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I.

i A  Casino díszesebb társalkodásra szánt Egygye- 
sület.

II.
TagJa kiki lehet, a’ kinek magaviseleté nevelt 

illendőségről esméretes, ha az egész Actiának (melly 
1832-dik Esztendőre öt pengő forintokban határoz
hatott) lefizetése mellett, az Egygyesiilet Részesei 
által, az alább megszabandó módon felvétetik. \

III.
Minden Tagok Esztendőnként négyszer a’ Ca

sino palotájában öszszeülnek $ az első Ülés minden
kor December 1-ső napján, reggeli 9 órakor esik- 
meg, azért is ezen határozás jövendőre is állandó 
leven, az erant további különös tudósítás nem té
tetik , ha csak a’ kitett napra valamely véletlen aka
dály magát elő nem adja, melly esetben úgy ezen 
mint a többi Köz-ülesek’ napjait, a’ kormányzó
V.ilasztottság fogja meghatározni, ’s a’ Tagokat ér
tesíteni. A’ Decemberi Köz-Űlésben , a’ Casinonak



múlt Esztendei kormányozására, folyamatjára min
den Részvényesnek, bár ha a’ Társaságból kilépni 
kívánna is , helye e's szava lesz ; de a’ jövő Eszten
dőre helyt csak a’ foglalhat és szava is csak annak 
lehet, a* ki Részvényét a’ következő évre már bé- 
fizette.

Az Előlülés választás alá nem esik, hanem 
mindég a’ kormányzó Yálasztottságnak az Ülésben 
megjelenő legidőssebb tagját illeti. — A’ December 
Holnapi köz ülés’ tárgyai.

a ) A? Yálasztottság és Felügyelők jelentést 
tesznek az Egygyesület’ állapotjáról.

IJ  A’ Társaság Pénztárnokjának általok előre 
megvizsgált egész esztendei számadását bémutatják.

c)  A’ Yálasztottság és Felügyelet’ új tagjai, 
Pénztárnok, ’s két Jegyzők választatnak.

d)  Az Egygyesület további fenntartására, ’s tö- 
kélletesebbé tételére nézve Javallatot tenni a’ Vá- 
lasztottság’ kötelessége ugyan 5 de nem kirekesztő 
Jussa, Js hasonló Javallatokat a’ Társaság minden 
Tagjának akár szóval, akár írásban előterjeszteni 
telyes szabadságában áll. Az illy Javallatok tanács
kozás alá vétetnek.

A’ többség határoz. Ha a’ többség’ akaratja vi
lágosan ki nem tetszene, voksolásnak van helye, 
ez így megy végbe : a’ kérdés felvilágosíttatik an
nyira , hogy az egyszerű igen vagy nem feleletnek 
helye lehessen. A’ Tagok egymás után a’ voksoló 
ládához menvén, a’ Felügyelők által kinek kinek 
kezébe adandó voks jelt a’ ládának, igen vagy nem szó
val jegyzett részébe vetik szabad tetszések szerént. Egy
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voks jellel több határoz. Ha páratlan az Egygyesület, 
az Elölülő is csak egy voksal bír 5 ha páros kettő
vel. Mikor a’ ke'rde's több ágakra oszlik, ágy hogy 
igennel vagy nemmel reá felelni nem lehet, az Elöl
ülő csupán ezen egy esetre, egy három tagból álló 
megbízottságot nevez-ki, melly is egy mellek - szo
bában öszsze - ülve'n, az egymás után egygyik ajtón 
be, másikon kimenő Részeseknek kinyilatkoztatá
sait feljegyzi, ’s a’ többség’ akaratját a’Közönség
nek tudtára adja, ’s ez kérdésbe nem vétethető 
véghatározásnak tekintetik. Ezen megbízottságban 
sem Felügyelő, sem a’ Választottságnak más tagja 
nem lehet. A* Köz-Ülés’ minden határozásai minden 
Részest, bár ha jelen nem volt is, egyeránt köte
leznek.

IV.
A’ Casino’ rendes folyamatban tartására ügyel 

egy 18 Tagból álló Választottság, melly közöt öt 
Felügyelő, egy Pénztárnok, és kettő Jegyző. Mind 
ezek az Egygyesületnek Decemberi Köz-Ülése által 
választatnak, ’s a’ folyó Esztendőre felkiáltás által 
történik-meg a’ választás. A’ Választottság minden 
Esztendőben megójjíttatik következendő módon: az 
öt Felügyelők’ nevei pohárba vettetnek, mellyből 
három kihúzatván, kettő marad. Hasonlóul a’ Felügye
lőkön , Pénztartón ’s két Jegyzőn felül lévő tíz vá
lasztottsági Tagok nevei közzűl öt kihúzatván, öt 
megmarad. A’ más esztendei választáskor azomban 
a’ megmaradtak önként kilépvén, már csak egy Fel
ügyelő neve húzatik-ki, a’ fentebb megírt módon, 
’s három Felügyelő, és öt választottsági Tag újab-
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bán választatik , három egymás után következő Esz
tendőn senki-sem viselhetvén Felügyelői, vagy Vá
lasztottsági tisztet. A’ Pénztárnok ’s ke't Jegyző 
azomban lehetőképen mindenkor felkiáltás által vá
lasztódván, több Esztendőkre is megerősi'tethetnek.

