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EESTI NSV TEATAJA LISA
Nr. 3

1948

27. juulil

Teadmata kadunuks ja surnuks
tunnustamised.
Tallinna I Riiklik Notariaalkontor kuulutab TsK
§ 12 ja RNM § 81 alusel, et:
I
Alma Jüri t. Ots, sünd. 26. juunil 1903, viimane
elukoht oli Tallinnas Roo tän. 15, õn tunnustatud tead
mata äraolijaks alates 1. oktoobrist 1944 ja selle kohta
tunnistus välja antud teadmata äraolija abielumehele
Johannes Mihkli p. Ots’ale 20. jaanuaril 1948 not. re
gistri nr. 656 all;
646
II
Peeter Mihhaili p. Jagodin, sünd. 29. maü 1904
Saatse vallas, viimane elukoht oli Tallinn-Koplis Bek
keri 35—9, õn tunnustatud surnuks 16. aprillil 1948
tema poja Nikolai Peetri p. Jagodin’i taotlusel ja samal
päeval välja antud vastav tunnistus not. registri
nr. 3334 all;
647
1П
Valentin Nikolai-Vilhelm! p. Potter, sünd. 1. aprillil
1908 Tallinnas, viimane elukoht oli Tallinnas Uus-Maailma tän. 10—1, õn tunnustatud surnuks 16. aprillil
1948 tema abikaasa Helene Akimi t. Poller’i taotlusel
ja samal päeval välja antud vastav tunnistus not. reg.
nr. 3335 all;
648
IV
Rudolf Vidriku p. Kannust, sünd. 15. juunil 1917,
viimane elukoht oli Tallinnas Vana-Kalamaja 5—24, õn
tunnustatud teadmata äraolijaks 1. septembrist 1941
ja selle kohta tunnistus välja antud teadmata äraolija
abikaasale Leida Johannese t. Hannusfile 16. aprillil
1948 not. registri nr. 3336 all;
649
V
Johannes Johani p. Kask, sünd. 21. mail 1907 Tal
linnas, viimane elukoht oli Tallinnas Tehnika tän.
20—6, õn tunnustatud surnuks 16. aprillil 1948 tema
abikaasa Helmi Jaani t. Kask’! taotlusel ja samal päe
val välja antud vastav tunnistus not. registri nr. 3337
all;
650
VI
Aleksander Jaani p. Lemmergas, sünd. 18. novemb
ril 1912 Saulepi vallas, viimane elukoht oli TallinnNõmmel Harku tän. 11—1, õn tunnustatud surnuks
16. aprillil 1948 tema abikaasa Leokadia Peetri t. Lem
me rgas’e taotlusel ja samal päeval välja antud vastav
tunnistus not. registri nr. 3347 all;
651
vn
Oskar Paveli p. Vaks, sünd. 1. aprillil 1909, viimane
elukoht oli Tallinnas Väike-Patarei tän. 5—7, õn tun
nustatud teadmata äraolijaks alates 1. septembrist
1944 ja selle kohta tunnistus välja antud teadmata
äraolija abielunaisele Rosalie Gustavi t. Vaks’ale
20. aprillil 1948 not. registri nr. 3395 all;
652
VIII
Axel Hansu p. Tõbbi, sünd. 21. veebruaril 1895, vii
mane elukoht oli Tallinn-Nõmmel Lõuna tän. 4, õn
tunnustatud surnuks 21. aprillil 1948 tema alaealise
tütre Ivi Tõbbi eestkostja Olga Kustase t. Seppik’u
taotlusel ja samal päeval välja antud vastav tunnistus
registri nr. 3426 all;
653
IX
Feliks Peetri p. Johani, sünd. 19. mail 1913 Tal
linnas, viimane elukoht oli Tallinnas Nelgi tän. 8, õn
tunnustatud surnuks 22. aprillil 1948 tema abielunaise
Ludmilla Karli t. Johani taotlusel ja samal päeval
välja antud vastav tunnistus registri nr. 3434 all; 654

X
Ksenia Ivani (Jaan) t. Orntlik, sünd. 20. detsembril
1913 Audru vallas, viimane elukoht oli Tallinnas Rohu
tän. 23—9, õn tunnustatud surnuks 22. aprillil 1948
tema abielumehe Ardo Efimi p. Orntlik’u taotlusel ja
samal päeval välja antud vastav tunnistus not. registri
nr. 3443 all;
655
XI
Johannes Kustase p. Simei, sünd. 19. juunil 1908
Keila vallas, viimane elukoht oli Tallinnas Ristiku tän.
14—2, õn tunnustatud surnuks 23. aprillil 1948 tema
abielunaise Ida Simei taotlusel ja samal päeval välja
antud vastav tunnistus not. registri nr. 3451 all; 656
XU
Ignati Valentini p. Helminiak, sünd. 3. juulil 1918,
viimane elukoht oli Tallinnas Vene-Balti 73—3, õn tun
nustatud teadmata äraolijaks alates 1. septembrist 1945
ja selle kohta tunnistus välja antud teadmata äraolija
abielunaisele Elfriede Adu t. Helminiak’ile 23. aprillil
1948 not. registri nr. 3470 all;
657
XIII
Karl Jaani p. Viil, sünd. 30. mail 1901 Võisiku vallas,
viimane elukoht oli Tallinn-Nõmmel Mängu tän. 5—1,
õn tunnustatud surnuks 26. aprülil 1948 tema abielu
naise Olga Martini t. Vill'i taotlusel ja samal päeval
välja antud vastav tunnistus not. registri nr. 3523
all;
659
XIV
Endla Augusti t. Tats, sünd. 4. jaanuaril 1921 Tar
tus, viimane elukoht oli Tallinnas Välja tän. 34—5, õn
tunnustatud teadmata äraolijaks alates 1. oktoobrist
1944 ja selle kohta tunnistus välja antud teadmata
äraolija abielumehele Jaak Hendreku p. Tats’ile 26. ap
rillil 1948 not. registri nr. 3529 all;
660
XV
Vandu Villemi p. Tõkke, sünd. 20. juulil 1917 Odes
sas, vnmane elukoht oli Tallinnas Väike-Ameerika
41—5, õn tunnustatud surnuks 27. aprillil 1948 tema
abielunaise Helgi Beloslavi t. Tõkke taotlusel ja samal
päeval välja antud vastav tunnistus not. registri
nr. 3549 all;
661
XVI
Hilda Märdi t. Tüür, sünd. 20. augustil 1911 Raadi
vallas Maramaa!, viimane elukoht oli Tallinn-Nõmmel
Kurni tän. 46—1, õn tunnustatud surnuks 4. mail 1948
tema abielumehe Eduard Kristjani p. Tüür’i taotlusel
ja samal päeval välja antud vastav tunnistus not. re
gistri nr. 3650 all;
662

xvn

Väino Veera p. Viruväli, sünd. 10. jaanuaril 1909,
viimane elukoht oli Tallinnas Villard! tän. 23a—4, õn
tunnustatud teadmata äraolijaks alates 1. septembrist
1941 ja selle kohta tunnistus välja antud teadmata
äraolija abikaasale Salme—Anette Peetri t. Viruväli’le
6. mail 1948 not. registri nr. 3702 all;
663

xvrn
Vello Mihaili p. Laidvee, sünd. 6. augustil 1911 Tal
linnas, viimane elukoht oli Tallinnas Vabriku tän.
25—4, õn tunnustatud surnuks 7. mail 1948 tema abi
kaasa Alviine Mihkli t. Laidvee taotlusel ja samal
päeval välja antud vastav tunnistus not. registri
nr. 3716 all;
664
XIX
Hans-Voldemar Jaani p. Kaljulaid, sünd. 11. juunil
1912, viimane elukoht oli Tallinnas Koidu tän. 120—11,
õn tunnustatud teadmata äraolijaks alates 1. augustist
1941 ja selle kohta tunnistus välja antud teadmata

äraolija abikaasale Aino Johannese t. KaljulakVile
7. mail 1948 not. registri nr. 3719 all;
665
XX
Leho Jaani p. Nõmmepuu, sünd. 25. septembril 1902
Tallinnas, viimane elukoht oli Tallinnas Niidi tän. 9—2,
õn tunnustatud surnuks 7. mail 1948 tema abikaasa
Elviine Jaani t. Nõmmepuu taotlusel ja samal päeval
välja antud vastav tunnistus not. registri nr. 3720 all;
Ilja Aleksei p. Naabel, sünd. 24. juulil 1910 Järvesuu
vallas Värska külas, viimane elukoht oli Tallinn-Nõmmel õie tän. 6—4, õn tunnustatud surnuks 10. mail 1948
tema öe Maria Aleksei t. Marko taotlusel ja samal
päeval välja antud vastav tunnistus not. registri
nr. 3755 all;
684
XXII
Boris Antoni p. Gridin, sünd. 111. aprillil 1910 Mosk
vas, viimane elukoht oli Tallinnas Pilve 6—10, õn tun
nustatud surnuks 12. mail 1948 tema abikaasa Leida
Eduardi t. Gridin’i taotlusel ja samal päeval välja antud
vastav tunnistus not. registri nr. 3827 all;
685
XXIII
Jaan Mihkli p. Usermann, sünd. 18. novembril 1870
Vana-Vigalas, viimane elukoht oli Tallinnas Balti Puu
villavabriku majas nr. 3—18, õn tunnustatud surnuks
12. mail 1948 tema poja Elmar Jaani p. Uuema taot
lusel ja samal päeval välja antud vastav tunnistus not.
registri nr. 3829 all;
686
XXIV
Edgar Kustase p. Siirmaa, sünd. 23. detsembril 1907
Tallinnas, viimane elukoht oli Tallinnas Härjapea 52—4,
õn tunnustatud surnuks 14. mail 1948 tema ema Pauline-Vilhelmine Mihkli t. Siirmaa taotlusel ja samal
päeval välja antud vastav tunnistus not. registri
nr. 3874 all;
687
XXV
Kaljo Paul-Eduardi p. Jaas, sünd. 4. jaanuaril 1924
Tallinnas, viimane elukoht oli Tallinnas Sinika tän.
2—8, õn tunnustatud surnuks 15. mail 1948 tema abi
kaasa Helga Ignati t. Jaas! taotlusel ja samal päeval
välja antud vastav tunnistus not. registri nr. 3901 all;
Leida Augusti t. Anger, sünd. 19. oktoobril 1920
Lümanda vallas, viimane elukoht oli Tallinnas õle tän.
40—12, õn tunnustatud surnuks 17. mail 1948 tema
abielumehe Johannes Aleksandri p. Anger'i taotlusel ja
samal päeval välja antud vastav tunnistus not. registri
nr. 3912 all;
689
XXVII
Feodor Jüri p. Vaiglo, sünd. 21. aprillil 1906, viimane
elukoht oli Tallinnas Mooni tän. 7—2, õn tunnustatud
teadmata äraolijaks alates 10. juunist 1941 ja selle
kohta tunnistus välja antud teadmata äraolija abikaa
sale Olga Adolfi t. Vaiglo’le 17. mail 1948 not. registri
nr. 3913 all;
690
XXVIII
Irina Mihhaili t. Bulgakov, sünd. 19. mail 1917, vii
mane elukoht oli Tallinnas Luise tän. 22, õn tunnustatud
teadmata äraolijaks alates 1. jaanuarist 1945 ja selle
kohta tunnistus välja antud teadmata äraolija abielu
mehele Georgi Vladimiri p. Bulgakov’ile 20. mail 1948
not. registri nr. 3958 all;
690
XXIX
Valdo Joann! p. Rau de, sünd. 24. juulil 1913 Sindis,
viimane elukoht oli Tallinnas Falkpargi tän. 9—9, õn
tunnustatud surnuks 20. mail 1948 tema abikaasa Leida
Ida t. Raude taotlusel ja samal päeval välja antud
vastav tunnistus not. registri nr. 3964 all;
692
XXX
Rudolf Hansu p. Torri, sünd. 1. septembril 1917
Lohus, viimane elukoht oli Tallinn-Nõmmel Suvila tän.
17—1, õn tunnustatud surnuks 21. mail 1948 tema
abikaasa Lea Eduardi t. Torri taotlusel ja samal päeval
välja antud vastav tunnistus not. registri nr. 3999 all;
693

