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I.

T I S Z T E L E T I  T A G O K :

Ő kir. felsége A1 bort fiáuará 

ai|goi k oro n aöi4ök ős.

Ő ó^á^ari évS királyi fensége 

Jenő foilei4czeg.





II.

R E N D E S  T A G O K .

A

Almásy Dénes gr., Békés-Gyula ( Bp.pipa-u. 29.) 
Almásy György gr., Budapest, Andrdssy-ut ód. 
Almásy Imre gr., Kétegyliáza, Békésmegye. 
Almásy Kálmán gr., Kétegyhdza.
Almásy Kálmán gr. ifj., Pászthó.
Almásy Tasziló gr., Zsaddny, Hevesmegye. 
Ambrózy Béla b., Temes- Gyarmata.

( Budapest, magyar király szálloda.) 
Ambrózy Gyula b., Temes-Remete.
Ambrózy Lajos b., Tana, Szombathely mellett. 
Andrássy Aladár gr., Budapest, Andrássy-ut 59. 
Andrássy Géza gr., Budapest, Eszterhdzy-u. )2. 
Andrássy Gyula gr., Budapest, ( I I .J  fő-u. 11. 
Andrássy Sándor gr., Bicdapest, Andrássy-ut pp.

f  Ve lej te, Zemplénm.) 
Andrássy Tivadar gr., Budapest, ( I I . )  fő-u. 15. 
Andreánszky István b., Bpest, ( I I . )  lánczhid-u. 2.



IO

Apponyi Albert gr., Budapest. szervitatér IO.  

Apponyi Antal gr., Nagy-Appony. Nyitramegye. 
Apponyi Géza gr.. Hogy ész.
Apponyi György gr., Pozsony.
Apponyi Lajos gr., Nagy-Appony, ( Budapest.

Andrássy-ut 117)
Apponyi Sándor gr., Lengyel. Tolnamegye.
Aszim bey, Budapest, városháztér J.
Atzél Béla b., Budapest. Mária-Valéria-utcza p. 
Atzél Lajos b., A rad , ^Bpest. Angol kir. száll.) 
Atzél Péter, ^A ra d .) Bpest. Arany-János-u. 2p.

B

Baich Iván br., Bocsár, Torontálmegye.
Baich Milos br., Budapest, bécsi-utcza 8.
Bakody Tivadar, Budapest, Szentkirályi-utcza 22. 
Balassa István b., Butka. per Miskolcz. Zemplénin. 
Bálintitt József b., Nagy-Ernye, u.p.M.- Vásárhely. 
Baltazzi Arisztid, Napagedl, Morvaország. 
Baltazzi Hector, Becs. ( I .)  Lothringerstrasse 5. 
Baltazzi Sándor, Konstantinápoly. Galata.
Bánffy Dezső br. Budapest. Andrássy-ut 29. 
Bánffy György gr., Budapest. József-utcza 9. 
Bánffy Miklós gr., Budapest. József-utcza 9. 
Bánhidy Sándor b., Simánd, Aradmegye.
Bánó József, Osztropatak.u.p. Sáros-Szt.-Mihály.

( Budapest. V. gyapju-u. 10.)



Bánó Zoltán, Budapest, sarkantyus-u. 11. 
Baranyay Pál, Kurta-Készig Komárommegye. 
Bárczay Ödön, Bárcza) u. p. Kassa.
Barcsay Domokos, Bdnffy-Hunyad, Erdély. 
Batthyány Béla gr., Becs, Ballplatz 2. ( Budapest,

Teréz-körut Q.)
Batthyány Elemér gr., Budapest, borz-utcza ip. 
Batthyány Géza gr., Polgárdi, ^ Terézk. Q.) 
Batthyány István gr., Budapest, szép-utcza j . 
Batthyány Iván gr., Csákány, Vasmegye. 
Batthyány József gr., Budapest, Angol királynő 

szálloda. ( Köpcsény, Mosonymegye.) 
Batthyány Lajos gr., ^Ikervár,J Fiume. 
Batthyány-Strattmann Ödön herczeg, ZfeLy,

Bankgasse 8.
Basily Sándor, Budapest, Andrássy-ut py. 
Beniczky Adám, Túra, p. Hatvan.
Beniczky Ferencz, Bzidapest, Eötvös-utcza 21. 
Beniczky Gábor, Czinkota.
Beniczky Géza, P.-Homok, Szolnokmegye. 
Beniczky Gyula, Budapest, bástya-utcza J j .  
Beöthy Ákos, Budapest, Kazinczy-utcza 2. 
Berchtold Arthur gr., Moslavina, Sziszek mellett,

u. p. Popovaca.
Berchtold Miklós gr., Budapest, üllő i-u tii. 
Berchtold Richárd gr., Budapest, üllői-ut / / .  
Berczely Jenő, Kolozsvár.
Beretvás Endre, Budapest, Soroksári-u. 18.



Bernáth Dezső, Tarnócza, Ungmegye. ( BudapestT
József-körut J l .)  

Bernrieder József, Hídvégi u. p. Kötesd, Tolnám. 
Berzeviczy György, Szendrő-Lád, Borsodmegye.

f  Bp. Magyar utcza 4 .) 
Bethlen Aladár gr., Elesd, Biharmegye.
Bethlen András gr., Budapest, Szervitatér io. 
Bethlen Balázs gr., Budapest, Lipöt-u. 48. ( Mező- 

Szakái, u.p. Mezö-Záh, Tor da-Aranyosul.) 
Bethlen Bálint gr., Gyér es, Erdély.
Bethlen Gábor gr., Keresd, zz. p. Dános, ^ Buda

pest, fürdő-utcza 8 .) 
Bethlen Gergely gr., Kolozsvár, ^ Hungária) .  
Bethlen József gr., Budapest, ^I I . )  fő-utcza 6. 
Bethlen Márkus gr., Kolozsvár.
Bethlen Odón gr.,* Drág, u.p. Hidalmás. 
Bezerédj Pál, Bpest, Azz£\ kir. száll. (  Szegszárd.)  
Bezerédj Viktor, Budapest, zöldfa-utcza 32.
Biró Kálmán, Arad, fő-ut 4.7.
Biró Lajos, Gyöngyös-Halász.
Bissingen Ernő gr., Szkulya, zz. p. Gattája. 
Bissingen Nándor gr., Gattája, Temesmegye. 
Bissingen Ottó gr., Bécs, Palais Erzherz. Rainer. 
Bissingen Rezső gr., Já m , Krassó m.
Bittó István, Budapest, Andrássy-ut JO.
Blahunka Ferencz, Budapest, egyetem-utcza 2. 
Blaskovits Aladár, N.-Királyhegyes, u.p. Csanád-

Palota.
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Blaskovits Antal, Lukanénye.
Blaskovits Bertalan, Budapest, szerb-utcza g. 
Blaskovits Ernő, Budapest, reáltanoda-utcza p. 
Blaskovits Elemér, Budapest, szerb-utcza p. 
Blaskovits István, Királyhegyes.
Blaskovits Miklós, Budapest, szerb-utcza p. 
Bodonyi Lukács, Pamuk, u.p. Somogyvár, ( Buda

pest, Nemzeti szállodaf 
Bogisich Lajos, Budapest, dohány-utcza 6.
Bohus László, Budapest, Rudolf-rakpart j .  
Bohus Zsigmond, Budapest, sas-utcza 21. 
Bombelles Károly gr. ifj., Kolozsvár.
Bombelles Lajos gr., Karád, u. p. N .-Czigánd,

Zemplénin.
Bokros Elek, Budapest, muzeum-utcza J . 
Bornemissza Gábor br., Ságh, u.p. Lövő, Sopronm. 
Boronkay István, Budapest, reáltanoda-u. j .  
Bossányi László, Rákos-Palota.
Bottka Béla, Sz.-Nabrad, Szatmármegye.
Bottka Géza, Sz.-Nabrad, u .p . Fehér-Gyarmat. 
Brankovics György, Karlócza.
Brauneker Lamoral b., Budapest, József-korut 26. 
Breuner Ágoston gr., Bécs, Singerstrasse 16. 
Brunswick Géza gr., Martonvásár, Fehérmegye. 
Buschbach Péter, Budapest, bálvány-utcza j .  
Bujanovich Sándor, Budapest, Szentkirályi-u. 30.
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c
Cantacuzéne B. Miklós, Bpest, Nagy-János-u. 6. 
Chorinsky Henrik gr., Becs, Reisnerstrasse 29. 
Chotek Rezső gr., Korompa, Nagy-Szombat.

( Becs, Währingerstrasse 8.J 
Crouy-Chanel Endre gr., Pozsony.
Csáky Albin gr., Budapest, Andrássy-ut //y . 
Csáky Béla gr., Becs, Jockey-Club.
Csáky Gyula gr., Sacza, 11. p. Buzinka, Abaujm. 
Csapó Vilmos, Tengelicz, Tolnám.
Császka György, Kalocsa, ^Bpest, Magyar-u. 28.) 
Csatáry Frigyes, Bpest, Andrássy-ut 88.
Csatáry Lajos, Budapest, egyetem-utcza 2. 
Csávosy Ignácz, Budapest, Lipót-utcza pj. 
Csekonics Endre gr., Budapest, zöldfa-utcza 26. 
Csekonics Sándor gr. Budapest, zöldfa-u. 26. 
Csemegi Károly, Budapest, magyar-utcza 2p. 
Czetvertinszky Boris hg., Moszkva, Palais Czet-

wertinsky.
Cséry Lajos, Budapest, muzeum-körut 5.
Cséry Lajos ifj., Budapest, Andrássy-ut 62. 
Czebrian István gr., B p ., Ferencz-József laktanya. 
Czebrián László gr., Losoncz, ^Bp.,bálvány-u. iß .)  
Cziráky Antal gr., Lovasberény.
Cziráky Béla gr., Becs, Ballplatz N r. 2.
Cziráky János gr., Becs, Hótel Nordbahn.
Czóbel István, Nagy-Or, u. p. Késmárk.
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D

Damaszkin János, t
Dániel Ernő, Budapest, muzeum-körut 5.
Dániel Pál, ( Budapest, József-körut 26.) K anak , 
Déchy Mór, Meran. [Torontálm.
Degenfeld Gusztáv gr., Téglás, ( Budapest, Angol

királynő száll.)
Degenfeld Imre gr., Téglás, Hajdúmegye. 
Degenfeld Sándor gr., Erdőszáda,per Szatmár. 
Delabarre Hector, Budapest, Andrássy-ut 98. 
Dessewffy Alajos gr., Királytelek, u.p. Nyíregyháza. 
Dessewffy Aurél gr., Budapest, Andrássy-ut 78. 
Dessewffy Ottó, Vanyarcz, u.p. Szirák, Nógrádm. 
Draskovich Iván gr., Trakostján, Varasdin mellett. 
Dőry Jenő, Dombóvár.
Dőry Lajos b. t
Dőry Lajos, Budapest, Arany sas szálloda. 
Dulánszky Nándor, Pécs.

E

Ebergényi István, Szombathely. [ut íjo .
Edelsheim-Gyulay Lipót b. id., Bpest, Andrássy- 
Edelsheim-Gyulay Lipót b. ifj., Schloss-Brezo-

witza, bei Agram..
Eltz Jakab gr., Vukovár.
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Eltz Károly gr., Vukovár.
Elek Gusztáv, Budapest, hatvani-iücza p.
Emich Gusztáv, Budapest, Sebestyén-tér S. 
Eötvös Loránd b., Budapest, Eszterházy-utcza 5. 
Eőry Farkas Kálmán, Budapest, csillag-utcza 12. 
Emmer Kornél, Budapest, II ., fő ú t 13.
Erdődy Ferencz gr., Galgócz, Nyitramegye. 
Erdődy György gr., Becs, Salzgries 23.
Erdődy Gyula gr., Vörösvár, Vasmegye.
Erdődy István gr., Budapest, Andrássy-ut lop. 
Erdődy István gr. ifj., Jaska , Horvátország. 
Erdődy Károly gr., Vép, Vasmegye.
Erdődy Rudolf gr., Novimarof, Varasdmegye. 
Esterházy Andor gr. t  
Esterházy Béla gr., Sárosét, Fehérmegye. 
Esterházy Ferencz gr., Devecser ,Veszprémmegye. 
Esterházy Imre gr., Réde-Kisbér.
Esterházy István gr., Pozsony. [királynő.)
Esterházy Kálmán gr., Kolozsvár, ( Bpest, Angol 
Esterházy László gr., Sárosd, Fehér megye. 
Esterházy Lajos hg., Bécs, Wallnerstrasse p. 
Esterházy Mihály gr., Cseklész, Pozsonyin. 
Esterházy Miki. Mór gr., Csákvár, Fehérmegye. 
Esterházy Miklós gr., Tata. ( Bpest, hajós-u. p.J 
Esterházy Miklós hg., Bécs, Wallnerstrasse p. 
Esterházy Miki. Ant. hg., ifj., Bécs, Wallnerstr. p. 
Esterházy Móricz gr., Bpest, Esterházy-utcza 30. 
Esterházy Pál hg., ifj., Sopron.



