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A.
Almásy Dénes gr, 
Almásy Gedeon. 
Almásy György gr, 
Almásy Kálmán gr, 
Almásy Pál.
Almásy Zsigmond, 
Almásy Vincze. 
Almay Rudolf. 
D ’Alsace hg. 
Ambrózy Gyula b. 
Andrásy Aladár gr. 
Andrásy György gr. 
Andrásy Gyula gr. 
Andrásy Manó gr. 
Apponyi György gr. 
Apponyi Károly gr. 
Atzél István b.
Atzél Lajos b.
Atzél Péter.
Augusz Antal b.



ß .

Balassa Antal b.
Balassa István.
Balassa János.
Baldácsy Antal b.
Bánffy Albert b.
Bánffy Miklós gr.
Bánffy Pál b.
Bárczay József ifj, 
Barkóczy 'János gr. 
Bartakovics Auguszt. 
Batthyány Arthur gr. 
Batthyány Fülöp hg. 
Batthyány Géza gr. 
Batthyány Gusztáv gr. id. 
Batthyány István gr. ifj. 
Batthyány László gr. 
Batthyány Ödön gr.
Bay Sándor.
Becker Leopold.
Bencsik György.
Beniczky Ferencz. 
Beniczky Lajos.
Beniczky Ödön.



Beöthy Ákos.
Berchtold Antal gr. 
Bérczy Károly.
Bernáth Albert. 
Bernrieder József. 
Bethlen Adám gr. 
Bethlen József gr.
Bésán Nép, János b. 
Bezerédy László. 
Bicskey Kálmán. 
Blahunka Ferencz, 
Blankenstein György gr. 
Blaskovicli Ernő. 
Blaskovich István. 
Blaskovich Miklós. 
Blaskovich Pál. 
Blaskovich Sándor. 
Bocskay Ignácz. 
Bogdanovics Vilibáld. 
Bohus János.
Bohus Zsigmond.
Bókay János.
Bolza István gr,
Bolza Péter gr. 
Bombeiles Lajos gr 
Boronkay Károly. 
Boronkay Rudolf. 
Bossányi László.



e .

Capdebo István. 
Cebrián László gr. 
Clark Adám. 
Csáky Béla gr. 
Csáky Gábor gr. 
Csáky László gr. 
Csáky Tivadar gr. 
Csekonics János. 
Csengery Antal. 
Csernovics Arzén. 
Csernovics Péter. 
Cséry Lajos.
Csúzy János. 
Czigler Antal. 
Cziráky János gr. 
Czobel Albert.
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D.
Dadányi Pál.
Deák Ferencz. 
Degenfeld Gusztáv gr. 
Degenfeld Imre gr. 
Dessewffy Emil gr. 
Dessewffy Marczel gr. 
Dőry Lajos b.
Döry Lajos.
Draskóczy Gyula. 
Duka Miklós b.



\

E.
Elek Menyhért.
Eötvös Dénes b.
Eötvös József b.
Erdődy Ferencz gr. 
Erdődy István gr. 
Esterházy Antal. 
Esterházy István gr. 
Esterházy László gr. 
Esterházy Mihály gr. ifj. 
Esterházy Miklós hg. 
Esterházy Pál hg.



Farkas Ágoston. 
Faschó József. 
Festetics Ágoston gr. 
Festetics Béla gr. 
Festetics Géza gr. 
Festetics György gr. 
Festetics Gyula gr. 
Festetics Leo gr. 
Fiáth Ferencz b. 
Földváry Albert. 
Földváry Elek. 
Földváry Károly. 
Földváry Lajos b. 
Földváry Miklós. 
FrÖlich Frigyes. 
Fürstenberg Emil hg.
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G.
Gaal Kristóf.
Gaal Sándor. 
Gárdos János. 
Gerliczy Bódog b. 
Gerliczy Vincze b. 
Gindly Rudolf. 
Gorové István. 
Gosztonyi Ferencz. 
Graefl Ignácz. 
Graefl József. 
Győry László gr. 
Gyürky Ábrahám.



H.
Hajnik Pál.
Halász Gedeon.
Haller Sándor* gr.
Hammerstein Frigyes b.
Hanzély Ferencz.
Hanzély László.
Hardenberg Oszkár gr.
Haris György.
Harsányi Pál.
Havas Ignácz.
Havas József.
Heckenast Gusztáv.
Herricli Károly.
Hertelendy Gyula.
Hirschler Ignácz.
Horváth Antal (sz. györgyi.)
Horváth Béla.
Horváth Dániel.
Horváth László (sz. györgyi.)
Hubay József.
Hunyady János gr.
Hunyady József gr.
Hunyady László gr.
Hunyady Vilmos gr.
Huszár Ferencz.
Huszár István.
Huszár Károly.
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i. j:
Inkey Ádám.
Inkey Edmund. 
Inkey József.
Inkey László. 
Inkey Zsigmond. 
Institoris János. 
Ivánka Imre. 
Ivánka Zsigmond. 
Janicsáry Döme. 
Jankovich György. 
Jankovich Gyula. 
Jeszenszky Ignácz. 
Jeszenszky Lajos. 
Joanovics György. 
Jókai Mór. 
Jurkovich László.
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K.
Kállay Gusztáv. 
Kandó József.
Kapczy Tamás. 
Kappel Frigyes'.
K ár Mátyás.
Karácson István. 
Karátsonyi Ferencz. 
Karátsonyi Guido gr. 
Karátsonyi László id. 
Karátsonyi László ifj. 
Kárász Géza.
Kárász Imre.
Károlyi Eduárd gr. 
Károlyi György gr. 
Károlyi Gyula gr. 
Károlyi István gr. 
Károlyi Lajos gr. 
Károlyi Lajos. 
Károlyi Sándor gr. 
Károlyi Viktor gr. 
Kászonyi József. 
Keglevicli Béla gr.



Keglevicli Gyula gr. 
Kelemen Albert. 
Kelemen Sándor. 
Kemény Zsigmond b. 
Kendeffy Árpád. 
Kinsky János gr. 
Kinsky Octavián gr. 
Klobusiczky Ágost. 
Komáromy György. 
Koppély Frigyes. 
Koppély Károly. 
Korizmics László. 
Korniss Adám gr. 
Korniss Miklós gr. 
Kosztolányi József. 
Kovács László.
Kovács Sebestyén Endr 
Königsegg Gusztáv gr. 
Kövér Nép. János 
Kubinyi Ágoston. 
Kubinyi Ferencz ifj. 
Kún Géza gr.
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L.
Laczkovich József.
Lángh Ignácz.
László László.
Latinovics György. 
Ledniczky Mihály. 
Lenhossék György. 
Liechtenstein Ferencz hg. 
Lippay Gáspár.
Lipthay Antal b.
Lipthay Béla b.
Lónyay Menyhért.
Lo Presti Árpád b.
Lo Presti Lajos b. 
Luczenbacher János. 
Luczenbacher Pál.
Luka Antal.
Lnka Gusztáv.
Luka Lajos.
Lukács József.
Lukács Móricz. 
Lumniczer Sándor.

