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A

Albert Edward angol koronaörökös, London. 

Aibling Giesenburg b., Kobm-g palota. 

Almásy Dénes gr., Kétegyháza.

Almásy Kálmán gr., Kétegyháza. 

ifj. Almásy Kálmán gr., Pászthó.

Almásy Tasziló gr., Zsadány, Tárnáméra. 
Alsace d’Hennin hg., Szered, Pozsonymegye. 

Ambrózy Béla b., Temes-Gyarmata. 

Ambrózy Gyula b., Szombathely.
Ambrózy Lajos b., Tana, u. p. Szombathely. 

Andrássy Aladár gr., Bpest, fürdő-utcza 8. 

Andrassy Géza gr., Bpest, Eszterházy-utcza 42. 

Andrássy Gyula gr., Bpest, (ii.) fó-utcza u .  

Andrássy Gyula gr. ifj., Bpest, (ii.) fó-utcza n .  
Andrássy Manó gr., Bpest, mérleg-utcza ii. 

Andrássy Sándor gr., fürdő-utcza 8. 

Andrássy Tivadar gr., Bpest, (ii.) fó-utcza u .  
Andreánszky István b., Bp., (ii.) lánczhid-u. 2.



cS

Apponyi Antal gr., Nagy-Apony.
Apponyi Albert gr., Bpest, szervita-tél- in. 

Apponyi Géza gr., Hőgyész.
A p p o n y i  G y ö r g y  gr., Bpest, szervita-tér io.

Apponyi Károly gr., Hőgyész.

Apponyi Lajos gr., Nagy-Appony. 

Apponyi Sándor gr., Nagy-Appony. 

Asbóth Ede, Bpest, zöldfa-utcza 3 0 .

Atzél Béla b., Bpest, Mária-Valéria-utcza 4 . 

Atzél Lajos b., Arad.

Atzél Péter, Arad.



» ? ! » ♦ » » ♦ ! * B f

B

Bakodv I ÍVadai', Bpest, ősz-utcza 22.

Balassa István t>., Hrabocza.
Ballagi Mór, Bpest, Kinizsy-utcza 29.

Balog Kálmán, Bpest, kecskeméti-utcza 13. 

Baics Milos, Bpest, angol királyné száll.

Bálintit József b.
Baltazzi Arisztid, Becs, Maximii ian-Str. 12.

Baltazzi Hector, Becs, Maximilian-Str. 12.

Baltazzi Sándor, Blcs, Maximilian-Str. 13.

Bánffy Albert b., Kolozsvár.

Banffy Béla gr., Bpest, sugár-ut 71. 

Bánffy György gr., Bpest, József-utcza 9. 

Bánffy G\ ’ÖrgV b., Bpest, Hungária száll. 

Bánffy Miklós gr., Bpest, József-utcza 9.

Bánhidy Albert b., Arad.

Bánhidy Béla b., Bpest, magyar-utcza iS. 

Bánhidy Sándor b., Simánd, Áradna. 

Bánó József ifj., Bpest, képiró-utcza 5.
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Bánó Józseí, Bpest, reáltanoda-utcza 2.

Bánó Zoltán, Bpest, reáltanoda-utcza 2. 

Batthyány Béla gr., Polgárdi.

Batthyány Elemér gr., muzeum-u. 5. 

Batthyány Géza gr„ Polgárdi.

Batthyány Géza gr. ifj., Polgárdi. 

Batthyány Iván gr.
Batthyány JÓZSeí gr., Jászberény. 

Batthyány Lajos gr., ikervár.

Batthyány László ifj. gr., Bpest, ősz-u. 23. 

Batthyány Ödön gr. Bpest, Árpád-utcza 7. 

Bedekovics Kálmán, Zágráb.

Bellegarde Ágost gr., Becs, Wallnerstrasse 6. 

Beniczky Adám, Túr a, p. Hatvan.

Beniczky Lerencz, Bpest, Grand Hotel. 

Beniczky Gábor, Czinkota.

Beniczky Géza, Tisza-Föidvár.

Beniczky Gyula, Bpest, bástya-utcza 35. 

Beöthy Ákos, Bpest, Kazinczy-utcza 2. 

Beöthy Algernon, Bpest, Pannónia szálloda. 

Berchtold Arthur gr., Fülek.

Berchtold László gr., Suránv.

Berchtold Richárd gr., Bpest, üllői-ut 13. 

Berczely Jenő, Bpest, Rákos-utcza 5.



Berénvi Fercncz gr., Bpest, reáltanoda-utcza 5. 

Beretvás Endre, Bpest, sugdr-ut 66.

Berchem Miksa gr., Ferencz-József-tér. 

Bernáth Albert, Kolozsvár.

Bernáth Dezső, Ungvár.

Bernrieder József, Hídvég, Tolnamegye.

Bésán Nép. János b., Varsány.

Bethlen And. gr., Keresd, Erdély.

Bethlen Gábor gr., Segesvár, N.-Küküllőmegye- 

Bethlen József gr., Bethlen, Erdély.

Bethlen Karoly gr., Bethlen, Erdély.

Bethlen Markus gr., Ny ár ád tő.

Bethlen Odón gr., Bpest, Sebestyén-tér 7. 

Bezerédj Elek, Kézdi-vásárheiy.

Bezerédj Pál, Szegzárd.

Bicskey Kálmán, Bpest, borz-utcza 9.

Biró Kálmán, Bpest, kerepesi-ut 5.

Bíró Eajos, Bpest, kerepesi-ut 5.

Bis singer Nándor gr., Gattája.

Bissingen Ernő gr., Bpest, borz-utcza 9.

Bittó István, Bpest, sugár-ut 84.

Blahunka E erenCZ, Bpest, egyetem-utcza 2. 

Blaskovich Aladár, Királyhegyes. 

Blaskovich Albert, Nagv-Abony.

Á, t-
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Blaskovich Antal, Lukanénye.

Blaskovich Bertalan, Budapest, szerb-utcza 9. 

Blaskovich Ernő, Bpest, r-eáltanoda-utcza 9. 

Blaskovich István, Királyhegyes. 

Blaskovich Miklós, Bpest, szerb-utcza 9. 

Blasovics Károly, Bpest, Teréz-körut >0. 

Bogisich Lajos, Bpest, dohány-utcza 6. 

Bohus László, Bpest, 2 sas-utcza 21.

BohllS Zsigmond, Bpest, 2 sas-utcza 21. 

Bolza József gr., Szarvas.

Bombelles Alajos gr., Sárosd.

Bombelles Károly gr., Sárosd.

BokrOS Elek, Bpest, herczeg Sándor-utcza 4. 

Bossányi László, Bpest, Sándor-utcza 9. 

Bottka Géza, Sz.-Nabrad.

Bottka Béla , Sz.-Nabrad.

Brauneker Edgár b., Bpest, üHői-ut 24. 

Brauneker Lamoral b„ Bpest, üiiői-ut. 

Breuner Ágoston gr., Zseliz.

Brunswick Géza gr., Martonvásár.

Brüll Miksa, Bpest, váczi-körút 20. 

BllSchbach Péter, Bpest, bálvány-utcza 5. 

Bujanovich Sándor, Bpest, Károlyi Alajos ház
ősz-utcza.
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Damaszkin János, Hodusicza.

Dániel Ernő, Bpest, muzeum-körut ). 

Dániel Pál, Bpest, Sebestvén-tér 6.

Déchy Mór, Bpest, vigadó-tér i. 

Degenfeld Béla gr., Erdő-Szada. 
Degeníeld Gusztáv gr., Téglás. 

Degenfeld Sándor gr., Kolozsvár. 

Dessewffy Alajos gr., Nviregyháza. 

Dessewífv Aurél gr., Bpest, sugár-ut 92. 

Dessewffy Ottó, Vanyarcz.

Draskovich Iván gr., Pozsony.
Dory Lajos b., Bpest, Damjanich-utcza 23. 

Dőry Lajos, Mosdós-Báté.

Dőrv Jen (), Dombóvár.

¥
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Eber Nándor, Bpest, borz-utcza 7.

Edelsheim Gyulay b„ Bpest, (i. k.) uri-u. 41. 

Edelsbacher Antal, Arad.

Élez Károly gr., Temesvár.

Elek Gusztáv, Bpest, kecskeméti-utcza 8. 

Emich Gusztáv, Bpest, Sebestyén-tér 8. 

Eötvös Lóránt b., Bpest, Sándor-utcza n .
Eőri Farkas Kálmán, Bpest, csiiiag-utcza io. 

Emmer Kornél, Bpest, kis korona-uteza I. 

Erdődy Eerencz gr., Wüldenitz, p. Szőlős. 

Erdődy György, Becs, Volksgartenstrasse 3. 

Erdődy Gyula gr., jánosháza.

Erdődy István gr., Bpest, sugár-ut 120. 

Erdődy Károly gr., Vép, Vasmegye.

Erdődy Rudolf gr., Novimaro.

Erlanger Viktor b., Becs.

Esterházy Andor gr., Sárosd.

Esterházy Antal gr., Csekiész.
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Esterházy Béla gr., Sárosd.

Esterházy Ferencz gr., Devecser.

Esterházy Imre gr. if]., Réde-Kisbér. 

Esterházy István gr., Pozsony.

Esterházy László gr., Sárosd.

Esterházy László gr. ifj., Sárosd.

Esterházy Lajos hg., Becs, Wallnerstrasse 4- 

Esterházy Mihály gr., Csekiész.

Esterházy Miklós Móricz gr.

Esterházy Miklós gr. id., Tata.

Esterházy Miklós gr. ifj., Tata.

Esterházy Miklós. Ant. hg. ifj., Bécs, Wallner

strasse 4.

Esterházy Miklós hg., Becs, Wallnerstrasse P.  

Esterházy Móricz gr., Pápa.

Esterházy Pál hg. ifj., Sopron.

Esterházy Pál gr., Devecser.

•a*Mjf
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Fabiny Theophil, Bpest, Fó-ut 7.

Fáik Miksa, Bpest, Dorottya-utcza 14.

Farkas Géza, Bpest, Mária-Valéria-utcza 4.

Farra Sándor, Bpest, nádor-utcza 19.

Fáy Béla, Péczei.

Fáy László, Bpest, Dorottya-utcza 7.
Fej er vary Géza b., Bpest, Szt-György-tér. 

Feridoun Bey, Bpest, Rudolf-rakpart 8.
Festetics Andor gr., Bpest, szép-utcza 3.

Festetics Dénes gr., Somogvvár.

Festetics Gyula gr., Bpest, gránátos-utcza 14.

Festetics Kálmán gr., Bpest, váczi-körut Ma

rokkói-ház.

Festetics Pál gr., Bpest, Koronaherczeg-utcza 16. 

Festetics Tasziló gr., Bpest, Eszterházv-utcza 26. 
Festetics Vilmos gr., Bpest, koronaherczeg-u. 14. 

Fiáth Ferencz b., Veszprém.

Fiáth Pál b., Aka.
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Fiáth Miklós b., Aka.

Forgách Antal gr., Losoncz.

Forgádl István gr., Alsó-Kemencze. 

Forgách László gr., Mándok.

Forgách Sándor gr. ii'j., Mándok. 

Földvár)7 Lajos b., Szeged.

Földvár)7 Miklós, Bpest, bálvány-utcza 5.
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Gáli Józseí, Bpest, sas-utcza i.

Gárdos János, Bpest, szarka-utcza 5.

Gerliczy Felix b., Nagy-Várad.

Ghyczy Béla, Bpest, vámház-körut, honv. térp. 

Ghyczy Kálmán, R.-Komárom.

Gosztonvi Kálmán, Boczonád.

Grabovszky Szilárd, Bpest, kötő-utcza 10. 

Graet Ede, Bpest, József főherczeg palotájában.

Graeíl Józseí, T.-Esziár.

Graefl Jenő, T.-Esziár.

Gromon Dezső, Bpest, aranykéz-utcza. 

György Endre, Bpest, zöldfa-utcza 29.

Gyürkv Abrahám gr., Bpest, Európa szálloda.
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Hadik Béla gr., Kassa.

Haiden Imre.
Hajós József, Bpest, sugár-út 95.
Halász Gedeon, Bpest, Eötvös-utcza 11. 

Halasy Pál, Veszprém.
Hannoverai főh. Ernő Ágoston, Bécs. 

Hamm erst ein Frigyes b., Czuz.

Hai 'is Gvörgy, Bpest, Deák Ferencz-utcza 12. 

Haris János, Bpest, Deák Ferencz-utcza 12. 

