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Cesfõna. 

Sawikotile 1908 aastal elama ajubes, tärkas minus juba mõte, 
[elle koba omanikkube elulugu kokku feaoioa, et (elle koba mööba* 
läinuo põlwe mälestuji alles boiöa ja järeltulejab Sawikoti fturrikof* 
fibe minewikku tunbma õppiba wõikjib, — jejt inimene kes tabab ole= 
vvikus eoaji jaaoa, peab minewikku mõijtma ja tunöma, ijik, kes joo= 
wib oma elu kindlale alujele ajetaba, peab teabma, kujt tema wälja 

vwõrjunub''ja>fces tema ejiwanemab olnuo on. — f t u i jiis aga mulle 
'minu weno ftolpinoft weebruari kuul 1912 a. kirjutas ja joowi avval= 
bas, kõikiõe fturika tõu jt Rurrihoffiöe üle übte üleülbift'juurt'päewa-
pilti kokku jeabiba laske, panin mina ette pilbi ajemel fturrikoffibe 
juguwõja üle piltibega album teba laskel — Albumi kokku [eabimine 
jäi minu hooleks, kuna aga wäljaanbmife kulub — mina ja minu 
vvennab Cõnis ja Abo ja meite onupojab Johann ja Dr . flbolf Runi* 
koff übijelt oma peale vvõtjime. — See töö ebenes aga wäga wifalt, 
feft et mõnelt poolt teabufi naljalt anba ei tabetub ja nenbe korjamife 
päraft palju ümber fõitma ja kirjutama pibi. Ceifeks oli fee juureks 
takistujeks, et Wiljanbi kiriku raamatub kuni 1842 aastani kõik ära 
põlenub on ja jellepärajt nenbe najal kaugemasfe minewikku tungiba 
ei jaa. — Ometegi on nüüb kõik kokku korjatub ja ülesje wõctub, 
mis weel kirjabe ja wanemate inimeste mälestuste järele teba wõi= 
malik oli ja mina looban, et jee raamatukene mõnbagi asja meie 
jugulujes ja meie ejiwanemate eluloos, walgele toob. — 

Suguwõjalije ebk genealogilije kirjelbufe peale ei ole mina fuu= 
remat rõhku pannub, aga jiiski teba mööba minnes tarwitanub, kuna 
pea aji jelles albumis biografie ebk fturrikoffibc fuguwõfa liikmete 
elulugu on. — 



(Deie efiwcinemab on, kuni orja põlvvc lõpuni, üksnes põllumc* 
beb olnub ja nimelt Pärsti wallas Euriku talu pibanub; — köftreib, 
hoolmciftrciö, ega muio käfitööliji nenbe hulgas ei leiou. peale priiufe 
kuulutamift on neio ka juba teiste ametite peal naba, üks hakkab 
kooliõpetajaks ja teijeo püüawao oma ;apfi koolitaba ja nenbcjt wõr* 
jub wälja õpetlaji, kaupmehi ja kirjutajaib aga ikka fuurem oja ncn= 
beft on oma elu põllupiöamifele pübenbanub. — 

fiurriholfib ei pmugi ema efiwanemaib kuskilt muialt kui talu* 
larejt otjiba, nenbe ijaö on terweb, tublib ja õigujt armastajab talu -
taabib olnub, keba tuuleb ega tormib pole maha murba jõubnub ega 
nenbe kinbelt meelt kõikuma panna wõinub; — nenbe emab on neile 
Caara tarkujt õpetanub ja karmil kätel kasvvatanub. — Calu õues en 
tamm ülesje kaswanub ja omab juureb üle Cestimaa laiali lautanub, 
ükski tema oksteft ei ole kiburaks ega kõhnaks jäänub, ükski tema 
juurteft ei ole hukka läinub wõjuji maailma laanbe laiali laotanub. — 
Deeb minevviku mälestujeb olgu meile ja meie järeltulejatele eluju-
biks ja kinblaks teerajajaks. 5ee aufus ja üksmeel, mis meie eji s 

vvanemab omanbafiwab, jäägu meie keskele, fiis kofume ja kaswame 
meie ja jaamc tugewaks, — mitte üksnes ifeenefc ja oma fuguwõfa 
kafuks, waib ka tugewaks Cesti rabwa jeas ja tema kaswamife bcaks ;— 



talukoht „fcurika". 

Wiljanbi kreijis, Pärsti walla õbtu pool kulles, feijab talu koht 
kurika. Eommiku poolt külleft piirawab teba Ruuni jo ftopa, lõunafl 
ja õbtu poolt (Darno talube rajab, kuna põhjapoolne külg Pärsti mõija 
maaga koos feijab. — Uee, mis Pärsti mõijajt Unõi karjamõifa wälja 
wiib, läbeb põlouõe keskelt läbi, kobta ennaft kobe paremat kätt teeb 
jättes, ftolmeft külleft piirawab teba põlluö, kuna õbtu poolt karja
maa ja kopli otfao õuega übenoatub on. Cerwe kobt on peaaegu kõik 
ühes tükis, üksnes umbes kuue wakamaaline heinamaa tükk on ko* 
bajt lahus, wersta kolm kooujt eemal. Põlluö on kiwibeft puhtaks 
tebtub ja natukene weerjab ebk kalbuwab ja fawipõbjaga. Siia juuroe 
panbub pilt kujutab jeba maja, kus efimefeb fturrikoffib ülesfe kafufp 
wab ja oma lapfepõlwe mööba faatfiwaö, olgu küll, et tema aea 
jookjul uuenbatub ja täienbatuo jai.—Wanaste oli kobal palju metfa, 
mikspäraft teba ka (Detfa kurikaks büüti. — Hüüb on aga mets maha 
wõetuõ ja põlluks ümber muubetuõ, üksnes mõni ainukene metfa falk 
on oma tarvvitujeks weel alles. Roba Juurus on 172 wakamaab, mil* 
lejt umbes 90 wakamaab põlbu, muu maa aga beina5 ja karjamaaks 
on. — fieinamaa kaswatab wäikeft, jiiski aga fööbawat beina ja nen= 
bejt jätkub oma tarwitufeks. — 5ee kobt on juba wäga wanaft aeaft 
Rurrikoffibe ejiwanemate käes pibaba olnub, kuib kinblaib teateib felle 



iile kuskilt ei jaa, feft et Pärsti mõija felte aea jookful mitme uue 
omaniku hatte üle läinud ning kõik wanad Wiljandi kiriku raamatud 
ära põlenud on, Aga arwata wõib, et Euriku kobt juba 1700 aas* 
tate ümber praeguje omaaiku e|iwanemate käes pidada olnud on. 
Umbes 1760—1790 a. on jääl „ Jaan w peremeheks, ja enne teda, 
tema ifa olnud, kelle nime aga enam keegi ei mäleta, aga meid mõista 
lafeb, et [ee jugukond ammu jeal ajunud on. Peale Jaani furma on 
kobt tema poja Eanfu kätte üle läinuo. — Bans ei ole aga mitte wa= 
naks elanud, waio täies mebe eas, umbes 1810 a. jiit ilma jt labku* 
nuo, oma kolme poega Roo, Andres ja Bans maba jättes. Roo fün* 
dinud 1791 a., Andres 1795 ja f5ans 1800 a. Sellejt on naba, et 
fturika Banjul ka tütreid on olnuo, aga kes nemad on olnud, ebk kus 
elanud, jee jääb pimeduje katte alla ja meile teadmatuks. Rõige wa= 
nem poeg Roo läks Wana=Rariste elama, waata elulugu „ kariste 
fturrikoff". — Järgmine poeg Andres, jündinud 26. weebruaril 1795 
a. pidi peale oma ija jurma, kui 15=ne ebk 16=ne aastane poifikene 
peremehe kobujeid täitma hakkama. Cema onu, kes kurikal popjina 
elas, tahtis aga kohta oma kätte jaada ja kui jiis Wene=Prantfuje 
fõja jauks joldatiji püüti, andis tema oma wennapoja joldatisje ja 
noormees jaadeti Riiga, Aga jaatus oli teda kurika peremeheks, mitte 
aga jõjamebeks määranud ja tema onu kuritahtlik foow ei läinud täide. 
— Riias oli temale jubtumije wiifil Pärsti pärisberra von Beloff wastu 
tulnud ja tema Riias wiibimije põbjuft teada jaades, teda kobe, kui 
peremeejt jõjawäe teenistujejt wabastanud ja koju tagaji jaatnud. — 
Seniajani oliwad talupojad ilma priinimedeta olnud, nüüd aga anti 
neile nimed ja teda ja tema wendi nimetadi lübedalt Purika koba jä* 
reie „Purik w , aga warji muudeti jee nime mõija berra joowil ja ees
kujul Purrikoffiks ja jellega on Purika Ganfu pojad Ado, Andres ja 
fians kõikide Purika tõujt Purrikoffide ejiijadeks jaanud. — Bans Banju 
poeg Purrikoff läks Ruunile elama, waata elulugu „Puuni Purrikoffid". 

Hagu juba eelpool kirjeldatud, jai Andres f5anfu poeg Purrikoff 
wäga noorelt peremeheks ja noorelt heitis ta ka, õige noore naejega 
abielusje, feft neid laulatadi waewalt 16 aastat täisjaanud neiu Anu 
üorukoffiga, (jünd. 14. weebr. 1801 a.) 15-mai aprillil 1817 a. Pas 
neil ka lapji noores eas jurnud on, ei wõi mitte ütelda, feft et felle* 
aegfed kiriku raamatud kaunis fegafelt kirjutatud ja fellepäraft feda 
raske kätte leida on, aga täieealifeks elafiwad nendejt kuus poega ja 
vviis tütart. — Abielus jaiwad nemad 30 aastat olla, feft juba wae* 
vvalt 46 a! wana, labkus tema naene Anu 31. jaanuaril 1847 a. jiit 
ilmajt. Ceift korda Purika Andres Purrikoff enam abielusje ei astu* 



nub, waio pibas kohta lefepõlwes kuni 1859-ma aastani, — anbis 
fiis koba oma poja flnbrefc kätte pibaba ja. elas ife kui taluifa kuni 
]üripäe\vani 1863 a. Kurikal ja läks fiis oma poja Kaarli juurbe Ur= 
wastu. Poja Kaarli elupäewab ei olnub aga mitte pikab, juba 1870 
a. Juri tema ja wanal ifal kabus bimu wõõras nurgas elaba. Kui 
jiis tema poeg flbo 1875 a. Wastemõifa ära rentis, kolis tema feN 
jamal aastal Wastemõifa, kubu kuni oma furmani jäi. Wanamces 
oli ufin ja hoolas olnub, kõikibele oma poegabele kobab muretfenub 
ja tütreb perenaisteks pannub, aga tema [urma nägiwab kõiges neli 
poega ta lastejt, teifeb olivvab kõik enne teba igaweje rabusfe läinub. 
flga ka temal jõubis aeg kätte ja 17. oktobril 1881 a. heitis tema, 
ligi 87 a. wana olles hinge ja maeti Wiljanbi furnuaiale Kurikoffibe 
matmije paika maba. Siinne pilt kujutab teba umbes 10 a. enne furma. 

j 

flnöree Banfu p. Rurriko?*. 



Hema lapjeb. 

1) Poeg f5ans fünõis 23. weebr. 1820 o. Waato elulugu I 5a\vi= 
koti omanik. 

2) Tütar flnn tuli fiia ilma 12. aprillil 1822 a. ja jai Cakki talu 
peremehele (Dart Cakkile, Wiljanõi walõa 1844 a. mehele. Cema 
mees (Uart Juri aga worfi ära, ilma et neil lapji oleks olnuo ja 
läks [iis oma enöife mehe wennale Jaak Cakkile oetfembri kuul 
1846 a. uuesti mehele ja neile fünbifiwab neli lajt, kaks poega, 
flnöres ja r3ans ja kaks tütart Hno ja Ciifu. flga ka pikk ei 
olnuõ tema eluiga, vvaewalt 36 a. ivana, juri tema 18. aprillil 
1858 a. 

3) Poeg Jaan fünõis 3. märtfil 1824 a. Sai algbarioufe kõbus ja 

renbas ala oma äri, nõnba et tema kauplus wiimaks kauba la» 
buks muutus, kuft wäikfemab kaupmebeb oma kauba vvõtfiwab. 
- - Übtlaji kauples tema ka linabe, linafeemnete ja wiljaga ja 

tõufis waranbufe pooleft Cartus üheks rikkamaks meheks. (Da* 
jafi oli temal Cartus vvabel mitu, aga oma eluruumib ja kauba^ 
maja afujiwaö Jaama uulitfas. Ostis omale 1862 a. Urwastu 
kiriku juurbe talukoha ja pani oma vvenna Kaarli finna kaup* 

päraft mõifa berra nõus= 
olemifel ja aitel Wiljanbi 
elementar ja kreiskoolis. 
Roolis käimine oli mui* 
bugi fel ajal raske ja 
wilets, aga berra von 
Beloff, kes igatpibi aU 
bata püübis ja nõu kui 
teoga abis oli, ebenes 
afi. Rooli lõpetufe jä* 
reie läks tema Põltsa
maale kaupmees Ceb* 
manni juurbe õpipoijiks, 
kus ka õpeaja lõpetufe 
järele vvcel mitmeb aas^ 
tab felliks oli. — Pä* 
raft afus tema Cartu 
elama ja hakkas oma 
käepeal kauplema, efi* 
teks wäikfelt, aga fuu^ 



lema, mille aga 1868 a. oma wennale ära müüs. Clas [uurema 
aja omalt eluft poifsmebe põlwes ja astus alles, üle 50 aastat 
ivana olles, oma õetütre flnna f^allafega 30. mail 1876 a. abi* 
clusje. Peale abielusfe astumijt aga labkus ha temajt õnn ära 
ja ta hautas juureõ fummab raba, mis teistele wälja laenatuõ, 
ebh jälle hauba eeft jaaba oli. (Dees oli aga juba wann, kaup
lus ha mitte enam nii kafu tooja, kui enne, [eft tema ajus raub* 
tceft, mis Uartusfe wabe peal ebitatub fai, [uutu teine pool linna. 
5ec kõik mõjus balwasti tema äri peale, nii et tema peale oma 
furma oma pärijatele umbes 20 tubanba rubla wäärtufes waran* 
bufc järele jätta wõis, kuna temal leba übel ajal ligi 20 korba 
rohkem on olnub. Denbeft kabjubejt põrutatub ja maba murtub 
mees labkus fiit ilmaft 7 mai juunil 1888 a., naejt ja kuus lajt 
maba jättes. 

