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Nr. 61. Esmaspäewal 31. mail 1937. o. Ralweres. xiii aastakäik.

KkMnnmbr? fifttb 5 fetrti
Ilmub folm korda nLdalaS.

taat eömaöpäewal. kelk»
n ädalal la reedel.

Kuulutuste küttel 5 teati.
Hinnata kaasaandena aasta- sa voolaaSta-
tellijaile üks kord kuus põllumajanduslik

ajakiri ..Eesti Talu". *
Telefonid: veatoimet. ja toimetus — 8-48,

talitus — 2*21.
Toimetus ja talitus: RakwereS. Lai S-b.
Talitus on awatud kl. *49 hom. kuni £1.5 v.

Tellimise hind:
tlma „Tall. Postita" koos ..Tall. Postiaa^

kr.—60 1 kuu kr.—75
„ 1.60 3 kuud „ 1.95
„ 8.20 6 kuud .» 8.90
« 6.- 12 kuud - 7.40

Kunlutnste hind:
üks millimeeter ühel weernl: estmelel kM«
iel teksti ees lv senti, teksti sees 12 fcittl.

Ja jätkub
müük

misriieteäri firma „LONPON" on üle viidud Tallinna t. 21

suure hinnaalandusega kum I. juulini s a.
A. Ivanov, Rakveres, Tallinna t. 21.

Pühapäewal oli Rakveres pidupäew
warahommikust saadik. kuna toimusid
Dr. R. Kreu^waldi ausamba awa-
unne. ailaboolide lõpetajate päe>w nina
koolinoorte kewadpidu. Esimese Mndmu-
sena toimws. deistest olenewalt warakult
— juba k. Iv hommikul lauluisa Kreutz
waldi ausamiba awamine. millise püsti-
tas sellekohane komitee Wallimäe nõlwa-
kualusele wäliaikule Kadrina tee äärde.

Kui reedene tuuline ia wihmane päew
wanaralhwa ilmatwrikuse kohaselt ennus-
tas pübapäewaks waid halba. siis risti-
wastu oli ilm päikesepaisteline. ehkki
iahedalpoolne. Inimesi koaunes samba
wälsalule arwukalt. Kuitsutud külaliste
hulaas wõis silmata maa- ia linnawa-
litsuse juhte, kirjanikke Ed. Hubel-Metsa-
nurka ia J. Liiwa. Mru praost G
Beermanni ja teisi. Kaetud samba taaa-
sooni moodustas oraaniiatsioonide lip-
puderiwi. samba ja Vnetooli kõrwal olid
skautidest sa noorkotkastest spaleerid.

AwaMus alaas 1. diwiisi orkestrilt
ltn. H. Lindsärwe mbatuse-l saadetud
ühislauluaa — ..Weel kaitse kanae Ka-
lew . . missärai samba awakõne pi-
damiseks astus köneltooli püstitama ko-
mitee esimees linnapea H. Awiksoo.
kes andis ülewaate samba püstitamise
mõtte itoWimisest ja Vawaltsuse teostami-
sest. Ühtilasi sckaitas ta. miks sammas
püstitatuid just Wallimäe nõlwaku«le.
tuues ühe motiiwina ette rahwa seas lii-
kuwa> legendi. naau oleks KieutMald ja
^ahlmann Wallimäel andnud, noortena
tõotuse töötada Eesti rahwa kasuks. Roh
kem kaalukamaks oli aaa asiolu. et
pva-eaune samba asukoht aseneb Kreutz-
waldi sünnikohta Kadrinasse wiiwa tee
ääres. Kõne lõpuil wabastas ta lamba
kattest.

Samba pühitsemistalitus oli komitee
liikmelt Kadrina õpe taialt praost G.
Beermannilt. millele iävanes kõ-
ne kirjanik Ed. Hubel-Metsanur-
a a l t. Luaupee-tud kirjanik walaustas
siin mõni naa id tähtsamaid momente dr.
Kreutzwaldi elust, mis tema kui Mru
lauliku Munemisele olid määrawa Oht-
suseoo. muuseas avwates eelmainitud le-
stendist, et Kreutzwald Wõis üksinda

Hispaanias fajab pomme Shuft.
Lhurllnnakutega purustatakse linnu ja tapetakse inimest. Saksa fõjalaew fai wigastada.

