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Közjegyzői okirat. 
 
-------- Előttem, dr. Hedry Aladár budapesti királyi közjegyző, mint dr. Jeszenszky István budapesti királyi 

közjegyző kirendelt helyettese előtt az alulirott helyen és időben megjelent az általam személyesen ismert 

Gobetzky Leó ur gyógyszerész, budapesti lakos (: I. Diósárok út 40. Lederer telep :), és a következő 

meghatalmazásnak közjegyzői okiratba leendő felvételére kért fel. ----------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------- Meghatalmazás. -------------------------------------------------------- 

-------- Alulirott Gobetzky Leó ezennel meghatalmazom feleségemet: Gobetzky Leóné született Eisenbarth 

Irén urnőt, hogy engem mindennéven nevezendő vagyonjogi ügyeimben és pedig bíróságon és hatóságok előtt, 

valamint magánszemélyekkel szemben teljhatalommal képviselhessen, mindennemű peres- és perenkívüli 

ügyemben nevemben és helyettem eljárhasson, jogiképviselőt nevezhessen, jogiképviselőimtől a megbízást 

visszavonhassa, azok helyett mást kirendelhessen, összes folyamatban levő peres ügyeimben helyettem 

eljárhasson, illetve képviseltetésemről gondoskodhassék, peres ügyeimtől el is állhasson, egyezségeket 

köthessen pénzt és pénzértékeket felvehessen és jogérvényesen elismerhessen és egyáltalán mindazt 

megtehesse, amit vagyonjogi érdekeim teljes megóvása czéljából érdekemben tenni jónak lát. --------------------- 

-------- Meghatalmazom továbbá, hogy Budapesten, I. Diósárok út 40. szám (: Lederer telep, Tornyos villa :) 

alatti lakásom és az abban levő és tulajdonnat (sic!) képező teljes berendezéseim felett minden tekintetben 

diszponálhasson. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Ezen meghatalmazásom valamely felmerült kétely esetén inkább kiterjesztendőleg, mint 

megszorítandólag magyarázandó. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Miről ezen közjegyzői okiratot felvettem, ügyfélnek felolvastam, s miután kijelentette, hogy az 

akaratávál (sic!) mindenben megegyező azt előttem sajátkezűleg aláírta azzal, hogy hiteles kiadvány 

Gobetzky Leóné született Eisenbarth Irén urnő részére korlátlan számban kiadható. ----------------------------- 

-------- Kelt Budapesten, ezerkilenczszázhuszonnégy (:1924:)  évi április hó huszonkilenczedik (:29:)  

napján. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
    

    
    

            
    
    
    

 
dr. Hedry Aladár  

    
    

Díjjegyzék:   . 
áll.díj 
írás 
bg. 
 
kiadv. 
m díj 
 
3% 

20.000.– 
4.500.– 

  10.000.– 
34.500.– 
32.500.– 

  70.000.– 
97.000.– 

    3.000.– 
100.000.– 

MINT Dr. JESZENSZKY ISTVÁN BUDAPESTI 

KIR. KÖZJEGYZŐNEK A BUDAPESTI KIR. 

KÖZJEGYZŐI KAMARA ÁLTAL 280/924 SZÁM ALATT 

KIRENDELT HELYETTESE. 

………. korona bélyegilleték a 141414/923.  
számu pénzügyministeri rendelet alapján 

készpénzben rovatott le.  

10.000.- 

VII. 216 

345 


