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Kesk-Eesti
ringkonna
kl. jalgpallivõistluste
finaal I
I Türi Sp. Ring-PJK I
M ALGUS KELL 5 P. L _ W
Linnapea is riigivanema jutul
Linnapeade nõupidamisel kiideti heaks linna isiku
maksu normid
Täna saabus linnapea H.
male ette kawad, mis Pärnu
Soo Tallinnast tagasi, kus ta
arendamiseks linnawalitsuse
wiibis mitmete linna asjade
poolt koostatud. Riigiwanem
pärast. Ta wõttis osa ka lin
tundis suurt huwi rannaho
napeade nõupidamisest, kus telli lõpuleehitamise, uue koh
tuli kaalumisele linnades tu
wiku püstitamise ja Grand
lewal aastal wõtma hakata
Hotelli linnale omandamise
wa isikumaksu normid. Was
wastu. Rannahotelli sisusta
tawad ühtlased normid oli
miseks linn saab odawaprot
töötanud wälja Linnadeliit,
sendilist laenu. Tallinnas
mis mõni päew tagasi ilmusid
olles linnapea lahendas ka
meie lehes. Need normid kii
koolide küsimuse, mis otsus
tati Pärnu soowidele wasta
deti linnapeade poolt üldiselt
heaks. Kuid lõplike maksu
walt. Teatawasti kolmeklas
määrade maksma panek on
silise keskkooli ühe segaklasfi
iga linnawolikogu oma asi.
asemel lubati awada kolmeLinnapea h. Soo wõett
klassilise keskkooli kaks efimest
wastu ka riigiwanema poolt.
klassi üks poistele, teine
tütarlastele.
Linnapea kandis riigiwanepiiskop Rahamägi Pärnus
Küidi õnnitlemas Tori õpetajat
piiskop Rahamägi õhtupoolikul
Piiskop h B. Rahamägi
toos abikaasaga saabus täna kella 5 ajal Audrusse, kus tut
kella 12 ajal päewal Pärnu, et wus lähemalt kirikuga, homme
osa wõtta homsest Audru kiriku peab piiskop Rahamägi Audru
300» o. juubelist. Warsti peale kirikus waimuliku talituse ning
Pärnu saabumise sõitis piiskop lahkub Tallinna tagast õhtul.
Rahamägi prouaga Pärnumaa
Op. J. Reitagile andis kingi
üle ametivendade poolt pits
praost A. Grünbergi ja õpet. h.
kopi juuresolekul praost Grün»
Ruthi saatel Torisse õpet. J.
Reitagi wiimase 60. a. sünnipäe. berg. hommikul äratati sünni
wa puhul õnnitlema. Torist saa päewalaps Tori kirikukooli laulu
buti Pärnu tagast kella 3 paitu
koori poolt köster habichtt
peale lõunat. Pärnust lahkus juhatusel.

UUESTI AVATUD ! UUESTI AVATUD W
Püüliveski „CIBUS" jj
IH Pärnus, Aleksandri t. 2. tel. 49. !i||
W Uues, moderniseeritud sisseseadega jahuveskis W
|p võtame vastu vilja jahvatamiseks ja valmistame : g
M liht- ja ülesõela jahu, mannat W
W püüli, kruupe ja tangu. W
W Püüame kõigiti rahuldada lugupeetud tarvitajaskonda.
M Ostame alati head ja kuiva rukist, nisu, otra
1= ja kaera ning maksame kõrgemat päevahinda.

hali ia haudu maanteslased põlia

Läti ja Leedu maanteelased.
pidades E?stis oma järjekorralist
konwerentfi ja tutwudes siinsete
teeolude ja teede ning sildade jne.
ehitusega, wiibiwad praegu Saa
remaal, kust homme õhtuks, kella
8 aks saabuvad Wirtsu kaudu
Pärnu. Kell 9 õhtu! on külaliste
le Pärnu maawaiitsuse poolt oh
tusöök. Õöbitakse Pärnus. Esmas
päewal, 31. skp. kt. 9 hommikul
peetakse konwerentfi löpueelne
koosolek Pärnu raekojas. Kella
11 kuni kl. päewal tutvutakse
Pärnus sildade ehitusega -Suure silla ja Siimu sillaga
ning muu Pärnu Waatamiswäär-

susega. Kl. V» 2 päewal peetakse
raekojas konwerentfi wiimane
koosolek, kus leiab aset ka pro
tokollide allakirjutamine. Kl. 2
päewal annab Pärnu linnawalit
sus lõunasöögi, mille järele laiali
sõidetakse.

Pärnut külastaw maantee
laste pere on ligemale 50-liit
meline. Lätist on 11 inimest, ees
otsas maanteede depert. direktor
insener J. Melksnifega eeSotsas.
Leedust samuti 11 inimest, eeS
otsas Leedu maanteede peadiret
tor insener L. Tuskenisega. Eesti
poolt on 20 inimest ja nelja aja
lehe esindajad.

• Õpilased!
Ärge unustage algaval koolihooajal,
et paremini teete omad ostud

Qtsisiav pillllabißg meistritiitlile
Lisamäng Türi Sp. Ringi la PIK-i wahel ring
konna meistri nimele __
Pühapäeval algusega kell 5 viimasel mängul
p. 1., toimub staadionil A kl.
vastu näitas PIK tublit vormi
jalgpalli efiwõistluste Kesk-Eesti
kas esineb ta tkrilaSte waStu
ringkonna finaal Pärnu Jalgpalli sama HSSti seda näitab hom
Klubi ja Türi Spordi Ringi
ne võistluS. Wõtija saab ring
konnameistri tiitli.
vahel.
Kesk-EeSti ringkonna meistril
EstwõistluSte sarjaS on Türi
Sp. Ringil ja Pärnu Jalgpalli
tuleb siis mängida Ida EeSti,
Lõuna-Eesti ja Põhja-EeSti
Klubil võrdselt punkte, mille töt>
tai on nimetatud meeskondade ringkondade meistritega liiduklassi
vahel lisamäng Kesk-Eesti ring pääsemiseks. Tänavu pääsevad
konna A. kl. meistri selgitamiseks. neljast ringkonna meistrist kaks
Kumb meistritiitli pärib on küst* meeSkonda MduklaSsi, keS ring
tav, fcst mõlemad meeskonnad on kondade tfükliS enam vSidupunke
võimetelt tasavägised ja finaal saavad.
mängu võetakse tõsiselt. Oma

LSpetawad kongresfi Pärnus
esmaspäewal

päevaks Pärnu

E. Sepp a irlst,
• Saadaval
rikkalikus
valikus kõiksugu
koolitarbeid
võimalikult
vastutulelik
kude hindadega.
k«i Pr. örlinauõ ifa
BpMhiliwnilla
saale ainalt
I Kooliõpilased!
V. Matskini msisiLnsi
Kalevi tn. 35.
P. s. Suur valik hea lõikega
trikoa~ ja spordisirke.

Mõne päeva eest suri Eida»
peres end. manalaSse varisenud
välisministri luliuS Seljamaa
lese pr. Seljamaa isa. Kadunud
põdes kauemat aega, elutsedeS
EidapereS omaS majaS. Enamik
elust mööduS tal Wana-Wand
raS klaastvabriku asunduses, kuS
ta oli klaastvabriku mehaanikuks
ja sepakS.

Lk. 2.

