
2. onderhandse akte dd. 12 januari 1882 van aankoop twee percelen land onder 

Ittervoort, sectie A. nr. 442 en 583. 

3. onderhandse akte dd. 15 februari 1882 van ruiling van voorgaande twee percelen. 

4. afschrift van een akte dd. 16 maart 1883 van aankoop van de zuidelijke helft van een 

perceel bouwland, sectie B. nr. 1071. 

5. uittreksel van een koopakte van 29 maart 1883 van aankoop van een perceel bouwland  

met  hakhout te Thorn, sectie A. nr. 11 en 12. 

Te vorderen van Boel van de, Lambert pannenfabrikant te Thorn f. 274,75 en van notaris 

Frische te Thorn f. 9,10 en van Scheijven, de weduwe voor pacht 1 hectoliter, 20 liter. 

Contanten f. 90,--. De waarde van de inboedel is f. 326,50. Te betalen aan dokter Houben 

voor geneeskundige behandeling f. 29,10. Aan Maassen, Elisabeth te Weert een hypothecair 

kapitaal, groot f. 1400,-- met intrest 4 ½ %.  Verder behoort de overledene toe, het aandeel in 

de nalatenschap van zijn moeder Adams, Gertrudis, in leven huisvrouw van Tonnaer, Frans en 

van zijn broer Tonnaer, Gerardus Hubertus, die zich nog onverdeeld bevinden in het bezit van 

Tonnaer, Frans. In het huis van Moers, Antonie bevinden zich nog 1 kast, 6 stoelen en 2 

bedsteden, die tot deze gemeenschap behoren. Waarde f. 70,--. De begrafeniskosten f. 50,-- 

zijn uit de contanten betaald. Getuigen Geurts, Cajetanus en Geurts, Johannes, landbouwers. 

 

24 september 1883, akte nr. 178 

Uittreksel van de grosse van een akte van schuldbekentenis ten behoeve van Houba, Carolina 

en Houba, Christine te Roermond, ten laste van Tijssen, Joannes Ludovicus te Wessem. 

(volgens repertorium) 

 

30 september 1883, akte nr. 179 

Loven, Gerard landbouwer wonend te Beegden verklaart schuldig te zijn, een som van f. 100,-

- aan Bouwens, Franciscus Gregorius rijksambtenaar wonend te Swalmen. Intrest 5 %. 

Opeisbaar na 30 september 1889. Tot zekerheid is met hypotheek bezwaard te Beegden, 

bouwland op de Kreitenberg, groot 17 aren, 60 ca., sectie E. nr. 727 en 728 en bouwland te 

Roelaken, groot 16 aren, 90 ca. sectie E. nr. 54. Getuigen Crasborn, Pieter en Ex, Frans, 

herbergiers. 

 

30 september 1883, akte nr. 180 

Smeets, Hermanus, 2. Smeets, Johannes Hubertus, 3. Smeets, Gerardus, allen landbouwers te 

Wessem, 4. Smeets, Peter scheepstimmerman wonend te Grevenbicht en 5. Moens, Jan Renier 

landbouwer wonend te Neeritter, gehuwd met Smeets, Catharina Cornelia. Zij hebben  

verkocht aan Smeets, Renier en aan Dorpmans, Antoon, gehuwd met Smeets, Helena,  

landbouwers te Wessem, 10/12 deel van een huis met stal en tuin onder Wessem, in de 

Groenstraat, sectie B. nr. 97 en 432, samen groot 3 aren, 40 ca. Verkoop voor f. 340,--. Het 

perceel is door Smeets, Hermanus staande zijn huwelijk met Puts, Catharina aangekocht, akte 

17 november 1840, Eijll van notaris te Horn. De helft voor de moeder Puts, Catharina en de 

andere helft voor de overige verkopers. 

Getuigen Crasborn, Peter en Ex, Frans, herbergiers. 

 

30 september 1883, akte nr. 181 

Sentjens, Peter kleermaker wonend te Ittervoort verklaart schuldig te zijn aan Kuijpers, 

Mathijs herbergier wonend te Ittervoort, een som van f. 70,--. Intrest 5 %. Tot zekerheid is 

met hypotheek bezwaard, een huis stal en erf onder Ittervoort, groot 1 are, 85 ca., sectie B. nr. 

879. Getuigen Ex, Frans en Crasborn, Pieter, winkeliers. 

 

1 oktober 1883, akte nr. 182 