2 *-



20

M.

Magyar Imre ifj. 
Majláth György ifj. 
Majthényi Auguszt. 
Majthényi László b. id. 
Majthényi László b. ifj. 
Majthényi László b. ifj. 
Marczibányi Antal. 
Markusovszky József. 
Markusovszky Lajos. 
Mayer Henrik. 
Maygraber Ágoston. 
Meszlényi Lajos. 
Mesznil Rudolf b. 
Mesznil Victor b. 
Migazzy Vilmos gr. 
Mikes János gr.
Miske Imre b.
Mocsáry Lajos- 
Morócz István. 
Moscovitz Móricz. 
Muslay Sándor,



ZI

Y.
Nádasdy Lipót gr. 
Náko Kálmán gr. 
Návay Tamás. 
Nedelko Döme. 
Nemes Abrahám gr. 
Nemes János gr. id. 
Nemeshegyi József. 
Németh Albert. 
Németh Lajos. 
Németh Sámuel. 
Nikolics Péter. 
Nyéky Gyula. 
Nyéky Mihály.



Odescalchi Gyula hg\. 
Okolicsányi Antal. 
Orczy Andor b 
Orczy Béla b.
Orczy Bódog b. 
Orczy György b. 
Orczy László b. 
d'Orsay Emil gr. 
Orzovenszky Károly.

0 .
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P.
Palásthy Viktor.
Pálffy Antal hg.
Pálffy József gr.
Pálffy Pál gr.
Pallavicini Alfonz örgr. 
Pallavicini Roger örgr. 
Patay Ferencz.
Patay György. 
Pejachevich László gr. 
Pejachevich Márk gr. 
Péchy Ferencz.
Péchy Szilárd gr.
Pfeffer János.
Plachy Tamás. 
Podmaniczky Ármin b. 
Podmaniczky Frigyes b. 
Pompéry János.
Prónay Albert b.
Prónay Elek b.
Prónay Gábor b.
Prónay István.
Prónay József.
Puthon Ferencz b.
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R.
Radnótfái Sámuel. 
Ráday József gr. 
Ráday László gr. 
Rakovszky Ferencz. 
Rakovszky Károly. 
Ráth Károly.
Redl Béla b.
Révay Ferencz b. 
Révay Simon b. 
Roggendorf Robert gr. 
Rohonczy Lipót. 
Rónay János.
Rosty Pál. 
Rudnyánszky Iván b.
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S.
Sándor Móricz gr. 
Sárközy István. 
Sárközy Káznfér. 
Schernhoffer Károly. 
Scbmetow Rikhárd gr. 
Schmetow Rudolf gr. 
Schmidegg János gr. 
Scitovsky Márton. 
Semmelweiss Ignácz. 
Semsey Albert. 
Semsey Lajos. 
Sennyey Pál b.
Simon Flórent. 
Simonyi Lajos b.
Sina Simon b. 
Siskovich Tamás. 
Smittmer Adolf. 
Somssich Pál.
Splényi Henrik b. 
Staínlein Otto gr. 
Stoffer János.
Szabó János.



Szájbély Frigyes. 
Szápáry Antal gr. 
Szápáry Géza gr. 
Szápáry Gyula gr. 
Szápáry Imre gr. 
Szápáry István gr. 
Szápáry Iván gr. 
Szápáry József gr. 
Szápáry László gr. 
Szatlimáry Lajos. 
Széclien Adolf gr. 
Széchen Antal gr. 
Széchen Miklós gr. 
Széchenyi Béla gr. 
Széchenyi Dénes gr. 
Széchenyi Gyula gr. 
Széchenyi János gr. 
Széchenyi Kálmán gr. 
Széchenyi Ödön gr. 
Széher Mihály.
Szent Iványi Károly. 
Szirmay István. 
Szutsits Károly. 
Sztankovánszky Imre.
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T.
Takácsy Miklós. 
Tallián Sándor.
Tasner Géza.
Teleki Domokos gr. id. 
Teleki Gyula gr. 
Teleki Sándor gr.
T erczy Szilárd.
Térey Ignácz.
Térey Pál.
Tisza Kálmán.
Tisza Lajos.
Tomcsányi József. 
Torkos László.
Tóth Lörincz.
Török Imre.
Török János.
Török József.
Traun Ferenez gr. 
Trefort Ágoston.
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U.
Ullmann Adolf. 
Ullmann Bernát. 
Ullmann Izidor. 
Urbanovszky Jusztin. 
Urményi József. 
Urményi Miksa. 
Urményi Pál.
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V.
Yay Alajos b.
Yay Miklós b. ifj. 
Yécsey Miklós b. 
Yezerle Nép. János. 
Viczay Károly gr. 
Vigyázó Sándor.
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W.

W agner János.
W aldstein János gr.
W eisz Bernát Ferencz. 
WVnckheim Antal gr.
W  enckheim Béla b. 
WAnekheim László b. 
WVnckheim Rudolf gr. 
WAnckheim Victor b. 
W enczel Gusztáv. 
Wimmersperg Gusztáv b. 
W incze Miklós. 
WJndischgraetz Aladár hg. 
W odianer Albert. 
W odianer Albert ifj. 
W odianer Móricz.
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Z.
Zeyk József.
Zichy Bódog gr,
Zichy Edmund gr. id. 
Zichy Ferdinand gr. ifj. 
Zichy Ferencz gr.
Zichy Henrik gr.
Zichy István.
Zichy János gr. Ld.
Zichy János gr. ifj.
Zichy Jenő gr.
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 Eduard.
Zsivora György.
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1 8 6 0  utolsó negyedében választattak

Bay Bertalan.
Boronkay Ádám,
Deák József.
Dessewffy Gyula.
Ebner Ede.
Ernuszt Imre.
Esterházy Pál gr.
Füredy Lajos.
Garay János.
Gerenday József.
Gozsdu Manó.
Hajós József.
Holovics Boldizsár. 
Jankovich László.
Kállay Benő.
Kende Gusztáv.
Királyi Pál.
Kiéli István. 
KochmeisterFrigyes. 
Koppély Fülöp.
Lits Antal.
Madas Károly.
Majthényi Otto b. 
MattyasOvsky Rezső.
Nyári Antal b.



Pajthényi Sándor. 
Ráday Gedeon gr. ifj. 
Rajner Pál.
Reinitz József. 
Rottenbiller Lipót. 
Rndnay József. 
Simoncsics János. 
Tarnóczy Kázmér. 
Török István. 
Urházy György. 
Vécsey József b. 
Zsembery Imre. 
Zsembery István.

1 8 6 0 ban meghaltak:

Csausz Márton. 
Jósika Sámuel b. 
Széchenyi István gr.
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I G A Z G A T Ó K
1 8 6 0 - ra :

Károlyi György gr.
Lángh Ignácz.
VFenckheim Béla b.

