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Jõulukink armsale lapsele

K. Busch', raamatukauplus Tallinnas.

Ruudi isa oli surnud. Elna elas
weel ja Ruudi armastas teda üle
kõige ilma pääl, kuulas tema sõna
ja õppis hoolsasti, teades, et ta
sellega emale kõige suuremat meele«
hääd tegi. O l i ta koolitöödega walmis, siis kallistas ta ema ja jutustas temale kõik, mis ta koolis ja
wäljas näinud.
Ühel päewal jäi ema haigeks.
Kuna Ruudi kodu oli, ei lahkunud
ta ema woodi äärest. Temale ei
maitsnud enam toit, mingi mäng
ei meelitanud teda öue. Kui tohter
haige juurest ära läks, jooksis Ruudi

tema järele ja palus ärdasti: „Pai
kulla tohtri herra, tehke mu armas
emake jälle terweks!"
Tohter silitas poisikese pääd ja
küsis, kuda tema käsi koolis käib.
Ruudi wastas wiisakalt. Tohter
leidis temast suurt meelehääd ja
ütles lahkesti: „Kui sa ikka nii
wits poiss oled ja ema eest truuwisti hoolt kannad, siis tahan ma
sinu ema terweks teha ja sulle enesele rõõmu walmistada."
Tohter ja Ruudi rawitsesiwad
haiget nii hästi, et ta warsti pa«
ranes ja jälle jalale wõis tõusta.
Siis tegi tohter temaga Ruudist
juttu ja ütles: „Mina olen Ruudi
koolitajatega rääkinud. Koik kiidawad teda ja arwawad, et temast
suurt asja wõiks saada, kui tal aga

jõudu oleks edasi õppida. Mina ise
olen tähele pannud, et Ruudil wäga
hää süda on, selle pärast tahaksin
tema eest edespidi hoolt kalloa.
Minul ei ole lapsi. Hää meelega wõtaksin Ruudi omale pojaks, aga Teie ei raatsi temast
wist mitte lahkuda. Lubage mind
siis wähemast selle eest muretseda, et temast aegamööda tubli
arst saaks."
Tohtri lahke pakkumine wõttis
ema südamelt raske koorma ära.
T a oli waene naisterahwas ega
jõudnud poega nii kaugele koolitada, et temast õpetatud mees oleks
saanud. Hää tohter wõttis selle
mure nüüd oma pääle ja läks, enne
kui Ruudi ema teda küllalt sai
tänada.

Sel silmapilgul tuli Ruudi koolist
koju. Emale tõi ta rõõmuks suure
lillekimbu kaasa. Enia wõttis lilled
tänuga wastu, surus poega oma
rinnale ja ütles: „ S a oled hää
laps, Ruudi. Sa kandsid minu eest
õrnasti hoolt, kuna ma haige olin,
nüüd oled sa mulle lillesid noppinud ja sellega suurt rõõmu teinud.
Pärast sööma nopi weel lillesid ja
w i i kimbuke tohtri herrale. Täna
teda südamest, sest tema on minu
terweks teinud ja sind lubab ta
targaks meheks koolitada. Jumal
õnnistagu sind, armas laps!"
Ruudi andis ema kätele sada
korda suud ja hüüdis: „Oh ema,
millal jõuan ma sind küllalt tänada kõige selle hää eest, mis sa
mulle oled teinud! Tohtri herrale

tuhat tänu ja kõige kenamad lilled!
Kui tema minust targa mehe teeb,
waat' siis tahan sind, armas emake,
alles õieti tänada ja kallistada."
Ema ja poeg ei pannud tähele,
et tohter trepi all seistes nende
juttu kuulas ja liigutuse pärast pisara silmist pühkis.
Tohter pidas sõna. Tema helde
abiga sai Ruudist esmalt usin üliõplane ja siis tark tohter.

laste pildiraamatud,
12 nummert, igas ül,es s wärwitrüti-pilti sellekohase armsa
jutuga, milledel päältirjats:
1. Hää poeg.
7. Naabrid.
2. Kergemeelsed sõbrad.
8. Kiusatus.
3. Uudishimuline Kaalu.
9. Waene Kristjan.
4 Robert ja I d » .
10. Torm.
Б. Auus Priidu.
11. Jumala silm walwab.
b. Lapsed metsas.
12. Wigane Wanja.
—
I g a raamatutes« hind 5 lop. ——

Teised soawitawao raamatud lastele ja
noorele rahwale:
1. Laste waratammer. Kirjutanud P . Grünfeldt. Hind
10 lop. — 2. Need pole mänguasjad I Kirj. P . GrUnfeld.
H. 10 l. — 8. Kirju timbulene. Kirj. P . Grünfeldt. H. 10 t.
— 4. Maasikad. Kirj. P . Grünfeldt. H. 15 kop. — 5. Ajaloo
pildid. Kirj. P . Grünfeldt. Hind 80 kop. — 6. Korwi täis
marju. Kirj. P.Grünfeldt. H. 20k. — 7.Laste Jõulu jutud.
Kirjutanud J . M. Sommer, Hind 5 kop. — 8. Pühade
kingitus lastele. Kirj. J . ЯИ. Sommer. H. 10 l. — 9. Laste
lõbu I . anne. Prof. Z. Topeliufe jär. Soome keelest M.
Lipp, Noo õp. H. 25 lop. — 10. Laste Iöulu-lannel. Hind
10 t. — 11. Missionitöö rahwakoolis. Koolile ja tobule Dr.
G. Warnecki jär. kirja pannud J . Bergmann, Paistu op. H.
30 t. — 2. Weikene usuõpetuse raamat. Esimene talw meite
wallakoolis. (Katekismus, Piibli lugu ja li riku laulud). H.
20 l. — 13. Robinson. «irj.E. Bornhöhe. H.20 t— 14.Reinuwader Rebane. Kirj. E. Bornhöhe. H.20l. — lö.Kule-Aabits.
Kotlu seadnud August Busch. H. 10 t. — 16. Laste pildilogu ja teised lirjuwärwilifed pildiraamatud, lugemistega
ja ilma, hinnad 10, 20 ja 30 kop.
I M F ~ Koil need ülewal nimetatud raamatud on saada
hulgakaupa Xallinnaft K. Vusch'i juurest, üksikult aga igast
raamatulauplusest.

