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Eesti-Ma Rahwa

Kalcn
ehk

1775
Aasta peHle, pärrast meie

Issanda
Sündimist.
Tallinnas
TrüMud Lindwoiese klljadeM

Pärrast mailma tomist
5775
Pärrast Lutterusse öige Usso ülleswõtmist
253
Pärrast wanna katko
118
Pärrast sedda kui wäaal Pranbu?gi
laks
96
Pärrast sedda kül Toompä pöllend 9 c
Pärrast sedda sure nälja hakkatust 80
Pärrast teist kacko
65

da kui ta hakka,

Pühha-Päwa märk
Jõulo-ja Wastla päwa wahhel on 8
Näddalat ja z Päwa.

Markide selletaminne.
G Noor ku.
'j> Essimenne werelchel.
Täls ku.
C Wiimne Werendel.
Hca aadrit lasta.

Hea kuppo lasta.
<*. Hea arstimisse rohto wõtta.
# Hea küwada ning istutada.
$ Hea lapsi woörutada.
x Sedda, mis pitkallste peab kaswama
- i Hea puid raiuda hone tarwis.
t - Ahjo tarwis,
p. parrast,
p. l. pärrast lõunat,
e. l. enne lõunat.
P . Pühha.

A 5 l N U A R I U S Neäsl-Ku.
Armai) jübrafc!
Krislusse ümbcrlci,
Talitu > on itil
Jummal
,
2
,
2
,
tö,
lelle plbsoke se

Tuff

ja
-Abel, S e t h ,
3 5nof
Ichs EglM.'ft Maal. Matt 2,
4
5 Simcon
Lumms
6
sad.
7Iulianus
8 Errart
ning
.*. pehmet
I ^ u S ia AasD Wanna, vuf. 2.

11
•> Ilmad.
12 Rsin
^Kauge
13 Hil^r'us
14 Vellos
15 T.l k
10 HUbdrcgt

- 1 külm.
ft!.j

gcd

Taht •- larnaio
sees jo nelli aas«
tao jäli'lbll lo
Oast ja werre
sest rakilud; ja
ttile teäda antud, f nioa wlsi
mne Wenne»
irahwüsoaõnon
!o!nud, ni hä^ti
!Ma, kui merre
peäl Pohla-ja
Türki «Ma sees.
Et meie poleli
ennamiste ikka
wõimus on ol»
nud, sest ei wõi
kül ütski mitte
kahhe wahh« lob
la ehk kakjipid,

Sel Kuu? on 31 Päwa.
—

Di mõttelda, kes
ia
mõistab
Pulmad Kana Linnas, Joan. 2. jagga
«»suggused as«
wagjav a r w a t a .
^ara
Selt kui fe assi
GQ,25.e.l. m:t»e sedda wlst
ep olleal! olnud,
21 N-'to
külmal fi<s meie wa»
22 Winfent
j ep olleks
23 Lotta
t ö e e t e mltte
Ilmat woind waenlas«
24 T^lmotsus
Peälckkust Kapcrn.ilftuar, BtottoftÄ« sisse jada,
lkta kaugemale
25'
p.jascp
!** ii -Q vv I «minna ja ühhe

26 Polikarpus
27 Kr.soöl.
28
29 Samuel

flu

ühhe »ln«a teise
ja? ci ärrawöt«
tu, wald häbbi,
aa bi-^s neid
laggan ar ud,

külm.
30 Ao«.'! und
31 AtlN
i^ne! selle ku pöwai tõuseb patte feüo 8. ning
uh.,t pole iüBOh lahiäb alla kello 3 ninu ühhe pole
tttndi. P ä ä » ou puk 7. tundi, ja ö 17 tuuöi.

L

FEBRUARIAS, Küünla-Ku.
Kristus laewa peöl,Matt.3.
l
2

3 Hanna
4 Weronika
5 Aqata
6 Tio
7 Rikart
Wina Mäest, Matt. 20.

8 P.snneK
9 Ga'omon
lc?Kolastika
i i Edo
i2Eulalia
13 Peningna
14 Walentin

Külwi Mehhesta kuf.
** «P.enne
16 Iuliana
l 7 Aleksander

kust nemmad oi»

Pak- llid tulnut'. Ag«
kane !ga ni olli se assi
iteist wisi, sest
külm. essimessest aas»
tast et meie soamehhed Türki»
male ollid lai«
'.UID, j ä i w a d

nemmad ka ülle
talwe sinna, ja
kewwade! tun«
qissd nemmad
jälk ennam ette,
ja laksid ikka ed»
dasi, agga Tur<
kid aett eest ärra
omma t a g g a
male.
J a se
oll,
kül
tõeste
8,14.
üks õige imme,
sest et neil hir«
Lumme- mus suur wäggi
saddo on, wägga paks

Sel Kuul on 28 Päwa.
i8 Konkordm O ll/l5.p.l.!rahwas ime n\l
ja
Wa»mchhlts on
19
Eht
Uddustd,
$% Mltto
äo Eugarius
2i ^esaiaS
pärrajt tuhhat lahhln»
Pnnme taAnš,
22

2z Serenus
24
2s
26 Nestor
27 Leander
28 IustuS

gls tappelalfe,
nced s a w a d
warstijäUc neist
JtaiOC-it». Pea,
„
^ leql on nemmad
jelgeo
\U\t w a h w a d
3 5 , 5 6 . e. l. mehhed, feslug^
* llmad !gewa kontidega
ja külm. J » ' 'a iß»« »»
!?ul ratsa wa-

Luc. 18.

l6nel selle kupäwal tõuseb paike kello 7. l^hhäb
alla kello 5. pääw on 10 6 agga 14. tundi pitk.

MARTINS.

Paasto-Ku.

Krivtuvie Mujatam. Matt. 4.

1 2 P. Paast.
2 Medea
3 Eers
4 Adrian
5 Angelus
6 Kotwrid
7 Pervena

Kange
tuul.
Selle
järrele

prad on. Sel»
le pärrast olli
ennemuiste keige Europa' Ma
Kunlung ttel
sõa aial nende«
aa kül teggewist, ja ei WOIKÖ

külm,

ommetigi nitf!
iägao sada J a
nüüd viddi meie
wäggi aino Uksi
9
^ende w a s t o
saddo söddtnla, nenda
loMikeus
et meilt teistest
ii Konstantin
ühtegi abbi ei
ja
12:
olnud, ja sedda
13 €tnt$tui
pealeglani mltto
tniss
14 Sakarias
aasto, ja Podla«
Cest.es kurrati;? waewal, Luk.n. Ma rahwaga
olli meil ka üht«
lase teggemist.
16 Kert
m
,Agga Jummal,
17
kes se. teigesu-

Kananea Hiaestst, Matt ' « , >
Lummi8

S e l Kuul on z i Päwa.
lota.
irem abbimees
18 Willemina
l - Pääw jon.snsismelepv»
19 Kabriel
D O T 7 « , les,jaainv meie
20 Matrona
*
aUab YmC
lbddlda,
21 Pent
Ha wõtta, nns
5000 Mehhe ssötmisftst, Joan. 64 !sesi krigest, kül
silma n a t t a »
Lund
22 5 P. Paast»
waks ftmuft,mls
sulla23 Trls
cn sündinud, ja
toma
tcile^i si'N tru«
24 Kasimir
.*. selged iMt üllcsräki«
25
ja
tud. Temma!
26 Emanuel
sago se ecst ka
kül27 Kustaw
3 e. 8. e.l. 'au ja kitus an»
28 Kivcon
kub. Kus puid
Jesus kiwwid, wlssgt. Joan. 8. iraiutakstf stal
langch ka laas29
| mad
ta, nenda fündls
30 Adonlas
I» oöd
!ka selle soa ja
ZiDetlaus
«#
lonel selle ku päwal tõuseb paike kello 6. lähhäb
aõa keVo 6. pääw on i-. ia 0 «.tnudi pttk.