VÁL ASZ TM ÁN YIT AGOK
1 8 6 0 -ra:

Almásy Dénes gr. 
Almásy György gr, 
Almásy Pál. 
Andrásy Gyula gr. 
Andrásy Manó gr. 
Bérczy Károly. 
Bethlen Adám gr. 
Bethlen József gr. 
Bohus János. 
Boronkay Rudolf. 
Czigder Antal.
Deák Ferencz.



Eötvös József b.
Farkas Ágoston. 
Festetics Gyula gr. 
Földváry Albert.
Gorove István.
Hajnik Pál.
Havas Ignácz.
Havas József.
Hubay József.
Huszár Ferencz. 
Institoris János.
Kapczy Tamás. 
Karátsonyi László id. 
Károlyi István gr. 
Károlyi Sándor gr. 
Keglevich Béla gr. 
Laczkovics József. 
Lónyay Menyhért. 
Lukács Móricz.
Mikes János gr. 
Podmaniczky Frigyes b. 
Prónay Albert b. 
Radnótfái Sámuel. 
Révay Simon b. 
Rolionczy Lipót. 
Somssich Pál.
Szabó János.
Szápáry Antal gr.



Szápáry Gyula gr. 
Szent-Iványi Károly. 
Széchenyi Béla gr. 
Széchenyi István gr. 
Teleki Gyula gr: 
Tomcsányi József. 
Urményi József. 
Zichy Miklós gr. id. 
Zichy Miklós gr. ifj. 
Zsivora György.

Jegyző: Bérczy Károly. 
Könyvtárnok: Fákh Albert. 
Pénztárnok: Stuller Ferencz.



TUDNIVALÓK.
1. A mostani aláírás 1860-ban kezdődvén, tart 

6 évig, azazaz 1865 végéig. *) Az intézet jelenleg 
dec. 31-én 474 tagot számlál kebelében.

2. A casino szállása jelenleg a Hatvani-utczai 
gr. Czirákyházban van, melly szállás 1859-év sz. 
György napjától kezdve bat évre kibéreltetett.

3. A liázszerzés tervét aláirt részvényesek „Ház
egyesület“ czime alatt külön társasággá alakultak. 
A nemzeti casino elhatározá, hogy minden eddig s 
ezentuli tőkéi az említett czélra fordítandók. Az e 
tárgyban legújabban megbízott küldöttség tagjai: 
Clark Adám, Károlyi György gr., Szápáry Antal gr., 
Wenckheim Béla b., Urményi József és Zsivora 
György.

*) Az álladalmi hivatalnokokra nézve az 1854. év 
január 29-ki közgyűlés a szabály alól ama kivételt állí
totta f e l , hogy ezek csak azon időszakra tartoznak a szo
kott részdíjt fizetni, míg Pesten laknak ; innen azonban el
költözvén, az aláirási időszak hátralévő éveire a részdíj- 
fizetéstől mentesek.
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4. A casinói könyvtárra felügyelő küldöttség 
tagjai következők: Eötvös József b. (elnök), gr. 
Bethlen Ádám, Csengery Antal, gr. Dessewífy Mar- 
czel, Havas Ignácz, Jókai Mór, Lónyay Menyhért, 
Lukács Móricz, Rosty Pál, Szabó János, Terczy 
Szilárd, Trefort Ágoston, Wenczel Gusztáv.

5. Az egyesület kényelmeinek szaporitása s 
egyszersmind a nemzeti szinészet iránti részvété
nek tanúsítása végett a nemzeti színházban lévő er
kély 1861. évi márczius végéig a casinói tagok 
használatára 4200 o. é. ítért kibéreltetett olly kikötés
sel : hogy az erkély minden háborgatás nélkül 
folytonosan, de minden egyes tag által rendes 
előadások alkalmával fizetendő 1 for. — rend
kívülieknél pedig 2 for. bemenetdíj mellett 
használtassék s mindazon jogokban, mellyekkel a 
casino a páholyt illetőleg ekkoráig élt, ezentúl is ré
szesüljön.

6. A casinoban közhatározat szerint illy tar
talmú aláirási-ív van kitéve, mellyhez ihinden tag 
járulhat : „Ki testének elpusztúltával,; mit halál
nak szoktunk nevezni, nem hiszi egész létének el- 
enyésztét, annak utolsó pillanatában, mikor nem rit
kán egészen világos a fő, de se kéz, se nyelv nem 
mozoghat többé, fölötte kellemetlen érzés lehet̂  
végakaratának el nem rendelése miatt övéit, ba- 
rátjait vagyy csak cselédjeit is minden ellátmány 
nélkül hátrahagyni. Ez okból mi alólirtak végaka



39

ratunkat jó eleve el fogjuk rendelni. Minthogy azon
ban alig lehet kellemesebb és nyugtatóbb érzés egy 
nemes keblű férfira nézve, mint annak biztos hie
delme , hogy azon honfitársainktól, kiket éltünk
ben tiszteltünk , becsültünk , holtunk után is hossza
sabb ideig megemlegettetünk s illy emlékezések 
alkalmával felhordott példáink után a jövőkor gyu- 
ladni fog nyomdokink követésére ott, hol azok az 
erény ösvényét jelölék: ellenben ovakodásra s jobb 
ut választására serkenni ott , hol emberi gyarlósá
gunknál fogva az igazság körén kivül kalandozánk : 
egyúttal ezennel azt is Ígérjük, hogy a pesti nemzeti 
casino társaságának végrendelkezésünkben egy kis 
emlékjelet hagyandunk.“*

Eddigi aláírók az eredeti feljegyzés szerint : 
Széchenyi István, BánfFy Pál, Fáy András, Dercsényi 
Pál, Jankóvich Antal, Orczy Lajos, Wenckheim Béla, 
Pregard János, Liptay, Szilassy József, Wesselényi 
Miklós, JósikaMiklós,Marczibányi Lajos, Dessewffy**)

*) A végrendeleti aláírás szövege az 1854. január 
29-iki közgyűlés határozatából következő záradékkal tol
datott meg. „ Az esetre, ha mi megfeledkeznénk , ezen so
raink által a casino-társaságot felhatalmazzuk arra, hogy 
örököseinket vagyonúnkból valamelly alkalmas emléknek 
kiszolgáltatására felszólíthassa.“

* * )  Gr. Dessewffy Aurél fönebbi igéretől még több 
évvel halála előtt elkészített végrendeletében megemlékez
vén, válogatott munkákból álló könyvtárát a nemzeti casino 
egyesületének hagyományozta.



40

Aurél , Baldácsy Antal , Andrásy György, Be- 
nyovszky Péter, Waldstein János, Daruvári Janko- 
vics Izidor, Földváry Lajos, Földváry Antal, Niczky 
Sándor, Atzél József, Miller Antal, Orczy László, 
Podmaniczky Lajos, Kendelényi Károly, Festetics 
Vincze , Bolius János , Tasner Antal, Rosti Albert, 
Szabó János, Szápáry Antal, Ürmén}'i József, Be- 
niczky Lajos , Farkas Gábor, Bezerédy István.



