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1.
Reisi
eesmärk
ja
otstarwe.
Paljudel on kodumaal ikka weel see arwamine, et see, kes üle Eesti piiri läinud, Wenemaale weerenud, ka Eesti rahwusele on kadunud. Paljud on minult küsinud, kas Krimmis
ja Kaukasias ikka weel Eesti keelt räägitakse.
Et mind ennastki see küsimus huwitab, kuidas
meie asunikkude waimline ja majandusline järg
on ja kas on edu wõi tagurpidiminekut mär-

gata, olen ette wõtnud Eesti asundused Europa-Wenemaal läbi käia ja mõne Siberi Eesti
asundusegi üles otsida.
Olen nii mõneski
Eesti asunduses Wenemaal ja 8 Kaukasia
asunduses ennem olnud. Suwine ametipuhkus
pakkus reisiks wõimalust ja ma wõtsin ette
sel suwel kõiki Eesti asundusi Krimmis ja Kaukasias waadata. Kena reisiga wõin õige rahul
olla; ta oli wäga huwitaw, õpetlik ja ärataw.
Mul läks ka korda kahe kuu jooksul, ehk see
küll raske oli, kõik 5 Krimmi ja 12 Kaukasia
Eesti asundust läbi käia, nii wäga mitmes muu

rahwuste külades wiibida ja selle aja jooksul
48 korda kõnet pidada, mõnel päewal 3 ja 4
korda.
Kõned olid enamasti waimulikud,
palwetunni ehk jumalateenistuse kujul ja paaris
kohas ka ilmalikud, kus ülemuse käest selleks
luba oli muretsetud. Pääle Noworossiski õpetaja Girgensoni tulid kõik teised kohalikud
õpetajad mulle sõbralikult wastu ja ei keelnud
oma luba, mille eest mina ja asunikud wäga
tänulikud oleme.
Raske ja tüütaw oli küll
reisida, peab aga sõja ajal kõigega leppima.
Wagunid olid tihti puupüsti rahwast täis, sagedasti küsiti passi, iseäranis Krimmis, ja mitu
korda otsiti asjad läbi. Seda ei tohi mitte
pahakski panna, sest iga wõõra inimese ilmumine wõib sõja ajal kahtlust äratada, päälegi
kui käsk on politseile ja sõjawäelistele antud
iga wõõrast terawasti silmas pidada.
Ka seda ei
tohi sa
pahaks
panna, kui sind
mõnel pool Saksa
salakuulajaks
peetakse ja sulle
kroonu poolt „prii
korter”
muretsetakse. Olgu tähendada, et terwe 2
kuu jooksul ei tulnud rohkem kui
ühes kohas kaks
ööd magada ja
mitte kusagil ööLiwonia wõi Liwentali
korteri eest maksta. Ainult üks kord
tahtsin seda teha — Bahtshisarai linnas; juba oli
kortergi walmis, kuid sääl tuli politsei ja leidis,
et see mitte õige ei ole, et ma ka sääl maksma
pean, muretses mulle prii korteri ja saatis
mind kroonu kulul säält raudteega Simferopolisse. Tänulik ja rõõmus ei olnud ma selle
kingituse eest küll mitte. Asi oli järgmine:
Saminki Eesti asunduses wiibides waadati küll
pass strashniku ja sõjawäe ülemuse poolt paberid läbi ja leiti kõik korras olewat. Teisel
päewal aga, kus ühtegi ülemust paigal ei
olnud, tuli ühele soldatile mõte pähe, et siin
ehk ometi Saksa salakuulaja on.
Kahekesi
kuulati mind üle ja otsiti asjad läbi. Sääl
leiti aga kaks kaarti, Soomemaa ja Eesti-LiiwiKuramaa kaart.
S e e äratas kahtlust.
Kui
keegi ülematest paigal oleks olnud, oleks asi
kohe selgeks tehtud. S e d a ei olnud, mina
sõitsin siiski ära, tema oli Eupatoriasse telefonerinud ja säält anti käsk strashnik mulle
järele saata ja mind kinni wõtta. Simferopolis
tehti asi selgeks ja ma wõisin takistamata edasi

reisida.
Teine kimbutamine oli Selentshuki
stanitsa (kasakate küla) kasakate poolt, kes
mind niisamuti Saksa salakuulajaks hakkasid
pidama ja minul 2 tundi aega ära kulutasid. Kuid
see kõik on tühine asi: reisi wõib siiski igapidi ilusaks ja hästi kordaläinuks pidada. Reisi
pikkus oli 8 4 0 0 wersta, millest mul minna tuli:
25 wersta ratsa, üle 100 wersta jala, 7 0 0 w.
wankriga, 130 w. mootor-wenega Mustamerd
mööda, 3 5 0 w. jalgrattaga, 85 w. automobiliga
ja üle 7 0 0 0 w. rongiga ja paarist mägede jõest
pidin härgadega läbi minema. Muidugi pead,
kui nii mitmesse kubermangu ja mitmesuguste
rahwaste juurde juhtud, nii mõndagi läbi elama.
Täna on sul ilus tuba, pehme ja soe woodi
magamiseks, homme aga pead sa jalgratta
rikkiminemise pärast lageda taewa all magama;
täna on sul ilus
õhtusöök, homme
pead tüki soolatud
liha ja leiwaga leppima ja Kuubani
jõest
keelekastet
wõtma, ehk jälle
—
täna
sõidad
automobiliga ilusat Sõjawäe-Gruusia teed mööda,
homme aga sammud jala paksu
pori mööda Karsi
linnas, sest et 4
wersta eest ei taha
nõutawat 4 rubla
küla walitsuse maja.
woorimehele anda.
Reisija peab kõigega leppima ja alles siis saab ta otstarbe
kätte ja on õnnelik. Minu eesmärgiks ei ole
mitte siin täielikumat kirjeldust Krimmi ja
Kaukasia Eesti asunduste üle tuua. Seda teeb
tuntud
asundustetegelane Samuel Sommer; ja agara seltskonnategelase, Tauria Eesti
Hariduseseltsi
esimehe,
kooliõpetaja Reinmanni poolt, ilmub juba lähemas
tulewikus
raamat Krimmi ja Kaukasia Eesti asunduste
üle. Tahan ainult mõnda reisinähtust jutustada ja muljet, mis ma asunikkude elust sain.
Olen juba 6 aastat säält ära, käisin seekord
kõik endised tutwad asundused ja kohad ja
ennem weel käimata kohad läbi.
Minu reis
läks järgmistest kohtadest l ä b i : Petrograd,
Jamburi, Narwa, Oudowa, Strjakowo, Domkino,
Strugi, Pihkwa, Dno, Wiitebsk, Brjansk, Harkow, Krimmis 5 Eesti küla, paar tatarlaste
küla, Simferopoli ja Bahtshisarai linna, siis
Sinelnikowo ja Rostowi kaudu Liwonia ja
Allmäe asundustesse, Pjatigorsk, Wladikawkas,
Sõjawäe-Gruusia tee kaudu Tiflisi, säält Karsi

ja Uue-Estonia asundusesse, raudteega Tiflisi ja Nowo-Senaki, säält hobustega 150 w.
Suhumi asundustesse, hobustega ja jalgrattaga
Adleri asundustesse, hobustega Sotshi, Mustamere kallast mööda, mootor-wenega Tuapseni,
raudteega Armawiri kaudu Newinomõsskaja
jaama, säält 120 wersta hobustega Elbruse
lähedal olewatesse Eesti-Maruha ja Hussõi-Kardaniku asundusesse, hobustega tagasi, raudteega Stawropoli ja Torgowaja jaama, hobustega 60 wersta Eesti Haginski asundustesse
ja raudteega Rostowi, Woroneshi, Rjasani ja
Moskwa kaudu tagasi Petrogradi.
2.