Cema abikaafa Anna fturrikoff, 
fünb. hallas, fünbis 31. augustil 
1853 a. Wiljanbi wallas Cõmbji ta= 
lus, kus tema ifa rentnikuks oli. 
Rumme aastat wana, läks tema ühes 
wanematega Urwastusfc, oma pä* 
rastije mehe koba peale, kus tema 
wanemaö rentnikuks oliwab. 5eal 
aibas onu teba natukene koolitaba, 
elas peale fellc jiin ja [eal oma |u-
gulaste juures ja läks wiimaks oma 
onu Jaani juurbe üartu teenima ja 
jai [eal tema elu[eltfili|eks. 



io 

Heite fündijiwaö üks poeg ja kuus 
tütart, kuna poeg Jobann juba ejimejel 
eluaastal jiit tlmaft labkus, elafiwad tüt
red Rima ja Caecilie, ejimine 12*ne ja 
teine 8 aasta wanufeks. üütar Rnna 
eiiejabetb fünd. 1880 a. Päis Cartus 
ülemas tütarlaste koolis ja oli peale 
kooliaja lõppu mitmes kobas wene* ja 
kodumaal kodufeks kooliõpetajaks. 

flnna eiifabetb. 

tütar Srieda, jünd, 18S2 a., käis 
jealjamas koolis, kus õde Rnnagi, oli 
peale kooliaja lõppu mitmes tcenistujes 
wenemaal ja jai berra Sreyfeldtiga (Dojh* 
was 26. detjembril 1909 a. laulatatud, 
kus nemad ka praegujt elawad. 



Sf 

Cütar (Dary, jünb. 8. märtfil 1S85 

o. lõpetas kõrgema tütarlaste kooli koou* 

kooliõpetajana ckfamiga. Peale lübikeft 

teenistujc aega furi tema 15. jaanuaril 

19C6 a. kopfu põletikku. 

(Daetub Cartu oma perekonna mat* 

mi[e paika. 

Cütar Crna, fünb. 30. nowembril 
1886 a. lõpetas kõrgema tütarlaste kooli 
Cartus, kooliõpetajana ekfamiga. Oli es* 
mait Põltfamaal ja nüüb Cartus kooli* 
preiliks. 

Cütar Rabri, flnbreje t., fünbis 24. now. 1825 a., fai Wiljanbi 
vvalba Cõmbji talu peremehele Jüri Kallafele 1845 a. mehele 
eiajiwab jeal kuni Jüripäeivani 1863 a. ja kolijiwab jüs Urwastu, 
oma wenna koba peale rentnikuks, kus nemab 1871 aastal mõ« 
lemab ära juriwab. Ceinama jäiwab neib kolm laft: Ciifa, fünb. 
15. märtiil 1839 a. läks ] . Saarele mehele. — flnna, jünb. 31. 



aug. 1853 a., jai Jaan Rurrikoffi abikaafaks ja poeg Kaarel, 
jüno. 19. weebr. 1855 a. jurnuo 18. aug. 1885 a. 

5) Poeg flbo, jünb. 8. jaanuarij 1828 a. Waata elulugu „Waste--
mõifa rentnik". 

6) Cütar flno, fünb. 18. jaanuaril 1830 a., jai Wiljanbi kiriku 
walba Cüma talu rentniku Jaak Ballikfaarele juuli kuul 1846 a. 

mebele, Juri 4. jaanuaril 1855 a. Jättis 
maba tütre Ciifo, jünb. 1. fept. 1849 a. 
ja poja flnbres, jünb. Cümal 1852 a. 
ftäis vvalla= ja kreiskoolis, õppis Cartus 
onu juures kaupmeheks, teenis peale 
felle Urvvastus, (Diitavvis ja Riias ja pi= 
bas wiimaks Peterburgis oma käe peal 
Walbfcblüsfeli õlle labu. Jäi [eal raskesti 
närvvi haigeks ja lõpetas oma elu päe* 
wab Peterburgi närwikliinikus 10. jaa' 
nuaril 1898 a. 

7) Cütar Cii[o, jünb. 27. jaanuaril 1832 a. laulatatub Jaak Conv 
muskiga, kes [ell ajal Pärsti wallas Okfal peremeheks oli. 5urj 
niifama, kui teifebki õeb noorelt ära ja jättis kaks tütart, flnn 
ja Rabri maba. flnn Juri ükfikpõlwes, kuna Rabri Cartumaale 
mebele jai. 

8) Poeg flnbres, jünb. 31. jaanuaril 1834 a. Waata elulugu „ftu* 

rika koba ejimene omanik." 

9) Cütar (Dari, jünb. 4. jaanuaril 1836 a. jai 1857 a. Pärsti walba 
Jämejala talu peremehe flnbres Rurrikoffile mebele. Fknbe abi' 

elu õnn ei kejtnub aga kuigi kaua, juba 
augusti kuul 1858 a. Juri tema tiijikuje 
haiguje kätte ära, umbes kolm kuub 
wana olewat poega Cõnis maba jättes. 

Denbe poeg C õ n i s jünbis 12. 
mail 1858 aastal, elas kõigi jt mõneb 
aastab oma ija juures, jejt wõeras ema 
oli wäga tige ja ei hoolinub lapjejt lu
gugi, jejt jiis wõttis tema onu (5ans ftur 
rikoff teba oma juurte kajulapjeks ja 
kaswatas omale abilife ülesje. Poijikene 

Cõnis Rurrikoff. näitas juba wäikjejt pärajt majinate, kui 



ka igajugu ehituste üle huwi tunoma ja ojawujt omanbama, jejt 
jiis oli ka temal mehes jaabcs pea püüb kõikifugu fisfefeabeib kor-
ralbaba ja majaji ehitaba. Jfejeiswaks peremeheks [ai tema õige 
noorelt, feft poifs oli jugu üle 20 aasta ivana, kui onu 5aivikoti 
koha tema kätte renbile anbis, mille rentnikuks tema kuni 1908 
aastani jäi. Ostis omale 1882 aastal flnbres Cakki käejt Ras* 
[aku koha ära, miba ühes renbi kohtabega oma käes pibas. 
Wõttis feltji elu jt oja ja töötas ivallawalitjufes ivallawancma 
abina. Jättis kobab 1898 a. oma poolewenna Rnbreje walitjuje 
al!a ja läks ijc Wõrumaale Rrootufe mõija walitjejaks, kubu 
tema kuni Jüripäeivani 1910 a. jäi. Sealt kolis tema Jurjenbofi 
elama, mis tema ivabe peal, kui Rasfaku koha ära müünub, 
omanbanub oli. flstus 23. aprillil 1906 a. (Dinna Rraujega abi» 
elusfe ja elaivab praegujt omas mõijas. Järcltuleivat jugu neil 
ei ole. — 



H 

10) Poeg Kaarel fünbinub 25. märtfil 1838 a. Päis Unbi kü
lakoolis ja pära|t Wiljandis kreis koolis. Õppis Parola mõifas 
kirjutaja ja walitjeja ametit ja oli päralt fealjamas walitfejaks 

ja wallakirjutajaks, feft et fell ajal 
alles mõifa ja wallawalitfus übenba* 
tub oliwab. Wabepeal oli tema vvenb 
Jaan Urwastu kiriku juurbe talukoba 
oftnub ja kauplufe awanuo ja foowis, 
et Paarel ärijuhiks tuleks. 5eft fiis 
lahkus ka Jüripäewal 1863 a. Paarel 
Parolaft ja. afus Urwastusfe elama. 
Ostis vvenna käeft 1868 a. nimetatud 
koba ja kauplufe ära ja bakas oma 
käe peal äri ajama; põllud jättis aga 
oma õemehe Jüri Pallafe kätte ren= 
bile ebafi. flga kaua ei faanub tema 

oma töcft rõõmu tunba, feft juba 27. jaanuaril 1870 a. kustus 
tema eluküünal t,'fufe baigufe all. Surm kutfus tema täies mehe 
eas ja poismebe põlwes külma bauba Urwastu furnuaialc. 

11) Poeg Pusta Purrikoff, fünbinub 27. weebruaril 1840 a. Õppis 
kõbus ja päraft Wiljanbi kreiskoolis, mille lõpetufe järele ap= 
teekri õpilafe ekfami ära tegi ja Wenemaale Wologba linna feba 
ametit õppima läks. flga kaua ei olnub temal elupäiwi, umbes 

20me aasta wanabufes närtfis tema fur= 
male. ODis tema furma põbjus oli, ei 
ole kellegil tema fugulasteft teaba, olgu 
küll, et feba asja tema wenb Paarel fcal 
järele uurimas käis, aga fiiski mibagift 
tcaba ei faanub. €t furm wäga järsku 
ja bäkitfelt tuli, arwatakfe teba kurja käe 
obwrina langenub olevvat. Pusta PurrU 
koffiga, kui Purika flnbrefe ftanfu poja 
Purrikoffi wiimafe lapfega, lõpeb ka efi -
mefe Purrika tõuft Purrikoffi ja tema 
laste kirjelbus ja läheb jagube kaupa, 

elukobtabe järele ebafi ja nimelt tema poegabe Banfu, flbo ja 
nende järeltulejate üle. — 



(Daafcobt „ S a w i k o t i u — Wiljanoimaal. 



Sawifcoti. 
Wiljanbift 10 vversta õhtu poole, Wastemõifa wiiwat teeb mööba 

wälja fõites, jõuame meie Sawikottlc. Kirjabes kannab tema hiili 
„Pawlemaiste" nime, aga rabwas tunneb teba üksnes ülewel nime» 
tatub nime all. (Dikspäraft temale Sawikoti nimeks on antub, on 
imelik, feft fawi leibub Sawikotil õige wäbe. — Kobt on juba wanaft 
orgu ebitatub, õue on küllakas ja kallakas, mi et ühtelugu mäeft 
ülesje ja alla tuleb käia. Siin fee pilt kujutab teba praegujes olu
korras. (Duibugi oli tema enne wilets oma hoonete pooleft, nagu 
kõik teifebki kobab jell ajal oliwab, aga tema omanikub on töötanub 
ja kõik teinub, mis nenbe wõimujes oli, et kobta heale järjele tõsta. 
— Ja tõesti tarwitab fee maatükk biigla tööb; mitte üksnes ei ole 
tarwis kraawifi kacvvaba ja wett ära laske, feft maa on wäga ballik* 
Une, waib ka mägcfi on tarwis maba wibaba ja orgufi täita. Kõige 
felle juures ei puubu aga mitte loobufe ilu ja tunbelik olek. Oru 
põhjas jookfewab ojakefeb, olgu fuwi ebk talwe, külm ebk foe, wefi 
nenbeft ei lõpe ja tarwitfeb üksnes tammifi teba ja wee kogumife 
kobti kaewata, ning tiigib ebk kalajärweb on walmis. — Praegune 
Sawikoti ei faa mitte ükfikult peetub, waib tema efimene omanik Bans 
Kurrikoff ostis Ringfi koba weel [inna juurbe ja tema praegune oma
nik Kasfaku koha, nõnba et tema Pawlcmaisteft, fuurus 202 waka 
maab, Kingfift, fuurus 190 w. ja Kasfakuft, fuurus 16S wakamaab, 
koos feifab. Sclleft on põlbu 250 w., beinamaab 205 w. ja karja* 
maa ja kafumetfa all 105 wakamaab. — Kohal [uuri metfu ei ole, 
muibu ükfikub puub karja* ja heinamaa peal, kuna felle eeft turwa 
foob küllalt olemas on ja aastafababeks jätkub. Beinamaab on [uu* 
remalt jaolt (160 wakamaab) kohaft loJms ja olgu küll, et wabe kõi
ges 2'/'2 wersta on, fiiski teeb fee wõimatumaks karja [inna peale 
laske ehk neib pafanbaba ja rohkem kafuanbwaks muuta. Põllub 
on enne wäga kivvifeb olnub, nagu feal ümberkaubu igal pool, nüüb 
on nemab aga nenbeft täiesti pubtab ja ära wcetub kiwiöcft, kiwi* 
booneb ja aiab tcbtub. Diifuguft tööb tarwitawa koba peal wõis üks» 
nes töökas ja ennaft ära falgaw mees ebafi \aaba, aga mitte ahju 
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taga istuja ja pebme loomuga inimene. Selleft [ee [iis ka tuli, et 
tema enöine piõaja, nõnoa nimetatud berra Cllart, [eal nii wuefeks 
jäi, et kebwufe päraft [unnitub oli Jüripäewal 1845 aastal Sawikoti 
koba I5ans Rurrikoffile ära anbma. - • 

Savikoti cTittKttt omanik. 
I5ans flnbrcfe poeg Rurrikcff, fünbis Pärsti Rurrikal 23. web* 

maril 1820 a., kus tema ka oma la^fepõlwes, tööö tehes ja tool käies, 

elas. Astus 4. juulil 1S13 a. 
ftlaasfeppalt pärit olewa ODari 
Jaagunofiga abielusfe ja elas 
weel noifemebe põlwes üle 
aasta Rurrikal i[a juures. — 
Seni fünbis neile ka efimene 
poeg Cõnis, kes aga mõne 

' kuu põrafl ära Juri. )ü-
ripäewal 1S45 a. afufiwaö 
nemab rentnikuna Sawikotile 
elama. Roht oli balw, mõi[a 
orjus raske, [ellepäraft piöi 
kõrwalt teeniba püüöma ja 
[elleks oli w o o r i s käimine 
Riiga ja peterburki ja [akste 
fõibub [inna kui tänna, heaks 

: fisfetulekuks. Bans Rurrikoff 
i[c palju wooris ei käinub, 
[eba pibiwab temal poifib te
gema, tema i[e kuulas woori 
ja oli enam woori pobrät[ik, 

[ee on: wõttis kobustufi oma peale nõnba ütelba kellegile kaupme 
bele Riicft 1000 puuöa kaupa, 25 kop. puuba ee[t [aabes, ära tuua 
ja anbis [elle toomi[e teiste talupoegabe kätte eba|i, paar kopikat 
puuba pealt ka[u omale wõttes. Sell wüjil olla tema mõni aasta kuu' 
400 rubla teeninub. Peale [elle ostis tema kalenöri lebta ja köitis 
neib kokku ning müüs walmis kalenbrcib, kubu aga [ai ära ja fee 
äri tõi julgele ettewõtjale mitmeb kümneb rublad aastas fisfc ja fee 
oli fel ajal [uur raba. flga ka rabwa õiguste kaitsjaks astus tema 



vvciljci. Rui Cagametfa talupibaja Raarel Reimann päri wallaft, felle* 
päraft kobn|t (abti tcbti, et tema raba renti nõubis, [iis käifiwab Bans 
Rurrikoff, Kaarel Reimann ja Tõnis Caane Peterburgis rabvva bäöa 
ja wiletiufe iile kaebamas ja raba renti palumas ja felle käigu taga» 
järg ei jäänuo mitte ilma järelöujeta, |e|t raba rent jeati juba 1858 
a. fisfe mis kuni 1875 a. kestis, fiis alles bakkas mõifa kobtaji 
müüma ja bans Rurrikoff ostis übel ajal Sawikoti, kui ka kõrwal 
feiswa Ringfi koba, ejimejc 5000 ja teije 4600 rubla eejt ära. Cema 
naine ei faanuo aga mitte kobtaöe omaniku abikaafana elaõa. Oli 
juba ammugi raskelt närwibaige, mille kätte tema ka 30. aprillil 1871 
aastal fiiri. Sünbinub oli tema 28. mail 1825 a., nõnba fiis mitte 
täiesti -16 aastat wana. Capfi oli neil palju olnuö, aga kõik, peale 
iibe, noorelt ära lurnub. Poeg Cõnis jünbis 1844 a. ja juti mõne 
kuu päraft, tütar flno jünb. 3. betjembril 1845 a. — |uri mõne päewa 
päraft. Poeg flnbres, fiiub. 12. fept. 1S48 a. Waata elulugu 

II S a w i k o t i o m a n i k . 

