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Tallinna Eesti Kiriastus·Ohisuse trükikoda, Pikk J. 2. 1933. 



RahvakuHuuri tõstmine ei ole ainuli rii~i ja omavalitsuse 
kohus ja ülesanne, vaid eeskäit rahva elutahte avaldus, mis 
:teostub seltskonna pooli or~aniseerifavas vabaharidustõõs. 

Rin~kond nõmmelasi koostas ja esitas 5. jaanuaril 1928 
Nõmme f1aridusselfsi põhikirja hrade H. Anso, M. Vilu ja 

Seltsi juhatus : Vasakult I rida : abies. A. Tamm, esim. dr. H . Mäe, 
ahies. A. Künkmann. Il rida: B. Melhusalem. Th . Truusmann, P. Radiko. 

K. Hermanni allkirjade~a siseministeeriumi le. SelJs re~isfree~ 
riti 7. jaanuaril 1928. a. 11. jaanuaril peetud asutajate koos~ 

olekui võeti esimese liikmena vastu Rudolf Alas. 22. jaa~ 

nuaril 1928 peeti "Rahvateatris" pidulik seltsi avamise pea~ 

koosolek, kus valiti esimeheks H. Anso ja juhatusliikmeiks 
'pr. Kevend, hrad M. Vilu, K. Hermann ja J. Aumann. Samal 
koosolekul otsustati asuda rahvamaja ehitamise eeltõõdele, 
mis sest ajast peale läbistavad punase niidina ko~u seltsi 
fe~evuse. 
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Tähtsamaist sundmustest seltsi elus oleks mainida : 
25. jaan. 1928 asutati laulukoor ja 7 erialalist osakonda. 
21. au~. 1929 asutati Nõmme rahvaulikool. 
1. dets. 1929 otsustati teha ettepanek Nõmme seltside 

ühendamiseks. 
6. veebr.1930 kinnitati rahvamaja ehitusprojekt ja ehitus· 

krundi obrokilepin~. 
21. juunil 1930 õnnislati seltsi lipp. 
22. juuniks 1930 korraldati koos teiste seltside~a Nõmme 

II laulupäev. 

Sellsi revisjonikomisjon . 
(Vasakult : H. Truus, J. Va~a, A. Grünberl;? .) 

9. sept. 1930 uhines seltsi~a Nõmme laulu· ja muusika· 
selts "Ühendus" ja seltsi nimi muudeti "Nõmme Hariduse• ja 
Rahvamajaseltsiks"; valiti auliikmeks seltsi asutaja ja I esi· 
mees Hendrik Anso. 

4. nov. 1930 uhines seltsi~a Nõmme teatriselts "Läm· 
mekune". 

30. au~. 1932 muudeti seltsi põhikirja, mää.rates juha• 
iuse volituste kestuseks 3 aastat. Otsustati korraldada 
1933. aastal rahaline loterii ja 1934. aastal Nõmme III laulupä.ev. 

7. jaanuaril 1933 asutati seltsi lasteaed. 

Seltsi tä.htsamaiks te~evusharudeks on kujunenud vä.lja: 
teater "Lammekune", sümfooniaorkester, se~akoor, meeskoor, 
Nõmme rahvaulikool ja lasteaed. 
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Seltsi esimeesteks oH d : 
Hendrik Anso - 22. I 1928 - 30.· V 1929, 
Juhan Aumann- 30. V 1929- 1. XII 1929, 
dr. Hjalmar Mäe - 1. XII 1929. a. peale. 

Juhatusliikmeiks olid: 4 ae~a R. Aias ja B. Meihusa~ 

lem ; 3 ae~a K. Lall, A. Kunkmann ja P. Radiko ; 2 ae~a 
J. Aumann ja N. Pelovas; 1 ae~ pr. Kevend, M. Vilu, J. Koop, 
pr. Mu~ur, A. Susi, H. Sallert, 0. Embach, H. Anso, A. Mu~ur, 

H. Vepper, G. Salleri, A. Tamm ja Th. Truusmann. 
Seltsi revisjonikomisjoni moodustavad seltsi asutami~ 

sest peale korduvalt ta~asi ~ali tud: esimees A.. Grünber~, 
H. Truus i~ J. Va~a. 

End. teatriselis "Lämmeküne" juhatus .. 
V asakult I rida : A . Künkmann, es im . P. Grünfeldt, P. Radiko. 

Il rida : hr. V. Oxford ja A. Jür~ enson. 

Teater ,,Lämmekune". 

Teatriselts "LBmmekune" põhikiir re~istreeriii 16. nov. 
1929 ja avamiskoosolek peeti 10. jaan. 1930. a. Esimesse 
juhatusse valiti esimeheks kirjanik P. Grünfeld, abiesimeheks 
A. Kunkmann ja iuhatuslilkmeiks hrad Radiko, Hir~enson, 
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End. teatriselts .,Lämmeküne" 
esimees P. Grünfeldl. 

