Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(I København kvarter)
eller (i de sanderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen,
art. nr., ejerlav, sogn.

kr.

Stempel:

Akt: Skab

øre

B nr. 673

(udfyldes af dommerkontoret)

Købers
Kreditors bopæl:
Anmelder:

Gade og hus nr.:

Udskrift
af
skøde- og panteprotokollen for Fejø birk, litra V, folio 8.

År

1921 den

16. august blev tinglæst sålydende

Stpl.'lo kr.
Undertegnede Niels Petersen Asser ' Linde Dam af Vesrerby på
Fejø erkender herved a.t--have overdraget ligesom jeg herved for mig og
efterfølgende ejere af matr. nr . 17b og

47 af

Vesterby, Fejø sogn,

sælger, skøder og aldeles overdrager til interessentskabet angående
.opførelSe af en anløbsbro i Vesterby på Fejø' den mig ifølge mit skøde
læst

4/9 1914, på

matr. nr . 17b og hiatr. nr.

47 tilhørende

ret til det

stykke jord, der ligger' mellem tanggærdet og stranden i en længde af
54 alen mod nord regnet fra, hvor vejen svinger om færgestedet.
Det bemærkes, at dette stykke jord er umatrikuleret under
matr. nr . 16b og

9/4 1897

96 Vesterby,

på hvilken ejendom'en deklaration den

er læst som bevis for, at den daVærende og senere ejere ingen

ret har til dette stykke jord; men st den er ejeren af matr. nr . 17b

og 47

tilhørende.
Der soen der nogensinde skulle vise signogen mulighed for at

få dette stykke jord frastykket er jeg N.P.A.L. Dam og efterfølgende
ejere af 17b og 47

pligtige

til nårbomhelst at give køberen skøde

på

det, selvfølgelip. mod at denne betaler såvel udstyknings som skødeomkostninger uden undtagelse, men uden at jeg eller senere ejere have
krav på noget yderligere vederlag'fot afståelsen.
Med afståelsen d.d. følger enhver msg tilkommende beføjelse
såvel ejendomsret; brugs- og benyttelsesret som enhver anden rettighed.
Bestillinya-

formular

C

Jensen & Kjeldskov A/S, København..

af hvad art nævnes kan.
Købesummen er fastsat til 800 kr. som betales kontant,
når interessentskabet har fået sine pengesager i orden.
Som formand for bestyrelsen for nævnte interessentskabet,
tiltræder jeg, gårdejer Thorvald Larsen af Vesterby på Fejø foranstående købekontrakt, hvis betingelser jeg indestår for vil
blive opfyldte.
Det bemærkes, at Hans Petersen og købmand Friis Skov
have ret til at benytte pladsen.
Fejø, Østerby, den 21. november 1919.
Parcellens værdi ansættes på tro o

g

love til købesummen.

Niels Peter Asser Linde Dam.
Th. Larsen.
Løbe nr. 212-1:1 alm. vurd. Det attesteres, at vurderingssummen til ejendomsskyld udgør 25-400 kr. for matr. nr . 16b og
96.
Der påhviler ikke forannævnte ejendom nogen skatterestance hertil.
Maribo Amtstue, den 29/11-19.
Gebyr 25 øre.

Stage-Nielsen. fm.

g

For modta elsen af ovennævnte købesum 800 kr. skriver
otte hundrede kroner - meddeles herved kvittering.
Fejø, den 9-12-2o.
Niels P.A.L.Dam.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Dommeren i Maribo m.v. d:n
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