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Mängu kõht:
Esimene waatus: Parun Blumi metsas.
Teine waatus: M i l» onntteses.
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Esimene waatus.
Parun Nlumt metsas.

Esimene etendus.

T 0 n n ning O t t .

T S n n :

Meie peidupaika ähwardab hädaoht, sellepärast
ettewaatust, tui oma nahka tahame hoida.

O t t : '

MiS hädaoht meid siis ähwardab? KaS meie
onnikene seal rägastikus irarjatud, ning nõnda
kindel küll ei ole?

T ö n n :

Seda ta oli seni küll, aga nüüd on siin hä>
daohtu larta ja parem on kuhugi sügaivasse metsa-
nurla omale uut peidupaika otsida.

O t t :

ssas peame fääl eht nälga surema, lus meie
ümbruses enam midagi wötta ei ole?



tönn:
Seda pole mitte tarwis karta, tui tahame te«

gewad ning hoolsad olla. Palehigis pead fa oma
leiba sööma — on tirjutud.ja las siis wargust wöi kuri»
tööd ilma waewata wöib toimetada ? Ma tean lül i
isegi, et siin meie äri Vitseb, sest siit ligidalt läheb
ju maantee mööda, kus meil wöimalit on mön«
dagi tema rahakoti eht toiduwooriga wcidi peatada
nmz nende koorma raskust kergitada. Muidugi tee«
me seda oma moodi ja tarwitame selleks mna tar«
lust ning jõudu. Ka siin wöits meie peidupaik
muidu taunis lindel olla, aga Jõulud on ligi, ning
need pagana kuused siin, millede pääle mõned nii
wäga maiad on l On ju meie onnikene seal rägas»
tikus ainult mõni sada sammu siit eemal. Peagi
ilmuwad siia ehk mõned wagad inimesed enesele
jõulupuid otsima ja wöiwad siis ehk hõlpsasti meie
peidupaigani ulutada ja siis oma wöersile tulekuga
meie rahu rikkuda.

O t t :

Ah ja, need jõulupuud, nad tuletawad la mi«
nule mu minewikku meelde.

T ö n n :

Sina lambapää! Ara hakka jälle unistama, mis
ju sugugi meie seisukoha wääriline ei ole. (leegi
fötbab maanteel, helin kuuldub) Kas kuuled, jääl sõidab
leegi suurel wiisil maanteed mööda. Ta on luist
linnast oma!e iluasjade koorma pääle kognmid.Kas
meie ei pidanud omal köhal walmis olema teda
weidi rewideerima? Ka meile tulewad pühad, pea-
me hoolsamast! järele waatama. l

O t t :

Oh, kui ilusad puud!

T ö n n :

Jälle sinu sonimine. Iluasjade pääle meie ei
waata, waid selle pääle, mis meir praltilalitult
tarwitaba wöime.

O t t :

Kuule, Tönn. las sinu koduS ei tehtud jöulu»
puud, kui sa poisikene olid?

T ö n n :

Muidugi tehti ka minu ajal jõulupuud, aga
need ajad on ju möödas.

O t t :

ttas need ajad siis pahemad oliwad?

T ö n n :

Pahemad wöi paremad, seda uurida pole mitte
meie asi. ,,Olge kawalad kui ussid", ütleb pühakiri.
Siis tarwitagem oma käivalust ja õppigem tule»
wikus targemaks.

O t t :

ssas meie praltikalik tarkus ka ilka oma ko<
hane ning hea on?

T ö n n :

Jälle sinu headuse järele ohkamine j mis on



hea ning mis halb? Kas meie oma õpetatud aja«
woolul weel selle järele peaksime küsima? Rõõ-
mustame ennast siin looduse mäljadel, ja mötame
säält, kuhu meie M d ulatab. Ka metfalocmabgi
ei küsi headuse järele, waid wötawad fäält, kus
weel midagi saada on, ning hüppawad lustilikult
ümoer, kui aga kõht täis on. Ja tui ma ka sinu
^headust" Peaksin auustama ning kaitsma, siis ehk
et luba seda meie kõrgesti haritud aeg.

O t t :
Kas õpetus ning haridus siis pahad on? Kas

nad ei peaks ju headust edendama?