A P R I 8 3 S . Iürri-ehk Mahla-Ku.
i

2 Teodorus
3 Werdinand
4

?& ,

Sulla,
. pehme,
ja

nende tn i rm e
ltapluste sees,,
mis meil nende»
m tapleda olli.
.Seddawoibkül

Krtstussesissosöitmifsest, MFt. «.iggamcesarwa
ta, et meilt ka
niist
nnttoheadwah»
6 Kölestin
4" Ilm.
wast meest, f itw

7 Ar on
8 Liborius
9
£o

ralid,Pealikkud

Lummi- ja soldatid Turki.Ma sees on
tuist
kange maetud, mitto

ihawatud, mon«
'ned wangl wne«
KrwtuSfeuilestousmtssest,Marc.l6.tud ja Türki
tule;a male w i d u d ,
12
omnmgi põlle
wihma«3
arwa ta selle
*4
wasw niis?ur<
•>. ga
15 ®atin
kidest on tappe«
siqqatud. tud ja wa'nyi
16 Rudolwz
Peäwa- woetnd. Kohhe
17 ^)üNs

il?eo

18 Walerian

G 9/ 55» p.l. esstmessel aas

S e l Kuul on 30 Päwa.
Kinnipandud u W , Joan. 20,13. tal pisteti ühhel
ösel len sees kah»
Hess«
tuhhat
: paiste
mõõgaga põles
sojad unnes läbbi, ,a
ilmade kui nemmad joe
selged üllc piddid min»
23
külmad nerna, uppufid
24 Albert
jälle monned
ööd.
25
_:
tuhhat ärra ja
Heast Karjatsest' I«.an^c>.
Ma» aukude
26
)8,p.z. ftejl,kul»hl.' nem»
27 Ludolw
mad ollid pug«
ee
28 Klaus
Kaunis qend Oiiui ncid
weel üNl'sia täp,
29 Wilalis
pett ärra ct wu»/
30 Reinmund
ilm
teist iümmcnl

19 'P.pser
20 Adolarius
2i Karistus
22 Kajus

l2nel si"e ku päwal tõused päilik pole tundi pfo
rast kello 4. ning lähhäb aU? pool Untoi pärrast Uh
lo 7. Pääw on pttk 15» ja ö 9. tundi.

MAIUS.
Mäio-eKk Leht-Ku.
t
i Enna- tuhhat rohkeste
sel korral õtsa
2 Biaismund I* mlste said. J a kes
wõid neid keik
ülles arwata',
w.is selle sure
4 Kottard
t a p l u s s e stes
5 Susanna
Šultsa j ä r w e
6 Domlsilla
äres,Tonawijöe
jures, nende lae8 Waleeius
wattc peäl, mis
Saddames kiu»
9 Job
ni pandl ja HoKristusle ärramiun^miss. Joan, 6,Vis ärrapölletat i , ja mu pai«
i i Wiktoria i < z, 25.e l kas on hukka
12 Kert
I päwad läinud.

13 Lideratus
14
i5 Sohwi
16 Iod^lus

on
lota. '
willo
tuul

Ohetsiiskei.
kes sedda loe«
*
wad ja kuulwad
!
ka w õ t t a k s i d
Oigest Palluwisstst, Joan. 16,23. Jummalat sild«
hamest kita j
17

'

Sel Kuul on 31 Päwa.
18 £tü
19 Poren sia
2c. Pill
2lHuurrist
22 Emilia

O l o , 8 e l lcdda head 'au«
t\ tc>i>

.a

imc<*a kulldä et

n-» nuie nisugguse

> . Wj* kmdiik
Kets,
järrele ^ < Praua wäg«
*, Cb* ^k-n !^cwa ja õnn s»
23 Eduard
Htuo wullltfu se
Romusta/ait, Joan. 5, *6,
al cllom". (žcd*.
2 4 0 \Ö. p a t t o "

25 Kristiana
26 (£$tzt
27 'vest
28 Willem
29 Mart

, dasllg^ujt olija
j) T / 2 5.p.i !^hl»apollenab
marrlS' jal paljo liida,

kes ni furc ja
raske soa aial,
fui in ell kuus
aastad on ob
zoPelroNlla
nui), nenda ''ah«
Puhhast Waimust, Joan. 14,2; hul wõiwad ei*
lada, kui meie
)l
I

5

tamisze*«
ga

zmal selle kn päwal tõuseb paike pole tundi
pärrast kello ;. ning lähhäb alla pole tundi pünast
hu 8. pääw on pits »7. 0 agga ? tundi,

IUNIUS.'

Iani-Ku.

olleme ell a n d.
Waat nl pea kui
K o o t s i . ehk
* murris- prcussi'maal
9 Rasmus
laminne. ehk maial r«ki0e
4 Lifo
5 PoniwasiuS
willud sees fodda tou«
ftl',siis allamad
6 Lukretssa
O
waewataksckoh«
Jesus ja Nikodemus,Ioan.;. he surema rnaf<
7
"A soqa,, eh? rekru••wona »ja
8 Vledardus
Ilmat. tlde
küti and-nisse«
9 Vectram
Parrast qa, et ni häSti
10
ftdda
saksad kui tallorahwas sedva
11 Mlawius .:-. soe,
i2Pasilides
waikne kohhe tundwad,
nende kun«
13 TobiaS
ja selge et
ningattel södda
Rikkast Wehhest, Luk. ,6.
on. Agga sest
14
^ . a . I . Puhh«
kciq?st eo õlle
ilm.
15
meie ehk loago.Oi,44.p.l,
16 Jussina
ne ühtegi teäd17 Kreet
Wtdma nud chk ommeti

Kange

?8 Nikander

* saddo

wägga Plssut et

Sel Kuul on 30 Päwa.
19 Kerwaslus 1 tuul, ffc ep olle cl wa»
jut. Tvcstc, mo
20 Adgarus
_ja
armad, ööd ja
S nttst. öhtõjöm aa»ast, Luk. 14,' 6. !päwad peaksime
mele omma ur<
»., rahhe. 'molisse Keisri»
P r a u a walltt»
Palawad ^sus>e
23 Pasilius
eejl pällu»
ja
24 .ni Pääv
-ma et Jummal
25 Krietiona 3 3,59 e.l iTeddi. kaua hol»
kuiwad aks, ,a lasftks
26 ^eremzas
ilmad mcid temma al,
27 Ladistaus
meie j-a meie kt*
Kaddunusi Lambaji, Luk 15, 1. J te ja lapse laete
28 P. v. 3 a. 3
-põlwes rahhus
29
on
seista. E e on
30 Iudit
lbra. Ika meie!o.,dus
lvneZ selle K u Päwal tõuseb paike 3. Werendel
pärrast kello 2. ning lähhäb aLa üks Werendel par,
rcstkello 9. Pääw on pitk !8niug üks pool Tuudi
h on 5. ning üks vool tundi.

JULIUS
i Teobald
2 ,

I

Helna-Ku
Paudo nenda tehha kui
meiellscl-inni.

3 Kornelius
messcd taiha,
. ja
4Ulrik
wägga me olla. Sest
nenda maemt«
Olge «rmolisz'ed , iiuf, 6,^6.
sebmeid se pö>
5
ba P a u l u s i
6 Hektor
sojad Tim 2, i.2^ üb
7 Eemetrius "3 ilmad. teldes: sepär-

8 Trino
9 Kllian
10 Israel
I I Eleonora

y.