Haris Sándor, Bpest, Deák Ferencz-utcza 12. 

Harkányi Andor, Bpest, váczi-utcza 17. 

Harkányi Frigyes, Bpest, sugár-ut 2. 

Harkányi János, Bpest, Deák Ferencz-tér i. 

Harkányi Károly, Bpest, váczi-utcza 17. 

Havas Ignacz, Bpest, reáltanoda-utcza 19. 

Havnald Fajos, Kalocsa.

Hegedűs Imre, Bpest, vámház-körut 13. 

Herricll Karolv, Bpest, Calvintér, takarékp. 15.
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Herring Ernő b„ Bécs.

Hertelendy Ferencz.
Hirschler Ignácz, Bpest, akadémia-u. 6. 

Hohenlohe Constant hg., Bécs,

Holldn Ernő, Sz.-Fehérvár.

Holler István b., Na gy-Kálna.

Horváth Boldizsár, Bpest, bécsi-utcza 2. 

Horváth János, Bpest, csillag-utcza 8. 

Horváth Gyula, Bpest, só-utcza 6. 

Houchard Ferencz, Bpest, egyetem-utcza 2. 

Hugonay Béla gr., Bpest, vigadó-utcza 1. 

Hunyady László gr., Bpest, egyetem-utcza 2. 

Hunyady Imre gr., Kéthely.

Hunyady Kálmán gr., Eécs.

Hupf AgOStOn, Bpest, hatvani-utcza 12. 

Huszár Béla, Balog, p. Balassa-Gyarmat. 

Huszár István, Bpest, Károly-körut 3. 

Huszár Károly, Bpest, Károly-körut 3. 

Huszár Károly.

1



Ibrányi László, Szobráncz.

Inkev Antal, Szombathely.

In key Béla, Szombathely.
Inkev István, Iháros-Berény.

InkeV lózsef, Iháros-Berény.
Inkev Nándor b., Bpest, Wieser-ház. 

Inkev Zsigmond, Szombathely.

Ipolyi Arnold, Bpest, lövész-utcza 13. 

Ivánka Imre, Bpest, lánczhid-utcza i. 

Ivánka László, Bpest, borz-utcza 12. 

Ivánka Oszkár, Bpest, borz-utcza 12. 
Ivánka Zsigmond, Bpest, borz-utcza 12. 

Jakabffv István, Bpest, magyar-utcza 6.

Jankóvich Aladár.
Jankovich Elemér, Öreglak. 

Jankovich Gyula (somogyi), Öreglak. 

Jankovich Gyula, Bpest, zöldfa-utcza 44- 

Jankovich Gyula gr., Daruvár.



2 4

Jankóvich József, öreglak.

Jankovich László, Szőiős-Györok. 

Jekelfalusv Lajos, Bpest, sugár-ut 52. 

Jeszenszky István b., Hidvég.

Jeszenszky Sándor b., Hidvég. 

Joannovidl György, Bpest, király-utcza 57. 

Jókai Mór, Bpest, kerepesi-út 21.

Józsika János b., Kolozsvár.

¥
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Kállay Benő, Becs.
Kálnokv Dénes gr., Miklcnar.

Kálnokv Gusztáv gr., Becs.

Kappel Pál.
Klebelsberg Zdenkó gr., Kolozsvár.

Kárász Imre, Szeghalom.

Karátsonyi László, Beodra.

Karátsonyi Guido gr., Bpest, reáltanoda-u. 9. 

Karátsonyi Aladár gr.. Bpest, Krisztinaváros, 

Karátsonyi Jenő gr., Bpest, reáltanoda-u teza 9. 

Kármán Lajos, Bpest, Sebestyén-utcza 5. 

Károlyi Alajos gr., London.

Károlyi Gábor gr., Paris 

Károlyi Gyula gr., Bpest, eg etem-uteza 6. 

KarolVI István gr., Bpest, muzeum-uteza 17. 

Károlyi László gr. Bpest, muzeum-uteza 11. 

Károlyi Sándor gr., Bpest, Eszterházy-utcza 41. 

Károlyi Tibor gr., Bpest, pipa-uteza 29.
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Károlyi Vikror gr., Bpest, egyetem-utcza 6. 

Kászonyi József, Bpest, Gizella-tér 2.

Kautz Gyula, Bpest, zöldfa-utcza 28.

Kégl György, Bpest, Hungária szálloda.

Kégl István, Bpest, Hungária szálloda. 

Keglevich Béla gr., Páris.

Keglevich Béla gr. ifj., Bpest, borz-utcza 7. 

Keglevich István gr, Bpest, tükör-utcza 3. 

Keglevich Gábor gr., A bony.

Keglevich Gyula gr., Pétervásár.

Kémény Kálmán b., Bpest, koronaherczeg-u. 6. 

Kempelen Imre, Moha, Fehérmegye. 

Kerkapoly Károly, Bpest, csillag-utcza 8. 

Ketzer Miklós, Kassa.

Khuen Károly, hédervári gr., Zágráb.

Kllenyi Hugo, Bpest, gyár-utcza 18.

Kinszky Jenő gr., Temesvár.
Kinszky Eugén gr. ifj., búcs.

Kinszky Volfg. gr., Becs.
Kinszky Zdenkó gr., Kiumetz.

Kiss Elemér, Béga-Szt-György.

Kiss Miklós (ittebei), ifj., Bécs, Herrngasse 2. 

Kiss Miklós (nemeskéri), Bpest, angol kir. száll. 
Kiss Pál (nemeskéri), Göd.



Klapka György, Bpest, István főherczeg száll. 

Kiéli István, Bpest, egyetem-utcza 2. 

Klobusiczky János, Tajna.

Korányi Frigyes, Bpest, Petőfi-tér i. 

Korinszky Henrik gr., Becs, Jokey-Club. 

Korniss Emil gr., Bpest, disztér 4.

Komiss Gáspár gr., Bpest, Károlyi-utcza 4. 

Kovács György, Kassa.

Kovács JÓZSef, Bpest, vámház-.körut 4.

KovaCS László, Bpest, Károlyi-utcza 10. 

Kovács Sebestyén Endre, Bpest, józsef-tér 5. 

Kövér János i fj., Bpest, Széchenyi-tér 2.

Kövér János legifjabb, Bpest, Széchenyi-tér 2. 

Kubicza Pál, ' rrencsén.

Kubinyi Árpád, Lehota.
Kubinyi Bertalan, Bertalanfalva.

Kubinyi Allklos, Bpest, Lipot-utcza 18.

Kund Béla, Faisz.

Kund Jenő, Faisz.

Kv assay Ede, Bpest, magyar-utcza 29.
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LafFert Antal b., Csaba-Rákos.

Langier d’VillarS gr., Bpest, Árpád-utcza 12. 

Lánczy Béla, Láncz.

L á s z ló  L á s z ló ,  Bpest, szép-utcza 3.

Latinovics Albin, Duka.

Lázár Jenő gr., Kolozsvár.

Lévay Henrik Bpest, vigadó-tér 1. 
Liechtenstein Frigyes hg. Becs, uri-utcza. 

Liechtenstein János hg., Bécs, uri-utcza. 

Liechtenstein Henrik, hg.
LipOVniczky Sándor, Nagyvárad.

Lipthay Antal b., Lovrin.
Lipthay Béla b., Bpest, lánczhid-utcza 4. 

Lobkovitz Rezső hg., Fiume.

Lónyay Albert, Beregszó.

Lonyay Béla gr., Bpest, muzeum-körut 15. 

Lónyay Albert ifj., Beregszó.

Lonyay Gabor, Bpest, Wurm-utcza 2.
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Lónyay János, Máramaros-Sziget.

Lónyay Menyhért gr., Bpest, földhitelintézet, 
bálvány-utcza. *j*

Losonczy Ödön, Bpest, magyar-utcza 25. 

Luczenbacher Miklós, Bp., Mária-Valéria-u. 5. 

Luczenbacher Pál, Bpest, Mária-Valéria-u. 5. 

Luczenbacher Pál if)., Bpest, Mária-Valéria-u. 5. 

Lüka GllSZtaV, Rétságpos, Puszta-Szán.

Lllka Lajos, Bpest, bástya-utcza 35. 

Lumniczer Sándor, Bpest, kecskeméti -utcza b. 

I ATka Döme, Bpest, Gizella-tér 6.



M

Maday Izidor, Bpest, soroksári-utcza 16. 

Madas Károly, Bpest, kerepesi-ut 8.

Magyar Imre , Szabadka.

Mailáth György ifj., Esztergom.

Mailáth István, Kiskereskény.

Mailáth József, Buda, sz.-háromság-tér. 
Majthényi Albert, Bpest, Stálvi-utcza 7. 

Majthényi Bálint, Bpest, dísztér 16. 

Majthényi Béla b., Bpest, hajó-utcza 16. 

Majthényi Izidor b., Becs, Hotel Lamm. 

Majthényi Károly b., Verseg.

Majthényi László b. legifjabb, Letenve. 

Majthényi László b. ifj., (tompái), Budapest,
egvetem-utcza 5.

Majthényi Ottó b., Bpest, ujvilág-utcza 17. 

Majthényi Rudolf, Nova, pos. Oszlány. 

Mandello Vilmos, Bpest, vigadó-utcza 1. 

Markusovszky József, p.Szerecsen, p. Seregély.



Maver Arthur, Becs, Jokey-Club.

Mayer Henrik, Paris, Rue de 1’Arcade 22. 

Mednyánszky Dénes b., Rakovicz.

Merev Gvula, Bpest, zöldfa-utcza 12. 

Meszlényi Pál, Velencze.
Mészáros Károly, Bpest, Sándor-utcza 20. 

Mesznil \  iktor b., Bpest, hatvani-utcza 5. 

Mihalovics Károly, Bpest, szervita-tér 10. 

Mihalovics János, Bpest, szervita-tér 10. 

Mihalovics Ödön, Bpest, szervita-tér 10. 

Migazzi \  ilmos gr., Aranyos-Maróth. 

Miske Imre b., Magyar-óvár, Mosonmegye. *j* 

Mitrovszky Wladimir gr., Szarvas. 

Mocsonyi Antal, Verpelét.

Mocsonvi György, Bpest, váczi-mcza 13. 

Mocsonyi Jenő, Bpfest, Gizella-tér 2. 
Mocsonyi Sándor, Bpest, Gizella-tér 2. 

Mocsonyi Zenó, Bpest, Gizella-tér 2. 

Montenuovo Aladár hg., Bécs.
Móricz Pál, Bpest, muzeum-utcza 3. 

Moskovicz Géza, Bpest, Zrinyi-utcza 10. 

Muslay Sándor, Bpest, gyöngytyuk-utcza 8. 

Mühlfeld N., Bpest, angol királyné szálloda.

V
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Nádasdy Ferencz gr. ifj., Bpest, muzeum-u. 15. 

i\akÓ Kalman gr., Nagy-Szt.-Miklós.

Nako Sándor gr., Nagy-Szt.-Miklós.

Návay Lajos, Makó.

Nemes Vincze gr., Bpest, Deák Ferencz-tér 1. 

Nemeshegyi Józseí, Bpest, Mária-Valéria-u. 7. 

Neppel Ferencz, Nagy-Abony.

Neskovics Döme, Bpest, barátok bazárjában. 

Neuhoffer Janos, Bpest, muzeum-utcza 5 

Nikolics Fedor b., Szerajevo.

Nopcsa Ferencz b., bócs.

Nyáry Adolf bi, Bpest, József-főherczeg palota. 

Nyárv Béla, Bpest, Károlyi -utcza 4.
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Ocskay István, Galgócz.

Odescalchi Géza hg., Bp!, herczeg Sándor-u. 14. 

Odescalchi Gyula hg., Bp. herczeg Sándor-u. 14. 

Ö ’Donell Henrik gr., Szerdahely.

Offermann Iván b., Becs, jokey-ciub. 

Okolicsányi Antal, Bpest, bástya-utcza I I .  

Okolicsányi Sándor, Drezda.

O r c z y  A n d o r  b., Bpest, korona-herczeg-u. 12. 

Orczy Béla b., Bpest, korona-herczeg'-utcza 12. 

Orczy Elek b., Európa szálloda.

Ordódy Pál, Bpest, sugár-ut 131.

D’Orsai Emil gr., Pozsony.

CASINO-KÖNYV. 3
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Pajthényi Sándor, Bpest, Eszterházv-utcza 6. 

Pálífy János gr., Pozsony.

Pálífy Miklós hg., Bpest, Eszterházv-utcza 44 . 