XXXI
Elmar Georg-Theodori p. Paimre, sünd. 23. juulil
1901, viimane elukoht oli Tallinnas Endla tän. 52, õn
tunnustatud teadmata äraolijaks alates 1. jaanuarist
1946 ja selle kohta tunnistus välja antud teadmata
äraolija abikaasale Ennä Pauli t. Paimrele 22. mail
1948 not. registri nr. 4023 all;
694
XXXII
Linda Amalie t. Talvistu, sünd. 15. juunil 1918, vii
mane elukoht oli Tallinnas Pikk tän. 43—5, õn tun
nustatud surnuks 22. mail 1948 tema abielumehe
Armand Johannese p. Talvistu voliniku Linda Augusti t.
Talvistu taotlusel ja samal päeval välja antud vastav
tunnistus not. registri nr. 4024 all;
695
XXXIII
Hilma Hermani t. Sigus, sünd. 27. märtsil 1916 Vai
vara vallas, viimane elukoht oli Tallinnas Telliskivi tän.
54—5, õn tunnustatud surnuks 22. mail 1948 tema abi
elumehe Aleksander Jaani p. Sigus'i taotlusel ja samal
päeval välja antud vastav tunnistus not. registri
nr. 4025 all;
696
XXXIV
Erika-Liidia Ottomani t. Rikand, sünd. 11. novembril
1913 Leningradis, viimane elukoht oli Tallinnas Maa
sika tän. 7—2, õn tunnustatud surnuks 28. mail 1948
tema isa Ottomar Aleksandri p. Maddison’i taotlusel
ja samal päeval välja antud vastav tunnistus not. re
gistri nr. 4231 all;
697
XXXV
Mihkel Anna p. Saldre, sünd. 16. märtsil 1901 Olust
vere vallas, viimane elukoht oli Tallinn-Nõmmel Apteegi
tän. 16—2, õn tunnustatud surnuks 25. mail 1948 tema
abikaasa Maria Johannese t. Saldre taotlusel ja samal
päeval välja antud vastav tunnistus not. registri
nr. 4148 all;
698
XXXVI
Heinar Toomase p. Alt, sünd. 11. augustil 1910 Must
jala vallas, viimane elukoht oli Tallinnas Köie tän. Ic
k. 18, õn tunnustatud surnuks 25. mail 1948 tema abi
kaasa Felice-Harriet Hansu t. Alt’i taotlusel ja samal
päeval välja antud vastav tunnistus not. registri
nr. 4149 all;
699
XXXVII
Ingrid Georg-Roberti t. Saardo, sünd 24. detsembril
1919 Tartus, viimane elukoht oli Tallinn-Nõmmel Metsa
tän. 6—1, õn tunnustatud surnuks 27. mail 1948 tema
poolvenna Sigurd Pauli p. Argal’i taotlusel ja samal
päeval välja antud vastav tunnistus not. registri
nr. 4220 all;
700
XXXVIII
Anna-Juliane-Friederike Heinrichi t. Virmann, sünd.
25. jaanuaril 1889 Tartus, viimane elukoht oli TallinnNõmmel Metsa tän. 6—1, õn tunnustatud surnuks
27. mail 1948 tema poja Sigurd Pauli p. ArgaVi taot
lusel ja samal päeval välja antud vastav tunnistus not.
registri nr. 4221 all;
701
XXXIX
Egon Friedrich-Johanni p. Kapsi, sünd. 4. jaanuaril
1924, viimane elukoht oli Tallinn-Nõmmel Maleva tän.
11—2, õn tunnustatud teadmata äraolijaks alates 1. ok
toobrist 1944 ja selle kohta tunnistus välja antud tead
mata äraolija emale Elfriede Johanni t. Kapsfle 22. mail
1948 not. registri nr. 4026 all;
702
XL
Friedrich-Johann Mihkli p. Kapsi, sünd. 10. juunil
1892 Pärnus, viimane elukoht oli Tallinn-Nõmmel Ma
leva tän. 11—2, õn tunnustatud surnuks 22. mail 1948
tema abikaasa Elfriede Johanni t. Kapsi taotlusel ja
samal päeval välja antud vastav tunnistus not. registri
nr. 4027 all;
703
XLI
Georg Georgi p. Reinut, sünd. 28. veebruaril 1905
Lelle vallas, viimane elukoht oli Tallinn-Nõmmel Põllu
tän. 59—4, õn tunnustatud surnuks 31. mail 1948 tema
abikaasa Äge Aleksandri t. ReinuVi taotlusel ja samal
päeval välja antud vastav tunnistus not. registri
nr. 4353 all;
704
XLH
Aleksander-Alfred Juhani p. Kraus, sünd. 16. veeb
ruaril 1911, viimane elukoht oli Tallinnas Raudtee tän.

11—6, õn tunnustatud teadmata äraolijaks alates 1. au
gustist 1941 ja selle kohta tunnistus välja antud tead
mata äraolija abikaasale Leida Aleksandri t. Kraus’ile
31. mail 1948 not. registri nr. 4370 all;
705
XLIII
Vambola Andrese p. Lubi, sünd. 31. märtsil 1911,
viimane elukoht oli Tallinn-Koplis Bekkeri as. 10—16/17,
õn tunnustatud teadmata äraolijaks alates 1. septemb
rist 1941 ja selle kohta tunnistus välja antud teadmata
äraolija abikaasale Liidia Karli t. Lubi’le 3. juunil 1948
not. registri nr. 4448 all;
706
XLIV
Adele Jakob-Friedrichi t. Lõoke, neiuna Ollup, sünd.
16. juunil 1904 Lehtse vallas, viimane elukoht oli Tal
linnas Telliskivi tän. 11—10, õn tunnustatud surnuks
5. juunil 1948 tema öe Helene-Marie Jakobi t. Ronk’i
taotlusel ja samal päeval välja antud vastav tunnistus
not. registri nr. 4526 all;
708
XLV
Armilde Jüri t. Tõniste, sünd. 7. augustil 1905, vii
mane elukoht oli Tallinnas Kalevi tän. 40—9, õn tun
nustatud teadmata äraolijaks alates 1. oktoobrist 1944
ja selle kohta tunnistus välja antud teadmata äraolija
abielumehele Eduard Aleksandri p. Tõniste’le 5. juunil
1948 not. registri nr. 4529 all;
709
XLVI
Aino Erich-Georgi t. Hinrikson, sünd. 12. augustil
1932 Nõmmel, viimane elukoht oli Tallinn-Nõmmel
Lemmiku tän. 19—1, õn tunnustatud surnuks 7. juunil
1948 tema poolõe Helo Erich-Georgi t. Soomre taotlusel
ja samal päeval välja antud vastav tunnistus not. re
gistri nr. 4575 all;
710
XLVII
Silja Emili t. Käär, neiuna Kõrve, sünd. 26. novemb
ril 1916, viimane elukoht oli Tallinn-Nõmmel Kreutz
valdi tän. 65—1, õn tunnustatud teadmata äraolijaks
alates 1. oktoobrist 1944 ja selle kohta tunnistus välja
antud teadmata äraolija abielumehele Oskar Juhani p.
Käär’ile 8. juunil 1948 not. registri nr. 4648 all;
711
XLVIII
Mary Aleksander-Augusti t. Jürisson, sünd. 25. märt
sil 1924, viimane elukoht oli Tallinnas Vana-Kalamaja
tän. 15—6, õn tunnustatud teadmata äraolijaks alates
1. oktoobrist 1944 ja selle kohta tunnistus välja antud
teadmata äraolija emale Anna Hansu t. Jürisson'ile
12. juunil 1948 not. registri nr. 4768 all;
712
XLIX
Georg Vassili p. Ojamaa, sünd. 31. märtsil 1892
selleaegses Uraali kubermangus, viimane elukoht oli
Tallinnas Lossi plats 1-a, õn tunnustatud surnuks
16. juunil 1948 tema abikaasa Lii Mardi t. Ojamaa taot
lusel ja samal päeval välja antud vastav tunnistus not.
registri nr. 4927 all;
713
L
Liise-Johanna Karell t. Valdmets, sünd. 9. juulil
1915 Salla vallas, viimane elukoht oli Tallinnas Paldiski
mnt. 52, õn tunnustatud surnuks 17. juunil 1948 tema
abielumehe Arnold Johannese p. Valdmets’a taotlusel
ja samal päeval välja antud vastav tunnistus not. re
gistri nr. 4959 all;
714
LI
Serafima Vassili t. Blinov, esimesest abielust pere
konnanimega Davidenkova, neiuna Sergejev, sünd.
14. juulil 1908, viimane elukoht oli Tallinnas Lai tän.
5—7, õn tunnustatud teadmata äraolijaks alates 1. au^
gustist 1944 ja selle kohta tunnistus välja antud tead
mata äraolija abielumehele Vassili Paveli p. Blinov’ile
21. juunil 1948 not. registri nr. 5054 all; "
715
LH
Itsik Mark-Efraimi p. Fürst, sünd. 14. aprillil 1903,
viimane elukoht oli Tallinnas Toompuiestee 13—8, õn
tunnustatud teadmata äraolijaks alates 1. augustist
1941 ja selle kohta tunnistus välja antud teadmata
äraolija abikaasale Rachil David! t. PürsVile 22. juunil
1948 not. registri nr. 5110 all;
716

LIII
August Jaani p. Kibuvits, sünd. 13. detsembril 1904
Rae vallas, viimane elukoht oli Tallinnas Pagari tän.
1, õn tunnustatud surnuks 22. mail 1948 itema abikaasa
Leida Jaani t. Kibuvits’a taotlusel ja samal päeval
välja antud vastav tunnistus not. registri nr 4000 all;
Aldo Richardi p. Jaanus, sünd 28. märtsil 1910
Iisaku vallas, viimane elukoht oli Tallinnas Sambla
tän. 4a—18, õn tunnustatud surnuks 24 juunil 1948
tema abikaasa Elfriede-Valentine Johannese t. Jaanus’e
taotlusel ja samal päeval välja antud vastav tunnistus
not registri nr. 5201 all;
718
LV
Liigia Karl-Johannese t. Gabrel (Gabriel), sünd.
23 septembril 1920, viimane elukoht oli Tallinn-Nõmmel
Kase tn. 10, õn tunnustatud teadmata äraolijaks alates
1. oktoobrist 1944 ja selle kohta tunnistus välja antud
teadmata äraolija abielumehele Erik Rudolfi p. Gabrel’ile (Gabrielile) 23. aprillil 1948 not. registri nr. 3471
all.
658
Vanem notari aset. (allkiri).

Tallinna II Riiklik Notariaalkontor kuulutab RNM
§ 81 põhjal, et:
I
kod. Emiljan Konstantini p. Loorens, sünd. 25. sept.
1912 Tallinnas, kelle viimane teadaolev alaline elukoht
oli Tallinnas Viedemanni tän. 5—4 ja kellest viimased
teated õn saadud 1941. a. augustis, õn tunnustatud
teadmata äraolijaks ja sellekohane tunnistus välja
antud tema abikaasale Ilse-Ingrid Aleksandri t.
Loorens’ile 24. märtsil 1948 not. reg. nr. 2342 all;
526
II
kodanik Leida Peetri t. Piik, neiuna Laudi, sünd.
13. dets. 1914 Moskvas, kelle viimane teadaolev alaline
elukoht oli Tallinnas Leineri tän. 10—13 ja kellest vii
mased teated õn saadud 1944. a., õn tunnustatud tead
mata äraolijaks ja sellekohane tunnistus välja antud
tema abikaasale Valdur Eduardi p. Piik’ile 23. märtsil
1948 not. reg. nr. 2311 all;
527
III
kod. Helmi Hansu t. Haber, sünd 15. mail 1901 Vao
vallas, kelle viimane teadaolev alaline elukoht oli Tal
linnas Aia tän. 5—2 ja kellest viimased teated õn saa
dud 1943. a., õn tunnustatud teadmata äraolijaks ja
sellekohane tunnistus välja antud tema abikaasale
Anton-Eduard Madise p. Kaberiile 19. märtsil 1948 not.
reg. nr. 2221 all;
528
IV
kodanik August Peetri p. Raudjalg, sünd 24. mail
1899 Tartus, kelle viimane teadaolev alaline elukoht oli
Tallinnas Müürivahe tän. 27—7 ja kellest viimased tea
ted õn saadud 1943, õn tunnustatud teadmata äraolijaks
ja sellekohane tunnistus välja antud tema abikaasale
Leena Juhani t. Raudjalgele 27. märtsil 1948 not. reg.
nr. 2433 all;
529
V
kodanik Aleksander Jaani p. Rööp, sünd. 23. jaanua
ril 1907 Varstu vallas, kelle viimane teadaolev alaline
elukoht oli Tallinnas Viru 11—4 ja kellest viimased
teated õn saadud 1943. a. novembris, õn tunnustatud
teadmata äraolijaks ja sellekohane tunnistus välja an
tud tema abikaasale Erna-Elvine Kristjani t. Roop’ile
23. märtsil 1948 not. reg. nr. 2322 all;
530
VI
kodanik Franziska-Rosalie Gustavi t. Tuisk, sünd.
31. mail 1905 Narvas, kelle viimane teadaolev alaline
elukoht oli Tallinnas Rataskaevu tän. 24—2, õn tunnus
tatud teadmata äraolijaks ja sellekohane tunnistus välja
antud tema abikaasale Robert Mihkli p. Tuisk’ile
1. aprillil 1948 not. reg. nr. 2610 all;
531
VH
kodanik Oscher-Hirsch Ruveni p Stein, sünd.
27. mail 1887 Rakveres, kelle viimane teadaolev alaline
elukoht oli Tallinnas Keppeli itän. 13 ja kellest viimased

