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rövidítések magyarázata.

j  =  császári királyi kamarás.
b =  báró.
gr. =  gróf.
hg. =  herczeg.
ifj. =  ifjabb.
r. =  rendszerinti v. rendes.
tan. == tanácsos.
várm. =  vármegye v. vármegyei.

Jsgijzéx- Ha valamellyik részes’ neve, czíme 
vagy lakása hibásan volna kitéve, méltoztassék azt 
a' jegyzővel jövendőbeli megigazítás végett kőzleni.



A.

Adamovics Kap. János, táblabiró; Tényén,
Aichmayer József.
Aigner Ferencz, kereskedő; F esten , hatvani 

utcza a Zrínyinél.
Almásy Aloiz, gr. ; Becsben.
Almásy Dénes gr. m. kir. udv. kincstári tiszt, 

titoknok ; Becsben.
Almásy Gedeon, Heves várm. főispányi helyet

tes ’s kir. tan .; Gyöngyös-Halásziban.
Almásy György gr. cs. kir. felhadnagy.
Almásy József idősb, sz. István rend közép- 

ker., val. tit. tan., Gömör várm. főispán 
’s a’ főtörvényszék közbirája, ’s ugyan
azon főtörvényszék’ váltóügyi osztályának 
elnöke ; Pesten, József-tér, saját házában.

Almásy József ifj. táblabiró ; Pesten, fel-D u- 
na-sor, Ilkey-házban.

Almásy Móritz gr. az első biróságu pesti vál
tótörvényszék’ elnöke , ’s udv. tanácsos ; 
Pesten , uri-utcza , Troli-házban.

Almásy Pál, Heves várm. aljegyző ; Pesten , 
hecskeme'ti-utcza . saját házában.

Almásy Yincze ; Becsben.
1 *
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Almay Rudolf, táblabiró; Pesten, saját házában.
Amadé Victor gr. f ; Marczaltőn.
Andrásy György gr. f ,  Gömörvárm. föispáni 

helyettes, a’ magy. tud. társaság’ igazgató 
’s tiszt, tagja; Hosszúréten.

Andrásy Gyula g r .; Pesten, József-tér, saját 
házában.

Andrásy János, kanonok; Abonyban.
Andrásy József, helytartósági tan.; Budán, 

iskola-utczában.
Andrásy Káról gr.; Oláh-Patakon.
Andrásy Manó gr.; Pesten, József-tér, saját 

Házában.
Appel Gusztáv, táblabiró; Ürményben.
Appel József, táblabiró ’s urod. felügyelő; 

Kélhelyen.
Appiano József, nagykereskedő ; Pesten, Jó- 

zsef-iér, Almásy-házban.
Apponyi Antal gr., arauygyapjas, sz. István 

ap. kir. rend., a’ toscanai sz. József ’s a’ 
pármai sz. György rend’ nagy- ’s cs. Leo
pold rend közép keresztese, f , val. tit. 
tan. és nagykövet Párisban.

Apponyi György gr., kir. it. tábla’ bárója,
Athanaczkovics Vasul, ügyvéd.
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Atzél Antal, udv. tan. ’s Csongrád várm. ío- 
ispáni helyettes. ■

Atzél János, táblabiró.
Atzél József, f ., cs. kir. százados és moszka 

Wladimir rend’ vitéze.
Atzél Sándor, táblabiró ; Boros-Jenőn. 
Auersperg Yincze hg.
Augusz Antal, táblabiró ; Szexárdon.
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B .

Bajzáth György, kir. tan .; Pesten, kétsas- 
utcza } saját házában.

Bajzáth József, táblabiró; Pesten, al-Duna- 
sor, saját házában.

Bajzáth Rudolf, táblabiró és Fiume városa ’s 
kerületének patric. tan .; Pesten, al-Duna- 
sor , saját házában.

Baldácsi Antal b.; Pesten, bálvány u tcza , sa
já t  házában.

Bállá Káról, cs. kir. alezredes; Pesten, uj- 
vásártér, saját házában.

Baloghy Elek , táblabiró; Berczelen.
BáníFy Albert b.
Bánffy Pál b .; Pesten, szél utcza, saját házában.
Baranyai Gáspár ; Komáromban.
BaranyaiZsigmond, táblabiró; Komáromban.
Bárczay Mihál, táblabiró; Kassán.
Barkóczy János g r .; Kassán.
Barkóczy László b., székesfehérvári püspök; 

Fehérvárott.
Barkóczy Zsigmond b., Császon.
Bartakovics Auguszt, táblabiró; Pesten, borz- 

utcza , Boronkay-házban.
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Bartosságh József, táblabiró; Villányán.
Battha József, táblabiró; Nezsán.
Batthyány Arthur g r .; Horton.
Batthyány Filep hg., Leopold cs. rend’ közép 

keresztese f . val. tit. tan., Vas várm. 
örökös ’s valóságos főispán, a’ magyar 
tud. társaság’ igazgató tagja; Becsben.

Batthyány Gusztáv gr. f  ; Londonban.
Batthyány István gr. id. f ; Becsben.
Batthyány Iván g r ., több jeles rend’ vitéze, 

f “; Becsben,
Batthyány Káról gr., a’ magy. kir. udv. can- 

cellaria’ tiszt, fogalmazója; Becsben.
Batthyány Kazimir g r .; Becsben.
Bathyány Lajos gr.; Pesten , hatvani-ntcza, 

gr. Cziráky-házban.
Batthyány László g r .; Pesten, hecshemefautcza, 

b. Wenckheim-házban.
Becker Káról, táblabiró.
Bedekovics Lajos b. f val. tit. tan., magy. 

kir. udv. másod alcancellár ’s Kőrös várm. 
főispán; Becsben.

Béldi Ferencz gr.; Kolosvárt.
Beniczky Ádám , táblabiró; Pesten , hatvani- 

utcza , saját házában.
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Beniczky Lajos, Zólyom vármegye alispán. 
Alsó Micsinyén Besztercze bánya mellett.

Benyovszky Péter, tablabiró ’s ügyvéd; Pes
ten , ujvilág-utczu , saját házában.

Benyovszky Zsigmond g r .; Pilisen.
Berchtold Antal gr. f .
Berényi Lajos gr., f ., ő cs. kir. fensége JÓ

ZSEF főherczeg ’s nádor’ kamarása 
Budán.

Bertha Sándor, táblabiró, ügyvéd ’s a’ magy. 
tud. társaság’ lev. tagja ’s ügyésze; Pes
teti , gránátos-utcza, Libasinczky-házban.

Bethlen Domokos gr. f .; Kolosvárt.
Bezerédy István, táblabiró; Hidján.
Bezerédy Miklós, táblabiró ; Pesten, uri-utcza, 

b. Laffert-házban.
Bézsán Gusztáv; Szegcsőn.
Bézsán N. János b .; Szegcsőn.
Boczkó Sámuel táblabiró ’s ügyvéd; Pestent 

nagyhid utcza, Takácsy- házban.
Bodonyi Rókus , ügyvéd ; Vámoson.
Bohus János , táblabiró ; Aradon.
Bolza József gr. idősb; Szarvason.
Borsody András , táblabiró ’s pesti választott 

polgár ; Pesten, király-ntcza, Majthenyi- 
házban.
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Brauer József, orvosdoctor, szülészmester, 
a’ m. kir. tudom, egyetemben nyilv. rend- 
kiv. tanító, a’ pesti orv. kar tagja, és Pest 
városa’ orv.; Pesten, Wodianer-házban.

Breczenheim Alfons hg. f .  cs. kir. őrnagy.
Breczenheim Ferdinand hg. f .
Brüdern Antal b , ; cs. kir. felhadnagy.
Brüdern Lajos b .; Pesten, Angol-királynénál.
Bujanovics Eduárd, táblabiró; Habsán.
Bujanovics Sándor, táblabiró; Pesten, kalap- 

u tcza , saját házában.
Burghart Ferencz, orvosdoctor.
Burgmann Káról, pesti választott polgár ’s 

nagykereskedő ; Pesten , bálvány-ntcza . 
saját házában.
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c.
Cebrian Ferencz g r . ; Füleken.
Chotek Otto g r .; Becsben.
Clam -Gallas Eduárd gr. f ,  's alezredes; 

Becsben.
Coburg Ferdinand (száz gothaQ hg., M. The- - 

resia-rend’ középkeresztese, moszka sz. 
György4--ik, porosz veres sas’ l-sőosz- 
tályi, szász korona 's hannoverai Guelf 
rend vitéze ’s nagykeresztese, önnevü hu
szár ezred’ tulajdonosa, cs. kir. lovas
ság generálisa; Becsben.

Csáky Antal Bruno gr., f  ., Szepes várm. örö
kös főispán ; Becsben.

Csáky Antal Vincze gr., f ., Szepes várm. örö
kös főispán ; Pesten, fel- Duna sor, Wo- 
dianer-házban.

Csáky György gr., Szepes várm. örökös főis
pán ; N. Almáson, Kolosvár mellett.

Csáky József gr., f ., Szepes várm. örökös 
főispán ; N. Almáson, Kolosvár mellett

Csáky Káról gr., f ., Szepes várm. örökös 
és valóságos főispán; Nagy- Váradon.



H

Csáky László gr., Trencsén megyei aljegyző.
Csapó Dániel, táblabiró ; Pesten , servita-ler, 

Sziklay-házban.
Csapody Pál, táblabiró; Adándon.
Császár Ferencz, váltó-feltörvényszéki közbi- 

ró ; Pesten kigyó-utcza, G ampert-házban.
Csausz Márton , orvosdoctor és a’ magy. kir. 

tud. egyetemnél tanító ; Pesten, zöldkert- 
utczu , Karácsonyi-házban,

Csekonics János , táblabiró ; Pesten , kecske- 
méti-utcza, saját házában.

Csepcsányi Tamás, táblabiró ; Kondoroson.
Csernyus Emmanuel, magy. kir. udv. kincstári 

tanácsos ; Budán, uri-utczában.
Csernovics Péter ifj., táblabiró; K  Arasziban.
Czere Beniámin, váltó-feltörvényszéki iktató, 

táblabiró ; Pesten , József-ter , Almásy- 
háxban,

Czigler Antal, táblabiró ’s ügyvéd; Pesten, 
M. Dorottya-utcza , saját házában.

Czindery László, táblabiró ; Ladon.
Czobel Albert , Szabolcs megy. főjegyző; 

Anacson.
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D .
i. ' ! . \ ' : i - t ; ; • : • ■ j ' ‘

Dercsényi János b., cs. kir. közönséges udv. 
kincstári tanácsos; Becsben.

Dercsényi Káról, táblabiró; Pesten, városház' 
utcza , Weiss-házban.

Dercsényi Pál b., Becsben.
Derra Miklós, pesti első bírósági! váltótörvény- 

széki közbiró ; Pesten, borz-utcza , Rőt 
tenbiller-házban.

Dessewffy Emil gr., Szent-Mihályon.
Dessewffy Marczel g r ., Szent-Mihályon.
Dietrich József b., würtembergi érdemrend' 

köz. keresztese ; Becsben,
Döbrentei Gábor, táblabiró, budai kerületi fő

tartomány-biztos ’s a’ magy. tud. társ. 
rendes tagja ; Budán , Bika-házban.

Dőring József, nagykereskedő; Pesten, szél
űt cza . saját házában.

Dőry Imre, táblabiró.
Draskovics Káról gr.
Draskovics Sándor g r ., aranysarkantyús vi

téz.
Dubraviczky Simon, Pest várm. első alispán; 

Pesten , megye-házban.



Dumscha Demeter ifj., nagykereskedő; Pes
ten.

13
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JE.

Eckstein Adolf, ügyvéd; Pesten, M .D orottya- 
utcza , Parkfrieder-házban,

Eckstein Fridrik, orvosdoctor ; Pesten , M.
Dorottya-utcza , Wurm-udvarban. 

Eckstein Rudolf, Pest várm. főszolgabíró; 
Budán , Lika-házban.

Edelsbacher Mátyás f ., sardiniai Móricz ’s 
Lázár rend’ vitéze ’s general őrnagy; 
Becsben.

Eötvös Dénes b.; Budánkig. Batthyány-házban. 
Eötvös János, őrnagy.
Eötvös Ignáczb., f . ,  val. tít. tan.; Budán, 

d/sz-te'r, kg. Batthyány-házban.
Eötvös József b., az eperjesi kerületi tábla’ 

ülnöke ’s a’ magy. tud. társ. tiszt, tagja; 
Budán, hg. Batthyány-házban,

Eötvös József, kir. ügyek’ aligazgatója; Pes
ten , váczi-utcza , Kolb-házban.

Erdödy János gr., f . ,  Yarasd várm. örökös 
főispán és főispáni helyettes, magy. kir. 
helytartósági tanácsos ; Pesten , hatvani- 
utcza , Horváth-házban.
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Erdődy Kajetán gr., f V a r a s d .  várni, örökös 
főispán; Becsben.

Erdődy Sándor gr., f ., Varasd várm. örökös 
főispán; Becsben.

Ernuszt József, táblabiró ’s urod. igazgató;
Szombathelyen.

Esterházy József gr., f ., a’ franczia becsület- 
seregi rend tisztje ’s a’ siciliai Ferdinánd 
rend’ köz. keresztese; Becsben. 

Esterházy Káról gr., f ., sz. István apóst. kir. 
rend kiskereszt. és Tolna várm. főispán ; 
Becsben.

