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A kassai casmo-cgylct
rendes tagjainak

N É V S O R A .

A. 17. Braun Salamon.
1. Adler József. 18· BredecZT̂  Mórícz·
n . T. p 19. Bréger János.2. Aiczmger József. _  „  ,
„ . , T . 20. Breger Vilmos,d. Ambrus Lajos. °. . . .  . 21. Brosz Jonathan.4. Andreanszky Miksa.
5. Antal János.
6. Aranyossy János. C.
I  Lajos. 22 clo Perencit
8. Aranyossy Sándor. 3S. ^  Rndolf grfR

P 24. Curter József.
25. Czitó Dániel.

9. Bakos János.
10. Balogh János. p
11. Bátor István.
12. Bayer János. 26. Degen Gustáv.
13. Bergler Ignácz. 27. Dessewffy Ferencz gróf.
14. Berzeviczy Kajetan. 28. Déván Károly.
15. Biber Vilmos. 29. Dlask Károly.
16. Brauer Mátyás. 30. Dorner Ferencz.
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31. Drtina József. 61. Hartenthal Ferencz.
32. Dworczák Henrik. 62. Háry Károly.

63. Haske Emil.
E. 64. Haske Tgnácz.

33. Edlenbach Vincze. 65‘ H^ du]í M% ás·
34. Ellinger János. 66‘ Ha^mana Ferencz.

67. Hegedűs István.
p< 68. Heise János.

^ 69. Hentscher Antal.
35. Fekete János. 70. Holländer Gyula<
36. Feyér István. 71. Horák Ede.
37. Fortmayer Ferencz. 72. Höbert Albert>
38. Fortuinszky Sándor. 73. Horváth József báró.
39. Frey Móricz.
40. Freyberger Jakab. I,
41. Fried JózseL 74. Illés Károly.
42. Fröhlich Móricz. 75. imre Lörincz.

76. Jakabfalvay Ferencz.
77. Janke András.

43. Gazsik Ferencz. 78. Jeliek Vilmos.
44. Gemel Miksa báró. 79. Jene Kristóf.
45. Gerster Miklós. 80. Juhász Mihály.
46. Gläser Ferencz. 81. Juhos János.
47. Gleviczky Albert. 82. Jury József.
48. Glosz Ernő.
49. Godinger Károly K.
50. Goldschmidt Vilmos. 83. Kain Dávid.
51. Gosznoviczer Vilmos. 84. Keczer Tamás.
52. Gönczy József. 85. Kermeszky Móricz.
53. Göttinger Domokos. 86. Klestinszky László.
54. Grosschmid Antal. 87. Klimkovits Béla.
55. Grosz Lipót. 88. Kloczko János.
56. Grosz Jakab. 89. Kloczko Ignácz.
57. Gyurcsánsky Károly. 90. Knepler He rrmann.

91. Kohányi Imre.
92. Koleszár Mihály.

58. Haasz Jakab. 93. Komjáthy Lörincz.
59. Haas Jakab. 94. Koncz János.
60. Hanák Károly. 95. Koppy István.
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96. Koregtko Antal. 127. Novelly Imre.
97. Kotasevits János. 128. Novelly Sándor.
98. Kriebel Tivadar.
99. Kronesz Ferencz. 0.

100. Krucsay János. 129. olasz János.
130. Orosz László.
131, Ostvalt János.

101. Lelioczky Kálmán. p
102. Lehrner János.
103. Lehrner József. 132. Pakor József.
104. Lenchardt Móricz. 133. Papp József.
105. Leskovics András. 134. Patay Sámuel
106. Lesnievicz Kázsmir. 135. Paulus Lajos.
107. Loosz József, 136. Pausz Pál.
108. Lukacsich Adolf. 137. Péchy Albin.

