








Kiváltságon Gyöngyös Mező Várossá- 
bán 1842-ik év December 30-án meg
nyitott aláírási ív következtében 1845-ik 
év October utolsó napjáig Polgári Casi- 
nói Egyesület alakűltt mellynek szabályai 
két részre osztatnak : Alkotó szabályok
ra, mellyek az Egyesületnek alapjául 
szolgálván, az aláírás ideje alatt válto
zatlanul megmaradnak, — és Rendele
tekre , mellyek az aláírás ideje alatt idó- 
rűl időre a’ körülményekhez képest vál
tozhatnak. —
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—  Ι 
Α l ko t  ο s z a b á l y o k .

1. )  Barátságos, illedelmes társal- 
kodás, és mivelődés lévén czélja a’ 
Casinói Egyesület alakulásának, ezen czél 
elérhetésére szánt hely az egész Egye
sület sajátja, benne egy részes sem kö
vetelhet mások felett elő jo g o t, és ki
váltságot. —

2. )  A’ Casinò Tagjainak bclsiile- 
(es maga viseletű férjfiaknak kell len
ni. —

3. )  A’ Casino Tagjai kétfélék, rész
vényesek tudni illik, vagy válalkozók. 
Részvényeseknek tekintetnek egy rész
ről azok, kik magokat az Egyesületnek 
1843-ik év’ Februarius 2-án tartott ki
nyitását megelőzőleg, a’ fent érintett a- 
láirási íven aláírták, más részről pedig, 
kiket a’ választottsági ülés a’ következő 
10-ik §-ba meghatározott módszerint az 
aláírási 2-ik év lefolytéig — Izraelitákat 
átallyában kivéve, — az egész aláírási 
időre Egyesületi Tagnak megválasztand, 
nem különben a’ két Tellyes ez. Casinói 
Egyesületből, és város megválasztott



Hivatalnokai közül azon egyének, kik 
magokat az aláírási 2-ik év lefolytéig 
aláirandják; — ezeken kívül mind azok, 
kik magokat az említett idő utáni utolsó 
évre az érdeklelt kiváltságosak közül Ca- 
sinói Tagoknak aláirándják, úgy szinte 
azokis, kik azon utolsó évre. a’ vagy 
az egész idő alatt kívánságokhoz képest 
évnegyedekre az említett választottsági 
ülés által megválasztatnak, válalkozók le- 
endenek. —

4. )  Hivatalokra megválasztatni és 
szavazattal bírni egyedül a’ Részvényesek 
fognak.

5. )  A’ Casino* egyeteme az Egye
sület folyamatban tartását, közülés hatá
rozatai’ végrehajtását, és a’pénz kiadáso
kat választottságra, és az ebben foglalt 
Igazgatók,Pénztárnok, és Jegyzőkre bizza.

6. )  A’ Választottság 33. tagból áll, 
kik választottsági ülésben mindnyájan sza
vazattal bírnak, jelesen van 3. Igazgató, 
egy Pénztárnok, 3. Jegyző, 2. Könyvtár
nok, és 24. Választott, ezek közül a’ 3. 
Igazgató, egy Pénztárnok, 3. Jegyző, és
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2. Könyvtárnokra minden hivatalra külön 
külön, a’ 24. Választottakra pedig egy
szerre tétetik a' szavazás; ’s első évben 
a’ Casino kinyitásának alkalmával, — kö
vetkezendő években pedig a’ Novemberi 
Közülésben ekképen választatnak : hogy 
minden megjelenő részes a’ tőle választat
ni kívánt tagok neveit magában foglaló 
levélkét, az e’ végre ki állított medentzé- 
be vetvén, a’ Közülésben 4. biztost, és 
ezek között egy Jegyzőt nevez ki, kik 
különösen öszveülvén, az említett levél
kéket átvizsgálják, 's a’ többség’ akarat
ját belőlök ki vonván, a’ szavazatok több
sége szerint az új Igazgatókat, Pénztár
nokot, Jegyzőket, Könyvtárnokokat és 
választottakat kikiáltják, — ennek be vé
geztével a’ mindenkit illető tisztség, ,s 
mindennek rendes átadása, ’s vétele is a’ 
fentebbi Küldöttség befolyása mellett le- 
end végbe viendő.

7.) Azon esetben ha a’Casinò Tiszt
viselői közül valamellyik, bár miként is 
részvényes lenni megszűnne, tartassék tüs
tént választottsági ülés, és a’ Közülés 
helybenhagyása, vagy változtatásáig tit-
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kos szavazattal választassák a’ megürűltt 
helyre más tag·.

