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E E S S Õ N A K S .  

Käesolev teos, nagu sama kirjastuse poolt 1937. a. ilmunud ,,Pärnumaa 
Tegelaste Biograafiad , püüab koondada, säilitada ja teha orienteeruvalt kätte
saadavaks majanduslikul, ühiskondlikul ja kultuurilisel või mõnel muul alal 
tegutsenud ja tegutsevate isikute eluloolist andmestikku — seekord Valga-. 
Võru-, Petseri- ja Lõuna-Tartumaa ulatuses. Ühtlasi on aga käesolev teos ka 
katseks tõsta suurest rahva üldsusest esile tegelasperet, kes — kas meie rahva 
ja riigi üldarengus või ainult omas lähemas ümbruskonnas — on tegutsenud 
või tegutsevad juhtivalt või silmapaistvalt ja oma tööga on aidanud või aitavad 
kindlustada meie rahvuslikku iseseisvust, omapära ja üldist arengut selle mitme
kesiseil aladel. 

Eeltöödega teose väljaandmiseks alustati kirjastuse poolt juba 1936. a. 
sügisel, mille juures oli kavatsus seda saata lugejalauale juba 1937. a. jõuluks. 
Et selles esialgses kavatsuses on tulnud pikemaajaline viivitus, on olnud tingitud 
töö iseloomust, mis nõudis enam aega, kui selleks arvestati. Kõik teoses esine
vad andmed tulid koguda kaastööliste kaudu kohtadelt — tegelasilt endilt, 
mille juures neid on hiljemini kontrollitud kõigi kättesaadavate allikate kasu
tamisel. Selle juures on käesolevas teoses arvestatud ainult neid isikuid, kes 
teose koostamise ajal eelnimetatud piirkonnas elasid ja töötasid, kuna sellest 
piirkonnast võrsunud ja mujale siirdunud tegelased ning isikud, kes on küll 
kunagi kõnesolevas piirkonnas teotsenud, kuid juba surnud, pole käesolevasse 
teosesse võetud. Esitatud on ainult objektiivne andmestik, mis kogutud järgmise 
skeemi järele: 

1. Perekonnanimi, eesnimi või -nimed, varjunimi, praegune elukutse. 
2. Sünnikoht ja -aeg. 
3. Isa ja ema nimed ning elukutse. 
4. Hariduseomandamise ja ametiõppimise käik. 
5. Andmestik elu ja teenistuse alal. 
6. Kellega teadeteandja abielus ja mis ajast. 
7. Tegevus seltskondlikul, majanduslikul, ühiskondlikul j. m. alal. 
8. Isiku pilt. 
9. Alatine asukoht. 
Üldiselt on püütud selle skeemi järele koostada kõik teoses esinevad artik

lid, kuigi täpselt pole saadud pidada skeemi juhiseid põhjuseil, et isikutelt saa
dud andmestik on olnud lünklik ja ebatäpne paljudel juhtumeil. Siiski on isikuilt 
saadud esialgseid andmeid püütud kontrollida, täiendada ja täpsustada niipalju 
kui vähegi võimalik, milleks raamatu trükkimise ajal m. s. kõigile teoseis esine-
vaile isikuile on saadetud paranduste ja täienduste tegemiseks korrektuur. 
Andmestik on kõikjal püütud viia kuni vastava trükipoogna trükkimiseni ja 
selleks, et märkida aega, mil esitatud andmestik on läinud trükki, on iga trüki
poogna alla servale trükitud vastav kuupäev. Vaatamata raamatu koostajate 
püüetele täpsuse suhtes, on aga siiski võimalik, et artikleisse on sattunud lünki 
ja ebatäpsusi. Ka on järjest edasi kestva nimede eestistamise aktsiooni tõttu 
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võimalik, et vahepääl oma võõrapärase nime eestistanud isikuist mõnigi esineb 
käesolevas teoses veel endise nimega, kuigi ka selles suhtes on püütud arves
tada kõiki teatavaks saanud nimemuutmisi. 

Eelmärgitud skeemis on eestistatud perekonna- ja eesnimedele sulgudes 
lisatud ka isiku endine nimi; sünniaeg on toodud uue kalendri järele, arves
tades XIX sajandil sündinute vanakalendri daatumile juure 12 päeva ja XX 
sajandil sündinute vanakalendri daatumile — 13 päeva; sünnikohtade nime
tusel on silmas peetud administratiivset jaotust, mis oli kehtivusel raamatu 
ilmumise ajal — maakondi, valdu ja linnu; ema ja naise eesnimedele — esime-
sile sulgudes — on lisatud nende sünni-perekonnanimi, mille juures aga mitmel 
juhtumil emanimi on pidanud üldse välja jääma, kuna teadete andja poolt pole 
olnud märgitud ema sünni-perekonnanime. Elulugude ulatuse on dikteerinud 
teose maht, mis oli piiratud, nii et esitada saadi ainult olulisem isiku elust ja 
tegevusest, kuna igasugused kõrvalseigad ja elu juhtumid, mis isiku avaliku 
tegevuse seisukohalt ei evi olulist tähtsust, tulid jätta välja ning kogutud and
mestik kasutada võimalikult kokkusurutult. Ühiskondlikul, kultuurilisel, ma-
jandus- või mõnel muul alal teotsemise kohta on esitatud ainult objektiivne 
andmestik ilma isiku teeneid hindamata, kuna see alles elavate isikute suhtes 
tihti tundunuks varajane, kuid üldiselt kuulub hoopis ulatuslikuma biograafilise 
teose raamesse. Üldiselt on artiklite koostamisel käidud samade põhimõtete 
järele, mis sama kirjastuse poolt välja antud ,,Pärnumaa Tegelaste Biograafiad" 
nimelise teose koostamisel olid kasutamisel. Kui ka käesolevas teoses esineb 
elulugusid, mille juures puudub pilt, on see olnud tingitud asjaolust, et paljud 
tegelased on kahjuks jätnud oma pildi saatmata. 

Mis puutub käesoleva teose nimede märksõnastikku, on selle koostamisel 
arvestatud maakondliku ja tihti ka kitsama piirkonna kriteeriumiga. Teosesse 
on aga eestkätt püütud paigutada kõik kõnesoleval territooriumil elavad kaa
luva tähtsusega tegelased, kellelt on saadud andmestikku. Isikute märksõnas
tiku koostamisel on kasutatud nii keskusist, kui ka kohtadelt saadud andmeid 
ja püütud igast administratiiv- või kultuurkeskusest teosesse võtta isikuid või
malikult tühjendavalt. Kahtlemata leidub teoses aga ka sääraseid isikuid, kelle 
avaliku tegevuse erikaal nende eluloo avaldamiseks vast veel väike, liiategi kui 
isik kuulub nooremasse sugupõlve, kuna nende kõrval võib-olla puuduvad mõ
nede isikute elulood, kelle koht teoses oleks. Selle kohta olgu aga tähendatud, 
et kellegist pole sihilikult mööda mindud ja sarnased juhtumid võivad olla tek
kinud ainult, kas teadete puudulikusest märksõnastiku koostamisel või tegelaste 
endi tagasihoidlikusest, mille tõttu nad palutud andmed on jätnud andmata 
või saatmata. Ka on võimalik, et teose trükkimise ajal mõned teoses esinevad 
isikud on surnud. Neid juhtumeid on raamatu algul märgitud niipalju, kui on 
saanud toimetajaile teatavaks. Perekonnanimede register on jäetud välja 
põhjusel, et isikute nimed esinevad tähestikulises järjekorras ja selle tõttu on 
kergesti leitavad; selle asemel on aga teose lõppu paigutatud pseudonüümide 
ja endiste nimede register, et hõlbustada nime-muutnud isikute leidmist. Toime
tajaist on J. Andreller koostanud kõik teoses esinevad elulood kogutud 
materjalide põhjal ja lugenud ka korrektuuri, kuna muu osa tööst on lasunud 
A. L e e t m a a õlul. 

Lõpuks: saates nüüd käesolevat teost lugeja-lauale, loeb kirjastus oma 
meeldivaks kohuseks avaldada suurimat tänu kõigile isikuile ja asutusile, kes 
on aidanud kaasa käesoleva teatmeteose koostamisele ja väljaandmisele. 

VÄLJAANDJA. 
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L Ü H E N D E I D ,  

a. = aasta 
aiand-mesind. = aianduse-mesinduse 
ajut., aj. = ajutine 
ai. — aleviik, alev 
algk. = algkool 
aJat. asuk. = alatine asukoht 
ap. õig. = apostliku õigeusu 
aset. = asetäitja 
assist. = assistent 
asun. = asunik 
as. = asundus 
a./s. = aktsiaselts 
asut. = asutaja, asutanud 
asjaaj. = asjaajaja 
cand. = kandidaat 
dir. — direktor 
dr. F= doktor 
E. -- Eesti 
,,E. Kirj. = ,.Eesti Kirjandus" 
E. K. S. = Eesti Kirjanduse Selts 
E. N. K. S. = Eesti Noorsookasvatuse Selts 
end. = endine 
E. P. R. = Eesti Punane Rist 
erak. = erakond 
esim. - esimees 
E. V. = Eesti Vabariik 
ev.-lut. = evangeeliumi-luteri usik 
E. T. K. = Eesti Tarvitajateiihisuste 

Keskühisus 
E. Ü. L. = Eesti Ühistegevuse Liit 
E. Ü. S. = Eesti Üliõpilaste Selts 
gümn = gümnaasium 
harid. s. = 'hariduseselts 
ins. = insener 
insp. = inspektor 
ins tr. = instruktor 
inst. = instituut 
j. = järgmine, järk 
jsk. = jaoskond 
j. m., jm. = ja muud, ja mujal 
jne. = ja nõnda edasi 

t. = ja teised 
juh. = juhataja, juhatus 
juh. 1. = juhatase liige 
k. = kool 
2-kl. = kaheklassiline 
K. L. = Kaitseliit 
kassah. = kassahoidfja 
kaub.nk. = kaubanduskool 
kesfck. = keskkool 
kirikuk . = kirikukool 
kirikuõp. = kirikuõpetaja 

kirjat. — kirjatoimetaja 
kirjut. = kirjutaja 
kl. = klass 
klk. = kihelkond 
klk.-k. = kihelkonnakool 
kodumaj.-k. = kodumajanduskool 
kogud. = kogudus(e) 
kom. -- komisjon 
komp. = kompanii 
konservat. = konservatoorium 
korresp. = korrespondent 
kreisk. = kreiskool 
k. t. = kohustetäitja 
kub. = kubermang 
kurs. — kursus (ed) 
kõrg. algk. = kõrgem algkool 
1. = liige 
laborat. = laboratoorium 
l.-algk. = linnaalgkool 
L^-H. Üh. = Laenu- ja Hoiu Ühisus (Ühing) 
l.-k. = linnakool 
l'k. = lehekülg 
l.-volik. = linnavolikogu 
ms. = mõisa 
mag. = magister 
majand. = majandus, majanduslik, -line 
majaom. = majaomanik 
matem. = matemaatika 
min.-k. = ministeeriumikool 
min-m = ministeerium 
mk. = maakond 
Miv.., miv. = maleva 
mlvüc. = malevkond 
m. s. = muuseas 
N. K. = Noored Kotkad 
N. N. K., n.-k. = naiskodukaitse 
N. M. K. Ü. = Noorte Meeste Kristlik 

Ühing 
N. N. K. Ü. '= Noorte Naiste Kristlik 

Ühing 
nõu'k. = nõukogu 
n.-ü. = noorteühing 
okup. = okupatsioon 
org. = organisatsioon 
osak. = osakond 
osan. ^ osanik 
o./ü. = osaühing 
pat. '= pataljon 
pedag. kurs. = pedagoogilised kursused 
poegi. = poeglaste 
polit. = poliitiline 
polütehn. — polütehnikum 
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,,Post." = ,,Postimees" 
prof. = professor 
põlhim. = põllumees 
põllum. kog. = põllumeeste kogu 
põllumaj. = põllumajandus (lik) 
Põllut. Koda = Põllutöökoda 
reaalk. = reaalkool 
rev.-kom. = revisjonikomisjon 
rmtuikogu = raamatukogu 
rmtupidaja = raamatupidaja 
rüg, = rügement 
s. = selts 
s. a. = samal aastal 
sekr. = sekretär 
seltsk. = seltskondlik 
sem. = seminar 
sots. = sotsialist 
sõjak. = sõjakool 
sõjam. = sõjamees 
sääls. = sääl samas 
sünd. = sündinud1, sündis 
t. = talu 
tarvit. = tarvitajate 
tr. = trükk 

Tall. = Tallinna 
teadusik. = teaduskond 
toimk. = toimkond 
toim. 1. = toimetuse liige 
tütarl. = tütarlaste 
tarvit.-üh. = tarvitajateühing 
Trt. = Tartu 
v. = vald 
v.-van. — vallavanem 
vabat. = vabatahtlik 
varjun. = varjunimi 
vast. kindl. s. = vastastikune kindlustuse-

selts 
volik. = volikogu 
volin. = volinik 
vt. = vaata 
õp. = õpetaja (te) 
Ü. E. N. Ü. = Ülemaaline Eesti Noorsoo 

Ühendus 
üh. = ühing 
ülik. = ülikool 
Üpk. = Ühispank 
üpt. = ühispiimatalitus 

Käesoleva teose trükkimise ajal surnud. 

Hääl, Ludvig — surnud 1938. a. suvel. 
Keiss, Juhan — surnud 1938. a. kevadel. 
Salumaa, Arnold — surnud 24. aug. 1938. a. 
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AAREMÄE (end. nimi Aal-
berg), Ellinor, õpetaja. Sünd. 
12. III 1889 Viljandis; vane

mad — seppmeister Karl Las-
sel ja Juulie (Aadok). Õppis 
Viljandi tütarlastekoolis 1900 
—1904, Puškini gümn. Tartus 
1904—08; omandas kodukoo-
liõpetaja kutse Moskvas 1909. 
Töötas õpetajana Võru linna 
algk. 1910, Simuna Haridus-
s-i koolis 1911—13, Hargla 
klk.-k. 1914—17, Võru poeg-
ja tütarlaste gümn. 1917—19; 
Valga linna I algkooli õpetaja 
1919. a-st. — Abielus olnud 
Joosep Aalberg'iga. 

Võtab juhtivalt osa Nais
kodukaitse Valga ringkonna 
tegevusest ja mitmesuguseist 
kohalikest seltskondlikest üri
tusist. Oli Valga Naiss-i 
esinaine 1922—23, kellena 
võttis osa langenud vabadus
sõjalaste haudade korraldami
sest Valgas ja naisliikumise 
organiseerimisest; Valga nais
kodukaitse jsk. asutajaid ja 
esinaine 1925—1926, Naisko
dukaitse Valgamaa Ringkonna 
juh. 1. 1932. a-st ja sama 

ringk. esinaine 1932. a-st. Töö
tanud juhtivalt Valga Peetri 
kiriku laste-jumalateenistuse 
rühmis. Olnud Valga õpe
tajate Üh-gu juh. 1. ja lühemat 
aega Valga linnavolinik. Va
badussõja ajal aidanud kaasa 
Võru ,,Ühistöös". Esinenud 
kõnedega emadepäevil, nais
kodukaitse organiseerimise sel
gitustöös ja mitmesuguseil täht-
päevil. Võtnud osa naiste 
karskustööst. Saanud teenete 
eest K. L. III kl. Valgeristi 
(1935) ja naiskodukaitse Tee
netemärgi (1936 ja 1937) 
ning Allveelaevastiku I j. tee
netemärgi. — Alat. asuk.: 
Valga. 

AARNA (endine nimi 
Akerman), Eduard, õpetaja. 
Sünd. 16. V 1909 Käomäel 

Vana-Antsla v. Võrumaal; 
vanemad — talupidajad Karl 
Akerman ja Marie (Pärsi
mägi). Õppis Vana-Antsla 
Kiltre, Antsla alevi ja Urvaste 
algkooles 1916—22, Võru õp.-
scm. 1923—28, mil selle lõpe
tas. Töötas õpetajana Vana-

Antsla Kaika alqk. 1928—30, 
Lusti algk. 1931—34; Vaa-
bina v. Kurenurme algk. ju
hataba 1935. a-st. — Abielus 
Elli Kaar ega 12. XI 1930. a-st. 

Võtab tegevalt ja juhtivalt 
osa seltskondlike org-ide ja 
kaitseliidu tegevusest. Olnud 
Noorte Kotkaste Kaika ja 
Lusti rühmade kotkas; Kure
nurme rühma kotkas ja Noorte 
Kotkaste Antsla mlvk. pääliku 
abi 1935. a-st; K. L. Antsla 
mlvk. spordipäälik ] 935. a-st; 
korraldanud1 kohapääl rea 
spordivõistlusi ja kursusi. Ol
nud Kaika Harid. S-i juh. 1. 
1928—30; Lusti Harid. S-i 
asutajaid 1933; Lusti Spordi
ringi juht 1933—35; Ü.E.N.Ü. 
Kurenurme osak. esim. ja sega
koori juh. 1935. a-st; Ansla Õp. 
Üh-gu juh. 1. ja kirjat. 1931. 
a-st. — Töö eest Noorte Kot
kaste organiseerimisel saanud 
N. K. pä.ästaabilt teenete-
kirja. — Alat. asuk.: Kure
nurme algk. Vaabina v. 

AASA, Simeon, põllumees. 
Sünd. 23. IV 1897 Misso v. 
Võrum.; vanemad — talu
pidajad Vassil A. ja Nati 
(Tereski tr.). Õppis Pankja-
vitsa Hintsa külak. 1909—10 ja 
Obinitsa 2-kl. kirikuk. 1910 
—13, mille lõpetamise järele 
asus tööle isa tallu. Võttis osa 
Maailma- ja E. Vabadussõjast, 
tehes mõlemas sõjas kaasa la
hinguid ja sai lahinguis haava
ta. Töötab põllumehena sünni-
talus, kus arendab aiandust ja 
kultiveerib maid, olles muu
seas loonud oma tallu kultuur-
heinamaid, missugused tööd 

1 — L.-E. Tegel. Biogr. (Trükit. 15. IV 38). 1 



jatkuvad. — Abielus õp. Ar-
milde Paas'iga 1930. a-st. 

Tegutsenud juhtivalt koha-
pääl seltskondlikus ja ühis-

mehena Koorastes Ilumäe ta
lus. 

Töötab juhtivalt kaasa ko
halikus kaitseliidus ja mitme-

Tuletõrje Üh-gu asutajaid ja 
juh. 1. 1921. a-st; K. L. Ka
nepi mlvk. propagandapää-
lik ja laekur; Erastvere valla-
volik. ja valla rev.-kom. 1. pi
kemat aega. Tegev mitmes 
kohalikus kultuurilises ja ma
janduslikus or-gis. Olnud aja

lehtede kirjasaatjaks. — Alat. 
asuk.: Kanepi. 

AERFELDT, Natalie, talu
perenaine. Sünd. 10. X 1902 
Vissi t. Karula v. Valgamaal; 

kondlikus elus. Olnud pike
mat aega Misso v.-vanema 
abi, v.-volik. 1., valla hoole-
kandekohtu 1. ja hiljem valla 
rev.-kom. esimees.; K. L. 
Võru miv. Vastseliina mlvk. 
Misso kompanii rühmapäälik 
1925—33; Misso Vabat. Tu
letõrje Üh-gu asutajaid; Luh-
tamaa Hariduss-i asutajaid ja 
juh. 1. 1926. a-st, sellest ajast 
enamik esimehena, ühtlasi sa
ma s-i orkestri asut. ja juh. 
1928. a-st ja spordiosak. juh. 
1928—30; Luhtamaa Põllum. 
Kogu asutajaid ja juhatuse 1. 
1926—34; Isamaaliidu Luhta
maa osak. asutajaid ja juh. 1. 
1936. a-st; Luhtamaa ap. õig. 
koguduse asutajaid, nõuk. ja 
juh. esim. 1929. a-st. Muu
sikamehena ja muusikaelu 
arendajana tegutsenud koha-
päälseis laulukoores ja juha
tanud üldkoore Setumaa I 
laulupeol 1930. a. Tegutse
nud pikemat aega kohapääl 
näitejuhina. — Tegevuse eest 
kodukaitse alal saanud K. L. 
III kl. Valgeristi. — Alat. 
asuk.: Misso v. 

AAVOLA, Henn (endine 
nimi Leo Adler), põllumees. 
Sünd. 20. XI 1909 Kooraste v. 
Võrumaal; vanemad — käsi
töölised Otto Adler ja Wil-
helmine (Kolk). Lõpetanud 
Kooraste algkooli, Otepää 
gümn. ja sõjakooli aspiran-
tide kursuse; ülendatud - n.-leit
nandiks 1936. Töötab põllu
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vanemad — kaupmees Pee
ter Marjak ja Elisabeth 
(Krail). Õppis Vissi 6-kl. 
algkoolis, Valgas tütarl. gümn. 
ja Karula eragümnaasiumis, 
lõpetades viimases 7. kl. 
1922. Töötab taluperenai
sena Karulas Taitse talus 
1924. a-st. — Abielus Sieg-
fried Aerfeldt'iga 1924. a-st. 

Olnud maanaiste organisee
rijaid kohapääl. Asutanud 
1928. a. Karula Perenaiste 
S-i, milles on esinaiseks 1930. 
a-st. Tegelenud mitmesuguste 
kursuste, pidude ja loengute 
korraldamisel. Võtnud osa 
laulukooride tegevusest ja esi
nenud näitlejana kohalikus 
näitetrupis. — Alat. asuk.: 
Täiste t. Karula v. 

AHMAN, Andres, põllu
mees. Sünd. 26. V 1863 Mäe-
Zira t. Karula v. Valgam.; 
vanemad — põllutöölised Taa
vet A. ja Els (Viilup). õppis 
Karula Rebase v.-k. 1874— 
77, mille lõpetamise järele 
töötas taluteenijana mitmel 
pool 1884. a-ni. Oli rendi
talu pidajaks Karulas 1885— 
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87, Vana Antslas 1888:, Saru 
v. 1889—94, kõrtsipidajaks 
Võrumaal 1895—1900, Koiga 
mõisa rentnik Võrum. 1901 — 
1907, Kuuse ms. rentnik 1908 
—13. Omandas 1913. a. Ka
rulas Lusti t., kus töötab ise
seisva põllumehena, arendades 
talumajandust. — Abielus 
Liisa Auk'iga 1887. a-st. 

Võtnud juhtivalt osa koha
likust seltskondlikust elust jä 
vallaomavalitsuse tööst pike
mat aega. Olnud Tsooru 
Harid. S-i asutajaid ja esim.; 
Karula hariduss-i ,.Ärkaja" 
juh. 1.; korduvalt Karula Tar
vitajate Üh-se esim.; Karula 
Piimaüh-gu asutajaid ja kaua
aegne esim.; Karula Ühispan
ga abiesim. ja nõukogu 1. 
pikemat aega; Karula Masi-
natarvitajate Üh-gu asutajaid 
ja esim.; Karula ev. lut. kiri
kunõukogu 1.; Karula valla-
kohtu esim. 1908—18, v.-vo-
lik. 1. 1920—34, vallavanem 
1924—30. Võtnud osa koha
liku kaitseliidu organiseerimi
sest ja töötanud kaasa palju
des kultuurilisis ja majandus
likes ettevõtteis. — Alat. asuk.: 
Lusti t. Karulas. 

AHMANN, Johanna, selts
konnategelase Sünd. 1. II 1890 
Võndi t. Helme v. Valgam.; 

vanemad — talupidajad Jaal. 
Kattai ja Mai (Pakal). Õppis 
Helme valla-, Tõrva alg- ja 
Valgas prl. Tauki tütarl.-k. 
ning karjaravitsejaks Vilno 
kub. Poolas, hiljem ka meieriks 
ja juustumeistriks, milles oman
das kutse. — Oli karjaravit
sejaks P. Visusi mõisas Tar-

tum. 1912—14, meieriks Sibe
ris 1914—21, ühtlasi ka enne 
kodumaale tulekut tegev või-
eksperdina Siberis Žerpanovi 
Võiüh-s. Saanud meierina rea 
auhindu või ja juustuvõistlu-
sil. Pidas Annuka t. Kurena v. 
Tartum. 1921—25; oli Karu
las Tarupedaja koorejaama 
juh. 1925—27; tegev koduses 
majapidamises 1927. a-st. — 
Abielus tööstur Karl All
manniga 1927. a-st. 

Naiskodukaitse Laanemetsa 
jsk. asutajaid 1930. a. ja sama 
jsk. esinaine 1931. a-st; Laa
nemetsa Maanaiste S-i asuta
jaid ja juh. 1. 1935. a-st. 
Töötanud liikmena ja tegela
sena kaasa mitmes kohalikus 
seltsis, rahvuslike aktsioonide 
toimkonnis ning kõigis rah
vuslikes üritusis. Saanud tee
nete eest naiskodukaitse Tee
netemärgi (1935). — Alat. 
asuk.: Koiküla. 

A1DLA, Arvo (end. nimi 
August Nikman), õpetaja. 
Sünd. 15. VIII 1906 Sännas 

Võrum.; vanemad — mõisa-
töölised Edgar Nikman ja 
Juuli (Mängli). Õppis Sänna 
algk., Rõuge klk.-k. ja Võru 
õp.-sem., teenides samal ajal 
koolivaheaegadel ülalpidamist 
kehalise tööga ning lõpetas 
seminari 1927. Oli õpetaja-
praktikal Urvaste Kõigu algk. 
Võrum. 1927/28. Pääle kaitse-
väeteenistust valiti Puista alg
kooli juhatajaks Petserim., 
1930. a. sai õnnetujuhtumi 
läbi raskelt vigastada, kaota
des parema silma. Pääle pike-
maajalist ravimist jatkas koo

litööd; oli Sooru algk. juh. 
1932—37; Vana-Nursi algk. 
juh. 1937. a-st. — Abielus 
Salme Paal iga 1931. a-st. 

Petserimaal töötades oli 
Puista hariduss-i ,Läte" näite-
ja laulukoorijuhiks ning koha
liku pühapäevakooli juh. Sõõ
rus võttis osa kõigi seltside 
tegevusest; oli Sooru Laulu-
Mängu S-i sekr. 1932—37, 
ühtlasi samal ajal laulukoori 
ja näitejuht, Isamaaliidu Soo
ru osak. juh. 1. ja laulukoori 
juh. 1936-—37, Sooru Vabat. 
Tuletõrje Üh-gu juh. 1. 1933 
—36, K. L. Sooru üksikrühma 
rev.-kom. 1., Sooru Maanoorte 
Ringi asut. ja vanem 1936— 
37, kohaliku skautrühma va
nem, naiskodukaitse näitejuht 
ja naiskoori juh. ning tegev 
rahvuslikeks aktsiooneks moo
dustatud toimkonnis. Nursis: 
rahvarmtukogus-i esim. 1937. 
a-st, K. L. Nursi üksikrühma 
sekr. 1937. a-st, Isamaliidu 
osak. sekr. 1937. a-st, kõigi 
Nursi s-ide näitejuht, tegev 
laulu- ja muusikakoores ja 
muis ettevõtteis. Esinenud kõ
nelejana pidu- ja tähtpäevil; 
pidanud üldhariduslikke loen
guid. — Alat. asuk. Vana-
Nursi algk. 

AIDLA, (end. nimi Vos-
mi), Richard, politseiametnik. 
Sünd. 6. VIII 1896 Kavilda v. 

Tartum.; vanemad — põllu
pidajad Jaak Vosmi ja Mari 
(Lilleorg). Õppinud Puhja 
klk.-koolis ja täiendanud hil
jem haridust iseõppides; lõpe
tanud politseikooli kõrgema 
kl. 1928. a. Võtnud osa Maa-
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ilma- ja E. Vabadussõjast, vii
masest allohvitserina ratsarü-
gemendis ja Kalevlaste Male
vas. Astus politseiteenistusse 
kordnikuna 11. sept. 1920. a.; 
olnud rajooniülemaks, hiljem 
konstaabliks Krüüdneris, Tar
tus ja Saarel 1922—32; Kui-
gatsi rajooni konstaabel 1932. 
a-st. — Abielus Anna Laur-
son'iqa 29. IX 1930. a-st. 

Oma teenistuskohtades võt
nud alati osa ka kaitseliidu, 
seltside ja ühinqute tegevu
sest. Olnud K. L. Krüiidneri 
komp. juh. 1. ja komp. päälik 
1925 — 27. Kuigatsis tegev 
kaitseliidus, vabatahtlikus tule
tõrjes ja Priipalu Harid. S-is. 
— Alat. asuk.: Kuigatsi v. 

AKERMANN, Jaan, õpe-
taia. Sünd. 30. V 1907 Käo-
mäe t. Vana-Antsla v. Võ-

rum.; vanemad — talupidajad 
Karl A. ja Marie (Pärsimä
gi). õoois Vana-Antsla Kilt-
ra v.-k., Antsla alevi algk., 
Võru õp.-sem. 1921—26, mil 
selle lõpetas. Lõpetas sõjak. 
aspirantide kurs. 1929 ja ülen
dati lipnikuks. Oli õpetajaks 
Urvaste v. Kõigu algk. 1926 
—27, Riia Eesti algkoolis 1927 
—32; Koiküla algk. õpetaja 
1932. a-st. — Abielus Felitsa 
Forberg'iga 1930. a-st. 

Riias töötades võttis osa Riia 
eestlaste seltskondlikest üritu
sist, olles Riia E. Hariduse ja 
Abiandmise S-i juh. 1. 1931 — 
32; K. L. Laanemetsa komp. 
pääliku abi 1933. a-st; Noorte 
Kotkaste Koiküla rühma va-
nakotkas 1935. a-st; Hargla 
õp. Üh-gu esim. 1933. a-st; 
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Koiküla Muusikaühingu esim. 
1933. a-st; Koiküla Rahva
raamatukogu S-i juh. 1. 1936. 
a-st; Laanemetsa Vabat. Tu
letõrje Üh-gu päämees 1936. 
a-st; Isamaaliidu Laanemetsa 
osak. juh. 1. 1935—36, rev. 
kom. 1. 1936. a-st; tegev koha
likes rahvuslikes aktsiooni-
toimkonnis. Tegutsenud näit
lejana nii Riias kui ka Koi-
külas. Koostanud Riia E. 
Seltsi 25-aastase tegevuse 
juubelialbumi. — Alat. asuk.: 
Koiküla algk. 

ALBRECHT, Peeter, õpe
taja, ühistegelane. Sünd. 20. 
VII 1872 Vastse-Antsla v. 

Võrum.; vanemad — talu-
omanikud jaan A. ja Ma
rie (Grüner). Õppis Antsla 
ap. õig. klk.-k., mille lõpetas 
1889 ja jatkas õppimist era
teel; lõpetas Marino-Gorka 
põllut.-k. 1899, ühistegel. kurs. 
Tartus 1909, õpetajate su
vekursused Võrus, 1919—22 
ja 1924, omandades õp.-kutse. 
Töötas õpetajana Antsla ap. 
õig. klk.-k. 1891—95, juhata
jana Antsla algk. (end. ap. 
õig. Pukka abik.) 1895—1932, 
mil arvati pensionile. Võtnud 
osa Maailmasõjast 1914—17. 
Tegutsenud ärialal 1935 ja 
1936. a. — Abielus Marie 
Koemets'aga 1903. a-st. 

Oli Vana-Antsla miilitsa-
vanem 1917; Antsla Põllu
meeste S-i asutajaid, algul 
asjaajaja, hiljem kirjat. ja lae
kur 1902. a-st pikemat aega, 
— praegu auliige; Antsla Tar
vitajate Ühingu asutajaid ja 
juh. 1. 1903. a-st, hiljem ka 

rmtupidaja ühtjärgi 14 a.; 
Antsla Vabat. Tuletõrje Üh-
-gu asut ja juh. 1. 1904 
—30; Antsla Karskuseseltsi 
asutajaid ja laekur 1924. 
a-st; Antsla Õp. Üh. asut. ja 
laekur 1924—32; Antsla ap. 
õig. koguduse nõuk. 1. 1920. 
a-st, nõuk. esim. 1928—34; 
Antsla L.-H. Üh-se asutajaid 
ja juh. 1. 1919—22; Antsla ale-
vivolik. 1. 1919—22; Vana-
Antsla v.-volik. 1. 1922—25; 
E. Vabadussõjas langenute 
mälestuse jäädvustamise Antsla 
ja ümbruskonna komitee lae
kur 1934. a-st, Isamaaliidu 
Antsla osak. laekur 1936. 
a-st; olnud tegev noorkotklu-
se juhina. Asutanud viljapuu-
aedu ja annud nõu aiatöö alal. 
Oma töö ja tegevuse eest saa
nud 60-aast. sünnipäeva puhul 
auaadressid Võrumaa kooli
valitsuselt. Võru õp. Liidult. 
Antsla 12-lt organisatsioonilt; 
tänuavalduse mitropoliit Alek
sandrilt 1930. ja E. ap. õig. ki
riku sinodilt 1932. a. piiskop 
Platoni III järgu mälestusmär
gi; evib Antsla Vab. Tuletõrje 
Üh-gu mälestusmärgid 5, 10 ja 
20 a. tegevuse mälestuseks 
ühingus. — Alat. asuk.: Antsla. 

ALL1KVEE (end. nimi Al-
ter), Jaan, köster. Sünd. 26. 
VIII 1910 Aviku t. Keila v. 

Harjum.; vanemad — talu-
omanikud Villem A. ja Pau-
line (Damm). Õppis Keila 
Ohtu 6-kl. algk. 1919—24; 
lõpetas Tall—na konsistoo
riumi poolt korraldatud köst
rite kurs. 1936. a., kus õien
das ka vastavad kutseeksa-
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mid. Töötab Urvaste ev-lut. 
koguduse köstrina ja kantse-
leiametnikuna 1. okt. 1936. 
a-st, ühtlasi olles lauluõpeta
jaks pühapäevakoolis ja kogu
duse laulukoori juh. — Abi
elus Valve Kasbergiga 6. VII 
1937. a-st. 

Asutanud Keila ev.-lut. ven
naste kog. noorte osak. sega
koori 1927, mida juhtis 1927 
—36, ühtlasi samal ajal juh
tinud ka Keila ev.-lut. ven
naste koguduse keelpillide or
kestrit 1926—36; asutanud 
1930. a. sama koguduse mees
koori ja olnud selle juhiks 
1930—36; Urvaste ev.-lut. 
koguduse juh. kirjat. 1937. 
a-st. — Alat. asuk.: Urvaste. 

ALTIN, August, põllumees. 
Sünd. 26. X 1893 Pügeri t. 
Laanemetsa v. Valgamaal; 

vanemad — talupidajad Jaak 
A. ja Liisa (Kallas). Õppis 
Koiküla v.-k. 1902—04, Harg
la klk.-k. 1904—07, Valga 
l.-k. 1907—11, mil selle lõpe
tas; hiljem õppinud raamatu
pidamist H. Margensi kaub.-
kurs. Tartus 1912. Oli kirju
tajaks Valga raudteejaamas 
1913—15; teenis vene sõja
väes 1915—16, võttes osa 
Maailmasõja lahinguist ja sai 
haavata. Töötas Tall-s Dviga
teli vbr. lauahoovis, hiljem kui-
vatuses raamatupidajana 1917 
—18. Astus E. Vabadussõja 
algul Valgas miilitsateenistus-
se ja oli selles 1919—24, üht
lasi pidades talu ja olles Koi-
küla-Karula mõisa hooldaja-
raamatupidaja ning valitseja, 
samuti kohalikkude metsade 
ülevaataja. Iseseisev põllu

mees Pügeri t. 1924. a-st. — 
Abielus Alviine Knuut iga 
1920. a-st. 

Võtab juhtivalt osa kohali
ku kaitseliidu ja org-ide tege
vusest. K. L. Valga miv. 
Laanemetsa komp. päälik 1929. 
a-st, Hargla mlvk. pääliku k. t. 
1935. a-st; Laanemetsa-Koi-
küla Piimaüh-gu asutajaid ja 
juh. 1. 1925—35. rev.-kom. 
esim. 1935. a-st; Laanemetsa 
Kindlustuss-i juh. 1. ja asja
ajaja 1925. a-st; Koiküla Rah-
varmtukogu S-i juh. 1. pike
mat aega, abiesim. 1935. a-st; 
Laanemetsa Vabat. Tuletõrje 
Uh-gu asutajaid ja kirjat. 
1934. a-ni, hiljem jaoskonna-
juhataja; Laanemetsa Masina-
tarvitajate Üh-gu asutajaid ja 
esim. 1935. a-st; Laanemetsa 
Põllumeeste S-i juh. 1. l9yj. 
a-st; kohaliku Karjakoncroll-
üh-gu asut. ja algul juh. 1.; 
Isamaliidu L. osak. asutajaid 
ja juh. 1. 1935. a-st; Laane
metsa v.-volik. 1. 1927. a-st, 
valla hoolekandekohtu liige 
1929. a-st ja esim. 1932. a-st; 
Põllutöökoja Valga konvendi 
esimees 1936. a-st; Hargla 
ev.-lut. koguduses olnud rev.-
kom. 1. Võtab osa rahvuslike 
aktsioonide teostamisest vas
tavale toimkondade liikmena. 
— Alat. asuk.: Pügeri t. Laa
nemetsa v . 

ALTOSAAR, Hans, põllu
mees. Sünd. 25. XII 1884 
Loku-Matsi t. Pühajärve v. 

Tartumaal; vanemad — põl
lutöölised Juhan A. ja Maria 
(Taal). Õppis Lusti valla- ja 
Urvaste klk.-k. Töötanud 

Maailmasõja ajal Moskvas 
vabrikuis mehaanikuna; enne 
ja pärast seda põllumees Ma
dise t. Vana-Antslas. Põllu
mehena aretanud angleri tõu
karja ja kultiveerinud maid. 
— Abielus Adeele Miiler iga 
1926. a-st. 

Seltskondlikku tegevust alus
tas juba 18-aastasena ja on 
olnud sellest pääle tegev pal
judes seltskondlikes org-ides. 

Olnud veneajal kauemat aega 
Antsla Põllumeeste S-i esim., 
Antsla Kaubatarvitajate Üh-se 
juh. 1., Lusti Hariduss-i esim. 
ja Vana-Antsla v.-volik. 1. 
Töötab pikemat aega nõu
kogu ja juhatusliikm. Antsla 
Ühispangas ja liikmena mit
mes kohalikus seltsis ning 
ühingus.—Alat. asule.: Vana-
Antsla Madise t. 

ALTOSAAR, Kaarel post
kontori ülem. Sünd. 29. IV 
1882 Matu t. Sangaste v. 

Valgam.; vanemad — talu
pidajad Rein A. ja Liis 
(Villa). Õppis Sangaste Mat-
tu v.-k. 1891—93, Karula ap. 
õig. klk.-k. 1893—97, Alek
sandri l.-k. 1898—1902, mil 
selle lõpetas. Oli postiõpila-
seks Valga postkontoris 1903, 
mille järele töötas postiametni
kuna Pärnus 1904—13 lühe
ma vaheajaga, Riias 1914— 
15, kust mobiliseeriti lühemaks 
ajaks vene sõjaväkke. Töö
tab Võrus 1915. a-st, sellest 
ametnikuna 1915—19, post-
kontoriülema abina 1919—32, 
ülemana 1932. a-st. — Abi
elus Eugenia Janson iga 1919. 
a-st. 
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Võru Posti-Telegraafi Lae-
nu-Hoiu Kassa esim. 1932. 
a-st; võtab osa kohalike selt
side tegevusest liikmena. — 
Alat. asuk.: Võru. 

ALTOSAAR, Peeter, põl
lumees. Sünd. 25. VI 1886 
Lokomatsi t. Pühajärve v. 
Tartum.; vanemad — talupi
dajad Hans. A. ja Maria 
(Saar). Lõpetanud Otepää 
kihelkonnakooli. Iseseisev põl
lumees Lokomatsi t. — Abi
elus Elsa Tammega 1921. 
a-st. 

Võtab aktiivselt ja juhti
valt osa kohalike seltside, 
ühingute ja kaitseliidu tegevu
sest. K. L. Pühajärve rühma 
päälik 1924—30, samas laske-
juhataja 1930—32, toetaja lii
ge 1932. a-st; Pühajärve Va
bat. Tuletõrje Üh-gu laekur 
1931. a-st; Pühajärve Rmtu-
kogu S-i asutajaid ja hiljem 
esim.; Pühajärve v. vast. kindl. 
s-i rev.-kom. 1.; Pühajärve 
Masinat. Üh-gu esim. ja tegev 
rahvuslikes aktsioones. — 
Alat. asuk.: Lokomatsi t. Pü
hajärve v. 

ALVER, Hans, õpetaja. 
Sünd. 12. II 1885 Möldre t. 
Vana-Suislepa v. Viljandim.; 
vanemad — rätsepp Hans A. 
ja Amalie (Kala). Õppis Suis
lepa Vooru v.-k. 1893—96, 
Suislepa ap. õig. klk.-k. 1896 
—1900 ja Jõhvis pedagoogika 
kl. 1900—02, mil selle lõpetas; 
omandas õpetajakutse Pärnu 
gümn. juures 1911. Oli õpe
tajaks Jõgeveste algk. 1902— 
36, vahepääl võttes osa Maa
ilmasõjast 1915—16; Tõlliste 
Uniküla 6-kl. algkooli juh. 
1936. a-st. — Abielus Liisa 
Treufeldtiga 1909. a-st. 

Võtnud juhtivalt osa selts
kondlike org-ide tööst. Olnud 
Jõgeveste laulu-mängus-i ,,He-
lila" asutajaid 1928, väremalt 
samanimelise laulukoori asu
taja ja juh., millega võtnud 
osa juba I E. üldlaulupeost, hil
jem, pääle ..Helila" s-i asuta
mise selle esim., meeskoori 
asut. ja juhataja; Jõgeveste 
Rahvarmtukogu S-i asutajaid 

ja esim. 1923—36; Jõgeveste 
Vabat. Tuletõrje Üh-gu asu
tajaid ja juh. 1. laekurina ning 
esimehena vaheldumisi 1914— 
36; Jõgeveste Piimaüh-gu asut. 
ja kirjat. 1928—36; Noorte 
Kotkaste Jõgeveste rühma 
vanakotkas 1925. a-ni; Jõge
veste v.-volik. 1. ja valla rev.-
kom. 1. 1924—36; võtnud osa 
ka teiste Jõgeveste seltside 
tegevusest. Olnud kohapääl 
rahvuslikkude päevade korral
dajaks ja esinenud neil kõne
dega. Tõrva Üpt. rev.-kom. 1. 
1930. a-st; Allveelaevastiku 
Sihtkapitali Tõlliste abitoimk, 
juh. 1. 1936. a-st. Tegev mit-
mesuguseis Tõlliste seltskond
likes ettevõtteis ja üritusis. 
Organiseerinud Tollistes lau
lukoori. — Alat. asuk.: Uni
küla algk. Tõlliste v. 

AMBRE, Ants (end. nimi 
Hans-Friedrich Amberg), val
lasekretär, järgneva poeg. 

Sünd. 10. XII 1912 Luke v. 
Tartumaal. Lõpetanud Tartu 
kommertsgümn. 2. kl. ja õien
danud vallasekretäri kutseek
sami Harju maavalitsuse juu
res 1936. Töötas Luke valla
valitsuse kantseleiametnikuna 
5. II 1935—1937; Luke valla
sekretär 4. III 1937. a-st. — 
Abielus Erna-Eveline Vii
dikaga 12. IV 1936. a-st. 

Võtab juhtivalt osa kohali
kust seltskondlikust tööst ja 
rahvuslikest üritusist. Luke 
noorteühingu ,,Leek" juh. 1. 
1936. a-st. Allveelaevast. Siht-
kapit. Luke abitoimk. asja
ajaja; kodukaunistamise hoog
töö Luke vallakomitee juh. 1.; 

tegev kaitseliidus. — Alat. 
asuk.: Luke vallamaja. 

AMBRE (end. nimi Am
berg), Jaan, vallasekretär. 
Sünd. 14. II 1875 Vissi 
talus Kambja v. Võrum.; 
vanemad — mõisa piimarent-
nik, hiljem taluomanik Jüri 
Amberg ja Anna (Kaarna). 
Lõpetas Nõo klk.-k., hiljem 
täiendanud haridust eratundi-
dega ja õiendanud Tartu l.-k. 
juures väeteenistuse eesõiguse 
eksami. Oli Ropka vallasekr. 
abiks 10. II 1892—93, Tor
ma vallasekr. abi 1893—94, 
Laiuse vallasekr. abi 1895— 
99, vahepääl Petrogradi tolli
valitsuse arvepidaja, Luke 
vallasekr. 1904— 18, Luke 
metsnik 1920—23, valiti siis 
uuesti Luke vallasekr., kust 
läks pensionile 4. III 1937. — 
Abielus Emilie Kiima ga 16. 
IX 1906. a-st. 

Asutanud 1904. a. Luke v. 
tulekinnituse seltsi; hiljem te
ma algatusel ja õhutusel kut
suti ellu Luke II Rehepeksu-
üh-s, Luke Vabat. Tuletõrje 
Üh. j. m. — Alat. asuk.: Aia t. 
Luke v. 

ANDERSON, August, õpe
taja. Sünd. 10. IX 1879 Räägi 
t. Suislepa (Vooru) v. Vil

jandim.; vanemad — talu
omanik Jaak A. ja Mari (Kull). 
Õppis Suislepa Vooru v.-k. 
1890—93, Suislepa ap. õig. 
klk.-k. 1893—96 ja edasi era
teel; lõpetanud pedag. kl. Jõh
vis 1900 ja võtnud hiljem kor
duvalt osa õp. edasiharimise 
kursusist; nimetatud haridus-
min-mi poolt vanemaks õp. 
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arvates 1. VIII 1935. — Oli 
pääle klk.-k. lõpetamise mõnd 
aega v.-sekr. abiliseks Vooru 
vallas; Vana-Suislepa Paabo 
v.-k. õp. Viljandim. 1900—14; 
Tuhalaane Pahuvere v.-k. juh. 
Viljandim. 1914—19, välja ar
vatud Maailmasõja aeg, mil 
oli mobiliseeritud vene sõja
väkke; Tarvastu Kuressaare 
algk. juh. lühemat aega 1919; 
Leebiku algk. juh. Iyi9—37, 
ühtlasi samal ajal ka tegelik 
põllumees koolitalu rentnikuna. 
1 ootab Sangaste v. Tagula 
b-kl. algk. juhatajana 1. 1 iyjZ. 
a-st. — Abielus Emilie Kütt iga 
1926. a-st. 

Õppe- ja kasvatustöö kõr
val võtnud pidevalt osa rah
vuslikust liikumisest ja selts-
konnatööst. Võtnud Vene 
revolutsiooni päevil 1917. a. 
osa vähemusrahvuste födera-
tiivõiguste nõudmiseks korral
datud manifestatsioonist Pet-
rogradis, organiseerinud sääl 
eestlaste koondumist rahvusli
kesse väeosadesse, olles Pet-
rogradi E. Vabadusliiga liige. 
Valiti 1917. a. Vana-Suislepast 
E. Maapäeva valijameheks, 
kellena võttis osa maapäeva 
valimistest; oli hiljem Rahvus
kogu liige ja Tuhalaane v.-
volik. 1. Organiseerinud E. 
Vabadussõja ajal Pahuveres 

kaitseliitu. Leebikul võttis juh
tivalt osa kohalike org-ide 
tegevusest, olles: rahvarmtu-
kogu s-i asutajaid, vaheldu
misi esim. ja juh .1. 1923—32, 
sama s-i esim. 1932—37, Lee
biku Vabat. Tuletõrje Üh-gu 
asut. õhutajaid ja kirjat. pike
mat aega; olnud Asunikkude 
ja Riigirentnikkude Liidu L. 
osak. juh. 1. Asutanud 1920.a. 
Leebikule segakoori, mis hil
jem liitus rmtukoguseltsiga, 
olnud selle juh. ja võtnud koo
riga osa mitmest laulupeost. 
Võtnud juhtivalt osa pea kõi
gist Leebiku seltskondlikest 
ja rahvuslikest ettevõtteist; 
esinenud kõnelejana rahvus-
päevil ja muil pidupäevil. San-
gaste-Tagulas: kohaliku laulu
koori juh., rahvarmtukogu s-i 
esim. ja aktiivseid tegelasi 
muis Tagula seltskondi, üritu

sis ning kaitseliidus. Teinud 
kaastööd ajalehile ,,Uudised" 
ja ,,Sakala". — Alat. asuk.: 
Tagula algk., Sangaste v. 

ANDERSON, Bruno, töös
tur. Sünd. 18. XII 1874 
Tsooru v. Võrumaal; vane

mad — vallakirjutaja Mag-
nus A. ja Rosalie (Adson). 
Õppis Jürjensoni erakoolis 
Tsoorus 1884—86 ja Rõuge 
klk.-k. 1886—91, mil selle lõpe
tas. Oli kaupluseõpilaseks 
Võrus 1891—93, äriteenijaks 
1893 — 98, koloniaalkaupluse 
omanik Võrus 1898—1903. Te
gutseb raamatuköitekoja oma
nikuna 1903. a-st, ühtlasi olnud 
vahepääl ka raamatukaupluse 
omanik Võrus 1920—25 ja 
tegutseb oma töökoja juhtimi
se kõrval klaveriparandajana 
ja -häälestajana Võrus. — 
Abielus Aliide Koobak'uga 
1899. a-st. 

Praeguse ,,Kandli" seltsi
maja ehitamise ajal ja vare
malt olnud pikemat aega seltsi 
liige ja kooride juhataja ning 
esimese muusikakoori asutaja 
Võrus; Võõpsu Tuletõrje Üh-
gu laulu ja muusikakooride 
juhataja 1910—14. Juhatanud 
dr. Fr. R. Kreutzvaldi 100-a. 
sünnipäeva puhul ,,Kandle" 
aias korraldatud kontserdil 
ühendatud orkestrit. Võtab 
muusikamehena osa Võru muu
sikaelu arendamisest; kaaste
gev Võru sümfooniaorkestris. 
Liikmena tegev mitmes selt
sis. Olnud pikemat aega Võru 
linnavolinik. — Alat. asuk.: 
Võru. 

ANDERSON, Gerhard, arst. 
Sünd. 22. XI 1896 Tartus; 
vanemad — kaupmees Johan 

A. ja Ida (Auster). Lõpetas 
Tartu Aleksandri gümn. 1917 
ja Tartu ülikooli arstiteadus
konna 1925. Võtnud osa E. 
Vabadussõjast vabatahtlikuna, 
mille eest sai prii-ülikooli. Tee
ninud I raske kindl. suurtüki
väe divisj. ja Kopli sv.-haig-
las velskerina. Praktiseerinud 
eraarstina Väike-Maarjas 1926 
—32. Olnud jaoskonnaarstiks 
Karulas 1932. a-st alates. 
Vahepääl töötanud sanitaar-
topograafia alal tervishoiu ins
tituudi juures 1924. a. ja olnud 
lektoriks Tervishoiumuuseumi 
juures. — Abielus Viktoria 
Trubakiga 1926. a-st. 

Võtnud osa kaitseliidu tege
vusest pikemat aega; Väike-
Maarja mlvk. arst 1932. a-st, 
ühtlasi mlvk. pääliku abi ja 
ajutiselt Karula komp. päälik. 
Korraldanud sanitaarkursusi. 
Saanud teenete eest K. L. 
Valgeristi. — Alat. asuk.: 
Karula. 

ANDRUSE (end. nimi An-
derson), Evald, äritegelane. 
Sünd. 5. IX 1909 Lakke t. 
Aleksandri v. Võrum.; vane
mad — taluperemees Kons
tantin Anderson ja Ida (Puu
sepp). Õppis Võru poegi, 
gümn. 1918—28, mil selle lõpe
tas. Töötas isakodus 1931—32, 
olles samal ajal ka Väimela 
Piimaüh-gu asjaajajaks 1926— 
32; ajalehe ,,Elu ja k.-ü. 
,, Võrumaa Elu" teenistuses 
Võrus 1933. a-st, viimasel ajal 
ärijuhina. 
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Võtnud õpilasena osa kooli
noorsoo liikumisest ja olnud 
keskkoolis noorsooringi esi
mees. Pääle kooli lõpetamise 

H memmm 

iPk̂  *Tm 
töötanud lühemat aega Võru-
Petseri üldhaigekassas, hiljem 
olnud põlluni, kog. organisaa
toriks 1933. a. lühemat aega; 
võtnud osa mitme Aleksandri 
valla seltsi tegevusest juh. liik
mena ja olnud Väimela laulu-
ja mängus-i ,,Kungla" esim. 
1933. a., mil pandi alus seltsi 
rahvamaja ehitamisele; Võru 
Üpk. rev.-kom. 1. 1935. a-st. 
Tegev reas Võru seltskondli
kes org-es. Teinud kaastööd 
ajalehile. — Alat. asuk.: Võru. 

ANDRUSE, Riho (end. 
nimi Richard Anderson), põl
lumees. Sünd. 31. I 1905 Kol-

meoru t. Orava v. Võrumaal; 
vanemad — taluomanik Kons
tantin Anderson ja Ida (Puu
sepp). Omandas alghariduse 
Orava Hanikase min.-k. ja 
õppis Võru poegi. gümn. 1917 
—23 ning Põhja-Eesti põllu-
töökeskk. 1924—27, mil lõpe
tas kooli täieliku kursuse. Ise

seisev põllumees Aleksandri 
v. Lake t. 1931. a-st, kus sihi
kindlalt arendanud talumaja
pidamist; viinud läbi ulatus
likke uudismaade juurehari-
niisi, rajanud lühikese ajaga 
peaaegu kõik uued hooned ja 
korraldanud edumeelse põllu
mehena oma talu kõigiti vas
tavalt ajanõudeile, jatkanud 
juba isa poolt alustatud karja 
tõuaretust ja jõudnud puhta
tõulisele E. maakarjale. 

Oma talumajapidamise aren
damise kõrval võtab juhtivalt 
osa mitme põllumajandusliku 
üh-gu ja vallaomavalitsuse 
tööst. Väimela Piimaüh-gu 
esim. 1935—37, hiljem rev.-
kom. 1.; Isamaaliidu Väimela 
osak. asutajaid ja esim. 1935. 
a-st; Põllut. Koja Võru kon
vendi rev.-kom. 1. 1936. a-st; 
..Võiekspordi" rev.-kom. 1. 
1936—37; Väimela laulu
mäng us-i ,,Kungla" koorijuht 
1928. a-st; Aleksandri v.-volik. 
ja valla rev.-kom. 1. 1934. a-st. 
Liikmena tegev kõigis oma 
ümbruskonna majanduslikes ja 
kultuurilisis seltses ja ühin-
guis. — Alat. asuk.: Väimela, 
Aleksandri v. 

ANNI, Daniel, põllumees. 
Sünd. 21. III 1892 Paabu t. 
Kastre-Võnnu v. Tartumaal; 

vanemad — talupidajad Johan 
A. ja Mari (Konsin). Õppis 
Hammaste v.-k. 1899—1901, 
Kastre-Võnnu klk.-k. 1901 — 
05, Tartu kaub.-k. 1907—12, 
mil selle lõpetas. Teenis vene 
sõjaväes 1913. a-st alates ja 
võttis osa Maailmasõjast; lõ
petas Irkutskis sõjakooli lipni

kuna 1916. Maailmasõja lõpul 
tuli Vene sõjaväest E. taga-
varapolku Tartus ja oli Saksa 
okupatsiooni ajal Jul. Kuper-
janovi salajases kaitsesalgas 
tegev. Tegi kaasa E. Vaba
dussõja; oli sõja algul Mehi
koorma komandant, hiljem võt
tis osa lahinguist soomusron
gide diviisi dessantpataljoni ja 
Kuperjanovi partisanide patal
joniga; sai lahinguis haavata 
ja põrutada; ülendati leitnan
diks ja sai asundustalu nor
maallaiu suuruses. Oli Põlva 
ringkonna riigimaade valitseja 
1920—31, kaitseliidus Sakala 
miv. sekr. 1932—36; iseseisev 
põllumees Pargi t. 1936. a-st. 
— Abielus Jefimia Tiidebergi-
ga 1921. a-st. 

Võtnud juhtivalt osa kaitse
liidu ja mitmesuguste org-ide 
tegevusest. Oli K. L. Põlva 
mlvk. päälik 1924—32, Põlva 
Üpk. asutajaid ja rev.-kom. 
esim. 1930—32, Peri Piima
üh-gu asutajaid ning vaheldu
misi juh. 1. ja esim. 1925—30. 
Koiola Piimaüh-gu laekur 1932, 
Peri Masinatarvit. Üh-gu asu
tajaid ja juh. 1. 1923, Kioma 
Viinavabriku Üh-se asutajaid 
1921 ja tegev muis org-es. 
Saanud teenete eest kaitselii
dus Valgeristi. — Alat. asuk.: 
Pargi t., Peri v. 

ANNI, Jefimia, talupere
naine, eelmise naine. Sünd. 
28. III 1898 Valgas; vanemad 

— raudteeametnik Karl Tiide-
berg ja Elisabeth (Lillehallik). 
Õppis Valga linna algk. 1906 
—10, Valga tütarl. progümn. 
1910—14, Võru gümn. 1914— 
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17 ja Valga tütarl. gümn. 
1918—19, mil selle lõpetas. 
Teenis ametnikuna Valga ko-
mandantuuris 1919 ja Eesti 
Panga Valga osak. 1920—21. 
Taluperenaine Pargi t. 1921. 
a-st. 

Võtab aktiivselt ja juhti
valt osa kohalike seltskondlike 
org-ide tegevusest, olles Peri 
naiskodukaitse jsk. esinaine 
1936. a-st ja Peri Rahvarmtu-
kogu S-i juhatuse esinaine 
1925. a-st. Saanud teenete 
eest K. L. Valgeristi. — Alat. 
eluk.: Pargi t. Peri v. Valga
maal. 

ANSO, Jaan, ametnik. 
Sünd. 26. I 1878 Losu t. 
Abja v. Pärnum.; vanemad — 

taluomanik Peeter A. ja 
Kadri (Vomm). Õppinud 
Abja Pussi v.-k. ja Halliste 
klk.-k., mille lõpetanud 1894; 
hiljem täiendanud haridust 
iseõppides; olnud valla- ja 
kohtukirjutaja õpilaseks Va-
na-Kariste vallaval-ses 1896 
—97; omandanud rõugepanija 
õigused katsel kooliarsti juu
res Viljandis 1907 ja valla
sekr. kutseõiguse vastava ek
samikomisjoni ees Võrus 1926. 
Astunud omavalitsuse teenis
tusse 4. aug. 1897 ja olnud 
Uue-Kariste vallasekr. Pär
num. 1897—98, Uue-Kariste 
ja Kaarli valdade ja Kaarli 
vallakohtu sekr. 1898—1904, 
Kaarli valla- ja vallakohtu-
sekr. Viljandim. 1904—07, 
Haanja valla- ja vallakohtu-
sekr. Võrum. 1907—19, kus 
eeskujuliku asjaajamise ja 
hoolsa töö eest saanud 1912 

hõbemedali ,,za userdije" Sta-
nislause lindiga rinnal kand
miseks. Võru maavalitsuse 
teenistuses 4. maist 1919. a.; 
olnud Võru maaval-se põllu
majanduse osak. asjaajaja lühe
mat aega 1919, maavalitsuse 
ja maanõukogu sekr. 1919— 
24, ametnik põllumajanduse 
osak. 1927—28; majandus
osakonna ja maaveekomisjoni 
asjaajaja, arhivaar ning sekr. 
põllupidajate ja kalurite võl
gade korraldamise komisjonis 
1932. a-st. —- Abielus Helene-
Katarina Kondeliga 12. ok
toobrist 1903. a. 

Tegevuse kõrval omavalit
sustes, olnud pidevalt tegev 
mitmesuguseis seltskondlikes 
org-es ja ettevõtteis. Võtnud 
alates 1894. a-st osa laulu
kooride ja puhkpilliorkestrite 
tegevusest Abja-Perakülas, 
Kaarlis ja Haanjas. Tööta
nud juhatus- või rev.-kom. 
likmena karskuss-is ,,Säde", 
Võrumaa Rahvahariduse S-i 
Haanja haruss-is, Ugala Noor-
seppade vanematekogus jne. 
Olnud Võru I maanõukogu 1. 
1917, Võru mk. III ja I jsk. 
miilitsaülem 1917, Haanja 
komandant ja valla kaitse-
osakonna ülem 1918—19, kus 
organiseerinud E. Vabadus
sõja algul kaitseliitu ja võt
nud oma rühmaga osa sõja
tegevusest Lõuna-väerinnal; 
Võrumaa Hariduss-is rev.-
kom. 1. 1921—30; Noorte Kot
kaste Võru miv. päälik 1931. 
a-st; Võru Õp. Liidu asja-
ajaja-rmtupidaja 1928. a-st. 
Liikmena tegev Noorte Kot
kaste ja Kodutütarde vane-
mateperes, Võru E. s-is ,,Kan
nel", j. m. Saanud teenete 
eest K. L. 3. kl. Valgeristi ja 
Noorte Kotkaste Teenetemärgi 
(1935). — Alat. asuk.: Võru. 

ANTON, Alfred, õpetaja. 
Sünd. 29. VIII 1909 Võrus; 
vanemad — talupidajad Jaan 
A. ja Marie (Lippart). Õppis 
Antsla alevi algk. 1919—21, 
Vaabina algk. 1921 — 23, 
Vana-Antslas Urvaste kõrg. 
algk. 1923—25, Võru õp.-
sem. 1925—30, Tartu õp.-sem 

1930-—31, seda lõpetades ja 
sõjak. 1931—32, mille lõpetas 
lipnikuna; hiljem vastavate 
katsete järele ülendatud n.-

leitn. 1935. a. Oli Vaabina v. 
Kurenurme algk. õp. 1932— 
35; Jaanimäe algk. õp. Haan
jas 1935. a-st. 

Võtnud kaitseliidu tegevu
sest osa alates 1928. a-st; 
olnud Antsla mlvk. Vaabina 
üksikrühma pääliku abi 1934, 
samal ajal ka suusk-ratturite 
k-do päälik ja mlvk. spordi-
päälik; Ü. E. N. Ü. Kure
nurme osak. asut. ja esim. 
1933 — 35. Võtab juhtivalt 
osa Haanja seltskondlike org-
ide tegevusest ja mitmesugu
seist üritusist. Haanja Ha
rid. S-i juh. 1. 1935. a-st; Isa
maaliidu Haanja osak. esim. 
1936. a-st. Jaanimäe Maa
noorte Ringi vanem; Noorte 
Kotkaste Haanja rühma kot
kas, alates 1937. a-st N. K. 
Rõuge mlvk. päälik. Tegut
senud tegevsportlasena; ol
nud näitejuhiks kohalikes koo-
les ja seltses; liikmena tegev 
mitmes kohalikus org-is. — 
Alat. asuk.: Jaanimäe algk. 
Haanjas. 

ANTON, Arvo (Richard), 
ametnik. Sünd. 19. X 1901. 
Tsooru v. Võrum.; vanemad 
— talupidajad Juhan A. ja 
Eva (Valtin). Õppis Vastse-
Roosa (Dauškani) v.-k., Hopa 
min.-k. 1914—18, Hopa saksa 
keskk. 1918. Oli Vana-Roosa 
vallasekr. abi 1920, teenistuses 
Võru maakonna kaitseliidu 
staabis 1921 — 22, Saaluse 
vallasekr. abi Võrum. 1923, 
Võru mk. politsei III jsk. 
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ametnik 1924 — 26, Vana-
Antsla v.-sekr. abi 1926, 
Võru-Petseri prefektuuri asja
ajaja 1926—30, Võru jsk. po

litseikomissari asjaajaja 1930 
—35; Võru v.-sekr. abi 1935. 
a-st. — Abielus Linda Jala-
jasega 1934. a-st. 

Võtab juhtivalt osa selts
kondlike org-ide tegevusest. 
Olnud Veriora rahvarmtu-
kogus-i ,.Lootus" juh. 1. 1925, 
Leevi Vabat. Tuletõrje Üh-gu 
sekr. 1925 ja Võru Meeste
laulu S-i tegevliige 1927—30. 
Töötanud kaitseliidus 1926. 
a-st; Võru linna ümbruskonna 
mlvk. Võru komp. sekr. 1936. 
a-st; Isamaaliidu Võru valla 
osak. rev.-kom. 1. 1935. a-st; 
Võru Vabat. Tuletõrje Üh-gu 
sekr. — Alatine asuk.: Võru 
v.-m. 

ANTSOV, Jaan, õpetaja. 
Sünd. 25. XI 1878 Vana-
Antsla v. Võrum.; vanemad — 

töölised Meos A. ja Maria 
(Lust). Lõpetas Karula 2-kl. 
klk.-k., hiljem täiendanud hari
dust kursusil ja omandanud 

algk.-õp. kutse. — Oli õpeta
jaks Kaagjärve v. ap. õig. 
abikoolis 1899—1901, Vana-
Antsla Kaika ap. õig. abi
koolis 1901/02, Lelle ap. õig. 
klk.-k. õp. ja samas köster 
1902/03, Kaika ap. õig. klk.-k. 
õp. 1903—19; Vana-Antsla 
Kaika algk. juh. 1919. a-st, 
ühtlasi Antsla ap. õig. kogu
duse köstri k. t. 1903. a-st.— 
Abielus Anna Mändikuga 
1908. a-st. 

Organiseerinud kohapääl 
seltskondlikku tegevust, olles 
laulukoori juh. 1903. a-st, 
Kaika Rahvahariduse S-i asu
tajaid ja tegelasi 1917. a-st 
ning sama s-i esim. 1925. a-st. 
— Alat. asuk.: Kaika algk. 
Vana-Antsla v. 

ANVELT, Hilda, õpetaja. 
Sünd. 14. X 1906 Anni t. 
Kõo v. Viljandim.; vanemad 
— talu-, hiljem äripidajad 
Karl A. ja Ann (Nael). Õppis 
Türi klk.-k. 1913—18, Vil
jandi E. Harid. S-i tütarl. 
gümn. 1918 — 25, mil selle 
lõpetas, Tall-na linna naiskut
sekoolis 1925—28 ja pedag. 
kurs. Tall-s 1928, kust oman
das naiskutsekooliõpetaja kutse. 
— Oli Narva linna naiskutse
kooli õp. 1928—36; Valga 
naiskutsekooli juh. 1936. a-st. 

Õpilasena võtnud osa noor
sooliikumisest, olnud Viljan
dis nais-noorseppade koonduse 
osak. asutajaid ja rühma pää
lik 1920—24, juhatusliige Vil
jandi õppiva noorsoo ringides 
ja võtnud osa spordiliikumisest 
Viljandis, tegutsedes aktiivse 

sportlasena kergejõustikus. Asu
tanud Narvas E. Kodutöös
tuse Edendamise Kesks-i osak. 
1930. a. ja olnud selle juh. 1. 
1930—36 ning kutsunud ellu 
Narva naiskutsekooli Kodu-
tütarde rühma 1935, olles sel
les lühemat aega vanemaks. 
Seltskondliku tegevuse kõrval 
tegelenud eesti rahvariiete 
arenguloo uurimisega. — Alat. 
asuk.: Valga. 

APPELGREN, Salme, talu
perenaine. Sünd. 4. III 1895 
Kotiku veskis Vastse-Kuuste 

v. Tartum.; vanemad — käsi
töölised Joosep Loderaud ja 
Marie (Ivanthal). Lõpetas O. 
Vickbergi algk. Tartus 1909 

ja A. Grassi tütarlaste kesk
kooli 6. kl. 1914; hiljem täi
endanud haridust eratundide 
abil ja Tartumaa õpetajate 
suvekursusil. Töötas algkooli
õpetajana Tartumaal 1916— 
26; hiljem oli tegev koduses 
majapidamises ja andis era
tunde. Taluperenaine Miku t. 
Ahja v. — Abielus Arthur 
Appelgreniga 27. VI 1936. 
a-st. 

Võtab aktiivse ja juhtiva 
tegelasena osa mitmesuguseist 
seltskondlikest ettevõtteist. Oli 
Ahja perenaistes-i ,,Linda" 
asutajaid ja kirjat. 1927—31; 
Naiskodukaitse Ahja jsk. asut. 
1931 ja esinaine 1932—36. 
Võtnud osa Vastse-Kuuste 
RKS-i ja Ahja-Metsküla RKS-i 
tegevusest. Saanud teenete 
eest naiskodukaitse Teenete
märgi. — Alat. asuk.: Ahja 
asund. 

ARJAK, Johan, põllumees. 
Sünd. 7. I 1896 Jõgeveste v. 
Valgamaal; vanemad — põl
lutöölised, hiljem talupidajad 
Peedu A. ja Liis (Lill). Pääle 
algkooli lõpetamise õppis sepa
tööd ja tegutses sel alal 1913 
—16; võttis osa Maailmasõ
jast 1916—18 ja hiljem E. 
Vabadussõjast inseneri pat. 
3. remontrongil, kus sai isik-
lise vahvuse eest Vabaduse 
Risti II/3. Sõja lõppedes töö
tas isa juures talutöölisena. 
Iseseisev põllumees Kullamäe 
t. Lõve v., kus arendab oma 
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talumajapidamist. — Abielus 
Ida Siilak'iga 1927. a-st. 

Võtab juhtivalt osa kohalike 
seltside ja ühingute tegevu

sest. Olnud Lõve Vabat. 
Tuletõrje Üh-gu päämees; K. 
L. Lõve üksikrühma kassapi
daja 1924. a-st; Lõve v.-vo
lik. 1. 1931—34; Lõve Turba-
üh-se esim. 1926. a-st; Lõve 
IV Masinatarvitajate Üh-se 
juh. 1. 1927—33; Põllutöökoja 
Helme konvendi 1. 1936. a-st; 
— Saanud K. L. Valgeristi. 
— Alat. asuk.: Kullamäe t. 
Lõve v. 

ARMOL1K, August, õpe
taja. Sünd. 8. II 1891 Keerdo 
t. Aleksandri v. Võrumaal; 

vanemad — talupidajad Gus
tav (Kusta) A. ja Leena 
(Müürsepp). Õppis Tsolgu 
ap. õig. kirikuk. 1901—02, 
Võru l.-k. 1902—08, mil selle 
lõpetas ja Valga l.-k. juures 
pedag. kursusil 1908—09, kust 
omandas õpetajakutse; hiljem 
õppinud Tartus õp. instituu
dis 1914. a-st, mida aga sõja 
tõttu ei lõpetanud ja Tartu 

ülik. põllumajandusteaduskon
nas 1920—24, mil selle lõpe
tas. Oli Päidla v.-k. juh. 
1909—14. Viibis Maailma
sõjas 1915—17. Oli kaitse
liidu ülemaks Päidlas 1918, 
hiljem II div. komandandi 
k-do asjaajaja, ühtlasi võttis 
osa E. Vabadussõja lahinguist 
Lõuna väerinnal 1918—19 ja 
sai lahingus haavata; Must
vee Hariduss-i reaalkooli õp. 
1919—20; Vana-Otepää põl-
lumajand. täiendusk. eriainete 
õp. 1924—30. Töötab Vana-
Otepää algkooli juhatajana 
1930. a-st ja tegutseb õpetaja
ameti kõrval ka tegeliku põl
lumehena naise talus, kus on 
teinud ulatuslikke maaparan
dustöid, aretanud punast E. 
tõukarja ja arendanud talu 
kultuurtaluks. — Abielus Sel-
ma Üts iga 1915. a-st. 

Õppe- ja kasvatustöö kõr
val võtnud aktiivselt ja juhti
valt osa arvukaist seltskondli
kest ettevõtteist. Olnud Päidla 
Laulu-Mängu S-i näitejuht 
ajavahemikul 1909—14, Päid-
lasse ühispiimatalituse asut. 
1913 ja selle juh. pääle Maa
ilmasõja, Päidla L.-H. Üh-se 
asutajaid ja rev.-kom. 1. Võt
nud Vene revolutsiooni ajal 
osa eestlaste organiseerimisest 
ja meeleavaldusist Petrogra-

dis. Organiseerinud Mustvees 
lavategevust ja tegutsenud 
näitejuhina. Otepääl: põllum. 
s-i esim. 1931. a-st, ühtlasi 
seltsi katsetalu juhataja; pii
maüh-gu rev.-kom. esim. 1925. 
a-st; Neeruti Masinatarvita
jate Üh-ses varemalt juh. 1. 
ja rev.-kom. esim. 1931. a-st. 
Organiseerinud noorkotkaid ja 
juhib kohalikku üksust vana-
kotkana. Tegev liikmena mit-
mesuguseis org-es. — Alat. 
asuk.: Otepää. _ _ 

ARRAK, Eduard, advokaat. 
Sünd. 14. I 1896 Nursi v. 
Võrum.; vanemad — ärimees, 
talupidaja Märt A. ja Mari 
(Pukk). Omandas alghariduse 
Rõuge klk.-k. ja sooritas eks
ternina Riia Aleksandri gümn. 
juures II järgu vabatahtliku 
eksami 1917. Oli Tartu-Võru 

rahukogu ringkonna X jsk. 
rahukohtuniku juures kirjutaja 
1912—16, hiljem ka tõlk 1914 
—18; Võru X jsk. rahukohtu

niku sekr. 1919—21, täites 
kuni 1. V 1920 ka Petseri jsk. 
rahukohtuniku sekr. kohuseid. 
Tegutsenud advokaadina Võ
rus 4. III 1921. a-st. 

Võtnud pidevalt osa mit
mesuguste org-ide tegevusest, 
seltskondlikest ja rahvuslikest 
üritusist. Võru linnavolinik 
1931. a-st; E. s-i ,,Kannel" 
juh. 1; jalgpalliklubi ,,Ilma-
rine" juh. 1.; Isamaaliidu Võru 
maakomitee ja Võru linna
komitee juh. 1. 1935. a-st. 
Tegev Võru Meestelaulu s-is, 
vabat. tuletõrjes ja mitmes 
kohalikus hariduslikus seltsis. 
— Alat. asuk.: Võru. 

ARRAK, Selma, seltskonna
tegelane. Sünd. 24. XI 1903 
Võrus; vanemad — pottsepp-

meister Jaan Rõõmus ja Jo
hanna (Kroon). Omandanud 
hariduse vene gümnaasiumis 
ja eesti keskkoolis. Oli Võru 
Ühispanga raamatupidajaks 
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1924. a-ni, sellest pääle tegev 
koduses majapidamises. 

Võtnud juhtivalt osa nais
liikumisest ja seltskondlikest 
ettevõtteist Võrus. Naisseltsi 
,,Võruhõim' juh. 1. 1930. a-st, 
Võru Lastekaitse Ühingu ju
hatuse liige 1931—37. Töö
tanud kaasa naiss-i naiskutse
kooli ülalpidamisel ning mit
mesuguste kursuste korralda
misel. Võtnud osa Tartus 
Haridusl. õpiringijuhtide kur
susest, naiste üleriikl. kong
ressest ja olnud lühemat aega 
Võru N. N. K. Ü. sekr. — 
Alat. asuk.: Võru. 

ARRAS, Ludvig, meier. 
Sünd. 21. VIII 1885 Erast
vere v. Võrumaal; vanemad — 
taluomanik Kusta A. ja Mari 
(Mõistus). Õppis Erastvere 
v.-k. 1895—98; meieriametit 
S.-Ulila ms. Tartum. 1906— 
08 ja 3-kuul. piimanduskursu-
sel Siberis 1909; lõpetanud 
kuuekuulised ühistegevuskur-
sused Krasnojarskis Siberis 
1917—18. —• Oli piimarent-
nik Koiola ms. Võrum. 1908 
—09, meier Tobolski kub. Si
beris 1909—11; iseseisev piim-
tööstuse omanik Minusinski 
maakonnas Jenissei kub. Sibe
ris 1911—15, mil mobiliseeriti 
vene sõjaväkke ja võttis osa 
Maailmasõjast 1915—17, hil
jem teenis Koltšaki armees 
1918—20. Sõjakeerisest vaba
nenult töötas meierina Minu-
sinskis Siberis 1920—22, mil 
tuli kodumaale; Kärgula üpt. 
meier 1923. a-st. — Abielus 
Jette Sikk iga 1923. a-st. 

Tegev mitmes seltsis liik
mena. — Alat. asuk.: Sulbi ai. 

ARUSTE, (end. nimi Ziu-
gov), Bernhard, põllumees. 
Sünd. 23. III 1914 Kuke t. 
Naha külas Räpina v. Võ
rum.; vanemad — talupida
jad Viido Ziugov ja Aliide 
(Sultson). õppis Naha algk. 
ja Radamaa algk. ning Rä
pina põllumajand.-täiendusk., 
mille lõpetas 1929. a. Töötab 
põllumehena sünnitalus, aren
dades talumajandust. 

Võtab juhtivalt osa koha
like seltside ja ühingute tege

vusest, olles m. s. Naha 
Noorte Üh. sekr. 1929. a-st, 
Räpina Noorte Maatulundus-
klubi asutajaid ja sekr. 1935 

—1936 ja esim. 1937. a-st, 
Naha Vabat. Tuletõrje Üh. 
sekr. 1930. a-st, ühtlasi sama 
üh-gu naisjsk. asutajaid 1935. 
Esinenud referaatide ja kõne
dega põllumajanduslike küsi
muste üle, olnud tegev kur
suste, näitekohtute, ekskursi
oonide jne. korraldamisel. 
Teinud kaastööd ,,Võru 
Teat.", ,.Elule", maanoorte 
ajakirjadele ,,Maanoored" ja 
,.Tõusev Noorus". — Alat. 
asuk.; Kuke t. Räpina-Nahal. 

ARUSTE (end. nimi Ziu
gov), Rudolf, õpetaja. Sünd. 
4. III 1888 Kuke t. Räpina v. 

Tartum.; vanemad — talupi
dajad Kaarel Ziugov ja Anna 
(Tenson). Õppis Naha kü-
lak., Räpina min.-k. ja lõpetas 
1907. a. Rakveres pedag. kl. 
õp.-kutsega; hiljem võtnud 
korduvalt osa õp.-kursusist ja 
omandanud algk.-õp. kutse 
1930 seminaristidega ühesu-
guseil õigusil. Töötab õpeta

jana 15. oktoobrist 1907. a. 
Olnud Meeksi v. Meerapalu 
külak. õp. 1907—09; Räpina 
v. Naha algk. juh. 1909. a-st, 
välja arvatud sõjaaastad 1914 
—1916, mil vene sõjaväes 
võttis osa Maailmasõja la
hinguist ja sai lahingus haa
vata. — Abielus Adele Suur-
metsaga 1926. a-st. 

Koolitöö kõrval võtnud kogu 
aja juhtivalt osa seltskondlike 
org-ide tegevusest. Asutas 
1907. a. Meerapalus laulu
koori ja oli selle juh. 1907— 
1909; oli Räpina Hariduss-i 
Mehikoorma osak. asutajaid, 
kirjat., laulukoori ja näitete-
gevuse juht 1910—14. Ol
nud E. iseseisvuse algul kait
seliidu ja omakaitse organi
seerijaid, E. Rahvaerakonna 
Naha osak. kirjat. 1918 ja 
kohaliku v.-volik. 1.; Naha 
Noorte Üh-gu asutajaid ja 
esim. 1919. a-st, ühtlasi lava
tegevuse juht, laulukoori asut. 
ja juh.; Naha Vabat. Tule
tõrje Üh. esim. 1933. a-st; 
Naha Karskustoimk. asut.; 
Naha Turbaüh-gu asut.; 
Naha uue koolimaja ehitamise 
algatajaid ja teostajaid, mis 
sai teoks kohaliku noorteüh-
gu toetusel ja ettevõttel 1937. 
aastal. Teinud kaastööd aja-
lehile ,,Post.", ,.Sakala" j. t.; 
avaldanud artikleid karjakas
vatuse üle ja esinenud kõne
dega kohapääl. — Alat. asuk.: 
Räpina Naha algk. 

ASI, Karl, vallasekretär. 
Sünd. 28. II 1901 Roti t. Rõi

gaste v. Võrumaal; vanemad 
— äriteenija August A. ja 
Bertha (Kärsten). Lõpetanud 
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Võru linna algk. 1915 ja 
Georg Grafi kaub.-rmtupida-
mise kursused 1922; õienda
nud vallasekr. kutseeksami 
Võru maaval. juures 1935. 
Astunud Loosi vallakirjut. 
juure õpilaseks 19. dets. 1916. 
a. ja töötanud sääl 1916—19, 
mil määrati Loosi vallasekr. 
aset. ja valiti hiljem sama 
valla sekretäriks. Oli Saa
luse v. lahutamise järele Loosi 
vallast Saaluse vallasekr. 
1920—36; Aleksandri valla
sekr. 1936. a-st, ühtlasi samal 
ajal täitnud lühemat aega 
Saaluse vallasekr. kohuseid. 

— Abielus Jenny-Wilhelmine 
Raudik'uga 25. novembrist 
1920. a. 

Võtnud oma kutsetöö kõr
val osa mitmesuguste org-ide 
tegevusest; olnud Isamaaliidu 
Saaluse osak. asutajaid ja 
juh. 1. 1935, Saaluse Vabat. 
Tuletõrje Üh-gu kirjat. 1933. 
Võtab osa Aleksandri valla 

seltskondlike org-ide tegevu
sest ja on juhtivalt tegev rah
vuslikes aktsioones. — Alat. 
asuk.: Aleksandri v.-m. 

AVISTE (end. perekonna
nimi Soonberg), Johanna, 

naiskodukaitse tegelane. Sünd. 
14. IV 1905 Havistiku t. Pan-
godi v. Tartum.; vanemad — 
põllupidajad Peeter Soonberg 
ja Mari (Kärner). õppis 

Tamsa algk. 1914/15, Nõo 
klk.-k. 1915—18 ja Tartu 
gümn. 1918—23, mil selle lõ
petas. Tegutseb sünnitalus 
koduses majapidamises. 

Võtab juhtivalt osa koha
liku naiskodukaitse organisee
rimisest, olles Naiskodukaitse 
Pangodi jsk. juh. 1. 1931. a-st 
ja sama jsk. esinaine 1936. 
a-st. — Alat. asuk.: Havis
tiku t. Pangodi v. 

B. 

BEICK, Erich Aleksander 
Emil, advokaat. Sünd. 28. 
XII 1886 Võrus; vanemad -— 

vann. adv., kohtutegelane ja 
kauaaegne Võru linnapää abi 
Wilhelm B. ja Marie (Rei-
chardt). Õppis Võrus A. Jür
gensoni erak., dr.Wiedemanni 
eragümn. Peterburis 1898— 
1905, Tartu ülik. õigustea-
dusk. 1905—11, vahepääl ka 
Berliini ülik. õigusteadusk. 
1906 ja Demidovi juriidilises 
liizeumis Jaroslavis 1911—12, 
mil lõpetas selle can. jur. 
astmega. — Tegutses oma isa 
juures vann. adv. abina Võ
rus 1913—19; vannutatud ad
vokaat Võrus 1919. a-st. Abi
elus Martha v. Budkovsky'ga 
27. VI 1916. a-st. 

Olnud pidevalt tegev Võru 
linnaomavalitsuses ja mitme-
suguseis org-es. Võru linna

volinik 1924. a-st; Võru Va
bat. Tuletõrje tegelane 1913. 
a-st, sama üh-gu juh. 1. 1930 
—36; a./s. Võru Panga nõuk. 
1. 1922. a-st; Saksa vähemus
rahvuse kultuuromavalitsuse 
1. 1928. a-st; võtnud pikemat 
aega osa kaitseliidu tegevu
sest ja olnud liikmena tegev 
Võru seltskondi. org-es. — 
Alat. asuk.: Võru. 

BERGMANN, Jüri, rohu-
teaduse magister. Sünd. 17. 
IV 1889 Pärsti v. Viljandim.; 
vanemad — talupidajad Jüri 
B. ja Kadri (Norden). õppis 
Viljandi elementaarkoolis, H. 
Treffneri gümn. Tartus ja 
õiendas küpsuseksami ekster
nina Pärnu gümn. juures 
1911. Oli apteekri õpilaseks 
Riias 1911—14, õiendas siis 
apteekri abilise eksami Tartu 
ülikooli juures 1915 ja töötas 
apteekides Viljandis ja Tar-
vastus Viljandim. 1916—22. 
Õppis Tartu ülik. rohutea-
duskonnas 1922—26, mil selle 
lõpetas, saades teadusliku töö 
,.Eestis valmistatavate ja 
müügil olevate männiekstrak-
tide uurimine" eest mag. 
pharm. astme. Töötas Tar
vastu apteegis Viljandim. 
1926—32; iseseisev apteegi-
oinanik ja juhataja Tõrvas 
1932. a-st. — Abielus Salme 
Nornberg iga 1926. a-st. 

Võtab juhtivalt osa omava
litsuse ja kohalike org-ide 
tegevusest. Olnud Tarvastu-
Mustla alevivolik. 1. ja hoole-
kandekohtu esim.; Tõrva lin
navolinik 1934. a-st; Tõrva 
Vabat. Tuletõrje S-i juh. 1. 
1933. a-st; Tõrva Kütis-i juh. 
1.; Helme Ühispanga juh. 1. 
1934. a-st ja esim. 1935. a-st. 
Liikmena tegev kutsealalisis 
seltses. Akadeemiliselt kuulub 
,,Frat. Liviensise" vilistlas
konda. — Alat. asuk.: Tõrva. 

BERGMANN, Tõnis, arst. 
Sünd. 19. I 1891 Piispa ves
kis Viljandi v. Viljandim.; 

vanemad — mölder Jüri B. ja 
Kadri (Norden). Õppinud 
Päri v.-k., Viljandi l.-k.; lõpe
tanud H. Treffneri eragümn. 
Tartus 1912 ja Tartu ülikooli 
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arstiteaduskonna 1918. Võt
nud osa Maailmasõjast noo
rema arstina vene sõjaväes 
1917, kust siirdunud Haap
sallu 1. E. polku, milles tee
ninud kuni rahvuslike väe
osade laialisatamiseni saks
laste poolt. Tegutsenud ars
tina lühemat aega Tõrvas, 
mille järele olnud E. Vaba
dussõjas I div. tagavarapa-
taljoni noorema arstina, algul 
Tallinnas, hiljem Rakveres, 
viimases kohas ühtlasi ka 
Rakvere garnisoniarst ja sõja 
lõpul 6. piirivalve pataljoni 
arstiks 1920. a-ni. Tegutseb 
arstina Tõrvas, kus on olnud 
Helme jsk. tervishoiuarstiks 
1934. a-ni, ühtlasi ka Tõrva 
linnaarst 1927. a-st. — Abi
elus Elvire Keerd'iga 1918. 
a-st. 

Olnud lühemat aega Tõrva 
linnavolinikuks. Esinenud sa-
nitaaralaliste loengutega kur-
susil. Helme Ühispanga nõuk. 
esim. 1930. a-st. Tegev liik
mena arstide seltsides ja Tõr
va vab. tuletõrjes. Akadee
miliselt kuulub E. Ü. S-i vi
listlaskonda. — Alat. asuk.: 
Tõrva. 

volutsioonipäevil Eesti ratsa-
polku. Astus vabatahtlikuna 
E. Vabadussõtta ja võttis 
ratsapolkudes osa sõjategevu
sest 1918—20, saades lahin
gus haavata. Iseseisev äri-
omanik Tõrvas 1922. a-st. 
— Abielus Anni Kits'ega 
1924. a-st. 

Võtnud oma väeosa saadi
kuna osa E. sõjaväelaste 
kongressist Peterburis 1917. 
Olnud Tõrva linnavolinik ja 
linnapää aset. 1931—34 ja 
töötanud juhtivalt kaasa reas 
Tõrva seltses ja ühinguis, m. 
s. Tõrva Vabat. Tuletõrje 
Üh-s olnud jaoskonnajuhataja 
ja 1937. a-st komp. pääliku 
abi; Tõrva Majaomanikkude 
S-is; Tõrva Kaupmeeste ja 
Töösturite S-i asutajaid ja 
esim. 1932. a-st. Tegutsenud 
juhtivalt 1924—34 kaitselii
dus; olnud Tõrva komp. pää
lik 1927—29, komp. pääliku 
abi 1929—34. Kaitseliidus 
arendanud eriti laskeala ja 
võtnud ka ise osa laskurina 
laskevõistlusist, kus saanud 
rea auhindu. Evib teenete 
eest K. L. Valgeristi. — Alat. 
asuk.: Tõrva. 

Võtnud kindral Wrangeli ar
mees osa võitlusest enamlaste 
vastu Lõuna-Venemaal ja 
Krimmis 1918—20. Tuli Ve
nest kodumaale 1921. a. ja 
asus isa poolt 1906. a. ostetud 
Visela veskitallu Sangastes, 
kus on arendanud edasi oma 
jahutööstust, seda ajakohas-
tades vastavate moodsate sis-
sesäädetega ja korrastanud ta-
lumajapidam. ajanõudeile vas
tavalt; parandanud soomaid ja 
aretanud Angleri tõukarja. — 
Abielus Ella Klokmanniga 
1929. a-st. 

Võtnud juhtivalt osa koha
liku kaitseliidu tegevusest sel
le organiseerimise päevil. — 
Alat. asuk.: Visela veski, San-
gaste-Restul. 

BUDKOVSKY,Anette, õpe
taja. Sünd. 2. V. 1891 Otsa 
t. Pinda v. Võrumaal; vane-

BERENSTAUCH, Julias, BRAUER, Alfred, tööstur, 
kaupmees. Sünd. 5. VIII Sünd. 18. X 1891 Vastse-
1897 Vana-Sõõru väikekohal Antsla v. Võrumaal; vane-

w -

Taheva v. Valgam.; vane
mad — rendikohapidaja Jaan 
B. ja Leena (Rõõmus). Oman
das hariduse Taheva v.-k., 
Hargla klk.-k. ja Valga kaub.-
k. Oli kohtuuurija sekr. Val
gas 1915—16, Maailmasõja 
ajal mobiliseeritud vene sõja
väkke 1916—17, kust tuli re-

mad — mõisa viinameister 
Adolf B. ja Ella (Tomson). 
Omandanud alghariduse ko
dus; lõpetanud Tartu reaal
kooli 1911 ja õppinud keiser 
Aleksander III tehnoloogia 
instituudis Harkovis Venem. 
1911—15; hiljem täiendanud 
eriteadmisi veskite ja veski
masinate alal Saksamaal 1923. 

mad — taluomanikud Karl 
Lank ja Liisa (Riitsaar). Õp
pis Võru l.-k. ja progümn., 
mille lõpetas 1909; omandas 
õpetajakutse 1910; käinud 
õppereisudel Londonis ja mu
jal välismaal. — Oli õp. Võru 
linnaalgkoolis 1910—12, sa
mas juh. 1912—22, Võru sem. 
harjutuskooli juh. 1922—30, 
Räpina algk. õp. 1931—32, 
Kurenurme algk. õp. 1935/36; 
Leevi algk õp. 1936. a-st. 
Töötanud näitetunniandjana 
õpetajate suvekursusil Tartus, 
Narvas, Petseris, Pärnus j. m. 

Võtnud juhtivalt osa Võru 
seltskondi, elust; olnud nais-
si ,,Võru Hõim" juh. 1., All
veelaevastiku Sihtkapitali Võ
ru komitee 1. ja tegelasi mit-
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mesuguseis muis seltsikondli-
kes ettevõtteis. Võtnud juhti
valt osa Naiskodukaitse asu
tamisest 1926. a. Võrus ja or
ganiseerinud kodutütreid Võ
rus; Naiskodukaitse Võrumaa 

ringkonna esinaine 1928. a-st. 
Saanud teenete eest kodu
kaitse alal K. L. Kotkaristi, 
Valgeristi, naiskodukaitse tee
netemärgi ja Läti K. L. hool-
susmärgi. Teinud kaastööd 

koguteosele ,,Teel töökoolile" 
ja koostanud matemaatika 
Töövihke, mis ilmunud mit
mes trükis. — Alat. asuk.: 
Leevi 6-kl. algk. 

D, 

DUBERG, August, põllu
mees. Sünd. 19. IV 1879 
Kängsepa t. Linnamäe v. Võ

rum.; vanemad — taluomanik 
Adam D. ja Liisa (Vellner). 
Õppis Linnamäe valla- ja Ur
vaste klk.-k., lõpetades vii
mase 1895. Oli mehaanika-
töökoja õpilaseks Riias 1901 
—07, mil omandas lukusepa-

kutse, ühtlasi samal ajal täien
das oma teadmisi õhtuti käsi
töökoolis, kus lõpetas 5. kl. 
kursuse. Asus siis 1907. a. 
juhtima isatalu majapidamist, 

kus töötab iseseisva põllume
hena, arendades oma taluma-
japidmaist. Vahepääl töötas 
Maailmasõja ajal 1915—17 
Peterburis mehaanikatöökojas. 
— Abielus Linda Hõim uga 
1910. a-st. 

Töötanud pikemat aega juh
tivalt kaasa mitmesuguseis 
seltskondlikes org-ides ja val
laomavalitsuses. Riias tegut
ses ajavahemikus 1901—07 
tõste- ja maadlusspordi alal 
ja kuulus Riia E. Jõustiku S-i 
juhatusse. Oli Linnamäe val
lavanem 1908—14, kellena 
võttis osa Romanovite 300-a. 
valitsemise juubelipidustusist 
Riias 1910. a.; Linnamäe v.-

volik. 1. 1918. a-st ja pikemat 
aega valla rev.-kom. esim. 
Organiseerinud ühes suurtü-
kiväeohvitser Rägoga Linna
mäel kaitseliitu ja olnud kogu 
aja selle juhiks, viimasel ajal 
Linnamäe üksikrühma pääli-
kuna, ühtlasi võtnud kaitse
liidu esindajana osa Linnamäe 
rahvamaja ehitamisest. Oli 
Võru maavolik. 1. 1929—33; 
Põllutöökoja 1. 1932—36; Põl-
lutöökoja Antsla konvendi 
abiesim. 1936. a-st; Isamaa
liidu L. osak. esim. 1935. a-st; 
Linnamäe Piimaüh-gu esimesi 
organiseerijaid ja esim. 1922 
—34. Olnud tegev Urvaste 
kirikunõukogus ja mitmeis 
kohalikes ettevõtteis. Teenete 
eest kaitseliidus evib V kl. 
Kotkaristi ja III kl. Valge
risti. — Alat. asuk.: Käng
sepa t. Linnamäe v. 

E+ 

EBBER, Paul, kaupmees-
tööstur. Sünd. 5. II 1897 
Reola v. Tartumaal; vanemad 

— kaupmees Juhan E. ja Liisa 
(Raag). Õppis Võrus ev.-
lut. kirikuk. 1904—05, Võru 

linna poegi. algk. 1905—08 ja 
Tartu Õp. Üh-gu 4-kl. kaub.-
k. 1911—15, mil selle lõpe
tas. Kooli lõpetamise järele 
töötas oma venna kaupluses 
Võrus. Viibis Maailmasõja 
ajal lühemat aega vene sõja
väes ja võttis Tallinna kaitse-
pataljoniga osa E. Vabadus
sõjast 1918—20, tehes kaasa 
lahinguid Reolast Marienbur-
gini ja langes punaväe kätte 
sõjavangi, kust aga põgenes. 
Iseseisev kaupmees 1926. a-st, 
ühtlasi õllelao ja karastusjoo
kide tehase omanik Võrus, 
kus arendab oma ettevõtteid. 
— Abielus õp. Bertha Tel
leriga 1924. a-st. 

Ärilise tegevuse kõrval võt
nud juhtivalt osa omavalit

suse, kaitseliidu ja seltside 
tööst. Olnud Võru linnanõu-
nikuks 1930—34, E. Kauban-
dus-Tööstuskoja II sektsiooni 
1. 1929—33 ja 1937. a-st, 
,,Kandle" s-i juh. 1. 1920—36, 
võttes samal ajal ka näitle-
jana-asjaarmastajana osa Võ
ru teatri tegevusest 1920—24. 
Kaitseliidus tegev malevla
sena, hiljem jao-, ja kompanii-
päälikuna 1924. a-st, Võru 
malevkonna majanduspäälik 
1935. a-st. Võtnud pikemat 
aega osa Võru E. Kaupmeeste 
S-i tegevusest, olnud seltsi 
sekr. 1920. a-st, esim. 1926 
—34, ühtlasi kaupmeeskonna 
esindaja ärimaksukomisjonis 
1927—33 ja 1937. a-st; a.-s. 
Võru Panga nõuk. 1. 1934. 
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a-st; Võru Lastekaitse Üh-gu 
juh. 1. 1936. a-st. Võtnud 
Võru II algk. hoolekogu ja 
õppenõuk. liikmena osa ha
riduselu korraldamisest ja ol
nud tegev mitmesuguseis selts
kondlikes org-es. Teinud kaas
tööd ajalehele ,,Võru Teat.", 
eriti kaupmeeskonna kutse-
alalisi küsimusi valgustades. 
— Evib teenete eest kaitselii
dus Valgeristi; E. ja Läti 
Vabadussõja mälestusmärgid. 
—- Alat. asuk.: Võru. 

EENMAA. Ain (end. nimi 
Aleksander Eberling), köster
organist. Sünd. 17. X 1909 

liikumist ja olnud juhtivalt te- linna algk. 1910—13, Võru 
gev Valga N. M. K. Ü-s. tütarl. gümn. 1913—19; oman-
Taageperas: kaitseliidu asuta- das õpetajakutse haridusminis-
jaid ja üksikrühma päälik teeriumi poolt korraldatud, kur-
1933. a-st; vabat. tuletõrje 
üh-gu asutajaid ja päämees 
1932-—33; Vabadussõjas lan
genute mälestusmärgi komitee 
1. ja mälestusmärgi tegelikke 
püstitajaid; lastekaitse üh-gu 
juh. 1.; Isamaaliidu T. osak. 
asut. ja tegev muis seltskond
likes ettevõtteis. Akadeemili
selt kuulunud korp. ..Revelia" 
liikmeskonda. Teinud kaastööd 
ajalehile ,,Ugala" ja ,.Lõuna 
Eesti". — Alat. asuk.: Taage
pera. 

Tartus; vanemad — raudtee
ametnik Aleksander Eberling 
ja Marie (Ritsesson). Õppis 
Valga linna algk. 1919—25, 
Valga poegi. gümn. 1925—30, 
mil selle lõpetas ja hiljem 
Tartu ülik. usuteaduskonnas; 
ühtlasi õppinud gümn. õpila
sena kohalikus kirikus oreli
mängu ja täiendanud end hil
jem laulu alal Tartus. Taage
pera ev.-lut. koguduse köster
organist 1932. a-st, kus on 
elustanud ja organiseerinud 
koguduse elu ja liikmeskonda. 
— Abielus Ilse To^mbe-q iqa 
1935. a-st. 

Koguduse elu korraldamise 
kõrval võtab juhtivalt osa 
mitmesuguste org-ide tegevu
sest. Olnud kooliõpilasena juh
tivalt tegev koolinoorsoo ühin-
guis ja skautluses; Valga 
Skautide miv. päälik 1926—31, 
kus kõrgendatud skautmaste-
riks ja saanud rea skautlikke 
aumärke; samal ajal organi
seerinud Valgas kirikunoorte 

EERIK, Aleksander, õpe
taja. Sünd. 16. VI 1895 Too
ma t. Vastseliina v. Võrumaal; 
vanemad — talupidajad Juhan 
E. ja Katri (Kunnus). Õppis 
Kapera v.-k. 1907—08, Obi
nitsa kirikuk. 1908—12, Võru 
l.-k. 1912/13 ja mitmesuguseil 
kursusil Peterburis 1915/16. 
Omandas õpetajakutse õp. 
kursusil Võrus 1920—21. — 
Olnud äriteenijaks Peterburis 
1913—-18. Töötas Meremäe 
Krantsova algk. juhatajana 
1918/19; Meremäe v. Navike 
algk. juh. 1919. a-st. — Abi
elus Johanna Vars - Pärna-
puu'ga 1922. a-st. 

Võtnud juhtivalt osa selt
side ja ühingute tegevusest. 
Olnud Obinitsa L.-H. Üh-se 
juh. 1. 1920—33; I Setu Tar
vitajate Üh-se juh. 1. 1921—30: 
I Setu Rahvahariduse S-i juh. 
1. 1920—33; Meremäe Õp. 
Üh-gu asutajaid 1920; Petseri 
õp. Liidu rev.-kom. 1. 1920. 
a-st; Noorte Kotkaste Navike 
rühma vanahaugas 1934. a-st; 
kohaliku laulukoori juh. pike
mat aega. Võtnud juhtivalt 
osa mitmesuguseist seltskond
likest ettevõtteist. Teinud kaas
tööd ajalehile ja -kirjule. — 
Alat. asuk.: Meremäe Navike 
algk. 

EERIK, Johanna, õpetaja, 
eelmise naine. Sünd. 20. XI 
1899 Võrus; vanemad — riigi
ametnik Jakob Vars ja Emi-
lie (Meksver). õppis Võru 

susil. Töötanud õpetajana 
1919. a-st, — praegu Obinit
sa algk. õpetaja. 

Võtnud juhtivalt osa noorte 
tegevusest ja tööst ka väljas
pool kooli; asutanud 1933. a. 
Navike Kodutütarde rühma. — 
Alat. asuk.: Obinitsa algk, 

EESMAA (endine nimi 
Eichelmann), Arnold, ametnik. 
Sünd. 9. VII 1901 Tartus; 

vanemad — kaupmees Peeter 
Eichelmann ja Liisa (Sika)1. 
Lõpetanud Tartu kõrg. rahva
kooli ja õppinud Tartu õht. 
keskkoolis. Võtnud Tartu 
kooliõpil, pat-s osa E. Vaba
dussõjast, teinud kaasa lahin
guid ja saanud lahinguis haa
vata. Astunud postiteenistusse 
21. aug. 1920. a. ja teeninud 
ametnikuna Puka, Petseri ja 
Tartu postkontoreis; Kastre-
Võnnu postkontori ülem 1. 
juulist 1928. a. — Abielus 
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Adele Jäärmann'iga 31. juu
list 1926. a. 

Võtnud oma kutsetöö kõr
val juhtivalt osa seltskondlike 
org-ide tegevusest. Olnud 
Kastre-Võnnu laulu- ja män-
gus-i ,,Lõoke" esim. 1934—35, 
hiljem sama s-i juh. 1. ja näit
leja kohalikes lavakunsti üri
tusis. — Alat. asuk.: Kastre-
Võnnu. 

EGEL, Aleksander, õpetaja. 
Sünd. 19. VII 1892 Laane
metsa v. Valgamaal; vane

mad — õpetaja, ühtlasi põllu
mees Jaan E. ja Marie (Grenz-
stein). Õppis Laanemetsa ap. 
õig. kirikuk. 1902—04, Valga 
linna algk. 1905—06, Valga 
l.-k. 1907—10 ja 2-aast. pe-
dag. kursusil Valgas 1910—12, 
kust omandas õpetajakutse. 
Tegutseb õpetajana 5. sep
tembrist 1912. a. Olnud Valga 
Nikolai õigeusu 2-kl. kirikuk. 
õp. 1912/13, Kallaste 2-kl. 
min.-k. õp. Tartum. 1913—19. 
Algul õp., hiljem juh. Valga 
II l.-algk. 1919—35, Maa
ilmasõja aastad 1914—18 oli 
staabikirjutajana ja hiljem sv. 
ametnikuna tegev vene sõja
väes; Valga I algk. juh. 1935. 
a-st. — Abielus Ottilie Kar-
ga)ja'ga 1923. a-st. 

Võtnud osa seltside tööst ja 
tegevusest Valgas. — Alat. 
asuk.: Valga. 

EHER, Jaan, vallasekretär. 
Sünd. 29. I 1898; vanemad — 
talupidajad Hermann E. ja 
Mari (Palo). Õppis Vastse-
Nursi v.-k. 1907—10 ja Rõuge 
klk.-k. 1910—13. Oli vallasek

retäri õpilaseks Nursi v. 1913 
•—15, vallasekr. abi Vastse
liina ja Kasaritsa v. 1915—16, 
ametnik Võru maakonna mii

litsavalitsuses 1917, Nursi 
vallasekr. 1918—28; Haanja 
vallasekretär 1928. a-st. — 
Abielus Adelheid Pihlapuu'ga 
1925. a-st. 

Võtnud juhtivalt osa mitme
suguste kohalike seltside tege
vusest; olnud Haanja Vabat. 
Tuletõrje Üh-gu päämees; 
Haania S-ide Liidu esimees; 
kaitseliidus Haanja üksikrühma 
pääliku abi ja tegev mitmesu-
guseis rahvuslikes ning selts
kondlikes ettevõtteis. — Alat. 
asuk.: Haanja v.-m. 

EICHE, Aksel, notar. Sünd. 
14. X 1901 Saarlase veski-
kohal Viitina v. Võrumaal; 

vanemad — mölder Andres E. 
ja Leena (Keel). Õppis Rõuge 
klk.-k. 1910—13, Polangeni 
gümn. 1913/14, Võru poegi, 
gümn. 1914—21 ja Tartu üli
kooli õigusteaduskonnas, mille 
lõpetas 1926. Võttis kooliõpi
lasena, vabatahtlikuna osa E. 

Vabadussõjast 1918—20. Oli 
kohtuameti kandit. Tartu-Võru 
rahukogu juures 1926—28, 
notar Räpinas 1928—32 ja 
Petseris 1932. a-st. — Abielus 
Hilda Jagosin'iga 17. jaanu
arist 1931. a. 

Tegutsenud tegevsportla-
sena, eriti õpilasepõlves. Võ
tab osa Petseri E. Hariduss-i 
ja laulu-mängus-i ,,Kalev" te
gevusest pikemat aega. — 
Alat. asuk.: Petseri. 

EICHELMAN, Jakob, pa
gar. Sünd 12. XII 1882 Urba 
t. Aakre v. Tartumaal; vane

mad — talupidajad Jaan E. ja 
Mai (Kiivit). Õppinud Aakre 
algkoolis, mille järele olnud 
kingsepa-õpipoisiks Petrogra-
dis ja kodumaal 1899—1902; 
hiljem omandanud õppinud 
töölise kutsetunnistuse paga-
ritöö alal 1937. a. — Tööta
nud iseseisvalt kingsepana 
Rõngus 1902—10, mil siirdu
nud pagartöö alale ja tegut
senud sel alal Rõngus 1911— 
16. Võtnud osa Maailmasõ
jast ja E. Vabadussõjast; vii
masest osavõtu tõttu saanud 
Rõngust käsitöökoha. Tegut
senud lühemat aega ka kaup
mehena Rõngus ning uuesti 
samas pagarina 1928. a-st ala
tes. — Abielus Minna Soo
liga 1910—16 (f), Salme 
Pabstel'iga 1925. a-st. 

Võtnud juhtivalt osa koha
like seltside tegevusest ja te
gutsenud enne sõda tegev-
sportlasena jalgrattasõidu alal, 
algul Krüüdneri spordis-is ,,Kii
rus", hiljem Tartu spordis-is 
,,Taara", kus omandanud 
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spordivõistlusilt 32 auhinda 
ning kaitsnud ja pidanud kaks 
aastat järjest ,,Taara" s-i 
meistripaela. Olnud Rõngu 
Ühispanga asutajaid ja tegut
senud Rõngu vabatahtlikus 
tuletõrjes tuletõrje päämehena 
1920—28, ühtlasi võtnud tege
valt osa ka teiste seltside tege
vusest. — Alat. asuk.: Kalme 
t. Rõngu v. 

EICHENBAUM, Andres. 
vallasekretär. Sünd. 31. III 
1898 Riidaja v. Viljandim. 

Õpoinud Riidaja v.-k. ja lõ
petanud 1916. a. min.-k. kur
suse; hiljem täiendanud hari
dust eratundides ja iseseisvalt; 
omandanud vallasekr. kutse 
1923 ja võtnud osa Tartus 
I vallasekretäride täiend, kur
susest 1924. Astunud omava
litsuse teenistusse 16. nov. 
1916. a. ja olnud Patküla 
vallasekr. abi Valgam. 1916 
—19; Patküla vallasekretär 
27. sept. 1919. a-st, ühtlasi 
ühendatud Patküla-Jõgeveste 
vallakohtu sekr. 1920. a-st ja 
täitnud ajutiselt vallasekretäri 
kohuseid Jõgeveste v. 1920, 
Koorküla v. 1922 Holdre v. 
1927 ja Hummuli v. 1926. 

Võtab juhtivalt osa mitme
suguste seltskondlike org-ide 
tegevusest. Helme-Tõrva Ha-
riduss-i laekur 1923. a-st, üht
lasi seltsi meeskoori 1. 1928 
a-st ja tegev segakooris 1919. 
a-st; Tõrva Üpk. asutajaid ja 
rev.-kom. 1. 1924. a-st; Helme 
Kütis-i kirjat. 1921. a-st; Pat
küla Vabat. Tuletõrje Üh-gu 
asutajaid ja esim. 1926. a-st 
ning seltsi eluaegne 1.; Patküla 

av. rmtukogu asutaja ja juh. 
1924. a-st; Isamaaliidu Patküla 
osak. kirjat. 1935. a-st; Tõrva 
K. N. M. Ü. asut. algataja ja 
sekr. 1930. a-st; lühemat aega 
Helme Majandusüh-se rev.-
kom. 1.; Tõrva spordis-i ,.Olüm
pia" asut ja aj. juh. 1.; Helme 
ev.-lut. kog. rev.-kom. 1. 1927, 
1929, 1930, 1933 ja 1934; K. L. 
Tõrva komp. asutajaid ja rev.-
kom. 1. 1925. a-st, Helme mlvk. 
propagandapäälik 1937. a-st; 
E. Maaomavalitsuste Liidu 
nõuk. 1. Valgamaa valdade 
saadikuna 1927. a-st, juh. 1. 
1929 ja abiesim. 1930. a-st: 
Tõrva linnavolinik 1927—34, 
samal ajal volik. juh. abi 1928 
—30 ja 1933—34, volik. juh. 
1930—32; E. Vallasekr. S-i 
Valga osak. esim. 1932. a-st; 
ülemaalise omavalitsustegelaste 
kongressi sekr. Tall-s 1933. 
Töötanud omavalitsuse esin
dajana Tõrva ühisgümn. hoo
lekogus 1927 ja hiljem selle 
ülalpidajas ,,Omavalitsuste 
O./ü-s ning olnud viimase lik
videerimise kom. 1. Olnud üld-
rahvaloenduse instruktor Pat
küla vallas 1922 ja 1934. Esi
nenud näitlejana 1919. a-st. 
Maaomavalitsuste Liidus võt
nud osa komisjoniliikmena sea
duseelnõude väljatöötamisest 
ja esinenud referaatidega oma
val. tegelaste kongressil. Skau
tide ja Gaidide Sõprade S-si 
asut. ja juh. 1. 1937. a-st. — 
Alat. asuk.: Tõrva. 

EICHENBAUM. Albert. 
äritegelane. Sünd. 11. I. 1890 
Toropetsis Pihkva kub. Vene
maal; vanemad — talu- ja 
kaupluseomanik Villem E. ja 
Ell (Puusepo). Õppis Toro-
petsi eesti algk. 1902—05, To-
ropetsi l.-k. 1905—08; mehaa-
nikatööd Toropetsis P. Puu
sepa töökojas, Velikie-Luki 
raudtee tehnikakoolis 1908—11 
ia Lõsva Šuvalovi vbr. tehni-
lisil kursusil 1915—18. — Te-
qutses lukusepana Holmis 
Pihkva kub. 1911—15, trei
alina Lõsva Šuvalovi vbr. 
1915—18, mehaanikatöökoja 
omanikuna Toropetsis 1918 
—19, vanema meistrina vene 

sõjaväes inseneriväeosas 1919 
—21, mil opteeris kodumaale. 
Oli meistriks Madissoni töö
kojas Tartus 1921—24, mehaa

nikatöökoja omanik Põlvas 
Võrum. 1924—33; mehaanika
töökoja ja äriomanikke Pank-
javitsas Petserimaal 1933. a-st. 

Olnud eesti hariduse ja kul
tuurikandjaid endiseis, Venes 
asunud eesti asundusis ja hil
jem piirimail ning võtnud juh
tivalt osa mitmesuguste selt
side tegevusest; Toropetsi E. 
Hariduss-i asut. ja juh. 1. 1918 
—21; eestlaste opteerimiskomi-
tee Toropetsi osak. juh. 1. 
1918—21; Põlva Hariduss-i 
juh. 1. ja rmtukogu juh. 1924 
-—33; Põlva Vabat. Tuletõrje 
Üh-gu juh. 1. 1924—33; Põlva 
Spordis-i juh. 1. 1924—33; 
Põlva Vabadussõjas langenud 
kangelaste mälestussamba püs
titamise komitee juh. 1. 1926 
—28. — Alat. asuk.: Pankja-
vitsa as. 

EICHENBAUM, Aleksan
der, kaupmees, eelmise vend. 
Sünd. 21. I 1899 Toropetsis 
Venemaal. Õppinud Toropetsi 
eesti algk. 1911—12, Toro
petsi l.-k. 1912—16, Andro-
meri karjakasvatuse ja piima-
talituse koolis Peterburi kub. 
Venem. 1917—18 ja Jaroslavl 
gümn. 1917—21, samal ajal 
töötades ka Jaroslavl põllu-
majand. laboratooriumis noo
rema laborandina. Töötanud 
algkooli õpetajana Toropetsi 
eesti algk. 1916—17. Opteeris 
1921. a. kodumaale ja oli pääle 
sõjaväekohustuse kandmise 
kaupluseomanik Meremäe v. 
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Petserim. 1923—33; kaupmees 
ja kaupluse kaasosanik Pank-
javitsas Petserim. 1933. a-st. — 
Abielus Emma Malt'iga 1934. 
a-st. 1 " 

Töötanud eesti vaimu ja 
kultuuri levitamiseks Vene
maal asuvate eestlaste hulgas 
ning hiljem piirimail; olnud 
Toropetsi E. Hariduss-i asut. 
ja juh. 1. 1918—21; eestlaste 
opteerimise komitee Toropetsi 
osak. juh. 1. 1918—21; Mere
mäe Hariduss-i juh. 1. 1924 
—33; Meremäe aval. rmtu-
kogu asut. ja juh. 1921. a-st; 
Meremäe v.-volik. 1. 1925—34 
ia vallakohtu 1. 1928—33; pi
kemat aega Petserimaa Hari
dusliidu juh. 1. Võtnud tege
valt osa laulukooride ja or
kestrite teoevusest, õppinud 
mitmel näitekunsti kursusel ja 
olnud tegev näitlejana koha-
päälseis lavakunsti üritusis. — 
Alat. asuk.: Pankjavitsa as. 

EIN, August Eduard, kiri
kuõpetaja. Sünd. 20. VIII 
1893 Kiltsis Vao v. Virumaal; 

vanemad — taluomanik Pee
ter E. ja Juuli (Veber). Õppis 
Kiltsi küla- ja Väike-Maarja 
klk.-k. 1903—10, H. Treffneri 
gümn. Tartus 1910—16 ja 
Tartu ülik. usuteaduskonnas 
1916—22, mil selle lõpetas. 
Võtnud osa E. Vabadussõjast 
1918—20. Pidas kirikuõpetaja 
prooviaastat Viljandi maako
guduse õp. J. Lattiku juures 
1922—23, samal ajal olles ka 
usuõpetajaks Viljandi kesk
kooles. Õiendas konsistoo
riumi eksamid pro venia con-
cionandi et pro ministerio 

Tall-s 23/24. apr. 1923 ja 
õnnistati kirikuõpetajaks piis
kop J. Kukk'e poolt Tall-s 
Pühavaimu kirikus 16. sept. 
1923, mille järele oli Viljandi 
praostkonna vikaar. Valiti 
Võnnu-Jakobi ev.-lut. koguduse 
õpetajaks 21. okt. 1923, kin
nitati kohale konsistooriumi 
poolt 11. dets. 1923 ja introdut-
seeriti Võnnu õpetajaks piis-
koo J. Kukk'e poolt 9. märtsil 
1924. a., millest pääle töötab 
Võnnu-Jakobi koguduses; Val
ga praostkonna abipraost ia 
praostkonna nõukogu 1. 1935. 
a-st. Rasina abikiriku õpetaja 
ja hooldaia; Piirisare, Pedas-
pää ja Peravalla palvelate 
hooldaja õpetaja 1923. a-st. 
Teautseb ka tegeliku põllu
mehena kirikumaadel, kus on 
teinud kultuurkatseid. — Abi
elus Johanna Praats'uga 27. 
dets. 1919. a-st. 

Võtnud kogu aia juhtivalt 
osa mitmesuguste kiriklikkude 
ja seltskondlikkude org-ide 

tegevusest. Töötanud üliõpila
sena Linnade Liidus, Põhja-
Balti komitees ja Tartu Male
va büroos 1917—18. Võnnu 
Põllumeeste S-i esim. 1924, 
hiljem juh. 1., ühtlasi tegev 
näituste, kursuste ja loengute 
korraldamisel. Võnnu klk. 
Vabadussõjas langenud sõdu
rite mälestamise komitee abi-
esim. ja kirjat.. ning mäles
tussamba püstitamise tegelikke 
läbiviijaid; Akadeemilise Usu-
teadl. S-i asutajaid ja esim. 
1921—22. Võtnud üliõpilase
na osa poliitilisest elust rah
vaerakonnas, hiliem põllum. 
koaudes; olnud Kastre-Võnnu 
põllum. kogu esim., kristliku 
rahvaerakonna Kastre-Võnnu 
osak. esim.. E. V. L. Kastre-
Võnnu osak. kirjat. ja kong
ressi saadik: Tartumaa Noorte 
Kotkaste Sõorade S-i Võnnu 
osak. esim., Võnnu alqk. hoo
lekogu esim., riigiparkide va
litsuse usaldusmees, E. K. S-i 
eluaegne 1. ja usaldusmees, 
Ülemaalise kodukäimist, s-i 
eluaegne 1., E. E. L. Kiriku
kogu 1. Valga praostkonna 
poolt 1935. a-st, Võnnu kogu
duse Noorte Koondise esim. 

ja juht, noorte õpetajaameti 
kandidaatide senior 1934. a-st 
j. n. .e Võtnud assistendina 
osa kirikukatsumistest Rõngus, 
Valgas, Rannus, Sangastes, 
Elvas, Nõos ja Kambjas. Rei
sinud usu- ja kirikueluga tut-
vunemiseks Taanis, Saksa
maal, Ungaris j. m. Esine
nud referaatidega usuliste kü
simuste üle. Avaldanud raa
matu Lühikene ülevaade Võn
nu Jakobi ev. lut. usu kirikust 
ja kihelkonna elust-olust 700-
aastase kestvuse juubelipäevn 
mälestuseks (1932). — Alat. 
asuk.: Kasre-Võnnu. 

EINER, Jaan, põllumees. 
Sünd. 1. V 1888 Kingu t. 
Unikülas Tõlliste v. Valga

maal; vanemad — talupida
jad Andres E. ja Ann (Päss), 
õppis Uniküla v.-k., Hans 
Eineri 2-kl. k. Valgas, Valga 
l.-k. ja M. Alksnise kaub.-k. 
Võtnud osa Maailmasõjast 
allohvitserina ja saanud au
märke. Teeninud kontori-
ametnikuna Tall-s Vene-Balti 
laevatehases 1916—17 ja Peet
ri laevatehases 1918; olnud 
Tallinna linna 6. jsk. miilitsa-
ülema abi 1918—19 ja riigi
kontrolli sõjaväe kontrollör 
1919—23. Iseseisev põllumees 
sünnitalus 1923. a-st, kus 
arendab talu majapidamist. 
— Abielus Marie Sander'iga 
12. detsembrist 1920. a. 

Võtab juhtivalt osa koha
like seltside ja ühingute tege
vusest. Olnud Tõlliste-Uni-
küla Rahvarmtukogu S-i asut. 
1924, esim. ja juh. 1. 1926— 
32; Tõlliste Vabat. Tuletõrje 
Üh-gu asutajaid ja esim. 1928 
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a-st; Uniküla Piimaüh-se ar
vepidaja ja rev.-kom. 1. vare
malt, juh. 1. 1928. a-st; koha
liku kaitseliidu üksuse asuta
jaid ja juh. 1. mõnd aega; 
Tõlliste Masinatarvitajate Üh-
se kauaaegne juh. ja rev.-kom. 
1.; Tõlliste-Uniküla põllum. 
kog. asut. ja juh. 1.; Isamaa
liidu Tõlliste osak. asut ja 
esim. 1935. a-st; võtnud saadi
kuna osa põllumeeste kogude 
ja Isamaaliidu kongressidest; 
töötanud kohaliku kooli õppe
nõukogu ja hoolekogu liikme
na pikemat aega ja aidanud 
kaasa mitmesuguseile üldkasu-
likele ettevõtteile. — Alat. 
eluk.: Tõlliste Uniküla. 

EL1STE (end. nimi Elis-
son), Jaan, põllumees. Sünd. 
10. III 1892 Marensteinis Lä

timaal; vanemad — talupida
jad Jaak Elisson ja Liisa 
(Kask). Õppis Laitsna v. Kik-
re v.-k. 1902—05 ja Paiki klk.-
k. 1905—06. Töötas isa juures 
talutööl ja pidas hiljem ise
seisvalt Stalde t. Laitsna v. 
Teenis Valga kaisteringkon-
na komandantuuris 1913—14 
ja Maailmasõja ajal mitmes 
vene väeosas 1914—18. Võttis 
osa E. Vabadussõjast, algul 
kaitseliidus, hiljem laiarööp
melisel soomusrongil nr. 2, te
hes kaasa lahinguid ja sai la
hingus põrutada ning haavata; 
sai isikliku vahvuse eest Va
baduse Risti 11/3, ühes maa-
saamise õigusega. Iseseisev 
põllumees Haanja v. Tõrva-
lannu t. 1929. a-st, kus aren
dab oma talumajapidamist. — 
Abielus Salme Piir'iga 1926. 
a-st. 

Võtab juhtivalt osa mitme
suguste org-ide tegevusest. 
Olnud Laitsna Hariduss-i rev--
kom. 1. ja muusikakoori juha
taja, K. L. Rõuge mlvk. Lait-
se komp. 1. ja jaopäälik. Haan
jas: kaitseliidu ü.-rühma päälik 
1934. a-st; vabat. tuletõrje 
Risttee osak. juh. 1934. a-st; 
varemalt tuletõrje organiseeri
jaid ja päämehe abi; Risttee 
Piimaüh-gu esim. 1932—34; 
Haanja v.-volik. 1. 1933. a-st, 
vallakohtu 1. 1935. a-st ja te
gev paljudes seltsides ja ühin-
guis. — Evib teenete eest 
kaitseliidus Valgeristi. Saa
nud E. ja Läti Vabadussõja 
mälestusmärgid. — Alat. asuk.: 
Haanja Tõlvalannu t. 

ELKEN, Mihkel, põllumees. 
Sünd. 9. II 1876 Koosa kooli
majas Ka vastu v. Tartumaal: 
vanemad — kooliõp. TõnuE. 
ja Mai (Reili). Saanud alg
hariduse isalt, mille järele õp
pinud Tartu l.-k. ja H. Treff-
neri gümn. ning selle lõpeta
mise järele olnud põllumajan
dust õppimas Luunja ms. Tar-
tum. Olnud Meeksi ms. rent
nik 1898—1900, valitseja ja 
piimarentnik Vana-Prangli ms. 
1900—04, veski- ja piimarent
nik Tõdu ms. 1905—06, mil 
omandas Räpinas 3 talu ja lii
tis need Pärnametsa taluks 
ning töötab sääl iseseisva põl
lumehena. Olnud vahepääl 
Räpina mõisa ja meierei rent
nik 1919—21. Teinud omas 
talus pidevalt maaparandus
töid ja arendanud oma talu
majapidamist. — Abielus Emma 
Holtsing'iga 1909. a-st. 

Võtnud oma põllumajandus
liku tegevuse kõrval juhtivalt 
osa mitmesuguseist seltskond
likest ja rahvuslikest ettevõt
teist ja paljude seltside tege
vusest. Olnud Meeksis v.-
nõuk. 1. ja konvendi saadik, 
E. Maaliidu Meeksi osak. 
esim. ja Meeksi valla miilitsa-
ülem. Räpinas tegutseb pike
mat aega mitmesuguseis ma-
janduslistes ja kultuurislistes 
org-ides; olnud juh. 1. Räpina 
Põllum. S-is ja tegev koha-
päälsete näituste korraldami

sel; Räpina Üpk. asutajaid ja 
pikemat aega nõuk. 1.; valla 
vast. kindlustuse s-i rev.-kom. 
esim.; Isamaaliidu Räpina osak. 
asutajaid ja abiesim.; Räpina 
v.-volik. 1.; Kavastu vabat. 
tuletõrje eluaegne 1. ja Naha 
vabat. tuletõrje asutajaid. Ol
nud tegev kohalikus kiriku
nõukogus. — Alat. asuk.: Rä
pina Pärnametsa t. 

ELLER, Jaan, põllumees-
tööstur. Sünd. 23. I 1887 
Oona t. Aakre v. Tartumaal; 

vanemad — Põhu algk. õp., 
ühtlasi põllumees Hans E. ja 
Liis (Laurmann). Õppis Pü-
haste v.-k. ja Rõngu klk.-k., 
mille lõpetas 1903. Võttis va
batahtlikuna osa E. Vabadus
sõjast ja tegi kaasa lahinguid 
Lõuna väerinnal. Töötab põl
lumehena isatalus 1906. a-st, 
arendades talumajapidamist. 
Ühtlasi korraldanud ümber 
1913. a. talu juures asuva 
jahuveski, mida hiljem on 
täiendanud moodsate piiüli-
masinate muretsemisega ja 
asutanud sellele lisaks 1919. a. 
saeveski, missuguseid tööstusi 
arendab edasi. Põllumehena 
ehitanud uusi taluhooneid, pa
randanud maid, arendanud 
põllumajandust. — Abielus 
Anna Luts'uga 1913. a-st. 

Võtnud pikema aja jooksul 
osa mitmesuguste kultuuriliste 
ja majanduslikkude org-ide te
gevusest. Olnud veneajal pi
kemat aega vallakohtu 1., kor
duvalt hiljem v.-nõukogu 1. ja 
end. Tartumaa Veskipidajate 
Üh-gu juh. 1.; Aakre Põllum. 
S-i asutajaid ja esim., ühtlasi 
kohaliku rahvamaja ehitamise 
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algatajaid; Aakre Vabat. Tu
letõrje Üh-gu asutajaid ja esi
mene esim.; Aakre Piimaüh-gu 
asutajaid; Puka Üpk. asuta
jaid ja pikemat aega juh. 1.; 
Rõngu Vabadussõjas langenud 
kangelastele ausamba püstita
mise komitee laekur 1923. a-st; 
Rõngu ev.-lut. koguduse nõu
kogu juh. 1. 1935. a-st ja te
gev muis kohalikes üritusis. 
Saanud oma 50-aastase sünni
päeva puhul tunnustusena üld
kasuliku töö eest kohalike 
seltskondlike org-ide poolt au-
aadressi. — Alat. asuk.; Aak
re Oona t. 

ELLER, Rudolf, põllumees. 
Sünd. 11. V 1898 Oona t. 
Aakre v. Tartumaal; vane
mad — taluomanik Kritsjan 
E. ja Mari (Jans). Õppinud 
Aakre v. Pühaste v.-k., Rõu
ge klk.-k., Tartu Õp. Üh-gu 
kaub.-k., Tartu kommertsk. 
ja 3 semestrit Tartu ülik. põl
lumajandusteaduskonnas. Töö
tab isatalus põllumehena 1920. 
a-st, kus nüüd on peremeheks, 
arendab soo- ja uudismaakul-
tuure, looma- ja seakasvatust. 
— Abielus Alma Lessing'iga 
24. veebruarist 1929. a. 

Olnud Aakre vallavanem ja 
v.-vanema abi, pikemat aega 
v.-volik. 1. ja vallakohtu esim.; 
Aakre Piimaüh-se juh. 1. 1923. 
a-st; Aakre Põllum. S-i kirjat. 
1920. a-st. Töötanud kaasa 
kaitseliidus ja mitmesuguseis 
kohalikes ettevõtteis. — Alat. 
asuk.: Aakre Oona t. 

ELLRAM, Karl, ametnik. 
Sünd. 9. XII 1893 Kooba-
saare t. Karula v. Valgamaal; 
vanemad — metsaülem Moo-
rits E. ja Rosalie (Brun). Õp
pis Valga l.-k., H. Treffneri 
gümn 1909—14; täiendanud 
hiljem haridust erateel; lõpetas 
lipnikekooli Gatšinas 1916 ja 
metsnike kurs. Tartu ülik. juu
res 1928. Võttis noorema oh
vitserina osa Maailmasõjast 
1914—17; langes 1917. a. 
sakslaste kätte sõjavangi ja 
viibis Friedbergis Hesseni pro
vintsis sõjavangide laagris. 
Tegi kaasa E. Vabadussõja 

rooduülemana Tall-na taga
vara pat-is 1918—21, mil 
astus reservi ai.-kapteni au
kraadis. Oli Karula mets

konna asjaajaja Valgam. 1921 
—23, metsnik Karula metskon
nas Koikülas 1923—27 ja San
gastes 1927. a-st. — Abielus 
Noora Laar'iga 1924—31 (f), 
Helmi Mõttus'ega 1932. a-st. 

Võtab juhtivalt osa kohaliku 
kaitseliidu ja seltside tegevu
sest. Olnud Koiküla Rahva-
rmtukogu asutajaid, tegev 
näitlejana seltsi lavakunsti 
üritusis; K. L. Tõlliste komp. 
päälilc 1928. a-st; E. Metsa-
teenijate Ühingu Sangaste 
osak. juh. 1. 1927. a-st; Uni
küla Piimaüh-gu rev.-kom. 1. 
-—Alat. asuk.: Tõlliste, Uni
küla. 

ENNI, Madis, põllumees. 
Sünd. 17. III 1882 Vigala v. 
Läänemaal; wanemad — talu

pidajad Mihkel E. ja Ann 
(Turtsa). Omandanud haridu
se Vigala valla- ja klk.-k., E. 
Aleksandri l.-k. ja Harju põl-
lutöök. Soomes, mille lõpeta

nud 1904. Tegutsenud mõisa
valitsejana Venemaal 1904— 
17. Olnud Käru ms. hoole-
kandja-valitseja; riigimaade 
Pärnumaa 8. ringkonna valit
seja 1919—20; Kiitteainete 
Keskkomitee volinik Tallinna-
Paide liinil 1921—22; asun
dustalu pidaja ja erametsa-
ametnik Käru v. Järvam. 1922 
—29; riigimõisa valitseja Ra
vila ms. 1929—32 ja Mootse 
riigims. 1932. a-st. — Abielus 
Eliise Jürisson'iga 6. veeb
ruarist 1921. a. 

Võtnud seltsitegevusest osa 
pikemat aega. Olnud Käru 
Tarvitajate Üh-se juh. ja rev.-
kom. 1.; Mootse-Viilisoo Vee-
üh-gu juh. 1.; Ahja Kontroll-
üh-gu rev.-kom. 1.; Isamaa
liidu Mootse osak. esim. — 
Alat. asuk.: Mootse riigims. 

ENNULO, Juhan, arst. Sün
dis 3. I 1898 Kovali t. Vana-
Võidu v. Viljandimaal; vane

mad — taluomanik Aadu E. 
ja Mari (Saarem). Õppis Va-
na-Võidu Arumetsa algk. 1907 
—10, Viljandi ev.-lut. klk.-k. 
1910—12, eraviisil 1912—14, 
H. Treffneri gümn. 1914—18 
ja Tartu ülik. arstiteaduskon
nas 1920—25; õiendas arsti-
eksami 1927 ja kaitses 1932. a. 
Tartu ülik. juures väitekirja 
..Mõningate keemiliste ainete 
fikseerumisest erotrotsüütide-
ga", mille järele tunnistati 
dr. med. astme vääriliseks. Õp
pinud kõrvalharrastusena lau
lu Tartus mitme õpetaja juu
res. Võttis vabatahtlikuna, 
velskerina osa E. Vabadussõ
jast 1918—20 ja tegi kaasa 
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lahinguid Põhja rannikul. Tõo
tas Pariisis Hospital Laennec is 
nina-, kõrva- ja kurguhaigus
te osak. 1925—26, assisten
dina Tartu ülikooli II haava-
kliinkus 1927—32; Võru lin-
naarst ja Võru haigla haa-
vajsk. ordinaator 1932. a-st. 
—• Abielus Lonni Elleriga 22. 
märtsist 1925. a-st. 

Olnud Võru E. Arstide S-i 
juh. 1. 1933—36; K. L. Võru 
linna mlvk. sanitaarpäälik 
1932. a-st; võtab liikmena osa 
mitme Võru seltsi tegevusest. 
Esinenud solistina üliõpilas
konna sega- ja meeskoori kont
sertidel kodumaal 1923—25 ja 
ka hiljem mitmel Võrus kor
raldatud häätegeval pidul. — 
Alat. asuk.: Võru. 

ENNUSE (end nimi Schin-
mann), Juhan, põllumees. Sün
dis 20. VI 1900 Ennuse t. 

Lõve v. Valgamaal ;vanemad 
— taluomanik Tõnis Schin-
mann ja Lovise (Siilak). 
Õppis Lõve algk. 1909—11 ja 
Helme klk.-k. 1911—15, mil 
selle lõpetas; hiljem õppinud 
erateel rmtupidamist ja täien
danud haridust üldhariduslikel 
aladel. Olnud lühemat aega 
vallasekr. õpilaseks Lõve v.-
val. 1916. Võtnud osa E. Va
badussõjast 1919. Iseseisev 
põllumees sünnitalus 1921. a-st, 
kus arendab talumajapidamist. 
— Abielus Therese Villibalt i-
ga 1930. a-st. 

Võtab juhtivalt osa ümber
kaudsete seltside ja ühingute 
tegevusest. Olnud p.-k. ,.Es
tonia" nõuk. 1. 1935—36; 
Helme Põllumeeste S-i kir

jat. pikemat aega; Helme Ma
jand.-üh. ja Üpk. rev.-kom. 1.; 
Helme Piimaüh-gu kirjat. 1931 
—34, laekur 1934. a-st; K. L. 
Lõve üksikrühma asutaja ja 
sekretär 1924. a-st. Lõve Va
bat. Tuletõrje Üh-gu asut.; 
Lõve Rahvarmtukogu S-i asut. 
ja algul juh. 1.; Lõve v.-vo
lik. 1. 1923. a-st, valla rev.-
kom. 1. 1931. a-st, valla vas
tast. kindlustuse s-i asjaajaja 
ja laekur 1924. a-st; kohal, 
masinatarvitajate üh-se kirjat. 
ja rmtupidaja 1917. a-st, tur-
baüh-se kirjat. 1925. a-st; 
Helme ev.-lut. koguduses va
remalt rev.-kom. 1., kirikunõu
kogu 1. 1935. a-st. Olnud juh
tivalt tegev kohalikus põllum. 
kogus; Lõve vallavanem 1937. 
a-st; E. Tuletõrje Valgamaa 
brigaadi Tõrva divisjoni pää-
liku abi 1937. ast. — Evib 
teenete eest K. L. Vageristi. 
— Alat. asuk.: Lõve Ennuse t. 

ERG, Peeter, notar. Sünd. 
27. III 1898 Essi t. Abja v. 
Pärnumaal; vanemad — talu-

omanikud Peeter E. ja Ann 
(Masing). Õppinud Tall-s 
end. Nikolai (Gustav Adolfi) 
ja Gostõnini linna gümn., mil
le lõpetanud 1917 ning Tartu 
ülik. õigusteaduskonnas 1917 
—24, mil lõpetanud selle I j. 
diplomiga. Üliõpilasena võt
nud vabatahtlikuna osa E. 
Vabadussõjast 1919—20. Te
gutsenud Tall-s vann. adv. 
j. Teemant'i abina 1924—27; 
olnud Petseri ja Narvataguste 
maade kinnistuskom. 1. ja esim. 
aset. 1927, esim. 1928—32; 
notar Võrus 1. jaan. 1932. 

a-st. Abielus Elisabeth 
Västrikuga 21. dets. 1927. 
a-st. 

Võtnud pikemat aega juhti
valt osa seltskondlike org-ide 
tööst. Oli üliõpilasena 1917. 
a-st alates tegev Abjas hari
dus- ja tuletõrjes-ides näitle
jana ja pidude korraldajana, 
aidates sel teel hankida sum
masid asut. olevale Abja güm-
nasiumile. Olnud Vabadus
sõja ajal Vabariigi K. L. 
staabis laekuriks; Tartu üli
õpilaskonna edustuse 1. 1921, 
samast ajast korduvalt korp. 
„Ugala" juh. 1. ja mitmesugu-
seis ameteis konvendis. Aja
vahemikus 1928—31. a. tööta
nud Petseri seltskondlikes üri
tusis, olnud hariduss-i esim., 
turistide üh-gu juh. 1., Petseri 
Põllum. Üpk. asutajaid ja juh. 
1., tegev Vabadussõjas lange
nuile mälestusmärgi püstita
mise komitees, Petserimaa lau
lupeo ja II Setu kongressi 
läbiviimisel, kuuludes viimase 
juhatusse. Võrus: meestelaulu 
s-i juh. 1., Võru Noorte Kot
kaste ja Kodutütarde Vane-
matepere esim., E. Notarite 
Üh-gu kolleegiumi distsipli
naarkohtu 1., Võrumaa Noor-
tekomitee 1., Isamaaliidu Võ
ru osak. rev.-kom. 1. j. m. Aval
danud artikleid, päämiselt riigi
õiguslikest küsimusist, ajale
his. — Alat. asuk.: Võru. 

ERIK, Johan, advokaat. 
Sünd 11. IV 1889 Tõrvas; va
nemad — käsitööline Jaan E. 

ja Mai (Roosmann). Omanda
nud alghariduse Helme valla-
ja klk.-k., lõpetanud H. Treff-
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fteri gümn. 1910 ja õppinud 
Tartu ülik. õigusteaduskonnas 
1910—14, mil selle lõpetas. 
Mobiliseerituna vene sõjaväk
ke, õppis Peterburis, end. Ni
kolai ratsaväe koolis 1914— 
15, mille lõpetas ja võttis oh
vitserina osa maailmasõja la
hinguist, saades vahvuse eest 
aumärke. Oli riigikontrolli 
ametnik Moskvas 1917—18, 
tõlkide büroo esim. Pihkvas 
Saksa okupatsiooni ajal. Võt
tis eskadroni ülemana 1. ratsa-
polgus osa E. Vabadussõjast 
1918—20, tehes kaasa lahin
guid, sai autasuks tasuta maa 
normaallaiu suuruses ja arvati 
reservi kapteni aukraadis. Oli 
sisemin. spekulatsiooni ja liia
kasuvõtmise vastu võitlemise 
kom. esim. 1920, advokaat 
Tall-s 1920—25. Rändas vä-
lismale ja elas Aafrikas, In
dias ja Austraalias 1925—31. 
Tegutseb vann. advokaadina 
Tõrvas 1932. a-st. 

On pikemat aega Tõrva 
Üpk. nõukogu 1. ja võtab osa 
Tõrva seltside tegevusest. — 
Alat. asuk.: Tõrva. 

ERI LAN E, Georg, põllu
mees. Sünd. 28. X 1898 Ede-
Savisepa t. Taagepera v. 

Valgamaal; vanemad — talu
pidajad Margus E. ja Amalie 
(Birkholtz). Õppis Taagepera 

Karjatnurme v.-k. ja Helme 
klk.-k., mille lõpetas 1915. 
Iseseisev põllumees sünnitalus 
1915. a-st; arendab talumajan-
dust ja on teinud pidevalt 
tööd oma talu edasi viimiseks 
kultuurtaluna. — Abielus Elii-
se Sultsberg'iga 1936. a-st. 

Võtnud pikemat aega juhti
valt osa kohaliku vallaomava
litsuse tegevusest, olnud valla
kohtu liige ja esimees, valla 
rev.-kom. 1. ja v.-volik. 1.; Taa
gepera Vabat. Tuletõrje Üh-gu 
juh. 1. 1935. a-st. Võtnud osa 
põllum. kogu ja Isamaaliidu 
tegevusest. — Alat. asuk.: Ede-
Savisepa t. Taagepera v. 

ERLEMAN, Victor, põllu
mees. Sünd. 23. XII 1902 Lem
bi t. Kasaritsa v. Võrumaal; 

vanemad — talupidajad Jakob 
E. ja Ann (Sikk). Õppis Võ
rus Plaki algk. 1910—13, Po-
langeni gümn. 1914—17, Valga 
poegi. gümn. 1922—24, seda 
lõpetades ja Tartu ülik. õigus
teaduskonnas 1924—27. Võttis 
vabatahtlikuna osa E. Vaba
dussõjast kooliõpil, pat-s 1918 
—19. Oli iseseisev põllumees 
Lembi t. 1926—31, mil oman
das Puigu t.; töötab selles põl
lumehena ja tegutseb ka met-
sakaupmehena. — Abielus 
Minna Kiisemaniga 1935. 
a-st. 

Töötab juhtivalt kaasa mit-
mesuguseil avalikuelu aladel, 
olles: K. L. Võru linna ümb
ruskonna mlvk. adjudant, Võ
ru Üpk. nõukogu 1., Kasaritsa 
vabat. tuletõrje päämees, Isa-
maliidu K. osak. laekur, Võru 
k.-ü. ,,Elu" juh. 1. ja tegev 
muis org-es ning ettevõtteis. 
Varemalt olnud tegev üleriik
likus põllum. esinduses. Aka
deemiliselt kuulub ,,Korp. Ro-
talia" vilistlaskonda. Teinud 
kaastööd ajalehile. — Alat. 
asuk.: Kasaritsa Puigu t. 

ERNITS, Johannes, töös
tur. Sünd. 21. II 1895 Võ
rus. Õppinud Petseri 2-kl. 

min.-k. 1908—10, hiljem me
haanikat ja autoasjandust Pe
terburis 1914. Töötanud Pe
terburis mehaanikatöökodades 
1914—18 ja olnud E. Vaba
dussõjas soomusauto ,,Pisu
händ" juhiks 1919—20; takso-
autoomanik Petseris 1920— 
26; mehaanikatöökoja omanik 
Petseris 1926. a-st. — Abielus 
Johanna Frey'ga 1923. a-st. 

Olnud Petseri linnanõunik 
1921—24, samal ajal ka lühe
mat aega linnapää k. t.; Pet
seri Majaoman. Panga nõuk. 
esimees 1935. a-st; Petseri 
vabat. tuletõrjes I mootorpritsi 
jsk. juh. abi 1935 ja veemuret-
sejate jsk. juh. 1936. a-st. — 
Alat. asuk.: Petseri. 

R 

FUKS, Felix, põllumees, mad — politseiametnik Jüri klk.- ja Jõhvi 5-kl. min.-k.; 
Sünd. 28. X 1901 Kuiksillal F. ja Rosalie (Raudsepp). hiljem õppinud iseseisvalt 
Sangaste v. Valgam.; vane- Omandanud hariduse Simona edasi. Võtnud kaitseliitlasena 
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osa E. Vabadussõjast; hiljem 
teeninud Tartus ratsarüge-
mendis, kust arvatud reservi 
n. a.-o. auastmes. Iseseisev 
põllumees Rampe t. 1926. a-st, 
kellena arendab oma talumaja
pidamist ja kultiveerib maid. 
— Abielus Meta Karuga 
1926. a-st. 

Võtab pikemat aega juhti
valt osa kohalike seltside ja 
ühingute tegevusest. Olnud 
Tsirgulinna Rahvarmtukogu 
S-i juh. 1. ja kohapäälse kait
seliidu ratsaüksuse organisee
rijaid; IC. L. Sangaste üksik-
eskadroni päälik 1924. a-st; 
Laatre Vabat. Tuletõrje Üh-
gu juh. 1. 1925. a-st, tuletõrje-

päämees 1928. a-st; Laatre 
Piimaüh-gu rev.-kom. 1., hilje

mini juh. 1.; Igaveste Kartuli-
üh-se rev.-kom. 1. 1930. a-st; 

Tsirgulinna Masinat. Üh-se 
esim.; Laatre Karjakontroll-
ühingu esim. 1933. a-st; Laatre 
v.-volik. ja valla rev.-kom. 1. 
1934. a-st; E. Statistika Kesk
büroo põllumajanduse korres
pondent Laatres 1933. a-st; 
Laatre ev.-lut. koguduse nõu
kogu 1. 1932. a-st ja nõukogu 
esim. 1934. a-st. Mänginud 
alates kooliõpilasepõlvest va
hetpidamatult kaasa kohalike 
seltside näitemänguettekandeil 
ja olnud tegev kohalikes laulu
koores ning mitmesuguseis 
seltskondlikes ettevõtteis ja 
üritusis. — Alat. asuk.; Rampe 
t. Laatre v. 

G, 

GANGBAUM, Paul, äri-
ja põllumees. Sünd. 16. VIII 
1892 Kärgula v. Võrumaal; 

vanemad — sepp Gustav G. 
ja Liisa (Tiisler). Lõpetanud 
2-lcl. end. Kanepi klk.-k., mille 
järele töötanud isa juures pi
kemat aega sepana. Võtnud 
osa Maailma- ja E. Vabadus
sõjast; viimases saanud lahin
gus haavata. Äriomanik ja 
väikemaapidaja Sulbi alevikus 
1919. a-st, ühtlasi 2 riigi järve 
rentnik, kellena arendanud neis 
kalakasvatust. 

Võtnud juhtivalt osa koha
liku seltskonnatöö organisee
rimisest ja seltside tegevusest. 
Olnud alates poisikesepõlvest 
tegev näitlejana kohalikes selt-
ses; kohaliku muusika- ja lau
lukoori juh. pikemat aega; 

Kärgula spordis-i ,,Olümpia" 
asutajaid 1911. a. ja algul te-
gevsportlane; Kärgula v.-nõu-
kogu, hiljem v.-volik. 1. 1917. 
a-st, algul mõnd aega ka valla
vanema abi, hiljem valla rev.-
kom. 1. pikemat aega; Kärgula 
Üpk. esim. Võtnud osa Kär
gula Vabat. Tuletõrje Üh-gu 
tegevusest alates 1910. a-st, ol
nud pikemat aega üh-gu juh. 1. 
ja tuletõrje päämees. Tegev 
kohalikes ühistegelisis ettevõt
teis ja jahis-is. — Alat. asuk.: 
Sulbi ai. 

GLASENAPP, Otto, advo
kaat. Sünd. 5. IX 1902 Ro-
gosi ms. Võrumaal; vanemad 

— mõisaomanikud Victor G. 
ja Anna (Bock). Õppis Tartu 
saksa eragümn. 1914—21 ja 

Tartu ülikooli õigusteaduste. 
1922—26, mil selle lõpetas; 
vann. adv. 1935. a-st. — Te
gutsenud advokaadina Võrus 
1928. a-st. — Abielus Anna 
Siversiga 29. VII 1929. a-st. 

Võtnud osa poliitilisest elust 
ja mitmesuguste org-ide tege
vusest. Töötanud juh. liik
mena Võru saksa seltsides, 
m. s. Võru Põllutöö S-i juh. 1. 
1929. a-st, a.-s. Võru Panga 
nõuk. 1. ja panga esim. aset. 
1934. a-st j. m. — Alat. asuk.: 
Võru. 

GLASER, Gustav, valla
sekretär. Sünd. 12. VI 1909 
Rootsi t. Kasaritsa v. Võru

maal; vanemad — talupidajad 
Jaan G. ja Lotto (Rist). Õppjs 

Kasaritsa Jaani algk. 1920 
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24, Rõuge klk.-k. 1924—26 ja 
Võru poegi. gümn. 1926—29, 
milles lõpetanud 3. kl.; oman
danud vallasekr. kutse Harju 
maaval. juures 1933; sõjaväest 
arvatud pääle õppekomp. lõ
petamise reservi kapralina. 
Olnud vallasekretäri õpilaseks 
Kasaritsa vallavalitsuses 1929 
—30 ja 1931 ning lühemat 
aega vahepääl Sõmerpalus. 
Töötanud Haanja vallasekr. 
abina 1931—33, Saaluse ra
jooni konstaabli kanselei asja
ajajana 1933, Koiola v.-sekr. 
abina lühemat aega 1934; Ti
mo vallasekr. 20. sept. 1934. 
a-st, samal ajal olnud lühemat 
aega ka Veriora v.-sekr. k. t. 
1936. a. 

Võtnud mitmel pool Võru
maal juhtivalt osa seltskond
like org-ide tegevusest. Olnud 
Kasaritsa Hariduse S-i juh. 
1., Haanja rahvarmtukogu s-i 
„Koit" juh. 1. ja abiesimees; 
tegutsenud näitlejana ja lava
tegevuse juhina. Timo Vabat. 
Tuletõrje Üh-gu laekur 1935. 
a-st; K. L. Timo üsikrühma 
päälik 1935. a-st; lavategevuse 
juht kohalikes seltsides. Tei
nud kaastööd ajalehile. — 
Alat. asuk.; Timo v.-m. 

GLÜCK, Mihkel, rohutead
lane. Sünd. 10. VIII 1867 Oiu 
karjams. Vana-Võidu v. Vil

jandimaal; vanemad — karja
ms. rentnik Mart G. ja Anu 
(Kohv). Lõpetanud Viljandi 
kreiskooli 1886; õiendanud ap
teekri abilise eksami Tartu 
ülik. juures 1891 ja õppinud 
Tartu ülik. farmaatsia insti

tuudis 1901—03, mil lõpeta
nud selle proviisori astmega. 
Töötanud pääle ülik. lõpeta
mise apteegis Gagris Kaukaa-
suses proviisorina 1903—09, 
laborandina I linnaapteegis 
Petrogradis 1909—16, posti-
telegraafi apteegi juhatajana 
Petrogradis 1916—21, mil 
tuli Eestisse. Iseseisev aptee-
giomanik Antslas 1924. a-st. 
— Abielus Valentina Soroki
naga 4. maist 1914, a. 

Võtab toetaja liikmena osa 
kohaliku kaitseliidu ja seltside 
tegevusest. — Alat. asuk.: 
Antsla. 

GOTTLOB, Hermann, põl
lumees. Sünd. 3. I 1894 Otsa 
t. Rannu v. Tartum.; vane

mad — talupidajad Jaan G. 
ja Liisa (Lõhmus). Õppis 
Rannu v. Tamme v.-k. 1904— 
06, Rannu klk.-k. 1906—09 ja 
Võisiku min.-k. 1909/10. Võt
nud osa Maailma- ja E. Va
badussõjast; teinud mõlemais 
kaasa lahinguid, saanud la
hinguis haavata ja põrutada. 
Töötab iseseisva põllumehena 
sünnitalus, kus arendab talu
majapidamist. — Abielus Irene 
Täht iga 1934. a-st. 

Olnud juhtivalt tegev val
laomavalitsuses ja seltsides. 
Rannu v.-volik. 1. 1928. a-st, 
vallavanema abi 1934. a-st; 
Isamaaliidu Tamme osak. juh. 
1. 1935. a-st; kohaliku tule
kahju kordadel abiandmise s-i 
esim. pikemat aega. Rannu ev.-
lut. kirikunõuk, 1. ja tegev 
kaitseliidus. — Alat. asuk.: 
Otsa t. Rannu v. 

GRAF, Arnold, kirikuõpe
taja. Sünd. 13. XII 1887 
Laatre v. Pärnum.; vanemad 

— kaupmees Arthur G. 
ja Henriette (Palenberg). Õp
pis Pärnu gümn. 1898—1908 
ja Tartu ülik usuteadusk. 
1909—15, mille lõpetas 1926. 
a. Mobiliseerituna üliõpilas
põlves vene sõjaväkke, lõpe
tas Ust-Išoora inseneriväe lip-
nikekooli 1915 ja sv. ohvitse
ride autokooli 1916; omandas 
kesk- ja kutsek. usuõpetaja 
kutse 1935. — Elas pääle Maa
ilmasõja Siberis 1921. a-ni. 
Oli Sooparanduse S-i instr. 
Tooma katsejaamas, usuõpe
tuse õp. Võru gümn. ja õp.-
sem. 1926. ' a-st alates. Va
liti Võru ev.-lut. koguduse 
õpetajaks 1927. a., ühtlasi on 
ka Võru garnisoni ja K. L. 
Võru linna mlvk. vaimulik ja 
Võru tööstusõpilastekooli au-
totehnika õp. — Abielus Ka
tarina Gerasimovaga 1919. 
a-st. 

Olnud juhtivalt tegev mit
mes usulises ja seltskondi, org
is. Akad. Usuteadl. S-i kiri
kuloo toimk. usaldusmees Võ
rus 1935. a-st; liige mitmesu-
guseis org-es. Hoolitsenud kõi
giti kirikuelu korraldamise ja 
elustamise eest; reisinud mit
mel pool Euroopas, et õppida 
tundma kirikute ja kristl. noor
te tegevust. Teinud kaastööd 
ajalehile ja annud välja bro-
šüüre, millest tähtsaim Kas 
pean ma end uuesti laskma 
ristida? — Alat. asuk.: Võru. 

GREENBERG, Karl, kooli
tegelane. Sünd. 21. X 1874 
Innu külas, Virumaal; vane-
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mad — õp., hiljem põllumees 
Aleksander G. ja Pauline 
(Ots). Lõpetas Rakvere l.-k. 
1891, õppis edasi iseseisvalt, 

H. Treffneri gümn. 1903—04, 
õiendades küpsuseksami Tar
tu klassikalises gümn. 1904 ja 
Tartu ülik. füüsika-matemaa-
tika teadusk, matemaatika jsk. 
1904—10, mil selle lõpetas. 
Õppimise ajal töötas suveti 
isatalus; oli kirjut. Rakveres 
ametasut. 1891—1903, mate
maatika õpetaja Poneveži 
reaalkoolis 1910—14, Oren
burgi Nepljujevi kadetikorpu-
ses 1914—-19, Irkutski kadeti-
korpuses ja selle likvideerimi
sel enamlaste poolt — Irkutski 
ülik. tööliste fakulteedis 1919 
—22, Võru sem. 1922—28 ja 
Petseri koolinõunik 1928—34, 
mil läks pensionile. 

Olnud Noorte Kotkaste Pet
seri miv. vanem 1930—37, au
vanem 1937. a-st. Pidanud 
loenguid üldhariduslikel aineil, 
esinenud kõnedega kaitseliidu 
ülesandel ja võtnud osa Petseri 
E. Hariduss-i tegevusest. — 
Alat. asuk.: Petseri. 

GRIMM, Voldemar Johann. 
õpetaja. Sünd. 29. IX 1901 Ko-
velis, Poolas; vanemad — 
raudteeehitusettevõtja Kons
tantin G. ja Elisabet (Grahn). 
Õppis Tartu Aleksandri gümn. 
1911—18, Tartu vene gümn. 
1919—20, Tartu ülik. keemia-
ja loodusteadusk. 1920—21, 
võimlemisõpet. kurs. Tartus 
1921—22, kust omandas alg-
ja keskk. võimlemisõp. õigused, 
sõjak. asn. kurs. 1923—24, 
mille lõpetas lipnikuna, lõpe

tanud loodusloo-õp. kurs. Tar
tus ülik. juures 1925, riigi
kaitselise kasvatuse instr. kurs. 
Tall-s 1927, kooliaedade kor

raldamise kurs. Trt. 1933; 
omandanud algk.-õp. kutse 
1933 ja kinnitatud van. õp. 
1936. — Ülikoolis õppides 
töötanud lihttöölisena, teenides 
ise õppimisvõimaluste muret
semiseks. Oli Tõrva gümn. 
võimlemisõpet. 1921—34 ja 
Tõrva algkooli õp. 1921 — 
36, iseseisev põllumees Lõh-
musmäe t. Helmes 1934—36; 
Holdre algk. juh. 1936 a-st. 

Võtnud juhtivalt osa selts
kondi. elust. Olnud Tartu 
gümn. skautrühma organi
seerijaid 1916. a. ja rühma-
päälik Tartu skautide miv. 
1930. a-ni, ülendatud skaut-
masteriks 1923 ja saanud 
skautlikke aumärke; Tõrva 
linnavolik. 1. ja volik. juh. 
1927—32; K. L. organiseeri
jaid Tõrvas, Helme mlvk. I 
komp. päälik 1924 ja mlvk. 
päälik 1924—27. Võtnud osa 
laulukooride tegevusest ja ol
nud näitlejaks Tõrva seltsi
des. Teinud kaastööd ajakir
jale ,,Eesti Skaut". — Alat. 
asuk.: Holdre 6-kl. algk. 

GROSS, Artur, põllumees. 
Sünd. 11. VI 1882 Saksa-
Matsi t. Laatre v. Valgamaal; 
vanemad — end. vallasekr. 
talupidaja Jakob G. ja Bertha 
(Feldmann). Omandanud alg

hariduse koduõpetajalt ja õp
pinud Valga l.-k. 1894—99. 
Iseseisev põllumees sünnitalus 
1899. a-st; arendanud ja kor
rastanud oma talumajapida

mist, ehitades uusi hooneid, 
kultiveerides maid ja aretades 
karja. Võtnud osa E. Vaba
dussõjast, tehes kaasa lahin

guid 1918—20. — Abielus 
Ida Karu ga 1914. a-st. 

Olnud pikemat aega juhti
valt tegev kohalikus valla
omavalitsuses ja ümbruskonna 
kultuurilisis ning majandusli
kes üritusis. Juhtinud Laatre 
vallavalitsust vallavanemana 
1907—16, 1918 ja 1931—34; 
Laatre v-volik. 1. 1918. a-st. 
Olnud Laatre hariduss-i ,,Ka
ja" asutajaid, seltsile oma 
seltsimaja ehitajaid, rahvus
likkude ettevõtete tegelasi ko-
hapääl, näitejuht ja vaheldu
misi sama seltsi juh. 1. ja esi
mees; Valga põllumeeste üh-
-se ,,Koit" asutajaid 1912, va
heldamisi selle juh. 1. ja esi
mees; Sangaste L.-H. Üh-se 
asutajaid, algul nõukogu 1., 
hiljem rev.-kom. 1.; Keeni 
Piimaüh-gu juh. 1. kuni selle 
ühinemiseni Laatre Piimaüh-
ga; Kuigatsi Turbaüh-se asuta
jaid; K. L. Laatre riihma-
päälik 1925. a-st; Laatre ev.-
lut. koguduse rev-kom. 1. 
mõnd aega, nõuk. 1. 1934. a-st. 
Liikmena osa võtnud rea 
teiste ühingute tegevusest oma 
ümbruskonnas. — Saanud 
K. L. 5. kl. Kotkaristi ja 3. kl. 
Valgeristi (1930). — Alat. 
asuk.: Saksa-MatsI t. Laatre 
vald. 

GROSS, Ida, taluperenaine, 
eelmise naine. Sünd. 29. V. 
1894 Laane t. Keeni v. Val
gamaal; vanemad — talupi
dajad Jaan Karu ja Kristine 

26 



(Koolmeister). Õppinud Keeni 
2-kl. min.-k. ja lõpetanud 
H. Margensi kaub.-k. Tartus 
1912; olnud lühemat aega te

gev Liplapi t. Vana-Kariste 
v. 1913. Taluperenaine Salc-
sa-Matsi t. Laatre v. Valga
maal 1914. a-st. 

Võtnud aktiivselt osa koha
like seltside tegevusest, eriti 
hariduss-is ,,Kaja", kus olnud 
alates varasest noorusest te
gev näitlejana ja lauljana lau
lukooris. Hiljem organiseeri
nud naiskodukaitset, milles on 
Laatre jsk. asutajaid, juh. 1. 
1926—27 ja esinaine 1927.. 
a-st, ühtlasi ka Naiskodukaitse 
Valaamaa ringkonna juh. 1. 
selle asutamisest. Saanud tee
nete eest 3. kl. Valgeristi 
(1931) ja naiskodukaitse Tee
netemärgi (1936).—Alat. asu
koht: Saksa-Matsi t. Laatre v. 

GROSS, Elmar, arst. Sünd. 
11. VIII 1895 Miku t. Laatre 
v. Valgamaal; vanemad — 

talupidajad Fritz ja Mathilde 
G. Õnnis Valga linna algk., 
Valga reaalkoolis, Tartu ja 

Tomski ülikoolide arstitea
duskondades, lõpetades vii
mase 1919. Oli tšehhi leegio
nide arstiks Siberis 1919, 
praktiseeriv arst Tomskis ja 
Nuustakus lühemat aega 1921, 
Karula jsk. tervishoiuarst 
1921—24, praktiseeriv arst 
Tall-s ja Nõmmel 1924—25. 
Tsirgulinnas 1925—26; Valga 
linna koolide arst 1926. a-st. 
— Abielus Olga Anissi-
moviga 1918—26 (f); Rutt 
Torro ga 1934. a-st. 

Oli ülesiberilise eesti asu
nikkude keskkomitee 1. 1918 
—19, Siberi E. rahvusliku 
nõukogu esim. 1919—20, K.L. 
Laatre komp. asjaajaja 1924 
—26, Valgamaa Põllumeeste 
Esinduse esim. 1931—34, Ka
rula ev. lut. kirikunõuk. 1. 
1923; Valga seltsk. üh-gu 
,,Säde" juh. 1. 1927. a-st; 
K. L. Valga miv juh. 1. 1925. 
a-st, sanitaarpäälik 1926. a-st; 
Naiskodukaitse Valga ringle, 
arst 1928. a-st; Valga E. Ars
tide S-i asutajaid. Tegev liik
mena mitmes Valga seltsk. 
or-gis. Teinud kaastööd ajale
hile. — Alat. asuk.: Valga. 

GROSS, Juhan, põllumees. 
Sünd. 17. XII 1883 Miku t. 
Laatre v. Valgamaal; vane

mad — talupidajad Karl ja 
Mathilde G. Õppinud Laatre 
v.-k. 1892—95, Valga l.-k. 
1895—98, edasi erateel ja lõ
petanud Königsbergi kõrgema 
põllumajand.-k. Saksani. 1908. 
Töötanud kontrollassistendina 
1909 ja olnud Laasi põllutöö-
kursusil Tartus taimekasva
tuse lektoriks 1910. Võtnud 

osa Maailmasõjast 1914—17 
ja E. Vabadussõjast 1918—20 
vabatahtlikuna J. Kuperjanovi 
part. pat-is ning 2. ratsapol-
gus, tehes kaasa lahinguid. 
Iseseisev põllumees sünnitalus 
1905. a-st; ehitanud uusi hoo
neid, kultiveerinud maid ja 
arendanud talumajapidamist. 
— Abielus Alma Loitiga 
1918. a-st. 

Võtab juhtivalt osa selts
kondlike ja majandusi, org-ide 
tegevusest. Olnud Laatre 
Vabat. Tuletõrje Üh-gu asu
tajaid ja esimene esim., hiljem 
juh. 1. ja abiesim. ning juhti
valt tegev ühingu rahvamaja 
ehitamisel; teenete eest vali
tud ühingu auliikmeks. Võt
nud osa Valga põllumeeste 
üh-se ,,Koit" asutamisest ja 
on üh-se juhatuse esimees 
1927. a-st; Sangaste L.-H. 
Üh-se nõukogu 1. pikemat 
aega; Laatre Piimaüh-gu kir
jat. 1928. a-st; K. L. Laatre 
komp. asutajaid ja päälik 
1924—31, pääliku abi 1931. 
a-st; Laatre v.-volik. 1. pike
mat aega; Allveelaevastiku 
Sihtkapitali Laatre abitoimlc. 
esim. 1935. a-st; Laatre Ma-
sinatarvitajate Üh-gu asuta
jaid ja esim. 1936. a-st — 
Evib Kotkaristi ja Valgeristi. 
— Alat. asuk.: Miku talu 
Laatre v. 

GRÜNBERG, Tõnis, kooli-
ja haridustegelane. Sündis 
28. VIII 1864 Paistu t. Vas

temõisa v. Viljandim.; vane
mad—väikekohapidajad And
res G. ja Truuta (Sulg). Õp
pis Haava v.-k. Tartum.; 
Äksi klk.-k. 1873/74, Beck-
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tnanni algk. Tartus 1875—77, 
Tartu reaalk. 1877—83, oman
dades koduõp. kutse; hiljem 
õiendas eksternina abituuriumi 
1888 ja õppinud Tartu ülik. 
matemaatikat 1888—93, mil 
ülikooli lõpetas. Oli õp. H. 
Treffneri gümn. 1885—94, 
koduõp. Venem. 1894—95, 
õp. Stürmeri kommertsk. Pe
terburis 1895, Valga II j. era 
poegi. (V. Nielseni) k. 1996. 
a-st ning pääle V. Nielseni 
surma sama kooli, mis sai 
1905. a. progmn. õigused, juh. 
ja ülalpidaja kuni kooli mine
kuni Vene haridusmin-mi kätte 
1908. Valga reaalkooli insp. 
1908—-14; Valga linna 8-kl. 
kommertsk. dir. 1914—18 ja 
õp. samas koolis, mis evaku
eeriti Kubani mk. Livoni as. 
1918—19, haridusministeerimi 
maj. osak. juh. 1919 lüh. 
aega, Valga poegi. gümn. di
rektor 1919-32, kuni kooli 
sulgemiseni, millest pääle pen
sionil. — Abielus Olga Zirgi-
ga 1899. a-st. 

Võtnud osa mitmesuguste 
org-ide tegevusest. Olnud 
Valga ,,Säde" s-i asutajaid ja 
esim. 1902—14, Valga L.-H. 
Üh-se esim. 1903—-17, Valga 
Harid. S-i juh. 1., Valga Vast. 
Krediit Üh. ja Majaom. S-i 
asutajaid, Valga Vast. Tule-
kindl. S-i esim. 1905—17, 
Valga-Võrumaa Karskustoimk. 
juh., Valga Karskuss-i juh. 1., 
Valga Skaudisõprade S-i esim. 
1924—30, Valga Õp. Üh-gu 
esim. 1917—25, Valgamaa Õp. 
Liidu juh. 1., Valga E. Matuse-
kassa esim. (üle 20 a.), Valga 
linnanõunik ja linnapea abi 
ning aset. 1902—14, volik. 1. 
1934. a-st; K./L. Valga miv. 
asutajaid; Valga N. M. K. Ü. 
esim. 1928. a-st, olnud Valga 
Peetri kogud. nõuk. 1. pike
mat aega. Liikmena veel prae
gu tegev paljudes org-ides. — 
Alat. asuk.: Valga. 

GRÜNTHAL, Gustav, kind-
lustustegelane. Sünd. 8. V. 
1896 Vastseliina v. Võru
maal; vanemad — talupidajad 
Aadam G. ja Ann (Visse). 
Õppinud Misso v. Tsäppi v.-k. 

1901—05, Štolbova semstvo 
k. Pihkva kub. 1905—06, 
Laura min.-k. 1906—09; lõpe
tanud eksternina keskkooli 
Tuulas, Venemaal 1915. Võt
nud osa Maailmasõjast vene 
sõjaväes 1914—17 ja E. Va
badussõjast, organiseerides E. 
Vabadussõja algul Määsi 
vabatahtlikkude salka. Olnud 
õpetajaks Luhamaa (Napsi) 
algk. Võrum. 1918—19, luu
reülemaks Vastseliina koman-
dantuuris 1919, Värska jsk. 
miilitsa- ja kaitseliiduülem 
1919—20, Hopa alevi koman
dant 1920, Petserimaa kooli
valitsuse juh. 1921—24, Pet
seri linnapää k. t. ja linnapää 
abi 1924—31; kindl. s-i ,.Eesti" 
Petseri osak. juh. 1. ja instruk
tor 1931. a-st. — Abielus 
Helmi Leis'iga 1926. a-st. 

Võtnud juhtivalt osa mit
mesuguste org-ide tegevusest. 
Olnud pikemat aega juh. 1. 
Petseri Põllumeeste S-is, Pet
seri Mesinduss-is, Petseri v. 
põllum. kogus, Petseri Küti-
s-is; juh. 1. ja esim. Petseri E. 
Hariduss-is; rev.-kom 1. ja 
esim. Petseri Vabat. Tule
tõrje Üh-s; E. Demobiliseeri
tud Sõjaväelaste Üh-gu Pet
seri osak. esim. 1920; Petseri 
maavolik. 1. 1921—27; Petseri 
linnavolinik 1924—30. Kaitse
liidus olnud vaheldumsi pike
mat aega rühma-, komp.- ja 
malevapääliku k. t.; Petseri 
ev.-lut. koguduse rev.-kom. 1. 
pikemat aega. — Alat. asule.: 
Petseri. 

GRÜNTHAL, Helmi, õpe
taja, eelmise naine. Sünd. 4. 
III 1904 Utita veskis Kärgula 
v, Võrumaal; vanemad — ves-
kiomanik Otto Leis ja Julie 
(Roht). Õppinud Petseri II 
algk. 1914—15, Petseri ühis-
gümn. 1915—22 ja Tallinna 
õp.-sem. 1927—28, mil selle 
lõpetas. Töötanud õpetajana 
Krabilova algk. Petserim. 1922 
-—-26; Petseri linna I algk. 
õpetaja 1928. a-st. 

Võtnud aktiivse tegelasena 
osa Petseri seltskondlike org
-ide tööst, eriti laulukoorides. 
Olnud juhtivaid tegelasi nais

kodukaitse organiseerimisel; 
Petseri naiskodukaitse ringkon
na ja Petseri jsk. juh. 1. 1929 
—30; Petseri jsk. esinaine 

1930. a-st ja Petseri ringkon
na juh. 1. 1934. a-st; E. P. R. 
Petseri koonduse I. ja sama-
riitlane ning tegev mujal. — 
Alat. asuk.: Petseri. 

GRÜNTHAL, Nikolai, ma
jandus- ja omavalitsustege-
lane. Sünd. 16. X 1897 Ka

mara t. Misso v. Võrumaal: 
vanemad — talupidajad Adam 
G. ja Anna (Visse). Lõpeta
nud Tsäpsi külak. ja Laura 
min.-k.; kodus õppides ja vene 
sõjaväes teenides õiendanud 
Tuula meesgümn. juures ek
sami 2. j. vabatahtliku õiguste 
saamiseks. Oli Pankjavitsa 
v.-kirjutaja abi 1913—16 ja 
1918; vene sõjaväes 1916—17; 
Eesti rahvaväes 1919—23, 
algul kirjutajana, hiljem sõjav.-
ametnikuna maakonna koman
dandi adjutant, rahvaväe ja 
kaitseliidu ülema asutuse asja
ajaja. Tegutseb Petseri Üpk. 
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juh. alalise liikmena ja kind-
lustuss-i ,.Eesti" Petseri osak. 
juhatajana, ühtlasi kpl. ning 
majaomanik Petseris; Petseri 
linnapää 15. märtsist 1935. a. 
— Abielus Melanie Lehe'ga 
1926. a-st. 

Võtab juhtivalt osa Petseri 
eesti seltskonna tegevusest ja 
kaitseliidu tööst. Olnud K. L. 

Petseri mk. kütisalga juh. 1. 
1920—24, Petseri mlvk. pää-
liku abi 1924—28, Petseri miv. 
pääliku abi 1928. a-st; Petseri 
maavolik. 1. 1931—34; Petseri 
linnavolik. 1. 1931. a-st, linna 
rev.-kom. esim. 1933—35; Pet
seri E. laulu- ja mängus-i 
,,Kalev" juh. 1. ja esim. 1931 
—35; Vabadussõja Mälesta

mise Petserimaa komitee asut. 
ja esim. 1936. a-st; Petseri 
ev.-lut. kiriku nõukogu 1. Ol
nud Noorte Kotkaste org-i 
asutamise ajal Noorte Kot
kaste Petseri miv. vanema abi 
ja võtnud aktiivselt osa pea 
kõigist rahvuslikest üritusist 
Petseris. — Alat. asuk.; Pet
seri. 

H-

HAAGIVANG, Juhan, põl
lumees. Sünd. 25. I 1878 Haa-
givangu t. Kasaritsa v. Võ

runi; vanemad — talupidajad 
Jaan H. ja Ann (Tamm). Õp
pis Kasaritsa Samuka v.-k. 
1886—91 ja Rõuge klk.-k. 1891 
—93, mil selle lõpetas. — Võt
tis osa Maailmasõjast 1914— 
16. Töötab tegeliku põllume
hena sünnitalus 1893. a-st, kus 
töötab praegu peremehena. 
Arendanud talumajandust oma 
talupidamise korrastamise kau
du. — Abielus Liisa Vree-
mann-Veermaa'ga 1901. a-st. 

Töötanud pikemat aega juh
tivalt kaasa mitmesuguseis 
seltskondi, ja majandusorg-es, 
poliitilises elus ja omaval-ses. 
Olnud IV Riigikogu 1., Võru 
maavolik. esim. 9 a., Kasaritsa 
Põllum. S-i asut. ja esim. 1896 
—1914, hiljem auesim.; Põllu-
töökoja nõuk. 1. 1936. a-st; 
Võru Üpk. nõuk ja juh. 1. üle 
20 a., lüh. aega Kasaritsa Ha
rid. S-i esim.; Isamaaliidu Ka
saritsa osak. esim. 1935. a-st; 
Kasaritsa Vabat. Tuletõrje 
Üh. aukohtu esimees; Võru 

I karjakontrolltih-gu juh. 1.; 
Võru Munaüh-gu esim. 1938. 
a-st; Kasaritsa Karskuss-i asut.; 
Kasaritsa valla tulekassa rev.-
kom. esim.; K. L. Võru lin-
naümbrusk. mlvk. pääliku abi 
1925; Kasaritsa v.-volik. 1. 
1903. a-st, v.-kohtu esim. 1904 
—10, sõja ajal sõjaväele ho
buste varustuse rekvireerimise 
kom. 1., vallavanem lüh. vahe
aegadega 1909. a-st; olnud 
Rõuge kirikunõuk. esim., prae
gu Pindi kirikunõuk. I.; Ka
saritsa v. Allveelaevast. Siht-
kapit. abitoimk., kodukaunis
tamise komitee j. t. toimkon
dade esim. Võtnud osa E. V. 
uue põhiseaduse väljatöötami
sest Rahvuskogu II koja liik
mena 1937. a., kuhu valiti 
omavalitsuste esindajate poolt. 
Saanud E. riigi ja rahva ka
suks osutatud seltskondlike 
teenete eest E. P. R. II astme 
2. j. teeneteristi. — Alat. asuk.: 
Haagivangu t. Kasaritsa v. 

HAAK, August, loomarst. 
Sünd. 14. XII 1899 Erastvere 
v. Võrumaal; vanemad — ta
lupidajad Kusta H. ja Marie 
(Veske). Õppis Kõlleste v. 
Hurmi v.-k. 1909—11, Kanepi 
klk.-k. 1911—15, H. Treff
neri gümn. 1915—19, Võru 
poegi. gümn. 1919—21, lühe
mat aega Tartu ülikooli arsti
teaduskonnas ja loomaarsti
teaduskonnas 1921—26, mil 
selle lõpetas. Võttis vabataht
likuna osa E. Vabadussõjast, 
tehes kaasa lahinguid. Ülikoo
lis õppimise ajal praktiseeris 
mitme loomaarsti abina ja oli 
aset. loomaarstiks Hiiumaal 

Keina ai., Lihulas ja Vigalas; 
Põlva jsk. loomaarst 1927— 
34; Karula jsk. loomarast 1934. 

a-st. Evib talu Põlva ai. lä
hedal, millele saanud lisaks E. 
Vabadussõjast osavõtu eest 
autasuna krundi Põlva kiriku
mõisa maast, kus tegutsenud 
põllumehena. — Abielus Marie 
Kahar'iga 1924. a-st. 

Olnud Põlva Harid. S-i juh. 
1. ja tegev laulukooris 1927— 
34; Põlva Majand-üh. juh. ja 
rev.-kom. 1. 1932. a-st; Põlva 
langenud sõdurite mälestus
samba püstitamise komitee 
esim. ja tegev mälestussamba 
nurgakivi rajamisel; N. M. K. 
Ü. Karula osak. laekur 1935. 
a-st, ühtlasi sama ühingu Lõu-
na-laagri asut. komitee abi-
esim. ja laagri asutamisel te
gev 1936. a-st. Kaitseliidu 
tegevusest võtab osa vet. sa-
nitaarpäälikuna. — Alat. asuk.: 
Karulas, Valgamaal. 

HAIDAK, Harald, põllu
mees. Sünd. 16. I 1900 Lii
vamaa t. Kioma v. Võrumaal; 
vanemad — talupidajad — 
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Jaan H. ja Liisa (Olesk), õp
pis Kioma v.-k. 1909—11, 
Põlva klk.-k. 1911—13, Võru 
kõrg. algk. 1913—17 ja Tartu 

õp. sem. 1922—25, mil selle 
lõpetas ja omandas õpetaja
kutse 1926. — Oli Kiöma val
lasekretär 1918—20. Võttis 
osa E. Vabadussõjast lühe
mat aega 1919. a. ja teenis 
hiljem sõjaväes kirjutajana 
1920—22. Oli Aleksandri v. 
Joosu algk. õp. 1925—27 ning 
taga vara õp. Võrumaal 1927— 
34, mil tervislikel põhjusil 
läks pensionile. Töötab ise
seisva põllumehena Kioma v. 
Liivamaa talus, arendades oma 
talumajapidamist. 

Võtnud juhtivalt osa mitme
suguste seltskondlike org-ide 
tegevusest; juhatanud laulu
koori ja olnud tegev näite
mängudes. Kioma karskuss-i 
,,Püsivus" kirjat. ning liikmena 
tegev kõigis oma ümbruskon
na seltsides. Looduskaitse usal
dusmees Kiomal. Esinenud kõ
nedega mitmesuguseil pidu- ja 
tähtpäevil. Teinud kaastööd 
ajalehile ,,Võru Teat.", ,,Elu", 
,,Maa Hääl", ,.Külvaja" j. t. 
— Alat. asuk.: Kioma Liiva
maa t. 

HALLER, Karl Gustav, põl
lumees. Sünd. 16. II 1873 
Halli t. Linnamäe v Võru
maal; vanemad —• põllupida
jad Mihkel H. ja Liisa (Käng-
sepp). Omandas alghariduse 
Linnamäe v.-k., mille lõpeta
mise järele asus tööle isa tallu, 
kus tegutseb nüüd iseseisva 
põllumehena. — Abielus Ma
rie Leis'iga 23. VI 1900. a-st. 

Võtnud pikemat aega juh
tivalt osa karskusliikumisest ja 
kohaliku v. omaval-se tööst. 
Oli Linnamäe karskuss-i ,,Vee

nus" tegelasi 1891. a-st pike
mat aega; sama seltsi esim. 
1895-—98 ja 1905—08, laekur 
1898—1905 ja 1908. a-st mõnd 
aega, kuni nooremate tegelaste 
juuretulekuni, mil valiti seltsi 
auliikmeks; Linnamäe vallava
nem 1917—19, väljaarvatud 
lühemad vaheajad enamluse ja 
saksa okupatsiooni päevil, mil 
mitte pooldades valitsevate 
võimude tegevust, oli omal 
soovil astunud ametist tagasi; 
Linnamäe v.-volik. 1. lühemate 
vaheaegadega 1900. a-st ja 
vallavanem 1930. a-st. — Alat. 
asuk.: Halli t. Linnamäe v. 

HÄLLING (end. nimi Ha-
gel), Oskar, põllumees. Sünd. 
15. VIII 1895 Luke v. Tartu

maal; vanemad — talupida
jad Juhan Hagel ja Miina 
(Paurson). õppis Aiamaaküla 
algk. 1903—05, Nõo klk.-k. 
1905—08 ja H. Treffneri 
gümn. 1908—13, mil selle lõ

petas. Tegutseb iseseisva põl
lumehena Jaanose talus, aren
dades oma talumajapidamist. 
— Abielus Irene AspeViga 
1923. a-st. 

Võtab juhtivalt osa koha
like seltside ja seltskondlike 
ettevõtete tööst. Olnud Luke 
v.-volik. 1. 1921. a-st, valla
vanema abi 1921—27 ja val
lavanem 1927. a-st, ühtlasi 
kodukaunistamise ja emade
päeva komitee ning Allveelae
vastiku Sihtkapitali Luke abi-
toimkonna esim. Töötanud ju-
hatusliikmena pikemat aega 
Luke Põllumeeste S-is; olnud 
8 aastat Luke Hariduss-i esim.; 
Luke Rahvamaja ehitamise ko
mitee abiesim.; Luke Vastast. 
Kindlustuss-i likvideerimise ko
misjoni esim.; Põllutöökoja 
Elva konvendi 1. 1936. a-st; 
Isamaaliidu Luke osak. juh. 1. 
1935. a-st; Luke Masinatar-
vitajate Üh-gu esim. Võtnud 
osa pea kõigi kohalike selts
kondlike ettevõtete teostami
sest. — Alat. asuk.: Jaanose 
t. Luke v. 

HALLOP, Vidrik, valla
sekretär. Sünd. 5. III 1906 
Rõuge v. Võrumaal; vanemad 
— taluoidajad Juhan H. ja 
Katri (Kits). õppis Haanja 
Jaanimäe v.-k. 1916—18, Rõu
ge Jaanipeebo algk. 1919/20, 
Rõuge kõrg. algk. 1920—23, 
Väimela põllutöök. 1925 ja 
Võru õht. gümn. õhtukursu-
sil 1934. Omandas vallasek
retäri kutseõiguse Harju aj. 
maa vai. juures 1934. Töötas 
vallasekr. õpilasena Rõuges 
1925. vallasekr. abina Tsoo
nis 1926—27 ja Võru v. 1928 
—35; Vastseliina vallasekre
tär 1935. a-st. 

Võtnud pikemat aega juhti
valt osa kaitseliidu ja selts
kondlike org-ide tegevusest. 
Olnud Võru Vabat. Tuletõrje 
Üh-gu juh. 1. 1929—35, Võru 
linna õppinud tööliste ja meist
rite üh-qu kirjat. 1930—34. 
K. L. Võru komp. juh. 1. 
1928—35, K. L. Võru linna-
ümbruskonna mlvk. adjutant 
1933—34, sekr. 1934—35 ja 
tegev laulukoores. Vastselii-
nas: vabat. tuletõrje üh-gu juh. 
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I. 1935. a-st, Isamaaliidu V. 
osak. sekr. 1935. a-st, koha
liku ühispanga rev.-kom. 1., 
Nimede Eestistamise Liidu 
V. osak. esit.; juhatusliikmena 
tegev kõigis rahvuslikeks akt
siooneks moodustatud toim-
konnis ja komiteedes. — Alat. 
asuk.: Vastseliina v.-m. 

HANSON, Paul, ohvitser. 
Sünd. 30. VIII 1893 Sülgoja 
t. Kahkva v. Võrumaal; va-

Risti II/3 ja Pärna t. Räpina 
Ala asunduses. J. Kuperja-
novi part. pataljonis teenis 
hiljem 1925. a-ni, oli sõjakooli 
kurs. ohvitseride komp. ül. 
1925—27, lektor kv. ühend, 
õppeasutusis 1930—32, staa
biülem 7 jal. rüg-is 1932—35, 
I div. staabi 1. jsk. ül. 1935— 
36; Võru-Petseri sv. ringkon
na staabiülema k. t. 1936. a-st. 
— Abielus rohuteadlase Hed-
vig Künnapuu'ga 1934. a-st. 

Olnud Kv. Ühend. Õppe
asutuste Ohvitseride Kogu 
juh. ja rev.-kom. 1. ning Kõr
gema Sõjakooli Ohv. Kogu 
juh. 1. — Alat. asuk.: Võru. 

HARJU, Arnold, advokaat. 
Sünd 24. II 1902 Kuiandi t. Ro-
gosi v. Võrumaal; vanemad — 

nemad — taluomanik Joosep 
H. ja Juula (Lepason). Õppis 
Kahkva v.-k. 1901—03, Rä
pina klk.-k. 1903—06, Tom-
soni kaub.-k. 1906—08; Tar
tu Õp. Üh-gu kaub.-k. 1908— 
11, mil selle lõpetas, tööta
des koolivaheaegadel isatalus. 
Hiljem lõpetanud Oranjenbau-
mi lipnikekooli 1916, alalisväe 
ohvitseride kursused E. Sõja
kooli juures 1925 ja kõrgema 
sõjakooli 1930; ülendatud ma
joriks 1932. a. — Võttis noo
rema ohvitserina osa Maail
masõja lahinguist 1917 ja esi
tati Püha Anna ordu 4. j. risti 
saamiseks. Teenis eesti rahvus-
väeosis 1917. a. ja nende laia
lisaatmise järele organiseeris 
Saksa okupatsiooni ajal kodu
vallas omakaitset ja hiljem 
kaitseliitu ning määrati Kahk
va valla komandandiks. Pu-
navägede sissetungil võttis 
oma kaitsesalgaga osa sõjate
gevusest ja tegi hiljem E. Va
badussõja kaasa algul noore
ma ohvitserina, lõpul komp. 
ülemana J. Kuperjanovi part. 
pataljonis, saades lahingus ker
gesti haavata. Vabadussõjast 
osavõtu eest saanud Vabaduse 

hooneid. — Abielus looma
arst Marta Aru'ga 24. juunist 
1932. a. 

Õpilasena võtnud osa koo
linoorsoo liikumisest Võrus. 
Töötab juhtivalt kaasa mitme-
suguseis Võru seltskondlikes 
org-es. Olnud K. L. Võru 
linnaümbruse mlvk. propagan-
dapäälik, hiljem mlvk. juris-
konsult; tegutsenud Võru teat
ris näitlejana 1927—31; Võru 
E. seltskondi, üh-gu ,,Kannel" 
juh. 1. pikemat aega; Võru 
Meestelaulu S-i juh. 1. ja lau
lukoori tegelasi; Võru Espe
ranto Üh-gu juh. I. 1929. a-st; 
Noorte Kotkaste Vanemate-
pere 1.; Rõuge ev.-lut. kogu
duse juh. abiesim.; liikmena 
tegev mitmes ühingus. E- K. 
S-i liige. — Evib E. Vaba
dussõja Mälestusmärgi. — 
Alat. asuk.: Võru. 

HASSMANN, Otto, põllu
mees ja konsul. Sünd. 20. 
VIII 1873 Paju ms. Valga-

talupidaja, omavalitsustegela-
ne Jaan H. ja Ann (Teder). 
Õppis Rogosi v. Pundi v.-k. 
1910—13, Rõuge klk.-k. 1913 
—15, Polangeni gümn. ja Võ
ru Rahvahariduse S-i era-
reaalgümn., lõpetades viimase 
cuni laude 1923 ning Tartu 
ülik. õigusteaduskonnas 1923 
—27, mil lõpetas selle cuni 
laude. E. Vabadussõja ajal 
oli lühemat aega õpilasena te
gev kohalikus kaitseliidus 1919 
ja teenis siis õppursõdurina 
Tartu õpil. pat-is 1919—20. 
Teautses notariaalalal Võrus 
1927—30. Tegelik advokaat, 
hiljem vann. advokaat Võrus 
1930. a-st. Ühtlasi Jäneslohu 
t. omanik Rõuges 1933. a-st, 
mida juhib ühes abikaasaga. 
Teinud omas talus maaparan
dustöid sookultuuri ja põldude 
drenaaži alal, rajanud ajako
hase puuviljaaia ja ehitanud 

maal; vanemad — mõisavalit
seja, ühtlasi talupidaja Karl 
H. ja Emma (Kalnin). Lõpe
tas Valga l.-k. ja õppis edasi 
erateel. Töötas põllumehena 
Laanemetsa ms. 1894—98, Kä
revere ms. 1898—1904, Au-
meisteri ms. 1904—06. Mõis
teti 1905. a. revolutsioonilise 
liikumise ajal sõjakohtu poolt 
tagaselja surma, kuid sai hil
jem pääle redusoleku priiks. 
Iseseisev põllumees Lukstine t. 
Lukke v. 1908. a-st. — Abi
elus Ella Assmann'iga 1902. 
a-st. 

Võttis enne Maailmasõda 
juhtivalt osa seltskondlikust 
elust oma elukohtades. Oli 
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Valga Põllum. S-i esim. 1908 
—14. Hiljem võtnud Valga 
mk. läti osas juhtivalt osa 
seltskondlikust ja omavalitsus
likust tegevusest. Olnud Val
gas Põhja-Läti sõjaväe mo
bilisatsiooni väljakuulutajaks 
16. II 1919. a,- Valga maa
konna esim., Valga kreisi-
ülem, Läti hobusepassi autor, 
Läti Asutava Kogu 1., Lukke 
vallavanem, Läti Punase Risti 
Valga osak. asut. j. m. Läti 
konsul Eesti Valgas 1930. 
a-st. — Alat. asuk.: Lukstne 
t. Lukke v. Lätis. 

HAUGAS, Richard, põllu
mees. Sünd. 21. VI 1884 Võ
rus; vanemad — sepp, hiljem 

talupidaja Kaarel H. ja Olga 
(Stimm). Omandas alghari
duse koduõpetajalt; õppis 
Pihkva l.-k,, mille lõpetas 
1905. Oli äriteenijaks, hiljem 
ärijuhiks Peterburis kummi-
vbr. ,,Provodniku" kaupluses 
1905—14; Maailmasõjas 1914 
—17 autojuhina v. a.-o. au
astmes, võttis osa lahingust 
Saaremaal ja langes sõjavan
gi, kellena viibis Heilsbergi 
sõjavangide laagris 1917/18. 
E. Vabadussõjast võttis osa 
kaitseliitlasena, rühmapääliku-
na, tehes oma rühmaga kaasa 
lahinguid Võõpsu ümbruses. 
Iseseisev põllumees Hauka t., 
kus ehitanud hooneid, areta-
nud Angleri tõukarja; ühtlasi 
majaomanik Tartus 1931. a-st. 
— Abielus Helene Pettai ga 
1907. a-st. 

Võtnud Peterburis elades osa 
E. S-i tegevusest ja olnud 
Võõpsu alevivanemaks 1920; 

K. L. Võõpsu rühmapäälik 
1924. a-st; Võõpsu Vabat. 
Tuletõrje S-i asut. ja juh. 1. 
1905 a-st, sellest suurema osa 
aega tuletõrjepäämehena. — 
Saanud teenete eest kodukaitse 
alal IC. L. 3. kl. Valgeristi ja 
vabat. tuletõrjelt Teeneteristi. 
— Alat. asuk.: Hauka t. Rä
pina v. 

HEERING, Hindrik, õpeta
ja ja põllumees. Sünd. 27. VI 
1885 Maido t. Räpina v. Võru

maal; vanemad — põllumees, 
omavalitsustegelane Kusta H. 
ja Juula (Maido). Õppis Naha 
külak., Meeksi v. 1894—98), 
Räpina klk.-k. 1898—1901 ja 
Haaspere min.-k. pedag.-kl. 
Virum., mille lõpetas 1903. 
Töötas õpetajana Nahal 1903 
—1909 ja 1922—25, Piiri-
saares 1910, Peravalla Ahuna-
palus 1912 ja Mehikoorma 
Piiriojal 1915. Võttis kirju
tajana osa Maailmasõjast 1916 
—17 ja oli E. Vabadussõjas 
Kaitseliidu staabis kirjut. Tal
l-s 1919—20. Vanemailt pä
ritud talu pidaja iseseisva 
põllumehena 1909. a-st. Ehi
tanud hooneid, arendanud 
aiandust, mesindust ja kodu
linde, eriti aiandust, mille 
eest saanud näitusil auhindu; 
kultiveerinud maid. — Abi
elus Amalie Truuts'iga 1909. 
a-st. 

Võtnud juhtivalt osa mit
mesuguseist rahvuslikest ja 
seltskondlikest üritusist. Olnud 
tegev 1905. a. revolutsioonili
ses liikumises ja organiseeri
nud hiljem Saksa okupatsiooni 
ajal rahvuslikku liikumist ning 

E. Vabadussõja algul kaitse
liitu omas ümbruses. Selts
kondlikus tegevuses võtnud 
osa esimeste kihelkonnakong-
ress. korraldamisest Räpinas, 
olnud tegev kohaliku rmtu-
kogu asutamisel; Räpina Ha
riduse S-i asutajaid ja kirjat. 
1907—08; Räpina Põllum. S-i 
abiesim. 1910—15, esim. 1915 
—16, ühtlasi näituste korral
dajaid ja aianduse osak. juh. 
1.; Räpina Noorte Maatulun-
dusklubi asut. ja klubivanem 
1931. a-st; Räpina-Linte Pii
maüh-gu asut. ja juh. 1. 1926 
—36; Räpina-Naha Turbaüh-
-se kirjat. 1922. a-st; kaitselii
dus tegev rühmapäälikuna 
1924. a-st, ühtlasi Noorte Kot
kaste Radamaa rühma vana-
kotkas. Korraldanud omas ta
lus väljaspoolt kutsutud inst
ruktorite juhatusel juur- ja 
puuvilja ning mesinduse kur
susi 1910. a-st alates ja annud 
neis küsimusis ka isiklikult 
nõu ja abi ümbruskonnale. 
Esinenud kõnedega aiandusest 
ja mesindusest. Teinud kaas
tööd ,,Post.", ,,Põllutöölehele", 
,,Aiatöölehele", ,,Põllumehele", 
,.Aiale", ,Talule" ja ,,Võru 
Teat.". Evib üle 1000-köite-
lise erarmtukogu. — Saanud 
teenete eest kodukaitse alal 
K. L. 3. kl. Valgeristi. — 
Alat. asuk.: Maido t. Räpi
na v. 

HEERING, Paul, õpetaja 
ja põllumees. Sünd. 16. I 1884 
Kõrve t. Naha külas Meeksi 

v. Tartum,; vanemad — pop
sikoha pidaja, kalur ja käsi
tööline Kaarel H. ja Mari 
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(Ziukmann). Õppis Naha 
v.-k. 1894—97, Räpina klk.-k. 
1897—1900, Jõhvi min.-k. pe-
dag. kl. 1900/01 ja hiljem õp.-
kurs., kust omandas õp.-kutse; 
hiljem õppis rmtupidamise 
kurs. Peterburis 1909 ning iga-
suguseil õp. täienduskursusil.— 
Oli Kureküla v.-k. juh. 1901 
—23, Radamaa 6-kl. algk. õp. 
1923—37; Räpina v. Rõsna 
algk. juh. 1937. a-st, ühtlasi 
,,Kureküla-Koolimaa" talu pi
daja tegeliku põllumehena 
1901. a-st ja selle omanik 1935. 
a-st, kus asutab oma talu 
juure suuremat õunapuuaeda 
valitud, kindlate sordipuu-
dega ja püüab talumajapida
mises läbi viia teadlikult mit
mesuguseid uuendusi. —• Abi
elus Antonie Holsting'iga 
1906. a-st. 

Töötanud üle 30 a. selts
kondlikes org-es ja mitmesu-
guseis üritusis; võtnud osa 
laulukooride tegevusest ja ko
halikest lavakunstilisist üritu
sist. Olnud Räpina Harid. 
S-i juh. 1., põllum. s-i tegelasi, 
Räpina Tarvit.-üh. raamatu-
pidaia 1919—20, Kureküla 
Masinatarvit. Üh-se juh. 1. ja 
raamatupidaja 1917—28, N.K. 
Radamaa rühma vanakotkas 
1934—36, Võrumaa Rahva
ülikooli lektor 1933—34 ja E. 
iseseisvuse algpäevil Räpina 
v.-volik. 1.; Ü. E. N. Ü. Kure
küla osak. asutajaid ja juh. 1. 
1932. a-st; kohaliku turbaüh-se 
juh. 1. 1935. a-st; Tartu Ilma
jaama ja E. Stat. Keskbüroo 
korrespondent 1918. a-st. Esi
nenud kõnedega kohalikel pi
du- ja tähtpäevil. Teinud 
kaastööd ajalehile ,,Teataja", 
,,EIu", ,,Meie Kodumaa", ,.Võ
ru Teat." j. t. Saanud näitusil 
auhindu raamatupidamise raa-
matuvormide ja blankettide väl
japanekute eest. — Alat. asuk.: 
Kureküla-Koolimaa t. Räpi
na v. 

HEIKLA (end. perekonna
nimi Härsing), Jakob, põllu
mees ja käsitööline. Sünd. 
4. IV 1885 Tegova ms. Orava 
v. Võrumaal; vanemad — 
renditalupidajad Hans H. ja 

Marie (Kuhlberg). Lõpetas 
Kahkva v. Väike-Veerksu 
v.-k.; hiljem õppinud edasi ise
seisvalt ja rännates kodu- ning 

Venemaal, kus töötas pott
sepana. Teenis vene sõjaväes 
1906—09. Oli majaomanik, 
potisepp ja osaliselt maaler 
Räpinas 1909—14, Maailma
sõjas 1914—18, võttes osa 
lahinguist ja tuli sõja lõpul 
rahvuslikku väeossa Võrus; 
tegi kaasa E. Vabadussõja 
1919—20, võttes osa lahin
guist ja sai õiguse valida en
dale tasuta maad, millest aga 
potisepaameti tõttu loobus; 
hiljem võttis maa Räpina Ra
humäe mõisast, kus töötab 
põllumehena, pidades selle 
kõrval ka oma ameteid. — 
Abielus Aliide Ziugov'iga 
1912. a-st. 

Võtab juhtivalt osa kohali
kest üritusist, olles Räpina 
Vabat. Tuletõrje Üh-gus va
heldumisi juh. 1., abiesim. ja 
veemuretsejate jsk. juh. 1926. 
a-st, Räpina Hariduse S-i juh. 
1. pikemat aega, Räpina v.-
volik. 1. pikemat aega. Olnud 
aastaid tegev Räpina 6-kl. 
algkooli hoole- ja õppenõu
kogus ja töötanud kaasa muis 
üritusis. Tegevuse jooksul 
tuletõrjes saanud kuld ja hõbe 
teenetemärgid, diplome ja 
diplomi haridusseltsilt. — 
Alat. asuk.; Potisepa t. Rä
pina v. 

HEINAM, Manivald (end. 
nimi Friedrich Emmanuel Ma
nivald Heimann), kirikuõpeta
ja. Sünd. 1. II 1894 Harju
maal; vanemad — Madis Hei-
nam (Heimann) ja Sofie 

(Franzila). Õppis Tallinna 
Nikolai I gümn. 1905—14, lõ
petades selle hõbeaurahaga, 
Tartu ülikooli usuteaduskon

nas 1914—16 ja 1920—22, 
mil selle lõpetas. Vahepääl 
teenis Vene sõjaväes 1916— 
18 ja Eesti sõjaväes 1918— 
22. Pidas kirikuõpetaja proo-
viaastat Tartu Pauluse kogu
duse õp. A. Habichti juures 
1922 ja Tartu ülikooli kogu
duse õp. dr. H. B. Rahamägi 
juures 1922—23; õiendas kon
sistooriumi eksamid 1922. a. 
sügisel ja ordineeriti õpetajaks 
28. jaanuaril 1923. a. Tartu 
ülikooli kirikus. Valiti Kane
pi ev.-lut. koguduse õpetajaks 
24. XII 1922, kinnitati konsis
tooriumi poolt 10. I 1923 ja 
õnnistati ametisse 27. V 1923. 
Olnud Võru praostkonna 
praosti abiks 1926-—33, Võru 
praostkonna praost 1933. 
a-st. — Abielus Marie Issa-
jev'iga 16. II 1916. a-st. — 
Alat. asuk.: Kanepi kirikla. 

HEINMAA (end. nimega 
Naruson), Ernst, vallasekre
tär. Sünd. 16. XI 1898 Kauk-
si k. Mooste v. Võrumaal; 
vanemad — põllupidajad Frits 
N. ja Leena (Polakes). Oman
danud hariduse end. Põlva 
klk.-k. ja iseõppimise teel end. 
Kauksi kooliõp. N. Narus-
berg'i juhatusel; hiljem võtnud 
osa mitmest kursusest. Töö
tanud Mooste ja Koiola val
lasekr. abina; Mooste valla
sekretär, ühtlasi vallakohtu 
kirjutaja, perekonnaseisuamet
nik ja posti-telegraafi-telefoni 
agentuuri juh. 14. juulist 1919. 
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a-st. — Abielus Ida Koos-
kördiga 12. dets. 1926. a-st. 

Võtnud pikemat aega juh
tivalt osa kohalike seltskond

like org-ide tegevusest. Olnud 
Kauksi Laulu ja Mängu S-i 
esim. ja laulukoori juh. 1919, 
Nooritsmetsküla Rahvarmtu-
kogu S-i koorijuht 1920. Töö
tanud kaitseliidu kohaliku ük
suse juh. liikmena alates selle 
asutamisest ja Mootse komp. 
segakoori juh. 1919 — 31; 
Mooste Vabat. Tuletõrje Üh-
gu esim. 1927. a-st; Isamaa
liidu Mooste osak. sekr.; Põl
va Üpk. rev.-kom. 1.; Mooste 
kodukaunistamise toimk. juh. 

1., ühtlasi võtnud osa samade 
org-ide asutamisest. — Alat. 
asuk.: Mooste v.-m. 

HELANDI (end. nimi Hen-
rikson), Jaan, õpetaja. Sünd. 
21. IX 1904 Ama t. Hummuli 

r ® 1 1  ii 
M: .'ii 

v. Valgamaal; vanemad — 
väikekohapidajad Kusta Hen-
rikson ja Ann (Johanson). 
Õppis V.-Suislepa ap. õig. 
klk.-k. 1916—18, Helme klk.-
k. (kõrg. algk.) 1918—21, 
Valga poegi. gümn. 1921 — 

25, mil selle lõpetas ja lõpe
tas pedag. kurs. Tall-s 1926, 
omandades õpetaja kutse pää
le praktikaaega; sõjaväes 
teenides lõpetas sõjakooli as-
pirantide kursuse lipnikuna 
1928 ja ülendati pääle vasta
vate katsete n.-ltn. 1932. 
Õopimise ajal töötas suveti 
talutöölisena. Oli õpetajaks 
Hummuli Soe algk. 1926—29, 
Laatre Õru algk. juh. 1929— 
34; Hummuli 6-kl. algk. juh. 
1934. a-st. — Abielus Aliide 
Piir'iga 1934. a-st. 

Võtab juhtivalt osa selts
kondlikest üritusist ja seltside 
tegevusest. Oli Hummuli Rah-
varmtukogu S-i juh. 1., hiljem 
esim. 1929, ühtlasi tegev lau
lukooris ja näitejuhina lava-
kunstilisis üritusis; K. L. Laat
re komp. päälik 1929—34, 
laskejuhataja 1929. a-st ning 
Hummuli komp. päälik 1934. 
a-st; Hummuli Vabat. Tule
tõrje Üh-gu juh. 1. 1927. a-st; 
Isamaaliiidu H. osak. juh. 1.; 
Laatre rmtukogus-is ,,Kaja" 
tegutsenud näitejuhina. Võtab 
aktiivselt osa kõigist rahvusli
kest aktsioonest; esinenud kõ
nelejana kohalikel pidupäevil. 
— Saanud K. L. III j. Valge
risti. — Alat. asuk.: Hummuli 
algk. 

HELDEM AA (end nimi 
Heidemann), Juhan, põllu- ja 
kaupmees. Sünd. 26. XII 1892 

Taagepera ms. Valgamaal; 
vanemad — põllutööline, hil
jem talupidaja Mats Heide
mann ja Mari (Reimundt). 
Õppis Paju v.-k. ja Tagepera 
Karjatnurme v.-k., mille lõpe

tamise iärele töötas isa juu
res talus. Teenis vene sõja
väes 1913—16 ja võttis osa 
Maailmasõja lahinguist kahe 
aasta jooksul, saades lahingus 
haavata ja langes sõjavangi, 
viibides sõjavangina Austrias 
1916—18. Võttis osa E. Va
badussõjast, tehes kaasa la
hinguid 1918—20. Iseseisev 
põllumees Taageneras 1921. 
a-st, ühtlasi kohaliku koore
jaama juh. 1925. a-st ja kaup
luse omanik 1931. a-st. — 
Abielus Alma Kasega 1929. 
a-st. 

Võtab aktiivselt ja juhti
valt osa kohalike seltside, ühin
gute ja vallaomavalitsuste te
gevusest. Olnud kohaliku kait
seliidu asutajaid ja algul juh. 
1., hiljem toetaja 1. Põllutöö-
koia Helme konvendi juh. 1. 
1936. a-st; Asunikkude ja 
Riigirentn. Liidu Taaoepera 
osak. t'uh. 1.; Taagepera v.-
volik. 1. 1921. a-st ja valla
vanem 1921—28 ja 1932. a-st; 
Isamaaliidu T. osak. asuta
jaid ja esim. 1935. a-st; Taa
gepera vabat. tuletõrje asuta
jaid; Karjatnurme Masina tar
vitajate Üh-au asut. ia kirjat.: 
Taagepera ev.-lut. koguduse 
asutajaid ja nõukogu kirjat. 
1928. a-st; tegev juhatusliik-
mena kõigis kohalikes selts
kondlikes toimkonnis. — Alat. 
asuk.: Vahtra t. Taagepera v. 

HELILISTE (end. nimi Her
man), Jaan, õpetaja, sõjaväe
lane. Sünd. 5. VII 1893 Lipi 

t. Kuioatsi v. Valgam.; vane
mad — talurentnikud Jaan 
Herman ja Ann (Pütsepp). 
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Õnpis Kuigatsi v. Vaalu algk. 
1904—06, Sangaste klk.-k. 
1906—09, Valga l.-k. 1909— 
12, pedag. kurs. Valgas 1912 
—14, keskk. võimlemisõp. 
kurs. Riias 1915, mille lõpeta
misel omandas keskk. võimle
misõp. kutse ja Pihkva lipni-
kek. 1916. — Teenis vene sõ
javäes 1915—17, võttes roo-
duülemana 12. iseäralikus pol
gus osa Maailmasõja lahin
guist Riia ja Dvinski all. As
tus E. rahvaväkke 21. nov. 
1918. a. ja võttis osa Vaba
dussõjast 3. jal. polgu 1., 2. ja 
3. roodu ülemana, tehes kaasa 
lahinguid punavägede ja Balti 
Landesvääri vastu ja saades 
lahingus Karula ms. all põru
tada. Sai Vabadussõjas üles
näidatud vahvuse eest Vaba-
duseristi II/3 ja tasuta maa 
normaaltalu suuruses. Pääle 
sõja lõpu tegevast teenistusest 
vabanenud, asus Võru Harid. 
S-i gümn. ja Võru õp.-sem. 
võimlemisõpetajaks, kus tegut
ses 1920—28. Õpetajana te
gutsedes organiseeris ühtlasi 
kaitseliitu, tegutsedes selles 
rühmapäälikuna kuni 1. XII 
1924. a., millest alates oli Võ
rumaa miv. organiseerimise 
komitee 1. kuni K. L. põhi
kirja kinnitamiseni; oli Võru
maa miv. juh. I. ja Võru linna 
mlvk. päälik 1924—27, mil 
astus uuesti tegevteenistusse, 
asudes K. L. Võrumaa miv. 
pääliku kohale, kus tegutseb 
majori aukraadis seni. Saanud 
kaitseliidus teenete ja hoolsa 
teenistuse eest III ja V kl. 
Kotkaristid, III j. Valgeristi, 
Läti K. L. teeneteristi; evib 
Vabadussõja mälestusmedali, 
Läti Vabarigi 10. aastapäeva 
mälestusmedali ja Noorte Kot
kaste teenetemärgi. — Abielus 
Elfriede Rebasega 1 924— 
26 (f), Linda Sööt'iga 16. 
VIII 1930. a-st. 

Otseste ametkohuste täit
mise kõrval töötanud juhti
valt kaasa mitmesuguseis selts
kondi. org-es, olnud asutajaid 
ja iuh. 1. Võru Õp. Üh-s, Võ
ru õhuasjanduse Üh-s, Võru 
Kütis-is j. m. Teinud kaastööd 
„EluIe", ,,Võru Teat." ja 

,,Kaitse Kodule". — Alat. 
asuk.: Võru. 

HELMESTE, Juhan, kaup
mees. Sünd. 12. V 1901 San
gastes, Valgam.; vanemad — 

sepp Jaan Visman ja Heleena 
(Uibopuu). Õppis Sangaste 
algk. 1909—11, Otepää Ha
rid. S-i nrogümn. 1911—13 ja 
Tartu kommertsgümnaasiumis 
1913—18. — Võttis vabataht
likuna osa E. Vabadussõjast 
algusest lõpuni, teenides laia-
roop. SR nr. 2, sai lahingus 
põrutada. Tegutseb kaupme
hena Ulilas, ühtlasi arendab 
aiandust, olles sel alal nõu
andjaks ka ümbrukonnale. — 
Abielus Alma Koni'ga 1902. 
a-st. 

Võtnud pikemat aega juh
tivalt osa kohapäälsest selts
kondi. elust. Tegutsenud näit
lejana ja näitejuhina kohali
kes seltsides ja kaitseliidus. 
K. L. Ulila komp. majandus-
päälik 1924. a-st; Ulila vabat. 
tuletõrje ja hariduss-i asuta
jaid ja abiesim.; E. Karskus
liidu usaldusmees 1928. a-st; 
Kavilda Siberinurme Turba-
üh-se laekur 1937. a-st; Ulila 
v. kodukaunistamise toimk. juh. 
1.; olnud Ulila v.-volik. 1. ja 
v.-van. abi; Puhja ev.-lut kiri
kunõuk. 1. 1925. a-st j. m. — 
Saanud teenete eest K. L. 3. j. 
Valgeristi; evib E. ja Läti 
Vabadussõja mälestusmärgid. 
Alat. asuk.: Ulila v. 

HENDRIKSON, Hendrik, 
õpetaja. Sünd. 31. III 1874 
Luuguse t. Holstre v. Viljan-
dim.; vanemad — taluomanik 

Hendrik H. ja Eva (Pill). 
Õppis Viljandi elementaar
koolis, Viljandi l.-k. ja Tal
linna tehnikumis 1896—1902, 

mil selle lõpetas mehaanika 
alal. Oli praktikal Taga-Kas-
pia raudteel, mille järele õien
das Tall-s kutsekooli õp. kut
seeksami tehnoloogia ja töös
tuse alal. Oli Vladikavkasi 
kesk-raudtee tehnikakooli töö
kodade juh., hiljem ka rektori 
abi 1903—21, ühtlasi samal 
ajal ka Vladikavkasi kaub.-k. 
tehniliste ainete tunniandja, 
instituudi sissesääde muret
seja ja juh. Kaukaasusest ko
dumaale jõudnult avas E. esi
mese tööstus täiendusk. Põlt
samaal, olles selle juh. 1921— 
25, mil asus organiseerima 
Võru tööstuskooli, mis 1936. 
a. muudeti 4-kl. tööstuskesk-
kooliks, kus töötab juhataja
na. Evib ühtlasi vanemailt 
päritud talu Holstre v. Vil
jandimaal. — Abielus Hilda 
Dorbeck'iga 1906. a-st. 

Võtnud juhtivalt osa Eel-
Kaukaasuse eestlaste selts
kondlikust elust. Ülemaalise 
Kodukäsitöö Edendamise S-i 
juh. 1.; Võrumaa Õp. Üh-gu 
juh. 1. Avaldanud Puupeitside 
valmistamise ja tarvitamise 
õpetus'e ja teisi töid. — Alat. 
asuk.: Võru. 

HENDRIKSON, Jaan, põl
lumees. Sünd. 18. X 1867 
Luuguse t. Holstre v. Viljan
dimaal; vanemad — taluomanik 
Hendrik H. ja Eva (Pill). 
Õppis Viljandi alg- ja kreis
koolis, mille lõpetas 1883; hil
jem õppinud edasi erateel, 
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eriti keeli. Oli Viljandis posti- tagasi seltskondlikust tegevu- nud eratundide andjana Võ-
telegraafi kontoris algul õpi- sest. — Alat. asuk.: Leebiku, rus; olnud praktikandiks Tal-
lane, hiljem ametnik ja samal Valgam. linna ja Peterburi apteeges 
ajal ka prokuröri abi kirjat. 1910—12, 

HIIELO, Ägate, ametnik ja 
näitleja. Sünd. 30. III 1901 | 
Räpina v. Võrumaal; vane-

Võru E. L.-H. 

1884—89; Pärnu-Viljandi ra
hukogu pristav 1889—1901. 
Omandas 1896. a. Leebiku 
ms. ühes Vanamõisa karja
mõisaga ja töötas sääl iseseis
va põllumehena 1899. a-st 
kuni mõisade võõrandamiseni; 
veskiomanik ja põllumees Lee-
bikul. — Abielus Alma Kur-
rikoffiga 21. juunist 1892. 
a-st. 

Võtnud /juhtivalt osa mitme
suguste org-ide tegevusest. 
Helme Põllum. S-i esim. 1902 
—10, hiljem sama s-i auliige, 
olnud tegev seltsile maja ehi
tamisel; Helme L.-H. Üh-se 
asutajaid ja nõuk. esim. 1903. 
a-st; ühispiimatalituse asut. 
Leebikul 1912 ja hiljem sellele 
Suislepas, V.-Suislepas, Riida
jas ja Lõvel koorejaamade 
asut.; põllum. kesküh-se ,.Es
tonia" asutajaid ja rev.-kom. 
esim. 1929. a-ni, samas nõuk. 
abiesim. 1929—34; E. Seemne
vilja Üh-se rev.-kom. esim. 
1923. a-ni; Lõuna-Eesti (end. 
Põhja-Liivimaa) Põllumeeste 
ICesks-i rev.-kom. esim. 1916 
—35; E. Seakasvatajate S-i 
asutajaid ja eluaegne 1.; E. 
Sordiparanduse S-i eluaegne 1.; 
Helme ev.-lut. kirikunõuk. 
esim. ja kirikupäeva saadik 
1919. a-st, olnud kirikupäeva 
juh. 1. ja ev. lut. kiriku Konsis
tooriumi majandusnõukogu 1. 
1922. a-st; E. Ühistegelise 
Liidu nõukogu abiesim. 1928 
—37. Viimaste aastate jooksul 
tervislisil põhjusil tõmbunud 

mad — kingsepp Jakob H. ja 
Marie (Kurusk). Lõpetas 
Võru tütarl. kõrg. algkooli; 
hiljem õppinud edasi iseõppi
mise teel, eriti keeli ja lõpe
tanud mitu lavakunsti kursust. 
Oli Võrus ,,Tähe" rmtukaup-
luse teenistuses 1919—25, riigi 
viinalao ametnik 1925—30, 
ametnik 7. jal. rüg. staabis 
1930—33; äriteenija Võrus 
1933. a-st. 

Võtnud pikemat aega näit
lejana osa Võru teatri tege
vusest ..Kandli" teatris, kus 
hakkas esmakordselt kaasa 
mängima juba 1917. a., olles 
aastate kestel kujunenud kand
vamaks jõuks teatri lavaperes. 
Selle kõrval tegutsenud juhti
valt Võru naiskodukaitses, ol
nud naiss-i ,,Võruhõim" juh. 
1. 1932. a-ni ja võtnud osa 
,.Kandle" segakoori ning dr. 
F. R. Kreutzwaldi mälestuse 
jäädvustamise seltsi tegevu

sest. — Saanud teenete eest 
K. L. 3. kl. Valgeristi. — 
Alat. asuk.: Võru. 

HIIELO, Roosa (Rosalie), 
naistegelane. Sünd. 7. VI 1890 
Võrus; vanemad — ehitus
meister Jaan Veismann ja 
Kadri (Jürgenson). Õppis 
Võru kõrg. tütarl. k. 1900—07; 
õiendas apteekri õpilase ek
sami Pihkvas 1910; täienda
nud haridust erateel. Tööta-

Üh-se rmtupidaja 1914—17, 
Võru maaval. ametnik 1919 
—20 ja Kütteainete Keskkomi
tee Võru osak. rmtupid. 1920. 
a-st selle likvideerimiseni. Te
gev koduses majapidamises. 
— Abielus Alfred Hiieloga 
1913. a-st. 

Alates õpilasepõlvest, võt
nud osa seltskondlike org-ide 
tegevusest. Võru E. Naiss-i 
asutajaid ja juh. 1. 1917—23, 
Võru naiss-i ,,Võruhõim" 
asutajaid ja juh. 1. 1923—26, 
esinaine 1926—36, juh. 1. 1936. 
a-st. Olnud tegev naiss-i nais
kutsekooli asutamisel 1923. a. 
ja algul selle majandusala ju
hiks. Võtnud osa poliitilisest 
elust rahvusi, keskerakonnas 
ja olnud Võru rahvusi, kesk
erakonna naisosak. juh.; E. 
Naisliidu juh. 1. kauemat aega; 
E. Kodumajanduskoja 1.; Võru 
Lastekaitse Üh-gu juh. 1. 1933. 
a-st; Allveelaevastiku Sihtka
pitali Võru toimkonna juh. 1. 
j. m. Esinenud kõnelejana 
mitmesuguseil sündmusil, pi
danud loenguid, võtnud juhti
valt osa naiskodukaitse orga
niseerimisest ja tegutsenud 
laste hoolekande alal. Evib 
K. L. 3. kl. Valgeristi. — 
Alat. asuk.: Võru. 

HI1ET AMM (end. nimi 
Roose), August, meier. Sünd. 
15. IV 1889 Tartus. Õppis 
Vana-Prangli v.-k. 1898 ja 
Tall-na elementaarkoolis 1898 
—1900; hiljem õppinud edasi 
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iseseisvalt. Töötas lukusepa 
õpilasena Tartus ja põllutöö-
hsena Tartumaal 1906. a-ni. 
Õppis piimandust Tarvastu ja 

Konguta ühispiimatalitusis 
ning Kaareperes Öeidingi pii-
matalituses 1907—10. Oli juus
tumeistriks Lustiveres 1910. 
a. ja Tähtvere mõisas 1911 a. 
ning töötas siis paljudes kodu
maa, Läti ja Siberi meiereides 
meierina. Mobiliseerituna Maa
ilmasõtta võttis osa lahinguist 
ja langes sõjavangi Bulgaa
rias; töötas meierina Bulgaa
rias ning Budapesti Keskmeie-
reis 1919—20. Oli Järvam. 
Väätsa ja Tartum. Väägvere 
meieriks 1923—25; Kahkva 
üpt. juh. 1925. a-st. Asutanud 
1912. a. karuslooma ja kodu-
linnukasvatuse ,,Kanelik", kus 
aretanud tõupuhtaid kodujä-
neseid ja kanu ning mesila 
1930. a. Varustanud oma tõu-
jäneste ja kanadega ka ümb
ruskonna väikelooma ja kodu-
linnukasvatajaid. — Abielus 
Adele Viruvere'ga 1920. a-st. 

Võtnud 1905. a. punaseil 
päevil Tartumaal osa revo
lutsioonilisest liikumisest, hil
jem juhtivalt seltskondlike or
g-ide tegevusest. Olnud Väät
sa ja Kahkva üpt. asutajaid. 
Kahkva Rahvarmtukogu S-i 
juh. 1.; Isamaaliidu Kahkva 
osak. asutajaid ja rev-kom. 1. 
Kahkva Vabat. Tuletõrje Üh-
gu asutajaid ja esimene lae
kur. Kuulub liikmena E. K. 
S-i, E. Karusloomakasv. ja E. 
Linnukasvatajate S-i. Esine
nud kõnedega RA puhul ja 
olnud Kahkvas RA korralda
jaid; korraldanud piimanduse 

päevi, kursusi jne. Evib ligi 
5000-köitelise erarmtukogu. — 
Alat. asuk.: Kahkva üpt. 