T ö n n :

Ja muidugi peaks nad seda tegema, ning
tellegil ei tohiks hariduse masw midagi olla,
aga lahjuks on meie aja hariduse põllul ta
pahad taimed ärkanud, les headust ara püüa-
wad lämmatada. Meie targad haritlased ning
eestwebajad kõnelemad küll sagedasti südame
haridusest, kus neil ise aga südamehariduseft suure»
meelsusest, leplikust olemisest ning mennalikust ar«
mastufest aimugi ei ole. Nad teemad küll tööd,
näewad waewa ja püüawad ilma õpetada, aga nao
ei taha mitte aru saada, luS neil ise hea nöu kal<
lis peaks olema. Kus isiklik jonn ning kius algab,
sääl tõuseb ÜWast ka nende elutarkus ning wainiu
jõud, kuS juures aga tõelik headus jalgade alla
tallatakse. Rahu politika asemele astub jonni põli»
tika, mis meile meie tulewilu kardetawaks teeb.
Sarnased meie aja tusameelsed isiklikud püüdmised
on ka põhjuseks, mis mind siia metsa on sundinud

peidupaika otsima, ja mina olen ka sind siia oma
seltsi meelitanud. Kõik sinu ohkamised ei ole minu
südant pehmendanud, aga nüüd, sinu jvulupuu
ohkamised on minu südame ometi pööritama pan-
nud.

O t t

(TVmbab järölu TVnnt lörwale): Waata, fäält tu«
leb keegi I

T ö n n

(Waatlewad mvlcmab plnewalt) : Ja säält tuleb
tõesti leegi. Ta ei saa meile küll wist kardetaw
olema, aga läheme siisgi törwale ja waatame, mis
meeS see on, kes säält tuleb. (Nad astuwad k2rwal«)

Teine etendus.

Mikk aStub ette, reekest oma taga wedadel. Tal on lüll
waefed, aga fiiigt lülma wastu soend«wab riided seljas.

M i k k :

Jumal taewas näeb kõik, ning teab et ma
seni mitte kätt teise omanduse külge ei ole pannud,
et teda omale wötta, ja kui ma seda nüüd teen,
siis sünnib fee häda sunnil. On ju Jumala ning
looduse taimed, mis siin taswawad, aga nendel on
ju ka siisgi oma maapäälne omanit, ja nad pole
mitte niinu omad. Ehk annab taewalit mägi mi-
nuie mu patu andeks, tui ma nendest siit mõned
wvtan. Ehk läheb minul siis korda neid linna saks-
tele tka müüa, nõnda et ma siis oma perekonna



wiletsust wöitsin weidi tergitada ning nende nälga
kustutada. (Ta «matab kartes ümber ja rawb siil mõned
puukesed maha, paneb oma r«lef« paale la seob nad linni).

N l u m

(Tuleb metsast wälja, hüüab):

He da! Kes sääl on? Wargad, wargad! Sina,
Mit t , hallad minu metsas margile? ssas fee on
sinu tänu tunnistus selle eeft, et ma weel sind
ning sinu hurtsikut oma krundi Paal sallin?

M i k k :

Armulik herra, halastage minu pääle. Ma
pole seni mitte warastanud, aga häda sunnil jul>
gesin siit teie metsast mõnda puukest wötta ja taht»
sin neid linnalastele jõulupuudeks wiia. Lootsin
siis nende eest midagi teenida, et sellega oina häda
weidi kergitada ja oma perekonna nälga kustutada.

B l u m :

Wöi hädasunnil! Ja fee on ju ikka see hää
wabanduS ning ettekääne, et häda kuritööle sun>
nib. Häda ei tohi aga tedagi wargile sundida.
,Tee tööd ning palu Jumalat", siis pole mitte
tarwis margile miuna.

M i k k :

Armulik herra. tänan teid teie õpetuse eest.
Ma tahaksin la hiiämeelega tööd teha, niipalju kui
niinu jõud lannab. aga mul pole ju tööd, mille
eest ma midagi wöiksin teenida. Ka Jumalat olen
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ma palunud, et ta inimeste südameid juhiks, nii
et nad ka minu wiletsuse Pääle halastaksiwad ja
minule tööd ning teenistust annatsiwab, aga Iu«
mai ei wötnud minu palwet kuulda, ega uratanud
inimeste armastust. Wöib olla, et ma tänamata
olen. Wöib olla, et kõik asjad nii peawad
olema ning minema, kui nad just ajawoolul
lähemad. On ju ka walgusel omad warjukÜIjed,
mispärast ei peaks siis siin ilmas, kuS önnehSieka«
uusi kuulda on, lü wiletsus ning häda omakohane
olema. Armulik hcrra! Ma oleks ka oma wiletsa
saatusega rahul ja ei painutaks oma pölwi kellegi
muu, tui üksnes Jumala ees, aga minu waese
abikaasa ning haige lapse pärast palun ma teie
armu ning halastust. (langeb Mwtl i paruni ette)

