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A ’ IE M Z E T I CASINO
R É S Z E S E I .

i



rövidítések  m agyarázatja .

t  —  császári királyi kamarás.
b. ~  báró.
gr. —  gróf.
hg. —  herczeg,
ifj. —  ifjabb.
r. —  rendszerinti v. rendes.
tan. —  tanácsos.
várm. —  vármegye v. vármegyei.

Jegyzés, Ha valamellyik részes’ neve , czime 
vagy lakása hibásan volna kitéve , méltóztassék azt 
a’ jegyzővel jövendőbeli megigazít ás végett közleni.



A-

Adamovits Kap. János, táblabiró; Tényén.
Aichmájer József, táblabiró; Pesten.
Aigner Ferencz, pesti vál. polgár ’s kereske

dő \ Pesten, hatvani utcza «' Zrínyinél.
Almásy Aloyz, gr. f ; Becsben.
Almásy Dénes gr. m. kir. udv. kincstári tiszt, 

titoknok ; Budán.
Almásy Gedeon, Heves várm. föispányi helyet

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

ker«, val. tit. tan.; Pesten, József-tér sa
já t  házában.

Almásy József ifj. táblabiró; Pesten, fe l-ü u -  
nasor, Ilkey-házban.

Almásy Móritz g r., val. b. tit. tan. ’s királyi 
kincstári alelnök; Budán.

Almásy P ál, Heves várm. aljegyző; Pesten,
kecskeméti utcza, saját házában.

Almásy Vincze ; Pesten, szél-utcza.
Almay Kudolf, táblabiró; Pesten. saját házában.

1*
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Andrásy György gr. f , Sáros megyei főispán, 
a’ magy. tud. társaság’ igazgató ’s tiszt, 
tagja ; Hosszúréten.

Andrásy Gyula gr.
Andrásy János, kanonok ; Alanyban.
Andrásy József, helytartósági tan-; Budán, 

iskola-utczdban.
Andrásy Káról g r . ; Oláh-patakon,
Andrásy Manó gr.
Appel Gusztáv, táblabiró; Vrményben.
Appel József, táblabiró ’s urod. felügyelő;

Kéthelyen.
Appiano József, nagykereskedő; Pesten, bál- 

vány-utcza.
Apponyi Antal g r., aranygyapjas, 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; Pesten,váczi- 

iilczai Lechner-házban.
Atzél Antal, udv. tan. ’s Torna várm. fő

ispán.
Atzél János, táblabiró-
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Atzél József, f  , cs. kir- százados és moszka 
Wladimir rend’ vitéze.

Atzél Sándor, táblabiró ; Boros-Jenou. 
Auersperg Vincze hg.
Augusz Antal, táblabiró; Szegszárdon.
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B.
Bajzáth György, kir. tan,; Pesten, ke'tsas- 

utczui saját házában.
Bajzáth József, táblabiró; Pesten, al-I)unasor, 

saját házában.
Bajzáth Rudolf, táblabiró és Fiume városa ’s 

kerületének patric. tan.; Pesten, al-Du- 
nasor, saját házában.

Balassa János, orvosdoctor ’s egyetemi tanár;
Pesten} váczi-utczai gr. Nákó-házban. 

Baldácsy Antal b.; Pesten, Bálvány-utczai saját 
házában.

Bállá Káról, cs. kir. alezredes; Pesten, nj- 
vásárter saját házában,

Baloghy Elek, táblabiró; Berczelen.
Bánffy Albert b.
Bánffy Pálb Festeti, szél-utczaisaját házában. 
Barabás Miklós , acad- képiró ; Pesten, fel- 

Dunasor, Wieser-házban.
Baranyay Gáspár; Komáromban.
Baranyay :Sigmond, táblabiró; Komáromban. 
Bárczay Mihál, táblabiró; Kassán.
Barkóczy János gr.; Kassán.
Barkóczy László b., Székesfehérvári püspök ; 

Fehervárott.
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Barkóczy Zsigmond b., Csaszon.
Bartakovics Auguszt, táblabiró.
Battha József, táblabiró; Nézsán.
BatthyáDy Arthur gr.; Borion.
Batthyány Filep h g ., Leopold es- rend’ közép 

keresztese, 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 ; Polgardin.
Batthyány István gr. ifj.; Polgárdin.
Batthyány Iván g r,, több jeles rend’ vitéze, 

; Becsben.
Batthyány Káról gr-, a’ magy. kir. udv. cancel- 

lária’ tiszt, fogalmazója; Becsben.
Batthyány Kazimir g r .; Becsben.
Batthyány Lajos g r . ; Pesten , halvani-utezai 

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

ó, Wenkheim házban.
Becker Leopold Káról, táblabiró; Pesten, fíris- 

táf-terén , saját házában.
Bedebovits Lajos b., f , val. tit. tan., magy. 

kir- udv. másod cancellár ’s Körös várm. 
főispán : Becsben.
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Béldi Ferencz gr.; Kolosvárt.
Beniczky Lajos, Zólyom vármegyei alispán.

Alsó Micsinye'n, Beszlerczebátiya mellett. 
Benyovszky Péter, táblabiró, ’s ügyvéd , Pes

ten , újvilág-utczai saját házában. 
Benyovszky Zsigmond gr-; Pilisen.
Berchtold Antal gr. f .
Bereczky Antal, Pest megyei tiszti főügyész; 

Pesten, megye-házban.
Berényi Lajos g r . , f  , ö cs. királyi fensége 

JÓZSEF főherczeg ’s nádor’ kamarása
Budán.

Bernát Miklós, cs. kir. alezredes; Tuson. 
Bertha Sándor, táblabiró, ügyvéd ’s a’ magy. 

tud. társaság’ lev. tagja ’s ügyésze; Pes- 
ten, gránátos-utcza, Libasinczky-házban. 

Bethlen Domokos gr. f ; Kolosvárt.
Bezerédy István, táblabiró; Hidján.
Bezerédy Miklós, táblabiró; Pesten, úri-utczai 

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

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

polgár j Pesten, király ufczai Mujthenyi- 
házbun.

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

Breczenheim Alfons hg. f , cs. kir. őrnagy.
Breczenheim Ferdinánd hg. f .
Brüdern Antal b., f  ’s százados.
Brüdern Lajos b .; Pesten.
Brüxner Adolf, nagykereső; Pesten, Dorot- 

lya-ntczai Czigier-házban.
Bujanovits Eduárd, táblabiró ; llabsán.
Bujanovits Sándor, táblabiró; Pesten, kalap- 

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

nagykereskedő ; Pesten , bálvány -niczai 
saját házában.
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t.

Cebrian Ferencz g r . ; Füleken.
Chotek Otto g r . ; Becsben.
Clam-Gallas Eduárd gr., f ,  ’s alezredes;

Becsben.
Coburg Ferdinánd (szász gothai) hg., M. The- 

resia-rend’ középkeresztese, moszka sz. 
György 4-ik, porosz veres sas’ 1-sö osz- 
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-Dunasor, Wo- 
dianer-házban.

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

Csáky József g r . , f , Szepes várm. örökös 
főispán ; N. Almáson, Kolosvar mellett.

Csáky Káról g r ., f ,  Szepes várm. örökös 
és valóságos főispán ; Fagy Váradon.
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Csáky László gr., Trencséo megyei aljegyző.
Csáky Zsigmond gr.; Szendtödöu.
Csapó Dániel, táblabiró; Pesten, servita-fér,

Szihlay-házban.
Csapody Pál, táblabiró; Adandón.
Császár Ferencz, váltó-feltörvényszéki köz- 

biró ; Pesten, czukor-ulcza.
Csausz Márton, orvosdoctor és a’ magy. kir. 

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

Csekonits János , táblabiró ; Pesten, kecske- 
méli-utczai saját házában

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

tanácsos ; Budán, uri-utczában.
Csernovics Péter ifj., táblabiró ; K. Arasziban.
Csetneky Káról, kir. ügyész; Pesten , kigyö- 

utczai GamperI-házban.
Csuzy Pál. táblabiró; Becsén.
Czere Benjámin, váltó-feltörvényszéki iktató, 

’s táblabiró ; Pesten, József-ter } Almasy- 
házban.

Czigler A ntal, táblabiró ’s ügyvéd ; Pesten, 
M, Dorottya utczai saját házában.
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Czindery László , Vas megy főispáni hely
tartó; Lado/t.

Czobel Albert, Szabolcs megyei főjegyző; 
Anarcson.
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D.

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

Dercsényi Káról, táblabiró ; Pesten} városház- 
ntczai U 'eiss-házban.

Derra Miklós, pesti első biróságu váltótörvény- 
széki közbiró ; Festen.

Desewífy Emil gr.; Szent-Mihály on.
Desewffy Marczel gr.; Szent- Mihály on.
Dietrich József b . , würtembergi érdemrend’ 

köz. keresztese; Becsben.
Döbröntei Gábor, kir. tanácsos, táblabiró, bu

dai kerületi fötartomány-biztos’s a’ magy. 
tud. társ. rendes tagja; Budán, lAkó
házban.

Dőring József, nagykereskedő; Festen, szél
űt czai saját házában.

Draskovics Káról gr.
Draskovits Sándor g r . . aranysarkantyús vi

téz.
Dubraviczky Simon, Pest várm. első alispán; 

Pesten, megye-házban
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Dumscha Demeter ifj., nagykereskedő; Pex- 
ten.
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E.

Eckstein Adolf, ügyvéd; Pesten, M. Dorottya- 
ulczai Parkfrieder-házban.

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

Eckstein Rudolf, Pest várm. föszolgabiró; 
Budáiig Lika-házban.

Edelsbacher Mátyás, sardiniai Móritz ’s 
Lázár-rend’ vitéze ’s general őrnagy;
Becsben.

Emich Gusztáv, könyvárus; Pesten, a ' kígyó- 's 
nri-ntczák3 szögleten.

Eördögh Péter, táblabiró; Pesten, országúti 
Stoffer-h ázban.