Endlale laiem tegevuspiirkond
ja majanduslik kaasabi ka maa omavalitsustelt!
WarSti avab «Sudla" teater olema, nagu seegi, et fee on äär «Endlat" ta omalt poolt maafon
oma sügishooaja, oma juubelihoo miselt tarvilik ja kõigiti tervita ttatööš majanduslikult soodustama.
aja, seft täitub ju tänavu sügisel tav. Yma maakonnast väljaspool Millisel wiistl. kaS perioodilise toe
25 aastat sellest, kui «EndlaS" es gi, Märjamaal, on «Endla" alati tusega, liiklemiskulude kergenda
makordselt tõufiS eesriie kui kutse» pailapsena vastuvõetav, «Endlal" misega wõi muul viisil, on isekü
lises teatris. Millised rõõmud ja on hea nimi, ta järele tunneb maa simus» mille arutamine ei kuulu
mured teatrit eeloleval juubelihoo kond vajadust. Kuid kas on see
Ma. peaasi - «Endlale" peab
ajal ees ootavad, ei tea me mitte, loomulik, et «Endla" peab kitsalt
looma wabam ja muretum
võibolla tuleb teatriteele ja teatri ja kannatades läbi ajama, linna
majanduslik olukord maa
teatrina ka maakonna tea
töösse mõningaid soovimatuid ras
p'o o 11. Sest sellega saaks tõsta
«Endla" wõimeid, millest oleks oma
kust ja takistusigi ekS ole üheks
ter olema? Praegu on ju nii,
Malmsteini lahkuminegi. kuid et majanduslikult hoiab «Endlat" korda kasu üldsusel. Ainult linn
mitte selle arutamiseks pole all
ja riik ei suuda soodustada «End
üleval ikkagi linn ja riik ning
poolsed read ette nähtud. Ei, soo maakonnast saab teater ainult nii la" teatritööd maal ja linnas.
tu teisele asjaolule tahaksime juh ütelda liiklemise ja sellega seoses
Külaskäigu etendustega maa
konda ei konkureeri «Endla"
tida tähelpanu.
olevad kulud. Teatritegelaste pal
Igaüks» kes Vähegi on jälginud kade, kostüümide, honoraaride jne. Draamastuudioga. Wiimane ei saa
«Endla" teatri viimaste aastate kulu peab teater ikkagi otstma suu gi kõiki neid kohte puhttehniliselt
külastada, kus «Endla" mängimas
tood, on märganud, et maakonnas res enamuses mujalt.
antavate etenduste arv on järk
Kuna tänavune algav hooaja käib ning ärge arwake, et suure
järgult tõusnud. Mullusel hoo töö näeb ette «Endlal" maal roh mad keskkohad, kus estnewad «End
la" ja Draamastuudio, mõlemaid
ajal anti linnas ja maal peaaegu kem etendust, nagu eelpool tähen
võrdne arv etendusi, ning eelole datud, fiis oleks aeg mõtlema ha ei te aja! 00, meie maa vajab
va hooaja töökavas on koguni kata, kuidas teatri majanduslikke teatrit ja ta oskab teatrit hinnata,
maakonnas rohkem etendust ette muresid pehmendada maa poolt. mõlemate etendused leiavad külas
nähtud kui linnas. See on loo Maakonna omavalitsused peaksid tamist ja on tarvilikud, sest kumb
mulik ja enam kui tervitatav, sest stin käed külge lööma, sest uksi lõ ki täiendavad üksteist.
On täieSti vale, kui üteldakse,
teatril kui rahvuskultuurilisel kas bustusmaksust vabastamine pole
vatajal on maal rohkem kasva weel teatri toetus, ga teater, ol et.Gndla" maakonnas kawakind
tusliku kultuuritöö põldu harida. gu ta ka kõige suurem teater, rii lalt esinedes, laiutab ja oma jõudu
pillab. Just vastuoksa Pärnu
Binn saab peale teatri ikka üht-teist gigi teater, ei saa elada oma sisse
kunstikäsitluses ja vahelduses, maa tulekust, toetus on paratamata. linn üksi ei jõua elukutselist suurt
teatritruppi üleval pidada. Ainult
vaimlisse ellu, eriti pisematesse
Meil ja mujal «Estonia" saab
keskkohtadesse, kus ka «Endla" käib lõvifumma riigilt, Moskva Kuns siis on see võimalik linnale ja maa
efinemas, ei paista aga pea mingi titeater ja kõigi teiSte maade suur konnale, kui .Endla" tööd ja tege
suguseid kultuurikiiri, kui mitte ar
teatreid peab üleval ikkagi riik. Et must mõlemad, linn ja maa, või
maldavad. Sellepärast edasi
vestada kohaliku laulu-muufikaga «Endla" riigitoetus lähemal ajal
L ääne-Eesti teatri suunas,
ja kohalike seltskondliste näitemän aga perioodiliseks tööks riigi poolt
gu-pidudega. Parem ja vaata suureneks, pole usutav, kuid suu ning maakonna majanduslikud
misväärne «külakost" jääks seal reneb, ongi suurenenud «Endla" jõud selleks appi!
5. Eh.
sootu saamata, sest egas Draama töö, rahvuskultuuriline teatritöö
stuudio teater, kelle ülesanne on maakonda. Ning kuna see on
«maa valgustamine", ulatu kõik vaimliselt, nii ütelda moraalselt,
jale, hea, ti ta pääseb suurema
tunnustamist leidnud ja vajalikuks
Wigastufi tööl
tessegi maa keskustesse.
osutunud, fiis ei jää muud üle,
«Endla" teater on otsinud üles kui teatrile lisatoetust maaringkon
Wana-Sauga tänawal asumas Balti
se aga kauged mereäärsed fopidki, dadelt otfida-hankida. Pärnu maa nahawabrikus sai töö juures wigastada
on sõidetud etendust andma raju valitsus ja ka alevite ja valdade kergelt tööline Hilda Jakobi. Pärnu
ilmadega mitmekümnete kilomeet omavalitsused talitaksid õieti ja maowalitsuse tööde juures sai „Wald
rite taha. Et see kerge pole ja et rahva Vaimlise-kultuurilise kasva howi waremetel wigastada tööline
Johan J a a k s o n. Wigastus kerge.
see kulukaski on. peaks igale selge
tuse nad hakkaksid
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«Kas keegi muu we?l on wa
binud siin toas?" küsis mister
Summers.
Caroline waatas tagasi ja nä
gi. kuidas Peter Grey teda fik
seeris.
«Ka mina", ütles ia siis.
«Mul rebenes üks tripp. Et
seda parandada astusin esime
sesse mppa, teadmata, tx jee oli
mrs. Neilson! tuba."
«Kas nägite pärlikeed?" kü
sis mojahärra
«Seüets ma t\ limud küllalt
kaugele sisse."
Jälle tekkis eöameeldlw Mai
kus. mille nüüd katkestas ludy.
«Ka mina olin ühes wöi kahes
toas," ütles ta. «Me olime nii
arust, et igasse tuppa
tooma patju."
«Kas aken on korras?" küsis
Bob A croft.
See olt hea mõte. Kas n
tootnud fcegt woöras akna kaudu
tungida tuppa Ui ajal. fui nad
mängind? Mister Summers
tõmbas rasked cesri ded körwale
ja teg! tind:aks. et aknad olid su
letud öiett. Akna kaudu d saa
nud keegi tulla sisse.
su-geün nad hästi,° üt'
les mrs. Nettson teiste waikides.
„Kas wiibis keegi muu weel
mrs. Neiisont toas?" küfis mis
ter Summers teist korda. Keegi