teated õn saadud 1941. a. augustis, õn tunnustatud
teadmata äraolijaks ja sellekohane tunnistus välja an
tud tema vennale Meier Ruveni p. Stein’ile 7. aprillil
1948 not. reg. nr. 2784 all;
532
VIII
kodanik Miralda-Tumanda Hansu t. Järn, neiuna
Puusto, sünd 21. novembril 1911 Peningi vallas, kelle
viimane teadaolev alaline elukoht oli Tallinnas Müüri
vahe tän. 31—2 ja kellest.viimased teated õn saadud
1944. a. septembris, õn tunnustatud teadmata äraoli
jaks ja sellekohane tunnistus välja antud tema abikaa
sale Boris Järn’ile 5. aprillil 1948 not. reg. nr. 2689 all;
kodanik Leo Kustase (Gustavi) p. Saarnok, sünd.
9. veebr. 1891 Martna vallas, kelle viimane teadaolev
alaline elukoht oli Tallinnas Kreutzvaldi t. 19—18 ja
kellest viimased teated õn saadud 1941. a. juunis, õn
tunnustatud teadmata äraolijaks ja sellekohane tunnis
tus välja antud tema abikaasale Salme Saarnok’ile
11. mail 1948 not. reg. nr. 3780 all;
534
X
kodanik Konstantin Aleksandri p. Väliste^ sünd.
12. jaanuaril 1908 Tallinnas, kelle viimane teadaolev
alaline elukoht oli Tallinnas Tartu mnt. 77—24 ja kel
lest viimased teated õn saadud 1940. a., õn tunnustatud
teadmata äraolijaks ja sellekohane tunnistus välja
antud tema alaealise poja Egon Konstantini p. Väliste
eestkostjale Liina Jüri t. Audse’le 26. aprillil 1948 not
reg. nr 3396 all;
535
XI
kodanik Aleksander Andrese p. Pent, sünd. 21 sept.
1897 Ambla vallas, kelle viimane teadaolev alaline elu
koht oli Tallinnas Lauristini 11—5, õn tunnustatud
teadmata äraolijaks ja sellekohane tunnistus välja
antud tema abikaasale Klara Penfile 7. mail 1948 not.
reg. nr. 3677 all;
536
XII
kodanik Johannes Jaani p Viilup, sünd. 11. nov
1910 Pihkva kubermangus, kelle viimane alaline elukoht
oli Tallinnas Kunderi 37—11 ja kellest viimased teated
õn saadud 1944. a. juunis, õn tunnustatud teadmata
äraolijaks ja sellekohane tunnistus välja antud tema
abikaasale Sooja Viilup’ile 10. mail 1948 not reg.
nr. 3748 all;
537

xm
alates 1941. a. juunist teadmata äraolija Feodor
Romani p. Pliss (Piis), sünd. 11. novembril 1918 Har
kovi oblastis, kelle viimane teadaolev alaline elukoht
oli Tallinnas Lasnamäel Lennubaasis, õn tunnustatud
surnuks 8. mail 1948 ja sellekohane tunnistus välja
antud tema abikaasale Erika Juliuse t. Pilsile 6. mail
1948 not. reg. nr. 3631 all;
538
XIV
alates 1936. a. teadmata äraolija Juilus-Ferdinand
Juliuse p. Sõnno, sünd. 13. aug 1901 Järvejõel, viimane
teadaolev alaline elukoht oli Tallinnas V. Kompassi 12,
õn tunnustatud surnuks 23. märtsil 1948 ja sellekohane
tunnistus välja antud tema abikaasale Martha Jüri t.
Sõnnole 23. märtsil 1948 not. reg. nr. 2316 all;
539
XV
alates 1941. augustist teadmata äraolija Jakob-Vulfor Vulfi p. Kolektor, sünd. 30. novembril 1910 Vilno
linnas, viimane teadaolev alaline elukoht oli Tallinnas
Kaasani 13, õn tunnustatud surnuks 2. aprillil 1948 ja
sellekohane tunnistus välja antud tema abikaasale
Reize Hirschi t. Kolektoriile 2. aprillil 1948 not. reg.
nr. 2625 all;
540
XVI
alates 24. juunist 1941 teadmata äraolija Paul Pauli
p Kiison, sünd. 15. mail 1916 Tallinnas, viimane teada
olev alaline elukoht oli Tallinnas Tatari 3—6, õn tun
nustatud surnuks 17. märtsil 1948 ja sellekohane tun
nistus Välja antud tema abikaasale Marta Augusti t.
Kiison‘ile 17. märtsil 1948 not. reg. nr. 2140 all; 541

xvn
alates 1944. a. juulist teadmata äraolija Helga Ju
liuse t. Frantz, sünd. 15. mail 1920 Elvas, viimane tea
daolev alaline elukoht oli Tallinnas Tatari 18—2, õn

tunnustatud surnuks 19. märtsil 1948 ja sellekohane
tunnistus välja antud tema abikaasale Alfred-Johannes
Johanni p. Frantz’ile 19. märtsil 1948 not. reg. nr. 2218
all;
542
XVIII
alates 1. augustist 1941 teadmata äraolija ArvedHans Hansu p. Mars, sünd. 5. jaan. 1903 Tallinnas,
viimane teadaolev alaline elukoht oli Tallinnas Rein
vald! 6—10, õn tunnustatud surnuks 28. veebruaril 1948
ja sellekohane tunnistus välja antud tema abikaasale
Pauline Karli t. Marsile 28. veebruaril 1948 not. reg.
nr. 1659 all;
543
XIX
alates 1. detsembrist 1944 teadmata äraolija Jalmar
Eliase p. KveLstein, sünd. 1. aprillil 1910 Kuusalus, vii
mane teadaolev alaline elukoht oli Tallinnas Sakala
la—14, õn tunnustatud surnuks 3. aprillil 1948 ja selle
kohane tunnistus välja antud tema abikaasale Miralda
Mihkli t. Kvelsteinlle 3. aprillil 1948 not. reg. nr. 2663
all;
544
XX
alates 1. augustist 1941 teadmata äraolija Aleksan
der Priidiku p. Möll, sünd. 14. aprillil 1910 Võnnu vallas,
viimane teadaolev alaline elukoht oli Rae vallas Lagedi
külas, õn tunnustatud surnuks 28. veebruaril 1948 ja
sellekohane tunnistus välja antud tema abikaasale
Aliide Gustavi t. Mollile 28. veebruaril 1948 not. reg.
nr. 1658 all;
545
XXI
alates 1941. a. juulist teadmata äraolija Vassili Ste
pan p. Ananjev, sünd. 7. jaanuaril 1884 Pihkva kuber
mangus, viimane teadaolev alaline elukoht oli Tallinnas
Kreutzvaldi 19—19, õn tunnustatud surnuks 3. märtsil
1948 ja sellekohane tunnistus välja antud tema õele
Tatjana Stepan! t. Ananjevlle 3. märtsil 1948 not. reg.
nr. 1768 all;
588
XXII
alates 1. novembrist 1943 teadmata äraolija KaulAndrus Juhani p. Kadak, sünd. 24. mail 1903 HabajaKosel, viimane teadaolev alaline elukoht oli Tallinnas
Kreutzvaldi 22—26, õn tunnustatud surnuks 8. aprillil
1948 ja sellekohane tunnistus välja antud tema vennale
Albert Juhani p. Kadaklle 8. aprillil 1948 not. reg.
nr. 2836 all;
589
ХХ1П
alates 1944. a. augustist teadmata äraolija RaimundAdolf Harald-Voldemari p. Vihmalik, sünd. 5. dets.
1916 Tobolski kub., viimane teadaolev alaline elukoht
oli Tallinnas Laulupeo 21—13, õn tunnustatud surnuks
4. märtsil 1948 ja sellekohane tunnistus välja antud
tema seaduslikuks naiseks tunnustatud Herta Elmari t.
Mettlle 4. märtsil 1948 not. reg. nr. 1824 all;
590
XXIV
alates 1944. a. detsembrist teadmata äraolija EdgarBernhard Jakobi p. Somann, sünd. 23. jaanuaril 1909
Hageri vallas, viimane teadaolev alaline elukoht oli
Tallinnas Kaasani 5—10, õn tunnustatud surnuks 8. ap
rillil 1948 ja sellekohane tunnistus välja antud tema
alaealiste laste eestkostjale Erna Somann’ile 8. aprillil
1948 not. reg. nr. 2839 all;
591
XXV
alates 1942. a. detsembrist teadmata äraolija Alfred
Mihkli p. Rüü, sünd. 25. märtsil 1909 Võnnu vallas,
viimane teadaolev alaline elukoht oli Tallinnas Viljandi
tee 3, õn tunnustatud surnuks 23. märtsil 1948 ja selle
kohane tunnistus välja antud tema abikaasale LeidaVilhelmine Karl-Eduardi t. Rüü’le 23. märtsil 1948 not.
reg. nr. 2312 all;
592
XXVI
alates 1944. a. augustist teadmata äraolija HildaElisabeth Veismann, neiuna Kanastik, sünd. 13. märtsil
1898 Uudekülas, viimane teadaolev alaline elukoht oli
Tallinnas Kunderi 19—2, õn tunnustatud surnuks 14. ap
rillil 1948 ja sellekohane tunnistus välja antud tema
abikaasale Jaan Jaani p. Veismannile 14. aprillil 1948
not. reg. nr. 3010 all;
593
XXVII
alates 1. jaanuarist 1944 teadmata äraolija EduardJakob Jüri p. Mõtuste, sünd. 21. okt. 1884 Karulas,
viimane teadaolev alaline elukoht oli Tallinnas Narva

mnt. 73, õn tunnustatud surnuks 5. aprillil 1948 ja selle
kohane tunnistus välja antud tema abikaasale Julie
Jüri t. Mõtustele 5. aprillil 1948 not. reg. nr. 2687 all;
594
XXVIII
alates 1. augustist 1942 teadmata äraolija Otto
Jaani p. Pohla, sünd. 20. märtsil 1899 Hageri vallas,
viimane teadaolev alaline elukoht oli Tallinnas J.
Kreuksi 3—4, õn tunnustatud surnuks 15. aprillil 1948
ja sellekohane tunnistus välja antud tema abikaasale
Helene Jüri t. Pohla’le 15. aprillil 1948 not. reg. nr. 3043
aU;
595
XXIX
alates 1944. a. septembrist teadmata äraolija Arnanda-Aurelie Jakobi t. Utkin, neiuna Jägo, esimeses abi
elus Kokser, sünd. 6. juulil 1901 Padise vallas, viimane
teadaolev alaline elukoht oli Tallinnas Pärnu mnt.
18—9, õn tunnustatud surnuks 16. aprillil 1948 ja selle
kohane tunnistus välja antud tema abikaasale Aleksei
Timofei p. Utkin’ile 16. aprillil 1948 not. reg. nr. 3056
all;
596
XXX
alates 1. veebruarist 1945 teadmata äraolija Alfred
Jaani p. Bank, sünd. 26. augustil 1903 Vormsi vallas,
viimane teadaolev alaline elukoht oli Tallinnas Laste
kodu 12—4, õn tunnustatud surnuks 10. aprillil 1948
ja sellekohane tunnistus välja antud tema abikaasale
Alma Augusti t. Rank’ile 10. aprillil 1948 not. reg.
nr. 2887 all;
597
XXXI
alates 1. veebruarist 1945 teadmata äraolija Alek
sander Jaani p. Speek, sünd. 8. jaanuaril 1902 Narvas,
viimane teadaolev alaline elukoht oli Tallinnas Herne
5—1, õn tunnustatud surnuks 7. aprillil 1948 ja selle
kohane tunnistus välja antud tema abikaasale Frieda
Kristjani t. Speekile 7. aprillil 1948 not. reg. nr. 2785
all;
598
XXXII
alates 1. sept. 1941 teadmata äraolija Leonid Evgrafi
p. Švaiko, sünd. 16. jaan. 1916 Keila vallas, viimane
teadaolev alaline elukoht oli Tallinnas Reimanni 17—4,
õn tunnustatud surnuks 23. aprillil 1948 ja sellekohane
tunnistus välja antud tema abikaasale Jelisaveta Di
mitri t. Svaiko’le 23. aprillil 1948 not. reg. nr. 3310 all.
Vanem notar (allkiri).
599
Kuressaare Riiklik Notariaalkontor kuulutab TsK
§ 12 ja RNM § 81 alusel, et:
I
alates 1. septembrist 1944 teadmata äraolija Therese-Leontine Aleksandri t. Lepik, neiuna Väli, sünd.
10. juunil 1891 Kuressaares, viimane alaline elukoht oli
Kuressaares Lootsi 3, õn tunnustatud surnuks 8. märtsil
1948 ja sellekohane tunnistus väljatud tema mehe õele
Tatjana Peetri t. Vaheriile 8. märtsil 1948;
519
II
alates 8. septembrist 1944 teadmata äraolija AinoMarie Augusti t. Lipu (n-na Kreek), sünd. 20. märtsil
1909 Tallinnas, vümane elukoht oli Saaremaal Pihtla
vallas Vättal, õn tunnustatud surnuks 15. märtsil 1948
ja sellekohane tunnistus väljatud tema abikaasale Ed
gar Juhani p. Lipude not. reg. nr. 374 all;
520
IH
alates juulikuust 1941 teadmata äraolija Aleksander
Aleksandri p. Talvik (end. Martinson), sünd. 6. juulil
1897 Loona vallas, viimane elukoht oli Kuressaares
Kevade t. 14, õn tunnustatud surnuks 16. märtsil 1948
ja sellekohane tunnistus väljatud tema vennale Joann
Aleksandri p. Martinson’ile 16. märtsil 1948 reg. nr. 393
all;
521
IV
alates septembrist 1943 teadmata äraolija Nadežda
Eduardi t. Raun (n-na Linde), sünd. 30. juulil 1921,
viimane elukoht oli Leisi vallas Oitma külas, õn tun
nustatud surnuks 20. märtsil 1948 ja sellekohane tun
nistus väljatud tema abikaasale Arkaadi Kusta p.
Raun’ale 20. märtsil 1948 not. reg. nr. 419 all;
522

