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Op heeden den 10 december 1751 hebben Matthijs Litjens
Gerrardt Keysers ende Bartholomeus van den Boom
den eedt als landtsmannen der heerlijckheyt
in presentie van ons onderges[chreven] uyt geswooren
actum Horst op data als boven
J.J. van Douveren
G. van Speulhoff
P. Wijnantz
Gedingh gehouden 1 February
1752
Den procureur Verberckt wegens sijn excellentie
onsen hooghgebiedennden heere alhier seght
hoe dat bij decreet van den 7 december 1751 lestleeden
Jenneke, de dochter van Peter Baeten, is belast
geworden ten naesten te compareeren ende vermits
deselve [tot] daeraen op heeden niet en comt te
voldoen te meer omdat de selve geobligeert
is ten eersten gerichtsdaegen te compareeren
in breuckachtige saecken op pane dat de
selve den selven daeg moet verdaemt worden
Worden ingevolgh lantrecht pagina 361 artikel 9
waeromme sijn hooghgemelten excellentie repeteerende
ende in [...]rende zijne conclusie van
aenspraecke den 7 dito ten protthocolle
gestelt versoeckt immersals die finaele
rechtsaministratie id qu[o] cum expensis
als vooren.
In saeke van sijn excellentie
onsen hooghgebiedenden heer
alhier cleger
tegens
Jenneken de dochter
van Peter Baeten gedaegden
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'T gericht gehoort ende gesien de aenspraeke door den heer cleger den 7 decembris lestleeden ten protthocolle gedaen [nu meede] het
naerdere gedicteerden door den selven heere gedaen
op heeden den 1 february 1752 condemneert de gedaegde
(om haer begaenne misdaet in het gedicteerde
vermelt) in eenen amenden van vijftigh
gulden Hollants mit alle de costen hierinne
gereesen actum in judico tot Horst den
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Ter ordonnantie van den
gerichte A. van Etten secretaris
Den 20 Mey 1752 heeft den boode
Jacob Brouwers laeten aanteeckenen
soodaenighe arrest als hij op heeden
ter requisitie van Rijnier Robicx
hadden geinterpreteert op soodaenighe
interesse als aen Henderick Brucken souden
competeeren tot laste deser gemeente
van een capitael van 1100 guldens
hercoomende van den heere pastoor
Molitoris ende sulx tot [secunteyt]
en verhael van 19 1/2 rijxdlrs Cleeffs
hercoomende van geleeverde jennever
mitte coste van desen arrest
A. v. Etten secretaris

