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A.

Ágoston József. 
Almásy Dénes gr. 
Almásy Gedeon. 
Almásy György gr. 
Almásy Kálmán gr. 
Almásy ’Sigmond. 
Almásy Yincze. 
Almay Rudolf 
Ambrózy Gyula b. 
Andrássy Aladár gr. 
Andrássy György gr. 
Andrássy Gyula gr. 
Andrássy Manó gr. 
Apponyi György gr. 
Apponyi Káról gr. 
Apponyi Rudolf gr. 
Atzél István b.
Atzél Lajos b.
Atzél Péter.
Augusz Antal b.
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B .

Babarczy Antal b. 
Bajzáth Rudolf.
Balassa Antal b.
Balassa István.
Balassa János.
Baldácsy Antal b.
Bánffy Miklós gr.
Bánffy Pál b.
Barabás Miklós. 
Barkóczy János gr. 
Bárczay András.
Bárczay József id. 
Bárczay József ifj. 
Batthyány Arthur gr. 
Batthyány Filep hg. 
Batthyány István gr. ifj. 
Batthyány Iván gr. 
Batthyány László gr. 
Becker Leopold.
Bencsik György. 
Beniczky Ferencz.
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Beniczky Ödön.
Bérczy Káról.
Bernáth Albert.
Bethlen Ádám gr. 
Bethlen József gr. 
Bézsán Nép. János b. 
Blahunka Ferencz. 
Blankenstein György gr. 
Blaskovich Bertalan. 
Blaskovich Ernő. 
Blaskovich István. 
Blaskovich Miklós. 
Bogdanovics Vilibáld. 
Bohus János.
Bohus ’Sigmond.
Bolza István gr. 
Boronkay Budolf. 
Bossányi József. 
Bossányi László.
Braida Móricz gr. 
Bujanovics Ágoston. 
Burghardt Ferencz.
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C.

Cebrián László gr. 
Clark Adám. 
Csarada György. 
Csáky Béla gr. 
Csáky Gábor gr. 
Csáky László gr. 
Csáky Tivadar gr. 
Csekonics János. 
Csernovics Arszén 
Csernovics Péter. 
Czigler Antal. 
Czindery László. 
Cziráky János gr. 
Czobel Albert.
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D .

Danielik János.
Deák Ferencz. 
Degenfeld Gusztáv gr. 
Degenfeld Imre gr. 
Dessewffy Egyed gr. 
Dessewffy Emil gr. 
Dessewffy Marczel gr. 
Dobrzenszky Proeop b. 
Dőry Gyula.
Dőry Lajos b.
Dőry Lajos.
Draskóczy Gyula.
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E.

Eckstein Frigyes. 
Edelsbacher Mátyás. 
Elitz Káról gr.
Eötvös Dénes b. 
Eötvös József b. 
Erdődy Ferencz gr. 
Erdődy István gr. 
Erdődy Sándor gr. 
Esterházy István gr. 
Esterházy Mihál gr. id. 
Esterházy Mihál gr. ifj. 
Esterházy Pál hg. 
Esterházy Miklós hgj
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F.

Farkas Ágoston. 
Fasclió József. 
Festetics Ágoston gr. 
Festetics György gr. 
Festetics Béla gr. 
Festetics Dénes gr. 
Festetics Geiza gr. 
Festetics Gyula gr. 
Fiáth Ferencz b. 
Forinyák János. 
Földváry Albert. 
Földváry Elek. 
Földváry Kálmán. 
Földváry Lajos b. 
Földváry Miklós. 
Frölich Frigyes. 
Fürstenberg Emil hg.
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G.

Gaal Eduárd. 
Gerliczy Bódog b. 
Gerliczy Vincze b. 
Gombos Bertalan. 
Gorové István. 
Gosztonyi Ferencz. 
Graefl Ignácz. 
Graefl József. 
Győry László gr. 
Gyürky Abrahám. 
Gyiirky Pál.



H.

Hammerstein Frigyes b. 
Harsányi Pál.
Havas Ignácz.
Havas József.
Heinrich Nép. János lovag. 
Herrich Káról 
llertelendy Gyula.
Horváth Antal (sz. györgyi.) 
Horváth Dániel.
Horváth Edmund (sz. györgyi.) 
Horváth László (sz. györgyi.) 
Hubay József.
Hunyady Ferencz gr. 
Hunyady János gr.
Hunyady József gr.
Huszár Ferencz.
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I. J.

Inkey Edmund. 
Inkey József.
Inkey Lajos.
Inkey ’Sigmond. 
Institoris János. 
Ivánka 'Sigmond. 
Janicsáry Döme. 
Jankovich György. 
Jeszenszky Ignácz. 
Jeszenszky Lajos. 
Jósika Sámuel b. 
Jurkovich Ferencz. 
Jurkovich László.
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K .

Kállay Gusztáv. 
Kandó József.
Kapczy Tamás. 
Kappel Frigyes. 
Karácsonyi Guido. 
Karácsonyi László. 
Kárász Imre.
Károlyi Eduárd gr. 
Károlyi György gr. 
Károlyi István gr. 
Károlyi István. 
Károlyi Lajos gr. 
Károlyi Sándor gr. 
Károlyi Gyula gr. 
Kasselik János. 
Kászonyi József. 
Keglevich Béla gr. 
Kemény ’Sigmond b. 
Kinsky János gr. 
Kinsky Octavian gr.

2
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Kiss András.
Kiss Miklós.
Kloyber Frigyes. -£ 
Koppély Frigyes.
Koppély Káról.
Korniss Adám gr.
Korniss Miklós gr.
Kovács László 
Kovács Sebestény Endre, 
Königssegh Gusztáv gr. 
Kövér Nép. János 
Kubinyi Ágoston.
Kubinyi Ferencz.
Kun Geiza gr.
Kíirthy István.
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L .

Laczkovich József.
Laiinel Sándor, lovag. 
Lángli Ignácz.
László László.
Latinovics György. 
Latinovics Ödön. 
Ledniczky Mihál. 
Lenhossék György. 
Liechtenstein Ferencz hg. 
Lieder Frigyes.
Lipthay Antal b.
Lipthay Béla b.
Lónyay Menyhért. 
Lopresti Lajos b.
Lnka Antal.
Lukács József.
Lukács Móricz.
Lumniczer József. 
Lumniczer Sándor.

2*



20

ML

Magyar Imre ifj. 
Majláth György ifj. 
Majthényi Auguszt. 
Majthényi László b. id. 
Majthényi László b. ifj. 
Majthényi László b. ifj. 
Marczibányi Antal. 
Marczibányi Lőrincz. 
Mariássy Béla. 
Markusovszky József. 
Markusovszky Lajos. 
Masjon János, •j' 
Matavovszky Andor. 
Mátray József.
Mayer Henrik. 
Maygraber Ágoston. 
Mesznil Victor b. 
Migazzy Vilmos gr- 
Mikes János gr. 
Mocsáry Lajos.
Molnár József. 
Moscovitz Móricz. 
Muslay Sándor.

\
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N.