Pllwe-

rast maenit«
sen m i n n a
keige-essite.et
peab tebta!mapallumisisi, palwesid,
pallumissi
t e i s t e eest,
\&unningattt

ftd
ilmnd
Rchkeß Kallasag lji, ( Luk.;,i.
ii
. ö •J jH i
Nüüd
izi . rettet
kon
ja keir'ide eest,
i4Ponawsnt
kange kellel keiaeüli6Auaust
G 2,45. p l. lem m e l e i Aleksius
mül-rista- wald on et
18 Rosina
4 iNittne jweie rahho

Sel Kuul on 31 «jMma
Wariserid öiguchst. Matt. 5. lift ja waikist
lo wõiksime
19^:; ellada,
keige
wihmaga
20 Eilias
J
u
m
m
a
'.. karta. kartus se l aja
21 Taniel
»^Pärrast ausa ello sees;
22 Apbllina
sedda sest se on hea
23 Karolina
J
4,
i.p.l. ja a r m a s
24 Kirsti
udduftd J u m m a l a
2?f:p:c:
meie önnisc
4000 Mehhe jööt <lea,M ^.^teggia meles.
26
»3» &<•
ööd ja
Vu fa kitus
27 Marta
willo tuul olgo meie Jum»
28 Pearrix
t - Kaunid malale et meie
wõime
30 Kermann
päwad. nüüd
lõppetada soa
3 1 Abdon
asjast räkides
- «4nel selle ku päwal tõuseb päike? Werendel
pärrast kello 4 mny lähhäb alla, Werendel pärrast
ktllo 7. pääw on pitk 14 nmg üks pool, ö agga 9.
»ing M pool tuichl.

AUGUSTUS.

Lelusse-Ku«

M ä g q a agga teile rah«
j&3 su NN!! W e d
Wall? Prohwetjdest, Matt ?, 15. ^kuuldu
anda, ftst
»etmeieIumma«
|IÖ armo ja meie
Keisri'Plana,
ja Temma foa
mce?lr^rnelab<
di Tm'klt'.qa t>U
7 sõnatus
teine radho sa»
kange
nud. 2^ahho
8 Smokus
on meile otitt d,
Ülltkol)st7MaiaDiddaj
iverre arrawal«
lammne ja föa
9
j * M wihm j&inn
on seks
: 1 Herm
lpuhhukr otw ja«
12 Eisebius
j wurriSta- lNud. Oh et ig,
j.«> missed. aüi\H kes siin
13 Klara
Waiksed j ^ a fcti ,'n. ja
14EU0
!# 6,43.6.1 kelftsnonWen«
!ne Ma N'af'it»
I^usaltmma ärrankmis5 Luk. ^ . ^ s s c a! euada,
16
sed.

3 Eleasar
4 ?tuša$
5 Tõmmikus
6 ^igenjus

sojad
ilmad.
varrast
-3 s^da

17 Ifak

I

ja

Sel Kuul ^ n z t Päwa.
t- willud sedda rõmo
18 Leno
l^e ilmad. 0 m lna b süd»
19 Sebald
damcs ka peaks
. * llldused [tan
2c>Rm
Oma, .ia
ööd. , roömsa südda»
21 Wilidert
22 Sakeus

! 3 1,40. e.l.|, m a a Iumma

War'.ftr-si ja Tölner
23
L*.
24

^Uk. 1 8 .

lale au ja kttust

andma. Surft
nutuni olli
Willo de
ennemuste keü
tuul, ge llsti rahwal
25 Ludwik
ja
nenda hirmus,
26
ct meid õppetud
\rnt»
27 Perent
on, selle J u t a :
likknd
28 Aurustin
nia sces nenda
2)
pallnda: Türki
Kurdlsi ja Keletumast,Wark. 7 r a h w a ja
Paawsti Ium,
mala
31 Rebekka | * wad.
i4ncl selle ku palval tõuseb philt 3. Werendel
pärrast kello 4. ning lähhäb aM, Werendel pärrast
kello7. pääw on pttk 14. ning üks pool, ö aaqa
9. mng üks pool tundi.

• SEPTEMBER Süggise' cyk M H M , ^
i EkidiuS
I Selge mala tcolamis«
s, rest hoia meid
itüa
n r «t* alinas
Issand
3 Reinard
agga
Jummal. Esfi»
4 Moles
I * timo messest tükkist,

5 Magnus

I

\\mit sest soa as<
jali selle Taht.
r a m a t o jure
6
). 0. J. P.
randud, wõib
7 Kai
ja
weel teie meles
8
ünd< wägga se,sta, kuida en»
V Abissael
.*. kuu me. üemittste Tur,
IO Eobald
* Parrast kld kui öigeröörahwas,
ii Sirus
sedda wli
mmi essimcsse
i2
pilwesed Peälitkoga ja
Kümnch Piddali tobbis Luk?' ?7 walle Vrohwei)
"GlO/p.l .tiqa Mahomet
14
* nnbked nimmi, Arabia
Preestrist ja Le«ttist,L»k. lp.

MÜHU tulnud a
15 Nikodemus
ja
parrast nlsureks
16 Etwsmm
wihma- ja wäggewaks
17 Titus
*
jänud et »end
mad sedda &*i*
18 Werner
|
std

S e l Kuul on 30 Päwa. j?
19 W a u s m s | t - ilmao. vinifibotrwito
Maal risti
Mammonast, Matt. 6,24.
rahwal ärra
20 I? ';) ;
wõtnud, hopis
2f
ärla!)älrn>iü!?d
22 Morits
-2 külm jacnlleNt.lcleäll
sammas, ni tua«
23 Ösea
tuul
tei,
24 Kleowas
wägga gewat-'essa
n.w kaohe mer,
25 Harald
4< kange re wohbel et
Torm neid ei ükski en<
26 TeteZ
nam oi saand
Nalni'L<ü:^a surnust, luk.7.
ftält
27
V. 4 Veabarwaiada.
kiil tq^a*
e8Wmtsel,. I *
ühhest soa had«
tst ööldama:
30 Hironimus!.««. ga
ifeal on üks
nitcl selle ku hawal kruftb päike kello ^.
lähhäb alla kello 6. pääw on pitk 12. nmg
i2. tundi.

f £ ^ j O £ ^ ^ _ yxšina* ehk Roza - Ku.
i Äöolmer
Mõnni hirmsam hädda
2 Wolrat
~* selged weel, kus mouk
3 Jairus
päwad. keik mahha lööb,

ei mõttelda ei
Wee. Tpbbift^ Luf. 14."
h o l l i a , mis
4
^«.4»' / " d r ' heaks ehk õigeks
5 Wides
f
4» pv? tulleb, ei ausast
6 Amalia
agga elluft Holita, keik
pöltukse .
7 Susanna
' muist lõigust
' * fils peab sed<
8 Kuscaw
\-i tuulne joa keiqeenna»
9 Tomal-a
* niist i'niste Turüde
iO^)urkart
!söast ööZdama.
*
ia
Sedda ?n necd
S:zremastKäs'ftlst, M a t t T ^
,waesrd tisti:\nt
II
lnimessed seal
12 Mai
l - ropp !hommikoMaal,
O 2 . l 5 . p.z suhho nemmad
13 Teressa
omma mööka«
ilm.
14 Kalikstus
deqa on tulnud,
Kange
15 Hcddo
kül tunda sanud.
* tuul Keik piddi ncm
16 Kallus
de moöga terra
17 Olop
läbbi surrema

S e l Kuul on 31 Päwa.
Awatud Inmmesftst, Matt.9,»..ehk tehti raudj«JteH, Mis
18) * m * q
6
Wihmainemmad
aaaa
19 Lutssus
so Wendelin D d f Q Ö j katte said. Seo«
ka ^'dasammahädda
2 l Ursel
, '"
olllks ft teine
22 ^>ewerin
6 lumme- Keisri riik Sak,
23 Salome
*k ga
sa maal,mi öseal
24 Wlorentin
seggatud, llagidal on, kül
peaae tunda
«pulma Ridest, Matt. 22, ,.
saaud, kui Ium«
25 -. '
' f
mal ep olleks
26 Amandus
C- Selge keelnud. Sest
27 Wilip
nclumad ootsid
ilm,
28 Enaelbregt
ni wagga cm*
pörab ma tugg-wusse
29 Apsalon
30 Iosawat
mad vlnma nai
31 Wolwgang - 3
»6nel selle ku päwal tõuseb päike pole tundi
pärrast kello 7. ning lähhäb al'a pole tundi parrast
kello f. pääw on pitk <>. 0 15. tundi»

NOWEMBER.