Eötvös Dénes b.; Ercsenyben.
Eötvös János, őrnagy.
Eötvös Ignácz b., f , val. tit- tan .; Ercseny

ben.
Eötvös József b . , az eperjesi kerületi tábla’ 

ülnöke ’s a’ magy. tud- társ tiszt, tagja; 
Pesten, fel- Dunasor, Wodiáner-házban. 

Eötvös József, kir- tanácsos, ’s a’ kir. ügyek’ 
aligazgatója; Pesten, váczi-utczaiKolb- 
házban.



16

Erdődy János gr., f  , Varasd várm. örökös 
főispán és főispáni helyettes, magy. kir 
helytartósági tanácsos ; Pesten, hutvani- 
ntcza, Horváth-házban.

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

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

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

Éröss Ferencz, táblabiró.
Esterházy József gr.; f , a’ franczia becsület 

seregi rend tisztje ’s a’ siciliai Ferdinánd 
rend’ közép-keresztese; Becsben.

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

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

’s Lázár rend’ vitéze; Becsben.
Esterházy Miklós gr. ifj., ! f .
Esterházy Miklós hg. ; Londonban.
Esterházy Móritz gr., f , a’ franczia követ

ségnél ; Párisban.
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Esterházy Pál hg., aranygyapjas vitéz, szent 
István, úgy szinte angol B ath , orosz 
sz. András, burkus fekete sas és han- 
nover. Guelf rendek’ nagykeresztese, f , 
val. tit. tan., Sopron vármegyei örökös 
és valóságos főispán és nagykövet Lon
donban.

Esterházy Pál gr. f  -
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F.

Fabricius József, kereskedő; Pesten, a> vá- 
czi-utczai három gráfiánál'“

Fábry János , táblabiró; Festen, szei-utczai 
saját házában.

Farkas Gábor, táblabiró; Pesten.
Farkas János, ügyvéd; Pesten , Trattner- 

Károlyi-házban.
Faschó József, kir. tan-, ’s aranysarkantyús 

vitéz és a’ váltó-feltörvényszék' közbirá- 
ja ; Pesten,

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

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

Pesten, al- Dunasor, saját hazában.
Festetits Ágoston, ’s pesti választott polgár; 

Pesten, szel-utczai saját házában.
Festetits Albert János gr., f  , val. tit tan 

cs. kir. százados, és ő cs- királyi fensége 
JÓZSEF föherczeg ’s nádor’ főudvarnoka ; 
Bitdán, gr. Sándor-házban.
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Festetits Dénes, f5; Festen, bálvány-utczai 
sajul hazaban.

Festetits Geiza gr.; Bogátou.
Festetits László gr. f  .
Festetits Leo gr.; Festen, szel-utczui Scher- 

renhoffer-házban.
Festetits Miklós g r .; Bogálon.
Festetits Sámuel, f .
Festetics Vincze gr., f  ; Festen, kecskemeti- 

ntczai b, Wenkheim-házban.
Fésűs György, kir. igaz. ügyész ; Festeti, Jó

zsef-! er, gr. Andrásy-házban.
Feszi József, pesti választott polgár ; Pesten, 

kerepest-ul. saját házában.
Fiáth Ferencz, Fejér várm. alispán; Akan.
Fiáth István, táblabiró; N. Hantoson.
Fogarasi János, váltófeltörvényszéki tanács- 

jegyző ’s t. társ. r. tag.
Forgács Antal gr., f  ; Ciácson.
Forgács Lajos gr., helytartósági tiszt, titoknok-
Forgács Miklós gr.; Kassán.
Forray Iván b .: Festen, bálvány-utczai saját 

házában.
Földváry Antal, táblabiró: Festen, ul-Duna- 

sor, Klopjjnger-hazban.
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Földváry Gábor, kir. tan. ’s Csongrád megy. 
főisp. helyettes; Besten, szep-utczui Al~ 
másy-házban.

Földváry Lajos, Becsben.
Friebeisz ím re, pesti első biróságu váltótör

vényszéki közbiró ; Bestell, molnár-utcza 
l ö l .  sz. a.

Fröhlich Fridrik, ügyvéd ’s nagykereskedő; 
Besten, József-ler, saját házában.
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O «
Gaal István , táblabiró ; Pisiben.
Gallovich Vincze, táblabiró Js ügyvéd; Pesten, 

siilö-utcza, 657. sz. a. saját házában. 
Geibel Káról, könyvárus; Pesten , K ristóf -

térén.
Geittner József, nagykereskedő ; Pesten, M  

Dorottya-utczai TükÖry-házban.
Geréb Rudolf, ügyvéd; Pesten.
Gerliczy Mihál b., val. tit- tanácsos; Bu-

dán, uri-utcza.
Gerliczy Vincze b.; Pesten, ujvásár-tér, Der-

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

Tatán.
Gombos Bertalan, kir igazg. ügyész ; Szlatini

ház.
Gorove István , táblabiró ; Pesten , Leopold- 

utczai saját házában.
Gosztonyi Lajos, táblabiró; Harasztiban. 
Gosztonyi Miklós, udv. tanácsos, ’s váltófel

törvényszéki elnök ; Pesten, fel- Dunusor, 
Ullm ami-házban.
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Göraöry Káról, pesti vátasztott polgár, és 
gyógyszerész ; Pesten, király-utczui su- 
ja l  házában,

Grimm Yincze, műárus; Pesten, „Tigris“ czí- 
míí vendégházban.

Gross Ferencz , orvostanár, Pesten, József -  
tér, sajat házában-

Gross Karol, nagykereskedő; Pesten, József, 
tér, házában.

Gruden Em észt, ügyvéd; Pesten, uri-ntczm  
Pyr kér-házban.

Gyra Constantin; Pesten , a’ /GV. dohány rak
tár-épületben.

Györy László g r- , f  ; Budán , vízi-varos, 
házéiban.

Gyulay Ferencz gr., generalörnagy; Becsben.
GyürkyPál, f ,  val. tit. tan., Krassó várm 

főispán ; Kisterenyén.
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I I .

Hajnik Pál, táblabiró ’s ügyvéd; Pesten,
szerv ita-tér, Sz ik lay -házban.

Halbauer János, nagykereskedő; Pesten, ki- 
ruly-utczai Majthenyi-házban,

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

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

ntczai Pós-huzbati.
Hartleben Adolf, pesti választott polgár ’s 

könyvárus ; Pesten, váczi-utcza.
Havas Ignácz, táblabiró ’s orvostanár; Pes

ten} három korona-utcza, saját házában.
Hvaas József, a‘ tudományok’ kir. biztossága 

’s a’ középponti könyvvizsgáló-collegium’ 
ülnöke, táblabiró, 's pesti vál. polgár; 
Pesten, Sebest yent ér, sajat házában.

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

Hegedűs Zsigmond, táblabiró ’s ügyvéd ; P o- 
sonbu/u
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Hegyessy Péter, táblabiró ’s ügyvéd; testen, 
3  korona-utczai saját házában.

Held Ferencz, cs. k. arany váltó; Pesten, für- 
dő-utczai Tüköry-házban.

Helmeczy Mihál, táblabiró , a’ magy. tudós 
társ. pénztárnoka, ’s a’ Jelenkor hírlap’ 
szerkesztő-tulajdonosa; Pesten , uri-utczai 
Trattner-Károlyi- házban.

Hengelmüller Mihál, ügyvéd ’s váltójegyzö: 
Pesten, M. Dorothy a-utcza , Wurm-ud
varban.

Hertelendy Gáspár , táblabiró; Pesten, szel- 
utczai Béry hoff er-házban.

Hertelendy Miksa, táblabiró.
Heinrich IVep.János, cs. k. százados ’s táblabiró; 

Pesten.
Hild József, cs. kir. udv. építőmester, a’ képe

ző művészetek’ bécsi ac. tagja ’s pesti vál. 
polgár; Pesten, vjvásár-tér,Derra-házbun.

Hirsch Ferencz, kereskedő; Pesten , váczi- 
nlczai Schedius-házban.

Hofmann János, táblabiró ’s ausztriai birtokos: 
Becsben.

Hollósy Jézsef, kir. ügyész.
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Horváth Antal (sz- györgyi) a’ debreczeni 
kerületi tábla’ tiszt, ülnöke; Pesten, uri-
utczai sajat házában,

Horváth József, (sz. györgyi), f  ; Pesten, hat
vani- utczui saját házában.

Horváth József, táblabiró ’s ügyvéd-, Pesten 
zöldfa-utczui Almásy-házban,

Horváth László (sz. györgyi).
Hrabovszky János b. f  , altábornagy és számos 

katonai rend’ vitéze ; Nagy- páradon. 
Hradeczky Gáspár, ügyvéd ’s váltójegyző

Pesteti, fel-Dunasor, Wieser-házban. 
Hraskó János, kir. ügyész; Pesten, fel-Du- 

tiasor, Wieser-házban,
Hubay József, kir. ítélő táblai közbiró; Pes

ten, ország-út. Vigyázó-házban.
Hunyady Ferencz gr., Becsben.
Hunyady József gr., f ; Becsben.
Hunyady Lajos, táblabiró; Barátok térén. 
Hutiray Sándor, ügyvéd; Pesten, hajó-utcza.

2
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I. «I.
Ibrányi Ferencz, táblabiró
Ilkey Sándor, táblabiró ’s cs. kir. százados;

Pesten , újvilág-utczai saját házában. 
ínkey Sándor (pallini), táblabiró.
Inkey Zsigraond, táblabiró.
Jakovich József, táblabiró, ’s ügyvéd; Pesten;

vác.zi-utczai gr. Nukó-házban.
Jalics Ferencz, pesti választott polgár ’s ke

reskedő ; Pesten, M. JJorollya-utczai Tü 
köry-házban.

Jankovich Antal, f  , aranysarkantyús vitéz;
Budán, sajut házában.

