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18. oktoobril
Teadmata kadunuks ja surnuks
tunnustamised.

Tallinna I Riiklik Notariaalkontor kuulutab TsK
§ 12 ja RNM § 81 alusel, et:
I
Herman Hansu p. Palling, sünd. 28. märtsil 1906
Luiste vallas, viimane elukoht oli Tallinnas Tüve t. 31,
õn tunnustatud surnuks 20. juunil 1947 tema venna
Kustas Hansu p. Palling’u taotlusel ja samal päeval
välja antud vastav tunnistus registri nr. 6653 all; 706
П
Ain-Aladar Eduardi p. Välbe, sünd. 28. juulil 1923,
viimane elukoht oli Tallinnas Tööstuse 9—9, õn tunnus
tatud surnuks 21. juunil 1947 tema ema Liis Juhani t.
Välba taotlusel ja samal päeval välja antud vastav
tunnistus registri nr. 6676 all;
707
HI
Oskar Jaani p. Siidam, sünd. 14. jaanuaril 1908
Alliku vallas, viimane elukoht oli Tallinnas Hollandi
tän. 11—7, õn tunnustatud surnuks 21. juunil 1947
tema abikaasa Marta Joosepi t. Siidam’! taotlusel ja
samal
päeval
välja
antud
vastav
tunnistus
registri nr. 6677 all;
708
IV
Alice Osvaldi t. Elias, neiuna Theurich, sünd.
18. augustil 1912, viimane elukoht oli Tallinn-Nõmmel
Metsa tän. 31—1, õn tunnustatid teadmata äraolijaks
alates 1. juulist 1941 ja selle kohta vastav tunnistus
välja antud teadmata äraolija abielumehele Bernhard
Villemi p. Elias’ele 30. juunil 1947 not. registri
nr. 7044 all;
709
V
Ludmilla Arkadi t. Hargel, sünd. 25. septembril
1919, viimane elukoht oli Pärnu mnt. 94—5, õn tunnus
tatud surnuks 14. juulil 1947 tema abikaasa Jaan
Jaani p. Hargel’! taotlusel ja samal päeval välja antud
vastav tunnistus reg. nr. 7497 all;
710
VI
Voldemar-August Gustavi p. Petron, sünd. 7. det
sembril 1904, viimane elukoht oli Tallinnas Suurtüki 28,
õn tunnustatud teadmata äraolijaks alates 1. septemb
rist 1941 ja selle kohta tunnistus välja antud teadmata
äraolija vennale Richard Gustavi p. Petron’ile 25. juu
lil 1947 not. registri nr. 7929 all;
711
Ants Miili p. Kase, sünd. 19. märtsil 1904 Meeksi
vallas, viimane elukoht oli Tallinnas Raudtee 13—11,
õn tunnustatud surnuks 29. juulil 1947 tema abikaasa
Elise Villemi t. Kase taotlusel ja samal päeval välja
antud vastav tunnistus not. registri nr. 8042 all;
712
VHI

Aleksander-Friedrich Johani p. Kurikjan, sünd.
3. augustil 1903, viimane elukoht oli Tallinnas
Volta tän. 14—10, õn tunnustatud teadmata äraolijaks
alates 1. juunist 1943 ja selle kohta tunnistus välja
antud teadmata äraolija abikaasale Aime Jaani t.
Kurikjan’ile 31. juulil 1947 not. registri nr. 8200 all; 713
IX
Juhan Ludvig! p. Altmäe, sünd. 1. augustil 1913, vii
mane elukoht oli Tallinnas Vene-Balti 102—7, õn tun
nustatud teadmata äraolijaks alates 1. septembrist
1941 ja selle kohta tunnistus välja antud teadmata ära
olija abikaasale Alma Aleksandri t. Altmäe’le 31. juulil
1947 not. registri nr. 8208 all;
714

1947

X
Johannes Kusta p. Annuk, sünd. 1900. a. Tartus, vii
mane elukoht oli Tallinnas Sügise tän. 5—5, õn tunnus
tatud surnuks 31. juulil 1947 tema tütre Evi Johan
nese t. Annuk’! taotlusel ja samal päeval välja antud
vastav tunnistus registri nr. 8217 all;
715
XI
Albert-Voldemar Jacob-Johanni p. Matzson, sünd.
7. oktoobril 1886 Pärnus, viimane elukoht oli TallinnNõmmel Nelgi tän. 3—2, õn tunnustatud surnuks
7. augustil 1947 tema abikaasa Marianne Joosepi t.
Matzson’! taotlusel ja samal päeval välja antud vastav
tunnistus registri nr. 8560 all;
716
XU
Juhan-Reinhold Johann-Voldemari p. Taevere, sünd.
23. detsembril 1914, viimane elukoht oli Tallinnas
Toom-Kooli tän. 10, õn tunnustatud teadmata äraolijaks
alates 1. oktoobrist 1944 ja selle kohta tunnistus välja
antud teadmata äraolija abikaasale Valentine Augusti t.
Taevere’le 7. augustil 1947 not. registri nr. 8561 all; 717
XHI
Niina Edvin-Arthur-Viktori t. Veenre, sünd. 13. jaa
nuaril 1919 Tallinn-Nõmmel, õn tunnustatud surnuks
8. augustil 1947 tema abikaasa Ago Georgi p. Veenre
taotlusel ja samal päeval välja antud vastav tunnistus
not. reg. nr. 8566 all;
718
XIV
Vaike Juliani t. Idnurm, neiuna LUleaas, sünd.
2. oktoobril 1920, viimane elukoht oli Tallinnas
Roo tän. 40—9, õn tunnustatud teadmata äraolijaks
alates 1. juunist 1944 ja selle kohta tunnistus välja
antud teadmata äraolija abielumehele Vladimir Johan
nese p. Idnurm’iie 8. augustil 1947 not. registri
nr. 8607 all;
719
XV
Harald-Eduard Kustase p. Bokmann, sünd. 3. veeb
ruaril 1920, viimane elukoht oli Ravila vallas Haisilla
külas Uuetoa talus, õn tunnustatud teadmata äraolijaks
alates 1. juulist 1945 ja selle kohta vastav tunnistus
välja antud teadmata äraolija abikaasale Hilda-Regina
Hansu t. Bokmannüle 9. augustil 1947 not. registri
nr. 8643 all;
720
XVI
Heinrich Hansu p. Aruvee, sünd. 20. märtsil 1912
Tallinnas, viimane elukoht oli Tallinnas Kopli tän. 4—4,
õn tunnustatud surnuks 13. augustil 1947 tema abikaasa
Pelageja Trifoni t. Aruvee taotlusel ja samal päeval
välja antud vastav tunnistus not. registri nr. 8764 all;
Aleksander Tooma p. Klooste, sünd. 2. oktoobril
1903, viimane elukoht oli Tallinnas Tüve 18—2, õn tun
nustatud teadmata äraolijaks alates 1. aprillist 1945 ja
selle kohta tunnistus välja antud teadmata äraolija
abielunaisele Ellen Elisabethi t. Klooster’ile 14. augus
til 1947 reg. nr. 8810 all;
722
XVIII
Alfred Aadu p. Seppel, sünd. 28. aprillil 1914, vii
mane elukoht oli Tallinnas Kullerkupu tn. 5—8, õn tun
nustatud teadmata äraolijaks alates 1. veebruarist 1942
ja selle kohta tunnistus välja antud teadmata äraolija
abielunaisele Leida Jüri t. Seppel’ile 14. augustil 1947
not. registri nr. 8830 all;
723
XIX
Priido (Priidu) Juhani p. Kõmmos (Kõmmus), sünd.
17. mail 1871 Emmaste vallas, viimane alaline elukoht
oli Tallinnas Soo tn. 6—4, õn tunnustatud surnuks
15. augustil 1947 tema abielunaise Mari (Marie)