Tawe -Ku

KuMMgaM<hy«''Polast, Ioan. 4- »aiad lama ja
^plktuti itla kau«
gcmale äiasid,
ja omma naabri«
3 Kottlieb
sed
*
rlglft ühhe tük4 Ott
l ia uhht linna
5 Käsper
teise jarrel arra6 Pallser
külmad wötta püüdsid,
7 Klaudlus
Ilmat. ja söa läbbi ka
töcste ärrawöt»
Kaww^last Suilajchf Matt. i8. sid. Parrast ob
8
lld n e m m a d
9 Teodora
Lummi- ncnda'ulwno,et
,o
lnkul
mmmadSaksa^
fütCD
Ma
Keisri Waltuist
li naal,
!2Arkadms G3.5O. e.l. lllmsse
a tullid, ja urid,
13 Predlk
kenge kes ftäl sees ol,
14 Leopold
.'X tulega. l'.d, wägga hirmutasid ja wae»
wand, nenda et
r5
keck Suk,a°Ma
l6Alwaus 1 Niisked würstidommad

17 Jonas

[£ )a

söft'waedpiddld

Sel Kuul on 30 Päwa.
appi läkkitama,
ja ommetigi et
19
olnud sest suur
2OAmos
abbi: ja seKeüer
piddi neile mit»
21 ^ar.i
to head linnad
Wiimsest Kihlust,
ärra andma, ia
22 f j ) . p. 3 <
scdda
rah«
Wihm Ho neiltwisissim«.
2) Klement
hrnirneaa iTurklde Hirm-M
24 Iosias
2<^HddrmaP- seggamd arrchawwila»
4 / 1 J ^ mwse ja tapmis»
26 Konrad
se parrast <öa
feige
27 Iiai
aiol,kästi?cke<»
«^
28 Künrer
ae Saksa Maal
K istusse slsiesöitmissest, Matt.»!- sured palwe-ia
291 £?
I
ja
paajtmisse pa»
JO Andres. P . l £ külm. wad piddada ja

18 Esra

9mal selle ku päwal tõuseb päike pole tu«dt
pärrast kello *. nina lähhäb atia pole tundi pai«
rast kelle 3. pääw on pitk 7. öagga >?. tundi.

DECEMBER. Jõulo - Ku.
i Arend
Kange iaaapaaw anti
lislnade.sces su«
2 Kandidus
-i
kcllaqa bom,
3 Parbo
külm re
Miko-ja öhco ai4 Agaton
'al kello nellt laht
1 ^blber
ftlae ?f rahwas pid,
btb palwelt täk»
Tähh.et wile wimist väwa, £uf.*i. ko
tullema Tur»
6

kldewastoIu,'m
malalt abbi ja
ilmaqa. waimust palim
8
Lummi ma. Sest aiast
9 Iubkum
ou fe keiaeSa?«
sadIO Elso
ftes wi»
JI
©4/48 p. .*jft'la& Ma
jänud,
et ig»
do.
~\m hommlk.' ja
Joannes Waagi-Tyrnis, Matt.»iöbto Ffüo nelli
suurt kella lüak»
14 Rikastus
Tlliska« (t, ia se nimmetakse tannapa»
15 Johanna
e- ftd
mani palwe-kel«
,6 Lidia
ja
laks. Sedda ma
pehmed r^ata teile selle
17 Albina
Ü9f44.tJ. parrast et teie
,8 Kristow

7 Wata

Gel Kuul on Z l Päwa.
19 Lott
ilmad. >zest wõiksite tuw

da, kui hirmus
raeke se föddi»
minne Turkide«
qa on, ja et teie
Jummala ar<
22 Peata
mo ja heldust
23 Ado
sedda röömsa«
24 Ewa.
ma süddamega
25
J*&
wõiksite kita, et
ulega Tameiesöawä»
26
ele ilma teiste
Sest lmmeks'pannem, ^uk. 2.
Würstide abbi»
27
ta Turkide was«
28
löppe- to söddides, ni
29 Noa
tawad wäggewast«
30 Tawet
aasta. toetanud ja neid
nenda
31 Süwester + .*.#

Ioannesse Tunnistussest,
20
ull.P.

«onel felle ku päwal tõuseb päike Werendel
pärrast kello 9. ja lähhäb alla 3. Werendel pärrast
kello *. pääw on pitk 5. la üks pool tundi, ö agga
u . ja üks pool tundi.

päwa - ja XUi- warZutamiosest.
Sel aastal saab p ä ä w kaks korda, ja IXu ka
kaks korda warjutud. Agga meie paikus on üks
päinis kaks neist nähtawad, teine !^uus, teine
P ä w a s . Essimenne nähtaw warjutannnne on
XNITUÖ tunda, neljandamal Küünla- ku Päwal
öhlo pole. Jo tõustes Ftt on warzutud, agga se
warjutaminne kaswab senni kui kell pool wiis on,
ja lõppeb nenda kello kue aial. Keigesurema pime
Medusse aial on ku põhja pool, poolsettsmel Tolli
warjutud, sest, et meie nia ilm p.wa ja ku wahhele
lähhäb. Teine, mis nähtaw, on p ä w a warjulaminne,ja on nalida Leikusft ku 25 Päwal hommiko. Temlna hakkatus on meil nagg.n^ana. pääw a tunnukse tõustes jo warjutud ollewad, ühhest
polest. Keigesurem on se pimmedus, ku: kell üks
Werendel kue peäl on, ja on ühheksa ja kolm werendel Tolli. Kello pool settsme aial lõppeb pimedus.
Neist mõllemist warjutamistest, nno meil nahtawad ep olle, on teine p a w a s küünla ku kabbekfatcisikümnemal Päwal, ja teine R u u s , Heina fu wiimsel Päwal.

nenda tüslkubse a)ano ec nemmad nw-i
m

on viddan^ rabho pa"uma.
M"il üksi
nn i korda läinud irenD« tshfnjT ui wldha
tafHtfttxi ,a se iaddi mume tuhhanderistl
lnmmeslN, kes nend« ikk« al kaua tül
oN--- öl>kanu3, abb.ks oua
S e «nlleb
wsel ennam immeks pauna, kui teie kuulda f ie, kll-da wsi je on lündmd.
Wimati en tetl räkilud, kuida Turkid pärrast sedda suurt taplust, kub neO
wägga nlvihna lodi za Miiale piNan oli D
hakkandpaAuwa etpahho parrast saaknd
nouud petuD. Acaa rui ftst ci mänd uhU$l, siis hakkas^üUe fövbiminne ja werre ärra waÜHminne moDemili polett,nfn*
da kii ennegi
Meie söa-wa gi lücs
Tonawi-jöe Ü3e, ja juhtus seäl mittokoro Turkidega lahhingis kokko, piras
nende tuggewatte linnade ümber, woilis
waen'asi, kes lttinast meie peale looksid
ja maialt appi ioudsid, ärra, *a cll: a$$a
minade sisse mmnemas kui ikka middagi
sillna

sinna'wahh'le tulli et nemmad ommeti ei
saand. Süggisel kui need pahhad ilmad
tullid, laks meie wäggi ülle jogge taggasi
talwe-korterisse. Sest hakkasid waenlased wägga kiitlema, nago olleksid nemmad meid omma wäega taggasi saatnud.
Agga meie üllem Kinral Kraaw Rumantsow teädis kül, uns ta tegai, ja ei
holind Turkide tühjast hoopiimissest ühtegi. Turkid hakkasid ka koio pole nõudma ja onuna korteritte sisse minnema.
Talwel nemmad walmistasid ennast öiste
ello poleli soa tarwis. Nemmad wallasid ühhe hulga sured tükkid, sest nende
tükkid ollid ennamiste meis kätte sanud,
ja nemmad said sedda kül mitmel korral
tunda, kulda meie suurte tükkide last misse läbbi neile keigesurem kahjo tehti. Nende önneks juhtus ka, et üks saksa Pealik kes ennemuiste meie wäe al olnud,
nüüd nende tenistusse sees olli, ja neid
föa ammetis hästi õppetas, ja keigeen-

