. Taga-Kaukaasia: Abhaasia:
Estonia. Jõulupidu Estonia asunduses. Estonia kooliõpetaja Johan Pihlakas.
Kr. Suits. Segakoor. Linda asunduse elanikud. Haigused. Digiteeris A. Aule,
kirjaviis muutmata.

Valgus (nr. 4), 18. jaanuar 1890, lk. 3

Suhumist kirjutatakse meile: Auustatud „Walguse” toimetaja. Millest süda
täis, sellest räägib suu. Nii ka mina tahaksin seda rääkida, et Eesti pojad ja
tütred siin kaugel Wene raja lõuna piiril, Kaukaasia lumega kaetud mägede
jalal, ka ajaga ühes, hariduses jälle sammu edasi poole on astunud. Palun seda kirjeldust, kui wõimalik on „Walguses” awaldada. Teisel jõulu pühal oli
siin Estoonia külas kaunis meelelahutus ja lõbu, näitemängud ja kontsert
koolm. J. Pihlaka juhatusel. Esimese näitemängu „Inimese hind ja wäimehe
wäärtus” ettewõtmine oli kõigiti lõbus ja tõi elawalt meie kodumaa rahwa
elust pildi silma ette. Näitlejad olid igaüks oma näite osa hästi ära õppinud ja
tõiwad niisama hästi ka ette. Kiitust teenis iseäranis hra Kr. Suits, kes loomulikult kui „Salu Anu”, ette astus. Teine näitemäng „Jaska Härg” sai ka rahul
oldawalt ettekantud. Wahete wahel kõlasiwad aga segakoori laulud, mida
waimustawa heaks kiitmisega kuulati ja mitme laulu kordamist nõuti. Iseäranis nalja tegi J. Kücheni laul „Hobune”, mida waimustawa „weel kord” hüidmise peale kolm korda korratud sai. Näitluse algul pidas hra Pihlakas kõnet:
„Laul ja tema algus.” Kõne oli niisugune nagu seda herra Pihlakast oodata
wõis. Lõppeks kõneles ka K. Suits mõne lühida mõnusa sõnaga ühendusest ja
nende juht sõna: „Eestlased edasi, hariduse radasi!” — põhjusel, mida lõbupakkujad näitelawal osawaste paistma säädinud oliwad. Lahkumisel tuletas
herra Pihlakas Wene Keisrite armu meelde, kellede läbi wõimalikuks on saanud Eestlastel edasi, hariduse radasi sammuda, mis peale siis lauldi Jumal
keisrit kaitse sa.
Kuuljate üleüldine korrapidamine oli kiiduwäärt. Ühesõnaga öelda oli see pidustus mõnus, täis hinge ülendawat lõbu ja rõõmu. Rahwa osawõtmine oli
elaw, kuid kahjatsedes peab awalikult ütlema, et siinse Eestlaste küla „Linda”
elanikkude osawõtmine sellest koguni külm oli. Lõbu walmistajate Estoonia
neidudele ja peidudele ja kõige hariduse jagajatele ütlen tuhat tänu! Tõttagu
nad algatud teel edasi ja töötagu tubliste iljuti istutatud wiinamarja wõsa
kallal, mis aja jooksul suureks hariduse puuks wõib saada. Toogu nad Suhumis õigeid waimu elu püidmisi nähtawale! Praegu on meil siin soojad ilmad.
Lund ei ole lähemal kui umbes 10-ne wersta kaugusel mägede peal, kuna mõne aasta selleajaga lumi oruhakatuseni ulatas. — Kuna ajalehed, Euroopas
mässawast influenza haigusest sõnumid toowad ei wõi teda siin õra tunda kas
teda olemas on, sest wa hall tõbi (лихорадка) on sedasama tõugu nii et kesgi
wahet ei jõua teha. Rahwas põdesiwad rängaste siiamaale.
on.