Esterházy Pál gr., Devecser, Veszprémmegye. 
Esterházy Sándor gr., fípest, muzeum-utcza 7.
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F

Fabiny Teofil, Budapest, Arany János-utcza 9. 
Fáik Miksa, Budapest, Dorottya-utcza ip. 
Farkas Géza, Mária Valeria-utcza p.
Fáy Béla, Jász-Monostor.
Fáy Gyula, Budapest, Dorottya-utcza 7.
Fáy László, Nyústya, Gömörmegye. ( Budapest,

Dorottya-u. J .j
Fáy-Halász Gedeon, Budapest, kalap-utcza 22. 
Fejérváry Géza b., Budapest, Szt-György-tér. 
Felső-eőri Nagy Gyula, Kis-Hantos, u. p. Nagy- 

Hantos^ ( Budapest, Vámház-körut J .)  
Festetics Andor gr., Budapest, /. Uri-u,tcza 42.

(  Szeleste, u. p. A7.-Ülbó\ Vasm.J 
Festetics Gyula gr., Wildon, Grácz mell. ( SteierJ. 
Festetics Kálmán gr., Német-Lád, Somogymegye. 
Festetics Pál gr., Budapest, Esterházy-utcza pp. 
Festetics Tasziló gr., Budapest, Esterházy-u. 26. 

^Festetics Vilmos gr., Toponár, Somogymegye. 
Fiáth Miklós b., Székesfehérvár.
Fiáth Pál b., Aka^per Moőr, Fehérm.
Forgách Antal gr., Gács, Nógrádmegye. 
Forgách István gr., Nagy-Szaláncz, Abaujmegye. 
Forgách László gr., Mándok, Szabolcsmegye.

Évkönyv. 2



Forgách Sándor gr. ifj:, Alsó-Kcmcncze, u.p.Bööd. 
Forinyák Gyula, Bpest, ( I . )  disztér p. f  Abaujm. 
Földváry Elemér, Budapest, Tcrézkörut j .

G
Gaal Gyula, B üsü , Somogymegye.
Gáli József, Lukarecz, per N.-Topolovetz, Temesm. 
Gárdos János, Budapest, szarka-utcza 5.
Geist Gáspár, Budapest, kecskeméti-utcza ip. 
Gerliczy Felix b., Deszk, u. p. Szureg, Temesm. 
Ghyczy Béla, Budapest, vámház-körut 8. 
Gosztonyi Kálmán, Boczonád, u .p . Tarna-Méra,

Hevesmegye.
Gr se fi Jenő, Poroszló, Hevesmegye.
Gromon Dezső, Budapest, «//oV ut 5.
Gyömrőy Aurél, Budapest, szcp-utcza J.
György Endre, Bpest, Erzsébet-körut jó .
Gyulai Samu gr., M eran, ^Budapest, Continental

szálloda.)
Gyürky Abrahám gr., Budapest, A;2y. kir. száll. 
Gyürky Pál gr. t

H
Hadik Béla gr., Budapest, muzcum-utcza J. 
Hadik-Barkóczy Endre gr., Bpest, szép-utcza J.

( Nádaska, u. p. Torna.) 
Hadik János gr., Budapest, Pannónia szálloda 

(  Táv or 11a. Zemplénmegye.)
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Hadik Miksa gr., Budapest, kishid-utcza p.
Hadik Sándor gr., Budapest, muzeum-utcza J. 
Halász Gedeon, Kápolnás-Nyék, Fehér me gye. 
Halassy Pál, Keszthely. [Bpest, Eötvös-u. I I .J
Haller Jenő gr., Balázstelke, u. p. Aíedgyes.

[Budapest, Nemzeti szálloda.) 
Hámos László, Berzéte, Gümünnegye. 
Hannoverai főhg. Ernő Ágoston, Becs, Penzing. 
Hammerstein Frigyes b., Czuz.
Haris György, Budapest, Deák Ferencz-utcza 12. 
Harkányi Andor, Budapest, Andrássy-ui p. 
Harkányi Frigyes, Budapest, Andrássy-ut p. 
Harkányi János, Budapest, Andrássy-ut p. 
Harkányi Károly, Budapest, váczi-utcza ip. 
Harnoncour Felix gr., Ecska, Torontálmegye. 
Helley János, Tasnád, Szilágym. ( Budapest, 

Angol királynő szálloda.)  
Hengelmüller László, Angol királynő száll. 
Herich Károly, Budapest, Mária-Valéria-utcza 5. 
Herring Ernő b., Becs, /., Löwelstrasse. 
Hertelendy Ferencz, L.-Tomaj, u. p. Tapolcza,

Zalamegye.
Hohenlohe Constant hg., ZteLy, Hofburg. 
Hohenlohe Gottfried hg., Győr-Szabadhegy. 
Hollán Ernő, Budapest, vá7nházkörut 7.
Hoeller István b., Kis-Töre, u. p. Alsó-Várad. 
Horthy Zoltán, Kenderes, Szolnokmegye. 
Horváth Boldizsár, Budapest, Andrássy-ut QÓ.

2*



2 0

Horváth Gyula, Budapest, Lonyay-utcza 7. 
Horváth János, Budapest, muzeum-utcza 9. 
Horváth-Tholdy Lajos gr., Bony ha, Küküllőmegye.

( Budapest, Angol királynő szálloda.) 
Houchard Ferencz, Gomba, Pestm.
Hugonay Béla gr., Budapest, egyetem-utcza 2. 
Hunyady Imre gr., Kéthely. ( Bp. Koronah.-u. ip .)  
Hunyady Kálmán gr., Becs, Hofburg.
Hunyady László gr., Budapest, /., uri-utcza j2 . 
Huszár Károly b.id., Kolozsvár ( Bp. Sándor-ti. p .) 
Huszár Károly b. iij. Abafája, u. p. Szász Régen.

Ibrányi László, A -N ém ethi, u. p. Ungvár.
Inkey Antal, Bogát, u. p. Somogy-Jaád.
Inkey Béla, Budapest, kecskeméti-utcza 2.
Inkey Imre br., ( Raszinya , Varasdm.) München. 
Inkey István, Iháros-Berény.
Inkey József, Iháros-Berény.
Inkey László, Bogát, u. p. Somogy-Jaád.
Ivánka Imre, Budapest, /., apród-uteza 1. 
Ivánka László, Felső-Szemcréd, Hontmegye.

( Budapest, borz-uteza 12.) 
Ivánka Oszkár, Szt-Imre, u. p. Fülöpszállás. 
Ivánka Zsigmond, Budapest, borz-uteza 12. 
Jakabffy István, Budapest, király-uteza 9.



Jakabffy Tódor, Budapest, Szeutkirályi-u. jó .  
Jankovich Aladár gr., Terezovácz, u. p. Zabuna, 
Jankovich Elemér, Öreglak. [Horvátország. 
Jankovich Gyula (somogyi), Öreglak, ( Budapest,

szép-utcza J . )
Jankovich Gyula, Budapest, József-korút i f .  
Jankovich Gyula gr., Kalksburg, Ausztria. 
Jankovich-Besán József, Öreglak.
Jankovich László gr., Szőlős- Győrök, Somogym. 
Jekelfalussy Lajos, Budapest, Andrássy-ut jó .  
Jekelfalussy Zoltán, Budapest, József-körut J. 
Jeszenszky Sándor b. ifj., Kövesd, u. p. Nógrád-

Berczel.
Jókai Mór, Budapest, Bajza-utcza 2iia. 
fósika Gábor br., Kolozsvár, főtér Q. ( Budapest, 

Angol királynő szálloda.) 
Jósika Sámuel b., Budapest, Sándor-utcza 4. 
Josipovits Imre, Budapest, Angol királynő száll. 
Justh Béla, Kassa ( Bpest, Angol királynő száll.) 
Justh Gyula, Budapest, Lónyai-utcza ijíb .

(  Tornya, Csanádmegye.) 
Justh Zsigmond, Budapest, Esterházy-u. í j .

(  Orosháza.)

K
Kaiserstein Helfried br., Becs, Bráunerstrasse p. 
Kállay Benő, Becs, Johannesgasse 5.
Kálnoky Gusztáv gr., Z?£'c.y, Ballplatz 2.
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Kappel Pál, Kis-Túr, u. p. Ipolyság. ( Budapest,
Lipót-u. io. sz.J 

Kárász Imre, Szeghalom. ( Bpest, Verbőczy-u. i . j  
Karátsonyi Aladár gr,, Budapest, reáltanoda-u. 9. 
Karátsonyi Jenő gr., Bpest, ( I . )  Krisztina-u. 12. 
Karátsonyi Kamillo gr., Budapest, himző-utcza 1. 
Karátsonyi László, Budapest, szép-utcza 5.

^Beodra, Torontálmegye.) 
Kármán Lajos, Budapest, Berencz-körut p{. 
Károlyi Gábor gr., Budapest, Andrássy-ut 9 p. 
Károlyi Gyula gr., Budapest, Pipa-u. 29. 
Károlyi István gr., Budapest, József-utcza 6. 
Károlyi László gr., Budapest, muzeum-utcza 1 /. 
Károlyi Sándor gr., Budapest, Eszterházy-u. 21. 
Károlyi Tibor gr., Budapest, pipa-utcza 29. 
Kaunitz Albert gr., Prága , Horngasse 7.
Kautz Gyula, ^Budapest, zöldfa-utcza 28.) Becs,

Opsrnring 5.
Kazy János, Kis-Koszmály, Barsm ., ^Budapest,

magyar-u. p.2.)
Kazy József, Budapest, Tiiköry-u. 5.
Kégl György, Budapest, szép-utcza p.
Keglevich Béla gr., Budapest, borz-u. 9. 
Keglevich Béla gr. ifj., Budapest, váczi u. 21. 
Keglevich Imre gr., Valona, par Brindisi

(  A  Iba nie J.
Keglevich István gr., Budapest, Sándor-u. 9. 
Keglevich Gábor gr., Egres-Káta, zc p. N .-Káta.



Keglevich Gyula gr., Pétervásár, Hevesmegye. 
Kemény Kálmán b., Bpest, kecskeméti-utcza 2. 
Kempelen Imre, Moha, Fehérmegye.
Kéthly Károly, Budapest, ujvilág-utcza 16. 
Ketzer Miklós, Kassa. ( Bpest, reáltanoda-u. ló .) 
Khuen-Hédervári Károly gr., Zágráb. ( Bpest,

Angol királynő szálloda.) 
Kilényi Hugó, Budapest, Csengery-titcza jS . 
Kinszky Eugen gr. ifj., Becs, Jockey-Club. 
Kinszky Jenő gr., Buziás.
Kinszky Károly gr., Becs, /. Freiung 4..
Kinszky Rúd. Kristóf gr., Becs, V ili. Lenaug. 10. 
Kinszky Zdenkó gr., Becs, Berggasse 16.
Kiss Elemér, Béga-Szt- György, Torontálmegye. 
Kiss Miklós (ittebei), Temesvár, Arany szarvas 
Kiss Miklós (nemeskéri), Végles. szálloda.
Kiss Pál (nemeskéri), Göd.
Klebelsberg Zdenkó gr., Nagy-Sajó, Beszterczem. 
Kléh István, Budapest, egyetem-titcza 2. 
Klobusiczky János, Újfalu, p. Verebély, Nyitra- 

megye. ( Budapest, Sándor-u. 9 .)  
Kodolitsch Alfons, Wien, Augustinerstrasse S. 
Korányi Frigyes, Budapest, Erzsébet-körut 56. 
Korniss Emil gr., Budapest, /., úri utcza 66. 
Kovács György, Bécs, Holzgartengasse j .
Kovács József, Budapest, vámház-körut </. 
Kovács Sebestyén Endre, Budapest, József-tér 5. 
Kozma Ferencz. t
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Kövér János, M artfű . Szolnokmegyc.
Kubinyi Árpád, Budapest, kerepesi ut 8. ( FelsŐ-

Lehota, Arvamegye.) 
Kubinyi Bertalan, Felső-Kázsmárk, u.p. Csobádr

Abauj-Tornamegye.
Kubinyi Miklós, Budapest, Lipót-utcza l8.

( Abauj-Kázsmárk, u. p. Léh.) 
Kund Béla, Falsz, per Boglár, Somogymegye. 
Kund Jenő, F alsz , /ter Boglár.
Kvassay Ede, Budapest, zöldfa-utcza / / .

L

László László, Budapest, szép-titcza J.
Latinovits Albin, D uka , Pestm.
Latinovits Ernő, Borsod, Bácsmegye.

( Budapest, Arpád-utcza 6 .)  
Latinovits László, Budapest, nádor-utcza 28. 
Lázár Jenő gr., Kolozsvár. ( Budapest, rózsa-

utcza 61. s z .)
Lévay Henrik, Budapest, vigadó-tér /. 
Liechtenstein János hg., .£?<?«•, Herrengasse. 
Liechtenstein Henrik hg., Becs, Herrengasse. 
Lipthay Béla b., Budapest, lánczhid-utcza rf. 
Lipthay Frigyes b., Lovrin, Tcmesmegye. 
Lobkovitz Rezső hg., Bpest, ( I .)  uri-utcza 48. 
Lónyay Albert id., Sb/w, Beregmegye.



2 5 '

Lónyay Gábor, Deregnyö, Zemplénmegye. 
Lónyay János, Már amar os-Sziget.
Losonczy Ödön, Budapest, magyar-utcza po. 
Lossonczy Gyula, Budapest, kerepesi-ut 8. 
Lovassy Ferencz, Nagy-Szalonta, Biharmegye.. 
Luczenbacher Miklós, Bpest, lánczhid-utcza 6. 
Luczenbacher Pál, Budapest, vigadó-tér J. 
Luczenbacher Pál ifj., Budapest, vigadó-tér J. 
Lukács Antal, Budapest, bálvány-utcza J. 
Lumniczer Sándor.t
Lyka Döme, Pázmánd, Fehérmegye. ( Budapesty 

Angol királynő száll.)'