V l u m
(Waatleb weidi aega tema pa'äl« ja ütleb siis) :

Tõuse üles, Mlkt. ma annan sinule selle süü an<
deks. Ei tea ju muidu sinust midagi paha, ja omad
päewad oma onni eest oled sa ka õigel ajal ära
teinud. Wöta need puud, ja kui sa need ära saad
müüa, siis olgu see raha nende eest sinu oma.

M i k k :
Ma tänan wäga, armuline paruni herra. (ta

tõuseb üles ja suudleb mürisedes paruni latt, leS siis ümber
läiinab ja läheb. Mit t aa« lahendab omad asjad kottu ja
tahab ka oma reelsega ning puudega minema minna, seal
tuleb aga pool jootste« tema poeg, Juku, waewallfeb riided
seljas ja pastlad jala».

Kolmas etendus.
J u k u :

Isa, ma tahan wäga süüa!
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M i t k :
Ma tean ju, et teil kõigil kõht tühi on, aga

miks fa siia minule järele jooksed, egas ju siin
metsas midagi süüa pol« saada.

J u k u
(Püüab lüfa suu iiäres soendada ja tambib jalgadega

wa«tu maad): Ema saatis mind sind otsima ja ütles,
et sa ruttaks ja kuskilt abi otsiks, sest Liisi jääb
meel haigemaks.

M i k k :
Ütle emale, et ma nüüd linna ruttan, nende

puudega mis paruni herra minule ise on lubanud.
3tli pea kui ma nende eest raha saan, ruttan ma
kõdu ja toon teile leiba.

J u t u :
Isa, tas silku ka tood?

M i t k :
Jah, silku toon ta, ja weel kringlibgi. Nüüd

jookse aga tobu ja Ütle seda emale. ( Jutu jookseb
kõdu poole, ja Mikk tSmbab oma reelest kuuskedega oma
järele ja Isheb ka «ra).

Neljas etendus.
(Tönn ning Ott astuwad omast peidupaigast wslja).

T ö n n :

Nüüd ma hakkan sinu ohkamisest aru saama.

Kurat on oma tüüned minu luusse ning lihasse
fügawaniale ajanud, kui sinusse, aga ma tunnen
omal jõudu olewat ennast tema ahelatest lahti kis-
kuda, ja ma tahan ka sind, teda ma olen eksitanud
ning pahale tegudele meelitanud, jälle sinu inim^
liku elule ning elukohustele tagasi wiia. Kui ju
sarnane jõuetu inimene, teda meie siin oma ree«
lesega nägime, oma ning oma perekonna wiletsu-
sest hoolimata, weel jaksab ausaks inimeseks jääda,
miks siis meie seda ei jaksaks ka teha. Meil pole
ju sarnast hädaohtu kartagi, sest meie oleme noored
ning tugewad inimesed. Tööd wöime ju ikka saada
nii et meie siis jälle ausal wiisil oma wimlikka ko«
hufeid wöilsime täita.

O t t :
On wist hilja! Mis peame tegema ja kuidas oma

kuritegusid warjama?

T ö n n : '
E i olegi tarwis oma pahategusid marjata, ja

kahjatsemine ei ole iialgi hilja. Paljugi on neid,
keS ilnia ees hiilaawad, et küll nende pahad teod
taewa poole kifenbawad ja nende kännul käimad,
aga pahategude warjamine on weel pahem, kui ku-
ritöö ise. Meie kuritegude eest tahan mina wastu-
taba, ja mis mitte andeksandmist ei peaks leidma,
selleks ootan ma omale fääduslikku koristust, üks,
nes siis wöime inimlikku seltskonda jälle wastu«
wöetub saada. Vinu kuritegu pole mitte suur, ja
eegi langeb enamiste minu paale, sest mina olen
ind selleks kihutanud ning ole« nõnda sind eksi-

mele meelitanud. (Vaatab ühe ilusa kuusepuu pääle.
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iiletse). Meie Jõulupuud ei wöi meie küll mitte eh«
tiba, ta jäeb siia metsa, aga ta on siiski oma mõju
meie mõlemate kuhta awaldanud. Jätame siis selle
pimeduse põllu, ja meie paremad püüdmised saamad
meie radasid headuse poole juhtima.

