Aastatel 1910−1915 Päevalehes ja Peterburi/Pealinna Teatajas ilmunud teateid Thbilisist. Taga-Kaukaasia: Gruusia: Thbilisi (Tiflis, Tbilisi). Thbilisi
eestlased: ajalugu, tegevus, ametid. Eestlaste arv Thbilisis (vähemalt 200).
Thbilisi lätlased. Eestlaste tegevusalad. Kadakasaksad. Thbilisi kirjeldus, botaanikaaed, funikulöör, Kura jõgi. Eestlaste kogunemine luteri kirikus ja mujal; seltsielu. Läti pastor (Taga-Kaukaasia sõjaväeringkonna kirikuõpetaja)
P. Pipkalejs. Lätlaste selts Thbilisis. Plaan asutada eesti selts. Tiflisi eesti
selts (Tiflisi Eesti Wastastikku Abiandmise selts): asutamine (1912), esimene
üldkoosolek. Kooliõpetaja Otto Johannes Kiesel. J. Jaas. H. Tallmeister.
E. Lindemann. Lengi. Pastor P. Pipkalejsi surm ja matus (1913). Sõda. Hirm
türklaste tuleku ees (1914), mitmete perekondade lahkumine linnast. Eesti
seltsi jõulupeo ärajäämine (1914). Digiteeris Andres Aule, kirjaviis muutmata.

Pealinna Teataja (nr. 73), 29. september 1910, lk. 3

Tiflisist. Siin asub ka summakene eestlasi. Nende arwu ei ole praegu weel
kindlasti teada, kuid igatahes wõib tõendada, et see kahe sajani ulatab. Suure
linna süles on nad aga kui üksikud tilgad ilma[…]el sinna-tänna laiali pillatud,
nii et nende olemasolemist kuskil pool tunda ei ole. Ainukeseks siduwaks lüliks nende wahel on — kirik, sest iga kuu korra on kohalikus Saksa kirikus
eestikeelne jumalateenistus. Kiitma peab seda agarust ja hoolsust, millega kirik on tulnud „otsima ja ära peastma” seda ühte, kuna tal ometi ühaksakümne
üheksa juures palju awaram tööpõld oleks olnud. Meie seltskonnategelased
armastawad aga ainult suurte karjade hulgas […]eda ja loewad siis weel „hingekarjastele” pikki palweid nende tegewuseta oleku üle jne.
Lätlased, keda siin ka umbes niisama palju asub, nagu eestlasigi, on wiimastest seltsi asjus ees; neil on oma selts, mis pealegi weel kaunis heal alusel seisab: iga seltsiliige maksab seltsi kulude katmiseks wiis protsenti oma aastasest sissetulekust seltsi heaks. Kuulu järel tahta eestlased nende eeskujul oma
wahel ka ühendust luua.
Eestlased on siin tublide käsitöölistena, ametnikkudena ja teenijatena tuntud.
Aga natukene õudne on, et kohalikud elanikud — isegi haritlased — mingisugust wahet eestlase ja sakslase wahel ei oska teha: kõik on neil üks „njemets”,
seda enam, et Eesti kadakad niisugust arwamist hoolega toetawad.
Mis nendesse oludesse ja õhukonda puutub, kus siinsed eestlased [?keerlema]
peawad, siis on need täitsa suured linna omad. Tiflis, nagu teada, on endine
Grusia pealinn. Ka praegu on terwe Kaukasia walitsus siia kokku koondatud:
mundrimehi kihab uulitsatel, kui sipelgaid. Linna puhtus ei ole just mitte eeskujulik — iga uulits lehkab omawiisi ja sünnitab head pinda kolerale, mis siin
iga aasta liikumas on.
Tähelepanemisewäärt on siinne botanika-aed, mis lõuna-hommiku poolses
linna ääres asub. Ta seisab wastu lõuna päikest ja on kõrge mäerinnakuga
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põhjapoolt warjatud, mille tõttu temas kõik lõunamaa taimed kaswada wõiwad. Igale puule on oma nimi lauakesega külge kinnitatud. Tundmata-puude
ridasi läbi silmitsedes, puutus minule ka tuttaw kodumaa kangelane silma.
Siin on ta ennast teiste hulka ära peitnud ja waatab arglikult, pool häbelikult
uhkete palmide ja akaziate wahelt wälja. Tema tüwe külge on lauakene pealkirjaga kinnitatud „Põhjamaa mänd.”
Huwitaw on ka n. n. „funikuler”, mis lõunapoolses linna ääres asub. See on
kõrge mägi, kuhu elektriraudtee üles käib ja lõbureisijaid mäele ja mäelt alla
weab. Mäe otsas asub terwe pool tosinat joogimajasi, kus waatajatele mitmesugusi lõbustusi pakutakse. Suwel, kui all linnas kuumus ja lämmastus hinge
kinni ähwardawad matta, on funikuleri peal õige armas wärsket ja puhast
mägede õhku alla neelata. Linnas on mitu aeda ja jalutuse parki. Aga jõgi Kura, mis linna keskelt läbi jookseb, on alati sogane ja kahtlustäratawalt kolera
karwaline. Õhk ei ole sugugi nii puhas, kui Põhja-Kaukasias.
Mittekadakas.

