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K. Sööti trükikoda.
Kes wiimaste aastate jooksul meie kodumaal trükitud raa

matuid, aktsidenz-töösid, kuulutuselehti j. n. e. endiste aastate 
töödega wõrreldes tähele on pannud, peab tunnistama, et trükikunst 
wiimasel ajal maitse poolest märksa tõusnud on. K. Sööt’i trüki
koda on seks ikka kaasa aidata püüdnud.

Töö hääduse, rutulise walmistamise ning 
hoolsa asjatalituse pääle pandakse suurt 
rõhku. Hinnad on wõimalikult odawad.

Et tähendatud trükikoda oma pikema aja wältusel tehnili
selt hääde masinate, moodsate tähtede ja kaunistuste poolest järjest 
täienenud on, siis on tal wõimalik

igasuguseid trükitöösid
Eesti, Wene, Saksa j. m. keeltes maitserikkalt modern-stiilis wal- 
mistada, olgu liht ehk kunstwärwitrükis, klishede ja toonitrükiga.

Muu seas saagu järgmised igapäewases elus sagedamalt 
ettetulewad trükitööd nimetatud, nagu : 

nimekaardid, 
kutsekaartid, 

ärikaartid, 
kirjapääd, 

arwelehed,

tabelid 
kuulutused, 

eeskawad,
põhjuskirjad, 

laululehed,
igasugused ilukirjanduslised, teaduslised j. m. raamatud, olgu kas 
piltkaunistustega ehk ilma.
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K. Sööt’i raamatukauplusest
on saada kõiki paremaid ilukirjanduslist raamatuid, 
teaduslise sisuga raamatuid, waimulikka raamatuid, 
kui ka suures wäljawalikus kõiksuguseid piltidega ilus
tatud postkaartisid.

Kõik uued raamatud on warsti pääle ilmumise 
K. Sööt’i raamatukauplusest saada.

Tellimised, mis posti kaudu kätte saadetakse, 
täidetakse ruttu ja korralikult.

K. Sööt’i kirjutusmaterjali-kauplus

soowitab kooli- ja kantselei-tarwituseks kirjakaupa, 
nagu: heftisid, kladesid, pliiatsid, sulepäid, sulgi, tinti, 
tindipottisid, gummisid, kirjutuse- ja postpaberit, kustu
tamise paberit, ümbrikka, taskuraamatuid, piltpostkaar- 
tite albumisid, rahakottisid, taskunuge jne.

Tingimised raamatu ostjatele ja tellijatele.
K. Sööt’i raamatukauplusel on juhtmõtteks, omas ladus häid 

raamatuid tagawaral pidada ja neid rahwa sekka laotada. Eesti 
kirjandus on wiimasel ajal nii awaralt laiendatud, et säält kõik
suguse sisuga tuumakamaid raamatuid saada on, mis lugejatele 
järelmõtlemist ja hingelist huwi pakuwad.

Raamatukogudele, kooliõpetajatele ja raamatukauplustele 
harilikud kasuprotsendid.

K. Sööt’i raamatukauplus wõtab oma pääle terweid raamatu
kogusid kokku seada, millede juures antud juhtmõtet tähele 
pandakse, kas kogusse häid ilukirjanduslisi, teaduslisi wõi muid 
raamatuid soowitakse j. n. e.

Kõiki raamatuid wõib K. Sööt’i raamatukaupluse kaudu ka 
kirjalikult postiga ehk raudtee kaudu tellida, kus juures 
adress, kuhu raamatud saata, selgesti tuleb üles anda, ühes posti
jaama nimetamisega. Kirjalikult tellida wõib ka nõnda, et tellitud 
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raamatute hind jaamas ehk postkontoris, pakki wastu wõttes, 
järele maksetakse (съ наложеннымъ платежемъ). Soowitaw 
on aga, et wähemate tellimiste juures (alla kahe rubla) raha ette 
saadetakse, sest et järelmaksu nõudmine wäikse paki kohta liiga 
kalliks läheks. Wäikseid summasid wõib tellimiste juures kinnises 
kirjas markides kaasa saata. Suuremate tellimiste juures paluk
sime wõimalikult üht osa raha tellides ette maksta.