ei wastanud. Ta ol: silmnähtaWalt suures segaduses. Tal oli
kole mõelda, et midagi niisugust
wöib juhtuda tema majas ja te
ma külalistega. «Teenijatest pole
siin olnud tedagi," lisas ta juurde.
«Saab olla ainult keegi meist".
«Mida aitab küsimine ja rää
kimine?" tõreles mrs. Neilson.
«Tema hakkas rumalustega peale,
tema läks tuppa, kui mina tulin
wälja. Patju tooma? Ei. ta mõt
les kõik hoolega järele, enne kui
mängis kindlat mängu!"
Jälle ta wiipas Patile, kes
nüüd astus tuppa sisse.
«Kui mina olen pärlikee toot
nud, siis ta pecb weel praegu
olema minu juures." ütles ta
kindtatt mister Summersile. «Va
lun otsige mu taskud läbi?"
«Parim oleks, kui meid kõiki
otsitaks läbi." ütles Bill Mason.
Läbi otsida! Tekkis üldine
sumin. Kellelegi ei pakkunud
lõbu ennast lasta otsida läbi, kuid
kindlasti oli ebamee diwam jääda
kahtluse alla.
«Ainult nii wõime endid süüst
wabastada," lisas Bill juurde.
«Wast mister Summers otsib
läbi meid mehi ja mrs. Neitson
ja Dmphe wõiwad otsida läbi
daannd, kui arwatakse, et neist
teegi süüdlasena wõtb tulla kõne
alla."
laÜe tekkis piinlik waikus.
Keegi ei tahtnud rääkida wastu,
aga oli äärmiselt piinlik oma kü
laiift lusta saada sellise käitumise
osaliseks. Mister Summers ei
näinud m ngtt Väljapääsu, tui
Peter Grey rääkis sekta.
,KaS ma wöiks teile teha ühe
ettepaneku, ffr?* ütles ta. „0n
päris kindel, et, tui keegi pärli-

kee wottis ära. seda tegi naljaks
ja hiljem annab tagasi. Tõeline
waraks poleks teemante ometi
jätnud puutumata. Kui mrs.
Neilson ütles, et pärlid on te
malt warastatud, muutus nalja
tegijal raskeks teed tuua tagasi.
Kuidas oleks, kui me nüüd kõik
läheme woodisse ja anname seega
wotjale woimaluse pärleid muret
seda kohale? Ta wõib nad ripu
tada ukselingile wõi panna siia
lillemaast. Kui mrs. Neilson
homme hommikul oma pärlid saab
tagasi, milles ma ei kahtle, on ta
kindlasti rahul."
Kõik waatasid Petrile. Ta
kõneles rahulikult, weenwalt, ta
isik näis awaldowat mõju kõigile.
Väliselt o!i Peter rahulikum neist
kõigist, ta sõnad näisid olukorda
kergendawat.
«Eeldusega, et nad tuuakse
tagasi." urises mrs. Neilson,
«aga mis siis, tui pärlid jääwad
endiselt kadunuks?"
«Mul on kindel tunne, et pär
likee on homme hommikul tagafi,"
ütles Peter, «ja kui mitte, siis
me oleme ju tõik weel siin. Nagu
mister Summers õieti tähendas,
ei tule teenijaskond kõne alla.
Pärlitewõtja Võib olla ainult
üks meist. Ma loodan kindlasti,
et homme hommikul woime juh
tumi matta maha."
„Ma olen täiesti mister Grey
ettepaneku poolt." ütles mister
Summers. «Meie läheme nüüd
kõik woodisse ja anname ausõna,
et ei lahtu enne Varahommikut
tubadest. Wäljaarwatut waid see,
kes oma õnnetut nalja tahab teha
heaks."
Kaks minutit hiljem olid kõtt
oma tubades.

Poiste sport
Eile õhtul oli potSte fergf
jSustiku eftwötftluste wilmane
wõistluspäew. Aldwõitjats tulid
kesklinna poisid 153 punktiga, kes
said ta Kalewi tänawa ärimees
telt Väljapandud rändauhinna.
11. ej õe rajoon sai 151 punkti,
Alew 135 p., Sindi 92 p. ja
Mereküla 77 p.
Teise wõisttuspäewa tagajärg:
60 m. E tl. 1. Blunt (al.) —B,l.
2. PSltsam (A!ej.) - 8.2. 3.
Sutt (al.)—8,3. Ketas: B kl. 1.
Wares (al.) -- 34.49. 2. Kün
napas (Sindi) —34,45. 3.Täets H.
(lin.) 34,11. Pesapalli kau
gu swtse C kl. l.Unt (Merek.)
74.03. 2. Walgma (Aij.)
70,01. 3. Sutt (alew) - 66.48.
Teiwas A tl.: 1. Reimann
(Alej.). 2.00. 2. Mirk (alew) 2.80. 3. Täets, h. (linna) 2.60.
Ketas A kl.: 1. Reimann (Alej.)
38.17. 2. Haldma (Merek.)
32,84. 2. Wiidermann (Sindi)
30.75. Oda A kl.: 1. Mirk
(alew) 51,20. 2. Haldma (Me
rek.) 44.92. 3. Täets, h. (lin
na) 44,43. 1500 mtr. A. kl.
1. Saar (Sindi) - 4.41.0. 2.
Saar, H. (linna) 4.46,0. 3.
Rungi (Alejõe). Kuul B. kl.
1) Künnapas (Sindi) 11,66.
2. Walter (Alejõe) 11,56. 3.
Kandimaa (Sindi) 11,46.
4XIOO teatejooks A. tl. 1.
Sindi 49.0 sek. 2. Alejõe
53.0 sek. 3. Alew. 4X60 teate
jooks B. kl.: 1. Alejõe - 32.6
sek. 2. Alew 33.1 sek. 3. Me
reküla.
ftoongo toolimaia MMM
Koonga wallawolikogu wii
masel koosolekul otsustati ehitus
meister Ed. Petersonil lasta koo
limaja warwida, milline töö la
pea maksma 100 krooni.
Zpelmte mSfitamift
Haridusministeeriumi poolt
määrati Walentin Kuusik Kae
lase wallas Kaelase 6 kl. algkooli
õpet. kohusetäitjaks, arwates 1.
aug. s. a. ühe aasta peale.
Adrian Kallas kinnitati
Audru walla Lindi 6 kl. algkooli
õpet. ameti kandidaadiks, arwa
tes 1. aug. s. a. kabe aasta peale.
Ilse R a m m o kinnitati Koon
ga walla Lõpe 6 tl. algk. õpeta
jaks. arwates 1. aug. s. a.
Wändra koolidele määrati
õpet. k. t. Arwo Raudwere,
mitte aga Ariko, nagu meie lehe
eilses numbris ekslikult oli tä
hendatud.
fioatccs leiti {olu m
MSni nädal tagafi kuulis Polli
metskonna Laatre metsawaht kodus ol
les oma wohtkonnas paugutamist. Ar
wamisel olles, et tegemist salaküttega,
läks ta metsa luurama. Peagi silmas
ta Sõhämaruses kahte kogu
püssidega, kes seifid küll eramaal, kuid
olid finna näiliselt tulnud riigimetsast.
Metsawaht käsutas mehed seisma ja
wõttis relwad käest. Mingisugust ja
hisaaki meeste juurest ei leitud. Taba
tud. kelledeks osutusid Laatre mehed
Karpa ja Männik, seletasid, et nad po
le riigimetsas küttimas käinud, maid
liikunud oma renditud jahimaa alal.
SiiSki sai metsawaht andmeid, et
mSni päew peale meeste tabamist on
sama walla WanamSisa talus söödud
sokupraadi. Neil päewil konstaabliga
nimetatud taluS läbiotsimist toimides
leitigi talu aidast tapetud soku pää.
PeremeeS Jlwes seletas, et tema pole
sokku tapnud, waid karjapoiss olewat
karjamaalt leidnud haawatud soku ja
toonud selle kodu, kuna tema wötnud
selle süü omale. Kuna karjapoiss oli
ise mõneks päewakS kodust ära läinud,
ei saadud seda üle kuulata.
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Audru kirik 300 aastane