Reis

Soomest

Krimmi.

(Jamburis. Oudowas. Kord Wenemaa raudteedel. Lõunamaa stepid).

neid wigu ja puudusi harutada, nad on Eesti
seltskonnal juba isegi tuntud. Tähendan ainult,
et waewalt küll keegi wõõras Oudowas niisugust elurõõmsat ja lahket olekut leiab, kui
Krimmis ja Kaukasias. Kahju ja hale on suurest Oudowa kogudusest ja sellest hääsüdamlikust rahwast!
Siin on uut elu, wirgutust
seltskonna elus, leplikumat olekut oma wahel
ja parandust usu- ja koolielus tarwis, muidu
leiame mõne aasta pärast säält ainult waimlise
elu waremeid.
Mida rohkem
lõuna
poole,
seda ilusamaks läks loodus ja rikkalikumat saaki tõotasid wiljapõllud anda. Wili on sel aastal igalpool haruldaselt hästi kaswanud, kuid paiguti
on rohke wihm tera pääle halwasti mõjunud.
Alles sel aastal wõis lõunamaa rohtlaant mitme
aasta tagant oma täies iluduses näha. Wihmasel suwel kaswab Krimmis rohkesti punast
mets-mooni umbrohuna; sel suwel
olid suured mitme
wersta
pikkused
kesawäljad
teda
nii tihedalt täis,
et see kaugemale
nagu suur punane
waip
paistis
ja
haruldaselt ilusat
pilti pakkus.

Rõõmsaks läks meel, kui teel Jamburis
Eesti
Põllumeeste
Seltsimaja
katuse
alla kerkimist nägin. Jamburi linn
saab ühe nägusama maja juurde
ja Eesti seltskond
omale kauaigatsetud kodu. Palju on
kannatatud, oodatud, jõudu ja aega
kulutatud — ja
nüüd läheb ehituse
eestwõtjate ja agaramate
tegelaste
soow täide.
Oli
Estonia koolimaja Suhumi lähedal.
aeg, kus juba lootus oli kadunud,
kui oodatud abi wäljastpoolt ei saadud. Asi
on küll seisnud, kuid selle aja sees on Jamburi Eesti seltskonna isetegewus kõwenenud;
seltskond on ometi niiwõrd kokku hoidnud,
raha kokku pannud, et ei lasknud maad ja
ehitust käest ära minna, waid wiib ta koguni
ilusti ja täielikult läbi.
Päätundmus oli mul
kui asja üleswõtjal: siin on maksnud töötada,
püüdmine ja jõu kulutamine ei ole mitte asj a t a olnud. Ja selle kõrwal, kui sa oma mõtte
ja asja kordaminekut näed, tunned nagu uut
jõudu, wärskust ja waimustust ja unustad kõik
nähtud ülekohtu ja mõrudused, mis seltskonna
tegelasel, kes midagi tahab läbi wiia, läbi
tuleb elada.
Kurwa
tundmusega
lahkusin Oudowa
maakonnast.
Sääl olewat üle 3 0 . 0 0 0 eestlase. Rahwas näib kannatlik, koguni liig
kannatlik, lihtne ja hääsüdameline olewat. Kuid
terwes elus ja olus usu, seltskonna ja hariduse
põllul tundub nagu midagi rusuwat, rõhuwat
ja orjaaegset. Minul kui wõõral ei ole õigust

(Järgneb.)
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3.
Eesti
asundused
Krimmis.
Krimmis on 5 ilusat ja rikast Eesti asundust:
1)
Kontshi-Shawwa. 1)
17 wersta KurmanKemeltshi raudteejaamast, Perekopi maakonnas,
üte 200 hinge ehk 25 talu, 1864. a. asutatud
(kui ma õigesti mäletan). Külal on oma koolimaja ja palwemaja.
1) Küladel on tatarikeelsed nimed. Warem elasid sääl
tatarlased, kes Krimmi sõja ajal ära Türgimaale põgenesid.

2)
Sõrt-Karaktshora,
7 wersta Kontshi-Shawwast, 1864. a. asutatud, 176 hinge,
20 talu. Asundusel on oma koolimaja ja kirik.
Lootuse järele saab warsti siia ka seltsimaja.
Siin on suurem hulk Tauria Eesti Hariduseseltsi
eestseisuse liikmeid, sest Sõrt-Karaktshora on
rohkem Eesti asunduste keskel kui ükski teine.
(Suur wiga on küll see lugu, et Eesti asundused üksteisele mitte nii lähedal ei ole kui Saksa
asundused.) Maad on külal 2 0 0 0 tiinu.
3) Tshurtshi, 13 wersta Sõrt-Karaktshorast ja umbes 35 w. Kurman-Kemeltshi jaamast,
40 peret ehk umbes 4 0 0 hinge, sellega siis

kõige suurem Eesti asundus Krimmis; oma
maad on 1800 tiinu. Oma kooli- ja palwemaja.
4) T a r h a n , umbes 20 wersta Simferopolist, 25 peret, 1879. a. asutatud, maad 2 4 0 0
tiinu (selle hulgas 7 0 0 tiinu karjamaad). Külal
on oma koolimaja.
5) S a m r u k i (ehk Beregowoje), Mustamere kaldal, 30 wersta Sewastopolist, 15 w.
Tarhani külast ja 25 Bahtshisarai linnast, 1861. a.
asutatud, 35 peret, umbes 2 0 0 hinge, maad
1400 tiinu.
Oma koolimaja ja tulewikus tahetakse ka kirikut ehitada.
Samruki on kõige wanem asundus ja siin
suri alles minewal sügisel Triina Renning ära,
kes Krimmi wäljarändamise ja prohwet Malts-

nagu õudne ja troostita nende waimline elu
näib olewat.
Pääle nimetatud 5 asunduse, mis puhtad
Eesti külad on, elab eestlasi mitme pere kaupa
paaris Tatari külas ja üksikute perekondade
kaupa siin ja sääl. Rohkesti elab neid iseäranis
Simferopolis,
kuid kahjuks hoiawad
nad wähe ühte. Sääl wõiks ilusti wäike Eesti
seltsike olla. Simferopolis elab ka „Eesti konsul”, Gustaw Malts (Проѣздная ул. 13, oma
majas, waksali lähedal), 76 a. wana, prohwet
Maltsweti wennapoeg, kes ka kõige suuremat
osa on Krimmi tuleku juures
etendanud,
keisri juures käinud, maad kuulanud ja asunikkudega Krimmi elama asunud. Eestlased on