Esterházy Kazimir gr., f . ;  Posonban. 
Esterházy Mihál gr. ifj., f ., sardiniai Móricz 

’s Lázár rend’ vitéze.
Esterházy Miklós gr. ifj., f  .
Esterházy Miklós hg.; Londonban.
Esterházy Pál hg., aranygyapjas vitéz, sz. Ist

ván, úgy szinte angol Bath, orosz sz. 
András, burkus fekete sas és hanover. 
Guelf rendek’ nagykeresztese, f . val. tit. 
tan., Sopron vármegyei örökös és valósá
gos főispán és nagykövet Londonban. 

Esterházy Pál gr., f .
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F .

Fabricius József, kereskedő; Pesten, váczí- 
utcza, a ,,három gratiánál

Fábry János , táblabiró; Pesten, szél-utcza, 
saját házában.

Faschó József, kir. tan., 's aranysarkantyús 
vitéz és a’ váltó-feltörvényszék’ számfe- 
letti közbirája ; Pesten.

Fáy András, táblabiró ’s a’ magyar tud. társ. 
tiszt, tagja ; Pesten , kalap-utcza , saját 
házában.

Fechtig Káról b.
Fejérvári Gábor, táblabiró; Eperjesen.
Ferdinándy Ignácz, pesti választott polgár; 

Pesten , al-Duna-sor , saját házában.
Festetics Ágoston, f . ;  Pesten , szél-ntcza, 

saját házában.
Festetics Albert János gr., f \ ,  val. tit. tan., 

cs. kir. százados, és ő cs. kir. fensége 
JÓZSEF föhg ’s nádor’ főudvarnoka; 
Budán, gr. Sándor-házban.

Fesletits Dénes, f  . ; Pesten, bálvány-utrza, 
saját házában.

Festetits Geiza gr.; Bogáton.
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Festetics József János gr., f P e s t e n , Se- 
bestyen-ter, saját házában.

Festetics László gr., f .
Festetics Leo gr.; Pesten, szeí-utcza, Scher- 

renho f f  er-házban,
Festetics Miklós gr.; Bogáton.
Festetits Sámuel, f . ;  Pesten, szel-u tcza . 

Festétits házban.
Festetics Vincze gr., f  .;  Pesten, kecskeméti- 

utcza , ó. Wenckheim-házban.
Fésűs György, kir. igaz. ügyész; Pesten, Jó

zsef-tér , _yr. Andrásy-házban.
Feszi József, pesti választott polgár; Pesten, 

kerepesi-nt, sa/aY hazában.
Fiáth Ferencz, Fejér várm. alispán;
Fiáth István, táblabiró ; 2V. Hantoson,
Fogarasi János, váltófeltörvényszéki tanács- 

jegyző ’s t. társ. r. tag.
Forgács Antal gr., f  .; Gácson.
Forgács Lajos gr., helytartosági tiszt, titok- 

nok; Pesten, Karczag-házban.
Forgács Miklós g r .; Kassán.
Forray Iván b. ; Pesten, bálvány-ntczu . «//«/ 

házában.
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Földváry Antal, táblabiró; Pesten , al-Dtmű
sor , Klopfinger-házban.

Földváry Gábor, táblabiró; Pesten, országút, 
Luby-házban.

Földváry Lájos, f  .;  Becsben.
Friebeisz Imre, pesti első biróságu váltótör

vényszéki közbiró ; Pesten, molnár-utcza, 
löl. sz. a.

Fröhlich Fridrik, ügyvéd ’s nagykereskedő; 
Pesten, József-tér, saját házában.
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G .

Gaal István, táblabiró ; Pisiben.
Gallovich Vincze, táblabiró ’s ügyvéd ; Pesten, 

sütö-utcza , 6 ő 7 . sz. a. saját házában.
Gedeon Lajos, kir. ítélő táb. közbiró.
Geittner József, nagykereskedő; Pesten , M. 

Dorottya-utcza , TükÖry-házban.
Gerliczy Mihál b., f ., val. tit. tanácsos ; Bu

dán , uri-utcza.
Gerliczy Vincze b .; Pesten, ujvásár-tér, ])er- 

ra-házban.
Geymüller Rudolf b .; Becsben.
Ghéczy Péter, táblabiró; Zólyomban.
Ghyczy Ignácz, táblabiró ’s urod. igazgató; 

Tatán.
Gombos Bertalan, kir. igazg. ügyész ; Szlatini 

ház , harminczad körül.
Gorove István, táblabiró; Pesten, apácza-ut- 

c za , saját házában.
Gosztonyi Lajos, táblabiró ; Harasztiban.
Gosztonyi Miklós, cs. kir. közönséges udvari 

kincstári tanácsos; Becsben.
Gömöry Káról, pesti választott polgár, és 

gyógyszerész; Pesten, király-utcza , sa
já t  házában.
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Grimm Vincze, müárus; Pesten ^Tigris“ czi-  
mű vendégházban,

Gross Káról, nagykereskedő ; Pesten, József- 
té r , saját-házában.

Gyra Constantin; Pesten, a kir. dohányrak-
tár-épületbert.

Györy László gr., f . ;  Budán, vízi-város 
saját házában.

Gyulai Ferencz gr., generalörnagy; Becsben. 
Gyürky Pál, f ., val. tit. tan ., Krassó várm, 

főispán; Kisterenyén.
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H .

Hajnik P á l , táblabiró ’s ügyvéd; F esten , 
szervita-tér , Szik lay.-házban.

Halbauer János, nagykereskedő; Pesten , ki- 
rály-utcza , Majthényi- házban.

Haller Ferencz g r .; ( Sebesi.)
Haller Sándor g r .; Nagy- Váradon.
Hanzély Márton, táblabiró ’s ügyvéd ; Pesten, 

József tér , saját házában.
Harrach Ferencz gr., f .; Pécsben.
Harsányi P á l, táblabiró ; Pesten , aranykéz- 

w/cza , Pás-házban.
Hartleben Adolf, pesti választott polgár 's 

könyvárus ; Pesten, váczi-utcza.
Havas József, a’ tudományok’ kir. biztossága’ 

’s a’ középponti könyvvizsgáló-collegium’ 
ülnöke, ’s táblabiró; Pesten , Sebestgén
té r } saját házában.

Heckenaszt Gusztáv, könyvárus ; Pesten, vá-  
czi-utcza , Kappel-házban.

Hegedűs Zsigmond, táblabiró ’s ügyvéd ; Po- 
sonban.

Hegyessy Péter, táblabiró ’s ügyvéd; Pesten, 
3  korona-utcza, saját házában.
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Held Ferencz, cs. k. aranyváltó; Pesten , für- 
dö-u tcza , TükÖry-hdzban.

Helmeczi Mihál, táblabiró ’s a’ magy. tudós 
társ . pénztárnoka; Pesten , úri - n tcza , 
Trattner-  Károlyi-házban.

Hengelmüller Mihál, ügyvéd ’s váltójegyző; 
Pesten , M. JJorottya-ulcza . Wurm - ud
varban.

Hertelendy Gáspár, táblabiró; Pesten, sze'l- 
utcza , ßerghoß er-házban.

Hertelendy Miksa, táblabiró.
Heinrich Nép. János, cs. kir. százados ’s tábla

biró ; Pesten , siitő-utcza , 653. sz. a.
Hild József, cs. kir. udv. építőmester ’s a’ ké

pező művészetek’ bécsi acad. tagja; Pes
ten , ujvásár-ter, Derra-házban.

Hirsch Ferencz, kereskedő; Pesten, váczi- 
u tcza , Sc/tedius- házban.

Hofmann János, táblabiró ’s ausztriai birto
kos; Becsben.

Hollósy József, kir. ügyész; Pesten, hatvani- 
utcza , gr. Csiráky-házban.

Horváth Ágoston, ügyvéd; Pesten, zöldfa- 
ntcza , gr. Festetics-házban,



23

Horváth Antal (sz. györgyi) a’ debreczeni 
kér. tábla’ tiszt, ülnöke: Pesten , nri- 
utcza, saját házában.

Horváth József (sz. györgyi) f Pesten , hat- 
vani-utcza , £«/«£ házában.

Horváth József, táblabiró ’s ügyvéd; Pesten, 
zöldfa-utcza , «4 Imásy-házban.

Horváth László Csz. györgyi J
Hrabovszky János b., f ., altábornagy és szá

mos katonai rend’ vitéze ; Nagy-Váradon.
Hrasko János, kir. ügyész; Pesten , fel-Du- 

fia-sor, Viszer-házban.
Hubay József, kir. Ítélő táblai közbiró; Pes

ten , országút, Vigyázó-házban.
Hunyady Fcrencz g r ., f .;  Pécsben.
Hunyadi József gr., f .; Becsben.
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I . «V.

Ilkey Sándor, táblabiró ’s cs. kir. százados; 
Pesten , ujvilág-utcza , saját házában.

Illés Ferencz, Somogy várm. tiszt, aljegyző.
Jakovich József, táblabiró ’s ügyvéd ; Pesten , 

czukor-utcza , Nedeczky-házban.
Jalics Ferencz, pesti választott polgár ’s ke

reskedő; Pesten, M. Dorottya-utcza. Tü
kör y-házban.

Jankovich Antal, f  .;  aranysarkantyús vitéz ; 
fíudán , saját házában.

Jankovich László, táblabiró.
Jankovich Miklós, táblabiró ’s a’ magy. tudós 

társ. tiszt, tagja; Pesten , uri-utcza, sa
já t  házában.

Jankowich Isidor, fa ranysarkan tyús vitéz; 
Cserregheti.

Jelenffy Ágoston, ügyvéd,’s váltójegyzö ; Pes
ten , IVodianer-házban.

Jerney János, táblabiró, ügyvéd ’s a’ magy. 
tud. társ. r. tagja; Pesten, molnár-utcza, 
saját házában.

Jeszenák János b .; Pozsonbun.
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Jeszenszky Ignácz, táblabiró; Pesten, kislád- 
u tcza , Nemeshegyi-házban.

Jeszenszky Lajos, táblabiró ; Pesten , zöldfa- 
u tcza , Jeszenszky-házban.

Jósika Miklós b . , Szurdokon.
Jósika Sámuel b., f sz. István ap. k. rend’ 

kis keresztese, erdélyi kir. udv. cancellá- 
riai tanácsos; Becsben.

Jurenák József, gyógyszerész; Pesten , egye
tem -tér, az arany oroszlánnál.

2
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l i

Kaján Sándor, ügyvéd; Pesteti, Wurmhof.
Kálnoky Gusztáv g r., f . ; Brünben.
Kammermayer Antal, ügyvéd ; Pesten , szel-  

utczuy Kárász-házban.
Kapczy Tamás , táblabiró ’s ügyvéd ; Pesten, 

uri-utcza, Trattner-Károlyi-házban.
Kápolnay Káról, táblabiró.
Kappel Fridrik, pesti választolt polgár ’s nagy- 

kereskedő ; Pesten , bálvány-utcza, saját 
házában.

Karácsonyi Guido, táblabiró; Pesten, három- 
paripa-utcza , saját házában,

Karlovszky Zsigmond, táblabiró ’s ügyvéd; 
Pesten , bálvány-utcza, Zöhls-házban.

Károlyi Eduárd g r .; Foton.
Károlyi György g r., Békés várm. főispán, a’ 

magy. tud. társ. igazgató ’s tiszt, tagja; 
Pesten , saját házában.

Károli István gr., f  .; Foton.
Károlyi István, ügyvéd , pesti választott pol

gár ’s a’ Trattner-könyvnyomtató intézet’ 
tulajdonosa ; Pesten, uri-utcza, Trattner- 
Károlyi-házban.
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Károlyi Lájos gr., f A b a u j  várm. főispán; 
Becsben.

Kasselik János, ügyvéd ; Pesten, oskola-utcza 
2 9 8  sz.

Keglevich Gábor gr., f  ., val. tit. tan., magy. 
fötárnokmester, kir. kincstárnok, a’ magy. 
kir. udv. kincstár’ elnöke, Nógrád várm. 
főispán ’s a’ magy. tud. társ. igazgató 
tagja ; Budán.

Keglevich János gr., f ., val tit. tan., a’ pá
pai Krisztus rend’ vit., magy. kir. pohár
nokmester és Bars várm. főispán; Po- 
zsonban.

Kendelényi Káról, táblabiró ’s ügyvéd ; P es
ten y vár megy e-utcza , saját házában.

Kilian György, könyvárus ; P esten , M . Do-
rottya-utcza  , Viszer-házban.
Kilian Káról; Pécsben.
Kirk Henrik , az angol-magyar-intézet’ kép

viselője ; Londonban.
Kiss Emészt (ittebei) cs. k. őrnagy; Eleméren.
Kiss Káról, cs. kir. százados, táblabiró ’s a’ 

magy. tud. társ. rend. tagja ; Pesten , szép- 
utcza, László-házban.

Kiss Miklós (ittebei) ; Itlebén.
2 *
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Klobusiczky János g r.; Zetényben
Klopfinger János, választott polgár.
Kóczán József, ügyvéd; Pesten , kecskeméti- 

n tcza , gr, Teleky házban.
Kollonics Miksa gr., J \ ;  Becsben.
Komáromy György; Tetétlenen.
Korher János, Pest városi tanácsnok ’s tábla- 

biró; Pesten, várzi-utcza , Jüttner-házban.
Kosztich-Laczkó Mihál, táblabiró ’s ügyvéd; 

Pesten , uri-utcza , Troli-házban.
Kovács György, táblabiró ; Aporkán.
Kovács István, ügyvéd.
Kovács Miklós, táblabiró ; Orda csőn.
Kovács Zsigmond, táblabiró ; Pesten , Sebes- 

tyén -tér , saját házában.
Kray János b .; Topolán.
Kun József, táblabiró ; Péczelen
Kvassay Ferencz, táblabiró; Brogyánban.
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L .