Máday Izidor, Budapest, Károly-körut 10.
Madas Károly, Budapest, Népszinház-u. 12. 
Magyar Imre, Szabadka.
Mailáth Géza gr., B p ., ( I . )  Szentháromság-tér6. 
Mailáth György gr., Bpest, /. Verbőczy-u. 2J.

( Zavar , «. p. Nagy-Bresztován.)' 
Mailáth István, Kiskereskény, B ars m.
Mailáth József gr., Perbenyik, Zemplénmegye. 
Mailáth László gr., Bpest, Szentháronyság-tér <L 
Majthényi Albert, Nyitra-Novák.
Majthényi Bálint, t
Majthényi Béla b., Czabaj\ Nyitramegye. 
Majthényi Károly, Verseg, u.p. Aszód.
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Majthényi László b., Budapest, egyetem-tér 5. 
Majthényi Rudolf, Nyitra-Novák.
Máriaffy Dávid, Budapest, Teréz-körut pja. 
Máriássy János b., Budapest, pipa-utcza 6.
Maurer Mihály, Mező-Rüts, Maros-Tordamegye. 
Mednyánszky Dénes b., IDDz, ^ V II.)  Schotten

feldgasse Sj.
Melczer Géza, Budapest, mvzeum-utcza 19.

(  Sajó- Őrös, u. p. S. - Szöged.)  
Mérey Gyula, Budapest, zöldfa-utcza 11. 
Meszlényi Gyula, Szatmár.
Meszlényi Pál, Velencze, Fehérmegye.
Mészáros Károly, Budapest, Sándor-utcza 20. 
Mesznil Viktor b., Budapest, hatvani utcza 5. „
Don Miguel braganzai hg., Czegléd.
Mihalovich János, Budapest, szervita-tér 10. 
Mihalovics Ödön, Budapest, szervita-tér 10. 
Migazzi Vilmos gr., Aranyos-Maróth.
Mikes Miklós gr., Kolozsvár.
Mikos János br., Mikosd, u. p. Baltavár, Vasm. 
Miklós Gyula ifj., Budapest, zcrgc-utcza 2 j .

(Finke, u. p. Edelény, Borsodm.J 
Miksa Imre, Hadrév, u. p. Gercnd, Torda-

Aranyós m.
Mittrowszky Wladimir gr., Bernstein, p. Nedvedic

[in Mähren.
Mocsonyi Jenő, Kápolnás, Krassómegye.
Mocsonyi Sándor, Budapest, züldfa-u. 6.
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Mocsonyi Zenó, Budapest, Hungária szálloda.
( Bulcs, u. p. B irkis.J  

Molnár Béla, Budapest, nádor-u. 34 - 
Montenuovo Alfréd hg., Becs, /., Löwelstrasse 6. 
Monts Antal gr., Budapest, Andrássy-ut y>8. 
Moskovicz Géza, Budapest, Zrinyi-utcza io. 
Muslay Sándor, R á d , u. p. Vácz.

N

Nádasdy Ferencz gr., Budapest, muzeum-u. í j .  
Nádasdy Tamás gr., Budapest, muzeum-u. í j .  
Nákó Kálmán gr., Ka gy-Szt-Miklós. ( Budapest,

Deáktér 6.J
Návay Lajos, Földeák, zn / .  Makó.
Návay Tamás, Földeák u. p. Makó.
Nemes Albert gr., Róma, Palazzo Venezia. 
Nemes János gr. ifj., Budapest, Sándor-utcza p. 
Nemes Vincze gr., Budapest, gyár-utcza 12. 
Nemeshegyi József, Bpest, Mária-Valéria-u. ). 
Neppel Ferencz, Nagy-Abony. ( Budapest, Angol

királynő szálloda.)
Neuhofer János, Budapest, muzeum-utcza p. 
Nicolson Arthur, Budapest, Andrássy-ut 12p. 
Nikolics Fedor b., Bpest, Esterházy-utcza JO. 
Nopcsa Elek b., Szacsal, u.p. Hátszeg, Hunyadm.

( Budapest, Angol királynő szálloda.)
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Nopcsa Ferencz b., Bécs: Hofburg.
Nyáry Béla b., Budapest, Hungária szálloda.

O

Ocskay István, Erdöbakta, Beregmegye. 
Odescalchi Géza hg., Nyitra-Szerdahely. ( Bpestr

Sándor-utcza 14.)
Odescalchi Gyula hg., Bpest, Sándor-utcza 14 
O’Donell Henrik gr., Bpest, Eötvös-utcza 26. 
Offermann Iván b., Brünn.
Okolicsányi Sándor, Stuttgart, Württemberg. 
Orczy Andor b., Budapest, koronaherczeg-u. 12. 
Orczy Béla b., Budapest, koronaherczeg-utcza 12. 
Ordódy Pál, Bagota, Komárommegye.
D’Orsay Emil gr., Pozsony.
D’Orsay Miksa gr., Pozsony.

P

Pajthényi Sándor, Görz, Piazza del Duotno No. 9. 
Pálffy János gr. id., Pozsony.
Pálffy János gr. ifj., Pudmeritz, Pozsonymegye. 
Pálffy József gr., Szomolány, Pozsonymegye. 
Pálffy Miklós hg., Ma la ez ka , Pozsonymegye. 
Pálffy Mór gr. id., Vittencz, Nyitramegye.
Pálffy Mór, gr. ifj., Budapest, Baross-utcza 15. 
Pálffy Sándor gr., Budapest, Esterházy-utcza 44.



2 9

Pálffy-Daun Vilmos gr. ifj., Pozsony, Convent-u. 
Pallavicini Alfons őrgr., Becs, I I I .  Marperg. 16. 
Pallavicini Béla őrgr., Graz, Elisabethstrasse Q. 
Pallavicini Ede őrgr., B p., I. Szentháromság-tér 6. 
Pallavicini Hippol. őrgr., Vaja, Szabolcsmegye. 
Pallavicini Sándor őrgr., Becs.
Pallavicini Zsigm. őrgr., Szendrő, Borsodat.
Paar Ede gr., Becs, Hofburg.
Patay Ferencz, Budapest, szép-utcza 5.
Patay Gyula, t
Patay József, Budapest, szép-utcza 5. ( Gomba,

Pestmegye.)
Pázmándy Béla, Komlód, Komárommegye. 
Pázmándy Dénes, Budapest, Izabella-utcza 5/. 
Pázmándy Géza, Komlód.
Péchy Andor, Bécs, jockey-Club.
Péchy Tamás, Budapest, múzeum-körút J J . 
Pejacsevich Arthur gr., Ludány, Nógrádmegye. 
Pejacsevich Gábor gr., Budapest, felső erdősor í j .  
Pejacsevich János gr., Budapest. Andrássy-ut 122.

(  Rákos-Palota.)
Pejacsevich László gr., Nasicza, Szlavónia. 
Pejacsevich Pál gr., Podgorácz, Eszék. 
Pejacsevich Tivadar gr., Budapest, szervita-tér 10. 
Perczel József, Pápa. ( Nasicza.)
Perényi Péter b., Nagy-Dobos, Szatmármegye. 
Perényi Zsigmond b., Nagy-Szöllös.
Piret Béla b., Vácz.
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Piret Lajos b., Graz.
Podmaniczky Frigyes b., Budapest, kerepesi-ut 8. 
Podmaniczky Géza br., Aszód. [Aszódd
Podmaniczky Levente b., Fenyő-Haraszti, u. p. 
Prileszky Tádé, Budapest, Hungária szálloda. 
Prónay Dezső b., Budapest, bálvány-utcza 20. 
Prónay Sylvester Gábor b., Ácsa, per Aszód,

Pestmegye.
Pulay Kornél, Budapest, Erzsébet-körut 2. 
Pulszky Ágoston, Budapest, Zrinyi-u. 16. 
Pulszky Ferencz, Budapest, muzeum-körut Ipl 16. 
Pulszky Géza, Zsebfalva, m. p. Eperjes.

R

Ráth Károly, Budapest, zöldfa-utcza p.
Radó Kálmán, Répczelak, Vasmegye.
Radvánszky Béla b., Beszterczebánya. ( Budapestr

Angol királynő szá ll.) 
Radvánszky Géza b., Sajó-Kaza, Borsodmegye.

( Budapest, József-u. p .)  
Radvánszky György, Zólyom-Radvány, ^Bpest,

muzeum-körut I f . )  

Radvánszky János b., P.-Varsány, p. Hatvan.
Radvánszky Károly, Sztárnya, u. p. Tornallya,

Gömör megye.
Rakóvszky Géza, Budapest, Trefort-u. 2. 
Rakóvszky István, Budapest, Andrássy-ut JO.
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Rédl Béla b., Budapest, rcáltanoda-utcza *3 - 
Rédl Lajos b., Kirchstätten, iíéící mellett.
Révay Ferencz b., Budapest, Andrássy-ut 123. 
Révay Gyula b., Budapest, József-utcza S.

( Kis-Selmecz, Turóczmegye.) 
Révay Simon b., Budapest, muzeum-körut / / .  
Rohonczy Gedeon, Budapest, rcáltanoda-utcza 5. 
Rothfeld Soma, Budapest, Lipót-utcza 31. 
Royston lord, London, Jockey-Club.

S

Sághy Gyula, Budapest, zöldfa-uteza jp .
Saizeiu Emmanuel, Budapest, Andrássy-ut p8. 
Salamon Aladár, Budapest, muzeum-uteza 3. 
Salamon Géza, Lőcse. ( Bp. Angol királynő száll.)- 
Salamon Tivadar, Nedeczvár, u. p. Szepes-Ofalu. 
Samassa József, Bpest, Teréz-körut 12. f  Eger.) 
Sárkány József, Budapest, Eötvös-tér 2.
Sárközy Aurél, Székesfehérvár.
Scitovszky János, B.-Gyarmat.
Schell Rudolf b. ifj., Budapest, üllői-ut 8. 
Schelling Viktor br., Hohenwettersbach, bei D u r

lach, Gross-Baden. 
Schönborn-Buchheim Ervin gr., Bécs, Rémig, p. 
Schönborn Károly gr., .SVcs, Renngasse p. 
Schlauch Lőrincz, Budapest, zerge-uteza p.
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Semsey László, Budapest, Lipót-u. 27.
(  Se mse, Kassa mellett.) 

Sennyey István b., Páczin. ( Bp. Szervita-tér 10.) 
Sennyey Lajos b., Páczin, Zemplénmegye.
Serényi István gr., Sajó-Szöged, Borsodmegye. 
Simonyi Dénes, Szügy, per B -  Gyarmat.
Simonyi Lajos b., Vadász, Aradmegye. ( B uda

pest, Károly-körut 5 .)  
Sivó Jenő, Abony, Pestmegye.
Somoskeőy Antal, Budapest, Andrássy-ut JQ. 
Somssich Adolf gr., Kivadár, u. p. Nagyatád. 
Somssich Imre gr., Hetes, Somogy megye,

( Pozsony, dunasor 2.) 
Somssich József gr., Kivadár, u. p. N.-Atád,

Somogym. ( Budapest, Hungária sz.)  
Somssich Viktor gr., Babócsa, Somogymegye. 
Springer Gusztáv b., Becs, jockey-Club.
Stéiger Gyula, Budapest, Kálvin-tér 2. 
Stubenberg József b., Grácz.
Szabó Imre, Budapest, felső-erdősor-utcza 5. 
Szabó József. Budapest, Széchenyi-utcza I .
Szabó Miklós, Budapest, kigyó-utcza 8.
Szalay Péter, Budapest, Dorottya-utcza 12. 
Szápáry Frigyes gr., Nagy-Abony.
Szápáry Géza gr., Budapest, szép-utcza 6.
Szápáry György gr., Taskony, Szolnokmegye. 
Szápáry Gyula gr., Budapest, koronaherczeg-u. le}. 
Szápáry István gr., Budapest, reáltanoda-u. 17.
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Szápáry Iván gr., Kis- Vele ne ze. Feliéi-megye. 
Szápáry Károly gr., Fiume.
Szápáry László gr., Budapest, szép-uteza 6. 
Szápáry Péter gr., Budapest, reáltanoda-u. IJ. 
Szápáry Tibor gr., Budapest, reáltanoda-u. 17. 
Széchen Antal gr., Becs. Hofburg.
Széchényi Aladár gr., Bpest, koronaherczeg-u. J. 
Széchényi Andor gr., Becs, /. Gizellastrasse p. 
Széchényi Andor Pál gr., Bpest, Andrássy-ut 98. 
Széchényi Béla gr., Budapest, lánczlud-utcza 10. 
Széchényi Dénes gr. t  
Széchényi Emil gr., Lábad, Somogymegye. 
Széchényi Ferencz gr., Barcs, Somogymegye. 
Széchényi Géza gr., Somogyvár.
Széchényi Gyula gr., Budapest, Andrássy-ut 98. 
Széchényi Imre gr., Horpács,u.p. Német-Lövő. 
Széchényi Imre gr. ifj., Somogyvár.
Széchényi Kálmán gr., Sopron.
Széchényi Lajos gr., Nagy-Dorog. Tolnamegye. 
Széchényi Ödön gr., Konstantinápoly.
Széchényi Pál gr., Lábad, Somogymegye. ( Bpest.

Angol-királynő szá ll.j 
Széchényi Sándor gr., Nagy-Dorogi Tolnamegye. 
Széchényi Tivadar gr., Bpest, Angol kir. száll.

