
Mälestusmärk talurahva vSdSÄSMlZKle.
Rida haruldasi mälestusmärke Mõdriku mõisa ümbruses. Obelisk kindrali valge hobuse haual.

Mõdriku mõisa, praeguse kodumajandus-
koolihoone, ümbruses on säilinud rida mä
lestusmärke ja -ehitusi, millede eest keegi ei
hoolitse ja mis aasta aastalt ja viimasel
ajal isegi kuu-kuult hävinevad ja purunevad.
Osa neist ehitustest on juba täiesti kadunud
ja nende asukohta tähistavad vaid kivivare
med. Nii asus talupidaja Kereme maa alal
kõrge kingu otsas, kus praegu asub sõjaväe
triangulatsiooni torn, mõnikümmend aastat
tagasi kõrge kiviehitus. See oli jäme kivi
torn, milles asusid kivitrepid, mida mööda
vanasti olnud võimalik üles tornitippu pää
seda. Milliseks otstarbeks mõisaomanik kivi
torni ehitas, selle kohta puuduvad andmed,
kuid rahvasuus on säilinud torni nimetusena
„Mõdriku kirik" ja teatakse rääkida, et tor
nist pidanud saama ümbruskonnale oma pü
hakoda. Võib aga ka olla, et mõisnik ehitas
torni omale lihtsalt vaatetorniks. Kohaoma-
niku abikaasa teab aga jutustada, et kui
tema noorem olnud, siis olnud torni jalal
näha ka trepiastmed, mis viinud maa alla
ning hiljemgi on kokkuvarisenud kivitorni
asukoha künkalt maa seest tulnud välja ser-
vitilaotud paekive, nagu oleks nad asetatud
mingi koopa või käigu lakke.

Kõige huvitavamaks säilinud mälestus
märkidest on kaheksasammas, nagu teda
hüütakse rahva poolt. Too ehitus asub jäl
legi Kereme maa peal ja on kaheksale tuge
vale ja pikale sambale ehitatud hoone.

Hoone oma sammastikuga tule
tab elavalt meelde vanu Kreeka

sammasehitusi.
üks sammastest on maha varisenud, samuti

on osalt alla kukkunud hoone katus. Ka
heksa samba vahel asunud vanasti korralik
kivipõrand, mis nüüd on aga täis kuhjatud

Iga tund
toob palju uudis
maailmas. Keegi v Va,
millise üllatuse võib ki
irustada järgmine päev.
„Virumaa Teataja" toob
Teile kõigist neist uudis
test kiirelt teateid. Ärge
unustage sellepärast ka
kiirel tööajal uuendada
„Virumaa Teataja" telli
mist. i ellige kohe
„Virumaa teataja"
15. juunist.

Ülal vasaäcult: punane sammas ja Valge-hobuse obelisk. Paremal „Kahelksasainmas".

kivisodi, puurämpsu ja muud prahti. Ka
toreda hoone ümbrus on rohtunud, sodi täis
ja korraldamata. Mõisa ajal hoitud aga
hoone ja ümbrus hästi korras, siis olnud ja
lutusteed, istepingid jne., nii et kaheksasam
mas olnud siis vana ja nägusa pargi süda
meks.

Sammasehituse lõunapoolse viilu küljes
on saksakeelne kiri, mis on aga maha pude
nenud. Osalt on nähtav kirja algus „Der

Aufhebung..siis Estland... ja
lõpuks aastaarv MDCCCXVI — 1816.

Juba neist kirja katkendeist võib järelda
da, milleks on hoone püstitatud. 1816. a.
teostati Balti rüütelkonna poolt

Eestimaal talurahva pärisorju
sest vabastamine ning sama
akti auks ja mälestuseks on ka