Mlte 5^. R. KreMwaldi. mälestussamba awamiselt.
Mgmiseil pildil näeme Rakwere oraa- lestussamba täaa. All — üldwaade Wal-

nisatsroonide lippude riwi lauluisa mä- limäelt samba õnnistamistalitusele.

A«»ti Wiru lauliku mölestiisfummiis.
Suur rahwamurd awamistalitusel. Kaks kirjaniku kõnelefid

WaMmäÄ tõotuse anda teha seda. mida
ta tem Eesti rahwale ..Kalewipoeaa"
luues. Ka hindas ta k'õraelt Rakwere ja
Wirumaa rahwast KreutÄvaldi mälestu
se säädwustamisel. milleaa wirulased
tõendanud, et ne.il on küllalt ka waimu-
määrtusi nina nendest arusaamist.

Kõneleja teenis arwukalt kuulaiaÄon-
nalt tubli aplausi, samuti ka teine Kr-
janik Jakob Li i w. kes jämnewalt kõue-
too.is kandis ette awamiseks loodud
wärssides prolooai. mainides e.nne selle
ettekandmisele asumist, et teda on tiiwus-
tanud selleks asiolu. et ta wast. ainukese-
na awamisel wiibiiatest on dr. Kreutz-
waldi näinud nina temaaa tuittawaks
saanuid.

Lõppsõna aktusele ütles kvolinõuinik H.
Linsi paludes Rakwere linnawalitsust
wvtta sammas oma hooldusse, mida lin-
nanLunik A. Raba linnavalitsuse nimel
ka lahkest: lubas, cwaldades ühtlasi ka
tänu monumendi eest. mis linnale eh-
teks. Ühise hümnioa lõppes poolteist
tundi kestnud awatalitus.

Scvmba Püslit>am iise mõtte ataaws RA
Ra-kmeve bomitee. milline mõte teiöis soo-
ja wastukaia Rakwere linnea ja Wiru maa-
walitsuse ringkonnis, kes ku>nMi annetasid
fellelks 300 tr. Mooduöwti k>a siis s>a>mba
püsti-tamWe komitee, kes Pwni toime üldise
korjanduse, mis andis 659 kr. Samba
walmistamistõö anti wä»lja kujul A. Elle-
riie, kes nms töö lõpule 2000 kr. eest.
Sammas^ kujutab ^veutziwaldi biisti 2,4o
m. kõryusel alusel $)tri-a-õefpa: Wiru
Aulik iV. R. Kreutzwald" ja ..Kaumlt

>en kodu ikaswamas".

Mägi mattis küla ühes
elanikkudega.

lDNB.j Tlalpusahua küla Mehhikos on
tabanud raske katastroof. Arwotakse, et
kõik küla elanikud, kokku umbes SM ini-
mest. on saanud surma. Wiimaste päemade
tugewate wihmasadude taMjärjel oli mäe-
nSlwak öösel hakanud liikuma, mattes
küla enese alla.

Kardetakse, et mäelibisemise tagajärjel
on wõimatn jatkata tööd ka kohalikus mäe-
tööstuses. Seega jääb umbes 5000 töölist
leimata.

Rumeenias omnibus kiirrongi all. Kron-
sta>dt-Buk-aresti kiirron-a tormas ühel
raudtee üleWidu kohal veale täiskiilutud
omnibusele. Omnibus purunes täielikult.
Kuus isikut sai surma ja 23 ha>aw«ta, neist

ETA. Bilbao, 30. maA. Siinseist
ameGilkest rlmqbonniist tvatatMe. et ktchek-
sa Saksa päritoluaa kolmemootorilist
pomnÄlenniuiM on eile pommitanud
Samtanderi, pildudes alla umbes 150
pommi. Pommitamise taqaijäriel on pu-
vuistatud huilk nmiu. Edasi bwuildub ,a-
mast allikast, et 28 kolmemootoriAt vom-
utilenuukit, mis sautusi olewat SMa
pSritoluiaa, on vommitamÄ Lemona ia
Larralbezua alewikke.

