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Pärt´i ja Mäll´i sugulus.   Ewal (1802) oli 3 vallaslast: 
Ann 1831, (Kris)Tina Marie 1839 ja Karl (Karel) 
26.02.1843 (Põltsamaa 1.6-18) , Karl OO 22.02.1875 
Põltsamaal (1.202-30) Ewa Reinson´iga , sünd 
17.11.1832, Maddis ja Krõõt tr., Karlil on see I OO ja ta 
on kirjutatud Kristina Marie vallaspojaks, kes oli minu 
teada hoopis Karli õde?, võib-olla 4 aastat vanemana 
võis Kristina Marie olla mõne aasta Karli kasuema või 
hooldaja või eestseisja. Karli esimene(?) naine Ewa ei 
saa kuidagi olla 1900a sündinud Eduardi ema. Ilmselt oli
Karlil ka II palju noorem naine või on seal vahepeal veel 
üks põlvkond ehk Karli poeg Karl. Eduardi sündides on 
Karl Oudova kreisis rätsep. See on kirjas Album 
Academicum Tartuensis´ses, TÜs Eduard õ. 1919-20 
matem., 1920-23 kaubandust, 1923-25 juurat ja 1825 
uuesti kaubandust, 1927-29 Narvas advogaat Huseni 
abi. Eduard on leeris olnud 1920 Tartu Pauluses, kus ta 
ka 29.08.1936 laulatati, millalgi 1930.-ndatel on ta 
olnud Saaremaal Kihelkonna koguduse liige, elades 
Karujärve lähistel Kuumi külas. Umbes samal ajal 1933-
35 on Eduard olnud Prantsuse Võõrleegionis Aafrikas, 
millest on tal ka ilmunud raamat „Võõrllegioni trikoloori 
all“. Kihelkonna kogudus näitab, et Eduard on surnud 
vist 1939, viimane aasta number on siiski kaunis 
loetamatu. Ta on surnud umbes sel ajal, kui sündis 
Linnart. Genis on, et tema surmaaeg ja koht on 
teadmata. Mõni sugulane võiks arhiivist järele küsida, 
ma pole sugulane, seepärast mulle ei öelda.

On mõeldav, et Karlil (1843) ja Ewal  võis teoreetiliselt 
olla poeg Karl (Karel), kelle poeg oli Oudovas sündinud 
Eduard, kuid ma ei ole leidnud sellise sobiva Karli sündi,



ta võis sündida kus tahes ja lisaks olla ristitud vene usu 
järgi.

Arvo Pärdi emaisa Jaan Mälli (1869) isa Hans oli veel 
sündinud Uue-Põltsamaal, kuid Jaan sündis (1869) juba 
Triigi mõisa valdustes, leeris käis Jaan Väike-Maarjas, 
kus ka abiellus 1890, tütar Linda Annete sündis 1907 
Rakveres, kuid Jaani pere pani end Tallinna Kaarli 
koguduse liikmeks 1926a.

Nii Arvo Pärdi kui Linnart Mälli eellased on olnud 
suhteliselt liikuvad inimesed ja vahetasid tihti elukohti, 
nii näit. Arvo ema õdedest_vendadest üks sündis veel 
Rakveres,  üks Koeru Raigul, üks Viru-Jaagupi Voorel, ja 
üks Väike-Maarja Unikülas. Linnarti ema Helmi Leitaali 
(sünd. 21.11.1907 Kullamaa Päril või Vaiknas) isa Karl 
Jaani p. on sünd Suure-Lähtrus, ema Marie Silbermann 
Kullamaa Maidlas. Helmi 10 õde-venda sündisid Päri, 
Maidla ja Liivi mõisate alal.
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