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1911 V(I) 48.
id. Pórfy Ferenc
végrendelete
átvettem
aláírás

1911 Ö77/1
Végrendelet
Kelt 1910 évi december hó 1-én Budapesten, I. kerület Fehérvári út 27 szám alatt, a III-ik
emelet 3 szám alatt levő lakásomon.
Alólírott id. Pórfi Ferencz a mai napon teljesen ép elmével és szabad elhatározásomból a
következőleg végrendelkezem, illetőleg a következő végakaratomat mondom tollba:
Kívánságom és határozott akaratom, hogy halálom után mindazon ingóságaim, a melyek a
jelen végrendelethez ˙/. alatt mellékelt „Ingóságok jegyzékében” 1–72 sorszám alatt felvannak véve
és a melyek mind az én kizárólagos és jogos tulajdonomat képezik,– leányom, Hajnik Pálné született
Pórfi Irma kizárólagos tulajdonába menjenek át.
Kívánságom és határozott akaratom továbbá az is, hogy az itt említett ingókon kívül, összes,
– halálom után található értéktárgyak, a lakásomban levő arany- ezüstnemű, evőeszköz, étszer és
konyhafelszerelés, valamint ruhanemű és ágynemű ugyancsak leányom, Hajnik Pálné született Pórfi
Irma tulajdona legyen.
Megjegyzem, hogy azért végrendelkezem ekként, mert többi gyermekeim férjhezmenetelükkor,
illetőleg nősülésükkor mind kelengyét kaptak tőlem, egyedül fentnevezett Irma nevű leánygyermekem
nem részesült férjhezmenetelekor kelengyében; ezért kap a biztosításból is 3/5 részt!
Ezért kárpótolandó őt, akarom azt, hogy összes ingóim – mint már fentebb is intézkedtem,
halálom után az ő tulajdonába menjenek át.
Kijelentem végül, hogy az általam tollba mondott s általam átolvasott jelen végrendelet
végakaratommal mindenben megegyezik s azt ennek hiteléül sajátkezűleg aláírtam és ezzel
mindenben megerősítettem.
Kelt Budapesten, 1910 évi december hó 1-én.
id Pórfy
Pórfy Ferencz
Ferencz
Alulírottak id. Pórfi Ferencz úr kívánságára megjelentünk nála Budapesten I. Fehérvári út 27.
III. em. 3 szám alatt levő lakásán; a hol az általunk személyesen ismert id. Pórfi Ferencz úr jelen
végrendeletet tollba mondta, átolvasta, sajátkezűleg aláírta, annak tartalmát végső akaratával
megegyezőnek jelentette ki s bennünket végrendeleti tanuknak felkért.
Mit ezennel sajátkezű aláírásunkkal igazolunk és teljesítünk.
Budapesten, 1910 évi december hó 1-én.Szőke Jenő
Kiss Kálmán
Hajnik Pál
Kulcsár László
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1911 Ö 77
1911 V(I) 78 A végrendelet a budapesti I–III. kerületi kir. járásbíróság előtt a mai napon
kihirdettetett.
Budapest, 1911 május hó 1-én.
Déry
kir. járásbíró
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A tárgy megnevezése
Egy fényezett, fekete zongora
Egy fekete kottatartó 3 polccal
Két darab fekete, náddalfonott zongoraszék
Egy kis női íróasztal 5 fiókkal
Egy 12 személyes kínaezüst evőeszköz készlet dobozzal és állvánnyal.
Egy kályhaellenző sárga rózsákkal
Két darab kínai virágváza
Egy majolika teaasztal ibolyákkal
Egy fényezett pohárszék
Egy 5 darabból álló szalóngarnitúra
Egy kínaezüst teaasztal 2 üvegpolccal
Egy kisebb olajfestmény aranyozott keretben
Egy olajfestmény „Almafavirág” aranyazott kerettel
Egy nagy olajfestmény aranyozott kerettel
Ugyanaz
Egy kisebb olajfestmény fakerettel
Két kisebb olajfestmény aranyozott kerettel
Egy nagy fali tükör aranyozott kerettel
Egy hosszúkás, barna fali ingaóra
Egy ötágú sárgaréz villanycsillár
Egy fényezett széthúzható ebédlőasztal
Hat darab fényezett, támlás, nádfonató támlásszék
Egy darab nyírott ebédlőszőnyeg
Egy kerek, támlanélküli, s.barna faszék
Három darab horgolt csipkefüggöny
Három darab színes pamutfüggöny
Két darab rézágy sodrony betétekkel
Egy fehér, hálós gyermekágy
Egy fényezett, fakeretű nagy álló tükör
Két réz éjjeliszekrény fehér márványlappal
Hat darab fényezett ruhaszekrény
Egy fényezett varróasztal egy fiókkal
Egy toilette asztal 2 fiókkal

Megjegyzés

1859-ből
Máchik I.-tól
Férfi
mellkép
Pecztől.
Női "
"..
B. L.-től
Női arcképek
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Egy háromrétű női fali tükör
Egy nagy „Mária” kép bordó kerettel
Egy kisebb „Mária” kép fakerettel
Egy széles kerevet, plüss terítővel
Egy nyírott szőnyeg
Egy fényezett gyermekasztal székkel
Két darab sárgaréz álló villanylámpa
Egy fényezett faágy
Egy könyvállvány, 3 majolika lappal
Két darab csipkefüggöny
Egy brunolínozott, posztóval bevont férfi íróasztal
Egy fa dohánykészlet-asztal majolika lappal
Egy kihúzható nád karosszék szmirna szőnyeggel
Egy hímezett japáni spanyolfal
Egy nyolcszögletes antik, fali ütőóra
Két csipkefüggöny
Egy brunolínozott karos nádszék
Egy szmirna lábszőnyeg
Egy szíves „Mária” kép fekete kerettel
Három darab színes japáni kép bordó kerettel
Egy nagy olajfestmény aranyozott kerettel
Egy plüss párnaszék
Egy fali tükör fehér kerettel
Egy fehér törülközőtartó
Egy fehér kis asztal
Egy gyermek fürdőkád állvánnyal
Egy fehér konyha-pohárszék
Egy fehér konyha-asztal
Egy fehér fali konyhapolcz
Egy fehér szenesláda
Egy támlás nádfonatú kanapé
Egy posztóval bevont ruhafogas
Egy „Singer” varrógép
Egy fali tükör fényezett fakerettel
Két darab kerek, nádszék
Egy vaságy
Egy festett puhafa szekrény
Egy alacsony fehér szekrény bádog lappal
Két darab fehérre festett faszék

I-től
Női mellkép Máchik

Alólírott id. Pórfi Ferencz kijelentem, hogy a jelen „Ingóságok jegyzékében” 1–72 sorszám alatt
felsorolt összes ingók mind saját jogos és kizárólagos tulajdonomat képezik, a melyek fölött szabadon
rendelkezem.
Kívánságom az, hogy jelen „Ingóságok jegyzéke” a mai napon kelt és általam ugyancsak
sajátkezűleg aláírt végrendeletemhez csatoltassék ˙/. alatt.
Kelt Budapesten, 1910 évi december hó 1-én.
Előttünk
mint tanuk előtt:
Szőke Jenő
Kiss Kálmán

id. Porfy Ferencz
Hajnik Pál
Kulcsár László