HIIOP, Jaan, tööstur. Sünd. 
24. VII 1896 Tikste veskis 
Helme v. Valgamaal; vane

mad — mölder Villem H. ja 
Mai (Hansson). Õppis Helme 
v.- ja klk.-k. ning Valgas 
kaub.-k., mille lõpetas 19i5. 
1 ootas rmtupidajana mitmes 
asutuses Tall-s 1915—17, Pet-
rogradi E. o./ü-s ,,Produkt" 
1917—18. Oli E. Vabadus
sõja ajal ülemjuhataja staabis 
kirjut., hiljem varustusval-s 
nntupidaja 1918—20. Isesei
sev tööstusettevõtete omanik 
Helmes 1920. a-st, kus isa 
poolt asutatud jahuveskile on 
asutanud lisaks toorlina töös
tuse 1924. a., missuguseid 
arendab edasi. — Abielus Ma
rie Leppaga 25. jaan. 1932. 
a-st. 

Võtnud juhtivalt osa koha
like seltside tegevusest ja ol
nud Helme-Tõrva Hariduss-i 
juh. I., Helme Majand. Üh-gu 
juh. 1., HeHjne v.-volik. ja valla 
rev.-kom. 1. ning tegev valla
omavalitsuse komisjones; Tõr
va Üpk. juh. 1. pikemat aega, 
esim. 1930. a-st; K. L. Helme 
komp. veltveebel. Töötanud 
juhtivalt kohalikus koguduses 
ja liikmena kõigis seltsides. — 
Alat. asuk.: Helme v. 

HIIEMETS, Johannes, ki
rikuõpetaja. Sünd. 3. XII 1904 
Narvas; vanemad — raamatu
kaupmees Jakob H. ja Anna 
(Mooses). Õppis Mustvee 
algk. 1912—21, Tall-na õht. 
keskk. 1921—24 ja Tartu ülik. 

usuteadusk. 1925—29, mil selle 
lõpetas; saanud töö eest ,Tor
ma kiriku ajalugu" mag. theol. 
teadusliku astme 1932. Kesk

kooli õppimise ajal töötas 
Tall-s mitmel alal, pikemat 
aega sõjamin-mi arhiivis; üli
koolis õppimiseajal oli aset. 
õp. Avinurmes. Pidas lciriku-
õp. prooviaastat Palamuse ko
guduses 1929; oli Väike-
Maaria keskk. usuõp. ja aja-
looõp. 1929 ja Väike-Maarja 
ev. lut. koguduse õp. 1930 
—36; Rõuge ev.-lut. koguduse 
õp. 1936. a-st. — Abielus 
Marta Suur'ega 13. II 1927. 
a-st. 

Olnud tegev ajakirjanduse 
alal; avaldanud kirikuloolisi 
ja ilukirjanduslikke teoseid. 
Praegu diplomeeritud edasi-
õppija kirikuloo õppetooli 
juures. — Alat. asuk.: Rõuge. 

HINDO, Nigul (end. nimi 
kuni 1936. a-ni Nikolai Hin-
dov), preester. Sünd. 21. V 

1897 Kapsimäe t. Kahkva v. 
Võrum.; vanemad — talupi
dajad, hiljem töölised Jakob 
Hindov ja Maarja (Tillcson). 
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Lõpetas Räpina Radamaa 2-
kl. min.-k. 1913, Räpina 4-kl. 
kõrg. algk. 1916, Tallinna 
ühisgümn. 1926; õppis Eesti 
Draamastuudio teatrik. 1920 
—22, rmtukoguhoidjate kurs. 
Tall-s 1924 ja 1926, Tartu 
ülik. usuteadusk. 1927—31; 
pühitsetud diakoniks Tartu 
Aleksandri kirikus 1930 ja 
preestriks Tall. Issanda-Muut-
mise kirikus 1931. — Teotses 
koolivaheaegadel põllutööli-
sena 1916. a-ni; võttis osa 
Maailmasõja lahinguist vene 
ratsaväes, sai lahingus raskesti 
haavata ja sattus sõjavangi, 
viibides Schneidemühli vangi
laagris j. m. Ida-Preisimaal 
1917—18. Tegi kaasa E. Va
badussõja 1919—20, võttes 
osa lahinguist; oli 7. jal. rüg. 
ohv. laua kirjut, ja rüg. rmtu-
koguhoidja 1920, ametnik 
kindralstaabi rmtukogus 1920 
—27, E. Bibliograafia Asutise 
abitööjõud 1929, E. K. S-i 
juures „E. aval. tegelased" 
toimetuse tööjõud 1929—31; 
Räpina ap. õig. koguduse 
preester 1931. a-st; Võrumaa 
praostkonna vaimul. uurija 
1933. a-st. Abielus Miilitsa 
Krimp iga 1928. a-st. 

Olnud Tall. ühisgümn. aja-
looringi asut. ja juh. 1. 1924 
—26, E. Kultuurajaloo S-i 
asutajaid ja juh. 1. 1925—26; 
Räpina Hariduses-i esim. 1932 
—36, N. K. Räpina mlvk. va
nem 1932. a-st, RA Räpina 
toimk. abiesim. 1935—36, ol
les ühtlasi R. kihelk. raama-
tuloenduse ja raamatunäituse 
tegelik läbiviija, Allveelae
vastiku Sihtkapitali R. abi-
toimk. juh. 1.; olnud N. K. II 
üleriikl. õppelaagri Tartumaa 
miv. all-laagri vanem Viismis 
1933, Räpina-Alatskivi all-
laagri vanem Tartum, miv. 
laagris Elvas 1936 j. m.; Rä
pina kog. pühapäevakooli 
asut. 1931, Räpina ap. õig. 
kihelk. I laulupäeva korral
daja 1933, hõimuõhtute toi
mepanija jne. Avaldanud näi
dendi Sõõrul (1924), käsiraa
matud: Raamatute nimestik 
sõdurite raamatukogudele ja 
juhendid raamatute liigitami

seks ... (1926), Käsiraamat 
kaitseväe raamatukogude kor
raldamiseks (1927), Ap. Õi
geusu Räpina kogudus 1752 
—1937 (1937), kirjutisi aja
lehis ja ajakirjus ja teinud au-
hinnatöid ülikoolis, mille eest 
saanud I auhinnad. — Alat. 
asuk.: Räpina. 

HINNO, Aleksander, kiri
kuõpetaja. Sünd. 3. IV 1904 
Aleksandri v. Võrumaal; va

nemad — taluomanik Peeter 
H. ja Mari (Vari). Õppis 
Võru linna poegi. algk. 1916 
—18, Võru poegi. gümn. 1918 
-—22, Tartu poegi. gümn. 1922 
—26 ja Tartu ülik. usuteadus
konnas 1927—31, mil selle lõ
petas; õiendas keskk. ja gümn. 
usuõpetaja ameti kand. eksa
mid 1934 ja omandas õp. kutse 
1935. Pidas kirikuõpetaja-
ameti prooviaastat Jüri kogu
duse õp. S. Aunvere juures 
1931 ja Tartu ülik. koguduse 
eesti oihtkonna õp. prof. dr. H. 
B. Rahamäe juures. Kinnitati 
prof. Rahamäe isiklikuks ad-
junktiks 20. apr. 1932 ja õn
nistati kirikuõpetaja ametisse. 
Töötas Kaarma ev. lut. kogu
duse õpetajana Saaremaal 21. 
aug. 1932 — 13. aug. 1933, 
mil asus Petseri Peetri kogu
duse õpetaja kohale. Ühtlasi 
on Petseri garnisoni õp. 1935. 
a-st, Petseri ühisgümn. ja 
keskk. usuõp. 1933. a-st ja 
Petseri II algk. usuõp. 1933. 
a-st, Peetri koguduse pere
konnaseisu ametn. 1933. a-st. 
Olnud Laura ev. lut. koguduse 
hooldaja-õpetaja 1935—36. — 
Abielus Aliide Simonlatser'iga 
1932. a-st. 

Õpilasena võtnud osa kooli
noorsoo liikumisest, olnud 
Tartu gümn. vahelise ,,Huma
nitaarringi" juh. 1. 1924—26. 
Töötab juhtivalt kaasa mitme-
suguseis seltskondlikes org-
-ides, 'olles: Petseri N. M. K. Ü. 
juh. 1. 1934. a-st, Petseri es-
perantos-i ,,Suno" esim. 1934. 
a-st, Petseri skautide miv. va
nem 1934. a-st, E. Karskus
liidu kohalik usaldusmees 
1934. a-st, K. L. Petseri miv. 
propagandapäälik 1933. a-st. 
Liikmena tegev mitmes Pet- . #• 
seri seltsis. — Alat. asuk.: 
Petseri. 

HINT, Oskar, põllumees. 
Sünd. 17. I 1896 Ülpre t. 
Rõngu v. Tartumaal; vane

mad — taluomanikud Jaan 
H. ja Ell (Laas). Õppis 
Rõngu v. Raigaste v.-k. ja 
H. Treffneri gümn. Tartus, 
kus õppimise 1914. a. katkes
tas vanemate surm. Iseseisev 
põllumees isalt päritud talus 
1914. a-st, kus ehitanud uusi 
hooneid, teinud maaparandus
töid ja arendanud talumajan-
dust, ühtlasi töötanud ka ümb
ruskonna põllumajanduse tasu
vuse tõstmiseks viljamüügi 
organiseerimisega kriisiaega-
del. — Abielus Linda Rei-
dolfiga 1932. a-st. 

Võtnud juhtivalt osa polii
tilisest elust, majanduslike ja 
seltskondlike org-ide tegevu
sest. Olnud korduvalt Tar
tumaa Põllum. Esinduse juh. 
I., Tartu maavolik. 1. 1930— 
34, Põllutöökoja 1. 1930—34, 
Rõngu seltsi ,,Ühendus" esim.; 
Rõngu Ühispiimatalituse juh. 
1. kirjatoimetajana-raamatupi-
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dajana 1916—33 ning tegev 
sama ühingu arvukate koore
jaamade organiseerimisel, hil
jem sama üh-gu rev.-kom. 1.; 
Rõnnu Tarvit. Üh-ses tegutse
nud pikemat aega ja kordu
valt juh. liikmena ning esi
mehena, viimati esim. 1928. a-
st; Rõngu Munaiih-se asuta
jaid ja esim. 1936. a-st; Rõngu 
II Kontrollüh. esim. 1930. a-st; 
Rõngu Vabat. Tuletõrje Üh. 
aukohtu 1.; Põllutöökoja Ote
pää konvendi 1. 1936. a-st; 
Isamaliidu Rõngu osak. asu
tajaid ja esim. 1935. a-st ning 
Tartu maakomitee rev.-kom. 
1.; K. L. Rõngu komp. asuta
jaid ja sekr. 1924—34, hiljem 
propagandapäälik, ühtlasi ka 
Virtsjärve mlvk. sekr. ja Tar
tumaa miv. rev.-kom. 1.; olnud 
Rõngu ev.-lut. koguduse nõuk. 
1. j. m. Seltsi ,,Ühendus" esi
mehena olnud Rõngu rahva
maja ehitajaid 1928. a. ja toe
tanud seda majanduslikult. 
Kohaliku v.-volik. 1. 1919. 
a-st, vahepääl 4 aega valla
vanem ning hiljem kogu aja 
valla rev.-kom. 1. — Alat. 
asuk.: Ülpre t. Rõngu v. 

HIOB, Konstantin, kohtunik. 
Sünd. 10. XI 1887 Sangaste 
v. Valgam.; vanemad — met

savaht põllumees Avdi H. ja 
Martha (Teder). Õppis San
gaste Korijärve ,,Matu" kü-
lak., Karula Vissi ap. õig. 
2-kl. klk.-k., Riia vaimul, k. 
ja sem. 1898—1909 ja Tartu 
ülikooli õigusteadusk. 1923 

—27, mil selle lõpetas. — Oli 
Haapsalu ap. õig. koguduse 
köster ja 2-kl. Nikolai k. õp. 
1909—11, preester vaheldu

misi Läänemaal Uue-Virtsus, 
Võrumaal Kähris ja Pärnu
maal Jõõpres 1911—29, üht
lasi samal ajal ka algk.-õp; 
kohtuameti kand. Viljandi-
Pärnu rahukogu juures 1929 
—34, jaoskonnakohtunik Must
vees 1934—35; Võru 3. jsk. 
kohtunik 1935. a-st. 

Olnud Riia eesti karskuss-i, 
hiljem hariduss-i tegelasi 1898 
—1909, Läänemaa karskusku-
ratooriumi inspektor ja lektor, 
Kähris revolutsiooni ajal te
gev maakomiteedes 1919—20 
ja Jõõpre noorsookasvatuse 
s-i esim. ja seltskondi, tegevuse 
organiseerijaid 1911—29. Rah
vusliku tegevuse pärast otsus
tatud saksa okupatsioonivõi
mude poolt maalt välja saata, 
kuid pääsnud otsuse teostami
sest okupatsiooni lõppemise 
tõttu. —- Alat. asuk.: Võru. 

HIRSCHSOHN, Richard, 
ühistegelane. Sünd. 7. IX 1911 
Viru-Jaagupis, Virumaal; va

nemad — apteeker Heinrich 
H. ja Pauline (Kikerpill). Lõ
petanud Rakvere poegi, gümn., 
Tartu majandusõpilaste, äri-
ja kont. ametnikkude kooli, 
E. Ü. L. ühistegevuskooli ja 
E. Võiml. Liidu I võimlemise 
juhtide kurs. Töötanud kind-
lustuss-i ,,Eesti" organisaato
rina ja äriteenijana Viru-Jaa-
gupi Majandusüh-s; E. T. K. 
teenistuses 1937. a-st Vastse-
Kuuste ühiskpl. juhatajana. 

Võtnud juhtivalt osa mitme
suguste seltskondlike org-ide 
tegevusest. Tegutsenud võim
lemise- ja spordijuhina Viru
maal Ü. E. N. Ü. osakonnas 
ja olnud juh. 1. Ü. E. N. Ü. 

osak. ja rahvarmtukogu s-is 
1934—36. Võtab juhatus-liik-
mena osa Vastse-Kuuste Ha-
riduses-i tegevusest ja on seltsi 
näite- 'a soordijuhiks. Olnud 
tegev tuletõrjes ja kaitselii
dus. — Alat. asuk.: Vastse-
Kuuste. 

HIRVESOO, V aidut, or
ganist ja muusikaõpetaja. Sünd. 
27. III 1910 Kivisaare t. Valg-

EHB 

järve v. Võrumaal; vane
mad — mõisavalitseja, hiljem 
talupidaja Jaan Hirschon ja 
Anna (Sokk). Õppis Valg
järve algk. 1918—24, Tartu 
õp.-sem. 1924—25, Otepää 
ühisgümn. 1925—29 ja Tartu 
kõrg. muusikakoolis 1933—35, 
mil selle lõpetas. Tegutseb 
Petseri Peetri ev.-lut. kogu
duse organistina, ühisgümn. 
muusikaõpetajana, Peetri ko
guduse ja Petseri E. Haridu
ses-! koorijuhina 1935. a-st. 

Võtnud osa koolinoorsoo 
liikumisest ja olnud Otepää 
Ühisgümn. Õppurüh-gu juh. 1. 
1926—29. Olnud Ü. E. N. Ü. 
Valgjärve osak. asutajaid, or
kestri asut. ja juh. 1928—33; 
E. Lauljate Liidu Petserimaa 
osak. abiesim. 1936. a-st. Asu
tanud õpilasena Otepääl õpi
lasorkestri ja juhtinud seda 
1928—29. Loonud helitöid 
koorile ja orkestrile, mis kan
tud ette. — Alat. asuk.: Pet
seri. 

HOLTS, Alfred, põllumees. 
Sünd. 25. VI 1881 Virola t. 
Laanemetsa v. Valgamaal; va
nemad — taluomanik, omava-
litsustegelane Karl H. ja Lota 
(Nilson). Õppis Laanemetsa 
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v.-k. 1890—95 ja Koivalinna 
läti klk.-k. 1895—97; edasi 
õppinud eraviisil. Teenis vene 
sõjaväes 1902—06; võttis osa 

Maailmasõjast 1914—17, saa
des lahinguis 3 korda haavata; 
oli vene sõjaväelisil töil küm-
nikuks 1917. E. Vabadussõja 
ajal organiseeris Laanemetsal 
kaitseliitu ja oli selle ülemaks 
1919—20, võttes oma salgaga 
osa lahinguist Laanemetsa ja 
Koivalinna piirkonnas. Tege
lik põllumees isatalus 1901. a-st 
ja taluomanik 1920. a-st. — 
Abielus Minna SvirbuViga 
1912. a-st. 

Võtnud juhtivalt osa Laane
metsa vallaomavalitsuse tege
vusest, olles v.-volik. 1. 1920. 
a-st. Olnud Laanemetsa valla
vanem 1929—34 ja veneajal 
pikemat aega vallakohtu 1.; 
võtnud osa kohaliku kaitse
liidu tegevusest; Põllut. Koja 
Valga konvendi 1. 1936. 
a-st. — Alat. asuk.: Virola t. 
Laanemetsa v. 

HORM (end. nimi Horn), 
Peeter, õpetaja. Sünd. 13. XII 
1874 Tanno t. Loosi v. Võru
maal; vanemad — taluomanik 
Jakob Horn ja Mai (Ast). 
Õppis Tabina algk. 1884—86, 
Vastseliina klk.-k. 1886—89 
ja Petseri l.-k. 1889—91, mil 
selle lõpetas; omandas õp. 
kutse Võru l.-k. juures 1893. 
Vastseliina asund. algk. juh. 
1893. a-st, ühtlasi olnud ka te
gelik põllumees. — Abielus 
Maali Liiv'iga 1906. a-st. 

Teotsenud kohalikes seltsi
des ja org-ides eriti näite
mängu, laulu ja muusika alal, 
olles in. s.: Vastseliina Rahva-

rmtukogu S-i juh. 1. ja rmtu-
kogu juh. 1918. a-st, Laulu-
ja Mängus-i laulu- ja muusika-
koori tegelasi, Vastseliina Üpk. 

nõuk. 1., V. Põllum. S-i rev.-
kom. 1., V. Õp. Üh-gu rev-
kom. esim., V. Tööstuse Osa-
üh-se asut. ja juh. 1. 1920. a-st 
ja tegev muis ettevõtteis ning 
oro-es. — Alat. asuk.: Vastse
liina as. 

HUIK, Ferdinand, õpetaja. 
Sünd. 6. XII 1905 Päidla v. 
Tartumaal; vanemad — talu

pidajad Jaan H. ja Anna (Ta-
rikas). Lõpetas Valgjärve v.-
k. 1921 ja Tartu õp. sem. 1927. 
Olnud õpetaia Helme v. Val
gam. 1927—33; Otepää algk. 
juh. 1933. a-st. — Abielus 
Marta Veski'ga 1932. a-st. 

Võtab osa kohalike selts
kondlike org-ide tegevusest. 
K. L. Otepää malevkonna 
majanduspäälik; Noorte Kot
kaste Sõprade S-i Otepää 
osak. sekr. 1936. a-st; Noorte 
Kotkaste Otepää mlvk. Ote
pää I rühma vanakotkas; 
Otepää Õp. Üh-gu sekr. 1933. 
a-st; Otepää ev. lut. koguduse 

nõukogu ja rev.-kom. 1. 
Alat. asuk.: Otepää algk. 

HUIK, Juhan, põllumees. 
Sünd. 31. V 1875 Laanematsi 
t. Rõngu v. Tartum.; vane
mad — taluomanik, seltskonna-
ja vallaomavalitsustegelane 
Andres H. ja Ann (baral). 
Õppis Rõngu klk.-k. 1 ö84—89 
ja H. Tretfneri gümn. 1889 
—93. Oli apteekri õpilaseks 
Rõngus 1893—96, Gatšinas ja 
Mustvees 1896—1906 ja õien
das apteekri õpil. eksami Pe
terburis. Iseseisev põllumees 
isatalus 1906. a-st, kus aren
danud talumajandust, ehitades 
uusi hooneid, kultiveerides 
maid ja arendades aiandust, 
looma- ja kanakasvatust. — 
Abielus Maali Ungar iga 1911. 
a-st. 

Võtnud pikemat aega osa 
kohalike seltskondlike org-ide 
ja vallaomavalitsuse juhtimi
sest. Olnud Rõngu v.-volik. 1. 
1911 —34, vallavanem 1911 
—19 ja kreisivallavanem 1911 
—17, vallakohtu 1. 1921. a-st 
ja tegutsenud valla rev.-kom. 
esimehena. Viibinud revolut
siooni ajal enamlaste käes 
vangis ja võtnud Saksa oku
patsiooni ajal nelja klk. esin
dajana Riias osa vallavane
mate koosolekust, kus astus 
välja sakslaste ,,hertsog iriigi' 
loomise kavade vastu. Olnud 
juhtivalt tegev kohal, põllum. 
kogus, Rõngu Vabat. Tule
tõrje Üh-gu juh. 1. pikemat 
aega ja esim. 1909—10, Rõngu 
s-i ,,Ühendus" juh. 1., Rõngu 
Vabadussõjas Langenute Mä
lestussamba komitee asutajaid 
ja juh. 1., ühtlasi tegev samba 
püstitamisel, kohal, masina tar
vitajate üh-gu asut. ja juh. 1. 
1910. a-st mõnd aega; Rõngu 
Piimaüh-gu asut. mõtte alga
tajaid, algul laekur, rev.-kom. 
1. 1923—28 ja esim. 1928. a-st; 
Rõngu L.-H. Üh-se (praeguse 
Üpk.) asut., rev.-kom. 1. 1910. 
a-st ja rev.-kom. esim. 1922. 
a-st; Isamaaliidu R. osak. asu
tajaid; Mädajärve Veeüh-gu 
asut. ja laekur 1936. a-st; R. 
ev.-lut. koguduse rev.-kom. 
esim. 1925—35. — Alat. asuk.: 
Laanematsi t. Rõngu v. 
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HUSSO, Joosep, arst. Sünd. 
31. III 1898 Peterburis; vane
mad — masinist Toomas H. 
ja Anna (Klevintsky). Oman
das alghariduse Peterburis; 
õppis Riia Nikolai gümn., Riia 
linna gümn., Tartu ülik. ma
temaatika - loodusteaduskonnas 
1918—19 ja arstiteaduskonnas 
1919—26, mil selle lõpetas. 
Õppimise ajal teenis iseseisvalt 
omale ülalpidamist, algul riigi
kontrollis, hiljem raudteel prak
tikandina. Töötas kliinikuis 
1926—27, praktiseeriva ars
tina Jõgeval 1927—30, samas 
aleviarstina 1930—33, jsk. ars
tina Tormas 1933—36; Rõngu 
jsk. tervishoiuarst 1936. a-st. — 
Abielus Lutsia Roks'iga 1933. 
a-st. 

Olnud Jõgeva alevivolinik 
1930—33 ja Jõgeva vabat. 
tuletõrje sanitaarala juht. Pi
danud loenguid tervishoiust ja 
sanitaarkursusi. Reisinud vä
lismaal. — Alat. asuk.: Rõngu. 

H ÄI DMA (end. nimi Häid-
son), Karl, õpetaja ja põllu
mees. Sünd 18. XI 1908 Kaste-

laane t. Räpina v. Võrumaal; 
vanemad — talupidajad Sa-
muel Häidson ja Minna (Kü
bar). Õppis Räpina Paberi-
küla algk., Räpina kõrg. algk., 
Räpina põllumajand. ühis
gümn., mille lõpetas 1930; lõ
petas sõjakooli aspirantide 
kurs. 1932 ning ülendatud 
lipnikuks. Õppimise ajal töö
tas talus ja pääle kooli lõpe
tamist maamõõtja abilisena 
1930. Töötab isatalus põllu
mehena, olles ühtlasi riigikait
selise kasvatuse instr. 1936. 

a-st ja instruktor kindlus-
tuss-is ,,Eesti Lloid". 

Võtab juhtivalt osa selts
kondlike org-ide tegevusest. 
K. L. Räpina komp. pääliku 
abi 1933, päälik 1934. a-st; 
Noorte Kotkaste Räpina mlvk. 
abipäälik ja Räpina Hauka-
pere vanahaugas; Räpina Ha
riduse S-i juh. 1., sama seltsi 
muusika osak. algul juh. 1., 
esim. 1935. a-st. Võtnud osa 
laulupäevade korraldamisest ja 
laskevõistlusist; tulnud 1936. a. 
Tartumaa miv. meistriks. — 
Alat. asuk.: Kastelaane t. Rä
pina v. 

HÄRM, Arnold, politsei
ametnik. Sünd. 2. VIII 1897 
Kuigatsi v. Valgamaal; vane

mad — käsitööline, hiljem ta
lupidaja Jüri H. ja Miina (Ka-
talsepp). Õppis Kuigatsi v. 
Puka v.-k. 1907—10. Töötas 
sepana ja puusepana ühes 
isaga pikemat aega. Võttis 
osa Maailmasõjast 1916—17, 
tegi kaasa lahinguid ja sai 
lahingus haavata, hiljem tee
nis 2. E. polgus ja tegi kaasa 
E. Vabadussõja 2. div. ko-
mandantuuris ning Petseri 
maak. komandantuuris 1919— 
20, võttes osa lahinguist Pet
serimaal ja arvati reservi kap
ralina, hiljem ülendatud n.-all-
ohv-ks. Astus politseiteenis
tusse 23. aug. 1920, teenides 
Petseri mk. ratsapolitseis 1920 
—24; van.-kordn. Petseri jsk. 
juures 1924. a-st. — Abielus 
Marie Saitsev'iga. 

Võtnud osa kaitseliidu tege
vusest jaopäälikuna ja rühma-
pääliku abina pikemat aega 
ja laskesportlasena paljudest 

võistlusist, kus püstitanud püs
tolist laskmises rekorde, saa
nud mitukümmend auhinda ja 
omandanud erimeistri dip
lomi. — Evib K. L. 5. kl. Kot
karisti ja 3. kl. Valgeristi. — 
Alat. asuk.: Petseri. 

HÄÄL, Ida, ämmaemand. 
Sünd. 13. XI 1895 Keerbergi 
t. Aleksandri v. Võrumaal; 

vanemad — mölder ja ehitus
meister Juhan ja Ann (Laar), 
õppis Joosu v.-k., Võrus Re
base k., Võru tütarl. gümn., 
mille lõpetas 1914, õpetajate 
kurs. Võrus 1915, kust oman
das õp. kutse ja Tartu ülik. 
juures ämmaemandate kurs. 
1916. Oli lühemat aega Plaki 
algk. õp. Võrus 1915, ämma
emand Tall-na keskhaiglas 
1916—23; Räpina jsk. ämma
emand 1924. a-st. — Abielus 
Hugo Hääl ega 1917. a-st. 

Võtab aktiivselt ja juhtivalt 
osa kohalike seltside tegevu
sest. Räpina Naiss-i asutajaid 
ja juh. 1. 1936. a-ni; tegev tu-
letõrjeüh-gu naisosakonnas, 
hariduss-is, põllum. s-is. Pida
nud referaate tervishoiust ja 
olnud näitlejaks kohalikes la
vakunsti üritusis. — Alat. 
asuk.: Räpina. 

HÄÄL, Ludvig, põllumees, 
majaomanik. Sünd. 19. VII 
1874 Piigandi ms. Võrum.; 
vanemad — mõisavalitseja, 
hiljem mõisa rentnik Johann 
H. ja Anna (Sulg). Õppis 
Võru kreis- ja linnakoolis; 
hiljem täiendanud haridust ise
õppimise teel. — Töötas kooli 
lõpetamise järele isa juures 
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Leevi ms. ja oli siis mõisava
litseja abi Kajavere ms. Tar-
tum. 1892—93. Pidas rentni
kuna Leevi mõisat 1893—1907, 

Saaluse mõisat 1903—11 ja 
Loodi mõisat 1911—20; maja
omanik Võrus 1920. a-st, üht
lasi põllumees linnalt renditud 
maadel. Põllumehena tegutse
nud viljade ja kartuli sordi
aretuse alal ja teinud mitme
suguseid katseid põllumajan
duses. — Abielus Adi Len-
sin'iga 20. juunist 1907. a. 

Olnud Rõuge klk. konvendi 
1. 1893—1911, sama konvendi 
esim. ja laekur — klk. eest
seisja 1908—il, sõjaväe ho
buste kantoni juh. Paistus 1911 
18, sv. heinte vastuvõtmise 
punkti juh. Paistu ja Tarvas
tu klk., Loodi v. toitluskomitee 
esim. 1916—18, riigi linamo-
nopoli volinik Viljandim. 1919 
—20, Paistu klk. Kaitseliidu 
ülema abi E. Vabadussõja 
ajal, Paistu kirikukonv. 1. 1911 
—1919, Paistu kirikukonvendi 

esim. 1919 ja Paistu ev.-lut. 
koguduse nõuk. esim. 1919 
—20, Vastseliina E. Põllum. 
S-i abiesim. 1904, Võru 1901. 
a. näituse komitee 1. ja auhin-
namõistja, Baltimaa Anglerite 
Tõukarjakasvatajate S-i tege
lasi 1911—18, Võru Maja
omanikkude S-i juh. 1. 1933. 
a-ni, Võru Lina tööstuse Üh-se 
asut. ja juh. esim. 1920—26, 
Võru linnavolinik ja linna
nõunik 1930—34, A.-s., Põhja 
Panga nõuk. 1.; N. M. K. Ü. 
Võru osak. esim.; Võru Loo
makaitse Üh. juh. 1. 1930. a-st; 
Vabadussõjas Langenute Mä
lestamise Võrumaa Komitee 
juh. 1.; Võru I Karjakontroll-
üh. juh. 1. 1934. a-st; Sv. Ma
jand. Üh-se Võru osak. nõuk. 

1. 1935. a-st; Võru vaestelaste 
kohtu 1.; Võru ev.-lut. kiriku
nõuk. 1. 1921. a-st ja nõuk. 
esim. 1926. a-st. Võtnud saa
dikuna osa kirikupäevadest 
1919 ja 1924—36; pidanud 
kõnesid ja referaate põlluma
jandusest ja võtnud osa polii
tilisest elust kristl. rahvaera
konnas. — Alat. asuk.: Võru. 

HÕRAK, Hilda, õpetaja, 
järgneva naine. Sünd. 13. V 
1900 Vasksaare koolimajas 
Sõmerpalu v. Tartumaal; va
nemad — õp. Jakob Paap ja 
Marie (Tint). Õppis Sõmer
palu Vasksaare v.-k. 1907—09, 
Võru tütarl. gümn. 1909—18, 
mil selle lõpetas ja omandas 
õp. kutse Tartu õp.-sem. juu
res 1919. Töötanud õpetajana 

Kärgula algk. 1918—29 ja 
Mäksa v. Sarakuse algk. 1929 
—32, millest alates tegev ko
duses majapidamises. 

Võtnud õpilasena osa noor-
soo- ja rahvuslikust liikumisest 
Võrus. Oli Kärgula hariduss-i 
,.Noorus tegelasi ja juh. 1. 
tükati 1919—29, Kärgula algk. 
õpilaste karskusringi juh. 1925 
—29, tegelasi Mäksa Hariduse 
ja Kaagvere Laulu- ja Mängu 
S-ides 1930—32. Kärgula Maa
naiste S-i esinaine 1933. a-st, 
E. Kodumajanduskoja juh. 1. 
1936. a-st. Töötanud pidevalt 
maanaiste organiseerimisel ja 
silmaringi laiendamisel, mil
leks korraldanud kursusi. — 
Alat. asuk.: Kärgula v. 

HÕRAK, Ludvig, vallasek
retär. Sünd. 19. IX 1893 Erast-
vere v. Võrumaal; vanemad — 
talupidajad Juhan H. ja Miina 
(Parv). Õppis Erastvere v.-k., 
Kanepi klk.-k. ja Võru l.-k. 
Olnud Erastvere v.-sekr. juu
res õpilaseks 1913—19; Kär
gula vallasekr. 2. jaan. 1919. 
a-st, ühtlasi ka valla posti-
agentuuri juh. — Abielus Hilda 
Paap iga 5. juunist 1921. a. 

Võtab juhtivalt osa rahvus
like aktsioonide läbiviimisest 
omas piirkonnas. Kärgula Üpk. 
rmtupidaja-asjaajaja 1931. a-st, 
Kärgula Kindlust. S-i asjaajaja-
rmtupidaja 1919. a-st. Olnud 
Kärgula üpt. rmtupidaja 1923 
ja 1924. a. — Alat. asuk.: 
Kärgula v.-m. 

L 
IL1SSON, Johannes, põllu

mees. Sünd. 4. I 1902 Lombi t. 
Lõve v. Valgamaal; vane
mad — taluomanik Johan I. ja 
Miina (Einer). Õppis Lõve 
v.-k. 1910—13, Helme klk.-k. 
1913—16; täiendanud haridust 
iseseisvalt, õppinud raamatu
pidamist Helme põllutöökoolis 
ja lõpetanud motoristide kurs. 
Viljandis 1923. Võttis vaba
tahtlikuna osa E. Vabadussõ
jast 1919—20. Iseseisev põllu

mees isatalus 1934. a-st, kus 
jatkab, vastavalt ajanõudeile, 
oma talu korrastamist ja aren
damist, kultiveerides maid ja 
harides juure uudismaid. — 
Abielus Liisa Junkur'iga 1935. 
a-st. 

Võtab aktiivselt ja juhtivalt 
osa kohalike seltside ja ühin
gute tegevusest. K. L. Lõve-
Leebiku üksikrühma asutajaid 
ja päälik 1925. a-st; Lõve Va
bat. Tuletõrje Üh-gu rev.-kom. 
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1.; tegev liikmena mitmes ko
halikus org-is. Olnud Lõve 
muusikakoori asutajaid ja ju
hataja ning võtnud osa lava-
kunstilisist üritusist näitlejana 
kohalikes seltsides. — Saanud 
teenete eest kaitseliidus Valge
risti (1930). — Alat. asuk.: 
Lõve v. Lombi t. 

ILLAK, Elle, järgneva nai
ne, ametnik ja taluperenaine. 
Sünd. 18. I 1906 end. Veski 

vallamajas Tartumaal; vane
mad — vallasekretär Moo-
rits Kava ja Juuli (Kõiv). 
Õppis Krüüdneri Maaritse 
algkoolis. Krüüdneri vallasek
retäri abi 1923. a-st; ühtlasi 
tegutseb ametalalise töö kõr
val taluperenaisena Krüüd
neri Ansu talus. 

Võtnud pikemat aega ak
tiivselt osa kohaliku naiskodu
kaitse tegevusest; Krüüdneri 
naiskodukaitse jsk. esinaine 
1935. a-st. — Alat. asuk.: 
Ansu t. Krüüdneri v. 

ILLAK, Juhan, põllumees, 
ametnik. Sünd. 5. V 1904 
Ansu t. Krüüdneri v. Tar-
tum.; vanemad — taluoma-
nikud Johan I. ja Eliine 
{Pokk). Omandas alghari
duse Krüüdneri v. Prangli 
algkoolis; lõpetanud kaitse
väes sundaega teenides all
ohvitseride kooli ja ülendatud 
v. a. o. astmesse. Tegutseb 
sünnitalus põllumehena, üht
lasi olles Krüüdneri v. mak-
sunõudjaks 1936. a-st. — Abi
elus Elle (Erna-Elfriede) Ka
va ga 15. III 1930. a-st. 

Võtab juhtivalt osa mitme
suguste kohalike org-ide te

gevusest. K. L. Krüüdneri 
komp. laekur 1927—37 ja sa
ma komp. päälik 1937. a-st; 
kohaliku vabat. tuletõrje rüh-

mapäälik. Isamaaliidu K. osak. 
juh. 1.; Krüüdner v.-volik. 1., 
olnud vallavanema abi 1934— 
37 j. m. — Alat. asuk.: Ansu 
t. Krüüdneri v. 

ILVES, Hans, põllumees. 
Sünd. 15. XII 1878 Järve-
Hansu t. Koorküla v. Valga

maal; vanemad — põllupida
jad Juhan I. ja Ann (Lilli-
mägi). Õppis Koorküla val
lakoolis, mille lõpetamise jä
rele töötas mõisa kandimehena 
pikemat aega. Võttis osa 
Maailmasõjast 1915—16. Maa
reformi teostamisel sai enda
le asunduskoha, kus on ehi
tanud uued hooned ja hari
nud suuremal hulgal juure 
uudismaad. — Abielus Miili 
Markson'iga 1902. a-st. 

Võtnud juhtivalt osa koha
like ühingute ja vallaomava
litsuse tegevusest. Koorküla 
v.-volik. 1. 1900. a-st; esi
mene iseseisvusaegne vallava
nem 1917—21, kellena võtnud 

osa maareformi läbiviimisest 
Koorkülas; Koorküla Asunike 
ja Talupidajate Üh-gu asut. ja 
juh. 1. 1921. a-st; kohaliku ma-
sinatarvitajate ja I veeüh-gu 
asutajaid. — Alat. asuk.: 
Koorküla Nõmme t. 

ILVES, Johann, põllumees. 
Sünd. 1. I 1900 Paluoti t. 
Sangaste v. Valgamaal; va
nemad — talupidajad Karl I. 

ja Anna (Saar). Lõpetanud 
Vana-Antsla Kraavi klk.-k. 
1912. a. Töötas abilukuse-
pana Valgas raudteetehaseis 
1916, õiendas vedurijuhi abi 
eksami ja oli vedurijuhi abiks 
raudteel 1917—18, mil saksa 
okupatsiooni tulekul siirdus 
isatallu. Teenis piirivalves 1924 
—29. Iseseisev põllumees Po-
tisepa t. 1929. a-st, kus kulti
veerib maid, harib juure 
uudismaad ja arendab talu-
majandust. — Abielus Marie 
Vellikuga 2. III 1924. a-st. 

Võtab juhtivalt osa koha
like seltskondlike org-ide te
gevusest. Tagula Rahvarmtu-
kogu S-i kirjat. 1921—24, 
ühtlasi samal ajal ka näitleja 
seltsi näitetrupis, sama s-i 
juh. 1. 1931. a-st, viimasel ajal 
esimees; Isamaaliidu Tagula-
Korijärve osak. juh. 1. 1935. 
a-st; K. L. Tagula-Korijärve 
iiksikrühma juh. 1. 1935. a-st, 
hiljem ka rühma päälik; ko
haliku koolihoolekogu esim. 
m. — Alat. asuk.: Potisepa 
t. Sangaste v. 

ILVES, Juhan, omavalit-
sustegelane. Sünd. 10. IX 1904 
Niinuti t. Paju v. Valgamaal; 
vanemad — talupidajad Jaan 
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I. ja Marie (Elias). Õppis 
Valga linna algk. ja Valga 
gümn., mille lõpetas 1925, tee
nides õppimise ajal iseseisvalt 
omale ülalpidamist. Oli taga-
varaõpetajaks Valgamaa alg
kooles 1925—30; teenis sõja
väes 1930—31, kust vabanes 
n. a.-o. auastmes; Valga ühis-
haigekassa asjaajaja-rmtupi-
daja 1931—34, mil valiti Valga 
linnavolik. ja linnavalitsuse 
liikmeks; Valga linnapää abi 
1934. a-st, kellena juhib pea
miselt hoolekande ja tervis
hoiu ala. 

Omavalitsusliku tegevuse 
kõrval võtab juhtivalt osa kait
seliidu ja mitmesuguste selts
kondlike org-ide tegevusest, 
olles: K. L. Valga miv. üksik-
patarei III rühma päälik 
1935. a-st, Valga Vabat. Tu
letõrje Üh-gu juh. 1. 1932. a-st, 
komando pääliku abi 1935. 
a-st ja Valgamaa brigaadi 
pääliku abi 1937. a-st. Valga 
Teatriüh-gu asutajaid ja esim. 
1933. a-st. Allveelaevastiku 
Sihtkapitali Valga abitoim-
konna asutajaid ja abiesim. 
1935. a-st ja tegev mujal. — 
Alat. asuk.: Valga. 

ajal Petseri Mittelschule's ja 
siis Petseri gümn. 1918/19, mil 
õiendas eksternina gümn. 5. kl. 
eksami, astus vabatahtlikuna 
E. rahvaväkke ja võttis osa 
sõjategevusest. Lõpetas E. sõ
jakooli rahuaegse kurs. 1921 
n.-leitnandina; täiendanud hil
jem haridust sõjaväe ja kaitse
liidu poolt korraldatud kursu-
sil ja iseõppimise teel. Teenis 
ohvitserina 7. jal. rüg-is 1921 
—25; Kaitseliidu Petseri miv. 
instruktor 1925. a-st, vanem 
instruktor 1928. a-st, olles üht
lasi Laura mlvk. pääliku k. t. 
1934. a-st ning maleva spordi-
ja laskeklubide juht. Töötanud 
Noorte Kotkaste Petseri mlvk. 
organisaatorina ja N. K. Pet
seri mlvk. päälikuna kuni selle 
likvideerimiseni, hiljem Petseri 
miv. pääliku abina. Levitanud 
ja süvendanud ka väljaspool 
kaitseliitu kehalise kasvatuse 
tähtsust ja olnud Petserimaa 
Spordiliidu asut. ning esim. 
1935. a-st. — Evib K. L. 4. kl. 
Kotkaristi, 3. kl. Valgeristi, 
Noorte Kotkaste ja naiskodu
kaitse teenetemärgid ning E. 
Vabadussõja mälestusmärgi. — 
Alat. asuk.: Petseri. 

maa-alast, kus sellest pääle 
töötab iseseisva põllumehena, 
arendades oma talumajapida
mist. — Abielus Liina Vil-
lemson iga 1924. a-st. 

Tegutsenud juhtivalt koha
likes seltses ja ühinguis. Koor
küla v.-volik. 1. ja vallava
nem 1934. a-st; Jetti masina-
tarvit. üh. asut. ja esimees 
1932. a-st; Põllutöökoja Hel
me konvendi 1. 1936. a-st j. 
m. — Alat. asuk.: Koorküla 
as. 

IRS, Meinhard, põllumees. 
Sünd. 5. I 1901 Simomatsi t. 
Valguta v. Tartumaal; vane-

ILVES, Osvald, ohvitser. INNO, Jaan, põllumees. 
Sünd. 13. VIII 1900 Tegova Sünd. 15. II 1896 Töörimäe t. 
k. m. Orava v. Võrumaal; va- Helme v. Valgamaal; vane

mad — põllutöölised Peedo I. 
ja Leena (Pühvel). Omandas 

nemad — põllutöölised Jakob 
I. ja Josephine (Anderson). 
Abielus Jevdokia Višnevski ga 
22. sept. 1926. a-st. — Õppis 
Kahkva külak. 1909—10, Pet
seri eesti min.-k. 1910—14, 
Petseri kõrg. algk. 1914—18, 
mille lõpetas kiitusega, lühe
mat aega Saksa okupatsiooni 

hariduse Koorküla v.-k. ja ise
õppimise teel. Töötas aiatöö 
alal Audru ja Koorküla mõi
sates 1908—14. Võttis osa 
Maailmasõjast 1914—16 ja 
sai lahingus pääst haavata; 
samuti võttis osa E. Vabadus
sõjast 1918—20. Sai isalt 
asundustalu Koorküla mõisa 

mad — talupidajad Hans I. ja 
Mari (Padernik). Õppis Lape-
tukme külak. 1910—13, Rõngu 
klk.-k. 1913—16, mil selle lõ
petas; hiljem täiendanud hari
dust iseõppimise teel, üldhari
duslikel ja põllumajand. kur-
susil; sõjaväes lõpetanud all-
ohv.-k. Pääle kooli lõpetamise 
asus tööle isatalus, kus on ise
seisev põllumees 1936. a-st. 
Arendanud oma talumajapida
mist maid kultiveerides, karja 
aretades, sordivilju ja -kartu-
laid kasvatades, tõusigu ja 
tõukanu pidades. Vilja- ja 
kartulasortide aretajana va
rustanud ka ümbruskonda sor-
dipuhta tõuvilja- ja kartula-
seemneqa ning eksportinud 
seemnekartulaid välismaale. 

Põllumajandusliku tegevuse 
kõrval võtab juhtivalt osa mit
mesuguste org-ide tegevusest. 
Põllutöökoja Elva konvendi ja 
rev.-kom. 1. 1936. a-st; kuulub 
liikmena mitmesse põllu- ja 
karjamajanduslikku ühingusse. 
Olnud Valguta v.-volik. 1. ja 
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vallavanema abi 1927—31; 
K. L. Valguta 2.komp. päälik 
1925—32; Valguta Vabat. 
Tuletõrje Üh-gu juh. 1. ja 
päämees; Valguta Rahva-
rmtukogu S-i juh. 1. Tegut
senud kohapääl üle 15 aasta 
näitlejana ja on pikemat aega 
kohaliku näitetrupi näitejuhiks; 
ühtlasi võtnud osa laulukoo
ride tegevusest ja olnud Val
guta puhkpilliorkestri asuta
jaid. Teinud kaastööd ajakir
jale ,,Põllumajandus", eriti 
kartulikasvatusest. — Alat. 
asuk.: Simomatsi t. Valguta v. 

IRS, Voldemar, põllumees. 
Sünd. 7. V 1893 Vahi t. Ka-
vilda v. Tartumaal; vane

mad — talupidaja, seltskonna-
ja omavalitsustegelane Daniel 
I. ja Miina (Anni). Õppis Ka-
vilda v. Järveküla külak. 1902 
—04, Puhja klk.-k. 1904—08, 
mil selle lõpetas ja töötas pi
kemat aega isatalus. Võttis osa 
Maailmasõjast 1914—18, lõ

J. 
JAANIMÄGI, Kalju (Ha

rald), ametnik. Sünd. 31. XII 
1898 Tallinnas viilivbr. meis
ter Türi J. pojana. Õppis Ku-
ckuki algk. Tall-s 1906—08, 
Nikolai gümn. Tall-s 1908 
—17, Tall-na linna gümn. 
1917/18, Gust. Adolfi gümn. 
1918 ja sõjakoolis 1920, mille 
lõpetas lipnikuna. Võttis va
batahtlikuna osa E. Vabadus
sõjast 1918—20 ja teenis hil
jem ohv-na 7. piiriküt pat. ning 

petas õppekompanii, võttis osa 
lahinguist Poolas ja sai lahin
gus haavata. Saadeti Vene re
volutsiooni ajal vene väeosaga 
Saaremaale, kus langes saks
laste kätte sõjavangi ja vii
bis Mecklenburgi sõjavangide 
laagris, hiljem sõjavangide 
tööko-doga sõjaväelisil töil 
Liibavis 1917—18. Astus vaba
tahtlikuna E. rahvaväkke ja 
võttis veltveeblina osa E. Va
badussõja lahinguist, saades 
lahingus haavata. Iseseisev 
põllumees Kadaku t. 1924. a-st, 
kus arendab oma talumajapi
damist. — Abielus Salme Rai
lisega 1922. a-st. 

Võtab juhtivalt osa kohalike 
seltskondlike org-ide tegevu
sest. Olnud kaitseliidu organi
seerijaid Valgutas, algul komp., 
hiljem üksikrühma päälik 1924. 
a-st; Valguta Vabat. Tuletõrje 
Üh-gu esim. 1923; Valguta 
Rahvarmtukogu S-i asutajaid 
ja rev.-kom. 1. pikemat aega; 
Valguta-Luha Veeüh-gu asut. 
ja abiesim. 1936. a-st, praegu 
esim.; Valguta Turbaüh-gu 
asut. ja laekur 1928—32, hil
jem rev.-kom. 1.; Valguta v.-
volik. 1. 1934. a-st, valla vas
tast. kindlust, s-i rev.-kom. 1. 
1933. a-st. — Saanud teenete 
eest K. L. 3. kl. Valgeristi. — 
Alat. asuk.: Kadaka t. Val
guta v. 

IVASK, Jakob, ametnik. 
Sünd. 6. VII 1888 Luukese t. 
Urvaste v. Võrumaal; vane
mad — talupidajad Jaan I. ja 
Mari (Treimuth). Õppis Kähri 

vene külak. 1897—1900. Tä-
nassilma v.-k. 1900—02 ja 
Võru l.-k. 1902—09, mil selle 
lõpetas. Oli lühemat aega 

Pihkvas maamõõtjate kursusel 
ja õopis Riias posti-telegraafi-
telefoni mehaanikute koolis 
1910—11, mil selle lõpetas; 
hiljem õppinud Võrus õht. 
gümn. 1932—35. Töötanud 
posti-telegraafi mehaanikuna 
Jõgeval 1911, vaheldamisi 
Tartu ja Tallinna telefoni
võrgus 1912—14, Risti post
kontoris 1915, Võrus, hiljem 
Tallinnas 1918. a-ni. Võttis 
osa E. Vabadussõjast 1918-— 
20. Oli Võru telefoni-telegr. 
võrgu tehnik 1920—22; pidas 
lühemat aega Kähris talu ja 
oli siis Tartu telefonivõrgu 
mehaanikuks; Võru telegraafi-
telefoni võrgu ülem 1923. a-st. 
— Abielus Liine Usin'iga 
1921. a-st. 

Olnud Võru Posti-Telegr. 
L.-H. Kassa nõukogu esim. 
1935. a-st. — Alat. asuk.: 
Võru. 

rannavalves 1922. a-ni; ülen
dati n.-ltn. 1932. Oli ametnik 
Tall-na pääpostkontoris 1928 
—31, postivalitsuses 1931—36, 
lühemat aega Narva-Jõesuu 
postkont. ül.; Irboska vaksali 
postkontori ülem 1936. a-st. — 
Abielus Johanna Majajas'ega 
1927. a-st. 

Töötanud juhtivalt kaasa 
mitmesuguseis seltskondlikes 
ettevõtteis ja üritusis. Olnud 
Tall-na keskkooliõpilaste kesk-
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komitee esim. 1917—18, Posti-
teenijate Kutseüh-gu Tall-na 
osak. esim. ja keskjuh. abi-
esim. 1930, Tall-na pääpost-
kontori Ametnike Kogu asut. 
ja juh. 1. 1931—32, K. L. 
Tall-na miv. I ja Põhja mlvk. 
päälilk ja malevlane 1925—36, 
tegev Petseri mlvk. Uue-Ir-
boska üksikrühmas malevla
sena. Tegevsportlasena võt
nud 1916—24. a. osa spordis-i 
,,Kalev" tegevusest kergejõus
tikus ja talispordis, ühtlasi 
kuulunud 1916—18. a. E. 
meistermeeskonda jääpallis. — 
Alat. asuk.: Irboska vaksal. 

JAASKA, Eduard, äritege
lane. Sünd. 7. III 1909 Ora t. 
Peri v. Võrumaal; vanemad — 

talupidajad August J. ja Eliise 
(Vahtra). Õnnis Peri v. Metste 
algk. 1918—21 ja Sika algk. 
1921—22, Põlva kõrg. algk. 
1922—24 ja Võru õht. gümn. 
1932. Oli isa juures põllutööl 
1924—27, pagariõpilaseks Tar
tus 1927—28, paaariäri pidaja 
Põlvas 1929—32; kohviku-
omanik Võrus 1931. a-st ja 
..Ringraadio" omanik. 1936. 
a-st. — Abielus Elsa Riister'iga 
1935. a-st. 

Võtab juhtivalt osa E. kars
kusliikumisest. Olnud Põlva 
Karskuss-i esim. 1930—31; E. 
Karskusliidu Võru-Valgamaa 
osak. juh. 1. 1934. a-st. Tööta
nud juh. liikmena Põlva Aiand.-
Mesind. S-is ja võtab liikmena 
osa ,,Kandli" s-i tegevusest 
Võrus. — Alat. asuk.: Võru. 

JACOBSENN, Adele, õpe
taja. Sünd. 1. VII 1896 Suure-
Ruuga t. Rõuge v. Võrum.; 

vanemad — põllumees, selts
konna- ja v.-omaval-setege-
lane Jaan Kõiv ja Marie 
(Amandus). Õppis Valgas 

Eineri reaalk., Rõuge Jaani-
Peebo v.-k., Rõuge klk.-k.; 
täiendanud haridust iseseisvalt 
õppides ja hiljem õp. suvekur-
susil, kust omandas algk.-õp. 
kutse 1922. — Oli õp Misso 
v. Tsäpsi algk. 1918—19, Sõ
merpalu algk. 1919—31; Rä
pina Radamaa algk. õp. 1931. 
a-st. — Abielus ajakirjanik 
Reinhold - Voldemar Jacob-
senn'iqa 1923. a-st. 

Võtnud juhtivalt ia aktiiv
selt osa seltskondi, elust koh
tades, kus töötanud õpetajana. 
Olnud Rõuges põllumeeste- ja 
karskusseltside tegelasi; Sõ
merpalus: laulu-mängu s-i asu-
taiaid, naiskodukaitse jsk. asu
tajaid ja esinaine, tegev näit
lejana kohalikus näitetrupis. 
Ü. E. N. Ü. osak. asutajaid 
j. m.; Räpinas: naiskodukaitse 
patareijsk. esinaine, Kodutü-
tarde rühma asutajaid ja va
nem j. m. — Alat. asuk.: Ra
damaa algk. Räpina v. 

JAEK, Julius, õpetaja. Sünd. 
5. VIII 1894 Tsooru v. 
Võrum.; vanemad — metsa

vaht, hiljem põllupidaja Jakob 
J. ja Eva (Kohk). Õppis Vana-
Antsla Kaika k., Riia vaimul, 
k. ja sem., milles lõpetas 2. kl.; 
hiljem täiendanud haridust õp. 
täienduskursusil ja omandanud 
õp.—kutse. — Oli õp. Karula 
v. Toropedaja k. 1911—18, 
vahepääl võttis osa Maailma
sõjast 1915—18 ja Karula 
kõrg. alg. 1919—20; Urvaste 

algk. juh. 1920. a-st. — Abi
elus Minna-Raissa Glock-
mann iga 16. VIII 1915. a-st. 

Võtnud osa seltskondi, elust. 
Olnud Urvaste hariduss-i se
gakoori juh. 1925—30; K. L. 
Urvaste komp. päälik 1929 
—37, sanitaarpäälik 1937. a-st 
ja N. K. rühma vanakot-
kas 1931. a-st. — Saanud tee
nete eest K. L. 3. kl. Valge
risti. — Alat. asuk.: Urvaste 
algk. 

JAEK, Minna~Raissa, õpe
taja, eelmise naine. Sünd. 
19. VI 1891 Pakla t. Uue-

Antsla v. Võrum.; vanemad — 
taluomanikud Karl Glockmann 
ja Liisa (Ruudel). Õppis Uue-
Antsla Meose k. Urvaste klk.-
k., Võru tütarl. progümn. ja 
3 a. arstiteadust Rostovtsevi 
eraülik.; omandanud algk.-õp. 
kutse 3-a. õp. täienduskursu
sil. — Oli Toropedaja k. aset. 
õp. 1915—18, Karula kõrg. 
algk. õp. 1919 ja Urvaste algk. 
õp. 1920—32, millest alates 
tegev koduses majapidamises. 

Olnud raamatupidaja Karula 
L.-H. Üh-s ja Karula Kaubat. 
Üh-s 1919, Urvaste Hariduss-i 
kirjat. 1925—32, Naiskodu
kaitse Urvaste jsk. asut. ja 
esinaine 1928—37. — Alat. 
asuk.: Urvaste algk. 

JAGOMANN, Albert, õpe
taja. Sünd. 22. II 1907 Rasina 
v. Tartumaal; vanemad — ta
lupidajad Peeter J. ja Leeni 
(Prii). Õppis Vastse-Kuuste 
Leevi ja Tartu XV algk. ning 
Tartu õp.-sem. 1923—29, mil 
selle lõpetas; omandas õpetaja 
kutse 1931. a., pääle praktika -
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aega. Töötab Kastre-Võnnu v. 
Issaku algk. juhatajana 1930. 
a-st. — Abielus õp. Leida 
Horm-(Horn)'iga 1934. a-st. 

Pääle otsese töö, mis sihitud 
koolitöö edukuse tõstmiseks, 
võtnud juhtivalt osa kohalike 
seltskondlike org-ide tegevu
sest. Olnud kohal, laulu-mängu 
s-i ,.Lõoke" esim. 1932—33 ja 
sama seltsi näitejuht 1936. a.; 
Kastre-Võnnu Meestelaulu S-i 
asutajaid ja meeskoori juh. 
1934. a-st; Võnnu Õp. Üh-gu 
esim. 1935. a-st; Noorte Kot
kaste Issaku algk. haukapere 
vanem juht ja kaitseliitl.; võ
tab osa teiste kohalike seltside 
tegevusest kaasaaitajana. — 
Alat. asuk.: Issaku algk. 

JAKOBSAAR, (end. nimi 
Jakobson), Eduard, vallasek
retär. Sünd. 13. VIII 1881 

Palu ms. Vaabina v. Võru
maal; vanemad — rätsepp, hil
jemini talupidaja Hans J. ja 
Truuta (Keiss). Õppis Vaa
bina v.-k. 1891—95, eratundi-
dega Tartus ja iseõppides 
1912—15. — Oli meieriks Kär-

gula ja Moisekatsi mõisades 
1901—12. rmtupidajaks Purt-
seva ms. Tuula kub. Venemaal 
1915—16, Maailmasõjas 1916 
-—18. Töötab Linnamäe valla
sekretärina 8. märtsist 1919. 
a-st. — Abielus Melanie 
Murr'iga 1911 a-st. 

Võtnud juhtivalt osa koha
like seltskondlike org-ide tege
vusest, eriti muusika alal. Oli 
Linnamäe keelpillide orkestri 
asutajaid ja juh. 1920, hiljem 
muretses omal kulul 1928. a. 
puhkpilliorkestri jaoks pillid 
ja on olnud selles orkestris, 
mis tegutseb 1929. a-st Linna
mäe Laulu- ja Muusika Üh-gu 
nime all, juhtivaid tegelasi 
ning orkestrijuht. Olnud valla 
tulekindlustuse s-i juure tule
tõrje osakonna, millest kujunes 
Linnamäe Vabat. Tulet. Üh., 
asutajaid 1921. a. ja algul selle 
esim. Võtnud tegevalt osa 
mitmekesiseist seltskondlikest 
ettevõtteist. Loonud tantsu
muusikat, mis on ette kan
tud. — Alat. asuk.: Linnamäe 
v.-m. 

JALAK, Richard, köster
organist. Sünd. 9. VII 1901 
Kaidaste t. Koiga v. Harjum.; 

vanemad — põllupidajad Jaan 
J. ja Anna (Aberg). Lõpetas 
Koiga 2-kl. min.-k. 1914, 
Põhja-Eesti põllut.-talvek. 
1920 ja õppis Tallinna konser
vatooriumis 1929—35, mil lõ
petas selle kösterorganis
tina. —• Teotsenud 1932. aas
tal Kadrina koguduses prak
tikandina; Rõngu ev.-lut. ko
guduse köster-organist, üht
lasi ka koguduse segakoori 
juh. 1935. a-st. — Abielus 

Marta Pass-Tigane'ga 1932. 
a-st. 

Võtnud osa Tallinna Mees
telaulu S-i (1929—35) ja 
muusikateadusliku üh-gu ,,Col-
legium Musicum i" (1930—35) 
tegevusest, kuuludes viimase 
üh-gu vilistlaskonda 1935. a-st. 
Rõngus: vabat. tuletõrje üh. 
muusikaosak. laulukoori asut. 
ja juht 1936. a-st. Teinud kaas
tööd muusika alal ,,Pvl.", 
,,Muusikalehele" j. t. — Alat. 
asuk.: Rõngu. 

JALVISTE (end. nimi Jent-
son), Valter, rohuteadlane. 
Sünd. 13. I 1877 Tartus; va

nemad — maaler Juhan Jent-
son ja Gertrud (Kruuse). Õp
pis Tartu algkooles ja H. 
Treffneri gümn. 1892—96. Oli 
apteekri õpilaseks Tartu ap-
teeges 1897—1900, õiendas 
apteekri abilise eksami Tartu 
ülik. juures 1900 ja õppis Tar
tu ülikooli rohuteadusk. 1906 

•—08, mil selle lõpetas provii
sorina, hiljem võtnud osa ro
huteadlaste täiend, kurs. Tartu 
ülik. juures 1932 ja täiendanud 
end iseseisvalt rohuteadl. dis
tsipliinides. — Oli apteekri 
abiline mag. Van der Belleni 
apt. Riias 1900—01, prof. 
Poehli <a Hammermanni apt. 
Peterburis 1901—06, aset. ap
teeker Amblas, Järva-Jaanis, 
Laiusel ja Otepääl 1906—08, 
dr. Kelterborni apt. juh. Suure-
Jaanis 1908—09; Otepää ap
teegi omanik ja juh. 1909. 
a-st. — Abielus Amanda Kok-
kult'iga 1920. a-st. 

Võtab juhtivalt osa Otepää 
org-ide tegevusest. Olnud 
,,Ühistöö" juh. 1919—20, ale-
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vivanem 1927—32; linnavolik. 
juh. 1932. a-st, hariduss-i esim. 
1913. a-st, vabat. tuletõrje sa-
nitaarosak. juh., E. Vabat. 
Tuletõrje Tartumaa brigaadi 
gaasipäälik 1937. a-st, Otepää 
mlvk. juh. 1. ja gaasikaitse 
päälik, E. Turistide Üh. Ote
pää osak. esim., Looduskaitse 
usaldusmees j. m. Olnud tegev 
Otepää gümn., keskk. ja laste
aia avamisel ja arendamisel. 
Võtnud ühes prof. H. Bekkeri 
ja dr. A. Audovaga osa Püha
järve füüsika-qeograafilisest ja 
mikrobioloogilisest uurimisest 
1918. a. ning teotsenud ka hil
jem Otepää mineviku ja loo
duse uurimise alal. Katsetanud 
ravimdrooide kasvatamist ja 
olnud sõjaaegadel nende kas
vatamise õpetajaks kohal, koo-
les. Saanud oma ravimdrogide 
ja neist valmistatud preparaa
tide eest I auhinna Tartu näi
tusel 1916. — Akadeemiliselt 
E. Ü. S-i vii!. — Evib K. L. 
Kotkaristi ja Valgeristi ning 
, .Ühistöö" mälestusmärgi. — 
Alat. asuk.: Otepää. 

JASKA, Saima (Cecilia), 
õpetaja. Sünd. 28. V. 1897 
Koskoras Ahja v. Tartumaal 

veskiomanik-põllumehe tütre
na. Õppis A. S. Puškini 
gümnaasiumis Tartus 1907— 
16, mil selle lõpetas ja A. 
Žilova tütarlaste gümn. pe-
dag. kl. 1917, kust omandas 
õpetajakutse. Oli õpetajaks 
Rõuge kõrg. algk. 1917—19, 
Võru tütarl. gümn. ja tunni
andjaks Võru poegi. gümn. 
1919—21; Meremäe v. Puista 

algk. õp. 1924. a-st. — Abielus 
Leonhard Jaska'ga 1921. a-st. 

Võtnud juhtivalt osa koha
liku naiskodukaitse tegevusest, 
olles Meremäe jsk. juh. 1. 1934. 
a-st. Tegutsenud mitmes ko
halikus org-is. — Alat. asuk.: 
Meremäe Puista algk. 

JASPER, Emilie, talupere
naine. Sünd. 20. IV 1900 
Kõõri t. Linnamäe v. Võrum.; 

vanemad — talupidajad Karl 
J. ja Emilie (Hubel). Õppis 
Valgas kõrg. algk., mille lõ
petas; lõpetanud E. P. R. sa-
mariitlaste kurs. 1934. — Te
gutseb talumajapidamise ju
hina omas talus 1926. a-st. 

Võtnud juhtivalt osa selts
kondi. elust. Olnud Antsla 
Karskuss-i asutajaid ja rev.-
kom. 1. 1924—26, Antsla Va
bat. Tuletõrje Üh-gu laulu
koori tegelasi 1922—26; Vaa
bina Perenaistes-i asutajaid 
1927. a., sama s-i rev.-kom. 1. 
1928—29, juh. 11 1933—36, 
esinaine 1930—33 ja 1936. 
a-st, kellena töötanud kodu
majanduse ja kodukultuuri 
edendamiseks ümbruskonnas. — 
Alat. asuk.: Väike-Põldemäe 
t. Vaabina v. 

JENSON, Rudolf, põllu-
mees-aednik. Sünd. 23. IV 
1900 Taavitse t. Aru v. Tartu
maal; vanemad — talupidajad 
Karl J. ja Mari (Sõber). Õp
pis Aru min.-k. 1910—13, mille 
järele asus põllumehena isa-
tallu. Asutanud 1921. a. oma 
tallu eeskujuliku aianduse ja 
puukooli, hiljem sellele lisaks 
ka mesila. Oma puukooli 
kaudu, milles leidub kaugelt 

üle 50 isesuguse viljapuusordi 
ja kus sordiaretuse teel on li
saks üldtuntud sortidele saa
vutatud ka rida uusi viljapuu-

sorte, on varustanud arvukaid 
talupuuviljaaedu noorte õuna-, 
pirni-, ploomi- ja muude mar
japuudega ning annud virgu
tust ja õhutust ümbruskonnale 
aianduse sihikindlamaks aren
damiseks. 

Kutsealalise töö kõrval võt
nud osa kohaliku haridus- ja 
muusikaseltside tegevusest. — 
Alat. asuk.: Taavitse t. Aru v. 

JOHANSON, Elmar, äri-
omanik. Sünd. 8. V 1897 Väin
järve v. Tärvamaal; vanemad — 
mölder, ühtlasi maamõõtja 
Aleksander J. ja Rosalie (Bir-
kenberg). Õppis Nõmküla 
v.-k. 1905—06, Käru v.-k. 
1907/08, Koeru Hariduss-i 
klk.-k. 1908—11 ja lõpetas 
4-kl. reaalk. kursuse Peterbu
ris 1917. Olnud a.-s. ,,Pro
gress'!" osanikke 1920—21; 
töötanud liköörivabrikus ja 
piirituskaubanduse alal, olles 
algul Kopwillem ja Ko piiri-
tuspunkti rentnik ja hiljem 
mõnd aega Irboska piiripunk
tis osanikuna o.-ü. ,,Arbur" 
juh.; äriomanik Petskis 1924 
—29, Irboskas 1930. a-st. — 
Abielus Anna Blogotsinno-
va'ga 1931. a-st. 

Võtnud aktiivselt ja juhti
valt osa rahvusliku mõtte ja 
vaimu õhutamisest piirimail 
ning mitmesuguste majandus
likkude ettevõtete ja seltsk. 
org-ide tegevusest. Olnud 
riiki, iseseisvuse algaastail te
gev eestlaste Venest kodu

48 



maale opteerimisel. Kuulunud 
piimaühisuse ..Novator" asu
tajate hulka; tegutsenud E. 
Panga Petseri osak. diskonto-
komitees pikemat aega, olles 
ühtlasi E. Maapanga kohal, 
usaldusmees. Samuti töötanud 
aktiivselt kaasa Irboska Eks-
porttapamajade ja seakasvat. 
edendamise alal; ostnud ja kin
kinud Senno vallale turuplatsi 
ning olnud tegev muul viisil 
ümbruskonna majanduselu 
arendamisel. Isamaaliidu Ir
boska osak. asut. ja esim. 1934. 
a-st; Põllutöökoja Irboska kon
vendi abiesim. 1936. a-st; E. 
hariduss-i ,.Valve" asutajaid 
1936. a. ja Irboska rahvamaja 
sihtkapitali nõuk. 1. 1936. a-st. 
Võtnud osa kaitseliidu tege
vusest. — Alat. asuk.: Irboska. 

JOHANSON, Herman, põl
lumees. Sünd. 23. X 1904 Talli 
t. Hummuli v. Valgamaal; va

nemad — talupidaja Mart J. 
ja Liis (Tauk). Õppis Hum
muli v.-k., Urvaste klk.-k., 
Antsla kõrg. algk. ja Valga 
poegi, gümn.; sõjaväest arva
tud reservi pääle õppekomp. 
lõpetamise n. a.-o. auastmes. 
Töötab põllumehena sünni-
talus, kus arendab põllunduse 
kõrval ka mesindust. — Abi
elus Ella Ristain'iga 1935. a-st. 

Võtab juhtivalt osa kohali
kest seltskondlikest üritusist, 
olles Hummuli Rahvarmtukogu 
S-i juh. 1. 1929. a-st ja esim. 
1931. a-st. — Alat. asuk.: Talli 
t. Hummuli v. Valgamaal. 

JOMM, Aleksander, inse
ner. Sünd. 30. XI 1903 Musta
mäe t. Võisiku v. Viljandi

maal; vanemad — talupidajad 
Jakob J. ja Melania (Pihlak). 
Õoois Odiste algk. 1909—16, 
Riia vaimul, sem. 1916—17, 
Viljandi poegi. reaalgümn. 
1918/19 ja 1920—24, mil selle 
lõpetas ning Tallinna tehniku
mis 1924—-32, mil selle lõpetas 
ehitusinsenerina. Võtnud 1. 
ratsapolgus osa E. Vabadus
sõjast 1919—20 ja teinud 
kaasa lahinguid. Tehnikumis 
õnoimise ajal olnud Tall-s 
Paldiski mnt. viadukti ehitus
tööde abijuhataja 1928, Harju 
maavalitsuses tegev uute sil
dade ja maanteede projektee
rimise alal ning tööde tehnili
sel järelvalvel 1929-—-31. Oli 
Põltsamaa tööstuskooli õp. 
1932—35, samal ajal ka Põlt
samaa linnainseneri k. t. 1934 
—35; Valga tööstuskooli juh. 
ja Valga-Võru-Petseri piir
konna tööoskusameti esim. 
1935. a-st. — Abielus Olga 
Lohk'iga 26. dets. 1927. a-st. 

Olnud Tallinnas tehnikumi 
üliõpilaskonna esim. 1928/29; 
Korp! ,,Kaljola" 1. 1927—35 ja 
Koro! ,,Rotalia" vii! 1935. a-st. 
IK ja EIÜ 1. Koostanud hari-
dusmin. korraldusel Puutöös-
tusmasinad ja tööriistad töös~ 
tuskoolidele. (1933). Ajakirja 
,,Tehnika kõigile" kaastöö
line. — Alat. asuk.: Valga. 

JUKSAAR, Friedrich, põl
lumees, järgneva poeg. Sünd. 
29. XI 1909 Simunas, Viru

na 
f * 

!' 

1 

mM 
maal. Õppis Pärnu vene gümn. 
ettevalmist. kl. 1917/18, Pärnu 
II algk. 1918—23, Pärnu ühis-
gümn. 1923—26 ja H. Treff-
neri gümn. 1926—29, mil selle 
lõpetas. Töötas lühemat aega 

Rasina v.-sekr. abilisena 1929 
ja tegutses siis Tall-s tehnilisel 
alal. Oli kinnituss-i ,,Eka" 
agent 1934—35; kinnituss-i 
,,Eesti" akvisiitor 1935. a-st, 
ühtlasi põllumees isatalus töö
tades. 

Võtab juhtivalt osa kohaliku 
kaitseliidu ja seltskondlike 
org-ide tegevusest, olles m. s. 
K. L. Võnnu mlvk. Rasina 
komp. relvurpäälik 1935. a-st, 
komp. pääliku abi ja mlvk. 
sekr. 1935. a-st ning Rasina 
vabat. tuletõrjes jsk. juh. Ol
nud Rasina Hariduse S-i juh. 
1. 1934—35. Liikmena tegev 
muis seltses ja laulukooris; K. 
L. Võnnu mlvk. adjudant 1937. 
a-st. — Alat. asuk.: Juka t. 
Rasina v. 

JUKSAAR, Johan, õpetaja 
ja põllumees. Sünd. 22. XII 
1871 Juka t. Rasina v. Tartum.; 
vanemad — õp., hiljem talu
pidaja Peeter J. ja Lotta (Na-
rusbek). Alghariduse sai isalt; 
õppis Võnnu ev.-lut. klk>k., 
Jüri kiriku Pellberqi k. ja Tar
tu õp.-sem. — Oli õp. Puhjas 
1892/93. Laiuse ev.-lut. klk.-k. 
juh. 1893—1901. Peterburi E. 
Jaani kiriku 4-kl, k. õp. ja 
vaeslaste varjup^inas kac^-
taia 1901—07, Simuna E. Ha
rid. S-i k. asutajaid ia juh. 
1907—11, Pärnu 1. II alak. õp. 
1911—26. Rasina Laane algk. 
juh. 1926—32. mil läks pen
sionile. Töötab iseseisva nõl-
lumehpna vanemailt näritud 
tollis 1932. a-st. — Abielus 
Vilhelmine Nõmm'ega 31. V 
1907. a-st. 

Võtnud õpetajana osa selts
kondi. elust. Olnud Laiuse 
Karskuss-i teqelasi ia Laiuse 
oasunakoori juh. 1893—1901, 
hiljem Peterburis E. Hariduse 
S-i teqelasi; Rasina Kiriku Üh. 
(n. Rasina abikoauduse) juh. 
abiesim., hiljem kirjat. 1926. 
a-st. — Alat. asuk.: Juka t. 
Rasina v. 

JUKSAAR, Johannes, põl
lumees. Sünd. 29. X 1903 
Kiiaku t. Rasina v. Tartumaal; 
vanemad — talupidajad Jo
hannes J. ja Emilie (Laats). 
Lõpetanud Tartu kommerts-
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gümn. 3. kl. 1921. Iseseisev 
põllumees sünnitalus 1921. 
a-st. — Abielus Erika Tam
mega 9. II 1935. a-st. 

tuste tegevusest. Olnud Puhja 
L.-H. Kassa asut., nõukogu, 
hiljem juh. 1. 18 a„ Puhja Ha
rid. S-i asut. ja laekur, Tartu 

Võtab juhtivalt osa kohalike 
seltskondlike org-ide ja ma
janduslike ettevõtete tegevu

sest. Rasina Kartuliüh-gu juh. 
1. 1927. a-st; Rasina piiritus-
vabr. valitseja 1933. a-st ja 
asjaajaja 1935. a-st; Isamaa
liidu R. osak. juh. 1.; Rasina 
Vabat. Tuletõrje Üh-gu asu
tajaid, algul juh., hiljem rev.-
kom. 1.; Rasina Hariduse S-is 
varem juh. ja rev.-kom. 1.; 
Rasina v.-volik. 1. ja vallava
nem 1934. a-st; K. L. Rasina 
komo. rev.-kom. 1. 1933, juh. 
1. 1935. a-st; Rasina kiriku
nõukogu 1. 1936. a-st. Võtnud 
juhtivalt osa rahvuslike akt
sioonide läbiviimisest omas 
vallas ja töötanud kaasa mit-
meis seltskondlikes ettevõt
teis. — Alat. asuk.: Kiiaku t. 
Rasina v. 

JUUDAS, Joosep, põllu
mees. Sünd. 4. IV 1873 Juraku 
t. Kavilda v. Tartumaal; va
nemad — talupidajad Hans J. 
ja Kadri (Uibo). Õppis Ka
vilda Järveküla v.-k. 1881 
—85, Puhja klk.-k. 1885—91; 
täiendas hiljem haridust põllu-
maiand. kursusil ja iseõppimise 
teel. Töötas isatalus 1908. a-ni, 
n'das Puhjas erapiimatalitust 
1908—14; iseseisev põllumees 
Juraku t. 1915. a-st. — Abi
elus Johanna Ruusmann'iga 
1910. a-st. 

Võtnud juhtivalt osa koha
like majanduslike, hariduslike 
ja ühistegeliste org-ide ja asu

Majand.-Üh. asut., p.-k. ,.Es
tonia" asut.; Puhja Piimaüh-
gu asut. ja esim. 1925. a-st; 
Puhja Kontrollüh-gu asut. ja 
esim.; Isamaaliidu Kavilda 
osak. juh. 1. 1935. a-st; Ka
vilda Veeüh-gu juh. 1.; kohal, 
turbaüh-gu esim.; E. Piima-
üh-ste Liidu juh. 1. 1926. a-st; 
E. Ühistegel. Liidu nõuk. 1.; 
p.-k. ,,Võieksport" nõuk. 1. 
1936; Põllutöökoja Tartu kon
vendi 1. 1936. a-st; Kavilda 
v.-volik. 1. üle 20 a.; Puhja ev. 
lut. koquduse nõuk. esim. 1936. 
a-st ja juh. 1. üle 25 a. — Alat. 
asuk.: Juraka t. Kavilda v. 

JÄGEL (end. nimi Jääger), 
Johannes, õpetaja. Sünd. 10. II 
1904 Tammemäe t. Vana-

Otepää v. Tartumaal; vane
mad — ehitustööline-mölder 
Adam J. ja Liisa (Laul). Õp
pis Vana-Otepää algk. 1917 
—21 ja Tartu õp.-sem. 1921 
—26, mil selle lõpetas. Töötas 

õpetajaameti kandid. Mõisa
küla algk. Pärnum. 1926/27; 
Vana-Otepää v. Nõuni algk. 
juh. 1928. a-st, kus asutanud 
kooliaia ia koolirmtukogu. — 
Abielus Magda Kask'iga 1930. 
a-st. 

Võtab juhtivalt osa ümber
kaudsete seltside tegevusest. 
Päidla Laulu- ja Mängu S-i 
esim. 1929—32, juh. 1. 1932. 
a-st, ühtlasi laulukoori juh.; 
Nõuni Rahvarmtukogu S-i 
juh. 1. ja rmtukogu juh. 1931. 
a-st, sama seltsi juure õpiringi 
asut. ja juh. 1934. a-st. Töö
tanud juhtivalt kaasa kohali
kus näitetrupis. Propageerinud 
aiandust ja mesindust ümbrus
konnas, pidanud loenguid aian
dusest ja esinenud kõnedega 
kohalikel pidu- ja tähtpäe-
vil. — Alat. asuk.: Nõuni algk. 

JÄNES, Jaan, vallasekretär. 
Sünd. 12. X 1882 Luiga ves
kis, Rõngu v. Tartumaal; va

nemad — mölder Peeter J. 
ja Miina (Aan). Lõpetanud 
Rõngu ap. õig. ja Rannu ev.-
lut. klk.-koolid; täiendanud ha
ridust erateel ja Tartus H. 
Margensi raamatupidamise 
kursusel. Oli Mõniste valla-
ja kohtukirjut. abiliseks 26. III 
1903—15. I 1906; Laanemetsa 
v.-sekr. 16. I 1906. a-st. Amet-
teenistus märgitud 1914. aas
tal riigivalitsuse poolt anneta
tud hõbeaurahaga päälkirjaga 
,,Hoolsuse eest" ja v.-volik. 
poolt 1931. a. 25-a. teenistus-
juubeli puhul annetatud vas
tava päälkirjaga väärtuslise 
eseme annetamisega. 

Tegutsenud alaliselt kohali
kes põllumeeste, rahvarmtu-
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kogu j. t. seltses ning mitme-
suguseis ühinguis juhatus- ja 
eestseisuse liikmena. — Alat. 
asuk.: Laanemetsa v.-m. 

JÄNES, Johannes, põllu
mees. Sünd. 9. II 1903 Joosti 
t. Kuigatsi v. Valgamaal; va

nemad — talupidajad Märt J. 
ja Elisabeth (Pass). Lõpetas 
Priipalu-Puka klk.-k. ja eks
ternina 4-kl. keskkooli; hiljem 
lõpetanud mitmed raudtee-, 
posti- ja telegraafi-ametnike 
kursused ja samariitlaste kur
sused. Võttis õpilasena vaba
tahtlikuna osa E. Vabadussõ
jast soomusrongide div. sides, 
tehes kaasa lahinguid 1918 
—19. Oli postiametn. Põltsa
maal ja Pukas 1920—29. Ise
seisev põllumees Pruusi t. 
1929. a-st; kultiveerib maid ja 
arendab oma talumajapida
mist. — Abielus Linda Gros-
schmidt'iga 1928. a-st. 

Võtnud juhtivalt osa mitme
suguseist kohalikest seltskond
likest ettevõtteist ja org-idest. 
Olnud Kuigatsi Vaalu Rah-
varmtukogu S-i iuh. 1., Puka 
Põllum. S-i sekr. pikemat aega. 
Puka spordis-i ,.Olümpia" juh. 
1., K. L. Valga miv. Sangaste 
mlvk. sidepäälik 1924—35 ja 
võtnud Pukas osa seltskondli
kest ettevõtteist. Keenis: Keeni 
Vabat. Tuletõrje Üh-gu esim. 
ja juh. 1. 1929. a-st, vabat. tu
letõrje Valgamaa brigaadi, 
Valga ümbrusk. divisjoni Kee
ni komp. päälik 1937. a-st; 
E. P. R. samariitlaste kolonni 
asut. ja juh. abi; Nimede Ees
tistamise Liidu K. osak. juh. 1.; 
juhatusliikmena tegev E. lipu, 
Võidupüha j. t. kohalikes 

seltskondlikes toimkonnis ning 
valla tulekaitse kom-is. — 
Alat. asuk.: Pruusi t. Keeni v. 

JÄRG, Jaan, vabakutseline. 
Sünd. 8. VIII 1897 Lapka t. 
Orava v. Võrumaal; vane
mad — sepp Tannil J. ja Liisa 
(Sarapuu). Õppis Orava v. 
Hanikase algk. 1907/08. Pet
seri eesti algk. 1908—12, Pet
seri vene algk. 1912/13, Pihkva 
kub. põllutöökoolis 1914—17 
ja Mogilevsko põllutöökoolis 
1917—i8. Oli kantseleiametn. 
Petseri rahvaväe kom. 1918 
—20, Petseri mk. rahvaväe ja 
kaitseliidu staabis 1920—24. 

Elab vabakutselisena Petseris 
1924. a-st, tegutsedes ajakir
janduse, maalritöö jne. alal. 

Sporditegelasena võtnud 
juhtivalt osa Petseri spordilii
kumisest ja kehalise kasvatuse 
organiseerimisest; olnud Pet
seri Soordiliidu asut. ja juh. 1. 
1922. a-st ja juhtivaid tegelasi 
liidu ettevõtteis; Petseri E. 
Käsitööliste Abiandmise S-i 
juh. 1. 1936. a-st. Teinud kaas
tööd ajalehile. — Alat. asuk.: 
Petseri. 

JÄRG, Richard, põllumees. 
Sünd. 31. I 1887 Viidebski 
kub. Venemaal; vanemad — 
põllumees Jaan J. ja Juula 
(Sielbaum). Õppis Kahkva 
v.-k. ja Usinitsa vene algk. 
Võttis osa Maailmasõjast 1916 
—17 ja E. Vabadussõjast 1919 
—20, tehes viimases kaasa la
hinguid. Iseseisev põllumees 
Päka t. 1904 a-st; arendanud 
talumajandust, kultiveerides 
maid, harides juure uudismaid, 

ehitades hooneid jne. — Abi
elus Ella Sielbaum'iga 1914. 
a-st. 

Võtab pikemat aega juhti
valt osa Orava vallaomavalit

suse tegevusest; v.-volik. 1. 
1911. a-st, vallakohtu 1. 1929 
—31, vallavanem 1924—27 ja 
1934. a-st; K. L. Orava rühma 
rev.-kom. esim.; Orava Piima-
üh-gu asut., juh. 1. ja esim. 
1927—35; valla vast. kindl. s-i 
rev.-kom. esim. 1936. a-st. — 

Alat. asuk.: Päka t. Orava v. 

JÄRG, Voldemar, ametnik. 
Sünd. 11. IV 1902 Mihu t. 
Orava v. Võrumaal; vane

mad — käsitöölised Jaan J. ja 
Maria (Siilbaum). õppinud 
Orava min.-k., Petseri kõrg. 
algkoolis, Petseri gümn., seda 
1922. a. lõpetades, Tartu ülik. 
õigusteaduskonnas 1922—25; 
lõpetanud sõjakooli asp. kur
suse suurtükiväe osa 1927 ja 
arvatud reservi suurtükiväe 
ohv-na. Teeninud asjaajajana 
Petseri maakonna politseiva
litsuses ja Petseri maaval. 1919 
—21, õpetajana Jaaska algk. 
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Petserim., Rakvere poegi, 
gümn. ja Rakvere täiendus
koolis 1923—25, asjaajajana 
Petserimaa Vast. Krediitüh-s 
1928—32, vallasekretärina Ir
boska v. Petserim. 1932—36; 
Petseri maaval. teenistuses abi-
sekretärina ja Petserimaa val
dade revidendina 1. juunist 
1936. a.-st. — Abielus Vanda 
Rosenbergiga 1928. a-st. 

Olnud Petserimaa Kooli
noorsoo Liidu asut. ja esim. 
1921—22; K. L. Petseri miv. 
Vana-Irboska üksikrühma pää
lik 1933—36, Petseri patareis 
rühmapäälik 1936. a-st; Isa
maaliidu Irboska osak. esim. 
1934/35. Irboska vallasekretä
rina töötanud juhtivalt rah
vusliku vaimu kasvatamisel ja 
aktsioonide teostamisel. Tegev 
mitmes Petseri haridus- ja kul
tuurilises seltsis. Teinud kaas
tööd noorsooajakirjule, ,,Vaba 
Maale" j. t. — Alat. asuk.: 
Petseri. 

JÄRV, Johan, arst. Sünd. 
17. III 1886 Holdre v. Valga
maal; vanemad — talupidajad 

Otto J. ja Liisa (Tartov). Õp
pis Taagepera ja Helme klk.-
k„ H. Treffneri eragümn., seda 
1910. a. lõpetades ja Tartu 
ülik. arstiteaduskonnas 1910 
—18, mil selle lõpetas; lõpeta
nud linna- ja maaarstide kur
sused Tartu ülikooli juures 
1932. — Oli sise- ja haava-
haiguste I j. asearst vene P. R. 
haiglas Tartus 1916—18, arst 
Lõuna-Ida pääraudtee haiglas 
Voronešis, Venem. 1919—24, 
lüh. aega Tartu ülik. sisehai
guste kliinikus 1924, Puhja 

jsk. tervishoiuarst Tartum. 
1924—32, arstina Tartu ülik. 
naistekliinikus 1933—35; Pet
seri maa-arst 1935. a.-st. — 
Abielus Vilhelmine Proosa'ga 
1929. a-st. 

Võtnud juhtivalt osa selts
kondliku töö arendamisest Puh
jas, olnud Puhja Hariduse S-i 
juh. 1. 1924—35, ühtlasi seltsi
maja ümbruse kaunistamise 
algatajaid, rmtukogu korralda
jaid, soordi-, muusika- ja laulu-
sektsioonide asutajaid seltsi 
juure ning tegev lavakunsti 
harrastusis näitlejana; Puhja 
Karskuss-i juhte ja loengute 
korraldaja; K. L. Vitsjärve 
mlvk. arst 1927—35 ja sama
riitlaste koondiste loojaid kait
seliidu juures. Petseris: eesti 
hariduss-i ,,Kalev" juh. 1. 1936. 
a-st, tiisikuse vastu võitlemise 
s-i juh. 1. 1936. a-st ja tegev 
mujal. E. Ü. S-i 1. 1910. a-st.— 
Alat. asuk.: Petseri. 

JÄRVE. Juhan, põllumees. 
Sünd. 11. X 1889 Tiiru t. 
Ulila v. Tartum.; vanemad — 

talupidajad Hendrik J. ja Anna 
(Peerna). Õppinud Puhja 
klk.-k. 1898—1904, Vahi põllu
töökoolis 1915—16, ühtlasi lõ
petanud kontrollassist. kursu
sed. Olnud lühemat aega Puh
jas kontrollassist. 1916. Tee
ninud Maailmasõja ajal elekt-
rotehn. pataljonis Peterburis 
ja võtnud osa E. Vabadussõ
jast, organiseerides sõja algul 
kohapääl kaitseüksust. Isesei
sev põllumees Koka t., kus 
arendab talumajandust.—Abi
elus Hilda Kivi'ga 1921. a-st. 

Võtab juhtivalt osa kohalike 
seltskondlike org-ide tegevu
sest ja vallaomavalitsuse tööst. 
E. Piimaüh-gute Liidu nõu
kogu abiesim. 1930—36; Puhja 
Hariduse S-i esim. 1918. a-st; 
Ulila v.-volik. 1. ja v.-vanema 
abi 1917. a-st, varemalt olnud 
valla rev.-kom. 1.; Puhja ev.-
lut. koguduse nõukogu 1. 1920. 
a-st, Nasja Veeiihingu esim., 
Ulila v. rahvarinde juh. 1. 
j. m. — Alat. asuk.: Koka t. 
Ulila v. 

JÄRVPÕLD, Johannes, õpe
taja. Sünd. 6. VIII 1898 Ha-
rake talus Timo v. Võrumaal; 

vanemad — talupidaja, valla-
omaval. tegelane Mihkel J. ja 
Juuli (Roots). Õppis Tsolgo 
külak. 1907—10, Timo ap. 
õig. klk.-k. 1910—12 ja Võru 
l.-k. 1914—17, mil selle lõpe
tas. Olnud õpetaja Moisekatsi 
v. Kauksi algk. 1922—24, Tilsi 
lastekodu algk. 1924—33; 
Aleksandri v. Tilsi 6-kl. algk. 
juh. 1933. a-st. — Abielus õp. 
Aliide Leis'iga 1934. a-st. 

Olnud Kauksi laulu- ja 
mängus-i ,,Eha" koorijuhiks. 
Võtab juhtivalt osa Aleksandri 
valla seltskondlike org-ide te
gevust, olles m. s. K. L. Alek
sandri üksikrühma segakoori 
asut. ja juh. — Alat. asuk.: 
Tilsi algk. Aleksandri v. 

1ÄÄGER, (Jaeger), August, 
õpetaja. Sünd. 9. V 1887 Sepa 
t. Pala v. Tartumaal; vane
mad — taluomanikud Jakob 
Jaeger ja Ann (Otsa). Õppis 
Pala v. Jõe v.-k. 1897—1900, 
Kodavere klk.-k. 1900—04, 
Lohusuu pedag. kl. 1905/06, 

52 



mille lõpetas, omandades vene
aegse vallakooli õp. kutse; hil
jem õppinud mitmesuguseil 
kursusil, m. s. õpet. kursusil 

Tartus 1919—21, kus oman
das õp. kutse ja Tallinna 
Kolledžis; nimetatud vane
maks õp. 1935. Asus õpeta
jana tööle 7. jaan. 1907, oli 
Päidla v. Neeruti v.-k. juh. 
1907—23; Valguta 6-kl. algk. 
õp. 1923. a-st. 

Võtab juhtivalt osa selts
kondi. org-ide tegevusest, eriti 
muusika ja laulu alal. Juhtinud 
laulukoore alates 1907. a-st ja 
võtnud nendega osa pea kõi
gist laulupidudest. Asutanud 
Neeruti Noorte Üh-gu 1921, 
mis sai aluseks kohapäälsele 
rmtukogule; olnud Neeruti 
laulukoori asut. ja juh., Lutiku 
Vabat. Tuletõrje Seltsi juh. 
1., seltsimaja ehitusplaani 
valmistaja ja ehituse teosta
jaid. Võtnud osa Otepää 
(Nuustaku) Kooliseltsi tegevu
sest. Valgutas: rahvarmtukogu 
s-i sekr. 1923—32; V. sega
koori, hiljem vabat. tuletõrje 
üh-au seaakoori juh.; Allvee
laevastiku Sihtkapitali V. abi-
toimk. juh. 1.; kohaliku skau-
tideüksuse asut. ja vanem. 
Võtnud osa mitmesuguseist 
seltsk. ettevõtteist, esinenud 
kõnedega ja klaverisoolodega. 
— Alat. asuk.: Valguta algk. 

JÕGI, August, politseiamet
nik. Sünd. 15. II 1896 Pulga 
t. Kooraste v. Võrumaal; va
nemad — talupidajad Jaan J. 

ja Mari (Kongo). Lõpetanud 
Kanepi klk.-k. 1924 ja polit
seikooli kõrgema klassi. Te
gutseb Pühajärve rajooni 
konstaablina a-st. — Abi
elus Meta Matsin iga 12. jaa
nuarist 1929. a. 

Võtab osa kohaliku kaitse-
liiduüksuse tegevusest. — Alat. 
asuk.: Pühajärve asund. 

JÜRGENS, Voldemar, pan-
gatelane. Sünd. 2. X 1885 
Narvas; vanemad — tööstur, 

seltskonnategel. Abram J. ja 
Olga (Lilienthal). Õppis Nar
va 2-kl. min.-k. 1895-—97, Nar
va l.-k. 1897—1903, seda lõpe
tades ja lõpetas Petrogradis 
kauband. ja rmtupidamisekurs. 

1905; hiljem täiendanud hari
dust iseõppimise teel. — Töö
tas ametnikuna Petrogradi 
Diskonto-Kommertspanga Nar
va osak 1907—10, selle likvi
deerimise järele Pihkva Kom-
metrs-panga Narva osak. 1910 
—14, Moskva Tööstuse Kau
banduse Panga (end. Junker & 
Ko.) Porhovi osak. prokuristi
na 1914—17. Oli kirjutaja ve
ne sõjaväes 1917—18, E. 
Kaitseliidu mobilisatsiooni ko
mitee asjaajaja Narvas 1918 
—19, Narva tolliameti rmtu-
pidaja 1919—22. Astus E. 
Panga teenistusse 1. X 1922; 
panga Võru osak. juh. abi 
1922—32 ja osak. juh. 1932. 
a-st. — Abielus Eugenie 
Tats'iga 1911. a-st. 

Kutsealalise tegevuse kõr
val võtab osa seltskondi, elust 
Võru seltses. — Alat. asuk.: 
Võru. 

JÜRISSON, Karl, tööstur. 
Sünd. 21. IV 1907 Tartus, 
vanemad — mehaanik Karl J. 

ja Johanna (Peik). Omandas 
hariduse Tartu linna- ja Laat-
re v. algkooles ning H. Treff-
neri gümn. Töötab isa poolt 
1918. a. omandatud Laatre 
veski juhatajana, arendades 
edasi ettevõtet. — Abielus 
Emma Rääbis'ega 1933. a-st. 

Võtab osa kohalike seltside 
tegevusest. — Alat. asuk.: 
Sangaste-Laatres. 

K. 

KAAR, Julius, õpetaja. 
Sünd. 16. I 1888 Härma t. 
Vana-Antsla v. Võrumaal; va
nemad — talupidajad Johan 

K. ja Els (Post). Õppis Va
na-Antsla Mändiku v.-k. 1899 
Karula klk.-k. 1900—04 ja rii
gi stipendiaadina Tartu õp.-

sem. 1904—08, mil selle lõpe
tas; hiljem võtnud osa Peter
buri ülik. juures õp. edasiha
rimise kurs. 1911 ja Tartu 
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ülik. juures kolmel suvel õp. 
suvikursusist loodusloo ja ma
temaatika alal. Oli ajutiseks 
õp. k. t. Peri min.-k. 1908, 

ga kohalikel pidudel ja täht-
päevil, referaatidega õpetajate 
kursusil ja töötanud kaasa 
rahvuslikes aktsioones. Võtab 
aktiivselt osa Leebiku selts
kondlikust elust, olles m. s. 
Leebiku Maanoorteringi koo
rijuhiks. Teinud kaastööd aja-
lehile. — Alat. asuk.: Leebiku 
algk. 

KAARE, Jako (end. nimi 
Jakob Kaarov), käsitööline. 
Sünd. 12. XI 1894 Linnamäe 

KAARE, Vello (end. nimi 
Karl Voldemar Kaarov), kä
sitööline. Sünd. 21. XII 1908 
Räpina v. Võrumaal; vane-

Hargla kihelkonnakooli ja hil
jemini Hargla 6-kl. algk. õp. 
1908—21, väljaarvatud Maa
ilmasõja aastad 1914—17, mil 
oli mobiliseeritud vene sõja
väkke ja Hargla 6-kl. algk. 
juh. 1921—26, mil kool ühen
dati Taheva algkooliga; Ta
heva 6-kl. algk. juh. 1926 
—37. Asutanud kooli rmtu-
kogu ja arendanud muul vii
sil kooli õppetöö edukamaks 
muutmist. Hoolitsenud kooli
maja ümbruse kaunistamise 
eest. Ühtlasi tegutsenud iseseis
va põllumehena Taheva v. 
Punda t., kultiveerides maid 
ja rakendades põllumajandus
likke uuendusi talumajapida
mise arendamiseks. Leebiku 
algkooli juh. Valgamaal 1. I 
1937. a-st. — Abielus Anna 
Kala'ga 1921. a-st. 

Võtnud kogu aja juhtivalt 
osa ümbruskonna mitmesugus
te org-ide tööst ja tegevusest. 
Olnud Taheva v.-volik. 1. ja 
vallavanem 1924—26; Hargla 
Tarvitajate Üh-se rev.-kom. 

1.; Hargla Hariduss-i esim. 
1927—37, ühtlasi Hargla 
rahvamaja asutajaid-ehitajaid 
1927, kohaliku laulupäeva kor
raldajaid ja juhtivalt tegev 
kõigis seltsi ettevõtteis. Asu
tanud Hargla algkooli õpilaste 
keelpillide orkestri, millest 
hiljem kujunes Hargla keelpil
lide orkester; organiseerinud 
noori Noorte Kotkaste lipu 
alla, olles koolis asuva N. K. 
rühma vanakotkas; juhatanud 
laulukoore, esinenud kõnede

. 

t. Räpina v. Võrumaal; vane
mad — renditalu pidajad Jaan 
Kaarov ja Juula (Noorhani). 
Omandanud hariduse Räpinas 
Paberiküla v.-k., Räpina klk.-
k. ja Remmda (Remuja) vene 
klk.-k. Venemaal. Õppinud 
tisleritööd Tartus 1909—11 ja 
omandanud hiljem õppinud 
töölise kutse Valga tööoskus-
ameti eksamikomisjoni ees 
1936; lõpetanud lavakunsti 
kursusi. — Tegutses tislerina 
Räpinas 1911—18; elas Vene
maal 1922. a-ni, mil saabunud 
kodumaale, asus uuesti tisle
rina tegutsema Räpinas, kus 
evib maja. — Abielus Liina 
(Elisabeth Pauline) Karaski
ga 1926. a-st. 

Võtnud pikemat aega juh
tivalt osa Räpina seltside te
gevusest, eriti lavakunstilisis 
üritusis. Olnud üle 20 a. ko-
hapäälseis seltses näitemängu 
arendajaid ja lavameister; Rä
pina Harid. S-is algul juh. 1., 
hiljem rev.-kom. 1.; Räpina 
Vabat. Tuletõrje Üh-gu asut. 
ja juh. 1. mitmesuguste ameti
tega; Räpina v.-volik. 1. ja 
tegev teistes seltsides. — Alat. 
asuk.: Räpina. 

mad —tööline Mihkel Kaarov 
ja Leena (Aripov). Õppis 
Räpina Paberiküla algk. 1919 
—23 ja Räpina kõrg. algk. 
1923—25; hiljem võtnud osa 
vabaharidusetöö kursusist ja 
vaimulikul alal -— jutlustajate 
kursusist. Isa surma tõttu 
alustas varases nooruses ise
seisvat teenimist, töötas mit-
mesuguseil aladel paljudes 
kohtades ja pikemat aega 
Tartus, kus õppis maalritööd. 
Tegutseb maalrina Räpinas 
1931. a-st. 

Võtnud juhtivalt osa kohali
kust seltskondlikust tööst ja 
tegevusest. Olnud Räpina 
Hariduse S-i rev.-kom. 1. 
1931—33, rmtukoguhoidja 1924 
—26 ja 1934—35, juh. 1. 1933. 
a-st ja tegelane lavakunstili
sis üritusis näitlejana 1925. 
a-st. Võtab pikemat aega 
näitlejana osa ka vabat. tule
tõrje ja kaitseliidu tegevusest. 
Töötab juhtivalt kaasa kiriku
elus ja kirikunoorte liikumi
ses, olles Räpina ev.-lut. ko
guduse juure noorteosak. asut. 
ja esim. 1936. a-st, Võru 
praostkonna noortetöö toimk. 
laekur 1937. a-st ja Räpina 
Vennaste Kogud-se juh. 1. 
Esinenud jutlustajana kirikus 
ja vaimulikkude talituste toi
metajana seltside pidupäevil 
ning perekondlikel sündmusil; 
pidanud piiblitunde ja refe
raate ning võtnud osa kiriku
noorte päevadest. Räpina v.-
volik. 1. 1934. a-st; tegev ko
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halikes laulukoores, olles Rä
pina kirikukoori vanem. Tei
nud kaastööd vaimulikele aja
kirjule ja mitmele ajalehele. 
— Alat. asuk.: Räpina. 

KAARNA, August, põlliv-
mees. Sünd. 18. II 1900 Kogri 
t. Rõngu v. Tartumaal; vane
mad — põllumees, seltsk.- ja 
omaval.-tegelane Hendrik K. 
ja Miili (Leesik). Õppis Rõn
gu v. Raigaste külak. 1908— 
10 ja Otepää Hariduse S-i 
progümn. 1910—14, mil selle 
lõpetas. Oli äriteenija Uder-
nas 1916—17, vabrikutööline 
Peterburis 1917—18. Võttis 
Tartu kaitsepataljonis, hiljem 
laiaroopm. soomusrongil nr. 3 
osa E. Vabadussõjast 1919— 
20, tegi kaasa lahinguid ja sai 
lahinguis haavata. Iseseisev 
põllumees isatalus 1921. a-st, 
kus korrastanud ja arendanud 
oma talu majapidamist, üht
lasi õllekpl.-pidaja Rõngu ale
vikus 1930. a-st. — Abielus 
Hilda Martin'iga 1922.—37. 

Võtnud osa kaitseliidu te
gevusest 1924. a-st alates, ol
nud rühmapäälik, komp. pää
liku abi 1934. a-st. Töötanud 
juh. liikmena Rõngu s-is 
..Ühendus" 1925—32 ja võtab 
tegevliikmena osa mitme ko
haliku seltsi tegevusest. — 
Saanud K. L. 3. kl. Valge
risti. — Alat. asuk.: Kogri t. 
Rõngu v. 

mille lõpetas 1921; võtnud 
osa mitmesuguseist edasihari-
misekursusist. — Oli Vana-
Otepää algk. õp. 1921—25, 
Kodijärve v. Kammeri algk. 
juh. 1927—36; Rasina algk, 
juh. 1936. a-st. — Abielus 
Juuli Haudumägiga 2. aug. 
1928. a-st. 

Olnud Otepääl karskuss-i 
,,Edasi" kirjat. ja rmtukogu-
hoidja, Otepää Õp. Üh-gu 
kirjat. ja töötanud hariduss-i 
laulukoori juhatuses ning lau
lukooris 1922—25. Kodijär-
vel: lühemat aega karskus-
toimk. ,,Tõde" esim. ja juh. 1.; 
Kodijärve Rahvarmtukogu S-i 
esim. 1927—28, ühtlasi sega
koori juh.; raamatukoguhoid
ja 1928-—31; Kammeri Maa-
noorteringi vanem 1932— 
36; Isamaaliidu Kodjärve osak. 
juh. 1. 1936; Kodijärve valla 
kodukaunistamise toimk. juh. 
1.; tegev K. L. Kodijärve 
komp. mitmesugused alul, üht
lasi ka Noorte Kotkaste Kam
meri rühma vanakotkas 1935 
—36. Rasinas: maanoorterin-
gi vanem 1936. a-st, õpiringi 
juh. 1. 1936. a-st, Noorte Kot
kaste rühmas vanakotkas 1936. 
a-st ja tegev mitmes kohalikus 
seltsis. — Alat. asuk.: Rasina 
algk. 

KAASIK, Voldemar, kaup
mees. Sünd. 28. V. 1899 Küti 
v. Virumaal; vanemad — 

KAARNA, Oskar, õpetaja. 
Sünd. 30. IV 1900 Valgjärve i 
v. Võrumaal; vanemad —- ta-

eksternina. Oli mõisavalitseja 
Voka ms. 1916—19. Võttis 
I j. velskerina osa E. Vaba
dussõjast 1918—20 ja tegut
ses hiljem sõjaväes hambateh-
nikuna 1920—30; iseseisev 
rohukaupluse omanik Põlvas 
1930. a-st, ühtlasi autode oma
nik, Põlva savitööstuse V. 
Kaasik & Ko. osanik. — Abi
elus Leonore Plado ga 1932. 
a-st. 

Olnud Voka kaubat. üh-se 
,,Kasu" juh. 1.; Voka Harid. 
S-i näitesektsiooni juh. 1. ning 
tegev laulukoorides ja näitle
jana seltsides. Organiseerinud 
1917—18. a. Vokas salajast 
omakaitset ja olnud selles juh
tivalt tegev. Põlvas: Põlva 
Vabat. Tuletõrje Üh-gu k-do-
päälik 1931. a-st, ühtlasi va
bat. tuletõrje juures noorte-
salga organiseerija ja juht 
1934. a-st; Vabat. Tuletõrje 
Võru brigaadipääliku abi 1937. 
a-st ja õppepäälik; K. L. Põl
va mlvk. propagandapäälik 
1932—34, malevlc. adjutant 
1934—35; E. P. R. samariit
laste Põlva kolonni juht 
1935. a-st ja E. P. R. voli
nik; Peri vallakohtu 1. 1934. 
a-st; E. K. S-i liige; E. Dro-
gistide S-i 1. ja tegev mitmes 
kohalikus seltsis. — Alat. 
asuk.: Põlva. 

KAASIKMÄE (end. nimi 
Kitsnik), Mart, õpetaja. Sünd. 
16. I 1882 Jõe v. Tartum.; 

mõisa viinameister Jaan K. ja vanemad — taluomanik Henn 
Marie (Prosaselts). Õppis Kitsnik ja Ann (Lepik). Õp-
Müüsleri v.-k. 1908/09, Rak- pis Särje külak. 1892/93, Maar-

lupidajad Hendrik K. ja Ma- vere Harid. S-i k. 1909—15; ja-Magdaleena klk.-k. 1893— 
ri (Silm). Õppis Valgjärve õppis edasi iseseisvalt ja lõpe- 97, Jõhvi pedag. kl. 1899— 
min.-k. ja Tartu õp.-sem., tas Rakvere vene gümn. 5. kl. 1900; täiendanud haridust ise-
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õppimise teel, õiendas õp. 
kutseeksami Tartu Aleksan
der I gümn. juures 1907 ja õp
pis hiljem R. Grivingi muusi-
kak. oreliklassis Tartus 1912 
—14, mille lõpetas 1919. — 
Oli õp. Kudina v. Nava k. 
1900/01 ja Raadi v. Vasula 
k. 1901—11. Võttis osa Maa
ilmasõjast vene sõjaväes 1914 
—17. Rannu algk. juh. 1919. 
a-st, ühtlasi olnud selle kõrval 
Rannu ev.-lut. koguduse kös
ter 1919—33 ja kirikukoori 
juh. 1924—32. — Abielus 
Melli Praks'iga 1922. a-st. 

Kooli- ja kirikuelu arenda
mise kõrval võtnud juhtivalt 
osa paljude seltside tegevu
sest. Olnud Rannu Põllum. 
S-i kirjat. 1920—25 ja on pi
kemat aega Rannu Vabat. 
Tuletõrje Üh-gu esim., Ran
nu Õp. Üh-gu esim., Rannu 
H.-L. Kassa nõuk. 1. ja tegev 
mujal. — Alat. asuk.: Rannu 
algk, 

KADAJA, Ants (end. nimi 
Hans Kasak), arst. Sünd. 12. 
VI 1888 Leebiku v.-majas, 

Valgam.; vanemad — käsi
töölised Kasper Kasak ja Mii-
na (Tõnisson). Õppis Leebi
ku v.-k. ja Suislepa ap. õig. 
klk.-k.; lõpetas eksternina Tal
linna kolledži 1920 ja õppis 
Tartu ülik. arstiteaduskonnas 
1921—28, mil selle lõpetas. 
Hariduse omandamiseks teenis 
iseseisvalt juba alates vara
sest noorusest. Võttis osa 
Maailmasõjast 1914—16, sai 
lahingus haavata ja vahvuse 
eest Georgi IV j. risti. Oli 
velsker Tall-na keskhaiglas 
1916—19 ja hiljem ülikoolis 

õppimise vaheaegadel, amet
nik sõjaväeringkonna staabis 
1920/21; tegelev arst Suisle-
pas lühemat aega 1928; Harg
la jsk. tervishoiuarst 1928. 
a-st. — Abielus Emilie Schie-
;mann'iga 1920. a-st. 

Olnud K. L. Hargla mlvk. 
sanitaarpäälik 1934. a-st. Kor
raldanud sanitaarkursusi ja pi
danud loenguid tervishoiu 
alalt. Liige mitmes seltsis. — 
Alat. asuk.: Hargla. 

KADAJA, August, ametnik. 
Sünd. 25. X 1902 Viisi as. 
Valguta v. Tartum.; vanemad 
— talupidajad Kaarel K. ja 
Emilie (Teder). Õppis Tartu 
kõrg. algk. 1912—17, mil selle 
lõpetas; hiljem täiendanud ha
ridust iseõppimise teel. Töö
tas põllumehena isatalus 1917 
—27. Oli õpilaseks Valguta 
v.-sekr. juures 1927—29, abi-
sekr. Vilo v. 1930—35; Pet
seri v.-sekr. 1935. a-st. — 
Abielus Linda Nieländeriga 
1931. a-st. 

Olnud Valguta Rahvaha-
rid. S-i asutajaid ja juh 1. 1924 
—28, Ü. E. N. Ü. Kooraste 
osak. asutajaid ja juh. 1. 1928 
—30, Vilo Rahvaharid. S-i 
juh. 1. 1930—35. Võtnud 
mitmel pool osa laulukooride 
tegevusest ja töötanud kaasa 
kaitseliidus. Teinud kaastööd 
ajalehile. — Alat. asuk.: Pet
seri. 

KAKKO, Johan, meier. Sün
dis 23. IX 1891 Karja t. Ahja 
v. Tartum.; vanemad — põllu

töölised Peeter K. ja Mari 
(Zirno). Õppis Ahja v. Kär
sa k. ja Võnnu klk.-k., mille 

lõpetas 1909. — Töötanud 
meierina Räpina, Aidu ja Tori 
ühispiimatalitusis; Aakre üpt. 
juh. 1923. a-st, ühtlasi Tori 
Roatsteri sugutäkujaama pi
daja Aakres. — Abielus Marie 
Värk'iga 1914. a-st. 

Võnud juhtivalt osa selts
kondlike org-ide tegevusest. 
Olnud korduvalt Aakre Põl
lum. S-i juh. 1.; Aakre Vabat. 
Tuletõrje Üh-gu juh. 1. 1933. 
a-st ja tegev kohalikus muu-
sikaüh-s. — Alat. asuk.: Aakre 
üpt. 

KALA, Juhan, õpetaja. Sün
dis 5. X 1880 Vana-Roosa v, 
Võrumaal; vanemad — talu

pidajad Ants K. ja Liisa 
(Post). Õppis Vana-Roosa 
v.-k., Rõuge klk.-k„ Tartu 
õp.-sem., mille lõpetas 1900; 
hiljem täiendanud haridust õp. 
suvekursusil 5 a. ja muusika-
kursusil 2 a. kestel. — Oli 
nooremaks õp. Valga Peetri 
kirikuk. 1900—03; õp. Põlva 
klk.-k. 1903—09; Kastre-Võn
nu v. Võnnu algk. (end. klk-
k.) juh. 1909 a-st. — Abielus 
Emmeline Klementiga 24. 
sept. 1923. a-st. 

Võtnud juhtivalt osa koha
like seltskondlike org-ide tege
vusest ja mitmesuguseist selts
kondlikest ettevõtteist. Laulu-
-mängu s-i ,.Lõoke" juh. 1. ja 
koorijuht 1909. a-st, ühtlasi 
seltsi auliige; Võnnu Põllum. 
S-i abiesim. 1909. a-st, ühtlasi 
kohalikkude näituste korral
dava toimk. juh.; Võnnu L.-H. 
Üh-se nõukogu ja juh. 1. 1910. 
a-st; Tartu Majand. Üh-se 
Võnnu osak. kontrollkom. 
esim.; Noorte Kotkaste Võn
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nu mlvk. vanem; Võnnu ev.-
lut. koguduse nõuk. ja juh. 1. 
1919—30. Võtnud osa kohal, 
kaitseliidu tegevusest alates 
saksa okupatsiooni ajast. — 
Alat. asuk.: Võnnu algk. 
Kastre-Võnnu v. 

KALDAMÄE, Valdik (end. 
nimi Voldemar Kommer), õpe
taja. Sünd. 15. V 1894 Hürsi 

5 Bv : • : 

dusettevõtete tegevusest, olles 
m. s. Vastseliina Laulu- ja 
Mängu S-i muusika ja laulu
koorides tegev pikemat aega., 
V. Rahvarmtukogu S-i juh. 1., 
V. Piimaüh-gu juh. 1. 1926. 
a-st, Vastseliina Õp. Üh-gu 
juh. 1. 1926. a-st, Vastseliina 
Põllum. S-i juh. 1., Vastseliina 
Üpk. nõuk. 1., valla kodukau
nistamise komitee juh. 1. j. m. 
Avaldanud brošüüre ühingute 
juubeleiks ja teinud kaastööd 
,,Post.", ,,Päevalehele", ,,Võ
ru Teat." ja „Elule". — Alat. 
asuk.: Vastseliina algk. 

KALEKAUR, Eduard, sõ-
javäeametnik. Sünd. 21. III 
1886 Kalekauri t. Vastse-Roo-

t. Vastseliina v. Võrum.; va
nemad — talupidajad Jaan 
Kommer ja Liisa (Sarel). Õp
pis Vastseliina v. Tsiistre 
v.-k. 1903—06, Vastseliina 
klk.-k. 1906—09, Staraja-Rus-
sa reaalk. 1909—11; oman
das Staraja Russa reaalk. juu
res õp. kutse 1916, õpetaja 
kutseharidust täiendas sem. 
lõpetajatega üheõigusluse saa
miseks E. ajal; lõpetas Pe-
tershofi lipnikekooli 1917. 
Teenis vene sõjaväes 1915— 
17 ja E. Võru pat. 1917; oli 
Vastseliina v.-sekr. 1918—20, 
ühtlasi võttis osa E. Vabadus
sõjast 1919—20, algul 3. rah
vaväe oolgus, hiljem oli Võ
ru 6. jsk. komandant ja kait
seliidu ülem; ülendati ltn. 
ja sai Vabaduse Risti 1/3. Töö
tas õpetajana Vastseliina asun
duse algk. 1920—25; Vastse
liina algk. õp. 1925. a-st. — 
Abielus Mare (end. Elfriede) 
Verev iga 1918. a-st. 

Oli K. L. Vastseliina mlvk. 
organiseerija 1919. a. ja on te
gutsenud mlvk. päälikuna 1924. 
a-st, ühtlasi Noorte Kotkaste 
V. mlvk. organiseerija ja va
nem; olnud K. L. Küti- ja 
Spordis-i esim. 1920—23. Võ
tab juhtivalt osa kohalike 
selskondlike org-ide ja majan

dus Alma Kreischmanniga 
1913—18 ja Aurelie Pääro ga 
1922. a-st. 

Olnud Võru linnavolinik 
1920—26; Võru Vabat. Tule
tõrje S-i rev.-kom. 1. 1919— 
31, rev.-kom. esim. 1931. a-st; 
Võru E. s-i ,,Kannel" rev.-
kom. 1. pikemat aega; Võru 
ev.-lut. koguduse nõuk. 1. 1920 
—26 ja rev.-kom. 1. 1926—31. 
— Evib K. L. Kotkaristi, III 
kl. Valgeristi, E. ja Läti Va
badussõja mälestusmärgid, Lä
ti K. L. teeneteristi ja vabat. 
tuletõrje Kuldmedali ja hõbe-
risti hoolsuse eest. — Alat. 
asuk.: Võru. 

KAL1STE, Nigul, (end. ni
mi Nikolai Kalinin), põllu
mees. Sünd. 8. V 1884 Kivi-

sa v. Võrumaal; vanemad — 
talupidajad Jaan K. ja Minna 
(Drawnek). Õppis Vastse-
Roosa v.-k. 1897—1900 ja 
Maiori kõrg. algk. Lätis 1900 
—03; täiendanud haridust ise
õppimise teel ja õiendanud sv. 
ametn. kanditaadi eksami 1911; 
— Oli Võrus sv. ülema asut. 
kirjut. 1907—11, Võru sv. 
kom-nis, algul kantselei ametn,. 
hiljem sekr. 1911—18, mil as
tus vabatahtlikuna E. rahva-
väkke. Teenis algul rahvaväe-
laste registreerimise büroos 
Võrus, kust viidi üle kaitselii
tu ja oli algul Võru mk. kait
seliidu staabi asjaajaja, hiljem 
majandusülem sõja lõpuni. 
Pääle sõja töötas Võru mk. 
rahvaväe ja kaitseliidu staabi 
asjaajajana 1923. a-ni, Võru 
maaval-s ametnikuna 1924— 
25; K. L. Võru miv. sekr. 28. 
märstsist 1925. a-st, ühtlasi 
Noorte Kotkaste Võru miv. 
pääliku abi 1933. a-st. — Abi-

saare t. Mäe v. Petserim.; va
nemad — põllu- ja kaupmees 
Stepan Kalinin ja Pelageja 
(Nasar). Õppis Selištše semst-
vo algk. ja Kuulja v.-k.; hil
jem täiendanud haridust era
viisil. Iseseisev põllumees isa
talus 1901. a-st. Arendanud 
oma talumajapidamist uute 
hoonete ehitamise , maade kul
tiveerimise, aianduse korral
damise, tõukanade kasvatamise 
jne. kaudu ning mõjutanud 
eeskuju kaudu ka ümbruskon
na põllumajanduse arengut. 
Saanud auhindu kanakasvatu
se alal. — Abielus Lilli Rit-
sing'iga 1917. a-st. 

Võtab juhtivalt osa rahvus
likest ja majanduslikest ette
võtteist Petserimaal. Olnud 
Võõpsu küla Tarvit.-üh. asut. 
ja esim. 1917—18, Mäe v. 
põllum. kogu asut. ja esim. 
1934. a-ni, Petseri maanõuk. 
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i. 1935. a-ni; Põllutöökoja 1.; 
Kalanduskoja 1. 1936. a-st; 
Isamaaliidu Petserimaa komi
tee juh. 1. 1935. a-st, Mäe v. 
osak. asut. ja esim. 1935. a-st; 
E. Maaomaval. Liidu nõuk. 1.; 
Mäe Üpk. asut. ja esim. 1930. 
a-st; Värska Kütis-i asut. ja 
esim.; Võõpsu Turbaüh. asut. 
ja esim.; Võõpsu küla Vabat. 
Tuletõrje Üh. asut. ja k-do-
päälik; Mäe piimaüh-gu asut.; 
Võõpsu koorejaama juh. 1. 
1929—30; Lübnitsa Kalurite 
Üh, asut.; Noorte Kotkaste 
Võõpsu üksuse vanakotkas; 
Allveelaevastiku Sihtkapitali 
Mäe abitoimk. esim.; Mäe v.-
volik. 1. pikemat aega, v.-va
nem 1934. a-st, ühtlasi kõigi 
Mäe vallas rahvuslikeks akt
siooneks moodustatud selts
kondlike komit. esim.; Riigi
volikogu 1. 28. valimisring
konna saadikuna 1938. a-st; 
Põllutöökoja Värska konven
di turbakom. juh. esim. ja 
Põllutöökoja juures asuva 
turbakomitee asemikekogu 1.; 
E. Vabat. tuletõrje Värska 
divisjoni propagandapäälik ja 
Mäe v. tuletõrje abiesim.; te
gev kohal, haridusseltsis j. m.; 
kindlustuss-i ,,Eesti" esindaja. 
Esinenud kõnedega rahvusliku 
mõtte ja vaimu arendamisel ja 
võtnud tegevalt osa kõigist 
kohalikest üritusist. — Alat. 
asuk.: Kivisaare t. Mäe v. 

KALJUVER (end. nimi 
Freudenstein), Eduard, polit
seiametnik. Sünd. 23. III 1894 

Hageri v. Harjum.; vanemad 
— kauaaegne Sutlema-Mäe-
küla õp. Paul Freudenstein ja 
Juula (Leemann). Sai algha

riduse isalt Sutlemma-Mäe-
küla v.-k., mille järele õppis 
Tall-s 4-kl. l.-k. 1908—13; 
hiljem õppis Tall-na Kolledžis 
1927—37, mil selle lõpetas. 
Oli isa juures Sutlemma-Mäe-
küla v.-k. abiõp. ja samal ajal 
ka Hageris posti-telegr. kon
tori ametnik 1914. Mobilisee
riti Maailmasõja puhkemisel 
vene sõjaväkke, lõpetas 1915. 
a. III Peterhofi lipnikekooli; 
võttis osa lahinguist, jõudes 
vene väes kapteni auastmeni 
ning sai Püha Anna 4. j. au
märgi lindi ja mõõkadega 
päälkirjaga ,,Vahvuse eest" 
ning Püha Stanislause 3. j. 
aumärgi. Oli esimesi tegelasi 
I E. polgu formeerimisel 1917, 
milles teenis polgu laiali saat
miseni sakslaste poolt. Saksa 
okup. ajal 1918. a. tegeles 
Tallinna omakaitse teenistuses 
seistes omakaitse organiseeri
misel ja sidepidamises, olles 
okupatsiooni lõpul Tallinna 
sadama komandandi abiks, 
kellena vallutas sakslasilt mit
med sadamarajoonis olevad 
laod ühes varustusega. Võt
tis siis 1. jal. rüg. (1918), 1. 
div. staabis (lüh. aega 1919), 
Narva linna komandandina ja 
kaitseliidu ülemana (1919— 
20) osa punavägede vastu 
võitlemisest, formeeris Narva 
kaitseliidu ja Piiriküti patal
joni, mis võitlesid ühes kaitse
väega Narva kaitsel. Sai 
Vabadusristi 1/3, autasuks ta
suta maa normaallaiu suuru
ses (Reemendi t. Türi-Alliku 
as.) ja rahalise autasu. Tee
nis pääle sõja ohvitserina tege
vas väes ja lõpetas rahuaeg
sed ohv. kurs. 1923. Astus 
politseiteenistusse 20. VII 1923, 
oli Tall-s ratsareservi komis
sar 1923-—34, ühtlasi samal 
ajal olles ka K. L. Tallinna 
miv. Lõuna mlvk. komp. pää-
likuks, kellena ülendati majo
riks 1932. a., Tartu 1. 2. jsk. 
komissar 1934—36, samal ajal 
ka K. L. Tartu miv. Vabaduse 
Risti Vendade mlvk. pääl. abi, 
Valga 1. politseikomissar 1936. 
a-st. — Abielus Leontine 
Sepper iga 12. V 1917. a-st. 

Võtnud ametiülesannete kõr

val tenevliikmena osa mitme 
seltskondi. org-i tegevusest 
Tartus ja Valgas. K. L. Val
ga linna mlvk. pääliku abi, 
N. K. Valga mlvk. vanem, 
Vabaduse Risti Vendade 
Ühenduse Valga osak. juh. 1. 
j. m. — Evib pääle Vabadu
se Risti 1/3 E. Vabadussõja 
mälestusmärgi, E. K. L. ,.Tee
nete Risti", Rootsi Vaasa or-
durüütli I kl. aumärgi ja 
Läti Kolmetähe ohvitseri au
märgi. — Alat. asuk.: Valga. 

KALL, Eduard, põllumees. 
Sünd. 17. VI 1894 Ala-Karli 
t. Taheva v. Valgam.; vane

mad — talupidajad Jaan K. ja 
Mari (Sprenk). Õppis Ta
heva v.-k. 1904—07, Roosa 
klk.-k. 1907/08, Valga l.-k. 
1908/09, Kamseni kaub.-k. Val
gas 1909—14, mil selle lõpe
tas. Võttis osa Maailmasõjast 
1915—17, tehes kaasa lahin
guid ja sai lahingus haavata. 
Iseseisev põllumees Mäe-Karli 
ja Ala-Karli t. 1917. a-st, kus 
arendab talumajandust. — 
Abielus Olga Jakobstandtiga 
1917. a-st. 

Töötanud juhtivalt valla
omavalitsuses ja mitmesugu-
seis org-es. Olnud Taheva 
Põllum. Kogu asut., juh. 1. ja 
esim. 1932—34, Hargla Tar-
vit. Üh-se juh. 1. pikemat aega 
1934. a-ni; Taheva Masina-
tarvitajate Üh-se juh. 1.; Ta
heva v.-volik. 1. pikemat aega, 
v.-kohtu esim. 1928—34, v.~ 
vanema abi 1934. a-st; kind
lustuss-i ,,Eesti" esindaja 1932. 
a-st; töötanud juhtivalt valla-
omaval. komisjones ja rahvus
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likes aktsioones. — Alat. asuk:. 
Mäe- ja Ala-Karli t. Taheva v. 

KALLAS, (Kallasse), Ernst 
Evald, kindlustustegelane. Sün
dis 3. XII 1905 Urvastes, Võ

rumaal; vanemad — pagar Ja
kob K. ja Olga (Mahlapuu). 
Õppis Petseri linna 2. algk. 
1914—18, Petseri ühishuma-
nitaargümn. 1918—26, Võru 
õp.-sem. 1927 ja Tartu ülik. 
majandusteaduskonnas. Olnud 
õp. k. t. Tsiistres, Võrum. 1926 
ja Luhamaa algk., Võrum. 
1927, põllum., asunikkude ja 
väikemaapid. koonduse Petse
rimaa sekr. 1929—33, Petseri
maa Üp. juh. 1933—34; kind-
lustuss-i „Oma" inspektor 1934. 
a-st. — Abielus Elfriede Klas-
son iga 23. veebr. 1933. a-st. 

Õpilasena võtnud juhtivalt 
osa koolinoorsoo liikumisest. 
Petseris olnud sporditegelane 
ja silmapaistvamaid tegevsport-
lasi. Luhamaal: puhkpillide or
kestri asut. ja juht, hariduss-i 
juh. 1., spordiringi esim. ja 
meeskoori juh.; korraldanud 
1927. a. Luhamaa III haridus-
päeva ja Setumaa I sport-olüm-
pia, 1928. a. L. IV hariduspäe-
va ja Setumaa II sport-olümpia 
ühes spordinäitusega ja asuta
nud Luhamaa spordiväljaku. 
Petseris: ühishum.-gümn. eesti 
osak. vilistlaskogu asut. ja esim. 
1929—32; Petseri Spordis-i 
juh. 1. 1930—32; Petserimaa 

Harid. Liidu asutajaid ja esim. 
1931. a-st, kellena võtnud 
juhtivalt osa Petserimaa I 
üldlaulupeo korraldamisest; 
ajaleht ,,Ugala" toimetuse 1. 
1931; Petserimaa spordinõu-

nik 1930—31; Petserimaa Üpk. 
juh. 1. 1933—34 ja 1936; P. 
E. Käsitööliste Abiandmise 
S-i juh. 1. 1934—37; Petseri 
Erateenijate Üh-gu asutajaid 
ja juh. 1. 1936—37; Isamaa
liidu Petseri maakomitee juh. 
1. 1935—37; Petseri linnavo
linik 1934—37 ja linna vaes-
telastekohtu 1. 1936—37. Pet
serimaa tuberkuloosi vastu 
võitlemise s-i juh. 1. 1937— 
38; Ü. E. N. Ü. Petseri osak. 
juh. 1. 1938. a-st — Saa
nud sportlike teenete eest 
EKRAVE liidult spordimärgi. 
— Alat. asuk.: Petseri. 

KALLAS, Herman, põllu
mees. Sünd. 15. VI 1904 Ti
kuta t. Valguta v. Tartu

maal; vanemad — talupida
jad, vallaomaval. - tegelane 
Juhan K. ja Minna (Vigla). 
Õppis Tilga kirikuk. 1913— 
16, H. Treffneri gümn. 1916 
—21, E. Aleksandri põllutöö-
keskk. 1928—30 ja Tartus 
ühistegel. instituudis 1931 — 
32, mil selle lõpetas; lõpeta
nud sv. velskerite kursused ja 
õppinud iseseisvalt keeli. Ol
nud põllumajand. praktikal 
Soosaare ms. Viljandimaal ja 
töötanud koolivaheaegadel 
isatalus, kus töötab juhtivalt 
1932. a-st, kultiveerides maid 
ja arendades talumajandust. 

Rõngu Piimaüh-gu rmtupi-
daja 1933. a-st, asjaajaja ja 
juh. 1. 1934. a-st; Valguta 
valla vastast. kindlustuss-i 
asjaajaja 1935. a-st; Valguta 
v.-volik. 1. ja v.-vanema abi 
1934. a-st; Rannu ap. õig. ki
rikunõukogu 1. 1935. a-st. Ol
nud tegev poliitilisel alal omas 

ümbruskonnas ja seltskondli
kes ettevõtteis. Evib 1200-
köitelise erarmtukogu.. — 
Alat. asuk.: Tikuta t. Val
guta v. 

KALVIK (end. nimi Müh
le), Rosalie, ämmaemand, 
Sünd. 14. V 1883 Magerbur-

gis; vanemad — kingsepp 
Otto Mühle ja Liisa (Män
nik). Õppis Kreenholmi algk. 
ja lõpetas 4-kl. end. vene

aegse keskkoolis; lõpetas Tar
tu ülik. juures ämmaeman
date kurs. 1910 ja S. Venge-
rovi 1-a. halastajaõdede kurs. 
Peterburis 1911. Töötanud 

õde-ämmaemandana 8. sept. 
1911. a-st. Olnud tegev F. 
Bergi era- ja kihelkonnahaig-
las 1911—16; velskeri k. t. 
Vene omaval-ste üh. nakkus
haiguste haiglas Väsmas Smo
lenski kub. 1916—17 ja sama 
üh. haiglais Riias ja Volma-
ris 1917. a. kuni saksa väge
de tulekuni; õde-ämmaemand 
Narva lina- ja kalevivabriku
te haiglas Narvas 1918—19; 
Sangaste jsk. ämmaemand 
1919. a-st. 

Võtnud pikemat aega juh
tivalt osa naiskodukaitse te
gevusest. Olnud Naiskodu
kaitse Keeni jsk. asutajaid 
1928, Sangaste jsk. esinaine 
1932. a-st ja Valga ringle, 
juh. 1. 1936. a-st. — Evib tee
nete eest K. L. 3. kl. Valge
risti ja n.-k. Teenetemärgi. — 
Alat. asuk.: Sangaste. 

KAMA, Erna, õpetaja. 
Sünd. 24. II 1900 Joosu koo
limajas, Aleksandri v. Võru
maal: vanemad — õp. Peeter 
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Viiard ja Leena (Kruuda). 
Õppis Joosu v.-k. 1906—09 
ja Võru gümn. 1909—14, mil 
selle lõpetas. Oli õpetaja

ameti praktikal Võru tütar
laste algk. 1915—16, Tsiistre 
algk. aset. õp. 1917—18, Too-
masmäe algk. juh. Petserim. 
1919/20, Mammaste algk. juh. 
Võrum. 1920—23; Peri v. 
Rosma algk. juh. 1923. a-st. 
— Abielus Arnold Kama ga 
1924. a-st. 

Võtab tegevalt ja juhtivalt 
osa kohalike seltskondlike org-
ide tegevusest. Põlva Harid. 
S-i juh. 1. 1927—29, 1931—33 
ja 1936. a-st; Põlva Maa
naiste S-i asutajaid 1930, al
gul juh. 1., hiljem rev.-kom. 1.; 
Põlva Vabat. Tuletõrje Üh-gu 
Naisosak. asutajaid ja esinai
ne 1932. a-ni; Peri naiskodu
kaitse jsk. asutajaid, vahel
dumisi juh. 1. ja esinaine 1929 
—36; K. L. Põlva mlvk. esi
naine 1936. a-st; Kodutütarde 
Rosma rühma vanem; Põlva 
Õp. Üh-gu juh. 1. 1920. a-st; 
liikmena ja tegelasena tegev 
mitmes kohalikus seltsis. Võt
nud pidevalt osa laulukooride 
tegevusest ja näitlejana koha-
päälseist lavakunsti üritusist. 
— Alat. asuk.: Rosma algk. 
Peri v, 

KANGER, Jaan, advokaat. 
Sünd. 19. VIII 1886 Taga-
Savira t. Vana-Roosa v. Võ
rum.; vanemad — taluomanik 
Kaarel K. ja Mai (Juhanson). 
Õppis Vana-Roosa v.-k. 1894 
—97, Rõuge klk.-k. 1897/98, 
Tsooru 2-kl. min.-k. 1898— 

1901, H. Treffneri gümn. 1901 

—06, mil õiendas küpsusek
sami eksternina Peterburis 8. 
gümn. juures, Peterburi ülik. 
õigusteaduskonnas 1906—11, 

Vilno sõjak. 1916 ja lõpetas 
Tartu ülik. õigusteaduskonna 
1921. — Peterburi ülik. õppi
mise ajal tegutses mitmesugu
sel! alul, teenides ise omale 
edasi õppimiseks raha. Maa
ilmasõjas algul sõdurina, hiljem 
ohvitserina, võttes osa lahin
guist 1914—18, ohvitserina 
Ukraina Rahva Vabariigi piiri
valves 1918—19, E. V. sõja-
min-mi kodifikatsiooni osak. ül. 
abi 1919—20, mil arvati reservi 
ltn. aukraadis. Perekonnanime
de panija Petserim. 1922. Koh
tuameti kand. Tall.-Haapsalu 
rahukogu juures 1922, välis-
min-mi ametnikuna tegev Har
kovis 1922—24, E. asekonsul 
Leningradis 1924—26. Astus 
advokatuuri ja oli tegev Tall-s 
1927, Petseri kinnistuskom. 

1., hiljem esim. 1927—32; van-
nut. advokaat Petseris 1933. 
a-st, ühtlasi majaomanik Pet
seris. — Abielus õp. Helmi 
Morel iga 1927. a-st. 

Võtab aktiivselt osa selts
kondlikust ja rahvuslikust te
gevusest Petseris. Petseri E. 
Harid. S-i esim. 1931—32, 
1934—35, hiljem abiesim. E. 
Lauljate Liidu Petsermaa osak. 
esim. 1935—36, kellena olnud 
tegev Petserimaa laulupäeva 
korraldamisel; Piirimaade S-i 
Petseri osak. esim. 1934. a-st; 
Isamaaliidu Petseri osak. asut. 
ja esimees 1935. a-st. Esi
nenud korduvalt loengutega 
rahvuslike ja sotsiaalküsimuste 
üle, ning kõnedega mitmel 

pool Petserimaal. Teinud kaas
tööd ajalehile. — Alat. asuk.: 
Petseri. 

KANGRO, Erich, käsitöö
line. Sünd. 2. XI 1905 Võõp
su s, Võrumaal; vanemad — 

maale,r Adelberg K. ja Ida 
(Kiudorf). Omandas algha
riduse Võõpsu alevi algkoo
lis; arvati pääle sundaja tee
nimise II SR. rügemendis re
servi n. a. o. auastmes. Te
gutsenud iseseisvalt maalritöö 
alal Tartus ja mitmel pool 
Võrumaal, ühtlasi kõrvaltöö-
alana tegutsenud käsitsi rangi-
vildi valmistamisega; 'alates 
1937. a-st iseseisva mehhaa
nilise vilditööstuse omanik 
Võõpsus, ühtlasi ka majaoma
nik samas. 

Võtab osa Võõpsu selts
kondi. elust, olles, pikemat 
aega Võõpsu Rahvarmtukogu 
S-i abiesim., tegev vabat. tu
letõrjes j. m. — Alat. asuk.: 
Võõpsu. 

KANN, Aleksander, valla
sekretär. Sünd. 14. II 1892 
Suure-Ruuga t. Rõuge v. Võ
rum.; vanemad — talupida
jad Jakob K. ja Helene (Na-
gel). Õppis Rõuge Jaani-
Peebo v.-k. 1901—03, Rõuge 
klk.-k. 1903—07; täiendanud 
hiljem haridust eraviisil ja 
õiendanud v.-sekr. kutseek
sami Võru maaval. juures 
1921. — Oli drogistina tegev 
Valgas, hiljem Peterburis 
1907—15; võttis osa Maail
masõjast 1915—17 ja vaba
tahtlikuna E. Vabadussõjast 
1919—20; praktiseeris Vaa-
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bina v.-sekr. juures 1920—21, 
oli lüh. aega Krabi v.-sekr. 
1921; Vana-Roosa v.-sekr. 
1921. a-st, ühtlasi postiag. ja 

vas 1928—33; Petseri-Võru 
prefekt 1933. a-st. 

Võtnud osa kaitseliidu te
gevusest 1925. a-st alates; K. 

, > TJ7 
W 
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telefoni keskjaama juh. 1924. 
a-st. — Abielus Linda Kanni
ga 21. V 1923. a-st. 

Võtab juhtivalt osa koha
like org-ide tegevusest. Vana-
Roosa Rahvaharid. Üh-gu 
esim. 1925—32, rev.-kom. 
esim. 1932. a-st; V.-R. Ma-
jandusüh. rev.-kom. 1.; Varstu 
Üpk. rev.-kom. esim.; Varstu 
Vabat. Tuletõrje Üh-gu rev.-
kom. esim. 1932. a-st; K. L. 
V.-Roosa üksikrühma rev.-
kom. 1. 1924. a-st ja Varstu 
mlvk. rev.-kom. esim. 1935. 
a-st; kohal, spordiklubi rev.-
kom. esim.; Isamaaliidu V.-
Roosa osak. sekr. 1935. a-st; 
Allveelaevast. Sihtkapitali V.-
R. abitoimk. ja valla kodu
käimist. komitee kirjat. 1935. 
a-st; Rõuge ev.-lut. kiriku 
rev.-kom. 1. 1931—35 j. m. — 
Alat. asuk.: Vana-Roosa v.-
maja. 

KARD (end. nimi Pavian), 
Roman, politseiametnik. Sünd. 
19. IX 1898 Kunda vbr. 
Kunda-Malla v. Virum.; va
nemad — politseiametnik Jaan 
Pavian ja Leena (Gabriel). 
Õppis Kunda min.-k. 1906— 
10, H. Treffneri gümn. 1910 
—17 ja õigusteadust Tartu 
ülikoolis. — Oli toitlusmin-mi 
ametnik 1920—21, Tall-na 
piiripunkti ülem 1921-—23, 5. 
politseijsk. ülem Tall-s 1923 
— 25, politseival. am. sise-
min-mis 1925—27, 3. ja 2. po
litseijsk. ülem Tartus 1925— 
27, abiprefekt ja prefekt Nar

L. Petseri miv. käskudetäitja 
päälik 1933. a-st; võtnud osa 
spordi- ja seltskondlike org-
-ide tegevusest Tall-s, Narvas 
ja Petseris; Allveelaevastiku 
Sihtkanit. Petseri toimk. juh. 
1. 1935. a-st. Juhtinud õpila
sena gümn. orkestrit; teinud 
kaastööd ,,E. Politseilehele". 
— Alat. asuk.: Petseri. 

KARHEID1NG, Johannes, 
õpetaja. Sünd. 19. X 1887 
Herso t. Räpina v. Võrum., 
vanemad — taluomanikud 

Kaarel K. ja Mai (Arjuke). 
Õppis Räpina Kureküla k. 
1896—99, Räpina klk.-k. 1900 
—02, Räpina min.-k. 1902— 
03, Volmari õp.-sem. 1906— 
07, õiendas õp. kutseeksami 
Tartus 1909; hiljemini täien
danud haridust keskk.-õp. et-
tevalmist. kurs. Tartu ülik. 
juures 1919, võimlemisõp. 
kurs. Tartus 1921/22, muu
sika alal Tartu kõrg. muusi-

kak. ja Tall-na Konservat. 
juures, õppinud erateel muu
sikat A. Läte juures ja õp. 
keskk.-kurs. Tallinna Kolledži 
juures. — Oli Rasina v. Laane 
k. juh. Tartum. 1909/10, Vara 
Matjamaa v.-k. juh. Tartum. 
1910/11, Hageri Harid. S-i 
klk.-k. õp. Harjum. 1911—14, 
Maailmasõjas 1914—17, Jõ
geva Harid. S-i k., pärastise 
algk. juh. 1917—20, Räpina 
ühisgümn. õp. 1920. a-st kuni 
kooli likvideerimiseni, mille 
järele töötas Räpina algk. 
õpetajana 1937. a-ni; Kohtla-
Järve algk. juh. Virumaal 
1. VIII 1937. a-st. Evib maja 
ja maa Räpina ai., kus aren
dab aiandust. — Abielus Ida 
Lõoke'ga 1919. a-st. 

Võtnud Rasinas, Hageris, 
ja Jõgeval osa seltskondi, 
elust, asutanud ja juhtinud 
laulukoore, korraldanud klk. 
laulupidusid, millel olnud 
üldkooride juhiks. Olnud 15 
a. Räpina Harid. S-i esim., 
abiesim. ja juh. 1. ning seltsi 
segakoori juh. 1921—37, kor
raldanud 6 Räpina laulupäeva 
ning olnud neil üldkooride ju
hiks, ühtlasi tegutsenud koo
ride instrueerijana; valitud R. 
Harid. S-i auliikmeks. Võtnud 
osa poliitilisest elust E. Rah
vaerakonnas ning olnud selle 
Räpina üh. esim. ja juh. 1., 
tegutsenud juhatusliikm. Rä
pina Põllum. S-is, Tarvit. 
Üh-s ja ev.-lut. koguduses; 
olnud K. L. Räpina gümn. 
noormalevlaste rühma päälik, 
mlvk. spordipäälik, orkestri 
asut. ja juht, N. K. rühma 
asut., Räpina v.-nõuk. 1. ja 
koolivanem. Kohtla-Järve N. 
K. rühma asut. ja vanakot
kas, segakoori juh. ja N. K. 
orkestri juht. Teinud kaastööd 
,,Muusikalehele", ,,Post", .Tal
linna Teat." j. t. — Alat. 
asuk.: Räpina. 

KARINEEL, Alo, (end. ni
mi Aleksander-Oskar Kornel), 
põllumees. Sünd. 14. I 1892 
Vastse-Antsla v. Võrumaal; 
vanemad —. põllupidajad Jaan 
Kornel ja Miina (Uulits). —• 
Abielus Pauline Vaher'iga 6. 
IV 1920. a-st. — Lõpetanud 
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Urvaste v.-k. 1903, Kraavi 
ap. õig. klk.-k. 1908, Tartu 
õp.-sem. 1912 ja Vladimiri 
sõjakooli 1916. — Oli Haas

lava v. Igavere k. juh. 1912 
—14, lüh. aega Kanepi klk.-k. 
aset. õp. 1915 ja Valgjärve 
min.-k. juh. 1918. Võtnud 
osa Maailmasõjast 1914—17, 
mil saabus Tartus formeerita-
vasse E. sõjaväkke al.-kpt. 
astmes; tegi kaasa E. Vaba
dussõja Kalevlaste Malevas, 
võttis osa paljudest lahinguist, 
sai lahingus Mõniste all haa
vata, ülendati kapteniks ja 
omandas vahvuse eest tasuta 
maasaamise õiguse, mille põh
jal omandas Vastse-Antsla v. 
Uue-Antsla mõisast normaal
laiu, kus tegutseb iseseisva 
põllumehena 1. V 1921. a-st, 
arendades talumajandust. 

Võtab juhtivalt osa polii
tilisest elust ja mitmesuguste 
orq-ide tegevusest. Võru maa
volikogu 1. 1929—34, III, IV 
ja V Rigikogu 1. asun., riigi-
rentn. ja väikemaapidajate 
koonduse rühmast 1926—38, 
Rahvuskogu I koja 1. 77. 
ringk. esindajana 1937, Rii
givolikogu 1. samast ringkon
nast 1938. a-st; Põllutöökoja 
Antsla konvendi ja selle rev.-
kom. 1. 1936. a-st; K. L. 
Antsla mlvk. päälik 1925—26, 
pääliku abi 1926. a-st, ühtlasi 
ka mlvk. propaganda päälik, 
malevkonda kuuluvate noor
kotkaste propagandapäälik ja 
K. L. Võru miv. rev.-kom. 1. 
pikemat aega ja miv. aukohtu 
liige korduvalt; Haaslava 
karskuses-i ,,Priius" näitejuht 
1912—14, Vastse-Antsla Ha-

riduseseltsi tegelasi eriti näite-
tegevuse alal 1921—30, Uue-
Antsla Piimaüh. asutajaid, asu
tamisele mõjukalt kaasaaita
jaid ja algul juh. 1., Antsla 
tarvitajate üh-se asutajaid ja 
1936. a-st, kohaliku masina-
tarvitajate üh-se asutajaid ja 
pidevalt olnud selle juh. 1.; 
Vastse-Antsla v.-volik 1. olnud 
6 a. ajal, mil pandi alus ko
halikule rahvamajale. — Alat, 
asuk.: Vabaduse t. Vastse-
Antsla v. 

KARI NO (end. nimi Klim-
berg), Elsa, õpetaja. Sünd. 
6. X 1906 Kustu t. Järve v. 

Virum.; vanemad — mölder 
ja põllutööline Aleksander 
Tõnnov ja Anna (Terno). 
Õppis Jõhvi 2-kl. min.-k., 
Jõhvi kõrg. algk., Jõhvi ühis-
gümn. 1922—27, Tartu Nais-
üh-gu kutsek. 1929. Tallin
na pedagoogiumis 1930—32, 
mil lõpetas selle käsitööharu 
õp.-kutse saamisega. Oli õp. 
Mehikoorma algk. 1932—34; 
Räpina 6-kl. algk. õp. 1934 ja 
Räpina aiatöök. käsitööõp. 
1935. a-st. — Abielus Hans 
Klimberg-Karino'ga 1935. a-st. 

õpilasena võtnud osa noor
sooliikumisest, olnud Ü. E. N. 
Ü. Järve osak. juh. 1. ja lau
lukoori juh. ning esinenud re
feraatidega; Ü. E. N. Ü. Meek-
sisi osak. organiseerija, laulu
koori juh., näitejuht ja käsi
tööharu juh. 1932—34; Nais
kodukaitse Räpina jsk. sekr. 
1934. a-st. Räpina Harid. S-i 
juh. 1., laulukoori juh. abi ja 
lavakunstilise tegevuse juh. 
1934. a-st. — Alat. asuk.: Rä
pina. 

KARJUS, Julius; käsitöö
line. Sünd. 25. VII 1886 Ka
dajärve t. Kuigatsi v. Val-
gam.; vanemad — talupida

jad Jaan K. ja Leena (Kärs-
na). õppis Kuigatsi v.-k. ja 
täiendas hiljem haridust era
viisil Peterburis. Oli rätsepa-
õpilaseks Tall-s 1897—1902 
ja Helsingis 1902—04; õien
das meistri-eksami rätsepatöö 
alal Valga tööoskusametis 
1933. Töötas rätsepana Pe
terburis 1904—14; võttis vene 
sõjaväes osa Maailmasõja 
lahinguist 1914—17, oli 1. E. 
polgus velsker 1917—18 ja 
tegi kaasa E. Vabadussõja 
1918—20, võttes algul osa 
lahinguist ja sai lahinguis kaks 
korda haavata, hiljem oli 5. 
ial. polgu rätsepa töökoja juh. 
Iseseisva riietusäri omanik 
Tõrvas 1924. a-st. 

Võttis delegaadina osa I. E. 
sõjaväelaste kongressist Tall-s 
1917; Tõrva Vabat. Tule
tõrje S-is tegev jsk. juh. abina 
1934. a-st; Tõrva Kesk-, Väi
ke- ja Käsitöösturite Üh. asut. 
ja juh. 1. 1931—34, esim. 1934. 
a-st, ühtlasi olnud Käsitööst. 
Koja elluviimise komitee esim. 
Võtnud osa kohaliku hariduse 
s-i laulukoori ja lastekaitse 
üh-gu tegevusest. — Alat. 
asuk.: Tõrva. 

KAROLIN, Juhan, põllu
mees. Sünd. 16. X 1889 Vil-
gam.; vanemad — talupida
jad Peedo K. ja Katre (Er-
dakoja t. Sangaste v. Vai
mus). õppis Vana-Antsla v. 
Raadi v.-k., Karula klk.-k. ja 
edasi iseseisvalt. Võttis osa 
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Maailmasõjast 1915—17 vene 
sõjaväes ja 1917—18 E. Ta
gavara pat-s Tartus ning E. 
Vabadussõjast 1918—20, te-

KARP, Emil, ühistegelane. 
Sünd. 15. VIII 1892 Tambovi 
kub. Venemaal; vanemad — 
viinameister Villem K. ja Ma-

sekr. 1936. a-st ja vabat. tu
letõrje Meremäe komp. päälik 
1937. a-st, K. L. Meremäe 
komp. sekr. 1934. a-st, Isa-

hes kaasa lahinguid. Isesei
sev põllumees Viidakoja t. 
1907. a-st; ehitanud oma tallu 
uusi hooneid, kultiveerinud 
maid, harinud juure uudis
maid ja arendanud karja E. 
punasele tõukarjale. — Abi
elus Viimi Sepp'aga 1913. 
a-st. 

Töötab juhtivalt kaasa mit-
mesuguseis kultuur- ja ma
jand.-org-es. Põllutöökoja San
gaste konvendi 1. 1936. a-st; 
Sangaste Üpt. ,,Võime" asut. 
ja juhatuse 1. 1923—33; Ta-
gula-Korijärve Kontrollüh-gu 
asut. ja algul juh. 1.; Korijär
ve Masinatarvitajate Üh. juh. 
1.; Isamaaliidu Tagula-Kori-
järve osak. asut. ja esim. 1935. 
a-st; K. L. kohalikus üksuses 
jaopäälik 1924. a-st; Tuule
mäe Turbaüh-gu rev.-kom. 1.; 
Antsla Tarvit. Üh. Tagula 
harukpl. kontrollkom. esim. 
1934. a-st; Allveelaevastiku 
Sihtkapitali Sangaste abitoim-
konna juh. 1. 1935. a-st; San
gaste v.-volik. 1. 1931. a-st ja 
v.-kohtu 1. 1933. a-st; valla-
kohtu esimees 1938. a-st; olnud 
Korijärve Harid. S-i juh. 1. ja 
Karula-Vissi ap. õig. kiriku-
nõuk. 1. Võtnud loendajana osa 
E. üldrahvaloendusist 1922 ja 
1934. Teinud kaastööd aja-
lehile. — Evib E. Üldrahva-
loend. medali, Eesti ja Läti 
Vabadussõja mälestusmärgid, 
Allveelaevastiku Sihtkapitali I 
j. teenetemärgi. — Alat. asuk.: 
Viidikoja t. Sangaste v. 

rie (Toots). Õppis Uuemõisa 
min.-k. Harjum. 1904—09, 
Tall-s õht. gümn. kurs. 1909 
—11 ning hüdrotehnilisil ja 
maamõõdukurs. Moskvas 1911 
—14. — Oli Moskva linna 
granaatidetehase asjaajaja 
1914 — 18, tärklisevabriku 
meister Alamõisas, Harjum. 
1918—19 ja Pihkva ms. 1919 
—20, Estna Piiritusetööstuse 
O.-ü. vabriku juh. 1920—22, 
E. T. K. juures Tall-s ladu-
hoidja 1922—24, J. Puhk ja 
Pojad Petseri kontori juh. 
1924—30, a.-s. ,,Globus" saa
pa vabriku laduhoidja E. Pan
ga ülesandel 1930—31; E. T. 
K. Irboska harukontori juh. 
1933. a-st. — Abielus Alek
sandra Talafga 1927. a-st. 

Võtab osa Irboska e. hari
duss-i ,Valve" tegevusest. — 
Alat. asuk.: Irboska. 

KARRO, Jaan, ametnik. 
Sünd. 14. I 1906 Jõksi külas 
Meremäe v. Petserim.; vane
mad — talupidajad Aleksei 
K. ja Marva (Nikolajeva). 
Õppis Obnitsa algkoolis 1922 
ja Petseri eesti ühisgümn. 
1922—28, mil selle lõpetas; 
Õiendanud omaval-se sekr. 
kutseeksami riiki, katsekomis-
joni ees Tall-s 1937. — Me
reväe v.-sekr. abi 1931. a-st. 

Võtab juhtivalt osa kohalike 
seltskondi. org-ide tegevu
sest, olles: Meremäe Haridus
seltsi juh. 1. 1935. a-st, Mere
mäe Vabat. Tuletõrje Üh. 

maaliidu M. osak. sekr. 1934. 
a-st, valla kodukaunistamise 
toimk. sekr. 1936. a-st, män
gija hariduss-i orkestris, valla 
aval. rmtukogu juh. j. m. Tei
nud kaastööd ajalehile. — 
Alat. asuk.: Meremäe v.-maja. 

KARU (Karro), Juhan, 
põllumees. Sünd. 23. VII 
1883 Kurli t. Laanemetsa v. 
Valgam.; vanemad — käsi
tööline, hiljem metsavaht Märt 
K. ja Ann (Sikk). Õppis 
Vana-Antsla v.-k. ja Karula 
klk.-k., mille lõpetamise jä
rele asus isa juure põllutööle. 
Oli Taheva v. Munapalu t. 
omanik ja tegel. põllumees 
1905—30, mil selle müüs ja 
omandas Peebu t. Vaabina v., 
kus töötab iseseisva põllume
hena, kultiveerides maid ja 
arendades talumajandust. •— 
Abielus Aliide Perakond'iga 
1904 .a-st. 

Oli Valga maavolik. 1. 
1927—30, Hargla Tarvitajate 
Üh-se asutajaid ja juh. 1. 1921 
—30. Taheva Põllutöömasi
nate Üh-se asutajaid ja juh. 1. 
1920—30. Taheva Tulekin-
nituse S-i asutajaid ja juh. 1.' 
1923—30, Hargla Piimaüh-gu 
asutajaid ja esim. 1926—30. 
Taheva Põllum. Kogu juh. 1. 
Vaabinas: piimaüh-gu esim. 
1933—-36, I masinatarvitajate 
üh. kirjat., kindlustuss-i rev.-
kom. esim., Põllutöökoja 
Antsla konvendi juh. 1. 1936. 
a-st, Isamaaliidu Vaabina 
osak. esim. 1935. a-st ja Võ
rumaa Komitee juh. 1., Antsla 
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Munaüh-se asut. ja laekur, 
Vaabina Viira Turbaiih. asut. 
ja kirjat. Urvaste ev.-lut. ko
guduse juh. 1. ja tegev kõi
gis kohalikes seltskondlikes 
üritusis. — Alat. asuk.: Pee
bu t. Vaabina v. 

KARU, Johan, põllumees. 
Sünd. 11. VI 1876 Hansi t. 
Sangaste v. Valgam.; vane-

esim. 1918—26, hiljem lüh. omanikud August K. ja Ida 
aega kirikunõuk. 1. Olnud (Pedraudse). Lõpetanud Tar-
Sangaste vallavanemaks 1911 tu ülik. 
—14. Teinud kaastööd aja- Võtnud 
lehile, — Alat. asuk.: San
gaste Restu. 

KARU, Leopold, käsitöö
line. Sünd. 22. VIII 1906. 
Valguta v. Tartum.; vanemad 

õigusteadusk. 1929. 
õppur-sõdurina osa 

t 
Y 

mad — talupidajad Hans K. 
ja Ann (Rööp). Õppis Resto 
külak. ja Urvaste klk.-k., mille 
lõpetas 1892. Võttis osa Maa
ilmasõjast 1916/17. Iseseisev 
põllumees Hansi t. 1905. a-st; 
kultiveerinud suuremas ulatu
ses maid, ehitanud tallu uusi 
hooneid, arendanud põllukul
tuure, aiandust, mesindust ja 
aretanud karia E. maakarjale. 
— Abielus Miili Helene Roo-
se'ga 28. veebr. 1899. a-st. 

Võtnud juhtivalt osa koha
like majanduskoondiste tege
vusest, vallaomavalitsuse ja 
kaitseliidu tööst. Olnud Resto 
Piimaüh-gu juh. 1., Lauküla 
Restu Masinatarvitajate Üh. 
asut. ja esim., Restu-Antsla 
Pulliüh. asut. ja esim.; Restu-
Antsla Karjakontrollüh. esim., 
Sangaste põllum. Kogu asut. 
ja algul pikemat aega esim.; 
sõjaohvrite perekondade eest 
hoolitsemise komitee esim. 
maailmasõja algul j. m. Põllu
töökoja Sangaste konvendi 1. 
ja esim. asemik 1936. a-st. 
Isamaaliidu Sangaste osak. 
rev.-kom. 1.; K. L. Sangaste 
komp. asut. ja algul juh. 1.; 
.Sangaste v.-kohtu 1. 1926— 
29, v.-kohtu esim. 1929—38; 
Urvaste kirikukonvendi saa
dik vene ajal, kirikunõuk. 

— tisler Juhan K. ja Liisa 
(Riisenberg). Lõpetas Val
guta 4-kl. algk. 1922; hiljem 
täiendanud haridust eraviisil. 
Õppis tisleritööd isa juures ja 
töötab tislerina Ervu külas 
Valguta v., ühtlasi on kohal, 
kirjatalu juh. ja 1937. a-st 
Valguta valla maksunõudja. 

Võtab juhtivalt osa kohalike 
kultuurs-ide, vallavalitsuse ja 
kaitseliidu tööst. K. L. Val
guta üksikrühmas jaopäälik 
1929—-36, rühmapääliku abi 
1936. a-st; Valguta Vabat. 
Tuletõrje Üh. juh. 1. 1928. a-st; 
V. õpiring-üh. ,.Areng" asu
tajaid ja esim. 1931. a-st; üht
lasi õpiringide juhte ja sega
koori juh.; Valguta puhkpilli
orkestri vanem. 1931. a-st; 
Valguta Rahvaraamatukogu 
S-i juh. 1. 1926. a-st; kohal, 
naiskodukaitse koorijuht; näit
leja kohalikes seltses 1925. 
a-st; Valguta v.-volik. 1. 1934. 
a-st; olnud valla rev.-kom. 1.; 
rmtukogu toimkonna esindaja 
v.-volik. poolt. Teinud kaas
tööd Tartu ja Elva ajalehile. 
— Alat. asuk.: Ervu k. Vai* 
guta v. 

KASAK, Artur, advokaat. 
Sünd. 30. VI 1901 Harglas, 
Valgam.; vanemad — talu-

E. Vabadussõjast Pihkva rin
del. Tegutseb advokaadina 
Valgas 1933. a-st. 

Tegutsenud skautluse alal 
1920. a-st ja võtnud osa kõi
gist üleriikiisist skautlisist et
tevõtteist, juhtinud skautmas-
terina suuremaid skautüksusi, 
tegelenud eriti juhtide kasva
tuse, põhimääruste väljatöö
tamise, skautide eksamineeri
mise ja nõuande alal ning 
Akad. Skautide S-i juh. liik
mena aidanud kaasa E. skaut
luse väljaarendamiseks. Ol
nud Tartu N. M. K. Ü. pois-
tetöö sekr., hiljem pääsekr. 
1924—30, Lõuna-Eesti N. M. 
K. Ü. pääsekr. 1930. a-st. Asu
tanud kõik L.-Eestis asuvad 
üh. ja on nende üldjuht, vii
binud sellel tegevusalal täien
damiseks Lääne-Euroopas, võt
nud osa ühingu üleriiklistest 
üritusist ja olnud Eesti N. 
M. K. Ü. esindajaks välis
mail peetud kongressil; E. 
Kirikukogu, Valga praostk. 
sinodi, Hargla ev.-lut. kiri
kunõuk. ja juh. 1. ning Krist
liku noorsootöö tegelasi. Ol
nud tegev reas muis seltses. — 
Alat. asuk.: Valga. 

KASKA, Mihkel, koolitege
lane. Sünd. 27. VIII 1888 
Kasika t. Vana-Antsla v. Võ
rum.; vanemad — talupidajad 
Jaan K. ja Liisa (Viilup). Õp
pis Kaika külak. 1895—98, 
Kaika ap. õig. kirikuk. 1898/99 
ja Riia vaimul, koolis ja se
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minaris 1899—1906. Oli kös-
ter-õpetaja Vana-Roosa v. 
Ristsiku ap. õig. k. Võru
maal 1906—12, Laatre ap. õig. 

1933—37 ja Otepää komp. 
päälik 1937. a-st; O. Vabat. 
Tuletõrje Üh-gu abiesim. 
1933. a-st; Allveelaevast. Siht-

gus haavata ja vahvuse eest 
IV j. Georgi Risti, Maailma
sõjast veltveeblina 1914—17, 
saanud lahingus haavata ja 

k. 1912—18 ja Laatre algk. 
juh. 1918—36, mil läks pen
sionile. — Abielus Helena 
Zilmeriga 1913. a-st. 

Olnud Maailmasõja ajal 
Laatre v. toituluskomitee esim. 
ja pikemat aega v.-volik. 1., 
kellena viibinud punavägede 
käes vangis; Laatre Raadios-i 
juh. 1. ja Laatre Vabat. Tule
tõrje Üh. rev.-kom. 1. Töötab 
pikemat aega juhtivalt kaasa 
kohalikes majandusettevõtteis. 
Laatre Piimaüh. rev.-kom. 1. 
1923—29, ühingu laekur 1929. 
a-st; L. Masinatarvitajate Üh. 
asut. ja juh. 1. 1919. a-st; Igas-
te Kartuliüh-gu asut. ja rev.-
kom. 1. 1920—33, juh. 1. 1933 
—36; Laatre ap. õig. kiriku
koori juh. 1912. a-st; olnud ki
rikunõuk. juh. 1. 1918—37. — 
Alat. asuk.: Sangaste Laatre. 

KASE (end. nimi Behrsol), 
August, ametnik. Sünd. 20. 
I 1905 Tartus; vanemad — 
tööline Eduard K. ja Julie 
(Luik). Õppis Otepää algk. 
1914—19, Otepää ühisgümn. 
1920—26, mil selle lõpetas; 
lõpetanud sõjakooli asp. kur
sused 1928 ja ülendatud lipni
kuks 1929. Oli kantselei
ametnik Otepää jaoskonna-
kohtus 1929. a. lüh. aega; 
sama kohtu sekr. 1929. a-st, 
ühtlasi majaomanik Otepääl. 
— Abielus Adele Paltseriga 
28. IX 1929. a-st. 

K. L. Otepää mlvk. spordi
päälik 1926—33, rühmapäälik 

kapitali O. abitoimk. abiesim. 
1935. a-st, Noorte Kotkaste 
Sõprade S-i O. osak. asuta
jaid ja juh. 1. 1936. a-st; ol
nud korduvalt Otepää gümn. 
Vilistlaskogu esim. ja rev.-
kom. 1. Tegelenud kohapääl 
näitlejana pikemat aega ja 
võtnud varemalt tegevsport-
lasena osa kergejõustikust; E. 
Vabat. Tuletõrje Elva divis
joni spordipäälik 1938. a-st. — 
Alat. asuk.: Otepää. 

KASEMETS (end. nime 
Birkenbaum), Villem, põl
lumees. Sünd. 17. IV 1894 
Öödri t. Pühajärve v. Tar
tum.; vanemad — talupidajad 
Jaan Birkenbaum ja Emilie 
(Assor). Õppis Ilmjärve kü
lak. ja Otepää progümn. Ise
seisev põllumees Öödri (Eed-
ri) t., kus arendab talumajan
dust. — Abielus Emma 
Nauts'iga 1921. a-st. 

Võtab juhtivalt osa valla 
elu juhtimisest, olles Püha
järve vallavanem, ühtlasi te
gev kõigis kohalikes org-es. 
— Alat. asuk.: Öödri t. Püha
järve v. 

KAURI (end. nimi Mühl-
berg), Aleksander, põllumees. 
Sünd. 1. X 1877 Urmi t. Hel
lenurme v. Tartum.; vanemad 
— talupidajad Hans Mühl-
berg ja Mari (Kurik). Lõpe
tanud end. klk.-k. Võtnud 
osa Vene-Jaapani sõjast v. 
a.-o. auastmes, saanud lahin-

vahvuse eest III j. Georgi 
Risti. Oli van. miilitsamees 
Koorkülas 1917 ja võttis osa 
E. Vabadussõjast Koorküla 
kaitseliidu ülemana, hiljem 
Tõrva alevi komandandi roo
dus. Oli mõisavalitsejaks 
Pilka ms. Tartum., hiljem 
Koorküla-Asu ms. Valgam. 
1907—20; iseseisev põllumees 
Pärna t., kus korrastab ja 
arendab oma talu. — Abielus 
Emilie Tekk iga 14. VI 1909. 
a-st. 

Võtnud juhtivalt osa koha
like seltskondlike org-ide te
gevusest. Olnud K. L. Hel
lenurme üksikrühma organi
seerija 1924, Hellenurme Põl
lum. Kogu esim. 1922—34; 
kauaaegne Hellenurme hari
duss-i ,,Püüe" juh. 1.; H. Va
bat. Tuletõrje Üh-gu juh. 1. 
1930. a-st; H. Põllum. S-i 
asutajaid ja esim.; H. v.-
volik. ja v.-kohtu 1. — Alat. 
asuk.: Pärna t. Hellenurme v. 

KEERD, Samuel, õpetaja, 
põllu- ja kaupmees. Sünd. 
18. X 1866 Koti t. Koiola v. 
Võrum.; vanemad — põllum. 
omaval.- ja seltskonnategelane 
Johan K. ja Katre (Piho). 
Õppis Himmaste külak. 1874-
1975, Põlva klk.-k. 1875—78, 
Hollmanni sem. Tartus 1884 
—87, õp. vene keele kurs. 
Tartus ja Võrus 1889, 1890 ja 
1892. Oli õpetajaks Moise-
katsi Jaanimõisa k. 1887/88, 
Rasina v.-k. 1888/89, Räpina 
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Kureküla k. 1889—98 ja Lo
kuta k. 1898—1906, samal ajal 
ühtlasi põllumees koolikohta-
del ning tegev ehitustöid juh

tides, olles maamõõtja, valla-
ja kohtukirjut. abi ning mõi
savalitseja; kaupluse omanik 
ja maarentnik Räpinas 1906. 
a-st, ühtlasi majade oman. 
ning Linte Hüssi (1931) ja 
Lokuta Kikka t. (1933) oma
nik. — Abielus Iida Võsa-
berg iga 1893—1931 (f), He
lene Waldson'iga 1937. a-st. 

Olnud pikemat aega juhti
valt tegev mitmesuguseis org-
-ides ja ettevõtteis. Kauksi ja 
Räpina (1900) pasunakooride 
asutajaid; Räpina Põllum. S-i 
asut. ja juh. 1. 1900 a-st, seltsi 
laulukoori asut. ja algul juh., 
sama s-i veskiosak. juh. 1. ja 
revident, näituste, kurs. ja pi
dude korraldajaid; Räpina 
L.-H. Üh-se asut. 1908, nõuk. 
esim. 1908—17, hiljem Räpina 
Üpk. asjaajaja ja esim.; olnud 
Räpina v. Tulekinnit. S-i as
jaajaja ja hindamiskom. 1., 

Räpina põllum. Kogu asuta
jaid, R. reaalgümn. asutajaid 
ja juh. 1. 1920. a-ni, R. Vabat. 
Tuletõrje Üh. asutajaid ja 
esim., E. Küti S-i Räpina 
harus-i juh. 1.; Jaama Masina
tarvitajate Üh-se esim. 1916. 
a-st; Räpina-Linte Piimaüh-gu 
rev. kom. 1.; Räpina Kindlus-
tuss-i juh. 1.; Räpina v.-volik. 
1. 1910. a-st, v.-vanem 1918, 
v.-kohtu esim. 1922. a-st, Rä
pina ja Rõsna Vabat. Tule
tõrje Üh-te auliige; Räpina 
Kirikunõuk. 1. ja ehituskom. 
esim. 1924. Korjanud vana
vara dr. J. Hurt ile ja teinud 

kaastööd ,,Olevikule", ,,Posti
mehele". — Saanud 70-a. sün
nipäevaks R. Hariduss-ilt au-
diplomi ja Vabat. tuletõrje 
Üh-lt II j. märgi. E. raamatu 
400-a. juubeli puhul RA pää-
komiteelt mälestusüriku kodu-
-raamatukogunduse eest 1935. 
— Alat. asuk.: Räpina. 

KEERNIK, Elmar, meier. 
Sünd. 2. I 1909 Elvas Tar
tum.; vanemad — tisler Johan 
K. ja Minna (Ütt). Õppis 

Kärstna 6-kl. algk. ja Õisu 
piimand.-k., mille lõpetas 
1932; lõpetanud K. L. puri-
lennukurs. Töötanud meie
rina Abja-Paluojas Pärnum. 
1932 ja Harju-Kõnnus 1932 
—36; Rõngu Üpt. juh. 1936. 
a-st. — Abielus Helga Rein-
holm'iga 1936. a-st. 

Võtnud Harju-Kõnnus juh
tivalt osa seltskondlike org-
-ide tööst; olnud Kõnnu Ha
rid. S-i laekur, tegelenud näi
tetrupis ja laulukooris, Isa
maaliidu K. osak. juh. 1., Lok
sa Vabat. Tuletõrje Üh-gu 
Kõnnu k-dopääliku abi, K. L. 
Kõnnu komp. pääliku abi, 
ühtlasi sama komp. purilennu 
salga organiseerijaid, hiljem 
Kuusalu mlvk. purilennu sal
ga pääliku abi. Rõngus: K. 
L. kompanii pääliku abi 1937. 
a-st, vabat. tuletõrje üh. vara
hoidja 1937. a-st, ühtlasi ka 
näitejuht. — Alat. asuk.: 
Rõngu üpt. 

KEERN1K, Juhan, agro
noom. Sünd. 3. VII 1899 
Külma t. Kärstna v. Viljand-
dim.; vanemad — talupidajad 

Jaan K. ja Leena (Külm). Õp
pis Kärstna min.-k. 1909—12, 
Tartu kommertsk. 1913—16, 
Tall-na kolledžis 1919—21 ja 

Tartu ülik. põllumaj.-teadus
konnas 1921—26, mil selle 
lõpetas. Võttis osa E. Vaba
dussõjast 1919—20. Väimela 
põllutöökooli õp. 1927. a-st. 
— Abielus Alma Torim'iga 
1934. a-st. 

Võtab liikmena osa mitme 
erialalise seltsi ja muude selt
side tegevusest. Olnud K. L. 
Väimela komp. pääliku abi 
1928—29. Teinud kaastööd 
põllumajandusajakirj. ja aval
danud raamatu Talu käsitööd 
(1936). — Alat. asuk.: Väi
mela põllut.-k. 

KEISS, Juhan, omavalit-
sustegelane. Sünd. 7. VII 
1882 Vasulas, Raadi v. Tar

tum.; vanemad — mõisatee-
nija, hiljem talupidaja Peeter 
K. ja Juuli (Valgerist). Õp
pis Tartu l.-algk. 1892—95, 
Tartu l.-k. 1895—99 ja Jaan
soni rmtupidamise kurs. Tar
tus. Sooritanud v.-sekr. kut
seeksami Võru maaval. juu
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res 1925. — Oli õpilaseks 
Tartum. I jsk. talurahvaasjade 
komissari kantseleis 1899— 
1901, Võrum. II jsk. talurah
vaasjade komissari kantselei 
ametnik 1901—03, samas kir
jat. 1903—12, Võru jsk. ko
missari juures kirjat. 1912— 
17, ühtlasi Timo v.-kirjut. k. t. 
1916—17, Võru ajut. maa-
nõuk. ja maaval. sekr. 1917, 
Vene ajut. vai. Võrumaa ko
missari sekr., ühtlasi ka Võru 
talurahvaasjade I ja II jsk. 
kirjat. 1917, tegev ärialal 
Petseris 1918, Võru mk.-
nõuk. ja mk. vai. sekr. 1919, 
maaval. töö-hoolekande osak. 
juh. 1919—21, samas admi-
nistratiiv-, töö- ja hoolekan-
deosak. juh. 1921. a-st, ühtlasi 
maaval. sekr. 1927. a-st ning 
täitnud maavolikogu ajut. 
sekr. kohuseid 1932—34; kin
nisvara — Kitseaia t. oman. 
Lasva v. 1935. a-st. — Abielus 
Lydia KorneViga 7. I 1928. 
a-st. 

Pääle Võru maaomavalit
suse osakondade juhtimise võ
tab juhtivalt osa mitmesugu
seist seltskondlikest organisat
sioonest. Võru E. Põllum. S-i 
kiriat. 1908. a-st; sihtasutis 
,, Võrumaa Rahvaharid. S-i 
Eragümn." nõuk. 1. 1936. a-st; 
Langenud Kangelaste Mäles
tamise Võrumaa Komitee sekr. 
1921. a-st; Allveelarvastiku 
Sihtkapitali Võrumaa komi
tee rev.-kom. 1. 1935. a-st. 
Kaitseliidus selle asutamisest 
ja K. L. Võru tehnilise komp. 
gaasirühmas jaopääliku abi 
1932. a-st; Võru ev.-lut. ko
guduse rev.-kom. esim. ja ki
rikunõuk 1. Võru Üpk. nõuk. 
esim. 1934. a-st. Võtnud va
remalt osa poliitilisest elust 
E. Tööerakonnas ja olnud 
selle Võrumaa komitee juh. 
1.; Tegevliikmena mtmes Võ
ru seltssis. — Evib K. L. 
III kl. Valgeristi ja üleriikl. 
tuletõrje liidu Hõberisti rin
nal kandmiseks. — Alat. asuk.: 
Võru. 

KEISS, Peeter, põllumees. 
Sünd. 12. IX 1862 Matsi t. 
Krüdneri v. Tartum.; vane

mad — väikemaapidajad Jüri 
K. ja Mai (Osa). Õppis 
Luunja v.-k. Oli veskipoiss 
1878—84, talurentnik 1884 

1905; Krüüdneri v. Poka t. 
omanik 1905. a-st, kus aren
danud talumajandust. — Abi
elus Jette Mitt'iga 1910. a-st. 

Võtnud saadikuna osa üle
maalisest kokkutulekust 1905. 
a. Tartus. Tamme Piimaüh-
gu asutajaid ja laekur 1913— 
26, esim. 1926. a-st; Soodla 
Turbaüh-se asutajaid ja lae
kur 1928. a-st; Krüüdneri 
Põllum. Kogu asut. ja laekur 
1934. a-ni; Isamaaliidu Vana-
Piigaste osak. asutajaid ja 
esim. 1935. a-st; olnud tegev 
Valgjärve Põllum. ja V.-Pii-
gaste Rahvaraamatukogu S-i-
aes, Valgjärve Kontrollüh-gu 
esim. ning v.-nõuk. ja v.-kohtu 
1. — Alat. asuk.: Poka t. 
Krüüdneri v. 

KELDER, Jaan, arst. Sünd. 
29. VIII 1869 Märdi t. Koo
raste v. Võrum.; vanemad — 
talupidajad Andres K. ja So-
fie (Karaske). Õppis Koo
raste v.-k. 1876/77, Kanepi 
klk.-k. 1877/80, Tartu reaalk. 
1880—84, H. Treffneri era
gümn. 1886—92 ja Tartu 
ülik. arstiteadusk. 1892—97, 
mil selle lõpetas. — Oli Ka
nepi klk.-k. õp. 1884—86, te
gelev arst Kanepis 1897— 
1900, Saksa koloonia arst 
Doni rajoonis Venem. 1900— 
02, Novousinski semstvoarst 
Samaaras 1902—12, Doro-
petsi mk. semstvoarst Pihkva 
kub. 1912—17, võttes samal 
ajal vabatahtlikuna osa Maa

ilmasõjast 1914—15, olles ars
tina tegev P. R. haiglas Poo
las; vabrikuarst Michailovi 
mk. Räsani kub. 1917—20, 7. 

ja 2. jal. polgu arst. E. sõja
väes 1920—21, Petseri maa-
arst 1921—34; tegelev arst 
Petseris 1934. a-st. — Abielus 
Eugenia Nikolajevaga 1908— 
17; Ksenia Ivanova'ga 1922. 
a-st. 

Võtnud juhtivalt osa selts
kondi. elust. Oli Kanepi Lau
lu- ja Mängu S-i esim. 1884— 
86; E. P. R. Petserimaa Ko
mitee esim. 1921. a-st; P. Tii
sikuse vastu võitlemise s-i 
esim. 1928. a-st; Petseri Ma
jaomanikkude S-i esim. 1929 
—33 ja abiesim. 1933. a-st; 
Petseri maapanga juh. esim. 
1928—32; Petseri Kauband. 
Üpk. juh. 1. 1934. a-st; Petseri 
Üpk. asutajaid ja juh. esim. 
1921—25; Petseri linnanõunik 
ja abilinnapää 1934. a-st; te
gev muis Petseri seltses. — 
Alat. asuk.: Petseri. 

KELDER, Sulev (Samuel), 
metsateadlane. Sünd. 4. VI 
1895 Kuku t. Kooraste v. Võ
rum.; vanemad — põllum., 
seltskonna ja vallaomaval. te
gelane Adam K. ja Amalie 
(Aigro). õppis Kooraste 
Karste külak. 1904—07, Ote
pää Harid. S-i progümn. 1907 
—11, üldharid. kurs. Tartus 
1911—12, H. Treffneri gümn. 
1913—17, Tartu ülik. matem.-
loodusteaduskonnas 1917/18 
ja samas põllumaj. teadus
konna metsaosak. vaheaega
dega 1920—36, mil selle lõ
petas. Võttis osa E. Vaba-
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dussõjast 1918—20. Oli Tartu 
ülik. õppemetskonna metsa
ülem 1922—25, metsaülem 
Kloostris Harjum. 1925—29, 
Alutaguse ringk. metsaderevi-

dent Narvas 1929—31, Võru 
revident-metsaülem 1931 — 
37; E. Metsa ja Tselloloosi 
A.-ü. netsaosak. juh. Tall-s 
1937. a-st. — Abielus Erna 
Knnarik uga 1922. a-st. 

Olnud mitmel pool juhtivalt 
tegev seltskondlikes org-es, 
m. s. Kastre-Peravalla Rah^ 
varmtukogu S-i juh. 1., Kloost
ri Üpk. juh. 1. ja Kloostri Ha
rid. S-i esim. 1926—29. Aluta
guse Metsaüh. esim. 1929— 
31. a-ni; Võrus: ,,Kandle" s-i 
esim. 1936—37, ühtlasi Võru 

kutselise teatri loojaid ühes 
J. Murroga, Võru Skaudisõp-
rade S-i juh. 1. 1932—37, Võ
ru Metsaüh. esim. 1931—37 
ning tegev mitmesuguseis rah
vuslikes aktsioones. Teinud 
kaastööd ja avaldanud met
sandust käsitlevaid artikleid 
ajakirjas ,,E. Mets" j. t. — 
Alat. asuk.: Tallinn. 

KELLER (Kõller), Ernst 
Gustav, põllumees. Sünd. 10. 
IX (vana kalendri j. 29. VIII) 
1896 Ala-Kõlli t. Urvaste 
v. Võrum.; vanemad — talu
omanik Karl K. ja Julie (Il
ves). Õppis Urvaste v.- ja 
klk.-k., mille lõpetas 1913 ja 
asus siis põllutööle isatallu, 
kus töötab nüüd iseseisva põl
lumehena, arendades taluma
jandust. Võtnud osa Maail
masõjast vene sõjaväes 1915 
—17, 1. E. polgus 1917—18 
ja E. Vabadussõjast 1919— 

20; viimases võtnud osa algul 
lahinguist rühmaülemana, hil
jem olnud kirjut, mitmes väe
osas. — Abielus Laine Vei-
denberg'iga 1926. a-st. 

Võtnud pikemat aega juh
tivalt ja ühendavalt osa koha
like kultuurorg-ide tegevusest. 
Olnud Urvaste noorsooliidu 
..Siirius" asutajaid ja juh. 1. 
1917—26, esim. 1926—35, 
kellena algatanud Urvaste 
rahvamaia ehitamise ja olnud 
selle teostajaid 1928/29. aas
tal. Et kaotada kultuurseltside 
omavahelisi hõõrumisi, propa
geerinud ühesihiliste seltside 
ühendamist, mille järeldusel 
ühinesidki noorsooliit ,,Sii
rius" ja Urvaste Rahvaharid. 
S. ühiseks harid, s-iks ,,Sii
rius", milles on juh. 1. 1935. 
a-st. Olnud varemalt juhtivalt 
tegev karskus-is ,,Koit", U. 
laulu-mängu s-is ,,Kõla", Ur
vaste kihelkondlike laulupäe-
vade korraldamisel 1931 ja 
1936 ning tegutsenud pikemat 
aega näitlejana ja näitejuhina 

kohalikes seltses. Põllutöö
koja Kanepi konvendi 1. 1936. 
a-st; Urvaste v.-volik. 1. 1932. 
a-st; Urvaste ev.-lut. koguduse 
esim. 1931—37, koguduse ma
jandusi. reorganiseerijaid ja 
elustajaid, samal ajal ka kiri-
kunäeva ja Võru praostk. si
nodi saadik ning ev.-lut. ki
rikukogu 1. . Teinud kaastööd 
ajalehele ,,Võru Elu". — Alat. 
asuk.: Ala-Kõlli t. Urvaste v. 

KELP, Jaan, põllumees. 
Sünd. 24. VI 1899 Mõttus-
mäe t. Kärgula v. Võrum.; 
vanemad — talupidajad Joo
sep K. ja Anna-Katariina 

(Vuks). Õppis Kärgula v.-k. 
1910—14, Urvaste klk.-k. 
1914—17 ja Väimela põllut.-
k. Iseseisev oõllumees sünni-
talus, kus arendab talumajan

dust, evides kontrolli all oleva 
karja ja valmistades ette ula
tuslikumat maade kultiveeri
mist. — Abielus Elisabeth 
Teiler'iga 24. VI 1934. a-st. 

Võtab juhtivalt osa ümb
ruskonna majanduelu arenda
misest. Põllutöökoja Kanepi 
konvendi rev.-kom. 1. 1936. 
a-st; Kärgula Piimaüh. asut. 
ja rev.-kom. 1. 1923—24, 1927 
—28, kirjat.-rmtupodija 1936. 
a-st; K. Tarvit.-üh. rev.-kom. 
1. 1927—30, kassapid. 1930. 
a-st; K. Kindlustuss-i kirjat. 
1926. a-st; Kanepi Turbaüh. 
kiriat. 1928. a-st; K. Karja-
kontrollüh. asutajaid ja esim. 
1925—29, kirjat. 1929. a-st; 
Sulbi Vabat. Tuletõrje Üh. 
rev.-kom. 1. 1935. a-st; Kär
gula Üpk. asutajaid ja nõuk. 
esim. 1931. a-st; K. Masinatar
vitajate Üh. juh. 1. 1933. a-st; 
K. Põllum. Kogu esim. 1922 
—34; Isamaaliidu K. osak. 
asutajaid ja laekur 1935. a-st; 
Kärgula v.-volik. 1. ja valla 
rev.-kom. 1. 1931—34; Kär
gula ja Sõmerpalu valdade 
hoolekandekohtu 1. 1930. a-st; 
Riigi Stat. Keskbüroo kor-
resp. 1934. a-st. — Alat. 
asuk.: Mõttusmäe t. Kärgula 
v. 

KENDRA, Albert, põllu
mees. Sünd. 14. XII 1883 
Vungi külas Laitsna-Rogosi v. 
Võrumaal; vanemad — põllu
pidajad Juhan K. ja Mari (Ja
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kobson). Lõpetas Rõuge klk.-k. 
1901 ja Harju põllutöökooli 
Soomes 1909. — Töötas pääle 
põllutöökooli lõpetamise Vene

maal karjakasvatuse instruk
torina, hiljemini Morosovi 
mõisate valitsejana Moskva 
kub. Võttis osa Maailmasõjast 
Venemaa linnade liidus tehni
kuna sõjavälja piirkonnas ja 
oli hiljemini majandusülemaks. 
Oli põllutöömin-mi maakorral
duse instuktoriks Võrumaal 
1920—21, Vigala põllutöökooli 
õp. 1921—25. Iseseisev põllu
mees Võrumaal Viitina v. Ka-
deni t. 1925. a-st, kus arendab 
talumajandust. — Abielus Em-
ma Mürk'iga 1912. a-st. 

Võtnud kohapääl juhtivalt 
osa mitmesuguste org-ide tege
vusest; olnud esimehena tegev 
vabat. tuletõrje ja tule vastu 
kindlustuse s-ides, maanoorte 
org-is, Isamaalidus, Pärlijõe 
Veeüh-s j. m. Põllutöökoja. 
Rõuge konvendi 1. ja konvendi 
saadik Põllutöökoja täiskogus 
1936. a-st; Riigivolikogu 1. 76. 
valimisringkonna saadikuna 
1938. a-st. Olnud kaitseliidus 
tegev Vigala põllutöökooli 
õpilaste K. L. üksuse organi
seerijana ja võtnud iseseisvuse 
algpäevil osa Viitina v.-volik. 
tööst. Võtnud loendajana osa 
I ja II üldrahvaloendusest. 
Töötanud pikemat aega Rõuge 
ev.-lut. kirikunõukogu liikmena 
ja toimetanud kirikuvanema 
asetäitjana ka vaimulikke ta
litusi. — Alat. asuk.: Kadeni t. 
Viitina v. 

KEREM, Karl, põllumees. 
Sünd. 10. II 1887 Mähkli t. 
Karula v. Võrum.; vanemad — 

talupidajad Andres K. ja Liisa 
(Peterson). Õppis Antsla v.-k. 
1896—97, Karula klk.-k. 1897/ 
98, Kaika klk.-k. 1898/99;. 

täiendanud haridust hiljem era
viisil. Oli Antsla Anne karja
mõisa rentnik 1906—21; Pank-
javitsa ms. omanik 1921. a-st, 
ühtlasi Diiritusevbr. omanik ja 
juht. Arendanud põllumajan
dust, aiandust ja mesindust. — 
Abielus Alma Tätar iga 1921. 
a-st. 

Võtnud osa Valga põllum. 
üh-se ,,Koit" tegevusest ja ol
nud Antsla Piimaüh-gu juh. 1. 
Pankjavitsas: Kütirühma asut. 
1923, vabat. tuletõrje üh-gu 
asut. ja juh. 1. 1926. a-st, lae
nu- ja hoiu üh-se asut. ja juh. 
1. 1926. a-st; olnud e. haridus-
s-i juh. 1.; Meremäe Piima
üh-gu asut. ja juh. 1. 1925. a-st. 
Olnud tegev üpk., tuletõrje ja 
hariduss-idele majade ostmisel 
ja tegutsenud rahvusliku vaimu 
levitamisel. — Alat. asuk.: 
Pankjavitsa mõis. 

KETS, Julius, põllumees. 
Sünd. 14. XI 1888 Haava t. 
Vaabina v. Võrum.; vane
mad — talupidajad Ado K. ja 
Mari (Treumuth). Õppis Vaa
bina v. Liiva v.-k. 1899—1903 
ja Urvaste klk.-k. 1903—06, 
mil selle lõpetas. Võttis osa 
Maailmasõjast 1915—17 ja oli 
E. Vabadussõja ajal Vaabina 
v. kaitseliidu ülem 1919—20. 
Iseseisev põllumees sünnitalus 
1915. a-st, kus arendab talu
majandust. 

Olnud Vaabina v. kohtu-
mees 1912—15, ühtlasi v.-
nõuk. 1.; töötanud kogu ise

seisvuse aja mitmesuguseis val
la ameteis, olnud valla rev.-
kom. 1. ja v.-kohtu esim., val
lavanem 1934. a-st; K. L. Vaa

bina üksikrühma päälik 1920. 
a-st; rev.-kom. 1. Vaabina Pii-
maüh-s, rahvarmtukogu s-is ja 
masinatarvitajate üh-s. — Evib 
K. L. V j. Kotkaristi ja III j. 
Valgeristi. — Alat. asuk.: 
Haava t. Vaabina v. 

KIIS, Friedrich, advokaat. 
Sünd. 18. VII 1902 Kavilda v. 
Tartumaal; vanemad — sepp, 

ühtlasi talupidaja Jaan K. ja 
Anna (Reiman). Õppis Puhja 
kõrg. algk., Tartu kommerts-
ja kaubanduskeskk., Tartu õht. 
gümn. ja Tartu ülikooli õigus
teaduskonnas, mille lõpetas 
1934. a. Tegutseb advokaa
dina Petseris 1935. a-st. — 
Abielus Alma Mannas'ega 
1930. a-st. 

Olnud K. L. Tartu miv. V 
mlvk. kompanii-päälik, hiljem 
sama mlvk. juriskonsult 1934; 
Petseri linna vaeslastekohtu 
esim. 1936. a-st. Akadeemili
selt korp. ..Revelia" vii! Te-
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gev Petseri seltskondlikes 
org-es. — Alat. asuk.: Petseri. 

KIISK, Adalbert, õpetaja. 
Sünd. 21. II 1898 Koiola v. 
Võrum.; vanemad — talupi

dajad Peeter K. ja Amalie 
(Lepp). Õppis Koiola v. Him-
maste külak. 1907—09, Peri 
2-kl. min.-k. 1909—14 ja Tar
tu õp.-sem. 1914—18, mil selle 
lõpetas ja omandas õp.-kutse. 
Põlva 6-kl. algk. õp. 1919. 
a-st. — Abielus Amanda Kang
roga 1929. a-st. 

Võtnud juhtivalt osa selts
kondi. elust. Olnud Põlva Õp. 
Üh. kirjat. 1920—21 ja esim. 
1923—29, Põlva Vabat. Tule
tõrje Üh. juh. 1. 1929—32, 
Põlva langenud sõdurite mä
lestussamba komitee kirjat. 
1921—26, Allveelaevast. Siht-
kapit. Koiola abitoimk. kirjat. 
1935—36, K. L. Põlva mlvk. 
propaganda päälik 1927—30; 
Põlva Hariduss-i esim. 1925 
—28 ja 1931—33; Kodu ka u 
nistamise Põlva toimkonna 
kirjat. 1936. a-st; Põlva Ma
jand. Üh-se asutajaid-organi-
seerijaid ja kirjat. 1932. a-st; 
Noorte Kotkaste Põlva mlvk. 
asutajaid-organiseerijaid ja va
nem 1930. a-st j. m. Tegutse
nud muusikajuhina Põlvas 
1920. a-st; juhatanud Põlva 
Õp. Üh. sega- ja mlvk. mees
koori, asutanud Põlva mees
koori ja hiljem meeskvarteti; 
olnud juhtivalt tegev Põlva 
IV laulupäeva korraldamisel 
1932. a., mille kõrval oma koo
ridega võtnud osa ka üldlaulu
pidudest; Põlva Hariduss-i 
muusikajuht 1933. a-st. — 
Alat. asuk.: Põlva. 

KIISK, Karl, kirikuõpetaja. 
Sünd. 25. III 1909 Tartus. 
Vanemad — töölised Jaan K. 

ja Leena (Vuht). Õppis Tar
tus Aleksandri ja H. Treffneri 
gümn., lõpetades viimase 1928. 
ning Tartu ülik. usuteadus
konnas 1928—33, mil selle lõ
petas; lõpetanud sõjak. asp. 
kurs. Karula ev.-lut. koguduse 
õp. 1934. a-st. — Abielus 
Amanda Kuningas'ega 24. IX 
1932. a-st. 

Pääle kiriku- ja koguduse 
elu elavustamise asutanud ki
riku juure Kristi. Noorteüh-gu 
ja võtnud osa Karula Meeste
laulu Üh-gu tegevusest. — 
Alat. asuk.: Karula. 

KIISLER, Valter, aiandus-
konsulent. Sünd. 19. V 1903 
Joosepi t. Kioma (end. Kähri) 

v. Võrum.; vanemad — pagar, 
hiljem põllumees Jakob K. ja 
Kristine (Kasvand). Õppis 
Kähri ap. õig. kirikuk. 1912 
—16, Võru poegi, gümn., Tar
tu reaalgümn., milles lõpetas 
6. kl., gümn. olles õppis ka 
laulu Tartu kõrg. muusikak.; 

Vahi aianduskoolis 1927—29, 
mil selle lõpetas. — Oli ,,Eeri
ka" aiaäris praktikal, hiljem 
O. Lauritsa aiaäri aednik 1929, 
E. Aiand.-Mesind. Kesks-i 
aiandusnõuandja Tartus ja Võ
rus 1929—32; Põllutöökoja 
Võru-Valgamaa aiandus-kon-
sulent 1932. a-st; olnud kooli
aedade alal nõuandjaks Võru 
maa vai. juures 1935—36, üht
lasi Tartus Ropka aiandus-
krundi pidaja 1930. a-st, kus 
evib maja ja arendab aian
dust. — Abielus Elsa Lep-
pund'iga 1931. a-st. 

Kutsealalises tegevuses ol
nud aianduse arendajaid Võ
rumaal, organiseerinud aiand.-
mesind. ringe üle kogu maa
konna; Võru Aiand.-Mesind. 
Üh-qu asut., esim. ja juh. 1. 
1936. a-ni. Avaldanud raamatu 
Talu- ja koduaia asutamine 
(1935). — Alat. asuk.: Võru. 

KIIVIT, Jaan, põllumees. 
Sünd. 23. V 1891 Saare t. 
Kuigatsi v. Valgam.; vane
mad — talupidajad Jakob K. 
ja Emilie (Kuus). Õppis Puka 
vene k. ja Otepää 2-kl. min.-k., 
mille lõpetamise järele pidas 
ühes isaga algul renditalusid, 
hiljem rentnikuna Mägi ms. 
Kuigatsi v. Teenis vene sõja
väes 1916—17. Iseseisev põl
lumees Saare t. Kuigatsis 1922. 
a-st, kus ehitanud hooneid, 
arendab talumajandust ja are-
tab Angleri tõukarja. 

Võtnud juhtivalt osa ümb
ruskonna põllumajandusl. ühin
gute tegevusest. Põllutöökoja 
Sangaste konvendi 1. 1936. 
a-st; Kuigatsi Vabat. Tule
tõrje Üh. asutajaid ja juh. 1. 
pikemat aega; Isamaaliidu Kui
gatsi osak. juh. 1. 1935. a-st; 
Kuigatsi Piimaüh-se kirjat. 
1930—35, juh. esim. 1936. a-st; 
Kuigatsi v.-volik. 1. 1929. a-st, 
vallavanema abi 1931. a-st. 
Olnud varemalt liikmena te
gev ka v.-val. komisjones, v.-
hoolekandekohtus jne. — Alat. 
asuk.: Saare t. Kuigatsi v. 

KITSBERG, Peeter, agro
noom. Sünd. 17. VI 1891 
Pöögle v. Pärnum.; vane-
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mad — tisler, ühtlasi mölder 
Aado K. ja Liisa (Muiso). 
Õppis Pöögle v.-k., Halliste 
klk.-k., Jochmanni algk. Pär

nus, Pärnu gümn. ja Tartu 
ülik. põllumajandus-teaduskon-
nas, mille lõpetas 1923. — 
Töötas õpetajana Tall-na 
keskkooles 1917—18, Viljandi 
E. Harid. S-i tütarl. gümn. 
1918—19, Tartu õp.-sem. 1919 
—23; Väimela põllut.-k. juh. 
ja koolide põllumajapidamise 
juht 1927. a-st, ühtlasi selle 
juures avatud karjatalitajate k. 
juh. 1927. a-st. — Abielus 
Hildegard Amjärv'ega 14. 
jaan. 1934. a-st. 

Eesti Põllumajanduslikkude 
koolide S-i esim. 1925. a-st; 
Õp. Koja nõuk. 1.; Kartuliüh-te 
Liidu rev.-kom. esim. 1925. 
a-st; olnud Võru Üpk. rev.-
kom. 1., Väimela Piimaüh-gu 
juh. 1., K. L. Väimela komp. 
päälik. Avaldanud artikleid 
ajalehis. — Alat. asuk.: Väi
mela põllut.- ja karjakasvat. k. 

KIUDMA (end. nimi Kiu-
dorf), Samuel, vallasekretär. 
Sünd. 10. XII 1905 Naha k. 
Räpina v. Võrum.; vane
mad — taluomanikud Viido 
Kiudörf ja Maria (Lepson). 
Õppis Meeksi v. Naha algk. 
1915—20, Räpina kõrg. rah-
vak. ja Räpina põllumajandus-
ühisgümn. 1921—27, mil selle 
lõpetas; hiljem lõpetanud Põl-
lumajand. Rmtupidamistalituse 
rmtupidamise assist, ja rmtu-
pidajate ettevalmistamise kurs. 
Tall-s 1929, E. Maaomaval. 
Liidu omaval-se ametnike ette
valmistamise kurs. Tall-s 1930 

ja õiendanud v.-sekr. eksami. 
— Olnud kaitseväeteenistu
ses 7. jal. rüg. 1927—28; val-
lasekr. abiline Räpinas, Kast-

re-Võnnus ja Ulilas 1931—35; 
Päidla v.-sekr. 1935. a-st. Võ
tab osa kohalike seltside ja 
ühingute ning seltskondlike 
komiteede tegevusest. — Alat. 
asule.: Päidla v.-maja. 

KIUDORF, Eduard, põllu
mees. Sünd. 14. XI 1883 Va
ruski ja Heida t. Räpina v. 

Võrum.; vanemad — talu
omanik, vallaomaval.-tegelane 
Gustav K. ja Mari (Juhan-
son). Õppis Tooste külak. ja 
Räpina klk.-k., mille lõpeta
mise järele asus ühes isaga pi
dama talu. Iseseisev põllumees 
Varuski ja Heide t. 1907. a-st, 
kus ehitanud hooneid, harinud 
juure uudismaid, arendanud 
talumajandust, aiandust ja kar
jakasvatust, mille kõrval tege
lenud ka kalurina. — Abielus 
Ida Puksov'iga 1908. a-st. 

Võtab juhtivalt osa majan
duslike ühingute ja vallaoma-
val-se tegevusest ning töötab 
kaasa kohalikes seltses. Kalan-

duskoja täiskogu 1. 1937. a-st; 
Räpina Üpk. nõuk. esim. 1926. 
a-st; Isamaaliidu R. osak. juh. 
1. 1935. a-st; Räpina Karja-
kontrollüh-gu esim. 1926. a-st; 
Naha Masinatarvitajate Üh-gu 
asutajaid, juh. 1. ja esim. 1929. 
a-st; valla kindlustuss-i esim. 
1921. a-st; Räpina v.-volik. 1. 
pikemat aega, v.-kohtu 1. 1927 
—34 ja v.-vanema abi 1934. 
a-st. E. Vabadussõja algul or
ganiseerinud kohalikku oma-
kaitseüksust ja olnud kohal, 
kaitseliidu ülem. — Alat. asuk.: 
Räpina Tammistol. 

KIUDORV, Artur, põllu
mees. Sünd. 23. V 1886 Liiske 
nr. 60 t. Räpina v. Võrum.; 

vanemad — taluomanikud 
Jaan K. ja Juuli (Puksov). 
Õppis Tooste külak. 1896 
—1900, Räpina klk.-k. 1900 
—04, H. Treffneri gümnaas. 
1904/05, üldharid. kurs. ja Jan-
soni kaub.-k. rmtupidamise 
kurs. Peterburis 1905—07, mil 
selle lõpetas ja õiendas s. a. 
õp. kutseeksami. Oli õp. Pe
terburi E. Harid. S-i k. lühe
mat aega 1907, Taanis põllu
majandust õppimas 1908—09; 
põllumees isatalus 1914—29. 
Võttis vene sõjaväes osa Maa
ilmasõjast 1914. a-st alates ja 
lõpetas Vladimiri sõjak. lipni
kuna. Teenis eesti rahvusväe-
osis 1917—18 ja võttis, algul 
noorema ohv-ina, hiljem komp. 
ülemana osa E. Vabadussõjast 
5. rahvaväe polgus 1918—20, 
tehes kaasa lahinguid ja sai 
lahingus haavata; vabanes sõ
javäest leitnandina, sai II liigi 
3 j. Vabaduse Risti ja ra
halise autasu; hiljem lõpeta-
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nud vastavad kurs. ja ülenda
tud kapteniks 1934. Iseseisev 
põllumees Räpinas Liiske nr. 
64 t. 1929. a-st, kus eeskuju
liku põllumehena arendab ta-
lumajandust, kultiveerides maid, 
aretades seemnesorte, kasvata
des E. punast tõukarja, Arden
ni tõugu hobuseid, tõusigu ja 
tõukanu. Evib tõukanade su-
gulava ja kuldijaama. Saanud 
karjapidamise ja juurviljade 
seemnekasvatuse alal mitmeid 
auhindu põllumajand. näitu
silt. — Abielus Elfriede-Elisa-
beth Puksov'iga 1929. a-st. 

Võtnud juhtivalt osa kaitse
liidu mitme org-i tegevusest 
Räpinas. Oli esimeste kaitse
liidu üksuste asutajaid Räpi
nas, jsk. ja R. Kütisalga ülem 
enne 1924. a-t; K. L. Räpina 
mlvk. päälik 1924. a-st; olnud 
R. Põllum. Kogu esim.; Isa
maaliidu Räpina I osak. asu
tajaid ja rev.-kom. 1. 1935. 
a-st; Räpina-Linte üpt. kaua
aegne revident; Tartu E. Ma
jand. Üh-se nõuk. 1.; Räpina 
v.-volik. 1. pikemat aega ja 
liige kõigis Räpina seltsides. 
Esinenud kõnedega, olnud rah-
vuspäevade korraldajaid, Rä
pina mlvk. majade ja laske-
raja ehitajaid. Teinud kaas
tööd ajalehile. Evib K. L. 5. 
kl. Kotkaristi ja 3. kl. Valge
risti. — Alat. asuk.: Räpina v. 

KIUDORV, Elfriede Elisa
beth, taluperenaine. Sünd. 8. 
III 1890 Tooste külas Räpi

na v. Võrumaal; vanemad 
— talupidajad Jaan Puk
sov ja Leena (Vanem). Õppis 
Tooste külak. ja Võõpsu era-

tütarl.-k.; lõpetanud mitmed 
kurs. Taluperenaine Liiske t. 
Räpina v. 1929. a-st. 

Olnud naiskodukaitse Rä
pina jsk. esinaine 1930—32. 
Tegev kohalikes seltses. — 
Alat. asuk.: Liiske t. Räpina v. 

KIUDORV, Daniel, põllu
mees. Sünd. 13. XI 1872 Hüssi 
t. Räpina v. Võrum.; vane

mad — talupidajad Viido K. 
ja Ann (Narusson). õppis Ra-
damaa v.-k. ja Räpina klk.-k., 
mille lõpetamise järele asus 
ühes isaga pidama talu. Ise
seisev põllumees Kirjuta t. Rä
pinas 1897. a-st; ehitanud oma 
tallu uusi hooneid, harinud 
uudismaad ja kultiveerinud 
heinamaid, missugune töö jät
kub. — Abielus Miili Zir-
nask'iga 1904. a-st. 

Olnud iseseisvuse aastail pi
kemat aega Räpina v.-volik. 1. 
ja kuulunud maaval. esinda
jana Räpina kõrg. algk. hoole
kokku; Räpina-Linte Piimaüh. 
asutajaid ja algul pikemat aega 
laekur; Räpina Põllum. Kogu 
juh. 1.; Räpina Põllum. S-i 
juh. 1. pikemat aega ning 
põllum. s-i ,,Mudalombi" tur-
baosak. juh. 1.; Räpina Üpk. 
juh. esim. 1917. a-st; Räpina 
ev.-lut. koguduse nõuk. 1. — 
Alat. asuk.: Räpina Linte. 

KIVARI (end. nimi Kroot
man), Hugo, põllumees. Sünd. 
2. I 1904 Peetsu-Jüri t. Aru v. 
Tartum.; vanemad — talupi
dajad Karl Krootman ja Ella 
(Laanso). Õppis Aru min.-k. 
1913—16 ja H. Treffneri 
gümn. 1916—20. Võttis vaba

tahtlikuna osa E. Vabadussõ
jast 1919. a„ tehes kaasa la
hinguid. Iseseisev põllumees 
Peetsu-Jüri t. 1920. a-st, kus 
arendab talumajandust. 

Töötanud juhtivalt mitmes 
kohalikus seltsis ja ühingus 
ning v.-omaval-ses. Aru Ha
riduse S-i rev.-kom. 1. 1934. 
a-st; Aru Vabat. Tuletõrje Üh. 
sekr. 1929. a-st; Isamaaliidu 
Aru osak. sekr. 1935. a-st; 
valla vast. kindlustuss-i rev.-
kom. 1. 1935. a-st; valla aval. 
rmtukogu juh. 1926. a-st; kait
seliidu kohal, üksuse juh. 1. ja 
majanduspäälik 1931. a-st; 
Aru v.-volik. 1. 1926. a-st ja 
v.-vanema abi 1929. a-st. — 
Alat. asuk.: Peetsu-Jüri t. 
Aru v. 

KIVI, Karl, raamatukaup
mees. Sünd. 10. I 1877 Kaag
järve v. Valgam.; vanemad — 

talurentnik Andres K. ja Eva 
(Tõnisson). Õppis Valga l.-k. 
1886—92, lõpetades selle 6. kl. 
Oli v.-kirjut. abi 1895—98, 
vallakirjutaja Linnamäe v. 
1898—1900, Laanemetsa v. 
1900—01, Karula v. 1901—05; 
raamatukaupm. Antslas 1908. 
a-st. Võtnud osa Maailmasõ
jast 1915—17, ja kaitseliitla
sena E. Vabadussõjast 1919.— 
Abielus Emilie Luik iga 1902. 
a-st. 

Olnud juh. 1. põllumeeste 
seltsides: Vaabinas 1899, Sõ
merpalus 1900, Laanemetsal 
1900—01, Karulas 1902—05 
ja Antslas. Võttis osa ülemaa
lisest saadikute kokkutulekust 
Tartus 1905, põgenes karis-
tussalga eest Soome ja viibis 
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poliitilise tegevuse pärast 1909. 
a. kindlusevangistuses; Antsla 
Vabat. Tuletõrje Üh-gu juh. 1. 
1908. a-st, esim. 1919. a-st; 
,.Ühistöö" Antsla osak. asuta
jaid ja juh. 1. 1919—20; Va
badussõjas langenute mälesta
mise Antsla ja ümbruskonna 
komitee asutajaid ja esim. 
1923. a-st; Antsla alevioma-
val. asutajaid, alevivolinik 
1920—34, esimene alevivolik. 
juh., alevi koolivanem 1922 
—23 ja alevikohtu esim. 1923. 
a-st; K. L. Antsla komp. kir
jat. 1925—31, ühtlasi Antsla 
mlvk. juh. 1. 1928—31, N. K. 
Antsla mlvk. vanem 1930—31 
ja Antsla rühma vanakotkas 
1934. a-st; kindlustuss-i ,,Eesti" 
agent 1919. a-st. Teinud kaas
tööd ajalehile. — Alat. asuk.: 
Antsla. 

KIVI, Karl Egon, kaup
mees, eelmise poeg. Sünd. 
14. VII 1904 Karula v. Võ

rum. Õppis Valgas Pullisaare 
algk., Valga kommertsk., Võru 
Harid. S-i poegi, gümn., Tartu 
ülik. õigusteaduskonnas 1924 
29 ja sõjak. asp. kurs. 1930, 
mille lõpetas lipnikuna. Tegev 
isa poolt asutatud rmtukaup-
luses. — Abielus Herta Rõõ-
mus'ega 1935. a-st. 

Õpilasena võttis osa kooli
noorsoo liikumisest, oli pike
mat aega Võru Koolinoorsoo 
Liidu esim., juhtivalt tegev 
esimeste võrumaaliste noorte-
pühade korraldamisel ja näit
lejana ..Kandli" teatris. Ants
las: vabat. tuletõrje üh-gu 
juh. 1. 1933. a-st, spordiseltsis 
esim. ja abiesim., kaupmeeste

s-i sekr. 1932. a-st, K. L. Antsla 
komp. päälik 1934. a-st. Aka
deemiliselt kuulub E. Ü. S-i. 
— Alat. asuk.: Antsla. 

KIVILOOG, Kaarel (end. 
nimi Karl Krevald), vallasek
retär. Sünd. 14. I 1909 Kah-

roni t. Uue-Antsla v. Võrum.; 
vanemad — talupidajad Krist
jan Krevald ja Marie (Ur-
banik). Õppis Uue-Antsla 
Kuldre algk. 1917—20 ja Val
ga poegi, gümn., mille lõpetas 
1928; õiendas v.-sekr. kutse
eksami Viljandi maaval-se 
juures 1932. — Oli kantselei-
ametn. Tsooru v.-val. 1930 
—32; Kahkva v.-sekr., ühtlasi 
postiag. juh. 1932. a-st. — 
Abielus Valve Zirnask'iga 
1934. a-st. 

Oli koolinoorsooringi ,,Tung" 
tegelasi Valgas. Kahkvas: 
vabat. tuletõrje üh-gu sekr. 
1934. a-st, valla vastast, kind
lustuss-i asjaajaja 1932. a-st, 
K. L. üksikrühma sekr. 1936. 
a-st, rmtukogus-i rmtukogu-
toimk. 1., Isamaaliidu osak. 
asutajaid ja sekr. 1935. a-st, 
rahvuslikeks aktsiooneks moo
dustatud seltskondlike toimk. 
juh. 1., E. Maapanga ja E. Ni
mede Eestistamise Liidu koha
lik usaldusmees jm. Teinud 
kaastööd ,,Elule", eriti valla-
omavalitsusse puutuvaist küsi
musist. — Alat. asuk.: Kahkva 
v.-maja. 

KIVIMAA (endine nimi 
Steinfeldt), Max, pangatege
lane ja põllumees. Sünd. 26. X 
1886 Agariku t. Päidla v. 
Tartum.; vanemad — talupi

dajad Jaan Steinfeldt ja Miina 
(Käppa). Lõoetanud end. min.-
kooli. — Oli v.-kirjut. õpilane 
Palupera ja Kuigatsi v. 1905 
—09, Keeni v.-kirjut. 1909—18 
ja 1920—22. Võttis 4. välja-
patarei asjaajajana osa E. Va
badussõjast 1919—20; San
gaste Üpk. juhat. 1. aug. 1914 
a-st, ühtlasi ka tegelik põllu
mees Sangastes. — Abielus 
Hedvig Lääts'iga 5. XI 1929. 
a-st. 

Võtnud juhtivalt osa ühis
tegeliste majandusettevõtete ja 
kaitseliidu tegevusest. Oli San
gaste Üpk. juh. 1. 1910—14, 
sama üpk. juh. esim. 1914. 
a-st; K. L. Sangaste komp. or
ganiseerijaid ja pääliku abi 
1925. a-st, ühtlasi Valga miv. 
juh. esim. 1925. a-st kuni esim. 
kohuste üleandmiseni miv. 
päälikule, sellest alates miv. 
juh. 1. ning majanduspääliku 
abi; Sangaste Põllum. S-i kir
jat. 1915. a-st; Sangaste vast. 
kindlustuss-i asjaajaja 1928. 
a-st; Kurevere Piimatalituse 
Üh-se kirjat. 1924. a-st; Põllu
töökoja Sangaste konvendi 1. 
ühistegeliste org-ide poolt ja 
konvendi juh. 1. 1936. a-st; 
Sangaste v.-volik. 1. 1925. 
a-st. — Alat. asuk.: Sangaste. 

KIVIMÄGI, Rudolt, kaitse
liidu ametnik. Sünd. 22. XII 
1901 Raasiku v. Harjum.; va

nemad — põllupidajad Abrain 
K. ja Miina (Siepan). Õppis 
Raasiku v. Haljava algk. 1912 
—15, Aruküla 2-kl. min.-k. 
1915—19, Tall-na õht. algk. 
1921—22, Tall-na konserva
tooriumis trompeti kl. 1920 
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—23 ja Tall-na õht. ühisgümn. 
1922—27, mil selle lõpetas. — 
Võttis vabatahtlikuna Tall-na 
kooliõpil, pat-is osa E. Vaba
dussõjast 1919—20, oli kaitse-
min-mi orkestris mängija 1920 
—23, kantseleiametnik Riigi
kassas 1923—24, riigi liiku-
matavaranduste maksuameti 
ametnik 1924—25, ametnik 
K. L. Päästaabis 1925—28; 
Valga Maleva sekr. 1928. a-st, 
ühtlasi linna mlvk. orkestri 
uuesti asut. ja juh. ning N. K. 
Valga miv. asutajaid ja esi
mene miv. lippur. — Abielus 
Hella Savi'ga 20. X 1928. 
a-st. 

Valga Teatriüh-gu asuta
jaid ja iuh. 1. 1933—35, sama 
üh-gu orkestrijuht 1933—36; 
Valga Meestelaulu S-i 1. 1932. 
a-st ja juh. 1. 1934—35. — 
Evib E. Vabadussõja mäles
tusmärgi, K. L. V kl. Kotka
risti, III kl. Valgeristi ja Läti 
K. L. medali. — Alat. asuk.: 
Valga. 

KIVIRANNA (end. nimi 
Steinmann), Amalie, kaupluse-
omanik. Sünd. 23. VII 1884 

kübaraäris 1905—11, võõras
temaja ,,Rossia" omanik Võ
rus 1911—19; kaupluse, küba
ra- ja naiste valmisriietetöös-
tuse omanik Võrus 1919. a-st, 
kus arendanud ja laiendanud 
oma ettevõtet, milleks käinud 
välismaal õppe- ja ärireisil. 
— Abielus Aleksander Stein-
mann-Kivirannaga 1911. a-st. 

Ärilise tegevuse kõrval võt
nud aktiivsema naistegelasena 
osa Võrus kõigi seltside ette
võtteist ja üritusist, eriti olnud 
tegev hoolekande alal. Olnud 
Võru Lastekaitse Üh. asut. jn 
algul juh. 1., Võru Naisüh-gu, 
hiljem naiss-i ,,Võruhõim' 
asutajaid ia viimase rev.-kom. 
1.; pikemat aega tegev olnud 
Võru linnaval-se hoolekande-
osakonnas ja Võru ev.-lut. ki
rikunõukogus j. m. — Alat. 
asuk.: Võru. 

KIVISIKK, August, kiriku
õpetaja. Sünd. 28. IV 1907 
Peksi t. Uderna v. Tartum.; 

miliselt E. Ü. S.-i vilistlane. 
Uurinud Põlva koguduse aja
lugu ja teinud kaastööd aja-
lehile. — Alat. asuk.: Põlva. 

KIVISIKK, August, õpe
taja. Sünd. 15. I 1910 Puur
manni v. Tartum.; vanemad — 

Lõve t. Valguta v. Tartum.; 
vanemad — talupidajad Jaan 
Paavel ja Anna (Karist). Õp
pis Valguta v. Lapetukine k. 
1894—96, Wiedebergi k. Tar
tus 1896—98; käsitöö alal R. 
Luber^i kiibaratööstuses Tar
tus 1898—1900, hiljem oman
danud õppinud töölise kutse 
kübaratöö alal. — Oli R. Lu-
bergi kübaratööst. tööliseks 
Tartus 1900—01, kübaratöös-
tuses Riias 1901—05, meistriks 
ja müüjannaks A. Unterwaldi 

vanemad — talupidajad Jaak 
K. ja Liina (Luik). Õppis Aru 
min.-k. ja algk. 1916—20, H. 
Treffneri gümn. 1920/21, Tartu 
kommertsgümn. 1921—27 ja 
Tartu ülik. usuteaduskonnas, 
mille lõpetas 1932. Pidas ki-
rikuõp. prooviaastat Põlvas, 
praost. Schvarzi juures 1932 
—33, valiti 1932. a. sama ko
guduse abiõpetajaks ja 5. märt
sil 1933. a. õpetajaks. — Abi
elus Helmi Grünthal'iga 1936. 
a-st. 

Võru praostkonna nõuk. 1.; 
N. M. K. Ü. Põlva osak. juh., 
K. L. Põlva mlvk. propagan-
dapäälik, 1932. a-st. Akadee-

metsavaht Gustav K. ja Lo-
visa (Kool). Õppis Põltsamaa 
algk. 1918—20, Saadjärve 
kõrg. algk. 1920—24, Tartu 
õp.-sem. 1924—30, mil selle 
lõpetas ja sõjak. inseneriväe 
asp. kurs. 1932—33; ülenda
tud lipnikuks 1934. — Oli õp. 
Pataste algk. Tartum. 1930/31, 
Koiküla algk. Valgam. 1931/32 
ja Tsirgulinna algk. 1933. a-st. 

Võtnud osa vabaharidus
töö juhtimisest laulukoori, or
kestri ja spordiringi juhina. 
Töötab pidevalt kaasa Noorte 
Kotkaste org-is ja avaldanud 
vastavasisulisi kirjutusi. Evib 
1938. a-st kotkajuhi astme. — 
Alat. asuk.: Tsirgulinna algk. 
Valgamaal. 

KIVISTIK, Tõnis, valla
sekretär. Sünd. 12. I 1884 
Puhu t. Sürgavere v. Viljan-
dim.; vanemad — talupidajad 
Mihkel K. ja Ann (Mikkola). 
Õppis Sürgavere v. Lõhavere 
v.-k. 1893—96, E. Aleksandri 
l.-k. Põltsamaal 1896—1901, 
mil selle lõpetas. Töötas isa
talus ja oli oma venna Tae-
vere v.-kirjut. Jaan K., juures 
õpilaseks; õppis pedag. kurs. 
Tall-s 1904—-05, kust oman
das rahvakoolide õp. kutse. 
Astus aga omavalitsuse teenis
tusse 28. V 1907 ja oli Uderna 
v.-kirjut. 1907—09; Rõngu 
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v.-sekr. 1909. a-st, ühtlasi 
Salu-Lauri t. oman. ja tegelik 
põllumees; olnud Rõngu posti 
ag. juh. 1911—15. — Abielus 
Anna Sööt iga 22. X 1916. 
a-st. 

Oli Rõngu seltsi ,,Ühendus" 
rmtukogu juh. 1914—31, sel
lest pääle valla aval. rmtu
kogu juh.; valla vastast, kind
lustuss-i kirjat. 1910. a-st; 
Rõngu Üpk. juh. 1. ja asja
ajaja 1920. a-st; Isamaaliidu 
R. osak. asutajaid ja juh. 1.; 
tegev mitmes seltsis. — Evib 
1500-köitelise erarmtukogu. — 
Alat. asuk.: Rõngu v.-maja. 

KLEMENT, Friedrich, õpe
taja. Sünd. 18. VIII 1891 Puu
jala külas, Illuka v. Virum.; 

vanemad — talupidajad Tiido 
K. ja Leena (Aleppo). Õppis 
Kuremäe aip. õig. kiriikuk. 
1900—05, Jõhvi min.-k. 1905 
—07, Tartu õp.-sem. 1907 
08, õiendas algk. õp. kutseek
sami Narva poegi. gümn. juu
res 1909, kreisk. õp. kutseek
sami matemaatikas Narvas 
1910, oli õp. suvekursustel 
Peterburi ülik. juures 1910, 
õppis Tartu ülik. juures kor
raldatud keskk.-õp. ettevalmis-
tam. ja täiendamiskurs. suve
del 1919—20 ja hiljemini, 
omandas keskk.-õp. kutse 1921, 
õiendas küpsuseksami Tartus 
1923, õppis Tartu ülik. õigus-
teadusk. 1924—27, mil lõpetas 
selle cum laude, olles vahepääl 
õiendanud keskk.-õp. kutse
eksami ajaloos Tartu ülik. 
juures 1925; kinnitati keskk.-
õp. kutses ajaloo, kodaniku-
ja majandusteaduse alal 
1932. — Oli õp. Pada algk. 

