Echt 7 aren, 10 ca. tuin en weiland op de Slek, uit een groter perceel, te nemen naast Aben, de erfgenamen,
sectie G. nr. 1022 en 1023 gedeeltelijk. Akte 28 september 1870, notaris Linssen, Laurens te Echt. Verkoop
voor f. 70,--. Getuigen Jennissen, Christiaan zaakwaarnemer en Simons, Theodoor landmeter.
23 april 1875, akte nr. 66
Op verzoek van Asdonk van, Jan landbouwer wonend te Alphen wordt te Echt publiek verkocht 9 varkens.
Totale opbrengst f. 461,34. Getuigen Reijnen, Jan Herman landbouwer en Omloo, Willem winkelier.
25 april 1875, akte nr. 67
Verlaak, Peter landbouwer wonend te Thorn, Tefonderen, Jacob gehuwd met Verlaak, Jacomina, arbeider te
Thorn, Verlaak, Jan landbouwer te Ittervoort en Verlaak, Helena in huwelijk met Verheijden, Jan, die haar
assisteerd, wonend in Thorn. Zij hebben verzocht over te gaan tot openbare verkoop van onroerende
goederen hun toebehorend als erfgenamen van wijlen hun ouders Verlaak, Lodewijk en Reinders, Catharina.
1. een huis met schuur, stal, erf en tuin te Santfort gemeente Thorn, sectie A. nr. 1454 en 1455, samen
groot 8 aren. Toegewezen aan Verlaak, Helena, gehuwd met Verheijden, Jan voor f. 480,--.
2. een perceel bouwland te Ittervoort op Schrenckerveld?, sectie A. nr. 607, groot 3 aren, 50 ca.
verpacht tot 1876. Toegewezen aan Verlaak, Jan voor f. 16,89.
3. een perceel bouwland te Ittervoort in het Santforterveld, sectie A. nr. 611 en 612, groot 14 aren, 80
ca. verpacht tot 1876. Belast met een jaarlijkse rente. Toegewezen aan Parren, Mathies landbouwer
te Thorn voor f. 182,12, die het koopt voor zijn vader Parren, Pieter Mathies landbouwer te Thorn.
Gedaan in de herberg van Crasborn, Nicolas. Getuigen Kraemers, Magiel kleermaker en Crasborn, Nicolas
herbergier.
28 april 1875, akte nr. 68
1. Slangen, Maria, weduwe in eerste huwelijk van Janssen, Joseph en geassisteerd en bevoegd door haar
tweede man Cuijpers, Theodoor landbouwer wonend te Echt, 2. Janssen, Peter landbouwer wonend te
Berkelaar-Echt, in eigen naam en als vader en bewindvoerder over de goederen van zijn minderjarige
dochter Janssen, Helena, verwekt met wijlen zijn vrouw Deeters, Maria Catharina, 3. Seegers, Theodoor
landbouwer te Stevensweert in huwelijk met Janssen, Elisabeth, 4. Janssen, Catharina, ongehuwd, zonder
beroep, wonend te Berkelaar. Zij hebben verkocht over te gaan tot openbare verkoop van onroerende
goederen te Echt.
1. een perceel bouwland in de Grote Breul, sectie A. nr. 819, groot 22 aren, 40 ca. Toegewezen aan
Slangen, Maria voor f. 150,--. Eigenaar voor de helft.
2. een perceel dito op het Heiveld, sectie F. nr. 1172, groot 15 aren, 90 ca. Toegewezen aan Slangen,
Maria voor f. 20,--.
3. 12 aren, 75 ca. bouwland uit een groter perceel op Roermonderweg, sectie B. nr. 3512 gedeeltelijk.
Toegewezen aan Janssen, Peter, Seegers, Theodoor en Janssen, Catharina, samen eigenaars voor de
helft, voor f. 20,--.
Gedaan in de herberg van Simons, de weduwe. Getuigen Jennissen, Christiaan zaakwaarnemer en Gradus,
Jan Theodoor burgemeester.
3 mei 1875, akte nr. 69
Op verzoek van Nuchelmans, Antoon daksmeerder te Thorn, als voogd over de minderjarige kinderen van
wijlen Nuchelmans, Hendrik kleermaker te Thorn wordt publiek verkocht huisraad en mobilaire
voorwerpen. Totale opbrengst f. 111,60. Getuigen Wekberg van, Mathis landbouwer en Hilgers, Frans
broodbakker.
7 mei 1875, akte nr. 70
Corbeij, Josephus Antonius in huwelijk met Cox, Gertrudis Elisabeth, landbouwer wonend te Thorn, maakt
testament. Ik geef en legateer aan mijn vrouw Cox, Gertrudis Elisabeth het vruchtgebruik en genot haar
leven lang van al hetgeen ik achter zal laten, vrij van borgstelling. Ik geef en legateer aan mijn zoon Corbeij,
Karel Hubertus, mijn aandeel in het huis met schuur, stalling en mestplaats en alle ab-en dependentiën te
Thorn op de Hofferstraat, naast deze straat, de beek en het armhuis, om daarvan te genieten na het overlijden
van mijn vrouw en met last op mijn genoemde zoon Corbeij, Karel Hubertus om binnen het jaar na het
overlijden van mijn vrouw aan ieder van mijn andere kinderen en bij voorafsterven hun representanten,