Cütar CDarie, fünb. 7. märtjil 1856 a. ja furi 8. okt. 1856 a. Cütar 

Ciifo, fünb, l l>. fept. 1858 a., furnub 16. weebr. 1859 a. Cütar 

Ra^ri, fünb. 20. juulil 1S61 a., furi 3. aug. 1861 a. Poeg Aõo, 

fünb. "22. juulil 1862 a., furi mõne nabala päraft. 

Rolmeft pojaft ja neljaft tütrelt jõi üksainus poeg elama, felle» 
päraft oli ka ifa püüb ja fftbame foow poega bcasti kaswataba ja 
täielikku baribuft anba. Olgu küll, et tema woori ja ühe kui teije 
asjaga beab raba teenis, aga fee läks kõik poja koolitufeks ja muube 
elu taiwi tuste peale ära. 

Raua ei piöanub aga bans Rurrikoff mitte lefe põlvve, feft juba 
26. fept. 1S71 a. laulatati teba Wiiu Cubaäärega, kes fell ajal Wil* 
janbis kaupmees WerncNe juures tübrukuks oli. Pulmab oliwab jeN 
leaegfele talupoja pulmabega vvõrrelbes ubkeb, feft kõik Werncke 
nooreb berrab oliwab peiupoistena, frakib feljas ja fcbleifib rinnas, 
pulma ilmuuub, — mitte wäbem torebaö oliwab ka pruutneitfib omas 
walgetes kleitibes ja lille bukettides. — 

Peale kobtabe ära oftinift ei teinub bans Rurrikoff enam tööga 
juurt tegemift, waib fee mure oli enamasti tema kafupoja Cõnife peal 
ja felleft oli küllalt, kui wabel waatamas käis ja ebitajaib meiftreib 
kõbus juhatas. Woori3 käimife aeg oli mööba läinub, aga ebitufe 
tubing peale bakanub. Rõih majab, mis enne puuft oliwab, faiwab 
nüüb kiwibeft tebtub, mitte üksnes kõbus, waib ka Ringfi karjamaal, 
mis põlluks ülesfe baritub oli. Seba tööb oli ka bäbasti tarwis, feft 
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muiöu ei oleks neeb kiwio kuskile mabtunub, mis põlbube peolt tar
wis ära koristaba oli. — Cööb oli tebtub, tööb oleks weel küll teba 
olnub, aga furm kutfus teba bäkitfelt fiit ilmajt 13. weebr. 1888 a. 
ära. Saunajt tuppa tulles, olla tunbnub fübame balwaks minemift, 
millele ka warfi ära lahkumine järgnes. Ceinama jäiwab teba naine 
Wiiu, poeg ja kafupoeg. 

Wiiu Kurrikoff elas weel peale mebe furma 16. aastat Sawi* 
kotil, kui wana perenaene, kellele õpetaja Kurrikoff 150 rubla iga 
aasta jt ülespibamife raba kuni tema f unnani makjis. Raske ja pika 
baigufe järele labkus tema fiit ilmajt 23. mail 1904 a. ja maeti Wil= 
janbi furnuaiale oma mebe kõrwale, Kurrikoffibe matmife paika maha. 

II Sawikoti omanik. 
Bnbres Ixinfu poeg Kurrikoff fünbis fealfamas 12. fept. 1818 a. 

Käis eesmalt walla* ja fiis Wiljanbis elementarkoolis, kuft kobe Cartu 
gymnafiumi fisfe astus. Öymnafiumi lõpetufe järele ftubcris eesmalt 
üks aasta pbilol. ja päraft tbeol. 1869-1874 ja lõpetas ülikooli tõ> 

fife ftubenbi aunimega ja 
afus peale felle kobe paibe 
õpetaja juurbe proowi aas* 
tat pibama. Cegi 15. jaa* 
nuaril 1875 a. Konfisto= 
riumi ees pro veniti con-
cionandi ekfami ära ja 
faabeti warfi peale felle 
üüri õpetaja juurbe, kes 
haiglane oli, abiõpetajaks. 
Wana õpetaja furi aga juba 
kewabe pool talwet ära ja 
teba waliti konwenbi peal 
5. mail 1875 a. Cüri ko= 
gubufe õpetajaks, flnbis 
8. juunil 1875 a. pro nii-
nisterio ekfami ära ja kinni* 
tabi Konfistoriumi poolt 24. 
augustil f. a. Cüri kogubufe 
õpetajaks. Cüris õpetaja 
olles tegi tema bakatufes 

fuure boole ja armastufega tööb ja kirjutas järgmifeb raamatub: 



1. fiermcmn ja Doora, Götbe luuletus, binb 30 kop. 1880 a. 
2. Poburaamat, binb 1 rbl. 1881 o. 
3. C . R. Jakobfoni matmife kõne, binb 5 kop. 1882 a. 
4. Ristiinimefe wababujeft. Pobtlane vviis Jumalat paluba, Cut= 

berufe järele, binb 20 kop. 1883 a. 
5. (Datteuje ewangelium, binb 65 kop. 1884 a. 

Peale jelle faatis tema, õpetaja olles, kirjatööji €esti Postimc= 
belc, kirjutas €esti Kirjameeste Seltfi aasta raamatus, Ristirabwa pii* 
bapäevva lebes, €esti rabvva kalenbris, jutlufe raamatus .Jsfand on 
mu walgus" ja „(T)ittbeilungen unb Dacbricbten für b. ew. lutb. Pircbe. 

Rabwaga aga ei faanub tema kaua läbi., juba 1880 aastabe 
ümber bakkawab õerumifeb kogubufe ja õpetaja wabel peale ja efi= 
mene kacbtus antakfe, kiriku Ceftfeisja poolt, tema peale 1882 a. 
Ponfistoriumi fisfe, milles põbjentakfe, et õpetaja Purrikoff ei SestU 
ega Sakfakogubufe liikmetega mitte beasti läbi ei faawat ja nenbega 
mitte rabus ei elaba, mille põbjufel wiba ja waen kogubufe ja kiriku 
wabele tekkiba. -- Seba kaebtuft 21. oktob. 1882 a. läbi waabatcs, 
leibis Ponfistorium felle põbjenbatub olema ja määras õpetaja Purri* 
koffile vvalju noomitufe ja manitfes teba kogubufega rabus elama. 

See otfus aga ei toonub rabu majasfe, waib olukorb õpetaja ja 
kogubufe, ifeäranis aga mõisnikube wabel läks weel terawamaks ja 
1885 a. feati jälle kaebtufe kiri kokku, mis übekfaft füübistufe punk^ 
tift koos feifis ja tungiwalt nõuti, et õpetaja Purrikoff üüri kogubufe 
pealt ära taanbatub faaks. Selle kaebtufe kirja päraft, tegi Ponfisto* 
rium õpetaja Purrikoff iie ettepaneku, et tema priitabtlikult üüri kogu -̂
bufe pealt lahkuks ja kuskile mujale õpetajaks afuks, aga wastus oli 
citaw, mille järelbufel Ponfistorium fiis otfustas, — weel korb õpeta • 
jat Purrikoffi fübameft noomiba ja temale ette panna, — kogubufega 
rabus elaba katfuba. — Düüb läkfiwab mõneb aastab rabus mööba, 
kaebtufi ei olnub, aga 1889 a. bakkafiwab nemab uue jõuga peale. 
Piriku Ceftfeisja Srei ja Baron Raufcb von Craubenberg füübistafiwab 
teba kolmes punktis: 

1. Oma kogubufe liikme Anton Winbergi aubaawamife päraft 
6. jaanuaril 1888 a. 

2. ODeelega Järwamaa Ülema kiriku €eftfeifufe tahtmiste tähele 
panemata jätmife päraft ja 

3. Jlmlubamata olukorra päraft, mitte üksnes kiriku Ceftfeisja, 
Vvaib ka Cesttmaa Ponfistoriumi wastu. — CDuibugi ei olnub fellcö 
kaebtufes mingit õiget füübi ära näibatub, waib üksnes fee felgeks 



tehtud, et kõlblifelt feba iibele õpetajale mitte lubada ci wõi, aga fiiski 
otfustas ftonfistorium 8. juunil 1889 a. >fi 438 all kaebajate hajuks 
ja mõistis tema Cüri kiriku pealt labti. 

Selle otjujega ei jäänud õpetaja Rurrikoff küll mitte rahule ja 
andis cdafi kaebtuje General Ronfistoriumi jisje, kus feda tähele pan 
nes, et õp. Kurrihoff juba ennemalt noomituji ja waljuji noomimiji 
jaanud oli, aga ennaft kõige jelle peale waatamata, mitte muutnud ei 
olnud, Ronfistoriumi otjuje 15. weebruaril 1891 a. kinnitas. Sellejt 
jiis ka tema järjk äraminek Cüri kiriku pealt tuli. Cürijt lahkudes 
oli temal mõte jäädawalt fiit maalt ära jääda ja vväljamaal oina elu» 
päewad mööda \aa\ay aga üks juhtumine Sakjamaal andis temale tei* 
jed plaanid ja tema pööras kodumaale tagaji ja elas Cartu linnas 
kuni jeptembri kuuni 1896 a. 

Ileed wiis aastat, mis tema Cartus elas, pühendas ta taieste 
kirjandujele ja kirjutas juure uurimife töö ehk wäitikirja Das Reicb 
Oottes naeb altem und neuem Cestament, oder VVeisjagung und £P 
füllung, (Dagijtre aunime jaamijeks. flga üks profesjor, kes temaga 
weel jtudendi põlwejt jaadik wiba pidas, ei lajknud teda ette, põbjen» 
dndes, et tema uniwerjiteti mitte candidadi niinega lõpetanud ei ole 
ja jellepäroft tema wäitikiri ka wnstuwõtmift ei wõi leida. — Ükfik 
elu, uurimife töö nurjaminek ja liiga palju fuitfutamine —• need kõik 
mõjufiwad balwasti tema närwide peale, mis juba ennegi nõrgad kül* 
lalt oliwad, nüüd aga fuutu korraft ära läkfiwad ja tema hakkas 
kartma, hakkas, nagu ta feda omale ette kujutas, furma kartma ega 
julgenud enam ükfikull, teisteft lahus, elada. Cartuft ära tulles, elas 
tema mõned kuud Roo ja Wastemõifa mõifades, ei olnud aga feal 
kaua, kartes, et teistel tülinaks ees on ja ajus märtji kuul 1897 a. 
Wiljandi linna elama. Sawikoti koba päris tema oma ijalt ja oli 
tema omanik 1888 nastaft jaadik. Wiljandis tema enam mingifugujt 
kirjatööd ei teinud ja tema ainukene ajawiide oli fuitfutamine ja aja
lehtede lugemine. Waikfelt ta elas omad wiimfed päewad ja waik* 
felt ta ka furi, ilma waluta ja waewata, kõdus ja kadus kui üks 
puu, kellel juured ära kuiwanud oliwad, lahkus ta fiit ilmaft 13. juu* 
lil 1904 a. 55 aastat ja 10 kuud wanaks faades ja maeti Wiljandi 
fumuaiale oma ifa kõrwa maba. 



III SuWlkoii omanik. 
flnbres flnbrefe poeg Purrikoff, fünbis 29. oktobril 1863 o. 

Pärsti wallas Purrika tolus percmebe pojana. Päis walla* ja kibel* 
konna koolis, mille lõpetamine järele tema koju jääma ja oma ijale abiks 
hakkama pibi. nooremehe püüb ja mõttelenb ei olnub nenbe olubega 
küll mitte rahul, waib tema arwas ikka weel kuibagi peafemife teeb 
ebafi faamifcks leiba. Rashuji oli aga palju, ifa haige, ema haiglane 
ja teifeb wennad kõik nooremab, kes kaswataoa ja juhataba tabtfi= 
wab. Pui fiis nckrubi aeg kätte jõubis ja ta folbatisjc wastu wõeti, 

• - ; läks ta {inna 1884 a. füs 

gifel rõõmuga. Oma terwe 
teenistufc aja faatis tema 
Poolamaal, mitmes linnas 
ja alewis clabcs mööba, 
feft et Bjeloferski polk, kus 
tema roobu kapten armu* 
fena teenis, ühte lugu oma 
feifukobta wabetas. Pa fel* 
les elus oli ceftotfa ras* 
kufi küllalt, päraft poole 
muutus aga elu kergeks 
ja peaaegu kõige rõõmfo* 
maks ajaks tema elus. 
Oooremebc mõte oli efialg» 
[eit, jääbawalt Wcnemaale 
jääba ja kobumaale fuutu 
felga käänba, kui aga üks 
tema onutütaröcft Waste» 
mõifaft talle kirjutas, et 
teba hiljuti renbitub Põo 

möifa walitfejaks foowitakfe, muulis tema oma otfuft ja katfus õnne 
ifamaal. — Ube talwe kõbus olles ja prii elu maitstes, astus tema 
aprilli kuul 1890 a. Wastemõifa oma onu juurbe tcenistufesfe. Polm 
aastat feal walitfeja olles, wõitis tema omale onu lugupibamife, nii 
et onu temale Põo mõifas mitte walitfeja koba ei anbnub, waib Põo 
mõifa 1893 a. kewabel tema kätte ebafi rentis. — Ceftotfa oli ras* 
kufi palju, mõifa oli ühes inwentariga wöla peale kätte ufalbatud, mis 
pikkamööba ära tafuba tahtis, aga fiiski fai tema nenbeft raskusteft 
üle ja wõis wiimaks rõõmuga tulevvikku waabata. (Dõifat pibabes 
oli tema übtlafi ka mõifa politfei kohuste täitja ja VIII fõjawäe bo-



büste jaoskonna juhataja ja [ai 1897 a. üleüloije rabwa lugemile 
ce[t auraba, flstus 20. now. 1894 a. Aina flnwctotiga abiclus[e, 
kellega nemab Roos kuni renoi aja lõpuni bäib ja balwu päiwi üle 
elojiwob. Wabepeal oli aga tema onupoeg õpetaja ära furnuo ja 
festamenois omab kobab, ehk Sawikoti koha temale päranbanub, mis 
ka kreposti jaoskonnas 20. augustil 1909 a. tema omaks tunnistabi 
ja ostis omale Cõnis Rurrikoffi käejt wcel Rasfaku koba juurbe, mis 
juba ennemalt Sawikotiga iibes peetub [ai. Rõo mõifa renbi oja lõ
pul 1908 a. kewabel ajus tema oma perekonnaga Sawikotile elama, kus 
ta oma päriskoba paremale järjele tõftmije ce[t boolit[eb ja lohakile 
jäetub majaji ja maib uuenbab ja paranbab. peale kobuje elu, wõ s 

tab tema ka clawolt [cltfibc elu jt oja ja on praegu lõaribujc [eltfi 
rewibent, laenu- ja boiutlbijufe nõukogu liige ja paljubes muubes 
jeltfibes ja kommisjonibes tegew. 



flinn GDibkli tütar Kurrikoff, fünbinub 
finwelbt, fünbis 12. betf. 1S6S a. Kõo \val= 
las Finni talus. Juba nooreft pärajt awal* 
beis tema ifeäralift himu muufiha järele ja 
õppis oreli mängimife ära, ilma et teba keegi 
õpetanub oleks ja täienbas ennajt pärajt fcl-
les Dr. Hermanni juures Cartus. Cema ju-
left on mõnebki laulub luuletatub ja kompo* 
neeritub [aanub. flstus 20. nowembril 1S94 
a. Rnbres Kurrikoffiga abielusfe ja elawab 
jelleft ajaft peale, enne Kõo mõifas ja nüüb 
Sawikotil. 



