
12. 45 aren, 30 ca. dito aan Bosmolenplas voor 3 hl. 84 liter, 30 cl  rogge aan Brouns, 

Hubert. 

13. 28 aren, 20 ca. dito in Telken voor 2 hl. 74 liter, 50 cl. rogge aan Severijns, Frans, die 

het pacht voor zichzelf en voor zijn zusters, Severijns, Judith en Severijns, Gertrudis. 

14. 19 aren, 40 ca. diro aldaar voor 1hl. 30 liter, 30 cl. aan Coenen, Willem. 

15. 22 aren, 45 ca. dito in Zavelsveld voor 1 hl. 85 liter, 28 cl. aan Geneijgen van, Peter. 

16. 19 aren, 75 ca. dito op den Engel voor 89 liter, 20 cl. aan Walschot, Johannes. 

17. 19 aren, 80 ca. bouwland op den Engel voor 82 liter, 35 cl. aan Huijskens, Johannes. 

18.  41 aren, 30 ca. bouwland in het Rieterstraatje voor 1 hl, 92 liter, 15 cl. aan Engels, 

Hendrik, die het pacht, de helft voor zichzelf en de andere helft voor Janssen, Peter. 

Getuigen Ramaekers, Gerard veldwachter en Giesen, Peter landbouwer. 

 

2 november 1925, akte nr. 3555 

Maandstaat testamentenregister oktober 1925. (volgens repertorium)   

 

3 november 1925, akte nr. 3556 

Borgtocht. Corbeij, Jean voorheen postbode te Neeritter, thans molenaar te Ittervoort op 

Ittervoortermolen. Hij verklaart tot zekerheid en waarborg van alle gelden, die de 

gemeenteontvanger van Ittervoort, Corbeij, Jean voornoemd, uit welke hoofde ook, aan de 

gemeente Ittervoort zou kunnen verschuldigd zijn of worden tot een bedrag van f. 800,--. En 

eerste hypotheek te verlenen op de volgende onroerende goederen, Gemeente Thorn, de 

Notenboom, sectie C. nr. 94 weiland, groot 49 aren, 30 ca.  Getuigen Dooren van, Jan 

schoenmaker en Sarton, Hubert zonder beroep, beiden te Thorn. 

 

12 novenber 1925, akte nr. 3557 

Linssen, Antoon Joseph Hubertus schipper en cafehouder wonend te Wessem, Wallen nr. 123, 

gehuwd met Pangels, Louise. De comparant verklaarde wegens op heden van de N.V. Zuid 

Nederlandsche Hypotheekbank gevestigd te Maastricht ter leen ontvangen gelden aan haar 

schuldig te zijn, een som groot f. 2800,--. Voor verschuldige rente en kosten is een bedrag van 

f. 600,-- gereserveerd. Voor dit bedrag eerste hypotheek verleend op Gemeente Wessem, zijn 

café-woonhuis met achterbouw en tuin, Wallen, sectie B. nr. 838, huis en tuin, groot 4 aren, 

40 ca. Akte van aankoop 15 februari 1921, Palmen notaris. Is mede verschenen Sarton, 

Hubert zonder beroep te Thorn als lasthebber van Schöpping, Joseph Hubert bankdirecteur 

wonend te Maastricht. Getuigen Joosten, Jan houtkoopman te Wessem en Dooren van, Jan 

schoenmaker te Thorn. 

 

19 november 1925, akte nr. 3558 

Royement door Sarton, Hubert zonder beroep te Thorn. (volgens repertorium) 

 

1 december 1925, akte nr. 3559 

Maandstaat testamentenregister november 1925. (volgens repertorium) 

 

11 december 1925, akte nr. 3560 

Stroeckx, Dominicus koperslager wonend te Thorn heeft aangeboden een geel verzegeld 

couvert waarop de letters J.Ch.P. in rood lak. In dat verzegeld couvert een papier bevattend 

zijn olografische uiterste wil met zijn hand geheel geschreven en ondertekend en dat hij dit bij 

mij notaris in bewaring wilde geven. Getuigen Brouns, Wolter  en Heuvel van den, Lambert, 

landbouwers te Thorn. 

 

11 december 1925, akte nr. 3561 