kaheksasammas ehitatud.
Kes ehitas selle omapärase mälestushoo-

ne? Mõdriku mõiknik kindr. Kaulbars. Miks

tegi seda mõisnik? Rahvas arvab, et mõis
nik tegi seda ausast tahtest tunnistada talu
rahva pärisorjuse vabastamise tähtsust, sest
kindral olnud tubli mees ja käitunud talu
rahvaga inimlikult. Tegelikult aga teame, et
talurahva pärisorjusest vabastamisega algas
talupoegade teoorjuse aeg, millal kõik maa
kuulus mõisnikele ning talurahvas oli vaid
lühiajaliseks ja õigusteta rentnikuks mõisa
härra maal. Teoorjus ei toonud kaasa maa
rahva olukorra kuigi suurt paranemist, hoo
pis vastupidi: mõneski suhtes tõi uus olu
kord kasu mõisnikele. Kas ei hinnanud ka
Kaulbars talurahva pärisorjusest vabasta-
m ise tähtsust enda ja oma mõisa suhtes
niivõrd kõrgelt, et ehitas selle akti mälestu
seks toreda hoone? Kuigi suureks pühadu
seks nad hoonet nagunii ei pidanud, sest
mõisapreilid käisid siin, kaheksa samba va-
vel, õhtuti tantsimas ja lõbutsemas.

Mõisniku poolt remonteeriti kaheksasam-
mast mitmel korral, kuid iseseisvuse ajast

alates on hoone jäänud enda hooleks.
Paar aastat tagasi oli suurem

varisemine,
kus peale ühe samba kukkus alla ka suurem
osa katusest. Kuna hoone võib uuesti varise
da ja saada hädaohtlikuks inimestele, kavat
seb taluomanik kaheksasamba koguni maa
tasa kiskuda. Muinsuskaitse alla hoonet võe
tud ei ole.

Kereme talu naabruses
Ilvese talu heinamaasiilul asub
tugev neljatahuline punase ka

tusega sammas,
mida hüütakse «punaseks sambaks". Mi'.leks
see kivisammas siia on ehitatud, selle kohta
puuduvad andmed.
. Kõige kõrgem veel püsivatest mälestusmär

kidest asijfe Mõdriku kodumajanduskooli
maa-alal, kaunil kasekünkal ja kannab nime
„Valge hobuse sammas". Valgehobuse nime
kannab ka mäeküngas, millel sammas asub.

Too sale ja kõrge obelisk on kindraliharr i
omapärase tuju toode: kui kindrali kihiltn-
naline valge hobune suri, lasi ta lo,».,m siit. -
te austuseavaldustega matta mõis» iäticMuc.'
mäekünkasse ja

püstitas hauale hiljem toreda
obeliski.

Sammast piirasid vanasti umbes niee*riki;r-
gused suurtükitorud, mis olid ühendatud lat
tidega, kuid mõni aasta tagasi varasta, id va-
narauakaupmehed suurtükid ja jaun-iu»
raudketi ära.

Keres ei wöistle Woful.
Nakwerlaste poolt oli Wõsul kawatsetud

korraldada wäike rahwustoahelise ilmeaa
maleturniir. Kahjuks aaa tähtsaim wöist-
leia — suurmeister Keres — Ales ära
osa mõtust mitmesugustel ettekäänetel, lu
bades aaa tulewal aastal kindlasti män-
aida. Et rakwerlased turniiri ilma Kere-
seta korraldada ei tacha, lükkasid nad
wöistluse aasta mõrra edasi, millena ka
teised wöMejad nõustusid.

Laupäeval, 10. juunil k. a.
RAHVAAIAS

Rahvamaja ja Harid. Seltsi
segakoori rahva-

KONTSERT.
Koorijuht Ernst Raatma.
Kaastegev I div. orkester

H. Lindjärve juhatusel.
Algus kell pool 9 õhtul.

Pääsmed: 40 senti,
õpilastele 20 snt.

Pühapäeval, 11. juunil s. a.
Toilas avatava rannahoone,
peetava Vabadusristi kava
leride päeva ning surnuaia
püha puhul toimub
odavahinnaline sõit

autobustel

!'

Toila
ja tagasi. Edasi-tagasi sõi-
dupilet täiskasvanuile

kr. 1.50, õpilasile kr. 1.—.
Autobused väljuvad Rakvere
turuplatsilt kell 8 (homm.).

Tungi ärahoidmiseks pa
lutakse sõidupiletid omanda
da eelmüügikohast — prl.
Nurga kioskist, Tallinna ja
Tööstuse tänava nurgal.

UDRIKÜ
MUUSIKA SELTS.

Pühapäeval, 11. juunil s. a.
Neeruti mägedes,

Kreutzwaldi pargis Sadula-
mäel

suure eeskavaga

rahva
pidu.

Algus kell 15, lõpp kell 21.
EINELAUD. RATTAHOID.

Pääsmed 40 ja 20 senti.
... < Juhatus.