„Sulewi” asunduse koolimaja „Sotshi” maakonnas.
weti loos tähtsat osa on etendanud. Neli asundust on linna moodi asutatud:
pikk, lai ja
õige tänaw ja mõlemal pool tänawat „Eesti
parunite”
(nagu naljatades jõukuse pärast
Krimmi suguwendi kutsutakse) talud. Ainult
Samrukis on kohad sinna-tänna, ilma kindla
korrata, ehitatud, nii nagu Krimmi sõja ajal
Türgimaale põgenenud tatarlaste talud enne
olid. Puid on mõnes asunduses rohkesti, kuid
üleüldse wõiks neid weel palju rohkem tänawale ja õue ümber istutada. Raske on nende
eest hoolitsemine küll, nõuab walamist ja tööd,
aga ülendaks selle eest tublisti küla ja talude
ilu. Igatahes on Krimmi eestlaste talud kaunis
ilusad ja kui eestlaste juurest tatarlaste juurde
lähed, tuled nagu teise ilma; siin ei ole palju
ühte puud ega põõsast näha, kõik on nii õudne,

alati tema poolt sõbralikku nõu ja lahket wastutulemist leidnud ja leiawad praegugi weel.
Lugesin huwitusega tema 6 0 0 lehekülje suurust käsikirja
„Minu
mälestused”
ja loodan, et see raamat, kus teoorjusest, wäljarändamisest, prohwet Maltswetist jne. õige huwitawa pildi saame, ühte ehk teist wiisi E. Kirjanduse Seltsi ja Eesti rahwa omanduseks saab.
4. Krimmi Eesti asunikkude majanduslisest
ja
hariduslisest
järjest.
Eesti asunikkudest tuleb küll Krimmi omasid kõige jõukamateks pidada. Talude läbistikune wäärtus on 2 0 — 2 5 tuhat rubla ja küla
wäärtus wähemalt pool miljoni rubla. Igal talul
on oma põllutöömasinad, paljudel rehepeksumasin, ja klawer toas. Paaril „Eesti parunil”
on oma automobilgi. Tööliste korterid aga on

koguni wiletsad, ja selles asjas on eestlane nagu
5. Üleüldine mulje Krimmi Eesti
ära unustanud, et ta orjapõlwest hiljuti pääseasundustest jääb
ainult
hää.
Wigu ja
nud, ja on pea niisamasugune parun nagu Balti puudusi on. A g a kus neid ei ole, ja minu
omad. Jõukuse ja oleku poolest tuletab Krimmi
kui külalise kohus ei ole neid harutada. Kodueestlane mulki meelde, kuid on siiski lahkem
maalt sinna tuleja leiab igas asunduses ilusa
kui abjakene ehk teine puhastwerd mulk. PääEesti kodu ja sa unustad koguni ära, et mitte
warandus ja sissetuleku hallik on ja jääb ikka
kodumaal ei ole, kui lage maa seda meelde
nisu, ja mitte ilmaaegu ei ütle E. Wilde, et ei tuletaks. Igas talus loetakse rohkesti ajaKrimmi eestlased „nisu usku” olewat. Pääle
kirjandust, kodumaa sündmused on ka sääl
nisu külwatakse otre. Ka wiljapuuaiad annatuntud ja Eesti keel kõlab selgesti ja puhtalt,
wad oma jagu sissetulekut, kuid see kõik on
kui mõned laenu-sõnad maha arwame (näit.
ikka nagu abihallikaks. Maa on kolme põldu
„muldama” asemel „sahwkatama” j. n. e.
j a g a t u d : kesa, nisu ja oder. Külwatakse ikka
Surnuaia eest peaks küll igatahes rohkem
talwenisu ja osalt ka talweotre, mis meie maal
hoolt kandma, hauad üles ja teerajad sisse tekoguni tundmata wili on. Heinamaad ei ole,
gema ja puid istutama. Sääl puhkawad esiainult rohkem wihmasel suwel saab põlluheina.
mesed rändajad ja suurema waewa nägijad.
Loomad sööwad odra õlgi, lambad ja hobused
Kurwastaw oleks, kui mõni aasta hiljem järelhaganaid ehk õlgi
tulew põlw nende
jahudega
segahaudagi ei tea.
tult.
Nisu õlgi
Krimmi suguwenloom häämeelega
dade ja -õdede
ei söö, seda tarwaimlisest edenevitatakse
kütmisest annab ka
teks. Õlgi on nii
1914 a. ärapeepalju, et paljud
tud laulupidu
ei leia muud abiselget tunnistust.
nõu kui teda põlWiimasel ajal on
lul ära põletada.
noore Tauria EesPäratu suuri õleti Hariduseseltsi
wirnu seisab igal
ümber
koguma
talul põllul ja teda
hakatud ja sooei taha keegi. Üks
wida jääb, et igaseestlane
müüs
se
asundusesse
kroonule 60 kooroma rahwamaja
mat 20 rubla eest,
Prohwet Maltsweti sugulased Turbani külas Krimmis.
asutataks.
Ilma
nii siis 30 kop.
selleta on wõimata edaspidi läbi saada ja üle jõu ei käi
suur kahehobuse koorem, ja oli rõõmus päälegi,
see eestlastel mitte, kui tahtmist on. Südamet natuke raha sai ja õlgedest ilma waewata
likka terwitusi teile, armsad Krimmi suguwenlahti. Kas mitte ei wõiks mingit abinõu leida,
nad ja -õed kodumaalt ja Soome kaljuwallast !
et mitte hulka kallist materjali kaduma ei läheks ?
Meie kodumaal wõib kehw mees wäikese
(Järgneb),
maalapi pääl elama hakata, ka ilma hobuseta.
Kellel niipalju põldu on, et parajasti ühe hobus e g a toime saab, wõib weel tubli wäikepõllumees olla. Kuid Krimmis, kus adra ette 8
härga ehk hobust tuleb panna, ei saa ka paarikümne wakamaaga midagi pääle hakata. Eestlaste seletuse järele pidawat kõige wähem 25
tiinu maad olema.
Kui ma ei eksi, on ainult Samruki ja Tshurtshi
meestel maa kruntidesse jaotatud, teistel weel
mitte. A g a elama jäädakse külasse edasi,
wähemalt esialgu nii. Külast lahkumine ei ole
kerge asi; oled ju siin üles kaswanud ja harj u n u d ; ja päälegi ei ole wett igalpool nii kerge
saada, nagu meil kodumaal. Kaewu ehitamine
nõuab rohkesti kulu, wesi on tihti 5 0 — 1 0 0
sülla sügawusel.
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mis ja mõnes paaris kohas. Kahju, et wäljarändamise korraldajaid ei olnud. Praegu elab
A.
Nigol.
3 Kaukasias ligi 6000 eestlast ja need on 4 ehk
6.
Eesti
asundused
Kaukasias.
õigemini 6 Saksa õpetaja all. Eesti külad on
Kaukasias on praegu 12 ilusat Eesti asun- üksteisest liig kaugel, mis edurikast haridusedust.
Eesti - Haginsk ja Allmäe Stawropoli tööd takistab. Kaukasia Eesti asunduste arw
kubermangus, Liwonia, Eesti-Maruha ja Hussõi- wõiks palju suurem olla ja need, kes Siberi,
Kardanik Kubani
Wologda ja Wjatmaakonnas, Uueka metsadesse ja
Estonia Karsi maaSamara õudsele lakonnas, Ülem-Lingendikule on asuda, Alam - Linda
nud, wõiksid kõik
ja Estonia Suhumi
Kaukasias elada ja
ringkonnas, Salme,
ruumi oleks küllalt.
Sulew ja PunaseMaad oli küllalt,
lageda Sotshi maaametnikud on sõbkonnas, Mustameralikud Eesti asure
kubermangus.
nikkude wastu olPääle selle elab
nud, aga mehed
eestlasi weel wäga
ei mõistnud olusid
mitmel pool,
oma kasuks tarwiMuu foto
sellest hiljem.
tada, nagu saksSamara ja Krimlased.
Näit. on
miga saiwad eestStawropoli kuberlased warem tuttaner Allmäe meeswaks ja esimesed
tele 18 tuhat tiinu
rändajad on ka
maad pakkunud ja
sinna läinud, nii
ette pannud koduet kõige wanemad
maalt teisi järele
Eesti
asundused
tuua. Kuid meesjust Samara. kubertele ei meeldinud
mangus (Liwonia
see koht, et ühteküla Krasnõi Kugi metsa, järwe ega
tist 17 wersta) ja
jõge ei ole, ei wõtKrimmis on. Kaunud wastu, lasksid
kasiasse rändamine
teisi sinna kohale
algas 1 5 — 2 0 aastulla ja alles paari
tat hiljem. Seda
aasta pärast, kui
lugu tuleb õieti
ära nägid, et parekahetseda. Kuigi
mat kohta ikka ei
eestlased pea igal
saa, saiwad suure
pool haljale oksale on jõudnud ja kena kodu
waewaga weel 6000 tiinu tagasi ja nüüd on
loonud, on Kaukasias igatahes ilusam elada
sääl rikas ja suur Allmäe küla. Nii siis 12,000
kui mujal.
Krimmis ja Samaras on suured tiinu on juba ühes ainsas kohas kaduma
lagendikud, kus mitmekümne wersta pääle ühte läinud. Krimmis on mitmel pool hulka maad
järwe ega jõge, puud ega põõsast ei näe.
lastud kaduma minna, et mehed ei teadnud
Kaukasia loodus aga on mitmekesine ja mis suure maatükiga pääle hakata, nii ka
suurepäraline. Külmtõbi waewab ainult SuhuKaukasias. Ja maa hind on kord 1, 2, 3 rubla

