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A társulat fő védnöke.
Föméltóságu s főtisztelendö Herczeg
Nagykérí

Sdlovszk) Keresztelő János
ur,

■

Magyar-Ország Prímása,
esztergami érsek ’slb. ’stb.

Elnökök.
Mélt. Gróf K á r o l y i I s t v á n ,
l é l t . Gróf C z i r á k y J á n o s .

Igazgató.
F o g a r a s s y Mi hál y, vál. szkodári püspök.

Aligazgató.
S o m o g y i K á r o l y , hittan-tudor.

6

Titoknok.
K l e z s ó J ó z s e f , pest-józsefvárosi káplán.

Pénztárnok.
N o v á k o v i c s J á n o s , pesti közép-ponti
papnöveldéi aligazgató.

Számvevő.
Vezerle János, országos pénztári ellenőr.

Ügyvéd.
Rudnyánszky Ferencz, hites ügyvéd.

Ügynökség.
Somogyi Károly, ügynök,
Gyurits Antal, ügynök-segéd.
Egy kiadó.
Egy szolga.

A la p iló ta g o k .

Apátfalvi alesperesi kér. az egri megyében.
Balassa Gábor, szombathelyi püspök, f
Bartakovics Béla, egri érsek.
Bende Imre, kalocsai tanulmányi felügyelő.
Bezerédy Miklós, vál. makári püspök, vesz
prémi kanonok, v. t.
Brestyenszky Béla, tihanyi apát. +
Burg Károly, jószágigazgató Fóthon.
Csajághy Sándor, Csanádi püspök.
Czapják János, lakocsai pleb. pécsi megy.
10 Gr. Cziráky János, a pesti főtörv. sz. elnöke.
D a n i e l i k J á n o s , egri kanonok, v. t.
Delinger János, nagyváradi kanonok, f
Durguth József, esztergami kanonok.
Eszterházy Marianna grófnő.
Eszterházy Miklós gr., v. b. titk. tanácsos.
Fábry Ignácz, kassai püspök.
Faigei Pál, boczonádi pl. egri megyében.
Farkas Ferencz, sz. fehérvári n. prépost.
Farkas Imre, székesfehérvári püspök.
80 Fejérváry Amália, közbirtokosnő Hevesben.
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Ferenczy József, egri kanonok.
Fogarassy Mihály, vál. szkodári püspök.
Galcsik János, kassai kanonok, f
Girk György, adrasi püspök, kalocsai nagy
prépost,
Gyárfás Miklós, károlyfehérvári kanonok.
Györfy László, nváradi 1. szert, kanonok.
Haller Ferencz gr, „
„
,,
„
Hám János, szathmári püspök.
Holló Mihály, fóthi pleb. váczi megyében.
30 Hollók Imre, rozsnyói kanonok.
Hosszú Márton, veszprémi kanonok.
Juranics László, pécsi nagyprépost, f
Károlyi György, gróf.
Károlyi István, gróf, elnök.
Kedves István, károlyfehérvári kanonok.
Kézdi-orbai kerület Erdélyben.
Kollárcsik István, rozsnyói püspök.
Kopácsy József, herczeg prímás, f
Kovács György, őri szent-péteri plébános,
szombathelyi megyében.
40 Kovács Ignácz, nagyölvedí pleb, eszter
gami czimz. kanonok.
Kovács Mátyás, egri kanonok.
Kovács Miklós, erdélyi püspök.
Kunszt József, kalocsai érsek.
Külley János, veszprémi nagyprépost, f
Laszkalner Antal, veszprémi kanonok.
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Lelovics János,'vizlendvai káplán, szombat
hely! megyében,
Lévay Sándor, egri nagy-prépost.
LIpthay András, esztergám! kanonok, pesti
papnoveld, igazgató, v. t.
Lonovies József, püspök,
50 larezibányí Lőrincz, főtör?, széki ülnök,
Mariássy Gábor, egri kanonok.
Marki Ignácz, veszprémi kanonok.
Markovics Antal, ez, kanonok, vaskuli plé
bános, kalocsai megyében,
Molnár Péter, nváradí latin szert, kanonok,
defareezeni pL
Nádasdy Ferencz, gróf, kalocsai érsek, f
Ocsovszky János, felsö-semptei alesp. az
esztergommegyei n. szombati kér,
Ordódy Tódor, drégelypalánki plébános és
alesperest esztergami megyéb,
Palugyay Imre, nyitraí püspök.
Pogány Béla, ez. püsp. pozsonyi nprépost.
60 Háduly János, károlyfehórvári kanonok.
Reseta János, nyugalm. egyetemi tanár. v. t,
Riehter Alajos, jászéi prépost
Rímely Mihály, sz. márioni főapát.
Roskoványí Ágoston, váczi püspök,
Sámuel Alajos, ez, prépost.
Schehovícs Ferencz, egri kanonok.
Scitovszky János, herezeg-primás.
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Síposs György, doroszlói pl. kalocsai m.
Stipula József, egri kanonok.
70 Szalay Imre, veszprémi kanonok, f
Szalkay, előbb alsó-hont! alesperesí kerü
let, esztergám! megyében.
Szaníszló Ferencz, nváradí lat. sz. püspök.
Szmodiss János, veszprémi nagyprépost.
Szűcs István, veszprémi kanonok.
Tornor János, veszprémi kanonok, f
Tölgyesy István, szölgyéni pl, eszterg. m,
Váczi káptalan.
N. Váradi latin szertartásu káptalan.
Veszprémi P ál, károlyfehérvári kanonok.
80 Viber József, esztergami kanonok, nagyszomb. érsekhelyettes.
Villax Ferdinánd, zirczi apát.
Wenkheim László, báró,
Zichy Ipoly, gróf, váczi kanonok.

D o lg o z ó ta g o k .
Beély Fidél.
Bende Imre.
Bernál János.
Blümelhuber Ferencz, „Kath. NépL‘! szerk.
5 Boross Károly.
Császár Ferencz.
Érdy János.
Fábián Ambrus.
Fojthényi Kassíán.
10 Frecska Alajos.
Gyurits Antal.
Hoványi Ferencz.

Intay Vazul.
Klempa Simon.
15 Klezsó József, a „Családi lapok" szerk.
Koczányí Ferencz.
Kovács József.
Kovács Márk.
Kovács Zsigmond , v. t.
20 Kriegler József, a „Kath, Christ" szerk.
Kronperger Antal, v. t.
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Kubriczky András.
Lopusnyi Ferencz.
Majer István , v, t,
25 Márkfy Sámuel, v. t.
Markusz Gyula.
Mester István.
Mészáros Imre.
Nogall János. v* t.
30 Palárik János, a “Katholícke novini“ szerk.
Pauer János.
Perger János.
Róder Alajos.
Santó Károly.
35 Sárkány Miklós.
Schreiber László.
Somogyi Károly.
Sujánszky Antal, v. t.
Szabó Imre, v. t.
40 Szabó József.
Szabőky Adolf, v. t,
Pat. Tóth Károly.
Turesányi Károly*
Udvardy Ignácz.
Ürge József,
46 Zalka János,

A TÁRSULAT TAGJAI
MEGYÉK

ÉS K E R Ü L E T E N K É N T ,

Esztergami fö-megye.
Festi
középponthoz tartoznak, s a kiadó-hiva
talból kapják illetményeiket.
A)

Al a pí t ó tagok.

Czíráky János, gróf, főtörvényszéki elnök.
Danielik János, egri kanonok, v. t,
Fogarassy Mihály, czimzetes püspök.
Lipthay András, kanonok és papnöv. igazg.
5 Lonovics József, püspök (Bécsben).
Marczibányi Lőríncz, fötörv. széki ülnök.
Reseta János, nyugalm. egyetemi tanár.
Sámuel Alajos, ez. prépost.
B) Ti szt . tag.
Tarczallovies Antal, házbirtokos.
C) Dol g o z ó t agok,
10 Boross Károly, egyetemi hit tanár,
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Bliimelhuber Ferencz, tanulmányi igazgató.
Császár Ferencz, volt septemvir,
Erdy János, múzeumi könyvtárőr,
Gyurits Antal.
15 Klempa Simon, pestjózsefvárosi pleb. v. t.
Klezsö József,
„
káplán,
Kriegler József, belvárosi kápl.
Kronperger Antal, nyug. tábori lelkész.
Lopusnyi Ferencz, egyetemi hittanár.
20 Mayer István , elemi iskolák igazgatója,
lá rk fy Sámuel, egyetemi hittanár.
Markusz Gyula, józsefvárosi káplán.
Nogáll János, papnöveldéi lelkiatya.
Palárik János, terézvárosi káplán.
25 Santhó Károly, belvárosi káplán.
Sujánszky Antal, belvárosi káplán, v. t,
S-zabóky Adolf, kegyes rendit áldozár. v. t.
Tóth Károly, sz. ferericzrendi áldozár,
Turcsányi Mátyás, józsefvárosi káplán,
D) R é s z v é n y e s e k .
30 Alt Alajos, álladalmi főügyvéd helyettes,
Backer György, ferenczvárosi tanító.
Brunner János, budaörsi pl.
Domanek N. kegyes rendi áldozár.
Eberlíng József, uj budai pl.
35 Frey József, elemi főtanitó.
Fűnk Károly, pl. (Budán),
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Grohe Ede, kápl. (Budán).
Grynaeus Alajos, ez. kan. és egyet, tanár.
Hoványi Ferencz, kanonok (Becsben).
40 Jallosícs András, piarista, k. képezd, igazg.
Jancsó Károly, törvényszéki ülnök.
Jekelfalusy Vincze ez. püspök (Bécsben).
Jrschik Ferencz, tanúim, felügyelő.
Kantz Lázár, alesp. (Ó Budán.)
45 Kollarics Frigyes, kereskedő.
Kovács József, egyetemi hittanár. v. t.
Külkey Henrik, törvényszéki ülnök.
László György, egyet, tanács jegyzője.
Malocsay Mihály, terézvárosi káplán.
50 Novakovics János, papnöveld, alígazg. v. t.
Pesti angol apáczák.
Pesti papnöveldéi m. iskola.
Pesti serviták zárdája.
Pesti sz. Ferencziek zárdája.
55 Petim János, pleb. (Kis Oroszi).
Rakovszky szül. Majthényi Magd. asszonys.
Ráth József Antal, lipótvárosi káplán.
Ráth József Fülöp, kápl. (Budán).
Kernen Engelbert, kereskedő.
60 Rimely Károly, tanúim, felügyelő (Bécsb.)
Simor János, kanonok (Bécsben).
Símonyi Ferencz, birtokos, v. t.
Simunich Ignácz, apát pleb.
Somogyi Károly, hittantudor.
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65 Sterbeczky Károly, pléh, (Budán),
Szántófy Antal, prépost, plébános,
Szögyényi Lőiincz, pénzügyi főtan, (Búd,)
Toldy Ferencz, magyar akad, titoknok,
Vezerle János, ország, pénzt, ellenőr,
70 Vigyázó Antal, földbirtokos.
Waltherr László, magyar akadémiai tag,
Wohldrann János, plébános,