Pálífy Mór gr., Pozsony.

Pallavicini Alfons őrgr.
Pallavicini Béla őrgr., K.-Megyer.

Pallavicini Ede őrgr., Bpest, Hungária száll. 

Pallavicini Hipp. őrgr., Szendrő.

Pallavicini Sándor őrgr., Becs.

Pallavicini Zsigmond őrgr., Kurittya.

Paar Ede gr., Bpest, kőfaragó-utcza 5.

Patav Ferencz, Bpest, szép-utcza 5.

Patav Gyula, Czekeháza.

Patay Sámuel, Czekeháza.
Patrubány Gergely, Bpest, Káivintér 2. 

Pázmándy Béla, Kömiőd.
Pázmándv Dénes, Bpest, Angol-királyné száll. 

Pázmándy Géza, Kömiőd.



Pcchy Andor, Bpest, régi-posta-utcza 4.

P’échy Manó gr., Bpest. reáltanoda-utcza 14. 

Péchy Tamás, Bpest, muzeum-körut 17. 

Pejacsevich Arthur gr., Ludány.
Pejacsevich János gr. id., Bpest, sugár-ut 84 

Pejacsevich László gr., Nasicza, Szlavónia. 

Pejacsevich Márk gr., Bpest, Árpád-utcza 6. 

Pejacsevich Miklós gr., Bécs, Bankgasse 8. 

Pejacsevich Pál gr., Podgorácz, Eszék. 

Pejacsevich Péter gr., Eszék 

Pejacsevich Tivadar gr., Nasica.

Perczel Béla, Bpest, vámház-körut 13. 

Perényi Zsigmond b., Bp., Mária-Valéria-u. 7. 

Pergen Antal gr., Bécs.

Phipps N., Bpest, Eötvös-utcza 7.

Piret Béla b., Elemér.
Plachy Tamás, Bpest, muzeum-körut 21. 
Podmaniczky Frigyes b„ Bp., kerepesi-ut 6. 

Podmaniczky Géza b., Bp. hg. Sándor-u. 14. 

Podmaniczky Levente b., Szada.

Pompery János, Bpest, soroksári-utcza 18. -j- 

Prandau Gusztáv b., Vaipo.

Prileszky Tádé, Bpest, Hungária-szálloda. 

Prónay Dezső b., Bpest, bálvány -utcza 20.
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Prónay Gábor, Bpest, bálvány-utcza 20. 

Prónay József, Bpest, kerepesi-ut 5.

Pulay Kornél, Bpest, kerepesi-ut 5.

Pulszky Ágoston, Bpest, ősz-utcza 41. 

Pulszky PerenCZ, Bpest, muzeum-körut 14 16* 

Pulszky Géza, Lőcse.
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Raday Gedeon gr. ifj., Budavár, honvéd-palota *J* 

Ráth Károly, Bpest, zöldfa-uteza 9.

RlldÓ Kálmán, Répczelak, Vasmegye. 

Radvánszky Béla b., Bpest, stáczió-utcza 10. 

Radvanszkv Géza b., Bpest, stáczió-utcza io. 

Radvanszky Janos b., Bpest, stáczió-utcza io. 

Radvanszkv Karoly b , Bpest, stáczió-utcza 10. 

Raisz Szilárd, Bpest, vámház-körut 2. 

RakÓVSzky Géza, Bpest, nagy-korona-uteza 23 

RakÓVSzky István, Bpest, hg. Sándor-utcza 9. 

Rauch Levin b., Zágráb

Redl Béla b., Bpest, reáltanoda-utcza 13.

Rédl Lajos b , Bpest, reáltanoda-utcza 13. 

Reinitz József, Bpest, Dorotty a-uteza 5 

Revay Lerencz b., Bpest, sugár-ut 39.

Révay Gyula b., muzeum-körut n .  

Rogendorf Róbert gr., Csősztelek. 

Rohonczy Gedeon, Bpest, reáita neda-uteza 5
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Rónay Lajos, Csongrád.

Rothfeld Soma, Bpest, Lipót-utcza 31 

Rock Szilárd, Bpest, kerepesi-ut 11.

Rubido Rezső, Zágráb.

Rudich József b. ifj., Bpest, Széchenyi-tér 3. 

Rudnyánszky Ferencz, Bpest, koronahg-u. 6.



s
Sághy Gyula, Bpest, zöldfa-utcza 40. 

Salamon Aladár, Lőcse.

Salamon Géza, Lőcse.

Salamon Tivadar, Lőcse.
Samniniatelli Fábián gr, Bpest, Hungária száll. 

Samassa József, Bpest, borz-utcza u .  

Sárkány József, Bpest, Eötvös-tér 2.

Sárközy Aurél, Nyék, Petend.

Satovszkv JanOS, Bpest, vámház-körut 14. 

Sdimiedegg János gr., Tana, Kőmárommegye. 

Schönborn Ervin gr., Becs, Renngasse 7. 

Schlauch Eőrincz, Bpest, zerge-utcza 4. 

Schmausz Endre, Zombor.

Schuster Constantin, Kassa.

Sebestyén Géza, Bpest, király -utcza 10.

Secius hí., Bpest, sugár-ut 83.

Sembery István, Bpest, himző-utcza i. 
Sennyey Lajos b., Paczim, Zemplénmegye.



4 0

Sennyey Pál b., Béid, Zemplén 

Serényi László gr., Putnok.

Sigrav Fülöp gr. f
Simoncsics JánOS, Bpest, kalap-utcza 22 

Simonyi Denes, Patvarcz, u. p. .B-Gyarmat. 

Simonyi Lajos b„ Vadász-Arad.

Smaic Bertalan b , Zágráb.

Smittner Adolf, Bpest, szép-utcza 3 

Somoskeöy Antal, Bpest, kerepesi-ut io. 

Somssich Iván gr., Bpest, Lipót-utcza 43. 

Somssich Pál, Bpest, Károlv-körut 3. 

Somssich Viktor gr., Babocsa, Somogymegye. 

Springer Gusztáv b„ Becs, jokey-C'ub. 

Steiget Gyula, Bpest, Kalvin-tér 2. 

Stubenberg József gr., Grácz.

Szabó Imre, Bpest, felső-erdősor 5.

Szabó JÓZSel, Bpest, Széchenyi-utcza 1.

Szabó Miklós, Bpest, kígyó-utcza 8.

Szalav Peter, Bpest, Dorottya-utcza 12. 

Szápáry Géza gr., Bpest, szép-utcza 6. 
Szápáry Gvula gr., Bpest, koronaherczeg-u. 14. 

Szápáry István gr., Bpest, megyeház.

Szápáry Iván gr , Kis-Velencze.

Széchen Antal gr., Pozsony.
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Széchenyi Béla gr., Bpest, lánczhid-utcza 6. 

Széchenyi Dénes gr., Somogyvár.

Széchenyi Ferencz gr., Barcs.

Széchenyi Géza gr., Somogyvár.

Széchenyi Gyula gr., Marczaii.

Széchenyi Imre gr., Berlin.

Széchenyi Imre gr. ifj., Son ogyvdr. 

Széchenyi Kálmán gr., Sopron.

Széchenyi Ödön gr , Konstantinápoly. 

Széchenyi Pál gr., Bpest, Dorottya-Utcza 12. 

Szegedi György Acsád.

Széher Mihály Bpest, Lipót-utcza io.

Széli Kálmán, Bpest, ősz-utcza 22.

Széli Kristóf, Bpest, stáczió-utcza 16.

Szemere Emil, Rakomáz.

Szemere Miklós, Berzék, Zemplénmegye. 

Szemere Ödön, Bpest, régi posta-utcza 4. 

Szentkereszty Béla b„ Sánd or-ucza 14* 
Szentkereszty Ferencz, Bpest, Angol-királynő. 

Szentivánv i Oszkár, Bélád.

Szentkirályi Albert, Bpest, sugárút 37. 

Szilagyi DeZSŐ, Bpest. stáczió-utcza 10. 

Szilassy Aladár, Bpest, József-utcza 9.

Szirmay Ödön, Bpest, nemzeti-szálloda.



Szitányi Adolf, Bpest, Mária-Valéria-utcza 7. 

Szitányi Bernát, Bpest nádor-utcza 18. 

Szitányi Géza, Bpest, nádor-utcza 18.

Szitányi Izidor, Bpest, nádor-utcza 18. 

Szitányi Károly, Dunaföidvár.

Szitányi Ödön, Bpest, nádor-utcza 28.

S z la v y  J ó z s e f ,  Bpest, Eötvös-utcza 7.

Szlavy Olivér, Bpest, zsibárus-utcza 1. 

Szögyényi László id., Csór.

Szögyénvi László ifj., Bécs, küiügyminiszt. 

Stankovánszky János, Paks.

Sztáray Antal gr., Nagy-Mihály.

Sztáray János gr., Bpest, Sándor-u. gr. Degen
feld-ház.
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Takácsy Miklós, Bpest, Deák Ferencz-utcza 7. 

Takácsy Sándor, Bpest, józseftér 9.

Tallián Sándor, Écska.

'Taxis Egon hg., Écska.
Teleki Domonkos gr.it]., Bp., Esterházy-u. 30. 

I elelvi Ede gr., Bpest, ősz-utcza 2 2 .

Teleki Géza gr. id., Bpest, Józseftér 7. 

í eieki Gyula gr., Bpest, szervitatér 10.

I eleki JÓZSeí gr., Bpest, szervitatér 10.

Teleki Károly gr., Kolozsvár.
1 eleki Sámuel gr. ifj., Bpest, Eszterházy-u 30. 

1 elfv Ivan, Bpest, kerepesi-ut 7.

'Theisz Elek, Bpest, kigyó-utcza 5.

1 hall Károly, Bpest, muzeum-körut 4.

Thurn-Taxis Nándor hg.

Tihanyi Ferencz, Ebeczk.

FlSZa István, Bpest, Szt-György-tér. 1.
I isza Kalman, Bpest, Szt-György-tér. 1.
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Tisza Lajos, Bpest, hold-utcza 21.

TlSZa László, Bpest, herczeg Sándor-u. 15.

I olnay Lajos, Bpest, sugárút 102. 

Tomcsányi Károly, Békés.
romCSanyi László, Bpest, Deák Ferencz-u. 21. 

Tóth Elek, Bpest, Károly-körut 13.

Tóth LőrinCZ, Bpest, Lipót-utcza 43.

Tóth Vilmos, Bécs.

Török József, gr, Bpest, reáltanoda-utcza 10. 

Török László, gr , Bpest, Sebestyéntér 2. 

Trautenberg Frigyes b„ Mór. 

Trautmansdorf Nándor gr., Szarvas. 

Trefort Ágost, Bpest, Széchényi-Utcza 1.

Türr István, Bpest, Gizellatér 8.



u
U g r ü n  A k o S , Bpest, kerepesi-ut 8 . 

Ugrón Gábor, Bpest, vas-utcza 8 . 

Ulmann Sándor, Paris.

Ujfalussi Miklós.
Uray Kálmán b , Tyúkod.

Urbán Andor, Arad.

ÜchtritZ Zsigmond b., Bpest, üllői-ut 5 . 

Örményi Miksa.
Örményi Pál, Bpest, magyar-utcza 8 . 

Uzovics Pál, Angol-királyné szálloda
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Válv Árpád, Majtís, Zemplénmegye.

Vámbéry Ármin, Bpest. Ferencz-József rakp. 2 . 

Várady Károly, Bpest, kigyó-utcza 2 

Vav Aladar b., Bpest, szép-utcza 5 .

Vay Béla b., Bpest, só- utcza 1.

Vay Dénes b., Pozsony.

Vay Elemer b., Bpest, szervitatér 10

Vay Lajos b., Golop.

Vay AlikloS b., Bpest, Európa-szálloda.

Vay Tibor gr , Szabolcs.

Vay Sándor b„ Golop.

Végh Aurél, Szeged.
\  etsera Albin b., Bpest, Eszterházy-utcza 1 4 .

\  ecsev József b., Bpest, -bodzafa-utcza 2 4 .

\  ecsev Miklós b., Bpest, Angol-királyné száll.

Vécsev Tamás.
Vermes Gábor, Bpest, kalap -utcza 1 8 . 

Vigyázó Sándor, Bpest, Károly-körut 1



Yizsolvi Ákos, Bpest, muzem-utcza 19. 

Vizsolyi Gusztáv, Bpest, muzeum-utcza 19. 

Yojnics Jakab, Bpest, herczeg Sándor-utcza 9. 