Karbiitlampe ja
karbiiti.

pühitsetakse piduliku jumalateenistusega, millest wõtab osa
ka piiskop A. B. Rahamägi
Homme, pühapäeval. 30.
augustil, Audru kogudus pü
hitseb oma kiriku 300-aastast
juubelit. Sel puhul korral
datakse pidulik jumalateenis
tuS, millest wõtab osa ka
piiskop H. B. Rahamä g i, Pärnu praost A. Grün
berg ja teist kirikutegelast.
Jumalateenistusele järgneb
koosviibimine.
Audru (Püha Risti) kirik
on ehitatud ktwist 1636. a.,
torn on olnud esialgselt puust,
hiljemini 1686. a. on ehita
tud uus torn. 1834. ja 1872.
a. on kirik saanud suurema
remondi osaliseks. Kirik po
le köetaw, ta mahutab eneses
666 istekohta. Praegune
altaripilt on Berliini kunst
niku Bierbaumi töö. mis ku
jutab ristilöödud Issandat,
pildi annetas 1872. a. kiri
tule tollekordse mõisaomaniku
proua Pilar v. Pilchau.
Kaks wanemat altaripilti on
aset leidnud käärkambris; kel
le maalid need on, pole teada.
Wanemaist kiriku riistadest olek»
fid nimetada: hõbedane leibade
waagen, kellegi Joosep Butz'i
kingitus 1786. a.väikesem let
bade waagen Johann Daniel
Butz't kingitus 1789. a.. wä
ga maitserikas vanaaegne töö

Audru kirik.
üheltpoolt ehitud ristilöödud lee
suse kujuga, teiseltpoolt Aadama
ja Eewa kujudega; hõbedane ka
rikas, kellegi Reinhold Johann
v. Kirchneri kingitus 1794. a.
hõbekann Audru paruni proua
kingitus 1895. aastast. Silma
paistab ka kiriku wanaaegne kant-

fei oma peenikeste puunikerdis
tega. Kir>ku orel on Paide ore
limeistri Thal'i walmistatud 1843.
aastt l 365 hõberubla eest. ki
rikule kinkis oreli tollekordne
Audru parun Pilar v. Pilchau.
1894. o. on kirikule muretsetud
uus tornikell. Kirik tuletab iil
diselt meelde gooti ehitist, kuid
seda üldmuljet segawad kiriku
kaares wormitud aknad ja ukse
pealsed, nii et osutub wõtmatuks
asetada kirikut ehituselt mõnda
kindlasse stiüilisse rühma. Enne
wiimast kiriku remontimist on ta
lõunapoolsel seinal olnud näha
kinnimüüritud uks. arwatawasti
wiis see neisse wölwlalustesse,
mis asuwad altariruumi ja täär
kambri all ja kuhu maeti kõrge
maid isikuid; nimelt on altari
ruumis maetud endised õpetajad
ja kiriku patroonid. Viimseina
olewat maetud kirikusse Põhja
sojale järgnenud katku ohwrid
õpetaja Döpner ja ta abiline
Friedrich Hofmeister 1716. aastal.
Esialgne kalmistu on asunud
otsekohe kiriku juures, on ümb°
ritsenud teda. Millal see tal
mistu maha jäeti, on teadmata.
Praegune kalmistu asub kirikust
umbes Ikm läänes. Endistel
Audru mõisa omanikkudel Pilar
v. Pi!chau'del oli oma perekonna
matusepaik kiriku lähiduses.

Elektrilampe ja lambi
dünamosid ja patareisid.
Pärnus suuremas valikus oda
vamate hindadega ostate
Tallinna mnt 17,
Vennad. Jeerife,
Tallinna maantee 17, tel. 494.
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Mtoi! .Sfltafr mm
mett lammutajale
Omal ajal juhtisime tähelepa
nu tööõnnetuste rohkusele „Wald
hofi" waremete lammutustöõdel
ja ka sellele, et ettewõtja poolt
ei ole woetud tarvitusele waja
likke ettewaatuse abinõusid.
Nüüd on sellele tähelepanu
pööranud ka politsei. Reedel
koostati protokoll „Waldhoft"
lammutustööde ettevõtjale Deh'
niie, et viimane ei võta tar
vitusele lammutustöõdel õnne
tuste ärahoidmiseks ettewaatuse
abinõusid.
Algab tulekaitse
nädal
Järjekorraline tulekaitsenädal
peetakse 30. aug. 6. septembrini.
Nädala eesmärgiks on selgitada
laiematele hulkadele tuletõrje
tähtsust ja seda. kuidas wältida
tuleõnnetust.

õpilased ärisöbrad! ——
Sobivam

Martinuse kabeli hävitamine
Kabel ehitati omal ajal püha hiie asemele

õpituimale ia Miamit

ostukoht on
Pärnu Kirjastuse ühisus,
Kalevi tn. 39, tel. 19. ——
ZMW meie IÜUÜOOO! .Zölgige Uim Pöeümlehte.

Audru kiriku 300 aastase juu«
beli puhul ei ole huvituseta tu
letada meelde kiriku eelkäijat
wanade eestlaste püha hiide ja
selle asemele ehitatud Martinuse
kabeli hävitamist.
Audru Sarwi küla kohal kõr
gemal merekaldal seisab praegu
raudrist. Kauges minewikus
asetses siin kohal wanade eest
laste püha hiis. Peale ristiusu
sissetungimist püha hiis. mis kan
dis Marduse nime. hävitati ja

asemele kerkis St. Martinuse
kabel. Hiis häwitati. kuid matu
sepaik jäi esialgu sinna. Praegu
leitakse sealt rohkesti surnuluid
Kuid ka kabel ei jäänud igawe
seks püsima. Rootsi Poola sõja
aja! see häwitati. kuSjuureS rah
wa jutu järele kabelis saanud
surma palju kohalikke elanikke.
See oli aastal 1617. Selle jä
rele oli Audru kihelkond 19 aas
tat ilma jumalakojata, kuni 1636. a.
ehitati praegune kirik.

Silitajaid liiguti veel juurdu
Rootslast oli Pärnus rohkem kui kõiki teist wälis
maalast kokku
Kuigi on käes ametlik suve
hooaja lõpp. tuleb suvitajaid
Pärnu veelgi juurde. Näiteks
registreeriti reedel 10 uut suwi'
tajat, nende seas ka Välismaa
last.

