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S zab á lyok .

1- ször A’ Czeglédi Casino úgy tekintendő, 
mint magános részvényes társaság — melly- 
nek czélja: a’ csínosb társalgás, a’ vélemény
ben , és helyzetben külömbözők’ közeledése, 
a’ köz értelmesség’ előmozdítása; ’s minthogy 
a részvények egyenlők a’ tagok’jogai is egyen
lők; előjogot, vagy kiváltságot senkinek kö
vetelnie nem lehet. —

2- szor A> részvényesek* száma korlátolva* 
nem lévén, az egyesület’ tagjává lehet minden 
önállású lisztes magaviseletű férfiú.

3-szor Az egyesület dolgai a’ Köz Gyű
lések , és egy fenn álló Választmány által in
tézteinek. —

4-szer A’ Köz gyűlésekre kizárólag tartoz
nak : az évenkénti részvények’ meghatározá
sa , a’ tisztviselők’ választása, ’s új tagok' 
bevétele -  úgy szintén valamelly részvényes 
egyénnek szükség esctébeni kirekesztése. —
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5- ször Közgyűlések, az egyesületi tisztvá
lasztásra nézve évenkint, egyéb Köz ügyek’ 
elintézésére pedig év negyedenként, mindég 
a’ kezdő hó’ első Vasárnapján tartatnak tél
ben három, nyáron négy órakor délután.

6- szor A’ Tisztválasztás ’s új tagok’ bevé
tele mindenkor titkos szavazattal történik; egyéb 
tárgyak’ elintézése pedig csak akkor, ha a’ 
többség nyilván ki nem tetszenék. — Ha a’ 
külön felek’ szavazata hason számú lenne, 
az Elnök két szavazattal bír ; egyébiránt egy 
szó többség is határoz kivevén a’ 13-dik és 
a’ függeléki 8-dík pont alatt megjelelt esete
ket.

7- szer Tanácskozások’ alkalmával a’ tárgy
hoz szólni kívánók az Elnök által sorban je
gyeztetnek , ’s annak rende szerint háboritás 
nélkül kihalgattatnak.

8- szor A’ jelenlevők’ határozata a’ jelen 
nem levőket is kötelezi.

9- szer Λ’ Választmány eszközli a’ Köz gyű
lés’ határozatinak végre hajtását, ’s ideigle
nes intézkedéseket tesz, és az egyesület’ ja
vait kezeli. —

10- szer A’ Választmány’ Tagjai: az Elnök, 
négy Ülnök, Pénztárnok, és Jegyző; az ül
nökökről mcnicírveztetvén. hoav a’ részvénye-
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sek» számának növekedtével aránylag hatod
részben szaporodandnak.

H -szer Ha valamelly hivatalt az arra vá
lasztott egyén el nem fogadna, az utánna leg
több szavazatot nyerő lépend helyébe. —

12- szer Azon esetre, ha valamelly tisztvi- 
selöség idő közben üresedésbe jönne, — míg 
a’ Közgyűlés határozottan rendelkezhetnék fe
lőle , a’ választmány’l'fogjhelyettest nevezni. —

13- szor A’ Casinónak egyik czélja lévén a’ 
csínosb társalgás, a’ véleményben és helyzet
ben külömbözők’ közelítése: ha valamelly rész
vényes tag ezen üdvös czéllal í ellentétben, 
magát az illedelem’ szabályaihoz alkalmaztat
ni, mind azt,  mi a’ társalkodásban valaki
nek legkissebb kellemetlenséget'.okozhatna ki 
kerülni nem fogná; *) sőtt a’ társulati békét, 
és csendet zavaró, személyt ’s becsületet sér
tő és így a’ közeledést gátló,1 magaviselettel bot
rányt okozni magáról feledkezett lehetne, a’ 
választmányi tagok, vagy azok’ jelen nemlé
tében bármelly részvényes tag által is rendre 
igazíltatik; és ha rendre igazíttalva, nemen-

*) Az ebekkel való megjelenés i s , méltán a’ kelle
metlenségek közé számíttatván, a’ rendes ta
gok és a’ vendégek annak cltávoztatására le 
figyelmeztetnek. —
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gedelmeskednék, a’ Közgyűlés élőit írásban, 
legalább két részvényes tag’ aláírása mellett 
bepanaszoltatván ; az által kirekesztetik; — 
az efféle kirekesztés azomban csak akkor le
hetvén érvényes, ha ott a’ részvényes tagok’ 
öszveségének legalább fele jelen van, ’s a’je
lenlevők kél harmada abban megegyez. —

14- szer A’ C’asinóba Vendéget vezetni a’ 
Függelék’ 2-dik pontja szerént minden rész
vényes tagnak joga van. —