ETA. Madrid. 3V. mail. Täna wara-
hom-mMuil kella 5-st kuini kella 8.30-m
walitmswastased pommitasid uuesti
Madridi keWnna. HM isiMd on saa-
Mld surma ia haawaita. Ms mürsk tabas
de Mcala uuMtsal lNLuwat trammi, kus-
jumres milu MM sai suvma ja haawata.

ETA. Salamanea. 30. mail. Watlitsus-
wastaAte peakorterist teatatakse, et Ms-
kaim frondil waNsuswastased on wallu--
tanud Lemowa mäe. WalitsuswaKwstele
on saamiks lanaenud valm sõmmateriali.
Santauderi Medal on alla Mistatud
kolm walitsuse lennMt. kuna Alberitcia
lennuiwälial sSmltanderi prowintsisl on
häwitatud wMs waMuse lennukit.

Snrmamõistetiuld wahetali wäl-ia.
ETA. Pariis. 30/maÄ. Brantsuse

suurtükipaat ..Audacieuse" on Bilbaost
tulles laupäeiwal saabunud St. ^ean de
Luz'i sadamasse. Laiewa pardal on Va
need Saksa wabatahtlilud. kes hiljuti
Baski wõilmude poolt surma mõisteti,
kuid nüüd Nxlbastati wahetnse teel.

SMa sojalaew sai w-iaastada.
ETA. Balencia, 30. mail. Kahele wa-

litsuse lennukile, mis olid sooritamas
luurelendu üle Baloaari saarte, awati
Ibiza saare lähedal ühelt Saksa sõjalae-
walt tuli. WastuNs lennukid pildusid
alla 12 pommi, milledest.neli tabasid sõ-

jalaewa ia tekitasid laowal mitu vlahwa-
tust.

ETA. Berliin. 30. mail. Admiralitee-
dist teatataTe. vt Hispaania walitsuswä-
aede lonnukeilt pillutud pommidest sai
wiaastada soomuÄristlõeia „Deutsch!land".
Laeiwa o'böwat tabanud ainult kaks pöm-
Ml.

Saksa ambÄikest >rinakonnist tähenda-
taikse. st Saksa sõjalaewa pommitamine
Hispaania walitsuse lennukite voolt on
tekitanud wäaa tõsise seisukorra. Kohe
pärast selle sõnumi saabumist wälismi-
nistier von Neurath sõitis öise ronaiaa
Berliinist Müncheni, kus tal oli läbirää-
kimine Hitleriaa. Täna pärastlõunat Hit-
ler .saabus IM nukil taaasi Berliini.

ETA. BerWn, 30. mail. Hitleril oli
tän kell 18.30 r»iiiMkantseleiis läbirääR-
nckne Saksa soomuslaewa ..DeMchlaM"
pomnviiam.ise üle Valencia walitsuse len-
mMte voolt. Muipidaumsest wöttis osa
sõjamslmster. wälismiuüSter ia mereivu-
dude übemiuhataia.

ETA. London. 30. maA. Gibvaltarist
tealtatakse. et Britli ametlike vinakondade
seketiulste järele on „Dciuitschlandil" saa-
nud surma 25 meest, 20 raskesti haawa-
ta ja 64 keraemimi haawata.

ETA. Paritis, 31. mml. Pariisi ja
Londoni Anakondades tekitab teatawat
ärewust sõnum, milles teatatakse, et Sak-
sa walitsus wõtwat jlÄba tarwitusele abi-
nõtusid oma soomiAs-laewa pommitamise
wastlu rieaaoerimiiseks. Loodetakse aaa
siiski, et Saksa ei asw otseselt teqewusse.

Õlme õhurünuak Vallenciiake.
Walitlsuswastaste lennukid sooritasid

öösi kuwwalael Valeneiale ägeda õhu-
rünnaku, mis kujunes raskeimaks kõiaist
eelMDistest. Wisati alla üle 49 pommi. 20
isikut on saanud smma ja umbes 1V0
haawata. Pommitamise taaaiäviel cn

purunenud paliu maiu.
Ms pomm on kukkunud Valencia sa-

damas seiswale Inalise aurikule ..Ca-
bin'Ae". mis olewat wasuuud põhja.
Seitse laewa meesbonnaliicret olewat
saanud surma ia 8 haawata.