Senini on tänavuse hooaja
kohta registreeritud üldse 4650
suvitajat, neist 2536 välismaa
last. WiimaStest on arvult roots
last 1609, soomlast 406, lätlast
255, sakslast 93, poolakaid 35.
ZlllMje ootab töili ml)mw\i
Tuletõrje rahwqpeol 30. skp.
Rannasalongis esinevad Inge
Põder ja hr. Oidermann,
BerkiS ja Wichterstein
tantsudega, peale selle muusika*
list ettekandeid ja teifi kabaree
numbreid. Konferansjee osas
Wladh Andreson. Rahvapeol ei

taanlast 19, inglasi 21. ameerik
last 25. tschehhe 13. leedulast 12.
venelast 10, ungarlast 7, norra
last 6 prantslast 8, austerlast 8.
Helveetsiast 4, itaallast 3 ja hol
landlasi 2. Nagu toodud arvu
dest nähtub, on rootslast suvel
viibinud Pärnus rohkem, kui
kõiki teist välismaalast kokku.
Vanne on supelasutuses ju
ba antud üle 10.000. Täpne kok
kuvõte veel puudub.
puudu ka tavalised lõbustused
talutare, loterii, õnneratta jne.
näol. Rahvapeo puhas tulu la
heb tuletõrje abinõude muretse
mise heaks.
Korraldajate poolt on tehtud
kõik, et pakkuda ülemeelikat mee*
lelahutust. Seepärast stlmaspida
des peo otstarvet, kõik püha*
päeval Rannasalongi rahvapeo*
le tuletõrje ootab teid.

abipraost 3. Reifag 60 a.
Pärnu abipraost ja Tori ko
gudufe õpetaja Johan Reitag
sai täna 29. augustil 60 aastat
vanaks. Pärnu ja Pärnumaa
tunneb J. Reitagi hästi. Usal
dust ja sallivust levitava kiriku
mehena on ta leidnud alati hin
damist. Kuid tema tegevus ei
ole piirdunud ainult usulise töö
ga, vaid erksate vaimsete huvi
dega inimesena on J. Reitag
löönud kaasa väga paljudele nei
le üritustele, mis kodanikke aita
vad kasvatada paremaiks, tub
limaiks, hingelt ja vaimult. J.
Reitag on agar karskustegelane
ja muinsuswarade korjaja. Alati
sõbralik ja vastutulelik. Ta on
teeninud laiade hulkade suurima
lugupidamise, ning 60. sünni
päeval ühinevad temale onne ja
palju aastaid soovides suur
sõprade hulk.
g. Reitag sündis Wiljandi
maal PärSti vallas 29. augus-

til 1876. a. Wisa eestlasena
püüdis ta peale Pärnu gümnaa
siumi lõpetamist ülikooli. Tartu
ülikooli usuteaduskonna ta lõl t
tas 1901. a.. mille järele oli
proowiaastal Palamusel ja Ko
daweres. Kirikuõpetaja ametisse
õnnistati 1904. a. Tarwastu ki
rikus. Oli selle järele asetäitjaks
õpetajaks Viljandi praostkonnas
ja 1907. a. waliti Püha kogudu
se õpetajaks Saaremaal, olleS
ühtlasi eesti keele õpetajaks Ku
ressaare gümnaasiumis. Sealt
J. Reitag siirdus 1911. a. Tori
koguduse õpetajaks, kus tõotab
tänini. Ta on Pärnumaa ha
ridusseltsi asutajaid, Punase RtS
ti Tort abikomitee asutaja, Tori
karskusselts ,Tähe* asutaja ja
esimees kuni käesoleva ajani.
Waliti 1929. a. Pärnu praost
konna abipraoSttkS ja teistkord
selt waliti samale kohale 1935. a.
J. Reitagil on kümme last.

Lhk. 4.
M l MöM 70. i

muul fludru mere äärde valmis

Tartu ülikooli korraline pro
fessor ja ülikooli naisteklitnitu
juhataja ning Pärnu supelasutuse
arste dr. med. Jaan Mielän
d e r pühitseb täita* 29. aug. oma
70. a. sünnipäewa. Prof. g,
Mieländer on Pärnumaa mehi.
sündinud Pati Ruusi ta
lu omaniku pojana. Õppis Pär
nu gümnaasiumis ja lõpetas
Tartu ülikooli. WarSti ta oman
das doktori aukraadi ja asus töö'
le ülikooli juures.

Neil päewil
walmis Audru rii*
gimõisa poolt ehi
tatud muul mere
äärde, mis on ümMarguselt 6 km.
pikk. Selletaoline
põldude kaitsja
mere üleujutamise
wastu on esimene
Eestis ning selle
ehitamine kestis !i>
gemale 4 a., täi
tes valmissaamise!
suurt pollumajan
duelitku ülesannet.
Pildil: Pumbamaja
aluse rajamine muu
lide juures.

ZMI tllgMfttM
Kriminaalpolitsei tabas üle
riiklikult tagaotsttawa Aleksander
Sarapiku. keS paigutati wang
lasse.
üieli lätteil loDamof

Uus oiotiri JOÖQDIBIO
lüli Biieberniehti mootorpaadil
Teadmata põhjustel süttis mootoriruumi põrand
Jahtklubi juures tekkis reede
õhtul kella lfclQ ajal tulekahju
Eduard Bliebernichti moo
torpaat .Manal". Teadmata põh
jusel süttis põlema paadi mooto
riruumi õline põrand ja leegid
ähvardasid bensiini- ja õlipaake.
Õnneks märgati tuld õigel ajal
ja asuti kohe kustutustöödele.
Kutsuti telefoni teel wälja ka tu
letõrje, kes oli mõne minutiga
kohal kahe mootorpritsiga. Kuna
wett oli läheduses küllalt, sumbuW&dala
tin^veiade
Peab hakkama end valmis
tama sügise ja talve vastu ning
jälle korralikuks inimeseks saama.
Suvine pilla-palla-elu viis isegi
tagasihoidliku kodaniku rööpast
välju. Kes vähegi lodeva ise
loomuga inimene oli, see on päris
omadega sees. Kratst kukalt ja
nea ennast, et kas pruukis olla
nii kergemeelne. Teenijainimesele
on kuurort otse nuhtluseks. Pead
elama samasuguse tasuga kui
mittekuurordis ja lisa pole kusa
gilt tulemaS. Aga ega keegi teise
häda ei tea, kes ise hädas wõi
pihtide vahel ei ole. Nüüd, tänu
taevataadile, jõuab küll suweelu
lõpule, kuid bilanss on väga
kurb. Parandad küll suve läbi
tervist, kuid järjest kurvameelse
maks muutud. Kui kuurordi ilu
ja au kõlbaks ka hamba a»la, fiis
polekS häda midagi ja rõõmus
meel olekS kogu aaSta. Kurb, et
see nii pole ning nüüd wirele ja
pinguta. Kuurortlinna kodanikud
peaksid olema raudse iseloomuga,
sest vastasel korral oled kadunud
hing. Tänavune suve oli suvi
tajatele ka nagu loodud, isegi tel
limise peale ei saa paremat. Ja
mida sa hing veel soovid!
Olgu sõjad millised taheS.kas
fise või väliS, kuid vähemalt
miljonitele inimeStele õpetavad
maateaduse selgeks. Wähesed
teadsid enne sõba, kuS asus AbeS-

tati tuli paarikümne minutiga.
Wähe aega enne tule tekki
mist oli .Diana" saabunud me
relt 6-liikmelise seltskonnaga 15busõidult. Oleks tuli puhkenud
merel, olnuks hädaoht kaugelt
suurem ja tõsisem.
Paadil põles ära osa moo
toriruumi põrandat, kusjuures sai
kannatada ka mootor. Kahjusum
ma on lõplikult selgitamata, kuid
omaniku arwates ei tõuse see üle
200 krooni.
fiinia. Nüüd teab Abesstinia
asukohta ja ta ajalugu iga karja
jüts. Samuti oli wähetuntud ka
Hispaania, kuid praegu on kõi
gile selgem kui oma kodumaa
wiimane urgas. Isegi pisemad
linnad ja külad on kõigil teada.
Wõtame terwe rida riike, kus
midagi lahti on olnud, on ene
sele säärase reklaami teinud, mis
ühe inimpõlve mälestusest niipea
ei unune. Geograafia klaariks
tegemiseks parimat ja elawamat
meetodit ei saa olla. kui sõda.
Mis tähendawad need miljonid
või sajadtuhanded inimelud, kui
mitusada miljonit on maateadu
ses targaks saanud. Kooliraha
tuleb nii ehk teifiti ikka tasuda.
Kalli kooliraha eest peab ka mi
dagi saama ja keegi ei wõi kurta,
et ta rumalaks on jäänud. Meie
sõjalaevad tegid vähemalt meile
enestele Peruu täitsa tuttavaks,
peaaegu nagu oma koduvalla!
Igal halval küljel on olemas ka
head küljed.
Taevataat on teinud ühe suu
rema lolluse, et ta on jätnud va
litsemise inimeste üle nende enes
te kätte. Sellest on kujunenud
nüüd välja niisugune tohuwabo
hu, et ajab päris öökima. Tae
wataat oleks pidanud ise rahvaid
valitsema ja afi oleks päris
korras. Praegusel ajal wõid olla
faschist, kommunist ehk anarhist,
elu on nii ehk teifiti loetud. Iga
sugune poliitiline ilmavaade on
elule hädaohtlik.. Inimesed kor
raldavad ükSteise vastu tapata!gutd, ikka aina inimsoo parima