namists sedda'tükkide wasiamist ja laskmist. Temana wõttis üks hul? Kannon'rid, ja õppetas n-id Sakla< ma rrnTt järrels wälja tükkidega laffma
Pealegl
cndsid enna'^ m rro Prantsosi peälikkud
nenoe wäe alla. Risti- ianiplesre mmmel tulleb se fui häbbiks er nem-nad tiril
rahwa pari is waenlased, M muido io
wäggewad k \l on, weel öppetawad vm\0
innimeste w!s?o soddima. J a Türmid
lootsid nüäd wägga woora ma peälikkutte peäle ja arwasid n^r de läbbi parra*
mat önne sama. palwel fbni nende üllern waNltsja ärra, aaga sepärrast et
neil temma aial ni sant soa on olnud, ei
maksnud ta nende meles, ja nemmad ei
knrwastand temma surma parrast sureste. T a poeg olli a3eZ wägga noor, sepärrast ei wallilftno nemmad tedda, waid
temma Issa wenda jälle ommaks üüemaks walitsejaks.
Nüüd arwas iggamees et se läbbi ka piddi rahhI< tullema.

Aaqa uus Keiser tahkis omma söa önne ka
katsta, ja sest cc neil woöra Ma pealikkutle ja ue tükkide peäl suur lotus oltf, ei
olnud ka rahhust ühregit kuulda, waid
nemmad walmistasid ennast weel ennam
kui ial, fötta minna, ja lastsid Asia
maalt hulga soa mehhi tussa et kohbe
kewwade! si)dda õiete kibbedaste woi°s
hakkala.na.
Meis Wsnne-Maal nchtus sel talwel
öiae pah>a assi, mis meil sureks kah,
juks on olnud. Üks Kofakki mees, Pujaisew nimmi, kes kaua Pohla-Maal
olli olnud, üks kawwol ja keiqe kurjusse peäl õiete ärra öppinw mees, tulli
omma male taggasi ja hakkas omma
Ma 'Oosakk'de seas Mässamist tõstma
ja ennesest ütlema et ta se Keiser Peter
piddi ollen a. Monned rummalad mrn>
messed usssid kül sedda temma meleh^aks.

AMa se olli suur walle, sest se Keiser

Peters

Peter,kedda kolmandamaks fyütaffentäi
jo kahheteistkümms aasta ecst Peterburyis omma surma surnud, ja seälta
maetud, nenda kui keikil teäda on, kes
tedda omma silmaga on näinud surnud
ja mahhamaetud ollewad. Ommetigi
laks st pettus temmale mitme jures korda. Orenburgi Kuwcrnamentis teggi
ta ennesele koigeessite ühhe seltsi keigesanlima sou rahwast ja neist kes stal ollid wangi perud, keigeöalast soust wöttis ta ennesele peälikkud ja nõuandjad.
Nendega hakkas ta seäl maa! paljo rahwast ärrapöörma, Mitme jures, kes
ennast temma seltsiks heitsid, olli rummalus, mitme jures kartus, ja'mitme
jures kurri meel. Kus monned pissokessedUinnad ollid, sealt melitas ta neid
soldatid et nemmad temma al piddid tenima, ja nendega sundis temma jäAe
teised wäggise et nemmad temma järrele
X
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piddid käima, ja kemmaqa teiste wasto
siddima. J a sedda wisi koggus ta ü!>he hea h Uga rah o«st korko, ja hakkas
ftal ümderkaudo risuma ia poüecama.
Kui ta keddaai katte sai, kes meie Armolisst Keisri-Praua tru allam oüi ja
mine ei tahtnud temma alla wanduda,
tedda laskis ta warsti üiies pua, ehk
mu wisil surnuks waewata. Ni pissokelt se mässaminne kül essite hakkas, ni
sureks ta parrast jai. Sest meie Ko<akkl0, kes seal Maal ellawad, hakkasid ennast temma seltsiks loma, ja meil
ei olnud seal soldatid kül, kes olleksid
woimld wasto seista, ja needki er tahtnud öicte wasto hakkada, sest et need
ennamiste omma ma mehhed ollid, kel>
le wasto nemmad piddid söddima. J a
pealegi olli se wägga kaugel, ja läks palp aega enne kui need sinna said, kes
mnde wasto siit maalt läkkitati. S e n Ms

nit$ oss- emma jo paljo rahwast seal
Šutttu amentis ennese melewalla alla
heitnud ja pikkuti ja laiuti suurt kahjo
teinud, risunud ja pölletanud. Pärrast
on neid mässajaid kül mitmel korral
hästi mahhalödud, agga nende üllemat
ei saand meie rahwas mitte kätte. S e
on üks raske söddiminne, sest et se meie
omma ma sees ja omma rahwa wasto
on. ÜUeültsa on se üks oige pahha assi,
ja meie kohhus on Jummalat süddamest palludaast Ta sedda soa mld, mis
sesamma mässaja Pugatsew omma
hulgaga on süütnud põllema, tahhaks
jälle kustutada, ja tedda ennast meie
soa meeste katte anda et ta omma öi^et
tenind palka wõiks katte sada. S e olli
kül üks raske nuhtlus mis Jummal meie
wenne-Ma peäle pannud, agga Ta on
meid ka kest söa tulles mitme heaga römustanud. Ülle minnewal suil wallit-

X *

ses

m mele V m r Keisrl - Praua omma
Powle Wenne - ma Suur< fWürettfe
abdl- kasak? ünbe Saksa-Ma Würsti, Printsessin tüttart nenda kui tui enne jo plakkati läbbi on teäta. Jummal
andko neiie heat siggidust ;a keck heat
»nne, et feOe sure Keisn Petri flggu
Wenne waliitsibst-au järge peäl ial ei
löppeks,wald kaswaks iggawesftksa aks.
Me^e ftuejfta-wäe juresT^urki-Maal
läksid meie asjad häsn korda. Nenda
kui eline ollete jo kuulda sanud, ollid
Turkid ennast keigest jõuust walmistanud, ued tükkid walland, ued Kanonirid wälja öppetand, kelle peäle nemmad
wägaa lootsid ja ülle ültst ollid nemmad
keik nenda walmistanud ja seadnud M a
ning merre peäl, et nemmad sei aastal
meile piddidotsa peaie teggema ja ommad
ärra.kaddund maad taggasi sama. Meie
üllem Kll»ral Kram Rumanisow piddas
. kohhe,

kohhe nou, j alle ^onawl }öe iiue mtrirwt
ja omma onne seäl põles ueste tatndi
Essite utkutasid Turird kül, ja kiitlesid
et nemmad piddid meie jure jöe ülle tu!lema ja meid seäl üllesotsima, aaZa ommcti ei julgend nemmad mitte. Üks
hulk katsils kül teisel polel ümber käia ja
kdgZen? uta meie rahwa kaela peäle M l la 5> agga se ei läinud neile mitte krrda,
feit mele soa-rahwas kes seal wahtimas
ollw, saatsiV neid hirmoga taggasi, ja
löld hea hulga neist mahha. Ni pea
km wee - jooksmisse aeg otsas olli/ ja ma
tähhedaks sai, et hoöste wäggi läbbi
peäsis, siis läks üks liik teise järrele ülle jõgge. Turkid ei keland sedda mitte,
ehk ei woind sedda keelda. S i i n ja seäl
juhtus meie rahwas purkidega kül kokko, agga need ollid sedda puhko wägga kermed joosta, ja ei seisnud kaua
wasto, ft läbbi said nende peallkkud
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kes mme et taymuo m ussinaste zoosta,
ka hulgaliste wangi woetud. Pürrast
jaggas meie üllem Kinral omma wäage
neljaks ossaks, et ta iggalt polelt woiks
purkide wasto hakkata, ja neid ennese
keskele sada. Ja se olli üks öige imme
luqgu et se temmalegi nenda ka korda
läks onlma pissokesst hulgaga keik ftdda
suurt Türki wägge nenda keskele sada
et neile muud ülle ei jänud, kui et piddid surrema, ehk wangi woetama, ehk
rahho palluma. J a se sündis nenda.
Turkide wäggi olli tännawo arrust paljo ennam kui fadda kord tuhhat söamehhi. Nende surem wäggi olli üllema
Kinrali ehk suur-Witsiri jures leris,
teised ollid läkkitatud omma Ma linnadele abbiks ja kaitsmisseks, ja teised ollid ennast laiale annud ja püüdsid meie
rahwast keelda et nemmad ei <aaks kaugemale ette tungida. Agga meie üks
Kinral