o

palju raskusi. Praegu on Hariduseselts asumisel
ja laulukoor agara tegelase, kooliõpetaja Rehtlase juhatusel. Enne oli
siin Põllumeesteselts, kuid
kahjuks on see hingusele läinud.
3) Liwonia (ka Liwental ehk Liwonsk), 25
wersta Owetshka raudteejaamast ja 40 wersta Armawirist, Kubani maakonnas,
7. E e s t i a s u n d u s e d
1874. a. asutatud, üle 500
Põhja-ehkE e l hinge, 130 talu ja maad
Kaukasias.
2412 tiinu (selle hulgas
800tiinu karjamaad). Oma
Põhja-kaukasias on 5
Muu foto
kirik ja uus, ruumikas
Eesti asundust:
2-klassiline koolimaja, mis
1) E e s t i - H a g i n s k
ka teatri ja koosolekute
(rahwa suus „Kalmukajaoks on ehitatud, ja näküla”) 60 wersta Torgus külamaja. Seltsidest
gowaja jaamast, Stawroon siin Karskuse- ja Hapoli kubermangus, üle
riduseselts olemas ja Põl600 hinge, kalmõkkide
lumeesteselts asumisel.
käest omandatud
maa
4) Eesti-Maruha,
paal. Maa pikkus 8 wersta,
120 wersta Newinomõsslaius 5 — 6 wersta. Küla
kaja jaamast Elbruse mäe
on oma ilusate ehitustega
poole, Batalpashinski maawäikse linna nägu. Külal
konnas, 1872. a. asutatud,
on oma kirik, koolimaja,
ligi 200 hinge ehk 40
wallamaja, rahwamaja (sel
peret, 6 5 0 tiinu kroonukewadel walmis saanud)
a rahwaaed. Seltsidest on siin: Hariduseselts, maad.
Külal on oma kooli- ja külamaja.
kellel oma laulu ja pasunakoor on ja kes seni
5) H u s s õ i - K a r d a n i k ehk Sori-küla,
oma erakooligi ülewal
7 wersta Eesti-Marupidas (külakool on muihast ja niisama palju
dugi pääle selle) ja
Newinomõskajast, 1873
Karskuseselts.
a. asutatud, 46 peret
2) Allmäe (Podehk ligi 200 hinge,
gornoje Wene keeli),
kroonumaad 860 tiinu.
7 wersta Barsuki jaaKülal on oma koolimast, 1300 hinge ja
maja ja külamaja. ,
maad 6000 tiinu, kõiAllmäe,Eesti-Hage suurem Eesti asunginski ja Liwonia küla
Muu foto
dus üleüldse minu teamaa on lagendik, tades. Maa on kruntisane. Iseäralist loodudesse jagatud ja üle
seilu neil kohtadel ei
50 pere on oma maa
ole. Aga need kolm
pääle asunud; teised
asundust on kõige suutahtwat külasse edasi
remad ja kõige rikkajääda.
Paljud olewat
mad.
Päärikkus
on
külast nuttes lahkunud.
muidugi põld. Wilja(Eesti-Haginskis on ka
puu aedu on Liwonias
maa kruntidesse jagarohkesti, Eesti-Haginstud, kuid külast lahkukis wähe ja Allmäel
mise pääle ei taheta
koguni wähe.
mõteldagi.) Külal on
Eesti-Maruha ja Husoma ilus kirik ja uus,
sõi-Kardaniku küla asuilus 3 klassiga koolimaja, mis” ühtlasi ka rahwanikud jääwad jõukuse poolest teistest maha,
majaks peab olema, kuid inspektor tegewat siin
kuid kehwusest ei ole siingi juttu. Looduse
tiinust olnud ja sedagi ei pruukinud kõik korraga wälja maksta. Meestele tegi see suurt
hirmu, mis nii suure maaga
teha. Nüüd, kus perekonnad tublisti on kaswanud,
läheks mõnigi sada tiinu
maad weel tarwis, aga
teda ei ole enam nii kergesti saada, pead 200—300
rubla tiinu eest maksma