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

társ. tiszt, tagja; Pesteti, úri-utczai saját 
házában.

Jankovich Isidor, f , aranysarkantyús vitéz
Csepregben.

Jankovich Xavier, táblabiró.
Jelenffy Ágoston, ügyvéd ’s váltójegyző;

Pe sten) Wodiáner-házban.
Jerney János, táblabiró, ügyvéd ’s a’ magy. 

tud- társ. r- tagja; Pesten, molnár-ulczui 
saját házában.



27

Jeszenák János b.; Posonban.
Jeszenszky Ignácz, táblabiró; Pesten, kishid- 

utczai Nemes hegyi-házban.
Jeszenszky Lajos, táblabiró; Pesten, zöldfa- 

utczai Jeszenszky-hazban.
Jósika Miklós b., f ; Szurdokon.
Jósika Sámuel b., sz, István ap. k. rend 

kis keresztese, erdélyi kir. udv. cancel- 
láriai tanácsos; Becsben.

Jurenák József, gyógyszerész; Pesten, egye-  
tem-te'r az arany orosztannál.

Jüttner Victor, Pesten.

2*
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K .
Kaján Sándor, ügyvéd; Pesten, Wurmhof.
Kálnoky Gusztáv gr., f ; Brünnben.
Kálóczy Káról, táblabiró, ’s Pest városi ta

nácsnok ; uri-utczai Troli-házban.
Kammermayer Antal, ügyvéd; Pesten, szei- 

utczai Kárász-házban.
Kandó József, táblabiró; Ta&on,
Kapczy Tamás, táblabiró ’s ügyvéd; Pesten, 

uri-utczai Tr attn er-Károlyi-házban.
Kápolnay Káról, táblabiró.
Kappel Fridrik, pesti választott polgár’s nagy

kereskedő ; Pesten . bálvátiy-utczai saját 
házában.

Karácsonyi Guido, táblabiró; Pesten, három- 
paripa-ulczai saját házában.

Karlovszky Zsigmond, táblabiró ’s ügyvéd; 
Pesten, bálvány-utczai Zohls-házban.

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

magy. tud. társ. igazgató ’s tiszt, tagja és 
pesti vál. polgár; Pesten, saját házában.

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

gár ’s a’ Trattner-könyvnyomtató intézet’
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tulajdonosa; Pesten, uri-utczai Trattner- 
Károlyi-házban.

Károlyi Lajos gr., f  , Abauj várm. főispán:
Becsben.

Kaselik János, ügyvéd; Pesten, oskola-ntczai 
saját házában.

Keglevich Gábor gr , f ; val. tit. tan., magy. 
fötárnokmester, magy. kir. helyt, taná
csos, 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; JV  
zsonban.

Keglevich Miklós gr.
Kempelen Gyula, táblabiró; Pesten, szel-ut- 

czai Nemeshegyi-házban.
Kendelényi Káról, táblabiró ’s ügyvéd; Pes

ten, várm. utszai saját házában.
Kilián György , könyvárus: Pesten, M. Do

rottya- ntczai Viszer-házban.
Kilián Káról, Becsben.
Kiss Emészt (ittebei) cs. k. alezredes;Elemerett.
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Kiss Káról, cs. kir, százados, táblabiró ’s a’ 
magy. tud. társ. rend. tag ja ; Pesten , 
szép-ulczui László - házi an.

Kiss Miklós (ittebei); Itteben.
Klobusiczky János gr.; Zeténybeu.
Klopfinger János, választott polgár.
Kóczán Jó zsef, ügyvéd; Pesten, kecskemeti- 

utczai gr. Teleky-házban.
Kollonics Miksa gr., f , Becsben.
Kolowrat Leopold gr., cs. kir. alezredes.
Komáromy György, táblabiró; Tetetlene'n.
Korher János, táblabiró; Pesten, váczi-utczai 

Jüttner-házban.
Kosztich Laczkó Mihál, táblabiró s ügyvéd; 

Pesten, uri-utczui Troli-házban.
Kovács István , ügyvéd
Kovács Miklós, Táblabiró; Ordacson.
Kovács Zsigmond, táblabiró; Pesten, Sebes

tyen-téri saját házában,
Kray János, b.; Topolán.
Kubinyi Ágoston, táblabiró ’s nemzeti musaeumi 

igazgató; Pesten.
Knn József, táblabiró; Peczelen.
Kvassay Ferencz, táblabiró; Brogyánban.
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Laczkovics János, váltófeltörvényszéki köz- 
biró ; Pesten, gr. Stnhenberg-hazban.

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

LafFert Ignácz b -; Pesten, uri-ntczai saját 
házában.

Lamberg Ferencz g r., f ,  ’s generalörnagy ;
Posonban.

Lamberg Rudolf g r , f  ; Csákvárott.
Lányi Im re, f  , üng várm. főispán ’s főtör

vényszéki közbiró ; Pesten, f'el-Dunasor, 
Ilkey-házban.

László Miklós, táblabiró; Pesten, sze'p-utczai 
sajut házában.

Latinovits Lajos, táblabiró ; Madarason.
Ledniczky Mihál, ügyvéd, váltójegyzö ’s tábla

biró; Pesten, ari ntczai Müller-házban.
Liechtenstein Alois hg., az aranygyapjas rend 

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

nagykereskedő; Pesten , Leopold-városi 
saját hazaban.
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Lipovniczky Vilmos , váljó-feltörvényszéki 
közbiró ; Pétién, Bálvány-utczai gr. Re- 
dey-házban,

Lónyai János, udv tan ., és magy. kir. udv. 
cancellariai előadó; Bedben.

Luby Imre magy. kir. ndv. kincstári tanácsos: 
Budán.

Luka Antal, táblabiró; Pesten , mázsa utczai 
Krense házban.

Luka Sándor, udvari tanácsos, Hont megy. 
föisp. hely. ’s a pesti első birós. váltótör
vény-szék elnöke ; Pesten , molnár-ul- 
czai Jerney-házban.

Lukács Móricz, táblabiró, m. acad. 1.1; Pesten, 
be'csi-utczai saját-házában.

Lumniczer József, táblabiró ’s urod- igazgató; 
Pesten, Bela-utczui Iszer-házban.

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

Luzénszky Káról b . ; Mórott.
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H I.

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

Máhr Antal, Ügyvéd ; Pesten, kéményseprö- 
utcza, 133. sz. a.

Majláth György, sz. István ap. kir. rend’ kö
zép keresztese, val. tit. tan., országbi- 
rá ja , Hont várm. főispán, a’ magy. tu
dós társ. igazgató ’s a’ m. kir. tud. egye
temnél a’ philos. kar’ tagja ; Pesten, kecs
keméti ulezui Almásy-házban.

Majthényi Ignácz, pest várm szolgabiró.
Majthényi László b . , Bars várm. föispáni he

lyettes.
Malvieux Kér. József, nagykereskedő; Pesten, 

József-tér} W  teuer-házban.
Marczibányi Antal, Árva várm- föispáni he

lyettes; Puchon.
Marczibányi Lajos, táblabiró ; Pesteti, szél- 

utczai saját házában.
Marczibányi Livius, táblabiró; Kameniczán.
Marczibányi Lörincz, f  , ’s kir. táblai köz- 

biró ; Pesten, kerepesi-ut, saját házában.
Markovits Dániel, táblabiró.



34

Martinéin Antal, pesti választott polgár, Pes
ten, molnár-utczai saját házában.

Mayer Ignácz (ruszbachi); Becsben.
Mayerffy Ferencz, táblabiró ; Pesten, Leopold- 

utczai saját házában.
Mednyánszky Alois b . , val tit. és hely

tartósági tan., kir. kincstári elnök, Nyitra 
várm. főispán, Trencsén várm. főispáni 
helyettes, a’ magy. tud. társ. igazgató ’s 
tiszt, tagja és a’ tudományok biztossága’ 
’s a’ középponti könyvvizsgáló collegium’ 
elnöke : Budán, Porkolub-házban.

Mérey Móricz, táblabiró ; Pesten, József-tér. 
Bajzáth-házban.

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

dddy-házban.
Meszlényi Rudolf, táblabiró ’s ügyvéd ; Pesten, 

borz-utrza.
Mikes János gr-; Kolosvárott.
Mihálovics Imre, táblabiró; Pécsett.
Mitrovszky Vilmos gr., f .
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Mocsáry Dániel, táblabiró; Pesten , M. Do
rottya -iitczui Almay-huzban.

Mocsonyi Péter, táblabiró; Fényen.
Mokossinyi Mihál, a’ ss- mm- bölcselkedés 

’s orvosi tudományok’ doctora, szülész
mester ’s a’ pesti orvosi kar’ tagja ; Pes
ten. al-Dunasor, Staffenberger-házban.

Mondbach Káról, f ; Pesten, fel-Dunasor. 
h  lopfinger-házban,

Morbiczer János, cs. kir- postatiszt; Pesten.
Mukics Simon , kir- váltófeltörvényszéki biró, 

Pesten } fel-fíunusur. PTAeser-húzbun.
Muslay Sándor, táblabiró; Pesten, Dorottya- 

utczai Mar csics-házban.
Mühr Antal, ügyvéd ; Pesten , Leopold-íitcza, 

213. sz. a.
Myller Antal , táblabiró ’s ügyvéd; Pesten, 

zöldfa-utczui gr. Fest étit s-házban.
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Nádasdy Leopold gr-, Fogaras föld’ örö
kös u ra , főtörvényszéki közbiró, Komá
rom várm. örökös és valóságos főispán 
’s a’ ns vajkai szék’ nádora: Pesten bál-  
vány-utczai b. Forray-házban.

Nádasdy Tamás gr., f , Fogaras föld örökös 
ura és Komárom várm. örökös főispán; 
Becsben

Nádosy István, nagykereskedő ; Pesten, 3  
korona-utczai saját házában.

Nákó János, táblabiró; Pesten, fel-l)unasor7 
saját házában.