Nádasdy Lipót gr. 
Nagy Gedeon.
Nákó Kálmán gr. 
Nedelkó Döme. 
Nemes Abrahám gr. 
Nemes János gr. 
Németh Albert. 
Németh Lajos. 
Németh Sámuel. 
Nikolics Péter. 
Nosziopy Ignácz. 
Nunkovics Gyula. 
Nyéky Mihál.
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( X

Odelscalchi Gyula hg. 
Oeffner? János.
Orczy Andor b.
Orczy Béla b. 
d’Orsay |Emil gr. 
Orzovenszky Károk
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P.

Palástby Victor.
Pálffy Antal hg.
Pálffy Pál gr.
Pallavicini Alfons őrgr. 
Pallavicini Roger őrgr. 
Patay Ferencz. 
Peidelhauser Ignácz. 
Pejachevich Péter gr. 
Péchy Ferencz.
Péchy Szilárd gr.
Pergen gr.
Pfeffer János. 
Podmaniczky Annin b. 
Podmaniczky Frigyes b. 
Polgár Káról.
Prandau Gusztáv b. 
Prónay Albert b.
Prónay Elek b.
Prónay Gábor b. 
áJrónay István.
Próna}' József.
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R.

Radnótfai Sámuel. 
Ráday Gedeon gr. id. 
Ráday László gr. 
Rakovszky Ferencz. 
Rakovszky Káról.
Ráth Káról.
Redl Béla b.
Révay Ferencz b. 
Révay Simon b. 
Rhédey János gr. 
Roggendorf Robert gr. 
Rohonczy Lipót. 
Rónay János.
Rudnai Sándor. 
Rudnyánszky Iván b.
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S.

Saint Quentin Karol gr. 
Sándor Móricz gr. 
Sárközy Kázmér. 
Sávolyi József. ■)* 
Schernhoífer Karol. 
Schmetow Rudolf gr. 
Schmidegg János gr. 
Schmidegg Káról gr. 
Scitovszky Márton. 
Sebök Káról. 
Semmelweis Ignácz. 
Semsey Albert. 
Sennyey Lajos b. 
Sennyey Pál b. 
Simbschen Káról b. 
Simon Flórent. 
Simonyi Lajos b.
Sina Simon b. 
Siskovich Tamás. 
Smittmer Adolf.



Somssich Pál.
Splényi Béla b. 
Splényi Henrik b. 
Szabó János.
Szájbély Frigyes. 
Szápáry Antal gr. 
Szápáry László gr. 
Szápáry Gyula gr. 
Szápáry István gr. 
Szápáry Iván gr. 
Szápáry József gr. 
Szécsen Adolf gr. 
Szécsen Antal gr. 
Szécsen Miklós gr. 
Széchenyi Béla gr. 
Széchenyi Dénes gr. 
Széchenyi Gyula gr. 
Széchenyi János gr. 
Széchenyi Kálmán gr. 
Széher Mihál.
Szent Iványi Káról. 
Szögyényi László. 
Szutsits Káról. 
Sztankovánszky Imre. 
Sztojánovics Mihál.
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T.

Tallián Sándor. 
Tasner Antal.
Teleki Domokos gr. 
Teleki Gyula gr. 
Teleki Sándor gr. 
Terczy Szilárd. 
Térey Pál.
Tisza Kálmán.
Tisza Lajos. 
Tomcsányi József. 
Tömöri Anasztáz. 
Torkos László. 
Török Bálint gr. 
Török Imre.
Traun Ferencz gr. 
Trefort Ágoston.
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IL

Ullmann Adolf. 
Ullmann Bernát. 
Ullmann Isidor. 
Urbanovszky Jusztin. 
Ürményi József. 
Ürményi Miksa. 
Ürményi Pál.
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V.

Vécsey Miklós b. 
Vermes Gábor.
V ernier János b. 
Vezerle Nép. János. 
Viczay Káról gr. 
Vigyázó Sándor. 
Vrányi Sándor.
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w .

Wagner János.
Waldstein János gr.
AV eisz Bernát Ferencz. 
Wenckheim Béla b. 
AVeckheim Káról gr. 
Wenckheim László b. 
Wenckheim Rudolf gr. 
Wenckheim Victor b. 
AVenczel Gusztáv. 
AAindischgraetz Aladár hg. 
AAodianer Albert.
AA odianer Albert ifj, 
AVodianer Móricz.
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z.

Zclenszky László gr. 
Zichy Bódog gr.
Zichy Edmund gr.
Zichy Ferdinand gr.
Zichy Ferencz gr.
Zichy Henrik gr.
Zichy István.
Zichy János gr. ifj.
Zichy József gr.
Zichy László gr. ifj. 
Zichy Manó gr.
Zichy Miklós gr. id. 
Zichy Miklós gr. ifj. 
Zichy Paulai Ferencz gr. 
Zitterbarth Mátyás. 
Zsedényi Eduárd.
Zsivora György.
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Az 1858-dik év folyamában meghaltak:

Kloyber Frigyes.
Masjon János.
Sávolyi József.
Ürményi Ferencz.
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I G A Z G A T Ó K .

1858-ra.

Károlyi György gr. 
Ürményi József. 
Zsivora György.

V Á L A S Z T M Á N Y I  T A G O K  

1858-ra.

Almásy Dénes gr. 
Almásy György gr. 
Andrássy Gyula gr, 
Andrássy Manó gr. 
Balassa János. 
Bethlen Ádáin gr. 
Bethlen József gr. 
Bohus János. 
Boronkay Budolf 
Csernovics Péter. 
Czigler Antal.

3
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Danielik János.
Deák Ferencz.
Eötvös József b.
Farkas Ágoston. 
Festetics Ágoston gr. 
Festetics Gyula gr. 
Földváry Albert.
Havas Ignácz.
Havas József.
Hubay József.
Huszár Ferencz. 
Institoris János.
Kapczy Tamás. 
Karácsonyi Guido. 
Károlyi István gr. 
Károlyi Sándor gr. 
Keglevicb Béla gr.
Kiss András.
Laczkovics József.
Lángh Ignácz.
Lónyay Menyhért. 
Lukács Móricz.
Mátray József.
Mikes János gr. 
Noszlopy Ignácz. 
Podmaniczky Frigyes b. 
Prónay Albert b.
Ráday Gedeon gr.
Ráth Káról.
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Révay Simon b. 
Rohonczy Lipót. 
Somssich Pál.
Szabó János.
Szápáry Antal gr. 
Széher Mihál.
Tasner Antal. 
Ürményi Ferencz. *J" 
Wenckheim Béla b. 
Zichy Miklós gr. id.

Jegyző 's pénztárnok: Szekrényessy Dániel. 
Könyvtárnok; Pákh Albert.

3 *



.
.
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T u d n i v a l ó k *
1. A’ mostani aláírás 1857-ben kezdődvén, tart 

3 é v ig , azaz 1859 végéig. *) Az intézet jelenleg 
oct. 1-jén 397 tagot számlál kebelében.

2. A’ Casino szállása jelenleg a’Dorottya-utczai 
Vogelházban van; 1859-ki sz.György napjától kezdve 
azonban a ’ hatvani utczai 8. sz. alatti gróf Cziráky- 
házba fog az intézet áthelyeztetni.