Virum. 1909, Voka v. Konju 
algk. 1909—11, Peetri v. Kud-
ruküla algk. 1912—14, Ote
pää Hariduss-i (end. Nuus
taku Koolis-i) progümn. 1911 
—12 ja 1914—15, samas juh. 
1915—19, Otepää Harid. S-i 
ühisgümn. juh. 1919—23, õp. 
Valga poegi. gümn. 1923—32 
ja ühtlasi tütarl. gümn. 1926 
—31; Valga ühisgümn. inspek
tor 1932. a-st. — Abielus Ma
rie Seestrandiga 1911. a-st. 

Oli Otepääl Nuustaku Koo
lis-i, hiljem O. Harid. S-i juh. 
1. 1915—23, juhatas sama seltsi 
segakoori, esines kõnede ja 
loengutega ning oli üldjuhiks 
Otepääl korraldatud ühend, 
kooride kontsertidel ja laulu-
päevil. Valga ,,Säde" s-i juh. 
1. 1928—31; Valga Õp. Üh-gu 
esim. 1926—32; E. Õp. Liidu 
juure moodustatud keskkooli 
toimk. 1. 1928—33, ühtlasi sa
ma liidu asemikekogu 1. 1928 
—31; Valga Kunstis-i abiesim. 
ja segakoori juh. 1925. a-st; 
Eesti-Läti Sõprusüh-gu Valga 
osak. esim. 1932. a-st, ühtlasi 
olnud Eesti-Läti laulupäevade 
korraldava toimk. esim. 1927 
ja 1929, E. Keskk.-õp. Kogu 
juh. 1. 1934. a-st; E. Õp. Koja 
1.; Isamaaliidu Valga osak juh. 
1. 1935. a-st ja olnud tegev Val
gamaa rahvuspäeva korralda
misel 1935; N. K. Valga miv. 
vanem 1934. a-st, olnud tegev 
suvilaagrite korraldamisel ja 
laagrite vanem 1935—36 ning 
N. K. Valgamaa kevadpäe
vade korraldajaid 1936; Valga 
1. harid. nõuk. 1. 1934. a-st. 
Juhtinud laulukoore 1909. a-st 
ning olnud Valga ilmal.- ja 
vaimuliku jlaulupäeva toimk. 
ilmaliku ala esim. ning laulu-
päeva üldjuht 1932, III Val
gamaa laulu,päeva toimk. esim. 
ja üldjuht 1935, laulupäevade 
üldjuht Harglas — 1927, Tõr
vas, Otepääl ja Antslas — 
1932. Pidanud Valgas rea 
loenguid ja kõnesid; esinenud 
referaatidega I, II ja III gümn.-
õp. kongressil 1929, 1931 ja 
1935, käsitades õpetajaskonna 
ja õpilaste organiseerimisalasse 
puutuvaid küsimusi. — Alat. 
asuk.: Valga. 

KOCH, Karl, käsitööline. 
Sünd. 7. I 1907 Varstu ai. 
Vana-Roosa v. Võrum.; va
nemad — rätsep Ludvig K. ja 
Elisabeth (Susi). Õppis Varstu 
v.-k. 1915—18 ja Varstu klk.-
k. 1918—20. Töötab pottse
pana Mõnistes 1920. a-st. — 
Abielus Hella Puusepaga 
1932. a-st. 

Olnud Varstu Spordis-is te
gev 1925—27; Mõniste Vabat. 
Tuletõrje Üh-gu juh. 1. 1934. 
a-st. Tegev näitlejana kohali
kes seltses pikemat aega. — 
Alat. asuk.: Mõniste v. 

KOEMETS, Johan, õpe
taja. Sünd. 20. IV 1891 Tiksi 
t. Vana-Antsla v. Võrum.; 

vanemad — kaevumeister An
ton K. ja Mari (Hist). Õp
pis Vana-Antsla Kaika klk.-k., 
Riia vaimul, koolis ja sem. 
1902—10, Varssavi ülik. 1910 
—12 ja Tartu ülik. 1912—16, 
mil lõpetas selle ajaloo osak.; 
lõpetanud keskk. võimlemisõp. 
kurs. Riias 1916, Kiievi aero-
loogia-metereoloogia k. 1917 
— Oli Vene Aviatsias aero-
loog-metereoloog 1916—18. 
Tegutseb õpetajana 1. VIII 
1918. a-st; olnud Võru poegi, 
gümn. ajaloo ja ladina keele 
õp. 1918, Võru tütarl. gümn. 
juh. 1919—29, Võru ühis
gümn. õp. 1929/30 ja sama k. 
juh. 1930. a-st ja ühtlasi ka 
Võru keskk. juh. 1934. a-st. 
Olnud pääle eelmainitud koo
lide Võru õp.-sem. juh. ja õp. 
1920—22 ja Võru õht. gümn. 
juh. k. t. 1931—33. — Abi
elus Berta Villaga 25. II 
1916. a-st. 

Olnud Võru Õp. Üh-gu 
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esim. 1925—35; Võrumaa Öp. 
L,ndu juh. 1. iy2Ü. a-st ja sama 
liidurahvaülik. loengute juh. 
1926. a-st; jalgpalliidubi „11-
marine" abiesim. 1929. a-st; 
Võrumaa Spordiliidu juh. 1. 
1933. a-st, Võru Kalapüüd-
jate S-i juh. 1. 1923. a-st; V. 
bkautide miv. abivanem 1934. 
a-st; Võru linnavolik. 1. 1920. 
a-st. ja linnavolik. juh. 
a-st; Võru ap .õig. koguduse 
nõuk. 1. 1923. a-st. Pidanud 
rahvaülikoolis loeguid aja
loost. Võtnud osa poliitiliselt 
tegevusest E. Tööerakonnas, 
hiljem Rahvusi. Keskerakon
nas. Teotsenud ajalehe o.-ü. 
„Võru Teat". juh. liikmena ja 
kaitseliidus. — Alat. asuk.: 
Võru. 

KOEMETS, Peeter, põllu
mees. Sünd. 13. I 1866 Kaika 
t. Vana-Antsla v. Võrum.; 
vanemad — talupidajad Ju
han K. ja Anna (tiormeister). 
Õppis Kaika külak. 1875—77, 
Karula ap. õig. klk.-k. 1878 
—80, Tartu õp.-sem. 1886—89, 
mil lõpetas selle. — Oli õp. 
Vana-Roosa v.-k. 1889, Nõo 
ap. õig. klk.-k. 1890—1902 ja 
Kaika ap. õig. klk.-k. 1909 
—13. Iseseisev põllumees Vana-
Antsla v. Kaika t. 1903. a-st.— 
Abielus Anna Kirsch iga 1901. 
a-st. 

Tegev Vana-Antsla v.-volik. 
1903. a-st, olnud v.-vanem 
1918, kellena võtnud osa maa
nõukogu istungist Riias ja esi
nenud sääl 4 maakonna valla
vanemate volinikuna, esitades 
kirjaliku protesti Balti hertsogi-
riigi loomise vastu. Olnud 
Vana-Antsla saadik ülemaali
sel kokkutulekul Tartus 1905, 
Võrumaa saadik kub. kom-is 
Riias 1906, maahindamise kom. 
1. 1908, Võrumaa rekvireeri
mise kom. esim. 1917, planee-
rimiskom. 1. 1920, Võru maa-
volik. 1. 1920, I Riigikogu 1. 
1921—23, Kaika ap. õig. ko
guduse nõuk. esim. ja sinodi 
saadik, Antsla Põllum. S-i 
esim. 1902. a-st, ühtlasi seltsile 
näituseväljaku ehitajaid ja näi
tuste korraldajaid, Antsla Üpk. 
asutajaid ning vaheldumisi juh. 

esim., nõuk. ja rev.-kom. 1., 
Antsla II Piimaüh-gu asuta
jaid 1925, algul esimees, hil
jem laekur, tööstuseosaüh-gu 
,,Haabsaare" asut. ja algul juh., 
kohaliku masinatarvitajate üh. 
asutajaid 1919. Võtnud polii
tilisest elust osa põllum. kogu
des; olnud tegev kaitseliidus 
jm. — Alat. asuk.: Kaika t. 
Vana-Antsla v. 

KOKK, Eduard, põllumees. 
Sünd. 14. VII 1889 Ede-Varstu 
t. Vana-Roosa v. Võrum.; va

nemad — talupidajad Peeter 
K. Leena (Treimann). Õp
pis Vana-Roosa v.-k. 1898 
—1902, Tsooru min.-k. 1903 
—05 ja põllumajandust põl
lutöökoolis ja hiljemini vürst 
Hilkovi ms. Tveri kub. Venem. 
1908—09, omandades mõisa
valitseja, kontoriametniku ja 
võimeistri kutse. Oli mõisava
litseja Tveri kub. Venem. 1909 
—16, vene raudteeval-se uute 
raudteede valitsuse metsaosak. 
juh. 1916—18, Vana-Roosa 
riigimõisa valitseja 1919—20; 
iseseisev põllumees Ede-Varstu 
t. 1920. a-st, kus arendanud 
talumajandust, viimaseil aas
tail ka aiandust ning propa
geerinud taluaedade raja-
mist-arendamist ka ümbrus
konnas; ühtlasi olnud kindlus
tuss-i ,,Oma" esindaja 1922 
—25. — Abielus Rosalie Hen-
ning'iga 2. IV 1918. a-st. 

Vana-Roosa Majandusüh-se 
asut. ja ärijuht 1925—30, esim. 
ja kaubandusl. asjaajaja 1930. 
a-st; Varstu Üpk. asut. ja juh. 
1929. a-st; Varstu Vabat. Tu
letõrje Üh-gu varahoidja; V.-
Roosa Rahvaharidusüh-gu asut. 

ja laekur; Vana-Roosa valla 
kindlustuss-i, praeguse kind-
lustuskassa asjaajaja 1934— 
38; Isamaaliidu V.-Roosa osak. 
esim. 1935. a-st; Põllutöö
koja Rõuge Konvendi 1. 1937. 
a-st; V.-Roosa v.-volik. 1. 
ja rev.-kom. esim. 1920. a-st; 
Varstu, V.-Roosa mõisa ja 
V.-Roosa Matsi Masinatarvi
tajate Üh-ste asut.; Kirepi 
Turbaüh. asut.; Mõniste Pii-
matalit. Üh-se esim. 1936; E. 
Tuletõrje Antsla divisjoni 
pääliku abi 1937. a-st; Vana-
Roosa vallavanem 1938, a-st; 
Roosa ajut. kirikunõuk. esim. 
1920—23 ja lõhutud kiriku 
kordasäädjad; tegev aktsiooni-
toimkonnis ja mitmesuguseis 
kohalikes üritusis. — Saanud 
aumärke ja -tasusid põlluma-
jand. alal ja arvatud end. vene 
valitsuse poolt kodaniku seisu
sesse. — Alat. asuk.: Varstus, 
Vana-Roosa v. 

KOKK, Jaan, advokaat. 
Sünd. 20. XII 1903 Päla t. Mõ
niste v. Võrum.; vanemad — 

väiketalupidajad Henno K. ja 
Mari (Prants). Õppis Taheva 
v.-k. 1910—12, Hargla klk.-k. 
1912—15, Valga l.-k. 1915/16, 
Valga reaalk. 1916/17, H. 
Treffneri gümn. 1917—20, 
Valga poegi. gümn. 1920—22 
ja Tartu ülik. õigusteadusk. 
1922—27, mil selle lõpetas, 
olles vahepääl eksternina õien
danud õp. kutseeksami Tartu 
sem. juures 1924. — Oli Ta
heva algk. juh. 1922—25. 
,,Pärnu Post." talituse ametn. 
1925, ,,Lõhna Eesti" vastutav 
ja tegevtoimetaja 1925—28, 
„Post." toimetuse 1. Tartus 
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1929—30, ,,Võru Teat." toi
metaja 1930, ühtlasi samal ajal 
ka Võru linnanõunik; advo
kaat Valgas 1930. a-st, ühtlasi 
olnud vahepääl ,,Lõuna Eesti" 
toimet, ja väljaandja 1931—32; 
vannutatud advokaat 1935. 
a-st. 

Olnud Hargla Rahvarmtu-
kogu S-i juh. 1., tegev lava
kunsti ja muusikaalal. Valgas: 
vabat. tuletõrje s-i juh. 1. 1932. 
a-st, N. K. ja kodutütarde 
sõprade s-i esim. 1935. a-st, 
K. L. Valga suurtükiväe di
visjoni propagandapäälik 1934. 
a-st; loomakaitse s-i asutajaid 
ja esim. 1932. a-st, ühispanga 
nõuk. 1. 1932. a-st, Valga 
gümn. Vilistlaskogu asutajaid 
ja esim. 1934. a-st ja tegev 
muis seltses. E. Tuletõrje Val
ga divisjoni pääliku abi; Rah
vuskogu I koja 1. Valga ja 
Tõrva linnade esindajana 
1937, Riigivolikogu 1. samade 
linnade poolt 1938. a-st. Tei
nud kaastööd mitmele ajale
hele. — Alat. asuk.: Valga. 

KOKKE, Hans, põllumees. 
Sünd. 8. XI 1865 Tuuri t. Lee
biku v. Valgam.; vanemad — 

talupidajad Hans K. ja Ann 
(Müür). Õppis Leebiku v.-k., 
Helme klk.-k. ja Valga kreisk., 
mille lõpetas 1884. Oli mõisa
valitseja abiline Suislepa ms. 
1884—86, karjaravitseja õpi
lane Borkino ms. Pihkva kub. 
Venem. 1886—88, mõisavalit
seja Pihkva kub. Venem. 1888 
—98, rmtupidaja Nobeli kont. 
Kiievis 1898—1901. Nobeli 
kont. osak. ärijuht Homelis 
Mohilevi kub. 1901—12, kon-
toriametn. Nobeli kontoris 

Riias 1913, sama kontori Tall-
-na osak. ärijuht 1913—19; 
iseseisev põllumees Tuuri t. 
1919. a-st. — Abielus Johanna 
Wolfram'iga 1896. a-st. 

Leebiku Piimaüh-gu juh. 1. 
1927. a-st; L. II Masinatarvi-
tajate Üh-se asut. ja esim.; ol
nud Leebiku v.-volik. 1. 1920 
—30 ja sellest 6 a. hoolekande-
kohtu esim. — Alat. asuk.: 
Tuuri t. Leebiku v. 

KOKKULT, Artur, õpetaja, 
pangategelane. Sünd. 14. X 
1883 Tartus; vanemad — mõi

savalitseja, hiljem majaomanik 
Adolf K. ja Scharlotte (Jür
genson). Õppis Tartu I algk. 
1891—92, Tartu Aleksandri 
gümn. 1892—1903 ja Tartu 
ülik. usuteadusk. 1903—07, 
omandas keskk.-õp. kutse saksa 
keele alal 1911. Oli õp. Skvira 
poegi. gümn. 1912—14, Valga 
kommertsk. 1914—18, Valga 
poegi, ja tütarl. gümn. 1919 
—21, Valga linna koolinõunik 
1919—20, Valga linnanõunik 
1921—23, linnapää lüh. aega 
1922, 1923—24 ja 1927—28, 
linnapää abi 1923—24 ja 1930 
—33, ajalehe ,,Lõuna Eesti" 
väljaandja 1924—25, Valga 
poegi. gümn. juh. abi 1928 
—30; A/S. Valga Panga di
rektor 1933. a-st. 

Võtab juhtivalt osa Valga 
seltskondlike org-ide tegevu
sest. ,,Säde" s-i juh. 1. 1915. 
a-st, abiesim. 1923. a-st; Valga 
E. Rahvaharid. S-i juh. I. 1915. 
a-st, kirjat. 1917—20 ja esim. 
1920; Vabat. Tuletõrje Üh-gus 
tegev 1926. a-st, juh. 1. 1933. 
a-st, jsk. abijuh. ja seltsi abi
esim. 1933. a-st; Eesti-Läti 

Sõprusüh-gu Valga osak. asu
tajaid ja laekur 1933. a-st; V. 
Tuberkuloosi vastu võitlemise 
s-i asutajaid ja juh. I. 1935. 
a-st; Allveelaevastiku Siht-
kapit. Valgamaa toimk. laekur 
1935. a-st; Isamaaliidu Valga 
osak. asutajaid ja juh. 1. 1935. 
a-st; E. K. S-i usaldusmees 
Valgas; Valga linnavolinik 
1917. a-st; K. L. Valga linna 
mlvk. juh. 1. 1932. a-st; liige 
mitmes muus org-is. — Alat. 
asuk.: Valga. 

KOKLA, Nikolai, preester. 
Sünd. 18. XII 1912 Tallinnas; 
vanemad —• preseter Konstan

tin K. ja Anna (Pavlov). Õp
pis H. Treffneri gümn. 1923 
—34, seda lõpetades ja Tartu 
ülik. usuteadusk.; ühtlasi õppi
nud Tartu kõrg. muusikak. 
klaveri kl. 1934—35. — Oli 
Tartu Jüri kiriku koorijuht 
1929—36. Pühitseti diakoniks 
Tall-s 12. jaan. 1936 ja preest
riks Tartus 23. jaan. 1936; 
Laatre ap. õig. koguduse prees
ter 22. märtsist 1936, ühtlasi 
trükikoja omanik 1933. a-st. — 
Abielus Helene Villemson iga 
1935. a-st. 

Olnud gümn. õpilasena usu-
lis-eetilise üh-gu esim. Annab 
välja ja toimetab ap. õig. kiri
kumuusika ajakirja ..Vaimulik 
laul" alates 1935. a-st. Aval
danud Viis laulu ap. õig. kiri
kukooridele (1933). — Alat. 
asuk.: Sangaste Laatre. 

KOLK, Eduard, vallasekre
tär. Sünd. 29 VII 1889 Saru v. 
Võrum.; vanemad — talupida
jad Jaan K. ja Anna (Kond). 
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Õppis Saru v.-k. 1899—1902, 
Hargla klk.-k. 1902—04, Võru 
l.-k. 1905—09, mil selle lõpe
tas ja omandas samas pedag. 

kurs. õp.-kutse 1910. Oli Mõ
niste Peetri-Liisa v.-k. õp. 
1911/12, Saru v.-k. õp. 1912 
—15, raudtee teenistuses 1915 
—18, E. Vabadussõjas 1919 
—20; Saru v.-sekr. ja v.-kohtu 
kirjut. 1918. a-st, ühtlasi posti 
ag. juh. 1926. a-st. — Abielus 
Ella Hanimägi'ga 16. juulist 
1922. a-st. 

Olnud Saru laulukoori juh. 
1912—22, Saru v.-nõuk. 1. 
1917—19, tegutsenud kohali
kes seltses näitlejana: Saru 
Harid. S-i abiesim.; Mõniste 
Piimaüh-gu rev.-kom. 1.; Isa
maaliidu Saru osak. asutajaid 
ja esim. 1935. a-st; K. L. Saru 
iiksikrühma asutajaid ja kirjat. 
1918. a-st; tegev kohaliku rah
vamaja asutamisel, rahvuslikes 
aktsioones ja mitmesuguseis 
seltskondlikes ettevõtteis. Tei
nud kaastööd ajalehile. — 
Alat. asuk.: Saru v.-maja. 

KOMMUSAAR, Karl, põl
lumees. Sünd. 6. II 1886 Ka-
vastus Tartum.; vanemad — 
talupidajad Jaan Kommusaar 
ja Liisa (Leemann). õppis Ka-
vastu v.-k. 1895—99; täienda
nud haridust eratundidega Tar
tus. Tegutses lukusepana Tar
tus 1906—15 ja Peterburis 
1915—18. Iseseisev põllu
mees Konguta asunduses 1922. 
a-st. — Abielus Ella Roosen-
berg'iga 1909. a-st. 

Konguta Hariduss-i esim. 
1926, rev.-kom. esim. 1927. 
a-st; Konguta asund. Turba-

üh-gu asutajaid ja esim. 1926. 
a-st; K. asun. masinatarvita-
jate üh. esim. 1930—33, rev.-
kom. esim. 1933. a-st; Konguta 

v.-volik. 1. 1927. a-st, v.-va
nema abi 1927—34, kohaliku 
koolihoolekogu esimees 1928 
-—34; tegev kirikuelus vaimu
likkude talituste toimetajana. 
— Töötanud Tartu üldhaige-
kassa juhatuses 1913. a. — 
Alat. asuk.: Sepa t. Suur-
Kongutas. 

KOMPUS, Aleksander, po
litseiametnik. Sünd. 18. II 1897 
Palupera v. Tartum.; vane

mad — talupidajad Jaak K. ja 
Emilie (Päks). Õppis Puka ap. 
õig. k. 1906—12; lõpetas ra-
jooniül. kurs. 1921 ja politseik. 
kõrg. kl. 1929. Võttis osa Maa
ilmasõjast kahe aasta kestel ja 
E. Vabadussõjast 1918—20, 
tehes kaasa lahinguid. Oli 
kordnik Elvas 1920, konstaa
bel Elvas 1920—24; Kavilda 
rajooni konstaabel 1924. a-st, 
ühtlasi majaomanik Kavildas. 
Saanud teenistusalal autasu
sid. — Abielus Liidia Pa
raskiga 1925. a-st. 

Puhja Harid. S-i rev.-kom. 
1. 1926—35, sama s-i juh. 1. 
1935. a-st; tegev kohalikus 
kaitseliidus ja vabat. tuletõr
jes. — Alat. asuk.: Puhja k. 
Kavilda v. 

KOMPUS, Jaan, köster-
õpetaja. Sünd. 24. VI 1858 
Uderna v. Tartum.; vane

mad — kandimees, hiljem talu
omanik Juhan K. ja Kadri 
(Lohuaru). Õppis Uderna v.-
k. ja Rõngu klk.-k. 1869—75, 
Valgas J. Zirnse sem. 1875 

—78, mil selle lõpetas. Oli õp. 
Sangaste klk.-k. 1878—88, 
köster ja klk.-k. juh. Rannus 
1888—1925, mil, minnes pea-
sionile, asus elama Elva, kus 
evib maja ühes aiandusega ja 
Pajotare väikekoha Elva lähe
duses, milles tegutseb põllu
mehena, aianduse ja mesinduse 
arendajana. Saanud mesinduse 
alal mitmeid esimesi auhindu 
näitusilt. Ühtlasi olnud Elva 
ev.-lut. koguduse organiseeri
jaid ja köster-organist 1920. 

a-st. — Abielus Liina (Karo-
lina) Johanson'iga 1889. a-st. 

Olnud Sangastes laulu- ja 
mängukoori juh., esinenud kõ
nekoosolekuil ja näidendeis, 
Rannu põllum. s-i ..Emujärv" 
asut. 1907 ja juhtiv jõud pike
mat aega, Rannu üpt. asuta
jaid 1910, Rannu meeskoori ja 
pasunakoori juh. Virgutanud 
Rannus, Puhjas ja Rõngus me-
silastepidamist; olnud Tartu 
E. Põllum. S-i põllutöö-kur-
susil lektoriks mesinduse alal 
1907, 1908 ja 1909 ja auhin
dajaks mesinduse alal mitmel 
põllumajand. näitusel Tartus, 
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ühtlasi propageerinud uuen
dusi põllu- ja karjamajanduse 
alal; Tartu E. Majand. Üh-se 
nõuk. kirjat. 1908. a-st; Tartu 
ülik. entomoloogia katsejaama 
korresp. 1921. a-st; tegev mit
mes org-is Elvas, ühtlasi võt
nud juhtivalt osa Elva alevi-
omavalitsuse asutamisest ja or
ganiseerimisest. Teinud kaas
tööd ,,Olevikule" ja ,,Post." 
— Alat. asuk.: Elva. 

KOMPUS, Jaan, kaupmees. 
Sünd. 23. II 1890 Rõngus, 
Kulli kõrtsis, Tartum.; vane

mad — õp. ja talupidaja Juhan 
K. ja Kadri (Eichwald). Õp
pis Puka v.-k., Rannu klk.-k. 
ja Tartu reaalk., milles lõpetas 
5. kl.; lõpetanud hiljem lava
kunsti kursused. — Oli Tall-s 
merekindluste vai. ametnik. 
1915—17; Karula Lüllemäe 
apteegi osanikke ja samas 
praktikant, hiljem kaupmees ja 
majaomanik Karulas 1917. 
a-st. — Abielus Helene Re
basega 1915. a-st. 

Võtab juhtivalt osa Karula 
seltskondi, elust, eriti lava
kunsti arendajana. Tegutsenud 
teatri alal Tartus 1912—14, 
kus töötas juhtivalt kaasa kesk
kooli- ja üliõpilasist koosnevas 
näitetrupis, mis korraldas jär
jekindlaid etendusi. Alates Ka-
rulasse asumisest, on töötanud 
kõigis kohalikes seltses näite
juhina, näitlejana, dekoraato

rina ja lavakunstiliste ürituste 
organiseerijana, selle juures 
olles alati ise esinenud kand
vais osis — seni üle 100 näi
dendis. Näitetegevuse kõrval 
olnud Karula rahvahariduss-i 
,,Ärka" asutajaid, Vabadus

sõjas langenute mälestussamba 
komitee 1. ja pikemat aega 
Karula Org-ide Liidu juh. 1. 
Ühtlasi tegutsenud asjaarmas
tajana ka kujutava kunsti 
alal. — Alat. asuk.: Karula. 

KOMPUS, Karl, põllumees. 
Sünd. 30. V 1875 Uderna v. 
Tartum.; vanemad — talupi

dajad Johan K. ja Kadri (Lohu-
aru). Lõpetas Uderna min.-k. 
1892; hiljem täiendanud hari
dust iseõppimise teel, eriti keel
tes. — Oli Sangastes K. Johan
soni kpl. linakauplemise õpi
lane, hiljem õppinud linakaup
lemise tundja—äriteenija 1892 
99, sama kpl. Laatre osak. äri
juht 1899—1901, Laatre kõrtsi 
rentnik 1901—11, Sangaste 
Sarapuu karjamõisa ja vesi
veski rentnik 1911—27, San
gaste mõisasüdame omanik 
1927—35, ühtlasi ka Sarapuu 
vesiveski ja veskikoha omanik 
1927. a-st. — Abielus Emma 
Johanson iga 29. XI 1901. a-st. 

Võtab juhtivalt osa Sangaste 
org-ide tegevusest, olles: põl
lum. s-i tegelasi 1906. a-st, 
esim. 1936. a-st; ühispanga 
nõuk. 1. 1913. a-st ja nõuk. 
esim. 1920. a-st, valla kindlus
tuss-i rev.-kom. 1. 1932. a-st, 
Isamaaliidu osak. asutajaid ja 
rev.-kom. 1. 1935. a-st, liik
mena ja juh. liikmena tegev 
mitmes ühingus. Olnud San
gaste Põllum. Kogu asutajaid 
ja esim. 1923-—29, S. v.-volik. 

1. 1928—31, K. L. üksuse asu
tajaid Sangastes ja selle juh. 1. 
1925—32; Sangaste ev.-lut. 
kirikunõuk. 1. 1920. a-st, võt
nud saadikuna osa kirikupäe-
vadest ja olnud Sangaste Põl

lum. S-i seltsimaja muretse
jaid. — Alat. asuk.: Sarapuu 
veski Sangaste v. 

KOMPUS, Marie, velsker-
ämmaemand. Sünd. 15. III 
1888 Mällona t. Uderna v. 

Tartum.; vanemad — talupi
dajad Hans K. ja Anna (An
ton). Õppis Uderna min.-k., 
Rakvere tütarl. k., Tartus Viik-
bergi juures; täiendas hari
dust kursusil; omandas sõja
aegse halastajaõe kutse prof. 
Rostovtsevi kliinikus 1914 ja 
velsker-ämmaemanda kutse 
Odessas 1919. Töötas Maa
ilmasõja ajal halastajaõena 
vene sõjaväes. Olnud jsk. 
ämmaemand 1921. a. alates 
Rõngus ja Kärgus, Kanepis 
1927—37; Jõhvi jsk. ämma

emand 10. XI 1937. a-st. 
Võtnud osa Peterburis eesti 

haridus-, noorsoo- ja karskus-
s-ide tegevusest, hiljem Ker
gus hariduss-is. Naiskodukaitse 
Erastvere jsk. esinaine 1927— 
37; E. P. R. samariitlaste Ka
nepi kolonni vanema k. t. 
1937. a-ni. Alates 1937. a-st 
tegev Jõhvi Naisseltsis ja 
naiskodukaitses. — Evib K. 
L. V kl. Kotkaristi, III kl. 
Valgeristi ja naiskodukaitse 
teenetemärgi. Alat. asuk.: 
Jõhvi. 

KOMPUS, Peeter, põllu
mees. Sünd. 9. XII 1878 Ki-
hula t. Uderna v. Tartum.; 
vanemad — talupidaja, seltsk. 
ja omavalitsustegelane Hans 
K. ja Eva (Rekand). Õppis 
Uderna 2-kl. min.-k. 1888—94, 
mille järele asus tööle isatallu. 
Teenis vene sõjaväes 1901 
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—05, võttis osa ka Vene-
Jaapani sõjast ja vabanes v. 
a.-o. auastmes. Võttis osa 
Maailmasõjast 1914—17, te

hes kaasa lahinguid ja sai haa
vata. Iseseisev põllumees sün-
nitalus 1917. a-st; kultiveeri
nud maid, aretanud Angleri 
tõukarja ja arendanud taluma-
jandust. — Abielus Liisa 
Sööt'iga 1909. a-st. 

Oli E. Vabadussõja ajal 
Uderna v. kaitseliidu ülem ja 
hiljem rühmapäälik; K. L. 
Uderna - Kireoi - Hellenurme 
komp. päälik 1925—36. Olnud 
Elva L.-H. Üh-se ja Elva Ma
jand. Üh-se rev.-kom. 1., Uder
na v.-kohtu esim.; Uderna 
Põllum. Kogu asutajaid ja juh. 
1.; Uderna-Hellenurme Masi-
natarvitajate Üh-se asutajaid, 
kauaaegne sekr., esim. ja re
vident; Elva Põllum. S-i rev.-
kom. 1.; Uderna Tulekindlus-
tuse S-i esim. 1920. a-st; Elva 
Piimaüh-gu rev.-kom. esim.; 
Elva Turbaüh. juh. 1. ja revi
dent; Rõngu Karjakontrollüh. 
laekur; Uderna v.-volik. 1. 
1920. a-st; E. Stat. Keskbü
roo põllumajand. ja Tartu 
ülik. entomoloogia katsejaama 
korrespondent; Rõngu ev.-lut. 
koguduse rev.-kom. 1. 1930. 
a-st, kirikunõuk. 1. 1924. a-st. 
Evib üle 800 köitelise rmtu-
kogu. — Saanud K. L. 3. kl. 
Valgeristi. — Alat. asuk.: 
Kihula t. Uderna v. 

KONGO, Kusta, põllumees. 
Sünd. 17. X 1866 Rebase t. 
Erastvere v. Võrum.; vane
mad — talupidajad Jaan K. ja 
Anna (Hõrak). õppis Erast
vere v.-k. ja Kanepi klk.-k., 

mille lõpetamise järele asus 
tööle vanemate talus, kus töö
tab iseseisva põllumehena, 
arendades talumajandust. — 

Abielus Anette Jalas'ega 1893. 
a-st. 

Võtnud osa seltskondi, elust 
ja rahvuslikust liikumisest, 
mille tõttu kannatanud võõraste 
võimude surve all, olnud 1905. 
a. vangistatud karistussalkade 
poolt; 1914. a. tolleaegse pas
tori Falcki kaebusel laulupeo 
lõpusõnas avaldatud rahvus
likkude mõtete pärast ja 1917. 
a. seisnud enamlaste ,,surma-
nimekirjas". Olnud tegev Erast
vere v.-valitsuses 1891. a-st 
mitmesuguseis ameteis pikemat 
aega; Kanepi Laulu- ja Mängu 
S-i esim. abi ja esim. 1908—18, 
sama seltsi seltsimaja ümber-
ehitajaid ja laulupidude kor
raldajaid, valitud seltsi auliik
meks; Erastvere I masinatar-
vitajate Üh. asutajaid; Erast
vere Piimaüh.-gu asutajaid ja 
algul juh. 1.; Erastvere Põllum. 
Kogu esim.; Isamaaliidu E. 
osak. juh. 1. 1935. a-st. — 
Alat. asuk.: Rebase t. Erast
vere v. 

KONKSI, Johannes, õpe
taja. Sünd. 16. IV 1909 Ala-
metsa t. Vaabina v. Võrum.; 
vanemad — põllupidajad Au
gust K. ja Anna (Anton), õp
pis Vaabina v.-k. 1919, Lin
namäe algk. 1920—23, Urvas
te kõrg. algk. 1923—25, Võru 
õp.-sem. 1925—30, Läänemaa 
õp.-sem. 1930—31, mil selle 
lõpetas ja sõjak. asp. kurs. 
1932, kust arvati reservi lipni
kuna. — Oli aset. õp. Linna
mäe algk. Võrum. ja Molnika 

algk. Petserim. 1932, Jaaska 
algk. Petserim. 1933, Haanja 
Plaani algk. 1934; Haanja 
Koke algk. õp. 1935. a-st. 

Haanja Harid. S-i juh. 1., 
sama s-i näitejuht; Haanja 
Seltside Liidu sekr. näitejuht; 
K. L. Rõuge mlvk. relvurpää-
lik; N. K. Rõuge mlvk. lippur 
ja Koke rühma kotkas. Teot-
senud näitlejana kohalikes 
seltses ja tegelasena seltskond
likes ettevõtteis. — Alat. 
asuk.: Koke algk. Haanja v. 

KONRAD, Jüri, politsei
ametnik. Sünd. 30. III 1886 
Vingissaare t. Taevere v. Vil-

jandim.; vanemad — talupida
jad Jüri ja Ann K. Õppis Lah-
muse v.-k. 1895—98, Viljandi 
kreisk. 1898—1903, mil selle 
lõpetas; lõpetanud politseikurs. 
1921. Oli Taeveres v.-kirjut. 
õpilane 1906—07, kirjutaja 
Viljandi sv.-ringkonna ülema 
asutuses 1907—11, kust vaba
nes kõrg. j. van.-kirjut. ja 
õiendas sv. ametniku eksami 
Pihkvas; urädnik Riidajas 
1912, Tõrva jsk. ülema kant
seleis 1912—17; Maailmasõ
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jas 1917—18, tehes kaasa la
hinguid, sai lahingus haavata 
ja põrutada; van.-kirjut. 1. E. 
polgus 1917—18. Oli miilit-
samees Lõve v. 1. V 1918. a. 
ja võttis vabatahtlikuna osa 

E. Vabadussõjas Helme lahin
guist, hiljem kuni senini Lõve 
rajooni politseikonstaabel, üht
lasi ka iseseisev põllumees 
Litsu t. 1934. a-st, kus talu
majanduse kõrval arendab 
aiandust. — Abielus Marie 
Viira'ga 1922. a-st. 

Olnud Lõve Rahvarmtukogu 
S-i juh. 1.; L. Vabat. Tuletõrje 
Üh-gu juh. 1. ja tegev mitme
suguseis seltskondlikes ette
võtteis ja kaitseliidus. — Alat. 
asuk.: Utsu t. Lõve v. 

KONRAD, Martin, ametnik. 
Sünd. 18. IV 1893 Ilbakul 
Vastemõisa v. Viljandim.: va

nemad — metsavaht Mart K. 
ja Kadri (Ihloff). õppis Ka
sari v.-k. 1902—05, Kabila 
min.-k. 1905—07, Kildu min.-k. 
1907—09, õiendas Peterhofi 
gümn. juures eksternina 6. kl. 
eksami; lõpetas metsamajand, 
kurs. Tartus 1921. — Oli Vas
temõisa metskonna asjaajaja 
1912—14, allohv-na E. Vaba
dussõjas 1918—20, tehes kaasa 
lahinguid: abimetsaülem Vääna 
metsk. Harjum. 1921/22, 1923 
—24, Undla metsk. Virum. 
1922/23, Jänedal Järvam. 1923, 
Sutlemal Harjum. 1925—31 
ja Veriora metsk. Võrum. 
1931. a-st. — Abielus Vaike 
Reise ga 1923. a-st. 

Olnud Hageri Majand. 
Üh-se asutajaid ja rev.-kom. 
esim. 1928—31, Hageri Harid. 
S-i juh. 1. 1928—31; K. L. 

Põlva mlvk. juh. 1. ja Koiola 
komp. päälik 1934. a-st; tegev 
kõigis Põlva ja Koiola selts
kondlikes orn-es ja ettevõt
teis. — Alat. asuk.: Koiola v. 

KONSAR, Samuel, õpetaja. 
Sünd. 10. V 1890 Naissaare 
t. Räpina v. Võrum.; vane

mad — talurentnik Joosep K. 
ja Kristine (Paabusk). õppis 
Saareküla v.-k. 1900—02, Rä
pina klk.-k. 1902—07 ja Aas
pere pedag. kl. 1908; hiljem 
õppinud õp.-kurs. Võrus, kust 
omandanud õp.-kutse. — Oli 
õp. Saareküla algk. 1909—23, 
võttes vahepääl osa Maailma
sõjast 1914. a-st alates, tegi 
kaasa lahinguid, lanqes sõja
vangi ja viibis Klein-Müncheni 
sõjavangide laagris 1914—18; 
Rõsna alnk. juh. 1923. a-st, 
ühtlasi majaomanik Räpinas 
ja Toolamaa v. Ado-Otsinqu 
t. omanik 1930. a-st. — Abi
elus Helmi Suurmann'iga 1923. 
a-st. 

Võtab juhtivalt osa selts
kondlike orq-ide tegevusest. 
Räpina Harid. S-i juh. 1. pike
mat aega. esim. 1936. a-st ja 
varem, ühtlasi sama s-i au
liige; võtnud juhtivalt osa Rä
pina kihelkondi, konaresside ja 
laulunäevade korraldamisest: 
olnud pikemat aeqa hariduss-i 
näitetrupi ja laulukoori juh. 
ninq teqev muis üritusis; Rõsna 
Rahvarmtukogu S-i esim. ja 
juh. 1. korduvalt, ühtlasi pike
mat aeoa seltsi aval. rmtukogu 
iuh.; vabadussõiaaeqse Räpina 
kaitseliidu nääliku abi; N. K. 
Räpina mlvk. asutajaid ja pää
lik 1930. a-st, võtnud osa N. K. 
laagrite ja Kaitseliidu-päevade 

korraldamisest; Rõsna Vabat. 
Tuletõrje Üh-gu asutajaid ja 
kirjat. 1926—-29; Räpina Õp. 
Üh-gu juh. 1.; olnud tegev ko
halike laulukooride asutamisel 
jm.; Räpina ev.-lut. kirikunõuk. 

1. ja rev.-kom 1. 1934. a-st. — 
Evib K. L. 3. kl. Valgeristi. — 
Alat. asuk.: Rõsna algk. Rä
pina v. 

KOPPA, Arvo (August), 
õpetaja. Sünd. 28. X 1909 An-
gaste t. Uderna v. TartUm.; 

vanemad — talupidajad Karl 
K. ja Anna (Ilus). Õppis Pan-
godi v. Tamsa, Uderna ja Elva 
algk., Tartu õp.-sem. 1925 
—31, mil selle lõpetas ja sõjak. 
asp. kurs. 1931; ülendatud 
lipnikuks 1933. Kastre-Võnnu 
v. Võõbste 6-kl. algk. õp. 
1932. a-st. 

Teotseb kaitseliidus Võnnu 
malevkonnas õppepäälikuna, 
noorte organiseerimise ja kas
vatamise alal, olles N. K. ko
haliku üksuse juht, ühtlasi 
maanoorte - ringi juhtivtege-
lasi. Teotsenud kirjanduse 
alal ja auhinnatud Ü. E. N. Ü. 
Keskjuh. poolt korraldatud 
kirjandusvõistlusel luule alal. 
— Alat. asuk.: Võõbste algk. 
Kastre-Võnnu. 

KOPPEL, Aleksander, amet
nik. Sünd. 16. XII 1879 Kum-
misaare t. Puurmanni v. Tar
tum.; vanemad — väikekoha-
pidaiad laan K. ja Anu (Väl
jaots). Õppis Puurmanni v.-k., 
Kursi klk.-k., õiendas ekster
nina eksami Tartu l.-k. juures. 
Astus raudteeteenistusse 1898. 
a. ja oli veneajal vaheldumisi 
tlegrafist, tagavaraametnik ja 
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jaamaülema abi Tabiveres, Jõ
geval, Rakkes, Antslas, Kras-
nojarskis, Tomskis, praegusel 
Lätimaal ja Petseris kuni 1917. 
a-ni; eesti iseseisvuse ajal — 
Jõgeval jaamakorraldaja k. t. 
ja Petseri jaamaülem 1919. a. 
lüh. aega; Võru jaamaülem 
1919. a-st. — Abielus Aliide 
Põder'iga 1919. a-st. 

Organiseerinud E. Vabadus
sõja algul ühes J. Kuperjano-
viga Kärknas kaitseliitu; K. L. 
Võru raudteerühma päälik 
1926. a-st; E. Raudtee Jaama-
ametn. Üh-gu juh. 1.; tegev 
mitmes seltsis Võrus. — Evib 
K. L. 3. kl. Valgeristi ja E. 
Vabadussõja mälestusmärgi. — 
Alat. asuk.: Võru. 

KORP, Linda, ametnik. 
Sünd. 23. IV 1910 Keeni v. 
Valgam.; vanemad — sepp, 

hiljem talupidaja Hans K. ja 
Emilie (Vaher). Lõpetanud 
Kuigatsi algk. ja täiendanud 
haridust iseõppimise teel. Pü
hajärve v.-val. kantseleiamet
nik 1. VI 1935. a-st. 

Võtab osa kohalike selts
kondlike org-ide tegevusest, 
olles: Pühajärve Rahvarmtu
kogu S-i sekr. ja Naiskodu
kaitse jsk. esinaine. — Alat. 
asuk.: Pühajärve v.-maja. 

KORP (Korb), Viktor-
Johannes, vallasekretär, eel
mise vend. Sünd. 5. II 1901 
Keeni v. Valgam. Lõpetanud 
Keeni 2-kl. min.-k. ja täienda
nud haridust eraviisil. Astus 
v.-kirjut. õpilaseks 21. aun. 
1916; olnud v.-kirjut. õpil. 
Kuigatsis 1916—17, v.-sekr. 
abi ja aset. Sootaga v. 1917 

•—18 ja Kuigatsis 1919, Päidla 
v.-sekr. 1919—21; Pühajärve 
v.-sekr. 1921. a-st. 

Võtnud aktiivselt osa Püha

järve Rahvarmtukogu S-i, Ote
pää Üpk., Otepää Tarvit. Ü-se 
ja Hariduss-i tegevusest; Pü
hajärve Vabat. Tuletõrje 
Üh-gu ja Isamaaliidu P. osak. 
sekr. — Alat. asuk.: Pühajärve 
v.-maja. 

KORROL, Paul, õpetaja. 
Sünd. 9. X 1886 Voitra-Otto 
(Uuri) t. Aleksandri v. Võ

rum.; vanemad — taluomani
kud Mihkel K. ja Ann (Zopp). 
Õppis Väimela v.-k. 1896—98, 
Võru ap. õig. klk.-k. 1898/99 
ja Võru l.-k. 1899—1905; 
omandas kreisk.-õpet. kutse 
Pihkva reaalk. juures 1905, 
võttis osa Tartu ülik. juures 
korraldatud keskk.-õp. etteval-
mist. kursusest. — Tegutseb 
õpetajana 10. jaan. 1906. a-st. 
Oli Võru poegi. algk. õp. 
1906—20, töötades ühtlasi 
ajutiselt Võru l.-k., Võru 
poeg- ja tütarl. keskkooles; 
Võru maaval. haridusosak. 
asjaajaja 1917; Võru II l.-algk. 

juh. 1920. a-st; ühtlasi maja
omanik. — Abielus Alma 
Suursaarega 26. okt. 1919. 
a-st. 

Võtnud juhtivalt osa Võru 
seltskondi, elust, olnud Võru 
Ühispanga nõuk. ja rev.-kom. 
1., Harid. S-i, ,,Kandle" ja Ma
leva Büroo juh. 1. Võru Õpe
tajate Üh. juh. 1. ja esim.; Võ
rumaa Õp. Liidu asutajaid ja 
juh. 1. 1917. a-st; kirjastus-
osaüh-gu ,,Täht" asutajaid ja 
juh. 1. ja kindlustuss-i ,,Eesti" 
Võru osak. esim.; Võru lin-
navolik. 1. 1921—23 ja linna
nõunik 1924—27; Võru ev.-
lut. koguduse rev.-kom. ja 
nõuk. 1.; kaitseliidus tegev pi
kemat aega. — Evib K. L. 3. 
kl. Valgeristi. — Alat. asuk.: 
Võru. 

KOSKEL, (end. nimi Koch), 
Peeter, õpetaja. Sünd. 13. XII 
1906 Aru v. Tartum.; vane

mad — käsitööline Mihkel 
Koch ja Liisa (Raudsepp), 
õppis Elva algk. 1917—21 ja 
Tartu õp.-sem. 1921—27, mil 
selle lõpetas. Pangodi v. Tamsa 
6-kl. algk. juh. 1. aug. 1927. 
a-st. — Abielus Jenny-Renate 
Volmeriga 1933. a-st. 

Võtab juhtivalt osa kohalike 
seltskondlike org-ide tegevu
sest. Tamsa Rmtukogu Üh. 
rmtukogu juh. näitejuht ja 
laulukoori juh. 1927. a-st; Tar
tumaa Õp. Kooperatiivi ,,Koo-
livara" nõuk. 1. 1935. a-st; Isa
maaliidu Pangodi osak. rev.-
kom. 1. 1936. a-st; K. L. Pan
godi rühma õppe- ja spordi-
päälik. — Alat. asuk.: Tamsa 
algk. Pangodi v. 
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KOSTABI, Elfriede, õpe
taja. Sünd. 31. III 1898 Tatti t. 
Sõmerpalu v. Võrum.; vane
mad — käsitöölised Hindrik 

Eisen ja Marie (Treufeldt). 
õppis Sõmerpalu v. Mustja k. 
1906—09, Võru progümn. ja 
tütarl. gümn. 1909—17; oman
das õp. kutse Tall. sem. juu
res 2-kuulisel kurs. 1920, ni
metatud van. õpetajaks 1936. 
— Oli Sõmerpalu Mustja alg-
k. juh. 1917—19, Sõmerpalu 
algk. juh. 1919—21, Satserina 
algk. õp. Petserim. 1921—23; 
Võru valla Na vi algkooli õp. 
1923—37; Sõmerpalu algkooli 
õp. 4. X 1937. a-st. — Abi
elus Ludvig Kostabi'ga 1921 
- 2 2  ( f ) .  

Olnud tegev näitlejana Sõ
merpalu Põllum. S-is 1917— 
21; Navi Rahvarmtukogu S-i 
juh. 1. 1924—37, ühtlasi rmtu-
koguhoidja; Navi Maanaiste 
S-i asut. algataja ja asutajaid 
1933, sama s-i esinaine 1934 
—37; kooli karskusringi ,,Sini-
lipp" hooldaja 1924—37. Te
gev näitlejana kohalikes selt-
ses. — Alat. asuk.: Sõmerpalu 
algk. 

KOTTISSE, August, põl
lumees. Sünd. 7. V 1897 Ko
ti t. Koiola v. Võrum.; vane
mad — talupidajad Jaan ja 
Ann K. Õppis Koiola v.-k.; 
täiendanud haridust eraviisil. 
Võttis osa Maailmasõjast, te
hes kaasa lahinguid ja vaba
tahtlikuna E. Vabadussõjast, 
saades haavata lahingus; sai 
Vabaduse Risti II/3 ja tasuta 
maa — asundustalu Rasina ms. 
Iseseisev põllumees Võidu t. 
1921. a-st; ehitanud hooneid 

ja arendab talumajandust. — 
Abielus Aliide Saava'ga 1929. 
a-st. 

Võtab juhtivalt osa Rasina 

seltside ja ühingute tegevu
sest. Olnud vabat. tuletõrje 
üh-gu ja hariduss-i juh. 1.; 
põllum. s-i juh. 1. 1931. a-st; 
Kartuliüh-gu juh. 1. 1932. a-st; 
veeüh-gu juh. 1. 1931. a-st; 
valla vastast, kindlustuss-i juh. 
1. 1932. a-st. — Alat. asuk.: 
Võidu t. Rasina v. 

KRAAV, Jaan, põllumajan-
dusteadlane. Sünd. 12. VII 
1898 Lanna t. Vana-Antsla v. 

Võrum.; vanemad — talu
omanik Juhan K. ja Tiina 
(Püvi). Õppis Antsla v. Reili 
v.-k. 1906/07, Kaika klk.-k. 
1907—10, Riia vaimul, sem. 
1910—14, Pensa vaimul, sem. 
1914—18, lõpetas Võru poegi, 
gümn. 1920 ja õppis Tartu 
ülikooli põllumajand.-teadusk. 
1920—27, mil selle lõpetas. — 
Võttis osa E. Vabadussõjast 
1919—20. Oli Asun.-Riigirentn. 
Liidu põllumajandusnõuandja 
Võrus 1924—28, Talumajand. 
Nõuandebüroo maaagronoom 

Võrus 1928—32, Põllutöökoja 
Võrumaa maatulunduskonsu-
lent 1932—37; Võru maaameti 
juh. 1937. a-st. — Abielus 
Siina SooViga 1930. a-st. 

Võtnud osa paljude põllu-
majandusorg-ide asutamisest 
Võrumaal; olnud tegev kõigi 
Võru ja -maa põllumajand. 
näituste korraldamisel 1924. 
a-st alates, koraldanud kursu
si, olnud neil lektoriks ja esi
nenud kõneneda paljudes koh
tades. Ühistegevuskoja nõuk. 
1. ja selle kaubandus-sektsioo-
ni juh. 1. 1936. a-st; Võru 
Majandusüh-gu asutajaid ja 
esim. 1931. a-st; Võru majan-
dusüh-se ,,Põllumees" likvi-
deerimiskom. esim. 1931. a-st; 
Võru Üpk. nõuk. 1. 1932—33; 
Võru Metsaüh-gu asutajaid ja 
kirjat. 1930. a-st; olnud Vaa
bina Piimaüh, rev.-kom. 1. 
Avaldanud põllumajanduslikke 
artikleid ajalehis. — Alat. asuk.: 
Võru. 

KRAAV, Johannes, prees
ter. Sünd. 21. III 1914 Pärsa-
maa v. Saaremaal; vanemad — 

talupidajad Mihail K. ja Aki-
lina (Reis). Õppis Saaremaa 
ühisgümn. 1928—33 ja Pet
seri vaimul, sem. 1933—35, 
mille lõpetas. Töötas preest
rina lühemat aega Pootsi-Kõ-
pu ap. õig. koguduses Pärmi
ni.; Antsla ap. õig. koguduse 
preester 15. okt. 1936. a-st. 
— Abielus Aili Kallfga 1. 
maist 1936. a. 

Töötab Antsla Laulu-Män-
gu Ühingus, Antsla alevi 
vabat. tuletõrjes ja kaitselii
dus. — Alat. asuk.: Antsla — 
Kraavi. 
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KREEK, Lisette, õpetaja. 
Sünd. 12. X 1906 Reinu t. 
Porkuni v. Virum.; vanemad 
— talupidajad Jakob K. ja Mai 
(Korn). Õppis Porkunis Abo-
ri 4-kl. algk. 1915—19, Tamm
salu 6-kl. algk. 1919—21, Rak
vere ühisgümn. 1921—27, Tal
linna 1. naiskutsekooli kudu
mise osak. 1927—20, mil selle 
lõpetas; omandanud õp.-kutse 
eksternina Tallinna pedagoo
giumi juures 1934. — Oli Pi
kasilla kodumajand.-täiendus
kooli õp. 1930—34; kangaku-
dumise õpetaja Puka koduma
jand.-täienduskoolis 1934. a-st. 

Võtab tegevalt osa kohalike 
seltside üritusist. Olnud Pika
silla Harid. S-i juh. 1. 1930— 
34. — Alat. asuk.: Puka. 

KRIGUL, Daniel, õpetaja 
ja põllumees. Sünd. 1. I. 1875 
Heide (nr. 83) t. Räpina v. 

Võrum.; vanemad — talupi
daja, ärkamisaja tegelane Pee
ter K. ja Mari (Solnson). Õp
pis Räpina v. Radamaa v.-k., 
Räpina klk.-k. ja Võru l.-k.,; 
täiendanud haridust iseõppi
mise teel ja omandanud eesti
aegse algk.-õp. kutse 1923. — 
Oli õp. Lokuta, Tooste ja Ku
reküla algk. 1894—1920, Rada
maa algk. 1920—31, Toola-
maa v. Leeviku k. 1931—33 
ja Aleksandri v. Joosu algk. 
1933—36, mil arvati pensio
nile. Iseseisev põllumees sün-
nitalus 1936. a-st. Ehitanud 
uusi hooneid, kultiveerinud 
maid, harinud uudismaad ja 
arendanud aiandust. — Abi
elus Lotti Kliimanniga 1898. 
a-st. 

Võtnud juhtivalt osa selts
kondi. elust. Juhatanud Toos-
tes laulukoori; olnud tegev 
Räpina põllum. s-is, Vene Rii
giduuma valimiste ajal juhti
valt tegev valimiste läbiviimi
sel, Räpina v. miilitsaülem 
1917 ja samal ajal ka kaitse
liidu organiseerijaid ja juhte, 
R. v.-volik. 1. ja vallavanem 
iseseisvuse algul, Räpina-Lin
te Piimaüh-gu asutajaid ning 
korduvalt juh. ja rev.-kom. 1., 
Räpina gümn. asutajaid, Rä
pina-Linte Veeüh-gu asutajaid 
ja magistraalkraavi kaevamise 
läbiviijaid; Räpina ev.-lut. ki
rikutegelast pikemat aega, 
I—III kirikupäevade saadik 
j. m. Teinud kaastööd ,.Ole
vikule" ja ,,Isamaale". — Alat. 
asuk.: Heide t. Räpina v. 

KRIGUL, Linda, naiskodu
kaitse tegelasi, eelmise tütar. 
Sünd. 14. XII 1903 Heide t. 

Räpina v. Võrumaa. Õppis 
Tooste v.-k., Räpina gümn. ja 
Tartu I kommertsgümn.; hil
jem lõpetanud mitmed majan
dus-, sanitaar- ja spordikurs. 
Tegev isatalus koduses maja
pidamises. 

Võtnud pikemat aega juhti
valt osa naiskodukaitse tööst. 
Naiskodukaitse Räpina jsk. 
asutajaid ja juh. 1. 1926. a-st; 
olnud naiskodukaitse Tartu
maa ringk. spordijuht 1929— 
32, ühtlasi Räpina jsk. esinaine 
samal ajal ja korduvalt 1934, 
ühtlasi korduvalt olnud sama 
naiskodukaitse jsk. sanitaarala 
ja spordijuht. Tegelenud kur
suste korraldamisel; lauljana 
ja näitlejana mitmes seltsis. — 
Evib K. L. 3. kl. Valgeristi ja 

n.-k. teenetemärgi. —• Alat. 
asule.: Heide t. Räpina v. 

KRIISA. Mihkel, põllumees. 
Sünd. 27. I 1867 Pangodi v. 
Tartum.; vanemad — talupi

dajad Peeter K. ja Mai (Va
rik) . Lõpetanud Kastrulatsi 
6-kl. klk.-k., mille järele asu
nud põllumeheks isa tallu, kus 
töötab pikemat aega iseseisva 
peremehena. Võttis osa Vene-
Jaapani sõjast. — Abielus Te-
rese Kleementfga 1925. a-st. 

Olnud Pangodi vallavanem 
1905—08 ja 1912—15; v.-
volik. 1. 1893. a-st, ühtlasi te
gutsenud pikemat aega kooli-
hoolekogus ja valla ehitusko
misjonis; Pangodi Hariduses-i 
esim. ja auliige; kohaliku kait-
seliiduiiksuse asutajaid 1918, 
rehepeksuüh-se asut. ja esim.; 
kauaaegne Otepää ev.-lut. 
kirikunõuk. 1. j. m. — Alat. 
asuk.: Pangodi Kriisa. 

K RIIVA, Ernst, põllu- ja 
kaupmees. Sünd. 26. X 1895 
Peedo t. Koiola v. Võrum.; va

nemad — talupidajad Johan K. 
ja Mari (Peetso). Õppis 
Koiola v. Adiste külak. 1905 
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—08, Peri min.-k. 1908—12 
ja Võru kreisk. 1912—14. 
Võttis osa Maailmasõjast 1914 
—18 ja E. Vabadussõjast 
1918—20, sai Vabaduse Risti 
II/3. Tegutseb kaupmehena 
Põlvas 1922. a-st, ühtlasi kahe 
talu omanik ja tegelik põllu
mees ning karastusjookidetöös-
tuse omanik Põlvas. — Abielus 
Meeta Peetso ga 1921. a-st. 

Võtab juhtivalt osa selts
kondlike org-ide tööst. Põlva 
Põllum. S-i laekur 1924—28, 
hiljem rev.-kom. esim.; Põlva 
Vabat. Tuletõrje Üh-gu lae
kur 1921—33, esim. 1933. a-st 
ja Vabat. Tuletõrje Põlva di
visjoni päälik 1937. a-st; Põl
va Üpk. asutajaid ja abiesim. 
1933. a-st; Põlva Kaupmeeste 
S-i abiesim.; olnud Põlva ev.-
lut. kiriku rev.-kom. 1. 1924— 
28, E. Demobiliseerit. Sv. Lii
du Põlva osak. juh. 1., Kindl. 
S-i „Eeks-Maja" Põlva agen
tuuri esindaja 1924—28; võtab 
osa kaitseliidu ja hariduss-i te
gevusest. — Alat. asuk.: Põlva. 

KROON, Konstantin, arst. 
Sünd. 4. XI 1897 Väike-Maar-
jas Virum.; vanemad — käsi

tööline, hiljem põllumees Jaan 
K. ja Emilie (Saarson). Õppis 
Kaarma külak., Väike-Maarja 
klk.-k., Rakvere poegi. gümn. 
ja Tartu ülik. arstiteadusk., 
mille lõpetas 1926. a.; oman
danud maa- ja linnaarsti kutse 
1937. — Oli subassist. der-
mator. ja vereroloogia poli
kliinikus Tartus ning Muuli 
leprosooriumis 1925/26, ordi-
naator Kärdla vabrikuhaiglas 
Hiiumaal 1926 ja Lääne maa-
haiglas 1927, jaoskonna tervis-

hoiuarst Kihelkonnas, Saare
maal 1927—32, Koerus Järva
maal 1932—36 ja Võnnus 
Tartumaal 1937. a-st, ühtlasi 
ka K. L. Võnnu mlvk. arst 
1937. a-st. — Abielus Alma 
Uhlbergiga 1927. a-st. — Alat. 
asuk.: Võnnu alevik, Tartum. 

KRUUSTIK, Hugo, amet
nik. Sünd. 12. IX 1896 Kõre 
t. Puurmanni v.' Tartum.; va

nemad — talupidajad Jaan K. 
ja Anna (Sikk). Õppis Puur
manni v.-k. 1906—09, Kursi 
klk.-k. 1908—11, edasi —, põl
lumajand.-k. Tartus ja iseseis
valt. Oli mõisavalitsejaks Ve
nemaal 1913—15, vene sõja
väes Tartu sv. ülema kantse
leis 1914—18, Kursi klk. ko
mandandi abi 1918, Tartus sv. 
kom. ametnik 1918—20, polit
seiteenistuses rajooniülemana 
1921—24, Valga linnanõunik 
1924—27; Valga linnaval. 
laekur 1927. a-st; ühtlasi kind-
lustusaktsias-i ,,EKA" esin
daja 1934. a-st. — Abielus 
Anna Nurnberg iga 1920. a-st. 

Võtab juhtivalt osa mitme
suguste org-ide tegevusest. 
Olnud eesti sõjaväelaste ko
gumise organiseerijaid Tartus 
1917; K. L.Valga mlvk. juh. 1. 
1927. a-st, sama mlvk. raske-
klp. komp. rühmapäälik 1924 
—33, komp. päälik 1933. a-st; 
Valga Laskurklubi päälik 1929. 
a-st; V. Vabat. Tuletõrje Üh, 
juh. 1. ja päämehe abi 1927. 
a-st; Linna- ja Maaomaval. 
Teenijate Üh. juh. 1. 1933. a-st, 
Valga Jahimeeste S-i juh. 1.; 
Valga II algk. õppenõuk. 1. 
1935. a-st j. m.; tegutsenud las
kesportlasena ja võtnud osa 

võistlusist. — Evib K. L. 5. kl. 
Kotkaristi ja 3. kl. Valgeristi, 
vabat. tuletõrje hõbe ja kuld
aurahad, hõberisti ja Läti tule
tõrje 3. j. teenetemärgi. — Alat. 
asuk.: Valga. 

KRUUV, Elmar, kohtupris-
tav. Sünd. 25. VII 1904 Tar
tus; vanemad — käsitööline 

Peeter K. ja Minna (Kisla). 
Õppis Tartu sem. algk. 1913— 
17, Tartu kommertsgümn. 1918 
—24, seda lõpetades, Tartu 
ülik. õigusteadusk. 1924—26 
ja hiljem ning sõjak. asp. kurs. 
1926—27, mille lõpetas lipni
kuna. Oli tegev elektrimon
töörina Tartus 1927—28, mo
toristina Emajõel 1928—29, 
kohtupristav Ziioni ametnik 
1929—31, kohtupristav Räpi
nas 1931—36, Põlvas 1936 ja 
Otepääl 1937. a-st. OlnucJ 
Räpina aiatöök. sõjalise kas
vatuse instr. 1935—36. — 
Abielus Neidi Pintmaniga 
1933. a-st. 

Võtnud juhtivalt osa selts
kondi. elust; olnud Räpina 
Harid. S-i laekur 1934—36; 
Räpina Tennisklubi asut. ja 
juh. 1. 1932—36; olnud tegev 
Põlva meeskooris, akadeemili
ses segakooris ja muusikame
hena orkestreis. Esinenud näit
lejana mitmes seltsis. — Alat. 
asuk.: Otepää. 

KUDDU (Kuddo), Korne-
lius, vallasekretär. Sünd. 
4. VII 1868 Jexi mõisas Koo
raste v. Võrum.; vanemad — 
mõisavalitseja Adam K. ja 
Ann (Kivi). Õppis Kooraste 
v. Jexi k., Kanepi klk.-k. ja 
Võru kreisk., mille lõpetas. 
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Töötab Kollaste v.-sekretärina 
1898. a-st, ühtlasi olles Kõlleste 
ja Kioma v.-kohtu kirjut. 1893. 

a-st; Krüüdneri v.-volik. 1. 
1921. a-st, v.-kohtu 1. 1921 
—24, v.-vanem 1934. a-st; 
Kambja ev.-lut. kirikunõuk. 
juh. 1. 1927. a-st. Tegev kõi
gis rahvuslikes aktsioones ko
hapeal; K. L. Küüdneri komp. 
juh. 1. 1938. a-st. — Alat. 
asuk.; Kula t. Krüüdneri v. 

KULASALU (end. nimi 
Kulberg), Jaan, ametnik. Sünd. 
13. XII 1892 Kula t. Krüüd-

a-st. — Abielus Pauline Ten-
no'ga 1920. a-st. 

Olnud Karaski vastast, tule-
kinnituse s-i kirjat. 1895—1926 
ja Krootuse vastast, tulekinni-
tuse s-i kirjat. 1907—28. Te
gev kõigis rahvuslikes aktsi-
oonitoimkonnis omas val
las. — Alat. asuk.: Kõlleste 
v.-maja. 

KULASALU (end. nimi 
Kulberg), Aleksander, põllu
mees. Sünd. 9. VI 1889 Kula 

Miina (Vellner). Õppis Nee
ruti v.-k. ja Kastolatsi klk.-k. 
1887—95; täiendanud haridust 
iseõppimise teel ja kurs.; lõ
petanud Jaansoni 1-a. rmtu-
pidam. kurs. Peterburis 1903. 
Asus 1906. a. ühes isaga pi
dama talu. Võttis osa Maa
ilmasõjast kirjutajana ja E. 
Vabadussõjast kaitseliitlasena, 
tehes kaasa lahinguid. Isesei
sev põllumees isatalus 1923. 
a-st, kus kultiveerib maid, are-
tab E. punast karja, arendab 
aiandust ja talumajandust. — 
Abielus Helmi Varul iga 1926. 
a-st. 

Põllut. Koja Otepää kon
vendi 1. ja saadik Põllut. Koja 
täiskogus 1936. a-st; Tartu
maa Piimaüh-te Kesks-i juh. 1. 
1930. a-st; Tartu Majand. 
Üh-se rev.-kom. 1. 1934. a-st; 
Lõuna-Eesti Eksporttapama-
jade asutajaid; Päidla Hoiu-
Laenu Kassa asutajaid ja esim. 
1927. a-st; valla tulekahju kor
dadel vastast, abiandmise s-i 
asjaajaja 1921. a-st; K. L. 
Päidla komp. majanduspäälik 
1924. a-st; olnud Päidla v. 
hoolekandekohtu esim.; Ote
pää Piimaüh. esim. ja juh.l.. 
Otepää ev.-lut. kirikunõuk. 1.; 
mänginud varemalt pikemat 
aega Neeruti puhkpillide-or-
kestris. — Alat. asuk.: Märdi 
t. Päidla v. 

KULDHAAMER, Herman. 
põllumees. Sünd. 18. XII 1891 
Konguta v. Tartum.; vane-

t. Küüdneri v. Tartum.; vane
mad — talupidajad Jakob 
Kulberg ja Minna (Siimann). 
Õppis Kooraste saksakeelses 
koduk. ja Kanepi klk.-k., mille 
lõpetas 1905, asudes tööle isa
talus. Iseseisev põllumees sün-
nitalus 1918. a-st, kus arendab 
talumajandust, kasvatab tõu-
sigu ja piimakarja. — Abielus 
Ida Võsu'ga 1918. a-st. 

Põllutöökoja Kambja kon
vendi 1. 1936. a-st; Isamaaliidu 
Krüüdneri osak. esim. 1936. 

neri v. Tartum.; vanemad — 
talupidaja, seltskonna- ja val-
laomavalitsustegelane Jakob 
Kulberg ja Miina (Siimann). 
Õppis Veski v.-k., Tartu l.-k. 
ja Tartu Õp. Üh. kaub.-k., 
mille lõpetas 1913. Oli põllum. 
s-i ,.Estonia" Tartu osale, kon
toriametnik 1913—14, G. Zirki 
rmtukaupluse ärijuht 1914—17, 
sv. välisehituste vai. kontori
ametnik Valgas 1917—18, 
ajaleht ,,Maaliidu" organisaa
tor Tartus 1918, ,,Ühistöö" 
ametnik 1918—19, Tartu Ma
jand. Üh-se ametnik lüh. aega 
1919, Riigikontrolli Tartu osak. 
kontrolör 1919—21, Tartu 
Amtn. Üh-gu asjaajaja 1921 
—22, Tartu vanglaülema abi 
1922—26; Võru vangla direk
tor 1926. a-st. — Abielus Alma 
Tiislerga 1918—19; Minna 
Erne'ga 1923. a-st. 

Olnud tegev ,.Vanemuise" 
ja ,,Kandli" seltsides. — Alat. 
asuk.: Võru. 

KULASALU (end. nimi mad — talupidajad Johan K. 
Kuhlberg), Samuel, põllumees, ja Leena (Kops). Õppis Rõngu 
Sünd. 26. VI 1880 Märdi t. ap. õig. k. 1901—06, mille lõ-
Päidla v. Tartum.; vanemad — petamise järele asus isa juure 
põllumees Jaan Kuhlberg ja põllutööle. Võttis osa Maa-

-
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ilmasõjast 1914—18 ja E. Va
badussõjast 1918—20. Asun
dustalu om. ja iseseisev põllu
mees 1922. a-st. — Abielus 
Marie Timsega 1923. a-st. 

Võtab juhtivalt osa Kon
guta v.-omaval, tööst, olles 
v.-volik. 1. 1930. a-st, v.-kohtu 
1. 1930—33, v.-van. abi 1933. 
a-st; K. asund. turbaüh-gu 
rev.-kom. 1. 1937. a-st; tegev 
vabat. tuletõrjes. — Alat. 
asuk.: Konguta as. 

KULL, Peele r, põllumees. 
Sünd. 29 V 1880 Mooritsa t. 
Aakre v. Tartum.; vanemad — 

talupidajad Mart K. ja Elisa-
veta (Jants). Lõpetas Aakre 
3-kl. v.-k. ja õppis vene koolis. 
Iseseisev põllumees sünnitalus 
1912. a-st, kus pidevalt kulti
veerinud maid, missugused 
tööd jatkuvad, ehitanud uusi 
hooneid, aretab karja E. puna
sele karjale, kasvatab tõusigu 
ja tõukanu. Abielus Minna 
Liping iga 1916. a-st. 

Võtab juhtivalt osa mitme
suguseist seltskondlikest ette
võtteist. Aakre vabat. tule
tõrje üh-gu asutajaid 1930. ja 
algul abiesim.; Aakre Piima
üh-gu asutajad; Kaitseliidu 
kohaliku üksuse asutajaid 1924; 
A. v.-volik. 1. 1918. a-st, üht
lasi v.-vanema abi; olnud 
v.-kohtu 1. — Alat. asuk.: 
Mooritsa t. Aakre v. 

KUKK, Ernst, põllumees. 
Sünd. 14. XII 1876 Peebu t. 
Lõve v. Valgam.; vanemad — 
talupidajad Tõnis K. ja Kai 
(Habicht). Õppis Lõve v.-k. 
1888—91, Helme klk.-k. 1891 
•—94, õp. ettevalmist. kursus. 

1895—97 ja Sindi min.-k. pe-
dag. kl. 1897/98, mil selle lõ
petas. Oli abiõp. Holdre v.-k. 
1894—97, Häädemeestel 1898 

—1901, koduõp. Orajõe v. 
1901, õp. Kabli külak. Orajõe 
v. 1901—04, Kastre-Võnnu 
Koriste külak. 1904—09, talu
pidaja 1909—14, Maailma
sõjas 1914, sõjavangina Aust
rias 1914—18, Leebiku v.-k. 
õp. ja v.-sekr. 1918/19, Lõve 
v.-k. õp. 1919/20. Iseseisev 
põllumees sünnitalus 1920'. 
a-st, kus teostanud ehitusi, 
kultiveerinud maid, arendanud 
põllundust ja aiandust ning 
aretanud karja. — Abielus 
Helene Adamsoniga 1906— 
19 (f), Anna Johansoniga 
1920. a-st. 

Asutanud ja juhatanud lau
lukoore Häädemeestel, Kablis, 
Koristel ja Helmes, ühtlasi ol
nud tegev näitemängude ette
kandmisel ja võtnud oma koo
ridega osa laulupidudest. Ol
nud E. N. K. S-i Ahja harus-i 
asutajaid, Helme Karskuss-i 
,,Üksmeel" esim. 1910—14, 
Helme Põllum. S-i juh. 1., põl
lutöökooli asutajaid ja põllu
majand. näituste ning kursuste 
korraldajaid, Lõve Põllum. 
Kogu juhtivaid tegelasi, Valga 
maavolik. 1. ja juh. 1924—26 
ja 1929—31 ning maaval. 
esindajana tegev mõisate ja
gamisel ja võõrandamisel, Hel
me Majand. Üh-se juh. 1., Lõve 
v.-volik. 1. ja kohtumees; 
Põllut. Koja Helme konvendi 
1. 1936. a-st; Lõve valla vas
tast. kindlustuss-i esim. 1925. 
a-st; Tõrva Üpk. asutajaid ja 
juh. 1.; Helme Piimaüh. rev.-
kom. 1.; Isamaaliidu Lõve osak. 

asutajaid ja esim. 1935. a-st; 
tegev kõigis rahvuslikes akt
sioones ja arvukais seltskond
likes ettevõtteis. — Alat. asuk.: 
Peebu t. Lõve v. 

KUND, Alma, naiskodu-
kaitsetegelasi. Sünd. 19. V 
1900 Võõpsu ai. Võrum.; va

nemad — sepp Daniel Punis-
son ja Emmeline (Harkmann). 
Õppis Võõpsu tütarl. k., Tartu 
tütarl. gümn., lõpetades selles 
7. kl.; lõpetanud rmtupidamise 
ja masinkirja kurs. Tartus 
1920. Oli müüjannaks Atlanta 
apteegis Tall-s ja hiljem sama 
äri Tartu osak. kassa- ja 
rmtupidajana 1920—22. Te
gev koduses majapidamises ja 
mehe kaupluses 1922. a-st. — 
Abielus Voldemar Kundiga 
1922. a-st. 

Naiskodukaitse Võõpsu jsk. 
asutajaid ja esinaine 1925. a-st; 
olnud Võõpsu Rahvaraamatu 
Seltsi juh. 1. ja raamatukogu 
juh., Võõpsu Vabat. Tu
letõrje Üh-gu juh. 1. ja RA 
Võõpsu toimk. juh. I.; Allvee
laevastiku Sihtkapit. V. abi
toimk. juh. 1. Olnud tegev kur
suste ja pidude korraldamisel, 
Võõpsu lasteaia ülalpidamisel, 
esinenud kõnedega oma ümb
ruskonnas. — Evib K. L. 3. kl. 
Valgeristi ja n.-k. Teenete
märgi. — Alat. asuk.: Võõpsu. 

KUPP, Karl, kaupmees. 
Sünd. 9. VIII 1881 Põdraotsa 
t. Rannu v. Tartum.; vane
mad — talurentnik Hendrik K. 
ja Leena (Toom). Õppis Ran
nu v.-k. 1891—94 ja Rannu 
klk.-k. 1894—97, mil selle lõ
petas; lõpetanud hiljem kur-
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susi. Olnud restoraniteenija, 
hiljem omanik Elvas 1902—14; 
põllumajand.- ja kolaniaalkpl. 
omanik samas 1914. a-st, üht-

/ 

lasi majaomanik. — Abielus 
Alma Eveline Aua'ga 1913. 
a-st. 

Tegev Elva vabat. tuletõr
jes 1905. a-st, tuletõrje üh-gu 
juh. 1. 1914—20, esim. 1920. 
a-st; Elva Üpk. asutajaid 
1926, nõuk. 1. ja juh. 1. 1932. 
a-st; Elva Kaupmeeste S-i 
asutajaid ja juh. 1. 1931. a-st; 
olnud Elva alevivolik. 1. ja 
vaestelastekohtu esim. kogu 
aja; Elva ev.-lut. koguduse 
nõuk. ja juh. 1. pikemat aega: 
liikmena tegev mitmes selt
sis. — Alat. asuk.: Elva. 

KURG, Daved, põllumees. 
Sünd. 7. IX 1871 Klaose t. 
Ahja v. Tartum.; vanemad — 

matovka Pestrovi ms. Pensä 
kub. ja täiendas end piiman
duse alal Moskvas. — Oli dr. 
Witte ja agr. Schmidti piima-
firma juh. Moskvas 1895—99, 
iseseisva piimatööstuse ja pii-
makaupluste omanik ning juh. 
Moskvas 1899—1917, Moskva 
linna piimatööstuse asutaja ja 
juh. 1917—19. Ühtlasi evis 
majasid Moskvas ja eeskuju
liku talu Moskva lähedal, mis
sugused revolutsiooni ajal 
kaotas. Teotseb iseseisva põl
lumehena isalt päritud Klaose 
t. Ahja v. 1920. a-st, arenda
des sääl talumajandust. — 
Abielus Anna Soop iga 24. IV 
1900. a-st. 

Võtnud Venemaal osa eesti 
seltskonna elust; olnud Mosk
va E. Häätegeva S-i, Moskva 
E. Põllutööliste S-i ja Moskva 
E. Eliisabeti koguduse juh. 1. 
pikemat aega kuni 1920. a-ni, 
ühtlasi ka kahe viimati maini
tud org-i asutajaid ning Mosk
va ringkonnakohtu vandekoh-
tunik 1900. a. Võtab juhtivalt 
osa mitmesuguste- Ahja ma-
jandusorg-ide tegevusest, ol
les m. s. kartuliiih-se asut. 
1921. a. ja juh. 1., Ahja põl
lum. s-i juh 1., Ibaste Turbaüh-
se asut. 1921. a. ja esim. j. m. 
— Alat. asuk.; Klaose t. 
Ahja v. 

KURRE, Maks, advokaat. 
Sünd. 1. X 1896 Mihkli t. 
Ahja v. Tartum.; vanemad — 

tis Kuperjanovi part. pat-is 
osa E. Vabadussõjast 1918. 
a-st alates, olles sõja lõpujär
gus noorema ohv. k. t., tegi 
kaasa lahinguid ja sai Vaba
duse Risti II/3. Oli vann. adv. 
abi Tall-s 1924, kohtuameti 
kand. Tartu ringkonnakohtu 
juures 1925, kus õiendas van. 
kohtuameti kand. eksami ja 
Petseri I jsk., kohtunik 1926 
—34; vann. adv. Petseris 1934. 
a-st. — Abielus Elviira Jaak
soniga 1919. a-st. 

Võtnud osa E. Vabadussõ
jalaste Liidu tegevusest ja ol
nud selle Petserimk. juhat. esi
mees; Petseri Tennisklubi 
esim. 1936. a-st. — Alat. asuk.: 
Petseri: 

KUUS, Jakob, käsitööline. 
Sünd. 12. XII 1868 Lanna t. 
Vaabina v. Võrum.; vane-

talupidajad Joosep K. ja Liis 
(Piirsoon). Õppis Võnnu klk.-
kool. Peeter Roosenfeldti ju
hatusel, mille lõpetas; põllu
majandust Krulihino põllut.-k. 
Pihkva kub. Venem. 1890—94, 
mil selle lõpetas, olles olnud 
põllumajanduse praktikal Ah-

talupidaja Daniel K. ja Helene 
(Otsing), õppis Räpinas Pa-
beriküla k., Räpina klk.-k., 
Tartu Aleksandri gümn. ja 
Tartu ülik. õigusteadusk., mille 
lõpetas 1924. Üliõpilasena võt

mad — sepp Mihkel K. ja 
Juuli (Kukk). Õppis Vaabina 
v.-k. 1878—80, Võru vene k. 
1880—81 ja Vaabina Kraavi 
k. ning rätsepa tööd. Oli rät-
sepp Vaabinas 1888—89, vene 
sõjaväes 1889—93, Peterburi 
kub. Venemaal 1893—1910, 
kaupmees Võõpsus ja Petseris 
1910—30; rätsepa töökoja 
omanik Petseris 1930. a-st. — 
Abielus Emilie Filler iga 1900. 
a-st. 

Olnud Petseri E. laulu- ja 
mängus-i ,,Kalev" esim. pike
mat aega enne Maailmasõda 
ja sõjaaegadel; Petseri linna
volinik 1920—23, ühtlasi te
gev omaval-se komisjones; E. 
Panga Petseri osak. nõuk. 1. 
1924—26; Petseri Peetri ev.-
lut. koguduse nõuk. 1. 1910 
—30, ühtlasi viimaseil aastail 
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&sim.; tegutsenud muusikame
hena ja näitlejana. — Alat. 
asuk.: Petseri. 

KUUS, Juhan, ametnik. 
Sünd. 5. II 1904 Nursi v. Võ
rumaal; vanemad — talupida

jad Peeter K. ja Marie (Raud
sepp). Lõpetas Rõuge kõrg. 
7-kl. algk. Oli v.-sekr. õpilane 
Nursi v. 1923, v.-sekr. abi 
Tsoorus 1924—29; Erastvere 
vanadekodu asjaajaja-rintupi-
daja 1929. a-st, ühtlasi ka Tilsi 
lastekodu rmtupidaja 1932. 
a-st. 

Võtnud osa Tsooru Harid. 
S-i tegevusest 1924—29; ol
nud Kanepi Laulu S-i rev.-
kom. 1.; Kanepi Vabat. Tule
tõrje Üh-s jsk. juh. 1931. a-st, 
sama üh-gu esim. 1932—35 ja 
juh. 1. 1935. a-st; K. L. Erast
vere komp. sekr. 1930. a-st, 
Kanepi mlvk. käskude täitja 
päälik 1932—35 ja sama mlvk. 
adjutant 1935. a-st; tegev 
muis seltses. — Alat. asuk.: 
Erastvere. 

KUUS, Karl, politseinik. 
Sünd. 29. X 1882 Pärdu t. 
Palupera v. Tartum.; vane
mad — talupidajad Jaan K. ja 
Elsa (Põder), õppis Palupera 
v.-k. ja Puka vene k.; hiljem 
lõpetanud politseikursused. 
Pääle kooli lõpetamise töötas 
isatalus 1902. a-ni. Oli valla-
käskjalg Paluperas 1902—04, 
kirjutajana vene sõjaväes 1904 
—08, urädnik Vastse-Kuustes 
1909—17, Maailmasõjas 1917 
—18 ja põllutööl Aakres 1918. 
a. Astus 1. veebr. 1919. a. po
litseiteenistusse ja oli lühemat 
aega tegev Otepääl; Puka ra

jooni ülem, hiljem konstaabel 
1919. a-st, ühtlasi Kõrepi t. 
omanik Kuigatsi v. 

Võtnud pikemat aega osa 

Puka Vabat. tuletõrje tegevu
sest ja olnud tuletõrje üh-gu 
juh. 1. — Alat. asuk.: Puka. 

KUUS, Valter, majandus
teadlane. Sünd. 10. IV 1906 
Võrus; vanemad — käsitööli
sed Julius K. ja Ottilie (Da-
niel). õppis Võru l.-algk., 
Polangeni gümn. ja Tartu ülik. 
majanduse osak., mille lõpetas 
1930. — Võru Ühispanga pro
kurist - raamatupidaja 1926. 
a-st, kindlustuss-i ,,Eesti" 
Võru osak. juh. 1931. a.-st. 

Olnud Võru ,,Kandli" s-i 
juh. 1. 1932—34; Võru N. M. 
K. Ü. juh. 1.; Võru Sünfoonia-
muusika S-i, Autoklubi ja 
Võru gümn. Vilistlaskogu 
esim.; Võru Näitlejate Üh. 
juh. 1.; olnud K. L. Võru linna 
ümbruskonna mlvk. propa-
gandapäälik, hiljem mlvk. pää
lik, ühtlasi mlvk. juh. 1. Te
gutsenud ,,Kandli" teatris as
jaarmastaja näitlejana 13 a., 
olnud tegev orkestreis ja lau
lukoores. — Alat. asuk.: Võru. 

KUUSMA, Peeter, põllu
mees. Sünd. 12. I 1888 Kissa t. 
Päidla v. Tartum.; vane
mad — talupidajad Juhan K. 
ja Leena (Steinfeldt). Õppis 
Päidla v.-k. ja Kastolatasi 
klk.-k., mille lõpetas 1906, 
asudes ühes isaga pidama talu. 
Võttis osa E. Vabadussõjast. 
Iseseisev põllumees sünnitalus 
1922. a-st, kus ehitanud hoo
neid ja arendanud talumajan
dust. — Abielus Emilie 
Käpp'aga 1915. a-st. 

Võtnud pikemat aega ösä 
kohaliku laulumängu s-i tööst 
laulu ja muusikakoores; olnud 
Otepää Ühispiimatalituses pi

kemat aega juh. 1.; Päidla v.-
volik. 1. 1915. a-st, korduvalt 
v.-vanem ja v.-van. abi ning 
uuesti v.-vanem 1931. a-st, 
kellena hoolitsenud valla ha
riduselu arendamise eest. — 
Alat. asuk.: Kissa t. Päidla v. 

KUUSIK, Alma, naiskodu
kaitse tegelasi. Sünd. 12. VII 
1899 Viiroja t. Mooste v. Võ

rum.; vanemad — õp. ja põl
lumees Juhan Tamm ja Leena 
(Kulp). Õppis Mooste v. Jaa-
nimõisa v.-k., mille lõpetamise 
järele oli tegev vanemate ko
dus. Tegev koduses majapida
mises 1919. a-st. — Abielus 
Gustav Kuusik uga 1919. a-st. 

Naiskodukaitse Mooste jsk. 
juh. 1. 1930 ja esinaine 1931 
—35, Leevi jsk. esinaine 1935. 
a-st. Tegutseb kursuste kor
raldamisel, näitlejana kohali
kes lavakunstiüritusis ja pike
mat aega lauljana laulukoo
res. — Alat. asuk.: Leevi ai. 
Pindi v. 
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kÄND, Herman, organist-
helilooja. Sünd. 12. X 1905 
Tallinnas; vanemad — raud-
teeteenija Jakob K. ja Kai 
(Tanneberg). Õppis Tall-na 

l.-algk., Tall-na eeltehnikumis, 
seda 1925. a. lõpetades; lõpe
tas Tall-na konservat. oreli ja 
kompositsioonikl. 1930. — Oli 
Võru ev.-lut. koguduse orga
nist 1931—36; Räpina ev.-lut. 
koguduse organist-asjaajaja 
1936. a-st, ühtlasi ka kiriku
koori juh. — Abielus Lydia 
Pallas'ega 1930. a-st. 

Esinenud orelikontsertidega 
mitmel pool Eestis. Tegutse
nud pikemat aega heliloojana; 
loonud sümfoonilise poeemi 
,,Hül :atu", oratooriumi ,,Kris
tus", kantaadi ,,Kalevipoeg", 
kammermuusikat, soolo- ja 
koorilaule, mis kantud ette. — 
Alat. asuk.: Räpina. 

KÄNGSEPP, Arnold, meier. 
Sünd. 3. IX 1903 Kahru t. 
Kärgula v. Võrum.; vane

mad — talupidajad Gustav K. 
ja Miina (Reimann). Õppis 
Kärgula v.-k. 1912—16, Sirgu 
algk. Võrus 1916—18, Võru 
poegi. gümn. 1918—21, lõpe
tades 3. kl.; piimandust — 
Kärgula üpt. 1925—27 ja Õisu 
piimand.-k. 1927—29, mil selle 
lõpetas. Oli meieriks Vidriku 
üpt. Tartum. 1929—32; Ka
rula üpt. juh. 1932. a-st. Saa
nud võivõistlusil esimesi au
hindu ja esimesi kohti. — Abi
elus Linda Inselberg'iga 1930. 
a-st. 

Võtnud osa mitmesuguseist 
seltskondlikest ettevõtteist; ol
nud Kärgula Harid. S-i juh. 1. 
ja K. L. Kärgula komp. juh. 

1. — Alat. asuk.: Karula üpt. 

KÄPPA, August, õpetaja. 
Sünd. 28. VI i 887 Kuuse t. 
Hellenurme v. Tartum.; vane

mad — käsitööline Juhan K. 
ja Mari (Kõll). Õppis Helle
nurme v.-k., Tilga ap. õig. 
klk.-k.; õiendas abituuriumi 
Tall-na Kolledžis 1931 ja õp
pis Tartu ülik. matemaatika-
loodusteadusk. — Tegutses 
käsitöölisena isa juures ja oli 
telegrafisti-õpilaseks Tartu 
jaamas 1909, õp. Haaslava 
Sillaotsa algk. 1915—17, Iga
vere algk. 1917/18, Uderna 
algk. 1918—24; Hellenurme 
6-kl. algk. juh. 1924. a-st. Loo
nud kooli juure eeskujuliku 
kooliaia, viinud koolitöö aja
kohasele tasemele ja kogunud 
suurema mineraalide kogu. — 
Abielus Ella Post'iga 1935— 
36 (j). 

Võtnud juhtivalt osa selts
kondi. elust; olnud Haaslaval 
karskuss-i ,,Priius" laulukoori 
juh., kõnede pidaja, näitemän
gude ettekandmise korraldaja; 
Udernas: noorsookasvatuse s-i 
asut. 1918, laulukoori asut. ja 
juh., rmtukogu asut., Uderna 
v.-volik. 1. jm. Hellenurmes: 
hariduss-i ja laulukoori asuta
jaid, sama s-i esimese juh. 1., 
laulukoori ja näitetegevuse 
juhtijaid, maanaistes-i asuta
jaid 1934, Rõngu Õp. Üh. asu
tajaid ja esim. 1919. a-st; 
E. K. S-i eluaegne 1.; Loodus
kaitse Üh. usaldusmees; esine
nud kõnede ja loengutega ning 
kogunud E. Rahvamuuseumile 
vanavara; koguteos ,.Tartu
maa" kaastööline; K.-Ü. ,.Loo
duse", ,,Noor Eesti" ja õp. 
kooperatiivi ,,Koolivara" osa

nik. Avaldanud Tööjuhised 
loodusloos algkoolidele ja tei
nud kaastööd ,,Post.", ,Tea
tajale", ,,Õpetajate Lehele" j. 
t. — Alat. asuk.: Hellenurme 
6-kl. algk. 

KÄPPA, Karl, põllumees. 
Sünd. 28. IV 1886 Kuuse t. 
Hellenurme v. Tartum.; vane

mad —• põllupidajad August 
K. ja Leena (Värva). Õppis 
Rõngu klk.-k. ja Tartus põl-
lutöökurs. 1912/13; oli põllu
majanduse praktikant Ralimaa 
ms. 1910 ja Soomes 1911. a., 
mille järele teotses isatalus 
põllutööl. Oli Maailmasõja 
ajal Hellenurme heinaladu juh. 
1917—18; võttis SR. diviisi 
sides osa E. Vabadussõjast, 
tegi kaasa lahinguid ja sai la
hingus haavata. Iseseisev põl
lumees Kuuse t. 1920. a-st; 
kus arendab talumajandust. 

Võtab organiseerivalt ja 
juhtivalt osa Hellenurme kul
tuur- ja majandusorg-ide ning 
omaval-se tööst, olles Helle
nurme hariduss-i juh. 1. 1911. 
a-st, põllum. s-i juh. 1. 1932. 
a-st, vabat. tuletõrje üh. rev.-
kom. 1. 1932. a-st, vast. kind
lustuss-i juh. 1. pikemat aega 
ja laekur 1932. a-st, masinat, 
üh-se kirjat. ja laekur 1925. 
a-st, esimese kaitseliiduüksuse 
asut. 1922, K. L. Hellenurme 
üksikrühma päälik 1926—27 
ja hiljemini pääliku abi k. t., 
Elva Majand. Üh-se juh. esim. 
1934. a-st, Põllutöökoja Ote
pää konvendi 1. 1936. a-st. 
Hellenurme vallavanem 1926. 
a-st j. m. — Alat. asuk.: 
Kuuse t. Hellenurme v. 
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KÄRP, Eduard, õpetaja, 
põllumees. Sünd. 3. I 1873 
Kärba t. Rannu v. Tartum.; 
vanemad — talupidajad Jaan 

K. ja Anna (Lampmann). 
Õppis Tamme v.-k. 1882—85, 
Rannu klk.-k. 1885—89, Tar
tu l.-k. 1899—92, mil selle lõ
petas; lõpetanud 3-a. õp.-
kurs. eesti iseseisvuse ajal 
algk.- õp. kutse saamisega. 
Oli õpetajaks Puhjas 1892— 
1902 ja Tamme algk. juh. 
1902—33, mil arvati pensi
onile, millest peale teotsenud 
põllumehena algul Palaniku, 
hiljemini Üleoja t. — Abielus 
Miili Vooruga 1904. a-st. 

Võtnud juhtivalt osa koha
liku seltskonna organiseeri
misest ja kultuurüritusist. Ol
nud Tamme sega- ja mees
kooride asut. ja juh. 1902— 
33;; Tamme Rahvarmtukogu 
S-i asutajaid 1912. a. ja rev.-
kom. 1.; T. Kalapüügi ja -kait
se S-i asut. ja põhikirja koos
tajaid 1922; T. Vabat. Tule
tõrje Üh-gu kirjat. 1905—25; 
korjanud vanavara E. R. 
Muuseumile ja rahvaluulet E. 
Rahvaluule arhiivile. — Alat. 
asuk.: Rannu v. 

KÄÄRIK, Arkadi, õpetaja. 
Sünd. 7. XII 1900 Araku t. 
Aru v. Tartum.; vanemad — 
talupidajad Jüri K. ja Liisa 
(Rääk). Õppis Põltsamaa vene 
klk.-k., Põltsamaa ühisgümn., 
Tall-na kolledžis, mille lõpe
tas ja õigusteadust Tartu ülik. 
Võttis vabatahtlikuna osa E. 
Vabadussõjast, tehes kaasa 
lahinguid. Teeninud Vana
mõisa ja Kohtla põlevkivi-

kaevandusis ning sõjaminis
teeriumis. Oli õp. Maramaa 
algk. Tartum. lüh. aega 1923; 
Tõrva l.-algk. õp. 1924. a-st. 

— Abielus Amalie Meerits iga 
1923. a-st. 

Võtab juhtivalt osa koha
like org-ide ja linnaomavalit
suse tegevusest. Olnud Tõr
va linnanõunik 1929—32, lin
navolikogu juh. 1933—38; 
K. L. Tõrva komp. juh. 1. 
1924. a-st; Valgamaa Õp. 
Liidu esim. 1931. a-st; Tõrva 
Vabat. Tuletõrje Üh-gu sekr. 
1924. a-st; Helme-Tõrva mä
lestussamba püstitamise ko
mitee sekr. 1928. a-st; Tõrva 
Üpk. rev.-kom. esim. 1924. 
a-st; Helme-Tõrva Harid. S-i 
juh. 1. 1924—26; Allveelae
vastiku Sihtkapitali Tõrva 
toimk. sekr. 1936. a-st. Helme 
Õp. Üh. esim. 1931. a-st, 
Tõrva Majaomanikkude S-i 
esim. 1937. a-st, Tõrva Laste
kaitse S-i esim. j. m. — Alat. 
asuk.: Tõrva. 

KÕIV, Artur, põllumees. 
Sünd. 31. III 1906 Pühajärve 
v. Tartum.; vanemad — ta
lupidajad Juhan K. ja Liisa 
(Leiter). Lõpetas Otepää 

kõrg. rahvak. 1924. Tegutseb 
iseseisva põllumehena Püha

järve v., arendades taluma
jandust. Saanud Põllutöökoja 
põllumajand. rmtupidamise ta
lituselt diplomi hoolsuse ja 
järjekindla töö eest. 

Võtnud juhtivalt osa mit
me kohaliku org-i tegevusest. 
Põllutöökoja põllumaj. rmtu-
pidamisetalituse usaldusmees 
1926. a-st; Pühajärve Vabat. 

Tuletõrje Üh-gu esim. 1936. 
a-st; K. L. Pühajärve üksik-
rühma pääliku abi ja laske-
juh. 1935. a-st; E. Stat. Kesk

büroo põllumajand. korres
pondent 1926. a-st. — Alat. 
asuk.: Pühajärve v. 

KÕIV, August, ametnik. 
Sünd. 9. X 1898 Väike-Ruu-
gani külas Rõuge v. Võrum.; 

vanemad — käsitööline, hil
jem talupidaja Tannil K. ja 
Liisa (Rodi). Õppis Rõuges 
Jaani-Peebo v.-k. ja Rõuge 
klk.-k. 1908—14, Võru l.-k. 
1914—17, mil selle lõpetas; 
õppinud eraviisil muusikat. 
Võttis osa Maailmasõjast vene 
väes 1917; teenis eesti rah-
vusväeosas Tartus 1917/18. 
Sattus revolutsiooni ajal Ve
nemaale, kust opteeris Ees
tisse 1922. Oli Veriora v.-
sekr. abi 1923—24, Räpina 
v.-sekr. abi 1924—27; Võõpsu 
alevisekr. 1927. a-st. — Abi
elus Mare (Liine-Marie) Sak-
sing iga 1925. a-st. 

Võtnud juhtivalt osa selts
kondlike org-ide tegevusest 
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feriti muusika alal. Olnud Ve
riora laulukoori juh. 1923.-24, 
Räpina Harid. S-i 1. 1924 
—27, ühtlasi laulukoorijuhi 
abi ja mänginud kaasa näite
mängudes. Võõpsus: rahva
rmtukogu s-i juh. 1. 1934—37, 
sama s-i esim. 1937. a-st, se
gakoori ja orkestri asutajaid 
ja juh. 1936. a-st, tegev juhina 
laulu-mängude ettekandmistel; 
K. L. Võõpsu rühma rev.-kom. 
1. 1927. a-st; alevival. esinda
jana vabat. tuletõrje üh-s; RA 
komitee ja Allveelaevastiku 
Sihtkapit. abitoimk. sekr.; te
gev muis rahvuslikes ning 
seltskondlikes ettevõtteis. Loo
nud muusikapalu, mis kantud 
ette. —Alat asuk.: Võõpsu. 

KÕIV, Mare (Liine-Ma-
rie), seltskonnategelane, eel

mise naine. Sünd. 3. IX 1897 

* 

Saksa t. Räpina v. Võrum.; 
vanemad — põllumees ja 
seltskonnategelane Jakob Sak-
sing ja Anna (Kisard). Õp
pis Radamaa min.-k. ning mit
meil kursusil. Oli talupere
naine sünnitalus pikemat aega 
maailmasõja päevil; tegev 
koduses majapidamises 1925. 
a-st. 

Võtab aktiivselt osa selts
kondlike org-ide tegevusest, 
eriti nende lavakunstilisis üri
tusis. Olnud näitleja ja laul
ja Leevaku ning Räpina 
seltsides; Võõpsu Rahvarm
tukogu S-i juh. 1. 1932. a-st, 
sekr. 1937. a-st, ühtlasi juhti
valt tegev näitemängude ette
kandmisel, pidude korralda
misel ja lauljana laulukooris. 
— Alat. asuk.: Võõpsu. 

KÕIV, Jaan, politseiamet
nik. Sünd. 16. XI 1897 Peri 
v. Võrumaal; vanemad — 
väikemaapidajad Ludvig K. 

ja Liisa (Polton). Õppis Peri 
v. ja min.- k. Oli Võru krei-
siülema 3. jsk. noorema abi
lise juures kantseleiametnik 
1915, Mootse v.-sekr. abi 
1915—16, kust mobiliseeriti 
Maailmsõja ajal vene sõja
väkke ja võttis osa lahinguist. 
Tegutses Küttekomitee amet
nikuna Tartum. 1919—21, 
mil 1. mail astus politseitee
nistusse. Oli rajooniülem, hil
jemini konstaabel Kolosovkas, 
Petserim. 1921—33, Antslas 
1933—35 ja Koorastes 1935. 
a-st. — Abielus Hulda Kool
meisteruga 12. III 1925. a-st. 

Oli tegev Kiidjärvel hari-
duss-is ja kaitseliidus 1919, 
Ü. E. N. Ü. Kolosovka osak. 
organseerija ja juh. 1. 1931-— 
33; Isamaaliidu Kooraste osak. 
asutajad ja juh. 1., kaitselii
dus — jaopäälik ja tegev 
seltskondlikes komiteedes. — 
Alat. asuk.: Kooraste. 

KÕIV, Konrad, põllumees. 
Sünd. 24. X 1896 Ruuga t. 
Rõuge v. Võrum.; vanemad — 
talupidajad Jaan K. ja Marie 
(Mets). Õppis Rõuge v.-k. 
1904—07 ja Rõuge klk.-k. 
1907—11, mil selle lõpetas. 
Oli Vastseliina Lepassaare 
Ükpl. müüja 1911—13, põllu
tööl isatalus 1913—17, Maa
ilmasõjas 1917—18 ja E. Va
badussõjas 1918—20, võttis 
mõlemais osa lahinguist ja sai 
lahinguis haavata. Iseseisev 
põllumees Ruuga t. 1920. a-st, 
kus arendab talumajandust. 

— Abielus Adele Kõh/iga 4. 
dets. 1921. a-st. 

Võtab juhtivalt osa Rõuge 
vallaomavalitsuse ja mitme
suguste org-ide tegevusest. 
Rõuge v.-volik. 1. 1920. a-st, 
v.-kohtu 1. 1928—30, esim. 
1930—34 ja v.-vanem 1934. 
a-st; piimaüh-gu asutajaid ja 
kirjat. 1924. a-st; põllum. s-i 
laekur; valla vast. kindlustus-
s-i rev.-kom. 1.; allveelaevas
tiku sihtkapitali abitoimk. ja 
kodukaunistamise komitee esi
mees; Põllutöökoja Rõuge 
konvendi esim. 1936. a-st; 

kohaliku seltsideliidu juh. 1., 
tegev, vabat. tuletõrje ja Isa
maaliidu osak. — Alat. asuk.: 
Ruuga t. Rõuge v. 

KÕIV, (end. nimi Kits), 
Märt, põllumees. Sünd. 20. 
I 1886 Helmes, Valgam.; va

nemad — põllupidajad Juhan 
Kits ja Tiina (Kopp). Pääle 
alghariduse omandamise lõ
petanud pedag. kurs. alglc.-
õp. kutse omandamisega 1904. 
a. Oli abiõp. Vaimastveres 
1904—06 ja Virdiru algk. 
juh. 1906—16. Võttis osa 
Maailma- ja E. Vabadussõ
jast; pääle seda iseseisev põl
lumees Luiga t. Pühajärve v., 
kus arendab talumajandust. 
— Abielus Alma Eller'iga 
1916. a-st. 

Võtnud õpetajana töötades 
osa seltskondi, elust; hiljem 
olnud juhtivalt tegev Püha
järve v.-omavalitsuses v.- vo-
lik. ja valla rev.-kom. liikme
na; Otepää Ühispiimatalituse 
esim. 1934. a-st; tegev vabat. 
tuletõrjes j. m. — Alat. asuk.: 
Luiga t. Pühajärve v. 
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KÕIV (end. nimi Ventsel). 
Valter, ametnik. Sünd. 16. 
VI 1910 Võrus; vanemad — 
velsker Kusta K. ja Heleene 

(Raag). Õppis Võru 1. I 
algk. 1921—27, Võru ühis
gümn. 1927—33, seda lõpeta
des ja Tartu ülik. õigustea
duskonnas; võtnud osa N. M. 
K. Ü. suvekoolist ja E. Spor-
dikeskliidu noorte spordijuh
tide kurs. Gümn. õpilasena 
teenis kindlustuss-i ,.Eesti" 
Võru osak. kontori ametni
kuna: oli Võru-Petseri kinnis-
tusjsk. ametnik 1934—37; 
Võru linnaval. arveametnik 
1937. a-st. 

Hundipoegade karjajuht 
Skautide Võru miv., hiljem 
miv. päälik 1926—30; Võru 
N. M. K. Ü. juhtide klubi 
juht 1929—34; K. L. Võru 
linna mlvk. komp. laskejuh. 
1934—35, linna ümbruskonna 
mlvk. sekr. 1935—36 ja sa
mas spordipäälik 1936. a-st; 
N. K. Võru miv. linna mlvk. 
olnud pääliku abi ja gümn. 
,,Side" rühma kotkas, miv. 
pääliku abi 1936. a-st; Võru 
jalgpalliklubi ,,Ilmarine" asut. 
ja juh. 1. 1934. a-st: Võrumaa 
Spordiliidu sekr. 1936. a-st; 
E. P. R. Võru koondise sa-
mariitlane 1935. a-st; tegev 
..Kandli" teatris näitlejana; E. 
Ü. S-i 1. Tegutsenud pikemat 
aega spordivõistlusil vahekoh
tunikuna, olnud jalgpallimees
konnas mängija ja treener j. 
m. — Alat. asuk.: Võru. 

KÕ1VSAAR, Juhan, õpe
taja. Sünd. 15. VI 1876 Pee
bu t. Võru v. Võrum.; vane
mad — põllupidajad Jaan 
K. ja Mai (Rinne). Õppis 

Rõuge klk.-k. ja Tartu sem., 
mille lõpetas 1897. Oli õp. 
Karula v.-k. 1897—1900, Ora
va 2-kl. min.-k. 1900/01, Rä-
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pina min.-k. 1901—14, õpe
tajana Maailmasõjas 1914— 
17, vabatahtlikuna E. Vaba
dussõjas 1918 — 19, tehes 
kaasa lahinguid; Radamaa 6-
kl. algk. juh. 1915. a-st. 

Võtnud juhtivalt osa selts
kondi. org-ide tegevusest. Ol
nud Räpina Põllum. S-i juh. 
1., näituste ja pidude korral
dajaid. kõnede pidaja, Räpina 
Harid. S-i juh. 1.; R. kihelkon-
na-kongr. korraldajaid 1922; 
juhtinud laulukoori 1914. a-ni. 
Tegev propaganda juhina kait
seliidus ja tenelasena rahvus
likes aktsioonies. — Alat. 
asuk.: Radamaa algk. 

KÕLL, August, advokaat. 
Sünd. 11. IV 1903 Tinni t. 
Hellenurme v. Tartum.; va

nemad — taluomanikud Karl 
K. ja Liisa (Imelik). Õppis 
Hellenurme v.-k. 1912—15, 
Otepää Harid. S-i gümn. 1915 
—19, Tartu reaalk. 1919— 
24 ja Tartu ülik. õigustea
dusk. vaheaegadega 1924— 

32, mil selle lõpetas; lõpeta
nud sõjak. asp. kurs. kahur
väe kl. 1929. a. ja arvatud re
servi lipnikuna. — Teeninud 
õppimise ajal mitmesuguseil 
aladel. Oli pääle ülik. lõpe
tamise praktikal Paide jsk. 
kohtu juures lüh. aega; advo
kaat Võrus 1932. a-st. 

Võtnud pikemat aega osa 
poliitilisest ja seltskondi, elust. 
Olnud Korp! ,,Ugala" esim. 
1931, Üliõpilaskonna Edust. 
1. ja selle välistoimk. abijuh. 
Hellenurme v.-volik. 1. ja K. 
L. Tartu 4. mlvk. 4. komp. 
tegev; K. L. Võru miv. ju-
riskonsult 1932. a-st ja miv. 
pääliku abi 1934. a-st, üldrah-
valoenduse Võrumaa ringk. 
juh. 1934; K. Pätsi riigivane
maks valimise Võrumaa ko
mitee asutajaid ja juh. 1.; Võru 
spordis-i .Vambola" asut. 1934, 
Isamaal. Võrumaa komitee 
asutajaid ja abiesim. 1938, 
sekr. 1936 ja esim. 1937/38; 
,,Kandle" tegelasi. Kuulunud 
poliitiliselt põllum. kogudesse 
ja pidanud rea kõnesid Võru
maal. Teinud kaastööd aja-
lehile. — Alat. asuk.: Võru. 

KÕRRAN, Eduard, õigus
teadlane, õpetaja. Sünd 19. 
XI 1903 Sammuli t. Urvaste 

v. Võrum.; vanemad — kan
dimees Paul K. ja Miina 
(Luik). Õppis Kooraste v. 
Karste v.-k., Kanepi klk.-k. 
1916—20, Võru õp.-sem. 
1921—25, seda lõpetades ja 
Tartu ülik. õigusteadusk. 
1933—37, mil selle lõpetas. 
— Oli Hanikase 6-kl. algk. 
juh. 1925—27, Rakke algk. 
õp. 1928/29; Hanikase 6-kl. 
algk. juh. 1929. a-st. 
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Õpilasena võttis juhtivalt mist. kurs. Borisovis ning oli KUTT, Karl, põllumees, 
osa koolinoorsoo-liikumisest sõjavangide komp. ülema abi Sünd. 24. II 1896 Kösse t. 
oli Võru sem. õppiva noor- Bolovskis kuni oktoobri revo- Konguta v. Tartum.; vane-
sooringi asutajaid, korduvalt lutsioonini 1917, hiljem töö- mad — talupidajad Aadu K. 
selle esim. ja juh. 1. Hiljem 
võtnud osa seltskondi, elust; 
K. L. Orava komp. majan-
duspäälik 1935. a-st; Hanika
se Karskuss-i reorganiseeri-
jaid, laulukoori asut. ja juh. 
Esinenud kõnedega ümbrus
konna pidupäevil ja loengute
ga Võrumaa Õp. Liidu rah
vaülikoolis, teinud kaastööd 
mitmele ajalehele. — Alat. 
asuk.: Hanikase algk. Ora-

KÕVA, Felix, omavalit-
sustegelane. Sünd. 20. X 
1902 Võrus; vanemad — pos-
teljon Peeter K. ja Katri 
(Timner). Õppis Võru alg
koolis, Võru poegi, gümn., 
mille lõpetas 1924. a. ja Tar
tu ülik. õigusteadusk. 1924— 
27. Võtnud vabatahtlikuna 
osa E. Vabadussõjast, teinud 
kaasa lahinguid ja saanud la
hingus haavata. Olnud tele
fonivõrgu tööline, hiljem rmtu-
pidaja Võrus; Võru linnanõu
nik ja linnapää aset. 1930. a-st. 

Võtab osa seltskond, elust. 
Olnud E. Sots. Tööliste Par
tei Võrumaa komitee 1. ja 
Võru Hoolekande üh.gu juh. 
1.; Võru Meestelaulu S-i asu
tajaid ja algul juh. 1.; Võru 
linnavolik. 1. 1930. a-st. Liik
mena tegev reas Võru selts
kondi. org-es. Esinenud kõ
nedega Võrus ja maal. — 
Alat. asuk.: Võru. 

KUTT, Aleksander, põl
lumees. Sünd. 1. XII 1888 
Pähni t. Vana-Roosa v. Võ-
rum.; vanemad — talupidajad 
Hindrek K. ja Anna (Adam-
son). Õppis Vana-Roosa 
Miku v.-k. 1900—02, Rõuge 
klk.-k. 1902—03 ja Tsooru 
min.-k. 1903—06, mil selle lõ
petas. Oli õp. Vana-Antsla 
Kauksi k. 1906—10, kirjutaja 
vene sõjaväes 1910—14, kus 
lõpetas sõjaaegsete sv. ametn. 
kurs.; mobiliseeriti Maailma
sõja puhkemisel uuesti, võttis 
osa lahinguist ja sai haavata, 
lõpetas ohvitseride etteval-

komp. ülem. 1917/18. Olles 
jõudnud Saksa okupatsiooni 
päevil kodumaale, mobilisee
riti enamlaste poolt 1918. a. 
punaväkke, kus teenis mitmel 
ametkohal 1921. a-ni; oli E. 
opteerimiskomisjoni teenistuses 
Moskvas 1921—22, mil tuli 
kodumaale. Iseseisev põllu
mees isalt päritud talus 1922. 
a-,st, kus arendab talumajan-
dust. — Abielus Rosalie Mõt-
tus'ega 13. IX 1930. a-st. 

Võtab juhtivalt osa mitme
suguste org-ide ja asutuste 
tegevusest. Vana-Roosa Ma
jand. Üh-se asutajaid 1926, 
juh. 1. 1927—30, ärituht 1930 
—32, rev.-kom. 1. 1926. ja 
1932. a-st; Vana-Roosa v.-
vanem 1927—38; Varstu Va-
bat. Tuletõrje Üh. asutajaid 
ja laekur 1927. a-st; Varstu 
Üpk. nõuk. esim. 1928. a-st; 
Põllutöökoja Rõuge konvendi 
1. 1936. a-st; E. Maaomaval-
ste Liidu nõuk. 1.; Isamaaliidu 
Võrumaa komitee juh. I. ja 
Vana-Roosa osak. juh. 1., 
ühtlasi saadikuna kõigil kong
ressidel; Vürtsi erakoorejaa-
ma asutajaid ja juh. 1.; All
veelaevast. Sihtkapit. Vana-
Roosa abitoimk. esim. 1935. 
a-st; valla kodukaunist. kom. 
esim. 1936. a-st; Rõuge ev.-
lut. kirikunõuk. .. ja Roosa ise
seisva koguduse asut. toimk. 
esim., sama kogud. nõuk. ja 
juh. esim. 1937. a-st; valla rev.-
kom. esim. 1938. a-st. — Alat. 
asukoht: Metstaga t. Vana-
Roosa v. 

ja Heleene (Päts). Õppis 
Kavilda klk.-k. 1906—12, mil 
selle lõpetas ja asus ühes isaga 
pidama talu. Võttis osa Maa
ilmasõjast 1914—18, tehes 
kaasa lahinguid ja E. Vaba
dussõjast 1918—20 muusikan-
dina. Iseseisev põllumees 
sünnitalus, kus arendab talu
majanduse — Abielus Rosa
lie Karu ga 1921. a-st. 

Oli kaitseliidu asut. Kon-
gutal ja päälik 1918. Võtab 
juhtivalt osa Konguta valla
omavalitsuse tööst; v.-volik. 
1. 1924—27, samal ajal ka 
hoolekandekohtu 1., uuesti v.-
volik. 1. ja v.-vanema abi 
1933. a-st; Allveelaevastiku 
Sihtkapit. K. abitoimk. esim. 
1936. a-st; Konguta Turba-
üh-gu kirjat. 1926. a-st; te
gev vabat. tuletõrjes ja Isa
maaliidus. — Alat. asuk.: 
Kõssa t. Konguta v. 

KUTT, Vladimir, looma
arst. Sünd 16. XII 1907 Ve

nemaal; vanemad — apteeker 
Johannes K. ja Ekaterina 
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(Aleksandrova). Õppis alg-
ja keskkoolis Jegorjevskis, 
Räsani kub. Venem., Vene 
Op. Üh-gu eragümn. Tartus, 
seda 1926. a. lõpetades ja 
Tartu ülik. loomaarsti-teadus-
konnas 1926—31, mil selle lõ
petas. Töötab jsk. loomaars
tina Kastre-Võnnus 1. juu
nist 1932. a-st, ühtlasi olles 
kindl. a.-s. Eesti Lloydi koha-

päälne esindaja. — Abielus 
Elfriide Raidla ga 20. II 1937. 
a-st. 

Kastre-Võnnu laulu- ja 
mängus-i „Lõoke" näitejuht 
ja rmtukogu toimk. kirjat. 
kuni 1935. a., sama s-i esim. 
1935—36; Võnnu Noorte 
Maatulundusklubi juht 1933-— 
37; N. K. Sõprade S-i Võnnu 
osak. asut. ja abiesim. 1936. 

a-st, N. K. Võnnu mlvk. va
nema abi 1935. a-st; K. L. 
Võnnu komp. olnud tegev sa
nitarina, sama kompani vete-
rinaarpäälik 1937. a-st. Tegev 
kohalike seltside näitetruppi-
des. Liige: E. Loomaarstide 
Üh-s ja Akad. Loomaarstide 
S-is. — Alat. asuk.: Kastre 
Võnnu. 

L. 

LAAN, Joosep, käsitööline, 
põllumees. Sünd. 11. V 1895 
Rahumäe ms. Räpina v. Võ-

LAAN, Karl, põllumees. 
Sünd. 14. II 1892 Aru v. Tar-
tum.; vanemad — puutööline 

tum.; vanemad — kaupmees 
Mihkel-Eduard Kaasik ja 
Anna-Marie (Matto). Õppis 

rum.; vanemad — mõisa puu
sepp Jaan L. ja Lotti (Par-
ming). Õppis Tooste v.-k. ja 
Räpina klk.-k., mille lõpeta
mise järele oli rätsepaõpila-
seks Tartus; omandanud omal 
kutsealal meistridiplomi 1931. 
— Võtnud osa Maailmasõjast 
1917. Tegutseb rätsepatöö-
koja omanikuna Räpinas 1915. 
a-st, ühtlasi evib Tosula t. 
Räpina Jaama as. 1923. a-st, 
kus tenutseb ka iseseisva põl
lumehena, korrastades ja aren
dades talumajapidamist. Saa
nud põllumajanduse alal au
hindu näitus-messil 1931 ja 
Räpina põllumajand. näitusil, 
samuti ka rätsepatöö alal. — 
Abielus Ida Kaarov'iga 1922. 
a-st. 

Võtab tegevalt osa kohali
ku hariduss-i tegevusest näit
lejana ja lauljana, ühtlasi olles 
liikmeks vabat. tuletõrjes ja 
malevlaseks kaitseliidus. — 
Alat. asuk.: Jaama as. Rä
pina v. 

Kaarli L. ja Kadri (Suigu
saar). Õppis Aru 2-kl. min.-
k. 1900—1906, mil selle lõpe
tas. Võttis osa Maailmasõjast 
1914. a-st alates ja viibis sõ
javangina Ungaris 1915—18. 
E. Vabadussõja ajal oli lüh. 
aega Tallinna tagavara pat., 
hiljem Rahumäe vangilaagris 
kirjut. Töötab iseseisva põl
lumehena Aru asunduses, ku
hu 1926. a. omandas ostu teel 
talu, mida korrastab ja aren
dab edasi. — Abielus Juuli 
Krootmann'iga 1925. a-st. 

Võtab juhtivalt osa kohali
ku vallaomavalitsuse tööst. 
Olnud Aru v.-volik. 1. 1924— 
27, v.-vanema abi 1929. a-st 
ja valla maksunõudja 1936. 
a-st; Aru I Turbaüh-se juh. 1. 
1927. a-st. — Alat. asuk.: Aru 
as. Aru v. 

LAANEKURU (end. nimi 
Laarmann), Selma, talupere
naine. Sünd. 19. IV 1898 
Õnnevälja t. Elistvere v. Tar-

Tartus Puškini algk., E. tü-
tarl. gümn., milles lõpetas 4. 
kl., pedag. kurs. 1916—18 ja 
omandas õpetaja kutse ekster
nina Tartu Aleksandi gümn. 
juures 1918; täiendanud hari
dust mitmesuguseil haridusli
kel ja praktil. kursusil. — Oli 
Sootaga v. Lellatsi kooli õp. 
1916/17 ja Mäksa v. Sara-
kuse k. õp. 1918—21; talupe
renaine Sulbi t. 1921. a-st, 
kus võtab oma talumajapida
misega osa E. Maanaiste 
Kesks-i 4-a. võistlusest; teos
tanud majapidamises mitmeid 
ajakohaseid uuendusi, arenda
nud puhtatõulist loomakasva
tust jne. — Abielus Oskar 
Laanekuru ga 1921. a-st. 

Võtnud juhtivalt osa mitme 
org-i tegevusest. E. Maa
naiste Kesks-i nõukogu 1. 
1931—34; Kaagvere Laulu-
Mängu S-i näitejuht 1918— 
21; Mäksa Vabat. Tuletõrje 
Üh. näitejuht 1931—36, üht
lasi sanitaarosak. asut. ja esi-
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naine; Mäksa Hariduss-i asu
tajaid; tegev kohalikus nais
kodukaitses 1932. a-st; Mäksa 
Maanaiste S-i asut. 1928 ja 
esinaine 5 a. }. m. — Alat. 
asuk.: Sulbi t. Mäksa v. 

LAAN PERE (end. nimi 
Laanebek), Evald, õpetaja. 
Sünd. 22. III 1900 Lubja kõrt-

kondl. ettevõtteis. Juhatanud olnud pikemat aega. — Evib 
Tartu ülik. kiriku cantate do~ K. L. 3. kl. Valgeristi ja tule-
mino ja Peetri kirikukoori. — tõrje aumärgi. — Alat asuk.: 
Alat .asuk.: Otepää. Laane t. Pangodi v. 

LAAN TEE (end. nimi LAAS, Kristjan, põllumees. 
Valdson), Jaan, põllumees. Sünd. 8. I 1911 Luke v. Tar-
Sünd. 27. XI 1866 Laane t. tumaal; vanemad — põllupida-
Pangodi v. Tartum.; vanemad 

sis Kambja v. Tartum.; vane
mad — rätsep Jaan Laanebek 
ja Rosalie (Tikk). Õppis 
Tartu l.-k. ia kõrg. algk. 
1908—15, Tartu muusikak. 
laulu klassis 1919—27, seda 
lõpetades, Tartu ühisgümn. 
1924—26 ja Tartu ülik. õi-
gusteadusk. 1930—34, mil 
selle lõpetas ctim laude; õien
das õp. kutseeksami Tall-s 
1929. — Oli posti-telegraafi 
õpilane Tartus, lõpetades ka 
vastavad kurs. 1915—16; te-
legraafi-telefonivõrgu mehaa
nik Haapsalus 1916—18 a., 
Tartus 1918—20 ja 1922—24 
ning 2. div. staabi telegraafi 
vanem 1920—22; laulu- ja 
muusikaõp. Tartu reaalk. 

1924—30, Tartu õht. qümn. 
1930—37, ühtlasi ka E. N. 
K. S-i tütarl. gümn. 1928—37 
ja Tartu kutsekooles; Ote
pää keskk. juh. 1937. a-st. — 
Abielus Linda Ehrlich'iga 
1928. a-st. 

Esinenud iseseisvate kont
sertidega kõigis kodumaa lin
nus ja Helsingis. Oli E. Ü. 
S-i kirjakoguhoidja 1927; 
Tartu Meestelaulu S-i asuta
jaid ja hääleseadja 1927—37; 
Tartu Keskk.-õp. Üh-gu juh. 
1. 1935—36; õp. Koja nõuk.-
1.; Otepää Harid. S-i juh. 1. 
1937. a-st ja tegev muis selts-

; : " " * - :• # 

— talupidajad Johan Valdson 
ja Miina (Kõiv). Õppis La
guja v.-k. 1875—79 ja Kast-
rolatsi klk.-k. 1879—81, mil 
selle lõpetas ja asus ühes isa
ga pidama talu. Võttis osa 
Vene-Jaapani sõjast. Töötab 
iseseisva põllumehena sünni-
talus, kus on arendanud talu-
majandust. 

Olnud mitu aastakümmet 
Pangodi v.-volik. 1., kolm 
aega v.-vanem ja v.-kohtu-
mees, hiljemini v.-vanem abi 
praeguse ajani. Organiseeri
nud Pangodis kaitseliitu ja ol
nud selles Vabadussõja ajal 
rühmapäälik. Võtnud asuta
jana ja juhtivalt osa enamasti 
kõigi kohalike org-ide tegevu
sest. Asutanud veneajal ille
gaalse Pangodi lugemisringi 
ja olnud selle juhiks. Võtnud 
osa Maarahva-liidu Pangodi 
osak. asutamisest 1918., mille 
pärast tahetud enamlaste-või-
mude poolt vangistada, kuid 
pääsenud kodust äraoleku tõt
tu vangistusest. Hiljemini ol
nud Pangodi Põllum. Kogu 
asut. ja esim. 1920—33; Pan
godi v. kindlustuskassa esim. 
ja laekur; Pangodi Etsaste 
masinatarvit. üh. asutajaid ja 
juh. 1. 1908. a-st; Pangodi Et
saste Piimaüh. asutajaid 1928. 
a. ja esim.; Isamaaliidu osak. 
asutajaid ja esim. 1935. a-st; 
Otepää ev.-lut. kirikunõuk. 1. 

jad Andres L. ja Mari (Läte). 
Õppis Konguta 6-kl. algk. 
1919—26 ja Vahi põllutöök. 
1928—29. Tegelik põllumees 
Vastsetare t. Konguta v. — 
Abielus Linda Reinhold'iga 
1935. a-st. 

Töötab aktivselt ja juhti
valt kaasa kohalikes selts
kondlikes ettevõtteis, olles m. 
s. Konguta Hariduse S-i esim. 
1936. a-st. Tegev mängijana 
vabat. tuletõrje orkestris ja 
tegelasena mitmesuguseis selts
kondlikes toimkonnis. — Alat. 
asuk.: Vastsetare t. Kongu
ta v. 

LAAS, Voldemar Jaan, 
ametnik. Sünd. 26. V 1905 
Handu t. Mõniste v. Võrum.; 

vanemad — käsitööline Jaan 
L. ja Amalie (Põder). Õppis 
Mõniste v.-k. 1915 — 18, 
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Hargla 6-kl. algk. 1918—21, 
Võru õp.-sem. 1921—24, lah
kudes 4. kl.; hiljem täienda
nud haridust iseõppimise teel 
ja kodukeskk. õpilasena; õp
pinud rmtupidamist ja metsa
tööstust. — Teeninud metsa
tööstuste J. Schein & Pojad, 
A. Schmuljan & J. Schein ja 
J. Tamm õ B. Kuure juures 
rmtupidajana, metsapraakeri-

na ja saeveski juhatajana 
1925. a-st alates. — Abielus 
Linda Laas'iga 22. VI 1929. 
a-st. 

Olnud õpilasena Võru õp.-
sem. õppurringi karskustoimk. 
esim. ja Võru karskusliidu te
gelasi, ühtlasi õppurajakirja 
..Tõrvik" toimetajaid; Hargla 
Rahvarmtukogu S-i juh. 1. ja 
selle seltsi reorganiseerijaid 
hariduss-iks ,,Hargla" ning 
viimase juh. 1. 1929. a-st; ol
nud E. Sots. Töölste Partei 
Taheva ühingu sekr. ja esim.; 
Taheva v.-volik. 1. ja hoole-
kandekohtu esim. 1934. a-st 
ning tegev omaval, komisjo
nes. Teinud sõnumisaatjana 
kaastööd ajalehile,, Päeval", 

ja ,.Kodukäija" 1923—25. — 
Alat. asuk.; Kindrani t. Ta
heva v. 

LAATSPERE (end. nimi 
Lampmann), Helmi, naisko
dukaitse tegelane. Sünd. 19. 

VI 1906 Laatsi t. Konguta v. 
Tartumaal; vanemad — talu
pidajad Karl Lampmann ja 
laa (Tikkop). Õppis Kon
guta Mõisa algk. 1914—19 ja 
Tartu tütarl. gümn. 1920—23. 
Töötab sünnitalus koduses 
majapidamises. 

Naiskodukaitse Konguta 
jsk. asutajaid 1926 ja esinai
ne 1937. a-st. Võtab näitle
jana osa kohalikest lavakunsti 
üritusist. — Alat. asuk.: Laat
si t. Konguta v. 

LAIDROO, Emilie, õpeta
ja. Sünd. 17. XII 1899 Hus-
sari t. Võru v. Võrum.; va

nemad — metsavaht ja põllu
mees Mihkel Jõgeva ja Kadri 
(Pool). Õppis Võru tütarl. 
gümn. 1907—15, 3-a. õp. et-
tevalmist. kurs. 1919—21 ja 
omandas õpetajakutse ekster
nina; õppinud inglise ja saksa 
keeleõp. kurs. Tartu ülik. juu
res 1923, kust omandas vasta
va kutse ja samariitl. kurs. 
1931. — Oli Põlva 6-kl. rah-
vak. õp. 1919—20, Obinitsa 
algk. õp. 1920—35; Meremäe 
Tobrovo algk. õp. 1935. a-st, 
ühtlasi suveti taluperenaine 
oma mehe talus Amblas, Jär-
vam. Abielus Eduard Palgi ga 
1919—27, Mart Laidrooga 
1929. a-st. 

Võtnud osa seltskondi, org-
ide tegevusest. I Setumaa 
Harid. S-i asutajaid, juh. 1. 
ja näitejuht 1920—27; Nais
kodukaitse Petseri ring. juh. 
1. pikemat aega, Meremäe 
jsk. asut. 1929 ja esinaine 
1930. a-st; Kodutütarde Obi
nitsa rühma vanem 1933—35 
ja Tobrovo rühma vanem 
1935. a-st; E. P. R. Meremäe 
komitee 1. 1934. a-st; Mere
mäe Õp. Üh. juh. 1. pikemat 
aega; E. K. S-i 1.,; tegev liik
mena mitmes kohalikus org-is. 
Teinud kaastööd ajakirjadele. 
— Evib K. L. 3. kl. Valgeristi 

ja n.-k. Teenetemärgi. — 
Alat. asuk.: Tobrovo algk. 
Meremäe v. 

LAIV, Ernst, advokaat. 
Sünd. 25. XI 1894 Pässa t. 
Lasva v. Võrum.; vanemad — 

taluomanikud Vidrik L. ja Mai 
(Eiche). Õppis Lasva v.-k. 
1902—04; Võru 1. algk. 1904 
—07, Võru 1. kõrg. algk. 
1902—04; Võru 1. algk. 1904 
1922. a. lõpetades ja Tartu 
ülik. õigusteadusk. 1923—30, 
mil selle lõpetas. — Oli maa
mõõtja ja metsateadlane Põh-
ja-Venemaal 1912—15, Maa
ilmasõja ajal algul inseneri-
väes, hiljem ülevenemaalises 
küttekomitees 1915—18, va
batahtlikuna E. Vabadussõjas 
algul sõdurina 3. jal. polgus, 
hiljem ohv. aset. Tartumaa I 
jsk. komandant ja K. L. ülem 
1918—20, maamõõtja Eesti-
Läti piirikomisjonis ja hiljemi
ni põllutööministeeriumis; ad
vokaat Petseris 1930—32 ja 
Võrus 1932. a-st, vann. adv. 
1936. a-st. 

Võtnud osa poliitilisest elust, 
algul põllum. kog., hiljem E. 
V. L-s, milles oli juhtivaid 
tegelasi Võrus ja ajalehe 
, Võrumaa Tulevik" vast. toim. 
1934; Võru Üpk. nõuk. 1. 
1934. a-st. Võtnud osa seltside 
tegevusest; teinud kaastööd 
ajalehile. — Alat. asuk.: Võru. 

LAIV, Otto, meier. Sünd. 
26. XI 1903 Lasva v. Võrum.; 
vanemad — talupidajad Vid
rik L. ja Mai (Eiche). Õppis 
Lasva v. Pässa algk., Võru 
poegi. gümn. ja Õisu pii-
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mand.-k. Töötanud meierina asut. ja kirjat. 1932—34, esi- luomanikud Jaan L. ja Anna 
Lasva ja Orava ühispiimata- naine 1934. a-st, seltsi nais- (Margus). Õppis Konguta v. 
litusis; Noorits-Metsküla üpt. koori asut. ja juh.; Kodutü- Kõssa k., Tartu reaalk., Olust-

tarde Ristemäe rühma asut. 
ja vanem. Võtnud osa kars-
kustööst, naiskodukaitse ja 
kaitseliidu tegevusest. Tööta
nud suveti kasvatajana Tartu 
Lastekaitse Üh. Kukulinna 
suvekoloonias 1937. ja 1938. 
a. — Alat. asuk.: Ristemäe 
algk. Viitina v. 

LAMMAS, Aleksander, 
tööstur. Sünd. 4. XII 1886 
Otsa t. Vana-Suislepa v. Vil

jub. — Abielus Olga Raud'iga 
1934. a-st. 

Võtab osa kohalike selts
kondi. org-ide ja kaitseliidu 
tegevusest. — Alat. asuk.: 
Noorits-Metsküla üpt. Moos
te v. 

LAJA, Hilju, õpetaja. Sünd. 
23. I 1910 Riias; vanemad — 
vabriku meister, hiljemini ta

luomanik Jaan Raag ja Emi-
lie (Kask). — Abielus õigus-
teadl. Loomet Laja ga 1933. 
a-st. — Õppis Krabi algk., 
Rõuge klk.-k., Võru tütarl. 
gümn., mille lõpetas 1928 ja 
Võru õp.-sem. 1928/29, millal 
selle lõpetas. — Töötanud 
õpetajana Krabi algk. 1929/30, 
Vana-Antsla v. Kaika algk. 
1930/31, Põlvas, Mammaste 
algk. 1931/32, aset. Võrumaa 
kooles 1932; Viitina v. Risti-
mäe algk. õp. 1932. a-st. 

Võtab aktiivselt osa seltsk. 
elust. Viitina Maanaistes-i 

jandim.; vanemad — popsi-
kohapidaja Hans L. ja Liis 
(Kivi). Õppis Suislepa Voo
ru v.-k. ja kuna põlvenes keh
vast ning lasterikkast pere
konnast, alustas juba varases 
nooruses iseseisvat teenimist. 
Oli pikemat aega möldri abi 
Tõrvas Tultsi jahutööstuses. 
Asutas 1923. a. Tõrvas ise
seisva saetööstuse laua- ja 
sindlilõikamiseks, mida juhib 
ja arendab edasi, ühtlasi on 
majaomanik Tõrvas. — Abi
elus Emilie Tamm'ega 1911. 
a-st. 

Olnud Tõrva linnavolik. 1. 
1925—28, samal ajal ka hoo-
lekandekohtu 1.; Tõrva Va
bat. Tuletõrje S-i esim. ja juh. 
1. vaheldumisi 1925. a-st; Tõr
va Majaomanikkude S-i asu
tajaid ja algul juh. 1.; Hel-
me-Tõrva Kütis-i rev.-kom. 1. 
— Alat. asuk.: Tõrva. 

LAMP, Endel, aiandus-
teadlane , õpetaja. Sünd. 18. 
VIII 1906 Kupu t. Konguta 
v. Tartum.; vanemad — ta-

vere põllutöökeskkooli, seda 
1928. a. lõpetades, Pillnitzi 
kõrg. riiki, aiatöök. Saksam. 
1930 — 32 ja Geizenheimi 
aiand.-instit. pedag. kl. Sak
sam., milles omandas aiandu-
seõp. kutse. Oli Vändra ma-
jandusgümn. õp. 1932—36; 
Räpina aiatöökooli juh. 1936. 
a-st. — Abielus Martha Ver-
bak'iga 1934. a-st. 

Võtnud osa mitmesuguste 
seltside tegevusest; pidanud 
kõnesid. Teinud kaastööd 
..Põllumehele", ,,Maanoorte
le", ,.Aiale" j. t. — Alat. 
asuk.: Räpina aiatöök. 

LAMP, Peeter, põllumees. 
Sünd. 19. IX 1899 Kupu t. 
Konguta v. Tartum.; vane

mad — põllupidajad Jaan L. 
ja Anna (Margus). Õppis 
Konguta ja Kavilda klk.-k. 
1909—16 ning Vahi põllut.-k., 
mille lõpetas 1921. a. — Töö
tas põllum. kogude juures po
liitilise sekr. abina 1927—29. 
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Iseseisev põllumees sünnita-
lus 1929. a-st. 

Võtab juhtivalt osa mitme
suguste org-ide ja asutuste te
gevusest. Kaitseliidu kohal, 
üksuse juh. 1. 1928—34; Kon
guta Vabat. Tuletõrje Üh. 
esim. 1924—32 ja kohaliku 
rahvamaja ehitamise algata
jaid ning teostajaid; Põllu-
töökoja Elva konvendi esim. 
1936. a-st; Puhja L.-H. Üh-se 
nõuk. 1. 1935. a-st; Isamaa
liidu Tartumaa komitee juh. 
1. ja Konguta osak. esim. 
1935. a-st; Konguta v.-volik. 
1. 1926. a-st, vallavanem 1934. 
a-st; Allveelaevast. Sihtkapit. 
Konguta abitoimk. juh. 1. 
1935. a-st ja kodukaunistami
se kohal, toimk. esim. 1936. 
a-st. — Alat. asuk.: Kupu t. 
Konguta v. 

LAMPSON, Theodor Jo-
hanes, optik-mehaanik ja 
näitleja. Sünd. 1. II 1891 

Restu vallamajas Valgam.; 
vanemad — v.-kirjut. Eduard 
L. ja Rosalie (Rossmann). 
Õppis Vändra klk.-k. ja üld
hariduse alal edasi erateel; 
arstiriistade optikat-mehaani-
kat Keissi, Saksa ja Volmeri 
juures Tartus, kus omandas 
vastava kutse. Oli Riias kau
bamaja ,,Union" elektriosak. 
teenistuses 1912, vene sõja
väes 1912—17, võttes osa ka 
Maailmasõjast, 1. E. polgu 
muusikak-dos 1917/18, kulla-
sepana tegev lüh. aega Pü-
hastes 1918, E. Vabadussõjas 
1919—20, tehes kaasa lahin
guid ja sai autasuks tasuta 
maa Nursi ms., Tartu Telefo-
nivbr. mehaanik 1920—28, 

ühtlasi samal ajal ka kindlus-
tuss-i ,,Oma" intsr. 1921. a-ni; 
raaditöökoja ,,Võru Raadio-
kliinik" omanik ja juhat. 1929. 
a-st. — Abielus Hilda Kä
paga 1920—28 (f). Helene 
Talumeesega 1934. a-st. 

Alustanud tegevust näitle
jana A. Vifra trupis Tartus 
1909. a., kus esines kuni Tar
tust lahkumiseni. Hiljem töö
tanud sv. näitetruppides ja 
alates 1928. a-st Võru ,,Kand
le" teatris, kus on esinenud 
järjekindlalt ja saavutanud 
suuremat menu eriti karak
terosades; alates ,,Kandli" 
kutseliseks teatriks muutmisest 
kuulub kutselise näitlejana 
selle näitetruppi. Näitlejana 
esinemise kõrval võtnud osa 
mitme laulukoori ja karskus-
s-i tegevusest Tartus, esine
nud solistina (bariton) koori-
ja kirikukontsertidel, olnud 
,,Kandli" s-i juh. 1., Võru 
Raadioklubi juh. 1. ja laekur 
1928. a-st ning Tartu Peetri 
koguduse nõuk. abiesim. ja 
algul köster. — Alat. asuk.: 
Võru. 

LANG (end. nimi Lange), 
Johannes, õpetaja. Sünd 4. 
XI 1890 Kärevere t. Laeva v. 

Tartum.; vanemad — väike
maapidaja Jüri Lange ja Liisa 
(Uus). Õppis Lähte ap. õig. 
klk.-k., Ropka 2-kl. min.-k. 
1904—06 Tartu õp.-sem., 
mille lõpetas 1910, hiljem lõ
petanud Taroslavi pedag. ins-
tit. 1922, Tartu õht. gümn. 
1934 ja õppinud Tartu ülik. 
mat.-loodusteadusk. — Töö
tab õpetajana 1. sept. 1910. 

a-st; olnud õp. Tiheda 1-kl. 
min.-k. 1910—11, Kaarepera 
2-kl. min.-k. 1911—16, Rä
pina kõrg. algk. 1916—18, 
sellest viimane aasta Kostro-
mas Venem., kuhu kool eva
kueeriti, Jaroslavis venem. 
1918—22, Elva algk. 1922. 
a-st ja sama kooli juh. 1923. 
a-st. — Abielus Katarina 
Georgievskiga 9. X 1921. 
a-st. 

Võtnud osa seltskondi, elust. 
Elva Harid. S-i juh. 1. vahel
dumisi 1922. a-st, olnud sama 
s-i segakoori juh.; olnud Nõo 
Õp. Üh-s juh. 1.; Isamaaliidu 
Elva osak. rev.-kom. esim. 
1935. a-st; N. K. Elva rühma 
vanakotkas; E. K. S-i usal
dusmees; juhatanud Elva ev.-
lut. koguduse segakoori ja 
võtnud kooridega osa üldlau
lupidudest. — Alat. asuk.: 
Elva. 

LAOS, August, põllumees. 
Sünd. 3. V 1869 Pühajärve 
v. Tartum.; vanemad — Hans 

L. ja Miina (Vint). Lõpeta
nud Otepää kihelkonnakooli. 
Iseseisev põllumees Saare t., 
kus arendab talumajandust. 
— Abielus Jenni Fau'ga 1896. 
a-st. 

Võtnud juhtivalt osa koha
liku omavalitsuse ja seltskond
like org-ide tööst. Olnud Pü
hajärve vallavanem 1893— 
1903, vallakohtu esim. 1904— 
11, hiljem v.-kohtu liige; Ote
pää Üpk. nõuk. esim. 1912. 
a-st; Pühajärve Masinatarvi-
tajate Üh. juh. 1. 1914. a-st; 
Pühajärve v. tulekahju kor
dadel vastastikku abiandmise 
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s-i juh. 1. 1917. a-st; tegev 
kohal, ev.-lut. kirikunõuko
gus. — Alat. asuk.: Saare t. 
Pühajärve v. 

LAOSSOO, Henrik, põl
lumees. Sünd. 26. III 1892 
Viira t. Helme v., Valgam.; 

vanemad — talurentnikud Hans 
L. ja Mai (Hansson). Õppis 
Helme v.- ja klk.-k., Valga 
kaub.-k., mille lõpetas 1909. 
Oli tegev ametnikuna äris 
Moskvas 1910—14. lüh. aega 
põllumees isa juures 1914/15, 
kirjutajana Maailmasõjas 1915 
—18 ja sv. ametnikuna E. 
Vabadussõjas 1918—20. Ise
seisev põllumees Kalda t. 
1921. a-st, kus arendab talu
majandust. ehitades hooneid, 
kultiveerides maid, kasvata
des Annleri tõukarja, tõusigu 
jne. — Abielus Hilda Kuus'iga 
1921. a-st. 

Võtnud juhtivalt osa mit
mesuguste org-ide tegevusest. 
Olnud Lõve Turbaüh. rev.-
kom. 1. ja Helme-Mekro-Vii-
ra Veeüh. asutaiad ninq juh. 
1. 1928—34; Helme Põllum. 
S-i juh. 1., olnud tegev. Helme 
nõllutõök. asutamisel: Helme 
Üpt. rev.-kom. 1. ja KontoroU-
üh. juh. 1. pikemat aega; Lin-
naküla Masinatarvitaiate Üh. 
asutajaid ja iuh. 1. 1928. a-st; 
Helme v.-volik. 1. 1927. a-st, 
v.-vanem 1927—30: organi
seerinud Helmes 1924. a. kait
seliitu ja olnud pikemat aega 
Helme-Tõrva komp. juh. 1. ja 
jaopäälik; Helme ev.-lut. ki-

rikunõuk. ja juh. 1. 1926. a-st; 
Helme Majand. Üh. asjaajaja 
juh. 1. 1938. a-st; liikmena te

gev mitmes ühingus. — Alat. 
asuk.: Kalda t. Helme v. 

LAOSSOO, Hilda, talupe
renaine, eelmise naine. Sünd. 
26. VIII 1897 Pillemäe t. Hel

me v. Valgam.; vanemad — 
talupidajad Hans Kuus ja Ma
ri (Kaljapulk). Õppis Tõrva 
algk. ja täiendas haridust ise
seisvalt, ühtlasi õppis piiman-
dust ja karjamajandust Helme 
üpt. 1916 ja 6-kuul. põlluma
janduse kurs. Leebikul 1917, 
omandades karjaravitseja ja 
meieri kutse. — Oli Tõrva 
üpt. juh. 1917—18; talupere
naine Kalda t. 1921. a-st. 

Võtnud juhtivalt osa maa
naiste organiseerimisest, kodu
majanduse ja kodukultuuri 
arendamisest, olles Helme Pe
renaiste S-is vaheldumisi juh. 
1. ja esinaine 1927. a-st, üht
lasi tegev naiskodukaitses pi
kemat aega; Põllutöökoja Hel
me konvendi 1. maanaiste esin
dajana 1936. a-st; Helme v. 
tuletõrje naisringi esinaine 
1938. a-st. Evib n.-k. Teene
temärgi. — Alat asuk.: Kalda 
t. Helme v. 

LATTIK, Robert, arst. 
Sünd. 15. X 1886 Karula v. 

Valgam.; vanemad — talu
pidajad Davet L. ja Meta 
(Ollmann). Õpnis Karula v. 
Madsa v.-k. ja Karula klk.-k., 
Aleksandri gümn. Trt. 1903 
—08, Riia polütehn. keemia 
osak. 1908, 1909 ja 1912 ning 
Tartu ülik. arstiteadusk. 1912 
—16. — Oli asearst P. R. 
Tartumaa valdade I laatsare
tis 1915/16, Pitkäjärvi sana

tooriumi noorem arst Soo
mes 1916; I sisehaiguste klii
niku assist. Tartus 1917—18, 
kihelkonnaarst Karulas 1918, 

E. Vabadussõjas arstina ras
kelt haavatute laatsaretis, Trt. 
ülik. I haavakliinikus ja selle 
eel seltsk. omaabi org-i ,,Ühis
töö" osak. juh. Tartus; Antsla 
jsk. tervishoiuarst 1919. a-st, 
kuhu asus 1921. a.; ühtlasi 
Antsla alevi-, hiljemini linna-
arst 1933. a-st. — Abielus dr. 
Alma Martin'iga 9. maist 
1923. a-st. 

K. L. Antsla mlvk. sani-
taarpäälik 1931. a-st ja N. K. 
Antsla mlvk. vanem; Antsla 
Laulu-Mängu Üh. esim. 1931. 
a-st; Antsla seltskondi, org-
ide aj. koondise esim.; Arsti
de Koja nõuk. 1. Võrumaa 
arstide esindajana. Liikmena 
tegev kutsealalisis org-es ja 
kohalikes seltses ning ühin-
guis. — Alat. asuk.: Antsla. 

LEEK (end. nimi Lem-
wald), Jüri, ohvitser. Sünd. 

20. III 1893 Kandi t. Imave
re v. Viljandim.; vanemad — 
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talupidajad Andres Lemwald 
ja Kadri (Antson). Õppis 
Kiiksvere klk. Savi abik. 1902, 
Kiiksvere klk.-k. (vaheaega
dega) 1902—09, Paide l.-k. 
1909—12, seda lõpetades, 3. 
Peterhofi lipnikek. 1915 ja sv. 
majandusülemate kurs. 1922; 
ülendati n.-ltn. 1917, al.-kapte-
niks 1919, kapteniks 1924 ja 
majoriks 1931. — Oli köster-
kooliõp. Mõnistes lüh. aega 
1912 ja Kabala klk.-k. õp. 1912 
—15, mil mobiliseeriti vene sõ
javäkke ja võttis osa noorema 
ohvitserina Maailmasõja la
hinguist. Tegi kaasa E. Va
badussõja 1918—20, olles al
gul noorem ohv. 2. jal. polgus 
ja kitsaroopmel. soomusrongi 

nr. 1 dessandis, hiljem kitsa
rööpmelise soomusrongi nr. 1 
komandandi abi; võttis osa 
lahinguist, sai haavata ja au
tasuks tasuta maa Koigi as. 
Järvam. Rahuajal teenis algul 
soomusrongide div. 1923. a-ni, 
olles 2. SR. rüg. ma j. ülem 
1934. a-ni, sellest pääle tegut
seb 7. jal. rüg. majand, üle
mana. — Abielus Päivi (Pau-
line) SibuViga 26. XII 1923. 
aastast. 

Olnud pikemat aega 2. Soo
musrongide rüg. Ohv. Kogu 
rev.-kom. esim.; 7. jal. rüg. 
ohv. kogu rev.-kom. esim. 
1936. a-st. — Alat asuk.: 
Võru. 

LEEPERE (end. nimi Le-
ber), Evald, ohvitser. Sünd. 
11. VI 1907 Pilguse mõisas 

Lümada v. Saarem.; vanemad 
— riigiametnik Mihkel Leber 
ja Liisa (Brandmeister). Õp

pis Kuressaare algk., Saare
maa ühisgümn. 1919—25 ja 
E. V. sõjak. 1925—28, mil 
selle lõpetas. Teenis ohvitse
rina lennuväes 1928—29, 3. 
üksikus jal. pat-is 1929—33 
ja 1934—35 ning ratsarüge-
mendis 1933—34; K. L. Val
ga miv. instruktor 1935. a-st, 
ühtlasi Valga garnisoni keha
lise kasvat. ohvitser ja 3. ük
siku jal. pat-i kehalise kasvat. 
instr. — Abielus Armanda 
Maasik'uga 1933. a-st. 

Oli õpilasena Kuressaare 
vabat. tuletõrje õpilasrühma 
päälik ja ühisgümn. spordi
ringi esim. 1923—25; K. L. 
Helme mlvk. laske- ja spordi
klubi asut. ja päälik 1935. 
a-st; N. K. Valga miv. asuta
jaid ja pääliku abi 1930. a-st, 
Helme mlvk. pääliku abi 1935. 
a-st; Tõrva spordis-i ,,Olüm
pia" asutajaid ja esimene esim., 
Tõrva Poiste Spordiliidu asut.; 
olnud Ü. E. N. Ü. Valga osak. 
spordiharu juht; E. P. K. 
Klubi asut. Tegevsportlasena 
võtnud osa võistlusist ja tul
nud sõjaväe ja Valgamaa 
meistriks oda- ja granaadi-
heites jne. Teinud kaastööd 
ajalehile spordi alalt. — Alat. 
asuk.: Tõrva. 

LEESIK, August, põllu
mees. Sünd. 2. XI 1880 
Ala-Nüsiku t. Rõngu v. Tar

tum.; vanemad — talupidajad 
Jakob L. ja Leena (Luik). 
Lõpetanud Rõngu klk.-k., 
mille järele asus tööle isatallu. 
Teenis vene sõjaväes 1913— 
18, võttes osa Maailmasõjast. 
Iseseisev põllumees sünnita-

lus 1914. a-st. — Abielus 
Pauline Lausmanniga 1909. 
a-st. 

Olnud juhtivaid tegelasi 
oma ümbruse seltskondlikus 
elus ja majandusorg-ides; seltsi 
,.Ühendus" näitetegelasi 1898 
—1917; Rõngu Üpk. asuta
jaid 1911, algul abiesim., hil
jem nõuk. 1.; Rõngu Vabat. 
Tuletõrje Üh-s algul esim., 
hiljem juh. 1.; töötanud esi
mehena, juh. liikmena ja lae
kurina piimaüh-s, masinatar-

vitajate üh-ses, tarvitajate üh-
ses, olles ühtlasi nende asuta
jaid; Rõngu Põllum. Kogu 
esim. 1934. a-ni, hiljem Isa
maaliidu osak. rev.-kom. 1.; 
kaitseliidu kohaliku üksuse asu
tajaid 1919, kassapidaja 1924 
—25; Rõngu v.-volik. 1. 1920 
—24, v.-kohtu 1. 1924—34 ja 
valla rev.-kom. 1. pikemat ae
ga; Rõngu ev.-lut. kiriku 
nõuk. laekur 1928—34, esim. 
1934. a-st. — Alat. asuk.: 
Ala-Nüsiku t. Rõngu v. 

LEIBUR, Hans, õpetaja. 
Sünd. 14. XII 1899 Lapi t. 
Pati v. Pärnumaal; vanemad 
— talupidaja, seltsk. ja oma-
valitsustegelane Peeter L. ja 
Tiiu (Lapp). Õppis Pati v.-k. 
1909—12, Saarde klk.-k. 1912 
—14, Mõisaküla progümn. 
1914/15 ja Tall-na õp.-sem. 
1920—23, mil selle lõpetas. 
— Oli raudteetööline Pihkvas 
1917—18; E. Vabadussõjas 
1918—20, võttes osa lahin
guist; õp. seminari harjutus
koolis 1923/24; Päinurme 6-kl. 
algk. juh. 1924—26; Rõngu 
6-kl. algk. juh. 1926. a-st. — 
Abielus Wilhelmine Suits'uga 
1928. a-st. 

Olnud Rõngu s-i ,,Ühendus" 
juh. 1. ja laulukoori juh., hiljem 
Rõngu seltsi ,.Ühendus" juh. 
1. ja laulukoori juh. ning 
sümfooniaorkestri asut. ja juh. 
1927. a-st; Rõngu mälestus
samba püstitamise komitee 
asutajaid ja esim. 1932. a-st, 
ühtlasi ka mälestussamba püs
titajaid; spordis-i ,,Koit" asu
tajaid ja juh. 1.; Rõngu Õp. 
Üh. juh. 1.; Rõngu Vabat. Tu
letõrje Üh. juh. 1. 1937. a-st; 
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N. K. rühma asut. ja vana-
kotkas. Töötanud kaasa mit-
mesuguseis seltskondlikes et
tevõtteis. — Alat asuk.: Rõn
gu 6-kl. algk. 

LEINOLA (end. nimi Lein-
berg), Kristjan, ohvitser. Sün
dis 8. XI 1890 Kaarepere kü

las Valtu v. Harjum.; vane
mad — talupidajad Jaan Lei-
nola ja Leena (Pikkov). Õp. 
pis Valtu v.-k. 1899—1902, 
Järva-Kaadi min.-k. 1902—05; 
põllutööd Koogu ms. 1910—12; 
ohvitseride kursustel 1920 ja 
ohv. rahuaegseil kurs. 1925; 
ülendati lipnikuks 1920, n.-ltn. 
1925, leitnandiks 1927 ja kap
teniks 1936. — Teenis end. 
vene sõjaväes, võttes vaht-
meistrina vene ratsaväes osa 
Maailmasõjast 1912—18; saa
nud end. vene sõjaväes Roma-
novite 300-a. juubeli mälestus
märgi ja hõbeaumärgi ,.hool
suse eest" Stanislause ja Anna 
lintidega. Võttis osa E. Va
badussõjast ratsapolgus, hilje
mini ratsapolkude tagavara 
divisjonis, kus ülendati ohv. 
aset. ja oli hiljem ohvitser sa
mas väeosas 1918—23. Oli Pe-
rila mõisa valits. 1923—25, mil 
astus uuesti tegevasse väkke. 
Olnud rühma-, k-do ja eskad-
roniülemaks ratsarügemendis 
1925—32; 7. jal. rüg. ratsa-
k-do ülem 1932—37, mil lah
kus teenistusest vanaduse tõttu 
ning astus E. T. K. teenistusse. 
— Abielus Impi Juudit Aaldo-
nen'iga 1920. a-st. — Alat. 
asuk.: Tallinn. 

LEIS, Hugo, põllumees. 
Sünd. 5. III 1898 Jaani t. 

Erastvere v. Võrum.; vane
mad — põllumees Ludvig L. 
ja Ilma-Anete (Tõldsepp). 
Õppis Erastvere Suureküla 

v.-k. ja Kanepi klk.-k. 1909— 
15; hiljem täiendanud haridust 
iseõppimise teel eriti põlluma-
jand. ja rmtupidamise alal. — 
Töötas isa juures pikemat aega 
põllutöölisena. Iseseisev põl
lumees sünnitalus 1923. a-st, 
kus arendab uudismaakultuure 
ja karjamajandust, evides kont
rolli all oleva karja; loob ja 
laiendab talu kultuurrohumaa-
de ala ja viljakasvatust pare
mate sortide muretsemisega. 
— Abielus Rosalie Linaga 
1925. a-st. 

Võtab osa vallaomaval-se 
ja seltskondlike org-ide tööst, 
olles Erastvere v.-volik. 1. ja 
vallavanem 1934. a-st. Töö
tab juhtivalt kaasa kohalikes 
deltses ja ühinguis. Kanepi 
Piimaüh. laekur 1931. a-st; 
Erastvere Masinatarvit. Üh. 
juh. 1. 1928. a-st; Erastvere 
I Turbaüh. laekur 1931. a-st; 
Isamaaliidu Erastvere osak. 
juh. 1. 1935. a-st; Erastvere 
Põllum. S-i rev.-kom. 1. 1935. 
a-st; Erastvere Kartuliüh-se 
rev.-kom. 1. 1929—30. Aida
nud kaasa Kanepi põlluma-
jand. näituse korraldamisele 
j. m. põllumajanduslikele üri
tusile ning võtnud osa koha
liku kaitseliiduüksuse tegevu
sest. — Alat. asuk.: Jaan t. 
Erastvefe v. 

LEIS, Osvald, põllumees. 
Sünd. 17. VI 1907 Ivani t. 
Erastvere v. Võrum.; vane
mad — talupidajad Ludvig L. 

ja Alma (Tõldsepp). Õppiš 
Erastvere v.-k., Võru poegi, 
eragümn., lõpetades selle 1927. 
a. ja Tartu ülik. põllumajan-

dusteaduskonas 1929—33. — 
Juhib venna talumajapidamist 
ja on Erastvere Põllum. S-i 
aiandusassistendiks. 

Töötanud ümbruskonna põl
lumajanduse arendamisel, võt
tes juhtivalt osa vastavate 
org-ide ja ettevõtete tegevu
sest. Olnud Erastvere Põl
lum. S-i asutajaid ja juh. 1. 
1934. a-st ja tegev Kanepi 
põllumajand. näituse korralda
misel 1936. a. Tegutsenud 
näitejuhina kohalikes seltses. 
— Alat. asuk.: Jaani t. Erast
vere v. 

LEIS, Paul, mölder ja ha
ridustegelane. Sünd. 14. XI 
1874 Erastvere v. Võrum.; 

vanemad —• taluperemees Ju
han L. ja Mai (Verrev). Õp
pis Erastvere v.-k., Kanepi 
klk.-k. ja Võru l.-k., mille lõ
petas 1894, ühtlasi õiendas 
klk.-k. õp. kutseeksami. — 
Oli õp. Kahkva v.-k. 1894/95 
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jä Urvaste klk.-k. 1895—19Õ8, 
mil kirikuõpetajaga tekkinud 
vastolude pärast loobus ame
tist. Asutas Põlgastesse Roti 
veski, kus töötab möldrina, 
ühtlasi pidanud kalakasvatust 
1928. a-ni. — Abielus Marie 
Tavinofiga 1910. a-st. 

Võtnud osa poliitilisest elust 
ja mitmesuguste org-ide tege
vusest. Olnud I Riigikogu 1.; 
pikemat aega tegev Põlgaste 
vallaomaval-ses, kus olnud v.-
volik. 1. ja mõnd aega valla
vanem; Põlgaste I Masinatar-
vitajate Üh-se asut. 1913. a. 
ja kauaaegne esim.; Põlgaste 
Vabat. Tuletõrje Üh. asuta
jaid. — Alat. asuk.: Põlgas
te v. 

LEIS, Paul, põllumees. Sün
dis 28. VI 1896 Tori t. Erast
vere v. Võrum.; vanemad — 

talupidajad August L. ja 
Emilie (Lokk). Õppis Erast
vere Suureküla v.-k. 1907—09 
ja Kanepi klk.-k. 1909—12, 
mille lõpetamise järele asus 
isatallu põllutööle. Võttis osa 
Maailmasõjast n.-allohv-ina 
1915—18 ja E. Vabadussõjast 
kirjutajana 1918—20. Isesei
sev põllumees Tori t., kus 
arendab talumajandust maade 
kultiveerimisega ja oma talu 
korrastamisega. — Abielus 
Armanda Potter iga 1920. a-st. 

Töötanud pikemat aega 
Erastvere vallaomavalitsuses, 
olles v.-volik. 1. ja v.-kohtu 
1. 1922. a-st, viimasel ajal v.-
kohtu esim., valla rev.-kom. 
esim. 1931. a-st. Juhtivaid 
tegelasi majandusettevõtteis, 
m. s. Kanepi Piimaüh. juh. 1. 
ja rmtupdaja 1924. a-st, Erast

vere Masinatarvitajate Üh. 
juh. 1. 1923. a-st, Erastvere 
Põllum. S-i asutajaid ja juh. 
1. 1935. a-st, ühtlasi olnud te
gev kohaliku põllumajand. 
näituse korraldamisel 1936, 
Kanepi Majand. Üh. rev.-kom. 
1. 1936. a-st. Isamaaliidu Erast
vere osak. asutajaid ja juh. 1. 
1935. a-st; Kanepi ev.-lut. ki-
rikunõuk. ja rev.-kom. 1. — 
Alat. asuk.: Tori t. Erast
vere v. 

LEIS, Valter, põllumees. 
Sünd. 10. II 1898 Tori t. 
Erastvere v. Võrum.; vane

mad — talupidajad Jaan L. ja 
Leena (Kupp). Lõpetanud 
Kanepi klk.-k. — Iseseisev 
põllumees Mäe-Lauri t. — 
Abielus Leida Rätt'iga 1. I 
1926. a-st. 

Võtnud juhtivalt osa oma 
valla avalikust elust. Olnud 
Põlgaste v.-van. abi 1927— 
34, vallavanem 1934. a-st, üht
lasi valla vastast, kindlustus-
s-i rev.-kom. 1.; K. L. Erast
vere komp. päälik 1924—27; 
Põlgaste Vabat. Tuletõrje Üh. 
asutajaid ja esim. 1933. a-st; 
Erastvere Kartuliüh-se juh. 1. 
1933. a-st; Põlgaste I Masina-
tarvit. Üh-se rev.-kom. 1. 
1935—36; Isamaaliidu Põlgas
te osak. laekur 1935. a-st; 
kohal, koolihoolekogu esim. 
ja Kanepi ev.-lut. kirikunõuk. 
1. — Alat. asuk.: Mäe-Lauri t. 
Põlgaste v. 

LEISMAN, Nikolai, kiri
kuloolane ja tilempiiskop. 
Sünd. 5. X 1862 Madise t. 
Lustivere v. Viljandim.; vane
mad — õp. Andres L. ja Anna 

(Pere). Õppis Põltsamaa ap. 
õig. klk.-k. 1871—73, Riia 
vaimul, k. 1873—77, Riia vai
mul. sem. 1877—83, Peter

buri vaimul, akadeemias 1883 
—87, mil lõpetas selle usu
teaduse magistriandi astmega; 
pühitseti preestriks Tall-s 1887, 
ülempreestriks Riias 1901. — 
Oli preester Paadremaal 1888, 
Haapsalus 1888—96, olles 
ühtlasi Läänemaa praostiks ja 
usuõp. Haapsalu kool es; prees
ter ja varahoidja Riia pääki-
rikus, ühtlasi ka vaimul, tsen
sor 1896—1914 ning Riia linna 
kirikute praost 1896—99, Riia 
Nikolai gümn. ja Lomonos
sovi gümn. usuõp. Riias 1914 
—17, Ukrainas gümn. sekr. 
1917—21, Kilingi-Nõmme ap. 
õig. koguduse preester 1921 — 
33, ühtlasi ka Pärnumaa praost 
1926—33; Petseri kloostriülem 
ja vaimul, sem. juh. 1933. a-st, 
ühtlasi ka Petserimaa ülem-
piiskop 1935. a-st. — Abielus 
Lydia Poletajev'iga 1887— 
1930 (f). 

Riia E. S-i ,,Imanta" asu
tajaid ja tegelasi 1881—83; 
Peterburi eesti üliõpilaskonna 
,,Kodumaa Sõprade" (päras
tise E. Ü. S. ,,Põhjala") asuta
jaid ja tegelasi 1887—87; 
Haapsalu l.-volik. 1. 1894— 
96; jumalateenistuse raamatute 
tõlkimise komitee 1. 1896—16; 
Haapsalu vangla hooldaja 
1894—96; Liivimaa kub. sta
tistika komitee 1. 1896—1915; 
Paadremaa ja Vormsi kirikute 
komiteede esim. 1887—92; 
Riia vaimul, sem. nõuk. 1. 
1898/99; Riia vaimul, konsis
tooriumi 1. 1899—1915; Riia 
piiskopkonna vaimul, abikas-
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sade vai. esim. 1899—1917; 
Riia piiskopimaja vai. laekah. 
1907—17; E. ap. õig. kiriku 
sinoodi 1. ja kõrgema vaimul, 
kohtu esim. 1922—26; Pärnu 
maavolik. abiesim. 1930—34. 
— Avaldanud trükis raamatud; 
McTopifl npaeoc/iaBia B"b 
ripMÖ.Kpat./JpeBHiM nepioflt) 
(1893. kand. töö) ; Mcropifl 
npaBoc/iaem 9"b/lncj]^flHfliM ct 
40-xt ao 80-xt rr.XIX CTO/itTifl 
(1910), sama eesti keeles 
päälkirjaga Õigeusu ajalugu 
Baltimaal (1907) Imelik raa
mat (1905), Jeesuse imelik 
isik (1906), jutluste kogu 
Kristlik trööst (1911), Saare
maa kirikud (1900) j. m., aja
loo- ja usuteadl. kirjutisi väl
jaandeis ,,Virulane", ,,Sakala", 
,Vaimulik Sõnumitooja", ,,Usk 
ja Elu", ,,Uus Elu" j. t. — 
Alat. asuk.: Petseri klooster. 

LEITMA (end. nimi Leit-
raan), Gustav, advokaat. 
Sünd. 11. IV 1891 Krimmis, 

Venemaal; vanemad — talu
pidajad Jüri Leitman ja Miina 
(Härjapea). Õppis Utškuju-
Tarhani E. algk. Krimmis 
1899 — 1903, H. Treffneri 
eragümn. Tartus 1903—12, 
Tartu ülik. matemaatika-tea-
duskonnas 1912—20 ja õigus
teaduskonnas 1920—25, mil 
selle lõpetas. — Oli ühisgümn. 
õp. Petseris 1924—27; advo
kaat Petseris 1927. a-st, üht
lasi Kaubandus-T ööstuskoja 
Petseri büroo sekr. 1935. a-st. 
— Abielus Theodora Karro ga 
3. I 1927. a-st. 

Võtnud osa Petseri selts
kondi. elust; olnud laulu- ja 

mängus-i „Kalevi" juh. 1. 
1928—36 j. m. Akadeemiliselt 
E. tl. S-i vii! — Alat. asuk.: 
Petseri. 

LEITMA (end. nimi Leit
man), Theodora, õpetaja, eel
mise naine. Sünd. 28. VI 

1899 Moskvas; vanemad — 
prov. Tõnu Karro ja Alide 
(Seisler). Õppis Moskvas Je-
sova eragümn. 1909— 16, 
Moskva kommerts-instit. 1916 
—17, Moskva kõrg. naiskur-
susil 1917—20 ja Tartu ülik. 
filoloogia teaduskonnas 1920 
—23, mil selle lõpetas mag. 
phil. teadusi, astmega. Rän
nanud hariduse täiendamiseks 
välismail 1923 ja 1936. a. — 
Oli Moskvas tisikushaigla 
juures asuva lastekodu õp. 
1918—20, Tapa ühisgümn. õp. 
1923—24, Petseri ühishum.-
gümn. õp. 1924. a-st. 

Oli tegev Moskva E. S-is 
1916—20 ja lühemat aega 
Moskva E. Ü. S-is. Petseris: 
gaidide kohal. miv. asutajaid 
ja pikemat aega tegev eesti ja 
vene haridusseltsides. — Alat. 
asuk.: Petseri. 

LEMBER, Voldemar, amet
nik. Sünd. 21. VII 1907 Hal
lika t. Maasi v. Saaremaal; 
vanemad — põllupidajad 
Mihkel L. ja Minna (Rohi). 
Õppis Pahila ja Välta külak. 
1915—19, Ööriku kõrgemas 
algk. 1919—21 ja Saaremaa 
ühisgümn. 1921. Oli Riigi 
Turbatööstuse kontori amet
nik Ellamaal 1929—32, mil 
asus Võrru ja oli ,,Võru Tea
taja" toim. 1.; Võru linna ava
liku rmtukogu juh. 1934. a-st. 

— Abielus Herta Kasch'igä 
10. IV 1938. a-st. 

Kutsetöö kõrval tegev näit
lejana ,,Kandle" teatris 1933. 

a-st, kus saavutanud märgi
tavat menu, eriti karakterosis. 
Võtnud osa kaitseliidu tege
vusest. — Alat. asuk.: Võru. 

LEMBERG, Gustav, amet
nik. Sünd. 31. I 1863 Helme v. 
Valgamaal; vanemad — Hel

me koguduse kalmistuvalvur 
Hans L. ja Anu (Riit). Lõpe
tas Helme v.-k. ja täiendas 
hiljemini haridust erateel. Töö
tas pikemat aega kingsepana 
Helmes; Helme koguduse kal
mistuvalvur ja -korraldaja 
1893. a-st, ühtlasi ka Helme 
Üpk. laekur 1923. a-st. — 
Abielus Jenny King iga 1897. 
a-st. 

Võtnud juhtivalt osa Helme 
org-ide tegevusest ja v. oma
valitsuse tööst. Helme Majan-
dusüh. asutajaid ja pikemat 
aega kassapidaja; Helme Üpk. 
(end. L.-H. Üh.) asutajaid ja 
vaheldumisi nõuk. või juh. 1.; 
Helme Vabat. Tuletõrje Üh. 
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asutajaid ja pikemat aega 
kassapidaja, — auliige 1934. 
a-st; Helme-Tõrva Hariduses-i 
asutajaid ja juh. 1., ühtlasi 
võtnud 1893. a-st alates osa 
seltsi laulukoori tegevusest ja 
valitud koori auliikmeks. Ol
nud Helme vallavanem ja pi
kemat aega v.-volik. 1.; Tõrva 
4-kl. kõrg. algk. avamise ja 
toetamise s-i asutajaid ja kas
sapidaja s-i likvideerimiseni 
ning tegev muis seltskondlikes 
üritusis. — Alat. asuk.: Helme. 

LEOK, Alfred, õpetaja. 
Sünd. 28. VIII 1899 Paadi t. 
Kärgula v. Võrum.; vanemad 

— talupidaja, seltskonna- ja 
vallaomaval. tegelane Gustav 
L. ja Olga (Kärssin). Õppis 
Kärgula v.-k., Võru poegi, 
algk., Võru kõrg. algk., Võru 
gümn. ja Võru õp.-sem. 1923 
—25, mil selle lõpetas. — Oli 
Nursi algk. õp. 1919—22, ko-
duõp. 1922/23; Orava v. Kahk-
va 6-kl. algk. juh. 1925. a-st, 
ühtlasi Lõksi t. omanik Vaa-
bina v. Võrum.; arendanud 
aiandust ja mesindust, milles 
olnud ka ümbruskonnale nõu
andjaks. — Abielus Alma 
Absaloniga 1928. a-st. 

Olnud Orava Rahvarmtu-
kogu S-i segakoori ja näite
trupi juh. ning sama s-i juh. 
1.; K. L. Tegova üksikrühma 
propagandapäälik 1936. a-st; 
naiskodukaitse jsk. segakoori 
juh. ning N. K. Kahkva rüh
ma asut. ja vanakotkas. Pi
danud kõnesid ja olnud tegev 
seltskondi, ettevõtteis. — Alat. 
asuk.: Kahkva algk. Orava v. 

LEOK, Alma, õpetaja, eel
mise naine. Sünd. 21. IV 
1906 Lõksi t. Vaabina v. Võ

rum.; vanemad — talupida
jad Kristjan Absalon ja Em-
ma (Põder). Õppis Vaabina 
v. Peebo algk. 1915-—18, 
Antsla kõrg. algk. 1918—21, 
Võru tütarl. gümn. 1921—25 ja 
Võru õp.-sem. 1927—28, mil 
selle lõpetas. Oli õp. Kahkva 
4-kl. algk. 1925—27, Tõlliste 
v. Uniküla algk. 1928—30, 
hiljem aset. õp. mitmes algk. 
ja tegev koduses majapidami
ses. Saanud esimesi auhindu 
kangakudumise eest Tartu ja 
Antsla näitusilt; Petseri v. Piir
oja algk. õp. 1937. a-st. 

Olnud tegev karskus- ja 
hariduses-ides; Naiskodukaitse 
Tõlliste jsk. asut. ja sekr. 
1929, Orava-Kahkva jsk. asu
tajaid ja esinaine 1935. a-st, 
Kahkva Kodutütarde rühma 
asut. ja vanem 1932—37; te
gev kursuste ja pidude korral
damisel. — Alat. asuk.: Kahk
va algk. Orava v. 

LEPASON, Gustav, põllu
mees. Sünd. 26. III 1901 
Saare-Jaani t. Kahkva v. Võ
rum.; vanemad — talupidajad 
Hendrik L. ja Lotti (Pun-
mann). Õppis Kahkva v. 
Väikse-Veerksu k. 1910—12 
ja Räpina klk.-k. 1912—15, 
mil selle lõpetas. Iseseisev 
põllumees sünnitalus 1917. 
a-st, kus ehitanud hooneid, 
kultiveerinud maid, arenda
nud tõulammaste kasvatust, 
aiandust jne. — Abielus Ro-
sali Jaagosing'iga 1924. a-st. 

Võtnud juhtivalt osa koha

like ühingute tegevusest. Kahk
va Piimaüh. asutajaid ja lae
kur 1924—25; Kahkva Vabat. 

Tuletõrje Üh-gu asutajaid ja 
juh. 1. 1934; K. Masinatarvit. 
Üh-se juh. 1. 1936. a-ni; K. 
Veeüh. asutajaid, K. v.-volik. 
1. 1931—34; v.-kohtu 1. 1927. 
a-st; Räpina ev.-lut. kirikunõuk. 
1. 1936. a-st. — Alat. asuk.: 
Saare-Jaani t. Kahkva v. 

LEPASOON (end. nimi 
Lepasson), Jaan, põllumees. 
Sünd. 5. VII 1893 Porila t. 
Kähri v. Võrum.; vanemad — 
Jaan ja Leena Lepassonid. 
Õppis Tännasilma v.-k. 19£)1 
—03, Põlva klk.-k. 1903—06, 
Võru l.-k. 1906—08 ja Vahi 
põllut.-kurs. 1912—13, neid 
lõpetades. — Võttis osa Maa
ilmasõjast 1915—18, tehes 
kaasa lahinguid ja E. Vaba
dussõjast SR. ,,Kapten Irv" 
1919—20, võttes osa kõigist 
lahinguist. Töötab iseseisva 
põllumehena sünnitalus 1913. 
a-st, arendades talumajandust. 
— Abielus Luise Vasser'iga 
1920. a-st. 

Organiseerinud 1918. a. 
kaitseliitu, hiljem olnud K. 
L. Kähri komp. päälik 1924— 
31; Kähri v.-volik. 1. 1922— 
25, vallavanem 1923—25/ ja 
v.-kohtu esim. 1923—29; Käh
ri Piimaüh. asutajaid ja esim. 
1924—27, rev.-kom. 1. 1930-—-
34; tegev näitlejana Põlva Ha-
riduss-is 1922. a-ni; Koiola 
Piimaüh. esim. 1934. a-st; 
Kiuma v.-volik. 1. 1934. a-st 
ja valla rev.-kom. 1. 1935. a-st. 
— Alat. asuk.: Porila t. Kiu
ma v. 
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LEPIK, ]ohan, mõisavalit
seja. Sünd. 23. III 1895 Kau-
si-Lepiku t. Holstre v. Viljan-

dim.; vanemad — käsitööline-
põllumees Johan L. ja Ell 
(Pärtma). Õppis Holstre v. 
Pulleritsu v.-k., Paistu klk.-k., 
Viljandi 4-kl. l.-k., mille lõ
petas. Siirdus Venemaale, kus 
õppis piiritusemeistriks Art-
jemovka piirituse-puhast. vbr. 
Harkovi kub. Võtnud osa 
Maailmsõjast 1915—18 ja E. 
Vabadussõjast algusest lõpuni 
veltveebli auastmes. Pankja-
vitsa mõisavalitseja ja ühtlasi 
ka Pankjavitsa piiritusevabr. 
piiritusemeister 1928—37, Kio-
ma piirituse tehase juh. 1937. 
a-st. — Abielus Veera Kurg'iga 
1920. a-st. 

Olnud mõnd aega Holstre 
v.-volik. 1. ja muis valla ame
teis. Võtnud pikemat aega 
osa seltskondlike org-ide tööst, 
olles Pankjavitsa E. Hari-
duss-i juh. 1. 1929. a-st, sekr. 
1931. a-st, näitejuht 1932. a-st 
ja varemalt koori vanem; 
Pankjavitsa Vabat. Tuletõrje 
Üh. juh. 1. päämehena 1933. 
a-st; Pankjavitsa Üpk. rev.-
kom. esim. 1933. a-st, K. L. 
Pankjavitsa üksikrühma juh. 1. 
— Alat. asuk.: Kioma v. 

LEPIND, Jaan, põllumees. 
Sünd. 12. X 1904 Kassilaane 
t. Räpina v. Võrum.; vane
mad — talupidajad Juhan L. 
ja Lotti (Lepson). Õppis Rä
pina v. Rõsna algk. 1914—15, 
Räpina klk.-k. 1915—^18 ja 
Räpina ühisreaalgümn. 1918 
—26, mil selle lõpetas. Töö
tas lühemat aega Räpina post
kontoris aj. tööjõuna 1928. 

Põllumees Rasina v. Kakko t. 
1929. a-st. 

Võtab aktiivselt osa paljude 

seltskondlike org-ide tööst. 
Olnud Räpina Noorteüh-gu 
rmtukoguhoidja 1923—25, sa
ma üh-gu kooperatiivi müü
jaks 1925; Räpina-Rõsna Va
bat. Tulet. Üh-gu juh. 1. 1929; 
Rasina Vabat. Tuletõrje Üh-
-gu juh. 1. 1932, esim. 1933— 
36 ja päämees 1936—37; va
bat. tuletõrje Tartumaa bri
gaadi Tartu ümbruse divis
joni pääliku abi 1937. a-st; 
Rasina Põllum. S-i juh. 1., 
Isamaaliidu Rasina osak. rev.-
kom. 1.; Rasina Hariduse seltsi 
esim. 1935. a-st; tegev rahvus
like aktsioonide kohalikes toim-
konnis ja mitmes muus seltsis. 
— Alat. asuk.: Kakko t. Rasi
na v. 

LEPPIND, Elmar, põllu
mees. Sünd. 14. II 1908 Too
ma t. Kahkva v. Võrum.; va-

iM? & p 

nemad — põllum., seltsk.- ja 
omavalitsustegelane Joosep L. 
ja Emma (Kirheiding). Õppis 
Väike-Veerksu algk. 1916— 
18, Räpina Köstrimäe k. 1918 

—22, ft. kõrg. algk., Räpinä 
ühis-põllumajand. gümn. 1922 
—27 ja Tartu ülik. põlluma-
jandus-teadusk. 1927—29, mil 
isa surma tõttu õpingud kat
kesid. Iseseisev põllumees 
sünnitalus 1930. a-st, kus 
arendab talumajandust vasta
valt ajanõudeile. — Abielus 
Loreida Otsing iga 1934. a-st. 

Võtab juhtivalt osa Kahk
va majanduslike ühingute te
gevusest, olles kartulikasvata-
jate üh. juh. 1., rmtupidaja ja 
piiritusetehase juh. 1930. a-st, 
piimaüh-gu laekur 1930. a-st, 
masinatarvitajate iih-s olnud 
juh. 1., rev.-kom. 1. 1930. a-st, 
v.-volik. ja valla rev.-kom. 1. 
1934. a-st; teotsenud kindlus-
tuss-i ,.Eesti agendina 1930. 
a-st ja on liige kõigis seltses. 
— Alat. asuk.: Tooma t. 
Kakva v. 

LEPPMA (end. nimi Lepp-
mann), Paul, õpetaja. Sünd. 
15, XI 1888 Saare t. Suure-

Veerksu külas Kahkva v. Võ
rum.; vanemad — taluomani
kud Hindrik L. ja Liisa 
(Karpson). Õppis Kahkva v. 
Suure-Veerksu k. 1897—99, 
Räpina klk.-k. 1899—1904, 
Haaspere pedag. kl. 1905/06; 
täiendanud haridust iseõppi
mise teel paljudel kurs. Võrus, 
Valgas jm. ja õp. suvekurs. 
Võrus, kust omandanud eesti
aegse algk.- õp. kutse. — Oli 
Räpina v. Lokuta algk. õp. 
1906—20, väljaarvatud sõja-
aastad, mil võttis osa Maailma
sõjast 1914—18 ja E. Vabadus
sõjast, olles kohaliku kaitseliidu 
organiseerijaid. Võõpsu 6-kl. 
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alglc. juh. 1920. a-st, ühtlasi te
gelik põllumees koolimaal ja 
taluomanik Kahkva v. — Abi
elus Miili Nagel iga 1921. a-st. 

Olnud Võõpsu alevivolik. 
1. ja juh. 1920—27; Võrumaa 
haridusnõuk. 1. 1926. a-st; 
Võõpsu Rahvarmtukogu S-i 
asutajaid ja rev.-kom. 1.; K. 
L. Võõpsu rühma organisee
rijaid, pääliku aset. ja juh. 1.; 
V. Vabat. Tuletõrje Üh. asu
tajaid ja sekr.; N. K. rühma
juht ja vanakotkas. Võtnud 
osa laulukoori ja näitetrupi 
tegevusest ning esinenud kõ
nedega; Isamaaliidu Võõpsu 
osak. esim. — Evib K. L. 3. kl. 
Valgeristi ja allveelaevastiku 
võistluskorjanduse I j. teenete
märgi. — Alat. asuk.: Võõpsu 
algk. 

LEPP MA (end. perekonna
nimi Lepman), Paul, põllumees. 
Sünd. 1. XII 1907 Saare-Peet-

ri t. Kahkva v. Võrum.; va
nemad — põllumees, selts
konna- ja omavalitsustegelane 
Peeter L. ja Aliide (Mälton). 
Õppis Suure-Veerksu v.-k. ja 
Võõpsu kõrg. algk., mille lõ
petas ja asus isa tallu tööle. 
Iseseisev põllumees 1928. a-st, 
korrastanud ja arendanud talu 
hoonete ehitamise ning maade 
korrastamisega. 

Kahkva Vabat. Tuletõrje 
Üh. asutajaid ja laekur 1932. 
a-st; Kahkva Kindlustuskassa 
esim. 1937. a-st; K. L. Kahkva 
üksikrühma asutajaid, rev.-
kom. 1. ja esindaja malevkonna 
esindajate kogus 1930—37, 
üksikrühma juh. 1. 1937. a-st; 
Kahkva Veeüh-gu asutajaid, 

Kahkva v.-van. abi 1934. a-st. 
Võtnud saadikuna osa põllum. 
kogude kongressidest. — Alat. 
asuk.: Saare-Peetri t. Kahkva 
vallas. 

LEPVALTS, Aliide, ämma
emand, järgneva naine. Sünd. 
27. VII 1895 Oudovas, Vene

maal; vanemad — põllu- ja 
kaupmees Jaan Muuga ja Juuli 
(Piirson). Õppis Sträkova 
algk. Venemaal 1902—06, 
Oudova tütarl. progümn. 1906 
—09, täiendas haridust eravii
siliselt Moskvas 1910—12 ja 
Tartu ülik. naistekliiniku juu
res ämmaemandate koolis 1912 
—13, mil selle lõpetas. Tegut
seb Põlva jsk. ämmaemandana 
1914. a-st. 

Võtab osa kohal, seltskondi, 
org-ide tegevusest. Olnud kor
duvalt Põlva Harid. S-i ja 
Põlva Maanaiste S-i juh. 1. 
Võtnud näitlejana osa haridus-
s-i näitetrupi tegevusest 1923. 
a-ni, hiljem teistes org-ides; 
olnud lauljaks laulukoores ja 
esinenud ka solistina kontserti
del. — Alat. asuk.: Kioma v. 

LEPVALTS, Samuel, val
lasekretär. Sünd. 31. III 1893 
Hänkma t. Kioma t. Võrum.; 
vanemad — talupidajad Jaan 
L. ja Leena (Lepasson). Õp. 
pis Tännasilma algk. 1901— 
03, Põlva klk.-k. 1903—07; 
õiendas vallasekr. kutseeksa
mi Võru maaval. juures 1926. 
Oli äriteenija Põlvas 1907-— 
14 ja Petrogradis 1915—17; 
E. Vabadussõjas 1918—20; 
Kähri v. sekr. 7. IX 1920 kuni 
Kähri ja Kioma v. ühendami

seni 1934. a.; Kioma vallasek
retär 1934. a-st. — Abielus 
Aliide Muuga'ga 1922. a-st. 

Olnud K. L. Põlva mlvk. 

Kähri komp. juh. 1. 1929. Käh
ri valla vast. kindlustuss-i as
jaajaja 1920—34; Põlva ev.-
lut. kirikunõuk. 1. 1935. a-st 
ja rev.-kom. 1. 1936. a-st. Ol
nud tegev vabat. tuletõrjes, 
Põlva Hariduss-is ja kõigis 
rahvuslike aktsioonide kohali
kes toimkonnis. Võtnud osa 
näitemängudest ja laulukoori
de tegevusest. Teinud kaas
tööd ajalehile ,,Elu", ,,Posti

mees" j. t. — Alat. asuk.: 
Kioma v. 

L11BERT, Helmi, naisko
dukaitse tegelane. Sünd. 30. 
X 1905 Arula v. Tartum.; 

vanemad — talupidajad Adam 
Mõistus ja Liisa (Märtson). 
Omandanud hariduse Otepää 
gümn. Tegev koduses maja
pidamises. — Abielus Paul 
Liibert'iga 1932. a-st. 

Tegev Petseri naiskodu
kaitses pikemat aega, n.-k. 
Petseri jsk. abiesinaine 1931. 
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ä-st, ühtlasi n.-k. Petserimaa 
ringkonna laekur; Petseri E. 
Harid. S-i juh. 1. 1933—34; 
E. P. R. samariitlane; tegev 
Petseri aval. rmtukogus ja ha-
riduss-i segakooris 1929. a-st. 
— Saanud teenete eest kodu
kaitse alal K. L. III kl. Val
geristi ja n.-k. Teenetemärgi 
1936. a. — Alat. asuk.: Pet
seri. 

LIIV, Ado, ametnik. Sünd. 
3. VIII 1881 Kasaritsa v. Võ
rum.; vanemad — talupidajad 

Juhan L. ja Mari (Mütt). Lõ
petas Rõuge klk.-k. ja õppis 
sama kooli õpetajate kaasabil 
edasi. Teenis vene ratsaväe 
polgus Poolas 1903. a., kust 
Vene-Jaapani sõja puhkemisel 
1905. a. saadeti Moskvasse 
sõjaväljale saatmiseks, kuid 
enne tehti rahu. Vabanes sõja
väest 1907. a. ning tegutses 
Rõuges, Nursis ja Kasaritsas. 
Oli 1913—19. a. Võru rentei 
ametnik. Võttis kaitseliitlasena 
osa E. Vabadussõja lahinguist 
Võru, Rõuge, Rogosi, Kasa
ritsa ja Nursi all. Saadeti 1919. 
a. Petserisse uue rentei asuta
misele, mis hiljemini muudeti 
E. Panga osakonnaks, kus tee
nis 1935. a-ni, millest peale 
pensionil. — Abielus Ida Mõis
tusega 30. XI 1924. a-st. 

Võtnud alates varasest noo
rusest osa seltskondlike org-
ide tööst ja töötanud rahvus
liku vaimu kasvatamisel ja 
süvendamisel. Oli Rõuge 
Karskuss-i tegelasi, tegev lau
lukooris, näitemängudes ja 
juh. 1. 1900—02; Rõuges, Nur
sis ja Kasaritsas seltside juh. 

1. 1907—13, ühtlasi tegutse
des sääl ka näitemängu ja lau
lu alal; Võru ,.Kandle" sega
koori ja näitetrupi tegelas 
1913—19; Petseri Rahvaha-
rid. S-i asut., juh. 1. ja rmtu-
kogu (praeguse Petseri E. 
aval. rmtukogu) juh. 1922 
a-st; Petseri E. Harid. S 
asut. ja juh. 1. 1919. a-st ning 
sama s-i laulukoori ja näite
trupi organiseerija 1919; Pet
seri Majaomanikkude S-i asut. 
ja juh. 1. 1929. a-st; Petseri 
laulu-mängus-i ,,Kalev" te
gelasi 1919. a-st, kus olnud ka 
juh. 1.; Petseri linnavolinik 
1920—24 ja 1934. a-st; Pet
seri Peetri ev.-lut. kirikukoori 
organiseerija 1935 ja algul 
koorivanem. Töötanud vene 
sõjaväes teenides konspira
tiivselt vähemusrahvuste õi
guste nõudmisel, hiljem kor
raldanud piduliku rongikäigu 
E. V. de jure tunnistamise 
puhul Petseris, ühtlasi olnud 
rahvusliku vaimu levitajaid ja 
seltskondi, töö innustatumaid 
organiseerijaid Petseris. — 
Alat. asuk.: Petseri. 

LIIV, Ernst, põllumees. 
Sünd. 17. XII 1883 Meiri t. 
Jõgeveste v. Valgamaal; va

nemad — põllupidajad Märt 
L. ja Ann (Meltsas). Lõpetas 
Jõgeveste algk. ja töötas põl
lumehena Jõgevestes, hilje
mini põllutöölisena Helmes. 
Iseseisev põllumees talurent-1 

nikuna Patküla v. Reinu t. 
1923. a-st, kus arendab talu
majandust. — Abielus Emma 
Vunn iga 1905. a-st. 

Olnud Jõgevestes ja Patkü-

las tegev mitmesuguseis ühin-
guis, m. s. Jõgeveste vallava
nema abi ja v.-volik. 1. 1921 
—22; Patküla v.-volik. 1. 1924 
—30 ja 1938. a-st; Patküla 
Vabat. Tuletõrje Üh. juh. 1. 
päämehena 1934—37, ühingu 
abiesim. 1937. a-st, ühtlasi ka 
rühmaülema abi; Patküla mõisa 
masinat, üh. esim., hiljemini 
selle likvideerimise kom. 1.; 
Helme ev.-lut. kirikunõuk. 1. 
1932. a-st j. m. — Alat. asuk.: 
Reinu t. Patküla v. 

LIIV, Kusta, vallasekretär. 
Sünd. 24. VI 1895 Rõuge v. 
Võrum.; vanemad — põllupi

dajad Peeter L. ja Liisa (Pe
terson). Lõpetas Rõuge klk.-
-k. 1910; hiljem täiendanud 
haridust põllumajand. kursu-
sil. Oli Viitina vallakirjut. 
juures õpilaseks 1911—12, 
töötas Venemaal põllumajan
duse alal 1912—17; võttis osa 
Maailmasõjast ja E. Vaba
dussõjast 1918—20; oli Nursi 
v.-kirjutaja juures abilisena 
kutse omandamiseks 1917—• 
18; Vaabina vallasekretär 
1919. a-st. — Abielus Salme 
Kann iga 1918. a-st. 

Töötab juhtivalt kaasa ko
halikes seltskondlikes org-es. 
K. L. Vaabina üksikrühma 
ratsakomando päälik 1928. 
a-st; Vaabina Rahvarmtukogu 
S-i juh. 1. 1923-—33, esim. 
1936. a-st; Vaabina Piimaüh-
gu asutajaid ja kirjat.-rmtupi-
daja 1923—30; Vaabina Põl
lum. S-i juh. 1. 1919. a-st; 
Isamaaliidu Vaabina osak. 
asut. ja juh. 1. 1935. a-st ja 
Antsla Tarvit. Üh. rev.-kom. 
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1. 1936. a-st. Olnud tegev 
Vaabina rmtukoguseltsile selt
simaja muretsemisel ja pasu
nakoori asutamisel. — Alat. 
asuk.: Vaabina v. 

LIIV, Rudolf, õpetaja. 
Sünd. 18. X 1908 Oparina v. 
Vjätka (praeguse Kirovski) 

linna lähedal, Venem.; vane
mad — talupidajad Jaan L. ja 
Marie (Kuiand). Esimese hari
duse sai Venemaal. Opteeris 
koos omaksetega Eestisse 1922. 
a. Õppis Nursi algkoolis ja 
Rõuge kõrg. algk.. Võru õp.-
sem. 1925—30 ja Rakvere õp.-
sem. 1931/32, mil selle lõpetas. 
Õppimise ajal tegutses suveti 
puutöölisena. Oli õp. Pindi v. 
Leevi algk. 1932—36; Alek
sandri v. Joosu 6-kl. algk. juh. 
1936. a-st. — Abielus Elfriede 
Zopp iga 1935. a-st. 

Olnud Leevi Vabat. Tule
tõrje Üh. kirjat., kohaliku 
kaitseliiduüksuse sanitaarpää-
lik ja N. K. rühma vanakot-
kas; juhatanud Leevi mees
koori, pidanud kõnesid ja esi
nenud näitlejana. Aleksandri 
vallas tegev seltsides ja juhib 
vanakotkana N. K. Joosu rüh
ma. — Alat. asuk.: Joosu algk. 
Aleksandri v. 

LIIVIK, Efim, omaval, tege
lasi. Sünd. 20. II 1889 Keerba 
külas Meremäe v. Petserimaal; 
vanemad — talupidajad Feo
dor L. ja Pelagia (Antisipi 
tütar). Õppis Obinitsa 2-kl. 
kirikuk. 1901—04, Kiievi 8. 
gümn., milles lõpetas 4. kl. 
1916 ja I Kiievi lipnikekoolis 
1916—17, mille lõpetas. — 
Oli Meremäe v.-sekr. abi 1922 

—27, Petseri maaval. liige 
1927—30, Meremäe v.-š'ekr. 
abi 1936—38, ühtlasi ka põl
lumees; Petseri maaval. nõunik 

5. II 1938. a-st. Võtnud osa 
Maailma- ja E. Vabadussõjast. 
— Abielus Irina Jaani tütrega 
1922. a-st. 

Võtnud juhtivalt osa mitme
suguste seltskondi, ja majan-
dusorg-ide tegevusest. Mere
mäe hariduss-i ,,Läte" asut. ja 
juh. 1. 1922. a-st, olnud sama 
s-i esim. pikemat aega; Pet
seri maavolik. 1. 1924—34; V 
Riigikogu 1. 1931—38; Pet
seri Üpk. nõuk. 1. 1930—34; 
Petseri Tarvit.-üh. juh. 1. 1927 
—31; K. L. Meremäe rühma 
organiseerijaid ja päälik 1924 
—27; Meremäe Vabat. Tule
tõrje Üh-gu esim. 1929. a-st 
ja vabat. tuletõrje Petseri di
visjoni pääliku abi 1937. a-st; 
Meremäe Piimaüh. rev.-kom. 
1. 1924; Isamaaliidu Meremäe 
osak. esim. 1934. a-st; Põllu-
töökoja Petseri konvendi esin
dajana Põllutöökoja 1. 1936. 
a-st; juhtivalt tegev mitmesu-
guseis rahvuslikeks aktsi
ooneks moodustatud toimkon-
nis; Meremäe vallavanem 1930 
—32 j. m. — Alat. asuk.; Pet
seri. 

LILIENTHAL, Johannes, 
pangategelane. Sünd. 29. IX 
1898 Riisa (Matsi) t. Taheva 
v. Valgam.; vanemad — talu
omanikud Jaan L. ja Marie 
(Adusson). Õppis Tartu I 
l.-algk., H. Treffneri era
gümn., seda 1921. a. lõpeta
des, Tartu ülik. kaubandus-
osak. 1921—25 ja ühistegeli-
sil kurs. Tall-s 1926/27. — 

Rahvapangas 1927, põllu
mees Tani t. Tähtvere v. 
1927—28; Puka Üpk. juha
taja 1928. a-st. — Abielus 

Amanda KoIt'iga 5. IX 1925. 
a-st. 

Võtnud juhtivalt osa kait
seliidu tööst algul Kuigatsis, 
hiljemini Pukas; Puka Vabat. 
Tuletõrje Üh. korrapidajate 
ülem ja ühingu juh. 1. 1930. 
a-st. j. m. — Alat. asuk.: Puka. 

LILIENTHAL, Olga, õpe
taja. Sünd. 27. X 1891 Ka-
vilda v. Tartum.; vanemad — 

õp. Karl Pikkat ja Marie (Te
der). Sai alghariduse isalt 
Kavilda klk.-k.; õppis Vene 
Häätegeva S-i tütarl. k. Tar
tus ja Pokrovsky üldharidusl. 
kurs. Peterburis, kust oman
das algk.-õp. kutse; omandas 
koduõp. kutse saksa keele alal 
Tartu ülik. juures 1923; võt
tis osa veneaegsete kutsega 
õpetajate 2-a. täienduskursu-
sist ja omandas neil eestiaegse 
algk. õp. kutse. — Oli Kambja 
klk. Maaritsa (Prangli) ap. 
õig. klk.-k. õp. 1914—17, Puka 
6-kl. algk. õp. 1919—37, mil-

109 



lest pääle Pikasilla 6-kl. algk. 
õp., ühtlasi suveti talupere
naine Lillimäe t. Suislepa v. 
Viljandim. — Abielus Hans 
Lilienthal iga 1933. a-st. 

Võtnud osa poliitilisest ja 
seltskondi, elust; töötanud ak
tiivselt ja juhtivalt kaasa kõi
gis Puka seltskondi, ettevõt
teis; Naiskodukaitse Kuigatsi 
jsk. asutajaid ja esinaine 1926 
—37; olnud tegev kursuste kor
raldamisel ja samariitlaste 
koondises. — Saanud K. L. 
3. kl. Valgeristi ja V kl. Kotka
risti. — Alat. asuk.: Pikasilla 
algk. 

LILOVER, Ella, õpetaja. 
Sünd. 12. I 1903 Võrus; va
nemad — kaupluse-, hiljem ta

lupidajad Joosep Tuusis ja 
Minna (Riig). Õppis Võru 
3-kl. algk., Tall-s Nansy 
Plaestereri era-progümnaas. 
1916/17, Tallinna kaub.-k. 
1917/18, Viljandi Hariduss-i 
gümn. 1918 ja Tallinna õp.-
sem. 1919—25, mil selle lõpe
tas. Kärgula 6-kl. algk. õpe
taja 1925. a-st. — Abielus õp. 
Ed. Lilover'iga 1927. a. 

Võtnud tegevalt osa koha
like seltside ettevõtteist. Kär
gula hariduss-i ,.Noorus" juh. 
1. 1925. a-st; naiskodukaitse 
Kärgula jsk. asutajaid 1926 
ja algul juh. 1.; Kärgula Ko-
dutütarde rühma asutaja ja 
vanem 1933. a-st. Töötanud 
kõigis kohalikes org-es kaasa 
näitlejana. — Alat. asuk.: Kär
gula algk. 

LINA, Juhan, põllumees. 
Sünd. 31. V 1906 Paabolari 
t. Kavilda v. Tartumaal; va

nemad — talupidajad Daniel 
L. ja Liisa (Järve). Õppis 
Tarvoja külak. 1914—17, 
Puhja algk. 1917—20, Tartu 

tehnika gümn. kommertsharus 
1920—26, seda lõpetades ja 
hiljem Tartu ülikoolis põllu
majandust. Tegutseb põllu
mehena isatalus, arendades 
talumajandust. — Abielus 
Leida Lamp iga 1936. a-st. 

Kavilda vallavanem 1936. 
a-st; K. L. Kavilda kmp. pää
lik 1932. a-st ja Võrtsjärve 
mlvk. pääliku abi 1934. a-st; 
N. K. Võrtsjärve mlvk. va
nema abi 1936. a-st; Allvee
laevast. Sihtkapit. Kavilda 
abitoimk. esim. 1936. a-st; ko-
dukaunist. hoogtöö kohaliku 
toimk. juh. 1936. a-st j. m. — 
Alat. asuk.: Paabo t. Kavil
da v. 

LINASK, Arnold, vallasek
retär. Sünd. 11. IX 1899 Te-
rikeste külas Kastre-Võnnu v. 

Tartum.; vanemad — mölder 
Daniel L. ja Miina (Tilsen). 
Õppis Ahja Kärsa ja Võnnu 
külak., Võnnu klk.-k., mille 
lõpetas 1916; hiljem täienda
nud haridust iseõppimise teel 

keskkooli õppekava piires; õp
pinud lavakunsti kursusil; 
omandanud v.-sekr. kutse Vil
jandi maaval-se juures 1932. 
Pääle klk.-k. lõpetamise töö
tas isa juures veskis, õppis 
siis hiljem puutööd ja tegutses 
sel alal 1927. a-ni. Võttis E. 
Vabadussõjas osa lahinguist 
ja sai teenete eest Võnnu kiri
kumõisast väikekoha, kus ehi
tanud hooned, rajanud vilja
puuaia ja teostanud maapa
randustöid, mis jatkuvad. 
Kastre-Võnnu v.-sekr. abi 15. 
I 1927. a-st, ühtlasi olnud lü^ 
hemat aega Kokora v.-sekr. 
aj. k. t. 1935. a. ja Vastse-
Kuuste v.-sekr. aset. 1937. a. 
— Abielus Eliise Lillo'ga 1. IX 
1934. a-st. 

Võtab pidevalt ja innukalt 
osa kohalike seltskondi, org-
ide tööst. Olnud Võnnu lau
lu- ja mängus-i ,,Lõoke" sekr. 
1925—33, ühtlasi näitleja selt
si näitetrupis 1918. a-st ja 
näitejuht 1925. a-st, kellena 
viinud seltsi näitetegevuse 
silmapaistvale tasemele; Võn
nu Vabat. Tuletõrje Üh-gu 
asutajaid; Allveelaevast. Siht
kapitali Kastre-Võnnu abi
toimk. asjaajaja 1935. a-st; 
liikmena tegev mitmes kohali
kus org-is ja üleriiklike aktsi
oonide Kastre-Võnnu toimkon-
nis. — Alat. asuk.: Jeeriko t. 
Kastre-Võnnu v. 

LIND, August, meier. Sünd. 
30. III 1892 Patupera t. Põl
gaste v. Võrum.; vanemad — 

talupidajad Johan L. ja He
lene (Tootsen). Õppis Põl
gaste v.-k. 1902—05, Kanepi 
klk.-k. 1905—09, Vadestino 
ms. piimanduse- ja karjakas-
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vatusk. 1910—12, mil selle lõ
petas. Oli piimandusprakti-
kal Parivere piimatalituses 
1913, vene sõjaväes 1914—18, 
E. Vabadussõjas 1918—20, 
põllumees sünnitalus 1920— 

23; Vastseliina üpt. juh. 1924. 
a-st, ühtlas Meierite Koja 1. 
— Abielus Kai Siitam'iga 
1923. a-st. 

Alat. asuk.: Vastseliina 
üpt. 

LINDPERE, Kusta, (end 
nimi Gustav Lipmeister), oh
vitser. Sünd. 14. I 1893 Rum

me t. Timo v. Võrum.; vane
mad — talupidajad Juhan L. 
ja Eva (Plaado). Õppis Tsol-
gu v.-k. 1903—07, Timo ap. 
õig. klk.-k. 1907—09, Võru 
kreisk. 1909—13, Gatšina lip-
nikek. 1916, ohvitser, täiend.-
kurs. Tall-s 1921 ja 1930 ja 
üleriikl. rmtukoguhodjate kur-
susil Tall-s 1926; ülendatud 
leitnandiks 1917 ja kapteniks 
1919. — Oli Tsolgu külak. õp. 
1914—15; Maailmasõjas, võt
tes ohvitserina osa lahinguist 
1915—17, Saksamaal sõja
vangis 1918, rühmaülemana 
E. Vabadussõjas, tehes kaa
sa lahinguid 1918—20. Rahu
ajal teeninud 8. jal. polgus, 
hiljem 7. jal. rügemendis rüh
ma ja kompaniiülemana. 1920. 
a-st alates. — Abielus Veera 
Soome'ga 1923. a-st. 

Oli näitetrupi ja segakoori 
juh. Tsolgus 1914—15; 7. jal. 
rüg. meelelahutuskomisjoni 
esim. ja rmatukogu juh. pike
mat aega; 7. jal. rüg. ohvitse
ride kogu juh. 1. ja ohvitse
ride kasiino juh. esim. 1933. 
a-st; Petseri E. Harid. S-i juh. 

1. 1933. a-st; Petseri Õhu- ja 
Gaasikaitse Üh. laekur 1934. 
a-st; Petseri N. M. K. Ü. juh. 
1. 1933. a-st; P. Skaudisõpra-
de S-i sekr. 1935. a-st; Võru 
Meestelaulu S-i asutajaid; 
Petseri E. Harid. S-i mees
koori asut. ja koorivanem 
1935. a-st; Petseri Skautide 
maleva juht 1937. a-st. — Evib 
end. vene sõjaväest Stanislause 
III j. aumärgi, Eesti ja Läti 
Vabadussõja mälestusmärgi ja 
K. L. IV kl. Kotkaristi. — 
Alat. asuk.: Petseri. 

LINGEN, Ernst, arst. 
Sünd. 11. X 1895 Peterburis; 
vanemad — dr. phil Magnus 

L. ja Agnes (Rathlef). Õppis 
Katharina gümn. Peterburis, 
lõpetades selle 1914, Tartu 
ülik. arstiteaduskonnas 1914 
—16, 1918 ja 1919—20, Ber
liini ülik. 1921 ja Greifswaldi 
ülik. 1921/22, mil lõpetas selle 
arstiteaduskonna, õiendas rii-
geksamid ja omandas teadus
liku töö eest dr. med. astme; 
õiendas E. riigieksami Tartus 
1923. — Oli assist. Strenzi 
(end. Stackelni) vaimuhaigete 
haiglas 1917, enamlaste poolt 
vangistatuna Krasnojarskis 
Venm. 1918, vabatahtlikuna, 
velskerina E. Vabadussõjas; 
võttes osa hahinguist 1918— 
19, velsker II sv. haiglas Tar
tus 1919, tegev arstina haig-
lais ja maal Saksam. 1922— 
23; tegelev arst Rõngus 1924 
—38; Otepää linnaarst 1. V 
1938. a-st, ühtlasi Otepää 
Naiss-i emade ja laste nõu-
andla juh. 10. VI 1937. 
a-st. — Abielus Margarete 
Schultze'ga 1926. a-st. 

K. L. Rõngu mlvk. sanitaar-
päälik 1925—34; Rõngu Va
bat. Tuletõrje sanitaarpäälik 
1933. a-st; Rõngu spordis-i 
,,Koit" asut., vaheldumisi .selle 
esim. ja juh. 1. 1932. a-st, üht
lasi seltsi usaldusarst ning ol
nud tegev s-i ujula korralda
misel. Korraldanud sanitaar-
kursusi ja pidanud loenguid 
tervishoiust. — Alat. asuk.: 
Otepää. 

LINNAMÄGI, Ferdinand, 
õpetaja. Sünd. 21. IV 1898 
Pühajärve v. Tartum.; vane

mad — põllupidajad Jaan L. 
ja Leena (Uibo). Õppis Valg
järve min.-k., Tartu vene
aegses õp.-sem. ja lõpetas 
Tartu eesti õp.-sem. Tööta
nud õpetajana-juhatajana Pü
hajärve algk. 1921. a-st; üht
lasi põllumees koolimaal. — 
Abielus Olga Ahven'aga 1927. 
a-st. 

Võtab pidevalt osa kohal, 
seltskondlike org-ide tööst. 
Pühajärve Rahvarmtukogu 
S-i esim. 1921—33, rmtukogu 
asutajaid, laulukoori juh. 1921. 
a-st, puhkpilliorkestri asut. ja 
juh. 1925. a-st, spordiosak. 
asut. ja juh. 1.; K. L. Püha
järve rühma juh. 1. ja esinda
ja Otepää mlvk.-s pikemat 
aega; Otepää Õp. Üh-gu juh. 
1. 1920. a-st. Võtnud oma lau
lukooriga osa üleriiklisist ja 
Tartumaa laulupidudest, ol
nud tegev loengute ja kihel-
kondlike lastepidude korralda
misel. — Alat. asuk.: Püha
järve algk. 

LIPPING, Albert, ohvitser. 
Sünd. 17. X 1907 Tartus; va
nemad — mehaanik ja talu-
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omanik Juhan L. ja Anna 
(Rästa). Õppis Vorbuse v.-k. 
1914—16, Tartu kõrg. algk. 
1916—21, Tartu reaalk. 1922 

—24, Tartu õht. gümn. 1924 
—25, E. V. sõjak. 1925—28 
ja Tartu ülik. õigusteadusk. 
— Teenis ohvitserina soomus
rongide rüg. 1928—29 ja Ku-
perjanovi part. pat-is 1929—35; 
K. L. Tartumaa maleva Kamb
ja õppepiirkonna instruktor 
1935. a-st, ühtlasi majaomanik 
Otepääl, kus kõrvalharrastu
sena arendab aiandust ja kodu
lindude kasvatust. — Abielus 
Helene Lõhmus'ega 1929. a-st. 

N. K. Otepää gümn. rüh
ma asut. ja vanakotkas 1936. 
a-st; K. L. Tartumaa miv. 
laskurklubi abipäälik; Allvee
laevast. Sihtkapit. Otepää 
toimk. juh. 1. Tegutseb laske
sportlasena, võtnud osa võist-
lusist ja saanud auhindu. Ote
pää ,,Teatriringi" esim., Ote
pää Põllum. S-i aiandusringi 
asutajaid ja esim. -— Evib K. 
L. 3. kl. Valgeristi. — Alat. 
asuk.: Otepää. 

LIPPING, Elmar, õpetaja. 
Sünd. 7. III 1906 Riias; vane
mad — raudteeametnik Fried
rich L. ja Liisa (Peterson). 
Õppis Valgjärve min.-k., Ote
pää Haridus-i reaalgümn.. 
Tartu õp.-sem., E. V. sõjak. 
ja Tartu ülikoolis. — Otepää 
l.-alg. õp. ja sõjalise kasva
tuse instr. Otepää Haridus.-si 
keskkoolis 1930. a-st. 

K. L. Otepää mlvk. propa-
gandapäälik, Otepää komp. 
pääliku abi ning N. K. Ote
pää mlvk. päälik; Otepää 
Meestelaulu S-i juh. 1. 1931 — 

35; Avaldanud riigikaitse alas
se puutuvaid kirjutisi ,,Sõ
duris", ,.Kaitse Kodus" ja 
,Tartumaa Maleva Teata
jas". — Alat. asuk.: Otepää. 

LISTAKIND, Ludmilla, 
õpetaja. Sünd. 19. IX 1893 
Kruusmäe t. Kähri as. Võrum.; 

vanemad — talupidaja ja ha
ridustegelane Juhan Labi ja 
Leena (Ilm). Õppis Kähri 
kirikuk., Võru tütarl. progümn., 
lõpetades selle 1911. a.; oman
das õp. kutse 1912. a. — Oli 
õp. Karulas ja Võrus 1912 
—13, Nehatu 2-kl. min.-k. 
1913—15, Kähri kirikuk. 1917 
—18, Võõpsu külak. 1918/19, 
Orava v. Hanikase algk. juh. 
1919—21; Petseri linna II algk. 
1921—30 ja 1932; aset. õp. 
Petserimaal 1934—-36; Petseri 
II l.-algk. õp. 1936. a-st. — 
Abielus Paul Listakind'iga 
23. VII 1913. a-st. 

Olnud tegev hariduss-ides 
ja laulukoores Hanikasel ja 
Petseris; Naiskodukaitse Pet
seri ringk. asutajaid ja esi
naine 1927. a-st; Petseri Laste-
kaitsekomitee juh. 1936. a-st; 
Petserimaa Õp. Üh-s olnud juh. 
1. Teinud kaastööd ajalehile. — 
Evib K. L. 5. kl. Kotkaristi 
ja 3. kl. Valgeristi, N. K.-K. 
Teenetemärgi, N. K. Aitaja-
märgi ja ,,Põhjan Pojat" mä
lestusmärgi. — Alat. asuk.: 
Petseri. 

LODI, Aliide, õpetaja. 
Sünd. 15. I 1897 Kastre-Võn
nu v. Tartumaal; vanemad — 
kooliõp. Daniel L. ja Ann 
(Suits). Õppis Kastre-Võn
nu v. Võnnu külak., Tartu E. 

N. K. S-i tütarl. gümn. Tartu 
Kooliõpetajate Üh. kaub.-k., 
mille lõpetas 1914; hiljem 
täiendanud haridust iseõppi

mise teel ja õp. suvekurs. 
Omandanud õp.-kutse 1921. 
— Oli õpetajaks Võnnu algk. 
1919; Põlvas Himmaste algk. 
1919—20; Rannu algk. Tar
tum. 1920—23; Rannu v. 
Asunduse algk. juh. 1923. a-st. 

Võtab osa maanaiste seltsi 
tegevusest kohapääl, olles Ran
nu maanaiste s.-i ,,Laine" juh. 
1. 1927. a-st. Olnud koolis 
Lootusringi ja kodutütarde 
rühma juht ning juhtinud ko
halikku laulukoori pikemat 
aega. — Alat. asuk.: Asun
duse algk. Rannu v. 

LOHU ARU, Reet (Grete), 
õpetaja. Sünd. 3. IV 1906 
Nõmme t. Kudina v. Tartum.; 

vanemad — talupidajad Pee
ter L. ja Anna (Korjus). Õp
pis Tartu tütarl. gümn. 1918 
—26 ja Tartu ülik. kehalise 
kasvatuse instituudis 1928— 
31, mil selle lõpetas; ränna
nud mitmel pool välismail. 
Oli praktikandiks dr. Siimi 
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apteegis Tartus 1926—28, õp. 
Tartu tütarl. gümn. 1931; 
Petseri ühisgümn. tütarlaste 
kehalise kasvatuse õp. 1935. 
a-st, ühtlasi ka Võru ühis
gümn. tütarl. kehalise kasva
tuse õp. 1935. a-st. 

Võtnud tegevalt ja juhti
valt osa mitmesuguste org-ide 
tegevusest, eriti olnud tegev 
spordi ja kehalise kasvatuse 
arendamisel. Oli Äksi Maa
noorte Üh-gu juh. 1. 1926— 
28, Naiskodukaitse Tartu 
ringk. spordijuht 1928—32, 
E. naisüliõpilass-i ,,Ilmatar" 
võimlemise juht; Naiskodu
kaitse Petseri ringk. spordi
juht 1932. a-st; Kodutütarde 
Petseri ringk. vanem 1933. 
a-st; olnud juhtivalt tegev pet-
serimaaliste kodutütarde pi
dustuste korraldamisel 1936 ja 
ülemaalisel algk. pidustusil 
1935.. Kuulunud liikmena mit
messe spordiorg-i, õpetanud 
rahvatantse ja olnud Kodutü
tarde juhte. — Alat asuk.: 
Petseri. 

LOIDE (end. nimi Lode-
son), Daniel, õpetaja. Sünd. 
21. II 1891 Kratsova t. Mooste 

v. Võrum.; vanemad — talu
omanikud Jaan L. ja Liis 
(Peepson). Õppis Mooste v. 
Jaanimõisa algk., Räpina ev.-
lut. klk.-k., H. Treffneri gümn., 
milles lõpetas 4. kl.; omandas 
õpetajakutse suvekursusil. Oli 
Mooste v.-sekr. abi 1913; 
Mooste v. Kauksi algk. juh. 
24. II 1918. a-st. — Abielus 
Anna Magdaleena Kuusik'uga 
1925. a-st. 

Võtab osa kohal, seltsk. 
tööst. Kauksi Laulu-Mängu 

S-i ,,Eha" asut. ja juht 1920. 
a-st; N. K. Kauksi rühma 
vanakotkas 1931. a-st, tegev 
kaitseliidus ja kohalikes selts
kondlikes komiteedes. — Alat. 
asuk.: Kauksi algk. Mooste v. 

LOOS, Kaarel, põllumees. 
Sünd. 20. VIII 1898 end. Lalli 
karjams., Tsooru v. Võrum.; 

vanemad — karjamõisa rentni
kud Simm L. ja Mai (Frantz). 
Lõpetas end. Tsooru 2-kl. 
min.-k. Teenis staabikirjuta-
jana vene sõjaväes 1916—17. 
Võttis osa E. Vabadussõjast 
1918—20; oli K. L. formeeri-
jaid Tsoorus 1918. a, ja tegi 
selles kaasa lahinguid, hilje
mini oli kirjut. 7. polgu ko-
mandantuuris ja staabis. Põl
lumees ema poolt ostetud Ris
tikiriku t. 1920—23 ja isesei
sev põllumees Piisi t. 1923. 
a-st. Arendanud talumajan
dust maade kultiveerimise, 
uudismaade juureharimise ia 
e. punase tõukarja kasvatuse 
kaudu, ühtlasi asutanud suu
rema aianduse ja arendanud 
talumetsandust metsa külimise 
kaudu. — Abielus Natalie Ro-
senthaliga 1922. a-st. 

Võtnud osa põllumeeste or
ganiseerimisest ja poliitilisest 
elust. Olnud kohaliku põllum. 
kogu organiseerijaid ja juh. 1. 
1934. a-ni ning kongresside 
saadik; Tsooru vallavanem 
1929. a-st; Isamaaliidu Tsooru 
osak. asutajaid ja juh. 1. 1935. 
a-st; Põllutöökoja Antsla kon
vendi 1. 1936. a-st; Tsooru 
Põllum. S-i asutajaid 1935; 
juhtivalt tegev rahvuslikes 
aktsioones kohalikude toim
kondade tegelasena; Sänna 

Piimaüh. asutajaid ja rev.-
kom. 1., hiljemini Laane koore
jaama juh. 1. 1936. a-st j. m. 
Olnud E. Stat. Keskbüroo 
põllumajand. korrespondent 
Tsoorus. — Alat. asuk.: Piisi 
t. Tsooru v. 

LOOT, Joonas, põllumees. 
Sünd. 27. VII 1876 Mäe-
Peratsjärve t. Kooraste v. 

Võrum.; vanemad — talupi
dajad Juhan L. ja Sohve (Ka-
vai). Õppis Kooraste v.-k. ja 
Kanepi klk.-k., mille lõpeta
mise järele pidas ühes vane
matega talu. Teenis vene sõ
javäes 1899—1906, võttis all
ohvitserina ja veltveeblina osa 
Vene-Jaapani sõjast, sai haa
vata ja ülendati lipnikuks. 
Tegi ohvitserina kaasa Maa
ilmasõja 1914—18 ja E. Va
badussõja 1918—20; ülendati 
leitnandiks ja al.-kapteniks 
1919 ning kapteniks 1924. Tee
nis pääle sõja lõppu 3. ja 7. 
jal. rügem. 1925. a-ni. Isesei
sev põllumees sünnitalus 1925. 
a-st, kus kultiveerib maid ja 
arendab talumajandust. — Abi
elus Helmi Kasuk'iga 1912. 
a-st. 

Olnud sõjaväes tegev Ohv. 
Kogu juh. liikmena; K. L. Ka
nepi mlvk. päälik 1925. a-st — 
Evib end. Vene sõjaväest 3. ja 
4. j. Georgi Risti, K. L. 5. kl. 
Kotkaristi, 3. kl. Valgeristi, 
Eesti ja Läti Vabadussõja mä
lestusmärgid. — Alat. asuk.: 
Mäe-Peratsjärve t., Kooriste v. 

LOOTSMA (end. perekon
nanimi Lootsman), Ernst, kiri
kuõpetaja. Sünd. 1. X 1908 
Narva-Jõesuus; vanemad — 
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laevakapten Andres L. ja Eli
sabeth (Tats). Õppis Narva-
Jõesuu algk. 1917—23, Gustav-
Adolfi gümn. Tall-s 1923—28, 

E. V. sõjak. asp. kurs., neid 
lõpetades ja ülendati lipni
kuks ning Tartu ülik. usutea
duskonnas 1930—34, mil selle 
lõpetas. Ülikoolis õppimise ajal 
teenis postiametnikuna Narva-
Jõesuus. Pidas kirikuõp. proo-
viaastat Viljandimaa praosti, 
Pilistvere koguduse õp. B. 
Steinbergi ja hiljem Tartu ülik. 
koguduse õp. prof. }. Kõpp i 
juures. Ordineeriti kirikuõpe
tajaks Tall-s Toomkirikus 14. 
apr. 1935 ning määrati vikaar-
õpetajaks asukohaga Mõisa
külla. Valiti Rõngu ev.-lut. 
kogud, õpetajaks 15. dets. 
1935. a. 

Võtnud õpilasena osa kait
seliidu ja hiljem Rõngu vabat. 
tuletõrje tegevusest. Akadee
miliselt üliõpilass-i ,,Concor
dia" vii! — Alat. asuk.: Rõngu. 

LOSS, Hans, põllumees. 
Sünd. 4. X 1877 Keldre t. Pa-

jusi v. Viljandimaal; vane
mad — talupidajad Hans L. 
ja Tiiu (Puusepp). Omandas 

hariduse Lahavere külak., E. 
Aleksandri k. Põltsamaal ja 
H. Treffneri gümn. Tartus. 
Teenis sv. ametnikuna vene 
sõjaväes 1898—1900; teot
ses metsakaupmehena 1901 
—15. Iseseisev põllumees Soo-
läte t. 1912. a-st, kus arendab 
talumajandust, ühtlasi osanik 
tööstusettevõtteis. Võtnud 
vabatahtlikuna osa E. Vaba
dussõjast Soome vabatahtlik
kude salgas. 

Olnud 1918. a. kaitseliidu 
üksuse asut. Lahavares; Laha
vere Harid. S-i asut. 1910 ja 
seltsile rahvamaja ehitaja, va
litud seltsi auliikmeks. Orga
niseerinud E. Vabadussõja 
ajal Krabil kaitseliitu. Krabi 
Piimaüh. asut. ja esimene 
esim., Krabi Põllum. Kogu 
asut. ja esim. 1934. a-ni, Isa
maaliidu osak. asut. ja algul 
esim., v.-volik. 1. ja vallava
nem okupatsiooni ajal, Krabi 
rahvamaja asut.; Võru maa-
nõuk. 1. 1924—26 j. m. Kor
raldanud kohapääl omal kulul 
karjakasvatuse ja põllumajan-
duskursusi. — Alat. asuk.: 
Sooläte t. Krabi v. 