138. Peőcz Elek idősebb.
5J, 139. Peőcz Élek ifiabb.

140. Perl Emánuel.
109. Mariássy Adám. 141, Pfefferkorn Ferdinand.
110. Markbreiter Gyula. 142. Pischel Ferencz.
111. Marx Tilmos. I43, piath János.
112. Massiczay Ernő. I 44. Pletka Lipót.
113. Matyasovszky Boldizsár. I 45, Poche Adolf báró.
114. Maulcs Károly. 145. p0llacsek A.
115. Melichar János. I 47, p0ngrácz Ernő.
116. Meray Ferencz. 148, Pongrácz Sebestyén.
117. Mihályi István. I49, p ortner Ede.
118. Mihályi Károly. I5O. puky Antal.
119. Moll József idősebb.
120. Moll József ifiabb. R,
121. Müller Fridolin.™ 151. Radányi József.122. Muszy Peter. „ , V.J 152. Relay Ferencz.

mT 153. Remm Vilmos.
J\ 154. Rimanóczy Ferencz.

123. Nagy Béla. 155. Rostoczky János.
124. Nagy Ferencz. 156. Rózsay Ferencz.
125. Neubauer Ferencz. 157. Ruszicska Gustáv.
126. Novelly Antal. 158. Ruszinko Zsigmond.
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S. 194. Torre della Antal.
195. Török József.

159. Saád Lajos. 196. Török Mmior_
160, Sankot Ferencz. inrr m i I. ηΛ , ,, . , _ . , 197, lomka Ágoston.Ib i, bchalkhaz Lapot. ino m i λτ r ·
162. Schaffer Sámuel. 19g
163. Schedelbauer Hermann. 200> Turnu 7 Ferencz>
164. Schehovits Antal. OA1 m T » n_ . 201. ruroczy József.165. Schilder bzeverm. OAO m ,, , T, rr, , ,  202. Tutkó József.166. Schlosser Lrnö.
167. Schmidt.Ambrus. U
168. Schober Károly.
169. Schön József. 203· Udvarnoky Pál.
170. Schönbofer Emil. 204. UJházy József.
171. Schönhofer Károly. 205. u j llázy Sándor.
172. Schrammel József. 206. Ungar Ignacz.
173. Schreiber Károly.
174. Schuster János.
175. Schwab Antal. 207. Vaisz Antal.
176. Schwarczer Vincze. 208. Várady József.
177. Seefranz Antal. 209. Vasek Antal.
178. Simonits József. 210. Vastsora Antal.
179. Skrabák József. 211. Virág Hyaczint.
180. Spernovits József. 212. Vörös Vince.
181. Spiess Károly.
182. Steinhübel Dániel. W.
183. Steka Antal. , , ,
184. Steller Adolf. 01 , w  . . T, „. i , _  214. Wajnarovics József.185. Swoboda r erencz. Λττ , . ,215. Wandraschek Karoly186. Szabó Imre. , '^  216. VVextzenbreyer h rigyes.
187. Szaszy Emil. 2! 7. Werfer Károly.
188. Szentimrey András. 218. wilnroter Vilm0f,
189. Szentleleky Gyála. 219. Winter Ferencz.
190. Szirmay Sándor. 220. Wögerer Ferdinand.

221. Wolny István,

191. Tamássy Mihály. Z.
192. Tischler Károly. 222. Zehak Antal.
193. Thurn Hyaczint gróf. 223. Zona Lipót.



Igazgatóság.
E l n ö k :  Kloczko János. T i t o k η o k : Degen Gusztáv.
I g a z g a t ó :  Bergler Ignácz. P é n z t á r n o k :  Koleszár Mih.

J e g y z ő :  Juhász Mihály.

Felügyelőség.
Az olvasó teremben : J A biliárd teremben :
Klestinszky László. | Mihályi István.

Igazgató választmányi tagok:
1. Bakos János. 13. Juhász Mihály.
2. Balogh János. 14. Kain Dávid,
3. Bréger János. 15. Klestinszky László.
4. Brosz Jonathan. 16. Koregtko Antal.
5. Dessewffy Ferencz gróf. 17. Mihályi István.
6. Fekete János. 18. Moll József idősebb.
7. Fortmayer Ferencz. 19. Novelly Sándor.
8. Gazsik Ferencz. 20. Schober Károly.
9. Glosz Ernő. 21. Sohönhofer Károly.

.10. Horváth József báró. 22. Udvarnoky Pál
11. Illés Károly. 23. Weitzenbreyer Frigyes.
12. Jene Kristóf. 24. Wilnroter Vilmos.
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I.

Az egylet czélja.
1- §.

A kassai casino-egylet müveit férfiak a végböli egyesülése, hogy ezen 
társulatban és az arra szánt helyiségekben úgy szellemi mint társadalmi 
tekintetben szórakozást találjanak.