Mihku t. Kõmmos‘e (Kõmmus'e) taotlusel ja samal
päeval välja antud vastav tunnistus not. reg. nr. 8852
all;
724
XX
August-Friedrich Johanni p. Pastarus, sünd.
29. märtsil 1888, viimane elukoht oli Tallinn-Nõmmel
Maleva 4—1, õn tunnustatud surnuks 15. augustil 1947
tema abielunaise Marta Jaani t. Pastarus^ taotlusel ja
samal
päeval
välja
antud
vastav
tunnistus
reg. nr. 8856 aü;
725
XXI
Evald-Boris Aleksandri p. Roogas, sünd. 3. detsemb
ril 1907, viimane elukoht oli Tallinn-Nõmmel Nelgi 4a—2,
õn tunnustatud teadmata äraolijaks alates 1. jaanua
rist 1946 ja selle kohta tunnistus välja antud teadmata
äraolija abikaasale Aino Jakobi t. Roogas’ele 15. augus
til 1947 not. registri nr. 8859 all;
726
ХХП
Selma-Adele-Arkate Gustav-Ehhari t. Ruud, neiuna
Soe, sünd. 18. aprillil 1919, viimane elukoht oli Tallin
nas Graniidi tän. 22—1, õn tunnustatud teadmata ära
olijaks alates 22. septembrist 1944. aastast ja selle
kohta tunnistus välja antud teadmata äraolija abielu
mehele Karl Augusti p. Ruud’ile, 16. augustil 1947
not. registri nr. 8900 all;
727
XXIII
Johannes Aabrami p. Sarv, sünd. 16. veebruaril
1908, viimane elukoht oli Tallinnas Vabriku t. 55—14,
õn tunnustatud teadmata äraolijaks 19. augustil 1947
tema abielunaisele Lilli Mihkli t. Sarv’ele tunnistuse
väljaandmisega reg. nr. 9048 all;
728
XXIV
Herta-Elisabet Hansu t. Okk, neiuna Kõrv, sünd.
4. aprillil 1912, viimane elukoht oli Tallinnas Vabriku
tän. 33—8, õn tunnustatud teadmata äraolijaks alates
1. oktoobrist 1944 ja selle kohta tunnistus välja antud
teadmata äraolija abielumehele Paul Peetri p. Okk’ale
22. augustil 1947 not. registri nr. 9182 all;
729
XXV
August Villemi p. Heinsar, sünd. 12. juulil 1915, vii
mane elukoht oli Tallinnas Sõja t. 31, õn tunnustatud
teadmata äraolijaks alates 1. oktoobrist 1944 ja selle
kohta vastav tunnistus välja antud teadmata äraolija
abielunaisele Veera Martini t. Heinsariele 23. augustil
1947 reg. nr. 9200 all;
730
XXVI
Erika-Beate Oskar-Leopoldi t Sepp, neiuna Post,
sünd. 23. augustil 1920, viimane elukoht oli TallinnNõmmel õitse 31, õn tunnustatud teadmata äraolijaks
alates 1. oktoobrist 1944 ja selle kohta tunnistus välja
antud teadmata äraolija abielumehele Leopold Augus
ti p. Sepp’ale 26. aug. 1947 not. reg. nr. 9353 all; 731
XXVH
Tõnis Tõnise p. Kask, sünd. 17. augustil 1910 Nov
gorodi kubermangus Valdai maakonnas, viimane elu
koht oli Tallinnas Ristiku tän. 75—4, õn tunnustatud
surnuks 26. augustil 1947 tema abikaasa Anette Fried
richi t. Kaski taotlusel ja samal päeval välja antud vas
tav tunnistus not. registri nr. 9392 all;
732
XXVIII
Linda Henriku t. Maldre, neiuna Anton, sünd.
17. jaanuaril 1920, viimane elukoht oli Tallinnas Vide
viku tän. 5—8, õn tunnustatud teadmata äraolijaks
alates 1. juulist 1944 ja selle kohta tunnistus välja
antud teadmata äraolija abielumehele Nikolai Nikolai p.
Maldre’le 27. augustil 1947 not. registri nr. 9434 all; 733
XXIX
Aleksander Martini p. Kits, sünd. 31. juulil 1895, vii
mane elukoht oli Tallinn-Nõmmel Kurni 21—1, õn tun
nustatud teadmata äraolijaks alates 1. septembrist 1941
ja selle kohta tunnistus välja antud teadmata äraolija
abikaasale Johanna Jaani t. Kits’ele 27. augustil 1947
not. reg. nr. 9433 all;
734
XXX
Emst-Voldemar Mihkli p. Kask, sünd. 17. veebruaril
1912 Nõmmel, viimane elukoht oli Tallinn-Nõmmel
Kase 38—1, õn tunnustatud surnuks .30. augustil 1947
tema abikaasa Erika Karli t. Kaski taotlusel ja samal
päeval välja antud vastav tunnistus not. registri
nr. 9556 aU;
736

XXXI
Konstantin Paul-Eduardi p. Vaak, sünd. 19. jaanua
ril 1913, viimane elukoht oli Tallinnas Tulika tän. 8—10,
õn tunnustatud teadmata äraolijaks alates 1. oktoobrist
1944 ja selle kohta vastav tunnistus välja antud tead
mata äraolija emale Alvine Mardi t. Vasklle 30. augus
til 1947 not. registri nr. 9557 all;
736
XXXII
August-Osvald Tavidi p. Simulson, sünd. 23. augus
til 1886, viimane elukoht oli Tallinn-Nõmmel õitse 52,
õn tunnustatud teadmata äraolijaks alates 1. oktoobrist
1944 ja selle kohta tunnistus välja antud teadmata ära
olija abielunaisele Pauline-Sophie Kristjani t. Simulsonlle 2. septembril 1947 not. registri nr. 9632 all; 737
XXXIII
Platon Aleksandri p. Feoktistov, sünd. 1. novembril
1909 Tallinnas, viimane elukoht oli Tallinnas Sinika
tän. 4—11, õn tunnustatud surnuks 3. septembril 1947
tema abikaasa Hilda-Helene Jüri t. FeoktistovI taotlu
sel ja samal päeval välja antud vastav tunnistus not.
registri nr. 9675 all;
738
XXXIV
Jan Jaani p. Eero, sünd. 15. juunil 1916, viimane
elukoht oli Tallinnas Kopli tän. 44—6, õn tunnustatud
teadmata äraolijaks alates 1. oktoobrist 1944 ja selle
kohta tunnistus välja antud teadmata äraolija abikaa
sale Jenny Friedrichi t. Eerole 3. septembril 1947 not.
registri nr. 9676 all;
739
XXXV
Viktor Georgi p. Poom, sünd. 25. septembril 1896
Tallinnas, õn tunnustatud surnuks 5. septembrü 1947
tema ema Maria Mardi t. Poomi taotlusel ja samal
päeval välja antud vastav tunnistus not. registri
nr. 9775 all;
740
XXXVI
Oskar Jüri p. Järvmets, sünd. 27. märtsil 1880, vii
mane elukoht oli Tallinnas Koidu tän. 52—1, õn tunnus
tatud teadmata äraolijaks alates 1. juulist 1941 ja selle
kohta tunnistus välja antud teadmata äraolija abikaa
sale Anette Kotlipi t. Järvmets’ale 6. septembril 1947
not. registri nr. 9801 all;
741
XXXVII
. Elisabeth-Antonie Kaarel-Johanni t. Karri, sünd.
7. augustil 1886 Sinalepa vallas, viimane elukoht oli
Tallinnas Kungla t. 32, õn tunnustatud surnuks 10. sep
tembril 1947 tema öe Berta Kaarli t. Ande taotlusel ja
samal päeval välja antud vastav tunnistus reg. nr. 9920
all;
742
XXXVIII
Edgar Mihkli p. Kähre, sünd. 19. mail 1912 Tartus,
viimane elukoht oli Tallinnas Kannikese 8—3, õn tun
nustatud surnuks 10. septembril 1947 tema abikaasa
Linda Gustavi t. Kähre taotlusel ja samal päeval välja
antud vastav tunnistus not. registri nr. 9919 all;
743
XXXIX
Meta Aleksandri t. Peelmaa, sünd. 10. juulil 1913
Püssi vallas, viimane elukoht oli Tallinnas Kungla
tän. 13—3, õn tunnustatud surnuks 10. septembril 1947
tema abielumehe Richard Juhani p. Peelmaa taotlusel
ja samal päeval välja antud vastav tunnistus not.
registri nr. 9926 all;
*
744
XL
Nina Sergei t. Russov, neiuna Volkov, sünd. 5. april
lil 1911 Jamburgi kubermangus, viimane elukoht oli
Tallinn-Nõmmel Nurme tän. 40, õn tunnustatud sur
nuks 9. septembril 1947 tema abielumehe Edmund
Volfgang! p. Russov! taotlusel ja samal päeval välja
antud vastav tunnistus not. registri nr. 9855 all;
745
XU
Voldemar Robert-Ernsti p. Aarelaid, sünd. 26. juulil
1897, viimane elukoht oli Tallinn-Nõmmel Side t. 23—1,
õn tunnustatud teadmata äraolijaks alates 1. oktoob
rist 1944 ja selle kohta tunnistus välja antud teadmata
äraolija pojale Harry Voldemari p. Aarelaidlle 9. sep
tembril 1947 not. registri nr. 9884 all;
746
XLII
Ernst-Voldemar Mihkli p. Kask, sünd. 17. veebrua
ril 1912, viimane elukoht oli Tallinn-Nõmmel Kase
tän. 38—1, õn tunnustatud teadmata äraolijaks alates
27. juulist 1941 ja selle kohta tunnistus välja antud