Päevaleht (nr. 122), 6. märts 1911, lk. 1

Tiflisi Eesti asundus.
„Imelik rahwas need eestlased,” tähendas hilja aja eest keegi kaukasialane:
„kuhu ka iial jalad sead, sealt leiad neid eest: mitte ainult Kaukasias, waid terwes ilmas.”
Sealjuures wõrdles ta eestlasi juutidega (!!). Ma kahtlesin, kas ta tõepoolest
just eestlastest räägib, aga paar Eesti keeli lauset, ja „terwiseks”, mis ta arwamise kindlustuseks ette tõi, kaotasiwad mu kahtlused.
Siiski ma imestasin: tänini olin ma selles arwamises, et laias ilmas Eesti nimi
teadmata ja tundmata on, kuid nüüd uskusin ma, et eestlased kaugemalgi tuntud rahwas on.
Kaukasias on eestlasi umbes kuue tuhande ümber, muidugi teada Ees- ja Taga-Kaukasia asundused kokku arwatud. (Stawropoli kuberm., Mustamere
rannal, Karsi ümbruses j. m.)
Allpool paar sõna Tiflisi Eesti elust.
Tiflis oma 250.000 elanikuga on Kaukasia walitsusline, kauba- ja waimuelu
keskkoht ja etendab tähtsat osa sõjawahekorras Persia- ja Türgimaadega.
Suurtööstuselinnaks ei wõi teda sugugi pidada.
Elanikkude kokkuseade poolest on ta niisama kirju kui harilikult muudki
Idamaa linnad: peale mitmekesiste ja arwuliste pärismaalaste leidub Tiflisis
kõigi ilmarahwaste esitajaid. Eestlaste arwu Tiflisis wõib 200 peale arwata.
Esimesi eestlasi wõis Tiflisis umbes 20 kuni 30 aastat tagasi leida. Siin on
praegugi wanakesi-pionerisid, kes oma kodumaad põhjas 25—30 aastat pole
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näinud. Nende hulka wõime ka paremat haawa-arsti Dr. R. arwata, kes siia
peale Türgi sõda elama jäi.
Tiflisi asunud eestlaste ajaloosse pilku heites leiame siit 20 aastat tagasi tuntud „Eestlaste ajaloo” kirjutaja Retzoldi, kes tol ajal oma tegewust siin koolitöö alal arendas. Peab ütlema, et mõnigi mees siin Eesti sugu on põhjendanud, aga et Eesti ollusi ennewanalt siin harw oli, ja needki koondamatalt elasiwad, siis sulas nooremate rahwusline slegus ümbritsewasse rahwaste
mitmekesidusesse ära. Keel ja meel käiwad käsikäes: endiste eestlaste järeltulew sugu ei oska seda keelt. — Siiski leidub töölisperekondasid, kus Eesti
keel alale on jäänud. Ja mis huwitawam: linnajaos, kus paar perekonda ligiläheduses elawad, on mõned wenelased ja pärismaalased Eesti keele sedawõrd ära õppinud, et nende murrak eestlaste omast palju lahku ei lähe!
Siinseid eestlasi wõib oluliselt kolme liiki jaotada: ametnikud, wabaelukutselised (rohuteadlased, agendid, üleswõtjad jne.) ja töölised. Eesti töölisi on siin
wähe, sest et wabrikud ja muud sellesarnased asutused puuduwad; esimese
kahe liigi esitajaid leidub kaunis hulgakene ja nende arw kaswab aast-aastalt.
Tuletame siinkohal ka Eesti naisterahwaid meelde, kes bonnedena ja teenijatena oma ülespidamise eest muretsewad. Ma ei tahaks Eesti bonnesid süüdistada, et nad sakslastena teeniwad: kes seda teab, kui raske mõnelegi neiule
leib süüa on — isegi kui ta Saksa keelest ära oleneb — annab neile rahwusesalgamise andeks. Mõtlema paneb see nähtus siiski: Eesti naisterahwas on
ilmakodanikuks muutumas: neid on rohkearwulisemalt igalt poolt leida kui
meesterahwaid; neid on igasugusest elukutsest: wiimastel päewadel maadlewad 8 Eesti neidu Tiflisis hiilgawate tagajärgedega, sest et kaukasialased
nende etenduste mõjul meelest ära on.
Ainumaks kogumisekohaks siinsetele eestlastele on tänini kirik olnud, kus
iga kuu teisel pühapäewal Eesti keeles jumalateenistust peetakse. Jutlustab
sõjawäeringkonna õpetaja lätlane hr. P. — Juba kauemat aega oli mõte liikumas seltsi asutada, mis asunikkusid waimliselt koondaks ja tarwilist osa
rahwuse alalhoidmises etendaks. Lätlastel läks juba 1909. aastal korda seltsi
elusse kutsuda, mis rahuloldawate tagajärgedega töötab. Nende päewade sees
saatsiwad ka eestlased „Tiflisi Eesti Wastastikku Abiandmise Seltsi” põhjuskirja registrerimiseks. Tänini pole weel wastust tulnud.
Siinse Eesti seltsi ülesanded oleksiwad nagu mujalgi ilmas kaunis suured.
Eestlasi on sedawõrd palju ilmas laiali, et tõsisemalt järele tuleks mõtelda
nende tulewiku ja tegewuse üle.
Lõpuks tähendan, et Tiflisis mitte ainult eestlasi ei asu, waid ka kaunis hulgakene Baltisakste sugu, kes siin tihtipeale puudu kannatawalt sarnast tööd
teewad, mida nad Baltimaal põlgaksiwad ja talurahwa eesõiguseks peaksiwad. Kuid majandusline kitsikus surmab klassilise uhkuse ja painutab kangete küüru.
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Peterburi Teataja (nr. 3), 7. jaanuar 1912, lk. 3