Fót.
Szinte a központhoz tartoznak s Ho l l ó
M i h á l y fóti plébános s társulati bizo
mányos által a kiadó-hivatalból kapják
illetményeiket a váczi püspöki megyébe
kebelezett fó t i községben lakozó s ille
tőleg oda számítandó
A) A l a p i t ő t a g o k ,
Burg Károly, jószágigazgató,
Eszterházy Marianna grófnő.
Eszterházy Miklós gróf, v. b. t. t.
H o l l ó M i h á l y , plébános, t. b,
5 Károlyi György, gróf.
Károlyi István, gróf, 10 részvénynyel.
B) R é s z v é n y e s e k ,
Apponyi Antal gróf, v; b. t. i.
Apponyi Gyula, gróf,
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Bekényí Rudolf, ügyvéd,
10 Bobics Antal.
Bogyó Pál, káplán.
Bossányi László, titoknok.
Eszterliázy szül. Festetics gr.nő,4részvény.
Fekete Ödön, ügyvéd.
J5 Gőcze József.
Heller József, pánztárnok.
Hutíray Imre, számtartó.
Iby Rudolf, kereskedő.
Károlyi Ede, gróf.
20 Károlyi, született Kornis Klára grófnő.
Képes József.
Kornis Ádám, gróf.
Kornis Miklós, gróf.
Károlyi Sándor, gróf.
25 Mátray Ferencz, orvos.
Mühr Ferencz, nyugalm. tiszttartó.
Marsovszky Imre.
Mihály Eduard.
Pletrích István, káplán.
30 Yittieh Elek, felügyelő.
Vörös Ignácz, számtartő,
Ybl Miklós építész.
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Esztergám székhely.
A) A 1 a p i t ő t a g o k .
Durguth József, kanonok.
Kovács Ignácz, ez. kanonok, n. őlvedi pleb.
Ordódy Tódor, drégelypalánki pl. s alesp.
Scitovszky János, herczeg-primás.
5 Szálkái, előbb alsóhonti alesperesi kerület.
Tölgyesy István, szölgyéni pl.
B) D o l g o z ó t agok.
R o d e r A l a j o s , felsö-ludányi pleb. t. b.
Schreiber László, érseki disznók.
Szabó József, hittanár.
10 Zalka János, hillanár.
C)

R é s z v é n y e s t agok.

Adamovich János, perbetei plébános.
Baján Ferencz, uradalmi kasznár Ekecsen.
Balás György, nyéki pleb.
Barinyai József, primási títoknok.
15 Bartoss Lajos, feis-gyarmathi pl.
Boltizár József, primatialis könyvtárnok.
Buczegh János, esztergami kanonok.
Csima István, moesi pleb.
Deszath János, ebedi plébános.
20 Erős Ignácz, ez. kanonok, és naszvadí pl.
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Fába Theodosius, kéméndi plébános.
Fehér Mihály, zellöi plébános.
Feichtmayer Ferencz, aiesp. szomorí pleb.
Fekete Mihály, kanonok.
25 Gyürky Vincze, alsó—palajtai pleb.
Hajnald Lajos, kinevezett erdélyi coadjutor,
Hajósy László, lekéri káplán.
Hidasy Kornél, drégelypalánkí káplán.
Hogenbuch István, fajkürti plébános.
30 Horváth Endre, izsai plébános.
Jaross Yincze, kanonok.
Jeszenszky János, velesiczi pleb.
Kapy Gábor, párkányi plébános.
Kerap Mihály, kanonok.
35 Kollár István, esztergami plébános.
Koperniczky István, papnövelde! lelkész.
Koppy József, bajnai pleb.
Korber Sándor, szomorí káplán.
Kraulman József, kanonok, kinev. püspök.
40 Kremnicska Tamás, esztergami papn. alig.
Lovák Móricz, héregi plébános.
Maj t hónyi A d o l f , alesp.udvardipl.t.b.
Mi s k o l c z i Má r t o n , alesp.eszter.pl.t.b.
Miklosovics Alajos, csuzi pleb.
45 Massa Elek, farnádi plébános.
Mészáros Ferencz, bajcsi plébános.
Mészáros János , barthi pleb.
Mezei József, felső-thuri plébános.
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Murcsics János, szentendrei pleb.
50 Nagysallói alesperesl kerület.
Olgyay Adolf, köbölkuti pleb.
Ordódy Ágoston, ujbarsí pleb. helyet.
Pelikán Ferdinánd, hittanár.
PapFerenez, varból alesper.
55 Pésánszky József, magyarszölgyényi kápl.
P f ü c z n e r L í p ó t , ekeesí plébános, t b.
Priszties Pál, dömösi plébános.
Prőnay Sándor, nagyölvedi káplán.
Reiter Alajos, aranyosmaróthí pleb.
60 Reszka Flórián, garamujfalasi alesp.
Réthei* József, apát, nagy-marosi plébános.
Róth Ignácz, udvardí káplán.
Schírgl András, kanonok.
Scliumiehraszt Mihály, sz. széki jegyző.
65 Simonyi Rudolf, bajőthí pleb.
Szabó Ferencz, alesp. nagy-sallói pleb.
Szabó János, kanonok.
Szabó János, nagy-szelecsényi pleb.
Szakmáry János, esztergami káplán.
70 Székesy Károly, sz. györgymezei pleb.
Szivér János, kövesdi káplán.
Szlatky Károly, tábori lelkész.
Thuránszky Hermáim , unyi plébános.
Tíllmann Mihály, tnuzslai plébános,
75 Tóth József, doroghi plébános.
Ürge József, esztergam-várí pleb, helyet.
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Vajgeth Mihály, alesp. Ipolysági picii
Valentovich József ez. kanon. sz. bened, pl.
Vallus János, alsó-rakonczai pleb.
80 Várfy Károly, nagy-csalamiai plébános.
Veres János, kőhidgyarmathi plébános.
Veszelovszky Károly, esolnoki pleb.
Yiszolajszky Alajos, dághi plébános.
84 Zaklukál János, szemerei pleb.

Vadkerti kerület.
Kovács Pál, pataki pleb.
Munkay János, balassa-gyarmathi káplán.
Mé s z á r os I mr e , vadkerti alesp. pl, t. b.
Névery Rudolf, csesztvei pleb.
5 Imády Károly, balassagyarmathi pleb.

Hedervári kerület
A győri bizományos N a g y I g n á c %úr
tól m sü k illetményeiket,
Chebe Imre, vámosi plébános.
Hedervári alesperesi kerület.
Heimlich Ferdinánd, bácsai pleb.
Peocz Zsígmond, zámolyi pleb.
5 Prix Ferencz, darnói pl.
Prokopovszky Dániel, ásványi pl,
Schmidt József, hedervári káplán,
8 Varjú András, hedervári pleb.
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Nagy»8 Kombat helynoki

kerület.