Saksa lendurid wahetatakse wälja.
Baslki wa>litsus on andnud oma nõus-

oleku kahe surmamõistetud Saksa lenduri
Kienz-le ja Schultze-Blancki ja meel kahe
mälismaalase mäljawahetiamiseks lolme
walitsuse lenduri ja meel ühe neljanda isi
ku wastu, kes on walitsuswastaste käes.

Ajakirjanik kuulipilduja tule alla.
Prantsuse telekrafia-ssentuur Havas tea--

tab ühe oma Mabrtdt kirijasaatja I>ean
Deeros õnnetust wahejuAumist Toledv
frondil. Aajakirjanik oli sõitmas Tobedo
frondile autos, mida juhtis vran ts lahest
autojuht Iean Roth. Casa de Nievesi juu-
ves awasid walitsusmastased sõ Maile tule,
wiaastiades autojuhti wa satu st jalast. Aia-
kirjamik tõmbas autoijuhi kohe autost wäl-
ja, et teda wiia warjule, kuid kohe selle iü-
rele sai ta walitsuswastaste poolt te ae-
musse pcnndud kuulipilduia kuulidest sur-
mawalt haawata. Ajakirjaniikul õnnestus
siiski end maha wisata ja endale pusfiqa
auku kaewata-. kus ta ewd walitsuswastas
te kuulide eest sai wwriata. Enam kui neli
tundi oli H avali erikir ja saatja sunnitud
end sel kombel warjama ja liiikumatukA
Wma. kuni öö tulekul üks walitsuAwäqe-
de rühm ta väästis.

Pommitati Barcelonat.
Barc<lona pommitamisel walitsnswas-

taste lennukite poolt 29. mail on surma
saanud SV inimest ia haawata umbes 100.
Linna lasti kukkuda hulk pomme, mis pn-
rustasid mitu m.asa.

Allweelaewad teautsewad.
ETA. Valencia. 31. mail. Üks tund-

mata allweelaew lasi Me Barcelo-na la-
bedal kaks torpeedot Hispaama kaubalae-
wale ..Corrosale". Hiljem samas kohas
bnlkutati sama allweewewa voolt üks au-
vik. mis bukknk k"as valjude reisijateaa.
Barzelona all riindas üks walitsus-
wastasie allweelaew petrooleumiaurik
..RumM".

Vnuetusterohle lennupäew
Inglismaal.

17 isikut sai surma.
ETA. London. 30. mail. Britt impee

riumi lennjupäewal, mis puhul sooritati
eile kõMdel lennuwäliadel lennudemonst-
ratsioone, on surma saanud 17 isikut.
nM kaheksa isikut koilmes eralennuki õn-
netuses ja üheksa kuues sõjalennuki onne-
tuses. Lennupäewa puhul oli kõikjal len-
nuwäljadele koaunenud suiured rahwa-
hulgad, kes jälaisid demonstratsioone.
Mitmed ülallmMnitud lennuõnnetusist
iuhbitsid tuhandete vealiwaatajate silme
all. Mõnes kohas pealttvaa taiad vidasid
lennuki allaltuWumist minails lenduri aik-
robaaWisM trikils. Ms eralennuk, mil-
les wiiiiM üldse kuM isikut, kukkus alla
8000-pealise rahwahulqa ees. kes Wcks
teiste lennuKte wia/urlende. Lendur ja
kolm reisijat said surma.

Mootorrattaga wastu reist-
rongi wedurit.

Wõhma asemiku lähedal, Põltsamaa poo-
le minewal raudtee Wesõidu kohal kihutas
Kõo walla talupidaja Jaan Rõuk mootor-
rattaga wastu Wiljandi poolt tulema rei-
sirouqi wedurit ning sai elukardetawalt
wigastada. Rönkil oli murdunud reielun
ja peas on raskeid wigastusi. Haiglas tuli
ta siiski meelemärkusele ning on wälja-
waateid terwenemiseks.

Rõuk nähtawasti ei märganud lähene-
wat reisirongi.

Rõuk on 37 a. wana ja perekonnaini-
mene. Mootorratas vnrunes täielikult.