Laczkovics János, váltófeltörvényszéki köz- 
bíró; Pesten , gr. Stubenberg-házban.

Laczkovics József, cs. kir. százados ; Pesten, 
rózsa-tér, saját házában.

Laffert Ignácz b . ; Pesten, uri-utcza, % saját 
házában.

Lamberg Ferencz gr., f ., ’s generalőrnagy; 
Pozsonban.

Lamberg Rudolf gr., t  •;  Csákvárott.
Lányi Imre, f U n g  várm. főispán ’s fötör- 

vényszéki közbiró ; Pesten , fel-1)unasnr, 
Ilkey-házban.

László Miklós , Ügyvéd ; Pesten, szép-utcza, 
saját házában.

Latinovics Lajos, táblabiró; Madarason.
Ledniczky Mihál, üg yvéd ; Pesteti, uri-utcza, 

Müller-házban.
Liechtenstein Alois hg., az arangyapjas rend’ 

vitéze; Becsben.
Liechtenstein August hg .; Pécsben.
Liechtenstein Rudolf hg., cs. k. százados.
Liedemann Fridrik, pesti választott polgár ’s 

nagykereskedő; Pesten, Leopold-város, 
saját házában.
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Lipovniczky Vilmos, váltó -  feltörvényszéki 
közbiró ; Pesten, bálvány-utcza, gr. Re- 
dey-házban.

Lónyay János, udv. tan., és magy. kir. udv. 
cancellariai előadó ; Becsben.

Luby Imre, magy. kir. udv. kincstári tanácsos; 
Budán.

Luka Antal, táblabiró ; Pesten, mázsa-ntcza, 
Krause házban.

Luka Sándor, váltó-feltörvényszéki közbiró; 
Pesteti, gránátos~utcza, Brandtner-ház- 
ban.

Lukács Móricz, táblabiró; Pesten, be'csi-utcza, 
saját-házában.

Lumniczer József, táblabiró; Pesten, Béla- 
utcza, Iszer-házban.

Lunkányi János, táblabiró ’s urod. igazgató; 
Sopronban.

Luzénszky Káról b .; Mórott.
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M .

Magyar Imre, tábiabiró, ’s urod. igazgató; 
Jankováczon.

Máhr Antal, ügyvéd ; Pesten , kéményseprő- 
utcza.

Majláth György, sz. István ap. kir. rend’ kö
zép keresztese, val. tit. tan., országbí
rója , Hont várm. főispán, a’ magy. tu
dós társ. igazgató ’s a’ m. kir. tud. egye
temnél a’ philos. kar’tagja; Pesten, kecs- 
kemeti-utcza , Almdsy-házban.

Majthényi László b., Bars várm. föispáni he
lyettes.

Malvieux Kér. József, nagykereskedő ; Pes
ten , József-tér , Viszer-házban.

Marczibányi Antal, Árva várm. főispán he
lyettes ; Puchon.

Marczibányi Lajos, tábiabiró; Pesten, szél- 
utcza , saját házában.

Marczibányi Livius; Kamenir.zán.
Marczibányi Lőrinci, f ., ’s kir. táblai köz- 

biró; Pesten , kerepesi-ut, saját házá
ban.

Markovics Dániel, tábiabiró.



32

Martinelli Antal, pesti választott polgár; Pes
ten , Molnár-utcza , saját házában.

Mayerffy Ferencz, táblabiró ; Pesten, Leopold- 
ntcza , £«/<*/ házában.

Mednyánszky Alois b., f v a l .  tit. és hely
tartósági tan., kir. kincstári alelnök, 
Nyitra várm. főispán, Trencsén várm. fő- 
ispáni helyettes, a ’ magy. tud. társ. igaz
gató ’s tiszt, tagja és a’ tudományok biz
tossága’ ’s a’ középponti könyvvizsgáló 
collegium’ elnöke: Budán, Porkoláb-ház
ban.

Mérey Sándor, f , val. tit. és helytartós, tan., 
aranysarkantyús vitéz, tartomány-biztos- 
sági főigazgató, és Somogy várm. főis
pán; Budán , becsikapu-utcza, gr. Er- 
dődy-házbam

Meszlényi Rudolf, táblabiró ’s ügyvéd; Pes
ten , szép-utcza , László-házban.

Mikes János g r .; Kolosvárott.
Mihálovics Imre, táblabiró; Pécsett,
Mitrovszky Vilmos g r ., f .
Mocsári Dániel, táblabiró ; Pesten , M . Do- 

rot/ya-utcza , Almay-házban.
Mocsonyi Péter; Fényen.
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Mokossinyi Mihál, a’ ss. mm., bölcselkedés 
's orvosi tudományok’ doctora, szülész
mester ’s a pesti orvosi kar’ tagja ; Pes
ten , al- Duna-sor, Slaffenberger házban.

Mondbach Karol, f  Pesten, fel-Duna-sor, 
Klopfinger- házban.

Mühr Antal, ügyvéd; Pesten, Neumajer-ház- 
tan.

Myller Antal, táblabiró ’s ügyvéd ; Pesten , 
zoldfa-utcza , gr. Festetics-házban.
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Ni.
Nádasdy Leopold gr., f Fogaras föld’ örö

kös ura , fő törvényszéki közbiró , ’s Ko
márom várm. örökös és valóságos főispán; 
Pesten, bálvány-ntczu, b. Forray házban.

Nádasdy Tamás gr., f  Fogarasföld’ örökös 
ura és Komárom várm. örökös főispán ; 
Becsben.

NádosyIstván, kereskedő; Pesten, 3  korona- 
utc.za, saját házában.

Nákó János , táblabiró ; Pesten , fel-Duna - 
so r , saját hazában.

Nákó Sándor gr. ; Becsben.
Nándory József, magy. kir. udv. kincstári tá- 

nácsos ’s a’ kir. Gurián bányászi előadó ; 
Budán.

Németh József; Pesten, fel-Duna-sor, Viszer- 
házban.

Németh István nyugalmazott tábornok; Pes
ten , városház- n tcza , JVeisz-házban.

Niczky Sándor, táblabiró; Sopronban.
Nilta János ; Be sbcn.
Nopcsa László , Hunyad várm. főispán ; Ko- 

losvárt.
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Nyáry Antal b., f  . ; Pesten, 3  korona-ntcza, 
Gut tenherger-házban,

Nyéky Mihál, helytartósági tanácsos; Bu
dán,
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O .

Odeschalchi Ágoston hg., f . ;  Pozsonban.
Odeschalchi Livio hg.
Órásy Ignácz, ügyvéd.
Orczy György b., f . ;  Pesten , nri-utcza, 

saját házában.
Orczy István b.
Orczy Lajos b .; Pesten , szel-utcza, M arczi- 

bányi-házban.
Orczy László b., f . és cs. kir. százados; 

Pesten , uri-utcza , <yr. Teleky-házban.
Ordódy Flórian, pesti első biróságu váltótör

vényszéki közbiró ; Pesten , kalap-utcza.
Ordódy Pál; Pesten , ujvilág-ntcza , Müller- 

házban.
Ordódy Vincze, táblabiró ’s váczi urod. igaz

gató i Fáczon.
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P .

Paget János ; Kolosvárott.
Pákozdy Zsigmond, pesti első biróságu váltó- 

törvényszéki közbiró ; Pesten, 3  korona- 
u tcza , Hanzely-házban.

Palásthy Victor, f . ;  Pesten, fel-Duna-sor 
llkey-házban.

Pálffy Antal hg., f ., több jeles rend’ vitéze, 
Poson várm. örökös főispán; Becsben.

Pálffy Ferenczgr., f \ ,  Poson várm. főispán, 
Becsben.

Pallavicini Roger marquis.
Palocsay Ferdinánd b.; Becsben.
Palocsay Sándor b.; Becsben.
Pap Gábor , helytartósági titoknok ; Budán.
Patay József, táblabiró; P esten , szep-utcza, 

saját-házában.
Pázmándy Dénes id., táblabiró; Kom lödön.
Pázmándy Dénes if., Komárom várm. tiszt, fő

jegyző; Kömlödön,
Péchy Emmanuel gr., Zemplén várm. föis- 

páni helyettes; Kassán.
Péchy Ferencz, helytartósági fogalmazó; Pes

ten.
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Pejacsevich László gr., bántáblai b író; Rét- 
falun.

Pejacsevich Péter gr., f .; Rét falun.
Pereira Lajos b., svédorsz. consul; Becsben.
Perényi Zsigmond b., kir. tan., főtörvényszéki 

közbiró , ’s Ugocsa várm. főispán ; Pes
ten , hatvani-utcza , Beniczky-házban.

Piskovics János, orvosdoctor.
Podmaniczky András b.; Aszódon.
Podmaniczky Lajos b., f .; Aszódon.
Polimberger Lajos, táblabiró; Pesten, vdczi- 

u tcza , Kappel-házbun.
Pollack Mihál, pesti választott polgár ’s épí

tőmester ; Pesten , nagyhid-ntcza, saját 
házában.

Prónay Albert b., Pest várm. főispáni helyet
tes ; Pesten, dohány-ntcza, b. Baldácsi- 
házban.

Prónay Gábor b., Ácsán.
Prónay István b.; Ácsán.
Pscherer Miklós, kereskedő; Pesten , váczi- 

utcza , ,Nádor“ czimü vendégházban.
Pulszky Ferencz, táblabiró ’s tud. acad. r. 

tagja.
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R.
Káday Gedeon gr.; Péczelen.
Haies József; Pesten } szel- utcza , ,,Tigris41 

czimü vendégházban.
Rákóczy Endre, Pest várm. főügyész; Pes

ten , országúton.
Hédi Imre b., helytartósági tanácsos; Budán. 
Rehorovszky Miklós, törvények’ doctora és 

helytartósági ügyvivő; Pesten, Leopold- 
város , Parkfrieder-házbun.

Remekházi József, aranysarkantyús vitéz, cs. 
kir. udvarnok, magy. kir. udv. cancell. 
titoknok, törv. doct., láblabiró ’s Fiume, 
városa’ ’s kerületének patric. tanácsosa; 
Becsben.

Révay György b. f ., Thurócz várm. főispán;
Pesten , bálvány u tcza , saját házában, 

Rigyicsky Pál; Pesten, fel-Duna-sor, Nákó- 
házban.

Robicsek József, nagykereskedő; Pesten, M.
Dorottya-utcza, börze-házban. 

Roggendorf József gr., mollenburgi báró, f .; 
Pesten , szárku-uteza , babini-házban.
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Rosti Albert, táblabiró; Pesten , Leopold,- 
város , Dernheim-házban.

Rosti Zsigmond, a’ íotörvényszék’ váltóüggyi 
osztályának kiadója; Pesteti, magyar-  
u tc za , Éijfi-házban. •

Rötth Ignácz, táblabiró 's ügyvéd ; Pesten, 
y r, JVenckheim-házban.

Rudics Dániel, pesti első biróságu váltótör
vényszéki közbiró; Pesten , kigyó-utcza, 
Gamperl-házban.

Rudics József, aranysarkantyús vitéz, Bács 
várm. főispán ’s helytartósági tanácsos ; 
Szabadkán.

Rumbach János , cs. kir. százados; P esten , 
apácza-ntcza , Rottenbiller-házbun.

Rupp János, orvosdoctor; Pesten, Rupp-ház- 
ban.
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s
Sadler József, orvosdoctor, gyógyszermester, 

a’ magy. kir. tud. egyetemben a’ füvészet 
r. nyilv. tanítója, a’ pesti orvosi kar’ és 
több tudós társaság tagja; Pesten, feren- 
cziek-téren, az orsz. könyvtár-épületben.

Sahlhausen Leopold b., őrnagy cs. kir. kama
rás; Budán, d ísztér , 207 . sz. a.

Salamon Lajos, táblabiró.
Sándor Móricz gr., f ., aranysarkantyús vi

téz, a’ weimari herczegi Sólyom rend’ 
vitéze ’s a’ bécsi szépművészeti academia 
tagja; Becsben.

Sartory János, pesti választott polgár ’s nagy- 
kereskedő ; P esten , váczi - u tc za , saját 
házában.

Schayer József, cs. kir. felhadnagy.
Schedius Lajos, kir. tanácsos, phil. doct., a' 

magy. kir. tud. egyetemben aesthetica 
prof. a’ philos. kar’ öregbike, a’ magy. 
tudós társ. ’sa ’moszka cs. charkóvi egye
tem’ tiszteleti, a’ göttingeni kir. tud. tár
saság levelező ’s a’ jénai latin társaság 
tagja ’s táblabiró; Pesten, váczi-utcza , 
Kappel-házban.
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Schiller Káról, törv. doct., ügyvéd ’s váltó- 
jegyző; Pesten, bálvány-utcza, saját há
zában.

Schmelte József, őrnagy; Pesten , süto-utcza, 
Gallovich-házban.

Schwarzenberg Fridrik hg.; Becsben.
Sebők Káról, ügyvéd.
Serényi László g r ., magy. kir. helytartósági 

tiszt, titoknok; Budán , gr. Sándor-ház- 
ban.