Nákó Sándor g r . ; Becsben.
Nándory József, magy. kir. udv. kincstári ta

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

Németh József; Pesten, fel-I)unasor, Wieser- 
házba/e.

Németh István, nyugalmazott tábornok: Pes
ten , Városház-utczai Weisz-házban.

Niczky Sándor, táblabiró; Sopronban.
Nitta János ; Becsben.



Nopcsa László, Hányad várm. főispán; Kolos-
várott,

Nyáry Antal b., f  ; Pesten , 3  korona-utczai
Gultenberger-házban.

Nyéky Mihál,helytartósági tanácsos; Budán.

37
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O.
Odeschalchi Ágoston hg., f ;  Posonban.
Odeschalchi Livio hg., f ; ltokon.
Orczy György b., J ; Ptsten) uri-utczai saját 

házában
Orczy István b.
Orczy Lajos b.; Pesten, szél-nlczai Marczi- 

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

Pesten, uri-utczai gr. Teleky-házban.
Ordódy Flórián, pesti első biróságu váltótör

vényszéki közbiró; Pesten, IVodianer-haz- 
bun.

Ordódy Pál, Komárom várm. aljegyző; hago/án.
Ordódy Vincze, táblabiró ’s váczi urod. igazga

tó ; Váczon.
Orzovenszky Káról, orvosdoctor; Pesten, arany- 

kez-utczai Pós-házban.
Osztroluczky Miklós, kir. táblai közbiró.
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P.

Paget János ; Koloscarolt.
Pákozdy Zsigmond, pesti első biróságu váltó

törvényszéki közbiró ; Pesten , 3  korona- 
utczai Hanzely-házban.

Paksi Kiss Lajos, ügyvéd; Pesten, nagylnd-ut- 
czai Vrányi-házbun.

Palásthy Victor, f  ; Pesten, fel-Dunasor, 
Ilkey-huzban.

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

Pálffy Ferencz gr., f , Poson várm. főispán;
Becsben.

Pallavicini Roger, marquis.
Palocsay Sándor b.; Becsben.
Pap Gábor, helytartósági titoknok ; Budán. 
Patay József, táblabiró; Pesten, szep-utczai 

saját házában,
Pázmándy Dénes id., táblabiró; Komlódon. 
Pázmándy Dénes ifj., Komárom várm. alispán;

Komlödön.
Péchy Emmanuel gr., Zemplén várm. főispáni 

helyettes; Kassán.
Péchy Ferencz, helytartósági fogalmazó, Pesten.



40

Pejacsevich László g r . , bánitáblai b iró ; Rét- 
falun.

Pejacsevich Péter gr., f ; Rétfalun.
Pereira Lajos b., svédorsz. consul; Bécsien.
Perényi Zsigmond b., kir. tan., főtörvényszéki 

közbiró, ’s Ugocsa várm. főispán; Pesten, 
halvani-ulczai Beniczky-házban.

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

utcza\ Kappel-házban.
Polgár József, táblabiró; Pesten.
Polgár Káról, ügyvéd; Pesten, vásár-tér, 

OtvÖs-házbun.
Pollack Mihál, cs. kir. építőmester 's pesti vá

lasztott polgár; Pesten , nagyhid-utczai 
saját házában.

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

Prónay Gábor b.; Ácsán.
Prónay István b ; Ácsán.
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Pscherer Miklós, kereskedő; Pesten} váczi- 
utczai Nádori% czií/iü vendég-házban. 

Pulszky Ferencz, táblabiró ’s tud. acad- r. 
tagja.
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H.
Ráday Gedeon g r . ; Péczelen.
Raics József, Pesten, szel-utczai „ Tigris“ 

czimü vendég-házban.
Rakovszky Ferencz, táblabiró; Pesten, kalap- 

utczai Festetits-házban.
Redl Imre b., helytartosági tanácsos; Budán.
Redl József, gőzhajó-társasági ügyvivő; Pesten.
Rehorovszky Miklós, törvények’ doctora és 

helytartósági ügyvivő; Pesten, Leopold- 
városi Parkfrieder-házban.

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

Révay György b. f , Thurócz várm. főispán; 
Pesten, bálvány-utczai saját házában.

Rigyicsky P á l; Pesten, fel-Dunasor , FIákő
házban.

Ritter Adolf, ügyvéd; Pesten, Thurn-házban.
Robicsek József, pesti vál. polgár ’s nagykeres

kedő; Pesten, fel-l)unasor, Tüköry-házban.
Rosti Albert, táblabiró; Pesten, Leopold-városi 

Dernheim-házban.
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Rosty Zsigmond, a’ fötörvényszék’ váltóügyi 
osztályának kiadója ; Vesten , magyar- 
ntczai Bíffi-házban.

Rudics Dániel, kir. tanácsos és pesti első bi- 
róságu váltótörvényszéki közbiró ; Pesten, 
kígyó - utczai G amper l-hazban.

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

Rumbach János , cs- kir. százados; Pesten , 
soroksári-utczai saját házában.

Rupp János, orvosdoctor; Pesten, Rupp-házban.
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S '
Sadler József, orvosdoclor, gyógyszermester, 

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

Sahlhausen Leopold b . , í , őrnagy; Budán, 
dísztér, 3 0 7 . sz. a.

Salamon Lajos, táblabiró.
Sándor Móricz g r . , !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 ; Pesten , váczi-utczai saját 
házában.

Sauer Ignácz, orvosdoctor *s kir. tanító; Pesten.
Schedius Lajos, kir. tanácsos, phil. doct., a’ 

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

Schmelte József, őrnagy; Pesten, sütö-utczui
Gallovich-hazban.

Schwarzenberg Fridrik hg.; Becsben.
Sebők Káról, ügyvéd; oskola-ulcza, 2 9 7 . sz. a.
Serényi László, g r., magy. kir- helytartósági 

tiszt, titoknok; Budán.gr. Sándor-házban.
Simon Florent, ügyvéd, ’s váltójegyzö; Pesten, 

ul- Duna sor, Nemeshegyi-házban.
Simontsits János, táblabiró; Pesten, ország-ut, 

Luby-házbun.
Sina György b . , a’ görög királyi Megváltó

rend’ közép keresztese, török csász. Ni- 
schani Iftichar rend’ vitéze, görög kirá
lyi föconsul Béesben, cs. kir. nagykeres
kedő, a’ bécsi cs-kir. szabadalm. nagy
kereskedői kebel’ kiküldöttje, az austriai 
szabadalm. nemz. bank’ igazgatója, a’ 
görög nemegyesült iskolai pénzalap kor
mányzóságának kiküldött-társa, a’ bécsi 
gazdasági egyesület’ tag ja ; szabad kir. 
Buda, Arad és Szeged városainak tiszteleti 
polgára; Becsben.
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Skerlecz Káról, f  ; Szombathelyen.
Sombory Imre, kir. tanácsos, debreczeni kerü

leti tábla’ elnöke.
Somogyi Ferencz, táblabiró.
Somogyi János gr , f  ; Lovász-Patonán.
Somogyi Káról, táblabiró; Pesten.
Somssich Miklós, táblabiró.
Sorsich József, magy. kir. helytartósági taná

csos ; Budán.
Srányi János, táblabiró’s ügyvéd; Pesten, ró

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

gári ’s kegy. alapítványi ügyek igazgató
ja ; Pesten, kis seminariumbun.

Steinbach Káról, táblabiró, és kegyes alapitv. 
jószágigazg., Pesten.

Stubenberg József gr.; Pesten.
Szabó János, orvosdoctor és szemorvos; Pes

ten. fel- Dunasor, llkey-házban.
Szabó P á l, nagykereskedő : Oesten. városház

tér, Aimasy-házban.
Szalbeck Jakab, táblabiró ; Aradon.
Szápáry Antal g r.; Becsben.
Szápáry Ferencz gr.; Pesten, városház-tér. 

Almásy-házban.
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Szápáry József gr., Pesten, uri-utczai b. Or- 
czy-házban,

Szápáry Miklós gr.; Becsben
Széchenyi István gr , f  . az orosz cs. Wladi

mir rend’ 4-dik 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- 
sor, Vilmáim-házban,

Széchenyi Lajos gr., f  , bajor Hubert rend" 
nagykeresztese, val. tit, tan ., ő cs. kir. 
fensége Sophia főherczegasszony’ föudvar- 
noka; 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 ’sP o - 
sega várm főispán; Becsben.

Szekrényesy Endre , Pest városi kapitány Pes
ten , váczi-utczai Bene-házban.
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Szeles Lajos, ügyvéd, Pestenf hatvam-utczaj 
llkey-házbun.

Szemere Pál, táblabiró; Pesten, nagyhid-utczai 
Fáy-házban.

Szeniczey Gusztáv, ügyvéd; Becsben.
Szent-Ivány Péter, táblabiró ’s ügyvéd * Pestent 

szel-utezai saját házában.
Szent-Iványi Vincze, f  ,és helytartósági titok- 

nok; Budán.
Szentkirályi László, Honth várm. főszolgabíró.
Síepesy Ádám b-, helytartósági liszt, fogal

mazó ; Pesten, fel- Dunusor, Klopflnger- 
házbun.

Szepessy Ferencz, Pest városi polgármester; 
Pesten, vaczi-utczai Purkfrieder-házbun.

Szerencsy István, val. tit. tan., magyar királyi 
személynök ’s Arad várm. főispán; Pesten, 
uri-utczai Bene-házban.

Szilassy József idősb, helytartósági tanáesos; 
Budán.

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

Szily István, Nográd várm- fő-utigazgató.
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Szirmay Ádám, f , ’s feltörvényszéki közbiró: 
Festen , kecskeméti-utczai saját házában.

Szirmay Boldizsár, táblabiró; Festen, szarka- 
ulczai Karczag-házbun.

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

Szvetenay Márton, ügyvéd ; Pesten, dohány- 
utcza.

3
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T.