3. A’ szándéklott közház-szerzés’ ügyét ille
tőleg az e’ végre aláirt részvényesek Házegyesület 
czíme alatt külön társaságba alakultak egybe. A’ nem
zeti Casino elhatározá, hogy minden eddig levő ’s 
ezentúl leendő tőkéi az említett czélra fordítassanak. 
Az e’ tárgyban legújabban megbízott küldöttség 
tagjai: Clark Adám, Károlyi György gr., Szápáry 
Antal gr., Wenckheim Béla b., Ürményi József és 
Zsivora György.

•f) Az állodalmi hivatalnokokra nézve 1854-dik január 29-ki 
közgyűlés által a’ szabály alól ama’ kivétel állíttatott fel, 
miszerint ezek csak azon időszakra tartoznak a’ szokott 
részdijt fizetni, melly alatt Pesten székeltek, innen azon
ban elköltözvén, az aláírási időszak hátralevő éveire a’ 
részdij fizetéstől mentesek.
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4. A' casinoi könyvtárra felügyelő küldöttség 
tagjai e’ következők: Eötvös József b. (elnök,) 
Havas Ignácz, Jeszenszky Ignácz, Lónyay Meny
hért, Lukács Móricz, Szabó János, Tasner Antal, 
Trefort Ágoston, Wenczel Gusztáv.

5* A* casino teremében tartatni szokott han- 
gászati mulatságok az 1846-ki júniusi közülés ha
tározatából megszüntetvén, az azokra vonatkozó 
szabályok’ följegyzése szükségtelenné vált.

6. Az egyesület kényelmeinek szaporítása ’s 
egyszersmind a’ nemzeti szinézet iránti részvété
nek tanúsítása végett a’ nemzeti színházban lévő 
erkély 1859. évi martius végéig a’ Casinoi tagok 
használatára 4000 pftért kibéreltetett olly kikö
téssel : hogy az erkély minden háborgattatás nél
kül folytonosan, de minden egyes tag által r e n d e s  
előadások’ alkalmával fizetendő 1 pfor. — r e n d 
k í v ü l i e k n é l  pedig 2 pfor. bementidij mellett 
használtassák, ’s mindazon jogokban, mellyekkel a* 
casino, a’ páholyt illetőleg, ekkoráig élt,  ezentúl 
is részesüljön.

7. A’ Casinoban közhatározat szerint illy tar
talmú aláirási-ív van kitéve, mellyhez minden tag 
já ru lh a t: „Ki testének elpusztultéval, mit halál
nak szoktunk nevezni, nem hiszi egész létének 
elenyésztét, annak utolsó pillanatban, mikor nem 
ritkán egészen világos a’ fő, de se kéz, se nyelv
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nem mozoghat többé, felette kellemetlen érzés 
lehet, végakaratjának el nem rendelése miatt övéit, 
barátjait vagy csak cselédjeit is minden ellátmány 
nélkül hátrahagyni. Ez okból mi alulirtak végaka
ratunkat jó eleve el fogjuk rendelni. Minthogy 
azonban alig lehet kellemesebb és nyugtatóbb ér
zés egy nemes keblű férfira nézve, mint annak 
biztos hiedelme, hogy azon honfitársainktól, kiket 
éltünkben tiszteltünk, becsültünk, holtunk után 
is hosszasabb ideig megemlegettetünk, ’s illy emlé
kezések alkalmával felhordott példáink után a’jövő 
kor gyuladni fog nyomdokink követésére ott, hol 
azok az erény ösvényét jelölék : ellenben ovakodás- 
ra ’s jobb ut’ választására serkenni ott, hol emberi 
gyarlóságunknál fogva az igazság’ körén kivül ka- 
landozánk, egyúttal ezennel azt is ígérjük, hogy a’ 
pesti nemzeti Casino társaságának végrendelke
zésünkben egy kis emlékjelet hagyandunk.“ *) 

Eddigi aláírók az eredeti feljegyzés szerin t: 
Széchenyi István, Bánífy Pál, Fáy András, Dercsényi 
Pál, Jankovich Antal, Orczy Lajos, WenckheimBéla,

) A’ végrendeleti aláírás’ szövege az 1854. Januar 29-iki 
közgyűlés’ határozatából következő záradékkal toldatott 
meív «Az esetre, ha mi megfeledkeznénk, ezen soraink 
„által a' Casino-társaságot felhatalmazzuk arra, hogy örö
köseinket vagyonúnkból valamely alkalmas emléknek ki
szolgáltatására felszólíthassa.“
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Pregard  János, b. Liptay, Szilassy József, Wesse
lényi Miklós, Jósika Miklós, Marczibányi Lajos, 
gr. Dessewffy Aurel, *) Baldácsy Antal, gr. An- 
drássy György, Benyovszky Péter, gr. Waldstein 
János, Daruvári Jankovics Izidor, Földváry Lajos, 
Földváry Antal, Niczky Sándor, Atzél József, 
Miller A ntal, Orczy László, Podmaniczky Lajos, 
Kendelényi Káról, gr. Festetics Vincze, Bohus 
János, Tasner Antal, Rosti Albert, Szabó János, 
gr. Szapáry Antal, Ürményi József, Beniczky La
jos, Farkas Gábor, Bezerédy István.

*) Gr. DessewfFy Aurel fentebbi Ígéretéről még több évekkel 
halála előtt elkészített végrendeletében megemlékezvén 
válogatott munkákból álló könyvtárát a’ nemzeti Casino 
egyesületének hagyományozta.



A’ NEMZETI CASINO’
S Z A B Á L Y A I .
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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 ideje alatt válto
zatlanul megmaradnak ; és r e n d e l e t e k r e  mel
lyek az aláírás ideje alatt is időről időre a’ körül
ményekhez képest változhatnak.

I.

A l k o t ó - s z a b á l y o k .

1. A’ nemzeti Casinó a’ jó Ízlést, m ivelt'sdeli 
magaviseletét, józan ’s közhasznú elmélkedést, az 
ész tehetségeit ’s a’ közértelmességet kifejtő 7s 
nevelő intézet. E’ kellemes és csinos társalkodás- 
nak szánt hely az egész Egyesület’ sajátja; benne egy 
tag sem követelhet mások felett előjogot ’s kivált
ságot. 2 *

2. Hogy ezen eredeti rendeltetéseinek annál in
kább megfelelhessen az intézet, és nemcsak minden
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osztályú, hanem minden állású is legkisebb tartózko
dás nélkül részt vehessen abban; a’ casinoi egyesület, 
mint egyesület, semmiféle political színre mutatható 
határozatot vagy lépést nem teend, melly a’ végre
hajtó hatalom’rendeletivel egybeütközésbejöthetne.

3. A’ casino’ tagjainak becsületes, nemes ma
ga viseletű fériiaknak kell lenni.

4. Részessé a’ 3 évre aláírandó 60 pgő forint 
évenkinti fizetése mellett akárki lehet, kit a’ Tár
saság a’ rendeletek közt meghatározandó mód 
szerint egyesületi tagnak elválasztand.