\  ojkffv János gr., Zágráb.

Yörös Kálmán, Bpest, csillag-utcza 29.

\  örösmartv B(jla, Bpest, muzeum-körut 19.



w
Wagner Janos, Bpest, Erzsébettér 4. 

W ahrmann Mór, Bpest, akadémia-utcza 2. 

Wass Jenő gr., Bpest, gyár-utcza 9.

Weisz Bernát Ferencz, BP.,DeákFerencz-u. 21. 

Wenckheim Frigyes gr., Uj-Kigyós. 

Wenckheim Józset b., Bpest, bodzafa-uteza 21. 

Wenckheim Karoly gr., Bpest, kecskeméti-u. 2 .  

Wenckheim Rudoll gr., Bpest, kecskeméti-u 2. 

Wenckheim Viktor b., Pozsony.

Wenczel Gusztáv, Bpest, Hunyady-utcza 50. 

W ilczek Heinrich g r ,  Bpest, zöldfa-utcza I I .

V indischgrätz Alfonz h., Becs, Renngasse 12. 

Windischgrátz Hugó h., Becs, Renngasse 12. 

Windisshgrätz Lajos h., Becs, Renngasse 12. 

Wodianer Albert b., Bpest, Deák Ferencztéri. 

Wodianer Albert, Bpest, főút 22.

W odianer Béla, Bpest, stáczió-utcza 28. 

Wodianer Móritz b., Becs.



z
Zámory Kálmán, Bpest, Deák Ferencz-utcza 21. 

Zarine Sergius, Bpest, váczi-korut 72. 

Zelenszky Róbert gr., Uj-Arad.

Ziehv Antal gr., Bpest, papnövelde-utcza 6. 

Zichv Antal, Bpest, tnuzeum-utcza 19.

Zichy Ágost gr., Fiume.

Zichv Béla gr., Bpest, muzeum-utcza 15.

Zichy Bódog gr., Bpest, Eszterházy-utcza 30. 

Zichy Edmund gr., Bpest, Verbőczy-utcza 21. 

Zichy Ferdinánd gr., Bpest, Verbőczy-utcza 23. 

Zichy Eerencz gr., Bpest, koronaherczeg-u. 14. 

Zichy Géza gr., Bpest, I. k. országház-utcza 19. 

Zichy Fetr. Manó gr. ifj., Bp., Eszterházy-u. 30. 

Zichy Henrik gr., Bpest, Nemzeti szálloda.

Zichy István, Nágócs.
Zichy JailOS gr. (ujfalusi), Bpest, Verbőczy-u. 21. 

Zichy János gr. (lánghi), Bpest, Verbőczy-u. 21. 
Zichv JanOS gr. (somogyi), Bpest, muzeum-u. 15
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Zichy Jenő gr., Bpest, csillag-utcza 8.

Zichy József gr. id., Pozsony.

Zichy József gr. ifj., Vedrőd.

Zichy Lajos gr., Bpest, főherczeg Sándor-u. 4. 

Zichy Ödön gr., Bpest, Verbőczy-utcza 21. 

Zichy Paulai Ferencz gr., Bpest, papnövelde-
utcza 6.

Zichy Rudolf gr., Bpest, sugárút 82.

Zichy Tivadar gr., Bpest, koronaherczeg-u. 14. 

Zmeskál Kálmán, Nagy-Saiió.

50
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IG A Z G A T Ó K
1884-BEN :

Andrássy Gyula gr. 

Dessewfty Aurél gr. 

Károlyi István gr.
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VÁLASZTMÁNYI TAGOK
1884-BEN :

Almásy Kálmán gr. ifj.

Andrássy Aladár gr.

Apponyi Albert gr.
Batthyány Elemér g r.

Beniczkv Ferencz.
Beöthy Ákos.
Beretvás Endre.
Bittó István.
Blaskovics Ernő.
Blaskovics Miklós.
Bossányi László.
Csákv László gr.

Csekonics Endre gr.

Éber Nándor.
Esterházy Pál herczeg.

Fabinyi Teofil.
Farkas Géza.



Fejérváry Géza t>. 
Festetich Taszilo gr. 

Földváry Miklós.
Havas Ignácz.
Károlyi Gyula gr.

Károlyi Tibor gr. 
Karácsonyi Guidó gr. 

Liphtay Béla b.

Mesznil Viktor t. 
Mocsonyi Sándor. 
Nádasdy Ferencz gr. 

Odescalchi Gyula hg. 
Pajthényi Sándor.
Péchy Manó gr.
Perczel Béla-. 
Podmaniczky Frigyes b. 

Radvánszky Géza b. 
Széchenyi Pál gr.
Szél Kristóf, f  
Simonyi Lajos b. 
Szitányi Bern át.
Sztáray János gr. 

Szápáry Géza gr. 
Szápáry Gyula gr.



Széher Mihály. 
Szabó Miklós. 
Szlávy József.
Teleki Ede gr. 
Teleki Domokos gr. 

Tisza Kálmán.
Tisza Lajos gr. 

Üchtricz Zsigmond 
Zichy Pál gr.



PÓTTAGOK:

Wenckheim József b, 
Majthényi László b. 
Esterházy iMóricz gr. 

Keglevich István gr. 

Szápáry István gr. 

Huszár István.

Jegyző pénztárnok : Menyhárt Antal.
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1884-BEN e l h u n y t a k :

Cziráky János gr. 

Lónyay Menyhért gr. 
Miske Imre b. 
Pompérv János. 
Prónay József.
Ráday Gedeon gr. 

Széli Kristóf. 
Wenckheim Józsel b.



A NEMZETI CASINO

ALAPSZABÁLYAI
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I. FEJEZET.

Az egyesület czéljáról.

1. §•

A nemzeti Casino halhatatlan emlékű 
hazánkfia: gróf Széchenyi István által 
1S27. évben oly czélból alkotott egyesü
let, hogy a hazai társadalmi életnek köz
pontját képezze. Mint ilyen, a nemzeti 
< áisino nem egyedül a társadalm i tisztes
séges élvezetek gyülhelye, de egyszersmind 
:i műveltség, közhasznú elmélkedés és esz
mecserének előmozdítására szolgál, tes
tü leti működése köréből azonban ki van 
zárva minden politikai jellegű tevékenység.

2- §•

Helyiségeiben tilos minden szerencse- 
játék.



Tilos továbbá a tagoknak magánosok, 
vagy társulatok érdekében aláírási ívekkel 
való háborgatása. Országos közczélu alá
írási ívek, az igazgatóság engedelmével. 
az e czélra kijelölt terembe kitelietők.

4 . §.

A nemzeti Casino jövedelmei minde
nek előtt saját helyiségeinek felszerelése 
és berendezésére fordítandók. Ennélfogva 
a Casino a tulajdonát képező ingatlan va- 
gyonán fekvő terhek teljes törlesztése 
előtt más intézetnek, vagy bármi más 
czélra semmiféle segély-adományt vagy 
kölcsönt nem nyújthat. Kivételt képez 
mindazonáltal a budapesti lovar-egvlet. 
melynek, mint ugyancsak felejthetlen em
lékű gróf Széchenyi István által alapított 
társ-intézetnek, a nemzeti Casino a köz- 
gy ülés által évenkint megállapítandó ver
seny-díjat tűz ki mindaddig, mig évi jö
vedelmei megfelelő felesleget mutatnak 
ki. Mily versenyre fordittassék a díj. a 
lovar-egylet igazgatójára bizza.



II. FEJEZET.

A t a g o k r ó l .

5 . §.

A nemzeti Casino tagja lehet minden 
tisztességes, művelt magaviseletű, fedd- 
hetlen jellemű önálló férfi, ha casinoi 
tagul az alább meghatározott módon: a 
szükséges szavazattöbbséggel felvétetik. 
Politikai pártszínezet és osztály-különbség 
a tagok felvételénél vagy kirekesztésénél 
mérvadó nem lehet.

n i

A foglalkozó tagság jövőre megszün- 
tettetik. Az eddigi foglalkozók rendes 
tagokul, az e czélra nézve megállapított 
jogok és kötelezettségek mellett, felvétet
nek, ha ebbeli kívánságukat kinyilatkoz
tatják.

7. §•

A felvételhez egy casinoi tag ajánlata 
szükséges oly módon, hogy az ajánlott 
neve, állása és lakása az ajánló tag által



az e czélra szolgáló táblára a választást 
megelőzőleg legalább 8 napon át kifüg
gesztve legyen. Az ajánlottnak megenged
tetik, hogy a Casinot 8 napon át mint 
vendég látogathassa, köteles magát azon
ban az igazgatóságnál bemutatni.

8 . §•

A felvétel a választmány által titkos 
szavazás utján, legalább egy igazgató és 
15 választmányi tag részvétele mellett. 
2/3 -ad szavazat-többséggel történik.

9. §.

A felvételről a felvett új tagot az egy
leti jegyző levél utján é rte s íti; ez értesí
téssel együtt, a Casino-tagságra vonatkozó 
kötelező nyilatkozatot aláirás végett neki 
megküldi, a felvétel azonban reá nézve 
addig is, mig nevét a rendes névkönyvbe 
sajátkeziileg beiktatja, kötelező marad.

10. §.

A felvételre szükséges szavazat-többsé
get el nem nyert ajánlott felvétel végett



a jövő év folytán még egyszer ajánlható. 
Ily esetben azonban, midőn egy, a meg
előző évben már ajánlott, de akkor a 
megválasztásra szükséges ^ - a d  szótöbb
séget el nem nyert egyén fölött történik 
szavazás, az igazgatón kivül legalább 30 
tagnak részvétele szükséges.

11. §•
A belépő tagok kötelesek évi 120 frtnyi 

tagsági díjat hat évre terjedő kötelezett
ség mellett a Casino pénztárába befizetni. 
A felvétel első évében az év első negye
dében felvett tagok 120  frtot, a második 
negyedben felvettek 90 frtot, a harmadik 
negyedben felvettek 60 frtot, az utolsó 
neg"vedben belépett tagok pedig 30 frtot 
fizetni kötelesek. E kötelezettség a hat év 
lejártával megújítható vagy életfogytiglan 
elvállalható vagy pedig 2400 frt lefizetése 
mellett egyszersmindenkorra megváltható.

Az 1883-ik év márczius 1-től fogva 
belépő minden tag, a rendes évi tagsági 
díjon felül, a Casino-egyletbe való felvé
telekor, egyszersmindenkorra «felvételi 
(lij fejében» 200 frtot a Casino pénztá
ránál lefizetni ta rto z ik ; melyet az illető



kilépése esetén vissza nem követelhet. A 
Casino 1868. máius hó 3-áig bezárólag 
felvett tagjainak azon joga, hogy 63 forint 
évi tagdíjat fizetnek vagy azt egyszers- 
mindenkorra 1200 frt lefizetésével meg
válthatják, valamint szintén az 1881. évi 
február 28-áig felvett tagok azon joga, 
hogy évenkint 100 frt tagdíjat fizetnek 
vagy azt 2000  frt lefizetésével egyszers- 
mindenkorra megválthatják, tovább is 
változatlanul fentartatik.

1 2 . .§ .

A hat évi kötelezettséggel belépő ta 
gok, a mennyiben a hat évi kötelezettség 
lejártával a Casinóból kilépni szándékoz
nak, hat héttel a tagsági mindenkori ha
todik év letelte előtt, tartoznak kilépé
süket a választmánynak Írásban bejelen
teni, m ert különben további hat évre a 
Casino tagjai maradnak és felvállalt fize
tési kötelezettségük további hat évi ta r
tam ra megujitottnak tekintetik.

13. §.
Minden tag köteles egész évi tagdíját, 

Budapesten a nemzeti Casino pénztáránál
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egyszerre lefizetni; és pedig a Budapesten 
lakó tagok az év első három, a Budapesten 
kivül lakók pedig az év első hat hónapja 
alatt. Azon évre, melyben a részvényes meg
halt. örökösei a tagdíjat fizetni kötelesek.

A lejárat napjáig le nem fizetett tag 
díjak után, a fizetés lejárta napjától vagyis 
a helyben lakó tagok mindenkor április 
1-től, a Budapesten kivül lakók pedig 
mindenkor julius 1-től számítva tartoz
nak 6 °/n késedelmi kam atot fizetni.