Teatrijuht A. Künkm:omn. 

Malkus, Oxford ja dr. Hero" 
des. Näitejuhiks valiti H. Sots" 
Sotsilovski. Teatri uldjuhiks 
on A. Kunkmann. 

Vaatamata suurtele ras" 
kustele lavastati 15. veeb" 
ruaril 1930 .,Rahvaieatris" 
H. Raudsepa "Mikumärdi" 
erakordselt suure menuS;?a. 
Hiljem lavastati veel mitmeid 
näidendeid ja korraldati asja" 
armastajaist koosnevale näi" 
ielrupile kursusi. Teatri koos" 
seisu kuulub 42 isikut, neist 
24 näitlejat. 

1930./31. a. lavastati 5 
näidendit ja 3 õpilaseten" 
dust, 1931.132. a. - 13 näi-
dendit, 1 operett, 2 laste;' 

N .'iile ju'l.l H. SJfs·Sotsilov.:>ki. 



Stseen naidendist "President Nuialusl". 

ja 2 õpilasetendusi. Külastaiaid oli 1929./30. - 967, 1930./31. 
1400 ja 1931./32. a. - 2301 isikut. Tä.nu nä.iteiuhi ja nä.it~ 

leiaskonna a~arusele ja püsivusele korraldati 1932. a. teisel 
poolel 10 etendust, mida külastas üle 1000 teatrisõbra. 

Teater "Lammeküne" naillejaskond. 
(K esk el vasakult : näitejuht H. Sots, teatrijuhi A. Künk• 

mann, orkestrijuhi H . Truus). 
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Orkestrijuhi H . Truus. 

Orkester. 
Teatrijuhi A. Kunkmanni al~atusel asutati teater "Läm~ 

mekune" juure asjaarmastajaist sumfooniaorkester, määra· 
tes orKestrijuhiks hra Harr~ Truus'i. Orkester koosneb 15 
män~ijast. Orkester esineb kõi~il teairietendustel, viimasel ajal 
ka rahvaliiikooli kontsertideL Orkester on suure menu~a esine~ 

nud ka uldnõmmelistel ä.ktustel ja or~anisatsioonide pidudeL 

Orkestri liikmed (keskel juht H. Truus). 
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Orkesl er män~imas (juhib H. Truus). 

Laulukoorid, 
Seltsi se\?akoor al\?as ie\?evust 1928. a. su\?isel hra Vedro 

juhtimisel. Temale jar\?nes koorijuhi kohal hra K. Grunvald 
ja 1929. a. alul õp. E. Vilibert. Laulia te arv oli 30 umber. 
Seltsi al~atusel korraldaii 1930. a. suvel Nõmme II laulupaev 

Koorijuhi Karl Leinus. 
End. laulu• ja muusikaselis 

.,ühenduse" esimees N. Pelovas . 
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Laulukoor "Estonias". 

ja sellele jar~nes pea ühinemine "Ohenduse" koori~a.. vali" 
des koorijuhiks H. Truus·L Viimase ka.itsevae teenistusse 
mineku puhul kutsuti koorijuhiks Ka.rl Leinus, kelle suur vilu" 
mus pea.~i viis kooriliikmete a.rvu 60- 70 peale. Asutati ke. 
meeskoor sama juhata.ia.Qa. 

Koorid esinesid suure menu~a. kohalikel a.ktustel, kor• 
ralda.sid iseseisvaid kontserte, millest enamik kanti ule raa" 
diosse, samuti esines koor ka ringhaalinQu stuudios. Koori• 
liikmete a.rv kasvas kaesoleva.l ajal 104 peale, kellest 70-80 
kaivad a.la.tiselt harjutustel. M66durmd aastal andsid koorid 
3 avalikku kontserti, neist 2 Nõmmel ja 1 Tallinnas .,Estonia~ 
kontsertsaa li s. 

Laulukoor Nõmme II laulupäevaL 
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Laulukoor Saaremaa laulupeol Kuresaares. 

Huvitav on märkida, et enamik püsivaid lauljaid on 
keskealised, kes on seotud teenistuse$Ja, a$Ja siiski harju· 
tustelt ei puudu. Osa neist on Nõmme "põliseid" lauljaid, 
kes koondusid "Ühenduse" kauaae$Jse esimehe ja koorijuhi 
J. Neumann'i ümber juba 1920. aastal. "Ühendus'e" koor võt· 
tis osa alates 1922. a. i~a aasta maakonna laulupidudest ja 
-päevist. "Ühenduse" raskuste puhul viis hra N. Pelovas 
koori üle Nõmme kodanike ühin$Ju alla ja hiljem, kui ühinQ 
muutus poliitiliseks ruhmaks, asutas koos A. Kii~emä$Ji ja 
Th. Truusmann'il;?a Nõmme laulu· ja muusikaseltsi "Ühendus". 

