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Álmásy Dénes gr. 
Almásy György gr. 
Almásy Kálmán gr. 
Almásy ’Sigmond. 
Almay Rudolf. 
Ambró Antal. 
Andrásy Aladár gr. 
Andrásy György gr. 
Andrásy Manó gr. 
Apponyi György gr. 
Atzél István.
Atzél János. . 
Augusz Antal.
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B.
Bajzáth Rudolf.
Balassa István.
Balassa János.
Balásy Imre.
Baldácsy Antal b.
Bállá Károly.
Bánífy Miklós b.
Bánffy Pál b.
Barabás Miklós. 
Batthyány Filep hg. 
Batthyány István gr. 
Batthyány Iván gr. 
Batthyány László gr. 
Becker Leopold Káról. 
Bencsik György.
Beniczky Ödön. 
Berchtold Antal gr. 
Bernát Miklós.
Bethlen János gr. id.
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Bezerédy István.
Bezerédy Miklós.
Bézsán N. János b.
Bohus János.
Boronkay Rudolf.
Bossányi József. 
Breczenheim Ferdinánd hg. 
Bruckenthal Mihál b. 
Brüdern Antal b.
Burghardt Ferencz.



c.
Chotek Ottó gr.
Clark Ádám.
Coburg Ferdinánd (szász-gothai) hg. 
Csáky Béla gr.
Csekonics János.
Csernovics Péter.
Cséry Lajos.
Czigler Antal.
Czindery László.

t
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D,
Deák József.
Degenfekl Imre gr. 
Derra Miklós.
Dessewííy Emil gr. 
Dessewfíy Marczel gr.
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E.
Eckstein Adolf. 
Eckstein Frigyes. 
Edelsbacher Mátyás. 
Eötvös Dénes b.
Eötvös József b. 
Erdődy István gr. 
Esterházy Mihál gr. ifj. 
Esterházy Pál hg.



Fabricius József. 
Farkas Ágoston. 
Fehr Vilmos. 
Festetics Ágoston. 
Festetics Dénes. 
Festetics Geiza gr. 
Fiáth Ferencz. 
Forgács Antal gr. 
Forgács Lajos gr. 
Forray Iván gr. 
Földváry Antal. 
Földváry Lajos. 
Fröhlich Frigyes. 
Fuchs Gusztáv.



Gály Yincze. 
Gerliczy Yincze b. 
Gombos Bertalan. 
Gosztonyi Ferencz. 
Győry László gr. 
Gyurky Pál.
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H.
Halasy Eduard.
Havas Ignácz.
Havas József.
Hegedűs Zsigmond.
Heinrich Nép. János. 
Helmeczy Mihál.
Herdegen Eduárd.
Horhy Mihál.
Horváth Antal (sz. györgyi). 
Hubay József.
Hunyady Ferencz gr. 
Hunyady János gr.
Hunyady László gr.



Iokey Edmund. 
Inkey János.
Inkey József.
Inkey Lajos.
Inkey Zsigmond. 
Jakovich József. 
Janicsáry Döme. 
Jeszenszky Ignácz. 
Jeszenszky Lajos. 
Jeszenszky Miklós. 
Jósika Sámuel b. 
Jurenák József.
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K.
Kaján Sándor. 
Kálóczy Káról.
Kandó József.
Kapczy Tamás. 
Kappel Frigyes. 
Karácsonyi Guido. 
Karlovszky Zsigmond. 
Károlyi Eduárd gr. 
Károlyi György gr. 
Károlyi István gr. 
Károlyi István.
Károlyi Lajos gr. 
Károlyi Sándor gr. 
Kas élik János. 
Keglevich Gábor gr. 
Kiss Káról.
Kis Pál.
Klovber Frigyes. 
Koppély Frigyes.



Korher János.
Kossalkó János.
Kovács Sebestén Endre. 
Kovács Zsigmond. 
Kubinyi Ágoston.
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L .

Laczkovich József.
Lángh Ignácz.
László László.
Ledniczky Mihál. 
Liechtenstein Ferencz hg. 
Lieder Frigyes. 
Lipovniczky Vilmos. 
Lónyay János.
Lopresti Lajos b.
Luka Antal.
Luka Sándor.
Lukács Móricz.
Lumniczer József.
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M .

Madarassy László. 
Majláth György ifj. 
Majthényi Ágoston. 
Majthényi László b. id. 
Majthényi László b. iij. 
Marczibányi Antal. 
Marczibányi Lőrincz. 
Markusovszky Lajos. 
Mátray József.
Mesznil Victor b. 
Moscovitz Móricz. 
Muslay Sándor.
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N.
Nádasdy Leopold gr. 
Nagy Gedeon.
Nákó Kálmán gr.
Nemes Ábrahám gr. 
Németh Lajos.
Németh Sámuel.
Niczky Sándor.
Nyáry Antal b.
Nyéky Mihál.
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Oeffner János. 
Orczy Lajos b. 
Orzovenszky Karol.
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P.
Pákozdy Zsigmond. 
Palásthy Victor.
Pálffy Ferencz gr. 
Palocsay Sándor b.
Péchy Emmánuel gr. 
Péchy Szilárd gr. 
Pejacsevich Ferdinánd gr. 
Perlaky Sándor.
Pfeffer János.
Philips Eduárd. 
Podmaniczky Frigyes b. 
Podmaniczky Herman b. 
Polimberger Lajos.
Polgár Káról.
Prandau Gusztáv b. 
Prónay Albert b.
Prónay Gábor b.
Prónay István.
Prónay József.
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Ráday Gedeon gr. 
Rakovszky Ferencz. 
Ráth Karol.
Révay György b. 
Révay Simon b. 
Rhédey János gr. 
Ritter Adolf. 
Rohonczy Ignácz. 
Rohonczy Leopold. 
Rudies Dániel. 
Rudnay Sándor. 
Rudnyánszky Iván b.
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S.
Sávolyi József. 
Schernhoffer Karol. 
Schmidegg János gr. 
Sebök Karol.
Semsey Albert.
Sennyey Pál b.
Simon Flórent. 
Simoncsics János. 
Simonyi Elek.
Sina György b. 
Somogyi Káról. 
Stubenberg József gr. 
Szabó János.
Szabó Káról.
Szalbeck György. 
Szápáry Antal gr. 
Szápáry István gr. 
Szápáry József gr. 
Szathmáry-Király Pál.



Szécsen Adolf gr. 
Széher Mihál. 
Szekrényessy Endre. 
Széli Kristóf. 
Szeniczey Gusztáv. 
Szent-Iványi Péter. 
Szent-Ivány Vincze. 
Szilágyi Sándor. 
Szilassy József id. 
Szilassy József ifj. 
Sztankovánszky Imre. 
Szutsits Káról.