LUHT, Aliide, õpetaja. 
Sünd. 18. XII 1901 Tallinnas: 
vanemad — oskustööline Karl 

Kuuskmaa ja Anna (Käsper). 
Õppis Tall-na vene algk. 1908 
—12, Riigi Kunsttööstusk. 
1916—23; omandas eksternina 
kesk- ja kutsekoolide õpetaja 
kutse Tall. pedagoogiumi juu
res 1932. Oli Otepää ühis
gümn. õp. 1923—29; Tall. 
tööstusõpil. k. õp. 1929—32; 
Võru naiss-i naiskutsekooli 

juh. 1932. a-st. — Abielus 
Härm Luht iga 1934. a-st. 

Oli tegev Tall-na koolinoor
soo ,,Dramaatilises Üh-gus 
1920—23; Otepää naiskodu
kaitse jsk. kirjat. 1927—29; 
Kodutütarde Võru jsk. vanem 
1936. a-st. Võtnud mitmel pool 
näitlejana osa lavakunstilisist 
üritusist, olnud näitejuhiks Ote
pääl. Tegelenud virgutavalt ja 
arendavalt kunsti alal, eriti 
arendanud tikkimiskunsti Ees
tis. — Alat. asuk.: Võru. 

LUIK, Aleksander, põllu
mees. Sünd. 12. IV 1878 Püha
järve v. Tartum.; vanemad — 

talupidajad Peeter L. ja Truuta 
(Luig). Õppis Pühajärve v.-k. 
ja Otepää klk.-k., mille lõpe
tas 1894. Pidas ühes isaga 
Pühajärve v. väikest talukohta 
kuni 1913. a-ni. Omandas 
1915. a. Aakre v. Ohna t., kus 
iseseisva põllumehena arendab 
talumajandust ja kultiveerib 
maid, eriti soomaad. — Abi
elus Amalie Soots'iga 20. IV 
1920. a-st. 

Võtnud juhtivalt osa ma
jandusettevõtete ja v.-omava
litsuse tegevusest. Olnud Pü
hajärve v.-volik. 1. 1905—14; 
Aakre Põllumeeste S-i esim. 
1924—32. abiesim. 1932. a-st; 
Aaikre Piimaüh-gu esim. 1932 
—37; valla vastast, tulekahju 
kordadel abiandmise seltsi 
esim. 1933—36; Aakre v.-
volik. 1. 1922—30, vallavanema 
abi 1930—33. Tegev kohalikes 
org-es ja vabat. tuletõrjes. — 
Alat. asuk.: Ohna t. Aakre v. 

LUIK, Haarald, põllumees. 
Sünd. 1. I 1904 Allane t. 
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Rõngu v. Tartum.; vanemad — 
talupidajad Andres L. ja Mari 
(Alajaan). Õppis Raigaste 
külak. 1914—16, Rõngu kõrg. 

algk. 1916—20 ja Tartus teh-
nika-gümn. 1920—23, mille 
3. kl. lõpetamise järele asus 
tööle isatalus, kus on iseseisev 
põllumees 1930. a-st, arenda
des talumajandust. 

Võtab osa seltskondi, elust, 
on tegev kaitseliidus, vabat. 
tuletõrjes, spordis-is ,,Koit" ja 
kohalikes majanduslikes ühin-
guis. — Alat. asuk.: Allane t. 
Rõngu v. 

LUKATS, Karl, põllumees. 
Sünd. 19. VI 1872 Trohve 
(Troffi) I t. Kioma v. Võru

maal; vanemad — põllumees-
ehitusmeister Hendrik L. ja 
Ann (Kübarsepp). Õppis Kio
ma v.-k. ja Kähri ap. õig. klk.-
k., mille lõpetamise järele asus 
tööle isa juure. Iseseisev põl
lumees sünnitalus, kus paran
danud maid ja arendanud põl
lunduse kõrval ka mesin
dust. — Abielus Sohvi Tiide-
mann'iga 1897—34 (f), Marie 
Turi'ga 1935. a-st. 

Tegutsenud kohalikkudes 
seltsides. Kõlleste-Kioma Pii
maüh. juh. 1. 1926—29; Kioma 
Kartuliüh-se asutajaid ja juh. 
1. 1921. a-st; olnud Kioma 
rehepeksuüh. juh. 1. j. m. Teot-
senud Kioma v-omavalitsuses 
pikemat aega; v.-volik. 1. 1897 
—20, vahepääl ka v.-kohtu 1. 
ja revolutsiooni ajal v.-vanema 
abi, hiljemini iseseisvuse algu
päevil vallavanem. — Alat. 
asuk.: Trohve t. Kioma v. 

LUUKAS, Ernst, vallasek
retär. Sünd. 23. IX 1904 Rii
daja v. Viljandim.; vanemad 

— taluomanik Johan L. ja 
Kärt (Tiido). Lõpetanud Rii
daja valla- ja end. klk.-k.; 
täiendanud hiljem haridust ise
õppimise teel ja lõpet. sv. 
ühend, õppeasut. allohvitseride 
k. 1926. — Astus omaval, tee
nistusse 1. okt. 1918 ja oli Pat
küla v.-sekr. abiks 1918—25; 
Holdre v.-sekretär, v.-kohtu 
kirjut, ja posti ag. juh. 1927. 
a-st. 

Võtab tegevalt ja juhtivalt 
osa kohalike seltskondlike 
org-ide tegevusest. Holdre 
karskuss-i asut. ja esim. 1927. 
a-st; Holdre Vabat. Tuletõrje 
Üh. asut. ja sekr. 1927. a-st; 
Maanoorte Liidu Holdre osak. 
asutajaid ja esim. 1927; Holdre 
v. aval. rmtukogu asut. ja juh. 
1930. a-st; Isamaaliidu Holdre 
osak. asut. ja esim. 1935. a-st; 
K. L. Holdre üksikrühma pää
liku abi 1927. a-st; kohaliku 
tulekahju kordadel vastastikku 
abiandmise s-i kirjat.; Valla
sekretäride S-i Valgamaa osak. 
juh. sekr.; kohalike seltside 

näitejuht. Olnud tegev N. M. 
K. Ü. Tõrva osakonnas, Hel
me Kütiss-is ja Helme Hari-
duss-is. Teinud kaastööd aja
lehile ,,Post.", ,,Lõuna-Eesti", 
,,Päevaleht", ,,Uus Eesti" j. t. 
— Alat. asuk.: Holdre v.-maja. 

LÕHMUS, Eduard, põllu
mees. Sünd. 26. VIII 1888 
Kivi tare t. Rannu v. Tartum.; 
vanemad — talupidajad Jaan 
L. ja Ano (Kohv). Lõpetanud 
Rannu klk.-k. Iseseisev põllu
mees Kivitare t., kus arendab 
talumajandust. — Abielus Hel
mi Jaansoniga 1900. a-st. 

Olnud Rannu Vabat. Tule
tõrje Üh. asutajaid ja esim. 
1928—31, päämees 1931. a-st; 
Rannu Piimaüh-gu asutajaid 
1911 ja esim. 1925 ning rmtu-
pidaja-kirjat. 1926. a-st; Rannu 
Sooparanduses-i kirjat. 1924. 
a-st: Sangla Turbaüh. kirjat. 
1928. a-st: Rannu vast. kind-
lustuss-i kirjat. ja asjaajaja 
1927. a-st; Rannu H.-L. Kassa 
laekur 1931. a-st; Rannu Kont-
'•ollüh-gu esim. 1928. a-st; 
Rannu Põllum. Kogu asuta
jaid; Rannu v.-volik. 1. 1926. 
a-st, valla rev.-kom. 1. 1928. 
a-st, v.-kohtu esim. 1932. a-st. 
Rannu ev.-lut. kirikunõuk. 1., 
end. kirikuvanem. Tegev kait
seliidus ja mitmes majandusli
kus ettevõttes. — Alat. asuk.: 
Kivitare t. Rannu v. 

LÕHMUS, Enn (Endel), 
ametnik. Sünd. 26. I 1907 
Haanja v. Võrum.; vanemad 

— talupidajad Hindrik L. ja 
Madli (Vait). Õppis Haanja 
v. Koke algk. 1915—18, Rõuge 
algk. 1918—21, Võru poegi. 
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gümn. 1921—24, Petseri ühis-
humanitaargümn. 1924—28 ja 
Tartu ülik. matem.-loodustea-
duskonnas 1929—33; oman
danud omaval-se sekr. kutse 
1937. a.; astunud Tartu ülik. 
õigusteaduskonda 1937. a. — 
Asus omaval-se teenistusse 5. 
aug. 1933; oli ametnik Haanja 
v.-val. kantseleis 1933—37; 
Kõlleste v.-sekr. abi ja valla 
maksunõudja 1937; Mäksa v. 
abisekr. detsembrikuust 1937. 
a-st. 

Võtab aktiivselt osa selts
kondlike org-ide tööst. Oli 
Haanja S-ide Liidu nõuk. 1. 
1933—36, tegev I Haanja lau-
lupäeva korraldamisel, turis
tide kodu ja rahvamaja ehita
misel Munamäele; Haanja 
Rahvarmtukogu s-i ,,Koit" juh. 
1. ja aukohtu 1. 1933—35; 
Haanja Vabat. Tuletõrje Üh. 
juh. 1. 1936., K. L. Haanja ük
sikrühma laskejuh. abi 1934 ja 
relvurpäälik 1935—37, ühtlasi 
juhtivalt tegev seltside toim-
konnis ning rev.-kom. 1. mit
mes s-is; Ü. E. N. Ü. Kõlleste 
osak. esim. ja laulukoori juh. 
1937; Looduskaitse usaldus
mees 1937. a-st. Akadeemili
selt kuulunud Võrumaa Üli
õpil.-kogusse ning olnud selle 
juh. 1. 1932 ja esim. 1933. — 
Alat. asuk: Mäksa v. 

LÕHMUS, Jaan, ametnik, 
Sünd. 11. X 1894 Unikülas 
Tõlliste v. Valgam.; vanemad 

— talurentnik, õppinud tõlla-
sepp Hans L. ja Miina (Sare-
tok). Õppis Sooru v.-k. 1904 
—08, Valga l.-k. 1908—12, 
seda lõpetades; õiendanud eks

ternina gümn. lõpueksami Tar
tus 1927 ja õppinud õigustea
dust Tartu ülik. Astus oma
val. teenistusse 6. VI 1912. 
Oli v.-kirjut. abi Hummuli ja 
Paju v. 1912, kantseleiametnik 
Valga mk. politseis 1913; 
Võnnu-Valga 6. jsk. rahukoh
tuniku ja notari k. t. asjaajaja-
tõlk 1913—17; Valga 1. mii-
litsaval. vanem miilitsionär ja 
sekr. 1917—18; Lauri vahe-
talit. kontori asjaajaja Valgas 
1918; Sooru v.-sekr. 1918—19; 
Valga maaval. sekr. 1919—21, 
samal ajal ka Valga mk. rah-
vaväekom. ametn. 1919—20 
ja Valga, Volmari ja Viljandi 
mk. ainete salakaubaks tunnis
tamise kom. asjaajaja-rmtupi-
daja 1920, organiseerides nende 
asutuste kantseleid; E. V. kon-
sulaat-agentuuri sekr. Läti 
Valgas 1921—24, ühtlasi ka 
Valga maaval. sekr. ja tervis-
hoiuosak. juh. 1921—24; I 
üldrahvaloenduse 19. ringk. 
(Valgamaa) juh. 1922; Valga
maa Riigimaade ülema sekr. 
1924—25; Valga tööstusk. 
asjaaj.-rmtupidaja 1926—29 ja 
samas koolis ärilise kirjavahe
tuse ja käitisõpetuse tunni
andja 1927. a-st; Valga 1. pe
rekonnaseisuametnik 1936. a-st. 
— Abielus Melitta-Marlise 
Hergauk'iga 20. VI 1931. a-st. 

Oli tegev E. N. K. S-i Ma-
rienburi harus-i näitetrupis ja 
laulukooris 1914—17, sama s-i 
juh. 1. 1915—17, Valga E. 
Kirjastuse Üh. juh. 1. 1919—20, 
seltskondi, org-ide ühenduse 
,,Valga Liit" juh. 1. 1920—22, 
Ülem. Riigi- ja Omaval, teeni
jate Üh-gu Valga osak. juh. 1., 
tegev näitetrupis ja kooriva-
nem 1920—24; Valga Kunsti 
S-i asutajaid ja rev.-kom. 1. 
1922—29; Valga E. Põllum. 
S-i näitustetoimk. 1.' 1923—24; 
Valga linna- ja maaval. teeni
jate üh. asutajaid, juh. ja rev.-
kom. 1. 1929. a-st; E. Turistide 
Üh. esindaja Valgas 1934. a-st; 
korjanud vanavara E. R. Muu
seumile ja töötanud liikmena 
muis Valga org-es. — Alat. 
asuk.: Valga. 

LÕUVOKENE, Helga, 
ametnik. Sünd. 28. I 1915 Tar

tus; vanemad — tööline Jaan 
L. ja Anna (Saag). Õppis 
Tartu 1. VI algk. 1923—29 ja 
Tartu ühiskaub.-k. 1929—32, 
mil selle lõpetas. Oli prakti
kandiks Rasina v.-valitsuses 
1933—35, sama v. sekr. abi 
25. juulist 1935. a. 

Võtab tegevalt osa kohaliku 
hariduss-i ja Isamaaliidu osak. 
tegevusest. Olnud Naiskodu
kaitse Rasina jsk. sekr. 1935 
—37. — Alat. asuk.: Rasina v. 

LÜÜS, Karl, põllumees. 
Sünd. 4. XI 1903 Lüüsi t. 
Vana-Antsla v. Võrum.; va-

nemad — talupidajad Karl L. 
ja Mari (Laas). Õppis Lüüsi 
v.-k., Kraavi klk.-k., Antsla 
kõrg. algk., Valga poegi, 
gümn. 1921—25, mil selle lõ
petas ja Tartu ülikooli õigus
teaduskonnas 1925—26. Tee
nis ametnikuna Valgas 1928 
—29 ja Antslas 1929—32. Ise
seisev põllumees Lüüsi t. 1931. 
a-st. — Abielus Emma Her-
meliniga 1930. a-st. 

Võtab tegevalt ja juhtivalt 
osa mitmesuguste kultuur- ja 
majandusorg-ide tegevusest. 
Olnud õpilasena tegev kooli-
noorsooliikumises. Põllutöö-
koja Antsla konvendi esim. 
1936. a-st; Antsla Põllum. S-i 
juh. 1. 1932, abiesim. 1933. 
a-st; Vana-Antsla v. Vabat. 
Tuletõrje Üh-gu esim. 1934. 
a-st; Isamaaliidu Antsla osak. 
abiesim. 1935. a-st; K. L. ko
hal. üksuses jaopäälik 1930 
—34, Vana-Antsla komp. pää
liku abi 1934. a-st; Allveelae
vast. Sihtkapit. Vana-Antsla 
abitoimk. esim. 1935. a-st; Ni
mede Eestistamise Liidu V.-
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Antsla osak. abiesim. 1935. 
a-st; Vana-Antsla vallavanem 
1934. a-st. — Alat. asuk.: 
Lüüsi t. Vana-Antsla v. 

LÜÜTSEPP, August, val
lasekretär. Sünd. 18. I 1894 

Štšemeši t. Krabi v. Võru
maal; vanemad — põllupida
jad Jaan L. ja Mari (Tamm). 

Õppis Vastse-Roosa (praegu 
Dauškani) v.-k., Paike ap. 
õig. kirikuk. 1910, Rõuge klk.-
k. 1911—12, mil selle lõpetas; 
õppis metsandust Sõmerpalu 
metsaülema juures 1912; õien
das v.-sekr. kutseeksami Võru 
maaval. juures 1923. — Oli 
õp. Rogosi v. Pundi v.-k. 1913 
—15, kirjutajana vene sõja
väes 1915—22. Vallaomava
litsuse teenistuses 1. V 1922. 
a-st. Olnud Rõuge v.-sekr. abi 
1922—24; Viitina v.-sekr. 
9. II 1924. a-st. — Abielus 
Ida Reimann'iga 1928. a-st. 

Võtnud Rõuges osa juha-
tusliikmena vabat. tuletõrje üh. 
ja rahvarmtukogu s-i tegevu
sest ning kohaliku laulukoori 
tööst. Viitinas: hariduses-i 
asutajaid ja tegevuse juhte 
asutamisele järgnenud ajastul, 
kaitseliidu kompanii ja hilje

mini üksikrühma organiseeri
jaid ning korduvalt juh. 1., — 
üksikrühma päälik 1934. a-st, 
vabat. tuletõrje üh. asutajaid 
ning korduvalt juh. 1. ja esim., 
ühispiimatalituse asutajaid ja 
korduvalt juh. 1. — raamatu
pidaja 1926—37, valla aval. 
rmtukogu asut. ja juh. 1927. 
a-st, Allveelaevastiku Sihtka
pitali abitoimk. juh. 1., Isa
maaliidu osak. asut ja juh. 1. 
ning rahvarinde juhtivaid te
gelasi, Rõuge ev.-lut. kiriku-
nõuk. ja juh. 1. 1937. a-st. 
Võtnud osa laulukooride te
gevusest ja näitetegevuse 
arendamisest ning olnud juh
tivalt tegev rahvuslikeks akt
siooneks Viitina v. moodusta
tud toimkonnis. — Evib K. L. 
5. kl. Kotkaristi ja vabat. tu
letõrje hõbemedali. — Alat. 
asuk.: Viitina v.-m. 

M 

MAATEN, Jaak, õpetaja. 
Sünd. 10. X 1888 Ennu t. 
Vana-Võidu v. Viljandim.; 

vanemad — taluomanikud Jaak 
M. ja Anu (Kiss). Õppis 
Vana-Võidu Arumetsa v.-k., 
Viljandi klk.-k. ja Sindi pedag. 
kl.; erateel koduõpetaja juha
tusel täiendas haridust gümn. 
õppekava ulatuses; õiendas 
1909. a. Pärnu gümn. juures 
eksamid ja omandas algk.- ja 
koduõp. kutse; hiljem õppis 
Tartu ülik. juures õp. edasi
harimise kurs. ja võttis osa õp. 
suvekurs. — Oli õp. Holstre 
v. Pulleritsu k. 1909—11 ja 

koolijuh. Heimtali algk. 1911 
—15; Mõisaküla Hariduss-i k. 
õp. 1915—20; Tõrva ühis
gümn. õp. 1920—23; Tõrva 
6-kl. algk. juh. 1923. a-st, üht
lasi tegutsenud selle kõrval 
aianduse ja mesinduse alal. — 
Abielus Johanna Pullerits iga 
1916. a-st. 

Võtnud osa seltskondi, 
org-ide tegevusest Tõrvas; ol
nud tegev Tõrva Ühisgümn. 
Toetuss-is, Tõrva Üpk. asu
tajaid, Helme Õp. Üh. juh. 1. 
ja pikemat aega Tõrva alevi-
volik. 1. ning Tõrva tuletõrje 
tegelasi. — Alat, asuk.: Tõrva. 

MAAVARA, Sulev (end. 
nimi Siegfried Markwardt), 
õpetaja. Sünd. 17. I 1905 Haki 
külas Viitina v. Võrumaal; 
vanemad — talupidajad Jaan 
Markwardt ja Mari (Jeenas). 
Saanud alghariduse Viitina v. 
Järveküla koolis ja Rõuge 
klk.-k. 1914—20, Võru poegi, 
gümn. 1920—22, Võru õp.-
sem. 1922—26; käinud õppe
reisil Rootsis 1936. a., Kesk-
ja Lääne-Euroopas 1937, a.; 

omandanud rmtukoguhoidja 
kutse 1936. — Teotseb Sänna 
algkooli juhatajana 1926. a-st, 

kus rakendanud uuemaid õp-
pemeetode. 

Võtab juhtivalt osa koha
like seltside tegevusest ja 
seltskondlikust elust. Sänna 
Rahvarmtukogu S-i rmtukogu 
juh. 1926—37, seltsi esim. 
1930—33 ja 1938. a-st, olnud 
seltsile rahvamaja asut. ja 
omandaja, kogu aja näitleja 
ja 1936. a-st näitejuht; Sänna 
laulukoori asut. 1928; Sänna 
Vabat. Tuletõrje Üh-s ja reas 
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seltskondi, komiteedes teotse-
nud juh. 1.; Sänna Vabadus
sõjas langenute mälestusmärgi 
püstitamise mõtte algatajaid 
ja vastava komitee 1.; K. L. 
Rõuge mlvk. ja Sänna komp. 
rev.-kom. 1. 1928. a-st, N. X. 
Sänna haukapere asut. ja va-
nahaugas 1932. a-st; Rõuge 
ev.-lut. kirikunõuk. 1. 1932 
—35. Avaldanud kirjutusi 
Sänna albumites ja pikemaid 
reisikirju ajalehis; teinud ala
tes seminari päevilt kaastööd 
peaaegu kõigile E. ilmuvaile, 
eriti Võru lehile. — Alat. 
asuk.: Sänna algk. 

MAHLAPUU, Ernst, arst. 
Sünd. 7. IV 1898 Kiivite t. 
Lõve v. Valgam.; vanemad — 

taluomanik Peedu M. ja Mai 
(Laosson). Õppis Lõve ja 
Tarvastu algk.; Kärstna min.-
k., omandas küpsusetunnistuse 
Peterburis, õppis arstiteadust 
Petrogradi sv. arstiteaduse 
akadeemias 1918—21 ja Tartu 
ülik. arstiteadusk. 1922—26, 
mil selle lõpetas. Praktiseeris 
2 a. ülik. sisekliinikus ja 14 
kuud prof. Puuseppa närvi
kliinikus. — Oli Kunda algk. 
õp. 1922—23, Petserimaa koo
liarst 1927—29; Petseri gümn. 
kooliarst, ühtlasi praktiseeriv 
arst sise- ja närvihaiguste alal 
Petseris 1930. a-st ning sv. 
arst 20. IX 1937. a-st. — Abi
elus Alide Välk'iga 1922. a-st. 

Petseri N. M. K. Ü. esim. 
1934—35 ja 1937, rev.-kom. 1. 
1936; Petseri Turistide Üh. 
esim. 1935 ja 1937, sekr. 1936; 
Petseri Skautklubi esim. 1936. 
a-st; Piirimaade S-i Petseri 
osak. juh. 1.; K. L. Petseri, 

mlvk. arst 1930. a-st; Petseri 
linnavolikogu 1. 1932—33. 
Kirjutanud eksperimentaalse 
töö Ajukestade permeabiliteet 
akuutse ja kroonilise alkoho
lismi puhul. Avaldanud lühe
maid kirjutusi ajalehis ,,Vaba 
Maa", ,,Päevaleht", ,,Kaja", 
,.Petseri Uudised" ja ,,Pecerski 
Krai". — Alat. asuk.: Petseri. 

MAIDLA, Arnold, põllu
mees. Sünd. 9. II 1906 Türgi 
t. Pindi v. Võrumaal; vane

mad — põllupidajad Rudolf 
Miina ja Emma (Antson). — 
Abielus Elfriede Orm'iga 1936. 
a-st. — Õppis Võru poegi, 
gümn., hiljemini raamatupida
mise j. m. kursusil. Teotseb 
iseseisva põllumehena sünni
talus 1922. a-st, arendades 
talumajandust ja kultiveerides 
maid, eriti soomaad. 

Võtab osa seltskondlikust 
elust. Pindi v.-volik. 1. 1931. 
a-st, vallavanem 1936. a-st; 
Isamaaliidu Pindi osak. asu
tajaid ja esim., vabat. tule
tõrje üh-s rühmapäälik ja 
asutajaid; Raagsilla-Soo Vee-
üh. asutajaid ja esim. 1932. 
a-st, rmtupidaja 1935. a-st; 
rahvuslikeks aktsiooneks moo
dustatud aj. komiteede esim.; 
olnud K. L. Lasva-Pindi es
kadronis laskejuh. j. m. — 
Alat. asuk.: Türgi t. Pindi v. 

MAIDLA, Priidu (end. nimi 
Menov Friedrich), põllumees. 
Sünd. 15. VII 1901 Hani-
Jaani t. Kahkva v. Võrü-
maal: vanemad — talupida
jad Nikolai M. ja Liisa 
(Schultz). Õppis Räpina klk.-

k. ja Räpina kõrg. algk., 
mille lõpetamisel asus isatallu 
tööle. Oli Petseri rahvaväe 
kom. kirjut. 1920—21 ja aja

teenijana Petseri mk. rahva
väe staabis n.-kirjut. 1923. 
a-ni, kust lahkudes asus uuesti 
isatallu ja arendab taluma
jandust. Ehitanud uusi hoo
neid, muretsenud 1933. a. põl
lum. masinad ja asutanud tallu 
oma majapid. jahuveski. — 
Abielus Anna Paading'iga 
1930. a-st. 

Võtab juhtivalt osa Kahkva 
vallaomavalitsuse tööst, olles 
v.-volik. 1. 1927. a-st, v.-van. 
abi 1927—30 ja v.-vanem 
1930. a-st. Olnud end. Kahk
va Põllum. Kogu juh. 1., K. L. 
Kahkva üksikrühmas 1924. 
a-st, algul jaopäälik, rühma 
majanduspäälik 1937; Põllu-
töökoja Räpina konvendi 1. 
1936. a-st; Kahkva v. Kind-
lustuskassa kassapid. 1930. 
a-st; E. tuletõrje Kahkva 
komp. päälik 1937. a-st; Võru 
maavolik. 1. 1938. a-st; tegev 
muis org-es ja rahvuslikeks 
aktsiooneks Kahkvas loodud 
toimkonnis. — Alat. asuk.: 
Kahkva v. Hani-Jaani t. 

MAIDRE (end. nimi Re
bane), Villem, omavalitsus
tegelane. Sünd. 15. III 1903 
Laatre v. Valgam.; vanemad 
— talupidajad Ludvig-August 
Rebane ja Ann (Frants). Õp
pis Tõlliste v. Uru v.-k., San
gaste klk.-k., Valga 1. poegi, 
algk., Tartu õp. inst. kõrg. 
algk., Tartu poegi, keskk., 
Tartu kõrg. rahvak. ja Valga 
poegi, gümn., mille lõpetas 
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1924. a.; õppinud õigusteadust 
Tartu ülik. — Oli Karula v. 
Iigaste algk. juh. 1924—27, 
Valga maaval. sekr. 1927—30 

ja abiesim. 1930—38, Valga 
abimaavanem 1. V 1938. a-st. 
— Abielus Rosalie Mägiga 
7. VII 1928. a-st. 

Olnud Iigaste hariduss-i 
,,Valgus" juh. 1. 1924—27, te
gev sama s-i rahvamaja muret
semisel, ühtlasi aval. rmtukogu 
asutajaid ja juh. 1927. a-ni, E. 
Sots. Tööliste Partei Iigaste 
osak. juh. 1. 1924—27, Valga 
osak. juh. 1. 1927—34 ja Val
gamaa komitee esim. 1933—34, 
Valga maavolik. 1. 1927—34, 
K. L. Iigaste rühmapäälik 1924 
—27, Valga miv. üksikpatarei 
adjudant 1931—33, hiljem rev.-
kom. esim.; Eesti-Läti Sõprus-
üh. Valga osak. asutajaid ja 
rev.-kom. 1. 1933. a-st; E. P. R. 
Valga komitee asutajaid ja 
sekr. 1934. a-st; VI jsk. töö
inspektori ringk. kindlustus-
ameti 1.; Valga Ühisgümn. Vi
listlaskogu abiesim. 1932. a-st; 
Valga linnavolinik 1930. a-st 
ja linna rev.-kom. esim. 1934. 
a-st. Avaldanud omavalitsuse 
küsimusi käsitavaid artikleid 
ajakirjas ,,Maaomavalitsus" 
j. m. — Alat. asuk.: Valga. 

MAIOR, Jaan, kirikuõpe
taja. Sünd. 24. V 1899 Sokari 
t. Krabi v. Võrum.; üleskas
vanud sama v. Keldrimäe t., 
kus ta vanemad — Peeter M. 
ja Leena (Järv) — olid talu
pidajad. Õppis Krabi v.-k. 
1910—12, Rõuge klk.-k. 1912 
—15, Polangeni ja Võru 
poegi, reaalgümn. 1915—22 ja 

Tartu ülik. usuteadusk. 1922 
—28, millal selle lõpetas ja 
õiendas konsistoor. eksamid; 
õppinud muusikat E. Hirschi 

muusikak. Tallinnas ja Tartu 
kõrg. muusikak. ning laulu L. 
Neumanni ja A. Degli Abbati 
juures; viibinud õppereisidel 

välismail. — Võttis õpilasena 
osa E. Vabadussõjast 1918 
—19, tehes kaasa lahinguid. 
Oli Võrus karskusinstr. 1924. 
Pidas kirikuõp. prooviaasta 
Tormas õp. A. Kuusiku ja 
Rõuges õp. V. Viksi juures; 
ordineeriti õp.-ametisse Tal
linna Toomkirikus 17. III 1929 
piiskop J. Kuke poolt. Oli 
Avinurme ev.-lut. koguduse 
õp. 1929/30; Hargla ev.-lut. 
koguduse õp. 30. IV 1930. 
a-st. — Abielus Linda Kais'iga 
20. V 1929. p-st. 

Võtnud koguduse ja usuelu 
arendamise kõrval juhtivalt 
osa mitmesuguste seltskondi, 
org-ide tegevusest ja tööst. 
Eesti N. M. K. Ü. Liidu nõuk. 
1. 1937. a-st, sama org-i Lõuna-
Eesti komitee 1. 1934. a-st; 
N. M. K. Ü. Maailmaliidu 
Maaüh-te komitee 1. 1937. a-st; 
Hargla kog. Kristi. Noorteüh. 
asutajaid ja juh. 1. 1930. a-st; 
Hargla klk. Vabadussõjas lan
genute mälestamise komitee 
abiesim.; Hargla Meestelaulu 
S-i asutajaid ja abiesim. 1935. 
a-st; N. K. Varstu mlvk. abi-
vanem ja K. L. Varstu mlvk. 
vaimulik 1936. a-st; E. Kars
kusliidu usaldusmees Harglas; 
E. Ü. S-i ja Akad. Meeskoori 
vii! Akad. Usuteadl. S-i ja 
E. K. S-i 1. Esinenud viiulil 
solistina kirikukontsertidel. Tei

nud kaastööd ,,Uus-Eestile", 
,,Lõuna Eestile", ,,E. Kirikule" 
j. t. — Alat. asuk.; Hargla. 

MAIOR, Linda, seltskonna
tegelast, eelmise naine. Sünd. 
30. I 1905 Antslas postiametn. 

Gustav Kais i tütrena. Õppis 
Lemsalu tütarl. progümn. ja 
Võru tütarl. gümn., mille lõ
petas 1926. a. Töötas selle jä
rele Võru posti-telegraafi kon
toris 1927—29, millest pääle 
tegev koduse majapidamisega. 

Võtab osa Hargla seltskond
likust elust, olles Hargla Maa
naiste S-i asutajaid ja esinaine 
1936. a-st, ning tegev kodu
kultuuri arendamisel. — Alat. 
asuk.: Hargla. 

MAISTE, Friedrich, kaup
mees. Sünd. 25. XII 1882 
Resto-Kährimäe koolimajas 
Valgamaal; vanemad — õp. 
Jüri M. ja Wilhelmine (Mõt-
tus). Õppis Antsla Möldre 
Taavet M. ja Anu (Vaas-
koolis 1891—94 ja Urvaste 
klk.-k. 1894—98. — Oli kaup-
luseõpilane, hiljemini äriteenija 
Võrus 1900—28. Võttis osa E. 
Vabadussõjast. Iseseisev te-
rase-raua kaupade ja ehitus-
tarveteäri pidaja Võrus 1920. 
a-st, ühtlasi maja ja aia omanik 
1929. a-st. — Abielus Amalie 
Sams iga 1920. a-st. 

Võtnud osa Võru kaitseliidu 
tegevusest 1920. a-st alates, 
olnud kohaliku lasketiiru ehi
tajaid ja raskeklp.-komp. velt
veebel pikemat aega; tegev 
vabat. tuletõrjes ja mitmes 
Võru seltsis. Olnud enne Maa
ilmasõda ,,Kandli" teatris näit
lejaks pikemat aega. — Saa-
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nud K. L. 3. kl. Valgeristi 
(1926) ja 5. kl. Kotkaristi 
(1933) ning vabat. tuletõrje 
kuldmärgi hoolsuse eest. — 
Alat. asuk.: Võru. 

MAKSON, Becnhacd, valla
sekretär. Sünd. 6. I 1895 Mäe-
lustaja t. Mõniste v. Võrum.; 

vanemad — talupidajad Jaan 
M. ja Kadri (Urbanik). Õppis 
Mõniste algk. 1904—05 ja 
Hargla klk.-k. 1906—10; õien
das v.-sekr. kutseeksami Pet-
seri maaval-se juures 1925. — 
Oli v.-sekr. abi Mõnistes 
1911/12, Laanemetsas 1912 
—13; Kastre-Võnnus 1913 
—15, Kasseli paberivbr. met-
saasjanduse rmtupidaja Ve-
nem. 1915-—17, vene sõjaväes 
1917—18, vabatahtlikuna E. 
Vabadussõjas 1919—20, valla
sekretär Slobodka v. 1920—22 
ja Vilo v. 1922—30; Senno 
v.-sekr. 1930. a-st, ühtlasi ka 
perekonnaseisuametnik ja te
gelik põllumees. — Abielus 
Alma Birnbaumiga 1927. a-st. 

Võtnud juhtivalt osa selts
kondi. tööst. Olnud tegev näi
tetrupis ja laulukooris Mõnis
tes 1911—12 ning Kastre-
Võnnus 1913—15; Värska 
Harid. S-i asut. ja juh. 1. 1920 
—22; Vilo Harid. S-i asut. ja 
juh. 1. 1922—30; Vilo Üpk. 
asut. ja asjaajaja juh. 1. 1924 
—30; K. L. Vilo üksikrühma 
päälik 1924—30; E. Maaoma-
val. Liidu nõuk. 1. valdade 
esindajana 19.34. a-st; Senno 
hariduss-i ,,Valve" asut. ja 
juh. 1. 1935. a-st; K. L. Uue-
Irboska üksikrühma propa-
gandapäälik 1930. a-st; Isa
maaliidu Senno osak. juh. 1. 

1934. ä-st; Allveelaevast. Siht-
kapit. Senno abitoimk. sekr. 
1935. a-st — Alat. asuk.: 
Senno v.-maja. 

MALM RE (end. nimi Mi-
chelson), Aino, õpetaja. Sünd. 
11. XI 1906 Põltsamaal; vane-

Raig ja Anna (Roht). Lõpetas 
Kanepi klk.-k. Taluperenaine 
Kõppi t. 1923. a-st. 

Võtnud osa seltskondi, elust. 
Oli Naiskodukaitse Kõlleste 
jsk. esinaine 1936—38, sama 
jsk. juh. 1. 1938. a-st; Kõlleste 
Maanaiste S-i laekur 1936 
—37 ja rev.-kom. 1. 1937. Te
gev kohaliku rahvaraamatu
kogu s-i näitetrupis 1916. a-st. 
— Alat. asuk.: Kõppi t. Kõl
leste v. 

MANDLI, Gustav, põllu
mees ja tööstur. Sünd. 16. VIII 
1888 Kõppi t. Kõlleste v. Võ-

mad — talupidajad Tõnu Mi-
chelson ja Anna (Päits). Õp
pis Põltsamaa algk. 1914—15, 
Põltsamaa Aleksandri Karls-
hofi kõrg. algk. 1915—17; 
Põltsamaa reaalgümn. 1917 
—23 ja Tartu ülik. filosoofia-
teadusk. 1923—28, mil selle 
lõpetas; täiendanud haridust 
Oxfordi ülik. juures kurs. 1930; 
matkanud mitmes Euroopa rii
gis. — Petseri ühis-humani-
taarqümn. inglise keele õp. 
1928. a-st. 

Võtab juhtivalt osa noor
sooliikumisest, olles Gaidide 
Petseri miv. asutajaid ja miv. 
vanem 1935. a-st. — Alat. 
asuk.: Petseri. 

MANDLI, Adele. talupere
naine, järgneva naine. Sünd. 
28. III 1898 Kivisilla metsa-

vahikohal Ahja v. Tartum ; 
vanemad — talupidajad Johan 

rumaal; vanemad — talupida
jad Johan M. ja Liisa (Võsu). 
Lõpetanud Kanepi klk.-k. Ise
seisev põllumees sünnitalus 
1926. a-st, ühtlasi laua- ja 
sindlisaagimise tööstuse ning 
rehepeksugarnituuri omanik. — 
Abielus Adele Raig'iga 1923. 
a-st. 

Võtab juhtivalt osa selts
kondi. elust. Kõlleste Rahva-
rmtukogu S-i esim. 1926. a-st; 
Kõlleste-Kioma Piimaüh. kir-
jat. 1928. a-st; Kõlleste Üpk. 
laekur 1933. a-st; Kõlleste 
Vabat. Tuletõrje Üh. rev.-kom. 
1. 1935. a-st; Karaski Turba-
üh-gu kirjat. 1932. a-st; K. L. 
Kõlleste üksuse kirjat. pikemat 
aega; Kõlleste v.-kohtu 1.; Ka
nepi kirikunõuk. 1. — Alat. 
asuk.: Kõppi t. Kõlleste v. 

MANDRI (end. nimi Ma-
disson), Arthur Johannes, pan
gategelane. Sünd. 16. VI 1906 
Tõrvas; vanemad — kingsepp 
Peeter M. ja Kadri (Koger). 
Õppis Tõrva l.-algk., Tõrva 
ühisgümn. 1918—26, seda lõ
petades ja Tartu ülik. õigus-
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teadusk. — Olnud ajut. töö
jõuna tegev Helme üpt. 1928, 
Helme Üpk. noorem ametnik 
1928—34 ja sama panga juh. 
1934. a-st. 

Võtab osa Tõrva seltskondi, 
elust. Olnud Tõrva Ühisgümn. 
Vii! Kogu ja spordis-i ,,Sa
kala" juh. 1.; K. L. Helme 
mlvk. sekr. 1930. a-st; Tõrva 
Vabat. Tuletõrje Üh. juh. 1. 
1930—31 ja sama üh-gu vara
hoidja 1934. a-st; Isamaaliidu 
Tõrva osak. asutajaid; Tõrva 
uue kiriku komitee 1.; tegev 
sega- ja meeskooris ning näit
lejana kohalikes seltses. — 
Alat. asuk.: Tõrva. 

MARDI (end. nimi Märt-
son), August, ametnik. Sünd. 
23. V 1897 Ruusaku t. Val

guta v. Tartum.; vanemad — 
talupidajad Juhan Märtson ja 
Marie (Ark). Õppis Valguta 
v.-k. 1905—09, Rõngu klk.~ 
k. 1909—13 ja E. Maaomaval. 
Liidu omaval.-tegelaste õigus-
teadl. kurs. Tartus 1927. — 
Töötas lüh. aega isatalus; võt
tis osa Maailmasõjast 1915 
—18 ja E. Vabadussõjast 1918 
—20, tehes viimases kaasa la
hinguid. Omaval, teenistuses 
16. I 1926. a-st Valguta v.-val. 
kantseleiametnikuna. 

Tegev Valguta Vabat. Tu
letõrje Üh-s 1920. a-st, üh-gu 
kirjat. 1927—33 ja esim. 1933 
—36, ühtlasi olnud ühingu 
seltsimaja ehitamise algataja 
ja selle teostamise tegelik juht; 
Valguta Rahvaraamatukogu 
S-i esim. 1936. a-st; Valguta 
Luha Veeüh-gu raamatupid. 
1926. a-st. Võtnud juhtivalt 
osa kohalike seltside lavakuns-

tilistest üritustest ja töötanud 
kaasa mitmes org-is. — Alat. 
asuk.; Valguta v.-maja. 

MAREMÄE (endine nimi 
Mangelson), Kristof, ametnik. 
Sünd. 15. VI 1901 Lebavere 

külas Vana-Põltsamaa v. Vil-
jandim.; vanemad — õp., hil
jem põllumees Jaan Mangel
son ja Anna (Epro). Lõpetas 
Põltsamaa reaalgümn. 1921 ja 
metsanduse kurs. Tartu ülik. 
juures 1922. — Oli 1918. a. 
tegev Põltsamaa komandan-
tuuri teenistuses, milles võttis 
osa lahinguist Aidu rindel, hil
jem õppursõdurina tegi kaasa 
E. Vabadussõja lõuna frondil. 
Oli abimetsaülem Pagari metsk. 
Virum. 1922, metsatehnik rii
gimaade ja metsade val-se 
metsakorralduse büroos 1923 
—27, abimetsaülem Sõmerpalu 
metsk. Võrum. 1927—31 ja 
Ahja rev.-metsk. Tartum. 1931 
—37; Põllutöökoja Tartu-
Valga metsanduskonsulent 
Tartus 1. V 1937. a-st. — Abi
elus Leida Matto'ga 9. XI 
1929. a-st. 

E. Metsateenijate Üh. Kesk-
juh. 1. 1928; E. Metsateenijate 
Üh. Sõmerpalu osak. asut. ja 
esim. 1928—36, Ahja osak. 
esim. 1936. a-st; Ahja Majand. 
Üh-se asutajaid ja juh. 1. 1936; 
Ahja Piimaüh. rev.-kom. esim. 
1937; K. L. Tartu 1. 3. mlvk. 
rühmapäälik 1924—27; K. L. 
Tartu miv. Ahja komp. metsa
meeste rühma pääliku abi 1935 
ja päälik 1937. a-st. — Alat. 
asuk.: Tartu. 

MARJAK, Eduard, õpetaja. 
Sünd. 13. III 1902 Raudsepa 

külas Vana-Roosa v. Võrum.; 
vanemad — taluomanikud Jaak 
M. ja Mari (Needer). Õppis 
Vana-Roosa v.-k. 1911—14, 

Tsooru 2-kl. min.-k. 1914—17, 
Rõuge progümn. 1917—18, 
Võru poegi. gümn. 1918—19 
ja Võru õp.-sem. 1921—26, 
mil selle lõpetas. — Õp. 1. II 
1928. a-st; olnud Karilatsi 
algk. õp. 1928—34, Tsolgu 
6-kl. algk. juh. 1934. a-st, üht
lasi põllumees koolitalus. — 
Abielus Hilda Talomeesiga 
1929. a-st. 

Olnud õpilasena noorsoo-
üh-gu juh. 1. ja tegev spordi 
alal; Karilatsi v.-volik. 1., Ü. 
E. N. Ü. Karilatsi osak. asu
tajaid ja esim., ühtlasi sama 
üh-gu orkestri, spordi-, näite-
ja kõneharrastajate ringide 
juht ning ajakirja ,,Kolle" vas
tutav toim. 1930—34; Kari
latsi Vabat. Tuletõrje Üh-gu 
juh. 1. 1928—34; K. L. Kari
latsi komp. sekr. 1928—34; 
Timo Tsolgu Spordis-i esim. 
1934. a-st; Timo Vabat. Tule
tõrje Üh. esim. 1935. a-st; Isa
maaliidu Timo osak. juh. 1. 
iy35. a-st; juhtinud Timo lau
lukoori ja tegutsenud lavate
gevuse juhina; N. K. Timo 
rühma vanakotkas, kohal, ko
dukaunistamise hoogtöö komi
tee esim. j. m. — Alat. asuk.: 
Tsolgu alg. Timo v. 

MARK, Aksel, põllumees. 
Sünd. 8. V 1904 Polli t. Vast-
se-Kuuste v. Tartum.; vane
mad — põllupidajad Samuel 
M. ja Liisa (Käärik). Lõpeta
nud Vastse-Kuuste 6-kl. algk. 
Tegutseb põllumehena isatalus 
1934. a-st. 
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Tegev kohalikes seltskondi, 
org-es; Vastse-Kuuste Rahva-
rmtukogu S-i laekur ja rmtu-

kogu juh. 1936. a-st. — Alat. 
asuk.: Polli t. Vastse-Kuuste v. 

MARK, Adolf, masinist. 
Sünd. 13. V 1905 Otsa t. Kõl
leste v. Võrum.; vanemad — 

talupidajad August M. ja Anna 
(Raig). Õppis Kõlleste 3-kl. 
v.-k., Kanepi kõrg. algk., mille 
lõpetas 1919. Tegutseb Kõl
leste Masinatarvitajate Üh-se 
masinistina 1929. a-st. 

Võtab osa Kõlleste selts
kondi. elust, olles rahvarmtu-
kogu s-i juh. 1. 1917. a-st, K. 
L. Kõlleste üksikrühma juh. 1. 
1928. a-st ja pääliku abi 1930. 
a-st, Isamaaliidu K. osak. abi
esim. 1935. a-st ja v.-volik. 1. 
1934. a-st. — Alat. asuk.: 
Kõlleste v. 

MARK, Elsbet, õpetaja. 
Sünd. 1. VI 1900 Tori t. 
Erastvere v„ Võrumaal: va
nemad — talupidajad Jaan 
Leis ja Leena (Kupp). Õppis 
Erastvere Suureküla 3-kl. k., 

Kanepi klk.-k., mille lõpetas 
1916; hiljem õppinud pikaaja-
lisil õp. suvekurs. Võrus, kust 
omandanud algk.-õp. kutse-

õiguse 1922. — Oli õp.-juh. 
Pühajärve v. Sihva algk., õp. 
Valgjärve v. Vana-Piigaste 
algk.; Aakre v. Pühaste algk. 
juh. 1922—25; Kõlleste v. Ka
raski algk. vanem õp. 1925. 
a-st. 

Võtab osa seltskondi, elust, 
olles N. K. K. Kõlleste jsk. 
asutajaid, algul kirjat., hilje
mini esinaine 1930. a-st, Kodu-
tütarde Karaski rühma va
nema abi ja Kõlleste Maa
naiste S-i kirjat. 1936. a-st. — 
Alat. asuk.: Karaski algk. 
Kõlleste v. 

MARKUS, Tõnu, kiriku
õpetaja. Sünd. 26. II 1874 
Madise t. Kõo v. Viljandim.; 

vanemad — taluomanikud 
Taavet M. ja Anu (Vaas-
mann). Õppis Pilistvere klk.-
k. 1885—88, E. Aleksandri 
l.-k. 1888—92, H. Treffneri 
eragümn. 1892—1901, soori
tades küpsuseksami eksternina 
Tartu Aleksandri gümn. juu
res 1901 ja Tartu ülik. usu-

teadusk. 1901—13, mil lõp&-
tas selle ja õiendas konsist. 
eksamid Riias. — Oli õp. 
Torma algk. 1895—99. Pidas 
kirikuõpetaja prooviaastat Põl
vas 1914; oli Võru praostkon
na vikaarõp. 1914—15; Puhja 
ev.-lut. koguduse õpetaja 1915. 
a-st. — Abielus Amalie Vaas-
mann'iga 1925. a-st. 

Võtnud osa Vene riigi I üld-
rahvaloendusest 1897, mille eest 
saanud aumärgi; olnud E. Ü. 
S-i eestseisuse 1. mitu aastat 
ja Kavilda v. soldatite pere
kondade eest hoolitsemise ko
mitee esim. 1917. — Töö eest 
kirikuelu arendamisel saanud 
kuldristi. — Alat. asuk.: 
Puhja. 

MARTENSEN, Jüri, pas
tor emeritsius. Sünd. 9 XI 
1867 Mäelt-Kääriku t. Vil

jandi v. Viljandim.; vanemad 
— taluomanikud Mart M. ja 
Mari (Järveson). Õppis Na
vesti v.-k. 1880, Karula Tur-
vamäe k. 1880—81, Viljandi 
klk.-k. 1881—83, Pärnu gümn. 
1886—89, sooritades lõpuek
sami Nikolai gümn. 1890 ja 
Tartu ülik. usu- ja filosoofia-
teadusk. 1890—97, mil selle 
lõpetas. — Oli õp. Viljandi 
kreisk. 1884—86, koduõpet. 
Karinu ms. Järva-Jaanis ja 
hiljem Gatšinas 1897—1906. 
Ordineeriti kirikuõpet. Peter
buris Mihkli ev.-lut. kirikus 
15. VII 1900, mille järele oli 
pastoriadjunkt ja vikaarõp. 
Gatšinas, Smolenskis ja Tar-
tu-Maarja kogud. 1900—02, 
gümn. usu- ja saksa keele õp. 
ning kirikuõp. Stavroopolis 
Kaukaasuses 1902—08, Võru 
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fev.-lut. koguduse õp. 1909— 
20, ühtlasi samal ajal ka Võru 
pro-, poegi.- ja tütarl.-güm
naasiumide ning õp.-sem. usu
õpetajaks 1920. a-ni ning 7. 
jal. rügemendi pastor 1919— 
35. Elab pensionärina ja ma
jaomanikuna Võrus. 

Olnud K. L. Võrumaa miv. 
propagandapäälik 1925—36; 
Võru linnavolik. 1. 1934. a-st. 
Pidanud loenguid, kõnesid ja 
võtnud innukalt osa kõigist 
Võru seltskondlikest üritusist. 
E. Ü. S-i vii! —- Alat. asuk.: 
Võru. 

MARTINSON, Tõnis, koh
tunik. Sünd. 5. VIII 1898 
Junsera t. Suure-Kõpu v. Vil

jandim.; vanemad — talupi
dajad Tõnis M. ja Ann (Sei-
tana). Õppis Suure-Kõpu 
Supsi k. 1906—08, Taki v.-k. 
1908—11, P. E. K. S-i pro-
giimn. 1911—14, Viljandi mk. 
poegi. gümn. 1921/22 ja Tartu 
ülik. õigusteadusk. 1922—26, 
mil selle lõpetas. Teenis vene 
sõjaväes 1917, lõpetades sv. 
velskerite k. Tall-s, 2. E. jal. 
polgus Viljandis 1918. Oli 
tegev Saksa okup. ajal kind
ral Unti salajasis omakaitse-
rühmades, Kõpu klk. kaitse
liidu ülema abi 1918/19, hil
jem võttis velskerina osa E. 
Vabadussõjast, tehes kaasa 
lahinguid 3. suurtükiväe pol
gus. Oli kohtuameti kandi
daat Viljandi ringk.-kohtu 
juures 1925—30, Tall-na IV 
ja Raasiku jsk. kohtu juures 
1931, Viljandi II jsk. kohtu 
juures 1931; Tõrva jsk. koh
tunik 1932—34; Petseri I jsk. 
kohtunik 1934. a-st. — Abi

elus Marie Viiteliga 1925. 
a-st. 

Võtnud osa seltskondlike 
org-ide tegevusest ja tööta
nud juhtivalt kaasa kaitselii-
duüksusis Tartus ja Viljandis. 
— Alat. asuk.: Petseri. 

MART MAA (end. nimi 
Martinov), Paul, advokaat. 
Sünd. 17. II 1899 Nõmme t. 

Juuru v. Harjum.; vanemad — 
talupidajad Mihkel Martinov 
ja Anna (Peiker). Õppis Ha
gudi v.-k. 1908—10, Tall-s J. 
Westholmi gümn. 1910—19, 
mil selle lõpetas, E. V. sõja
koolis 1919, seda lõpeta
des ja Tartu ülik. õigustea
dusk. 1920—24, mil selle lõ
petas. — Võttis ohvitserina 
osa Vabadussõjast laiaroopm. 
SR. nr. 3 koosseisus, tehes 
kaasa lahinguid ja sai au
tasuks tasuta maa, hiljem tee
nis kitsaroopm. SR. nr. 1 1922. 
a-ni, kust arvati reservi leit
nandina. Tegutseb advokaadi
na Elvas 1924. a-st; vann. 
advokaat 1931. a-st, ühtlasi 
majaomanik Elvas ja talu
omanik. — Abielus Marie 
Rätsep aga 1922. a-st. 

Võtnud juhtivalt osa polii
tilisest ja seltskondi, elust. 
Olnud poliitilises elus tegev 
E. Töö- ja Rahvaerakonnas; 
Elva alevi-, hiljemini linna
volik. 1. ja volik. juh., ühtlasi 
esindaja E. Linnade Liidus; 
K. L. Elva mlvk. asutajaid-
organiseerijaid, mlvk. päälik 
1924—25, pääliku abi 1925. 
a-st; Elva Vabat. Tuletõrje 
Üh. juh. 1. 1926. a-st ja va
bat. tuletõrje Tartumaa bri

gaadi päälik 1937. a-st, üht
lasi E. Vabat. Tuletõrje Liidu 
juh. 1. 1937. a-st; Elva Üpk. 
'rev.-kom. esim. 1932. a-st; 
Elva Majand. Üh-se rev.-kom. 
esim. 1926. a-st; E. P. R. Elva 
kolonni asut. ja juh. 1. 1936. 
a-st; Elva ev.-lut. kirikunõuk. 
1. 1926. a-st, koguduse juh. 1. 
1926—32 ja esim. 1932. a-st; 
Luksemburgi Tuletõrje Liidu 
aul. j. m. Võtnud E. Vabat. 

•Tuletõrje Liidu esindajana 
maikuul 1937. a. osa Inglise 
kuninga Georg VI ja kunin
ganna Elisabethi kroonimis-
pidustusist, ühtlasi tutvunenud 
Inglise, Prantsuse ja Saksa
maa tuletõrjega. Teinud kaas
tööd ,,V. Maale" ja ,,E. Tu
letõrjele". — Saanud teenete 
eest K. L. 2. kl. Valgeristi, 
E. P. R. II 1. 2. j. aumärgi 
ja E. P. R. IV kl. teeneteristi; 
evib E. Vabat. Tuletõrje me
dalid ja hõberisti, Inglise 
Norfolki Tuletõrje Liidu oh-
viseri risti, Läti Tuletõrje 
Liidu II j. risti ja Luksem
burgi Tuletõrje Liidu risti. — 
Alat. asuk.: Elva. 

MASING, Helmut (Hel
mut), õpetaja. Sünd. 2. VI 
1895 Tartus; vanemad — ar

hivaar Aleksander M. ja Au-
guste (Behrens). Lõpetas eks
ternina alg- ja keskkooli Tar
tus ning õiendas õp. kutse
eksami Tartu õp.-sem. juures 
1924. Võtnud osa Vabadus
sõjast Tartu 1. III jsk. kaitse
liidus. Tegutseb õpetajana 
1. VIII 1924. a-st; oli Piiri-
saare eesti ja vene algk. juh. 
1925/26; Rasina 6-kl. algk. õp. 

123 



1926. a-st. — Abielus Lilli 
Ülper'iga 5. X 1924. a-st. 

Võtnud kõigis oma elukoh
tades osa seltsk. org-ide tege
vusest juhatusliikmena; Rasi-
na Harid. S-i abiesim.; Isa
maaliidu Rasina osak. juh. 1. 
1935. a-st j. m. — Alat. asuk.: 
Rasina 6-kl. algk. 

MATS, Herbert, linapraa-
ker. Sünd. 17. II 1903 Hol-
vandi külas, Koiola v. Võru

maal; vanemad — linaostja 
Juhan M. ja Marie (Kolt). 
Lõpetas Petseri min.-k. 1918. 
a., mil edasi õppimise katkes
tas sõda. Võttis kaitseliitla
sena osa E. Vabadussõjast. 
Astus 1921. a. firma Malcolm 
& Co Petseri osakonda õpi
laseks ja töötab samas osa
konna juhatajana 1934. a-st. 
— Abielus Linda Lukkseppa-
ga 1932. a-st. 

Tegev K. L. Petseri mlvk. 
patareis, kus olnud algul ka-
huriülem, veltveebel ja ma
jand. päälik, hiljem üldrühma 
päälik 1927. a-st; Petseri Va
bat. Tuletõrje Üh-gu tegelasi 
1924. a-st, üh-gu abipäämees 
1933, päämiees 1934—37 ja 
üh. aul. 1937. a-st; E. Tule
tõrje Petserimaa brigaadi pää
lik 1937. a-st; Petseri Eratee-
nijate Üh. rev.-kom. 1.; Pet
seri Vabadussõjas langenute 
mälestamise komitee L; tege
lasi haridus- ja spordiseltsi
des. — Evib E. P. R. IV kl. 
teenetemärgi, K. L. 3. kl. 
Valgeristi, E. tuletõrje kuld-
ja hõbemedali ning Läti Tule
tõrje Liidu II kl. märgi. — 
Alat. asuk.: Petseri. 

MÄTSON, Ado, põllumees. 
Sünd. 3. IX 1869 Mäemõisa 
t. Hummuli v. Valgamaal; 

' 0* ** 1 

vanemad — põllutöölised Kaa
rel M. ja Els (Kase). —Abi
elus Marie Koobakiga 1897. 
a-st. — Omandas alghariduse 
Hummuli v.-k., mille järele 
õppis rätsepatööd. Töötas 
talusulasena 11 a. Rõuge v.; 
Sänna Mäe-Heedu t. pidaja 
1897. a-st ja selle omanik 
1911. a-st, kus põllumehena 
arendanud talumajandust ja 
tõstnud oma talu eeskujulike-
maks ümbruskonnas, ühtlasi 
annud kolmele pojale kõrgema 
hariduse. 

Olnud karskuses-ide tege
lasi Rõuges ja Sännas; pike
mat aega Sänna tulekinnituse 
s-i juh. 1., hiljemini rev.-kom. 
1., Sänna põllum. kogu asut. 
ja juht, Isamaaliidu osak. asu
tajaid, Sänna Piimaüh. asut. 
ja juh. 1., Rõuge v.-volik. 1. 
1897—1920, kahel korral val
lavanem, pikemat aega v.-
kohtu 1. j. m. — Alat. asuk.: 
Mäe-Heedu t. Sännas. 

MATT, Juhan, politsei
ametnik. Sünd. 1. I. 1900 
Ärmiku (Aermiku) t. Küüd-
neri v. Tartum.; vanemad — 
taluomanikud David M. ja 
Leena (Sild). Õppis Krüüd-
neri v.-k. 1907—09, Otepää 
progümn. 1909—10, Tartus 
Aleksandri gümn. 1911/12 ja 
H. Treffneri gümn., mille lõ
petas 1920, Tartu ülik. õigus-
teadusk. 1920—24 ja politseik. 
kõrg. kl. 1926—27, mil selle 
lõpetas; hiljemini võtnud osa 
mitmest kursusest. — Võttis 

õpilasena osa E. Vabadussõ
jast 1918—20, tehes kaasa la
hinguid. Teenis Viljandi-Pär-

nu prefektuuris 1927—29, Tar-
tu-Valga prefektuuris 1929— 
31; Vana-Otepää rajooni 
konstaabel 1931. a-st. — Abi
elus Leida Ehrlich'iga 1925. 
a-st. 

Võtnud osa spordiliikumise 
arendamisest ja kodukaitse-
liste org-ide tööst. Olnud üli
õpilasena korp. ,,Revelia" asu
tajaid ja juh. 1., ühtlasi E. 
Karskusliidu tegelasi, peami
selt kõnelejana mitmel pool 
maal. Tegevsportlasena võt
nud osa reast võistlusist, saa
vutanud auhindu laskmises, 
kerge- ja raskejõustikus ning 
suusatamises, ühtlasi olnud 
Viljandi ja Tartumaa meister 
jalgrattasõidus ning tegutse
nud politseiametkondade spor
diinstruktorina kogu aja. Ol
nud Tartu spordis-i ,,Olümpia" 
asutajaid ja esim. 1921—26, 
K. L. Krüüdneri rühma ja 
komp. asut. ja kirjat. 1925, 
Kambja ev.-lut. kiriku nõuk. 
1. 1923—26, Viljandis K. L. 
keskmlvk. spordipäälik 1927— 
29; K. L. Otepää mlvk. spor
dipäälik 1932—34 ja sama 
mlvk. pääliku abi 1932. a-st; 
Otepää Hariduss-i ja N. K. 
Sõprade s-i juh. 1. ning tegev 
muis Otepää seltses. — Alat. 
asuk.: Otepää. 

MATTEUS, Arnold, põllu
mees. Sünd. 18. III 1901 
Mõttusmäe t. Kärgula v. Võ
rum.; vanemad — talupidajad 
Kusta M. ja Ann (Määrits). 
Õppis Kärgula v.-k. 1911— 
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13 ja Urvaste klk.-k. 1913— 
17, mille järele asus ühes isa
ga pidama talu. 

Alates 1918. a-st võtnud 
osa Kärgula muusika ja laulu
kooride ning näitetrupi tege
vusest; olnud puhkpillide or
kestri asutajaid 1931; haridus-
s-i ,,Noorus" juh. 1. 1923— 
26 ja sama s-i esim. 1926. a-st. 
Kärgula-Sulbi Vabat. Tule
tõrje S-i kirjat. 1925. a-st. — 
Alat. asuk.: Mõttusmäe t. 
Kärgula v. 

MATVERE, Henno (end. 
nimi Herman Matson), kaup
mees. Sünd. 22. I 1898 Mäe-

Heedu t. Rõuge v. Võrumaal; 
vanemad — taluomanikud 
Ado Matson ja Els (Kase). 
— Abielus Helene Metsvas i-
ga 1938. a-st. — Õppis Sänna 
algk. ja Rõuge klk.-k. Võttis 
staabikirjutajana osa Maail
masõjast vene väes 1914—17, 
sattus enamlaste poolt puna-
väkke mobiliseerituna Lõuna-
Venesse ja Poolasse, kust põ
genes 1922. a. kodumaale. 
Töötas isatalus 1922—35; ise

seisev kaupmees Sännas 1935. 1932—35, Leebiku üpt. juh. 
a-st, ühtlasi ka postiag. juh. Valgam. 1935. a-st. Saanud 

Sänna Rahvarmtukogu S-i võivõistlusist esimesi kohti ja 
asutajaid 1917, algul pikemat 
aega juh. 1. ja rmtukogu-
hoidja ning näitetegelasi; Sän
na Vabadussõjas langenute 
mälestusmonumendi komitee 
asutajaid ja tegev monumendi 
püstitamisel; Sänna Piimaüh. 
asut. ja rmtupidaja 1924—27 
ja 1931—34, Isamaaliidu Sän
na osak. asut., algul esim. ja 
Võrumaa komitee juh. 1.; Rõu
ge v.-volik. 1. 1934—36 j. m. 
— Alat. asuk.: Sänna as. 

MAURER, Karl, ametnik. 
Sünd. 10. XII 1883 Käru ms. 
Käru v. Järvam.; vanemad — 
põllutöölised Jaan M. ja Ann 
(Jaanson). Õppis Särevere 
v. Taikse k. 1894-—97, Paide 
l.-k. 1897—1900; hiljem õppi
nud iseseisvalt keeli, õienda
nud saksa keele eksami 1903 
ja inglise keele eksami Peter
buris. — Oli postiõpilane Pai
des 1900—02; postiametnik 
Valgas 1902—03, Porhovis 
1903—05, Lubanis Novgorodi 
kub. 1905, raudteepostkonto-
ris Soomes 1905-—08 ja Nar
vas 1908—11; postkontori 
ülema abi Jamburgis 1911— 
17 ja samas ülem 1917—19; 
ametnik Valgas ja Tartus 
1919; Valga postkontori ülem 
1919. a-st, ühtlasi Uue-Veski 
t. oman. Kuigatsi v. Valgam. 
1935. a-st, Valga Tellis- ja 
Katusekivide tehase oman. ja 
majaoman. Valgas. — Abielus 
Juuli Orav'aga 1903—14 (f), 
Linda Mei'ga 1915. a-st. 

Tegev mitmes Valga org-
-is. Olnud varemalt pikemat 
aega Valga l.-volik. 1. — 
Alat. asuk.: Valga. 

MEE, Leonhard, meier. 
Sünd. 15. IV 1907 Ala-Kriguli 
t. Rogosi-Laitsna v. Võrum.; 
vanemad — talupidajad Pee
ter M. ja Juuli (Niilo). Õp
pis Rogosi v.-k., Rõuge kõrg. 
algk., Võuküla 2-kl. põllutöök. 
ja Õisu piimand.-k., mille lõ
petas 1931. — Töötanud meie
rina Rogosi Missu üpt. 1926 
—29, Vihula üpt. Tartum. 
1932, Tapiku üpt. Viljandim. 

auhindu. — Abielus Linda 
Janvest iga 1935. a-st. 

Olnud Tapiku hariduss-i 
,,Koit" juh. 1. ja sama seltsi 
lavategevuse juht 1932—35; 
Leebiku Vabat. Tuletõrje Üh. 
juh. 1., päämees ja näitekuns-
tiliste ürituste juh. 1935. a-st, 
tegev rahvuslikes aktsioones. 
— Alat. asuk.: Leebiku üpt. 

MEEKS, Eduard, raamatu
pidaja ja omavalitsustegelane. 
Sünd. 26. II 1881 Valgas; 

vanemad — majaomanikud 
Ferdinand M. ja Katarina 
(Siis). Õppis Valga l.-k., 
mille lõpetas 1897; hiljem 
õiendas eksternina gümn. lõ
pueksami Peterburis. — Oli 
ametnik J. N. Ter-Akopovi 
nahvtakaubanduse ja -tööstuse 
äris Peterburis 1898—1907; 
trükikojaoman. Peterburis 1907 
—20, mil asus elama Valka; 
E. V. raudteeval-se metsa
tööstuse juh. Kuigatsis, Sõ
merpalus ja Aegviidus 1920 
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—23; rmtupidaja E. Kivi veo
äris Valgas 1923, Lepiku äris 
Valgas 1924—28, ühispiima-
talituses Läti-Valgas 1929— 
33; Valga linnanõunik 1934. 
a-st. — Abielus Anna Stepen-
naja'ga 1907—22, Elisabet 
Reinwald'iga 1923. a-st. 

Tegutsenud Peterburis E. 
rahvuslikes üritusis; olnud 
kirjastusüh-se ,,Ühiselu" osa
nikke; Peterburi Läti S-i juh. 
1. ja tegev näitemängudes. Val
ga Seltskondi. Üh. juh. 1. 1934. 
a-st ja sama ühingu juure asu
tatud laenu-hoiu kassa juh. 1. 
1932. a-st; E. P. R. Valga 
komitee asutajaid ja rev.-kom. 
1. 1935. a-st; Valga Maja-
oman. S-i asutajaid ja juh. 1.; 
Valga Matusekassa rev.-kom. 
1. 1934. Annud välja Siberi 
kaubanduse ja tööstuse aad-
resskalendri (1909 ja 1910) ja 
vene kirjandust, peamiselt Leo 
Tolstoi töid lätikeelseis tõl
keis. — Alat. asuk.: Valga. 

MEERI TS (Merits) Ants, 
ajakirjanik. Sünd. 2. V 1903 
Milgu t. Võisiku v. Viljan

dim.; vanemad — vabriku
tööline, hiljem põllumees Jaan 
M. ja Mari (Tuur). Õppis 
Võisiku v. Rõstla külak., Ka
bala mõisak., Pilistvere klk.-k., 
Põltsamaa ühisgümn., seda 
1924. a. lõpetades ja Tartu 
ülik. õigusteaduskonnas. — 
Oli 1918. aastal tegev Põlt
samaa omakaitses ja võt
tis kaitseliitlasena osa E. Va
badussõjas sõjategevusest. Ol
nud Valga ajalehe ,,Uus 
Rajalane" toimetaja 1928—30, 
,,Lõuna-Eesti" toimetaja ja 

hiljemini ka vastutav toimetaja 
1930. a-st. — Abielus Alide 
Rotberg'iga 1928. a-st. 

Võtnud osa poliitilisest ja 
seltskondi, elust. Olnud Val
gamaa Põllum. Esinduse sekr. 
1928—30; Valga E. Põllum. 
S-i juh. 1. — sekr. 1929. a-st; 
P./Ü. ,,Koit" juh. 1. 1933. a-st; 
Valga Teatriüh-gu asutajaid 
ja juh. 1. 1934. a-st; E. P. R. 
Valga osak. juh. 1. 1936. a.; 
K. L. Valga linna mlvk. pro
paganda päälik 1928. a-st; 
Paju lahinguväljade mälest. 
komitee juh. 1.; Allveelaevast. 
Sihtkapit. Valga toimk. sekr.; 
E. Ajakirjan. Liidu tegevliige 
1927. a-st j. m. — Alat. asuk.: 
Valga. 

MELDING, Oskar, põllu
mees. Sünd. 16. V 1887 Jas-
ka t. Rannu v. Tartum.; va

nemad — põllupidajad Joo
sep M. ja Liisu (Koger). Õp
pis Rannu klk.-k. 1897—1901. 
Iseseisev põllumees isatalus, 
ühtlasi Verevi posti ag. juh. 
1927. a-st. — Abielus Liine 
Andik'uga 1906. a-st. 

Olnud juhtivalt tegev koha
likus kaitseliidu üksuses ja 
mitmesuguseis org-es. — Alat. 
asuk.: Jaska t. Rannu v. 

MELTS, Juhan-Jaan, õpe
taja ja preester. Sünd. 2. I 
1879 Jõhviku (Veski) t. Aidu 
v. Viljandim.; vanemad — ta
lupidajad Henn M. ja Mall 
(Melts). Õppis Tuhalaane 

•klk.-k. 1889—91, E. Alek
sandri k. Põltsamaal 1891 — 
95, mil selle lõpetas; õiendas 
algk.-õp. kutseeksamid Pärnus 

1905 ja usuteadl. eksamid 
Tartus 1916; hiljem õppinud 
edasiharimise ja õp.-kursusil. 
pühitsetud diakoniks 1910, 

preestriks 1916 ja ülempreest
riks 1923. — Oli õp. Tuha
laane v.-k. 1895—99, Karula 
klk.-k. 1899—1902, lüh. aega 
telegrafist Valga jaamas 1902, 
juhataja Tänassilma klk.-k. 
1902—06, Räpina klk.-k. 1906 
—10, Pühtitsa kloostri klk.-k. 
1910/11, usuõp. Kuressaare 
Venn. S-i 2-kl. algk., linna 
poegi, ja tütarl. algk. ja Kaar
ma 2-kl. min.-k. 1911—16, 
Juuru klk.-k. juh. ja 2-kl. 
min.-k. usuõp. 1916—19, 
Antsla klk.-k. juh. 1919, Val
ga 1. poegi, ja tütarl. gümn. 
õp. 1920-—22 ja Valga V algk. 
juh. 1920. a-st. Samaaegselt 
õpetajaks olemisega olnud 
köster Karula, Tänassilma ja 
Räpina ap. õig. kogudusis 
1899—1910, diakon Pühtitsa 
kloostri ja Kuressaare kirikuis 
1911—16, preester: Juurus 
1916—19, Antslas 1919; Val
ga E. ap. õig. pääkiriku ülem
preester 1919. a-st, ühtlasi 
Võrumaa ap. õig. koguduste 
abipraost pikemat aega. — 
Abielus Melanie Walner'iga 
1900. a-st. 

Asutanud ja juhatanud lau
lukoore, arendanud näitetege-
vust, korraldanud laulu- ja 
rahvapidusid Tuhalaanes. Tä-
nassilmas, Karulas ja Räpi
nas. Olnud juhtivalt tegev 
Viljandi- ja Virumaa Kars
kus toimkonnis; Räpinas: Võ
handu Karskuss-i juh. 1., R. 
Harid. S-i asutajaid ja juh. 
1., L.-H. Üh-se asutajaid, 
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Tarvit. Üh-se asut. ja juh. 
1.; Juurus: v.-nõuk. 1. ja 
koolivanem, valla toitluskomi-
tee 1. Maailmasõja ajal, E. 
Sisemise laenu korrald. kom. 
1. 1919; Valgas: olnud õp. 
üh-gu ja vabat. tuletõrje üh. 
juhatuse liige, (ühispanga 

nõuk. 1., linnavolinik 1920. 
a-st, linna rev.-kom. abiesim. 
1923—26, esim. 1926—29 ja 
linnapää abi, ühtlasi koolival. 
juh. 1933—34 ning tegev mit
mes komisjonis, Valga püha
päevakooli asut. ja juh. 1929. 
a-st. — Saanud tänukirju, au
tasusid ja auraha Aleksandri 
lindil koolitöö eest veneajal; 
evib kõik ap. õig. kiriklikud 
aumärgid kuni väärtkividega 
ehitud kuldristini, mis annetati 
1930. a. — Alat. asuk.: 
Valga. 

MELTS, Richard, õpetaja. 
Sünd. 4. X 1902 Suurekivi 
t. Võru v. Võrumaal; vane

mad — tisler Hendrik M. ja 
Amalie (Hellat). — Abielus 
Miili Krewald'iga 1933. a-st. 
— Õppis Võru v. Kääpa ja 
Võru poegi, algk., Võru l.-k., 
Võru poegi, gümn., mille lõ
petas 1924. a. ja õigusteadust 
Tartu ülik.; õiendas õp. kutse
eksami Võru õp.-sem. juures 
1926. — Võttis õpilasena osa 
kaitseliidus E. Vabadussõjast. 
Oli õp. Krabi algk. 1925/26, 
Uue-Antsla v. Kuldre algk. 
1927—35, Puka algk. 1935— 
37; Sangaste 6-Jd. algk. juh. 
1937. a-st. 

Võtnud juhtivalt osa selts
kondlikust elust. Uue-Ants-
las: hariduses-i juh. 1., lava

tegevuse juhte, spordiringi 
asut. ja vanem, vahetevahel 
ka laulukoori juh., vabat. tu
letõrje üh. esim. ja juh. 1. 
1927—35. hariduses-i juure 
noorteringi organiseerija 1934, 
K. L. Antsla komp. spordi-
päälik 1935—37 ja N. K. 
Antsla mlvk. organiseerija ja 
päälik 1928—29; Pukas: va
bat. tuletõrje üh. näitejuht ja 
abiesim.; Sangastes: Ü. E. N. 
Ü. osak. esim. 1937. a-st, 
ühingu spordi- ja kirjandus
ringide asut., N. K. Sangaste 
rühma vanem j. m. — Alat. 
asuk.: Sangaste algk 

M ELTS AS-V IKS , Salme, 
ämmaemand. Sünd. 3. V 
1906 Kambja v. Tartum.; va

nemad — metsavaht Adam 
Viks ja Mathilde (Ott). Õp
pis Tartu l.-algk., Tartu tü-
rarl. gümn., seda 1927. a. lõ
petades, mille järele töötas 
Tartu ülik. naistekliinikus, 
kus omandas ämmaemanda 
kutse 1928. — Puka jsk. äm
maemand 1928. a-st. — Abi
elus Alfred Meltsas'ega 1930. 
a-st. 

Õpilasena võtnud juhtivalt 
osa õppiva noorsoo ringide 
tegevusest; Naiskodukaitse 
Kuigatsi jsk. abiesinaine 1929. 
a-st, ühtlasi kaitseliiduüksuse 
juures korraldanud ja juhti
nud võimlemise ja rahvatant
sude kursusi; Puka Vabat. 
Tuletõrje Üh. naisosak. asu
tajaid ja juh. 1. 1936. a^st; 
N. K. K. Puka jsk. spordijuht. 
Võtnud näitlejana osa seltside 
näitetegevusest Kuigatsis ja 
Pukas. — Alat. asuk.: Puka. 

MEOS, Karl, õpetaja. 
Sünd. 19. V 1909 Vatti t. 
Meeri v. Tartum.; vanemad — 

käsitööline Peeter M. ja Eli-
se (Remmel). Õppis Meeri-
Tõravere 3-kl. k., Nõo klk.-k. 
ja Elva kõrg. algk. 1916—22, 
Tartu õp.-sem. 1922—28, mil 
selle lõpetas; omandanud algk.-
õp. kutse 1929; lõpetanud sõ-
jak. asp. kurs. jalaväe alal 
1931 ja arvatud reservi lipni
kuna. -— Oli Sooru algk. juh. 
1928—30, õp. k. t. Tartumaa 
algkooles 1931, õp. Pikasilla 
algk. 1932—35; Taagepera v. 
Ala 6-kl. algk. juh. 1935. a-st. 
— Abielus Salme Riisenberg'i-
ga 27. X 1934. a-st. 

Võtnud osa seltskondi, elust. 
Olnud Sooru Laulu- ja Män-
gus-i koori ja näitejuht 1928 
—30, Pikasilla Harid. S-i 
koori- ja näitejuht 1932—35, 
ühtlasi ka samade s-ide juh. 1.; 
Taagepera segakoori juh. 
1935. a-st; K. L. Pikasilla 
rühmas õppepäälik 1934, Taa
gepera tiksikrühmas 1935. 
a-st. — Alat. asuk.: Ala algk. 
Taagepera v. 

MERIT (endine perekonna
nimi Jaakson), Helmi, ametnik. 
Sünd. 18. III 1913 Tõrvas; va
nemad — kaupmees Hans Jaak
son ja Ann (Pichtelstein). Õp
pis Tõrva l.-algk. 1921—27, 
Tõrva ühisgümn. 1927—32, 
millal selle lõpetas; hiljemini 
õppinud laulu mitme lauluõpe
taja juures ja tantsu prl. Hol-
bergi tantsutrupis. — Oli kind-
lustuss-i ,,Oma" kontoriametnik 
1932—33, praktikant Tõrva 
linnaval-s 1933; kantseleiamet-
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nik Tõrva jsk. kohtus 1933. 
a-st. 

Võtab aktiivselt osa selts-

kondlkust elust. Teotsenud 
näitlejana kohalikes seltses 
alates õpilaseoõlvest ja võtab 
osa kõigist Tõrva lavakunsti-
üritusist. Naiskodukaitse Tõr
va jsk. olnud sekr., spordi-
osak. asut. ja juh., jsk. esi
naine 1938. a-st ja samariit-
lane; Helme Harid. S-i sega
koori juh. 1.; Tõrva Ühis-
gümn. Vilistlaskgu sekr. 1937. 
a-st j. m. Esinenud solistina 
kontsertidel. — Alat. asuk.: 
Tõrva. 

METSAL1ND, Artur, õpe
taja. Sünd. 17. VI 1902 
Valguta v. Tartum.; vanemad 

— puutööline ja aiarentnik 
Johan M. ja Ann (Vares). 
Õppis Valguta v. Ervu k. 
1911—15, Rõngu klk.-k. ja 
Tartu õp.-sem. 1920—26, mil 
selle lõpetas. — Rannu Asun
duse algk. õp. 1926. a-st. — 
Abielus Leida Birk'iga 1935. 
a-st. 

Võtab osa seltskondi, tege

vusest Rannus. Rannu Muu
sika- ja Laulus-i abiesim. ja 
näitejuht 1931. a-st; rahva
maja juh. 1936. a-st; õp. 
Üh-gu kirjat. 1931. a-st; K. 
L. Rannu üksuse juh. 1. 1938. 
a-st ja N. K. rühma vana-
kotkas; R. ev.-lut. koguduse 
nõuk. kirjat. abi 1931—33, 
kirjat. 1933—35 ja koguduse 
esim. 1935. a-st; tegev mit
mes seltsis ja seltskondi, toim
konnas. — Alat. asuk.: Asun
duse algk. Rannus. 

METSALIND, Leida, õpe
taja, eelmise naine. Sünd. 
24. XII 1910 Laiusel, Tar

tum.; vanemad — põllupida
jad Mart Birk ja Liisa (Klaa-
sing). Õppis Laiuse v. Kant-
küla algk. 1920—24, Sootaga 
algk. 1924—26, Torma täiend, 
kl. 1926/27 ja Tartu õp.-sem. 
1927—31, mil selle lõpetas. 
— Rannu algk. õp. 1931. a-st. 

Võtab osa seltskondi, elust, 
olles tegev kohalikes seltses 
ja seltskondlikes toimkonnis. 
— Alat. asuk.: Asunduse algk. 
Rannu v. 

METSMA (end. nimi Mets-
mann), Arnold, põllumees. 
Sünd. 29. X 1902 Soosaare v. 
Viljandim.; vanemad — põl-
lupidaja, hiljem puusepp Jo
han Metsmann ja Anu (Joost). 
Õppis V.-Kuuste v. Leevi k. 
1913, Kärsa ap. õig. k. 1914 
ja Võnnu klk.-k. 1915—17, 
seda lõpetades. Iseseisev põl
lumees Ahja asund., kus aren
dab talumajandust. — Abi
elus Marie Goldberg'iga 1929. 
a-st. 

Võtab osa kaitseliidu ja 
mitmesuguste üh-te tegevu
sest Ahjas, olles: vabat. tule

tõrje üh. jsk. juh. 1928. a-st, 
hariduss-i rev.-kom. 1. 1937. 
a-st, piimaüh-gu juh. 1. 1929. 
a-st, K. L. kohaliku üksuse 
juh. 1., tegev laulukooris jm. 
— Alat. asuk.; Ahja asund. 

MICHELSON, Leon, põl
lumees. Sünd. 6. VII 1884 
Mäe-Kaugu t. Rõuge v. Võ

rumaal; vanemad — põllupida
jad Mihkel M. ja Anna 
(Keller). — Abielus Marie 
Troskaga 1908. a-st. — Õp
pis Sänna algk., Rõuge klk.-
k., mille lõpetas 1898. a. ja 
asus isatallu põllutööle. Võt
tis v. a.-ohv-na osa Maailma
sõja lahinguist 1916—17. Oli 
E. Vabadussõja algul Sänna 
K. L. ülem, hiljemini rühma
ülemana kahurväes; võttis os^ 
lahinguist ja arvati reservi 
veltveeblina. Iseseisev põllu
mees Mäe-Kauga t. 1902. a-st, 
kus arendab talumajandust. 

Sänna Rahvarmtukogu S-i 
tegelasi 1917. a-st, olnud juh. 
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1., laulukoori ja lavategelasi; 
Sänna Vabadussõjas lange
nute monumendi komitee 1. ja 
juhtivalt tegev monumendi 
püstitamisel; Rõuge Vabat. 
Tuletõrje Üh. asutajaid ja 
selles rühmapäälik 1937—38. 
Võtnud osa poliitilisest elust 
põllum. kogudes, olnud kohal, 
kogu esim. ja juh. 1., saadik 
kongressidel, Rõuge v.-volik. 
1. 1905. a-st, vallavanem 1922 
—28, hiljemini valla rev.-kom. 
esim. j. m.; Rõuge ev.-lut. 
kirikunõuk. abiesim. ja juh. 1. 
1935. a-st. Teinud kaastööd 
Võru ajalehile. — Alat. asuk.: 
Sänna Mäe-Kaugu t. 

MIKKELSAAR, Ruurik-
Valter, õpetaja. Sünd. 8. VI 
1889 Linnamäe v. Võrumaal; 

vanemad — õp. Kusta M. ja 
Anna-Marie (Haller). — 
Abielus Aleksandra-Johanna 
Andersson'iga 1921. a-st. — 
Õppis isa juures Linnamäe 
v.-k. 1899—1902, Võrus poegi, 
elementaark. 1902/03, Võru 
l.-k. 1903—08, millal selle lõ
petas; õiendas õp. kutseeksami 
Võrus 1909; õppis E. V. sõ-
jak. 1919—20, mille lõpetas 
lipnikuna, — reservis ltn. 
1924. a-st; käinud õppereisil 
Austrias 1928. a. — Õp. Kär
gula v.-k. 1909—13 ja Laat-
res 1913—14. Mobiliseeriti 
Maailmasõja puhkemisel vene 
väkke, võttis osa lahinguist 
1914. a. ja langes sõjavangi; 
viibis Klein-Müncheni sõja
vangide laagris ja hiljemini 
tõlgina Lintzis 1914—18. Oli 
haridusmin-mi maj. osak. asja
ajaja lüh. aega 1918 ja hilje

mini 1919—20. Võttis vaba
tahtlikuna Kalevlaste Male
vas osa E. Vabadussõjast ja 
teenis hiljemini ohvitserina 4. 
ja 6. rüg. ning 3. div. inten
dantuuris 1924. a-ni, ühtlasi 
oli K. L. ajakirja ,,Eesti Kütt" 
toim. Viljandis 1922—23; aja
leht ,,Oma Maa" ärijuht Vil
jandis 1924; Särevere v. Lo
kuta algk. juh. 1924—34, 
Narva v. Kallivere algk. juh. 
1934—37; Helme 6-kl. algk. 
juh. 1937. a-st. 

Võtab juhtivalt osa selts
kondlikust elust. Kärgulas aja
vahemikul 1909—13: tarvita
jate üh. ja Linnamäe karsku-
ses-i „Veenus" juh. 1. ning 
näitetegevuse juhte; Säreve
res: Lokuta Harid. S-i esim. 
ja näitetegevuse juhte 1924— 
34, K. L. Türi mlvk. kompa
nii päälik 1925—27, mlvk. 
pääliku abi 1927—32 ja mlvk. 
päälik 1932—34, ühtlasi mlvk. 
päälikute kogu organiseerija, 
Türi Tarvit. Üh., Ühispanga, 
Ühispiimatalituse, Põllum. S-i 
juh. või nõuk. 1., rahvuspäe-
vade, suuremate rahvapidus-
tuste ja noorsooorg-ide tege
lasi; Kalliveres: K. L. Kalli
vere üksikrühma päälik 1935 
—37, hariduses-i esim., N. K. 
rühma vanakotkas, Eesti-In-
geri Turistide Kodu organi
seerijaid Kallivere koolimajja 
ja selle juh., Põllutöökoja 
Narva konvendi 1., Loodus
kaitse usaldusmees, rahvusli
keks aktsiooneks moodustatud 
aj. toimkondade ja rahvus-
päevade juhte j. m. Helmes: 
Ü. E. N. Ü, osak. esim., N. 
K. rühma vanakotkas, vabat. 
tutetõrje üh. juh. 1. j. m. — 
Evib K. L. 3. kl. Valgeristi. 
— Alat. asuk.: Helme algk. 

MIKS, Leida, õpetaja. Sünd. 
15. II 1899 Kaara t. Kooraste-
Kaagvere v. Tartum.; vane
mad — põllupid. Juhan Lat-
tik ja Amalie (Kool). Õppis 
Kaagvere v.-k. 1907—09, 
Otepää Harid. S-i k. 1909— 
14, Tartus E. N. K. S-i tü
tarl. gümn. 1914—15, Riia 
tütarl. (Drautsini) gümn. 
1915—17, mil selle lõpetas; 

omandanud õp.-kutse suve-
kursusil. — Palupera algk. 
juh. 1917. a-st. •— Abielus 
Johannes Miks'iga 1931. a-st. 

Võtnud juhtivalt osa selts
kondi. elust ja mitmesuguste 
org-ide tegevusest Paluperas. 
Olnud Palupera naiskodu
kaitse jsk. asutaja ja esinaine 
1928—35, tegutsenud kohaliku 
näitejuhina j. m. — Alat. 
asuk.: Palupera 6-kl. algk. 

MITT, Karl Gustav, põllu
mees. Sünd1. 26. I 1861 Vast-
se-Nõo mõisas Tartumaal 

mõisavalitseja, ärkamisaja te
gelase Mart Mitti pojana, õp
pis Valgjärve v. Tamme k. 
Iseseisev põllumees isalt pä
ritud Kiltre t. 1899. a-st, va-
hepääl elanud Kauge-Idas 
1917—19. Arendab oma talu 
majapidamist. — Abielus 
Pauline-Anna-Julie Velüiga 
1899. a-st. 

Olnud tegev Tamme muu-
sikakooris, mitmes kohalikus 
org-is ja majandusettevõtteis. 
Olnud Tamme piimataltuse 
asutajaid ja juh. 1912—17, 
Kanepi klk. konvendi saadik 
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1890— 1907, maahindamise 
kom. 1. 1905, Valgjärve v. 
saadik ülemaalisel rahvaesin
dajate kokkutulekul Tartus 
1905, I ja III Vene riigiduuma 
valimistel Võrumaa valija
mees, kauemat aega tegev v.-
omavalitsuses, Kanepi kiri-
kunõuk. j. m. — Alat. asuk.: 
Kiltre t. Valgjärve v. 

MITT, Paul, õpetaja. Sünd. 
30. VIII 1896 Vasila t. Väi-
mela v. Võrum.; vanemad — 

talupidajad Peeter M. ja Miina 
(Sulg). Õppis Väimela külak. 
1905—07, Võru 1.-algkoolis 
1907/08, Võru l.-k. 1909—13, 
pedag. kurs. Tartus 1916—17; 
hiljem täiendanud mitmeil kurs.; 
reisinud Soomes, Saksamaal ja 
Schveitsis. — Oli õp. Karulas 
Rebase k. 1913—15, Koiolas 
Mammaste k. 1915/16 Võru 
l.-algk. 1917, Põlva erak. 1918 
—19, Karksi algk. juh 1919/20, 
Võru poegi. gümn. õp. 1920/21, 
Räpina reaalgümn. õp. 1921, 
Võru ,,Teat." toimetaja 1920 
—22, Räpina kõrg. algk. juh. 
1922—26, Sõmerpalu algk. 
1926—34; Peri v. Sika algk. 
juh. 1934. a-st. Teotsenud lek
torina õp. suvekurs. Võrus, 
Kuressaares ja Haapsalus. — 
Abielus Selma Häidritsiga 
1926. a-st. 

Võtnud kõigis oma elukoh
tades osa seltskondi, elust. Ol
nud Karula Rahvarmtukogu S-i 
kirjat. 1914, Võrumaa Õp. 
Liidu sekr. 1917, Väimela 
,,Kungla" s-i asut. 1918, sama 
s-i juh. 1. ja esim. 1918. a-st 
pikemat aega, ühtlasi ka seltsi
maja ehitajaid, Põlva Õp. Üh. 
juh. 1. 1918—19, Karksi Õp. 

Üh. juh. 1. 1919—20, Räpina 
Õp. Üh. juh. 1. 1922—26, Rä
pina Harid. S-i esim. 1922 
—25, auliige 1932. a-st, Rä
pina Vabadussõjas langenute 
mälestussamba komitee esim. 
1925, I Räpina laulupeo ja klk. 
kongressi korraldajaid, Sõmer
palu Laulu- ja Mängu S-i esim. 
1931—34 ja N. K. Sõmerpalu 
rühma vanakotkas 1930—34, 
Räpina ja Sõmerpalu Põllum. 
S-ide kirjat., esim. ja juh. 1.; 
Peri Harid. S-i esim. 1934. a-st; 
N. K. Sika rühma vanakotkas 
1934. a-st; Põlva ev.-lut. kiri-
kunõuk. ja rev.-kom. 1. 1935. 
a-st. Teotsenud näitlejana ja 
näitejuhina seltses. Avaldanud 
lastejutu Eedi (1921). Teinud 
kaastööd ,,Post.", ,,Päeval.", 
,,Võru Teat.", ,,Õp. Lehele", 
,,Kasvatusele", ,,Vikerkaarele" 
j. t. — Alat. asuk.: Sika algk. 
Peri v. 

MOODIS (Mootisse), Jaan, 
põllumees. Sünd. 20. XI 1877 
Kubja t. Kastre-Võnnu v. Tar

tum.; vanemad — põllumees, 
kauaaegne Kurista (Kastre-
Võnnu) v.-vanem, v.-kohtu-
mees, koolivanem Jaan M. ja 
Ann (Kliima). Õppis Võnnu 
külak. 1885—87, Võnnu klk.-k. 
1887—91 ja Haaspere 2-kl. 
min.-k. pedag. kurs. 1892/93, 
mil selle lõpetas. — Oli Kastre-
Võnnu valla- ja v.-kohtu abi-
kirjut. 1894—1900, Vastse-
Kuuste valla- ja v.-kohtu abi-
kirjut. 1900—1902, Riia ringk. 
Tartu 4. jsk. kohtuuurija tõlk 
ja kirjat. 1903—16, ühtlasi sa
mal ajal Riia ringk.-kohtu täht-
sateasjade kohtuuurija tõlk ja 
sekr. 1905—08, Riiast Tartu 

evakueeritute prokuröri abide, 
kohtuuurijate ja tähtsateasjade 
kohtuuurija üldsekr. ja tõlk 
1915—17; Riia ringk. kohtu 
kantseleiametn. 1916, kust 
määrati Tartu vangimaja kant
selei kirjutajaks ja vangimaja 
ülema nooremaks abiks, mis
suguselt kohalt lahkus omal 
soovil 1917. Oli Tartus 2. jsk. 
kaitseliidu staabis kirjutaja 
1918. a-st kuni selle tegevuse 
lõpetamiseni; sellest pääle ise
seisev põllumees Kubja t., kus 
arendab talumajandust. — Abi
elus Marie Jakobsoniga 15. X 
1905. a-st. 

Võtnud juhtivalt osa mitme 
Kastre-Võnnu org-i tegevusest. 
Olnud Võnnu laulu- ja män-
gus-i ,,Lõoke" asutajaid 1902 
ja sellest pääle seltsi tegelasi, 
ühtlasi esimese näitetrupi asu
taja s-i juure 1902. a. ja seltsi 
näitejuht; Kastre-Võnnu Vas
tast. Kindlustuss-i asutajaid-
põhikirjakoostajaid 1902; Kast
re-Võnnu Vabat. Tuletõrje S-i 
asutajaid 1929 ja põllum. s-i 
tegelasi. Kogunud E. Rahva 
Muuseumile vanavara 1891. 
a-st alates, nimetatud muu
seumi poolt korrespondenti
de korrespondendiks 1932. a. 
ja aukorrespondendiks 1936. 
a.; olnud pikemat aega E. 
Rahvaluule Arhiivi kaastöö
line, kogunud Kooreste murde-
materjale ja rahvaluulet, mille 
eest saanud III auhinna; E. 
Vabadussõja Ajalookomitee 
kaastööline. Tegelenud kahju
likkude aiaputukate uurimi
sega, mille eest saanud III au
hinna Võnnu Põllum. S-i näi
tusel 1923, ühtlasi tegelenud 
ka putukatekogu koostajana ja 
kaktuste kasvatajana, kogude 
eest saanud III auhinna Võnnu 
Põllum. S-i näitusel 1936. a. — 
Alat. asuk.: Kubja t. Kastre-
Võnnu v. 

MOOSTE (end. nimi Moo-
ses), Johan, vallasekretär. 
Sünd. 8. III 1883 Vana-Tänas-
silma v. Viljandim.; vane
mad — taluomanikud Jaan 
Mooses ja Anu (Hanson). 
Õppis Tänassilma klk.-k. ja 
Viljandi l.-k. — Oli Viljandi 
talurahvaasjade 1. jsk. komis
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sari asjaajaja 1905—10; valla-
omaval-se teenistuses 1. V 
1910. a-st; olnud Uusna v.-
sekr. 1910—14; Konguta valla-
ja v.-kohtu sekr. 1914. a-st, 
ühtlasi Konguta v. av. rmtu-
kogu juh. 1926. a-st. 

Võtnud osa seltskondi, elust, 
eriti muusika alal, olles Kon
guta vabat. tuletõrje orkestri
juht 1914. a-st. — Alat. asuk.: 
Konguta v.-maja. 

MOOTSE, Riho (Richard), 
põllumees. Sünd. 17. III 1911 
Aida t. Ahja v. Tartum.; va

nemad — talupidajad Peeter 
M. ja Aliide (Treial). Õppis 
Võnnu algk. ja Tartu kom-
mertsgümn., milles lõpetas 3. 
kl. 1929. Tegutseb põllume
hena isatalus. — Abielus Gert-
rud Liimak'uga 1937. a-st. 

K. L. Võnnu malvk. spordi-
päälik 1935. a-st ja Ahja komp. 
rev.-kom. 1. 1936. a-st; Isamaa
liidu Ahja osak. laekur 1935. 
a-st; tegev vabat. tuletõrjes ja 
põllum. s-is. — Alat. asuk.: 
Aida t. Ahja v. 

MOREL, Adam, loomaarst. 
Sünd. 20. X 1874 Järve t. 
Erastvere v. Võrum.; vane
mad — talupidajad Gustav M. 
ja Liisa (Mõts). Õppis Võru 
algk., kreisk. ja l.-k., H. Treff-
neri gümn., Tartu gümn., seda 
1894. a. lõpetades ja Tartu 
loomaarsti inst. 1894—98, mil 
selle lõpetas. — Oli Valgas 
vaba-praktiseeriv, hiljem maak. 
ja linna loomaarst 1899—1915, 
van.-loomaarst vene sõjaväes 
1915—18, 3. div. loomaarst 
Vabadussõjas 1918—20; Val
gamaa, hiljemini ka piirikont

roll-loomaarst 1920. a-st. — 
Abielus Mary Zelinskiga 
1910. a-st. 

Olnud Valga ,,Säde" s-i 

asutajaid 1902. a. ja hiljem 
juh. 1. pikemat aega, Valga 
eesti rahaasutiste asutajaid, 
Valga Vabat. Tuletõrje S-i 
esim. ja juh. 1. Organisee
rinud saksa okupatsiooni lõpul 
omakaitset ja olnud Valga 
kaitseliidu ülema abi 1918, hil
jem K. L. Valga mlvk. vet.-
sa-nitaarpäälik. 1924—30. — 
Saanud Vabaduse Risti 1/3. 
— Alat. asuk.: Valga. 

MUMM, Ado, põllumees. 
Sünd. 24. II. 1894. Rõksi t. 
Hummuli v. Valgam.; vane

mad — talupidajad Jaan M. ja 
Ann (Villemson). Õppis Hum
muli v.-k. ja lukusepa ametit 
Valgas. Töötas lukussepana-
mehaanikuna Valgas 1904 
—14. Võttis osa Maailmasõ
jast 1914—18 ja E. Vabadus
sõjast 1918—20, tehes kaasa 
lahinguid. Iseseisev põllumees 
sünnitalus 1920. a-st; kultivee
rib maid, arendab põllunduse 
kõrval aiandust ja mesindust. 

— Abielus Linda Utsar'iga 
1930. a-st. 

Võtab juhtivalt osa mitme
suguste Hummuli org-ide tege
vusest. Olnud pikemat aega 
end. Hummuli Põllum. Kogu 
juh. 1.; Isamaaliidu osak. asu
tajaid ja juh. 1.; piimaühingu 
asutajaid; valla vast. kindlus-
tuss-i asutajaid ja laekur 1926. 
a-st; K. L. Hummuli komp. 
asutajaid ja laekur 1924. a-st; 
turbaühingu asutajaid ja juh. 
1. 1926. a-st; Hummuli v.-volik. 
1. 1924. a-st, olnud v.-vanema 
abi 1931—34 j. m. — Alat. 
asuk.: Rõksi t. Hummuli v. 

MURU, Tõnis, majaoma
nik ja omavalitsustegelane. 
Sünd. 27. II 1876 Karu t. 

Uue-Suislepa v. Viljandimaal; 
vanemad — taluomanikud 
Jaan M. ja Ann (Märtin). — 
Abielus Juuli King'aga 1911— 
18 (f). — Õppis Uue-Suis
lepa v.-k. Ija Tõrva ap. õig. 
klk.-k., mille lõpetamise järele 
töötas isa juures. Õppis siis 
pagariametit Valgas ja Vil
jandis; omandas selli- ja meist-
ridiplomid. Tegutses pagari
äri pidajana Tõrvas 1905— 
28; majaomanik Tõrvas 1929. 
a-st. 

Olnud Tõrva alevivolik. 1. 
1921—24, linnavolik. 1. 1930. 
a-st ja linnanõunik 1929. a-st; 
Tõrva vabat. tuletõrje tege
lasi 1906. a-st; Helme Kütis-i 
asut. 1923, juh. 1. algul pike
mat aega, hiljemini auliige j. 
m. — Alat. asuk.: Tõrva. 

MURRO, Jaan, ajakirjanik. 
Sünd. 21. VI 1903 Saare t. 
Tõstamaa v. Pärnum.; vane-

131 



mad — talupidajad Jaan M. 
ja Anna (Orik). Õppis Tõhela 
algk., Pärnus Aleksandri ja 
ühisgümn., lõpetades viimase 

4. kl.; lõpetas E. Aleksandri 
põllutöökeskk. 1923. — Oli 
ajaleht ,,Elu" toim. 1. 1928, 
sama ajalehe pää- ja vastutav 
toimetaja 1929. a-st. — Abi
elus Anna Leibur'iga 27. VIII 
1927. a-st. 

Võtnud osa poliitilisest ja 
seltskondi, elust. Oli Petseri
maa Põllum. Esinduse sekr. ja 
juh. 1. 1927—28, Võrumaa 
Põllum. Esind. juh. 1. ja sekr. 
1928—34; Isamaaliidu Võru 
Maakomitee juh. 1. ja sekr. 
1935. a-st; E. Põllum. Kesks-i 
nõuk. 1. 1934. a-st; Võru 
,,'Kandle" s-i ijuh. 1. ja teatri 
nõukogu esim. 1936. a-st; dr. 
Fr. R. Kreutzwaldi mälestuse 
jäädvustamise S-i juh. 1. 1936. 
a-st; K. L. Võru miv. propa-
gandapäälik 1934. a-st j. m. — 
Alat. asuk.: Võru. 

MÕRD, Johannes, politsei
ametnik. Sünd. 27. V 1893 

Mäha t. Valgjärve v. Võru
maal; vanemad — põllupida

jad Ado M. ja 'Liisa (Kär
mas). — Abielus Anna Kää-
rikuga 1931. a-st. — Õppis 
Valgjärve v.-k., Otepää (end. 
Nuustaku E. Koolis-i) pro-
gümn. 1908—12, seda lõpe
tades, Tartus Õp. Üh. kaub.-
:k., IM. Laasi põllutöökurs. 
Tartus ja õiendas vene sõja
väes teenides 2. j. vabataht
liku eksami. — Oli aset. õp. 
Põlgastes 1915, mõisavalitseja 
abi R'jäsani kub. Venemaal 
1915—17, vene sõjaväes 1917 
—18, E. Vabadussõjas, algul 
Tartu tagavarapolgus, hilje
mini Põlva komandandi !k-dos, 
võttes osa lahinguist ja oli aj. 
komandandi aset.; lõpetas sv. 
spordikurs. 1920, kuid astus 
politseiteenistusse. Olnud ra-
jooniülem Võrusool 1920—21 
ja Missos 1921—27; Tsooru 
rajooni konstaabel 1927. a-st, 
kellena saanud autasusid, üht
lasi ka põllumees Mäha t. 
1937. a-st. 

Võtab aiktiivselt osa selts
kondlikust elust. Olnud Mis
so Rahvarmtukogu S-i tege
vuse elustajaid ühes v.-sekr. 
A. Kasak'iga ja juh. 1. 1921— 
27, võttes osa näitetegevusest 
juhina ja rahvamaja ehitami
sest, Luhamaa puhk- ja keel-
pillideorfkestri asut. ja juht, 
K. 'L. Misso komp. pääliku abi 
j. m.; Tsooru Harid. S-i abi
esim. 1927. a-st ning seltsi te
gevuse ärataja varjusurmast, 
rahvamaja ehitamise mõtteal-
gaaja) ja teostajaid, K. 'L. 
Tsooru üksikrühma päälik 
1937. a-st, vabat. tuletõrje 
organiseerijaid, lavategelasi ja 
lavategevuse juhte kohalikes 
seltsides. — Alat. asük.: Mäha 
t. Tsooru v. 

MÕTUS, August, politsei
ametnik. Sünd. 27. IX 1890 
Otepääl; vanemad — talupi
dajad Karl M. ja Anna (Lin
namägi). Õppis Nüpli v.-k. 
1900—03, Otepää klk.-k. 1903 
—05, min.-k. 1905—07; täiend, 
haridust iseõppimise teel; õp
pis põllumajand. ja karjandust 
Konguta ms. 1908. — Oli mõi
savalitsejaks mitmel pool 1909 
—15, saetööstuse juh. Palu-

peras 1916—18, Tartum. 6. 
jsk. kaitseliidu ülema abi ja 
asjaajaja 1919—20. Astus po
litseiteenistusse 1. okt. 1920; 

olnud lüh. aega rajooniülem 
Sangastes 1920; Rõngu rajooni 
konstaabel 1920. a-st. — Abi
elus Amanda Leesikuga 1929. 
a-st. 

K. L. Rõngu üksuse asut. ja 
juh. 1. 1924. a-st; Rõngu Va
bat. Tuletõrje Üh. asut., abi
esim. 1933—37 ja aukohtu 1. 
1934. a-st; Rõngu Jahi- ja Ka
lapüügi S-i laekur. — Saanud 
K. L. 5. kl. Kotkaristi ja auta
susid politseiteenistuse alal. — 
Alat. asuk.: Rõngu. 

MÄELOOG, Alfred, oma-
valitsustegelane. Sünd. 8. IX 
1885 Tartus; vanemad — põl

lumees, hiljem äripidaja Hind-
rik M. ja Miina (Põder). Õp
pinud ja lõpetanud Tartu l.-k., 
hiljem 6. kl. H. Treffneri 
gümn. — Oli kohtuuurija as
jaajaja Tartus 1904—06, van
gistatud revolutsioonilisist or-
g-idest osavõtu tõttu 1907 
—10, tegev senator Garini re-
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Visjonis intendantuuri alal Pe
terburis 1910—12, Peterburi 
linnaval-se valgustus- ja kütte-
osak. asjaajaja ja osak. juh. 
abi 1912—15, vene sõjaväes 
1915—18, sv. ametnikuna Soo
mes 1918—19, vabriku ametnik 
Siberis 1919, sv. ametnik Si
beri sv. ringk. 1919—20, Pet
seri linnasekretär 1920—21, 
ametnik maksuinspektori kant
seleis 1921, Petseri maaval-se 
administratiiv osak. asjaajaja 
1921—24, sama maaval-se sekr. 
1924—31, esim. 1934—37 ja 
abiesim. 1937—38; Petseri 
abimaavanem 1. V 193'8. a-st. 

Võtnud juhtivalt osa mitme
suguste org-ide tegevusest Pet-
seris. E. Rahvuskogu 1. 1937; 
Põllutöökoja Petseri konvendi 
1. seltsk. org-ide esindajana 
1936. a-st; Petseri Õhukaitse 
Üh. esim.; Vabadussõja Mo
numendi Petseri Komitee esim.; 
Petserimaa Tiisikuse vastu 
võitlemise s-i juh. 1.; Petseri 
Kaubanduspanga nõuk. 1.; Ko
dukaunistamise Petserimaa Ko
mitee esim. j. m. Esinenud kõ
nedega Petserimaal. — Alat. 
asuk.; Petseri. 

MÄESALU (endine nimi 
Bergmann), Natalie, õpetaja. 
Sünd. 27. XII 1903 Põlgaste v. 

' r-t & ' 
.. E ; , >:, 

Võrum.; vanemad — ärimees 
Ludvig September ja Emilise 
(Sikk). Lõpetanud Võru era-
gümn. ja Tall-na pedagoo
giumi, — Oli õp. Valgjärvel, 
Vana - Piigastes 1924—26, 
Restu algk. Valgam. 1927—30, 
Karilatsis 1931—35; Kõlleste 
v. Krootuse algk. juh. 1936. 
a-st. — Abielus Karl Berg-
mann-Mäesalu ga 1929. a-st. 

Olnud Restu Harid. S-i kir
jat. 1927—29 ja Karilatsi Maa
naiste S-i esinaine 1932—35. 
Tegev naiskodukaitses; Ü. E. 
N. Ü. Kõlleste osak. juh. 1. 
1937. a-st. — Alat. asuk.; 
Krootuse algk. Kõlleste v. 

MÄETALU (end. nimi 
Unt), Edgar, ametnik. Sünd. 
30. I 1899 Võrus; vanemad — 

mölder Anton Unt ja Miina 
(Leis). Õppis Võru poegi, 
algk. 1908—11, Võru l.-k. 
1911—15 ja Võru õht. gümn. 
1933—35. — Oli Võru sv. 
kom. kantseleis kirjut. 1915 
—18, E. P. R. laatsareti asja
ajaja Võrus 1919, Mõniste 
riigimaaderingk. asjaajaja 1919 
—22, M. Judeikini metsaäri 
rmtupidaja 1922—27, Märgi 
kino kassa- ja rmtupidaja 1927 
-—29, The Shell Company 
Võru ladu valitseja 1929—31; 
Kindlustuss-i ,,EKA" esindaja 
1931. a-st. — Abielus Emma 
Juhansoniga 1923. a-st. 

Võru ,,Kandle" s-i spordi-
osak. juh. 1. 1914—18; Vana-
Roosa Rahvarmtukogu asuta
jaid 1920; Võru-Petseri Üld-
haigekassa abiesim. ja Töö
liste kinnitusameti nõuk. 1. 5. 
tööinsp. ringk. 1923—27; Võru 
,,Lawn-Tennis'e" s-i juh. 1. 
1924—29; K. L. Võru mlvk. 
ja laskurkomp. relvurpäälik 
1926; E. P. R. Võru koonduse 
sekr. 1934. a-st ja samariitlane; 
Võru Vabat. Tuletõrje Üh-s 
olnud jsk. juh.; Võru Spordis-i 
,.Vambola" asutajaid 1936; ol
nud tegev reas teistes org-ides. 
— Alat. asuk.: Võru. 

MÄGI, Hans, põllumees. 
Sünd. 19. V 1876 Kekali t. 

Karksi v. Pärnum.; vanemad — 
talupidajad Annus M. ja Tiina 
(Kotkas). Lõpetanud Karksi 
klk.-k. Töötas isatalus; oli 

vene sõjaväes kordoni üle
mana Saaremaa rannavalves 
1897—1902. Iseseisev põllu
mees Karula v. Nutu t. 1904. 
a-st, kus arendab talumajan
dust ja kultiveerib maid. Võt
nud osa Maailmasõjast 1914 
—17. — Abielus Pauline 
Korp'iga 1904. a-st. 

Olnud E. Vabadussõja ajal 
Karulas kaitseliidu ülem, hil
jem rühmapäälik 1925. a-st; 
olnud pikemat aega Iigaste 
Harid. S-i esim.; Iigaste-Ka-
rula Veeüh. asutajaid ja esim.; 
võtnud osa vallavalitsuse tege
vusest ja töötanud kaasa ar
vukais seltses. — Evib K. L. 
3. kl. Valgeristi. — Alat. asuk.: 
Nutu t. Karula v. 

MÄGI, Pauline, talupere
naine, eelmise naine. Sünd. 21. 
IX 1884 Nutu t. Karula v. 

Valgam.; vanemad — talupi
dajad Juhan Korp ja Elisabeth 
(Kurg). Õppis Sangaste klk.-k. 
ja Valgas tütarl. erak., mille 
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lõpetamisest pääle töötab talu
perenaisena sünnitalus. 

Võtab juhtivalt osa nais
kodukaitse tegevusest, olles 
Iigaste jsk. asutajaid ja esi
naine 1931. a-st. Olnud tegev 
kursuste korraldamisel. — Saa
nud n.-k. Teenetemärgi. — 
Alat. asuk.: Nutu t. Karula v. 

MÄGI, Paul, põllumees. 
Sünd. 18. IV 1881 Pulga t. 
Kuigatsi v. Valgam.: vane

mad — talupidajad Juhan M. 
ja Miili (Saar). Õppis Kui
gatsi v. Keerti k. ja hiljem 
edasi iseseisvalt. Iseseisev põl
lumees sünnitalus 1905. a-st, 
kus ehitanud uusi hooneid, 
aretanud karja ja arendanud 
talumajandust. Võtnud osa 
Maailma- ja E. Vabadussõjast. 

Võtnud osa seltskondlike 
org-ide tegevusest. Priipalu 
Vabat. Tuletõrje S-i abiesim. 
1928—31 ja esim. 1931—34 
ning sama s-i seltsimaja ehita
jaid; Kuigatsi Karskuss-i esim. 
1927. a-st; olnud Sootaga Põl-
lumajand. Ü-se rev.-kom. 1. 
ning võtnud osa poliitilisest 
elust asun.-riigirentn. erakon
nas. Esinenud karskusalal kõ
nelejana ja teinud kaastööd 
ajalehile. — Alat. asuk.: Pulga 
t. Kuigatsi v. 

MÄGI, Paul, ärimees. 
Sünd. 23. II 1891 Tsopa t. 
Orava v. Võrum.; vanemad — 
põllumees Andres M. ja Ma
rie (Huul). Lõpetanud Orava 
min.-k. ja täiendanud hiljem 
haridust kaubanduslikul alal. 
— Astus Riias koloniaalärisse 
õpipoisina 1907. a., hiljem töö
tas suuremas Riia koloniaal
äris 1909—14, täiendades tead

misi import-, panganduse, raa
matupidamise, laevanduse ja 
transport-aladel. Pidas iseseis
valt äri Petseris 1914—17, oli 

kontorist Venemaal Dno raud
tee sõlmpunktis. Tegutseb ise
seisva ärimehena Petseris 1918. 
a-st, olles tegev ärilisis ette
võtteis — firma ,,Paul Mägi 
ja E. Nassar", mis tegutseb 
lina-ekspordi, raua-, põllutöö
riistade-, ehitustarvete, kolo-
niaalkaupade, tubakasaaduste 
alal, olles eriti lina-ekspordi 
alal saavutanud häid sidemeid 
ja tulemusi ketrusvabrikutega 
kogu Euroopas; ühtlasi kaas
omanik manufaktuuräris ,,P. 
Mägi ja S. Skvortsov. — 
Abielus Helene Mägi'ga 6. 
veebr. 1916. a-st. 

Olnud kahel korral lühemat 
aega Petseri linnapää, pikemat 
aega linnavolik. 1. ja volik. 
juh. 1933. a-st, ühtlasi tegev 
mitmes omavalitsuse komisjo
nis; töötanud Petseri vaeste-
lastekohtu esimehena ja on pi
kemat aega vaestelaste kohtu 
1.; Kaubandus-Tööstuskoja II 
sektsiooni 1. 1929. a-st, olnud 
sama sektsiooni juh. 1.; Kaub.-
Tööst. Koja Petseri büroo juh. 
1.; Petseri Kaupmeeste S-i asu
tajaid, kogu aja juh. 1. ja vii
masel ajal seltsi esim.; olnud 
Üleriikl. Kaupm. S-ide Kesk
liidu juh. 1.; Petseri Maja
omanikkude S-i juh. 1.; Pet
seri Peetri ev.-lut kirikunõuk. 
1.; Petseri Üpk. asutajaid; te
gev paljudes teistes org-ides. 
— Alat. asuk.: Petseri. 

MÄGISTE, Peeter, põllu
mees. Sünd. 30. I. 1898 Vira 
külas Meremäe v. Petserim.; 

vanemad — talupidajad Ivan 
M. ja Natalie (Jakovleva). 
Õppis Meremäe v. Varkali 
algk. 1909—12. Tegutseb ise

seisva põllumehena sünnitalus, 
olles arendanud oma talu ees-
kujulikemaiks ümbruskonnas. 

Võtab osa kaitseliidu tege
vusest. — Alat. asuk.: Vira k. 
Meremäe v. 

MÄLLO, Erich, meier. Sünd. 
21. V 1892 Peka ms. Võnnu 
v. Tartum.; vanemad — veski-

pidajad Gustav M. ja Miina 
(Rassa). Õppis Võnnu algk. 
ja Võnnu klk.-k., mille lõpetas 
1907; lõpetas Õisu piimand.-k. 
1923. — Oli Tori Ore üpt. juh. 
1923—25, ehitas siis Mäksa v. 
erapiimatalituse ja töötas selle 
omanikuna-juhina 1925—28, 
mil andis oma ettevõtte üle 
Rasina Piimaüh-le ja töötab 
sellest pääle Rasina üpt. juha
tajana. — Abielus Leili Vard
jaga 1929. a-st. 

Alat. asuk.: Rasina üpt. 

MÄLTON, Samuel, ametnik. 
Sünd. 1. XII 1912 Koolimaja 
t. Kahkva v. Võrum.; vane-
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lnad — põllutöölised Viido M. 
ja Juuli (Türkson). Õppis 
Kahkva v. Väike-Veerksu 
algk. 1920—24, Räpina kõrg. 

algk. 1924—26 ja Räpina põl-
lumajand. gümn. 1926—31, mil 
selle lõpetas. — Aleksandri v.-
sekr. abi 1. VII 1933. a-st. — 
Abielus Elisabet Mägi'ga 24. 
III 1935. a-st. 

Võtab osa seltskondi, elust. 
Aleksandri Vabat. Tuletõrje 
Üh-gu asut. ja päämees 1934. 
a-st; A. Rahvarmtukogu S-i 
kirjat., rmtukogu ja segakoori 
juh. 1934. a-st, olnud sama s-i 
näitejuht 1934—36; lavasta
nud kohalike jõududega rea 
näidendeid ja võtnud oma koo
ridega osa laulupidudest. — 
Alat. asuk.: Aleksandri valla
maja. 

MÄRDI MÄE, Mai (Kle-
mentiine), õpetaja, järgneva 
naine. Sünd. 31. V 1899 Võ-

1919—22; võtnud osa arvu
kaist edasiharimise ja pedag. 
kurs. — Oli kontoriametnik 
Eriksoni telefonivbr. Petrogra-
dis 1917—18, õp. Serga algk. 
Petserim. 1918/19; Linnamäe 
6-kl. algk. õp. 1919. a-st, kin
nitatud van.-õpetajaks 1935. a. 

Võtab osa seltskondi, elust 
kohalikes org-es, eriti näitete-
gelasena, grimeerijana ja de
koraatorina. Olnud Linnamäe 
karskuss-i ..Veenus" juh. 1. 
1919—27; Kodutütarde rühma 
vanem; koolis töötavate E. N. 
P. R. ringi ja Lootusringi va
nem; Naiskodukaitse Linna
mäe jsk. rev.-kom. 1. — Alat. 
asuk.: Lepiku t. Linnamäe v. 

MÄRDI MÄE, Rein (Alf
red), põllumees. Sünd. 27. III 
1900 Sõmerpalu v. Võrum.: 

MÄRTSON, Ervin, advo
kaat. Sünd. 12. II 1906 Val
gas; vanemad — proviisor Jo
hannes M. ja Marie (Kupits). 

Õppis Valga ja Tartu reaal
kooles, Tartus Aleksandri ja 
Valga poegi, gümn., lõpetades 
viimase 1922. a. ja Tartu ülik. 
õigusteadusk., mille lõpetas 
1926. — Tegutses vann. adv. 
abina Tartus 1927—31, vann. 
adv. Tõrvas 1931. a-st. 

Olnud K. L. Tartu linna IV 
mlvk. relvurpäälik ja Tartu 
Peetri ev.-lut. koguduse nõuk. 
I. 1928—30; Tõrva Vabat. 
Tuletõrje S-i juh. 1. 1934. 
a-st. Akadeemiliselt Korp! 
,,Frat. Estica" vii! — Alat. 
asuk.: Tõrva. 

MÖLDRE (end. nimi Möl-
ler), Herman, ametnik. Sünd. 
I I .  I X  1 9 0 2  R a s i n a  v .  T a r -

rus; vanemad — vangivalvur 
Juhan Vaher ja Marie (Laur-
son). Õppis Võru kirikuk. 
1906—08, Võru tütarl. gümn. 
1908—17 ja õp. suvekurs. 

vanemad — talupidajad Ants 
M. ja Marie (Jänes). Õppis 
Tsooru min.-k. 1909—15, Võ
ru l.-k. 1915—17 ja Võru 
poegi, era gümn. 1917/18. Võt
tis osa E. Vabadussõjast 1918 
—21, mil sai asundustalu Lin
namäe ms., kus töötab iseseis
va põllumehena, arendades ja 
korrastades talu. — Abielus 
Mai (Klementine) Vaheriga 
1926. a-st. 

Olnud Linnamäe kaitseliidu
üksuse organiseerijaid ja kir
jat.; Linnamäe Vabat. Tule
tõrje Üh. juh. 1. 1928. a-st, 
laekur 1934. a-st; Linnamäe 
Piimaüh-gu rev.-kom. 1. 1930. 
a-st; v.-volik. ja valla rev.-
kom. 1,; tegev laulu- ja muu-
sikakoores ning näitemängu
des. — Alat. asuk.: Lepiku t. 
Linnamäe v. 

5""5""T*y ' • " ""''>7SH3a 

tum.; vanemad — talupidajad 
Joosep M. ja Anna (Saava). 
Õppis Tartu kõrg. rahvak. 
(pr. XV algk.) 1914—21, 
Tartu õht. ühisgümn. 1921 
—26, mil lõpetas selle reaal
haru; lõpetanud sõjak. asp. 
kurs. jalaväe kl. 1927 ja ülen-
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elatud lipnikuks 1928; õppinud 
Harju maaval. juures korral
datud v.-sekr. ettevalmist. kurs. 
1936 ja õiendanud s. a. v.-sekr. 
kutseeksami Harju maaval-se 
juures. — Omavalitsuse tee
nistuses 5. IV 1929. a-st; ol
nud Rasina v.-sekr. abi 1929 
—35; Ahja v.-sekr. abi 1935. 
a.-st, ühtlasi Ahja v.-kohtu 
kirjut. 1937. a-st. — Abielus 
Linda Vannamb'iga 15. IX 
1935. a-st. 

Olnud pikemat aega Rasina 
v. Kinnituss-i asjaajaja, Ra
sina Vabat. Tuletõrje Üh. pää-
mees, juh. 1. ja K. L. Rasina 
komp. päälik 1933—35. Ahjas 
võtab osa seltskondi, org-ide 
tegevusest. Ahja Harid. S-i 
asutajaid ja kirjat. 1937. a-st; 
K. L. Ahja komp. päälik 1935. 
a-st. — Alat. asuk.: Ahja v. 

MÖLDRE, Linda, naisko-
dukaitse-tegelane, eelmise nai
ne. Sünd. 12. IX 1906 Rasina 

v. Tartum.; vanemad — talu
pidajad Joosep Vannamb ja 
Juuli (Möller). Lõpetanud 
Võnnu klk.-k. Tegev koduse 
majapidamisega. 

Võtnud osa naiskodukaitse 
tegevusest; olnud N. K. K. 
Rasina jsk. juh. 1. 19281-—32, 
esinaine 1932—35; Ahja jsk. 
abiesinaine lüh. aega 1936 'ja 
sama jsk. esinaine 1936. a-st. 
— Alat. asuk.: Ahja v.-maja. 

MÖLTER, Albert, ametnik. 
Sünd. 21. VI 1899 Loopre ms. 
Soosaare v. Viljandim.; vane
mad — mõisatöölised', hiljem 
talupidajad Hans M. ja Ann 
(Pajumägi). Õppis Särevere 
v. Taiksi külak. 1909—12, Ka

bala klk.-kl. 1912—14, Kõo 
2-kl. min.-k. 1914—16, Paide 
1. kõrg. algk. 1916—18, Järva 
mk. poegl.-reaalgümn. 1918 

—22 ja Tartu ülik. arstitea-
dusk. 1922/23, samas õigus-
teadusk. 1923—29 ja 1934 
—37, mil selle lõpetas. — 
Keskkoolis õppimise ajal te
gutses mitmesuguseil töil, tee
nides enesele ülalpidamist ja 
koolitamise raha; võttis va
batahtlikuna osa E. Va
badussõjast 1918—20, tehes 
kaasa lahinguid; oli õp. Hiiu
maal Kärdla kõrg. algkoolis 
1922/24; Tartu-Valga kinnis-
tusjslk. sekr. juures -notari
aadis selle ametnikuna ja ju
hina 1924'—29; Võru-Pet-
seri kinnitusjaoskonna sekretär 
1929. a-st. — Abielus Hilda 
Visso'ga 28. X 1924. a-st. 

Võtnud osa koolinoorsoolii-
kumisest Paides, olnud Hiiu-
Kärdlas koolival-se asjaajaja, 
kursuste korraldajaid, juh. ja 
lektor. Võrus: skaudisõprade 
s-i kirjat. 1930—34, jalgpalli
klubi ..Ilmarine" asutajaid ja 
esim. 1934. a-st, Võru Skau
tide Miv. vanem 1934. a-st, 
Isamaaliidu Võru osak. rev.-
kom. 1. 1935. a-st, ,,Kandle" 
s-i juh. 1. 1936. a-st, linnavo
linik ja volik. juh. abi 1934. 
a-st, vaestelaste kohtu ja linna 
rev.-kom. 1. 1934—36 j. m. 
Akadeemiliselt üliõpilasis-i 
,,Raimla" vii! — Alat. asuk.: 
Võru. 

MÜHLBERG, Peeter, põl
lumees. Sünd. 3. XI 1885 Va-
heurmi t. Hellenurme v. Tartu
maal; vanemad — põllupi

dajad Jüri M. ja Mari (Urm). 
Lõpetanud Rõngu ap. õig. klk.-
k., mille järele pidas ühes isaga 
talu. Võttis osa E. Vabadus
sõjast. Iseseisev põllumees 
sünnitalus, kus ehitanud uusi 
hooneid, kultiveerib maid ja 
aretab E. punast karja. — Abi
elus Elli Õkva'ga 1913. a-st 

Olnud Hellenurme v.-volik. 
1. 1911. a-st, v.-vanem 1921 
—24, v.-kohtu esim. 1932. a-st 
ja pikemat aega valla rev.-
kom. 1.; valla vast. kindl. s-i 
esim. 1922. a-st; Hellenurme 
Vabat. Tuletõrje Üh-gu esim. 
1930. a-st; Hellenurme Harid. 
S-i asutajaid, esim. ja juh. 1. 
1912. a-st; olnud Hellenurme 
Masinatarvitajate Üh. esim. 
ja kirjat. — Alat. asuk.: Va-
heurmi t. Hellenurme v. 

MÜNDEL, Andrei, põllu
mees. Sünd. 6. XII 1895 
Meeksi külas Meremäe v. Pet

serimaal; vanemad — talupi
dajad Sergo M. ja Ogosk 
(Agathe) (Spiridoni tütar). 
Õppis Obinitsa 2-i'kl. kirikuk. 
1912—14, mille järele asus 
tööle isatalus, kus tegutseb 
iseseisva põllumehena. — Abi
elus Olga Petersoniga 1925. 
a-st. 

Töötab juhtivalt kaasa ko
halikes org-ides. Põllutöökoja 
Petseri konvendi juh. 1. 1936. 
a-st; Meremäe Harid. S-i asut. 
ja juh. 1. 1922; hariduss-i 
,,Läte" asutajaid ja juh. 1. 
1923. a-st; Meremäe Vabat. 
Tuletõrje Üh. asut. ja abiesim. 
1927. a-st; Pankjavitsa v.-
volik. 1. 1918—22, Meremäe 
v.-volik. 1. 1922. a-st, samas 
v.-kohtu esim. 1926—34 ja 
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valla rev.-kom. esim. 1920 
—36 ning v.-vanema I abi ja 
valla maksunõudja 1936. a-st; 
Isamaaliidu Meremäe osak. 
juh. 1. 1934. a-st; Allveelae
vastiku Sihtkapitali Meremäe 
toimk. juh. 1. — Alat. asuk. 
Meeksi k. Meremäe v. 

MÜÜRSEPP, August, põl
lumees. Sünd. 16. I 1902 Kaart-
saare t. Aleksandri v. Võrum.; 

vanemad — talupidajad Jaan 
M. ja Juulie (Riitsaar). Õppis 
Joosu algk., Plakki k. Võrus 
ja Võru gümn., milles lõpetas 

3. kl. — Iseseisev põllumees 
sünnitalus 1931. a-st. — Abi
elus Bertha Tiganega 1928. 
a-st. 

Võtab osa seltsk. org-ide te
gevusest, olles: Aleksandri' v. 
Rahvarmtukogu S-i juh. 1. ja 
esim. vaheldumisi 1925. a-st; 
Aleksandri v. Vabat. Tule
tõrje Üh. asutajaid ja rev.-
kom. 1.; Joosu-Väimela Kind
lustuses-! rev.-kom. 1.; olnud 
Joosu-Väimela Masinatarvita-
jate Üh-gu rev.-kom. 1. ja K. 
L. kohaliku rühma päälik. Võt
nud osa näitetegevusest. — 
Alat. asuk.: Kaartsaare t. 
Aleksandri v. 

MÜÜRSEPP, Karl, õpe
taja. Sünd. 1. VII 1894 Helle
nurme v. Tartum.; vanemad — 
põllupidajad Peeter M. ja Ma
rie (Kõll). Õppis Hellenurme 
v.-k. ja Rõngu klk.-k.; lõpetas 
end. Tartu l.-k. ja omandas 
apteekriõpilase kutse; õppinud 
õp.-kurs. ja täiendanud hari
dust Tallinna Kolledžis. — Oli 
Sangaste mõisa algk. juh. 1921 
—23; Ilmjärve algk. juh. 1923. 

ä-st, ühtlasi põllumees kooli
talus. — Abielus Salme Aavi
kuga 1922. a-st. 

A-
Olnud Hellenurme Harid. 

S-i reorganiseerijaid ja selle 
tegevuse uuesti elustajaid 1920. 
a. ning tegutsenud seltsi laulu
kooris ja näitetrupis; asutanud 
ja juhtinud Sangaste mõisa 
algk. juures laulukoori 1921 
—22; Ilmjärve laulukoori ja 
näitetegevuse juht 1923. a-st; 
esinenud kõnedega ja töötanud 
kaasa mitmesuguseis seltskondi, 
ettevõtteis. — Alat. asuk.: 
Ilmjärve algk. 

N. 
NARUSK, Albert, õpetaja. 

Sünd. 28. III 1910 Vadilaste 
t. Räpina v. Võrum.; vane

mad — õp., hiljem põllumees 
Peeter N. ja Maarja (Zän-
gov). Õppis Radamaa algk., 
Räpina põllumajand. gümn., 
Võru õp.-sem. 1929—30 ja 
Läänemaa õp.-sem. 1930/31, 
mil selle lõpetas. Oli Kunda 
Mallas lastekoloonias kasva

taja 1931, tagavara õp. Val
gam. 1931—32, Kuigatsi algk. 
õp. 1932—34; Koorküla algk. 
juh. 1934—37;» E. P. R. Mu-
rasti Lastekodu juh. 1937. 
a-st. — Abielus Salme Prink-
feldt'iga 1933. a-st. 

Õpilasena võtnud osa kooli-
noorsooliikumisest, olnud Rä
pina gümn. õpilasringi juh. 1. 
ja tegevsportlane kergejõus
tiku alal, hiljem võtnud osa 
sem. spordi- ja muusikaringide 
tegevusest. Olnud Sangaste 
Õp. Üh-gu juh. 1. ja Kuigatsi 
vabat. tuletõrje päälik; kaitse
liidus tegev 1925. a-st, algul 
Räpnas orkestri-, hiljem Kui
gatsi komp. ratturrühma pää
lik ja komp. sekr.; K. L. Koor
küla komp. sekr. ja rühmapää-
liku abi 1934—37; Koorküla 
Rahvarmtukogu S-i juh. 1. ja 
raamatukoguhoidja; Koorküla 
mees- ja segakooride asut. ja 
juh.; Koorküla Maanoorteringi 

juhte. Esinenud kohapääl kõ
nedega. — Alat. asuk.: Mu-
rasti lastekodu. 

NARUSK, Salme, õpetaja, 
eelmise naine. Sünd. 19. VIII 
1911 Kase külas Mässu v. 

Lääneni.; vanemad — mölder, 
hiljem kaupmees Jüri Prink-
feldt-Priipalu ja Alma (Kal
las). Õppis Lihula ja Saue 
algk. ning Läänemaa õp.-sem., 
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mille lõpetas 1931. a. Oli aset 
õp. Paeküla ja Kasari algk. 
1931—32, õp. Laitse algk. 
Läänem. 1932—35, Madsa 
algk. Valgam. 1935—36; Koor
küla algk. inglise keele õp. 
1936. a-st. 

Sem. õpilasena võtnud osa 
keskkoolide kõnevõistlusist, 
olnud tegev spordi- ja kirjan
dusringes ning võtnud osa ker-
gejõust. võistlusist, kus saanud 
auhindu. Laitses olnud nais
kodukaitse jsk. kirjat. 1932 
—35, samal ajal ka n.-k. võim-
lemisrühma juht ja võtnud 
näitlejana osa näitemängude 
ettekandmisest, organiseerinud 
Madsa algk. juures N. K. rüh
ma ja olnud selles vanakotkas; 
Koorküla naiskodukaitse jsk. 
esinaine 1936. a-st. Võtab näit
lejana osa Koorküla seltside 
tegevusest. — Alat. asuk.: 
Koorküla algk. 

NARUSK, Henrik, õpe
taja. Sünd. 4. I 1897 Vadi
laste t. Räpina v. Võrum. 

vanemad — õp., hiljem põl
lumees Peeter N. ja Maarja 
(Zängov). Õppis Räpina 
min.-k. 1905 — 10, Pihkva 
põllut.-keskk. 1910—16; õien
danud põllutöömin-mi nõusole
kul eksternina ülik. kursuse 
ulatuses eksamid prof. P. 
Kõpp'u juures ning omanda
nud Ic haridusjärgu 1932; evib 
kesk- ja kutsekoolide põllutöö 
oskusainete õp. kutse 1936. 
a-st; võtnud osa paljudest 
täiend, kurs.; nimetatud va
nemõpetajaks 1935. a. — Ol
nud jsk. agronoomi praktikal 
Poltava kub. Ukrainas 1916. 
Võttis osa E. Vabadussõjast 

1918—20. Väimela põllutöö-
ja karjatalitajate kooli õp. 
1920. a-st, kus olnud juh. k. t. 
1920—23, koolijuh. abi 1935 
—37, ajakiri „Edu" toim. 1., — 
Abielus Alma Hunt'iga 1926. 
a-st. 

Võtnud osa mitmesuguste 
org-ide tegevusest. Olnud Võ
rumaa Aiand.-Mesind. Üh. juh. 
1. 1930—35, K. L. Võru linna
ümbruse mlvk. juh. 1. 1929 
—32, Väimela „komp. juh. ja 
rev.-kom. 1. 1927—31, jaopää-
lik linnaümbruse mlvk. 1932 
—34; Võru E. Põllum. S-i 
juh. 1. 1922. a-st, laekur 1928. 
a-st, Väimela Põllutöök. Lõ
petanute Üh-gu sekr. 1927. 
a-st; N. K. Võru linnaümbruse 
mlvk. vanem 1930. a-st ja N. 
K. Võru miv. maatuiundusala 
nõunik 1937. a-st; Põllutöö-
koja Võru konvendi maa
noorte vanem 1938. a-st, 
Väimela I Maanoorteringi va
nem 1932. a-st ja Võrum. 
Maanoorte Ühend. juh. 1. 
1935. a-st. Teinud ajalehile ja 
ajakirjule kaastööd põlluma-
jand. hariduse ja põllumajan
dusse puutuvaist küsimusist. — 
Evib K. L. Kotkaristi ja N. 
K. Aitajamärgi. — Alat. 
asuk.: Väimela. 

NASSAR, Ernst, kaupmees. 
Sünd. 10. VIII 1889 Vingi t. 
Loosi v. Võrum.; vanemad — 

taluomanikud Daniel N. ja 
Leena (Sai). Õppis Lasva v. 
Tiiiitsmäe k., Vastseliina klk.-
k. ja Võru l.-k., mille lõpetas 
1910. Oli Võrus tarvit. üh-se 
,,Põllumees" äriteenija 1912 
—14, ärijuht 1915; Peterburis 

— alul lühemat aega tarvit. 
üh-se ,,Ökonom" rmtupidaja, 
hiljem iseseisev kaupmees 1915 
—18, kus revolutsiooni ajal 
kaotas varanduse; äripidaja 
Petseris 1918 lüh. aega. Võttis 
soomusautode kolonni van. 
kirjutajana osa E. Vabadus
sõjast 1918—20, tehes kaasa 
lahinguid. Pidas iseseisvalt 
kauplust Petseris 1920—22 ja 
1928. a-st ühes P. Mägi'ga, 
olles ühtlasi majadeomanik 
Petseris. — Abielus Alvine 
Parmanniga 1921. a-st. 

K. L. Petseri mlvk. majan-
duspäälik 1928. a-st; Petseri 
Kaupmeeste S-i esim. 1930. 
a-ni pikemat aega, ühtlasi 
kaupmeeskonna esindaja äri-
ja tulumaksu kom. 1920. a-st; 
E. Panga Petseri osak. diskon-
tokomitee liige; Petseri Peetri 
ev.-lut. koguduse nõuk. esim. 
1929. a-st ja koguduse valit
senud lahkhelide likvideeri
jaid. — Alat. asuk.: Petseri. 

NEEMEST E (end. nimi 
Neumann), Mihkel, õpetaja. 
Sünd. 23. II 1884 Tähtvere v. 

Tartum.; vanemad — põllu
mees Jaan Neumann ja Marie 
(Ado). Õppis Tähtvere v. Ra-
hingi külak., Ropka 2-kl. min.-
k. ja Tartu 4-kl. l.-k., mille 
lõpetas 1907; omandas algk.-
õp. kutse eksternina Tartus 
1909 ja eestiaegse algk.-õp. 
kutse Tall-s 1931; võtnud osa 
mitmest kursusest; nimetatud 
vanemaks õp. 1935. — Tegut
seb õpetajana 17. sept. 1909. 
a-st. Oli juh. Mäksa v. Sara-
kuste k. 1909—11, Hellenurme 
v.-k. 1911—13, Pühajärve v. 
Sihva k. 1913—19, olles Saksa 
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okupatsiooniaegsete võimu
meeste poolt paigutatud lühe
mat aega 1918. a. Vana-Ote-
pää Kastolatsi k„ Kuigatsi v. 
Puka algk. 1919—35; Laatre 
v. Tsirguliina 6-kl. algk. juh. 
1935. a-st. — Abielus Ida 
Laanemanniga 11. XI 1918. 
a-st. 

Asutanud ja juhatanud lau
lukoore mitmel pool, kus töö
tas õpetajana; Hellenurme ha-
riduss-i ..Püüe" laulukoorijuht 
1911—13; Pühajärve Rahva
rmtukogu S-i asutajaid, juh. 1. 
ja näitejuht 1913-—19; Puka 
Vabat. Tuletõrje Üh-gu kir
jat. ja laulukoorijuht 1919— 
32, ühtlasi seltsimaja ehita
jaid; Tsirguliina Meestelaulu 
S-i juh. 1. 1936. a-st. Olnud 
Pühajärve v. toitluskomitee 
kirjat. 1917—18 saksa okupat
siooni ajal ja ka v.-nõuk. 1. 
ning Kuigatsi v. nõuk. 1. pää
le 1919. a-t. — Alat. asuk.: 
Tsirguliina algk. Laatre v. 

NEMV ALTS, Johannes, 
põllumees. Sünd. 12. III 1904 
Vasila t. Kioma v. Võrum.; 

abitoimk. esim.; tegev esime- 1922, Maarja-Magdaleenas 
hena ja juhatusliikmena muis 1923—30; Otepää jsk. tervis-
seltskondlikes toimkonnis Kio- hoiu- ja linnaarst 1930. a-st. — 
mai. — Alat. asuk.: Koogi t. 
Kioma v. 

NEUMAN, Arnold, loo
maarst. Sünd. 18. I 1896 Tar
tus; vanemad — kaupmees 

vanemad — talupidajad Kusta 
N. ja Liisa (Paidra). Õppis 
Tännasilma külak. 1911—15, 
Põlva klk.-k. 1915—17 ja H. 
Treffneri gümn. 1917—21, mil 
selle lõpetas. — Põllumees 
Koogi t. 1921. a-st. — Abielus 
Pauline Raudsepp'aga 1927. 
a-st. 

Võtnud osa mitmesuguseist 
kohalikest seltskondlikest üri
tusist ja ettevõtteist; Isamaa
liidu Kioma osak. juh. 1. 1935. 
a-st; Kioma v.-volik. 1. ja val
lavanem 1933. a-st; Allveelae
vastiku Sihtkapitali Kioma 

Karl N. ja Emilie (Tikk). Õp
pis Tartu Aleksandri gümn. 
1904—12 ja Tartu ülik. loo-
maarstiteadusk., mille lõpetas 
1924. Võttis osa Maailmasõ
jast 1916—17, lõpetas lipni
kuna Pavlovi sõjak. Petrogra-
dis ja võttis osa sõjategevu
sest; tuli 1918. a. lõpul Tartus 
formeeritavasse E. polku. Võt
tis osa E. Vabadussõjast, lõ
petas SR. diviisis kuulipildu
rite kurs. ja tegi kaasa lahin
guid, mille eest sai priikooli. 
Helme jsk. loomaarst 1924. 
a-st, hiljem ühtlasi Tõrva linna 
liha järelevaatuse punkti juh. 
— Abielus Ida Neumaniga 
1925. a-st. 

Võtab osa kutsealaliste or
g-ide tegevusest. — Alat. 
asuk.: Tõrva. 

NEUMAN, Eduard, arst. 
Sünd. 3. I 1894 Tartus; vane
mad — kaupmees Karl N. ja 
Emilie (Tiks). Õppis Tartus 
Aleksandri gümn. ja Tartu 
ülik. arstiteadusk., mille lõpe
tas 1921. — Võttis osa Maa
ilmasõjast, olles semstvo-liidus 
noorema arsti k. t. 1917—18, 
töötas lüh. aega Punase Risti 
III haiglas Tartus ja oli siis 
E. Vabadussõjas ratsarüg. 
nooremaks arstiks 1919—20, 
tehes kaasa lahinguid; reservis 
san.-leitn. Töötas jsk. tervis-
hoiuarstina Voldis Tartum. 

Abielus Sigrid Velt'iga 1922. 
a-st. 

Oli K. L. Voldi mlvk. sa-
nitaarpäälik 1925—30; Ote
pää mlvk. sanitaarpäälik 1930. 
a-st; Jaoskonnaarstide S-i juh. 
1. 1934. a-st; ~E. P. R. Ote
pää samariitlaste kolonni va
nem ja tegev muis seltses. — 
Evib K. L. 3. kl. Valgeristi, 
Eesti ja Läti Vabadussõja 
mälestusmärgid. — Alat. asuk.: 
Otepää. 

NEUMAN, Salme Hilde-
gard, õpetaja. Sünd. 15. XII 
1908 Meemaskülas Peri v. 

Võrum.; vanemad — talupi
dajad Jaan N. ja Elisabeth 
(Plado). Õppis Peri v. Sika 
ja Põlva algk., Võru ja Lää
nemaa õp.-sem., lõpetades vii
mase 1931; omandas õp.-kutse 
Tartu pedagoogumi juures 
1933. — Pühajärve algk. õp. 
1-932. a-st. * 

Võtab osa kohalikust selts
kondi. elust, olles Pühajärve 
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Rahvarmtukogu S-i av. rmtu-
lcogu juh. 1934. a-st ja juh. 1., 
ühtlasi ka seltsi juures töö
tava õpiringi juh. 1933. a-st 
ning tegev naiskodukaitses. 
— Alat. asuk.: Pühajärve 
v.-maja. 

NEUMAN, Sigrid, nais-
kodukaitse-tegelasi. Sünd. 26. 
IV 1897 Peterburis; vanemad 

— mõisavalitseja Gustav Velt 
ja Maria (Kutsar). Õppis 
Soomes, Viiburi tütarl. gümn., 
lõpetades selle 1914. a. ja ha
lastajaõdedeks mille lõpetas 
1916; omandas rahuaegse ha-
lastajaõe kutse Tartus 1927. 
— Oli halastajaõde vene sõja
väes Peterburis 1916—18. 
Tartu Punase Risti III haig
las 1919, Tartus III sv. haiglas 
1920, E. P. R. haiglas Vänd
ras 1920—22, hiljemini reser
vis ja tegev koduses majapi
damises. — Abielus dr. Edu
ard Neuman'iga 1922. a-st. 

Oli Naiskodukaitse Maarja-
Magdaleena jsk. esinaine 1925 
—30, Otepää jsk. esinaine 
1930—37; E. P. R. Otepää 
kolonni juht 1936. a-st. — 
Evib K. L. 3. kl. Valgeristi, 
Kotkaristi ja naiskodukaitse 
teenetemärgi. — Alat. asuk.: 
Otepää. 

NEUMANN, Eduard, põl
lumees. Sünd. 22. XII 1893 
Piiri t. Laanemetsa v. Valgam.; 
vanemad — talupidajad Edu
ard N. ja Emma (Jürgenson). 
Õppis Laanemetsa v.-k. ja 
Hargla klk.-k.; täiendanud ha
ridust erateel. — Võttis osa 
Maailmasõjast 1914. a-st ala

tes, tegi kaasa lahinguid ja 
langes sõjavangi; viibis sõja
vangina Austrias 1916—18, 
kust kodumaale jõudnult võt

tis osa E. Vabadussõjast v. 
a.-o. auastmes 1918—20. Ise
seisev põllumees Laanemetsa 
as. Kalda t. 1921. a-st; ehita
nud hooneid, aretanud karja ja 
arendanud talumajandust. — 
Abielus Alma Utsar'iga 1921. 
a-st. 

Laanemetsa-Koiküla Piima-
üh-gu asutajaid ja esim. 1928. 
a-st, ühtlasi Laanemetsa koore
jaama asutajaid; K. L. Laane
metsa komp. organiseerijaid ja 
juh. 1. 1924. a-st; Laanemetsa 
v.-volik. 1. 1929. a-st, valla 
rev.-kom. esim. 1934. a-st; te
gev vabat. tuletõrjes ja Isa
maaliidus. — Alat. asuk.: 
Kalda t. Laanemetsa v. 

NEUMANN, Gustav, põl
lu- ja kaupmees. Sünd. 22. II 
1865 Laeva v. Tartum.; vane

mad — sepp Märt N. ja Miina 
(Kiipus). Õppis Valgjärve v.-
k. ja Otepää klk.-k., mille lõ
petas. Tegutsenud kaupme

hena Valgjärve Põllum. S-i 
majas 1903—13 ja Tartus 
1913—23; varemini ning pääle 
seda põllumehena Valgjärve 
v. — Abielus Helene Saar'ega 
1891—1931 (t). 

Võtnud juhtivalt osa Valg
järve valla seltskondliku tege
vuse organiseerimisest ja töö
tanud rea aastakümneid juhti
valt kaasa kohalikes ettevõt
teis. Olnud 1880. a-st kuni vii
mase ajani tegev kõigis koha-
päälseis näitekunsti üritusis ja 
esinenud näitlejana. Olnud 
Valgjärve rmtukogu asutajaid; 
Valgjärve Põllum. S-i asuta
jaid ja juh. 1. 1898—1913 ja 
1924. a-st, ühtlasi olnud tegev 
seltsile seltsimaja ehitamisel 
1900. a. ja sellele juureehituse 
teostamisel 1913. ja 1923. a.; 
valgjärve Tuletõrje S-i asu
tajaid; Valgjärve Ühispiima-
talituse asut. ja algul pikemat 
aega selle juh. 1.; Valgjärve 
vallaomaval-s tegev olnud 
1895—1928 volik. liikmena, 
kohtumehena jne. ning vare
malt ka Kanepi klk. konvendi 
saadikuna. — Alat. asuk.: 
Keebi t. Valgjärve v. 

NIELSEN, Anders, meier. 
Sünd. 16. I 1875 Taanis; va
nemad — põllumees Niis N. 

ja Marie (Anderson). Oman
das hariduse Taanis ja õppis 
samas ka piimandust, oman
dades meierikutse; hiljemini 
omandas täiendavalt meieri
kutse Õisu piimand.-k. juures 
1935. — Oli mõisavalitsejaks 
Eestimaa mõisates 1897— 
1923. Sangaste-Laatre üpt. 
juh. 1923. a-st. Saanud au
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hindu omal kutsealal. — Abi
elus Antonina Jannson'iga 
1903—07, Marie Kivi'ga 1910. 
a-st. 

Võtab osa Laatre seltside 
ja kaitseliidu tegevusest. — 
Alat. asuk.: Sangaste-Laatre 
üpt. 

NIGGOL, Johannes, veteri
naararst. Sünd. 26. X 1883. 

Soinaste koolimajas Ropka v. 

Aa 
Tartum. külakoolmeistri po
jana. Õppis Tartu gümn. ja 
Tartu veterinaarinstituudis, 
mille lõpetas 1909. — Tegut
ses vet.-arstina vaheldumisi Jõ
geval, Pihkvas, Tobolski, 
Akmolinski kubermangudes, 
Amuuri ja Kamtšatka mk. 
kuni 1921. a-ni, ühtlasi oli 
vet.-inspektoriks Kamtšatkas 
1918—21. Oli põllutöömin-mi 
eriteadlane võitluses veiste 
tuberkuloosi vastu 1921—23, 
Raasiku jsk. veterinaararst 
1923—26; Valga linna vete
rinaararst ja Valga linnatapla 
juh. 1. V 1926. a-st. — Abi
elus Ksenia Korenko'ga 1916. 
a-st. 

Olnud E. V. volinik Kamt
šatkas 1919—21. Võtnud osa 
paljude seltside tegevusest ju-
hatusliikmena ja olnud kaua
aegne üldhaigekassa juh. esim. 
Avaldanud raamatud: Mida 
peaks iga karjapidaja ja pii-
matarvitaja teadma veiste tii
sikusest, Matkapilte Kamt-
šatkast ja artikleid mitmes aja
lehes. — Alat. asuk.: Valga. 

NIIN, Eduard, ametnik. 
Sünd. 25. I 1905 Tallinnas; 
vanemad — raudteeametnik 
Mihkel N. ja Elisabet (Rein-
feldt). Õppis Tall-s raudtee 

tehnikak., Tallinna algk. ja Võtnud juhtivalt osa selts-
Tallinna poegi. kommerts- kondi, elust. Olnud Petseri E. 
gümn., mille lõpetas 1926. a. Hariduss-i abiesim. 1928 ja 
Oli Narva-Jõesuu postkontori juh. 1. 1929; Petseri Spordis-i 

esim. 1929—34; Petseri espe-
rantoklubi ,,Suno" juh. 1. 1934; 
Isamaaliidu Petseri komitee 
abiesim. 1936; E. P. R. Pet
seri komitee sekr. 1934. a-st, 
ühtlasi samariitlaste koondise 
vanem 1935. a-st; Petseri 
Vabat. Tuletõrje Üh. juh. 1. 
1934. a-st; K. L. Petseri miv. 
sanitaarpäälik 1928. a-st. Aka
deemiliselt Ü. S. ,,Raimla" vii! 
— Alat. asuk.: Petseri. 

NIKLUS, Julius, omavalit-
ülem 1935. a-ni; Ahja post- ....,SÜ"d' "'j*' 
kontori ülem 1935. a-st. - 1885 °tePaal: vanemad ~ 
Abielus Gertrud Restas'ega 
1932. a-st. 

Võtab osa seltskondlikust 
elust. Ahja Majand. Üh-se 
juh. 1. j. m. — Alat. asuk.: 
Ahja. 

NIIN EM AA, August, arst. 
Sünd. 17. II 1901 Tallinnas; 
vanemad — vangivalvur Kus-

ehitusmeister, tuntud seltskon
nategelane Peeter N. ja Ann 
(Ruus). Õppis Otepää era-

algk. 1894—97, Otepää klk.-k. 
1898—1901 ja Tartu õp.-sem. 
1901—05, kus õpingud kat
kesid 1905. a. revolutsiooni 
tõttu. Oli vene sõjaväes van.-
kirjut. 1906—12, aktsiisiamet-
nik Saratovi kub. 1912—14, 
mil mobiliseeriti Maailmasõtta 
ja võttis sellest osa polgu as
jaajajana, laekurina ja tööko-
dadeülemana 1914—18, vaba
nedes sv. am. astmes. Oli E. 
Vabadussõjas 3. jal. polgus 
algul laekur, hiljem majand, 
ülema abi 1918—20; hiljem 
olnud majandusülemaks 3. pii-
riküti pat. 1920—21, 6. jal. 
rüg. 3. pat. 1921—24 ja 7. jal. 
rüg. 1924—35, mil arvati pen
sionile. Viimasel ametkohal 
teenides oli sv. Lõuna-laagri 
asutajaid ja ehitajaid, laskera
dade ehitajaid ja sõjaväe ma-
jandusala arendajaid. Elab 

tas N. ja Leena (Mathiesen). 
Õppis J. Westholmi era-
gümn. 1910—19, 1 semester 
Tartu ülik. ajaloo-filosoofia 
teadusk. 1920 ja Tartu ülik. 
arstiteadusk. 1920—25, mil 
selle lõpetas. — Võttis õpila
sena osa E. Vabadussõjast 
laiaroopm. SR. nr. 3 dessant-
roodus 1918—19. Oli era-
praktiseerija arst Antslas 1926, 
7. jal. rüg. noorema arsti k. t. 
1926—27; Petseri linnaarst 1. 
VI 1927, a-st. — Abielus 
Marta-Juliane Jakobsoniga 
1926. a-st. 
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majaomanikuna Otepääl 1935. 
a-st; valiti alevivanemaks 19. 
dets. 1935 ja nimetati Otepää 
linnaks muutumisel 1. apr. 
1936. a. Otepää linnapääks, 
hiljemini linnavanemaks, kus 
töötab linna väljaarendami
sel suvituslinnaks. — Abielus 
Katariina Melke'ga 1914. a-st. 

Võtab juhtivalt osa Otepää 
seltskondlike org-ide tööst ja 
tegevusest, olles: K. L. Ote
pää mlvk. päälik 1935. a-st. 
Isamaaliidu osak. asutajaid ja 
esim. 1935. a-st, Majaoman. 
S-i juh. 1. 1935. a-st, Vabat. 
Tuletõrje Üh-gu juh. 1. 1935. 
a-st, Hariduss-i juh. 1. 1936. 
a-st; Allveelaevastiku Siht-
kapit. Otepää toimk. esim. 
1935. a-st ja tegev esimehena 
kõigis Otepää seltskondlikes 
toimkonnis. Teinud kaastööd 
,,Sõdurile", ,,Võru Teat.", 
..Elule" ja ,.Otepää Teat." 
Poliitiliselt kuulunud rahva
erakonda. — Alat. asuk.: Ote
pää. 

NIKOPENSIUS, Johannes, 
põllumees. Sünd. 29. V 1890 
Vanaküla koolimajas, Koiola 

v. Võrum.; vanemad — õp. 
Johan N. ja Liisa (Matsen). 
Õppis Vanaküla v.-k. 1899— 
1901, Kanepi klk. 1901—03 ja 
Peri min.-k. 1904-—06, mille 
lõpetas ja asus tööle isatalus, 
kus on iseseisev põllumees 
1910. a-st, arendades talupida
mist ja mesindust. Võttis osa 
Maailmasõjast 1914—17 ja E. 
Vabadussõjast 1918—20, tehes 
kaasa lahinguid. — Abielus 
Olga Plaado'ga 1917-a-st. 

Oli Põlva Hariduss-i tege
lasi laulukooris ja näitetrupis 

1908—14; Peri v. vast. tule-
kassa juh. 1. 1929; Põlva Üpk. 
asutajaid ja nõuk. 1. 1930—33, 
laekur 1933. a-st; Põlva Põl
lum. S-i kirjat. 1935. a-st; 
Mammaste Masinatarvit. Üh-
se asutajaid ja esim. 1931. 
a-st; Peri v. volik. 1. 1927. 
a-st, v.-vanem 1927—30, v.-
hoolekandekohtu esim. 1930— 
33; K. L. Peri komp. majan-
duspäälik 1926—36; Põlva 
ev.-lut. kiriku nõuk. 1. 1926. 
a-st ja nõuk. esim. 1935. a-st; 
tegutsenud koolihoolekogudes 
ja seltskondlikes toimkonnis. 
Evib K. L. 3. kl. Valgeristi. 
— Alat. asuk.: Peri v. 

NIKOPENSIUS, Karl, põl
lumees. Sünd. 14. I 1893 Taus-
ka t. Karilatsi v. Võrum.; va

nemad — põllupidajad Jaan 
N. ja Anna (Visk). Lõpeta
nud Põlva klk.-k., mille järele 
asus tööle isatallu, kus on pe
remeheks 1934. a-st. — Abi
elus Alma Ammas'ega 1923. 
a-st. 

Võtnud osa kohalike kul
tuur- ja majandusorg-ide te
gevusest. Olnud Karilatsi Ha
rid. S-i esim. 1917—20; Kari
latsi Üpk. nõuk. esim. 1929— 
33 ja juh. esim. 1933. a-st; Ka
rilatsi v.-volik. 1. 1923. a-st, 
v.-vanem 1924, rev.-kom. 
esim. 1925—29. — Alat. asuk.: 
Tauska t. Karilatsi v. 

NIRK, Juhan, põllumees. 
Sünd. 5. V 1895 Vahevastalu 
t. Koorküla v. Valgam.; vane
mad — talurentnikud Jaan N. 
ja Reet (Tiivel). Õppis Koor
küla v.-k. ja Helme klk.-k., 
mille lõpetamise järele töötas 

isa juures talus. Oli kindlus-
töödel Soomes 1915—18; võt
tis osa E. Vabadussõjast 1918 
—20, tehes kaasa lahinguid ja 

sai autasuks tasuta maa. Ise
seisev põllumees Kõrepaju t. 
1932. a-st. — Abielus Emilie 
Karoliniga 1923. a-st. 

Oli E. Demobiliseeritud Sv. 
Liidu Koorküla osak. asutajaid 
ja juh. 1.; Koorküla Asun. ja 
Talupidajate Üh-gu asutajaid 
ja juh. 1. 1922. a-st, esim. 

1926. a-st; Koorküla Masina
tarvit. Üh. asutajaid ja juh. 1.; 
Koorküla Vabat. Tuletõrje 
asutajaid; Koorküla v.-volik. 
1. 1920. a-st, olnud v.-kohtu 
liige ja korduvalt v.-vanema 
abi, viimati 1934. a-st, tööta
nud juhtivalt kohalikus kaitse
liidus. — Alat. asuk.: Kõre
paju t. Koorküla v. 

NORMAN, Karl, õpetaja 
ja põllum -aednik. Sünd. 26. II 
1863 Rä* i t. Kavilda v. Tar

tum.; vanemad — talupidajad 
Adam N. ja Ann (Sütt). Õp
pis Tähtvere Rõhu k. 1873— 
74, Kavilda ap. õig. klk.-k. 
1874/75, Puhja klk.-k. 1875— 
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83, omandas algk.-õp. kutse 
1882. — Oli õp. Puhja klk.-k. 
ja köstri abi 1883—88; Kavil
da Tarvoja v.-k. juh. 1888— 
1915; sama kooli talupidaja 
õpetajaks valitud tütre juures 
1915—20; Ahja v. Valgesoo 
algk. juh. 1926/27; Rätsepa t. 
omanik Ulila v. 1904. a-st. — 
Abielus Marie Raag'iga 1892. 
a-st. 

Olnud mitme Puhja seltsi ja 
ühingu asutajaid ja tegelasi, 
m. s. P. laulu ja mängu s-i, 
praeguse Puhja Hariduss-i 
asut. ja juh. 1. 1887—95, esim. 
1905—20, Puhja Põllum. S-i, 
ja Puhja L.-H. Üh-se asuta
jaid, nende juh. 1. 1903—06 ja 
esim. kuni 1920. a-ni. Olnud 
Kavildas vene valitsuse viima
seil aastakümneil 15 a. valla 
sv. hobuste jsk. juh., mille eest 
saanud tsaar Nikolailt rinna
märgi ning Kavilda esimeses 
demokraatlikus vallaval-s val
lavanema abi ja v.-van. k. t., 
ühtlasi ka v.-nõuk. 1. 1920. 
a-ni. Ulilasse asumise järele 
olnud Ulila vallaomaval-s v.-
volik. 1., vallavanem, v.-kohtu 
1. ja esim. ning töötanud 
kaasa kõigis Ulila seltsk. org-
-es. Olnud Ulila L.-H. Üh-se 
aktsiapangast ühistegeliseks 
rahaasutiseks ümberkujundaja, 
selle laekur, nõuk. 1. ja esim., 
Ulila Harid. S-i asutajaid ja 
abiesim., Ulila I N. K. rühma 
vanakotkas, Ulila Vabat. Tu
letõrje Üh. kassapid., Ulila 
Meeri Kalameeste Üh. asuta
jaid ja juh. esim. j. m.; Puhja 
kirikunõuk. esim. 1928. a-st, 
täitnud vaimul, talitusi 1883. 
a-st. Noorespõlves avaldanud 
rohkesti luuletusi ,,Meelejahu
tajas , ,,Post." kalendris, ko-
guteoseis ja lugemikes. Võt
nud osa poliitilisest elust rah
vaerakonnas. Oma üle 50-a. 
tegevuse jooksul esinenud kõ
nemehena Kavildas ja Ulilas. 
— Alat. asuk.: Rätsepa t. 
Ulila v. 

NOVEK, Karl, õpetaja. 
Sünd. 26. XI 1890 Kalju-Pee-
bo t. Vastse-Antsla v. Võ
rum.; vanemad — talupidajad 
Mikk N. ja Leena (Laas). Õp

pis Vastse-Antsla v. Meose 
k., Urvaste klk.-k., Võru l.-k., 
pedag. kurs. Valga l.-k. juu
res ja hiljem mitmel üldhari-
dusl. ja õp.-kurs. — Vana 
Antsla v. Lusti algk. juh. 
1909. a-st. — Abielus Ella 
Joab'iga 1925. a-st. 

Võtnud aktiivselt ja juhti
valt osa seltskondi, elust, 
Vastse-Antsla Harid. S-i asu
tajaid ja kirjat. 1910—14; 
Lusti Harid. S-i asutajaid ja 
esim. 1934 —36; Antsla Õp. 
Üh-gu esim. pikemat aega, 
kellena olnud tegev pedag. 
nädalate, kooli- ja pedag. näi
tuste jne. korraldamisel; K. L. 
Vana-Antsla komp. pääliku 
abi 1925—30, majanduspäälik 
1930. a-st; tegelane kohalikes 
seltses ja ühinguis. — Alat. 
asuk.: Vana-Antsla Lusti algk. 

NURSI, August, põllumees. 
Sünd. 5. V 1887 Kondi tj 
Kastre-Võnnu v. Tartum.; va-

a-st; K.-Võnnu v.-volik. 1. 
1928—31, kohal, koolihoole-
kogu abiesim. ja esim. 1931— 
37; Võnnu ey.-lut. koguduse 
nõuk. 1. Võtnud osa vähe-i< 
musrahvuste autonoomia nõud
misel eestlaste rongikäigust 
Vene Riigiduuma ees 1917. a., 
õhutades sellest osavõtma oma 
väeosas eestlasi. Olnud loen
dajaks I rahvaloendusel 1922. 
Teinud kaastööd ,,Uus Ees
tile" ja ,.Tartumaa Teat." — 
Alat. asuk.: Kastre-Võnnu 
Võõbaste küla. 

NÕMM, Villem, õpetaja. 
Sünd. 20. XII 1885 Ranna v. 
Tartum.; vanemad — ehitus-

nemad — talupidajad Jaan N. 
ja Leena (Kilk). Õppis Kast
re-Võnnu v. Võõbaste v.-k. 
1896—99, mille järele töötas 
isatalus. Oli ärimehena tegev 
Venem. 1906—08 ja 1911— 
14; teenis vene sõjaväes 1908 
—11 ja võttis osa Maailma
sõjast 1914—20, mil opteeris 
kodumaale. Iseseisev põllu
mees Kastre-Võnnus 1920. 
a-st. — Abielus Varvara Ser
gejeviga 12. IX 1918. a-st. 

Põllutöökoja Võnnu kon
vendi 1. 1936. a-st; V. Põllum. 
S-i juh. 1. 1931. a-st; V. Põl-. 
lum. Kogu juh. 1. 1929—35; 
valla tulekinnituse s-i juh. 1. 
1928. a-st; Isamaaliidu Kast
re-Võnnu osak. juh. 1. 1935. 

meister, väikekohapidaja Ab-
ram N. ja Loviisa (Kask). 
Õppis Ranna v. Sassukvere 
külak., Kodavere klk.-k. ja 
Koiga min.-k. pedag. kl., mille 
lõpetas 1904; omandanud hil
jem eestiaegse algk.-õp. kutse 
pikemaajalisil pedag. kurs. — 
Oli õp. Ranna v. Raatvere 
külak. 1904/05; Valgjärve v. 
Vana-Piigaste algk. juh. 1906 
—37, ühtlasi ka põllumees ja 
mesilastepidaja. Asus tervis-
listel põhjustel 1. IX 1937. a. 
puhkepaigale ja elab Ka-
vastu v. Kede t. — Abielus 
Adele Vägi'ga 1909. a-st. 

Olnud Valgjärve v.-nõuk. 
1. 1919. a-st mõnd aega; Valg
järve Üpk. asutajaid ja nõuk. 
esimees 1930—34; Tamme Pii
maühingu juh. 1. ja rmtupida
ja; Vana-Piigaste Rmtukogu 
S-i asut. ja juh. 1. 1921—37 ja 
kohaliku laulukoori juh. 1907 
—37; N. K. Vana-Piigaste 
rühma vanakotkas; võtnud 
osa oma laulukooriga laulupi-
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dudest ja olnud tegev muis 
seltsk. üritusis. — Alat. 
asuk.: Kavastu v. Kede t. 

NÕMME (end. nimi Jür
genson), Herman, põllumees. 
Sünd. 23. X 1879 Otsa t. 

Rannu v. Tartum.; vanemad 
— talupidajad Jaan Jürgenson 
ja Kadri (Ots). Õppis Rannu 
klk.-k. 1889—93, mil selle lõ
petas ja asus tööle isatallu, 
kus tegutseb nüüd iseseisva 
põllumehena. — Abielus Lin
da Paruski'ga 1917. a-st. 

Võtnud osa Rannu muusi-
kakoori tegevusest 1893. a-st 
alates, olles selle juht 1912. 
a-st, Rannu v.-volik. 1. 1917. 
a-st, vallavanem 1920—23, v.-
kohtu 1. 1923. a-st; IC. L. Ran
nu komp. päälik 1918—24. 
Tegev mitmes kohalikus selt
sis. — Alat. asuk.: Otsa t. 
Rannu v. 

NÕMME, Johannes, põl
lumees, eelmise vend. Sünd. 
3. I 1882 Rannu v. Tartumaal. 
Õppis Rannu v. Noorma v.-k. 
Rannu klk.-k., Uderna min.-k. 
ja H. Treffneri gümn. Võttis 
osa E. Vabadussõjast, tehes 
kaasa lahinguid; sai Vabaduse 
Risti II/3 ja autasumaa. Ise
seisev põllumees Sinisalu t., 
kus arendab talumajandust. — 
Abielus õp. Salme Turp iga 
1931. a-st. 

Rannu kultuurs-i ,,Tõde" 
asutajaid ja esim. pikemat ae
ga, ühtlasi tegev kohalikus 
puhkpillide orkestris; Rannu 

Muusika ja Laulus-i auliige; 
Rannu v.-volik. 1.; K. L. Ran
nu komp. asut. ja esimene pää
lik. — Alat. asuk. Sinisalu t. 
Rannu v. 

NÕMME, Salme, õpetaja, 
eelmise naine. Sünd. 10 IV 
1892 Aidu v. Viljandimaal; 

vanemad — talupidajad And
res Türp ja Ell (Kõrb). Lõ
petanud keskk. lcurs. Tartus 
ja omandanud õp. kutse Vil
jandis. Oli õp. Sooru v.-<k. 
Valgamaal 1915/16, Vana-
Otepää Nõuni algk. 1917 ja 
1918; Rannu Asunduse algk. 
õp. 1919. a-st. 

Võtab osa kohaliku maa-
naistes-i tegevusest ja kodu
kultuuri arendamisest. — Alat. 
asuk.: Rannu as. algk. 

NÄPRITSON, Peeter, põl
lumees. Sünd. 19. II 1882 
Põrja t. ICuigatsi v. Valga

maal; vanemad — põllupida
jad Jaan N. ja Ell (Räst). — 
Abielus Marie Lehtmets'aga 
1929. a-st. — Lõpetas 1897. 
a. Rõngu klk.-k., täiendas ha
ridust iseseisvalt. Oli Käru 
metsaül. Dietze juures metsan-
dusepraktikal 1897—99 ja 
ICuigati metsaül. Walteri juu
res 1899—1901. Teenis vene 
sõjaväes 1903—04. Tegutses 
metsaülemana Meeksis 1905 
—08 ja Boiker-Badhofis, Lä
tis 1908—10, metsafirma Wyl-
huizen & Ko. teenistuses Pär
nus 1910—16, majandusüle-
mana Maailmasõjas 1917— 
18, Kuigatsi-Sootaga metsa
ülem 1918—21; iseseisev met-
sakaupmees 1921. a-st ja Pee-
dukse t. omanik ning tegelik 
põllumees 1923. a-st. 

Võtab osa seltskondlikust 
elust. Pikasilla Harid. S-i 
juh. 1. 1935. a-st j. m. Evib 
suure kogu metsloomade sar
vi, topiseid ja metslindude 
mune. — Alat. asuk.: Patküla 
v. Peedukse t. 

o. 

OJA, Albert, ametnik. Sünd. 
7. I 1903 Erastvere v. Võ-
rum; vanemad — talupidajad 
Jaan O. ja Juuli (Edasi). Õp

pis Erastvere Koigera v.-k. 
1912—14, Kanepi klk.-k. 1914 
—18, mil selle sõpetas; hiljem 
täiend, haridust eraviisil. Oli 

Erastvere v.-sekr. abi 1921— 
25; Erastvere Üpk. asjaajaja 
1927. a-st, ühtlasi ka Erast
vere v. Vihtla nr. 46-B talust 
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poole talukoha omanik. — 
Abielus Viima Teder'iga 21. 
maist 1933. a. 

Võtab juhtivalt osa selts

kondlike org-ide tegevusest. 
Olnud Erastvere Koigera Rah-
varmtukogu S-i juh. 1. 1919— 
22; Kanepi Laulu S-is vahel
damisi juh. ja rev.-kom. 1. 
1923. a-st; Erastvere Põllum. 
S-i asutajaid ja rev.-kom. 1. 
1935. a-st ning olnud juhti
valt tegev kohal, põllumajan-
dus-näituse korraldamisel 1936; 
Erastvere valla vast. kindlus-
tuss-i kirjat. ja rmtupidajb 
1928. a-st; tegev lauljana kiri
kukooris ja tegelasena muis 
org-es. — Alat. asuk.: Erast
vere v.-maja. 

OJA, Ludvig, põllumees. 
Sünd. 11. XI 1888 Märdi t. 
Erastvere v. Võrum.; vane

mad — talupidajad Simson O. 
ja Anna (Parksep). Õppis 
Erastvere v.-k. ja Kanepi klk.-
k., mille lõpetamise järele töö
tas isa juures talus. Oli sõja
riistade vabriku meistri abi 
Peterburis 1914—18. Võttis 

osa E. Vabadussõjast, teeni
des Tall-s arsenali sõjariistade 
osak. 1918—20. Iseseisev põl
lumees sünnitalus, kus korras
tanud vastavalt ajanõudeile 
oma talumajapidamist, aren
danud aiandust ja aretanud 
Angleri tõukarja. — Abielus 
Salme Laas'iga 1925. a-st. 

Võtnud juhtivalt osa selts
kondi. elust ja majand, üh-te 
tegevusest. Olnud Peterburis 
E. Harid. S-i tegelasi ja laulu
koori juh. 1914—18; juhata
nud pikemat aega Kanepi Lau
lu- ja Mängus-i ja kirikukoo
ri, võtnud kooriga osa laulu
pidudest ja saanud meeskoo
ride lauluvõistlusel Võrumaa 
laulupeol I auhinna. Olnud 
pikemat aega K. L. Kanepi 
mlvk. juh. 1. ja Erastvere 
komp. päälik; N. K. Kanepi 
miv. vanem 1935 a-ni; Erast
vere Suureküla Masinatarvit. 
Üh. esim. 1925. a-st; Erast
vere kontrollüh. kirjat., masi-
nate-jaama kirjat. 1924. a-st, 
kartuliüh. laekur 1935. a-st, 
pulliüh. esim. 1932. a-st, valla 
tulekinnituse s-i juh. 1.; All
veelaevastiku Sihtkapit. Erast
vere toimk. laekur j. m. — 
Saanud teenete eest K. L. 3 
kl. Valgeristi, 5. kl. Kotka
risti ja 2 Allveelaevastiku 
Sihtk. I j. medalit. — Alat. 
asuk.: Märdi t. Erastvere v. 

OJA, Robert, õpetaja. Sünd. 
14. X 1881 Lutsu t. Erastvere 
v. Võrum.; vanemad — talu

pidajad Adam O. ja Liisa 
(Luts). Õppis Erastvere v. 
Koigera k., Kanepi klk.-k., 
Võru l.-k. ja Jõhvi pedag. kl.; 

hiljem täiendanud haridust 
kursusil. — Oli õp.-praktikal 
Kärgula v.-k. 1899—1900; 
Erastvere v. Suureküla algk. 
juh. 1901. a-st. Võtnud osa 
Maailmasõjast, teinud kaasa 
lahinguid ja viibinud sõjavan
gina Austrias. — Abielus 
Juuli Tiisler'iga 2. II 1904. 
a-st. 

Võtnud innukalt ja juhti
valt osa kõigi ümbruskonna 
seltside ja ühingute ettevõtteist 
ning üritusist. Kanepi Laulu-
ja Mängu S-i organiseerijaid 
1912. a. ja selle juhtivaid tege
lasi; olnud asutajaid Erastve
re Ühispangas, kartulikasva-
tajate iih-s, masinatarvitajate 
iih-s; võtnud osa vallaomava
litsuse tööst v.-volik. ja ko
misjonide liikmena ning töö
tanud kaasa kodukaitse alal. 
Ise tegeledes ka tegeliku põl
lumehena, aidanud ühtlasi as
jatundliku nõuandega kaasa 
ümbruskonna põllumajanduse 
arengule ja istutanud noortes
se armastust põllutöö vastu. 
— Alat. asuk.: Suureküla algk. 
Erastvere v. 

OJAMAA (end. nimi Oi— 
nus), Elmar, põllumees. Sünd. 
23. X 1903 Villaku t. Mooste 

v. Võrum.; vanemad — talu
pidajad Mihkel Oinus ja Ma
rie (Kokk). Õppis Noorits-
metsküla algk., mille lõpeta
mise järele asus tööle isatalus 
1927. a. iseseisva põllumehe
na. — Abielus Linda Raud-
manson'iga 1927—32 (f); 
Hilda Salumets'aga 1937. a-st. 

Võtnud juhtivalt osa mitme
suguste majandusettevõtete, 
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kaitseliidu ja v. omaval-se te
gevusest. K. L. Mooste komp. 
juh. 1. 1935. a-st, Nooritsmets-
küla Piimaüh. laekur 1932. 
a-st, Miiaste-Metsküla turba-
üh. kirjat. 1929. a-st, Põllutöö-
koja Põlva konvendi 1. 1936. 
a-st ja selle rev.-kom. esim. 
1938. a-st, Mooste v.-volik. 1. 
1934. a-st ja v.-vanema abi 
1936. a-st jm. — Alat. asuk.: 
Mooste v. Villaku t. 

OJAMETS, (end. nimi 
Kleinson), Villem, põllumees. 
Sünd. 12. IV 1897 Saaluse v. 

Võrum.; vanemad — kiriku-
teener Gustav Kleinson ja 
Juuli (Mihkelson). Õppis 
Vastseliina klk.-k. 1908—11 
ja Peterburis raudtee tehnika-
keskk. 1913—15. Võttis osa 
Maailmasõjast 1915—18, tegi 
kaasa lahinguid ning sai 2. ja 
3. järgu Georgi risti. Oli kait
seliidu ülem Vastseliinas 1918. 
a., hiljem võttis Kuperjanov'i 
pat-is osa lahinguist, saades 
autasumaa ja töötas Vabadu
se Risti nõukogus 1920. a. 
Iseseisev põllumees Vastselii
na Metsa t. 1921. a-st. — 
Abielus Ella Zipp'iga 1923. 
a-st. 

Võtab juhtivalt osa Vast
seliina seltside ja ühingute te
gevusest, olles: vabat. tule-' 
tõrje päämees 1926—37, põl-
lum. s-i juh. 1. 1928. a-st, lau
lu- ja mängus-i rev.-kom. ja 
näiteringi esim. 1924. a-st, 
rahvarmtukogu s-i rev.-kom. 
esim. 1924. a-st, piimaiih-gii 
juh. 1., ühispanga rev.-kom. 
ja nõuk. 1., K. L. Vastseliina 
mlvk. ja komp. juh. 1. 1924. 
a-st, Võrumaa kinnisvarade 

hindamise kom. 1. 1927. a-st, 
N. K. Vastseliina mlvk. vane
ma abi; E. Tuletõrje Vastse
liina komp. päälik 1937. a-st, 
ühtlasi ka divisjoni instruktori 
ülesandeis j. m. Olnud Võru 
maavolik. 1. ja Vastseliina v.-
volik. 1. 1927—29, Vastselii
na ev.-lut. kirikunõuk. 1. 1928 
—29 ja tegev muis org-es. 
Töötanud laulukooris ja näi
tekunsti alal kohalikes seltses. 
—Saanud K. L. 3. kl. Valge

risti. Evib Eesti ja Läti Vaba
dussõja mälestusmärgid ja tu
letõrje aumärke. — Alat asuk.: 
Metsa t. Vastseliina v. 

OJAVEER, Otto, põllu
mees. Sünd. 17. IV 1888 Põl
va Himastes, Võrum.; vane
mad — talupidajad Jaak O. ja 
Kadri (Sender). Õppis Põlva 
v.-k. 1898—1902, mille lõpe
tamise järele asus tööle sünni-
tallu, kus töötab nüüd iseseis
va põllumehena, kultiveerides 
maid, arendades aiandust ja 
mesindust. — Abielus Liisa 
Matt'iga 1924. a-st. 

Tegev kohalikes seltses ja 
ühinguis. — Alat. asuk.: Põl
va Himaste. 

OKAS, Johannes, metsa-
teadlane. Sünd. 31. X 19021 
Adavere v. Viljandim.; vane

mad — õp. Jaan ja Pauline 
O. Lõpetas Tartu reaal-kom-
merts - põllutöök. reaalharu 
1920. a. ja õppis Tartu ülik. 
põllumajanduse teaduskonna 
metsaosak. 1920—25, mil selle 
lõpetas. Oli riigi maade- ja 
metsade val-se metsakorraldu
se osak. maamõõtja ja taksaa-
tor 1924—29, Kabala metsk. 

abimetsaülem 1929; Aimla 
metsk. metsaülem 1929—32; 
Ahja metsk. revident-metsa-
ülem 1932. a-st. — Abielus 
Elfriede Valli ga 1928. a-st. 

Võtab juhtivalt osa kaitse
liidu tegevusest, olles Võnnu 
mlvk. päälku abi ja propagan
da päälik, Ahja Majand. Üh-
se asutajaid ja rev.-kom. 1., 
Ahja Harid. S-i abiesim. j. m. 
— Alat asuk.: Ahja v. 

OLUP, Friedrich, õpetaja. 
Sünd. 5. II 1909 Koigi külas, 
Nõmmküla v. Järvam.; vane
mad — mölder, hiljem sepp 
August O. ja Pauline (Kan
gur). Õppis Tamsalu (end. 
Uudeküla) algk. 1918—20, 
Einmanni algk., Koeru alg- ja 
täiendusk. 1920—24, Tartu 
poegi. reaalgiimn. 1924—27 
ja Tartu ülik. filisoofiateadus-
konnas 1927—35, millal selle 
lõpetas; omand. mag. phil. ast
me pedagoogika alal töö eest 
,,Eesti laste kooliküpsus" 1936. 
— Oli E. Karskusliidu sekre
tariaadis kantseleiametn. 1927, 
E. Noorsoo Karskusliidu noor-
sookarskustöö instr. 1931, aja
kirja ..Kevadik" toimetaja 
1930—35, Räpina Aiatööstuse 
Kooli eesti keele, ajaloo ja sak
sa keele õp. ja Räpina algk. 
eesti keele õp. 1. VIII 1936. 
a-st. — Abielus Õie Sõster'iga 
1936. a-st. 

Pääle tegevuse E. Karskus
liidu teenstuses seismisel, võt
nud ka enne ja pärast seda juh
tivalt osa karskusliikumisest ja 
karskusaate levitamisest. Ol
nud E. Noorsoo Karskusliidu 
esim. 1929—34, E. Karskuslii
du Kesktoimk. tegelasi 1929. 
a-st, Üliõpilaste Karskusühen-
duse esim. 1930, E. Karskus
liidu juh. 1. ja abiesim. pikemat 
aega. Võtnud Eesti esindajana 
osa I Põhjamaade üliõpil, 
karskuskongressist Helsingis 
1931. a. ja Soome noorsoo 
karskuskongressist 1933; Tar
tu poegi. gümn. Vii. kogu juh. 

1. 1936. a-ni; Akad. Hõimuklubi 
juh. 1. Akadeemiliselt kuulus 
Ü. S. ..Veljestosse". Teinud 
Noorsoo Karskusliidu võistlus-
kirjutused ..Missuguseid joo
makombeid tuntakse Eestis" 
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ja ,,Täiskarskuse ja parajus-
luse probleem meie karskuslii
kumises", mis hinnatud I au
hinnaga; avaldanud artikleid 
,,Kevadikus" ja ,,Külvajas". 
— Alat. asuk.: Räpina. 

ORG, Herman, metsatead-
lane. Sünd. 29. X 1891 Tar
vastu v. Viljandim.; vanemad 

1918—20, äriõpilane Järva-
Jaani Tarvit. Üh. 1921—23, 
äriteenija sama üh-se Koeru 
osak. 1924—26 ja ärijuht sa-

— talupidajad Ants O. ja Eva 
(Must). Õppis Viljandi l.-alg-
koolis 1900—1904. Viljandi 
l.-k. 1904—07 ja Parfino met-
sandusk. Venemaal 1908—11, 
mil selle lõpetas. — Oli abi
metsaülem Novgorodi kub. 
Venemaal 1911—16, metsa
ülem samas 1916—18, Sim-
birski kub. Venemaal 1918— 
20, Valga metsk. 1920—24, 
Urissaares Pärnumaal 1924— 
26, Räpinas Võrumaal 1926— 
34; Vastseliina metsk. metsa
ülem 1934. a-st, ühtlasi ka kut
selise töö kõrval põllumees ja 
mesinik. — Abielus Anna Lee-
vin'iga 1916. a-st. 

Võtab juhtivalt osa Vastse
liina org-ide tegevusest, olles: 
põllum. s-i abiesim. 1935. a-st, 
veeühingu juh. 1., K. L. Vast
seliina mlvk. juh. 1., kodukau
nistamise komitee juh. 1. ja te
gev mitmes org-is. — Alat. 
asuk.: Andresoja t. Vastse
liina v. 

ORMUS, Karl, ühistegela-
ne. Sünd. 8. II 1903 Kiltsis, 
Vao v. Virum.; vanemad — 
elektrimontöör Jaan O. ja 
Anna (Kruus). Õppis Peter
buri Jaani kirikuk. 1911—13, 
Kroonlinna kirikuk. 1913—15 
ja Kroonlinna käsitöök. 1915 
—18. — Oli joonestaja Kroon
linna laevatehase elektrijsk. 

mas 1926—33. E. T. K. Pet-
seri harukaupl. juh. 1933—35; 
Petserimaa Kooperatiivi juh. 
1935 a-st. — Abielus Helmi 
Stokeby'ga 1927. a-st. 

Võtnud osa seltskondi, elust. 
Olnud Koerus spordis-i rev.-
kom. 1., hariduss-i juh. 1. ja 
laulukoori tegelasi, vabat. tu
letõrje üh-gu sekr. 1929—32, 
K. L. Koeru mlvk. relvurpää-
lik, sama mlvk. ja Koeru 
komp. juh. 1. 1924—33, Koeru 
ev.-lut. - koguduse rev.-kom. 
esm. 1930—33, Koeru Hari
duses-! muusikakoori asuta
jaid ja tegelasi. Võtab osa 
Petseri seltskondlike org-ide 
tegevusest. — Alat. asuk.; 
Petseri. 

OPER, Adele, õpetajas 
Sünd. 31. I 1903 Karilatsi v. 
Võrum.; vanemad — käsitöö-

selle lõpetas; lõpetanud ekster
nina Tartu õp.-sem. 1926, 
omandades algk.-õp. kutse. — 
Oli õp. Vana-Piigaste algk. 
Võrum. 1923/24, Vana-Prangli 
algk. Tartum. 1926—29, Mis
so v. Luhamaa algk. 1929/30, 
aset. õp. mitmes koolis 1930— 
32; Vilo v. Ojavere algk. juh. 
1932. a-st. Eriharrastuseks 
naiskäsitöö ja kangrukunst. 
Tegelik mesinik. Suvevaheajal 
tegeleb talumajapidamisega. — 
Abielus taluom. Evald Oper'iga 
1936. a-st. 

Võtnud kõigis oma tege
vuskohtades juhtivalt osa 
seltskondi, elust, mitmesuguste 
org-ide juh. liikmena. Naisko
dukaitse Pankjavitsa jsk. sa-
nitaar-majandusala juh. 1936 
—37 ja sama jsk. esinaine 
1937. a-st. Olnud E. Rahva 
Muuseumi korresp. ja Mesin-
dus-instituudi usaldusmees. — 
Alat. asuk.: Ojavere küla, 
Vilo v. 

ORN, Arvo (Aleksei), aja
kirjanik. Sünd. 13. IV 1905 
Kiivita t. Pühajärve v. Tar-

jflK. <; 

line-väikemaapidaja 

tum.; vanemad — talupidajad 
Johan O. ja Anna (Vellner). 
Õppis Pühajärve v.-k. 1914— 
17, Vana-Otepää kõrg. algk. 
1917—20, Otepää Harid. S-i 
gümn. 1921—26, millal selle lõ
petas ja Tartu ülik. filosoofia-
teadusk, astus. — Asutas 1932. 
a. nädalalehe ,.Otepää Tea
taja", mille väljaandjaks, vas
tutavaks ja tegevaks toimet, on 

Taaniel sellest pääle, ühtlasi ka kõigi 
Paabo ja Anna (Kurg). Õppis suuremate päevalehtede Ote-
Karilatsi algk. 1914—17, Põl
va kõrg. algk. 1917—20, Tar
tu tütarl. gümn. 1920—23, mil 

paa kaastööline. — Abielus 
Ida Soom'ega 11. X 1936. a-st. 

Olnud õpilasena aktiivselt 
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tegev koolinoorsoo liikumises; 
Otepää gümn. õpilasüh. juh. 1. 
ja selle kirjandussektsiooni 
juh., hiljem võtnud osa selts
kondi. elust. Olnud Pühajärve 
Rahvarmtukogu S-i juh. 1. ja 
valla aval. rmtukogu juh. 1929 
—32; Otepää gümn. Vii! Kogu 
esim. 1934—35, hiljem juh. 1., 
Otepää Harid. S-i juh. 1. 1937. 
a-st; E. Turistide Üh-gu Ote
pää osak. sekr. 1932. a-st ja 
tegev muis seltskondi, ettevõt
teis. — Alat. asuk.: Otepää. 

OSTROV, Mihkel Alfred, 
kirikuõpetaja. Sünd. 27. X 
1899 Porhovi kreisis Pihkva 
kub. Venem.; vanemad — arst 
Mihkel O. ja Elise (Torrim). 
Õppis Miitavi gümn., Tartus 
Aleksandri gümn. 1914—17 ja 
Tartu ülik. usuteadusk. 1918 
ja 1920—25, mil selle lõpetas. 
— Võttis vabatahtlikuna osa 
Vabadussõjast, lõpetas sõjak. 
lipnikuna 1919. a. ja tegi 15. 
suurtükiväe patareis kaasa la
hinguid. Pidas kirikuõp. proo-
viaastat Tall-s õp. H. Kubu 
juures, ühtlasi oli samal ajal 
ka usuõp. H. Kubu ja riigi 
tehnika-gümn.-tes 1925; õnnis
tati õpetajaametisse 13. XII 
1925, mille järele asus San
gaste ja Laatre ev.-lut. kogu
duste õpetajaks, kuhu oli vali
tud 20. IX 1925. a. — Abielus 
Erika Bernhardt'iga 27. IX 
1928. a-st. 

Arendanud ja korraldanud 
oma koguduste elu, asut. ko
guduse laulukoori 1930, kor
raldanud kihelkondlikke laulu
päev!, kutsunud ellu Laatres 
kogud, naiskomitee. Olnud 
Akad. Usutead. S-i asutajaid, 
algul esim., hiljem vii! kogu 
esim.; Sangaste Laulu- ja 
Mängu S-i juure puhkpillideor-
kestri asut. 1926 ja selle juh. 
Pidanud kõnesid vabaharidus
töö päevil; avaldanud ajalehis 
artikleid ja jutlusi ning esime
sena annud välja ja toimeta
nud koguduse häälekandjat 
,,Kodukirik". — Alat. asuk.: 
Sangaste. 

OTS, Allu (Aleksander), 
õpetaja. Sünd. 15. VI 1896 
Vastseliina v. Võrumaal; va

nemad — talupidajad Mihkel 
O. ja Mari (Hinterwald). Õp
pis Haanja ap. õig. kirikuk. ja 
Võru õp.-sem. 1924—29, mil 

selle lõpetas. — Oli isatalus 
põllumeheks 1924. a-ni, võttes 
vahepääl osa E. Vabadus
sõjast, kus tegi kaasa lahin
guid: õp. Sõmerpalu algk. 1929 
—33; Kooraste algk. juh. 1933. 
a-st. — Abielus Koidula 
Unt'iga 1933. a-st. 

Olnud Vastseliina Põllum. 
Kogu esim. 1922, v.-volik. ja 
v.-val-se 1. 1922, Ü. E. N. Ü. 
Sõmerpalu osak. esim. ja sega
koori juh. 1930—33; Kooraste 
segakoori asut. ja juh. 1933. 
a-st; Kanepi Õp. Üh. esim. 
1936. a-st; N. K. juht vana-
kotkana. — Alat. asuk.: Koo
raste algk. 

OTS, Martin, kirikuõpetaja. 
Sünd. 3. XI 1895 Jaanuse t. 
Taevere v. Viljandim.; vane

mad — põllutöölised Annus 
O. ja Liisa (Kändsimann). 
Õppis Taevere v. Kase k., 
Suure-Jaani klk.-k., seda 1912. 
a. lõpetades, Tartu 1. õht. 
gümn. 1926—29 ja Tartu ülik. 

usuteadusk. 1929—34, mil selle 
lõpetas. — Põlvenenuna keh
vast perekonnast alustas vara
kult iseseisvat teenimist, algul 
karja- ja hiljem tööpoisina ta
ludes; oli õpilaseks Suure-
Jaani postkontoris 1912, Maa
ilmasõjas 1915—18 ja sattu
des saksa okupatsiooniajal Si
berisse, võttis adm. Koltšaki 
väes osa Vene kodusõjast 
1919. a-ni. Töötas elektriar
vete äri raamatupidajana Vla
divostokis 1919—20, kust me
remehena tuli üle Shanghai 
kodumaale 1921. a. Oli asja
ajajaks Paide poegi. gümn. 
1921—24, Tartu tehnikagümn. 
1924—31 ja Tartu poegi, 
gümn. 1931—35. Pidas kiriku
õp. prooviaastat Tartus Peetri 
kogud. I pihtkonnas ja Rapla 
koguduses 1935. Ordineeriti 
kirikuõp. ametisse Tall-na 
Toomkirikus 15. dets. 1935. a. 
ja vikareeris Vändras 1935/36. 
Oli Häädemeeste ja Tahku
ranna koguduste õp. k. t. 1936, 
Räpina koguduse abiõp. k. t. 
1936—37; Tartu Pauluse I ko
guduse abiõp. 1937. a-st. — 
Abielus Maria Steinberg'iga 
1923. a-st. 

Olnud koguduste juures las-
tetöö organiseerijaid, Räpina 
kirikunoorte koondise asut., 
Isamaaliidu Tartu osak. esi
mesi 1. j. m. Teinud kaastööd 
,.Eesti Kirikule" ja ,.Noorte 
juhile". — Alat. asuk.: Tartu. 

OTSMAA (end. nimi Ots-
man), Herman, õpetaja. Sünd. 
14. III 1903 Mossi t. Meeksi v. 

Võrum.; vanemad — talupi
dajad Hindrik O. ja Anna 
(Karheiding). Õppis Ahja v. 
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Lääniste külak. 1912—15, Rä
pina v. Radamaa min.-k. 1915, 
Võnnu klk.-k. 1916/17, Tartu 
Õp. Üh-gu kaub.-k. 1917—18, 
Räpina ühisgümn. 1918—24, 
seda lõpetades ja Võru õp.-
sem. 1924/25, mil selle lõpetas; 
hiljem lõpetanud gaasikaitse 
kurs. Tall-s 1934. — Õppimise 
ajal teenis iseseisvalt ajaleh
tede kaastöölisena ja talutöö-
lisena. Oli õp.-ametipraktikal 
V.-Otepää 7-kl. algk. 1925/26, 
Räpina algk. õp. 1927/28, Las
va algk. juh. 1928/29; Räpina 
algk. õp. 1929. a-st ja sama 
kooli juh. 1936. a-st. 

Õpilasena võtnud osa kooli-
noorsooliikumisest; olnud Rä
pina ühisgümn. noorteüh. juh. 
1. ja esim.; Räpina I spordi
võistluste päätoimk. esim., cpi-
lasajakirja „Sähvus" toimet, ja 
saadik noorsookongressil; Võ
ru seminari noorteringi juh. 1. 
ja ajakirja „Tõrvik" kaastöö
lisi. Võtab juhtivalt osa Rä
pina seltskondi, elust, olles R. 
Harid. S-i juh. 1. 1928. a-st, 
abiesim. 1936. a-st, laulukoori 
tegelasi 1927. a-st; olnud 5. ja 
6. Räpina laulupäeva toimk. 
esim.; Räpina Õp. Üh. juh. 1. 
1927. a-st, ühtlasi olnud 2 las-
tepäeva pääkorraldaja; K. L. 
Räpina mlvk. gaasikaitse pää
lik ja Räpina komp. propa-

gandapäälik, hiljem ka juh. 1. 
1934. a-st; K. L. Räpina komp. 
pääliku abi 1938. a-st; N. K. 
Räpina mlvk. juh. 1. 1937. a-st 
ja kooli rühma vanakotkas; 
Räpina gümn. Vilistlaskogu 
asutaja ja esimene esimees; 
Võrumaa Õp. Liidu rahvaüli
kooli lektor 1928. a-st. Esine
nud loengutega Räpinas, Tar-
tu- ja Võrumaal. Olnud Võru 
õp.-sem. albumi kaastöölisi. 
Teinud kaastööd ,,Kajale", 
,,Post.", „Võru Teat." ja 
„Elule". — Alat. asuk.: Rä
pina algk. 

OTT AS, J iiri (Georg), põl
lumees. Sünd. 14. X 1885 Vil-

lemi t. Vana-Kuuste v. Tar-
tum.; vanemad — talupidajad 

Jaan Ö. ja Lotta (Matson). 
Õppinud Tartu Aleksandri 
gümnaasiumis. Iseseisev põllu
mees isatalus 1903. a-st, kus 
arendanud talumajandust, asu
tanud oma tallu Ardenni ho
busekasvatuse, Punasekarja 
Tõus-i sugulava, maasea-, 
lamba- ja kanakasvatused. — 
Abielus Alma Reimaniga 
1928. a-st. 

Olnud III, IV ja V Riigi
kogu 1. ja Rahvuskogu 1. 1936, 
Riigimajandusnõukogu 1. 1935 
—37, kaubanduskesküh. ,.Es
tonia" nõuk. 1. 1937, Lõuna-
Eesti Eksporttapamajade asut. 
ja juh. 1. 1927—37, Tartu Põl
lumajanduse Panga asut. ja 
juh. 1. 1929—37, Tartu maa-
volik. 1. 1930—34, Vana-
Kuuste v.-volik. 1. 1932—35, 
E. Punasekarja Tõus-i juh. 1., 
Vana-Kuuste L.-H. Üh-se, 
Vana-Kuuste Piimaüh. ja 
Kontrollüh. asutajaid ja juh. 1., 
Kontrolltih-te Liidu nõuk. 1., 
Ardenni Hobusekasvat. S-i 
Tartumaa esind., Tartu Ma
jand. Üh-se rev.-kom. 1.; Põl-
lutöökoja juh. 1. 1932. a-st; 
Põllum. Keskpanga nõuk. 1. 
1931. a-st; E. Linnukasvata
jate S-i asutajaid ja juh. 1. 
1929. a-st; K. L. Kambja mlvk. 
pääliku abi j. m. — Alat. asuk.: 
Villemi t. Vana-Kuuste. 

P, 

PAABO, Artur Eduard, 
õpetaja. Sünd. 7. VII 1907 
Karilatsi v. Võrum.; vanemad 
— väikepõllupidaja Taaniel P. 
ja Anna (Kurg). Õppis Kari
latsi v.-k. 1918—20 ja 1920/21, 
Põlva kõrg. algk. 1920 lüh. 
aega, Tartu õp.-sem. harju-
tusk. 1921—23 ja Tartu õp.-
sem. 1923—29, mil selle lõpe
tas. — Oli õp. Misso v. Luha
maa algk. 1929. a. lõpul, Me
remäe v. Sulbi algk. juh. 1930 
—36; Vilo v. Pankjavita eesti 
algk. juh. 1936. a-st; vahepääl 
olnud Halliste koguduse asja
ajajaks ja Tartu Peetri lcog. 
I pihtk. kantselei ametnik. 

Võtnud õpilasena osa 

koolinoorsooliikumisest, hilje
mini seltskondi, elust. Olnud 

Tartus koolinoorsooliidu muu-
sikatoimk. 1. 1928, E. Lauljate 

Liidu volik. 1. 1928, Tartu 
Skautide ja Gaidide miv. sega
koori juh. 1928—29, Karilatsi 
Rahvarmtukogu S-i rmtukogu 
korraldaja ja juh. 1927—28, 
Luhamaa Harid. S-i segakoori, 
puhkpillide orkestri ja mees
koori juh. 1930, Meremäe Õp. 
Üh. sekr. 1936/37, Petserimaa 
I üldlaulupidu kooride instru-
eerija ja ühend, kooride kont
serdi juh. 1932, Meremäe Ha
rid. S-i, Petseri Käsitööliste 
Abiandm. S-i, gümn. vilistlas
kogu ja Luhamaa Harid. S-i 
segakooride ja Luhamaa puhk
pillide orkestri juh. 1932, Me
remäe Harid. S-i puhkpillide-
koori asut. ja juh. 1934—36, 
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Äluksne E. Harid. Š-i (Lätis) 
segakoori juhte 1933—34, K. 
L. Meremäe komp. propaganda 
päälik 1936. a-ni; Meremäe 
Esperanto Klubi asut. ja juh. 1. 
1935. a-st; E. R. Muuseumi 
korrespondent 1933. a-st; E. 
K. S-i 1. 1931. a-st; Loodus
kaitse usaldusmees Vilo v. 
1936. a-st; Vabadussõja Aja-
lookomitee kaastöölisi 1936. 
a-st, Vilo Õp. Üh. asutajaid; 
K. L. ja naiskodukaitse Pank-
javitsa segakoori asut. ja juh. 
1937. a-st j. m. Teinud kaas
tööd ajalehile. — Alat. asuk.: 
Pankjavitsa. 

PAABUSK, Johannes, põl
lumees. Sünd. 9. VI 1891 Jär
veotsa t. Räpina v. Võrum.; 

vanemad — talupidajad Joo
sep P. ja Leena (Tolmov). 
Õppis Kureküla k. 1900/01, 
Räpina 2-kl. min.-k. 1901—05 
ja Räpina klk.-k. juures era-
tundidega orelimängu ning 
keeli; võtnud osa põllumajand. 
kurs. Tartus 1912, õppinud 
Permi keskk. kurs. ja poliitil. 
kurs. Permi evakueeritud Tartu 
ülik. juures 1917. — Töötab 
põllumehena Järveotsa talus 
1905. a-st. Võttis osa Maa
ilmasõjast vene väes 1915—17 
ja sai lahingus haavata; tee
nis Võrus e. roodus 1917/18, 
organiseeris Räpinas kaitseliitu 
1918 ja tegi siis Peipsi ran
nakaitse pat-is kaasa Vaba
dussõja lahinguid ning teenis 
sõja lõpul kirjutajana mitmes 
väeosas. Iseseisev põllumees 
1924. a-st, arendanud taluina-
jandust ja loomakasvatust, evi
des m. s. kuldijaama; kultivee

rinud maid. — Abielus Salme 
Jaanikesing'uga 1925. a-st. 

Olnud Räpina Põllum. ja 
Harid. S-ide juh. L, Räpina-
Linte Piimaüh. asjaajaja 1920 
—29; Räpina Kindlustuss-i juh. 
1. ja asjaajaja; Räpina Üpk. 
rev.-kom. 1.; Meelva Masinat. 
Üh-se asutajaid ja juh. 1. 1912. 
a-st; K. L. Räpina patarei juh. 
1. pikemat aega, esim. 1933. 
a-st; Isamaaliidu R. II osak. 
asutajaid ja esim. 1935. a-st 
j. m.; olnud Räpina ev.-lut. 
kirikunõuk. 1. — Alat. asuk.: 
Järveotsa t. Räpina v. 

PAJU, Johannes, vallasek
retär. Sünd. 17. XII 1904 Ava 
t. Kuremaa v. Tartum.; vane

mad — talupidajad Kaarel P. 
ja Anna (Hallik). Õppis Pa
lamuse 6-kl. algk. ja H. Treff-
neri gümn. 1921—24; õienda
nud v.-sekr. kutseeksami Tall-s 
1929. — Oli vallasekretäri 
abiline Kuremaa v. 1924—25; 
v.-sekr. abi Meeksi v. 1927 
—28 ja Ulila v. 1928—30; 
Keeni v.-sekr. 1930. a-st. — 
Abielus Hilda-Eliise Kukk ega 
1933. a-st. 

Võtnud juhtivalt osa selts
kondi. org-ide tegevusest; ol
nud Palamuse Laulus-i sekr., 
Ü. E. N. Ü. Palamuse osak. 
asut. ja esim., Ulila Vabat. 
Tuletõrje Üh. sekr. 1928—30 
ning tegelenud näitlejana Ku
remaa seltses; Keeni Vabat. 
Tuletõrje Üh. juh. 1., valla 
omaval, poolt valitud tuletõrje 
revident ja 1937. a-st vabat. 
tuletõrje Keeni komp. pääliku 
abi.; Nimede Eestistamise Liidu 
Keeni osak. esim. 1936. a-st; 

Isamaaliidu K. osak. asutajaid 
ja juh. 1. 1935. a-st; E. P. R. 
Samariitlaste org-i Keeni ko
lonni patroon; Keeni Asundus-
toimk. ja valla tulekaitse kom. 
esim.; töötanud esimehena kõi
gis rahvuslikeks aktsiooneks 
ajutiselt moodustatud selts
kondi. komiteedes ja toimkon-
nis. — Alat. asuk.: Keeni v.-
maja. 

PAJUSOO (end. nimi Pa-
jusson), Oskar, sõjaväelane. 
Sünd. 4. X 1895 Tallinnas; 

vanemad — kohtupristav Jüri 
Pajusson (f) ja Marie (Kaa
sik). Õppis Tallinna l.-k. ja 
Tallinna kaub.-k., mille lõpetas 
1915. a. Astus vabatahtlikuna 
vene sõjaväkke 1915. a. ja lõ
petas s. a. Peterhofi I lipnike-
kooli; hiljem lõpetanud alalis-
väe ohv-te kurs. 1921. a. ja 
E. V. kõrgema sõjakooli 1930. 
— Võttis algul noorema ohv-
-ina, hiljem komp. ülemana osa 
Maailmasõja lahinguist Düüna 
rindel 1917. a-ni, kust rahvus-
väeosade asutamisel siirdus 
alamkaptenina 1. E. polku. 
Võttis 1. E. polgu 1. pataljo
niga osa saarte operatsioonist 
oktoobris 1917. a. ja sattus 
sakslaste kätte sõjavangi; vii
bis Stralsundi ja Greifeldti 
vangilaagreis 1918. a. aprilli
kuuni. E. Vabadussõja puhke
misel astus 1. jal. rügemendi 
koosseisu, milles võttis, algul 
komp. ülemana, hiljem patal
joni ülemana ja rügemendi 
ülema abina osa lahinguist; sai 
Vabaduse Risti II/3, Läti Karu-
tapjate Ordu III j. aumärgi, 
Eesti ja Läti Vabadussõja mä
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lestusmärgid ja rahalise au
tasu. Teenis 1. jal. rüg. ülema 
abina 1932. a-ni; oli Scouts 
üksiku jal. pataljoni ülem 1932 
—34; 7. jal. rüg. ülem 1934. 
a-st. — Abielus Elfriede Juch-
kental iga 1922. a-st. 

Pääle riigikaitselise töö võt
nud pidevalt osa mitmesuguste 
seltskondlike org-ide tegevu
sest. Olnud tegev skaudisõp-
rade seltsides ja õhuasjanduse 
ühinguis; N. K. Võru miv. va
nema abi; Vabadusristi Ven
dade Ühenduse Võru osak. 
esim. 1936. a-st; Sv. Majand. 
Üh-se Võru osak. nõuk. esim. 
j. m. — Saanud teenete eest 
K. L. 3-kl. Kotkaristi ja 5. kl. 
Valgeristi, E. P. R. II j. 1. 
astme aumärgi; evib Rootsi 
Vaasa Ordu II kl. komandöri-
risti, Läti 10-aastase iseseis
vuse mälestusmärgi ja end. 
Vene väest Püha Anna ja 
Stanislause III j. aumärgid lin
tide ja mõõkadega. — Alat. 
asuk.: Võru. 

PAIM (end. nimi Prints-
man), Aadu, ametnik. Sünd. 
24. XI 1877 Rusi t. Hummuli 

v. Valgam.; vanemad — talu
pidajad Jaan Printsman ja 
Juuli (Hendrikson). Õppis 
Hummuli v.-k. 1887—89, Val
ga l.-k. 1889—96, mil selle lõ
petas; õppinud hiljem edasi 
iseseisvalt, eriti keeli. — Oli 
posti-telegr. ametnik Tukku-
mis Kuramaal 1898—99, vene 
sõjaväes 1900—03, posti-telegr. 
tehnik Valgas 1904—13, ren-
tei kassapidaja Valgas 1913 
—14, Maailmasõjas 1914—18, 
renteiametnik Tartus lüh aega 

1918, Valga linnaval. ametn. 
1922—27, samas perekonna
seisu ametnik 1927—36, üht
lasi ka vaestelaste kohtu sekr. 
1927—35 ja Valga linnasekr. 
1. II 1927. a-st. — Abielus 
Pauline Tomson'iga 1923. a-st. 

Võtnud pidevalt osa Valga 
seltskondi, elust, olles: ,,Säde" 
s-i juh. 1. 1920. a-st, vabat. 
tuletõrje üh-s korrapid. jsk. 
juh. abi 1922. a-st, Eesti-Läti 
Sõprusüh. asutajaid, tiisikuse 
vastu võitlemise s-i asutajaid 
ja rev.-kom. 1. 1935. a-st j. m.; 
olnud Valga linnavolik. 1. 
1921—22, K. L. Valga mlvk. 
asutajaid 1924. a. ja algul 
sidepäälik. Teinud kaastööd 
ajalehile. — Alat. asuk.: Valga. 

PAIM (end. perekonnanimi 
Printsmann) Mats, vallasekre
tär. Sünd. 3. VII 1894 Tuuri c. 

Suislepa v. Viljandim.; vane
mad — põllumees Hendrik 
Printsmann ja Anu (Alver). 
Õppis Suislepa v.-k. 1904—07, 
Suislepa ap. õig. klk.-k. 1907 
—10 ja Valga l.-k. 1910—14, 
mil selle lõpetas; õiendas v.-
sekr. kutseeksami Tartu Maa-
val-se juures 1926. — Olnud 
Valguta v.-sekr. abi 1914—15, 
põllutööline 1915—17; Val
guta v.-sekr. ja kohtukirjut. abi 
1917—19. Võttis osa E. Va
badussõjast 1919—20. Valguta 
v.-sekr. 1920. a-st. — Abielus 
Johanna Kallas'ega 1921. a-st. 

Olnud Üleriikl. Vallasekr. 
S-si Tartumaa osak. rev.-kom. 
1.; Valguta Vabat. Tuletõrje 
Ühingu revisjonikomisj. 1. ja 
esim.; valla asundustoimkonna 

sekretär; Allveelaevastiku Siht
kapitali Valguta abitoimk. 
asutaja ja asjaajaja ning teist^ 
rahvuslike aktsioonide koha-
päälsete toimkondade tege
lasi. — Alat. asuk.: Valguta 
v.-maja. 

PALGI, August-Friedrich, 
õpetaja, põllumees. Sünd. 6. III 
1882 Tsolgo koolimajas Timo 

v. Võrum.; vanemad — õp. 
Mihkel P. ja Leena (Poola
kas). Õppis Tsolgu v.-k. 1890. 
Tsolgo vene klk.-k. 1892, Põl
va klk.-k. 1894, Võru l.-k. 
1895—99 ja Jõhvi pedag. kl. 
1899/1900, mil selle lõpetas ja 
omandas õp. õiguse.—Oli õp. 
Pindi v.-k. 1900, Tsolgu v.-k. 
1901, Kääpa algk. 1901—20 ja 
aset. õp. Obinitsa algk. 1926. 
Iseseisev põllumees Kääpa kü
las Võru v. 

Võtnud osa seltskondi, elust 
ja juhatanud laulukoore. Ol
nud Kääpa Hariduss-i tegelasi; 
Kääpa Jahis-i asutajaid ja 
sekr. 1928. a-st; Võru v. 
v.-volik. 1. 1919. a-st, valla 
rev.-kom. 1. ja v.-kohtu 1. 
1927. a-st, valla maksunõudja 
1936. a-st j. m. — Alat. asuk.: 
Kääpa küla Võru v. 

PALGI, Eduard, õpetaja. 
Sünd. 29. IV 1896 Tsolgu 
koolimajas Timu v. Võrum.; 
vanemad — õp. Mihkel P. ja 
Leena (Poolakes). Õppis Võru 
v. Kääpa v.-k. 1903—07, Võru 
l.-algk. 1907—10 ja Võru l.-k. 
1910—14; hiljem õppinud 3-
aast. õp. ettevalmist. kurs. Võ
rus, kust omandanud algk.-õp. 
kutse 1921. — Olnud koolijuh. 
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Krootuse algk. 1914—15, Kää
pa algk. 1915—17, õp. Põlva 
kõrg. rahvak. 1919—20; Obi
nitsa algk. juh. Meremäe v. 

1920. a-st, ühtlasi samas põl-
lumajand.-täiendusk. juh. 1926 
— 29. — Abielus Marie 
Krasna'ga 192i7. a-st. 

Võtnud juhtivalt osa selts
kondi. elust. I Setumaa Harid. 
S-i asutajaid ja esim. 1920. 
a-st; Võrumaa Õp. Liidu asu
tajaid 1918; I Setumaa Tarvit.-
üh. juh. 1. 1920—30; I Setu
maa L.-H. Üh-se juh. 1. 1921 
—34 ja sama üh-se nõuk. esim. 
1934—36; Meremäe v.-volik. 
1. 1922—25, Petserimaa Õp. 
Liidu esim. 1925—26 ja 1933 
—37; E. Õp. Liidu asemikkude
kogu 1. 1932—37; Isamaaliidu 
Keskkogu 1. Petserimaa esin
dajana ja Obinitsa osak. juh. 
I. 1935. a-st; Petserimaa Muu
seumi abiesim. 1936. a-st; E. K. 
S-i usaldusmees 1932. a-st; 
N. K. Obnitsa rühma vana-
kotkas 1930. a-st. Võtnud ak
tiivselt osa Petseri maakond
likkude seltskondi, org-ide ko
miteede tegevusest. Saanud 
N. K. vanema juhi Aitaja 
märgi (1936). — Alat. asuk.: 
Obnitsa algk. Meremäe v. 

PALGI, Marie, õpetaja, eel
mise naine. Sünd. 14. VII 
1904 Petseris; vanemad — 
kaupmees Jaan Krasna ja 
Lotta (Kala). Õppis Petseri 
min.-k. 1912—16, Petseri ühis
gümn. 1916—24, mil selle 
lõpetas; omandanud 2. j. rmtu-
kogujuh. kutse 1936. — Töö
tanud õpetajana ja asetäitjana 
ICrantsova, Košelki, Serga, 

Leski, Obnitsa j. t. Petseri
maa algkooles; tegev koduses 
majapidamises. 

Võtnud osa seltsk. elust; I 

Setumaa Harid. S-i juh. 1., 
sama s-i näitejuht 1930. a-st ja 
rmtukogu juh. 1928. a-st, 
Põllutöökoja Petseri konvendi 
1. 1936. a-st; olnud Obnitsa 
Pcrenaistes-i juh. 1. 1929—35 
ja töötanud muis seltskondli
kes org-es. — Alat. asuk.: 
Obinitsa algk. Meremäe v. 

PALGI, Joosep, õpetaja. 
Sünd. 15. II 1'8'86 Seigeri t. 
Mooste v. Võrumaal; vane
mad — taluomanikud Jakob 
P. ja Ann Küüts). Õppis 
Kärsa ap. õig. kirikuk. 1897— 
1900, Räpina klk.-k. 1900—01, 
Räpina min.-k. 1901—03 ja 
Aaspere pedag. kl. 1903—04, 
mil selle lõpetas kooliõp. kutse 
saamisega; omandanud eesti
aegse algk.-õp. kutse suve-
kursusil Võrus. — Töötab 
õpetajana 27. sept. 1907. a.; 
olnud Karula v. Rebase k. juh. 
1907—09, Veriora v. Viluste 
algk. juh. 1909. a-st, ühtlasi 
kogu aja põllumees koolitalus. 
Võtnud osa Maailmasõjast 
1915—16. — Abielus Emilie 
Adamson'iga 18. X 1908. 
a-st. 

Olnud korduvalt ja pikemat 
aega Veriora v.-volik. 1., kait
seliidu ülema abi Verioras 
1919, Veriora Vabat. Tule
tõrje Üh-gu laekur 1934—35 
ja rev.-kom. esim. 1936, Veri
ora Üpk. nõuk. esim. 1932— 
37; N. K. Viluste rühma vana-
kotkas. — Alat. asuk.: Vi
luste algk. Veriora v. 

PALGI, Paul, õpetaja. 
Sünd. 16. V 1903 Seigeri t. 
Mooste v. Võrum.; vanemad 
— taluomanikud Jakob P. ja 
Ann (Küüts). Õppis Põlva 
klk.-ik. 1912—16, Võru l.-k. 
1916/17, Räpina reaalgümn. 
1917—19 ja Tallinna Kol-
ledžis 1927—32, mil selle lõ
petas; omandanud algk.-õp. 
kutse suvekursusil Võrus 
1920—22. — Oli õp. Mooste 
algk. 1919—20 ja Viluste 
algk. 1920—36; Süvahava 
algk. juh. 1936. a-st. — Abi
elus Elisabet Sibul aga 31. I. 
1931. a-st. 

Võtnud juhtivalt osa mit
mesuguste org-ide tegevusest. 
Olnud Viluste algk. N. K. 
rühma asut. ja vanakotkas 
1931—36, kooli kooperatiivi 
asut., hooldaja ja esimees 
1934/35, kooli lootusringi asut. 
ja hooldaja; Veriora Rahva-
rmtukogu S-i juh. 1. 1921. a-st; 
Veriora Üpk. juh. 1. ja asja
ajaja 1931. a-st; Isamaaliidu 
Veriora osak. asutajaid ja juh. 
1. 1935. a-st; Veriora Vabat. 
Tuletõrje Üh-gu juh. 1. 1935. 
a-st; K. L. Veriora komp. juh. 
1. 1927. a-st, laskejuh. 1935— 
36 ja Põlva mlvk. gaasikaitse 
päälik 1936. a-st; olnud vallas 
asut. ajut. komiteede 1. — 
Alat. asuk.: Süvahava algk. 
Veriora v. 

PALLITS, Aksel, õpetaja. 
Sünd. 19. XI 1904 Raudsepa 
t. Pühajärve v. Tartumaal; 

vanemad — veskiomanik-
mölder Johannes P. ja Miina 
(Leis). — Abielus Irene Rõõ-
mus'ega 1933. a-st. — Õppis 
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Urvaste v.-k., Tartu õp.-sem. 
1920—21 ja Võru õp.-sem. 
1921—25, millal selle lõpetas. 
Oli Urvaste algk. õp. 1925/26; 
Viitina (end. Järve) algk. juh. 
1927. a-st. 

Võtnud osa õppiva noorsoo 
org-ide tegevusest Võrus, ol
nud neis juh. 1. ja sem. skau
tide rühma päälik, õpilasaja-
kirja ,.Tõrvik" talit. 1. jm. 
Viitina Harid.' S-i asutajaid 
ja esim., Viitina Vabat. Tule
tõrje Üh. asutajaid ja algul 
juh. 1., tuletõrje segakoori 
asut., Isamaaliidu Viitna osak. 
asutajaid ja juh. 1., Rõuge Õp. 
Üh. juh. 1.; K. L. Viitina ük-
sikrühma pääliku abi 1934. 
a-st, varemalt 10 a. sekr., 
kaitseliidu orkestri organisee
rija ja juht 1930—33; juhti
vaid tegelasi rahvuslikeks akt
siooneks loodud aj. komitee
des ja kohalike org-ide näite
juht; E. K. S-i ja Looduskaitse 
usaldusmees, E. Rahva Muu
seumi korresp. j. m. — Evib 
K. L. 3. kl. Valgeristi. — 
Alat. asuk.: Viitina algk. 

PALLITS, Irene, õpetaja, 
eelmise naine. Sünd. 16. I 
1905 Võrus; vanemad — ma-

Üh. juh. 1., koolinoorsoo ringi 
vanem, lavategelasi kohalikes 
seltses j. m. — Alat. asuk.: 
Viitina algk. 

PALLON, Herbert, põllu
mees. Sünd. 20. IV 1897 
Kotre t. Rannu v. Tartum.; 
vanemad — põllupidajad Her
man P. ja Alma (Plank). Õp
pis Nõo ja Rakvere algk. 
1908—13, H. Treffneri ja 
Aleksandri gümn. 1913—15, 
Šumõi gümn. 1915—18, seda 
lõpetades ja põllutööd Avinur
mes 1918—23, vahepääl võt
tes vabatahtlikuna osa Va
badussõjast 1918—20. Isesei
sev põllumees sünnitalus 1923. 
a-st. — Abielus Helene 
Lamp'iga 1930. a-st. 

Võtnud juhtivalt osa koha
like org-ide tegevusest. Ran
nu L.-H. Üh-se asutajaid ja 
juh. 1. 1931. a-st; olnud Ran
nu Piimaüh. juh. ja rev.-kom. 
1.; Isamaaliidu osak. asutajaid 
ja esim. 1935. a-st; Rannu v.-
volik. 1. 1924. a-st, v.-kohtu. 
1. 1924—30, v.-vanem 1937. 
a-st; Allveelaevastiku Sihtka-
pit. Rannu toimk. ja kodukau
nistamise hoogtöö-toimk. esi
mees; K. L. kohaliku üksuse 
asutajaid ja algul korduvalt 
juh. 1.; Kureküla Veeüh. asu
tajaid ja kauaaegne juh. 1., 
karjakontrollüh. asutajaid j. 
m. — Alat. asuk.: Kotre t. 
Rannu v. 