teadmata äraolija abikaasale Erika Karli t. Kask’Ue
30. juulil 1947 not. registri nr. 8133 all;
747
XLIII
Ella-Kristine Maria t. Mitt, sünd. 2. märtsil 1890,
viimane elukoht oli Tallinn-Nõmmel Mustamäe 63—1,
õn tunnustatud teadmata äraolijaks alates 1. oktoobrist
1944 ja selle kohta tunnistus välja antud teadmata ära
olija abielumehele Adolf Juhani p. MitVile 15. septemb
ril 1947 not. registri nr. 10073 all;
748
XLIV
Juhan Johanni (Ivani) p. Valdas, sünd. 10. juulil
1897, viimane alaline elukoht oli Tallinn-Nõmmel
Kandle tän. 7, õn tunnustatud teadmata äraolijaks ala
tes 1. oktoobrist 1944 ja selle kohta tunnistus välja
antud teadmata äraolija tütrele Aalike Juhani t. Valdas’ele 28. augustil 1947 not. registri nr. 9480 all; 749
XLV
Richard Aleksandri p. Seim, sünd. 4. oktoobril 1924
NSVL-is Kanski linnas, viimane elukoht oli TallinnNõmmel Harku tän. 16, õn tunnustatud surnuks 9. sep
tembril 1947 tema ema Elfriede Danieli t. Seim’i taot
lusel ja samal päeval välja antud vastav tunnistus not.
registri nr. 9856 all;
750
XLVI
Mihhail Joann! p. Jegorov, sünd. 13. oktoobril 1913
Tallinnas,
viimane elukoht
oli
Tallinn-Nõmmel
Kaare tän. 25, õn tunnustatud surnuks 16. septembril
1947 tema ema Jevdokia Feodori t. Jegorov’! taotlusel
ja samal päeval välja antud vastav tunnistus not.
registri nr. 10116 all.
751
Vanem notar (allkiri).

Kuressaare Riiklik Notariaalkontor kuulutab TsK
$ 12 ja RNM $ 81 alusel, et:
I
kod. Arnold-Eduard Karli p. Kluge, sünd. 15. sep
tembril 1910 Abruka vallas, kelle viimane teadaolev
elukoht oli Salme vallas Salme külas ja kellelt viima
seid teateid saadud 5. veebruaril 1944, õn tunnustatud
teadmata äraolijaks ja sellekohane tunnistus väljatud
tema abikaasale Ella Peetri t. Kluge’le 16. augustil
1947 not. reg. nr. 1426 all;
681
П
alates 14. juunist 1941 teadmata äraolija ErnaEmilie-Marie Juliuse t. Perli, sünd. 10. juulil 1898 Riias,
viimane elukoht oliMuhu v.Liiva k., õntunnustatud
surnuks 12. juulil 1947 ja sellekohtatunnistus
välja
tud Hermanta Juulia t. Alt’ile 12. juulil 1947 not. reg.
nr. 1159 all;
682
m
alates 14. juunist 1941 teadmata äraolija kod. Valf
ried Jakobi p. Perli, sünd. 24. juunil 1893 Tartus, ala
line elukoht oli Muhu vallas Liiva külas, õn tunnusta
tud surnuks 12. juulü 1947 ja sellekohane tunnistus
väljatud Hermanta Juulia t. AlVile 12. juulil 1947 not.
reg. nr. 1158 all;
683
IV
alates 15. augustist 1941 teadmata äraolija kodanik
Orest Vassili p. Kirst, sünd. 27. detsembril i.907 Laim
jala vallas Mäe külas, viimane elukoht oli Saaremaal
Laimjala vallas Mäe külas, õn tunnustatud surnuks
1. septembril 1947 ja sellekohane tunnistus väljatud
tema abikaasale Salomonia Mihaili t. Kirsfile 1. sep
tembril 1947 not. reg. nr. 1506 all;
753
V
kod. Bernhard Mihkli p. Kann, sünd. 10. mail 1914
Saaremaal Lümanda v., kelle viimane elukoht oli Saare
maal Kärla v. Hirmuste k. ja kellest viimaseid teateid
saadud 3. augustil 1941, õn tunnustatud teadmata ära
olijaks ja sellekohane tunnistus väljatud tema abikaa
sale Linda Jakobi t. Kann’ule 6. septembril 1947 not.
reg. nr. 1523 all;
762
VI
alates 1. maist 1943 teadmata äraolija kodanik Vla
dimir Grigori p. Koitla, sünd. 26. mail 1922 Tallinnas,
viimane elukoht oli Saaremaal Pihtla vallas SauePutla külas, õn tunnustatud surnuks 20. septembril
1947 ja sellekohane tunnistus välja antud tema abikaa

sale Selma Tooma t. Koitla’le 20. septembril 1947 not.
reg. nr. 1584 all.
797
Notari kt. V. U m а 1 i s t e.
Haapsalu Riiklik Notariaalkontor kuulutab TsK § 12
ja RNM § 81 alusel, et:
I
Alma Mihkli t. Lippert (sünd. Okapuu), sünd.
30. märtsil 1911 Vormsi vallas, viimane alaline elukoht
oli Haapsalu linnas Jaama t. 4/4a, õn tunnustatud tead
mata äraolijaks alates 1. oktoobrist 1944, mille kohta
õn teadmata äraolija emale Leenu Reinu t. Okapuu’le
8. augustil 1947 registri nr. 978 all väljatud sellekohane
tunnistus;
677
П
Julita Joosepi t. Kesküll (Einas), sünd. 15. juulil
1911, viimane alaline elukoht oli Haapsalu linnas Väike
Liiva 16/18, õn tunnustatud teadmata äraolijaks alates
1. oktoobrist 1944, mille kohta õn teadmata äraolija
isale Joosep Jüri p. Einas’ele 9. augustil 1947 registri
nr. 983 all väljatud sellekohane tunnistus;
678
Ш
alates 1. aprillist 1941 teadmata äraolija kodanik
Lydia-Juliane Juhani t. Timm (sünd. Mäeumbaed),
sünd. 26. juunil 1875 Haapsalu linnas, viimane alaline
elukoht oli Haapsalu linnas Kalda tn. 19, õn Villem
Juhani p. Mäeumbaed’! voliniku Marta Hansu t. Mäeumbaed’i taotlusel tunnustatud 26. augustil 1947
registri nr. 1107 all tunnistuse väljaandmisega surnuks;
687
IV
Juhan Juhani p. Karise, sünd. 6. veebruaril 1902
Orava vallas, viimane ja alaline elukoht oli Haapsalu
linnas Endla t. 8, õn tunnustatud teadmata äraolijaks
alates 1. jaanuarist 1941, mille kohta õn teadmata ära
olija abikaasale Valve Karli t. Karisele 29. augustil
1947 registri nr. 1114 al! väljatud sellekohane tunnistus;
alates 1. septembrist 1944 teadmata äraolija kodanik
Lucie-Edelgard Antoni t. Havi (end. Hecht, sünd. Rett),
sünd. 18. juulil 1912 Haapsalu linnas, viimane alaline
elukoht oli Haapsalu linnas Kalda tn. 24. õn tema ema
Adele Peetri t. Rett’i taotlusel tunnustatud 10. sep
tembril 1947 registri nr. 1171 all tunnistuse väljaand
misega surnuks.
776
Notari kt. L. V ä 1 j a.
Rapla Riiklik Notariaalkontor kuulutab TsK § 12
ja RNM § 81 põhjal, et:
I
Olga Mihaili t. Podolski, sünd. 24. juulil 1903 Vene
maal, viimane alaline elukoht oli Harjumaal Kehtna
vallas, õn tunnustatud teadmata äraolijaks alates
18. septembrist 1944 ja selle üle 18. augustil 1947
registri nr. 669 all vastav tunnistus välja antud tead
mata äraolija abikaasale Valentin Aleksandri p.
Podolski’le;
679
П
alates 22. juulist 1941 teadmata äraolija kodanik
Johannes-Eduard Mardi p. Heinaste, sünd. 8. septembril
1908 Rapla vallas, tööline, kelle viimane alaline elukoht
oli Läänemaal Märjamaal Aia tän. 2, õn tema abikaasa
Alma Tõnise t. Heinaste taotlusel tunnustatud surnuks
23. augustil 1947, mille üle vastav tunnistus registri
nr. 680 all välja antud;
686
IH
alates 27. augustist 1944 teadmata äraolija kodanik
Voldemar-Heinrich Toomase n. Ambre, end. perekonna
nimega Amberg, sünd. 28. märtsil 1917 Hageri vallas,
põllutööline, kelle viimane alaline elukoht oli Harju
maal Hageri vallas Adila. külas Madise talus, õn tema
abikaasa Salme Juliuse t. Ambre taotlusel tunnustatud
surnuks 4. sentembril 1947, mille üle vastav tunnistus
registri nr. 725 all välja antud;
752
IV
Martin Mardi p. Liitmaa, end. perekonnanimega Lieders, sünd. 2. dets. 1916 Järvakandis, teenistuja, kelle
viimane alaline elukoht oli Järvakandi vallas Lellapere
külas Vanamõisa talus, õn tunnustatud teadmata ära