Raamatute kättesaatmisel arwatakse saatmise, kulu 
juurde. Ristpaela all maksab saatmine: 4 loodi päält 2 kop., 
1 naela päält 16 kop. postikulu. Kui sarnane saadetus kinnitatud 
(заказное) peab olema, siis on 7 kop. enam maksta.

Tellimise adress: Tartu, K. Sööt’i raamatukauplus. Wene 
keeli: Юрьевъ, Лифл., Книжный магазинъ К. Сеета.

Soowijatele saadetakse Eesti kirjaturul saadawate raamatute 
nimekiri hinnata koju kätte.

H. SÖÖf kirjastusel lmunud raamatufl.
(Nende seas on ka wõõraid raamatuid, mille pääladu K. Sööt’i 

raamatukaupluses).

I. Juturaamatud.
Igapäewane elu. Jaan Lintropi algupäralised jutud. 

Hind 60 kop. (Eesti Kirjanduse Seltsi poolt auu- 
hinna wääriliseks arwatud).

Elu pudemed. Ansomardi. Hind 70 kop.
Sõja päiwilt. Ansomardi. Hind 55 kop.
Elu sügawusest. Juhan Liiw. Hind 40 kop.
Hinge hämaral. Rein Tamm. Hind 60 kop.
Üle piiri. H. Tammsaare. Hind 80 kop.
Sulejoonistused. Otto H. Münther. Hind 65 kop.
Minu sõbrad. E. Enno. Hind 50 kop.
Tomi-onu onnikene. Amerika kirjaniku Beecher Stowe 

jutt, 18 pildiga. Ümber pannnd А. T. Hind 25 k.
Ärkamisel. Jutt Eesti rahwa lähemast minewikust. 

J. Jõgewer. Hind 30 kop.
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Õnneotsijad ehk rahutumad waimud. Algupäralised 
uudisjutud. Hind 25 kop.

Kuldala. Külajutt õpetuseks noorele ja wanale, 29 pil
diga. Hind 30 kop., iluköites 70 kop.

Kuritöö. Wl. Korolenko jutustus Siberimaalt. Eesti- 
tanud W. Waher ja J. Weski. Hind 20 kop.

Sädemed. Naljajutud, laulud jne. Hind 25 kop.
Kuidas sõjas sõditakse. Jutustus buuride sõjast. L. 

Peningi järele P. Grünfeldt. Hind 25 kop.
Tsaari kohus. Ajalooline jutustus Peeter Suure walit- 

suse ajast. Wene keelest G. Warje. Hind 15 k. 
liitus, Õnnistegija seltsiline ristisambas. Jutustus 

Õnnistegija ajast. Teine trükk. Hind 50 kop.
Uuesti ilmunud:

A. P. Tschehowi wäljawalitud jutud. Tõlkinud O.Truu. 
Hind 40 kop.

IL Näidendid.
Mewsi ema. Wiiewaatusline drama. Fritz Staven- 

hageni järele Saksa keelest ümber pannud Anna 
Haawa. Hind 50 kop.

Südameuss. Kolmewaatusline lustmäng. L. Anzen
gruberi järele O. Rütli ja J. Liiw. Hind 60 kop.

Jäme särk. Rahwatükk 4 waatuses. C. Karlweisi 
järele H. Rebane. Hind 75 kop.

Noorpaar. Näitemäng 2 waatuses. Björnstjerne- 
Björsoni järele K. Kadak. Hind 45 kop.

Hasemanni tütred. Naljamäng 4 waatuses. A. L’Arronge 
järele E. Enno. Hind 70 kop.

Puusepad. Karl Schönherri ühejärguline kurbmäng 
J. Liiwi ja A. Simmi tõlkes. Hind 40 kop.

Kommissari-herra. Georges Courteline ühejärguline 
pilt elust. A. Simmi tõlkes. Teine trükk. Hind 40 k.

Tiiger. Ühewaatusline naljamäng. Ed. Brisebarre ja 
Marc-Micheli järele L. Simm. Hind 40 kop.