A) Al a p i i á t agok.
Viber József, apát, esztergami kanonok és
érseki helynök.
Ocsovszky János, sempczi alesp. csatajipl.
B) R é s z v é n y e s t a g o k .
Alkusz Ignácz, bohuniczi plébános.
Árgai Bálint, ardanóczi pleb.
5 Aschner Tódor, nagy-szombati tanár.
Bartuss József, egyházkarcsai pleb.
Berzák Alajos, báhonyi pleb,
Biróczy Ágoston, krokováni pleb,
Blahó János, bogdaaóczi pleb.
10 B u b l a K á r o l y , helynöki titokn. t, biz.
Chmelik Miklós, szentjánosi káplán.
Császtka György, nagyszombati tanár.
Cselkó József, nagymácsédi pleb.
Csemesz Lajos, jattói pleb.
15 Csergeő Flórián, ürményi pleb.
Csilien István, gajári káplán,
Dobíáss Mihály, tarnóczai pleb.
Edény! Márton, alistáli pleb.
Erhard Imre, kajali pleb.
30 Farkas Antal, spáczai pleb. alesperes,
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Farkas Mihály, bokái pleb,
Feger Károly, sz.-kereszti pl. alesperes.
Filó Imre, sempthei pleb,
Floriánsz József, nagyléghi pleb.
25 Gály Antal, sopornyaí pleb,
Gombár P ál, papnöveldéi aligazgató,
Grón Lajos, nagyszombati tanár;
Grznarik Lipót, szuhai pleb,
Gyurmán János, királyrévi iskolatanitó.
30 Hadniger Antal, vedrödi pleb.
Hájek Ádám, ez, kanonok, alesp. récseípl.
Hajdin József, prépost, szakolezai pleb.
Héda Antal, illésházi pleb.
Hettes János, bucsáni plébános,
35 Hodossy Károly, nohácsi pleb.
Hollósy János, püspöki pleb,
Homolay János, vágujhelyi káplán.
Bölcsek János, podolai pleb.
Horváth János, manigai pleb.
40 Jezsó Mihály, Jókai pleb.
Juriga János, loksárujfalvi pleb,
Kern Károly, szellőczei pleb.
Kollárik Endre, csütörtöki pleb. alesperes,
Kovács Im re, egyházfalvi pleb.
45 Kovács József, gzomolányi pleb.
Köntös József, szentpéteri pleb.
Kraszniczky Erzsébet, Gsatajon.
Kraupa Vincze, prépost, holicsi pleb. alesp.
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Krigoszky Rudolf, radosóczi pl.
50 Kubicza Vincze , nagytapolesányi pl, alesp.
Kubina Ignácz, búrszentgyörgyi pl. alesp,
Kubriczky Endre, taksonyi pl.
Lányi Károly, szentszéki jegyző.
Lencsés Sándor, suri káplán.
55 Linter József, suűii pleb. alesp.
Madács József, alsódiósi pleb. alesperes.
Majerszky József, iványi pleb.
Markonich Antal, konyhai pleb.
Matejka József, kutii pleb.
60 Miksik Imre, keresztúri pleb. alesp.
Molnár János, agg-pap intézeti aligazgató.
Mráz Imre , pobedini pleb.
Mrazik István, pöstónyi pleb.
Nagy István, szeredi pleb.
65 Neumányi Ferencz, vajkai pleb,
Ollhauser Mihály, gerencsóri pleb.
Öszczity Mátyás, pereszlényi pl.
Paulovszky Károly, kápolnai pl.
Pecho Márton, felsödiósi pleb.
70 Piáesek József, szempczi pleb.
Plechscmidt József, péterfalvi pl.
Sehill Boldizsár, pákái pleb.
Schmidt Pál, bresztováni pleb.
Sehnell György, nagyszombati prépost.
75 Schormann Antal, zavar! pleb.
Sebestyén! László, galanthai lelkész,
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Sellye! alesperességi kerület,
Sefcsák Pál, nagymagyari pleb.
Skarniczl Sándor, sárfői pleb.
80 Speczián Lajos, felsőszeli pl.
Squor Gáspár, örményi pleb.
Svoboda József, nadlányi pleb.
Szabó Antal, nagyszombati tanár.
Szakváry János, dunaszerdahelyi pl. alesp.
85 Szalay János, kossuthi pleb.
Szerzényi Ferencz, iizbéghi pl. alesperes.
Sztarecsek Mihály, diószeghi p l alesperes.
Sztraka Tamás, czifferi pleb.
Szuppan Zzigmond, nagyszombati tanár.
90 Takács Lajos, magyarbéli pl.
Thaisz János, félli pleb.
Thalhammer Antal, rosindoli pl.
Thoma József, misérdi káplán.
Thuróczy Lajos, eperjesi pleb. alesperes.
95 Timcsák János, detrekö sz. miklósi pleb.
Tóth Pál, nagy-födémesi pleb.
Török Ignácz, szilincsi pleb.
Uhlarik János, istvánfalvi pleb.
Újság István, dombói plébános,
lOOUrbanek Ferencz, majthényi pleb.
Vagner Ágoston, nyugdíjazott pleb.
Yakszmann Károly, taksonyi plébános, f
Yanyek János, bolyerázi pleb.
Yeszely József, tótgurabi pleb,

2
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105 Vörös Antal, cseklészi pleb.

Zatkovics Ferencz, vágszerdahelyi pleb.
Zsihovics Ferencz, nagyszombati tanár.
Zsubrinszky János, hidaskürthí pleb.

Posonyban.
A) A l a p i t 6 t a g.
Pogány Béla, ez. püspök, nagy-prépost.
B) R é s z v é n y e s e k .
Cherrier Miklós, posonyi kanonok.
Kő n e k B e n e d e k , posonyi káplány, t. b.
Krotky József, posonyi hittanár.
5 Metzburg József báró, blumenthali pleb.
Pöck József, blumenthali káplán.
Soltész Alajos, posonyi hittanár.

Szentiványi József, posonyi kanonok.
Vittman József, nevelő Posonyban.

Egri érseki megye.
A) A l a p i t ó t a g o k ,
Apátfalvi alesperesi kerület.
Bartakovics Béla, egri érsek.
Faigei Pál, boczonádi plébános.
Fejérváry Amália asszonyság Hevesen
5 Ferenczy József, egri kanonok.
Kovács Mátyás, egri kanonok.
Lévay Sándor, egri nagyprép.
Máriásy Gábor, egri kanonok.
Schehovics Ferencz, egri kan.
10 Stipula József, egri kanonok.
B) Do l g o z ó t agok.
Mester István, pleb.
Perger János, nyíregyházi pl.
Yezerle Gáspár, kanonok.

C) R é s i v é nyes tagok.
á c s György, nagyiványl pleb.

15 Angyal Imre-, f, nánai plébános.
8*
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Ardényi László, nádudvari pleb.
Aszalay László, ez, prépost, alesperes, pl.
Asztalos József, n. fügedi pleb.
Bacskády Lajos, domaházi pleb.
20 Bakos Antal, kis-körei pleb.
Balla József, tisza-nánai pleb.
Batho János, jászladányi pleb.
Bán János, karácsondi pleb.
Bárány Ferencz, sarudi pleb.
25 Bekény János, alesper. viszneki plébános.
Bekény Móricz, apezi pleb.
Beller József, felsö-miskolezi plébános.
Benöfy Soma , dédesi pleb,
Bereczky Ferencz, dadai pleb.
30 Bertóthy Antal, nyiradonyi pl.
Besenyei József, számadó juhász.
Boczonádi és bódi Máriatársulat.
Bodnár József, sz. mihályi udvari káplán.
Bogéba Ferencz, ez. kanonok.
35 Bognár János, gyöngyös-oroszi plébános.
Budai Endre, jászdósai pleb,
Burkhard József, báró , gyöngyöspatai pl.
Chilko András, kardszag-ujszállási kántor.
Csathó Dániel, alesp. piispök-ladányi pleb.
40 Csányi Mária társulat.
Cseh János, kardszag-ujszállási plébános,
Cselko Mihály, sz.-györgy ábrányi pleb.
Csicsmányi Ignác?, Lnyáradi plébános.
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Csintalan Alajos, ánlói káplán.
45 Csintalan Dániel,' csimelyi pleb.
Czirhay Márton, néhai alesp. verpeléti pl.
Dakovill János, Ivánkái pleb.
Danko János, paszthói pleb.
Desewffy Virginia gr. szt. Mihályon.
50 Dobóczky László, tisza-szalóki közbirtokos.
Dogl Károly, tisza-szalóki pleb.
Dónai Antal, detki pleb.
Egri növendék papság.
Elefánti János, polgári káplán.
55 Eperjesy Ferencz, lyceumi tanár.
Eperjessy Sándor, alesp. szendrői pleb.
Farkas Péter, jászberényi pl.
Fábry Károly, papnöveldéi lelki-atya.
Fábry János, zalkodí pl.
60 Fejér János, id. ez. próp. alesp, egyeki pl.
Fejér János, if. czim. kanonok.
Fekete Ferencz, horti pleb.
Fekete Mátyás, tiszafüredi pl,
Ferenezy Imre, ez. kanonok, miskolezi pl.
65 Ficzek Károly, pásztói kópián.
Fillér János, pócspetri pleb.
Fischer Gusztáv, siroki pl.
Fleschár József, dévaványaí pl.
Fűzy Ferencz, szirma-besenyöi pleb.
70 Glogyák Béla, sajó-ládi pleb.
Goczigh Károly, fogház-intézeti praefectus.
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75