8. )  A’ Társaság évenkint Közülésre 
kétszer gyűl öszve, u. m. november és 
majus második vasárnapjain reggel 9. óra
kor, melly Gyűlési napok e’ szerint eleve 
tudva lévén, a’ részvényesek egyedül a’ 
Casinóban két héttel előbb, az Igazgató 
által ki teendő jelentés mellett, emlékez- 
tcttnek ; — az ülés választ magának El
nököt; — tárgyai lesznek. 1-ör az Egye
sület állapotától az Igazgotók által teen
dő jelentés. 2-or. A’ Casinò rendes folya- 
matbani fentartására szükséges Intézvé- 
nyek ; — és ezeken kívül, különösen a’ 
novemberinek Tisztválasztás. — A’ véle
kedések megoszlásakor a’ kérdésben lévő 
dolgot az ülésben megjelent részvényesek 
többsége határozza e l, és az igy hozott 
végzés, minden részest akár jelen volt, 
akár nem egyaránt kötelez ; — a’ végzé
sek az olvasó szobában lesznek olvasha
tók.

9. )  Ülésekben a’ szavazatok egyen
lősége esetére azon rész határoz, meny
hez az Elnök szavazattal csatlakozik. —



10. )  Casinói Tagnak beállani kívá
nók : ebbéli szándékjókat az Igazgatók e- 
gyikének előterjesztik, és az általa ösz- 
vehivandó választottsági Ülés, mellynek 
ezen úgy mindennémü más foglalatossá
gaira nézve is — a’ szükség esetében i- 
deiglenes helyettezés által kipótolható — 
legalább 9. tagból állani kell, — a’ fo
lyamodó felvétele iránt titkos szavazás út
ján határozni fog ; — ezen rendelet alá 
az alkotó szabályok 3-ik §-ba értelme sze
rint a' helybeli tellyes czimű két Casinói 
Egyesület, és városi választott Elöljáró
ság Tagjai nem esvén.

11. )  A’ ki a' választottsági ülés több
sége által Casinói tagnak bé nem vétetik, 
ügyét a' Közülés eleibe fellyebb viheti, ’s 
ennek titkos szavazás útján kiviendő több
sége által elválasztathatik ; — és illy Köz- 
üllések tagjait a' megkeresendő Igazgató 
a’ tárgynak körlevél általi köz hírré téte
le mellett 14. nap alatt öszve hívni tar
tozik.

12. )  Helybéli lakosok a’Casínóba csak 
úgy járhatnak be, ha Egyesületi tagok ; 
vendégek, mindenkor szívesen láttatnak;



illy czím alatti bejárásra azonban csak ol- 
lyanok számlálhatnak, kik vidékiek, és' 
itt bizontalan időre, ’s mintegy átmenőleg 
tartózkodnak, ide nem értve a’ Báli na
pokat, mellyekben a’ Casinói szobákban 
való menetel kinek kinek, ki a’ rende
letek 2. §. értelmében a’ Bálban részt ve
het , minden bevezetés nélkül megenged
tetik.

13. )  A’ vendégek szintúgy, mint a’ 
részes tagok a’ Casinò minden kellemeiben 
részesülnek.

14. )  Minden részvényes a’ Rendele
tekben meghatározott helyen, és időre esz
tendei részvény díj fejébe 4. pftot. a5 vá- 
lalkozók pedig bevételek szerint arányla- 
gos rész vény díj t fizetnek.

tő .)  Vak szerencse Játék a’Casinó- 
ban tilos.

16.) Ebet, vagy más állatot az E- 
gyesület szobáiba hozni nem szabad ; — 
úgy szinte az olvasó szobában, nem kü
lönben tánczmulatság, vagy Gyűlés alkal
mával a’ Casinò Teremben, és ollykor, mi-

—  9 —



—  l ö 

dön a’ szépnem is jelen van, az evő szo
bában a’ dohányozás egy átallyában tilal
mas ; — az olvasó szobában a’ kalapok 
és illetőleg sapkák feltétele nélküleztet- 
ni fog.

17. )  Az Egyesület Könyveit, és Új
ságait a" Casinóbiíl elvinni nem szabad.

