erfgenaam onder de last van voorstaande legaten de Roomsch Kathlieke kerkfabriek van
Neeritter, die verplicht zal zijn te stichten 6 altijddurende jaargetijden tot lafenis van haarzelf,
haar man en haar 3 overleden kinderen en haar zuster Wolfs, Elisabeth, zoveel mogelijk op
hun verjaardag. Hetgeen overblijft is voor de pastoor van Neeritter, om daarvan diensten op te
dragen, zoveel hij goedvind. Getuigen Coenen, Peter en Ceresa, Johannes Theodorus,
landbouwers.
15 september 1875, akte nr. 5
Op verzoek van Germain, Virginie, weduwe van Coenegracht, Joseph, en Germain, Emelie en
Coenegracht, Eugène, allen renteniers, grondeigenaars wonend te Maastricht en Coenegracht,
Gustaaf rentenier en grondeigenaar, wonend te Maasbree, Coenegracht, Alexander
kantonrechter wonend te Sittard, wordt publiek verkocht, nagras staand op de weilanden van
het Hatenboer te Roermond. Totale opbrengst f. 1049,--. Getuigen Thier, Frans herbergier en
Dils, Georges Hubert winkelier, beiden wonend te Roermond.
19 september 1875, akte nr. 6
Huwelijkstoestemming door de echtelieden Sarton, Jan Hubert en Buschgens, Anna Maria
Francisca Exaveria te Thorn, aan hun dochter Sarton, Anna Maria, om te huwen met Tulfer,
Hermamus, beiden te Antwerpen. (volgens repertorium)
19 september 1875, akte nr. 7
Wegberg van, Martinus landbouwer, wonend te Thorn, maakt testament. Hij herroept alle
voorgaande testamenten en legateert aan zijn huisvrouw Gerads, Petronella het levenslange
vruchtgebruik van zijn gehele nalatenschap met ontheffing van de verplichting om zekerheid
te stellen. Wanneer hij mocht overlijden zonder nakomelingen, verklaart hij, dat na het
vruchtgebruik alle goederen teruggaan naar de zijde, waarvan ze afkomstig zijn. Getuigen
Kraemers, Michaël kleermaker en Stadhouders, Cornelis gepensioneerd ambtenaar.
19 september 1875, akte nr. 8
Gerards, Petronella, huisvrouw van Wegberg van, Martinus landbouwer, wonend te Thorn,
maakt testament. Zij herroept alle voorgaande testamenten en legateert aan haar man Wegberg
van, Martinus het levenslange vruchtgebruik van haar nalatenschap, met ontheffing van de
verplichting om zekerheid te stellen. Wanneer zij mocht komen te overlijden zonder
nakomelingen, dan verklaart zij, dat na het vruchtgebruik alle goederen teruggaan naar de
zijde, waarvan ze afkomstig zijn. Getuigen Kraemers, Michaël kleermaker en Stadhouders,
Cornelis gepensioneerd ambtenaar.
20 september 1875, akte nr. 9
Smeets, Helena Hubertina, weduwe van Trost, Jan Herman, landbouwster, wonend te Echt, in
eigen naam en als moeder-voogdes over haar minderjarige kinderen Trost Hendrina, Trost,
Anna en Trost, Jan, Peulen, Frans, in huwelijk met Trost, Clara, landbouwer, wonend te
Waldfeucht, in eigen naam en als toeziende voogd over de 3 minderjarigen, Trost, Willem
herbergier, wonend te Echt en Reijnen, Leonard landbouwer en grondeigenaar, als
gemachtigde van Trost, Jan Hubert Herman rijksveldwachter, wonend te Meppel. Zij hebben
verzocht over te gaan tot openbare verkoop van,
1. een huis, stal, erf en tuin te Echt aan de Plats, sectie B. nr. 4020, groot 5 aren, 40 ca.
en de onverdeelde helft in een vaart, sectie B. nr. 4022, groot 75 ca. Aan Smeets,
Helena Hubertina, weduwe van Trost, Jan Herman, medeverkoopster voor 1/7 deel,
voor f. 2000,--.