Henöc lapfeb. 

Poeg flnbrei Hikolai Rurrikoff, fünb. 21. 
wcbr. 1895 a. Rõo mõifos fai, algbaribufe 
kõbus ja astus 1906 a. Cartu, berra Creffneri 
gvninafiumi II klasfi fisfe, kubu kuni IV klasfi 
lõpetufeni jäi. elukoha muutiuife päraft oli 
nüüb Sawikotilt Callinnas bõlpfam koolis käia, 
mispäraft tema nimetatub linna llikolai gvmna« 
fiuini V klasfi 1909 a. fisfe astus ja 1913 a. 
kewabel felle küpfufe tuunistufe kättefaamifega 
lõpetas. 



üütar Gretbe Purrikoff, jünois Põo mõifas 
20. augustil 18% a. jai algbariouje kõbus, käis 
iibe aasta Põo ministeriumi koolis, õppis WiU 
janbi Cesti fäaribuje 5eltji progvinnajiiunis neli 
aastat ja läks 1912 a. |ügifel Cartu berra 
(Dargenji kaubanbuje kooli II klasji, kus tema 
praegu oma koolitööb jätkab. — 



Cütar (Dclinoa Kurrikoff, fünbis Kõo mõi* 
fas 5. mail 1900 a. Sai algbaribufe kõbus ja 
astus 1910 a. Wiljanbi €esti Baribuje Seltfi 
progymnafiumi II ettewalmistamife klasfi fisfe, 
kus tema praegu gymnaiiumi II klasfis õpib. 



Poeg lõans Jmmanuel RurriRoff, fünöis 
Rõo mõifas 17. januoril 1905 n. ja murrab 
praeguft kodus [elle üle pead, kuidas ka temajt 
teiste taoline mees wõifcs [aada. 



Wqstemõifa 

Wiljandift 12- vversta õhtu poole fõites, jõuame meie Wc 
mõija. (Dõis on uks juurematejt kroonu mõifabeft Ciiwimaal, | 1 
tema alla käiwaö maad teewab 1 3 oja Suure sJaani kibelkon j 
vvälja. CDõifal oli enbistel aegabel [eitje kõrtji, kaks vveji= ja ik« 
tuulevveski ja karjamõija „RaanjoM ja übenbatub põllupinb ulatas I u 
ijelt üle 2000 vvakamaa, kuna terwe vväljarenbitub maatükk un 
6000 besjatini oma alla mõõtis. See nimetatud mõija oli 1862 
CDatbias SuAjile 1S a. peale wälja renbitub. Olgu küll, et rent wc-rb 
lemiji obaw oli, ei faanub Sucbs jiiski mitte Wastemõijas läbi, 
joowinub teba pibaba ja müüs oma kontrabi 1875 aastal flbo f >• 1 
rikoffile ära. 

€fimene Costi tõujt Wastemõija rentnik flbo flndreje poeg Km 
rikoff jünbis 8. januaril 1S28 a. Pärsti wallas Kurika talus, l:u« 
tema ifa jell ajal peremeheks oli. Cema elu oli jube. lapfeft fandifc 
raske, aga noorel mehel oli wäjimata püüb ja tung ebaftfaamifeta u 
ei boolinub raskufeft ega waewaft. Oma baribufe fai tema Suure "J m 



flöo Rurrifcoff. 

kihelkonnakoolis, mis Teil ajal ainukefeks 
hariouje hallikaks maalastele oli. — Rooli 
vvahe ajal pioi tema aga kõbus jälle toob 
tegema ja mõifa metjas puib raiumas käima, 
mille järelbufel temal weri, läbi kinnaste 
maba tilkunub on, feft käte nabk oli koolis 
käies õbukejeks ja õrnaks jäänub, kuna jee 
kirwe warre õerumifele mitte wastu pibaba 
ei jõubnub. — Cöö wabe aegabel tegi tema 
luubi ja müüs nemab linna ära, milleft omale 
efimefe raba bakatuje kogus. Rui 26*aas= 
tane noor mees, läks tema Jüripäevval 
1854 a. Wiljanbi walba CDibkli talu ko* 

buwäiks ja teba laulatabi neiu flnn Creimanniga 2. mail 1854 a 
Wiljanbi kirikus. (Dibklil peremees olles, olla temal kõige kibebam 
aeg elus olnub, mitte ühte inimeft kõbus, kõik mõifa wäljal ja jiiski 
ei olba mitte rahul ja mõne wilja pea pärajt, mis koristabes maha 
pubenenub on, määratakfe 30 jutti ja et nenbeft peajeba, on tema 
pibanub 3—4 bobufega Darvva wiina woori minema, feft [elle pika 
reifi ee[t on kõik püübnub kõrwale boiba; — kes (iis efimefel käful 
wecl rohkem kui nõutub hobustega ilmunub oli, [ellele antub kõik 
wanad patub anbeks ja mees olnub jälle mõifas bea au fees. Ileeb 
raskufeb tüütafiwab aga tema nii ära, et juba kolme aasia päraft, 
fee on 1857 aastal CDibklilt labkus ja kroonu mõifa flrufaare karja* 
mõifa Rappu iibes fellenimelife kõrtfiga rentis. Rappu põlluö oliwab 
mabalab ja wäga wefifeb, kõrtfis pibi fagebasti öö läbi küünalt põle^ 
tarna, kuna felle aja fees waft korba läks 7- *°°pi wiina ära müüa, 
mille pealt 1—l1/* kop. kafu fai. — Rõik fee ei kuulutanud mitte 
hiilgawat tulewikku ette ja tõesti oleks kõrts ja põlluö tema finua 
nälga jätnub kui tema mitte kõrwalt teenistuft ei oleks otfinub ja 
neeb oliwab kauplemine ja wooris käimine. Woorift käimife olla tema 
oma ütelufe järele alles fiis järele jätnub, kui temal Pcterburgift tuU 
les õnnetumal kombel fiirupi waat, ümber minnes, lõhki oli läiuub, 
mille läbi tema mitukümmenb rubla kabju, aga natukene kruufaga je* 
gatub fiirupit koju tuua fai. - - Rauplemine oli aga kabeft küljcft ka= 
julik: oma raba felleks tarwis ei olnub ja teenitub raba kanbis kõr= 
geib "/<>. Jnimestel oli fell ajal moeks oma raba kaupmeeste kätte 
hoiule anöa, protfenta kanbma nemab teba panna ei mõiftnub, ebk 
puubus felleks jälle ufalbus. Hõnba tuli ka temal ümberkaubfete ta« 
lupoegabe käeft raba kauplemife tarwis kokku küllalt ja oma raba 



wõis Cartus vvenna käes haju kanba. — Sell wiifil oli tema 12 aasta 
jookful Rappus jõukaks meheks jaanuo ja wõis fuurema koha peale 
pilku heita. — Caewere mõifa renöi aeg lõppes 1869 aasta kewaoel 
otja ja uueks rentnikuks [oowitas Wõibu mõHa herra von Stryk oma 
piimarentnikku Jaan Kulbkeppi, kelleft tema fellepäraft lahti joowis 
\aaoay et piim ooawasti ära antub oli. Kulbkeppil oli aga mõifa ren* 
timifeks wäbe raba ja übenbas ennaft Kurrikoffiga, mille järelbufel 
ncmab ka mõlemab 1869 aasta Jüripäewal Caewere mõifa elama 
afufiwab. — KuDkepp oli kontrabi järele rentnik ja näibas ennaft 
igal pool kui peamees ülesfe; — wõttis fuurem jagu elamife ruumifi 
oma kätte, nõubis, et tema tabtmife järele tööb pibi tebtub faama ja 
nõnba ebafi, feft fiis oli ka Kurrikoffil foow omale uut kobta leiba, 
mis ka 1875 a. õnnestas. — Ostis (Datbias fucbfi käeft Wastemõifa 
renbi kontrabi ära, ütles ennaft Caewere mõifa kaasrentniku õigusteft 
lahti ja ajus Jüripäewal 1875 a. Wastemõifa elama. — Wastemõifas, 
kus Sucbs mitte omaga läbi ei tulnub, wõis Kurrikoff tubanbeib aas* 
tas järele jätta ja fee tegi temale wõinulikuks, et tema 1888 a. Kõo 
mõifa 20 aasta peale rcnbile wõttis ja 1891 a. Penuja mõifa ära 
ostis. Kui fiis Wõru kreifis olew Krootufe mõifa omaniku wõlgabe päraft 
baamri alla läks, ostis tema ka felle mõifa 1S97 a. oma poja J o 
bani nime peale ära ja pani finna oma õepoja Cõnis Kurrikoffi wa* 
litfejaks, — niifamuti aibas tema oma wäimeestele mõifaib ja majafi 
osta ning jätkus kõiges felles raba. 

Dõnba oli enbifeft Pärsti mõifa teopoifift, kinbla tabtmife ja 
kange ebafipüiibmife läbi, kabe kroonumõifa rentnik ja kabe rüütli* 
mõifa omanik faanub ja kuigi temal kõiki moobi wõimalik elaba oleks 
olnub, et otfinub tema ometigi muuft lõbu ega ajawiibet, kui tööft. 
flga kõige felle ebafi jõubmifele tegi õnnetu juhtumine otfa peale. Sü* 
gifel, 1899 a. Cartus wagunift wälja astubes, komistas tema ja kuk* 
kus wastu platwormi, mille järjelbufel kaks külleluub murbufiwab. Hoor 
inimene ebk oleks felle hoobi weel wälja põbenub, aga temale, kui 
wanale mcbele oli fee furma toojaks ja ta ci peafenub" felleft haigu-
feft mitte enam. (Dittc juft 72 aastat wanaks faabes, pani tema 
omab filmab 15. betfembril 1899 a. kinni ja läks igawefe rabusfe ja 
tema põrm fängitabi Suure*Jaani fumuaiale, kus tema bauba kõrge 
granit kiwift rift ebib. 

flbo Kurrikoffi abikaafa, finn Kurrikoff, fünbinub Creimann, 

fünbis Wiljanbi wallas CDibkli talus 9. mail 1836 a. Cema ifa oli 

3 



flnn Rurrikoff. 

mõija aiöamees, mis ameti eejt ODibkli 
kobt nenbe käes pibac-a oli. Astus 2. 
mail 1854 a. flbo Rurrikoffiga abielusje, 
kellega kuni 1899 a. lõpuni õnnelikult 
elas. Peale oma mebe jurma elas oma 
laste juures Wastemõijas ja Rrootufes. 
Heile jünbifiwao 13 laft, kelle eluloob teije 
ja järgmiste lebtebe peal kirjutatub on. — 



nenbe lapjeö. 

1) Poeg flnbres, fünõis 9. aprillil 1855 a. ODibkli talus ja Juri feal= 
jamas übe aasta wanabufes. — 

2) Cütar (Darie, fünõis 13. fept. 1856 a. ODibkli talus, käis Wiljanois 
tütarlaste koolis ja elas peale felle Caeweres ja Wastemõifas 
oma wanemate juures, kus 10»mal augustil 1875 a. Peter 
WybrYxiga laulatatub fai. Clafiwab mitmes paigas ja kobas, 
nagu Cooja jaamas ja Seljaküla mõifas Callinnamaal ja oliwab 
wabel mitme mõifa omanikub. 5uri oma mebe wäljamaal wii= 
bimife aeg, 11. webr. 1886 a. Penuja mõifas, mis tema mees 
oma ifalt pärinub ja fell ajal nenbe omanbus oli, ära, kolme 
tütart, 5elma, Jba ja flnna ja oma meeft leinama jättes. Ceba 
maeti Suure Jaani furnuaiale. Siine pilt kujutab teba, tema mebe 
Peeter WybrYxiga, nenbe efimestes abielu päewabes. 



4) üütar dije, jünbis Räppul 29. mail 1S61 a. Käis Wiljanbis 
tütarlaste koolis ja jai Wastemõifas 9. juulil 1880 a. Jobana 
Ceikuga laulataiub, kes jell ajal Rapla kihelkonnas Kobila mõifa 
rentnik oli. Kui fiis tema mees oma ifa käeft Uusna mõifa ära 
ostis, afufiwab nemab 18S2 a. jinna elama. Jobann Ceik fünbis 
õifu Kaadis, 19. juulil 1853 a. ja fai oma baridufe Wiljanbi 
kreiskoolis. Ccsolew pilt kujutab neib juba wanemas eas. 

3) Cütcir flno, fünbinub 1858 ci. ja jelljamal aastal ka ära jurnub. 



Cütar flnna, fünõis Räpput 17. webr. 1864 a. ftäis Wiljanõis 
tütarlaste- ja päraft Cartus kõrgemas 
tütarlastekoolis, mille kooliprcili ekfamiga 
lõpetas. Peale kooli aja lõppu õpetas 
oma wenbi koöus ja elas oma wancmate 
juures kuni mehele minemifeni. Ccõa 
laulutabi Cmil Jaegermanniga 6. jaanuaril 
1888 a., kes fell ajal Jlbako metfaherra 
abi oli ja afufiwaõ Wiljanöi elama. — 
Oliwab ka ftõo= ja pärajt Poolamaal, 
möifapibajab ja wiimaks hakkas tema 
mees Riias tolliametnikuks. — Oma 
mebe furmaft faabik elab oma wenna 

juures Wastemõifas ja Rrootufes ning wiimafel ajal Cartus. 



6) Cütar Amalie, fünbis Räpput 1. õetfembril 1866 a. Rais WiU 
janöis hõrgemas tütarlaste hoolis ja elas 
mõneb aastab, peale hooliaja lõppu, Was= 
temõifas oma wanemate juures. Caula* 
taöi 15. jaanuar. 1889 a. prowijor Jeannot 
Jaegermanniga ja elab feft ajaft peale 
Refcbitfa linnas oma mebega, hus neil 
oma apteeh, übes majaga ostetub on. 