14. §.
Casino-tagokul felvett országgyűlési kép

viselők. államhivatalnokok, a csász. és kir. 
közös hadsereg és magy. kir. honvédség 
tisztjei, nemkülönben a külhatalmak kép
viseletéhez tartozó egyének, nevezett állá
suk megszűntével, illetőleg Budapestről 
való áthelyeztetésökkel, kívánságukra az 
egyletből kilépetteknek tekintetnek és a 
kilépésüket követő évekre a tagdíj-fizetés 
kötelezettsége alól felmentetnek.

15. §.
Minden tagnak joga van tisztességes 

társadalmi állású és feddhetlen jellemű
l 'ASINO-KÖNYV.



egyéniségeket az alább meghatározott mód 
szerint a Oasinóba vendégül bevezetni.

16. §.

Valamely casinói tagnak kirekesztése 
csakis a feddhetetlen jellem és a helyes 
magaviselet elveivel meg nem férő cselek
mény m iatt történhetik. Erre vonatkozó 
egy vagy több Casino-tag aláírásával el
lá to tt indítványok mindenkor írásban és 
alaposan indokoltan az igazgatósághoz 
czimezendők.

III. FEJEZET.

A vendégekről és vendégtagokról.

17. §.

A magyar állam lakója csakis rendes 
tagul vehető fel. Megengedtetik azonban, 
hogy valamely tag által (ha különben a 
casinói tagságra megkivántató kellékek
kel bir) vendégül 3 napra bevezettethes
sék. E bevezetés egy év folytán csak 
egyszer történhetik.



Külföldi és ö Felsége másik államának 
polgára vendégképpen a Casinóba bármely 
tag által egy napra bevezethető. Meg
hosszabbítható e bevezetés az igazgatóság 
által, de csak is további két napra.

Ha mindazáltal az illető tovább kí
vánná a Casinót látogatni, köteles az 
igazgatóságtól erre engedélyt kieszkö
zölni és egy hóra szóló vendég-jegyet 
15 írtta l váltani. Egy hónapon túl te r
jedő időtartam ra a vendég-jegy csak a 
választmány által, és pedig legalább egy 
igazgató és 5 tagból álló választmányi 
ülésben, golyó-vetés utján, 2/;i-ad szavazat- 
többséggel hosszabbitható meg. Ily meg- 
hosszabbitás azonban 6 hónapnál tovább 
nem terjedhet, és köteles a vendég-tag 
a meghosszabbítás tartam a a la tt havon- 
kint előre fizetendő 15 írtta l vendég- 
jegyet váltani.

19. §.

A vendégek a Casino-egylet által nyúj
to tt minden élvezetben részesülnek, a ca- 
sinói szinház-jegyek használhatásának ki
vételével.



IV. FEJEZET.

A k ö z g y ű l é s r ő l .

2 0 . §.

Közgyűlés évenként minden január ha
vának utolsó vasárnapján, délelőtt 11 óra
kor tarta tik . A közgyűlés napja hírlapok 
utján eleve közhírré teendő és a tagok
nak az igazgatóság és választmány meg
választásához szükségelt szavazati ívek a 
közgyűlés előtt megküldendők.

21 . § .

A rendes évi közgyűlésen kívül sürgős 
esetekben rendkívüli közgyűlést a választ
mány hívhat össze, összehívandó a rend
kívüli közgyűlés akkor is, ha ez iránt 
legalább 30 tag a választmányhoz írásban 
foglalt indítványt ad be.

A rendkívüli közgyűlés határnapjáról a 
tagok külön meghívók utján értesitendők.

Közgyűlésen szavazat-joggal csak a ren
des tagok bírnak.
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A  közgyűlés tárgyai.

23. §.

A közgyűlés elnökének rendszerint köz
felkiáltás utján való megválasztása.

24. §.

Az igazgatók és választmányi tagok 
megválasztása, a szavazati ívek beszedé
sére és illetőleg átvételére eleve megvá
lasztott bizottság elnökének személyes á t
adása vagy posta utján való beküldése 
által a házszabályok 13. §-ának értelmé
ben gyakorolható.

A közgyűlés által általános szavazati 
többséggel választandó 3 igazgató és vi
szonylagos szavazattöbbséggel 50 választ
mányi tag megválasztása olyformán tö r
ténik. hogy az igazgatóságra legtöbb sza
vazatot nyert három tag igazgatóul, a 
választmányi tagságra legtöbb szavazatot 
nyert 50 tag pedig választmányi tagul 
megválasztottnak kijelentetik.

Két vagy több tag közötti szavazat- 
egyenlőség esetében sorshúzás dönt. Az



igazgatóságra beadott szavazatok, az eset
ben, ha az illető tag e minőségben a szó
többséget el nem nyerné, a választmányi 
tagságra is szólnak, kivévén, ha ugyan
azon egyén neve egy íven két külön 
minőségben egyszernél többször fordul elő.

Ha valamely igazgatónak megválasztott 
egyén e tisztet el nem fogadná, új sza
vazásnak van helye. Ha pedig választmá
nyi tag nem fogadná el e tisztet, ez eset
ben az utána legtöbb szavazatot nyert 
egyén lép helyébe.

A választmányi tagokul megválasztott 
50 egyén után a legtöbb szavazatot nyert 
6 egyén póttagúi megválasztottnak tekin- 
•tettetik.

25. §.

Az igazgatóságnak és választmánynak 
az intézet állapotáról szóló jelentése és 
ezzel kapcsolatban a számadások felül
vizsgálásáról szóló bizottságnak jóváha
gyás végett te t t  előterjesztése;

70

26. §.

a költség-előirányzat megállapitása :
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a Casino fejlődésére és gyarapítására 
vonatkozó, nemkülönben az alapszabályok 
megváltoztatását czélzó indítványok. Végre

28. §.

a sorrend kimerítésével elnapolandó 
közgyűlés folytatásakor a jegyzőkönyv és 
a szavazatszedő bizottság m unkálatának 
hitelesítése és a szavazás eredményének 
kihirdetése.

29. §.

A közgyűlés, a vélemények szétágazása 
esetén, határozatait, a házszabályokban 
részletesen körülirt módon> a megjelent 
tagok általános szavazattöbbségével hozza, 
a mennyiben ez alapszabályok kivételt 
nem szabnak (lásd zárhatározatok). Az 
ily módon hozott és az elnök által ki
hirdetett határozatok a meg nem jelent 
tagokra nézve is feltétlenül kötelezők.

80. §.

A közgyűlések határozatai a Casino 
évkönyvében, esetleg a hírlapokban is 
közhírré teendők.

27 . § .
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V FEJEZET.

A z  i g a z g a t ó s á g r ó l .

31. §•
Az igazgatóság a közgyűlés által éven

ként választott és az év lefolytéval újra 
megválasztandó 3 igazgatóból áll.

32. §.

Az igazgatók az egyletet bíróságok és 
hatóságok előtt és magánosok irányában 
képviselik.

33. §.

Végrehajtják a közgyűlés és választ
mány minden határozatát.

34. §.

A választmányi üléseken ülési és sza
vazati joggal bírnak.

35. §.

A Casinó-egyletet kötelező minden jog
ügyletet, a választmány jóváhagyása után,



;iz egylet nevében ők kötnek meg és min
den okiratot ők Írnak alá együttesen.

86 . §.

Köteles az igazgatóság minden felme
rülő panaszt megvizsgálni és annak orvos
lása iránt lehetőleg intézkedni: különösen 
pedig a rend fenntartására felügyelni; e 
végből az igazgatóságnak nemcsak joga, de 
kötelessége is a tagokat általuk netán el
követett rendellenességekre figyelmeztetni.

87. §.

A folyó ügyek közvetlen vezetésével, 
valamint a bíróságokkal és hatóságokkal 
szemben való képviselettel, saját válasz
tása szerint, az igazgatóság egy tagját 
megbizza.

88 . § .

(i) Ezen intéző-igazgató, a választmány 
által meghatározott járandóságok mellett, 
saját felelősségére felfogadja és elbocsátja 
a vendéglőst és a szolgaszemélyzetet.

b) Átveszi a kirekesztés iránt az igaz
gatósághoz czimzett indítványt, és ennek
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letárgyalására -igazgató társait azonnal 
meghívja.

Az igazgatóság köteles az intéző igaz
gató által hozzá bem utatott tag-kirekesz- 
tési indítványt azonnal beható tanácsko
zás. alá venni, és az esetben, ha azt nem 
kellőleg indokoltnak, vagy az indokolást 
elfogadhatatlannak találná, jogositva van 
azt visszautasitani. Amennyiben azonban 
az igazgatóság a beadott indítványt kel
lőleg indokoltnak és az indokolást is el
fogadhatónak találná, köteles azt a k i
rekesztetni indítványozott taggal és pe
dig a- Budapesten kivül lakóval posta ú t
ján vevény mellett észrevétele megtétele 
végett másolatban azon figyelmeztetéssel 
haladéktalanul közölni: hogy amennyiben 
a kézbesítéstől számított 14 nap alatt az 
indítványban á llíto tt ténykörülményekre 
nem nyilatkoznék, azok általa beismer- 
teknek fognak tekintetni.

Ha a beérkezett nyilatkozatból a fel
hozott vád alaptalansága minden kétséget 
kizárólag kiderülne, az igazgatóság még 
mindig jogositva van a kirekesztési indít
ványt visszautasitani. Ezen visszautasí
tással szemben azonban az indítványozó 
az ügyet az igazgatóság ebbeli határoza



tának kézbesítésétől szám ított három nap 
a la tt ugyan csak az igazgatóság útján 
a választmányhoz felebbezheti. Ilyenkor 
minden további eljárás nélkül, valam int 
a nyilatkozat beérkezte, nemkülönben az 
arra kiszabott határidő válasznélküli el
telte után, vagy ha a kirekesztetni in d ít
ványozott tag holléte három hónap a la tt 
ki tudható nem volt, a három hónap el
teltével az illető kirekesztési ügy az igaz
gatóság mind a három tagjának egyhan
gúlag hozott határozata alapján a választ
mány elé terjesztendő és e czélra annak 
különös megjelölése mellett, hogy tagki
rekesztés forog szóban, a választmányi 
ülés haladéktalanul egybehívandó. Ily 
ülésre a választmányi tagok az ülést 
megelőzőleg legalább 8 nappal és posta 
útján ajánlott levélben hivandók meg.

Az igazgatók tagkirekesztési ügy tá r
gyalásánál magukat nem hel'yettesittet- 
hetik.

c) Utalványoz az előirányzat korlátain 
belül minden kiadást, bármely összeg 
erejéig, 300 frt erejéig pedig az előirány
zat határain túl is, saját felelősségére u ta l
ványozhat.

d) Felügyel a tagdíjak pontos beszédé-
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sére. A tagdijak fizetésében tapasztalt 
késedelmezéseket pedig, kellő intézkedés 
végett a választmánynak bejelenti.

e) Intézkedik a közgyűlési határozatok 
és az egyleti tagokat érdeklő egyéb in
tézkedéseknek hirlapok utján közhírré té 
tele, valamint az évkönyv szerkesztése és 
kiadása iránt.

f) Kitűzi és egybehivja a választmányi 
üléseket.

g) Végül akadályoztatása esetén helyet
tesét az igazgatók vagy a választmányi 
tagok sorából, a választmány utólagos 
jóváhagyásának fentartása mellett, k i
nevezi.

VI. FEJEZET.

A v á l a s z t m á n y r ó l .

39. §.

A választmány üléseiben az egyes vá
lasztmányi tagok minden ülésre nézve, 
egymást betü-sorrend szerint felváltva 
elnökölnek.

40. §.

Szavazattal biró tagjai az egylet három 
igazgatója és az 50 választmányi tag.



41. §.

Ülései a Casino tagjai számára nyilvá
nosak.

42. §.

Érvényes határozat hozatalára minden 
esetben egy igazgatónak, azonfelül leg
alább :

a) vendég-felvételnél 5,
b) a folyó ügyekbeni intézkedésnél 10,
c rendes tag felvételénél 15,
d) tag-kirekesztésnél, valam int midőn 

a 10. §. értelmében másodszori választás- 
nak van helye, egy a megelőző évben 
- .-ad szavazat-többséget nem nyert aján
lott felett 30 tagnak jelenléte és szava
zata szükséges.

43. §.

A hivatalnoki személyzet kinevezése 
és elbocsátása iránt rendelkezik.

44. §.

Meghatározza a hivatalnoki, valamint 
a szolgaszemélyzet fizetését és a vendég
lős járandóságát.



45 . §.

Felügyel és ellenőrködik a folyó ügyek 
igazgatása, továbbá az egyleti vagyon és 
jövedelmei, valam int a tagdíj-fizetések 
pontos behajtása felett.

46. §.