j

iluduse poolest on need aga kolmest esimesest
wõtta, nagu ei olekski enam tarwis reisida.
kaugelt ees. Maakoht on mägine, rohkesti
Mehed on korraga kodu armastama hakanud
puid ja põõsaid; kaewu ei ole sugugi tarwis, ja rändamise himu kadunud. Ma olen wäga
sest terwe aasta otsa jookseb mägedest rohkesti
mitmes rööwlite külas käinud, öösel ja päewal
wett alla. Waade Elbrusi ja teiste igawese
kardetawates kohtades olnud, 2 ööd lageda
lumega kaetud mägede pääle pakub suwel seltaewa all siin maganud, aga keegi ei ole halba
gel päewal suurepäralist pilti.
sõnagi ütelnud. Ainult nende 2 Eesti küla
Metsadest saab p. m. rohkesti metspirnisid,
naabrite Selentshuki stanitsa kasakate poolt,
ploomisid ja kütust, kuna kolme esimese suukes mind Saksa salakuulajaks pidasid, tuli haarema küla elanikud sõnnikust tehtud turwast,
wawaid sõnu ja kimbutamist kannatada. Kasa„kisjak'it” põletawad. Ka tee nendesse külakad seawad eestlasi Lutheruse usu pärast saksdesse Kubani jõe äärt mööda on ilus. Kuid
tega ühe pulga pääle, ei tunne wahet eestlase
need külad on wist küll kõige rohkem taga- ja sakslase wahel, ja sellepärast on eestlaskiusamist, rööwimist ja
tel rohkesti meelepaha
wargust kannatada saakannatada tulnud ja
nud kabardinlaste ja
paljud olid k o g u n e m a
abhaslaste, kuulsate enelu ja waranduse pädiste rööwlite ja warast hirmul.
Mõlema
raste poolt. Mitu korküla elanikud on palda on päris päewa ajal
wega kuberneri poole
külasse sõjariistus tunpidanud pöörma, et
gitud ja ära wiidud,
see laseks kasakate kümis kutsumata külalilade elanikkudele ära
Muu foto
sed ülearuseks pidasid.
seletada, mis wahe on
Ristiinimese käest rööeestlase ja
sakslase
wida ja warastada —
wahel.
see ei ole Muhamedi
8. T e e k o n d Wlausku mägede elanikdikawkasist Karssi.
kude meelest sugugi
Et mul nõuks oli kõik
kuritegu, ennem wägiEesti asundused läbi
tegu. Ta wõib sind
käia, pidin ehk küll
paljaks warastada ja
kõige ilusama, aga ka
rööwida, aga selle juukõige raskema
reisi
res on ta su wastu
Wladikawkasist Karsi
wäga lahke ja sõbralinna ette wõtma, et
lik. Ja oma külas ei
U u e - E s t o n i a asundupuutu ta sind iialgi,
sesse pääseda. Raudsääl wõid sa päris julge
teega saab Baku kauoma elu ja waranduse
du rutemini ja kergeeest olla, aga kui ta
mini, on aga liig kauge — üle 1 2 0 0 wersta Tiflisini.
teab, et sul warandust on, ajab ta sulle järele
Otse läbi Kaukasia mägestiku, Sõjawäe-Gruusia
ehk läheb kusagile wastu ja wõtab ära, mis
teed mööda ainult 2 0 0 wersta. Ma walisin wiita sinu juures ülearuseks peab.
mase tee. Kirjelduste ja piltide läbi on see
Wiimast kopikat ei wõta ta mitte ja elu
kuulus tee lugejatele isegi tuttaw, nii et tarwis
kallale ei kipu ta iialgi, kui sa hääga ennast
ei ole siin seda suurepäralist waadet ja muljet
alla annad.
kirjeldama hakata, mis ta reisijale pakub. 2 0 0
Wiimasel ajal on walitsus Kaukasia päriswerstast tuli mul minna: 15 wersta jala ja tubli
elanikkude eneste kulul igasse nende külasse
hoog wihma kaela wõtta, 75 wersta jalgrattaga,
5 strashnikut pannud ja kui keegi külast peab
wälja minema, wõtab ta strashniku käest tun- 30 w. hobustega ja lõpuks 80 w. automobiliga.
T e e tõuseb „Krestowõi Perewalini“ ligi 80
nistuse, kuhu ta läheb ja missugune hobune
wersta, siis hakkab jälle langema ja huwitaw
tal on, ja teises külas wõtab teda jälle strashon tähele panna, kuidas loodus tõustes ikka
nik wastu. Sellega on alalistele wargustele ja
kehwemaks jääb ja pärast jälle rikkamaks läheb.
rööwimistele rohkesti tõket tehtud. Warem
Krestowõi Perewali juures olid 5. juunil suurändas „musta habemega mehi” kaukaslaste
harilikus riides — burkas ja kõrge kübaraga — red lumehanged tee ääres ja hommikul sadas
rohkesti lund. All aga, Tiflisis ja endise Gruupapahaga ööl kui päewal ja harilikult ikka ratsa,
nüüd aga, kus strashniku käest tuleb tunnistust sia päälinna Mtsheti (Мцхетъ) ümbruses sai

maasikaid, aprikosisid, kirssisid ja muud puuwilja. Ülewal pidid kasuka selga panema, all
oli suur palawus ja wõis kõige kergema suweriidega olla. Huwitaw on suuri lammaste ja
ka sarwloomade karjasid mägede kallakutel ja
1—2 wersta kõrguses ülewal waadata, kuidas
need järskudel kohtadel käiwad ja toitu otsiwad.
Mägedes, mis mitte igawese lumega
pole kaetud, kaswab rohkesti rohtu ja siia
aetakse karjasid suweks 100 ja koguni 200
wersta kauguselt. Ja imelik — loomad on rändamisega nagu rändajad linnud harjunud ja
tunnewad loomusunnil aega, millal kewadel
tuleb minna ja sügisel tagasi tulla. Kari on
mägede elaniku pääwarandus ja sellest toidab
ta ennast. Wähe maisi leiba ehk käkkisid,
liha, juust, piim ja piimast walmistatud iseäraline roog, mida meie ei tunne ja mille nime
unustanud olen — see on tema harilik toit.
Suurte wihmasadude ja tuulte korral kukub
tihti mägedest kiwa alla ja toob õnnetust. Sel
suwel olewat mitu inimest surma saanud ja ma