5. Ha az aláirási időszak’ lefolyta után vala- 
melly tag a’ Casinotársaságból kilép, sem ő maga, 
sem örökösei az intézet’ semminemű tőkéjéhez 
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 közt 
meghatározott mód szerint az intézetbe bevezetni. 7

7. Közgyűlés évenkint egyszer, január utolsó i 
napján, ha pedig ez vasárnapra esnék, január 30-ikán j 
tartatik. — Mindazáltal valamint a’ Casinoban ki- • 
függesztendő meghívás által, úgy hirlapok utján is * 
a’ közgyűléseken leendő megjelenésre, a’ tagokat az :
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igazgatóság emlékezteti. Ezen gyűlés maga kebléből 
választ magának elnököt, ’s tárgyai ezek : a) az 
intézet’ akkori állapotáról az igazgatók ’s választ
mány által teendő jelentés; b) az igazgatók ’s választ
mány kinevezése ; c) a’ Casino’ további fentartásárar 
’s emelésére szükséges intézkedések. A’ vélekedések 
megoszlásakor a’kérdéses dolgot az ülésben megje
lent tagok többsége határozza el, ’s az igy hozott 
végzés minden részest, akár jelen volt, akár nem, 
egyiránt kötelez. A’ végzések valamellyik pesti ma
gyar hirlap által hözhirré tétetnek.

8. Gyűléseken a’többség nyilvánki nem tetszvén, 
a’kérdés szavazásrabocsáttatik; melly ekképen megy 
végbe : a’ tárgy teljesen felvilágositatván, ’s meg- 
fontoltatván, minden tag egy e’ végre készitett 
golyót vesz kezébe, ’s azt a’szavazó szekrénynek i g e n  
vagy n em  szavakkal megjegyzett fiókjába tetszé
se szerint veti. Midőn a’ gyülekezet száma páratlan, 
akkor az elnök is valamint minden tag  külön csak 
egy szavazattal bir ; ha pedig páros, akadály elhárí
tása végett,kettő vei. Egy golyó többségmár határoz. 
Ha azonban több ágraoszlanék a’kérdés, összeül va- 
lamelly mellékszobában egy, 3 tagból álló a’ közgyű
lés által e’ végre kinevezendő bizottmány, mellyben 
sem igazgató sem választmányi tag nem lehet, ’s min
den részesnek, kik egyenkint egyik ajtón be, a’ mási
kon kilépnek, nyilatkozását feljegyzi, ’s végre a’több
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ség akaratját a’ községnek előadja, melly azt soha j 
kérdésbe nem vévén, véghatározásnak tekinti.

9. A’ Casino’ egyeteme az intézet’ folyamatban j 

tartását, a’közgyülés’ határozatai végrehajtását, cse- - 
lédjeire felügy elést és a’ pénzkiadásokat a’ választ- ■ 
mányra, és az ebben foglalt igazgatókra és jegyzőre ; 
bizza, kik a’ rendeletekben leirt módon választatnak. .

10. Minden tag  a’ maga esztendei részdiját i 
a’ rendeletekben meghatározott helyen és időben i 
lefizetni tartozik, szabadon és teljes felvilágosítása j 
után kötelezvén le magát, érezni fogja tartozását, ( 
és igy annak teljesítése végett semmiféle unszo- • 
lásra és kényszerítésre nem várand.

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

adjon. Mindezeknek elég fizetésök jár, úgy hogy
a’ Casino’ tagjai minden efféle ajándéki alkalmat
lanságtól mentek legyenek.

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

14. Nehogy valaki terhes felszólitgatások által j 
a’ Casinótól elidegenítessék, bizonyos szembetűnő < 
hely van javaslatok, aláírások, ’s más efféle sege- ■ 
delmek’ számára rendelve, hogy az ottfekvő ívre í 
kiki tetszése szerint Írhassa nevét.
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15. Azon esetben, ha az igazgatók vagy választ
mányi tagok közül valamellyik kihalna, tartassák 
tüstént választmányi ülés és addig is, mig azt a’ 
közgyűlés helybenhagyná , vagy változtatná, ne
veztessék a’ kimúlt helyébe más tag.

lő.Könyvet, újságot,földképet’s egyéb irományt 
a’ Casinobul elvinni semmi szin alatt nem engedtetik.

17. Az olvasószobákban szerény és kímélő 
csend uralkodjék.

18. A’ Casino’ termében ebéd ’s vacsorán k í
vül semminemű vigalom egyes tag  nevében fize
tésért nem tarta thatik ; 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 hiány né l
kül lefizette ’s akkor megszűnik tag  lenni, de ké
sőbben tagnak ismét elválasztatik, az időközbeni 
esztendők részdijait nem tartozik lefizetni.

20. Ha valamelly tag a’ magaviselet azon elvei 
ellen vétkeznék, mellyek mellett ezen Társaság* 
tagjának a ’ 3-ik alkotó szabály szerint felvétetett 
s a’ miatt kirekesztése iránt a* közgyűlésen indít
vány tétetnék, melly indítványt legalább 30 tagnak 
kell aláírni ’s a’ közgyűlésen jelenlevő tagoknak
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ez egy esetben */i*ad részre határozott szótöbbsé
gével kirekesztetnék, ezen Társaság tagja többé 
nem lehet; a’ vádló 30 tag közt azonban a’ szava
zatok’ 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.

R e  ii d e l e t e k .

1. A’ Casino korareggeltől késő estig nyitva 
á ll; annak könyvtára, újsága, biliárdjai 's ebéd
lője a’ tagok’ használatára szolgálnak, minden 
cselédje kész kívánságaikat teljesíteni.

2. A’ tagok’ száma meghatározva nincs , és 
tag mindenki leh e t, kit a’ választmány arra mél
tónak itél.

3. Olly, hosszasb ideig Budapesten tartózkodó ’s 
több ízben megjelenő bel- vagy külföldi, k a tona’s 
polgári hivatalbeliek, ’s miveit iíjak, kik noha nem 
függetlenek, de mégis elegendő jövedelemmel bír
ván, az ingyen bejárásra nem számolhatnak, a’Casino- 
ba mint f o g l a l k o z ó k  vétethetnek-fel, minden 3 
hónapra 20 pgő forintot fizetvén előre foglalványúl. 
Három hónapnál kevesebbb időre nem foglalkoz
hatni. A’ foglalkozók is szintúgy mint a’ tagok a’ 
Casinonak minden javával élnek, kellemeiben ré-

4
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szesülnek, kivévén, hogy a’ gyűlésekben szavazni, ( 
az intézetbe mást bevezetni, joguk nincs. *)

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

5. Olly honbeli, ki már maga ura, vagy itt meg- - 
telepedett idegen, föld- vagy házbirtokos, nagyke- - 
reskedő, gyámok, az intézetbe egyedül mint t a g  vé- - 
tethetik be. — Vendégeknek pedig hónaponkinti 10 C 
pengő forintfizetés mellett csak olly idegenek válasz- - 
tathatnak, kik itt bizonytalan időre ’s mintegy átme- - 
nőleg tartózkodnak. A’ vendégek szintúgy mint a ’ \  
tagok a’Casino’minden javával élnek ’s kellemeiben n 
részesülnek, kivévén, hogy a’ gyűléseken szavazni,az s 
intézetbe mást bevezetni, ’s a’ casinoi erkélyt hasz- 
nálni joguk nincs.