Cütar fllma Cbristine, fünbis Caewere mõijas 2. betfembril 1869 
a. Käis Wiljanbis kõrgemas tütarlaste koolis 
ja jaotis peale kooliaja, weel mõneb aastab 
Wastemõifas, waba elu elabes, oma wane= 
mate juures mööba. Sai 6. juunil 1892 a. 
Jaan rõenbrikfoniga, kes jell ajal kobtu pris= 
taw Wiljanbis oli, laulatatub ja elajiwab 
peale felle mõneb aastab nimetatub linnas. 
— Oftfiwab omale Ceebiku mõifa ja afufiwab 
1901 a. finna elama. 



8ja9)Pakfikub tütreb Olga ja Auguste jünbifiwab üaeweres 31. bet< 
jembril 1871 a., kellebeft efimene 25=mal ja teine 2=fcl jaanuaril 
1872 a. ära juriwab. 

10) Poeg Johann Anbreas jünbis 1. juulil 1873 a., waata elulugu II 
Ceftlafeft. Wastemõifa rentnik. 

11) Poeg Abolf fünbis 16. märtfil 1876 a. V^Jaaia elulugu „Dr. 
Purrikoff". 

12) üütar Cma fünbis Wastemõifas 29. aprillil 1878 a. ja furi mai 

lutul 1878 a. 

13) Wiimane poeg Gustav Pari fünbis Wastemõifas 10. jaanuaril 
1880 a. ja furi 10. webr. fellfamal aastal. 

II Ceftlafeft Wastemõifa rentnik Jobann flnbreas Abo poeg Purrikoff 
fünbis üaewere mõifas 1. juulil 1873 a. Sai algbaribufe kõbus ja 
õppis 1886—1890 a. Wiljanbis gvmnafiumis, fiis pool aastat üartus 

üreffneri juures ja lõpuks fealfamas Heal* 
koolis kuni 1892 a. Oli wabe peal ifa 
juures kolm aastat kõbus ja täienbas 
ennaft fiis weel põllutöö eribaribufes Riia 
Polvtecbnikumi katfejaamas Petcrbofis übe 
aasta. Oli peale felle kõbus ifa abilifeks 
ja fal ifa furma järele 1900 aastal Was
temõifa ja Põo mõifabe rentnikuks kinni* 
taiub, nagu fee ifa testamenbis ära mää* 
ratub ja maba tebtub oli. 

Wastemõifa rentnik olles, oli tema ka 
Suure Jaani kiriku Ceftfeisja Abi ja päraft 
ife Ceftfeisja, juhatas Wastemõifa fõawäe 
hobuste jaoskonba kuni renbi aja lõpuni. 

Reifis mitu korba wäljamaal, küll terwift paranbabes ja ka teabuslistes 
otstarbebes ja ei unustanub feal juures mitte Cgiptuft, übes oma 
Warao baubabega waatamas käia. — Peale Wastemõifa renbi aja 
lõppu, kui fee weel üks aasta pikenbatub oli, kolis tema oma päris 
mõifa Prootusfe 1911 a. kewabel elama. — Astus abielusfe Gertrub 
Õoferiga, 23. webruaril 1913 a. 



Cema abikaafa Öertrub Rurrikoff, 
fünb. f5ofcr, fänbis Geimtbali mõifas 16. 
oktobril 1889 a. Cõpetas Wiljanbis ülema 
tütarlaste kooli ja taienbas ennaft peale 
felle weel übe aasta Belwetfias. Caulatabi 
Wiljanbis 23. webruaril 1913. a. ]obann 
Rurrikoffiga. 



Dr. fturrifcoff 
flöolf flbo poeg fturrikoff fünbis Wastemõifas 16. märtfil 1876 a. 

Sai algbaribufe kõbus oma õbebe käeft ja õppis eesmalt Wiljanbis ja 
päraft Cartus gvmnafiumibes. Cõpetas gvmnafiumi 1896 a. ja astus 
felfnmat aastal Cartu ülikooli arsti teabuft õppima. Stuberis Cartus 

kaks aastat ja jätkas õppimift Riiewis 
ebafi. Cõpetas Riiewis uniwerfitebi 1903 
a. arsti nimega ja töötas peale felle Pe* 
terburgis (5elenen Jnstitutis 7^ aastat as^ 
fistenbina, õppis Berlinis ja Wiinis üks 
aasta, kõrwabe, kurgu ja nina haiguste 
eriteabuft ja reifis felleks otstarbeks weel 
mitu korba wäljamaale. Rutfuti juuni 
kuul 1905 a. Wene=Jaapani fõtta, kus ta 
efiti I5arbinis haigemajas töötas, päraft 
aga Cfabitinfki jalawäe polgu eesrinnas, 
polgu arstina tegew oli. Culi fõjawäljalt 
mai kuul 1906 a. kobumaale tagafi ja 
on feft ajaft peale Callinnas, kui fpecial* 
kurgu, nina ja kõrwa arft, afumas. Oma 

ifalt päris tema Penuja mõifa, mille omanikuks 1900—1907 aastani 
oli. Põllumeheks hakata temal mõtet ei olnub ja renbi peal mõifat 
ka pibaba ei tahtnub, neeb oliwab põbjufeb, miks mõifa ära müüs ja 
ennaft kõrwalisteft, peale arsti teabufe, murebeft wabastas. 



Kurrika eFimene omanik. 

Rnörcs flnbrefe poeg fturrikoff, fünbis 31. jaanuaril 1834 aast. 
Rurrika talus peremehe pojana. Sai oma bariöufe Pärsti- llnoi hoolis 
ja jäi hobu oma ifale abihs, feft niihästi wanemab, hui ha nooremab 
wennab olivvab oma pefapaigaft laia ilma wälja läinub, et ife omale 
hobu kollet fisfe feabiba. noormees oli härfitu ja wäfimata waimuga 
inimene; ei olnub tall püfi fiin ega feal ja übeft hobaft teife liikumine 
oli tema armfam amet. Seba lõbu pahhufiwab ha temale alalifeb 
wooris häimifeb ja fahste fõibub. fteitis 29. aprillil 1858 a. Reet 

ftopbelmiga abielusfe ja hakkas feft ajaft 
peale ka peremehe kobufeib täitma, kuna 
renbi hontrabt küll alles Jüripäewaft 1859 a. 
tema nime peale tebtub fai ja wahuraamatu 
orjufe afemele raba renti wõtma hakati. 
Renbi kontrabt oli kuue aasta peale tebtub 
ja pikenbati wana tingimistega aaft aastalt 
ebafi kuni 1868 aastani ja müüti fiis Rur* 
rika hobt temale 5600 rubla eeft päris oman* 
bufehs ära. — Rui fiis felfamal aastal wal= 
lawalitfufeb mõifa walitfusteft lahutati, wa* 
liti teba efimefeks Pärsti wallawane* 
maks kolme aasta peale 1868—1871 a. 

Peale wallawanema põlwe oli tema Pärsti UnbUkooli kooliwanem 
kuni haigeks jäämifeni. Hagu juba ennem nimetafin, oli tema arm= 
fam amet — fakste fõibub ja wooris käimine ja fee armastatub äri 
oligi tema warafes furmas füüblane. — Oliwab niiskeb ja läbilõika* 
wab külmab ja tuulfeb nowembri kuu ilmab, kui tema jällegi 1883 a. 
Cartuft fakste fõibuft koju poole tuli; — tee oli paljas ja käitub fai 
wankertega. Peal istube?, külmetas tema enefe wäga ära ja fellele 
järgnes raske baigus, milleft tema enam ei peafenub. Heli ja pool 
aastat waewles tema felle käes, wabete wabel ikka ka kaunis kõbus 
olles, aga tööb teba ebk mibr.gi toimetaba tema ei wõinub. ftui fiis 
tema abikaafa 18. juunil 1888 a. ära furi, ei jõubnub tema nõrk ter--



flnbres Rurrikoffi abikaaja, Reet Rurri» 
koff, jünbinub Ropbelm, fünbis Pärsti walla 
Ropa talus 10. augustil 1838 a. peremebe 

, tütrena, jai Rurrikale flnbres Rurrikoffile 29. 
j aprillil 1858 a, mehele, kus tema kõik oma 
j elupäewab, kui bea ja waikne perenaene 
•j ja oma laste ema elas ja labkus fiit mu= 
1 rebe maalt 18. juunil 1888 a., mitte täiesti 

50 aastat wanaks faabes. GDaetub Wil= 
janbi furnuaiale, Rurrika tõujt Rurrikoffibe 
matmije paika. Cema elu kustutaja oli 
tiijikuje haigus, miba tema oma mehelt, teba 

talitabes ja tema eejt boolitjebes, jaanub oli. — Binga rabus! . . 

Denbe lapfeö. 

1) Cütar Ciifa Rurrikoff, jünbis Pärsti Rurrikal 15. betjemb. 1859 a. 
Räis eesmalt walla* ja pärajt VVil* 
janbis tütarlaste koolis ja õppis 
proua Rarofi juures õmblujt! Oli 
peale jelle Caeweres ja Wastemõi* 
jas õmblemas ja teenis neli aastat 
1881 — 1885 Cartumaal Cammiste 
mõijas wirtinaks olles. Peale jelle 
oli Rurrikal oma wanemate juures 
ja jai 1887 a. juwel Jaan Reberile 
mehele, kes jell ajal Callinnamaal 
Põllküla mõifa rentnik oli. eiafi* 
wab jeal kuni Jüripäewani 1897 a. 
ja rentijiwab jiis Rakwere kreifis 
Heeruti mõifa. Seal furi tema mees 

Jaan Reber 16. webruaril 1900 a. ära, mispäraft mõifa käeft 
ära anbma pibi ja efialgfelt oma wenna juurbe Rõo mõifa elama 

wis feba muret wälja kannataba ja läks oma naifele 29. juunil fel--
famal aastal järele ja teba maeti 2. juulil Rurrikoffibe matmife paika 
Wiljanbi furnuajale, oma eelläinub elujeltjilije kõrwa maba. 



tuli. Cäks jäält jeljamal aastal WiU 
janoisje, laste hoolitiljo päraft elama, 
kubu kuni 1905 aastani jäi ja fiis 
Cartu kolis, elatab ennaft lefepõlwes 
omajt kapitalilt ja kostilaste pioamifejt. 



Hema lapfeö. 

üütar öerba Reber, fünbis Põllküla mõi* 
|as 18. juulil 1888 a. Päis Wiljanbis tü* 
tarlaste hoolis ja elutfeb nüüb oma ema 
juures Cartus. 



Poeg Berberi Reber, fünb. 27. webr. 
1S90 Q . Põllküla mõifas. Cõpetas Car* 
tus Realkooli ja jtuberis übe aasta Riias 
polytecbnikumis mafinate infbeneriks ja 
läks fiis Raafani fõjawäe kooli, mille 
1912 a. kevvabel lõpetas. Ceenib prae* 
gu (Dofkwas, 5 Riiewi grenaberi polgu 
offitferina. 



Poeg flnöreas Reõer, fünö. 23. jaanuaril 
1892 a. Cöpetas neli klasfi gymnajiumis ja 
bakkas aptekri õpilajeks. Cegi aptekeri abi» 
lije ekjami Jõulu kuul 1912 a. ära ja teenib 
praegu Peterburis. 



Poeg Konstantin Reber, fünois Põllkülas 20. ohtobvil 1894 a. 
ja [uri ftõo mõifa 26. juulil 1901 a. CDaetub Wiljanbi furnuaiale 
Rurrihoffiõe matmife paika. 



Poeg Cco Reber, fünbis neeruti mõifos 21. 
webr. 1898 o. ja käib praegu Cartus kau« 
banbufe koolis. 



2) Cütar flno Rurrikoff, fünõis Pärsti Rurrikal 30. oktobril 1861 a. 
ja furi mõne näõali wanaõufes. 

3) Poeg flnõrcs Rurrikoff, fünõ. 29. oktobril 1863 a. Waata elulugu 
lil Sawikoti omanik. 

4) Poeg Jaan Rurrikoff, fünõ. 14- fept. 1865 a. Waata elulugu II 
Rurrika omanik. 

5) Poeg Cõnis Rurrikoff, fünõ. 10. aug. 1868 a. Waata elulugu 
Tallinna Rurrikoff. 

6) Poeg Aõo Rurrikoff, fünõ. 8. jaanuaril 1871 a. Waata elulugu 
apteker Rolpinos. 

7) Cütar flnna Rurrikoff, fünõis Rurrikal 29. õetfembril 1872 a. 
Suri rõugeõesfe 2 aprillil 1873 a. 

S) Poeg öustav Rurrikoff, fünõis Rurrikal 4. mail 1874 a. Waata 

elulugu ..Walitfeja Rurrikoff." 

9) Wiimane tütar Johanna (Darie Rurrikoff, fünõis Pärsti Rurrikal 
24. oktobril 1877 a. — Räis 
eesmalt walla koolis ja päraft 
Wiljanõis Blosfelõti juures. 
Oli peale jelle oma wenna 
juures Rõo mõifas ja päraft 
Wastemõifas wirtinaks ja tee
nib praegu fellefama ametiga 
omale igapäewaft leiba. 



IL Kurrika omanik. 

Jaan flnbrefe poeg Purrikoff, fünbis 
Pärsti Purrikal 14. feptembril 1865 a. 
Päis kohalikus vvalla= ja kihelkonna 
koolis, mille lõpetuje järele kobu põllu 
töösfe tagafi alus. Pui jiistema wanem 
wenb Anbres 1884 a. [ügijel kroonut 
teenima läks, pibi tema, ifa baigufe päraft, 
peremehe kobufeib täitma hakkama; kui 
aga tema wanemab 1888 a. ära furiwab, 
jäi tema Purrika koha walitfejuks kuni 
1892 aastani. Pärijate oma wabelifc 
lepingu järele Päri walla kobtu juures 
1. juulil 1892 a. fai Purrika kobt temale 
lubatub ja felle kobtu otfufe järele Jaan 

Purrikoff Purrika koba omanikuks tunnistatub. Beitis 24. mail 1897 a. 
(Darie Jürisfoniga abielusfe, kellega praegu waguft kobuft elu elawab. 
Henbe lõbu ja ajawiibe on üksnes töö, alaline tegemine ja toimetus 
kõbus, ilma millegift muuft ümbruskonna eluft ofa wõtmata. 



Cema naine (Darie Rurrikoff, jünb. 
Jürisfon, jünbis 23. märtfil 1876 a. Paibc 
linnas, kus tema ija õllepruuliks oli ja pii 
ra[t trahteri pibaja. €las Paibejt labkubes 
Wastemõifa wallas Cepakojel ja wiimaks 
Eurrikal, kus tema ka 24 mail 1897 a. 
mehele jai. 