ise nägin, kuidas suur kiwi oli ülewalt alla
kukkudes kuulsa „Kuradi silla” teise poole purustanud.
Sõjawäe-Gruusia tee lõpul, Tiflisi poole
minnes on wäga palju kohti, mis grusinlastele
kui wanad armsad mälestused kallid on. Siin
on ka nende endine päälinn Mtshet, kus endised Gruusia walitsejad igawest und puhkawad.
Selle lähedal on ka koht ja kloostri waremed, mida
meie Lermontowi kirjeldusest „Mtsõri” tunneme.
Koguni õudne ja kurwastaw oli selle
toreda tee ääres olewate küla elanikkude,
grusinlaste ja ossetinlaste elu waadata, kui
wiletsalt, mustalt ja waeselt nad iseäranis
Kasheki ja Korbi ümbruses elawad.
Kõige raskem on praegusel ajal Tiflisist
Karssi pääseda. Päewas läheb kõigest üks
rong ja poole wõtawad sellestki sõjawäelased oma alla, keda koju lastakse ja kes
tagasi tulewad. Mul ei lähe kaua meelest
ära kisa Tiflisi waksalis, kui kassa kinni
pandi, ja naeste nutt.
Paljud ootawad
päewade kaupa lastega, ega saa piletit
ärasõiduks.
(Järgneb).

Krimmi ja Kaukasia reisilt
A. Nigol.

9.
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U u e - E s t o n i a E e s t i asundus
Karsi maakonnas.
Karsi linnast, kus ainult paar korraliku
uulitsat korralikkude majadega on, suurem jaku
aga wäikesed, madalad sawist onnid, kus silm
puude ilu asemel õues sõnnikut, muda ja soppa
näeb, 4 wersta eemal leiame Uue-Estonia Eesti
küla. See on kõige lõunapoolsem Eesti asundus, 1886. a. asutatud ja umbes 300 hinge
suur. Reisija leiab siin koguni isemoodi elu

ja olu. Eestlased elawad nagu „mütad maa
all”. Elumajad on madalad, mullast ehk päikese käes kuiwatatud sawiplonnidest, nagu
neljanurgelised hallid kastid. Alles poole wersta
kauguselt hakkab silm seletama, et siin küla
on. Küla ja majade wälimus ja ümbrus on
päris waene ja õudne: ei puud ega põõsast.
Talwel on öösel tihti paarkümmend kraadi külma,
päewal aga 1 0 — 1 5 kraadi sooja ja sellepärast
ei edene puu sugugi; ainult 4 — 5 aastat peab
wastu ja kuiwab ära. Aga ilus puhtus ja kord
ja lihtne, kuid siiski õige maitserikas sisseseade
tubades ja kaugemal walendawad lumemäed —

see wähendab õudset tundmust ja teeb oleku tega Suhumi (sest Mustamerd mööda seekord
armsakski. Külal on uus, ilus kooli- ja palwe- ei saanud Batumi ehk Poti kaudu). See teemaja, mõlemad ühe katuse all, mis 11,028 rbl. kond on üks ilusamatest üleüldse Wenemaal,
maksma on läinud ja 1912. aastal sisse õnnis- läheb ilusamatest orgudest kõrgete mägede
tatud. Kiriklikka talitusi käib Tiflisist õpetaja wahelt ja tunnelitest läbi ja üle kiirelt woola(Kõige ilusamateks teekondatoimetamas, kui sääl keegi Eesti keelt mõistja wate jõgede.
deks wõib Europa-Wenemaal pidada teed raudõpetaja on. Seekord ei ole kolm aastat ükski
õpetaja käinud. Ülepää ei olewat pääle mõne teega Tiflisist — Karsi, Tuapsest — Armawiri,
inseneri, kes juhtumise kaupa siia sattunud, Sewastopolist — Bahtshisarai linnani, Jelisawetsiia ühegi Eesti haritlase jalg saanud. Seda polist — Tiflisi, Tiflisist — Batumi, Ufast — Slasuurem oli asunikkude rõõm minu tuleku üle. tousti, ja paar wäikest kohta Soomemaal.)
Pääle selle on terwe Taga-Kaukasia täis wanaPidasin neile 2 jumalateenistust ja 2 waimulikku kõnet ja toimetasin kõik ametitalitused. aja mälestusi.
Tee hobustega Nowosenakist Suhumi läheb
Siia on waeseks jäänud Eesti wäljarändajad
asunud ja neid on kroonu kulul siia toodud, grusiinlaste ja mingrellaste maast läbi (wahe
nii kehw on seisukord olnud. Esiti oli elu- grusinlase ja mingrellase wahel on umbes seejärg õige raske, kuid wiimasel ajal on asunikud sama, mis suur- ja wäike-wenelase wahel). Siin
tubli töö läbi haljale oksale jõudnud ja mitmed leiad juba ilusaid põldusid ja wiljapuuaedu ja
rahwas elab rikkamalt ja puhtamalt
jõukakski saanud.
kui Kasbeki ümbruses.
Kuid sõda on Uue-Estonia küla
majandusele raske hoobi annud,
G r u s i n l a s t e lõbus olek, alamida mitu aastat saab parandada.
tine laul ja pea iga wastutulejaga
Sõja tallermaaks ei saanud ta küll
jutuajamine sünnitab wõõrale rohmitte, aga palju ei puudunud sellest.
kesti lõbu ja hääd reisituju. Meie,
Kõigest 2 wersta siit eemal oli
eestlased, oleme enamasti tõsised,
Muu foto
Sarakamõshi lahing,
kus
nukrad, kurwameelsed, murede mulTürgimaa wäed tagasi löödi ja
jutud, nemad aga elurõõmsad ja
nende 3 korpust haledalt surma
päris mureta looduselapsed. Tahtsaid. Sõja põgenejaid tulnud nii
mata tulewad sulle nende otsa
palju, et „tihti ei olnud toas seiswaadates pühakirja sõnad meelde:
tagi ruumi”. Südantlõhestawaid pil„ärge muretsege homse päewa
tisid on nad mitu päewa pidanud
eest” — j a : „kas on linnukesel
nägema, kuidas naabriküladest inimuret”.
Tahaks nagu häämeemesed oma wäikse warandusega,
lega nende sarnane olla ja südame
mis sa niisugusel korral jõuad kaasa
päält kõik murekoormad minema
wõtta, põgenesid, kuidas naesed
peletada.
tuppa tulewad, üks ehk kaks last
kotiga seljas, kotti maha wõttes aga leiawad,
11. M u s t a m e r e - ä ä r s e d E e s t i a s u n et laps surnud on ja surnud lapsega jälle edasi
dused Kaukasias.
peawad rändama.
Neid on 6: kolm Suhumi ringkonnas ja
Uue-Eestonia küla on just kindluse piirkonkolm Adleri lähedal, Sotshi maakonnas:
nas. Pool maad on kindluse tarwiduste jaoks
1) Estonia, 22 wersta Suhumist (Tiflisi poole
tagasi wõetud ja pääle selle tuli asunikkudel
suurem hulk loomi, hobuseid, wilja ja wankrid minnes), 1881. a. asutatud, üle 400 hinge ja
kroonule anda ja kindluse töödes olla. Selle maad umbes 1000 tiinu. Külal on 2-klassiline
eest on kroonu muidugi maksnud, aga oma koolimaja, ühes ka palwemaja, külamaja ja ka
majapidamine on raske hoobi saanud. Mitmel rahwamaja.
2) Ülem-Linda, 7 wersta Suhumist; kõrgel
asunikul seisis minewasügisene wili weel põllul
ülewal mäe pääl.
ega ole wõimalik olnud teda ära peksta.
3) Alam-Linda, 10 wersta Suhumist. KumLiigutatult lahkusin 8. juunil nendest kõige
maski elab 45 peret, mõlemad 1884. a. asutakaugematest Eesti asunikkudest. Suurem hulk
oli mind tee äärde saatma tulnud; soowisime tud, maad kummalgi 4 5 0 tiinu ja kummalgi
oma kooli- ja palwemaja. Ühine on mõlematel
üksteisele rõõmust jällenägemist.
rahwamaja ja külawalitsus.
10. T e e k o n d K a r s i s t Suhumi.
4) Salme, 10 wersta Adlerist (Suhumi poole
Teine raske, aga jällegi wäga huwitaw ja minnes), suure maantee lähedal, mis Mustamere
ilus teekond oli Karsist Tiflisi, ja Nowo-Seäärt mööda Noworossiski läheb, 1884. a. asunaki raudteega ning säält 150 wersta hobus- tatud, 40 peret ehk 200 hinge, maad ligi 1200