( Felső-Lendva, Vasm.J 
Szegedy Béla, Acsád, Vasm. f  Budapesti Angol

királynő szálloda.}  
Szegedy György, Acsád, Vasmegye.

Évkönyv. 3
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Széli Kálmán, Budapest, muzeum-utcza 3. 
Szemere Attila, Budapest, Szentkirályi-u-. 39. 
Szemere Emil, N agy-Azar, u. p. Gálszécs. 
Szemere Miklós, Budapest, Aranysas szálloda. 
Szemere Ödön, Nagy-Géres, Zemplénin. ( B uda

pest?, Sándor-utcza 32 .)  
Szentkereszty B.b., Árkos, u.p. Sepsi-Szt- György 

( Budapest, Angol királynő szálloda.) 
Szentiványi Oszkár, Bélád.
Szereday Aladár, Szt-M ihály telke, u. p. Magyar-

Nádas.
Szilágyi Dezső, Budapest, Harminczad-u. 6. 
Szilassy Aladár, Budapest, Vesselényi-u. 63. 
Szirma}- Pál, Budapest, Hungária szálloda,

(  Udva, Zemplénin.) 
Szitányi Géza, Budapest, nádor-u. 18. sz.
Szitányi Izidor, Budapest, nádor-utcza 18. 
Szitányi Károly, Barats, u.p. Dunaföldvár. 
Szitányi Ödön, Bpest. nádor-ti. 28. ( Leányfalva)  
Szlávy József, Budapest, Eötvös-utcza H  ■ 
Szögyény-Marich László id., Ckd/', Fehérmegye. 
Szögyény-Marich László ifj., Berlin. 
Sztankovánszky János, Paks.
Sztáray Antal gr., Nagy-Mihály, Zemplénmegye.

( Budapest, Esterházy-utcza f f . )  
Sztáray István gr., Budapest Szentkirályi-u. 38. 
Sztáray János gr., Budapest, Sándor-utcza i f .  
Sztáray Vilmos gr. t
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T

Takácsy Sándor id., Budapest, József-tér g. 
Takácsy Sándor i t j Budapest, József-tér g. 
Teleki Adám gr., Maros-Újvár.
Teleki Domokos gr. ifj., Bpest, Eszterliázy-u. jo. 
Teleki Ede gr., Budapest, Szentkirályi-utcza 22. 
Teleki Géza gr. id., Budapest, József-tér 7. 
Teleki Gyula gr., Budapest, szervita-tér 10. 
Teleki József gr., Budapest, szervita-tér ló. 
Teleki Károly gr., Kolozsvár, rózsa utcza 5. 
Teleki László gr., Budapest, szervita-tér 10. 
Teleki Sámuel gr. ifj., Budapest Esterházy-u. 30. 
Teleki Tibor gr., Gyömrő, ^Ay., szervitatér 10.) 
Télfy Ivárl, Budapest, kér epe si 11t 7.
Thaisz Elek. t
Than Károly, Budapest, muzeum-körút y. 
Thorotzkai Miklós gr., Kernyesd, u. p. Hátszeg, 

^Budapest, Angol királynő szálloda.) 
Thurn-Taxis Egon hg. f
Thurn-Taxis Sándor hg., Becs, Jockey- Club ' 
Tihanyi Ferencz, Ebeczk, u.p. Balassa-Gyarmat. 
Tisza István, Budapest, Sándor-utcza zy.
Tisza Kálmán, Budapest, Sándor-utcza zy.
Tisza Kálmán ifj., Budapest, Sándor-utcza zy. 
Tisza Lajos gr., Budapest, hold-utcza 21.
Tisza László, Budapest, zöldfa-u. p2.
Tolnay Lajos, Budapest, vámház-körút 5.

L
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Tomcsányi Károly, t
Tomcsányi László, Biidapest, hatvani-utcza y_ 
Tóth Elek, Budapest, József-körut 60.
Tóth Lőrincz, Budapest, király-ittcza 99.
Tóth Vilmos, Becs, Annagasse 5.
Török János, t
Török József gr., Budapest, Hungária szálloda.

j  Ungvár.)'
Trautenberg Frigyes b., Moór.
Trauttmansdorff Nándor gr., Orosháza.

(W ien, Elisabeth-Strasse 18.) 
Tugini Salvator, Bpest, Nagy János-utcza J<L 
Türr István, Paris, yp Boulevard Cur seil.

U

Ugrón Ákos, Budapest, Teréz-körut 2p.íb.
Ugrón Gábor, Budapest, vas-utcza 6.
Ujfalussy Miklós, Remetemező, Szatmármegye 
Ujfalussy Sándor, Nagy-Károly.
Uray Kálmán b., Tyúkod, u. p. Porcsalma,
Urbán Andor, Bp., Lónyay-u. 9. ( Szatmármr
Uzovics Pál, Petheőfalva, u. p. Nagy-Kosztolány,

lN yitra  megye.
Üchtritz Zsigmond b., Budapest, magyar-u. 2p„ 
Ürményi Bernát, Budapest, I. Disztér y. 
Urményi Pál, Petris, Aradmegye.
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Vállyi Árpád, Majtis, u.p. Já n k , Szatmármegye. 
Vámbéry Ármin, Bpest. Ferencz József-rakp. ig. 
Vay Ádám gr., Bér kész, up. Demecscr, Szabolcsúi. 
Vay Aladár b., H ark ács, Gömör megye.
Vay Béla b., Budapest, Angol királynő, fA lsó-

Zsolcza.)
Vay Dénes b,, Pozsony, Mihály-utcza j .
Vay Elemér b., Budapest, Hungária száll.
Vay Miklós b., Budapest, Angol királynő száll. 
Vay Tibor gr., Pátroha-Thass, Szabolcsmegye. 
Végh Aurél, Arad.
Vécsey József br., Budapest, Rökk Szilárd-u. 2p. 
Vécsey Miklós b., Bpest, Rock Szilárd-utcza 2,{.

(  Sárköz- Újlak.)
Vécsey Tamás, Budapest, muzeum-utcza J. 
Vermes Gábor, Budapest, kalap-utcza iS. 
Vigyázó Sándor, Budapest, Károly-körut /. 
Vizsolyi Ákos, Alsó-Pel, u.p. Kölesd.
Vörös Kálmán, Budapest, Lipöt-utcza 36. 
Vörösmarty Béla, Győr.

V

W
Wahrmann Mór. t
Wass Jenő gr., Czege, Erdély.
Wekerle Sándor, Budapest, Szent-Györgytér r. 
Wenckheim Dénes gr., Doboz, z/. p. Gyula.



Wenckheim Ferencz gr., Lébény-Szt.-Miklós y
Mosonmegye.

Wenckheim Frigyes gr., Bpest, J'ózsef-utcza /. 
Wenckheim István gr., Nagy-Lévárd, Pozsonyin, 

óBpest, Esterházy-n pp.) 
Wenckheim Viktor b., Pozsony.
Wesselényi Miklós b., Görcsön, «. p. Zilah. 
Wimpffen Siegfried gr., jSíLy, Hohen M arkt 8. 
Wimpffen Simon gr., E rd , Pestm. 
Windisch-Grätz Alfréd hg., Äfcs, Renngasse 12. 
Windisch-Grätz H. hg., Schloss Haasberg, Station

R akek , Krain.
Windisch-Grätz Lajos hg., Sáros-Patak. 
Wodianer Albert b. id., A?/., Arany Jdnos-u. 2p. 
Wodianer Albert b. ifj., B p.y gydr-n. 12. 
Wodianer Béla, Budapest, Baross-utcza 28.

Z

Zaitsek Károly, Lemberg.
Zámory Kálmán, Budapest, Deák Ferencz-u. 21. 
Zay Imre gr., Zay-Ugröcz, Trencsénm.
Zay Miklós gr., Zay-Ugrócz. ( Budapest, Angol

királynő szálloda.)
Zedtwitz Utz gr., Moraván, u. p. Pöstyén.
Zichy Ágost gr., Bpest, Koronaherczeg-utcza ip. 
Zichy Aladár gr., Budapest, Verbőczy-utcza 23. 
Zichy Antal gr., Budapest, papnövelde-utcza 6.
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Zichy Antal, Budapest, Wesselényi utcza 6S.
Zichy Béla gr., Budapest, muzeum-utcza iß.
Zichy Béla gr. ifj., Enyiczke, u. p. Kassa.
Zichy Edmund gr., Becs. Weihburggasse 32.
Zichy Ernő gr., Ferendia, u.p. Klopodia, Temesm. 
Zichy Ferencz gr., Budapest, koronaherczeg-u. /</. 
Zichy Géza gr., Budapest, uri-u. 60. ( Te tétlen,

u.p. Kaba, H ajdúm .)
Zichy Ferr. Lajos gr., Tüskevár, Veszprémül.
Zichy Ferr. Manó gr., Bpest, Gróf-Kár oly i-u. 22.
Zichy Henrik gr. t
Zichy István, Nágócs, Somogyin.
Zichy István gr. ifj., Újfalu, u.p. Seregélyes, Fehérm. 
Zichy János gr. (ujfalusi), Újfalu, u.p. Seregélyes. 
Zichy János gr. (lánghi), Láng, Fehér megye.
Zichy János gr. (somogyi), Bpest, muzeum-u. I ß .  

Zichy Jenő gr., Budapest, rózsa-utcza 61.
Zichy József gr. id., Hietzing, bei Wien.
Zichy József gr. ifj., Pozsony.
Zichy Kázmér gr., Újfalu, u.p. Seregélyes.
Zichy Nándor gr. id., Budapest, VerbÖczy-u. 2J. 
Zichy Nándor gr. ifj., Budapest, Verbőczy-u. 2j. 
Zichy Ödön gr., Surd, u. p. Zákány, Somogyin. 
Zichy Paulai Ferencz gr., Bpest, papnövelde-u. 6. 
Zichy Rezső gr., Enyiczke, «. p. Kassa.
Zichy Tivadar gr., Budapest, koronaherczeg-u. /y. 
Zselénszky Róbert gr., Temes-Ujfalu, u.p. Lippa.
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K E D V E Z M É N Y E S  TAGOK.

(Lásd az alapszabályok n . §. j-ik bekezdését.)

Bene Ferencz, Bpest, Ferencz József-laktatiy a . 
Fekete Ferencz b., B p ., Ferencz József-laktanya. 
Horthy István, Bpest, Ferencz József-laktanya. 
Kotz Venczel br., Budapest, Andrássy-ut 96. 
Pálffy Ödön gr., Bpest, Ferencz József-laktanya. 
Rohonczy György, Budapest, Szent Györgytér 6. 
Rédl Lajos br., Budapest, bálvány-u. 20.
Rüling Hermann br. Ferencz-Józscf-rakpart J *  
Schrenk Ernő br., Bpest, József-u. </.**
Tabódy Sándor, Budapest, József-utcza y. 
Ürményi Ferencz, vP/»., Ferencz József-laktanya. 
Vay Gábor gr., Budapest, I. uri-u. 52.

* Az I. évnegyedben kilépett.
** Az év végén kilépett
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Károlyi István gr. 
Szabó Miklós. 
Széchényi Béla gr.

V Á L A S Z T M Á N Y I  T A G O K

1 8 9 2 - B E N  :

Almásy Kálmán gr. ifj. 
Andrássy Aladár gr. 
Andrássy Gyula gr. 
Apponyi Albert gr. 
Bánffy György gr. 
Batthyány Elemér gr. 
Batthyány Géza gr. 
Beniczky Ferencz. 
Beöthy Ákos.
Bezerédj Pál.
Bittó István.

Blaskovits Ernő. 
Blaskovits Miklós. 
Bogisich Lajos. 
Bossányi László. 
Csekonics Endre gr. 
Dessewfify Aurél gr. 
Esterházy Móricz gr. 
Fabiny Teoíil.
Farkas Géza 
Fáy László.
Fejérváry Géza b.
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Festetics Tasziló gr. 
Hadik-Barkóczy Endre gr. 
Károlyi László gr. 
Károlyi Tibor gr. 
Lipthay Béla b. 
Losonczy Ödön.
Mesznil Viktor b. 
Mocsonyi Sándor. 
Nádasdy Ferencz gr. 
Odescalchi Gyula hg. 
Podmaniczky Frigyes b. 
Radvánszky Géza b. 
Simonyi Lajos b. 
Szápáry Géza gr.

Szápáry Gyula gr. 
Széchényi Gyula gr. 
Széchényi Pál gr.
Széli Kálmán.
Szlávy József.
Sztáray János gr.
Teleki Domokos gr. 
Teleki Ede gr.
Tisza Kálmán.
Tisza Lajos gr.
Uchtritz Zsigmond b. 
Wenckheim Frigyes gm 
Zichy Jenő gr.
Zichy Pál gr.

P Ó T T A G O K :

Andrássy Géza gr. 
Bethlen András gr. 
Károlyi Sándor gr.

Pálffy Miklós hg. 
Szemere Miklós. 
Teleki Samu gr..

Titkár-pénztárnak: Ilk Mihály.
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Damaszkin János. 
Dőry Lajos br. 
Esterházy Andor gr. 
Gyürky Pál gr. 
Kozma Ferencz. 
Lumniczer Sándor. 
Majthényi Bálint. 
Patay Gyula.

Széchényi Dénes gr. 
Sztáray Vilmos gr. 
Thaisz Elek. 
Thurn-Taxis Egon hg, 
Tomcsányi Károly. 
Török János. 
Wahrmann Mór.
Zichy Henrik gr.





A NEMZETI CASINO

ALAPSZABÁLYAI.