NEMZETI CASINO

SZABÁLYAI.



■ -



A  N E M Z E T I C A S IN O

A L A P S Z A B Á L Y A I .

A casino szabályai két részre oszlanak: alko
tó szabályokra, mellyek az intézetnek mintegy 
alapul szolgálván, az egész aláírás ideje alatt válto
zatlanul megmaradnak ; és rendeletekre mely- 
lyek az aláírás ideje alatt is időről időre a körülmé
nyekhez képest változhatnak.

I.

Alkotó-szabályok.
*

1. A nemzeti casino a jó ízlés, müveit s deli 
magaviseletét, józan és közhasznú elmélkedést, az 
ész tehetségeit s a közértelmességet kifejtő s ne
velő intézet. E kellemes és csinos társalkodásnak



44

szánt hely az egész egyesület sajátja; benne egy 
tag sem követelhet mások felett előjogot s kivált
ságot.

2. Hogy ezen eredeti rendeltetéseinek annál in
kább megfelelhessen az intézet, és nemcsak minden 
osztályú, hanem minden állású is legkisebb tartóz
kodás nélkül részt vehessen abban : a casinói egye
sület , mint egyesület, semmiféle political szinre mu
tatható határozatot vagy lépést nem teend, melly a 
végrehajtó hatalom rendeletéivel összeütközésbe jö
hetne.

3. A casino tagjainak becsületes, nemes maga- 
viseletü férfiaknak kell lenniük.

4. Részessé a 6 évre aláírandó 63 o. é. forint 
évenkinti fizetése mellett akárki lehet, kit a társaság 
a rendeletek közt meghatározandó mód szerint egye
sületi tagnak elválasztand.

5. Ha az aláírási időszak lefolyta után vala- 
melly tag a casinotársaságból kilép, sem ő maga, 
sem örökösei az intézet semminemű tőkéjéhez vagy 
vagyonához legkisebb jogot sem tarthatnak.

6. Minden tagnak van joga általa jól ismert és 
nemes magaviseletü honfit, külföldit, katonát, tudóst, 
művészt s jól nevelt ifjút a rendeletek közt megha
tározott mód szerint az intézetbe vezetni.

7. Közgyűlés évenkint egyszer, január utolsó 
napján, ha pedig ez vasárnapra esnék, január 30-ikán
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tartatik. — Mindamellett valamint a casinóban kifim-’o
gesztendo meghívás által, úgy hírlapok utján is a 
közgyűléseken leendő megjelenésre a tagokat az 
igazgatóság emlékezteti. Ezen gyűlés maga keblé
ből 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 megválasztása; c) a casino további fentartására 
s emelésére szükséges intézkedések. A vélekedések 
megoszlásakor a kérdéses dolgot az ülésben megje
lent tagok többsége határozza el s az igy hozott vég
zés minden részest, akár jelen volt, akár nem, egy- 
iránt kötelez. A végzések valamellyik pesti magyar 
hírlapban közhírré tétetnek.

8. Gyűléseken a többség nyilván ki nem tetsz
vén , a kérdés szavazásra bocsáttatik, melly eképen 
megy végbe : a tárgy teljesen felvilágosíttatván s 
megfontoltatván, minden tag egy e végre készített 
golyót vesz kezébe s azt a szavazó szekrénynek 
igen vagy n e m szavakkal megjegyzett fiókjába 
tetszése szerint veti. Midőn a gyülekezet száma pá
ratlan , akkor az elnök is , valamint minden tag kü
lön csak egy szavazattal bír; ha pedig páros, aka
dály elhárítása végett, kettővel. Egy golyótöbbség 
már határoz. Ha azonban több ágra oszlanék a kér
dés, összeül valamelly mellékszobában egy 3 tagból 
álló, aközgyülés által e végre kinevezendő bizottmány, 
mellyben sem igazgató sem választmányi tag nem
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lehet s minden részesnek, kik egyenkint egyik ajtón 
be, a másikon kilépnek, nyilatkozását feljegyzi s 
végre a többség akaratát a községnek előadja, melly 
azt soha kérdésbe nem vévén, véghatározásnak te
kinti.

9. A casino egyeteme az intézet folyamatban 
tartását, a közgyűlés határozatai végrehajtását, cse
lédeire felügyelést és a pénzkiadásokat a választ
mányra, és az ebben foglalt igazgatókra és jegy
zőre bizza, kik a rendeletekben leirt módon válasz
tatnak.

10. Minden tag a maga esztendei részdiját a 
rendeletekben meghatározott helyen és időben lefi
zetni tartozik; szabadon és teljes felvilágositása után 
kötelezvén le magát, érezni fogja tartozását, és igy 
annak teljesitése végett semmiféle unszolásra és 
kényszerítésre nem várand.

11. Szerencsejáték a casinoban tilos.
12. A casino cselédeinek senki borravalót ne 

adjon. Mindezeknek elég fizetések jár, úgy hogy a 
casino tagjai minden efféle ajándéki alkalmatlanság- 
tó] mentek legyenek,

13. Ebet vagy más állatot az intézet felső szo
báiba hozni nem szabad.

14. Nehogy valaki terhes felszólitgatások által 
a casinótól elidegenitessék, bizonyos szembetűnő 
hely van javaslatok, aláirások s más efféle segedel
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mek számára rendelve, hogy az ott fekvő ívre kiki 
tetszése szerint irhássá nevét.

15. Azon esetben, ha az igazgatók vagy választ
mányi tagok közül valamellyik kihalna, tartassák 
tüstént választmányi ülés és addig is, mig azt a köz
gyűlés helybenhagyná, vagy változtatná, neveztes
sék a kimúlt helyébe más tag.

16. Könyvet, újságot, földképet s egyéb iro
mányt a casinóból elvinni semmi szin alatt nem en
gedtetik.

17. Az olvasószobákban szerény és kimélő csend 
uralkodjék.

18. A casino termében ebéd s vacsorán kivül 
semminemű vigalom egyes tag nevében fizetésért 
nem tartható; hanem illyes mindig az egyesület ne
vében mehet végbe, és a Budapesten tartózkodó 
minden részesnek tudtára adatik.

19. A ki az általa aláirt éveket kitölti s mind
azon évek alatt részvényeit hiány nélkül lefizette s 
akkor megszűnik tag lenni, de későbben tagnak is
mét elválasztatik, az időközbeni esztendők részdijait 
nem tartozik lefizetni.

20. He valamelly tag a magaviselet azon elvei 
ellen vétkeznék, mellyek mellett ezen társaság tag
jának a 3-dik alkotó szabály szerint felvétetett s a 
miatt kirekesztése iránt a közgyűlésen inditvány té
tetnék, melly indítványt legalább 30 tagnak kell alá
írni s a közgyűlésen jelenlevő tagoknak ez egy eset-
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ben ®/g-ad részre határozott szótöbbségével kirekesz
tetnék : ezen társaság tagja többé nem lehet; a vádló- 
30 tag közt azonban a szavazatok számításánál csak 
a jelenlévők szavazata fog számíttatni s illy indít
vány csak azon esetben vehető tanácskozás alá, ha a 
vádló 30 tagon kívül még más 60 tag van jelen a 
közgyűlésen.