Az Újságokra, Könyv-tárra, belső rendre, há
zi gazdaságra, csinosságra, csele'dre, kiszolgálat
ra való szorossabb es közvetetlen felvigyázás pedig 
egy fizetést szedő Felvigyázóra bizattatik, a’ kinek 
kötelességei különös utasításba foglaltatva kiadatnak.

V.

A’ tiz Választottak, öt Felügyelők, két Jegy
ző ’s a’ Pe'nztárnok egygyütt választottsági Üléseket 
tartanak, mellyekben is minden tagnak egyforma 
voksa van, kivevőn a’ Jegyzőket ’s Pénztárnokot, 
a’ kiknek csak akkor van voksok, ha nem rólok 
lesz kérdés. Az előliilest itt is a’ legidőssebb Tag 
viszi, ’s ennek voksa úgy van , mint a’ Köz-Ülés 
Elölülőjének. Rendszer ónt való választottsági Ülés 
esztendőn által négyszer, az első nevezetesen De
cemberben nyomban az Egygyesület Köz-Ülése után 
tartatik , ’s ebből fogja a’ Választottság jövő köze
lebbi Ülésének, ’s igy tovább a’következőknek nap
jait meghatározni. Azoinban nem elkerülhetetlenül 
sziikse'ges , hogy minden tagok egygyütt legyenek , 
elég ha heten egygyütt vannak, de ezek között két 
Felügyelőnek jelen kell lenni, ’s ha a’ hét szám 
a Választottságból ki nem kerül, a’ hijány’ kipóto
lására az Egygyesület egyéb Tagjai közzül kettőt 
és nem többet az Elölülőnek jussa ’s kötelessége.
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VI.
A’ szükség esetében, hol ’s hányszor tetszik, 

rendkívül való Ülést is tarthat a’ Választottság, mel- 
lyet e" végre két Felügyelők akármikor felszóllíthat- 
nak. Minden Tagot tartoznak meghívni, de mint 
fellyebb leíratott, csak hét Tagnak is elég egygyütt 
lenni. Valamint a’ szükség esetében két Felügyelők 
felszólíthatják a’ Választottságot, úgy hasonlóul 
a' Λ álasztottság Ülése öszve-hívhatja rendkívül való 
IJIesre az egész Társaságot, ha ollyanTárgy adód
na elő, mellynek elintézése a’ Választottság’ hatal
mát haladja, ’s halasztást a’ négy rendes Köz-Ülé
sekig nem szenyvedhetne.

VII.
Minden Tagnak vagyon Jussa általa jól esmért, 

’s hasonlólag nemes magaviseletü külföldit, ’s ide
gent (csak oskolába járó ifjú ne légyen) három na
pokra a’ Társaságba bevezetni. A’ bévezető Tag, 
’s a’ bévezetett Vendég, egy e’ végre készített Könyv
be béfogják neveiket írn i, ’s az első a’ hővezetés 
napját is feljegyzi. Ha a’ bévezetett Vendég tovább 
mulatván itt a’ Casinoban, azután is részt venni kí
vánna, e’ végett magát valamellyik Felügyelőnél 
jelentse, a’ kik erre egy holnapi engedelmet, ’s bő- 
járó bilétet adhatnak, mellyet is az illyen Vendég, 
midőn először megy bé a’ Casinoba, az ott éppen 
jelenlévő Felügyelőnek béinutatni ne terheltessék. 
A’ Megyebeliek ha az Egygyesiiletben részt venni 
óhajtanak, eszközöljék a’ Társaságba való felvéte
leseket: mert a’ Megyebeliek közzűl mint Vendég,
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a’ Casinoba tellyességgel senki, e's semmi esetre be 
nem vezettethetik.

VIII.
Ha valaki a’ Társaság’ Re'szesei közzé felvétet

ni kíván, a’ Felügyelőkegygyikénél tartozik magát 
jelenteni. Ezek választottsági Ülést hirdetnek, ott 
a’ felvétetni óhajtónak kívánságát béjelentik, a’Vá- 
lasztottság pedig a’ felvételre előterjesztett érdemes 
vagy nem érdemes voltának vitatásába tellyességgel 
nem ereszkedik, hanem minden szóváltás nélkül vok
solván , az igen vagy nem voksnak többségével ha
tároz.

IX.
A’ Casino’ mostani szobái úgy rendelődnek - el : 

hogy a’ leghátúlsó külön választott szobában enni, 
inni, dohányozni, játszani tellyességgel nem szabad, 
az útszára szolgáló szegelet, és a’ kandallós szobá
ban, dohányozni ’s játszani szabad, de ebédelni 
vagy vacsoráim csak a’ kandallós szobában, és itt 
is csak azon esetben , midőn télen által a’ nagy pa
lota fűtve nincs, egyébaránt vendéglő helynek kire- 
kesztőleg ezen palota lévén rendelve.