V
alates 2. septembrist 1944 teadmata äraolija EduardFriedrich Preediku p Poopuu, sünd. 1. detsembril 1916
Salme vallas, viimane elukoht oli Pihtla vallas SuureRootsi külas, õn tunnustatud surnuks 5. aprillil 1948
ja sellekohane tunnistus väljatud tema abikaasale Sal
me Priidu t. Poopuu’le 5. aprillil 1948 not. reg. nr. 422
all;
523
VT
alates septembrist 1944 teadmata äraolija Mihail
Joann! p. Einik, sünd. 4. jaanuaril 1901 Uuemõisa val
las, viimane alaline elukoht oli Kuressaares Pärna t. 20,
õn tunnustatud teadmata äraolijaks 7. aprillil 1948
ja sellekohane tunnistus väljatud tema abikaasale
Maiga Konstantini t. Einik’ule 7. aprillil 1948 not. reg.
nr. 460 all;
556
VII
alates juunikuust 1944 teadmata äraolija Ants Je
lena p. Vaher, sünd. 26. juunil 1919 Saaremaal Muhu
vallas, õn tunnustatud surnuks 6. juulil 1948 ja selle
kohane tunnistus väljatud tema abikaasale Florida Vaher’ile 6. juulil 1948 not. reg. nr. 984 all.
735
Notar L. Helde.
Haapsalu Rüklik Notariaalkontor kuulutab TsK
§ 12 ja RNM § 81 põhjal, et:
I
alates 1. oktoobrist 1944 teadmata äraolija kodanik
Irene-Benita Järv (neiuna Supp), sünd. 25. augustil
1915 Emmaste vallas Viiril, viimane alaline elukoht
oli Emmaste vallas Mänspe külas, õn tunnustatud sur
nuks arvates 14. maist 1948 tema abikaasa Heinrich
Juhani p. Järv’e taotlusel ja temale tunnistuse välja
andmisega 14. mail 1948 notariaalregistri nr. 633 all;
alates 1. jaanuarist 1942 teadmata äraolija kodanik
August Tõnise p. Niinemets, sünd. 16. septembril 1905
Asuküla vallas, viimane ja alaline elukoht oli Asuküla
vallas Mägari külas Kupja-Tõnise talus, õn tunnustatud
surnuks arvates 18. maist 1948 tema abikaasa Alma
Vülemi t. Niinemets’a taotlusel ja temale tunnistuse
väljaandmisega 18. mail 1948 notariaalregistri nr. 655
all;
569
HI
alates 17. jaanuarist 1942 teadmata äraolija kodanik
Joonas Andruse p. Haas (kä Hannes), sünd. 23. sep
tembril 1894 Emmaste vallas, viimane ja alaline elukoht
oli Hiiumaal Emmaste vallas, õn tunnustatud surnuks
arvates 19. maist 1948 tema abikaasa Mathilde Juhani
t. Haas’i taotlusel ja temale tunnistuse väljaandmisega
19. mail 1948 notariaalregistri nr. 661 all;
570
TV
alates 1. märtsist 1942 teadmata äraolija kodanik
August Johani p. Kraus, sünd. 15. märtsil 1909 Sinalepa
vallas, viimane ja alaline elukoht oli Asuküla vallas
Lõbe külas Kenu talus, õn tunnustatud surnuks arvates
19. maist 1948 tema abikaasa Elfriede Villemi fc.
Krause taotlusel ja temale tunnistuse väljaandmisega
19. mail 1948 notariaalregistri nr. 660 all;
571
V
alates 1. oktoobrist 1944 teadmata äraolija kodanik
Lydia-Henriette Johannese t. Tendal (n-na Mensas),
sünd. 23. veebruaril 1896 Kärdlas, viimane ja alaline
elukoht oli Haapsalus Koidula t. 14/16, õn tunnustatud
surnuks arvates 10. juunist 1948 tema poja Lembit
Arturi p. TendaVi taotlusel ja temale tunnistuse välja
andmisega 10. juunil 1948 notariaalregistri nr. 787 all;
alates 15. märtsist 1944 teadmata äraolija kodanik
Elmar-Erich Johannese p. Hanikat (kä Saarnak), sünd.
19. jaanuaril 1921 Hiiumaal Pühalepa vallas, viimane
ja alaline elukoht oli Hiiumaal Kõrgesaare vallas, õn
tunnustatud surnuks arvates 30. juunist 1948 tema abi
kaasa Agnes Gustavi t. Hanikafi (kä Saarnak) taot
lusel ja temale tunnistuse väljaandmisega 30. juunil
1948 notariaalregistri nr. 916 all.
722
Notari kt. (allkiri).

Lihula Riiklik Notariaalkontor kuulutab RNM § 81
põhjal, et:
I
kodanik Mihkel Mihkli p. Sillaäär, sünd. 24. det
sembril 1902 Lihula vallas, viimane alaline elukoht oli
Lihula vallas Metskülas, õn tunnustatud teadmata ära
olijaks alates 12. oktoobrist 1945 ja selle kohta tun
nistus välja antud tema abielunaisele Johanna Mihkli
t. Sillaäär’ele 29. aprillil 1948 registri nr. 169 all; 512
II
kodanik Mihkel Peetri p. Rannamägi, sünd. 13. mail
1910 Lihula vallas, viimane teadaolev elukoht oli Lihu
las Raudtee t. 25, õn tunnustatud teadmata äraolijaks
alates 1. novembrist 1944 ja selle kohta tunnistus välja
antud tema abielunaisele Martha Jaani t. Rannamägi’le
2. juunil 1948 registri nr. 209 all;
608
III
alates 1. oktoobrist 1944 teadmata äraolija kodanik
Kirill Vassili p. Nõu, sünd. 16. mail 1902 Muhu vallas,
elukutselt põllutööline, elas Karuse vallas Kuke külas,
õn Melania Priidiku t. Nõu taotlusel tunnustatud
22. juunil 1948 registri nr. 242 all tunnistuse välja
andmisega surnuks;
678
IV
alates 1. märtsist 1944 teadmata äraolija kodanik
Aleksander Madise p. Kruusmann, sünd. 8. septembril
1912 Karuse vallas, elukutselt põllutööline, viimane ala
line elukoht oli Karuse vallas Hanila külas, õn Asta
Priidu t. Kruusmanni taotlusel tunnustatud 7. juulil
1948 registri nr. 262 all tunnistuse väljaandmisega
surnuks.
736
Notar (allkiri).
Rapla Riiklik Notariaalkontor kuulutab TsK § 12
ja RNM § 81 põhjal, et Jaan Jaani p. Luisk, sünd.
19. detsembril 1899 Imavere vallas, talupidaja, viimane
alaline elukoht oli Harjumaal Hageri vallas Ohulepa
külas Alliku talus, õn tunnustatud teadmata äraolijaks
alates 7. oktoobrist 1945 ja selle üle vastav tunnistus
välja antud teadmata äraolija abikaasale Emilie Jüri t.
Luisk’ile 17. juunil 1948 reg. nr. 425 all.
644
Notar (allkiri).
Tapa Riiklik Notariaalkontor kuulutab RNM § 81
alusel, et:
I
alates 1. novembrist 1944 teadmata äraolija kod.
Osvald Juhani p. Veltmaim, sünd. 13. oktoobril 1892
Albu vallas, viimane teadaolev alaline elukoht oli Tapa
linnas Ed. Vilde tän. 39, õn tunnustatud surnuks
7. mail 1948 ja sellekohane tunnistus välja antud tema
pojale Enno Osvaldi p. Rannasto’le 7. mail 1948 not.
reg. nr. 420 all;
549
II
alates 1. oktoobrist 1944 teadmata äraolija Juuli
Jüri t. Parve, sünd. 12. detsembril 1887 Nõmküla vallas
Roosnas, viimane teadaolev alaline elukoht oli Tapa
linnas Nigoli pst. 12, õn tunnustatud surnuks 19. mail
1948 ja sellekohane tunnistus välja antud tema õele
Aliide Jüri t. Kaldveele 19. mail 1948 not. reg. nr. 439
all;
572
Ш
alates 1. okt. 1944 teadmata äraolija Helga Alek
sandri t. Parve, sünd. 25. septembril 1913 Tapal, vii
mane teadaolev alaline elukoht oli Tapa linnas Nigoli
pst. 12, õn tunnustatud surnuks 19. mail 1948 ja selle
kohta tunnistus välja antud tema ema õele Aliide Jüri
t. Kaldveele 19. mail 1948 not. reg. nr. 440 all; 573
IV
alates 1. augustist 1941 teadmata äraolija Hugovald
Jaani p. Viddevik, sünd. 11. septembril 1918 Lehtse val
las Saksi külas, viimane teadaolev alaline elukoht oli
Lehtse vallas Saksi külas, õn tunnustatud surnuks
25. mail 1948 ja sellekohane tunnistus välja antud tema
abikaasale Linda Jaani t. Viddevik’ule 25. mail 1948
not. reg. nr. 456 all;
582
V
alates 1. aprillist 1944 teadmata äraolija Endla
Anna t. Mäesalu, sünd. 3. jaanuaril 1921 Tallinnas.

viimane teadaolev alaline elukoht oli Tapa linnas Valge
jõe pst. 1, õn tunnustatud surnuks 28. mail 1948 ja
sellekohane tunnistus välja antud tema abikaasale Enn
Aleksandri p. Mäesalude 28. mail 1948 not. reg. nr. 493
all;
601
VI
alates 1. septembrist 1944 teadmata äraolija Eduard
Jakobi p. Vetka, sünd. 14. oktoobril 1902 Saksi vallas,
viimane teadaolev alaline elukoht oli Lehtse vallas Lo
kuta külas, õn tunnustatud surnuks 28. mail 1948 ja
sellekohane tunnistus välja antud tema abikaasale
Elviira Johannese t. Vetkade 28. mail 1948 not. reg.
nr. 494 all.
602
Notar (allkiri).
Rakvere Riiklik Notariaalkontor kuulutab TsK § 12
ja RNM § 81 alusel, et:
I
alates 1. maist 1944 teadmata kadunud kodanik
Osvald Hansu p. Vulkan (Vulgan), sünd. 8. jaanuaril
1913 Vihula vallas, viimane alaline teadaolev elukoht
oli Vihula vallas Noonu külas, õn tunnustatud surnuks
29. aprülil 1948 ja sellekohane tunnistus välja antud
tema abikaasale Linda Johannese t. Vulgan'ile 29. ap
rillil 1948 registri nr. 1529 all;
511
II
alates 27. juulist 1941 teadmata kadunud kodanik
Voldemar Kaarli p. Soosalu (end. Steinpest), sünd.
27. septembril 1903 Palmse vallas, viimane alaline tea
daolev elukoht oli Palmse vallas Uuskülas, õn tunnus
tatud surnuks 30. aprillil 1948 ja sellekohane tunnistus
välja antud tema abikaasale Maria Jakobi t. Soosalule
30. aprillil 1948 registri nr. 1545 all;
517
Ш
alates 1. juulist 1941 teadmata kadunud kodanik
Alfred Jakobi p. Hall, sünd. 29. jaanuaril 1918 Palmse
vallas Sagadis, viimane teadaolev alaline elukoht oli
Palmse vallas Pedassaare külas, õn tunnustatud sur
nuks 5. mail 1948 ja sellekohane tunnistus välja antud
tema emale Kristine Juhani t. Haliste 5. mail 1948
registri nr 1597 all;
550
IV
alates 1. juulist 1941 teadmata kadunud kodanik
Rudolf Maunuse p. Kolk, sünd. 24. septembril 1890
Palmse vallas, viimane teadaolev alaline elukoht oli
Virumaal Palmse vallas, õn tunnustatud surnuks 5. mail
1948 ja sellekohane tunnistus välja antud tema abi
kaasale Marie Taneli t. Kolk’ile 5. mail 1948 registri
nr. 1596 all;
551
V
alates 1. juulist 1941 teadmata kadunud kodanik
Adolf Peetri p. Püss, sünd. 31. mail 1905 Kundas, vii
mane teadaolev alaline elukoht oli Rakvere linnas Rohu
aia tän. 18—3, õn tunnustatud surnuks 12. mail 1948
ja sellekohane tunnistus välja antud tema abikaasale
Helmi Joosepi t. Püss’ile 12. mail 1948 registri nr. 1657
all;
559
VI
alates 1. märtsist 1944 teadmata kadunud RichardHeinrich Jaani p. Privoi, sünd. 5. juulil 1906 Sõmeru
vallas, viimane teadaolev alaline elukoht oli Virumaal
Sõmeru vallas Arkna külas, õn tunnustatud surnuks
2. juunil 1948 ja sellekohane tunnistus välja antud tema
abikaasale Hella-Marie Karli t. Privolje 2. juunil 1948
registri nr. 1903 all;
609
VII
alates 26. novembrist 1941 teadmata kadunud ko
danik Ants Johannese p. Tinnuri, sünd. 1. augustil 1907
Virumaal Aaspere vallas, viimane teadaolev alaline elu
koht oli Vihula vallas Adaka külas, õn tunnustatud
surnuks 29. mail 1948 ja sellekohane tunnistus välja
antud tema abikaasale Elvi Juliuse t. Tinnuride 29. mail
1948 registri nr. 1881 all;
610

vm

alates 1. septembrist 1941 teadmata kadunud koda
nik Vello (Voldemar) Siimeoni p. Rattur, sünd. 29. sep
tembril 1914 Kunda linnas, vümane teadaolev alaline
elukoht oli Rakvere linnas Küti tän. 7, õn tunnustatud
surnuks 5. juunil 1948 ja sellekohane tunnistus välja