Metsamajas. Näitemäng 4 waatuses. Richard Skow- 
roneki järele K. Luud. Hind 60 kop.
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Kihlus. Ühejärguline naljanäitlus. Aleksis Kiwi järele 
Soome keelest ümber pandud. Hind 30 kop.

Soo pinnal. Näitemäng 3 waatuses. Hind 50 kop.
Märkus: Mängimise puhul ei nõua kirjastaja mitte 

iseäralist näidendite tarwitamise maksu.

IIL Luuletused.

Kinkimiseks wäga sünnis raamat!

Eesti Luule. -Kogu Eesti luuletusi. Wäljaandnud 
К. E. Sööt ja Gustav Suits. Hind 1 r. 50 k., 
iluköites 2 rbl. 25 kop., kalingori iluköites 
2 rbl. 10 kop.

Raamat sisaldab 76 luuletaja poolt 329 laulu, 1788 a. v. Tie- 
senhauseniga alates ja kõige uuema ajani ulatades. Ajalehed 
on tema kohta kõigiti kiitwaid arwustusi toonud. Pääle paari 
luuletuse on kõik teised raamatus leiduwad laulud ülema 
trükiwalitsuse poolt awalikult pidudel ettekand
miseks ehk deklameerimiseks lubatud. (Eesti 
Kirjanduse Seltsi rahwakirjanduse toimek. wäljaanne № 7).

Uued luuletused. E. Enno. H. 60 kop. E. K. S. auuh.
Hallid laulud. E. Enno. Hind 60 kop.
Päikse kullas. M. Lipp’i uued luuletused. Hind 75 k.
Mälestused ja lootused. К. E. Sööt’i luuletused. Hind 

30 kop., iluköites 1 rbl.
Anna Haawa luuletused. III. wihk. Hind 25 kop., 

kirjutuspaberil 35 kop.

IV. Lasteraamatud.
Lastesõbrad. 20 piltidega juttu elajate elust. Hind 

12 kop.
Pildi-aabits, wärwipiltidega. Hind 12 kop.
Eesti muinasjutud lastele. К. A. Hindrey joonistatud 

piltidega. Hind 25 kop.
Laste lõbu. Hind 20 kop.
Laste rõõm. Hind 20 kop.
Lühikesed lood lastele. Hind 20 kop.
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Wäikesed lasteraamatud, mis oma odawuse pärast iseäranis rohke
mal arwul koolidele sündsad kinkida:

Tühi plats. (Tshehi jutukene).
Isa silmaterakene. (E. Frey).
Tasandatud teel. (Hedenstjerna). H. , , . , 
Üks külapoiss. (Hedenstjerna). m a °P’ 
Wabriku saladus. (Ganghofer).
Hiiglane. (O. Wilde). ,

Uuesti ilmunud:
Eesti ennemuistsed jutud. Piltkaunistused suuremalt 

osalt kunstnik N. Triik’i poolt. Hind 75 kop.
Ühismängud nooresoole. Ado Rull. Hind 40 kop.

V. Mõnesugused waimuliku sisuga raamatud.
Piibli wõti. Kokku seadnud C. Niggol. Rõuge õpe

taja R. Kallas’e poolt on raamatule seletaw ja 
soowitaw eessõna kirjutatud. Hind 50 kop.

Pühamaa muinaslood ehk Nikodemuse raamat. Jutus
tused Jeesuse ajast. Hind 70 kop.

Ime. F. Bettexi järele F. W. Ederberg. Hind 15 kop.
Luteruse wäikene katekismus. Koolile ja leerile lühi

dalt ära seletanud M. Lipp. Hind 25 kop.
Katekismuse seletused. Kirj. õp. O. Sild. Hind 35 k.

VI. Mitmesuguse sisuga õpetlikud raamatud.

Emade kaswatamise küsimus. С. H. Niggol. Hind 
30 kop.

Püüa edasi, ehk kuidas raskusi wõidetakse. Inglise 
kirjamehe O. S. Mardeni järele ümder pandud. 
Hind 55 kop., kõwas köites 65 kop., iluköites 1 rbl.

Tähtede poole. Wabad jutlused mõtlejatele inimes
tele. H. Rau järele ümber pandud. Hind 1 rbl. 
20 kop., kõwas köites 1 rbl. 50 kop.