X.
Ezen szobákba koldus, kéregető ’s házaló kal

márok , semmi szín alatt bé nem eresztetnek. A’ 
muzsikálás egyedül a’ folyóson és a’ palotában efl- 
gedtetik meg, mindazáltal itt is csakúgy, ha a’ 
jelenlévő Tagok közzűl valaki kívánná; de a’ palo
tában , vagy a’ folyosón muzsikálóknak kéregetés 
végett, a’ Casino többi szobájiba bémenni tilalmaz
ta! ik.
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XI.
A’ nemes magaviseletbe, mint a’ részesülés’ fel

tételébe helyheztetődvén az Egygyesületnek belső dí
sze , illő hogy ennek a’ szobák tisztaságában, ’s a’ 
fellépés illendőségében állő külső disz is megfelel
jen. Fel sem is tevődhetvén, hogy ezen tekintetre 
kiki méltó figyelemmel ne legyen, ’s minthogy két
ségen kívül minden Taggal egyaránt közös az illen
dőség’ érzése: ezen közönséges gyengéded megille- 
téshez csak azon emlékezteted járul, hogy a’ ruha- 
tartó szoba’ rendjére gonddal lesznek a’ Felügyelők, 
s különösen hogy a’ Casinoba ebet, vagy más ál

latot bévinni nem szabad.
XII.

A’ Törvény által tiltott játékot, semmi szi'n 
alatt sem lesz szabad a’ Casino szobájiban játszani.

XIII.
Szolgáknak a’ Casinoba Urakkal jönni, ’s azok

ra bent a’ szobákban várni meg nem engedtetik. — 
Ezeknek elhelyheztetések eránt gondoskodnak a’ 
Felügyelők.

XIV.
A’ Részesek, "s ezek általbévezetett Vendégek’ 

számára a’ Casino szobáji mindég nyitva állanak, 
fel sem is tevődhetvén, hogy valaki ott háljon, 
vagy a’ Casino szobájit leszálló kvártély gyanánt 
használni akarja.

XV.
A’ Casino idegentől ajándékot el nem vészén, 

’s az Egygyesület Tagjaitól is csak könyvet, képet, 
vagy hasonló miveltségi 's hasznosan, vagy illen-
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dó'en gyönyörködtető tárgyat fogad-el. A’ Válasz- 
tottság’ jóvá-hagyása ne'lkül azomban senki képét, 
vagy inás tekintetbe ötlő Tárgyat ki nem tehet, 
hanem ajándékját írásbeli ajánlása mellett, a’ Fel
ügyelők egygyikenek tartozik bemutatni. Viszont a’ 
Casino szobájibol Újságot, Könyvet, vagy akár mit 
is, a mi az Egyetem’ sajátja, me'g csak költsönö- 
zésképpen is kivinni senkinek, e's semmi szín alatt 
nem lesz szabad.

XVI.
A Casino eseledjeinek pe'nzajánde'kot adni sen

kinek, legyen bár az valóságos Részes vagy Ven- 
dég, szabad nein leszen. Viszont ha a’ Casino szol- 
gájira valakinek panasza lenne, minthogy azok az 
egész Egyetemnek, és senkinek nem külön cseléd
je i, magának elegtetelt ne vegyen, ’s őket bár hir
telen felgerjedésből ne büntesse , hanem a’ Felügye
lőknek jelentést tegyen, a’ kiknek hatalmok alatt 
lévén a’ szolgák, minden Tagnak nyomban elégté
telt fognak szolgáltatni.

XVII.
Ámbátor fel se lehetne tenni, hogy valaki ma

gát illetleniil viselvén, viseletével a’ Társaságnak 
botránkozast okozna 5 ha mindazáltal ezen váratlan 
eset megtörténne, az illyen feledékenyek a’ jó rend 
s törvények’megtartására, a’ Felügyelők által illen

dően emlékeztetni fognak, ’s ha ez sem használna, 
vagy a’ Társaság’ tekintete tetemesebben megsértet
ne , a’ Felügyelők jelentést tesznek a’ Választott
é n a k  , a’ melly azonnal rendkívül való Ülést tart
ván , addig is, míg a’ Társaságnak jelentést tenne,
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az illyen Tag részvételi jussának felfüggesztésével 
is , fel fogja aJ jó rendet, ’s illendőséget tartani.

XVIII.
Ha valaki akár esztendő’ végével, akár időköz

ben is a’ Társaságból kilépne vagy kirekesztetne, 
actiájának, és az általa ne talán tett ajándéknak 
viszsza-kívánásához, vagy a’ Casino tulajdonának 
bár melly legcsekélyebb részéhez is jussa nincs, 
mert itt minden tulajdon közös, ’s a’ Casino magá
nos vagyont nem esmér. Azon nem várt esetben te
hát , ha idővel ezen Egygyesület el találna oszlani, 
örököse a’ felállítani czélzott Zempléni Kórház’ Fun- 
dusa.

XIX.
Az intézett belső rendét illető határozások, ’s 

egyéb tudni valók, időről időre szembetűnő hely
re ki fognak függesztetni.

í
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A ’ KORMÁNYOZÓ

VÁLASZTOTTSÁG’ JUSSAI S KÖTELES

SÉGEI.