Ezen egylet tagja lehet minden müveit önálló férfi, rend- és rang
különbség nélkül.

A tagokról.

2. §.

Az egylet áll alapitó, rendes és rendkívüli tagokból.

3. §.

Alapító tagok azok :

a) a kik az egylet keletkezéséhez tökepénzzel járultak ;

b) a kik az 1854-diki Junius hó 20-kán kelt alapszabályok 4-dik §-sa 
értelmében az egyletnek három évig részvényesei voltak;

c) jövőben azon rendes tagok, kik az egyletben töltött eddigi idejök 
beszámításával 10 éves tagjai az egyletnek (ö. h, 4. §.).
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4. §·
R e n d e s  t a g  az, ki magát előre írásban lekötelezi, három évig az 

egylet tagja maradni.
R e n d k í v ü l i  t a g  az, ki az egyletbe rövidebb időre belép.

Az egylet irányábani kötelezettség megszűnik halál vagy Kassáróli 
végleges elköltözés által; mely utóbbi esetben azonban az illető.a választ
mánynak arról írásbeli jelentést tenni tartozik; ellen esetben fizetési köte
lezettsége a lekötelezett idő tartamaig fönállván.

Ha azonban valamely egyleti tag rendkívüli körülmények folytán 
magát átvállalt kötelezettségétől feloldoztatni kényszerítetnék; ezen esetben 
az írásbeli folyamodványa felett a fennálló választmány fog határozni.

5. §■
Az alapítók joga az egylet feloszlása esetében a létező vagyon felett 

az netaláni terhek törlesztése után szótöbbséggel rendelkezni.

Az egylet vagyona közös tulajdont képezvén, annálfogva egyes kilépő 
alapítók ezen vagyonból osztályrészt nem követelhetnek.

6. §.

A r e n d e s  t a g o k  jogai: tiz év múlva az alapítók jogait igényel
hetni , a közgyűléseken szavazni és úgy mint az alapítók választmányi 
tagokul kizárólag választathatni.

7. §·
R e n d k í v ü l i  t a g o k  általános meghívás folytán a közgyűléseken 

részt vesznek, és jogositvák netaláni óhajtásokat, javallatokat avagy hiá
nyokat a „kivánatok könyviébe bejegyezni.

B. §.
Tagok felvételére az ülésben jelenlévő választmányi tagok átaláno 

szótöbbsége szükségeltetik, kik ,,golyozás(í által szavaznak.
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9. §.
Idegeneknek rendes vagy rendkívüli tag ajánlatára az egylet látoga

tása 14 napra megengedtetik ; kötelesek lévén azonban úgy a bevezetett, 
mint a bevezető nevöket^és állásukat az „idegenek-könyv“ ébe bejegyezni.

10. §.
Kassán állandóan nem lakó a 4-ik §-us értelmében csak rendkívüli 

tagul vétetik fel: kötelos lévén magát ezen tagok névsorába önkezűleg be
jegyezni s járandóságát havonkint előre befizetni.

11. §.

Az egyletbeni részvételi jog személyes; másokra át nem ruházható 
s mindég csak egy személyre vonatkozik, nem pedig többekre p. o. vala
mely kereskedői czimzet egyes tagjaira.

12. §.
Egy választmányi tag indítványa folytán valamely tagja az egylet

nek a választmány által kizárathatik, hogy ha az ülésben jelenlévő választ
mányi tagok két harmada a kizáratásra szavaz ; ily ülésben azonban az 
elnökön kiviil legalább 12 választmányi tag jelenléte szükségeltetik. A 
szavazatok szólal mondandók ki s a jegyzőkönyvbe följegyzendők. A 
választmány azonban nem köteles ebéli intézkedésének indokait nyilvánítani.

13. §.
Az alapitó és rendes tagok járuléka 12 fr. a rendkívülieké 15 frt. 

ausztriai értékben.
A cs. kit. katonaság évi járulékai iránt az igazgatósággal egyez- 

kedhetik.
Az egyleti tagok, kötelesek az évi járulékokat évnegyedenként előre 

akkor azonnal lefizetni, a mint a fizetési könyv az igazgatóság részéről 
hozzájok átküldetik.
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Az olvasó teremben.