80

85

90

95

Gregorits János, pélyi pleb.
Grell Gerö, alesp. mezőtárkányi pleb.
Gyeness József ,mihálytelki pl.
Györgyényi Ignácz, kisvárdai plébános.
Haniszka József, alesp. harsányi pleb.
Harsány! József, erki pleb,
Hartman János, nádudvari pleb.
Hevesy Jakab, esányi pleb.
Hollay Jőzsefnö asszonys. Kardszagon.
Homonnay Endre, alesp. geszterédi pleb.
Homonnay János, esányi közbirtokos.
Horváth Farkas, berczelí pl.
Horváth János, al. szentgyörgyí pleb.
Horváth József, nyírbátori pleb.
Hubert József, nagykállói pleb.
Illyés Ferencz, alesp, edelényl plébános.
Ihász Gábor, főegyházi szónok.
Istványi József, ez. prépost sz. erzsébeti pl.
Javorka Pál, keraeresei pleb.
Juhász György, esányi közbírtokos.
Kaesay Imre, rakomazi káplán.
Kastélyi József, föegyházi szónok.
Kanizsay Károly, tisza-eörsí pl.
Kálnoky Ferencz, fényes-litkeí pleb.
Kerekes Frigyes, b., hevesi pl.
Kilián János, ez. kanonok, alesp. komiéi pl.
Kinczel Antal, alesp. ujvencsellöi plébános.
Koharszky Lajos, sajó-galgóczi pleb,
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100 Koncz István, alesp. t. szentmiklósi pleb,
Kossik Mihály, sályi pleb,
Kovacsóczi Antal, csányi tiszt.
Kovách Antal, alesperes, ecsedí plébános.
Kovács Alajos, saári pleb.
105 Kovács Ferencz, fényszarui pl.
Kovács Ferencz, várkonyi jegyző.
Kozma Károly, bécsi presbyt. tagja.
Kosa István, aszalói pleb.
Körmendi Károly, emődi pleb.
110 Kővári János, tari plébános.
Laszlavik Ignácz ujfehértói pl.
Lengyel Miklós, egri kanonok,
leporis Károly, aldebrői pleb.
Lili János, bodonyi plébános.
115 Ludányi Antal, al.-ábrányi pl.
Lupcsánszky Elek, t. eörsi ajt. isk. nevelő.
Maizinger Károly, kerecsenül plébános.
Majzik Ignácz, thassi pleb.
Márton Vendel, ónodi pleb.
120 Maskovics Mihály, várkonyi pl.
Mazurka Ferencz, szuhogyi pl.
Medgy János, füzes-abonyi pl.
Menczell György, erdőtelki pl.
Mískolczí minoriták.
125 Morvay János, mezőkövesdi pl.
Mosoray Antal, sajó-szentpélerí pleb.
Mőcző János, nádasdi plébános.
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Nagy Balázs, polgári pleb.
Nagy Teréz, Gyöngyösön.
130 Nagyfejéé Ignácz, balmazújvárosi pleb.
Novoszedli József, recski pl.
Nyári Károly, Tiszafüreden.
Ozvald György, tarnamérai pl.
Pankovics József, gürömbölyi plébános.
135 Pap Márton, balatonyi pleb.
Pálma Pál, föesperes, makiári pleb.
Pánthy Endre, érseki titoknok.
Pelte József, apátfalvi káplán.
Pethes Lajos, gemzsei pleb.
140 Petrovai Lajos, tiszabeöi közbir.
Pintér József, zsolczai pleb.
Pók József, alesp. apátfalvi pl.
Pöstényi István, pászthói kápl.
Radies Pál, hevesi közbirtokos.
145 Ribáry János, érd. alesperes.
Rosnyai János czim. kanonok, s pleb.
Röthy Károly, ládbesenyöipleb.
Sajósy János, várkonyi káplán.
Schopf István, sajónémeti pleb.
150 Sebestyén Enáre, tíszakürti pl.
Simon Endre, tiszalöki pleb.
Simonyi József, nyugalm. pleb.
Sípos Ignácz, poroszlói pleb.
Soltész András, sátai plébános.
155 Somogyi Károly, alesp. tiszabeöi pleb.
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Spak György, hámori pléh.
Sporer Alajos, gyöngy ősi kápl.
Srajner Ignácz, alesp. ajaki pl.
Stephanovszky Sándor,, tanulmányi felügy.
160 Steínhauser Antal, apát, jászapáthi pleb,
Sírba Antal, szomolyaí pléh.
Szabó Ignácz, adácsi pleb.
Szabó Zsígmond, tarna-gzentmiklosi pleb.
Szaitz Antal, egri pleb.
165 Szalonnal Endre, kunszentmártoni kápl.
Szele Gábor, egyházmegyei igt,
Szigfried János, csehi pleb.
Szinai József, tisza-eszlárí pl.
Szlavik Mihály, ibrányi pleb.
170 Szlammer Alajos, mándoki pl,
Szöghy István, kápolnai pleb.
Tabódy Péter, apát, árokszállási pleb.
Támár Imre, kunhegyes! pleb.
T á r k á n y í J ó z s e f, érseki titoknok, t.b.
175 Tego Ignácz, egri képezdei tanilő..
Theodorovics Antal, Tiszafüreden.
Tóth Imre,feldebröí pleb.
Tóth János, jákohalmi pleb.
Tóth Sándor, bánhorváthi kápl180 Trajter Ferencz, hevesbáthori pleb.
Trangoss József, kunszentmártoni pleb,
Yajhart Yincze, leveleid pleb.
Várjon János, lomoszlói káplán.
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Yavrik Jánog, solymosi pleb.
185 Yikolinszky János, tisztartó.
Yinkler Mihály, visontai kápl.
Vissnyei Sándor, keresztüli pl.
Vochler Alajos, egri képezdeí felügyelő.
Zarubszky György, üjhulaí pl.
190 Zászkalszky János, diósgyőri pl.
Zatyko József, gyöngyösi p l
Zuzel János, domoszlói pleb.
Cisterci readii áldozárok.
Mezner Rudolf.
Molnár Miklós.
195 Rezucsek Antal.
SzYorényí József.

Kalocsai érseki megye.
A) A l a p í t ó t a g o k .
Bende Imre, tanulmányi felügyelő.
Girk György , felszentelt adrasi püspök.
Kunszt József, érsek.
Markovícs Antal, ez. kanonok, alesperes és
vaskuti plébános.
5 Siposs György, doroszlóí pleb.
B) R é s z v é n y e s t a g o k .
Antunovícs János, alesp. almási pleb.
Armbruszt Péter, kernyai káplán.
Aut György, rigyiczaí pleb.
Baich József, szabadkai sz. rochuszi pleb.
10 Balassy András, szentszéki Írnok.
Balogh György, vajszkaí pleb.
Barabovics Antal, czirnz. kanonok, hittanár.
Barakovies Ferenez, tábori lelkész.
Barassevics Dávid, bóreghi pl.
15 Bari! György, prigl. szentiványi káplán,
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Bartók Mátyás , prépost, és kanonok.
Bedcsula Tamás, apát, kanonok, kalocsai pl.
B e n d e J ó z s e f , sz. széki igtató, t. b.
Benedek Elek alesperes, és mískeí pleb.
20 Bogár Mihály, petrovoszellöi kpL
Botka Mihály, alesperes, hegyes! pléh.
Buday Károly, áldozó pap,
Csicsáky József, almási káplán.
Gzorda Béla, prépost, szabadkai sz. theréziai pleb.
25 Domsics Antal, gákovai pleb.
Eliássy Ferencz, ez. kanonok, és ráczmíliticsi pleb.
Fratricsevics Márton, alesp. keczeli pl.
Fiirdek Kelemen, sz, ferenczi áldozár.
Girk Alajos, sz.-széki jegyző.
30 Göbel Xav. Ferencz, apát és kanonok.
Hausenplasz József, sztanicsicsi pleb.
Heroldt János, prépost, bajai pl.
Hoffman Péter, nemes-militicsi káplán.
Hományi Sándor, katymáry pl.
35 Hnry Ferencz, vadkerti pleb. helyettes.
Hümpfner Andra's, kernyai pleb.
Kalocsai nevendék papság magyar isk.
Kardoss Károly, ez. kan. veprováczi pl.
Katonszky György, nyug. ókanizsai pl.
40 Kelemen István, csanádi pl. helyet.
Kózsmárky András, újvidéki káplán.

Kirscbbaum András, garaí pleb.
Klassanovics Marián, alesp., csonoplyaí pl.
Kubinszky Mihály, név. paps. gyónt, atyja.
45 Lakatos Pál, madaras! káplán.
Lakner Vincze, elemi tanár.
Lánay Nép. János, nádudvari pl.
Lángvieser József, prépost, apathini pleb.
Latinovics Gábor, borsodi helyett, pleb.
50 Ledniczky Antal, ez. kanonok, baracskai pl.
Lehoczky Imre, sükösdi káplán.
Lichtensteíger Ferencz, ráczmiliticsi kápk
Loósz Balázs , csantavéri pleb.
Márkus Lajos, hajósi pleb.
55 Mészáros Lajos, tataház! pleb.
Mihálffy István, föegyházi hitszónok.
Miklósvári Péter, dentovai pl.
Móder Ferencz, miskei káplán.
Molnár János, id. jankováczi pl.
60 Molnár János, ifj- föegyh. hitszónok.
Nehiba János, kanonok.
Oeszterreicher Antal, alesp. hodsághí pl.
Orlovácz József, szántovai pleb.
Pálics Márk, csonoplai káplán.
65 Pertics Bertalan, szabadkai sz. tlier. kápl.
Pletikoszics Sándor , elemi hiltanár.
Probojcsevics János, szabadkai sz. th. kápl.
Rehák József, óbecsei káplán.
Samánovics István, dusnoki pl.
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70 Sándor József, bezdányl kápl.
Schreyer János, kunbajai helyet, pleb,
Szabados Antal, ókanizsai kápL
Szakácsy Sándor, újvidéki helyet, pleb.
Szecskay János, ókéri pleb.
75 Szerencsés Jónás, sz, ferenczi áldozár.
Szigelh Ferdinánd, bécsi presb. tagja.
Szíjártó István, zentaí káplán.
Szuknovics Jakab, alesp. és palánkat pl.
Szulcsányí Leoncz, sz. ferenczi áldozár.
80 Szűcs András, ez. kanonok császártöltési pl.
Szűcs Ignácz, kalocsai áldozó pap.
Tary Xav. Ferencz,.sz. széki titoknok.
Torma József, papnöveldéi aligazg.
Terszkíts Mátyás, bácsi pleb..
85 Varga Mihály, marsonosi kápl.
Vandrák Xav. Ferencz, sz. istványi pl.
W agner Tóbiás, alesp., ókanizsai pleb.
Weisz Mihály, kunbajai kápl.
W erner Mihály, kiérdem, alesp. futtaki pl.
90 Zombory János, bácsi prépost és kanonok.
Zsuffa József, bikityí pleb.