II.

Rendel et e  k.
1. A casino korareggeltől késő estig nyitva áll 

annak könyvtára, újságai, billardjai s ebédlője a ta
gok használatára szolgálnak, minden cselédje kész 
kívánságaikat teljesíteni.

2. A tagok száma meghatározva nincs , és tag 
mindenki lehet, kit a választmány arra méltó
nak ítél.

3. Olly, hosszasb ideig Budapesten tartózkodó s 
több ízben megjelenő bel- vagy külföldi, katona s 
polgári hivatalbeliek s miveit ifjak, kik noha nem 
függetlenek, de mégis elegendő jövedelemmel bír
ván, az ingyen bejárásra nem számolhatnak, a casi- 
noba mint foglalkozók vétethetnek fel, minden 
3 hónapra 30 o. é. forintot fizetvén előre foglalvá- 
nyul. Három hónapnál kevesebb időre nem foglál- 
kozhatni. A foglalkozók is szintúgy mint a tagok a 
casinónak minden javával élnek, kellemeiben része-

4
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sülnek, kivévén, hogy a gyűlésekben szavazni, az 
intézetbe mást bevezetni, joguk nincs. A casino 
szinbázi erkélyét is használhatják, erre azonban je
gyet csak reggeli 10 óra után válthatnak.

4. Azon foglalkozó , ki a 30 o. é. forintot 
az évnegyed kezdetétől számítandó 14 nap alatt le 
nem fizeti, azonnal magában megszűnik foglalkozó 
lenni.

5. Oly honbeli, ki már maga ura, vagy itt meg
telepedett idegen, föld- vagy házbirtokos, nagyke
reskedő , gyámok, ez intézetbe egyedül mint tag 
vehető be. — Vendégekül pedig hónaponkint 15 
for. és félliónaponkint 10 forint fizetése mellett csak 
olly idegenek választhatók, kik itt bizonytalan időre 
s mintegy átmenőleg tartózkodnak. A vendégek szint
úgy mint a tagok a casino minden javával élnek s 
kellemeiben részesülnek, kivévén, hogy a gyűléseken 
szavazni, az intézetbe mást bevezetni s a casinoi er
kélyt használni joguk.nincs.

6. Taggá lenni vagy az intézetet foglalkozó
kép több időre használni kívánók ebbeli szándéku
kat az igazgatók egyikének előterjesztik, ki is, mi
után a beavatandó neve s kívánságának tárgya az 
ajánló nevével együtt 8 napig kitűnő helyen az iránta 
szükséges éi’tekezhetés végett kitéve volt, a legelső 
választmányi gyűlést felőle értesíti, mellynek ezen 
foglalatosságra az igazgatón kívül legalább 14 tagból
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kell állania. A választás szavazással határozandja 
el, váljon a folyamodó a társaság kebelébe mint tag 
évenkinti 63 o. é. forint, vagy mint foglalkozó egy 
évnegyedre 30 o. é. for. fizetés mellett felveendő-e ? 
A bevett tagok, foglalkozók s vendégek az őket 
ajánlá tagokkal együtt az elválasztáskor jegyző
könyvbe iktatandók.

Ha casinoi vendég tag kiván lenni, de a szük
séges többséget el nem nyeri, az naptól fogva, 
mellyen a golyóvetés végbement, többé nem sza
bad járnia az intézetbe. Ha pedig foglalkozó kivárnia 
tag lenni s nem nyerné el a többséget, minthogy 
a foglalkozók illetőségeiket egy évnegyedre előleg 
tartoznak lefizetni, ollyas addig s nem tovább jár
hat az intézetbe, meddig már lefizetett foglalkozói 
illetőségének ideje terjed.

7. Arra, bogy valaki a társaságba mint tag be- 
fogadtassék, a gyűlésen jelenlévő választmányi ta
goknak 2/3adrész szótöbbsége szükséges.

8. Ha kit a választmány első golyóvetésre tagúi 
el nem választ, ugyanazon ülésben tüstént másod
szor kerül szavazat alá s ha ekkor is kimaradni ta
lálna, ügyét a közgyűlés elé viheti s ez által meg
választható.

9. Vendéget a casinoba minden tag szabadon 
vezethet, feljegyezvén az e végre rendelt „Idegenek 
könyvébe“ mind a bevezető tag a bevezetés, nap
jával saját nevét, mind a bevezetett vendég a ma-

4*
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gáét. Illy bevezetés inellett azonban csak 3 napig 
járhat az intézetbe. Ha tovább kívánja valaki a casi- 
not vendégkép használni, az 5-ik pontban meghatá
rozott díjakat tartozik fizetni.

a) Ha valamelly tag, ki nem választmányi tag, 
valakit vendégül (szintúgy mint tagul vagy foglal
kozóul) ajánl, azt valamelly választmányi taggal kö
zelebbről megismertetni el ne mulassza, hogy ez 
eképen iránta a választóknak szükséges értesítést 
adhasson.

b) Valamint a foglalkozók úgy az elválasztott 
vendégek nevei is egy táblán valamelly kitűnő helyen 
kifüggesztve tartatnak s mind e névlajstromokat mind 
az „idegenek könyvét“ az igazgatóság és a jegyző 
liónaponkint egyszer Vagy többször átvizsgálván, 
szorosan ügyelend arra, hogy e tekintetben legkisebb 
visszaélés se történjék.

10. A bevett foglalkozónak vagy vendégnek az 
öt illető szabályok rövid kivonatban magyar, német 
vagy franczia nyelven átadatnak.

11. A választmány 53 tagból áll, kik között 3 
igazgató. Egyesületi jegyző ezentúl nem részvényes 
is lehet; ha mindazáltal a jegyző nem részvényes, ez 
esetben a választmányban szavazattal nem bir. Mind
ezek évenkint a januári, közgyűlésben ekép válasz
tatnak újra:

a) A mindegyik tag által választatni kívánt 53 
választmányi tagnak s ezek közt 3 igazgatónak ne-
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vével betöltendő szavazati ívek szétküldését azon 
tagok számára, kik Budapesten tartózkodván köz
gyűlésre meghivatnak, 3 tagból s a jegyzőből álló 
bizottmány eszközli pecsét alatt. E 3 tagot a vá
lasztmány maga kebeléből titkos szavazat utján vá
lasztja.

b) A betöltött szavazati ívet az ülésben minden 
választó személyesen adja a választóbizottmány elnö
kének kezébe s az e mellett levő két más tagja ugyan 
azon bizottmánynak minden átadó nevét íöljegyzi.

c) A szavazati ivek átnézése végett a jegyzőn 
kívül 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 , bogy a közkivánságot igazán s részrehajlatla- 
nul jelölik ki; hogy azonban az ülés egyéb tanácsko
zásaiban részt vehessenek, csak délután fognak az 
ivek átnézéséhez, addig pedig a bizottmány az iveket 
magában foglaló medenczét szekrénybe zárván, en
nek kulcsát a bizottmány elnöke a maga s még 2 
más bizottmányi tag pecsétével lepecsételve magához 
veszi. A bizottmány úgy intézi munkálódását, hogy 
azt, ha csak lehetséges, egy ízben elvégezze és min
den szavazati ívet rögtön eléget.