Eesriie langeb. Teine waatus.
(Miku onnikeses. Waene. aga siiski mitte inetu, ruu>

mikene: ta annab tunnistust sellest, et perenaene la waesu-
ses on püüdnud puhtust ning korda Pidada. Mõned luu-
seo on sinna sisse kannetud, kus luures Mikk ning Ann
lmmalt seisawad. Paremal pool woodllene, kus Juku 3Ie<
koti peal magab ja natuke tagapool, waewalt nähtawal, la-
mab songis haige siisike).

,

M i k k :
S i in on need pühade puud, ma tandsin nad

siia sisse. Nad pidawat ju ,lmaS imet 'sünnitama
aga niis imet nad teemad f Mitte niigi palju, et
ma nende eest meile ning meie lastele Uetba olek.
sin wöinud teenida. (Ta langeb pingi paale ning kütab
mlilema kätega oma palet).

A n n :

Kas siis tedagi ei leidnud, tes nad olelS ara ost.
nud ning nende eest natuke maksnud?

M i k k
( Waatab jälle ül««f«): E i leidnud. Wäga palju

kuuski oli linna sisse weetud. — Suuri puusid os>
tett ning makfeti kallist raha, aga weitfeid Puid oli
nii palju et neid kõiki ei wöinud ära müüa. Wöib
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olla et minu puud ei olnud ilusad küll önnelilude
inimeste õnne ülendada, ning nende röömu suuren»
dada. Mõtleb ju igaüks oma peale, aga leegi wist
ei nlötelnud meie onnikese ning meie waeste laste
Pääle. (Tema laebamlse ohkamine on weibl löwa jaIulu
ärkab omas woodis üles,

J u k u
(Tuleb «ma juurde ja hüüab nutu häälega):

Ema! ma tahan süüa!

A n n :

M u pojakene, mull pole sulle midagi anda,
mine magama, homme, homme ma saan teile wis«
tisle süüa muretsema. Ma saan wististe inimesi
leidma, les ka meie paale halastawad ja meid mele
hädas aitawad.

J u k u

(Hüüab aga weel launiS löwaöte): Aga mina ta«
han süüa! (Sii« läheb Me om« dleloti pääle, tVmbab
ennast weidi kolku ja jääb magama. Natuke aega wailiwad
löil. siis tõuseb Mi l t Peng<pä2it üle« ja räilgib tolku pantud
kälel >

M i k k :

Isa taewas! Mispärast peame kannatama?
Mispärast on inimeste elu siin ilmaS nii mitme-
kesine: rikkus, waefuS, önn ning häda. Mispärast
elawad inimesed külluses, priiskamab ning raiska»
wad oma.suurt warandust, kuna teised peawab
rännatama, kus nad oma tüä ning waewa eest
niigi palju ei faa, et oma nälga wöikö kustutada?

10

Mispärast olen mina laste isa, kui ma neid kas«
watada ning toita ei jaksa?

A n n :

Ära kaeba mitte nii, meie tahtmine ei ole mitte
Jumala tahtmine ning meie teod ei ole Tema teod
P « M e kannatania. (Haige Liist köhib ning hoigab. mi»
Mil lu ning Nmie weel enam lohkuma p,'.neb. Nad rutta»
wad mdlemad haige lapse woodi juurde. » Ann pa>
n«b lambi nii et walguS haige Liist Pääle langeb
les walqes riides woodis lamab. Ema paneb käe lapse
Pääle ja püüab teda waigislada ja trööstida).

>

A n n :

Kannata, mu lapfukene. Küll Jumal sind ise
aitab. Ta saadab oma inglikese, kes sind siit häda»
orust ära wiib. (Liisi jääb jätte rahulikuks. Ann ning
Mikk langemad, tas polnule wdi pool istukile, haige woodi
juure ja siis waikib lõik. Utönes lirilu kella heli tuleb lau«
gelt waewalt kuulvamale. Sarnane waikus w5ib paar m<>
nuttt kesta. Siis koputatakse tasa ukse pihta. Ann ruttab
ukse juure ja teeb lahti. Sisse astul, noor mees (Mats)
kes mõnesugust kraami nwz paktisid ühes toob,)

M a t s :

Häid pühasid!