olijaks alates 5. veebrurist 1944 ja selle üle 4. septemb
ril 1947 registri nr. 738 all vastav tunnistus välja antud
teadmata äraolija abikaasale Heljo Edurdi t. Liitmaale;
alates 17. juunist 1942 teadmata äraolija kodanik
Ahto Augusti p. Randam, sünd. 1. veebruaril 1913
Raikküla vallas, tööline, kelle viimane alaline elukoht
oli Harjumaal Raikküla vallas Kaigepere külas Aru
talus, õn tema abikaasa Alma Hindreku t. Randam
taotlusel tunnustatud surnuks 9. septembril 1947, mille
üle vastav tunnistus registri nr. 742 all välja antud;
alates 26. juulist 1941 teadmata äraolija kodanik
Evald Karli p. Kabel, sünd. 18. jaanuaril 1912 Orava
vallas, tööline, kelle viimane alaline elukoht oli Raplas
Viljandi mnt. 43, õn tema abikaasa Hilda Otto t.
Kabel’! taotlusel tunnustatud surnuks 22. septembril
1947, mille üle vastav tunnistus registri nr. 807 all
välja antud;
798
VTT
alates 3. juulist 1941 teadmata äraolija kodanik
Alfred-Voldemar Jaani p. Pärno, end. perekonnanimega
Bern, sünd. 25. märtsil 1900 Triigi vallas, teenistuja,
kelle viimane alaline elukoht oli Harjumaal Juuru val
las Juuru alevikus, õn tema abikaasa Amanda Pauli t.
Pärna taotlusel tunnustatud surnuks 24. septembril
1947, mille üle vastav tunnistus registri nr. 809 all
välja antud.
799
Notar S. T а I v i n g.
Tapa Riiklik Notariaalkontor kuulutab RNM § 81
põhjal, et:
I
kod. Jaan Kustavi p. Tamm, slind. 31. märtsil 1887
Kavastu vallas, kelle viimane teadaolev alaline elukoht
oli 1941. a. Lehtse vallas Jootma asunduses ja kellest
viimased teated õn saadud 12. augustil 1941, õn tun
nustatud teadmata äraolijaks ja sellekohane tunnistus
välja antud tema abikaasale Aliide Hansu t. Tamm’ele
29. augustil 1947 not. reg. nr. 569 all;
699
П
alates 1. augustist 1941 teadmata äraolija Jaan
Andrese p. Kõressar, sünd. 16. augustil 1879 V.-Tänas
silma vallas, viimane teadaolev alaline elukoht ‘oli
Tapal Roheline tän. 18, õn tunnustatud surnuks
2. septembril 1947 1a sellekohane tunnistus välja antud
tema abikaasale Marie Hannuse t. Kõressar’ele 2. sep
tembril 1947 not. reg. nr. 608 all.
704
Notar (allkiri).
Rakvere Riiklik Notariaalkontor kuulutab TsK § 12
ja RNM § 81 alusel, et:
I
alates 1. augustist 1941 teadmata kadunud kodanik
Aleksei Osipi p. Tervinsld, sünd. 9. veebruaril 1897
Venemaal, viimane teadaolev alaline elukoht oli Rak
vere linnas Võidu tän. 52, õn tunnustatud surnuks
25. augustil 1947 ja sellekohane tunnistus välja antud
tema pojale Leonid Aleksei p. Tervinskile 25. augustil
1947 not. registri nr. 1878 all;
685
П
alates 1. augustist 1941 teadmata kadunud kodanik
Ilmar Eduardi p. Tallikas, sünd. 18. septembril 1916
Peterburgis, viimane teadaolev alaline elukoht oli Rak
veres Tallinna tn. 54, õn tunnustatud surnuks 28. augus
til 1947 ja sellekohane tunnistus välja antud tema
emale Anette Jüri t. Holgate 28. augustil 1947
not. registri nr. 1893 all;
700
ni
alates 1. septembrist 1941 teadmata kadunud koda
nik Pavel Evdokimi p. Milanov, sünd. 3. novembril 1908
Venemaal, viimane teadaolev alaline elukoht oli Erra
vallas Küttejõus, õn tunnustatud surnuks 1. septembril
1947 ja sellekohane tunnistus välja antud tema abikaa
sale Anna Milanov’ale 1. septembril 1947 not. registri
nr. 1979 all;
705

IV
alates 1. veebruarist 1919 teadmata kadunud koda
nik Joosep Jüri p. Klamann, sünd. 30. oktoobril 1868
Kundas, viimane teadaolev alaline elukoht oli Kunda
linnas, õn tunnustatud surnuks 2. septembril 1947 ja
sellekohane tunnistus välja antud tema abikaasale
Anna Jakobi t. Klaamann’ile 2. septembril 1947 not.
registri nr. 1986 all;
765
V
alates 1. septembrist 1941 teadmata kadunud koda
nik Aleksander Evlampi p. Svaiko, sünd. 11. veebruaril
1903 Venemaal, viimane teadaolev alaline elukoht oli
Virumaal Kiviõlis, õn tunnustatud surnuks 2. septemb
ril 1947 ja sellekohane tunnistus välja antud tema abi
kaasale Anna Ivani t. Svaiko’le 2. septembril 1947 not.
registri nr. 1981 all;
770
VI
alates 1. juulist 1941 teadmata kadunud kodanik
Artur Mihkli p. Kala, sünd. 15. oktoobril 1910 Virumaal
Küti vallas, viimane teadaolev alaline elukoht oli Viru
maal Kunda linnas, õn tunnustatud surnuks 6. sep
tembril 1947 ja sellekohane tunnistus välja antud tema
abikaasale Vera Eduardi t. Kalade 6. septembril 1947
not. registri nr. 2022 all;
772
VII
alates 1. juunist 1942 teadmata kadunud kodanik
Otto Ludvigu p. Rohtmaa, sünd. SO. jaanuaril 1913
Kolga vallas, viimane teadaolev alaline elukoht oli
Virumaal Erra vallas Sondas, õn tunnustatud surnuks
19. juunil 1947 ja sellekohane tunnistus välja antud
tema abikaasale Meeri Villemi t. Rohtmaa’le 19. juunil
1947 not. registri nr. 1295 all;
780
vm
alates 1. septembrist 1941 teadmata äraolija Lembit
Pauline-Rosalie p. Laasmäe, sünd. 8. veebruaril 1923
Mahu vallas, viimane teadaolev alaline elukoht oli
Mahu vallas Unukse külas, õn tunnustatud surnuks
19. juunil 1947 ja sellekohane tunnistus välja antud
tema emale Pauline-Rosalie Antsu t. Laasmäele
19. juunil 1947 not. registri nr. 1298 all;
781
IX
alates 1. juulist 1941 teadmata kadunud kodanik
Eduard Jaani p. Kala, sünd. 23. jaanuaril 1896 Kütis,
viimane teadaolev alaline elukoht oli Rakvere linnas
Tartu tn. 57, õn tunnustatud surnuks 20. septembril
1947 ja sellekohane tunnistus välja antud tema vennale
Uku Eduardi p. Kalale 20. septembril 1947 registri
nr. 2129 all;
795
X
alates 1. juulist 1941 teadmata kadunud kodanik
Kuno Eduardi p. Kala, sünd. 22. juunil 1926 Piiral, vii
mane teadaolev alaline elukoht oli Rakvere linnas
Tartu tn. 57, õn tunnustatud surnuks 20. septembril
1947 ja sellekohane tunnistus välja antud tema vennale
Uku Eduardi p. Kalale 20. septembril 1947 registri
nr. 2128 all.
796
Notari kt. (allkiri).
Narva Riiklik Notariaalkontor kuulutab TsK 8 12
ja RNM § 81 alusel, et:
I
kod. Adolf Gustavi ,o. Uusmeee, sünd. 20. detsemb
ril 1910 Kohtla vallas, kelle viimane teadaolev elukoht
oli Narvas Tallinna mnt. 14—8 ja kellest viimased tea
ted õn saadud 1. augustil 1941, õn 18. augustil 1947
tunnustatud teadmata äraolijaks ja sellekohane tunnis
tus välja antud tema abikaasale Elli Siimoni t. Uusmees’ile 18. augustil 1947 reg. nr. 1551 all;
680
П
kod. Kaarel Kaarli p. Isaak, sünd. 10. juunil 1900
Narvas, kelle viimane teadaolev elukoht oli Narva-Jõe
suus Auga tän. 76 ja kellest viimased teated õn saadud
1. oktoobril 1944, õn 30. oktoobril 1947 tunnustatud
surnuks ja sellekohane tunnistus välja antud tema abi
kaasale Anna Mihkli t. Isaak’ile reg. nr. 1666 all
30. augustil 1947;
702
m
Ami Aleksander-Jüri p. Kiremia, sünd. 1. augustil
1914 Lehtse vallas, kelle viimane teadaolev elukoht oli
Kohtla-Järve! ja kellest viimased teated õn saadud
1. aprillil 1942, õn 30. augustil 1947 tunnustatud sur
nuks ja sellekohane tunnistus välja antud tema abikaa-