Minden kiadás iránt határoz.

47. §.

Valamely tagnak kétségtelenné vált 
fizetési képtelensége esetében tagsági jo
gának felfüggesztése iránt határoz.

48 . §.

Elébe terjesztendők helybenhagyás vé
gett az egyleti kötelező jelzálogi vagy 
egyébnemü kölcsönök felvételére és tö r
lesztésére, valamint a beruházások és át- 
alakitásokra vonatkozó minden jogügyle
tek és azokról kötendő szerződések.

49 . §.

Az egylet készpénzbeli vagyonának biz
tos és jövedelmező elhelyezése felett, az 
igazgatóság- javaslata alapján, határoz.
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50. §.

Különös Hatásköréhez tartozik az egy
leti házszabályok és házrend alkotása, 
esetleg módosítása, egyátalában minden 
oly ügybeni intézkedés, mely ezen alapsza
bályok értelmében, a közgyűlésnek vagy 
az igazgatóságnak fenn nem ta rta to tt.

51. §.

A választmány határoz uj tagok és ven
dég-tagok felvétele felett, az ezen alap
szabályokban kimondott alapelvek szem 
előtt tartásával.

52. §.

Különösen fentartatik  a választmány
nak a tagok kirekesztése iránt a 38. §. 
értelmében élőt e resz te tt indítványok tá r
gyalása,

A tárgyalás zárt ülésben történik.
A határozat hozatik beható tanácsko

zás és szükség esetén a tényállásnak egy 
e czélra különösen kijelölt küldöttség által 
előzetesen történt kiderítése után, legalább 
egy igazgató és 30 tag jelenléte és 30



tag szavazása mellett titkos golyó vetés 
utján.

A határozat egyszerű szótöbbséggel ho- 
zatik, azonban sem az igazgatók, sem a 
vádlók nem szavazhatnak.

53. §.

A választmány üléseinek jegyzőkönyvei 
az elnöklő választmányi tag és a jegyző 
által aláíratnak s a legközelebbi ülésben 
hitelesittetnek.

VII. FEJEZET.

Z á r h a t á r o z a t o k .

54. §.

A nemzeti Casino nem bizonyos idő
tartamhoz kötött, hanem folyton fennálló 
egyesület.

55. §.

A nemzeti Casino vagyona feloszthat- 
lan, és ahhoz sem a részvényesek, sem 
az egyletből kilépett tagok, sem azok örö
kösei, hagyományosai vagy engedménye
sei legkisebb jogot sem tarthatnak. —



Azon esetben*, ha az egylet feloszlatása, 
emberi számítás szerint előre nem látható 
bármi rendkívüli okok vagy eseményeknél 
fogva, elkerülhetetlenül bekövetkeznék, 
összes vagyona, mint szintén feloszthatat
lan alapítvány, a magyar tudományos 
akadémia avagy az annak helyébe netán 
lépett hasonló jellegű magyar tudományos 
intézetre háramlik.

Az elkerülhetlenné vált feloszlatás, va
lamint az egyleti vagyonnak a kitűzött 
czélra leendő átadása iránt a közgyűlés 
határoz. E határozat érvényességéhez szük
séges, hogy az a különösen meghívandó 
összes tagok legalább 2/3-dának részvétele 
mellett 9/10-ed szótöbséggel hozassék.

F ü g g e 1 é k.

A játékból eredő tartozások rendezésére 
vonatkozó határozatok.

56. §.

Úgy a Casino helyiségeiben, valamint 
egyátalában bárhol casinói tagok között 
lefolyt játékból eredő tartozások a játék 
végeztével vagy készpénz, vagy bon által

6CASINO-KÖNYV.



egyenlitendők ki. Ha a kiegyenlítés bon 
által eszközöltetik, az a játékot követő 
nap déli 12 órájától számított 48 óra 
a la tt rendezendő.

Ha a rendezés 48 óra alatt nem esz
közöltetett, a követelő félnek jogában áll 
követelését az igazgatók egyikénél esetleg 
azok helyettesénél a bon felmutatása mel
le tt bejelenteni. Az igazgató vagy helyet
tese köteles az adóst ennek lakására czim- 
zett ajánlott levélben azonnal felhívni 
tartozásának a vevénv keltétől számított 
8 nap alatti rendezésére.

Az, aki ellen panasz em eltetett, inig 
adósságát nem törlesztette, a Casino he
lyiségeiben nem játszhatik.

Ha a tartozás kiegyenlítése ezen 8 nap 
a la tt nem igazoltatik, az intéző igazgató 
köteles az adós nevét a Casino hirdetési 
táblájára azonnal kifüggesztetni és ha a 
tartozás a kifüggesztéstől számított 48 
óra a la tt sem rendeztetnék, az igazgató
ság az illető adóst a Casino tagjainak 
névsorából törölteti, mely tényt a vá
lasztmány legközelebbi ülésében tudomás 
végett bejelenti. Oly játékból eredő ta r
tozás, mely iránt, a játékot követő nap 
déli 12 órájától szám ított 10 nap alatt
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a fentebb jelölt módon panasz nem emel
tetett, rendezettnek tekintetik  és többé 
a Casino elbírálása elé nem hozható.

Idegen bon általi kiegyenlítésnek el
fogadása csak is a folyamatban levő játék 
befejeztéig és egyedül az esetben köve
telhető, ha az illető bon ugyanazon já ték 
ból ered.

6*



H Á Z S Z A B Á L Y 0 K.

I. FEJEZET.

A k ö z g y ü l é s r  ől.

1. §•
A közgyűlés vezetése, a szólási és ta 

nácskozási rend fentartása az elnököt 
illeti.

2 . §•

A szólásra jelentkezők neveit a jegyző 
iija fél és kiki csak ezen feljegyzés sor
rendje szerint szólhat a tárgyhoz.

3. §•

Közgyűléseken a szavazás — a meny
nyiben a többség a szőnyegen forgó kér-



elés tüzetes felvilágosítása és m egvitatása 
után sem volna nyilván kivehető — go- 
lyóvetés utján oly módon eszközlendő, 
hogy minden szavazó tag e czélra egy 
golyót a szavazati szekrény «igen» és 

nem» felirattal különösen megjelölt fiók- 
jai egyikébe vet.

4. §.

Az elnök rendszerint nem szavaz, a 
szavazatok egyenlősége esetére azonban 
döntő szavazattal bir.

5. §.

Az esetben azonban, ha a kérdés több- 
leié ágaznék, a közgyűlés saját kebeléből, 
az igazgatók, a választmányi tagok ki
zárásával, egy három tagú bizottságot 
küld ki. — Ezen bizottság a mellékte
remben összeülvén, az abba egyenként, az 
egyik ajtón be, a másikon pedig kilépő 
minden tagnak szavazatát feljegyzi és 
összeszámitás után az eredményt a köz
gyűlésnek előterjeszti. Az ily módon ho
zott határozat kötelező s többé kérdés 
alá nem vétethetik.
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A közgyűlés határnapja, a napi lapok 
utján, legalább 8 nappal előbb közzéteendő, 
a casinói tagok pedig külön meghivók 
utján is értesitendők.

II. FEJEZET

A v á l a s z t m á n y r ó l .

7. §•
A választmány az alapszabályokban 

megállapított jogkörében és módon az 
egylet mindazon ügyeiben, melyek a köz
gyűlésnek vagy az igazgatóságnak név- 
szerint fenn nem tartvák, ez egylet czél- 
jainak megfelelőleg intézkedik és határoz.

. 8 . §.
A választmány az intéző igazgató által, 

rendszerint havonta egyszer, de a szük
séghez képest többször is egybehivatik.

9. §.

Az ülések napjáról a választmányi ta 
gok két nappal előbb, a jegyző által szét-

6 .  § .



küldendő külön meghívók útján, értesi- 
tendök.

10. §.
A választmány üléseinek jegyzőkönyveit 

s végzéseit az eg}deti jegyző szerkeszti 
s hitelesités végett a legközelebbi ülésnek 
bemutatja, s egyáltalában a választmány 
és igazgatóság által reá bízott Írásbeli 
teendőket a vett utasítás értelmében vé
gezni köteles.

Az egylet hivatalnokai a Casino-egylet
hez nem tartozó egyének sorából is kí
né vezhetök.

í i .  §.

A választmány, a közgyűlést megelőző 
ülésben, az egyleti tagok sorából a kö
vetkező bizottságot választja és azokat 
jóváhagyás végett a közgyűlésnek előter
jeszti, úgym int:

a) a szavazati ívek szétküldésére egy 
két tagból álló b izo ttságot;

b) egy héttagú szavazatszedő és össze
számító bizottságot;

c) a három igazgatón kívül egy hat 
tagból álló bizottságot a számadások felül
vizsgálására és a költségelőirányzati terv 
kidolgozására;



d) leltári bizottságot két tagból, és 
végre

c) egy tizenhét tagból álló könyvtári 
bizottságot.

Ezen bizottságok teendői az alap- és 
jelen házszabályok illető szakaszaiban 
m eghatároz vák.

III. FEJEZET.

A szavazatszedő bizottságról.

12. §.

Igazgatókra és választmányi tagokra 
beadandó szavazatok összeszedésére és 
összeszámítására a választmány, a köz
gyűlést megelőző választmányi ülésben az 
egyleti jegyzőn kívül egy elnökből és hat 
tagból álló bizottságot az egylet rendes 
tagjai sorából, vélemény elágazása esetén 
titkos szavazás utján választ, s e válasz
tás eredményét helybenhagyás végett a 
közgyűlés elé terjeszti.

13. §.

Az alapszabályok 24-ik §-ában előirt 
szavazás titkos jellegének megóvása te 
kintetéből a következő eljárás követendő:



Híj

A betöltö tt szavazati ívek, minden sze
mélyesen megjelent tag által, a szavazat- 
szedő bizottság elnökének átn}7uj tandók 
és az átadó neve a bizottság ké t más 
tagja által feljegyzendő.

A házszabályok 11. §-a értelmében a 
két tagú bizottság által a szavazati ívek 
az egylet minden tagjának, helyben vagy 
vidéken tartózkodására való tek in tet nél
kül mindig, egyenlő számmal jegyzett 
kettős boríték a la tt küldendők meg; a 
miből önként következik, hogy tehát min
den tag csak egy-egy szavazati ívet fog
hat kapni.

A szavazati ívek átvételére kiküldött 
bizottsági elnök a beérkezett levél kiil- 
1 toritékát felbontván, a titk á r által veze
te tt  számozott lajstrommal összeegyezteti, 
a szavazati ívet tartalmazó beragasztott 
levelet pedig a szavazatszedő bizottság
nak egy elzárható külön szekrényben való 
elhelyezés végett átadja.

A szavazatszedő bizottság ezen levele
ket gyűlésben bontja fel, az azokban fog
lalt szavazati íveket a ládába teszi és 
működését megkezdi.
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14. §.

A bizottság feladata a szavazatok ösz- 
szeszámitását a lehetőségig félbeszakitás 
nélkül befejezni, minden szavazati ívet a 
szavazatok összeszámítása után rögtön 
megsemmisíteni, a szavazat eredményét 
pedig a közg37ülésnek, a közgyűlési elnök 
által m eghatározott folytatólagos ülésén, 
kihirdetés végett bemutatni.

IV. FEJEZET.

A vagyonról és számadásról.

15. §.

A Casino vagyonáról két leltár vitetik, 
az egyik példány az igazgatással meg
bízott igazgatónál, a második példány 
pedig a levéltárban őriztetik.

16. §.

Minden új szerzemény a vételár kité
telével azonnal mindkét példányba beve
zetendő.



A leltár pontos vitele feletti felügyelet 
a leltári bizottságot i l le t i ; mi czélból 
annak különös feladata az egyletnek ezen 
leltárba felvett minden készletei és szer
zeményei felől évenkint legalább egyszer 
közvetlen meggyőződést szerezni, a tapasz
ta lt hiányokat, kártalanitás iránti intézke
dés végett, a választmánynak bejelenteni.

18. §.

A pénztárnok által összeállított és egy 
szakértő által megvizsgált évi számadások 
mindig a közgyűlés által a házszabályok 
11 . §. c) pontja értelmében kirendelt bi
zottság által felülvizsgálandók.

19. §.

Ezen bizottság feladata egyszersmind, 
a három igazgató hozzájárulásával, a kö
vetkező évi költségelőirányzatot, a remé
ny elhető jövedelem és szükséglendő ki
adások egybevetése alapján, kidolgozni és 
azt a lefolyt évről szóló számadások kap-
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csában megállapítás végett a közgyűlés 
elé terjeszteni.

