502.

Ingekomen brieven (2) bij David Reguleth en Christina Elisabeth Lestevenon van hun
zoon Daniël Albert (1749-1794), 1774-1775. 1 omslag

503.

Verslag door David Reguleth over de ziekte en het overlijden van zijn kleindochter
Anna Christina Elizabeth (Betje) Reguleth (1771-1789), ca. 1790. 1 omslag

504.

Kennisgeving door Daniël Albert Reguleth van het overlijden van zijn vader David,
ingekomen bij zijn zwager E. Grijp, ‘ref. mr. in de tabak’ aan de Keizersgracht te
Amsterdam, 1793. 1 stuk

505.

Ingekomen brieven (6) bij Daniël Albert Reguleth van zijn vader David Reguleth,
enkele tevens gericht aan Henrica Grijp, 1774, 1777, z.j. 1 omslag

506.

Memorie door David Reguleth (1716-1793) en zijn echtgenoot Christina Elisabeth
Lestevenon voor hun zoon Daniël Albert van hetgeen zij aan hem hebben meegegeven
naar aanleiding van zijn huwelijk met Henrica Grijp, 1774. 1 stuk

507.

Gedichten door Daniël Albert Reguleth, 1755-1791. Deels gedrukt. 1 pak

508.

Dankbetuiging in dichtvorm door de ouderlingen van de gereformeerde gemeente van
Haarlem aan Daniël Albert Reguleth, als begeleidend briefje bij de aanbieding van een
geschenk naar aanleiding van zijn beroeping als predikant van voornoemde gemeente,
1778, met een vergelijkbare dankbetuiging naar aanleiding van het aanblijven van Daniël
Albert in een niet nader genoemde functie, z.j. 1 omslag

221.

Uittreksel uit het register van dopen van de Gereformeerde Kerk te Utrecht van de doop
van Jacoba van der Sloot, dochter van Jakobus en Maria Bora, op 13 maart 1726 in de
Domkerk, 1755. 1 stuk

222.

Uittreksel uit het register van dopen van de Gereformeerde Kerk te Utrecht van de doop
van Johannes Boshuysen, zoon van Antony en Catharina Hoendervanger, op 27 februari
1754 in de Domkerk, 1798. 1 stuk

223.

Reglementen van de Rooms-Katholieke Bouwvakarbeidersbond St. Joseph aan de
Bemuurde Weerd W.Z. 4 te Utrecht, 1939-1940, met een model van een controlekaart bij
werkeloosheid, 1929. Gedrukt. 1 omslag

224.

Ingekomen brief bij Johanna (Jans) van Hussen en Anthonius Johannes Geesink,
respectievelijk echtgenote en zoon van Anthonius Johannes (Anton) Geesink (19342010), van T. van Erp te Vught, waarin hij hen een fragment toezendt van zijn
levensverhaal met betrekking tot de periode dat Van Erp op de Koninklijke Militaire
Academie te Breda les kreeg van Anton Geesink, met als bijlage voornoemd fragment,
[2010]. 1 omslag

225.

Circulaire van ‘de afdeling Utrecht van het Kommittee Totale Eliminatie’ (Komtotel)
over de oprichting van voornoemde organisatie en met een aankondiging van diverse
acties, 1967 dec. 19. 1 stuk

226.

Vergunning door de gemeente Utrecht voor de NV Domhotel met betrekking de
verkoop van sterke drank in het klein in diverse lokalen van het perceel Westerstraat 2 te
Utrecht, ingevolge de Drankwet, 1959, met diverse vergunningen als retroacta, 19161958. 1 stuk
N.B. Aan de Westerstraat 2 was hotel-restaurant Pomona gevestigd, later het Domhotel
genaamd. Het stuk is afkomstig uit het archief van Hotel des Pays Bas.