sale Maret Alfredi t. Kiremia’le reg. nr. 1669 all
30. augustil 1947;
703
IV
kod. Karin-Eleonore Kustav-Rudolfi t. Rannet,
sünd. 18. aprillil 1917 Tallinnas, kelle viimane teada
olev elukoht oli Kohtla-Järve! ja kellest viimased tea
ted õn saadud 1. jaanuaril 1945, õn tunnustatud tead
mata äraolijaks ja sellekohane tunnistus välja antud
tema abikaasale Riho Rudolfi p. Rannefile 2. septemb
ril 1947 reg. nr. 1685 all;
755
V
kod. Aleksander-Eduard Maali p. Meriste, sünd.
22. septembril 1916 Narvas, kelle viimane teadaolev
alaline elukoht oli Narvas Joaoru tän. 12—2 ja kellest
viimased teated õn saadud 1. detsembril 1944, õn tun
nustatud teadmata äraolijaks ja sellekohane tunnistus
välja antud tema abikaasale Helmi Gustavi t. Meristele
3. septembril 1947 reg. nr. 1677 all;
756
VI
kod. Vello Augusti p. Kasari ts, sünd. 11. veebruaril
1917 Laius-Tähkvere vallas, kelle viimane teadaolev
elukoht oli Kohtla-Järve! ja kes 1944. a. detsembris,
viibides rindel, õn jäänud teadmata äraolijaks, õn
9. septembril 1947 tunnustatud surnuks ja sellekohane
tunnistus välja antud tema abikaasale Elsa Alek
sandri t. Kasarits’ile reg. nr. 1715 all 9. sept. 1947; 775

vn

Veera Mihaili t. Safronova, sünd. 4. novembril 1915
Skarjatlna vallas, kelle viimane teadaolev elukoht oli
Narvas Märgutule tän. 10, õn tunnustatud surnuks
17. juunil 1947 ja sellekohane tunnistus välja antud
tema abikaasale Boris Fjodori p. Safronov’ile reg.
nr. 1187 all;
784
vm
Mihail Tenise p. Špakov, kes elas Jõhvi vallas
Konju külas ja kellest viimased teated õn saadud
märtsis 1946, õn 17. juunil 1947 tunnustatud teadmata
äraolijaks ja sellekohane tunnistus samal päeval välja
antud teadmata äraolija abikaasale Inga-Miralda
Riidu-Friedrichi t. špakova’le reg. nr. 1197 all;
785
IX
Konstantin Juula p. Mast, sünd. 21. aprillil 1915
Venemaal, kelle viimane teadaolev elukoht oli Narvas
ja kellest viimased teated õn saadud 1. jaanuaril 1942.
õn tunnustatud surnuks 19. septembril 1947 ja selle
kohane tunnistus välja antud tema abikaasale Elsa
Eugeni t. Masfile samal päeval reg. nr. 1808 all; 793
X
kod. Tiiu Aleksandri t. Luige, sünd. 23. dets. 1912
Narvas, kelle viimane teadaolev elukoht oli Narvas
Lembitu tän. 9—3 ja kellest viimased teated õn saadud
1. jaanuaril 1944, õn tunnustatud teadmata äraolijaks
ja sellekohane tunnistus välja antud tema abikaasale
Anton Vassili p. Luige’le samal päeval reg. nr. 1814 all.
794
Notar E. Torbek.
Türi Riiklik Notariaalkontor kuulutab TsK § 12 ja
RNM § 81 alusel, et:
I
alates 1. märtsist 1941 teadmata äraolija Jaak
Madise p. Liiver, sünd. 11. augustil 1887, viimane ala
line elukoht oli Käru vallas Kädva külas Nõmme talus,
õn tunnustatud surnuks 26. augustil 1947 ja selle
kohane tunnistus välja antud tema tütrele Hilja
Jaagu t. Liiver’ile 26. augustil 1947 not. reg. nr. 475 all;
August Jaani p. Slniveer, sünd. 18. jaanuaril 1906.
viimane elukoht oli Käru vallas Pärniku külas Pärniku
talus, õn tunnustatud teadmata äraolijaks alates
9. märtsist 1944 ja selle kohta tunnistus välja antud
tema abikaasale Johanna Jaani t. Siniveer’ile 30. augus
til 1947 registri nr. 494 all;
701
m
alates 1. märtsist 1944 teadmata äraolija Erich
Jaani p. Ilves, sünd. 5. aprillil 1921 Imavere vallas, vii
mane alaline elukoht oli Türil Vambola tän. 7, õn tun
nustatud surnuks 2. septembril 1947 ja sellekohane tun

nistus välja antud tema abikaasale Erna Feodori t.
Ilves’ele 2. septembril 1947 not. reg. nr. 502 all; 754
IV
alates 1. septembrist 1944 teadmata äraolija HildaMarie Hindreku t. Keermaa, sünd. 22. detsembril 1898
Imavere vallas, viimane alaline elukoht oli Türil Vil
jandi tän. 5, õn tunnustatud surnuks 6. septembril 1947
ja sellekohane tunnistus välja antud tema abikaasale
Oskar Jaani p. Keermaa’le 6. septembril 1947 not. reg.
nr. 521 all;
763
V
Karl-Heinrich Aleksandri p. Agan, sünd. 7. aprillil
1915 Võhmuta vallas, viimane elukoht oli Võhmuta val
las Karinu asunduses, õn tunnustatud surnuks 26. sep
tembril 1947 tema abikaasa Loreida-Agathe Augusti t.
Agan’i taotlusel ja samal päeval välja antud vastav
tunnistus registri nr. 572 all.
806
Notar B. Sihv.
Pärnu Riiklik Notariaalkontor kuulutab TsK § 12
ja RNM § 81 alusel, et:
I
kodanik Heinrich Hermanni p. Maide, sünd. 13. sept.
1909 Pärnus, viimane teadaolev alaline elukoht oli Pär
nus Riia mnt. 115, kellest viimased teated õn saadud
augustis 1942, õn tunnustatud teadmata äraolijaks ja
sellekohane tunnistus välja antud tema abikaasale
Veera Georgi t. Maide’le 21. augustil 1947 not. reg.
nr. 2448 all;
684
П
alates 1. septembrist 1941 teadmata äraolija koda
nik Renata Leo t. Hirschfeldt, sünd. 19. märtsil 1938
Pärnus, viimane alaline elukoht oli Pärnus Aia tn. 28,
õn tunnustatud surnuks 27. augustil 1947 ja sellekohane
tunnistus välja antud tema isa vennale Bernhard
Hirschfeldfile 27. aug. 1947 not. reg. nr. 2520 all; 694
Ш
alates 1. septembrist 1941 teadmata äraolija David
Leo p. Hirschfeldt, sünd. 28. augustil 1930 Tartus, vii
mane alaline elukoht oli Pärnus Aia 28, õn tunnustatud
surnuks 27. aug. 1947 ja sellekohane tunnistus välja
antud tema isa vennale Bernhard Hirschfeldfile
27. aug. 1947 not. reg. nr. 2519 all;
695
TV
alates 1. septembrist 1941 teadmata äraolija Irene
Leo t. Hirschfeldt, sünd. 1. jaanuaril 1926 Pärnus, vii
mane alaline elukoht oli Pärnus Aia tn. 28, õn tunnus
tatud surnuks 27. aug. 1947 ja sellekohane tunnistus
välja antud tema jsa vennale Bernhard Hirschfeldfile
27. aug. 1947 not. reg. nr. 2521 all;
696
V
alates 1. septembrist 1941 teadmata äraolija Emilie
David! t. Hirschfeldt, n-na "Frank, sünd. 8. juulil 1900
Lätimaal Liibavis, viimane alaline elukoht oli Pärnus
Aia tn. 28, õn tunnustatud surnuks 27. aug. 1947 ja
sellekohane tunnistus välja antud tema mehe vennale
Bernhard Hirschfeldfile 27. aug. 1947 not. rg. nr. 2518
all;
*
697
VT
alates 1. septembrist 1941 teadmata äraolija Leo
Baruchi p. Hirschfeldt, sünd. 27. juulil 1896 Riias, vii
mane alaline elukoht oli Pärnus Aia tn. 28, õn tunnus
tatud surnuks 27. aug. 1947 ja sellekohane tunnistus
välja antud tema vennale Bernhard Baruchi p. Hirsch
feldfile 27. aug. 1947 not. reg. nr. 2517 all;
698
vn
kodanik Aku Antoni p. Raldlepp (Kraner), sünd.
30. aprillil 1913 Vana-Vändra vallas, viimane teadaolev
alaline elukoht oli Kaisma vallas, kellest viimased tea
ted õn saadud aprillis 1944, õn tunnustatud teadmata
äraolijaks ja sellekohane tunnistus õn välja antud
tema abikaasale Elli-Vilhelmine Jaani t. Raidlepp’ale
20. juunil 1947 not. reg. nr. 1851 all.
786
Notar S. Soel.

