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T111 Konungens Befallnlngshafvande I Kalmar län.

Med blfo.gande af s tadgad afglft Fyr"a /1+/ kronon och af
pnästbevls samt med åbenopande af Imngl . f önondn. den

5 de c . 1901 ang . åDt s.gande af s läktnarnn f å vl vörds amt

anhålla att godkännande måtte meddelas alla våra barr:1

leke blott de 1 blfogade pnästbevls upptagn&r därlbland

äf ven undenteel,made r Anny oeh Gus taf Rudolf , utan oekså

nöJllgen ännu ofödda bann att få antaga släktnamnet

Gustavll samt att vl måtte hos hänvarande pastonszi.mbete

få anmäla detta nann fön lnfönande 1 kynkoboken.

Såsom s töd f itr denne vån ansöken f å vl r f öräldral.1 anf öra-

att vån son Kanl Oskan nedan fönut genom Eden nesolutlon

af den 27 Jult L9L2 meddelats tlllstånd att antaga fönbe-

mäIda s Iäktna.rnrl o

Wlmmenby, Wlr"stad den 1l.r Febn. 19il+o

NlIs Oskan Gustafsson H1lda AugUsta Olsdotten

Anny Gustafson Gustaf Rudolf Gustafson

Egenhändlga namntecknlngarna bevlttnas af oss på en gång

nänvaran<ie :
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Axel Regndn

Vlmmerby

Hulda WaIl

Wlmmenby

Bestynkes.
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Att Pnedlkanten Nlls Oskar Grrstafsson fnån Wlnstad af den-

na gtadsfönsanllng och hans hustm Hllda Augusta olsdotter

hafva 1 sltt äktenskap nedannämnda barn fömtom offlcoFs-

volontänen Kanl Oskanr född d. 7 MaJ 189h, för hvllkcn

Konungcns Befallnlngshafvande 1 Kalman Iän genom nesolutlon

den 27 Jul1 L9L2 meddelat tl[stånd att antaga sIäktnarnnct

Gus tavll :
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myndlga dottenl

omyndlge sonen

vanden hämed tntygadt.

Wlnunenby I pastonsexpedLtlonen

Anny, f ödd den 2l+ Aug . 1892 ( NlttloTvå ) r

Gustaf Rudolf, född den 2 Dee. 1895 (Nlt-

tloFem) r

Hennlk l{antln, f ödd d,. L5 Dec . 189? ( Wlt-

tloSJu) e

tr tt Olof Ragnar , f ödd d. 7 mars 1900 ( ttrrnana ) ,
u -- -u--. -ErtF@ d. L1 nret=f90f-(Ifi:nchiä-'

Två),
It rt Davld Johannos r född d, d+ Junl 1901+

(HundraFyna),

tr rr Eskll Gr.rnnan, född d. L2 Jan,- L9O6 (Hr:rrd-

naSex),

Nlls Holgen, född d. LZ Jull 1908 (Hundna-

Åtta) och

Folke Hugo, f ödd d, 2t Nov, 1910 (Hundra-

Tlo),
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6)

7)

B)

9)

den L, Febn. 19il+.

G.A. Höglanden

Kynkohende
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