Ollyan rendkívül való szükség’ esetében , melly- 
nek elintézése a’ Választottság ezen kijelelt hatal
múnak körét haladja, ’s halasztást a’ rendes Köz

li

Λ ’
Casino Egyetem határozhatván, 's változtat- 

hatván el egyedül minden sarkalatos tárgyakat, a’ 
Váiasztottság csupán a’ Köz-Ülés Határozásainak 
érteimében folytathatja foglalatosságait, ’s ezen 
erányzatban az Intézet’ javára , előmenetelére , dí
szére , s jó rendben tartására szükséges rendelése
ket tehet, tanácskozása ’s munkálódása folyamat- 
já t a’ nyilvános Jegyzőkönyvbe béiratni tartozván, 
meiiy is, hogy hiteles és mindenkori nyilvánságu 
legyen, és ha a’ mennyiben valamely Ülésnek hatá
rozásai a Jegyzők által mindjárt azon Ülés alatt el 
nem olvastathatnának, ’s a’ Jegyzőkönyvbe bé nem 
íródhatnának, az Előlülő tartozik gondoskodni, 
hogy az, mi hamarább elkészüljön, ’s meghitelesí- 
tődvén a’ Jegyzőkönyvbe béiktattassék, a’ hol azt 
nem csak a’ Jegyző, de az Előlülő is alá fogja írni.



Ülésig nem szenved, rendkívül való ülésre öszve- 
hívhatja az egész Társaságot.

III.
Ha egygyes esetekben a’ Casino közönséges rend

szabásainak értelme ’s alkalmaztatása kétség alá 
jönne, a’ magyarázat ’s különös alkalmaztatás a’ Vá- 
lasztottságot illeti, "s ennek nyilvánossá teendő ha
tározása , kit kit kötelez addig is , míg az Egygye- 
sület Köz-Ülése azt helybehagyná, vagy megváltoz
tatná.

IV.
A’ Választottság négyszer esztendőn által u. m. 

Decemberben nyomban a’ Köz-Ülés után, ’s az innen 
a’ következő Ülésekből időről időre megszabándő na
pon rendes Ü lést, rendkívül valót pedig annyiszor, 
és ott tart, a’ hányszor, és a’ hová két Felügyelő 
által felszóllítatik.

V.
Üléseiben a’ Casino szükségei felől a’ Felügye

lők által tudósíttatván, azoknak fedezéséről tanács
kozik ’s határoz, és a’Társaság’ pénztárából tellyes 
hatalommal fizetéseket rendel. írott rendelésére, 
ha az Elölülő két választottsági Tag, ’s a’ Casino 
Jegyzője által aláírva adatik ki, biztosan fizethet a’ 
Pénztárnok.

VI.
A’ Felügyelők által béjelentett személyeknek 

fe l, vagy fel nem vételét, a’ mint a’ rendszabások 
VIII-dik pontjában foglaltatik, voksok’ többségével 
elhatározza, ’s a’ felvett Tagok’ neveit, a’ Köz- 
Ülésnek béjelenti.
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VII.
Ha időközben a’ Választottság vagy Felügye

lők közzűl valaki meghalna, rendkívül való Ülésre 
két Felügyelők által felszóllíttatván, a’ kimúltnak 
helyébe Tagot választ a’ Köz-Ülés’ jóváhagyásáig.

VIII.
Ha valaki, légyen bár az Vendég, vagy az In

tézet’ részese, a’ Társaság dísze eránt kíméllő te
kintettel nem lenne, ennek orvoslása végett a’ Fel
ügyelők által felszóllíttatván, ha lágyabb módot 
nem találna, addig míg azt a’ Társaságnak kö
telessége szerént béjelentené, jussa van az illyen 
Tagnak részvételi Jussát is felfüggeszteni.

IX.
A’ Pénztárnok számadását mindenkor világos

ságban tartja, ’s esztendő’ végével megvizsgálván , 
a’ Decemberi Köz-Ülésnek hémutatja.

X.
A’ Decemberi Ülésnek jelentést tesz a’ Tár

saság’ állapotjárói, ’s a’ jövő esztendei gyanítható 
költségek’ előleges felvetését is bémutatja, az Inté
zet folyamatjának javallatával egygyütt.

16 <2<r.-e:
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FELÜGYELŐK’ JUSSAI S KÖTELES
SÉGEI.

I.

A z öt Felügyelők közzűl mindenik egyenlő hata-
talommal bír.

II.
Ezen Felügyelők a’ Társaság ’s Választóttság 

által tett rendeléseknek egyenes végrehajtói. Ezek 
ügyelnek-fel közvetetten a’ jó házi rendre, csinos
ságra, illendőségre. A ’ Casino cselédjeit a’ Felügye
lők fogadják, de azokat a’ Választottság megegy- 
gyeze'se nélkül el nem bocsáthatják. A ’ csele'dek 
egyebaránt egyenesen az ő parancsolatoktól füg
genek , azoknak tehát rendben tartása, ’s talán szük
séges megdorgálása vagy megfenyítene, kirekesztő- 
leg őket illeti. A ’ szolgáktól ezeknek kezekbe ada
tott bútorokról ‘s egyeb szerekről számot vesznek, 
a’ Választottságnak mind ezekről időről-időre jelen
test tesznek, ’s azt a’ Casino szükségéiről tudósít
ják. A ’ Felügyelők gondoskodni fognak, hogy a’ 
játszani kívánóknak illendő áron külömbfele kártyák 
kiszolgáltassanak.