Kilingi-Nõmme Riiklik Notariaalkontor kuulutab
TsK § 12 ja RNM § 81 alusel, et:
I
kod. Herta-Leontine Friedrich-Oskari t. Heinlaid,
n-na Pärn, sünd. 4. veebruaril 1914, viimane alaline elu
koht oli Häädemeeste vallas Suurkülas, õn tunnustatud
teadmata äraolijaks alates 1. jaanuarist 1945 ja selle
kohta tunnistus välja antud teadmata äraolija abielu
mehele Georgi Georgi p. Heinlaid’ile 3. juulil 1947 not.
registri nr. 81 all;
758
II
kod. Aleksander Juhani p. Viimne, sünd. 18. veeb
ruaril 1909 Saarde vallas, õn tunnustatud surnuks
4. septembril 1947 tema abikaasa Juuli Juhani t.
Viimne taotlusel ja samal päeval vastav tunnistus
välja antud not. registri nr. 137 all;
761
III
kod. Joann Johani p. Lepik, sünd. 29. veebruaril
1912 Abja vallas, õn tunnustatud surnuks 19. septemb
ril 1947 tema abikaasa Amanda Jaani t. Lepik’u taot
lusel ja samal päeval vastav tunnistus välja antud.
800
Notar E. К u к k.
Viljandi II jsk. Rahvakohtu kuulutab TsK § 12 alu
sel, et Leo Hansu p. Põrk, sünd. 7. jaanuaril 1915.Või
siku vallas, viimane elukoht Võisiku vallas, õn sama
Rahvakohtu seadusjõustunud määrusega 30. augustist
1947 tunnustatud surnuks, arvates 4. septembrist 1947.
777
Viljandi II jsk rahvakohtunik B. Lepik.
Põltsamaa Riiklik Notariaalkontor kuulutab RNM
§ 81 alusel, et alates 5. septembrist 1944 teadmata ära
olija kodanik Johannes August-Fridrichi p. Aasma, töö
line, sünd. 28. märtsil 1911 Uue-Põltsamaa vallas, elas
Põltsamaal Jaama tn. 16, õn tunnustatud surnuks
20. septembril 1947.
792
Notar J. Põderson.
Tartu Riiklik Notariaalkontor kuulutab TsK § 12
ja RNM § 81 põhjal, et:
I
alates 1. juulist 1941 äraolija Konstantin Rudolfi p.
Niinep, sünd. 18. mail 1911 Narva linnas, viimane ala
line elukoht oli Tartus Tiigi tän. 58, õn Selma-Marie
Jaani t. NiinepM taotlusel tunnustatud 20. augustil 1947
reg. nr. 6909 all tunnistuse väljaandmisega surnuks;
alates 1. märtsist 1944 äraolija tööline EdgarEmil Märdi p. Napp, sünd. 29. jaanuaril 1912 Tartu
linnas, viimane alaline elukoht oli Tartus Salme 52—3,
õn Melanie Eila t. Napp'i taotlusel tunnustatud 20. au
gustil 1947 registri nr. 6910 all tunnistuse väljaandmi
sega surnuks;
675
Ш
alates 1. augustist 1944 äraolija Melisande Jaani t.
Ratassepp, neiuna Palm, sünd. 13. veebruaril 1918 Nar
vas, viimane alaline elukoht oli Tartus Kastani 135—4.
õn Arnold Rosalie p. Ratasserm’a taotlusel tunnustatud
20. augustil 1947 reg. nr. 6908 all tunnistuse väljaand
misega surnuks;
676
IV

alates 1. juulist 1944 äraolija põllutööline Valter
Liso p. Rebase, sünd. 18. mail 1912 Raadi mõisas, vii
mane alaline elukoht oli Tähtvere vallas, õn Pärja
Aleksandri t. Rebase taotlusel tunnustatud 28. augustil
1947 registri nr. 7114 all tunnistuse väljaandmisega
surnuks;
689
V
alates 1. augustist 1944 äraolija Alfred-Johannes
Jaani p. Toom, sünd. 9. veebruaril 1896 Kuuste vallas,
viimane alaline elukoht oli Kuuste vallas, õn Elisabet
Jaani t. Kurvits’a taotlusel tunnustatud 30. augustil
1947 registri nr. 7180 all tunnistuse väljaandmisega
surnuks;
690
VI
alates 1. augustist 1944 äraolija Villvbrand AlfredJohannese p. Toom, sünd. 13. novembril 1927 Tartus,

viimane alaline elukoht oli Kuuste vallas, õn Elisabet
Jaani t. Kurvits’a taotlusel tunnustatud 30. augustil
1947 reg. nr. 7181 all tunnistuse väljaandmisega
surnuks;
691
VH
alates 1. maist 1940 äraolija tööline Karl Jaani p.
Kajak, sünd. 26. aprillil 1906 Meeri vallas, viimane ala
line elukoht oli Tartus Kalevi tn. 64—16, õn Elsa
Jaani t. Kajak’a taotlusel tunnustatud 30. augustil
1947 reg. nr. 7182 all tunnistuse väljaandmisega sur
nuks;
692
vm
Vassiili Dementi p. Gorovoi, sünd. 24. aprillil 1919
Kirovgradi oblastis, viimane alaline elukoht oli Ropka
vallas, õn tunnustatud teadmata äraolijaks alates
25. juunist 1946 ja selle kohta tunnistus välja antud
teadmata äraolija abikaasale Eha Karl-Augusti t.
Gorovoi’le (Gorov’ile) 5. septembril 1947 registri
nr. 7322 all;
759
IX
Arvo (end. nimega Alfred) Kusta p. Tikk (end.
perekonnanimega Tikk-Peterson),
õpetaja,
sünd.
13. juunil 1904 Vana-Pranglis, viimane alaline elukoht
oli Veski vallas, õn tunnustatud teadmata äraolijaks
alates 1. septembrist 1944 ja selle kohta tunnistus välja
antud teadmata äraolija abikaasale Elss Sauli t.
Tikk’ule 5. septembril 1947 registri nr. 7323 all;
760
X
alates 1. jaanuarist 1944 äraolija Karl Jaani p.
Lemmiksoo, end. perek.-nimega Lõmmikson, sünd.
29. mail 1918 Tartus, viimane alaline elukoht oli Tartus
Tallinna tän. 20—2, õn tema abielunaise Aino Ludvig! t.
Lemmiksoo taotlusel tunnustatud 6. septembril 1947
registri nr. 7406 all tunnistuse väljaandmisega surnuks:
alates 30. detsembrist 1940 äraolija Jaan Johani p.
Rinne, tööline, sünd. 15. veebruaril 1900 Võru vallas,
viimane alaline elukoht oli Tartus Viljandi tän. 6, õn
tema abielunaise Meeta Eduardi t. Rinne taotlusel tun
nustatud 6. septembril 1947 registri nr. 7405 all tunnis
tuse väljaandmisega surnuks;
767
XU
alates 28. augustist 1944 äraolija Jaan Karli p.
Vals, sünd. 6. veebruaril 1872 Karilatsi vallas, viimane
alaline elukoht oli Tartus Salme tän. 15, õn tema sur
nud tütre poja Ülo Ernsti p. AntonM taotlusel tunnus
tatud 6. septembril 1947 registri nr. 7389 all tunnistuse
väljaandmisega surnuks;
768
xm
alates 1. augustist 1944 äraolija Hilja Karl-Friedrichi t. Matjus, neiuna Pulk, sünd. 1. juulil 1917 Tar
tus, viimane alaline elukoht oli Tartus Vallikraavi
tän. 13—2, õn tema abielumehe Harald Juhani p. Mat
ilde taotlusel tunnustatud 6. septembril 1947 registri
nr. 7378 all tunnistuse väljaandmisega surnuks;
769
XIV
Rihard Pauli p. Kuiv, sünd. 11. märtsil 1918 VanaKuustes, viimane alaline elukoht oli Kambja vallas, õn
tunnustatud teadmata äraolijaks alates 1. veebruarist
1944 ja selle kohta tunnistus välja antud teadmata ära
olija abikaasale Hilda Juhani t. Kuiv’ale 9. septembril
1947 registri nr. 7456 all;
773
XV
alates 1. septembrist 1944 äraolija August-Adelbert
Friedrichi (Vidriku) p. Roog, end. perekonnanimega
Rehme, tisler, sünd. 11. novembril 1911 Otepääl, vii
mane alaline elukoht oli Tartus Raekoja tän. 82—4, õn
tema abielunaise Helmi-Johanna Johannese t. Roog*i
taotlusel tunnustatud 12. septembril 1947 registri
nr. 7559 all tunnistuse väljaandmisega surnuks;
778
XVI
alates 28. juulist 1941 äraolija Eduard Mari p.
Parts, sünd. 17. oktoobril 1898 Vana-Kariste vallas, vii
mane alaline elukoht oli Tartus Riia tän. 66, õn tema
abielunaise Alide Peetri t. Parts’! taotlusel tunnustatud
12. septembril 1947 registri nr. 7560 all tunnistuse
väljaandmisega surnuks;
779