Seltsi koor võttis 1929. a. osa Pärnumaa laulupeost, 
1930. a. Tartumaa ja Nõmme IT laulupäevast, 1931. a. Läti uld· 
laulupeost Riias ja 1932. a. Saaremaa laulupeost Kuresaares. 

Laulukoor Läti laulupeol Riias. 
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Dr. Hjalmar Mäe, 
Nõmme rahvaülikooli juhataja. 

ja sellsi esimees. 

Nõmme rahvaõlikooL 

Rahvaliiikool asutati 21. augustil 1929, maarates juba" 
taiaks dr. Hialmar Mae. Rahvaliiikoolile nais pind Nõmmel 
soodus olevai, te~evus paisus va~a suureks ja selle~a ka 
juhataja abide arv. Te~evuse illustreerimiseks ol~u arvud : 
kolme õppeaasia kestes korraldaii 85 loen~õhtut, 175 loen~ut, 
8 aktust, neist 3 raadiosse, 15 kontsertõhtut, neist 4 raadiosse, 
2 õpilaste t66de naitust, 15 kursust 1296 õppetunni ja 423 
kursuslase~a, loen~uid klilastas 6418 kuulajat, 1931.132. õppe" 
aastal keskmiselt i~al loen~õhtul 95 kuulajat. 

Rahvaliiikooli al~atusel asutati Eesti Iinnarahvalili" 
koolide juhataiate lihin~, kelle esindajana võttis Nõmme 
rahvaliiikooli juhataja osa III rahvusvahelisest õppefilmide 
konverentsist Viinis 1931. a. Tulemuseks oli õppefilmide 
soetamine valismaalt. 1 931.;32. õppeaastal naidati lihenduses 
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Rahvaülikooli juhatus. 
Vasakult I rida: juh. abi J. Aumann, juhataja dr. H. Mäe, abi A. Tamm; 

abi M . Vilu ; II rida : abi E. Radik, end. abi ü. Embach. 

loen~uie~a rahvaülikoolis 27 filmi. Lektoriteks oli rahvaüli~ 

koolis 23 isikul Nõmmeli ja 24 isikut valiasi, viimasie hul~as 
minister Piiskar, dir. G. Ne~, M. Valbe, Chr. Brüller. Ed. Hubet, 
F. Olbrei, E. Peterson, M. Marina. \Y!. Kupffer, G. Ollik, dr. E. Pat~ 

lon i. t. 

Rahvaülikooli kirjastusel ilmus trükis ko~u "Laule 
Hõimupäevaks". 

Rahvaülikoolile, kes peamiselt ie~uiseb Nõmmel Nõm~ 

Rahvaülilcooli rr a isosakond (keskel juhataja E. Radik). 
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Rahvaülikooli kösitöö,kursuslased tööde näitusel. 
(Keskel juhataja pr. I. Uus· Ilmaste). · 

me al~koolimajas ja "Rahvateatris", asutati ka Kivimae osa· 
kond Kivimae al~koolimajja ja naisosakond Hiiu alQkooli· 
majja. 

Lasteaed. 
Nõmmel iundus va~a suur puudus eesti lasteaia jarefe, 

kuna kauemat ae~a püsinud L. Kann'i lasteaed sul~es oma 
uksed ja lasteaeda kuuluvad lapsed val~usid kadakasaks~ 

likesse lasterin~idesse. Lasteaedade püsivuse raskus seisis 
nahtavasti nõr~as majanduslikus kindlustuses, mis sundis 
kõr~et õppemaksu nõudma, ja võõrkeele õpetamise puuduses. 

Arveslades neid asjaolusid uuris selts Vabaduse puies· 
teel nr. 65 N. Valdmanni paralt olevad ruumid ja asutas oma 

Lasteaia asukoht Vabaduse pst. 65. 
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Lasteaia iuhaiajö pr!. Jökobson. 

eesti õppekeele~a lasteaia, kus ka häsJi ja head saksa keelt 
võõrkeelena õpetatakse. Kuna seltsi lasteaia! majanduslik 
seljata~une on tuQev, võib ta ka lasteaia õppemaksu vä~a 
madala hoida ja nii ühe suure puuduse Nõmmel kõrvaldada. 

Lasteaia korraldajaks määras seltsi juhatus hra A. Kunk~ 
manni, lasteaednikuks määras a(?a kauaae(?se Haapsalu 
lasteaedniku prl. Jakobsoni. 

Lösieaiö söal. 
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NÕMMELANE 

Toeta oma ainust haridus"' 
likku organisatsiooni ostes 
seltsi rahalise loterii pileteid 

ja astudes ioetavaks 
liikmeks 

• . . . 


	Nõmme haridus- ja rahvamaja selts
	Sissejuhatus
	Teater ,,Lämmeküne".
	Orkester
	Laulukoorid
	Nõmme rahvaülikool
	Lasteaed
	Toeta!