6. Taggá lenni vagy az intézetet foglalkozó- -i 
kép több időre használni kívánók ebbeli szándékukat íj 
egyiknek az igazgatók közöl előtérj esz tik, ki is miután n 
a’ beavatandónak neve ’s kívánságának tárgya azx< 
ajánló nevével együtt 8 napig kitűnő helyen az irántaß; 
szükséges értekezhetés végett kitétetett, a’ legelsőéi 
választmányi gyűlést felőle értesíti, mellynek ezenru 
foglalatosságraaz igazgatónkivüllegalább 14tagbólíö

*) Foglalkozók az 1853. évtől kezdve a’ szokott bementi dijjih 
mellett a’ casinoi erkélyt is használhatják; az 1852. febr.tf 
1-én tartott közgyűlés határozatából.
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kell állania. A’választmány szavazás által elhatáro- 
zandja, váljon a’ folyamodó a’ társaság keblébe 
mint tag évenkinti 60 pengő forint, vagy mint foglal
kozó egy évnegyedre 20 pgő for. fizetés mellett fel
vétessék-e ? A’ bevett tagok, foglalkozók, ’s ven
dégek az őket ajánló tagokkal együtt az elválasztás
kor jegyzőkönyvbe ik tattatnak.

Ha casinoi vendég tag kiván lenni, de a’ szük
ségestöbbséget el nem nyeri, azon naptól fogva, mely- 
lyen érte a’ golyóvetés végbement, többé nem sza
badjárnia az intézetbe. Ha pedig foglalkozó kívánna 
tag lenni ’s nem nyerné-el a’ többséget, minthogy 
a’ foglalkozók illetőségeiket egy évnegyedre előleg 
tartoznak lefizetni, ollyas addig, ’s nem tovább já r 
hat az intézetbe, meddig már lefizetett foglalkozói 
illetőségének ideje terjed.

7. Arra, hogy valaki a’ társaságba mint tag 
befogadtassék, a’ gyűlésen jelenlévő választmányi 
tagoknak 2/3-adrész szótöbbsége szükséges.

8. Ha ki a’ választmány által első golyóvetésre 
tagnak el nem választatik, ugyanazonülésben tüstént 
másodszor vettetik érte golyó, ’s ha ekkor is kima
radni talá lna, ügyét a’ közgyűlés eleibe viheti 
feljebb ’s ez által megválasztathatik.

6- Vendéget a’ Casinoba minden tag szabadon 
vezethet be, feljegyezvén az e’ végre rendelt „Ide
genek könyvében“ mind a’bevezetŐ tag  a’bevezetés’

4*
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napjával saját név ét, mind a’ bevezetett vendéga’ ma
gáét. Illy bevezetés mellett azonban csak 3 napig já r 
hatni az intézetbe. Ha tovább kívánja valaki a’ Casi- 
not vendégkép használni, havonkint 10 pgő ftot ta r
tozik fizetni.

a) Ha valamelly tag , ki nem választmányi 
tag, valakit vendégül (szintúgy mint tagúi vagy 
foglalkozóul) ajánl, azt valamelly választmányi tag 
gal közelebről megismertetni el ne mulaszsza, hogy 
ez eképen iránta a ’ választóknak minden szüksé
ges értesítést adhasson.

b) Valamint a’ foglalkozók’úgy az elválasztott ; 
vendégek’ nevei is egy táblán valamelly kitűnő helyen j 
kifüggesztve tartatnak, ’s mind e’ névlajstromokat ; 
mindaz „idegenek’könyvét“ az igazgatóság ’sjegyző I 
hónaponként egyszer vagy többször átvizsgálván, , 
szorosan ügyelcnd fel a rra , hogy e’ tekintetben 
legkisebb visszaélés ne történjék.

10. A’ bevett foglalkozónak vagy vendégnek az ? 
ötét illető szabályok rövidkivonatbanmagyar, német d 
vagy francia nyelven átadatnak.

11. A’ választmány 53 tagból áll, kik között 3 í 
igazgató. Egyesületi jegyző ezentúl nem részvé- - 
nyes is lehet; hamindazáltal a’jegyzőnem részvényes g 
ez esetben a’ választmányban szavazattal nembir. *) (

*) Az 1851. január 26-án tartott alakitó közgyűlés határoza- -  
tából, a’ jegyzői hivatal a’ pénztárnokival öszekapcsoltat- - 
ván ; — ehezképest a’ jegyzőségre szavazás nem történik, .j
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Mindezek évenkint a’ januári közgyűlésben ekkép 
választatnak újra:

a) A’ mindegyik tag által választatni kivánt 
53 választmányi tagnak ’s ezek közt 3 igazgatónak 
nevével betöltendő szavazati ívek szétküldése azon 
tagok’ számára, kik Budapesten tartózkodván, köz
gyűlésre meghivatnak, 3 tag ’s a’ jegyzőből álló bi
zottmány által eszközöltetik pecsét alatt, E 3 tagot 
a’ választmány maga kebléből titkos szavazás u t
ján választja.

b) A’ betöltött szavazati ívet az ülésben minden 
választó személyesenadja a’választóbizottmány elnö
kének kezébe,’s az e’ mellett levő két más tagj a ugyan
azon bizottmánynak minden átadó’ nevét feljegyzi.

c) A’ szavazati ivek átnézése végett a’jegyzőn 
kivül 7 tagból álló bizottmány neveztetik ki, kiket a’ 
közgyűlésnek ajánlás végett hasonlólag a’ választ
mány titkos szavazattal választ. A’ bizottmányi tagok 
becsületük lekötése mellett nyilván fogadást tesz
nek, hogy a’ közkivánságot igazán, ’s részrehajlatla- 
nul jelölik ki; hogy azonban az ülés’ egyéb tanácsko
zásaiban részt vehessenek, csak délután fognak az 
ivek átnézéséhez, addig pediga’ bizottmány az iveket 
magában foglaló medenczét szekrénybe zárván, en
nek kulcsát a’ bizottmány elnöke a’ m aga’s még 2 
más bizottmányi tag’ pecsétével lepecsételve magá
hoz veszi. A’ bizottmány úgy intézi munkálódását,
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hogy azt, ha csak lehetséges, egy ízben elvégezze, és 
minden szavazati ívet tüstint eléget.

d) Igazgatóságra adott szavazat azon esetre, ha 
valaki e’ részben a’ többséget el nem nyerné, vá
lasztmányi tagságra is szól, kivevén, ha ugyanazon 
név egy íven két külön minőségben egyszernél 
többször fordulna elő.

e) Ha valamelly uj onnan választott igazgató vagy 
választmányi tag ezen hivatalt fel nem vállalná, 
az utána legtöbb szavazattal biró jutand helyébe.

f) A’ választás’ eredménye más nap tartandó köz
gyűlésen hirdettetik ki. Ugyanekkor a’ mindenkit il
lető tisztség ’s mindennek rendes átadása ’s vétele a’ 
bizottmány felügyelete mellett végbe megy. Magában 
értetik, hogy ezen bizottmány kineveztetése ’s mun- 
kálódása ellen semminemű kivétel nem tétethetik.