Tiflisist. Igaüks omal wiisil oleme meie, saatusest aetud, Tiflisi elama asunud.
Meid on siin wast peale saja eestlase, nõnda et juba mõte liikumas on Tiflisis
Eesti Seltsi asutada, kus siis isekeskes tihemalt kokku saaks ja oma päewaküsimusi arutada wõiks. Selleks on juba sammusi astutud ja seltsi põhjuskiri
on praegu kinnitamisel. Siiamaani aga oleme asjata põhjuskirja kinnitamist
oodanud. Trööstime ennast sellega, et meie Asias elame. Wõtawad ju Europaski niisugused sajad pikka aega, seda rohkem siis weel Asias . . .
Meie naabritel, lätlastel, on siin juba oma Selts, olgugi et neid siin palju rohkem ei ole kui meid. Praegu on meil oma seltsi organiserimiseks nõnda palju
eeltöösi tehtud, et meil juba oma laulukoor warsti koos on, nii et peagi Eesti
laulu wõime kuulda. Iseäranis tegewad on selles hiljuti Tiflisi sõitnud eestlased. Nende südameis on weel kodumaa mälestused wärskemad. Neil on kodumaa laulupidud, koosolekud jne. weel elawalt meeles. Muidugi ei taha uus
kodu neile hästi meeldida, sest olgugi et Tiflis Kaukasia pealinn on, et siin elu
niisama mühinal ja kohinal woolab, nagu Kura mudane wesi, on ta ikkagi
palju [kuumem?] kui kodumaa linnades. Eestlane, iseäranis niisugune, kellel
korda ei ole läinud suuremat haridust omandada, tunneb ennast siin nagu
wõerastemajas elama. Ta januneb waimutoidu järele. Et see janu suur on, näitab ka see, et siin eestlaste wahel läbikäimine õige elaw on. Praeguse seltsi
ruumide kohusi täidab üks erakorter. Majaomaniku (eestlase) lahkuse peale
toetades käiakse siin koos ja peetakse Eesti piduõhtuid. Nõnda sai näituseks
Mardi ja Kadri õhtu mööda saadatud. Need õhtud jätsiwad ilusa mälestuse
järele. Eesti laulud, ringmängud, mardisandid ja muud kombed, milledest
mõned wast weel wanemad on kui neid kodumaal mäletatakse, on weel praegu elawalt meeles. Oleks pidanud nägema, missugune waimustuse tuli meie
piduliste silmis helkis, kui „Mu isamaa armas” lauldi ja isesugune sõbralik
olek pidulist wahel walitses!... Kõik tundsiwad ennast nagu ühe perekonna
liikmed olema. Midagi nõiduslikku on wõeral maal sõnas „suguwend!” Kui
palju uut elu siia selts ei tooks! Meie eestlastele saaks Tiflis siis uueks koduks.
Tähtsaks kokkukäimise kohaks on meil ka kirik. Ei käida wist küll kuskil
nõnda korralikult kirikus kui siin. Eesti jutlust peetakse siinses Saksa Luteruse kirikus iga kuu teisel pühapäewal. Et meil siin Eesti õpetajat läheduses ei
ole, loeb meile Läti õpetaja jutlusi.
Meie jumalateenistustel ei aeta mitte […], nagu kodumaa kirikutes pastorid
ajawad, sellepärast wõetakse siin ka elawalt jumalateenistustest osa. Ka on
kirik suguwendade wahel kokkusaamise kohaks, sellepärast käiaksegi elawalt Eesti jumalateenistustel.
[…]
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Päevaleht (nr. 32), 10. märts 1912, lk. 1. Sisuliselt sama teksti avaldas Peterburi Teataja (nr. 32), 15. märts 1912, lk. 1