Henbe lapfeb. 

I) Poeg flnores Albert kurrikoff, fünbis 24. aprillil 1897 a. Rais 
eesmalt walUv ja päraft kihelkonna koolis ja 
jätkab praegu oma õppimift Cartus Creffneri 
gvmnafiumis. 



2) Poeg Johann Abolf Rurrikoff, fünbinub 5. nowembril 1898 a. 
Köis Unbi külakoolis ja praegu õpib algkoo
lis Wiljanbis. 



Poeg Jaan Gustav, fünbinuo 5. aprillil 1900 a. Räis Pärsti 
walla ja praegu Wiljanoi kihelkonna koolis. 



4) Poeg Otto Purrikoff, jüno. 6. märtfil 1902 a. Päis Pärsti wal* 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ lakoolis übe aasta ja jätkab õppimijt Wiljan= 

9HHHBHH1 öis elementar koolis ebafi. 



5. Cütar Janina kurrikoff, jünoinuo 8. juulil 1904 a. 



Uallinna Rurrikoff. 

Cõnis flnbrefe p. Rurrikoff, fünõis Pärsti Rurrikal 10. augustil 
1868 a. Sai oma algbaribufe kõbus ja üüris oma onupoja, õpetaja 
Rurrikoffi juures, flstus 1884 a. Wiljanbi kreiskooli, mille 1887 a. 
lõpetas. Oli wabe peal Peterburgis ja Urwastus ametis, hakkas 
1889 a. Cartus Creffneri gvmnafiumi VI klasfi õpilafeks ja läks felle= 
fama aasta fügifel folbatisfe. Ceenis Poolamaal Comfi linnas Bjelo* 
ferfki polgus, kujt unteroffitferina kobumaale tagafi tuli. Õppis 
1893/4 a. Pajuje mõifas tegelikuks põllumeheks ja hakkas 1894 a. 
kewabel Worbufe mõifa walitfejaks, kujt 1897 a. neeruti mõifa, mille 
vvabepeal tema õemees ära rentinub oli, oma õemehele abilifeks ebk 



walitfejaks läks, kubu kolmeks aastaks elama jäi. — Rentis omale 
1900 a. Penuja mõija ja astus felfamal aastal, 17. betjem. (Delinba 

gawara wäe lipniku ekfami ettewalmistamifele, misfugufe ekfami tema 
ka juuli kuul felfamal aastal ära tegi. kõrgenbati kõigekõrgema 
käfukirja järele 25. oktobril 1905 a. lipnikuks ja faabeti 95 taga* 
vvara bata'joni Dowgorobi tagafi, kuft paari päevva päraft 199 Swir* 
fki polku, CDebwebi külasfe, Jaapani fõjawangibe järelwaatajaks faa* 
beti. Järele waatamift aga enam ei olnub, feft rabu oli tebtub, mille 
järelbufel ka teba loofi wõtmife läbi, priiks lasti ja kobumaale tagafi 
pööras. — kui fiis 1908 a. Penuja mõifa ära müüti, ei läinub temal 
korba teift mõifat rentiba ja oli funnitub põllumehe ametit maba jätma 
ja Callinna elama afuma, kubu omale vvabepeal ka juba platfi kabe 
majaga 5 . flrebna uulitfasfe nr. 19 oftnub oli. Bakatufes oli Cal* 
linnas päris ilma ametita, fai aga juba nowembri kuul Päewalebe 
Übifufes raamatupibaja koba, mis ametit tema ka praegugi weel 
peab ja übtlafi ka Päewalebe wastutaw toimetaja on. Peale efimeste 
majabe, ostis tema omale weel 1911 a. Suure*Cartu maanteele nr. 54 
ja 1912 a. lõospitali uulitfasfe nr. 3 platfib übes majabega ja elut* 
feb ife oma perekonnaga kõige wiimati ostetub majas. Wõtab Cesti 
eluft elawalt ofa ja on mitmes feltfis, kui tegew feltfi liige, tuntub. 
Wiimafel Callinna linnawalimistel fai tema ka IV linnajao poolt lin* 
nawolinikuks walitub. 

P e n u j a mõifa elumaja. 

(Dobrfelbtiga abi* 
elusfe. kutfuti 

1904 a. tagawara 
wäeft Wene=Jaa* 
pani fõtta ja mää* 
rati 95. tagawara 
wäe .batalj. How* 
gorobi linna. Sealt 
faabeti tema 24. 
webr. 1905 a. 
Peterburgi i b u * 
k a i t f e wäe gre* 
naberi polku, ta* 



üema abikaafa (Delinba KurrN 
koff, jünbinub (Dobrfelöt, fünöis UaU 
linnas 9. õetfembril 1880 a. fabul* 
fepa tütrena. Cõpetas kõrgema tü= 
tarlaste kooli 1898 a. ja bakkas 
peale kooli lõpetujt neeruti mõijas 
berra Keberi laste kobujeks kooli* 
preiliks. 5ai [eal oma praeguje 
mehega tuttawaks ja astujiwab 17. 
õetfembril 1900 a. abielusfe. 



Denoe lapfeÖ. 

Cütar Juta Purrikoff, füno. Penuja mõijas 29. oktobril 1902 a. 
ja käib praegu üallinnas tütarlaste kommerts koolis. Alljeifaw pilt 
kujutab neid, nelja lajt, übijelt üleswõetud pildil. — 



Poeg Hapoleon Rurrihoff, jünbis Penuja mõifas 13. juunil 1904 

häib Callinnas preili lõenbreufe ettewalmistamife hoolis. 



Cütar BeHa RurriRoff, fünõinuõ 25. mail 1909 a. Callinnas. 

Cütar I5ilja fturrifcoff, fünöis Pcnuja mõifas 20. oetjcm. 1906 a. 



Flptefcer Rolpinos. 

flbo flnbrcfe poeg Purrikoff, fünois pärsti Purikkal 8. jaanuaril 
1871 a. Päis walla* ja Kihelkonnakoolis ja päraft Wiljanois linna* 
koolis, mille 1891 a. lõpetas ja astus fellefama aasta fiigifel tartu 
treffneri gvmnafiuini. ]ärgmifel kewaöel tegi Pärnus aptekri õpilafe 
ekfami ära ja hakkas 7. mail 1892 a. Wiljanõis 5cböleri aptekis ilma 
palgata kolmeks aastaks õppima, tegi 1895 a. tartus aptekri abi 
ekfami ära ja fai fellekobafe oiplomi Ülikooli poolt, töötas peale 

palk oü vväga weike, 45 rubla kuus, priiülespibamifega ja kõiges iga 
vviies päew waba. — Pa uue koba peal, VVäikfe (Daarjas tallinna* 
maal ei olnuo palk palju fuurem, kõigift 50 rubla kuus, kubu tema 
10. nowembril 1899 a. apteki walitfejaks hakkas, feft et proua 6en* 
gelbacb peale oma mehe furma apteki ebafi pioaoa tabtis ja prowi* 
forift walitfeja wõtma pioi. Übes felle kobaga leiöis tema ka omale 
elufeltfilife, proua tberefe Öengelbacbi, kellega tema 21. juunil 1902 a. 
laulatuo fai. (Düüfiwab peale laulatuft kobe Wäikfe (Daarja apteki 
ära ja oftfiwab omale Polpino linna 32000 rubla eeft, ilma majata, 
apteki õigufe, übes fisfefeabe ja robtubega, nagu tema fell korral oli. 
Polpinosfe afubes, wõttis tema übeft kui teifeft feltfift ofa ja nimetati 

felle Peterburgis öorboni ja §rieblanberi 
aptekibes ja astus 1897 aastal tartu 
Ülikooli fisfe pharm. ftuberima. tegi 
kabe aasta päraft prowifori ekfami ära 
ja fai 27. juulil 1899 a. felle üle bip* 
lomi kätte. Üliõpilafe põlvves oli Peni* 
mernis fui wabeajal kolm kuub raba tee* 
nimas, 50 rubla kuus palka faabcs, feft 
omal enam raba ei olnub, tagawara ai-
bab oliwab tübjab, pibi püübma elu üles* 
pibamifeks kõrwalt teenistuft otfima bak* 
kama. - Cfimene prowifori kobt oli te* 
mai Jakobftabtis berra Ofterbofi juures, 
läks aga fealt kabe kuu päraft ära, feft 



14. aprillil 1907 a. fteiferinna (Daria feoborowna Walitfuje all jeiswa 
..lastekoba" auwöörmölbriks. Annetati temale kafulikkube tööbe ee jt, 
nimetatub Jastekojas" 1. jaanuaril 1911 a. Stanislauje III klasfi or 
ben ja tõsteti 11. aprillil j . a. nimenõuniku ausfe. 



überefe Annete Rurrikoff, fünõinuõ 

Crummer, fünõis 1. webruoril 1868 a. 

üallinnas, majaomaniku tütrena. Cõpe-

tas Nõrgema tütarlaste Rooli õiplomiga. 

Cäks 1894 a. prowifor Robert Gengel-

bacbile, Wäikfe GDaarja apteki oma* 

nikule mebele, kellega temal 5. juulil 

1895 a. tütar Cberefe fünõis. €fimcnc 

abielu õnn kestis tall kõiges wiis aas* 

tat, juba 1899 a. labkus tema mees 

fiit ilmaft ja aptegi walitfejaks piõi 

prowifori õiplomiga mees wõetuõ faa* 

ma. — Jubtumife wiifil fai felle koba 

prowifor Rurrikoff, kes feal kolm aastat 

aptegi walitfejaks oli; übes aptegi walitfejaga leiõis tema aga ka 

omale uue elufeltfilife ja neiõ laulataõi 21. juunil 1902 a. ja afufiwaõ 

peale paari minemift Rolpino elama. 



Ubereje Roberti tütar Öengelbacb fünbis 
Wäikfes (Daarjas 5. juulil 1895 a. provvifori 
tütrena. Sai algbariöufc kõbus, oli Peterburgis 
koolis ja jätkab praegu oma õppimijt ftolpinos 
ebaji. 



Walitfeja Rurrifcoff. 

Öustaw Rnbrefe poeg 
fturrikoff fünbis Pärsti ftu* 
rikal 4=mal mail 1874 a. 
Oma bariöufe [ai kobali* 
kus wallakoolis ja päraft 
Wiljanbis elementar* ja 
linna koolis. Õppis 1893 
a. ftabbala mõifas witna* 
põletajaks ja päraft feba 
Kõo mõifas põllumajanbuft. 

1^.. , Cäks 1896 a. kroonu tee* 

nistusfe. Ceenis Peterbur* 
gis fõja fuurtükivväe ring* 
konna vvalitfufes, kui iva* 
nem kirjutaja kuni 1900 
aastani ja afus kobumaale 
tagafi tulles Wõrumaale 
Krootufe mõifa kirjutajaks 
ja wiinavvabriku walitfe* 

i jaks, kubu kuni 1907 a. jäi 
Oli flbja mõifas Tartumaal 

1908—1910 a. alamwalitfeja ja wiinavvabriku juhataja ja läks fealt 
Waiste mõifa ifefeiswaks walitfejaks, anois aga poolteife aasta päraft 
fclle koba käeft ära ja afus Jüripäewal 1912 aastat jlluki mõifa 
Rakwere kreifi fellefama ameti peale. — Õnnetu jubtumife päraft 
labkus ka fealt webruari kuul ja elab praegu Callinnas. — 



kariste Rurrikoff. 
Rurrika lõanfu wancm poeg floo Rurrikoff, fünõis pärsti Rurrikal 

1791 aastal peremehe pojana. Õppis lugemije ja kirjutuje ära, kus 
juures tema vvcel ofaw laulumees oli, ning jellejt jai tolleaegje rahwa 
harija tarkufeks küllalt. — Solõatisfe minemife aeg jõuõis kätte, |el-
left oli tarwis kõrwale boiõa ja et ka mõifa berra oma beaoe meeste 
eeft alati feifis, laskis tema Rurrika Aõo õpetaja ees koolmciftri ek= 
fami ära teba ja jaatis tema Wana=Rariste walla koolmeiftriks ja ni
metas tema noorema vvenna flnõrefe Rurrika peremeheks. Wana= 
Raristes armas!as rabwas teõa wäga, mees oli elaw ja ofaw ning 
mõistis rabwa ufaloufe wõita. - - flstus feal 1837 a. Flno Benõriku 
tütre Cubbis'ega abielusfe (fünõ. 8--mal mail 1812 a.) ja elas fellega 
kuni oma furma tunnini, Wana=Rariste koolmeister olles. üööõ oli 
tema teinuõ, wanaõufe päiwil aiõas ja toetas teõa tema poeg ka ligi, 
aga jõuõ loppis ja elu närtfis ja teõa kutjuti 27. juunil 1869 aastal 
tema 78=mal eluaastal jiit ilmajt ära ja maeti I5alliste kiriku furnu= 
aiale. — 

Cema naine flno .elas aga peale oma mebe furma lefepõlwes 
weel ligikorõa 22 aastat oma poja juures ja täitis perenaefe kobufiõ. 
— Surm nõuõis tema 27. webruaril 1891 a. fiit ilmaft ära ja maeti 
oma mebe kõrwa halliste furnuaiale. - -

Heile fünõifiwaõ kaks laft, kes kauemalt elama jäiwaõ: Cütar 
flno Rurrikoff fai Wana=Rariste walõa Ralliti talu peremehe pojale 
Jaan Rallitile mehele. Rui jiis tema wenõ (Dart Rurrikoff Cnge walõa 
Suure^Jaani kibelkonõa Julga talu ära ostis, anõis nimetatuõ koba 
oma õemehele eesmalt renõi peale piõaõa ja müüs päraft koba neile 
pärifeks ära, kus flno Rallit oma lastega praegugi alles elab, kuna 
tema mees küll juba ammugi furnuõ on. — 

(Dart Rõo poeg Rurrikoff, fünõis Wana*Rariste koolimajas 14. 

oktobril 1845 a. Sai oma algbariõufe koõus ja päraft Wiljanõis 

elementar* ja kreiskoolis. Cegi koolift wälja astuões koolmeiftri ek« 

fami ära ja ajus oma ifa juurõe afcifcoolmeiftriks ja übtlafi ka walla* 



kirjutajaks. Peale oma ifa furma waliti tema 1869 a. oma ija afe* 
meie kooliõpetajaks, kelleks tema ka niikaua jäi, kuni teba funnituo fai 

teift ametit käeft ära anoma, kas koolitööft 
lahkuma ehk wallakirjutaja ametit maha jätma. 
— Selle järelöufel walis tema oma ebaspioifeks 
tööpõlluks wiimafe ameti ja ütles ennaft koo= 
liõpetajaft labti. - kirjutaja olles, oli tema 
käes wabel mitu walba, nii et tema omal 3—4 
abi pibama pibi. — Seniajani oli fakfakeel 
asjaajamife keeleks olnub, nüüb muubeti fee 
toimetus aga riigi keele peale ümber, mis tema 
tööb wäga raskenbas ja alalifeb õerumifeb 
tema ja talurabwa asjabe kommisfare wabel 
algafiwab peale, nii et tema funnituo oli ennaft 
1892 a. algul ametift labti wõtma. Wana= 
ftaristeft labkubes ostis tema omale Pärnu linna 
maja ja bakkas feal rahulikult ja waikfelt 

elama. See waikne elu oli aga tema warafe furma põbjufeks. — €nne 
alati rõõmfa feltskonna feas, alkoholi fai igapäew tarwitatub, aeg läks 
ruttu ja lõbufasti mööba. — Düüb fõprabeft labus, ilma tööta olek ja 
alaline igawus tegiwab tema kurwameelfeks ja baiglafeks. Alkoholi 
tarwitamine fai fuutu tohtrite poolt ära keelatub, misfugunc järfk 
muube aga balwasti tema organismufe peale mõjus; — föögi himu 
kabus ning tema kuiwas ja kahanes kokku ja loppis filma näbcs 
ära. — Cõpp oli käes, furma ingel warjas tema üle ja kutfus tema 
fiit ilma laaneft 30. augustil 1893 a. ära. (Dart Rurrikoffil teifa 
wenbi ei olnub, ifc tema abielusfe ei beitnub, feega loppis tema fur* 
maga Rariste fturrikoffibe meestetõuft fugu. Cema põrm pubkab r3ai= 
liste furnuaial, kubu teba Wana=Rariste peremebeb omal kulul, armas= 
tufeft oma wana kooliõpetaja ja wallakirjutaja wastu, Pärnuft ära 
tõiwab ja tema oma ifa kõrwa maba matfib. 