namaa taimed kaswawad, ülewal, 10—15 wersta
tiinu. Külal on oma koolimaja ja ka rahwakaugusel igawesed lumemäed
walendawad.
maja.
5) Sulew, ligi 10 wersta Salmest üles mä- Kõik oleks ilus ja kena, kui aga hall- ehk
gede poole minnes, ka 1884. a. asutatud, 50 külmtõbi kui luupainaja inimesi ei waewaks,
kõige rohkem Suhumis ja osalt ka Salmes.
peret ehk 250 hinge ja maad niisama 1200 tiinu.
Tema ohwriks pidiwad pea pooled esimesed
Külal on oma koolimaja.
Külawalitsus on
asunikud Suhumis langema ja alles nüüd, kus
Sulewil ja Salmel ühine. See on kõige ilusam
Eesti asundus üleüldse, kuid juurde saab ainult inimestel korralikumad elumajad, korralik riie
jala ehk ratsa, wankriga liig raske. On aegu, ja toit ja paljud niiskust ja auru andwad kohad
iseäranis jaanuari-kuul, kus maapind niisugune kuiwaks tehtud, ei ole tõbi nii kardetaw. Aga
on, et wäljapääsemine ülepää wõimata.
õieti harjub alles kolmas põli selle kliimaga
6) Punaselageda, Wene keeli ,,Esto-sadok“; ära ega kannata ta all.
ja see nimi on wäga kohane, sest asundus on
12. T e i s e d E e s t i a s u n i k u d K a u tõeste suurtest mägedest, nagu suure aiaga
kasias.
ümberpiiratud; ligi 60 wersta Adleri sadamast
üles mägede poole minnes ja 4 wersta KrasEestlasi elab pääle ülemalnimetatud 12 asunnaja Poljana linnakesest, 1886. a. asutatud, 36 duse weel wäga mitmel pool, wähemal ja suuperet ehk 210 hinge. Asundusel on oma kooli- remal arwul.
20 perekonda on neid Saksa
ja külamaja. Aasta 10 eest ehitati
„Kaana” nimelisesse asundusesse läiAdlerist Punaselagedale kroonu kulul
nud (Tereki maakonnas), aga suuremalt osalt juba ära saksastatud, siis
ilus kiwist maantee ja nüüd on läbiNeudorfis, Suhumi lähedal, Nahipis,
käimine muu ilmaga wäga kerge,
Mihailowkas, Bakus, Tiflisis, Suhukuna enne ainult jala ehk ratsa üle
mis ja weel wäga mitmel pool mujal
mägede wälja pääses.
mere ääres ja kaugel mägedes.
Asunikud ei näe iialgi päewa
Muu foto
Mõne aasta eest olewat weel üks Eesti
tõusu ega loojaminemist teistega
ühel ajal, waid 2 tundi hiljem päiasundus Baku pool asutatud, kuid
kese tõusu ja 2 tundi warem loojalähemaid teateid ei läinud mul korda
minemist. Tee Punaselagedale kõrselle üle saada. Naljaks ja ka tõeks
get Msõmta jõe kallast mööda lööb
olgu weel nimetada, et igas suureoma looduse-ilu poolest kõik teised
mas kohas eestlastel ikka oma mees
üle, ka kuulsa Sõjawäe-Gruusia tee.
on, kelle ümber nad koguwad ja
kes neile sõbraliku nõuga igapidi
Nende kuue Eesti asunduse talud
toeks on. Tähtsamad Eesti „konei ole mitte nii üksteise küljes ja
sulid” o n : Torgowajas kaupmees
ligi nagu mujal, waid tükk maad
teineteisest eemal, oma krundi pääl.
Uulberg, Suhumis kaupmees MihKõik need asundused paistawad silma nagu
kelson, Adleris kaupm. Sass, Jermolowkas, kus
suured lilleaiad ja wähe leiad niisugust loo- Salme küla algab, kaupm. Kratzow, Tuapses
duse ilu ja mitmekesidust, kui siin, Suhumi
aednik Kõwerik (Treieli suwemaja, 4 wersta
ja Adleri Eesti asundustes, kus linnas uulitsal Tuapsest), Simferopolis prohwet Maltsweti õepalmid, oleandrid, tsüpressid ja teised lõuna- poeg Gustaw Malts j. t.
maa puud kaswawad, aias ja õue ümber wiina13. K a u k a s i a E e s t i a s u n i k k u d e
puud, kirsid, aprikosid, persikud ja ploomid
waranduslisest järjest.
rohket saaki tõotawad, kaugemal lumemäed
walendawad, mäed ja orud igalpool sulle ilusat
waadet pakuwad.
Wahet kodumaa ja Mustamere äärsete Eesti
asunduste looduse wahel kujutab omajagu Suhumi eestlaste laul:
„Ei kuused, ei kased
ei kaswa me maal.
Meil siiski kenad seedrid
ja mirdid, palmipuud.”