Tallián Karol. 
Tarnóczy Antal. 
Tasner Antal.
Teleki Ádám gr. 
Teleki Domokos gr. 
Teleki József gr. 
Teleki Miklós gr. 
Teleki Sámuel gr. 
Terczy Szilárd. 
Tisza Lajos.
Tóth Lőrincz.
Török Imre.
Trefort Ágoston.



Ullmann Adolf. 
Ullmann Bernát. 
Ullmann Isidor. 
Urbanovszky Jusztin. 
Ürményi Ferencz. 
Ürményi József.



Vigyázó Sándor.
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w.
Weisz Bernát Ferencz. 
Wenckheim Antal gr. 
Wenckheim Béla b. 
Wenckheim Budolf gr. 
Wenczel Gusztáv. 
Wodianer Albert. 
Wodianer Móricz.
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z.
Zay Karol gr.
Zichy Béla gr.
Zichy Edmund gr.
Zichy Paulai Ferencz gr. 
Zichy Henrik gr.
Zichy János gr. ifj.
Zichy Ferraris Manó gr. 
Zichy Miklós gr. id.
Zichy Miklós gr. ifj. 
Zitterbarth Mátyás. 
Zsedényi Eduárd.
Zsivora György.
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Részvényesek,
kik az 1851-dik év utolsó negyedében vá- 
lasztattak-el, ’s kik a’ szabályok értelmében 

még a’ folyó 1851. évre fizetni nem tar
toznak :

Atzél Lajos.
Bajzátb Albert.
Bezerédy László.
Dőry Lajos b.
Földváry Albert.
Huszár Ferencz.
Jurkovich László.
Keglevich Béla gr.
Lenhossék György.
Maver Henrik.
Migazzy Vilmos gr.
PálíFy István gr.
Zsitvay József.
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Az 1851-dik év folyamában meghaltak:

Bethlen János gr. id.
Coburg Ferdinánd hg.
Kovács ’Sigmond.
Teleki Ádám gr.
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I G A Z G A T Ó K

1851-re.

Festetics Ágoston. 
Havas József. 
Urbanovszky Jusztin.

VÁLASZTOTTSÁGI TAGOK

1851-re.

Almásy György gr. 
Augusz Antal.
Bajzáth Rudolf.
Bánffy Pál b.
Boronkay Rudolf.
Czigler Antal.
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Derra Miklós.
Eckstein Adolf.
Farkas Ágoston. 
Gombos Bertalan. 
Havas Ignácz.
Heinrich Nép. János. 
Hubay József. 
Jeszenszky Ignácz. 
Kaján Sándor.
Kálóczy Káról.
Kapczy Tamás.
Károlyi György gr. 
Keglevich Gábor gr. 
Laczkovics József. 
Lipovniczky Vilmos. 
Luka Sándor.
Lukács Móricz. 
Madarassy László. 
Majthényi László b. id. 
Mátray József.
Muslay Sándor.
Németh Lajos.
Orczy Lajos b. 
Pákozdy ’Sigmond. 
Palásthy Victor.
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Prónay Albert b. 
Prónay Gábor b. 
Rakovszky Ferencz. 
Rudics Dániel. 
Sebők Káról. 
Simoncsics János. 
Szabó János. 
Szápáry Antal gr. 
Szápáry József gr. 
Széher Mihál.
Széli Kristóf. 
Szeniczey Gusztáv. 
Szutsits Káról. 
Tasner Antal. 
Ürményi Ferencz. 
Ürményi József. 
Wenckheim Béla b. 
Zichy Miklós gr. 
Zsivora György.

Jegyző ’s pénztárnok: Szekrényessy Dániel 
Könyviárnok: Pákh Albert.
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T u d n i v a l ó k .

]. A’ mostani aláírás 1851-ben kezdődvén, 
tart 3 évig, azaz 1853 végéig. Az intézet jelenleg 
October í-jén 271 részes tagot számlál kebelében.

2. A’ Casino szállása 1851-diki sz. Mihály 
napján a’ Dorottya-utczai Vogel-házba tétetett át, 
melly szállás 6 egymás után következő évre van 
kibérelve.

3. A’szándéklott közház-szerzés’ ügyét illetőleg 
az e’ végre aláirt részvényesek Házegyesület czime 
alatt külön társaságba alakultak egybe. A’ nemzeti 
Casino elhatározá, hogy minden eddig lévő ’s ezen
túl leendő tőkéi az említett czélra fordítassanak. Az 
e’ tárgyban megbízott küldöttség tagjai: BánffyPál 
b., Havas József, Kappel Frigyes, Károlyi György gr. 
Károlyi Lajos gr., Laczkovich József, Sartory János, 
Széchenyi István gr., Valero Antal, Zichy Miklós 
gr., ezen küldöttséghez pótlólag kineveztettek : Ná- 
dosy István, Ürményi Ferencz.

3
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4. A’ casinoi könyvtárra felügyelő újólag ki
nevezett küldöttség tagjai e’ következők: Eckstein 
Adolf, Eötvös József b., Havas Ignácz, Jeszenszky 
Ignácz, Lukács Móricz, Perlaky Sándor, Ritter 
A dolf, Szabó János, Tasner Antal, Tóth Lő- 
rincz, Trefort Ágoston, Wenczel Gusztáv.

5. A’ casino teremében tartatni szokott han- 
gászati mulatságok az 1846-diki júniusi közűlés ha
tározatából megszüntetvén, az azokra vonatkozó 
szabályok’ feljegyzése szükségtelenné vált.

6. Az Egyesület’ kényelmeinek szaporítása ’s 
egyszersmind a’ nemzeti színészet iránti részvétének 
tanúsítása végett a’ pesti nemzeti színházban lé 
vő társasági páholy ugyanez év december vé
géig a’ Casinoi tagok használatára kibéreltetni 
rendeltetett olly megjegyzéssel: hogy e’ páholy 
minden háborgattatás nélkül folytonosan, de 
minden egyes tag által fizetendő földszinti be
menti díj mellett használtathassák, ’s mindazon 
jogokban, mellyekkel a’ casino, a’ páholyt il
letőleg , ekkoráig é l t , ezentúl is részesüljön.