Simon Florent, ügyvéd ’s váltójegyzö; Pesten, 
váczi-u tcxa, Birly-házban.

Simontsits János, táblabiró; Pesten, ország
ú t , Luby-házban.

Sina György b., a’ görög királyi Megváltó
rend’ köz keresztese, török csász. Ni- 
schani íftichar rend’ vitéze, görög királyi 
főconsul, Bécsben, cs. kir. nagykeres
kedő , a’ bécsi cs, kir. szabadak nagy- 
kereskedői kebel’ kiküldöttje, az austriai 
szabadalm. nemz. bank’ igazgatója, a’ 
görög nem egyesült iskolai pénzalap kor
mányzóságának kiküldött-társa, a’ bécsi 
gazdasági egyesület’ tagja, szab. kir. 
Buda, Arad és Szeged városainak tiszte
leti polgára; Becsben.
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Skerlecz Káról, f 1. ; Szombathelyen,
Sombory Imre, kir. tanácsos debreczeni ke

rületi tábla’ elnöke; Pesten , bálvány-ut- 
c z a , gr. Rédey-házban.

Somogyi Ferencz, táblabiró.
Somogyi János gr., f  .; Lovász-Patrnán.
Somssich Miklós, táblabiró.
Sorsich József, magy. kir. helytartósági taná

csos ; Budán.
Srányi József, táblabiró ’s ügyvéd; Pesten , 

rózsa-tér.
Steinbach Ferencz, kir. tan., ’s az országos 

polgári ’s kegy. alapítványi ügyek igaz
gatója; Pesten , kis seminárinmban.

Streit János, orvosdoctor; Pesten , király- 
u tcza , saját házában.

Stubenberg József g r .; Pesten.
Szabó János, orvosdoctor és szemorvos; P es

ten , fel-Duna-sor, Ilkey-házban.
Szalbeck Jakab, táblabiró; Aradon.
Szápáry Antal g r .; Becsben.
Szápáry Ferencz gr; P esten , városház-tér, 

Almásy-házban.
Szápáry József g r ., P esten , uri-utcza, b. 

Orczy-házban.
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Szápáry Miklós g r .; Becsben.
Széchenyi István gr., f ., az orosz, csász. Wla

dimir rend’ 4-ik osztálybeli vitéze, a’ po
rosz. kir. katonai érdem-rend, a’ sardiniai 
Móricz és Lázár, a’ siciliai sz. Ferdinánd 
és érdem-rendek’ vitéze, a’ magy. tudós 
társaság másod elnöke ’s tiszt, tagja, pesti 
választott polgár ’s a’ bajor. kir. tud. aca
demia’ tiszteleti tagja; Pesten. fel-Duna- 
so r , Ullmann-házban.

Széchenyi Lajos gr., f ., bajor Hubert rend’ 
nagykeresztese, val. tit. tan., ö cs. kir. 
fensége Sophia főherczegasszony’ föud- 
varnoka; Becsben.

Széchenyi Pál gr., f . ;  Becsben.
Szécsen Káról gr., alezredes; Temerinben.
Szécsen Miklós gr., sz. István ap. kir. rend’ 

középkeresztese , val. tit. tan., a’ cs. kir. 
udv. közönséges kamara’alelnöke ’sPo- 
sega várm. főispán; Becsben.

Szekrényesy Endre, Pest városi tanácsnok; 
Pesten, zö'ldfa-ntcza, Bertalanffy-ház- 
ban

Szemere P á l, táblabiró ; Pesten , nagybid- 
utcza , pcíy-házban.
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Szeniczey Gusztáv, ügyvéd; P esten . szel- 
u tcza , Scher nhoffer-házban.

Szent-Ivány Ferdinánd, táblabiró ’s ügyvéd; 
Pesten} hatvani-utcza, gr. Cziraky-ház
ban.

Szent-Ivány Péter, táblabiró ’s ügyvéd; Pes
ten , szél-u tcza, saját házában.

Szent-Ivány Yincze, f ., és helytartósági ti- 
toknok; Budán.

Szentkirályi László, Honth várra, főszolgabíró.
Szentmiklósy Rudolf, táblabiró.
Szepesy Ádám b . , helytartósági tiszt, fogal

mazó ; Pesten, fel-Duna sor, Klopfinger- 
házban.

Szepessy Ferencz, Pest városi tanácsnok; 
Pesten, váczi-nlcza, Parkfrieder-házban.

Szerencsy István, val. tit, tan., magy. királyi 
személynök ’s Arad. várm. főispán ; Pes
ten , nri-ntczH , Bene-házban.

Szilassy József idősb, helytartósági tanácsos; 
Budán.

Szilassy József ifjabb, helytartósági tiszt, fo
galmazó ; Budán , gr. Sándor-házban.

Szíly István, Nógrád várm. fö-utigazgató.
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Szirmay Ádám, f ’s főtörvényszéki közbiró ; 
Pesten, kecskemeti-utcza, saját házában.

Szirmay Boldizsár, táblabiró ; Pesten, szarka- 
u tcza , Karczug-házban.

Szögyényi László f ., kir. tan., ’s a’ magyar 
kir. udv. cancelláriánál előadó; Becsben.

Szvetenay Márton, ügyvéd; Pesten, dohány- 
ntcza.
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T .

Tabódy Pál, táblabiró ’s ügyvéd; P esteti ? 
apdcza-utcza , Rottenbiller-házbun.

Tahy József, f ., táblabiró; Pesten., kecs- 
kemeti-utcza , sa/«/ házában.

Takácsy György, táblabiró ’s pesti választott 
polgár; P esten , nagyhid -  wfcza, $a/«7 
házában.

Tallián Káról, táblabiró; Pesten , újvilág-  
utcza , l lkey-házbuti.

Tasner Antal, táblabiró, ügyvéd ’s a’ magyar 
tud. társ. levelező tagja; Pesten , feU 
Dunasor , Tüköry-házban.

Teleki Ádám g r ., ., és alezredes.
Teleki Domokos gr., a’ küküllői ev. ref. egy

házi megye’ ’s az udvarhelyi collegium’ 
ÍÓcuratora ’s a’ magy. tud. társ. lev. tagja; 
Gernyeszegen.

Teleki József gr., f ., val. tit. ’s magy. kir. 
helytartós, tanácsos, erdély-ország fő- 
kormányzója, Szabolcs várm. főispán, 
a’ magy. tud. társ. elnöke ’s tiszt, tagja, 
a’ tiszamelléki reform, superintendentia 
’s a’ sárospataki collegium’ föcurátora
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és a’ bajorkir. lud. academia’ tiszt, tagja; 
Kolosvárott.

Teleki László gr., a’ magy. tud. társ. lev. 
tagja; Pesten , szervita-tér, gr. Teleky- 
házban.

Teleki Sámuel gr.; P esten , szervita-tér, gr. 
Teleki-házban.

Tige Lajos g r . , J ; Pesten. 3 korona-ntcza, 
Nádosy-házban.

Tihanyi Ferencz, temesi gróf és Temes várm. 
főispán; Ebeczen.

Tisza Lajos, f ., ’s Bihar várm. főispáni he
lyettes ; Nagy- Váradon..

Tolnay János, táblabiró ’s ügyvéd; Pesten , 
fel-Dunasor, hg. Coburg-házban.

Tornallyay Antal, táblabiró ; Tomal/yán.
Tornallyay Lucian Victor, táblabiró; Tor 

nallyán.
Tölgyessy János, Pest városi polgármester; 

Leopold-ntcza, saját házában.
Török Bálint gr., m. kir. helyt. Tanácsos; Bu

dán.
Traun Ferencz gr.; Becsben.
TrauttmannsdorífFerdinánd hg., f ;  Becsben.
Trefort Ágoston; Pesten , fel-Dunasor, W6- 

dianer-házban.
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Tschurl Eduárd, nagykereskedő ; P esten , 
szel- utcza, Marczibányi-házbun.
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U.

Urban Gyula; Aradon.
Urbanovszky Justin, Pest megyei szolgabiró.
Uzovics János, Esztergám várm. főispáni he

lyettes, főtörvényszéki közbiró, ’s a’ 
magy. kir. tud. egyetemnél törvénykar 
igazgató ; Pesten.

Uzovics Sándor, f .
Ürményi Ferencz, f . ,  azaustriai cs. Leopold 

rend’ közép keresztese és val. tit. taná
csos ; Pesten, ujvásúr-lér, saját házában.

Örményi János, f ., és cs. kir. generalőr- 
nagy; Becsben.

Ürményi József, f ., és alnádor; Pesten, 
fel~ Du nasor, Viszer-házban.

Ürményi László , f  .; Budán.
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Vághy Ferencz, a’ főtörvényszék’ váltóügyi 
osztályánál előadó közbiró ; Pesten , uri- 
u tcza , Bene-házban.

Valero Antal, pesti választott polgár ’s nagy- 
kereskedő ; Pesten, bálvány-utcza , Ür- 
ményi-házban.

Várkonyi Ádám, Temes megyei alispán.
Vay Gyula; Anarcson.
Vay Káról gr., helytartósági tiszt, fogalmazó.
Vay Lajos b . ; Golopon
Vay Miklós b., f ., fötörvényszéki közbiró ’s 

Borsod várm. főispáni helyettes; Pesten, 
3  korona-ntcza saját házában.

Végh Ignácz, k. tan. ’s a’ váltó-feltörvény- 
szék’ elnöke ; Pesten, ujvásár-ler} Derra- 
házban.

Viczay Káról g r., f \ ;  He'dervárotl.
Viczay Mihál gr., f .; Posonban.
Vigyázó Antal, táblabiró; Pesten, orszáyut, 

saját házában.
Vogel Lajos, nagykereskedő; Pesten, becsi- 

ulcza , Szlatini-házban.
3 *



Vrányi Constantin, táblabiró, pesti választott 
polgár ’s nagykereskedő; Pesten, nagy- 
hidutcza , saját házában.
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W .

Wagner Sándor, táblabiró, ügyvéd ’s tárnoki 
jegyző ; Pesten} szél-ntcza, saját házában.

Waldstein János gr., f a z  ausztriai cs. ten- 
germelléki kormányszéknél számfeletti 
tanácsos; Triestben.

Waldstein József gr., f ő cs. kir. fensége 
JÓZSEF főherczeg ’s nádor’ kamarása 
és helytart. tiszt, tanácsos; Budán.

Wartensleben Ágoston gr.
Wenckheim Antal gr., m. kir. helyt, tiszt, fo

galmazó ; Gyulán,
Wenckheim Béla b .; Pesten, városház-téri 

gr. Keglevich-házban.
Wenckheim László b ., magy. kir. helytart. 

tiszt, fogalmazó; Pesten, városba-, - tér f 
gr. Keglevich-házban.

Wenckheim Victor b .. cs. kir. felhadnagy; 
Kőrosladányon.

Wesselényi Miklós b., a’ nagy enyedi reform, 
collegium ’s a’ zilahi gymnasium’ főcurá- 
tora, a’ középszolnoki derékszék ’s több 
ns. vármegye’ táblabirája, a’ magy. tud. 
társ. igazgató 's tiszt, tagja; Graeffen- 
bergben.
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Wodianer Sámuel, nagykereskedő; Pesten 
saját házábati.

Wolkenstein Emészt gr., f c s .  k. százados; 
Pécsben.
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Z .

Záborszky Alois, táblabiró.
Zákó István, Bács várm. szolgabiró ; Újvi

déken.
Zarka János, kir. személynöki itélőmester; 

Pesten , seminarium-tér, gr, Széchenyi- 
húzbart.

Zay Káról gr., f ., a’ dnnáninneni kér. tábla’ 
tiszt, közbirája; tíucsánban.

Zichy Alfred gr*; Lángon.
Zichy Edmund g r .; Pesten , 3  korona-ulcza , 

Marczibányi-háxban.
Zichy Ferencz, táblabiró; Ziehen.
Zichy György gr., f .;  Lángon.
Zichy János gr., f  • ’s magy. kir. udv. can- 

cellariai előadó tanácsos ; Becsben.
Zichy János , táblabiró ; Nágocson.
Zichy József gr. ifj., magy. kir. udv. cancel- 

lariai liszt, fogalmazó, Becsben.
Zichy Kamill gr., J .;  Lángon.
Zichy László gr., f \  és helytartósági taná

csos; Budáit.
Zichy Miklós gr. ifj.; Pesten, szél utcza, 1)ö- 

ring-házban.
Zichy Pál gr. ; Becsben.
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Zichy Ödön gr.; Pesten , 3  korona - tUcza1 
Marczibányi-házban.

Zichy Zsigmond g r ., cs. kir. százados. 
Zitterbarth Mátyás, építőmester; Pesten, fel- 

Dnnasor, llkey-házban,
Zsedényi Eduárd, helytartósági tanácsos; 

Budán.
Zsivora György, táblabiró ’s ügyvéd; Pesten, 

szervita-tér , Sziklay-házban.
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Uj tagok,
kik az 1841-dik évi Casinokönyv’ megjelente 

óta lettek azokká:

Aichmayer József.
Andrásy Gyula gr.
Apponyi György gr. 
Alhanaczkovics Vasul.
Bánffy Albert b.
Becker Káról.
Burghart Ferencz.
Csáky László gr.
Czobel Albert.
Draskovics Káról gr.
Fouarassy János.
Gaal István.
Gedeon Lajos.
Gombos Bertalan.