Kinral Kamentskoi nimmi, otti omma
rigZimentlleua, kõrwa teed lämud, ja
sedda wisi Turkide ette jõudnud. S e samma juhtus siis ühhe sure hulga Türki
peäle, kes Witjlri jure piddid minnema, ja temma soa wäele mona wima.
M iis tut'Hat mona wankrid ööldakse olnud ja kakskümmend wu6 tutyljat meest
neio hoidmas. Nende peäle hakkas mele
Kinral Kamentskoi omma rahwaga? ja
kül ta ühhe ionega nende peäle aias, la
püsside ja tükkidega nende sekka laskis,
hakkasid nemmad kül essite ello polest
wasto, agga pärrast ei woind nemmad
ennam parrata, jätsid keik mahhc.,
ommad sured tükkid, wankrid, lippude
telgid, ja mis neil agga olli, ja pistsid
jooksma. Need sured Kannonirid, kenne
peäle ni suur lotus olli olnud, ollid need essimessed, kes tükkide -wankritte eest hooste trengid katki leikasid ja ärra jooksid.
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W a a t , nsnda on innimeste lotus, se
mls peäle nemmad mitto kord ni kindlaste lootwad, on kui üks katki murtud
pillirooane kep. Turkidel olli sest wagga
suur kahjo. Ülle sedda et nende suur wäggi lnona ei saand, ja et neid olli ärrawoitud, tuüi ka jirnr kartus teim peäle,
kes sedda kuulda said. Sest need, kes
ollid ärrawoitud, pöageneftd ärra, monned tuggewalt« linnade sisse, monned
Konstantinopoli linna, ja minnes risusid nemmad omma pcälikkude telgid ja
wõtsid ärra, mis nemmad agga leidsid.
Witsirile tulli öige kitsas kätte, sest meie
surem wäggi tulli temmale eestpiddi ikka
liggemale, ja reine liik temma selja tagZant. Sepärrast jooksid temma' soldatid ikka troppi kaupa temmast ärra, ja
tölsio agga terwelt eest ärra sada, enne
kiu meie wäggi nende kaela peäle piddi
tullema. Teine Kinral Kraaw Soltikow

kow ossi! jälle isfilikis ja' läks ühhe linna
ärrawõtma, Nustsuk ninlmi. Sinna
minnes leidis ta nellituhhat waenlast
tuggewas leris ollewad. Seält aias ta
neid wälja ja wõttis kolmsadda telgid
ja muud asjad ärra. T^emma Owerft,
kes lemmalt olli läkkitud, löi ka ühhe
hulga ja peästis nende käcsi wiis tuhHat risti-innimest, meest ja naest, kedda
nemmad omma made ja maiade seest ollid ärrawinud, et nemmad neid piddid
ürramüma, nenda kui neii innimeste
rööwlittel se wiis on. Se sündis kolmetsist-jakueteistkümnemal päwa!Jani
kuul.
Seitsmeteisikümnemal päwal tullid
waenlased Silistria linnast jalla-ja hooste wäega wälja et nemmad piddid koggematta meie rahwa keela peäle tullewa, kes seäl jöe ärev Kinrali Würst
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Dolgorukowa jures ollid. Agga meie
Sapparogi Kofakkid läksid omma padidega nende wasto ja lastsid püssidega
hästi nende peäle. Waenlased lastsid
Mlle ommast tükkidest, ja kui üks paar
tundi sedda wisi mõllemite polele olli lastud, läksid nemmad jälle nendasammoi i taggasi ja ei julgend mitte õiete meie
peäle hakkata.
Selsammal päwal juhtus Kinral Kamentskoi, kes omma riggimentidega ikka eddasi läks, ühhe Türki Kinrali peale. S e aias wiis tuhhat rüütlittega
meie soa-meeste peäle, kes eel käisid,
ni wallusast et ta neid ühhe hobiga
piddi ma! ha tallama; agga tedda wõideti ärra ja aeti liggi sure leri jure, kus
Turkide üllem Kinral olli, ja kuus lippud jäid meie rahwa? kätte. Ühheksateij<kumnemal päwal läkkitas sesamma
Kinral

Kiural omma Orotttti Paron Rose«
ühhe wäe ossaga Rasgradi linna.
Waenlased said sedda kuulda \a et temmal agga Pissut rahwast olli, sepärrast
hakkasid nemmad temma ümber piirma
et ta ei peäsnud nende wahhelt ennam
ärra. Agga meie Kinral läkkitas temmale keik omma jalla »wägge appi, ja
tulli issigi lerist wälja tedda aitma, ja
kui Turkide üllem Pealik sedda mõistis,
jõudis temmagi omma rahwale avpi,
ja sedda wisi sirndis suur taplus. S i i s
meie rüütli - wäggi jooksis waenlaste
wahhele, et neid" laiale pillutati. Kui
nemmad essite jooksmas ollid, aeti neid
takka krowidest sadik, mis nende tuggewa leri ümber olltd, ja neid takka aiades woeli ühhe üllema Türki peälikko,
mitto soldatid, ja kahheksa lippud nende kaest ärra. Waenlastest õlil tappetud poolteistsadda meest, meilr agga
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kaksteistkümmend, ja hawatud olli pe&*
le wiectümmend.
Essimessel Jani- ku päwal kolmatküm^
wend lastsid waenlased omma suurte tükkidega Silistria linna wallide ja Kallea
rids peält meie Sapporogi Kojakkide
peäle, ja üks teine hulk tulli ühtlast rohhoü aedadest wälja ja katsus kas se neile
wõiks korda minna meie soa-mehhi,
kes linna kohha! wahtimas ollid, sealt
ärraaiada ja mahhalüa, agga segi olli
tühhi, ja nemmad piddid ussinaste taggast minnema, ja monned pealikkud ja
soldatid wangiks jätma. Selsammal
päwal wõitis üks Major ühhe sure Turki Kinrali ärra, kes wiis tuhhat meestega Rustsilkki linna rahwale appi töttis,. aias tedda ennant kui ühdekja werera maad takka, ,'ja wõttis kaks üllemad peaiitkud ja mitto soldatid neist
wangi

wangi. T^avpetud ollid neilt ennam kui
kvlmsadda, agaa meilt ei ennam küi
kakskümmend wiis meest. Selsanlmal
pawal laks Kinral Engelhard Turna
linna wasto. Temma kerged rüütlid,
kes ühte hulga peäle sattusid, raiusid
mitto neist mahha, pillasid teised laiale
ja äiasid neid täika linna müridest sadik. Kinral Kamentskoi passis neid
teisel kohhal jälle ülles-, kui nemmad
omymst tug.gewast lerist, kus suur Witsiir olli, hr vis walja tullid crnrna lwostsle rohto ocnma, aias neid taggasi, iöi
mitto min mahha ja wöttis hulga hobb^sid neilt ärra.
Jani päwal laks st Major Bogdanow, kes ühhe hulgaaa Kraaw C oltikvwwi wä' jure läi?ilud 3&L 3'üsarafct lmna keelmatta si?se, fuft waenlased
jo faxaÜutöj ja w&üs kako sured tük)(7
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tih ennesega ärra, mis wasnlastest ollid mahhajänud. Teisel päwal parrast
Jani tullid waenlased Silistria linnast
hulgaliste wälja, ja katsusid öiete ello
polest meie rahwa peäle hakkata, kes
selle- linnH kohhastikko seisid ja enneste
ümber krawid ja wallid tsinnd, et nemmad sealt seest, linna, ftlurte tükkide lastmisftga waewaad. S e olli neil sureks
koormaks, sepärrast olleksid nemmad
meid ftalt hea melega ärraaianud, ja
tuüid nelli tuhhat söa-mee?tsga meie
peäle, agga kui nemmad essimest korda ühtegi wõimust ei saand, katsusid
nemmad teist ja kolmatkorda, agga ei se
aidand ühtegi waid neid aeti ikka taggasi. Pärrast jooksid meie Krannadirid
omma Pajoneltidega nende peäle ja kutisid neld jälle laewatte jure taggasia ja
kui Nleie rüütlid ka jure tullw,, pwdid
nemmad hopis jalgo lastma. Üks laew