Tabódy Pál, táblabiró’s ügyvéd; Pesten,apá- 
cza-utczai Rotlenbiller-házban,

Tahy József, f ,  táblabiró; Pesten, kecske- 
méti-utczai saját házában,

Takácsy György, táblabiró ’s pesti választott 
polgár ; Pesten, nagy hid- utczai saját hú
zóban,

Taliián Káról, táblabiró; Pesten, újvilág-utczai 
llkey-házban.

Tasner Antal, táblabiró, ügyvéd ’s a’ magyar 
tud. társ* levelező tagja; Pesten , fel-  
thmasor, Tűkö'ry-házban.

Teleki Ádám gr., f , és cs. kir. ezredes.
Teleki Domokos gr., a* kükőllői ev. ref. egy

házi megye’ ’s az udvarhelyi collegium’ 
főcuratora ’s aJ magy. tud. társ. lev. tagja; 
Get nyeszegeti,

Teleky József gr., f , val. tit. tanácsos, Er- 
délyország’ főkormányzója , Szabolcs 
várm. főispán, a’ magy. tud. társ. elnö
ke ’s tiszt, tagja, a’ tiszamelléki ref. su
perin tendent ’s a’ sárospataki collegium
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fócuratora és a’ bajor kir. tud. academia’ 
tiszt, tagja; Kolosvárott.

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

Teleki Sámuel gr. ; Pesten t szervita-tér , gr. 
Teleky-házban,

Tige Lajos gr., Pesten, 3  korona—utczai
Wádosy-hazban.

Tihanyi Ferencz, temesi gr. 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. 

Tornallyai Lucián Victor, táblabiró; Tornai-
lyán.

Tóth Lőrincz, ügyvéd, váltójegyző, ’s magy. 
acad. 1. t . Pesten , József-tér, Musch- 
házban.

Tölgyessy János,Pest városi tanácsnok;Leo- 
peld-utczui saját házában.

Török Bálint gr-; magy. kir. helyt, tanácsos;
Budán.

Traun Ferencz gr.; Becsben.
3*
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Trautmansdorf Ferdinánd hg., f  í Becsben.
Trefort Ágoston; Pesten, fel-Dunasor, Wodia- 

ner-házban.
Tschurl Eduárd, nagykereskedő; Pesten, szél- 

utczai Marczibányi-házban.
Tüköry József; Pesten , Dorotlyu-utczai sa

já t házában.
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II .

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

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

Uzovics Sándor, f .
Ürményi Ferencz, f , ideigl. koronaőr , az 

austr. cs. Leopold rend’ közép kereszte
se és val. tit. tanácsos ; Pesten, ujvásár- 
ier, saját házában.

Ürményi József, f , és alnádor; Pesten, fel- 
JJunasor, Vieser-házban.

Ürményi László, f .
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V.

Vághy Ferencz, a’ fötörvényszék’ váltóügy] 
osztályánál előadó közbiró; Pesten, uri- 
utczai Bene-házban.

Valero Antal, pesti választott polgár ’s nagy- 
kareskedö : Pesten , bálvány-utczai tJr- 
rnenyi-házban.

Várkonyi Ádám, Teraes megyei alispán.
Vay Gyula; Anarcsoji.
Vay Káról gr.
Vay Lajos b-; Golopon.
Vay Miklós b., f , főtörvényszéki közbiró ’s 

Borsod várm. főispáni helyettes; Pesten, 
S korona-utczai saját házában«

Viczay Káról gr., f ; Hedervárott.
Viczay Mihál gr., f ; Posonban.
Vigyázó Antal, táblabiró ; Pesten , országút, 

saját házában.
Vogel L ajos , nagykereskedő; Pesten, becsi- 

-utczai Szia tini házban,
Vrányi Constantin, táblabiró, pesti választott 

polgár ’s nagykereskedő; Pesten, nagy- 
hid-utczai saját házában.
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W .

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

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

Wartensleben Ágoston gr.
Weisz Bernát, kereskedő; Pesten.
Wenckheim Antal gr. m. kir, helytart. tiszt, fo

galmazó ; Gyulán.
Wenckheim Béla b . ; Pesten, városház-tér, gr,

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

tiszt, fogalmazó; Pesten, városház-tér, gr. 
Keglevich-házban.

Wenckheim Victor b . , cs. kir. felhadnagy;
KőrÖsladányon.

Wesselényi Miklós b., a’ nagy enyedi reform, 
collegium ’s a’ zilahi gymnasium’ föcu- 
rá to ra, a’ középszolnoki derékszék ’s 
több ns vármegye’ táblabirája, a’ magy. 
tud. társ. igazgató ’s tiszt, tagja; ’St- 
bon.
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Wodianer Sámuel, táblabiró ’s nagykereskedő : 
Pesten, saját házában.

Wolkenstein Emészt gr., t  •> cs- kir. százados; 
Becsben.
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Wi.
Záborszky Alajos, táblabiró; Somogybán.
Zákó István, Bács várm» szolgabiró; Újvidé

kén.
Zarka János, országbírói itélőmester; Pesten, 

seminarium-ter, gr. Szechenyi-házban.
Zay Karol g r ., f , a’ dunáninneni kér. tábla’ 

tiszt, közblrája; Bticsánban.
Zichy Alfred g r.; Lángon.
Zichy Edmund g r . ; Pesten , 3  korona-utczai 

Mar czib dny i-házban.
Zichy Paulai Ferencz gr.
Zichy Ferencz, táblabiró; Ziehen.
Zichy György gr., f ; Lángon.
Zichy Henrik gr. kir- tábla’ báró ja; Pesten.
Zichy János g r , f  > ’s magy. kir. udv. can- 

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

tiszt, fogalmazó ; Becsben.
Zichy Kamii gr., f  ; Lángon.
Zichy László g r., és helytartósági taná

csos ; Budán.
Zichy Manó gr.; Becsben.
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Zichy Miklós gr. iff.; Pesten, sxél-utcxai Dö- 
ring-házban.

Zichy Pál gr ; Becsben.
Zichy Ödön g r . ; Pesten , S korona-utczui 

Marcxibányi-hdzban.
Zichy Zsigmond gr., cs. kir. százados.
Zitterbarth Mátyás, építőmester; Pesten, fel- 

Dunasor, Ilkey-házban.
Zsedényi Eduárd, helytartósági tanácsos; 

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

szervita-tér, SziAlay-házban.
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U j  t a g o k ,

kik az 1843-dik évi Casinokönyv’ megjelente 
óta lettek azokká.

ßalassa János.
Bereczky Antal.
Bernát Miklós.
Csetneky Káról.
Emich Gusztáv.
Eördögh Péter.
Farkas Gábor.
Geibel Káról.
Geréb Rudolf.
Hradeczky Gáspár.
Ibrányi Ferencz.
Inkey Sándor- 
Inkey ’Sigmond.
Jankovich Xavier.
Jüttner Victor.
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Kálóczy Káról. 
Kolowrat Leopold gr. 
Kubinyi Ágoston. 
Morbiczer János. 
Orzovenszky Káról. 
Paksi Kiss Lajos. 
Podmaniczky Fridrik b. 
Redl József.
Ritter Adolf.
Somogyi Káról. 
Steinbach Káról.
Weisz Bernát.
Zichy Manó gr.
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A ’ m ú lt é v i  C a s in o k ö n y v ’ m e g je le n te  ó ta  
k ö z ü lü n k  h a lá l á lta l  k ir a g a d ta tta k :

Bartosságh József.
Dercsényi Pál b.
Festetits József János gr- 
Kovács György. "
Palocsay Ferdinánd.
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IGAZGATÓK
i  8 4 4 -re .

Hajnik Pál.
Széchenyi István gr.
Ürményi Ferencz.

VÁLASZTOTTSÁGI TAGOK 
1844-re .

Almásy Móricz gr.
Bajzáth Rudolf.
Bánffy Pál b.
Bertha Sándor.
Czigler Antal.
Dubraviczky Simon.
Eckstein Rudolf.
Eötvös József b.
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Fáy András- 
Forgács Lajos gr- 
Gombos Bertalan. 
Gosztonyi Miklós. 
Havas József. 
Hegyessy Péter. 
Heinrich Nép. János. 
Hengelmüller Mihál. 
Hubay József. 
Jeszenszky Ignácz- 
Jósika Miklós b. 
Kaján Sándor. 
Kálóczy Káról. 
Kapczy Tamás. 
Károlyi György gr. 
Keglevich Gábor gr- 
Laczkovics József. 
Lukács Móricz. 
Majláth Györgj. 
Németh István.
Orczy Lajos b. 
Ordódy Flórián. 
Palásthy Victor. 
Prónay Albert b. 
Kboicsek József.
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Rosti Albert.
Rudies Dáoiel. 
Serényi László gr. 
Simoncsics János. 
Srányi János. 
Steinbach Ferencz. 
Szabó János. 
Szerencsy István. 
Tasner Antal.
Teleki Sámuel gr. 
Trefort Ágoston. 
Uzovics János. 
Urbanovszky Justin- 
Valero Antal.
Zichy Miklós gr. 
Zsedényi Eduárd. 
Zsivora György. 
Sebők Káról, jegyző.

Könyvtárnok: Antal Mihál- 
Levéltárnok: Szekrényesy Dániel.



Tudnivalók.
1. A’ mostani aláírás 1841-ben kezdőd

vén tart 10 évig azaz 1850 végéig. Az inté
zet jelenleg, Április 1-jén 559 részes tagot 
számlál kebelében.

2. A’ Casino mostani szállásának további 
bérlése a’ háztulajdonos kereskedöséggel leg
újabban történt egyezkedés szerint, ismét 
négy évre u. m. az 1842-i sz. Jakab naptól 
1846-i sz. Jakab napig, — minthogy a’ kereske
delmi bank életbe lépett és az intézet’ szállá
sában némelly csonkitások történtek, — 5000 
pírt bér fizetés mellett — lön megállapítva.