Beszterczei püspöki megye.
R é s z v é n y e s t agok,

Be r l i oz a F e re n c z , sz. széki jegyz, t. b*
Faix János, janolehotai pleb.
Harga János, beszterczei tanár,
Havas Tamás, újbányái pleb,
5 Kamaszy Mátyás, tanoda igazg.
Lopusnyí Lajos, gajdlaí pleb.
Petyko Elek, beszterczei kápL
Szmetanay János, lutíllai pleb.
Váli Imre, hajniki administr.

Csanádi püspöki m egye
A) A l a p i t ó t a g.
Csajághy Sándor, Csanádi püspök.
B) R é s z v é n y e s e k .
Aradi kolostor.
Danielovics János, sz. széki jegyző.
Diomelly Ferencz, kubini pleb.
5 Ebner József, alesp., német sz. péteri pleb.
Gálovics János, sztarcsovai pl.
Gettmann József, fejértempl. pl.
Hladik Kristóf, blosiczi pleb.
Horváth Mihály, ez. kanonok, apátfalvi pl.
10 Jónás György, káplán.
Karácsonyi János, alesp. krassói pleb.
Koppold József, alesp. ujbéssenyöi pleb.
Krix Antal, alesp. karlsdorfi pl.
Krix Adalbert, oppovai pleb.
15 Littahorszky Károly, alesp., karánsebesi pl.
Makra Imre, alesp., makói pleb.
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Mihálkovics György, horaoliczai pleb.
Mikussevics József, kevermesi pleb.
Nagy Alajos, csanádegyházm. títoknok.
20 Oczverek Vilmos, alesp. ujpécsi pleb.
Oltványi István, apát, csanádi éneklő kan.
Oltványi Pál, titoknok.
Paraisz János, alesp. szécsányí pleb.
Pesztalich Lukács, lupáki pleb.
25 Prokop József, bresztováczi pl.
Radnai kolostor.
Rácz József, káplán.
Schmidhauer György, jakubai pleb.
Schmutz Dénes, paecsovai pleb. helyet.
30 Uhlelay Bernád, szegenthaui pl.
Vajda Mihály, káplán.
Vurum Ferenez, alesp., szakálházi pleb.

Szegeden.
Bezdán Ferenez, kistelki pleb.
Gál Damascen, minorita főnök.
Kremminger Antal, ez. prépost, pleb.
36 Szűcs A ntal, szegedi sz. roch. pl. t. b.

Erdélyi püspöki m egye.
A) A l a p i t ő t a g o k .
Gyárfás Mikős, károlyfejérvári kanonok.
Kedves István, apát, kolosvári pl.
Iíézdi-orbai föesperesti kerület.
Kovács Miklós, erdélyi püsp. v. b. t. tan.
5 Raduly János, k. fejérvári kanonok.
Veszprémi Pál, k. fejérvárí nagyprépost.
B) R é s z v é n y e s t a g o k ,
Á g o s t o n K á r o l y , káplán, t. b.
Akoncz János, kolosvári polgár.
Andrási István, csillagász kanonok.
10 Bíró Tamás, cslkszentléleki pl.
Bobrovszky András, erdélyi tábori főpap.
Boér János, jegenyei pleb.
Bogos János, oláhiáposbányai pleb,
Csató József, baróti plébános.
15 Csíki Imre, tordai kereskedő.
Cziriel Antal, hittanár és tudor.
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Egyed Pál, tölgyesi pleb.
Ferenczi György, lelkiigazg,
Ferenczi József, nagykászoni pleb.
20 Gáli János, kolosvári polgár.
Gothárd Ferencz, gyergyóalfalvi pleb.
Gyenge Imre, k. fejérvári kanonok.
Hoffmann Mihály, brassói tanár.
Horváth Károly, marosvásárhelyi tanár.
25 Hrdina Gáspár József, polgári kisdedóvó.
Keresztes József, sz. ferencziek tartományi
főnöke Erdélyben.
Keresztény Péter, kajántól kántor.
Kolosi Antal, hittanár.
Kornél! Dénes, kolosvári kápl.
30 Kovács Ignácz, sz. símoní pleb.
Kovács Ignácz, marosujvári pleb. és tordaaranyos kerületi főesperes.
Kovács Antal, apát, brassói pl,
Kosa György, bácsi pleb.
Lósteíner János , k. fejárvárí kanonok.
35 Lönhart Ferencz, püspöki disznók.
Márkos János, szentimrei pl.
Mártonfy János, csikkozmási pl.
Miklósi Gergely, menaság! pl.
Minoriták kolosvári zárdája.
40 Möller Ede, szebeni tanár.
Ninger Ignácz, szebeni tanár.
Orbán István, csikszentkirályi pl.
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Fakó János, püspöki tiioknok.
Raffay János, kolosvári nortn. iskolák igazg.
45 Raduly Ferencz, tusnádi pleb.
Recker András, zalathnai pl.
Sárosi Károly, kolosvári kápl.
Sebestyén Antal, kolosvári pl,
Simon Elek, ügyvéd.
50 Sümeghi Károly, marosvásárhelyi minorita
lakelnök.
Szontagh József, szebeni tanár.
Takács János, kajántői pleb.
Tankó Albert, csikszentgyörgyi pleb.
alcsiki főesperes.
Tankó Imre, szentmártoni pl,
55 Torda-aranyosi foesp. kerület.
Zerich Tivadar, hittudor.

Sz. Fehérvári püspöki m egye.
A) A l a p i t ó t a g o k ,
Farkas Imre, püspök.
Farkas Ferencz, nagy-prépost.
B) R é s z v é n y e s t a g o k .
Alsóbudai alesperesi kerület.
Akter István, alesp. kálózi pl.
5 Barícs Imre , bicskei pleb.
Pészaki Bajzát György, tanácsos.
Blihál Ferencz, saárbogárdi birtokos.
Érdi alesperesi kerület.
Fetter János, serególyesi pleb.
10 Gózon György, esperes, zsámbéki pleb.
Guitman Ferencz, esperes, fehérvári pleb.
Gürtler Mihály, vaali pleb.
Huszár Károly, vaali káplán,
Kanda József, tárnoki pleb,
15 Kis Sándor, nemeskéri.
Kis Sándorné, nemeskéri, született Bajzát
Franeziska,
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Krizsány Ignácz, kanonok és apát.
Kuncz László, csákvári káplán.
Lezsó Endre, ez. kanonok, csákvári pleb.
80 Légrády József, saár sz. miklósi pleb.
Limbek János, kanonok.
Matuska János, papnöveldéi aligazgató.
Maurer György, apát és kanonok.
Nevendék-papság.
2 5 P a u e r J á n o s , püspöki titoknok, t. b.
Pellet Sándor , szabadbattyáni pleb.
Pendl Alajos, etyeki káplán.
Schedt Károly, etyeki pleb.
Schvanfelder József, kanonok.
30 Szabó János, fülei pleb.
Szobovics Alajos, sz. széki jegyző.
Sztanovics Ferencz-, perbáli pleb.
Tarr József, saárbogárdi kápl.
Venosz Imre, csoóri pleb.
35 Yinkler Engeibrecht, cisterczi rendű elölj.
Zalay Ferencz, alesp., dunapentelei pleb.
Zsigray Fülöp, gr. cs. k. kam.
38 Zsigray Fülöp grófnő, szül. Kiss Alojzia.

Győri püspöki megye.
Részvényes

tagok.