antud tema abikaasale Johanna Juliuse t. Rattur’ile
5. juunil 1948 registri nr. 1892 all;
611
IX
alates 1. septembrist 1944 teadmata kadunud koda
nik Artur Kustavi p. Poti, sünd. 1. mail 1909 Küti
vallas, viimane teadaolev alaline elukoht oli Rakveres
Võidu tän. 63—4, õn tunnustatud surnuks 3. juunil 1948
ja sellekohane tunnistus välja antud tema abikaasale
Helmi Aleksandri t. Poti’le 3. juunil 1948 registri
nr. 1910 all;
612
X
alates 1. oktoobrist 1944 teadmata kadunud kodanik
Salme Jaani t. Soovere, neiuna Roosta, sünd. 4. mail
1912 Virumaal Kalvi vallas, viimane teadaolev alaline
elukoht oli Undla vallas Kadrinas, õn tunnustatud sur
nuks 5. juunil 1948 ja sellekohane tunnistus välja antud
tema emale Marie Jüri t. Rosenbaumlle 5. juunil 1948
not. registri nr. 1987 all;
613
XI
alates 1. maist 1941 teadmata kadunud kodanik
Johannes Karli p. Soovere, sünd. 26. detsembril 1910
Venemaal Peterburis, viimane teadaolev alaline elukoht
oli Undla vallas Kadrinas, õn tunnustatud surnuks
5. juunil 1948 ja sellekohane tunnistus välja antud
tema emale Anna Mihkli t. Stupel’ile 5. juunil 1948
not. registri nr. 1986 all;
614
XU
alates 1. juunist 1944 teadmata kadunud kodanik
Alfred-Emil Aleksandri p. Valdmaa (end. Valdmann),
sünd. 27. novembril 1908 Paasvere vallas, viimane tea
daolev alaline elukoht oli Virumaal Paasvere vallas
Rahkla külas, õn tunnustatud surnuks 7. juunil 1948
ja sellekohane tunnistus välja antud tema abikaasale
Freida Viilepi t. Valdmaale 7. juunil 1948 registri
nr. 2021 all;
617
XIII
alates 1. juulist 1944 teadmata kadunud kodanik
Evaid-Johannes Jüri p. Herma, sünd. 3. augustil 1906
Venemaal, viimane teadaolev alaline elukoht oli Lüga
nuse vallas Püssi asunduses, õn tunnustatud surnuks
15. juunil 1948 ja sellekohane tunnistus välja antud
tema abikaasale» Gerda Aleksandri t. Hermale 15. juu
nil 1948 not. registri nr. 2163 all;
642
XTV
alates 1. juunist 1945 teadmata kadunud kodanik
Lonni Aleksandri t. Vaarmets, neiuna Loeman, sünd.
15. detsembril 1905 Virumaal Palmse vallas, viimane
teadaolev elukoht oli Palmse vallas Lobi külas, õn
tunnustatud surnuks 17. juunil 1945 ja sellekohane tun
nistus välja antud tema abikaasale Johannes Tanel! p
Vaarmets’ale 17. juunil 1948 reg. nr. 2181 alli;
668
XV
alates 1. märtsist 1945 teadmata kadunud kodanik
Jaan Peetri p. Ohvril, sünd. 27. märtsil 1899 Saadjärve
vallas, viimane teadaolev elukoht oli Virumaal Kunda
linnas Rahvamaja tän. 1, õn tunnustatud surnuks
23. juunil 1948 ja sellekohane tunnistus välja antud
tema abikaasale Linda Hindriku t. OhvriVile 23. juunil
1948 reg. nr. 2242 all;
682
XVI
kodanik Jaan Juhani p. Kriel, sünd. 14. novembril
1894 Salla vallas, viimane teadaolev alaline elukoht oli
Virumaal Salla vallas Kaavere külas, õn tunnustatud
teadmata äraolijaks ning sellekohane tunnistus välja
antud tema abikaasale Elise-Anette Villemi t. Kriel’ile
30. juunil 1948 reg. nr. 2312 all;
726

xvn

kodanik Mihail Georgi p. Antonov, sünd. 1921. a.
NSVL-s, viimane teadaolev elukoht oli Paasvere vallas
Aru külas, õn tunnustatud teadmata äraolijaks ning
sellekohane tunnistus välja antud tema abielunaisele
Helmi Karli t. Antonov'ile 2. juulil 1948 not. reg.
nr. 2408 all;
727
XVIII
alates 1. juunist 1943 teadmata kadunud kodanik
Vello Heino p. Ploom, sünd. 18. augustil 1913 Avanduse
vallas, viimane teadaolev alaline elukoht oli Virumaal
Salla vallas Tmmiku külas, õn tunnustatud surnuks

2. juulil 1948 ja sellekohane tunnistus välja antud tema
abikaasale Ella-Alide Karli t. Ploom’ile 2. juulil 1948
reg. nr. 2407 all;
728
XIX
alates 1. maist 1941 teadmata kadunud kodanik
August Juhani p. Sein, sünd. 21. augustil 1890 Vaimast
vere vallas, viimane teadaolev alaline elukoht oli Viru
maal Erra vallas Kiviõlis, õn tunnustatud surnuks
3. juulil 1948 ja sellekohane tunnistus välja antud tema
alaealiste laste Liia Augusti t. Sein’a ja Juhan Augusti
p. Sein’a eestkostjale Erika Hindreku t. Toomre
3. juunil 1948 reg. nr. 2415 all.
729
Notar K. Gustavson.
Narva Riiklik Notariaalkontor kuulutab TsK § 12
ja RNM § 81 põhjal, et:
I
14.
juunist 1941 teadmata äraolija kodanik Aleksan
der Johani p. Josepson, sünd. 21. juulil 1890 Kajaveres,
elas Mäetaguse vallas Raja külas, õn 26. aprillil 1948
tunnustatud surnuks ja samal päeval sellekohane tun
nistus välja antud tema tütrele Ella Aleksandri t.
Tammele reg. nr. 954 all;
510
H'
Feodor Semjon! p. Moskovtšenko, sünd. 15. mail
1913 VNFSV-s, elas Narvas Kooli tän. 39—5, kellest
viimased teated õn saadud 1944. aasta 1. novembril, õn
3. mail 1948 tunnustatud surnuks ja sellekohane tun
nistus samal päeval välja antud tema abikaasale Ta
mara Feodori t. Moskovtšenkole reg. nr. 981 all; 524
Ш
1. jaanuarist 1941 äraolija kodanik Viktor Teodor! p.
Derpholz, sünd. 10. detsembril 1903 Venemaal, elas
Narvas Posti tän. 69, õn 7. mail 1948 tunnustatud tead
mata äraolijaks ja sellekohane tunnistus samal päeval
välja antud tema abikaasale Jenni-Maria Mardi t. Derp
holz’Ue reg. nr. 1033 all;
553
IV
1. jaanuarist 1945 teadmata äraolija kodanik Her
mine Smuel-Philippuse t. Krigoltoi, sünd. 25. juulil 1918
Venemaal, elas Narvas VII Peetri tän. 7—10, õn 22. mail
1948 tunnustatud surnuks ja sellekohane tunnistus
välja antud samal päeval tema abikaasale Paul And
rese p. Krigoltoi’le reg. nr. 1278 aU;
583
V
1. juulist 1941 teadmata äraolija kodanik Paul Karli
p. Rehemaa, sünd. 6. juunil 1904 Venemaal, elas Narvas
III Kadastiku tän. 16, õn 11. juunil 1948 tunnustatud
surnuks ja sellekohane tunnistus välja antud samal
päeval tema abikaasale Antonie Jüri t. Rehemaale
reg. nr. 1498 all;
624
VI
1. veebruarist 1942 teadmata äraolija kodanik Pavel
Georgi p. Barantsev, sünd. 17. septembril 1900 Tärivere vallas, elas Iisaku vallas Alajõe külas, õn 16. juu
nil 1948 tunnustatud surnuks ja sellekohane tunnistus
välja antud tema emale Matrena Peetri t. Barantsev’ile
reg. nr. 1555 all;
666
vn
1. jaanuarist 1942 äraolija kodanik Toomas Mihkli
p. Loorand, sünd. 3. novembril 1916 Peterburis, elas
Kohtla-Järve! maja 112—2, õn 23. juunil 1948 tunnus
tatud surnuks ja sellekohane tunnistus välja antud
samal päeval tema abikaasale Niina Peetri t. Loo
randile reg. nr. 1642 all.
681
Notar E. Torbek.
Paide Riiklik Notariaalkontor kuulutab TsK § 12
ja RNM § 81 põhjal, et:
I
alates 1. septembrist 1944 teadmata äraolija kodanik
Rein (Ralf) Rudolfi p. Preesalu (Breman), sünd.
15. jaanuaril 1923 Albu vallas, elas Järvamaal Albu
vallas Lohala külas „Taka-Tiido" talus, õn tunnustatud
surnuks 21. maist 1948 ja selle kohta tunnistus välja
antud surnuks tunnustatu abikaasale Silvia Augnsti t.
Preesalu’le 21. mail 1948 registri nr. 670 all;
576

п
alates 1. septembrist 1944 teadmata äraolija kodanik
Lembit Priidiku p. Rebane, sünd. 29. juunil 1919 Lehtse
vallas ja elas Järvamaal Albu vallas Kihme külas, õn
tunnustatud surnuks 11. juunist 1948 ja selle kohta
tunnistus välja antud surnuks tunnustatu abikaasale
Ellen Jaani t. Rebasele 11. juunil 1948 registri nr. 554
all.
634
Notar (allkiri).
Türi Riiklik Notariaalkontor kuulutab RNM $ 81
alusel, et:
I
alates 1. novembrist 1944 teadmata äraolija Villem
Ludvig! p. Taru, sünd. 12. aprillil 1876 Rakke vallas,
viimane teadaolev alaline elukoht oli Türil Paide t. 9,
õn tunnustatud surnuks 6. maü 1948 ja sellekohane
tunnistus välja antud tema abikaasale Lisbeth-Maria
Mihkli t. Taru’le 6. mail 1948 not. reg. nr. 208 all;
alates 1. augustist 1941 teadmata äraolija Karl
Maria p. Vapper, sünd. 17. aprillil 1911 Kirna vallas,
viimane teadaolev alaline elukoht oli Käru vallas Käru
alevikus Aia tän. 12, õn tunnustatud surnuks 7. juunil
1948 ja sellekohane tunnistus välja antud tema abikaa
sale Juuli Jaani t. Vapperiile 7. juunil 1948 not. reg.
nr. 255 all;
616
III
alates 25. juunist 1944 teadmata äraolija Gustav
Vilhelm! p. Dreger, sünd. 18. augustil 1906 Venemaal,
viimane teadaolev alaline elukoht oli Särevere vallas
Laupa asunduses Lubjaahju talus, õn tunnustatud sur
nuks 21. juunil 1948 ja sellekohane tunnistus välja an
tud tema abikaasale Leida Johani t. Dreger’ile 21. juu
nil 1948 not. reg. nr. 291 all;
669
IV
alates 1. oktoobrist 1944 teadmata äraolija Alma
Johanni t. Nahkur, sünd. 29. augustil 1898 Paldiskis,
viimane teadaolev alaline elukoht oli Järva-Jaani alevis
Pikk tän. 19, õn tunnustatud surnuks 1. juulil 1948 ja
sellekohane tunnistus välja antud tema abikaasale
Martin Villemi p. Nahkurile 1. juulil 1948 not. reg.
nr. 322 all;
725
V
Heinrich Jüri p. Talu, sünd. 11. jaanuaril 1911
Kunda-Malla vallas, viimane alaline elukoht oli JärvaJaanis Pikk tän. 17, õn tunnustatud teadmata äraoli
jaks alates 1. oktoobrist 1944 ja selle kohta tunnistus
välja antud teadmata äraolija abikaasale Ilse Jaani t.
Talu’le 5. juulü 1948 registri nr. 340 all.
733
Notar B. S i h v.
Pärnu Riiklik Notariaalkontor kuulutab TsK § 12
ja RNM § 81 alusel, et:
I
alates 18. sept. 1944 teadmata äraolija Sinaida
Mihkli t. Tohver, n-na Manner, sünd. 14. septembril
1910 Koonga vallas, viimane alaline elukoht oli Soon
taga, vallas, õn tunnustatud surnuks 29. aprillil 1948
ja sellekohane tunnistus välja antud tema abikaasale
Aleksander Ado p. Tohverile 29. aprillil 1948 not. reg.
nr. 1380 all;
558
II
alates 1. oktoobrist 1944 teadmata äraolija А mo kl
Jüri p. Peterson, sünd. 22. juulil 1907 Jäärja vallas,
viimane alaline elukoht oli Pärnus Kajaka tän. 9, õn
tunnustatud surnuks 13. mail 1948 ja sellekohane tun
nistus välja antud tema emale Madli Jaani t. Peter
sonile 13. mail 1948 not. reg. nr. 1516 all.
575
Notar S. Sosi.
Viljandi Riiklik Notariaalkontor kuulutab TsK § 12
Ja RNM § 81 alusel, et:
kod. Felix Jaani p. Kõiv, sünd. 11. sept. 1904 Vii
tina vallas, kelle alaline elukoht oli Viljandi linnas ja
kellelt õn saadud viimased teated tema viibimiskoha
kohta 1944. a. septembris, õn tunnustatud teadmata
kadunud äraolijaks ja selle kohta tunnistus välja antud
äraolija abikaasale Reeli Reinu t. KõiVile 13. mail 1948
registri nr. 1202 all;
660