Vt i k k :

Häid Pühasid!

A n n :

Me täname wäya!
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M a t s :

Vi in saadab leegi teile mõne asja, mis teie
eht tarwitada wöilsite (ta laotab liaamt laua psäle.
Ann latab nuttes oma palet tätega. Mats räägib edasi)
Olge hääks ja tarwitage seda, mis teile pakutakse.

A n n :

Seda on meile wist Jumal ise saatnud.

M a t Z :

Küllap wist, sest ilma Jumala teadmata ei
sünni midagi. Jumal ei pruugi aga taewast tedagi
alla saata, maid selleks on temal ju ininiesed maa
M l , tes tema tahtmist wöiwad täita, kui nad ta
oma tohuseid wahete wahel ehk weidi puudulikult
täidawad. (Ann walab pudeli seest wiina llaasi sisse ja
ruttab sellega Liisi juure, kes, pool istukile, üles on ärganud.
Liist joob janukalt säält weidi piima. Selle aja sees ärlab
la Iu lu , hüppab sängist Mes ja waatab andeid laua pääl.
Mats wötab säält ühe saia tüli ja annab Iu lu kätte, mida
see ifulalt otsekohe sööma haklab.)

nanud?

A n n :

Aga Juku, kaS sa oled la seda küla onu tä<

J u k u :

Hää onu, ma tänan wäga! (Ta närib aga oma
saia edasi)

A n n

(Mikul,, l«« illa weel oma loha pääl liikumata istub)

l8
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Aga Mikule, sa ei pane ju tähelegi, et ta meie
majakesesse önn on asunud.

M i k k

<N«tub õigemale ja räägib.): M a ei ole seda õnne
wist wäärt, sest ma kahtlesin jumaliku töe ning
inimliku wäärtufe üle.

M a t s :

Inimene on ekslik ja kahtlustus on eht an.
delsandmife wääriline. Ka Kristus kahtles, kui ta
ristipuu pääl hüüdis. Mispärast oled sa mind maha
jätnud?"

M i k k :

Kui ma küsida tohin, lelle poolt siis see Pü«
habe rööm ka meie hurtsikusse on saadetud.

M a t s :

Seda ei olegi tarwis teada, sest see pole mitte
pääasi, keS midagi teeb. waid see et üleüldse midagi
head tehakse ning toimetatakse. Siiski wöite seda
ka pärast teada saada. Nüüd aga olen ma lohus-
tatud teile ütlema, et see. leS teile need wäitsed
anded saadab, wäga kahjatseo, et ta teile ju ware.
malt tööd ei ole wöinud muretseda, nüüd aga wöite
julged olla. et teil enam tööd ei saa puuduma,
millega teie oina ülespidamist wöite teenida.

M i k k :

Nüüd alles on minu rööm taielik. Nui see nii
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on, siis ei saa teil enam leiwa puudust olema, mu,
armsad. Küll Jumal lingib minule weel termist,
nii et ma jaksan tööd teha ning midagi teenida
(Ta surub tänades Maist latt la suudleb siis oma abikaasat
ja mõlemaid lapft.)

M a t s :
Seda köit on Petlemma laftS teinud, lelle mä-

lestils inimese südames armastust ning laaslund'
must on äratanud. Ka teil on siin jõulupuud, aga
miks nad walguStatud ei ole?

M i k k :
Meil ei olnud mitte küünlaid sinna külge

panna.
M a t s :

Ehk nad wSimad ka ilma küünaldeta walgus<
tatud saada. Kõik ilm, ning ilma laotus on täis
Issanda imetegusio Si in pole mitte kunSli ega
imet tormiski, sest ka mina ehk wöin seda teha, (Ta
toimetab weidt ühe kuuse juures, kus ju elektri lambikesed
malmis on seatud ja kuusk särab elektri tuledest. S i l s on
liigutus ja r05m suur. Juku jookseb Liist juure, kes sängis
istukile ehk vSIwili. kolkupandud lätega Messe Jõulupuu
sära waatleb. Selle puu malguse paale, mis aknakesest walja
paistab, tuleb la leisi inimest ning lapsi senna sisse seda
i lu imetlema. S i is ldlab laul ,,Waitne öö, õnnistud öö
n. n. e." mis süül olewab inimesed laulawad. Seda laul-
mist wSiwad ka näitelawa tagant lauljad nina, harmoniumi
mäng kaasa aidata,)

Et ole elektri tulesid igalpool wi imaltk säädida, siis
wVib puud küllnaidega ehitada ja siiütenööridega korraga
põlema M l a d a .