Ábrahám Sándor, kövesdi pleb.
Ambrus Soma, szerzetes karmelita.
Argai István, szilsárkányt pleb.
Barbay Alajos, kisbaráti pleb. helyettes
5 Barbély György, csornai alesp.
Bene György, nagybaráti pleb,
Bene István, széplaki káplán.
Benyovszky József, limodi pl.
Braun Ferencz, pálí pleb.
10 Császár István, hahóiul pleb,
Csetkovics István, hidegségi pl.
Csigaházy Pál, míháiyi pleb,
Csigi Vincze, csornai káplán.
Czedler János, barbaesi pleb,
15 Deák Henrik, gyarmathi pleb,
Deák! Zsigmond, püsp. és kanonok,
Drezmitzer József, prépost.
Drezmitzer József, écsi pleb*
Ebenhöch Ferenra, koronezóí pleb,
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20 Eredics Antal, loősi káplán.
Fábián István, széplaki pleb.
Farkas Imre, lébenyszentmiklósi pleb.
Fojdek József, tárcsái pleb.
Fricz Ferencz, lövői pleb.
25 Gazdagh István, nyuli pleb.
Gállovics János, pordányi pleb.
Gönczöl László, kónyi alesper.
Hajós János, kapuvári alesp.
Hamar István, pleb.
30 Hecsey József, győri pleb.
Heimerl János, loosi pleb.
Horváth Ferencz, pulai pleb,
Horváth Ferencz, ötevényi pleb. helyettes.
Horváth János, egyházasfalvi pl.
35 Horváth János, somorjai kápl.
Horváth László, karmelita.
Hugonay Serpil, gr., bili pleb.
Hupka Ferencz, hittanár.
Huszár István, csanaki pleb.
40 Illyés Ignácz, sajtoskáli kápl.
Jáky Ferencz, oslí pleb.
Kalraer Mihály, ládonyi pleb.
Kár Károly, képezdei tanár.
Karner Antal, megyés püspök.
45 Kempf János, büki pleb.
Kisfaludy István, beledi pleb.
Klárik István, csapod! pleb.
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Kokas József, bécsi presb, tag,
Kovács József, prépost, f
50 Kozmár Pál, spirituális.
Kozmár Pál, visi pl.
Körmendi János, bűi káplán.
Krón József, bőczí pleb.
Kudela Mátyás, tápi pleb.
55 Kuppis Károly, győri káplán.
Legény Ádám, kapuvári kápl.
Lovassy Endre, fertöszentmiklósi káplán.
Lőrincz Károly, szabadhegyi pl.
Madarász János, völcsei pl.
60 Mayerhoffer József, hittanár.
Medgyesy György, szemerei pl.
Melegh János, székesegyházi szónok.
Mezei Ferencz, tamási pleb.
Mészáros István, röjtöki pleb,
65 Mogyorósy Pál, kanonok.
Moser Lőrincz, pereszteghi pl.
Mődinger Ferencz, szemerei pl.
N a g y I g n á c z , győri kápl. I. b.
Nagy János, süttöri pleb.
70 Novak Ferencz, kanonok.
Padi József, keresztúri pleb.
Pelczman Pál, vághi pleb,
Pongrácz Vendel, szergényi pl.
Prevarek Ferencz, iványi pl.
75 Prikosovieh Márton, pleb
3
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Prileszky Imre, kanonok.
Putz F erencz, kanonok.
Radányi Ignácz, dadi pl.
Rawchandler József, mezöeörsi pleb.
Rosta József, győri káplán.
Silberknoll József, kanonok.
Somogyi József, felsö-szakonyi pleb.
Somorjai János, téti pleb,
Soős Imre, patonai pleb,
Szabó István, csepreghi pleb,
Szaidl Péter, horpácsi pleb,
Szalay Pál, fertő-szentmiklósi alesp.
Szebenyi Antal, veszkényi alesperes.
Szerdahelyi Antal, szányi pl.
Susich György, nagyprépost.
Tarcsay Ferencz, hittanár.
Tarcsay József, cziráki pleb.
Tatai János, győri kanonok.
Thury Mihály, bogjoszlói kápl.
Tolnay Antal, czenki pleb.
Tóth Antal, bogyoszlói pleb.
Tóth József, kanonok,
Tóth József, péri alesperes,
Volfmger József, endrődi pl.
Zerpák Antal, eszterházi várkáplán.
Zerpák János, püsp. titoknok.

Ide tartozik a% Esztergom főmegyei
hedervári kerületből 8 részvényes tag,
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Tatai kerület»
Asztl Lajos, császári plébános.
Benke Mihály* mocsai pleb.
Bőié Mihály, kisbéri esperes.
Eszterházy Miklós, gróf.
5 Eszterházy Mária, grófnő»
Eszterházy Miksa* gróf.
Eszterházy Miklós, if. gróf.
Gangó József, szőnyi pleb.
Gelbmann Márton, szomodi pleb,
10 Komesz József, ácsi pleb.
Mester István, nagyigmándi pl.
Nogáll Károly, kőrnyei pleb.
Orbán György, áldozár s nevelő.
Prevárek György, szendi pleb.
15 Wagner János, kocsi pleb.
W í n t r l A n t a l , tatai pleb. t. b.

3*

Kassai püspöki m egye.
A) A l a p í t ó t a g o k .
Fábry Ignácz, püspök.
Kassai megye.
Kassai papnövelde.
Richter Alajos, jászói prépost.

B) R é s z v é n y e s e k .
5 Angyal György, boroszlói plébános.
Árossy József, mester-kanonok.
Bakalyár Xistus, sz. fér. rendű lipótzi pl. h.
Bánóczy Ignácz, bolyi pleb.
Bányai József, Bottyánt pleb.
10 Bartay János, lengyelfalusi pleb. helyettes,
Bercsinszky József, leszkóczí pleb. helyet.
Beziák János, miszlókai pleb.
Billy Ferencz, ez. kanonok, alesp. forrói pl.
Borzai József, somos! káplán.
15 Danilovics Mihály, szikszói pl.
Demek József, fricsi pleb. helyettes.
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Eördögh János, tolcsvai pleb.
Eperjesi Pál, jászóujfaliisi pleb,
Fándly József, ináncsi pleb,
20 Fedák János, lyubissei pleb.
Gabányi Tamás, szepsi pleb,
Galle Antal, bánfái alesp. lófalvi pleb,
Galle János, varaiméi káplán.
Hámorszky Mihály, felsö-tökési pleb,
25 Hauríllai János, sárpataki pl, helyett.
Horray József, nyírj esi pleb. helyett.
Horváth János, lasztóczi pleb.
Horváth József, buzithai pleb,
Hrabovszky József, színnai pl.
30 Hronkovics Ferencz, pelejtei pl.
Jencsik Mihály, petécsi pl. helyett.
Jergencz Ferencz, kassai alesperes,koksómindszenti pleb,
Kaczvinszky Ede, szilvásujfalnsi pleb.
Kadlubják János, regeteruszkai pleb.
35 Kascsák János, nagykövesdi pleb.
Kirchner Ede, sóvári alesp. kendei pleb.
Koblissek Ignácz, enyiczkei pl,
Kosztyik Sándor, premontrei rendű királyhelymeczi pleb.
Krizsanovszky József, prépost, alesperes,
s nagytárkányi pleb.
40 Kubányi Béla, kenyheczi pleb.
Kvartek Ádám, radomai pleb.
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Lacsny Vincze, hernádfcércsi pl. helyett.
Lipcsey György, prépost és kanonok.
Liszkay Ferenez, bárcaaí pleb. hely.
45 Lovassy Imre, felső-olcsvárí pleb.
Lukács János, péchujfalusi pl.
Makranczy Jánosi, czékei pleb.
Mafczényi János, czimz. kanonok, girokai
alesp. és jernyei pleb.
Mishuszky János, ez. kanonok, somost pl.
50 Neumer János, fái pleb.
Nyírák Ignácz, kér. tanoda felügyelő.
Nyulászy György, radi pleb.
Pillér Istvángálszécsi alesp. terebesí pl.
Priscsák József, kapronczai pleb.
55 Putnoky Pál, detki pleb.
Régen József duplíní pl. helyet.
Ruby Sebestyén, egyházmegyei igtató.
Szallaszovics József, nyársardói pleb.
Szarvas Béla, premontrei rendű, nyeste! pl.
60 Szijjárthó István, széplaki pleb. helyettes.
Szlavkay András, ez. kan. alesp. eörmezoí pl.
Tanczer József, ez. kan. alesp. percnyi pl.
V a n d r á c s e k Ká r o l y , p ü s p . titok. t. b.
W eichart József, kassaujfalusi pleb.
65 Zsolner László, mivai pleb.

Nagyváradi püspöki megye.
A) A l a p í t ó t a g o k .
Györfy László, kanonok.
Haller Ferencz, gróf, kanonok.
Molnár Péter, kanonok.
Nagyváradi latin szertartása káptalan.
5 Szaniszló Ferencz, püspök,
B) R é s z v é n y e s e k .
B a l á s J á n o s , váradolaszi apáczák lel
késze, t. b.
Balásy Borbála asszonyság.
Bayer György, furtai plel).
Bémer Pál, báró, tenkei pleb.
10 Braun József, alesp. váradolaszi pleb.
Dániel Imre , papnöveldéi tanár.
Immánuel Péter.
Esztegár József, püspöki pl.
Feketekörösi egyházi kerület.
15 Horváth Mihály, belényesi pl.
Huzly Károly, kanonok, debreczeni pl.
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Kapy Bódog, sz. jóbi kápl.
Kelemen Ferencz, görbedi pl.
Kornhoífer Lipót, papnövelde! aligazgató.
20 Márton István, ez. kanonok, tanár.
Mater Amália.
Mater Theresia.
Mater Nepomuczena.
Miller János, píisp, szerpap.
25 Orbán József, sz. széki jegyző.
Pál János, káptalani segédpap.
Píntzegh Antal, bodonospataki pleb,
Piririger János, mezÖ-peterdi pl.
Ratsek János, papnövelde! tanár.
30 Sárkány Imre , béliem én pl.
Szilassy János, kanonok,
Treleczky József, papnöveldéi lelkiatya.
Torner Károly, mindszenti pleb.
Vinkler József, püspöki titoknofe,
35 Yinterhalter Antal5 papnövelde! tanár.