Az igazgatóság a közgyülésileg meg
állapíto tt költségvetéshez alkalmazkodni, 
a mennyiben pedig azon előre nem láto tt 
szükség esetén túllépne, a különbözetet 
a számadások felülvizsgálására kiküldött 
bizottság előtt tételenkint felvilágosítani 
és indokolni tartozik.

20 . §.

Minden fizetést a pénztárnok eszközöl 
a kirendelt igazgató utalványára. Köteles 
havonkint a választmánynak a pénztár 
állapotát feltüntető kivonatot bemutatni, 
minden kiadást és bevételt pedig azonnal 
a pénztári naplóba bevezetni.

V. FEJEZET.

A könyvtári bizottságról.
21. §.

Feladata e bizottságnak a könyvtár és 
olvasóterem feletti őrködés és felügjmlet, 
mely czélra a hivatali- és szolgaszemély
zettel rendelkezik.



Feladata továbbá, a választmány által 
e czélra megszavazott összeg keretén belől, 
új könyveknek beszerzése és a hírlapok
nak, különös figyelemmel a jelentékenyebb 
és közérdekű irodalmi bel- és külföldi 
termékekre, beszerzése és megrendelése.

23. §.

E végből saját kebeléből választott el
nöke felhívására időnkint ülést ta rt, mely
ről a jelenlevők nevének feljegyzésével 
jegyzőkönyvet vezet. Érvényes határozat 
hozatalára legalább 3 tag jelenléte szük
séges.

24. §.

A könyvtárban levő művek, folyóira
tok. térképek és nevezetesebb hírlapokról 
a könyvtár közvetlen kezelésével meg
fázott casinoi hivatalnok által rendes 
könyvtári mutató-könyv (index) vezetendő 
és abba minden újabban beszerzett mii 
pontosan bejegyzendő.
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VI. FEJEZET.

Az igazgatók hatásköréről.

25. §.

Az igazgatók, s névszerint az intéző 
igazgató jogai és kötelességei az alapsza
bályokban megállapitvák.

Ezek értelm ében:

26. §.

Az igazgatók, névszerint az intéző igaz
gatónak az alapszabályok 38. §-a értel
mében kötelessége esetleg a tagokat álta
luk netalán elkövetett rendellenességekre 
íigyelmeztetni, a hivatali- és szolgasze
mélyzet és vendéglősre felügyelni, azokat 
a szükséghez képest külön utasításokkal 
ellátni; tapasztalt vagy bejelentett hiá
nyok és rendellenességek orvoslása iránt 
saját hatáskörén belől intézkedni, a jelen
tékenyebb panaszokat pedig kellő intéz
kedés végett a választmánynak előter
jeszteni.
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27. §.

Az intézet ezüst-, edény-, üveg és bú
tor-készlete és egyéb ingó vagyona az 
intézkedő igazgató felügyelete a la tt áll.

28. §.

Az igazgatóság feladatához tartozik a 
pénztárnak időnkénti rovancsolása és a 
számadásoknak megvizsgálása. Köteles to
vábbá a pénztárnok által minden köz
gyűlés előtt bemutatandó számadások és 
azokból vont mérleg szerint fennlevő kész- 
pénzbeli állapotról a közgyűlésnek jelen
tést tenni.

Az intéző igazgató feladata még a szám
adó komornok számadásait megvizsgálni, 
nemkülönben az egyletnek ezüst-, üveg- 
és egyéb készletei és bútorai jó karban 
tartására ügyelni.

29. §.

A kártyának nagyban beszerzése és el
adása iránt szintén az intéző igazgató 
intézkedik. ¥



H Á Z  R E X D.

1. *•
Ä nemzeti Casino helyiségei reggeli 9 

órától éjfél után 5 óráig nyitva állanak.

2 . §.

Könyvtára, újságai tekeasztalai és ét
terme a tagok és vendégek használatára 
szolgálnak.

3. §.

A casinói szolgaszemélyzetnek a ki
szolgálatért borravalót elfogadni, vagy a 
Casino helyiségén kivül magán-házakban 
kiszolgálni szorosan tilta tik  — ebből ki
folyólag beszüntettetik az eddig szokás-
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ban volt újévi ajándék-gyűjtő szekrény 
kitétele is.

4. §.

Könyvet, folyóiratot, 'hírlapot,' földképet 
és egyéb nyom tatványt a Cásinóból el
vinni nem szabad.

'V  §•
A Casinó helyiségei közül a társalgó-, 

olvaso-, játék- és étterm ek csak a kijelölt 
czélokra használhatók.

6 ,.§.

Az olvasó-teremben kimélő csend legyen.

7* §•
A Casino termei, névszerint a felső é t

terem, idegen czélra és vigalmakra, külö
nösen bemeneti díj mellett, nem használ
ható, abban vigalom csak az egylet nevé
ben s az igazgatóságnál eleve történ t be
jelentés után egyleti tagok által rendez
hető s az a Budapesten tartózkodó min
den egyleti tagnak tudtul adandó.
CASINO-KÖNYV.
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Az étteremben az október 1-től junius 
1-ig terjedő idény alatt esti 6 óra elő tt 
a dohányzás tilos.

9. §•
A Casino többi helyiségeiben csak esteli 

11 óra után szabad ételeket és italokat 
felszolgálni.

10. §.
A Casino magán étkező-helyiségeivel 

csak a Casino rendes tagjai rendelkezhet
nek és ezen helyiségek használatára csak 
olyanokat jogosíthatnak, kik osztály kü
lönbség nélkül a tisztességes társadalmi 
körök befogadottjai.

11. § .

A tagok a Casino bútorai és egyéb 
felszerelvényei kímélésére figyelmeztetnek.

12. §.
Azon tagoknak nevei, kik az alapsza

bályokban meghatározott évdíjakat a kö
vetkező év január havának utolsó napjáig 
sem fizették le, az e czélra kijelölt táb
lára kifüggesztendők.

8 .  § .



/ S82-ik év január 26-án tartott választmá
ny i ülés határozata folytán a kártyadijak 

következők :

Piquet és magyar kártya.
Esti 10 ó r á i g ............................1 ír t 50 kr.

10— 12- i g ........................... 2 « — «
12— 3 - i g ...........................4 « — «
3— 5 - i g ........................... 8 « — «

Whist.
Esti 10 ó r á i g .................................. 2  írt.

10— 1 2 - i g .................................3 «
12— 3 - i g ...................................... 5 «

3— 5 - i g ...................................... 8 «

Tarokk.
Esti 10 ó r á i g .......................................3 irt.

10— 1 2 - i g .................................4 «
12— 3 - i g ...................................... 6 «

3—5 - i g .................................... 10 «

Besique.
É j f é l i g .................................................4 írt.
Éjiéi u t á n ............................................8 «

A Casino szinházi ülőhelyei a szinházi 
napi árfolyam szerint bocsáttatnak a ren
des tagok rendelkezésére.
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A  panasz- és indítvány könyv.

13. |

A Casino irőtermében panasz- és indít- 
ványkönyv van letéve.

t  i  §•

A panaszkönyvbe az egyes tagok, ne
veik sajátkezű aláírása mellett, a- szolgá
lat, a rend, vagy egyébként tapasztalt 
hiányok m iatti panaszaikat és észrevéte
leiket bejegyzik.

15. §•

Névtelen vagy idegen nyelven irt pana
szok figyelembe nem vétetnek.

16. §.

A panaszkönyv minden választmányi 
ülésen megvizsgálás végett bemutatandó 
és a panaszok feletti intézkedések és ész
revételek a hajtott lapra ir t  panaszok 
mellé feljegyzendők.



Az inditványkönyvbe az egyes tagok
nak az egylet javítása és emelése, vala
mint irodalmi termékek beszerzése iránt 
teendő vagy az egyletet általában érdeklő 
minden más javaslatok sajátkezüleg be
jegyzendők és intézkedés végett a leg
közelebbi választmányi gyűlés elé terjesz- 
tendők.



F Ü Gr G E L É K.

Tudnivalók.

1. §•
Az intézet 1888-ik évben 704 tagot 

számlált kebelében.

2. §•
Azon régi tagok számára, a kik 1S72. 

január 1-től 1877. végéig 6 évre kötelez
ték volt magukat, a kikre nézve ezen 
kötelezettség 1877. végével megszűnt, az 
igazgatóság új aláírási könyvet nyitott 
1878. január 2-tól 1888. utolsó ne újáig 
terjedő kötelezettséggel. A részvényköte
lezettséget magában foglaló fejezet ki 
vetkező :

«Mi e könyvben sajátkezüleg aláírtak, 
arra  kötelezzük magunkat törvényesen



és becsületünkkel, hogy m int a pesti Nem
zeti Casino tagjai, ezen intézet további 
fen maradásához s mindinkább leendő ki
fejtéséhez az 1878. év január 1-ső napjá
tól az 1883-dik év utolsó napjáig szá
mítva, hat évig évenkint hatvanhárom 
osztr. ért. forinttal fogunk személyesen 
járulni, az it t  következő feltételek a l a t t :

rí) Hogy halálunkkal a kötelezettség meg
szűnjék. s örököseinkre semminemű teher 
ne háromolhasson, kivévén a halálunk 
előtti évekre és halálunk évére netalán 
hátram aradt tartozásainkat, melyeket örö
köseink is kötelesek megfizetni; valam int 
másrészről halálunk esetére se magunk, 
se örököseink a Casino bárminemű javára 
jogot ne tarthassunk, hanem ezen intézet 
minden sajátja örökleg a fennálló társa
ságé legyen.

b) Hogy ezen aláírásban senki részt ne 
vehessen, ki az 1860-ik év május 3-ik nap
jáig bezárólag a szabályok szerint golyó- 
vetés utján Casino-taggá nincs választva.

3. §.

Az 1868-ik év május 3-án ta rto tt rend
kívüli közgyűlés határozatánál fogva az
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új tagokra nézve az aláírás folytonos, s 
következőlég ta r t  a tag belépési éve kez
detétől 0 évig.

r y  ;  d. §.

A Casino szállása jelenleg hatvani-utcza 
8 . számú (volt gr. Cziráky-féle) saját házá
ban van.

5. §.

A Casinóban, közhatározat' szerint, ily 
tartalm ú aláírási ív van kitéve, melyhez 
minden tag járulhat: «Ki testének el
pusztul tával, m it halálnak szoktunk ne
vezni, nem hiszi egész létének elenyésztét, 
annak utolsó pillanatában, mikor nem 
ritkán nem egészen világos a fő, de se 
kéz, se nyelv nem mozoghat többé, fö
lötte kellemetlen érzés lehet végakaratá
nak el nem rendelése m iatt övéit, bará
ta it vagy csak cselédjeit is minden ellát
mány nélkül hátrahagyni. Ez okból mi 
alólirtak végakaratainkat jó eleve el fog^ 
juk rendelni. Minthogy azonban alig lehet 
kellemesebb és megnyugtatóbb érzés egy 
nemes keblű férfira nézve, mint annak 
biztos hiedelme, hogy azon honfitársaink-
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tói, kiket életűnkben tiszteltünk, becsül
tünk, holtunk után is hosszabb ideig meg- 
emlegettetünk, s ily emlékezések alkal
mával felhordott példáink után a jövőkor 
gyuladni fog nyomdokaink követésére ott, 
hol azok az erény ösvényét jelölék: ellen- 
beu óvakodásra s jobb út választására 
serkenteni ott, hol emberi gyarlóságunk
nál fogva az igazság kövén kivül kalan
dozónk: egyúttal ezennel azt is Ígérjük, 
hogy a pesti nemzeti Casino társaságának 
végrendelkezésünkben egy kis emlékjelet 
hagyandunk.*

Eddigi aláírók az eredeti feljegyzés 
szerin t: Széchenyi István,** Bánffy Pál, 
Fáy András, Dercsényi Pál, Jankóvich 
Antal, Orczy Lajos, Wenekheim Béla, 
l hegárd János, Liptay Béla, Szilassy Jó- 
zsef, Wesselényi Miklós, Jósika Miklós,

A végrendeleti aláírás szövege az 1854-ik január 
-ö-iki közgyűlés határozatából következő záradékkal tol
datott meg: «Az esetre, ha megfeledkeznénk, ezen soraink 
által a Casino-társaságot felhatalmazzuk arra, hogy örökö
seinket vagyonúnkból valamely alkalmas emléknek kiszol
gáltatására felszólíthassa.»