PALLOSON, Elmar, selts
konnategelane. Sünd. 13. X 
1902 Mäe-Lukatsi t. Kioma v. 

jaomanik Jaan Rõõmus ja Jo
hanna (Kroon). Õppis Võru 
tütarl. gümn., mille lõpetas 
1922; lõpetas 1-a. pedag. 
kurs. Valgas 1923. Viitina 
(end. Järve) algk. õp. 1923. 
a-st. 

Võtab osa seltskondlikust 
elust. Naiskodukaitse Viitina 
jsk. asutajaid ja esinaine 1930 Võrum.; vanemad — talupi-
—32, hiljemini juh. 1. — vii- dajad Daniel P. ja Anna 
mati 1937. a-st; Rõuge Õp. (Magnus). Õppis Varbuse 

v.-k. 1911—13, Põlva klk.-lc. 
1913—15, Võru 1. poegi. algk. 
1915—17, Võru poegi. gümn. 
1917—24 ja Tartu ülik. õigus-
teadusk. 1924—28. Võtnud 
õpilasena osa Vabadussõjast 
1919—20 ja teinud kaasa la
hinguid. — Elab vabakutseli
sena 1928. a-st. — Abielus 
Marie Anderson'iga 1931. a-st. 

Võtnud osa üliõpilasliiku-
misest, olnud Võrumaa Üli
õpil. Kogu abiesim., esim. ja 
vanamees ning Üliõpil. Ko
gude Liidu juh. 1.; tegev kait
seliidus 1924. a-st, viimasel 
ajal1 Kioma ko mp. kroonik ja 
sekr.; olnud Kioma N. K. rüh
ma kotkas ja vanakotkas. 1930 
—37; N. K. Põlva mlvk. pää
lik 1935. a-st ja miv. instruk
tor 1936; Kioma rahvarmtu-
kogu S-i esim. 1925—34 ja 
1937—38; Kioma v. Vabat. 
Tuletõrje Üh. esim. alates Üh. 
asutamisest; Kioma v.-kohtu 
1. 1930. j. m. — Evib K. L. 
Kotkaristi. — Alat. asulk.: 
Kioma k.-maja. 

PALLOSON, Maria, õpe
taja, eelmise naine. Sünd. 25. 
VI 1900 Rõuge ai. Võrum.; 

vanemad —ms. aedniku abi Pee
ter Anderson ja Leena (Nilbe). 
Õppis Kilomanni eraalgk. 
1909—12, Rõuge klk.-k. 1912 
—15, Võru tütarl. gümn. 1915 
—17, õp. suvekurs. Võrus 
1919—24, kust omandas õp.-
kutse ja Tall-na Kolledšis 
1927—30 — Oli õp. Kasa-
ritsa v. Jaani ja Sammuka 
algk. 1918—19, Jaani-Peebo 
algk. Rõuges 1919—20 ja 
Kioma algk. 1920. a-st, kus 
ühtlasi olnud koolijuh. k. t. 
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Võiab juhtivalt osa naisko
dukaitse tegevusest, olles 
Kioma jsk. asutaja ja sekr. 
1927—28, esinaine 1928. a-st, 
Kodutütarde rühma vanem 
1935. a-st, Kioma karskuss-i 
,,Püsivus" tegelasi 1926. a-st, 
esimehe abi 1934—36 ja juh. 
1. pikemat aega; N. K. Kioma 
rühma abikotkas 1930—35. — 
Evib K. L. III kl. Valgeristi.— 
Alat. asuk.: Kioma algk. 

PALM, Eduard, põllumees. 
Sünd. 23. VIII 1900 Paabu-
Miku t. Viitina v. Võrumaal: 

vanemad — põllupidajad Au
gust P. ja Katri (Marran). — 
Abielus Aliide Kõiv iga 1924. 
a-st. — Lõpetas Rõuge v.-k. 
1913. a. ja asus isatallu põllu
meheks. Võttis 3. rüg. osa E. 
Vabadussõja lahinguist. Ise
seisev põllumees sünnitalus 
1921. a-st, kus arendab talu-
majandust. 

Võtab aktiivselt osa koha
like org-ide tegevusest. K. L. 
Viitina komp. juh. L, hiljemini 
iiiksikrühmas jaopäälik; Viitina 
Vabat. Tuletõrje Üh. paä-
mees 1933—37 ja Viitina kom
panii päälik 1937. a-st; Vii
tina Piimaüh. asutajaid ja esim. 
1933. a-st; Isamaaliidu osak. 
asutajaid. Võtnud osa laske-
võistlusist ja saanud auhindu 
— Evib tuletõrje hõbemedali. 
— Alat. asuk.: Paabu-Miku t. 
Viitina v. 

PALOOTS, Gustav, agro
noom. Sünd. 24. III 19041 
Palgi t. Kasaritsa v. Võrum.; 
vanemad — taluomanik, oma
val. ja seltskonnategelane 
Jaan P. ja Juuli (Päss). Õp

pis Kasaritsa v. Šammuka kü-
lak. 1914 — 16, Polangeni 
gümn. ettevalmist. kl. 1916 — 
17, Võru poegi. gümn.. seda 

1926. a. lõpetades ja Tartu 
ülik. põllumajandus teadusk. 
1926—33, millal selle lõpetas. 
— Oli põllumajand. praktikal 
Soomes 1928 ja praktikan
diks Põllutöökoja rmtupida-
mise talituses 1932; põlluma
jand. rmtupidamise assist. Rä
pina Põllum. S-i juures 1934; 
Võru maaval. Räpina katse
talu juh. 1934. a-st, ühtlasil 
Räpina aiatöök. juh. 1935. 
a-st. — Abielus Alma Pajo'ga 
1934. a-st. 

Võtab juhtivalt osa Räpina 
org-ide tegevusest, olles põl
lum. s-i kirjat. 1934. a-st, ha-
riduss-i laekur 1935. a-st, Isa
maaliidu osak. kirjat. 1935. 
a-si, Põllutöökoja Räpina 
konvendi 1. 1936. a-st ja kon
vendi esim. Olnud tegev Rä
pina põllumajand. näituse kor
raldamisel 1936; pidanud loen
guid karjandusest ja põllun
dusest; teinud kaastööd ,,Põl
lumajandusele" ja Võru aja
lehele ,,Elu". — Alat. asuk.: 
Räpina. 

PALU, August, kaupmees. 
Sünd. 9. III 1884 Kirepi v. 
Tartumaal talupidajate poja--
na. Omandas alghariduse 
Kirepi ja Uderna algkooles, 
mille järele täiendas end' põl
lumajanduse ja karjakasvatuse 
alal Venemaal, Minski kub. 
Lopuhi ms. 1907—10. Oli 
piimavabr. juh. Varssavis 
1910. a. kuni maailmasõja 
puhkemiseni; kindr. Tenisovi 

piimavbr. juh. Rostovis D/ä 
1914—16; vet. velsikerina 
maailmasõjas 1916; Doni Ku-
bani piimaüh. juh. 1918, a., 

mille järele õnnestus pääseda 
kodumaale. Tegutseb iseseis
va kaupmehena Rõngus. — 
Abielus Anna Terna'ga 1921. 
a-st. 

Võtab osa Rõngu vabat. 
tõrje tegevusest, olles selle re-
organiseerijaid ja 1934. a-st 
ning tegev teistes org-es. — 
Alat. asuk.: Rõngu. 

PALU, Johannes, põllu
mees. Sünd. 28. VIII 1901 
Piipre t. Valguta v. Tartum.; 

vanemad — põllupidajad Karl 
P. ja Juuli (Bitter). Õppis 
Valguta v.-k. 1911—14 ja 
Puhja klk.-k. 1914—18, mil 
selle lõpetas. Iseseisev põllu
mees Laane t. Rannu v., kus 
arendab talumajandust. — 
Abielus Elfriede Kohviga 
1931. a-st. 

Võtab juhtivalt osa Rannu 
org-ide tegevusest, olles: muu
sika- ja laulus-i esim. 1927. 
a-st, valla vastast, tuleõnne-
tuste korral abiandm. s-i esim. 

154 



1933. a-st, laenu-hoiu kassa 
nõuk. 1. 1931. a-st, turbaüh-gu 
laekur 1937. a-st, v.-van. abi 
1930. a-st ja Põllutöökoja El
va konvendi 1. 1936. a-st. — 
Alat. asuk.: Laane t. Rannu v. 

PALU, Konstantin, põllu
mees. Sünd. 20. II 1904 Kää-
rispalu t. Karula v. Valgam.; 

vanemad — taluomanikud 
Toomas P. ja Juuli (Jõgi)., 
Õppis Karula klk.-k., E. Veis-
teri erak. Valgas, Valga 
poegi, keskk. ja Tallinna ko-
du-põllutöö keskk. Iseseisev 
põllumees sünnitalus. — Abi
elus õp. Olga Kannukesega 
1930. a-st. 

Võtnud osa seltskondi, elust 
ja majandusorg-ide tegevusest. 
Karula Pikkjärve Rahvarmtu-
kogu S-i juh, 1. lühemate va
heaegadega 1924. a-st; Karu
la-Vähero Põllumajand. Üh-se 
asutajaid ja kirjat. 1927. a-st; 
Kaagjärve masinatarvitajate 
üh. ,,Jaska" laekur 1929—30, 
esim. 1934—35 ja sama üh-gu 
likvid. kom. esim. 1930; Ka
rula-Verioja Veeüh. esim. 
1933, laekur 1934—36; Karu
la Piimaüh. rev.-kom. 1. 1935. 
a-st; valla tulekahjukordadel 
vastast, abiandmise s-i juh. 1.; 
olnud K. L. Karula komp. 
juh. 1., v.-volik 1., v.-kohtu 1. 
ja ap. õig. kirikunõuk. 1.; Põl
lutöökoja 1. Valga konvendi 
saadikuna 1936. a.-st; Isamaa
liidu keskkomitee ja Valga 
maaomitee 1., Karula osak. 
asutajaid ja esim. 1935. a-st; 
Valga Munaüh. rev.-kom. 1, 
1937. a-st; Karula Üpk. rev.-
kom. 1. 1938. a-st, Karula v. 
ühistegelise kindlustuskassa 

rev.-kom. 1. 193'8. a-st; Põllu
töökoja Valga konvendi maa
noorte vanem 1936. a-st; Ka
rula vallavanem ja Valga 
maavolik. 1. 1938. a-st j. m. 
Võtnud osa seltskondi, komi
teede tegevusest. — Alat. 
asuk.: Käärispalu t. Karula v. 

PALUTEDER (end. nimi 
Tetler), Arnold-']ohannes, aja
kirjanik. Sünd. 28. II 1911. a. 

Tasatse t. Urvaste v. Võrum.; 
vanemad — talupidajad, selts
konnategelane ja kauaaegne 
v.-van. Gustav P. ja Anna 
(Uhrberg). Õppis Urvaste 
algk. 1918—22, Urvaste kõrg. 
algk. 1922/23, Võru ühis
gümn., seda 1932. a. lõpeta
des ja Tartu ülik. õigustea-
dusk.; lõpetanud sõjak. asp. 
kurs. 1933 ja ülendatud lipn. 
1934. — Ajalehtede kaastöö
line 1925. a-st; olnud Võrus 
,,Elu" noorteosak. toimetaja 
1928—32; ,,Elu" toimetaja 
1933. a-st ja sama lehe vastu
tav peatoimetaja 1938. a-st, 
ühtlasi mitme ajalehe ja aja
kirja kaastööline. 

Võtnud osa seltskondi, 
elust. Olnud õpilasena tegev 
noorsooorg-ides, Ugala Noor-
seppade miv. sekr. 1927; dr. 
Fr. R. Kreutzvaldi Mälestuse 
Jäädvustamise S-i sekr.; RA 
Võru komitee juh. 1. 1935— 
36; K. L. Võru linna mlvk. 
kuulipildurkomp. abipäälik, N. 
K. Võru Miv. propaganda-
pääliik; tegev mitmes Võru 
seltsis. Avaldanud 1928. a-st 
alates mitmes ajalehes ja aja
kirjas rea lühemaid jutustusi, 
humoreske ja novelle; toimet. 

Võru ]õulud (1934) ja kand
le" teater 10-aastane (1936). 
— Alat. asuk.: Võru. 

PALVADRE, Jaan, õpe
taja, põllumees. Sünd 10. III 
1881 Kolomatsi t. Sangaste v. 

Valgam.; vanemad — talupi
dajad Kaarel P. ja Lota 
(Raudsepp). Lõpetas Karula 
2-kl. min.-k.; hiljem täienda
nud haridust iseõppimise teel 
ja kursuste kaudu. — Oli õp. 
Sangaste v. Matu k. 1899 
—1901, Karula Iigaste v.-k. 
1901—06, Torupedaja v.-k. 
1906—12, Ringeste v.-k. 1912 
—19, vahepääl võttes osa 
Maailmasõjast 1915—17; Va
badussõjas 1919—20 ja Paju 
algk. õp. 1921—30. Iseseisev 
põllumees Sooru v. Meiga t. 
1930. a-st, kus ehitanud hoo
neid ja arendanud talumajan-
dust. — Abielus Salme Lin-
nas ega 1925. a-st. 

Juhatanud ja asutanud lau
lukoore Karulas, Sangastes ja 
Pajul. Olnud 1905. a. revolut
sioonilise liikumise tegelasi 
Sangastes, samuti ka 1917. a. 
revolutsiooni ajal rahvusliku 
liikumise tegelasi; Paju algk. 
organiseerijaid-asutajaid; Val
ga maavolik. 1.; Sangaste-Kori-
järve Harid. S-i asutajaid, juh. 
1. ja näitejuht; Paju Harid. S-i 
asutajaid ja juh. 1. 1926. a-st. 
pikemat aega vahepääl olnud 
ka esim.; Isamaaliidu Valga
maa komitee 1. 1935. a-st; 
Põllut. Koja Valga konvendi 
1. 1936. a-st; Sooru v.-volik. 1. 
pikemat aega, rev.-kom. esim. 
1934. a-st. — Alat. asuk.: 
Meira t. Sooru v. 
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PALVADRE, Rein, põllu
mees, eelmise vend. Sünd. 
22. X 1875 Kolomatsi (Meiga) 

t. Sangaste v. Valgam.; Õp
pis Sangaste v. Mattu k. ja 
Karula Vissi 2-kl. Nikolai k., 
mille lõpetamise järele jäi isa-
tallu põllutööle. Iseseisev põl
lumees sünnitalus 1914. a-st; 
ehitanud hooneid ja kultiveeri
nud maid. — Abielus Leena 
Kraav'iga 1914—28 (•$•), He
lene Sarapuu'ga 1932. a-st. 

Olnud Sangaste seltskondi, 
elu algatajaid ja esimesi kand
jaid. Võtnud osa konspiratiiv
sest poliitilisest tegevusest 1904 
—05, kuuludes sots.-dem. par
tei juhatusse; viibinud selle 
pärast vangistuses 1906. a. 
Olnud Sangaste Lugejateringi 
asut. 1904, selle ümberkujun
dajaid noorsookasvatuse s-iks 
1908 ja Sangaste Rahvaharid. 
S-iks 1910; töötanud kõigis 
neis kaasa juhtivalt ja olnud 
näitemängude ning laulukoori 
tegelasi. Sangaste Rahvaharid. 
S-i juh 1. 1918. a-st; Üpt. 
,Võime" asutajaid, algul esim. 
ja juh. 1., — 1933. a-st rev.-
kom. 1.; Tagula-Korijärve 
Kontrollüh. asutajaid ja algul 
juh. 1.; Korijärve Masinatarvit. 
Üh. asut. ja juh. 1. 1908. a-st 
ning Turbaüh-gu asut. ja juh. 
1.; Isamaaliidu Korijärve osak. 
asutajaid; Sangaste v.-volik. 1. 
1900. a-st, v.-van. abi 1914 
—17, hiljem olnud v.-kohtu. 1. 
— Alat. asuk.: Kolumatsi 
(Meiga) t. Sangaste v. 

PARMAN, Elise, õpetaja. 
Sünd. 4. VII 1895 Korista 
kõrtsis Ahja v. Tartum.; 

vanemad — kõrtsmik, hiljem 
põllumees Hendrik Kahu ja 
Anna (Laretei). Õppis Suure-

Veerksu v.-k. 1905—07,Võõp-
su tütarl. k. 1907—09, Räpina 
klk.-k. 1909—12 ja Tartu Õp. 
Üh. kaub.-k. 1912—14, mil 
selle lõpetas. — Suure-Veerksu 
algk. õp. 1914. a-st, ühtlasi 
suveti taluperenaine oma mehe 
talus. — Abielus Eduard Par-
man'iga 1925. a-st. 

Võtnud osa seltskondi, org-
-ide tegevusest, olnud Nais
kodukaitse Kahkva jsk. asut. 
ja esimene esinaine ning tegev 
kodutütarde organiseerimisel. 
— Alat. asuk.: Suure-Veerksu 
algk. Kahkva v. 

PARTS, Peeter, ühistege-
lane. Sünd. 27. I 1895 Kõrge-
mäe t. Pornuse v. Pärnum.; 

vanemad — talupidajad Pee
ter P. ja Anna (Koorits). Õp
pis Aidu v.-k., Paistu klk.-k. 
ja Valga kaub.-k., mille lõpe
tas 1914; hiljem õppinud Po-
bedinsky kõrg. kaub.-kurs. 
Peterburis 1916—17. — Oli 
van. arveametnik Vene toit-

lusmin-mis 1916—18, Rõikä-> 
Meleski vbr. valitseja Viljan-
dim. 1918, E. Vabadussõjas 
vabatahtlikuna 1918—19, te
hes kaasa lahinguid; Viljandi 
mk. rekvireerimise, sõjakah-
jude hindamise ja hobuste mo-
biliseerim. kom. rmtupidaja, 
hiljem esim. 1919, põllutöö-
min-mi maakorralduse pääval. 
arveosak. juh. abi 1920—22, 
a.-s. Hüpler õ Co rmtupidaja 
Tall-s 1922—27, ametnik 
Tall-s 1927—28; Helme Ma
jand. Üh-se ärijuht 1928. a-st, 
olles omandanud ühiskpl. äri
juhi kutse 1936. Saanud kau
bandusliku tegevuse eest ETK 
preemiaid ja auhindu. Ühtlasi 
ka Helme v. Lombi t. oman. ja 
pidaja 1936. a-st. — Abielus 
Hilda Viidik'uga 1922. a-st. 

Võtnud osa kohalike selt
side ja ühingute tegevusest. — 
Alat. asuk.: Lombi t. Helme v. 

PARTS, Olga, õpetaja. 
Sünd. 9. IX 1891 Võndi t. 
Helme v. Valgamaal; vane

mad — taluomanikud Hans 
Kits ja Marie (Siik). — Ab-
elus Hans Partsiga 1920 (f)-
— Õppis Tõrva ap. õig. klk.-
k. ja Valga tütarl. gümn., 
mille ühes pedag. klassiga lõ
petas 1914. a.; hiljemini võt
nud osa õp. edasiharimise 
kurs., võimlemisõp. kurs. Tar
tu ülikooli juures ja lavakunsti 
kurs.; reisinud välismail. — 
Patküla algk. (end. Tõrva ap. 
õig. klk.-k. ja Tõrva alevi 
algk.) õp. 1916. a-st, ühtlasi 
majamanik Tõrvas 1925. a-st. 

Võtab aktiivselt osa selts
kondlikust elust. Olnud Helme-
Tõrva Harid. S-i juh. 1.; Nais
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kodukaitse Tõrva jsk. juh. 
1., hiljemini rev.-kom. 1. ja 
õpetanud rahvatantse; Helme 
Õp. Üh. juh. 1. j. m. Võtnud 
pidevalt osa Tõrva seltside 
lavakunstiüritusist näitlejana 
ja olnud tegev mitmesuguseis 
seltsk. üritusis. — Evib N. K. 
K. teenetemärgi. — Alat. asuk.: 
Tõrva. 

PARV (end. nimi Peter
son), Jaan, põllumees. Sünd. 
4. IV 1878 Liivakupalu t. 

Haanja v. Võrum.; vane
mad — põllupidajad Peeter P. 
ja Madli (Panhardt). Õppis 
Haanja Jaanimäe v.-k. 1886 
—1890, mille lõpetamise järele 
töötas isatalus 1890—98; ise
seisev põllumees Kasaritsa v. 
Hannuste t. 1898. a-st. Abi
elus Mari Jantra'ga 1898 
—1936 (t). 

Olnud Kasaritsa Põllum. 
S-si kassap. ja Vabat. Tule
tõrje Üh. juh. 1., Võru Ma
jand. Üh-se ,,Põllumees" juh. 
1. 1921—23; Kasaritsa Piima
üh. laekur 1922. a-st; Kasa
ritsa v.-volik. 1. 1911. a-st, v.-
vanema abi 1912—15, v.-va
nem 1915—17, v.-kohtu 1. 
1927—33, hiljem v. rev.-kom. 
1. — Alat. asuk.: Hannuste t. 
Kasaritsa v. 

PAUSKA, Artur, politsei
ametnik. Sünd. 2. XI 1908 Ka-
vilda v. Tartum.; vanemad — 
taluomanikud Hendrik P. ja 
Tiiu (Juudas). Õppis Puhja 
algk., Tartu reaalgümn., seda 
1929. a. lõpetades ja Tartu 
ülik. õigusteadusk.; lõpetanud 
politseik. kõrg. kl. 1935. a. — 

Politseiteenistuses 28. aprillist 
1935. a. Mooste rajooni kons
taablina, ühtlasi määratud 
Petseri-Võru prefektuuri keha-

kasvat. instr. 1935. — Abielus 
Naadi Karaste'ga 20. II 1937. 
a-st. 

Olnud K. L. Tartu õppur-
mlvk. 3. komp. päälik 1926, 
Mooste komp. päälik 1935. 
a-st; Puhja Harid. S-i spordi
ringi esim. 1930—31, samal 
ajal ka tegev näitemängude 
ettekandmisel; näitlejana tegev 
Tartu Draamastuudios 1934; 
võtnud osa tegevsportlasena 
spordivõistlusist. — Saanud 
teenete eest K. L. 3. kl. Valge
risti (1936). — Alat. asuk. 
Mooste v. 

PFEIFFER, Valter, panga-
ja kindlustustegelane. Sünd. 
27. IV 1892 Võrus; vanemad 
— kaupmees Paul P. ja Olga 
(Tomson). Õppis Pihkva ia 
Pärnu vene gümn., lõpetades 
viimase 1909 ja .Peterburis 
kõrg. kaub.-ik. 1909—11. — 
Teenis vene sõjaväes 1911 
—12. Oli Peterburis kindlus-
tuss-i sekr. abi 1912—14, oh
vitserina Maailmasõjas 1914 
—18 ja Siberis admiral Kolt-
šaki väes 1918—19, enamlaste 
käes vangis 1919—21, a.-s. 
Tartu Panga Võru osak. juh. 
1922—30; kindlustuss-i EKA 
inspektor Võrus 1931. a-st., 
ühtlasi a.-s. Võru Panga 
esim. 1934. a-st. — Abielus 
Margot Enger'iga 1927. ast. 

Võtab osa Võru org-ide te
gevusest, olles: Võru Tennis-
klubi abiesim. 1931. a-st, 
,,Kandle" teatri nõuk. 1. 1936. 

a-st, vabat. tuletõrjes 1. 1923. 
a-st, komp. pääliku abi 1937. 
a-st j. m. — Alat. asuk.: Võru. 

PEDAKSOO, Magda, õpe
taja. Sünd. 11. III 1903 
Selli v. Tartumaal; vanemad — 

raudteetööline Jüri Kustlov ja 
Liisa (Raja). Õppis Painküla 
v.-k. 1911—15, Jõgeva Harid. 
S-i algk. 1915—19 ja Tartu 
õp.-sem. 1919—24, mil selle 
lõpetas. Õpetaja Hellenurme 
algk. 1924. a-st. — Abielus 
Elmar Pedaksoo ga 1935. a-st. 

Võtnud osa seltskondi, elust. 
Olnud Hellenurme Harid. S-i 
kirjat., näitejuht ja pidutoimk. 
1., H. Maanaiste S-i kirjat.; 
Kodutütarde Hellenurme rüh
ma juht 1934. a-st. — Alat. 
asuk.: Hellenurme algk. 

PEDE, Amanda, õpetaja, 
järgneva naine. Sünd. 18. VI 
1912 Kõrtsi t. Rannu v. Tar

tum.; vanemad — põllupida
jad Johan Tennasilm ja Ida 
(Kink). Õppis Tamme algk. 
1922—25, Rannu köstrik. 
1925/26, Rannu as. algk. 1926 

157 



—28 ja Tartu õp.-sem. 1928 
—34, mil selle lõpetas. — Õpe-
tajapraktikal Rannu asunduse 
algk. 1934/35 ja Rannu Tam
me algk. 1935. a-st, ühtlasi te
gev koduses majapidamises. 

Võtab osa seltskondi, elust 
ja naiskodukaitse tööst, olles 
Naiskodukaitse Tamme jsk. 
esinaine 1935. a-st, rahva-
rmtukogu s-i rev.-kom. 1. 1937. 
a-st j. m. — Alat. asuk.: Tam
me algk. Rannus. 

PEDE, Elmar, õpetaja. 
Sünd. 17. II 1907 Peedu t. 
Rannu v. Tartum.; vanemad — 

töölised August P. ja Ida 
(Kogri). Õppis Tamme algk. 
1917—19, Rannu köstrik. 1919 
—21, Puhja kõrg. algk. 1921 
—23 ja Tartu õpet.-sem. 1923 
—29, mil selle lõpetas. Oli 
Konguta v. Kösse algk. juh. 
1931—32, Rannu Tamme algk. 
õp. 1933—35, sama algk. juh. 
1935. a-st. — Abielus Amanda 
Tennasilm'aga 1936. a-st. 

Võtab kohapeal juhtivalt 
osa seltskondi, elust. Tamme 
Rahvarmtukogu S-i segakoori 
juh. 1933. a-st, sama s-i esim. 
1935. a-st; K. L. Tamme ük
si kr ühma päälik 1937; Rannu 
v. Tamme Ühistegeliku Kind-
lustuskassa asjaajaja 1937. 
a-st; juhtivalt tegev kodukau
nistamise hoogtöö kohalikus 
komitees j. m. — Alat, asuk.: 
Tamme algk. Rannu v. 

PEEDOKSAAR, Taavet, 
põllumees. Sünd. 15. VI 1895 
Söödi t. Rasina v. Tartum.; 
vanemad — talupidajad Pee
ter P. ja Miina (Suits). Õppis 

Rasina v.-k. ja Kärsa ap. õig. 
klk.-k. ning piimandust Ku
rena ms. Töötas meierina ja 
juustumeisrina Meeri, Kon

guta, Ropka j. t. ms. kuni 
Maailmasõjani, millest võttis 
osa, saades lahingus haavata. 
Teenis 1. E. polgus 1917/18 
ja tegi kaasa Vabadussõja, 
sai maa Rasina as., kus 
töötab iseseisva põllumehena 
Nurgakivi t. 1921. a-st. — 
Abielus Anna-Marie Joona-
son'iga 1924. a-st. 

Võtab juhtivalt osa Rasina 
org-ide tegevusest, olles põl-
lum. s-i esim. 1936. a-st, pii-
maüh-gu laekur 1932. a-st, 
Ahja-Rasina kontrollüh. esim. 
1933. a-st ja Rasina kiriku-
nõuk. 1. 1937. a-st; Rasina 
Kindlustuskassa rev.-kom. 1. 
1936, Rasina Ühiskpl. nõuk. 
esim. 1938. a-st j. m. — Alat. 
asuk.: Nurgakivi t. Rasina v. 

PEEDOSK, Eduard, kaup
mees. Sünd. 17. VIII 1897 Ra-
damaa külas Räpina v. Võru
maal;; vanemad — põllupida
jad Jaan P. ja Maarja (Häid-
rits). Õppis Räpina v. Saare
küla algk., Radamaa min.-k., 
Räpina kõrg. algk., õpetajate 
suvekursusil ja hiljemini ise
seisvalt. — Oli Toolamaa v. 
Võuküla algk. juh. 1923—26, 
millest alates teotseb kaupme
hena. Võtnud vabatahtlikuna 
osa E. Vabadussõjast Kuper-
janovi part. pat-is. — Abielus 
Emiilie Johanna Raudberg'iga 
1925. a-st. 

Võtnud osa seltskondlikust 
elust ja vabaharidustööst. Ol
nud Räpina Harid. S-i kirjan-

dusosak. juhte 1921—22 ja 
seltsi rmtukogu rajajaid, sama 
seltsi esim. 1923 ning rahva
ülikooli loengute korraldajaid 
Räpinas, Räpina pasunakoori 
reorganiseerijaid ja juh. 1. 
1921—26, Räpina Vabadus
sõja mälestussamba komitee 1. 
1923—26, Räpina Üpk. nõuk. 
1.; K. L. Toolamaa kmp. pää
lik ja Räpina mlvk. majandus-
pääliku abi 1935; Toolamaa 
vallavanem 1934, v.-kohtu 1. 
1936; Toolamaa Rahvarmtu
kogu S-i esim. 1924. a-st, T. 
turbaüh. juh. 1. 1937. a-st, 
Leevaku Piimaüh. rmtupidaja 
1924. a-st, Toolamaa Vabat. 
Tuletõrje Üh. k-dopäälik 1936. 
a-st, Põllutöökoja turbakom. 
asemikekogu 1. Räpina kon
vendist 1937. a-st, tegev rah
vuslikeks aktsiooneks moodus
tatud toimkonnis juhtivalt; Rii
givolikogu 1. 78. valimisring
konna saadikuna 1938. a-st j. 
m. — Alat. asuk.: Leevaku 
küla Toolamaa v. 

PEEDOSK, Oskar, põllu
mees. Sünd. 19. IV 1895 Ra
damaa külas Räpina v. Võ

rum.; vanemad — põllupida
jad Jaan P. ja Maarja (Häid-
rits). Lõpetas kohaliku alg
kooli ja asus sünnitallu põllu
tööle. Võttis osa E. Vabadus
sõjast 1918—20 rühmaüle
mana 3. jal. polgus, tehes 
kaasa lahinguid, sai Vabaduse 
Risti 1173 ja autasumaa nor
maallaiu suuruses. Iseseisev 
põllumees Räpina Ala asun
duses 1921. a-st, kus arendab 
talumajapidamist. — Abielus 

Salme-Alviine Dobrov'iga 1. V 
1921. a-st. 
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Võtnud juhtivalt osa koha
like org-ide tegevusest; Rä
pina Võhandu Piimaüh-gu 
laekur 1925—27, kirjat. 1930 
ja esim. 1933. a-st; Räpina 
päämehena 1933—27 ja E. 
tuletõrje Võrumaa brigaadi 
Põlva divisjoni pääliku abi 
1937. a-st. Räpina Üpk. 
nõuk. 1. 1932. a-st; K. L. 
Räpina kompaniis rühmapää-
lik 1926—28 ja K. L. Räpina 
komp. päälik 1928—34, sama 
komp. laskurklubi päälik 1934. 
a-st j. m. — Saanud K. L. 3. 
kl. Valgeristi (1933). — Alat. 
asuk. — Räpina Ala as. 

PEEMOT, Rein, õpetaja. 
Sünd. 9. I 1905 Puna t. Lasva 
v. Võrum.; vanemad — talu
pidajad Johan P. ja Emilie 
(Pille). Õppis Võru 1.-alg
kooles 1912—21 ja Võru õp.-
sem. 1921—26, mil selle lõpe
tas. Tegutseb õpetajana 1. VIII 
1926. a-st; olnud õp. Kambja 
kõrg. algk. 1926—27, Unipiha 
alqk. Tartum. 1927—29; Ka
rula Madsa algk. õp. 1929. a-st 
ja sama k. juh. 1930. a-st. 

Võtnud seminaristina osa 
õpilasomaval-sest ja õppiva 
noorsoo ringidest, hiljem ol
nud tegev hariduslikes seltses, 
eriti koorijuhina, näitlejana ja 
näitetegevuse juhina. Olnud 
Kodijärve hariduss-i ,.Tõrvik" 
koorijuht 1927—29; Karula 
Meestelaulu Üh. asutajaid ja 
koorijuht 1930. a-st j. m. -
Alat. asuk.; Madsa algk. Ka
rula v. 

PEERNA, Valter, köster
organist. Sünd. 10. III 1893 
Puhja köstritalus Kavilda v. 
Tartumaal; vanemad — kös-
ter-õp. Rudolf Peerna ja Anna 
(Sõber). Õppis Puhja 7-kl. 
klk.-k. 1899—1906. Aleksandri 
gümn. Tartus 1907—11, R. 
Grivingi muusikak. 1911—13, 
Riia keiserliku muusikak. di
rigentide klassis 1913—14, mil 
selle lõpetas; omandas õp. 
kutse Peterburis 1918; täien
danud muusikalist haridust 
Stuttgardi kõrg. muusikak. 
prof. Mayeri ja prof. Paueri 
juhatusel 1923—24. — Oli õp. 
Tikapesa eesti asunduses, 

Jamburgi kub., Venemaal 1918 
—19, Puhja algk. 1919—20, 
Tartus õp.-sem. 1920/21, Val
ga tütarl. gümn. 1921—24, 

ühtlasi ka Valga muusikakooli 
juh. 1922—23, Türi alg- ja 
keskk-de muusikaõp. 1925—27. 
Töötas köster-organistina Pai
des 1926—28, Maarja-Magda-
leenas 1929—31; koorijuhina 
Tartus 1931—35; Karula ev.-
lut. koguduse köster-organist 
ja koorijuht 1935. a-st. 

Juhatanud ja korraldanud 
muusika- ja laulupäevi Kark
sis, Tormas, Urvastes, Maarja-
Magdaleenas, Puhjas, Kihel
konnal, Türil, Karulas j. m.; 
tunnistatud Riias 1914. a. rah
vusvahelisel kooride kontser
dil ühendatud eesti kooride 
juhtimises esimeseks. Olnud 
ühend, kooride juht Saaremaa 
laulupäeval 1931. Juhatanud 
näitemänge ja puhkpilliorkest
reid mitmel pool. Olnud Valga 
Kunstis-i ja Valga muusika
kooli asutajaid; Türi Vabat. 
Tuletõrje Üh. aul. Instrueeri
nud ja asutanud laulukoore. 
K. L. Karula mlvk. orkestri
juht 1935. a-st. Säädnud ja 
loonud koorilaule, orkestripalu 
jne., mis kantud ette. — Alat. 
asuk.; Karula. 

PEHTER, Eduard, põllu
mees. Sünd. 17. II 1905 Nogo 
külas Haanja v. Võrum.; va
nemad — põllupidajad Jaan 
P. ja Mari (Hank). Õppis 
Haanja v. Koke v.-k. 1914 
—17, Rõuge kõrg. algk. 1917 
—19 ja Võru poegi. gümn. 
1923—25. Iseseisev põllumees 
Nogo külas 1925. a-st. 

Võtnud osa seltskondi, elust. 

Olnud Rõuge Harid. S-i juh. 
1., Haanja Põllum. Kogu noorte 
osak. asut. ja esim.; R. Piima
üh. pikemat aega juh. 1., esim. 

1933. a-st; Isamaaliidu Haanja 
osak. esim. 1935. a-st; E. Pu
nasekarja Kasvat. Üh. juh. 1.; 
K. L. Rõuge mlvk. orkestri-
päälik; tegelenud näitemängu
des. — Alat. asuk.: Nogo küla 
Haanja v. 

PELSKA, Johannes, õpe
taja. Sünd. 4. V 1904 Kasa
ritsa v. Võrum.; vanemad — 
raudteeametnik Jaan ja Marie 
P. Õppis Orava v. Hanikase 
min.-k., Võru gümn., seda 
1925. a. lõpetades ja Tartu 
ülik. põllumajand.-teadusk.; 
lõpetanud pedag. kurs. Tall-s 
1927. — Töötanud 1927. a-st 
õpetajana-juhatajana Peri v. 
Partsi algk. ja Karilatsi algk.; 
Mooste algk. juh. — Abielus 
Amanda Hallapiga 1928. a-st. 

Võtnud osa kohalike org-ide 
tegevusest ja vabaharidustööst 
kogu aja; töötanud Karilatsi 
v.-volik. ja Põlva ev.-lut. ki
riku nõuk. liikmena. — Alat. 
asuk.: Mooste algk. 

PENDER, Jüri, politsei
ametnik. Sünd. 20. IV 1887 
Tohvri t. Lihula v. Läänem.; 
vanemad — taluomanikud 
Madis P. ja Miina (Aavik). 
Õppis Karuse klk.-k. 1897 
1901 ja Haapsalu l.-k. 1901 
—05, mil selle lõpetas. — Oli 
kantseleiametnik Paatsalu v.-
val. 1905—07, viinapõletamise 
õpilane Paatsalu ms. 1907—08, 
kreisiülema noorema abilise 
juures Lihulas kirjat. 1908—10, 
rahukohtu kirjut, ja tõlk Lihu-
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las 1910—16, vene sõjaväes 
1916—17, isatalus põllutööl 
1917—18, Lihula jsk. politsei
ülem ja komissar 1918—32, 
ühtlasi kaitseliidu ülem Lihu
las 1920—21; Võru jsk. polit
seikomissar 1932. a-st. — Abi
elus Selma Laprik'uga 26. XI 
1921. a-st. 

Võtnud osa seltskondi, elust. 
Olnud Lihula Harid. S-i esim. 
ja rmtukogu juh. 1913—16, 
ühtlasi ka tegev näitemängude 
ettekandmisel; Lihula Vabat. 
Tuletõrje Üh. esim. 1926—32, 
auliige 1928. a-st ning Lihula 
ümbruskonna valdades tule-
tõrjeüh-te ellukutsuja ja nende 
asutamise õhutaja; Lihula Kau-
bat. Üh-se asutajaid, juh. 1. 
ja hiljem rmtupidaja 10 a. 
jooksul; Võru Poiltseiametn. 
Kogu esim. 1936. a-st; K. L. 
Võru linna mlvk. politseirüh-
ma päälik 1935. a-st; liige ol
nud arvukais seltses. Saanud 
teenete eest K. L. 4. järgu/ 
Kotkaristi ja Vabat. tuletõrje 
II kl. risti. — Alat. asuk.: 
Võru. 

PERANDI, KarUHeinrich, 
notar. Sünd. 8. XII 1902 Kü-
litse koolimajas, Ropka v. 

Tartum.; vanemad — õp. 
Adolf P. ja Liisa (Reinwald). 
Õppis Tartu Aleksandri gümn. 
ja Tartu ülik. õigusteadusk. 
1921—26, mil selle lõpetas; 
lõpetanud sõjak. asp. kurs. 
1928 ja arvatud reservi lipni
kuna. — Oli üliõpilasena õp. 
Tartu 1. III algk. ja H. Treff-
neri gümn., lühemat aega 
praktiseerimas Tartu IV jsk. 
rahukohtuniku juures; notar 

Jakob Kristelstein'i kontoris 
Tall-s 1928—29; kohtu- ja 
siseministeeriumi kantselei sekr. 
1929—32; notar Tõrvas 1932. 
a-st. — Abielus Agnes-Hen-
riette Kangermann'iga 1931. 
a-st. 

Olnud kaitseliidus tegev pi
kemat aega Tartus; K. L. 
Helme mlvk. õppepäälik 1928. 
a-st. Akadeemiliselt E. Ü. 
S-is. — Alat. asuk.: Tõrva. 

PERV, Alfred, vallasekre
tär. Sünd. 27. IX 1899 Hansi 
t. Vaabina v. Võrum.; vane

mad — taluomanikud Karl P. 
ja Marie (Tammemägi). Õp
pis Vaabina v. Peebu v.-k. 
1908—13 ja Urvaste klk.-k. 
1913—16, mil selle lõpetas ja 
asus tööle isatallu. Oli Vaa
bina v.-sekr. abi ja sekr. kt. 
1917—19, kirjutajana E. Va
badussõjas 1919—21, valla
sekretäri abi Vana-Roosas 
1921—22 ja Vana-Antslas 
1922—23, Vana-Laitsna v.-
sekr. 1923—24; Kasaritsa v.-
sekr. 1924. a-st. — Abielus 
Olga Tammemägfga 1923. 
a-st. 

Võtab juhtivalt osa selts
kondi. elust Kasaritsas; olnud 
põllum. s-i kirjat., hariduss-i 
rev.-kom. 1., piimaüh-gu abi
esim., RA kohal, komitee juh. 
1.; kaitseliidus kompanii pää
liku abi ja sekr., ühtlasi rüh-
mapäälik; Isamaaliidu osak. 
kirjat. 1935. a-st; vabat. tule
tõrje üh-s olnud asutajaid, esi
mees ja kirjat., hiljem rev.-
kom. esim.; piimaüh-gu rev.-
ikom. 1.; kõigi aktsiooni- ja 
hoogtöötoimk. juh. 1. Tööta
nud näitlejana kohalikes selt

ses ja teinud kaastööd ,.Elule . 
,,Võru Teat.", ,,Vaba Maale 
j. t. — Alat. asuk.: Kasaritsa 
v.-maja. 

PETERSON, August, põl
lumees. Sünd. 16. IV 1888 
Liivakupalu t. Haanja v. Võ
rum.; vanemad — põllupida
jad Peeter P. ja Madli (Pau-
hardt). Õppis Haanja v. Jaani
mäe v.-k. 1897—99 ja Rõuge 
klk.-k. 1899—1903, mil selle 
lõpetas. Oli tegelik põllumees 
isatalus 1903—15, ametnik 
laskemoonavabrikus Peterbu
ris 1915—17, raamatupidaja 
Siberis 1917—21; iseseisev 
põllumees sünnitalus 1921. a-st, 
kus arendab talumajandust. — 
Abielus Ella Möks iga 1922. 
a-st. 

Võtnud juhtivalt ja aktiiv
selt osa seltskondi, elust, ol
nud tegev v.-omaval-s ja ma
jandusühinguks. Haanja Harid. 
S-i kirjat. 1910—12; end. 
Haanja Põllum. Kogu kirjat.; 
Haanja Kindlustuss-i esim.; 
Haanja v.-volik. 1. 1923. a-st, 
v.-kohtu esim. 1931—33 ja 
vallavanem 1933. a-st, ühtlasi 
ka esimees kõigis rahvuslikeks 
aktsiooneks ja hoogtööks ku
jundatud kohalikes toimkon-
nis. — Alat. asuk.: Liivaku
palu t. Haanja v. 

PETERSON, Eduard, ro-
huteaduse magister. Sünd. 
7. XII 1895 Tõrvas; vane

mad — ärimees, majadeomanik 
ja käsitööline Jaan P. ja Katt 
(Grentsmann). Õppis Helme 
v.-k., Valga l.-k., õiendas ap
teegi õpilase eksami Pihkvas 
1910, apteekri abilise eksami 
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Kaasanis 1916 ja õppis Tartu 
ülik. rohuteaduse osak., mille 
lõpetas 1927. a. cum laude; 
omandas mag. phatm. teadus
liku astme 1928. — Töötanud 
Tallinna ja Valga apteeges. 
Võttis vabatahtlikuna osa Va
badussõjast 1918—20, algul 
sõdurina, hiljem soomusrongide 
div. apteegi organiseerijana ja 
juhatajana. Iseseisva apteegi 
omanik Pukas 1922. a-st, üht
lasi majade omanik Tartus ja 
Pukas. Holdre v. Sillaotsa ja 
Taagepera v. Umpallo talude 
omanik ja Sillaotsa talu pi
daja. — Abielus Alma Kar
roga 1922. a-st. 

Võtnud osa mitme kutse
alalise org-i tegevusest ja Puka 
vabat. tuletõrje tööst. Akadee
miliselt Korp! ,,Frat. Livien-
sise" vii!. — Alat. asuk.: Puka 
ai. Valgam. 

PETERSON, Elisabet, 
ametnik. Sünd. 16. VII 1911 
Võlla v. Pärnum.; vanemad — 

talupidajad Jaan P. ja Marie 
(Pirs). Õppis Võlla-Uruste 
6-tkl. algkoolis 1920—26 ja 
Audru kodumajand.-täiendusk. 
1933/34, mil selle lõpetas; täien
danud haridust iseõppimise 
teel. — Astus omaval, teenis
tusse 1. nov. 1926. a.; olnud 
Audru v.- sekr. abi 1926—30, 
Koonga v.-sekr. abi k. t. 1930 
—33, Taali v. kantseleiametnik 
1934—37 ja Mooste v.-sekr. 
abi 1937. a-st. 

Võtnud osa seltskondlike 
org-ide tegevusest; olnud 
Koonga Rahvarmtukogu S-i 
kirjat. 1932—33, E. P. R. Sa-
mariitlaste Koonga kolonni 

asutajaid ja samariitlane; te
gutsenud Koonga seltside va
helises näitetrupis näitlejana 
1930—37, olles lõpetanud vas
tavad kursused; Naiskodu
kaitse Koonga jsk. asutajaid, 
juh. 1. 1930—31 ja sekr. 1931 
—37. — Alat. asuk.: Mooste v. 

PETERSON, Hilda, õpe
taja, taluperenaine, järgneva 
naine. Sünd. 2. I 1893 Viljan-

dim.; vanemad — mõisa kut
sar Hans Põder ja Mari 
(Schults). Õppis Narvas 1.-
algk. 1901—07; täiendas ha
ridust eratundidega ja oman
das eksternina algk.-õp. kutse. 
Oli parun Gorfi ms. algk. õp. 
1913, Tähtvere v.-k. õp. 1914 
—17, tegev koduses majapida
mises 1917—22, Luke algk. 
õp. 1922—27; taluperenaine 
Lubjasaare t. 1927. a-st. 

Organiseerinud maanaisi ja 
võtnud osa naiskodukaitse te
gevusest. Olnud Luke Maa
naiste S-i asutajaid, kirjat. 
1932 ja esinaine 1932—37; 
Naiskodukaitse Luke jsk. asu
tajaid ja esinaine 1936. a-st. — 
Alat. asuk.: Lubjasaare t. 
Luke v. 

PETERSON, Voldemar, 
põllumees. Sünd. 6. VI 1886 
Taagepera v. Valgam.; vane
mad — metsavaht Henn P. ja 
Mari (Sild). Õppis Karksi v. 
Kuksu-Märdi k. 1891—94, 
Karksi-Nuia v.-k. 1894—95, 
Võnnu klk.-k. 1895—97 ja 
Tartu reaalk. 1897-1900, mil 
selle lõpetas. — Oli Rasina 
v.-sekr. abi 1901, Ahja v.-sekr. 
abi 1902—05, Vene sõjaväes 
1906—09, Tähtvere v.-kirjut. 

abi 1909—11, Tartu kreisi I 
jsk. talurahvaasjade komissari 
kirjat. 1911—14, Tähtvere v.-
ja kohtukirjut. 1914. Võttis 

osa Maailmasõjast 1914—18, 
algul allohv-ina, hiljem lipni
kuna ja sai 2 korda haavata 
ning E. Vabadussõjast 1918 
—20, sai lahingus haavata ja 
autasumaa. Iseseisev põllumees 
Luke v. Lubjasaare t. 1921. 
a-st. — Abielus Hilda Põ-
deriga 1916. a-st. 

K. L. Luke üksikrühma 
sekr. 1924. a-st; Isamaaliidu 
L. osak. ja Nõu Piimaüh. rev.-
kom. 1. 1934. a-st; olnud valla 
rev.-kom. esim. — Alat. asuk.: 
Lubjasaare t. Luke v. 

PETERSOO, (end. nimi 
Peterson), August, õpetaja. 
Sünd. 17. VIII 1877 Lükardi 

t. Palupera v. Tartum.; vane
mad — põllutöölised Jaan Pe
terson ja Liis (Kikas). Õppis 
Arula Madsa v.-k. 1885—87, 
Otepää Kastrolatsi klk.-k. 
1887—93, Tartu õp.-sem. 
1893—97, mil selle lõpetas. 
Oli õp. Pühajärve Nüpli algk. 
1997/98, Karula Vissi 2-kl. 
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Nikolai k. õp. ja ap. õig. ko
guduse köster 1898—1900, 
Räpina Radamaa 2-kl. min.-k. 
juh. 1900—14 ja 1918/19; 
Maailmasõjas 1914—15, võt
tes osa sõjategevusest Galiit-
sias, Austrias sõjavangis 1915 
-—18; Võru poegi. gümn. eesti 
keele õp. 1919—22; Võru I 
l.-algk. juh. 1922. a-st. — Abi
elus Elvi Hindora'ga 1938. 
a-st. 

Võtnud juhtivalt osa selts
kondi. ja poliitilisest elust ning 
vabaharidustöö organiseerimi
sest. Oli Räpinas töötades Rä
pina Põllum. S-i abiesim. 1906 
—07, Räpina Tarvit. Ü-se 
asut. ja esim. 1908—10, valla 
kaitseliidu asutajaid ja juh. 1. 
1918—19, organiseeris sääl 
vabaharidustööd ja majandus
elu. Võrus võtnud pidevalt 
osa mitmesuguste org-ide te
gevusest, olnud töö- ja kesk
erakonda kuulununa tegev po
liitilises organiseerimistöös, 
Võru linnavolinik ja volik. 
iuh. 1924—:28; Võrumaa Õp. 
Liidu sekr. lühema vaheaega
dega 1921. a-st; Võru Laste
kaitse Üh. asutajaid ja esim. 
1929—30; olnud eesti keele 
lektor õp. suvekursusil Petse-
ris 1922—24 ja 1928—29; esi
nenud kõnedega Võrus ja 
-maal; teinud kaastööd aja-
lehile j. m. — Alat. asuk.: 
Võru. 

PETTÄI, Aleksander, õpe
taja. Sünd. 7. IX 1902 Mäe t. 
Vana-Roosa v. Võrum.; va
nemad — talupidajad Kaarel 
P. ja Anna (Sepp). Õppis 
Kõrgepalu ap. õig. abik. 1909 
—12, Mõniste ap. õig. klk.-k., 
Võru poegi. gümn. 1919—21 
ja Võru õp.-sem. 1921 —26, 
mil selle lõpetas. — Võttisi 
vabatahtlikuna osa Vabadus
sõjast 1919, tehes kaasa lahin
guid. Oli õp. Krabi algk. 1926, 
Vana-Laitsna e. algk. Lätis 
1927 ja Peri v. Pauli algk. 
1927/28; Leevi algk. juh. 1928. 
a-st. — Abielus Aliide Kindsi-
ko'ga 1927. a-st. 

Võtnud õpilasena osa 
,,Kandle" teatri tegevusest Võ
rus; olnud sem. noorsooringi 
juh. 1. ja esim., Krabi Rahva-

rmtukogu S-i näitejuht ja rah
vamaja ehitamise algatajaid 
1926; Leevil: vabat. tuletõrje 
üh-gu juh. 1. 1928. a-st; K. L. 
Leevi üksikrühma pääliku abi 
1927. a-st; asutanud ja juha
tanud nais- ja segakoore; te
gutsenud näitejuhina ja õpi-
ringi juhina, loengute pidajana 
rahvaülikoolis, noorkotkluse 
arendajana ja kõnede pidajana. 
Teinud kaastööd ajalehile ja 
-kirjule. — Alat.: asuk.: Leevi 
algk. Pindi v. 

PETTÄI, Konstantin, val
lasekretär. Sünd. 23. II 1884 
Kooraste v. Võrum.; vane

mad — taluomanikud Johan P. 
ja Anna (Simson). Õppis Ka
nepi klk.-k., mille lõpetas 1901. 
— Töötas isatalus põllutööli-
sena 1901—05; oli kirjut, õpi
lane Võru sv. ülema kantse
leis 1905—06 ja kirjut. Petro-
gradi ringk. suurtükiväe kant
seleis 1906—09, kontoriametnik 
a.-s. Meh. vbr. Baranovsky 
kontoris 1910—14, kirjut, ja 
asjaajaja vene sõjaväes 1914 
—18; Kooraste v.-sekr. ja v.-
kohtu kirjut. 1921. a-st, ühtlasi 
olnud1 valla vastast, tulekahju 
kordade abiandmise s-i kirjat. 
1921—26. — Alat. asuk.: Koo
raste v.-maja. 

PETTI, August, põllumees. 
Sünd. 27. II 1887 Pühajärve v. 
Tartum.; vanemad — talupi
dajad Kristu P. ja Mari (Oja). 
Lõpetas Otepää 2-kl. min.-k. 
1904. Iseseisev põllumees Otsa 
t., kus arendab talumajandust. 
— Abielus Emilie Hödri-
järv'ega 1934. a-st. 

Võtnud pikemat aega osa 
kohalike org-ide tegevusest. 
Olnud Pühajärve Rahvarmtu-
kogu S-i asutajaid 1913, Kait

seliidu rühma asutajad 1924, 

nPühajärve Vabat. Tuletõrje 
(Üh. esim. 1927—36, valla 

t  ivast, kindlustuss-i kirjat. pi
kemat aega, v.-volik. 1. 1923. 
a-st, v.-vanema abi 1923—26, 
v.-vanem 1929—33, P. Masi
na tarvitajate Üh-se kirjat. — 
Alat. asuk.: Otsa t. Pühajärve 
vallas. 

PETSALU (end. nimi Pe
tersell), Juhan, vallasekretär. 
Sünd. 7. VI 1897 Laosse t. 

Jõgeveste v. Valgam.; vane
mad — talurentnikud Ando P. 
ja Kadri (Kask). Õppis Koor
küla v.-k., Helme klk.-k. ja 
hiljem täiendas haridust ise
õppimise teel keskk. kava ula
tuses; õiendanud v.-sekr. kutse
eksami Viljandi maaval. juu
res 1932. — Oli v.-sekr. õpi
lane Patküla v. 1915—16, kir
jut. Valgamaa sv. ülema asu
tuses 1916—18, E. Vabadus
sõjas 1918—20, asjaajaja 3. 
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div. sidumissalgas 1920, Kopli 
sv. haiglas 1920—21 ja Aegna 
saare komandantuuris 1921 

•—23; arveametnik Valga mk. 
politseiülema juures 1924—25; 
õe juures põllutööl 1925—29; 
v.-sekr. abi Jõgeveste v. 1929 
—33 ja sama valla sekr. 1. IV 
1933. a-st. — Abielus Liisu 
Reet VesseViga 1928. a-st. 

Võtnud osa seltskondi, elust; 
olnud tegev laulukoores Tall-s 
ja Valgas. Jõgevestel: rähva-
rmtukogu s-i abiesim. 1933. 
a-st, Isamaaliidu osak. juh. 1. 
1935. a-st, vabat. tuletõrje-
üh-gu tegelasi, Allveelaevas
tiku Sihtkapit. abitoimk. esim., 
kõigi seltskondlike toimkon
dade juh. 1., näitleja ja näite
juht mitmes kohalikus seltsis. 
Olnud Jõgeveste Tööliste 
Üh-gu juhtivaid tegelasi. — 
Alat. asuk.: Jõgeveste v.-maja. 

PIHLAPUU, Aavo, õpe
taja. Sünd. 6. XII 1907 Viitina 
v. Võrumaal; vanemad — 

mõisatöölised, hiljemini talupi
dajad Tannil P. ja Juuli (Ta-
nilson). Õppis Ristemäe, Sän
na ja Rõuge algkooles, Võru 
õp.-sem., mille lõpetas 1929. a. 
ja majandusteadust Tartu üli
koolis; õp. kutseeksami õien
danud Rakvere õp.-sem. juu
res. — Töötas aj. õpetajana 
Mäe v. Igrise ja Võõpsu alg
kooles; õp. Viitina algk. 1932 
—36; Viitina v. Ristemäe algk. 
juh. 1936. a-st. 

Õpilasena võtnud osa kooli-
noorsooliikumisest; hiljemini 
teotsenud aktiivselt mitmesu
guseis seltskondlikes org-es. 
K. L. Viitina üksikrühma sa-

nitaarpäälik 1935. a-st, N. K. 
Ristemäe haukapere vanahau-
gas; Isamaaliidu osak. ja Riste
mäe Maanaistes-i näitejuht, ol
nud esimeses ka juh. 1. Juha-; 
tanud laulukoore. — Alat. 
asuk.: Viitina v. Ristemäe algk. 

PIHLAPUU, Aksel, õpe
taja, eelmise vend. Sünd. 3. 
XII 1899 Viitina v. Võru

maal. — Abielus Laura Kan
guriga 1935. a-st. — Õppis 
Ristemäe v.-k., Rõuge klk.-k., 
Võru kõrg. algk., Võru poegi, 
gümn.; omandanud õp. kutse 
pedag. kurs. 1921. a. ja täien
danud haridust hiljemini ise
seisvalt. — Rõuge v. Sänna 
algk. juh. k. t. 1918—22, 
Jaani-Peebu algk. juh. 1922— 
24, Võru sem. harjutusk. õp. 
1924/25, tagavaraõp. Võru
maal 1925—27, Orava v. Ha
nikase algk. juh. 1927—29, 
Luuska algk. õp. 1929/30, 
Kahkva algk. õp. 1930—35, 
Toolamaa v. Võuküla algk. 
juh. 1935/36; Laitsna-Rogosi 
v. Pütsepa algk. juh. 1936. 
a-st. 

Võtnud aktiivselt ja juhti
valt osa seltskondlike org-ide 
tööst. Olnud Sänna Rahva-
rmtukogu S-i asutajaid ja juh. 
1., laulukoori asut. ja juht ning 
näitejuht — valitud seltsi au
liikmeks; Hanikase Karsku-
ses-i segakoori asut. ja juht; 
Kahkva keelpillide orkestri 
asut. ja juht; Haanja laulu- ja 
muusikas-i ,,Helin" asut. 1927. 
a. ja selle laulukoori juht; 
Võuküla segakoori asut. ja 
juht. Võtnud nende kooridega 
osa maakondlikest ja üldlau

lupidudest. Laitsna - Rogosi 
Rahvarmtukogu S-i esim. 
1937; Rogosi-Tammistu sega
koori asut. ja juht, N. IC. ko
haliku rühma vanakotkas j. 
m. Teinud kaastööd ajalehile. 
Evib üle 1200-köitelise raa
matukogu. — Alat. asuk.: 
Laitsna-Rogosi v. Pütsepa 
algk. 

PIIP, Johan, notar. Sünd. 
13. IX 1879 Rõngu v. Tartu
maal. Lõpetas Tartu 4.-kl. 1.-

k. 1897. Oli Tartus 2. jsk. 
kohtu-uurija juures kirjut, ja 
tõlk 1897—99, Peterburi Koh
tupalatis kantseleiametnik ja 
tõlk 1899—1903, sama Kohtu
palati kohtupristav ja tõlk 
1903—04, I Võru Ülem talu
rahva Kohtu esim. 1904—18, 
ühtlasi ka Võru mk. toitlus-
komitees algul asjaajaja, hil
jem esim. 1915—18. Tegutses 
ärialal 1918—26. Notar Pet-
seris 17. VII 1926. a-st. — 
Alat. asuk.: Petseri. 

PIIR, Enno (Edgar), inst
ruktor. Sünd. 7. I 1910 Kus-
ma t. Haanja v. Võrumaal; 
vanemad — põllupidajad Vid-
rik-Jaan P. ja Mari (Kurg). 
— Abielus Leida Tumm'aga 
1935. a-st. — Õppis Haanja v. 
Kokke algk., Võru gümn., 
Väimela põllutöök. ja Jäneda 
põllut.-keskk., mille lõpetas; 
olnud põllumajand. praktikal 
Soomes ja aianduspraktikal 
Kadrioru lossi pargivaliteja 
juures. Teotsenud ajaleht 

,,Elu" juures; Põllutöökoja 
teenistuses Võrumaa maa
noorte instruktorina 1937. a-st. 
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Juhtivalt tegev mitmesugu
seis org-es, m. s. Haanja S-
-ide Liidu tegelasi 1936. a-st 
ja rahvamaja soetamisel tegev 

olnud, Haanja rahvarmtukogu 
s-i ,,Koit" asutajaid, rmtuko-
gujuh. ja esim. pikemat aega. 
E. Põllu- ja Kodumaj. Kutse
koolide Lõpetajate S-i Võru
maa osak. abiesim., Võrumaa 
Aiand.-Mesind. Üh. rev.-kom. 
1., Taara-usu liikumse pio
neere Võrumaal jm. Koosta
nud ühes Ruut Laansooga (end. 
Rud. Leimann) albumi Haan
ja Munamägi turistide Mek-
ka ja iseseisvalt albumi Tu
ristide Kodu Munamäel; Võ
rumaa Põllumajand. Aasta
raamatu toimetajaid, ajaleh
tede ja ajakirjade kaastöölisi. 
Evib 600-numbrilise lcodu-
muuseumi. — Alat. asuk.: 
Haanja v. Kahru küla. 

PIIR, Leida, õpetaja ja ta
luperenaine. Sünd. 20. IV 
1902 Kahru külas, Haanja v. 

Võrumaal; vanemad — talu
pidaja, seltsk. tegelasi ja muu-
sikamehi Juhan Tumm ja Ma
rie (Lang). Õppis Haanja v. 

Kokke algk., Võru gümn., 
mille lõpetas 1924, Võru nais-
s-i ,,Võru Hõim" naiskutsek., 
mille lõpetas 1927. a. ja pe-
dag. kurs. Tallinnas; oli prak
tikal ,,Võru Hõim'u" käsitöö-
kurs., mille järele omandas 
kutsekoolide õp. kutse. Olnud 
käsitööõp. Sõmerpalu täien-
dusk. 1931—33; E. Kodutöön-
duse Kesks-i ülesandel lühiaja
liste käsitöökurs. korraldajaid 
mitmel pool 1933. a-st, ühtlasi 
ka Munamäe alatise käsitöö
näituse juht. 

Võtab osa mitmesuguste 
org-ide tegevusest. E. Kodu-
töönduse Kesks-i Võru osak. 
Haanja ringi asut. ja juht 
1933—38; Haanja rahvaraa
matukogu s-i ,,Koit" juh. 1., 
ühtlasi seltsi laulukoori juh. 
1933. a-st, Haanja S-ide Liidu 
juh. 1. j. m. Teotsenud näitle
jana ja näitejuhina kohalikes 
seltses. Haanja vööde kudu
mise propageerija ja juht. — 
Alat. asukoht: Kahru küla 
Haanja v. 

PIIR, Oskar, vallasekretär 
ja põllumees. Sünd. 22. XII 
1890 Tohu t. Uderna v. Tar
tumaal; vanemad — põllu
mees, omaval, ja seltskonnate
gelane Jaan P. ja Ebba 
(Lauri). Õppis Uderna 2-kl 
min.-k., mille lõpetas 1905; 
õppinud edasi eraviisil ja mit-
mesuguseil kursusil ning õien
danud v.-sek. kutseeksami 
Tartus 1927. Oli vanem mii-
litsjonäär Uderna, Hellenurme 
ja Kirepi v. 1917, Maailma
sõja ajal vene sõjaväes 1917 
—18, politseiametnik Udernas, 
Hellenurme ja Kirepi v. 1918 
—19, Palupera v.-sekr. ajut. 
k. t. 1919—20; Hellenurme 
v.-sekr. 1920. a-st, ühtlasi ka 
Tohu t. pidaja 1923. a-st, kus 
arendanud talumajandust ja 
kultiveerinud maid. — Abi
elus Lilli Emma-Mathilde Pal-
lo ga 1920. a-st. 

Võtnud osa kohalike hari
dus- ja majandusorg-ide tege
vusest; Elva Piimaüh. ja Elva 
Üpk. rev.-kom. 1. Teinud 
kaastööd ajalehile ,,Post.", 
„Pvl." ja ,,Elva Elu." — Alat. 
asuk.: Hellenurme v.-maja. 

PIIR, Voldemar, põllumees 
ja piimandustegelane. Sünd. 
6. XII 1901 Soku t. Helle

nurme v. Tartum.; vane
mad — põllupdajad Karl P. ja 
Juuli (Vaat). Lõpetas 1917. a. 
Port-Kunda min.-k.; hiljem 
õppinud eraviisil piimandust. 
Töötas metallitöölisena Jäga-
las 1917—19 ja Port-Kundas 
1921, vahepääl võttes vaba
tahtlikuna osa E. Vabadussõ
jast 1919—20. Iseseisev põllu
mees Nurga t. 1921. a-st, üht
lasi Hellenurme (Rõngu üpt.) 
koorejaama juh. 1928. a-st. 
— Abielus Meeta Leisik'uga 
1937. a-st. 

Võtab osa Hellenurme org-
-ide tegevusest, olles haridus
seltsi abiesim. 1933. a-st, seltsi 
orkestri asut. ja juh., tegelasi 
näitemängudes j. m.; K. L. 
Hellenurme üksikrühma juh. 
1. 1924. a-st. Võtnud oma 
orkestriga osa laulupidudest. 
— Alat. asuk.: Nurga t. Hel
lenurme v. 

PIIRISILD, Evald, vallasek
retär. vSünd. 29. III 1906 Orava 
v.Võrum.; vanemad — talu
omanikud Jaan P. ja Marie 
(Kraak). Õppis Petseri II 
algk. 1914—17, Petseri kõrg. 
algk. 1918—21 ja Petseri 
gümn. 1925—26, mil selle 
lõpetas; omandas v.-sekr. kutse 
1930. a.; õppinud Tartu ülik. 
õigusteadusk. — Oli kantse
leiametnik Petseri kv. ringk. 
ülema juures 1926. Astus 
omaval, teenistusse 1. II 1927. 
aastal, olles v.-sekr. abi Orava 
v. 1927 ja 1928—30; vallasek
retär Kahkvas 1930—32 ja 
Verioras 1932. a-st. — Abi
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elus Elise-Heleene Kõiv'iga 
1931. a-st. 

Võtnud juhtivalt osa selts
kondi. elust. Olnud Petseris 

gümn. õppurüh. esim. 1924/25, 
Petseri spordis-i juh. 1. 1925 
—26, Orava Rahvaharid. S-i 
juh. 1. ja rmtukogu juh. 1928 
—30, Kahkva Vabat. Tule
tõrje Üh. asut. ja juh. 1. 1931 
—32; Veriora Vabat. Tule
tõrje Üh. asutajaid ja esim. 
1934. a-st; K. L. Põlva mlvk. 
relvurpäälik 1936. a-st. Võt
nud osa näidendite ettekand
misest, pidude korraldamisest; 
töötanud reas muis org-es ja 
mitmesuguseis kohalikes komi
teedes tegelasena; esinenud 
kõnedega ja teinud kaastööd 
ajalehile. — Alat. asuk.: Veri
ora v.-maja. 

PIIRISILD, Karl, raamatu
pidaja. Sünd. 2. IV 1890 Ora
va v. Võrum.; vanemad — ta

lupidajad Jaan P. ja Liisa 
(Hirv). Lõpetanud Orava 
min.-k. — Astus omaval, tee
nistusse 2. I 1907, millest pääle 
olnud: v.-kirjut. abi Orava v. 

1907—10, Koonga v. 1910—11 
ja Kasaritsa v. 1911—12; Võ
ru I jsk. talurahvaasjade ko
missari asjaajaja 1912; v.-sekr. 
Koiola v. 1912—17, Peri v. 
1917—18 ja Petseri v. 1919; 
Petseri maaval. toitlusosak. 
juh. 1919; Petseri linnasekr. 
1919—20; Petseri linnaval. 
pääraamatupidaja 1932. a-st — 
Abielus Olga Kurvits'aga 
1915. a-st. 

Võtnud juhtivalt osa selts
kondi. ja poliitilisest elust. Ol
nud Põlva Rahvaharid. S-i 
juh. 1. ja tegelasi 1912—15, 
tegev II ja III Võrumaa laulu
peo korraldamisel Põlvas; kõi
gis oma teenistuskohtades võt
nud osa seltskondi, org-ide te
gevusest, enamasti olles neis 
kirjat. ja tegev ka lavakunsti-
lises üritusis; Petseri E. Hari-
duss-i asut. ja juh. 1. 1920—34; 
Petseri Peetri kogud, kirjat. 
1925. a-st ja tegev I Petseri
maa vaimul, laulupäeva korral
damisel 1936. Poliitilisest elust 
võtnud osa E. Rahvaerakon
nas, olnud I Riigikogu 1. 1922 
—23. Tegev mitmes Petseri 
seltsis. — Alat. asuk.: Petseri. 

PIIRPÄRG, Kustas (end. 
nimi Gustav Piirberg), õpe
taja. Sünd. 11. IV 1891 Kõnnu 

külas, Ahja v. Tartum.; vane
mad — talupidajad Peeter 
Piirberg ja Liis (Muuga). Õp
pis Ahja v. Lääniste v.-k., 
Võnnu klk.-k., Koiga pedag. 
kl. 1909/10; omandas õp.-kutse 
Peterburi õpperingk. juures 
1914; täiendanud haridust Pok-
rovski üldharidusl. kurs. ja 
õp, suvekursusil 1924—38. — 

Oli Peravalla k. juh. Kastre-
Võnnu v. 1911, köster-õp. ja 
semstvokooli juh. Kudrova 
eesti as. Oudova mk. Venem. 
1912—22, Ahja ja Mooste v. 
Nooritsmetsküla 4-kl. algk. 
juh. 1922—28, Peri v. Partsi 
6-kl. algk. juh. 1928—35; Kol
laste v. Karaski 6-kl. algk. juh. 
1936. a-st. — Abielus Anna 
Pentson'iga 21. VII 1918. a-st. 

Võtnud osa seltskondi, elust 
ja rahvuslikest üritusist. Ol
nud Kudrova Põllum. S-i kir
jat. 1912—17, ülevenemaalise 
põllumajand. üleskirjutuse re
gistreerija 1915, Eesti asun
duste elu organiseerija ja eest
laste saadikuna Remja v. 
(Oudova kreisis) semstvo 1. 
1917, Remja v. statistik 1920 
—22, I E. üldrahvaloenduse 
registreerija 1922, Noorits
metsküla karskuss-i ,,Kaitsja" 
asut. ja kirjat. 1926—28, Partsi 
Noorte Üh. juh. 1. 1928—35, 
E. K. S-i usaldusmees 1928 
—34, E. K. L. usaldusmees 
1930—38, N. K. Partsi rühma 
vanakotkas 1935. a-ni ja Ka
raski rühma vanakotkas 1936. 
a-st. Pidanud kõnesid ja refe
raate; teinud kaastööd 1910. 
a-st alates üle 30 ajalehele ja 
-kirjale, m. s. ,,Post." ,,Tall. 
Teat.", „Pvl", ,,Olevik", 
,,Peterburi Teat.", ,,V. Maa" 
j. t.; avaldanud kirjeldusi, ar
tikleid, lühijutte jne. — Alat. 
asuk.: Karaski algk., Põlva. 

PIKK, Robert, tööstur. 
Sünd. 19. I 1903 Mammaste 
külas, V.-Koiola v. Võrumaal; 

vanemad — tööstur Mihkel P. 
ja Juulie (Paalov). Õppis 
Põlva klk.-k. 1911—14, Tartu 
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kommertsgümn. 1914—22 ja 
Tartu ülikoolis kaubandustea
dust 1922—27, ühtlasi ka Tar
tu muusikak. viiuliklassis 1919 
—26. — Teotseb 1927. a-st 
alates isa poolt põhjendatud 
jahu-, vilja- ja riidetööstuse 
juhtimisel, arendades seda 
tööstust edasi. Asutanud 1935. 
a. moodsa püülitööstuse, üht
lasi annab oma tööstuse jõu
jaamast elektri valgustusvoolu 
ka kohalikule alevikule. 

Võtab osa Põlva seltskond
likust elust, olles hariduses-i 
tegelasi, solistina kontsertidel 
ja mängijana salong-sümfoo-
nia orkestris, Põlva Üpk. juh. 
1. laekurina 1931. a-st, juhti
valt tegev rahvuslikeks aktsi
ooneks kujundatud toimkonnis 
j. m. — Alat. asuk.: Põlva. 

PILL, Hindrik (Heinrich), 
õpetaja. Sünd. 17. IX 1890 
Vihkla t. Vana-Laitsna v. 

Võrumaal; vanemad — põllu
pidajad, pärast mõisateenijad 
Kaspar P. ja Mari (Kohk). — 
Abielus Pauline Kasakiga 
1917. a-st. — Õppis Tsooru 
2-kl. min.-k. ja Tartu sem., 
kust aga põrandaaluse tege
vuse pärast oli sunnitud lah
kuma ja lõpetas Volmari sem. 
1912. a. — Oli Vastse-Antsla 
v. Kuldre k. õp. 1912—14. 
Mobiliseeriti maailmasõtta, lõ
petas Tsitomiri I lipnikekooli 
ja võttis ohvitserina osa pal
judest lahingutest. Sõjast va
banenuna oli õp.-sem. har
jutuskooli õp. Lõuna-Vene-
maal 1918—20; Tsooru v. Le-
pistu algk. juh. 1920. a-st. 

Võtnud osa seltskondlikust 
elust. Olnud Antslas hariduse

s-i ja põllum. s-i juh. 1. 1912 
—14; pääle 1920. a. tegutse
nud asutaja-, juh. ja rev.-kom. 
liikmena Tsooru Harid. S-is, 
Tsooru Turbaüh-s, Tsooru 
Aiand.-mesind. Ringis, Tsooru 
Vabat. Tuletõrje üh-s, Tsooru 
Asunduse masinatarvit. üh-s, 
Tsooru Vabadussõjas lange
nute monumendi komitees j. m.; 
Võru maavolik. 1. 1921—24 ja 
1927—29, mitmel korral Tsoo
ru v.-vol. 1.; K. L. Tsooru rüh
mas teotsenud laskejuhatajana 
ja jaipäälikuna; Tsooru laulu
koori asut., selle ja puhkpillide 
orkestri juht; E. Rahva Muu
seumi korresp., Looduskaitse 
usaldusmees, E. Rahvaluule 
Arhiivi kaastööline j. m. Tei
nud kaastööd ,,Pvl.", ,,Võru 
Elu", ,,Õp. Leht" j. t. — Evib 
E. P. R. 5. kl. teeneteristi. — 
Alat. asuk.: Tsooru v. Lepistu 
algk. 

PILL, Rudolf, õpetaja. 
Sünd. 24. II 1896 Vihkla t. 
Vana-Laitsna v. Võrum.; va

nemad — põllupidajad Kasper 
P. ja Marie (Kohk). Õppis 
Tsooru 2-kl. min.-k. 1906—11 
ja Tartu õp.-sem. 1913—17, 
mil selle lõpetas; lõpetanud 
Pavlovi , sõjak. Petrogradis 
1917. — Teenis ohv-na vene 
sõjaväes 1918. a-ni; oli õp. ja 
veskirmtupidaja Krimmis 1918 
—21, Haanja v. Plaani algk. 
juh. 1921—22, Krabi algk. juh. 
1922—25; Sangaste v. Tagula 
algk. juh. 1925—37; Taheva 
algk. juh. 1937. a-st. 

Võtnud osa Krimmi E. Ha
rid. S-i tegevusest 1918—21; 
olnud Haanja Laulu- ja Män-
gus-i juh. 1. 1921—23, Krabi 

Harid. S-i juh. 1. ja laulukoori 
juh. 1922—25, K. L. Krabi 
üksuse juh. 1. Tagulas: rahva
rmtukogu s-i juh. 1., E. N. P 
R. ringi asut. ja vanem; Isa
maaliidu rev.-kom. 1. 1935 
37; asutanud ja juhatanud 
segakoori. — Alat. asuk.: Ta
heva algk. 

PINDIS, Jaan, õpetaja. 
Sünd. 7. VII 1905 Maadi t. 
Vastseliina v. Võrumaal; va

nemad — talurentnikud Mih
kel P. ja Marie (Tamm). Õp
pis Kasaritsa v. Kolepi algk., 
Rõuge klk.-k. 1917/18, Vastse
liina klk.-k. 1918/19, Rõuge 
kõrg. algk. 1919—21 ja Võru 
õp. sem. 1921—26, mil selle 
lõpetas; lõpetanud E. V. sõjak. 
asp. kl. 1928 — reservis lipni
kuna. — Oli Saaluse v. Poksi 
algk. õp. 1926/27; Tsooru v. 
Kõrgepalu algk. õp. 1928/29 ja 
sama k. juh. 1929. a-st. 

Olnud õpilaspõlves õppiva 
noorsoo tegelasi, õpilasringide 
juh. ja rev.-kom. 1.; Kõrgepalu 
Rahvarmtukogu Üh. juh. 1. 
1935. a-st, algul esim., hilje
mini kirjat., ühtlasi ka laulu
koori asut. ja juht ning juhti
vaid lavategelasi seltsi näite
trupis; K. L. Tsooru üksikrüh
ma juh. 1. 1935. a-st ja N. K. 
Kõrgepalu rühma ning hauka-
pere asut. ja vanem; Kõrge
palu Maanoorteringi asut. 
1936. a. ja vanem ning maa
noorte organiseerija, ühtlasi 
juhtivaid tegelasi muis kohali
kes üritusis. — Alat. asuk.: 
Tsooru v. Kõrgepalu algk. 

PLADO, Jaan, põllumees. 
Sünd. 16. V 1876 Kure t. Peri 
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vet.-velskerite kurs. Töötab 
tegeliku põllumehena Moloka 
t., arendades talumajapidamist. 

Võtnud juhtivalt osa põllu-

v. Võrum.; vanemad — põllu
pidajad Jaan P. ja Juuli (Neu-
mann). Õppis Metste v.-k. 
1886—90 ja hiljemini tisleri-

«7.^- ^ 

ametit 1893—95. — Olnud 
ehitusettevõtja 1895—1917, 
ühtlasi põllumees Kure t. Peri 
v. 1909—17; iseseisev põllu
mees Moloka t. Kioma v. 1917. 
a-st, kus arendab talumajan-
dust. — Abielus Liisa Nilbe'ga 
1902. a-st. 

Võttis saadikuna osa Tartu 
iilemaal. koosolekust 1905; ol
nud Põhja-Balti komitee asja
ajaja Peri vallas, Põlva 
Harid. S-i juh. 1., abiesim., 
ehituskom. esim. ja valitud 
eluaegseks 1.; Põlva Põllum. 
S-i abiesim. pikemat aega; 
Põlva Üpk. asutajaid ja nõuk. 
1. 1929. a-st; Kioma Kartuliüii. 
asutajaid ja esim. 1921. a-st; 
E. Kartuliüh-te Liidu nõuk. 1. 
1932. a-st. Kioma Kindl. S-i 
nõuk. esim. 1917. a-st; Kioma 
Masinat. Üh-se asutajaid, al
gul esim., hiljemini rev.-kom. 
1.; Isamaaliidu K. osak. asuta
jaid ja esim. 1935. a-st; olnud 
kaitseliiduülema abi Kiomal. 
Põlva ev.-lut. kiriku rev.-kom. 
esim. ja ehituskom. 1.; Kioma 
v.-volik. 1. pikemat aega ja te
gev seltskondi, komiteedes. — 
Alat. asuk.: Moloka t. Kioma 
vallas. 

PLADO, Johannes, põllu
mees, eelmise poeg. Sünd. 14. 
II 1903 end. Meemaste kõrtsis 
Peri v. Võrumaal. Õppis Peri 
min.-k. 1912—17, Põlva kõrg. 
rahvak. 1917—19 ja Väimela 
põllutöök. 1920—22, mil selle 
lõpetas; hiljem lõpetanud sv. 

majanduslike ja seltskondlike 
org-ide tegevusest; Põlva Põl
lum. S-i abiesim. 1926—27, 
esim. 1927. a-st; E. Põllum. 
Kesks-i nõuk. 1. 1931. a-st; 
Väimela Põllutöökooli Vilist
laskogu asutajaid ja esim. 
1927. a-st ning aul.; Põlva 
Üpk. asutajaid; Põlva Harid. 
S-i rev.-kom. 1. 1935. a-st; Põl
lutöökoja Põlva konvendi 1 
1936. a-st, Põlva Põllum. Mu-
naüh. asut. ja esim. Kaitselii
dus olnud tegev 1919. a-st, 
Kioma komp. päälik 1924. a-st. 
— Alat asuk.: Moloka t. Kio
ma v. 

PLADO, Joosep, kaupmees-
põllumees. Sünd. 14. IX 1872 
Kure t. Peri v. Võrum.; vane-

mad — talupidajad Jaan P. ja 
Juula (Neumann). Õppis Peri 
vallakoolis 1880—82 ja Põl
va klk.-k. 1882—86, mil selle 
lõpetas. Hiljemini õppis kau
banduse alal Põlvas kpm. K. 

Kubly juures, missuguse koha 
K. Kubly Võru linna asumise 
järele omandas 1707. a., mil
lest peale tegutseb iseseisva 
kaupmehe ja põllumehena. — 
Abielus Marie Michelsoniga 
1923. a-st. 

Võtnud kõigi Põlva suure
mate seltside tegevusest osa 
asutajana ja juhtiva liikmena; 
viimasel ajal tegev peamiselt 
Põlva vabat. tuletõrjes ja 
ühispangas. — Alat. asuk.: 
Põlva. 

PLAKK, Ägate, õpetaja, 
järgneva naine. Sünd. 29. X 
1898 Plaki t. Koiola v. Võ

rum.; vanemad — talupidajad 
Jakob Plakk ja Liisa (Kur
vits). Õppis Võru tütarl. algk. 
1907—10, Võru progümn. 
1910—18 ja Võru Harid. S-i 
gümn. 1918—20, mil selle lõ
petas; omandas õp.-kutse Võru 
sem. pedag. kurs. 1924. Oli 
õpetajaks Põlvas 1920—22 ja 
1924—31; pääle 1931. a-st te
gev koduses majapidamises. 

Võtnud juhtivalt osa maa
naiste organiseerimisest, kodu
majanduse ja kodukultuuri 
arendamisest. E. Maanaiste 
Kesks-i ja Kodumajand. Koja 
nõuk. 1. Võrumaa esindajana; 
Põllutöökoja Põlva konvendi 
1. 1936. a-st; Põlva Maanaiste 
S-i esinaine 1930. a-st; koha
liku kodukaunistamise hoogtöö 
toimk. juh. 1. ja tegev mujal. 
— Alat. asuk.: Põlva algk. 

PLAKK, Joosep, õpetaja. 
Sünd. 30. IV 1881 Plaki t. 
Koiola v. Võrum.; vanemad — 
talupidajad Jakob P. ja Ann 
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(Raudsepp). Õppis Himmaste 
külak. 1891—92, Põlva klk.-k. 
1892—97 ja Tartu õpet.-sem. 
1897—1901, mil selle lõpetas. 

Oli Lohusuu min.-k. õpetaja 
1901/02, Kotikvere (Torma), 

min.-k. juh. 1902—19; Põlva 
algk. juh. 1919. a-st. — Abi
elus Ägate Plakk'iga 1922. 
a-st. 

Võtnud osa kohalike org-ide 
tegevusest ja nende ettevõt
teist. Olnud Põlva Harid. S-i 
kirjat. 1926—28, K. L. Põlva 
mlvk. asutajaid; N. K. Põlva 
rühma vanakotkas; Põlva ev.-
lut. kirikunõuk. kirjat. 1932. 
a-st. — Alat. asuk.: Põlva 
algk. 

PLAKK, Rudolf, ametnik. 
Sünd. 5. V 1905 Orjaaja t. 
Timu v. Võrum.; vanemad — 

taluomanikud Peeter P. ja 
Leena (Kindsigo). Õppis 
Plakki algk. Võrus 1913—15, 
Võru II algk. 1915/16, Polan-
geni gümn. 1916—18 ja Võru 
poegi. gümn. 1918—23, mil 
selle lõpetas. — Oli Timu v.-
sekr. abi 1924—26, 7. jal. rüg. 

staabis kirjut. 1926—27; kant
seleiametnik Võru-Petseri kait-
seringkonna staabis 1928. 
a-st. — Abielus Amanda Flie-
demamViga 1935. a-st. 

Võtnud osa seltskondi, elust, 
eriti näitlejana ja näitekunsti 
arendajana. Olnud Timu Põl
lum. S-i näiteringi tegelasi 
1921—28, sellest viimased 4 a. 
näitejuhina, Kääpa Kütis-i 
näitejuht 1924—26, jaopäälik 
Võru linna malevas, hiljem 
rühmapääliku abi ja 1936. a-st 
rühmapäälik; näitleja „Kandle" 
teatris 1928. a-st, ühtlasi ka 
inspitsient 1936. a-st, esinenud 
nii sõnalavastusis kui ka ope
retis; tegev vabat. tuletõrjes. 
— Alat. asuk.: Võru. 

PLAKS, August, õpetaja. 
Sünd. 9. XII 1904 Ahja v. 
Tartum.vanemad — talupi

dajad Kusta P. ja Anna (Ku-
bija). Lõpetanud Tartus õp.-

sem. 1926 ja õppinud Tartu 
ülik. õigus-majandusteadusk. 
— Oli Ahja v. Metsküla algk. 
õp. 1926—29 ja sama k. jun. 
1930—34; Kärsa algk. juh. 
1934. a-st. — Abielus Salme 
Kure'ga 1932. a-st. 

Võtnud juhtivalt osa koha
peal seltskondi, elust. Kärsa 
Rahvarmtukogu S-i esim. 1934. 
a-st, valitud tegevuse eest RA 
korraldamisel ja seltsielu juh
timisel sama s-i auliik
meks 1936; Ahja Harid. S-i 
juh. 1.; Ahja Majand. Üh-se 
asutajaid ja rev.-kom. 1.; Ahja 
Põllum. S-i juh. 1., ühtlasi sa
ma s-i juure aiandusring! asut. 
ja esim. 1936. a-st; Põllut. 
Koja Võnnu konvendi 1. 1936. 
a-st; Isamaaliidu Ahja osak. 

asutajaid ja esim. 1935. a-st; 
Ahja-Vastse-Kuuste Õp. Üh-
gu juh. 1.; K. L. Ahja komp. 
propagandapäälik ja juh. 1.; 
Kärsa kooli haukapere vana-
haugas; Võnnu ev.-lut. kogu
duse nõuk. ja juh. esim. 1935. 
a-st; juhtivalt tegev kõigis rah
vuslikes üritusis ja nende läbi
viimiseks moodustatud selts
kondlikes toimkonnis. — Saa
nud allveelaevastiku hääks 
korraldatud võistluskorjandu-
sel 3 auhinda ja RA pääkomi-
teelt diplomi koduraamatuko-
gunduse alal. — Alat. asuk.: 
Kärsa algk. Ahja v. 

PLAKS, August, advokaat. 
Sünd. 2. IV 1895 Plaksi t. 
Haanja v. Võrumaal. Õppis 

Haanja Kokke v.-k. 1905—08, 
Rõuge klk.-k. 1908—12, H. 
Treffneri gümn. 1912—18 ja 
Tartu ülik. õigusteaduskonnas 
1922—26, mil selle lõpetas. — 
Oli Võrus miilitsavalitsuse 
asjaajaja 1919, Võru krimi
naalpolitsei sekretär 1920—24, 
vann. adv. abi Võrus 1927 
—35; vann. advokaat Võrus 
1935. a-st. — Alat. asuk.: 
Võru. 

PLESS, Alfred, agronoom. 
Sünd. 30. VI 1890 Imastu ms. 
Undla v. Virum.; vanemad — 
mõisavalitseja Gustav P. ja 
Luise (Pallas). Õppis Tapa 
ap. õig. kirikuk. 1899—1901, 
Tall-s Wellmanni algkoolis 
1901/02, Tall-s Nikolai I 
gümn. 1902—07; lõpetades 
eksternina Tallinna Peetri 
reaalk. 1914, jätkas õpinguid 
Moskvasse evakueeritud Riia 
polütehnikumis 1915—16, E. 
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V. sõjak. suurtükiväe kl. 1919, vust, mida jätkas ka pääle Sergu algk. õp. 1933/34; Na-
mille lõpetas ja Tartu ülik. koolist lahkumise, mil kodu- vike algk. õp. 1934. a-st a' ]a-
põllumajand. teadusk. 1920 ja välismaal rännates tegi tes. 

—25, mil selle lõpetas; kaits
nud diploomitööd Tartu üli
koolis 1933. — Õpilasena koo
litööst vabal ajal oli 'teenistuses 
Sinisoffi põllutööriistade ladus, 
kus teenis ka hiljemini. Üli
õpilasena oli ametnik Vene-
Balti tehaseis ja kontrolör 
,,Provodniku" kummivabrikus 
Moskvas. Võttis osa maail
masõjast 1916. a-st alates ja 
hiljemini oli E. Vabadussõ
jas patarei noorema ohv-ina 
ja patareiülema abina 1920. 
a-ni. Tegutses ülikoolis õppi
mise ajal aj. abijõuna Tartu 
ülikooli katsejaamas Raadil 
ja Ambla ühis-põllumajand. 
gümn. õp. 1925—27; Väimela 
põllutöökooli õp. 1927. a-st 
alates, ühtlasi ka koolitalu loo
makasvatuse juht. Kinnitati 
van. õp. 1935. a. — Abielus 
Hilda Brauer'iga 1930. a-st. 

Võtnud osa põllumajandus
like seltside tegevusest. Aka
deemiliselt kuulub ü. s. ,,Lii-
vka" perre. — Alat. asuk.: 
Väimela põllut.-k. 

PLOOM, Elmo (kirjaniku-
nimi Elmo Ellor), kirjanik ja 
ajakirjanik. Sünd. 20. VI 1907 
Kaugu t. Rõuge v. Võrumaal; 
vanemad — talupidajad Her
mann P. ja Aliide (Oskar). — 
Abielus Mare Lõhmus'ega 21. 
IX 1935. a-st. — Õppis Sänna 
4-kl. algk., Võru poegi. gümn. 
ettevalmist. klassides, Võru, 
Tartu, Petseri ja Valga güm
naasiumes. Alustas juba õpila
sena ajakirjanduslikku tege-

kaastööd ajalehile; Võrus 
,,Elu" toim. 1. 1937. a-st. 

Võtnud Sännas osa selts
kondlikust elust; olnud Sänna 
Rahvarmtukogu S-i näitetege-
lasi 1923—37, sama s-i juh. 1. 
1925—34 ja esim. 1934—37, 
kelle eestvõttel ja algatusel 
viidi läbi Sänna rahvamaja 
ehitus- ja ümberkorraldustööd. 
Asutanud Ü. E. N. Ü. Sänna, 
Võru j. t. osakonnad ja võt
nud aktiivselt osa teiste Sänna 
seltside tegevusest; Ü. E. N. 
Ü. Võru osak. ja Võrumaa 
keskkorralduse esim., Võru
maa Spordiliidu sekr. jm. 
Avaldanud romaanid: Tuulis-
pea (1927) ja Elu ei naerata 
igale (1932); näidendid: Agu 
tuleb (1931), Diogenes koera-
kongis (1932), Maarahva lu
nastamine (1932), Valge va
rese lend (1933), Raudne rah
vas (1934), Naismetsavaht 
(1935), Mare võit ja Pärl po
ris (1936) ning Peigmees 
maanteelt (1938); novelle aja
lehis j. m.: Toimetanud ,.Rõu
ge Teatajat" 1931. a. — 
Alat. asuk.: Võru. 

PLOOM, Hilda, õpetaja. 
Sünd. 9. IX 1912 Valgas; va
nemad — töölised Jakob P. ja 
Juuli (Allas). Õppis Võru õp.-
sem. harjutusk. 1921—27, Võ
ru õp.-sem. 1927—30, Lääne
maa õp.-sem. 1930—32 ja 
Tall-na pedagoogiumis 1932 
—35, mil selle lõpetas, lõpeta
nud E. P. R. vetelpäästjate 
kurs. 1936. Oli Meremäe v. 

Kodutütarde Navike rühma 
vanem 1934. a-st. Võtnud osa 
paljude org-ide tegevusest. — 
Alat. asuk.: Navike algk. Me
remäe v. 

PLOOM, Viktor, põllumees 
ja piimandustegelasi. Sünd. 
Tl. VI 1912 Vanamõisa as. 

Viitina v. Võrum.; vanemad — 
põllupidajad Alfred P. ja Emi-
lie (Plaan). — Abielus Leida 
Häide'ga 1937. a-st. — Õppis 
Nursi algk., Sõmerpalu algk., 
1 a. Võru gümn. ja Väimela 
põllutöök., mille lõpetas 1930. 
a. Tegutses pääle kooli lõpe
tamise traktorijuhina ja rendi
talude pidajana; Uue-Nursi 
koorejaama juh. 

Võtab osa seltskondlikust 
elust. Olnud Nursi Rahvarmtu
kogu S-i juh. 1.; Nursi Vabat. 
Tuletõrje Üh. juh. 1. varem ja 
kirjat. 1938. a-st, tuletõrje or
kestri asut. ja juht 1935. a-st. 
Võtnud juhtivalt osa kohali
kust laulukoorist ja näitlejana 
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lavakunstilisist üritusist. Kind-
lustuss-i ,,Oma" esindaja Nur-
sis 1937. a-st. — Alat. asuk.: 
Nursi v. Väsli t. 

PLOOMIPUU, Bernhard, 
õpetaja. Sünd. 26. II 1899 
Tõrvare metsavahikohal Ta
heva v. Valgam.; vanemad — 
põllutöölised Jaan P. ja Leena 
(Pehlak). Õppis Mõniste v. 
Peetri-Liisa v.-k. 1911—14, 
Vana-Roosa ap. õig. klk.-k. 
1914/15, Valga l.-k. 1915—17, 
Tartu kõrg. algk. 1917/18, 
Valga poegi. gümn. 1920—23 
ja Tall-na pedagoogiumis 1929 
—31, mil selle lõpetas algk. õp. 
kutsega. — Võttis vabatahtli
kuna osa Vabadussõjast 1918 
—20, tehes kaasa lahinguid: 
oli õp. Mõniste v. Peetri-Liisa 
algk. 1923—27, riigi hoole-
kandek. Koluveres 1931/32, 
Kurenurme algk. juh. Võrum. 
1932—34; Taheva 6-kl. algk. 
õp. 1934. a-st, ühtlasi Rahula 
t. omanik Mõniste as. — Abi
elus Leontine Parts'iga 1931. 
a-st. 

Võtnud osa seltskondi, elust. 
Olnud Mõniste Harid. S-i juh. 
1. 1923—27, Mõniste Tarvit. 
Üh-se juh. 1. ja Mõniste v.-
volik. 1. 1926—27, Ü. E. N. Ü. 
Kurenurme osak. asut. ja juh. 
1., laulukoori asut. ja juh. 1934. 
a-ni; võtnud osa näitetegevuse 
arendamisest Mõnistes, Kure
nurmes ja Tahevas; N. K. Ta
heva rühma vanem ja tege
lane Taheva seltside ettevõt
teis. Teinud kaastööd ajale-
hile. — Alat. asuk.: Taheva 
algk. Valgam. 

PLOOMIPUU, Eduard, 
õpetaja. Sünd. 17. VII 1890 
Pundsa t. Saru v. Võrum.; 
vanemad — põllutöölised 
Jaan P. ja Leena (Pehlak). 
Õppis Mõniste algk. 1900—03, 
Hargla klk.-k. 1903—06, Val
ga l.-k. 1906—09 ja pedag. 
kurs. Valga l.-k. juures, kust 
omandas õp. kutse 1910. a. — 
Oli Pühajärve v. Ilmjärve-
Kalju algk. juh. 1910—12, 
Mõniste v. Peetri-Liisa algk. 
õp. 1912—17 ja sama kooli 
juh. 1. I 1918. a-st. — Abielus 

Alviine Laasiga 5. II 1922. 
a-st. 

Võtab juhtivalt osa selts
kondi. elust ja mitmesuguste 

org-ide tegevusest Mõnistes, 
olles hariduss-i asutajaid ja 
juh. 1.; vabat. tuletõrje üh., 
Mehka Masinatarvit. üh., ko
hal. turba- ja piimaühingute 
asutajaid ning töötanud neis 
juhatusliikmena; K. L. Mõniste 
rühma asutajaid, Varstu mlvk. 
ja mlvk. laskurklubi majandus-
päälik, N. K. Mõniste rühma 
vanakotkas j. m. Töötanud 
Mõnistes laulukoori ja näite
juhina; olnud tegev v.-oma-
val-s ja Hargla kiriku rev.-
kom. 1. — Alat. asuk.: Mõniste 
Peetri-Liisa algk. 

PODEKRAT, Mihkel (Mik-
kel), vallasekretär. Sünd. 19. 
VI 1881 Karula ms. Valgam.; 

vanemad — Davet P. ja Eli-
sabet (Pikjuk). Õppinud Ka
rula klk.-k., täiendanud hari
dust iseõppimise teel ja õien
danud v.-sekr. kutseeksami. — 
Oli Raplas kreisiülema noo
rema abi juures kirjutaja 1901 

—03, teenis sõjaväes telegra
fistina 1903. a-st alates ja võt
tis osa Vene-Jaapani sõjast, 
hiljem oli urädnikuks ja võttis 
osa Maailmasõjast; Vastse-
Kuuste v.-sekr. 1918. a-st, 
ühtlasi tegelik mesinik. — Abi
elus Elfriede Mälton iga 1932. 
a-st. 

Võtnud osa kohalikust selts
kondi. elust; olnud pikemat 
aega rahvarmtukogu s-i esim.; 
juh. ja rev.-kom. 1., kaitse

liidu komp. sidepäälik ja rev.-
kom. esim., piimaüh-gu rmtu-
pidaja jm. — Alat. asuk.: 
Vastse-Kuuste v.-maja. 

POOLAKES, Daniel, põl
lumees. Sünd. 22. XII 1869 
Orava t. Mooste v. Võrum.; 

vanemad — põllupidajad Pee
ter P. ja Leena (Vanamb). 
Õppis Põlva klk.-k., mille lõ
petas 1885. Iseseisev põllu
mees Massi t., kus arendab 
talumajandust. — Abielus Al
ma Puksov'iga 1902. a-st. 

Olnud tegev Mooste valla-
omaval-s valla- ja koolivane-
mana, v.-volik., koolihoolek. 
ja mitmesuguste kom. liikme
na; E. seseisvuse algul Mooste 
valla komandant, Kaitseliidu 
ülem ja K. L. komp. päälik 
1924—36, hiljemini K. L. Rä
pina mlvk. varahoidjaks; end. 
Mooste Põllum. Kogu asut. ja 
juh. 1. 1934. a-ni; Mooste Va
bat. Tuletõrje Üh. asutajaid 
ja juh. 1. 1931. a-st, valla vas
tast. kindlustuss-i esim. ja 
raamatupid.-asjaajaja pikemat 
aega, Mooste Lutsu Veeüh. 
organiseerija ja tööde läbi
viija; teotsenud Põlva Põllum. 
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o-is juh. ja rev.-kom. liikme
na; Isamaaliidu Mooste osak. 
asutajaid ja juh. 1. 1935. a., 
Põllutöökoja 1. ja juh. 1. 1932 
—36 ning koja esindajana 
Võru tulumaksu komisjonis 
1933. a-st; Põllutöökoja Põl
va konvendi 1. 1936. a-st ja 
koja usaldusl. Asutanud a. 
50 tagasi Kauksi pasunakoori 
ja hiljemini K. L. Mooste 
komp. pasunakoori. Olnud 
Üleriikl. E. Lina ja Kanepi 
Kasv. S-i juh. 1. 1933—37, 
Mooste - Metsküla Piimaüh. 
asutajad ja juh. 1. 1924. a. jm. 
Olnud Saksa okupatsiooni ajal 
vangistatud. — Alat. asuk.: 
Massi t. Mooste v. 

POSSUL, Johannes, valla
sekretär. Sünd. 9. XII 1895 
Palupera v. Tartum. Lõpeta
nud Otepää klk.-k. ja täien
danud hiljem haridust iseõppi
mise ning v.-sekr. täiend.-
kurs. osavõtmise teel. — Oli 
v.-sekr. abi Palupera v. 1915, 
Pühajärve v. 1919—20, Kui-
gatsi v. 1920—21, Aakre v. 
1921—23; v.-sekr. Aakre .v 
1923—33 ja Aru v. 1933. a-st, 
ühtlasi ka tegelik mesinik. — 
Abielus Marie Aab'iga 1929. 
a-st. 

Võttis juhtivalt osa kõigi 
Aakre seltside tegevusest aja
vahemikul 1921—33, olles sääl 
noorteüh-gu esim., vast. kind-
lustuss-i, põllum. s-i ja vabat. 
tuletõrje üh-gu juh. 1. ning N. 
K. vanem; K. L. Tartumaa I 
jsk. ülem 1923, Võrtsjärve 
mlvk. sekr. 1929—33 ja Elva 
mlvk. sekr. 1933. a-st; Aru 
Vabat. Tuletõrje Üh. päämees 
1934. a-st; Aru Kütis-i esim. 
ja valla vast. kindlustuss-i kir-
jat. 1933. a-st ja kõigi Aru 
seltskondlike toimkondade juh. 
1. — Alat. asuk.; Aru v.-maja. 

PRAGI, Karl, vallasekretär. 
Sünd. 18. VII 1896 Orava v. 
Võrum.; vanemad — põllupida
jad Gustav P. ja Loti (Ots
mann). Õppis Tartu l.-algk, ja 
Peri min.-k., mille lõpetas 
1910. a.; täiendanud haridust 
Staraja-Russas rmtupidamise 
ja üldharid. kurs. 1920. a. ning 
iseõppimise teel; omandanud 

v.-sekr. kutse Võru maa vai. 
juures 1922. — Võttis osa 
Maailmasõjast 1915—17, saa
des lahingus haavata; oli Vene 

P. R. pääval-se Põhja rajooni 
kantseleis van.-kirjut. 1917 
—18; põllutööl isa juures Peri 
v. Suti t. 1920—22; v.-sekr. 
abi Aleksandri v. 1922 ja Ir
boska v. 1923—24; v.-sekr. 
Loosi v. 1922—23, Vana-
Laitsna v. 1924—27, Timo v. 
1927—34 ja Karula v. 1934. 
a-st. 

Võtnud osa seltskondlike 
org-ide tegevusest; olnud 
Vana-Laitsna hariduss-i ,,Val
gus" sekr., Timo Vabat. Tule
tõrje Üh. asut. ja sekr., K. L. 
Timo komp. pääliku abi 1927 
—34; K. L. Karula komp. juh. 
1. ja tegev muis org-es. — 
Evib K. L. 3. kl. Valgeristi 
(1933). — Alat. asuk.: Karula 
v.-maja. 

PRIIMETS (end. nimi Frei-
wald), Artur, ametnik. Sünd. 
21. V 1901 Helme ms. Helme 

v. Valgam.; vanemad — sepp, 
hiljemini talupidaja Peeter 
Freiwald ja Anna-Marie (Leh-

mann). Õppis Helme v.-k., 
Tõrva kroonualgk., Valga l.-k., 
lõpetas Tõrva reaalgümn. 1923 
ja õppis Tartu ülik. õigustea-
dusk. majandusosakonnas 1923 
—27. — Võttis vabatahtlikuna 
osa E. Vabadussõjast 1919 
—20, kus võttis osa lahinguist 
Balti Landesvääri ja punavä-
gede vastu. Oli Tõrva linna-
val-se rmtupidaja 1927—29; 
Tõrva linnasekr. ja perekon
naseisuametnik, ühtlasi ka 
vaestelastekohtu sekr. 1929. 
a-st. — Abielus Marta-Jo-
hanna Mihkelsoniga 1932. 
a-st. 

Võtnud osa Tõrva selts
kondi. org-ide tööst ja tegevu
sest. Olnud Helme-Tõrva Ha-
riduss-i tegelasi 1917—27, üht
lasi av. rmtukoguhoidja 1920 
—23; Tõrva Vabat. Tuletõrje 
S-i juh. 1. 1928. a-st ja esim. 
1932. a-st; Tõrva spordis-i 
,,Sakala" asutajaid ja juh. 1. 
1920—24; olnud K. L. Tõrva 
komp. juh. 1.; Tõrva N. M. 
K. Ü. asut. ja juh. 1. 1932. a-st 
j. m. — Alat. asuk.: Tõrva. 

PRIIMÄGI, Hans, jaoskon-
nakohtunik. Sünd. 28. II 1880 
Keeni v. Valgam.; vanemad 

— talupidajad Johan P. ja 
Tiina (Kinnas). Õppis Vast-
se-Nursi v.-k. 1888—91, Rõu
ge klk.-k. 1891—93 ja 1896— 
98; õiendas väeteenistuse III 
järgu eksami Võru l.-k. juures 
1898 hiljem täiendanud hari
dust iseõppimise teel, eriti õi
gusteaduse alal. — Oli Rõuge 
valla- ja kohtukirjut. abi 1898 
—1900. Võru I jsk. talurahva-
asjade komissari juures kirjat. 
1900—02, Laanemetsa v.-kir-
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jut. 1902—05, Laiuse valla- ja 
kohtukirjut. 1905—17, Tartu 
mk. komissari abi, hiljemini ka 
komissari k. t. 1917, Tartu 
maaval-se adm. osak. juh. 
1917—23, ühtlasi samal ajal 
ka maaval-se abiesim. ja ajuti 
ka esim. k. 1.1920—21, Must
vee jsk. rahukohtunik 1923— 
30; Otepää jsk. kohtunik 1930. 
a-st. 

Võtnud ametalalise tegevu
se kõrval juhtivalt osa selts
kondi. ja ühiskondi, elust. 
Olnud Laanemetsa Põllum. 
S-i kirjat. ja abiesim. 1902— 
05; Laiusel: kirikukonvendi 1. 
ja kiriku eestseisja 1917—19, 
vabat. tuletõrje üh. kirjat. ja 
esim., karskuss-i „Püüe" eest
seisuse 1., põllum. s-i kirjat., 
laenu-hoiu üh-se asutajaid, 
esim. ja asjaajaja ning piima-
üh. rmtupidaja ajavahemikul 
1905—17; Tartu maanõuk. 1. 
1917—26, E. Asutava Kogu 1. 
1919; E. Vabadussõja algul 
väerinnal rahvaväe ja rekvi
reerimise kom. esim. asemik. 
Põltsamaal ja Jõgeval 1918— 
19, Tartu rekvireerimise ja 
kahjude hindamise kom. esim. 
1922—23, Tartu vangimaja 
kuraator 1921, Tartu hoolekan-
dekohtu 1. 1921—23, E. Maa-
omaval. Liidu aseesim. 1921— 
23; Tartu E. Põllum. S-i 
eestseisuse ja näitusetoimk. 1., 
Tartumaa Panga ja kindlus-
tuss-i ,,Oma" nõuk., juh. ja 
rev.-kom. 1. 1920—23, Must
vee Üpk. asutajaid ja nõuk. 
1.; Otepääl: hariduss-i juh. 1., 
vabat. tuletõrje üh. rev.-kom. 
esim. j. m. Olnud maa- ja 
vallaomavalitsuste õiguste eest 
seismise tõttu enamlaste poolt 
1917. a. Tartus vangistatud, 
kuid vabastatud rahva nõu
del. Avaldanud artikelid aja
lehis, eriti omavalitsuste küsi
musis. — Alat. ausk.: Ote
pää. 

PRINTSMÄN, Hendvik, 
põllumees. Sünd. 6. I 1860 Re
baste kõrtsis Aakre v. Tar-
tum.; vanemad — kõrtsmik, 
hiljem põllumees Jaan P. ja 
Juuli (Hendrikson). Lõpeta
nud Helme klk.-k. — Iseseisev 
põllumees Rusi t. 1886—1920 

ja Ala-Ama t. 1920. a-st, üht
lasi veel kahe talu omanik. 
Kultiveerinud maid, aretanud 
Angleri karja, arendanud aian

dust ja talumajandust. — Abi
elus Elise Alliksaar'ega 1887 
—1919 (f), Emilie Hendrik-
son'iga 1920. a-st. 

Olnud Helme Põllum. S-i 
asutajaid 1896. a. ja sama s-i 
juh. 1. 1900—10, Helme Piima-
üh. asutajaid 1911, algul juh. 
1., hiljem rev.-kom. 1., Hum
muli I Masinat. Üh-se asuta
jaid ja esim. pikemat aega, 
Hummuli v.-volik. 1. 1885—91, 
1894—1906, 1914—27, v.-koh-
tu esim. 1888—96, v.-vanem 
1906—11 ja 1919—21; Helme 
L.-H. Üh-se asut. ja nõuk. 1. 
1904. a-st; Hummuli v. vast. 
kindlustuss-i asutajaid, juh. 1. 
ja esim.; E. Stat. Keskbüroo 
põllumajand. korresp. ja E. 
Panga korresp. ning usaldus
mees Helmes pikemat aega; 
Helme ev.-lut. kirikunõuk. 
abiesim. ja kirikukonvendi 
saadik 1921. a-st; Isamaaliidu 
Hummuli osak. abiesim. 1936. 
a-st; Hummuli rahvarinde esi
mees 1938. a-st ja v.-vol. 1. 
1938. a-st. Viibinud enamlaste 
käes vangis Vabadussõja al
gul. — Alat. asuk.: Ala-Ama 
t. Hummuli v. 

PRINTSMÄN, Juhan, põl
lumees. Sünd. 29. IV 1898 
Rusi t. Hummuli v. Valgam.; 
vanemad — talupidajad Jaan 
P. ja Ann (Karu). Õppis Hel
me v.- ja klk.-k., mille lõpeta
mise järele töötas isatalus. Oli 
raudteeametnik Valgas 1916 
—18. Võttis osa E. Vabadus
sõjast 1919—20 tehes kaasa 

lahinguid. Töötas isatalus Llnt-
sal 1920—26; iseseisev põllu
mees Rusi t. 1926—38, kulti
veerinud maid ja arendanud 

talumajandust. Asunud 1938. 
a. elama Harjumaale Penningi 
v. — Abielus Wilhelmine 
Viiding'uga 1933. a-st. 

Olnud Hummulis Põllum. 
Kogu tegelasi, Hummuli Pii-
maüh-gu asutajaid ja juh. 1., 
valla vast. kindlustuss-i asu
tajaid, juh. ja rev.-kom. 1. ja 
K. L. Hummuli komp. juh. 1.; 
Isamaaliidu Hummuli osak. 
asutajaid ja juh. 1. 1935—38, 
Helme-Hummuli Masinatarvit. 
Üh-se esim. 1921—38; Hum
muli Turbaüh-gu asutajaid ja 
esim.; Hummuli v.-volik. 1. 
1927—38, valla rev.-kom. 1. 
1927—34, v.-vanem 1934—38. 
Hummuli Aiand. Ringi juh. 
1936. a. j. m. Tegev rahvusli
kes üritusis. — Alat. asuk.: 
Penningi v. Harjuni. 

PROOST, August, põllu
mees. Sünd. 11. I 1899 Palu-
kõrtsi t. Taagepera v. Valga

maal; vanemad — põllupida
jad Märt P. ja Ann (Stahl-
feldt). — Abielus Anna Jo-
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hanson'iga 1925. a-st. — Õp
pis Taagepera ja Eipre v.-k., 
mille järele teotses põllutööli-
sena vanemate juures ja Lätis 
1920. a-ni. Võttis osa Maa
ilmasõjast 1917 ja E. Vaba
dussõjast 1919—20, tehes 6. 
polgus kaasa lahinguid. Pidas 
asundustalu Taageperas 1920 
—23; Nurme t. omanik ja ise
seisev põllumees Patküla v. 
1923. a-st, kus arendab talu
majandust. 

Võtnud juhtivalt osa koha-
päälse majanduselu korralda
misest ja poliitlisest elust. 
Patküla Asunikkude Liidu asu
tajad 1923. a. ja hiljemini 
juh. 1. Patküla v.-volik. 1. 
1927. a-st ja vallavanema abi 
1934. a-st, olnud vallavanema 
k. t.; Tagepera mõisa ja Pat
küla mõisa masinat, üh. asuta
jaid ja juh. 1.; vabat. tuletõrje 
tegelasi j. tn. — Alat. asuk.: 
Patküla v. Nurme t. 

PRÜGI, Jaan, ärimees. 
Sünd. 10. III 1883 Kivireinu 
t. Nursi v. Võrum,; vanemad 

elust, eriti muusikaelu aren
damisel. Asutanud ja juha
tanud Kasaritsas segakoori, 
olnud Võru ,,Kandle" orkest
rijuht ja ,,Kandle" segakoori 
juh. 1908—20, K. L. Võru 
mlvk. orkestri asut. ja juh. 
1924—28, Võru linnavolik. 1. 
1917—18; Võru Meestelaulu 
s-i asut. ja juh. 1. 1917. a-st, 
algul ka koorijuht; tegev 
olnud paljudes org-ides. — 
Saanud teenete eest K. L. 3. 
kl. Valgeristi. — Alat. asuk.: 
Võru. 

PUIDAK, August, põllu
mees. Sünd. 13. IV 1865 Ulila 
v. Tartum.; vanemad — talu-

Tosikatsi külak., Räpina 
klk.-k. ja Holmanni õp.-sem., 
mille lõpetas 1881. Töötas 
õpetajana Räpina Radamaa 

— talurentnikud Juhan P. ja 
Mari (Naaber). Õppis Nursi 
v.-k. 1891/92 ja Kasaritsa v. 
Jaani v.-k. 1892—95 ning selle 
lõpetamise järele rätsepatööd 
Nursis ja Peterburis. Töötas 
pikemat aega rätsepana Võ
rus ja Võrumaal. Teenis ve
ne sõjaväes 1904—06 ja võt
tis osa E. Vabadussõjast 
1918—20 sanitarina E. P. R. 
haiglas. Tegutseb restoraato
rina Võrus 1918. a-st. — 
Abielus Jenny Menning'iga 
1913. a-st. 

Võtnud osa seltskondL 

pidajad Toots P. ja Kadri 
(Kotkas). Õppis Puhja klk.-
k., mille lõpetas 1879. Ise
seisev põllumees Sepa t. Uli
la v., kus arendab talumajan
dust. — Abielus Adele Peer-
na'ga 1892. a-st. 

Võtnud osa kohalike org-ide 
ja vallavalitsuse tööst. Ulila 
Vabat. Tuletõrje Üh-gu asu
tajaid ja esim. 1928—36; 
Ulila L.-H. Kassa laekur; 
Kaimi Turbaüh. laekur; olnud 
kauemat aega Ulila v.-volik. 
I., v.-kohtu esim. ja Puhja ev.-
lut. kirikunõuk. esim.; valla 
tuleõnnetuste puhul vastast, 
abiandm. s-i esim. 15 a. j. m. 
— Alat asuk.: Sepa t. Ulila v. 

PUKSOO (end. nimi Puk
sov), Jakob, õpetaja ja põllu
mees. Sünd. 8. I 1861 Puksa 
t. Räpina v. Võrum.; vane
mad — põllumees ja kiriku
tegelane Karel Puksov ja Ann 
(Johanson). Õppis Räpina 

ja siis Naha külak., Tsooru 
v.-k. ja Luunja v.-k. 1881— 
88, mil asus põllumeheks isa 
poolt ostetud Sillaotsa tallu 
Naha külas. Ehitanud oma 
tallu ajakohased hooned, kul
tiveerinud maid, aretanud 
Angleri tõukarja ja arenda
nud aiandust. — Abielus 
Juula Karotsing'iga 1888. a-st. 

Olnud rahvusliku mõtte 
süvendajaid ja levitajaid ko-
hapääl ja võtnud õpetajana 
juhtivalt osa Räpina seltside 
ja ühingute tegevusest, olles 
asutajaks Räpina haridus- ja 
põllumeeste s-ides, Räpina 
L.-H. Üh-s (pärastises ühis
pangas), Räpina-Linte Piima-
üh-s, Naha Vabat. Tuletõrje 
S-is ja tegev Räpina Üpk. 
nõukogus, Räpina-Linte kont-
rollüh-gu asut. ja juh. 1. Asu
tanud ja juhatanud õpetajana 
laulukoore; võtnud oma ,,Setu-
kco-iga" osa võisduslaulmi-
sest ,Vanemuises" 1886. a. ja 
saanud sääl 3. auhinna. Tee
nete eest kohaliku seltskond
liku tegevuse organiseerimisel 
ja arendamisel valitud Räpina 
haridus- ja põllumeeste s-ide 
ning Naha Noorte Üh-gu au
liikmeks. Hiljem põllumehena 
võtnud osa poliitilisest tege
vusest põllumeeste erakonnas, 
olnud Meeksi Maaliidu ja 
Põllum. Kogu asutajad ja 
esim., ühtlasi pikemat aega 
juhtivalt tegev Meeksi valla
omavalitsuses, kus töötanud 
v.-volinikuna, v.-vanemana, 
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kohtumehena, valla tulekassa 
ja kiriku konvendi saadikuna 
ning olnud tegev Räpina ki
rikunõukogus. Teinud kaas
tööd ajalehile ,,Post." jt. Vii
masel ajal tõmbunud tagasi 
seltskondlikust tööst vanuse-
puhkusele. — Alat. asuk.: 
Sillaotsa t. Räpina v. Võru
maal. 

PUKSOV, Viktor, põllu
mees. Sünd. 13. VIII 1899 
Kliima t. Naha külas Räpina 

v. Võrum.; vanemad — talu
pidaja, v.-omaval, tegelane 
Joosep P. ja Juulia (Vanamb). 
Õppis Räpina Naha v.-k., 
Radamaa 2-kl. min.-k. ja Rä
pina kõrg. algk., mille lõpe
tas. Võttis osa Vabadussõ
jast 1920—21; iseseisev põllu
mees sünnitalus 1921. a-st, 
kus ehitanud uusi hooneid, 
kultiveerib maid ja arendab 
karjamajandust. — Abielus 
Metha Otsman'iga 1931. a-st. 

Olnud Naha Noorteüh. juh. 
1. ja pikemat aega tegev ko
halikes näitekunsti üritusis, 
Linte Piimaüh. asutajaid ja 
algul rev.-kom. 1.; K. L. Rä
pina mlvk. asutajaid ja selles 
rühmapäälik 1924—32, Räpina 
patarei asutajaid ja päälik 
1932. a-st; Naha Vabat. Tu
letõrje Üh. asutajaid ja lae
kur 1932. a-st; Naha Masina-
tarvit. Üh. juh. 1. 1924. a-st; 
v.-volik. 1. 1932. a-st. Teinud 
kaastööd ,.Kajale". — Evib 
K. L. 5. kl. Kotkaristi ja 3. 
kl.Valgeristi. -— Alat. asuk.: 
Kliima t. Räpina v. 

PULLER, Jaan, põllumees. 
Sünd. 25. VIII 1905 Pärtli t. 

Tõlliste v. Valgam.; vane
mad — talupidajad Gustav P. 
ja Kata (Korp). Õppis Valga 
l.-algk., Tõlliste v.-k. ja 
Valga reaalgümn., kus lõpe
tas 4. kl. Peab ühes venda
dega Pärtli t. 

Tõlliste Põllum. S-i sekr. 
1930. a-st; Tõlliste Vabat. 
Tuletõrje Üh-gu juh. 1. ja 
k-dopäälik 1934. a-st; Tõlliste 
Masinate Üh-se rev.-kom. 1. 
1935. a-st; v.-volik. ja valla 
rev.-kom. 1. 1934. a-st. K. L. 
Tõlliste komp. sekr. 1930— 
34. Tegeleb näitlejana koha
likes seltses. — Alat. asuk.: 
Pärtli t. Tõlliste v. 

PUNG, Gustav, põllumees. 
Sünd. 23. IX 1902 Ahja ms. 
Tartum.; vanemad — mõisa 

kubjas Jaan P. ja Leena 
(Kooskord). Lõpetas Võnnu 
klk.-k. 1918. Iseseisev põllu
mees Ahja asunduses 1923. 
a-st. — Abielus Luise Rüüt
liga 1928. a-st. 

Võtab osa kohalike org-ide 
tegevusest. Põllutöökoja Ahja 
konvendi 1. 1936. a-st; Isa
maaliidu Ahja osak. abiesim. 
1934. a-st, v.-van. abi 1934. a. 
ja valla maksunõudja 1936. 
a-st, tegev kaitseliidus j. m. — 
Alat. asuk.: Ahja as. 

PUNG, Jaak, kultuurteh-
nik. Sünd. 13. II 1900 Vä
rava t. Vana-Põltsamaa v. 
Viljandim.; vanemad — põl
lupidajad Jaan P. ja Anu 
(Tuur). Õppis V.-Põltsamaa 
Kamari v.-k. 1909/10, Põltsa
maa klk.-k. 1911/12, Põltsa
maa Kaarli ms. (Aleksandri) 
kõrg. algk. 1913/14, Põltsa
maa reaalgümn. 1914—20 ja 

Tartu ülik. metsandusosakon-
nas 1921—29. — Oli E. Põl
lum. Kesks-i kultuurtehnik 
Tartus 1925—29'; Valga maa

val-se kultuurtehnik 1929. a-st. 
Võttis vabatahtlikuna osa E. 
Vabadussõjast 1918—19, tehes 
kaasa rea lahinguid. — Abi
elus Hildegard Birk iga 1929. 
a-st. 

Võtnud osa poliitilisest elust 
põlum. kogudes ja olnud Val
ga Põllum. Kogu juh. 1. ja 
1934. a. K. Pätsi Riigivane
maks valimist korraldava Val
ga komitee sekr.; tegev kait
seliidus. — Alat. asuk.: Valga. 

PURK, Hans, põllumees ja 
veskiomanik. Sünd. 30. X 
1868 Kalkuni t. Tarvastu v. 

Viljandimaal; vanemad — ta-
luomanikud Peeter P. ja Anu 
(Unt). — Abielus Liisa 
Siipsen iga 1898. a-st. — Õp
pis Tarvastu v. Soone kü
lak., Tarvastu klk.-k. ja 1 a. 
Viljandis kreisk., mille järele 
töötas isa juures. Teenis ve
ne sõjaväes 1890—93, kust 
vabanes veltveeblina. Oli 
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urädnikuna politseiteenistuses 
1905—09, hiljemini põllumees. 
Tsooru Oinaveski omanik ja 
iseseisev põllumees 1898. a-st. 

Võtnud osa mitmesuguste 
org-ide tegevusest nii Tarvas-
tus, kui ka Tsoorus. Olnud 
Kõrgepalu põllum. kogus va
heldumisi esim., sekr. ja juh. 
1. 1934. a-ni, Kikkaoja Piima-
üh. esim. ja juh. 1„ Tsooru 
Vabat. Tuletõrje Üh. tegelasi 
ja tegev muis org-es ning kait
seliidus. — Alat. asuk.: Tsooru 
Oinaveski. 

PURU, Aliide, õpetaja. 
Sünd. 15. V 1900 Kikre kooli
majas Laitsna v. Võrumaal: 

vanemad — köster-kooliõp. 
Karl Laats ja Minna (Hei-
mann). — Abielus Otto Pu-
ru'ga 1923. a-st. — Õppis 
Venemaal Ostrovi l.-algk. ja 
gümn.; lõpetas Aleksandri 
gümn. 1920; õppis 1 a. Pet-
rogradi ülikoolis ajalugu ja 
õiendas sisseastumiseeksami 
Petrogradi konservatooriumi, 
kuid tuli kodumaale; õppis 
Tall. õp.-sem. 1927/28, mil 
selle lõpetas. — Tegutses 
pääle isa surma Ostrovis ko
guduse organistina 1915—21. 
Töötab õpetajana 14. XI 
1921. a-st; oli Vana-Nursi 
algk. juh. 1921—27; Tsooru 
v. Lepistu algk. õp. 1928. a-st. 

Võtab osa seltskondlikust 
elust. Oli Vana-Nursi sega
koori asut. ja juh. 1921—27, 
millega võttis osa laulupäe-
vist ja sai võistluslaulmisel 1. 
ja 2. auhinna, samal ajal ka 
Nursi Rahvarmtukogu S-i kir
jat. ja lavategelasi; Tsooru 

Harid. S-i segakoori juh.; 
Naiskodukaitse Tsooru jsk. 
esinaine 1935. a-st, jsk. nais
koori asut. ja juh. 1937. a-st, 
ühtlasi ka N. K. K. Võrumaa 
ringkonna laulukooride üld
juht 1937. a-st. Juhtinud nais
kodukaitse ühendatud koore 
20-a. juubelipidustusil Võrus. 
Võtab näitlejana osa kohalike 
seltside lavakunstiüritusist. — 
Alat. asuk.: Tsooru v. Lepistu 
algk. 

PUNN1NG, Karl, põllu
mees. Sünd. 27. X 1902 
Lätti t. Rasina v. Tartumaal: 

vanemad — taluomanikud 
Jaan ja Mari P. Lõpetanud 
end. Tartu l.-k. ja hiljemini 
keskkooli 6. kl. Teotseb ise
seisva põllumehena isalt päri
tud talus, arendades taluma
jandust. — Abielus Marta 
Madisson'iga 27. X 1930. a-st. 

Võtnud juhtivalt osa mit
mesuguste org-ide ja omava
litsuste tööst. Olnud Tartu 
maavolikogu ja rev.nkom. 1. 
1930—34, Rasina vallavanem 
1927—34, hiljem v.-kohtu ja 
valla rev.-kom. esim. 19.34. 
a-st; Rasina Vabat. Tuletõrje 
Üh. asut. ja esimene esim., 
hiljem abiesim.; K. L. Rasina 
komp. päälik; Põllutöökoja 
Võnnu konvendi 1. 1936. a-st; 
Võnnu ev.-lut. koguduse nõuk. 
1. ja Rasina abikoguduse esim. 
—Alat. asuk.: Lätti t. Rasi
na v. 

PUSKAR, Aleksander, põl
lumees. Sünd. 11. X 1903 
Kroonlinnas; vanemad — lu-
kusepp Peeter P. ja Anna 

(Sarv). Õppis Kroonlinna 
algk. 1911—13, Kroonlinna 
poegi. gümn. 1913—18, mil 
selle lõpetas. Iseseisev põllu

mees Silgi t. Kavilda v„ kus 
arendab talumajandust. — 
Abielus Linda Raudseppaga 
1933. a-st. 

Võtnud osa seltskondi, ja 
majandusorg-ide tegevusest. 
Puhja Harid. S-i tegelasi, 
eriti näitekunsti edendamise, 
laulu- ja muusika alal 1923. 
a-st; Kavilda Vabat. Tule
tõrje Üh. asutajaid, esim. ja 
päämees 1928—30, k-dopää
lik 1930. a-st; Järveküla Tur-
baüh. esim. 1937. a-st: Kavil
da v.-volik. 1. 1937. a-st; te
gev reas kohalikes org-es. — 
Alat. asuk.: Silgi t. Kavilda v. 

PUSKAR, Anton, õpetaja. 
Sünd. 15. II 1883 Vana-Tä-
nassilma v. Viljandim.; vane

mad — põllupidajad Kusta P. 
ja Anna (Ronk). Õppis Vil
jandi ap. õig. klk.-k., seda 
1896. a. lõpetades ja Balti 
(Goldingeni) õp.-sem. 1898— 
1902, mil selle lõpetas. — Oli 
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köster-õp. Karulas 1902—03, 
Nõo ap. õig. koguduse kös
ter ja klk.-k. juh. 1903—07, 
köster-õp. Priipalus 1907— 
08; Aru 6-kl. algk. (end 2-kl. 
min.-k.) juh. 1908. a-st; üht
lasi ka aednik ja mesinik. 

Olnud kauaaegne Nõo Õp. 
Üh-gu juh. 1. ja lüh. aega 
esim.; juhatanud Aru Harid. 
S-i laulukoori ja võtnud osa 
põllum. s-i tegevusest. — 
Alat. asuk.: Aru algk. 

PUURA, August, põllu
mees. Sünd. 9. III 1891 Maa
sika t. Vana-Antsla v. Võru

maal; vanemad — põllupida
jad Isak P. ja Leena (Pate). 
— Abielus Olga Ilvesega 
1928. a-st. — Õppis Antslas 
Kraavi ap. õig. klk.-k. ja 3 a. 
kingsepatööd Valgas. Oli ta
lupidaja Venemaal Simbirski 
kub. 1910—21, kust pääle va
randuste ja talu sotsialiseeri
mise tuli kodumaale. Võttis 
osa Maailmasõjast 1913—19, 
tehes kaasa lahinguid. Ise
seisev põllumees Lauda \, 
hiljemini ka poole talu oma
nik 1921. a-st. 

Võtnud osa seltskondliku 
tegevuse organiseerimisest. Oli 
Kõrgepalu Rahvaraamatukogu 
Üh. asutajaid ja juh. 1., ena
masti esimees 1921—34, üht-
asi ka ühingule maja muret
sejaid, tegelasi laulukooris ja 
näitetrupis; kohal, masinat, 
üh. olnud juh. 1.; Tsooru 
v.-vol. 1. 1921. a-st ja valla
vanema abi 1934. a-st, Isa
maaliidu osak. asutajaid j. m. 
— Alat. asuk.: Tsooru v. 
Lauda t. 

PUUSEMP, Karl kiriku
õpetaja. Sünd. 21. X 1903 
Kama t. Tähtvere v. Tartu

maal; vanemad — põllupida
jad Jaan P. ja Katariina (Ra
tassepp). — Abielus Hilja 
Oja ga 1936. a-st. — Õppis 
Tähtvere v. Rahinge algk., 
H. Treffneri gümn., seda 
1926. a. lõpetades, Tartu ülik. 
põllumajanduse - teaduskonnas 

1926/27 ja usuteaduskonnas 
1927—34, mil selle lõpetas; 
pidas kirikuõp. prooviaasta 
Rõuges ja õiendas konsistoo
riumi eksamid nov. 1934. a. 
Oli Pindi koguduse organi
seerijaks õp. alates 11. VIII 
1935. a. ja valiti sama kog. 
õpetajaks 12. VII 1936. a. 

Rahvuskogu- I koja 1. 75. 
valimisringkonnast 1936. a. ja 
riigivolik. 1. 1938. a-st; Isa
maaliidu Lasva osak. propa-
gandajuht; asutanud ühes kös
ter O. Aia ga koguduse pasu
nakoori, ühtlasi koguduse 
noorteringi asut. ja esim. Pi
danud loenguid ümbruskonnas. 
Teinud kaastööd Võru ,,Elu
le". — Alat. asuk.: Pindi. 

PUUSEPP, Jaan, vallasek-
setär. Sünd. 29. XII 1864 
Ka vastu v. Tartum.; vanemad 
— taluomanik Mihkel P, ja 
Leena (Adler). Õppis Vara 
v. Matjamaa v.-k., Tartus 
kreisk., mille lõpetamise järele 
õiendas apteekriõpilase eksa
mi Tartu gümn. juures. Töö
tas õpilasena Peterburis ap
teegis, hiljemini põllumajan
duse alal isatalus, Tammiste 
ja Ahja mõisades. Ahja v.-
sekr. 25. XII 1890. a-st, välja

arvatud revolutsiooniaeg ja 
ühtlasi ka sama valla perekon
naseisuametnik 1926. a-st. — 

Abielus Helene Steinberg'iga 
1891. a-st. 

Töötanud seltskonnas kaue
mat aega juhtivalt ja uute 
edumeelsete ürituste algataja
na. Olnud Vara v. E. Alek
sandri kooli abikomitee asut. 
ja esim. 1887. a-ni; E. N. K. 
S-i Ahja osak. asut. ja esim. 
1909; Ahja v. aval. rmtuk.ogu 
asut. ja juh. 1925. a-st; Ahja 
as. postkontori asutamise mõt
te algataja 1922; Ahja esi-
mise puhkpillide orkestri asut. 
1931; Allveelaevast. Sihtka-
pit. Ahja abitoimk. juh. 1. 
1936. a-st; Ahja Majand. Üh. 
rev.-kom. 1. 1936. a-st. — Aiat. 
asuk.: Ahja v.-maja. 

PUUSEPP, Jaan tööstur. 
Sünd. 22. II 1881 Litiku t. 
Polli-Perakülas, Pärnum.; va

nemad — põllupidajad Juhan 
P. ja Made (Jõgi). Õppis 
Polli-Peraküla algk. 1891—94, 
Karksi klk.-k. 1894—97, mil 
selle lõpetas. — Oli metsnik 
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Luuga mk. Peterburi kub. 
Venem. 1901—14; Maailma
sõjas 1914, võttis osa lahin
guist ja sai haavata; metsa-
kaupmees Venem. 1915—17, 
vene raudteeval-se metsa-
ametn. Peterburi kub. 1918, 
ametnik O. Seisleri metsaäris 
1920—26; Taheva saetööstuse 
pidaja, hiljem ka omanik 1926. 
a-st, mida arendab edasi ja 
ühtlasi ka Laanemetsa Laane 
t. omanik. — Abielus Marie 
Gortšanova'ga 1910. a-st. 

Võtnud osa kohalikkude 
seltside tööst. — Alat. asuk.; 
Taheva saeveski. 

PUUSEPP, Karl, õpetaja. 
Sünd. 27. II 1893 Loosi v. 
Võrumaal; vanemad — talu-

juh. 1., N. K. Loosi rühma 
vanakotkas, Loosi v.-volik. 1. 
1918. a-st, hulk aastaid Võru 
maavolik. 1. ja õp. esindaja 
haridusnõukogus, Vastseliina 
ev.-lut. kirikunõuk. 1. 1936. 
a-st jm. Teotsenud juhtivale 
rahvuslikeks aktsiooneks moo
dustatud aj. toimkonnis ja ol
nud ümbruskonna vaimseks 
isaks. — Alat. asuk.: Loosi 
algk. 

PUUSEPP, Oskar, sõjaväe
lane. Sünd. 15. VII 1897 
Tartus; vanemad — riigi-

pidajad Peeter P. ja Juuli 
(Linnas). — Abielus Emmi 
Pibikov iga 1922. a-st. — Õp
pis Loosi v. Tabina algk., 
Hanikase min.-k. ja Võru l.-k., 
mille lõpetas 1912; omandas 
algk. õp. kutse Võrus 1919. a.; 
arvates 1. VIII 1935 kinnitatud 
haridusemin-mi poolt vanemaks 
õp. — Loosi algk. 'uh. 1912. 
a-st. 

Kutsealalise töö kõrval võt
nud juhtivalt osa mitmesugus
te org-ide tegevusest. Tööta
nud hulk aastaid Vastseliina 
Õp. Üh. juh-s, olnud alati
seks Võrumaa õp. saadikuks 
kongressidel, asemikekogus jm. 
Samuti võtnud osa kohalikest 
üritusist. Olnud Loosi Rah-
varmtukogu S-i asutajaid ja 
esim., Loosi Vabat. Tuletõrje 
Üh. asutajaid ja juh. 1., Isa
maaliidu osak. asutajad ja 
juh. 1., Loosi Kindlustuskassa 

kasvatuse ja spordi arendami
sest Võru- ja Valgamaal ning 
teotsenud ka ise tegevsport-
lasena, eriti raskejõustikus. 
Võrumaa spordis-i , Vambola" 
asut. ja esim. 1936—37; Valga 
Spordi Klubi abiesim. 1938. 
a-st. Avaldanud sõjamälestusi 
ja kirjutusi ajalehis ning aja
kirjus. — Evib pääle Vaba
duse Risti II/3 veel Eesti 
ja Läti Vabadussõja mäles
tusmärgid1, K. L. 4. kl. Kotka
risti ja 3. kl. Valgeristi, Lat-
vija teeneteristi ..Napelnu 
Krusts" ja vene Püha Jüri 
ordu 4. j. risti. — Alat. asuk.: 
Valga. 

PUUSEPP, Osvald, põl
lumees. Sünd. 12. IV 1888 
Hellekunnu t. Loosi v. Võru-

' ,  v  

ametnik Aleksander P. ja 
Liisa (Gutmann). Õppis Tar
tus Jüri kirikuk. 1905—09, 
Tartu l.-k. 1909—13, 4. Kiievi 
lipnikek. 1917, alalisväe ohv. 
kurs. Tall-s 1922—23 ja komp. 
ning eskadroniülemate kurs. 
Tall-s 1928—29; ülendatud 
kapteniks 1934. a. — Oli mõi
sa kirjut, ja iseseisev mõisa
valitseja 1913—16, 2. j. vaba
tahtlikuna vene sõjaväes, mil
lega tegi kaasa Maailmasõja 
lahinguid 1916—17, E. V&-
bõdussõjas noorema-ohvitse-
rina ja rooduülemana J. Ku-
perjanovi pat-is 1918—20 
võtnud osa lahinguist, saanud 
Vabaduse Risti II/3, tasuta 
maa ja rahalise autasu. Hil
jem teenis Kuperjanovi part. 
pat-is, ratsarügemendis ja 7. 
jal. rüg. ratsak-do ülemana; 
K. L. Võru Miv. van.-instr. ja 
Lasva-Pindi eskadroni päälik 
1932—37; K. L. Valga Miv. 
vanem instr. 1937. a-st. — 
Abielus Helmi Saagiga 20. II 
1926. a-st. 

Väljaspool kodukaitse te
gevusala võtnud osa kehalise 

maal; vanemad — talupida
jad Peeter P. ja Juulie (Lin
nas). Õppis Orava v. Hani
kase 2-kl. min.-k., mille lõpe
tas 1906 ja asus isatallu põl
lumeheks. Võttis osa Maail
ma- ja E. Vabadussõjast, te
hes kaasa lahinguid. Iseseisev 
põllumees 1918. a-st, kellena 
arendab talumajandust, kulti
veerides maid ja aretades 
karja Angleri tõukarjale. — 
Abielus Emilie Taavel'iga 
1936. a-st. 

Võtnud juhtivalt osa koha
like org-ide ja omavalitsuse 
tööst. Olnud Lindora Piima-
üh. asutajaid ja esimene esim.: 
Isamaaliidu Loosi osak. asut. 
ja esim., Loosi Kindlustuskas
sa asutajaid ja asjaajaja 1927. 
a-st, kohaliku vabat. tuletõrje-

üh. asutajaid; Loosi v.-volik. 
1. 1920. a-st, v.-van. abi 1931 
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—34 ja vallavanem 1934. a-st; 
E. Maapanga usaldusmees. 
— Alat. asuk.: Hellekunnu t. 
Loosi v. 

PUUSTA (end. nimi Puut-
sa), Otto, kohtunik. Sünd. 24. 
IX 1896 Tartus; vanemad — 

majaomanikud Aado Puutsa 
ia Loviisa (Aavik). Õppis 
Tartus Kuusiku algk. 1905— 
°7. Tartu Aleksandri gümn. 
1907—17, Tartu ülik. arsti-
teadusk. 1917—18, haridus-
min-mi korraldatud võimlemis-
õp. kurs. 1921 ja 1922, lõpe
tades need vastavate õiguste
na ia Tartu ülik. õigusteadusi;. 
1920—29, mil selle lõpetas. — 
Võtnud osa E. Vabadussõjast. 
Oli võimlemisõpetaja Lääne
maa ühisgümn. ja õpet.-sem. 
1^21—22. Tartus H. Treffneri 
niirnn. 1923—30; kohtuameti 
kandidaat Tartu ringk.-kohtu 
juures 1930—36; lisajsk.-koh
tunik lüh. aega 1936; Petseri 
II jsk. kohtunik 1936. a-st. — 
Abielus Marta Perve'ga 1926. 
a-ctv 

Üliõpilasena võtnud osa 
kaitseliidu ja ASK tegevusest; 
üliõpilass-i ..Raimla" 1. 1924. 
a-st. — Alat. asuk.; Petseri. 

PÄHN, Elmar, kirikuõpe
taja. Sünd. 18. XI 1908 Mär
di t. Nursi v. Võrum.; vane
mad — talupidajad Tannil P. 
ja Anna (Tint). õppis Nursi 
v. 4-kl. algk., Rõuge klk.-k., 
Võru ühisgümn. 1928—30, 
seda lõpetades, sõjak. asp. 
kurs. 1931 ja Tartu ülik. usu-
teadusk. 1931—34, mil selle 
lõpetas. Pidas kirikuõp. proo-

viaastat Koerus oma vanema 
venna ja Tall-s Jaani kogudu
ses õp. H. Kubu juures. Or-
dineeriti piiskop. H. B. Raha

mägi poolt Tall-na Toomkiri
kus 14. IV 1935 üldkiriku vi-
kaar-õpetajaks. Töötas selle 
järele Tall-na Jaani kogudu
ses praost H. Kubu juures 
abiõpetajana ja oli usuõp. H. 
Kubu gümn.; oli Tõstamaal 4 
kuud aset. õp. ja valiti Urvas
te täiskogu poolt Urvaste ko
guduse õpetajaks 26. IV 1936. 
a., millest alates töötab sel ko
hal. — Abielus Aino Küüts'iga 
24. VII 1937 a-st. — Alat. 
asuk.: Urvaste. 

1909; täiendanud kursusil; lõ
petanud Petrogradis lipnike -
kooli 1916. — Õp. 1. X 1909. 
a-st. Olnud Misso v. Pugola 
algk. juh. 1909. a-st, väljaar
vatud sõjaaastad 1915—22, 
mil algul võttis ohvitserina 
osa Maailmasõja lahinguist, 
saades vahvuse eest P.-Stanis-
lause ordu III j. aumärgi ja 
hiljemini E. Vabadussõjast 5. 
roodu ülemana 3. jal. polgus, 
kus samuti võttis osa lahin
guist; vabanes kaptenina 
1922. a., sai Vabaduse Risti 
1/3, rahalise autasu ja Alevi-
silla t. Vastseliina asundusest. 

Võtab juhtivalt osa selts
kondlikust elust ja kohalike 
org-ide tegevusest. Oli kaitse 
liiduüksuse organiseerija Mis-
sos 1918, hiljemini K. L. Vast
seliina mlvk. organiseerijaid 
ja päälik 1925—27 ning Mis
so komp. orkestri asutajaid; 
Misso Maanoorteringi vanem 
1938. a-st; juhtiv jõud Misso 
seltsk. org-es jm. — Alat. 
asuk.: Misso v. Pugola algk. 

PÄRGMÄE, Eero (end. 
nimi Erich Bergman), näite-
kunstnik. Sünd. 9. III 1896 

Tartus; vanemad — lukusepp 
Rudolf Bergman ja Anette 
(Joonas). Õppis Tartus Koo-
ritsa l.-algk., H. Treffneri 
gümn., seda 1914. a. lõpeta
des ja arhidektuuri Riia teh
nikumis, kuni selle evakueeri
miseni 1915. a. — Oli Norra 
saatkonna ametn. Peterburis 
1915—16; võttis osa E. Va
badussõjast, tehes kaasa la
hinguid. Näitelavalist tege
vust alustas juba õpilasena, 

PÄRG, (end. nimi Berg), 
Kotlep, õpetaja. Sünd. 23. IX 
1887 Möldre-Savioja t. Vast

seliina v. Võrumaal; vane
mad — taluomanikud Vidrik 
Berg ja Ann (Kauht). — Abi
elus Senny Kukk'ega 1931. 
a-st. — Õppis Kapera algk., 
Obinitsa kirikuk. ja Võru l.-k., 
mille lõpetas 1908; õp. kutse 
omandas Valgas pedag. kurs. 
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esinedes asjaarmastajana Tar
tu Saksa Käsitööliste S-is, Riia 
E. Harid. S-is ja Peterburi E. 
Harid. S-is. Alates 1916. a-st 
tegutsenud kutselise näitle
jana, olles olnud algul tegev 
Tartus ,.Vanemuise" teatris, 
hiljemini ,,Draamateatris", re-
vüüteatris ,,Kirev Mask" ja 
P. Pinna poolt asut. ,.Rahva
teatris" Tall-s, kus esinenud 
ka lavastajana 1923. a-st ala
tes; Võru ,,Kandle" teatri näi
tejuht ja näitleja 1927. a-st, 
ühtlasi ka sama teatri valit
suse ja nõuk. 1. — Abielus 
Klaara SammeFiga 1919. a-st. 

Teatritöös esinenud nii sõ-
na-, kui ka muusikalavastusis, 
kus suuremat menu saavuta
nud karakterosades. Olnud 
,,Kandle" kutselise teatri loo
jaid ja arendajaid. Ühtlasi 
avaldanud ajalehis kirjutisi 
teatri alalt ja kirjutanud näi
dendeid, nagu Naised ja viin, 
Hüpe abiellu j. t., mis kantud 
ette. — Alat. asuk.: Võru. 

PÄRT, Arkadi, õpetaja. 
Sünd. 21. II 1903 Aakre v. 
Tartum.; vanemad — õp. Karl 

P. ja Liidia (Uibo). Õppis 
Pühaste algk., Tartu l.-k. 
1916—18, Otepää ühisgümn. 
1919—21, Tartu õp.-sem. 1921 
—26, mil selle lõpetas ja Tar
tu ülik. filosoofiateadusk.; lõ
petanud sõjak. asp. kurs. 1929 
ja arvatud reservi lipnikuna. 
— Oli Konguta algk. õp. 1926 
—28, sama kooli juh. k. t. 
1929—31; Aakre algk. juh. 
1931. a-st, ühtlasi ka tegelik 
põllumees koolitalus, mille 

säädnud eeskujulikku korda. 
— Abielus Ella Ein'iga 1935. 
a-st. 

Võtnud juhtivalt osa selts
kondi. elust. Olnud Konguta 
Harid. S-i esim. ja Vabat. Tu
letõrje Üh. juh. 1. 1926—28, 
ühtlasi samal ajal mõlema s-i 
laulukoori juh. ning Konguta 
rahvamaja ehitamise mõtte al
gataja. Töötab laulukoori- ja 
näitejuhina Aakres põllum., 
vabat. tuletõrje ja maanaiste 
seltsis 1931. a-st; Aakre selt
side vahelise puhkpillide or
kestri asut. 1937; Isamaaliidu 
Tartumaa komitee ja Aakre 
osak. juh. 1. 1935. a-st; K. L. 
Aakre komp. päälik ja N. K. 
rühma vanakotkas; juhatus-
liikmena tegutsenud kõigis 
üleriiklikeks aktsiooneks Aak
res moodustatud seltskondi, 
toimkonnis. Koostanud Ma
temaatika vihud VI õppeaas
ta. — Alat. asuk.: Aakre algk. 

PÄRTELPOEG, Johannes, 
vallasekretär. Sünd. 28. II 
1902 Kuremaa v. Tartum,; 

vanemad — meier Vidrik P. 
ja Juulie (Vider). Õppis 
Roela v.-k. 1910—14, Torma 
klk.-k. 1914—16, Mustvee ve
ne l.-k. 1916—18 ja Mustvee 
E. Harid. S-si reaalk. 1919. 
— Oli v.-sekr. abi Roela v. 
1919—20, Saare v. 1923—29; 
Koorküla v.-sekr., ühtlasi ka 
v.-kohtu kirjut. ja valla 
perekonnaseisu-ametnik 1929. 
a-st. —• Abielus Hilda 
Toom'iga 1930. a-st. 

Võtab juhtivalt osa selts
kondi. elust, olles: Koorküla 
Vabat. Tuletõrje Üh. päämees 

1932. a-st, Koorküla Rahva-
rmtukogu s-i juh, 1. 1933. a-st, 
Isamaaliidu Koorküla osak. 
asutajaid, juhtivalt tegev ko
halikus kaitseliidus. Tegele
nud laulukoores ja võtnud 
näitlejana osa kohalike org-
-ide näitetegevusest. Teinud 
kaastööd ajalehile. — Alat. 
asuk.: Koorküla v.-maja. 

PÄSS, Juhan, põllumees. 
Sünd. 23. III 1876 Madi t. 
Jõgeveste v. Valgam.; vane

mad — talupidajad Joosep P. 
ja Reet (Kerul). Õppis Jõ
geveste v.-k. ja Helme klk.-k. 
— Teenis vene sõjaväes, võt
tes v. a.-o. auastmes osa Ve-
ne-Jaapani sõjast 1904/05; hil
jem võtnud osa Maailmasõ
jast veltveeblina 1914—17 ja 
teinud kaasa lahinguid; isesei
sev põllumees sünnitalus 1918. 
a-st, kus ehitanud uusi hoo-
nid, harinud uudismaid ja 
arendanud Angleri tõukarja. 
— Abielus Johanna Sum-
berg iga 1918. a-st. 

Võtnud juhtivalt osa Jõge
veste v. seltskondi, ja majan-
dusorg-ide tegevusest, olles 
piimaüh-gu asutajaid ja lae
kur, vast. kindlustuss-i laekur, 
vabat. tuletõrje s-i juh. 1„ 
turba- ja masinatarvit.-üh. 
juh. 1„ vallavanem 1934. a-st, 
Isamaaliidu osak. asutajaid ja 
juh. 1., Tõrva Üpk. nõuk. 1., 
Helme kirikunõuk. 1. jm. Ol
nud Vabadussõja ajal Jõge
veste kaitseliidu ülem, hiljem 
juhtivalt tegev Jõgeveste Põl
lum. Kogus. Teinud kaastööd 
ajalehile. — Alat. asuk.: Ma
di t. Jõgeveste v. 
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PÄÄSUKE, Leonhard, arst. 
Sünd. 2. VII 1896 Tartus; 
vanemad — kaupmees Jüri 

reaal-giimn. Peterburis, mille 
5. kl. lõpetas 1906; hiljem õp
pinud Peterburis laulu 1911 ja 

P. ja Anna (Leppik). Õppis 
I Riia Aleksandri gümn. 1909 
—16 ja Tartu ülik. arstitea-
dusk. 1916—23, mil selle lõ
petas. — Oli 1. jal. rüg. n.-
arst 1924, kus nimetati n.-ltn.: 
Tall-na sv. haigla keemia-
bakterioloogia kabineti juh. 
k. t. 1924—25; 2. div. laatsa
reti teenistuses 1925—27, mil 
ülendati sanitaar-ltn. ja läks 
omal soovil reservi, asudes te
geleva arstina Võrru, kus üht
lasi on: tiiskushaigete nõu-
andla ja keemia-bakterioloo-
gia laboratooriumi juh. 1927. 
a-st, Võru poegi. qümn. arst 
ja usaldusarst 1928. a-st, 
,,Kandle" teatri arst 1927. a-st 
ja tegelik aednik. — Abi
elus Margarethe Blumberg iga 
1924. a-st. 

Võtab osa paljude Võru 
seltskondi, org-ide tegevusest; 
olles m. s.: tiisikuse vastu 
võitlemise s-i juh. 1. 1927. a-st, 
Võru Arstide S-i juh. 1. 1928. 
a-st, E. P. R. Võru komitee 
samariitlaste II kolonni vanem 
ja samariitlaste staabi 1. eri-> 
teadlasena 1934. a-st. Eden
danud kalandust, aiandust j i 
mesindust Võrus ja -maal. 
Akad. korp. ,,Sakala" vii!. — 
Alat. asuk.: Võru. 

PÕDER, Herman, ametnik. 
Sünd. 8. X 1885 Meose t. 
Vaabina v. Võrum.; vanemad 
— taluomanikud Jaan P. ja 
Marie (Ilvär). Õppis Vaa
bina v.-k., Kraavi ap. õig. 
klk.-k. ja A. Cernjajevi õht. 

põllumajandust Tilsi ms. Võ
rum. 1912. — Oli keskk. õp
pimise ajal äriteenijaks E. 
Kenkmanni kaubamajas Peter
buris; vene sõjaväes 1907— 
10, kus õiendas sv. ametn. 
eksami; arveametnik Peterbu
ris kummivbr. ,,Provodnik" 
1911; F. Korostovetsi ms. va
litseja Podoli kub. Venem. 
1913—14; Maailmasõja ajal 
vene sõjaväes 1915; mõisava
litseja Kaasani kub. ja Tur-
kestanis, Kokaada mk. puu
villa istanduse valitseja 1915 
—16; mõisavalitseja E. Fedo-
rovi ms. Kaluuga kub. 1916 
—17; riigi viinalao- ja suhk-
rumonopoli lao juh. van. abi 
Kamenets-Podolskis 1917—20; 
kontoriametnik A. Elleri met
satööstuses Antslas 1920—21; 
Petseri linnavolik., linnava
litsuse ja vaestelastekohtu 
sekr. 4. VIII 1921. a-st ja 
Petseri linna perekonnaseisu
ametnik 1934. a-st. — Abi
elus Varvara Zaretski'ga. 

Võtnud juhtivalt osa selts
kondi. elust ja Petseri org-ide 
tegevusest. Olnud e. laulu-
ja mängus-i ,,Kalev" tegelasi 
1921. a-st ning mõned aastad 
sama s-i kirjat., Petseri E. 
Harid. S-i juh. 1. ning tegev 
sama s-i mees- ja segakoores; 
Petseri Loomakaitse S-i asut. 
ja juh. 1. 1927. a-st, esim. 
1933. a-st; Petseri N. M. K. 
Ü. juh. 1. 1934. a-st; P. Ma-
jaoman. S-i juh. 1. 1935. a-st; 
Petseri gümn. E. osak. laste
vanemate komitee sekr. 1933. 

a-st; kirikukoori tegelasi. Te
gutsenud heliloojana 1928. 
a-st; loonud koori ja soolo
laule, millest mõned ilmunud 
trükis. Evib teenete eest loo
makaitse alal 3. j. Rohelise 
Risti. — Alat. asuk.: Petseri. 

PÕDER, Jaan, plekisepp-
meister. Sünd. 22. X 1896 
Jeti t. Koorküla v. Valgamaal 

töölise pojana. — Abielus Ella 
Rosenbaum'iga 1930. a-st. — 
Lõpetas Koorküla v.-k., mille 
järele õppis plekisepaametit; 
omandanud omal kutsealal 
meistridiploomi Valga tööos-
kusametist 1936. a. — Töötas 
õppinud töölisena mitmes ette
võttes Valgas 1913—15; oli 
Tall. ümbruskonnas kindlus-
tustöil 1915—17. Iseseisva 
plekisepatöökoja ja -äri omanik 
Tõrvas 1917. a-st, ühtlasi ka 
kindlustuse a./s-i ,,E. Lloid" 
esindaja 1935. a-st. 

Olnud Tõrva linnanõunik ja 
ehit. osak. juh. 1931—34, hil
jemini rev.-kom. 1., linnavolik. 
1. 1930. a-st; Tõrva vabat tu
letõrje tegelasi 1918. a-st, abi-
päämees 1929—30 ja päämees 
1931—1934; Tõrva Kesk-, 
Väike- ja Käsitöösturite Üh. 
asutajaid ja esim. 1931—33, 
juh. 1. 1933. a-st; Tõrva Käsi
tööliste Abiandm. S-i asuta
jaid ja juh. 1. 1930. a-st jm. 
Võtnud osa Tõrva seltside la-
vakunsliüritusist näitlejana. — 
Alat. asuk.: Tõrva. 

PÕDER, Jaan, põllumees. 
Sünd. 27. X 1904 Mäeotsa t. 
Sangaste v. Valgam.; vane
mad — talupidajad Jaan P. 
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ja Ella (Laving). Õppis Ta
gula algk. ja Valga ühisgümn., 
milles lõpetas 3. kl. — Isesei
sev põllumees sünnitalus 1934. 

a-st, kus kultiveerib maid, eriti 
soomaad ja arendab taluma
jandust. — Abielus Lydia 
Elias ega 1934. a-st. 

Võtab osa seltskondi, elust, 
olles Tagula Rahvarmtukogu 
S-i juh. 1. mitmesuguste ame
titega 1918. a-st, ühtlasi näite
juht; Tagula Masinat. Üh-se 
kirjat. 1934. a-st; Sangaste 
Vabat. Tuletõrje Üh. Tagula 
jsk. ülem 1935. a-st, piimaüh. 
,Võime" juhatuse esim. 1937. 
a-st j. m. — Alat. asuk.: Mäe
otsa t. Sangaste v. 

PÕLDMAA, Juhan (end. 
nimi Johannes Peterson), sõja
väelane. Sünd. 17. X 1894 
Pikari t. Laiuse v. Tartum.; 
vanemad —~ põllupidajad Jüri 
P. ja Luise (Lehter). Õppis 
Kivijärve v.-k., Laiuse klk.-k., 
H. Treffneri gümn., seda 1917. 
a. lõpetades, Tartu ülik. füü-
sika-matemaatika ja arstitea
duskondades 1917—18 ja E. V. 
sõjak. 1919; hiljem võtnud osa 
sv. majandusala, alalisväe 
ohv-ide ija komp. ülemate kur
susest. — Võttis vabatahtli
kuna osa Vabadussõjast 1918 
—20, tehes algul J. Kuperja-
novi salgas, hiljem 1. jal. pol
gus ja soomusrongidel kaasa 
lahinguid. Pääle sõja teenis 
ohv-ina 5. soomusrongil, hil
jem sv. ühend, õppeasutuste 
juures; K. L. Valga miv. va
nem instr. 1927. a-st, ühtlasi 
olnud isamai ajal riigikaitselise 
kasvatuse õp. Valga ühis
gümn., hiljem, 1933. a-st, Läti 
erakeskkoolis. 

Võtnud osa Valga selts
kondi. org-ide tegevusest; 
Valga Vabat. Tuletõrje Üh. 
juh. 1. k-dopäälikuna 1935. 
a-st; Valga Äkad. Klubi asu
tajaid jm. — Alat. asuk.: 
Valga. 

PÕLLU AAS (end. nimi Pe-
lovas), Johannes, veterinaar
arst. Sünd. 1. III 1891 Heila 

* il I E-x , jfai 
v. Tartum.; vanemad — õp., 
seltskonnategelane Juhan Pe-
lovas ja Epp (Välk). Õppis 
isa juures, Kikevere klk.-k. 
1900—04, Riia vaimul, k. 1904 
—08, Riia vaimul, sem. 1908 
—14 ja Tartus vet. instit. 1914 
—18, millal selle lõpetas. Te
gutses veterinaararstina Räpi 
nas 1918; Võru maakonna ve
terinaararst 1919. a-st, ühtlasi 
tunniandja-õp. Väimela põl-
lut.-k. ja Võru tööstuskoo
lis. — Abielus Kuningunde 
Truuts'iga 1917. a-st. 

Võtnud juhtivalt osa Võru 
org-ide tegevusest; dr. F. R. 
Kreutzwaldi mälestuse jääd
vustamise s-i asutajaid ja abi
esim.; Võru Loomakaitses-i 
asut. ja esim. 1929. a-st; Võru 
Skaudisõprade S-i asutajaid, 
algul juh. 1., hiljem esim. 1922. 
a-st; K. L. Võru miv. vet.-
päälik 1934. a-st; olnud Võru 
ap. õig. kirikunõuk.-l. ja tegev 
muis org-es. Tegevuse eest 
skautluse arendamisel saanud 
skautluse kõrgema aumärgi 
Svastica. Akadeemiliselt kuu
lub ü. s. ,.Ühenduse" perre. — 
Alat. asuk.: Võru. 

PÕLLUAAS, Kuningunde, 
seltsk. tegelane, eelmise naine. 
Sünd. 11. II 1892 Soe t. Rä
pina v. Võrum.; vanemad — 

põllu- ja kaupmees, vallaoma
valitsuse tegelane Jakob Truuts 
ja Liisa (Mutso). Õppis Rä
pina 2-kl. kirikuk. 1900—05, 
K. Margensi kaub.-k. Tartus 
1905—09, mil selle lõpetas, 
täiendanud erateel haridust 
gümn. kurs. ulatuses. Tegev 
koduses majapidamises, üht
lasi Räpina v. Soe talu omanik. 

Võtnud osa seltskondi, elust; 
olnud Naiskodukaitse Võru 
jsk. asutajaid 1925 ja algul 
juh. 1.; naiss-i ,,Võru Hõim" 
algul juh. 1., hiljem rev.-kom. 
1.; Võru Lastekaitse Üh. esi
naine 1932. a-st, gaidide org-i 
,,Svastica" rühma vanem j. m. 
— Alat. asuk.: Võru. 

PÕVVAT, Luise, naiskodu
kaitse tegelane, järgneva naine. 
Sünd. 31. VII 1887 Nuti ves-

kikohal Kambja v. Tartum.; 
vanemad — mölder Jaan Toom 
ja Leena (Vesi). Õppis Kioma 
v.-k. 1896—1900. Tegev ko
duses majapidamises. 

Võtnud juhtivalt osa maa
naiste organiseerimisest ja 
naiskoduk. tegevusest. Nais
kodukaitse Peri jsk. asutajaid 
ja laekur 1929. a-st; Põlva 
Maanaiste S-si abiesinaine 
1933. a-st; tegev Põlva Hari-
duss-i laulukoori ja näitetru
pis: Peri Vabat. Tuletõrje Üh. 
naisringi juh. 1. 1937. a-st j. 
m. — Saanud teenete eest K. 
L. 3. kl. Valgeristi. — Alat. 
asuk.: Põlva. 

PÕVVAT, Samuel, töös
tur. Sünd. 3. I 1882 Kavastu v. 
Tartum.; vanemad — ametnik 
Johan P. ja Krõõt (Sura). Õp
pis Tartu l.-algk. 1892—96 ja 
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peennahatööd Peterburis 1903. 
a-ni. Teenis vene sõjaväes 
1903—06, võttes osa Vene-
Jaapani sõjast; oli Tartus po-

omandanud v.-sekr. kutse 
1912. — Oli Meeri v.-sekr. 
juures õpilane ja abi 1906-—12, 
Uderna v.-sekr. 1912—20; Ki-

lum. S-i esim. 1936. a-st; Pan-
godi Vabat. Tuletõrje Üh. 
asutajaid ja abiesim. 1927— 
36, esim. 1937. a-st; Isamaa-

litsei kirjut. 1906—07, kirjut, 
ja varahoidja vene sv. laatsa
retis Kroonlinnas, hiljem Pe-
terhofis 1914—17, Peri v. ko
mandant ja kaitseliidu ülem 
1919—20; iseseisev kivitöös-
tuse omanik Põlvas 1908. a-st, 
ühtlasi ka aianduse omanik. 
Saanud aianduse alal auhindu 
näitusilt. — Abielus Luise 
Toom'iga 1912. a-st. 

Võtnud osa seltskondi, elust 
ja mitmesuguste ürituste läbi
viimisest. Olnud K. L. Peri 
komp. asutajaid Ja päälik 1919 
—25, Põlva Vabat. Tuletõrje 
Üh. asutajaid ja päämees 1911 
—14 ning sama üh-gu esim, 
1931—33, Põlva Põllum. S-i 
juh. 1., Põlva Vabadussõjas 
langenute mälestussamba komi
tee esim. 1920—26; Põlva ev.-
lut. kiriku rev.-kom. 1. 1924 
—27, tegev laulukooris ja näi-
tetegevuse alal; Põlva Harid. 
S-is töötanud abiesimehena ja 
sama s-i esim. 1936. a-st; Peri 
Vabat. Tuletõrje Üh. vara
hoidja ja juh. 1. 1938. a-st. 
Põlva 6-kl. algk. hoolek. esim. 
1937. a-st j. m. — Alat. asuk.: 
Põlva. 

PÜSSA, Karl, vallasekre
tär. Sünd. 12. XII 1887 Soe t. 
Pangodi v. Tartum.; vane
mad — taluomanikud Mihkel 
P. ja Liiso (Kikerpill). Õppis 
Pangodi v. Tamsa külak. 1897 
—1900, Nõo klk.-k. 1900—04, 
millal selle lõpetas; täiendanud 
haridust iseõppimise teel ja 

repi v.-sekr. 1920. a-st, ühtlasi 
ka posti ag. juh.; täitnud aju
tiselt Elva alevisekr. kohuseid 
1927. — Abielus Anna 
Laas'iga 1918. a-st. 

Võtnud osa seltskondi, elust 
Udernas, eriti näitetegevuse 
alal ja laulukooris. Olnud K. L. 
Uderna rühma asut. ja juh. 1., 
hiljemini Kirepi üksikrühma 
juh. 1.; Kirepi Harid. S-i asu
tajaid ja sekr. 1937. a-st; Ki
repi v. Vabat. Tuletõrje Üh. 
asutajaid ja sekr. 1937. a-st; 
Kirepi v. aval. rmtukogu juh. 
1928. a-st; Isamaaliidu Kirepi 
osak. asutajaid ja sekr. 1935. 
a-st; olnud valla vastast, kind-
lustuss-ide asjaajaja 1915. a-st 
alates, algul Udernas, hiljem 
Kirepis ta tegev mitmesuguseis 
rahvuslikes üritusis. — Riigi-
hoidja käskkirjaga 24. II 1938. 
a. annetatud E. P. R. V kl. 
teenetemärk. — Alat. asuk.: 
Kirepi v.-maja. 

PÜSSA, Karl, põllumees. 
Sünd. 24. I 1876 Vahilauri t. 
Pangodi v. Tartum.; vane
mad — talupidajad Jaan ja 
Mai P. Õppis Tamsa v.-k. 
1885—91. Tegutses algul äri-
alal, ostis siis Pangodi v. Kot
ka t., milles töötab iseseisva 
põllumehena, arendades talu
majandust, ühtlasi 2 maja 
omanik Elvas. — Abielus Eli
sabeth Paris'ega 1905. a-st. 

Olnud tegev Pangodi v.-
omaval-s 15 aastat, viimati v.-
vol. 1. 1938. a-st; Pangodi Põl-

liidu P. osak. laekur 1935. a-st; 
Pöilutökoja Elva konvendi 
juh. 1. 1936. a-st; Nõo ev.-lut. 
kirikunõuk. juh. 1. ja abiesim. 
1912. a-st. — Alat. asuk.: 
Kotka t. Pangodi v. 

PÜTSEP, Karl, õpetaja. 
Sünd. 26. X 1882 Lasarevo 
koolimajas Petserim.; vane

mad — õp. ja rahvuslik tege
lane Karl P. ja Liiso (Pusep). 
Õppis isa juures, Vastseliina 
klk.-k. 1893—96, Petseri min.-
k. 1896—98, Võru l.-k. 1898 
—1901, R. Grivingi muusikak. 
Tartus 1902—05; täiendas end 
muusikas Leipzigis 1905—07. 
— Oli Võru koguduse orga
nist 1907—18, ühtlasi lauluõp. 
Võru tütarl.-gümn. 1908—19, 
Võru Harid. S-i poegi.- ja 
tütarl.-gümn. 1917—23, laulu-
ja muusikaõp. Võru õp.-sem. 
1921—30; Võru Harid. S-i 
koolide lauluõp. 1932. a-st. 
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*— Abielus Adele KorroViga 
1918. a-st. 

Olnud lauluõp. õp. suve-
kurs.; juhatanud laulukoore ja 
Võrumaa laulupidusid; korral
danud Võrus ja Võrumaal 
oreli- ja segakontserte; olnud 
esimese orkestri asut. Võrus 
1908, IX üldlaulupeo Võru
maa kooride eelproovide juh.. 
Võru Meestelaulu S-i asuta
jaid 1927, sama s-i mees- ja 
..Kandle" segakoori juh.; kom
poneerinud rea laule ja muu
sikapalasid, millest mõned il
munud noodikogudes; avalda
nud artikleid ja kirjutusi muu
sika ja laulu kohta. Muusika
lise tegevuse kõrval võtnud 
osa poliitilisest elust, olnud 
töölisorg-ide esimees 1917, 
põrandaaluse omakaitse orga
niseerijaid 1918, Võru linna
volik. 1. j. m. — Alat. asuk.: 
Võru. 

PÜTTSEPP, Eduard, õpe
taja. Sünd. 2. VIII 1902 Kira-
sere t. Tähtvere v. Tartum.; 
vanemad — põllupidajad Ja
kob P. ja Marie (Grünberg). 
Õppis Tartu 1. II algk. 1912 
—16, Tartu kõrg. rahvak. 
1916—20 ja Tartu õp.-sem. 
1920—25, millal selle lõpetas. 
Oli Kodijärve v. Unipiha 

algk. juh. 1925/26, Pangodi v. 
Tamsa algk. juh. 1927 ja E. 
Õpet. Karskuskasvatus - liidu 

karskuskasvatusnõunik 1927 
—28; Ahja algk. juh. 1928. 
a-st, kutsetöö kõrval ka tege
lik põllumees oma Järveotsa t., 
kus arendab põllukultuuri, 
aiandust ja mesindust. — Abi
elus Luise Arro ga 1927. a-st. 

Võtab juhtivalt osa Ahja 
org-ide tegevusest, olles hari-
duss-i esim. 1937. a-st, majan-
dusüh-gu esimees 1936. a-st, 
maanoorte ringi vanem, N. K. 
rühma vanakotkas ja Ahja-
Vana-ICuuste Õp. Üh-gu esim. 
— Alat. asuk.: Ahja algk. 

PÜTTSEPP, Luise, õpe
taja, eelmise naine. Sünd. 4. III 

1905 Palsi t. Laiuse v. Tartum.; 
vanemad — meier Mart Arro 
ja Marie (Täht). Õppis Jõ-

-geva v. Ernsti algk. 1915/16, 

Laiuse klk.-k. 1916—20 ja 
Tartu õp.-sem. 1920-—25, mil
lal selle lõpetas. Oli õp. Raadi 
v. Lohkva algk. 1925—29 ja 
Ahja algk. 1929—32, millest 
pääle tegutseb koduses maja
pidamises, töötades vaheteva
hel ka aj. õp. asetäitjana. 

Võtnud osa seltskondi, elust, 
peamiselt naiskodukaitse tööst 
ja maanaiste organiseerimisest. 
Naiskodukaitse Ahja jaoskon
na esinaine 1937. a-st; Ahja 
Maanaiste S-i rev.-kom. 1. 
1936, juh. 1. 1937. a-st; tegev 
Ahja Hariduss-i laulukooris ja 
muis seltskondi, ettevõtteis. — 
Alat. asuk.: Ahja algk. 

R, 

RAAG, Johann, ametnik. 
Sünd. 20. III 1874 Raadi v. 
Tartum.; vanemad — talupi

dajad Jakob R. ja Leena (No 
mann). Lõpetas Tartu 4-k 

l.-k. ja 5. kl. H. Treffneri 
gümn. — Astus postiteenis-
tusse 1893. a., millest alates 
olnud postiametnikuks Tartus, 
Peterhofis ja Pavlovskis (Ve
nem.) ning Pilistveres; Puka 
postkontori ülem 1933. a-st.— 
Abielus Olga Raag iga 15. V 
1916. a-st. 

Võtnud Venemaal elades 
osa Tsarskoje-Selo eestlaste 
seltskondi, elust 1907—12; cl-
nud Pilistvere Laulu- ja Män-
gus-i juh. 1. ja tegelasi 1920 
—32, pikemat aega Pilistvere 
L.-H. Üh-se nõuk. 1.; juhata
nud Puka meeskoori 1933—34 
ja võtnud sellega osa meeste
laulu päevast Pärnus 1934. — 
Alat. asuk.: Puka. 

RAAG, Juhan, äri- ja põllu
mees. Sünd. 18. VI 1879 Jaa
nuste t. Sangaste v. Valga-

; vanemad — põllupida-
Jaan R. ja Tiiu (Kurg). 
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— Abielus Pauline Kuusik'uga 
1919. a-st. — Õppis Ilmjärve 
klk.-k. ja lukusepaametit Val
gas raudteetehaseis 1897 kuni 
1900. Teenis vene sõjaväes, 
päämiselt orkestrandina 1900 
—05, kust vabanedes v. a.-o. 
astmes. Oli politseiteenistuses 
Tsooru v. 1906—17, Maa
ilmasõjas 1917, 1. E. polgus 
1917—18, kaubatarvitajate 
üh-se ärijuht Tsoorus 1918 ja 
politseikonstaabel Saru v. 
1919; iseseisev põllum. 1919. 
a-st ja kaupmees 1921. a-st. 

Võtnud osa seltskondlikust 
elust. Organiseerinud Tsooru 
sümfoonia- ja puhkpillideor-
kestrid ning olnud nende ju
hiks; Tsooru Harid. S-i juh. 1. 
1906. a-st jm. Olnud Tsooru 
v.-volik. 1. Võtnud osa mitme
suguste kohalike ürituste teos
tamisest. — Alat. asuk.: Tsoo
ru v. Roosiku t. 

RAAG, Kalju, ametnik, 
Sünd. 31. XII 1903 Kärgula 
v. Võrum.; vanemad — talu-

omanikud Jüri R. ja Miina 
(Tuvik). Õppis Urvaste 
klk.-k. 1912-17, Võru gümn., 
seda 1923. a. lõpetades ja 
Tartu ülik. õigusteaduskonnas 
1923-27, mil selle lõpetas. 
Võttis vabatahtlikuna Tartu 
õpil. pataljonis osa E. Vaba
dussõjast. Oli pääle ülikooli 
lõpetamise lühemat aega koh
tuameti kandidaat, mille järele 
astus Tall-s kriminaalpolitsei 
teenistusse, algul agendina, 
hiljem assitendina; Oli Petseri 
krim. komissar 1932—34; Võru 
krim. komissar 1934. a-st. — 
Abielus Anni Bleckstein'iga 
3. XI 1934. a-st. 

Olnud tegev kaitseliidu ük
suses Tartus, Tall-s, Petseris 
ja Võrus ning võtnud osa 
Võru seltskondi, org-ide tege
vusest. — Alat. asuk.: Võru. 

RAAG, Nikolai, ülemprees
ter. Sünd. 18. XII 1888. a. 
Venemaal, eesti asunduses; 

vanemad — põllupidajad Ki-
rill, Teo pg. ja Maria Pauli tr. 
(Luik), mõlemad pärit San
gaste v. Lõpetanud kiriku-
-kooliõpetajate kooli 1904. 
Sõitnud Rootsis, Taanis ja 
korduvalt Soomes. — Oli 
õpetajaks Venemaa algkooles 
1904—07. End. Tail va kogu
duse köstri k. t. 1907—10; 
Kutšino algk. õp. 1910—11, 
Rjuhha kirikukooli õp. ja sa
manimelise kog. laulukoori 
juh. 1911/12; Vedrilova eesti-
vene ap. õig. kog. preester, 
ühtlasi ka Pihkva, Porhovi ja 
Ostrovi maakondade misjo
när, Vedrilova algk. juh. ja 
usuõpetaja ning Katežna semst-
vokooli usuõpetaja 1912—17; 
Obinitsa ap. õig. koguduse 
preester 1. VII 1917. a-st, 
perekonnaseisuametnik 1926. 
a-st, Petserimaa praosti k. t. 
1930—35 ja praost 1935. a-st. 
— Abielus Kolpino, Külje v., 
algkooli õp. Maria Timofe
jeviga 17. IV 1912, a-st. 

Võtnud juhtivalt osa kul
tuur- ja majandusorganisatsi
oonide tegevusest ning oma
valitsuse tööst. Olnud Korski 
Tarvitajateüh-se ja Krediitiih. 
asut. ja esim. 1914—17, I Setu 
Tarvitajateüh-se asut. ja juh. 
1920—30, I. Setu L.-H. Üh-se 
asut. ja esimees 1921—36, 

Petseri maa vai. esim. 1925 -
27. a. koopteerituna, Petseii 
maavolik. esim. ja haridusnõu-
kogu 1. 1927—30, Meremäe 
v.-volik. 1. 1925—28, Mere
mäe v. õpet. üh. asut., E. 
Maaliidu tegelasi 1926/27; I 
Setu Hariduses-i asutajaid ja 
juh. 1920, Petseri L.-H. Üplc. 
nõukogu 1. 1936; Obinitsa kog. 
noorteringi asut. ja juh. 1932. 
a-st; Dekšina, Petseri v., ha
riduses-i auliige 1926. a-st; 
Petsermaa ap. õig. kog. üm
berkorraldamise kom. esim. 
1935. a-st. Juhatanud laulu-
ja muusikakoore, teinud kaas
tööd ajakirjadele ja ajalehte
dele. — Alat. asuk.: Obnitsas. 

RAATMA, Kusta (endine 
nimi Gustav Rosenberg), põl
lumees. Sünd. 7. IX 1883 

Aindujaagu t. Helme v. Val
gamaal; vanemad — põllupi
dajad Hendrik R. ja Loviisa 
(Kukk). — Abielus Amalie 
Morell iga 1913. a-st. — Õp
pis Helme v.-k., Helme klk.-k., 
mille lõpetas 1898 ja Valgas 
Tõnis Grünbergi 2. j. koolis, 
kus lõpetas 4. kl. Oli Tartu
maal Vaimastvere v.-k. abiõp. 
1901/02; mõisavalitseja õpi
lane Tartumaal Kärde ms. 
1902 ja Kaave ms. 1904—05; 
Viljandimaal Kabala ms. kir
jut. ja valitseja abi 1905— :07; 
valitseja Võrumaal Vaabina 
ms. 1907—09, Järvamaal Kuie 
ms. 1909—11. Viibis kindlus-
tusetöödel Tall-s 1915—17. 
Võttis osa E. Vabadussõjast 
1919—20. Iseseisev põllumees 
sünnitalus 1911. a-st, kus aren
dab talumajandust. 
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Valga maavolik. 1. 1931 
—35, maaval. rev.-kom. esim. 
1931—35, hiljemini maaval-se 
poolt määratuna Tõrva gümn. 
hoole- ja õppenõukogude 1.; 
Helme Põllum. S-i tegelasi 
1911. a-st, lüh. aega ka esim.; 
olnud Helme piimaüh. juh. ja 
rev.-kom. 1., majandusüh. rev.-
kom. 1.; Linnaküla Masinat. 
Üh. asutajaid ja esim. 1928. 
a-st, Helme Majand. Üh. juh. 
1. 1936. a-st ja juh. esim. 1937. 
a-st, Helme Üpk. rev.-kom. 
1. üle 10 a. Võtnud teiste 
Helme seltside ja ühingute te
gevusest osa liikmena ja tege
lasena. — Alat. asuk.: Helme 
v. Aindujaagu t. 

RAAVE, August, ametnik. 
Sünd. 24. VI 1904 Lilu t. 
Ulila v. Tartum.; vanemad — 

põllupidajad Mihkel R. ja 
Anna (Kütt). Õppis Konguta 
Soova v.-k. 1915—17, Elva 
kõrg. algk. 1917—20, Tartu 
kommertsgiimn. 1921—26 ja 
Tartu ülik. põllumajandustea-
dusk. 1927—29. — Töötas 
põllumehena isatalus 1918—30: 
oli postiametnik Pärnus 1931 
—33; Põlva postkontori ülem 
1933. a-st. — Abielus Linda 
Sild'iga 1930. a-st. 

Võtnud osa seltskondi, elust 
mitmes seltsis ja ühingus; ol
nud tegev laulukoores; K. L. 
Võrtsjärve mlvk. sidepäälik 
1928—31 ja Põlva mlvk. side
päälik 1934. a-st; Põlva Va
bat. Tuletõrje Üh. komando-
pääliku abi 1936. a-st j. m. — 
Alat. asuk.; Põlva. 

RAAVE, Johannes, valla
sekretär. Sünd. 21. XI 1901 

Kavilda v. Tartum.; Vane
mad — põllupidajad Mihkel 
R. ja Anna (Kütt). Õppis Ma-
jala algk. 1909—12, Soova 
algk. 1913, Puhja klk.-k. 4914 
—16, Elva algk. 1919, Tartu 
kaub.-k. 1920, Tartu kommerts-
ja kaub.-k. 1921—23 ja Tartu 
ülik. õigusteaduskonnas 1923 
-—27, millal selle lõpetas. — 
Rannu v.-sekr. 11. X 1927. 
a-st, ühtlasi Virtsjärve p. ag. 
juh., perekonnaseisu ametnik, 
v.-kohtu kirjut., arvestamise 
allüksuse juh., korraldamise 
komitee asjaajaja ja asundus-
toimkonna liige. — Abielus 
Magda Vannamb'iga 31. III 
1928. a-st. 

Võtnud juhtivalt osa mitme
suguste org-ide tegevusest K. 
L. Rannu komp. propaganda-
päälik ja juh. 1. 1927. a-st; 
Rannu H.-L. Kassa asutajaid 
ja juhataja 1931. a-st; Tamme 
as. Turbaühingu rev.-kom. 1. 
1935. a-st; Isamaaliidu Rannu 
osak. asut. ja juh. 1. 1935. a-st, 
Allveelaevastiku Sihtkapitali 
Rannu abitoimk. juh. 1. 1936. 
a-st, Rannu ev.-lut. koguduse 
saadik ja rev.-kom. 1.; kodu
käimist. komitee juh. 1. 1937. 
a-st; tegev muusika- ja laulu-
s-is ning vabat. tuletõrjes. — 
Alat. asuk. Rannu v.-maja. 

RAAVE, Magda, ametnik, 
eelmise naine. Sünd. 18. XII 
1903 Rasina v. Tartum.; va

nemad — põllupidajad Joosep 
Vannamb ja Juuli (Müller). 
Õppis Rasina algk. 1910-—13, 
Räpina klk.-k. 1913—16, Rä
pina gümn. 1916/17, Tartu 
kommertsk. 1917—20, Tartu 

tütarl. gümn. 1920—25, seda 
lõpetades ja Võru naiss-i 
,,Võru Hõim" nais-kutsekoolis 
1925—27, millal selle lõpetas. 
Oli Rannu täienduskooli õp. 
1928—29; Rannu v. kantselei 
ametnik 1936. a-st, ühtlasi te
gev koduses majapidamises. 

Võtnud juhtivalt osa nais
kodukaitse tegevusest ja olnud 
Rannu jsk. esinaine 1929—32. 
Tegev kohalikes seltses. — 
Alat. asuk.: Rannu v.-maja. 

RAHI, Peeter, põllumees. 
Sünd. 13. III 1899 Semmeni t. 
Päidla v. Tartum.; vanemad — 

õp., hiljem talupidaja Aleksan
der R. ja Liisa (Vääri). Õppis 
Otepää min.-k. 1909—13, mil 
selle lõpetas. — Võtnud vaba
tahtlikuna osa E. Vabadussõ
jast 1918—20. Iseseisev põllu
mees sünnitalus 1918. a-st, 
ühtlasi tegutseb ka äri alal. — 
Abielus Hilda Simm iga 1928. 
a-st. 

Olnud Päidla L.-H. Kassas 
kauemat aega rev.-kom. 1.; 
Otepää Ühispiimatalituse lae
kur 1934. a-st, sama ühingu 
Päidla koorejaama avaja 1936; 
Päidla v.-volik. 1. 1922. a-st, 
pikemat aega v.-kohtu 1. ja 
esim. — Alat. asuk.: Semmeni 
t. Päidla v. 

RAID (end. nimi Preimann), 
Martin, preester ja õpetaja. 
Sünd. 16. VIII 1884. Kaarli-
Ansu t. Aimre v. Läänem.; 
vanemad — v.-sekr.-põllumees 
Martin Preimann ja Viiu 
(Treier). Õppis Tall-s 2-kl. 
kõrg. algk. ja edasi erateel; 
õiendanud preestrieksami Tal-
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linnas 1920 ja omandanud 
algk.-õp. kutse 1929. — Oli 
õp. Aimre v. Kasti k. 1902 
—09, köster-õp. Märjamaal 

liikumises; noorteringi esim. ja 
õpilaskonna vanem 1919—20, 
tegelasi sem. noorteringis ja 
skautluses 1922—25; hiljem 

1909—18, Märjamaa 6-kl. 
algk. juh. 1918—29, Vaimõisa 
6-kl. algk. juh. 1929—32; Ka
rula ap. õig. koguduse prees
ter ja usuõp. Valga ühisgümn. 
1933. a-st. — Abielus Elisa
beth Kokkia'ga 1909. a-st. 

Võtnud osa poliitilisest elust; 
olnud 1905 a. revolutsiooni 
tegelasi ja Märjamaa ajut. va
litsuse politseiülem, mille tõttu 
revolutsiooni ebaõnnestumisel 
oli mõnd aega põgenik; hiljem 
võttis poliitilisest elust osa E. 
Tööerakonnas. Teotsenud juh
tivalt seltskondi, org-es; olnud 
Märjamaa Harid. S-i juh. 1., 
Vaimõisa Harid. S-i esim., 
laulukoori juh., pidude korral
daja ja näitetegelane. Teinud 
kaastööd „V. Maale", „Sot
siaaldemokraadile" j. t. — 
Alat. asuk.: Karula. 

RAI DMA (end. nimi Ro-
sental), August, õpetaja. Sünd. 
14. I 1904 Piisi t. Tsooru v. 
Võrum.; vanemad — põllupi
dajad Sahkri Rosental ja Mii-
na (Normann). Õppis Tsooru 
v. Lepistu min.-k. ja algk. 
1913—21 ning Võru õp.-sem. 
1921—25, millal selle lõpetas. 
— Oli Haanja Plaani algk. 
juh. 1925—27, Meremäe v. 
Puiste algk. juh. k. t. 1928/29, 
Meremäe v. Tobrova algk. õp. 
1929—32; Meremäe v. Puista 
algk. juh. 1932. a-st. — Abi
elus Linda Raudsepp'aga 1932. 
a-st. 

Olnud tegev koolinoorsoo 

võtnud osa seltskondi, elust. 
Olnud Plaani laulukoori juh. 
1925—27 ja Puista laulukoori 
juh. 1928—29; K. L. Meremäe 
rühma, hiljem komp. pääliku 
abi 1930—34, Meremäe komp. 
päälik 1934. a-st; N. K. Puista 
rühma vanakotkas; võtnud ju-
hatusliikmena osa kohapääl 
ajutiselt loodud seltskondlike 
komiteede tegevusest. — Alat. 
asuk.: Puista algk. Meremäe v. 

RAIESMAA (end. nimi 
Rämman), Rudolf, põllumees. 
Sünd. 21. II 1886 Tilga t. 

I 

Kahkva v. Võrum.; vane
mad — talupidajad Peeter 
Rämman ja Ann (Tšänkov). 
Õppis Kahkva v. Suure- ja 
Väike-Veerksu v.-k. ning Rä
pina klk.-k., mille lõpetamisel 
asus isatallu põllutööle. Tee
nis vene sõjaväes 1915—16 ja 
võttis osa E. Vabadussõjast 
1918—20. Iseseisev põllumees 
sünnitalus, kus arendab talu

majandust. — Abielus Enima 
Lepland iga 1920. a-st. 

Võtnud juhtivalt osa mitme
suguste org-ide tegevusest 
Kahkvas; olnud tarvit.-üh-se 
asutajaid, esim. ja juh. 1., va
bat. tuletõrje üh. juh. 1., vast. 
kindlustuss-i juh. 1.; piimaüh. 
asutajaid ja juh. 1.; kartulikas-
vatajate üh-se asutajaid ja lae
kur 1922. a-st; turbaüh. asuta
jaid; masinatarvit. üh-se asu
tajaid ja esimees-laekur 1931. 
a-st; Isamaaliidu Võru maa-
komitee 1. ja Kahkva osak. 
juh. 1. 1935. a-st; Põllutöökoja 
Räpina konvendi rev.-kom. 1. 
1936. a-st; v.-volik. 1., lüh. 
aega v.-vanem, v.-van. abi 
1934. a-st; olnud Räpina ev.-
lut. kirikunõuk. 1. ja tegev 
muis seltses. — Alat. asuk.: 
Tilga t. Kahkva v. 

RAIESTE, Juhan, õpetaja. 
Sünd. 10. II 1906 Kavilda v. 
Tartum.; vanemad — põllupi

dajad Jaak R. ja Liisa (Sütt). 
Õppis Kavilda v. Tarvoja kü
lak. 1914—17, Puhja klk.-k. 
1917—21, Tartu õp.-sem. 1921 
—28, millal selle lõpetas ja 
omandas algk.-õp. kutse 1929, 
samariitlase kutse 1932 ja II j. 
rmtukogu juh. kutse 1936. — 
Tegutseb õpetajana 1. VIII 
1928. a-st; olnud õp. Helme 
6-kl. algk. 1928—30, Pikasilla 
algk. 1930—31 ja Kuigatsi v. 
Puka algk. 1931—33; Priipalu 
algk. juh. 1933. a-st. — Abi
elus Salme Tera'ga 1931. a-st. 

Võtnud osa seltskondi, org-
-ide tegevusest; olnud tegev 
Helme laulukooris ja näitle
jana, ühtlasi peotoimk. esim. 
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Puka Vabat. Tuletõrje Üh-s; 
Priipalu Harid. S-i esim. ja 
rmtukogu juh. 1935. a-st, üht
lasi teotsenud näitlejana. — 
Alat. asuk.: Priipalu algk. 
Kuigatsi v. 

RAIG, Evald, sõjaväelane. 
Sünd. 30. XI 1901 Kõlleste v. 
Võrum.; vanemad — põllu

pidajad Jaan R. ja Emilie 
(Kuslapuu). Õppis Kõlleste 
v.-k., Võrus Sirgu algk., V. 
kõrg. rahvak., Polangeni 
gümn., Võru poegi.-gümn., 
seda 1922. a. lõpetades ja 9 
semestrit Tartu ülik. arstitea-
dusk.; lõpetanud sõjak. asp. 
kurs. ja omandanud kaadrioh-
vitseri kutse. — Võttis vaba
tahtlikuna osa E. Vabadussõ
jast 1918—20, tehes kaasa la
hinguid, sai lahingus haavata, 
autasuna tasuta maa ja prii-
kooli. K. L. Võru miv. instr. 
1930. a-st, ühtlasi Põlva mlvk. 
päälik 1932—35, hiljem Antsla 
õppepiirk. instr. ja Antsla 
mlvk. laskeklubi päälik. — 
Abielus Hilda Johansoniga 
5. IX 1925. a-st. 

Asutanud K. L. Põlva mlvk. 
orkestri ja Laskeklubi 1931; 
Antsla Vabat. Tuletõrje Üh-gu 
juh. I. — Evib K. L. 3. kl. 
Valgeristi. — Alat. asuk.: 
Antsla. 

RAJAVÄLI, Jass (endine 
nimi Joann Zimbrot), kaup
mees. Sünd. 9. IX 1892 Simmo 
t. Sangaste v. Valgamaal: va
nemad — põllupidajad Juhan 
Zimbrot ja Leena (Kurg). — 
Abielus Olga Grüner'iga 1927. 
a-st. — Õppis Endu külak. ja 
kellasepa-ametit. Töötas kel-

lasepana Valgas 1905—13. 
Teenis vene sõjaväes 1913 
—18, tegi kaasa Maailmasõja 
lahinguid ja sai 3 korda haa

vata; võttis osa E. Vabadus
sõjast 1919—20, olles sõja lõ
pul kaitseliidu raudteerühma 
päälik, tegi kaasa lahinguid ja 
sai lahingus haavata. Isesei
sev kaupmees Sangastes 1920. 
a-st, majaomanik 1933. a-st ja 
ühtlasi ka Raja t. omanik.. 

Olnud K. L. Sangaste kom
paniis rühmapäälik, samas 
laekur pikemat aega; San
gaste Vabat. Tuletõrje Üh. 
laekur 1933. a-st ja 3. rühma 
päälik; Sangaste Aiandusringi 
asutajaid ja esim. 1938. a-st, 
Isamaaliidu Sangaste osak. 
asutajaid ja juh. 1. j. m. — 
Evib K. L. 3. kl. Valgeristi ja 
vabat. tuletõrje aumärke. — 
Alat. asuk.: Sangaste kirikums. 
Keeni v. 

RAJEVSKI, Ella, perenai
ne. Sünd. 17. XI 1896 Jakobi 
t. Meeri v. Tartum.; vanemad 

— talupidajad Hans Kotkas 
ja Ell (Hansen). Õppis Meeri 
v.-k. 1904—07 ja Nõo min.-k. 

1907—11, mil selle lõpetas. 
Olnud äriteenijaks Tartus 
1914—16; enne ja pärast sedn 
tegev koduses majapidamises. 
— Abielus Nikolai Rajevs-
ki'ga 1920. a-st. 

Võtnud osa seltskondlike 
org-ide tegevusest, eriti näite-
tegevuse alal ja laulukoorides. 
Olnud näitleja, hiljem näite
juht Alatskivil 1912—18, näit
leja Tartu seltses ning Pet
seri E. Harid. S-is 1921— 
35. Naiskodukaitse Petseri 
jsk. asutajaid ja juh. 1. 1925. 
a-st; Petseri Peetri koguduse 
Naiskomitee asutajaid; Petseri 
Vabat. Tuletõrje S-i naisjsk. 
esinaine ja samariitlane 1936. 
a-st. E. P. R. samariitlaste 
Petseri koonduse juhi abi; te
gev arvukais Petseri seltses, 
nende ettevõtteis ja laulukoo
res. — Saanud K. L. 3. kl. 
Valgeristi (1933), N. K. K. 
teenetemärgi (1937), piiskop 
Platoni 3. j. mälestusmärgi ja 
teenete eest vene invaliidelt 
tänukirja (1936). — Alat. 
asuk.: Petseri. 

RANDOJA (endine pere
konnanimi Reiman), Peetuv, 
ametnik. Sünd. 10. III 1889 

Võrus; vanemad — tööline 
Jaan R. ja Anna (Sisas). Õp
pis Võru l.-algk. 1901—03 ja 
Võru l.-k., mille lõpetas 1907. 
a. — Linnakoolis õppimise ajal 
teenis iseseisvalt orkestrandina; 
oli Võrumaa 2. talurahvako-
missari kantseleis õpilane 1907 
—08, notar Gabrieli juures 
kirjut. 1908—11; Võru lin-
nasekr. 28. VII 1911. a-st, 
väljaarvatud Maailmasõja aas-
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tad 1916—17, mil teenis vene 
sõjaväes kirjutajana; ühtlasi 
kindlustus a.-s. ,.Eesti Lloydi" 
esindaja Võrus 1922. a-st. 
— Abielus Amalie Daniel iga 
2. IV 1910. a-st. 

Võtnud juhtivalt osa selts
kondi.- ja majandusorg-ide te
gevusest. „Kandli" s-i juh. 1. 
1910. a-st, olnud abiesim., 
ühtlasi ka varemalt näitleja 
seltsi näitetrupis; Võru Vabat. 
Tuletõrje S-i sekr. 1914. a-st; 
Võru Üpk. rev.-kom. 1. 1920. 
a-st; Võru Kalapüüdjate S-i 
sekr. ja laekur 1922. a-st; 
Võru Meestelaulu S-i juh. 1. 
1933. a-st. Olnud V. linna
nõunik ja pikemat aega 1.-vo
lik. 1. ning tegev kõigis muis 
Võru seltses ja org-es. — Evib 
töö eest tuletõrje alal I, II ja 
III j. ristid ja rea muid tule
tõrje aumärke; Riigihoidja 
käskkirjaga 24. II 1938. a. an
netatud E. riigile ja rahvale 
osutatud teenete tunnustuseks 
E. P. R. V kl. teenetemärk. — 
Alat. asuk.: Võru. 

RANDVERE (endine pere
konnanimi Rõbakov), Juhan, 
õpetaja ja preester. Sünd. 

5. VII 1887 Mehikoorma v. 
Võrumaal; vanemad — talu-
omanikud Emelian Rõbakov ;a 
Anna (Pettik). — Abielus He
lene Goškov'iga 23. IX 1910. 
a-st. — Alghariduse sai Piiri-
saare ap. õig. klk.-k.; õppis 
Tartu õp. sem. ja omandas 
õpetaja kutse 1. XII 1907; 
täiendanud haridust õp. täien-
duskursusil ja õiendanud täien-
duseksamid 1930. a., millega 
omandas õiguse õpetada sem. 

lõpetajatega ühiseil aluseil; 
õiendas preestri kand. eksami 
end Riia vaimul, konsist. juu
res 1. IX 1914. — Töötab õpe
tajana 26. XI 1906. a-st. Oli 
Pedaspää abikooli õp. Tartum. 
1906/07, Mehikoorma abik. õp. 
Võrum. 1907/08, Kuremäe 
naiskloostri koguduse köster ja 
van. õp. Kuremäe 2-kl. klk.-k. 
1908—10, Räpina koguduse 
köster ja Räpina 2-kl. klk.-k. 
õp. 1910—16; pühitseti Riia 
linna ülempiiskop Joanni poolt 
Võru linna koguduse diako
niks 1. VII 1916. a. ja oli sa
mal ajal ka selle koguduse 
klk.-k õp. 1916—17, Võru 
linna poegi, keskk. määraline 
õp. 1917—19; Võru linna II 
algk. määraline õp. 1919. a-st, 
ühtlasi ka Võru gümn. ap. õig. 
usuõp. Pühitseti mitropoliit 
Aleksandri poolt Võru ap. cig. 
koguduse preestriks 28. ViII 
1921. a. ja valiti Võrumaa ap. 
õig. praostkonna täiskogu poolt 
Võrumaa praostiks 29. XII 
1927, missuguseis ameteis on 
seni, ühtlasi ka Võru garnisoni 
preester 22. V 1935. a-st. 

Võtnud kogu teenistuseaja 
jooksul innukalt osa eesti selts
konna elust ja ühistegevusest. 
Olnud Kuremäe tuletõrje s-i 
pääliku abi 1908—10 ja rmtu-
koguhoidja, Räpina Kauba:. 
Üh-se juh. 1., kaupade tellija, 
laekur ja raamatupidaja 1910 
—16; alates 1916. a-st võtnud 
osa Võrus ,,Kandle", majandus
ühingu, ühispanga, hariduses-i 
j. t. org-ide tegevusest. Teot
senud Võrumaa Õp. Liidus 
juhtivalt ligi 10 a., algul juh. 
1., hiljemini rev.-kom. esirn.; 
K. L. Võru maa Miv. vaimu
lik. Pidanud populaarteadus
likke loenguid. Annud Võru
maa praostina esimesena välja 
ap. õig. koguduse kohta al
bumi; koostanud usuõpetuse 
õpiku Elu Sõna I ja Püha li
turgia ehk armulaua seletuse-
raamatu (1934). Annud mitu 
aastat välja ajakirja ,,Last? 
Elu". — Hoolsa teenistust
eest kooli- ja kirikupõllul saa
nud kuld-rinnaristi kandmise 
õiguse 1926. a. — Alat. asuk.: 
Võru. 

RANDVERE (end. nimi 
Rõbakov), Theodor, õpetaja. 
Sünd. 21. II 1896 Ärike t. 

Meeksi v. Tartum.; vane
mad — taluomanikud Emilian 
Rõbakov ja Anna (Pettik). 
Õppis Pedaspää ja Mehikoor
ma abik.. Kuremäe klk.-k. ja 
Räpina 2-kl. klk.-k.; õiendas 
köstrieksami 1913, algk.-õp. 
kutseeksami Polangeni gümn. 
juures 1917 ning haridusmin-mi 
poolt 1929. ja 1930. a. korral
datud õp.-täienduskurs. oman
danud õiguse õpetada seminari 
lõpetanutega ühiseil aluseil; 
lõpetanud Tallinna Kolledži. 
— Töötab õpetajana 1. XI 
1912. a-st. Olnud köster-õp. 
Juuru klk.-k. Harjum. 1912 
—14 ja 1914—16, Paldiski 1. 
klk.-k. 1914 ning Võru 1. klk.-
k. 1916—19, ühtlasi samal ajal 
juhatanud ka köstrina kiriku-
koore Juurus, Paldiskis ja Võ
rus. Oli Võru Rahvaharid. S-i 
gümn. õp. 1918/19; Võru II 
l.-algk. õp. 20. IX 1919. a-st. 
— Abielus Sinaida Ert'iga 26. 
XII 1927. a-st. 

Töötanud organiseerivalt ja 
juhtivalt kaasa arvukaile selts
kondlikele ettevõtteile ja üri
tusile. Olnud Juuru Harid. S-i 
tegelasi, hiljem ka koorijuht 
1912—16, Võrumaa Rahva
harid. S-i juh. 1. 1918—26 ja 
tegev gümn. asutamisel, Võru
maa Õp. Liidu ja Võru Õp. 
Üh. asutajaid 1917, juh. 1. ja 
hiljem ka esim. 1917—22; 
Võru Lastekaitse Üh. asuta
jaid 1928, selle juh. 1. ja abi
esim. ning esim.; Võru spordi-
s-i ..Ilmarine" asut. ja algul 
esim., Võru Üürnikkude S-i 
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esim. 1920—34; Võru ajalehe 
üh-se ,.Võrumaa Elu" asutajaid 
1921 ja algul esim., 1932. a. 
Võru Ajalehe Üh-se reorgani-
seerija ja esim. ning ,,Võru 
Teat." päätoimetaja 1932—34; 
Võru maavolik. 1. 1921—30; 
Võrumaa Haridusnõukogu 1. 
,c)?.0—34, riigi ja omaval-se 
teenijate pensionikom. esim. 
Võrus 1925—30; Võru linna
volik. 1. 1919. a-st, algul ka 
ligi 10 a. Võru linnanõunik; 
N. K. Võrumaa Miv. vanema 
abi; K.-ü. ,,Täht" ja E. P. R. 
Võrumaa komitee juh. 1., Võ
rumaa Õp. Liidu esim. 1924. 
a-st, Võru ap. õig. klk. I nõuk. 
esim. 1917, hiljem nõuk. 1., 
esindaja Kirikukogus ja praost
konna sinoodis korduvalt j. m. 
Võrumaa Õp. Liidu esimehena 
olnud tegev liidu laenukassa, 
rahvaülikooli, vanade õp. 
kodu, matmiskassa jm. asuta
misel ja juhtimisel; Õp. Koja 
nõuk. 1.; o.-ü. ..Liitvara" asu
tajaid 1937 ja esim. — Alat. 
asuk..: Võru. 

RANNASTE (end. nimi 
Berg), Gottlieb, ametnik. Sünd. 
11. X 1889 Jõksi t. Meremäe v. 

Petserim.; vanemad — talupi
dajad Gustav Berg ja Tiiu 
(Tarro). Õppis Obinitsa 2-kl. 
k. 1902—07; omandanud sv. 
ametniku astme Peterburis. — 
Oli äriteenijaks Pihkvas 1907 
—10, Pihkva sv. ringk. staabis 
kirjut. 1910—16, tagavaraväe 
komandandi ja korraldaja jsk. 
ülem 1916—18, vabatahtli
kuna Pankjavitsa vabatahtlik
kude salgas 1918 lüh. aega, 
Petseri mk. II jsk. komandandi 
abi 1918—20, inseneriväe 1. 
div. töösalgas laekahoid. 1920. 
laiaroopm. soomusrongi nr. 2. 

asjaajaja 1920—21; Meremäe 
v.-sekr. abi 11. IX 1921. a-st, 
ühtlasi tegelik põllumees, 
aednik ja kalur. — Abielu.) 
Matrona Kärneriga 1924. a-st. 

Võtnud juhtivalt osa selts
kondi. elust, olles Meremäe 
Harid. S-i asutajaid ja juh. 1. 
1921. a-st, M. Laulu- ja 
Mängus-i asut. ja juh. 1. 1921. 
a-st, M. vabat. tuletõrje asu
tajaid, algul 1., hiljem rev.-
kom. 1., M. Põllum. S-i asu
tajaid, Isamaaliidu M. osak. 
asutajaid, valla aval. rmtu-
kogu asutajaid ja nõuk. 1. 
1922. a-st. Olnud tegev põl
lum. kogus ja võtnud varemalt 
osa v.-omaval, tegevusest v.-
van. abina ja v.-kohtu liik
mena. Töötab kaasa kohalikus 
laulukooris ja näitetrupis. — 
Alat. asuk.: Vääriku t. Mere
mäe v. 

RANNIK (end. nimi Oinas-
koff), Rudolf, põllumees. 
Sünd. 22. IX 1894 Kalju t. 
Pühajärve v. Tartum.; vane
mad — talupidajad Mihkel 
Oinaskoff ja Juuli (Tamm). 
Lõpetanud end. 2-kl. min.-k. — 
Tegutseb iseseisva põllume
hena Kalju t., arendades talu
majandust. 

Tegev v.-vanema abina 
Pühajärve vallavalitsuses 1933. 
a-st; olnud Ilmjärve Masina-
tarvit. Üh-se kirjat. 1918—35. 
— Alat. asuk.: Kalju t. Püha
järve v. 

RANNIT, Uku (end. nimi 
Julius Kliim), ametnik. Sünd. 
30. IX 1913 Palupera v. Tar

tum.; vanemad — politseinik 
Eduard Kliim ja Natalie (Ber-
nakoff). Õppis Aakre 4-kl. 

algk. 1921—25, Rõngu 6-kl. 
algk. 1925/26, Tartu kaub.-k. 
1926—28 ja kodukeskkoolis; 
tegeliku metsamehe kutsele et
tevalmistanud Voltveti metsak. 
juures 1930 ja täiendanud ise
seisvalt metsanduse alal. Töö
tas metsaametnikuna Karula 
metskonnas 1928—37; Antsla 
metskonna asjaajaja 1. VI 
1937. a-st. 

Võtnud osa seltskondi, org-
-ide tegevusest; E. Metsatee-
nijate Üh. Karula osak. juh. 1. 
1930. a-st ja sama üh. rmtu-
kogu juh. 1935. a-st; Hargla 
Meestelaulu S-i asut. ja juh. 1. 
1935. a-st; Ü. E. N. Ü. Laa
nemetsa näitetrupi tegelasi; 
võtnud juhtivalt osa seltskondi, 
toimk. ja komiteede tegevusest 
ning kaitseliidu tööst. Valga 
Riigimetsa teenijate Kogu kul-
tuursektsiooni juh. 1938. a-st 
jm. Teinud kaastööd ,,Lõuna 
Eestile" ja ,.Eesti Metsale". — 
Alat. asuk.: Vana-Antsla v. 
Haabsaare. 

RATAS, Nikolai, politsei
ametnik. Sünd. 27. XI 1895 
Peterburis, Venemaal; vane

mad — tehaste tööline Mat-
vei R. ja Irina (Mets). Õp
pis Peterburis E. ap. õig. 
kirikuk. 1903—06, Kuressaare 
poegi. gümn. 1906—13, millal 
selle 6. kl. lõpetas; lõpetanud 
politseik. kõrg. kl. 1926. — Oli 
ringkonnakohtu kirjut. Saare
maal 1913/14, kust mobilisee
riti vene sõjaväkke; võttis osa 
Maailmasõja lahinguist ja lan
gedes sõjavangi, viibis Saksa
maal Lechfeldi sõjavangide 
laagris 1914—18. Teenis E. 
Vabadussõja ajal lühem, aega 
Saaremaa kaitsepat-is ja õli 
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siis Vabariigi K. L. staabis 
van.-kirjut. ja kortermeister, 
hiljemini toitlusjsk. asjaajaja 
1919—20, rahvaväe ja kaitse
liidu ülema asutuse asjaajaja 
Saaremaal 1920—23 ja Tar
tumaal 1923—24, millal arvati 
reservi sv.-ametnikuna. Töö
tas kindlustuss-i ,.Eesti" juu
res 1924—25. Astus politsei
teenistusse 7. III 1925, millest 
pääle on olnud Tartus I jsk. 
rajooniülema k. t. 1925, sa
mas II jsk. konstaabel 1926 
—27, Pärnu linna jsk. abiko
missar 1927—28, Irboska jsk. 
komissar 1928—33 ja Petseri 
jsk. komissar 1933. a-st. —-
Abielus Linda Kajak'iga 1922. 
a-st. 

Ametülesannete kõrval võt
nud osa seltskondi, elust, ol
les tegev mitmes Petseri org-is. 
Petseri Politsei Spordiringi 
juh. 1. 1934—36; Petseri Po-
litseiametn. Kogu juh. 1. 1936. 
a-st; 7. jal. rüg. ohv-te kogu 
tagavaraväe ohv-te Petseri 
sektsiooni juh. 1. 1935. a-st; 
Petseri E. Püha-neitsi Maarja 
koguduse nõuk. 1. 1936. a-st; 
tegev kaitseliidus j. m. Evib 
K. L. 4. kl. Kotkaristi ja Va
badussõja mälestusmärgi. — 
Alat. asuk.: Petseri. 

RAUCH, Kornelius, arst. 
Sünd. 7. XI 1877 Pihkvas; 
vanemad — Pihkva kub. ter-

Riias haigla arst 1906, arst —20, Köstrimäe kõrg. algk. 
Tersankas, Jekaterinoslavi kub! 1920/21, Räpina gümn. kõrg. 
Venem. 1906—09, sanatoo- algk. 1922, Räpina gümn. 
riumi juh. Halswikis Kuramaal 1922—27 ja täienduskooli õp. 
1901—11, Sangaste klk. arst 
1911—13 ja samas jsk. tervis-
hoiuarst 1913. a-st. Võtnud 
vanema arstina osa Maailma
sõjast. — Abielus Frieda 
Brock'iqa 1903—18 (f). 

Võtab osa kõigist Sangaste 
seltskondi, üritusist; K. L. 
Sangaste komp. sanitaarpäälik 
1935. a-st; Õpet. E. S-i 1. 1918. 
a-st; tegev kutsealalisis org-es. 
— Alat. asuk.: Sangaste v. 

RAUD, Karl, ametnik. 
Sünd. 20. IV 1881 Raudoja 
kõrtsikohal Imavere v. Vil-

ettevalmist. kurs. Tartu ülik. 
juures 1927/28 ja mitmel õp. 
kurs.; omandanud algk.-õp. 
kutse Tall-na pedagoogiumi 
juures 1931. — Oli õp. k. t. 
Võõpsu algk. 1929, Radamaa 
algk. 1930—31; Räpina algk. 
õp. 1932. a-st. 

Võtnud osa seltskondi, elust; 
Räpina Harid. S-i juh. 1. 
1932—33 ja 1935. a-st; Nais
kodukaitse Räpina jsk. asu
tajaid ja algul spordiosak. 
juh., Kodutütarde org-i asut. 
ja vanem 1935. a-st. Teot.:e-
nud laulukoores, näitetegevuse 
alal ja mitmesuguseis selts
kondi. ettevõtteis; esinenud 
kõnedega ja olnud tegev Rä
pina laulupäevade korralda
misel. — Alat. asuk.: Räpina. 

RAUDNE (end. nimi Ei
sen), Osvald, sõjaväelane. 
Sünd. 3. XI 1892 Sõmerpalu 

vishoiu insp., salanõunik dr. 
med. Kornelius R. ja Thekla 
(Trojanovsky), Õppis Pihkva 
gümn. 1886—1895 ja Peter
buri arstiteaduse akadeemias 
1895—1900, millal selle lõpe
tas. Oli noorem arst vene sõ
javäes Pihkvas 1900—1906, 

jandim.; vanemad — käsitöö-
line-põllupidaja Mart R. ja 
Leena (Tust). Õppis Pilistvere 
v.-k., Eduardi k. Adaveres ja 
E. Aleksandri k. Põltsamaal, 
mille lõpetas 1903. — Astus 
postiõpilaseks Viljandis 1903; 
oli ametnik Salatsis 1904 ja 
Valgas 1905—14; Tõrva post
kontori ülem 1914. a-st. — 
Abielus Amalie Lipp uga 1907. 
a-st. 

Võtnud osa seltskondi, elust; 
olnud Tõrva Vabat. Tuletõrje 
S-i juh. 1., end. Tõrva Koolis-i 
asutajaid ja juh. 1., Patküla 
v.-volik. 1. 1917 ja töötanud 
kaasa muis org-es. — Alat. 
asuk.: Tõrva. 

RAUDMANSON,Ella, õpe
taja. Sünd. 10. IV 1907 Vil
laku t. Räpina v. Võrum,; v. Võrum.; vanemad — me-
vanemad — taluomanikud Ja- haanik Mihkel Eisen ja Anna 
kob R. ja Juuli (Höörats). (Suvi). Õppis Sõmerpalu v.-k. 
Õppis Radamaa min.-k. 1916 1900—03, Võrus Sirgu k. 
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1903—05, Võru l.-k. 1907— 
12, mil selle lõpetas; lõpetas 
I Kiievi lipnikekooli 1917, 
E. V. sõjakooli juures alalis-
väe ohv. kurs. 1921 ja komp. 
ülemate kurs. 1930; ülendatud 
lipn. 1917, leitn. E. Vabadus
sõjas, kapteniks 1924 ja ma
joriks 1936. — Tegutses põl
lumajanduse alal Venemaal 
1915. a. sügiseni, mil mobili
seeriti vene sõjaväkke ja võt
tis osa Maailmasõjast. Tee
nis Võru E. pataljonis 6. XI? 
1917 — 22. II 1918 ja astus 
E. rahvaväkke pääle saksa 
okupatsioonivõimude lahku
mise. Võttis 3. jal. rüg. 10. 
komp. ülemana osa Vabadus
sõja lahinguist, sai lahinqus 
haavata ning Vabaduse Risti 
1/3, tasuta maa normaaltalu 
suuruses ja rahalise autasu. 
Pääle sõja teenis noorema 
ohv-ina, hiljem komp. ülemana 
3. jal. rüg. 1923. a-ni. komp. 
ülemana sõjak. II asp. kompa
niis 1928—30, 7. jal. rüg. 
1923—28 ja 1930. a-st, täites 
ühtlasi aj. pataljoniül. kohu
seid 1936. a. Ühtlasi ka Sõ
merpalu v. Kapteni t. oma
nik. 

Olnud korduvalt ohvitseride 
kogu juh. 1. ja abiesim., rü
gemendi kohtu 1. ja esim. 
ning tegev seltskondi, org-es. 
— Evib Karutapiate ordu 
3. j. autähe. K. L. IV kl. 
Kotkaristi, Vabadussõja mä
lestusmärgi, Läti Vabadussõja 
ja 10. a. iseseisvuse mäles
tusmärgid. — Alat. asuk: 
Võru. 

RAUDSEPP, Aleksander. 
õpetaja. Sünd. 20. VIII 1884 
Aru v. Tartum.: vanemad — 
puusepp Mihkel R. ja Tiiu 
(Argel). Õppis Aru 5-a. 
min.-k., Tartu õp.-sem., seda 
1905. a. lõpetades, õiendas 
küpsuseksami Pärnu gümn. 
juures eksternina 1910 ja õp
pis Tartu ülik. matemaatika-
füüsika fakulteedis 1911—15, 
millal selle lõpetas; lõpeta
nud Petrogradis insener-lipni-
ke kooli 1915/16. — Oli õp. 
Kodavere k. 1905/06, Kokora 
min.-k. 1906—09, Pärnu l.-k. 
1909/10; lektor Vahi põllu-

töökurs. ülikoolis õppimise 
ajal; ohvitserina Maailmasõ
jas 1915—18, Viljandi poegi, 
gümn. õp. 1918, Võru E. 

Harid. S-i gümn. juh. 1918— 
20, E. Vabadussõjas 1919, 
Tartu E. N. K. S-i tütarl. 
gümn. juh. 1920/21 ja samas 
koolis õp. 1921—24, Tartu
maa koolival-se juh. 1921 — 
24. Tartumaa koolinõunik 
1924—28, Tartu tehnikagümn. 
dir. 1928—31, Tartu poegi, 
gümn. dir. 1931—34; Valga 
ühisgümn., keskk. ja kaub.-k. 
dir. 1934. a-st. — Abielus 
Elsa Johanna Jõksiga 1915. 
a-st. 

Võtnud osa seltskondi, elust, 
eriti muusika ja laulu alal. 
Olnud üliõpilaseni juhtivalt 
tegev E. II. S-is; Tartu .Va
nemuise" muusikaosak. orga
niseerijaid ja tegelasi 1911 — 
14, Pärnu E. K. S-i juh. 1. 
1909—10 j. m. Valgas võtab 
osa 13 mitmesuguse org-i te
gevusest. — Alat. asuk.: 
Valga. 

RAUDSEPP, Edgar, õpe
taja. Sünd. 28. IV 1910 
Tamme t. Kasaritsa v. Võ
rum.; vanemad — talupidajad 
Kusta R. ja Liine (Raud
sepp). Õppis Kasaritsa Jaani 
algk. 1918—21, Võru poegi, 
gümn. 1921—28 ja Võru õp.-
sem. 1929/30, mil selle lõpe
tas; õiendas õp. kutseeksami 
Tartu pedagoogiumi juures 
1934. — Oli õp. Tobrovo 
algk. 1932—34; sama algk. 
juh. 1934. a-st. 

Võtnud juhtivalt osa selts
kondi. elust. Olnud Kasa

ritsa Harid. S-i Noorte osak. 
asut. ja juh. 1. 1924—32, sama 
s-i laulukoori juh. 1930—32; 
Meremäel: hariduss-i ,,Läte" 

juh. 1., sama s-i orkestri asut. ja 
juh. 1934. a-st, E. P. R. ko
mitee asut. ja esim. 1934. a-st, 
õp. üh. juh. 1. 1932. a-st ja 
abiesim. 1935. a-st, K. L. 
Meremäe komp. algul rüh
ma-, hiljem komp.-päälik 1932. 
a-st, N. K. Tobrovo rühma 
vanakotkas 1932. a-st, Tob
rovo noorte karskustoimk. lau
lukoori juh. 1933. a-st ja 
sama toimk. hooldaja 1934. 
a-st; E. Rahva Muuseumi kaas
tööline. Tegelenud sportla
sena kergejõustiku ja tali-
soprdi alal; teinud karskus- ja 
spordiliikumise hääks propa
gandat ümbruskonnas ja võt
nud osa ajutiseks moodusta
tud seltskondi, toimkondade 
tööst. — Saanud töö eest 
noorkotkluse alal teenetekirja. 
— Alat. asuk.: Tobrovo algk. 
Meremäe v. 

RAUDSEPP, Karl, põllu
mees. Sünd. 8. III 1889 Linna
mäe t. Kuigatsi v. Valgam.; 
vanemad — talupidajad Lud-
vig R. ja Ann (Mägi). Õp
pis Kuigatsi v. Vaalo v.-k. 
ja Pukas Hermanni vene k.; 
täiendanud haridust iseseis
valt õppides. — Töötas isa
talus 1933. a-ni. Teenis 
velskerina vene sõjaväes 1910 
—18, võttes osa Maailmasõ
jast ja eesti sõjaväes 1918— 
20. Iseseisev põllumees Oru 
t. 1933. a-st. — Abielus Ma
ria Uibopuu'ga 1934. a-st. 

Võtab juhtivalt osa kaitse
liidu tegevusest, olles Kuigatsi 
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komp. päälik 1930. a-st; võt
nud osa rahvuslikeks akt
siooneks moodustatud toimk. 

tööst. — Evib K. L. 5. kl. 
Kotkaristi ja 3. kl. Valgeristi. 
— Alat. asuk.: Oru t. Kui
gatsi v. 

RAUDSEPP, Karl, polit
seiametnik. Sünd. 11. IV 
1888 Sangaste v. Valgam.; 

vanemad — põllupidajad Mikk 
R. ja Elisabeth (Kõiv). — 
Abielus Elisabeth Rägo'ga 
1926. a-st. — Omandas hari
duse Keeni 2-kl. min.-k. ja 
hiljemini Tartu õht. gümn. 
Võttis osa E. Vabadussõjast 
1919—20, samal ajal lõpetas 
velskerite kurs. ja oli velske-
riks Vabadussõja ajal Narvas 
nakkushaiguste vastu võitle
vas lendsalgas. Pääle sõja töö
tas kodutalus ja astus siis 1925. 
a. politseikooli alamasse kl., 
mille lõpetas 1926. a. ja mää
rati kordnikuks Tartu 2. jsk. 
Astus politseikooli kõrg. kl. 
1930. a., mille lõpetamise jä
rele konstaabliks Valga linna 
ja teenis sääl 1933. a-ni; Ka
rula rajooni konstaabel 1933. 

a-st. Evib talukohad Sangas
tes ja Karulas. 

Olnud Sangaste Laulu- ja 
Mängu S-i juh. 1. ja näitleja 
seltsi näitetrupis, K. L. San
gaste komp. organiseerijaid 
1924. a., Karula komp. sani-
taarpäälik 1934. a-st, tegev 
Isamaaliidus ja Karula Meeste
laulu S-is. — Alat. asuk.: Ka
rula as. 

RAUDSIK, Aleksander, 
ametnik. Sünd. 15. V 1893 
Kärgula ms. Võrum.; vane

mad — mõisa kubjas, hiljem 
talupidaja Juhan R. ja Emma 
(Lõhmus). Õppis Sõmerpalu 
Vasksaare v.-k. 1904—07 ja 
Võru kreisk. 1907—11, mil
lal selle lõpetas. Astus posti-
teenistusse jaanuaris 1913. a., 
õpilasena Võrus ja õiendas 
s. a. postiametn. eksami. Tee
ninud ametnikuna Risti ja 
Tallinna postkontoreis 1913— 
16, posti jsk. ülemana Vana
mõisas Läänem. 1916, Risti 
postkontori ülemana 1917— 
19; Antsla post-telegraafi-te-
lefoni kontori ülem 1919. a-st, 
ühtlasi asundustalu oman. ja 
pidaja Uue-Antsla v. — Abi
elus Anna Luig'iga 1930. a-st. 

