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The Netherland Minister presents his
compliments to the Secretary of State for Foreign
Affairs and has the honour to forward to him herewith,
with the request to have sane transmitted to the
competent British Authorities, an extract from the
Journal kept on board the Netherland S.S. Hollandia,
stating the death on board of that ship at 35° 47'
Lat. N and 11° 21 Long 17. on June 13th 1915 at 2.30
p.m. of Sofus Samuelsen, residing at South Georgia,
24 years of age, bachelor.
Netherland Legation
July 30th 1915.
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UITTREKSEL uit het Dagregister, gehouden aan boord van het
Nederlandsche
... ;
houdende AKTE VAN OVERLIJDEN van

Heden den (a)...

(a) Dagtcckcning.

Negentien Honderd
aanxboord van bovengenoemd ,.^^o<r7-*rr^cliip

(6) Jaartnl.
(c)

zich bevindende (c) ....<£

Plants of lioogtc.

...2^T

(</) Noam tan ilcn Gczagvocrdcr.

zijn voor mij (d)...6z<&s&<?z e*

(e)

Gezagvoerder van gemelden bodem, versckenen (e)

Namcn, voornamcn cn oudordom van twee getuigen
(llKKROF.IU AIIIGK 1IANNELIJKE, domiciliu m houdondc in Nederland
of zijno ovcrzccschc ,
bezittingon).
\

(/) Naam on voomamcn van den
ovcrlcdcno cn of lijj of zij
behoort tot do bemnnning
dan wel tot de passagiers.
(g)

7.........
&

6£>SLa

...£

<■..........

welke verklaard bebben dat (f)
/
laatst gedomicilieerd ter (g)

Plants.

.....%/&.<3!g,A

op den (h)

(A) Datum van overlijden.

des (i) .^Zr.^^.mfddags ten (.

(i) Voor of na.
O') Welk uur.
(A) Getal jaren.
(0 Ongelmwd of naam en voor
namcn dcr eclitgcuoot.

(m) Zoon of dochtcr.
(«) Noam en voornnmen van den
vndor en dc moeder met
bjjvocging of dczelvc nl dun
nict overlcden zijn, bun berocp cn ivoonplaats.

chx. .. ure is/overleden op meergemelden bod^m

in den ouderdom van (7c)..£.£/.... jaren; (/)
van (n).

(w)....

gebuwd met-#):.

f

Wij hebben hiervan deze verklaring opgemaakt en na voorlezing met de
comparanten onderteekend.
(o)

Ilandtcokcningen vau do ge
tuigen cn den Gczagvocrder.

(Was geteekend) (o)
Voor overeenkomstig uittreksel,
De Gezagvoerder voornoemd,

(p) Gcwonc handteokening van
den Gczagvocrder.
N.B. De invullingon volalt to
scbrijven.
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den

Minister

van

Marin

De Secretaris-Generaal.