18. )  Ha valamellyCasinói Tag a’ ma
gaviselet azon elvei ellen vétkeznék, melly 
mellett azon Társaság Tagjának a’ 2-ik al
kotó szabály szerint felvétetett, és illy telt, 
akár az Igazgatók valamellyikének magány 
tudomására jönne, akár bár melly tag ál
tal jelentetne, azon Igazgató két nap alatt 
hívja öszve azonnal a’ választottságot, és 
ha ezen ülésnek többsége, titkos szava
zat útján, a' bepanaszlollat a’ kirekesztés
re érdemesnek találandja, rendeljen 15. 
nap alatt rendkívüli nagy Gyűlést, és erre 
a’ részvényeseket valamellyik Igazgató ál
tal a’ tárgynak kör levél útjani közhírré 
tétele mellett, hivassa öszve , és ezen ü - 
lés a’ bepanaszlott ügyében titkos szava
zattal határozzon.



—  11 —

R e n d e l e t e k .

a j  A’ ' Casinò reggeli 8. órától késü 
estig , a’ Báli éjjeket illy megszorítás alá 
nem véve, nyitva á ll, annak Könyvtára, 
újságai, és teke asztala az illetőknek hasz
nálatúi szolgálnak, és cselédjei kötelesek 
kívánságukat tellyesiteni.

b)  Minden tag a’ maga részvény dij- 
ját Gyöngyösön a’ Casinò Pénztárnokának 
lizeti, évenkint előre teendő fizetési határ 
napúi Januarius 1-ső napja tűzetik ki.

e j  Rézvényeseknek beveendők, be
vételűk alkalmával fizetik le azonnal ma
gok, vagy a’ bejelentő által ha bevételűk 
az első fél évben történt, az egész, ha 
a’ második félévben, a’ félévi részvény dijt, 
a’ válalkozók pedig bevételűk szerint az a- 
ránylagos dijt azonnal fizetik.

d j  Ha cseléd, rend, vagy alkal
maztatás ellen valakinek panasza van, je
gyezze fel a’ panasz könyvbe, nevét is a- 
láirván; a’ panasz Könyv minden válasz
tottsági ülésben felolvastatván, a’ Válasz-



tottság a’ helyes panaszokat megszüntetni 
igyekszik, és ezek iránti rendeletéit a’pa
naszok mellé feljegyezteti. A’ névtelen és 
Honfi által idegen nyelven irt panaszokat 
az Igazgató kitörli.

e j A’ helybéli felső Casinói Egye
sülettel kötött Haszonbéres szerződés sze
rint , ezen Egyesület részéről évenkint két 
Tánczmulatság fog adatni, mellynck al
kalmával a’ kellő rend feltartására, a’ vá- 
lasztottság által e’ végre ki rendelendők 
ügyelnek; — cselédek , és zsidók be nem 
bocsájtatnak ; — a’ 12-ik alkotó szabá
lyok rendelete egyébkint tellyes épségé
ben fenn tartatván.

f )  A' Társaság vagyonai, lelettár 
mellett , a’pénztárnok gondviselése és szá
madása alá általadatnak, a’ leleltár másik 
példánnyá azonban kellő rendelkezés te- 
hetése végett, a’ rendelkező Igazgatónál 
fog tartatni, és az uj szerzemények azon
nal mind a’ kettőbe beiktatandók leen- 
denek.

g j  A! Számodás a’ novemberi Köz
ülés előtt vizsgáltassék m eg, melly végre



a’ megelőző májusi Közülésből választolt- 
sági tagok, és más részvényesekből álló 
vegyes Küldöttség lesz kinevezendő, melly 
a’ Számodásról előforduló észrevételeivel 
a’ novemberi Közülésnek jelentést leend.

h j A’ Választottsági ülések napjai, . 
hogy azokra, a’ választottságban nem lé
vő részesekis, kiknek feltszik szavazat 
nélkül megjelenhessenek, az egybe hívó 
Igazgató által két nappal előbb a’ Casinó- 
ban köztudomás végett kitétetnek.

0  Jegyző Könyvekben a’ czimezés 
nélkülőztetni fog.

Az Egyesület nevében írandó le
velek mindég Gyűlésben alapitatnak meg, 
és az Igazgatók alá Írása mellett küldet
nek el.
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A’ Választottság Jogai és Kötelességei.

a) A’ Választottsági Tagok havon- 
kint, vagy ha sürgetös dolgok jönnének 
közbe , akár mikor szükség leend, az I- 
gazgatók által a’ Választottság Ülésére



meghivatnak, és miután a’ köz bizodalom 
által elválasztatva a’ hivatalt elválalták, 
pontosan megjelenni tartoznak.

b j  A’ Választottság Elnököt minden 
Ülésben maga kebeléből választ, és a’ Ca
sinò Igazgatása Tárgyairól tanácskozik.

