Frische, Hubert Jakob Karel Frans notaris te Thorn 1875-1884
3 september 1875, akte nr. 1
Houben, Pieter Frans Theodor medicine dokter wonend te Thorn en Moers, Antoon Renier
Hubert rentenier wonend te Thorn hebben verkocht aan het zedelijk lichaam van vereniging
van vrouwen tot bevordering van huiselijk geluk, opgericht te Heythuysen, bij acte 29
november 1842. De koop werd aangenomen door zuster Bollen, Josefine, zonder beroep,
wonend te Heythuysen.
De eerste comparant verkoopt een huis en erf met tuin, samen groot 8 aren, 60 ca. te Thorn op
de Wijngaard, naast Cox, Jacob en Beunen, Theodoor, sectie A. nr. 1132 en 1133. Verkoop
voor f. 2000,--.
De tweede comparant verkoopt een huis met erf, tuin en weiland en gebouw, samen groot 18
aren, 15 ca., sectie A. nr. 725-726-727-728-729 en 1274, naast Verwaaijen, mejuffrouw en de
pastorie van Thorn. Verkoop voor f. 2800,--. Gedaan in de pastorie. Getuigen Kraemers,
Michael kleermaker en Stadhouders, Cornelis gepensioneerd ambtenaar.
6 september 1875, akte nr. 2
Op verzoek van Hompesch Rurich de, Adolf Marie Charles Francois, graaf en zijn echtgenote
Hompesch Rurich de, gravin, geboren barones Riedezel d’Eisenbach de, grondeigenaars,
wonend te Walborg gemeente Ohé en Laak wordt publiek verkocht in de herberg van Beunen,
Jan, de weduwe, het nagras staand op de hooi en graslanden genaamd Keulkensgriend,
Molensteen, Sleijen en aanwas onder Stevensweert en Maasbracht. Totale opbrengst f. 4810,-. Getuigen Croughs, Joannes jager en Beunen, Peter landbouwer.
10 september 1875, akte nr. 3
Mertens, Peter landbouwer, wonend te Neeritter, maakt testament. Hij herroept al zijn vorige
testamenten en benoemt tot zijn algehele erfgename zijn huisvrouw Wolfs, Maria, echter
alleen voor dat gedeelte van zijn nalatenschap dat van de zijde van zijn vrouw is gevallen in
de gemeenschap en van de goederen staande hun huwelijk gekocht. Het gedeelte dat hij van
zijn ouders heeft geërfd, zal naar zijn wettige erfgenamen terugkeren. Mocht zijn vrouw voor
hem komen te overlijden, dan legateert hij aan de Algemene Armen van Neeritter het thans
door hem bewoond huis en tuin te Neeritter, sectie A. nr. 330 en 331, onder verplichting alle
kapitalen en lasten, rustend op dat goed, bij zijn overlijden over te nemen. Aan de naaste
bloedverwanten, die zijn goederen erven, is de last om van alle voorschreven legaten te
benoemen tot zijn enige erfgenaam de Roomsch Katholieke Kerkfabriek van Neeritter om te
stichten 6 altijd durende jaargetijden tot lafenis der zielen van de erflater en zijn huisvrouw en
hun drie overleden kinderen en voor zijn behuwd zuster Wolfs, Elisabeth, zoveel mogelijk op
hun verjaardag. Mocht er overblijven, dan is dat voor de pastoor van Neeritter, die daarvan
zoveel diensten op zal dragen voor de zes overledenen, als hij goedvind. Getuigen Coenen,
Peter en Ceresa, Johannes Theodorus, landbouwers.
10 september 1875, akte nr. 4
Wolfs, Maria huisvrouw van Mertens, Peter landbouwer, wonend te Neeritter maakt
testament. Zij herroept alle vorige testamenten en benoemt tot haar enige erfgenaam haar man
Mertens, Peter. Mocht haar man eerder komen te overlijden, dan legateert zij aan de wettige
erfgenamen van haar man alle goederen die van de zijde van haar man in de gemeenschap zijn
gevallen door de erfenis van zijn ouders. Zij legateert aan de Algemene Armen van Neeritter
het door haar bewoond huis en tuin te Neeritter, sectie A. nr. 330 en 331, onder de last om alle
lasten tot hun rekening te nemen, die rusten op dat goed. Te benoemen tot haar enige