*
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Haller Ferencz gr. 
Horváth László. 
Kaján Sándor. 
Kasselik János. 
Keglevich Miklós gr. 
Klopfinger János. 
Kovács István. 
Kvassay Ferencz. 
Ledniczky Mihál. 
Mitrovszky Vilmos gr. 
Mocsonyi Péter.
Mű hr Antal.
Piskovics János. 
Pulszky Ferencz. 
Sahlhausen Leopold. 
Sebők Káról. 
Szvetenay Márton. 
Urbanovszky Justin. 
Várkonyi Ádám.
Zichy Ferencz.
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A ’ múlt évi Casinokonyv’ m egjelente  

óta közülünk halál által kiragadtattak:

Andrásy Mihál.
Dessewffy Aurel gr.
Grassalkovics Antal hg.
Lobkovitz August hg.
Szilassy Ferencz.
Tüköry József.
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I G A Z G A T Ó K
1842-re

Forgács Lajos gr.
Hájnik Pál.
Károlyi György gr.

VÁLASZTOTTSiGI TAGOK
1842-re,

Almásy Móricz gr.
Almásy Pál.
Bánffy Pál b.
Batthyányi Lajos gr.
Burgmann Káról.
Bercsényi Káról.
Dubraviczky Simon.
Eckstein Rudolf.
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Eötvös József b.
Fáy András.
Havas József. 
Hegyessy Péter. 
Heinrich Nép. János. 
Hengelmüller Mihál. 
Jeszenszky Ignácz. 
Kapczy Tamás.
Kappel Fridrik. 
Karlovszky Zsigmond. 
Keglevich Gábor gr. 
Laczkovich József. 
Luka Sándor.
Lukács Móricz. 
Majláth György. 
Nádosy István. 
Németh István.
Orczy György b. 
Orczy Lajos b. 
Palásthy Victor.
Patay József.
Prónay Albert b. 
Ráday Gedeon gr. 
Robicsek József.
Rosti Albert.
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Radies Dániel.
Serényi László gr, 
Steinbach Ferencz.
Szabó János.
Széchenyi István gr, 
Szekrényesy Endre. 
Szerencsy István.
Szilassy József iff.
Tasner Antal.
Teleki Sámuel gr.
Trefort Ágoston.
Uzovics János.
Ürményi Ferencz.
Vay Miklós b.
Wágner Sándor.
Zichy Miklós gr.
Zsedényi Eduárd.
Szeniczey Gusztáv, jegyzet

Pénztárnok: Praznovszky József. 
Könyvtárnok: Antal Mihál. 
Levéltárnok: Szekrényesy Dániel.



Feljegyzése

azon t. ez. urak’ neveinek, kik a’ Casinó’ 
múlt aláírásaiban részt vettek, az 184-1—dik 
évvel kezdődött 10 évi uj aláírásra nézve pe
dig teljes akaratjok még tudva nincs. Nevei
ket szükségesnek véltük ezennel közölni, mint
hogy különben némellyek, kiknek még nem 
volt alkalmuk aláírhatni, egyszerreí kihagya- 
tásuk által tán megsértve érezhetnék magu
kat; más részről pedig a’ társaság ezennel is 
nyilvános köszönetét kívánja kijelenteni ha- 
zaflui áldozatukért, mellyel e’ honi intézetet 
eddig pártolni méltóztattak.

Almásy János.
Batthyány Imre gr.
Beöthy Sándor.
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Bernrieder József.
Bethlen Ádám gr.
Blaskovics Bertalan.
Bogyay Miklós.
Boronkay János.
Bourbon Káról Lajos luccai 

uralkodó hg. 
Bruckenthal Mihál b.
Buttler János gr.
Christen Kristóf.
Csapó Vilmos.
Darvay Ferencz.
Draskovics György gr. 
Eördögh Aloiz.
Esterházy György gr. ifj. 
Esterházy Móricz gr.
Farkas Káról.
Fáy György.
Festetics Antal.
Festetics Benő gr.
Festetics György gr. 
Festetics Rudolf gr.
Forgács János gr.
Földváry Ferencz.
Gaal János.
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Gencsy József.
Gindly Antal.
Gyertyánfy Dávid.
Gyurcsányi Gábor.
Haller Imre gr.
Hauer Férd. Antal b.
Hegedűs Pál.
Horváth János (zalabéri). 
Horváth Vilmos.
Ibrányi Antal.
Inkey János.
Jakabfalvy András.
Jankovich Antal.
Kapuváry János.
Kasselik Ferencz.
Keglevich Káról gr.
Kelemen János.
Kiss Antal (ittebei). 
Königsegg-Aulendorf Fér. gr. 
Kubinyi Ferencz.
Lacsny Miklós.
Liechtenstein Fridrik hg. 
Liechtenstein Venczel hg. 
Lipthay Imre.
Lissovényi László.
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Lónyai Gábor.
Lónyai László,
Lukács Antal.
Majláth Antal gr.
Majer Ferencz. 
Majthényi Antal b, 
Mannó István,
Marich Dávid. 
Matkovich Kálmán. 
Melczer István.
Mérey László. 
Metternich Kelemen hg. 
Mitrovszky Vilmos gr. 
Müller József.
Nagy Ignácz.
Nagy Pál.
Nassau Fridrik hg. 
Németh György,
Németh János,
Niczky János,
Orczy Lőrincz b.
Fálffy Fidel gr, 
Paltzmann György. 
Péchy Ferencz.
Perényi László b.
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Perlaky Káról.
Platthy Mihál. 
Podmaniczky Mihál b. 
Porkoláb Dániel.
Puteány József b. 
Radványi Miklós. 
Reviczky Ádám gr,
Rezsni János.
Rhédei Lajos.
Rósa Antal.
Rudnyánszky Sándor b. 
Rudnyánszky ’Sigmond b. 
Salamon ’Sigmond. 
Sauska Keresztéi.
Schedel Ferencz,
Schoepf August.
Sermage Dénes gr. 
Somssich József. 
Somssich Pongrácz. 
Steinhübel Lajos.
Szabó József.
Szallopek József.
Szász Mátyás. 
Szatthmáry-Király Antal. 
Széchenyi János gr.
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Szegedy Ferencz.
Szegedy Káról.
Székely Káról. 
Szentkirályi Móricz. 
Szilassy György.
Szirmay Antal.
Szirmay István Tamás gr. 
Szirmay Miklós.
Sztáray Albert gr. 
Szulinyi János Antal. 
Tornyallyay Márton. 
Tököly Péter.
Török Gábor.
Vay Ábrahám gr.
Végh Antal.
Vietoris László ifj. 
Vlasies András.
Vojnics Barnabás.
Vojnics Jakab. 
Wesselényi Farkas b. ifj. 
Wesselényi Ferencz b. 
Zichy József gr.
Zlinszky János.



T udnivalók.
1. A’ mostani aláírás 1841-ben kezdőd

vén tart 10 évig azaz 1850 végéig, Az inté
zet jelenleg, Április 1-én 523 részes tagot 
számlál kebelében.

2. A’ Gasinó mostani szállásának további 
bérlése a’ háztulajdonos kereskedöséggel leg
újabban történt egyezkedés szerint, ismét 
négy évre u. m. az 1842-i sz. Jakab naptól az 
1846—i sz. Jakab napig évenkinti 6000 pfint,
— ha pedig a’ czélbavett bánk életbe lépne 
és az intézet’ szállásában némely csonkítások 
történnének, — 5000 pfint bér fizetés mellett,
— Ion megállapítva.

3. A’ szándéklott közház-szerzés’ ügyét 
illetőleg az e’ végre aláirt részvényesek Ház
egyesület czíme alatt külön társaságba ala
kultak egybe. A’ nemzeti Casino elhatározá, 
hogy minden eddig levő ezentúl leendő tő-»
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kéi az említett czélra fordíttassanak. Az e‘ 
tárgyban megbízott küldöttség’ tagjai: Bánffy 
Pál b . , Havas József, Kappel Fridrik, Ká
rolyi György gr., Károlyi Lajos gr., Laczko- 
vich József, Marczibányi Lajos, Sartory Já
nos, Széchenyi István gr., Valero Antal, Zi
chy Miklós gr.

4. A’ casinoi könyvtár rendkívüli sza
porítására a’ téli közgyűlés I842-re ismét 
1000 pengő forintot rendelt. A’ könyvtárra 
felügyelő küldöttség’ tagjai az 1842-iki téli 
közgyűlés’ által ujonan kinevezettekkel együtt 
e’ következők: Augusz Antal, Benyovszky Pé
ter, Bertha Sándor, Döbrentei Gábor, Eck
stein Fridrik, Eötvös József b., Fáy András, 
Hajnik Pál, Helmeczy Mihál, Hengelmüller 
Mihál, Jerney János, Jeszenszky Ignácz, Jó
sika Miklós b., Lukács Móricz, Szabó János, 
Széchenyi István g r., Szemere Pál, Trefort 
Ágoston.

5. Az 1842-i casinoi hangversenyekre is
mét 1000 pgő ft. rendeltetett,— a’ múlt évről 
fennmaradt 17lpfint 12 xrok mindazonáltal a’ 
fentebbi ajánlott sommába bele számitattván. 
A’ hangversenyek’ külön szabályai alább a’
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rendeletek’ 22-ik pontja alatt olvashatók, mel- 
lyek szigorú megtartása mind a’ casinoi mind 
a5 hangászati igazgató uraknak továbbá is 
ajánltatik.

Hangászati igazgatók; Rehorovszky Mi-r 
klós, Rosti Albert. Magyar szavalásra ügyelő :

6. Az Egyesület’ kényelmeinek szapori^- 
tása ’s egyszersmind a’nemzeti szinészetiránti 
részvétének tanúsítása végett, az 1838r-kijar- 
nuar 28-ikán tartott közgyűlés’ határozatához 
képest, a’ pesti nemzeti színházban levő tár
sasági páholy 1000 pengő forintért, ezen fe
lül egyegy bérletszünetet 10 pengő forintjá
val fizetve, így öszvesen mintegy 1400 pengő 
forintért, 1842—ki február 1-sö napjától is
mét egy évre, a’ casinoi tagok’ használatára 
kibéreltetett.

7. A’ Casinoban közhatározat szerint illy 
tartalmú aláirási-ív van kitéve, mellyhez min-̂  
den tag járulhat ; „Ki testének elpusztultéval, 
mit halálnak szoktunk nevezni, nem hiszi egész 
létének elenyésztét, annak utolsó pillanatiban, 
mikor nem ritkán egészen világos a’ fő, de 
se’ kéz, se’ nyelv nem mozoghat többé , fe
lette kellemetlen érzés lehet, végakaratjának
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el nem rendelése miatt övéit, barátjait vagy 
csak cselédjeit is minden ellátmány nélkül 
hátrahagyni. Ez okbul mi alulírtak végakara
tunkat jól eleve el fogjuk rendelni. Minthogy 
azonban alig lehet kellemesebb és nyugtatóbb 
érzés egy nemeskeblü férfira nézve, mint an
nak biztos hiedelme, hogy azon honfitársaink
tól, kiket éltünkben tiszteltünk, becsültünk, 
holtunk után is hoszszasabb ideig megemle- 
gettetünk ’s illy emlékezések alkalmával fel
hordott példáink után a’ jövő kor gyuladni 
fog nyomdokink követésére ott, hol azok az 
erény ösvényét jelölék: ellenben ovakodásra 
’s jobb ut’ választására serkenni ott, hol em
beri gyarlóságunknál fogva az igazság körén 
kívül kalandozánk; egyúttal ezennel azt is 
Ígérjük, hogy a’ pesti nemzeti Casino-társa- 
ságnak végrendelkezésünkben egy kis emlék
jelet hagyandunk.“

Eddigi aláírók az eredeti feljegyzés sze
rint : Széchenyi István, BánfFy Pál, Fáy An
drás , Dercsényi P ál, Jankovich Antal, Or
czy Lajos, Wenckheim Béla, Pregard János, 
báró Liptay, Szilassy József, Wesselényi 
Miklós, Jósika Miklós, Marczibányi Lajos ,
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gr. Dessewffy Aurel, *) Baldacci Antal, gr. 
Andrásy György, Benyovszky Péter, gr. Wald- 
stein János, Daruvári Jankovics Izidor, Föld- 
váry Lajos, Földvári Antal, Niczky Sándor , 
Atzél József, Myller Antal, Orczy László, 
Podmaniczky Lajos, Kendelényi Káról, gr. 
Festetics Vincze, Bohus János, Tasner Antal. 
Hajnik Pál, Rosti Albert, Szabó János.

*) Gr. Dessewffy Aurel a’ fentebbi szakaszban tett 
ígéretéről-, még több évekkel halála előtt elkészí
tett végrendeletében — meg is emlékezvén , — 
válogatott munkákból álló könyv tárát a' N. Ca
sino egyesületének hagyományozta.

4





A’ NEMZETI CASINO 
SZABÁLYAI.





A NEMZ E T I  CASí Ní Y  
S ZABÁLYAI .

A’ Casino’ szabályai kér részre oszla
nak : a l k o t ó - s z a b á l y o k r a ,  mellyek 
az intézetnek mintegy alapúi szolgálván, az 
egész aláírás ideje alatt változatlanul meg
maradnak ; és r e n d e l e t e k r e ,  mellyek 
az aláírás ideje alatt is időről időre a’ kö
rülményekhez képest változhatnak.

I.