e j  Valamelly végzéshozásra, a’ vá
lasztottság tárgyai közül az alkotó szabá
lyok 10-ik §. értelmében az ülésben 9-nek, 
és ezek számában egy Igazgatónak kell je
len lennie.

d j  A' Választottság dolgai folytatá
sában, se önkényleg, se a’ megalapított 
szabályok és rendeletek ellen, nem tehet, 
hanem minden munkálódásában a’ Közülés 
határozataihoz szorosan, ragaszkodva, az 
Egyesület javára intézkedend, és intézke
déseit végre is hajtandja, hozott minden- 
némű határozatait, és azoknak mikinti si- 
keresitését azonban, annak idejében meg
vizsgálás , és illetőleg helybenhagyás vé
gett rendes Közülés eleibe terjeszteni kö- 
teleztetik.

e j  Ha mind a’ három Igazgató hosz- 
szabb időre eltávozván, vagy bár mi más 
oknál fogva tisztében eljárni akadályoz-



látnék , az Igazgatóság előadása és befo
lyása mellett, a’ választoltság e' végre 
tartandó ülésében maga kebeléből nevez 
ki egy tagot, ki az Igazgatók helyét, mind 
addig tartja , inig egyik, vagy másik hi
vatalát ismét folytathatandja.

—  1,3 —

Az Igazgatók Jogai és Kötelességei.

t*
a j  Ok hívják öszve ülésekre a' vá

lasztottsági Tagokat, a' felveendő neveze
tesebb tárgyaknak, a’ hirdetményben le
endő megemlítésével; — ők figyelmezte
tik a’ részvényeseket a’ novemberi és má
jusi rendes Közülések határnapjaira ; — 
ők teszik körlevél által közhírül a’ válasz- 
tottság áltál bár minémű esetekben tartat
ni határozott rendkívüli Közülések határ 
napjait.

b j  A’ cselédek rendbentarlása, és 
megfogadása őket illeti.

c )  Már elfogadott fizetéseken kívül, 
olly elkerülhetlen és sürgetős költségekre, 
mellyek választottsági ülés tartásáig nem



halaszthatók, 10. pengő forintig rendel
kezhetnek a’ pénztárból.

(I) A’ pénz kiadásokról való ren
delkezés, az Igazgatók egyikére bizatik, 
és hogy ezek felől tiszta, és körülményes 
tudomással bírhasson, ez rendeli meg 
mindég a’ fizetéseket.

e j  Semmi nagyobb változtatást a’ vá- 
lasztottság helyben hagyása nélkül nem te
hetnek.

f j  A’ Részvények beszedését, ha 
másként nem lehetne, törvény útján is esz
közölni kötelesek.

g j  Az Intézet minden javaira azok 
jó karban tartására, 's a’ Casinónak fo
lyamatban, és tisztán tartandása mellett, 
a’ csendre, és illendőségre felügyelnek.

h j  Minden év végével, a’ költségek 
cliránylását ki fogják a’ következőre a’ 
pénztárnokkal dolgozni, a’ múltnak jöve
delmeit, és kiadásait vévén alapúi, és a’ 
különbséget, vagy czélirányos változáso
kat megemlítvén, mellyek a’ jövő évben 
történhetnek, — ezen eliránylást a’ no
vemberi Közülésnek eleibe terjesztik, melly



azt át nézvén, észrevételeit, és utasítását 
az iránt kijelenti.

i j  Az Egyesület nevében írandó Le
velek, az ő alá írásuk mellett küldetnek 
el az illetőknek.
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Pénztárnok Jogai és Kötelességei.

a j  Az Egyesület mindennemű vagyo- 
nait és pénzbeli jövedelmeit ő kezeli és 
ezekről számadást visz.

b j  Számadását mindenkor a’ novem
beri Közülés előtt meg vizsgálás végett 
beadandja, mellyhez az egyesület vagyo
nárról létező Lelettár hozzá lesz tsatolandó.

e j  A’ Választottság, vagy sürgetős 
költségekre az Igazgatók által megrendelt 
fizetéseken kívül, minden folyamatbaniren
des fizetést, a’ rendelkező Igazgató rende
letére egyedül, és egyenesen ö teend.

d j  A’ Pénztár állapotját havonkint a' 
Választottságnak bemutatandja.

e j  A" részvények befizetését az illetők
től az Igazgatókon kívül ő is szorgalmazza.

o
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Jegyzők Jogai és Kötelességei.

a j  Öli szerkezik a’ Gyűlési határoza, 
fokát magában foglaló Jegyző Könyveket- 
ugyan azért Gyűlésekben rendesen megje
lenni kötelesek.

b j  Ók teszik ki, olvasás végett, az 
Egyesület olvasó szobájában a’ Gyűlések 
határozatait.

e j  Gyűlési határozatokat kivonatban 
ok adják ki az illetőknek.

d j  Panasz Könyvben irt panaszokra 
a’ Választottsági Ülés által hozott határo
zatok , az ő alá írásuk alatt iratnak be.