7. A’ Casinoban közhatározat szerint illy tar
talmú aláirási-ív van kitéve , mellyhez minden tag 
járulhat: »Ki testének elpusztultéval, mit halál
nak szoktunk nevezni, nem hiszi egész létének
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elenyésztél, annak utolsó pillanatban, mikor nem 
ritkán egészen világos a fő , de se k é z , se nyelv 
nem mozoghat többé, felette kellemetlen érzés lehet, 
végakaratjának el nem rendelése miatt övéit, ba- 
rátjait vagy csak cselédjeit is minden ellátmány nél
kül hátrahagyni. Ez okitól mi alulírtak végakara
tunkat jó eleve el fogjuk rendelni. Minthogy azonban 
alig lehet kellemesebb és nyugtatóbb érzés egy ne
meskeblű férfira nézve,mint annak biztos hiedelme, 
hogy azon honfitársainktól, kiket éltünkben tisz
teltünk, becsültünk, holtunk után is hosszasabb ideig 
megemlegettetünk, ’s illy emlékezések alkalmával 
felhordott példáink után a’ jövő kor gyuladni fog 
nyomdokink követésére o tt, hol azok az erény Ös
vényét jelölék: ellenben ovakodásra ’s jobb u f  vá
lasztására serkenni ott, hol emberi gyarlóságunknál 
fogva az igazság’ körén kívül kalandozánk, egyút
tal ezennel azt is ígérjük, hogy a’ pesti nemzeti Ca
sino társaságnak végrendelkezésünkben egy kis 
emlékjelet hagyandunk.

Eddigi aláírók az eredeti feljegyzés szerint: Szé
chenyi István, BánífyPál, Fáy András, Dercsényi 
Pál, Jankovich Antal, Orczy Lajos, WenckheimBéla, 
Pregard János, báró Liptay, Szilassy József, W es
selényi Miklós, Jósika Miklós, Marczibányi Lajos,

3 *
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gr. Desewffy Aurel, *) Baldácsy Antal, gr. Andrásy 
György, Benyovszky Péter, gr. Waldstein János, Da
ruvári Jankovics Izidor, Földváry Lajos, Földváry 
Antal, Niczky Sándor, Atzél József, Miller Antal, 
Orczy László, Podmaniczky Lajos, Kendelényi Ká
ról, gr. Festetics Vincze, Bohus János, Tasner 
Antal, Hajnik Pál, Rosti Albert, Szabó János, 
gr. Szapáry Antal, Ürményi József, Beniczky Lajos, 
Farkas Gábor, Bezerédy István.

Gr. Desewffy Aurel a’ fentebbi szakaszban tett Ígéretéről 
—  m ég több évekkel halála előtt elkészített végrende
letében meg is em lékezvén , válogatott munkákból álló 
könyvtárát a’ N. Casino egyesületének hagyományozta.



A’ NEMZETI CASINO’

S Z A B Á L Y A I .





A’ NEMZETI CASINO’

A L A P S Z A B Á L Y A I .
A ’ Casino’ szabályai két részre oszlanak: 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 ide
je alatt változatlanul megmaradnak; és r e n d e 
le l e k r e ,  mellyek az aláírás ideje alatt is idő
ről időre a’ körülményekhez képest változhatnak.

I.

Alkotó-szabályok.

l .  A’ nemzeti Casino a’ jó Ízlést, miveit 's 
deli magaviseletét, józan és közhasznú elmélke
dést, az ész’ tehetségeit ’s a’ közértelmessé- 
get kifejtő ’s nevelő intézet. E’ kellemes és esi-
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nos társalkodásnak szánt hely az egész Egyesület’ 
sajátja; benne egy tag sem követelhet mások fe
lett előjogot ’s kiváltságot.

2. Hogy ezen eredeti rendeltetéseinek an« 
nál inkább megfelelhessen az in tézet, és nem
csak minden osztályú, hanem minden állású is 
legkisebb tartózkodás nélkül részt vehessen ab
ban ; a’ casinoi egyesület, mint egyesület, sem
miféle political színre mutatható határozatot vagy 
lépést nem teend , melly a’ végrehajtó hatalom’ 
rendeletivel egybeütközésbe jöhetne

3. A’ casino’ tagjainak becsületes, nemes 
ingaviseletű férliaknak kell lenni.

4. Részessé a’ 3 évre aláírandó 50 pengő 
forint évenkinti íizetés mellett akárki leh et, kit 
a’ Társaság a’ rendeletek közt meghatározandó 
mód szerint egyesületi tagnak elválasztand.

5. Ha az aláírási időszak’ lefolyta után va- 
lamelly tag a’ Casinotársaságból kilép, semő ma
ga , sem örökösei az intézet’ semminémű tőké
jéhez vagy vagyonához legkisebb jogot nem 
tarthatnak.

6. Minden tagnak van joga általa jólismert 
és nemes magaviseletű honfit, külföldit, katonát, 
tudóst, művészt ’s jól nevelt ifjút a’ rendeletek
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közt meghatározott mód szerint az intézetbe be
vezetni.

7. A’ társaság közgyűlésre évenként két
szer jön ö ssze , u. m. január utolsó, és junius 
-első vasárnapján vállozhatlanul. Mindazáltal vala
mint a’ Casinoban kifüggesztendő meghívás által, 
úgy hírlapok utján is a’ közgyűléseken leendő 
megjelenésre, a’ tagokat az igazgatóság emlékez
teti. Ezen gyűlés maga kebléből választ magának 
elnököt, ’s tárgyak ezek : a) az intézet’ akkori ál
lapotáról az igazgatók ’s választottság által teendő 
jelentés; b) az igazgatók’ ’s választottság kine
vezése ; c) a’ Casino’ további fentartására ’s em e
lésére szükséges intézkedések. Ha az előforduló 
tárgyak egy ülésben nem végeztethetnének-el, 
az azokról folyó kérdés február első és junius 
második vasárnapján ismét felvétetik, ’s akkor 
annak minden további halasztás nélkül el kell 
döntetnie. A’ vélekedések’ megoszlásakor a’ kér
déses dolgot az ülésben megjelent részesek több
sége határozza-el, ’s az igy hozott végzés min
den részest, akár jelen volt, akár nem , egyiránt 
kötelez. A’ végzések valamellyik pesti magyar 
hirlap által közhírré tétetnek.
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8, Gyűléseken a’ többség nyilván ki nem 
tetszvén, a’ kérdés szavazásra botsátatik, melly 
eképen megy végbe: a’ tárgy teljesen felvi- 
lágositatván, ’s megfontoltatván, minden tag egy 
e’ végre készített golyót vesz kezébe ’s azt a’ 
szavazó szekrénynek i g e n  vagy n e m  szavak
kal megjegyzett fiókjába tetszése szerint veti. 
Midőn a’ gyülekezet száma páratlan, akkor az 
elnök is valamint minden tag külön csak egy 
szavazattal bir; ha pedig páros, akadály elhá
rítása végett, kettővel. Egy golyó-többség már 
határoz. Ha azonban több ágra oszlanék a’ kér
dés , összeül valamelly mellékszobában egy , 3 
tagból álló a’ közgyűlés által e’ végre kinevezendő 
bizottság, mellyben sem igazgató sem választott
sági tag nem le h e t , ’s minden részesnek , kik 
egyenkint egyik ajtón b e , a’ másikon kilépnek , nyi
latkozását feljegyzi, ’s végre a’ többség akarat
ját a’ községnek előadja, melly azt soha kér
désbe nem vévén, véghatározásnak tekinti.