14. §.
Minthogy minden tagnak az egylet által nyújtott kellemek háboritlan 

élvezete elvítázhatlan jogában áll, annál fogva az olvasó terembeni hangos 
beszéd elkerülendő

15. §.
A hírlapok, térképek s könyveknek az arra rendelt helyiségeken 

kívüli használata rendszerint senkinek sem engedtetik meg. Bekötött hír
lapok s könyvek ellenben 3—10 ftnyi biztosíték és téritvény kiállítása 
mellett az egylet tagjainak 14 napra kiadatnak, netaláni rongálások az 
illető választmányi tag (könyvtárnok) megbirálása szerint a letett biztosí
tékból kárpótolandók.

16. §.
Egyes lapokban megjelenendő politikai hírlapok vagy nemrendes idő

ben megjelenő röpiratok pedig egy hónapon át a tagok használataid az olvasó 
teremben tartandók, csak ezen idő lefolyta után engedhetetvén meg azok
nak a 15-ik §-ban körülirt szabályok melletti kikölcsönzése, illetőleg olvasásul 
kiadása.

17. §·
A választmány az igazgatóval egyetórtöleg határozandja azon órát, 

melyekben a könyvek és hírlapok kikölcsönzése, vagy azok viszaadása 
történend, mely határozat az olvasó teremben ki fog függesztetni.

18. §.
Egy tagnak rendszerint több hírlap nem kölcsönöztethetik, kivétel 

csak régi lapoknál és füzeteknél a könyvtárnok belátása szerint történhetvén.
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19. §.
Naponkint megjelenő hírlapok csak egy napra, füzetek s kötetek 

pedig 14 napra kölcsönöztethetnek ki. Ha a hírlapok a kellő időre vissza 
nem adatnának, köteles a kikölcsönző, mennyiben a visszaadással az előre 
bocsátott megintés után is késédelmeznék annak értékét a 21-ik §. szerint 
megtéríteni.

20. §.

A kikölcsönző által lényegesen megrongált vagy hiányosan visszaadott 
könyvek el nem fogadtatnak, hanem értékök szerint megtérítendők.

2 1 . §.

Az „érték" alatt azonban nem csupán a megrongált vagy hiányosan 
visszaadott lapnak vagy füzetnek ára, — hanem mennyiben annak megszer
zése csak egy egész kötetnek vagy egy egész évi folyamnak megvétele 
által volna eszközölhető, az egész kötetnek vagy az egész évi folyamnak 
ára lészen értendő ; a kártéritőnek a megrongált vagy hiányos másod pél
dány által engedtetvén. A netaláni levelezési és szállítási költségek szintén 
megtérítendők.

22. §.

Több külön keretekben foglalt vagy más módon elkülönített hirla- 
lapoknak egy időbeni kézben tartása avagy használat végett félretétele, 
senkinek sem engedtetik meg.

23. §.
Hírlapoknak vagy más irodalmi-segédeszközöknek önkényü elvitele, 

semmi esetben s egy tagnak sem engedtetik meg.

24. §.
A lapokbani jegyek vagy oldaljegyzések tétele tilos. Arról azonban 

gondoskodva leend, hogy az olvasóteremben kivonatok tételére szükségelt 
íróeszközök mindig kéznél lesznek.

25. §.
Az olvasó terem naponkint regeli 8-tól esteli 11 óráig használat végett 

nyitva áll.
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III.

Átalános házirend.

26. §.
Tagok és az alapszabályok szerint bevezetett idegenek részére az 

egylet helyiségei esti 11-óráig állnak nyitva. Ha azonban akkor még ven
dégek volnának az illető szobák kivételképen tovább is világitatni fognak. 
Az egylet minden helyiségei azonban legkésőbben ejjeli 12 órakor minden 
körülmények között bezáratnak, kivévén a dalidók tartása alkalmával.

27. §.
Az idegenek bevezetésére vonatkozólag az alapszabályok 9-ikés 10-ik 

§§. értelmében az igazgató vagy titkár utasitatik, minden idegent, —■ a ki 
az idegenek könyvébe bejegyezve nincs, vagy másod ízben vezettetik be, 
vagy havi jegy váltása nélkül az egylet helyiségeit 14 napnál tovább láto
gatja, — megszólítani vagy megszóllittatni.