Olnud juhtivalt tegev Ants
la org-es, m. s.: laenu-hoiu 
üh-se juh. 1. ja esim. 1924— 
28, tarvit. üh-se sekr. 1922— 
32 ja sama üh-se rmtupidaja 
1924—25, Vabadussõjas lan
genute mälestamise komitee 1. 
ja mälestussamba püstitajaid 
1925, kütis-i asutajaid ja sekr. 
1932. a-ni, spordis-i ja kait-
seliiduüksuse spordosak. juh. 
I., alevivolik. 1., volik. juh., 

vaestelaste kohtu ja mitmesu
guste omaval-se komisjonide 
1. ning aval. rmtukogu juh. 
1921—27; Antsla Vabat. Tu
letõrje Üh-gu abiesim. 1920. 
a-st. Saanud E. Tuletõrje 
Liidult hoolsuse eest kuld
medal ja hõberisti. — Alat. 
asuk.: Antsla. 

RAUP, Bruno, õpetaja. 
Sünd. 19. VII 1887 Haanja 
v. Võrum.; vanemad — op.-

põllumees Peeter R. ja Katri 
(Peterson). Õppis Rõuge 
klk.-k. 1899—1903, Võru l.-k. 
1904—07, Tall-nas pedag. 
kurs. 1907—08 ja Tallinna 
Kolledžis 1926—28. — Oli 
Erastvere v. Koikera algk. 
juh. 1908—14, Viitina v. 
Järve algk. juh. 1914—16, 
Rõuge v. Sänna algk. juh. 
1916—18; Jaanimäe algk. juh. 
1918. a-st. — Abielus Hilda 
Varblasega 1935. a-st. 

Olnud Haanja Harid. S-i 
kirjat. 1918—22, Võru Õp. 
Liidu juh. 1., Rõuge Õp. Üh. 
rev.-kom. esim., Haanja v.-
volik. 1., Rõuge ev.-lut. kiriku-
nõuk. rev.-kom. 1., N. K. Jaa
nimäe rühma vanakotkas ja 
vanahaugas j. m. Võtnud osa 
näi-tetegevusest kohalikes selt
ses. — Alat. asuk.: Jaanimäe 
algk. Haanja. 

RAUP, Gerhard, põllu
mees. Sünd. 30. X 1880 Jaa
nimäe külas Haanja v. Võ
rum.; vanemad — õp.-põllu
mees Peeter R. ja Katri (Pe
terson). Õppis Jaanimäe v.-k. 
1889—92 ja Rõuge klk.-k. 
1892—96, millal selle lõpetas. 
Töötas isatalus 1896—1916; 
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oli Petrogradis vene suurtü
kiväe pääval-se kantselei amet
nik 1916—18; iseseisev põllu

mees sünnitalus 1918. a-st, 
kus arendab talumajandust. 

Olnud Võrumaa Põllum. 
Esinduse juh. 1. ja Haanja 
Põllum. Kogu esim. 1954. 
a-ni, Haanja Piimaüh-gu juh. 
1., Haanja Harid. S-i juh. 1.. 
Rõuge ev.-lut. kirikunõuk. ja 
juh. 1. 1919—24 j. m. Juha
tanud varemalt Haanja pasu
nakoori ja pikemat aega Ir.i-
riduses-i segakoori; Põllutöö
koja Rõuge konvendi juh. 1. 
1936. a-st; Haanja v.-volik. 
ja valla rev.-kom. esim. 1920. 
a-st. — Alat. asuk.: Jaanimäe 
küla Haanja v. 

REBANE, Jenny, õpetaja. 
Sünd. 10. IV 1902 Hargla 
krikums. Valgam.; vanemad 

täiendanud muusika alal. — 
Taheva algk. õp. 1922. a-st. 

Olnud Naiskoduk. Hargla 
jsk. asutajaid ja algul juh. 1.. 
Hargla Harid. S-i asutajaid 
ja juh. 1. 1922. a-st; Hargla 
Vabadusõjas langenute mäles
tuse jäädvustamise komitee 
juh. 1. 1934. a-st; Taheva v. 
aval. rmtukogu juh. 1922. 
a-st; Hargla koguduse Noor-
teüh-gu juh. 1. 1932. a-st. 
Võtnud pidevalt osa näitete-
gevusest kohalikes seltses, lau
lukoorest, seltskondlike toim
kondade tegevusest ja pida
nud referaate. — Alat. asuk.: 
Taheva algk. 

REBASE, Viktor, valla
sekretär. Sünd. 6. I 1906 
Uderna v. Tartum.; vanemad 

Taagepera Vabat. Tuletõrje 
Üh. asut. ja esim. 1934. a-st; 
Helme Üpk. rev.-kom. 1. 
1936. a-st; K. L. Taagepera 
üksikrühma sekr. ja üksik
rühma pääliku abi 1936. a-st; 
Isamaaliidu T. osak. sekr. 1935. 
a-st; Allveelaevastiku Siht
kapitali Taagepera toimk. juh. 
1935. a-st; nimede eestistamise 
toimk. esim. 1936. a-st; Taage
pera ev.-lut. koguduse rev.-
kom. esim. ja nõuk. 1. 1933. 
a-st j. m. Teinud kaastööd 
mitmele ajalehele. — Alat. 
asuk.: Taagepera v.-maja. 

REBASSOO (end. nimi 
Rebassov), Ado, ametnik. 
Sünd. 30. XII 1895 Velise v. 

— töölised, hiljem talupidajad 
Jaan R. ja Liisa (Kõivupuu). 
Õppis Taheva v.-k. 1911 — 
14, Hargla klk.-k. 1914—16, 
Valga tütarl.-gümn. 1919—22, 
mil selle lõpetas; omandanud 
algk.-õp. kutse 1934 Tall-s ja 

A 
Läänem.; vanemad — põllu
pidajad Jaan Rebassov ja 

— raudteelane Jaan ja Juuli Ann (Tamberg). Õppis Päär-
R. Õppis Laatre ja Õru algk, du v.-k. 1904—08, Tõstamaa 
raudteelaste polütehnikumi et- klk.-k. 1908—10 ja mitmesu-
tevalmist. k., Valga poegi, guseil õht. kurs. 1911—13. — 
gümn. ja Tartu õht. gümn.; Pidas Tall-s mitmesuguseid 
õiendanud v.-sekr. kutseeksa- ameteid 1912—15; oli vene 
mi Viljandi maaval-se juures sõjaväes 1915—18, raudtee-
1932. — Olnud lühemat aega ametn. Tall-s 1918 ja Tapal 
raudteeteenistuses; tegutsenud 1919—21; van. tehn. liikle-
ajakirjanikuna 1928—29. Vai- mise ametn. Tall-s 1921—25 
laomaval-se teenistuses 7. IX ja samas laduametn. 1928— 
1929. a-st; oli v.-sekr. abi Ta- 35, Risti jaamaülema abi 
heva v. 1929—32.; Taagepera 1935—36; Sõmerpalu jaama-
v.-sekr., v.-kohtu kirjut., pe- ülem 1936. a-st. — Abielus 
rekonnaseisuametnik ja Kar- Senta Lepmann'iga 1930. a-st. 
jatnurme posti ag. juh. 1932. Olnud näitetegeiaseks ja 
a-st. — Abielus Alide Loik'iga laulukooris lauljaks Vigalas 
1933. a-st. 1911 ja Tapal 1919—21, 

Võtnud omavalitsuse elu Raudtee Kontoriametn. Kut-
korraldamise ja arendamise seüh. juh. 1. 1933. — Alat. 
kõrval pidevalt osa seltskondi, asuk.: Sõmerpalu jaam. 
elust ja mitmesuguste org-ide 
tegevusest. Olnud pikemat \ REHEMA, Aleksander, val-
aega tegelaseks orkestreis,! jlasekretär. Sünd. 25. I 1879 
näitleja ja näitejuht seltses,-Härjanurme v. Tartum.; va-
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nemad — talupidajad Mihkel 
R. ja Kadri (Laur). Õppis 
E. Aleksandri k. Põltsamaal: 

mille lõpetas 1896. — Oli v.-
sekr. abi Puurmanni v. 1896 
—1900 ja Elistvere v. 1901 — 
03; Ulila v.-sekr. 1904. a-st. 

Võtnud osa Ulila org-ide 
tööst; Ulila Kindlustuss-i as
jaajaja 1904. a-st; Ulila L.-
H. Kd ;<:a asjaajajn-rmtupida-
ja 1924. a-st. — Alat. asuk.: 
Ulila v.-maja. 

REIGNA (end. nimi Reich-
enbach), Rosalie, õpetaja. 
Sünd. 19. X 1893 Kõivu t. 

Vana-Roosa v. Võrum.; va
nemad — põllupid.-käsitööline 
Jaan Kütt ja Liisa (Kõiv). Õp
pis Vana-Roosa algk. 1901— 
05, Rõuge klk.-k. 1905—07 ja 
Võru tütarl. progümn. 1907—-
11, mil selle lõpetas. Oli õp. 
praktikal Võru algk. 1911 — 
12; Haanja Koke algk. juh. 
1912. a-st. — Abielus Alfred 
ReichenbachrReigna'ga 1925. 
a-st. 

Võtnud osa seltsk. elust, 
eriti näitetegevuse alal. Haan
ja rahvaramtukogu s-i ,,Koit" 

juh. 1.; Rõuge Õp. Üh. vahel
dumisi juh. ja rev.-kom. 1.; 
N. K. Koke rühma vanakotkas, 
Kodutütarde Koke rühma juht 
j. m. Olnud tegev laulukoores 
ja Haanja v.-nõuk. 1. 1916— 
18. — Alat. asuk.: Koke algk. 
Haanja v. 

REIMANN, Jaan, õpetaja. 
Sünd. 17. VII 1884 Villema 
t. Taevere v. Viljandim.; va

nemad — talupidajad Ants 
R. ja Kadri (Hansen). Õppis 
Taevere v. Kase k. 1891—94, 
Suure-Jaani klk.-k. 1894—98, 
Pärnu l.-k. 1901—07 ja Tal
linnas pedag. kurs. 1907—09; 
omandas kodukooliõp. kutse 
Pärnu poegi. gümn. juures 
1912. — Oli raudtee teenistu
ses Pärnus 1898—1901; Pü-
hajärve-Nuustaku (Otepää) 
alevi algk. juh. 1909—13; 
Salme E. asund. min.-k. juh. 
Kaukaasias 1913—20; Petseri 
II l.-algk. juh. 1920. a-st, üht
lasi samal ajal olnud Petseri 
Peetri koguduse köster-orga-
nist 1920—24 ja suveti tegev 
omas talus põllunduse- ja 
aianduse alal. — Abielus Al-
viine Kull aga 1911. a-st. 

Võtnud juhtivalt osa selts
kondi. elust ja mitmesuguste 
org-ide tööst. Olnud Petseri 
E. Harid. S-i asutajaid ja abi-
esim. 1925—27, Petserimaa 
Õp. Liidu esim. 1933—35; 
Petseri Muuseumiüh. asuta
jaid ja juh. 1.; Petseri Looma
kaitse S-i asutajaid ja juh. 1. 
1932. a-st, N. K. Petseri mlvk. 
II algk. rühma vanakotkas 
1930. a-st; looduskaitse usal
dusmees 1937. a-st. j. m. — 
Alat. asuk.; Petseri. 

REINUMÄGI (end. nimi 
Bakler), August, õpetaja. 
Sünd. 16. IX 1887 Linnamäe 
v. Võrum.; vanemad — põl
lupidajad Kusta Bakler ja 
Leena (Hammer). Õppis Uue-
Antsla v. Liiva k. ja Urvaste 
2-kl. min.-k., mille lõpetas 
1901; täiendanud haridust ise
õppimise teel end. l.-k. kava 
ulatuses, võtnud veneajal osa 
õp.-kurs. Valgas ja Tartus, 
eestiaegseist õp. suvekurs. 5. 
a. kestel ja reast üldharidusl. 
kurs. — Oli Haanja v. Jaani
mäe k. õp. 1906—10, vene sõ
javäes 1910—17, võttes osa ki 
Maailmasõjast; Linnamäe algk. 
juh. 1918. a-st, ühtlasi põllu
mees koolimaal. — Abielus 
Hilda Genseberg'iga 1934. 
a-st. 

Tegutsenud laulukooride ju
hina üle 20 a. ja võtnud oma 
kooridega osa laulupidudest. 
Olnud Haanja seltses näite
juhiks 1906—10. Linnamäel: 
karskuss-i esim. 1919. a-st, 
vabat. tuletõrje üh. laekur 
1928—33 ja sama üh-gu k-do-
päälik 1933—37, piimaüh-gu 
raamatupidaja 1925—32, rah
vamaja komitee kirjat. ja lae
kur, N. K. rühma vanakotkas 
ja vanahaugas 1931. a-st, 
laulukoori juh. ja näitejuht, 
tegev kõigis seltskondi, toim-
konnis. — Alat. asuk.: Linna
mäe algk. 

REISMAN, Marie, ämma
emand. Sünd. 1. VI 1890 
Kärgula v. Võrum.; vanemad 

; 

l 

ipp 
karjamõisa rentnikud Hendrik 
Pakler ja Liisa (Puusepp). 
Õppis Võru tütarl. linnak. 
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1900—06, Pihkva Akapuskaja 
gümn. 1906—1907, käsitöö
koolis 1907—08 ja ämma
emandate kurs. Tartu ülikooli 
juures 1920—21, mil selle lõ
petas. Oli kantseleiametnik 
Võru politsei jsk. 1918—19; 
ämmaeand Võrus 1921. a-st. 
— Abielus Hans Reisman'iga 
1908—17 (f). 

Võtnud juhtivalt osa Võru 
seltskondi, elust. Olnud pike
mat aega naiss-i ,,Võru Hõim" 
tegelasi ja korduvalt rev.-
kom. 1., Võru ,,Ühistöö" tege
lasi 1919-—20; Võru Laste
kaitse Üh. asutajaid ja juh. 1. 
1930. a-st; E. P. R. Samariit-
laste Võru koondise asut. ja 
juhte 1933. a-st. Olnud Võru 
,,Kandle" näitlejaid 30 a. kes
tel ja näiteringi juhtivaid te
gelasi. — Saanud teenete eest 
E. P. R. II j. 2. astme mäles
tusmärgi. — Alat. asuk.: 
Võru. 

REILJAN, Jaan, põllumees. 
Sünd. 21. VIII 1875 Mikita t. 
Viitna v. Võrumaal; vanemad 

toimkonnis j. m. — Evib 2 All
veelaevastiku Sihtkapitali me
dalit ja E. riigile ja rahvale 
osutatud teenete tunnustuseks 
Riigihoidja käskkirjaga 24. II 
1938. a. annetatud teenete
märgi. — Alat. asuk.: Viitina 
v. Mikita t. 

REMMEL, Jaan, ametnik. 
Sünd. 28. II 1906 Lintsi külas 
Meremäe v. Petserim.; vane-

— talupidajad Reinhold R. ja 
Mari (Liuba). — Abielus 
Minna Sarapuu ga 1902. a-st. 
— Lõpetas Viitina v. Riste-
mäe v.-k., mille järele asus 
isatallu, kus teotseb iseseisva 
põllumehena 1911. a-st. 

Võtnud pikemat aega osa 
v.-omaval, tööst, olles v.-vo-
lik. 1. 1919. a-st ja vallava
nem 1928. a-st, — olnud v.-
vanema abi 1925—28; Viiti-
na-Pärlijõe Veeüh. juh. 1. ja 
esim. 1937. a-st, Isamaaliidu 
osak. asutajad, tegev rahvus
likeks aktsiooneks loodud aj. 

mad — põllumees Vassili ja 
Pelageia R. Õppis Petseri v. 
Lõšihino külak. 1914—17, 
Petseri iihisgümn. 1917—21 ja 
Väimela põllutöök. 1923/24. 
— Töötas põllumehena 1924 
—36; Petseri Majaom. Ühis
panga laekur 1936. a-st, üht
lasi Petseri v. maksunõudja. 
— Abielus Anna Palover'iga 
1936. a-st. 

Võtab juhtivalt osa selts
kondi. org-ide tööst, olles: 
Veretino E. Harid. S-i esim. 
1933. a-st, Isamaaiidu Petseri 
valla osak. esim. 1933. a-st 
ja Petseri maakomitee juh. 1., 
Petseri v.-volik. 1. ja valla rev.-
kom. sekr. 1934. a-st, ühtlasi 
ka vaestelastekohtu esim. 1937. 
— Alat. asuk.: Kalugina t. 
Petseri v. 

RENNO, Jaak (end. nimi 
Erich-Adolf Pielbaum), aja
kirjanik. Sünd. 30. XII 1911 
Ridali kõrtsis Põlgaste v. Võ
rum.; vanemad — kõrtsmik, 
hiljem taluomanik Richard 
Pielbaum ja Rosalie (Vill). 
Õppis Võru poegi.-gümn., 
mille reaalharu lõpetas 1929. 
a. ja Tartu ülik. õigusteadus

konnas. — Tegutseb ajakir
janduse alal 1. III 1929. a-st, 
algul ,,Elu" kaastöölisena, hil
jem sama ajalehe toim. 1. 
1930—31, ühtlasi samal ajal 
ka olnud ,,Kaja", ,,V. Maa" 
ja „Pvl." Petseri kaastööline. 
Olnud Petseri linaval-se anet-
nik 1931—35; ,,Uus Eesti" 
Petseri kontori juh. ja sama 
ajalehe kaastööline 1935. a-st 
ning ajalehe ,,Petseri Uudi
sed" toimetaja 1936. a-st; üht
lasi ka Loosi v. Braakmani t. 
oman., kus kultiveerinud maid, 
asutanud 1931. a. eeskujuliku 
kanala ja puukooli ning aren
danud karjamajandust. — Abi
elus Aino Holzmeieriga 1. III 
1931. a-st. 

Olnud Isamaaliidu Petseri 
osak. asutajaid ja juh. 1. ning 
Petseri maakomitee juh. 1. 
1935. a-st. — Alat. as.uk.: 
Petseri. 

RESS, Aluine, õpetaja, järg
neva naine. Sünd. 24. I 1907 
Heerani t. Karula v. Valgam.; 

vanemad — põllumees-rätsep 
Värdi Liba ja Miina (Sibul). 
Õppis Kaagjärve Jakobi algk. 
1917—18, Karula keskk. 1918 
-—22, Valga tütarl. gümn. 
1922—27 ja Tall. pedagoo
giumis 1931—33, mil selle lõ
petas. — Oli aset. õp. Valga
maa kooles 1928—31; Pankja-
vitsa eesti algk. õp. 1932. a-st, 
ühtlasi tegelik aednik ja aian
duse edendaja. 

Õpilasena võtnud osa õppi
va noorsoo org-ide tööst, ol
nud neis juh. 1. ja Valga gai
dide miv. tegelasi. Olnud Pi
kajärve Rahvarmtukogu S-i 
juh. 1. pikemat aega; Pankja-
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vitsa E. Harid. S-i tegela
si; Naiskodukaitse Pankjavitsa 
jsk. juh. 1. 1934. a-st, kodutü-
tarde rühma vanem j. m. — 
Alat. asuk.: Pankjavitsa. 

RESS, Nikolai, õpetaja. 
Sünd. 19. XII 1908 Mäe v. 
Petserim.; vanemad — kaup-

mees-põllumees Nikander R. 
ja Justina (Rõbakov). Alg
hariduse omandas koduõpeta-
jailt; lõpetas Petseri ühishum. 
gümn. ja õppis Tartu õp.-sem., 
hiljem pedagoogiumi sem. ha
rus 1931-—33, mil selle lõpe
tas. — Pankjavitsa algk. õp. 
1933. a-st. — Abielus õp. Al-
vine Liba'ga 1935. a-st. 

Tegutsenud Petserimaa ai
nelise vanavara ja rahvaluule 
kogujana, olles E. R. Muu
seumi korresp. 1935. a-st ia 
E. Rahvaluule Arhiivi kaas
töölisi; Petserimaa Muuseumi 
Üh. asutajaid ja juh. 1. 1935. 
a-st; Petserimaa Õp. Liidu 
juh. 1. 1933/34, hiljem rev.-
kom. 1.; Vilo Õp. Üh. organi
saator ja juh. 1. 1936. a-st; N. 
K. Laura mlvk. Pankjavitsa 
rühma kotkas 1933. a-st; Pank
javitsa E. ap. õig. koguduse 
juh. kirjat. 1935. a-st ja tegev 
muis org-es. — Alat. asuk.: 
Pankjavitsa algk. 

RIISENBERG, August, põl
lumees. Sünd. 13. I 1881 
Praksi t. Valguta v. Tartum.; 
vanemad — talupidajad Jüri 
R. ja Mari (Rosenberg). Õp
pis Valguta v. Erva külak. ja 
Rannu klk.-k., mille lõpetas; 
hiljem võtnud osa kurs. — 
Võtnud osa Maailmasõjast 

1915—17 ja E. Vabadussõjast 
1919—20, tehes viimases kaa
sa lahinguid. Iseseisev põllu
mees sünnitalus 1905. a-st, ku

hu ehitanud hooneid, aretanud 
karja, arendanud lamba ja 
kanakasvatust, kultiveerinud 
suuremas ulatuses maid ja ra
kendanud põllumajanduse too
dangu produktiivsemaks muut
miseks tööle masinaid. — Abi
elus Anna Varik uga 1905. 
a-st. 

Võtnud juhtivalt osa Val
guta seltse ja majand, ühin
gute tegevusest; olnud kohali
ku kaitseliidu komp. asutajaid 
ja juh. 1. 1924—29, kindlus-
tuss-i esim. 1925—30 ja laekur 
1930—34, vabat. tuletõrje üh. 
esim. 1925—33, v.-volik. 1., 
v.-van. abi ja v.-kohtu 1., ja-
his-i asutajaid ja juh. 1. 1934. 
a-st; Teedla-Metsküla Veeüh. 
asutajaid, rev.-kom. ja juh. 1. 
1932. a-st; T ammiste-T eedla 
Veeüh. asutajaid ja juh. 1. 
1935. a-st. Töötanud vare
malt E. Stat. Keskbüroo põl-
lumajand. korrespondendina. 
— Alat. asuk.: Praksi t. Val
guta v. 

RIISENBERG, Linda, nais
kodukaitse tegelasi, eelmise 
tütar. Sünd. 11. VII 1907 
Praksi t. Valguta v. Tartum. 
Õppis Elva 7-kl. algk., mille 
lõpetas 1922. a.; õppinud 
Tartu E. Naiss-i käsitöökurs. 
1925 ja E. Silla majapidam. 
kurs. Tartus 1924. Tegev ko
duses majapidamises. 

Võtnud osa seltskondi, elust 
ja naiskodukaitse tööst. Olnud 
Valguta Vabat. Tuletõrje Üh-
-gu naissektsiooni asutajaid ja 

sanitaarosak. esinaine 1931— 
32; Naiskodukaitse Valguta 
jsk. juh. 1. ja esinaise abi 
1927. a-st; tegelenud laulukoo

res ja lavakunstiüritusis. — 
Saanud N. K. K. Teenete
märgi. — Alat. asuk.: Praksi 
t. Valguta v. 

RIISTAN, Endel, põllu
mees. Sünd. 27. VII 1906 
Kurika t. Rannu v. Tartum.; 
vanemad — põllupidajad Otto 
R. ja Rosalie (Kopf). Õppis 
Rannu algk. 1916—19, Tartu 
gümn. 1919—25 ja Olustvere 
põllutöö-keskk. 1925—28, mil 
selle lõpetas. Iseseisev põllu
mees Rannu v. Kurika t., kus 
arendab talumajandust vasta
valt ajanõudeile. — Abielu". 
Leida Ots aga 1934. a-st. 

Võtnud juhtivalt osa Ran
nu org-ide tegevusest. Olnud 
Rannu L.-H. Kassa asut. ja 
nõuk. 1. 1933—36; K. L. 
Rannu komp. päälik 1930. 
a-st; Rannu Piimaüh. rev.-
kom. 1. 1930. a-st; R. Vabat. 
Tuletõrje Üh., tegelasi 1931. 
a-st; Kureküla Veeüh-gu asu
tajaid ja juh. 1. 1936. a-st; 
Rannu ev.-lut kiriku rev.-
kom. 1. 1931. a-st. — Alat. 
asuk.: Kurika t. Rannu v. 

RIIT, Hans, põllumees. 
Sünd. 7. VI 1869 Palu t. 
Hummuli v. Valgam.; vane
mad — talupidajad Kusta R. 
ja Katt (Latik). Õppis Hum
muli v.-k. ja Valga ap. õig. 
kirikuk., mille lõpetas. Ise
seisev põllumees sünnitalus 
1888. a-st ja Hummuli v. 
Palupiiri t. omanik 1913. 
a-st. Põllumehena kultiveeri
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nud suuremas ulatuses maid, 
arendanud talumajandust ja 
aretanud karja. — Abielus 

Leenu Timpmann'iga 1893. 
a-st. 

Võtnud ligi 50 aasta jook
sul osa Hummuli vallaomava
litsuse tööst, olnud 25 a. v.-
vanem, pikemat aega v.-koh-
tumees ja v.-vanema abi 1934. 
a-st; Hummuli Vabat. Tule
tõrje S-i asutajaid ja esim. 
1927. a-st, ühtlasi tuletõrjele 
seltsimaja ehitajaid; Hummuli 
Masinatarvitajate Üh-se asu
tajaid ja selles juhtivalt tejev. 
Tuletõrje arendamise eest saa
nud oma 65. a. sünnipäeval 
tänukirja. — Alat. asuk.: Palu 
t. Hummuli v. 

RIKAS, Eduard, õpetaja. 
Sünd. 10. X 1896 Saaluse v. 
Võrum.; vanemad talupidajad 

Jakob R. ja Ann (Vaal), õp
pis Saaluse v. Künda v.-k. 
1905—08, Rõuge klk.-k. 1908 
—1911, mil selle lõpetas; hil
jem õp. suvekurs. ja omanda
nud algk.-õp. kutse 1922. — 
Võttis orkestrandina osa Maa

ilmasõjast 1915—17; Haanja 
v. Pressi algk. juh. 1918. a-st, 
ühtlasi ka tegelik mesinik. — 
Abielus Lonni Udrasega 1921. 
a-st. 

Võtnud juhtivalt osa selts
kondi. elust; Haanja Pressi 
Rahvarmtukogu S-i esim. 1919 
—29, kirjat. 1929. a-st ja av. 
rmtukogu juh. 1919. a-st; 
Haanja S-ide Liidu laekur 
1934. a-st; Haanja Vabat. 
Tuletõrje Üh. asutajaid ja 
esim. 1933. a-st ning Leoski 
osak. juh. 1933—35; Pressi 
haukapere vanahaugas ja ko-
dukaunist. komitee esim. — 
Alat. asuk.: Pressi algk. Haan
ja v. 

RIKKEN, Aleksander, õpe
taja. Sünd. 22. IX 1881 Va-
rudi külas Pada v. Virum.; 

vanemad — taluomanikud 
Jüri R. ja Liisa (Erilt). Õp
pis Viru-Nigula Pikaristi klk.-
k. 1890—93, Rakvere l.-k. 
1894—98; õiendas algk.-õp. 
kutseeksami 1899; õppis Tif-
lisi õp.-instit. 1902—0'o, lõpe
tas eksternina Elisavetpoli 
gümn. 1912 ja õppis Peter
buri ülik. 1912—16, mil selle 
lõpetas. — Oli õp. Rakvere 
Päide algk. 1899—1901, ICud-
ruküla algk. Narva-Jõe,;uus 
1901—02, Nuha l.-k. Kaukaa-
suses 1906—09, Elisavetpoli 
käsitöökoolis 1909—12, Peter
buris Vladimiri Kaupm. S-i 
kaub.-k. 1913—20 ja ühtlasi 
Peeter Suure nimelises gümn. 
1916—22, Narva ühis-gümn. 
1922—23 ja sama kooli insp. 
1923—25, Rakvere sein. dir. 
1925—28; Petseri gümn. dir. 

1928. a-st. — Abielus Eleoro-
ra Kabel'iga 1909—1929. 

Võtnud osa seltskondi, elust 
ja mitmesuguste org-ide tege
vusest. Olnud Narva haridus-
nõuk. 1. 1923—25, Narva Õp. 
S-si juh. 1. 1922—25, kars-
kuss-i ,,Võitleja" juh. 1. j,a te
gev Narva teatri korraldami
sel 1923—25, Narva Rmtuko
gu S-si juh. 1. 1923—25; Pet
seri E. Harid. S-i juh. 1. 1930 
—36 ja sama s-i esim. 1936. 
a-st; E. Turistide Üh-gu Pet
seri osak. esim. 1930—35, juh. 
1. 1935—36; Isamaaliidu Pet
seri osak. juh. 1. 1934—35, esim. 
1935—36; N. K. Petseri 1.-
mlvk. gümn. rühma vanakot
kas j. m. Akadeemiliselt üli-
õpilass-i „Põhjala" vii! — 
Alat. asuk.; Petseri. 

RINNE, Otto, ametnik. 
Sünd. 1. XI 1893 Kääpa kü
las Võru v. Võrum.; vanemad 

73*" 
— põllu- ja kaupmees Juhan 
R. ja Emilie (Kaust). Õppis 
Võru v.-k., Võru l.-k., mille 
lõpetas 1913 ja lõpetas Oran-
jenbaumi sõjak. lipnikuna 
1915. — Võttis osa Maailma
sõjast 1914—17, ülendati leit
nandiks, tegi kaasa lahinguid 
ning sai Stanislause ja Anna 
ordu aumärgid. Võttis osa 
Vabadussõja lahinguist 1918 
—19, langes punavägede kätte 
vangi, kuid põgenes kodumaale 
ning oli Võnnu komandant, 
hiljem kaitseliidu ülem Tar
tumaal 1920. a-ni. Tegutses 
kaupmehena Tartus 1920---
24, metsakaupmehena Valgas 
1924—30, võõrastemajapidaja
na Tõrvas 1930—34; raud-
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teeteenistuses 1934. a-st, üht
lasi kindlustuss-i ,,Polarise" 
esindaja 1926. a-st. — Abi
elus Luise Neumann'iga 1920. 
a-st. 

Võtnud juhtivalt osa kaitse
liidu tegevusest; olnud rühma-
päälik Valgas 1928 — 30, 
komp. päälik Tõrvas 1931— 
34 ja Tartu K. L. Kütis-i asu
tajaid. — Alat. asuk.: Tõrva. 

RITSLAID (end. nimi Rits
land), Daniel, põllumees. 
Sünd. 7. I 1880 Ritska t. Rä

pina v. Võrum.; vanemad — 
taluomanikud Jaan Ritsland ja 
Ann (Punnison). Õppis Toos
te külak. ja Räpina klk.-k.. 
mille lõpetas, täiendanud ha
ridust iseõppimise teel ja põl -
lumajand. kurs. — Oli õp. 
Tooste külak. 1898—1900 ja 
Radamaa k. 1900/01, Rapina 
Tarvit.-üh. ärijuht 1907, ron
gijuht Pihkvas 1917; iseseisev 
põllumees 1907. a-st ja Ritska 
t„ kuhu koondanud ühiselt 
majandamisele veel Kisa ja 
Meeni talud, oman. 1911. a-st. 
Ehitanud tallu uusi hooneid, 
kultiveerinud suuremas ulatu
ses maid, arendanud karja- ja 
põllumajandust, olles esimesi 
uuenduste rakendajaid oma 
ümbruskonnas. — Abielus 
Leeni (Marie Magdaleena) 
Võsuberg iga 1905. a-st. 

Võtnud pikemat aega juhti
valt osa pea kõigi Räpina ma-
jandusorg-ide tegevusest; ol
nud tarvit.-üh. asutajaid 1907, 
ühispanga rev.-kom. 1., põl
luni. kogu tegelasi ja kong
resside saadik, kaitseliidu 
komp. pääliku abi, v.-volik. 

1., v.-vanema abi, valla rev.-
kom. 1. j. m. Räpina Põlluni. 
S-i juh. 1. 1914. a-st; Tartu 
Majand. Üh-se Räpina osak. 
rev.-kom. 1. 1929. a-st; Linte 
Piimaüh. esim. 1932—34, hil
jem rev.-kom. 1.; Räpina Kin-
nituss-i juh. ja rev.-kom. 1. 
olnud pikemat aega, laekur 
1936. a-st; Tooste Masinatar-
vit. Üh-se asutajaid ja laekur 
1922. a-st, Isamaaliidu Räpina 
I osak. juh. 1. 1935. a-st; Rä
pina ev.-lut. kirikukonvendi 
1. vene ajal, nõuk. esim. 1920 
—26, hiljem nõuk. 1. j. m. — 
Alat. asuk.: Ritska t. Räpi
na v. 

RISTSOO (end. nimi Rit-
son), Jakob, õpetaja. Sünd. 
14. IX 1906 Rõuge v. Võru

maal; vanemad — mõisatööli-
sed, hiljemini põllupidajad 
Peeter Ritson ja Kadri 
(Prääts). Õppis Rõuge klk.-
k. ja Võru õp.-sem., mille lõ
petas 1928; lõpetanud E. V. 
sõjak. asp. kl. ja hiljemini 
res.-ohv. täienduskurs. — re
servis n.-leitn. — Oli Lasva v. 
Tüütsmäe algk. juh. 1929/30; 
Krabi 6-kl. algk. juh. 1930. 
a-st. 

Õpilasena võtnud osa õppi
va noorsoo org-ide tegevusest, 
hiljemini seltskondlikust elust. 
Olnud Krabi Rahvarmtukogu 
S-i rev.-kom. 1. ja seltsi esim., 
Krabi Vabat. Tuletõrje Üh. 
asutajaid ja päämees 1937, 
hiljemini rakenduskonna abi-
päälik; K. L. Rõuge mlvk. 
õppepäälik 1932. a-st ja mlvk. 
orkestri asutajaid ning Krabi 
üksikrühma juh. 1., N. K. kooli 

rühma vanakotkas; Isamaa
liidu osak. asutajaid ja kirjat., 
rahvuslikeks aktsiooneks Kra
bil loodud aj. toimkondade te
gelasi, Krabi v.-volik. 1. 1934. 
a-st jm. Teotsenud kohalikes 
seltsides näitlejana ja lavate
gevuse juhina. Teinud kaas
tööd ,,Elule". — Alat. asuk.: 
Krabi 6-kl. algk. 

ROHT, Julius, kohtunik. 
Sünd. 24. XI 1899 Vastse-
Otepää v. Tartum.; vanemad 
— ärimees Gustav R. ja Emi-
lie (Lilliallik). Õppis Otepää 
progümn. 1908—12, Tartu 
kommertsk. 1912—18, E. V. 
sõjakooli asp. kl. 1919—20, 
mille lõpetas lipnikuna ja 
Tartu ülik. õigusteadusk. 1920 
—26, mil selle lõpetas. — 
Võttis osa E. Vabadussõjast 
Tartu kaitsepataljonis, hiljem 
kooliõpil, pataljonis 1918—19; 
oli kohtuameti kand. Tartu 
ringkonnakohtu juures 1927— 
31, Petseri I jsk. kohtuuurija 
1931—34; Petseri 3. jsk. koh
tunik 1934. a-st. — Abielus 
Aliide Kilkmees ga 1925. a-st. 

Olnud tegev kaitseliidus ja 
võtab aktiivselt osa Petseri 
laulu- ja mängus-i ,,Kalev" 
tegevusest. — Alat. asuk.: 
Petseri. 

ROHTLA (end. nimi Ru-
der, Julius, põllumees. Sünd. 
20. VII 1886 Uue-Antsla v. 

Võrum.; vanemad — põllu
töölised Jaan ja Maarja Ru-
derid. Õppis Uue-Antsla v.-k., 
1896—1900, mille lõpetamise 
järele teotses põllutöölisena. 
Iseseisev põllumees Kärgula 
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V. Make t. 1911. a-st, kus 
ehitanud uusi hooneid, areta-
nud karja, võtnud kasutami
sele uuendusi põllumajanduses 
ja arendanud edukalt taluma-
jandust. — Abielus Marie 
Matteus'ega 1911. a-st. 

Talumajanduse arendamise 
kõrval teotsenud pikemat aega 
Kärgula v. omaval-s, olnud v.-
nõuk. ja v.-kohtu 1. ning juh
tivalt tegev majanduslikes 
org-es; Kärgula Piim lüh. esim. 
1925. a-st; Kärgula Üpk. 
nõuk. 1.; Kärgula Kontrollüh. 
ja Turbaüh-se esim. Nüüd 
loobunud juhtivaist ameteist 
vanusepuhkusele. — Alat. 
asuk.: Make t. Kärgula v. 

ROHTLA (end nimi Roth), 
Konrad, põllumees. Sünd. 25. 
XI 1884 Laisa t. Aakre v. 

Tartum.; vanemad — talupi
dajad Peeter Roth ja Liisa 
(Reingard). Õppis Aakre 
algk., Rõngu klk.-k. ja kesk-
põllutöökoolis Venem., mille 
lõpetas 1904. — Oli mõisa
valitsejaks Venem. 1906—15, 
samal ajal täites mõnd aega ka 
agronoomi ülesandeid, Maail
masõjas 1915—18 ja vabataht
likuna E. Vabadussõjas 1918 
—20. Iseseisev põllumees sün
nitalus 1921. a-st, kus kulti
veerinud suuremas ulatuses 
maid, eriti sood, ehitanud uusi 
hooneid, arendanud põllundust 
ja loomakasvatust ning are-
tanud karja Angleri tõukar
jale. — Abielus Anna Lee-
sikuga 1924. a-st. 

Võtnud osa kohalike majan-
dusorg-ide tegevusest, olnud 
K. L. Aakre komp. päälik 

1930—37, v.-volik. ja valla 
rev.-kom. 1„ Rõngu ev.-lut. 
kirikunõuk. 1. 1932. a-st, nõuk. 
abiesim. 1932—35 j. m. — 
Alat. asuk.: Laisa t. Aakre v. 

ROHTMETS, Ale (end. 
nimi Aleksander Sassiad), 
ametnik. Sünd. 14. III 1904 
Jaanikivi veskikohal Haanja 
v. Võrum.; vanemad — möl
der Aleksander Sassiad ja 
Emilie (Gross). Õppis Kün
da v.-k. 1912—14 ja Vastse
liina klk.-k. 1914—18. Oli 
Vastseliina Üpk. ametnik 
1926; Saaluse v. kantselei
ametnik ja postiag. juh. 1926. 
a-st. 

Võtab osa seltskondi, org-
-ide tegevusest. Saaluste Va
bat. Tuletõrje Üh. päämehe 
abi 1928—31 ja päämees 
1931. a-st; K. L. Saaluse ük-
sikrühma sekr. 1935. a-st, N. 
K. Vana-Saaluste rühma kot
kas. Tegutseb näitlejana ko
halikes seltses. — Alat. asuk.: 
Saaluse v. 

ROOLEID (end. perekon
nanimi Rotberg), Karl, maali
kunstnik, õpetaja. Sünd 14. 
VIII 1896 Vana-Antsla v. Võ
rum. tisler Jaan Rotberg i ka
heksanda lapsena. Õppis Val
gas kirikuk., Valga 1. kõrg. 
algk. ja Pensa keiserlikus kuns
tikoolis joonistuse- 'ja maali-
alal 1914—18, millal selle lõpe
tas. Töötab joonistuseõpeta-
jana Valga kooles 1918. a-st, 
ühtlasi olles Valgas majaoma
nik. — Abielus Helene Puur
iga 1920. a-st. 

Võtnud juhtivalt osa mit
mesuguste org-ide tegevusest 
ja nende ettevõtteist. Olnud 
end. Valga Harid. S-i juh. 1. 
ja Valga Skaudisõprade S-i 
juh. 1.; ,,Säde" s-i juh. 1. 
1918—27 ja 1934. a-st, üht
lasi Valga teatri dekoraator 
1918. a-st; Valga Kunsti S-i 
asutajaid ja juh. 1. 1923. a-st, 
sama s-i esim. 1926. a-st ja 
tegev muusikakooli ülalpida
misel; Valga Vabat. Tule
tõrje S-i autolendsalga ko
mandöri abi 1927. a-st; Valga 
Majaoman. Üh. asutajaid ja 
juh. 1. 1936. a-st; K. L. Valga 

Miv. tegelasi mitmesuguste 
ametitega 1924. a-st, miv. ad-
judant 1933. a-st. Töötanud 
Valga linnaval-se juures lin-
nailustamise kom. liikmena ja 
valmistanud selleks rea ka
vandeid. Teotsenud laske
sportlasena, võtnud osa laske-
võistlusist 1930—33 ja saanud 
auhindu. Kunstnikuna loo

nud mitmed maalingud. — 
Evib K. L. 5. kl. Kotkaristi 
ja 3. kl. Valgeristi. — Alat. 
asuk.: Valga. 

ROOMET, Hille (end. 
nimi Hildegard Rebisov), 
õpetaja. Sünd. 4. X 1889 

Rõikal, Võisiku v. Viljandi
maal; vanemad — õp. Kaarel 
Tiedemann ja Juulie (Lai
mets). — Abielus Aleksei 
Rebisov'iga 1916—19 (t). — 
Õppis Tartus Grassi eratü-
tarl. gümn., mille lõpetas 
1906; täiendanud õp. kurs. — 
Oli koduõp. Bessaraabias ja 
Krimmis 1906—08, saksa keele 
õp. Nikopoli ja Kiievi güm
naasiumides 1908—16; Tsoo
ru v. Lepistu algk. õp. 1919. 
a-st. 

Võtab aktiivselt osa selts
kondlikust elust ja kohalike 
org-ide tegevusest. Olnud 
üle 10 a. Tsooru Harid. S-i 
juh. 1. ja üle 20 a. lavatege
lasi kohalikes lavakunstiüri-
tusis; Kodutütarde Lepistu 
rühma asut. ja juht. 1932. 
a-st jm. — Alat. asuk.: Tsoo
ru v. Lepistu algk. 

ROOSA, August, õpetaja. 
Sünd. 19. VII 1890 Tamme 
kõrtsis Valgjärve v. Võrum.; 
vanemad — kõrtsmik, hiljem 

199 



talupidaja Juhan R. ja Eva 
(Tungal). Õppis Otepää klk.-
k. ja 2-kl. min.-k. 1904— 
07, Tartu l.-k. 1908—10; 
täiendanud haridust erateel ja 
pedag. kurs. Tartus 1919—21 
kus omandas algk.-õp. kutse. 
— Oli õp. Valgjärve v.-k. 
1910/11, Kooraste Jõksi v.-k. 
1911—14, Maailmasõjas 1914 

•—16, Puka algk. õp. Tartum. 
1916—18, Keeni algk. õp. 
1918—35; Laanemetsa v. 
Koiküla 6-kl. algk. juh. 1935. 
a-st. — Abielus Anna Luk-
seppaga 1920. a-st. 

Võtnud juhtivalt osa mit
mesuguste org-ide tegevusest. 
Olnud Kee ms vabat. tuletõrje 
üh. asutajaid ja esim. 1928— 
35, põllutööüh-gu asutajaid 
ja esim.; aval. rmtukogu juh., 
kaitseliidu ülema abi 1918— 
20, v.-volik. 1. 1926—32 ja 
1934—35, tegev näitetegevuse 
arendamisel näitejuhina j. m. 
Laanemetsas: rahvarmtukogu 
s-i esim. 1935. a-st, Vabat. 
Tuletõrje Üh. esim. 1935. a-st, 
Isamaaliidu osak. sekr. 1935. 
a-st, katseliidu komp. sekr. 
1935. a-st, juhtivalt tegev 
mitmesuguseis seltskondi, toim-
konnis ja ettevõtteis. — Alat. 
asuk.; Koiküla algk. Laane
metsa v. 

ROOSALU, ]ullo (end. 
nimi Julius Nikopensius), õpe
taja. Sünd. 3. VIII 1905 

Voore külas, Karilatsi v. 
Võrumaal töölise pojana. — 
Abielus Maie Piirmanniga 
1938. a-st. — Õppis Kähri 
ap. õig. klk.-k., Tännasilma 
ja Põlva algkooles, Võru õp.-
sem., mille 1929. a. lõpetas ja 

Tartu ülik. õigusteadusk. 
lyj^/j4. — Teenis ratsarug. 
ly/y/JÜ, kus ülendati n. a.-o. 
astmesse ja oli samas üleaja
teenijaks 1931—JZ; koduop. 
Kuusa ms. Võrum. 1932—34, 
Kasina algk. õp. 1934/35, 
Haanja v. Plaani algk. õp. 
1936; Võrus ajaleht ,,Elu" 
juures aj. tööjõud ja Isamaa
liidu maakomitee ametnik lüh. 
aega 19J6/37; aset. õp. Kari
latsi, Radamaa ja Hiiumaal 
talade algk. 193/; Misso v. 
Pugola algk. õp. 1937. a-st. 

V otnud õpilasena osa õppi
va noorsooringide tegevusest, 
hiljemini seltskondlikust elust. 
Olnud Ü. E. N. Ü. Kähri 
osak. asut. ja esimene esim., 
Rasina Harid. S-i esim., õpi-
ringi juht ja näitejuht, Isa
maaliidu Rasina ja Misso osa
kondade juh. 1., K. L. Ra
sina komp. õppepäälik ja Mis
so komp. rühmapäälik, Misso 
Rahvarinde juh. 1. jm.; Misso 
Harid. S-i juh. 1., laulukoori 
juh. ja näitejuht 1937. a-st. 
Juhatanud laulukoore mitmel 
pool, pidanud kõnesid ja teot
senud juhtivalt lavakunstilis-
tes üritustes. Teinud kaas
tööd ,,V. Maale", ,,Esmasp.", 
,,Elule" j. t. — Alat. asuk.: 
Misso v. 

ROOSSON, Aleksander, 
põllumees. Sünd. 3. II 1897 
Mulgi t. Tarvastu v. Viljan
dimaal; vanemad — põllupi
dajad Ado R. ja Viisa (Järv). 
— Abielus Marie Värskaga 
iyj6. a-st. — Õppis Helme 
klk.-k. 1910—11, H. Treffneri 
gümn. Tartus 1911—17, mil 
selle lõpetas ja Tartu ülik. õi
gus- ja arstiteaduskondades 
1921—23. Võttis vabatahtli
kuna osa E. Vabadussõjast 
1918—20, algul ohv. aset. 6. 
rüg. ratsak-dos, hiljemini SR. 
diviisis. Iseseisev põllumees 
isa poolt 1900. a. ostetuc} Pat-
küla v. Sokka t. 1920. a-st, 
mille arendanud eeskuj uhke
mate hulka ümbruskonnas; 
kultiveerinud maid ja areta-
nud E. punast tõukarja. 

Võtab juhtivalt osa mitme
suguste org-ide tegevusest. 
O.-Ü. ,,Võieksport" rev.-kom. 

esim., Helme Piimaüh. esim. 
1934. a-st, Helme Majand. 
Üh. rev.-kom. 1., Isamaaliidu 
Patküla osak. asutajaid ja juh. 
1., K. L. Valga Maleva üksik-
patarei nr. 2 majanduspääliku 
abi 1937. a-st jm. — Alat. 
asuk.: Patküla v. Soka t. 

ROOTS, Aleksander, töös
tur. Sünd. 2. XII 1899 Tar
tus; vanemad — töölised Ja

kob R. ja Liisa (Mosna). — 
Abielus Aliide Reino ga 1923. 
a-st. — Lõpetas Tartus Oo-
manni õht. algk.; õppis raua-
treialiks Tartu Telefonivabri
kus 1915—17. Töötas raua-
treialina Lellepi vbr. 1918. 
Võttis vabatahtlikuna osa E. 
Vabadussõjast, algul Tartu 
kaitsepat-is, hiljemini 8. jal. 
rüg., tehes kaasa lahinguid. Sõ
javäest vabanenuna asus õppi
ma tsemenditööd V. Särg'i 
tööstuses 1921. a., sai samas 
abimeistriks 1924. a. ja oli selle 
tööstuse Tõrva osak. juh. 
1925—30, millal ostis tööstuse 
sissesääde ja asus iseseisva 
tsemenditööstuse omanikuna 
arendama tööstust, ühtlasi 
majadeomanik 1933. a-st. 

Võtnud juhtivalt osa Tõrva 
avalikust elust. Tõrva Va
bat. Tuletõrje Üh. tegelasi 
1927. a-st, jsk. juh. abi 1928— 
30, tegevmeeskonna 2. abi-
päämees 1930—37, Tõrva lin
na 1. komp. päälik ja linna 
tuletõrje juht 1937. a-st, olles 
s. a. lõpetanud ka vastava tu
letõrje kurs.; Tõrva linnavo-
lik. 1. ja linnanõunik töö-hoo-
lekande- ja tervishoiuosak. 
juh-na 1934. a-st; Tõrva E. 
Käsitööl. Avitamise S-i juh. 1. 
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1930. a-st, Tõrva Kesk-, Väi
ke- ja Käsitöösturite Üh. asu
tajaid jm. — Evib tuletõrje 
aumärke, m. s. kuld- ja hõbe
medalid.—Alat asuk.: Tõrva. 

ROOTSMAN, August, põl
lumees. Sünd. 22 X 1893 
Roosamärdi t. Kastre-Võnnu 

v. Tartum.; vanemad — põl
lupidajad Jaan R. ja Mai 
(Kripson). Lõpetanud Võn
nu klk.-k. — Tegutseb iseseis
va põllumehena isatalus. — 
Abielus Anna-Helene Tamm
ega 1929. a-st. 

Võtnud juhtivalt osa mit
mesuguste kultuur- ja majan-
dusorg-ide ning vallaomaval-
se tegevusest. Võnnu Laulu-
Mängu S-i ,,Lõoke" abiesim. 
1927. a-st; Võnnu Põllumeeste 
S-i laekur 1927. a-st, ühtlasi 
sama s-i poolt korraldatud 
näituste ja kursuste korralda
misel tegev olnud; Ahja Pii-
maüh-gu juh. 1. 1932—33; 
Kastre-Võnnu vast. tule-
kindl. s-i rev.-kom. 1. 1935— 
37; Põllutöökoja Võnu kon
vendi juh. 1. 1936. a-st; Isa
maaliidu Tartumaa komitee 
rev.-kom. 1., K.-Võnnu osak. 
abiesim. 1935—37; Kastre-
Võnnu v.-volik. 1. ja v.-koh-
kom. esim. 1923. a-st; v.-koh-
tu esim. 1937. a-st; Võnnu 
ev.-lut. kirikunõuk. ja juh. 
esim. 1929—35, nõuk. ja rev.-
kom. 1. 1935. a-st. — Alat. 
asuk.: Roosamärdi t. Kastre-
Võnnu v. 

ROSENBERG, Jakob, arst. 
Sünd. 18. X 1894 Soe t. Uue-
Antsla v. Võrum.; vanemad 
— põllumees Toomas R. ja 

Leeno (Tiisler). Õppis U.
Antsla Liiva k. 1904—06, Ur
vaste klk.-k. 1906—10, H. 
Treffneri gümn. 1910—16 ja 
Tartu ülik. arstiteaduskonnas 
1916—24, mil selle lõpetas. — 
Võttis velskerina osa E. Va
badussõjast 1918—20; oli te
gelev arst Põlvas 1924—27; 
Põlva jsk. tervishoiuarst 1927. 
a-st. — Abielus Miralda Klaa
siga 1933. a-st. 

Võtnud juhtivalt osa selts
kondi. elust. Olnud Põlva 
Harid. S-i esim. 1931—36, 
Põlva Vabat. Tuletõrje Üh. 
esim. 1928—30, Põlva Üpk. 
asutajaid ja juh. 1. 1930—33, 
Peri v.-volik. ja valla rev.-
kom. 1. 1930—34; K. L. Põl
va mlvk. sanitaarpäälik 1925. 
a-st ja sama mlvk. pääliku k. 
t. 1935. a-st; E. P. R. sama-
riitlaste Põlva kolonni vanem; 
Jaoskonnaarstide S-i ja Võru 
Arstide S-i juh. 1. Teinud 
kaastööd ajalehile ja ajakir
jule. — Alat. asuk.: Põlva. 

ROSIN, Emil, sõjaväelane. 
Sünd. 20. IX 1906 Annuka t. 
Torma v. Tartum., vanemad — 

põllupidajad August R. ja 
Aliide (Kask). Õppis Torma 
4-kl. algk. 1916—20, Torma 
kõrg. algk. 1920—23, Must
vee kõrg. algk. 1923/24, Tartu 
reaalgümn. 1924—26 ja E. 
V. sõjak. 1926—29, mil selle 
lõpetas n.-ltn. astmes; hiljem 
lõpetanud riigikaitselise kas-
vat. õp.-kurs. Tall-s 1933; 
ülendatud leitnandiks. — Tee
ninud rühmaülemana 3. üksi
kus j ai. pat-is 1929—35; Val
ga ühisgümn. riigikaitselise 
kasvatuse õp. 1935. a-st. — 

Abielus Luise Varblasega 
1936. a-st. 

Võtab osa noorsookasva
tuse tööst ka väljaspool kooli, 
olles N. K. Valga Miv. päälik 
1935. a-st. — Alat. asuk: 
Valga. 

RUMM, Erich Konstantin, 
advokaat. Sünd. 14. I 1901 
Polska t. Kärgula v. Võrum.; 

vanemad — taluomanikud 
Kusta R. ja Emilie (Teeveer). 
Õppis Kärgula v.-k. 1908— 
10, Kanepi klk.-k. 1910—12* 
Võru l.-algk. 1912/13 Võru 
kõrg. algk. 1913—17, Võrus 
keskk. ja Tartu ülik. õigus-
teadusk. 1922—26, mil selle 
lõpetas. — Võttis õpilasena, 
vabatahtlikuna osa Vabadus
sõjast, tehes kaasa lahinguid; 
oli Kärgula algk. juh. 1916— 
17. Tegutses advokaadina 
Võrus 1926, Räpinas 1927— 
30, lüh. aega Petseris 1930 ja 
Võrus 1930. a-st; vann.-adv. 
1934. a-st. — Abielus Olga 
Elisabeth Zipp-iga 1928. a-st. 
— Alat. asuk.: Võru. 

RUNNEL (end. nimi Kres-
son), Eduard, põllumees. 
Jjünd. 27. II 1905 Kahrometsa 
t. Räpina v. Võrum.; vane
mad — talupidajad Jakob K. 
ja Pauline (Urtsov). Õppis 
Radamaa 2-kl. min.-k. 1913— 
16, Räpina 4-kl. kõrg. algk. 
ja Räpina ühisgümn., milles 
lõpetas 3. kl.; hiljem õppis 
Tooma sookultuuri- ja maapa-
randusk. 1931—33, mille lõpe
tas. Iseseisev põllumees sün
nitalus 1929. a-st, kus kulti
veerib maid, arendab karja
majandust, heina- ja vilja-
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seemne kasvatust, kanakasva-
tust, evides sugulava ja muul 
viisil talumajandust. — Abi
elus Pärja Ilves ega 1937. a-st. 

Olnud Räpina Noorte Maa-
tulundusklubi tegelasi ja juh. 
1.; Linte Piimaüh.-gu juh. 1. 
1933—35; K. L. Räpina ratsa-
rühmas olnud päälik, 1933. 
a-st komp. pääliku abi; Räpina 
Põlluni. S-i taluraamatupida-
mise osak. asutajaid ja juh. 1.; 
teotsenud juhtivalt kohalike 
näituste korraldamisel; Melva 
Masinatarvit. Üh-se esim. 
1931. a-st; Põllutöökoja Rä
pina konvendi esim. 1936. 
a-st. Teinud kaastööd ,,Uus 
Eestile", ,,Elule", noorteaja-

kirjale ,Tõusev maa". — 
Alat. asuk.: Kahromatsi t. 
Räpina v. 

RUSI, Andres, õpetaja. 
Sünd. 27. XII 1879 Meetsi t. 
Kärstna v. Viljandim.; vane

mad — talupidajad Jüri R. ja 
Mari (Arus). Õppis Kärstna 
v.-k., Helme klk.-k. ja Vil
jandi l.-k., mille ühes 1-aas
tase pedag. klassiga lõpetas 
1901; hiljem võtnud osa õp.-
kurs. — Taagepera v. Kar-
jatnurme algk. juh. 1901. a-st, 
väljaarvatud sõjaaastad, mil 
vene sõjaväes võttis sv. amet
nikuna osa Maailmasõjast 
1914—17. Täitnud Taagepe
ra ev.-lut. koguduse köstri 
kohuseid 1923—28; ühtlasi 
Kärstna v. Meetsi t. ja Pöögle 
Kirbu t. omanik ja pidaja, 
kus põllumehena kultiveerinud 
maid. — Abielus Marie Wei-
denberg'iga 1925. a-st. 

Olnud kaitseliidu organi
seerijaid Taageperas ja ülem 

1918—20 ning võtnud osa 
seltskondi. elu edendamisest 
omas piirkonnas, olles Taa
gepera Noorsoos-i asut. ja 
juhtivaid tegelasi; olnud Helme 
kirikunõuk. 1. ja Taagepera 
koguduse nõuk. abiesim. — 
Alat. asuk.: Karjatnurme algk. 
Taagepera v. 

RUUS, Ernst, põllumees. 
Sünd. 6. III 1892 Luutsniku 
ms. Laitsna-Rogosi v. Võru

maal; vanemad — kaupmees-
kõrtsmik Jakob R. ja Leena 
(Silling). Õppis Rõuge klk.-
k.; hiljemini võtnud osa põllu-
maj.-kurs. Tartus 1913 ja 
Vahi talus 1914. a. Võttis osa 
Maailmasõjast 1915—18. Or
ganiseeris saksa okupatsiooni 
lõpul Laitsna-Rogosis kaitse
liitu ja võttis siis vabatahtli
kuna osa E. Vabadussõjast 
1918—20, tehes kaasa lahin
guid. Iseseisev põllumees isa 
poolt 1894. a. ostetud Vungi 
t. 1923. a-st, kus arendab ta
lumajandust, ühtlasi teotseb ka 
metsakaupmehena. 

Organiseerinud 1924. a. 
Laitsnas kaitseliitu ja olnud 
selle päälik, hiljemini Laitsna-
Rogosi üksikrühma päälik. 
Olnud Vana - Laitsna v.-
volik. 1., kohaliku põllum. 
kog. juh. 1. jm. — Evib K. L. 
3. kl. Valgeristi ja Läti vaba
dussõja mälestusmärgi. — 
Alat. asuk.: Laitsna-Rogosi 
v. Vungi t. 

RUUSMAA (end. nimi 
Ruusmann), August, tööstur-
kaupmees. Sünd. 29. IX 1894 
Valguta v. Tartum.; vane

mad — karjamõisa rentnik 
Peeter ja Marie Ruusmann. 
Õppis Rõngu klk.-k., H. 

Treffneri gümn., kus lõpetas 
4. kl.; täiendas end väljaspool 

.^kooli, eriti põllumajanduse 
alal. — Olnud Rõngu klk. ko
mandant ja kaitseliidu ülem 
1917—18 ja võtnud osa Va
badussõjast 1918—20. Pääle 
Vabadussõja asus Petseri, kus 
evib 1921. a. alates tööstuse 
ja äri. 

Võtnud Vene revolutsiooni 
ja Saksa okupatsiooni ajal osa 
eestlaste organiseerimisest, 
Eesti polkude asutamisest Tal
linna ja Peterburi komiteedes 
ning omakaitse salkade orga
niseerimisest Elva ja Rõngu 
ümbruses. Petseri Kaupmees
te ja Majaoman. S-ide asuta
jaid, esim. ja juh. 1.; Petseri 
Üpk. juh. esim. ja juh. 1. 1926. 
a-st; Petserimaa Muuseumi Üh. 
asutajaid 1935; E. Turistide 
Üh-gu Petseri osak. juh. 1.; 
Petseri Õhu- ja Gaasikaitse 
Üh. juh. 1.; Petseri linnavolik. 
1. 1923. a-st, olnud Petseri 
linnapää 1929—36; Majaoma
nikkude Koja saadik Petserist 
1935. a-st; tegev kõigis Pet
seri seltses ja org-es. — Evib 
Vabaduse Risti II/3 ja K. L. 
5. kl. Kotkaristi. — Alat. 
asuk.: Petseri. 

RUUT. Karl, õpetaja. Sünd. 
2. XI 1904 Jaroslavi kub. Ve
nemaal; vanemad — õp. Otto 
R. ja Liisa (Madisson). Õp
pis Koorküla ja Vana-Vändra 
v.-k., vene kroonugümn. Pär
nus, Pärnu saksa gümn., Pärnu 
ühisgümn. ja Rakvere õp.-
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sem. 1925—27, mil selle lõpe
tas; omandas algk.-õp. kutse 
1928; lõpetanud E. V. sõja

kooli jalaväe asp. kurs. 1929, 
ülendatud lipnikuks 1929 ja 
n.-ltn. pääle vastavate katsete 
sooritamise 1937. — Töötab 
õpetajana 1. VIII 1927. a-st; 
oli Holdre 6-kl. algk. õp. lü
hema vaheajaga 1927—32 ja 
sama k. juh. 1932—35; Laat-
re v. Õru algk. juh. Valgam. 
1935—38; riigikaitselise kas
vatuse õp. Valgas Valga 
Tööstuskeskk. ja Valga Läti 
erareaälkoolis 1. IX 1938. a-st. 

Teotsenud laulu- ja muusi-
kakooride juhina mitmel pool 
ja võtnud tegelasena või juh. 
liikmena osa Holdre ja Laat-
re seltskondi, org-ide tegevu
sest ning hoogtöö toimk. 
tööst; K. L. Helme mlvk. 4. 
komp. päälik 1930—32, Hold
re üksikrühma päälik 1932— 
35 ja Laatre komp. päälik 
1935. a-st. Olnud Laatres K. L. 
Laskeklubi asut. ja Kaitseliidu 
Kodu muretsejaid Holdres ning 
tegutsenud noorkotkluse alal. 
Teinud kaastööd ajalehile. — 
Saanud K. L. 3. kl. Valgeris
ti. — Alat. asuk. Valga. 

RÄGO, Juhan, põllumees 
-piiritusemeister. Sünd. 22. II 
1866 Rägo t. Linnamäe v. Võ
rum.; vanemad — talupidajad 
Ado R. ja Anna (Tamm). 
Õppis Võru kreisk. ja selle 
lõpetamise järele viinapõleta-
jaks Kärgula ning Rõigaste 
ms. — Oli Väimela ms. meier 
ja viinavabr. juh. 1891—97; 
Iigaste piiritusevabr. juh., maa
ilmasõja ajal ka mõisavalit

seja 1897. a-st. — Abielus 
Minna Siirak iga 1900. a-st. 

Olnud Iigaste Kartuliüh-gu 

asutajaid ja juh. 1. 1921. a-st 
ja võtnud osa kohalike s-ide 
tegevusest. — Alat. asuk.: 
Iigatse as. 

RÄMASK, Jakob, põllu
mees. Sünd. 20. XII 1878 
Nina t. Naha külas Räpina v. 

Võrum.; vanemad — talupi
dajad Joosep R. ja Miili 
(Kiudorf). Lõpetanud Räpi
na Naha külakooli, asus tööle 
isatallu. Võttis osa Maailma
sõjast 1915—16. Iseseisev 
põllumees sünnitalus 1919. 
a-st, kus ehitanud uusi hoo
neid, harinud uudismaid ja 
arendanud talumajandust. 

Võtnud juhtivalt osa koha
like org-ide tegevusest; Naha 
Vabat. Tuletõrje Üh. asuta
jaid, esim. 1924—26 ja pää-
mees 1926. a-st; Räpina-Linte 
Piimaüh-gu esim. 1936. a-st; 
Räpina Meeksi Turbaüh. asu
tajaid ja esim. 1928. a-st. Tu
letõrje ala arendamise kõrval 
olnud tegev ka mitmesuguseis 

muis seltskondi, ettevõtteid 
kaitseliidus ja v.-volik. 1. — 
Evib tuletõrje tegevuse eest 
10-a. teenetemärgi ja hoolsus-
märgi. — Alat. asuk.: Nina t. 
Räpina v. 

RÄMMEL (end. nimi Räm-
man), Karl, vallasekretär. 
Sünd. 21. XI 1890 Rämmani 

t. Kahkva v. Võrum.; vane
mad — taluomanik, seltskon
nategelane Peeter Rämman ja 
Ann (Küttmann). Õppis Kahk
va v. Suure-Veerksu v.-k. ja 
Räpina klk.-k., mille lõpetas 
1906. a.; õiendas v.-sekr. kut
seeksami Võru maaval-se juu
res 1925. — Oli Kahkva v.-
seKr. juures õpilaseks ja abili
seks 1914. a-ni ja samas v.-
sekr. 1914—20, vabatahtliku
na Vabadussõjas 1918—19, 
tehes kaasa lahingud; Räpi
nas v.-sekr. 1920. a-st, üht
lasi ka v.-kohtu kirjut, ja põl
lumees sünnitalus, kus on tei
nud maaparandustöid ja aren
danud talumajandust. Töö 
eest Räpina v.-val-s saanud 
autasusid. — Abielus Alma 
Kirheiding'iga 1916. a-st. 

Võtnud juhtivalt osa selts
kondlike org-ide tegevusest; 
olnud Räpina Harid. S-i asu
tajaid 1908 ja algul ka juh. 1., 
tegelane näitetegevuse alal ja 
laulukooris ning seltsimaja 
ehitamisel; K. L. Räpina ük
suse asutajaid; hiljem mlvk. 
ja komp. juh. 1. mõnd aega; 
Räpina Üpk. juh. 1. 1923. a-st; 
Räpina Jahis-i asutajaid ja 
juh. 1. 1927. a-st; Isamaaliidu 
osak. asutajaid 1935; Põllu-
töökoja Räpina konvendi 1. 
ühistegeliste asutuste esinda-
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jana 1936. a-st; Räpina ev.~ 
lut. kirikunõuk. 1. ja laekur 
1919. a-st; Räpina aiandus-
keskk. asutajaid 1935. Teinud 
varemalt kaastööd vene mesin-
dusajakirjale. — Saanud Rii-
gihoidja käskkirjaga 24. II 
1938 Eesti riigile ja rahvale 
osutatud teenete tunnustuseks 
E. P. R. V kl. teenetemärgi. 
Alat. asuk.: Räpina v.-maja. 

RÄTT, August, vallasek
retär. Sünd. 20. VII 1878 
Põlgaste v. Võrum.; vane

mad — taluomanikud Jaan R. 
ja Ann (Sado). Lõpetanud 
Kanepi klk.-k. — Töötas v.-
kirjutaja abina 1896—99; oli 
Kioma v.-kirjut. 1899—1902; 
Valgjärve v.-sekr. 1902. a-st, 
ühtlasi tegelik põllumees. — 
Abielus Emma Laas'iga 1900. 
a-st. 

Võtnud osa kaitseliidu ja 
mitmesuguste vallas töötavate 
majandusettevõtete tegevu
sest; olnud vast. kindlustus-si 
asjaajaja 1904-—34; Tamme 
Piimaüh. asut. 1908. a. ja hil
jem selles korduvalt olnud 
juh. või rev.-kom. 1.; kohaliku 
laenu- ja hoiukassa rev.-kom. 
1. 1929. a-st, põllurn. s-i tege
lasi, Kanepi kirikunõuk. 1. j. 
m. — Alat. asuk.: Valgjärve 
v.-maja. 

RÄÄBIS, Adele, naiskodu
kaitse tegelasi. Sünd. 4. VI 
Ojaääre talus Sangaste v. 
Valgam.; vanemad — põllu
pidajad Eduard R. ja Helma 
(Vesser). Lõpetanud San-
gaste-Restu 6-kl. algk. 1926 
ja Pärnu tütarl. gümn. 1931; 

hiljem õppinud mitmešuguseil 
majapidamiskursusil. — Te
gev sünnitalus koduses maja
pidamises ja 1937. a. alates 

kantselei ametnik Sangaste 
metskonna kantseleis. 

Võtnud osa seltskondi, elust 
Sangastes, kus olnud innukaid 
tegelasi mitmesuguseis selts
kondlike org-ide ettevõtteis; 
Sangaste Naiskodukaitse jsk. 
asutajaid ja kirjat.; Sangaste 
koguduse Noorteüh-gu asu
tajaid ja tegelasi. — Alat. 
asuk.: Ojaääre t. Sangaste v. 

RÖÖP, Hans, õpetaja. 
Sünd. 4. IV 1889 Arra t. Lõ
ve v. Valgam.; vanemad — 

põllupidajad Jaan R. ja Ann 
(Sumberg). Õppis Helme 
v.-k. ja klk.-k., Kärstna min.-
k. ja riigi stipendiaadina Vol-
mari õp.-sem., mille lõpetas 
1911; lõpetanud eesti keele 
kurs. Tartu ülik. juures 1921; 
reisinud koolioludega tutvumi
seks ja soome keele alal täien
damiseks Soomes 1926. a. — 
Seminari õpilasena töötanud 

tunniandjana õpetajana Volma-
ris. Olnud Torma klk.-k. õp. 
1911/12, Karula k. juh. Võ
rum. 1912—14 ja 19l6. Maa
ilmasõjas 1914—16 teinud 
kaasa lahinguid Karpatides ja 
saanud lahingus haavata, 
löötanud arvepidajana Val
ga tehaseis lyi/. Olnud 
sangaste klk.-k. juh. 1917— 
iy, Helme klk.-k., mis hiljem 
muutus progümn. kavaga koo
liks, juh. 1919—21, Pärnu 
tütarl. gümn. kõrgemate kl. 
emakeele ja kirjanduse õp. 
iy21—28; Helme 6-kl. algk. 
juh. 1928. a-st. Teotsenud 
ajavahemikul 1921—28 üht
lasi ka lektorina ja eksami-
kom. liikmena 1 õp. etteval
mistamise kurs. Pärnus, aset. 
õpetajana Pärnu õht. gümn. ja 
lektorina Pärnu rahvaülikoo
lis. 

Võtnud aktiivselt ja juhti
valt osa seltskondi, elust ala
tes õpilaspõlvest. Olnud lau
lu- ja muusikakooride ning 
näitetegelasi Riidajas, Kärst-
nas j. m., Valga tööliste ja sol
datite täidesaatva komitee 1. 
ja rajoonikomissari k. t. 1917, 
Helme Noorteüh. asut. 1920, 
sama üh-gu juure laulukoori 
asut. ja juh., ajalehe ,,Rajala-
ne" asut. ühes dr. Mõtusega 
1917. a., Pärnu gümn. kooli 
näitetrupi asut. ja näitejuht j. 
m.; karskustegelasi mitmesu
guseis karskusorg-es Kuigat-
sis, Helmes j. m. 1912. a-st; 
E. Karskusliidu, E. K. S-i, 
Mesinduse Instit. ja E. Rahva 
Muuseumi usaldusmees Hel
mes; Ü. E. N. Ü. Helme osak. 
asutajaid ja auliige; Helme 
Maanoorteringi vanem, Loo
tusringi juht, N. K. Helme 
rühma asut. ja vanakotkas. 
Võtnud osa N. K. laagreist; 
saanud N. K. teenetemärgi. 
Korjanud ainelist ja sõnalist 
vanavara; avaldanud luule
tusi ja teinud kaastööd 
,,Post." Toiminud vaimul, ta
litusi. — Alat. asuk.: Helme 
6-kl. algk. 

RÖÖP, Johannes, õpetaja. 
Sünd. 27. VI 1896 Murikatsi 
(Põrga) ms. Kärstna v. Vil-
jandirn.; vanemad — põllupi
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dajad Peeter R. ja Reet 
(Kubu). Õppis Riidaja v.-k. 
1905/06, Kärstna 2-kl. min.-k. 
1906—13, Tartu õp.-sem. 1913 

—18 ja 1919/20, pedag. metoo
dik kurs. loodusteadust Tartu 
ülik. juures 1921, laulu- ja 
muusikakurs. 1923—25 ja õp.-
kurs. Valgas 1927. — Oli õp. 
Vana- Suislepa v. Paabo algk. 
1918/19 ja Kärstna algk. 1920 
—25; Vaabina algk. juh. Võ
rum. 1925. a-st. — Abielus 
Hilda KoppeViga 1928—34 (f). 

Võtnud juhtivalt osa selts
kondi. elust. Olnud Leebiku 
laulukoori juhataja 1916—20, 
Kärstna Laulu- ja Mängu S-i 
asut. ning laulu- ja muusika-
koori juh. 1920—25, Kärstna-
Riidaja Tarvit. Üh-se juh. 1. 
ja raamatupid. 1920—23, Vaa
bina Rahvarmtukogu S-i juh. 
1. 1926—28, sama s-i laulukoori 
juh. 1925. a-st ning pasuna
koori asut. ja juh. 1928. a-st; 
Vaabina Piimaüh. juh. 1. ja 
rmtupidaja 1930. a-st; Antsla 
Õp. Üh-gu juh. 1. 1926—29; 
K. L. Vaabina üksikrühma 
propagandapäälik 1935. a-st; 
Ü. E. N. Ü. Vaabina osak. 
õpiringide juht 1934. a-st, Vaa
bina Aiandusringi organiseeri
jaid; kodukaunistamise komitee 
esim. 1936. a-st; Urvaste kiri
kunõuk. 1. 1932. a-st. Võtnud 
oma kooridega osa üld- ja 
maakondlikest laulupidudest; 
juhatanud ühendatud koore 
Kärstnas 1925, lastekoore klk. 
laulupäeval Urvastes 1932 ja 
1936. — Alat. asuk.; Peebu 
algk. Vaabina v. 

RÜÜTEL, Alviine. ametnik, 
seltskonnategelast järgneva 

naine. Sünd. 29. VII 1900 
Peralaane t. Kõlleste v. Võru
maal: vanemad — põllupida
jad Jaan Tamm ja Mari (Ta

gel). Õppis Tartus Jaani kiri-
kuk., hiljemini Võru gümn. ja 
Petrogradi õht. gümn., mille 
lõpetas 1918. Oli Karilatsi v.-
sekr. abi 1919—20, Võru mk. 
politseis arveametnik 1920—26 
ja Võru-Petseri prefektuuri 
asjaajaja 1926—32, millest 
pääle tegev koduses majapida
mises. 

Võtnud aktiivselt osa nais
liikumisest ja mitmesuguste 
org-ide tegevusest. Olnud Ka
rilatsi Rahvarmtukogu S-i juh. 
1. 1919—20, Võru Käsitööliste 
S-i sekr., Võru Naisüh. sekr. 
1923—26, Võru naiss-i ,,Võru 
Hõim" juh. 1. 1928—32, Võru 
Politsei L.-H. Kassa ja spordi
ringi sekr., Võru Ühisabi sekr. 
1928—32 ja vaestehoolekande 
tegelasi; Naiskodukaitse Võru 
linna jsk. asut. ja sekr. 1927 
—29, Võru ringk. asutajaid ja 
sekr. 1929—32 ja Misso jsk. 
esinaine 1932. a-st jm. — Evib 
K. L. 5. kl. Kotkaristi ja 3. kl. 
Valgeristi ning N. K. K. tee
netemärgi. — Alat. asuk.: 
Misso asundus. 

RÜÜTEL. Hans, politsei-
konstaabel. Sünd. 23. VIII 
1899 Vao v. Virumaal; vane
mad — metsavaht Jaan R. ja 
Eva (Suumann). — Abielus 
Alviine TamnVega 1929. a-st. 
— Õppis Kurtna v.-k., Väike-
Maarja klk.-k. ja asus õppima 
piimandust. Teenis vene sõja
väes 1910—14, kus ülendati 
v. a.-o. astmesse ja mobilisee

riti Maailmasõja puhkemisel 
uuesti, võttis osa lahinguist 
1914—17 ning sai vahvuse 
eest 4. j. Georgi risti ja 4. j. 

Georgi auraha. Tuli 1917. a. 
E. polku ja teenis sv. staabi 
sides. Organiseeris E. Vaba
dussõja algul Avinurmes ja 
Simunas kaitseliitu, millega 
võttis osa esimesist lahinguist 
punavägedega; astus 1919. a. 
algul rahvaväkke, nimetati 
ohv. aset. ja oli õppek-dos 
rühmaülem, hiljemini õppe-
pat-is roodu ül., sv. spordi-
kurs. ül., Võru mk. rahvaväe 
ja K. L. spordiinstruktor va
heldumisi kuni 1921. a. juulini 
ning K. L. Kütisalga sekr. 
1921—22. Astus politseitee
nistusse 2. II 1922, kus olnud 
Võru linna kantselei rajooni-
ülem, hiljemini abi ning selle 
koha kaotamise järele 1. ra
jooni konstaabel 1922—32; 
Misso rajooni konstaabel 15. II 
1932. a-st. 

Ametülesannete kõrval võt
nud juhtivalt osa mitmesuguste 
org-ide tegevusest. Olnud Võ
rumaa Kütisalga esim., Võru 
riigi- ja omaval, teenijate üh. 
juh. 1., politsei spordiringi 
asut., sekr. ja esim., politsei 
laenu-hoiukassa sekr., K. L. 
spordiinstruktor j. m.; Misso 
Rahvarmtukogu S-i juh. 1. 
1936—1937, rev.-kom. esim. 
1938. a-st; Misso Vabat. Tu
letõrje Üh. esim. 1933—38, 
rev.-kom. 1. ja aukohtu esim. 
1938. a-st, Isamaaliidu osak. 
asutajaid jm. Teotsenud laske
sportlasena ja saanud võistlu-
silt auhindu. — Alat. asuk.: 
Misso asundus. 
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RÜÜTLI, Aksel Herman, 
õpetaja. Sünd. 16. VII 1893 
Oleski t. Vastse-Kuuste v. 
Tartumaal; vanemad — talu
pidajad Jaan R. ja Liisa (Kää-
rik). — Õppis Vastse-Kuuste 
Lootvina k. 1903/04, Mäksa 
Sarakuste k. 1904—07, Vana-
ICuuste min.-k. 1907—10; lõ
petas Tartu õp. sem. 1915 ja 
hiljemini haridusemin-mi poolt 
korraldatud keskk. võimlemis-
õp. kursustel; käinud õpireisu-
del Soomes 1921, 1929 ja 1937; 
Rootsis ja Lätis 1927, Unga
ris, Itaalias ja Austrias 1928. 
— Haaslava Sillaotsa algkooli 

juhataja 1915—16 ja 1918—22; 

vahepääl sõjaväes 1916—18. 

Haaslava Tuigo algkooli juh. 
1922. a-st. 

Haaslava Meeslaulu Ühin
gu koorijuht; teotsenud kau
emat aega Haaslava Karskus-
s-is ,,Priius", H. Põllumeeste 
S-is, H. Tööliste Üh-s, Haas
lava Hariduses-is, E. sots.-
demokr. tööliste, pärastise E. 
sots. tööliste partei Haaslava 
Üh-gus, Võnnu Õp. S-is ja 
Tartu Ümbruskonna Õp. Üh-
-gus; olnud Haaslava v.-volik. 
1., Tartu maavolik. 1. 1924—34 
ja III Riigikogu 1. Kaastööd 
teinud ajakirjandusele. — Alat. 
asuk.: Tuigo algk., Haaslava. 

s, 

SAAG, Martin, käsitööstur. 
Sünd. 22. XI 1889 Tartus; 
vanemad — põllutöölised Pee

ter S. ja Minna (Moodis). — 
Abielus Selma Oja'ga 1927. 
a-st. — Õppis Tartus H. 
Treffneri algk., hiljemini ise
seisvalt keeli; rätsepaametit 
Tartus 1904—07. Töötas sel
lina Tartus 1907—12. Teenis 
vene sõjaväes 1912—14. Te
gutses rätsepana lüh. aega 
Helsingis ja siis Londonis 
1914—17, kust siirdus Arhan
gelski kaudu Moskva ja oli 
sääl oma kutsealal tegev 1917 
—20. Tuli uuesti kodumaale 
1921. a. Iseseisva rätsepatöös-
tuse ja riideäri omanik Tõrvas 
1922. a-st. 

Võtab aktiivselt osa avali
kust elust Tõrvas. Tõrva lin-
navolik. 1. 1927—30 ja 1934. 
a-st, linnanõunik 1927—30, 

rev.-kom. 1., vaestelastekohtu 
1. ja tegev linnaomaval-se ko
misjones 1934. a-st- Tõrva 
Vabat. Tuletõrje Üh. tegelasi 
1923. a-st, ühingu juh-s linna-
val-se esindajana 1934. a-st ja 
tuletõrje Tõrva komp. päälik 
1937. a-st; Tõrva Käsitööl. 
Avitamise S-i asut., algul 
esim. ja 1938. a-st juh. 1. jm. 
Võtnud osa poliitilisest elust 
rahvaerakonnas. — Evib tule
tõrje aumärke. — Alat. asuk.: 
Tõrva. 

SAAMEN, Eduard, põllu
mees. Sünd. 23. I 1898 Vaa
bina ms. Võrum.; vanemad — 

põllutöölised Juhan S. ja Eva 
(Liibert). Õppis Linnamäe v.-
k. ja Kraavi ap. õig. klk.-k., 
mille lõpetas 1915. a. Võttis 
osa Maailmasõjast 1917 ja E. 
Vabadussõjast 1919—20. Ise

seisev põllumees Ojametsa t. 
Vaabina asunduses 1921. a-st. 
— Abielus Emilie NõgeViga 
1928. a-st. 

Töötanud juhtivalt kaasa 
Vaabina v. omaval-s, olles v.-
volik. 1. 1924. a-st; olnud v.-
vanem 1929—34; Vaabina 
Vabat. Tuletõrje Üh. päämees 
1931—32, laekur 1932. a-st; 
Vaabina Piimaüh-gu esim. 
1936. a-st. — Alat. asuk.: 
Ojametsa t. Vaabina v. 

SAAN, August, ametnik. 
Sünd. 25. XII 1893 Saia t. 
Põlgaste v. Võrumaal; vane
mad — taluoman. Adam S. ja 

Marie (Koppel). — Abielus 
Adele Kiristaja ga 1925. a-st. 
— Õppis Põlgaste v.-k. 1903 
—06, Kanepi klk.-k. 1906—10 
ja Võru l.-k. 1910—14, millal 
selle lõpetas. Mobiliseeriti 
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Võtnud juhtivalt osa mitme
suguste org-ide tegevusest. K. 
L. Tarvastu komp. propagan-
dapäälik 1928—34, ühtlasi ka 

manni 6-kl. algk. juh. 1924 
—29; Ulila algk. juh. 1930. 
a-st. — Abielus Magda Saa
rega 1926. a-st. 

Võtnud juhtivalt osa selts
kondi. elust. Olnud Kursi Õp. 
Üh. esim. 1924—29 ja Kursi 
Org-ide Liidu esim. 1927—29; 
Ulila Harid. S-i asut. ja esim., 
ühtlasi laulukoori ja puhkpil
lide orkestri juh. 1931. a-st; 
Kavilda Õp. Üh-gu juh. 1. 
j. m. — Alat. asuk.: Ulila 
algk. 

maailmasõtta 1915, millest 
võttis algul osa sõdurina, lõ
petas 1917. a. Tifflisi lipn.-k. 
ja teenis siis ohvitserina vene 
väes 1918 a., kust sattus 
vene kodusõja keerisesse ja 
võttis sellest osa kompaniüle-
mana kindr. Denikini armees 
1920. a-ni, sai lahingus haa
vata ja ülendati n.-ltn. Saa
bunud 1920. a. kodumaale, elas 
mõnd aega vanemate talus 
Põlgastes. Astus E. Panga 
Võru osak. teenistusse 13. 
sept. 1923. a. ja on samas kas
sapidajaks 1927. a-st. 

Olnud 1921. a. ühes v.-sekr. 
A. Sild'iga Põlgaste Rahva
rmtukogu S-i asutajaid ja te
gelasi; Põlgaste Kartuliüh-se 
asutajaid ja juh. 1. 1922—23; 
K. L. Võru Malevas tegev 1. 
XII 1924. a. alates, olnud sel
les rühmapäälik 1925—-31. 
Võru linna mlvk. päälik 1931 
—33 ja sama mlvk. pääliku 
abi 1933. a-st; Võru vabat. 
tuletõrje tegelasi 1924. a-st ja 
oäästiate jsk. juh. 1927. a-st; 
E. Tuletõrje Võrumaa bri
gaadi üldvarustuse päälik ala
tes -veebruarist 1938. a., 8. 
jal. pat. ohv. kogu taga-
varaväe ohv. sektsiooni juh. 
1., hiljemini selle ühendamise 
järele 7. jal. rüg. tagavaraväe 
ohv. sektsiooniga viimase abi
esim. 1936. a-ni j. m. — Evib 
K. L. V kl. Kotkaristi, III kl. 
Valgeristi, Läti K. L. teenete-
märai ja tuletõrje kuldmedali. 
— Alat. asuk.: Võru. 

SAAR, Ants, vallasekretär. 
Sünd. 7. II 1895 Sarapuu t. 
Aidu v. Viljandimaal põllupi
dajate pojana. — Abielus 
Aliis Annus'ega 1920. a-st. — 
Õppis Tuhalaane klk -k. ja 
iseseisvalt õppides. Oli õp. 
Aidu v. ap. õiq. k. 1910—15 
ja Lelle - Hiiekõnnu klk.-k. 
1915 — 16; posti-telegraafi-
telefoni ametnik Lelles ja 
Keilas 1916—17, Tuhalaane 
posti jsk. ülem 1917—18; Vil
jandi maaval-se põllumajan
duse osak. asjaajaja k. t. 1918: 
Tarvastu posti-telegr.-telefoni 
kontori ülem 1918—20; Tar
vastu v.-sekr. 1920—34, Pindi 
v.-sekr. 1938. a-st. 

mlvk. ajalugu koostava toimk. 
1. 1937; Tarvastu Põllum. S-i 
sekr. 1920. a-st ja põllumaj. 
näituste korraldajaid; Tarvastu 
klk. langenud vabadussõjalaste 
mälestussamba mõtte algata
jaid ja samba püstitajaid; Tar
vastu Harid. S-i esim. 1921, 
ühtlasi ka tegelasi lavakunsti-
üritusis näitlejana, lavastajana 
ja laulukoori juhina; Isamaalii
du osak. tegelasi ja II kong
ressi saadik, rahvuslikeks akt
siooneks loodud aj. toimk. te
gelasi jm. Teinud kaastööd 
Viljandi ajalehile ,,Sakala" ja 
,,Oma Maa". — Alat. asuk.: 
Pindi v.-maja. 

SAAR, Albert, õpetaja. 
Sünd. 18. III 1904 Vana-Ote-
pää v. Tartum.; vanemad — 

talupidajad Peep S. ja Anna 
(Veske). Õppis Karilatsi ja 
Valgjärve min.-k., Otepää 
gümn. ja Tartu õp.-sem., mille 
lõpetas 1924. — Oli Puur

SAAR, Alfred, vallasekre
tär. Sünd. 1. VI 1902 Horoski 
t. Haanja v. Võrumaal; vane

mad —- taluomanikud Jaan S. 
ja Matli (Leosk). Õppis Haan
ja v. Pressi v.-k., Rõuge klk.-
k., mille lõpetas 1918; õiendas 
v.-sekr. kutseeksami Harju 
maaval-se juures 1934. — Oli 
Haanja v.-sekr. juures õpila
seks 1922—23 ja abiliseks 
1923—30; Krabi v.-sekr. 17. V 
1930. a-st. 

Võtab juhtivalt osa mitme
suguste org-ide tegevusest. 
Alat. asuk.: Krabi v.-maja. 

SAAR, Evald, kaupmees. 
Sünd. 25. X 1901 Kangro t. 
Orava v. Võrum.; vanemad 
— talupidajad Mango S. ja 
Katri (Eiche). Õppis Hani
kase min.-k., mille lõpetas. 
Töötas põllumehena isatalus 
1929. a-ni, millest alates peab 
segakauplust Hanikasel Orava 
v. — Abielus Aliide Kess'iga 
1933. a-st. 

Olnud Vabadussõja ajal lüh. 
aega kaitseliidu ülem Oraval; 
Hanikase Vabat. Tuletõrje S-i 
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juh. 1. 1933. a-st, k-dopäälik 
1936. a-st; võtab osa laulu
kooride tegevusest ja kohalike 

seltside näitekunstiüritusist. — 
Alat. asuk.: Hanikase, Ora
va v. 

SAAR, Georg, arhidekt. 
Sünd. 2. V 1896 Krimmis; va
nemad — õp. Georg S. ja 

Juuli (Sinberg). Õppis Mili-
tokoli reaalkoolis Ukrainas, 
seda 1913. a. lõpetades, Peter
buris tsiviilins. instituudis, hil
jem ka sv. inseneride koolis 
1913—17 ja Riia ülik. arhi-
dektuuri osak., mille lõpetas 
diplomeeritud arhidektina 1929. 
Tegutseb Valga maainsene
rina 1929. a-st. — Abielus 
Magda Jürgensoniga 1931. 
a-st. 

Üliõpilasena olnud Riia E. 
Üliõpilaste S-i juh. 1., hiljem 
võtnud osa kutsealaliste org-
-ide tegevusest, olles insene
ride koja, arhidektide ja ins. 
üh-gu 1. Võtnud osa E. Vaba
dussõja monumendi kavandite 
võistlusest, millel saanud au
hinna. — Alat. asuk.: Valga. 

SAAR, Gustav, õpetaja. 
Sünd. 15. II 1884 Haabsaare 
t. Loosi v. Võrum.; vanemad 

— põllupidajad Jaan S. ja 
Juuli (Glaser). Õppis Loosi v. 
Tabina v.-k. 1895—97, Võru 
l.-k. 1897—1904 ja pedag. 
kurs. Valgas 1904/05, mille lõ
petamisel omandas algk.-õp. 
kutse. — Oli Misso v. Pugola 
algk. õp. 1905—09, Rõuge 
algk. (end. klk.-k.) õp. 1909— 
28, vahepääl võttes osa Maa
ilmasõjast 1914—17 ja sama 
kooli juh. 1928. a-st. 

Võtnud juhtivalt osa selts
kondi. elust Rõuges, olles: 
vabat. tuletõrje üh. tegelasi, 
vaheldumisi rev.-kom. 1., kir-
jat. ja esim. 1909. a-st, õp. 
üh. esim. 1918. a-st, rahva
rmtukogu s-i esim. 1926. a-st, 
seltside liidu tegelasi ja rahva
maja ehitamise teostajaid 1934. 
a-st, Isamaaliidu osak. abiesi
mees 1935. a-st; K. L. Rõuge 
mlvk. propaganda päälik 1924 
—26 ja mlvk. pääliku abi 1926. 
a-st, ühtlasi mlvk. orkestri 
põhjendajaid ja sellele ühes 
mlvk. päälikuga isiklikul vas
tutusel pillide muretseja; N. K. 
Rõuge mlvk. vanem; olnud 
enne Maailmasõda Rõuge L.-
H. Üh-se asjaajaja, Rõuge Va
badussõjas langenute mäles
tussamba komitee 1. 1925. a., 
Rõuge v.-volik. 1. üle 10 a. ja 
samal ajal pikemat aega valla 
rev.-kom. 1., Rõuge kiriku
nõuk. abiesim. ja aj. juh. esim. 
Juhatanud laulukoore ja olnud 
näitetegevuse juhte, teinud 
kaastööd mitmele ajalehele; 
töötanud juhtivalt kaasa ajut. 
seltskondi, toimkonnis. — Alat. 
asuk.: Rõuge algk. 

SAAR, Julius, põllumees. 
Sünd. 6. IV 1909 Ilmjärvel, 
Pühajärve v. Tartum.; vane

mad — talupidajad Gustav S. 
ja Miina (Andresson). Oman
danud hariduse kohal. 6-kl. 
algkoolis. Tegev põllumehena 
sünnitalus. 

Võtab aktiivselt osa koha
like seltside tegevusest ja on 
Ilmjärve Harid. S-i aval. 
rmtukogu juh. 1932. a-st. — 
Alat. asuk.: Ilmjärve, Püha
järve v. 

SAAR, Jüri (Georg), õpe
taja. Sünd. 4. VII 1905 Pera-
küla t. Keeni v. Valgam.; va

nemad — taluomanikud Juhan 
S. ja Mari (Orgel). Õppis 
Keeni algk. 1914—20 ja Tartu 
õp. sem. 1920—26, mil selle 
lõpetas. Olnud Päidla v. Nee
ruti algk. juh. 1926/27, Mäksa 
Harid. S-i algk. juh. 1928; 
Neeruti algk. juh. 1929. a-st. 
— Abielus Linda Arike'ga 
1936. a-st. 

Töötanud juhtivalt kaasa 
seltskondi, org-es. Olnud Nee
ruti Rahvarmtukogu S-i esim., 

208 



hiljem kirjat. ja laulukoori 
juh. 1929. a-st, sama s-i õpi-
ringi juh. 1930. a-st; Otepää 
Õp. Üh-gu esim. 1935. a-st; 
K. L. Päidla komp. propagan-
dapäälik 1931. a-st, sama 
komp. pääliku abi ja N. K. 
Neeruti rühma vanakotkas 
1935. a-st; tegutsenud Neeru-
tis rahvuslikeks aktsiooneks 
loodud seltskondlikes komitee
des esimehena ja tegelenud 
näitlejana kohalikes näitetrup-
pides. Oma laulukooriga võt
nud osa üleriiklikest, maakond
likest ja kodukihelkonna laulu
pidudest. — Alat. asuk.: Nee
ruti algk. Päidla v. 

SAAR, Kustav, sõjaväelane. 
Sünd. 19. VIII 1897 Jõgisoo v. 
Läänem.; vanemad — talupi

dajad Mihkel S. ja Mari 
(Raudmann). Õppis Jõgisoo 
v.-k. 1910—11, Silla 2-kl. 
min.-k. 1912—13, Haapsalu 
kõrg. algk. 1914—16, Tallinna 
kolledžis 1924—29; erihariduse 
omandanud Gori lipnikek. 
Kaukaasuses, alalisväe ohv-te 
kurs. Tall-s ja Soome kõrg. 
sõjak., mille lõpetas diplomiga. 
— Võttis ohvitserina osa Maa
ilma- ja E. Vabadussõjast; 
hiljem tegutsenud mitmeil 
ametkohtadel eesti sõjaväes; 
Valga sõjaväeringk. staabiülem 
1935. a-st. — Abielus Rosalie 
Karm iga 1920. a-st. 

Võtnud osa E. rahvusväe-
osade loomisest vene revolut
siooni ajal 1917, kogudes and
meid eesti sõjaväelaste kohta 
Kaukaasuses ja Omskis. Ol
nud tegev Eesti-Soome hõimu
töös. Aidanud kaasa kaitse
liidu üritusile; N. K. Sõprade 

S-i juh. 1. 1934. a-st; nimede 
eestistamise komitee asut. ja 
juh. 1. Valgas; Valgamaa 
Spordiliidu abiesim. 1936. a-st; 
Valgamaa N. K. Maleva va
nema abi 1937. a-st. Võtnud 
osa mitmesuguseiks rahvusli
keks ülesandeiks moodustatud 
seltskondlike komiteede tege
vusest; pidanud sõjaasjandu
sest loenguid Valgas ja Tõr
vas; sõjateadusliku ajakirja 
,,Sõdur" kaastööline 1928. 
a-st. — Alat. asuk.: Valga. 

SAAREMETS, Aleksander. 
õpetaja, põllumees. Sünd. 15. 
II 1880 Vastsemetsa t. Vaa

bina v. Võrum.; vanemad — 
taluomanikud Peeter S. ja 
Markareeda (Rehkli). Õppis 
Vaabina v. Liiva v.-k. 1891 
—93, Antsla klk.-k. 1897, Võru 
1.-k. 1898, õp. kurs. Võru l.-k. 
juures 1902, 1903 ja 1905; lõ
petas H. Laasi 3. kuul. põllu-
majand. kurs. Tartus 1904. — 
Oli õp. Kärgula v.-k. 1900— 
02, Vastse-Antsla v. Liiva k. 
1903—08 ja Vaabina v. Peebu 
v.-k. 1915; kontoriametnik 
Päsieva-Selga jaamas Olo-
netsi raudteel 1916—17 ja Pet
seri jaamas 1920. a. Iseseisev 
põllumees Vastsemetsa t. 1921. 
a-st, kus arendab talumajan
dust, ühtlasi kindlustuss-i 
,,Eesti" agent 1925. a-st. — 
Abielus Eliisabeth Antoniga 
7. XI 1904. a-st. 

Võtnud juhtivalt osa ümb
ruskonna majanduselu organi
seerimisest ja töötanud aktiiv
selt kaasa seltskondi, elus 
ning v. omaval-s. Olnud Vaa
bina Põllum. S-i kirjat., vahel 

ka esim. 1909—15, Antsla 
Tarvit. Üh-se rev.-kom. 1. ja 
volinik 1910—15, kaitseliidu 
ülem Vaabinas 1919. a., Vaa
bina Vabat. Tuletõrje Üh. 
asut. ja kirjat. 1929—32, Vaa
bina Tulekinnituse S-i kirjat. 
1926—32, Vaabina Piimaüh. 
asutajaid, algul kirjat. 1923— 
24, rev.-kom. 1. 1925—38, 
Vaabina V Masinat. Üh-se 
kirjat. 1929—34, III Masinat. 
Üh-se asutajaid ja kirjat. 1914 
—15 ning 1920. a-st, Vaabina 
Põllum. Kogu asutajaid ja 
esim. 1926—32; Vaabina v.-
volik. 1. 1908—15 ja 1923. 
a-st, v.-kohtu 1. 1912—15, 
1921—24 ja 1937. a-st, popsi-
kohtu 1. 1929—33 ja olnud te
gev komisjones. Võtnud 1905. 
a. osa revolutsioonilisest lii
kumisest, olnud rahvakoosole
kute juh. Vaabinas ja Antslas 
ning viibnud selle pärast pi
kemat aega uurimisel, korja
nud 1918. a. oma vallas raha 
E. V. asutamiseks ja olnud 
selle tegevuse eest enamlaste 
poolt mõistetud surma, kuid 
põgenenud. Tegutsenud muu
sika- ja laulukooride ning näi-
tetegelasena 1893—1915 ning 
hiljem muusikakooris. Toi
metanud vaimul, talitusi. Ol
nud Vene põllutöömin-mi põl-
lut. pääval-se alatisi kaastöö
lisi 1907—15; Tartu ülik. en
tomoloogia, fenoloogia ja me
teoroloogia jaamade kaastöö
line 1923. a-st, evides oma ta
lus II j. ilmajaama; E. Stat. 
Keskbüroo korresp. 1924. a-st; 
Talurmtupidamise Talituse 
usaldusmees 1925. a-st. Tei
nud kaastööd ajalehile ,,Ole
vik", ,.Uudised", „Pvl." ja 
,,Peterburi Teat.". — Alat. 
asuk.: Vastsemetsa v. Vaa
bina v. 

SAARETOK, Richard, põl
lumees. Sünd. 15. IV 1905 
Ivaski t. Sooru v. Valgam.; 
vanemad — põllupidajad Ju
han S. ja Anna (Einer). Õp
pis Sooru 6-kl. algk. 1914 
—18, Valga poegi. gümn. 
1918—21 ja Helme põllutöök. 
1924—26, millal selle lõpetas. 
— Iseseisev põllumees sünni
talus 1926. a-st. 

14 — L.-E. Tegel. Biogr. (Trükil. 4. IX 38). 209 



Võtnud juhtivalt osa mitme 
kohaliku põllumajand. org-i 
tegevusest. Olnud Valga Põl
lum. S-i juh. 1. 1932—35, Soo

ru Kontrollühingu asutajaid ja 
esim. 1929—33, end. Sooru 
Piimaüh-gu kirjat.; Sooru 
Turbaiih-gu asutajaid ja algul 
juh. 1.; Sooru Vabat. Tuletõrje 
Üh-gu esim. 1930—33, laekur 
1933—35 ja päämees 1935 
—37, sellest pääle Sooru v. 
vabat. tuletõrjes komp. päälik 
ja rakenduskonna juht; Põllu-
töökoja Valga konvendi 1. 
1936. a-st, ühtlasi ka konvendi 
rev.-kom. esim. ja turbakomi-
tee esim.; Väiga Põllum. S-i 
aiandusring! juh. 1„ Isamaa
liidu Sooru osak. abiesim. jm. 
Pidanud oma ümbruses põllu
majand. loenguid ja teinud 
kaastööd ajalehile. — Alat. 
asuk.: Ivaski t. Sooru v. 

SAARM ANN, Anton, ki
rikuõpetaja. Sünd. 29. VIII 
1880 Tiigisauna popsikohal 

Jõgisoo v. Läänem.; vanemad 
— sepp Jaan S. ja Anna 
(Jaanwalt). Õppis Jõgisoo v.-
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k., Haapsalu ap. õig. klk.-k., 
keskk. õht. kurs. Tall-s, kau-
bandustead. kurs. Tall-s, algk. 
õp. pedag. kurs. Tall-s, H. 
Treffneri gümn., seda 1908. a. 
lõpetades, Tartu ülik. õigus-, 
hiljem arstiteadusk. poolteise 
aasta jooksul ja sama ülik. 
usuteadusk., mille lõpetas 1914. 
— Isa varase surma tõttu asus 
varakult iseseisvalt teenima, 
olles algul lihttööliseks, vabri
kutööliseks Tall-s ja hiljem 
Ralti nuuvillavbr. alcik. õp. 
1903—06. õiendas konsist. 
eksamid Riias ja pidas kiriku-
õp. prooviaastat Põlvas õp. 
Schwartzi, hiljem Tarvastus 
ja Viljandis õp. J. Lattik'u 
juures. Ordineeriti Viljandi 
praostk. vikaar-õpetajaks 6. I 
1916, kust kutsuti vikaar-õp. 
Võrumaale ia töötas sääl 1918. 
a-ni. Oli Tall-s Pühavaimu 
kogud, abiõp. ja tunniandja 
õp. Tallinna kooles 1918—20: 
Räpina ev.-lut. koguduse ja 
Mehikoorma abikiriku õnet. 
1920. a-st, olnud ühtlasi Rä
pina gümn. usuõp. 1923—32 
ja Võrumaa abipraost 1935. 
a-st. — Abielus Elsa Blum-
bern'iga 17. VII 1933. a-st. 

Töötanud peamiselt Ränina 
kirikuelu arendamiseks ja elus
tamiseks, mille kõrval võtnud 
osa ka haridus- ja põllumeeste 
seltside tegevusest. Avaldanud 
Ränina koguduse ajaloo. Alat. 
asük.: Räpina. 

SAARNIIT, Johannes, õpe
taja. Sünd. 5. III 1898 Tiiüts-
mäe koolimajas Lasva v. Võ

rum.; vanemad — õp. Karl S. 
ja Ann (Kendra). Õppis 
Tüütsmäe v.-k. 1905—08, 

Võru l.-k. 1908—13, seda lõ
petades ja Tartus R. Grivingi 
muusikakoolis 1914—18, mil
lal selle lõpetas. Oli Vastse
liina Tsolli algk. juh. 1918—29; 
Vastseliina algk. juh. 1930. 
a-st, ühtlasi Vastseliina ev.-
lut. koguduse organist 1918. 
a-st. — Abielus Olga Melts'iga 
1920. a-st. 

Töötanud juhtivalt kaasa 
Vastseliina seltskondi, elus ja 
kaitseliidus; laulu- ja mängus-i 
esim. 1927. a-st; ühispanga 
juh. esim. 1930—32, nõuk. 
esim. 1932. a-st; õp. üh. juh. 1. 
1919. a-st, abiesim. 1934. a-st; 
K. L. Vastseliina komp. rüh-
mapäälik 1925. a-st, hiljem ka 
komp. pääliku abi ja 1930. 
a-st mlvk. majanduspäälik; 
N. K. Vastseliina mlvk. va
nema abi, 1938. a-st mlvk. va
nem. ja algk. rühma vana
kotkas: V. v.-volik. 1. 1922 
—25: Vastseliina kirikunõuk. 
1. 1921—33; juhatusliige kõi-
qis rahvuslikeks aktsiooneks 
Vastseliinas loodud toimkonnis. 
Tegutseb pikemat aega laulu-
ja mängus-i laulukoori, puhk-
oillide- ja salongorkestri ju
hina ning näitlejana. Juhata
nud laulupäevadel üldkoori 
Võrus, Petseris, Vastseliinas 
ja Rõuges. — Alat. asuk.: 
Vastseliina algk. 

SAARNIIT, Richard, õpe
taja. Sünd. 8. VI 1905 Tüüts
mäe koolimajas Lasva v. Võ

rum.; vanemad — õp. Karl S. 
ja Ann (Kendra). Õppis 
Tüütsmäe v.-k. 1912—15, Po-
langeni gümn. Võrus 1915 
—17, Tartu evakueeritud Riia 



linna gümn. 1917/18, H. Treff-
neri gümn. 1918, Võru poegi, 
gümn. 1919—24, Võru õp.-
sem. 1925/26, mil selle lõpetas, 
omandades algk.-õp. kutse; 
lõpetanud Tartu ülik. õigustea-
dusk. 1938. a. — Olnud õp. 
Orava v. Hanikase algkoolis 
1924/25 ja Petseri 1. 2. algk. 
1926. a-st. 

Võtnud õpilasena osa noor
sooliikumisest gümn. noorte
ringis, hiljem Võru Noorsep-
pade malevas, kus olnud lip
pur. Olnud Orava-Hanikase 
segakoori asut. ja juh. 1924 
—25; Petseri laulu- ja mängu-
s-i ,,Kalev" tennisklubi juh. 1. 
1932—36; K. L. Petseri male
vas rühmapääliku abi 1932. 
a-st; N. K. Petseri mlvk., hil
jem miv. pääliku abi; Petseri 
E. Harid. S-i tegelasi 1927. 
a-st, olnud pikemat aega sama 
s-i juh. 1., sega- ja meeskoori 
juh. 1928—31 ja 1932—35, 
ühtlasi meeskoori asutajaid; 
Petserimaa Õp. Liidu juh. 1. 
1926. a-st, võtnud osa mitme 
teise seltsi tegevusest; teinud 
kaastööd ajalehile. Akadeemi
liselt kuulub E. Ü. S. ,,Põh
jala" perre. — Evib K. L. V j. 
Kotkaristi ja III j. Valgeristi. 
— Alat. asuk.: Petseri. 

SAARVA, David, põllu
mees. Sünd. 15. IX 1873 
Kiltre t. Ahja v. Tartum.; 

vanemad — taluomanikud 
Kusta S. ja Mari (Tenno). 
Omandas alghariduse Läänis
te algk.; hiljem haridust täien
danud iseõppimise teel. Te
gutseb iseseisva põllumehena 
isalt päritud talus, kus tööta
nud oma talupidamise pare

male järjele tõstmiseks ja vii
nud talu eeskujulikku korda. 
— Abielus Marie Jermakoffi-
ga 29. VII 1900. a-st. 

Töötanud juhtivalt Ahja v. 
omaval-s, olnud v.-volik. 1. 
pikemat aega ja pidanud mit
mesuguseid valla ameteid, m. 
s. valla rev.-,kom. esim. 1930 
—33, vallavanem 1928—30 
ja 1934. a-st; Ahja v. oma-
val-se tuletõrje esim. 1934. 
a-st; Ahja Põllum. S-i asuta
jaid 1936; Ahja Piimatalituse 
Üh-se rev.-kom. 1.; olnud te
gev Ahja rahvamaja ehita
misel; esimees rahvuslikeks 
aktsiooneks vallas loodud toim-
konnis j. m. Revolutsiooni ajal 
võeti kohalikkude punaste 
poolt vangi ja vabastati alles 
peale selle, kui oli maksnud 
Võnnu klk. kommunistlikule 
sõjaväeosakonnale 5000 rbl. 
lunaraha sõjaväe juhataja O. 
Rüütli ja asjaajaja J. Tootsi 
allkirja vastu 7. I 1919. — 
Alat. asuk.: Kiltre t. Ahja v. 

SAAVA, Peet (end. ees
nimi Riedrich), vallasekretär. 
Sünd. 23. II 1900 Nõmme t. 
Rasina v. Tartum.; vanemad 
— talupidajad Jakob S. ja 
Marie-Kristiine (Müürsepp). 
Õppis Võnnu ap. õig. klk.-k., 
täiendanud haridust Võnnu 
ev.-lut. klk.-k. ja lõpetas Ra
sina kõrg. algk. 1928; hiljem 
õppinud edasi eraviisil, viibi
nud E. Maak. Liidu poolt 
korraldatud v.-sekr. täiendus-
kurs. 1925; omandanud v.-
sekr. abi kutse õiguse 1925, 
õiendanud v.-sekr. kutseeksa
mi Tartu maaval-se juures 
1928 ja omandanud v.-sekr. 
kutse. — Astus omaval-se 
teenistusse 17. IX 1923. a. 
Olnud v.-sekr. abi Mooste 
v. 1923—24 ja Rasina v. 
1926—28; Rasina v.-sekr., 
v.-kohtu kirjut., perekonna
seisuametnik ja valla av. 
rmtukogu juh. 29. XII 1928. 
a-st, ühtlasi ka Rasina posti-
telefoni-telegr. agentuuri juh. 
1929. a-st. — Abielus Ida-
Rosalie Rõikberg'iga 17. V 
1930. a-st. 

Võtnud juhtivalt osa Rasi
na v. seltskondi, org-ide tööst 

ja tegevusest. Olnud tegev 
hariduss-i laulu- ja muusika-
koorides 1917—28, sama s-i 
sekr. 1926. a-st ja Rasina 
komp. sekr. 1925. a-st; vabat. 
tuletõrje üh-gu sekr. 1928. 
a-st; Isamaaliidu osak. sekr. 
1935. a-st; vallas teotsevate 
veeühingute rev.-kom. esim.; 
nimede eestistamise ja kodu
kaunistamise vallatoimk. asja 
ajaja; tegelasi põllum. s-is ja 
aiandus-mesindusringis. Te
gutsenud näitlejana haridus
s-i näitetrupis ja kaitseliidu 
kompaniis. Töötanud kaasa 
kohaliku kirikuelu arendami
sel, olnud juhtivalt tegev Ra
sina abikoguduse kiriku ehi
tamisel; teotsenud organistina 
ja puhkpillideorkestri juhina 
kirikus. — Alat. asuk.: Ra
sina v. 

SABBE, Gustav, ametnik. 
Sünd. 8. IX 1867 Paidra-Palu 
nr. 3 t. Pindi v. Võrum.; va

nemad — põllumees, kiriku
tegelane Hendrik S. ja Liisa 
(Kaarna). Õppis Pindi v. Pi
kakannu v.-k. 1875—77, Lee
vi v.-k. 1877/78, Võru 2-kl. 
elementaark. ja kreiskoolis 
1879—84, millal lõpetas vii
mase 3. kl. Töötas isatalus 
põllumehena 1885—89; oli Võ
rus Vana-apteegi rohukpl. 
õpilane 1890—93, Lasva v.-
kirjut. abi 1894, Vennad Ago-
povite rauakaupade suuräris 
Pihkvas selliks 1895—1905, toi
duainete kpl. pidaja Pihkvas 
1906—07, kaupmees Vladi-
mirski laagris Strugi-Belaja 
jaama lähedal 1908, apteeker 
Walkeri rohukpl. juh. Peter
buris 1909—15, Vene aktsias-i 
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suuräris Harkovi ja Ekaterin-
burgi osak. ekspediitor 1916 
—20; Võru Üpk. (end. L.-H. 
Üh-se) laekur 1920. a-st. — 
Abielus Minna Sabolsk'iga 30. 
VIII 1898. a-st. 

Võtnud Pihkvas juhtivalt 
osa eesti seltskonna ettevõt
teist; olnud Pihkva e. s-i ,,Koit" 
asutajaid, juh. 1., pikemat aega 
seltsi näitetegevuse juht ja 
näitleja ning tegev kirikuelus. 
Võrus: Kalameeste S-i rev.-
kom. 1., Võru linnavolinik 
1927—30 ja 1934. a-st ning te
gev kõigis seltskondi, org-es. 
Töötanud juhtivalt kaasa kait
seliidus 1920. a-st, olnud Võ
ru linna mlvk. asutajaid 1922. 
a. ja algul laekur, hiljem jao-
päälik. Saanud teenete eest 3. 
kl. Valgeristi. — Alat. asuk.: 
Võru. 

SALDUM, Anna (Anette), 
naiskodukaitse ja seltskonna
tegelane, järgneva naine. 

Sünd. 5. V 1895 Lüütja ms. 
Petserim.; vanemad — mõisa
valitseja, hiljem parksepp-
meister Oskar Birk ja Elisa
beth (Nass). Õppis Kolpino 
vene algk. ja Isborski l.-k., seda 
1911. a. lõpetades; täiendanud 
haridust iseõppimise teel ja lõ
petanud hiljem Moskvas kas-
vatajanna- ning masinkirja-
kursused; lõpetanud mitm. kur
sused naiskodukaitse tegevus
alal. Tegutses kasvatajannana 
Moskvas 1914—17. Tegev pe
renaisena koduses majapida
mises 1918. a-st. 

Võtnud juhtivalt osa Võõp-
su seltskondlike org-ide ja 
naiskodukaitse tegevusest. Ol
nud Võõpsu naiskodukaitse 

jsk. asutajaid ja juh. 1. 1925. 
a-st, viimasel ajal abesinaine, 
ühtlasi tegev mitmesuguste 
kursuste korraldamisel, lava-
kunstilisis üritusis ja laulu
kooris. Oli Võõpsu alevi laste
aia asut. ja juhataja 1929—31; 
olnud Räpina Rahvaraamatu
kogu S-i juh. 1. ja esinaine 
ning lauljana tegev haridus
seltsi laulukooris pikemat 
aega. Esinenud klaveril saat
jana kontsertidel. — Alat. 
asuk.: Võõpsu. 

SALDUM, Eugen, põllu-
mees-tööstur ja omavalitsus-
tegelane. Sünd. 4. V 1895 Rä

pina ms. Võrum.; vanemad — 
mölder, hiljem põllumees Karl 
S. ja Aliide (Otsing). Õppis 
Tartu reaalk. 1905—1912, seda 
lõpetades ja Dresdeni ülik. 
masinaehituse osak., Saksa
maal 1912—14, kus õppimise 
katkestas sõda; õppinud maa
likunsti kunstn. Raud i j. t. 
juures Tartus. Võttis osa Maa
ilmasõjast vene lennuväes 
1915—17 ja E. Vabadussõjast 
lennuväes 1918—19. Tegutses 
lühemat aega Tartus. Mootor-
jahuveski ,ja majade omanik 
Võõpsus 1922. a-st, Mõisamäe 
t. omanik Palupera v. 1932. 
a-st, teemajapidaja Võõpsus 
1924. a-st, ühtlasi samal ajal 
ka tegelik mesinik 1928. a-st. 
— Abielus Anna Birk iga 1918. 
a-st. 

Võtab juhtivalt osa Võõpsu 
aleviomavalitsuse tegevusest 
ja alevi arendamisest, olles 
1927. a-st alevivanem. Töötab 
kaasa kohalikus kaitseliiduük-
suses ja vabat. tuletõrjes. Te

gutsenud kõrvalharrastusena 
maalikunstnikuna ja loonud 
mitmeid maastiku- ning port-
reemaalinguid. —- Alat. asuk.: 
Võõpsu. 

SALLUM, August, politsei
ametnik. Sünd. 19. VI 1898 
Tartus; vanemad — kaupmees 
Elias S. ja Marie (Kask). 
Õppis Tartu 5. l.-algk. 1905 
—-07, Tartu reaalk. 1907—20 
ja Tartu ülik. õigusteaduskon
nas 1920—29; vahepääl lõpe
tanud politseikooli kõrgema 
kl. 1927. — Õpilasena võttis 
vabatahtlikuna osa E. Vaba
dussõjast 1919—20, tehes 
kaasa lahinguid. Oli ametnik 
Tartu stat. büroos 1921—25, 
Tartu II jsk. politsei konstaa
bel 1927—30, Narva II jsk. ja 
Jõhvi jsk. politseikomissar 
1930—36; Tõrva jsk. politsei
komissar 1936. a-st. — Abi
elus Minna Pihlaku ga 1931. 
a-st. 

Olnud tegev spordi alal 
sporditegelasena; ASK juh. 1. 
ja talispordi osak. juh. ülikoo
lis õppimise ajal. Ühtlasi võt
nud osa kaitseliidu tööst ja 
olnud Tartu 3. mlvk. kantselei 
juh. 1924—27, Tõrva üksiku 
patarei nr. 2 majandusülem. 
— Alat. asük.: Tõrva. 

SALUM, Elmar, ametnik. 
Sünd. 2. III 1898 Äksi kiriku-
ms. Tartumaal; vanemad — 

metsavaht Jaan S. ja Marie 
(Juht). — Abielus Linda 
Lamp'iga 1921. a-st. — Õppis 
Raigastvere v.-k., Saadjärve 
min.-k.; õiendas eksternina 2. 
j. hariduse eksami Tartus 
Aleksandri gümn. juures; hil
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jemini lõpetanud metsnikekur-
susi Tartu ülik. juures. — 
Maailmasõjas 1916—18, võt
tis osa lahinguist n. a.-o. ast
mes ja saadeti 1918. a. Pihkva 
lipnikekooli, mis aga enamlise 
revolutsiooni tõttu jäi lõpeta
mata. E. Vabadussõjas oli 
Puka komandantuuri asjaajaja, 
hiljemini samas K. L. ülema 
abi 1918—20; metsnik Ahja 
metskonnas 1920—30 ja Vast
seliina metskonnas Missos 
1930. a-st, ühtlasi ka põllu
mees. 

K. L. Ahja komp. asuta
jaid ja juh. 1. 1924—30, üht
lasi ka päälik 1928—30; Ahja 
Piimaüh. asutajaid ja esim., E. 
Metsateenijate Üh. Ahja osak. 
asutajaid ja juh. 1., Võnnu 
klk. metsaametnike üh. asuta
jaid ja juh. 1., Akste Rahva
rmtukogu S-i asutajaid, tege
lasi lavakunstiüritusis näitle
jana ja laulukoores; K. L. 
Misso komp. pääliku abi 1933. 
a-st, Misso Vabat. Tuletõrje 
Üh. korrapidajate päälik 1938. 
a-st, Misso Rahvarmtukogu 
S-i abiesim., E. Metsateenijate 
Üh. Võru kogu rev.-kom. esim. 
1938. a-st, Misso v.-volik. 1. 
ja valla rev.-kom. esim. 1934. 
a-st jm. — Alat. asuk.: Misso 
as. 

SALUMAA (endine nimi 
Sollmann), Arnold, õpetaja. 
Sünd. 26. V 1901 Vaabina v. 

Võrum.; vanemad — talu-
rentnikud Ants Sollmann ja 
Mari (Tokko). Õppis Urvaste 
ja Vaabina v. Peebu v.-k.; 
õiendas eksternina sisseastu
miseksami Valga poegi. gümn. 
viimasesse kl. 1922. a. ja lõ
petas selle 1923. a.; õiendas 

eksternina algk.-õp. kutseek
sami Tartu õp.-sem. juures 
1932. — Olnud Vastse-Antsla 
Kuldre algk. õp. 1923—30; 
Urvaste algk. õp. 1932. a-st, 
kus kinnitatud van. õp. 1935. 
Olnud õp.-ameti kõrval Ur
vaste ev.-lut. koguduse köster
organisti k. t. lüh. aega 1927. 
ja 1937. a. 

Võtnud aktiivselt osa selts
kondi. elust. Olnud 9 a. Vastse-
Antsla Hariduss-i abiesim., 
näitleja ja laulukoori juh.; ju
hatanud ühendatud koore Lin
namäe, Antsla ja Urvaste lau-
lupäevil; Urvaste hariduss-i 
,,Siirius" juh. 1„ laulukoori-
ja orkestrijuht 1933. a-st; K. 
L. Urvaste komp. spordipää-
lik; N. K. Urvaste rühma kot
kas 1934. a-st; Allveelaevas
tiku Sihtkapitali Urvaste abi-
toimk. esim. 1935. a-st j. m. — 
Alat. asuk.: Urvaste algk.. 

SALUMAA, Riku (endine 
nimi Richard Schlukum), põl
lumees. Sünd. 16. VIII 1894 

Kõrgepalus, Tsooru v. Võru
maal; vanemad — põllupida
jad Jüri S. ja Leena (Tuvi
kene). — Abielus Alja (Ly
dia) Partsiga 1922. a-st. — 
Õppis Tsooru min.-k., mille 
lõpetas; hiljemini õppinud 
ühistegel. kurs. — Töötas 
Dvinski kindluse ins. val-se 
kantseleiametnikuna 1915—16. 
Oli van. militsionäär Kaasanis 
1917—19, millal saabus säält 
kodumaale. Punavägede sisse
tungil Eestisse mobilisieeriti 
punaväkke ja viidi Venemaale, 
kus viibis 1920. a-ni, millal põ
genes kodumaale. Iseseisev 
põllumees isa poolt 1909. a. 

ostetud Võsu t. 1920. a-st, ku& 
arendab talumajandust. 

Võtab aktiivselt osa selts
kondlikust elust. Tsooru Ha
rid. S-i juh. 1. ja muusikaosak. 
esim., kohal, turbaüh. asuta
jaid ja kirjat. 1928. a-st, Tsoo
ru Kindlustuses-i rev.-kom. 1., 
kohal, masinat, üh. asutajaid 
ja kirjat. 1920—30, Mõniste 
ap. õig. kirikunõuk. 1. jm. Ol
nud kohaliku puhkpillide-or-
kestri asut., näitlejana tegev 
lavakunstiüritusis, Luhametsa 
Rahvarmtukogu S-i juh. 1., 
Tsooru v.-volik. 1., v.-kohtu 
1. ja v.-vanema abi. — Alat. 
asuk.: Võsu t. Tsooru v. 

SAMARÜTEL, Richard, 
põllumees ja pangategelane. 
Sünd. 17. VIII 1892 Sõmer

palu v. Võrum.; vanemad — 
põllumees Johan S. ja Maria 
(Kender). Õppis Sõmerpalu 
algk. ja Kanepi klk.-k.; ette
valmistanud eratundidega Tar
tus gümn. 5. kl., hiljem täien
danud haridust eraviisil. Õp
pis mõisavalitsejaks Järvam. 
Mäe mõisas 1909, hiljem oli 
samas, algul rmtupidaja ja pä
rast mõisavalitseja 1914. a-ni. 
Teenis vene sõjaväes 1914— 
17; võttis sv. ametnikuna osa 
E. Vabadussõjast 1919—20; 
oli riigimaade ringkonna valit
seja 1920—32; Antsla Üpk. 
laekahoidja 1. V 1933. a-st ja 
ühtlasi sama panga juh. esim. 
1934. a-st. — Abielus Salme-
Linda Eisen iga 24. VIII 1919. 
a-st. 

Võtnud juhtivalt osa v. 
omaval-se, kaitseliidu ja mit
mesuguste org-ide tööst. Ol-
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nud Vastse-Antsla v.-volik. 1. 

1923—26, Uue-Antsla plan. 
mõisa masinat, üh. laekur 
1921—24, Uue-Antsla Turba-
üh. asut. ja esim.; korduvalt 
olnud Antsla Tarvit.-üh. juh. 
1., viimati 1930. a-st; E. Ühis
tegevuse Liidu nõuk. 1. 1935. 
a-st; E. Ühistegevuskoja 1. 
pangandus sektsioonis 1936. 
a-st; K. L. Antsla mlvk. käs-
kudetäitja päälik 1927—30, 
mlvk. adjudant 1930—35 ja 
mlvk. relvurpäälik 1935. a-st, 
ühtlasi ka kogu aja mlvk. juh. 
1.; Uue-Antsla Piimaüh. juh. 1. 
laekurina 1930. a-st; E. Tule
tõrje Võrumaa brigaadi Antsla 
divisjonipäälik 1937. Urvaste 
krikunõuk. ja rev.-kom. 1. va
remalt ja 1935. a-st; tegev 
kohal, rahvahariduse ja tule
tõrje seltsides. Saanud tee
nete eest kaitseliidus hoolsus-
ja Kotkaristi ning Läti kaitse
liidu hoolsus- ja teeneteristi. — 
Alat. asuk.: Koidu t. Vastse-
Antsla v. 

SAMKOV, Lilli, naiskodu
kaitse- ja seltskonnategelane. 
Sünd. 28. III 1904 Harja t. 

Kokora v. Tartum.: vanemad 
— põllumees, seltsk. tegel. 
Gustav Tiit ja Lovisa (Perse-
kivi). Õppis Kokora 2-kl. min.-
k. 1912—16, Tartus E. N. K. 
S-i tütarl. gümn. 1918—23 ja 
Tartu ülik. filoloogia teadusk. 
1923—25. Oli praktikant Kivi
silla apteegis Tartus 1925—27 
ja Rõngu apteegis 1927. a-st, 
ühtlasi ka tegev koduses ma
japidamises. — Abielus prov. 
Mihkel Samkov iga 1925. a-st. 

Võtnud juhtivalt osa nais
kodukaitse tegevusest, olles 

Tartumaa ringk. esinaine 1931. 
a-st ja Rõngu jsk. esinaine 
1929. a-st, ühtlasi ka viimase 
asutajaid, näitejuht ja rahva
tantsude rühma juh. Olnud 
Rõngu seltsi ..Ühendus" juh. 1., 
spordis-i ,,Koit" asutajaid ja 
algul juh. 1.; tegelenud juhti
valt kursuste korraldamisel, 
laulukoores j. n. e. Saanud 
teenete eest 3. kl. Valgeristi, 
5. kl. Kotkaristi ja N. K. K. 
teenetemärgi. — Alat. asuk.: 
Rõngu. 

SAMMA, Johannes, amet
nik. Sünd. 6. I 1880 Luku t. 
Pada v. Virum.; vanemad — 

j 

talupidajad Kaarel S. ja Mii-
na (Oli). Õppis Pada v. Nõm-
mise v.-k. 1888—90, Pikaristi 
klk.-k. 1891 ja Rakvere l.-k. 
1892—94. Astus raudteele õpi
laseks Kabala jaamas Virum. 
1895 ja teenis sääl hiljem tele
grafistina 1897—1902; oli jaa
makorraldaja Sompas 1902 
—04, Lehtses 1904—05, Volo-
sovos 1905—06 ja Tallinnas 
kaubajaamas 1906—11, Oru 
jaamaülem 1911—18, millal 
enamlaste poolt vangistati ja 
viidi Venemaale. Pääsnud 
1919. a. vangistusest, teenis 
Vene raudteedel mitmesugus
tel ametkohtadel 1919. a. lüh. 
aega. Uuesti kodumaale jõud
nult oli Tallinna kaubajaamas 
jaamakorraldaja 1919—21, 

Tallinna jaamaülema van. abi 
1921—31; Valga jaamaülem 
1931. a-st. — Abielus Leontine 
Kasemets'aga 1912. a-st. 

Võtnud osa kaitseliidu tege
vusest Tallinnas ja Valgas, 
viimases kohas olnud raudtee
laste kaitseliidu rühma orga-

nseerijaid ja rühmapäälik; 
Raudteel. Hoolekandeüh. Val
ga osak. esim. 1935 ja abi
esim. 1936. a-st; Valga Raud
teel. Tarvit. Üh-se juh. 1. 1934. 
a-st; Allveelaevastiku Sihtka
pitali Valga raudteesõlme abi-
toimk. asutajaid ja juh.; olnud 
N. M. K. Ü. juh. 1. j. m. — 
Alat. asuk.: Valga. 

SANDER, Julius, rohutead
lane. Sünd. 6. V 1889 Sindis; 
vanemad — müürisepp Mih

kel S. ja Maria (Kool). Lõpe
tas Narva Kalevivbr. algk. 
1902; õiendas eksternina ap
teegi õpilase eksami Narva 
gümn. juures 1906, apteekri 
abilise eksami Tartu ülik. 1910 
ja lõpetas Moskva ülik. pro
viisorina 1917. a. — Oli jook
supoisiks Narvas rohukpl. 
1902—05, kirjutaja Narva 
raudteekontoris 1905—06. Pää-
le ülikooli lõpetamise organi
seeris 1918. a. Narva Juhken-
thali apteegi ostu, saades üht
lasi viimase kaasomanikuks; 
oli suurema apteegi rentnik 
Moskvas 1922—23. Avas 
1925. a. apteegi Satserinnas 
1925; Petseri maa- ja linnaap-
teegi juh. 1933. a-st. 

Olnud esimesi Isamaaliidu 
organiseerijaid Petserimaal ja 
sellest pääie Petseri maakomi
tee esim.; ühtlasi olnud 1936. 
a. rahvahääletuse läbiviimseks 
moodustatud seltskondi, komi
tee esim.; Petseri N. M. K. Ü. 
esimees ja tegev mitmes muus 
seltsis. Avaldanud alates E. 
iseseisvuse algpäevist artikleid 
,,Päevalehes", ,,Vaba Maas" 
ja ,,Rahva Sõnas" parteide ki-
hilis-demagoogilise loomuse 
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Vastu, toetudes selle juures 
eestkätt Saksa kuulsa demo
kraatliku riigimehe Walther 
Rathenau ideedele. — Alat. 
asuk.: Petseri. 

SANDER, Oskar, õpetaja. 
Sünd. 2. I 1889 Raodu t. kan-
dikohal Saaluse v. Võrumaal; 

vanemad — põllupidajad Vid-
rik-Jaan S. ja Mari (Majas). 
— Abielus Elsa Hütt'iga 1932. 
a-st. — Õppis Pindi v.-k., 
Orava min.-k., Lošinski õht. 
keskk. kurs. Peterburis, Jõhvi 
min.-k. pedag. kl. ja pikaaja
listel õp. suvekurs. Võrus, kust 
omandas algk.-õp. kutse. — 
Oli Peri v. Partsi k. juh. 1908 
—19, väljaarvatud sõjaaastad 
1914—18, mil võttis osa Maa
ilmasõja lahinguist, langes Un
garisse sõjavangi ja põgenes 
säält kodumaale; Lasva v. 
Tüütsmanni algk. juh. 1919 
—28; Pindi v. Pikakannu algk. 
juh. 1928. a-st, ühtlasi ka põl
lumees Pindi v. Tindi t. 

Võtnud osa seltskondlikust 
elust. Olnud Tüütsmanni kars-
kustoimk. esim., laulukoori 
juht ja näitejuht, noorteüh. 
„Kodu" asut. ja esim., K. L. 
Pindi komp. juh. 1. jm. Vabat. 
tuletõrje Pindi komp. pääliku 
abi 1937. a-st, N. K. Pikakan
nu rühma asut. ja vanakotkas, 
Pindi Turbaüh. asutajaid ja 
esim., Isamaaliidu Pindi osak. 
asut. ja juh. 1., rahvuslikeks 
aktsiooneks Pindil loodud 
toimkondade esim., Pindi ev.-
lut. koguduse asutajaid, juh. 1. 
ja kirikuvanem jm. — Evib K. 
L. V kl. Kotkaristi ja N. K. 
Aitajamärgi. — Alat. asuk.: 
Pindi v. Pikakannu algk. 

SARNITS, Edgar Alek
sander, sõjaväelane. Sünd. 
11. III 1893 Võrus; vanemad 

— töölised Jaan S. ja Anna 
(Ait), õppis Võru l.-algk. 
1901—03, Võru l.-k. 1903— 
10, millal selle lõpetas; hiljem 
õppinud edasi iseseisvalt; lõ
petas II Irkutski lipnikkude 
kooli 1917 ja alalisväe ohv-te 
kurs. E. V. sõjakooli juures 
1922. a.; ülendatud lipnikuks 
1917 E. Vabadussõja kestel 
n.-ltn. ja leitnandiks, kapteniks 
1924 ja majoriks 1932. — Oli 
kantseleiõpilane Võru renteis 
1910; määrati samasse amet
nikuks 1911, ülendati kolleegia 
registr. 1913 ja määrati II j. 
rmtupidajaks 1915. a.; aitas 
Maailmasõja puhkemisel omal 
ametkohal edukalt kaasa üld
mobilisatsiooni läbiviimisele, 
mille eest evib medali. Mobi
liseeriti 1915. a. oktoobris ve
ne sõjaväkke ja teenis 262. jal. 
tagavara polgus kuni enam
luse võimulepääsuni sõjaväes. 
Saksa okupatsiooni ajal orga
niseeris Võrus salajast oma
kaitset ja levitas omas tutvus
konnas E. iseseisvuse ideed. 
Määrati K. L. Võru linna 3. 
jsk. ülemaks 12. XI 1918, 3. 
jal. polgu nooremaks ohv-iks 
1. XI 1918, kuid jäi tegelikult 
K. L. osade juhiks, millega as
tus dets. 1918. a. välja puna-
vägede vastu. Viidi 31. XII 
1918. a. üle Viljandi vabat., 
hilisemasse Sakala partisaa-
nide pat-i, mille formeerimisest 
võttis osa pat-i adjudandina; 
hiljem tegi samas väeosas 
kaasa E. Vabadussõja lõpuni, 
võttes osa lahinguist; sai Va
baduse Risti II/3 ja rahalise 

autasu. Pääle sõja teenis 2. 
piiriküti pat-is ja 2. jal. polgus 
1920—21, Sakala partisaanide 
üksikus jal. pat-is mitmel 
ametkohal 1921—23; oli kom
panii ülemaks ja pataljon-
ülema k. t. 7. jal. rüg. 1923 
—28; 8. üksiku jal. pat-i ma-
jandusülem 1928. a-st. — Abi
elus Marie Michelson'iga 1919. 
a-st. 

Võtnud Võru laulu- ja 
mängus-i „Kannel" tegevusest 
osa 1911—15, eriti lavatege
lasena ja näitlejana. Olnud 
korduvalt ohvitseride kogu 
esim. ja juh. 1., rev.-kom. esim. 
ja 1.; ohvitseride laenu-hoiu 
kassa asjaajaja ning Vabadus
risti Vendade Ühenduse Võru 
osak. juh. ja rev.-kom. 1. — 
Alat. asuk.: Võru. 

SARV, Henn, õpetaja. 
Sünd. 20. IV 1889 Kogra t. 
Polli v. Pärnum.; vanemad — 
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talupidajad Andres S. ja Tiiu 
(Allik). Õppis Polli-Peraküla 
v.-k. 1899—1902, Karksi-Nuia 
klk.-k. 1902—04, Valga 2-kl. 
II j. õigustega riigikoolis 
1905/06, seda lõpetades ja 
Sindi pedag. kl. 1906/07, mil
lal selle lõpetas, saades õiguse 
õpetajana töötada; astus 1907. 
a. sügisel Volmari õp.-sem., 
kuid pidi säält lahkuma, kuna 
vanemad ei jõudnud õigeks 
ajaks tasuda 25 rbl. sisseastu
mise maksu; oli vabakuulaja 
Grünbergi progümn. 1907, õp
pis edasi eratundidega ja õien
das õp. kutseeksamid Valgas 
1908; õiendanud gümn. ulatu
ses eksamid eesti keeles, ma
temaatikas ja ajaloos 1930. a. 
H. Treffneri gümn. juures, 
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omandades õiguse õpetada 
sem. lõpetajatega ühiseil alu
seil. — Töötab õpetajana 5. 
VIII 1908. a-st; olnud Kudina 
v. Kaiavere k. õp. ja juh. 
1908/09, Kuigatsi v. Vaalu 
algk. juh. 1909—30, millal 
kool liideti Kuigatsi 6-kl. alg
kooliga; viimase kooli juh. 
1930. a-st, ühtlasi tegelik põl
lumees koolimaal. Võtnud osa 
Maailmasõjast 1914—17. — 
Abielus Natalie Mets'aga 
1912. a-st. 

Võtnud juhtivalt osa selts
kondi. elust; juhtinud laulu
koore ja teotsenud näitejuhina 
kohalikes seltses. Olnud Kui
gatsi karskuss-i tegelasi 1909 
—14, v.-volik. 1. 1917—20; 
Kuigatsi Vabat. Tuletõrje Üh. 
esim. 1929. a-st ja rahvamaja 
ehitamise teostajaid; Kuigatsi 
Piimaüh-s olnud pikemat aega 
rev.-kom. 1., juh. 1. 1936—38; 
Puka Üpk. nõuk. 1. 1936. a-st; 
K. L. Kuigatsi komp. juh. 1. 
1931—37; Sangaste ev.-lut. 
kirikunõuk. 1. 1918. a-st; ol
nud juhtivalt tegev kohal, rah-
vuspäevade korraldamisel, RA 
toimk. esim. ja tegelasi rah
vuslikeks aktsiooneks loodud 
toimkonnis; esinenud kõne
dega; toimetanud vaimul, ta
litusi; teinud kaastööd ajale
hile. — Alat. asuk.: Kuigatsi 
6-kl. algk. 

SASSI, August, põllu
mees. Sünd. 21. VIII 1886 
Rästa t. Pangodi v. Tartum.; 

vanemad — taluomanikud 
Johan S. ja Juuli (Keich). 
Õppis Laguja v.-k. 1896— 
1900 ja Rõngu ap. õig. klk.-k. 
1900—03, mil selle lõpetas ja 

asus isatallu põllutööle. Võt
tis osa Maailmasõjast 1914— 
18 ja vabatahtlikuna E. Va
badussõjast 1918—20, tehes 
kaasa lahinguid. Iseseisev põl
lumees sünnitalus, kus aren
dab talumajandust. 

Võtab juhtivalt osa Pan
godi kultuur- ja majandusorg-
-ide tegevusest, olles: haridus
s-i asutajaid ja esim. 1925. 
a-st, vabat. tuletõrje üh. asu
tajaid ja juh. 1. 1926. a-st, 
põllum. s-i juh. 1. 1935. a-st, 
Laguja Piimaüh. asutajaid ja 
juh. 1. 1925'—37, sellest alates 
sama üh. esim. Olnud Pan
godi kaitseliidu üksuse asuta
jaid ja juh. 1. 1918—32; v.-vo
lik. 1. 1921—36, v.-vanema 
abi 1921—24 ja v.-kohtu esim. 
1926. a-st. — Alat. asuk.: 
Rästa t. Pangodi v. 

SASSIAN, Jüri, advokaat. 
Sünd. 13. V 1892 Jaani 
(Sassi nr. 4') t. Taevere v. 

Viljandim.; vanemad — talu
omanikud Jüri S. ja Leena 
(Virkus). Õppis Taevere v. 
Lahmuse v.-k. 1901—03, Suu-
re-Jaani klk.-k. 1903—06, H. 
Treffneri gümn. III kl. 
1906/07, Pärnu gümn. 1907— 
12, seda lõpetades, Tartu üli
kooli usuteadusk. 1912—13 ja 
sama ülik. õigusteadusk. 1914 
•—23, mil selle lõpetas; lõpe
tanud Kiievi sõjakooli 1917; 
reservis leitnandina. — Võt
tis ohvitserina osa Maailma
sõjast 1916—18 ja E. Vaba
dussõjast 1918—21; teenis E. 
V. välismin-mis, Moskva 
kontroll-opteerimise komisjo
nis ametnikuna, sekretärina ja 

kom. esimehena ning konsuli 
asetäitjana 1921 —23; oli 
advokaat Tartus septembrist 
1923-—25 ja Võrus 1925. a-st; 
vann. adv. 1929. a-st. — 
Abielus Johanna-Emmeline 
Uibo'ga 29. VI 1926. a-st. 

Üliõpilasena võtnud osa üli
õpilaskonna ettevõtteist; olnud 
E. Usuteadl. S-i asutajaid 
1913, E. Üliõpilask. meeskoori 
asutajaid ja tegelasi 1913; 
võtnud osa karskusliikumisest 
ja esinenud kõnedega maal 
1914. Teotsenud Saksa oku
patsiooni ajal 1918. a. Suure-
Jaanis põrandaaluse kaitselii
du organiseerimisel; olnud K.-
ü. ,.Võrumaa Elu" juh. 1., 
Võru Tiisikuse vastu võitle
mise s-i juh. 1. 1927—36, dr. 
Fr. R. Kreutzwaldi Mälestuse 
Jäädvustamise S-i asutajaid, 
7. jal. rüg. Ohvitseride Kogu 
reservohvitseride sektsiooni 
juh. 1. 1935. a-ni, Võru Üpk. 
juh. 1. 1934—36, Võru linna
volinik 1926—29, vangide en
ne tähtaega vabastamise kom. 
1. vann. adv. nõuk. poolt 
Võru vangla juures 1930—34 
ja võtnud osa poliitilisest elust: 
sihtasutus ,,Võru keskkoolid 
ja gümn." nõuk. 1. 1935. a-st; 
Võru Harid. S-i juh. 1. 1926. 
a-st. Akadeemilise korp. ,,Sa
kala" vii! Teinud kaastööd 
ajalehile. — Alat. asuk.: 
Võru. 

SAUKAS, Ferdinand. õi
gusteadlane, ametnik. Sünd. 
29. I 1908 Riias; vanemad — 

raudteeametnik Jaan S. ja 
Amalie (Rotberg). Rännanud 
ühes vanematega juba vara-
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ses nooruses Hiinasse, kus isa 
oli Ida-Hiina raudteeametni-
kuks. Õppis Harbiini kom-
mertsk. 1915—23, lõpetas Tar
tu vene gümnaasiumi 1924. a. 
ja jatkas õppimist Tartu ülik. 
õigusteadusk., mille lõpetas 
cum laude 1932. a. Oli koh
tuameti kand. Tartu ringkon
nakohtu juures 1932, kohtu-
min-mi assistent 1933, Tartu 
vangimaja ülema abi 1934. a. 
detsembrini; Valga vangimaja 
direktor 1934'—36. Astus E. 
V. välisministeeriumi teenis
tusse nov. 1936. a. ja määrati 
atašeeks E. V. saatkonna 
juure Moskvas. 

Võtnud osa mitme Valga 
seltskondi, org-i tegevusest; 
olnud Valga Akadeemilise S-i 
juh. 1. j. m. Akadeemiliselt 
kuulub korp. ,,Fraternitas 
Estica" perre, olles olnud üli
õpilasena selle juh. 1. — Alat. 
asuk.: Moskva. 

SAUL, Jaan, omavalitsus-
tegelane ja põllumees. Sünd. 
12. VIII 1866 Pringi veskis 

Kuigatsi v. Valgam.; vane
mad — mölder Paul S. ja 
Henriette (Undrits). Õppis 
Sontaka v.-k. 1873/74, kodu-
õp. juures 1874/75, Sangaste 
klk.-k. 1875—81 ja Valga 
kreisk. 1881—84, mil selle lõ
petas. — Oli põllumees isa
talus 1889—94, Kuigatsi Ädu 
ja Pringi ms. rentnik 1894— 
1924, Ädu ms. osamaaderent-
nik 1924—30, ühtlasi ka kogu 
aja isalt päritud talu pidaja. 
Olnud Valga maaval-se esim. 
1933—36, Valga aj. maaval-
-se sekr. k. t. 1936—138, millest 
alates maanõunik ja põllumaj. 

osak. juh. Abielus Vilhelmine 
Siidiga 1893—1912; Johanna 
Pillau ga 1914. a-st. 

Võtnud osa mitmesuguste 
org-ide tegevusest, olnud San
gaste Põllum. S-i asut. 1891, 
selle juh. 1. ja hiljem esim. 
1928. a-ni, mil valiti seltsi au
liikmeks; Sangaste Üpk. asut. 
nõuk. 1., praegu nõuk. esim.; 
Kuigatsi Piimaüh. asut ja 
esim. 1922—27; Priipalu Va
bat. Tuletõrje Üh. asutajaid 
ja esim. 1920—22, mil valitud 
auliikmeks; Kuigatsi Kontroll-
üh. asut. ja esim. 1921. a-st; 
Kuigatsi Põllum. Kogu asut. 
ja esim. 1920—34; Isamaa
liidu Kuigatsi osak. asut. ja 
esim. 1935. a-st, ühtasi Valga 
maakomitee asut. ja 1.; olnud 
Tartu maanõuk. 1. 1919—22, 
Valga maanõuk. 1. 1920—34, 
tegev samal ajal maaomaval-
-se komisjones, I Riigikogu 1., 
Kuigatsi kaitseliidu üksuse 
asutajaid, sellele majaehitami
sel tegev juh. liikmena 1924; 
Sangaste kirikunõuk. ja juh. 
esim. 1919. a-st j. m. E. V. 
loomisel olnud tegev, võtnud 
osa kõigist kongressidest ja 
koosolekuist, töötanud E. Va
badussõja ajal rahvaväe va
rustuse komisjones jm. E. rah
vakiriku asutaja. — Alat. 
asuk.: Valga. 

SCHURAVLÖFF (Žurav-
lejev), Aleksander, õpetaja. 
Sünd. 20. VII 1894 Kuninga 

külas Vasknarva v. Virum.; 
vanemad — talurentnikud Gri
gori S. ja Aleksandra (Spos-
sobin). Õppis Pärmisküla v.-
k. 1903—06, Skamja õp. koo
lis 1906—10, Tartu õp.-sem. 

1910—14, mil selle lõpetas, 
lõpetanud Vladimiri sõjak. 
Petrogradis lipnikuna 1916. 
Õppimise ajal töötas Narvas 
Kreenholmi vbr. kontoriamet-
nikuna, teenides iseseisvalt 
raha edasiõppimiseks. Oli Lü
ganuse algk. õp. 1914—16. 
Võttis osa Maailmasõjast vene 
väes 1916—17; oli Permis 
kiilaalgk. juh. 1917—18, kust 
põgenes enamluse võimule 
pääsemisel Laatre v. Valgam. 
ja astus E. rahvaväkke, oli 
algul sõdurite poodide 2. väl-
jajsk. ülem, hiljem võttis osa 
sõjategevusest 7. jal. rüg., SR 
div. dessantpat-i ja Skautsrü-
gemendi koosseisus, kus sõja 
lõpul haigestus raskelt ja va
bastati n.-ltn. astmes. Laatre 
v. Tsirgulinna 6-kl. algk. õp. 
1923. a-st. — Abielus Elfriede 
Gross iga 1916. a-st. 

Võtnud aktiivselt ja juhti
valt osa seltskondi, elvst, 
olles seltsitegevuse põhjenda
jaid Tsirgulinnas. Asutanud 
ja juhatanud laulukoore 1923. 
a-st alates, olnud näitetege-
vuse põhjendajaid, kindlama-
kujulise näitetrupi loojaid, näi
tejuht, näitleja ja dekoraator, 
ühtlasi võtnud oma kooridega 
osa laulupidudest ja annud 
palju kontserte; Tsirgulin
na Rahvarmtukogu S-i esim. 
1923. a-st, ühtlasi juhtivalt 
tegev selle eriringides ja üld
hariduslikes ettevõtteis; Laat
re Vabat. Tulet. Üh. sekr. 
1923-—27 ja esim. 1927. a-st 
ning ühingule rahvamaja mu-
retsejaid-ehitajaid; valitud tee
nete eest ühingu auliikmeks 
ja saanud hoolsuse eest kuld-
risti. Olnud Laatre v.-volik. 
1.; arendanud kirikulaulu. — 
Alat. asuk.: Tsirgulinna algk. 

SEMMISTE (end. nimi 
Semm), Johan (varjunimed J. 
S. Panius, Pani, Kiisa Juhan 
Kiviste j. t.), raamatukaup
mees ja ajakirjanik. Sünd. 
20. VII 1882 Kiisa t. Koiola 
v. Võrum.; vanemad — põllu
pidajad Jaan Semm ja Liiso 
(Tobreluts). Õppis Koiola 
v. Vana-Küla algk. 1892—95, 
Räpina klk.-k. 1895—98, Võ
ru l.-k. 1898—1902 mil selle 
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lõpetas ja 2-a. kaub.-kurs. 
Kaunases. — Oli maksuins
pektori, hiljem talurahvaasja-
de komissari kirjat. 1903—05, 

ajalehte ,.Vabadus", 
asuk.: Võru. 

SENDER, Eduard, aptee
ker. Sünd. 1. XI 1873 Viljan
dis; vanemad — kaupmees 

Alat. Astus 16-aastasena Kuigatsi v. 
Keerdi algkooli õpetajaks, kus 
teenis 1908'—12; Aru v. Aru 
6-kl. algk. (end. min.-k.) õpe-

Vennad Tillmanns & Ko kru
vi- ja naelavabr. kontorijuh. abi 
Kaunases 1905—09, Koiola 
v.-kirjut. 1909—12, Võru K.-
ü. ,,Täht" asut. ja ärijuht 
1912, ajaleht ,,Võru Teataja" 
toim. 1. ja päätoimetaja 1913 
—23; raamatu- ja kirjutus-
tarvete kpl. omanik Võrus 
1918. a-st, ühtlasi ka majade-
omanik Võrus. — Abielus 
Emilie Häelmanniga 1917. 
a-st. 

Võtnud juhtivalt osa selts
kondi. elust. Olnud Põlva 
Harid. S-i juh. 1. ja näitejuht 
ning hariduss-i seltsimaja ehi
tajaid, I Riigikogu 1. rahva
erakonna saadikuna 1920—23; 
Võru maanõuk. esim. 1919— 
20, E. T. K. Võru esinduse 
juh., Võru E. Maleva büroo 
asut. 1917, Noorseppade Uga-
la miv. vanematekogu esim. 
kuni org-i ühinemiseni N. K. 
org-iga, K. L. Võru mlvk. 
juh. 1. 1925—34 j. m. Aval
danud följetone „Võru Teat.", 
,,Elus", ,,Post.", „Pvl.", ,,01i-
on'is", ,,Õitsetuled'es", sarja 
sharsse riigimeestest, poliitika-
tegelastest, kirjanikest ja sõ
javäelasist ajakirjas ,,Nool" ja 
raamatud: Kodus ja võõrsil 
(1930), Sõja ja revolutsiooni 
keerises (1933), Sõja tagalas 
(1935) ning näidendi Agen
did (1931). Olles 1917. a. 
läinud Võrus enamlastega 
vastollu ja kaotanud neile 
,,Võru Teataja", annud Tar
tus põranda all välja 1 nr. 

Eduard S. ja Emma (Robe-
nalt). Õppis Viljandi kreisk. 
ja Viljandi gümn., milles lõ
petas 5. kl.; õiendas apteekri 
abilise eksami 1890 ja õppis 
rohuteadust Tartu ülikoolis 
1901—1905. — Oli apteegi-
õpilane Navotserkaskis Mus-
tamere ääres 1888—90, ap
teekri abiline Luugas 1894— 
97; iseseisev apteegi omanik 
ja juh. Harglas 1905. a-st. — 
Abielus Ella Varblasega 1912. 
a-st. 

Võtnud osa Hargla seltside 
ja ühingute tegevusest. Olnud 
Hargla Tarvit. Üh-se asuta
jaid ja algul pikemat aega 
vaheldumisi selle rmtupidaja, 
laekur ja rev.-kom. 1. Võtnud^ 
osa poliitilisest elust E. Rah
vaerakonnas. — Alat. asuk.: 
Hargla. 

SEPP, Hilda-Johanna, va
nem õpetaja. Sünd. 13. I 
1892 Separa t. Lohusuu v. 
Tartumaal; vanemad — Kaa
rel S. ja Liisa (Kollu). Õppis 
Lohusuu 2-kl. min.-k., mille 
lõpetas 1905. a. ja sama kooli 
pedag. klassi lõpetamise jä
rele õiendas 1908. a. ekster
nina Narva gümn. juures algk. 
õp. kutseeksami; hiljemini õp
pinud veneaegse kutsega õpe
tajaile korraldatud 2-a. suve-
kurs. ja sooritanud vastava 
katse 1932. a., ühtlasi õppinud 
3'-suve'listel laulu- ja muusika-
kursus., käsitöökurs. j. m. — 

ta jaks 1912. a-st. Teenete ko
haselt tõsteti 1. I 1926. a. pal
gasaamise suhtes ühe astme 
võrra kõrgemale; kinnitati 1. 
VIII 1935. a. vanemaks õpe
tajaks. 

Võtnud osa Aru v. selts
kondlikust elust ja tööst kaua
aegse laulukoori- ja näite
juhina ning seltside juh. liik
mena. Olnud 1901. a. Aru 
v. hariduseseltsi asutajaid, pi
kemat aega selle juh. 1., üht
lasi ka näite-, laulukoori- ja 
noortejuht ning valitud 1936. 
a. seltsi auliikmeks; Kodutü-
tarde Tartumaa ringk. abiva-
nem ja Aru rühma vanem, 
missugust tööd hinnatud K. 
L. Valgeristiga 14. II 1938. a. 
Olnud Nõo Õp. Üh. juh. 1., 
ijm. Avaldanud ajalehis artik
leid kasvatus- ja rahvusküsi
muste kohta. — Alat. asuk.: 
Aru v. Aru 6-kl. algk. 

SEPP, Karl, põllumees. 
Sünd. 19. II 1882 Peedukse 
t. Patküla v. Valgamaal; va
nemad —' talupidajad' Peeter 
S. ja Liis (Einbaum). — Abi
elus Helmi Jets iga 1933. a-st. 
— Õppis Patküla v.-k. ja 
Helme klk.-k., mille lõpetas 
1899. a. ja asus tööle isa tallu. 
Võttis osa E. Vabadussõjast 
1918—20, tehes kaasa lahin
guid. Iseseisev põllumees sün
nitalus 1927. a-st, kus arendab 
talumajandust. 

Võtnud osa seltsk. elust. 
Olnud Pikasilla algk. asuta
jaid ja Pikasilla Harid. S-i 
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abiesim. ajal, mil selts pidas org-ide tööst ja tegevusest, 
ülal kooli, hiljemini rev.-kom. Olnud üliõpilasena K. L. üli-
1.; Pikasilla Sooparanduse S-i õpilasmalevkonnas rühmapää-
asutajaid, algul juh., hiljemini lik, E. Ü. S. juh. 1. ja Akad. 

Metsateadlaste S-i juh. 1.; 
Isamaaliidu Valga osak. juh. 
1. 1935. a-st; Valga Metsaüh. 
esim. 1934. a-st j. m. Kirjuta
nud ülikoolis uurimuse Järva
maa metsakultuuride arenda-
miskäigust (1927), mille eest 
saanud auhinna. Pidanud met
sanduse propagandakõnesid, 
olnud juhtivalt tegev metsa-
päevade korraldamisel ja ko-
dukaunistamisaktsioonis. — 
Alat. asuk.: Valga. 

rev.-kom. 1.; Leebiku Masinat. 
Üh. esim.; Isamaaliidu osak. 
asutajaid, varemini põllum. 
kogu tegelasi; Patküla v.-va-
nema abi 1937. a-st jm. — 
Alat. asuk.: Patküla v. Pee-
dukse t. 

SEPP, Leopold, metsatead-
lane. Sünd. 2. II 1903 Salu 
külas Luke v. Tartum.; vane-

SEPP, Osvald, kaupmees. 
Sünd. 27. X 1872 Saaremaal; 
vanemad — mõisarentnik Ja-

• . 
Ä - a— 

-

mad — talupidajad Juhan S. 
ja Anna (Kadajas). Õppis 
Luke v.-k. 1913/14, Nõo klk.-
k. 1914—18, Tartu kommerts-
gümn. 1918—24 ja Tartu üli
kooli metsaosakonnas 1924— 
30, millal selle lõpetas. Oli 
Tartus metsakorralduse büroo 
ametnik 1928—30, Aimla mets
konna abimetsaülem Viljandi-
m. 1930, Adavere metskonna 
metsaülem Viljandim. 1931— 
34; Valga metsaülem 1934. 
a-st. — Abielus Aino Leppe
ga 1931. a-st. 

Võtnud osa mitmesuguste 

divõistlusist, kus saanud arvu
kalt auhindu. Võtab osa Ir
boskas eesti seltskonna üritu
sist ja ettevõtteist, olles hari-
duses-i ,Valve" asutajaid ja 
tegev mujal. — Alat. asuk.: 
Irboska vaksal. 

SIILAK, Mare, õpetaja. 
Sünd. 29. VIII 1898 Peterbu
ris; vanemad — kunstsepp 

• 
kob S. ja Minna (Anderson). 
Õppis Kuressaare min.-k. 1880 
—85, mil selle lõpetas. — 
Pääle kooli lõpetamise asunud 
tegevusse äiralal; olnud 5 suu
rema Eesti äri omanik Peter
buris 1905—20, ühtlasi o.-ü. 
,,Produkt" asutajaid ja juh. 1. 
1908—20, o.-ü. ,,Novator" 
asut. ja juh. 1. 1912—20; suur
äri omanik Irboska vaksalis 
1920. a-st. — Abielus Eliise 
Holts iga 1902. a-st. 

Olnud ajavahemikul 1905 
—20. a. eestluse vaimu ja ha
riduse levitajaid Peterburis, 
võtnud sääl osa eesti hariduse-
s-i tegevusest, olnud Peterburi 
E. Karskuss-i ja Peterburi E. 
Koolis-i asutajaid ja kogu aja 
juh. 1. ning toetanud Eesti 
koolile majaehitamist suurema 
summa annetamisega. Ühtlasi 
tegutsenud ajajärgul 1895— 
1920 Peterburis tegevsportla-
sena, võtnud osa reast spor-

Robert Kohlmey ja Emilie 
(Tiidoma). — Abielus Jo
hannes Siilak'uga 1924. a-st. — 
Õppis Peterburis Katharina 
elementaark. ja Tartus Grassi 
tütarl. keskk., mille lõpetas 
1917; õiendas Riia õppering
konna juures koduõp. kutse 
eksami 1917; täiendanud hari
dust õp. kurs.; lõpetanud eks
ternina Tallinna Kolledži 
1937. a. ja õppinud laulu Vil
jandis lauluõp. K. Blossfeldti 
juures. — Olnud õp. Viljan
dis I l.-algk. 1918—24; Tõrva 
l.-algk. õp. 1924. a-st. 

Võtab aktiivselt osa selts
kondlikust elust. Olnud Vil
jandis lastekaitse üh. ja hari-
duses-i ,,Koit" tegelasi; Nais
kodukaitse Tõrva jsk. asuta
jaid ja algul juh. 1.; Tõrva 
Vabat. Tuletõrje Üh. Nais-
sektsiooni asut. ja abiesinaine 
1936. a-st, Tõrva Lastekaitse 
Üh. juh. 1., Kodutütarde rüh 
ma asut. ja vanem jm. Võt
nud asjaarmastajana osa lava
tegevusest Viljandis ja teot
seb näitlejana Tõrva lava-
kunstiüritusis. Esinenud solis
tina kotsertidel. — Evib N. 
K. K. teenetemärgi. — Alat. 
asuk.: Tõrva. 
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SUL AK, Peedu, ühispan- lõpetas. — Töötanud õpeta-
ganduse tegelasi. Sünd. 23. jana Kooraste v. Kaagvere 
V 1907 Kivi ja t. Lõve v. algk. 1927—30, Lasva v. 

Valgam.; vanemad — põllu
pidajad Jaak S. ja Miina 
(Kukk). Õppis Valgas Weis-
teri eraalgk., Tõrva ühisgümn. 
iyi9—27, seda lõpetades ja 
Tartu ülikooli õigusteadus
konnas. — Oli Helme Üpk. 
ametnik 1919—33, sama ühis
panga rmtupidaja 1933. a-st. 

Võtab juhtivalt osa kaitse
liidu tööst; olnud Tõrva kom
paniis jao- ja rühmapäälik, 
juh. 1. 192'9. a-st, Helme ma
levkonna adjudant 1930—33, 
Tõrva komp. päälik 1934. 
a-st, ühtlasi olnud tegev kait
seliidu orkestri korraldamisel 
ja Helme Laskeklubi asuta
jaid. Võtnud osa seltskondi, 
elust ja mitmesuguste org-ide 
tegevusest; olnud asutajaid 
N. M. K. Ü-s, tennisklubis; 
Tõrva Ühisgümn. Vilistlas
kogu juhatuse 1. 1927 — 
32, Tõrva spordis-i ,,Olüm
pia" asut. ja juh. 1.; Isamaa
liidu osak. asutajaid ja juh. 1. 
1935. a-st; juhatusliikmena 
ajut. seltskondlikes komitee
des. Võtnud aktiivselt osa 
laulukooridest ja kohalikest 
lavakunsti-üritusist. Saanud 
teenete eest K. L. Kotkaristi ja 
3. kl Valgeristi. — Alat. 
asuk.: Tõrva. 

SIIMON, Ida, õpetaja. 
Sünd. 26. III 1902 end. Aakre 
ms. Aakre v. Tartum.; vane
mad — mõisa kubjas Jaan ja 
Amalie Tauber. Õppis Puka 
vene algk. 1911—14, Otepää 
ühisgümn. 1914—18 ja Tartu 
õp.-sem. 1921—27, millal selle 

Tüütsmäe algk. 1930—34 ja 
Peri v. Sika algk. 1934. a-st. 
— Abielus Juiius Simon'iga 
1928. a-st. 

Võtnud juhtivalt osa selts
kondi. elust. Olnud Kaag
vere Rahvarmtukogu S-i juh. 
1928—30, Tüütsmäe Harid. 
S-i juh. 1. ja rmtukoguhoidja 
1930—34; Peri Hariduses-i 
juh. 1. 1935. a-st j. m. Juha
tanud laulukoore Kaagveres, 
Lasva-Tüütsmäel ja Peris. — 
Alat. asuk.: Sika algk. Peri v. 

SIIMSAARE (end. nimi 
Simson), Elmar, põllumees. 
Sünd. 25. X 1912 Karula v. 

Valgamaal; vanemad — mõisa 
viinameister Eduard Simson 
ja Lydia-Aliide (Kirrop). Õp
pis Võru sem. harjutusk. ja 
Võru ühisgümn., mille lõpetas 
1933. a., millest alates teotseb 
põllumehena Kiiropi t. 

Võtab aktiivselt osa selts
kondlikust elust. Lasva Ha
rid. (end. Rahvarmtukogu) 
S-i asutajaid ja abiesim. 1937. 

a-st, ühtlasi sama s-i näiteju
hina teotsenud 1934. a-st ala
tes; Lasva Vabat. Tuletõrje 
Üh. asut. ja esim. 1937. a-st, 
Isamaaliidu Lasva osak. asu
tajaid ja esim. 1934. a-st, rah
vuslikeks aktsiooneks loodud 
aj. toimk. tegelasi jm. Olnud 
Lasva Põllum. Kogu esim. 
1933—34, Võru Isamaaliidu 
abisekr. ja Pindi kogud, noor-
teüh. abiesim. Esinenud kõ
nedega. Teinud kaastööd 
,,Elule". — Alat. asule.: Lasva 
v. Kiiropi t. 

SIKK, Hans, politseiamet
nik. Sünd. 11. III 1882 Kaar-
li-Üle ms. Kaarli v. Viljan-

dim.; vanemad — mõisateeni
jad, hiljemini talupidajad Jaak 
S. ja Ann (Timpson). Lõpe
tas 1894. a. Õisu ms. eraalg-
kooli, mille järele õppis edasi 
algul klk.-k. õpetajate juha
tusel erateel, hiljem iseseis
valt; õiendanud eksamid E. V. 
politseikooli kõrg. kl. ulatuses 
kursusil 1922. a. — Pääle 
kooli lõpetamise töötas põllu-
töölisena; teenis vene sõja
väes 1903—07, lõpetas õp-
pek-do, ülendati v. a.-o. ast
messe ja täitis veltveebli ko
huseid. Astus politseiteenis
tusse Pärnu mk. politseis 1. 
III 1908. a. Oli urädnikuks 
Jõõpres lüh. aega 1908, Are 
ja Suigu valdades 1908—12, 
Audrus 1912—16 ja Jõõpres 
lüh. 1917. Mobiliseeriti vene 
väkke ja viibis Vilno frondil 
1917, kust haiguse tõttu vaba
nes. Oli lüh. aega politsei 
ametn. Surjus 1918. a. E. 
Vabadussõja puhkemisel astus 
Pärnu tagavara pat-i, hilise
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masse 9. j ai. polku, mille koos
seisus võttis veltveeblina osa 
lahinguist, ülendati vahvuse 
eest ohv. aset. ning oli sõja 
lõpujärgus, algul rooduülem, 
hiljem tööroodu ülem ja ülema 
abi 1920. a-ni. Teenis Pärnu 
linnapolitsei I rajooni üle
mana, hiljem konstaablina 
1920—31, oli konstaabel Tar
tus 1931—34; Valguta ra
jooni konstaabel 1934. a-st. — 
Abielus Aliide Rohükots'iga 
1911. a-st. 

Tegev Valguta vabat. tu
letõrjes, Isamaaliidu osak. ja 
kaitseliidus. — Alat. asuk.: 
Valguta as. 

SIKK, Kusta, kaitseliidu 
instruktor. Sünd. 10. XI 1903 
Kaasjärve t. Kasaritsa v. Võ-

meister-põllumees Andri S. 
ja Emilie (Samson). — Abi
elus Melanie Jakobsoniga 
1935. a-st. — Õppis Kolepi 
algk., hiljemini Tall. Kolled-
žis ja Kodukeskk.; lõpetas all-
ohv.-k. 1925 ja hiljemini sv. 
sideeriteadlaste kurs.; võtnud 
osa lavakunstikursusist. — 
Võttis vabatahtliku küüdime-
hena osa E. Vabadussõjast, 
tehes kaasa lahinguid: oli üle
ajateenijaks allohv. koolis 
19241—25, ühtlasi ka instr. K. 
L. Tall. Maleva juures; K. L. 
Võru Miv. noorem instruktor 
30. IX 19'27. a-st, asukohaga 
Põlvas 1927—29 ja Rõuges 
1929. a-st. 

Olnud Rõuge Harid. S-i 
abiesim.; Rõuge Vabat. Tule
tõrje Üh. juh. 1. ja riviinstr., 
1936. a-st rev.-kom. 1.; Rõuge 
Laskeklubi asut. ja päälik ning 

K. L. Rõuge üksikrühma juh. 
1., segakoori asut. ja vanem, 
N. K. Rõuge rühma asut. ja 
vanäkotkas jm. Võtab osa 
kohalike seltside lavakunsti-
üritusist näitlejana, ühtlasi 
teotsenud vahetevahel ka näi
tejuhina. — Evib K. L. Kot
karisti 'kuldristi, III kl. Val
geristi ja N. K. K. teenete
märgi. — Alat. asuk.: Rõuge 
alevik. 

SIKK, Rudolf, politsei
ametnik. Sünd. 13. II 1892 
Koiga t. Krabi v. Võrum.; va

nemad — talupidajad Peeter 
S. ja Leena (Ploom). Õppis 
Krabi v.-k. ja Tsooru min.-k., 
mille lõpetas; lõpetanud polit
sei kurs, Tallinnas 1921. a. ja 
õiendanud vastavad eksamid. 
— Oli Rõuge v.-sekr. juures 
õpilaseks 1913 ja lüh. aega 
Vaabina v.-sekr. abi. Võttis 
osa Maailmasõjast ja E. Va
badussõjast, olles viimases 3. 
div. intendantuuri toitluslao 
kirjut. Astus politseiteenis
tusse 1. VI 1920; oli konstaa
bel Vana-Antslas 1920—22, 
Erastveres 1922—35; Linna-
mäe-Kärgula rajooni konstaa
bel 1935. a-st. — Abielus 
Elma-Kunigunde Johanson iga 
21. V 1922. a-st. 

Võtab osa Isamaaliidu osak. 
ja kaitseliidu tegevusest. — 
Alat. asuk.: Sulbi veski, Kär-
gula v. 

SIKUT, Liisa, taluperenai
ne. Sünd. 18. V 1895 Varese 
t. Vana-Suislepa v. Viljan-
dim.; vanemad — taluomani-
kud Jaak Üprus ja Liis 
(Printsmann). Õppis Vana-

Suislepa v.-k. 1902—05, Suis-
lepa klk.-k. 1906—09, mil selle 
lõpetas ja fotograafiat Eck-
baumi fotoateljees Tartus 

1918—20. — Taluperenaine 
Leppoja t. Kahkva v. 1921. 
a-st. — Abielus August Si-
kut'iga 1921. a-st. 

Võtnud juhtivalt osa selts
kondi. elust, maanaiste orga
niseerimisest, kodukultuuri ja 
kodumajanduse arendamisest. 
Olnud tegev Vana-Suislepa 
Rahvarmtukogu S-i laulukooris 
ja keelpillide orkestri asutajaid, 
hiljem Kirmsi Rahvarmtukogu 
S-i laulukoori asutajaid ja te
gelasi; Kahkva Maanaiste S-i 
asut. ja esinaine 1933. a-st, 
Kodumajanduse Koja 1. 1936. 
a-st, Põllutöökoja Räpina kon
vendi 1. maanaiste esindajana 
1936. a-st; Allveelaevastiku 
Sihtkapitali Kahkva abitoirrik. 
juh. 1., Kahkva Kodukaunista
mise komitee juh. 1. 1937. a-st 
j. m. Olnud juhtivalt tegev 
kursuste korraldamisel. Istu
tanud Vabariigi esimese pre
sidendi (K. Pätsi ametisse astu
mise päeva tähistamiseks 64 
tammest koosneva puiestee 
64-a. presidendi auks. — Alat. 
asuk.: Leppoja t. Kahkva v. 

SILD, Alfred, vallasekre
tär. Sünd. 2. III 1899 Kõlleste 
v. Võrum.; vanemad — val-
lakäskjalg, talurentnik Jakob 
S. ja Miina (Kolmik). Lõpe
tanud Kanepi klk.-k., täienda
nud haridust Tartu Õp. Üh. 
kaub.-k. — Oli Karaski algk. 
õp. 1915/16; Põlgaste v.-sekr., 
v.-kohtu kirjut., perekonna
seisu ametnik ja posti ag. juh. 
4. III 1919. a-st. — Abielus 
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Elfriede Sandtiga 6. VII 
1935. a-st. 

Võtnud juhtivalt osa selts
kondlikust elust. Olnud Kanepi 
Laulus-i juh. 1.; Põlgaste Rah
varmtukogu S-i asutajaid ja 
juh. 1. 1920. a-st; Põlgaste 
Vabat. Tuletõrje Üh. adju-
dant; Isamaaliidu Põlgaste 
osak. juh. 1. 1935. a-st; K. L. 
Põlgaste tiksikrühma juh. 1. 
1924—35, rühma pääliku abi 
1935. a-st; Kanepi ev.-lut. ki-
rikunõuk. rev.-kom. 1. j. m. 
Juhatanud laulukoori; teotse-
nud näitlejana koduvallas ja 
Kanepis. — Alat. asuk.: Põl
gaste v.-maja. 

SILD, Elfriede, õpetaja, 
eelmise naine. Sünd. 10. VIII 
1905 Tsooru v. Võrum.; va

nemad — põllutöölised Karl 
Sandt ja Liisa (Sell). Õppis 
Tsooru v. Lepistu algk. ja 
Võru õp.-sem., mille lõpetas 
1929. a. — Õpetaja Põlgastes 
1929. a-st. 

Võtab aktiivselt ja juhtivalt 
osa seltskondi, elust, olles Põl
gaste Rahvarmtukogu S-i juh. 
1. 1929. a-st, Põlgaste Maa
naiste S-i asutajaid ja juh. 1. 
1934. a-st ja tegev naiskodu
kaitses. Olnud Kanepi Õp. 
Üh. juh. 1. 1935/36. — Alat. 
asuk.: Põlgaste. 

SILD, Armand, rohutead
lane. Sünd. 26. X 1893 Tsema 
t. Vastse-Otepää v. Tartum.; 
vanemad — põllutöölised Vil-
lem S. ja Leena (Saarva). 
Õppis Voldi algk. 1902—03, 
Tartu algk. 1904—06, H. 
Treffneri gümn. 1906—09; 

õiendas apteegiõpilase eksa
mi Tartus 1909, apteekri abi
lise eksami Tartu ülik. juures 
1915 ja õppis Tartu ülik. ro-

huteaduse osakonnas 1916—18, 
mil lõpetas selle proviisorina. 
— Töötanud apteegis õpila
sena Jõgeval 1911—12, Kol-
pinos 1913—15 ja Jürgensoni 
apt. Tartus 1915—18; provii
sorina Siimi ja HirschfeMt'i 
apt. Tartus 1918—19; Rõuge 
apteegi omanik ja juh. 15. II 
1920. a-st. — Abielus Hilda 
Loos'iga 8. VI 1930. a-st. 

Võtab juhtivalt osa Rõuge 
seltskondi, org-ide tegevusest, 
olles: hariduss-i laekur, rahva
rmtukogu s-is vaheldumisi juh. 
ja rev.-kom. 1., vabat. tuletõrje 
tegelasi 1922. a-st, sellest 
aijast 6 a. esim. olnud, selt
side liidu asutajaid ja laekur 
1927. a-st, K. L. Rõuge mlvk. 
päälik 1928. a-st, kaitseliidu 
orkestri asut. ja pillide muret
seja, Isamaaliidu osak. asuta
jaid ja juh. 1. 1935. a-st. Toe
tanud rahaliselt Rõuge rahva
maja ehitust; olnud Vabadus
sõjas langenute mälestusmärgi 
komitee 1. 1925 ja v. omaval-
se tegelasi, kogu aja näitejuht 
ja näitleja seltsides; juhatanud 
laulukoore, esinenud laulu- ja 
viiulisolistina kirikus ja eden
danud muul viisil seltskondlik
ku tegevust Rõuges. Evib 
teenete eest K. L. 3. kl. Val
geristi ja rea tuletõrje au
märke. — Alat. asuk.: Rõuge. 

SILD, August, vallasekre
tär. Sünd. 18. VI 1881 Kon
guta v. Tartum.; vanemad — 
talupidajad Jaan ja Ann S. 
Õppis Konguta Soova külak. 

ja Puhja klk.-k., mille lõpetas; 
hiljem täiendanud haridust ise
seisvalt. — Oli Peterburis 
kontoreis õpilane ja ametnik 

1898—1905; v.-sekr. õpilane, 
hiljem abiline Kongutas 1907 
—08, v.-sekr. k. t. vaheldu
misi Kongutas, Arul, Rõngus 
ja Udernas 1908—12; Laatre 
v.-sekretär 1912. a-st. Olnud 
Valga maaval-se esim. 1921— 
24. — Abielus Rosalie Sööt-
iga 14. IX 1913. a-st. 

Võtnud juhtivalt osa selts
kondi. elust ja org-ide tege
vusest. Olnud näitetrupi te
gelasi Kongutas 1906—09, 
Udernas 1910—12 ja Laatre 
hariduses-i ,,Kaja" 1913. a-st, 
ühtlasi viimase s-i juh. 1. mit
mete ametitega 1920. a-st; 
Laatre v. kaitseliidu ülem 
1919—24, K. L. Laatre komp. 
vaheldumisi juh. ja rev.-kom. 
1. ning komp. sekr. 1924. a-st; 
Valga maavolik. 1. 1921—27, 
samal ajal ka tulumaksukom. 
ja Valga hoolekandekohtu 1.; 
Oru Masinat. Üh-se asutajaid 
ja kirjat. 1928. a-st; Laatre 
ev.-lut. koguduse nõuk. 1. j. m. 
— Alat. asük.: Laatre v.-m. 
Sangaste. 

SILD, Karl, põllumees. 
Sünd. 25. I 1894 Jenni t. Aru 
v. Tartum.; vanemad — põllu
pidajad Johan S. ja Ann 
(Koni). Õppis Aru algk. 
1903—10, mil selle lõpetas ja 
asus isatallu põllutööle. Võt
tis osa Maailmasõjast 1916— 
18. Iseseisev põllumees sün-
nitalus, kus arendab taluma-
jandust. — Abielus Adeele 
Uibopuuga 1929. a-st. 
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Võtab juhtivalt osa mitme 
Aru org-i tegevusest, olles põl
lumeeste s-i abiesim. 1937. a-st, 
Isamaaliidu usaldusmees 1935. 

a-st, tegev vabat. tuletõrjes 
ja kaitseliidus. — Alat. asuk.: 
Jenni t. Aru v. 

SILLANSOO, (end. nimi 
Sillmann), Karl, vallasekre
tär. Sünd. 10. III 1901 Hindu 

t. Aakre v. Tartum.; vanemad 
— puusepp Paul Sillmann ja 
Mari (Luts). Õppis Aakre v. 
Pühaste v.-k. 1910—13, Rõn
gu ev.-lut. klk.-k. 1913—17, 
mil selle lõpetas; omandanud 
v.-sekr. kutse Tartu maaval-
-se juures 1987. — Oli v.-sekr. 
abi' Aakres 1917—21, van. 
kirjut. Tartumaa rahvaväe- ja 
kaitseliidu ül. asutuses 1921 — 
22, Kuigatsi v.-sekr. abi 1922 
—25, sekr. aset. lüh. aega 
1925 ja sama valla sekr. 3. 
IV 1927. a-st. — Abielus Elvi 
Tera'ga 1927. a-st. 

Võtnud juhtivalt osa Kui
gatsi org-ide tegevusest; ol
nud Kuigatsi vabat. tuletõrje 
üh. asutajaid, algul juh. 1., hil
jemini päämees kuni 1937. a-ni, 

millest alates sama ühingu abi
esim., ühtlasi olnud tegev rah
vamaja ehitamisel; Isamaaliidu 
osak. abiesim. 1935. a-st; K. 
L. Kuigatsi 'komp. juh. 1., 
1934. a-st sekr. j. m. Võtnud 
poliitilisest elust osa põllum. 
kogudes; olnud mitmesuguste 
aj. toimkondade juh. 1.; esine
nud kõnedega ja olnud tegev 
kohalikes laväkunstilisis üritu-
sis. Evib teenete eest K. L. 
3. kl. Valgeristi — Alat. asuk.: 
Kuigatsi v.-maja. 

SILLAVEE, Loori (end. 
nimi Floriida Schmeimann), ta
luperenaine. Sünd. 1. XII 

1908 Kaselaane t. Rõuge v. 
Võrumaal; vanemad — põllu
pidajad Peeter S. ja Juuli 
(Pähn). Õppis Rõuge 6-kl. 
algk. ja Võru õp.-sem., kus 
lõpetas 2. kl. Asus selle järele 
vanemate tallu, kus pääle isa 
surma juhib talumajapidamist. 

Olnud Sänna Rahvarmtu
kogu S-i juh. 1.; Sänna Maa-
naistes-i kirjat. 1938. a-st, 
Rõuge ,,Matsi Põllumaj. Üh." 
kirjat. 1933. a-st, E. Stat. 
Keskbüroo ja Tartu Ülik. tai
mehaiguste katsejaama kaas
töölisi 1931. a-st. Innukamaid 
näitetegelasi Sännas, kus näi
tejuhina mänginud kaasa üle 
100 näidendis, ühtlasi tegelasi 
kõigis kohalikes seltsk. üritu-
sis. — Alat. auk.: Rõuge v. 
Kaselaane t. 

SILM, Emilie, õpetaja. 
Sünd. 20. IX 1893 Võru t. 
Aleksandri v. Võrumaal; va
nemad — põllupidajad Karl 
Saks ja Liisa (Kaver). — 
Abielus Ferdinand Keisler'iga 

1918—35 (f) ja Reinhold Sil
maga 1938. a-st. — Lõpetas 
Võru tütarl. gürnn. 1916 ja 
õp. kurs. Tartus 1922. — Oli 

Liivimaa kroonupalati amet
nik Tartus 1917—18, kirjut. 
E. V. sõjamin-mis 1918—20, 
Rõuge algk. õp. 1922—24; 
Lasva algk. õp. 1924. a-st. 

Võtab aktiivselt osa seltsk. 
elust. Naiskodukaitse Lasva 
jsk. esinaine 1930—32 ja Las-
va-Pindi jsk. esinaine 1936. 
a-st, Kodutütarde Lasva rüh
ma asut. ja juht 1933—38, la
vategelasi kohalikes seltsides 
ja tegelasi mitmesuguseis seltsk. 
üritusis. — Evib K. L. 3. kl. 
Valgeristi. — Alat. asuk.: 
Torosilla t. Lasva v. 

SILM, Reinhold, põllumees. 
Sünd. 10. II 1902 Kõrgessaare 
karjams. Pindi v. Võrumaal; 

vanemad — mõisatöölised, 
hiljemini põllupidajad Tannil 
S. ja Ann (Teder). — Abielus 
Emilie Säks-Kiisler'iga 1928. 
a-st. — Õppis Lasva algk. ja 
Tartu kaub.-k., mille lõpetas 
1918; lõpetanud sv. velskerite 

223 



kurs. — Võttis osa E. Vaba
dussõjast Tartu kooliõpil, pat-
-is, tehes kaasa lahinguid. Ise
seisev põllumees Torosilla t. 
1931. a-st, kus arendab talu-
majandust. 

Võtab osa seltsk. elust. Ol
nud Lasva Harid. S-i juh. 1., 
Lasva v. vabat. tuletõrje Las
va kogu asutajaid ja vanem 
1937. a-st, K. L. Lasva-Pindi 
eskadr. majanduspäälik 1935. 
a-st, Lasva v.-volik. 1. 1931 — 
34; lavategelasi kõigis Lasva 
seltses, vahetevahel ka näite
juht. — Alat. asuk.: Lasva v. 
Torosilla t. 

SIMS, Ado, põllumees. 
Sünd. 28. III 1882 Õmbleja t. 
Tarvastu v. Viljandimaal; va

nemad — talurentnikud Jaak 
S. ja Mari (Õmblus). — Abi
elus Marie Lõhmus'ega 1922. 
a-st. — Õppis Tarvastu v.-k., 
mille järele teotses põllu-
ja ehitustöölisena Tarvastus. 
Omandas ühes isaga Patküla 
v. Jantka t. 1903. a., kus te
gutseb iseseisva põllumehena 
1913. a-st, arendades oma ta
lumajapidamist, ühtlasi Lee-
biku v. Uika t. omanik 1936. 
a-st. Võtnud vabatahtlikuna 
osa E. Vabadussõjast. 

Võtnud osa poliitilisest elust 
ja mitmesuguste üh-te tegevu
sest. Olnud Viljandi ja Val
ga maavolik. 1., Helme Põl-
lum. S-i juh. 1. ja Helme põl
lutöökooli asutajaid, Helme 
Piimaüh. asutajaid ja juh. 1., 
Helme Kauband.-tööstuse Üh. 
asutajaid ja likv. kom. 1., Hel
me Majand. Üh-se juh. 1., Tõr
va gümn. asutajaid, Patküla 
v.-volik 1. ja v.-vanema abi 

1911—17 ja 1921—34, Helme 
Maaliidu, hiljemini põllum. 
kogu esim., Isamaaliidu Pat
küla osak. asutajaid ja esim., 
kiiikunõuk. 1. jm. Omavalit
suses tegutsemisel oli tegev 
Patküla v. ja Tõrva linna va
hekorra lahendamisel. Selles 
jõuti tema juhtival kaastege
vusel Tõrva linna piiride 
kindlaksmääramiseni ja Pat
küla v. linna adnrinistratiiv'-
piirkonnast lahutamiseni. Üht
lasi nimetati tema ettepanekul 
Tõrva ajut. linnapääks M. 
Reisenbuk. Helme Majand. 
Üb-ses juhtivalt teotsemisele 
asumisel oli ühingus pankrotti 
minekul, mille tõttu A. Simsil 
ühes teise juh. 1. Joh. Sootsiga 
tuli kumbagil 10.000 kr. suuru
ses omal vastutusel muretseda 
ühisusele kapitali. Selle jä
reldusel kaeti endised võlad 
ja 'koguti väiksemaid reserve-
gi, kuid pääle A. S-i juhatusest 
'lahkumisel sattus ühisus uuesti 
raskustesse ja läks E. T. K. 
hooldamisele. — Alat. asuk.: 
Patküla v. Jantka t. 

SIMS, Hans, majaomanik, 
riigi- ja omavalitsustegelane. 
Sünd. 17. VIII 1878 Tarvastu 

ms. Tarvastu v. Viljandim.; 
vanemad — põllupidajad And
res S. ja Epp (Saar). Õppis 
Tarvastu Mõnnaste v.-k. 18881 

—90, Tarvastu klk.-k. 1890 
—93 ja Viljandi l.-k., mille lõ
petas 1898. a,; hiljem täienda
nud haridust iseõppimise teel 
üldhariduse ja rmtupidamise 
alal. — Teenis pääle kooli lõ
petamise vene sõjaväes; oli 
ametnik Viljandi kreisiülema 
van. abi kantseleis 1900, Vil

jandi I ülem-talurahvakohtus 
1901—illi, politseivalitsuses 
Viljandis 1911—12 ja Pärnus 
1912—15, Valga politseival
ve sekr. 19151—17, mil mää
rati Riiga politsei nooremaks 
abiks, kuid ei saanudki sellele 
kohale asuda ja jäi Valga mii-
litsaülemaks. Oli saksa okupat
siooni ajal Valgas toitluspunkti 
rmtupidaja 1918, Valga linna-
sekr. lüh. aega 1919 ja uuesti 
Valgas miilitsaülem 1919—25, 
millal läks pensionile. Elab 
majaomanikuna Valgas, üht
lasi kindlustuseaktsias-i ,.Eesti 
Lloydi" esindaja Valgas 1930. 
a-st. — Abielus Amalie Rei-
mann'iga 1912—<27, Hilda-
Alviine Sinka'ga 1930. a-st. 

Võtnud pidevalt osa oma
vasse ja seltskondi. org-ide 
tegevusest Valgas, olles: põl
lum. üh-se ,,Koit" rev.-kom. 1. 
1935. a-st, Valgamaa Jahi
meeste S-i asutajaid ja esim. 
1922. a-st, vabat. tuletõrje s-i 
veemuretsejate jsk. ülema abi 
1930. a-st, E. P. R. komitee 
rev.-kom. 1. 1935. a-st, maja
omanikkude s-i juh. 1. 1936. 
a-st; linnavolinik 1934. a-st, 
ühtlasi olnud linnavolik. juh. 
kuni selle ameti kaotamiseni 
1938. a.; K. L. Valga Miv. 
organiseerija ja asutaja 1924. 
a., sama miv. sekr. 1925—28, 
hiljemini miv. käsunduspää-
liku abi j. m. Varemalt võt
nud osa mitmesuguste org-
-ide tegevusest Viljandis ja 
Pärnus. Teinud kaastööd ,.Pos
timehele", ,,Virulasele", ,,Tall. 
Teat.", ..Sakalale" jne. — 
Evib Eesti ja Läti Vabadus
sõja mälestusmärgid ja tule
tõrje aumärke. — Alat. asuk.: 
Valga. 

SINIVEE, Nigo (end. nimi 
Nikolai Simson), õpetaja. 
Sünd. 22. V 1897 Nõmme t. 
Sangaste v. Valgam.; vane
mad — põllupidajad Juhan S. 
ja Lota (Kirschbaum). Õppis 
Keeni 2-kl. min.-k. 1906—11, 
Valga reaalk. 1911—17, seda 
lõpetades ja Tartu ülik. põllu-
majandusteadusk. 1919—22; 
omandas kesk.- ja täiendus
koolide põllumajand. ainete 
õp. kutse Tartu ülik. juures 
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1927 ja algk.-õp. kutse 1933. 
Võttis vabatahtlikuna osa E. 
Vabadussõjast 1918—20, te
hes algul 2. jal. polgus kaasa 

lahinguid, hiljem oli veltv. kir
jut. päästaabis. Oli Räpina 
põllumajandusgümn. õp. 1922 
—23; Otepää gümn. loodus-
looõp. 1923—26. Jõhvi põllu
majandusgümn. õp. 1928—30, 
Vana-Otepää täiendusk. õp. 
1930—33, Tiheda vene algk. 
õp. 1933; Laanemetsa 4-kl. 
algk. juh. 1933. a-st, ühtlasi 
suveti põllumees omas talus 
Kaagjärvel. 

Võtab juhtivalt osa karskus
liikumisest, noorsootegevusest 
ja seltskondi, org-ide tööst. E. 
Karskusliidu Valga-Võru osak. 
juh. 1. 1935. a-st; Ü. E. N. Ü. 
Laanemetsa osak. juh. 1.; Laa
nemetsa ap.-õig. koguduse juh. 
ja nõuk. 1., Isamaaliidu Laatre 
osak. juh. 1.; tegev rahvusli
keks aktsiooneks vallas loodud 
toimkonnis. Olnud Räpina ja 
Otepää hariduses-ide juh. 1., 
Otepää Õp. Üh. juh. 1., Ote
pää Tarvit. Üh-se, Valga 
Raudteel. Tarvit. Üh-se ja 
Valga Üpk. juh. 1. Avalda
nud raamatu Tsitaatide vadc-
mekum (1927), artikleid aja
lehis ja koostanud Mullatea
duse õpiku (käsikirjas). — 
Alat. asuk.: Laanemetsa algk. 

SIREL, Albert, ametnik. 
Sünd. 16. IV 1909 Torma v, 
Tartum.; vanemad — põllu
pidajad August S. ja Elisa
beth (Pärlin). õppis Lulli-
katku min.-k. 1916—21, Tor
ma kõrg. algk. 1921—24, 
Mustvee kõrg. algk. täiendus-
kl. 1924/25 ja Tartu ühis-teh-

nikagümn. 1925—28. — Tar
tu aj. maavalitsuse teenistu
ses 1930. a-st, algul kümni-
kuna, 1936. a-st Võnnu piir
konna teemeister, ühtlasi kin-
nituss-i ,,Oma" esindaja 1936. 
a-st. 

Võtnud osa kaitseliidu te
gevusest. — Alat. asuk.: 
Kastre-Võnnu v. 

SIREL, Juhan (Johann), 
ametnik. Sünd. 21. VIII 1885 
Laukülas, Sangaste v. Val

li 

gam.; vanemad — ehitusmeis
ter Anani S. ja Minna (Te
der). Õppis Kuigatsi Soola
ga, Puka Rebase ja Sangaste 
Lauküla v.-k., Ilmjärve klk.-
k., Valga Nikolai koguduse 
kirikuk. ja Valga l.-k„ mille 
lõpetas 1904. — Isa surma 
tõttu alustas iseseisvat teeni
mist juba 7-a. poisikesena, 
algul suveti karja-, hiljem 
tööpoisina taludes. Astus raud-
teeteenistusse Valgas 1905. a. 
ja on sellest pääle teotsenud 
kontoriametnikuna Valgas, 
välja arvat. a. 1918—20, mil 
oli Permi ja Taga-Baik^li 
raudteel ning lüh. aega Peter
buris. — Abielus Ludmilla 
Priuhka'ga 1912. a-st. 

Võtnud juhtivalt osa nvt-
mesuguste seltskondi, org-ide 
ja ühistegeliste ettevõtete te
gevusest. Olnud Irkutski ;a 
Sverdlovski E. Seltside juh. 
1.; Valgas: linnavolinik 1912 
—16, karskuss-i juh. 1. pike
mat aega mitmesuguste ame
titega ja sama s-i spordiringi 
esim. 1901—14, Valga Tar
vit. Üh-se sekr. 1908—09, E 
matusekassa asjaajaja ja juh. 
1. üle 25 a. ja selle esim. 

1917, raudteelaste tarvit. üh-
-se juh. 1. 1921—30, 1934 ja 
esim. 1935. a-st, majaomanik
kude s-i juh. I. 1924. a-st 
seltsi sulgemiseni, Valga Üpk. 
asutajaid ja juh. esim. 1926. 
a-st, Valga N. M. K. Ü. juh. 1. 
1930. a-st, E. Rahvapanga 
nõuk. 1. 1933. a-st ja Ühis-
tegevuskoja 1. panganduse 
sektsioonis 1935. a-st, Valga 
Skaudisõprade S-i juh. 1. 19'34. 
a-st; olnud Raudteelaste Hoole
kande Üh. Valga osak. juh. 1. 
j. m. — Alat. asuk.: Valga. 

SIRK, Johan, õpetaja. 
Sünd. 7. VIII 1879 Suure
kivi t. Aru v. Tartum.; vane

mad — mõisa kandimees Jaan 
S. ja Anna (Bach). Õppis 
UI ila v. Rõõmu k. 1889—92, 
Kavilda ap. õig. klk.,-k. 1892 
—95 ja Tartu õp.-sem. 1895 
—99, mil selle lõpetas; lõpe
tanud Vladimiri sõjak. 1917; 
õppinud paljudel kurs. ja 
iseseisvalt; rännanud kodu- ja 
välismaal. — Oli Nõo klk.-k. 
õp., Nõo kogud, surnuaia 
korraldaja ja köstri abi 1899 
—1906, Võru, linna poegi, 
algk. juh. 1906—15, 1918 ja 
1920—25, ühtlasi samal ajal 
ka Võru tütarl. gümn. eesti 
keele õp. 1908—15 ja Võru 
koolikolleegiumi asjaajaja 1906 
—14 ning Võru kirikukoori 
juh. 1906—07; Maailmasõja 
ajal vene sõjaväes, hiliem E. 
tagavarapolgus Tartus 1915 
—17; K. L. Võru mk ülema 
abi 1918—20; Võru tööstusk. 
õp. 1925—35 Võru I l.-algk. 
õp. 1935. a-st, ühtlasi maja
omanik Võrus 1932. a-st ja 
teotsenud kohtuvõimude üles-
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andel Võru kohtuis käekirja 
eksperdina 1914. a-st. alates. 
— Abielus Leeni Kanger'iga 
19. VIII 1923. a-st. 

Olnud tegev Tartu E. Põl-
lum. S-i näituste korraldami
sel 1902—06, Tartu L.-H. 
Üh-se asutajaid 1902, Täht
vere Laulu- ja Muusikas-i te
gelasi 1904—06, Võru ,,Kand
le" juh. 1. 19112, Võru E. L.-
H. Üh-se revident 1907—14, 
Võru Üpk. juh. 1. 1920—24, 
Võru kehvemate õpilaste abi
andmise s-i kirjat. 1906—15, 
korduvalt Võrumaa Õp. Liidu 
juh. 1. ja laekur; K.-ü. ,,Täht" 
asutajaid ja rev.-kom. 1. 1907. 
a-st; Vabadusristi Vendade 
Ühenduse Võru osak. laekur; 
Võru Vabat. Tuletõrje tege
lasi ja rev.-kom. 1.; Võru Õp. 
Liidu aukohtu 1. j. m. Orga
niseerinud Võrus salajast kait
seliitu Saksa okupatsiooni 
ajal ja 1924. a., olnud K. L. 
Võru Miv. 1. komp. päälik 
1925—27, linna mlvk. päälik 
1927—31, hiljem Võru Miv. 
qaasikaitse päälik ja rev.-kom. 
I. Toimetanud 1899—1906. a. 
õp. M. Lipu ülesandel uuri
musi ja kogunud andmeid Ma-
singite suguvõsa ajaloo ja 
päritolu kohta. E. Vabadus
sõja Ajalookomitee usaldus
mees, Olnud Võru ev.-lut. ko-
quduse nõuk. 1. 1920-—22. — 
Evib Vabaduse Risti 1/3 ja 
K. L. 5. kl. Kotkaristi. — 
Alat. asuk.: Võru. 

SIRKEL (Zirkel), Eduard, 
vallasekretär. Sünd. 11. IV 
1897 Hõbemäe t. Põlgaste v. 

Võrumaal põllutöölise pojana. 
Õppis Erastvere Suureküla 

226 

v.-k. 1907—10, Kanepi klk.-k. 
1910—14, mil selle lõpetas; 
õiendanud v.-sekr. kutseeksa
mi 1922. — Olnud v.-sekr. 
abi Erastveres 1914—15 ja 
1916—18 ning Elistveres 1915 
—16; vanem miilitsjonär Erast
veres 1919; asjaajaja politsei 
Võru II jsk. 1919—21, I ja 
linna jsk. 1921—127 ja Võru 
jsk. 1927—30; Rõuge v.-sekr. 
12. VI 1930. a-st. — Abielus 
Marta-Helene Kõiv iga 18. III 
1920. a-st. 

Võtnud Võrus osa näiteta-
gevüsest ja laulukooridest. 
Töötab juhtivalt kaasa Rõuge 
seltskondi, org-es ja rahvus
like aktsioonide läbiviimiseks 
kujundatud toimkonnis, olles 
rev.-kom. 1. seltside liidus, 
vabat. tuletõrje s-i esim., ko
dukaunistamise komitee abi
esimees, allveelaevastiku kor
janduse toimkonna laekur, K. 
L. Rõuge mlvk. sekr. 1934. 
a-st j. m. — Alat. asuk.: 
Rõuge v.-maja. 

SISASK, Osvald, põllu
mees. Sünd. 13. I 1911 Koke 
t. Sangaste v. Valgam.; va

nemad •—- põllupidajad Märt 
S. ja Marie (Moorits). Õp
pis Valga VI l.-algk., seda 
1926. a. lõpetades ja Jäneda 
põllutöö-keskk., olles vahe-
pääl mõnd aega praktikal 
Saksamaal, 1926—29, mil lõ
petas kooli täieliku kursuse; 
hiljem õppinud Tall-s N. M. 
K. Ü. autokoolis 1936, kus 
omandas I liigi jõuvankrijuhi 
kutse. — Tegutseb sünnitalus 
põllumahena, katsetades mit

mesuguste maaharimisviisidega 
ja paljude väetiskatsetega, 

mis on leidnud tunnustust ja 
järeltegemist laias ümbruskon
nas. Ühtlasi muretsenud ja 
proovinud järele paremaid 
viljasorte, varustades nendega 
ümbruskonda. Arendanud mit
me eri-taimeliigi kasvatust, 
aiandust ja muid põllumajan
duslikke tootmisalasid. 

Võtab osa kohalike majan
dus- ja haridusorg-ide tege
vusest; juhtivalt tegev kaitse
liidus; Sangaste Vabat. Tule
tõrje Üh. k-do pääliku abi ja 
mootorpritsi jsk. juh.; San
gaste kogud, noorteringi asut. 
ja juh. 1. j. m. — Alat. asuk.: 
Koke t. Sangaste v. 

SOKK, Helene, õpetaja. 
Sünd. 13. VII 1902 Sangas
tes, Valgam.; vanemad — 

preester Tõnis Siimann ja 
Marie (Lõhmus). Õppis isa 
juures 1910—12, Valgjärve 
min.-k. 1912—16, Põltsamaa 
reaalgümn. 1918—22, Võru 
reaalgümn. 193'2—24 ja Tal
linna õp., sem. 1926/27, millal 
selle lõpetas. -— Olnud õp. 
Petserimaal Vi lo v. 1924/25, 
Olustvere v. Tillu-Reinu algk. 
1927—35; Mõniste v, Peetre-
Liisa algk. 1935. a-st. — Abi
elus Ernst Sokkuga 24. V 
1926. a-st. 

Võtab aktiivselt osa Mõ
niste seltside tegevusest, eriti 
näitetegelasena ja laulukoori
des; Naiskodukaitse Mõniste 
jsk. sekr. ja kodutütarde rüh
ma vanem. — Alat. asuk.: 
Peetre-Liisa algk. Mõnistes. 

SOKK, Hilda, naiskodu
kaitse tegelasi. Sünd. 21. VII 



1910 Kõrtsi t. Jõgeveste v. 
Valgamaal; vanemad — talu-
omanikud Andres S. ja Ama-
lie (Värk). Õppis Patküla 
algk. 1919—25 ja Tõrva ühis
gümn. 1925—28, mil lõpetas 
selle 4. kl. Tegutseb sünni-
talus koduses majapidamises. 

Võtnud pikemat aega juh
tivalt osa naiskodukaitse tege
vusest, olles Jõgeveste jsk. 
esinaine 1932. a-st. Olnud 
juhtivalt tegev kursuste kor
raldamisel ja võtnud näitle
jana osa lavakunsti üritusist. 

Saanud N. K. lK. teenete märgi 
(1936). — Alat. asuk.: Kõrtsi 
t. Jõgeveste v. 

SOKK, Pauline, talupere
naine. Sünd. 8. VII 1893 
Narvas; vanetaad — ehitus

tööline Madis Raba ja Eva 
(Torm). Lõpetas Kreenholmi 
vabr. algk. 1907 ja omandas 
iseseisvalt õppides algk.-õp. 
ja koduõp. kutse 1912; lõpetas 
eksternina Peterburis era-
gümn. 1914. — Töötas alg
kooliõpetajana vaheldumisi 
Nehatus, Ahjas, Vastse-Kuus-
tes ja Karilatsis 1912—30. 
Taluperenaine Soku t. Kari-
latsi v. 1930. a-st. — Abielus 
Otto Sokkuga 1926. a-st. 

Võtnud osa maanaiste or
ganiseerimisest, kodumajan
duse ja kodukultuuri arenda
misest, olles Karilatsi Maa
naiste S-i asutajaid ja juh. 1. 
1932. a-st, sama s-i esinaine 
1936. a-st, seltsi naiskoori 
asut. ja juh. 1932. a-st ja te
gev mitmesuguseis muis üri-
tusis. — Alat. asuk.: Soku t. 
Karilatsi v. 

SOKK, Rudolf, põlllumees. 
Sünd. 18. IV 1904 Kimalase t. 
Misso v. Võrumaal; vane
mad — talupidajad Gustav S. 

ja Anette (Veiko). Lõpetas 
Misso algk., mille järele asus 
tööle isatallu, kus tegutseb ise
seisva põllumehena 1921. a-st, 
evides Põllutöökoja usaldus-
talude võrgus oleva talu, mille 
majapidamist arendab edasi 
vastavalt ajanõudeile. 

Võtab aktivselt osa mitme
suguste org-ide tegevusest. K. 
L. Misso komp. pääliku abi 
1927—30 ja päälik 1930. a-st, 
Misso Piimaüh. asutajaid ja 
kirjat. 1937. a-st, Misso Mu-
naüh. asutajaid jm. Olnud 
Misso Põllum. S-i juh. 1. ja 
kongresside saadik, Misso va
bat. tuletõrje päälik 1930—33, 
Misso Üpk. nõuk. 1., Misso-
Pedeja Veeüh. asutajaid. Võt
nud juhtivalt osa ratsarüg. 
langenute mälestussamba ehi
tamisest Missos vastava toimk. 
esimehena. Teotsenud näitle
jana kohalikes seltses ja olnud 
E. Stat. Keskbüroo põlluma-
jand. korresp. — Alat. asuk.: 
Misso v. Kimalase t. 

SONGI, Peeter Samuel, 
kaupmees ja trükitööstur. Sün
dis 3. VI 1872 Räpina ms. 
Võrum.; vanemad — õp. Peep 
S. ja Juula (Zupsberg). Õppis 
Räpinas Papreküla algk., 
Räpina klk.-kool. L885—818. 
Tartu õp.-sem. 1889—94, mil 
selle lõpetas. — Töötas õpe
tajana Kaarma õp.-sem. Saa
remaal 1894—95 ja Rõuge 
klk.-k. 1895—1900 ning Võru 
poegi.-algk. juhatajana 1900 
—06, ühtlasi ka laulu- ja usu

õpetajana teistes Võru kooles. 
Tagandati 1906. a. vene või
mude poolt 1905. a. revolutsi
oonilisest liikumsest osavõt

mise pärast. Omandas ostu teel 
1906. a. Võru Eesti (Karlsoni) 
raamatukaupluse ja asutas 
1912. a, selle juure trükikoja, 
missuguseid arendab edasi; an-
nud 1924—125. a. välja ajalehte 
..Kodukäija" ja 1926—35. a. 
ajalehte ,,Kuulutaja" ning ol
nud nende vastut. toim. — Abi
elus Ida Dobrov'iga 1912. a-st. 

Olnuid Rõuge karskuss-i 
ellukutsujaid ja meeskoori 
asut. ning juht 1898—1900, 
Võrumaa Rahvaharid. S-i 
asutajaid 1907, laulukoori asut. 
ning juht 1900—04, ühtlasi 
võtnud osa Võru eesti alg
kooli ja hiljemini Võru güm
naasiumi asutamisest; tööta
nud jKandle" laulukoori ju
hina, olnud ,,Kandle" asjaar-
mastajate-teatri ellukutsujaid 
ja tegelasi, eriti muusikalavas
tuste alal. Võtnud aktiivselt 
osa 1905. a. revolutsoonilisest 
liikumisest, kutsunud ema
keelse õpetuse nõudmiseks, 
venestuse vastaseks aktsioo
niks j. m. kokku Võrumaa 
õpetajate koosoleku 1905. a. 
detsembris ja olnud selle juh.; 
Võru Vabat. Tuletõrje Üh. 
esim. 1920—36, juh. 1. ja seltsi 
auliige 1936. a-st, ühtlasi ka 
Üleriikl. Tuletõrje Liidu juh. 1. 
1924. a-st ja E. Tuletõrje Liidu 
auliige 1936. a-st. Olnud Võru 
linnavolinik ja -nõunik; on ki
rikunõukogu 1. ja liikmena te
gev teistes ühingutes. Esine
nud kõnedega. Avaldanud raa
matud: Sahsa-Eesti sõnaraamat 
(1918), Kuke Aabits (V tr. 
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1927), Pildid lastele (II tr. 
1929) j. m. — Evib E. P. R-. 
IV 'kl. teenetemärgi, tuletõrje 
I järgu risti ja muid tuletõrje 
aumärke, ka välismailt. — 
Alat. asuk.: Võru. 

SOO, August, kösterorga
nist. Sünd. 10. III 1893 Puur
manni v. Tartum.; vane

mad — põllupidajad Hans S. 
ja Mari (Kabel). Lõpetas 
Vändra klk.-k., õiendas eks
ternina keskk. 5. kl. eksami ja 
õppis R. Grivingi muusikak. 
Tartus ning omandas köster
organisti kutsetunnistuse 1912. 
— Töötas köster-organistina 
Vigalas kasuisa juures; abi-
köster - organist Kodaveres 
1913—15; oli Maarja Magda-
leena kogud, köster-organist 
1915—20, vahepääl võttes osa 
Maailma- ja E. Vabadussõ
jast; Võnnu ev.-lut. koguduse 
köster-organist 1920. a-st, üht
lasi ka koguduse laulukooride 
juht 1929. a-st, koguduse lae
kur 1923. a-st, kindlustusselts 
,.Eesti" esindaja Kastre-Võn-
nus 1924. a-st ja tegelik põl
lumees. — Abielus Heleene 
Karlson'iga 15. I 1922. a-st. 

Võtnud juhtivalt osa Kast-
re-Võnnu seltskondlike org-
-ide ja majandusi, üh-te tööst. 
Olnud laulu- ja mängu s-i 
,.Lõoke" orkestrijuht 1921 — 
28; põllum. s-i kirjat. ja abi-
kirjat. 1921—36, abiesimees 
1936. a-st; hoiu-laenu kassa 
nõuk. abiesim. 1930. a-st; 
Võnnu-Kurista Piimaüh. rev.-
kom. 1. 1931. a-st; N. K. Sõp
rade S-i Võnnu osak. laekur 
1936. a-st; Tartu E. Majand. 
Üh-se Võnnu osak. kontroll-

kom. 1. 1936. a-st; Tartu Loo
makaitse S-i Võnnu piirkonna 
ülevaataja 1934. a-st; tegev 
katseliidus j. m. —Alat. asuk.: 
Kastre-Võnnu. 

SOO, Jaan, omavalitsuste-
gelane. Sünd. 22. VIII 1862 
Vanakubja t. Viiratsi v. Vil-

jandim.; vanemad — talupida
jad Jakob S. ja Ann (Paluk). 
Õppis Viiratsi v.-k. Viljandi 
klk.-k., mille lõpetas 1876 ja 
hiljem St. Lousi kolledžis; rät-
sepa-ametit Viljandis J. Juh-
kamsoni juures 1876—78. Tegi 
rätsepatööd Peterburis 1882 
—90, New-Yorgis j. t. Amee
rika linnades 1890—95, käis 
huvireisil Austraalias ja Lõu
namere saartel 1896; oli Sin-
geri õmblusmasinate agent 
Valgas 1897. a-st mõnd aega, 
Valga linnanõunik 1917, Val
ga linnapää abi 1919—21 ja 
1927 — 30, Valga linnapää 
1924—27 ja 1930—33, mil 
läks pensionile ja elab maja
omanikuna Valgas. — Abi
elus Anette Jürine'ga 30. XII 
1907. a-st. 

Olnud tegev Peterburi E. 
Aleksandri k. komitees ja 
Peterburi E. S-is; hiljem võt
nud juhtivalt osa Valga eesti 
seltskondi, elust ja mitmesu
guste org-ide tööst. Oli Valga 
E. Karskuss-i näitejuht 1897 
—1905, ,,Säde" s-i asut. ja 
juh. 1. pikemat aega, ühtlasi 
ka selle juure laenu-hoiu üh-se 
(praeguse A/S. Valga Pank) 
asutajaid, Valga ,,Ühistöö" 
asut. ja esim. 1919, E. P. R. 
Valga komitee loojaid 1919, 
Valga hariduss-i asutajaid ja 
algul juh. 1., ühtlasi seltsi 

kooli asutamisel tegev, kinni-
tuss-i ,,Eesti" Pärnu osak. 
asutajaid ühes Jaan Karuga, 
K. L. Valga miv. asutajaid ja 
juh. 1. 1924—27, Valga N. K. 
Miv. asutajaid ja vanem 1930 
—33, Valga Vabat. tuletõrje 
tegelasi 1915. a-st ja korduvalt 
juh. 1., Valga N. M. K. Ü. 
asut.; Valga Peetri kiriku-
nõuk. 1. 1924. a-st j. m. Aval
danud reisikirja ,, Olevikus" 
ja teinud kaastööd ,,Tall. 
Teat." — Evib K. L. 3. kl 
Valgeristi ja rea tuletõrje au
märke. — Alat. asuk.: Valga. 

SOOME, Helmut, põllu
mees. Sünd. 27. XI 1909 
Hansi t. Erastvere v. Võrum.; 

vanemad — talupidajad Saul 
S. ja Leena (Tiisler). Lõpetas 
Võru gümn. Iseseisev põllu
mees isalt päritud talus, kus 
kultiveerib maid ja arendab 
talumajandus!. — Abielus Õie 
Lepik uga 1935. a-st. 

Võtab juhtivalt osa ümbrus
konna kultuur- ja majandus-
org-ide tegevusest, olles: 
Erastvere Põllum. S-i ja sama 
s-i muusikaringi esim. ning 
laulu- ja muusikajuht 1934. 
a-st, Erastvere Kartuliüh. sekr. 
ja rmtupidaja 1932. a-st, Isa
maaliidu E. osak. asutajaid ja 
esim. 1935. a-st, ühtlasi ka 
Isamaaliidu Võru maakomitee 
juh. I., Allveelaevastiku Siht
kapitali abitoimk. esim., valla 
vastast, kindlustuss-i ja I ma
sina tarvit. üh-se rev.-kom. 1. 
j. m. Muusika alal teotsedes 
organiseerinud kohapääl muu
sikalavastuste ettekandeid, võt
nud oma kooridega osa laulu
pidudest ja juhatanud ühend. 
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berg). Õppis Venemaal raud-

meeskoore Kanepi klk. laulu- Pihkvas; vanemad — kaup-
päeval 1934. Olnud juhtivalt mees, hiljem riigiteenija Gus-
tegev Kanepi põllumajand. tav Solnson ja Emilie (Laan-
näituse korraldamisel 1936. a. 
ning mitmesuguseis hoogtööks 
ja aktsiooneks moodustatud 
ajut. toimkonnis. — Alat. 
asuk.: Hansi t. Erastvere v. 

SOOME, Peeter, põllu
mees. Sünd. 1. VII 1876 Ala-
Jänese t. Sangaste v. Valgam.; 

teekoolis, rahvaülikoolis, Mosk
va tehnikumis ja Pariisi polü
tehnilises instituudis, mille lõ
petas 1933. Õppimise ajal tee
nis iseseisvalt, töötades mit
mesuguseis tehaseis, kinoalal. 
Oli politsei konstaabel ja jsk. 
ülema abi Tallinnas 1924, ko
missari õigustega abikomissar 
ja komissar Narvas 192-1—-
—34; Valga raudteepolitsei 
komissar 1934. a-st. —• Abi
elus Henriette Varet'iga 1926. 
a-st. 

Võtnud osa seltskondi, elust 
Narvas. K. L. Valga Miv. 
raudteekompaniis rühmapäälik 
1934. a-st. Esimene politsei
ametnike Valga kogu abiesim. 
ja pärastine 1. — Evib riikliku 
teenetemärgi. — Alat. asuk.: 
Valga. 

SOOTS, Juhan, põllumees. 
Sünd. 28. VIII 1877 Söödi t. 
Helme v. Valgamaal; vane-

tööle isatallu, kus tegutseb ise
seisva põllumehena 1900. a-st, 
olles korraldanud ja arenda
nud oma talumajapidamist uute 
hoonete ehitamise, Angleri 
tõukarja aretuse, uudismaade 
harimise, aianduse- ja põllun
duse arendamisega. — Abielus 
Amalie Roop iga 1907. a-st. 

Võtnud juhtivalt osa ümb
ruskonna ühistegeliste ettevõ
tete tegevusest, olnud Helme 
Piimaüh. asut. ja esim. 1911 
—26, Helme Majand. Üh-se 
tegevuse uuestielustajaid ja 
juh. esim. 1926. a-st. Olnud 
varemalt pikemat aega tegev 
Helme v. omaval-s ja v.-koh
tus; Helme ev.-lut. kirikuva-
nem 1930. a-st. — Alat. asuk.: 
Söödi t. Helme v. 

SOOVÄLI, (end. nimi Zir-
kel), Aleksander, põllumees. 
Sünd. 24. II 1898 Luke v. 

vanemad — põllupidajad Jaak 
S. ja Mai (Rebane). Õppis 
Resto v.-k. 1885/86, Urvaste 
klk.-k. 1886—90, mil selle 
lõpetas ja jäi tööle isatallu. 
Oli Sangaste Lauküla kooli-
maa rentnik 1900—03, Resto 
karjamõisa rentnik 1918—20 
ja Ala-Jänese talu oman. ning 
iseseisev põllum. 1903. a-st, 
kus on teostanud ulatuslikke 
maade kultiveerimise ja uu-
dismaaharimise töid, arenda
nud põllundust, aiandust ja 
mesindust. — Abielus Miili 
Kõiv'iga 1903. a-st. 

Võtnud osa ümbruskonna 
kultuur- ja majandusorgi-de 
tegevusest. Olnud Resto ühis-
piimataltuse asutajaid ja pike
mat aega selle juh. 1, viimati 
1929. a-st laekur; Resto, San
gaste ja Vastse-Antsla turba-
üh-te asutajaid ja juh. 1.; 
Resto Kontrollüh-gu asutajaid 
ja korduvalt juh. 1.; olnud 
Sangaste v.-volik. 1. ja v.-van. 
abi 1920. a-st mõnd aega ja 
tegev arvukais majanduslikes 
ettevõtteis. — Alat. asuk.: 
Ala-Jänese t. Sangaste v. 

SOOND (end. nimi Soln- mad — talupidajad Andres S. 
son), Aleksander, politsei- ja Julianna (Sternmacher). 
ametnik. Sünd. 20. VI 1900 Lõpetas Helme v.-k. ja jäi 

Tartumaal töölise pojana. Õp
pis Luke algk. 1907—10, mille 
lõpetamise järele tegutses põl-
lutöölisena. Võttis osa Maa
ilmasõjast 1917—18, tehes 
kaasa lahinguid; vabatahtli
kuna E. Vabadussõjast 2. jal. 
polgus, võttes osa paljudest 
lahinguist. Iseseisev põllumees 
Luke asunduses 1921. a-st, kus 
arendab talumajandust. — Abi
elus Ella Ots'aga 1921. a-st. 

Võtnud juhtivalt osa mitme
suguseist kohalikest seltsk. 
üritusist. Olnud K. L. Luke 
rühma päälik 1924—30; Luke 
noorteüh. ,,Leek" esim. 1936. 
a-st; v.-volik. 1. 1925. a-st ja 
v.-kohtu esim. 1929. a-st; te
gev vabat. tuletõrjes j. m. — 
Alat. asuk.: Liismäe t. Luke v. 
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SPRENK, August, põllu
mees. Sünd. 16. VI 1875 Kuu-
ra t. Viitina v. Võrumaal; vane
mad — põllupidajad Peeter S. 

ja Pauline (Weissmann). — 
Abielus Liine Petersoniga 
1904. a-st. — Õppis Rõuge 
v.-k., mille lõpetamisel asus isa 
juure põllutööle. Teenis vene 
sõjaväes polgu kirjut. 1896 
—1901. Oli mõisaval. Luutsni-
ku ja Laitsna-Rogosi ms. 1901 
—02, veinilao raamatupid. 
Moskvas 1902—04, mõisa-
rentnik ja valitseja Vladimiri 
kub. Venem. 1904—13 ja 
Tambovi kub. Venem. 1913 
—14, Maailmasõjas polgu as
jaajaja, hiljemini tööroodu ül. 
1914—17, kus õiendas sv. 
ametnikuks saamise eksami, 
E. Vabadussõjas 1918—-21 
vooriülemana ja karjavalitse-
jana 1. div. intendantuuris, 

kaupmees Võrus 1921—22, 
eraisikuna 7. jal. rüg. staabis 
1922-—25; iseseisev põllumees 
Viitina v. Jugu t. 1927—33 ja 
Lillemäe t. 1933. a-st, kus 
arendab talumajandust. 

Võtnud osa omaval-se tööst; 
olnud Võru linnavolik. 1„ Vii
tina v.-volik. 1. ja v.-vanema 
abi. Viitina Vabat. Tuletõrje 
Üh. asutajaid, esim. algul ja 
1936. a-st, Viitina Piimaüh. 
rev.-kom. 1. jm. Olnud esimesi 
lavategelasi Viitnas ja võtnud 
Viitina Harid. S-is osa seltsk. 
elust. — Alat. asuk.: Viitina 
v. Lillemäe t. 

STAFENAU, Adolf, kon
sul. Sünd. 5. VI 1881 Leebiku 
v. Valgam.; vanemad — väi-
kekohapidajad Villem S. ja 
Anna (Mõtus). Õppinud Val

ga l.-k. — Abielus Natalie 
Kronberg'iga 4. VII 1911. 
a-st. — Astus Pärnu-Tallinna 
kitsarööpmelise raudtee tee

nistusse 1. I 1897. a., olles 
kontoriam. ja jaamaül. abina 
\ alk I, jaamaül. Võhmas, 
kauba üleandja agendina Dvi
gatelis ning Valk II kaubaüle-
andja ag. ja jaamaül. 1915. a. 
kuni piirijoone määramiseni — 
1920. a. Eesti asekonsul 1921. 
a-st. 

Võtnud juhtivalt osa Valga 
Karkuss-i, Valga Majaoman. 
S-i, Valga Sulgloomakasvat. 
S-i, Valga Skautide Miv. ja 
liikmena teiste Valga seltside 
tegevusest. Olnud Valga lin
navolinik majaoman. rühmas. 
— Alat. asuk.: Läti Valgas. 

SUGASEPP, Voldemar, 
põllumees. Sünd. 13. VII 1893 
Ahja ms. Tartumaal; vane

mad — mõisa puusepp, hilje
mini renditalupidaja Jakob S. 
ja Liisa (Tamm). — Abielus 
Liine Pehk iga 11. VIII 1923. 
a-st. — Õppis Kastre-Võnnu 
v. Hamaste külak., Võnnu 
klk.-k., Tartu kaub.-k. ja Pet-

rogradis Wedenski õht. gümn., 
milles lõpetas 5. kl.; õppis 
Tartus Jostovi raamatupid. 
kurs., mille lõpetas 1915. — 
Oli äriteenijaks Tartus A. 
Pusicku ja Li. Pedraudse äri
des 1910—16, kontoriametnik 
Petrogradis 1916—19, E. Va
badussõjas ja kaitseväes 1919 
—20, vanemate talus põllutööl 
1920—23; iseseisev põllumees 
Kastre-Võnnu v. Kurista asun
duses 1923. a-st, kus aren
dab talumajandust. 