15- ször Az egyesületet illető hírlapot, köny- 
vet, vagy más akármelly irományt a’ Casinó- 
bol elvinni semmi szin alatt meg nem enged
tetik. —

16- szor Az Országos törvények által el
tiltott szerencse játékok, általában Kirekesz
tetnek , mint szintén Innep -  és Vasárna
pokon délutáni Isteni tisztelet bevégződéséig 
a’ Teke-játék is tilos. —

17- szer Az olvasó teremben a’ dohányzás, 
a ’ feltett föveggel létei, ’s a’ hangos beszéd, 
mint czél ellenesek: tilalmaztatnak. —

18- szor Az egyesület’ vagyonához sem az 
önként kilépendő, sem a’ne tán kirekesztendő 
tag jogot nem tarthat. —
Q ?-szer Az egyesület’ nem reményiéit fel 

oszlása’ esetében, — melly csak úgy történ-
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hetnék, ha az akkori részvényesek’ össze
ségének három negyedénél többen kívánnák 
— a’ köz javak eladandók, ’s áruk egy, a’ 
szavazatok’ többsége által kijelölendő helybeli 
jótékony intézetre fordítandó. —

F ü g g e l é k .

1- ször A’ Casinò reggeltől, esti 10 óráig 
álí nyitva könyvtára, hírlapjai valamint cse
lédei is kivétel nélkül minden részvényeseknek 
használatukra szolgálnak.

2- szor Vendégül idegeneket minden rész
vényes tag nyolcz napra vezethet be, azontúl 
az elnök ad engedelmct, helybeli ön állású 
egyed vendég nem lehetvén. —

3 -  szor A ’ Vendégek a’ társaság’ minden 
kényelmeiben szabadon részesülhetnek.

4- szer Azon nem várt esetre, ha valamelly 
vendég a’ szabályok ellen botrányosan véte
ne , az többé a’ Casinóba nem vezettethetik ; 
egyébiránt vendége’ magaviseleté mellett a’ 
bevezető tag kezeskedik. —

5- ször A’ Casinò egyik teremében egy Név- 
könyv fog tartatni, mellybe minden vendég’s 
a’ bevezető tag nevüket, ’s a ’ bevezetés ide
jét saját kezűleg felírják-
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6-szor Az először összeált, vagy is ala
pitó tagok — kivévén a’ halál’ , elköltözés’ 
vagy kirekesztetés esetét — kötelesek a’ szer
ződött hat évek eltöltéig együtt maradni, ’s 
az évről évre közgyülésileg határozandó rész
vényt a’ társaság’ pénztárába pontosan befi
zetni ; a’ fizetés’ határnapja mindenkor a’ tár
saság? év’ vagy évnegyed első napja leend, 
’s ha valamelyik tag azon időn túl 8. nap alatt 
abbeli kötelességét nem telyesítené, a’ Pénz- 
tárnok által az Elnöknek feljelentetvén» ez a’ 
késedelmezöt, a’ Pénztárnok’ és egy más rész
vényes tag’ jelenlétében, vagy azok’ aláírása 
mellett írásban megíntendi, ’s ha a’ megintés- 
töl számított 8. nap alatt sem tenne eleget, 
a’ választmány az illy késedelmes fizetőnek szó
beli perbe idéztetését eszközlendi·

(7-szer A’ kik a’ társaság’ alakulása után 
bár mikor kívánnának is az egyesületbe fel
vétetni bevétetésük’ nélkiilözhellen föltétele : 
hogy magukat a’ szerződött évek’ hátra lévő 
részére lekötelezzék, ’s első évben az egész 
alapítványi részvényt lefizessék, az év folya
mat mindenkor az Alapítás’ év napjától, je 
lesül Nyárutó’ elsőjétől számíttatván.

8-szor Az új tagul belépni kívánóié az El
nöknél jelentik magukat, a’ ki ucYÖket, szán-
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dékukat, ’s az e’ tárgybani közgyűlés’ halár- 
napját a’ Casinò’ nagy teremében kifüggesz- 
tendi. Bevételre a’ jelenlevők két harmadának 
igenleges szavazata szükséges. —

/9 - szer A’ helyben le nem települt és csak 
ideiglen tartózkodó egyének két p. forint elő 
fizetés mellett évnegyedre is felvételnek, a’ 15-dik 
pont alatti szabályok szerint, kik a társaság’ 
minden kényelmeiben tellyes joggal részesül
nek, szavazati és Vendég bevezetési igény 
nélkül. —

10- szer A’ társaság’ vagyona felöl két le
l e t - t á r  készíttetik, az egyik mindég az El
nöknél a’ másik a’ pénztárnoknál áll, ’s az 
új szerzemények időről időre azokba iratnak.