Alkotó-HKabályok.

1. A’ nemzeti Casino a’ jó ízlést, mí
velt’s deli magaviseletét, józan és közhasznú 
elmélkedést, az ész’ lehetségit ’s a’ közér- 
telmességet kifejtő ’s nevelő intézet. E’ kel
lemes és csinos társalkodásnak szánt hely az
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egész Egyesület’ sajátja; benne egy tag sem 
követelhet mások felett előjogot ’s kiváltsá
got.

2. Hogy ezen eredeti rendeltetéseinek 
annál inkább megfelelhessen az intézet, és 
nemcsak minden osztálya, hanem minden ál
lású és legkisebb tartózkodás nélkül részt ve
hessen abban; a’ casinoi Egyesület, mint 
egyesület, semmiféle political színre mutat
ható határozatot vagy lépést nem teend, melly 
a’ végrehajtó hatalom’ rendeletivel egybeüt- 
közésbe jöhetne.

3. A’ Casino’ tagjainak becsületes, ne
mes magaviseletü férfiaknak kell lenni.

4. Részessé a’ 10 évre aláírandó 50 pengő 
forint évenkinti fizetése mellett akárki lehet, 
kit a’ Társaság a’ rendeletek közt meghatá
rozandó mód szerint egyesületi tagnak elvá
lasztaná.

5. Ha az aláírási időszak’ Iefolyta után 
valamelly tag a’ Casinotársaságból kilép, sem 
ö maga, sem örökösei az intézet’ semminemű 
tőkéjéhez vagy vagyonához legkisebb jogot 
nem tarthatnak.
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6. Minden tagnak van joga általa jólis
mert és nemes magaviselet honfit, külföldit, 
katonát, tudóst, művészt ’s jól nevelt ifjút 
a’ rendeletek közt meghatározott mód szerint 
az intézetbe bévezetni.

7. A’ Társaság közgyűlésre évenkint két
szer jön össze, u, m. januar utolsó, és jum' 
első vasárnapján változhatlanúl. Mindazáltal 
valamint a’ Casinoban kifüggesztendő meghí
vás által, úgy hírlapok utján is a’ közgyűlé
seken leendő megjelenésre a’ tagokat az igaz
gatóság emlékezteti. Ezen gyűlés maga keb
léből választ magának elnököt, ’s tárgyai ezek ; 
a) az intézet’ akkori állapotáról az igazga
tók ’s választottság által teendő jelentés; b.) 
az igazgatók’ ’s választottság’ kinevezése; c.) 
a’ Casino’ további fentartására ’s emelésére 
szükséges intézkedések. Ha az előforduló tár
gyak egy ülésben nem végeztethetnének-el, 
az azokról folyó kérdés február első és juni 
második vasárnapján ismét felvétetik ’s akkor 
annak minden további halasztás nélkül el kell 
döntetnie. A’ vélekedések’ megoszlásakor a’ 
kérdéses dolgot az ülésben megjelent része
sek’ többsége határozza-el, ’s az így hozoti
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végzés minden részest, akár jelen volt akár 
nem, egyiránt kötelez. A’ végzések valamel
yik pesti magyar hirlap által közhírré tétet
nek.

8. Gyűlésekben a’ többség nyilván ki nem 
tetszvén, a’ kérdés szavazásra bocsátatik , 
melly eképen megy végbe: a’ tárgy teljesen 
felvilágosítatván ’s megfontoltatván, minden 
tag egy e’ végre készített golyót vesz kezébe 
’s azt a’ szavazó szekrénynek i g e n  vagy 
nem szavakkal megjegyzett fiókjába tetszése 
szerint veti. Midőn a’ gyülekezet’ száma pá
ratlan, akkor az elnök is valamint minden 
tag külön csak egy szavazattal bír; ha pedig 
páros, akadály elhárítása végett, kettővel. 
Egy golyó-többség már határoz. Ha azonban 
több ágra oszlanék a’ kérdés, összeül vala- 
melly mellékszobában egy, 3 tagból álló a’ 
közgyűlés által e’ végre kinevezendő bizott
ság, mellyben sem igazgató sem választott
sági tag nem lehet, ’s minden részesnek, 
kik egyenkint egyik ajtón be, másikon ki
lépnek, nyilatkozását feljegyzi, ’s végre a’ 
többség akaratját a’ közönségnek előadja,



81

melly azt soha kérdésbe nem vevén, végha
tározásnak tekinti.

9. A’ Casino’ egyeteme az intézel’ fo
lyamatban tartását, a’ közgyűlés’ határoza
tai végrehajtását, cselédjeire felügyelést, és 
a’ pénzkiadásokat választottságra, és az eb
ben foglalt igazgatókra és jegyzőre bízza, 
kika’ rendeletekben leirt módon választatnak.

10. Minden tag a’ maga esztendei rész
vényét a’ rendeletekben meghatározott helyen 
és időben lefizetni tartozik. Kiki szabadon és 
teljes felvilágosítása után kötelezvén le ma
gát, érezni fogja tartozását, és így annak 
teljesítése végett semmiféle unszolásra és kén- 
szeritésre nem várand.

11. Szerencsejáték a’ Casinoban tilos.
12. A’ Casino’ cselédjeinek senki borra

valót ne adjon. Mind ezeknek elég fizetésük 
jár, úgyhogy a’ Casino’ tagjai minden e’féle 
ajándéki alkalmatlanságtól menttek legyenek.

13. Ebet vagy más állatot az intézet’ 
felső szobáiba hozni nem szabad.

14. Nehogy valaki terhes felszólitgatások 
által a’ Casinolól elidegenítessék, bizonyos
szembetűnő hely van javaslatok’ , aláírások’

*
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’s más e’fele segedelmek’ számára rendelve, 
hogy az ott fekvő ívre kiki tetszése szerint 
írhassa nevét.

15. Azon esetben, ha az igazgatók vagy 
választottsági tagok közül valamellyik kihalna, 
tartassák tüstént választottsági ülés és addig 
is, míg azt a’ közgyűlés helybenhagyná vagy 
változtatná, neveztessék a’ kimúlt helyébe más 
tag.

16. Könyvet, újságot, földképet’s egyéb 
irományt a’ Casinoból elvinni semmi szín alatt 
nem engedtetik.

17. Az olvasószobákban szerény és kí
mélő csend uralkodjék.

18. A’ Casino’ termében ebéd ’s vacso
rán kívül semminemű vigalom egyes részes 
nevében fizetésért nem tartathalik* hanem 
illyes mindig az Egyesület nevében mehet 
végbe és Budapesten tartózkodó minden ré
szesnek tudtára adatik.

19. A’ ki az általa aláirt esztendőket ki
tölti ’s mind azon esztendők alatt részvényeit 
hiba nélkül lefizette ’s akkor megszűnik tag 
lenni, de későbben részvényesnek ismét elvá-
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lasztatik, az időközbeni esztendők részvényeit 
nem tartozik lefizetni.

20. Ha valamelly részes a magaviselet 
azon elvei ellen vétkeznék, mellyek mellett 
ezen Társaság’ tagjának’ a’ 3-dik alkotó sza
bály szerint felvétetett ’s e’ miatt kirekesztése 
iránt a’ közgyűlésen indítvány tétetnék, melly 
inditványt legalább 30 részesnek kell aláírni, 
’s a’ közgyűlésen jelenlevő tagoknak ez egy 
esetben 2/ 3-ad része határozott szótöbbségé
vel kirekesztetnék, ezen Társaság’ tagja többé 
nem lehet. A’ vádló 30 tag közt azonban a’ 
szavazatok’ számításánál csak a jelenlevők’ 
szavazata fog számítatni ’s illy indítvány csgk 
azon esetben vétethetik tanácskozás alá, ha 
a’ vádló 30 tagon kívül még más 60 tag van 
jelen a közgyűlésen.
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lí.

Vendeletek.

1. A’ Casino kora reggeltől késő estig 
nyitva áll; annak könyvtára, újságai, zon
gorája, billardjai ’s ebédlője a’ részestagok’ 
használatára szolgálnak ; minden cselédje kész 
kívánságaikat teljesíteni.

2. A’ részesek’ száma meghatározva nincs 
és részes mindenki lehet, kit a’ választottság 
arra méltónak ítél.

3. Olly, hosszabb ideig Budapesten tar
tózkodó ’s több Ízben megjelenő bel- vagy kül
földiek, katona ’s polgári hivatalbeliek ’s 
mívelt ifjak, kik noha nem függetlenek, de 
mégis elegendő jövedelemmel bírván, az in
gyen bejárásra nem számolhatnak, a’ Casi- 
noba mint foglalkozók vétethetnek-fel, min
den 3 hónapra 10 pengő forintot fizetvén 
előre foglalványúl. Három hónapnál kevesebb 
időre nem foglalkozhatni. A’ foglalkozók is
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szintúgy mint a’ részesek a’ Casinonak min
den javával élnek ’s kellemeiben részesülnek, 
kivevén, hogy a gyűlésekben szavazni, az 
intézetbe mást bevezetni ’s a’ casinoi páholyt 
használni joguk nincs.

4. Azon foglalkozó, ki a’ 10 pengő fo
rintot az évnegyed’ kezdetétől számítandó 14 
nap alatt le nem fizeti, azonnal magában meg
szűnik foglalkozó lenni.

5. Olly honbeli, ki már maga ura vagy 
itt megtelepedett idegen, föld- vagy házbir
tokos, nagykereskedő, gyámok, az intézetbe 
egyedül mint részestag vétethetik—be. — Ven
dégeknek pedig minden fizetés nélkül csak 
olly idegenek választathatnak, kik itt bizony
talan időre ’s mintegy átmenőleg tartózkod
nak ; nemkülönben katona ’s polgári hivatal
ban levők, tudósok, művészek, jól nevelt 
ifjak , kiknek az érintett pénzbeli járandóság 
terhökre esnék. — A’ vendégek szintúgy mint 
a’ részesek a’ Casino’ minden javával élnek 
’s kellemeiben részesülnek, kivevén, hogy a’ 
gyűléseken szavazni, az intézetbe mást beve
zetni 's a’ casinoi páholyt használni joguk 
nincs.
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6. Részessé lenni vagy az intézetet fog
lalkozókép több időre használni kívánók eb
beli szándékukat egyiknek az igazgatók kö
zül előterjesztik, ki is miután a’ beavatandó- 
nak neve ’s kívánságának tárgya az ajánló’ 
nevével együtt 8 napig kitűnő helyen az iránta 
szükséges értekezhetés végett kitétetett, a’ 
legelső választottsági gyűlést felőle értesíti, 
mellynek ezen foglalatosságra az igazgatón 
kívül legalább 44 tagból kell állnia. A’ vá- 
lasztottság szavazás által elhatározandja, 
valljon a’ folyamodó a’ Társaság’ keblébe 
mint részes, évenkinti 50 pgő forint, vagy 
mint foglalkozó egy évnegyedre 40 pgő forint 
fizetés mellett felvétessék-e ? A’ bevett tagok, 
foglalkozók ’s vendégek az őket ajánló tagok
kal együtt az elválasztáskor jegyzőkönyvbe 
iktattatnak.

Ha casinoi vendég részes kíván lenni, de 
a’ szükséges többséget einem nyeri, azon 
naptól fogva, mellyen értté a’ golyóvetés vég
bement, többé nem szabad járnia az intézetbe. 
Ha pedig foglalkozó kívánna részes lenni ’s 
nem nyerné-el a’ többséget, minthogy a’ fog
lalkozók illetőségeiket egy évnegyedre előleg
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tartoznak lefizetni, ollyas addig’s nem tovább 
járhat az intézetbe, meddig már lefizetett fog
lalkozói illetőségének ideje terjed.

7. Arra, hogy valaki a’ Társaságba mint 
részes befogadtassék, a’ gyűlésen jelenlevő 
választottsági tagoknak % -adrész szótöbbsége 
szükséges.

8. Ha ki a’ választottság által első go
lyó-vetésre tagnak el nem választatik, ugyan
azon ülésben tüstént másodszor vettetik értté 
golyó ’s ha ekkor is kimaradni találna, ügyét 
a’ közgyűlés elibe viheti feljebb ’s ez által 
megválasztathatik.

9. Vendéget a’ Casinoba minden részes 
szabadon vezethet-be, feljegyezvén az e’ vénre 
rendelt „Idegenek' könyvében“  mind a’ be
vezető tag a’ bevezetés’ napjával saját ne- 
vétt mind a’ bevezetett vendég a’ magáét. 
Uly bevezetés mellett azonban csak 8 napig 
járhatni az intézetbe. Ha tovább kívánja va
laki a’ Gasinot vendégkép használni, az igaz
gatóság által kiadandó ideigleni beléptijegy— 
gyei szükség elláttatnia, mellynek ereje az 
első választottsági ülésig tart. Még tovább 
bejárni kívánó vendég és az őt ajánló részes’
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uevének 8 napi kifüggesztetése után a’ vá- 
lasztottság által szintúgy mint a’ részes vagy 
foglalkozó titkos szavazás alá bocsátatik.

a. ) Az elválasztott vendégek a’ követke
ző évi téli közgyűlés után tartandó első vá
lasztottsági ülésig járhatnak-be; midőn az 
uj választottság által ismét golyóvetés alá bo- 
csátatnak.

b. ) Mind az, ki vendégnek ajánltatik, 
a’ választottsági ülésben ugyanazon évben csak 
egyszer kerülhet golyóvetés alá és ha ekkor 
a’ többséget el nem nyeri, közgyűlés elibe 
viheti-fel megválasztatási ügyét.

c. ) Ha valamelly részes, ki nem válasz
tottsági tag, valakit vendégül (szintúgy mint 
részesül vagy foglalkozóul) ajánl, azt a’ vá
lasztás ideje előtt valamelly igazgató vagy 
választottsági taggal közelebbről megismer
tetni el ne mulassza, hogy ez ekképen iránta 
a’ választóknak minden szükséges értesítést 
adhasson.

d. ) Valamint a’ foglalkozók’ úgy az el
választott vendégek’ nevei is egyegy külön 
táblán valamelly kitűnő helyen kifüggesztve
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tartatnak, ’s mind e’ névlajstromokat, mind az 
,,Idegenek’ könyvét“ az igazgatóság’s jegyző 
hónaponként egyszer vagy többszer is átvizs
gálván, szorosan ügyelend—fel arra , hogy e’ 
tekintetben legkisebb visszaélés ne történjék.