Nr. 5
xvn
Peeter Johani p. Külaots, puusepp, sünd. 28. mail
1908 Aru vallas, viimane alaline elukoht oli Tartu val
las, õn tunnustatud teadmata äraolijaks alates 15. juu
nist 1944 ja selle kohta tunnistus välja antud teadmata
äraolija abikaasale Linda Villemi t. Külaots’ale 20. juu
nil 1947 registri nr. 5018 all;
782
XVIII
Herbert-Erich Jakobi p. Rannajõe, endise perekonna
nimega Reinmann, sünd. 17. septembril 1918 Pala val
las, viimane alaline elukoht oli Pala vallas, õn tunnus
tatud teadmata äraolijaks alates 1. oktoobrist 1944 ja
selle kohta tunnistus välja antud teadmata äraolija abi
kaasale Reet Eduard-Pauluse t. Rannajõele 20. juunil
1947 registri nr. 5019 all;
783
XIX
alates 1. septembrist 1944 äraolija Anna Joosepi t.
Juhkamson, neiuna Johannson, sünd. 13. oktoobril 1879
Võnnu vallas, viimane alaline elukoht oli Tartus
Raua tän. 14, õn tema tütre Ene Anna t. Juhanla taot
lusel tunnustatud 15. septembril 1947 registri nr. 7637
all tunnistuse väljaandmisega surnuks;
787
XX
Sergi (Sergei) Nikolai p. Aleksejev, teenistuja,
sünd. 11. aprillil 1911 Tartus, viimane alaline elukoht
oli Tartus Sõbra tän. 2a—3, õn tunnustatud teadmata
äraolijaks alates 1. augustist 1941 ja selle kohta tun
nistus välja antud teadmata äraolija abikaasale EliseTherese Augusti t. Aleksejevale 16. septembril 1947
registri nr. 7647 all;
788
XXI
alates 1. septembrist 1941 äraolija Heldur (end.
nimega Augustin) Jakobi p. Sütt, sünd. 19. märtsil
1905 Kavilda vallas, viimane alaline elukoht oli Tar
tus Kastani tän. 28, õn tema abielunaise Helju Jaani t.
Sütt’i taotlusel tunnustatud 16. septembril 1947 registri
nr. 7648 all tunnistuse väljaandmisega surnuks; 789
XXII
alates 1. augustist 1941 äraolija Oskar Augusti p.
Laanemaa, end. perekonnanimega Laanemann, teenis
tuja, sünd. 8. jaanuaril 1915 Tartus, vümane alaline
elukoht oli Aakre vallas, õn tunnustatud tema abielu
naise Anette Eduardi t. Laanemaa taotlusel 16. sep
tembril 1947 registri nr. 7640 all tunnistuse väljaand
misega surnuks;
790
XXIII
alates 1. septembrist 1944 äraolija Leo Hugo p.
Potral, sünd. 16. mail 1904 Tarvastus, viimane alaline
elukoht oli Tartus Suur-Kaar 10, õn tema isa Hugo
Hansu p. PotraVi taotlusel tunnustatud 24. septembril
1947 registri nr. 7950 all tunnistuse väljaandmisega
surnuks;
801
XXIV
alates 1. veebruarist 1941 äraolija Paul-Aleksander
Daniel! p. Villemi, sünd. 14. oktoobril 1897 Mooste val
las, viimane alaline elukoht oli Tartus Vabriku tn. 4—4,
õn tema abikaasa Alide Pauli t. Villemi taotlusel tun
nustatud 24. septembril 1947 registri nr. 7949 all tun
nistuse väljaandmisega surnuks;
802
XXV
alates 16. augustist 1944 äraolija Eerika-Regiina
Karli t. Sulg, neiuna Ottvald, sünd. 29. augustil 1912
Tartus, viimane alaline elukoht oli Tartus VäikeKaar 54—1, õn tema abielumehe Eduard Setti p. Sulg’i
taotlusel tunnustatud 24. septembril 1947 registri
nr. 7948 all tunnistuse väljaandmisega surnuks;
803
XXVI
alates 1. juulist 1941 äraolija Kaarel Madise p.
Lepik, sünd. 7. mail 1871 Äksi vallas, viimane alaline
elukoht oli Tartus Tähe tän. 70—5, õn tema öe Rosaalie
Madise t. Sepa taotlusel tunnustatud 23. septembril
1947 registri nr. 7937 all tunnistuse väljaandmisega
surnuks;
804
XXVII
Karl Liisa p. Värd, põllutööline, sünd. 8. detsembril
1910 Valgutas, vümane alaline elukoht oli Rõngu val
las, õn tunnustatud teadmata äraolijaks alates 1. augus
tist 1944 ja selle kohta tunnistus välja antud teadmata
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äraolija abikaasale Hilda Hendriku t. Vard'ile 24. sep
tembril 1947 registri nr. 7947 all;
805
XXVIII
alates 1. veebruarist 1941 äraolija Johannes Peetri p.
Lõhmus, sünd. 2. juulil 1906 Kuuste vallas, viimane ala
line elukoht oli Kuuste vallas Sipe külas, õn tema abi
elunaise Adeele Aleksandri t. Lõhmus’e taotlusel tun
nustatud 30. septembril 1947 registri nr. 8136 all tun
nistuse väljaandmisega surnuks;
863
XXIX
alates 20. septembrist 1944 äraolija Elsa-Johanna
Augusti t. Püssi, neiuna Parts, sünd. 4. jaanuaril 1923
Pärnus, viimane alaline elukoht oli Tartus Alek
sandri tän. 4, õn tema abielumehe Raimund Richardi p.
Püssi taotlusel tunnustatud 30. septembril 1947 registri
nr. 8167 all tunnistuse väljaandmisega surnuks; 864
XXX
alates 1. septembrist 1944 äraolija Rurich Mihkli p.
Liivak, kontrollassistent, sünd. 26. aprillil 1904 Ambla
vallas, viimane alaline elukoht oli Äksi vallas, õn tema
abielunaise Leida Juhani t. Liivak'u taotlusel tunnus
tatud surnuks 30. septembril 1947 registri nr. 8168 all
tunnistuse väljaandmisega;
865
XXXI
alates 1. augustist 1941 äraolija Abram HaimDavidi p. Levin, sünd. 12. oktoobril 1897 Võru linnas,
viimane alaline elukoht oli Tartus Heidemanni tän. 13,
õn tema tütre Perle Abrami t. Levin’i taotlusel tunnus
tatud 25. septembril 1947 registri nr. 8006 all tunnistuse
väljaandmisega surnuks;
868
XXXII
alates 1. augustist 1941 äraolija Minna Ovsli t.
Levin, neiuna Blioch, sünd. 1. jaanuaril 1900 Tartus,
viimane alaline elukoht oli Tartus Heidemanni tän. 13,
õn tema tütre Perle Abrami t. Levin’i taotlusel tunnus
tatud 25. septembril 1947 registri nr. 8007 all tunnistuse
väljaandmisega surnuks;
869
XXXIII
alates 1. augustist 1941 äraolija Haim-David
Abrami p. Levin, sünd. 9. septembril 1926 Tartus, vii
mane alaline elukoht oli Tartus Heidemanni tän. 13, õn
tema öe Perle Abrami t. Levin’i taotlusel tunnustatud
25. septembril 1947 registri nr. 8008 all tunnistuse
väljaandmisega surnuks;
870
XXXIV
alates 20. augustist 1944 äraolija Aksel Gustavi p.
Mägiste, end. perekonnanimega Mälson, sünd. 19. det
sembril 1900 Kudinal, viimane alaline elukoht oli Ropka
vallas, õn Rosalie Märdi t. Mälson’i taotlusel tunnusta
tud 25. septembril 1947 registri nr. 8009 all tunnistuse
väljaandmisega surnuks;
871
XXXV
alates 1. septembrist 1944 äraolija Johannes
Johani p. Kaja, endise perekonnanimega Sorrokov,
sünd. 9. veebruaril 1914 K.-Võnnu vallas, viimane ala
line elukoht oli Luunja vallas, õn tema venna Ants
Juhani p. Raja taotlusel tunnustatud 26. septembril
1947 registri nr. 8037 all tunnistuse väljaandmisega sur
nuks;
872
XXXVI
alates 7. augustist 1944 äraolija Eduard Johannese p.
Kolk, sünd. 24. juulil 1910 Paluperas, viimane alaline
elukoht oli Rõngu vallas, õn tema abielunaise Maria
Andrese t. Kolk’! taotlusel tunnustatud 27. septembril
1947 registri nr. 8039 all tunnistuse väljaandmisega
surnuks;
873
XXXVII
alates 1. märtsist 1944 äraolija Adeele-Floriida-Olga
Julius-Mihkel-Eduardi t. Runge, neiuna Holm, sünd.
21. märtsil 1908 Tartus, viimane alaline elukoht oli
Tartus Aleksandri tän. 39—4, õn tema abielumehe Karl
Karli p. Runge taotlusel tunnustatud 27. septembril
1947 registri nr. 8038 all tunnistuse väljaandmisega
surnuks.
874
Vanem notar J. Aakre.