11- szer A’ Választmány.
a) Üléseit nyilván tartja, ’s ott 

minden részvényes tagnak joga van megjelen
n i , véleményt adni, szavazattal azonban csak 
a’ Választmányi tagok bírnak. —

b) A’ Választmány’ tagjai — mi
után e’ tisztet elválalták — kötelesek a’ vá
lasztmányi ülésekben pontosan megjelenni.

c) Üléseikben a’ választmányi ta
gok egyenlő szavazattal bírnak. —

d) A’ Választmány szem előtt tart
ván mindenkor az egyesület’ irányát és szel-
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lemét , azokhoz képest teszi intézkedéseit, ’s 
azokról a’ Közgyűlést idönkint tudósítja.

12- szer Az Elnök:
a) Választmányi üléseket hirdet leg

alább minden hónapban egyszer; rendkívüli 
Közgyűléseket pedig, mikor a’ szükség kí
vánja.

b) Ideiglenes eltávozása esetére he
lyettest nevez.

c) A’ jó rend fenntartására ügyel, 
mind a’ Választmányi; mind a’ Közgyűlési ha
tározatok’ pontos végrehajtását eszközli.

d) A’ pénztárt mikor tetszik meg
vizsgálja ; — de kétszer egy évben azt ten
ni köteles.

e) A’ lekötelezett éveken túl tag 
lenni megszűnt ’s újra belépni kívánó egyént, 
ha részvényeit pontosan fizette, a’ 2-dik czikk- 
bcn érintett tulajdonok mellett egyedül maga 
is felveheti.

f) Minden év’ végével javaslatban 
elő terjeszti a’ Közgyűlésnek, miképpen le
hessen az egyesület’ jövedelmeit szaporítani, 
a ’ költségeket kevesebbíteni.

13- szor A’ Jegyző köteles minden Ülésben 
jelen lenni, a’ Jegyző-Könyvet pontosan vin
ni , az irományokra, könyvtárra, hírlapokra
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felügyelni, szavazatja leven úgy is mint Vá
lasztmányi tagnak. —

14-szer A’ pénz-tárnok a‘ fizetéseket el
fogadja, nyugtatja, kiád a’ Választmány’ és 
Elnök Utalványára, számot ad az év’ végén.

Ha a’ választmányi ülésekre megy — mellyrc 
azonban nem kötelezetik -  szavazata van.

Ha varamelly tag részvényét a3 határ időn 
túl nyolcz nap alatt be nem fizetné, azt az 
Elnöknek feljelenteni köteles·
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A ’ Casino’ R észeseinek  
Névsora lieti! renddel·

? ic.
Balta János Gyógyszerész.
Balta Sámuel több megyék táblabírája 
Batta Jósef Pest megyei Szolgahíró 
Bereczky Antal Pest megyei tiszti ügyész 
Bicskey Ignácz Pest megyei Táblabiró 
Bicskey Lajos Pest megyei fő Szolgabíró 
Bíró Pál Czeglédi gyámnok.

€ .

Csízi Pál Orvos doctor.

» .
Döme Gergely írnok.

E .
Elefánt Mihály Ágostai hitvallású Lelkész 
Éder György gyámnok.



F .
Fitos Lajos ügyvéd.

I I .
Halász György
Hoffman Jósef Cs· K. nyugalmazott Hadnagy.

H .
Knopf Pál
Kovács Sóma h· ügyvéd 
Krotti Jósef.

l i .
Lachot János 
Löffler Jósef.

11.
Marthon Károly h. Mérnök 
Molnár Márton Tanácsnok.

IV.
Nyári Miklós Pest megyei Szolgabíró 
Nyikos Péter ref. Lelkész segéd.

P .
Pajor Antal Pest megyei Katonai Biztos 
Póczi András·
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IC.
Rákóczy János Pest megyei Jegyző. 
Rauch Károly Tanácsnok- 
Rutkay Sándor Pest megyei Esküdt.

S.
Sánta Antal Pest megyei bátorsági Biztos 
Sánta Jósef
Szabó Károly ref. Lelkész 
Szalay Antal Kir- tábl. Jegyző 
Szalay István h. ügyvéd 
Szalay Mátyás 
Szalay Soma h. ügyvéd 
Szegedi János
Szily Barnabás Pest megyei Szolgabíró 
Ifi- Szvacsina Jósef.

T .
Tury János Előfogati Biztos.

f .
Vágó János
Vájler Antal
Varga Pál Professor
Varga Sándor V. fő Jegyző
Wiczián Lajos Pest megyei esküdt.