Naiskodukaitse
PADA JAOSKOND

korraldab
pühap., 11. juunil 1939. a.

Rägavere vallas, Sipelga
metsas.

Pääsmed 25 snt., rattahoid
10 snt.

Algus kell 15. Lõpp kell 22.

K-m.

Olete mureta,
kui ostate järelmaksuga

Arn. Leesmaa"
SIMUNAS, telef. 1

mootor-, sport-jalgratta,
kus ostja usaldatud võlakohustus, veksel
ei ole edasiantav.

Ainuesindusel 18 erlsortl üldtunnustatud jalgratast.
Uudisena saabusid kauaoodatud Tschehhi jalgrattad ja Rootsi

nHermes" ja HCyclonl( kõrgema raamiga (eritellimine).
Inglise: ,firmstrongM, „Dux" jne.
Saksa: ,Diamant", ^Miele", «Maico", ^Eterna", .Tumier" jne.

Esindusel
Rootsi ja Soome niidumasinad ja loorehad.

Valmisriieteosakond täiendatud suveuudistega.

Rakvere Laulumeeste Seltsi
vllJasSit TARTU
meeslaulupSevale

on laupäeval kell 7.35.
Liikmetel, kes soovivad

sõita, kuid sõiduraha tasu
mata, ilmuda Rakvere rdt-
jaama tund aega enne välja

sõitu. 
Vihula Hariduseselts

korraldab
Käsmu seltsimajas

pühapäeval, 11. juunil

peo-õhtu.
..Naabri Mari".

B. Kangermafini laulumäng
7 pildis.

Juhatus.

Dr. V. PANOV
Väike-Maarja, Turu tan. 4,

Dr. Daiberl majas.
Sise-, naiste- ja hamba
haigused, kunsthambad,

sünnitusabi.
Võtan vastu iga päev
Q—l e. 1. ja 3—7 p. 1.
VÄzasõMiÄ igal aJ*!»

Pühap., 11. juunil k. a.
Noorkotkaste Rakvere II
malevkonna kaastegevusel

Udu järve kallastel

noorte suwiviim.
Kavas:

1) Jumalateenistus — õpet.
Audova, lauMehed.

2) Noorkotkalikud võistlused
ja mängud.

3) Tants täiskasvanuile al
gusega kell 17.30 (Vs6).
Einelaud. Rattahoid.

Pääsmed 20, 25 s.
Toimkond.

Uhtna-Sämi Maanaiste Selts
korraldab

pühapäeval, 11. juunil k. a.
Muru külas oma platsil

esimese

fume-peo.
Kavas: Näidend

„Seai Mäeotsa talus".
E. Larani külajanit 1 vaat.

Rahvatantsud. Tants.
Einelaud.

Algus kell 15. Lõpp kell 22.
Pääsmed 30 snt.

Müüa
kuivi, üle aasta seisnud põ
randa-, lae- ja voodri-

laudu.
Hinnad odavad. Põlula Kesk
mise saeveskis.

Puhtaid

kaltse
vajab

Uhisfriikikoaa Rakveres,
Lai iän. 22, telcioa 135*

Kellel oleks võimalik võtta
2 mullikat

sööma peale? Teatada kirja
likult slt. kuni 13. juunini
..Mulliik" all.

Väike

Uute jalanõude müük.
Vanade parandus.

Tellimiste vastuvõtmine.

Tallinna t. 56
(Küti tän. otsa kohal).

JAHIMEHTD!
Müüa puhastverd väikest

tõugu

maia mii*.
Küsida Härma t. 4. Seal

samas müüa haiguse tõttu
head sepatööriistad.

Soovin väiksemat

korterit
või omaette tuba. Ka võiks

äriruum ühes korteriga olla.
Teatada kohe Aleksandri t.
19, poodi.

Rakveres südalinnas

maja
äriruumidega ja korteritega
müüa. Slt. „Tulutoov".

Kunda veski, R. Tae.rde.

Vajatakse
ehituse-
töölisi.

Rakvere, Vallikraavi 38.
Johannes Nirgi.

Korralikku

teenijat,
kes keeta oskab, vaja Nar
va-Jõesuusse kaasa 2 inimese
jaoks. S. Golomb, Lai t. 7,
II kord.