9. A’ Casino’ egyeteme az intézet’ folya
matban tartását, a’ közgyűlés’ határozatai vég
rehajtását , cselédjeir e felügyelést és a’ pénzkiadá
sokat választottságra, és az ebben foglalt igaz
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gatókra és jegyzőre bízza, kik a’ rendeletekben 
leirt módon választatnak.

10. Minden tag a’ maga esztendei részvényét 
a’ rendeletekben meghatározott helyen és időben 
lefizetni tartozik, szabadon és teljes felvilágosí
tása után kötelezvén le m agát, érezni fogja tar
tozását és igy annak teljesítése végett semmi
féle unszolásra és kénszeritésre nem várand.

11. Szerencsejáték a’ Casinoban tilos.
12. A’ Casino’ cselédeinek senki borravalót 

ne adjon. Mindezeknek elég fizetésök jár , úgy 
hogy a’ Casino’ tagjai minden efféle ajándéki al
kalmatlanságtól mentek legyenek.

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

14. Nehogy valaki terhes felszólitgatások 
által a’ Casinotól elidegenítessék, bizonyos szem
betűnő hely van javaslatok , aláírások , ’s más effé
le segedelmek’ számára rendelve, hogy az ott- 
fekvő ívre kiki tetszése szerint írhassa nevét.

15. Azon esetben, ha az igazgatók vagy vá
lasztottsági tagok közül valamellyik kihalna , tartas
sák tüstént választottsági ülés és addig is , mig 
azt a’ közgyűlés helybenhagyná vagy változtatná, 
neveztessék a’ kimúlt helyébe más tag.
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16. Könyvet, újságot, földképet ’s egyéb iro
mányt a’ Casinobul elvinni semmi szin alatt nem 
engedtetik.

17. Az olvasószobákban szerény és kímélő 
csend uralkodjék.

18. A’ Casino’ termében ebéd ’s vacsorán ki
vid semminemű vigalom egyes részes nevében fize
tésért nem tartathalik; hanem illyes mindig az 
Egyesület nevében mehet végbe és Budapesten 
tartózkodó minden részesnek tudtára adatik.

19. A’ ki az általa aláirt esztendőket kitölti ’s 
mindazon esztendők alatt részvényeit hiba nélkül 
lefizette ’s akkor megszűnik tag len n i, de későb
ben részvényesnek ismét elvál asztalik, az idő
közbeni esztendők részvényeit nem tartozik lefi
zetni.

20. Ha valamelly részes a’ magaviselet azon 
elvei ellen vétkeznék, mellyek mellet ezen Tár
saság’ tagjának a’ 3 ik alkotó szabály szerint fel
vétetett ’s e’ miatt kirekesztése iránt a’ közgyű
lésen indítvány tétetnék, melly indítványt legalább 
30 részesnek kell aláírni ’s a’ közgyűlésen jelen
levő tagoknak ez egy esetben 2A ad része határo
zott szótöbbségével kirekesztetnék, ezen Társa
ság tagja többé nem lehet. A ’ vádló 30 tag közt
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azonban a’ szavazatok’ számításánál csak a’ jelen
levők szavazata fog számitatni ’s ily indítvány csak 
azon esetben vétethetik tanácskozás al á, ha a’ 
vádló 30 tagon kívül még más 60 tag van jelen 
a’ közgyűlésen.
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H.

Rendeletek.

1. A’ Casino kora reggeltől késő estig nyitva áll; 
annak könyvtára, újsága, zongorája, biliárdjai 's 
ebédlője a’ részestagok’ használatára szolgálnak, 
minden cselédje kész kívánságaikat teljesíteni.

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

3. Olly, hosszasb ideig Budapesten tartózkodó 
’s több ízben megjelenő bel- vagy külföldiek, ka
tona s polgári hivatalbeliek, ’s miveit ifjak, kik no
ha nem függetlenek, de mégis elegendő jövedelem 
mel bírván, az ingyen bejárásra nem számolhat
nak , a’ Casinoban mint foglalkozók vétethetnek- 
fe l , minden 3 hónapra 20 pengő forintot fizetvén 
előre foglalványúl. Három hónapnál kevesebb idő
re nem foglalkozhatni. A’ foglalkozók is szintúgy 
mint a’ részesek a’ Casinonak minden javával él-
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nek, kellemeiben részesülnek, kivévén hogy a’ gyű
lésekben szavazni, az intézetbe mást bevezetni, ’s 
a’ casinoi páholyt használni joguk nincs.

4. Azon foglalkozó, ki a’ 20 pengő forintot az 
évnegyed kezdetétől számítandó 14 nap alatt le nem 
fizeti, azonnal magában megszűnik foglalkozó lenni.

5. Olly honbeli, ki már maga ura , vagy itt 
megtelepedett idegen, föld- vagy házbirtokos, 
nagykereskedő, gyámok, az intézetbe egyedül mint 
részes tag vétethetik be. — Vendégeknek pedig hó- 
naponkinti 10 pengő forint fizetés mellett csak olly 
idegenek választathatnak, kik itt bizonytalan időre 
’s mintegy átmenőleg tartózkodnak. —  A’ ven
dégek szintúgy mint a’ részesek a’ Casino’ min
den javával élnek ’s kellemeiben részesülnek, 
kivévén hogy a’ gyűléseken szavazni, az inté
zetbe mást bezveetni, ’s a’ casinoi páholyt hasz
nálni joguk nincs.

6. Részessé lenni vagy az intézetet foglalkozó
kép több időre használni kívánók ebbeli szándé
kukat egyiknek az igazgatók közül előterjesztik, ki 
is miután a’ beavatandónak neve ’s kívánságának tár
gya az ajánló nevével együtt 8 napig kitűnő helyen
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az iránta szükséges értekezhetés végett kitétetett, 
a’ legelső választottsági gyűlést felőle értesíti, melly- 
nek ezen foglalatosságra az igazgatón kívül lega
lább 14 tagból kell állnia. A’ választottság szava
zás által elhatározandja, váljon a’ folyamodó a’ 
Társaság keblébe mint részes, évenkinti 50 pengő 
forint, vagy mint foglalkozó egy évnegyedre 20 
pgő forint fizetés mellett felvétessék-e ? A’ beveti 
tagok, foglalkozók , ’s vendégek az őket ajánló ta
gokkal egy ütt az elválasztáskor jegyzőkönyvbe iktat
ta tnak.