Gyulai kerület.
R é s z v é n y e s tagok.
Göndöcs Benedek, ókigyósi pl.
Kovács János, alesp. csabai pl.
Lehner Mihály, njkigyósi pleb.

5?
Neumann József, orosházi pl.
Ö R á z e i J ó z s e f , próp. gyulai pl. t. b.
Richter Mihály, békési pl.
Sehieffner Ödömér, gyulai kápl.
Yavro János, csabai káplán.

Endrődi kerület.
Részvényesek.
A n d r á s s y J á nos , endrődi kápl. t. b.
Csornák Emánuel, alesp. sz. andrási pl.
Dobosfy Károly.
Dobosfy Yenczel.
5 Kolosy Antal, körösladányi pl,
Lonovich Ferencz, szarvasi pl.
Mikó Miklós, gyomai káplán.
Püspöky Alajos, endrődi káplán.

*

Nyitrai püspöki m egye.
A) Al a p í t ó tag .
Palugyay Imre, nyitrai püsp. v. b. t. tan.
B) R é s z v é n y e s e k .
Balogh Ágoston, kocskóczi pl.
Bucsánszky Ferencz, tiszt, kanonok, alesp,
és dubniczai pleb.
Csajka Mihály, alesp. konszkai pl.
5 Csattzai kerület.
Csattzaí kerület.
Csernohorszky János, apát, ribényi pl.
Czagányi Mátyás, kanonok.
Czápay Mihály, alesp. nemeskotessói pl.
10 Drnovszky Ferencz, pogrányi pl.
Gregnska István, nagyprépost, apát, kan.
Gyurcsek János, hittanár.
Gyurikovies Mátyás, sztszókí jegyző.
Heill Károly, alsólelőczi pleb.
15 Holub Ferencz, szlatínai pleb.
Kelecsényí János, apát, kanonok,
Klekner József, alesp. üreghi pleb.
Klinczay János, szolcsáei pl.
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Krajcsik János, apát, kanonok,
20 Kubicza István, püsp. ütőknek,
Lemess György, dlhopolai pleb.
Malocsay Gáspár, marikovai pl.
Maloesai József, hittanár.
Melcsiczky István, hittanár.
25 Mészáros Endre, apát, kanonok.
Mihálik Pál, kegyes rend. ház igazgatója.
Nécsey Bálint, illavai pléh,
Nyitrai középtanoda könyvtára.
Pálmer Alajos, nyitra ivánkai pleb.
30 Poloczky István, morvalieszkói pl.
Bibék István, rajeczi káplán.
Rábek Pál, illavai káplán.
Sórecz Imre, apát, kanonok.
Spanyik József, gerencséri pleb,
35 Sztaaik Imre, papnöveldéi aligazgató.
Sztarek Lajos, ez. kan. alesp. trencséni pl.
Tomann János, berencsi pleb.
Tomann József, baári pl,
Trencséni vágontnlí kerület.
40 Tóth Ferencz, papnöveldéi lelkész,
Turcsányi József, kanonok.
Twrdy György, apát, kanonok.
Twrdy István, ez. kan. alesp, biüsaí pl
Vagyon István, prépost, kanonok.
Yornacsek Ignácz, ujkrásznói káplán.
46 Zsolnai kerület.

Pécsi püspöki m egye.
A) A l a p í t ó t ag*
Czapják János, lakocsai pleb,
C)

Részvényesek.

Alagies Antal, pécsi feltanodai tanár.
Ajaky Jenő, nádasdi káplán.
Baán József, tanúim, felügy. tanár, híttudor.
5 Babocsay Pál, bodonyi pleb,
Báler József, pécsbelvárosi kápl.
Berkecz Imre , gödrei kér. esp. s pleb.
Bögri József, bodonyi bíró.
Brttsztle József, székesegyházi kar-kápl.
10 Burgics István, valpói pleb.
C s a j á g h y K á r o l y , hitt., s jogtud. t. b.
Csáky Salesius, nyugalm. esp. pl.
Császár Béla, szterzsébeti pl.
Csór Mihály, mágocsí pléh.
15 Darőczy Zsigmond, kanonok, apát, föesp.
Dobszay Antal, tanár, bölcs, tudor.
Farkas József,kanonok, kápt.belyn. apát.
Feszti Károly, tanár, bölcsészeti tudor.
Frecska Alajos, papnöveldéi lelkész.
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20 Garay Alajos, lovászhetényi h. pl.
Germann József, tanár, bölcs, tudor.
Glatz János, olaszi pleb.
Góczán János, kisasszonyfa! pleb.
Gruber György, ez. kan. esp. széki pl.
25 Gundi Mihály, bakonyai pleb,
Hanny Gábor, sztszéki irodai segéd.
Haas Mihály, ez. prép. pécsbelv, plebHalász Mihály, bogdácsi pleb.
Hegedűs Alajos, regőli pl.
30 Hegedűs János, ráczpeczei pl.
Hepp János, növendékpap.
Hesz János, kér. esp. pinczehelyi pleb.
Hegyessy László, hosszuhetényi pl.
Horváth Ádám, nyug. esp. készül pleb.
35 Horváth Antal, székesegyh. kar-káplán.
Horváth Ferencz, kér. esp. pécsváradi pl.
Hőbe Károly, magyarhertelendi pl.hittudor.
Horváth László, kér. esp. szakcsi pl.
Hölbling Ignácz, szigetvári pleb.
40 Hujmann Ferencz, mocsoládi pleb.
Jónás József, kanonok, székesegy. pl.
Jozípovics Im re, ez. kan. esp. miholáczi pl.
Juhász József, szajki pleb.
Kajdi Imre, tanodái egyh. szónok, tanár.
45 lallenberger József, pécsbelvárosi kápl.
Kalmár Imre, bodonyí templomatya.
Kelemen József, olv. kan, apát, prépost,
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Kerekes Márton, vásárosdombóí pleb,
Klívényi Jakab, berkesdi pleb.
Klump János, abaligeti pleb.
Komáromi István, felsőnyék! pl.
Kóbor Jakab, hosszuhetényi kápl.
Kral József, kanonok, apát, főesp.
Ladányi Mihály, rniszlai pleb.
Lichtenstein Pál, nyug. plebLiebhauzer Ferencz, pécsváradi kápl.
Lublanovics József, nadikovczei pl.
Martin István, ireghi kápl.
Megyei! József, pálfai pl.
Nagy János, kápt. nagyprép. apát.
Nagy János, tót-keszei pl.
Nagy Ferdinánd, törvénykezési albirő.
Nemes Barnabás, sz. fér, r. áld. hitszón,
Növendékpapság.
Ozdy Mihály, egerszegi hírt.
Peitler Antal, kan. apát, cs. k. helyt. tan.
Pletnícs Ferencz. ez. kanonok, esperes
sumonyí pleb.
Pígai Ferencz, árvaszéki ülnök.
Fóliák János, hittudor, tanár.
Pucher Gusztáv, pécsbuda külv. pleb.
Ránolder Károly, berementi pleb.
Rész Mihály, bogádi pleb.
Rózsa István, btikösdi pleb,
Sándor János, sz. lőrioczi pl.

75 Szalay Antal, saásdi pleb.
Szauter Ferencz, mindszenti pl,
Szauter Antal, sztszéki irodai segéd.
Schneider Gáspár, bölcsésztudor, tanár.
Schuszier Antal, papnöveldéi aligazg.
80 Schvarz Illés, székesegyházi karkáplán.
Schwerer Ferdinánd, sztgyörgyi pl,
Setéth József, belecskai közbirtokos.
Siegwart ígnácz, tamási pl.
Simon György, kér. esp. ráczvárosi pl,
85 Sláby Ferencz, bittanár.
Stepbanovícs József, kér. esp. vaiszlóí pl.
Slerba János, bölcs, tudor, lakocsai pl.
Stupp Mátyás, b. esp. pellérdi pl,
Szegfy Mihály, ozorai pl.
90 Szépe János, bicsérdí pl.
Szeífricz István, papnövendék.
Tompos Farkas, drávasztmártonyi pl.
Tóth Mihály, nyugalm. pleb.
Troli Ferencz, megyei titkár.
95 Vallner Antal, schlivosevczei pl.
Varja József, szabolcsi pl.
Vasdinnyei Mihály, hírdi pl.
Virág Mihály, kanonok, papnöveldéi kor
mányzó, hitludor, tanár.
Verner Károly, vokányi pleb.
100 Vimmer Ferencz, hetvehelyi pl.
Vlasics János, sztszéki irodai segéd.
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Vlasits József, valpói képi.
Vlasics György, ez. kan esp. egerághí pl.
Vörös Mihály, örkanonob, apát, liittudor,
105 Zsiga Vendel, szentiványi pl.
Zsinko István, bölcs, tudor, kövágó-szöllősi pleb.
Zsivits Károly, harkonovczei pl.

