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felvétetett Budapesten, ezernyolczszáznyolczvannyolczadik évi marcius hó tizennyolczadik 
napján. 

Előttem Steinbach István budapesti királyi közjegyző előtt a fenti napon délelőtti órákban 
hivatalos irodámban megjelentek a következő általam személyesen ismert ügyfelek, úgy mint 
Kökényessy Imréné született Hausner Mária aszony, magánzó neje, lakik Budapesten VIII. 
kerület. Üllői út 22. szám alatt, férje Kökényessy Imre úr kiséretében; Vigh Ferenczné született 
Hausner Auguszta urnő, tanár neje, lakik Déván, férje Vigh Ferencz úr kiséretében, Szift Frigyes 
úr, törzsőúrmester lakik Debreczenben mint neje született Hausner Stefania urnő megbizottja; 
Stauber Gyula úr, tüzérszázados, lakik Serajevóban mint neje született Hausner Amália úrnő 
megbízottja, Hoff Károly János úr, magánzó, lakik Budapesten II kerület, Város major utcza 
12.14. szám alatt; Dr. Szedenits János ügyvéd úr, lakik Budapesten VI kerület, Király utcza 28. 
szám alatt, a két utóbb nevezett mint néhai Hausner Ferencz Lipót végrendeletének végrehajtói, és 
hivatkozólag arra, hogy a nevezett örökhagyónak általam közjegyzői okirattá minősített 
végrendelete a tegnapi napon a budapesti királyi törvényszéknél kihirdettetett, ....////.... Hoff Károly 
János úr felmutat előttem egy zsineggel átkötött és F.L.H. jelzetű pecsétekkel lezárt csomagot, 
melynek előrészén az átkötő zsineg alatt a fenti jelzetű pecsétekkel hat helyen lepecsételt szürke 
papírlapon a következő írott szöveg olvasható: Ich erkläre hiermit Herrn Carl J. Hoff dieses von 
mir mit F.L.H Siegel versiegelte Pacquet Werthpapiere zu meiner stündlichen Verfügung gütigst 
aufzubewahren, nach meinem Ableben aber damit im Sinne meines bei dem kön. öffentlichen Notar 
Herrn Stefan Steinbach deponierten Testament vorzugehen. Budapest 8ten Jänner 1884. F.L. 
Hausner mp. Miután az összes többi megjelentek a lezáró pecséteket is sértetlennek találták és a 
borítékhoz pecsételt lapra írt fenti szöveget néhai Hausner Ferencz Lipót sajátkezű írásának 
elismerték, - mindnyájan felkérnek, hogy ezen borítékot bontsam fel, s annak tartalmát tanusítsam.  

Ennek folytán a fent jelzett borítékot az összes megjelentek jelenlétében felbontván, abba 
következő értékek találtattak: 
1.) három darab 4392. 4393. 46356. számú az osztrák takarékpénztárral egyesült osztrák 
Versorgungsanstalt által örökhagyó nevére egyenként Kétszáztíz forint betétekről szóló 
Rentenschein 1888. évtől 1890ig folyó osztalékszelvényekkel. 
2.) egy darab 40 pengőforint névértékű 39982. számú Clary sorsjegy. 
3.) egy darab 40 pengőforint névértékű 72683. számú St. Genois sorsjegy 
4.) egy darab 40 pfrt névértékű 10246. számú Budavári sorsjegy 
5.) két darab egyenként 100 frt névértékű 7060 sor-, 16. nyerőszámú és 18204 sor 16. nyerő számú 
1860. évi osztrák sorsjegy egyenként 1888. május 1-től folyó öt darab szelvénnyel 
6. tíz darab egyenként 1000 frt névértékű 4%al kamatozó magyar állami aranyjáradék kötvény 
egyenként 1888 julius 1-től folyó hét darab szelvénnyel és szelvényutalvánnyal 
7.) tizenöt darab egyenként 200 frt névértékű cs.kir. szab. első erdélyi vasúti elsőbbségi kötvény, 
egyenként 1888 April 1-jétől folyó huszonhárom darab szelvénnyel és szelvényutalvánnyal. 
8.) tíz darab egyenként 300 franc névértékű magyar vasúti kölcsön kötvény, egyenként 1888 julius 
1-től folyó hatvan darab szelvénnyel 
9,) tizenöt darab magyarországi egyenként 1000 frt névértékű földteher mentesítési kötvény, 
egyenként 1888 május 1-től folyó tizennégy darab szelvénnyel. 
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Ezekben a fent jelzett csomag tartalma megállapíttatván a fent körülírt értékpapírokat Hoff 
Károly János úr ismét magához vette. 

Felolvastatván helyben hagyatott és az öszszes megjelentek által azon megjegyzéssel 
íratott alá, hogy egy hivatalos tanusítvány kívánatra mindegyikük részére kiadandó. 

Kelt mint fent. 
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