Ni. 5
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Antsla Riiklik Notariaalkontor kuulutab RNM § 84
ja TsK § 12 põhjal, et:
I
alates 20. novembrist 1941 teadmata äraolija
August Mekka p. Pikk, sünd. 2. aprillil 1882 Võru maa
konnas Varstu vallas, viimane teadaolev alaline elukoht
oli 1941. aastal Võru maakonnas Varstu vallas, õn tun
nustatud surnuks 26. juunil 1947 ja sellekohane tunnis
tus välja antud tema abikaasale Adele Friedrichi t.
Joakitile 26. juunil 1947 notariaalregistri nr. 248 all;
alates 9. juulist 1941 teadmata äraolija Dimitri
Liine p. Laats, sünd. 29. sept. 1915 Võru maakonnas
Vana-Roosa vallas, viimane teadaolev alaline elukoht
oli 1941. aastal Võru maakonnas Varstu vallas, õn tun
nustatud surnuks 26. juunil 1947 ja sellekohane tunnis
tus välja antud tema emale Liine Antsu t. Laats’ile
26. juunü 1947 notariaalregistri nr. 249 all;
542
Ш

25. märtsil 1946 bandiitide poolt mõrvatud kodanik
Leonhard Jaani p. Rumpe, sünd. 24. veebruaril 1905
Võru maakonnas Varstu vallas Krabi külas, viimane
alaline elukoht oli 1946. a. märtsis Võru maakonnas
Varstu vallas Laanesoo talus, õn tema abikaasa Minna
Rumpe taotlusel tunnustatud surnuks 8. augustü 1947
ja sellekohane tunnistus väljatud tema abikaasale
Minna Juliuse t. Rumpele 8. augustil 1947 not. reg.
nr. 284 all;
657
IV
alates 25. juulist 1941 teadmata äraolija Jakob
Juliuse p. Pikk, sünd. 27. dets. 1904 Võru maakonnas
Varstu vallas, viimane alaline elukoht oli 1941. a. juulis
Võru maakonnas Varstu vallas Krabi Külanõukogus
Palandu talus, õn tunnustatud surnuks 8. augustil 1947
ja sellekohane tunnistus välja antud tema abikaasale
Helmi Jaani t. Pikk’ale 8. augustil 1947 not. registri
nr. 283 all.
658
Notari kt. А. H e i n m а а.
Tõrva Riiklik Notariaalkontor kuulutab TsK § 12
ja RNM § 81 alusel, et:
I
kod. Koger, Odette-Juliane Jaani t., elukutselt
kodune, sünd. 14. jaanuaril 1910 Helme vallas, viimane
alaline elukoht Tõrvas Valga tn. 12, õn tunnustatud
teadmata äraolijaks ja sellekohane tunnistus väljatud
tema abikaasale Koger, Johannes Villemi p. 16. juulil
1947 not. reg. nr. 330 all;
595
H

kod. Lillevälja, Mihkel AmoId-Vilhelm’i p., sünd.
3. juunil 1914 Tori vallas, kes oli elukutselt põllutööline
ja kelle viimane alaline elukoht oli Vaoküla vallas
Mägra talus, õn tunnustatud surnuks ja sellekohane
tunnistus väljatud tema abikaasale Lillevälja, Leida
Jaani t. 2. augustil 1947 reg. nr. 349 all;
654
Ш

kod. Selgur, Jaan Aleksandri p., elukutselt potisepp,
sünd. 1. dets. 1912 Vigala vallas, viimane alaline elu
koht Tõrvas Aia tn. 2, õn tunnustatud teadmata ära
olijaks ja sellekohane tunnistus väljatud tema abikaa
sale Selgur, Alviinele Juhani t. 5. sept. 1947 not. reg.
nr. 421 all;
764

IV

kod. Selgur, Jaan Aleksandri p., elukutselt potissepp, sünd. 1. detsembril 1912 Vigala vallas, viimane
alaline elukoht Tõrvas Aia tn. 2, õn tunnustatud sur
nuks ja sellekohane tunnistus väljatud tema abikaasale
Selgur, Alviine Juhani t. 9. septembril 1947 not. reg.
nr. 427 all;
774
V
kod. Rätsep, Maria Sinaiida t., kodune, sünd.
20. mail 1917 Maasi vallas, viimane alaline elukoht
Tõrvas Loosi tn. 10, õn tunnustatud teadmata äraolijaks
ja sellekohane tunnistus väljatud tema abikaasale
Rätsep, Hermann Hansu p. 16. sept. 1947 not. reg.
nr. 430 all.
791
Notari kt. (allkiri).

Võru Rüklik Notariaalkontor kuulutab TsK § 12
ja RNM § 81 alusel, et:
I
alates 26. juulist 1941 teadmata äraolija kodanik
Aksel Augusti p. Mölder, sünd. 10. oktoobril 1915
Haanja vallas, viimane alaline elukoht 1941. a. oli
Võru linnas, õn tunnustatud surnuks 10. juunil 1947 ja
sellekohane tunnistus välja antud tema emale Anna
Juhani t. Mölder’ile 10. juunil 1947 not. reg. nr. 1397
all;
638
И
alates 1. jaanuarist 1942 teadmata äraolija kodanik
Valter-Johannes Samueli p. Nemvalt, mölder, sünd.
12. aprillil 1912 Kioma vallas, viimane alaline elukoht
oli Leevi vallas, õn tunnustatud surnuks 12. juulil 1947
ja sellekohane tunnistus välja antud tema abikaasale
Emma Jaani t. Nemvalts’ile 12. juulil 1947 not. reg.
nr. 2313 all;
639
Ш

alates 1. augustist 1941 teadmata äraolija kodanik
Vidrik Augusti p. Kirbits, tööline, sünd. 14. jaanuaril
1912 Kasaritsa vallas, viimane alaline elukoht oli Võru
linnas, õn tunnustatud surnuks 12. juulil 1947 ja selle
kohane tunnistus välja antud tema emale Marie Peetri t.
Kirbits’ale 12. juulil 1947 not. reg. nr. 2314 all.
640
Notar (allkiri).

Kadunud dokumendid, mis tunnustatakse
kehtetuks.
69) Arvates 2. augustist 1945 lugeda kehtetuks
Paasvere valla Täitevkomitee nurgatempel järgmise
tekstiga:
„Eesti NSV Paasvere valla Täitevkomitee, Viru
maal — Исполнительный Комитет Депутатов Трудя
щихся волости Паасвере, Вирумаского уезда'.
71) Lembit Martini р. Henk’i õpimärkmik nr. 3940,
v. a. Tallinna Polütehn. Instituudist 1. sept. 1947.
72) 29. mail 1947 Riikliku Liidu Tehase Nr. 9 TVO
varastatud ümmargune pitsat.
73) Reet Augusti t. Linde* üliõpilaskaart nr. 1259,
v. a. Tallinna Polütehn. Instituudist 10. sept. 1946.
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