
Verzoek tot hei doen van 
Huwelijks-afkondiging.

1 Bijlage.
UTRECHT, 193 o

Ik heb de eer U te berichten dat op heden bij mij aangifte is gedaan van

Beleefd verzoek ik U dit huwelijk mede in Uwe Gemeente af te kondigen

en mij te zijner tijd, het bewijs der gedane afkondiging te doen toekomen.

De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand,

Den Heer

Ambtenaar van den Burgerlijken Stand

van

De hierboven verzochte afkondiging heeft op den ...^.2„S£P...1934..... ......

........................   laatsleden overeenkomstig de wet plaats gehad en 

is zonder stuiting afgeloopen.

BEN helder , 2 OCT. 1934 ......................... » ... r.....................

De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand,



BURGERLIJKE STAND.
I

PROVINCIE

FRIESLAND.
ARRONDISSEMENT

LEEUWARDEN

Gemeente FRANEKER.

UITTREKSEL uii een Register van

der gemeente FRANEKER.

00872
Voor eensluidend uittreksel.

Afgegeven op ongezegeld papier om le worden 
overgelegd ingevolge art. 126 van het burgerlijk 
wetboek, door mij, ambtenaar van den burgerlijken 
stand der gemeente FRANEKER,



GEMEENTE UTRECHT. PROVINCIE UTRECHT.

^Uittreksel uit de registers van den burgerlijken (Stand.

No. der akte

10.000 27-9-1932

Voor eensluidend uittreksel.
Vrij van Zegel, ingevolge artikel 32, 6° der Zegelwet 1917, 
in verband met artikel 126 vqtf het burgerlijk Wetboek^

UTRECHT, 193',

De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand,



UITTREKSEL uit het Register tot inschrijving der 

akten vun overlijden,gehouden te Makassar in het 

jaar negentien honderd drie en dertig.------------ 

Nummer vier.-

Heden den dertigsten januari negentien honderd drie en dertig 

verschenen voor mij,jacobus Hueting,gewoon ambtenaar van den 

burgerlijken stand te Makassar,---—-----------------—— 

Pieter Ladenius,oud acht' en twintig jaar,van beroep tamboer 

der eerste klasse bij de Marine,wonende te Makassar en Sem Sa 

kul,oud vijftig jaar,van beroep venduhouder,wonende te Makas

sar,die mij verklaarden dat op den vier en twintigsten Januar 

negentien honderd drie en dertig des namiddags ten zes ure te 

Makassar is overleden»—

------—-------Geertruida Clasina Gentenaar—---------------- 

geboren te Soerabaia,oud zeven en veertig jaar,zonder beroep, 

wonende te Male as s ar, echtgenoot e van den eersten comparant en 

dochter van Arie Gentenaar en Johanna Frederika Barte,beiden 

overleden.------ -—--------- »■«■--- ----- -----

En is hiervan deze akte opgemaakt,die na lezing en voorhoudin 

door de beide aangevers en mij is onderteekend. —————— 

Ws geteekend:P.LadeniusjS.Sakul;Hueting.-------------- 

Voor eensluidend uittreksel uitgegeven den zeventienden Juli 

negentien honderd vier en dertig,door mij,gewoon ambtenaar 

van den burgerlijken stand te Makassar®-----»----------------



Gezien voor legalisatie der handteekening van Jacobus

Huetlng,gewoon ambtenaar van den burgerlijken stand te

Makassar,den achttienden Juli negontieiihonderd vier en dertig.

De^Êresident van den Raad van Justitie

te Makassar.,

Kostenjzegel f.lj.. 50
' legal.^^O.jO^

Totaal f»5®“