waus

he wisil taplesid, sai neid ommeti ärrawoitud ja laiale aetud. Agga on ja
wõimus olli ikka meie põles, ^urkid ei
jõudnud ennam meie wasto seista. S e pärrast lakkasid nemmad arraks minnema )a hulgaliste ärrajooksmg, ja need
kes ükskord ollid ärrawoimd ja pöggenema läinrld, n tulnud mitts jälle lahhin«
gisse, waid laksid omma tetä koio pole.
Sedda wisi tulli Turride üllema Kinralile ehk suur- Witsirile öige kitsas kätte,
et ta ennam ci teadnud, mis ta piddi
teagema. J a ft olli weel keigefurem
hädda, ct temmal ennam mona ei olnuh, ja keik kes temma jure tahtsid tulla, piddid essite Kimali Kamentskoi lerist möda Mlynema, ja sealt ei peäsnud
ükski. W a a t , sepärrast wõttis temma nou, mnt wae'Mema Omqli jure
läkkitada ja tenfalälk rtztzyo palluda.
Agga ft ei ujfnud ennam temma zan.m,
X 8
waid

waid taštiš tsmma peälikkuttest monned ennese jure tulla, kellega sedda keik
wõiks wälja räkitama mis selle aeja
pärrast tarwis olli. Kui need tullid,
ollid nemmad wiis päwad temma jures
leris, ja st selletalt keik nenda ärra,
kuida se piddi ollema. Senniks lakkitas meie Weldmarsal Kraalv Nllmantsow Turkid-le monned mona wankrid lerisse et nemmad süa said, sest neil ei olnud ennam ühtegit. Agga sepärrast et
ilma Turkide Wallitseja teädmatta ühtegi kindel rahho ei woind tehtama,
piddi suur Witsiir Konstantilwpoli linna läkkitama omma Keisriks sedda teada andma. S e kask, kedda sinna läkliiati? piddi meie üllema Kinrali käest
pasporri wõtma ftst et ca muido Kinrali
Kamenskoi, wäe jurest ei woind täddi
peästa. Ühheksateistkümnemal päwal
lelkusft-kuul sai se käst sinna, ja sidda
wlsi

waus kuuskümne meestega \h põhja ja
kuus sadda ollid taplusse paika mahhalangend. Meilc ei jänud ennam kui poolteisisadda nendega ühtekokko kes hawa<
tud ollid.
Kuendamal päwal kolmatkümment
J a n i kuul, tullid kolm tuhhat waenlastd Rustsukki linnast ja hakkasid essite
meie kütti- meeste peäle; agga kui meie
üks Major omma rahwaga neile appi
tulli pelletan neid ärra. Sslsaznmal
puhhul piddid kaks tuhhat Tmki-rüütlid, sells wäe selja taggant tullema ja
ühtlase peäle hakkama, agga neidki hirmrnatt meie rüütlntest nendasammoti
et nemmad ärrapöggenestd. Pärrast
jooksis waenlaste jalla-wäggi, kahheksa
tuhhat arrllft, moögaga peus kül walwsi-ivte, meis Krannadiride peäle, agga
need seisid lm niehhed ja wõtsid neid
omma

bmma Paz'onettidega nenda wasto et üks
hulk neist langes,ja teised tagganema hakkasid, ja parrast aeti neid takka, linna rohHo aedadest sadik. Linnast tulli neile kül
jälls üks hea hulk appi, ja ta'ttsid ueste
peale halkata: Agga.siis läkkitati meie
rahwale weel üks teine Kinral appi, ja
taplus sai suremaks, härrast juhtus et
meie tükkide laffnusst läbbi linnas tuld
lahti sai, st labbi tulli nende söddiatte
peale suur hirm ja jooksid ruttuste linna
taggasi. Nenda jäi ta woimus meie
kätte, ja purkidest olli liggi kahheksa sadda mahha röhhutud, agga meilt ei ennam kui kümme ainust, ja hawatud kuus
peale kuetkümmend, kenne seas üks
wenne Owerst olli, Talisin nimmt.
Wadage sedda wisi kaisid meie acjad
seal wägga hästi. Turkidel ei olnud ennam on.ühtegi, ßeikis paitus, fus pem,
mad ka middagu ettewotstdja kui meh-

wisi olli Witsiir omma sure Herrale kirjotanud: Selle wähhe rahwaga, mis
mul weel ülle on, ollen ma mo teris
wennelastest ümberpiratud, ja kinnipandud et ma ei peäse ennam nende kaest
ärra. Peälegi ei olle mell ennam moon
ühtegi, ei lööd, ei püs^ rohhi, egga
muud mis soa tarwis prugitakse. Nemmad keelwad keik mo jure tullemast, ja
nenda ma ollen hopis mahhajänud. M a
pean omma soldatidega üksi sest ellama,
mis waenlased armo polest mulle läkkitawad. Mo ello ja keik, mis meil on,
on nüüd meie arrawoitja käes. S e pärrast ep olle ma mirte tohtnud neilt
agga wahhe ja seiso aega palluda, waid
hädda on mind kastnud rahho pärrast
palluda, ja keik mni e holeks jätta kuidawin nende mele pärrast olli mulle
sedda anda. Mo kohhus on sellepärrast

mo aulisse sure Wallltsejale ja nnle kes
teie

tek ümber au wäärt nõuandjad ow teada anda, et ma sellesamma peälikW
läbbi, kedda ma ühhe wenne pasportiga teie jure läkkilan wastust wõiksin sada, mis teie sest arwate ja mis mul zstlle asja jures ennam teggemist on.
Kui nemmad Konstantinopoli linnas sedda kuulda said, chmaeasid nem*
tuad keik wägga ärra, stsi neil olli nüüd
oige kitsas kfi, raske olli seddawiss rahHo teggema agga raskem weel kibbedamad aoiad oo^ma. Sepärrast kutfuif
kohks teistl päwal kokko Ial nõuandjad,
ia üilmlat preestri kedda Mufttks hütakst. J a sc olli nende wastus, misga ft
pealik jälle taggasi lökkuati:l Sepärrast et meie föa,mehhed ennam ei tahha waenlaste wasto söddtda, veame
meie kül wäggise rahho tfyäwiQ,
a
sedda keik omma jaunaga kinnitama, ia

h^a».s

heaks kiitma, mis teie selle asjastesollete jo teinud. Km Wicsiir sedda kuulda sai, kirjotas temma keik omma uimmega alla, mis meie Künal tahtis ja
sedda todi Peterburgi meie sure Keisria
Praua katte. Sedda wõib kül iggamees arwata et ft Neile üks wägga hea
fannum olli. f Sest nüüd said nemmad
sedda keik katte, mis ennemuiste jo fe
onnis ja wägga kitusse wäärt KeiserPeter hea melega olleks tahtnud sada, agga ei woind sada. J a se olli oige immelinne assi, et se jujt ftl päwal suudis, kui ennemuiste Keiftr Peter omma sure wäega Pnttti |5e jures Türkidest nendasammoti olli ümberpiratud
ja kinni pandud et T^a neilt piddi rahho
palluma, ja seäl sammas paikas kus
mullo se «mhwas Kinml Paron Weismau söhdides ja woises lödiga täddi
lavtl st ra zurri. WeldmarZÄi omnm
poeg