Sooli* ilmumas
Lähemal ajal hakkab ilmuma uus
ajakiri Lood". See uue
laadne kuukiri awaldab eeskätt waba
dusssjast osawõtnute mälestust lahin
guist ja wSitlufist, ajaloolist Ülewaa

Praegu on Pärnu sadamas
suhkrulaew „ Minna". ette saab»»»
nud Taani laew „G?õnland"
metsa laadimas, »Brummond
Head" ja tänaseks saabub «Bvrg?
hiili" nimeline eesti laew.
MllmWutM aoietnittu*
Btti

teid raskeist wSitluspäewist, kangelas»

tegude kirjeldusi; Vabaduse Risti kawa
lcride wägitegude kirjeldust: ltwustd
wadadussõja eel käinud wSitlufist ja
sündmusist, mille tagajärjel ja keerises

sündis Eesti Wabariik. Ruumi tahe
takse anda ka mitmesugustele seiklus»

lugudele ja anektoodiliste sündmuste
kirjeldustele, mis meie wabadUSsSda
ijeloomustawad, lvabadussõjast osawSt'

nute praeguse elu kirjeldusele, samuti
ka lühemaile ja pikemaile ilukirjandus
listele paladele wabadussSja aineil.
EndastmSistetawalt ilmub kuukiri pil
tidega.

tulewiku nimel. Kommunist ta»
pab kommunisti, faschist faschisti.
nats natfl jne. jne. Wahepeal
puuakse ka erapooletuid ja nõnda
see ilmaelu kaunistamine teosta
takse. Ähel ilusal päewal ei leidu
enam mõistusega inimest, kes
maamunale hullusärgi selga tom
baks. sest kõik on ju hullunud.
Rõõmu- ju lõbuajad on möö
das. Töö algab igal frondil.
Noorsugu peab hakkama aabit
saga maadlema ja kewadets koju
tooma kuldmedali, wastasel tor
ral punutakse kodus kaseoksteft
pärg, mis küll pähe ei panda,
aga fliski oma wastawa koha
leiab. Teatrid aluStawad oma
kultuurtööga, et kõikide kodanik
kude waimlist koormat suurenda
da. Kõht ja waim tahawad ju
mõlemad korralikku toitmist. Kui
ei hoolitseta nende eest rahulda
walt, siis on warsti wirin lahti.
Looja on inimese ilma saatnud
suurte tahtmistega, et raske on
kõiki soowe rahuldada. Siin olekS
pidanud küll weidi kitsamad pii
rid olema ja elu oleks palju nr
hulikum: Eks need mässud ja
tapmised ole kõigist sellest tingi
tud, et ahnusel pole piire.
Pärnu näitus olewat õnnes
tunud igakülgselt, s. o. majan
dusliselt ja waimliselt. Suurte
teenetega härjad, sead. hobused,
kanad, kuked jne. said waStawalt
oma medalid ja wõtwad nüüd
loorberitel puhata. Pärnu põllu
majandusline au on päästetud
ja paljud põllumehed on uhked
nähtud töö ja vaewa üle. Näi-

walis Wana«Wändra wald wal»
lawanema abid Ado Pärna ja
Hans Reieri. Matsude, nõudmise
tasuks määrati 10% fissenõuta»
wa maksu summast, alammäära*
ga 1 kroon.
Uue»Wändra wald walis
omale maksunSudjaks ametnikuks
wallawanema abi Anton Tam.
mai. Temale määrati kuupalgaks
15 krooni.
tusplats oit suur jar avar, nii et
tulewikuS jätkuks isegi ruumi ini
meste osakottnale. Nagu vare
malt mainisin, et tulevikus et
tohiks inimesed kahe stlma vahe
le jääda, sest tõu ja sordiparan
damine on hädavajalik. Neist
peab saama igaühest Palusalu,
Wäli, Neo ehk Luhaäätz. Wch.
tad on ka meil paremini tööta
nud kui pead ja seepärast pofefs
halb olla ka Stepulowid. Pi
kapeale võivad flgAeda meie
rahvast ka Leo Tolstoi. Bern
hard Schaw, Alsa Sdisoni jne.
taolised tüübid. Ega seStt fuup
nas arenemine ei ve paha. Et
me praegu ei magaks ja viimati
lätlastelt suuri mehi näppama et
hakka, tuleks aSja õhMama ha
kata just näituSte kanda.
Seepärast seisab meie nästnMtt
suur ülesanne ees, sest meie koo
lid ja ülikoolid pole sellega lveek
tänini hakkama saanud. Loodame,
et ma teist torda ei ole sunnitud
neid ideid kordama. Täna Km»
päev ja kes tahab harida, võib
ju sauna minna. EkS sealt saad
ka abi.
Sass SüuDo.
AMMIMtz »WM
ÄGNA 25. ringkonna efi
wSistlused toimuvad tänavu
Wändras 5. sept. WöistlusekS on
wälsa pandad uuS
AENAkesksuhatufelt.
mtse hõbekarita wõittS iSSdawakt
Tori osakond.
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PrefeKt Karistas
Uulu mees tahtiS sSita hobus» ja wanlriga poodi
«iga ehk 2 p. areStiga.
Loata rewolwri hoidmise ja kand
Valgeranna restorani eeS kaklesid
mise eest karistati Viljandi Pärnu pre
fekti poolt Lelle wallas. Linnapa ta ja rikkusid rahu S. Doome tän. Z elaw
luS elawat Hugo Kaali 15 kr raha Johan Popp ja Audru wallas. Jõe
trahwi ehk tv päewase arestiga. Rae ääre talus elaw Anton NSm m. Esi
külas 10. joonel nr. 6 a elawat Arnold mefele määrati 40 kr. ehk 20 päewa ja
EeSkiwi, 6. joonel nr. elawat Elmar teisele 20 kr. ehk lO päewa.
Kaetase wallaS, Kingsepa talus elaw
Coojat ja Pätsi tän. nr. 8 elawat
Arwr Ghrsteini 5 kr. ehk 2 p. ares Kristjan Madi s s o n lärmttseS Kae <
tiga.
lase koorejaama platsil ja ähwardas
Loata jahipüssi hoidmise eest karis lüüa koorejaama juhatajat. Lõpuks pil
tas prefekt Katariina tän. 14 elawat dus kiwidega koorejaama uksest sisse.
Sdgar W eik e t 20 kr. ehk 10 p. ares. puruStas ühe piimawanni. Prefekt ka
tiga.
ristas Madissoni selle eest 60 kr. ehk
KaruSselli tän. 101 elaw Voldemar 45-päewase arestiga
Loginow lärmitses Heinluhti reSto
Uulu wallas, Kiwimurru poe juures
ränis. Tallinna mnt., norides seal tüli. tahtis samas wallaS. Nurme talus elaw
Teda karistati 20 kr. ehk 10 p. arestiga. Johan Laa t e r sõita hobuse ja wanl
Iganenud loaga rewolwrit hoidis riga poe uksest sisse, millega saatis
Võimlemise tän 4 elaw Karl-Alfred korda ulaka teo. Teda karistati 15 kr.
ehk 10 päewaga.
Palm. Teda karistati 5 kr. rahatrah

IlllmMW tl«o teiHl
M. Triger on näidendi pealkirjaks
pannüd abielu" muidugi iro
niseerides. Abielu et saa olla Snnelik,
kui käib tugew «Sittus mehe ja naise
«ahel waadates abielule. See wöitlus
abielui naise ja mehe «ahel on Uttat*
konna igiwana teema ja jääb alati
nooreks. M. Triger näitab üht juhtu
sellest wöitlusest, mida jälgitakse põne
wusega.