Ha casinoi vendég részes kíván lenni de a’ 
szükséges többséget el nem nyeri, azon naptól 
fogva mellyen érte a’ gólyóvetés végbement, 
többé nem szabad járnia az intézetbe. Ha pedig fog
lalkozó kívánna részes lenni ’s nem nyerné-el a’ 
többséget, minthogy a’ foglalkozók illetőségeiket 
egy évnegyedre előleg tartoznak lefizetni, ollyas 
addig’s nem tovább járhat az intézetbe, meddig már 
lefizetett foglalkozói illetőségének ideje terjed.

7. Arra, hogy valaki a’ Társaságba mint ré
szes befogadtassék, a’ gyűlésen jelenlévő választott- 
sági tagoknak %-adrész szótöbbsége szükséges.

8. Ha ki a’ választottság által első golyóvetés
re tagnak el nem választatik, ugyanazon ülésbeu
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tüstént másodszor vettetik érte golyó ’s ha ekkor is 
kimaradni találna, ügyét a’ közgyűlés eleibe viheti 
feljebb ’s ez által megválasztathatik

9.Vendégeta’Casinoba minden részes szabadon 
vezethet-be, feljegyezvén az e’végre rendelt »Ide
genek’ könyvében“ mind a’ bevezető tag a’ beveze
tés’ napjával saját nevét, mind a’ bevezetett vendég 
a’ magáét. Illy bevezetés mellett azonban csak 3 
napig járhatni az intézetbe. Ha tovább kívánja va
laki a’ Casinot vendégkép használni, havonkint 10 
pengő ftot tartozik fizetni.

a) Ila valamelly részes, ki nem választóttság- 
tag, valakit vendégül (szintúgy mint részesül vagy 
foglalkozóul) ajánl, azt valamelly választoltsági tag
gal közelebbről megismertetni el ne mulaszsza, 
hogy ez eképen iránta a’ választóknak minden szük
séges értesítést adhasson.

b) Valamint a’ foglalkozók’ úgy az elválasz
tott vendégek’ nevei is egyegv külön táblán vala
melly kitűnő helyen kifüggesztve tartatnak, ’s mind 
e’ névlajstromokat, mind az »Idegenek’ könyvét“ az 
igazgatóság ’s jegyző hónaponként egyszer vagy 
többször átvizsgálván, szorosan ügyclend fel arra, 
hogy c’ tekintetben legkisebb visszaélés ne tör
ténjék.

4
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] 0. A’ bevett foglalkozónak vagy vendégnek az 
ötét illető szabályok rövid kivonatban magyar, né
met vagy franczia nyelven átadatnak.

11. A' választottság 54 tagból áll, kik között 3 
igazgató és 1 jegyzó. Egyesületi jegyző ezentúl 
nem részvényes is lehet; ha mindazáltal a’ jegyző 
nem részvényes, ez esetben a’ választottságban 
szavazattal nem bír. Mindezek évenkint a’jannári 
közgyűlésben ekkép választatnak újra:

aj A’ mindegyik részes által választatni kívánt 
54 választottsági tagnak ’s ezek közt 3igazgató’s egy 
jegyzőnek nevével betöltendő szavazati ívek szétkül
dése azon részesek’ számára, kik Budapesten tar
tózkodván, közgyűlésre meghivatnak, 3 tag ’s a’ 
jegyzőből álló bizottság által eszközöltetik pecsét 
alatt. E’ 3 tagot a’ valásztottság maga kebléből tit
kos szavazás utján választja.

b) A’ betöltött szavazati ívet az ülésben min
den választó személyesen adja a’ választóbizottság’ 
elnökének kezébe, ’s az e’ mellett levő két más tagja 
ugyanazon bizottságnak minden általadé’ nevét fel
jegyzi.

c) A’ szavazati ívek átnézése végett a’jegyzőn 
kiviil 7 tagból álló bizottság neveztetik ki, kiket a’ 
közgyűlésnek ajánlás végett hasonlólag a’ választott-
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ság titkos szavazattal választ. A’ bizottsági tagok 
becsületük lekötése mellett nyilván fogadást tesz
nek , hogy a’ közkivánságot igazán , ’s részrehajlat- 
lanul jelölik ki; hogy azonban az ülés’ egyéb tanács
kozásaiban részt vehessenek , csak délután fognak 
az ívek’ átnézéséhez, addig pedig a’ bizott
ság az íveket magában foglaló medenczét szek
rénybe zárván, ennek kulcsát a’ bizottság’ elnöke a’ 
maga ’s még 2 más bizottsági tag’ pecsétével lepe
csételve magához veszi. A’ bizottság úgy intézi 
munkálódását, hogy azt,  hacsak lehetséges, egy 
ízben elvégezze, és minden szavazati ívet tüstint 
eléget.

d) Igazgatóságra vagy jegyzöségre adott szava
zat azon esetre, ha valaki e’ részben a’ többséget 
el nem nyerné, választottsági tagságra is szól, kive
vőn , ha ugyanazon név egy íven két külön minő
ségben egyszernél többször fordulna elő.

e) Havalamelly ujonnanválasztott igazgató vagy 
választottsági tag ezen hivatalt fel nem vállalná, 
az utána legtöbb szavazattal biró jutand helyébe,

0  A’ választás’ eredménye más nap tartandó 
közgyűlésen hirdettetik-ki. Ugyanekkor a’ minden
kit illető tisztség ’s mindennek rendes átadása ’s 
vétele a’ bizottság felügyelete mellett végbe megy.

4*
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Magában értetik, hogy ezen bizottság kineveztetése 
s munkálódása ellen semminemű kivétel nem té
tethetik.

12. A’ választottság valamellyik igazgató által 
egybehíva, elnökét minden ülésre maga kebléből 
betűsor szerint nevezi ki, ’s a’ Casino igazgatá
sa tárgyairól tanácskozik és rendeléseket tesz. Eféle 
ülések két nappal elébb kihirdetletnek, hogy a’vá- 
lasztottságban nem lévő részesek is, kiknek tetszik, 
megjelenhessenek, de csak mint hallgatók min
den szólási szabadság nélkül.

13. A’ téli és nyári közgyűlésekben hozott 
rendeletek, valamint a számadások’ rövid kivo
natja is részint hírlapok által, részint a’ téli köz
gyűlés után kiadatni szokott Casinokönyvbenköz hír
ré tétetnek.

14. Minden tag részvényét a’ Casino pénz
tárnokánál Pesten, M. Dorottya utczai 5. szám 
alatt fizeti vagy fizetteti-le, ’s belépti-jegyet kap. 
Budapesten lakók az év’ első három hónapjá
ban kötelesek fizetni, másutt tartózkodók pedig 
legkésőbb a’ pesti Medard-vásárig.