10. A’ bevett foglalkozónak vagy ven
dégnek az őtet illető szabályok rövid kivonat
ban magyar, német vagy franczia nyelven 
átadatnak.

11. A’ választottság 54 tagból áll, kik 
között 3 igazgató és 1 jegyző. Mindezek éven- 
kint a’januári közgyűlésben ekkép választat
nak újra:

a. ) A’ mindegyik részes által választatni 
kívánt 54 választottsági tagnak ’s ezek közt 
3 igazgató’ ’s 1 jegyző nevével betöltendő 
választó-czédulák’ szétkiildözése azon része
sek’ számára, kik Budapesten tartózkodván, 
közgyűlésre meghivatnak, 3 tag ’s a’ jegyző
ből álló bizottság által eszközöltetik pecsét 
alatt. E’ 3 tagot a’ választottság maga keb
léből titkos szavazás utján választja.

b. ) A’ betöltött választó-czédulát az ülés
ben minden választó személyesen adja a’ vá
lasztó-bizottság’ elnökének kezébe ’s az e’
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mellett levő két más tagja ugyanazon bizott
ságnak minden általadé’ nevét feljegyzi.

c. ) A’ választó-czédulák’ átnézése végett 
a’ jegyzőn kívül 7 tagból álló bizottság ne- 
veztetik-ki, kiket a’ közgyűlésnek ajánlás 
végett hasonlólag a’ választottság titkos sza
vazattal választ. A’ bizottsági tagok becsüle
tük lekötése mellett nyilván fogadást tesznek, 
hogy a’ közkivánságot igazán ’s részrehajlat- 
lanul jelölik—k i; hogy azonban az ülés’egyéb 
tanácskozásiban részt vehessenek, csak dél
után fognak a’ czédulák’ átnézéséhez; addig 
pedig a’ bizottság a’ czédulákat magában fog
laló medenczét szekrénybe zárván, ennek kul
csát a’ bizottság’ elnöke a’ maga ’s még 2 
más bizottsági tag’ pecsétével lepecsételve ma
gához veszi. A’ bizottság úgy intézi munká- 
lodását, hogy az t, ha csak lehetséges, egy 
ízben elvégezze, és minden választó-czédulát 
tüstint eléget.

d. ) Igazgatóságra vagy jegyzőségre adott 
szavazat azon esetre, ha valaki e’ részben a' 
többséget el nem nyerné , választottsagi tag
ságra is szól, kivevén, ha ugyanazon név egy
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czédulán két külön minőségben egyszernél 
többszer fordulna elő.

e. ) Ha valamelly ujonan választott igaz
gató vagy választottsági tag ezen hivatalt fel 
nem vállalná, az utána legtöbb szavazattal 
biró jutand helyébe.

f. ) A’ választás’ eredménye más nap tar
tandó közgyűlésen hirdettetik-ki. Ugyanek
kor a’ mindenkit illető tisztség ’s mindennek 
rendes átadása ’s vétele a’ bizottság felügye
lete mellett végbemegy. Magában értetik, 
hogy ezen bizottság kineveztetése ’s munká- 
lódása ellen semminemű kivétel nem tétet
hetik.

12. A’ választottság valamellyik igaz
gató által egybehíva, elnökét minden ülésre 
maga kebléből betűsor szerint nevezi-ki, ’s 
a’ Casino’ igazgatása tárgyairól tanácskozik 
és rendeléseket tesz. Eféle ülések két nappal 
elébb kihirdettetnek, hogy a’ választottság- 
ban nem levő részesek i s , kiknek tetszik, 
megjelenhessenek, de csak mint hallgatók 
minden szólási szabadság nélkül.

13. A’ téli és nyári közgyűlésekben ho
zott rendeletek, valamint a’ számadások’ rö
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vid kivonatja is részint hírlapok által, részint 
a’ téli közgyűlés után kiadatni szokott Casi- 
nokönyvben közhírré tétetnek.

11. Minden tag’ részvényét vagy Praz- 
novszky József urnái a’ Casino’ pénztárno
kánál Pesten, vagy erre különösen megha
talmazott Németh Lajos udv. ágens urnái a’ 
Casino’ ügyviselőjénél Bécsben fizeti vagy fi- 
zetteti-Ie ’s azoktól nyomtatott nyugtatványt 
kap. A’ Budapesten lakók az év’ első három 
hónapjában kötelesek fizetni, másutt tartóz
kodók pedig legkésőbb a’ pesti Medárd-vá- 
sárig.

15. A’ ki az év’ 3 első negyedében lesz 
a’ Casino’ részese, az az 50 pengő frtnyi 
részvényt ugyanazon évre tartozik fizetni; ha 
pedig annak utolsó negyedében vétetik-fel az 
intézetbe, azt jövő évre teendi-le ’s addig 
csak mint vendég járhat a’ Casinoba.

16. A’ Casino’ teremét idegen czélra ’s 
vigalmakra, mellyeknél a* bémenetért fizetés 
kívántatik, alkalmazni nem lehet.

17. Ha cseléd, rend vagy alkalmaztatás 
ellen valakinek panasza van, jegyezze-fel a’ 
panaszkönyvbe, nevét is aláírván. A’ panasz
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könyv minden választotísági ülésen felolvas
tatván, a’ választottság helyes panaszokat 
megszüntetni ügyekszik, ’s ez iránti rende
léseit vagy észrevételeit a’ hajtott lapra írt 
panaszok mellé jegyezteti. Névtelen ’s honfi 
által idegen nyelven írt panaszokat az igaz
gató kitörül.

18. Van egy javaslatkönyv is , mellyben 
minden részes az intézet javítására ’s eme
lésére szolgálható módokat ajánlhat. Ezen 
könyv hasonlókép minden választottsági ülés
ben felolvastatik.

19. A’ nemzeti Casino minden jelesb ma
gyar munkát az igazgató által tüstint meg
szerez ; szabadságában maradván azonban 
minden választottsági tagnak az ülésben ez 
iránt előterjesztést tenni.

20. A’ Casino’ vagyonáról két leltár vi
tetik, egyik mindig a’ kirendelő igazgató’ 
szállásán á ll , másik a’ levéltárban, ’s az uj 
szerzemények ugyanegy nap mindkettőbe be
iktattalak.

21. A’ Casino’ termében tartatni szokott 
hangászati mulatságokra nézve e’ következő 
szabályok vannak megállapítva:
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cc.) Özvegy asszonyságoknak kik iránt 
az igazgatóknak ’s ezek által a’ választott- 
ságnak tétessék jelentés.

Egyéb rendűeknek csupán egy napra 
szóló jegyek adathatnak.

Idegeneknek, utazóknak ’s több effélé
nek az igazgató van felhatalmazva belátása 
szerint jegyet adni.

Előlegesen mindenki megkéretik, hogy 
jegyét senkinek másnak által ne engedje ’s 
igy sem magának sem az intézetnek kedvet
lenséget ne okozzon.

22. A’ számadások vitele végett a’ kővet
kező határozatok szolgálnak szabályul:

a. ) A’ számadás mindenkor a’ téli köz
gyűlés előtt vizsgáltatik-meg, melly végre 
a’ nyári közgyűlésből választottsági tagok és 
más részesekből álló vegyes küldöttség lesz 
kinevezendő.

b. ) Minden fizetést egyenesen a’ pénz
tárnok tesz a’ kirendelő igazgató rendelé
sére.

c. ) A’ pénztárnok a’ választottságnak 
havonként bemutatja a’ pénztár állapotának 
rövid kivonatát.
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a. ) A’ hangászati mulatságokba minden 
részes maga ’s kinek családja van , ennek 
társaságában beléptijegy nélkül szabadon 
jár-be.

b. } Minden részesnek van joga a’ casi- 
noi szabályok szerint vendégeket magával 
hozni, de tartozik az arra rendelt hangászati 
vendégkönyvbe neveiket a’ magáéval együtt 
beíratni.

c. ) Minden részesnek van joga 5 idegen 
személy számára a’ rendeletek’ 4-dik pont
jának szigorú megtartása mellett az igazga

tó tó l beléptijegyet kérni.
d. ) Foglalkozók és casinoi rendes ven

dégek a’ szabályok szerint különben is az in
tézet minden kényelmében részesülhetvén, ca- 
sinoi vendégjegyeik elömutatása mellett jár
hatnak be.

Egész esztendőre csak következendőknek 
adatnak-ki beléptijegyek:

aa*) Részes családjának, hogy ez ő nél
küle is bemehessen.

bb.) Hangászoknak és műkedvelőknek 
csupán saját személyeikre.
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d. ) A’ foglalkozók’ megválasztatása ’s 
járandóságaik lefizetése a’ foglalkozók’ köny
vében mindenkor rendesen feljegyeztetik.

e. ) A’ leltár’ két példányába a’ fenálló 
szabály szerint minden uj szerzemény árá
val együtt beiratik.

23. A’ gyűlések’ tartását illetőleg a’ kö
vetkező szabályok állnak-fen:

a. ) Engedjünk az elnöknek rendtartási 
hatalmat gyakorlani ’s ha csendre csendít 
vagy az előbb felállott beszélni akarót meg
nevezi, engedjük azt szólni ’s hallgassuk vé
gig béketüréssel. Ha többen kívánnak szólni, 
ez olly sorban történjék, mellyben magukat 
jelenték ’s az elnök által feljegyeztetvék.

b. ) Ne beszélgessünk suttonban. Mit 
mondani akarunk, mondjuk a’ közönségnek 
’s nem szomszédainknak; ’s ha csakugyan 
szólni akarót valamire figyelmeztetni kívá
nunk, tegyük ezt halkan.

c. ) Maradjunk a’ kérdés mellett ’s ha 
attól eltávozunk, legyen szabad az elnöknek 
arra minket visszatéríteni.

d. ) A’ csengetést valamint a’ „ha 11- 
j u ku felkiáltást is vegyük rögtöni elnému
lás’ jeleül.
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e.) Mig az elnök a’ végzést ki nem 
mondja, ne menjünk tovább.

f j  Szólítsuk egymást a’ gyűlésben igy: 
„ u r a i m  !“ vagy „ u r  ak! u

g.) A’ gyűlés teremében közgyűlés alatt 
senki ne dohányozzék.

24. A’ Casino minden tehetségét magá
nak tökéletes megalapítására és saját ház 
szerzésére kívánván egyesíteni: semminemű 
idegen intézetekre vagy czélokra pénztárából 
akármi szín alatt segítséget nem ajánl.

25. A’ Casino termeiben ebédet rendsze
rint csak casinoi tag adhat ’s ez is abbeli 
szándékát az igazgatóságnak előleg jelenteni 
tartozik. Kivételként azonban nem-tagoknak 
illyes vendégléslartásra előfordulható körül
ményekhez képest a’ választottság fel van 
hatalmazva engedelmet adhatni.

5



\ 98

Az igazgatók9 jogai ’s 
kötelességei*

1. Ők hirdetik ki a’választoüsági ülések 
napjait.

2. A’ vendéglő’ és cselédek’ rendben tar
tása, ’s talán szükséges megszólítása és dor
gálása, ’s ez utolsóknak megfogadása és vál
toztatása őket illeti. E’ végre a’ panaszköny
vet gyakran átvizsgálják, és a’ benne feljegy
zett hiányt ’s rendetlenséget valósulva talál
ván, azonnal megorvosolják.^

3. A’ már elfogadott fizetéseken kívül 
olly elkerülhetlen és sürgetős költségekre, 
mellyek választottsági ülés tartásáig nem ha
laszthatók, 100 pengő forintig rendelhetnek 
ki a’ pénztárból.

4. Megeshető zavar és rendetlenség el
hárítása végett, az igazgatók’ közül a’ szá
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madás és pénzzel bánás csupán egyikére bi- 
zatik: hogy ezek folyamatja felöl mindig 
tiszta és körülményes tudása lehessen. Ö ha
talmazza meg a* kifizetéseket, és ha eltávoz
nék , a’ helyébe megbizandót a’ választott- 
ság helybenhagyása mellett ő választja ki. 
Jelenleg Hajnik Pál ur fogadá el az ebbeli 
megbizottságot.

5. Semmi nagyobb változtatást a’ válasz- 
tottság’ helybenhagyása nélkül nem tehetnek.

6. A’ részvények’ beszedését minden mó
don eszközleni kötelesek, ’s azért a’ gondat
lan ’s vonakodó fizetőt, szóval vagy írásban, 
kötelezése’ teljesítésére több Ízben is felszó
lítják, ’s ha minden fáradozásuk sikeretlen 
maradna, annak nevét a’ választottsági vagy 
közgyűlésnek bejelentik.