2

A ’
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IH.
í3k vigyáznak-fel a" bejövökre, ’s a’ Tagok ál

tal bevezetett, vagy az általok kiadott meghívó bi
le! mellett megjelenő Yendógekre, ’s ez utolsók a’ 
f eliigyelők közzűl annak, a’ k i , midőn először men- 
nek-bé a’ Casinoba, épen jelen vagyon, bilétjeket. 
előmutatni ne sajnálják.

IV,
LHa valaki a’ Társaság’ tagjai közzé felvétetni 

kíván, magát csak a’ Felügyelők’ egyikénél jelent
heti, a’ kik erről a’ Választottságot tudósítják , sőt 
a béjelentőnek ajánlani is van jussa $ nincsen ellen
ben a’ Yálasztottság többi Tagjainak, ’

Két Felügyelő egygyütt rendkívül való ülésre 
felszóllíthatja a Választottságot. Ketten tisztjeknek 
körében tellyes kihatással munkálódnak. Ketten 
eggyütt a’ szükség’ esetében ollyan költséget, a’ 
melly öszvesen tíz pengő forintot meg nem halad , 
kifizettethetnek a’ Társaság’ pénztárából.

VI.
Az illendőségnek , ’s a’ Társaság díszének fe

ledékeny megsértőjit, légyen bár az Vendég, vagy 
valóságos Részes, a’ köz akarat által határozott 
rendszabások’ tisztelésére, ’s az illendőség megtartá
sára emlékeztetik a’ Felügyelők. Ha valamelly Ven
dég magát illetlenül viselné, azt egész becsülettel 
megkérik, hogy a' Casino további látogatásával hagy
jon - fel. Ha pedig valaki nagyobb sértéssel illetné 
az Egygyesület’ tekintetét, nyomban rendkívül való 
valasztottsági Ülést hirdetnek, ’s ott jelentik a’ sé-
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reimet a’ végett: hogy a’ Választottság a’ Társaság
nak méltóságát tellyes hatalommal feltarthassa. A’ 
Casino, mint díszesebb társalkodásnak szánt Egy- 
gyesület, az egész Egyetem’ sajátja * ’s azért is min
den Tag tisztelettel viseltessen az egész eránt, ’s 
az Intézetet önkénye szerént magáé gyanánt senki 
se tekintse.

VII.
A’ Felügyelők semmi változtatást, *s különös 

határozást nem tehetnek a’ Választottság jóváha
gyása nélkül

VIII.
Három Felügyelő minden esztendőn kilép a’ 

rendszabások 10-dik pontja szerént» A’ választás a’ 
Decemberi Köz-Ülest illeti 5 ha pedig időközben va- 
lainelly Felügyelő meghalna, a’ többiek rendkívül 
való választottsági Ülést hirdetnek, ’s a" megholt
nak helyét» a3 Eöz-Ülés jóváhagyásáig a3 Válasz-» 
tottság tőlti-bé. Hasonló történik, ha a’ Választott- 
ságnak valamelly Tagja időközben meghalna»

2 *
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A5

PÉNZTÁRNOK’ KÖTELESSÉGEI.

A Pénztárnok Köt, - Ülésben választatik. Tellyes 
biztosságú személy legyen. Bészedi az Actiákat, ’s 
két Felügyelő által aláirt rendelésre tíz pengő fo
rintig, ezen felül pedig a’ Yálasztottság által az 
Előlülő két választottsági Tag, ’s a’ Casino Jegy
zőjének aláírása alatt kiadattokra fizet a’ Társaság* 
pénztárából. — Számadását jó rendben, *s minden
kor világosságban tartani, a’ pénztárt és számadá
sait a’ Választottságnak akárinelly időben i s , ’s kü
lönösen esztendő’ végével vizsgálat végett előmutat
ni tartozik. A’ számadási napló-könyvet két pél
dányban fogja vinni, melly közzűl egygyik, minden 
Tag’ szabad megtekintése, ’s köztudomás végett a’ 
Casino szobájiban tartódjék. A’ Pénztárnoknak min
den esztendőn szükségesképen nem kell változni 5 
változhat mindazájtal a’ Társaságnak vagy önmagá
nak akaratjából.
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A’
JEGYZŐK' KÖTELESSÉGEI.

*  alainint a’ Casino!, úgy a’ választottsági Ülések
nek Jegyző-tollát viszik, ’s a’ Jegyző-könyveket a’ 
Casino szobáiban tartják, hol azoknak tartalmát ki
ki megolvashatja. Melly is hogy hiteles, es min
denkori nyilvánságú legyen, ha es a’ mennyiben va- 
larnellyÜle'snek határozásai, a’ Jegyzők által mind
járt azon Ülés alatt el nem olvastathatnának, ’s a’ 
Jegyző-könyvbe be nem íródhatnának, az Előlülő 
tartozik gondoskodni, hogy az mi hamarább elké
szüljön, s meghitelesítődven a" Jegyző-könyvbe ik- 
tattassek, a’ hol azt nem csak a’ Jegyző, de az 
Elölülő is alá fogja írni, Nem is fognak a’ Casino 
végzéséi más úton tudtokra adatni a’ Társaság Tag
jainak, ha csak egygyes esetekben a’ Társaság vagy 
\  alasztottság mást nem határozna. Valamint a’ Pénz
tárnok, úgy a Jegyzők is üléssel és voksal bírnak 
a’ Választottság’ Üléseiben, ha a’ tanácskozás őket 
nem tárgyazza. Esztendő’ végével a’ Jegyzők úgy 
jonek választás alá , mint a’ Pénztárnokra nézve fel
jebb kitétetett.
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KORMÁNYOZÓ VÁLASZTOTTSÁG1832 *  
ESZTENDŐRE.