poeg Owsrst Rumantsow oM st essimenne rahho käff, ja sai selle pärrast kohhe
Kinraliks tehtud. Ausamal wisil ep olleks meie ial woind rahho sada, sest ükski ei woind sedda mõttelda ehk arwata
et Turkid sedda piddid teggema mis
nemmad nüüd teggid. Jummal olgo
se eest iggaweste kidetud et se söddiminne ja werre, ärrawallaminne ni hra ja
õnsa õtsa on sanud. T a andko lneie
sure Keisri -Prauale pikka ea, ja rcu>
holist wallitsust, et Ta eddespiddi omma rahwa õnneks wõiks murret piddada ia et meie rahholist ja waikist ello
wõiksime aiada. Pealegi wõin ma teie
rõmuks ja Jummala suremaks kitusstks
kindlaste tunnistada el se pettis Puzatsew on jo kinniwõetud ia raud ahhelattega kinniseutud Moskowi linna widud,
kustz tedda Peterburg! peab widama et

ta seäl omma öiget tenind palka peab
sama.
Keik teeb hästi Jummal/ anna kitust
temmal kui on hädda käes, kui sul willetsussed, on ning ahhastussed, ta on
abbimees. Wõtta sa heaks hädda ka,
ning keik anna holeks temmal, keik teeb
hästi Jummal.

Kaks

Kaks Waimolikud

Trööstimisse-Laulud.
i) S o bald ich meine Sünd betracht it.
wisil: Ol> Issa kaeroa Rigi sees.
i.

Kui minna waene Pattune
Mo Pattud arwan järrele,
Tais Kartustsiismo Südda saab,
J a minno Hirmuks tunnistab:
Muud polle lota Pattusel,
Kül Põrgo Piin ja Wallo seäl;
2.

Ea Jummalat on wihhastand,
Se laddl sedda Palgaks saand,
Et peab teinM Palle eest
Sea! sadetama iggawest
S e sure Wallo Eullesst,
Mis waewab Panust turjaste.
3-

Saab se mind raskest ehmatand,
Mo Süddant kangest hirmutand.
S i i s mõtlen: Wäärt ma ollen kül.
Et Jummal teeks ka nenda mull',
Et ilma Hallastusftta
Mind lükkaks Põrgo Armota.
4.

Agga ta Sanna ütleb meil,
Et temmal helde Issa Meel;
Tft on Mailma armastand,
Et st kül tedda wibhastand;
Ta Poeg on Peastjaks läkkitud,
Et Pactud saaksid leppimd.
5.

Sesamma Issand Jesus Krist,^
On surnud keik Mailma eest;
Ta laskis ennast pinada,
J a Risti Sambas surmata,
Et keik Mailm wõiks uskuda,
Nüüd Jummal tahhab hallasta.

6.
M a ellan ka Mailma sees;
^est otsin Jesu Hawades
Üht Warjopaika Hingele
I a Leppitust mo Pattule,
Kui Südda tahhab hirmuta,
J a kaksipiddi mvttelda.
7Ma lodan, Iummal wottab ka
Mind Waest ta Niki pärrima;
Sest se on temma Tahtminne,
Et kes siin otsib kindlaste
Iesusse Hawus Hallasmst,
Ei st sa tunda Hukkatust^
8.

Kes se peäl nüüd weel Hukka läab^
Ja ükskord Pörgo Pina naäb,
Se ei woi ftdda möttelda,
Ehk Kohio-Päwal üttelda,
Et Iummalal Süüd õlleks ftst^
S e S ü on lemmas enneses.

Oh Issa! sind ma pallun nüüd,
Et minno peäl ka paljo S ü ü d ;
Mind wõtta peästa heldeste,
Iesusse pärrast tõeste,
Sest keigestf mis sind wihhastandl
S a olled sedda tootand, Amen.
iütft ¥ «4 ¥fr*¥ #* ¥ «4 ¥ tä¥M ¥ «4 ¥ **
2) Was GOtt thut, das ist wohl gethan «.
XV isil: ZXüüb põlgan minna röömsiwre
i.

Keik he-a on, mis Jummal teeb;
Ta Tahtminne on pühha!
Kui temma mull' Nõuandjaks jääb
S i i s polle karta Wigga;
T a teab kül,
Kui Hädda mull',
Sest pea ärrapeästa
Ja mulle Abbi sata.

Keik he^a on mis Iummalteeb,
Ei petta ta mind ial:
Mo Südda sest fmirt Rõmo nääb,'
J a annab Kuust Temmal:
Kui kanna auf
Kül nähha jaan,
Eila keik hasn seab.
J a Kahjo eest mind hoiab. {*4£*4
3-

Keik he-aon, mis Iummalteeb;
Kui ttmmalt otsin Obto,
Se Arst keikstlgestette naab,
El anna Surma Rohto,
Ward parrandab,
J a õppetab
Mind temma peäle lootma,
Keik Abbi ta Kaest ootma.
4-

Keik he-a on, mis Jummal teeb,
Et sowi ta mull'Kurja;

T a minno Mo, ^valgus zaao,
Eh^ keik mu lähhats nurja:
Wl Römo st es,
Ka 5vurddusfts,
Saan minna wimakk' tunda,
Kui yclde rewlna Sudva.
5.

Kcik f>e-a on, mis Iummal M b ,
E k klbbe on mo Melest,
S e Karrlkas, mis temma^stab
Mull wallajua wahhest;
Ei karda weel,
Ta Mfa Meel
Iaad helde minno wasto;
S e löpperab keik Wallo.
6.

Ke^k he-a on, mis Iummal teeb,
Se jure tahhan jäda;
Kui Südda raskeks, kurwaks läab,
Ja ei woi Römo leida,
KuiWlüctlus,
Ja Ahhastus,
2K0

M peate Jpwgaijouäö,
Kül Jummal Abbi sadab.

ÜU waimolik Pulma'Laul.
Wisil: Oh Jesus Kristus, tulle sa.
Mo helde, kallis Jesuke,
S a satad Abbiellusft
Mind nüüd siin Ma peäl ellama,
Oh Jesus, tulle isse ka l
2.

S o Issa ftädis Taewa seest
S e jo Mailma Algmissest,
Ja ütles: Hea polle se,
Et üksi ellab Innims.
3-

Oh agga mitto Willetsust,
Ja mitto Hädda, Kurwastust,
Wõib Abbiellus juhtuda.
Ja Süddant raskest waewaba!
4-

y
Kes seäl wõib muido aidata,
*3to kurba S a d a n t rõmusta,
Kui suma ukj» Hrsute,
Krs olled abbiks hiiiWl
OnstsiissinnoTahtminne,
Kui minna ussun kindlaste,
Et sa meid olled juhhatand,
J a mõllemid nüüd ühcepand;
6.

S i i s pallun ma, mo Jesus, sind,
Kes olled Armust aitnud mind
S i i t Päwast sadik, olle sa.
J a ja mo helde Kaitsta!
7*
M a M a nsinnoHolele,
Keik, mis sa annud minnule,
Mo Ihho, i'a mo Hlnackest,
Mis lunnastasid Pattudest;

8.

Neid hoiasinnaIesuke,
Ja keik, mis waia minnule, Se tulgo finno heldest Kaest,
Kui masindpallun Süddamest.
9-

Meil anna ka üks Meel ja Nou
GtlU' Iestls ikka anda Au»
J a murret seda! Hinae eest,
S e sadab Kasso iZgawest.
Et saaksime se Seltsisse,
Kus pühha, pühha laultakse,
Ja Ieftzst näwad löpmatta,
Keik I n g l i d , önsad Hinged, ka.
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