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

16 A’ Casino’ teremét idegen czélra ’s vi
galmakra, mellyeknél a’ bemenetért fizetés kí
vántatik , alkalmazni nem lehet.

17. Ha cseléd, rend vagy alkalmaztatás el
len valakinek panasza van, jegyezze-fel a’ pa
naszkönyvbe , nevét is aláírván. A’ panaszkönyv 
minden választottsági ülésen felolvastatván a’ válasz- 
tottság helyes panaszokat megszüntetni ügyekszik, 
’s eziránti rendeléseit vagy észrevételeit a’ haj
tott lapra irt panaszok mellé jegyezteti. Név
telen ’s honfi által idegen nyelven irt panaszokat 
az igazgató kitöriil.

18. Van egy javaslat könyv is, mellyben min
den részes az intézet javítására ’s emelésére 
szolgálható módokat ajánlhat Ezen könyv ha
sonlókép minden választoltsági ülésben felolvas
ta tik.

19. A’ nemzeti Casino minden jelesb ma
gyar munkát az igazgató által tüstént megsze
rez ; szabadságában maradván azonban, minden 
választottsági tagnak az ülésben ez iránt előter
jesztést tenni.
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20. A’ Casino vagyonáról két leltár vitetik, 
egyik mindig a kirendelő igazgató' szállásán 
áll, másik a’ levéltárban, ’s az uj szerzemények 
ugyanegy nap mindkettőbe beiktattatnak.

21. A’ számadások vitele végett a’ követ
kező határozatok szolgálnak szabályul :

a) A’ számadás mindenkor a’ téli közgyű
lés előtt vizsgálatik meg, melly végből a’ nyári 
közgyűlésből választottsági tagok és más része
sekből álló vegyes küldöttség lesz kinevezendő.

b) Minden fizetést egyenesen a’ pénztárnok 
tesz a’ kirendelő igazgató rendelésére.

c) A’ pénztárnok a’ választottságnak havon
ként bemutatja a’ pénztár állapotának rövid ki
vonatát.

d) A’ foglalkozók megválasztása ’s járandó
ságaik lefizetése a’ foglalkozók’ könyvében min
denkor rendesen feljegyeztetik.

e) A’ leltár' két példányába a’ fennálló sza
bály szerint minden uj szerzemény árával együtt 
beiratik.

22) A’ gyűlések’ tartását illetőleg a’ követ
kező szabályok állanak-fen:

a) Engedjünk az elnöknek rendtartási ha
talmat gyakorlani ’s ha csendre csendít, vagy az
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előbb felállott beszélni akarót megnevezi, en
gedjük azt szólni ’s halgassuk végig béketűrés
sel. Ha többen kívánnak szólni, ez olly sorban 
történjék, mellyben magukat jelenték ’s az el
nök által feljegyeztetvék.

b) Ne beszélgessünk suttonban. Mit monda
ni akarunk, mondjuk a’ közönségnek ’s ne szom
szédainknak, ’s ha csakugyan szólni akarót va
lamire figyelmeztetni kívánunk, tegyük ezt hal
kan.

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

d) A’ csengetést valamint a’ »ha l l j uk*  
felkiáltást is vegyük rögtöni elnémulás’ jeléül.

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

f) Szólítsuk egymást a’gyűlésben igy »uraim!* 
vagy »urak!*

g) A’ gyűlés termében közgyűlés alatt sen
ki ne dohányozzék

23 A’ Casino minden tehetségét magának 
tökéletes megalapítására és saját ház szerzésére 
kívánván egyesíteni; semminemű idegen intéze



56

tekre vagy czélokra pénztárából akármi szín alatt 
segítséget nem ajánl.

24. A’ casino termeiben ebédet csak casinoi 
tag adhat, de ebbeli szándékát az igazgatóság
nak tudomás végett előleg bejelenteni tartozik.



1. Ők hirdetik ki a’ választottsági ülések’ 
napjait.

2 . A’ vendéglő és cselédek’ rendben tartá
sa , ’s talán szükséges megszólítása és dorgálá
sa , ’s ez utolsóknak megfogadása és változtatása 
őket illeti. E’ végre a’ panaszkönyvet gyakran 
átvizsgálják, és a’ benne feljegyzett hiányt ’s 
rendetlenséget valósulva találván , azonnal meg
orvosolják.

3. A’ már elfogadott fizetéseken kívül olly 
elkerülhetetlen és sürgetős költségekre, mellyek 
választotlsági ülés tartásáig nem halaszthatók, 100 
pengő forintig rendelhetnek ki a’ pénztárból.

4. Megeshető zavar és rendetlenség elhárítása 
végett, az igazgatók közül a’ számadások és pénz
zel bánás csupán egyikére bizatik: hogy ezek fo
lyamata íelől mindig tiszta és körülményes tu-

Az ig a z g a tó k ' j o g a i  's  k ö te le s s é g e i .
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domása lehessen, ő  hatalmazza meg a’ kifizetése
ket, és ha eltávoznék, a’ helyébe megbizandót a’ 
választottság helybenhagyása mellett ő választja ki. 
Jelenleg Urbanovszky Justin ur fogadá el az ebbeli 
megbízoltságot.

5. Semmi nagyobb változtatást a’ választott- 
ság’ helybenhagyása nélkül nem tehetnek.

6. A’ részvények’ beszedését minden módon 
eszközleni kötelesek, ’s azért a’ gondatlan ’s vo
nakodó fizetőt, szóval vagy Írásban, kötelezése’ tel
jesítésére több ízben is felszólítják, s ha minden 
fáradozásuk sikeretlen maradna, annak nevét a’ 
választottsági vagy közgyűlésnek bejelentik.

7 A’ közgyűlésnek’ határozásait, ’s a’ közönsé
get érdeklő dolgokat egyik hírlap által közhírré 
teszik.

8 Az intézet’ ezüstére ’s minden feljegyzett 
bútorai’ jó karban tartására ügyelnek , a’ pénztárt 
’s számadásokat gyakran megvizsgálják, felvigyáz
nak különösen arra, hogy a’ számadó főcselédnek 
minden hónap végével beadandó számadásában hi
ány ne legyen, ’s hogy ő azzal, kitől mit vett, 
nevét ’s portékája árát hitelesen beírassa.

9. A’ kártya-pénz kezelése a’ komornik teen
dői közé soroztatván, az igazgatóság’ eddigi e’ 
részbeni felügyelési köre megszűnt.
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10. A* pénztárnoktól minden közgyűlés előtt 
előkérik számadásait, ’s a’ gyülekezetét mind a’ 
begyült, mind a’ kiadott ’s fenmaradt pénz meny- 
nyisége ’s minéműségéről élő szóval is tudósítván, 
a’ számadást minden ágazataiban és részletiben 
több példányban a’ részesek között köröztetik.