Igas abielus on muidugi oma kolm
nurk. Prantsuse komöödia lähtub fiin
peaasjalikult abielutruudusest. Aga et
wSib olla ka teisiti, seda näitab M.
Triger. M Trigeri näidendis abielu
kolmnurka kuuluw majasõber aitab nai
sel selle waimsuses enesemääramises.

Naise suur ja wastutaw osa on meie

suurema naisnäitleja Liina R e i m a n i
tugewates kätes. See on teatrielamus
näha L. Neimant jälle Eesti lawal.
Ka kõik teised osad on kandwate
jõudude käeZ. E. Türk mängib maja
sõpra. A. Suurorg meest, S. Reek
tütart ja L Tui wanaema.

Eraasutus vajab edasi
püüdlikku ja kohusetruud
MMi

Käsitsi kirjutatud soovi
avaldused täpse eluloo ja
senise tegevuse kirjeldusega
esitada slt.
»Usaldusväärne ametnik«.
Paar koolipoissi ehk
töõlkäijat võivad
kaasüürnikuks
kesklinna tulla, soovikorral
ka kostiga. Adr. slt.

TEADAANNE.
Pärnu tolliinspektsioon teatab, et allpool nimetatud kaubad milliste hoiutähtaeg tollilaos lõppenud ehk milliste vastuvõtmisest omani
kud loobunud, müüakse viimastel lasuvate tollimaksude katmiseks avalikul enampakkumisel Pärnu tollilaos Laidoneri tän. 8 3. sep
tembril s. a. kell 10 hom. t. s. § 274 põhjal.
Jrk. J Kollide { Pakki- W K f Kaal Tollimaksade Kaup kohale jSud- Ree. dok. j Keubakäsataja tolli- MÄRKUSI
nr. j are j mise siis uinlotus uetto kg. summa kr. nad käsipakis nr. dokumendi järele
1 1 pakk Nabast hobuseriist. 8,5 ' 152,55 : 21. I. 35 34—35 a. Elmar Lapp
2 | 1 .. Kanderiided 4,56 84.35 15. V. 35 15/6-35 Andres Raavik
3 1 .. Klaaspärlid . . 0,14 9,03 24. VIII. 35 .15/14—35 Verhustinsky
4 1 „ Wein 1,45 [ 12,53 24. VIII. 35 15/15—35 Marka
5 1 „ Segakaup ... 3,03 * 111,06 ? 24. VIII. 35 16/1—35 Blumberg
6 1 „ Kunstsiidi kangas 0,5 23,05 I 24. VIII. 35 16/2-35 K. Teor
7 | 1 „ Papp ilustatud . . 2,05 9,94 24. VIII. 35 16/4—35 Mari ts
8 1 „ Puuvil. kangas . . 0,37 6,73 15. IX. 35 16/19—35 P. Meras Vastuvõtm. loobunud
9 1 „ Wiljakohvi . 1,52 12,40 2. XI. 35 16/17-35 M. Jänes
10 1 „ Wiljakohvi . . 3.18 i 12,83 j 18. IV. 36 1/7—36 R. Vinkler
Jrk. 7 ja 8 ning osa jrk. 2ja 5 nimetatud kaupade oksjonist ei või võtta osa isikud ja asutused kellel puudub vajaline sisse
veoluba.
Peale ülaltähendatud kaupade tuleb samal päeval ja kella ajal ning samas kohas enampaHLKumiseteel
salakaubana konfiskeeritud kunstsiidist laudlinad, jalgratas, tubakat, kummist jalanõud ja puuvillast niiti. Pärnu tolliinspektor.

AtG'Pdld€£ Sensatsiooniline edu laval l Suurejooneline helilöökiilm
? SIS, 2?T a Lslmesl kvfds Pärnus! Helifilmi võidukäigu unustamatu edu
Valgehobu võõrastemaja
Grandioosse suuroperett 12 jaos. Suurepäraseid ja elavaid revfiüstseene! Eht- i— >
sat ja võltsimatut huumorit võite nautida vaid »Valgehobu võõrastemajas* Lee film on ainus samanimelise opereti järele vändatud, mispärast
Ralph kena t z k y viisirikas muusika. Carl Lamaci lavastus. palutakse tungivalt seda suuroperett! mitte ära vahetada teiste
Peaosades: Chvimtl Mardava flerman Thimia, samanime all jooksnud filmidega,_ milledel pole midagi ühist kuulsa
TÄee £tngeii, Vvttm, Cdemar, Unnie ftlavkavt. >Vaigehobu võõrastemajaga*.
Nõukogude kinotööstuse sensatsioon! Moskva ja Leningradi teatrite teenelised näitlejad
J. Qolubejenri Cb. Millurin, J. Orlov, S. M 1 cliaelis
Km m -mm I# smm 8 Kunstiline drm. sügavatest hingelistest läbi elamustest ja sensatsioonilistest seiklustest kaugel Pamiiris. Film köidab tähele
mW Il 8 W ! panu sisu uudsuselt, käsitades sensatsioonilist sündmusi 1913—1935. a. . . vene üliõpilaste lõbusaid olenguid... ohtlik

ekspeditsioon saladuslikule maale... võistlus elule ja surmale Pamiiri aarete vallutamise pärast. Algus äripäeval kell 6 õht., pühapäeval kell 2 p. 1. Hinnad 15—65.

MMM. lWüsM. M. Wj. ÕteDUlOtO).

fmmm j Imml Esietendusel kaks hooaja uusimat maailma suurfilmi!
c . •ir ! Romantika, muusika ja laulu suurteos!
Eesk. 26., 27.. 28., 29. ja 30. aug. *
~ TSCH±,.ISWWSKY Sügismeloodia
Gnndiootne muusikaline heliteos 12 aktis. Peaosades: veetlev noor filmitäht fi(ltt)t, ÄHilfl 9ÜÜII/ SUO?D
klizzg gilittk ja kuulus kammerlauija Hcimicll Schlusnus. Tschaikowsky muusika haarav
hoogsas ja tegelaste suurepärane mäng, teevad selle filmi unustamatuks.
Metro Goldwn-Mayeri sügishooaja uudisteos! WM MM. BWM NIM. ROM ZMM pSnevalrna. suurfilmis
tllltHl All! Kaasakiskuv draama 19 aktis, algupärase haarava sisuga.
AlfllllV Kalits 11lunal aillß Iduviga j aigi b vaataja filmikangelaste hingelist mängu, nende
kannatusi ja eneseohverdust, kurbust ja rõõmu. Algus irip. kell 6. pühap. kell Z Hinnad 15—65 a.
WWWWW WWWWWWWWWWWWMWIWWWWWWWWWWWWWWWWW^^WWMWW
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V&wimischa
on tähtis kauba headus.