(Dart kurrikoff. 



Ruuni Rurrikoffiö. 
Bans I5an[u poeg Purrikoff fiinöis Pärsti Purrikal 3. oktobril 

1S00 a. kõige noorema pojana. Paua tema ifa birmu ega ema armu 
ei faanub, fejt et teba tema wanemab noorelt maba jätfiwao. pibi 
fiis oma wenna Flnbrcfe juures karja* ja teopoifina teenima, flga 
temagi igatfes, olgu küll et fee kõbus üksnes natukene wõimalik oli, 
ifefeifaw olla ja läks Pästi vvalba Puunile kobuwäiks ja astus flnn 
Jaaniadoga 1825 a. kewabel abielusje. üema poja Jüri tõenbufe jä= 
reie olla neil 13 laft olnub, kuna aga Wiljanbi kiriku raamatutes 
neib kõigis 10 laft leibub ja neeb on järgmifeb: 

1) Cütar €ewa, fünbinub 19. juunil 1826 a., jai nowembri kuul 
1845 a. Parola mõija Jaan (Dibkeljonile mebele ja rentifiwab 
päraft Püli talu Parolaft. — 

2) Cütar Cifo, fünbinub 26. juunil 1828 a. ja läks nowembri kuul 
1845 a., übel ajal oma õe Cewaga, (Dibkel Jobanfonile Ärina ta* 
lusfe Pärsti walba mebele, kes aga warfi ära furi ja fiis teift 
korba lõenbrik Horbeniga abielusje astus. 

3) Cütar (Dari, fünbinub 27. augustil 1832 a , laulatub Kiiska pe* 
rcmebe Jüri Riismandliga 27. juulil 1855 a. 

4) Poeg flnbres, fünbinub 10. mail 1836 a Waata elulugu Puuni 
I5ans Purrikoffi pojab. 

5) Poeg Cõnis, fünbinub 15 juunil 1838 a Vdciata elulugu Puuni 
I5ans Purrikoffi pojab 

6. Cütar flnn, fünbinub 28. aprillil 1840 a., furnub 30. nowembril 
1848 a. 

7) Cütar flno, fünbinub 20. aprillil 1842 a. ja fai Sürgawerc walba 
(Dubiste talusfe Cõnis Steinwelbtile mebele, kus tema järeltulew 
jugu praegu alles elutfeb. 

8) Poeg Jüri, fünbinub 28. webruaril 1844 a. V^aata elulugu 
Coopre Purrikoff. 

9) Cütar Pabri, fünbinub 13. nowembril 1845 a. ja furi noorelt ära-
10) Poeg Jobann, fünbinub 6. märtfil 1847 a. ja furi mõne kuu 

wanufelt. 



Hagu jelleft fünbimije tabelift naba, on Cifo, (Dari ja flnbrefe 
jünbimife wabeb barilikkubeft pikemao ja fiis wijt küll nenöc laste 
vvabelt neeb kolm maimu õige noorelt fiit ilmaft labkunub ja jäiwaö 
fellepäraft kiriku raamatuteft wälja, et neeb raamatub, kubu nemab 
ristimife ajal ülesfe märgiti, ära põlefiwab ja uute kirjutamife aeg neib 
enam elus ci olnub ja fiis ka fuutu wälja jäeti. 

I5ans Rurrikoff elas Ruunil, teba oma teiste wenbabega wõrrel* 
bcs, kaunis kebwalt ja oli kui lõbu= ja !auluarmastaja, aga kinbla 
fõnaga mees tuttaw ja tema kangekaelne fõnapibamine oligi põbjufeks, 
mispäraft Ruuni kobt mitte enam tema järeltulcjate käes ei ole. flas* 
tal 1858 bakati teoorjufe afemel raba renti wõtma, talupojab aga ar= 
wafiwab feba uueks konkfuks, kuibas neib paremini nööriba oleks ja 
ei tabtnub heameelega wanaft teoft taganeba, — pibafiwab übes»koos 
nõu ära, mitte järele anba, waib wana wakuraamatu järele tööd cbafi 
teba, --- Rui fiis asja berra ees teoks tuli teba, ei pibanub tcifeb p c 
remebeb fõnaj wõtfiwab raba renbi wastu, Rurrika ja Ruuni Rurrikof-
fib jäiwab aga oma fõna juurbe kinblaks ja olekfiwab pibanub mõle* 
mab omabeft kobtabeft lahkuma, kui mitte Ropa Jaan Ropbelm Rurrika 
Rurrikoffi, kui oma wäimebe eeft ülesfe ci oleks astunub ja Rurrika 
kobta mitte wõeraste kätte minna ei lafknub, waib teba oma wäimebe 
nime peale tagafi kirjutas. — Ruunil eeftfeisjat ei olnub, antub fõna 
tagafi wõtta ei tabtnub ja labkus omaft kobaft. - Ruunilt Jüripäe* 
wal 1859 aastal wälja kolibes, elas iibe aasta Riiskal oma wäimebe 
juures ja rentis järgmifel aastal 1860 Cõbawere Ubu karjamõifa, kubu 
oma furmani jäi. — Rõige noorem oli tema oma wenbabe feaft ja 
kõige enne kutfuti teba ära fiit ilmaft, mitte täiesti 63 aastat wana, 
jättis tema 9 feptembril 1863 aastal oma naefe ja lapfeb jumalaga 
ja kabus fiit ilma käraft. (Daetuö Wiljanbi [urnuaiale. Cema naene 
flnn elas aga peale teba üle übekfa aasia ja furi 31. jaanuaril 1873 
aastal Rarola wallas Rüti talus ära. 

Ruuni foans Rurrikoffi pojao. — 

I flnbres loanfu poeg Rurrikoff fünbis Pärsti wallas Ruunil 10. 
mail 1836 aastal, elas oma ifaga kuni 1859 aastani Ruunil ja päraft 
Riiskal ja Cõbawere Ubul. Oli peale ifa furma weel kabekfa aasiai 
llbul ja läks fiis oma perega 1871 a. Rarola walba Rütile oma õemebe 
juurbe elama. Paari aastafe Rütil wiibimife järele kolis tema jälle 



Uöule, kus tema naefewenb rentnikuks oli, tagafi ja elas feal weel 
mõneb aastab. — Eui fiis tema naefewenb Cõbawere mõifa ära rentis, 
läks tema finna pooleteramebeks, kubu kuni 1882 a. jäi. £t tall 
nüüb lapfeb juba fuuremab ja kõik boolfab ja ebafi püübjab inimefeb 
oliwab, oli nenbe waranbusline jõub niipalju kaswanub, et talukoba 
rentimife peale mõtelba wõifiwab ja ka fiabbalaft ftäfpre koba rentis. 
Rui fiis aga kohaomanik ära furi ja ilma lasteta lefe järele jättis, 
astus tema wanem poeg üõnis lefega, kes oma mebe testamenbi järele 
ainukene pärija oli, abielusfe ja fai fel moel ftäfpre kobaomanikuks, 
kuna tema ifa aga feal, kui taluifa ebafi elas. Hoorufes oli mees 
puubuft tunbma pibanub, wanabufes wõis aga rõõmfasti laste tulewiku 
peale waabata ja rabus fiit ilmaft 19. webruaril 1891 a. labkuba;— 
tema põrm pubkab Suure Jaani furnuaial. Abielus oli tema Sukki 
taluft kofitub Ann Rurrik'uga, fünb. 9. aug. 1839 a., kes alles praegu 
elus on ja oma laste juures elab. 



finbres föcinfu poja Surrifcoffi lapfeb. 

1) Cõnis flnõreje poeg Rurrikoff fünbis 26. jaanuaril 1860 a. Pärsti 
wollas Riiskal, kus tema ifa [ell ajal elutfcs. €las peale [elle 
Cõbawere Ubul ja Cõbawere mõijas ja pibi palju enne higistama 
ja waewa nägema, kui niikaugele faiwab, et nemaö übifcl nõul 
ja jõul Rabbalaft Rafpri koba rentiba jõubjiwab. - Rui [iis koba 
omanik ära [uri, astus tema rikka le[ega abielus[e ja on praegu 
jõukas kohaomanik Rabbalas. €jime[eft abielu[t tall lap[i ei 
olnub, kuna aga tei[e|t nae[e[t tejnal kolm poega clawab. — 
fluguft, [ünb. 13. märtjil 1899 a. — Räis walla* ja kihelkonna 
koolis ja on praegu ija juures kõbus. — Oskar, jünbinub 8. 
novvemb. 1904 a. ja Cõnis 28. aprillil 1912 a. 



3) flnu flnbrefe tütar Rurrihoff, fünbinub Cõbawere llbul 6. nowembril 
1862 a. elas oma wanemate juures mitmes hobas ja fai Cõnis 
Hurhile mebele. eiawab praegu Cnge wallas 5uure Jaani 
hibelhonnas, hus tema mees Pabaswere talu rentnih on. 

2) Jaan flnbrefe poeg fturrihoff, fünbis Cõbawere tibul 18. betfembril 
1864 a. Clas Ubult labhubes milmel pool mõifabes, aga nüüb 
juba ammugi Pärnus, hus tema haua aega Cnbla feltfi buffeti 
pibaja ja übtlafi ha näitleja oli. Abielus ftabri (Diilbergiga; -
lapfi neil ei ole. — 



4. Jüri flnorefe poeg kurrikoff fünbis Cõbawere Ubul 3. mail 1868 
a. Oma baribuje fai walla ja Suure Jaani kihelkonna koolis ja 
õppis Wõbmas ODülleri juures kaupmeheks. Cäks 1890 a. Poo» 
lamaale kroonu teenistufesfe; teenis eesmalt roobus ja päraft 
polgu kanfeleis, kus kirjutaja ametis kõige kõrgema järguni, fee 
on, polgukirjutajaks tõufis. flfus 1894 a. folbatift wälja tulles 
eesmalt flrkmale kaupmees Papp'i juurbe ja päraft (Duftwee 
alewisfe berra Stablberg'i kauplufe ametisfe. — f5eitis fealfamas 
4. juulil 1899 a. eifriebe Ceib'iga (fünb. 1. webr. 1874 a.). 



abielusje, hellega temal hahs tütart: Cvbia, fünõ. 2. jaanuaril 
1902 a. ja £lla, fünõinuo 30. märtjil 1903 a., olivvaõ. — Eahs 
tütart on neil furnub ja CDuftwees maetub. flfufivvab 1908 a. 
wastutawa ärijuhina herra R. fifcbmanni hauplufesfe teenima ja 
Uartusfe elama, hus ha nenbe mõlemab tütreb Cesti tütarlaste 
gYmnajiumis õpiwab. Cesolevv pilt kujutab teba ühes tema pere^ 
honnaga. 



I I . Cõnis taju poeg Rurrikoff, jünbis Pärsti wallas Ruunil 
15. juunil 1838 a. €las eesmalt Ruunil ja Riiskal Pärsti wallas ja 
läks iibes oma wanematega Jüripäewal 1860 a. Cõbawere Ubule, kus 
tema 24. juunil 1860 a. Rarola wallaft Raia taluft kofituö CDari Juu
rikaga abiclusfe astus. Clas peale ija jurma weel kaks aastat Ubul 
ja läks jiis oma äia kobu Rarola walba korterisje, kus tema ilma 
kindla teenistufeta oli, kuni wiimaks Roeru kibelkonõa Uöuoa walba, 
Ciuswcre külasje koolmeijtriks jai, kubu tema kuni omu elu otfani 
jäi. — Alles täies mebe eas olles, juikus tema 7. mail 1877 aastal 
iurmale, oma naejt ja allaealiji lapji maailma tuulte ja tormibe kätte 
ja hoolte jättes. (Daetub Roeru jurnuaiale. 

Cema naine (Dari, jünbinub Juurik, jünbis 26. jaanuaril 1S41 
aastat Rarola wallas Raia talus peremehe tütrena. Clas peale mebe 
jurma mitmel pool oma lastega ja Juri Ruljuri koolimajas Wiljanbi 
wallas oma poja Cõnije juures 8. oktobril 1901 a. 

Heile jünbijiwab kokku jeitje lajt, kellebeft pojab Jüri ja Bans 
ja tütreb Anna ja (Darie noorelt ära furiwab, elama jäiwab pojab 
Cõnis ja Jaan ning tütar CDiili, kellebe eluloob jiin järgnewab. 

1) Poeg Cönis Rurrikoff, jünbis 3. nowembril 1865 aastal Cõba* 
were Ubul. Algharibuje jai oma ija käejt, pibi uga juba 
kui 12 aastane poijikene ija abijt ilma jääma. Jja jurma järele 

lübkujiwub nemab Callinnn maalt ja aju* 
jiwab Rarolu walba Raiale, oma ema 
wanemate koba peale, iibes ema, õe 
ja wennaga eluma. — Räis weel iibe 
aasta Rarola walla koolis ja astus jiis 
Wiljanbi kihelkonna kooli jisje, mille lõ* 
petufe järele ennajt wallakooli õpetaja 
ekjamile eltewalmistama hakkas Cegi 
1886 aastal Cartus bollmanni Seminaris 
kooliõpetaja ekjami ära ja jai peale jelle 
Rarola walba Saarepeebi kooli peale kooli* 
õpetajaks walitub, kus wiis aastat töötas 
ja jiis Wiljanbi walba, Rutfari kooli õpe* 

tajaks läks. Astus 27. betjembril 1894 a. (Darie Rolk'iga abi* 
elusje ja elajiwab nimetatub kooli peal kuni 1902 aastani. — 
Rutjarilt labkubes ajujiwab Wiljanbi elama ja on 1903 a. jaa» 
bik raamatu ja kirjutusmaterjali kaupluje omanik. Caste rõõmu 
ei ole nemab jeniajani weel mitte tuuba jaanub. — 



üema abikaafa (Darie Purrikoff, (fün
binub Polk) fünbis 15. aprillil 1875 a. 
Wiljanbi vvollas piispal peremehe tü> 
rena. Rbielus Cõnis Purrikoffiga 27. bet= 
fembrift 1894 aastaft faabik. 