11. Minden év végével előleges költségvetést 
fognak a’ következőre kidolgozni, a’ múltnak jöve
delmét ’s kiadásait vevén alapúi, ’s a’ külömbséget 
vagy czélirányos változást érintvén, melly a’ jövő 
éviekben történhetnék. E’ költségvetést a’ követ
kező évi januári közgyűlésnek elébe terjesztik, melly 
azt átnézvén, észrevételeit ’s utasításait az iránt 
kijelenti.

12. A’ Casinonak folyamatban’s tisztántar
tására , benne a’ csend ’s illendőségre ügyelnek, 
hogy az intézet mindig legjobb hírben maradjon. 
Ők emlékeztetik ennélíögvást a’ netalán feledékeny 
részeseket a’ közakarat határozta alapszabályok’ 
tisztelésére, ők híják össze a’ választottságot, 
sőt ha szükséges lenne, az egész társaságot, 
annak meggátlására, ha valamelly részes, foglal
kozó , vendég vagy akárki a’ község’ méltóságát 
akármi módon megbántani, rendeletéit átalhágni, 
sőt az intézetet magáénak tekintvén, benne batal-



60

maskodni, ’s igya’ közegyességet háborgatni nem 
átallaná; vagy pedig olly valaki találkoznék, ki a’ 
világ’ előtt hírét’s characterél mocsokkal bélyegez
ni vagy mocskítani szenvedné, úgy hogy az egyetem 
vele társasági közlekedését, a’ nélkül hogy ezen 
szenny magára is háramlanék, nem folytathatná, 
illyes esetekben a’ társaság’ nyugalmát, díszét, ’s 
eddig érdemlett tisztasági fényét óvni köteleztet- 
vén, az illy tagot az intézetből kimaradásra, mind- 
azáltal kimélőleg , megkérendik.



A' v á la s z to t t s á g ’ j o g a i  ’s  k ö te le s s é g e i .

1. Havonkint, vagy ha sürgetés dolgok jön
nének közbe, akármikor szükséges leend, az igaz
gatók által a’ választottság’ ülésére hivatalosan meg- 
hivattatnak és miután e’ tisztet és a’ bennük helyez
tetett közbizodalmát elvállalták, pontosan megje
lenni tartoznak.

2. Valameliy végzéshozásra a’ választottság tag
jai közül hétnek, ’s ezek számában egy igazgatónak 
kell jelen lenni.

3. A’ választottság, dolgai folytatásában sem 
önkényleg, sem megállapítottrend ellen semmit nem 
tehet, hanem munkálódásiban a’ közgyűlés’ hatá
rozásaihoz szorosan ragaszkodva az intézet javá
ra czélzó szabályokat készitend, ’s végre is hajtand, 
annak idejében megvizsgálás ’s helybenhagyás vé
gett a’ következő közgyűlés elébe terjesztvén.



4.Sarkalatos és rendkívüli változtatásokat egye - 
dűl a’ két közgyűlés határozhat.

5. A’ választottság ezen ülésekben minden czél- 
irányos, ’s nem épen a’ közgyűlés jogai körébe tar
tozó tárgyat, melly az intézet’ gyarapodását és virág
zását előmozdítja , nem különben a’ netalán érszre- 
vett hibák ’s hiányoknak, vagy az intézet’ folyamatját 
gátoló egyéb akadályoknak elhárítását, valamint 
pénzkiadásokat, a' költségnek ’s számadásoknak szo
ros megvizsgálását munkába veszi, ’s az ezek iránt tá
madt kérdéseket, fontos, velős és kimerített tanács
kozás után a’ többség’ véleménye szerint eldönti.

6. Az igazgatók befolyása mellett a’választott
ság határozza el az intézet készpénzének a’legbátor- 
ságosbb helyre, melly minden esetre ki nem haló 
test legyen, minden törvényes óvások melletti ka
matra kiadatását.

7. Az igazgatóknak , valamint a’ közrend fen- 
tartásában, úgy a’ pénzek behajtásában is minden
kor kitelhető módon segélyül szolgál.

8. Sem az igazgatók, sem a’ választottság bár
mi szin alatt jutalmat vagy kárpótlást senkinek sem 
adhatnak, mivel az effélék elitélését és rendelé
sé t , ha csak ugyan valamelly különös eset magát 
előadná, a’ közgyűlés önhatása körébe foglaltatni
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kívánja és magának mindenkorra fentartja. —  Ha
sonlókép az igazgatók, valamint a’ választottság is, 
a’ netalán kicsapongó és szükségtelen költségektől 
el vannak tiltva, éscsaka’ mulhatatlanokra szorítva, 
meg lévén már mind az, a’ mi leginkább szükséges, 
az intézet számára szerezve.

9 . Ha mind a’ három igazgató hosszabb idő
re eltávozna , vagy akármikép tisztében eljárni 
akadályoztatnék, az igazgatóság’ előadása és be
folyása mellett a’ választottság e’ végre tartandó 
ülésében kebléből valakit kinevez, a’ ki az igazga
tó helyét mindaddig tartja, mig egyik vagy má
sik hivatalát ismét folylathatandja.

10. Különösen iparkodni fog a’ választottság 
a’ részesek’ számát, leginkább jeles és kitűnő 
férfiakkal nevelni; minden, akármelly osztályba be
avatandó uj tagnak az intézetbe való felvétele, 
a’ már érintett mód szerint, az ő szavazásától 
függ.



! '>
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f VI. ACADEMIA'' 
yKÖNVVTÁKA



PÉNZTÁR ÁLLODALWA.
Í8ö0íki január ltöl december 31eí(/,

I.

Járandóságok:

1849dik évi deeember 31 érői hátramaradt tartozások:

1834ról 4 részdij
pfor.
200

kr.

1835ről 5 250 —
183tíról 6 300 —
1837ről 7 350 —
1838ról 8 55 400 —
1839ről 9 55 . . .  5 450 —
1840ről 11 550 —
1841ról 4 200 —
1842ről 6 300 —
1843ről 7 350 —
1844ről 14 700 —
1845ről 23 1150 —
1846ról 41 2050 —
1847ről 83 4150 —
1848ról 166 8300 —
1849ről 329 » . . . . 16450 —

pfor. kr.

36150 —
5
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36

690 —

150 —

250 —  

240 —

Egyéb járandóságok 1850re:
pfor. kr. pfor.

A ’mult 1849ik évi pénztármaradvány 1016  
A ’ folyó 1850dik évre 571 rész

vényes u t á n ...............................  28550
F o g la lk o zó k tó l................................
Budapesti lánczhidi 20  részvénybe 

fektetett 10000 pft. tőke utánegy  
évi (azaz folyó 1850ik év i január 
ltő l december 3 1 ig ) kamatban .

A ’ keresk.banktól vállalt 10 részvény 
után a’folyó 1850.évre osztalékban 

Hengermalmi bárom darab részvény
után o s z t a lé k b a n .....................