Könyvtárnokok jogai ’s kötelességei.

a j  Az Egyesület Könyveit lelettár mel
lett felügyellésök alá veendik, ’s azokért 
felelősek.

b j  A’ Könyveket (ide értvén a’ fél 
évenkint bekötött újságokat is) egyedül a’ 
Casinóí szobákban leendő olvasásra ők ad
ják ki.
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C a s i n ó i  R é s z v é n y e s e k .

Anvander János.
Apáthi Jósef.
Appel Jósef.
Ardényi Jósef.

Balla János, ifj.
Balla Jósef.
Bánóczi Jósef.

^Baráth Jósef.
"Bauer Sándor.

Berzéky János.
-Bihary János.
•Bognár Ferencz.
• Bognár János.
•Blasko Jósef.
•Borhy Jósef.
•Bóta Gábor.
•Braun Istvány.
‘Böltskevy Károly.
.Chilko Ignácz, ilj.
• Chilko Jósef.
• Chilko Mihály.
• Császka János.
• Csépány Mihály.
• Csernyánszky Pál.
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Csoszánszky Ferencz. 
Czvetko János.
Dankó Mihály.
Dósa János.

Fabricius Mihály. 
Farkas Istvány.
Fehér Istvány.
Fischer Jósef.
Fischer Mihály. 
Flaschner Antal.
Fodor Flórián.
Gáspár Mihály.
Gondos Ferencz. 
Gondos Istvány.
Gulyás Mihály.
Gulyás Pál.

Hajde Antal.
Halasy Gáspár. 
Haneman Vincze 
Hanisz Imre.
Hader András,
Hauzer Miklós. 
Hellman Ignácz. 
Hoífmann Ig-nácz. 
Komolya Mátyás. 
Holezer Alajos.
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Jabloiiszky Simon. 
Jakab Mihály.
Jákob András.
Kálik Ferencz.
Keller Aegid.
Kempfler Yincze. 
Krommer Mihály. 
Kubanyek Jósef. 
Kudelka Ignácz.
Kurcz Jósef.
Kurcz Mihály.

Labancz Sándor. 
Leschenbrand Pál.

Magócsy Yincze.
Nagy János.
Nyókó Ferencz.

Okolicsányi Ignácz.

Palinay Jósef.
Petróczy János.
Pongó András.
Puki Miklós.
Purchardt Mártony.

Ruzsitska Jósef.

Saífner Fülöp.

—  21 —



22
Samperger Ferencz. 
Sextius Istvány. 
Somody Jósef. 
Slundler András. 
Szalay Istvány. 
Szántó Jósef.
Széli György. 
Szilágyi Jósef. 
Szirányi András. 
Sztenszky Jósef.

Teils Jósef.
Telek Alajos.
Tóth János.

Vastag Istvány. 
Vranóvszky Jósef.

Zatyko Jósef.
Zift Jósef.
Zsiga Pál.
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Y á l a s z t o t t s á g i  T a g o k .

Bánóczy Jósef.
Baráth Jósef, je g y ző y  
Berzéky János.
Bognár Ferencz, pénztárnak. 
Bognár János.
Bóta Gábor.

Chilkó Mihály.
Chilkó Jósef,
Császka János, levéltárnoL·/' 
Csépány Mihály.

Danko Mihály, igazgató^

Farkas Istvány.
Fehér Istvány, igazga töy /'

Gondos Istvány.

Hajde Antal.
Hanisz Imre, igagató 
Homolya Mátyás.

Kálik Ferencz.
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Leschenbrandt Pál.

Magócsy Vincze.

Nagy János. 
Nyókó Ferenczj levéltáritok./

Okolicsányi Ignácz.

Puky Miklós. 
Purchardt Márton.

Samberger Ferencz. 
Sextius Istvány , jegyző\Y  
Slunder A ndrás ,
Szilágyi Jó se f , jegyző .

Teits Jósef. 
Telek Alajos.

Vfanóvszky Jósef. 

Zsiga Pál.