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

e) Ha valamelly újonnan választott igazgató 
vagy választmányi tag ezen hivatalt fel nem vál
lalná, az utána legtöbb szavazattal biró jutand he
lyébe.

f) A választás eredménye másnap 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 tehető.

12. A választmány valamellyik igazgató által 
egybehíva, elnökét minden ülésre maga kebléből be
tűsor szerint nevezi ki s a casino igazgatása tárgyai
ról tanácskozik és rendeléseket tesz. E f é 1 e ülé
sek két nappal előbb kihirdetendő k, 
hogy a választmányban nem levő tagok is, kiknek 
tetszik, megjelenhessenek, de csak mint hallgatók 
minden szólási szabadság nélkül.

13. A közgyűlésekben hozott rendeletek, vala
mint a számadások rövid kivonata is részint hírla
pokban, részint az évenkint kiadatni szokott casino- 
könyvben közhírré tétetnek.

14. Minden tag részdiját a casino pénztárnoká
nál Pesten a Hatvani utczai casino szálláson 
űzeti vagy fizetteti le. Budapesten lakók az év 
első három hónapjában kötelesek fizetni,
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másutt tartózkodók pedig legkésőbb a pesti Me- 
dár d-vásárig.

15. Aki az év három első negyedében lesza 
casino tagja, az, a 63 o. é. frtnyi részdíjt ugyanezen 
évre tartozik fizetni, ha pedig annak utolsó negyedé
ben vétetik fel az intézetbe, azt jövő évre teendi les 
addig csak mint vendég járhat a casinóba.

16. A casino teremét idegen czélra s vigal
makra, mellyeknél a bemenetért fizetés kivántatik, 
alkalmazni nem lehet.

17. Ha cseléd-, rend-vagy alkalmaztatás ellen 
valakinek panasza van, jegyezze fel a panaszkönyv
be , névét is aláirván. A panaszkönyv minden választ
mányi ülésen megvizsgáltatván , a választmány a he
lyes panaszokat megszüntetni igyekszik s eziránt ren
deléseit vagy észrevételeit a hajtott lapra irt pana
szok mellé jegyezteti. 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 szolgálható 
módokat ajánlhat. Ezen könyv hasonlókép minden 
választmányi ülésben megvizsgálandó.

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 vagyonáról két leltár vitetik, egyik 
mindig a kirendelő igazgató szállásán áll, másik a
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levéltárban s az uj szerzemények ugyan egy nap 
mindkettőbe beiktatandók.

21. A számadások vitele végett a következő ha
tározatok szolgálnak szabályul:

a) A számadás mindenkor a téli közgyűlés előtt 
vizsgálandó meg, melly végből a legutóbbi közgyü- 
ésből választmányi tagok és más részesekből álló 
vegyes küldöttség lesz kinevezendő.

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

c) A pénztárnok a választmánynak havonkint 
bemutatja a pénztár állapotának rövid kivonatát.

d) A foglalkozók megválasztása s járandóságaik 
lefizetése a foglalkozók könyvébe mindenkor rende
sen feljegyeztetik.

c) A leltár két példányába a fenálló szabály sze
rint minden uj szerzemény árával együtt beirandó.

22. A gyűlések tartását illetőleg a következő 
szabályok állanak fen:

a) Engedjünk az elnöknek rendtartási hatalmat 
gyakorlani s ha csendre csendít, vagy az előbb fel
állott beszélni akarót megnevezi, engedjük azt szólni 
s hallgassuk végig béketüréssel. Ha többen kiván- 
nak szólni, ez olly sorban történjék, mellyben ma
gukat jelenték s az elnök által félj egy ez vék.

b) Ne beszélgessünk suttonban. Mit mondani 
akarunk, mondjuk a közönségnek sne szomszédaink-
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nak s ha csakugyan szólni akarót valamire figyel
meztetni kívánunk, tegyük ezt halkan.

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

d) A csengetést valamint a „hallj u k“ felkiál
tást is vegyük rögtöni elnémulás jeléül.

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

f) Szólítsuk egymást a gyűlésben igy: ur aim!“ 
vagy „urak!“

g) A gyűlés termében közgyűlés alatt senki ne 
dohányozzék,

23. A casino minden tehetségét magának töké
letes megalakítására és saját ház szerzésére kívánván 
egyesíteni, semminemű idegen intézetekre vagy czé- 
lokra 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.



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

szükséges megszólítása és dorgálása s ez utolsóknak 
megfogadása és változtatása őket illeti. E végre a 
panaszkönyvet gyakran átvizsgálják, és a benne fel
jegyzett hiányt s rendetlenséget valósulva találván, 
azonnal megorvosolják.

3. A már elfogadott fizetéseken kivül olly el- 
kerülhetlen és sürgetős költségekre, mellyek választ
mányi ülés tartásáig nem halaszthatók, 100 forintig 
rendelhetnek ki a pénztárból.

4. Megeshető zavar és rendetlenség elhárítása 
végett, az igazgatók közül a számadások és pénzzel 
bánás csupán egyre van bízva: hogy ezek folyamata 
felől mindenkor tiszta és körülményes tudomása le
hessen. O hatalmazza meg a kifizetéseket; és ha el
távoznék, a helyébe megbizandót a választmány hely
benhagyása mellett ő választja ki. Jelenleg Lángh 
I g n á c z úr fogadá el az ebbeli megbízást.

5. Semmi nagyobb változtatást a választmány 
helybenhagyása nélkül nem tehetnek.

Az igazgatók jogai és kötelességei.
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6. A részdijak beszedését minden módon esz
közleni kötelesek s azért a gondatlan s vonakodó 
fizetőt, szóval vagy Írásban, kötelezettsége teljesíté
sére több ízben is felszólítják s lia minden fárado
zásuk sikeretlen maradna, annak nevét a választ
mányi vagy közgyűlésnek bejelentik.

7. A közgyűlésnek határozásait s a közönsé
get érdeklő dolgokat egy hírlap utján közhírré teszik.

8. Az intézet ezüstjére s minden feljegyzett bú
torai jó karban tartására ügyelnek, a pénztárt s szám
adásokat gyakran megvizsgálják s felvigyáznak 
különösen arra, hogy a számadó főcselédnek minden 
hónap végével beadandó számadásában hiány ne le
gyen s hogy ö azzal, leitől mit vett, nevét s a vétel
árt hitelesen beírassa.

