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mütsi all ja ühise erakonnana. Ning siis juba kõik “koonduslastena”.
Teisigi konkurente mustatakse päris kõvasti: “Miila koolimajas korraldatud põllumeeste kõnekoosolekul, kus kõneles
litsuse liige K. Pajos, esines üks kohapealne
sotside tuus, kui sotsialistlise riigiwanema
hooldamislood klaarimisele tulid, arwamisega, et riigiwanem August Rei polla üldse
mitte sots, waid kogunisti kogumees (!). Kuna
Konstantin Päts
arwata wõib, et sotside
oli 1929. aasta
tegelased sarnaseid
riigikogu põl ume ste
teidka mujal lewitawad,
peame selgitama siin
järgmist. Igatahes pole
sarnaseid isandaid, nagu
seda on riigiwanem August Rei, millalgi põllumeeste kogude ridades istunud. Kõrgepalgalised hooldajad, kes
mammonajanus miljoneid oma põhjatusse
taskusse ajawad, erarongides ringikihutajad,
abordi demokraatia apostlid, mitmest
hast palga saajad, pehmeid roopaid ostwad
pangadirektorid, mitme riigikorteri pidajad
ning inimesed, kelle lauluks praegu ühe ajalehe teatel on: “Nüüd riik on meie meierei,
sest riigipeaks on meie Rei” need kõik istuwad sotside ridades.”
Lajatatakse ka tööerakonnale: “Missugu-
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Üheksakümmend aastat tagasi peeti
samuti riigikogu valimisi. Neljandat
korda. Tõsi küll, mais, mitte märtsis
nagu tänavu. Sestap kiikame 1929.
aasta aprilli lõpu lehti.

–

sed mehed meie kuulsas “mootoriga ja pi-

duriga” erakonnas tööerakonnas tegutsewad, selle kohta andis selge pildi Kiikla
metsnik Rihwk, kes tööerakonna Virumaa
nimekirjas kandideerib, oma hiljutisel kõnekoosolekul Kohtlas. Tema kõne oli küll
niiwõrt segane, et kahelda tuli, kas ta isegi
sellest aru sai. Ainsad selged sõnad ütles ta
läbirääkimistel, kui arutusele wõeti
kohtuniku poliitiliste kalosside nr. 9 lugu ja
teised tööerakonna patud. Siis tunnistas härra riigikoguliikme kandidaat awameelselt
üles, et “tööerakonnas on tõesti palju rämpsu”.
Kui aga nüüd temalt küsiti, et kuidas sellest rämpsust tahetakse lahti saada, siis ütles härra Rihwk, et selle peale ei wõiwat ta
wastata, sest see olla erakonna saladus. Kuidas sellest “rämpsust” tööerakonnas lahti tahetakse saada, seda näitas aga härra Rihwki koosolek Tartumaal mõni päew hiljem.
Seal materdas ta kõwasti kõiki teisi tegelasi, puudutamata jättes ka mitte oma erakonna mehi, ning andis mõista, et kui tema ise
riigikogusse pääseks, siis Eesti mõne päewaga paradiisiks muutuks. Koosoleku lõpul jagas ta kuulajaile oma nimekaarte laiali, kus
oli juurde tähendatud, et tema nimele tuleb
tööerakonna Virumaa nimekirjas kriips alla
tõmmata. Eks ole lihtne ja odaw tee riigipiruka juurde pääsemiseks ja oma erakonna
“rämpsust” puhastamiseks.”
Võime ju praegu käimas olevat valimiskampaaniat räpaseks pidada ja poliitikuid
kiruda, aga tundub, et oleme siiski sammukese tsiviliseerituse suunas astunud. Kas just
kõik riigikogusse pürgijad on seda teinud,
aga lõviosa neist küll. Vähemalt nii palju
oleme 90 aastaga arenenud.
Lõpetuseks aga veel üks reklaam 1929.
–

–
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nädalat enne valimisi on Viruvaid mõni üksik pisike valimisreklaam. Kõige lõbusam neist kuulub põllumeeste
erakonnale: “Kümme erakonda
kipuvad riigikokku. Kümme kokka kõrvetavad pudru põhja! Andke hääled
üksi põllumeeste erakonnale ja teie kindlustate omale igapäevase leiva!”
25. aprilli lehes leidub veel info selle
kohta, et algas valimismaterjali ehk valimistunnistuste ja kandidaatide nimekirjade toimetamine valijatele.
Ja lehes on ka nupuke põllumeeste omavahelisest jagelusest valimiste eel. “Pühapäewa, 21. aprilli õhtul kõneles Kohala piimaühingu ruumides koonduslane Toomel
Warangult. Kõneleja hakkas ülistama koonduse tegewust ja põllumeeste kogude tegewust maha tegema. Kohapealsed asunikud olid aga teisel arwamisel ja leidsid, et
põllum. kogude tegewus täiesti õiglane on
ning mingisugust wahet ei peaks olema wana ja uue põllumehe wahel. Kuna kohalikud
asunikud koonduse tegewuse hukka mõistsid, siis pidi kõnelejagi lõpuks nendega ühinema ja tunnistama, et peaks olema ikka üks
ja ühine põllumeeste pere.”
Ning toimetus on lehte pistnud teate, et
ruumipuudusel avaldatakse põllumeeste tegevuskava järgmises lehenumbris.
27. aprillil, laupäeval, ilmubki Virumaa
Teatajas “Põllumeeste lähem töökava uues
riigikogus”. Esiküljel.
maa Teatajas

SCANPIX
Tänapäevaga paralleele tõmmates
jääb põllumeeste erakonna programmist
silma paisude teema.