Tulewiku riik. J. Sterne järele ümber pandud. Hind 
30 kop.
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Eesti kirjanduse lugu I. Kirjutanud T. Sander. Teine 
parandatud trükk. Hind 25 kop.

Eesti kirjanduse lugu II. Kirjutanud T. Sander. 
Teine parandatud trükk. Hind 25 kop.

Eesti wanem ilukirjandus. M. Kampmann. Hind 1 rbl. 
(E. w. ilukirjandus on Riia õpekonna kuratori nõu
kogu poolt lubatud koolides tarwitusele wõtta).

Ew. Lut. usu Kiriku Seadus. Cand. jur. J. Lõo tõlge. 
Hind 90 kopv, köidetult 1 rbl. 15 kop.

Linna-Seadus. Õigusteadlase toimetusel Wene keelest 
ümber pandud. Hind 35 kop.

Seadlus kaupluse, äride ja töökodade teenijate 
normal-puhkeaja kohta. Hind 20 kop.

Seadlused politsei ametnikkudele. Wene keelest ümber 
tõlkinud adwokat A. Aan. Hind 40 kop.

Tuletõrjuja. Juhatused ronijaile, joajuhtidele ja juhti- 
jaile. A. Punga järele J. Tammemägi. Hind 25 k.

Karjakaswatamise õpetus. Piltidega. Kirjutanud H. 
Schulzenberg. Hind 35 kop.

Loomatoidu-juurikad. Nende tähtsus ja kaswatamine. 
Teine täiesti ümbertöötatud ja täiendatud trükk, 
18 pildiga. Dr. A. Eisenschmidt. Hind 40 kop.

Wäetarnise õpetus. Lühike kokkuwõte tähtsamate wäe- 
tuseküsimuste selgitamiseks. Chr. Arro. Hind 40 k.

Mesi toiduks ja arstirohuks. Kirjutanud G. Daniel. 
Hind 15 kop.

Kunstpesemine ja ilutriikimine ühes täieliku keemilise 
plekkide wäljawõtmise õpetusega. Rohke seleta- 
wate piltidega. Kokku seadnud Luise Põdder. 
Kindlas köites 35 kop. '

Täieline seebikeetmise õpetus. Kirjutanud prowisor 
A. Kuusk. Hind 25 kop.

Ärarebitawate lehtedega seinakalender.
Hind 25 kop., ühes seljatagusega 35 kop.

Iga päewa jaoks määratud lehtede pääl on ühel pool kalen- 
darilised teated, kuna teisel pool mõtteterad, salmid, naljatilgad, 
mitmesugused teated kirjandusest, ajaloost j. n. e. leiduwad.
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K. Sööt’i trükikojast on järgmised 

Seltside põhjuskirjad 
ladust saadawad :

1. Põllumeeste seltside normal-põhjuskirjad, Eesti- 
Wene keeles.

2. Ühispiimatalituse põhjuskirjad, Eesti ja Wene keeles.
3. Kaubatarwitajate ühisuse põhjuskirjad, Eesti keeles.
4. a) Tulekahju tasum. seltside normal-põhjuskirjad, 

liikumata ja liikuwa waranduse kinnitamiseks, 
Eesti ja Wene keeles.

b) Tulekahju tasumise seltside kodukord ühes hin
damise tabeliga.

5. Laenu- ja hoiu-ühisuste põhjuskirjad, Eesti ja 
Wene keeles.

6. Rehepeksu-ühisuste põhjuskirjad, Wene ja Eesti 
keeles.

Laenu- ja hoiu-ühisustele 
soowitab K. Sööt’i trükikoda Tartus walmis 

ladust järgmisi raamatuid ja trükitöösid:
I. Raamatud:

1. Kassa sissetuleku-raamat.
2. Kassa wäljamineku-raamat.
3. Wõlatunnistuste raamat.
4. Osa- ja laenu-arweraamat.
5. *Käsimehe arweraamat. Kõigile ühisustele soowitaw.
6. •Tähtajaliste hoiusummade raamat.) Need 2 raamatut
7. "Jookswate hoiusummade raamat, j

astuwad walitsuse wormides leiduwa „Hoiuarwe“ raamatu 
asemele, sest et neid sündsamaks peetakse.