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

10. A pénztárnoktól minden közgyűlés előtt 
előkérik számadásait s a gyülekezetét mind a be
gyült , mind a kiadott s fenmaradt pénz mennyisége 
s minémüségéről élő szóval is tudósítván, a számadást 
minden ágazataiban és részleteiben több példányban 
a tagok között köröztetik.

11. Minden év végével előleges költségvetést 
fognak a következőre kidolgozni, a múltnak jöve
delmét s kiadásait vevén alapul s a különbséget 
vagy czélirányos változást érintvén -f melly a jövő
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éviekben történhetnék. E költségvetést a következő 
januári közgyűlés elé terjesztik, melly azt átnézve 
észrevételeit s utasításait az iránt kijelenti.

12. A casinonak folyamatban s tisztán tartására, 
benne a csend s illendőségre ügyelnek, hogy az in
tézet mindig legjobb hírben maradjon. Ok emlékezte
tik ennélfogva a netalán feledékeny tagokat a köz
akarat határozta alapszabályok tisztelésére, ők hív
ják össze a választmányt, sőt ha szükséges lenne, az 
egész társaságot, annak meggátlására, ha valamelly 
tag, foglalkozó, vendég vagy akárki a község méltó
ságát akármi módon megbántani, rendeletéit által- 
hágni, sőt az intézetet magáénak tekintvén, benne 
hatalmaskodni s igy a közegyességet-háborgatni nem 
átallaná; vagy pedig olly valaki találkoznék, ki a 
világ előtt hírét s jellemét mocsokkal bélyegezni 
vagy mocskitani szenvedné, úgy hogy a társaság vele 
társasági közlekedését a nélkül, hogy ezen szenny ma
gára is háramlanék, nem folytathatná : illyes esetben 
a társaság nyugalmát, díszét s eddig érdemlett tisz
tasági fényét óvni köteleztetvén, az illy tagot az inté
zetből kimaradásra, mindazáltal kimélőleg megké- 
rendik.



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

2. Valamelly végzéshozásra a választmány tag
jai közül h é t n e k s ezek számában egy igazga
tónak kell jelen lenni.

3. A választmány, dolgai folytatásában sem ön- 
kényleg, sem megállapított rend ellen semmit nem 
tehet, hanem munkálódásaiban a közgyűlés határozá
saihoz szorosan ragaszkodva , az intézet javára czél- 
zó szabályokat készitend s végre is hajtand, azokat 
annak idején megvizsgálás s helybenhagyás végett 
a következő közgyűlés elé terjesztvén.

• 4. Sarkalatos és rendkívüli változtatásokat egye
did a közgyűlés határozhat.

5. A választmány ezen ülésekben minden czél- 
irányos s nem épen a közgyűlés jogai körébe tartozó 
tárgyat, melly ez intézet gyarapodását és virágzását 
előmozdítja, nem különben a netalán észrevett hibák

A választmány jogai s kötelességei.
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s hiányoknak , vagy az intézet folyamatát gátoló 
egyéb akadályoknak elhárítását, valamint pénzkiadá
sokat, a költségnek s számadásoknak szoros meg
vizsgálását munkába veszi s az ezek iránt támadt 
kérdéseket fontos, velős és kimerített tanácskozás 
után a többség véleménye szerint eldönti.

5. Az igazgatók befolyása mellett a választmány 
határozza el az intézet készpénzének a legbátorságo- 
sabb helyre, melly minden esetre ki nem haló test 
legyen, minden törvényes óvások melletti kamatra 
adását.

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

8. Sem az igazgató, sem a választmány bármi 
szin alatt jutalmat vagy kárpótlást senkinek sem 
adhat, mivel az effélék elitélését és rendelését, 
ha csakugyan valamelly különös eset magát előadná, 
a közgyűlés önhatása körébe foglaltatni kivánja, és 
magának mindenkorra fentartja. — Hasonlókép az 
igazgatók, valamint a választmány is, a netalán ki
csapongó és szükséges költségektől el vannak tiltva, 
és csak a mulhatlanokra szorítva, meglévén már 
mindaz , a mi leginkább szükséges, az intézet szá
mára szerezve.

9. Ha mind a három igazgató hosszabb időre el
távoznék , vagy akármikép tisztében eljárni akadá
lyoztatnék , az igazgatóság előadása és befolyása
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mellett a választmány e végre tartandó ülésében 
kebléből valakit kinevez, a ki az igazgató helyét 
mindaddig tartja, mig egyik vagy másik hivatalát 
folytathatja.

10. Különösen iparkodni fog a választmány a 
tagok számát, leginkább jeles és kitűnő férfiakkal 
nevelni; minden, akármelly osztálybeli beavatandó 
uj tagnak az intézetbe való felvétele, a már érintett 
mód szerint, az ő szavazásától függ.
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PESTI NEMZETI CASINO

PÉNZTÁR-KIMUTATÁSA
1859-diki január 1-től december 31-ig.'
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J á r a n d ó s á g o k :
1853-dik évi december 31-kén maradt tartozások1

I .

1837-dik évről í részdíj
for. kr. o. 

52 50
1838 77 í 77 52 50
1839 y) í 77 52 50
1840 D 14 78 75
1842 77 l 77 • 52 50
1843 1 52 50
1844 77 3 157 50
1845 77 6 71 * 315 —
1846 77 8 Yl 420 —
1847 77 13 682 50
1848 r) 15 7 ) 787 50
1849 77 20 77 * 1050 —
1850 n 22 7) 1155 —
1853 77 *4 77 78 75
1854 Yt 3 77 • 157 50
1855 7) 4 77 * 210 —
1856 Y) 7 79 « 367 50
1857 n 14> 77 * 913 50
1858 77 82 77 5166 —

Összesen 11802 for.
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Egyéb járandóságok 1859-re:

for. kr. o. é.
A múlt 1858-dik évi pénztár-maradvány 24415 9
A folyó 1859-dik évre 424 tag után . . 26712 —
Foglalkozóktól ....................................  546 —
Vendégektől ......................................... 84 —
Rendesen kamatozó tőkék kamatjaiból 4035 83
Színházi erkélyből .    2819 77
Gőzmalmi kisorsolt 300 sz. 1-ső kibocs.

előrészvényből...............................  420 —
A keresk. bankban letéve volt tőkék
, k am atja iból...................................  832 21

Ócska bútorok elárvereztetéséböl . . 916 67
Elkülönzött tartozásokból . . . .  210 —

Összes járandóság 60.991 for. 57 kr.
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J X
B e v é t e l .

a) Rendes bevétel:
for. kr. o. é.