n

,

kod. Albert Jüri p. Hõbemäe, sünd. 25. märtsil 1919
Viljandi vallas, kelle alaline elukoht oli Viljandi vallas
ja kellelt õn saadud viimased teated tema viibimiskoha
kohta 1944. a. septembris, õn tunnustatud teadmata
kadunud äraolijaks ja selle kohta tunnistus välja antud
äraolija abikaasale Laine Jaani t. Hõbemäe’le 13. mail
1948 registri nr. 1217 all;
561
IH
alates 1. novembrist 1941 teadmata äraolija kod.
Viktor Fritz-Aleksandri p. Mulin, sünd. 16. jaanuaril
1908 Võisiku vallas, viimane alaline elukoht oli Viljan
dis Tartu tän. nr. 29, õn tunnustatud surnuks 17. mail
1948 tema abikaasa Elsa-Benita Mihkli t. Malin’i taot
lusel ja samal päeval õn välja antud vastav tunnistus
registri nr. 1247 all;
563
IV
alates 1. oktoobrist 1944 teadmata äraolija kodanik
Edgar-Rudolf Augusti p. Kink, sünd. 24. märtsil 1912
Viljandis, viimane alaline elukoht oli Viljandis Endla
tän. 1, õn tunnustatud surnuks 27. mail 1948 tema ema
Marie Ano t. Kingu taotlusel ja samal päeval õn välja
antud vastav tunnistus registri nr. 1352 all;
585
V
alates 1. oktoobrist 1944 teadmata äraolija kodanik
Leida-Marie Augusti t. Kink, sünd. 4. juunil 1914 Vil
jandis, viimane alaline elukoht oli Viljandis Endla tän.
1, õn tunnustatud surnuks 27. mail 1948 tema ema
Marie Ano t. Kingu taotlusel ja samal päeval õn välja
antud vastav tunnistus registri nr. 1353 all;
586j
VI
Theodor Daniel! p. Koppel, sünd. 15. aprillil 1898
Isaku vallas, kelle viimane alaline elukoht oli Olust
vere vallas ja kellelt õn saadud viimased teated tema
viibimiskoha kohta 1944. a. septembris, õn tunnustatud
teadmata kadunud äraolijaks ja selle kohta tunnistus
välja antud äraolija abikaasale Marta-Helene Jüri t.
KoppeVile 27. mail 1948 registri nr. 1334 all;
587
VH
kod. Jaan-Aleksander Johannese p. Purga, sünd.
6. juulil 1911 Valgas, kelle viimane alaline elukoht oli
Viljandis Leola tän. 6-a k. 4 ja kellelt õn saadud vii
mased teated tema viibimiskoha kohta 1944. a. sep
tembris, õn tunnustatud teadmata kadunud äraolijaks
ja selle kohta tunnistus välja antud äraolija abikaasale
Sylva-Melitta Karli t. Purga’le 2. juunil 1948 registri
nr. 1384 all;
606
VIII
alates 1. juulist 1941 teadmata äraolija August Jo
hani p. Merivald, sünd. 2. aprillil 1906 Leebiku!, vii
mane alaline elukoht oli Viljandis Jakobsoni tän. 71, õn
tunnustatud surnuks 11. juunil 1948 tema isa Johan
Jaagu p. Madisson’! taotlusel ja samal päeval õn välja
antud vastav tunnistus registri nr. 1458 all;
620
IX
alates 1. oktoobrist 1944 teadmata äraolija Rudolf
Karli p. Jaosaar, sünd. 18. novembril 1906 Rõngus, vii
mane alaline elukoht oli Raudna vallas Raksu talus, õn
tunnustatud surnuks 9. juunil 1948 tema abikaasa Juta
Jaosaar’e taotlusel ja samal päeval õn välja antud vas
tav tunnistus registri nr. 1438 all;
621
X
alates 1. juulist 1941 teadmata äraolija Maria
Georgi t. Lapšin, sünd. 6. apr. 1896 Kirbla vallas, vii
mane alaline elukoht oli Viljandis Allika tän. 8, õn
tunnustatud surnuks 11. juunil 1948 tema abikaasa Pa
vel Leonidi p. Lapšin’i taotlusel ja samal päeval õn
välja antud vastav tunnistus registri nr. 1461 all; 622
XI
alates 1. augustist teadmata äraolija kodanik Jo
hannes Juhani p. Kõusaar, sünd. 15. detsembril 1913
Kõue vallas, viimane alaline elukoht oli Viljandis Ja
kobsoni tän. 75, õn tunnustatud surnuks 14. juunil 1948
tema abikaasa Leida Emilie t. Kõusaarie taotlusel ja
samal päeval õn välja antud tunnistus registri nr. 1477
all;
623

XII
kod. Jaan Johani p. Färs, sünd. 9. jaanuaril 1914
Tarvastu vallas, kelle viimane alaline elukoht oli Vil
jandi linnas Tallinna tän. 41 ja kellelt õn saadud vii
mased teated tema viibimiskoha kohta 1944. a. mais.
õn tunnustatud teadmata kadunud äraolijaks ja selle
kohta tunnistus välja antud äraolija abikaasale Linda
Hansu t. Pärs’ile 12. juunil 1948 registri nr. 1466 all;
632
Х1П
kod. Veera Timofei t. Jussmann, sünd. 1. septembril
1924 Voronežis, kelle viimane alaline elukoht oli Vil
jandi linnas Uus tän. 29 ja kellelt õn saadud viimased
teated tema viibimiskoha kohta 1946. a. juulis, õn tun
nustatud teadmata kadunud äraolijaks ja selle kohta
tunnistus välja antud äraolija abikaasale Aleksei Alek
sei p. Jussmann’ile 12. juunil 1948 registri nr. 1472 all;
kod. Irina Aadu t. Abel, sünd. 27. juunil 1919 Vene
maal Borisoglebski linnas, kelle viimane alaline elukoht
oli Viljandi linnas Looga tän. 1 ja kellelt õn saadud
viimased teated tema viibimiskoha kohta 1944. a. sep
tembris, õn tunnustatud teadmata kadunud äraolijaks
ja selle kohta tunnistus välja antud äraolija abikaasale
Harry-Jbhannes Jaani p. AbeVile 15. juunil 1948 registri
nr. 1490 all;
641
XV
alates 1. märtsist 1944 teadmata äraolija Karl Vil
lemi p. Salumaa, sünd. 15. oktoobril 1920 Puiatus, vii
mane alaline elukoht oli Kabala vallas Lepiku talus, õn
tunnustatud surnuks 22. juunil 1948 tema abikaasa Ma
ria Mihkli t. Salumaa taotlusel ja samal päeval õn
välja antud vastav tunnistus registri nr. 1546 all; 670
XVI
alates 1. oktoobrist 1944 teadmata äraolija kodanik
Karl Jaani p. Pitkart, sünd. 21. novembril 1886 Jõgeva
vallas, viimane alaline elukoht oli Viljandi linnas Lossi
tän. 18, õn tunnustatud surnuks 26. juunil 1948 tema
öe Hella Jaani t. Pitkäärfi taotlusel ja samal päeval
õn välja antud vastav tunnistus registri nr. 1572 all:
kod. Ants Hansu p. A liaste, sünd. 3. aprillil 1912
Holstres, kelle viimane alaline elukoht oli Holstre val
las Allaste talus ja kellelt õn saadud viimased teated
tema viibimiskoha kohta 1944'. a. veebruaris, õn tunnus
tatud teadmata kadunud äraolijaks ja selle kohta tun
nistus välja antud äraolija abikaasale Elvi Johian^ t,
Allaste’le 28. juunil 1948 registri nr. 1578 all.
680
Notari kt. E. Rüüsak.
Põltsamaa Riiklik Notariaalkontor kuulutab TsK
§ 12 ja RNM § 81 alusel, et;
I
alates 6. jaanuarist 1945 teadmata äraolija kodanik
Roman Georgi p. Joost, põllutööline, sünd. 13. augustil
1908 Lustivere vallas, elas Lustivere vallas, õn tunnus
tatud surnuks 28. aprillil 1948 ja sellekohane tunnistus
välja antud tema abikaasale Akiliina Jakobi t. JoosVile
28. aprillil 1948 not. reg. nr. 290 all;
513
П
alates 1. septembrist 1944 teadmata äraolija kodanik
Georg Aleksei p. Juurma, teenistuja, sünd. 7. juulil
1914 Lustivere vallas, elas Lustivere vallas, õn tunnus
tatud surnuks 22. aprillil 1948 ja sellekohane tunnistus
välja antud tema abikaasale Hildegard Jaani t. Juurma’le 22. aprillil 1948 not. reg. nr. 269 all;»
514

m

alates 1. aprillist 1945 teadmata äraolija kodanik
Johannes Hansu p. Tuula, talupidaja, sünd. 7. mail
1907 Kurista vallas, elas Lustivere vallas, õn tunnus
tatud surnuks 3. mail 1948 ja sellekohane tunnistus
välja antud tema abikaasale Armilde Tõnise t. Tuula’le
3. mail 1948 not. reg. nr. 292 all.
555
Notar J. Põderson.
Jõgeva Riiklik Notariaalkontor kuulutab TsK § 12
ja RNM § 81 põhjal, et:

I
alates 1. jaanuarist 1945 teadmata äraolija Enn
Hansu p. Roota mm (end. Johannes Hirsch), sünd.
17. juunil 1902 Koigi vallas, viimane alaline elukoht oli
Tartumaal Kuremaa vallas, õn tema abielunaise Liis
Otto-Gustavi t. Rootamm’e taotlusel tunnustatud
24. mail 1948 tunnistuse väljaandmisega surnuks; 581
II
alates 1 jaanuarist 1919 teadmata äraolija Ernst
Juhani p. Kriska (Kriiska), sünd. 17. juulil 1899 Jõge
val, viimane alaline elukoht oli Tartumaal Jõgeva val
las Mõisamaa külas, õn tema ema Kai Jakobi t. Kriska
taotlusel tunnustatud 10. juunil 1948 tunnistuse välja
andmisega surnuks;
619
Ш
alates 23. juunist 1941 teadmata äraolija AlfredKarl Mardi p. Saks, sünd. 18. jaanuaril 1901 Albu val
las, viimane alaline elukoht oli Jõgeva linnas, õn tema
abielunaise Elma-Pauline-Magdalene Tõnise t. Saks’а
taotlusel tunnustatud 12. juunil 1948 tunnistuse välja
andmisega surnuks;
630
IV
kod. Elsa-Alice Jaani t. Viigipuu, neiuna Velling,
sünd. 8. märtsil 1921 Sadala vallas, viimane alaline elu
koht oli Tartumaal Sadala vallas Kodismaa külas, õn
tunnustatud teadmata äraolijaks alates 1. juunist 1947
ja selle kohta tunnistus välja antud teadmata äraolija
abielumehele Meinhard Aleksandri p. Viigipuude 1. juu
lil 1948 registri nr. 395 all;
723
V
kod. Aleksander Karoline p. Laanemets, sünd.
16. mail 1916 Peningi vallas, viimane alaline elukoht oli
Tartumaal Sadala vallas Metsakülas, õn tunnustatud
teadmata äraolijaks alates 1. jaanuarist 1946 ja selle
kohta tunnistus välja antud teadmata äraolija abielu
naisele Helmi-Leontine Juhani t. Laanemets’ale 2. juu
lil 1948 registri nr. 398 all.
724
Notari kt. E. Kalvet. •
Tartu Riiklik Notariaalkontor kuulutab TsK § 12
ja RNM § 81 põhjal, et:
I
alates 1. septembrist 1944 äraolija Valter Karli p.
Kerra, teenistuja, sünd. 20. oktoobril 1917 Võrus, vii
mane alaline elukoht oli Tartus Tähtvere tän. 1—8, õn
tema abielunaise Valli-Adeele Georgi t. Kerra taotlusel
tunnustatud 18. märtsil 1948 registri nr. 1960 all tun
nistuse väljaandmisega surnuks;
359
П
alates 1. oktoobrist 1944 äraolija Aliide-Heleene Jo
hanni t. Valo, neiuna Lilla, I abielus Karro, sünd.
31. detsembril 1909 Tartus, viimane alaline elukoht oli
Tartus Sõbra tän. 29—8, õn tema abielumehe Heino
Peetri p. Valo taotlusel tunnustatud 19. märtsil 1948
registri nr. 1983 all tunnistuse väljaandmisega surnuks:
alates 1. augustist 1941 äraolija Artur-Johannes Ju
hani p. Palzeri, tööline, sünd. 21. augustil 1902 Mäksa
vallas, viimane alaline elukoht oli Tartus Kartuli tän.
6—3, õn tema abielunaise Elfriide-Vilhelmine Pauluse
t. Palzer’i taotlusel tunnustatud 26. märtsil 1948 re
gistri nr. 2234 all tunnistuse väljaandmisega surnuks :
378
IV .
alates 18. augustist 1944 äraolija August Samuel! p.
Kann ala, endise perekonnanimega Birk (Zeiger), töö
line, sünd. 25. detsembril 1886 Konguta vallas, viimane
alaline elukoht oli Elvas Kase tän. 1, õn tema tütre
Aino Augusti t. Suits’u taotlusel tunnustatud 26. märt
sil 1948 registri nr. 2235 all tunnistuse väljaandmisega
surnuks;
379
V
Teodor-Paul-Jakob Teodor-Oskar-Juhani p. Berg
mann, teenistuja, sünd. 18. veebruaril 1900 Tartus, vii
mane alaline elukoht oli Tartus Jakobsoni tän. 16—6,
õn tunnustatud teadmata äraolijaks alates 1. augustist
1944 ja selle kohta tunnistus välja antud teadmata
äraolija abikaasale Veera Hindriku t. Bergmannile
26. märtsil 1948 registri nr. 2221 all;
380

alates 1. augustist 1941 äraolija Kaarel (endine
nimi Nikolai-Karl) Karli p. Arukask (endine perekon
nanimi Johanson), sünd. 21. märtsil 1884 Tartus, vii
mane alaline elukoht oli Tartus Risti tän. 4, õn tema
tütre Nataalie Kaarel! t. Arukask’! taotlusel tunnusta
tud 29. märtsil 1948 registri nr. 2297 all tunnistuse
väljaandmisega surnuks;
381
VII
Elfriide-Aureelia Kustavi t. Kurvits, neiuna Jüris,
sünd. 8. oktoobril 1906 Viljandi vallas, viimane alaline
elukoht oli Tartus Kastani tän. 17, õn tunnustatud
teadmata äraolijaks alates 1. juulist 1941 ja selle
kohta tunnistus välja antud teadmata äraolija emale
Ottilie Antsu t. Jüris’ele 29. märtsil 1948 registri
nr. 2300 all;
383