I Emmeline Kuusik I
sund. Tomasl H
Kirstupanek 29. aug. kell 7
õht.; ärasaatmine leinamajast H
30. aug. kell 6 p. 1. ap -õige- H
usu kalmistule. H
31 ii loetavad
IN. Kuller

A. Anderson |

DRAAMASTUUDIO
TEATRI RINGREIS
Liina Reimanni
kaastegevusel

| Rahuopidunõitemuök |

Pärnu osakond: Tallinna mnt. Z, tel. 623.

M. Trigtri näidend 3-vaatuses

Näitejuht Eduard Törk
Lavapilt Pärn Raudree
Vändras reedel, 28 aug. s a.
Sindis laupäeval, 29. aup. s a.

PÄRNUS esmasp. 31 aug. s. a.
Mõisakülas teisip. 1. sept. s. a.
Etenduse algus igal pool kell 9

1 Pühapäeval, 30. augustil 1936. a. j
§ Rannasalongi ruumes j

E. ©üffifher.

«Õnnelik abielu"

Kil.-Nõmmes pfibap. 30. aug. s.a.

I Pärnu Vabatahtlik Tuletõrje j

Värve ja vnaalrilarbeidt
soovitab garanteeritud headuses

õhtul.

Asjatundlik teenimine.

Paremast, mittepleekivast kalevist, õigeis
värves kantega ministeeriumi poolt j
kinnitatud ja koolidirektorite poolt heaks kiidetud

Ärasõidu tõttu
katkestan haigete
vastuvõtmise
kuni 20. septembrini

| suurejoonelise kabareega j

kooli vormimütse
ostate ainult •;
SN riide- ja mülsiüiisl,
MTm AIrl9l?I|Cl Kalevi i. SS, tel. 3C3
P. s. keskkooli poistele
vorzniulifeonnad! jne. jne.

Dr.F.Tomiip.

I Talutare. KoWi- ja teelaud. Lillelaud. Einelaud. I
Eriala:
WJ
H Loterii-allegri rohkete väärtuslikkude võitudega g sise-, naiste ja nahahaig.
Viimsi t. 11, telef. kv. 34.
| Tants ÕNNERATAS 2 orkestrit |

Viimased päevad
Odav väljamüük

Dlen iile miini

p Rahvapeo algus kell 4p. 1. Pääsmed 15 snt. §

alates 20. aug. Pärmis,
Kuninga tn. 24. söögisaal

Vaadake ja veenduge
S. f*«vlevsfey juures Kalevi t. 32

„Serena".
Ä. KLEIN,
t Prillide- js kellesepeerl l»Wi»»iliiiiiiilini!iiiiWiWini!
Tallinna mnt. 5
Suur valik käe-, tasku-, laua- ja seinakelladest.
Kuld-, ilu- ja laulatussõrmused. Valmistan prille
arstitähe järele ja ilma.

Hinnad odavad. Ostan kulda ja hõbedat.

Alati saadaval maitsevad
hommiku-, lõuna- ja
õhtusöögid.
Palun lahkesti külastada.'
Austusega söögisaal
M'eoi>. koll Vamm

,r, kus müüakse suures valikus
CH- vi'- kujutud esemed, nagu jakid,
I jumprid, pluused. kostüü*

mid, pulluvred, spordiriie-

WM/? jk. t tus, supelkostüümid, sukad
' 'H sokid, triiksärgid, kaelasi-»
demed, eriti suures valikus
WäWWDäMM. trikoopesu, viltparetid, siidi
ja villased kleidid jne. jne.
QFI Fianlläsafcad alates-.55

MM 31. W. Me WMk
2l!2 tollised I-se sordi
helepunaseid ahjukive.
Jänesselja telliskivi tööstus.
Tallinna mnt. 89, tel. 132.
Saksa keelt rääkiv, lapsi Vajatakse vanemale ini
mesele kiiresti nüüd või
armastav ja hea keetja
lähemal ajal väikest
teenija
Korterit,
leiab koha väiksesse pe
soovitav
alumisel korral.
rekonda. Tulla puhap., 30.
Pakkumised
slt. „ Rahulik
skp. kl. 11—2 või 31. skp.
üürnik".
I—3 Viimsi t. 30, k. 2.
Vajatakse kesklinna 3—4
Hästi möbleeritud
toalist
taba
korterit
Supelus t välja üürida.
võimalikult alumisel korral.
Küsida slt.
Teat. slt. »Kontor« all.
Elumuutmise tõttu
müüa
Õpilased
kapid, kummutid, voodid
vedrumadratsiga, pehme
mööbel, jalaga õmblusma leiavad korteri.
Riia mnt. 60.
sin, käsi pesurull, ilus aia
laud, aiapingid, aiasirm ja
Leitud

OstAn, müün ja va*
tietan pruugit. jalgrat
taid, Õmblusmasinaid, muu
sikariistu, lapsevankreid
jne. Järelmaks võimalik.
Pruugit. asjade ost ja müük
.MMMMM t.«.

Kasutage seda lühikest aega kestvat väljamüüki.
Aastaaega A jPaVIOVSky, Kalevi t. 32

Suuremas valikus igat

Kostilapsed
2 odavat päeva
Kiirpressimise riiete kee leiavad lahke vastuvõtu
õunu
milise puhastuse töökojas haritud perekonnas. Järele
aitamine koolitöös ja kla
leiate Vinogradovi puu- ja
„iixr
ver
tarvitada. Rähna t. 15.
aedviljakaupluses.
Pühavaimu
15.
Pühavaimu tn. 18.
Pressitakse filikondi ja
mantleid 75 sendi eest,
Maja
Õpilased
ühes puhastamisega Kr. 1
Kr. 1.25. Naisterahva
leiavad korteri kostiga ehk
kleidid kuni Kr. 1.25.
ilma. Viimsi t. 16,
müüa. Küsida slt.
Töö kiire ja korralik.
Sipelgas.
Vajan 2—3 toalist
Annan
Miil
sorti

korterit
köögiga I—ls.1—15. sept. Teat.
slt. »Kindel teenistus*.
Müüa sõidukorras väike
veoauto

väga odavasti, V.-Veski 3.
prillid ja taskurätikud.
Kätte saab slt kuulutuse
Juhtumisi müüa uuepoolne kulu eest.
Odavasti
tiHimsii
Saadud värsked
müüa
siimud.
110 volti, 11.8 ampeeri,
1550 tiiru. Võib korraga
rüelebpp.
Puu- ja aedviljakauplus,
45 lampi ä 25 vatti valgus
Pühavaimu 18,
tada. Küsida Jacob Jacke
VinogradoT. Pardi tn. Nr. 28.
& Go. kontorist Kuninga 28.
„OMA" trfikk, Päratu.

Id

pruun kulunud peenraha
kott umbes 25 kr. ja vene
tunde.
kuldrahaga, mis surnu kal
lis mälestus. Ausat leidjat
Läbi rääkida kl. 3—5. palun seadusliku tasu eest
O. Kiviselg. S.-Sepa 3, 11[.ära anda Aia tän. 23,
kkorral, sissekäik Vingi tän. J Hendriksoni poodi.
ilusaim sügis- ja talvemantlite ja
palitute valik on
Tallinna valmisriiete äris
Pärnas, Kuninga tan. 34.
Töõ tuntud headuses. Osakondi Pärnus mujal ei ole