Tiflisi Eesti asundus.
„Päewalehe” lugejatele on juba mõnda Tiflisi Eesti asunduse elust teada (W.
„Päewal.” nr. 122, 3. juunil 1911. a.) Nüüd wõib juurde lisada, et wiimati ometi
siinsete eestlaste ootused täide lähwad: Tiflisi Eesti Wastastikku Abiandmise
selts on registreritud. Seda päewa wõiwad Tiflisi eestlased endi elus ajalooliseks pidada: mitmedkümned aastad elutsewad siin eestlased, töötawad üksikult, mitmedki rahwusliselt nõrgemad heidawad teiste rühma, — nüüd on
wõimalus awanenud koondatult elada ja töötada wastastikku abiandmise
alal: suguwennale kätt seal sirutada, kus seda waja on. Wast asuwad nüüd
siinsed eestlased ühisele kulturatööle, millel wäljaspool kodumaad laialine
ülesanne on.
Üksikud katsed waimlist elu arendada ja sellega elule sisemist wäärtust määrata on siingi olnud, kuid et raske on juhtumisi siia sattunud suguwendade
juures ühist huwilist kokkupuutumisepinda leida, siis on neil katsetel lühikene wältawus olnud. Tihtipeale wõis kuulda, et „oleks ikka oma selts, siis
wõiks seal koos käia, aga . . .” lõppes sellega, et kusagil wiinakeldris isamaalist waimustust marjawiinas uputati. Siinkohal tähendan, et marjawiin Kaukasia eestlastele tõsiseks katsumiseks on: tean karsklasi, kes siin jooma on
hakkanud: Mustamere ranna asundustes on eestlaste juures wõidujoomine
pea-ülesandeks; Tiflisi eestlaste juures on harjunud komme: kui kaks meest
koos, siis on weinipudel laual kolmandaks.
Kudas ja mis moodi selts siinset Eesti elu suudab muuta, see on tulewiku küsimus, kuid naabrite — lätlaste — järele otsustades, kelle selts siin juba paar
aastat töötab, wõib heade tagajärgede peale loota.