3. A’ szándéklott közház-szerzés’ ügyét 
illetőleg az e’ végre aláirt részvényesek Ház
egyesület czime alatt külön társaságba ala



66

kultak egybe. A’ nemzeti Casino elhatározó, 
hogy minden eddig levő ’s ezentúl leendő 
tökéi az említett czélra fordittassanak. Az e’ 
tárgyban megbízott küldöttség’ tagjai: Bánffy 
Pál b-, Havas József, Kappel Fridrik, Káro
lyi György gr., Károlyi Lajos gr., Laczko- 
yich 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 1844-re ismét 
1000 pengő forintot rendelt. A’ könyvtárra 
felügyelő küldöttség’ tagjai e’ következők: 
Augusz Antal, Benyovszky Péter, Bertha Sán
dor, Döbrentei Gábor, Eckstein Fridrik, Eöt
vös József b., Fáy András, Hajnik Pál, Hel- 
meczy Mihál, Hengelmüller Mihál, Jerney 
János, Jeszenszky Ignácz, Jósika Miklós b., 
Lukács Móricz, Szabó János, Széchenyi Ist
ván gr., Szemere Pál, Trefort Ágoston.

5. Az 1844—ki casinoi hangversenyekre 
ismét 1000 pgö frt rendeltetett. — A’ hang
versenyek’ külön szabályai alább a’ rendele
tek’ 22-dik pontja alatt olvashatók, mellyek
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szigorú megtartása mind a’ casinoi mind a’ 
hangászati igazgató uraknak továbbá is ajánl- 
tatik.

Hangászati igazgatók: Rehorovszky Mik
lós, Rosti Albert.

6 Az Egyesület’ kényelmeinek szaporí
tása ’s egyszersmind a’ nemzeti színészet iránti 
részvétének tanúsítása végett, az 1838-ki ja 
nuár 28-kán 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, igy öszvesen mintegy 1400 pengő 
forintért, 1844-ki február 1-sö napjától is
mét egy évre, a’ casinoi tagok használatára 
kib éreltetett-

7. A’ Gasinoban közhatározat szerint illy 
tartalmú aláirási-iv van kitéve, mellyhez min
den tag járulhat: „Ki testének elpusztultával, 
mit halálnak szoktunk nevezni, nem hiszi 
egész létének elenyésztét, annak utolsó pilla— 
natiban, mikor nem ritkán egészen világos a ’ 
fő, de se kéz, se nyelv nem mozoghat töb
b é , felette kellemetlen érzés lehet, végaka
ratjának el nem rendelése miatt övéit, barát-



68

jait vagy csak cselédjeit is minden ellátmány 
nélkül hátrahagyni. Ez okból mi alulirttak 
végakaratunkat jó eleve el fogjuk rendelni. 
Minthogy azonban alig lehet kellemesebb és 
nyugtatóbb érzés egy nemeskeblü férfira néz
ve mint annak biztos hiedelme, hogy azon 
honfitársainktól, kiket éltünkben tiszteltünk, 
becsültünk , holtunk után is hosszasabb ideig 
megemlegettetünk, ’s illy emlékezések alkal
mával felhordott példáink után a’ jövő kor 
gyuladni fog nyomdokink követésére ott, hol 
azok az erény ösvényét jelölék: ellenben ova- 
kodásra ’s jobb ut’ választására serkenni ott, 
hol emberi gyarlóságunknál fogva az igazság’ 
körén kívül kalandozónk, egyúttal ezennel 
azt is Ígérjük, hogy a’ pesti nemzeti Casino- 
társaságnak végrendelkezésünkben egy kis em
lékjelet hagyandunk-“

Eddigi aláírók az eredeti feljegyzés sze
rint: Széchenyi István, Bánffy Pál, Fáy An
d rás , Dercsényi Pál, Jankovich Antal, Or
czy Lajos, Wenkheim Béla, Pregard János, 
báró Liptay, Szilassy József, Wesselényi 
Miklós, Jósika Miklós, Marczibányi Lajos,
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gr, Desewffy A urel,*) Baldácsy Antal, gr. 
Andrásy György, Benyovszky Péter, gr. 
Waldstein János, Daruvári Jankovics Izidor, 
Földyáry Lajos, Földváry Antal, Niczky Sán
dor, Atzél József, Myller Antal, Orczy László, 
Podmaniczky Lajos, Kendelényi K áról, gr- 
Festetics Vincze, Bohus János, Tasner Antal, 
Hajnik Pál, Rosti Albert, Szabó János.

*) Gr. Dessewffy Aurel, a’ fentebbi szakaszban tét' 
ígéretéről, — még több évekkel halála előtt el
készített végrendeletében — meg is emlékezvén, 
válogatott munkákból álló könyvtárát a’ IN. Casino 
egyesületének hagyományozta.





A’ NEMZETI CASINO
SZABÁLYAI.





A’ NEMZETI CASINO

SZABÁLYAI .
A’ Casino’ szabályai két 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
m aradnak; és r e n d e l e t e k r e ,  mellyek 
az aláírás ideje alatt is idöriil időre a’ körül
ményekhez képest változhatnak.

I.

Alkotó-szabályok.

1. A’ nemzeti Casino a’ jó ízlést, mí
velt ’s deli magaviseletét, józan és közhasznú 
elmélkedést, az ész’ tehetségit ’s a’ közér- 
telmességet kifejtő ’s nevelő intézet. E’ kel
lemes és csinos társalkodásnak szánt hely az

4
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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 osztályú, hanem minden ál
lású és legkisebb tartózkodás nélkül részt ve
hessen abban ; a’ casinoi egyesület, mint 
egyesület, semmiféle polilicai 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- 
lasztand.

5. Ha az aláírási időszak’ lefolyta után 
valamelly tag a’ Casinotársaságból kilép, sem 
ő 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 magaviseletü honfit, külföldit, 
katonát, tudóst, művészt ’s jól nevelt ifjút 
a’ rendeletek közt meghatározott mód szerint 
az intézetbe bévezetni.

7. A3 Társaság közgyűlésre évenként két
szer jön össze, u. m. januar utolsó, és juuius 
első vasárnapján változhatlanul. 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 álapotjárót 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 junius 
második vasárnapján ismét felvétetik, ’s ak
kor annak minden további halasztás nélkül 
el kell döntetnie. A’ vélekedések’ megoszlása
kor a' kérdéses dolgot az ülésben megjelent 
részesek’ többség' határozza-el, ’s az igy

4*
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hozott végzés minden részest, akár jelen volt 
akár nem, egyiránt kötelez. A’ végzések va
lamelyik pesti magyar hírlap által közhírré 
tétetnek.

8. Gyűlésekben a’ többség nyilván ki nem 
tetszvén, a’ kérdés szavazásra botsátatik. 
melly eképen megy végbe: a’ tárgy teljesen 
felvilágositatván, ’s megfontoltatván , minden 
tag egy t  végre készített golyót vesz kezébe 
’s azt a ’ szavazó szekrénynek i g e n  vagy 
n em  szavakkal megjegyzett fiókjába tetszése 
szerint veti. Midőn a’ gyülekezet’ száma pá
ratlan , akkor az elnök is valamint minden 
tag külön csak egy szavazattal bir; ha pedig 
páros , akadály elhárítása végett, kettővel. 
Egy golyó-többség már határoz. Ha azonban 
több ágra oszlanék a’ kérdés, összeül vala
mely 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’ 
töbség akaratját a' közönségnek előadja.
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melly azt soha kérdésbe nem vevén, véghatá
rozásnak tekinti.

9. A’ Casino’ egyeteme az intézet’ fo
lyamatban tartását, a’ közgyűlés’ határoza
tai végrehajtását, cselédjeire felügyelést és 
a’ pénzkiadásokat választottságra, és az eb
ben foglalt igazgatókra és jegyzőre bízza, 
kik a’ 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
g á t, érezni fogja tartozását, és így annak 
teljesitése végett semmiféle unszolásra és kény
szerítésre nem várand.

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

valót ne adjon. Mind ezeknek elég fizetésűk 
jár, úgy hogy a’ Casino’ tagjai minden efféle 
ajándéki alkalmatlanságtól menttek legyenek.

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

14. Nehogy valaki terhes felszólitgatások 
által a’ Casinolól elidegenítessék, bizonyos 
szembetűnő hely van javaslatok’, aláirások,
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’s más efféle segedelmek’ számára rendelve, 
hogy az ott fekvő ívre kiki tetszése szerint 
írhassa nevét-

15. Azon esetben, ha az igazgatók vagy 
választottsági tagok közül valamellyik kihal
na , tartassák tüstént választoltsági ülés és 
addig is, míg azt a’ közgyűlés helybenhagyná 
vagy változtatná, neveztessék a’ kimúlt he
lyébe 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 kivül semminemű vigalom egyes részes 
neveben fizetésért nem tartalhatík ; 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 mindazon 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, mcllyek mellett 
ezen Társaság’ tagjának a’ 3-dik alkotó sza
bály szerint felvétetett’s e’ miatt kirekesztése 
iránt a’ közgyűlésen indítvány tétetnék, melly 
indítványt legalább 30 részesnek kell aláírni, 
’s a’ közgyűlésen jelenlevő tagoknak ez egy 
esetben 2/3-ad része határozott szótöbbségé
vel kirekesztetnék, ezen Társaság’ tagja töb
bé nem lehet- A’ vádló 30 tag közt azonban 
aJ szavazatok’ számításánál csak a’ jelenlevők 
szavazata fog számitatni ’s illy indítvány csak 
azon esetben vétethetik tanácskozás alá, ha 
a’ vádló 30 tagon kívül még más 60 tag van 
jelen a’ közgyűlésen-
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II.