1 Barkóczy Imre, Báró,
2 Batta Pál.
3 Fáy Ferencz,
4 Fodor Jó’sef, ( egyszersmind Jegyző.)
5 Gönczy Sámuel, (  egyszer smind Felügyelő.)
6 Lehoczky László, ( egyszer'sm. Jegyző.)
7 Lónyay Gábor , ( egyszer’sm. Felügyelő, )
8 Lyachovits János, Fő Esperest.
9 Nagy Lázár.

10 Nyomárkay Jó’sef. (egyszer’sm. Felügyelő,)
11 Sennyey Károly, Báró
12 Soos Pál.
13 Somogyi János, (egyszer’smind Pénztárnok.)
14 Szakáts Zilai Péter, ( egyszer’sm. Felügyelő.)
15 Szirmay Antal, Cs. Kir. Kamarás.
16 Tamásy Calas. Jó'sef, Kegy. Osk. Igazgatója.
17 Vass Antal.
18 Vécsey Pál, Báró ( egyszer’smind Felügyelő.) 

Választ.

*) Választatott elhalt Kandó Gábor Cs, K ir , Kama
rás’’ helyébe.



Kivonás a’ múlt Esztendei Jövedelemről és 
Kiadásokról.

A’ múlt 1831 -(hk Esztendőben, «’ Társaság Pengőben
Részeseinek száma 279-re szaporodván, Ríl.

- 1
a’ valóságos Bevétel tészen.

Oszvesen . .

XI*.

1395 —

K i a d á s  ok.
a j  A* szállásért és fűtésért . . . . 172
b)  A’ bútorozás’ minden,nemeire . . 586
c)  Újságokra, könyvekre, képek

re , földabroszokra......................... 310 26|
d)  Kiszolgálatra, világositásra, ’s 

egyéb külömbféle aprólékos 
költségekre . . .  .................... 150

> 
c»|un

' o

eJ  Kártyákra olly móddal, hogy az 
e’ végett kiadott summa a’ Tár
saság’ pénztárba, minduntalan 
viszsza-foly, sőtnémű-nemű rész
be, gyertya-pótlásra nevekedik 
is, ’s ez által a’ költségek’ ezen 
neme állandóul fedezve van . . , 57 26f

az egész . 1277 26f

A’ kiadások után a’ béjövetelből maradt 117 331
és az e j  alatti kitétel.
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Az 1831-dik Esztendőben elhalt Tagok' 
nevei.

Kaszner János, Tábla-Bíró.
Kazinczy Ferencz, Tábla-Bíró.
Ke'pes Jó’sef, Zemplén V. Szolga-Bíró. 
Palugyay P ál, Tábla-Bíró.
Reviczky János, Z. V. Fő Szolga-Bíró. 
Szeghy Imre, Tábla-Bíró.
Szikszay János, Z. V. E. Tiszti All-Ügyész. 
Szulyovszky Jó’sef, Tábla-Bíró.
Tussay János, Tábla-Bíró.



A’ ZEMPLÉNI

C A S I N O

T A G J A I N A K  N É V S O R A
B E T Ű R E N D  S Z E R É N T  

1832-dik Esztendőién.
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A.
Andrássy György, Gro/. Cs. Kir. Aranykulcson. 
Audits Imre, Kir. Só-Beszedő.

B.
Balásházy Ferencz, Tábla-Bíró.
Balásházy Tamás, Z. V. Számvevő.

•Balásházy János, Tábla-Bíró.
Balásházy Jó’sef, Z. V. Esküdt.

• Balog Dániel, Tábla-Bíró.
. Barko'czy János idősh Gróf, Cs.Kir. Aranykúhsos. 

Barkóczy János ifjabb, Gróf.
»Barko'czy Imre, Báró.
. Barthos András , Cs. Kir. Fő-Ormester.
■ Batta Bálint, Tábla-Bíró.
Batta Pál, Tábla-Bíró.
Békés Antal, Z. V. Szolga-Bíró.

• Bernat Samuel, Tábla-Bíró.
. Bernát Jó’sef ifj. Tábla-Bíró.
•Bistey Ferencz, Urad. Ügyvéd.

■ Bodó Lajos, Tábla-Bíró.
Bodó Tamás, Z. V. E. All-Jegyző.

■ Boronkay Ágoston, Tábla-Bíró.
■ Boronkay Albert, Tábla-Bíró.
Boronkay János, Tábla-Bíró.
Botka Lajos.
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Breznay István, Orvos-Doktor.
. Buday András , Tábla-Bíró.
Bovankovics Jó’sef, Plébános.
Bovankovics Mihály, Káplán.
Bűkky Ferencz, Tábla-Bíró.
•Bydeskuty Ignátz, Z. V. All-Jegyző.
Bydeskuty Mihály, Tábla-Bíró.

