






1451 sz. t k  1885
Árverési hirdetmény kivonat-

A Csáktornyái kir. járásbíróság mint 
telekkönyvi hatóság részéről közhírré tétetik 
miként Wol'ák Rezső ügyvéd által képviselt 
Zolmacs Antal rácz-kauizsai lakosnak Sraut- 
ЬасУо- 3»ysrgy és neje leszkoitczi lakosok 
végrehajtást szenvedők ellen 100 írt tóke 
s jár. iránti végrehajtási ügyében a nagy- 
kanizsai kir. törvényszék területéhez tartozó 
Csáktornyái kir. járásbíróság területén lévő 
Stridó, Ill-ik  hegy kerület és Leszkovecz, 
községben fekvő a stridói 42 és 100 sz. 
tjk vekben 67|6 és 68, a III hegy kei ület: 8 
és 213 sz. tjkvben 0 és 24|3 végre a lesz- 
koveczi 13 sz, tjkvben 33 hsz. sz. a felvett 
összesen 1861 írtra becsült ingi-tlanok s 
tartozékai és pedig a stridói ingatlanok

1885 évi november ho 19-en d e. 10 órakor
Stridón a helyszinén, a III hegykei ületben 
fekvő ingatlanok 1885 évi november hó 19-én 
d. u 3 órakor a III ik hegy kerületben a 
helyszínén a Leszkovecz községben fekvő ingat 
lan pegig 1885 évi november hó 20-ik nap
ján délelőtti 10 ór akor Leszkoveczen a hely
színén megtartandó nyilvános árverésen a 
megállapítandó kikiáltási áron alul is eladatni 
fognak.

Az árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlanok kikiáltási árának 10 százalékát 
készpénzben vagy az 1881 évi L X  t. ez. 
42 § ában előirt óvadékképes papírban a 
kiküldött kezéhez letenni, a többi feltételek 
a bíróságnál megtekinthetők,

Kelt Csáktornyán a kir, járásbíróság 
mint, telekkönyvi hatóságnál 1885 ik évi május 
hó 8-ik napján. 289 1 - 1

1260 sz. tk 1885

Árverési hirdetmény kivonat.
A Csáktornyái kir. járásbíróság mint telek

könyvi hatóság részéről közhírré tétetik miként 
Wollák Rezső ügyvéd által képviselt nagy 
kanizsaitakarékpénztár v.'-grehajintóna1-. Sva - 
kai B ea u s  -s társai csukoveczi lakosok végre
hajtást szenvedők ellen 595 fit 54 kr. tőke 
s jár. iránti végrehajtási ügyében a nagy
kanizsai kir. törvényszék területéhez tartozó 
Csáktornyái kir. járásbíróság területén levő 
Csukovecz községben fekvő, a csukoveczi 327 
328, 329, 330, 331, 332, 333, 334 és 335 
sz. tjkvekben 85. 193, 370 389, 402, 494, 
658 és 528 hr. sz. a. lelvett egész 178. 
642, 362 é* 653 hez. sz. a. felvettekből 
Svábéi Mátyást illető s összesen 1028 írtra 
becsült ingatlanok s tartozékai folyó év'

november hó 18 ik napjan délelőtti loorakor.
Csukovecz község házánál megtartandó nyil
vános árverésen a megállapítandó kikiáltási 
áron alól is eladatni fognak

Az árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlanok kikiáltási árának 10 százalékát 
készpénzben, vagy az 1881 évi LX. t. ez. 
42. t}-ában előirt óvadékképes papírban 
a kiküldött kezéhez leteuui, a lobbi feltételek 
a bíróságnál megtekinthetők.

Kelt Csáktornyán a kir. járásbíróság 
mint telekkönyvi hatóságnál 1885-ik évi aprii 
bő 20-ik napján. 290 1 1
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