I. FEJEZET.

Az egyesület czéljáról.

1. §.
A nemzeti Casino halhatatlan emlékű hazánkfia : 

gróf Széchenyi István által 1827. évben oly czélból 
alkotott egyesület, hogy a hazai társadalmi életnek 
központját képezze. Mint ilyen a nemzeti Casino 
nem egyedül a társadalmi tisztességes élvezetek 
gyűlhelye, de egyszersmind a műveltség, közhasznú 
elmélkedés és eszmecserének előmozdítására szolgál : 
testületi működése köréből azonban ki van zárva 
minden politikai jellegű tevékenység.

2. §.
Helyiségeiben tilos minden szerencsejáték.

3- i
Tilos továbbá a tagoknak magánosok vagy társu

latok érdekében aláírási ívekkel való háborgatása. 
Országos közczélú aláírási ívek, az igazgatóság enge- 
delmével, az e czélra kijelölt terembe kitehetők.
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4- §•

A nemzeti Casino jövedelmei mindenekelőtt saját 
helyiségeinek felszerelése és berendezésére fordítan
dók. Ennélfogva a Casino a tulajdonát képező ingat
lan vagyonán fekvő terhek teljes törlesztése előtt 
más intézetnek, vagy bármi más czélra semmiféle 
segélyadományt vagy kölcsönt nem nyújthat. Kivé
telt képez mindazonáltal a budapesti lovar-egylet, 
melynek, mint ugyancsak felejthetlen emlékű gróf 
Széchenyi István által alapított társ-intézetnek, a 
nemzeti Casino a közgyűlés által évenkint meg
állapítandó versenydíjat tűz ki mindaddig, míg 
évi jövedelmei megfelelő felesleget mutatnak ki. 
Mily versenyre fordíttassék a díj, a lovar-egylet 
igazgatójára bízza.

II. FEJEZET.

A t a g o k r ó l .

5- §•

A nemzeti Casino tagja lehet minden tisztessé
ges, művelt magaviseletű, feddhetlen jellemű, önálló 
férfi, ha casinói tagul az alább meghatározott módon : 
a szükséges szavazattöbbséggel felvétetik. Politikai 
pártszínezet és osztály-különbség a tagok felvételé
nél vagy kirekesztésénél mérvadó nem lehet.
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A foglalkozó tagság jövőre megszüntettetik. Az 
eddigi foglalkozók rendes tagokul, az e czélra nézve 
megállapított jogok és kötelezettségek mellett, fel
vétetnek, ha ebbeli kivánságukat kinyilatkoztatják.

7 • $.
A felvételhez egy casinói 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 megengedtetik, hogy 
a Casinót 8 napon át mint vendég látogathassa ; 
köteles azonban magát az igazgatóságnál bemutatni.

8. i

A felvétel a választmány által titkos szavazás ütján, 
legalább egy igazgató és 15 választmányi tag rész
vétele mellett, 2/3-ad szavazattöbbséggel történik.

6 .  § .

9 §•
A felvételről a felvett új tagot az egyleti titkár 

levél útján értesíti ; ez értesítéssel együtt a Casino- 
tagságra vonatkozó kötelező nyilatkozatot aláírás 
végett neki megküldi; a felvétel reá nézve azonban 
addig is, míg nevét a rendes névkönyvbe saját- 
kezüleg beiktatja, kötelező marad.

Évkönyv. 4
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10. §.
A felvételre szükséges szavazattöbbséget el nem 

nyert ajánlott felvétel végett a jövő év folytán 
még egyszer ajánlható. Ily esetben azonban, mi
dőn egy, a megelőző évben már ajánlott, de 
akkor a megválasztásra szükséges 2/3-ad szótöbb
séget el nem nyert egyén fölött történik szavazás, 
az igazgatón kívül legalább 30 tagnak részvétele 
szükséges.

11. i
A belépő tagok kötelesek évi 120 frtnyi tagsági 

díjat hat évre terjedő kötelezettség mellett a Casino 
pénztárába befizetni. A felvétel első évében az év 
első negyedében felvett tagok 120 frtot, a második 
negyedben felvettek 90 frtot, a harmadik negyed
ben felvettek t>o frtot, az utolsó negyedben belépett 
tagok pedig 30 frtot fizetni kötelesek. E kötelezett
ség a hat év lejáratával megújítható vagy életfogy
tiglan elvállalható, vagy pedig 2400 frt lefizetése 
mellett egyszersmindenkorra megváltható.

Az 1883-ik év márczius i-től fogva belépő min
den tag, a rendes évi tagsági díjon felül, a Casino- 
egyletbe való felvételekor egyszersmindenkorra «fel
vételi díj fejében» 200 frtot a Casino pénztárába 
lefizetni tartozik, melyet az illető kilépés esetén 
vissza nem követelhet.



Ezen 200 frtnyi felvételi díj fizetése alul kivé
tetnek a cs. és kir. közös hadsereg és a m. kir. 
honvédség azon tényleges szolgálatban álló tisztjei, 
kik 1887 február i-től kezdve lépnek be a Casinóba, 
s fölvételük alkalmával Budapesten állandó lakással 
bírnak, azon megszorítással azonban, hogy ezen 
tagjai a Casinónak sem választók, sem pedig casinói 
tisztségre megválaszthatok nem lehetnek ; a tagdíj- 
összeg ezen tagokra nézve is 120 írtban állapíttatik 
meg, azon kedvezménynyel, hogy azt előleges 30 frtos 
negyedéves részletekben fizethetik le, és hogy az 
áthelyeztetésöket követő évnegyedtől kezdve írás
ban bejelentett kívánságukra, minden további köte
lezettség alul felmentetnek.

A Casino 1868 május hó 3-ikáig bezárólag felvett 
tagjainak azon joga, hogy 63 frt évi tagdíjat fizet
nek, vagy azt egyszersmindenkorra T200 frt lefize
tésével megválthatják, valamint szintén az 1881. év 
február 28-ig felvett tagok azon joga, hogy éven- 
kint 100 frt tagdíjat fizetnek vagy azt 2000 frt 
lefizetésével egyszersmindenkorra megválthatják, 
tovább is változatlanul fentartatik.

12. §.
A hat évi kötelezettséggel belépő tagok, a mennyi

ben a hat évi kötelezettség lejáratával a Casinóból 
kilépni szándékoznak, hat héttel a tagsági minden
kori hatodik év letelte előtt, tartoznak kilépésüket

5[

4*
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a- választmánynak írásban bejelenteni, mert külön
ben további hat évre a Casino tagjai maradnak és 
felvállalt fizetési kötelezettségük további hat évi 
tartamra megújítottnak tekintetik.

13. §.
Minden tag köfeles egész évi tagdiját Budapesten, 

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

A lejárat napjáig le nem fizetett tagdíjak után, 
a fizetés lejárta napjától, vagyis a helyben lakó 
tagok mindenkor április 1 “tői, a Budapesten kívül 
lakók pedig mindenkor julius 1-tői számítva tar
toznak ó°/0 késedelmi kamatot fizetni.

14. §.
Casino-tagokul felvett országgyűlési képviselők, 

államhivatalnokok, a csász. kir. közös hadsereg és 
magyar kir. honvédség tisztjei, nemkülönben a 
külhatalmak képviseletéhez tartozó egyének, neve
zett állásuk megszűntével, illetőleg Budapestről 
való áthelyeztetésökkel, kívánságukra az egyletből 
kilépetteknek tekintetnek és a kilépésüket követő 
évekre a tagdíj-fizetés kötelezettsége alól felmen
tetnek.
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If -  §■

Minden tagnak joga van tisztességes társadalmi 
állású és feddhetlen jellemű egyéniségeket az alább 
meghatározott mód szerint a Casinóba vendégül 
bevezetni.

16. §.
Valamely casinói tagnak kirekesztése csakis a. 

feddhetlen jellem és a helyes magaviselet elveivel 
meg nem férő cselekmény miatt történhetik. Erre 
vonatkozó egy vagy több Casino-tag aláírásával 
ellátott indítványok mindendor írásban és alaposan 
indokoltan az igazgatósághoz czímzendők.

III. FEJEZET.

A vendégekről és vendégtagokról.

i7-  §•
A magyar állam lakója csakis rendes tagul vehető 

fel. Megengedtetik azonban, hogy valamely tag 
által (ha különben a casinói tagságra kivántató 
kellékekkel bír) vendégül 3 napra bevezettethes
sék. E bevezetés egy év folytán csak egyszer tör
ténhetik.

18. i
Külföldi és ő Felsége másik államának polgára 

vendégképen a Casinóba bármely tag által egy
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napra bevezethető. Meghosszabbítható e bevezetés 
az igazgatóság által, de csakis további két napra.

Ha mindazáltal az illető tovább kivánná a Casi- 
nót látogatni, köteles az igazgatóságtól erre enge
délyt kieszközölni és egy hóra szóló vendég-jegyet 
30 írttal váltani. Egy hónapon túl terjedő időtar
tamra a vendég-jegy csak a választmány által, és 
pedig legalább egy igazgató és 5 tagból álló választ
mányi ülésben, golyóvetés útján, 2 3-ad szavazat- 
többséggel hosszabbítható meg. Ily meghosszabbítás 
azonban 6 hónapnál tovább nem terjedhet és köte
les a vendég-tag a meghosszabbítás tartama alatt 
havonkint előre fizetendő 30 írttal vendég-jegyet 
váltani.

19. §.
A vendégek a Casino-egylet által nyújtott min

den élvezetben részesülnek, a casinói színházjegyek 
használhatásának kivételével.

IV. FEJEZET.

A k ö z g y ű l é s r ő l .

20. §.
Közgyűlés évenkint minden év január havának 

utolsó vasárnapján, délelőtt 11 órakor tartatik. 
A közgyűlés hírlapok útján eleve közhírre teendő
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és a tagoknak az igazgatóság és választmány meg
választásához szükségelt szavazati ívek a közgyűlés 
előtt megküldendők.

21. §.
A rendes évi közgyűlésen kívül sürgős esetekben 

rendkívüli közgyűlést a választmány hívhat össze. 
Összehívandó a rendkívüli közgyűlés akkor is, ha 
ez iránt legalább 30 tag a választmányhoz írásban 
foglalt indítványt ad be.

A rendkívüli közgyűlés határnapjáról a tagok 
külön meghívók útján értesítendők.

22. i
Közgyűlésen szavazatjoggal csak a rendes tagok 

bírnak.

A  közgyűlés tárgyai.

23. §.
A közgyűlés elnökének rendszerint közfelkiáltás 

utján való megválasztása.

24. §.
Az igazgatók és választmányi tagok megválasz

tása, a szavazati ívek beszedésére és illetőleg átvé
telére eleve megválasztott bizottság elnökének sze
mélyes átadása vagy posta útján való beküldése
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által a házszabályok .13. §-ának értelmében gya
korolható.

A közgyűlés által általános szavazat többséggel 
választandó 3 igazgató és viszonylagos szavazat- 
többséggel 50 választmányi tag megválasztása oly- 
formán történik, hogy az igazgatóságra legtöbb 
szavazatot nyert három tag igazgatóul, a választ
mányi tagságra legtöbb szavazatot nyert 50 tag pedig 
választmányi tagul megválasztottnak kijelentetik.

Két vagy több tag közötti szavazategyenlőség 
esetében sorshúzás dönt. Az igazgatóságra beadott 
szavazatok, az esetben, ha az illető tag e minő
ségben a szótöbbséget el nem nyerné, a választ
mányi tagságra is szólnak, kivé vén, ha ugyanazon 
egyén neve egy íven két külön minőségben egy- 
szernél többször fordul elő.

Ha valamely igazgatónak megválasztott egyén e 
tisztet el nem fogadná, új szavazásnak van helye. 
Ha pedig választmányi tag nem fogadná el e tisztet, 
ez esetben az utána legtöbb szavazatot nyert egyén 
lép helyébe.

A választmányi tagokul megválasztott 50 egyén 
után a legtöbb szavazatot nyert 6 egyén póttagul 
megválasztottnak tekintetik. '

25. §.
Az igazgatóságnak és választmánynak az intézet 

állapotáról szóló jelentése és ezzel kapcsolatban a
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számadások felülvizsgálásáról szóló bizottságnak jóvá
hagyás végett tett előterjesztése ;

2 6 .  §.

a költség-előirányzat megállapítása ;

2 7 .  i

a Casinófejlődésére s gyarapítására vonatkozó, nem
különben az alapszabályok megváltoztatását czélzó 
indítványok. Végre

2 8 .  §.

a sorrend kimerítésével elnapolandó közgyűlés
fplytatásakor a jegyzőkönyv és a szavazatszedő
bizottság munkálatának hitelesítése és a szavazás
eredményének kihirdetése.

#
2 9 .  §.

A közgyűlés a vélemények szétágazása esetén, 
határozatait, a házszabályokban részletesen körülírt 
módon, a megjelent tagok általános szavazattöbb
ségével hozza, a mennyiben ez alapszabályok kivé
telt nem szabnak (lásd zárhatározatok). Az ily 
módon hozott és az elnök által kihirdetett hatá
rozatok a meg nem jelent tagokra nézve is feltét
lenül kötelezők.

3 0 .  §.

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

A z  i g a z g a t ó s á g r ó l .

31. i
Az igazgatóság a közgyűlés által évenként válasz

tandó 3 igazgatóból áll.

32. i
Az igazgatók az egyletet bíróságok és hatóságok 

előtt és magánosok irányában képviselik.