C.
Constantinus György, Tábla-Bíró.
Csik János , Ügyvéd.
Csuha István.

D.
• Danielisz János , Orvos-Doktor.
Dezsőfy Jó’sef, Gróf.
Dienes István, Z. V. Esküdt.
Dobos István, Z. V. Tiszti All- Ügyész.
Doktor Tamás, Kereskedő.
Dokus László, Z. V. E. All-Ispány.
Draveczky Alajos, Z. V. Szolga-Bíró.
Draveczky Ferencz, Tábla-Bíró.

E.
Eördögh János, Plébános.
Eperjessy Góbert, Z. V. Tiszti másod. All-Ügyész 
Eperjessy János, Tábla-Bíró.
Eperjessy Jó’sef, Tábla-Bíró.

F.
Fáy Ferencz, Tábla-Bíró.
Fekesházy Mihály, Camer. Ügyész.
Fekete Károly.
Fekete Pál, Tábla-Bíró.
Fekete Pál, Z. V. Tiszti All-Ügye'sz.
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Fischer Pál, Baro.
. Fischer Jó’sef, Barò.

Fodor Jó’sef, Tábla-Bíró.
Frivaldszky István, Tábla-Bíró.
Fiizessery Ágoston, Z. V. Szolga-Bíró.

■ Füzessery Dániel, Z. V. All-Bészedő.
Füzesséry János, Z. V. Fo-Bészedo.

G.
Gönczy Sámuel, Tábla-Bíró.
Göcze Károly, Z. V. Szolga-Bíró.
.Göcze Tamás, Ügyve'd.
Groó András, Tábla-Bíró.><

H.
Haczel György, Maádi Plebánus.
Hederváry György, Z. V. Tiszti All-Ügy esz. 
Hedry István, Z. V. Tiszti All-Ügyesz.
Hoffer János, Z. V. Esküdt.
Homoky Károly, Tábla-Bíró.
Horn Ferencz , Patikárins.
Horváth Antal, Z V. Fő Szolga-Bíró.

■ Horváth János , Tábla-Bíró.
Horváth László, Z. V. All-Beszedő.
Hunyor János, Ügyvéd.
Hunyor Jó’sef, Tábla-Bíró.

I.
Inczedy Sámuel, Tábla-Bíró.
Izsepy Antal, Tábla-Bíró.
Izsepy László, Z. V. Esküdt.

K.
Kandó Gábor, Cs. Kir. Aranykulcsos. (Időközben 

meghalálozott.)
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Karove Antal, Tábla-Bíró.
Kassay Sámuel, Z. V. Levél-Tármii.
Kastsák János, Káplán.
Kazinczy András, Z. V. M. All-Jegyző.
Kelemen Sámuel, Tábla-Bíró.
Kiss Nép. János, Tábla-Bíró.
Klobusiczky András, Z. V. All-Beszedö. 
Klobusiczky János , Gróf.
Koch Dániel, Kereskedő.
Koritsnyák Jakab, Praemonstr. Szerzetes.
Kossuth András, Z. V. Tiszti Fő-Ügyész.
Kossuth Imre , Tábla-Bíró.
Kossuth Kristóf, Tábla-Bíró.
Kossuth László, Tábla-Bíró.
Kossuth Lajos, Tábla-Bíró.
Kossuth János, Tábla-Bíró.
Köröske'nyi Ferencz, Z. V. Esküdt.
Köröske'nyi László , Ügyved.
Köröske'nyi Tamás, Z. V. Jegyzői Hivatal Kiadója. 
Kovács Gábor, Tábla-Bíró.
Kovács Pál, Cs. Kir. Postamester.
Kozma Miklós, Z. V. Szolga-Bíró.
Kulin Menyhárt, Z. V. Szolga-Bíró.
Kutka Antal, Urad. Igazgató Ügyész.

L.
Láczay Károly.
Latsny János, Z. P. Szolga-Bíró.
Lehoczky László, Tábla-Bíró.
Lehoczky Lajos, Z. V. Esküdt.
Lehoczky Menyhárt, Z. V. All-Jegyző.
Lehoczky Miklós, Tábla-Bíró.
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Lónyay Gábor, Tábla-Bíró.
Luzsénszky P á l, Báró. Cs. Kir. Aranykúlcsos. 
Luzsénszky János, Báró.
Lyachovics János, Fő-Esperest.

M.
Madarassy Miklós, Cs. Kir. Hadnagy. 
Malonyay Imre, Tábla-Bíró.
Marschalko Jó’sef, Várnagy.
Matolay Gábor, Tábla-Bíró.
Matyasovszky Mátyás, Tábla-Bíró.
Mauks Mihály , Tábla-Bíró.
Mpzősy Imre, Tábla-Bíró.
Molnár István, Tábla-Bíró.
Molnár Antal, Tábla-Bíró.