Wailne öö. õnnistud öö!
Hingab kõik, walwab weel
Iofep ning Maria wälja pääl,
Iefuke nende ees sõime sees,
Maga sa öndfaste seal!

30

Waikne öö, õnnistud öö!
Karjastel kuulutand
Taewalil tooride haüeluja
Helises heldesti ilmale:
Kristus, see Päästja on siin.

Waikne öö, õnnistud öö!
Isa poeg sündinud meil
Üksnes armastus läkitand tad,
Et ta ilma wöiks õnnistada,
Temale andkem nüüd auul

(Ku i laul lõpeb, langeb eesriie, kus siis sääloleiatcst elaw
pilt loklu seatakse ja kus Liisi kuju, kes siis ju tcrwc. täht-
sama köha vaal peab olema; iile jõulupuu woib suurte
tähtedega ..Auu olgu Jumalale kõrges" üles seatud olla.
K u i eesriie jälle Äes tõmbutakse, on kaugcltlirilukella häält
ja siis ka, uige pühalikult, harmoniumi häält kuulda, nulle
saadetusel siis leegi näitclawalt, nutte nähtawa loha
päält, järgmised sõnad räägib:

Headus ning paha, armastus ning wiha, nad
»r>SitIewad

Kuid pölgagem paha ja jätkem kõik wiha, siis ar«
Linastus, headus meid ühendab.

Kus suretaw pimedus taganeb,
Ja taeivalik walgus «neid ülendab,
S M jäädaw ning õndsalik elu.

Sinna püüdkem,
Sinna jõudkem!
Nööm ning rahu
Jäägu meile
Meie elu juhtijaks!
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ilmunuä
Näitemängud taisialiStele:

Kop.
Abiwaimud. Nali 1 waatuscs 30
Ainult lolm föna. Löbumäng l waatuses . 25
Dr. Kure löuctund. Nali l w a a t u s e s . . . 30
Hirmns—auus süüdlane. Löbumäug 1 waat. 25
Igavene woitlus. Johannes Lmnankoski. 4 w. 65
Iör t järglllt ehk hirmus unenägu. 5 waatuses 45
Kaswataja Flachsman Naljamäng 3 järgus.
Kiusupull ehk ootamata aun. Löbum. 5 waat. 50
Kleptomanie ehk warguse tobi Löbum. I waat. 35
Koguni loiemata lomdel Nali l waatujcs . 25
Kännud ja läbid ehk alkoholi võimus Nali 1 w. 30
laenatud naeue. Naljamäng 1 waatuses. . 30
Laen ja war«us Algup. karsk. sihiline m, 3, w. 35
Lamba liha Naljamäng l w a a t u s e s . . . . 30
Uosft la«wa»dil. Muinasjut ilunäid. 4 waat. 35
Lootus õnnistuse paale. Drama talani, elust 4 w. 6l>
Luige Lilsu. Drama 5 järgus 50
Läbiotsimine Ed. Wilde naljajutu järele 2 w. 30
Lyyli. Elwiira Villmanni 5 waat. waatem. 50
Marutõbine. Bruno Berg. Algupäral, m. 4 w. 65
Metsajürwe salalntib. Bruno Berg. 4 waat. 75
Metsamajas. Neljas järgus. R. Skowronneck. 60
Mis päral! surma sündis. Nali 3 waatuses . 25
Museumi hoidja. Nali 3 waatuses . . . . 25
Murdunud. Kaarle Halme 4 waat. näitem. . 50
VMsawalltfeja f«l«duS. Löbumüng. 4 waat. 50
M ia tütar. Näitem. rahwa elust 6 waatufeZ.