28. §.
Az olvasó-, teke-, és játszó termekben csak olly italok élvezete en

gedtetik meg, melyek a kávéházakban rendszerint nyujtatnak.

29. §.
Az alapszabályok 15. és 23. §§-aiban foglalt szabály, melynélfogva 

könyveknek, hírlapoknak, térképeknek, és más a társaság tulajdonát képző 
tárgyaknak az egylet helyiségein kívüli önkényü használata senkinek sem 
engedtetik meg, itt oly hozzáadással ismóteltetik, hogy azok semmi ürügy 
alatt még a használatukra rendelt szobákból másokba sem vétet
hetnek által.

30. §.
A tekejátszásnál a tekéző szobában kifüggesztett külön szabály 

érvényes.

31. §.
Szerencse és más tiltott játékok átalában tilalmaztatnak.
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32. §.
Az egylet szolgái a tagok által magán szolgálatra nem használtathatnak.

33. §.
Az egylet helyiségeiben az előirt rend fentartása közvetlenül az igaz

gatót és titkárt illeti ; a tagok annálfogva netaláni helytelenség esetében 
legelőbb hozzájok forduljanak,

34. §.
Kutyát az egylet helyiségeibe vinni tilos.

IV.

Kezelés.

35. §.
Az egylet ügyeit kezeli a 43. §. értelmében elválasztott igazgató 

választmány.

36. §.
Az egylet összes ügyei a minden év december havában összejövendő 

rendes közgyűlésen tárgy altatnak,

37. §.
Rendkívüli közgyűlések összehívása a választmány belátásától függ.

38. §.
A közgyűlés hatás köre :

1. Elnök, igazgató, titkár, és választmányi tagok választása. Lásd 43. §.

2. Az igazgató és választmány által előterjesztett elöszámitás (elöleges 
költségvetés) helyben hagyása.

3. A választmány javaslata folytán jogérvényes, az egész egyletet köte
lező határozatok hozatala, a mennyire arra a választmány jogosítva nincsen.





4. A választmány külön javaslata folytán az évi járadék netaláni meg
változtatása.

5. Az egylet helyiségei iránt kötött bérszerződések helybenhagyása.

6. Valamelly indítvány folytán a választmány meghallgatása után, jelen 
alapszabályokat megváltoztató határozatok hozatala, és azok hatósági meg
erősítésének kieszközlése.

39. §.
Rendes valamint rendkívüli közgyűlés tartása a kassai értesítőben 

legalább nyolcz nappal előre kihirdetendő.

40. §.
A köz valamint választmányi gyűlések határozatai általános szótöbb

séggel hozatnak.
A gyűlések, eloleges s kellő kihirdetése után jogérvényes határozat 

csak a jelenlévő tagok által hozatik.
Közgyűlés tartásához határozott számú tagok jelenléte nem szükséges,

41. §.
rr

A titkárt a közgyűlés nevezi ki. 0  vezényli az igazgatóval a gazdá- 
szati ügyeket, és az igazgató akadályozása esetében ő azoknak előadója. 
— Ha valamely gazdászati kérdés iránt az igazgató és titkár eltérő nézetüek, 
a felett a választmány szótöbbséggel határoz.

42. §.
Az olvasó teremben mindég nyitva lévő „kivánatok könyvébe“ óhaj

tások, hiányok, észrevételek, és azokra vonatkozó javaslatok, az egylet 
minden tagja által jegyeztethetnek be. Mely észrevételek illő modorban 
szerkesztendők, önkezűleg aláirandók ; és a legközelebbi választmányi 
ülésben tárgyalandók lesznek.

43. §.
Az egylet igazgatása az elnök, igazgató, titkár és egy 24 rendes tag

ból álló választmány által kezeltetik.
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Ezen hivataloskodók a közgyűlés által viszonylagos szótöbbséggel 
3 évre választatnak.

A választás szavazati levélkékkel történik.

44. §.
A köz- és választmányi gyűléseken az elnök elnököl ; akadályoztatása 

esetében az igazgató vagy titkár ; — ezek akadályoztatása esetében a gyű
lés saját köréből egyhangúlag választ elölülőt, ki azonban csak a már meg
kezdett ülésben helyettese az elnöknek.