Vajatakse tallu korralikku

naisteenijot.
palk 3.~> kr. kuus. Pakkumi
sed saata slt. ,,21/42" või
kaubelda isiklikult slt. teisi-
WLVÄ, 1Z. li—

llfl
ja -poissi vaja. Tulla Tal
linna 11 laupäeva õhtul või
pühapäeval.

Õmbleja vajab

fSealnft.
Posti 5.

Müüa vähepruugitud

Innfewnnfer.
Küsida Rakveres, Laada tn.
31, Kulli juurest.

Müüa ilusa viljapuuaiaga

uus maja
ja äriruumidega kahekordne

kivimaja
Maksutingimused soodsad.
Teat. vandeadv. F. Huik'ili
Rakveres, Tallinna t. 35.

Ärisse tarvis

poissi.
, Tallinna tn. 31, Juli. Lii^
1 LUL-S

Pruugitud, täiesti korras
jalg-
õmblusmasin

väga odavasti müüa. Näha
igal äripäeval k. 4—7 p. 1.
Rakveres, Pikk t. 67.

Riigiteenistuses olev kor
ralik abielupaar vajab
kolmetoalist

korterit
ühes köögiga nüüd kohe või
suve jooksul. Teatada 1.
juulini slt. 3+1 all.

abmuö
7. juunil Narva-Jõesuu ja

Jõhvi vahelisel teel autobu-
selt sumadan pesuga. Ausat
leidjat palutakse vaevatasu
eest teatada kirjal. Viru-Ni-
gula, postkast 9 Tõi tel. 24.

Tarvis maale

ttohwiiaid
Kaubelda piihap., 11. juunil
1939 kella 1—3 päeval Alek
sandri tn. 53.

Latvello ja palju teisi pare
maid Rootsi, Inglise, Saksa

jalgrattaid.
Nende osasid ja kumme

suures valikus. Soodsad hin
nad ja maksutingimused.

K/m. JOH. VESKE,
Rakveres, Tallinna t. 27.

Elumuutmise tõttu müüa
kaks head noort

lehma.
J. Rossmann, Rägavere v.,
Miila küla, Kabalast 2 km.

Sõjaväest vabanenud kor
ralik noormees

Vihula piimaühingu juhatus annab välja
vähempakkumise teel 17. juunil s. a. kell 12
päeval Annikveres

keskmeierei
väliskrohvimisetöõ.
Töö tuleb teha ettevõtja oma materjaliga.
Krohvimisepind: puuosa ca 205 rmtr., kivi-
osa ca 500 rmtr. Pakkujail tuleb pakkumise
tagatiseks sisse maksta 50 krooni ja lepingu
sõlmimisel 10°/o lepingu summast. Juhatus
jätab endale õiguse tööd välja anda ka mitte-
vähempakkujale või hoopis välja andmata
jätta. Lähemaid teateid saab Vihula piima
ühingult, Salatse p. ag., tel. Vihula 6.

Müüa partii tammepuust
poolpeetud

toole.
Teateid .saab kino „Union",

Vaksali Õ.

Väike perekond vajab su
veks linna ligidale

MAJATEENIJAT
kodusele tööle. Võib olla ka

vilumata. Kerge töö, oma
ette tiiba. Aadr.: pr. D. Bre-
vern, Sõmeru asund., üle

Rakvere.

Äri naol
kohe ära anda ühes kau

baga ja eluruumidega sood
satel tingimustel. Äri telef.
Kadrina 3-d.

Müüa meesterahva

jalgratas.
Malmi t. 28, töökojas.

Müüa hea piimatulija

lehm.
Kohala as. Lindla.

Vajatakse

foonil toitu Aitse-

teöioisfL
Teatada Kunda hobuse-

postijaam.

Sepapaja-

ruumid
välja üürida Parkali tn. 7.

H"!d

(itufepilpoil
müüa odavasti. Rakveres

turu ääres, Poska 1, hoovi-
peal, M. Villo juures.

HSdapea
kaupluses

võtab „Virumaa Teataja"
tellimise vastu

hra Artur Kullik.

WtruamllTeMa
nüüb ia võtab
i vastu

Anealu
üksiknumbreid müüb ia võtab

tellimisi vastu

.mastu Hoimas

ärisse või Kirjad
saata slt. kuni 13. juunini
«ÄSAMMS".

pnma
| müüa. Küsida Posti t. 20—1.

AAS VERES võtab
„/ irumaa teataja"

tellimisi vastu
Jua yoldemax Alt»