8. *Arweraamat. Eesti keeles. (Лицевые счеты по паямъ 
и ссудамъ).
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9. *Kassaraamat sissetulewate ja wäljaminewate sum
made jaoks. Wene-Eesti keeles.

10. *Liikmete nimekiri ehk laenupiiri määramise raa
mat. Eesti keeles.

11. Möödaläinud tähtaegade raamat. Eesti keeles. 
(Журналъ просроченныхъ ссудь).

12. *Kulude-raamat. Eesti keeles. (Книга расходовъ по 
управлетю и изъ прибылей прошлаго года).

13. Memorial.
14. Bilansi-raamat.
15. Obligatsionide ja wäärtpaberite raamat. (See raa

mat on wõla kindlustuseks sisseseatud obligatsionide ja 
wäärtpaberite nimekirjaks).

16. Wäärtpaberite raamat, millesse ostetawad wäärt- 
paberid sisse kirjutatakse.

17. Tulekinnitamise tähtraamat.
18. Pantide raamat.

19. Pääraamat. Jlma trükita, lihtsate arwe-joontega.
20. Juhatuse protokolli raamat, a

21. Nõukogu protokolli raamat. Lihtsalt joonitatud.
22. Pääkogu protokolli raamat. J

23. *Normal-põhjuskirjad. Eesti keeles.
24. *Уставъ Ссудосберег. Товарищества. Wene keeles.

25.
26.

*Arweraamat j
*Hoiuraamat j Wäikses formadis.

II. Blanketid.
1. *Aasta-aruandelehed. Wene keeles.
2. *Weerandaasta aruandelehed. Wene keeles.
3. *Wõlatunnistused) Wene-eesti keelsed.
4. *Kohustuselehed j
5. Soowiawaldus ja kohustuseleht ühisuse liikmeks 

astuda.
6. Laenu soow.
7. Teadete pärimiselehed wõlaandmisel.
8. Wõlapikenduse-lehed.
9. Meeldetuletuse-lehed.
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10. Obligatsionide ülesütlemise-lehed.
11. Määrused Laenu- ja Hoiu-Ühisuse asjaajamise 

kohta. (Правила производства операщй).
12- 5Йе‘и1екЧ kwiitungi raamat J Wäikses formadis.13. Wäljamineku kwillungi raamat. J
14. Maksutähed mitmesuguseks otstarbeks.
15. Obligatsionide wenekeelsed blanketid (Закладныя).
16. Kuluarwe tabel.
17. Mitmesuguste arwete tabel.

Raamat: Вспомогательный таблицы при вычиcлeнiи 
процентовъ.

Seletuseks.
К. Sööti trükikojast on kahte liiki laenu- ja hoiu-ühisuste 

asjaajamise raamatuid saada. Ühed on nende wormide järele trü
kitud, mis pääasjalikult Tartu Laenu- ja Hoiu-Ühisuse poolt kokku 
seatud; teised, milledel siin nimekirjas tärn (*) ette trükitud, on 
walitsuse wormide järele asjatundja juhatuse järele walmistatud.

Tärn (*) on pääle raamatute ka nendele blankettidele ette 
märgitud, mis igal ühisusel juba kohe töö algusel käepärast peaksi- 
wad olema.

Walitsuse wormide järele trükitud raamatud on niisama kõik 
eestikeelsed, nagu teisedgi pääle kassaraamatu, mis sellekohase 
soowi põhjal wene-eestikeelne on.

Suures kaustas trükitud asjaajamise-raamatuid köidetakse 
soowi järele ja ülesantud poognate arwus sisse.

Pääle selle trükitakse K. Sööt’i trükikojas tellimise pääle ja 
etteantud wormi järele igasuguseid muid trükitöösid.

Kaubatarwitajate ühisuste raamatud.
(Eesti keeles).

1. Pääraamat.
2. Kaubaraamat. Tarwitataw 2 eksemplaris — üks ühisuse 

juhatuses, teine kaupluses müüja käes.
3. Liikmete nimekiri.
4. Kaubawõtjate wäiksed arweraamatud.
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K. Sööt’i trükikoja ladus olewad 
mitmesugused trükitööd.