vm

Seina Isari t. Holupovitš, neiuna Makvits, sünd.
2. jaanuaril 1912 Valgas, viimane alaline elukoht oli
Tartus Tolstoi tän. 10—1, õn tunnustatud teadmata
äraolijaks alates 1. jaanuarist 1943 ja selle kohta tun
nistus välja antud teadmata äraolija abikaasale Mordhai Boruhi p. Halupovitš’ile (Holupovitš’ile) 31. märtsil
1948 registri nr. 2391 all;
436
IX
alates 23. augustist 1944 äraolija Linda Aleksandri
t. Lõoke, neiuna Maser, sünd. 17. novembril 1904 Ropka
vallas, viimane alaline elukoht oli Alatskivi vallas, õn
tema abielumehe Viktor Karli p. Lõoke’se taotlusel
tunnustatud 2. aprillil 1948 registri nr. 2457 all tun
nistuse väljaandmisega surnuks;
441
X
alates 1. oktoobrist 1944 äraolija Marie Matsi t.
Noorkukk, sünd. 20. detsembril 1893 Paistu vallas,
viimane alaline elukoht oli Tartus Alevi tän. 20, õn
tema öe Anna Matsi t. Sibul’a taotlusel tunnustatud
10. aprillil 1948 registri nr. 2653 all tunnistuse välja
andmisega surnuks;
467
XI
alates 1. augustist 1941 äraolija õie Maksimi t.
Kargaja, Sünd. 2. novembril 1940 Tartus, viimane ala
line elukoht oli Tartus Aia tän. 61, õn tema ema Marie
Jakobi t. Kargaja taotlusel tunnustatud 10. a,-Drillil
1948 registri nr. 2654 all tunnistuse väljaandmisega
surnuks;
468
XTT

alates 1. jaanuarist 1942 äraolija Maksim Antoni
(Antsu) p. Kargaja, tööline, sünd. 27. sentembril 1892
Karula vallas, viimane alaline elukoht oli Tartus Äia
tän. 61, õn tema abielunaise Marie Jakobi t. Kargaja
taotlusel tunnustatud 10. aprillil 1948 registri nr. 2655
all tunnistuse väljaandmisega surnuks;
469
XIII
alates 1. septembrist 1944 äraolija Erna Jüri t.
Leht, siünd. 3. septembril 1914 Tartus, viimane alaline
elukoht oli Tartus Jakobsoni tän. 16, õn tema ema Mari
Hansu t. Leht’i taotlusel tunnustatud 13. aprillil 1948
registri nr. 2727 all tunnistuse väljaandmisega sur
nuks;
471
XIV
alates 1. septembrist 1944 äraolija Voldemar Hinriku p. Jüris, sünd. 8. novembril 1909 Tartus, viimane
alaline elukoht oli Tartus Võru tän. 76, õn tema isa
Hinrik Jaani p. Jürine taotlusel tunnustatud 13. aprillil
1948 registri nr. 2721 all tunnistuse väljaandmisega
surnuks;
472
XV
alates 1. septembrist 1944 äraolija Arnold Hinriku
p. Jüris, sünd. 24. juunil 1912 Tartus, viimane alaline
elukoht oli Tartus Võru tän. 76, õn tema isa Hinrik
Jaani p. Jürine taotlusel tunnustatud 13. aprillil 1948
registri nr. 2720 all tunnistuse väljaandmisega surnuks;
473
XVI
alates 1. juulist 1944 äraolija Erich-Paul Karli p.
Unni, teenistuja, sünd. 29. jaanuaril 1921 Tartus, vii
mane alaline elukoht oli Tartus Vabriku tän. 3, õn
tema abielunaise Endla Madise t. Tinn! taotlusel tun
nustatud 20. aprillil 1948 registri nr. 2891 all tunnistuse
väljaandmisega surnuks;
477

XVII
alates 1. juulist 1941 äraolija Otto Tõnise p. Nurm
berg, sünd. 24. aprillü 1889 Viiratsi vallas, viimane
alaline elukoht oli Elvas Vaikne tän. 3, õn tema tütre
Virve Otto t. Nurmberg’! taotlusel tunnustatud 20. ap
rillil 1948 registri nr. 2890 all tunnistuse väljaandmi
sega surnuks;
478
XVIII
alates 1. jaanuarist 1929 äraolija Amalie Jüri t.
Kuulberg (Kuiberg), neiuna Kriis, sünd. 13. novembril
1900 Vana-Kuustes, viimane alaline elukoht oli Tartus
Eha tän. 18, õn tema öe Marie Jüri t. Kriisk taotlusel
tunnustatud 17. aprillil 1948 registri nr. 2833 all tun
nistuse väljaandmisega surnuks;
479
XIX
alates 1. jaanuarist 1939 äraolija Jaan Anna p.
Kotkas, tööline, sünd. 3. juulil 1897 Pangodi vallas, vii
mane alaline elukoht oli Elvas Puiestee tän. 15, õn
tema abielunaise Liine Karli t. Kotkas’e taotlusel tun
nustatud 17. aprillil 1948 registri nr. 2825 all tunnis
tuse väljaandmisega surnuks;
480
XX
alates 22. augustist 1944 äraolija August Peetri p.
Kurik, sünd. 23. mail 1910 Rõngus, viimane alaline
elukoht oli Tartus Raekoja tän. 104—1, õn tema abielu
naise Hildegard Karl-Oskari t. Kurik’u taotlusel tun
nustatud 15. aprillil 1948 registri nr. 2783 all tunnis
tuse väljaandmisega surnuks;
488
XXI
alates 1. septembrist 1944 äraolija Julius-Andreas
Mardi p. Kivastik, sünd. 5. aprillil 1889 Kambja vallas,
viimane alaline elukoht oli Tartus Hommiku tän. 5—1,
õn tema poja Karl Juhuse p. Kivastik^ taotlusel tun
nustatud 23. aprillil 1948 registri nr. 2987 all tunnistuse
väljaandmisega surnuks;
493
XXII
alates 1. septembrist 1944 äraolija Salme Andrese
t. Raendi, end. perekonnanimega Reimann, neiuna Jüri,
sünd. 1. juulil 1904 Puhja vallas, viimane alaline elu
koht oli Tartus Riia tän. 111, õn tema abielumehe
Oskar Jaani p. Raendi taotlusel tunnustatud 28. april
lil 1948 registri nr. 3124 al! tunnistuse väljaandmisega
surnuks;
504
XXIII
alates 1. oktoobrist 1944 äraolija Adalbert Augusti
p. Ots, sünd. 28. märtsil 1909 Saadjärve vallas, vii
mane alaline elukoht oli Saadjärve vallas, õn tema abi
elunaise Ida Jaani t. Ots’a taotlusel tunnustatud
28. aprillil 1948 registri nr. 3122 all tunnistuse väliaandmisega surnuks;
505
. XXIV
alates 1. jaanuarist 1945 äraolija Mihkel Aleksandri
p. Koppel, sünd. 6. augustil 1920 Vara vallas, viimane
alaline elukoht oli Vara vallas, õn tema abielunaise
Endla Eduardi t. Koppe!'! taotlusel tunnustatud 27. ap
rillil 1948 registri nr. 3116 all tunnistuse väljaandmi
sega surnuks;
506
XXV
alates 1. septembrist 1943 äraolija Endel ElmarJohannese p. Raamat, tööline, sünd. 30. oktoobril 1918
Vaimastvere vallas, viimane alaline elukoht oli Tartus
Soinaste tän. 1—1, õn tema ema Ida Juhani t. Raamat’u taotlusel tunnustatud 27. aprillil 1948 registri
nr. 3118 all tunnistuse väljaandmisega surnuks; 507
XXVI
alates 1. septembrist 1944 äraolija Adelheid-Juliane
Johani t. Laak. neiuna Sonets, teenistuja, sünd. 27. ok
toobril 1915 Puhja vallas, viimane alaline elukoht oli
Tartus Tamme puiestee 8—2, õn. tema abielumehe Jo
hannes Kristjani p. Laak’! taotlusel tunnustatud 27. ap
rillil 1948 registri nr. 3117 all tunnistuse väljaandmi
sega surnuks;
508
XXVII
alates 1. augustist 1941 äraolija Peeter Karli p.
Kuurits, sünd. 21. augustil 1913 Konguta vallas, vii
mane alaline elukoht oli Tartus Tähe tän. 113, õn tema
isa Karl Kuurits’a taotlusel tunnustatud 28. aprillil 1948
registri nr. 3138 all tunnistuse väljaandmisega surnuks:
509