N.
Nagy Lázár , Tábla-Bíró..
Nyomárkay Jó’sef, Tábla-Bíró.

O.
Ocskay István, Z. V. Szolga-Bíró.
Ormos Miklós, Praemonstrat. Szerzetes.

P.
Papp Ferencz, Tábla-Bíró.
Papp István, Z. V. E. AU-lJgye'sz.
Peszkár Demeter, Kereskedő.
Peterfy Ferencz, Z. V. Szolga-Bíró.
Peterfy Károly, Z. V. Tiszti A/l-Ügyesz.
Pika László, Tábla-Bíró.
Pilissy Menyhért, Z. V. 3-dili Alt-Jegyző. 
Pintér Istváu, ifjabb.
Pongrácz András, Tábla-Bíró.
Pupinszky Imre, TJrad. Ügyész.



R.
Rajner Vilmos, Urad. Igazgató.
Resko Mihály, Tábla-Bíró.
Reviczky Dienes , Tábla-Bíró.
Reviczky Elek, Urad. Ügyész.
Reviczky György, Z. V. Szolga-Bíró.
Richter Ferencz, Tábla-Bíró.
Rosztoczky Jó’sef, Kam. Tiszt.
Romancsik János, Praemonstrat. Szerzetes.

S.
Sahlhausen Leopold, Báró. Cs. Kir. Ezeredes Hely

tartó , es Aranykúlcsos.
Sennyey Károly, Báró. Cs. Kir. Aranykúlcsos. 
Sennyey János, Báró.
Somogyi István, Z. V. Bejegyző.
Somogyi János.
Soós P á l, Tábla-Bíró. (Időközben meghalálozott.) 
Soós János, Tábla-Bíró.
Spielenberg Gábor, Z. V. Tiszti All-Ügyász. 
Starzsinszky Károly, Gróf.
Steiner Ádám, Z. V. Földmérő.
Steiner Lajos, Földmérő.
Stenczel Dániel, Ügyvéd.
Stenczel Jó’sef.
Stepán Ferencz, Urad. Ügyész.
Stepán László, Z. V. Szolga-Bíró.
Stepán László, Z. V. Tiszti All-Ügyész.
Szabó Gábor, Z. V. Szolga-Bíró.
Szabó Sámuel, Z. V. Esküdt.
Szabó Jó’sef, Ügyvéd.
Szabó Károly, Tábla-Bíró.

2>3*2>> 3 2  <€S<3<3



3>·33·3*  33  c.c.-cs.

Szakáts (Zilai) Péter, Tábla-Bíró.
Szeghy Ferencz.
Székely E lek, Z. V. Esküdt.
Szemere Miklós, Tábla-Bíró.
Szemere Péter, Z. V. Fö Szolga-Bíró.
Szemere Jáuos, Tábla-Bíró.
Szemere Jó’sef, Z. V. Fö Szolga-Bíró. 
Szentgyörgyi Sámuel, Kereskedő.
Szentiványi Károly, Z. V. M. All-Ispány. 
Szentiványi Yincze, Z. V. All-Jegyzö.
Szepessy Zsigmond, Tábla-Bíró.
Szepsy János, Z. V. All-Bészedö.
Szerdahelyi János, Z. V. All-Jegyzö.
Szerencsy István, a Kir. Törv. Tábla Bírája. 
Szerviczky György, id. Tábla-Bíró.
Szerviczky György, ifj. Z. V. Esküdt.
Szilágyi P á l, Z. V. Esküdt.
Sziráky Mihály, Ügyvéd.
Szirmay Antal, Cs. Kir. Aranykúlcsos.
Szirmay A ntal, Tábla-Bíró.
Szirmay Tamás , Tábla-Bíró.
Szirmay János, Tábla-Bíró.
Szögyényi Ferencz, id. Tábla-Bíró.
Szögyényi Ferencz, ifj. Kir. Fiscális.
Szögyényi Imre, Z. V. Szolga-Bíró.
Sztanko László Z. V. Levéltárnok-Segéd.
Sztanko Antal, Ügyvéd.
Sztáray Albert, Gróf. Cs. Kir. Aranykúlcsos.

T.
Tamásy Calas. Jó’sef, «’ Kegyes Oskolák Szerzet- 

je  Újhelyi Igazgatója.
3
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Torasits Ist ván, Z. F. Fő Szolga-Bíró. 
Török Napoleon, G róf 
Trsztyenszky IHe's, Z. V. Esküdt.

U.
Ujházy László, Tábla-Bíró.

Z.
Zábrászky József, Tábla-Bíró.
Závody P á l, Tábla-Bíró.
Zelvey István, Z. V. All-Be'szedő.

J.
Jantho Sándor, Z. V. All-Jegyző.

V.
Vass A ntal, Z. V. Fő-Beszedő.
Vadnay György, Z. V. Esküdt. 
Vandernáth Vilmos, Gróf.
Varga Jó’sef, Cs. Kir. Kapitány.
Vekey Ferencz, Z. V. Esküdt.
Vekey Sámuel.
Veinczierl Jó’sef, Kir. Só-Beszedő. 
Vécsey Pál, Báró.
Viczmándy János, Z. V. Fő Szolga-Bíró, 
Virág Jó’sef, Urad. Tiszt.
Vladár Jó’sef, Tábla-Bíró.