33- §•
Végrehajtják a közgyűlés és a választmány min

den határozatát.
34- §•

A választmányi üléseken ülési és szavazati joggal 
bírnak.

35- i
A Casino-egyletet kötelező minden jogügyletet, 

a választmány jóváhagyása után, az egylet nevében 
ők kötnek meg és minden okiratot ők írnak alá 
együttesen.

36. §.
Köteles az igazgatóság minden felmerülő panaszt 

megvizsgálni és annak orvoslása iránt lehetőleg 
intézkedni ; különösen pedig a rend fentartására
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felügyelni; e végből az igazgatóságnak nemcsak 
joga, de kötelessége is a tagokat általuk netalán 
elkövetett rendetlenségekre figyelmeztetni.

37- §•
A folyó ügyek közvetlen vezetésével, valamint 

a bíróságokkal és hatóságokkal szemben való kép
viselettel, saját választása szerint, az igazgatóság 
egy tagját megbízza.

38. §.
a)  Ezen intéző igazgató, a választmány által 

meghatározott járandóságok mellett saját felelős
ségére felfogadja és elbocsátja a vendéglőst és a 
szolgaszemélyzetet.

b)  Átveszi a kirekesztés iránt az igazgatósághoz 
czímzett indítványt, és ennek letárgyalására igaz
gató társait azonnal meghívja.

Az igazgatóság köteles az intéző igazgató által 
hozzá bemutatott tagkirekesztési indítványt azonnal 
beható tanácskozás alá venni, és az esetben, ha azt 
nem kellőleg indokoltnak, vagy az indokolást elfogad
hatatlannak találná, jogosítva van azt visszautasítani. 
Amennyiben azonban az igazgatóság a beadott 
indítványt kellőleg indokoltnak és az indokolást 
is elfogadhatónak találná, köteles azt a kirekesz
tetni indítványozott taggal, és pedig a Budapesten 
kívül lakóval posta ütján, vevény mellett észre



6o

vétele megtétele végett másolatban azon figyelmez
tetéssel haladéktalanul közölni: hogy amennyiben 
a kézbesítéstől számított 14 nap alatt az indítvány
ban állított ténykörülményekre nem nyilatkoznék, 
azok általa beismerteknek fognak tekintetni.

Ha a beérkezett nyilatkozatból a felhozott vád 
alaptalansága minden kétséget kizárólag kiderülne, 
az igazgatóság még mindig jogosítva van a kire- 
kesztési indítványt visszautasítani. Ezen visszauta
sítással szemben azonban az indítványozó az ügyet 
az igazgatóság ebbeli határozatának kézbesítésétől 
számított három nap alatt ugyancsak az igazgatóság 
útján a választmányhoz felebbezheti. Ilyenkor min
den további eljárás nélkül, valamint a nyilatkozat 
beérkezte, nemkülönben az arra kiszabott határidő 
válasznélküli eltelte után, vagy ha a kirekesztetni 
indítványozott tag holléte három hónap alatt kitud
ható nem volt, a három hónap elteltével az illető 
kirekesztési ügy az igazgatóság mind a három tag
jának egyhangúlag hozott határozata alapján a 
választmány elé terjesztendő és e czélra annak 
különös megjelölése mellett, hogy tagkirekesztés 
forog szóban, a választmányi ülés egybehívandó. 
Ily ülésre a választmányi tagok az ülést megelőzőleg 
legalább 7 nappal és posta útján ajánlott levélben 
hívandók meg.

Az igazgatók tagkirekesztési ügy tárgyalásánál 
magukat nem helyettesíthetik.



c)  Utalványoz az előirányzat korlátain belül 
minden kiadást, bármely összeg erejéig, 300 frt 
erejéig pedig az előirányzat határán túl is, saját 
felelősségére utalványozhat.

d)  Felügyel a tagdíjak pontos beszedésére. A tag
díjak fizetésében tapasztalt késedelmezéseket pedig 
kellő intézkedés végett a választmánynak bejelenti.

eJ Intézkedik a közgyűlési határozatok és az egy
leti tagokat érdeklő egyéb intézkedéseknek hírlapok 
útján közhírré tétele, valamint az évkönyv szer
kesztése és kiadása iránt.

f J  Kitűzi és egybehívja a választmányi üléseket.
g j  Végül akadályoztatása esetén helyettesét az 

igazgatók vagy a választmányi tagok sorából, a 
választmány utólagos jóváhagyásának fentartása 
mellett, kinevezi.

VI. FEJEZET.

A v á l a s z t m á n y r ó l .

39- §•
A választmány üléseiben az egyes választmányi 

tagok minden ülésre nézve, egymást betű-sorrend 
szerint felváltva elnökölnek.

40. §.
Szavazattal bíró tagjai az egylet három igazgatója 

és az 50 választmányi tag.

'6r
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41. §.
Ülései a Casino tagjai számára nyilvánosak.

42. i
Érvényes határozat hozatalára minden esetben 

egy igazgatónak, azonfelül legalább :
a)  vendég-felvételnél 5,
b)  a folyó ügyekbeni intézkedésnél 10,
c) rendes tag felvételénél 15,
d)  tag-kirekesztésnél, valamint midőn a 10. §. 

értelmében másodszori választásnak van helye, egy 
a megelőző évben 2/3-ad szavazat-többséget nem 
nyert ajánlott felett 30 tagnak jelenléte és szava
zata szükséges.

43- §•
A hivatalnoki személyzet kinevezése és elbocsá

tása iránt rendelkezik.

44- i
Meghatározza a hivatalnoki, valamint a szolga

személyzet fizetését és a vendéglős járandóságát.

45. i
Felügyel és ellenőrködik a folyó ügyek igazga

tása, továbbá az egyleti vagyon és jövedelmei, 
valamint a tagdíj-fizetések pontos behajtása felett.
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40- §■
Minden kiadás iránt határoz.

47- *•
Valamely tagnak kétségtelenné vált fizetési kép

telensége esetében tagsági jogának felfüggesztése 
iránt határoz.

4 8 .  i

Elébe terjesztendők helybenhagyás végett az egy
letet kötelező jelzálogi vagy egyébnemű kölcsönök 
felvételére és törlesztésére, valamint a beruházások- 
és átalakításokra vonatkozó minden jogügyletek és 
azokról kötendő szerződések.

49- i
Az egylet készpénzbeli vagyonának biztos és jöve

delmező elhelyezése felett az igazgatóság javaslata 
alapján, határoz.

5 0 .  §.

Különös hatásköréhez tartozik az egyleti ház
szabályok és házrend alkotása, esetleg módosítása, 
egyátalában minden oly ügybeni intézkedés, mely 
ezen alapszabályok értelmében a közgyüknek vagy 
az igazgatóságnak fenn nem tartatott.
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51. §•

A választmány határoz új tagok és vendég-tagok 
felvétele felett, az ezen alapszabályokban kimondott 
alapelvek szem előtt tartásával.

52. §.

Különösen fentartatik a választmánynak a tagok 
kirekesztése iránt a 38. §. értelmében előterjesztett 
indítványok tárgyalása.

A tárgyalás zárt ülésben történik.
A határozat beható tanácskozás és szükség esetén 

a tényállásnak egy e czélra különösen kijelölt kül
döttség által előzetesen történt kiderítése után, 
legalább egy igazgató és 30 tag jelenléte és 30 tag 
szavazása mellett titkos golyóvetés útján hozatik.

A határozat egyszerű szótöbbséggel hozatik, 
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 leg
közelebbi ülésben hitelesíttetnek.
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VII. FEJEZET.

Z á r h a t á r o z a t o k .

5 4 . §.

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

55- i
A nemzeti Casino vagyona feloszthatlan, és ahhoz 

sem a részvényesek,-sem az egyletből kilépett ta
gok, sem azok örökösei, hagyományosai vagy en
gedményesei legkisebb jogot sem tarthatnak. — 
Azon esetben, ha az egylet feloszlatása, emberi 
számítás szerint előre nem látható bármi rend
kívüli okok vagy eseményeknél fogva, elkerül
hetetlenül bekövetkeznék, összes vagyona, mint 
szintén feloszthatatlan alapítvány, a magyar tudo
mányos akadémia avagy az annak helyébe netán 
lépett hasonló jellegű magyar tudományos inté
zetre háramlik.

Az elkerülhetlenné vált felosztás, valamint az 
egyleti vagyonnak a kitűzött czélra leendő átadása 
iránt a közgyűlés határoz. E határozat érvényes
ségéhez szükséges, hogy az a különösen meghívandó 
összes tagok legalább 2/3-dának részvétele mellett 
9/io-ed szótöbbséggel hozassák.

Évkönyv. 5
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Függelék.

A játékból eredő tartozások rendezésére vonat
kozó határozatok.

5 6 .  §.

Úgy a Casino helyiségeiben, valamint egyátalá- 
ban bárhol casinói tagok között lefolyt játékból 
eredő tartozások a játék végeztével vagy készpénz, 
vagy bon által egyenlítendők ki. Ha a kiegyenlítés 
bon által eszközöltetik, az a játékot követő nap 
déli 12 órájától számított 48 óra alatt rendezendő-

Ha a rendezés 48 óra alatt nem eszközöltetett, 
a követelő félnek jogában áll követelését az igaz
gatók egyikénél, esetleg azok helyettesénél a bon 
felmutatása mellett bejelenteni. Az igazgató vagy 
helyettese köteles az adóst ennek lakására czímzett 
ajánlott levélben azonnal felhívni tartozásának a 
vevény keltétől számított 8 nap alatti rendezésére-

Az, a ki ellen panasz emeltetett, míg adósságát nem 
törlesztette, a Casino helyiségeiben nem játszhatik.

Ha a tartozás kiegyenlítése ezen 8 nap alatt 
nem igazoltatik, az intéző igazgató köteles az adós- 
nevét a Casino hirdetési táblájára azonnal kifüg
geszteni és ha a tartozás a kifüggesztéstől számított 
48 óra alatt sem rendeztetnék, az igazgatóság az 
illető adóst a Casino tagjainak névsorából törölteti, 
mely tényt a választmány legközelebbi ülésében.
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tudomás végett bejelenti. Oly játékból eredő tar
tozás, mely iránt, a játékot követő nap déli 12 órájá
tól számított 10 nap alatt a fentebb jelölt módon 
panasz nem emeltetett, rendezettnek tekintetik és 
többé a Casino elbírálása elé nem hozható.

Idegen bon általi kiegyenlítésnek elfogadása csak 
is a folyamatban levő játék befejeztéig és egyedül 
az esetben követelhető, ha az illető bon ugyanazon 
játékból ered.

5'
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HÁZSZABÁLYOK.

I. FEJEZET.

A k ö z g y ű l é s r ő l .

1. §•

A közgyűlés vezetése, a szólási és tanácskozási 
rend fentartása az elnököt illeti.

2. §.
A szólásra jelentkezők neveit a jegyző írja fel és 

kiki csak ezen feljegyzés sorrendje szerint szólhat 
a tárgyhoz.

3- §■
Közgyűléseken a szavazás — a mennyiben a 

többség a szőnyegen forgó kérdés tüzetes felvilá
gosítása és megvitatása után sem volna nyilván 
kivehető — golyóvetés útján oly módon eszköz- 
lendő, hogy minden szavazó tag e czélra egy golyót 
a szavazati szekrény «igen» és «nem» felirattal 
különösen megjelölt fiókjai egyikébe vet.



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

5- i
Az esetben azonban, ha a kérdés többfelé ágaznék, 

a közgyűlés saját kebeléből, az igazgatók, a választ
mányi tagok kizárásával, egy három tagú bizottságot 
küld ki. — Ezen bizottság a mellékteremben össze
ülvén, az abba egyenkint, az egyik ajtón be-, a 
másikon pedig kilépő minden tagnak szavazatát 
feljegyzi és összeszámítás után az eredményt a köz
gyűlésnek előterjeszti. Az ily módon hozott hatá
rozat kötelező s többé kérdés alá nem vétethetik.

6. §.

A közgyűlés határnapja, a napi lapok útján, 
legalább 8 nappal előbb közzéteendő, a casinoi 
tagok pedig külön meghívók útján is értesítendők.

II. FEJEZET.

A v á l a s z t m á n y r ó l .

7 • i
A választmány az alapszabályokban megállapított 

jogkörében és módon az egylet mindazon ügyeiben, 
melyek a közgyűlésnek vagy az igazgatóságnak,



7 0

névszerint fenn nem tartvák, az egylet czéljainak 
megfelelőleg intézkedik és határoz.

8. §.

A választmány az intéző igazgató által, rendszerint 
havonta egyszer, de a szükséghez képest többször 
is egybehívatik.

9- i
Az ülések napjáról a választmányi tagok két 

nappal előbb, a titkár által szétküldendő külön 
meghívók útján értesítendők.

10. §.
A választmány üléseinek jegyzőkönyveit s vég

zéseit az egyleti titkár szerkeszti s hitelesítés végett 
a legközelebbi ülésnek bemutatja, s egyáltalában 
a választmány és igazgatóság által reá bízott írásbeli 
teendőket a vett utasítás értelmében végezni köteles.

Az egylet hivatalnokai a Casino-egylethez nem 
tartozó egyének sorából is kinevezhetők.