12. A’ választmány valamellyik igazgató által egy- 
behíva, elnökét minden ülésre maga kebléből betűsor 
szerint nevezi-ki, ’s a’ Casino igazgatása tárgyairól 
tanácskozik és rendeléseket tesz. E f é l e  ü l é s e k  
k é t  n a p p a l  e l é b b  k i h i r d e t t e t n e k ,  hogy a’ 
választmányban nem levő tagok is, kiknek tetszik, 
megj elenhessenek, de csak mint hallgatók minden szó - 
lási szabadság nélkül.

13. A’ közgyűlésekben hozott rendeletek, vala
mint a’ számadások’ rövid kivonatja is részint hírla
pok által, részint az évenkint kiadatni szokott Ca- 
sinokönyvben közhírré tétetnek.
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14. Minden tag részdiját a’ Casino’ penztárno- 
kánál Pesten, M. Dorottya utczai 5. szám alatt fizeti 
vagy fizetteti-le,’s bélyegzett nyugtatványt kap. Bu
dapesten lakók az é v ’ e l s ő  h á r o m  h ó n a p j á b a n  
kötelesek fizetni, másutt tartózkodók pedig legké
sőbb a’ pesti M e d á r d -  v á s á r i g .

15. A’ ki az év’ három első negyedében lesz a’ 
Casino’ tagja, az, a 60 pgő frtnyi részdijt ugyanezen 
évre tartozik fizetni, ha pedig annak utolsó negyedé
ben vétetik-fel az intézetbe, aztjövő évre teendi-le ’s 
addig csak mint vendég járhat a’ Casinóba.

16. A’ Casino’ teremét idegen czélra ’s vigal
makra, mellyeknél a’ bemenetért fizetés kívántatik, 
alkalmazni nem lehet.

17. Ha cseléd, rend vagy alkalmaztatás ellen va
lakinek panasza van, jegyezze-fel a’ panaszkönyvbe, 
nevét is aláírván. A’ panaszkönvv minden választ
mányi ülésen felolvastatván, a’ választmány helyes 
panaszokat megszüntetni igyekszik, ’s eziránti ren
deléseit vagy észrevételeit a’ hajtott lapra irt pana
szok melléjegyezteti. Névtelen ’s honfi által idegen 
nyelven irt panaszokat az igazgató kitörül.

18. Van egy javaslat-könyv is, mellyben min
den tag az intézet javítására ’s emelésére szol
gálható módokat ajánlhat. Ezen könyv kasonlókép 
minden választmányi ülésben felolvastatik.
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19. A’ nemzeti Casino minden jelesb magyar 
munkát az igazgató által tüstént megszerez ; szabad
ságában maradván azonban, minden választmányi 
tagnak az ülésben ez iránt előterjesztést tenni.

20. A’Casino’ vagyonáróikét leltár vitetik,egyik 
mindig a’ kirendelő igazgató’ szállásán áll, másik a* 
levéltárban, 's az uj szerzemények ugyan egy nap 
mindkettőbe beiktattatnak.

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

a) A’ számadás mindenkor a’ téli közgyűlés í 
előtt vizsgáltatik meg, melly végből a legutóbbi i 
közgyűlésből választmányi tagok és más részesek- - 
bői álló vegyes küldöttség lesz kinevezendő.

b) Minden fizetést egyenesen a’ pénztárnok 3 
tesz a’ kirendelő igazgató rendelésére.

c) A’ pénztárnok a’választmánynak havonként d 
bemutatja a’ pénztár állapotának rövid kivonatát. .

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

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

22. A’ gyűlések’ tartását illetőleg a’ követke- - 
ző szabályok állanak-fen :

a) Engedjünk az elnöknek rendtartási hatalmat íj 
gyakorlani ’s ha csendre csendít, vagy az előbb fel- -J
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állott beszélni akarót megnevezi, engedjük azt szólni 
’s hallgassuk végig béketűréssel. H a többen kíván
nak szólni, ez olly sorban történjék, mellyben ma
gukat jelenték ’s az elnök által feljegyeztetvék.

b) Ne beszélgessünk suttonban. Mit mondani 
akarunk, mondjuk a’ közönségnek, ’s ne szomszé
dainknak, ’s ha csakugyan szólni akarót valamire 
figyelmeztetni kívánunk, tegyük ezt halkan.

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

d) A’ csengetést valamint a’ „h a 1 1 j u k“ 
felkiáltást i- vegyük rögtöni elnémulás’ jeléül.

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

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

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

23. A’ Casino minden tehetségét magának töké
letes megalapítására és sajátház szerzésére kívánván 
egyesíteni; semminemű idegen intézetekre vagy czé- 
Ipkra pénztárából akármi szin alatt segítséget nem 
ajánl.

24. A’ Casino’ termeiben ebédet csak casinoi tag 
adhat, de ebbeli szándékát az igazgatóságnak tudo
más végett előleg bejelenteni tartozik.
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Az Igazgatók jogai ’s kötelességei.

1. Ok hirdetik ki a* választmányi ülések’ napjait.
2. A’ szakács’ és cselédek rendben tartása, ’s 

talán szükséges megszólítása és dorgálása, ’s ez utol
sóknak megfogadása és változtatása őket illeti. E ’ 
végre a’ panaszkönyvet gyakran átvizsgálják, és a 
benne feljegyzett hiányt ’s rendetlenséget valósulva 
találván, azonnal megorvosolják.

3. A’ már elfogadott fizetéseken kivül olly el
kerülhetetlen és sürgetős költségekre, mellyek vá
lasztmányi ülés tartásáig nem halaszthatók, 100 pen
gő forintig rendelhetnek ki a’ pénztárból.

4. Megeshető zavar és rendetlenség elhárítása 
végett, az igazgatók közül a’ számadások és pénzzel 
bánás csupán egyikére bizatik: hogy ezek folyamatja 
felől mindenkor tiszta és körülményes tudomása lehesd 
sen. 0  hatalmazza meg a’ kifizetéseket; és ha eltávoz
nék, a' helyébe megbizandót a’ választmány helyben
hagyása mellett ő választja ki. Jelenleg Z s i v o r a 
G y ö r g y  úr fogadá el az ebbeli megbízatást.
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5. Semmi nagyobb változtatást a’ választmány 
helybenhagyása nélkül nem tehetnek.

6. A’ részdijak’ beszedését minden módon esz
közleni kötelesek, ’s azért a’ gondatlan ’s vonakodó 
fizetőt,szóval vagy írásban,kötelezettsége teljesitésé- 
re több ízben is felszólítják, ’s ha minden fárado
zásuk sikereden maradna, annak nevét a’ választ
mányi vagy közgyűlésnek bejelentik.