Rendel etek-

1. A’ Casino kora reggeltől késő estig 
nyitva á l l ; 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 
külföldiek, katona ’s polgári hivatalbeliek ’s 
miveit 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 foglalványul. Három hónapnál kevesebb 
időre nem foglalkozhatni. A’ foglalkozók is

Q ' KON v  r j
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szintúgy minta’ részesek a’ Casinonak minden 
javával élnek ’s kellemeiben részesülnek, ki- 
vevén, hogy a’ gyűlésekben szavazni, az in
tézetbe 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, gyám ok, az intézetbe 
egyedül mint részestag vétethetik-be- — Ven
dégeknek pedig minden fizetés nélkül csak 
olly idegenek választathatnak, kik itt bizony
talan időre ’s mintegy átmenöleg tartózkod
nak : nemkülömben 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 jogok 
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 14 tagból kel! állnia. A’ vá- 
lasztottság szavazás által elhatározandja, 
valljon a’ folyamodó a’ Társaság’ keblébe 
mint részes, évenkinti 50 pengő forint, vagy 
mint foglalkozó egy évnegyedre 10 pgö forint 
üzetés mellett felvétessék-e ? A’ bevett tagok 
foglalkozók’s vendégek az ötét ajánló tagok
kal együtt az elválasztáskor jegyzőkönyvbe 
iktattatnak.

Ha casinoi vendég részes kíván lenni de 
a’ szükséges többséget el nem nyeri, azon 
naptól fogva, mellyen értté a’ golyóvetés vég
bement, többé nem szabad járnia az intézet
be. 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 2/3-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’ végre 
rendelt „Idegenek3 könyvében“ mind a’ beve
zető tag a3 bevezetés3 napjával saját nevét 
mind a bevezetett vendég a’ magáét. Illy be
vezetés mellett azonban csak 8 napig járhat
ni az intézetbe. Ha tovább kívánja valaki a’ 
Casinot vendégkép használni, az igazgatóság 
által kiadandó ideigleni beléptijegygyel szük
ség clláttatnia, mellynek ereje az első vá
lasztottsági ülésig tart. Még tovább bejárni 
kívánó vendég és az őt ajánló részes’ nevének
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8 napi kifüggesztetése után a’ választottság 
által szintúgy mint a’ részes vágy 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 ta g , valakit vendégül (szintúgy mint 
részesül vagy foglalkozóul) ajánl, azt a’ vá
lasztottsági taggal közelebbről megismertet
ni el ne mulaszsza, hogy ez ekképpen 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’ könyvét44 az igazgatóság 3s jegy
ző hónaponként egyszer vagy többszer is át
vizsgálván, szorosan ügyelend-fel arra, hogy 
e’ tekintetben legkisebb visszaélés ne történjék.

10, A’ bevett foglalkozónak vagy ven
dégnek az ötét illető szabályok rövid kivo
natban magyar, német vagy franczia nyelven 
átadatnak.

11. A’ választottság 54 tagból áll, kik 
között 3 igazgató és 1 jegyző. Egyesületi jegy
ző ezentúl nem részvényes is lehet; ha 
miudazáltal a’ jegyző nem részvényes , ez 
esetben a’ választottságban szavazattal nem 
bir- Mindezek évenkint a’ januári közgyűlés
ben ekkép választatnak ú jra :

a) A’ mindegyik részes által választatni 
kívánt 54 választottsági tagnak ’s ezek közt 
3 igazgató ’s egy jegyzőnek nevével betöltendő 
választó-czédulák szétküldözése 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-
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b) A' betöltött választó-czédulát az ülés
ben minden választó szem lyesen adja a’ vá
lasztó-bizottság’ elnökének kezébe ’s az e’ 
mellett levő két más tagja ugyanazon bizott
ságnak minden általadó’ nevét feljegyzi.

e j A’ választó czédulák’ átnézése végett 
a’ jegyzőn kívül 7 tagból álló bizottság ne
veztetik k i , 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 
tanácskozásaiban 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- 
lódását , 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’
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többséget el nem nyerné, választottsági tag
ságra is szól, kivevén, ha ugyanazon név 
egy czédulán két külön minőségben egyszer- 
nél többszer fordulna elő.

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

f) A’ választás’ eredménye más nap tar
tandó közgyűlésen hirdettetik-ki. Ugyanekkor 
a' mindenkit illető tisztség ’s mindennek ren
des átadása ’s vétele a’ bizottság felügyelete 
mellett végbemegy. Magában értetik , hogy 
ezen bizottság kineveztetése ’s munkálódása 
ellen semminemű kivétel nem tétethetik.

12. A’ választottság valamellyik igazgató 
által egybehíva, elnökét minden ülésre ma
ga kebléből betűsor szerint nevezi-ki , ’s e’ 
Casino’ igazgatása tárgyairól tanácskozik és 
rendeléseket tesz. Efölé ülések két nappal 
elébb kihirdettetnek, hogy a’ választottság- 
ban nem levő részesek is , kiknek tetszik, 
megjelenhessenek, de csak mint hallgatók 
minden szólási szabadság nélkül.
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13- A’ téli és nyári közgyűlésekben ho
zott rendeletek, valamint a’ számadások’ rö
vid kivonatja is részint hirlapok által, részint 
a téli közgyűlés után kiadatni szokott Casino- 
könyvben közhírré tétetnek.

14. Minden tag részvényét vagy a’ Casino’ 
pénztárnokánál Pesten, vagy erre különösen 
meghatalmazott Németh Lajos udv. ágens urnái 
a ’ Casino’ ügyviselöjénél Bécsben fizeti vagy fi- 
zetteti-le ’s azoktól nyomtatott nyugtatványt kap. 
A’ Budapesten lakók az év’ első három hó
napjában kötelesek fizetni, másutt tartózko
dók pedig legkésőbb a’ pesti Medard-vásárig.

15. A’ ki az év’ 3 első negyedében lesz 
a’ Casino’ részese, az az 50 pgő frtnyi rész
vényt ugyanazon évre tartozik fizetni: ha pe
dig 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’
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panaszkönyve, nevét is aláírván. A’ panasz
könyv minden választottsági ülésen felolvas
tatván , a’ választottság helyes panaszokat 
megszüntetni ügyekszik, ’s ez iránti rende
léseit vagy észrevételeit a’ hajtott lapra irt 
panaszok mellé jegyezteti. Névtelen 's honfi 
által idegen nyelven irt 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.

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

20. A’ Casino vagyonáról két leltár vi
tetik, egyik mindig a’ kirendelendő igazgató’ 
szállásán áll, másik a’ levéltárban, ’s az uj 
szerzemények ugyanegy nap mindkettőbe be- 
iktattatnak.

4*#
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21. A* Casino termében tartatni szokott 
hangászati mulatságokra nézve e’ következő 
szabályok vannak megállapítva:

a) A* hangászati mulatságokba minden 
részes maga ’s kinek családja van, ennek 
társaságában beléptijegy nélkül szabadon 
jár be.

b) Minden részesnek van joga a’ casinoi 
szabályok szerint vendégeket magával hozni, 
de tartozik az arra rendelt hangászati ven
dégkönyvbe ne\eiket a’ magáéval együtt be
íratni.

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

d) Foglalkozók és casinoi rendes ven
dégek a’ szabályok szerint különben is az 
intézet minden kényelmében részesülhetvén, 
casinoi veudégjegyeik előmutatása mellett jár
hatnak be.

Egész esztendőre csak következendőknek 
adatuak-ki beléptijegyek:

aa) Részes családjának, hogy ez ö nél
küle is bemehessen.
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bb) Hangászoknak és műkedvelőknek 
csupán saját személyeikre.

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’ kö
vetkező határozatok szolgálnak szabályul:

a) A’ számadás mindenkor a’ téli köz
gyűlés előtt vizsgáltatik-meg , melly végből 
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.
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c) A’ pénztárnok a’ választottságnak 
havonként bemutatja a’ pénztár állapotának 
rövid kivonatát.

d) A’ foglalkozók megválasztatása já
randóságaik lefizetése a’ foglalkozók’ könyvé
ben mindenkor rendesen feljegyeztetik.

e) A’ leltár’ két példányába a’ fennálló 
szabály szerint minden uj szerzemény árával 
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 mon
dani akarunk , mondjuk a’ közönségnek ’s 
ne szomszédainknak; ’s ha csakugyan szól
ni akarót valamire figyelmeztetni kívánunk, 
tegyük ezt halkan.
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c) Maradjunk a’ kérdés mellett ’s ha at
tól eltávozunk , legyen szabad az elnöknek 
arra minket visszatéríteni.

d) A’ csengetést valamint a’ „ h a l l j u k “ 
felkiáltást is vegyük rögtöni elnémulás’ jeleül.

e) Mig az elnök a’ végzést ki nem mond
ja, ne menjünk tovább.

f) Szólítsuk egymást a’ gyűlésben ig y : 
„ u r a i m ! “ vagy „ u r a k ! “

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 vendégléstartásra előfordulható körül
ményekhez képest a’ választottság fel van ha
talmazva engedelmet adhatni-
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Ak igazgatók9 jogai ’s köte
lességei«

1. Ők hirdetik ki a’ választottsági 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 aJ panaszköny
vet gyakran átvizsgálják, és a’ benne feljegy
zett hiányt ’s rendetlenséget valósulva találván, 
azonnal megorvosolják.

3* A‘ már elfogadott fizetéseken kívül 
olly elkerülhetetlen 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 tisz
ta és körülményes tudása lehessen. 0 ha
talmazza meg a’ kifizetéseket, és ha eltávoz
nék , a’ helyébe megbizaudót a’ választottság 
helybenhagyása mellett ő választja ki. Jelen
leg Hajnik Pál ur fogadá el az ebbeli meg- 
bizottságot.

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’ kö
zönséget érdeklő dolgokat a’ hivatalosnak vá
lasztolt „Jelenkor“ czimü hírlap által közhírré 
teszik.

8. Az intézet’ ezüstére ’s minden feljegy
zett bútorai’ jó karban tartására ügyelnek, 
a’ pénztárt ’s számadásokat gyakran meg
vizsgálják, felvigyáznak különösen a rra , hogy
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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 
ö szorgalmokra hagyatik, hogy e’ miatt kiadá
sokban visszaélés ne essék.