Võtnud osa poliitilisest elust 
ja omaval-ste tööst. Tartu 
maavolik. 1. 1927—34 ja 1938. 
a-st; Tartumaa põllupidajate 
esindajaks Tartu tööbörsi nõu
kogus 1927—35; Tartumaa 
veekom. 1. 1927. a-st, Tartu
maa koolimajade ehitusfondi 
val-se 1. v.-vanemate esinda
jana 1930. a-st; Kastre-Võnnu 
v.-volik. 1. 1927. a-st ja valla
vanem 1929. a-st; Asun., Rii-
girentn. ja Väikemaapidajate 
Liidu Kastre-Võnnu osak. asut. 
ja kirjat., hiljemini esim. 1923 
—29, rev.-kom. 1. 1929. a-st; 
Võnnu-Kurista Piimaüh. kirjat. 
ja raamatupid. 1932. a-st, Põl-
lutöökoja Võnnu konvendi 
esim. 1936. a-st, Isamaaliidu 
Kastre-Võnnu osak. juh. 1. 
1936. a-st, Mäksa-Võnnu ja 
Võnnu-Ahja veeüh-te asuta
jaid ja esim., rahvuslikeks akt
siooneks kohapääl loodud aj. 
toimkondade esim. jm. — 
Alat. asuk.; Kastre-Võnnu v. 
Kurista as. 

SÜIT, Frits, omavalitsus
tegelasi. Sünd. 15. III 1881 
Tartus; vanemad — talu-
rentnik, hiljemini raamatu
kaupmees Frits S. ja Marie 
(Sangernebo). — Abielus 
Elsa Gentel iga 1912. a-st. — 
Õppis eraalgk. Tartus 1890 
—93, Tartu l.-k. 1893—97, 
millal selle lõpetas; täiendas 
end kurs., loengutel ja iseõp
pimise teel, eriti metsaäri alal. 
— Oli Tartu I jsk. talurahva-
asjade komissari kantselei õpi
lane 1898—99 ja kirjat. 1899 
—1902, Võru II jsk. talurah-
vaasjade komissari kantselei 
kirjat. 1902—05, Võru polit-
seival. lauaülem 1905—09, 
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Liivimaa kub. hoolekande-val. 
vanem asjaajaja Riias 1909 
—11, J. ja M. Judeikini metsa
äri prokurist ja ärijuht Võrus 
1911—19, Võru linnavolinik 
1917—19, Võrumaa Rahva-
harid. S-i gümn. kodanikuõp. 
õp. 1922—28, I ja II Riigikogu 
1. 1920—23; Võru linnapää 
1919. a-st. 

Olnud Tartu E. Noorte
meeste S-i esimesi tegevliik-
meid, juhtides loengute ja näi-
teetenduste korraldamist 1898. 
a-st mõnd aega, Võru ,,Kand
le" s-i eestseisuse 1. 1904—07 
ja näitejuht 1902—05, Võru
maa Rahvaharid. S-i asuta
jaid ja juh. 1. 1905—09, sama 
s-i eesti õppekeelega maksuta 
eraalgk. asutajaid Võrus 1906, 
Võru E. Põllum. S-i esim. 
1907—09 ja 1914—17, Võru 
majandusüh. (end. Tarvita
jate Üh.) ,,Põllumees" ärilise 
aluse rajajaid 1911, esim. 1913 
—25 ja 1928—31, Võru vaes-
lastekohtu esim. 1919. a-st, E. 
Uhistegel. Liidu nõuk. 1. 1919 
—25, E. Tarvit.-üh-ste Kesk-
ühisuse 1. 1922. a-st, E. Rah-
vapanga nõuk. 1. 1923—25, 
Võru Maavolik. 1. ja rev.-
kom. esim. 1921—26, K. L. 
Võru Mlvk. kassahoidja 1925. 
a-st, majanduspäälik 1928. 
a-st; tegev E. Linnade Liidus, 
Võru Ühispangas j. t. ette
võtteis. Saanud E. P. R. II j. 
mälestusmärgi 1928. — Alat. 
asuk.: Võru. 

SUMERI (end. nimi Suur-
man), Meinhard, õpetaja. 
Sünd. 14. I 1908 Toolamaa v. 
Võrum.; vanemad — talupi
dajad Jakob S. ja Emiili (Ot
sing). Omandas alghariduse 
Võuküla külak. ja Räpina 
klk.-k., lõpetas Räpina gümn. 
1927; omandas täiend.-k. õp. 
kutse Tartu ülik. juures kur-
susil ja algk.-õp. kutse ekster
nina Tallinna pedagoogiumi 
juures; lõpetanud E. V. sõjak. 
asp. kurs., ülendatud lipnikuks 
1931 ja pääle vastavate kat
sete sooritamise n.-ltn. 1937. 
— Töötanud õpetajana Järva
maal Albu alg- ja täiend.-k. 
1928—30, Koeru alg- ja täien-
dusk. 1931/32; Toolamaa v. 

Leevaku algk. juh. 1932. a-st. 
— Abielus Ludmilla Pint-
man iga 12. VI 1935. 

Võtab juhtivalt osa selts

kondi. elust, olles: Toolamaa 
av. rmtukogu juh. 1933. a-st, 
maanoorte ringi asut. ja juht 
1934. a-st, N. K. Leevaku 
rühma asut., Isamaaliidu osak. 
esim. 1936, Räpina Õp. Üh. 
esim. 1934 ja hiljem juh. 1.; 
K. L. Toolamaa komp. pää-
liku abi ja õppepäälik 1932 
—35 ja päälik 1935. a-st, üht
lasi ka Räpina mlvk. rev.-kom. 
1. Võtnud pikemat aega osa 
lavategevusest, olles kohalikes 
seltsides näitejuht. Teotsenud 
tegevsportlasena ja saanud au
hindu maakondlikel spordi-
võistlusil. Töötab juhtivalt 
kaasa kõigis aj. moodustatud 
seltskondlikes toimkonnis. — 
Alat. asuk.: Leevaku algk. 
Toolamaa v. 

SUSI, Villem, põllumees. 
Sünd. 24. IV 1897 Virbsoo t. 
Vana-Otepää v. Tartum.; 
vanemad — põllupidajad Karl 
S. ja Leena (Johanson). Õp
pis Nõuni külak. ja Otepää 
klk.-k., mille lõpetas ja asus 
tööle isatallu. Võttis osa Maa
ilmasõjast 1915—17 ja E. Va
badussõjast 1918—20, tehes 
kaasa lahinguid. Iseseisev põl
lumees isalt päritud talus, kus 
kultiveerinud maid, ehitanud 
hooneid, arendanud põllunduse 
kõrval aiandust ja karjandust. 
— Abielus Juuli Andrei'ga 
1922. a-st. 

Võtnud juhtivalt osa ümb
ruskonna org-ide tegevusest, 
olles Päidla Laulu-Mängu S-i 
juh. 1. 1926. a-st, Nõuni Rah

varmtukogu S-i rev.-kom. 
esim. 1934. a-st, Nõuni masi-
natarvit. üh. juh. 1. pikemat 
aega, Isamaaliidu Päidla-
Nõuni osak. esim. 1935. a-st, 
Allveelaevastiku Sihtkapitali 
V.-Otepää abitoimk. esim. 
j. m. Töötab pikemat aega 
Vana-Otepää v. omaval-s; v.-
volik. 1. 1921. a-st, v.-vanema 
abi 1926—29 ja vallavanem 
1929. a-st; Otepää ev.-lut. ki
riku vöörmünder 1926. a-st.; 
Sihtasutis ,,Otepää Harid. S-i 
Gümnaasium" nõuk. esim. 
1938. a-st, Otepää Piimatali-
tuseüh-se juh. 1. 1938. a-st. — 
Alat. asuk.; Virbsoo t. V.-
Otepää v. 

SUUR, Gothard, vallasek
retär. Sünd. 18. V. 1900 Alek
sandri v. Võrum.; vanemad — 

käsitöölised Johan S. ja Anna 
(Maddisson). Lõpetanud Peri 
2-kl. min.-k.; hiljem täienda
nud haridust erateel ja olnud 
1927. a. omavalitsustegelaste 
õigusteadl. kurs. Tartus. — 
Olnud Aleksandri v.-kirjut, 
juures õpilaseks 1915—16, sv. 
teenistuse kom. kirjut. Võrus 
1916—18, Meeksi v.-sekr. abi 
1924—27, Rasina v.-sekr. 1927 
—28; Kastre-Võnnu v.-sekr. 
1928. a-st. — Abielus Sinaiida 
Lebedev'iga 9. VII 1927. a-st. 

Võtnud juhtivalt osa selts
kondi. elust. Olnud Meeksi 
segakoori asut. ja juh. 1924 
—27, Rasina hariduses-i pasu
nakoori asut. ja juh. 1927—28 
ja K. L. Meeksi komp. juh. 1. 
1925. Kastre-Võnnus: Vaba
dussõjas langenud kangelaste 
mälestamise komitee juh. 1. 
1929; vabat. tuletõrje üh. asu-
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tajaid ja varahoidja 1930; lau-
lu-mängu s-i ,,Lõoke" esim. 
1931, hiljem olnud juh. 1.; 
laenu-hoiu üh-se rev.-kom. 1. 
1933. a-st; Noorkotkaste Sõp
rade S-i Võnnu osak. juh. 1. 
1936. a-st: Isamaaliidu osak. 
juh. 1. 1935. a-st; Allveelae
vastiku Sihtkapitali abitoimk., 
nimede eestistamise ja kodu
kaunistamise toimk. juh. 1.; ol
nud tegev K. L. Võnnu mlvk. 
orkestrijuhina ja pasunakoori 
üldjuhina Võnnu klk. vaimul, 
laulupeol. — Alat. asuk.: 
Kastre-Võnnu v.-maja. 

SUURSAAR, Gustav, pan
gategelane. Sünd. 8. II 1896 
Hollö t. Aleksandri v. Võrum.; 

juh. 1.; Võru N. M. K. Ü. asu
tajaid ja esim. 1930—33 ning 
juh. 1. 1933. a-st; Võrumaa 
Spordiliidu juh. 1. 1933. a-st; 
Võru Jahis-i asutajaid ja juh. 
1. 1927. a-st j. m. seltskondi, 
org-es tegev. K. L. Võru linna 
malevkonnas rühma-, hiljemini 
kompanii päälk 1924—34, K. L. 
Võru linna malevkonna päälik 
1934. a-st, N. K. Võru linna 
mlvk. vanema abi 1934, a-st; 
Võrumaa tuletõrje brigaadi 
päälik 1937. a-st. — Evib E. 
P. R. IV kl. risti, K. L. 5. kl. 
Kotkaristi ja 3. kl. Valgeristi. 
— Alat. asuk.: Võru. 

SUURSAAR-LINDEBERG, 
Linda, hambaarst, eelmise nai
ne. Sünd. 15. VI 1891 Ka-

vanemad — taluomanik, v. 
omavalitsustegelane Jüri S. ja 
Henriette (Arras). Õppis 
Aleksandri vallakoolis, Abeli 
elementaarkoolis Võrus, Võru 
linnakoolis ja Tartu Õp. 
Ühingu kaubanduskoolis, mil
le lõpetas. Võttis vene väes 
osa Maailmasõjast 1915—17, 
tehes Galiitsias kaasa lahin
guid ja sai lahingus haavata 
ja E. Vabadussõjast 1919. 
Oli Võru maaval-se adm. osak. 
asjaajaja 1920—22, A/S. Põh
ja Panga Võru osak. ametnik, 
hiljem rmtupidaja 1922—27, 
sama panga osak. juh. 1927 
—28, mil pank ühines A/S. 
Krediit Pangaga; Krediit Pan
ga Võru osak. juh. 1928. a-st. 

•— Abielus Linda Lindeberg iga 
1919. a-st. 

Võtnud juhtivalt osa Võru 
seltskondi, elust; olnud ,.Ühis
töö" ellukutsujaid ja asjaajaja 
1919, E. P. R. Võru komitee 
juh. 1. 1925—36, ,,Kandle" s-i 

1917—18 ning juhtivalt tegev 
Võru esimese lasteaia, hiljem 
naiskutsekooli asutamisel; Võ
ru ,.Ühistöö" asutajaid ja 
juhtivaid tegelasi E. Vaba
dussõja ajal; E. P. R. Võru 
komitee asutajaid ja juha-
tusliige 1917—18; olnud laste
vanemate esindajana Võru 
Harid. S-i juh. 1. ja tegev 
emakeelse kooli asutamisel; 
tiisikuse vastu võitlemise s-i 
asutajaid ja juh. 1. 1927—36; 
Võru N. N. K. Ü. asut. ja esi
naine 1932. a-st, samal ajal ka 
Üleriikl. N. N. K. Ü. Liidu 
juh. 1. 1936. a-ni; Võru Las
tekaitse Üh. juh. 1. 1936. a-st 
j. m. Teinud kaastööd mitme
le ajalehele ja -kirjale. — 
Alat. asuk.: Võru. 

SUVILA, Aleksei, põllu
mees. Sünd. 12. V 1900 
Tamme t. Meremäe v. Petse-

bala v. Viljandim.; vanemad 
— äri- ja põllumees Jaak Lin-
deberg ja Triine (Jürman). 
Õppis koduõp. kaudu, Paide 
tütarl.-k. 1900—06, Horni 
saksa gümn. Tartus 1906/07, 
Puškini gümn. Tartus 1907-— 
10, seda lõpetades, dr. Levi-
novitši hambaarstide k. Tar
tus ja õiendas Tartu ülikooli 
arstiteadusk. juures 1913. a. 
hambaarsti eksami cum laude; 
hiljem täiendanud haridust 
välismaal ja rännanud mitmes 
välisriigis. — Töötas tegeleva 
hambaarstina Paides 1913; 
hambaarst Võrus 1914. a-st. 

Võtnud juhtivalt osa nais
liikumisest ja mitme Võru 
org-i tööst. Oli Võru Nais-
s-i asutajaid ja esinaine 1917 
—23, hiljem naisseltside ühen
damisel naiss-iks ,,Võru 
Hõim" viimase esinaine 1923, 
ühtlasi ka E. Naisliidu juh, 1. 

rim.; vanemad — taluomani-
kud Jaan S. ja Akeliina (Pet-
rovna). Õppis Obnitsa 2-kl. 
kirikuk., mille lõpetamise jä
rele asus tööle isatallu, kus 
tegutseb nüüd iseseisva põllu
mehena, olles oma talumaja
pidamise viinud eeskujulike-
maiks ümbruskonnas. — Abi
elus Anastasia Pilt iga 1922. 
a-st. 

Võtab juhtivalt osa ümb
ruskonna ühistegeliste majan
dusettevõtete ja v. omaval-se 
tööst, olles: Obnitsa Üpk. juh. 
ja nõuk. 1. 1926. a-st, Obnitsa 
Tarvit. Üh-se juh. 1. 1927. 
a-st, Obnitsa Harid. S-i juh. 
1. 1928. a-st, Meremäe v. tu
letõrje üh. k-dopäälik 1933. 
a-st, Põllutöökoja Petseri kon
vendi 1. 1936. a-st, Isamaalii

232 



du Obnitsa osak. juh. 1. 1934. 
a-st, Meremäe v.-volik. 1. 
1924. a-st ja v.-vanema abi. 
— Alat. asuk.: Tamme t. Me
remäe v. 

SÕBER, Arnold, ehitusin
sener. Sünd. 12. VII 1900 
Liivaku t. Tähtvere v. Tar
tum.; vanemad — põllupida
jad Jüri S. ja Eliise (Sõrra). 
Õppis Tartu Aleksandri gümn. 
1909—17 ja Berliini tehnika
koolis 1920—25, mil lõpetas 
selle arhitektuuri alal. Prakti
seeris ehitusinsenerina Itaalias 
1925/26; oli Valgas maainse-
ner 1926—29, iseseisvalt töö
tav ehitus-insener Tartus 1929 
—30; Valga linnainsener 1930. 
a-st. — Abielus Elisabeth 
Sõrra ga 1927. a-st. 

Võtab osa Valgas selts
kondlikust elust; ,,Säde" s-i 
juh. I. 1934. a-st; tegev Valga 
Akad. Klubis, E. Inseneride 
Üh-s ja Inseneride Koja 1. — 
Alat. asuk.: Valga. 

SÕNA, Viktor, ühistegela-
ne. Sünd. 6. VI 1906 Lusti t. 
Karula v. Valgam.; vanemad 

— põllupidajad Mikk S. ja 
Maria (Trahv), Õppis Ka
rula klk.-k. 1916—21, Valga 
poegi. gümn. 1921—27, mil 
selle lõpetas; lõpetanud E. V. 
sõjakooli asp. kurs. 1928 ja 
arvatud reservi lipnikuna ja 
jatkanud edasiõppimist Tartu 
ülik. õigusteaduskonnas. — 
Astus Karula Üpk. teenistusse 
ametnikuna 1930. a. ja on 
sama Üpk. asjaajaja-rmtupi-
daja 1932. a-st, ühtlasi ka Ka
rula üpt. asjaajaja-rmtupidaja 

ja ühistegel. kinnituss-i ,.Ta
lu" agentuuri juh. 

Võtnud õpilasena juhtivalt 
osa koolinoorsooliikumisest 
Valgas; olnud keskkoolide va
helise üh-gu ,,Tung" esim. ja 
kooli karskusringi esim. ning 
võtnud osa karskuskongressi-
dest. Karulas töötab võima
lust mööda kaasa kohalike 
seltside ettevõtteile. K. L. Ka
rula komp. päälik 1936. a-st. 
Ajalehtede kaastöölisi. — Alat. 
asuk.: Karula. 

SÕRG, Jaan, käsitööline. 
Sünd. 15. VI 1916 Suure-
Konguta as. Konguta v. Tar

tum.; vanemad — pottsepp, 
ühtlasi ärimees Magnus S. ja 
Melanie (Sutt). Õppis Kon
guta 6-kl. algk. 1924—32, hil
jem täiendanud haridust ise
õppimise teel; omandanud õp
pinud töölise kutsetunnistuse 
pottsepatöö alal Tartu töö-
oskusametist 1937. — Tegut
seb pottsepana Suure-Kongu-
ta as. 

Võtab osa Konguta selts
kondi. elust ja spordiliikumise 
arendamisest, olles Konguta 
Harid. S-i kirjat. ja sama s-i 
spordiosak. ,,Uku" esim. 1935. 
a-st; N. K. Konguta salga 
päälik 1935. a-st; tegev muu-
sikakoores ja muis ümbrus
konna seltses. Võtnud tegev-
sportlasena osa raskejõustiku 
võistlusist maadlejana kerge
kaalus, kus saanud auhindu 
ja tulnud Lõuna-Tartumaa 
meistriks. — Alat. asuk.: Suu-
re-Konguta as. Konguta v. 

SÕRMUS, Henn, proviisor. 
Sünd. 11. XI 1872 Tõnso t. 

Loodi v. Viljandim.; vane
mad — põllupidajad Märt S. 
ja Kardi (Tamberg). Õppis 
Õisu ja Loodi v.-k. 1882— 

84, Paistu klk.-k. 1884—86, 
Viljandi l.-k. 1887—90 ja 
Tartu ülik. rohuteaduskonnas 
1898—1900, mil lõpetas selle 
proviisorina. — Apteegi oma
nik Valgas 1907. a-st. — Abi
elus Helmi Feldweber'iga 3. 
IX 1917. a-st. 

Võtnud aktiivselt osa Valga 
seltsk. elust; olnud Valga lin
navolinik pikemat aega, lin
nanõunik 1913—17 ja rev.-
kom. esim. 1922—28; Valga 
Panga juh. esim. 1920—32 ja 
nõuk. 1. 1932. a-st; Valga 
Peetri koguduse nõuk. esim. 
ja juh. esim. 1913. a-st; Valga 
vabat. tuletõrje tegelasi 1910. 
a-st j. m. — Alat. asuk.: 
Valga. 

SÕRMUS, Voldemar Alek
sander, vallasekretär. Sünd. 
3. VII 1895 Vastseliina v. 

Võrum.; vanemad — rätsepp 
Jaan. S. ja Mari (Tätte). Õp
pis Tsäpsi ja Tsiistre algk., 
Obinitsa klk.-k. ja Võru l.-k., 
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mille lõpetas 1915. a.; hiljem 
täiendanud haridust iseseis
valt. — Võttis vene väes osa 
Maailmasõja lahinguist 1915. 
a-st alates ja langes sõjavangi, 
kellena viibis Saksamaal 1918. 
a-ni. Viibis enamlaste käes 
vangis 1918—19, mil Võru 
linna vabastamisel vabanes ja 
valiti 27. II 1919 Urvaste v.-
sekretäriks. Olnud v.-sekr. 
Urvastes 1919—27, ühtlasi ka 
Vabadussõja ajal valla miilit-
sionäär; Mäksa v.-sekr. 1927. 
—38, ühtlasi ka v.-kohtu kir
jut. ja posti-telefoni ag. juh.; 
Kavastu v.-sekr. 1. V. 1938. 
a-st. — Abielus Roosa Jacki'ga 
26. XI 1922. a-st. 

Teotsenud Urvastes hari-
duses-i näitejuhina, hiljem ha
rid uses-i ja laulu-mängu s i 
esimehena 1919—27; Mäksal: 
hariduses-is ja laulu-mängus-is 
,,Helin" tegev kestvalt juh., 
rey.-kom. liikmena, vabat. tu
letõrje üh. sekr. 1928—38, 
Mäksa-Kaagvere Kindlustuss-i 
asjaajaja 1927—38 ja tegev 
majanduslikes ühinguis. — 
Alat. asuk.: Kavastu v.-maja. 

SÕRRA, Nikolai, põllu
mees. Sünd. 1. IX 1900 Rop-
ka v. Tartumaal; vanemad — 

põllupidajad Peeter S. ja 
Leena (Jaama). Õppis Tar
tus Pelbergi algk. 1909—-13 
ja Tartu kaub.-k. 1913—18, 

mil selle lõpetas. Iseseisev 
põllumees Rannu v. Rehe t., 
kus arendab talumajandust. — 
Abielus Marie Andik'uga 
1930. a-st. 

Võtnud osa Rannu selts
kondi. elust, eriti muusika alal. 
Olnud 1929. a. Rannu Rahva

rmtukogu S-i juure orkestri 
asutaja ja sellest alates sama 
orkestri juht, ühtlasi ka K. L. 
Tamme rühma orkestrijuht 
1935. a-st. — Alat. asuk.: 
Rehe t. Rannu v. 

SÖÕRO, Eduard, õpetaja. 
Sünd. 3. III 1880 Märdi t. 
Mäksa v. Tartum.; vanemad 

SÄ $1 

m Ä Jfjil 

— talurentnikud Juhan S. ja 
Mari (Kondi). Õppis Mäksa 
v. Tamme k., Võnnu klk.-k. ja 
Tartu l.-k.; lõpetas Lohusoo 
pedag. kl. 1901 ja omandas 
algk.-õp. kutse Narva gümn. 
juures 1907. — Oli Kokora 
v.-k. õp. 1901—03; lüh. aega 
vene sõjaväes, kust aga rahva 
palvel vabastati ja asus õpeta
jaks Kastre-Võnnu, olles tööta
nud Hammaste v.-k. 1904—08, 
Kurista (Savimäe) algk. 1908 
—22, väljaarvatud Maailma
sõja aastad, mil võttis osa la
hinguist Galiitsias ja hiljem 
viibis sõjavangina Austrias 
1918. a-ni; Võnnu algk. õp. 
1922. a-st. — Abielus Marie 
Borkmann iga 31. V 1908. a-st. 

Võtnud õppe- ja kasvatus
töö kõrval 1904. a-st alates 
aktiivselt osa kõigi Kastre-
Võnnu kultuur- ja majandus
like seltside ettevõtteist; olnud 
tegev laulu ja muusika aren
damisel, hoiu- ja laenu kassa 
rev.-kom. 1., N. K. Võnnu 
rühma vanakotkas 1931. a-st, 
Võnnu ev.-lut. kirikunõuk. 1. 
j. m. Toimetanud vaimulikke 
talitusi. — Alat. asuk.: Võnnu 
algk. Kastre-Võnnu v. 

SÄGA, Bernhard, agro
noom. Sünd. 6. VII 1897 
Viira t. Patküla v. Valgam.; 

vanemad — talupidajad Ro
bert S. ja Riina (Oja). Õppis 
Patküla v.-k., Valga reaalk. 
ja Tartu ülik. põllumajand.-

teadusk., mille lõpetas 1930. 
a. — Üliõpilasena töötas Val
ga maaval-s 1924—27; Helme 
põllutöökooli õp. 1927. a-st ja 
sama kooli juh. 1931. a-st 
ühtlasi selle juure hiljem ava
tud 3-a kodumajanduskesk-
kooli juh. — Abielus Eha 
Mahlapuu ga 1930. a-st. 

Võtnud osa omaval-se ja 
mitmesuguste, eriti põlluma-
jandusl. org-ide tööst. Olnud 
Valga maavolik. 1. ja Helme 
Üpk. rev.-kom. 1. 1928—34 
ning juh. 1. ja esim. 1934. a-st; 
Helme Põllum. S-i juh. 1. 
1928. a-st; Isamaaliidu Valga 
maakomtee juh. 1. 1935. a-st; 
K. L. Helme mlvk. olnud rev.-
kom. 1. ja 1932. a-st majan-
duspäälik; Helme ev.-lut. ki
rikunõuk. 1. pikemat aega. 
Korraldanud kursusi ja pida
nud loenguid ümbruskonnas 
ning võtnud juhtivalt osa 
Helme näituste korraldamisest. 
Teinud kaastööd põllumajand. 
ajakirjadele. — Alat. asuk.: 
Helme põllut.-k. 

SÄGA, Robert, põllumees. 
Sünd. 15. III 1869 Viira t. 
Patküla v. Valgamaal; vane
mad — mõisateenijad, hilje
mini talupidajad Hans S. ja 
Anu (Laagevest). — Abielus 
Riinu Ojaga 1893—1933 (f). 
— Õppis Patküla v.-k. ja Hel
me klk.-k., mille järele jäi tööle 
isa juure. Iseseisev põllumees 
1894. a-st, kellena viinud edasi 
talumajapidamist, ehitanud uusi 
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hooneid, aretanud E. punast 
karja, kultiveerinud maid. 
Saanud oma talumajapidamise 
eest auhindu näitusil. 

v.-sekr. kurs. Tall-s 1930. a.; 
omandanud v.-sekr. kutse; õp
pinud Tartu ülik. õigustea
duskonnas. — Töötas mõnd 
aega Narva-Jõesuu alevival-s 
ja Narva linna perekonnasei
suametis; Petseri v.-sekr. ja 
valla perekonnaseisu ametnik' 
1931. a-st, valla av. rmtukogu 

Võtnud osa kohapäälsete 
üh-te tegevusest. Olnud Hel
me Põllum. S-i tegelasi, Pat
küla Vabat. Tuletõrje Üh. 
asutajaid ja algul juh. 1., 
Tõrva Üpk. rev.-kom. 1., 
Tõrva gümn. asutamise aine
liselt toetajaid, Helme-Tõrva 
Kütis-i juh. 1., Patküla valla
vanem 1903—09 ja 1919—24, 
v.-vanema abi 1916—18, v.-
volik. 1. 1930. a-st ja v.-kohtu 
esim. 1925. a-st jm. — Alat. 
asuk.: Patküla v. Viira t. 

SÄKK, Ruudo (Rudolf), 
vallasekretär. Sünd. 11. XII 
1906 Narvas; vanemad — kä
sitööline Johannes S. ja Ro-
salie (Koll). Õppis Narva l.-
algk. 1914—21, Narva 1. kom-
mertsgümn. 1922—27, mil 
selle lõpetas; hiljem õppinud 

juh. 1932. a-st. Olnud I üld-
rahvaloenduse Petseri v. instr. 
1934. 

Võtab osa Petseri selts
kondi. elust. Isamaaliidu Pet
seri v.-osak. ja Petserimaa ko
mitee rev.-kom. 1.; Petseri E. 
Hariduss-i tegelasi; Allvee
laevastiku Sihtkapitali Petseri 
v. toimk. ja RA Petseri v. 
komitee esim. — Saanud all
veelaevastiku korjanduse edu
ka läbiviimise eest 1. j. mä
lestusmärgi. — Alat. asuk.: 
Petseri. 

SÖÖT, Johan, vallasekre
tär. Sünd. 20. VII 1878 Jursa t. 

Palupera v. Tartum.; vanemad 
— talupidajad Jaak S. ja Kadri 
(Mets). Õppis Palupera v.-k., 
Puka Salaku klk.-k., Rõngu 
klk.-k. ja H. Treffneri gümn., 
mille lõpetas. — Oli Vana-
Antsla v.-kirjut, abi 1898— 
1900, Krabi v.-kirjut. 1900 
—03, Vana-Roosa v.-kirjut. 
1903—12; Vana-Antsla v.-
sekr. 1912. a-st, ühtlasi ka 
1917. a. kuni Saksa okupat
sioonini Võru V jsk. miilitsa-
ülem. — Abielus Marie Vee-
berg'iga 10. III 1906. a-st. 

Võtnud juhtivalt osa Vana-
Antsla seltskondi, ja majan-
dusorg-ide tööst. Olnud Ants
la Tarvit. Üh-se juh. 1. 1915 
—18 ja esim. 1922—26; valla 
kindlustuss-i juh. 1. ja asja
ajaja 1912. a-st, Antsla Va
bat. Tuletõrje Üh. rev.-kom. 
1. 1912. a-st; Vana-Antsla v. 
vabat. tuletõrje ellukutsujaid, 
ja abiesim. Võtnud osa K.^L. 
organiseerimistööst 1918. a. — 
Evib hoolsa teenistuse eest 
Vana-Roosa vallas hõbe-au-
märgi Liivimaa kubernerilt 
(1913), mobilisatsiooni läbivii
mise eest 1914. a. medali, üle-
riikl. Tuletõrje Liidu III j. 
hoolsusmärgi j. t. tuletõrje au
märke; saanud autasusid oma
valitsuse töö eest ja Riigihoidja 
käskkirjaga 24. II 1938. a. E. 
riigile ja rahvale osutatud tee
nete eest E. P. R. IV kl. tee
netemärgi. — Alat. asuk.: 
Vana-Antsla v.-maja. 

T\ 
TABA, Robert, õpetaja, 

põllumees. Sünd. 11. V 1873 
Sillaotsa kõrtsis Kooraste v. 
Võrum.; vanemad — kõrts
mik Rein T. ja Mari (Lepik). 
Õppis Kooraste v.-k., Kanepi 
klk.-k., iseõppimise teel ja õp.» 
kursusil, omandades algk.-õp. 
kutse. — Oli Erastvere v. 
Koigera k. õp. 1890—91, Põl
gaste v.-k. õp. 1891—99, Koo
raste algk. juh. 1899—1933, 
mil arvati pensionile. Tegut
senud ühtlasi õpetajaameti 
kõrval pikemat aega põllume
hena, missugust tegevust jät

kab seni. Pidanud kaitserõu-

gete panija ametit 1897—1918. 

Pääle pensionile arvamist 
omandas ostuteel Valgjärve v. 
Nuia talu, milles tegeleb põl
lumehena. — Abielus Liisa 
Leht iga 1902. a-st. 

Võtnud juhtivalt osa koha
likust seltskondi, elust. Juha
tanud laulukoore Põlgastes ja 
Koorastes ning tegutsenud 
Kanepi näitetrupis ja Erast
vere mängukooris. — Alat. 
asuk.: Valgjärve v. 

TABA, Rudolf, õpetaja, 
eelmise poeg. Sünd. 18. V. 
1904 Kooraste v. Võrumaal. 
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Õppis Kooraste algk., Kanepi 
klk.-k., Polangeni gümn., Võru 
poegi. gümn. ja Võru õp.-sem., 
mille lõpetas 1926. a. Õpib 

Tartu ülik. pedagoogikat. Töö
tanud 1 a. Võru sem. harju-
tusk.; Antsla alevi algk. õp. 
1927—38; Tartu linna 16. algk. 
õp. 1. VIII 1938. a-st. — Abi
elus Marta Patsiguga 1928. 
a-st. 

Võtab aktivselt osa selts
kondi. elust. Olnud Antsla 
Laulu-Mängu Üh. asutajaid 
1931. a., ühtlasi üh-gu koori
juht 1931—38 ning olnud kor
duvalt kohalikel laulupidudel 
üldjuhiks; olnud pikemat aega 
Antsla alevi volik. 1. ja volik. 
abijuh.; pedag. üh-gu ,,Võru 
seminar" juh. 1. Õpetajana 
töötab laste laulmise uurimi
sega ja teadusi, katsetamisega 
n. n. loomuliku meloodika aren
damise ja teadusliku laulmise 
aluste arendamisel, arendades 
edasi Anna Lechneri poolt 
Wiini algk. toimetatud uuri
muses avaldatud aluseid. — 
Alat. asuk.: Tartu. 

TAGEN, Alfred, ametnik. 
Sünd. 14. I 1900 Tobra veski-
kohal Vaabina v. Võrum.; va
nemad — mölder Mihkel T. 
ja Marie (Kallion). Õppis 
Vana-Antsla Kauksi v.-k. 
1907—10, Kraavi klk.-k. 1910 
—12, Järvakandi min.-koolis 
1912/13, Valga kõrg. algkool. 
1914/15, millal selle lõpetas. 
Oli Valga postkontoris prak
tikal 1915—16, olles määratud 
teenistusse Ramotski postkon
tori, mille evakueerimise järele 
Venemaale teenis ametnikuna 
Saraiskis 1916—17, Valgas 

1918 lüh. aega ja 1919—20, 
sv. telegraafis Petseris 1920 
—21, Tõrvas ametnikuna, hil
jem ül. abina 1922—23. Oli 

Laura postkontori ülem 1923 
—34; Vastseliina postkontori 
ül. 1934. a-st. — Abielus Mar
ta Erman iga 1924. a-st. 

Võtnud pikemat aega juh
tivalt osa kaitseliidu tegevu
sest. Olnud pääle 1. dets. 1924. 
a. Lauras kaitseliidu organi
seerijaid, rühmapäälik 1924 
—28, Laura mlvk. päälik 1928 
—j4, hiljem tegev Vastseliina 
mlvk., kus eriti silmapaistvalt 
tegutsenud laskealal, olles 
Võru miv. küttide meister. 
Teenete eest evib K. L. Kot
karisti, Valgeristi ja Läti K. L. 
teeneteristi. Võtnud Lauras 
osa ka seltskondi, tööst, olnud 
Vabadussõjas langenute mä
lestussamba komitee organi
seerijaid ja asjaajaja, Laura 
Rahvamaja S-i laekur ja m. 
ning tegutsenud näitlejana 
Laura seltsides. Teinud kaas
tööd ajalehile. — Alat. asuk.: 
Vastseliina. 

TAKLAI, Hans, vallasek
retär. Sünd. 24. V. 1900 Sür
gavere v. Viljandimaal; vane
mad — taluomanikud Hendrik 
T. ja Anu (Triisa). — Abi
elus Linda Evert iga 18. VI 
1933. a-st. — Õppis Sürga
vere algk., Suure-Jaani klk.-k., 
Viljandi kõrg. algk., Viljandi 
mk. reaalgümn., mille lõpetas 
1923. a. ja 2 a. Tartu ülik. 
majandusteaduskonnas; lõpe
tas E. Maaomaval-ste Liidu 
omavalitsusametnikkude ette-
valmist. kurs. 1930. a. ja õien
das s. a. Harju maaval. juures 

v.-sekr. kutseeksami. — Oli 
E. Maaomaval-ste Liidu sekr. 
1931—32, Uusna v.-sekr. 1932 
—35; Helme v.-sekr. 13. III 

1935. a-st, ühtlasi põllumees 
palgamaal. 

Olnud Uusna Vabat. Tule
tõrje Üh. juh. 1. 1933—35; 
Helme Vabat. Tuletõrje Üh. 
asutajaid ja esim. 1937. a-st, 
K. L. Helme-Patküla komp. 
sekr. 1936. a-st, Põllutöökoja 
Helme konvendi 1. ja rev.-kom. 
sekr. 1936. a-st, E. Vallasekr. 
S-i Valgamaa osak. kirjat. 
1937. a-st, tegev rahvuslikeks 
aktsiooneks Helmes loodud aj. 
toimkonnis jm. — Alat. asuk.: 
Helme v.-maja. 

TALUSSAAR, Ado, õpe
taja. Sünd. 21. IX 1893 Madi 
t. Hummuli v. Valgam.; va

nemad — taluomanikud Evert 
Timpman ja Ann (Jõgevest). 
Õppis Hummuli v. Ala v.-k. 
1902—06, Helme klk.-k. 1906 
—08, Valga reaalk. 1908—14, 
Riia polütehnikumis 1914—16, 
Moskva III sõjak., seda lõpe
tades 1916. a. ja Tartu üli
kooli matemaatika-loodustea-
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dusk. 1921—29, millal selle 
lõpetas. — Mobiliseerituna 
vene sõjaväkke 1916. a., tee
nis ohv-ina mitmes väeosas ja 
võttis osa Maailmasõjast 1918. 
a-ni. Tegi klp. komp. ülemana 
5. jal. polgus kaasa E. Vaba
dussõja 1918—20; sai vahvuse 
eest Vabaduse Risti II/3 ja 
arvati reservi kaptenina. Töö
tas kümnikuna Kohtla põlev
kivikaevanduses 1920. a. ja 
sünoptikuna Tartu ülik. mete-
roloogia observatooriumis 1921 
—29; oli õpetaja Tartu teh-
nikagümn. 1929—31, Tartu 
reaalk. 1931/32, Tartu tütarl. 
gümn. ja tööstusõpilaste k. 
1932/33, Tõrva ühisgümn. 
1933—35; Võru ühisgümn. õp. 
1935. a-st. — Abielus Anna 
Kraan iga 1923. a-st. 

Võtnud osa seltskondi, elust 
ja mitmesuguste org-ide tööst. 
Olnud Hummulis laulu-mängu 
s-i asutajaid ja tegelasi; Tar
tus: K. L. Vabadusristi Ven
dade mlvk. komp. päälik 1925 
—32, N. K. Tartu mlvk rüh-
makotkas ja E. Ü. S. ,,Lii
vika" asutajaid ning algul juh. 
1.; Tõrvas: meeskoori asuta
jaid ja esim. 1933—35; Võrus: 
N. K. Võru linna mlvk. pää
lik 1936. a-st, N. K. ja Kodu-
tütarde vanematepere juh. 1.; 
E. Keskk. Õp. Üh. juh. 1. j. m. 
— Alat. asuk.: Võru. 

TAMM, Aleksander, käsi
tööline. Sünd. 28. I 1895 Tar
tus; vanemad — käsitöölised 

Juhan T. ja Anna (Raig). 
Lõpetanud Tartu II l.-algk. 
ja täinedanud haridust iseõp
pimise teel. Õppinud karus
naha- ja mütsitööd G. Stahl-

bergi juures Tartus, mille jä
rele töötanud sel tööalal 1910 
-—18. Tegutseb käsitöölisena 
Kanepi alevikus 1922. a. saa
dik — Abielus Hildegard 
Pähn'iga 1933. a-st. 

Võtnud osa seltskondi, elust, 
eriti lavategevuse alal. Te
gutsenud näitlejana Tartus A. 
Viira näitetrupis, mitmes selt
sis ja võtnud osa laulukoori
dest. Hiljem olnud Võrus 
,,Kandle" näitetrupis juhtivaid 
tegelasi 1919—21; Kanepi selt
side näitejuht 1922. a-st, üht
lasi ka Erastvere v. av. raa
matukogu juh. 1924. a-st, Ka
nepi Laulus-i teatriringi juh. ja 
tegev mitmesuguseis selts
kondi. ettevõtteis. — Alat. 
asuk.: Kanepi alevik. 

TAMM, August, ametnik. 
Sünd. 3. VIII 1880 Suurearu t. 
Vana-Põltsamaa v. Viljan

dim.; vanemad — ehitusmeis
ter Jakob T. ja Ann (Räpp). 
Õppis Selliküla min.-k. 1888 
—91, Põltsamaa klk.-k. 1892 
—94 ja iseõppimise teel ko-
duõp. juhatusel 1895—98. 
Astus raudteeteenistusse 14. 
XII 1898. Oli algul Vägeva 
jaamas telegrafisti kand., hil
jem telegrafist Tall-s ja Vä
geval 1898—1908, liiklemis-
ametn. mitmel pool 1908—11, 
Tabivere jaamaülema abi 
1911—16, Koiküla jaamaülem 
1917, Vägeva jaamaülem 1918, 
Tartu jaamaülema abi 1919— 
31 ja Irboska jaamaülem 1931. 
a-st. — Abielus Rosalie Krus-
berg'iga 1896. a-st. 

Võtnud osa mitmel pool 
seltskondi, org-ide tegevusest. 
Olnud Voldi Vabat, Tuletõr

je S-i abiesim. 1913—17, E. 
N. K. S-i tütarl. gümn. va
nemate komitee laekur 1922— 
31, Tartu Meestelaulu S-i asu
tajaid 1923, abiesim. 1928— 
29 ja esim. 1929—31; Irboska 
hariduss-i ,Valve" asutajaid 
ja esim. 1936. a-st; Sihtasu-
tise ,.Rahvamaja Irboska jaa
mas" juh. esim. 1937. a-st; N. 
K. Uue-Irboska rühma vana-
kotkas 1937. a-st j. m. —• 
Alat. asuk.: Irboska jaam. 

TAMM, August, põllumees. 
Sünd. 24. II 1896 Hannuste 
t. Kasaritsa v. Võrum.; vane

mad — talupidajad Andrei 
T. ja Ann (Udras). Õppis 
Kasaritsa v.-k. 1906—09 ja 
Rõuge klk.-k. 1909—12, mil 
selle lõpetas; hiljem õienda
nud Tifliisi ülikooli juures ek
sami aeroloogia ja meteoro
loogia alal. — Oli Nursi v.-
sekr. abi 1912—14, fotograaf 
vene lennuväes Kaukaasia 
frondil 1914—18, E. Vaba
dussõjas lennuväe fotograa
fina 1918—20. Iseseisev põl
lumees isalt päritud talus 1920. 
a-st, kus arendab talumajan
dust; ühtlasi lubjatehase oma
nik. — Abielus Ella Mikson'i-
ga 1928. a-st. 

Võtnud osa seltskondi, elust 
Kasaritsas; olnud põllum. s-i 
laekur, hariduss-i kirjat., va
bat. tuletõrje üh. asutajaid ja 
algul kirjat. ning teotsenud 
kohalikes seltses näitlejana, 
näitejuhina ja grimineerijana; 
Kasaritsa Piimaüh. kirjat. 1924. 
a-st. — Alat. asuk.: Hannuste 
t. Kasaritsa v. 

TAMM, Eduard, muusika
õpetaja. Sünd. 17. V 1879 Nar-
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vas; vanemad — käsitöölised 
Peeter T. ja Maria (Kaus). 
Omandas alghariduse Narva 

Oli v.-sekr. abi Nursis 1906 
—08; v.-sekr. Rõuges 1908— 
11, Kiomal 1911—17; Koiola 

1927. a-st ja kindlustuses-i 
,,Eesti" esindaja 1923. a-st; 
tegelik põllumees, aianduse 

muusikakoolis. Astus 1901. a. 
Peterburi konservatooriumi, 
mille lõpetas 1905. a., olles 
spetsiaalalana õppinud metsa
sarve. Pääle konservatooriumi 
lõpetamise võeti konkurentsi 
läbi Vene tsaarikoja orkest
risse, kus teenis 1905—20. 
Võttis sel ajal osa ka selts
konnategevusest ja oli Peter
buri E. Karskuses-i muusika
juht. Tegutses muusikaõpeta
jana Pagie korpuses 1906—07 
ja Elisabethi kommertskoolis 
1913—17. Pääle kodumaale tu
leku astus 1920. a. ,,Estonia" 
teatriorkestrisse, kust 1923. a. 
siirdus Võrru garnisoni or
kestri juhiks. Selle aja jooksul 
on olnud Võru algkoolide lau-
luõp., Võru Ühisgümn. muu-
sikaõp. ja ,,Kandle" s-i teatri 
orkestrijuht. Asutanud 1923. a. 
Võru sümfooniaorkestri, mida 
juhib senini. 

Sletskonnategelasena juhti
nud N. K. K. ja ap. õig kirik.i-
koore; E. Lauljate Liidu Võru 
osak. esim. 1936. a-st. Loonud 
orkestrihelindeid: avamäng Tu
le koju, Vaimulik avamäng, 
Kalev ja Linda, kaks Eesti 
rapsoodiat j. t. — Alat. asuk.: 
Võru. 

TAMM, Edurd Jüri, valla
sekretär. Sünd. 22. XII 1888 
Hannuste t. Kasaritsa v. Võ
rum.; vanemad — talupidajad 
Andres T. ja Anna (Udras). 
õppis Kolepi algk. 1897—1901 
ja Rõuge klk.-k. 1901—04, 
mil selle lõpetas; hiljem täien
danud haridust iseseisvalt. — 

v.-sekr. 1917. a-st., ühtlasi ka 
väikekohapidaja. 

Võtab juhtivalt osa ümber
kaudsete org-ide tegevusest. 
Olnud Põlva Vabat. Tuletõrje 
Üh-gu kirjat. ning Koiola 
Piimaüh. asutajaid ja kirjat. 
1926—32; Põlva Harid. S-i 
juh. 1. ja näitejuht 1911. a-st; 
Koiolas: v. av. rmtukogu juh., 
valla vast. kindlustuss-i asja
ajaja 1917. a-st, Isamaaliidu 
osak. kirjat. 1935. a-st. All
veelaevastiku Sihtkapitali abi
toimk. kirjat. 1935. a-st. Ol
nud tegev kirjatoimetajana 
kõigis aj. loodud seltskondli
kes komiteedes ja aktsiooni-
toimkonnis; Põlva ev.-lut. ko
guduse rev.-kom. 1. 1932—34: 
Viinud lavategevuse Põlvas 
silmapaistvale tasemele. Tei
nud kaastööd ,,Post." ja ,.Elu
le". — Alat. asuk.: Koiola 
v.-maja. 

TAMM, Jeremias, ametnik. 
Sünd. 14. V 1890 Karula kõrt
sis, Karula v. Valgam.; vane
mad — põllupidajad Anton T. 
ja Euddkia (Paul). Õppis Pet
seri kloostri algk. 1900—05, 
mille lõpetas; täiendunud ise
õppimise teel. — Oli ametnik 
Petseri rahukohtuniku kantse
leis 1907—08, Järvesoo (end. 
Slohodka) v.-sekr. abi 1908 
—11, Pankiavitsa v.-sekr. abi 
1915—17. Maailmasõjas 1915 
—17, Pankjavitsa v.-sekr., 
vaheoääl arvepidaja 1918— 
26, Pankjavitsa Üpk. asuta
jaid ja juh. 1927. a-st, ühtlasi 
ka Pankjavitsa posti ag. juh. 

ja mesinduse arendajaid. — 
Abielus Hilda Liira ga 1927. 
a-st. 

Võtnud juhtivalt osa ümb
ruskonna seltskondi, org-ide 
tegevusest. Olnud Rootova 
Vabat. Tuletõrje Üh. asuta
jaid ja juh. 1. 1925—27, K. L. 
Pankjavitsa rühma päälik 
1920—25, Pankjavitsa Küti-
s-i asutajaid ja juh. 1. 1921 — 
26, Petseri maavolik. 1. 1919 
—22 ja Vilo v.-volik. 1. 1921 
—24; Pankjavitsa Harid. S-i 
asutajaid ja juh. 1. 1926. a-st; 
Pankjavitsa Vabat. Tuletõrje 
Üh. juh. 1. 1927. a-st; kohali
kus näitetrupis aktiivsemaid 
lavategelasi. Teinud kaastööd 
,,Post." ja ,,Võru Teat.". — 
Alat. asuk.: Pankjavits a as. 
Vilo v. 

TAMM, Juhan, vallasekre
tär. Sünd. 21. IV 1885 Val
gas; vanemad — õp., hiljem 

talupidaja Antoni T. ja Eu-
dokia (Paul). Õppis Petseri 
min.-k. 1899—1901, mil selle 
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lõpetas; täiendanud haridust tegevusest ja seltsk. elust. Ol-
iseõppimise teel ja omandanud nud pikemat aega Kõrgepalu 
v.-sekr. kutseõiguse Petseri Rahvarmtukogu S-i abiesim.., 
maaval. juures 1926. a. — rmtukogu juh. ja hiljemini juh. 
Oli raudteel telegrafistiks 1901 1.; Tsooru Vabat. Tuletõrje 
—06, Petseri 6. jsk. maaüle- Üh. asutajaid ja varahoidja 
ma kantselei asjaajaja 1906— 1935. a-st, Tsooru v.-volik. 
10, eraadvokaat Petseris 1910 1. 1934. a-st jm. — Alat. 
—15, Petseri v.-sekr. abi 1915 asuk.: Tsooru v. Lauda t. 
—18, Petseri maakomissari 
asjaajaja ja Petseri rahvaväe TAMM, Robert, kaupmees, 
kom. sekr. 1919—20, Petseri Sünd. 31. III 1875 Pilli t. 
rahukohtu sekr. 1920—23; Me- Tõlliste v. Valgam.; vanemad 
remäe v.-sekr. 1923. a-st, üht
lasi ka perekonnaseisu amet
nik ja posti ag. juh. — Abi
elus Olga Alfejefiga 1923. 
a-st. 

Võtnud osa seltskondi, elust. 
Olnud Petseris laulu- ja män-
gus-i ,,Kalev" asutajaid ja 
juh. 1. 1906—23, Vabat. Tu
letõrje Üh. asutajaid ja juh. 
1. 1908—23 ning linnavolinik 
1914—15; Meremäel: haridus
s-i ,.Lätte" asutajaid 1923. a.. 
piimaüh. asutajaid ja juh. 1. 
1924. a-st, Allveelaevastiku 
Sihtkapitali abitoimk. 1. j. m. , n t. . 
- Alat. asuk. Meremäe v.- ~ PoH^dajad Peeter T^ja 

• Karohne (Eisler). Õppis 1 ol-
liste v.-k.. Priipalu klk.-k. ja 

TAMM, Paul, põllumees. L~k- , ^ lõPetf 
Sünd. 30. X 1897 Ufa kub. 1893\3

n~ 9 ^ 
Venemaal; vanemad - põllu- °P;  

1893-99; mõisavalitseja 
1900—20; majaomanik, aed
nik ja mesinik Priipalus 1920. 
a., ühtlasi kaupmees 1933. a. 
ja kindlustuss-i ,,Eesti" esin
daja 1924. a-st ning Priipalu 
posti ag. ja telefoni kõnepunk
ti juh. — Abielus Berta Paa-
vel iga 1914. a-st. 

Olles Tähtveres v. kooli-
õp., asutas ja juhatas oma 
laulukoori ning oli ühtlasi te
gev Tartu-Maarja laulukoo
ris; Priipalu Vabat. Tuletõrje 
Üh. sekr. 1932—35; Kuigatsi 
v.-volik. 1. 1936. a-st, Kui-

pidajad Jaan T. ja Karoline flatsi Priipalu Harid. S-i sekr. 
(Sprink). Abielus Wilhelmine ia sama s'i rahvaraamatukogu 
Käärikuga 1929. a-st. — Juh- te9ev kaitseliidus j. m. 
Omandas alghariduse Vene- Alat. asuk.: Priipalu ale
maal, mille järele töötas isa 
juures talus. Võttis osa Maa
ilmasõjast 1917. Tuli pääle TAMM, Berta, perenaine, 
isatalu sotsialiseerimise kodu- eelmise naine. Sünd. 9. XI 
maale ja asus põllumeheks 1891 Nõmme t. Kudina v. 
Tsooru v. Kõrgepalu as., kus, Tartum.; vanemad — põllu-
on Laude t. omanik 1936. a-st.^pidajad Hindrik Paavel ja 

Võtab osa kohalike org-ide Anna (Feldbach). Õppis Luua 

ms. Prossa k., Tartus naiss-i 
käsitöök. ja 6-kuul. põllutöö-
kurs. Tartus; täiendanud hari
dust eratundidega muusika 

alal ja õppinud edasi iseseis
valt. — Teotsenud kangruna 
ja koduses majapidamises. 

Võtnud aktiivselt ja juhti
valt osa seltskondi, elust, eriti 
laulu, muusika ja lavategevuse 
alal. Asutanud laulukoore jn 
juhatanud neid Tartus ja Prii
palus. Tegutsenud nätlejana 
ja näitejuhina. Olnud Prii
palus tuletõrje seltsi juh. 1. 
ning tegelasi mitmesuguseis 
seltskondi, ettevõtteis, Kuigat-
si-Priipalu Hariduses-i juh. 1.. 
N. K. K. Kuigatsi jsk. koori
juht. Komponeerinud laule 
segakoorile, mis kantud ette. 
— Alat. asuk.: Priipalu ale
vik. 

TAMMAN, Ottomar^ meier. 
Sünd. 12. VII 1901 Laiksaare 
v. Pärnum.; vanemad — kaup
mees Peet T. ja Amalie (Vir-
rak). Õppis Laiksaare Pändi 
v.-k. 1910—12, Laiksaare ap. 
õig. klk.-k. 1912—14, Laik
saare min.-k. 1914/15, Pärnu 
kaub.-k. 1916—18, Pärnumaa 
(hiljem Polli) põllut.-k. 1919 
—21, seda lõpetades ja Õisu 
piimand.-k. 1921—23. mil selle 
lõpetas. — Teenis E. Vaba
dussõja ajal Pärnu vabataht
like õpilaste pataljonis, hiljem 
lennuväes 1921. Oli Varbla 
üpt. juh. 1925—26; Mõniste 
üpt. juh. 1927. a-st. — Abi
elus Selma Martinson'iga 27. 
X 1927. a-st. 

Võtnud osa põllumajandus
like org-ide tegevusest; Mõ 
niste Põllum. S-i asutajaid, 
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kirjat. 1928—30, laekur 1930 
—32 ja esim. 1932. a-st; K. 
L. Mõniste üksikrühma sani-
taarpäälik 1935. a-st; Mõniste 
Vabat. Tuletõrje Üh. juh. 1. 
1936. a-st; Isamaaliidu Mõ
niste osak. tegelasi ja täiskogu 
saadik. Teinud kaastööd aja-
lehile ja eriajakirjadele. — 
Alat. asuk.: Mõniste as. 

TAMMARK, Arthur, arst. 
Sünd. 2. VII 1903 Langu ms. 
Leisi v. Saaremaal; vanemad 

— põllupidajad Kusta T. ja 
Leena (Mölder). Õppis Ku
ressaare algk. 1911—14, Ku
ressaares Aleksei gümn. 1914 
—16, Tartu evakueeritud Riia 
Nikolai ja Riia linna gümn. 
1916—17, Saksa okup. aegses 
gümn. Kuressaares 1918, Ku
ressaare ühisgümn. 1918—22 
ja Tartu ülikooli arstiteadusk. 
1922—28, mil selle lõpetas. — 
Töötas lüh. aega ülikooli kõr
va- ja ninahaiguste kliinikus; 
oli J. Kuperjanovi partisaa-
nide rüg. 2. pat. arsti k. t. 
1928—29, praktiseeriv arst 
kõrva-, nina- ja kurguhaiguste 
alal Valgas 1929—34, ühtlasi 
ka Valga gümn. kooliarst 1932 
—34; Helme jsk. tervishoiu-
arst ja Tõrva ühisgümn. arst 
1. XI 1934. a-st. — Abielus 
Paula Riistan'iga 1928. a-st. 

Olnud N. K. Valga Miv. 
vanem 1934 ja Valga Nais
kodukaitse jsk. arst, Valga 
Jahimeesti S-i esim. 1929—34 
ning tegev muis Valga org-
-es. Tõrvas: ühispanga nõuk. 
abiesim. 1934. a-st, Isamaa
liidu osak. juh. 1. 1935. a-st, 
Helme Kütis-i esim. 1935. a-st, 
K. L. Helme mlvk. sanitaar-

päälik j. m. — Alat. asuk.: 
Tõrva. 

TAMME, Anna, talupere
naine, järgneva naine. Sünd. 
19. V 1895 Jõnni t. Rõngu v. 

Tartum.; vanemad — talupi
dajad Victor Peebo ja Juuli 
(Leesik). Õppis Rõngu v. 
Koruste algk. 1902—06 ja 
Rõngu klk.-k. 1906—09. Töö
tas vanemate talus koduses 
majapidamises pikemat aega. 
Taluperenaine Kirepi v. Tam
me t. 1921. a-st. 

Võtab osa Kirepi seltskondi, 
elust; Naiskodukaitse Kirepi 
jsk. asutajaid ja esinaine 
1927. a-st. Saanud K. L. 3. 
kl. Valgeristi ja Naiskodu
kaitse teenetemärgi. — Alat. 
asuk.: Tamme t. Kirepi v. 

TAMME (end nimi Grün
feldt), Karl, põllumees. Sünd. 
9. IV 1884 Tamme t. Kirepi 

v. Tartum.; vanemad — põl
lupidajad Jaan Grünfeldt ja 
Liis (Leesik). Omandanud 
hariduse end. min.-k., mille 
lõpetas 1900. a. Töötas pike
mat aega isatalus. Võttis 

vabatahtlikuna osa E. Vaba
dussõjast 1918—20, tehes 8. 
jal. polgus kaasa lahinguid ja 
sai lahingus haavata. Pidas 
rentnikuna isatalu 1921—25. 
millest pääle töötab iseseisva 
põllumehena. Ehitanud tallu 
uusi hooneid ja aretab E. pu
nast karja; arendab tõusigade 
kasvatust, evides kuldijaama; 
ehitanud oma tallu 1929. a. 
jahu- ja sindlilõikusetööstuse 
ja 1934. a. juustutehase, mis
suguseid arendab edasi; kulti
veerinud suuremas ulatuses 
soomaid, põlde ja arendanud 
oma talupidamist vastavalt 
uuemaile majandamisviisidele. 
— Abielus Anna Peeboga 
1921. a-st. 

Võtab juhtivalt osa mit
mete põllumajandusorg-ide te
gevusest. Pikemat aega Tar
tu E. Majand. Üh-se nõuk. 1., 
E. Punasekarja Tõus-is vahel
damisi juh. 1. ja rev.-kom. 1., 
Lõuna-Eesti Eksporttapamaja-
de rev.-kom. 1., Rõngu Piima
üh. laekur 1926. a-st, Kirepi 
v.-volik. ja valla rev.-kom. 1., 
Rõngu ev.-lut. kiriku nõuk. 
1. j. m. — Evib K. L. 3. kl. 
Valgeristi. — Alat. asuk.: 
Tamme t. Kirepi v. 

T AMMIK, Arnold Ferdi
nand, kirikuõpetaja. Sünd. 
31. I 1893 Külma t. Esna v. 

Järvam.; vanemad — talu
omanikud Villem T. ja Rosa-
lie Johanna (Tipp). Õppis 
Türi klk.-k. 1903—06, H. 
Treffneri gümn. 1906—13, se
da lõpetades ja Tartu ülikooli 
usuteaduskonnas 1913—16 ja 
1920—24, mil selle lõpetas. — 
Oli sõjaväeteenistuses, tehes 
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kaasa Maailmasõja 1916—18. 
Sõjaväest vabanes sv. ametni
ku astmes. Tartu mk. kooli vai. 
sekr. 1920—24 ja 1922/23. a. 
ja usuõpetuse tunniandja H. 
Treffneri gümn. Pidas kiriku-
õp. prooviaastat Tartu Peetri 
kogud. I pihtk. õp. G. Ru-
topõld'i juures; õiendas kon
sistooriumi eksamid 1924. a. 
sügisel. Valiti 7. XII 1924. a. 
Valga Peetri ja 14. XII s. a. 
Luke ev.-lut. koguduste õpe
tajaks; ordineeriti piiskop J. 
Kukk'e poolt õpetajaametisse 
Tall. Jaani kirikus 28. XII 
1924. a. ja introdutseeriti eel
mainitud koguduste õpetajaks 
15. III 1925. a., kus töötanud 
seni, ühtlasi olnud ka Valga 
poeg- ja tütarlaste gümnaa
siumide usuõp. 1925. a-st kuni 
koolide ühendamiseni; sellest 
alates Valga ühisgümn. usu
õp. kuni koolireformini, mil
lest pääle Valga progümn., 
reaalk. ja gümn. usuõp.; ko
guduse perekonnaseisu ametn. 
1926. a-st, Valga garnisoni 
õp. 1935. a-st, K. L. Valga 
linna mlvk. ja N. K. Valga 
Miv. vaimulik 1937. a-st. — 
Abielus Klaara Eqlon'iqa 
1917. a-st. 

Oma koguduste usuelu 
arendamise kõrval võtab osa 
ka üldkiriku üritusist, olles 
kiriku keskval. liige konsist. 
assesoorina 1935. a-st, ,.Eesti 
Kiriku" toim. 1. 1927—36. ko
guduste kodukorra, kooli jaoks 
usuõpetuse õpperaamatute eest 
hoolitsemise komisjonide ja 
E. E. L. K. diasporaa komi
tee 1. 1936. a-st, Valga N. 
M. K. Ü. asutajaid ja juh. 1. 
1925. a-st j. m. Olnud Krist
liku kultuuri ja Maailmavaate 
Edendamise S-i abiesim. 1922 
—23 ja Valga linnavolinik. 
— Alat. asuk.: Valga. 

TAMMIK. Klaara, naisko
dukaitse- ja haridustegelasi, 
eelmise naine. Sünd. 31. III 
1895 Ämbra koolimajas, Esna 
v. Järvam.; vanemad — õp.-
põllumees Andres Eglon ja 
Magdaleena (Ruthe). Õppis 
isa juures Ämbra k., Paide 
klk.-k., ja Paide tütarl. gümn., 
mille lõpetas 1915. a.; oman

das õp.-kutse Tartu õp.-sem. 
juures kursusil. — Oli õp. 
Vodja v.-k. Järvam. 1915/16 
ja Türi 6-kl. algk. 1916/17, 

arveametnik ja sõjatsensor 
Kaasanis, Venemaal 1918/19. 
Tegev koduses majapidamises 
1920. a-st. 

Võtnud juhtivalt osa selts
kondi. org-ide tööst ja üritu
sist. Olnud Tartu K. N. N. Ü. 
juhatuse sekr. 1920—22, hil
jem Valga N. N. K. Ü. tege
lasi; Naiskodukaitse Valga jsk. 
esinaine 1936. a-st. — Alat. 
asuk.: Valga. 

TAMMISTE (end. nimi 
Eichelmann), August, põllu
mees. Sünd. 13. III 1892 

Markse t. Aakre v. Tartu
maal; vanemad — talupidajad 
Jaan Eichelmann ja Leena 
(Juur). Lõpetas Rõngu klk.-
k., mille järele asus tööle isa
tallu, kus tegutseb nüüd ise
seisva põllumehena, arendades 
talumajandust. — Abielus 
Roosi Kutsariga 1923—32; 
Ella KoppeViga 1934. a-st. 

Võtnud juhtivalt osa Aakre 
org-ide tegevusest; olnud pii
maüh. asutajaid ja esim. 1927 

—30, vabat. tuletõrje üh. asu
tajaid ja esim. 1933—36; 
Aakre v.-volik. 1. 1923. a-st, 
vallavanem 1930. a-st; Aakre 
Põllum. S-i rev.-kom. esim. 
pikemat aega; K. L. Aakre 
komp. juh. 1. 1924. a-st j. m. 
— Alat. asuk.: Markse t. 
Aakre v. 

TAMMISTE (end. nimi 
Eichwaldt) Robert, sõjaväe
lane. Sünd. 23. X 1898 Nar

vas, mõisavalitseja, hiljemini 
vabrikuametnik Paul Eich
waldt'! pojana. Õppis Rak
veres Kreidneri algk., Tall-s 
Hansa ja reaalkooles; lõpe
tanud Kiievi sõjakooli 1917, 
sv. spordikurs. Tall-s 1925. a. 
ja alalisväe ohvitseride täiend, 
kurs. E. V. sõjakooli juures 
1927. a.; ülendatud lipnikuks 
1917, n.-ltn. 1920 ja kapteniks 
1930. — Astus Maailmasõja 
ajal vabatahtlikuna Peterburis 
ratsarügementi, kust määrati 
sõjakooli ja pääle selle lõpe
tamise siirdus Tall. 3. E. rü
gementi, kus teenis rühmaüle
mana kuni rahvusväeosade 
laialisaatmiseni sakslaste poolt. 
Võttis 4. j ai. polgus osa E. 
Vabadussõjast, tehes kaasa 
arvukaid lahinguid, sai Va
baduse Risti II/3 ja rahalise 
autasu. Pääle Vabadussõja 
jäi tegevteenistusse, kuuludes 
1. jal. rügemendi koosseisu 
1921—27; oli sõjakoolis rüh
maülem 1927—34, 7. jal. rüg. 
komp. ülem 1934. a-st. — Abi
elus Niina Uljanov'iga 1921. a. 

Võtnud Narvas osa spordi
liikumise arendamisest, olnud 
tegev Narva staadioni korral
damisel j. m.; 7. jal. rüg. oh
vitseride kogu ja ohv. kasiino 
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juh. esim. 1936. a-st. Pidanud 
loenguid sõjaliste küsimuste 
üle. — Alat. asuk.: Võru. 

TAPP, Mihail, preester. 
Sünd. 7. IV 1904 Tapu t. 
Kihnu saarel; vanemad — 

maaomanik ja laevakapten 
Jaan T. ja Mall (Elias). Õp
pis Kihnu 4-kl. algk. 1913— 
18, mil selle lõpetas; täienda
nud haridust iseõppimise teel 
ja kursusil; õiendanud E. ap. 
õig. sinoodi ees preestriamvti 
eksami 1932 ja pühitsetud 
preestriks 23. V 1933. a. — 
Oli ap. õig. koguduse köster 
Kihnus 1921—25, Selis 1927 
—28 ja Pootsi-Kõpus 1928— 
33; preester — Pootsi-Kõpus 
1933—35; Laanemetsa ap. õig. 
koguduse preester 1935—-38, 
millal asus Kihnu ap. õig. ko
guduse preestriks. Juhatanud 
Pootsi-Kõpu kirikukoori 1935. 
a-ni; Laanemetsa kirikukoori 
juh. 1935—38, ühtlasi ka Laa-
nemetsa-Koiküla 6-kl. algk. ap. 
õig. usuõpetuse tunniandja 
1936—38. — Abielus Olga 
Laamend'iga 21. II 1933. a-st. 
— Alat. asuk.: Kihnu. 

TAUTS, Hans, kaupmees 
ja tööstur. Sünd. 12. VIII 
1896 Kuressaare ms. Tarvastu 
v. Viljandim.; vanemad — 
kõrtsmik-kaupmees ja põllu
mees Hans T. ja Ann (Utsso). 
Lõpetas Tarvastu klk.-k. ja 
täiendas haridust erateel Tar
tus 2 a. kestel, mille järele töö
tas isatalus. Võttis osa Maa
ilmasõjast 1915—17 ja E. Va
badussõjast rühma- ja k-do 
ülemana Scouts pataljonis 1918 
—20, tehes kaasa lahinguid ia 
sai Vabaduse Risti II/3. Oli 

talupidaja Tarvastus ja Put
kaste as. Läänemaal 1927—28, 
õllelao pidaja ja karastus
jookide tehase omanik Tõrvas 

1928. a-st, ühtlasi ka riigivii-
na- ja segakaupluse omanik 
1932. a-st ning majaomanik 
1934. a-st. — Abielus Anna 
Utsso ga 1923. a-st. 

Võtnud osa seltskondi, org-
-ide tegevusest. Olnud Tar
vastus põllum. kogu asutajaid 
ja juh. 1., K. L. Tarvastu 
mlvk. asutajaid ja pääliku abi 
1925—28, Tõrva Vabat. Tu
letõrje Üh. päämees 1933; A./s. 
E. Kaupmeeste Majanduskes-
kus nõuk. 1. 1937. a-st. — 
Alat. asuk.: Tõrva. 

TEDER, Jakob, õpetaja. 
Sünd. 2. VI 1873 Hansi t. 
Vana-Roosa v. Võrum.; vane

mad — põllupidajad Kusta T. 
ja Kreeta (Kõiv). Õppis Sänna 
v.-k. vaheaegadega 1880—85 
ja Rõuge klk.-k. 1885—91, 
mil selle lõpetas; hiljem täien
danud haridust iseseisvalt ja 
omandanud õp.-kutse Pihkva 
õp.-sem. juures 1914. — Oli 
abiõpetajaks Tsooru v. Le-
pistu v.-k. 1891/92 ja Vana-

Prangli v.-tk. 1892/93; kooli
juhatajaks Kasaritsa Jaani k. 
1893—-1901, Rõuge v. Jaani-
Peebu k. 1901—04 ja Pihkva 
eesti k. 1904—18; õpetajaks 
Petseri gümn. lüh. aega 1918, 
Võru gümn. 1918—20, Võru 
I l.-algk. 1920—23, Võru õp.-
sem. algk. 1923—26 ja Võru 
Soo algk. juh. 1926—33, mil 
arvati pensionile. — Abielus 
Alvine Prügi ga 1903. a-st. 

Võtnud kõigis oma elukoh
tades juhtivalt osa seltskondi, 
elust. Olnud Kasaritsas põl
lum. s-i asutajaid ja tegelasi, 
Kasaritsa laulukoori asut. ja 
juh. 1893—1901, Rõuge Kars-
kuss-i asut. ja esim., laulukoo
ri asut. ja juh. 1901—04, 
Pihkva eesti s-i „Koit" tege
lasi ja lastekoori juh. 1904—18, 
Võru Soo hariduss-i ,,Areng" 
asut. ja tegelasi 1928—33, 
Võrumaa Õp. Liidu ja Võru 
Õp. Üh. juh. 1. korduvalt 
Võru Noorseppade Vanemate-
pere tegelasi, Võru Noorsoo 
Karskusüh. asut. ja esim. 
1921—26; E. Karskusliidu 
Võrumaa osak., hiljem Võru-
Valga osak. asutajaid ja juh. 
1.; dr. Fr. R. Kreutzwaldi mä
lestuse jäädvustamise s-i asut., 
algul vaheldumisi esim. ja juh. 
1. 1923—29 ninn esim. 1929 
—38: Võru N. IC. ja Kodutü-
tarde Vanematepere laekur 
1936. a-st; N. K. Võru linna 
ümbruse mlvk. vanema abi 
1935. a-st j. m. Olnud alates 
1895. a-st dr. Fr. R. Kreutz
waldile mälestussamba püsti
tamise eeltööde tegijaid, kor
raldanud selleks pidusid, ko
gunud summasid ja kavatsuse 
teoks saamisel võtnud juhti
valt osa selle läbiviimsest. 
Valitud 1935. a. dr. Fr. R. 
Kreutzwaldi Mälestuse Jääd
vustamise S-i auliikmeks. Võt
nud oma laulu- ja mängu
kooridega osa üld- ja maa
kondlikest laulupidudest, pi
danud kõnesid, organiseerinud 
kooles, kus töötas noori kars
kusaatele ja teinud üldkultuu
rilist ning rahvuslikku ära-
tustööd ümbruskonnas. — Evib 
õppetöö eest veneaegse me
dali hoolsuse eest ja Üleriikl. 
E. S-ide ja Org-ide Liidult 
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,,Ühistöö mälestusmärgi, 40. 
a. karskuspõllul töötamise eest 
saanud 1935. a. ustavusmärgi 
E. Karskusliidult ja valtud liidu 
auliikmeks; saanud N. K. pea
staabilt 1937. a. Avitajamärgi. 
— Alat. asuk.: Võru. 

TEEMÄGI, Wilhelmine, 
õpetaja. Sünd. 3. IV 1902 Mee
ri v. Tartumaal; vanemad — 

talupidajad Mihkel Laurits ja 
Anna (Lint). Õppis Tartu 
l.-algk. ja E. T. Kaubandusk., 
mille lõpetas 1919. a.; täien
danud haridust õp. suvekur-
susil ja omandanud algk.-õp. 
kutse. — Urvaste v. Koigo 
algk. juh. 1919. a-st. — Abi
elus Karl Teemägiga 1928. 
a-st. 

Võtnud aktiivselt osa selts
kondi. elust. Olnud Urvaste 
karskuss-i ,,Koit" esinaine 
1920—21, hariduses-i raamatu
kogu osak. juh. 1921—25, 
Urvaste-Koigo Maanaiste S-i 
asut. ja juh. 1. 1933—36, Ur
vaste kirikunõuk. 1. 1932—35; 
Koigo Kodutütarde rühma va
nem. — Alat. asuk.: Koigo 
algk. Urvaste v. 

TEIGAR, Johannes, õpe
taja. Sünd. 17. I 1909 Mäe 
v. Petserimaal; vanemad — 
põllupidajad Vassili ja Pela-
geja T. Õppis Usenitsa 4-kl. 
algk. 1919—23, Petseri ühis
gümn. 1923—30, Läänemaa 
õp.-sem. 1931/32 ja Tartu pe
dagoogiumis 1932/33, mil sel
le lõpetas. — Võõpsu 6-kl. 
algk. õp. 1933. a-st. — Abi
elus Gerta Kropman'iga 1934. 
a-st. 

õpilasena olnud aktiivseid 
tegelasi Petseri õppiva noor

soo ühinguis ja ettevõtteis, 
hiljem Haapsalus Karskus-
toimk. esim. 1931—32. Ol
nud Mäe Spordis-i asutajaid 

ja kirjat. ning Mäe Haridus
s-i abiesim. 1935—36; Võõp
su segakoori juh. 1936. a-st; 
Isamaaliidu Mäe osak. juh. 1. 
1935. a-st. Võõpsu Maa-
noorterinai asutajaid ja va
nem; E. Karskusliidu usal
dusmees 1933. a-st j. m. Teot
senud näitlejana ja näiteju
hina seltses; olnud juhtivalt 
tegev Setu noorte suvepäe

vade korraldamisel; pidanud 
kõnesid; kogunud vanavara; 
arendanud sporditegelasena 
kehakultuuri noorsoos. Kait
seliidu tegelasi 1929. a-st, al
gul Läänemaa sem. üksikrüh-
mas veltveebel, 1933. a-st 
Mäe rühma spordipäälik ja 
N. K. Võõpsu rühma kotkas. 
— Alat. asuk.: Võõpsu. 

TERASVÄLl (end. nimi 
Stahlberg), Augixst, meier. 
Sünd. 23. VIII 1905 Sangaste 

v. Valgamaal; vanemad — ta
lupidajad Jaan Stahlberg ja 
Anna (Post). Omandanud 

alghariduse Antsla alevi algk.: 
lõpetanud Õisu piimand.-k. 
1931 ja täiendanud kutsealal 
piimatalitusis. — Olnud Aidu 
üpt. juh. 1931—34; Vaabina 
üpt. juh. 1934. a-st. — Abi
elus Marie Poola'ga 28. IX 
1929. a-st. -— Alat. asuk.: 
Vaabina üpt. 

TESKA, Ferdinand, põl
lumees. Sünd. 20. II 1905 
Mäenüsku t. Rõngu v. Tar
tumaal; vanemad — põllupi
dajad Jaan T. ja Miina (Pii-
rak). Lõpetanud Rõngu alg
kooli, asus tööle isatallu, kus 
tegutseb nüüd iseseisva põl
lumehena, arendades taluma
jandust. — Abielus Marga-
rete Mikk'iga 1937. a-st. 

Võtnud juhtivalt osa Rõngu 
org-ide tööst, /alles: piimaüh. 
rev.-kom. 1. 1933. a-st, põllum. 
s-i juh. 1., Isamaaliidu osak. 
laekur 1935. a-st, vabat. tu
letõrje üh. rev.-kom. 1., K. 
L. Rõngu mlvk. juh. 1. ja 
Rõngu rühmapäälik 1926. 
a-st, v.-volik. 1. 1930. a-st j. 
m. — Alat. asuk.: Mäenüsku 
t. Rõngu v. 

TIGANIK, Ain (Alfred), 
politseiametnik. Sünd. 29. 
VII 1905 Vaabina v. Võ

rum.; vanemad — põllupida
jad Aleksander T. ja Ma tilde 
(Meos). Lõpetanud Urvaste 
algk., politseikooli alama kl. 
1928. a., õiendanud ekster
nina keskk. 3. kl. eksami 1935 
ja lõpetanud politseikooli 
kõrg. kl. 1935. a.; hiljem õp
pinud edasi iseseisvalt. — Po
litseiteenistuses 10. III 1928. 
a-st. Teotsenud kordnikuna 
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Pärnus; Urvaste rajooni kons
taabel 20. I 1936. a-st. 

Võtnud osa seltskondi, crg-
-ide tegevusest. Olnud Pärnu 
Politsei Spordiringi juh. 1., 
K. L. Vaabina komp. asur. 
1925, Pärnu miv. politsei-
rühma organiseerijaid, päälik 
ja abi ning laskejuh. 1928— 
36, Urvaste komp. spordi-
pääliku abi 1936. a-st, ühtlasi 
täitnud komp. pääliku kohu
seid 1936. Võtnud tegev-
sportlasena osa spordivõistlu-
sist tõstmises ja jalgrattasõidus, 
kus omandanud mitukümmend 
auhinda ja tulnud korduvalt 
Pärnumaa meistriks 10 klm. 
jalgrattasõidus 1928—35. — 
Alat. asuk.: Käiso-Hendriku 
t. Urvaste v. 

TILK, Karl, põllumees. 
Sünd. 2. VIII 1901 Juksi t. 
Taagepera v. Valgam.; vane

mad — taluomanikud Jaak T. 
ja Amalie (Birkholtz). Õp
pis Karjatnurme algk. ja 
Helme klk.-k., mille lõpeta
mise järele asus tööle isatallu, 
kus 1924. a-st töötab iseseis
va põllumehena, arendades 
talumajandust, ühtlasi teotse
des hobusekasvatajana; Tori 
hobuste sugulava omanik ning 
riigi sugutäku pidaja; ühtlasi 
ka Juksi kirjatalu juh. 1935. 
a-st. — Abielus Alma Veri'ga 
25. XI 1928. a-st. 

Olnud Taagepera Põllum. 
Kogu asutajaid ja juh. I., 
ühend, põllum. ja väike-maa-
pidajate kogu asut. ja juh. 1.; 
Helme Piimaüh. Karjatnurme 
koorejaama asutajaid ja selle 
koorejaama esindaja ning pii-
maraha maksja 1925. a-st; K. 

L. Taagepera üksikrühma asu
tajaid ja päälik 1924—25 
ning 1926—32, Helme üksiku 
ratsarühma asut. ja päälik 
1925—30, hiljem samas jao-
päälik, Valga Miv. juh. 1. 
1924—25; Taagepera valla
vanem 1928—33 ja v.-volik. 
1. 1928. a-st; Taagepera Noor-
soos-i juh. 1.; T. Rahvarmtu-
kogu S-i juh. 1., E. Ratsaho-
buste Aretamise Tõuseltsi 
,,ERATS'i" Helme osak. esim. 
1938. a-st; Isamaaliidu Taage
pera osak. asutajaid ja abiesim. 
1935. a-st j. m. — Alat. asuk.; 
Juksi t. Taagepera v. 

TILL1SSOO (end. nimi;  

Tillisson), Voldemar, põllu
mees. Sünd. 19. X 1899 
Laari t. Aru v. Tartum.; va
nemad — põllupidajad Hans 
Tillisson ja Liina (Paurson). 
Õppis Aru 2-kl. min.-k. 1909 
-—14, mil selle lõpetas; täien
danud haridust iseõppimise 
teel. Iseseisev põllumees Aru 
v. Laari t., kus arendab talu
majandust. 

Võtab osa ümberkaudsete 
org-ide tegevusest. Olnud 
Aru Harid. S-i abiesim.; K. 
L. Aru komp. päälik ja juh. 
esim. 1925. a-st; Isamaaliidu 
Aru osak. juh. 1. 1935. a-st, 
valla vast. kindlustuss-i rev.-
kom. 1., juhtivalt tegev vabat. 
tuletõrjes j. m. — Alat. asuk.: 
Kaari t. Aru v. 

TIMMA, Peeter, õpetaja. 
Sünd. 6. I 1891 Lemminge t. 
end. Unipiha v. Tartum.; va

nemad — mõisa kandikohapi-
dajad Juhan Timma ja Mari 
(Parkel). Õppis Vana-Prang-

li v.-k. 1901—03, Vana-Kuus-
te min.-k. 1903—07, Voldi 
min.-k. pedag. kl. 1907/08 ja 
Tartu õp.-sem. 1908—13; võt
nud osa õp. täiendus- ja teistest 
kurs. — Oli Ahja Pedaspää k. 
õp. 1913—14, Maailmasõja 
ajal vene sõjaväes orkestran
dina 1914—18, õpetaja Ahjas 
1918. a-st, ühtlasi ka väikse 
asundustalu omanik ja tegelik 
põllumees. — Abielus Salme 
Vestberg'iga. 

Vene sõjaväes olnud eest
laste delegaadiks soldatite 
nõukogus ja rahvuslikes üri-
tusis. Võtnud osa seltskondi, 
elust Ahjas; olnud Valgesoo 
Rahvarmtukogu S-i reorgani-
seerijaid ja juh. 1. 1924—28, 
Metsküla keelpillide orkestri 
asut. ja juh. 1925—28; Ahja 
vabat. tuletõrje orkestri asut. 
ja juh. 1931. a-st; Ahja Maa-
noorteringi muusikajuht; Ahja 
Harid. S-i asutajaid ja muusi
kajuht 1937. a-st; juhatanud 
kohalikke laulukoore 1918. 
a-st alates ja võtnud kooride
ga osa laulupidudest. — Alat. 
asuk.: Ahja. 

TIMSE, Paul. põllumees. 
Sünd. 17. XI 1883 Kängatsi t. 
Valguta v. Võrum.; vanemad 

— talupidajad Peeter ja Kad
ri T. Õppis Valguta v.-k. ja 
Rannu klk.-k., mille lõpetas 
1898. a. ning asus ühes isaga 
pidama Sepa t. Teenis vene 
sõjaväes 1905—08, hiljem võt
tis osa Maailmasõjast vene 
väes 1914—17, tehes kaasa 
lahinguid ja sai lahingus haa
vata; teenis Tartu E. tagava-
rapataljonis 1917/18 ja võttis 
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osa E. Vabadussõjast 1918— 
20. Iseseisev põllumees Sepa 
t. 1908. a-st. — Abielus Eli
sabeth Saar ega 1908. a-st. 

Võtab juhtivalt osa Val
guta valla org-ide ja omaval-
se tegevusest. Olnud v.-va
nema abi 1920—21, v.-kohtu 
esim. 1931—34, vahepääl ka 
rev.-kom. 1. ja esim.; v.-volik. 
1. 1920. a-st, vallavanem 1921 
—22 ja 1936. a-st; K. L. Val
guta komp. laekur 1924—26; 
vabat. tuletõrje üh. asutajaid 
ja abiesim. 1921—22, esim. 
1923—27, hiljem juh. 1.; ja
hiseltsi asut. ja laekur 1925— 
27, esim. 1927. a-st; piimaüh. 
esim. 1924. a-st mõned aas
tad, hiljem rev.-kom. 1.; I tur-
baüh. kirjat. 1924. a-st; Põl-
lutöökoja Elva konvendi 1. 
1936. a-st; kõigiks rahvusli
keks aktsiooneks ja hoogtööks 
Valguta v. loodud toimkonnis 
juhtivalt tegev ja Allveelae
vastiku Sihtkapitali abitoimk. 
esim. Teotsenud varemalt ka 
näitlejana seltsides. — Alat. 
asuk.: Sepa t. Valguta v. 

TINA, August Hermann, 
õpetaja. Sünd. 18. VII 1896 
Võrus; vanemad — kaupmees. 

hiljem talupidaja Gustav T. 
ja Liisa (Vago). Õppis Erast-
vere v.-k. 1905—07, Kanepi 
klk.-k. 1907—11, Võru l.-k. 
1911—15, mil selle lõpetas; 

täiendanud õp. edasiharimise 
kurs. Tartus 1923, muusika-
kurs. 1925 j. m. ja õppinud 
Tallinna Kolledžis 1927—29. 
— Võttis osa Maailmasõjast 
1915—18 ja E. Vabadussõjast 
1918—20. Oli Kooraste v. 
Jõksi algk. õp. 1920—30, Ka-

saritsa v. Kolepi algk. juh. k. 
t. 1930—31; Kooraste v. 
Kaagvere algk. juh. 1931. a-st. 
— Abielus Kamilla Aigra ga 
1934. a-st. 

Teotsenud Kanepi Laulu-
Mängu S-is, vabat. tuletõrje 
ja õp. ühinguis. Olnud Jõksi 
Karskustoimk. laulukoori asut. 
ja juh. 1926—29; Kaagvere 
Lugemisringi esim. ja tegelasi; 
kohalike org-ide näitejuht ja 
näitleja; K. L. Kooraste komp. 
algul õppepäälik, hiljemini sa-
nitaarpäälik; N. K. Kaagvere 
haukapere vanahaugas; E. 
Karskusliidu ja looduskaitse 
usaldusmees j. m. Alat. asuk.: 
Kaagvere algk. Kooraste v. 

TINN1STE (end. nimi 
Tintson), Juhan, ametnik. 
Sünd. 31. X 1900 Palupera v. 

Tartum. talupidajate pojana. 
Lõpetanud Otepää 2-kl. min.-
k. ja täiendanud haridust Petr-
rogradis üldharid. kurs. — 
Tegutsenud 1917. a. lühemat 
aega Sangastes v.-sekr. abina; 
võtnud osa E. Vabadussõjast 
1918—20, algul Tartu vaba
tahtlikus kaitsepataljonis te
hes kaasa lahinguid, hiljemini 
van.^kirjut. SR. diviisi staa
bis ning teeninud samas eraisi
kuna 1920—22; Otepää alevi, 
hiljem linnasekretär 8. II 1922. 
a-st, ühtlasi samal ajal olnud 
Elva alevisekr. lüh. aega 1931. 
a. — Abielus Helmi Juus'iga 
il. X 1924. a-st. 

Võtnud juhtivalt osa Ote
pää org-ide tegevusest. Ol
nud demobiliseeritud sõjaväe
laste üh. asutajaid, algul kir
jat., hiljem esim., langenud 
sõjaväelaste komitee asutajaid 
ja laekur ning langenute au

samba püstitajaid; Otepää 
Vabat. Tuletõrje Üh. lavate
gelasi 1922. a-st, juh. 1., hil
jem ka abiesim. 1923—33 ja 
päämees 1933. a-st; Otepää 
Üpk. kirjat. ja abiesim. 1935. 
a-st; K. L. Otepää mlvk. asu
tajaid ja propaganda päälik 
1924—34 ning sekr. 1937. 
a-st. — Alat. asuk.: Otepää. 

T1RRO, Paul, advokaat. 
Sünd. 23. XI 1903 Põlgaste 
v. Võrum.; vanemad — ehi

tusmeister Märt T. ja Sofia 
(Rätt). Õppis Võru l.-algk. 
1910—13, Võru kõrg. algk. 
1913—15, Polangeni gümn. 
Võrus 1915/16, Võru poegi, 
gümn. 1916—22, Tartu üli
kooli õigusteadusk. 1922— 
26, mil selle lõpetas; vann. ad
vokaat 1932. a-st. Võttis va
batahtlikuna osa E. Vabadus
sõjast Tartu õpilaste pat-is; 
töötas 7. jal. rüg. staabis kir
jutajana ja Võru 3. jsk. rahu
kohtu kantseleis ametnikuna. 
Tegutseb advokaadina Võ
rus 1926. a-st. — Abielus Lin
da Kurg'iga 1927. a-st. 

Võtnud osa poliitilisest elust 
sots.-dem. töölisteparteis ja 
olnud partei Võru osak. esim.; 
Võru linnavolinik ja linna 
rev.-kom. 1. 1927. a-st; Võru 
,,Kandle" teatri juh. 1., koori-
vanem ja meelelahutuse toimk. 
juh. 1933; Võru Poegi., hiljem 
Ühisgümn. Vilistlaskogu asu
tajaid ja esim. pikemat aega 
j. m. — Alat. asuk.: Võru. 

TIRU, Arnold, õpetaja. 
Sünd. 6. VII 1908 Võrus; va
nemad — ehitusmeister Märt 
T. ja Sohvie (Rätt). Õppis 
Võru poegi., Põlgaste ja Võ-
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ru II l.-algk. ning Võru õp.- kohal 1928—29 ja 1930—32, seltskondi, ettevõtteis, 
sem., mille lõpetas 1929. — E. Maakodu Kaunistamise S-i asuk.: Võõpsu 6-kl. algk. 
Oli õp. Pikasilla algk. Vai- sekr. 1935—36; Riigiparkide 
gam. 1929—31 ja Mõniste vai. teenistuses Pühajärve va

litsejana 1936. a-st 

— Alat. 

TOM1NG, Johannes, sõja
väelane. Sünd. 23. II 1896 

Võtnud osa Ü. E. N. Ü., Võsu t. Laiuse v. Tartum.; 
Akad. Hõimuklubi ja põllu-
majandusl. seltside tegevusest. 
Akadeemiliselt korp! Rotaa-
lias. — Alat. asuk.: Pühajärve 

TOIVERE (end. nimi Too-
ter), Linda, õpetaja. Sünd. 18. 
XI 1901 Punnimäe (Kootsa) 

algk. 1931—35; Põlgaste I 
algk. juh. 1935. a-st. — Abi
elus Aino Oja ga 1931. a-st. 

Olnud Mõniste Hariduses-i 
esim. 1931—34; Põlgastes: 
rahvarmtukogu s-i esim. 1936. 
a-st ja K. L. üksikrühma juh. 
1. 1935. a-st; Võrumaa Õp. 
Liidu juh. 1. 1932. a-st; Kane
pi Õp. Üh. esim. 1936. a-st. 
Võtnud juhtivalt osa selts
kondlikest ettevõtteist. — 
Alat. asuk.: Põlgaste I algk. 

TOIGER, Endel, ametnik. 
Sünd. 12. X 1908 Põlvas, Võ-
rum.; vanemad — õp. Too-

ü OH 

mas T. ja Kata (Üsler). Lõ
petanud J. V. Westholmi hu-
manit. gümn. 1927 ja õppinud 
Tartu ülik. põllumajandustea
duskonnas, stipendiaadina Hel
singi ülik. üks semester 1934 
ja olnud Soomes praktikal 
1934. a. suvel. — Olnud äri
teenija raudteelaste tarvit. 
üh-se Aegviidu abikaupl. 1927 
—28, raudteeametnik mitmel 

t. Räpina v. Võrum.; vane
mad — talupidajad Jakob Pun-
nisson ja Juuli (Peedosk). Õp
pis Radamaa min.-k. 1907—12, 
1 Räpina vene kõrg. algk. 
1912—14, Räpina gümn. ja 
lõpetas Tartu kommertsk. 
1923; võtnud osa pedag. kurs. 
Pärnus 1926. a. ja omanda
nud algk.-õp. kutse. — Oli 
õpetaja k. t. Leevaku ja Väike-
Veerksu algkooles 1923—25; 
Võõpsu 6-kl. algk. õp. 1926. 
a-st ja juh. 1932. a-st. — Abi
elus Artur Tooter-Toivere ga 
1928. a-st. 

Õpilasena võtnud osa noor
sooliikumisest, olnud õpilas-
ühingute juh. 1. ja õpilasaja-
kirjade kaastööline. Hiljem 
võtnud osa Võõpsu seltskondi, 
elust, laulukooride tegevusest 
ja teotsenud näitlejana, näite-
ja rahvatantsude juhina. Olnud 
Võõpsu Muusika- ja Näite
kunsti Arendajate S-i juh. 1., 
Võõpsu Rahvarmtukogu S-i 
sekr. 1929-—30 ja N. K. Võõp
su rühma juht; Naiskodukaitse 
jsk. sekr. 1926. a-st, Kodutü-
tarde rühma asut. ja vanem 
ning tegelasi mitmesuguseis 

vanemad — põllumees-lina-
kaupmees, ühtlasi ka seltskon
nategelane Jaan T. ja Leena 
(Leichter). Õppis Jõgeva v. 
Paimküla v.-k. 1901—07, Lai
use klk.-k. 1907—10, Mustvee 
l.-k. 1910—13, millal selle lõ
petas ja põllumajandust Kärde 
ms. 1913—14; lõpetanud Pe-
tershofi lipnikekooli 1916, ala-
lisväe ohv. täienduskurs. E. V. 
sõjakooli juures 1923. a. ja 
pat. ülemate kurs. 1929. a.; 
ulendatud lipnikuks 1916, leitn. 
ja kapteniks E. Vabadussõja 
ajal ja majoriks 1931. — Mo
biliseeriti vene väkke, kus tee
nis algul sõdurina, hiljem oh
vitserina 1915—17; oli Tartu 
E. tagavarapatiljonis 1917/18, 
mõisavalitseja Härina ms. lüh. 
aega 1918. a. Võttis osa E. 
Vabadussõjast 1918—20. a. 
algul rühmaülemana 2. jal. 
polgus, tehes kaasa lahinguid, 
hiljem oli vaheldumisi Tartu 
mk. kaitseliidu ülema abi, Jõ
geva komandant ja kaitseliidu 
ülem ning Petseri linna koman
dant ja mk. kaitseliidu ülema 
abi. Rahuajal olnud Tall. va
hipataljonis rühma ülem ja 
komp. ülema aj. k. t. 1920—21, 
soomusrongide brigaadi õppe-
komp. ülem 1921—28 ja 4. 
soomusrongi ülem 1928—34; 
teotseb 7. jal. rügemendis pa
taljoni ülemana 1934. a-st. — 
Abielus Olga Elbrechtiga 
1926. a-st. 

Organiseerinud 1919. a. Jõ
geval tegutsedes jahis-i ja ol-
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nud selle esim.; hiljem olnud 
korduvalt ohvitseride kogu 
juh. 1. ja rügemendi kohtu 1. 
Teinud kaastööd ajalehile. — 
Evib K. L. 4. kl. Kotkaristi. — 
Alat. asuk.: Võru. 

TOMINGÄS, Friedrich, 
tööline. Sünd. 19. VIII 1899 
Rõngus, Tartumaal: vanemad 

— kiriku kellamees Aleksan
der T. ja Ann (Karu). Lõpe
tanud Rõngu klk.-k. 1914. a. 
ja õppinud lukusepaametit 
Petrogradis 1916—17; maja
omanik ja tööline Rõngu ale
vikus. — Abielus Selma 
Boschiga 1918. a-st. 

Võtnud osa Rõngu selts
kondi. elust, eriti laulu- ja 
muusika arendajana. Olnud 
Rõngu kirikukoori asutajaid 
1924, koorivanem 1934. a-st, 
Rõngu s-i ,.Ühendus" pasuna
koori juh. 1929—32 ning sega
ja meeskoori juh. 1930—32; 
Rõngu v. Vabat. Tuletõrje Üh. 
asutajaid ja sekr., ühtlasi ka 
ühingu juure puhkpillideor-
kestri asut. ja juh. 1936. a-st; 
Rõngu v.-vanema abi 1929 
—32, v.-volik. 1. 1923. a-st, av. 
rmtukogu nõuk. esim. pikemat 
aega, juhtivalt tegev koolihoo-
lekogus j. m. Võtnud osa rah
vuslike aktsioonide läbiviimi
sest ja hoogtöötoimkonnist, 
olles tegev kodukaunistamise 
alal värvimise instruktorina; 
täitnud köstri kohuseid Rõngu 
ev.-lut. kirikus. — Alat. asuk.: 
Rõngu. 

TOOTS, Aleksander, õpe
taja. Sünd. 22. VII 1898 Välgi 
külas Elistvere v. Tartum.; 
vanemad — talurentnikud 

Paul T. ja Liisa (Liiv). Õppis 
Välgi külak. 1908—11, Maar-
ja-Magdaleena klk.-k. 1911 
—12, Mustvee l.-k. 1912—16 

ja omandas 1917. a. eksternina 
2-kl. min.-k. õp. kutse; lõpe
tanud 2-a. pedag. kurs. Tartus 
1916—18 ja täiendanud hiljem 
mitmesuguseil õp. täiend.-kur-
susil; kinnitatud vanemaks õp. 
1935. — Töötab õpetajana 
1. X 1918. a-st. Olnud Kudina 
v. Särje algk. juh. 1918—25, 
Mäksa v. Kaagvere algk. õp. 
1925—28 ja sama k. juh. 1928 
—30; Mäksa v. Sarakuse algk. 
juh. 1930. a-st. 

Võtnud õppetöö kõrval juh
tivalt osa seltskondi, elust. 
Olnud Kudina v. ,,Ühistöö" 
organiseerija ja asjaajaja 1918 
—19, Maarja-Magdaleena Õp. 
Üh. asutajaid ja sekr. 1919 
—24, Maarja-Magdaleena Tu
letõrje Üh. ja Laulu-Mängu 
S-i näitejuht 1919—23, Kaag
vere laulu- ja mängus-i ,.He
lin" näitejuht 1925—30, sama 
s-i esim. 1929—30, Mäksa 
Harid. S-i esim. ja kirjat. 1931 
—35 ning Mäksa õpiringi juh. 
1933; Tartu Ümbruskonna Õp. 
Üh. juh. 1. ja sekr. 1928. a-st; 
Tartum. Õp. Liidu juh. 1. ja as
jaajaja 1934. a-st; Tartum. ja 
linna õp. kooperat. ,,Koolivara" 
mõtte algataja; organiseerija 
ja nõuk. 1. 1934. a-st; Mäksa 
v. kodukaunistamise toimk. 
sekr.; N. K. Mäksa rühma 
vanakotkas 1935. a-st; juhtiv 
tegelane kohal, raamatukogu
des 1919. a-st; mitmes org-is 
rev.-kom. 1. j. m. ,,Õpilaslehe" 
majandusliku toimk. juh. — 
Alat. asuk.: Sarakuse algk. 
Mäksa v. 

TOOTSI, Huko (end. Her
mann), ametnik. Sünd. 31. I 
1904 Kastre-Võnnti v. Tar
tum.; vanemad — kaupmees, 

käsitööline Jaan T. ja. Anna 
(Sander). Õppis Võnnu valla-
ja klk.-k., mille lõpetas 1920 
ja keskk. 1920—21; täienda
nud haridust iseõppimise teel. 
— Astus omavalitsusteenis-
tusse 1. II 1928; oli v.-sekr. 
abi Kastre-Võnnus 1928 ja 
Haaslavas 1929, lisa tööjõud 
Kastre-Võnnu v.-val-ses 1929, 
kantselei ametnik' Mustvee 
alevival-s 1929—32 ja samas 
sekr. abi 1932; Elva alevisekr. 
5. XII 1932. a-st kuni alevi 
linnaks muutmiseni 1. V 1938. 
a., millest alates Elva linna-
sekr.. — Abielus Linda Jõgi ga 
2. VI 1934. a-st. 

Võtnud osa seltskondi, elust. 
Olnud Võnnu Laulu ja Män
gu S-i ,,Lõoke" juh. 1., av. 
raamatukogu juh., näitejuht 
ja dekoraator 1922—30, Must
vee E. Hariduses-i juh. 1. 1930 
—32, K. L. Mustvee komp. 
juh. 1. 1932; Vallasekr. S-i 
Tartumaa osak. rev.-kom. 1. 
1933. a-st; Elva Vabat. Tule
tõrje Üh. juh. 1. 1937. a-st; 
Isamaaliidu Elva osak. asuta
jaid ja sekr. 1935. a-st ning 
Tartu maakomitee juh. 1.; Elva 
alevi kindlustuses-i rev.-kom. 
1. 1935. a-st; K. L. Elva komp. 
sekr.-varahoidja 1935. a-st ja 
Elva mlvk. adjudant 1937. 
a-st j. m. — Alat. asuk.: Elva. 

TOROP, August, ärijuht. 
Sünd. 15. VI 1904 Met-
sakuru t. Kõlleste v. Võ-
rum.; vanemad — põllupida
jad Adam T. ja Liisa (Re

247 



bane). Õppis Karilatsi v.-k. 
1913—16, Põlva klk.-k. 1916 
—19, Tartu õp.-sem. 1919/20, 
Tartu kommertsgümn. 1920 

—23, lõpetanud Lulu Kitzberg-
Pappeli teatrikooli Tartus 
1924. a. ning sv. velskeritc 
kurs. — Teenis velskerina II 
div. laatsaretis Tartus, hiljem 
7. jal. rüg. 1924—27; äriteenija-
raamatupidaja Võrus 1927— 
37, ühtlasi ka Võru Käsitöö
liste S-i asjaajaja 1926—37; 
Tartu õp. kooperatiivi ,,Kooli-
vara" ärijuht 1937. a-st. — 
Abielus Bertha Müller'iga 1929 
—30 (f), Elisabeth Lokkiga 
1931. a-st. 

Teotsenud näitlejana alates 
1921. a-st, algul Tartus ,,Va
nemuise" teatri juures, hiljem 
1924. a-st Võru ,,Kandle" teat
ris, kus oli ühtlasi ka lavas
taja ja teatri üldjuht 1933— 
37. Asutas 1937. a. uuesti 
Tartu Töölisteatri, milles on 
üldjuhiks, näitejuhiks ja näit
lejaks. Näitlejana annad oma 
parima peamiselt karakterosa
des. Kuulub E. Üleriikl. Näitle
jate Üh-sse. Olnud spordis-i 
..Ilmarine" juh. >1. 1933—34, te
gev E. P. R. Võru komitees 
j. m. Võru ajalehe ,,Elu" kaas
tööline. — Alat. asuk.: Tartu. 

TOROP, Kristjan, õpetaja. 
Sünd. 19. V 1890 Joosu as. 
Aleksandri v. Võrum.; vane
mad — sepp Mihkel T. ja 
Mari (Seeder). Õppis Kähri 
ap. õig. klk.-k. 1900—03, 
Peri min.-k. 1904—06; õiendas 
algk.-õp. kutseeksami ekster
nina Pihkva õp.-sem. juures 
1912; täiendanud haridust ise
õppimise teel; lõpetanud Kii

evis lipnikekooli 1916, reservis 
leitnandina. — Oli Vastse-
Roosa eesti algk. õp. 1907 
—12; Võru v. Navi algk. juh. 

1912. a-st, väljaarvatud sõja-
aastad 1915—20, mil võttis 
osa Maailma- ja E. Vabadus
sõjast, olles viimases Suure-
Jaani klk. komandant 1919. a. 
algul, hiljem Tõrva alevi ko
mandant, samal ajal ka Helme 
ja Tarvastu kihelkondade kait
seliidu ülem sõja lõpuni. — 
Abielus Aliide Kirol iga 1920. 
a-st. 

Võtnud juhtivalt osa selts
kondi. ja poliitilisest elust. Ol
nud asun.-riigirentnikkude era
konna Võrumaa komitee esim. 
ja Võru maavolik. 1. 1927—34, 
ix. L. Võru linna ümbruskonna 
mlvk. Võru komp. juh. 1. ja 
operatiiv-komp. päälik, N. K. 
Võru linna ümbruskonna mlvk. 
organiseerija ja päälik 1930 
—35 ning Navi rühma vana-
kotkas 1930. a-st, Võru Ma
jand. Üh-se asutajaid ja rev.-
kom. 1. 1932—35, Võrumaa 
Op. Liidu juh. 1. ja Väimela 
Piimaüh. rev.-kom. 1. pikemat 
aega selle algaastail; Navi 
Rahvarmtukogu S-i asut., juh. 
1. ja koorijuht 1919. a-st, esim. 
1920. a-st; asjaajaja juh. 1. 
Navi Turbaüh-s 1925. a-st ja 
Navi Masinat. Üh-ses 1933. 
a-st; Isamaaliidu Võru v. osak. 
abiesim. 1934. a-st j. m. — 
Alat. asuk.: Navi algk. Võru 
vallas. 

TREIMANN, Linda, raa
matupidaja, järgneva naine. 
Sünd. 1. I 1900 Tartus; va
nemad — puusepp Mihkel 
Õunapuu ja Marie (Ling). 

Lõpetanud U. S. A. Phila
delphia linnas keskkooli ja 
hiljem Tartu kaubanduskurs. 
1918. a. — Tulnud Ameerikast 

kodumaale 1916. a., siirdus 
Petrogradi, kus oli ajaleht 
„Novoe Vreema" omaniku ja 
päätoimetaja Suvorini pere
konnas inglise keele õp. Tee
nis Ameerika Punase Risti 
Tallinna, Tartu ja Võru osa
kondades tõlgina ning asjaaja
jana 1919—22. Tegev koduses 
majapidamises 1922. a-st. 

Naiskodukaitse Võru linna 
jsk. tegelasi 1929. a-st; liige, 
juh. 1. ja sekr. 1929—34, üht
lasi samal ajal ka Naiskodu
kaitse Võrumaa ringk. juh. 1. 
sekretärina ja abiesinaisena; 
Võru jsk. esinaine 1934. a-st. 
Korraldanud kursusi, muret
senud Võru mlvk. lipu, olles 
selle annetamise algatajaid ja 
arendanud hoolekandelist te
gevust naiskodukaitse kaudu. 
Saanud teenete eest Kotka
risti kuldristi, K. L. III klas
si Valgeristi. Naiskodukaitse 
teenetemärgi ja Läti K. L. 
hoolsusmärgi ,,ar medalu par 
centibu". Võtab osa mitme
suguste Võru seltside tegevu
sest tegevliikmena, nagu: Võru 
Naiss-is, samariitlaste org-is, 
Võru Kalapüüdjate S-is ja 
Võru Tennis-seltsis. Harrastab 
kalastussporti — õngitsemist 
spinninguga, milles Tallinna 
Jahimeeste S-i kalastusspordi 
sektsiooni ja Võru Kalapüüd
jate S-i vahelisil spinning-
võistlusil Tamula järvel 1935. 
a. omandanud Tall. Jahimeeste 
S-i poolt väljapandud ränd-
auhinna — hõbekarika. — 
Alat. asuk.: Võru. 
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T REl MANN, Richard, amet
nik. Sünd. 13. XI 1886 Võrus; 
vanemad — puusepp Jakob T. 

ja Katri (Hain). Õppis Võru 
1. elementaark. ja Võru l.-k., 
mille lõpetas 1906; hiljem 
täiendanud haridust Moskva 
ülikooli juures loenguil, eriti 
loodusteaduse alal. — Tegut
ses Venemaal, algul Moskvas 
ühistegevuse, hiljem Orelli 
kub. metsanduse alal 1906—-16. 
Tuli siis uuesti kodumaale ja 
oli Võrus tegev sõjaväele moo-
namuretsemise alal, toitlusko-
mitees ja rekvireerimise ning 
sõjakahjude hindamise komis
jonis esimehena 1917—18; oli 
lühemat aega Võru linnavoli
kogu liige ja linnanõunik, 
mille järele astus linnavalit
suse teenistusse ametnikuna 
1919. a. ja töötab Võru linna
valitsuse asjaajajana. — Abi
elus Linda Õunapuu ga 1922. 
a-st. 

Võtnud organiseerivalt ja 
juhtivalt osa Võru seltskondi, 
elust ja mitmesuguste org-ide 
tegevusest. Võru Kalapüüd-
jate S-i asut., algul juh. 1., 
hiljem esim. 1920. a-st; Võru 
Jahimeeste S-i asutajaid ja 
juh. 1. 1919. a-st, esim. 1930. 
a-st; Võru Tennis-seltsi asu
tajaid ja esim. 1920. a-st kau
emat aega; Võrumaa Spordi
liidu asutajaid 1932. a. ja esim. 
1933. a-st; Võru Majand. 
Üh-se asutajaid ja rev.-kom. 
esim. 1931. a-st j. m. Teotse
nud eriti silmapaistvalt kalan
duse arendamisel, nii kohapääl, 
kui ka üleriiklises ulatuses, ol
les ajakirja ,,Kalandus" toi
met. 1. 1933. a-st ja sama aja
kirja igaaastaste kalastusspordi 

erinumbrite koostaja; ühtlasi tades ja hiljem Tartu ülikooli 
avaldanud kalandusala käsita- õigusteaduskonnas. — Oli 
vaid artikleid ka mitmes teises Tartu V jsk. rahukohtuniku 
kodumaa ja välisajakirjas. 
Suure loodussõbrana avalda
nud ka rohkesti kirjutusi loo
dusteaduste ja jahimajandus-
likkude küsimuste kohta, olles 
ühtlasi looduskaitse usaldusme
heks Võrus. Pidanud loenguid 
Võrumaa Õp. Liidu rahvaüli
koolis. — Alat. asuk.: Võru. 

TREUMUTH, August, arst. 
Sünd. 15. XI 1900 Aruküla t. 
Vana-Antsla v. Võrum.; va-

kantseleis ametnik 1927—28, 
sv. adm. kohtu jsk. kantseleis 
kirjut. 1928—29, ärijuht vane
mate kpl. Antslas 1929—34; 
Petserimaa Kooperatiivi Pank-
javitsa harukpl. juh. 1936—37, 
millest pääle kaubamaja P. 
Mägi ja £. Nassari teenistuses. 

Võtnud osa noorsoo kars
kusliikumisest ja olnud H. 
Treffneri gümn. karskusringi 
juh. I. 1918—26; Korp! „Ra-
jala" sekr. 1926. a-st; Isamaa
liidu Antsla osak. sekr. 1934. 
a.; Antsla Laulu-Mängu S-i 
sekr. 1935. a-st; Antsla Kars-
kuss-i sporditoimk. esim. 1928. 
a-st» N. K. Antsla mlvk. pää
lik 1933—35; Antsla sümfoo
niaorkestri asutajaid j. m. 
Teotsenud tegevsportlasena 
kerge- ja raskejõustikus 1924. 
a-st, võtnud osa võistlusist, 
millel saanud rea auhindu. — 
Alat. asuk.: Petseri. 

TREUMUTH, Jaan, koh
tunik. Sünd. 26. V 1885 Kautsi 
t. Tsooru v. Võrum.; vane
mad — metsatööline Isak T. 
ja Marie (Kõiv). Õppis Tsoo
ru v.-k., Võru l.-k., mille lõ
petas, õigusteadlisil kurs. Tar
tus ja iseseisvalt end täienda
des; õiendas eraadvokaadi ek
sami Tartu-Võru rahukogu 
juures 1911. a. — Oli Võrus 
I ülemtalurahvakohtu sekr. 
1905—07, kirjutaja notari juu
res Võrus 1907—09, Võru 9. 
jsk. kohtuniku sekr. 1909—11, 
advokaat Võrus 1911—19; 
jaoskonnakohtunik Võrus ja 
Võru-Petseri kinnistus jsk. 

nemad — põllutöölised, hiljem 
kauplusepidajad Värdi T. ja 
Juulie (Laas). Õppis Lüüsi 
algk., Kraavi ap. õig. klk.-k., 
Võru poegi, gümn., Tartu 
reaalk. ja Tartu ülikooli arsti-
teadusk., mille lõpetas 1930. 
a. — Praktiseeriv arst Antslas 
1930. a-st. 

Olnud õpilasena tegev kars
kusliikumises, üliõpilasena korp! 
,,Rajala" asutajaid, selle esim. 
ja laekur. Olnud komitee liik
mena tegev Vabadussõjas lan
genuile Antslasse mälestus
samba püstitamisel ja võtnud 
osa vabat. tuletõrje tööst; K. 
L. Antsla mlvk. sanitaarpää-
liku abi ja E. P. R. samariit-
laste Antsla kolonni vanem. — 
Alat. asuk.: Antsla. 

TREUMUTH, Jaan, äri- ja 
ühistegelane, eelmise vend. 
Sünd. 10. XII 1903 Aruküla t. 
Vana-Antsla v. Võrumaal. 
Õppis Luusi algk. 1910—13, 
Kraavi ap. õig. klk.-k. 1913 
—16, Antsla kõrg. täiendusk. 
1916—18, H. Treffneri gümn. 
Tartus 1918—26, seda lõpe-
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ülem 1919. a-st; ühtlasi samal 
ajal olnud ka Võru maaval-se 
adm. osak. juh. 1921—23. — 

Võtnud organiseerivalt ja 
juhtivalt osa Võru seltskondi, 
elust. Olnud Võrumaa Harid. 

j. m. — Alat. asuk.: Vana-
Antsla v. Reidle algk. 

TRIIK, Paul-Villiam, sõja
väelane. Sünd. 11. I 1896 Tal
linnas; vanemad — rätsep-

Abielus Julie Vagol iga 27. IX 
1908. a-st. 

Olnud E. Vabadussõja ajal 
Võru ,,Ühistöö" tegelasi, hil
jem Võru maavolik. 1. ja abi
esim. 1921—23 ning Võru 
Noorseppade üksuse asut. ja 
juh. 1. kuni selle org-i ühinemi
seni N. K. malevaga. Võtab 
juhtivalt osa Võru org-ide te
gevusest. Võrumaa Harid. S-i 
asutajaid 1907. a., mõnd aega 
juh. 1. ja esim. 1919. a-st; E. 
P. R. Võru komitee asutajaid, 
juh. 1. 1919—34 ja esim. 1934. 
a-st; Võru ,,Kandle" s-i kaua
aegne rev.-kom. 1.; N. K. Võru 
mlvk. vanem 1936. a-st; siht-
asutise ,.Võrumaa Rahvaha
riduse S-i Eragümnaasiumi" 
nõuk. ja juh. esim.; K. L. 
Võru mlvk. juh. 1. 1924. a-st; 
Võru ev.-lut. kirikunõuk. 1. ja 
juh. abiesim. 1931. a-st, üht
lasi ka Kirikukogu 1. 1935. 
a-st j. m. — Saanud teenete 
eest E. P. R. 3. j. mälestus
märgi (1929). E. P. R. II j.2. 
astme teenetemärgi (1936) ja 
,,Ühistöö" kuldmälestusmärgi. 
— Alat. asuk.: Võru. 

TREUMUTH. Julie,, õpe
taja, eelmise naine. Sünd. 23. 
IX 1885 Võrus; vanemad — 
restoraator Jaan Vagol ja Eva 
(Zopp). Lõpetas Võru tütarl.-
k. 1900; täiendas haridust õp. 
kursusil ja omandas algk.-õp. 
kutse 1907. Oli õpetajaks Võ
ru ev.-lut. kirikuk. 1907/08 ja 
Vana-Antsla Lüüsi v.-k. 
1914/15. Tegev koduses ma
japidamises 1908. a-st. 
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meister Gustav T. ja Wilhel-
mine (Evald). Omandas üld
hariduse Tall-s Nikolai gümn., 
kust 1915. a. läks Tifliisi sõja
kooli, mille s. a. lõpetas lipni
kuna; hiljem lõpetanud alalis-
väe ohv. kurs. E. V. sõjakooli 
juures 1920—21 ja E. V. kõrg. 
sõjakooli 1921—23; kolonel 
1930. a-st. — Teenis Vene 
sõjaväes lüh. aega Petrovskis 
1915. a., kust määrati 15. Kau
kaasia kütirügementi, milles 
ohvitserina võttis osa kõigist 
operatsioonest 1915—17. Siir
dus 1917. a. Tallinna, olles 
komp. ülem formeeritavas 3. 
E. polgus 21. II 1918. a., mil 
enamlaste poolt tagandati ja 
uuesti Saksa okupatsiooni ajal, 
kuni eesti väeosade laiali saat
miseni. Astus E. Vabadussõja 
algul uuesti tegevasse teenis
tusse; oli kaitseliidu reservide 
ülem Tall-s, hiljem Tallinna 
ja Harjumaa kaitseliidu ülem 
ja Tallinna linna komandandi 
abi veebruarini 1919, võttis 
siis pataljoni ülemana 3. jal. 
rüg. osa sõjategevusest Lõuna
rindel, viidi detsembris 1919. 
a. üle 8. jal. rüg. ülema abiks, 
kellena võttis osa Narva kaits
misest sõja lõpuni. Pääle sõja 
oli 6. jal. rüg. ülema abi 1920, 
vanem käskudetäitja ohv. 2. 
diviisis 1923, sama diviisi staa
biülema aj. k. t. 1923—24 ja 
operatiiv adjudant lüh. aega 
1924, kindralstaabi I osak. 
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ülema abi, hiljem ülema k. t. 
1924/25, 1. div. staabi ülem 
1925—34, vahepääl 1. SR. 
ülema ametkohal 1 a. 1930/31, 
Narva kaitseringk. ülem 1934 
—36; Võru-Petseri sõjaväe
ringkonna ülem 1936. a-st. — 
Abielus Antonina Pavloviga 
1. VI 1925. a-st. 

Võtnud riigikaitselise tege
vuse kõrval osa seltskondi, 
elust. Olnud pikemat aega 
Narva E. Akad. Klubi abi
esim. ja juh. 1., Narva jahis-i 
,,Kaitse" esim., Vabadusristi 
Vendade Ühenduse Narva 
osak. juh. 1. ja esim. ning te
gutsenud mitmes muus seltsis 
liikmena ja juhatusliikmena. — 
Evib sõjaliste teenete eest 
Vene, Eesti, Läti ja Rootsi 
aumärke, m. s. Vabaduse Risti 
III/3, Rootsi Mõõgaordu II kl. 
risti j. t.; Vabadussõjast osa
võtu eest saanud autasuks ta
suta maa. — Alat. asuk.: Võru. 

TRIISA, Jüri, maatulundus-
teadlane. Sünd. 24. V 1886 
Parkja t. Olustvere v. Viljan-

dim.; vanemad — põllupida
jad Jaan T. ja Sohvie (Sark). 
Õppis Olustvere Tillu-Reinu 
v.- ja Olustvere klk.-k. 1896 
—1902, E. Aleksandri l.-k. 
1902—05, koduõp. kutsele et
tevalmistamise kurs. Viljandis 
1909, 6-kuulisil põllumajan-
duskurs. Põltsamaal 1907, 
Vahi karjakontrollassist. koo
lis, mille lõpetas 1922. a. ja 
Põhja-Eesti põllut.-keskkool., 
mille lõpetas eksternina 1931. 
a. — Oli lüh.- aega aset. õp. 
Kärstna min.-k.; õpetaja Hum
muli algk. Valgam. 1908—12, 
millal tervislikel põhjusil siir

dus põllumajanduse alale. 
Praktiseeris Karksi ms. Pär-
num. 1912—13; oli raamatu
pidaja ja abivalitseja Sürga
vere ms. Viljandim. 1913—14, 
Venemaal Bränski kreisis kar
jakasvatuse tehnik, hiljem loo
makasvatuse ja piimatalituse 
instr. ja vahepääl 1 a. kindr. 
Bresentsoovi Morotševo ms. 
valitseja 1914—21, J. Lutsu 
saeveski juh. Kärus lüh. aega 
1921, ajut. Viljandim. 1921; 
maatulundusnõuandja Valgam. 
15. VIII 1922. a-st, kus olnud 
karjakasv. instr. 1922—24, 
põllumaj. inspektor 1924—29, 
maatulunduse konsulent Ka-
rula-Sangaste ja Sangaste jsk. 
1929—36, millest pääle maatu
lunduse konsulent ja konvendi 
asjaajaja Sangaste põllumeeste 
konvendi juures. — Abielus 
Magda Kuressoniga 19. V. 
1917. a-st. 

Võtnud osa mitmesuguste 
põllumaj. org-ide tegevusest. 
Olnud 1922. a-st alates Valga 
Põllum. S-i juh. ja rev.-kom. 
1. ning töötanud kaasa seltsi 
katsetalu pidamisel;, organi
seerinud Valga I päälemaa-
ilmasõjase põllumaj. näituse, 
olles selle asjaajaja, hiljemini 
näitusi korraldavate toimk. 1. 
ning töötanud kaasa pea kõi
gis Valgamaa maatulundusli-
kes seltses ja ühinguis. — Alat. 
asuk.: Valga. 

TROLLA, Arnold, valla
sekretär. Sünd. 24. VIII 1903 
Haanja v. Võrum.; vanemad 

— talupidajad Kusta T. ja 
Miili (Mikson). Lõpetanud 
end. Rõuge klk.-k. 7-õppeaas-

tase kurs. 1920. a. — Oli Saa
luse v.-sekr. abi 1920—21, sa
mas v.-sekr. k. t. 1921—22, 
lüh. aega Meremäe v.-sekr. abi 
1927—36; Krüüdneri v.-sekr. 
1. VIII 1936. a-st. 

Võtnud osa mitmesuguste 
org-ide tegevusest. Olnud Me
remäe Vabat. Tulet. Üh. sekr. 
1927—36, Meremäe hariduses-i 
,.Lätte" sekr. 1927—36, K. L. 
Meremäe komp. rühmapäälik 
1927—36 ja Meremäe v. av. 
raamatukogu juh. 1930—36. 
Võtab aktiivselt osa Krüüdne-
ris rahvuslikeks aktsiooneks 
moodustatud seltskondi, toim
kondade tegevusest. — Alat. 
asuk.: Krüüdneri v.-maja. 

TRUMMAL, Rudolf, põl-
lumees-käsitööline. Sünd. 17. 
IX 1896 Suur-kõrtsis Rogosi 

v. Võrum.; vanemad — kaup-
mees-põllupidaja Andres T. ja 
Anna (Kerbe). Õppis Rogosi 
v. Püttsepa algk. 1905—08, 
Haanja Plaani ap. õig. klk.-k. 
1908—10 ja Pihkva reaalk. 
1911/12, millal lõpetas selle 4. 
kl. — Oli Haanjas vokivabri-
kandi Jakob Rebase juures 
õpilane ja abi 1912—15. Tee
nis vene sõjaväes 1915—18, 
sellest suurem osa aega kirju
tajana 69. Siberi polgus ja 
Võru sv. ringkonnastaabis as
jaajaja abina. Oli vanem mii-
litsionäär Haanjas 1918—19. 
Võttis osa E. Vabadussõjast 
Võru mk. komandandi staabi 
koosseisus, olles staabi ja osa
kondade formeerijaid ning va
heldumisi kirjut., laekahoidja 
ja varahoidja; teenis pääle 
sõja eraisikuna samas augus
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tini 1920. Iseseisev põllumees 
Haanja v. Kergatsi külas 1920. 
a-st, kus arendab talumajan-
dust ja harib uudismaad, üht
lasi ka talveti vokimeister. — 
Abielus Emma Utsal iga 1918. 
a-st. 

Võtnud juhtivalt osa Haan
ja org-ide tööst. Olnud Haanja 
Pressi Rahvarmtukogu S-i 
laekur, kirjat. ja esim. vahel
dumisi 1918—32, Uue-Saa-
luse Piimaüh. rev.-kom. 1. 
1925—26 ja esim. 1926—33, 
Haanja Põllum. Kogu esim. 
1923—26 ja 1929—31, laekur 
1926—28 ja kirjat. 1928—29, 
valla vabat. tuletõrje esim. 
1931—34, hiljemini v. vabat. 
tuletõrje Leoski salga päälik; 
Rõuge Piimaüh. rev.-kom. 1. 
1932—36, valla kaitseliidu 
ülema abi 1920—28, valla
vanem 1923—34, valla rev.-
kom. 1. 1920—23, Rõuge ev.-
lut. kirikunõuk. 1. 1929—36 ja 
rev.-kom. esim. 1922. a-st mit
mel korral; v.-volik. 1. 1920. 
a-st. Võtnud osa laulukoorest 
ja olnud näitetegelane. Ker
gatsi telefonikõnepunkti ja 
postitalu juh. — Evib Eesti ja 
Läti Vabadussõja mälestus
märgid. — Alat. asuk.: Ker
gatsi küla Haanja v. 

TRUUPÕLD (end. nimi 
Treufeldt), Hendrik, õpetaja, 
põllumees. Sünd. 7. II 1873 

Porga-Polli t. Helme v. Val
gamaal; vanemad — põllupi
dajad Andres Treufeldt ja 
Riina (Tauk). — Abielus 
Amalie Juhanson iga 1897. a-st. 
— Õppis Helme klk.-k., H. 
Treffneri gümn., milles lõpe
tas 6. kl., õp. kursusil Põltsa

maal ja Pärnus, mille järele 
omandas algk. õp. kutse ning 
pedag. kurs. Tartu ülik. põl-
iumajandus-teaduskonna juu
res i927—28, kust omandas 
täienduskoolide õp. kutse. — 
Oli Leebiku v.-k. õp. 1891/92, 
Vaimastvere Käola k. õp. 
1892/93, Kärstna v.-k. juh. 
1893—94, Vana-Vändra Vaki 
v.-k. juh. 1894—96, Uue-
Vändra Saalema v.-k. juh. 
1896—1903, Laane t. pidaja 
Helmes 1903—07, Keila Ha-
riduses-i k. juh. 1907—11, Hel
me klk.-k. juh. 1914—16, Vil
jandi maaval-se 1. ja abiesim. 
1917—20, Aiand.-mesindus. 
Kesks-i üleriikl. mesindusnõu-
andja 1928—29, Antsla aiand.-
mesinduskooli õp. 1929—33, 
mil läks pensionile; Helme v. 
Kiisa t. omanik ja pidaja 1911. 
a-st ning ,,Helme Kiisa ' vaat-
iusmesiia juh. 

Võtnud juhtivalt osa avali
kust elust. Olnud konspira
tiivse rahvusi, komitee 1. 1905, 
Helme Põllum. S-i esim. 1914 
—19, Helme-Tõrva Harid. S-i 
asut., Leebiku Kaubat. Üh-se 
juh. 1., Leebiku Piimaüh-gu 
asut., juh. 1. ja rev.-kom. esim., 
Põhja-Liivimaa Põllum. Kesk
s-i toimk. 1. Viljandimaa ase
mikuna, Angleri Karjakasva
tajate Tõus-i juh. 1., Pikasilla 
Sooparanduse S-i asut., Vil
jandi maanõuk. 1. ja abiesim. 
i917—20, Viljandimaa rahva
väe ja varustuskom. esim. 1918 
—19, Helme v.-volik. ja v.-
val. 1. 1917, Helme kirikunõuk. 
1., sinodi ja kirikupäevade saa
dik ning kirikuseadust välja-
töötava kom. esim. j. m. Ol
nud enamlaste poolt 1917. a. 
vangistatud; end. põllum. kogu 
tegelasi. Evib haridusmin-ri 
poolt 1. IV 1938. a. ,.Teenete 
tunnustuse" pedag. ja seltsk. 
tegevuse ning mesinduse alal. 
— Alat. asuk.: Helme v. Kiisa t. 

TSIRNASK, Reinhold, õpe
taja. Sünd. 26. X 1904 Räpina 
v. Võrumaal; vanemad — v.-
sekr. David Zirnask ja Marie 
(Otsing). — Abielus Helene 
Pehme ga 1930. a-st. •— Õp
pis Räpina min.-k. 1914—17, 
Räpina kõrg. algk. 1917, Võn

nu algk. 1919—21 ja Tartu 
õp.-sem. 1921—27, millal selle 
lõpetas; lõpetanud E. V. sõ-
jak. asp. kl. 1928, ülendatud 

lipnikuks ja pääle vastavate 
katsete sooritamise 1937. a. 
n.-ltn. — Oli Patküla algk. 
õp. 1927—32; sama algk. juh. 
1932. a-st. 

Võtab osa seltskondlikust 
elust. Helme-Tõrva Harid. S-i 
sega- ja meeskoori asut. ja 
juh. 1. 1933. a-st; K. L. Tartu 
sem. rühma juht. 1924—27, 
Tõrva komp. juh. 1. 1927, hil
jemini Patküla rühmapäälik 
1931. a-ni, Helme mlvk. pää-
liku abi 1931. a-st, N. K. Hel
me mlvk. päälik 1931. a-st, 
Patküla rühma vanakotkas ja 
-haugas, — kinnitatud kotka-
juhiks 1937. a-st; Helme Õp. 
Üh. sekr. j. m. — Saanud 
koolitöö eest haridusemin-lt 
1938. a. E. P. R. teenetemärgi; 
evib K. L. 5.-kl. Kotkaristi ja 
3. kl. Valgeristi ning N. K. 
teenetemärgi. — Alat. asuk.: 
Tõrva. 

TSÄNK, Aleksis, põllu
mees. Sünd. 12. VIII 1908 
Lättemäe t. Meremäe v. Pet-
serim.; vanemad — põllumees, 
vallaomavalitsus- ja seltskon
nategelane Stepan T. ja Anna 
(Külm). Õppis Obinitsa 6-kl. 
algk. ja Väimela põllut.-k., 
mille lõpetas 1925. a. — Oli 
põllumajandusnõuandjaks Pet
serimaal, seistes Piirimaade 
Seltsi teenistuses 1926—27. 
Põllumees isatalus 1931. a-st, 
kus isatalu poolitamise teel 
asutas omale iseseisva talu 
ning arendab talumajandust ja 
aietab E. maakarja. 
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Võtab juhtivalt osa ümbrus
konna org-ide ja Meremäe v. 
oinaval-se tööst. Olnud Obi
nitsa Põllum. Kogu esim.; Isa

maaliidu Petserimaa komitee 
juh. 1. ja Obinitsa osak. asu
tajaid ning esim. 1935. a-st; 
Veretino Harid. S-i juh. 1. 
1928. a-st; Allveelaevastiku 
Sihtk. Meremäe abitoimk. 
esim. 1935. a-st; Meremäe val
lavanem 1934. a-st; Riigivoli
kogu 1. 31. valimisringk. saa
dikuna 1938. a-st j. m. Võt
nud osa lavategevusest ja esi
nenud kõnedega mitmel pool 
Petserimaal põllumaj. küsi
muste üle. — Alat. asuk.: Lät
temäe t. Meremäe v. 

TULTS, Kristjan, advokaat. 
Sünd. 19. IX 1908 Tõrvas; 
vanemad — veskiomanik Krist

jan T. ja Anna (Puusepp). 
Õppis Tõrva vene kirikuk. 
1916, Tõrva algk. 1917—19, 
Tõrva ühisgümn. 1919—27 ja 
Tartu ülikooli õigusteadusk. 
1929—33, millal selle lõpetas. 
— Teenis sõjaväes mõõtja-
dopograafina Tartus 1927 

—28; advokaat Tõrvas 1933. 
a-st. 

Võtab osa Tõrva seltskondi, 
elust, olles vabat. tuletõrje üh. 
juh. 1. 1935. a-st, hariduses-i 
tegelasi ja kaastegev mitme-
suguseis seltskonna ettevõtteis. 
Akadeemiliselt korp! ,,Frat. 
Estica" vii!. — Alat. asuk.: 
Tõrva. 

TURM ANN, August, pan
ga- ja ühistegelane. Sünd. 24. 
XII 1864 Paides; vanemad — 

mölder Jaan T. ja Eva (Reis-
mann). Lõpetanud keskkooli 
Paides 1880. Töötas kaupluse-
õpilasena ja sellina Tallinnas 
1880—88, manufaktuuräri pi
daja Valgas 1888—1925; Val
ga Üpk. Laenu-Hoiu Üh-se 
juh. 1., samal ajal ka juhataja 
1911. a-st, juh. esim. ja asja
ajaja 1927. a-st. — Abielus 
Alma Aerfeldt iga 1892. a-st. 

Võtnud osa linnaomaval-se 
ja seltskondi, org-ide tööst. 
Olnud Valga linnavolinik ja 
vaestelastekohtu 1. pikemat 
aega; Valga vabat. tuletõrje 
tegelasi 1889. a-st, juh. 1. 1915. 
a-st ja päästjate jsk. ülem 
1912. a-st; olnud asutajaid 
,,Säde" s-is, Valga karskus-
s-is ja Valga Matusekassas 
ning Valga Jaani ev.-lut. ki
riku eestseisuse abiesim. ja 
juh. 1. kogu aja; valitud Val
ga Läti S-i ja Valga Vabat. 
Tuletõrje S-i auliikmeks. — 
Saanud tuletõrje alal kõrgema 
hoolsusmärgi j. t. tuletõrje au
märke. — Alat. asuk.: Valga. 

TUTT, August, meier. 
Sünd. 24. XI 1900 Raudsepa 

t. Tarvastu v. Viljandim.; va
nemad — põllupidajad Mart 
T. ja Marie (Reinart). Õppis 
Ämmaste algk., Tarvastu klk.-

k. ja Tallinna õp.-sem., mille 
lõpetas 5. kl.; lõpetanud Õisu 
piimand.-k. 1930. — Tegutse
nud meierina Suislepas 1927 
—28, Helmes 1929, Koongas 
1930; Kuigatsi üpt. juh. 1930. 
a-st, ühtlasi ka kindlustuss-i 
,,Eesti" esindaja. Saanud kut
sealal esimesi auhindu või-
võistlusilt. 

Võtnud osa Kuigatsis selts
kondi. elust; olnud tegev 
näitetrupis ja laulukooris; Kui
gatsi Vabat. Tuletõrje Üh. 
juh. 1. 1935. a-st. Pidanud 
loenguid piimandusest ja tei
nud kaastööd ajakirjale ..Pii
mandus". — Alat. asuk.: Kui
gatsi üpt. 

TUULING, Enn (e^djne 
nimi Meinhard Aleksa)/,/õpe
taja. Sünd. 7. VII 19j3o Võ

rus; vanemad — käsitöölised, 
hiljem majaomanikud ja kaup
lejad Peeter A. ja Anette 
(Velsman). Õppis Haanja 
Plaksi külak. 1914—15, Plaki 
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koolis Võrus 1915—16, Rõu
ge klk.-k. 1916—17, Riiast 
Võrru evakueeritud Polangeni 
progümn. 1917—22, Võru õp.-
sem. 1922—25, Petseri gümn. 
1925—26 ja uuesti Võru õp.-
sem. 1926—27, mil selle lõpe
tas. Oli Misso v. Luhamaa 
algkooli õp. 1927—28, samas 
juh. 1928—35; Loosi v. Ta-
bina algk. juh. 1935. a-st. 

Õppe- ja kasvatustöö kõr
val võtnud juhtivalt osa vaba
haridustööst, seltskondlike or
ganisatsioonide tegevusest ja 
töötanud kirjanduse alal. Õpi
lasena võtnud juhtivalt osa 
koolinoorsoo liikumisest õpi-
lasüh-te juhatusliikmena ja 
mitme õpilasajakirja toimeta
jana. Olnud Luhamaa Hari-
duss-i kirjat., raamatukogu 
asutaja ja -hoidja, laulukoori 
asut. ja juht, ühtlasi ka lava
tegelaseks seltsi näitetrupis 
1927—35. Võtnud osa Loosi 
Rahvarmtukogu S-i tegevu
sest abiesimehena 1936, olnud 
sama seltsi Tabina osak. asu
tajaid ja selle raamatukogu 
korraldaja 1936. a-st; Võru 
Õp. Liidu juh. 1. 1932—35; 
Vastseliina Õp. Üh-gu abi
esim. 1931—33 ja esim. 1933. 
a-st; Võru Pedag. Üh. juh. 1., 
hiljem ka abiesim. 1931. a-st. 
Asutanud Noorte Kotkaste rüh
ma ja õhutanud noorkotklust 
noorte hulgas. Tegelenud kir
jandusega ja ajakirjandusega 

pikemat aega, avaldanud tõl
keid, luuletusi, novelle ja ar
tikleid ajakirjus, ajalehis, al
bumeis ja koolilugemikes ning 
luuletuskogu Tulease (1931). 
Teinud kaastööd ajakirjadele 
..Olion ,,Sädemed", ,,Tõus
med", ,Lasteleht", ,,Teated", 
,,Noorusmaa", ,,Vikerkaar", 
ajalehile ,,Vaba maa", ,,Elu", 
,,Võru Teat.", ,,Õp. Leht" 
j. t. — Alat. asuk.: Tabina 
algk. Võrumaal. 

TUVIKE, Eduard, põllu
mees. Sünd. 27. IX 1894 
Sääniku t. Kavilda v. Tartum.; 
vanemad — põllupidajad Pee
ter T. ja Tiiu (Olt). Õppis 
Puhja klk.-k. 1904—09, millal 
selle lõpetas ja asus tööle isa-

tallu, kus tegutseb nüüd ise
seisva põllumehena, arendades 
talumajandust. 

Võtab juhtivalt osa Kavilda 

org-ide tegevusest, olles: tule
tõrje üh. esim. 1928. a-st, Isa
maaliidu osak. laekur 1935. 
a-st, kindlustuss-i laekur 1931. 
a-st, Puhja Piimaüh. laekur 
1936. a-st, Puhja saeveski- ja 
masinateüh-se esim. 1936. a-st, 
tegev kaitseliidus j. m. — 
Alat. asuk.: Sääniku t. Ka
vilda v. 

TUVIKE, Johan, õpetaja, 
eelmise vend. Sünd. 14. VIII 
1897 Sääniku t. Kavilda v. 

Tartumaal. Lõpetanud Tartu 
reaalk. 1918 ja Tartu ülik. 
põllumajanduse teadusk. 1934. 
— Olnud põllumajandusnõu-
andjaks Valgamaal 1925—30, 
Polli põllut.-k. õp. 1930—32; 
Helme põllut.-k. õp. 1932. a-st. 

Võtnud osa põllumaj. sel-
side tegevusest. Helme Põllum. 
S-i juh. 1. 1933. a-st ja seltsi 
poolt korraldatud näituste te
gelikke juhte; K. L. Helme 
mlvk. Helme-Patküla komp. 

päälik j. m. — Alat. asuk.: 
Helme põllut.-k. 

TUVIKE, Irene, naiskodu
kaitse tegelasi, järgmise naine. 
Sünd. 15. IV 1896 Rannamõi

sas, Harjumaal; vanemad — 
proviisor Johannes Voldemar 
Käärt ja Eugenie Marie 
(Stuht). Õppis Grassi erak. 
1905—13, millal selle lõpetas 
ja halastajaõeks Tartus Ros-
tovtševi eraülik. juures 1914 
—,D. — Oli halastajaõeks 
Tartus Punase Risti Põhja ra
jooni haiglas 1916—18 ja 
Helme klk.-k. õp. 1918—20, 
millest pääle tegev koduses 
majapidamises. 

Võtnud osa seltskondi, elust; 
olnud Helme ,,Ühistöö" juh. 1. 
ja tegelasi 1918—20; Naisko
dukaitse Helme jsk. esinaine 
1931. a-st; Naiskodukaitse 
Valga ringk. sanitaarvanem ja 
N. K. K. Helme mlvk. esi
naine. — Evib K. L. V kl. 
Kotkaristi, III kl. Valgeristi ja 
naiskodukaitse teenetemärgi. 
— Alat. asuk.: Halme Köstri-
mäel. 

TUVIKE, Karl, köster-or-
ganist. Sünd. 14. V 1892 
Sääniko t. Kavilda v. Tartu
maal; vanemad — põllupida
jad Peeter T. ja Tiiu (Olt). 
Õppis Kavilda v. Järvaküla k., 
Puhja klk.-k., J. O. Tomsoni 
kaub.-k., H. Treffneri gümn. 
ja R. Grivingi muusikakoolis 
Tartus, mille lõpetas köster
organisti kutsega 1915. a. — 
Helme ev.-lut. koguduse kös-
ter-organist 23. VIII 1915. a-st 
ja kirikukoori juh. 1916. a-st, 
ühtlasi ka õp. Helme klk.-k. 
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1916—21, lauluõp. Tõrva 
ühisgümn. 1918—23 ja Helme 
kodunduskeskkoolis 1934. a-st. 

— Abielus Irene Käärt'iga 
15. V. 1920. a-st. 

Võtnud kogu aja juhtivalt 
osa seltskondi, elust ja mitme
suguste org-ide tööst. Olnud 
Helme Põllum. S-i juh. 1. põl-
lut.-k. asutamise ajal, Helme 
,,Ühistöö" esim. kuni selle lik
videerimiseni, K. L. organisee
rija ja Helme v. K. L. ülem E.t  

Vabadussõja ajal, Helme-Tõr
va S-ide Liidu esim. 1922. a-st 
selle likvideerimiseni, Helme 
Tööstuse ja Kaubanduse O./ü. 
juh. 1. 1919—23, Helme Ma
jand. Üh-se juh. 1. asemik 
1918—19, Valga maavolik. 1. 
ja rev.-kom. 1. 1927—29, aja
lehe ,,Helme-Tõrva Elu" toi
met. ja väljaandja 1927—30; 
Helme-Tõrva Hariduses-i esim. 
1919. a-st, sama s-i segakoori 
juh. 1916. a-st ja meeskoori 
juh. 1934. a-st; Tõrva N. M. 
K. Ü. asutajaid ja juh. 1.; Hel
me Üpk. juh. 1. 1925. a-st; 
Allveelaevastiku Sihtkapitali 
Tõrva abitoimk. esim. 1935. 
a-st; Kaitseliidu reorganseeri-
jaid Helme vallas ja selle esi
mene päälik 1924, mlvk. pää-
liku abi 1925—27 ja mlvk. 
päälik 1927. a-st; Helme ko
guduse juh. 1. 1921. a-st; E. 
Ev. Lut. kirikumuusika sekre
tariaadi asutajaid ja nõuk. 1., 
vaimul, laulupäevade ja agen
da komisjonide 1. ning Kiriku
kogu 1. köstrite esindajana j. 
m. Muusika ja laulu alal te
gutsedes olnud üldkooride ju
hiks Kanepi klk. laulupäeval, 
Eesti-Läti laulupäeval, Valga 
maakondlistel laulupäevadel, 

Karksi vaimulikul laulupäeval, 
V õru-Valga-Petserimaa laulu
peol 1934 ja kõigil Helme klk. 
laulupäevadel. Korraldanud 
Helme kirikukooriga kontserte; 
esinenud solistina kodumaa ki
rikuis; loonud vaimulikke ja 
ilmalikke soolo-, mees- ja sega
koorilaule Anna Haava, K. Ed. 
Sööt'i, J. Semperi ja teiste sõ
nadele, mis ilmunud trükis või 
kantud ette. — Evib teenete 
eest K. L. V kl. Kotkaristi, 
III kl. Valgeristi, ,,Ühistöö" 
kuldrnälestusmärgi ja E. P. R. 
V kl. teenetemärgi. — Alat. 
asuk.: Helme Köstrimäel. 

TUVIKENE, Aleksander, 
õpetaja. Sünd. 22. IX 1890 
Tsooru v. Võrumaal; vane

mad — põllupidajad Peeter 
T. ja Matilde (Adson). — 
Abielus Vellamo Sootsiga 14. 
IX 1919. a-st. — Õppis Tsoo
ru 2-kl. min.-k. 1901—06 ja 
Võru l.-k. 1906—09, millal 
selle lõpetas; omandas algk.-
õp. kutse Pärnu gümn. juures 
1912. a. ja kodukooliõp. kutse 
samas 1913. a.; lõpetanud 
Oranienbaumi lipnikek. 1916. 
— Õp. Avinurme Ulvil 1909 
—10; Tähtvere v. Kardla v.-k. 
juh. 1910—14; Maailma- ja 
E. Vabadussõjas 1914—20; 
Kasaritsa v. Jaani algk. juh. 
1920. a-st. 

Võtab juhtivalt osa seltsk. 
elust. Kasaritsa Harid. S-i 
esim.-1922—30, sama s-i noor-
teosak. vanem 1925—37 ja 
rmtukogu juh. 1923. a-st; Jääni 
Noorteüh. vanem 1937. a-st 
ja õpiringi juh. 1933. a-st; 
Võrumaa Õp. Liidu rev.-kom. 
1. 1930; K. L. Kasaritsa komp. 

sekr. ja varahoidja 1934—38, 
ühtlasi ka Võru linna ümbruse 
mlvk. gaasikaitsek-do pääliku 
abi 1935. a-st, N. K. Võru 
linnaümbruse mlvk. vanema 
abi 1938. a-st ja Jaani rühma 
vanakotkas 1933. a-st; Kaug
järve Masinatarvitaj. Üh. kir
jat. 1929—38; Kasaritsa v.-
volik. ja rev.-kom. 1. 1922—28; 
Tartu Ülik. ilmajaama ja E. 
Stat. Keskbüroo põllumajand. 
korresp., E. Karskusliidu, Loo
duskaitse ja E. K. S-i usaldus
mees j. m. — ÄTžtt. asuk.: Ka
saritsa v. Jaani algk. 

TUVIKENE, August, po
litseiametnik. Sünd. 8. XII 
1897 Vastse-Roosa v. Võrum.; 

vanemad — talupidajad Jaan 
T. ja Katri (Paris). Õppis 
Vastse-Roosa algk., Ritsiku 
Preestri k. ja Hargla klk.-k., 
mille lõpetas 1914. a.; täien
danud iseõppimise teel ja lõ
petanud politseikooli kõrg. kl. 
1929. a. — Politseiteenistuses 
1. IX 1920. a-st. Olnud polit
sei konstaabel Tsooru v. 1920 
—24 ja Vastse-Antslas 1924. 
a-st, ühtlasi täitnud ajutiselt 
Antsla jsk. politseikomissari 
kohuseid. — Abielus Lydia 
Vaher'iga 6. VI 1927. a-st. 

Võtnud kaitseliidu tegevu
sest osa Antsla mlvk. juh. 1., 
majanduspäälikuna ja laeka-
hoidjana; Antsla Laskurklubi 
abipäälik, Vastse-Antsla komp. 
laekur ja juh. 1. Töötanud kaa
sa kohalikes lavakunsti üritusis 
ja mitmesuguseis seltskonna 
ettevõtteis, olles Vastse-Ants
la Hariduses-i juh. 1. ja tegev 
seltsielu arendamisel 1924. a-st 
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ning Vastse-Antsla Vabat. 
Tuletõrje Üh. juh. 1. laekurina. 
Võtnud silmapaistva laskurina 
osa laskevõistlusist ja saanud 
neil auhindu. — Evib K. L. 
Kotkaristi, III kl. Valgeristi ja 
E. Vabadussõja mälestusmärgi. 
— Alat. asuk.: Vastse-Antsla 
vald. 

TÄHT, Jaan, ärimees. Sünd. 
1. IX 1890 Tsooru v. Võru
maal põllupidaja pojana. Õp

pis Tsooru v.-k. 1900—03„ 
Tsooru min.-k. 1903—06; õp
pinud edasi iseseisvalt ja 
omandanud õp.-kutse 1918. a. 
Petrogradis; õppinud Tartu 
ülikooli juures õp. kursusel 
1922—3. — Võttis Maailma
sõjast osa veltveeblina 1916 
-—17, millal siirdus 1. E. polku 
ja võttis osa selle formeerimi
sest, olles Rakveres 4. roodus 
roodukomitee sekr. Oli õpeta
jaks Oudova mk. Eesti asun
duse algk. 1918—22. Tervisli
kel põhjusil loobunud õpetaja
ametist, töötas käsitöö alal 
1923—25. Oli Räpina hobuse-
postijaama valitseja ja sekr. 
ning ,,Singeri" õmblusmasinate 
esindaja Räpinas ja Meeksis 
ja kindlustuss-i ,,EKA" esin
daja. Evib 1929. a-st Mõniste 
raudteejaama juures maa ja 
maja ning teotseb ärialal, olles 
täisvolilise esindajana ühe suu
rema L.-E firma teenistuses. — 
Abielus Ella Schmidt iga 1920. 
a-st. 

Võtnud osa seltskondi, elust. 
Juhatanud Kõrgepalus rahva
rmtukogu ja põllum. s-i, Mõ-
nistes vabat. tuletõrje üh. lau
lukoore. Olnud vabat. tule
tõrje tegelasi 1911. a-st, algul 

Räpinas, siis Mehikoormas 
päästjate jsk. ülemana, Vars-
tus päämehena ja 1929. a-st 
Mõniste Vab. Tuletõrje Üh. 
esimehena; valitud Saru tule
tõrje auliikmeks. Olnud Vaa-
binas asjaarmastajatest koos
neva näite- ja lauluringi juh. 
Võtnud Mõniste komitee esi
mehena osa RA korraldamisest 
ja teotsenud mitmesuguseis 
muis seltskonna ettevõtteis. 
Allveelaevastiku Sihtkap. Mõ
niste abitoimk. juh. 1.; evib III 
j. teenetemärgi. Saanud teenete 
eest tuletõrje aumärke, m. s. 
hõbedase teeneteristi, 20-a. 
teenistusmärgi ja kuld-hoolsus-
risti ühes liidumärgiga. — 
Alat. asuk.: Mõniste jaam. 

TÄNNA, Liis, õpetaja. 
Sünd. 19. IX 1903 Haaslava 
v. Tartum.; vanemad — talu-

jm ^ JA 
omanikud Jaan Kõra ja Leena 
(Ratassepp). Õppis Tartu 
Jaani kiriku algk. ja E. N. K. 
S-i tütarl. gümn. Tartus, mil
le lõpetas 1922. a.; omanda
nud algk.-õp. kutse Võru õp.-
sem. 1926 ja õppinud Tartu 
ülikooli filosoofia teaduskon
nas. — Vastse-Antsla v. Kuld
re algk. õp. 1926. a-st< — 
Abielus Aleksander Tänna'ga 
1932. a-st. 

Võtnud juhtivalt osa Nais
kodukaitse tegevusest, olles 
Vastse-Antsla jsk. asutajaid 
ja esinaine 1927. a-st, ühtlasi 
ka Kodutütarde Kuldre algk. 
rühma organiseerija. — Alat. 
asuk.: Kuldre algk. 

TÄPSI, Karl Eduard, põl
lumees. Sünd. 29. III 1879 
Sirnavere t. Vara v. Tartu

maal; vanemad — põllutöö
lised Jaan T. ja Anna (Karu). 
Õppis Vara v.-k. ja Maarja-
Magdaleena klk.-k. — Võt

nud osa Maailmasõjast 1916 
-—18. Iseseisev põllumees 
Valgjärve v. Pöökoro t., kus 
arendab talumajandust. — 
Abielus Leena Rosalie Vis-
sak iga 1900. a-st. 

Võtnud osa v.-omavalitsuse 
ja mitmesuguste org-ide tööst. 
Olnud Valgjärve vallavanem 
1929—31, v.-kohtu 1. 1930— 
34; v.-volik. 1. 1929. a-st ja 
valla rev.-kom. 1. 1934. a-st; 
Vana-Piigaste Rahvarmtukogu 
s-i asutajaid 1923 ja algul pi
kemat aega esim. ning juh. 1., 
hiljem seltsi volinik; Tamme 
Piimaüh. laekur 1930. a-st; 
Valgjärve L.-H. Üh-se asuta
jaid ja juh. 1. 1927. a-st; te
gev koolihoolekogus esimehe
na ja kaitseliidus. — Alat. 
asuk.: Pöökoro t. Valgjärve v. 

TÄTTE, Olga Helene, õpe
taja. Sünd. 29. VI 1895 Ava-
saare t. Albu v. Järvam.; va

nemad — talupdajad Ado 
Kustein ja Anna (Johanson). 
Alghariduse sai koduõpetajalt; 
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lõpetas Paide saksa gümn. 4. 
kl.; õppinud õp. suvekurs. 
Paides 1919—21, kust oman
danud algk.-õp. kutse ning 
hiljem võtnud osa mitmesugu
seist õp. täiend.-kursusist. — 
Olnud kasvatajanna Peterbu
ris; Albu v. Ageri algk. juh. 
1920—26; Rasina v. Laane 

algk. õp. 1926. a-st ja sama k. 
juh. 1932. a-st, ühtlasi suveti 
ja vabal ajal ka taluperenaine 
Alt-Tuisu t. Sootaga v. — 
Abielus Herman Tättega 9. 
VI 1935. a-st. 

Võtnud osa seltskondlikust 
elust, olnud tegev pidude kor
raldamisel, kaastegev näite

mängudes ja laulukoores, Ü. 
E. N. Ü. Rasina osak. juh. 1. 
1926—33, Naiskodukaitse Ra
sina jsk. rev.-kom. 1. 1935 
ning Rasina haridus- ja vabat. 
tuletõrjes-ide tegelasi. Toi
metanud vaimulikke talitusi. 
— Alat. asuk.: Laane algk. 
Rasina v. 

u. 
UDER, August, kindlus-

tustegelasi. Sünd. 23. V 1885 
Tilgo t. Sõmerpalu v. Võ

rum.; vanemad — taluomani-
kud Mihkel U. ja Liisa (Vill). 
Õppis Sõmerpalu v.-k. 1894— 
97, Võru l.-k., seda 1905. a. 
lõpetades ja õiendas Pihkva 
kadettikorp. juures 2. j. vaba
tahtliku eksami. Teenis Vene 
sõjaväes kirjutajana 1906— 
09. Oli ametnik Võru renteis 
1910—14, kirjutajana vene 
kahurväes 1914—16, lõpetas 
1916. a. I Kiievi lipnikukooli 
ja võttis osa sõjategevusest 
Riia all 1917. Oli kindlustus-
s-i ,.Eesti" teenistuses Võrus 
1918. a., kust E. Vabadussõja 
algul astus 3. jal. polku, mil
les roodu ülemana võttis osa 
lahinguist, sai Vabaduse Risti 
II/3 ja autasumaa normaallaiu 
suuruses. Pääle sõja teenis 7. 
jal. rügemendis majandusüle-

mana, komp. ja õppekomp. 
ülemana 1934. a-ni, mil majo
rina läks pensionile; kindlus-
tuss-i ,,EEKS-MAJA" pää-
agentuuri juh. Võrus 1934. 
a-st. 

Võtab juhtivalt osa kaitse
liidu tööst, olles Võru linna 

ümbruse mlvk. päälik 1935. 
a-st. — Alat. asuk.: Võru. 

UDRAS, Ants, õpetaja. 
Sünd. 12. III 1914 Nursi v. 
Võrum.; vanemad — v.-kir-
jut., hiljem talupidaja Jaan U. 
ja Anna (Palosson). Õppis 
Võru l.-algk. 1922—24, Võru 
sem. algk. 1924—27, Võru 
õp.-sem. 1927—30 ja Tartu 
õp.-sem. 1930—33, mil selle 
lõpetas; lõpetanud sõjak. asp. 
kurs. 1934 ja ülendatud lipni
kuks. Oli õpetaja praktikal 
Satserinna algk. Petserim. 
1934/35; Kioma algk. õp. 1935. 
a-st. 

Võtnud osa seltskondi, elust, 
eriti muusika arendajana. Ol
nud Põlva sümfooniaorkestri 
organiseerijaid; K. L. Põlva 
mlvk. orkestripäälik 1936. 
a-st. Avaldanud ,.Tööjuha
tusi ajaloos" algk. 5. ja 6. 
klassile, kirjutusi ja artikleid 
,,Kasvatuses", ,,Õp. Lehes" j. 
m. Komponeerinud tantsumuu
sikat orkestrile, mis kantud 
ette. — Alat. asuk.: Kioma 
algk. 

UDRAS, Paul, põllumees. 
Sünd. 2. I 1886 Lalli t. Lasva 
v. Võrumaal; vanemad — põl
lupidajad Andrei U. ja Ann 
(Vene). — Abielus Ida Juh
kamiga 1928. a-st. — Õppis 
Lasva v.-k., Võru ap. õig. 
klk.-k. ja Orava min.-k. ning 
Palavintkino põllutöök.. Jaros-
lavi kub. Venem., mille lõpe
tas 1906. a. ja asus isatallu 
põllumeheks. Teenis vene sõ
javäes 1907—10; võttis osa 
Maailmasõjast kirjut. 1914— 
18 ja E. Vabadussõjast 1918 
—20. Iseseisev põllumees 

1928. a-st, kellena arendab ta-
lumajandust. 

Võtnud osa seltsk. elust. 

Olnud Lasva Harid. (end. 
Rahvarmtukogu) S-i asutajaid 
ja juh. 1. 1911—37, tegev juh
tivalt seltsimaja ehitamisel, 
keelpillide orkestri asutajaid, 
lavategelasi jm.; Lasva Kartu-
liüh. asutajaid, juh. 1. ja piiri-
tusevabriku valitseja 1922— 
26, Lasva Piimaüh. asutajaid 
ning juh. 1. ja rmtupidaja 
1924—35; Lasva vallavanem 
1934. a., v.-volik. 1. kordu
valt 1921. a-st; Väimela 
Piimaüh. juh. 1. 1935. a-st jm. 
— Alat. asuk.: Lasva v. Lalli i 

UIBO, Felix, ametn. Sünd. 
22. VII 1906 Sangaste v. Val
gam.; vanemad — talupidajad 
Kusta U. ja Mari (Oberst). 
Õppis 3 esimest a. oma onu 
K. Obersti juures, siis Keeni 
min.-k. 1917—19, Valga poegi 
gümn. 1919—26 ja Tartu ülik. 
õigus-majandusteaausk. 1926 
—29; lõpetanud sõjakooli asp. 
kl. 1931 ja arvatud reservi 
lipnikuna. Koolivaheaegadel 
praktiseeris Sangaste ühispan
gas; oli kontoriametnik San-
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gaste metskonnas 1932. a., 
kust kutsuti Valka ajaleht 
..Elu ' Valga abitoimetuse ja 
-talituse juhatajaks. Oli selle 

järele Valgas eriülesandega 
poliitilise ajalehe ,.Olevik u 
tegev- ja vastutav toim. 1933 
—34 kuni selle ilmumise lõpe
tamiseni, peale seda kui riigi 
põhiseadus rahvahääletusel ot
sustati muuta ning ajaleht 
,,Olevik" oma ülesande oli 
täitnud. Samal ajal oli Valga
maa Põllum. Kogude Esinduse 
sekr. kuni „12. märtsi sünd
musteni", mille järele kogu rii
gis poliitiline tegevus kitsen
dati. Praegu Sangaste Laukiila 
posti-telef.-telegr. aqentuuri 
iuh. 1934. a-st. — Abielus Eha 
Kompus'ega 16. VI 1934. a-st. 

Võtnud õpilasena osa noor
sooliikumisest õpilasühinguis, 
nagu karskusrinq, kirjandus-
ja kunstiring ,,Tung", olnud 
tegev koolikino juures ja 
gümn. lõpuaastail koolikoo-
peratiivi ärijuhiks. Pääle 
gümn. lõpetamise töötanud 
aktiivselt ja juhtivalt kaasa 
seltskondlikus elus ja olnud te-
qev poliitilisel alal. Võtnud 
saadikuna osa põllum. kog. ja 
Isamaaliidu kongressest; esi
nenud Valgamaa ulatuses kõ
nedega aktusil ja koosolekuil; 
töötanud Sanqastes pääle ,,12. 
III sündmusi" kõigi üleriikl. 
rahvahääletuste ja valimisi 
korraldava sdtsk. komitee esi
mehena; K. L. Sangaste mlvk. 
oropaganda päälik, Tuletõrje 
Valga ümbruse divisjoni pro
paganda päälik, Isamaaliidu 
Sangaste osak. ellukutsuja ja 
esim., Isamaaliidu Valga Maa-
komitee juh. 1. ning liige muis 

org-es. Akadeemiliselt kuulus 
korp. ,,Ugala" perre. — Alat. 
asuk.: Saagre t., Sangaste Lau-
külas. 

UIBC, Eduard, vallasekre
tär. Sünd. 21. VI 1894 Uue-
Nursi (Rõuge) \7. Võrum.; 

vanemad — talupidajad Jaan 
U. ja Mari (Priimägi). Õppis 
Uue-Nursi v.-k., Rõuge klk.-
k.; hiljem lõpetanud v.-sekr. 
kurs. Viru maaval-se juures 
1923. a. ja omandanud v.-
sekr. kutse. — Tegutses põl
lumehena Opaarino-Molvoma 
eesti asund. Vologda kub. 
Venem. 1908—14, oli Roma-
novski v.-kirjut, abi Nikolski 
kreisis 1914—17, Põhja-Düü-
na kub. 17. metsatööstuse ra
jooni arvepidaja 1917—21 ja 
samas tööstuse juh. 1921—22; 
v.-sekr. abi Haaslavas 1922— 
23, Petseri v. 1923; Rakvere 
3. jsk. metsnik lüh. aega 1923; 
Sooru v.-sekr. 1924. a-st, üht
lasi Soonja postiag. juh. — 
Abielus Helmi Eiser'iga 1917. 
a-st. 

Võtnud juhtivalt osa kait
seliidu ja vabat. tuletõrje te
gevusest, K. L. Sooru üksik-
rühma sekr. 1925. a-st; Sooru 
Vabat. Tuletõrje Üh-gu looja 
ja juh. 1. mitmesuguste ameti
tega 1927. a-st; Sooru Masi-
natarvit. Üh-se rmtupidaja-
asjaajaja ja tegev muis org-es. 
Võtnud osa näitetegevusest 
kohalikes seltses ja laulukoo
ride tööst. Teinud kaastööd 
ajalehile ja kogunud mater
jale Vabadussõja Ajalooko-
miteele. — Alat. asuk.: Sooru 
v.-maja. 

UIBOPUU, Jaan, põllu
mees. Sünd. 17. VII 1876 
Kubja t. Valguta v. Tartum.; 
vanemad — talupidajad Hend-

rik II. ja Helena (Sule). Õp
pis Aakre v. Põhu ja Pühaste 
külak. ning tisleri tööd Vaa-
bina ms. — Teenis 1898— 
1903. a. vene sõjaväes Kaug-
Idas, võttes osa ka Hiina sõ
jast 1900/01; oli a/s. M. Lut
heri teenistuses Tall-s ja Pe
terburis 1903—04, Vene-Jaa-
pani sõjas 1904/05, Maailma
sõjas 1914—17, Valguta v. 
miilitsavanem 1917, E. Vaba
dussõjas, teenides Petseris 
komandandi k-dos 1919; ise
seisev põllumees Kikka t. 
1905. a-st, kus teostanud ehi
tusi, kultiveerinud maid, hari
nud juure uudismaad ja teos
tanud kavakindlalt mitmesugu
seid uuendusi oma talumaja
pidamise arendamisel. — Abi
elus Miina Saar ega 1906— 
34 (f), Salme Ahas'ega 1936. 
a-st. 

Võtnud osa koduvalla oma-
val-se ja ühistegeliste majan
dusettevõtete tegevusest ning 
vabat. tuletõrje tööst. Olnud 
veneajal pikemat aega Valgu
ta v.-vanema abi, hiljem v.-
volik. 1. 1934. a-st; Valguta 
Turbaüh. esim. 1923. a-st j. 
m. — Alat. asuk.: Kikka t. 
Valguta v. 

UIBOPUU, Karl - Oskar, 
tööstur. Sünd. 18. III 1873 
Tõlliste v. Valgam.; vanemad 
— kõrtsipidaja Peeter U. ja 
Leena (Eisler). Õppis Pelt-
zeri algk. Tollistes 1881—84, 
Valga kreisk. 1884—87, Tartu 
reaalk. 1887—90; põllumajan
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dust Alatskivi ms. 1890—94 
ja Berliinis põllumajanduse 
ülikoolis 1894—96, mil selle 
lõpetas. — Oli Kokenhofi ms. 
valitseja abi, õlle- ja viina
vabrikute valitseja 1896— 
1901, O/ü. ,,Mootor" masina-
vbr. rmtupidaja Riias 1901— 
02, Pihkvas linaketruse ja si-
dumisenööri vbr. rmtupidaja 
1907—17, sama vbr. vastutav 
juh. ja kaasomanik 1917—18 
ning vabriku natsionaliseeri

mise järele selle juh. liikmeid 
1918—-19, A/S. ,,Umarine" van. 
rmtupidaja Tall-s 1920—21; 
Valga T ööstus-Kaubanduse 
A/S. (end. A/S. Valga Õlle
tehase) juh. 1. 1921. a-st, ühtlasi 
ka Soome konsul Valgas 1931. 
a-st. — Abielus Paula Neu-
wardt iga 27. VI 1899. a-st. 

Võtnud juhtivalt osa mit
mesuguste org-ide tegevusest. 
Olnud Alatskivi Vabat. Tule
tõrje S-i juhtivaid tegelasi 
1890—94, Pihkva eesti seltsi 
„Koit" juh. 1. 1902—18; Val
gas „Säde" s-i juh. 1. 1922— 
30, Valga Õlletehase tuletõrje 
k-do päämees 1921—35; Val
ga Vabat. Tuletõrje Üh. pää-
mehe abi 1935. a-st; Valga 
Kaupmeeste ja Töösturite S-i 
esim. 1936. a-st; Valga Õnge-
spordis-i juh. 1. 1936. a-st. 
Võtnud osa kirikuelust, olnud 
Pihkva E. koguduse juh. esim. 
9 a.; Valga Peetri kogud, 
nõuk. 1. ja esim. vaheldumisi 
pikemat aega. Olnud Valgas 
kaitseliidu asutajaid. — Alat. 
asuk.: Valga. 

UlBU, Amanda, tööline. 
Sünd. 2. IX 1911 Sännas, 

Rõuge v. Võrumaal; vanemad 
— väikemaapidaja Jaan U. ja 

Liisa (Pihlapuu). Õppis Sän
na algk. ja Virumaa rahvaülik., 
mille lõpetas 1936. a.; võtnud 
osa lavakunstikursusist ning lõ
petanud E. P. R. samariitlaste 
kurs. 1934. ja 1936. a. — Te
gutsenud töölisena ja maja
teenijana mitmel pool alates 
varasest noorusest. 

Võtab osa seltskondlike or
g-ide tööst, eriti lavategelase
na seltisde näitekunstiüritusis. 
Sänna Rahvarmtukogu S-is 
korduvalt juh. 1., — viimati 
1936. a-st, ühtlasi rmtukogu 
juh. 1934. a-st; Sänna Maa-
naistes-i juh. 1. 1935—37; E. 
P. R. samariitlaste Rõuge ko
lonnis rühma juhi abi jm. Näit
lejana esinenud kohalikes selt-
ses alates 1933. a-st. — Alat. 
asuk.: Rõuge v., Sänna. 

UNT, Anton, õpetaja. Sünd. 
29. VI 1905 Meleskis, Või
siku v. Viljandim.; vanemad 

šs 
m 

IŠkikmm 

— klaasivabr. tööline, hiljem 
talupidaja Anton li. ja Anna 
(Vaher). Õppis Võisiku v.-k. 
1914—15, Lalsi ap. õig. klk.-k. 
1915—20 ja Tartu õp.-sem. 
1920—25, mil selle lõpetas. 
Rõngu 6-kl. algk. õp. 1925. 
a-st. — Abielus Helmi Lauri
ga 1931. a-st. 

Õpilasena võtnud osa noor
sooliikumisest, eriti skautluse 
alal, missugust tegevust jätkab 
ka õpetajana, olles kooli skaut-
rühma asutaja ja vanem. Võ
tab juhtivalt osa Rõngu selts
kondi. elust ja v. omaval-se 
tööst. Olnud Rõngu s-i ,.Ühen
dus" juh. 1. 1930—32, Rõngu 
mälestussamba komitee asuta

jaid, juh. 1. ja Vabadussõjas 
langenute mälestussamba püs
titamisel kaastegev 1931—34; 
Rõngu Õp. Üh. juh. 1.; Rõngu 
v.-volik. 1. 1934. a-st ja juhti
valt tegev mitmesuguseis rah
vuslikes aktsiooneks loodud 
aj. toimkonnis. — Alat. asuk.: 
Rõngu. 

UNT, August, põllumees. 
Sünd. 1. VIII 1881 Koidu t. 
Rannu v. Tartumaal; vane

mad — põllupidajad Kristjan 
U. ja Mari (Peks). Õppis 
Rannu klk.-k. 1891—96, mille 
lõpetamise järele asus tööle 
isatallu, kus tegutseb pikemat 
aega iseseisva põllumehena, 
arendades oma talumajapida
mist. — Abielus Anna Vek-
kur'iga 1926. a-st. 

Võtab juhtivalt osa Rannu 
majandusorg-ide tegevusest, 
olles: valla vast. kindlustuss-i 
juh. 1. 1932. a-st, laenu-hoiu 
üh-se nõuk. 1. 1932. a-st, pii
maüh. esim. 1931. a-st, Tara
ni eküla turbaüh. laekur 1932; 
a-st; olnud pikemat aega Ran
nu v.-volik. 1. — Alat. asuk.: 
Koidu t. Rannu v. 

UNT, Jakob, vallasekretär, 
eelmise vend. Sünd. 20. X 
1883 Rannu v. Tartum. õp
pis Rannu v. Noorma v.-k., 
Rannu klk.-k., Aru min.-k. ja 
H. Treffneri gümn. Olnud v.-
kirjut. abiline Tamme, Kudi
na, Elistvere ja Tähtvere val
dades ja teeninud sundaega 
vene sõjaväes; v.-kirjut. Ka-
vildas 1910—27, vahepääl 
võtnud osa Maailmasõjast ja 
hiljem Kuperjanovi pataljonis 
E. Vabadussõjast; Tõlliste v.-
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sekr. 1927. a-st. — Abielus 
Alvine Tamm'ega 6. X 1928. 
a-st. 

Võtnud aktiivselt osa 1905. 

a. revolutsioonilisest liikumi
sest ja pääsnud vangistusest 
vaid vene sõjaväkke võtmise 
tõttu. Enne maailmasõda ol
nud Vene sandarmipolitsei 
uurimise ja järelvalve all 
mõisnikkudevastase väljaas
tumise eest; Maailmasõjas 
1917. a. vene diviisi esinda
jana võtnud osa Lõuna-Lääne 
rinde kongressist Kamenets-
Podolskis, kus ühinenud teis
te mitte-vene rahvusest dele
gaatidega ja esitanud kong
ressile ning tolleaegsele Vene 
sõjamin. Kerenskile nõudmise 
rahvusväeosade astutamise 
kohta. Üle tulnud 1. E. polku, 
olnud polgu esindajaks vene 
diviisi komitees. Organisee
rinud 1918. a. põrandaalust 
kaitseliitu ja passivset vastu
panu Saksa okupatsiooni või
mudele ning salaja kokkukut
sutud koosolekutel redigeeri
nud nõudmised okupatsiooni 
võimude lahkumise, Eesti 
Maapäeva ja rahvusväeosade 
kokkukutsumise kohta. Sak
sa võimu langemise järele or
ganiseerinud vabatahtlikult va
badussõtta astumist, hiljem K. 
L. Kavilda rühma, milles ol
nud päälik 1924—26. Olnud 
Tartu maavolik. ja rev.-kom. 
1. ning abijuh. 1921—23. Po
liitilise tegevuse ja rahvusliku 
liikumise õhutamise kõrval võt
nud osa kultuur- ja majandus-
org-ide tegevusest; olnud Puh
jas hariduss-i ja laulu-män-
gus-i juh. 1. 1911—27, laenu-
hoiuüh-se rev.-kom. esim. 1911 

—27; töötanud näitetegela-
sena; olnud tegev Puhja Va
badussõjas langenute mäles
tussamba püstitamisel, puhk
pillide orkestri, spordiosak., 
av. rmtukogu asutamisel jne. 
Olnud Laatre ev.-lut. kogu
duse rev.-kom. 1. — Alat. 
asuk.: Tõlliste v.-maja. 

UNT, Kuno, põllumees. 
Sünd. 16. VIII 1890 Robi t. 
Laatre v. Valgam.; vanemad 
—talupidajad Karl U. ja Eli-

ese (Gross). Omandas algha
riduse kodus; õppis Tartu re-
aalk., lõpetades selle 4. kl. ja 
põllumajandust Soomes 1911. 
a. Iseseisev põllumees isalt 
päritud talus 1914. a-st; kulti
veerinud maid, aretanud Ang-
leri tõukarja ja arendanud ta-
lumajandust. 

Võtab juhtivalt osa ümb-
rusk. majandusorg-ide tööst, 
olles pikemat aega Sanqaste 
Üpk. nõuk. 1., Valga põllum. 
üh-se ,,Koit" juh. 1., Laatre 
Piimaüh. asutajaid ja esim.. 
valla vast. kindlustuss-i end. 
esim., Laatre Vabat. Tuletõrje 
Üh. juh. 1. ja K. L. Laatre 
rühmapäälik 1924. a-st. — 
Evib teenete eest K. L. 3. kl. 
Valgeristi. — Alat. asuk.: 
Robi t. Sangaste-Laatres. 

URBAN1K, Rein, põllu
mees. Sünd. 30. V 1904 Raud
sepa t. Rõuge v. Võrumaal; 

. . .  

talumajandust. Seadnud sisse 
taluraamatupidamise 1929. a. 
ja saanud selle eest auhindu. 

Võtab juhtivalt osa mitme
suguste org-ide tegevusest. 
Sänna Rahvarmtukogu S-i 
esim. 1927—30 ja abiesim. 
1930—32; Põllutöökoja Rõuge 
konvendi 1. ja rev.-kom. ning 
turbakom. 1. 1936. a-st, Rõu
ge maanoorte vanem 1938. 
a-st; Rõuge-Sänna Kindl. Kas
sa asjaajaja juh. 1. 1929. a-st; 
Sänna Piimaüh. esim. 1931— 
37 ja rev.-kom. esim. 1937. 
a-st; Isamaaliidu Sänna osak. 
asutajaid, algul juh. 1., esim. 
1937. a-st, v.-volik. 1. 1930— 
34 ja v.-kohtu- 1. 1932—36; 
olnud K. L. Rõuge mlvk. rat-
sak-dos laskejuh. jm. Võtnud 
osa lavategevuse arendamisest 
Sännas. — Alat. asuk.: Rõuge 
v. Raudsepa t. 

URTSON, Johannes, käsi
tööline. Sünd. 12. II 1887 
Seenko t. Kahkva v. Võrum.; 

vanemad — põllumees, möl
der Ado U. ja Miina (Piho). 
— Abielus Lydia Luik'iga 
1934. a-st. — Õppis Sänna 
algk. ja Rõuge klk.-k., mille 
lõpetamise järele asus isa juu
re tallu. Iseseisev põllumees 
1929. a-st,' kellena arendab 

vanemad — põllupidajad Pee
ter U. ja Mari (Kiirheiding). 
Õppis Kahkva v. Suure-
Veerksu v.-k. 1897—99 ja 
Räpina klk.-k. 1899—1902, 
Tartus õht. kunstik. 1913—14 
ja Peterburis õht. gümn. 1915 
—16; rätsepatööd Räpinas, 
Tartus ja Peterburis ning lõ
petas hiljemini kirjateel Lon
doni riietusakateemia 1926. a., 
millest pääle evib meistri dip
lomi. — Võttis vabatahtlikuna 
osa E. Vabadussõjast 1918— 
20; oli Tallinnas rätsepatöös-
tuse ametiühingus juurelõi-
kaja 1920. Iseseisev riietus-
töökoja omanik Võrus 1920. 
a-st, ühtlasi ka Kasaritsa v. 
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Tuki t. omanik. — Abielus 
Elisabeth Käkk'iga 1913. a-st. 

Võtnud aktivselt ja juhtivalt 
osa seltskondi, elust, eriti näi-
tetruppides asjaarmastaja näit
lejana teotsedes. Olnud Tar
tus ,.Karskuse Sõbra" ja rah
varmtukogu seltsi tegelasi, 
Räpinas hariduses-i asutajaid, 
ühtlasi ka karskuss-i tegelasi 
ja hiljemini võtnud osa Võru 
kultuurseltside tööst. Teotse
nud maletajana ja maletegela-
sena. Teinud kaastööd ,,Post." 
ja ,,Peterb. Teat." — Alat. 
asuk.: Võru. 

USIN, August, agronoom, 
õpetaja. Sünd. 9. V 1881 
Vana-Piigaste ms. Valgjärve 

v. Võrum.; vanemad — talu
nikud Jaan U. ja Ello (Täht). 
Õppis Kähri v. Tännasilma 
v.-k. 1889—90, Põlgaste (end. 
Sõreste) v. Puskaru v.-k. 
1890—92, Kanapää klk.-k. 
1892—96, Võru l.-k. 1896— 
1900, Pihkva Maamõõtek. 1901 
—04; lõpetas Kostroma klas
sikalise gümn. 1907 ja õppis 
siis Riia Polütehnikumi ag
ronoomia teadusk. 1908—14, 
mil selle cum laude lõpetas ja 
täiendas Tartu Ülik. juures 
põllumajanduskooli õp. täien-
duskursusil 1926 ja 1928 a.; 
viibnud huvi- ja õppereisidel 
välismail. — Oli Kanapääs 
Krootuse (nüüdse Kõlleste) k. 
juh. 1900/01, Kostroma kub.-
val-se maamõõtja 1904—08, 
E. Aleksandri põllund.-k. õp. 
1914—20, Vana-Võidu põl
lund.-k. juh. 1920—21 ja Väi-
mela põllund.-k. õp. 1921—32, 
millest pääle elab Võrus. — 
Abielus Iida Killomanniga 7. 
X 1923. a-st. 

Võtnud pidevalt osa mitme 
kutsealalise, kultuur- ja tea
dusliku seltsi tegevusest liik
mena ja juhatusliikmena, Loo
duskaitse, E. K. S-i, E. Rah
va Muuseumi ja muinsuskaitse 
usaldusmees ning korrespon
dent Võrumaal. Töötanud aja
kirjanikuna. Evib Võrus suu
rima eraraamatukogu ning 
pääle selle loodusteadusliku, 
ajaloolise ja numismaatilise 
kogu. — Alat. asuk.: Võru. 

UTSAL, David, põllumees. 
Sünd. 13. IV 1912 Kõrsa kü
las Ahja v. Tartum.; vane
mad — põllupidajad Mihkel 
U. ja Ann (Parts.). Õppis 
Ahja Metsküla algk. ja Võn
nu 6-kl. algk., mille lõpetas; 
hiljem võtnud osa põllumajan
duslikest kursusist. Tegutseb 
põllumehena Ahja v. Kosuva 
asunduses, ühtlasi töötab ko
dumajanduse ja kodukaunista
mise instruktorina 1936. a-st. 

Võtab aktiivselt ja juhti
valt osa ümbrukonna seltside 
tööst, olles Ahja Metsküla 
Rahvarmtukogu S-i tegelasi 
1928. a-st, sellest peatoimk. 1. 
1928—31, rev.-kom. esim. 
1932—33, seltsi abiesim. 1934 
ja esim. 1937. a-st. Teotse
nud näitlejana kohalikes selt-
ses 1928. a-st, tegelasena lau
lukooris ja orkestris ning vii
masel ajal ka näitejuhina. — 
Alat. asuk.: Kosuva as. Ah
ja v. 

UTT, Jaak, ametnik. Sünd. 
5. V 1894 liige t. Vana-Või
du v. Viljandim.; vanemad — 
talupidajad Ado li. ja Mari 
(Kurik). Õppis Oiu v.-k. 
1904/05, Odiste 2-kl. min.-k. 
1906—09 ja Tartu Õp. Üh. 
kaub.-k. 1910—12, mil selle 
lõpetas. — Tegutses kontori-
ametnikuna Venemaal mitmes 
ettevõttes 1912—15. Võttis 
vene väes osa Maailmasõjast 
1915—17; teenis 1. E. polgus 
1917 ja langes polgu osadega 
saarte operatsiooni ajal sõja
vangi, kellena viibis Saksa
maal 1918. a-ni. Astus vaba
tahtlikuna E. Vabadussõtta, 
kus veltveeblina Scoutspatal-
jonis võttis osa lahinguist, saa
des autasuks tasuta maa ning 

oli pääle sõja üleajateenijaks. 
Valga linnavals-e teenistuses 
veebruarist 1922. a., algul 
rmtupidaja abina, hiljem 1926. 
a-st rmtupidajana. — Abielus 
Hilda Müller'iga 1924. a-st. 

Võtnud osa Valgas selts
kondi. elust. Valga linna- ja 
maaval-se teenijate üh. abi
esim. 1933. a-st; „Säde" s-i 
rev.-kom. 1. 1931—34, Valga 
Üpk. rev.-kom. 1. 1934. a-st; 
Valga Õngespordi S-i asuta
jaid ja rev.-kom. 1. 1936. a-st 
j. m. — Alat. asuk.: Valga. 

UUDEVÄLJA, Jaak (end. 
nimi Arnold Frants), õpetaja. 
Sünd. 13. II 1903 Kullakese t. 

Laatre v. Valgam.; vanemad 
— põllupidajad Villem Frants 
ja Mai (Paavel). Õppis Laat
re v. Päiva ap. õig. k. 1911 — 
12, Õru algk. 1912—15, Val
ga kõrg. algk. 1915—17, Tar
tu õp. inst. kõrg. algk. 1917, 
Tartu 1. kõrg. algk. (pr. XV 
algk.) 1918/19, Tartu õp.-
sem. 1919—23 ja 1924/25, mil 
selle lõpetas. — Oli Tõlliste 
v. Uniküla algk. juh. 1925— 
36; Laatre 4-kl. algk. juh. 1. 
IX 1936. a-st. 

Õpilasena võtnud osa kooli-
noorsooliikumisest; olnud te
gev õppiva noorsoo ringides 
ja õpilasajakirja ,,Kuma" toi
metaja. Hiljem teotsenud mit-
mesuguseis seltskondi, org-es, 
olnud näitejuhiks Tõlliste Uni
küla seltses ja Tõlliste Uni
küla Vabat. Tuletõrje Üh. 
esim. ning kirjat. Võtab ak
tiivselt osa Laatre seltskondi, 
elust. Juhtivalt tegev kõigis 
hoogtööks ja rahvuslikeks akt
siooneks loodud seltskondi. 
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toimkonnis. Teinud kaastööd 
mitmele ajalehele. — Alat. 
asuk.: Laatre 4-kl. algk. San
gastes. 

UUEMAA, (end. nimi 
Neumann), August, põllu
mees. Sünd. 26. V 1897 Sa

rapuu t. Hummuli v. Valgam.; 
vanemad — põllupidajad Ju
han Neumann ja Leena (Liiv). 
Õppis Hummuli v.-k., Tõrva 
algk. ja Valga l.-k., mille lõ
petas 1916. Teenis vene sõ
javäes, võttes osa Maailma
sõjast 1916—18, lõpetas II j. 
vabatahtl. õppek-do, võttis 
rühmaülemana osa lahinguist 
ja oli hiljem kirjut. Võttis 
van.-kirjutajana 14. väljapa-
tareis ja divisjoni kirjut. 3. 
raskesuurtükiväe divisjonis osa 
E. Vabadussõjast 1918—20. 
Iseseisev põllumees sünnitalus 
1924. a-st, kus arendab talu-
majandust ja kultiveerib maid. 
— Abielus Juulia Vips'iga 
1924. a-st. 

Olnud juhtivalt tegev Hum
muli mitmesuguseis org-es, m.s. 
laulu-mängu s-i esim. ja juh. 1„ 
valla vastast, kindlustuss-i esim. 
1927—34, piimaüh. esim. 1933 
—35, põllum. kogu juh. 1., küti-
s-i esim. ja kirjat., kaitseliidu 
organiseerijaid ja selle rühma-
pääliku abi 1924—34; võtnud 
aktiivselt osa laulukoorest ja 
lavategevusest; H. Isamaaliidu 
osak. asutajad ja esim. 1935. 
a-st; Hummuli v.-volik. 1. 
1927. a-st, valla rev.-kom. 
esim. 1934. a-st; olnud H. val
lavanem 1930—34 ja v.-vane
ma abi 1927—30; Põllutöökoj.i 
Helme konvendi esim. 1936. 
a-st. Hummuli-Jõgeveste tule
tõrje majanduspäälik 1937. 

a-st, Hummuli-Aetsra Turba-
üh. esim. 1938. a-st, Helme 
Munaüh. juh. 1. 1937. a-st, 
Hummuli-Helme aiandus-me-
sindusringi juh. 1. 1938. a-st, 
Hummuli v. algk. hoolekogu 
esim. 1935. a., K. L. Hum
muli komp. veltveebel j. m. — 
Alat. asuk.: Sarapuu t. Hum
muli v. 

UUEMAA, Juhan, vande
advokaat, eelmise vend. Sünd. 
24. VII 1903 Sarapuu t. Hum

muli v. Valgamaal. Õppis 
Hummuli v.-k. 1914—17, Hel
me klk. 1918/19, Valga poegi, 
gümn. 1919—26 ja Tartu 
ülikooli õigusteadusk. 1926— 
32, millal selle lõpetas. — Te
gutses vann. adv. abina Võ
rus 1932—33, Valgas 1933. 
a-st ja vandeadvokaadina 
1938. a-st, ühtlasi ka Hummuli 
v. Peedo t. omanik 1930. a-st. 
— Abielus Emilie Adamson i-
ga 1927. a-st. 

Olnud õpilasena aktiivseid 
tegelasi koolinoorsoolikumises, 
Valga poegi. gümn. kirjan
dusringi ,,Tung" esim. 1925 ja 
Valga Karskuss-i juh. 1. 1923. 
a-st, hiljem korp. ,,Ugala" 
esim. 1930/31; tegev algul ka 
K. L. Valga keskk. rühmas 
rühmapääliku abina 1924—26; 
hiljem üliõpilasmlvk. rühma-
päälik ning juh. 1. koduvalla, 
Hummuli, laulu-mängu ja va
bat. tuletõrje seltsides. Val
gas: meestelaulu s-i abiesim. 
1934/35, kunstis-i koorivanem 
1935. a-st, Valgamaa Spordi
liidu abiesim. 1934—36 ja esim. 
1936. a-st, K. L. Valga Miv. 
juriskonsult 1935. a-st, N. K. 
Valga Miv. vanema abi 1934. 
a-st ja N. K. Valga Miv. pää

lik 1937. a-st; Valgamaa maa
noorte vanem 1938. a-st; E. 
Tuletõrje Valgamaa brigaadi 
adjudant ja juriskonsult 1937. 
a-st; abiesimehena juh. liik
mena tegev kõigis rahvus
likuks hoogtööks kujundatud 
toimkonnis. Võtnud juhtivalt 
osa poliitilisest elust, olnud 
Tartu Põllum. Kogu noorte 
osak. juh. 1. ja Hummuli v. 
Põllum. Kogu esim., Valgamaa 
Põllum. Esinduse juh. 1. 1932 
—34; Isamaaliidu Valga osak. 
ja maakomitee esim. ning kesk
juhatuse 1. 1935. a-st. Oli 
Rahvuskogu 1. 1937. a., kelle
na võttis osa E. uue põhisea
duse väljatöötamisest; Riigi
volikogu 1. Helme-Kuigatsi va-
limisringk. saadikuna 1938. 
a-st. Esinenud kõnedega mit
mel pool Valgamaal. Teinud 
kaastööd ,.Kajale" ja ,,Uus 
Eestile". — Alat. asuk.: 
Valga. 

UUS, Robert, sõjaväelane, 
õpetaja. Sünd. 13. IX 1904 
Altvälja t. Kaarepere v. Tar

tum.; vanemad — talupidajad 
Hendrik U. ja Aliide (Meik). 
— 1905. a. sündmustest osa
võtu tõttu oli aga isa sunni
tud talu maha jätma ja Soo
me põgenema, kus siirdus äri-
alale. Õppis Soomes Kellomä-
ki algk. 1911—17 ja ferijoki 
vene reaalgümn. 1917—22; lõ
petanud E. V. sõjakooli asp. 
kurs. 1925, alalisväe ohv. kurs. 
1927 ja omandanud riigikaitse
lise kasvatuse õp. kutse 1935; 
ülendatud lipnikuks 1925, n.-
ltn. 1928 ja leitn. 1932. — 
Teenis ohvitserina algul 7. 
jal. rüg., hiljem 8. üksikus jal. 
pat-is 1925—34; riigikaitse
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lise kasvatuse õp. Petseri 
ühisgümn. 1934. a-st. 

Võtab osa noorsookasva
tuse tööst ka väljaspool kooli. 
Olnud Võru skautide miv. 
päälik 1932—34 ja ülendatud 
noorem-skautmasteriks 1934. 
a.; N. K. Petseri linna rühma 
kotkas 1934—36; N. K. Staabi 
nõunik kotkajuhi astmes 1936. 
a-st; Petseri skautide miv. instr. 
1934. a-st; K. L. Petseri linna 
mlvk. suusk-ratturite rühma 
päälik 1935. a-st. Võtnud te-
gevsportlasena osa võistlusist, 
eriti suusatamises, kus saamid 
auhindu. Olnud tegev noorte 
üldlaagrite korraldamisel. — 
Alat. asuk.: Petseri. 

UUSIMAA (end. nimi Uu-
lemann), Elmar, ametnik. 
Sünd. 2. XI 1909 Konguta v. 

Tartum.; vanemad — omaval-
-seteenija Johan Uulemann ja 
Leena (Prüüs). Õppis Kon
guta algk. 1920—23 ja Elva 
alevi algk. 1923—25; hiljem 
õpinud Kodukeskkoolis. Oli 
piirivalve Petseri jsk. teenis
tuses 1932—33; Konguta v.-
val-se käsutusametnik 1933. 
a-st, ühtlasi ka valla av. 
rmtukogu juh. 

Võtnud osa Konguta selts
kondi. elust, olles m. s. vabat. 
tuletõrje üh. sekr. 1934. a-st, 
hariduses-i juh. 1. 1934. a-st ja 
sama seltsi spordiosak. juh. 1.; 

K. L. Konguta rühma spordi-
ja suusk-ratturite päälik 1933. 
a-st j. m. Tegevsportlasena 
võtnud osa kergejõustikust, 
tehes kaasa võistlusi ja saanud 
auhindu. — Alat. asuk.: Kon
guta v.-maja. 

UUSNA (end. nimi Us-
ning), Daniel, põllumees, 
bünd. 27. II lö84 Esande t. 
Kahkva v. Võrum.; vanemad 
— talupidajad Jakob Usning 
ja Mari (Vaarask). Õppis 
ixahkva v. Kirmsi algk. ja Rä
pina ap. õig. klk.-k., mille lõ
petas ning jäi tööle isatallu. 
l eenis vene sõjaväes 1906— 

Oö; võttis osa Maailmasõjast 
1914—17 ja E. Vabadussõjast 
1918—20, algul kaitseliidus 
tehes kaasa lahinguid Peipsi 
rannikul, hiljem piiriküti pat-is 
posti- ja rajooniülemana ohv. 
aset. astmes. Iseseisev põllu
mees isalt päritud talus, kus 
rakendanud talumajapidamise 
tõstmiseks mitmeid uuendusi. 

Võtnud juhtivalt osa mitme
suguste Kahkva org-ide tööst. 
Uinud piimaüh. asutajaid ja 
juh. 1., tarvit. üh-se asutajaid 
ja kirjat., vabat. tuletõrje üh. 
asutajaid, turbaüh. asutajaid. 
Võru kirjastusüh. „Elu" asu
tajaid, masinat, üh. juh. ja 
rev.-kom. 1.; kartuliüh. asuta
jaid ja esim.; valla vast. kind-
lustuss-is algul juh. 1., hiljem 
rev.-kom. 1. j. m. Võtnud 
osa poliitilisest elust põllum. 
kogudes; olnud Võru maavo-
lik. 1., v.-volik. 1. ja vallava
nem; v.-kohtu 1. 1927. a-st; 
Isamaaliidu Kahkva osak. juh. 
1. 1935. a-st. Olnud ajalehte
de kaastööline. — Alat. asuk.: 
Esande t. Kahkva v. 

UUSTAL, Johannes, kiri
kuõpetaja. Sünd. 21. IV 1880 
Attike t. Järve v. Virum.; va
nemad — talupidajad Kaarel 
U. ja Elisabeth (Eljas). Õp

pis Järve külak., Jõhvi 2-kl. 
min.-k. ja pedag. kl., H. Treff
neri gümn. 1900—03, õienda
des küpsuseksami Narva gümn. 

juures 1903. a. ja Tartu ülik. 
usuteaduskonnas 1903 — 11, 
mil selle lõpetas. — Oli alg
kooli õp. 1879—1900, Tartu 
kaub.-k. usuõp. ülikooli õppi
mise ajal 2Yi a. Pidas kiri-
kuõp. prooviaastat Tarvastus 
praost Jürmanni juures. Töö
tas vikaarõpetajana Viljandi
maal 1913—15; Helme kogu
duse õp. 17. II 1915. a-st, 
ühtlasi hiljem ka Viljandi abi-
praost, K. L. Helme mlvk. 
vaimulik, Tõrva gümn. ja 
keskk. usuõpetaja ning tegelik 
põllumees õpetajatalus. — 
Abielus Olga Käärt'iga 21. I 
1916. a-st. 

Olnud Helme Põllum. S-i ja 
Helme Harid. S-i tegelasi, 
ühtlasi viimase asutaja, Tõr
va Koolis-i esim. ja ühisgümn. 
asutajaid; Tõrva N. M. K. Ü. 
esim.; Tõrva pühapäevakooli 
juh.; E. Kirikukogu ja ülema 
kirikukohtu 1. Teinud kaas
tööd ,.Eesti Kirikule" ja mit
mele päevalehele. — Teenete 
tunnustusena kirikuelu alal 
saanud koguduselt kuld-ameti-
risti ning E. riigile ja rah
vale osutatud teenete eest Rii-
gihoidja käskkirjaga 24. II 
1938 E. P. R. III j. teenete
märgi. — Alat. asuk.: Helme. 

V. 
VAABEL, Jaan, põllumees. 

Sünd. 23. VI 1896 Jama t. 
Helme v. Valgamaal; vane
mad — põllupidajad Juhan V. 
ja Emilie (Kirsipuu). — Abi

elus Elly Kasakiga 1933. a-st. 
— Õppis Helme v.-k. ja H. 
Treffneri gümn., kus lõpetas 
4. kl.; hiljemini täiendanud 
haridust iseseisvalt põlluma

janduse alal. —Võttis osa 
Maailmasõjast 1915—17, tee
nis E. ratsaväe polgus 1917. 
a. kuni saksa okupatsioonini 
ja võttis siis vabatahtlikuna 
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ratsaväes osa E. Vabadussõja 
lahinguist 1918—20. Isesei
sev põllumees sünnitalus 1926. 
a-st, kus eeskujuliku põllume

hena arendab talumajandust, 
evides oma ehitatud eeskuju
likud majapidamishooned, puh
tatõulise E. punase karja, kul-
tuur-karjakoplid jne. Saanud 
oma talupidamise eest auhin
du põllumajand. näitusilt. 

Võtab aktiivselt osa selts-
kondlkust tööst ja ideelise 
ühistegelasena ühistegelisest 
liikumisest. Olnud Helme Põl
lum. S-i juh. 1., Helme Piima
üh. rev.-kom. 1., Helme-Hold-
re Masinat. Üh. juh. 1. jm.; K. 
L. Helme ratsarühma asutajaid 
ja selles juhtivalt tegev. Võt
nud osa mitmesuguseist K. L. 
võistlusist ja saanud neil au
hindu. Teenete eest kodukait
se arendamisel evib K. L. 3. 
kl. Valgeristi. — Alat. asuk.: 
Helme v. Jama t. 

VAABEL, Elly, kontroll
assistent, taluperenaine, eel

mise naine. Sünd. 15. XI 1905 
Endreko t. Hallinga v. Pär
numaal; vanemad — talupida

jad Hendrik Kasak ja Mari 
(Hendrikson). Õppis Roodi 
v.-k., P.-Jaagupi klk.-k. ja 
Pärnu tütarl. gümn., mille lõ
petas 1927; lõpetanud Kure
maa kontrollassistentide kooli 
1929. a. — Tegutses kontroll
assistendina Suure-Jaanis 1929 
—32 ja Helmes 1932—33, 
millest pääle taluperenaine 
Jama t. 

Võtab osa naiskodukaitse 
ja Helme Maanaiste S-i tege
vusest. — Alat. asuk.: Helme 
v. Jama t. 

VAARO, Jaan, meier. Sünd. 
21. VIII 1887 Rapla v. Har-
jum.; vanemad -— ehitustöö
line Kristjan V. ja Madli 

(Raadik). Õppis Rapla algk.; 
täiendas haridust iseseisvalt 
õppides ja õiendas eksternina 
end. min.-k. lõpueksami. Oli 
põllumajandust õppimas Saku 
ms. 1909—10, omandanud 
meierikutse meierite täiend.-
kurs. Tallinnas 1934. — Töö
tas karjaravitsejana mitmes 
mõisas 1910—16 ja 1918—25; 
võttis osa Maailmasõjast 1916 
—18, sai lahingus haavata ja 
teenete eest 4. j. Georgi au
raha. Oli meieriks Riidajas 
1925—32; Valgjärve Tamme 
üpt. juh. 1932. a^st. Saanud 
oma kutsealalises tegevuses 
esimesi auhindu võivõistlusilt 
ja põllumaj. näitusilt. — Abi
elus Marie Siimann'iga 1912. 
a-st. — Alat. asuk.: Tamme 
üpt. Valgjärve v. 

VAASMA (end. nimi Vaas-
mann), Armilde, õpetaja. 
Sünd. 14. XI 1913 Kuti v. Vi
rumaal; vanemad — õp. Hind-

rek V. ja Anna (Vilu). Õppis 
Kehala 2-kl. algk., Viru-Jaa-
gupi 6-kl. algk., Rakvere sem. 
harjutuskoolis ja õp.-sem. ning 

Tartu õp.-sem., mille lõpetas 
1933. — Tegutseb õpetajana 
Ahjas 1933. a-st. 

Võtab osa seltskondi, elust. 
Olnud Ahja naiskoori juh. 
1935. a-st ja tegelasi seltside 
üritusis. — Alat. asuk.: Ahja 
as. 

VABAMÄE, Arvo (end. 
nimi Arved Freiberg), amet
nik. Sünd. 23. X 1909 Alats

kivi v. Tartum.; vanemad — 
metsavaht August Freiberg ja 
Rosalie (Walter). Õppis 
Kiidjärve algk. 1916—19, El
va kõrg. algk. 1919—24 ja 
Tartu tehn. gümn. 1925—27; 
hiljem õiendanud postiametniku 
eksami 1929. — Astus posti-
teenistusse 1928. a. ja teenis 
ametnikuna vaheldumisi Tal
linnas, Rakkes, Jõgeval, Ta
biveres, Narvas ja Tall. vak
salis. Oli Mäetaguse post
kontori ülem lüh. aega 1933; 
Rõngu postkontori ülem 1934. 
a-st. — Abielus lvi (Irlanda) 
Lilienblatt'iga 1930. a-st. 
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Võtab juhtivalt osa Rõnga koolis, mille lõpetas 1926; 
org-ide tegevusest, olles: spor- täiendanud haridust mitmesu-
dis-i ,,Koit" esim. 1937. a-st, guseil kurs. — Oli äriteenija 
tuletõrje üh. juh. 1. 1935—37, tarvit. üh-tes Väike-Maarjas 
rev.-kom. 1. 1937. a-st ja näite- 1921—23 ja Tamsalus 1925; 
juht 1935. a-st, postiteenijate 
kutseüh. Elva osak. asutajaid 
ja abiesim. 1936. a-st j. m. 
Tegutseb kohalikes seltses 
näitejuhina. Olnud K. L. Mäe
taguse komp. sidepäälik 1933, 
hiljemini Rõngus Virtsjärve 
mlvk. spordipäälik. — Alat. 
asuk.: Rõngu. 

VAHA, Leonhard, põllu
mees. Sünd. 26. X 1910 Loodi 
t. Tsooru v. Võrumaal; vane-

ärijuht: Suuremõisa Tarvit. 
Üh-s 1926—29, Käina Ma j. 
Üh-s 1929—31, Tallinnas tar
vit. üh-s „Oma" ja E. T. 
K. teenistuses 1931—33, Ki
helkonna Tarvit. Üh-s 1933 
—34, Lüganuse Maj. Üh-s 
1934—37; Helme Majand. 
Üh. ärijuht 1937. a-st. 

Võtnud juhtivalt osa kait
seliidu ja tuletõrje tööst. K. 
L. Järva Miv. Tammsalu ük-
sikrühma pääliku abi 1925, 
Lääne Miv. Kärdla komp. 
propagandapäälik 1927—31, 
Kihelkonna mlvk. sekr. 1933 
—34, Lüganuse mlvk. majan-
duspäälik 1935—37, Tapa ük
siku raskepatarei propaganda
päälik 1937; Käina Vabat. 
Tuletõrje Üh. asutajaid ja 
juh. 1. 1930—31, Kihelkonna 
Vabat. Tuletõrje Üh. juh. 1. 
1933—34; Ühiskpl. Ärijuhtide 
Üh. juh. 1. 1931—33, Lüga
nuse Üpk. nõuk. 1. 1936; All
veel. Sihtk. Püssi abitoimk. 
juh. 1. 1935; ühistegel. laenu
hoiu kassa ,,Ühisabi" nõuk. 
1. 1936. a-st jm. — Alat. asuk.: 
Tõrva. 

VAHER, Jüri, kodukaitse 
tegelasi, põllumees, järgneva 
poeg. Sünd. 13. IX 1905 Jõe 
t. Sangaste v. Valgamaal. — 
Abielus Luise Lakson iga 1935. 
a-st. — Õppis Meisteri algk. 
Valgas, Antsla algk. ja Val
ga reaalgümn., mille lõpetas 
1926. a.; lõpetas E. V. sõjak. 
asp. kl. 1928. a., ülendati lip

nikuks ja 1932. a., pääle vas
tavate katsete sooritamist n.-
ltn. — Teotseb isatalus talu
pidamise tegeliku juhina, üht
lasi ohvitserina K. L. Valga 
Miv. teenistuses. 1933. a-st. 

mad — põllupidajad Jaan V. 
ja Emilie (Markwardt). Õp
pis Kõrgepalu algk. ja Tsooru 
v. Lepistu 6-kl. algk., mille lõ
petas 1926. a. ja jäi isatallu 
põllutööle, kus tegutseb ise
seisva põllumehena. 

Võtab osa kohalike org-ide 
tegevusest. Kõrgepalu Rah
varmtukogu S-i juh. 1. 1935. 
a-st, ühtlasi laulukoori tege
lasi ja näitlejana tegev seltsi 
lavakunsti üritusis; Kõrgepalu 
asun. põllutööriistade ja masi
nat. üh. juh. 1. 1935. a-st; tu
letõrje ja Isamaaliidu tegelasi. 
— Alat. asuk.: Tsooru v. 
Loodi t. 

V AHEMÄE (end. nimi 
Hanson), Juhan, ühistegelasi. 
Sünd. 16. III 1903 Vao v. 
Kiltsis, Virumaal; vanemad — 
pagar Jakob Hanson ja Juuli 
(Tomberg). — Abielus Olga 
Padu ga 1928. a-st. — Õppis 
Vao algk., Väike-Maarja klk., 
k. ja kõrg. algk., seda 1920. a. 
lõpetades ning ühistegevuse 

K. L. Sangaste komp. pääli
ku abi ja laskejuh. 1930—33, 
komp. päälik 1933—36, San
gaste mlvk. päälik 1936. a-st; 
Sangaste Vabat. Tuletõrje 
Üh. k-do päämees 1930—37 
ja E. tuletõrje Valga ümbruse 
divisjoni päälik 1937. a-st; 
Isamaaliidu Sangaste osak. 
asutajad ja juh. 1. ning saadi
kuna kongressidel; K. L. San
gaste komp. orkestri asut. 
1930; juhtivaid tegelasi rah
vuslikeks aktsiooneks Sangas
tes loodud toimkonnis. Võtnud 
osa juhina ja organiseerijana 
kohapäälsete rahvuspäevade 
korraldamist. — Evib E. rah
vale ja riigile osutatud kasu
likkude teenete eest E. P. R. 
V kl. teenetemärgi; teenete 
eest kodukaitse hääks K. L. 
III kl. Valgeristi, N. K. K. 
teenetemärgi ja tuletõrje hõbe
medali. — Alat. asuk.: San
gaste v. Jõe t. 

VAHER, Jaan, põllumees. 
Sünd. 17. VII 1874 Jõe t. 
Sangaste v. Valgamaal; vane
mad — põllupidajad Juhan V. 
ja Liis (Kurg). — Abielus 
Anna Müürseppaga 1902. 
a-st. — Õppis Ilmjärve klk.-k. 
ja K. A. Hermanni poolt ra
jatud Puka rahvakoolis. Ise
seisev põllumees sünnitalus 
1911. a-st, kus korraldanud 
täielikult ümber talu ja aren
danud seda järjekindlalt kul-
tuurtaluks. 
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Võtnud organiseerivalt ja 
juhtivalt osa seltskondlikust 
elust. Asutanud 1902. a. San
gaste Laulu- ja Mängus-i or

kestri ning olnud selles juh. 1. 
ja orkestrijuht 1902—14, üht
lasi samal ajavahemikul ka 
näitetegelasi seltsi näitemän-
guharrastusis. Olnud pikemat 
aega Sangaste Põllum. S-i te
gelasi mitmesuguste komisjone 
juhina, Kurevere Piimaüh. 
asut. ja laekur, v.-volik. ja v.-
kohtu 1. kokku 20 a., Lauküla 
masinat, üh. asut. ja juhtivaid 
tegelasi jm.; Sangaste Vabat. 
Tuletõrje Üh. juh. 1. 1930— 
38 ja E. Tuletõrje Sangaste 
komp. tehnik 1938. a-st. — 
Evib tuletõrje aumärke. — 
Alat. asuk.: Sangaste v. Jõe t. 

VAHER, Karl, põllumees. 
Sünd. 12. II 1893 Vastsemõi
sas, Sangaste v. Valgam.; 

s 
I 

1914—18, tehes kaasa lahin
guid ja sai Georgi risti; E. 
Vabadussõjast algul 2. suur
tükiväe polgus, hiljem 4. väl-
japatareis ja teenis hiljem 
noorema ohvitserina 1922. 
a-ni, mil asus uuesti isatallu. 
Iseseisev põllumees Keeni v. 
Käre t. 1930. a-st, kus arendab 
talumajandust. — Abielus 
Salme Liibergiga 1927. a-st. 

Olnud K. L. Keeni rühma, 
hiljem komp. asutajaid ja pää
lik 1924. a-st. Võtab osa 
Keeni vallas teotsevate org-
-ide tegevusest, olles m. s. 
Isamaaliidu osak. juh. 1. 1935, 
a-st, masinatarvit. üh. juh. 1. 
1932. a-st, valla vast. kind-
lustuss-i asjaajaja juh. 1. 1927. 
a-st, v.-volik. 1. 1924. a-st j. 
m. Olnud Keeni vallavanem 
1920—34 ja Sangaste ev.-lut. 
kirikunõuk. 1. — Alat. asuk.: 
Käre t. Keeni v. 

V AHER, Mihkel, põllu
mees. Sünd. 15. IV 1889 
Pööramäe t. Sangaste v. Val-

vanemad — talurentnikud 
Peeter V. ja Elisabeth (Kuu-
sing). õppis Keeni 2-kl. min.-
k. 1902—07, mille lõpetamise 
järele jäi isa juure põllutööle. 
Võttis osa Maailmasõjast 

seltsist; Sangaste Üpt. nõuk. 
ja juh. 1. asemik 1922. a-st; 
Sangaste Põllum. S-i laekur 
1925. a-st; Sangaste Põllum. 
Kogu esim. 1928—32; kordu
valt olnud Kurevere Masinat. 
Üh-se esim. ja kirjat.; San
gaste Turbaüh. asutajaid ja 
algul esim.; Isamaaliidu San
gaste osak. asutajaid; v.-volik. 
1. 1912—15 ja 1919—32; Ilm
järve ap. õig. kirikunõuk. 1. 
1914—16 ja 1919. a-st, üht
lasi vahepääl ka pikemat aega 
laekur. Põllum. S-i juhatus-
liikmena olnud põllum. seltsi
maja ümberehitamise teosta
jaid. — Alat. asuk.: Pööra
mäe t. Sangaste v. 

VAHI, Paul - Leonhard, 
ametnik. Sünd. 13. XII 1911 
Tuigo karjamõisas Haaslava 

gam.; vanemad — põllupida
jad Kotre V. ja Lota (Kõiv). 
Lõpetanud Ilmjärve klk.-k. 
Iseseisev põllumees isalt päri
tud talus 1910. a-st, kus kulti
veerinud maid, ehitanud aja
kohaseid hooneid, arendanud 
talumajandust ja viinud oma 
talu eeskujulikemate hulka 
Sangastes. —Abielus Helene 
Vaher iga 1914. a-st. 

Võtnud organiseerivalt ja 
juhtivalt osa ümbruskonna 
org-ide tegevusest. Sangaste 
Vast. Kindlustuss-i juh. 1. 
1920—25 ja esim. 1925. a-st, 
ühtlasi seltsi reorganiseerijaid 
end. valla vast. abiandmise 

v. Tartum.; vanemad — mõi
sa kutsar, siis tegelik põllu
mees ning hiljem majaomanik 
ja hobusetöömees Tartus Karl 
Eduard Aleksander V. ja An-
na-Pauline (Joor). Õppis 
Haaslava Tuigo rahvak. 1919-
20, H. Treffneri gümn. 1920 
—29, Tartu ülik. õigus-ma-
jandusteadusk., hiljem filo
soofia teadusk. 1929—31 ja 
hiljem. — Tegutses kutsemuu-
sikuna 1929. a-st alates mõnd 
aega ja ajakirjanikuna; Piiri
maade S-i Petseri osak. ja 
Isamaaliidu Petserimaa sekr. 
1935. a-st. 

Võtnud aktiivselt osa E. 
Rahvuskirjanikkude Üh. loo
misest ja tegevusest 1933-—35, 
olnud üh. esim. 1935. a.; ol
nud Ü S , .Liivika" esim. 
1935; K. L. Petseri mlvk. pro-
pagandapäälik 1935. a-st; 
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Petseri spordis-i juh. 1. 1936. 
a-st, algul abiesim., hiljem 
esim.; Nimede Eestistamise 
Liidu Petseri osak. sekr. 1936. 
a-st, Põhiseaduse Elluviimise 
Petserimaa Rahvarinde sekr. 
1938, Vabadussõja Mälesta
mise Petserimaa koni. 1. 1937. 
a-st, Petseri v abat. Kod. Õhu
kaitse Üh. tegelasi 1937. a-st, 
Petserimaa Spordiliidu abi
esim. 1938. a-st, Petseri E. 
Hariduss-i, E. Turistide Üh., 
Petserimaa Muuseumi Üh. te
gelasi jm. Avaldanud kirju
tusi ,,Post.", ,,V. Maas", 
„Uus Sõnas", ,,Uus Eestis", 
,,Petseri Uudistes", ,,Üliõpilas
lehes j. m. Esinenud kõne
dega. — Alat. asuk.: Petseri. 

VAHTRA (end. nimi Waht-
berg), Johannes, põllumees. 
Sünd. 10. X 1910 Konna t. 

Konguta v. Tartum.; vane
mad — põllupidajad Aleksan
der Wahtberg ja Amalie 
(Kütt). Õppis Puhja kõrg. 
algk. 1920—26 ja Keila põl-
lut.-k., mille lõpetas 1934. — 
Tegutseb põllumehena sünni-
talus, arendades talumajan
dust. — Abielus Alma Mälk-
iga 1935. a-st. 

Võtab osa Konguta org-ide 
tegevusest, olles m. s. vabat. 
tuletõrje üh. esim. 1937. a-st. 
— Alat. asuk.: Konna t. Kon
guta v. 

VAINO. AlJced, põllu
mees. Sünd. 12. VI 1899 
Risu t. Kioma v. Võrum.; va
nemad — põllupidajad Jaan 
V. ja Emilie (Lepasson). Õp
pis Tännasilma algk. 1909— 
12 ja Põlva klk.-k. 1912—15. 

— Võtnud osa E. Vabadus
sõjast 2. jal. polgus 1918—20; 
põllumees sünnitalus 1915. 
a-st, kus arendab talumajan

dust. — Abielus Leida Kur
vitsaga 1928. a-st. 

Võtab juhtivalt osa oma-
val-se ja majanduslike ühin
gute tööst. Olnud Kähri v.-
volik. 1. 1922—34, vallavanem 
1924—26 ja v.-kohtu 1. 1926 
—32, Põlva Üpk. asutajaid 
ja nõuk. 1. 1930—31, Kähri 
Piimaüh. juh. 1. 1924—26 ja 
esim. 1926—34; Koiola Piima
üh. juh. 1. 1934—36, hiljem 
rev.-kom. 1.; Kioma Rahva
rmtukogu S-i nõuk. 1.; Kioma 
v.-volik. 1. 1934. a-st ja valla 
rev.-kom. 1. 1936. a-st; tegev 
liikmena ja tegelasena põllum. 
s-is, tuletõrjes, kaitseliidus ja 
mitmes põllumaj. ühingus; 
Põlva kirikunõuk. 1. 1935. 
a-st. — Alat. asuk.: Riso t. 
Kioma v. 

VAINO, Jaan, põllumees. 
Sünd. 27. XI 1904 Vasila t. 
Kähri v. Võrum.; vanemad — 

põllupidajad Peeter V. ja Liisa 
(Russ). Õppis Kähri v. Tän
nasilma v.-k. 1913—14, Rõu

ge klk.-k. 1915—19 ja Võru 
poegi. gümn. 1920—21. — 
Iseseisev põllumees Tautsa t. 
Haanjas 1921. a-st, kus aren
dab talumajandust. — Abi
elus Aili Gutmann iga 1925. 
a-st. 

Töötab juhtivalt kaasa 
Haanja kultuur- ja majandus-
org-ides, olles: hariduss-i kir
jat. 1933. a-st, seltside liidu 
abiesim. 1934. a-st, kindlustus-
s-i asutajaid ja asjaajaja 1929. 
a-st, vabat. tuletõrje üh. rev.-
kom. 1., Püssa koorejaama 
juh. 1929. a-st, Rõuge Punase-
karja Kasvatajate Üh. kirjat., 
Põllutöökoja Rõuge konvendi 
rev.-kom. 1. 1936. a-st, All
veelaevastiku Sihtkapit. Haan
ja abitoimk. abiesim. 1935. 
a-st, v.-volik. ja valla rev.-
kom. 1. 1934. a-st j. m. Olnud 
Rõuge Piimaüh. rev.-kom. 1. 
1929. a-ni, Haanja Hariduss-i 
raamatukoguhoidja 1927—34 
ja tegev mitmesuguseis selts
kondi. toimkonnis. Võtnud 
näitlejana osa seltside lava
kunsti üritusist. — Alat. asuk.: 
Tautsa t. Haanja v. 

VAINOL A, Alfred, oma
valitsus- ja koolitegelane. 
Sünd. 8. VIII 1894 Rätsepa t. 

Tsooru v. Võrum.; vanemad 
— taluomanikud Jaan V. ja 
Aleksandrine (Adson). Õppis 
Tsooru 2-kl. min.-k. 1908— 
12, H. Treffneri gümn. 1913— 
16, seda lõpetades, Tartu üli
kooli arstiteadusk. ja õp. su-
vekursusil. — Teenis 1917. a. 
lühemat aega vene ^õjaväes 
Odessa sõjakoolis; oli Otepää 
(end Nuustaku) progümn. 
õp. 1917, Tsooru algk. juh. 
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1918—21; Võru maaval-se sem. lõpetanutega. Olnud ala- Tsoorus loodud toimk. tege-
haridusosak. juh., hiljem sama tes 1917. a-st õpetajaks end. lasi jm. Organiseerinud õpi-
maaval. abiesim. ja tervis- Tsooru min.-k. ja hiljem Võ- laste isetegevust, milleks asu-
hoiuosak. juh. 1921. a-st kuni ru II l.-algk., vahepääl võttis tanud koolikooperatiivi ja ol-
maaval-ste reformini 1938. a., Kalevlaste miv. vabatahtliku- nud selle juhiks 1932—35, 
millest alates abimaavanem, na osa E. Vabadussõjast; Lootusringi asut. ja juht, N. 
mille kõrval vahel on töötanud Antsla linna algk. õp. 1. VIII K. koolirühma asut. ja vana-
ka õpetajana Võru gümn. ja 1922. a-st ja sama kooli juh. haugas. — Saanud Allveelae-
tööstuskoolis. — Abielus Eka- 1932. a-st. — Abielus Erika vastiku Sihtkapit. korjanduse 
terina Assak'iga 1917. a-st. Pahkleriga 31. VIII 1926. eduka läbiviimise eest medali. 

Võrumaa hariduselu aren- a-st. — Alat. asuk.: Tsooru v. Le-
damise ja kaasa aitamise kõr- Olnud Võru maavolik. 1. ja pistu algk. 
vai kooliuuendustööle, võtnud abiesim. 1927—34, Antsla 
juhtivalt osa mitmesuguste alevivolik. 1. 1924—34, lüh. V AIN URA (endine nimi 
org-ide tööst. Olnud 1917. a. aega alevivanemaks ja pike- Backhof), )üri, politseiametnik. 
Odessa E. S-i tegelasi, Tsooru mat aega volik. juh., Võru- Sünd. 14. 1 1905 Ruusivälja t. 
Luhametsa Rahvarmtukogu maa Õp. Liidu sekr. 1921—22, Vastemõisa v. Viljandim.; va-
S-i asutajaid ja esim. 1918— Antsla Koolis-i esim. 1923, nemad — talupidajad Jüri 
21; E. Kodutööstuse Edenda- Antsla Õp. Üh. juh. 1. vahel- Backhof ja Marie (Wiigand). 
mise S-i Võru osak. asutajaid duvalt pikemat aega, Antsla Õppis Kaansoo v.-k., Suure-
ja esim.; RA Võrumaa komi- ja Võrumaa Õp. Liidu juh. 1. Jaani klk.-k. ja Viljandi mk. 
tee juh. 1935; Allveelaevas- 1937. a-st. Antsla skautrühma gümn., mille lõpetas 1935. a.; 
tiku Sihtkapitali Võrumaa ko- vanem 1935. a-st; looduskaitse lõpetanud E. V. sõjakooli asp. 
mitee sekr. 1936. a-st j. m. usaldusmees ja E. Turistide kurs. suurtükiväe kl. 1927. a. 
Võtnud juhtivalt osa noorsoo üh. usaldusesindaja Antslas, ja ülendatud reservis lipnikuks; 
organiseerimisest ja kasvatus- — Alat. asuk.: Antsla. õppinud politseikoöli kõrg. kl. 
tööst; esinenud kõnede ja loen- 1928, mille lõpetanud ja hil-
gutega ning olnud Võrumaa VAINU, August, õpetaja. jem laskeinstr. kurs. — Polit-
rahvaülikooli lektoriks; teinud Sünd. 24. VIII 1900 Ala-Ki- seiteenistuses 2. I 1.928. a-st; 
kaastööd ajalehile ja -kirjule, rikutsi t. Vana- Roosa v. Võ- olnud Uue-Kariste rajooni 

konstaabel, ühtlasi samal ajal 
ka Mõisaküla jsk. laskeinst
ruktor 1928—34, Mõisaküla 
jsk. politseikomissar 1934—36; 
Antsla jsk. politseikomissar 
1936. a-st. 