Peterburi Teataja (nr. 76), 30. juuni 1912, lk. 1

Tiflisist. Hiljuti oli siin Lutheruse usu kirikus eestikeelne jumalateenistus ja
waimulik kontsert. See oli esimene kord Tiflisis Eesti koorilaulu kuulda. Kooliõpetaja hra O. Kieseli hoole ja agaruse tõttu läks korda meil ajutist laulukoori asutada ja esimesi laulukatseid teha. Loodetawaste ei jää katsed
wiimasteks, sest kui meie noor „Eesti Wastastiku Abiandmise Selts” oma
tegewust algab, saab laulukoor suurt osa mängima. Warsti saab Tiflisi eestlaste üleüldine koosolek olema, kus siis uue seltsi lähem tegewus ära saab
määratud, seltsi korteri küsimus läbi harutatud ja eestseisus walitud. Jõudu ja
julgust tööks!
z.
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Peterburi Teataja (nr. 137), 20. november 1912, lk. 1

Tiflisist. 11. now. oli Tiflisi eestlaste üleüldine koosolek, mida meie noore
Wastastikuse Abiandmiseseltsi esimeseks eluawalduse märgiks wõib nimetada. Juba mitu kuud on sellest mööda, kui seltsi põhjuskiri kinnitud sai, kuid
ikka ei saanud asjaga nõnda kaugele, et üleüldine koosolek kokku oleks kutsutud. Peatakistuseks oli see, et suwel mitmed paremad seltsi tulewased tegelased Tiflisist ära sõitsid.
Lätlased on omalt poolt meie noore seltsi wastu wäga lahked. Nagu nende
seltsi president, keda siinsed lätlased onuks nimetawad, seletab, peawad niisama lätlased kui ka eestlased ühesuguse surwe all kiratsema. Eestlaste keskel oli mõnelt poolt arwamist kuulda, et seltsil suuremat tähtsust ei ole, siis
arwas üks asutajatest liigetest, kooliõp. hra Kiesel, tarwilikuks seltsi tähtsuse
üle koosolekul paar sõna ütelda. Kalewipojast paraja lause oma kõnele põhjuseks wõttes, näitas ta heledates wärwides, kui palju tõsist ja tähtsat tööd
seltsil siin wõera rahwa seas oma rahwa kildude kogumiseks teha on, et ka
Eesti rahwal, enese loomukohast edenemise teed käies, wõimalik oleks kõigi
rahwuste ühisele kultura-eesmärgile läheneda.
Peale selle, kui seltsi põhjuskiri ette sai loetud, asuti liikmete wastuwõtmise
juurde. Seltsi asutajatest liigetest oli praegusel korral ainult kolm meest Tiflisis: hra O. Kiesel, J. Jaas ja H. Tallmeister. Liikmeteks astusid weel 23 inimest, teiste hulgas ka Läti õpetaja Pitkales.
Eestseisusesse said walitud — esimeheks hra O. Kiesel ja teisteks eestseisuse
liikmeteks Jaas, H. Tallmeister, E. Lindemann, [R?]. Lengi.
Esimene awamisepidu kawatsetakse jõuluks toime panna — muidugi jõulupuuga. Jõudu ja wisadust tõsiseks tööks!
z.

Peterburi Teataja (nr. 27), 5. märts 1913, lk. 1

Tiflisist. Meie noor Eesti Wastastikku Abiandmiseselts awaldab oma tegewust
pidude toimepanemises. Nii sai juba teine Eesti pidu 19. weebruaril toime
pandud, mida ka kordaläinuks tuleb pidada, waatamata selle peale, et mitmed
seltsi liikmed pidule ei ilmunud.
Pidu eeskawas olid laulud, ilulugemised, muusika (wiiulitel) ja näitemäng
„Ebaleitenant.” Seltsi esimehe kooliõp. hra O. Kieseli juhatusel kandis meestekoor neli Eesti laulu ette, mis kõik rahuloldawalt kõlasid. Ilulugemised olid
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kõik peale kahe Wene keeles. Eesti keeles ilulugemistele „Orja laul” ja „Oleks
minu olemine” oskas üliõp hra Juhkam tubli mõju anda. Et meie noor selts
weel eestikeelseid raamatuid, mida juba ammugi tellitud, kätte ei ole saanud,
siis ei olnud ilulugemisteks kuskilt materjali saada. Teiseks ei wõi ka pahaks
panna kui eeskawas wenekeelseid palasid leiame, sest pidul olijatest on suurem jagu mitteeestlasi. Peab siis ka silmas pidama, et neil pidul igaw ei hakkaks.
Wiiulitel kandsid kohaliku kooliõpetajate institudi õpilased paar pala ette
(duett ja solo). Publikum pidas ettekandeid rahuloldawaks.
Näitemäng „Ebaleitenant” libises üle näitelawa ja waatamata oma tühise sisu
pale, suutis ta ikkagi waatajate naerunärwisid kõditada. Muud ei wõi aga niisuguselt sandilt nõudagi. „Ebaleitenant” sattus meie näitekawale sel põhjusel,
et teisa näidendid käepärast ei olnud ja et aeg ettewalmistusteks lühikene oli.
Loodame järgmisel pidul meie näitelawal mõnda suuremat näidendit näha.
Wististe ikka teatud põhjustel saiwad paljud eestlased pidule kutse hilja kätte,
nii et neil wõimalik ei olnud ilmuda, kuid ometi oli pidulisi 100 inimese
ümbre, nii et seltsile puhast kasu rublat 25 jäi. Ruumid olid Armenia Heategewaseltsi käest üüritud, kus Jõulu ajal ka Eesti seltsi awamise pidu ja jõulupuu oli. Ruumide üür 25 rubla. Seltsi liikmete hulgas on juba mõne isiku
poolt leigust ja lahkutõmbamist märgata. Igatahes soowimata nähtus, iseäranis niisuguse asja juures, kus keegi isiklikka kasusi taga ei aja.
Z.