7. A’ közgyűlésnek határozásait, ’s a’ közönsé
get érdeklő dolgokategyikhirlapáltalközhirré teszik.

8. Az intézet’ ezüstére ’s minden feljegyzett bú
torai’ jó karban tartására ügyelnek, a’ pénztárt ’s 
számadásokat gyakran megvizsgálják ’s felvigyáznak 
különösen arra, hogy a’ számadó főcselédnek minden 
hónap végével beadandó számadásában hiány ne le
gyen, ’s hogy ő azzal, kitől mit v e tt , nevét ’s a’ 
vételárt hitelesen beirassa.

9. A’ kártyapénz kezelése a’ komornik teendői 
közé soroztatván, az igazgatóság’ eddigi e’ rész
beni felügyelési köre megszűnt.

10. A’ pénztárnoktól minden közgyűlés előtt 
előkérik számadásait, ’s a’ gyülekezetei mind a’ be
gyült, mind a’ kiadott ’s fenmaradt pénz mennyisége 
s mincműségéről élő szóval is tudósítván, a’ szám
adást minden ágazataiban és részletiben több pél
dányban a’ tagok között köröztetik.

11. Minden év végével előleges költségvetést 
fognak a’következőre kidolgozni, a’ múltnak jőve-
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delmét ’s kiadásait vevén alapúi, ’s a’ külömbséget 
vagy czélirányos változást érintvén, melly a’ jövő 
éviekben történhetnék. E ’ költségvetést a következő 
januári közgyűlésnek elébe terjesztik, melly azt át
nézvén, észrevételeit ’s utasításait az iránt kijelenti.

12. A’Casinonak folyamatban ’s tisztán tartására, 
benne a’ csend’s illendőségre ügyelnek, hogy az in
tézet mindég legjobb hírben maradjon. Ok emlékez
tetik ennélfogvást a’ netalán feledékeny tagokat a’ 
közakarat határozta alapszabályok’ tisztelésére, ők 
híják össze a’ választmányt, sőt ha szükséges lenne, 
az egész társaságot, annak meggátlására, ha valamelly 
tag  , foglalkozó, vendég vagy akárki a’ község’ 
méltóságát akármi módon megbántani, rendeletéit ál- 
talhágni, sőt az intézetet magáénak tekintvén, benne 
hatalmaskodni ’s igy a’ közegyességet háborgatni nem 
általlaná; vagy pedig olly valaki találkoznék, ki a’ 
világ előtt hírét ’s jellemét mocsokkal bélyegezni 
vagy mocskítatni szenvedné, úgy hogy az egyetem 
vele társasági közlekedését, a’ nélkül, hogy ezen 
szenny magára is háramlanék, nem folytathatná, illyes 
esetben a’ társaság nyugalmát, díszét ’s eddig érdem
lett tisztasági fényét óvni köteleztetvén, az illy tagot 
az intézetből kimaradásra mindazáltal kimélőleg, 
megkérendik.
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A’ választm ány jogai ’s  kötelességei.

1. Havonkint, vagy ha sürgetős dolgok jönnének 
közbe, akármikor szükséges leend, az igazgatók által 
a’ választmány ülésére hivatalosan meghivatnak, és 
miután a’ tisztet és a’ bennök helyeztetett közbizo
dalmát elvállalták, pontosan megjelenni tartoznak.

2. Valamelly végzéshozásra a’ választmány tag 
jai közűi h é t n e k  ’s ezek számában egy igazga
tónak kell jelenlenni.

3. A’ választmány, dolgai folytatásában sem ön- 
kényleg, sem megállapított rend ellen semmit nem te
het, hanem munkálódásiban a’ közgyűlés határozá
saihoz szorosan ragaszkodva az intézet javára czél- 
zó szabályokat készitend, ’s végre is hajtand, annak 
idejében megvizsgálás ’s helybenhagyás végett a’ 
következő közgyűlés elébe terjesztvén.

4. Sarkalatos és rendkívüli változtatásokat egye
dül a’ közgyűlés határozhat.

5. A’ választmány ezen ülésekben minden czél- 
irányos, ’s nem épen a’ közgyűlés jogai körébe tar
tozó tárgyat, melly ez intézet’ gyarapodását és virág
zását előmozdítja, nem különben a’ netalán észrevett 
hibák ’s hiányoknak, vagy az intézet’ folyamatját gá
toló egyéb akadályoknak elhárítását, valamint pénz
kiadásokat, a’ költségnek ’s számadásoknak szoros 
megvizsgálását munkába veszi, ’s az ezek iránt tá-
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macit kérdéseket fontos, velős és kimerített tanács
kozás után a’ többség véleménye szerint eldönti.

6. Az igazgatók befolyása mellett a’ választmány 
határozza el az intézet készpénzének a’ legbátorsá- 
gosabb helyre, melly minden esetre ki nem haló test 
legyen, minden törvényes óvások melletti kamatra 
kiadatását.

7. Az igazgatóknak, valamint a’ közrend fentar- 
tásában, úgy a’pénzek behajtásában is mindenkor ki
telhető módon segélyül szolgál.

8. Sem az igazgatók, sem a’ választmány bármi 
szin alatt jutalm at vagy kárj)ótlást senkinek sem 
adhatnak, mivel az effélék, elitélését és rendelését 
ha csak ugyan valamelly különös eset magát elő
adná, a’ közgyűlés önhatása körébe foglaltatni kí
vánja, és magának mindenkorra fentartja. — Hason
lókép az igazgatók, valamint a’ választmány is, a’ 
netalán kicsapongó és szükséges költségektől el 
vannak tiltva, és csak a’ mulhatatlanokra szorítva, 
meg lévén már mindaz, a’ mi leginkább szükséges, 
az intézet számára szerezve.

9. Ha mind a’ három igazgató hoszabb időre el
távoznék, vagy akármikép tisztében eljárni aka
dályoztatnék, az igazgatóság’ előadása és befolyása 
mellett a’választmány e’ végre tartandó ülésében 
kebléből valakit kinevez, a’ ki az igazgató helyét 
mindaddig tartja, mig egyik vagy másikát hivatalát 
folytathatandja.
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10. Különösen iparkodni fog a’ választmány a’ 
tagok számát, leginkább jeles és kitűnő férfiak
kal nevelni; minden, akármelly osztálybeli beavatan
dó uj tagnak az intézetbe való felvétele, a’ már érin
tett mód szerint, az ő szavazásától függ.

;



PESTI N. CASINOI PÉNZTÁR’
aaniMtásá

1857-diki január 1-töl december 31-eig.