11. §.
A választmány, a közgyűlést megelőző ülésben 

az egyleti tagok sorából a következő bizottságot 
választja és azokat jóváhagyás végett a közgyűlés
nek előterjeszti, úgymint:

a j  a szavazati ívek szétküldésére egy két tagból 
álló bizottságot ;
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b)  egy héttagú szavazatszedő és összeszámító 
bizottságot ;

c)  a három igazgatón kívül egy hat tagból álló 
bizottságot a számadások felülvizsgálására és a költ- 
ségelőirányzati terv kidolgozására ;

d)  leltári bizottságot két tagból, és végre
e)  egy tizenhét tagból álló könyvtári bizottságot.
Ezen bizottságok teendői az alap- és jelen ház

szabályok illető szakaszaiban meghatározvák.

III. FEJEZET.

A szavazatszedő bizottságról.

12. §.
Igazgatókra és választmányi tagokra beadandó sza

vazatok összeszedésére és összeszámítására a választ
mány, a közgyűlést megelőző választmányi ülésben 
az egyleti titkáron kívül egy elnökből és hat tag
ból álló bizottságot az egylet rendes tagjai sorából, 
vélemény elágazása esetén titkos szavazás útján 
választ, s e választás eredményét helybenhagyás 
végett a közgyűlés elé terjeszti.

13. §.
Az alapszabályok 24. §-ában előírt szavazás titkos 

jellegének megóvása tekintetéből a következő eljárás 
követendő :
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A betöltött szavazati ívek, minden személyesen 
megjelent tag által, a szavazatszedő bizottság elnö
kének átnyuj tandók és az átadó neve a bizottság 
két 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 
tekintet nélkül mindig, egyenlő számmal jegyzett 
kettős boríték alatt küldendők meg ; a miből önként 
következik, hogy tehát minden tag csak egy-egy 
szavazati ívet foghat kapni.

A szavazati ívek átvételére kiküldött bizottsági 
elnök a beérkezett levél külborítékát felbontván, a 
titkár által vezetett számozott lajstrommal össze
egyezteti, a szavazati ívet tartalmazó beragasztott 
levelet pedig a szavazatszedő bizottságnak egy elzár
ható külön szekrényben való elhelyezés végett átadja.

A szavazatszedő bizottság ezen leveleket gyűlés
ben bontja fel, az azokban foglalt szavazati íveket 
a ládába teszi és működését megkezdi.

14. §•
A bizottság feladata a szavazatok összeszámítását 

a lehetőségig félbeszakítás nélkül befejezni, minden 
szavazati ívet a szavazatok összeszámítása után rögtön 
megsemmisíteni, a szavazat eredményét pedig a köz
gyűlésnek, a közgyűlési elnök által meghatározott 
folytatólagos ülésén, kihirdetés végett bemutatni.
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IV. FEJEZET.

A vagyonról és számadásról.

15. §.

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

16. §.
Minden új szerzemény a vételár kitételével azon

nal mindkét példányba bevezetendő.

17- §•
A leltár pontos vitele feletti felügyelet a leltári 

bizottságot illeti ; mi czélból annak különös fel
adata az egyletnek ezen leltárba felvett minden 
készletei és szerzeményei felől évenkint legalább 
egyszer közvetlen meggyőződést szerezni, a tapasz
talt hiányokat, kártalanítás iránti intézkedés végett, 
a választmánynak bejelenteni.

18. §.

A pénztárnok által összeállított és egy szakértő 
által megvizsgált évi számadások mindig a köz
gyűlés által a házszabályok 11. §. c)  pontja értel
mében kirendelt bizottság által felülvizsgálandók.
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Ezen bizottság feladata egyszersmind, a három 
igazgató hozzájárulásával, a következő évi költség- 
előirányzatot, a reményelhető jövedelem és szük- 
séglendő kiadások egybevetése alapján, kidolgozni 
és azt a lefolyt évről szóló számadások kapcsában 
megállapítás végett a közgyűlés elé terjeszteni.

Az igazgatóság a közgyűlésileg megállapított 
költségvetéshez alkalmazkodni, a mennyiben pedig 
azon előre nem látott szükség esetén túllépne, a 
különbözetet a számadások felülvizsgálására kikül
dött bizottság előtt tételenkint felvilágosítani és 
indokolni tartozik.

20. §.
Minden fizetést a pénztárnok eszközöl a kirendelt 

igazgató utalványára. Köteles havonkint a választ
mánynak a pénztár állapotát feltüntető kivonatot 
bemutatni, minden kiadást és bevételt pedig azon
nal a pénztári naplóba bevezetni.

19- §•

V. FEJEZET.

A könyvtári bizottságról.

21. §.
Feladata e bizottságnak a könyvtár és olvasó

terem feletti őrködés és felügyelet, mely czélra a 
hivatali és szolgaszemélyzettel rendelkezik.
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Feladata továbbá, a választmány által e czélra 
megszavazott összeg keretén belül, új könyveknek 
beszerzése és a hírlapoknak, különös figyelemmel 
a jelentékenyebb és közérdekű irodalmi bel- és 
külföldi termékekre, beszerzése és megrendelése.

23. §.
E végből saját kebeléből választott elnöke felhívá

sára időnkint ülést tart, melyről a jelenlevők nevé
nek feljegyzésével jegyzőkönyvet vezet. Érvényes 
határozat hozatalára legalább 3 tag jelenléte szükséges.

24. §.
A könyvtárban levő művek, folyóiratok, térképek 

és nevezetesebb hírlapokról a könyvtár közvetlen 
kezelésével megbízott casinói hivatalnok által rendes 
könyvtári mutató-könyv (index) vezetendő és abba 
minden új abban beszerezett mű pontosan bej egyzendő.

2 2 ,  §.

VI. FEJEZET.

Az igazgatók hatásköréről.

25. §.
Az igazgatók, s névszerint az intéző igazgató 

jogai és kötelességei az alapszabályokban meg- 
állapítvák.



Ezek értelmében :

26. §.

Az igazgatók, névszerint az intéző igazgatónak 
az alapszabályok 38. §-a értelmében kötelessége 
esetleg a tagokat általuk netalán elkövetett rend
ellenességekre figyelmeztetni, a hivatali és szolga
személyzet- és vendéglősre felügyelni, azokat a 
szükséghez képest külön utasításokkal ellátni ; 
tapasztalt vagy bejelentett hiányok és rendellenes
ségek orvoslása iránt saját hatáskörén belől intéz
kedni, a jelentékenyebb panaszokat pedig kellő 
intézkedés végett a választmánynak előterjeszteni.

27. §.

Az intézet ezüst-, edény-, üveg- és butorkészlete 
és egyéb ingó vagyona az intézkedő igazgató fel
ügyelete alatt áll.

28. §.

Az igazgatóság feladatához tartozik a pénz
tárnak időnkinti rovancsolása és a számadások
nak megvizsgálása. Köteles továbbá a pénztárnok 
által minden közgyűlés előtt bemutatandó szám
adások és azokból vont mérleg szerint fennlevő 
készpénzbeli állapotról a közgyűlésnek jelentést
tenni.
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Az intéző igazgató feladata még a számadó 
komornok számadásait megvizsgálni, nemkülönben 
az egyletnek ezüst-, üveg- és egyéb készletei és 
bútorai jó karban tartására ügyelni.

29. §.
A kártyának nagyban beszerzése és eladása iránt 

szintén az intéző igazgató intézkedik.

30. §.
A Casino tagjai az egylet helyiségeiben a kiszol

gáló személyzetnél hitelt igénybe venni jogosítva 
nincsenek, miért is az ott megrendelt étkek és 
italok, szivar és játékkártyák stb. azonnal kész
pénzben fizetendők.

31. §.
Kivételes esetekben, csekélyebb összegű adós

ságok rövid időre eltüretnek, ezen adósságok azon
ban ugyanazon egy tagnál, bár több személy által 
hiteleztessenek is, összesen 100 forintot meg nem 
haladhatnak.

32. §.
Azon esetben, ha valamely tag, ezen nem enge

délyezett csak megtűrt hitelt 100 forintnál maga
sabb összeg erejéig venné igénybe, a hitelező vagy 
hitelezők tartoznak ezt az igazgatóságnál intézke
dés végett bejelenteni.
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Az igazgatóság ennek folytán az adóst ajánlott 
levélben térti vevény mellett azon figyelmeztetéssel 
szólítja fel tartozásának kiegyenlítésére, hogy a 
mennyiben azt, a visszaérkezett térti vevény alá
írása által igazolt intőlevél kézbesítésétől számított 
14 nap alatt ki nem egyenlítené, a Casinóból 
kizára tik.

33- §•
Ha az adós ezen záros határidő alatt sem fizetné 

meg tartozását, ezt az igazgatóság a választmány
nak a térti vevény felmutatása mellett bejelenti, s 
a választmány az adósnak a Casinóból való kizá
rását, minden további tárgyalás nélkül, határozati- 
lag kimondja.

34- i
Az alapszabályok 11. §-ának második bekezdése 

ugyan kimondja, hogy az újonnan belépő tag tar
tozik felvételi díját felvételekor lefizetni, de a föl
vett tag első évi tagdíjának befizetési határidejéről 
nem intézkedik ; miért is eme szakasz azzal egészít- 
tetik ki, hogy úgy a felvételi, mint az első évi tag
díj a fölvételkor azonnal lefizetendő, s ki eme díja
kat a fölvétel illetve értesítéstől számított 8 nap 
alatt le nem fizeti, a választmánynak történt beje
lentés után a tagok törzskönyvéből kitöröltetik.



HÁZREND.

1. §.
A nemzeti Casino helyiségei reggeli 9 órától 

éjfél után 5 óráig nyitva állanak.

2. §.
Könyvtárai, újságai, tekeasztalai és étterme a tagok 

és vendégek használatára szolgálnak.

3- i
A casinói szolgaszemélyzetnek a kiszolgálatért 

borravalót elfogadni, vagy a Casino helyiségén 
kívül magánházakban kiszolgálni szorosan tilta- 
tik, — ebből kifolyólag beszüntettetik az eddig 
szokásban volt újévi ajándék-gyűjtő szekrény kité
tele is.

4- §•
Könyvet, folyóiratot, hírlapot, földképet és egyéb 

nyomtatványt a Casinóból elvinni nem szabad.
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5- i
A Casino helyiségei közül a társalgó-, olvasó-, 

játék- és éttermek csak a kijelölt czélokra használ
hatók.

6. §.

Az olvasó-teremben kímélő csend legyen.

7- i
A Casino termei, névszerint a felső étterem, 

idegen czélra és vigalmakra, különösen bemeneti 
díj mellett, nem használható, abban vigalom csak 
az egylet nevében s az igazgatóságnál eleve tör
tént bejelentés után egyleti tagok által rendezhető 
s az a Budapesten tartózkodó minden egyleti tag
nak tudtul adandó.

8 . § .

Az étteremben az október i-től junius i-ig ter
jedő idény alatt esti 6 óra előtt a dohányzás tilos.

9- §•
A Casino többi helyiségeiben csak esteli 11 óra 

után szabad ételeket és italokat felszolgálni.

io. §.
A Casino magán étkező helyiségeivel csak a 

Casino rendes tagjai rendelkezhetnek és ezen he
lyiségek használatára csak olyanokat jogosíthatnak.
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kik osztálykülönbség nélkül a tisztességes társadalmi 
körök befogadottjai.

1 1 .  §•

A tagok a Casino bütorai és egyéb felszerel
vényei kimélésére figyelmeztetnek.

12. §.
Azon tagoknak nevei, kik az alapszabályokban 

meghatározott évdíjakat a következő év január 
havának utolsó napjáig sem fizették le, az e czélra 
kijelölt táblára kifüggesztendők.

1882-ik év január 26-án, illetve 1885 január 22-én 
tartott választmányi ülés határozata folytán a 

kártyadíjak következők :

Piquet és m agyar kártya.
Esti 10 óráig . ... ... ... ... 1 frt 50 kr.

10—i-ig ... ... ... ... 2 «
i —3-ig . ... ... ... .... ... 4 «
3—5-ig — — — — — 8 «

W hist.
Esti 10 óráig ... ... ... ... ... ... 2 frt

10—i-ig— — — — —. — — 3 «
i—3-ig -  — — — — — 5 «
3—5-ig— — — — — — — 8 «

Évkönyv. 6



Tarokk.
Esti io óráig . . .  . . .  ... . . .  .. .  ... ... 3 frt

io - i-ig ...  _ ... ... — ... .... 4 «
i —3-ig — — — — — — — 6 «
3—5-ig— — — — —  -  -  io «

Besique.
Ej félig. _ ... ... ... ... ... ... 4 irt
Éjfél után ... ... ... ... ... __ ... 8 «

Quinze.
Éjfélig _ . .  ... ... ... ... ... ... ... 2 frt
Éjfél után . . ... ... ... ... ... _ 5 «

A Casino színházi ülőhelyei a színházi napi ár
folyam szerint bocsáttatnak a rendes tagok rendel
kezésére.

A  panasz- és indítvány könyv.

1 3 - §.

A Casino írótermében panasz- és indítványkönyv 
van letéve.

14. §.
A panaszkönyvbe az egyes tagok, neveik saját

kezű aláírása mellett, a szolgálat, a rend, vagy 
egyébként tapasztalt hiányok miatti panaszaikat 
és észrevételeiket bejegyzik.
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if- §•
Névtelen vagy idegen nyelven írt panaszok figye

lembe nem vétetnek.

1 6 . §.

A panaszkönyv minden választmányi ülésen 
megvizsgálás végett bemutatandó és a panaszok 
feletti intézkedések és észrevételek a hajtott lapra 
írt panaszok mellé feljegyzendők.

17- §■
Az indítványkönyvbe az egyes tagoknak az egy

let javítása és emelése, valamint irodalmi termékek 
beszerzése iránt teendő vagy az egyletet általában 
érdeklő minden más javaslatok sajátkezűleg be
jegyzendők és intézkedés végett a legközelebbi 
választmányi gyűlés elé térj esztendők.