Poeg jaan Rurrikoff, jünois 4. feptembril 1868 aastal Rarola 
wallas Kaial. Oli kabekfa aastane, kui oma ifa furma läbi kao« 

tas ja pioi juba nii noo
relt elu murefi ja ras* 
kuji tunba jaama, aga 
ema abil ja omal jõul 
ja püübel, tormas noor* 
mees jamm fammult, tal* 
wel õppibes ja fuvvel 
felleks raba teenibes, 
ebafi. — Räis eesmalt 
Rarola walla* ja päraft 
Wiljanbi kihelkonna koo* 
lis. Õppis peale jelle 
Põltfamaal Cesti fllek-
fanbri koolis, mille 2. 
juunil 1894 aastal lõ* 
petas. Oli weel lühikene 
aeg Cartus f5ugo Creff--
neri gYmnafiumis ja läks 
fiis Cartumaale Corma 
mõifa põllumajanbuft õp* 

pima. Jüripäewaft 1900 aastaft faabik on aga Carakwere mõi* 
fas, kui ifefeifew mõifavvalitfeja, ametis. — flstus 26. betfembril 
1905 aastal neiu ftnna Rasfe'ga abielusfe, kellega temal tütre* 
kene Cyöia fünbis, nagu feba eesolewaft pilbift naba wõib. 



Cema abikaafa Riina Purrikoff, (fün* 
oinuo Pasfe) fünbis 14. feptembril 1870 
aastal ftalliste kihelkonnas, Gäsfil, fai* 
wab Carakvvere mõifas tuttawaks ja ühen* 
bafiwab oma elu 26. betfembril 1905 a. 



Cõnije tütar Kurrikoff, fünbinub 7. augustil 1874 a. CaU 
linnamaal C i u s w e r e koolimajas. Clas 
peale ija jurma oma ema juures Raial 
ja muial. Kui jiis enbine üüri õpetaja 
Kurrikoff Wiljanbisje elama ajus, astus 
tema 1897 a. jinna, oma wana fugu» 
laje juurbe teenistusfe. Cäitis eesmalt 
teenija tübruku kobujeib, jai aga pärajt 
poole kafulapje eejt peetub ja kunjt kä* 
jitoöb õppiba lastub. — flga kaua ei 
jaanub tema elukewabit maitfeba, juba 
1904 a. talwel jäi tema neeru põletikku 
baigeks ja lahkus fiit ilmajt 15. märtjil 

J nimetatub aastal. 



I I I . Jüri Ganfu poeg Purrikoff, fünbis Pärsti wallas Puunil 
28. webruaril 1844 a. peremehe pojana. Clas oma ifa juures Puu» 
nii ja Riiskal ja päraft Cõbawere Ubul. — Astus kaks aastat peale 

alles 1875 aasta fügifel peafis tema oma perekonna juurbe tagafi.— 
Pa kobumaal ei olnub temal elu kerge; kirwes õlal ja kott feljas> 

käis tema fuwel puutöös ja talwel tegi mis ette juhtus ja felle püüb* 
mife tagajärg ei olnub mitte halw, feft juba 1883 aastal oli tema 
niikaugele kofunub, et Räpu kõrtfi 12 aasta peale ära rentiba wõis.— 

Räpu kõrts oli enne flbo Purrikoffi käes 12 aastat (1857—1869) 
pibaba olnub, nüüb fai tema rentnikuks, neljateiftkümne aastalife wabe 
aja järele, efimefe rentniku onupoeg Jüri Purrikoff. — Räpult 1895 a. 
labkubes, ostis tema omale Coopre walba pilliftwere kibelkonba 
„Willemi a talu, kus tema praegu oma naefe ja noorema tütre (Da= 
riega elab. Cesolew pilt kujutab neib kolmekefi. — 

ifa furma, fee on 1865 aas* 
tal £llu Reimanniga, Sürga* 
were wallaft, abielusfe, kel* 
lega temal 11. märtfil 1866 a. 
poeg Bans fünbis Aastal 
1869 pibi tema aga kroonut 
teenima minema ja naeft übes 
kolme aastafe pojaga kõbu-
maale maba jätma. Puus aas* 
tat tuli temal Wenemaal wii* 
biba ja folbati elu elaba ning 



Henbe lapfeo. 

1) Bans Jüri poeg Rurrikoff fünõis 11. mörtfil 1866 a. Clas ees» 
mait ifa juures, pärajt aga kui naeje wõttis, feaõis ije omale 
majapioamije fisfe. Raua ei faniiuõ tema aga elurõõmu maitsta 
ja labkus 28 aastafe wanaõufes fiit ilmaft, übte tütart „(T)arieM 

maba jäties, kes praegu Wana*Wänõras Oja talus elab. 

2) finn Jüri tütar Rurrikoff fünõis 1. mail 1876 a. Clas oma wa* 
nemate juures Räpul ja Willemil ning fai märtfi kuul 1901 a. 
Raarel (Delkile mebele. Jfa anõis koba wäimebele kinkimife teel 
omanõufeks, kus fiis nemaõ ka efialgfelt elafiwaõ. Rentifiwaõ 
aga koba warfi noorema õe ODariele 10 aasta peale eõafi ja 
läkfiwaõ ife mujalt omale teenistuft otfima. Clawaõ praegu 
Cartumaal Cammiste mõifas, kus tema mees karjaföötjameister on. 



3) (Dorie Jüri tütar Kurrikoff jünbis 5. mail 1379 a. €las enne 

Räpul oma wanemate juures ju nüüb Coopre Willemil. Rentis 

Willemi koba oma õemehe käeft 10 aasia peale ära ja elab 

praegu feal oma wanematega kui talupibaja. Cesolew pilt ku* 

jutab teba, ühes tema ija ja emaga. 



I5ans Jaagu poeg Cakk, fünbis Wiljanbi vvallas üakil 4. web* 
ruaril 1855 aastal. Käis eesmalt walla* ja pärajt Wiljanbis kreis* 
koolis, kujt aga warji wälja astus. Õppis eesmalt Cartus oma onu 

juures kaupmeheks, aga et jee amet temale 
ei meeibinub, tuli tagafi koju ja hakkas põllu* 
tööb tegema. 

Jättis aga 1880 aastal ka felle lõopõllu 
maha ja läks Wiljanbisfe, kirjutaja Hielfeni 
juurbe, wallakirjutajaks õppima.—Waliti 1886 a. 
Päri ja Pärsti walbabe kirjutajaks ja ajus 
1890 aastal Pärisje elama. Caulatabi flnu 
Kuhlbufcbiga 13. märtjil 1911 aastal ja elab 
praegu, kui waikne abielumees nimetatub ko* 
bas. — Wötab kobalikube|t feltfibeft ofa ja on 
kui tubli mefilastepibaja tuntub. 



Kurrikoffide suguwõsa esiwanemad. 

i . 

efiifo 
kurikal peremees olnuo umbes 1730—1760 a., nimi teadmata. 

2 . 

Uema poeg „ kurika Jaan" oli peremeheks umbes 1760—1790 a. 

3. 

Jaani poeg „ fturika loans" oli fcobapiöaja umbes 1790—1810 a. 
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Poeg. s "õt- s S a Cütar. 

kariste kirjutaja CDart 
Purrikoff, fünb. 14. oh» 
tobril 1845 a , Jurnub 
30. augustil 1893 aast. 
poifsmebena. ftariste 
Rurrikoffibe fuguwofa 

lõpp. 

flnu, 
mcbel Rallilil, elab €n« 

ge vvallas Ju lga l . 

t õ b e n b u s 
meesterabwas. 

naisterabwas. 
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Henbe lapfeb, waata 
teine perekonna lebt. 

Denbe lapfeb, waata 
kolmas perekonna 

lebt. 



Rnbrei nikclai, 
fünbinub 21. veebruaril 1895 a. 

Grete, 
fünbinub 20. augustil 1896. a. 

(Delinöa, 
fünoinub 5. mail 1900 a. 

Bans Jmmanuel, 
fünbinub 17. jaanuaril 1905 a. 

ro 

3 
ro 
<s> 

- a 
C M 

Rnbres Albert, 
fünoinub 24. aprillil 1897 a. 

Johann flbolf, 
fünoinub 5. nowembril 1898 a. 

Jaan Oustav, 
fünbinub 5. aprillil 1900 a. 

Otto, 
fünbinub 6. märtfil 1902 a. 

Cütar Janina, 
fünbinub 8. juulil 1904 a. 

S a w i k o t i , 

R u r i k a, 

t a l l i n n a , 

R o I p i n o, 

üüri õpetaja, Rnbres Rur* 

rikoff, .furi poismebena. 

Suguwõfa lõpp. 

Rnbres Cakk. 

fõans Cakk. 

Rno Jobanfon. 

Ciifo Caane. 

Rnna €(ifabetb, 

Sriiba Creyfelbt, 

CDary ja €rna. 

Ciifa Saar. 

Rnna Rurrikoff. 

Raarel Rallas. 

(Darie Wybryx . 

Cliefe Ceik. 

Rnna Jägermann. 

Rmalie Jägermann. 

Rima Benbrikfon. 

Jobann Rurrikoff. 

Dr. Rbolf Rurrikoff. 

Ciifo Cobk. 

Rnbres Ballikfaar. 

Rnn Commufk. 

Rabri Commufk. 

Ciifa Reber. 

Rnbres Rurrikoff. 

Jaan Rurrikoff. 

Cõnis Rurrikoff. 

Rbo Rurrikoff. 

Oustav Rurrikoff. 

Johanna Rurrikoff. 

Sawikoti Bans Rurrikoff, 
fünb. 23. webr. 1820 a., 

furn. 13. webr. 1888 a. 

I naine ODari. 

II .. Wiiu. 

Cütar Rnn, mebel Jaak 
Cakkil, fünb. 12. aprillil 
1822 a., furn. 18. aprillil 

1858 a. 

tartu kaupmees Jaan 
Rurrikoff, fünb. 3. märtfil 
1824, furn. 7. juunil 1888 a. 

Rbikaafa Rnna, fünb. 31. 
aug. 1853 a. 

v Cütar Rabri, mebel Jüri 
| Rallafel, Cõmbfi t., fünb. 
j 24. now. 1825 a., furnub 
• 1871 ci. 

Wastemõifa Rbo Rurri* 
koff, fünbin. 8. jaanuaril 
1828 a., furn. 15. belfembr. 

1899 a. 

Rbikaafa Rnn, fünbinub 
9. mail 1836 a. 

Cütar Rno, mebel Jaak 
Ballikfaarel, fünbinub J8. 
jaanuaril 1830 a, furnub 

4. jaanuaril 1355 a. 

Cütar Ciifa, mebel Jaak 
Commuskil, fünb. 27. jaa» 

nuaril 1832 a., futn. ? 

Rurika Rnbres Rurrikoff, / 
fünb. 31. jaanuaril 1834 a., / 

furn. 29. juunil 1888 a. / 

Rbikaafa Reet, fünb. 10. 
aug. 1838 a., furnub 18. 

juunil 1888 a. 

Jutta, 
fünbinub 29. oktobril 1902 a. 

napoleon, 
fünbinub 13. juunil 1904 a. 

Bilja, 

fünbinub 20. betfembril 1906 a. 

Bella, 
fünbinub 25. mail 1909 a. 

Cõnis Rurrikoff 

Siegeri mõifas. 
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Cütar ODari, mebel Rnbres 
Rurrikoffil, fünb. 4. jaa-
nuaril 1836 a., furnub 

augustil 1858 a. 

Urwastu Raarel Rurrikoff, 
fünb. 25. märtfil 1838 a., 
furi poifsmebena 27. jaa= 

nuaril 1870 a. 

W o l o g b a Rusta Rurrihoff, 
fünb. 27. webr. 1S40 a., 

furi poifsmebena. 



P o e g Ruguft, 
fünö. 13. mõrtfil 1899 a. 

P o e g Oskar, 
fünö. 8. nowembril 1904 a. 

p o e g Cõnis, 
fünö. 28. aprillil 1912 a. 

Cütar Cyöia, 
fünö. 2. jaanuaril 1902 a. 

Cütar €Ua, 
fünö. 30. mõrtfil 1903 a. 

7* 
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Röspre Cõnis Rurrikoff, 

f\no nurk. 

• Cartu Jüri Rurrikoff. 

Pärnu Jaan Rurrikoff. 

Cütar Cewa. mehel Jaan 
(Dibkelfonil, fünö. 19. juu. 
nii 1826 a.. furn. ? 

Cütar Ciifu, mebel (Dib* 
kel Jobanfonil, teine mees 
Genörik Horöen, fünöinuö 
26. juunil 1828 a., furn. ? 

Cütar (Dari, mebel Jüri 
Riismanöel, fünö. 27. au« 
gustil 1832 a , furn. ? 

Räspre Rnöres Rurrikoff, 
fünö. 10. mail 1836 a., fur» 
nuö 19. webruaril 1891 a. 

Rbikaafa Rnn fünö. Rur. 
rik, fünö. 9. aug. 1839 a. 

Cütar Cyöia. 

Wiljanöi Cõnis Rurrikoff. 

Carakwere Jaan Rurrikoff. 

t (Diili Rurrikoff. 

Ciuswere koolmeister Cõ» 
nis Rurrikoff, fünö. 15. juu. 
nii 1838 a., furn. 7. mail 

1877 a. 

Rbikaafa (Dari fünö. Juu» 
rik, fünöinuö 26. januaril 
1841 a., furn. 8. oktobril 

1901 a. 

Cütar Ann, fünö. 28. op* 
rillil 1840 a., furn. 30. no> 

wembril 1848 a. 

Cütar Rno, mebel Cõnis 
5teinwelötil, fünö. 20. ap. 
rillil 1842 a., furn. ? • 

• 

Cütar CDarie. f fõans Rurrikoff. 

Rnn (Delk. 

(Darie Rurrikoff. 

Coopre Jüri Rurrikoff, fün* 
öinuö 28. vvebr. 1844 a. 

Rbikaafa €llu, fünöinuö 
Reimann. 
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Cütar Raöri, fünö. 13. no« 
wembril 1845 a., furnuö 

noorelt. 

p o e g Johann, fünöis 
6. märtfil 1847 a., furnuö 

noorelt. 