45. §.
A választmány havonként legalább egy ülést tartand. Az ülés idejét 

az elnök vagy igazgató jelöli ki. Ugyanaz gondoskodik arról, hogy a szük
ségelt segéd-eszközök ne hiányozzanak, melyek az egylet czéljának elő
mozdításához közvetve vagy közvetlenül járulhatnak.

46. §.
A köz- és választmányi-gyűlések jegyzőkönyvei a választmány által 

kinevezendő jegyző által íogalmazandók, és az elnök s titkár által alá- 
irandók.

47. §.
Az egylet a választmány által képviseltetik. Hatóságok és harmadik 

személy irányában pedig képviseltetik az elnök vagy igazgató és ezek aka
dályoztatása esetében a titkár által. Hivataloskülönösen pedig birói-kéz- 
besitéseket a titkár fogad el.

48. §.
Az igazgatót illeti a gazdászati vezénylet az alapszabályok 43-ik §. 

értelmében.
0  fogadja fel és bocsátja el a titkárral egyetértőleg és a választmány 

utólagos jóváhagyása mellett az egylet szolgáit ; a bútoroknak és egyébb 
ingóságoknak gondját viseli; fizetéseket teljesít; és rendkívüli elő nem 
számított kiadásokat 25 forintig tenni feljogosítva van.

Sürgős esetekben a titkárral egyetértőleg az egylet helyiségei felett 
rendelkezik.

Az igazgatás egyébb ügyeit a választmány tagjai közt osztja szét.
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49. §.
A választmánynak, melyet az egylet viszonyaiból származó villongá

sok elintézése illett, hatásköre :
a) Az igazgatóság kezelésének ellenőrzése.
b) Az egylet rendes kiadásainak a gazdászati vezénylet javaslata folytán 

meghatározása, és az évi elöleges költségvetésnek helybenhagyás végett 
a közgyűlés elébe leendő terjesztése.

c) Rendkívüli kiadásoknak 25—300 forintig meghatározása s nagyobb 
összegeknek a közgyűlés elébe leendő terjesztése.

d) Sürgős esetekben e végre 200 frtig. kölcsön fölvétele, mire azonban 
legalább 12 választmányi tag jelenléte s ezeknek általános szótöbbsége 
kívántatik.

e) Tagok fölvétele, kilépése és kizárása fölötti határozat hozatal (12. §.)
f) A kivánatok könyvébe jegyzett javaslatoknak hatásköre szerinti 

eldöntése.
g) A járatandó hírlapok megállapítása.
h) Az egylet helyiségeinek használata feletti rendelkezés, és azoknak 

előadások vagy más czélokra ingyen, vagy pénzérti átengedése. Miért is 
ebbeli folyamodványok az igazgatónál vagy titkárnál írásban vagy szóval 
kellő időben benyújtandók, hogy azok az eldöntés iránt a szükségeseket 
megtehessék.

50. §.
Jogérvényes határozat hozatalra az elnökön kívül rendszerint (a 

12-ik és 49-ik §. kivételeivel) hat választmányi tag jelenléte szükségeltetik.

51. §.
Egyenlően felosztott szavazatoknál döntő, az elnök szava.

52. §.
A pénztár kezelését, és jegyzőséget mint tiszteletbeli hivatalokat 

választmányi tagok díj nélkül látják el. A pénztárnok vezeti a pénztári
naplót, s felelős a rábízott pénzért; köteles ezenfelül havonkint a pénztár 
állását befejezni, s azt a legközelebbi választmányi ülésben előadni,
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53. §.
Az egylet helyiségei feletti felügyelet még a dalidók, hangversenyek, 

gyiildék s. a. t. alkalmával is az igazgatót és titkárt illeti.

t

Átmeneti intézkedés.

Ezen alapszabályok felsőbb helyeni megerősítése után, a 36-ik §. 
értelmében összejövendő közgyűlés és az abban történendő megválasztásáig 
a hivataloskodóknak az 1854-ik évi Junius 20-án felsőbb helyen helyben 
hagyott alapszabályok szerint megválasztott választmány, jelen uj alapsza
bályok szerint ideiglenesen fog működni.

K a s s á n  1859-ik évi novemberhó 13-án.
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