A múlt 1858. évről m aradt.......................24415 9
1847-dik évről 1 í’észdij . . 52 50
1848 „ 1 „ ' ' . • 52 50
1849 „ 1 „ . . 52 50
1850 „ 1 „ . . 52 50
1857 „ 8̂  „ . . 535 50
1858 „ 67" „ . . 4221 —
1859 „ 374 „ 23562 —
Foglalkozóktól .................................... 546 —
V e n d e g e k tő l ......................................... 84 —
Rendesen kamatozó tőkék kamatjaiból 4035 92
Színházi e r k é ly b ő l..............................  2819 77

Rendes bevétel összege 60429 19

b) Rendkívüli bevétel:
Gőzmalmi kisorsolt 300. számú 1-ső ki

bocsátási előrészvényből . . . 420 —
A keresk. bankban letéve volt tőkék ka

matjaiból ..............................  , . 832 21
Ócska bútorok elárvereztetéséből . . 916 67
Elkülönzött tartozásokból . . . .  210 — 2378 88

Összes bevétel — — 62808 7
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K i a d á s .

a) Rendes kiadás:

I I I

for. kr. o. 4 .
Házbérre ...................................................  6772 50
Tisztviselők s cselédek fizetéseire . . 5346 25
Cselédség téli s uyári öltözeteire . . 1320 68
Komornik által tett házi költség . . . 200 —
Légszeszvilágításra . . . . . . .  1518 42
Olajvilágitásra......................................... 2504 79
Öt mázsa gyertyára s 238 itcze szeszre 494 84 
Harmincz öl tűzifára s ennek felvága-

tására ..............................  491 52
Hírlapok s fo ly ó ir a to k .........................  1388 53
K ö n y v e k r e ..............................................  805 78
Könyvkötői m u n k ák ra ................................316 50
írószerekre . .........................................  126 29
Mesteremberek munkabérei- . . . .  1226 26
Nemzeti szinbázi erkélyre . . . .  4585 60

Rendes kiadás összege — — 27127 96

b) Rendkívüli kiadás:
Cselédség részére rendelt orvos évdíjaul 52 50 
Cselédség részére kiszolgáltatott gyógy

szerekért ..............................................  131 10
Uj évi ajándékokul . . . . . . . .  81 90
Uj szerzeményekre . .    174 70
Bélyegdijakra törvénykezés- s levelezés 2^2 451 
Közadóra .......................................................  88 66

Rendkívüli kiadás ö s s z e g e -------751 311

c) Az uj szállás felszerelésére:
Hornung Antal aszta lo sn ak ................ 70^2
Schwartz és Peyer asztalosoknak . . 731
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for. kr. ó. é.
Wagner Jánosnak kőmives munkákért 4095 77 
Ybl Miklós építőmesternek tiszteletdi-

jul s útiköltségül . . , . . .. 1406 5
Lechleitner örökösöknekbutorkelmék. 1189 — 
Appiíino Yenczel kárpitosnak . . . 1575 63
Kortsák József bádogosnak . . . .  2214 40
Teuchert szobafestőnek . . . . 1066 —
Dümmevling színezőnek . . . . .  1297 14
Starker márványzónak................................810 60
Jegg János aranyzónak . . . . .  863 79
Spanner Vincze üvegesnek . . . .  191 63
Nikora g é p é s z n e k ..............................   2290 8
Dlauchy Károly lakatosnak . . 1384 78
Sztárai Ferencznek stukatűr munkáért 100 — 
Kovács András asztalosnak . . . .  89 37
Proehaska fazekasnak * ....................  327 59
Marschalkó képfaragónak....................  55 —
Eckermann k őfaragón ak ....................  58 90
Plath kútm esternek..............................   61 —
Roesler lak a tosn ak ............................... 12 —
Szabó asztalosmesternek . . . . .  31 —
Légszesz világításhoz csövekért . . 419 22
Teherhordóknak és fuvarbér . . . .  278 57

Felszerelési költség összege — — 275 j0 82
Rendes kiadás összege — —■. 27127 96

Rendkívüli kiadás összege — — 751 31^

Összes kiadás — — 55430 9 | 
Levonván a kiadást a bevételből , ma

radna az 1860. é v r e ....................  7377 for. 97  ̂ kr,
Ebből azonban levonván a házépítési

pénzalapot illető . . .  . . . 7117 forintot,
Valóságos pénztár-maradvány 1859-ki

december 31-k^p . . . . . .  260 for. 97̂  kr.



n

I V .
1859 évi december 31-én maradt tartozások:

a. e. frt. kr.
l837-.'-ik évről 1 részd ij..................................... 52 50
1H38 „ 1 „   52 50
1839 l  1 „   52 50
1810 í  14 - „ ......................... , • 78 75
1842 „ 1 52 50
1843 „ 1 „ .........................................  52 50
1844 ” 3 „   157 50
1845 „ 6 , ............................................... 815 -
1846 „ 8 „ ............................................... 420
1847 „ 1 2  630 -
1848 „ 1 4     735 —
1849 „ 1 9  l .........................................  997 50
1850 „ 21 : .........................................  1102 50
1^53 „ 14 „ .................................... 78 75
1854 „ 3 „ .........................................  157 50
1855 n 4  210 -
1856 „ 7 „ .........................................  367 50

1858 „ 15 „ ............................................. J t n  ~
1859 „ 50 „ .............................................3150 ~

Összes tartozás 9985 50



, v .  ■

K a ma  t o  z ó  t ö k  ék.

13

for.'kr. o. é-
Budapesti lánczhidi 20 részvényben . . . .  10500 —
Gép- s vasöntö gyári 10 részvényben*) . . . 10500 —
A magy. keresk. bankból vállalt 10 részvényben 5545 45 
Hengermalmi 3 törzs-részvényben . . . .  3703 87^
Hengermalmi 1-ső kibocsát. 1 előrészvényben . 420 —
Hengermalmi 2-dik kibocsát. 2 előrészvényben 846 —
Budai alaguti 20 részvényben**).....................  1050 —

Összeg 32559 32^

Ide számítván a fönebbi tartozások öszvegét . 9985 50
Továbbá a 1859. évi pénztár-maradványt***). 7377 97^
A casino mostani valóságos s remélhető összes

pénzértéke . . . . ...............................  49922 80

Pest, dec. 31.1859.

A bevétel- és kiadási adatokat az illető számlákkal össze
hasonlítván, a számadást rendesnek találtuk, azon meg
jegyzéssel, hogy az 1859-ik évben volt rendkívüli kiadá
sokra a házvételi pénztárból 3906 frt. osztr.'ért köl- 
csönkép felvétetvén, ezen öszveg a házépítési pénztár
nak folyó kamatjával együtt visszafizettetni fog. — 
Kelt Pesten, januar 25. 1860. — Gróf Zichy Miklós 
s. k. elnök. — Havas Ignáez s. k. — Mátray József 
s. k., mint a számadás-vizsgálatra kiküldött bizottmá- 
nyi tagok.

*) A gép- s vasöntő-gyár pör alatt lévén , e vállalatban fekvő 10500 for, 
kamatot nem hajt.

**) A budai alaguti vállalatba fektetett 1050 for. után eddig kamat még nem 
adatott.

* * * ) \  fönebbi pénztár-maradvány, mellyben a házépítési pénzalap 7117 osztr. 
ért. for. ereje!g benfoglaltatik, a pesti takarékpénztárba van betéve.
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