I .
J á r a n d ó s á g o k :

1856-ik évi december 31-én maradt tartozások:

pfor. kr. pfor. kr.
1834dik évről í részdíj 50 —
1835 n í 33 50 —
1836 n í 33 50 —
1837 33 2 33 100 —
1838 T) 2 33 100 —
1839 33 2 33 100 —
1840 33 21/* 33 125 —
1841 33 1 S3 50 —
1842 37 2 33 100 —
1843 33 2 n 100 —
1844 33 4 33 200 —
1845 t> 7 j? 350 —
1846 5? 10 n 500 —
1847 n 20 n 1000 —
1848 íj 26 5? 1300 —
1849 33 36 55 1800 —
1850 33 38 55 1900 —
1851 33 3 35 150 —
1852 33 4 35 200 —
1853 33 5 33 250 —
1854 7) 6 33 300 —
1855 33 19 53 950 —
1856 33 70Vs 33 3525 -

Oldal 13250 —
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E gyéb já ra n d ó sá g o k  i 867-re :

Áttett oldal T.............................................
A’ múlt 1856-dik évi pénztár-maradvány 
A’ folyó 1857-dik évre 375 tag után
F o g la lk o z ó k tó l ....................................
Vendégektől ....................................
Rendesen kamatozó tőkék kamatjaiból . 
Színházi erkélyből . . . . .  
Gözmalmi 2-dik kibocsátási kisorsolt 487.

pfor. kr. pfor. kr. 
13250 —

14946 20 
22500 —

1020 —
100 —

1390 —
2757 —

sz. előrészvényböl . . . . 400 —
A’ keresk. bankban letett apró tőkék ka

matjaiból . . . . .  
Elkülönzött tartozásokból . . .

300 19
500 — 43913 39

Oszvcs járandóság 57163 39

5
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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’ műit 1856. évről maradt . : 14946 20
1849-dik évről 3 részdíj 150 —
1850 „ 6 „ . . 300 —
1851 „ 3 „ • . 150 —
1852 „ 4 „ . . 200 —
1853 „ 21/, „ 125 —
1854 „ 1 „ • 50 —
1855 „ 12 * • • 600 —
1856 „ 60'/, „ . . 3025 —
1857 „ 310 „ . . 18600 —
Foglalkozóktól 1020 —
Vendégektől • 100 -
Rendesen kamatozó tőkék kamatjaiból 1390 —
Színházi erkélyből . . . . 2757 —

Rendes bevétel öszvege -------43413

B) R e n d k í v ü l i  b e v é t e l :
Gözmalmi kisorsolt 487 sz. 2-dik kibocsá

tási elörészvényböl . . . .  400 —
A’ keresk. bankban letett apróbb tőkék

kamatjaiból . . . . .  300 19
Elkülönzött tartozásokból . . . 500 — 1200 19 i

Öszves bevétel ------ 44613 39 <

Észrevétel: A’ tartozásokból határozatiig 59 részvény kihagyatni i 
rendeltetvén: — ehezképest a’ bevétel ’s folyó 1857. év \ 
végével maradt tartozások öszvege és járandósági ősziét t 
közt 2950 pftnyi különség származott. —
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III.
K i a d á s .

A) R e n d e s  k i a d á s .

Házbérre . . . . . .
Tisztviselők ’s cselédek fizetéseire 
Cselédség téli ’s nyári öltözeteire 
Komornik által tett házi költségre 
Légszeszre . . . . . .
Hat mázsa, 36 font gyertyára ’s 75 itcze 

szeszre . . . . . .
Negyven öl tűzifára . . . .
Hírlapok- ’s folyóiratokra 
Könyvekre . . . . . .
Könyvkötői munkákra . . . .
írószerekre . . . . . .
Mesteremberek’ munkabéreire 
Nemzeti színházi erkélyre

pfor. kr. pfor. kr. 
4815 —
4914 10 
1323 59 
150 —

2700 47

540 30 
637 46 

1096 4 
500 3 
304 —
102 34 

1377 45 
4124 —

Rendes kiadás öszvege — — 22586 38
B) R e n d k í v ü l i  k i a d á s :

Cselédség részére rendelt orvos évdijául 50 —
Cselédség részére kiszolgáltatott gyógy-

szerekért . . . . . 123 42
Uj évi ajándékokul . . . . 66 —
üj szerzeményekre . . . . 512 —
Törvénykezésre, levelezésre, ügyvédi ’s

bélyegdíjakra . . . . 305 59
Légszesz-lámpákra . . . . 2268 —

Rendkívüli kiadás öszvege _  — 3325 41

Oszves kiadás — — 2591219
Levonván a’ kiadást a’ bevételből, ma-

radna az 1858-dik évre 18701 pfr. 20 kr.
Ebből azonban levonván a’ múlt 1856.

évi készpénz-maradványt 14946 pfr. 20 krt.
Valóságos pénztár-készlet 1857. dec. 31. 3755 pfr. — kr.

mint melly öszveggel a’ pénztár a’ kamatozó tőkék’ szapo
rításához ez évben járulhat. 5*
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IV .
1857-dik évi december 31-én maradt tar

tozások.
pft. kr.

1837-dik évről í részdíj 50 —
1838 í )) 50 —
1839 í J) 50 —
1840 » iy* >7 75 —
1842 }? i 50 —
1843 y> i 5) 50 —
1844 n 3 150 —
1845 n 6 n 300 —
1846 n 8 }) 400 —
1847 j) 13 }) 650 —
1848 n 16 n 800 —
1849 n 21 j) 1050 —
1850 » 23 1150 —
1853 n l '/2 75 —
1854 )> 4 n 200 —
1855 n 4 j) 200 —
1856 n 8 }> 400 —
1857 r> 65 « 3900 —

Öszves tartozás 9600 —
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V.

Kamatozó tök ék :

Budapesti lánczhidi 20 részvényben . .
Gép- ’s vasöntö-gyári 10 részvényben *) .
A’ pesti keresk. banktól vállalt 10 részvényben . 
Hengermalmi 3 törzs-részvényben . . .
Hengermalmi 1-sö kibocsátási 3 elörészvényben . 
Hengermalmi 2-ik kibocsátási 2 elörészvényben . 
Budai alaguti 10 részvényben .

pfor. kr.
10000 — 
10000 — 
5281 23 
3527 30 
1200  —  

800 — 
1000 —

Öszveg 31808 53

Ide számítván a’ fpnebbi tartozások’ öszvegét . 9600 —
Továbbá a’ folyó 1857. évi pénztár-maradványt . 18701 20
A* Casino’ mostani valóságos ’s remélhető összes

pénzértéke * * ) . . . . . .  60110 13

A' számadásnak bevétel- és kiadási adatait öszvehasonlitván, 
azokat öszvevágóknak, ügy a’ készpénzt is felolvasván, min
denben megegyezőknek találtuk, — Pesten, január 18-án 
1858. — Gróf Zichy M iklós s. k. elnök. — Gróf Bethlen 
Ádáin s. k. — Havas Ignácz s. k. — Mátray J ó zse f  
s. k. — Boronkay R udolf s. k. mint a’ számadás-vizs
gálatra kiküldött bizottmányi tagok.

*) A’ gép- ’s vasöntő-gyár per alatt lévén: e’ vállalatba fek
tetett 10,000 pfor. után kamat nem fizettetett. —

**) Ezen kívül igénye van a’ Casinonak, sz. kir. Komárom vá
ros által, a’ komáromi volt hajóbiztositó-társaság részére 
egyesség szerint 4 év alatt kamat nélkül visszafizetendő 
8000 pftból, 30 részvény után esendő ’s közgyülésileg rész- 
vényenkint 15 pftban megállapított járandóságra.
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