7. A’ közgyűlések’ határozásait, ’s a’ 
közönséget érdeklő dolgokat a’ hivatalosnak 
választott „Jelenkor“ czimü hírlap által köz
hírré teszik.

8. Az intézet’ ezüstére ’s minden feljegy
zett bútorai’ jó karban tartására ügyelnek, 
a’ pénztárt ’s számadásokat gyakran meg
vizsgálják, felvigyáznak különösen arra, hogy

5 *
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a’ számadó főcselédeknek minden hónap vé
gével beadandó számadásában hiány ne le
gyen, ’s hogy ő azzal, kitől mit vett, nevét, 
’s portékája árát hitelesen beírassa.

9. A’ kártyapénz nem követeltetvén, az 
ő szorgalmokra hagyatik, hogy e’ miatt a ’ 
kiadásokban visszaélés ne essék.

10. A’ pénztárnoktól minden közgyűlés 
előtt előkérik számadásait, ’s a’ gyülekeze
tét mind a’ begyült, mind a’ kiadott ’s fen- 
maradt pénz’ mennyisége ’s minemüségéről 
élőszóval is tudósítván, a’ számadást min
den ágazataiban és részletiben több példány
ban a’ részesek között körültetik.

41. Minden évvégével előleges költség
vetést fognak a’ következőre kidolgozni, a’ 
múltnak jövedelmét ’s kiadásait vevén alapul, 
’s a’ különbséget vagy czélirányos változást 
érintvén, melly a’ jövő éviekben történhet
nék. E’ költségvetést a’ következő évi januári 
közgyűlésnek elébe terjesztik, melly azt át
nézvén, észrevételeit ’s utasításait az iránt 
kijelenti.

12. A’ Casinonak folyamatban ’s tisztán 
tartására, benne a’ csend ’s illendőségre
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ügyelnek, hogy az intézet mindig legjobb hír
ben maradjon. Ők emlékeztetik ennélfogvást 
a’ netalán feledékeny részeseket a’ közaka
rat határozta alapszabályok’ tisztelésére ; ők 
híják össze a’ választottságot, sőt ha szük
séges lenne, az egész társaságot, annak meg- 
gátlására, ha valamelly részes, foglalkozó, 
vendég vagy akárki a’ község méltóságát 
akármi módon megbántani, rendeletéit által— 
hágni, sőt az intézetet magáénak tekintvén, 
benne hatalmaskodni, ’s igy a’ közegyezsé
get háborgatni nem átallaná; vagy pedig olly 
valaki találkoznék, ki a’ világ előtt hírét ’s 
characterét mocsokkal bélyegezné, vagy mocs- 
kítatni szenvedné, úgy hogy az egyetem vele 
társasági közlekedését, a’ nélkül hogy ezen 
szenny magára is háramlanék, nem folytat
hatná ; illyes esetekben a’ társaság’ nyugal
mát, díszét, ’s eddig érdemlett tisztasági fé
nyét óvni köteleztetvén, az illy tagot az in
tézetből kimaradásra, mindazáltal kimélőleg 
megkérendik.
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A ’ választottak9 jogai ’s 
kötelességei.

1. Havonként, vagy ha sürgetős dolgok 
jönnének közbe, akármikor szükséges leend, 
az igazgatók által a’ választottság’ ülésére 
hivatalosan meghivattatnak és miután e’ tisz
tet és a’ bennök helyeztetett közbizodalmát 
elvállalták, pontosan megjelenni tartoznak.

2. Valamelly végzéshozásra a’választott
ság’ tagjai közül hétnek, ’s ezek számában 
egy igazgatónak kell jelen lenni.

3. A’ választottság, dolgai folytatásában 
sem önkényleg, sem megállapított rend ellen 
semmit nem tehet, hanem munkálódásiban a’ 
közgyűlés’ határozásihoz szorosan ragasz
kodva az intézet’ javára czélszó szabályokat 
készitend, ’s végre is hajtand, annak idejé
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ben megvizsgálás ’s helybenhagyás végett a’ 
következő kögyülés eleibe terjesztvén.

4. Sarkalatos és rendkívüli változtatáso
kat egyedül a két közgyűlés határozhat.

5. A’ választottság ezen ülésekben min
den czélirányos, ’s nem épen a’ közgyűlés 
jogai körébe tartozó tárgyat, melly az inté
zet’ gyarapodását és virágzását előmozdítja, 
nem különben a’ netalán észrevett hibák ’s 
hiányoknak, vagy az intézet’ folyamatját gá
toló egyéb akadályoknak elháritását, vala
mint pénzkiadásokat, a’ költségeknek ’s szá
madásoknak szoros megvizsgálását munkába 
veszi, ’s az ezek iránt támadt kérdéseket, 
fontos, velős és kimerített tanácskozás után, 
a’ többség’ véleménye szerint eldönti.

6. Az igazgatók’ befolyása mellett a’ vá
lasztottság határozza el az intézet készpénzé
nek a’ legbátorságosb helyre, melly minden 
esetre ki nem haló test legyen, minden tör
vényes óvások mellett kamatra kiadatását.

7. Az igazgatóknak, valamint a’ közrend’ 
fentartásában, úgy a’ pénzék’ behajtásában 
is , minden kitelhető módon segélyül szolgál.



104

7. Sem az igazgatók, sem a’ választott- 
ság bármi szín alatt jutalmat vagy kárpótlást 
senkinek sem adhatnak, mivel az effélék el
ítélését és rendelését, ha csakugyan valamelly 
különös eset magát előadná, a’ közgyűlés 
önhatása’ körébe foglaltatni kívánja és ma
gának mindenkorra fentartja. — Hasonlókép 
az igazgatók, valamint a’ választottság is a 
netalán kicsapongó és szükségtelen költsé
gektől el vannak tiltva, és csak a’ mulhat- 
lanokra szorítva; meg lévén már mind az, 
a’ mi leginkább szükséges, az intézet’ szá
mára szerezve.

9. Ha mind a’ három igazgató hoszszabb 
időre eltávozva, vagy akármikép tisztében 
eljárni akadályoztatnék, az igazgatóság’ elő
adása és befolyása mellet a’ választottság e* 
végre tartandó ülésében kebléből valakit ki
nevez, a’ ki az igazgató’ helyét mindaddig 
tartja , mig egyik vagy másik hivatalát ismét 
folytathatandja.

40. Különösen iparkodni fog a’ választott
ság a’ részesek’ számát, leginkább jeles és 
kitűnő férfiakkal nevelni: minden, akármelly 
osztályba beavatandó új tagnak az intézetbe
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való felvétele, a’ már érintett mód szerint, 
az ö szavazásától függ.

*



PÉNZTÁR Ál IiAI’OT.11
Í 8 4 1 k i  január i ta l  december Síkéig.

I .
JáraiMlósá gok.

Hátramaradt tartozások 1840 ér végével.

1829röl 1 részdij
1830ról 1 „
1831 röl 2 „
1832ről 6 „
1833ről 9
iS34ről 19 „
1835röl 17
1836ról 28 „
183 7ről 44 „
1838ról 68 „
1839röl 112 „
1840röl 218 „

Pengő
for. kr. for. kr

50 —
50 —

100 —
300 —
450 —
950 —
850 —

1400 —
2200 —

3400 —
5600 —

10900 — 26250 —
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E g y é b  j á r a n d ó s á g  o k  1841re.

Pénztári maradvány a’ 
múlt 1840 évről . .

1841 dik évre 496 tag 
után

Foglalkozóktól f . .
A’ kereskedőségnéllévö 

14,000 pgöfor. töke’ 
kamatjában az 1840 
évi aug. 1 töl évi aug. 
ló ig . . . . , .

A’ komáromi hajóbizto- 
sitó társaságnál levő 
6000 pgöfor. tőke ka
matjában a’ múlt 1840 
évi januar 14töl 1841 
évi jan. 14-ig. . . .

Ugyanazon társaságnál 
30 részvény után a’ 
múlt 1840 évre eső 
osztalékban . . .

Vegyesekből . . . .
Öszes járandóság

Pengő
for. kr. for, kr.

2778 41

24800 —
1350 —

700 —

300 —

240 —
15 — 30188 41 

564-33 4-1
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n .
B e v é t e l .

Pengő

A’ múlt 1840dik évi maradvány
for.

2778
ár.
41

1833ról 1 részdíj . . . . 50 —

1834-röl 2 „ t 4 > . 100 _

1835ről 1 „ . . . . 50 —

1836ról 2 „ . . . . 100 ___

1837ről 2 „ . . . . 100 ___

1838ról 4 „ . . . . 200 _

1839röl 28 „ . . . . 1400 — ,

1840röl 84 „ . . . . 4200 —

1841ről 345 „ . . . . 17250 —

Foglalkozóktól......................... 1350 —

Kereskedőktől kamat . . . . 700 —

A’ komáromi hajóbiztositó tár
saságtól k a m a t .................... 300

Ugyanazon társaságtól osztalék 240 —

Vegyesekből ............................... 15 —
Öszves bevétel 28833 41
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U I .

K i a d á s .
A j  R e n d e s  k i a d á s .

H ázbérre.....................
Tisztviselők’ ’s cselé

dek fizetéseire . 
Komornik által tett köl

tségekre . . . .  
Cselédek’ téli ’s nyári 

öltözeteire. . . .  
Olaj és égettborra . .
K á rty á ra ....................
Viaszgyertyára . . .
T ű z ifá ra .....................
Dohányra és dohányzó

szerekre . . . .
Magyar könyvekre . . 
Hírlapok ’s folyóiratok

ra .........................
Nyomtatási ’s könyvkö

tői költségekre . . 
írószerekre . . . .
Postaköltségekre . . 
Mesteremberek’ mun

kabéreire . . . .
Mosás- ’s tisztogatásra

Pengő
for. kr. for. kr. 

4918 —

4688 48

170 10

1383 8 
1268 20 
255 48 
205 —
744 40

416 8 
160 6

1373 54

552 31 
86 24 
42 6

1162 1
420 1 17847 5
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B .) R e n d k í v ü l i  k i a d á s .

Pengő
for. kr. for. kr.

Nemzeti színházra . . 1293 20
Hangászati mulatságok

ra .......................... 1075 54
Rendkívüli könyvekre . 987 12
Uj szerzeményekre . 2795 45
Budapesti lánczhid- 

részvények’ vásárlá
sára ..................... . 2000— 8152 11

Öszves kiadás 25999 16



Ill

1841 dik
IV.

évi  d e c e m b e r  3 i é n m a r a d t  
t a r t o z á s o k .

Pengő 
for. kr.

1829ről 1 részdíj....................  50 —
1830ról 1 „   50 —
183Íröl 2 „   100
1832ről 6 „   300 —
1833ról 8 „   400 —
1834röl 17 „ . . . . .  850 —
1835ről 16 „ . . . . .  800 —
1836ról 26 „  1300 —
1837röl 42 „  2100 —
1838ról 64 „   3200 —
1839röl 84 „  4200 —
1840röl 134 „  6700 —
184-1 röl 151 .............................. 7550 —

Öszves tartozás 27600
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V.
Ka m a t o z ó  ’s e g y é b  ki nn l evő  tőkék:

Pengő 
for. Ar.

A’ kereskedőségnél'....................... 14000 —
A’ komáromi hajóbiztositó társa

ságnál . . . . . . . .  6000 —
Status kötelezvények ’s hg. Ester-

házyféle sorsokban . . . .  24947 42
Budapesti lánczhid-részvényekben 2000 —

46947 42

Ide számítván a’ fönebbi tartozá
sokat ......................................  27600 —

Továbbá a’ pénztárban levő ma
radványt ............................... 2834 25

A’ casino’ mostani valóságos ’s re
mélhető öszes pénzértéke . 77382 7



F E E .Í E G Y Z E S E
a’ Casino birtokában levő status- és egyéb 
kölcsönpapirosoknak:

Harminczegy darab 1834—ki cs. kir. sta
tuskötelezvény, u. m.

Sor (Serie) Szám
11 — 218
H — 219

140 — 2789
140 — 2790
140 — 2791
140 — 2792
140 — 2793
140 — 2794
256 — 5118
260 — 5181
260 — 5183



Sor (Serie)
260 —
260 —
260 —
266 —
305 —
305 —
305 —
305 —
305 —
449 —
450 —
661 —
699 —
699 —
892 —
972 —
972 —

1279 —
1570 —
1579 —

Szám
5194
5195
5196 
5315
6085
6086
6087
6088 
6089 
8976 
8991

13,205
13.973
13.974 
17,827 
19,424 
19,438 
25,565 
31,397
31,571% rész hiúval



1 i 5

Tíz darab 1834-iki 40 forintos Eszter- 
házy sorskötelezvény:

Szám.
17421
17422
17423 

163565 
163567 
169512 
169562 
169565 
169569 
169570.

Tizenöt darab 1839-diki cs. kir. status
kötelezvény, u. m:

Sor (Serie) Szám
3069 — 61361
3069 — 61362
3069 — 61363
3069 — 61364
3069 — 61365
3069 — 61366



H6

Sor CSerie)
3069 —
3069 —
3069 —
3069 —
3069 —
3069 —
3069 —
3069 —
3069 —

Szám.
61367
61368
61369
61370
61371
61372
61373
61374
61375/5 rész Inával.
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