Päevaleht (nr. 127), 8. juuni 1913, lk. 3. Sama teate avaldas ka Peterburi Teataja (nr. 67), 9. juuni 1913, lk. 1.

Tiflisi Eesti asundusest.
Kurwad päewad olid siinsetel eestlastel: 20. mail kandsid nad oma õpetaja ja
seltsiliikme P. Pihpkaleis’i wiimsele puhkusele. Kadunud oli siin Tiflisis ja
Taga-Kaukasias laialt tuntud, sest et ta Eesti asundustes ja sõjawäeringkonna
õpetajana Eesti ja Läti soldatile jutlustamas käis. Seltsielust wõttis ta elawalt
osa, ning oli nõu ja jõuga tarbekordadel wirgaks abiliseks. Waese-rahwa lapsena oli ta omal jõul enesele kõrgema hariduse omandanud ja jäi ka tõsiseks
rahwapojaks elu lõpuni. Õpetaja Pihpkaleis oli sündimise poolest lätlane, aga
ka Eesti keelt oskas ta sedawõrd, et jutlust selles keeles wõis pidada. Nüüd on
Eesti ja Läti kogudus waesekslapseks jäänud. Siinsele saksikute erakonnale
oli ta pinnaks silmas, sest et ta igal pool awalikult õiguse, tõe ja oma koguduse liikmete huwide eest kindlalt wälja astus.
—l.
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Tiflisis. Suur sõjakära türklastega ei jäta ka kohaliku elu peale oma häwitawat mõju awaldamata. Kuulujutud türklaste ja kurdlaste kõlwatuste üle ajawad kõige julgemal inimisel kananaha ihu peale. Neil kuulujuttudel peaks
wist küll tõe põhi all olema, sest isegi haritud mehed kardawad täie tõsidusega, et türklased neid teiba otsa ajaks, kui nende pihku puutuks. Et meie linn
nii sõjasündmuste lähedal on, annab ennast siin iga laine tunda. Maa päriselanikud tunnewad juba endistest aegadest türklasi hästi, sest nende endiste
sõjakäikude üle on hulk mälestusi järele jäänud. Põgenejad armenlased aitawad omalt poolt weel ärewust suurendada. Ärewus, mis enne jõulu Tiflisis
walitses, oli põhjuseks, et mitmed perekonnad siit lahkusid ja enestele waiksemat elukohta otsisid.
Ka siinse Eesti seltsi peale ei jätnud sõja ärewus oma mõju awaldamata. Seltsi
esimees ja mõned teised seltsi liikmed, kes kroonu ametnikud on, ootasid
tund tunnilt käsku Tiflisist lahkuda. Pühadeaegne pidu, mille eeskawas Lutsu
näitemäng „Kapsapea”, mõned jõulu laulud ja muidugi ka jõulupuu pidi olema, jäi pidamata. Arwata oli, et niisugusel ärewal ajal wähedel tahtmist on
pidule minna. Pealegi pidid mõned tegelased Tiflisist lahkuma.
Nii siis läks see ainukene pidu luhta, mis meie selts sellel poolaastal tahtis
toime panna. Praegu ei jäe meil muud üle, kui paremaid aegu oodata, kus
rahwa tähelpanek jälle rohkem sisemise elu peale pöördub.
—mer.
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