** Gróf Széchenyi István végrendeletileg egy <líszes 
emlék-serleget hagyományozott a Nemzeti Casinónak, azon 
óhajtással, hogy e serleg a legjobb magyar borral töltve, 
emlékére évenkint ürittessék ki. Az 1864-ik évi január 
30-án tartott közgyűlés erre jegyzőkönyvi határozatkép 
mondotta k i : «hogy a Nemz. Casino e díszes ínivü serleget
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Marczibányi Lajos, Dessewffy Aurél,* Bal- 
dácsy Antal, Andrássy György, Benyovszky 
Péter, Waldstein János, Daruváry Janko- 
vich Izidor, Földváry Lajos, Földváry An
tal, Mczky Sándor, Atzél József, Miller 
Antal. Orczy László, Podmaniczky Lajos. 
Kendelényi Károly, Festetich Vincze, Bolius 
János, Tasner Antal,** Rosti Albert, Szabó 
János, Szápáry Antal, Ürményi József. 
Benyiczky Lajos, Farkas Gábor, Bezerédj 
István. Láng Ignácz,** Weisz Bernát.***

6 . §.
Továbbá megemlítendő, hogy ekkorig 

a Casino házvételére aláirt 1200 forintnyi

örök időkig oly becses kincse gyanánt őrzendi, melyre, 
mint az egylet dicső nevű alapítójának végrendeleti meg
emlékezésére, a dicső utódok is hálás kegyelettel fognak 
tekinteni, továbbá, hogy e serleg legjobb magyar borral 
töltve évenkint a közgyűlés hetében tartandó lakoma 
alkalmával, a dicsőült emlékére ürítendő». — Az első 
ünnepélyes lakoma 1864. február 1 én tartatott m eg; a 
serlegiirités előtt id. br. Wenckheim Béla mondott emlék- 
beszédet

* Gróf Dessewffy Aurél fentebbi Ígéretéről még több 
évvel halála előtt elkészített végrendeletében megemlékez
vén, válogatott munkáiból álló könyvtárát a Nemzeti 
Casino egyesületének hagyományozta

** Tasner Antal és Láng Ignácz urak a Nemz. Casino 
könyvtárát több kötet becses munkával gyarapították.

*** Weisz Bernát ur a szt Erzsébet életét ábrázoló 
díszes és felette becses könyvet adományozott a Nemzeti 
( ‘asino könyvtárának.
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kölcsönöket haláluk esetére az intézetnek 
engedték : Atzél Péter, Almássy Kálmán 
gr., Apponyi György gr., Bohus László, 
Erdődy István gr., Festetich Dénes gr., 
Festetich György gr., Festetich Tasziló gr.. 
Inker József, Jankovich László, Karácso
nyi Guidó gr., Lipthay Béla br., d’Orsay 
Emil gr.. Pálffy János gr., Podmaniczky 
Frigyes br., Somssich Pál, Széchenyi Béla 
gr.. Széchenyi Imre gr., Wenckheim Ru
dolf gr., Wodianer Albert, Wodianer Mór 
l)T., Zichy Bódog gr., Zichy Ferencz gr.. 
Zichy József id. gr., Zichy József ifj. gr.. 
Zichy Paulay Ferencz gr.



. . ... •



A NEMZETI CASINO

PÉNZTÁRI KIMUTATÁSA





I

Járandóság 1884-ik évben.

f i t  k r .

A/ 1883-ik évi pénztári maradvány — — — 2775 44
1873. évi tagdíj hátralék 1 tag után á 63 frt 63 —
t874. « « 1 63 « 63 —
1874. « 1 « « « 50 « 50 —
1875. « 1 « .< 63 « 63 —
1876. « « 2  « « 63 « 126 —

1876. « 1 « 1 0 0 « 1 0 0 —

1877. - « 2  « « 63 « 126 —

1877. « 1 « « 1 0 0 « 1 0 0 —

1878. « 1 « .< 63 « 63 —

1878. « « 2  « « « 1 0 0 « 2 0 0 —

1879. « « « 2  « .< 63 « 126 —
1879. « % 4 « 1 0 0 « 400 —
1880. « « 2 « 63 « 126 —
1880. « « 2  « « « 1 0 0 & 2 0 0 —
1881. « « 3 « x « 63 « 189 —
1881. « « 2  « « 1 0 0 « 2 0 0 -
1882. « « 6  « « « 63 « 378 —
1'882. « « « 8  « « « 1 0 0 « 800 —

1883. « « 39 « « « 63 « • 2457 —

1883. « « « 39 « « 1 0 0 « 3900 —

1883. « « « 4 « különböző tagdíjjal 700 —
1884. « járandóság 339 tagtól á 63 frt — . . . 21357 —

Átvitel 34562 44



1 1 2

f r t  k r .

Áthozat 34562 44
1884. évi járandóság 228 tagtól á 100 f r t . . .  
1884. « « 70 « « 120 «
1884. « v 12 « különb, járand.
Vendégek á 15 frt egy hóra — ... ...
Lak- és boltbérek ... ... ... ... .... ...
Erkély-székek után a nemzeti színházban ...........
Zsöllye-székek után a népszínházban ... ...
Dalmü-szinházban bérelt ülőhelyekből-.. ... ...
Kártyadíjakból ... —. ... ... ... ... ....
Tekejáték után fizetett díjak •... ... ... ...
A földszinti kabinok után ... ... ...
Rendkívüli bevétel... ... ... — ... ... ...

Összesen

. 28200 -  
8400 — 

. 3180 — 
735 — 

. 17138 — 
3374 50 

. 2188 -  
224!) 50 

. 15698 50 
858 50 

1255 — 
368 79

118208 23



II.

A) Rendes bevételek 1884-ben.

f r t

A múlt 1883-ik évi pénztári maradvány ... ... 2775
1884. évi járandóság 302 tagtól á 63 frt ... 19026
1884. « « 232 « « 100 « . .......... 23200
1884. « « 6 6  « ...........................  7920
1884. « « 11 « különb, járand. ... 2950
Vendégek á 15 frt egy hóra . . ........................  735
Lak- és boltbérek -.................................................... 17138
Erkély-székek után a nemzeti színházban ... ... 3374
Zsöllye-székek után a népszínházban ... ... ... 2188
Dalmü-szinházban bérelt ülőhelyektől— ... ... 2249
Kártyadíjakból ....................................................  15698

k r .

44

50

50
50

B) Rendkívüli bevételek.

1874. évből tagdíjhátralék . ........ _ . 50
1876. « « 1 tagtól á 1 0 0  frt ... 1 0 0  •
1877. « « « l « « 1 0 0 « _ 1 0 0
1878. « « « 2 « « 1 0 0 « _ 2 0 0
1879. « « « 3 « « 1 0 0 « _ 300
1880. « « « 1 « 1 0 0 « _ 1 0 0
1881. « « « 1 « « 1 0 0 « _ . 1 0 0
1882. « « « 3 « « 63 « 189
1882. « « « 1 « « 1 0 0 « _ 1 0 0
1883. « « « 26 « « 63 « _ 1638

Átvitel 100131 94

CASINO-KÖNYV. 8



Áthozat 1001 Bl 94
1883. évből tagdíjhátralék 22 tagtól á 100 frt 2200 — 
1883. « « « 4 különb, tagdíjból 580 —
Tekejátékból ... ........................................... ... 858 50
Kabinokban való étkezésből ... ...................  1255 —
Különfélék................................ ................ .. ... ... 388 79

»sszesen 105394 23
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III.

Kiadások az 1884-ik évben.

f i t  k r .

A I. Szállásbér ... — . ...........  — — 3400 —
II. Tiszti fizetés....................... .. --- 1500 —

III. Szolgaszemélyzet fizetése ... ... ... 10520 —
IV. Cselédek öltözetei... ... ... ... — 3522 02
V. Komoruoki kiadások ... ... ... ... 364 6 8

VI. Hírlapok és folyóiratok 2346 77
VII. Könyvek vételára ... . -..................  1150 —

VIII. írószerek és papír ... ... ... — 571 79
IX. Légszesz-világítás ... ... --- --- 6012 09
X. Olaj és petroleum........  ...................  224 64

XI. Gyertya ... ... ... — --- --- — 551 —
XII. Tűzifa és szén ..................- ............ ’ 1473 89

XIII. Terempalló fényítő szerek ... ... ... 480 —
XIV. Vendéglős segélyzése ... ... ... ... 2001) —

XV. Iparosok munkabére................  ... --- 12117 44
XVI. V ízvezeték.............. . ... ... --- 878 77

XVII. Kártyák vételára ... ... — —- — 4066 20
XVIII. Erkély-székek a nemzeti színházban ... 6154 —

XIX Zsöllye-székck a népszínházban ... ... 3000 —
XX. Dalmű-szinház ... ... ... .. ... 35 —

XXI. Adóban ....................  ... ... ... • — 4588 32
Átvitel 67956 61
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frt kr.
Áthozat 67956 61

I Beruházások és szerzemények 6482 27
II. Házvétcliek ...........  ... — . . . 70Ü0 —

Ill Nyomtatványokra-.. — ... — 497 50
IY. Orvos és gyógyszerész ... _ — 108 30
V. Törvénykezés s levelezés — - - - 437 81

VI. Hazai czélokra— — — — . 1 0 0 0 —
I. Tagdíj megváltási kamatok — 3045 -

II. A ház vételére befizetett tőke kamatai —.. 8650 —
I. Vegyesek ... —  — 8424 85

Az 1884 ik évi összes kiadás 103602 34

'



TV.

1 ss4-ik évi deczember 31-én maradt hátralékok.

117

f i t  k r .

1873 évi tagdíj-hátralék 1 tagtól á 63 írt... ... 63 —
1874. « 1 « « 63 « 63 —
1875 « 1 « « 63 « _ _ 63 —
1876. « « « 2 « « 63 « _ 126 —
1877. 2 « « 63 « _ _ 126 —
1878. « 1 « « 63 « ... 63 —
1879. « 2 « « 63 « _ _ 126 —
1879. <- 1 « « 1 0 0 « 1 0 0 —
1880. 2 « « 63 « ... 126 —
1880. 1 « . 1 0 0 « 1 0 0
1881. « 3 « « 63 « _ _ 189 —
1881. « « . « 1 « « 1 0 0 « _ 1 0 0 —
1882. « « « 3 « « 63 « ... ... 189 —
1882. « « 7 « « 1 0 0 « ... 700 —
1883. « « 13 « << 63 « ... ... 819 —
1883. « « 17 « « 1 0 0 « _ 1700 —
1883. « « 1 « « 1 2 0 « _ _ 1 2 0 —
1884. « « 37 « « 63 « _ 2331 —
1884. «■ « 50 « « 1 0 0 « _ _ 5000 —
1884. « « 4 « « 1 2 0 « 480 —
1884. « « „ « 1 « « 230 « _ _ 230 —

Összes hátralékok 12814 —

Az összes bevételből, mely teszel) ... ... ... 105394 23
Levonván az összes kiadást ... ... ... ... . 103602 34

Az 1885-ik évre átviendő pénztári maradvány 1791 89

M enyhárt Antal,
pénztárnok.



Alulírottak a bevételi és kiadási tételeket a számadási 
okmányokkal összehasonlítván és a készpénzt megszámlálván, 
a pénzmaradványt egyezerkétszázkilenczvenegy forint nyolczvan- 
kilencz krajczárban megállapítván, az egész számadást rendben 
és pénztárnok Menyhárt Autal urat a szokásos óvások fenn
tartása mellett felmeutendőnek találtuk.

Budapest, 1885-ik évi január 18.

Havas Ignácz, mp.
elnök.

Gr. Csáky László mp.
Gr. Sztáray János m p .

Farkas Géza m p .

(Bossányi László m p .
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í r  o sz tr. é r t .  'V a g y o n  frt |

A Casino-egylet háza -............... .. ...................  400000

Tagsági <lij hátralék-. —. ... - . ... ... 12814

A 38 ezer kötetből álló könyvtár -.........  ... 50000

Leltári ingókban — ... ... ... — .... 16460

Készpénzben ... — ... ... — ... ... 1791

1 481065

*



’

j E G
T e h e r

o s z t r .  d r t .  
f r t

Az osztrák nemzeti Bank 32 év alatt törlesz-

tendő kölcsöne................................................... 85069

A tagok által a házvételére befizetett tőke, mely

40 év alatt sorshúzás utján fizetendő ... ... 187000

Az 1884-ik évi bevétel ........................... ... 105394

Az 1884-ik évi kiadás —. ... ... ... ... ... 103602

| 481065
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