Ilus ja armas on wõõral siin wiibida, kus
wanast on loorberiluudadega tuba pühitud ja
mirdipuuluudadega praegugi uulitsaid pühitakse
(see kaswab Suhumi ümbruses metsas nagu
meil kadakad), kus all wiinapuu ja teised lõu-

Kaukasia Eesti asunikud ei ole mitte nii
rikkad, kui Krimmi omad. Kuna Krimmi talude
läbistikust wäärtust 2 0 — 2 5 tuhande rubla pääle
tuleb rehkendada, on see Kaukasias ehk 10
kuni 12 tuhat.
Aga waesust ja kehwust ei ole kusagil
näha, nagu meie seda Kaukasia päriselanikkude
ja pahatihti ka Wene külades leiame. Raskeid
päiwi on meie suguwennad läbi pidanud elama,
iseäranis sinna minnes. Paljud langesid külmatõbe ehk muu taudi ohwriks, wäga mitmed
lõid pääd norgu, ei jõudnud wastu pidada ja
pöörsid tagasi. Nad lootsid kohe maad leida,
kus piima ja mett jookseb, aga sattusid „liha-

pottide juurest kõrbe”. Kuid need, kes wastu
on pidanud, on ka haljale oksale jõudnud ja
ilusa Eesti kodu loonud.
Pää-sissetulekuhallikaks on Eel-Kaukasias,
Uues-Estonias ja Salmes põllutöö, Sulewis,
Suhumis wiljapuud ja kari, iseäranis Linda
külas. Igalpool on eestlased tuntud kui tublid
põllumehed ja Punaselagedal pääle selle kui
tublid kütid, kes praegugi weel karusid, kaljukitsesid ja teisi loomi saagiks toowad. Õieti
wõib igast asundusest ikka midagi iseäranis
huwitawat ja armast leida.
Wiljadest kaswab Eel-Kaukasias nisu, oder,
mais ja päewalilled; Maruhas, Hussõi-Kardanikus ja Uues-Estonias kõik meie maa wiljad ja
mais, Salmes ja Suhumis pääasjalikult mais.
Wiljapuudest kaswawad siin : ploomid, aprikosid, wiinapuud, pirnid, kirsid, õunad ja lõuna
pool pääle nende weel pähklid ja persikud.
14.

Kaukasia Eesti asunikkude
seltsielust.
Asunikud saawad nagu kodumaalgi aru, et
ühendus on jõud, et mida üks mees ei suuda
läbi wiia, seda jõuawad ühendatud jõul paljud,
ja hakkawad endid seltside ümber koguma.
Seltsielu ja tegewus on asundustes küll weel
noor ja seda takistab haritud jõudude puudus.
Siiski on pea igas asunduses oma laulukoor,
Salmes, Sulewis, Punaselagedal, Allmäel, Liwonias ja Eesti-Haginskis, nii palju kui mäletan,
pasunakoor, ja Eesti-Haginskis, Salmes, Estonias ja Lindas oma rahwamaja, Allmäel ja
Liwonias koolimajaga ühendatud. Eks anna
ju ka laulupidu asunikkude waimlisest edust
rohkesti tunnistust. Laulupidu hää kordaminek
Suhumis ja Krimmis on ka walitsuse silmis
lugupidamist eestlaste wastu tõstnud.
15.

L ä b i s a a m i n e n a a b r i t e g a j a oma
wahel.
Pääle kasakate, kellest eelpool juttu oli, on
wahekord ja läbisaamine naabritega kõige parem.
On aga lootust, et ka kasakad warsti aru ja
teada saawad, et eestlane ja sakslane mitte ei
ole üks ja seesama ja asjakord siin paraneb.
Selleks on sammusid juba astutud. Ka omawaheline läbisaamine oa üleüldse rahuloldaw.
Paaris külas on mõne pere wahel waenu ja sekeldusi olnud, aga see ei muuda üleüldist muljet.
On ka teisi wigu ja puudusi, aga kus neid mitte
ei ole ja minul, kui külalisel ei ole õigust neid
pikalt-laialt harutama hakata. Leplikust, ilusast
ja sõbralikust läbisaamisest on küllalt tunnistusi
ja wõime loota, et meie armsad suguwennad ja
-õed ikka ühte hoiawad, üleüldistes asjades ja
wäljaspool kui üks mees wälja astuwad.

16.

Kaukasia Eesti asunikkude
usuelust.
Usuasjus on Kaukasia asunikud, nagu Krimmiski, parajusmeelsed — alalhoidlikud. Kiriku
poole hoitakse kaunis soojalt, koolimajades ja
mitmel pool kodus peetakse palwetundisid,
kuid märatsejaid on ainult mõnikene. Seisukord on sellepoolest palju ilusam kui Jamburi
maakonnas ja mõnes teises kohas.
Kolmel
asundusel on oma kirik ja palwemaja ei puudu
kusagil, olgu eraldi ehk koolimajaga ühes.
Kahju, et Eesti asundused üksteisest liig kaugel on ja oma kogudust pole loonud, waid 4
(õigemini koguni 6) õpetaja all on, kes 1, 2, 3
ja Eesti-Haginskis 4 korda aastas jumalateenistust peawad ja waimulikka talitusi toimetawad.
17.

Üleüldine mulje Kaukasia E e s t i
asundustest
jääb igatahes ilus ja hää, kõigi wigade ja puuduste pääle waatamata, kõigiti palju parem kui
Petrogradi kubermangu Eesti asundustest. Siin
unustad sa looduse mitmekesiduse pärast weel
rohkem kui Krimmis ära, et sa wõõrsil oled.
Eesti keel on puhas (kui mõned laenusõnad
maha arwame) ja nii kaua kui kirikus Eesti
keeles jumalateenistust peetakse, lastele Eesti
keeles õpetust antakse, Eesti kirjandust loetakse nagu praegu — nii kaua ei wõi nende
asunduste kadumisest Eesti rahwale juttugi
olla. On Greeka asundusi, mis üle 2000 aasta
wanad, kus greeklased oma rahwuse alal hoidnud — nii jääwad ka Kaukasia ja Krimmi
asundused Eesti rahwusele alles.
Awaldan siin küll tungiwalt soowi, et laul
suuremal mõõdul ja paremini kõlaks. Suhumis.
on sellepoolest lugu kõige parem. Ja surnuaedade eest peaks rohkem hoolt kantama.
Kahju ja kurwastaw oleks, kui mõne aasta
pärast esimeste wäljarändajate haudu ei teatakski ehk nad koguni mahajäetult leiaksime.
Rõõmustawaks nähtuseks wõib lugeda, et mitmel pool on asunduste ajalugu hakatud kokku
seadma. Jääb ainult soowida, et töö läbi wiidaks ja iga asunduse kohta lühike ajalugu
trükist ilmuks, millel rohkesti üleüldist tähtsust
ja huwitust on.
Südamlikka terwitusi teile, kaugemad suguwennad ja -õed kodumaalt! Õitsegu meie
asundused ja asunikkude wisa töö ja hariduslised püüded! Ja soowin lõpuks, et ka teisi
haritlasi leiduks, kes asundusi üles otsiksid ja
neile külakosti läheksid pakkuma. Asunikud
tuleksid neile kindlasti tänulikult wastu.