10. A’ pénztárnoktól minden közgyűlés 
előtt előkérik számadásait, ’s a’ gyülekeze
tei mind a’ begyült, mind a’ kiadott ’s fen- 
maradt pénz mennyisége ’s minéműségéröl 
élő szóval is tudósítván, a’ számadást minden 
ágazataiban és részletiben több példányban a’ 
részesek között köröztetik.

11. Minden év végével elöleges 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 folyamaiban ’s tisztán 
tartására, benne a’ csend ’s illendőségre
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«gyeinek, hogy az intézet mindig legjobb hír
ben maradjon. Ők emlékeztetik enuélfogvást 
a’ netalán feledékeny részeseket a’ közakarat 
határozta alapszabályok’ tisztelésére; ök hiják 
össze a5 választottságot, sőt ha szükséges 
lenne- az egész társaságot , annak meggátlá- 
sára, ha valamelly részes, foglalkozó, vendég 
vagy akárki a’ község’ méltóságát akármi mó
don megbántani, rendeletéit általhágni, sőt 
az intézetet magáénak tekintvén benne hatal
maskodni, ’s igy a’ közegyességet háborgat
ni nem átallaná; vagy pedig olly valaki talál
koznék, ki a’ világi előtt hirét ’s characterét 
mocsokkal bélyegezni, vagy mocskítatni szen
vedné , úgy hogy az egyetem vele társasági 
közlekedését, a’ nélkül hogy ezen szenny 
magára is háramlanék, nem folytathatná; 
illyes esetekben a’ társaság’ nyugalmát, dí
szét, ’s eddig érdemlett tisztasági fényét óvni 
kötelez tetvén, az illy tagot az intézetből ki
maradásra , mindazálta! kimélőleg, megké- 
rendik.

5
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A’ választottak* jogai ’s köte
lességek

1. Havonként, vagy ha sürgetös dolgok 
jönnének közbe, akármikor szükséges leend, 
az igazgatók által a’ válaszíottság’ ülésére 
hivatalosan meghivattatnak és miután e’ tisz
tet és a’ bennök helyeztetett közbizodalmát el
vállalták, 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’ hafározásihoz szorosan ragaszkod
va az intézet’ javára czélzó szabályoka 
készitend, ’s végre is hajtand, annak idejé-
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ben megvizsgálás s helybenhagyás végeit a’ 
következő közgyűlés elébe 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 elhárítását, 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’ pénzek behajtásában 
is mindenkor kitelhető módon segélyül szol
gál.

5



100

8. Sem az igazgatók, sem a’ választott- 
ság bármi szín alatt jutalmat vagy kárpótlást 
senkinek sem adhatnak, mivel az effélék el
itélését 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’ választotlság 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 számá
ra szerezve.

9. Ha mind a5 három igazgató hosszabb 
időre eltávozna, vagy akármikép tisztében el
járni akadályoztatnék, az igazgatóság’ elő
adása és befolyása mellett a’ választottság e’ 
végre tartandó ülésében kebléből valakit ki
nevez , a’ ki az igazgató helyét mindaddig 
ta rtja , mig egyik vagy másik hivatalát ismét 
folytathatandja.

10. Különösen iparkodni fog a’ válasz
tottság a’ részesek’ számát, leginkább jeles 
és kitűnő’ férfiakkal nevelni: minden, akár- 
melly osztályba beavatandó uj tagnak az inté-
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zetbe való felvétele, a’ már érintett mód sze
rint, az 5 szavazásától függ.
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PÉNZTÁR ÁLLAPOTBA.
1 8 4 3 k i január ílö l december 31keig.

1 .
Járandóságok:

Hátramaradt tartozások 1842. év végével.
Pengő

fo r . kr. for. kr.

1832ről 3 részdij. . 150 —
1833ról 5 1) . 250 —
I834röl 11 . 550 —
1835ről 14 )) • . 700 —
1836ról 22 M . 1100 —
1837ről 30 )) . 1500 —
1838ról 41 77 . 2050 -
1839ről 53 . 2650 -
1840ről 64 7 } . 3200 —
I841röl 56 ‘7 . 2800 -
1842röl 175 95 . 8750 - 23700 —



M 3

E g y é b  j á r a n d ó s á g o k  1843ra.

Pengő
for. kr. for. kr.

A’ múlt 1842dik évi 
pénztár -  maradvány 
volt . . .  229 46

i843dik évre546 rész
vényes után . . 27300 —

Foglalkozóktól . . 1050 —
A’ pesti keresk. társu

latnál lé'vö 14000 p. 
for. töke után egy évi 
(azaz 1842ki aug. 1- 
jétöl 1843. aug. lig) 
kamatban . . 840 —

A’komáromi hajóbizto
sító társaságnál lévő 
6000 pfor. tőkepénz 
után egy évi (azaz 
l842ki januar I4től 
1843ki januar !4ig 
járó) kamatban . 300 —
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Osztalék I843dik évre 
nem adatott.

Budapesti lánczhidi 20 
részvénybe fektetett 
4000 pfor. tőke után 
kamatban

Metallique - papírokba 
ruházott 4800 pfor. 
tőke után egy évi ka
matban •

Vegyesekből

166 40

240 -
60 — 30186 26

Öszves járandóság 53886 26
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IV .
B e v é t e l .

Petigő 
for. kr ,

A’ múlt 1842. évi pénztár-maradvány 229 46
1833ról 1 részdij . 50 —
t834röl i ff 50 —
1835rol 1 „ . 50 -
l836ról 2 „ • 100 -
1837ről 3 „ . . 150 —
I838ról 5 „ . . 250 -
l839ről 10 „ . 500 —
1840r öl 11 „ . 550 —
1841röl 25 „ . . 1250 —
1842röl 110 „ . 5500 —
1843ról 408 „ . 20400 —
Foglalkozóktól . 1050 —
Kamatokból . . . . . 1546 40
Vegyesekből . ' . 60 —

Öszves bevétel . 31736 26
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IW.
Kiadáq.

-4) R e n d e s  k i a d á s .
Pengő

for. kr. for. hr.

Házbérre . . . 5020 —
Tisztviselők* ’s cselédek’ 

fizetéseire . . 6113 48
Cselédek’ téli *s nyári öl

tözeteire . . . 137i 56
Komornik által tett apróbb 

költségekre . . 153 6
Olaj- ’s égettborra . 1438 37
Kártyára . . . 510 42
Viaszgyertyára . . 380 —
Dohányra *s dohányzó- 

szerekre . . . 253 40
Tűzifára . . . 308 —
Magyar könyvekre • 241 28
Hírlapok ’s folyóiratokra 1570 13 
Nyomtatási ’s könyvkötői 

költség • . . 980 6
Írószerekre . , . 79 49
Törvénykezési ’s levele

zési költség . . 200 —
Mesteremberek’ munka

béreire . • • 2723 51
M osás-’s tisztogatásra. 566 51 21912 7



107

B) R e n d k i r ü l i  k i a d á s .

Pengő
for. kr. for. kr.

Nemzeti színházi páholyra 1400 — 
Hangversenyekre. . . 1000 —
Rendkívüli könyvekre . 1048 4 
Uj szerzeményekre . . 3502 27 6950 31

Öszves kiadás 28862 38
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1843-

1832r51
1833ról
1834ről
1835ről
1836ról
1837ről
l838ról
1839ről
1840ről
1841röl
l842ről
1843ról

IV.
i d e c e m b e r  3 1 - k é n  m a r a d t  

t a r t o z á s o k .

3 részdij . . . . . 150 —
4 11 ♦ # • . 200 -

10 11 . . . . . 500 —
13 11 * • ♦ . 650 -
20 99 • • • . 1000 —
27 99 . . . . . 1350 -
36 99 * ♦ . 1800 —
42 59 . . . . . 2100 —
52 99 • ♦ . 2600 —
29 11 * . 1450 -
57 11 . . . . 2850 -

138 99 . . • ♦ . 6900 —

Öszves tartozás 21550 —
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V.
K a m a t o z ó  t ő k é k -

A' pesti kereskedelmi társulatnál . 14000 — 
A’komáromi hajóbiztositó társaságnál 6000 — 
Statuskötelezvények ’s hg. Esterházy

s o rs o k b a n ................................  28979 45
Budapesti lánczhid-részvényekben . 4000 —

52979 45

Ide számítván a’ fönebbi tartozá
sok öszvegét . . . . . .  21550 —

Továbbá a’ pénztárban levő ma
radványt ................................  2873 48

A’ Casino’ mostani valóságos ’s
remélhető öszves pénzértéke . 77403 33



F E L J E G Y Z É S E

a’ Casino birtokában levő status- és egyéb 
köicsönpapirosoknak.

Huszonhét darab 1834-ki cs. kir. sta
tuskötelezvény , u. m.

Sor (Serie) Szám
11 — 218
11 — 219

n o - 2789
140 — 2790
140 — 2791
140 — 2792
140 — 2793
140 — 2794
256 — 51 f 8
260 — 5181
260 — 5183



Ill

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

1279 —
1570 —
1579 —

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

13205
17827
25565
31397
3l5712/5rész hiár.
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Tíz darab i834 iki 40 forintos Eszterházy 
sorskötelezvény:

Szám
17421
17422
17423 

105071 
163565 
169512 
169562 
169565 
160569 
169570



i n

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

Sor (Serie) Szám
3069 — 61361
3069 — 61362
3069 — 61363
3069 — 61364
3069 — 61365
3069 — 61366
3069 — 61367
3069 — 61368
3069 — 61369
3069 — 61370
3069 — 61371
3069 — 61372
3069 — 61373
3069 — 61374
3069 — 61375V&rész hiár-
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KiJencz darab metallique-statusköteiez- 
vény:

5806 — 500 
12031 -  500 
26973 — 500 
76647 — 1000

120788 — 100
120789 — 100 
131806 — 100 
179337 — 1000 
178338 — 1000

Szám pgőfor.
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