I. Põllupidajatele.

1. Põllutööliste palgaraamatud.
2. Tööraamat.
3. Palkade konto-raamat.
4. Põllumehe inwentariraamat. Hind 50 kop.
5. Kassaraamat. Hind 75 k., 85 k., 1 rbl., 1 r. 25 k.
6. Täheraamatud, mis masinaga-rehepeksmise juures 

tarwitatakse.
7. Mitmesugused arwulehed ja tabelid metsaasjan- 

duses.
8. Puulõikaja palgaraamat ühes lepinguga ja kubik- 

mõõdu tabeliga.
9. Talude ostu- ja müügi-kontrahid.

10. Kontrabid talukohade rentimiseks.
11. Majaraamat ehk elanikkude nimekiri.

II. Tööstuse ettewõtjatele, kaupmeestele j. n. e.
1. Wabrikutööliste palgaraamatud.
2. Käsitööliste palgaraamatud.
3. Päewatööliste palgaraamatud.) Need on ka põllupida-
4. Tööjuhatajate päewaraamat. j jäte tarwit. sündsad.
5. Wilja- ja lina-ostmise täheraamat.
6. Loomade ostmise täheraamat.
7. Einelaua hinnakirjad kõrtside, wõõrastemajade jne. 

jaoks.
8. Tsheki- ja kwiitungi-raamatud.
9. Arwelehed j. n. e.

III. Seltsidele.
1. Näitemüügi annete korjamise raamatud.
2. Piletid pidude tarwis, igasuguste hindadega.
3. Seltsiliikmete nimekirja raamatud.
4. Kassaraamat.
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5. Seltside waranduse nimekirja raamat.
6. Sissetulewate kirjade raamat.
7. Wäljaminewate kirjade raamat.
8. Seltside liikmemaksu täheraamat.
9. Seltside põhjuskirjad, mille kohta eemal nimekiri.

10. Igasuguste seltside aruandelehed (отчеты), mis 
kubermangu walitsusesse sisse saadetakse.

11. Tuletõrjujate seltsidele kahepoognaline aruanne 
(отчетъ), mis 1911 a. lõpul ilmunud eeskirja 
järele trükitud.

11. Tulekahju tasumise seltside kwiitungi raamatud 
ja takseerimise lehed.

13. Raamatukogudele raamatute lugeda-andmise nime
kiri.

14. Piima wastuwõtmise raamat.
15. Piima weo-raamatukene. Piimatal. ühisuste liikmetele. 

(Kaubatarwitajate ühisuse raamatute nimekiri on ees pool).

IV. Koolidele.
1. Wene-eestikeelsed koolitunnistused.
2. Koolilaste katselkäimise raamatud.
3. Классный журналъ.
4. Балловой журналъ.
5. Вписной журналъ.
6. Инвентарная книга.
7. Квитанцюнная книга.

V. Majaomanikkudele, iseäranis linnas.
1. Majaraamat (Домовая книга).
2. Korteri üüriraamatud.

VI. Mõnesuguse üleüldise tähtsusega trükitööd.
1. Konto- ja protokolli-raamatud.
2. Kassaraamatud igaks otstarbeks.
3. Kwiitungi raamatud, igaks otstarbeks.
4. Tseki-raamatud, mitmes suuruses ja wärwis.
5. Arwelehed, Eesti, Wene ja Saksa keeles, mitmes 

suuruses.



К. Sööt’i trükikoda, krrjastuse-äri ja raamatukauplus, Tartus.

6. Wolikirjad igasuguste kohtuasutuste jaoks.
7. Keiserliku Majesteedi nimega trükitud palwekirja 

pääd.
8. Haawatud soldatite abiraha palumise kirjad.
9. Ristimise laulud, Laulatuse laulud, Matuse laulud jne.

Pääle selle on täielik ladu igasugustest 

wallawalits. ja wallakohtu trükitöödest ja raamatutest, 
millest soowijatele täielik äraldi trükitud nimekiri kätte 

saadetakse.