Võtnud Uue-Karistes osa 
seltskondi, ja spordiorg-ide te
gevusest ja olnud K. L. Uue-
Kariste komp. spordipäälik. 
Teotsenud muusika alal ja ol
nud näitlejana tegev Uue-Ka
riste seltsides. Laskesportla
sena võtnud osa arvukaist 
võistlusist, kus saanud üle 50 
auhinna ja tulnud püstolist 
laskmises K. L. Pärnumaa miv. 
meistriks 3 a. järjest. Võtab 
osa Antsla org-ide ja kaitse
liidu tegevusest. Saanud Kot
karisti kuldristi. — Alat. asuk.: 
Antsla. 

tas; õppinud Tartu ülik. õigus-
petanud end. Tsooru 2-kl. teaduskonnas. — Võttis õp- VALDMAA, August, po-
min.-k.; täiendanud haridust pursõdurina osa Vabadussõ- litseiametnik. Sünd. 1. IX 1907 
iseõppimise teel ja õp. ette- jast. Tsooru v. Lepistu algk. Otepääl; vanemad — kaup-
valmistamise kursusil ning õp. 1924. a-st. mees Peeter V. ja Juuli (Trei-
õiendanud õp. kutseeksami Võtab osa seltskondlikust ai). Lõpetanud Otepää algk. 
Tartu end. Aleksandri gümn. elust. Tsooru Harid. S-i juh. 1. 1924, Otepää gümn. 1928 ja 
juures, hiljem võtnud osa õp.- pikemat aega, olnud s-i rmtu- politseik. kõrg. kl. 1935. — 
kurs. ja omandanud õiguse kogu juh., lavategelasi ja Politseiteenistuses 1. III 1932. 
õppejõuks olla ühiseil aluseil juhte; rahvuslikeks aktsiooneks a-st; olnud kantseleiametnik 

avaldades artikleid maaoma
valitsuse korraldamise ja koo-
liküsimusist. — Alat. asuk.: 
Võru. 

VA1NOLA, Artur, õpetaja, 
eelmise vend. Sünd. 20. IV 
1901 Tsooru v. Võrumaal. Lõ-

rumaal; vanemad — põllupida
jad Jakob Viks ja Katri (Kan-
ger). — Õppis Vana-Roosa v. 
Miku algk., Hopa min.-k., 
Võru poegi, reaalgümn., seda 
1923. a. lõpetades ja Võru õp.-
sem. 1923/24, millal selle lõpe-
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Elva jsk. 1932—34, asjaajaja 
Türi jsk. 1934; pääle politseik. 
lõpetamise konstaabel algul 
Petseris, hiljem Vaabina v. 

Võtab osa kaitseliidu tegevu
sest. — Alat. asuk.: Lätte t .  
Vaabina v. 

VALD SOO, Kaarel (end. 
nimi Karl Waldson), õigus
teadlane, notar. Sünd. 28. X 

1892 Ojanuka t. Räpina v. 
Võrum.; vanemad — talu-
rentnikud Gustav W. ja Juula 
(Toots). Õppis Räpina 2-kl. 
min.-k. 1902—04 ja 1908/09, 
Räpina klk.-k. 1904—08, Võru 
l.-k. 1909—11, millal selle lõ
petas; lõpetas Moskvas Je-
serski rmtupidamise kursused 
1918, õppis Tartu õht. gümn. 
1925—28 ja Tartu ülikooli 
õigusteadusk. 1928—37, millal 
selle lõpetas. — Oli Tartu 
kreisiülema I jsk. noorema abi
lise kantselei ametnik 1911, 
notar Ivan Rodionovi kontori 
ametnik Pihkvas 1912. a. lüh. 
aega, notar K. Rosenthali kon
tori ametnik Tartus 1912—14, 
kontoriametnik Kavastu mõi
sas 1914 ja Kamenski riigimõi-

sas Jekaterinoslavi kub., hil
jem asjaajaja 1914—16, raa
matupidaja ja arveametnik 
krahv Ribopier'i, hiljem Hari-
tonenko mõisade pääkontoreis 
Venem. 1916—17, arveamet
nik Linnade Liidu Põhja-
frondi komitees 1917—18, sv. 
ametn. Vene valgearmees tee
nistuses lõunarindel 1918—20, 
Haapsalu vangimaja ülema 
abi, hiljem keskvangla ülema 
abi 1920—21; Võru rentei 
ametn. 1921.; notar Sermati 
abi Võrus 1921—22; notar 
A. Siska abi Tartus 1922— 
28; notar Otepääl 1928. a-st. 
— Abielus Helene Nagla'qa 
1921. a-st. 

Võtab juhtivalt osa Otepää 
seltskondi, elust; Otepää Mees
telaulu S-i asutajaid ja esim. 
1929. a-st; Otepää Harid. S-i 
sekr. 1929. a-st; Otepää keskk. 
lastevanemate komitee esim. 
1934. a-st; sihtasutise ,.Otepää 
Harid. S-i Gümn." juhatuse 
sekr. jm. Akadeemiliselt kuu
lub üliõpilaskonvent ,,Korp! 
Ugala" vilistlasperre. — Alat. 
asuk.: Otepää. 

VALGE, Gustav, põllu
mees. Sünd. 16. X 1896 Pet
rova Gora E. asunduses Pet-

rogradi kub., Venemaal; va
nemad — põllupidajad Jaan 
V. ja Mari (Vaaks). Õppis 
Šmohnova ja Šmotžnikova 
koolides, mille järele tegut
ses vanemate juures põllutöö
del. Võttis osa Maailmasõjast 
1915—18 ja enamluse vasta
sest võitlusest pääle enamlikku 
revolutsiooni. Tuli saksa oku
patsiooni ajal Eestisse ja võt
tis vabatahtlikuna Scouts pa

taljonis osa E. Vabadussõjast, 
teenides rühmaülema ametko-
hal ja tehes kaasa lahinguid; 
sai lahingus haavata, vahvuse 
eest Vabaduse Risti II/3 ja 
autasumaa normaaltalu suu
ruses. Iseseisev põllumees Rä
pina Ala as. Kõrgevariku t. 
1921. a-st, kus arendab talu-
majandust. Saanud oma talu
majapidamise eest auhindu 
näitusilt ja 2. auhinna asun
dustalude vahelisel võistlusel. 
Uhistegel. kindlustuss-i ,,Kal
ju" kohalik esindaja 1923. a-st. 
— Abielus Lydia Tolmusk'iga 
1922. a-st. 

Võtnud juhtivalt osa koha
like majandusorg-idi tööst. 
Olnud Võhandu Piimaüh. 
esim. 1924—25, hiljem Võ
handu jk, Räpina-Linte piima
ühingute juh. 1., Räpina gümn. 
hoolekogu 1. maaval-se mää
ratuna, Räpina ev.-lut. kiriku-
nõuk. ia rev.-kom. 1.. ausamba 
ehitusekomitee iuh. 1. 1923— 
29 j. m.; Räpina Põllum. 
S-i laekur 1928. a-st, üht
lasi sama s-i turbaosakondade 
juh. 1., aiandus-mesindusringi 
asutajaid ja laekur 1931. a-st 
ning juhtivalt tegev kohalike 
näituste korraldamisel; Räpina 
v.-volik. 1. pikemat aega, v.-
vanema abi 1934. a-st ia maa-
hindamise kom. 1. 1927. a-st. 
— Alat. asuk.: Kõrgevariku 
t. Räpina v. 

VALGERIST, Jaan, põllu
mees. Sünd. 15. XI 1884 Matsi 
t. Aru v. Tartum.; vanemad — 

põllupidajad Karl V. ja Miina 
(Koch). õppis Aru 2-kl. min.-
k. 1894—98, mil selle lõpetas 
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ja asus isa tallu põllutööle. Ise
seisev põllumees samas 1925. 
a-st. — Abielus Senni Un-
der'iga 1912. a-st. 

Võtnud asutajana ja juhti
valt osa kõigi Aru valla põl
lumajanduslike ühingute tööst, 
olnud pikemat aega valla vast. 
kindlustuss-i esim., Vellavere 
küla masinat, üh-se esim., ko
hal. põllum. kogu esim., v.-
volik. 1. ja v.-kohtu 1.; Aru 
Põllum. S-i asutajaid ja esim. 
1920—24 ning 1937. a-st; ko
hal. ristikheina peksuüh-se esi
mene ja praegune esim. j. m. 
— Alat. asuk.: Matsi t. Aru v. 

V ALLNER, Alleks, õpe
taja. Sünd. 9. XII 1911 Lee-
tuse t. Kaagjärve v. Valgam.; 

vanemad — rätsepp Madis V. 
ja Olga (Kängsep). Õppis 
Kaagjärve Jakobi algk., Ka
rula Vissi algk., Valga poegi, 
gümn. ja Võru õp.-sem., mille 
lõpetas 1930. a. — Sooru v. 
Paju algk. juh. 1930—37; 
1937. a. sügisest alates töötab 
Kuigatsi algkoolis. 

Võtab osa seltskondi, elust. 
Olnud Paju Harid. S-i sekr. 
1930—37, ühtlasi ka kõigi 
seltsi ettevõtete juhtivaid te
gelasi. Teotsenud kohapääl 
näitetegevuse juhina, pidanud 
kõnesid ja olnud Sangaste Õp. 
Üh. juh. 1. ja esimees ning 
ühingu esindaja E. Õp. Liidus. 
Teinud kaastööd ,,Õp. Lehele" 
ja ,,Lõuna-Eestile" j. t. — 
Alat. asuk.: Kuigatsi algk. 

VALLNER, Karl, raudtee
lane. Sünd. 11. X 1906 Ma-
rienburgis; vanemad — raud
teelane Jaan ja Maria V. 

Omandas alghariduse Lätimaal 
ja Laanemetsa 4-kl. algk. 1917 
—21, õppis Valga poegi, 
gümn. 1921—29, millal selle 

lõpetas. — Oli Elva-Konguta 
metskonna kantseleiametnik 
1930—31; raudteeteenistuses 
Laanemetsas 1931. a-st. 

Võtab osa noorsoo organi
seerimisest ja seltskondi, elust; 
Ü. E. N. Ü. Laanemetsa osak. 
asutajaid ja esim. 1932. a-st, 
ühtlasi ühingu näitetegevuse 
juht ja näitleja. Teotsenud te-
gevsportlasena kergejõustiku 
alal ja võtnud osa võistlusist. 
Teinud kaastööd ,,Lõuna-Hes-
tile". — Alat. asuk.: Korkuna 
as. Taheva v. 

VALS, Kusta, põllumees. 
Sünd. 17. II 1888 Rasina v. 
Tartumaal töölise pojana. Õp

pis Rasina v.-k. ja Vana-
Kuuste min.-k. ning aedriku-
ametit Vana-Kuuste, Luunja 
ja Ropka mõisates ning Dau-
guli aiaäris Tartus. Töötas 
aednikuna Ropka ms. 1907— 
10 ja Kirepi ms. 1910—23, 
millal samast mõisast sai 
asundustalu, kus arendab ta-

lumajandust ja aiandust. Võt
nud osa Maailmasõjast 1916 
—17. — Abielus Marie 
Org'iga 1914. a-st. 

Võtab osa Kirepi v. oma-
val-se tegevusest pikemat 
aega, olles v.-volik. 1. 1918. 
a-st ja vallavanem 1927. a-st, 
ühtlasi ka valla av. raamatu
kogu juh. 1.; Kirepi Haridus-
s-i asutajaid ja juh. 1., Kirepi 
v. Vabat. Tuletõrje Üh. asu
tajaid. — Alat. asuk.: Silla
otsa t. Kirepi v. 

VAREND, Jaan, vallasek
retär. Sünd. 25. X 1896 Palo-
mõisas, Veriora v. Võrumaal; 

vanemad — põllupidajad — 
Maks V. ja Minna (Tuul). — 
Abielus Silvi (Aleksandra) 
Purru ga 7. V 1919. a-st. — 
Lõpetas Peri 2-kl. min.-k.; 
täiendanud end iseõppimise 
teel ja õiendanud Petrogradis 
eksami I j. riigiametniku 
õiguste pääle; õiendanud v.-
sekr. kutseeksami Võrus 1926 
ja rmtukogu juh. 2. j. kutse
eksami 1936. — Omavalitsuste 
teenistuses 1. VII 1914. a-st. 
Olnud Timo valla- ja kohtu-
kirjut. abi 1914, Meeksi v.- ja 
kohtukirjut. 1915, sv. ametni
kuna Maailmasõjas 1915. a-st 
kuni sõja lõpuni, Irboska v.-
sekr. abi 1921—22, Senno v.-
sekr. ja postiag. juh. 1922—25 
ning samal ajal ka 2. jsk. kait
seliidu ülem Petserimaal 1922 
—23, Võru hoolekandekohtu 
sekr. 1925; Lasva v.-sekr. 11. 
V 1925. a-st, ühtlasi ka posti
ag. ja v. aval. rmtukogu juh. 

Võtnud osa mitmesuguste 
org-ide tööst. Olnud Lasva v.-
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omaval, tuletõrje päämees 1929 
—37; E. tuletõrje Lasva komp. 
päälik 1937. a-st, K. L. Lasva-
Pindi eskadroni sekr. 1935. 
a-st, Lasva Harid. S-i asut. ja 
sekr., valla kindlustuses-i asut. 
ja asjaajaja 1926. a-st, Allvee
laevastiku Sihtkapitali abi-
toimk. esim. j. m. — Alat. 
asuk.: Lasva v.-maja. 

VARES, Karl, põllumees. 
Sünd. 1. I 1888 Kanniste t. 
Sooru v. Valgam.; vanemad — 

põllupidajad Peeter V. ja Ma,-
ret (Johanson). Omandas ha
riduse Sooru v.-k. ja Valga 
l.-k. Iseseisev põllumees isalt 
päritud talus 1895. a-st. Olnud 
vahepääl Sooru ja Hummuli 
kivilöövide tööliseks 1909—10 
ja iseseisev kivilöövi pidaja 
1915. a-st mõnd aega ning võt
nud osa Maailmasõjast 1917 
ja E. Vabadussõjast 1. div. 
nakkushaiguste lendsalgas. 
Põllumehena ehitanud uusi 
hooneid ja arendanud taluma-
/andust. — Abielus Helma 
Karjus'ega 1913. a-st. 

Olnud juhatusliikmena või 
esimehena tegev Sooru Laulu-
Mängu S-is, end. põllum. Ko
gus, end. piimaüh-s, masina-
tarvitajate üh-s j. m.; Sooru 
Vabat. Tuletõrje Üh. asuta
jaid, juh. või rev.-kom. 1. 1930 
—34 ja esim. 1934. a-st; Isa
maaliidu Sooru osak. abiesim. 
1935. a-st; v.-volik. 1. pikemat 
aega, veneajal v.-kohtumees, 
vallavanem 1929—31 ja rev.-
kom. 1.; olnud Luke ev.-lut. 
kirikunõuk. esim. varemalt ja 
1933. a-st. Töötanud kaasa 
kõigiks rahvuslikeks aktsi
ooneks loodud toimkonnis. — 

Alat. asuk.: Kanniste t. Sooru 
vald. 

VARES, Karl, õpetaja. 
Sünd. 29. I 1902 Püssniku t. 
Tõllite v. Valgam.; vanemad 

— põllupidajad Juhan V. ja 
Pauline (Lääts). Õppis Laat-
re v.-k., Karula klk.-k., Valga 
poegi, reaalgümn., seda 1924. 
a. lõpetades ja pedagoogikat 
Tartu ülikoolis 1924—29 ning 
Võru õp.-sem. 1929/30, millal 
omandas algk.-õp. kutse. — 
Võttis vabatahtlikuna osa E. 
Vabadussõjast 1919—20; oli 
aset. õp. Lõve, Helme ja Hum
muli algkooles 1927—30; Lõ
ve 6-kl. algk. juh. 1930. a-st. 
— Abielus Leida Pügi'ga 1928. 
a-st. 

Võtab organiseerivalt ja 
juhtivalt osa seltskondi, elust. 
Lõve Rahvarmtukogu S-i esim. 
1930. a-st, sama s-i segakoori 
asut. ja juh. 1931—35 ja õpi-
ringi as. ning juh. 1933. a-st, 
Lõve Vabat. Tuletõrje Üh. 
esim. ja sekr. vaheldumisi 1930. 
a-st; Helme Õp. Üh. juh. 1. ja 
Valgamaa Õp. Liidu sekr. 
1930. a-st; Isamaaliidu Lõve 
osak. sekr. 1935. a-st; kohal, 
kaitseliduüksuse lavategevuse 
juh. 1930. a-st; N. K. Lõve 
rühma asut. ja vanakotkas; 
lavategevuse juht kohalikes 
seltses ja tegev kõigis rah
vuslikeks aktsiooneks ja hoog
tööks loodud seltskondlikes 
toimkonnis Lõve vallas. Tei
nud kaastööd ajakirjadele ja 
-lehile. — Alat. asuk.: Lõve 
algk. 

VARES, Leida, õpetaja, 
eelmise naine. Sünd. 27. IX 

1902 Ketneri t. Pangodi v. 
Tartum.; vanemad — põllu
pidajad Jaan Pügi ja Aliide 
(Ruus). Õppis Otepää 2-kl. 
min.-k., E. N. K. S-i tütarl. 
gümn. Tartus ja Tartu õp.-
sem., mille lõpetas 1924. a. 
Oli Päinurme 6-kl. algk. õp. 
1924/25 ja Hummuli 6-kl. algk. 
õp. 1925—32, millest alates 
tegev koduses majapidamises. 

Võtnud juhtivalt osa nais
kodukaitse ja seltsfkondl. org-
-ide tööst. Olnud Hummulis 
naiskodukaitse jsk. spordiosak. 
juh., rahvatantsude juht, rah
varmtukogu s-i juh. 1., lava
tegelasi j. m. Lõvel: naiskodu
kaitse jsk. esinaine 1934. a-st. 
Kodutütarde rühma asut. ja 
vanem 1935. a-st, Lõve Maa
naiste S-i asutajaid ja esinaine 
1933—34 ning 1937. a-st, 
Lõve Rahvarmtukogu S-i rev.-
kom. 1., tegelasi seltskondi, 
toimkonnis ja näitetegevuse 
alal: E. Kodumajanduse Koja 
1. Valgamaa esindajana 1936. 
a-st. Olnud juhtivalt tegev 
mitmesuguste kurs. korralda
misel. — Alat. asuk.: Lõve 
algk. 

VARIK, Jaan, kaupmees. 
Sünd. 24. VII 1891 Kastre-
Võnnu v. Tartum.; vanemad 

— taluomanikud Jaan V. ja 
Mari (Tootsi). Lõpetanud end. 
klk.-k.; hiljem täiendanud ha
ridust iseseisvalt õppides. Töö
tas isatalus 1929. a-ni; oli ise
seisev kaupmees 1929—36; 
Tartu E. Majand. Üh-se Võn
nu osak. juh. 1936. a-st. — 
Abielus Ella Elfriede Sälik uga 
1929. a-st. 

Võtnud 1927. a-st alates 
juhatusliikmena ja esimehena 

271 



osa Kastre-Võnnu laulu- ja 
mängus-i ,,Lõoke" tegevusest. 
— Alat. asuk.: Kastre-Võnnu 
vald. 

VARIK, Koidula, õpetaja. 
Sünd. 29. IV 1897 Kuku t. 
Kooraste v. Võrum.; vane

mad — taluomanikud Adam 
Kelder ja Amalie (Aigro). 
Õppis Karste v.-k. 1906—08, 
Otepää progümn. 1908—11, 
E. N. K. S-i tütarl. gümn. 
Tartus 1911—18, mille lõpeta
mise järele omandas Tallinna 
õp.-sem. juures algk.-õp. kut
se 1920. a.; täiendanud end 
hiljem üldhariduse ja muusika 
alal. Õpib E. Õ. L. täiendus-
kurs. koknaastakul. — Oli 
Urvaste kõrg. algk. õp. 1919 
—21; Võru linna I algk. õp. 
1921. a-st. — Abielus Hans 
Varik'uga 1923. a-st. 

Võtnud osa seltskondi, elust 
ja mitmesuguste org-ide tege
vusest Võrus. Naiskodukaitse 
Võru jsk. tegelasi 1933. a-st; 
Kodutütarde Võru ringk. va
nema k. t. 1932—33 ja vanema 
abi 1933. a-st, ühtlasi ka Võru 
Kodutütarde jsk. asutajaid. 
Omab N. K. K. teenetemärgi 
ja K. L. Kotkaristi kuldristi, 
Olnud Võrumaa spordipäeval 
1931. a. rahvatantsude ja 
võimlemise üldjuhiks; propa
geerinud rahvatantsude har
rastamist rahva, eriti noorsoo 
hulgas. — Alat. asuk.: Võru. 
Alat. asuk.: Võru. 

VARUL, Artur, advokaat. 
Sünd. 8. II 1900 Kure t. Vast-
se-Otepää v. Tartum.; vane
mad — taluomanikud Ott V. 
ja Leena (Võsu). — Abielus 

Lydia Linnasega 16. VII 
1927. a-st. — Õppis Vastse-
Otepää algk. Valgjärve 2-kl. 
min.-k., Tartu kaub.-k., Valga 
gümn. ja Tartu ülikooli õigus-
teadusk. 1921—25, mil selle 
lõpetas; vann. adv. 1932. a-st. 
— Võttis vabatahtlikuna Tar
tu kooliõpil, pataljonis osa E. 
Vabadussõjast, tehes kaasa 
lahinguid 1918—20. Üliõpi
lasena oli tagavaraõpetajaks ja 
vabaharidustöö instruktoriks 
Petserimaal. Teotseb advo
kaadina Petseris 28. VIII 
1926. a-st. 

Töötanud juhtivalt kaasa 
seltskondlikes org-es, kaitselii
dus, Petseri linnaomavalitsu
ses ja ühistegelistes asutustes. 
— Evib K. L. 4. kl. Kotkaristi 
ja 3. kl. Valgeristi, teenetemär
gi ja E. Vabadussõja mälestus
märgi. — Alat. asuk.: Petseri. 

VASAR, Kaarel, põllumees. 
Sünd. 11. III 1897 Peedi t. 
Aru v. Tartum.; vanemad — 

põllupidajad Johan V. ja Anna 
(Sass). Õppis Aru 2-kl. min.-
k. 1906—12, Tartu kõrg. muu-
sikak. viiuli klassis 1926—28 
ja Tartu õht. gümn. 1927/28. 
— Töötas Venemaal 1918 
—20; iseseisev põllumees sün-
nitalus 1920. a-st, kus arendab 
talumajandust. 

Olnud Aru Harid. S-i esim. 
1929—31, muusikakoori juht, 
K. L. Aru rühma asut. ja pää-
lik 1924—26, Aru vallavane
ma abi 1923—26 ja vallava
nem 1929—37; v.-volik. 1. 
1923. a-st; Aru Vabat. Tule
tõrje Üh. esim. 1929. a-st; Isa
maaliidu Aru osak. juh. 1. 1935. 
a-st; Aru Kütis-i rev.-kom. 1. 

j. m. — Alat. asuk.: Peedi t. 
Aru v. 

VASSAR, Paul. õpetaja. 
Sünd. 9. V 1879 Kooraste v. 
Võrum.; vanemad — käsitöö

line Juhan V. ja Miina (Talv). 
Lõpetanud end. klk.-k., täien
danud haridust iseõppimise 
teel ja omandanud algk.-õp. 
kutse kursusil. — Oli Vana-
Piigaste abikooli õpetaja 1897 
—99, Krootuse abikooli õpet. 
1399/1900, Koigera v.-k. õp. 
1900—02; Karste algk. juh. 
1902. a-st, ühtlasi ka tegutse
nud koolimaal põllumehena. 
Võtnud osa Maailmasõjast 
1915—18.—Abielus Alma Elii-
se Oeren'iga 28. VI 1926. a-st. 

Olnud tegev seltskondi, or
g-es, Kooraste v.-volikogus, 
N. K. Karste rühmas vanakot-
kana ja Kanepi kirikunõuko
gus. — Alat. asuk.: Karste 
algk., Kanepi. 

VEHIK, Leander, arst. Sün
dis 15. IX 1893 Rakveres; va
nemad — äriomanik ja end. 

Rakvere linnapää Georg Ve-
hik ja Anna Marie (Hallik). 
Õppis Tallinnas Nikolai gümn. 
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1905—07, H. Treffneri gümn. 
1907/08, Peterburi II gümn. 
1908—12 ja Tartu ülikooli 
arstiteaduäk. 1912—17, millal 
selle lõpetas; õiendas riigiek
samid ja omandas arsti kutse 
Moskva ülik. 1918. a. maikuul; 
sõjaväes ülendatud san. kpt. 
1923, san. majoriks 1925 ja 
san. kol.-ltn. 1935. — Tegut
seb arstina 8. VI 1917. a^st. — 
Teenis Vene sõjaväes noorema 
arstina 9. iseäral. rüg. 1917 
—18; oli Tartu ülik. I sisehai
guste kliinku assist. 1918/19, 
2. div. tagavara pat. arst 1919, 
2. jal. polgu arst 1919—25, 5. 
jal. rüg. van. arst 1925—27, 
Tallinna sv. Keskhaigla ars
tide nimekirjas, kuid läkitatud 
Tartu ülik. II haavakliiniku 
juures sv. assistendiks 1927 
—29, Tartu garnisoni arst 
1929—34; 7. jal. rüg. vanem 
arst 1934. a-st. — Abielus 
Margarethe Lahnberg'iga 1935. 
a-st. — Alat. asuk.: Võru. 

VELLNER, August, õpe
taja, põllumees. Sünd. 30. VIII 
1871 Koljaku t. Palupera 

(Arula) v. Tartum.; vane
mad — põllupidajad Adam V. 
ja Lota (Rinken). Õppis Ote
pää elementaark., Tartu Jüri-
kiriku k.; õiendas II j. sv. ees
õiguste eksami; õppis õp.-kurs. 
Tartus 1890, 1892—94 ja 1897, 
kust omandas õiguse töötada 
õpetajana. — Oli abiõp. Erast-
veres 1892—97, Sangaste Res-
tu algk. juh. 1897—1921 ja 
samas õp. 1921—30, millal 
läks pensionile. Võttis osa 
Maailmasõjast 1914—17. End. 
koolitalu pidaja 1899. a-st ja 
selle omanik 1922. a-st, kus 

kultiveerinud maid, arendanud 
aiandust, mesindust, kodulinnu 
kasvatust ja talumajandust. — 
Abielus Anna Vernik'uga 1901. 
a-st. 

Võtnud osa ülemaalisest rah
vaesindajate kokkutulekust 
Tartus 1905. a.; olnud San
gaste Laulu- ja Mängu S-i 
asutajaid ja kirjat. 1904—08, 
Restu hariduses-i ,,Koit" tege
lasi 1896—97, Sangaste v.-
volik. 1. 1917—19 j. m. Tööta
nud haridusolude parandami
seks Sangastes; toiminud vai
mulikke talitusi. — Alat. asuk.: 
Kährimäe t. Sangaste v. 

VELLNER, August, põllu
mees. Sünd. 10. III 1876 Ma
dise t. Sangaste v. Valgam.; 

vanemad — põllupidajad Mih
kel V. ja Ann (Urberg). Õp
pis Valga l.-k. ja H. Treffneri 
gümn. — Töötanud isatalus 
vaheaegadega. Oli Masslovo 
mõisa rentnik Pihkva kub. Ve
nemaal 1904—13. Iseseisev 
põllumees sünnitalus 1917. a-st, 
kus kultiveerinud maid, teos
tanud uuendusi oma majapi
damises ja aretanud Angleri 
tõukarja. — Abielus Hilda 
Huik iga 1908. a-st. 

Võtnud juhtivalt osa koha
like põllumaj. ühingute tege
vusest. Olnud Restu Piimaüh. 
esim. pikemat aega, Restu-
Antsla Turbaüh. juh. 1.; Soe-
jõe Veeüh. asutajaid ja juh. 1. 
j. m. Põllutöökoja 1. Sangaste 
konvendi saadikuna ja kon
vendi 1. 1936. a-st; Urvaste 
ev.-lut. kirikunõuk. 1. — Alat. 
asuk.: Madise t. Sangaste v. 

VELNER, Värdi (Ferdi-
nand), õigusteadlane, omava-

litsustegelane. Sünd. 27. IX 
1907 Sangaste v. Valgam.; 
vanemad — õp. August V. ja 
Anna (Vernik). Õppis isa 

juures Sangaste Restu algk., 
Pühajärve Sihva algk. 1917 
—18,Valga poegi. gümn. 1918 
•—25 ja Tartu ülikooli õigus-
teadusk., mille lõpetas 1930. a. 
Pääle ülikooli lõpetamise töö
tanud diplomeeritud edasiõppi-
jana ja stipendiaadina Tartu 
ülik. õigusteadusk. tsiviilõiguse 
alal, ühtlasi samal ajal olnud 
ka kohtuameti kand. Tartu-
Võru Rahukogu juures 1930. 
a. sügiseni. Oli E. Maaoma-
val. Liidu pääsekr. 1931—35, 
ühtlasi samal ajal ka vann adv. 
abina tegutsedes 1933—35 ke
vadeni. Sisemin-mi omavalit
suste osak. inspektor 1935—36; 
Vabariigi Vai. poolt määra
tuna Valga maaval-se esim. 
7. X 1936. a-st kuni maaval-
ste reformini 1938. a., millest 
alates Valga maavanem. — 
Abielus Aino Pärlin'iga 20. VI 
1936. a-st. 

Tegev mitmeis seltskondli
kes org-es. Kaitseliidus — 
Tallinna suurtükiväe divisjonis 
rühmapäälikuna 1933 — 36, 
Harju Miv. linnaümbruse 
(Rävala) mlvk. päälikuna 
1936—37 ja Valga Miv. pro
paganda päälikuks 1937. a-st. 
Pääle selle veel N. K. Valga 
Miv. vanem, Välis Eesti Üh. 
Valga osak. abiesim., Eesti-
Läti Sõprusüh. Valga osak. 
esim., Isamaaliidu Valga maa
kondi. komitee abiesim., Valga 
Spordiliidu abiesim., Valga 
Spordiklubi esim., Valgamaa 
Noortekomitee juh., Paju la
hingu mälestuse jäädvustamise 
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komitee abi esim., Allveelae
vastiku Sihtk. Valgamaa Ko
mitee abiesim., Sihtasut. ,,Tu
rismi Keskkorraldus Eestis" 
juh. 1. 1933. a-st j. m. Olnud 
Olnud E. Rahvuskogu 1. 1937; 
Riigivolikogu 1. 1938. a-st. — 
Alat. asuk.: Valga. 

VEREV, Jaan, ametnik. 
Sünd. 27. X 1876 Peri kõrtsis, 
Peri v. Võrum.; vanemad — 

Käsperi'ga 1893—1917 (|), 
Mai Kurvitsaga 1923—26. 

Olnud juhtivalt tegev Hold-
re seltskondi, org-ides: rahva-

kõrtsi-, hiljem talupidajad Jüri 
V. ja Sohve (Sikk). Õppis 
Erastvere v.-k. 1887—89, Ka
nepi klk.-k. 1889—93 ja Võru 
l.-k. 1893—97, millal selle lõ
petas. Oli postiõpilaseks Võru 
postkontoris 1897—99; töötas 
posti-telegraafi ametnikuna va
heldumisi Liibavis, Elleis ja 
Võrus 1899—1905; oli Kad
rina postkontori ülem. 1905, 
arveametnik posti-telegraafi 
ringk. vai. Peterburis 1905/06; 
Sangaste posti-telegraafi-tele-
foni kontori ülem 14. II 1906. 
a-st. 

Võtnud osa seltskondi, elust; 
olnud Tsirgulinna Rahvarmtu
kogu S-i asutajaid ja algul 
esim. ning Laatre Vabat. Tu
letõrje tegelasi. — Alat. asuk.: 
Sangaste postkontor. 

VERI, Jaan, meier. Sünd. 
18. I 1869 Naba t. Holdre v. 
Valgam.; vanemad — põllu
pidajad Kusta V. ja Epp 
(Nurm). Õppis Taagepera 
v.-k. ja Helme klk.-k., mille 
lõpetamise järele töötas mõnd 
aega isatalus. Töötas Vene
maal, Tuula ja Moskva kub. 
mõisate valitsejana 1902—20. 
Teotseb Holdre koorejaama 
juhatajana. — Abielus Mari 

rmtukogu s-i esim., end. põl
lum. kogu juh. 1. ja näitejuht 
kohal, seltses; Holdre Vabat. 
Tuletõrje Üh. asutajaid ja 
esim. 1928. a-st; v.-volik. 1. 
1923. a-st, olnud pikemat aega 
v.-vanema abi; Helme ev.-lut. 
kirikuvanem 1934. a-st. Kogu
nud vanavara J. Hurt'ile. Aval
danud raamatu Varemete vai
mud. ja teinud kaastööd ,,Pos-
tim.", ,,Lindale", ,,Teat.'\ 
,,Meie Kirikule" j. t. — Alat. 
asuk.: Holdre v. 

VERNIK, Gustav, põllu
mees. Sünd. 4. III 1896 Soo-
otsa t. Sangaste v. Valgam.; 

talumajandust. Kultiveerinud 
suuremas ulatuses maid ja are-
tanud E. punast tõukarja, ol
les oma karja viinud sugula-
vaks. — Abielus Rosalie 
Kuus'iga 1921. a-st. 

Võtab juhtivalt osa mitme
suguste kultuur- ja majandus-
org-ide tegevusest. Tagula 
Rahvarmtukogu S-i asutajaid, 
esim. 1917—27 ja juh. 1. 1927. 
a-st; Sangaste üpt. ,,Võime" 
esim. ja rmtupidaja 1926—33, 
hiljem rev.-kom. 1.; Antsla 
Üpk. nõuk. 1. 1934. a-st; Ants
la Tarvit. Üh-se rev.-kom. 
esim. 1935. a-st; Tagula Ma
sinat. Üh-se kirjat. 1919—26 
ja rev.-kom. esim. 1926. a-st; 
Sangaste-Korijärve Kontroll-
üh. juh. 1. vaheldumisi pike
mat aega ja ka esim.; A/S. 
Krediit Panga Antsla osak. 
diskontokom. 1.; Isamaaliidu 
Tagula osak. kirjat.. 1935. 
a-st. Võtnud osa poliitilisest 
elust algul rahvaerak., hiljem 
põllum. kogudes ja olnud San
gaste v.-volik. 1. 1929—31. — 
Alat. asuk.: Soootsa t. San
gaste v. 

VERNIK, Rosalie, talupe
renaine, eelmise naine. Sünd. 
28. IV 1898 Virna t. Tõlliste 

m 

vanemad — põllupidajad Jaan 
V. ja Anna (Viilup). Õppis 
Tagula v.-k. ja Valga l.-k., 
mille lõpetamise järele asus 
tööle vanemate tallu. Võttis 
osa Maailmasõjast 1915—17, 
tehes kaasa lahinguid ja E. 
Vabadussõjast 1918—19. Ise
seisev põllumees isalt päritud 
talus 1928. a-st, kus arendab 

v. Valgam.; vanemad — talu
pidajad Jaan Kuus ja Leena 
(Mägi). Õppis Uniküla v.-k., 
Valga Nikolai k., E. tütarl. k. 
Tartus, Valga progümn., Tar
tu vene ja Riia gümnaasumes, 
lõpetades viimase 1918; lõpe
tas õp.-sem. juures kurs. 1921 
ja omandas algk.-õp. kutse. — 
Oli õp. Uderna kõrg. algk. 
1919—20, Vastse-Antsla Kuld
re algk. 1920—23 ja Tagula 
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6-kl. algk. 1923—29, millest 
alates taluperenaine Soootsa t. 

Võtnud juhtivalt osa maa
naiste organiseerimisest, kodu
majanduse ja kodukultuuri 
arendamisest ja seltskondi, 
elust. Sangaste perenaistes-i 
..Hakkaja" asutajaid 1931, juh. 
1. 1933—34, esinaine 1931—33 
ja 1934. a-st; Tagula Rahva
rmtukogu S-i juh. 1. ja rmtu-
koguhoidja 1923—29, hiljem 
rev.-kom. 1.; olnud kogu aja 
tegelasi lavakunsti üritusis, 
kursuste korraldamises j. n. e. 
— Alat. asuik.: Soootsa t. San
gaste v. 

VESKE, Arkadius Volde
mar, kohtunik. Sünd. 12. X 
1900 Võrus; vanemad — poti-

MaA 
sepp, hiljem ametnik Karl V. 
ja Eliese (Madisson). Õppis 
Võru l.-algk. 1908—12, Võru 
kõrg. algk. 1912—16, Võru 
õigustega poegi. era-reaal-
gümn. 1918—22 ja Tartu üli
kooli õigusteaduskonnas 1922 
—27, millal selle lõpetas. — 
Oli lüh. aega E. Panga Võru 
osak. aj. arveametnik, hiljem 
pikemat aega Võru toitlus-
ameti statistik ja maavalit
suse ametnik 1916—18. Võt
tis õppursõdurina osa E. Va
badussõjast, tehes kaasa la
hinguid 1919. Oli Tartu I 
jsk. kohtuniku juures kant
seleiametnik ja sekr. k. t. 1923 
—27, Tartu ringkonnakohtu 
juures noorem kohtuameti 
kand. 1927—29 ja van. kohtu
ameti kand. 1929—33, täites 
samal ajal kohtuuurija kohu
seid vaheldumisi Tartus, Pet-
seris ja Valgas. Nimetati lisa 
jsk. kohtunikuks 29. IV 1933 

ja töötas Jõhvis, algul koh
tuniku k. t., hiljem kohtuni
kuna 1933—36; Valga II jsk. 
kohtunik, ühtlasi ka Valga 
kinnistusameti esimees 1936. 
a-st. — Abielus Lydia Oja'ga 
25. VIII 1932. a-st. 

Võtnud osa seltskondi, elust. 
Teotsenud Võrus pikemat aega 
,,Kandle" näitetrupis asjaar-
mastaja-näitlejana; olnud juh
tivaid tegelasi Võru keskk. 
noorsooliidus, 1919. a. Võru 
hoolekande osak. 1. ja hiljem 
üliõpilasena Võrumaa Üliõpil. 
Kogu tegelasi. Võtnud osa 
Valgas põllupidajate ja kalu
rite võlgade korraldamise ko
misjoni tööst. Valga Akad. 
Klubi 1. ja E. Ü. S-i vii! ja te
gev muis org-es. — Alat. 
asuk.: Valga. 

VESKI, Rudolf Richard. 
vallasekretär. Siind. 14. X 
1905 Kudina v. Tartum.: va
nemad — põllupidajad Gus
tav V. ja Annleena (Kivi). 
Lõpetanud 1920. a. Maarja-
Maqdaleena 6-kl. alqk.: õopi-
nud Valgas õht. keskk. kur-
susil ja täiendanud haridust 
iseõppimise teel. — Olnud Ku
dina v.-sekr. iuures õpilasena 
ja abiline 1920—23. kantselei
ametnik Võrum. Antsla polit-
seiisk. ia hiljemini randtppoo-
litsei Valqa jsk. 1923. Kõn
nuta v.-sekr. abi 1924—75. 
Laiuse v.-sekr. abi 1926—77. 
Aru v.-sekr. 1927-—33: Aakre 
v.-sekr. 4. I 1933. a-st. — Abi
elus Meeta Johanna Ein'iaa 
17 X 1935. a-st. 

Võtnud osa seltskondi, elust 
ia mitmpsuquste orq-ide tööst 
Aru ia Aakre valdades. Teot
senud alates 1919. a-st mitmes 
spitsis näitleiana ia näiteju
hina. — Alat. asuk.: Aakre 
v.-maja. 

VIIA, Jaan, põllumees. Sün
dis 5. V 1884 Konsa t. Veri
ora v. Võrum.; vanemad — 
oõlluoidaiad Ado ia Maria 
V. Õnnis Veriora Süvahava 
v.-k.. Võru elementaark.. Võ
ru kirikuk. ja Võru 2-kl. l.-k., 
mille lõpetas. Töötas isatalus 
1920. a-ni:  omandas s i i s  1971.  
a, samas vallas Mähamäe t., 

kus töötab sellest pääle ise
seisva põllumehena, olles ehi
tanud oma tallu uusi hooneid 
ja arendanud talumajandust.— 

Abielus Helene Kiudorfiga 
1909. a-st. 

Võtnud pikemat aega juhti
valt osa Veriora v. omaval-se 
tööst, olnud vene val-se ajal 
v. kohtumees, hiljem v.-volik. 
1. ja vallavanem 1930. a-st, 
kellena hoolitsenud eriti teede 
korrastamise ja haridusolude 
arendamise eest. Töötab juhti
valt kaasa mitmesuguseis Ve
riora v. kultuur- ja majandus-
org-ides, olles: ühispanga juh. 
abiesim. 1932. a-st, rahvaraa
matukogu s-i abiesim. 1936. 
a-st, Isamaaliidu osak. juh. ja 
rev.-kom. 1. vaheldumisi 1935. 
a-st; Allveelaevastiku Sihtka
pitali abitoimk. esim. ja juhtu
valt tegev muis rahvuslikes 
aktsiooneks moodustatud^tc^tn-
konnis. Võtnud loendajana osa 
1922. a. üldrahvaloendusest ja 
olnud põllumaj. korresponden
diks 1923. a-st. — Saanud all
veelaevastiku korjandusel osu
tatud teenete eest 1. järgu tee
netemärgi. — Alat. asuk.: 
Mähamäe t. Veriora v. 

VII AND, Otto, põllumees. 
Sünd. 20. II 1892 Puraski t. 
Aleksandri v. Võrum.; vane
mad — põllupidajad Peeter V. 
ja Emilie (Kuus). Õppis Joosu 
v.-k. 1906—09 ja Võru l.-k. 
1909—14, millal selle lõpetas 
ja asus tööle isatallu. Võttis 
osa Maailmasõjast 1916—18, 
tehes kaasa lahinguid ja sai 
lahingus haavata ning E. Va
badussõjast 1918—20. Isesei
sev põllumees sünnitalus 1925. 
a-st. 
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Võtab juhtivalt osa Alek
sandri valla org-ide tegevusest, 
olles: rahvaraamatukogu s-i 
asutajaid ja juh. 1. 1918. a-st: 

vabat. tuletõrje üh. asutajaid 
ja esim. 1936. a-st, Väimela 
Piimaüh. juh. 1. 1935. a-st, 
Joosu-Väimela kinnituss-i lae
kur 1930. a-st j. m. Võtnud 
osa lavategevusest kohal, selt-
ses ja laulukooridest. — Alat. 
asuk.: Puraski t. Aleksandri v. 

VI1ARD, Richard, põllu
mees. Sünd. 9. I 1897 Veeso 
t. Peri v. Võrum.; vanemad •— 

põllupidajad Samuel V. ja 
Leena (Padari). Õppis Vastse-
ICuuste Lootovina külak. 1906 
—07, Põlva klk.-k. 1907—08 
ja Vana-Kuuste ,,Sipe" min.-k. 
1908—14, millal selle lõpetas. 
Astus Maailmasõja algul Tar
tus raudteetelegraafi õpilaseks, 
teenis hiljem ametnikuna Jõh
vis, Paldiskis, Tartus, Pihk
vas, Stockmannhofis ja Alt-
Kaltsenaus kuni Riia valluta
miseni sakslaste poolt ning 
selle järele Siberi raudteel kuni 
1921. a-ni. Oli kontoriametni-
kuks Tartu jaamas 1921—24. 

Iseseisev põllumees 1924. a-st. 
— Abielus Elsa Lutsar-Pa-
dariga 1924. a-st. 

Võtnud osa mitmesuguste 
org-ide tööst. Olnud Põlvas 
Põllum. S-i sekr. 1930—35, 
Timo v.-volik. 1. 1925—29 ja 
v,-kohtu 1. ja K. L. Timo rüh
ma sekr. 1925—29 ning Põlva 

tkirikunõuk. 1. 1933—36; K. L. 
Peri rühma päälik 1930. a-st; 
Peri v.-volik. 1. 1929. a-st ja 
vallavanem 1932. a-st; Peri 
Masinatarvit. Üh. rev.-kom. 1. 
1924. a-st; Isamaaliidu Peri 
osak. juh. 1.; Põllutöökoja 
Põlva konvendi 1. 1936. a-st; 
Allveelaevastiku Sihtkapitali 
abitoimk. ja kodukaunistamise 
komitee esim. ja muiks rah
vuslikeks aktsiooneks Peri 
vallas moodustatud aj. toim
kondade juhtivaid tegelasi. — 
Saanud K. L. Valgeristi, all
veelaevastiku korjanduse edu
ka läbiviimise eest I ja II j. 
teenetemärgid. — Alat. asuk.: 
Puiga t. Peri v. 

VIIKMAA (end. nimi Viik-
mann), Jakob, politseiametnik. 
Sünd. 14. XII 1881 Raasiku v. 

il 

Harjumaal; vanemad — mõi-
satöölised Gustav Viikmann 
ja Marie (Reisberg). Õppis 

Raasiku v.-k. 1890—94 ja 
Aruküla klk.-k. 1894—96; 
täiendanud haridust iseseisvalt 
õppides. — Oli van.-kirjut. 
Tall-s kaitseringk. staabis 1904 
—09, politsei rajooniülem 
Tall-s 1909—17, Maailmasõjas 
1917—18, Kiiu-Kodasoo rajoo
ni ülem Harjum. 1919—21, 
Tallinna linnaümbruse jsk. po
litseikomissar 1921, Rapla jsk. 
komissar 1921—31 ja Tartu 3. 

jsk. komissar 1931—35; Põlva 
jsk. komissar 1935. a-st. — 
Abielus Elle (Olga) Ah-
luhn'iga. 

Võtnud osa seltskondi, elust; 
K. L. Põlva mlvk. pääliku abi 
1935. a-st; Võru Politsei-
ametn. Kogu rev.-kom. esim. 
— Alat. asuk.: Põlva. 

VIILU, Karl Elmar, koh
tunik. Sünd. 2. I 1902 Tartus; 
vanemad — mölder Andres V. 

ja Amalie (Muhel) olid Tar
tumaal Pala ms. järgi asuva 
Tuhaveski rentnikud. Õppis 
Pala v. Mäeotsa k. 1909—12, 
Torila 2-kl. min.-k. 1912—15, 
Tartu linna kõrg. algk. 1915 
—18, hiljem Tartu reaal-kom-
mertsk. ja põllut.-k. ning Tar
tu reaalk., mille lõpetas 1922. 
Võttis Tartu kooliõpil, patal
jonis osa E. Vabadussõjast. 
Jatkas edasiõppimist Tartu üli
kooli õigusteadusk., mille lõpe
tas 1929. a. Nimetati ülemää
raseks nooremaks kohtuameti 
kand. Tartu-Võru rahukogu 
juure 17. VIII 1929. a.; ko
mandeeriti 1930. a. rahukogu 
abisekr. k. t., nimetati pääle 
vastavate eksamite õiendamist 
1931. a. van. kohtuameti kand. 
ja oli Tartu-Võru rahukogu 
tsiviilosak. sekr. 1934. ja 1935. 
a. Nimetati Riigivanema poolt 
14. VI 1935. a. lisajsk.-kohtu
nikuks; täitis Tartu 5. ja 6. jsk. 
kohtuniku kohuseid, olles sa
mal ajal ka Tartu maakorral
duse kom. esim. k. t., hiljem oli 
lüh. aega Tapa, Jõhvi ja Tõr
va jsk. kohtuniku k. t. ning 
kinnitati Riigivanema otsusega 
24. IV 1936. a. Tõrva jsk. 
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kohtunikuks, olles ühtlasi ka 
Viljandi maakorralduse kom. 

esim. Valgamaasse puutuvas 
osas. 

Ülikoolis õppimise ajal oli 
Yarcu N. M. K. Ü. liikmes
konna ja seltskondi, töö sekr. 
1924; N. M. K. U. pääsekr. 
ja juh. 1„ hiljem abiesim. ja 
esim., ühtlasi ka kehakasvatuse 
usulise, seltskondliku ja üli-
õpilaskomiteede 1. 19z:>—29. 
Võttis l^zü. a. osa rtelsingis 
peetud 1N. M. K. Ü-te üle-
maailmlisest konverentsist, vii
bis 192/. a. 3 kuud Taanis 
säälsete N. M. K. U-te kutsel 
tutvumas ühingute tööga ja 
luh. aega Saksas ning Poolas; 
võttis korduvalt osa iN. lvi. K. 
U-te konverentsidest Riias ja 
oli Balti N. M. K. Ü-te suve
kooli lektoriks. Kui Tartu N. 
lvi. IV. Ü. pääsekr. oli Tartu 
üliõpil, käsipalli ja Ping-Pong 
1 esivõistluste korraldajaks. Ol
nud Tartu Raadio- ja Foto
klubi ning Tartu Kujutava 
Kunsti Klubi asut. ja organi
seerijaks, Valga N. M. K. U. 
organiseerijaks, Tartu Bridži 
Klubi asutajaid, E. Kirjastuse 
Kooperatiivi juh. abiesim. ja 
Tartu ringkonnakohtu juures 
asuva Hoiu- ja Laenükassa 
juh. abiesim. Tegutseb otseste 
ametkohuste kõrval E. ev.-lut. 
kiriku Tartu alama kirikukohtu 
eesistujana; on E. Kirjastuse 
Kooperatiivi nõuk. 1., K. L. 
Valga miv. suurtükiväe divis
joni üksikpatarei nr. 2 juh. 1. ja 
spordipäälik ja tegev muis 
org-es. Akadeemiliselt E. Ü. 
S-i vii! — Alat. asuk.: Tõrva. 

VIILUP, Alfred, põllumees. 
Sünd. 15. X 1897 Karula v. 
Valgamaal; vanemad — talu-
rentniikud Jaan V. ja Miili 
(Palm). Õppis Karula ap. õig. 
klk.Jk., mille lõpetas 1913. a., 
asudes tööle isa juure. Võttis 
osa Maailmasõjast 1916—18. 
a. allohv-ina inseneriväes ja 
E. Vabadussõjast 1918—21, 
tehes kaasa lahinguid soomus
autode kolonnis ja soomusron
gide div. tagavara pataljonis. 
Iseseisev põllumees Karula v. 
Kopli t. 1921. a-st, kus aren
dab talumajandust. — Abielus 

Amalie Jullis'ega 19. VI 1921. lumajandust. — Abielus Emma 
a-st. Tobias'ega 1918. a-st. 

Võtnud juhtivalt osa oma- Võtnud juhtivalt osa Ka-
valitsuste ja mitmesuguste rula majandusühingute tege-

m 

org-ide tegevusest. Olnud 
Valga maavolik. 1. 1924—27 
ja K. L. Karula komp. propa-
gandapäälik 1935. a-st; Ka
rula Piimaüh. rev.-kom. esim. 
1928—31 ja juh. esim. 1931. 
a-st; Karula Üpk. nõuk. abi
esim. 1931—35 ja esim. 1935. 
a-st; Karula Vabat. Tuletõrje 
Üh. asutajaid ja juh. 1. 1930. 
a-st; Karula Org-ide Liidu 
esim. 1929. a-st; Isamaaliidu 
Karula osak. asutajaid ja abi
esim. ning Valga maakomitee 
1. 1935. a-st, Karula v.-volik. 
1. 1924. a-st, v.-kohtu 1. 1927 
—29, vallavanem 1928—30 ja 
1934. a-st. Võtnud esimehena 
ja juhtiva tegelasena osa kõigi 
Karulas rahvuslikeks aktsi
ooneks loodud aj. seltskondi, 
toimkondade tegevusest. Tei
nud kaastööd ajalehile. — 
Alat. asuk.: Kopli t. Karula v. 

VIILUP, Hans, põllumees. 
Sünd. 14. V 1895 Kikkamäe t. 
Karula v. Valgam.; vanemad 
— kohapidajad Kaarel V. ja 
Miina (Jaanikene). Õppis Ka
rula v.-k. 1904/05 ja Karula 
klk.-k. 1905—10, mille lõpeta
mise järele asus ühes isaga põl
du harima. Võttis osa Maa
ilmasõjast 1914—rl7; teenis E. 
brigaadis Haapsalus 1917/18 
ja tegi kaasa E. Vabadussõja 
1918—20, võttes algul kpt. 
Sarapuu kaitsepataljoni, hil
jem soomusrongide div. taga-
varapataljoniga osa lahinguist. 
Iseseisev põllumees Ala-Zira 
t. 1918. a-st, kus arendab ta-

vusest; oinud juhatusliikmena 
tegev Karula Tarvit. Üh-s ja 
kohal, masinatarvit. üh-s; Ka
rula Üpk. juh. esim. 1935. a-st; 
pikemat aega Karula v.-va-
nema abi ja. v.-volik. 1. jm.— 
Alat. asuk.: Ala-Zira t. Ka
rula v. 

VIILUP, Viktor, koolitege
lane. Sünd. 10. XII 1896 Mat-
to t. Vana-Antsla v. Võrum.; 

vanemad — taluomanikud Pee
ter (Päärt) V. ja Eeva 
(Kraav). Õppis Antsla alevi 
algk. 1905/06, Kraavi ap. õig. 
klk.-k. 1906—12, Valga kaub.-
k. 1913—15, H. Treffneri 
gümn. 1919—21, Tartu üli
kooli filosoofia teadusk. 1921 
—24 ja 1929—32, millal lõpe
tas selle mag. fil. teadusliku 
kraadiga. — Olnud õpetaja 
Otepää ühisgümn. 1924—29 
ja Tallinna pedagoogiumis 
1932—34, koolinõunik Lääne
maal 1934—35, haridusmin-mi 
nõunik 1935—36; koolide 
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inspektor Petserimaal 1936. 
a-st. — Abielus Uertrud Bau-
manniga 1936. a-st. 

Võtnud õpilasena osa kooli-
noorsooliikumisest ja olnud H. 
Trellneri gümn. õpiiasün. rev.-
kom. esim. 1919—li ning te
gelasi mitmesuguseis õppiva 
noorsoo ettevõtteis. Töötanud 
tegevalt kaasa Otepää, Tal
linna ja Haapsalu kultuur-
org-es; olnud Haapsalu Rah
vaülikooli S-i abiesim. ja N. 
iv. Läänemaa miv. vanema 
abi 1934—3b; 1N. K. Fetseii 
miv. vanem I^jö. a-st; Petse
rimaa lviuuseuim un. esim. 
193b. a-st; Petseri E. Harid. 
S-i juh. 1. 193/. a-st j. m. tisi-
nenud korduvalt referaatide ja 
loengutega; teinud kaastööd 
,,Üliõpilaslehele", „Eesti Koo
lile", ,,K.ansakoulun Lehtile", 
„Op. Lehele", ,,Uus Eestile 
ja ,,V. Maale". — Alat. asuk.: 
fetseri. 

VIIN, Arthur, omaval-se 
teenija. Sünd. 9. VI 1888 Kär-
gula ms. Kärgula v. Võru
maal töölise pojana. — Abi
elus Eva Mänd iga 1918. a-st 
— Õppis Sõmerpalu algk. ja 
Võru kõrg. algk.; aiandust 
Vana-Nursi ms. Oli hiljemini 
mõisa kutsar ja metsavaht. 
Võttis osa Maailmasõjast 1914 
—18, tehes kaasa lahinguid. 
Oli aiarentnik Vastse-Nursis 
1918—22 ja maapidaja 1922 
—38; Vastse-Nursi algk. ma
javalitseja 1938. a-st ja Nursi 
v.-käskjalg 1936. a-st, ühtlasi 
ja kindlustuss-i ,,EKA esin
daja. 

Võtab osa seltsk. elust. Ol
nud Nursi Rahvarmtukogu S-i 
asutajaid; Nursi Vabat. Tule
tõrje Üh. asutajaid ja k-do-
pääliku abi 1928 ning esim. 
1929. a-st; Isamaaliidu Nursi 
osak. asutajaid ja juh. 1.; Nursi 
v.-volik. 1. 1919—34, sellest 
ajast ka v.-vanema abi 6 a., 
v.-kohtu 1. 6 a. ja rev.-kom. 
1. 3 a. j. m. Võtnud osa üld-
rahvaloendusest Nursi v. inst
ruktorina ja olnud rahvusli
keks aktsiooneks loodud toimk. 
tegelasi; E. Stat. Keskbüroo 
põllumaj. ikorresp. Teinud 
kaastööd ,,Teat." — Evib tu

letõrje aumärke ja Allveelae
vastiku Sihtkapit. I j. medali. 
— Alat. asuk.: Vastse-Nursi 
algk. 

VIIRA, Alma, õpetaja. Sün
dis 3. III 1899 Kaansoos, Tae-
vere v. Viljandimaal; vane-

kl., mille lõpetas 1910. a.; 
õiendas koduõp. eksami mate
maatikas ja ajaloos 1912. a. 
ja õppis lühemat aega Tartus 

mad — väikemaapidajad Rein 
Ilves ja Madli (Pani). Õppis 
Kaansoo v.-k., Suure-Jaani 
klk.-k. ja Viljandi E. H. S. tü-
tarl. gümn. ning omandas algk.-
õp. kutse 1-a. pedag. kursusil; 
hiljem õppinud eraviisil lau
lu. — 'Töötanud õpetajana 
Suure-Jaanis Kase algk. ja 
Kavastu as. algk. Tartum.; 
Kastre-Võnnu v. Võõbste 
6-kl. algk, juh. 1926. a-st. 

Töötanud juhatusliikmena 
kaasa kõigis kohal, seltskond
likes org-es; Kastre-V õõbste 
Perenaiste S-i asut. ja esinaine 
193u—37; Kastre Vabat. Tu
letõrje Üh. segakoori juh. 
1926. a-st ja sama ühingu av. 
raamatukogu juh. 1929. a-st; 
Kodutütarde Võõbste rühma 
vanem j. m. Võtnud oma lau
lukooriga osa maakondlikest 
ja üldlaulupidudest ning esine
nud solistina kontsertidel. — 
Alat. asuk.: Võõbste 6-kl. 
algk. Kastre-Võnnu v. 

VIIRA, Johan, õpetaja. Sün
dis 18. X 1889 Raadimõisas, 
Ruhja v. Lätimaal; vane
mad — mõisavalitseja, hiljem 
talupidaja Viljandimaal Hans 
V. ja Ann (Jaako). Õppis 
Uue-Suislepa v.-k. 1898—1901, 
Tarvastu klk.-k. 1901—05, 
Viljandi l.-k. 1905—08, seda 
lõpetades, Volmari seminaris 
1908/09 ja Valga l.-k. pedag. 

õp. inst., kust mobiliseeriti 
Maailmasõtta 1916. a. — Oli 
Valguta v. Ervu v.-k. juh. 
1910—19, väljaarvatud Maa
ilmasõja aastad 1916—17, mil 
teenis kirjutajana vene mere
väe staabis; Valguta 6-kl. algk. 
juh. 1919. a-st. — Abielus 
Endla Ots aga 1932. a-st. 

Olnud seltskondliku tege
vuse organiseerijaid Valgutas 
alates 1914. a-st; Valguta 
,.Ühistöö" sekr. Vabadussõja 
ajal; Valguta Vabat. Tuletõrje 
Üh. asutajaid 1921. a. Val
guta Rahvarmtukonu S-i asu
tajaid, vaheldumisi seltsi esim. 
ja rev.-kom. esim. 1924—32; 
Rõngu Õp. Üh. rev.-kom. ja 
aukohtu 1. Teotsenud näitle
jana ja näitejuhina ning kõne-
depidajana kohalikes seltses; 
võtnud juhtivalt osa rahvusli
keks aktsiooneks aj. loodud 
toimkondade tegevusest; tei
nud kaastööd ajalehile. — 
Alat. asuk.: Valguta 6-kl. 
algk. 

VIIRES (end. nimi kuni 
1. I 1938 Brikker), August, 
õpetaja. Sünd. 30. XII 1903 
Vana-Otepää v. Võrumaal; 
vanemad — talupidajad Karl 
B. ja Jenny (Uibo). Õppis 
Nõuni algk. Kastolatsi ap. õig. 
kirikuk., eraviisil kodus ja 
Tartu õp.-sem., mille lõpetas 
1925. Oli Mäksa Hariduss-i 
kõrg. algkooli juh. Tartum. 
1925.-26; Karula v. Igaste 
algk. juh. Valgam. 1928. a-st. 
— Abielus Emilie Võsuga 
1929. a-st. 
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Olnud Päidla Laulu- ja 
Mängu S-i sega- ja meeskoo
ride juhataja 1924—25; Mäk
sa Hariduss-i näitejuht 1925 

—26; Igaste haridussi ,,Val
gus" segakoori- ja näitejuht 
1928. a-st, sama seltsi sekr. 
1930. a-st ja seltsi eluaegne 1. 
1933. a-st; Karula Vabat. Tu
letõrje Üh-gu Igaste rühma 
varahoidja 1934. a-st. Olnud 
tegev kohaliku aval. rmtu
kogu arendamisel, hariduss-ile 
seltsimaja soetamisel ja näite
tegevuse õhutamisel. Võtnud 
hariduss-i kooriga osa maa
kondlikest ja üldlaulupidu
dest; olnud Igaste naiskodu
kaitse naiskoori juh. ning te
gev mitmesuguste kohalike 
seltskondlike ja rahvuslike et
tevõtete teostamisel. — Alat. 
asuk.: Igaste algk. 

VIIRES, Emilie, õpetaja, 
eelmise naine. Sünd. 22. VI 
1905 Kambja v. Tartumaal; 
vanemad — ehitustööline 
Mihkel Võsu ja Juuli (Kõll). 
Õppis Tartu linna II algk. 
1915—17, Riia tütarl. kõrg. 
algk. Tartus 1917/18, Aidniku 
rahvak. 1919—20, Tartu VI 
tütarl.-k. 1918/19, Tartu XI 
rahvak. 1919—20, Tartu VI 
algk. 1920/21 ja Tartu õp.-
sem. 1921—27, mil selle lõ
petas. Oli õpetajaks Kudina 
6-kl. algk. Tartum. 1927—32; 
Karula Igaste saksa kodu-
kooli eesti keele tunniandja ja 
tegev koduses majapidamises 
1932. a-st. 

Seminari õpilasena võtnud 
osa koolinoorsooliikumisest. 
Olnud Kudina Põllum. S-i te

gelasi mitmesuguseis seltsi 
üritusis 1927—32. Võtab ak
tiivselt ja juhtivalt osa Igaste 
org-ide tööst. Igaste haridus
s-i ,,Valgus" tantsurühma juht 
1933. a-st ning tegev seltsi 
näitetrupis ja laulukooris; 
Naiskodukaitse Igaste jsk. 
sekr., ühtlasi ka võimlemise-
ja tantsurühmade juht. Võt
nud osa naiskodukaitse juh
tide kursusist ja õppepäeva
dest. Koduse Kasvatuse Ins
tituudi kaastööline 1936. a-st. 
— Alat. asuk.: Igaste algk. 

VIKS, Jaan, õpetaja, oma-
valitsustegelane. Sünd. 6. II 
1900 Kure t. Valgjärve v. 

Võrum.; vanemad — põllupi
dajad Villem V. ja Ann 
(Keard). Õppis Valgjärve v.-
k. ja min.-k. ning Tartu õp.-
sem., mille lõpetas 1921. a., 
hiljem täiendanud haridust õp.-
kurs. Tartu ülikooli juures; 
lõpetanud E. V. sõjakooli asp. 
kurs. 1924, — reservis lipni
kuna. — Oli Põltsamaa ühis-
gümn. õp. 1921—23 ja Tõrva 
ühisgümn. õp. 1924—30, raa
matu- ja kirjutustarvete kpl. 
omanik Tõrvas 1930. a-st, 
ühtlasi ka Tõrva linnapää 
1931. a-st. — Abielus Selma 
Johanna Sirn iga 1934. a-st. 

Võtnud osa seltskondi, elust 
Tõrvas ja lähemas ümbruses 
ning olnud tegelasi mitmesu
guseis org-es; K. L. Tõrva 
komp. päälik 1924—25; Hel
me ev.-lut. kirikunõuk. ja juh. 
1. 1934. a-st ja juhtivalt tegev 
mitmesuguste rahvuslike akt
sioonide teostamisel. — Alat. 
asuk.: Tõrva. 

VILJASOO (end. nimi Vil-
lemson), Gustav, õpetaja. Sün
dis 27. I 1885 Urvaste v. Võ
rumaal; vanemad — talupida

jad Hendrik Villemson ja Mari 
(Seen). Lõpetanud Urvaste 
klk.-k. 1899; omandanud Nižni-
Novgorodi gümn. juures ko-
duõp. kutse matematikas 1917; 
täiendanud haridust õp.-kur-
susil ja omandanud Võrus kor
raldatud 1929. ja 1930. a. kurs. 
õiguse õpetada sem. lõpetanu
tega ühiseil aluseil; lõpetanud 
Moskva Aleksejevi sõjakooli 
lipnikuna 1917. — Olnud Ur
vaste v.-k. õp. 1911—16, 
Maailmasõjas 1916—17, Sim-
birski kub. eesti asund. kooli 
õp. Venemaal 1918—20, Põl
va algk. õp. 1920—22; Kär-
gula algk. juh. 1922. a-st, üht
lasi ka tegelik põllumees koo-
litalus. — Abielus Olga 
Roon iga 1909. a-st. 

Tegutsenud laulukoorijuhina 
Urvastes 1912—16, Simbirski 
eesti asunduses 1918—20, Põl
vas 1920—22 ja Kärgulas 1922. 
a-st; puhkpillide orkestri juhina 
Kärgulas 1933. a-st. Võtnud 
juhtivalt osa seltskondi, org-ide 
tööst; olnud Urvaste karskus-
s-i ,,Koit" esim. 1912—15; Kär
gulas: hariduss-i esim., kauba-
tarvitajate üh. rev.-kom. 1. ja 
esim. 1924. a-st ning tegev kait
seliidus. Toimetanud vaimu
likke talitusi. — Alat. asuk.: 
Kärgula algk. 

V1LJASTE (end. nimi 
Wasser), Samuel, põllumees. 
Sünd. 25. XII 1893 Kransi t. 
Peri v. Võrumai; vanemad — 
põllupidajad Peeter Wasser 
ja Ann (Palo). Õppis Peri v. 
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Sika v.-k. 1902—04, Peri min.-
k. 1904—08 ja Võru l.-k. 1908 
—10. Olnud Taanis põllu
majanduse praktikal 1913. a. 

Astus 1914. a. lõpul vabataht
likuna vene õhusõidu väkke, 
õiendas eksternina 2. j. sv. 
õiguste eksami Peterburis, 
omandas vene õhuväes auto
juhi, motorist-mehaaniku kut
sed ja töötas instruktor-me-
haanikuna 1918. a-ni. Võt
tis osa E. Vabadussõjast, 
teenides algul ins. pat. tehni
lise jsk. asjaajajana, hiljem 
lennuväe majanduse ja tehni
lise jsk. ülemana 1919—22, 
v õttis piirivalve val-se asja
ajaja k. t. osa praeguse piiri
valve organiseerimisest 1923. 
a. ja oli hiljem piirivalve 
Tartu jsk. asjaajaja 1924. 
a-ni. Tegutses G. Tomsoni 
tööstuste valitseja-rmtupidaja-
na Vana-Vändras 1926. Ise
seisev põllumees sünnitalus 
1926. a-st. — Abielus Anna 
Viktor'iga 1931. a-st. 

Võtnud juhtivalt osa valla
omavalitsuse tööst ja mitme
suguste org-ide tegevusest. 
Olnud Põlva Üpk. rev.-kom. 
1. ning Koiola Piimaüh. rev.-
kom. ja juh. 1.; Peri v.-volik. 
ja rev.-.kom. 1. 1927. a-st, rev.-
kom. esim. 1934. a-st, valla 
vast. tulekinnituss-i rev.-kom. 
esim. 1929. a-st, v.-volik. 
esindaja Võru maakciraldus-
komisjonis 1930. a-st, ühis-
tegel. kindl. s-i ,,Talu" Võru
maa inspektor 1938. a-st j. m. 
— Alat. asuk.: Kransi t. 
Peri v. 

VILJASTO, Enn (end. nimi 
Erich-Oskar Goldberg), val

lasekretär. Sünd. 13. I 1887 
Vilpo t. Ahja v. Tartumaal; 
vanemad — põllupidajad Kus
ta Goldberg ja Mari (Piir) 

«•mmm 

Lõpetanud end. Võnnu klk.-k. 
1903; hiljem täiendanud hari
dust iseseisvalt õppides. — 
Oli Erastvere v.- ja kohtu kir
jut. juures õpilaseks 1906— 
08; teenis vene sõjaväes 1908 
—11, kust vabanemisel oli lüh. 
aega v.-kirjut, abi Peri ja 
Erastvere valdades; Erastvere 
v.-sekr. 10. II 1912. a-st, üht
lasi tegelik põllumees palga-
maal ning Erastvere posti ag. 
juh. 1923. a-st. 

Võtnud juhtivalt osa Erast
vere majandusorg-ide tegevu
sest; olnud valla vast. kind-
lustuss-i asjaajaja ja raamatu
pidaja 1913—28, Kanepi Pii
maüh. raamatupidaja 1914. ja 
1915. a., Erastvere-Koigera 
Masinatarvit. Üh-se kirjat.-
raamatupidaja 1914 — 25, 
Erastvere Masinatarvit. Üh-se 
kirjat.-raamatupidaja 1914— 
24, v.-volik. 1. 1918—20, kar-
tuliüh. asutajaid ja asjaajajaja-
raamatupidaja 1921-—28 ning 
II ja I üldrahvaloenduse instr. 
Erastvere v.; Erastvere Üpk. 
asutajaid, asjaajaja-raamatu-
pidaja 1926 ja juh. esim. 1927. 
a-st; Erastvere Põllum. S-i 
asutajaid ja rev.-kom. esim. 
1935. a-st; Kanepi Laulu S-i 
kauaaegne rev.-kom. 1.; K. L. 
Kanepi mlvk. juh. 1. ja Erast
vere komp. sekr. pikemat aega; 
Kanepi ev.-lut. koguduse nõuk. 
ja juh. 1. ning Võru praost
konna nõuk. 1. j. m. — Alat. 
asuk.: Erastvere v.-maja. 

VILJASTO, Johannes, kaup
mees, eelmise vend. Sünd. I 

X 1903 Vilpo t. Ahja v. Tar
tumaal. Õppis Kärsa algk. 
1914/15, Põlva klk.-k. 1915— 
17, Võnnu klk.-k. 1917/18 ja 

Tartu reaalgümn. 1918—22. 
— Töötanud praktikandina 
Erastvere v. kantseleis 1928— 
32; iseseisev kaupmees Ahja 
asunduses 1932. a-st. — Abi
elus Selma Oja ga 1932. a-st. 

Võtnud osa seltskondi, elust. 
Olnud Aksle lugemisringi 
,,Voog" esim. 1926—28, sama 
seltsi juure keelpillide orkestri 
asutaja ja juh., seltsi näitejuht 
ja av. raamatukogu hoidja; 
Erastvere Põllum. Kogu abi
esim. 1930—32 ja samal ajal 
ka põllum. kogu noorteosak. 
laekur; Isamaaliidu Ahja osak. 
rev.-kom. 1. 1936. a-st; Ahja 
Põllum. S-i rev.-kom. 1. 1936. 
a-st; Ahja Harid. S-i asuta
jaid ja tegev kaitseliidus. 
Teostanud põllumajanduslikku 
üleskirjutust Ahja v. 1929. 
Võtnud osa laulukooridest; 
teinud kaastööd ajalehile. — 
Alat. asuk.: Ahja as. 

VILJASTO, Selma, pere
naine, eelmise naine. Sünd. 

9. VII 1909 Suureküla kooli
majas Erastvere v. Võrumaal; 
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vanemad — õp. Robert Oja ja 
Juulie (Tiisler). Õppis Erast
vere algk. 1918—22, Kanepi 
algk. 1922—24, Võru tütarl. 
gümn. 1924—29, mil selle lõ
petas ja Kehtna kõrg. kodu
majanduskoolis 1930/31, mil 
selle lõpetas. — Töötas kodu-
majandusnõuandjana Järva- ja 
Saaremaal 1932. a., hiljem 
s. a lõpul aset. õp. Lüganuse 
täienduskoolis. Tegev kodu
ses majapidamises 1932. a-st. 

Võtnud juhtivalt osa maa
naiste organiseerimisest, kodu
majanduse ja kodukultuuri 
arendamisest. Olnud Erast
vere Perenaiste S-i asut. ja 
esinaine 1929—32 ja teotsenud 
näitlejana ning näitejuhina; 
Ahja Maanaiste S-i asut. ja 
esinaine 1936. a-st, Ahja las
teaia asutajaid, rahvatantsude 
trupi asutajaid ja juhte ning 
juhtivalt tegev kursuste kor
raldamisel; Isamaaliidu Ahja 
osak. esimehe abi 1935. a-st 
j. m. — Alat. asuk.: Ahja as. 

VILJAT, Ilmar (end. nimi 
Ilmar Dorbek), õpetaja. Sünd. 
8. III 1907 Nigula t. Valg-

kondl. org-ides. Olnud Mere
mäe harid, s-i ,,Läte juh. 1., 
laulukoori juh. ja näitejuht 
1930—35, Meremäe Op. Üh. 
juh. 1. 1930—34 ja esim. 
1934/35; Kahkvas: raamatu
kogus-! ,.Võitlus" esim. ja 
laulukoori juh. 1935. a-st ning 
juhtivaid tegelasi mitmesugu-
seis seltskondlikes ettevõtteis. 
Võtnud oma laulukooridega 
osa laulupidudest. — Alat. 
asuk.: Väike-Veerksu algk. 

VILJAT, Lydia, õpetaja, 
eelmise naine. Sünd. 19. VIII 
1902 Tudulinnas, Virumaal; 
vanemad — talupidajad Kaa
rel Timutheus ja Jenny (Karl-
son). Õppis Tudulinna v.-k., 
Lüganuse E. Hariduss-i ja 
Tartu tütarl. gümn., lõpetades 
viimase 1920. a.; omandas 
algk.-õp. kutse eksternina Tar
tu õp.-sem. juures 1924. — 
Oli Meremäe (Obinitsa) v. 
Sulbi algk. juh. 1922—25; 
Meremäe (Serga) algk. juh. 
1925. a-st. 

Võtnud osa seltskondi, elust 
ja naiskodukaitse tööst. Olnud 
Naiskodukaitse Meremäe jsk. 
asutajaid ja esimene esinaine; 
Kodutütarde Meremäe rühma 
vanem. — Alat. asuk.: Mere
mäe algk. 

VILIPSON, Eduard, põllu
mees. Sünd. 22. IX 1897 
Ahja ms. Tartumaal; vane-

Iseseisev põllumees Mooste 
v. Liivaku t. 1925. a-st, kus 
arendab talumajandust. — 
Abielus Juuli Suurmetsaga 
1924. a-st. 

Olnud Kauksi Laulu-Mängu 
S-i juh. 1. ja laulukoorijuht 
1924—-30; Mooste v.-volik. 1., 
v.-vanema abi 1930. a-st; 
valla vastast. kindlustuss-i 
laekur 1931. a-t ja tegev mit
mes kohalikus org-is. — Alat. 
asuk.: Liivaku t. Mooste v. 

VILLA, Jaan (Juhan), põllu
mees. Sünd. 11. X 1908 Villa t. 
Sangaste v. Valgam.; vane-

järve v. Võrum.; vanemad — 
põllupidajad Aleksander Dor
bek ja Anna (Varul). Õppis 
Valgjärve 6-kl. algk. 1917— 
1923 ja Tartu õp.-sem. 1923 
—29, mil selle lõpetas. — Oli 
Meremäe v. Serga (hilisema 
Meremäe) algk. õp. 1930— 
35; Kahkva v. Väike-Veerksu 
6-kl. algk. juh. 1935. a-st. — 
Abielus Lydia Timutheusega 
1936. a-st. 

Seminaristina võtnud osa 
õppiva noorsoo org-ide tööst, 
hiljem teotsenud juhtivalt selts-

mad — mõisa töölised Gustav 
V. ja Mari (Arnu). Lõpetas 
Mooste v. Kauksi algk., mille 
järele tegutses põllutöölisena. 
Võttis osa Maailmasõjast 1916 
—18, tehes kaasa lahinguid ja 
E. Vabadussõjast 1919—21. 

mad — põllupidajad Jaan V. 
ja Anna (Nuder). Õppis 
Karula Vissi algk. 1917—19, 
Valga poegi. gümn. 1919—26 
ja Jäneda põllut.-keskk. 1926 
—28. — Iseseisev põllumees 
isalt päritud Sangaste v. 
Kalli t. 1928. a-st, kus aren
dab talumajandust. 

Võtnud juhtivalt osa mitme
suguste ühingute tegevusest ja 
poliitilisest elust. Olnud end. 
Sangaste-Tagula ühinenud põl
lum. erak. juh. 1. ja Tagula 
Rahvarmtukogu S-i esim. 1931 
—34; Valgamaa Piimaühingu
te Kesks-i kirjat. 1934. a-st; 
Sangaste üpt. ,,Võime kir
jat.-raamatupidaja 1931. a-st; 
Antsla Tarvit. Üh-se rev.-
kom. 1. 1934. a-st ja juhti
valt tegev olnud kaitseliidus. 
Pidanud poliitilisi kõnesid ja 
loenguid ühistegevusest oma 
ümbruskonnas; teinud kaas
tööd ajalehile. — Alat. asuk.: 
Kalli t. Sangaste v. 

VILLA, Theodor, õigus
teadlane, omavalitsustegelane. 
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Sünd. 19. IV 1891 Villa t. 
Sangaste v. Valgamaal; vane
mad — talupidajad Karp 
(Karl) V. ja Marie (Rei-

mann). Õppis Sangaste v. 
Mattu v.-k. 1897/98, Karula 
ap. õig. klk.-k. 1899—1903, 
Kiia vaimul, k. 1903—07, Riia 
vaimul, sem. 1907—11 ja 
Varssavi ülikooli õiguteadusk. 
1911—15, mil selle lõpetas. 
—. Võttis osa Maailmasõjast 
1915—17. Oli Valga ja Võru 
mk. kohtuuurija 1919—20, 
Tartu-Võru rahukogu juures 

prokuröri abi 1920—21, advo-
kat Valgas 1922—34; Valga 
linnapää, ühtlasi linnakooli-
val-se juh. 1934. a-st. — Abi
elus Raissa Busaev iga 12. II 
1917. a-st. 

Tegutsenud Valga linnavo
linikuna ja volikogu juhataja
na 1922—34. Võtab osa selts
kondi. elust ja töötab juhti
valt kaasa mitmesuguseis rah
vuslikes üritusis. E. P. R. 
Valga komitee esim. 1935. 
a-st. — Alat. asuk.: Valga. 

VIRKS, Peeter, põllumees. 
Sünd. 7. XI 1881 Kärsna t. 
Aakre v. Tartum.; vanemad 
— põllupidajad Siimon V. ja 
Kai (Pahva). Lõpetas Rõngu 
klk.-k. 1894. a., mille järele 
asus tööle sünnitallu, kus 
nüüd teotseb iseseisva põllu
mehena, arendades talumajan
dust. — Abielus Liine Lee
sikaga 1913. a-st. 

Võtnud juhtivalt osa Aakre 
org-ide ja v. omaval-se tööst. 
Olnud põllum. s-i asutajaid 
1911, esim. 1912—15 ja lae
kur 1919. a-st; vabat. tule
tõrje üh. juh. 1. 1934. a-st; 

piimaühingu asutajaid 1923 ja 
korduvalt rev.-kom. 1.; Rõngu 
Üpk. nõuk. 1. 1921. a-st; v.-
volik. 1. pikemat aega, v.-koh

tu esim. 1916—22 ja vallava
nem 1919—22; Rõngu ev.-lut. 
kirikunõuk. 1. 1919. a-st j. m. 
— Alat asuk.: Kärsna t. 
Aakre v. 

V1RMANN, Johannes, põl
lumees. Sünd. 18. III 1890 
Sarve t. Aru v. Tartumaal; 

vanemad — põllupidajad Karl 
V. ja Epp (Kalbus). Õppis 
Aru min.-k. 1899—1905 ja 
Tartus H. Treffneri gümn. 
1905—07. Töötab iseseisva 
põllumehena Sarve t., kus 
arendanud talumajandust. 

Töötanud pikemat aega juh
tivalt Aru v. omaval-s; olnud 
v.-vanema abi 1923—26, val
lavanem 1926—29, v.-koiitu 
esim. 1929—37, millest alates 
uuesti Aru vallavanemaks; 
Aru v. vast. kindlustuses-! 
laekur 1929. a-st, Kodijärve 
Masinat. Üh-se osim. ja laekur 
1920. a-st jm. — Alat. asuk.: 
Aru v. Sarve t. 

V1STER Eduard, ' põllu
mees. Sünd. 3. II 1896 Mee-
lepe t. Taagepera v. Valga
maal; vanemad — taluoman. 

Jaan V. ja Leena (Loorberg). 
Õppis Taagepera v.-k., 1904 
—07, Helme klk.-k. 1907—10, 
Valgas kaub.-k. 1910—14, mil
lal selle lõpetas kiitusega; õp
pis Petrogradis põllumajand. 
kultuurtehnikat 1915—18, täi
tes kõik suvised praktikumid, 
kuid õpingute lõpetamise kat
kestas Vene kodusõda. — Ol
nud õp. Taagepera Karjat-
nurme algk. 1915. Võttis osa 
E. Vabadussõjast 1919 a. kuni 
sõja lõpuni. Iseseisev põllu
mees Helme v. Ritsu t., kus 
arendab talumajandust. 

Võtnud osa mitmesuguste 
org-ide tegevusest ja poliitili
sest elust. Taagepera Noorsoo 
S-i asut. ja esim. 1916—19, 
Taagepera Põllum. Kogu asu
tajaid ja juh. 1. 1920. a-st pi
kemat aega, hiljemini Helme 
Põllum. Kogu kirjat. 1934. a-ni 
ja kongresside saadik, Valga
maa Põllum. Esind. 1.; Helme 
Põllum. S-i esind. põllutöök. 
hoolekogus; Helme Üpk. (end. 
L.-H. Üh.) nõuk. 1. ja kirjat. 
1921. a-st, Helme Piimaüh. 
juh. 1. 1935. a-st, Põllutöökoja 
Helme konvend 1. ja abiesim. 
1938. a-st, II Põllutöökoja 1. 
ja selle rev.-kom. 1., Helme 
Munaüh. esim. 1937. a-st, Isa
maaliidu Helme osak. asuta
jaid ja esim. 1935. a-st, üht
lasi ka keskjuhatuse 1., Linna-
küla Masinatarvitajate Üh. 
esim.; Taagepera v.-vol. 1. 
1921—27 ja rev.-kom. esim., 
Helme v.-volik. 1. ja vallava
nem 1929. a-st, Valga maa-
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volik. 1. 1938. a-st ja valla-
ning linnavanemate esindajana 
Valga maaval-se 1. j. m. Or
ganiseerinud saksa okupatsi
ooni ajal Taageperas omakait
set; olnud Helmes kaitseliidu 
asut. 1924. a., selle üksuse 
päälik ja hiljemini K. L. Helme 
mlvk. käskudetäitja . päälik, — 
praegu mlvk. adjudant. — 
Evib K. L. 3. kl. Valgeristi, 
E. Vabadussõja mälestusmärgi 
ja töö eest omaval-se alal E. 
P. R. V kl. teenetemärgi. — 
Alat. asuk.: Helme v. Ritsu t. 

VOLMER, Kaarel (Karl), 
vallasekretär. Sünd. 30. V 
1896 Hällatu t. Keeni v. Val

gam.; vanemad — tisler Jakob 
V. ja Mari (Sirel). Lõpeta
nud Keeni 2-kl. min.-k. ja 
täiendanud haridust keskkooli 
end. 6 kl. ulatuses; õiendanud 
v.-sekr. kutseeksami Pärnu 
maaval. juures korraldatud ek-
sameil 1926. — Võtnud osa 
Maailmasõjast 1915—18, tei
nud selles kaasa lahinguid, 
lahinguis põrutada ja sõjagaa-
sidega mürgitada saanud ning 
vabatahtlikuna E. Vabadussõ
ja lahinguist mitmes väeosas 
sõja alguselt lõpuni. Teeninud 
varustusvalitsuse ehituse ja 
korteriosak. Tartu jsk., hiljem 
SR. nr. 1 van.-kirjutajana 
1921—24. Astunud omaval-se 
teenistusse 1. IX 1924; olnud 
Vana-Kariste v.-sekr. abi lüh. 
aega, hiljem samas v.-sekr. 
1924—26; Taheva vallasekre
tär, v.-kohtu kirjut., pere
konnaseisu ametnik ja Hargla 
postiag. juh. 4. V 1927. a-st. 
Saanud hoolsa teenistuse eest 
autasusid. Ühtlasi tegutseb 

põllumehena omas talus Ta
heva v. — Abielus Frieda 
Amanda Ubin iga 7. IV 1929. 
a-st. 

Võtnud osa mitmesuguste 
org-ide tööst. Taheva Vabat. 
Tuletõrje Üh. asutajaid ja 
sekr. 1931. a-st; Taheva Kind-
lustuss-i asutajaid ja asja
ajaja juh. 1. 1929. a-st; Harg
la klk. E. Vabadussõjas lan
genute mälestuse jäädvusta
mise toimk. kirjat.; Allveelae
vastiku Sihtkapitali Taheva 
abitoimk. sekr.; tegev kõigis 
rahvuslikeks aktsiooneks ja 
hoogtööks Tahevas moodus
tatud toimkonnis. Olnud 
Hargla ev.-lut. koguduse rev.-
kom. 1. 1935. — Alat asuk.: 
Taheva v.-maja. 

VOLT, Aleksandra, õpeta
ja. Sünd. 9. V 1896 Põltsa
maal; vanemad — kaupmees 

Mihkel V. ja Elisabeth (Mar-
genson). — Lõpetas 1915. a. 
H. Hargensi tütarl. kaub.-k., 
omandas pääle 3-a. õp. ette
valmistamise kursusi algk.-
õp. kutseõiguse 1921. a. ja 
lõpetas Tallinna Kolledži 
1930. a.; täiendanud haridust 
mitmesuguseil kursusil. — 
Tegutsenud koduõpetajana, 
raamatupidajana, korrespon
dendina ja kantseleiametnikuna 
1920. a-ni. Oli Kavastu algk. 
õp. 1920—22; Issaku algk. 
õp. 1922. a-st. 

Võtnud kohapääl osa selts
kondi. tegevusest;, olnud Võn
nu laulu-mängus-i ,.Lõoke" 
näitleja, vahel ka näitejuht ja 
tegelasi muis seltsi üritusis 
1920. a-st; Võnnu Naiste 
Karskuss-i asutajaid, hiljem 
karskuss-i ,,Kaljo" tegelasi, 

Issaku Kodutütarde rühma 
vanem j. m. — Alat. asuk.: 
Issaku algk., Kastre-Võnnu v. 

VUIN, Jaan, põllumees. 
Sünd. 30. IX 1890 Vilssi t. 
Helme v. Valgam. põllutöö-

lise pojana. Lõpetanud Koor
küla v.-k., mille järele tegut
senud põllutöölisena, hiljem 
kümnikuna metsatöil. Võtnud 
osa Maailmasõjast ja lange
nud Saksamaale sõjavangi, 
kus viibis 1914—19 ja E. Va
badussõjast 1919—20, tehes 
jao- ja rühmaülemana 6. jal. 
polgus kaasa lahinguid, sai la
hingus haavata ja autasumaa. 
Oli küttekomitee teenistuses 
1920. Iseseisev põllumees 
Koorküla v. Saki t. 1921. a-st, 
kus arendab talumajandust. — 
Abielus Amalie Sonnemann i-
ga 1922. a-st. 

Võtnud osa poliitilisest elust 
põllum. kogudes. Olnud 
Koorküla asun. ja põllum. üh. 
esim. ja juh. 1.; v.-volik. 1. 
1922. a-st, vallavanem lühe
mate vaheaegadega 1922—34 
ja v.-kohtu esim. 1934. a-st; 
K. L. Koorküla rühma päälik 
1924—30 ja Koorküla komp. 
päälik 1930. a-st; Tõrva Üpk. 
nõuk. 1. 1932. a-st; Koorküla 
Vabat. Tuletõrje Üh. asuta
jaid, algul juh. 1. ja 1934. a-st 
esim.; kohal, masinatarvit. üh-
-se rev.-kom. 1.; Helme ev.-lut. 
kirikunõuk. ja rev.-kom. 1. 
Võtnud varemalt osa lavate
gevusest ja laulukoorest. Saa
nud K. L. V kl. Kotkaristi ja 
III kl. Valgeristi. — Alat. 
asuk.: Saki t. Koorküla v. 

WULFF, Gustav (varju
nimi G. Õis), ametnik, kirja-
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nik. Sünd. 1. I 1865 Juusa 
talus Vaste-Otepää v. Tar
tum.; vanemad — talupidajad 
Jaan W. ja Anna (Ilves). 

Õppis Maaritsa klk.-k., Tartu 
Jüri kirikuk. ja Tartu õp.-sem. 
1880—-84, mil selle lõpetas. 
Oli õp. Puhja klk.-k. 1885— 
92 ja koduõp. Amblas 1892— 
94; Vana-Otepää v.-sekr. 
1894. a. kuni 1. XI 1938. a., 
millest alates pangaametnik 
Otepääl. — Abielus Olga Luk-
sepp aga 1910. a-st. 

Võtnud organiseerivalt ja 
juhtivalt osa seltskondi, elust 
ja majandusettevõtete tegevu
sest. Olnud Puhja Laulu-
Mängu S-i asut., abiesim. ja 
sekr. 1885—92, hiljem auliige, 
Liivimaa vallakirjut. S-i esim.; 
Otepääl: põllum. s-i asutajaid 
1890, sekr. ja esim. 1904—10, 
abiesim. ja laekur 1910. a-st; 
karskuss-i ,,Edasi" esim. 1897 
—1910 ja 1923. a-st; Otepää 
Üpk. (end. Nuustaku L.-H. 
Üh-se) asutajaid 1905, esim. 
1905—10, hiljem uuesti asja
ajaja ja esim.; Otepää Hari
duss-i (end. Nuustaku Kooli-
s-i) asutajaid 1906, esim. 
1906—10 ja juh. 1. 1910. --st; 
Otepää progümn. asutajaid ja 
juhtivaid tegelasi 1906 ja hil
jem; Otepää (end. Nuustaku) 
Tarvit. Üh-se ja piimaüh-se 
asutajaid, masinat, üh-se asut. 
ja juh. 1.; Otepää Vabat. Tu
letõrje Üh. asutajaid 1897, 
algul juh., hiljem auliige; 
Otepää ev.-lut. koguduse nõuk. 
esim. ja laekur pikemat aega 
j. m. Võtnud juhtivalt osa 
Otepää näituste korraldami
sest ja mitmesuguseist selts
konna ettevõtteist. Avaldanud 
artikleid, jutustusi, luuletusi 
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jne., olles m. s. tuntud luule
tuse ..Ööpikule" (Õrn ööpik, 
kuhu tõttad sa) autor; teinud 
kaastööd ..Sakalale", ,,E. 
Postim.' , ,,Meelelahutajale", 
,,Olevikule", ,,Oma Maale", 
,,Laulu- ja Mängulehele", 
,.Lindale" j. t. — Alat. asuk.: 
Otepää. 

WULFF, Olga, seltskon
nategelast eelmise naine. 
Sünd. 31. VII 1888 Nüpli m. 

Vana-Otepää v. Tartum.; va
nemad — õp. Paul Luksepp 
ja Elisabeth (Patakov). Õp
pis Otepää ap. õig. tütarl. 
algk. 1896—99, Tännasilma 
ja Võisiku ap. õig. kirikuk. 
1899—1902. Oli äriteenija K. 
Luksepa rmtukaupluses Tall-s 
1907—08, raamatukpl. pidaja 
Otepääl 1908—10 ja Otepää 
Üpk. ametnik 1925—33; hil
jem tegev koduses majapida
mises. 

Võtnud aktiivselt ja juhti
valt osa Otepää seltskondi, 
elust. Olnud karskuss-i ,.Eda
si" juh. 1. lühemate vaheae
gadega 1907. a-st, ,,Ühistöö" 
tegelasi 1919—20, hariduss-i 
juh. 1. 1909—24 ja 1926. a-st, 
naiss-i asutajaid 1930 ja juh. 
1., Naiskodukaitse Vana-Ote
pää v. jsk. asutajaid 1925 ja 
juh. 1., Otepää gümn. lasteva
nemate komitee ja kooli õp
penõukogu 1. pikemat aega j. 
m. Võtnud osa laulukooride 
tegevusest Tall-s ja Otepääl. 
— Saanud teenete eest Nais
kodukaitse teenetemärgi ja 
,,Ühistöö" II j. mälestusmärgi. 
— Alat. asuk.: Otepää. 

WULFF, Paul, vallasek
retär. Sünd. 22. IV 1877 
Juusa t. Vastse-Otepää v. 
Tartum.; vanemad — talupi

dajad Jaan W. ja Ann (Il
ves). Uppis Vastse-Otepää 
v.-k., Maaritsa vene k., Ka
nepi klk.-k. 1891—95 ja v.-
sekr. ametit Vana-Otepää v.-
sekr. juures 1900—02. — Pil-
kuse v.-sekr. 1. III 1903. a-st. 
— Abielus Juuli Teder iga 
1909. a-st. 

Võtnud juhtivalt osa selts
kondi. töö organiseerimisest 
Otepääl. Olnud Otepää Tar
vit. Üh-se asutajaid ja juh. 1. 
1910—28, Otepää (Nuusta
ku) Harid. S-i asutajaid ja 
juh. 1. 1908—33, Otepää Põl
lum. S-i kirjat. 1910—32, 
Otepää Üpk. (end. Nuustaku 
L.-H. Üh-se) asutajaid 1907, 
nõuk. ja juh. 1. 1913—33, 
Otepää tuletõrje üh. tegelasi, 
abiesim. 1906—27, esim. 1927. 
a-st ja auesim. 1930. a-st; 
Otepää alevivolik. 1. 1924— 
33, volik. juh. abi 1924—27, 
volik. juh. 1927—33, rev.-
kom. esim. 1926—33, vaeste
laste kohtu 1. 1931—36 j. m. 
Võtnud juhtivalt osa eelmai
nitud seltside ettevõtteist, Ote
pää eesti progümn. asutami
sest, teotsenud näitlejana jne. 
— Alat. asuk.: Otepää. 

VUNGI, Gustav, põllu
mees. Sünd. 28. IX 1885 
Holdi nr. 1 t. Meremäe v. 
Petserim.; vanemad — talu
pidajad Peeter V. ja Mai 
(Treiar). Õppis Vastseliina 
v. Kapera v.-k. 1895—98 ja 
Vastseliina klk.-k. 1899—1901. 
— Tegutses põllumehena Holdi 
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nr. 1 t. 1913. a-ni, Kõssa t. 
Misso v. Võrum. 1913—19; 
iseseisev põllumees Holdi nr. 
2 t. 1929. a-st, kus arendab 

ametn. Eestis 1917—1918, 
raamatupidaja Vjätkas ja Sa-
rapulis 1918—21, Haaslava 
v.-sekr. abi Tartum. 1921—22, 

talumajandust, olles viinud 
oma talu eeskujulikemaks ümb
ruskonnas; ühtlasi arendab 
aiandust ja mesindust. Saa
nud esimesi auhindu taluraa-
inatupidamise eest. — Abielus 
Emilie Pilt'iga 1913. a-st. 

Võtnud juhtivalt osa mit
mesuguste org-ide tööst. Ol
nud Luhamaa Hariduss-i esim. 
1923—29, Misso vallavanem 
1923—27, Vastseliina kiriku-
nõuk. 1. 1926—29; Meremäe 
Piimaüh. laekur 1929—37 
Isamaaliidu Meremäe osak 
juh. 1. 1934. a-st; valla vast 
kindlustuss-i rev.-kom. 1. 1929 
—37; E. Panga Petseri osak 
diskontokomitee 1. 1936—37 
Misso Põllum. Kogu esim 
1925—28, Luhamaa koolihoo-
lek. esim. 1923—29; Petseri 
Karjakontrollüh. esim. ja te
gev mitmes muus org-is. — 
Alat. asuk.: Holdi nr. 2 t. 
Meremäe v. 

VÕHNI, August, vallasek
retär. Sünd. 9. X 1894 Ruuna 
ms. Veriora v. Võrum.; vane
mad — sepp Johan V. ja Lii
sa (Rikand). Õppis Veriora v. 
Pindi v.-k. 1903—05, Nošuli 
kõrg. algk. Vologda kub. Ve-
nem., mille lõpetas eksternina 
1914. a. — Oli Oparino as. 
Vologda kub. asumaade val-se 
ametnik 1910—14, Vjätka 
kub. riigimaade vai. metsnik 
1914—15 ja metskonna kant-
seleiam. 1916—17, Maailma
sõja ajal vene sõjaväes lüh. 
aega 1915, väljaehituse val-se 

Peetri v.-sekr. Virum. 1922— 
24; Peri v.-sekr. Võrum. 19°4 
a-st. 

Võtab juhtivalt osa mitme
suguste org-ide tööst. K. L. 
Põlva mlvk. juh. 1. 1927. a-st 
ja sekr. 1930. a-st; Peri Ha-
riduss-i raamatukoguhoidja 
1924. a-st; Põlva Üpk. asu
tajaid ja juh. 1. 1930. a-st; 
sekretärina tegev allveelaevas
tiku korjanduse, kodukaunista
mise j. t. rahvuslikeks aktsi
ooneks Peri v. loodud aj. selts
kondlikes toimkonnis; olnud 
Põlva ev.-lut. koguduse rev.-
kom. 1. 1931—32. — Alat. 
asuk.: Peri v.-maja. 

VÕLLI, Peeter, põllumees. 
Sünd. 13. I 1885 Süntka t. 
Valguta v. Tartum.; vanemad 

— põllupidajad Andres V. ja 
Ann (Kallas). Õppis Lapetuk-
me v.-k. 1895—97 ja Tilga 
klk.-k. 1897—1900, millal selle 
lõpetas ja asus isatallu põllu
tööle. Võttis osa Maailmasõ

jast 1914—17 ja E. Vabadus
sõjast 1918—20, tehes viima
ses kaasa lahinguid. Iseseisev 
põllumees isalt päritud talus 
1920. a-st; teostanud omas ta
lus põllumajanduslikke uuen
dusi, kultiveerinud maid ja 
arendanud karjamajandust. — 
Abielus Hilda Karist'iga 1919. 
a-st. 

Võtnud osa Valguta org-ide 
tegevusest. Olnud end. põllum. 
kogu juh. 1. ja v.-volik. 1., 
valla vast. kindlustuss-i juh. 1. 
1928—-32; Rõngu Piimaüh. ja 
Rõngu Kontrollüh. juh. 1. 1936. 
a-st ning liikmena tegev tule
tõrjes j. m. — Alat. asuk.: 
Süntka t. Valguta v. 

VÕSU, August, põllumees. 
Sünd. 1. X 1875 Tigase t. Kõl
leste v. Võrumaal; vanemad — 

põllupidajad Mihkel V. ja Ann 
(Hingus). Lõpetanud Karaski 
v.-k., asus tööle isatallu, kus 
1911. a-st alates tegutseb ise
seisva põllumehena, arendades 
talumajandust. — Abielus Ade-
liina Põder'iga 1911. a-st. 

Võtab juhtivalt osa Kõlleste 
majandusorg-ide tööst, olles: 
ühispanga nõuk. 1. 1935. a-st, 
Kõlleste-Kioma Piimaüh. rev.-
kom. 1., valla vast. kindlustus
s-i rev.-kom. 1., Krootuse Ma
sinatarvit. Üh-se laekur; Ka
nepi ev.-lut. kirikunõuk. esim. 
1929. a-st; olnud Kõlleste v.-
volik. 1. ja v.-vanema abi 1915 
—21. — Alat. asuk.: Tigase t. 
Kõlleste v. 

VÄRK, Juhan, põllumees. 
Sünd. 11. VIII 1878 Ala-Mat-
si t. Patküla v. Valgamaal; 
vanemad — põllupidajad ICaa-
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rel V. ja Juuli (Martin). — 
Abielus Emilie Mägfga 1905. 
a-st. -— Õppis Patküla v.-k., 
Helme v.- ja klk.-k., Valga 1.-

k., mille lõpetamise järele asus 
tööle isatallu. Iseseisev põl
lumees sünnitalus 1905. a-st, 
kus 5-dat põlve arendab talu
majandust. Asutas oma tallu 
1921. a. veejõul töötava jahu-
ja saeveski, mida arendab 
edasi, ühtlasi omandas 1935. 
a. naabrusest veel teise talu. 

Võtnud juhtivalt osa koha
likkude org-ide tegevusest. 
Helme Majand. Üh-se asuta
jaid 1912 ja rev.-kom. 1. 9 a. 
kestel, Helme Põllum. S-i 
esim. põllutöök. asutamise 
ajal ja kooli asutamisel juhti
valt tegev olnud, Tõrva 
Kaub.-tööst. O.-ü. asut., juh. 
1. ja likvid. kom. 1., Tõrva 
Vabat. Tuletõrje Üh. elu
aegne 1.; olnud Helme Piima
üh. juh. 1.; Helme Üpk. nõuk. 
1. 1933—36 ja juh. 1. 1937. 
a-st; Patküla vallavanem 1907 
—18, v.-volik. 1. 1921—27 ja 
v.-kohtumees 1925—34, Isa
maaliidu osak. asutajaid ja 
juh. 1., varemalt põllum. kogu 
juh. 1. 1934. a-ni; Helme kiri-
kunõuk. 1. 1920. a-st, olnud 
klk. konvendi saadik vene ajal 
jm. — Alat. asuk.: Patküla v. 
Matsi t. 

VÄRNIK, Johan (Efimi), 
loomaarst. Sünd. 13. V 1895 
Lepaoru t. Vana-Antsla v. 
Võrum.; vanemad — talurent-
nikud Peeter V. ja Maria 
(Maasing). õppis Vana-
Antsla Reili v.-k. 1903—04, 
Kraavi ap. õig. kirikuk. 1904-
05, Kaika ap. õig. kirikuk. 

1905/06, Riia vaimul, k. ja 
sem. 1907—15 ja Tartu üli
kooli loomaarsti instituudis, 
hiljem loomaarsti jsk., mille 

lõpetas 1922; õppinud maali
kunsti Riis ja kunstikoolis 
..Pallas". — Oli Antsla suve
kooli asut. ja õp. 1915, Räpi
na Radamaa algk. õp. lüh. 
aega ja Tsooru min.-k. õp. 
1916/17, Tsooru v. miilitsa-
ülem 1917, E. Vabadussõjas 
1918—20, hiljem ülikoolis õp
pimise ajal jsk. loomaarsti k. 
t. Orissaares Saaremaal ja 
Tartu ülikooli loomaarstitea
duskonna anatoomia assist. 
1923. a-ni; Räpina jsk. looma
arst 1923. a-st, ühtlasi samal 
ajal ka tunniandja õp. Räpina 
põllumajand. gümn. kuni selle 
sulgemiseni. — Abielus Marie 
Udras ega 1921. a-st. 

Võtnud osa seltskondi, elust. 
Olnud Vana-Antsla hariduses-i 
,.Vabadus" asutajaid ja tege
lasi 1917; K. L. Räpina mlvk. 
pääliku abi 1925—29, propa-
gandapälik 1929—37 ja vet. 
sanitaarpäälik 1937. a-st. Rä
pina Vabat. Tuletõrje Üh. rev.-
kom. 1.; Räpina ap. õig. kogu
duse nõuk. esim. 1929. a-st j. 
m. Teotsenud näitlejana selt-
ses alates 1910. a-st. Pidanud 
kõnesid ja loenguid. Teinud 
kaastööd ajalehile. — Saanud 
K. L. V kl. Kotkaristi ja III 
kl. Valgeristi. — Alat. asuk.: 
Räpina. 

VÄRTON, Eduard, põl
lumees. Sünd. 27. VIII 1898 
Uue-Antsla v. Võrum.; va
nemad — põllupidajad Peeter 
ja Marie V. Lõpetanud Ur
vaste klk.-k. 1914. Võttis 

osa E. Vabadussõjast 2. div. 
intendantuuris 1919—20. Ise
seisev põllumees Lohuoru t. 
Linnamäe v. 1920. a-st, kus 

arendab talumajandust. — 
Abielus Anette Unujaan'iga 
1925. a-st. 

Võtab juhtivalt osa org-ide 
tööst. Olnud K. L. Linna
mäe komp. sekr. 1928—35; L. 
Vabat. Tuletõrje Üh. asuta
jaid 1928, esim. 1928—30 ja 
1935. a-st; L. Laulu- ja Muu
sika Üh. asut. ja esim. 1930. 
a-st; L. Org-ide Koondise 
juh. esim. 1931. a-st ja üht
lasi ka rahvamaja ehituskom. 
esim., L. Piimaüh. asutajaid, 
rmtupidaja ja kirjat. 1923— 
26, rev.-kom. esim. 1927—30 
ja 1935. a-st, lavategelane 
seltses 1920. a-st; v.-volik. 1. 
1921. a-st ja v.-van. abi 1934. 
a-st: — Alat. asuk.: Lohuaru 
t. Linnamäe v. 

VARVA, Peeter, käsitöö
line. Sünd. 4. V 1891 Ala-
Värva t. Hellenurme v. Tar
tum.; vanemad — puusepp 
Karl V. ja Mari (Angast). õp
pis Hellenurme v.-k. 1901—03, 
Tilga kirikuk. 1903—06 ja 
Tartu l.-k. 1906—10, mil selle 
lõpetas; hiljem täiendanud ha
ridust iseõppimise teel; õppi
nud puutööd isa juures. Võttis 
osa Maailmasõjast 1915—17 
ja E. Vabadussõjast 1919—20. 
Tegutseb iseseisva tislerina 
Hellenurmes, olles ühtlasi aed-
nik-mesinik. 

Võtab juhtivalt osa Helle
nurme org-ide tegevusest, ol
les: hariduses-i ,,Püüe" asuta
jaid ja juh. 1. ning av. raama
tukogu juh. 1931. a-st, vabat. 
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tuletõrje üh. asutajaid ja sekr. 
1932. a-st, valla vast. kindlus-
tuss-i kirjat. ja asjaajaja 1923. 
a-st, pikemat aega v.-volik. ja 
valla rev.-kom. 1. j. m. Ju
hatanud laulukoori; teotseb 
kohapääl näitejuhina ja deko
raatorina. — Evib üle 800-
köitelise eraraamatukogu. — 
Alat. asuk.: Ala-Värva t. Hel
lenurme v. 

VÄÄRSI, Jaan, põllumees. 
Sünd. 19. XI 1876 Pärdu t. 
Vana-Otepää v. Tartum.: va
nemad — talupidajad Villem 
V. ja Leena (Grosschmidt). 
õppis Vana-Otepää v. Nõuni 
v.-k. 1885—88, mille lõpeta
mise järele asus isatallu tööle. 
Iseseisev põllumees isalt päri
tud talus 1907. a-st, kus uuen
dusliku ja hoolsa põllumehena 
on arendanud oma talu eesku-
julikemate hulka; kultiveeri
nud suuremas ulatuses maid, 
arendanud põllukultuure, kar-
jandust, aiandust j. n. e. ning 

saanud auhindu sookultiveeri-
mise ning hiljem aianduse ja 
põllukultuuride eest. Ühtlasi 
olnud ka ümbruskonna õhuta

jaks põllumajandusl. uuendu
sile, milleks aidanud kaasa 
oma talus korraldatud kur
suste ja loengute kaudu. — 
Abielus Anna Luhlberg'iga 
1906. a-st. 

Võtnud aktiivselt ja juhti
valt osa paljude seltside ja 
ühingute tööst ümbruskonnas 
ja olnud uute ürituste innusta

tud propageerijaks. Olnud 
Nuustaku Koolis-i, hilisema 
Otepää Harid. S-i asutajaid 
1908, algul juh. 1. ja seltsi 
gümnaasiumi asutamisel te
gev; Otepää Põllum. S-i tege
lasi, seltsi esindajana kongres
sidel ning juhtivalt tegev ko
halike näituste korraldamisel; 
Otepää Piimaüh. asutajaid ja 
algul juh. 1.; Otepää Tarvit. 
Üh-se, Tartu Eksporttapama-
jade Üh-se, Valgejärve ja Ote
pää Kontrollüh-te ning Ote
pää I Masinatarvit. Üh-se 
asutajaid ja viimases algul 
esim.; E. Maaliidu, hiljem 
Vana-Otepää Põllum. Kogu 
asutajaid ja pikemat aega 
selle esim. ning saadikuna kõi
gil kongressel. Teotseb üle 
20 a. Vana-Otepää v.-voli
kogus; Isamaaliidu Päidra ja 
Nõuni osak. asutajaid, algul 
abiesim., hiljem juh. 1.; Ote
pää ev.-lut. kirikunõuk. 1. 
1929. a-st j. m. — Alat. asuk.: 
Pärdu t. Vana-Otepää v. 

Õ ,  Ä ,  Z .  
ÕEPA, Jaan, meier. Sünd. 

1. X 1890 Oru t. Koonga v. 
Pärnum.; vanemad — põllu

pidajad Jaan Õ. ja Liisa (Joo-
nason). Õppis Koonga v. Kõi-
ma v.-k. ja Õisu piimandus-
koolis, mille lõpetas 1923. — 
Tegutses töölisena Tall-s ja 
Pärnus 1908—13. Oli piiman
duse õpilane Viljandi üpt. 
1913, Valjala üpt. juh. 1914 
—15, Maailmasõjas 1915—17, 
võttes osa lahinguist Galiitsias 
ja sai 2 korda haavata, E. Va

badussõjas 6. jal. polgus 1918 
—20, tehes kaasa lahinguid. 
Oli politseiteenistuses Petseris 
1920—21. Tegutses meierina 
vaheldumisi Vana-Karistes, 
Vihulas, Käreveres, Raplas ja 
Vaidal 1921—27; oli P.-K. 
,,Estonia" teenistuses Saare-
ja Läänemaa piimanduskonsu-
lendina 1927—30, Voltveti 
üpt. juh. 1931—33; Sangaste 
üpt. ,,Võime" juh. 1933. a-st 
ühtlasi ka Tagula posti ag. 
juh. Saanud auhindu võivõist-
lusilt. 

Võtnud osa mitmel pool 
seltskondi, org-ide tegevusest. 
Teinud kaastööd ajalehile pü-
manduse alalt. — Alat. asuk.: 
Sangaste. 

ÕSSO, Ernst, advokaat. 
Sünd. 9. XI 1892 Ropka ms. 
Ropka v. Tartum.; vanemad — 
mõisavalitseja Karl Õ. ja Tiiu 
(Tabbas). Õppis Tartu reaalk. 
1900—10,; mille lõpetas ekster
nina 1911. a. ja Tartu ülikooli 
õigusteaduskonnas 1913—20, 

millal selle lõpetas. — Oli õp. 
Tartu keskk. 1918—19 ja sõ-
jakahjude hindamise kom. 
sekr., Tartu I jsk. kohtuuurija 

sekr. 1919, vann. adv. abi 
Tartus 1920—24; advokaat 
Valgas 1924. a-st, vann. adv. 
1928. a-st, 

õpilasena võttis osa rah
vuslikke ja kultuurilisi sihte 
taotlevate salaorg-ide tegevu
sest; oli tegelasi üliõpilaskonna 
ettevõtteis ja võttis aktiivselt 
osa Maailmasõja ajal ülikooli 
varanduste päästmisest Vene
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maale evakueerimisel; hiljem 
olnud juhtivalt tegev poliitili
ses elus ja mitmesuguseis 
org-ides. Olnud tööerakonna, 
hiljem rahvusliku keskerakonna 
Valga osak. esim., Valga lin
navolinik 1929—31 ja kindr. 
J. Laidoneri Riigivanemaks va
limise Valga komitee esim. 
1934; Valga Skaudisõprade 
S-i esim. 1935. a-st; Valga 
Tennisklubi asutajaid ja esim. 
1935. a-st; Valga Akad. Klubi 
asutajaid ja esim. 1934. a-st 
j. m. Esinenud kõnedega mit
mel pool Valgamaal. Teinud 
kaastööd ajalehile. — Alat. 
asuk.: Valga. 

ÕUNAPUU, Nikolai, põl
lumees. Sünd. 6. VIII 1903 
Variku t. Meremäe v. Petse-

rim.; vanemad — põllupidajad 
Dimitri Õ. ja Akelina (Borisi 
tütar). Õppis Vorongina 4-kl. 
kirikukoolis 1912—14, mille 
lõpetamise järele asus sünni-
tallu põllumeheks, kus aren
danud oma talumajapidamise 
eeskujulikemate hulka ümbrus
konnas. — Abielus Feokla 
Viinamari ga 1927. a-st. 

Võtab osa seltskondi, elust, 
olles m. s. Ü. E. N. (j. ,,Agu" 
osak. asutajaid ja esim. 1929. 
a-st. Olnud Meremäe v.-va-
nema abi 1930—34, v.-kohtu 1. 
1934. a-st ja v.-kohtu esim. 
1938. a-st; Pankjavitsa ap, 
õig. kirikunõuk. abiesim. 1932. 
a-st ja Petserimaa praostkonna 
nõuk. 1. 1935. a-st. Võtab näit
lejana osa lavakunstiüritusist. 
— Alat. asuk.: Variku t. Me
remäe v. 

ÄÄREMAA (end. nimi Her
mann), Juhan, kalur- ja väike

maapidaja. Sünd. 4. IV 1899 
Voore t. Aakre v. Tartumaal; 
vanemad — kalur-väikekoha-
pidaja Kristjan Hermann ja 

Mai (Orlov). — Abielus Liisa 
Käärikuga 1926. a-st. — Õp
pis Pühaste algk., Rõngu klk.-
k. ja E. Aleksandri põllutöök., 
mille lõpetas 1918. a. Võttis 
osa E. Vabadussõjast, tehes 
kaasa lahinguid ja vabanes 
kapralina 1921. a. Iseseisev 
väikekohapidaja ja kalur 1930. 
a-st. 

Võtab osa seltskondlikust 
elust. Olnud Pikasilla Harid. 
S-i asut., sekr. ja näitejuht 
1921—31; Pikasilla Kalurite 
Üh. (end. E. Kalameeste S-i 
Voore osak.) asutajaid ja 
sekr.-asjaajaja 1926. a-st, üht
lasi võtnud kalurite saadikuna 
osa kongressidest; Pikasilla 
algk. asutajaid j. m. Võtnud 
osa poliitilisest elust keskera
konnas. Teinud kaastööd 
„Post.". — Alat. asuk.: Pika
silla Liiva t. Patküla v. 

ZERNASK, Hindrik, põl
lumees. Sünd. 8. VIII 1870 
Loomuse t. Tooste külas Räpi
na v. Võrum.; vanemad — ta
lupidajad Jakob Z. ja Lota. 
(Puksov). õppis Tooste kü-
lak., Räpina klk.-k. ja Võru 
kreisk., mille lõpetas; hiljem 
täiendanud iseõppimise teel 
põllumajand. alal. — Teenis 
vene sõjaväes Poolas 1892 
—93. Töötas sünnitalus 1901. 
a-ni, millest pääle iseseisev 
põllumees Songi t., kus ehita
nud hooneid, teostanud ulatus
likke maaparandustöid, aren
danud talumetsandust metsa 
istutamisega, katsetanud vali

tud viljasortidega, rakendanud 
masinaid põlluharimiseks tööle, 
aretanud Angleri tõukarja, 
evides pullijaama ja olles oma 

karja viinud sugulavaks. Saa
nud näitusilt auhindu karja- ja 
põllumajanduse alal. — Abi
elus Juuli Puksov'iga 1896. a-st. 

Võtnud osa ümbruskonna 
org-ide tegevusest ja poliitili
sest elust. Olnud Räpina Põl
lum. S-i asutajaid, juh. 1. ja 
esim., praegu auliige ja abi
esim.; Räpina Üpk. asutajaid 
ja rev.-kom. 1.; Räpina Kind
lustuss-i rev.-kom. 1.; Tooste 
Masinat. Üh-se asutajaid ja 
kirjat.; olnud Räpina gümn. 
asutajaid ja hoolekogu esim., 
end. põllum. kogu esim., Võru 
maavolik. ja rev.-kom. 1. 1929 
—34, Räpina v.-volik. 1. 25 a., 
sõja ajal rekvireerimise kom. 
esim., Räpina kaitseliidu asu
tajad 1918, Räpina mlvk. 
pääliku abi 1925—34 j. m.; 
Isamaaliidu Räpina osak. asu
tajaid ja esim. 1935. a-st; Põl
lutöökoja 1. Räpina konvendi 
esindajana 1936. a-st. Pidanud 
kõnesid, olnud juhtivalt tegev 
kursuste ja näituste korralda
misel. — Evib teenete eest K. 
L. 3. kl. Valgeristi. — Alat. 
asuk.: Songi t. Räpina v. 

Z1RK, Robert, põllumees. 
Sünd. 13. III 1895 Endla t. 
Kuigatsi v. Valgam.; vane
mad — põllupidajad Jakob Z. 
ja Anu (Pullerits). Õppis Kui
gatsi v. Keerdi k., mille lõpeta
mise järele asus tööle isatallu. 
Võttis osa Maailmasõjast 1915 
—18 ja E. Vabadussõjast 1919 
—20. Iseseisev põllumees isalt 
päritud talus 1922. a-st, kus 
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arendab talumajandust. — 
Abielus Veera Metsaga 1925 
—30. 

Võtnud osa seltskondi. 

org-ide tegevusest; olnud pi
kemat aega Priipalu Vabat. 
Tuletõrje Üh. juh. 1., sama üh. 
esim. 1934. a-st; Priipalu Ha
rid. S-i juh. 1. 1920. a-st; K. L. 
Kuigatsi komp. asutajaid ja 
rühmapäälik 1924. a-st. Võt
nud osa näitemängudest näit
lejana ja töötanud kaasa mit
mesuguseis seltskondi, ettevõt
teis. Alates 16. eluaastast laul
ja kohal, laulukooris. — Evi' 
teenete eest K. L. 3. kl. Val
geristi. — Alat. asuk.: Endla t. 
Kuigatsi v. 

ZIRNASK, David, põllu
mees. Sünd. 24. XII 1870 

Kauksi ms. Võrum.: vanemad 
— mõisarentnikud Hindrik Z. 

ja Kristina (Otsing), õppis Mai (Kuljus). Õppis Navi v.-
Räpina klk.-k. ja õp. kurs. k. 1897 1900 ja Võru l.-k. 
Võrus. — Oli Räpina Lokuta 1900 06, millal selle lõpetas; 
k. õp. 1888—89, Vene sõja- omandanud algk.-õp. kutse 
väes 1891—95, Vana-Koiola 
v.-kirjut, abi 1896, Räpina v.-
ja kohtukirjut. 1896—1917; 
iseseisev põllumees Sarva t. 
Ahja v. Tartum. 1917. a-st, 
kus arendab talumajandust. — 
Abielus Marie Otsing'uga 
1901. a-st. 

Võtnud juhtivalt osa kul
tuur- ja majandusorg-ide tege
vusest. Olnud tegev Räpina 
Põllum. S-is 1896—17; Räpina 
Kaubatarvit. üh-se asutajaid, 
eestseisuse ja rev.-kom. 1. 1906 
—17; Räpina L.-H. Üh-se asu- ning täiendanud mitmesuguseil 
tajaid. asjaajaja ja raamatupi- kursusil. — Oli Erastvere v. 
daja 1909—17; Võru maa- Koigera v.-k. juh. 1906—08, 
volik. 1. 1917—21; Ahjas: v.- Kärgula v.-k. juh. 1908/09, 
volik. 1., v.-kohtu esim. 1928 Soosaare v.-k. õp. Viljandim. 
—30 ja kirjat. 1931—37, vaes- 1909/10, Linnamäe algk. juh. 
telastekohtu esim. 1921—24, 1910—16, Rõuge v. Jaani-
valla vast. kindlustuss-i esim. Peebu algk. juh. 1916—20, 
ja kirjat. kuni 1931. a-ni, kar- Võru maaval. haridusosak. 
tuliüh-se asut., juh. esim., raa- juh. 1920—21, Orava v. Ha-
matupidaja ja vabriku valitse- nikase 6-kl. algk. juh. 1921 
ja 1921. a-st, põllum. kogu —24; Võru maaval. Tilsi las-
asut. ja kirjat. 1920—30. Võn- tekodu juh. 1924. a-st. — Abi-
nu L.-H. Üh-se juh. 1. 1925 elus Ida-Elfriede Tina ga 2. 
—29 ia juh. esim. 1929. a-st; VII 1933. a-st. 
Ahja-Ibaste turbaüh. asut. ja Olnud Linnamäe Karskuss-i 
raamatupidaja, Ahja Piimaüh. esim. 1910—16 ja kauaaegne 
juh. 1. 1929—30 ja esim. 1930. seltsi laulukoori ja näitetrupi 
—38. Maaomaval. Liidu nõuk. juh., sama karskuss-i auliige 
1. 1928—34; Laanevere Vee- 1931. a-st; Kärgula Tarvit. 
üh. esim. ja raamatupidaja Üh-se asutajaid, raamatupidaja 
1934. a-st; Ahja Majand. Üh-se ja kirjat. 1910—15; Rõuge v.-
asut. ja juh. esim. 1936—38, volik. 1. ja valla rev.-kom. 
Tartu maaval. Võnnu klk. esim. 1917—18; Põlva ev.-lut. 
teede revident 1921—28; Põl- koguduse nõuk. esim. ja kiri-
lutöökoja Võnnu konvendi 1. kupäeva saadik 1932—35, 
1936. a-st. — Teinud kaas- nõuk. 1. ja rev.-kom. esim. 
tööd ,,Olevikule ja ,,Meie 1935. a-st; kirikukogu 1. Võru 
Aastasajale . — Alat. asuk.: praostkonna poolt valituna 
Sarva t. Ahja v. 1935—36. Olnud rahvusliku 

|  tegevuse pärast 1918. ja 1919. 
ZOPP, Juhan, õpetaja. Sün- a. enamlaste poolt vangistatud 

dis 12. II 1887 Navi külas .ja jaanuaris 1919. a. surma 
Võru v. Võrum.; vanemad (mõistetud. — Alat. asuk.: Til-
väikekohapidajad Peeter Z. jausi as. Aleksandri v. 

T Ä I E N D A V  O S A .  
ADER, Otto, põllumees. 

Sünd. 20. IX 1871 Käärike ja 
Kivi t. Sangaste v. Valgamaal; 
vanemad — talupidajad Hend-
rik A. ja Juuli (Ütsi). — Abi

elus Miina Vaheriga 1896. 
a-st. — Õppis Sangaste v. 
Pööna külak. ja Ilmjärve ap. 
õig. klk.-k., mille lõpetas 1887. 
a. ja jäi tööle isatallu. Oman

das ostuteel 1910. a. Käärike 
ja Kivi t., kus isa oli olnud 
rentnikuks ja töötab neis ise
seisva põllumehena, arendades 
talumajandust. 
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Võtnud juhtivalt osa koha-
päälse majanduselu organisee
rimisest ja mitmesuguste selts
kondlike ürituste läbiviimisest. 

Organiseerinud E. Vabadus
sõja ajal Sangaste kaitseliitu. 
Sangaste Üpk. asutajad ja juh. 
1. 1927. a-st; kohaliku peksu-
ühisuse asutajaid ja esim.; Ku
revere Piimaüh. asut. ja esim. 
üle 10 a.; Sangaste v.-kohtu 
esim. 1906—18 ja vallavanem 
E. Vabadussõja ajal; Ilmjärve 
ap. õig. koguduse nõuk. esim. 
1920—38. Võtnud osa poliiti
lisest elust põllum. kogudes, 
olnud kongresside saadik; hil
jemini Isamaaliidu asutajaid ja 
juh. 1. — Alat. asuk.: Käärike 
ja Kivi t. Sangaste v. 

ALKSNIS, Julius, mölder ja 
veskiomanik. Sünd. 7. XI 1881 
Raunas, Lätimaal möldri po
jana. — Abielus Wilhelmine 
Varestiga 1904—36 (f). — 
Lõpetas Palsmanni klk.-k. 
Lätis ja oli selle järele möld-
riõpilaseks Lätis. Pidas rent
nikuna iseseisvalt veskeid ja 
oli mölder: Vana - Roosas 
1900—1904, Nursis 1904—13. 
Võrus 1913—15, Rõuges 1915 
—20 ja Vastse-Roosas 1920 
—26. Sänna-Ala veski pidaja 
1926. a-st, millal selle riigilt 
rentis ja ehitas varemeist 
üles, sisustas moodsate masi
natega ning ostis päriseks 
1932. a., muutes selle Alksnis 
& Pojad nimeliseks jahu- ja-
saetööstuseks, mis annab ka 
elektrivalgustust kohalikule 
rahvamajale. 

Oma tööstuse arendamise 
kõrval võtnud juhtivalt osa 
seltskondi, elust. Olnud tule

tõrjes tegev 1914. a-st, algul 
Võrus, hiljemini Rõuge Vt 
bat. Tuletõrje Üh. Sänna 
osak. asut. ja päälik nin^ 
pääle tuletõrje reformi Sän
na kogu auliige, sanitaar-
kompanii päälik ja 3. komp. 
abijuh.; Võrumaa Möldrite 
Üh. asutajaid ja esim. 1920. 
a-st. Organiseerinud Vaba
dussõja ajal Vastse-Roosas 
kaitseliitu ja olnud selle ülem 
1924—26 ning võtnud osa 
Vastse-Roosa v. omavalits. 
tööst; olnud Sänna Piimaüh. 
laekur ja paljude teiste Sänna 
org-ide toetaja ja majanduslik 
abistaja. — Alat. asuk.: Sänna-
Ala veski. 

ANTON, August, põllu
mees. Sünd. 31. VIII 1906 
Pakla t. Tsooru v. Võrumaal; 

vanemad — põllupidajad Ju
han A. ja Marie (Kevvai). 
Omandas alghariduse Kõrge-
palu v.-k. ja Tsooru kõrg. 
rahvak.; õppis Võru õp. sem. 
1921—23; kaitseliidus kõrgen
datud n. a.-o. astmesse. Teot
seb põllumehena sünnitalus 
1923. a-st, kus arendab talu
majandust. 

Töötab juhtivalt kaasa ko
halikes organisatsioones. Kõr-
gepalu Rahvarmtukogu S-i 
juh. 1. 1931—32, esim. 1928 
—31 ja 1932. a-st; Tsooru 
Vabat. Tuletõrje Üh. sekr. 
1937. a-st; K. L. Tsooru ük-
sikrühma pääliku abi 1937. 
a-st; Isamaaliidu Kõrgepalu 
osak. asutajaid ja laekur j. m. 
Võtab osa laulukooride ja näi
tetrupi tegevusest, teotsedes ka 
näitejuhina kohalikes seltses. 
— Alat. asuk.: Pakla t. Tsoo
ru v. 

ANTSOV, Paul, põllumees. 
Sünd. Orando t. Krabi v. Võ
rumaal; vanemad — talupida

jad Isak A. ja Amalie (Rüütli). 
— Abielus Linda Sibul'iga 
1933. a-st. — Õppis Vana-
Roosa v.-k. ja Võru l.-k., mille 
lõpetas 1912. Töötas õpetajana 
Vastse-Roosa v. Dauškani 
v.-k. 1913—15, kust mobili
seeriti Maailmasõja puhkemi
sel vene sõjaväkke ja teenis 
Peterburis 1915—17. Oli mõi
savalitsejaks Keeni ms. 1917 
—18. Võttis vabatahtlikuna 
osa E. Vabadussõjast ja tegi 
2. ratsapolguga kaasa lahin
guid. Iseseisev põllumees sün
nitalus 1920. a-st, kus arendab 
talumajandust kultiveerides 

maid ja aretades karja E. pu
nasele tõukarjale. 

Võtnud juhtivalt osa koha
liku majanduselu organiseeri
misest. Oli Vabadussõja algul 
kaitseliidu organiseerijaks Va-
na-Roosas, hiljemini Krabi ük-
sikrühma juh. 1.; Varstu Üpk. 
juh. abiesim. 1934. a-st, Isa
maaliidu Krabi osak. asutajaid 
ja laekur, Krabi Vabat. Tule
tõrje Üh. asutajaid. Olnud 
Krabi Piimaüh. asutajad ja 
juh. 1. 1926—34, hiljemini rev.-
kom. 1., Vana-Roosa Majan-
dusüh. rev.-kom. 1., Krabi end. 
põllum. kogu kirjat. j. m. — 
Alat. asuk.: Orando t. Krabi v. 

EELMÄE (end. nimi En-
gelberg), Bruno, põllumees. 
Sünd. 23. X 1896 Jugo t. 
Nursi v. Võrumaal; vane
mad — põllupidajad Juhan 
Engelberg ja Juuli (Haus-
mann). — Abielus Aliide 
Kull iga 1936. a-st. — õppis 
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Nursi algk., mille lõpetamise 
järele asus isatallu. Võttis osa 
Maailmasõjast 1915—18, kus 
tegi rühmaülemana kaasa la

hinguid. Mobiliseeriti hiljemini 
punaväkke, põgenes aga kodu
maale ja võttis osa E. Vaba
dussõjast, tehes kaasa lahin
guid 2. jal. polguga, kust va
banes v. a.-o. astmes; hilje
mini ülendatud veltveebliks. 
Iseseisev põllumees sünnitalus 
1921. a-st, kus arendab talu
majandust, kultiveerides maid 
ja aretades karja. 

Võtab osa mitmesuguste 
org-ide tööst. Põllutöökoja 
Võru konvendi juh. 1. 1936. 
a-st, K. L. Nursi üksuse asut. 
1925. a. ja üksikrühma päälik 
1925. a-st, Nursi Vabat. Tu
letõrje Üh. juh, 1., Vana-
Nursi Masinat. Üh. asut. ja 
esim. 1936. a-st, Rõuge ev.-
lut. kirikunõuk. 1. j. m. Saa
nud teenete eest K. L. Kotka
risti ja Valgeristi. — Alat. 
asuk.: Jugo t. Nursi v. 

EELMÄE, Ferdinand, õpe
taja, eelmise vend. Sünd. 29. 

V 1893 Jugo t. Nursi v. Võ
rumaal. — Abielus Elsa Hai

dega 1927. a-st. — Õppis 
Nursi v.-k., Rõuge klk.-k. ja 
Võru l.-k., mille lõpetas 1913; 
omandanud õp.-kutse täiendus-
kursusil Võrus. Oli Vana-
Saaluse v. Künda v.-k. õp. 
1913—15, Maailmasõjas 1915 
—17, Vana-Nursi algk. õp. 
1917—21; Vastse-Nursi algk. 
juh. 1921. a-st. 

Võtnud kohapääl osa selts
kondlikust elust. Olnud Nursi 
Rahvarmtukogu S-i juh. 1., ko
haliku kaitseliiduüksuse asut. 
Vabadussõja ajal ja 1925. a.; 
N. K. Nursi rühma asut. ja 
vanakotkas j. m. — Alat. 
asuk.: Vastse-Nursi algk. 

EELMÄE, Minna, naisko
dukaitse tegelasi, eelmise õde. 
Sünd. 7. IV 1900 Jugo t. Nursi 

v. Võrumaal. Lõpetas Vastse-
Nursi algkooli, mille järele te
gutsenud koduses majapidami
ses. 

Võtnud aktiivselt osa koha
likust seltsk. elust, eriti lava-
kunstilisist harrastusist ja teot
senud üle 15 a. näitlejana ko
halikes seltsides. Naiskodu
kaitse Nursi jsk. esinaine 1933. 
a-st. Saanud K. L. Valgeristi. 
— Alat. asuk.: Vastse-Nursi 
algk. 

HAAGI VANG, August, 
õpetaja. Sünd. 20. III 1903 
Miiksaare t. Kasaritsa v. Võ
rumaal; vanemad — põllupi
dajad Juhan H. ja Mai (Ud
ras). Õppis Kasaritsa v. Sam-
muka algk., Rõuge kõrg. algk., 
Võru gümn. ja Võru õp.-sem., 
mille lõpetas 1926. a.; täien
danud end muusika alal, õppi-

Z-* 

A 
nud iseseisvalt k£eli ning rei
sinud Skandinaavias ja Soo
mes. — Oli õp. Räpina algk. 
1926—28; teenis orkestrandina 

7. jal. rüg. orkestris ja oli sõ
javäest vabanemise järele Ka
saritsa v. Kirepi algk. juh. kuni 
selle kooli sulgemiseni; Võru-
soo algk. õp. 1932—33; Kasa
ritsa v. Kolepi algk. juh. 1. 
IX 1933. a-st. 

Seminaristina alustanud osa
võttu seltskondi, elust, olnud 
orkestrite ja seltside tegelasi. 
Võtab pikemat aega osa kait
seliidu tegevusest, kus olnud 
Kasartsa kompaniis rühmapää-
likuks, hiljemini Võru linna 
ümbruskonna mlvk. orkestri 
asut., päälik ja juht 1929. a-st. 
Võrus töötanud ,,Kandle" teat
ris näitlejana ja juhatanud 
,,Kandle" segakoori 1931—32; 
Võru vabat. tuletõrje orkestri 
juht 1928—38 ja abijuht 1938. 
a-st. Võtab juhtivalt osa Ka
saritsa org-ide tegevusest, ol
les: hariduses-i esim. 1932. 
a-st, ühtlasi ka seltsi laulukoori 
juh. ja näitleja näitetrupis, Isa
maaliidu osak. juh. 1., Allvee
laevastiku Sihtkapitali abi-
toimk. ja kodukaunistamise 
hoogtöö toimk. esim., N. K. 
Kolepi rühma vanakotkas, 
Kasaritsa seltside lavatege
vuse juht ja näitleja j. m. Võt
nud oma laulukooridega ja or
kestriga osa üld- ja maakond
likest laulupidudest. — Alat. 
asuk.: Kasaritsa v. Kolepi 
algk. 

HAB1CHT, Ernst, põllu
mees. Sünd. 26. II 1907 Solli 
t. PatküL v. Valgamaal, va
nemad — taluomanikud Ernst 

291 



H. ja Araalie (Lutsberg). — 
Abielus Helgi Naarisega 1937. 
a-st. — Õppis, Tõrva l.-algk., 
Tõrva ühisgümn., Tartu reaalk. 

ja Põhja-Eesti põllutöökeskk. 
Jänedal, mille lõpetas 1927. a.; 
sv. teenides lõpetas ratsarüg. 
allohv-te ettevalmistamise kurs. 
1928 — reservis veltveebel. — 
Pääle praktikaaega Jänedal 
asus isatallu, kus töötab ise
seisva põllumehena 1935. a-st, 
jätkates 7. põlve oma esiisade 
poolt alustatud talu arenda
mist. Saavutanud silmapaist
vaid tagajärgi talumajanduse 
arendamisel, mille tõttu tema 
talu kuulub Valgamaa hafju-
tustalude nimestikku; aretanud 
E. punast tõukarja, asutanud 
karjakopleid, kultiveerinud 
maid, arendanud plaanikindlalt 
aiandust ja sordiviljade kasva
tust. 

Võtnud pidevalt osa polii
tilisest elust, põllumeeste orga
niseerimisest ja majandusorga-
nisatsoonide tegevusest. Olnud 
dr. J. Raamoti juhtimisel põl
lum. kogude organiseerijaid-
asutajaid Jänedal õppides; Hel
me Majandusüh. juh. 1 1927 
—38, K. L. Helme üksiku rat-
sarühma päälik 1928—38; Põl
lutöökoja Helme konvendi 
rev.-kom. esim. ja turbakomi-
tee 1. 1936. a-st; Helme Põl
lum. S-is varemalt rev.-kom. 1. 
ia 1937. a-st juh. 1.; E. Stat. 
Keskbüroo korresp.; tegev Isa
maaliidus j. m. org-es. Võtnud 
loendajana Patküla vallas osa 
põllumajanduse loendusest 1929 
ning I ja II üldrahvaloendu-
sest. — Evib K. L. Valge
risti. — Alat. asuk.: Solli t. 
Patküla v. 

HANSSON, Jüri, õpetaja. 
Sünd. 15. XI 1888 Kiini t. 
Holdre v. Valgamaal; vane
mad — taluomanikud Jaan H. 

110 pÜ 

ÄI 

l 2St, v : 1 SÜ?-
ja Leena (Hannus). — Abielus 
Valli Treufeldt iga 1922. a-st. 
— Õppis Holdre algk. 1898 
—1901, Helme klk.-k. 1901 — 
04, Valga l.-k. ja sama k. 
pedag. kursusil, milliste lõpe
tades 1908. a. omandas õpe
taja kutse. Võtnud osa palju
dest õp. edasiharimise kursu-
sist; lõpetanud Tartu ülik. juu
res 1920—21. a. korraldatud 
võiml. õp. kurs. ja omandanud 
alg- ja keskkooli võiml. õp. 
kutse. — Peterburgi saksa ko
loonia klk.-k. õp. 1908—12, 
Taagepera v. Karjatnurme 
algk. õp. 1912—14; Maailma
sõjas 1914—17, kust vabanes 
sv. ametnikuna 1917. a.; Va-
na-Vändra v. Andresaru algk. 
juh. 1917—18, siis lüh aega 
Tarvastu v. Mõnnaste algk. 
juh., Tõrva I algk. õp. 1919 
—20 ja sama k. juh. 1920— 
23; Patküla algk. õp. Tõrvas 
1923. a-st; 1927. a-st ostu teel 
omandatud Helme v. Rulli t. 
omanik. Olnud tunniandja õp. 
Helme põllut.-k. ja võimle-
misõp. Tõrva ühisgümn. 

Olnud Peterburgis E. S-i 
tegelasi ja hiljeminigi kõigis 
oma teenistuskohtades võtnud 
aktiivselt ja juhtivalt osa 
seltskondi, elust, esinenud kõ
nedega ja töötanud rahvusliku 
vaimu ja meelsuse süvenda
jana oma ümbruskonnas; asut. 
ja juhat. laulukoore, tegutse
nud näitlejana ja näitemängu-
juhina, võitnud tunnustuse las-
tekoorijuhina ja laste-näite-
mängu korraldajana; olnud 

laste- ja noorsoopidude kor
raldajaks ja üldjuhiks Helmes; 
Helme Õp. Üh. juh. 1. 1920. 
a-st ja õp. asem. kogu 1.; 
Helme-Tõrva Hariduses-i juh. 
1. 1920. a-st, raamatukogu 
juh. ja sama s-i poolt korral
datud üldharid. ja näitekunsti 
kurs. juh.; pikemat aega Hel
me Maj. Üh. juh. 1.; Viljandi 
mk. 2. jsk. kaitseliidu ülem 
Vabadussõja lõpul ja K. L. 
toetaja 1.; Helme-Tõrvas Ha
rid. S-i segakoori 1. ja mees
koori juh. 1. ning abikoorijuht; 
olnud Helme S-ide Liidu juh. 
1.; Isamaaliidu kohal. osak. 
asutajaid ja rev.-kom esim.; 
kohal. Rahvarinde juh. 1.; 
Looduskaitse kohal, usaldus
mees ja Kodukasv. inst. 1. — 
Alat. asuk.: Tõrva. 

HANSSON, Valli, õpetajn, 
eelmise naine. Sünd. 2. III 1894 
Porga-Polli t. Helme v. Val

gamaal; vanemad — talu
omanikud Jaak Treufeldt ja 
Leena (Adamson). Lõpetas 
E. N. K. S-i tütarl. gümn. 
Tartus 1913. a. ja H. Mar-
gensi raamatupidamise kurs. 
1914. — Teotses äriraamatu-
pidajana Tartus 1914—19. Oli 
tegev isatalus majapidamises 
1919—20. Tõrva I algk. õp. 
1920—23; lõpetas Tartu ülik. 
juures 1921—22. a. algk. õp-
-tele korraldatud inglise keele 
kursused, omandades algk. 
inglise keele õp. kutse; Pat
küla algk. õp. Tõrvas 1923 
—29, millest alates tegev ko
duses majapidamises. 

Olnud Tartus Naiss-i tege
lasi ning E. N. K. S-i tütarl. 
gümn. vilistlaskogu asutajaid 
ja juh 1, . 
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Võtnud juhtivalt osa nais
kodukaitse tegevusest, clnud 
kohaliku üksuse asutajaid ja 
juh. 1., ühtlasi ka Valgamaa 
ringkonna juh. 1. ja ajut. ring
konna esinaise k. t.; N. K. K. 
Tõrva jsk. esinaine 1938. a-st. 
Võtnud aktiivselt osa seltsk. 
elust, olnud Helme-Tõrva Ha-
rd. S-i, Helme Õp. Üh. ja 
Helme Maanaistes-i juh. 1. 
Võtnud näitlejana osa kohaliku 
näitetrupi tegevusest. Esine
nud kõnedega. — Alat. asuk.: 
Tõrva. 

HARJU, Friedrich, õpetaja. 
Sünd. 16. VIII 1898 Kuiandi 
t. Rogosi v. Võrumaal; vane

mad — talupidajad Jaan H. 
ja Anna (Soosaar). — Abi
elus Aliide Prangliga 1923. 
a-st. — Õppis Rogosi v. Pun
di algk., Laitsna v. Kikre algk. 
ja Rõuge kik.-k., mille lõpetas 
1915; täiendas haridust iseseis
valt õppides, omandas mitme
suguste kurs. kaudu keskhari
duse ja õp.-kutse. — Oli Misso 
v.-sekr. abi 1915, Rogosi v. 
Pütsepa algk. juh. 1916/17; 
Rogosi v. Luutsniku (end. 
Laitsna v. Kikre) algk. juh. 
1917. a-st. E. Vabadussõja 
ajal organiseeris kohapääl kait
seliitu, millega võttis osa puna-
vägede sissetungi tagasitõrju
misest, hiljemini astus vaba
tahtlikuna rahvaväkke ja võt
tis 8. jal. polgus osa lahinguist 
ning sõja lõpul oli pat. kirjut. 

Olnud vabaharidustöö ja 
seltskondliku tegevuse organi
seerijaid ümbruskonnas. Laits
na esimese haridusliku org-i — 
Kikre Rahvarmtukogu S-i asut. 
ja esim. 1917—37, millal selts 

likvideerus ja andis oma va
randused üle vabat. tuletõrje 
üh-le; Laitsna Vabat. Tule
tõrje Üh. asut. ja päämees 
1929—38, E. tuletõrje Laitsna-
Rogosi kompanii päälik 1938. 
a-st; kohal, org-ide aj. laulu
kooride asut. ja juht, ühtlasi 
ka lavategevuse juht ja näit
leja; K. L. Laitsna-Rogosi ük-
sikrühma asutajaid, algul juh. 
1., hiljemini rev.-kom. esim.; 
Isamaaliidu Laitsna - Rogosi 
osak. asut. ja jutrr4^_teotsenud 
rahvuslikeks aktsiooneks moo
dustatud toimkondade esime
hena; Rõuge ev.-lut. kiriku-
nõuk. ja rev.-kom. 1. 1936. 
a-st; kohaliku rahvamaja ehi
tajaid j. m. — Evib K. L. 3. 
kl. Valgeristi, vabat. tuletõrje 
hõbemedali ja Läti Vabadus
sõja mälestusmärgi. — Alat. 
asuk.: Laitsna-Rogosi valla 
Luutsniku algk. 

HARJU, Aliide, naiskodu
kaitse tegelasi, eelmise naine. 
Sünd. 16. VIII 1900 Varkali 

t. Laitsna v. Võrumaal; vane
mad — v.-sekr., põllumees 
Ado Prangli ja Anna (Palu). 
Õppis Laitsna v. Kikre v.-k., 
Rõuge klk.-k. ja Võru tütarl. 
gümn. — Oli Laitsna v.-sekr. 
abi 1918—20 ja v.-sekr. 1920 
—23, millest alates tegev ko
duses majapidamises. 

Võtab aktiivselt osa selts
kondlikust elust. Olnud end. 
Laitsna hariduses-i ,,Valgus
taja" tegelasi ja juh. 1.; N. K. 
K. Laitsna jsk. organiseerija 
ja abiesinaine 1927—32, esi
naine 1932. a-st. Võtnud ala
tes 1920. a-st pidevalt osa ko
halike seltside lavakunstilisist 

üritusist näitlejana ja olnud 
tegev laulukoores ning muis 
seltsk. üritusis. — Evib K. L. 
Valgeristi. — Alat. asuk.: 
Laitsna-Rogosi v. Luutsiku 
algk. 

HEIN, Ella, õpetaja. Sünd. 
21. II 1910 Mura t. Linnamäe 
v. Võrumaal; vanemad — põl

lupidajad Mihkel H. ja Marie 
(Tiganik). Õppis Linnamäe 
algk., Võru gümn. ja Võru õp. 
sem., hiljemini Läänemaa õp.-
sem., mille lõpetas 1932. a. Oli 
koduõp. Tammsalus ins. Mossa 
koduk. 1932—34. Rogosi v. 
Pütsepa algk. õp. 1934/35; 
Kasaritsa v. Kolepi algk. õp. 
1935. a-st. 

Võtab aktiivselt ja juhtvalt 
osa Kasaritsa seltskondi, elust, 
olles hariduses-i juh. 1. ja lau
lukoori vanem 1935. a-st, te
gev kohalikes lavakunstiüritu-
sis näitlejana, Kodutütarde Ko
lepi rühma vanem ja naiskodu
kaitse esinaine. — Alat. asuk.: 
Kasaritsa v. Kolepi algk. 

HIIOP, Märt, põllumees. 
Sünd. 25. XII 1891 Võndre t. 
Patküla v. Valgamaal; vane
mad — taluomanikud Jaak H. 
ja Els (Jakobson). Õppis Pat
küla algk. ja Helme klk.-k., 
mille lõpetamise järele asus 
tööle isatallu. Võttis 6. jal. 
polgus osa E. Vabadussõjast 
1918—20, tehes kaasa lahin
guid. Iseseisev põllumees sün
nitalus 1921. a-st, kus arendab 
talumajandust, kultiveerides 
maid, aretades E. punast tõu
karja j. n. e. 

Teotsenud kohalikes seltses 
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ja omavalitsuses. Olnud K. L. 
Patküla üksikrühma asutajaid 
ja selles tegev jaopäälikuna 
1924—32; K. L. Pikasilla ük

sikrühma päälik 1932. a-st; 
Pikasilla Sooparanduse S-i 
asutajaid ja juh. 1. 1921. a-st, 
vahepääl ka esim.; Patküla 
Vabat. Tuletõrje Üh. asuta
jaid ja selles rühmapäälik. Ol
nud v.-volik. 1. ja tegev mit
mes majanduslikus ühingus. — 
Evib K. L. Valgeristi. — Alat. 
asuk.: Võndre t. Patküla v. 

HÄ1DE, Jaan, põllumees ja 
kindlustustegelasi. Sünd. 16. I 
1901 Lükka külas Nursi v. 

Võrumaal; vanemad — põllu
pidajad Juhan H. ja Liisa 
(Katus). Õppis Nursi vene 
älgk., Nursi v.-k. ja Viljandi 
õht. gümn. ning eraviisil muu
sikat. — Tegev põllumehena 
isatalus töötades, ühtlasi ka 
kindlustuse a./s. ,.Eesti Lloydi" 
välisametnik-esindaja 1936. 
a-st. 

Võtab aktiivselt ja juhtivalt 
osa kohalikust seltskondi, elust, 
eriti muusika, laulu ja lava
tegevuse arendamisest. Nursi 

Rahvarmtukogu S-i juh. 1„ 
korduvalt seltsi esim., ühtlasi 
ka seltsi sega- ja meeskoori 
juh. 1927. a-st ning tegelasi 
Nursi puhk- ja keelpillide or-
kestreis; K. L. Nursi üksikrüh
ma juh. 1., pääliku abi ja laske-
j üha ta ja 1929. a-st. Võtnud 
osa laskevõistlusist, kus saa
nud mitukümmend auhinda. 
Oma laulukooridega võtnud 
osa üld- ja maakondlikest lau
lupidudest. Teotseb näitlejana 
kohalikes seltses 1917. a-st, 
missuguse aja vältel vahetpi
damatult esinenud näidendeis. 
Seltskondlike komiteede tege
lasi. — Evib K. L. Valgeristi. 
— Alat. asuk.: Rehemetsa t. 
Nursi v. 

HÄIDE, Oskar, põllumees, 
eelmise vend. Sünd. 24. VIII 
1894 Lükka külas Nursi v. 

Võrumaal. — Abielus Olga 
Lepp aga 1930. a-st. — Lõpe
tas Nursi algkooli ja täiendas 
haridust erateel, eriti keeli õp
pides. Teotseb põllumehena 
Nursi v. Rehemetsa t. 1913. 
a-st. Tegi vene väes kaasa 
Maailmasõja ning võttis jao
ülemana ja rühmavanemana 
2. jal. polgus osa E. Vabadus
sõja lahinguist. 

Olnud innukamaid selts
kondi. elu organiseerijaid ja 
tegelasi. Oli 1917. a. Nursi 
Rahvarmtukogu S-i asutajaid 
ja selle esim. 1917—18, seltsi 
uuestiasutajaid 1922. a., esim. 
1923—24 ja hiljemini 10 a. 
kestel juh. 1.; Nursi Vabat. 
Tuletõrje Üh. asutajaid ja al
gul mõnd aega juh. 1.; K. L. 
Nursi üksikrühma asutajaid 
1925. a. ning 8 a. kestel jao-

ja rühmapäälikuna selles te
gev; Nursi v.-vol. 1. j. m. Võt
nud 1910. a-st alates näitle
jana osa kohalikest lavakuns-
tilisist üritusist ja olnud tegev 
laulukoores ning kõigis koha
likes seltskondi, üritusis. — 
Evib K. L. Valgeristi. — Alat. 
asuk.: Rehemetsa t. Nursi v. 

HÜTSI, Andrei, põllumees. 
Sünd. 26. X 1902 Tinsu t. 
Sangaste v. Valgamaal; vane
mad — põllupidajad Hendrik 
H. ja Lota (Mets). — Abielus 
Anna Urbanik uga 1923. a-st. 
— Õppis Ilmjärve klk.-k. ning 
Tartu kommerts- ja põllutöök., 
kust 4. kl. lõpetamise järele 
asus tööle isa juure. Iseseisev 
põllumees sünnitalus 1925. a-st, 
kus arendab talumajandust. 

Võtab pikemat aega osa 
mitmesuguste põllumajandusl. 
org-ide tegevusest. Olnud kait
seliidus tegev rühmapäälikuna 
1925—33; Põllutöökoja San
gaste konvendi 1. 1936. a-st, 
Tori Roadsteri Hobusekasvat. 
Sangaste harus-i juh. 1. 1927. 
a-st, Sangaste Mäeküla I tur-
baüh. asutajaid ja juh. 1. 1931. 
a-st ja I masinatarvit. üh. juh. 
I. 1926—36, hiljemini rev.-
kom. 1. Töötanud juhatusliik-
mena Sangaste Põllum. S-is, 
hiljemini samas rev.-kom. 1.; 
Sangaste Vabat. Tuletõrje 
Üh-s, kus on käsunduspäälik 
1937. a-st; v.-vol. 1. 1930—33, 
Ilmjärve ap. õig. kiriku rev.-
kom. 1. — Alat. asuk.: Tinsu t. 
Sangaste v. 

JAUK, Minna, taluperenaine. 
Sünd. 6. IV 1883 Taga-Han-
suli t. Krabi v. Võrumaal; va
nemad — põllupidajad Peeter 
Kikas ja Anna (Metusala). — 
Abielus Aleksander Jaukiga 
1906—25 (f). — Omandas 
hariduse Krabi algk., Rõuge 
klk.-k. ja Võrus tütarl. ele-
mentaark., mille lõpetas 1898. 
Oli koduõpetaja Riias 1904 
—06, õpetaja Vana-Antslas 
1914—18 ja Krabi algkoolis 
1919/20; erakooli pidaja ja õp. 
Krabil 1920/21, millal enam
lased kooli sulgesid. Talupere
naine Krabi v. Ede-Hansuli t. 
1921. a-st. 
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Võtnud juhtivalt osa selts
kondlikust tööst. Olnud Kaika 
Harid. S-i asutajaid, laekur ja 
näitejuht, ühtlasi raamatukogu 
asut. ja. lavategevuse organi
seerija; juhtivaid tegelasi Va-
na-Antsla toitluskomitees E. 
Vabadussõja päevil. Asutanud 
Krabil laulukoori ja arenda
nud lavategevust, õpetanud 
rahvatantse ja võtnud osa ko
halikkude org-ide tegevusest; 
Krabi Maanaistes-i asutajaid 
ja abiesinaine 1937. a-st. — 
Alat. asuk.: Ede-Hansüli t. 
Krabi v. 

JERET, Karl, vallasekretär. 
Sünd. 27. IV 1885 Löövi t. 
Urvaste v. Võrumaal; vane-

toimkondade juhtivaid tege
lasi, mõnd aega K. L. kompa
nii juh. 1. j. m. — Alat. asuk.: 
Nursi vallamaja. 

JÄNES, Peeter, põllumees. 
Sünd. 23. V 1867 Hurda t. 
Tsooru v. Võrumaal; vane-

r 

mm, 
W -c: m 

mad — põllupidajad Kusta J. 
ja Sophie (Herbst). — Abi
elus Margarete Ennofga 1918 
—24 (f). — Omandas hari
duse Urvaste v.- ja klk.-k. ning 
Võru l.-k., mille lõpetas 1905; 
hiljemini lõpetanud omaval, 
ametnikkude ja riigiteenijate 
kurs. Peterburis 1915. — Tee
nis vene sõjaväes 1907—10 ja 
võttis liinisõdurina osa Maa
ilmasõjas vene väes 1914. a. 
sai lahingus haavata. Oli Salla 
v.-sekr. 1916—20, Antsla ale-
visekr. 1920—28, v.-sekr. aset. 
mitmes vallas 1928—29; Nursi 
v.-sekr. 1929. a-st. 

Võtnud aktiivselt ja juhti
valt osa seltsk. elust. Olnud 
Antslas ühispanga nõukogu 
ja rev.-kom. 1., karskuss-i asut. 
ja juhte j. m.; Nursis: vabat. 
tuletõrje üh. asutajaid 1930. a. 
ja korduvalt selle juh. või rev.-
kom. 1., Isamaaliidu osak. asu
tajaid ja rev.-kom. 1., rahvus
likeks aktsiooneks loodud aj. 

JÄNES, Peeter, õpetaja. 
Sünd. 16. XII 1888; vane
mad — põllupidajad Tõnis J. 
ja Leena (Kask). Omandanud 
algk. õp. kutse Pärnu gümn. 
juures 1907; lõpetanud Tartu 
õhtugümn. 1923. Töötanud 
õpetajana Tori Selja v.-k. 
Pärnum. 1905—09, Vana-
Vändra Aleksandri k. 1909 
—11; Konguta algk. juh. 1911. 
a-st. -— Alat. asuk.: Konguta 
algk. 

KAAT, Ado, õpetaja. Sünd. 
16. II 1867 Viira t. Helme 
v. Valgamaal; vanemad — 

mad — õp. Mikk J. ja Ann 
(Saarniit). — Abielus Julie 
Kooback'iga 1907. a-st. — 
Asus pääle Rõuge klk.-k. lõ
petamise tööle isa tallu. Teenis 
vene sõjaväes 1889—93, kust 
vabanes v. a.-o. astmes. Oli 
abivalitseja Krabi ms. 1897 
—99, mõisa kontorikirjut. To-
rosovas, Venem. 1899—1901, 
abivalitseja Hisvara ms., hil
jemini kontorikirjut. Krasnoje-
belos saetööstuses 1901—03, 
Krasnitvari ms. valitseja Vilno 
kub. 1905—06; Rõuge v. Koo-
limaa t. pidaja 1907. a-st ja 
omanik 1909. a-st, kus teinud 
maaparandustöid, arendanud 
aiandust ja talumajandust. 

Võtnud juhtivalt osa koha
like org-ide tegevusest. Olnud 
Sänna Rahvarmtukogu S-i 
asut. ja juh. 1. ning valitud 
seltsi auliikmeks; Sänna Pii-
maüh. asutajaid ja kauemat 
aega juh. 1.; end. Rõuge põl-
lum. kogu asut. ja tegelasi; 
Rõuge-Sänna Kindl. Kassa 
esim.; Isamaaliidu osak. asut. 
ja juh. 1.; Sänna Turbaüh. 
asutajaid ja esim. Töötanud 
pikemat aega Rõuge v.-oma-
val-s, kus olnud v.-volik. 1., 
lühemat aega vallavanem ja 
kauemat aega v.-kohtu 1. Ol
nud tegelasi kohalikes näite-
kunstilisis üritusis. — Alat. 
asuk.: Sänna v. Koolimaa t. 

talurentnikud Jüri K. ja Mari 
(Kosilane). — Abielus Marie 
Lugus ega 1896. a-st. — Õppis 
Helme v.-k. 1879—81, Helme 
klk.-k. 1881—85 ja Tartu õp. 
sem. 1885—87, millal selle lõ
petas; hiljemini täiendanud ha
ridust erateel. — Oli Hfelme 
v.-k. õp. 1887—95, ühtlasi pi
das suveti Helmes erakooli 
1891—95, Lõve v.-k. juh. 1895 
—1900, Helme algk. juh. 1900 
—28 ja samal ajal ka usuõp. 
Tõrva kõrg. algk. 1916—17; 
pensionil 1928. a-st. Teotse-
nud tegeliku põllumehena koo
litanudes 1895—1928, ühtlasi 
ka mesilastepidajana 1896. a-st. 
Arendanud mesilastepidamist 
ümbruskonnas, tegutsedes sel 
alal nõuandjana; saanud me
sinduse eest auhindu Tõrva 
näitusilt. 

Olnud seltskondliku tege
vuse organiseerijaid Helmes 
ja tegelasi mitmesuguseis 
org-es. Helme laulukoori asut. 
ja juh. 1890—95, Lõve laulu
koori asut. ja juh. 1895—1900. 
Tõrva Laulu- ja Mängus-i 
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asutajaid 1896 ja abiesim. 
ning laulukoori asut. ja juh. 
19UÜ—03; esines oma koori
dega lähemas ja kaugemas 
ümbruskonnas 1890 — 1903; 
1 õrva Vabat. Tuletõrje Oh. 
kirjat. 1892—95, Helme Põl
luni. S-i asutajaid 1895, lae
kur 1910—13, abikirjat. 1921 
—zd- ja auhindam. kom. esim. 
aiand.-mesind. alal alatiselt; 
Heime L.-H. Üh-se asut. 1904 
ja kassapid. 1913—25, Helme 
lvugemisringi asut. ja juh. 1. 
19ui; rahvahariduse tõstmiseks 
ja vabale Eestile teevalmista-
miseks loodud konspiratiivse 
tteime Op. Korporatsiooni 
asut. ja kassapid. 1905—20; 
vaesteeest hoolitseva toimk. 
kirjat. Lõve v. 1895—1900 ja 
Helme v. 1900—12, Helme jsk. 
hobustekom. juh. vanem abi
line 1900—17; Helme-Tõrva 
Harid. S-i asutajaid ja abi
esim. 1909—12, seltsi raa
matukogu asut. ja raamatu-
kogukom. esim. 1910, Helme 
Tuiekassa rev.-kom. esim. 1910 
—15, Helme Piimaüh. tege
lasi 1912—18, Helme sõdurite 
perekondade eest hoolitseva 
kom. esim. 1914—17, Tõrva 
Koolis-i rev.-kom. esim. 1915 
—18, Helme klk. koolival-se 
1. õpet. esindajana 1918, 
Helme Tööstusüh-se asut. 
1919 ja rev.-kom. 1. 1921—23; 
Helme kirikunõuk. kassapid. 
1919. a-st ja kirikupäeva saa
dik 1934; Tõrva Reaalgümn. 
Toetamise S-i tegelasi 1920 
—25, Helme Mekru-Viira Vee-
üh. asutajaid ja rev.-kom. 
esim. 1931—34; Villem Rei-
manni Mälestamise Komitee 
Helme toimk. asutajaid ja juh. 
1. 1923. a-st, Tõrva N. M. K. 
Ü. tegelasi 1932. a-st, Helme 
Majand. Üh-se rev.-kom. esim. 
1933; Tõrva Vabat. Tuletõrje 
Üh., Helme Põllum. S-i ja 
Helme Õp. Üh. asutajaid ja 
rev.-kom. 1. 1920—23 ning sa
ma üh. esim. 1923—25, praegu 
aul.; Isamaaliidu Patküla osak. 
rev.-kom. 1. 1935. a-st ja tegev 
muis org-es. Toimetanud vai
mul. talitusi 1887. a-st. Võtnud 
registreerijana osa üldrahva-
loendusist 1922. ja 1934. a. — 
Alat. asuk.: Tõrva. 

KALAMEES, Jaan, valla
sekretär. Sünd. 15. X 1897 
Viirapalus, Tsooru v. Võru
maal; vanemad — Otto K. 

ja Mari (Rimm). — Abi
elus Miili Mustaga 10. X 
1926. a-st. — Lõpetas Tsooru 
min.-k. 1913. a.; hiljemini 
täiendanud haridust iseõppi
mise teel. — Tsooru v.-
sekr. 26. II 1919. a-st, ühtlasi 
ka Tsooru posti-telefoni-tele-
graafi agentuuri juh. 1923. a-st 
ja iseseisev põllumees Tsooru 
as. Aasa t. 

Võtnud kohapääl aktiivselt ja 
juhtivalt osa seltskondi, elust 
ja mitmesuguste org-ide tööst. 
K. L. kohaliku üksuse, päras
tise Tsooru üksikrühma sekr. 
1919. a-st, Isamaaliidu Tsooru 
osak. sekr., Allveelaevastiku 
Sihtkapitali Tsooru abitoimk. 
sekr., Roosa ev.-lut. koguduse 
nõuk. 1. ja rev.-kom. esim. 
1937. a-st j. m. — Alat. asuk.: 
Tsooru v.-m. 

KAELAS, Aleksander, mets
nik. Sünd. 15. X 1882 Piire t. 

Karksi v. Pärnumaal; vane
mad — väikekohapidajad 
Hans K. ja Ann (Pürg). — 

Abielus Kristine Viks'iga 
1913. a-st. — Lõpetanud end. 
klk.-k.; võtnud 1930. a. osa 
Tartu ülik. õppemetskonnas 
korraldatud metsnike täiend, 
kurs. — Töötas pääle klk.-k. 
lõpetamise mitmesuguseil ala
del kuni 1905. a-ni. Õppis 
siis 1905. ja 1906. a. Mõniste 
ms. v. Wardenburgil juhatusel 
metsandust, töötas 1908—11 
a./s. Waldhofi praakerina; 
siirdus 1912. a. Venemaale 
Smolenski kub., kus tegutses 
metsaülemana, mõisavalitseja
na ja saetööstuse juhatajana 
kuni sept. 1918. a. Võttis osa 
E. Vabadussõjast 1919. a. 
liinisõdurina. Roosa mets
konna 1. jsk. metsnik 1. IV 
1920. a-st. 

Olnud Sänna Piimaüh. juh. 
1. laekurina pikemat aega ajal, 
millal ehitati praegune mood
ne meiereihoone; Sänna Rah
varmtukogu S-is vaheldumisi 
abiesim., laekur ja kirjat., 
nüüd rev.-kom. 1. ning selle 
s-i abiesimehena võtnud osa 
Sänna rahvamaja ehitamise 
töödest ja Vabadussõja mä
lestusmärgi püstitamisest; Rõu
ge v. vabat tuletõrje Sänna 
kogu asut. 1920, vaheldumisi 
selle päämees ja juh. 1. ning 
1937. a-st E. Tuletõrje Rõuge 
komp. abipäälik; E. Metsa-
teenijate Üh. Roosa osak. 
asut. ja juh. 1.; juhtivalt tegev 
K. L. Rõuge üksikrühmas, 
kodukaunist. Rõuge ja Sänna 
komiteedes jm. — Alat. asuk.: 
Sänna as. Rõuge v. 

KANN, Arnold, põllumees. 
Sünd. 14. IV 1906 Lauri t. 

jijijL 
JŠmm f:: 

Nursi v. Võrumaal; vane
mad — põllupidajad Adam K. 
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ja Mari (Laur). Omandas ha
riduse aval. koduk., Rõuge 
korg. algk. ja Võru õp.-sem., 
milles lõpetas J. kl., olles ma
jand. ponjusil sunnitud õppimi
se KaiKesiama; laiendanud ise
õppimise teel; lõpetanud ail-
onv. kooli iy/o. a. ja arva
tud reservi n. a.-o. astmes. 
Töötab põllumehena sünni-
talus, arendades taiumajandust 
maade kultiveerimise ja Karja 
aretusega tõukarjale. 

Võtao juhtivalt osa mitme
suguste org-ide tööst. Nursi 
RahvarmtuKogu S-is 'korduvalt 
juh. 1. ja esim. 1926. a-st ala
tes; Nursi Vabat. Tuletõrje 
Uh. asutajaid 1928, algusest 
pääle k-do päämees, praegu 
Komp. päälik 1937. a-st, E. tu
letõrje Võru divisjoni pää-
liku abi ja staabi liikmena 
varustuspäalik 1937. a-st; 
K. L. INursi üksikrühmas ol
nud juh. 1., jaopäälik, las-
kejuh. j. m. — praegu sani-
taarpäälik ja rev.-kom. esim., 
N. K. organiseerija ja juht; Isa
maaliidu Nursi osak. asut. ja 
esim., Põllutöökoja Võru kon
vendi 1., kõigi rahvuslikeks 
aktsiooneks loodud aj. toim
kondade organiseerivaid tege
lasi, INursi v.-volik. 1. ja valla
vanem 1934. a-st j. m. Võt
nud näitlejana ja näitejuhina, 
alates õpilaspõlvest, osa koha
likes seltses näitetegevuse aren
damisest; teinud kaastööd „Blu-
le" ja ,,Võru Teat.". — Evib 
tuletõrje hõbemedali, Leedu 
tuletõrje märgi j. t. — Alat. 
asuk.: Lauri t. Nursi v. 

KASAK, August, vallasek
retär, põllu- ja ärimees. Sünd. 
24. VII 1895 Kellamäe t. 
Krabi v. Võrumaal; vane
mad — põllupidajad Jaan K. 
ja Liis (Puurits). — Abielus 
Magdaleene Prins'iga 1922. 
a-st. — Õppis Krabi v.-k., 
Tsooru min.-k., mille lõpetas 
1911; täiendanud üldharid. 
alal ja õiendanud Novgorodi 
gümn. juures eksami sõjakooli 
astumiseks 1915. — Olnud v.-
sekr. abi Haanjas, Karulas ja 
Oraval 1911—15, polgükirju-
tajana Maailmasõjas 1915—17, 
õp. Meremäe v. Grihnovo algk. 

1918, E. Vabadussõjas 1918 
—20 ja pääle sõja lüh. aega 
eraisikuna 2. div. laskemoona
lao kantseleis ja Tartu linna 

komandantuuris kirjut.; Misso 
v.-sekr. 1. X 1920. a-st, Misso 
postiag. asut. ja juh. ly/1. a-st, 
ühtlasi ka autoliinide pidaja 
Võrumaal 1930. a-st, Järve
saare t. omanik ja selles ise
seisev põllumees 1935. a-st 
ning majaomanik Võrus 1937. 
a-st. 

Võtab juhtivalt osa selts
kondlikust elust ja on olnud 
Misso v. kultuur- ja majan-
dusorg-ide asutajaid ning tege
vuse elustajaid. Misso Harid. 
S-i (end. Rahvarmtukogu S-i) 
esim. lühemate vaheaegadega 
1922. a-st rahvamaja ehitajaid, 
rmtukogu asut., näitemängude 
ja laulukoori tegelasi; Misso 
Piimaüh. asut. ja kirjat. 1925 
—30, Misso Vabat. Tuletõrje 
Üh. asut. ja esim. 1929—31, 
hiljemini võtnud juhtivalt osa 
tuletõrje tegevusest, Misso 
Upk. asut., juh. esim. ja asja
ajaja 1928. a-st, K. L. Misso 
komp. laekur 1933. a-st ja 
Vastseliina mlvk. juriskonsult 
1934. a-st, Põllutöökoja Vast
seliina konvendi 1. asutamisest, 
Isamaaliidu osak. asut. ja esim. 
j. m. Teinud kaastööd ajale-
hile. — Riigihoidja käskkirjaga 
24. II 1938. a. annetatud tee
netemärk E. riigile ja rahvale 
osutatud teenete tunnustuseks. 
— Alat. asuk.: Misso v.-m. 

KASAK, Magdaleene, selts
konnategelast eelmise naine. 
Sünd. 8. VII 1902 Saika t. 
Misso v. Võrumaal; vane
mad — põllumees ja seltsk.-
tegelasi Daniel Prins ja Juu-

lia (Treiar;. Omandanud hari' 
duse Vastseliina algk. ja Võru 
ühisgümn. — Tegev koduses 
majapidamises. 

Töötanud aktiivse tegelasena 
Misso v. seltskondlikes org-es; 
Misso Perenaistes-i asut. ja 
esinaine 1928—37. Võtnud osa 
laulukooride ja näitetrupi te
gevusest ning mitmesuguseist 
seltsk. üritusist. — Alat. asuk.: 
Misso v.-m. 

KASAK, Leenart, ametnik. 
Sünd. 10. II 1911 Suureniidu 
t. Krabi v. Võrumaal; vane

mad — põllupidajad Jaan K. 
ja Liis (Puurits). Õppis Krabi 
algk., Misso v. Pugola algk., 
Võru õp.-sem. 1926/27 ja v.-
sekr. ametit venna juures 
Misso v. 1928. Teotseb Misso 
v.-sekr. abilisena 1. VII 1928. 
a-st. 

Võtab aktiivselt ja juhtivalt 
osa seltskondlikust tööst. Mis
so Rahvarmtukogu S-i rmtu
kogu juh. 1937. a-st, Misso 
Vabat. Tuletõrje Üh. sekr. 
1937. a-st, iv. L. Misso komp. 
sekr. 1934. a-st, ühtlasi ka kom
panii orkestri päälik ja juht 
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1934—37, kohaliku laulukoori 
tegelasi ja koorivanem 1938. 
a-st, Misso v. rahvuslikeks 
aktsiooneks loodud aj. toimk. 
juh. 1.; Taara-usu liikumise 
pioneere Missos, Pühajõe 
Hiie Misso Kolde asut. ja juh. 
1. 1935. a-st. Võtab näitlejana 
osa kohalike seltside lavakuns-
tiüritusist ja tegelasena mitme
suguseist seltskondi, üritusist. 
— Evib K. L. 3. kl. Valge
risti ja Allveelaevastiku kor
janduse 1. j. medalid. —Alat. 
asuk.: Misso v. 

KASKA, Jaan, veskiomanik, 
mölder ja põllumees. Sünd. 23. 
XII 1883 Kaika t. Vana-Antsla 
v. Võrumaal; vanemad — põl

lupidajad Jaan K. ja Liisa 
(Viilup). — Abielus Olga 
Metsvasiga 1920. a-st. — 
Lõpetas Karula Vissi kiriku
kooli, mille -järele teotses kasu
isa juures. Võttis osa Maa
ilmasõjast 1915—17 ja vaba
tahtlikuna E. Vabadussõjast; 
oli Karulas kaitseliidu ülem 
1918—20 ja tegi kaasa lahin
guid Lõuna-rindel. Teotses 
Valtina veski rentnikuna Vana-
Antslas 1919—20. Sänna Mäe
veski pidaja 1920. a-st ja 
omanik 1932. a-st, kus aren
dab edasi oma tööstust ja teot
seb tegeliku põllumehena veski 
juures asuvas talundis. 

Võtnud juhtivalt osa koha
like org-ide tegevusest ja töö
tanud vallaomavalitsuses. Sän
na Rahvarmtukogu S-i vare
malt laekur, hiljemini rev.-
kom. esim., Rõuge Vabat. Tu
letõrje Üh. Sänna osak. asut. 
ja esim. 1933—37 ning Sänna 
kogu vanem 1937. a-st, Sänna 

Piimaüh. asutajaid, vaheldu
misi esim. ja juh. 1. 1926. a-st. 
Olnud Sänna Vabadussõja 
monumendi komitee juh. 1. ja 
monumendi püstitamisel tegev, 
Rõuge v.-volik. ja valla rev.-
kom. L, koolihoolekogu esim. 
j. m. — Alat. asuk.: Sänna 
Mäeveski. 

KASKA, Olga, taluperenai
ne, eelmise naine. Sünd. 29. 
VI 1896 Piiri t. Vana-Antsla 

deberg ja Triinu (Jürman). 
Õppis Paide tütarlaste k., 
Võru naiskutsek., seda 1920. 
a. lõpetades ja Tartu ülik. juu
res saksa keeleõp. kurs. 1921. 
— Korraldanud käsitöökursusi; 
oli koduõp. Astrahanis Vene
maal 1910—14 ja Bakuus 
1914—20, vahepääl reisides 
ühes perekonnaga, kus oli kas
vatajaks, mitmel pool Euroo
pas, õp. Lasva v. Pässa algk. 
1922/23 ja Orava v. Hanikase 
6-kl. algk. 1923. a-st. 

Olnud Naiskodukaitse Ora
va jsk. asutajaid ja esinaine 
1931. a-st, Hanikase Karskus-
s-i juh. 1. — Evib K. L. 3-kl. 
Valgeristi ja n.-k. Teenete
märgi. — Alat. asuk.: Hani
kase algk. Orava v. 

KUS, Minna, õpetaja. Sünd. 
26. VI 1902 Kiisatarel, Leebi-
ku v. Valgamaal; vanemad — 

v. Võrumaal; vanemad — 
metsavaht-põllumees Kaspar 
Metsvas ja Els (Ots). Oman
danud hariduse Vana-Antsla 
ap. õig. Kaika klk.-k. ja Val
ga progümn. Teotseb koduses 
majapidamises 1920. a-st. 

Võtab aktiivselt osa koha
like org-ide tegevusest. Sänna 
Maanaistes-i asutajaid 1932, 
esinaine 1932/33 ja 1936/37, 
abiesinaine 1937. a-st. — Alat. 
asuk.: Sänna Mäeveski. 

KIIPSAAR, (end. nimi 
Lindmäe-Lindeberg), Magda, 
õpetaja. Sünd. 21. IX 1887 

Kurla külas Kabala v. Vil
jandimaal; vanemad — põl
lu- ja kaupmees Jaak Lin-

põllutöölised Juhan K. ja 
Truuta (Tõnisson). Õppis 
Pärnus Neulandi algk., Tall. 
vene k., Helme klk.-k., Tõrva 
reaalgümn., seda 1924. a. lõ
petades ja lõpetas Tall. õp.-
sem. 1928. — Töötas pääle 
reaalgümn. lõpetamise lüh. ae
ga ametnikuna Tõrva Ühis
pangas. Õpetaja 16. II 1925. 
a-st Helme 6-kl. algkoolis, 
väljaarvatud 1927/28. a., mil 
oli Tall. sem. 

Võtab aktiivselt osa Helme 
seltsk. elust, eriti laulukoores, 
näitemängudes ja mitmesugu-
seis seltsk. üritusis. Naisko
dukaitse Helme jsk. asutajaid 
1924. a. ja hiljemini pikemat 
aega rev.-kom. 1., Helme algk. 
kodutütarde rühma asut. ja 
vanem 1932. a-st, 1932. a. ka 
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naiskodukaitse rahvatantsude 
rühma juht; Ü. E. N. Ü. Hel
me osak. juh. 1. 'korduvalt, 
viimati 1936. a-st. Helme 
Maanaiste S-i juh. 1. 1938. 
a-st jm. — Saanud töö eest 
naiskodukaitse alal hoolsus-
märgi. — Alat. asuk.: Helme 
6-kl. algk. 

KIRBITS, Oskar, põllu
mees. Sünd. 28. VIII 1904 
Tealase t. Viitna v. Võru

maal; vanemad — põllupida
jad Peeter K. ja Ann (Kalna-
penkis). — Abielus Ägate Il
vesega 1928. a-st. — Õppis 
Viitina v. Järve algk. ja Rõu
ge klk.-k. Iseseisev põllumees 
sünnitalus 1925. a-st, kus aren
dab talumajandust. 

Võtab osa seltsk. elust. Ol
nud korduvalt K. L. Viitina 
üksikrühma juh. 1.; Viitina 
Vabat. Tuletõrje Üh. asuta
jaid ja laekur 1937. a-st, Vii
tina Ühistegelise Kindlustus-
kassa asjaajaja juh. 1. 1937. 
a-st, Viitna v.-volik. 1. 1934. 
a-st, valla rev.-kom. ja v.-
kohtu il. Teotsenud näitlejana 
ja laulukooride liikmena koha
likes seltses. — Alat. asuk.: 
Tealase t. Viitina v. 

KIRS, Ernst, põllumees. 
Sünd. 14. II 1910 Vansa t. 
Helme v. Valgamaal; vane
mad — põllupidajad Ainto K. 
ja Marie (Madisson). — Õp
pis Tõrva algk. 1918—21, 
Tõrva ühisgümn. 1921—28, 
mil selle lõpetas; jätkab õppi
mist Tartu ülik. õigusteadus
konnas. — Töötanud 1929. a. 
Tartumaa Põllum. Esinduse 
ja Virumaa Põllum. Esin

duse juures sekr.-instruktor.; 
1929/30. a. ,Virumaa Teat." 
ärijuhina; põllumehena isata
lus 1930/31; löönud kaasa 

1933. a. suvest alates Karksi 
põllumeesteliikumises ja kuu
lunud selle Viljandi kongres
sil valitud juhtivorg-i; Helme 
Põllum. Kogu ja Valgamaa 
Põllum. Esinduse juh. 1. 1933. 
a.; ajaleht ,.Olevik" toim. 1933? 
Valgamaa Põllum. Esinduse 
sekr. 1933, hiljemini ühinenud 
põllum. ja väikemaapidajate 
kogude V õru-V alga-Petseri 
valimisringk. sekr. 1933. a. 
kuni poliitliste erakondade te
gevuse lõpetamiseni; kindral 
J. Laidoneri Riigivanemaks 
valimist korraldava toim
konna Võrumaa toimk. pro-
pagandajuht 1933/34; kind-
lustuss-i ,,Talu" Valgamaa 
peaagentuuri juh. 1934/35, 
millest pääle töötab Helmes 
põllumehena ja ajakirjani
kuna. 

Õpilasena võtnud osa kooli-
noorsooliikumisest mitmesugu-
seis õppiva noorsoo org-ides, 
hiljemini olnud põllumeeste 
organiseerijaid ja tegelasi. — 
Alat. asuk.: Vansa t. Helme v. 

K1UDSOO. Oskar, põllu
mees. Sünd. 4. II 1901 Kesla 
t. Räpina v. Võrumaal; vane
mad — põllupidajad Jakob K. 
ja Juuli (Liiskmann). — Abi
elus Linda Prants uga 1928. 
a-st. — Lõpetas Misso v. Pu-
gola algk. 1915. Võttis kait
seliitlasena osa E. Vabadussõ
jast ja tegi kaasa lahinguid. 
Iseseisev põllumees Misso v. 
Rammuka t. 1923. a-st, kus 
arendab talumajandust. 

Võtab juhtivalt osa koha
like org-ide tegevusest. Ol
nud Misso Harid. S-i juh. 1. 
ja kohaliku põllum. kogu esim. 

või juh. 1. pikemat aega; Põl
lutöökoja Vastseliina konven
di 1., Misso v.-volik. 1. 1930. 
a-st, vallavanema abi 1930— 
34 ja vallavanem 1934. a-st; 
Misso Piimaüh. asutajaid ja 
rev.-kom. 1. 1925—31, laekur 
1931. a-st, Misso Vabat. Tu
letõrje Üh. asutajaid, Misso 
Üpk. nõuk. 1. 1936. a-st, Misso 
Munaüh. asut., K. L. Misso 
komp. tegelasi; Võru maa-
volik. 1. 1938. a-st j. m. — 
Alat. asuk.: Misso v. Ram
muka t. 

KIVIPÕLD, Ants, põllu
mees. Sünd. 2. VIII 1902 Ki
vistiku t. Sangaste v. Valga

maal; vanemad — põllupida
jad Ants Mädarõigas ja Mad-
li (Saarmann).—Abielus Me-
lanie Kõiviga 1924. a-st. — 
õppis Ilmjärve ap. õig. klk.-k. 
ja Antsla täienduskoolis. Võt
tis osa E. Vabadussõjast, tehes 
kaasa lahinguid ja sai lahin
gus põrutada. Teotseb San
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gaste Mäeküla masinatarvita-
jate üh. masinistina ja väike-
koha pidajana Kivistiku t. 

Võtab aktiivselt osa kõigist 
kohalikest seltskondlikest ette
võtteist ja üritusist ning kait
seliidu tööst, olles m. s. Keeni 
komp. laskejuhataja abi jm. — 
Alat. asuk.: Kivistiku t. San
gaste v. 

KLAIS, Hendrik, rohutead
lane, apteegiomanik. Sünd. 
9. XI 1884 Nogo t. Haanja v. 

Võrumaal; vanemad — põllu
pidajad Peeter K. ja Katrina 
(banhardt). — Abielus rohu
teadlase Emilie Teder iga 
1924. a-st. — Õppis Rõuge 
krk.-k., H. Treftneri gümn. 
Tartus, mille 5. kl. lõpetas 
iy02; õiendas apteegiõpilase 
eksami Narva gümn. juures 
1903, apteekri aoilise eksami 
1'artu ülik. juures 1907 ja õp
pis rohuteadust Moskva üli
koolis 1910—13, mil lõpetas 
selle proviisorina. — Tööta
nud V. Walteri apteegis Tsu-
dova jaamas õpilasena 1904— 
05 ja Beljavski apteegis Tuu
las 1905—10, berreini apt. 
Moskvas. 1910—13, Rein-
hardti apt. Buhaaras juh. 1913 
—15, Ferreini ja Moskva sv. 
apt.-magasinis 1915-—20; Pet-
seri maaval. apt. juh. 1923— 
25; iseseisev apteegiomanik ja 
juh. Miissos 1925. a-st, maja
omanik 1926. a-st ja Misso v. 
Eha t. omanik ning pidaja. 

Olnud Moskva E. S-i tege
lasi ajavahemikul 1910—20, 
Haanja Harid. S-i juh. 1., Mis
so Vabat. Tuletõrje Üh. juh. 
1.; Misso Rahvarmtukogu S-i 
juh. 1., Misso Üpk. laekur ja 

juh. 1., kodukaunistamise hoog-
töötoimk. juh. 1. j. m. — Alat. 
asuk.: Misso v. 

KRIISA, Harry, orelimeis
ter, järgneva vend. Sünd. 16. 
IX 1911 Kokkemäe t. Haanja 
v. Võrumaal. Omandades ha
riduse Võru l.-k. ja Võru 
poegi, gümn., mille lõpetas 
1930. a. Pääle selle õppis 
oma isa, T. Kriisa juures ore
limeistriks ja teotseb nüüd isa 
poolt põhjendatud orelitööstuse 
tegeliku juhina. — Alat. asuk.: 
Haanja v. Kokkemäe t. 

KRIISA, Rudolt, maali
kunstnik, järgneva poeg. Sünd. 
26. XI l90ö Kokkemäe t. 
naanja v. Võrumaal — Abi
elus Hermine Ader iga 193õ. 
a-st — Lõpetanud Võru poegi, 
gumn. 19/7. a. ja kunstikooli 
,,Pallas". Teotseb maali
kunstnikuna Tartus. Esine
nud oma portree- ja maastiku-
maalingutega näitusil. Üht
lasi aidanud kaasa oma ven
nale, H. Kriisale, orelitööstuse 
arendamisel plaanide joonis
tajana jne. — Alat. asuk.: 
Tartu. 

KRIISA, Tannil, orelimeis
ter ja põllumees. Sünd. 21. 
XI 1866 Kokkemäe t. Haanja 

v. Võrumaal; vanemad — põl
lupidajad Peeter K ja Matli 
(Saar). — Abielus Maali-
Alviine Treimann'i-ga 1905. 
a-st. — Omandas alghari
duse Haanja v. Kokke v.-
k. Teenis 4^2 a. vene sõja
väes, kust vabanemise järele 
asus sünnitallu põllumeheks. 
Ühtlasi teotsenud pikemat ae

ga orelite valmistajana, kelle
na võitnud suure tunnustuse. 
Tema poolt valmistatud ore
leid leidub paljudes kodu-, kui 
ka Venemaa kirikutes. — 
Alat. asuk.: Haanja v. Kokke
mäe t. 

KUKLANE, Elmar, amet
nik ja seltskonnategelast Sünd. 
5. IX 1902 Kauru t. Viitina v. 

Võrumaal; vanemad — põllu
pidajad Jakob K. ja Marie 
(Tint). Õppis Viitina v. Jär
ve algk., Kõuge klk.-k., Võru 
poegi. gümn. ja Tartu ülik. õi
gusteaduskonnas 1924—28 ja 
hiljemini; lõpetanud E. V. sö-
jäkooli asp. kl. 1929 ja ülen
datud tagavaraväe lipnikuks. 
— Töötanud isatalus; Viitina 
üpt. raamatupidaja 1937. a-st. 

Võtnud juhtivalt osa Viiti
na v. seltskondi, elust, olnud 
kohalikkude lavakunstiliste üri
tuste tegelasi näitlejana ja näi
tejuhina; vabat. tuletõrje üh. 
juh. 1. ja k-dopäälik E. tule
tõrje Viitina komp. pääliku abi 
1933. a-st; E. P. R. samariit-
laste Rõuge kolonni juht 1935. 
a-st. Akadeemiliselt kuulub 
E. Ü. S-i. — Alat. asuk.: Ab-
ra-Petra t. Viitina v. 

KURVITS, Otto, õpetaja, 
põllumees. Sünd. 16. IV 1856 
Kile t. Tõlliste v. Valgamaal; 
vanemad — talupidajad Pee
ter K. ja Maret (Eisler). — 
Abielus Rosalie Stamberg'iga 
22. IV 1898. a-st. — Õppis 
Karula klk. köster C. Stimmi 
koolis 4 a. ja Tartu õp. sem., 
mille lõpetas 1877. — Oli õp. 
Tsooru Mõisaküla k. v.-k. 
1877—81, mil see kool liideti 
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Lalli kooliga ja viimases 1881 
—83, hiljemini iseseisev põllu
mees Mõisaküla talus. 

Olnud Tsooru ja ümbrus

konna seltskondliku tegevuse 
loojaid, rahvusliku vaimu ja 
meelsuse arendajaid ning ära
tajaid. Asutas 1880. a. Tsoo-
rus esimese n. n. viiulkoori, oli 
selle juht ja mängija 1920. aas
tani. Ennemini olnud Tsooru I 
puhkpillideorkestris, mis asu
tati kapelmeister Lindau poolt 
ühel ajal Väägvere pasunakoo
riga, tegelasi pikemat aega; 
Tsooru v. tulekahjukordadel 
vastast, abiandmise s-i asut. 
1878. a. ja algul pikemat aega 
selle esim., Võru ,,Kandle" s-i 
esim. 1885. a., Tsooru Harid. 
S-i esim. kahel korral pikemat 
aega, Tsooru Tarvit. Üh-se 
esim. 1914—17 ja tegelasi 
muis kohalikes org-es; Tsooru 
valla pääkohtumees 27 aastat, 
valla poolt valitud kihelkonna 
konvendi saadik 14 a., valla
vanem 14 a. jm. Võttis talu
pidajate saadikuna osa Tar
tu ülemaalisest rahvaesindajate 
kokkutulekust 1905. a. ning 
pidas enne seda ja hiljemini 
võitlust eestlaste huvide kait
seks, m. s. kirjutas Tsooru 
mõisa moonameestele ja teis
tele dr. M. Veske juhatuse jä
rele senator Mannaseinile esi
tamiseks umbes 100 palvekirja, 
mille tõttu oli nii mõisnikkude, 
kui ka sakslase-pastori Hahni 
vihaalune. Viimase lahkumise 
järele oli Rõuge kogudusele 
eestlaste juhte kogudusele 
eestlasest - õpetaja nõudmisel, 
mille järeldusel valitigi pasto
riks Rud. Kallas. Kogunud 
dr. J. Hurdale vanavara. — 

Alat. asuk.: Tsooru v. Mõisa
küla t. 

KUSLAPUU, Evald-Alek-
sander, õpetaja. Sünd. 5. XI 
1906 Vaabina v. Võrumaal; 
vanemad — vallasekretär 
Evald K. ja Rosalie-Elisabeth 
(Matzen). — Abielus Jenny 
Lutsar'iga 1936. a-st. — Õp
pis Vaabina v.-k., Võru linna 
poegi, algk., Võru 1. I sega-
algk. ja Võru õp.-sem., mille 
lõpetas 1926; õppinud 4 se
mestrit Tartu ülik. õigustea
duskonnas. — Oli tagavara-
õp. Petserimaal 1926/27, Lau
ka algk. juh. Hiiumaal 1927— 
29, Tsirgulinna algk. juh. Val
gamaal 1929—35; Pikasilla 
alak. juh. 1935 .a-st. 

Seminari õpilasena võttis 
osa õppiva noorsoo org-ide 
tegevusest ja oli Võru Hundi-
poegade vanahunt. Hiljemini 
tegutsenud juhtivalt seltskond
likes orq-es. Hiiumaal: Kõr
gesaare Harid. S-i ja Hiiumaa 
Õp. Üh iuh. 1. ning lavateae-
vuse juht: Tsirgulinnas: rah
varmtukogu s-i ja Laatre Va
bat. Tuletõrje Üh. iuh. 1., San
gaste Õp. Üh. juh. 1. ja esim. 
ning Valgamaa saadikuna E. 
Õp. Liidu asemikekocms, Laat-
re v.-volik. 1. 1934—35; Pika
sillal: hariduses-i juh. 1., maa
noorte- <a aiandus-mesinrliic-
ringide asut. ja juh. 1. 1937. 
a-st. E. Õp. Liidu rev.-kom. 
1.. N. K. Pikasilla rühma va-
nakotkas. Helme Maanoorte 
Ühpnduse iuh. 1., Looduskaitse 
ia E. K. S-i usaldusmehi, E. 
Rahva Muuseumi korresp. 
jm. Teinud kaastööd aialehile 
,.Post.", „Pvl", ,,Vaba Maa", 
..Kaja", ,,Õp. Leht", ,,tl. Ees
ti", ..Lõuna Eesti", ..Kasva
tus" ja olnud lüh. aega ..Võ
rumaa Elu" toim. 1. — Alat. 
asuk.: Pikasilla algk. 

KÕOMÄGI, Hugo, õpetaja. 
Sünd. 19. V 1898 Savijärve t. 
Laanemetsa v. Valgamaal; 
vanemad — põllupidajad Tep-
pan K. ja Hipp (Paltsepp). — 
Abielus Selma Summer'iga 
1924—25 (|), Hilda Sum
meriga 1927. a-st. — Õppis 
Laanemetsa v.-k. 1908—11, 

Hargla klk.-k. 1911—14. Val
ga l.-k. 1914—17, 4-suvelistel 
õp. kurs. Võrus, kust omandas 
õp. kutse ja muusikaõp. kurs. 

Tall. 1924 j. t. — Tegutseb 
õpetajana 1. X 1917. a-st. Ol
nud Taheva 4-kl. algk. juh. 
1917—22, Hummuli algk. juh. 
1922—35, Holdre algk. juh. 
1935/36; Tõrva linna alg- ja 
täienduskooli õp. 1936. a-st. 

Võtab juhtivalt osa selts
kondlikult elust. Olnud Hum-
mulis: rahvarmtukogu s-i raa
matukogu juh. 1922—35, lau
lukoori asut. ja juh. 1924—35, 
kooli vilistlaskogu asut. 1932, 
vabat. tuletõrje üh. laekur 
1933—35, K. L. Hummuli 
komp. päälik, v.-volik. ja valla 
rev.-kom. 1. 1927—30 ja teot
ses kohapääl näitejuhina; Hold-
res: laulukoori ja näitetrupi 
asut..; Tõrvas: vabat. tuletõr
je üh. juh. 1., näiteringi asut. 
ja juht 1938. a-st, kooli ja õpi
laste orkestri juh. j. m. — Alat. 
asuk.: Tõrva. 

KÄRSNA, August, põllu
mees. Sünd. 13. I 1891 Taga-
Tikuta t. Krabi v. Võrumaal; 
vanemad — põllupidajad Ja
kob K. ja Ann (Eliaser). — 
Abielus Helmi Kasega 1936. 
a-st. — Õppis Krabi v.-k. ja 
Rõuge klk.-k., mille lõpetamise 
järele asus tööle isa juures. 
Võttis osa E. Vabadussõjast 
1919—20, tehes kaasa lahin
guid. Iseseisev põllumees isalt 
päritud talus 1920. a-st, kus 
arnedab talumajandust. 

Olnud Krabil rahvarmtu
kogu s-i, vabat. tuletõrje üh., 
piimaüh., põllum. s-i ja Isa
maaliidu osak. asutajaid; Kra
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bi v.-volik. 1. ja vallavanem 
1923. a-st, K. L. Krabi üksik
rühma varahoidja j. m. -— 

Evib K. L. 3. kl. Valgeristi; 
Riigihoidja käskkirjaga 24. II 
1938. a. E. riigile ja rahvale 
osutatud teenete tunnustuseks 
E. P. R. V kl. teenetemärgi. — 
Alat. asuk.: Taga-Tikuta t. 
Krabi v. 

KÄRSNA, Helmi, talupere
naine, eelmise naine. Sünd. 
25. XII 1906 Laitsna-Rogosi 

v. Võrumaal: vanemad — põl
lupidajad Jaan Kask ja Liisa 
(Saarna). Õppis Vastseliina 
algk. ja Rõuge klk.-k.; võtnud 
osa mitmesuguseist kursusist. 
Teotseb taluperenaisena Taga-
Tikuta talus 1936. a-st. 

Olnud Laitsna-Rogosi Nais
kodukaitse jsk. asutajaid, algul 
esinaine, hiljemini juh. 1. 1936. 
a-ni; Krabi Maanaistes-i asu
tajaid ja esinaine 1937. a-st 
j. m. — Alat. asuk.: Taga-Ti
kuta t. Krabi v. 

KÄÄRIK, Osvald, põllu
mees. Sünd. 29. X 1906 Ede-
vahi t. Tsooru v. Võrumaal; 

vanemad — põllupidajad Pee
ter K. ja Emilie (Mõtus). Õp
pis Tsooru v. Lepistu algk., 

mille lõpetamisel 1922. a. asus 
isa juure põllumeheks. 

Võtab aktiivselt osa kohali
kust seltskondlikult elust. Kõr-
gepalu Rahvarmtukogu Üh. 
laekur 1933—37 ja rmtukogu 
juh. 1937. a-st, ühtlasi ka te
gev laulukooris ja lavatege
vuse alal; Isamaaliidu Kõrge-
palu osak. asutajaid ja rev.-
kom. 1.; Kõrgepalu asund. ma-
sinatarvit. üh. ja vabat. tule
tõrje tegelasi. — Alat. asük.: 
Edevahi t. Tsooru v. 

LAANPERE, Marta, õpe
taja, järgneva naine. Sünd. 
26. VI 1900 Põltsamaal; va

nemad — ärimees Mihkel Volt 
ja Elisabeth (Margenson). 
Õppis Tartus K. Margensi 
kaub.-k. ja Tartu õp.-sem., 
mille lõpetas 1921; õppinud 
keemiat Tartu Ülik. — Olnud 
Põltsamaa reaalgümn. loodus-
õp. 1921—22 ja 1923—27 
ning Jõhvi Ühisgümn. 1922— 
23; Toolamaa v., Leevaku algk. 
õp. 1927—32; Lasva algk. õp. 
1937. a-st. 

Olnud õpilasringide juhte 
Põltsamaal. Võtab aktiivselt 
osa kohalike org-ide tegevu
sest; Naiskodukaitse Leevaku 
jsk. asutajaid ja propaganda-
päälik 1932. a-ni, Lasva-Pindi 
jsk. juh. 1., Kodutütarde Lasva 
rühma vanem j. m. Õpilasena 
korjanud rahvaluulet Viljan
dimaal. — Alat. asük.: Lasva 
algk. 

LAANPERE (end. nimi 
Noorhani), Robert, õpetaja. 
Sünd. 4. IV 1901 Räpina v. 

Võrumaal; vanemad — põllu
pidajad Daniel Noorhani ja 
Scharlotte (Suik). — Abielus 
Marta Volt'iga 1929. a-st. — 
Õppis Võru poegi, algk., Rä
pina reaalgümn., Võru poegi, 
gümn., mille lõpetas 1924 ja 
Võru õp.-sem., mille lõpetas 
1925 ning jatkanud edasiõppi
mist Tartu ülilk. filosoofia tea
duskonnas. — Toolamaa v. 
Leevaku algk. õp. 1928—29; 
Lasva algk. juh. 1929. a-st. 

Võtab juhtivalt osa kohali
kust seltsielust. Lasva Harid. 
S-i esim. 1932. a-st; Isamaa
liidu Lasva osak., Lasva Va
bat. Tuletõrje Üh. juh. 1., Las
va rahvamaja juh. j. m. Ju
hatanud Lasva segakoori ja 
võtnud osa lavategevusest. — 
Alat. asuk.: Lasva algk. 

LEIMANN, Gustav, põl
lumees. Sünd. 17. IV 1909 
Nakrissaare t. Nursi v. Võru
maal; vanemad — põllutööli
sed, hiljemini talupidajad Au
gust L. ja Pauline (Liebert). 
Omandas hariduse Sänna 
algk., Rõuge klk.-k. ja Väi
ni ela põllutöökoolis, mille lõ-
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petas 1926; sõjaväes omanda
nud n. a.-o. astme. — Isesei
sev põllumees Rõuges, And

rese t. 1926. a-st, kus arendab 
talumajandust. 

Olnud Sänna Rahvarmtu
kogu S-i iuh. 1. 1932—37 ja 
kauemat aega sama s-i näite
ringi tegelasi näitlejana; Sän
na Ühispiimatalituse juh. 1. 
1932—37 ja esim. 1937. a-st; 
K. L. Rõuge üksikrühma pää-
liku abi ja Sänna laskegrupi 
juh. 1937. a-st; Rõuge Vabat. 
Tuletõrje Üh-s olnud Sänna 
osakonna adjudant, — rühma-
päälik 1937. a-st. — Alat. 
asuk.: Andre t. Rõuge v. 

MAHLAPUU, Peedu, põl
lumees. Sünd. 9. III 1882 
Miku t. Patküla v. Valgamaal; 
vanemad — taluomanik, v.-
omaval. tegelane Peeter M. ja 
Ann (Rosenberg). — Abielus 
Amalie Kurvits aga 1916. a-st 
— Õppis Patküla v.-k. 1891 
—94, Helme klk.-k. 1894—98 
ja Nekrassovi alampõllutöök., 
Novgorodi kub., Venemaal 
1901—02, mil selle lõpetas. — 
Oli maailmasõja ajal sv. töö
del töödejuhiks ja hiljemini 
Helme üpt. raamatupidajaks. 
Võttis vabatahtlikuna osa E. 
Vabadussõjast 1918—20. Ise
seisev põllumees isalt päritud 
talus 1913. a-st, kus arendab 
talumajandust, kultiveerides 
maid ja kasvatades e. punast 
tõukarja. 

Võtnud juhtivalt osa Helme 
seltskondlikust elust ja majan
duselu organiseerimisest. Ol
nud Helme Harid. S-i asuta
jaid ja tegelasi, m. s. üle 20 a. 
seltsi sega- ja meeskoori laul

ja; Helme Piimaüh. asutajad 
ja kirjat.-raamatupid. 1912— 
35, ühingu esim. 1930—35; 
Helme Üpk. (end. L.-H. Üh.) 
nõuk. 1. 1922—36, ühtlasi abi
esim. 1925—36, panga juh. 
abiesim. 1936. a-st; Helme Põl
lum. S-i rev.-kom. 1. pikemat 
aega; Patküla Rehepeksuüh. 
asut. ja juh. 1. 1913—33; end. 
põllum. kogu tegelasi, kooli
hoolekogude 1. ja Tõrva gümn. 
lastevanemate komitee esim. 
Olnud E. Vabadussõja ajal 
Patkülas mobilisatsiooni kom. 
esim., hiljemini organiseerinud 
Pärnu tagavarapat-i laulu
koori ja olnud selle juhiks. — 
Alat. asuk.: Miku t. Patküla v. 

MAIOR, August, õpetaja. 
Sünd. 10. V 1905 Krabi-
Kellamäel, Võrum.; vanemad 

— põllupidajad Peeter M. ja 
Leena (Järv). Õppis Krabi v. 
algk., Rõuge klk.-k. ja Võru 
õp.-sem. 1921—25, mil selle 
lõpetas; õppinud Tartu ülikoo
lis põllumajandust 2 a.; soori
tanud Tallinnas köstri katsed 
ja kinnitatud köstri õigustesse 
1932. a. — Oli õp. Krabi v. 
algk. 1925—28, Haanja v. 
Koke algk. 1930/31; Kanepi 
algk. juh. 1932. a-st. 

Võtnud aktiivselt ja juhti
valt osa karskustööst, olnud 
E. Karskusliidu Võrumaa osak. 
juh. 1. 1924—25 ja Krabi Kars-
kuss-i juh. 1. 1925—28; Kane
pi Laulu S-i ja sama s-i kars-
kustoimk. juh. 1. 1933. a-st; 
E. Karskusliidu usaldusmees 
1931. a-st. Võtab osa kaitse
liidu tegevusest Kanepi mlvk. 
gaasikaitse päälikuna 1933. 
a-st; N. K. Kanepi mlVk. va

nem 1934. a-st ja vanakotkas 
Kanepi rühmas. — Alat. asuk.: 
Kanepi. 

MARANIK, Julius, põllu
mees. Sünd. 5. VII 1900 Pee-
buri t. Vana-Otepää v. Tar-
tum.; vanemad — talupidajad 
Peeter M. ja Emilie (Kruuse). 
Õppis Nõuni v.-k. 1909—12 
ja Otepää min.-k. 1912—17, 
mil selle lõpetas. Võttis va
batahtlikuna osa E. Vabadus
sõjast 1918—20, olles van.-
allohv. SR nr. 3. dessandis, 
tegi kaasa lahinguid ja sai au
tasuks tasuta maa Kastre as., 
kus tegutseb iseseisva põllu
mehena. Olnud o.-ü. Tartu 
piimatööstuse osak. juh. 1925 

•—31. — Abielus Salme Kuhi 
berg iga 1925. a-st. 

Tegutsenud näitejuhina ja 
näitlejana Lutiku, Haaslava ja 
Kastre-Võnnu seltsides 1921. 
a-st; Kastre-Võnnu Vabat. 
Tuletõrje Üh. esim. 1937. a-st; 
Kastre Tarvit. Üh-se esim. 
1932—35; Kastre-Võnnu Põl
lum. Kogu laekur 1932—34; 
Tartumaa N. K. Sõprade S-i 
Kastre-Võnnu osak. esim. 
1937. a-st; olnud E. I rahva
loendusel 1922. a. registreeri
ja ja ringk. kom. 1., II rahva
loendusel 1934. a. registreeri
ja; K. L. Haaslava üksuse las-
kepäälik 1926—31; olnud te
gev koolielu korraldamisel j. 
m. — Evib Eesti ja Läti Va
badussõja mälestusmärgid. — 
Alat. asuk.: Kastre-Võnnu v. 

MARJAK, Eduard, põllu
mees. Sünd. 10. XII 1893 
Taga-Raudsepa t. Vana-Roosa 
v. Võrumaal; vanemad — põl
lupidajad Märt M. ja Mai 
(Mõttus). — Abielus Frieda 
Guutmanniga 1927. a-st. — 
Õppis Vana-Roosa v.-k., Rit-
siku klk.-k., Tsooru min.-k., 
mille lõpetas 1908. a. ja hilje
mini Peterburis õht. gümn. 
ning Tartu muusikakooli viiuli 
kl. 1920. — Võttis osa Maail
masõja lahinguist 1914—15 ja 
sai lahingus haavata; oli polit
seiteenistuses Peterburis 1915 
—18, E. Vabadussõjas 1918— 
20, Valga muusikakooli õp. 
1921 — 24, Singer Sewing 
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Maschin Co. kaupluse ärijuht, 
hiljemini inspektor Võrus 1924 
—28; Krabi v. Tiigisaare t. 
omanik ja iseseisev põllumees 
1928. a-st, kellena arendab 
talumajandust. 

Võtab juhtivalt osa Krabi 
v. seltskondlikust elust. Krabi 
seltside vahelise laulukoori 
asut. ja juht, K. L. Krabi ük
sikrühma päälik 1930. a-st, 
Krabi Vabat. Tuletõrje Üh. 
asutajaid 1936 ja esim. 1937. 
a-st, tegelasi rahvuslikeks akt
siooneks Krabil moodustatud 
aj. toimkonnis. Olnud end. 
põllum. kogu tegelasi, hilje
mini Isamaaliidu osak. asuta
jad, v.-volik. 1928—31 j. m. 
— Evib K. L. 3. kl. Valgeristi. 
— Alat. asuk.: Krabi v. Tiig-
saare t. 

MUST, Aleksander, õpe
taja. Sünd. 3. VI 1904 Ilm
järve v. Tartumaal; vanemad 
— talupidajad Johan M. ja 
Kadri (Mets), õppis Ilm
järve ap. õig. Lauküla abik. 
1912, Ilmjärve ap. õig. kiri-
kuk. 1913—15, Valgas erak. 
1915/16, Valga kommertsk. 
1916/17, Tartu kommertsk. 
1917. a-st alates ja lõpetas 
Tartu I Kommertsgümn. 1924; 
õppinud Tartu ülik. õigustea-
dusk.; lõpetanud täienduskooli 
õp. kurs. ülikooli põllumajand.-
teadusk. juures ja omandanud 
eksternina õp.-kutse 1928. — 
Oli tagavaraõpetaja Tartu
maal 1928—31; Konguta v. 
Kösse algk. juh. 1931. a-st. — 
Abielus Salme Vint'iga 1937. 
a-st. 

Võtab juhtivalt osa kohalike 
org-ide tegevusest, olles m. s. 
Põllutöökoja Elva konvendi 1. 
1936. a-st, Isamaaliidu Kon
guta osak. abiesim. 1935. a-st. 
Konguta v.-kohtu esim. 1936. 
a-st, Kavilda ap. õig. kiriku-
nõuk. 1. j. m. Olnud Konguta 
Vabat. Tuletõrje Üh-gu esim. 
1932—37. — Alat. asuk.: 
Konguta v. Kösse algk. 

MÜLLER, August, põllu
mees. Sünd. 6. I 1896 Püha
järve v. Tartumaal; vanemad 
— talupidajad Peeter M. ja 
Leena (Rebane). — Abielus 

Laine Saar ega 1933. a-st. — 
Õppis Otepää gümn., mille 4. 
kl. lõpetas 1912 ning Simbirski 
ja Pihkva maamõõtjatekooli-

des. Teotseb iseseisva põllu
mehena Pühajärve v. Kopsu 
talus. 

Võtab juhtivalt osa kõigi 
Pühajärve org-ide tegevusest; 
Pühajärve v. Vast. Kindlus-
tuss-i asjaajaja ja juh. 1. 1925. 
a-st. — Alat. asuk.: Pühajär
ve v. Kopsu t. 

PEDASTE (end. nimi 
Roth), Jaan, põllum. Sünd. 15. 
I 1864 Laisa t. Aakre v. Tar-

tum.; vanemad — talupidajad 
Peeter Roth ja Liisa (Rein-
gard). Lõpetas Rõngu klk.-k. 
Iseseisev põllumees Suurekõr-
va t. 1891. a-st, kus ehitanud 
uusi hooneid, kultiveerinud 
põlde ja soid, arendanud ta-
lumetsandust 35 ha metsa 
istutamisega, loomakasvatust 
ja aiandust. Evib puhtatõulise 
E. punase karja. — Abielus 
Reet Põhjak uga 1888. a-st. 

Olnud korduvalt Aakre v.-
vanem, v.-kohtumees ja pike
mat aega v.-volik. 1., kordu

valt Aakre Põllum. S-i esim., 
Rõngu selts ,,Ühenduse" esim. 
ja juh. 1.; Rõngu Piimaüh-gu 
asutajad ja juh. 1.; Aakre Pe-
dastejõe Veeüh-gu asutajaid 
ja esim.; olnud Rõngu kiriku-
konvendi saadik ja kirikunõuk. 
1. ja tegev mitmesuguseis muis 
org-es Kuulub K. L. Aakre 
mlvk. alates selle asutamisest. 
— Alat. asuk.: Suurkõrva t. 
Aakre v. 

SARV, Siegtried-Aksel, põl
lumees. Sünd. 17. XI 1901 
Otepääl; vanemad — põllu

pidajad Juhan S. ja Juuli (Pet
täi). — Abielus Veera-Lydia 
Vähi ga 1930. a-st. — Lõpe
tanud Otepää Harid. S-i gümn. 
2. kl. 1917. a. Teotseb ise
seisva põllumehena Pühajärve 
v. Juusa t., arendades taluma
jandust. 

Võtnud osa seltsk. elust, 
v.-omaval. ja kaitseliidu tege
vusest. Olnud Pühajärve Põl
lum. Kogu esim. 1924—34, 
K. L. Pühajärve rühma juh. 1. 
ja päälik 1925—36, hiljemini 
riihmapääliku abi; Pühajärve 
v.-volik. 1. 1928. a-st ja val
lavanema abi 1928—37; Põllu
töökoja Otepää konvendi juh. 
1. 1936. a-st, Isamaaliidu Pü
hajärve osak. juh. 1. 1935. 
a-st, Pühajärve Rahvarmtu
kogu S-i esim. 1935. a-st jm. 
— Alat. asuk.: Pühajärve v. 
Juusa t. 

TEDER, Marie, õpetaja. 
Sünd. 1& II 1S81' 'Rõuge v. Võ-
rum.; vanemad — talupidajad 
Kusta T. ja Kreeta (Kõiv). 
Õppinud Rõuge klk.-k. ja 
Võru tütarl.-k. 1894—99; lõ
petanud gümn. Moskvas 1912, 
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kuulanud läbi Jasinski kõrg. 
naiskursused Tartus ja vene
aegse Tartu ülik. filosoofia 
teaduskonna 1912—18; lõpe
tanud Tartu ülik. filosoofia 
teadusk. 1934; matkanud Lõu
na-Venemaal1, Austrias, Prant
susmaal ja Itaalias. — Moskvas 
olles teotsenud kodu- ja algk. 
õpetajana 1900-—12; ülikoolis 
õppimise ajal olnud aset. õp. 
Tartu algk.; andnud eratunde 
ja töötanud Rahvaluule Ar
hiivis. Maailmasõja ajal 1918. 
a. teeninud Pihkvas ja sõja
liini piirkonnas varustamis-
osakonnas ja E. Vabadussõja 
ajal täitnud lüh. aega sama-
riitlase kohuseid Võru haig

las. Töötanud eesti keele õpe
tajana Võru tütarl. reaalgümn. 

18—23, ühtlasi ka Võru 
i.-sem. 1921—23, Võru ühis-

gümn. 1927—29, Võru nais-
s-i ,,Võru Hõim" kutsek. 
1935 ja Petseri ühisgümn. 
1935—3'8, ühtlasi ka 1937/38. 
a. Petseri linna kodutööstk. ja 
Petseri vene eragümn.; Pärnu 
II progümn., II reaalk. ja Pär
nu kaubanduskeskk. õp. 1938. 
a-st. 

Moskvas võtnud õpilasena 
osa 1904—12. a. noorsoo 
revolutsioonilisest liikumisest. 
Võtnud osa karskusliikumi
sest, õpetajate kutseorg-ide, 
teaduslikkude s-ide ja selts
kondlike org-ide tööst ning 
olnud juhtivalt tegev noorsoo 
organiseerimisel. — Alat. asuk.: 
Pärnu. 
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Pseudonüümide ja endiste nimede register» 

Nimede järel asuvaist numbreist juhatab esimene lehekülge, teine 

Aalberg, Ellinor 1 I 
Adler, Leo 2 I 
Akermann, Eduard 1 II 
Aleksa, Meinhard 253 III 
Aher, Jaan 4 II 
Amberg, Hans-Friedrich 6 II 
Amberg, Jaan 6 III 
Anderson, Evald 7 III 
Anderson, Richard 8 I 
Anton, Richard 9 III 

Backhof Jüri 268 III 
Behrsol, August 65 I 
Berg, Gottlieb 189 I 
Berg, Kotlep 178 II 
Bergmann, Erich 178 III 
Birkenbaum, Wilhelm 65 II 
Brikker, August 278 III 
Brikker, Emilie 279 I 

Dorbek, Ilmar, 281 I 

Eberling, Aleksander 16 I 
Eichelmann, Arnold 16 III 
Eichelmann, August 241 II 
Eichwaldt, Robert 241 III 
Eisen, Osvald 190 III 
Elisson, Jaan 20 I 
Ellor, Elmo 169 I 
Engelberg, Bruno 290 II 
Engelberg, Ferdinand 291 I 
Engelberg, Minna 291 II 

Goldberg, Erich-Oskar 280 I 
Goldberg, Johannes 280 II 
Goldberg, Sekna 280 III 
Grünfeldt, Karl 240 II 
Grünfeldt, Anna 240 II 

Frants, Arnold 261 III 
Freiberg, Arved 264 III 
Freiwald, Artur 171 II 
Freudenstein, Eduard 58 I 

Hagel, Oskar 30 I 
Hanson, Juhan 265 I 
Heidemann, Juhan 34 II 

Heimann, Fr. Emmanuel-
Maniwald 33 II 

Hendrikson, Jaan 34 I 
Herman, Jaan 34 III 
Hermann, Juhan 2'88 I 
Hindov, Nikolai 37 III 
Hirschon, Woltiemar 39 III 
Horn, Peeter 40 I 
Häidson, Karl 41 I 
Härsing, Jakob 33 I 

Jaakson, Helmi 127 III 
Jaanimägi, Harald 45 I 
Jaeger, August 52 III 
Jakobson, Eduard 47 I 
Jentson, Walter 47 III 
Jürgenson, Hermann 144 I 
Jürgenson, Johannes 144 I 

Kaarov, Jakob 54 III 
Kaarov, Karl-Woldemar 54 III 
Kalinin, Nikolai 57 III 
Kallasse, Ernst 59 I 
Karro, Juhan 63 III 
Kasak, Hans 56 I 
Kelder, Samuel 67 III 
Kits, Märt 912 II 
Kitsnik, Mart 55 III 
Kiudorf, Samuel 71 I 
Kleinson, Villem 146 III 
Kliim, Juhus 189 II 
Klimberg, Elsa 62 II 
Koch(l Peeter 82 III 
Kommer, Woldemar 57 I 
Korb, Viktor-Johannes 82 I 
Kornel, Aleksander-Oskar 

61 III 
Koppa, August 81 III 
Kresson, Eduard 201 III 
Krewald, Karl 73 II 
Krootman, Hugo 72 II 
Kuddo, Kornelius 85 III 
Kulberg, Aleksander 86 I 
Kulberg, ijaan 86 I 
Kuhlberg, Samuel 86 II 
Kõller, Ernst 68 I 

Laanebek, Evald 96 I 
Laarmann, Selma 95 II 

— veergu, kust isik leida. 

Lampmann, Helmi 97 I 
Lange, Johannes 99 II 
Leinberg, Kristjan 102 I 
Leitman, Gustav 104 1 
Leitman, Theodora 104 II 
Lember, Evald 101 I 
Lemwald, Jüri 100 III 
Lepasson, Jaan 105 III 
Leppmann, Paul 106 III 
Leppman, Paul 107 I 
Lindmäe-Lindeberg, Magda 

298 II 
Lipmeister, Gustav 111 I 
Lodeson, Daniel 113 I 
Lootsman, Ernst 113 III 

Madisson, Arthur-Johannes 
120 III 

Mangelson, Kristof 121 II 
Markwardt, Siegfried 117 II 
Martinov, Paul 123 II 
Masing, Helmut 123 III 
Matson, Herman 125 I 
Menov, Friedrich 118 II 
Metsmann, Arnold 128 II 
Michelson, Aino 120 II 
Mooses, Johan 130 III 
Mootse, Richard 13'1 I 
Märdimäe, Klementine 135 I 
Märdimäe, Alfred 135 II 
Märtson, August 121 I 
Möller, Herman 135 III 
Mühlberg, Aleksander 65 II 
Mühle, Rosalie 59 III 

Naruson, Ernst 33' III 
Neumann, August 262 I 
Neumann, Juhan 262 II 
Neumann, Mihkel' 138 III 
Niikman, August 3 II 
Nikopensius, Julius 200 I 
Noorhani, Robert 302 III 

Oinaskoff, Rudolf 189 II 
Oinus, Elmar 145 III 
Orn, Aleksei 147 III 
Ots, Aleksander 148 I 
Otsman, Hermann 148 III 
Obtas, Georg 149 II 
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Pajusson, Oskar 150 III 
Pavian, Roman 61 I 
Pelovas, Johannes 181 II 
Peterson, August 161 III 
Peterson, Jaan 157 I 
Peterson, Johannes 18'1 I 
Petersell, Juhan 162 III 
Pielbaum, Erich-Adolf 195 II 
Pill, Heinrich 166 I 
Piir, Edgar 63 III 
Piirberg, Gustav 165 II 
Podekrat, Mihkel 170 II 
Preismann, Martin 185 III 
Printsman, Aadu 151 I 
Printsman, Mats 151 II 
Puksov, Jakob 173 II 
Puutsa, Otto 178 II 

Rebane, Villem 118 III 
Rebassov, Ado 193 III 
Rebisov, Hildegard 199 III 
Reichenbach, Rosalie 194 I 
Reiman, Peeter 187 III 
Ritsland, Daniel 198 II 
Roose, August 36 II 
Rosenberg, Gustav 184 III 
Rosental, August 186 I 
Rotberg, Karl 199 II 
Roth, Jaan 304 II 
Roth, Konrad 199 I 
Ruder, Julius 198 III 
Ruusmann, August 202 II 

Rõbakov, Juhan 188 I 
Rõbakov, Theodor 188 III 
Räman, Karl 203 III 
Rämman, Rudolf 186 II 

Saar, Georg 208 III 
Saava, Riedrich 211 II 
Saldum, Anette 212 I 
Schinmann, Juhan 22 I 
Schmeimann, Floriida 223 II 
Schlukum, Richard 213 II 
Semm, Johan 217 III 
Sillmann, Karl 223 I 
Simson, Elmar 220 II 
Simson, Nikolai 224 III 
Sirel, Johann 225 II 
Sollmann, Arnold 213 I 
Solnson, Aleksander 229 I 
Soonberg, Johanna 13 II 
Stahlberg, August 243 II 
Steinfeldt, Max 73 II 
Steinmann, Amalie 74 I 
Suurman, Meinhard 231 I 
Säkk, Rudolf 235 I 

Tetler, Arnold- Johannes 
155 II 

Tiganik, Alfred 243 III 
Tillisson, Voldemar 244 II 
Tintson, Juhan 245 II 
Tooter, Linda 246 II 

Tootsi, Herman 247 III 
Treufeldt, Hendrik 252 I 

Unt, Edgar 133 II 
Usning, Daniel 263 II 
Uulemann, Elmar 263 I 

Vaasmann, Armilde 264 II 
Wahtberg, Johannes 267 I 
Waldson, Jaan 96 II 
Waldson, Karl 269 I 
Wasser, Samuel 279 III 
Velner, Ferdinand 273 II 
Ventsel, Valter 93 I 
Viikmann, Jakob 276 II 
Villa, Juhan 281 III 
Villemson, Gustav 279 III 
Visman, Johan 35 II 
Volmer, Karl 283 I 
Vosmi, Richard 3 III 
Värnik, Efimi 286 I 

Õis, G. 283 III 

Zimbrot, Ioann 187 I 
Zirkel, Aleksander 229 III 
Zirkel, Eduard 226 I 
Ziugov, Bernhard 12 I 
Ziugov, Rudolf 12 II 
Žuravlejev, Aleksander 217II 
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