XXVIII
alates 18. septembrist 1944 ja selle kohta tunnistus
alates 20. juulist 1944 äraolija Vambola Jaani p.
välja antud teadmata äraolija abikaasale Agnes-LeonKivi, sünd. 17. septembril 1921 Tartus, viimane alaline
tine-Johannese t. PolliMe 20. mail 1948 not. reg. nr. 3628
elukoiht oli Tartus Lao tän. 7, õn tema abielunaise
all;
580
Astra Augusti t. Kivi taotlusel tunnustatud 5. mail
XL
1948 registri nr. 8261 all tunnistuse väljaandmisega
alates 1. septembrist 1944 äraolija Elvi (end. nimega
surnuks;
515
Elfriide) Juhani t. Pärn, neiuna Kade, sünd. 18. märt
XXIX
sil 1909 Tartus, viimane alaline elukoht oli Tartus Tal
alates 1. septembrist 1944 äraolija Lehte-Johanna
linna tän. 13, õn tema öe Helene Juhani t. Vompas’e
Juhani t. Kreela, neiuna Leheste, end. perekonnanimega
taotlusel tunnustatud 29. mail 1948 registri nr. 3924 all
Vuks, sünd. 14. aprillil 1916 Kudina vallas, viimane
tunnistuse väljaandmisega surnuks;
605
alaline elukoht oli Tartus Kastani tän. 157—5, õn tema
XLI
abielumehe Karl Jaani p. Kreela taotlusel tunnustatud
Ulo Juhani p. Ojamaa, sünd. 12. veebruaril 1909
4. mail 1948 registri nr. 3232 all tunnistuse väljaandr
Haaslava vallas, viimane alaline elukoht oli Tartus
misega surnuks;
516
Salme tän. 7—4, õn tunnustatud teadmata äraolijaks
XXX
alates 1. septembrist 1944 ja selle kohta tunnistus välja
alates 1. jaanuarist 1942 äraolija Valter Pauli p.
antud teadmata äraolija abikaasale Armeta Juhani t.
Pärind, sünd. 10. novembril 1912 Tartus, viimane ala
Ojamaäle 8. juunil 1948 registri nr. 4189 all;
615
line elukoht oli Tartus Kalevi tän. 69—3, õn tema abi
XLII
elunaise Kaia Gustavi t. Pärind’! taotlusel tunnustatud
alates 1. aprülist 1944 äraolija Vladimir Nikolai p.
7. mail 1948 registri nr. 3337 all tunnistuse väljaand
Andrejev, sünd. 24. juulil 1904 Tartus, viimane alaline
misega surnuks;
552
elukoht oli Tartus Kalevi tän. 71—3, õn tema ema Si
XXXI
naida Ivani t. Andrejeva taotlusel tunnustatud 12. juu
alates 23. juulist 1944 äraolija Robert Aado p. Elias,
nil 1948 registri nr. 4316 all tunnistuse väljaandmisega
sünd. 25. augustil 1910 Võtikvere vallas, viimane ala
surnuks;
625
line elukoht oli Tartus Tööstuse tän. 9—3, õn tämä
XLIII
abielunaise Asta Priidiku t. Elias’e taotlusel tunnusta
alates 29. juunist 1941 äraolija Ernst Ernsti p. Poo
tud 10. mail 1948 registri nr. 3364 all tunnistuse välja
rita, autojuht, sünd.. 29. aprillil 1914 Orajõe vallas, vii
andmisega surnuks;
554
mane alaline elukoht oli Tartus Tähe tän. 26, õn tema
XXXII
Leonhard Kustavi p. Kala, sünd. 2. juulil 1903 Mäk . abielunaise Salme Poorits’a taotlusel tunnustatud
12. juunil 1948 registri nr. 4317 all tunnistuse välja
sa vallas, viimane alaline elukoht oli Tartus Narva tän.
andmisega surnuks;
626
16, õn tunnustatud teadmata äraolijaks alates 9. sep
XLIV
tembrist 1944 ja selle kohta tunnistus välja antud tead
alates 1. jaanuarist 1945 äraolija Valeria Aleksandri
mata äraolija abikaasale Aino-Armilde Heinrichi t.
t. Edro, neiuna Metzlov, õmbleja, sünd. 19. augustil
Kalade 11. mail 1948 registri nr. 3414 all;
557
1918 Tallinnas, viimane alaline elukoht oli Tartus Kivi
XXXHI
tän. 55, õn tema abielumehe Ilmar Aleksandri p. Edro
alates 1. oktoobrist 1944 äraolija Adele-Elisabeth
taotlusel tunnustatud 12. juunil 1948 registri nr. 4314
Jaani t. Lepik, neiuna Raamat, sünd. 24. veebruaril 1894
all tunnistuse väljaandmisega surnuks;
627
Vana-Kuustes, viimane alaline elukoht oli Elvas Tartu
mnt. 24, õn tema öe Ida Jaani t. Raamafu taotlusel
XLV
tunnustatud 18. mail 1948 registri nr. 3589 all tunne
alates 1. augustist 1941 äraolija Tavid-Johannes
tuse väljaandmisega surnuks;
565
Jaani p. Looga, sünd. 10. veebruaril 1905 Kavastus, vii
mane alaline elukoht oli Luunja vallas, õn tema abielu
XXXIV
naise Ida Peetri t. Looga taotlusel tunnustatud 9. juu
alates 1. oktoobrist 1944 äraolija Aita Augusti
nil 1948 registri nr. 4210 all tunnistuse väljaandmisega
(Augustini) t. Klaus, neiuna Lepik, sünd. 11. juunil
surnuks;
628
1919 Elvas, viimane alaline elukoht oli Elvas Tartu
XLVI
mnt. 24, õn Ida Jaani t. Raamafu taotlusel tunnusta
alates 1. juulist 1944 äraolija Gustav Peetri p. Kur
tud 18. mail 1948 registri nr. 3588 alll tunnistuse välja
vits, tööline, sünd. 7. novembril 1904 Kuuste vallas, vii
andmisega surnuks;
566
mane alaline elukoht oli Tartus Uus tän. 11—3, õn
XXXV
tema abielunaise Hilda Kristjani t. Kurvits’a taotlusel
alates 1. oktoobrist 1944 äraolija Raimund Augusti
tunnustatud 9. juunil 1948 registri nr. 4211 all tunnis
p. Lepik, sünd. 11. märtsil 1922 Elvas, viimane alaline
tuse väljaandmisega surnuks;
629
elukoht oli Tartus Meltsi veski tän. 80, õn Ida Jaani t
Raamafu taotlusel tunnustatud 18. mail 1948 registri
XLVII
nr. 3587 all tunnistuse väljaandmisega surnuks;
567
alates 1. jaanuarist 1918 äraolija August Leene p.
Peipsi, sünd. 5. juunil 1901 Alatskivi vallas, viimane
XXXVI
alaline elukoht oli Alatskivi vallas, õn tema ema Leene
alates 25. augustist 1944 äraolija Artur-EduardJaani t. Peipsi taotlusel tunnustatud 16. juunil 1948
Karl Juhani p. Lane, sünd. 22. veebruaril 1885 Tartus,
registri nr. 4412 all tunnistuse väljaandmisega surnuks;
viimane alaline elukoht oli Tartus Tähe tän. 86—4, õn
tema öe Erna Martini t. Piiri taotlusel tunnustatud
21. mail 1948 registri nr. 3695 all tunnistuse väljaand
alates 1. septembrist 1944 äraolija Eduard Juliusmisega surnuks;
577
Karli p. Abel, teenistuja, sünd. 9. septembril 1905 ValXXXVII
gutas, viimane alaline elukoht oli Tartus Lille tän. 22,
alates 25. augustist 1944 äraolija Amanda-Heleeneõn tema öe Alviine Juliuse t. Vaidla taotlusel tunnus
Anna Märdi t. Lane, neiuna Veiber, sünd. 15. veebruaril
tatud 15. juunil 1948 registri nr. 4378 all tunnistuse
1884 Tartus, viimane alaline elukoht oli Tartus Tähe
väljaandmisega surnuks;
636
tän. 86—4, õn Erna Martini t. Pill’i taotlusel tunnus
tatud 21. mail 1948 registri nr. 3694 all tunnistuse
XLIX
väljaandmisega surnuks;
578
alates 1. jaanuarist 1945 äraolija Erich Voldo p.
Velliste, end. perekonnanimega Vechterstein, looma
XXXVIII
arst, sünd. 24. märtsil 1891 Vana-Vändras, viimane ala
alates 18. jaanuarist 1944 äraolija Artur-Nikolai
line elukoht oli Tartus Taara puiestee 13—2, õn tema
Karl-Arturi p. Oha, sünd. 28. novembril 1919 Võrus,
ema Emma Jaagu t. VeehtersteüTi taotlusel tunnusta
viimane alaline elukoht oli Tartus Kesk tän. 52—1, õn
tud 15. juunil 1948 registri nr. 4383 all tunnistuse väl
tema abielunaise Loreida Karli t. Oha taotlusel tunnus
jaandmisega surnuks;
637
tatud 21. mail 1948 registri nr.3696 all tunnistuse
L •
väljaandmisega surnuks;
579
alates 1. septembrist 1944 äraolija Salme Tõnise t
XXXIX
Uibo, teenistuja, sünd. 8. jaanuaril 1922 Tartud, vii
August-Voldemar Hugo-Johannese p. Polli, sünd.
mane alaline elukoht oli Tartus Suur-Kaar 84—3, õn
20. juulil 1913 Kuremaa vallas, viimane alaline elukoht
tema ema Ida-Johanna Jaani t. Uibo taotlusel tunnusoli Vara vallas, õn tunnustatud teadmata äraolijaks

tatud 15. juunil 1948 registri nr. 4382 all tunnistuse
väljaandmisega surnuks;
638
Ы
alates 1. septembrist 1944 äraolija Peeter Jüri p.
Kala, tööline, sünd. 24. veebruaril 1904 Raiasj, viimane
alaline elukoht oli Tartus Raekoja tän. 109—1, õn
Juula Kristjani t. Pedosk’i taotlusel tunnustatud
15. juunil 1948 registri nr. 4375 all tunnistuse välja
andmisega surnuks;
639
LII
alates 1. septembrist 1944 äraolija Lia-Tuti Peetri t.
Kala, sünd. 19. detsembril 1929 Tallinnas, viimane ala
line elukoht oli Tartus Raekoja tän. 109—1, õn tema
vanaema Juula Kristjani t. Pcdosk’i taotlusel tunnusta
tud 15. juunil 1948 registri nr. 4376 all tunnistuse väl
jaandmisega surnuks;
640
Lin
alates 1. oktoobrist 1944 äraolija Alma-Maria Krist
jani t. Põldvere, end. perekonnanimega Feldmann,
neiuna Ohno, sünd. 27. novembril 1901 Vao vallas Kurt
na!, viimane alaline elukoht oli Tartus Tähe tän. 128
k. 8, õn tema abielumehe Nigul Jakobi p. Põldvere
taotlusel tunnustatud 16. juunil 1948 registri nr. 4414
all tunnistuse väljaandmisega surnuks;
643
LIV
alates 1. detsembrist 1943 äraolija Uuno Karl-Georgi
p. Kärner, trükitööline, sünd. 14. juunil 1925 Tartus,
viimane alaline elukoht oli Tartus Linda tän. 16—6, õn
tema ema Anna Gustavi t. Kärner’i taotlusel tunnus
tatud 16. juunil 1948 registri nr. 4413 all tunnistuse
väljaandmisega surnuks;
644
LV
Vambola Adolf-Johannese p. Vanema, sünd. 25. mail
1913 Koiola vallas, viimane alaline elukoht oli Tartus
Kungla tän. 8—2, õn tunnustatud teadmata äraolijaks
alates 1. jaanuarist 1944 ja selle kohta tunnistus välja
antud teadmata äraolija abikaasale Anidie-Antonina
Eduardi t. Vanema’le 16. juunil 1948 registri nr. 4411
all;
645
LVI
alates 1. aprillist 1941 äraolija Andreas-FerdinandVoldemari p. Lambert, sünd. 19. detsembril 1931 Tar
tus, viimane alaline elukoht oli Tartus Kooli tän. nr. 6,
õn Ervin Arturi p. Spulge taotlusel tunnustatud 22. juu
nil 1948 registri nr. 4677 all tunnistuse väljaandmisega
surnuks;
671
LVII
alates 1. aprillist 1941 äraolija Heleene-Dorotea
Jaani t. Lambert, neiuna Spulge, sünd. 23. veebruaril
1893 Jõhvi vallas, viimane alaline elukoht oli Tartus
Kooli tän. 6, õn Ervin Arturi p. Spulge taotlusel tun
nustatud 22. juunil 1948 registri nr. 4676 all tunnistuse
väljaandmisega surnuks;
672
LVIH
alates 9. augustist 1941 äraolija Leonid Peetri p.
Nesterov, sünd. 25. jaanuaril 1917 Petrogradis, viimane
alaline elukoht oli Tartus Soola tänaval, õn tema öe
Elisaveta Peetri t. Sahovskaja taotlusel tunnustatud
22. juunil 1948 registri nr. 4675 all tunnistuse välja
andmisega surnuks;
673
ЫХ
alates 13. augustist 1941 äraolija Ferdinand Eduardi
p. Soomets, sünd. 27. veebruaril 1911 Tartus, viimane
alaline elukoht oli Saadjärve vallas, õn tema isa Eduard
Juhani p. Soomets’a taotlusel tunnustatud 22. juunil
1948 registri nr. 4674 all tunnistuse väljaandmisega
surnuks;
674
LX
alates 1. augustist 1944 äraolija Leopold Taaveti p.
Sinijärv, end. perekonnanimi Joonas, sünd. 8. septemb
ril 1918 Tartus, viimane alaline elukoht oli Tartus

Kesk tän. 23—4, õn tema abielunaise Laine Voldemari
t. Sinijärv’e taotlusel tunnustatud 23. juunil 1948 re
gistri nr. 4748 all tunnistuse väljaandmisega surnuks;
Elmar August-Aleksandri p. Vardja, sünd. 1. no
vembril 1903 Luunja vallas, viimane alaline elukoht oli
Saadjärve vallas, õn tunnustatud teadmata äraolijaks
alates 1. juunist 1944 ja selle kohta tunnistus välja
antud teadmata äraolija abikaasale Salme Gustavi t.
Vardja’le tema sellekohasel palvel 23. juunil 1948 re
gistri nr. 4750 all;
676
LXII
alates 1. detsembrist 1944 äraolija Jaan Hansu p.
Viitak, sünd. 11. augustil 1913 Uue-Karistes, viimane
alaline elukoht oli Torma vallas, õn tema abielunaise
Leida Aleksandri t. Viitak’! taotlusel tunnustatud
23. juunil 1948 registri nr. 4749 all tunnistuse väljaand
misega surnuks;
677
LXIII
alates 1. septembrist 1944 äraolija Helene (Elena)
Jaani (Ivani) t. Laos, neiuna Siider, sünd. 7. septembril
1904 Leningradi oblastis, viimane alaline elukoht oli
Tartus Elva tän. 3—2, õn tema abielumehe Evald Theo
dori p. Laos’e taotlusel tunnustatud 28. juunil 1948 re
gistri nr. 4878 all tunnistuse väljaandmisega surnuks;
719
LXIV
alates 1. oktoobrist 1944 äraolija August Jaani p.
Aru, sünd. 8. juunil 1897 Roelas, viimane alaline elu
koht oli Vara vallas, õn tema abielunaise Ida-Johanna
Juhkumi t. Aru taotlusel tunnustatud 5. juulil 1948
reg. nr. 5080 all tunnistuse väljaandmisega surnuks;
alates 1. septembrist 1944 äraolija Alma-Johanna
Jakobi t. Kala, neiuna Pedosk, sünd. 19. juunil 1906
Räpinas, viimane alaline elukoht oli Tartus Raekoja
tän. 109—1, õn tema ema Juula Kristjani t. Pedosk’i
taotlusel tunnustatud 6. juulil 1948 registri nr. 5118 all
tunnistuse väljaandmisega surnuks.
731
Vanem notar I. Aakre.

Kadunud dokumendid, mis tunnistatakse
kehtetuks.
645) „Keila Kommunaari*1 kviitung 14. VI 1948
nr. 020135 A. Evard’ilt 10,6 kg lambavilla vastuvõtmise
kohta
525) „Keila Kommunaari" kviitung 5. juunist 1947
nr. 10747 A. jVIäeots’alt 3 kg lambavilla vastuvõtmise
kohta.
546) Malle Villemi t. Nano õpiraamat nr. 3925,
v. a. Tallinna Polütehnilisest Instituudist 1. septembril
1947..
547) Eino Aleksandri p. Nurk’i õpilastõend nr. 147,
v. a. Tallinna Riiklikust Konservatooriumist.
562) „Keila Kommunaari**- kviitung 16. sept. 1947
nr. 2280 A. Pärnamägi’lt 4,1 kg lambavilla vastuvõt
mise kohta.
707) „Keila Kommunaari" kviitung 31. III 1948
nr. 12416 L. Kasenurmelt 3 kg lambavilla vastuvõtmise
kohta.
737) NSVL Riikliku Kindlustuse õnnetusjuhtumite
poliisid nr. 30018 ja 30025 ühes sooviavalduse osaga.
738) Ivar Kurre õpimärkmik nr. 2222, v. a. Tallinna
Polütehnilisest Instituudist 15. sept. 1942.
739) „Keila Kommunaari" kviitung 21. H 1948
nr. 4513 E. Vallut 1,2 kg lambavilla vastuvõtmise kohta.
740) „Keila Kommunaari" kviitung nr. 15338
O. TaaVilt 12 kg lambavilla vastuvõtmise kohta.

Kuulutuste ja teadaannete hind:
Toimetas J» talitas:
ENSV T tellimishind:
Kohtukuulutused ä 25 rbl., kadunud dokumendi
Riigi Trükikoda, Tallinn, Suurtüki 22, tel. 446-84.
12 kuu peale . . 75 rbl.
kehtetuks tunnustamine 25 rbl., muud kuulutused
Kontor avatud k. 8 —14. Sealsamas tellimiste
в
. . 37 rbl. 50 kop.
iga mm-rida ühel veerul 2 rbl.
vastuvõtmine.
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