Kop.
Pärandus. Waatem. 4 järgus. Felix Philippi 40
Põhjas. Maksim Gorki. 4 w a a t u s e s . . . . 50
Püwe talus. Rahwam. 5 waat. A. Kitzberg. 65
Rannapiiga. Bruno Berg. Kurbmäng 4 waat. 65
Ranna Rein. 3 järgus 4 pildis. S. A. Pärmi 40
Tema — vma — arm»le. LSbumäng 1 waat. 30
Usu ja looda. 1 waatufeS 20
Uus arm. Näitlik pilt maalt. 3. waatufes . 50
«Vanapoisi lihlus. Nali 3 waatuses. . . . 35
Walge leht. Naljam. 3 waat. E. Wohogen 40
«Lastu wett. Waatem. 4 waat. Chr. Rutoff 50
Hraladunud pseg. ssurbm. 6 w. R. Blauniann 40
Oue Anne Znn. Naljamäng 1 waatuftZ . . 25
Õmbleja ja lauljanna. Rahwamäng 4 waat. 40
Öömaja Mhjas j . Maksim Gorki. 4 waatuses 50
Ühe hiire pärast. Naljamäng 1 waatufes . . 25

Näitemängud lastele:

Vurid on head inimesed. RaamatusMangu aed 1. 15
linese parandaja. Brünneri järele . . . . 10
haldjad. Muinaslooline mäng 10
herlnles teelahkmel. G. v. Kochi järele . . 10
Hea öde. Algupäraline mäng 25
Isa sünnipiewats. Kähe kõne 10
Juta uneniigu. Marie Söagel 10
Iöulu ingel. Kirj. J . A. Feldmann . . . 10
Iöulu o,tel 12
Iöulu onn 10
IZulu room. Braune järele H. Rikkand . . 10
llawal Hans ja Vanapagan. A. Kitzberg . .
ttaasawara. Naljakas etend. pulma aj«tk« . !0



Kop
ttewade teretus 10
Küüral Karl. Kirjut. J . A. Feldmann . . 10
Leid. Lauludega ja tantsuga 20
Lumememm. Algupäraline mäng 3 järgus . 35
Lumiwalgele. Kolmes waatufes 20
Majawaimud. Lugu salmides 10
Marja Madli ehk leitud sõrmus 15
Muruneidude Pidu. Raamatus Mängu aed I. 15
Must lass ehk maletaja ja maiasmokk. . . . 10
Pöialpoiss ja lilled. Iöu lu ja Uue aasta m. 10
RSöm ja lootus. Algupäraline mäng 2 waat. 30
Talwe tulek 10
Tädi tingitused. Algupäraline mäng 2 waat. 35
Tähe pojad. Iöu lu nali 12
Töö ehk tarkade liwi. Kolmes waatufes . . 12
Uue aasta algul 10
Wale palk. Algupäraline mäng 30
«Vanemuise Pidu. Kirjut. Alide Wootela . . 10^
Neile lerjaja ehk kui he«d teie olete. J . Salu 25
Wennale ja Leke 10
Öed. Raamatus Mängu aed 1 15
Õiglane meel. Algupäraline mäng 2 waat.. 30

Täielikud nimekirjad soowijatele 7 lop. margi
wastn. Seltsidele ja kooliõpetajatele hinnata.

Adr: Hel in i . . <K. <̂ eoKe.



H. ceo l i e .
VillZnäiz

joüwitab igasuguseid põllutöö», karjakaöioatuse-, uia-
japidamise-, wanawara-, ajaloo-, Sigusleadufe-, ar^.
tilttise-. waimulilu», ilukirjanduse-, niiitc-, luuletuse-,
laste-, nalja, ja niitmosuaMid nillid opotlikka, tca«

duslikka.

tooli- ja öperaamatuid.
I g a r a a m a t o n pea le i l m u m i s t s i i t l ohe s a a d a .

Kirjutusc abinõud:
tindid, paberid, suled, sulepead, pliiatsid, tahwlid,

trihwlid, tsirtled, liinealid, heftid, kladed jne.

Laenuraamatutogust
annan niihästi wanaaeqsct kui la köiqe uueniat

kirjandust odawa nlaksu eest lusseda.

Laste mänguasju,
pildiraamisid, aiawilja seemneid, önnefoowi post'
kaartisi, päewapildi- ja mäleswse-albumisi, j . m.

kaubatarwitusi

ll8l»«2l! «lztjgll minu D m l zlali llzzli.
Kõige austusega

lh. ceske. Vlljanäiz.


