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124/1896 ügyszám

Közjegyzői okirat
Előttem: Görgey István budapesti kir. közjegyző előtt az alul megirt helyen és napon személyesen
megjelent: ifjabb Pórfi Ferencz, kereskedő, általam személyesen ismert budapesti lakos (VIII. Üllőiút 30.) és előttem a következő hozomány-átvételi nyilatkozatot tette és kérte közjegyzői okirat
alakjába német nyelven fölvétetni:
Erklärung.
Ich unterfertigter Franz Pórfi junior anerkenne hiermit, daß meine Ehegattin geborene Elza
Schuldés eine Mitgift von Fl. 12.000, mit Worten zwölftausend Gulden Oest. Währ in die Ehe
mitgebracht und selbe zur Verwaltung mir in Baarem übergeben hat; und zwar in der Weise, daß ich
dieses Geld in mein Geschäft investiren darf. wobei sich jedoch meine Ehegattin bezüglich dieser
Mitgift ihr Eigenthumsrecht vorbehält und falls sie dieses ihr Mitgift-Capital für nicht genug
sichergestellt halt, ist sie berechtigt wann immer die ganzen Fl. 12.000 mit Worten zwölftausend
Gulden von mir in Baarem zurückzufordern und eventuell auch gerichtlich als sofort fälligen
allsogleich vollziehbaren Executionswege einzutreiben.
Im Streitfalle unterwerfe ich mich dem summarischen Verfahren vor einem durch meine
Ehegattin frei zu wählenden Budapester Kön. Bezirksgericht und allsogleichen Execution.
Ezen közjegyzői okiratról ifjabb Pórfi Ferenczné született Schuldés Elza részére egy hiteles
kiadvány állitandó ki.
Miről ezen közjegyzői okiratot fölvettem, a félnek fölolvastam és ő azt akaratával
mindenben egyezőnek személyesen kijelentvén, előttem sajátkezűleg aláirta.
Budapest 1896. ezernyolczszázkilenczvenhatodik évi február 24. huszonnegyedikén.
Díjjegyzék:
ért. és ügyl. dij
bélyeg
írásdíj

10 Ft. 37.50
– 60
Össz. 48.10

ifj Pórfi Ferenc

Görgei István
kir. közjegyző
Ezen közj. okiratról ifj. Porfi Ferenczné részére 50kros bély. fölött egy hit. kiadványt adtam ki.
Bpesten 1896. február 24.
Görgei István
kir. közjegyző
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Nyilatkozat.
Alulírott ifjabb Pórfi Ferenc ezennel elismerem, hogy feleségemtől, született Schuldés Elzától
a házasságba 12.000 florin, azaz tizenkétezer Forint osztr.[ák] val.[uta] hozományt hozott és ezt
kezelésre számomra átadta; éspedig oly módon, hogy én ezt a pénzt az üzletembe befektethetem,
mellyel feleségem e hozomány erejéig tulajdonosi jogokkal bír és amennyiben ezt a hozomány-tőkét
nem érzi biztosítottnak, jogában áll amikor csak akarja a teljes 12.000 florint, azaz tizenkétezer
Forintot tőlem készpénzben visszakövetelni és esetlegesen bíróságilag is mint azonnal esedékes
azonnal végrehajtható végrehajtási úton behajtani.
Vitás kérdés esetén alávetem magamat egy, a feleségem által szabadon választott budapesti
kir. bíróság sommás eljárásának és azonnali végrehajtásnak.
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