A ’ komáromi hajóbiztositó társaság
tól vállalt 30 darab részvény után 
1849dik évi február ltő l 1 8 50iki 
február l ig  kamatban . . .

A ’ pesti keresk. társaságtól a' nála 
volt 14000 pgőft után 1848ik évi 
au g .ltó l 1849k iju l.31 ig  kamatban 

Ugyanazon 14000 pgőft után 18491 ki 
aug. ltő l folyó 1850ik évi april
25 ig  k a m a t ...............................

Ugyanazon tőkének 1849ki jul. 3 lén  
lejárt, de csak folyó 1850dík évi 
mart. 12én kiegyenlített kamatjai 
után késedelmi kamat . . .

A ’ keresk. bankban kamaton volt 
1000 pgőft után 1850ki aug. 29től 
October 31 ig  4%  kamat . . .

V e g y e s e k b ő l ................................
K ö l c s ö n v é t e t e t t ...........................
A ’ pesti keresk. társaságnál kamaton 

volt öszveg visszavétetett . .

kr.

300 —

700 —

17

25 54

3 47
350 54

1800 —

14000 —  48892 28
Ősz vés já ran d ó ság 8 5 0 4 2  2 8
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II.
B e v é t e l .

A) R e n d e s  b e v é t e l :

pfor. kr. pfor. kr.
A ’ múlt 1849ik évi pénztármaradvány 1016 36
1834ről 1 részdij . . . .  50 —
1835ről 1 . . . .  50 —
1836ról 1 . . . .  50 —

1837ról 1 . . . .  50 —
1843ról 1 . . . .  50 —

1844ről 1 . . . .  50 —
1845ről 3 . . . .  150 —
1846ról 4 . . . .  200 —
1847ről 15 . . . .  750 —
1848ról 59 . . . .  2950 —
1849ről 171 . . . .  8550 •—

1850ről 254 . . . .  12700 —
Foglalkozóktól ..................... 690 —
Kamatokból . .....................  2484 58
Vegyesekből . ..................... 350 54

Rendes bevétel öszvege —  —  30142 28

B )  R e n d k í v ü l i  b e v é t e l :

Kölcsön v é te te t t ...............................  1800 —
A’ keresk. társaságnál kamaton volt

tőhepénz visszavétetett . . . .  14000 —  15800
Öszves bevétel —  —  45942  28

5*
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III.

K i a d á s :

4 )  R e n d e s  k i a d á s .

pfor. kr. pfor.
Házbérre .....................................  5723 52
Tisztviselők és cselédek’ fizetéseire 6771 40
Cselédek’ téli ’s nyári öltözeteire 1425 51
Komornik által tett házi rendes költ

ségre ..........................................  150 —
O l a j r a ...........................................  1944 53
Kártyára .....................................  869  15
G y e r t y á r a .....................................  697 34
Dohányra ’s dohányzó szerekre . 82  18
Tűzifára .....................................  752 —
Hírlapok ’s folyóiratokra . . . 666 43
írószerekre ................................  89 57
Mesteremberek’ munkabéreire . . 2174 38
M o s á s r a ..........................................  763 39
Nem zeti színházi páholyra . . . 1800 — __

Rendes kiadás öszvege —  —  23912

B )  R e n d k í v ü l i  k i a d á s .

Gőzmalmi 3 darab elsőbbségi rész
vényre első r é s z le t .....................  120 —

Kölcsönvett öszvegek után kamat 194 12
A ’ múlt 1848 és 1849-ik  években  

kölcsönvett öszvegek’ visszafize
tésére .....................................  11800 —

Ügyvédi m u n k a d íjr a .....................  500 —

kr.

20
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A ’ mull 1849—ik évről tartozásban 
maradt h á z b é r r e .....................

pfor.

2781

kr.

38
A ’ Casino’ pénzügyeiben tett hiva

talos j á r a t o k r a ..........................
Uj aláírási ivek ’s körlevelek nyom a- 

tására ..........................................

35 19

34
Az uj aláírásra felszólító levelek’ 

bérmentesítésére ..................... 11 24
Casinoi részvénylartozások törvény 

utjáni b e h a j tá s á r a ..................... * 26 20
Hollósy Cornélia k. a. arczképe 

festésére adalék ..................... 20 _
Varandára egy  vászonsátor készíté

sére .......................................... 144 36
Casinoi volt udvarmester halálos 

betegsége alkalmával tartatott 
orvosi tanácskozásért . . . . 25

Az uj aláirási-ivek beküldését szor
galmazó levelek’ bérmentesiléscért 3 12

Könyvtartó diófa két szekrényért 96 —
Könyvtári szekrényekre számtáblákért 
A ’ Casinoi könyvtár’ rendezése kö

rűi írásbeli munkákért . . .

11 12

27 12
A ’ Casinoi konyha tűzhelyein tett 

ja v í t á s o k é r t ............................... 174 56
Réz-edények czinnel bevonásáért . 35 40
Részvény fizetésekről kiadott nyug- 

tatványok után bélyeg-díj . . 36 43
Nemzeti színházi páholyért jutalomjá

tékok alkalmával rendkívüli előfize
tés 1849-ik sept. I850ki áprilisig 708 20

Rendkívüli kiadás öszvege —  —  16785 44

Öszves kiadás —  —  40698 4
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IV.

1850ki december 3 lén  maradt tartozások:

1834ről 3
1835rőt 4
1836ról 5
1837ről 6
1838ról 8
1839röl 9
1840ről 11
1841ról 4
1842ról 6
1843ról 6
1844ről 13
1845ről 20
1846ről 37
1847ról 68
1848rol 107
1849ről 158
1850ről 317

pfor
..................... 150

........................ 200
..................... 250
.....................  300

...........................400
. . . . . .  450
.......................... 550
. ............  . . 200
................................. 300
................................. 300

............  , . . 650
........................... 1000
. . . . . .  1850
...........................  3400
..........................  5350
..........................  7900
. . . . . .  15850
Öszvcs tartozás 39100
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V.

Kamatozó tőkék:
pfor. kr.

A ’ komáromi hajóbiztositó társaságnál . . . 6000  —
Budapesti lánczhidi részvén yek b en ..............  10000 —
Gép- és v a s ö n t ő - g y á r b a u ........................  10000 —
Kereskedelmi bank részvényekben . , . . . 5281  23
Festi hengermalmi r é szv én y ek b en ..............  3527 30
Hengermalmi bárom darab elsőbségi részvényre

első r é s z l e t .............................................  120 —
Öszvesen 34928 53

Ide számítván a’ fönebbi tartozások’ öszvegét . 39100 —
Továbbá a’ pénztári maradványt . . . . . 5244 24
A ’ Casino’ mostani valóságos ’s remélhető összes

pénzértéke..................................................  79273 17
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