Suwised eksportwõi hinnad.
Wabariim walitsuse koosolekul mail

määrati:
1. sordi eksportwõi hinnaks franko saa-

tejaam 31. mmst 1937. a. kuni 15. juuni-
ni 1937. a. 1 kr. 50 senti ja alates IL.
juunist 1937. a. kuni järanewa korral-
duseni 1 kr. 45 senti kiloaraulmi eest.

Tugew torm merel.
Õnnetusi rea purjekatega.

Läänemere rannikul reedel Valitsenud
5—l^palline tuul paisus öÄ wastu ^au-
päewa kohati kuni 9-valliseks tormtks.
Päewal läänest puhunud tuul keeras
wastu õhtut, umbes kella 10 paiku, loo
desse nina seeaa walmistas ?a reale tor-
miwarius wiibiwatele laewadele eba-
meeldiwa üllatuse. Eriti wintsutada tor-
mihooaudost said wüiUemad purjekad,
mis polnud jõudnud õiaeaeaselt tormi
wariu.

Laupäewa honNnikuks tuli juba mit-
meid teateid tormiõnnetustest. mis taiba-
nud purjekaid peamiselt Tallinna ümb--
vuskonnas. Raskemal kusull said neist
tormis kannatada waid paar wäiksemat.

Laupäewa hommikuks oli öine torm
raugenud iuba tunduwaA.

Moowrpuriek „West" hukkus.
Suur-Pranali saare juures awaree-

rus laupäewa hommikul mootorpuriek
„West". mille kodusadamaks on Tallinn
60 waadi aasoliiniaa. Suure-Pranali
meretaitseliitlasite ennastsalaawal tööl.

kus kaalule pandi elu, läks korda päästa
laewalt meeskonda, milline koosnes kap-
tenist ia kolmest madrusest.

Laewa paiskasid lained madalikule,
jätkates tema kallal bäwitustööd ia kan-
des merre ka lasti.

Hiiumaa meeste L. Korelli ia J. Lülli
kaljas .Lausterand" paisati Tallinna
sadamas uue muuli lähedal madalikule.

Laupäewa warahonunikul kella 3 va:-
ku paiskas torm Kopli lahel. Habersti
lähedal randa praami .,2 H.". Praam
jäi umbes paarsada meetrit rannast lii-
wale.

Tormist sai kannatada Tallinna jada-
mas nda purjekaid.

Raskemal kuiul sai kannatada puriek
..Weeaa". Torm pMs purjekat seda-
wõrd kõwasti wastu sadamasilda. et sel-
lel sai põhi wiaastada nina laew waius
pooleldi kuni tekist saadik wee alla.

Pursek ..Mawrtuse" paisklasid lained
samuti wastu sadamasilda. kusiuures fat
tuaewasti kannatada ahtri osa.

Voola põllutöölised
saabusid

Esimesed Poola põllutöölised saabusid
Walka reede Wuna ajal. Töölised, keda
oli esimeses saadetises 161 inimest, re-
aistreeriti piiripunktis sa seeiiärel mindi
saamahoonesie lõunale.
Emajõgi nõudis kaks ohwrit.

Emajõkke nppns Tartu 3. algkooli õpi-
lane Joha nnes Külma nn, 14 a. wana. k es
oli paari kaaslasega käinud jõkke suplema.

Emajõest leiti umbes 3v-aastase mehe
laip. Arwatakse. et tegemist on Oskar
Tilfiga, kes elntses Tartus ja oli jäänud
kadunuks 23. maist saadik.

Streigipostid lennuleil.
ETA. NounMown. (Ohio osariiais).

30. mail. 70.000 te>rwse>töölise streiM on
wõetud tarwitusele moodsaimad meeto-
did. Osa töölisi, kes iatkawad tööd. on
tchaseis streiaipostide pool: üm>ber pii-
ratud. Et warustada töötawa'id töölisi
toiduainetoaa. selleks Republic Steel
Eorporation wõttis tarwitusele lennu-
kid, milledelt ümberpiivatuile pilluti alla
toidumoona. Ent ka streikijad asusid ka-
sutama lennukeid, püüdes takistada töö
liste wa.rustamist toidumoonaaa. Strei-
airlnakonnist seletatakse, et töölised pea-
wad kas lahkuma wabrikust wõi nälaima.