Saame teada, et tuleb “piinlikult silmas
pidada mõistlikku kokkuhoidu”. Igasugused
katsed põllumajanduslikku elu “bürokraatlisel teel” korraldada on aga hädaohtlikud.
Tänapäevaga paralleele tõmmates leiab põllumeeste erakonna programmist paisude
teema. Seda küll mitte kalade rändeteedega, vaid ikka põllumeestega seoses.
Nimelt on kirjas, et jõgede paisud, mis
takistavad suuremate maaalade harimist ja
parandamist, tuleb “alandada või
da”.
Põllumeeste erakonna esinumber IV riigikogu valimistel Virumaal oli Konstantin
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Gümnaasiume
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1929. aastal

Mui-

uue maja ehitamisest,
mis ka teoks ning Rakvere linnale auks ja
uhkuseks sai.
toona räägiti
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sium tuleb ühendada linna

praegu ei vaibu kired riigigümnaasiumi loomise (sisuliselt tähendab see
Rakvere linna gümnaasiumide liitmist) ümber, siis 90 aastat tagasi oli Rakve-

tal-

1929. aasta jaanuaris võttis Rakvere
navolikogu vastu keskkoolide võrgu kava,
kuid maavolikogu seda ei kinnitanud. Selle
tagajärjel oleks nii linna ühisgümnaasium
kui ka Virumaa poeglaste gümnaasium ainult ühe haruga töötama jäänud. Linnavolinike hinnangul ei peetud seda aga vastuvõetavaks ja nii leiti, et poeglaste gümnaa-
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res päevakorral sisuliselt sama teema.

20-nimelises

nimekirjas järgnesid
Päts,
le agronoom ja hilisem Viru maavanem Karl
Pajos ning riigikogu liige ja talupidaja Auvere-Joala vallast Karl Tamm.
Tasub meeles pidada, et tegelikult oli
tollane Virumaa Teataja poliitiline leht,
le oli asutanud Virumaa Põllumeeste Esitus.
Nii ei ole ka imelik, et kohe suure valimisloo all on taas nupuke, mis suunatud
duslaste” ehk põllumeeste erakonnast lahku löönud Asunikkude, Riigirentnikkude ja
Väikepõllupidajate Koondise esindajate pihta. Remargi korras võib öelda, et 1932. aasta valimistele läksid põllumehed taas ühe

Rakvere ühisgümnaasium alustas
töödendisespoeglaste gümnaasiumi majas Pikk 29.
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ühisgümnaasiu-

miga. Esialgse plaani kohaselt pidid mõlemad keskkoolid töötama lahus oma ruumides, kuid hiljemalt 1932. aastal oleks tulnud
asuda ehitama ühist ajakohast koolimaja.
Tegelikult nii hästi ei läinud ja Kotli koolimaja ehitus algas kavandatust neli aastat
hiljem. Uhke valge maja sai valmis 1938.
aastal, võimla aastake hiljem.

Aga tagasi 1929. aastasse. Koolide ühendamise ettepanekule ei vaieldud küll otseSA selt vastu, kuid mõned volinikud leidsid, et

aasta Virumaa Teatajast: “Kui

erakonna-

mees meil praegu metsa hõikab, siis kostub
metsast wastu imeselge kaja: meil iga erakond on poliitiline pesumaja, – see
ti kodaniku südamesse lõikab. Mikspärast
asjatult nii kulutada närwe ja tühja
rahet pildu’ mööda päid. Poliitikud, te kiitke parem “Star’i” riidewärwe ja selle wärwi
omadusi häid.”

walusas-

sõimu-

see küsimus veel “kaugeltki nii küps ei ole,
seda lõpulikult ära otsustada saaks”. Pärast pikemaid läbirääkimisi leiti, et linnavalitsusel tuleb “maawalitsusega ja
tusega tõsiselt läbirääkimistesse astuda ja
wõimaluse korral läbi wiia kolme keskkooli (linna ühisgümn., poegl. gümn. ja Zeeh
kommertsgümn.) ühendamist”. Nimelt märet

Zeeh-asu-

giti, et Zeeh’ kooli toetajate selts ei ole

otse-

sõnu ühinemisplaanist loobunud.
Koolide ühendamiseni jõuti lõpuks 1931.
aastal, mil Viru maakonna poeglaste gümnaasium ja Rakvere linna ühisgümnaasium
liideti Rakvere ühisgümnaasiumiks.
Tegevust alustas uus kool poeglaste
gümnaasiumi majas Pikk 29. 1939. aastal
sai uude majja kolinud kooli nimeks

Rakve-

re gümnaasium. Zeeh’ tütarlaste kommertsgümnaasium tegutses aga iseseisvana 1940.
aastani.

