
Onder verplichting om uit te betalen aan de kinderen van haar zuster Peeters, Johanna of hun 

nakomelingen een som van 1300 francs ineens. En dat het geld dat op de dag van haar 

overlijden berust bij Schmasen en Nacken bankiers te Roermond, door de zorg van de hierna 

benoemde executeur testamentair zal worden besteed  tot lafenis van haar ziel en die van 

wijlen Peeters, Catharina, door gelezen heilige diensten op te dragen door de pastoor van 

Neeritter. Tot executeur testamentair is benoemd Eijckheuvels, Jan Hubert landbouwer en 

herbergier te Neeritter. Zij beloning bedraagt f. 50,--. Getuigen Geurts, Johannes landbouwer 

en Cardinaals, Jan Willem timmerman, beiden te Neeritter. 

 

8 november 1875, akte nr. 44 

Mungersdorff, Armand Hubert koopman wonend te Thorn verklaart ter voldoening aan de 

bepalingen van het reglement op het Armbestuur der gemeente Thorn, vastgesteld door de 

gemeenteraad dd. 24 augustus 1855, om een borgtocht te stellen, als ontvanger van het 

Algemeen Armbestuur, een som van f. 500,--, tot waarborg van zijn goed en deugdelijk 

beheer en hypotheek te verlenen op een huis te Thorn in de Hoogstraat op de hoek van het 

Vinkenstraatje en erf en verder getimmerten, samen groot 2 aren, 95 ca., sectie A. nr. 1331 en 

1332. De opstal moet tegen brandschade verzekerd zijn. Het pand mag niet worden verhuurd. 

Getuigen Geurts, Johannes landbouwer en Geuskens, Gerardus schoenmaker. 

 

9 november 1875, akte nr. 45 

Huwelijkscontract. Konichx, Peter Paulus, weduwnaar van Houben, Martina dagloner en 

Schram, Petronella Elisabeth naaister wonend te Heel gemeente Heel en Panheel. Zij zijn 

voornemens een wettig huwelijk aan te gaan in algehele gemeenschap van goederen. Zij 

geven de langstlevende te benoemen tot enige en algemene erfgenaam. Getuigen Geurts, 

Gerardus landbouwer en Geuskens, Gerardus schoenmaker. 

 

11 november 1875, akte nr. 46 

Op verzoek van Geelen, Hendrik Leonard en Geelen, Franciscus, beiden grondeigenaar te 

Thorn wordt op de bouwhoeve  den Trippaard te Thorn publiek verkocht 6 runderen. Totale 

opbrengst f. 238,--. Getuigen Kraemers, Michiel kleermaker en Geurts, Johannes landbouwer. 

 

12 november 1875, akte nr. 47 

Op verzoek van Asdonk van, Jan landbouwer wonend te Alphen wordt in de herberg van 

Krijn, Gerard de weduwe te Stevensweert publiek verkocht 6 runderen. Totale opbrengst f. 

500,55. Getuigen Krijn, Peter landbouwer te Ohé en Laak en Krijn, Willem landbouwer te 

Stevensweert. 

 

13 november 1875, akte nr. 48 

Moers, Antoon schrijnwerker wonend te Thorn verklaart schuldig te zijn aan Loven, Helena, 

weduwe van Alberts, Theodoor, winkelierster wonend te Thorn, een hoofdsom van f. 350,--. 

Voor haar is aanwezig Rodolf, Engelbertus veldwachter wonend te Thorn. Intrest 5 %. Tot 

zekerheid is met hypotheek begeven een huis met schuur, verder getimmerten en tuin, samen 

groot 3 aren, 15 ca. te Thorn, sectie A. nr. 841. De opstal moet tegen brandschade verzekerd 

zijn. Getuigen Geurts, Johannes landbouwer en Geuskens, Gerardus schoenmaker. 

 

15 november 1875, akte nr. 49 

Op verzoek van Asdonk van, Jan landbouwer te Alphen wordt in de herberg van Krijn, Gerard 

de weduwe te Stevensweert publiek verkocht 14 runderen en 11 kalveren. Totale opbrengst f. 

1265,47. Getuigen Douze, Jan Cornelis veldwachter en Krijn, Willem landbouwer. 

 