6*



F Ü G G E L É K .

Tudnivalók.

1. i
Az intézet az 1892-ik évben 2 tiszteleti, 701 rendes, 

és 12 kedvezményes, összesen tehát 715 tagot szám
lált kebelében.

2. §.
Az 1868-ik év május 3-án tartott rendkívüli 

közgyűlés határozatánál fogva az új tagokra nézve 
az aláírás folytonos, s következőleg tart a tag 
belépési éve kezdetétől 6 évig, a mennyiben nem 
életfogytiglani kötelezést vállalt.

3. §•
A Casino szállása jelenleg hatvani-utcza 5. számú 

(volt gr. Cziráky-féle) saját házában van.

4. i
A Casinóban, közhatározat szerint, ily tartalmú 

aláírási ív van kitéve, melyhez minden tag hozzájárul
hat : «Ki testének elpusztultával, mit halálnak szok
tunk nevezni, nem hiszi egész létének elenyészték 
annak utolsó pillanatában, mikor nem ritkán nem 
elég világos a fő, de se kéz, se nyelv nem mozog
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nak többé, fölötte kellemetlen érzés lehet végaka
ratának el nem rendelése miatt övéit, barátait vagy 
csak cselédeit is minden ellátmány nélkül hátra
hagyni. Ez okból mi alólírtak végakaratainkat jó 
eleve el fogjuk rendelni. Minthogy azonban alig 
lehet kellemesebb és megnyugtatóbb érzés egy 
nemes keblű férfira nézve, mint annak biztos 
hiedelme, hogy azon honfitársainktól, kiket éle
tünkben tiszteltünk, becsültünk, holtunk után is 
hosszabb ideig megemlegettetünk, s ily emléke
zések alkalmával felhordott példáink után a jövő
kor gyuladni fog nyomdokaink követésére ott, hol 
azok az erény ösvényét jelölék: ellenben óvako- 
dásra s jobb út választására serkenteni ott, hol 
emberi gyarlóságunknál fogva az igazság körén 
kívül kalandozánk ; egyúttal ezennel azt is Ígérjük, 
hogy a pesti nemzeti Casino társaságának végren
delkezésünkben egy kis emlékjelet hagyandunk.»1

Eddigi aláírók az eredeti feljegyzés szerint : 
Széchenyi István,2 Bánffy Pál, Fáy András, 
Dercsényi Pál, Jankovich Antal, Orczy Lajos,

1. A végrendeleti aláírás szövege az 1854-ik január 26-iki 
közgyűlés határozatából a következő záradékkal toldatott 
m eg: «Az esetre, ha megfeledkeznénk, ezen soraink által a 
Casino-társaságot felhatalmazzuk arra, hogy örököseinket 
vagyonúnkból valamely alkalmas emléknek kiszolgáltatására 
felszólíthassa »

2. Gróf Széchenyi István végrendeletileg egy díszes emlék
serleget hagyományozott a Nemzeti Casinónak, azon óhaj
tással, hogy e serleg a legjobb magyar borral töltve emlé-
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Wenckheim Béla, Pregárd János, Lipthay Béla,3 
Szilassy József, Wesselényi Miklós, Jósika Miklósr 
Marczibányi Lajos, Dessewffy Aurél,4 Baldácsi 
Antal, Andrássy György, Benyovszky Péter, 
Waldstein János, Daruváry Jankovich Izidor, 
Földváry Lajos, Földváry Antal, Niczky Sándor, 
Atzél József, Miller Antal, Orczy László, Podma- 
niczky Lajos, Kendelényi Károly, Festetich Vincze, 
Bohus János, Tasner Antal,5 Rosti Albert, Szabó 
János, Szápáry Antal, Ürményi József, Beniczky 
Lajos, Farkas Gábor, Bezerédj István, Láng Ignáczp 
Weisz Bernát.6
kére évenkint üríttessék ki. Az 1864-ik évi január 30-án 
tartott közgyűlés erre jegyzőkönyvi határozatkép mondotta 
ki: «hogy a Nemzeti Casino e díszes művű serleget örök 
időkig oly becses kincse gyanánt őrzendi, melyre, mint az 
egylet dicső nevű alapítójának végrendeleti megemlékezésére 
a dicső utódok is hálás kegyelettel fognak tekinteni, továbbá, 
hogy e serleg legjobb magyar borral töltve évenkint a köz
gyűlés hetében tartandó lakoma alkalmával a dicsőült em
lékére ürítendő.» — Az első ünnepélyes lakoma 1864-ik évi 
február i-én tartatott m eg ; a serlegürítés előtt id. báró 
Wenckheim Béla mondott emlékbeszédet.

3 Báró Lipthay Béla 1883-ban egy művészi becsű albumot 
ajándékozott a Casinónak, melybe a Széchényi lakomákon 
tartatni szokott emlékbeszédek gyüjtetnek össze.

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

5 Tasner Antal és Láng Ignácz urak a Nemzeti Casino 
könyvtárát több becses munkával gyarapították.

6 Weisz Bernát úr a szt. Erzsébet életét ábrázoló díszes 
és felette becses könyvet hagyományozta a Nemzeti Casino 
könyvtárának.
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Továbbá megemlítendő, hogy ekkoráig a Casino 
názvételére tagdíjváltságul aláírt 1200 forintnyi köl
csönöket haláluk esetére az intézetnek engedték : 
Atzél Péter, Almássy Kálmán gr., Apponyi György 
gr.' id. Batthyány Géza gr., Bohus László, Erdődy 
István gr., Festetich Dénes gr., Festetich György 
gr., Festetich Tasziló gr., Inkey József, Jankovich 
László, Karátsonyi Guidó gr., Lipthay Béla br., 
d’Orsay Emil gr., Pálffy János gr., Podmaniczky 
Frigyes br., Somssich Pál, Széhenyi Béla gr., 
Széchenyi Imre gr., Wenckheim Rudolf gr., Wo- 
dianer Albert br. ifj., Wodianer Mór br., Zichy 
Bódog gr., Zichy Ferencz gr., Zichy Jenő gr., 
Zichy József id. gr., Zichy József ifj. gr., Zichy 
Paulai Ferencz gr.

Végül a tagdíj fizetéskötelezettsége alul 2 -2000 frt 
lefizetése által megváltották magukat: Zichy Ágost gr. 
és Zichy Tivadar gr.

5- §.





A NEMZETI CASINO

PÉNZTÁRI KIMUTATÁSA

1892.



■
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járandóságok i 8q2. évben.

1.

frt kr_

Az 1891-iki pénztári maradvány ... ... 1232 87
Tagdíj-hátralék 1887 —1891-ig ... ... 2833 —
Tagdíjak 1892-re ... — ... — 63251 —
Uj tagók fölvételi- és tagdija ... ... 11390 —

Vendégektől á 30 frt egy hóra 150 —
Lak- és boltbérek _ ... ... ... 13948 —
Opera-szinház bérletéből... ... ... ... 1463 —
Nemzeti színház bérletéből.. ... ... 3487 50
Népszínház bérletéből ... ... ... .„ vry

OO 10
Kártyadijakból. ... ... ... ... ... . 20026 25
Tekejáték után... ... ... ... ... ... 695 —
Étkező kabinok után ... ... ... ... 893 50
Tánczterem használatáért. ... ... ... 2450 —

Pénzkészletek gyümölcsöztetéséből ... 797 13
Küldöncz-dijakból ... ... ... ... .— 78 5°
Tagdijak 6% késed, kamatából.. ... 274 09
Br. Laffert alapítvány kamatából... ... 85 —
Rendkívüliekből ... ... ... ... ... 3783 11

Összesen ... 129093 °5
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Bevételek i8g2-ben.

II.

Az 1891-ik évi pénztári maradvány _
f r t

1232
kr.
87

Tagdíj -hátralék 1887—1891-ig........... 1395 —

Tagdijak 1892-re ... ... ... ... ... 61305 —

Uj tagok fölvételi és tagdija ... ... 11390 —

Vendégektől á 30 frt egy hóra . ... I5° —

Lak- és boltbérek... ... ... I3948 —

Opera-szinház bérletéből... ... 1463 —

Nemzeti színház bérletéből .. 3457 5°
Népszínház bérletéből ... .. 2285 10
Kártyadijakból ... ... 2002 5 25
Tekejáték után ... ... ... ... 595 —
Étkező kabinok után ... ... ... ... O

O
O 0
4 50

Tánczterem használatáért ... ... 2450 —
Pénzkészletek gyümölcsöztetéséből ... 797 13
Küldönczdijakból .. ... ... ... ... 78 50
Tagdijak 6°/o késed, kamatából. 274 09
Br. Laffert alapítvány kamata. ._ 85 -
Rendkívüliekből ... ... ... ... 3783 11

Összesen ... 125705 05
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K iadások az 1892. évben.

III.

frt kr..

A. I. Szállásbér ... ... ... ... 9000 —
II. Tiszti fizetés... ... ... ... 3000

III. Szolgaszemélyzet fizetése.. ... 13894 —
IV. Szolgaszemélyzet ruházata . 4808 72
V. Komornok házi kiadásai... ... 257 44

VI. Hirlapok és folyóiratok. _ 2297 02
VII. Könyvek vételére ... ... 1412 70

VIII. írószerek és papiros ... ... 622 86
IX. Légszeszvilágitás. ... . 6182 80
X. Olaj és petroleum _ _ 31 40

XI. Gyertya _ ... ... ... ... 1014 —
XII. Tűzifa, szén- és légszeszfütés 1828 42

XIII. Terempalló fényesítő szerekre. 360 —
XIV. Vízvezeték... ... ... ... ... 1833 12
XV. Kártyák vételára... ... 534° —

XVI. Nemzeti színház bérlete... ... 5316
XVII. Operaszínház bérlete ... ... 2170 —

Átvitel 59368 48-
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fű kr.
Áthozat ... 59368 48

XXII. Népszínház bérlete ... ... ... 240b 71
XIX. Adó- és illetékegyenérték_ 5000 47
XX. Iparosok munkabére.. ... .... 6951 41

XXI. Nyomtatványok ... ... _ 414 —
B. I. Beruházások és szerzemények.. 12158 39

II. Házvételiek. (Bankkölcsön töri.) 4565 —
III. Orvos és gyógyszerész ... ... 119 "N

IV. Törvénykezés és levelezés ... 239 12
V. Hazai jótékony czélokra... ... 2000 —

VI. Kegydijakra ... ... ... ... 200 —
c. I. Tagdíj váltsági kamatok ... ... 1631 —

II. Casinói kötvények kamata
1892-re ... ... ... ... ... 6950 —

III. Casinói kötvények kamata
az előbbi évekről I45° —

IV. Casinói kötvények törlesztése 3000 —
D. — Vegyesek ... ... ... _ ... 5556 52

Ossz esen... 112010 65
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IV.

i 8q2. deczember 3 i- ig  m arad t hátralékok.
frt kr.

Tagdíj-hátralék 1887-ről— ... ... ... 63 —
« « 1888-ról ... ... ... 63 —
« « 1889-ről... ... ... ... 63 —
« « l8qo-ről ... ... 383 —
« « 1891-ről... ... ... 866
« « 1892-ről ... ... __ 1046 —

Összesen .. 3384 —

Összehasonlítás.
Az 1892. évi összes bevétel... ... ... 125709 05 
Az 1892. évi összes kiadás. ... ... 112010 65
Az 1893. évre átviendő pénztári ma

radvány . ... _. __ ... ... 13698 40

FÜGGELÉK.
Br. Laffert Antal alapítvány.

Ezen alapítvány 1700 frt n. é. 5° o-os Temes-Béga- 
völgyi kötvényekből áll.

Budapest, 1892. deczember 31-én.
Ilk  Mihály s. k.

titkár-pénztárnok.

Alulírottak a bevételi és kiadási tételeket a számadási 
okmányokkal összehasonlítván, és a készpénzt megszámlál-
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ván a pénzmaradványt 13698 frt 40 kr. azaz Tizenháromezer- 
hatszázkilenczvennyolcz frt 40 krban, a Casino pénztárától 
elkülönítve vezetett «Br. Laffert Antal alapítvány» állagát pedig 
1700 frt azaz egyezerhétszáz frt n. é. 5%-os kötvényekben meg
állapítván, az egész számadást rendben, és Ilk Mihály titkár- 
pénztárnok urat — a szokásos óvások fenntartása mellett — 
felmentendőnek találtuk.

Kelt Budapesten, 1893. évi január hó 18-án.

B r. Lipthay Béla s. k.
bizottsági elnök.

Fabiny Teofil s. k.
Kubinyi Árpád  s. k.
Bossányi László s. k.
Gróf Sztáray János s.

bizotts. tagok










	A nemzeti Casino tagjainak névsora�����������������������������������������
	Igazgatók����������������
	Választmányi tagok�������������������������
	Elhunytak����������������
	A nemzeti Casino alapszabályai�������������������������������������
	Házszabályok�������������������
	Házrend��������������
	Függelék���������������
	A nemzeti Casino pénztári kimutatása�������������������������������������������
	Oldalszámok
	_1
	_2
	_3
	_4
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	61
	62
	63
	64
	65
	66
	67
	68
	69
	70
	71
	72
	73
	74
	75
	76
	77
	78
	79
	80
	81
	82
	83
	84
	85
	86
	87
	88
	89
	90
	91
	92
	93
	94
	95
	96
	97
	98
	99
	100