Mohácsi kerület.
Részvényesek.
Barbélyi György, mohácsi képi.
Baumholczer Menyhért, nyug. pleb,
Finta György, ez. kan. esp. himesházi pl.
Fratricsevits Imre, lancsuki pleb.
5 G r á g e r G á b o r , prép. pl. t. b.
Hartmann Péter, bozsoki pleb.
Kiss Ferencz, baranyavári pleb.
Kovácsics György, dáloki pl.
Otrokóczy Lajos, vörösmarti képi.
10 Petrovics István, darázsi pleb.
Pleíninger Ferencz, duna-szekcsői pleb.
Rakarics István, ízsépi pleb.
Ruzsinszky Ferdinánd, mohácsi reál ta
nodái tanár.
Sághi Lipót, kér. esp. baáni pl.
15 Spann József.
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Stranczinger János, baári plébános.
Slraznik Ignácz, szebényi pleb.
Ulszesz Ferdinánd, hittud, püspöklaki pl.

Paksi k erü ld .
Részvényesek.

Bocsor Antal, faddí pl.
Egyed Antal, ez. apát, dunaföldvári pleb.
kér. esperes.
Felder Vilmos, dunaföldvári kápl.
G r ő s z J ó z s e f , paksi pleb. t. b.
Pécsy József, szolgabiró.
Stallenberger József, kömlődi pleb.
7 Ullein Ferencz, paksi segédtanító.

Szegzárdi kerület.
Részvényesek.
Berecz József, várdombi pleb.
Endrödy Pál, apari pl. megyei nestor.
Gyalus István, h. esp. kakasdi pleb,
Hesz József, bataszéki pleb.
5 Huber János, szegszárdi káplán.
Jankó János, kér, esp. kárász! pleb.
Iíleiszner Sebestyén, nádasdi plébános.
Lucza Márton, agárdi pleb,
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Nagy Béla, aparí kápl.
10 Schmídt Alajos, szászvári pleb,
Simonba János, szálkái pleb.
Szkruzsina Elek, mőzsi pleb.
T h o m a e r l g n á c z , prép. szegsz.pl. U)

Tolnai kerület.
Részvényesek.
Bakonyi Ferencz, gyula-jovánczai pl.
Bene P ál, nolki pleb.
Czvikelsdorfer János, küzdi pleb.
Gajdosik János, tolnai kápl.
5 Guzsaly József, hőgyészi kápl.
Harmath Márton, dombóvári pleb.
Horváth László, kér. esp. szakcsi pleb.
Kuglits János , szakáll pleb.
Páky István, döbrőközi pleb.
10 P é c s y J ó z s e f , tolnai plébános.t. b.
Plosszer János, szakcsi kápl.
Schmidt József, kocsolai pleb.
Szántó Zsigmond, zombai kápl.
Tóth Mihály, nyug, pleb.
15 Völgység! kerület,
dto
dto.
dto
dto.

Rozsnyói püspöki megye.
A) A 1a p i i ö t a g o k .
Hollók Imre, kanonok.
Kollárcsik István, rosnyói püspök.
B) R é s z v é n y e s e k .
Abaffy Jánosné asszonyság.
Albrecht János, ez. prép. gölniezi pl.
5 Almásy Béla, barka! pl.
Bakó Károly, egyházbásti pl.
Balajtliy Ágoston, hárskúti pl.
Bródy János, nagyszutiaí pl.
Chikány István, feledi pleb.
10 Csernolta Ferencz, ez. kan. tornai pl.
Czente István, nappi pl.
Czott Ferencz, aiesp. szomolnoki pl.
Dents Károly, süvetei pleb.
Dobos Alajos, zabari pleb.

15 Findura István, rimaszombati kápl.
Gál Ignácz, alsósztregovai pl.
Geréb János, rimaszécsi pleb.
Gócs Antal, szögligeti pleb.
Grómer Elek, vágendrüszli pl.
20 Haffner Ignácz, jekelfalvi pl.
Hegyessy Ede, sztszéki jegyző.
Ilirlh János, antalfalvi pl.
H o f f m a n n Ve n d e l , püsp. titokn. t. b.
Horváth József, murányallyai pl.
25 Hubtsik Elek, gymnasiumi igazgató.
Hubtsik János, rákos! pleb.
Janotyík Mátyás, forgácsfalvi pleb.
Kajaba József, nagyröczei pl.
Kék Lipót, karancskeszi kápl.
30 Kisgergely Károly.
Klein János, Mezei pleb.
Kohaut Venczel, jászómindszenti pl.
Komlóssy József, nyugalm. igazgató.
Kovács Mihály, gesztesei pl.
35 Krizsák Béla, zsakaróczi pleb.
Krssák Mátyás, gácsfalvi pleb.
Lechnitzky Pál, megyei igtató.
Lenner Miklós, lyceumi tanár.
Lihán József, nyuszti pleb.
40 Lokczan Pál, sajópüspökí pl.
Markovié® Márton, kanonok.
Mihálovics Pál, alesp. simonyi pleb.
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Molnár Yíctor, rimaszombati káplán.
Motura Antal, kokovai pleb.
45 Nagy Pál, harkács-sánkfalri pl.
Nikolássy Imre, mátranováki pl.
Óváry András , pelsüczi pleb.
Perjesi Endre.
Petrovics József, szomolnoki kápl.
50 Petrus Tivadar, péterfalvi pleb.
Petyerecz András, alesp. putnoki pl.
Petyerecz József, rosnyói kápl.
Pongrácz György, k. h. várallyai pl.
Pospischil Antal, ráhói pl.
55 Répássy Ferencz, alesp. várgedei pl.
Ridl János, ez. kan. karancskeszi pl.
Rojkó András, polonkai kápl.
Rosnavszky József, murányhuttai pl.
Rosnyói ferencziek zárdája.
60 Rosnyói premontrei ház.
Ruzsbaczky János, alesp. csetneki pl.
Schramm János, rosnyói kápl.
Schtirger Tamás, kazári pl.
Siinonfalvay János, méhi pl.
65 Somosköy Antal, rosnyói kanonok.
Szabó Ferencz, idősb, szilasi kápl.
Szabó Ferencz, ifjabb, kazári kápl.
Szagnla József, szt-simonyi pl.
Szekeres János, rosnyói tanár.
70 Szoltz Mihály, alesp. pleb.
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Szirakay János, losonezi pleb
Stromp István, szitasí pleb.
Takács Ferencz, fügéi tisztartó.
Tersztyánszky Alajos;, litkei pl,
75 Tináira József, alesp. dereskei pl,
Tomkó József, baraczai pleb.
Trémel Miklós, alesp. rimaszombati pl.
Varga Mátyás, alesp. ardói pl.
Vaxith Horváth János, vilkei pl.
80 Yeszelovszky István, uzapanyiti pl.

Szathmári püspöki megye.
A) A l a p í t ó t ag.
Hám János, szathmári püspök.
B) R é s z v é n y e s e k .
Bíró László, kanonok.
Böhm Ágoston, tanár.
Bötösy János, hittanár,
5 Dessewffy Emmanuel, esp.
tiszaujlaki pleb.
Ember Kajetán, kereskedő.
Erber Mihály, erdődi káplán.
Fogarasy Károly, kobolya-polyáni pl,
Geramb Ferencz, b., szlatinai pleb.
10 Günther József, spirit. és tanár.
Gyöngyősy György, várallyai pleb.
Hungreder György, káplán.
Huszár Sándor, szentszék! jegyző.
Kende László, szathmári főbíró.
15 Laza János, nagymajthényi pleb.
LinczI József, nagyprépost.
Lukács Tivadar, gymnasiumi tanár.
Mayerhold Antal, kanonok,
Mály János, turterebesi pleb,
20 Miller Ferencz, cs. k. pénzügyi t. igazg,
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Miskovics Lajos, pleb.
Mómethy József, tanár.
Novák Antal, gymnasiumi tanár.
O b e r m a y e r A n d r á s , kanonok, t. b.
25 Pasqual Antal, gymnasiumi tanár.
Pelikán József, kanonok s pleb.
Smoczer Ignácz, nagybányai plébános.
Steinberger Antal, nántüi pl.
Szartory Ignácz, káptalani ügyvéd.
30 Szathmári növendékpapság.
Szunerits Antal, hittanár.
Vagner Antal, hittanár.
Vörös János, pleb.
Zanatti Ferencz, pl.

Ungvári kerület.
Részvényesek.
Dier Lajos, ungvári gymn. tanár.
Gondolovics Károly, jenkei pleb,
Hampel János, ungvári gymn. tanár.
Harkel József, tibai pl.
5 Popovics György, alsó-boldaki g, e, pl.
Rudolf Pál, alesp, munkácsi pleb.
S z a i b 1 J á n o s , ungv. hittanár, t. b.
Strömpl Alajos, felsőremetei pl.
Varga István, kan. ungv. esp. és pl.
10 Vécsey Antal, b. Ungvári.

Szepesi püspöki megye.
Részvényesek.

Andreánszky Boldizsár, püspöki titoknok,
Basziszta Pál, ófalvai pleb.
Biaczovszky Domonkos, nagyprépost.
Chlebák Mihály, iglói kápl.
5 Dobos Mátyás, kolatskoi helyettes.
Dulovics Jakab, kanonok.
Fragner János, kanonok.
Janetsko János, püsp. javak felügyelője,
lankala József, késmárki kápl
10 Kavacs Alajos, mest.képző intézeti tanár,
Kellner Mihály, szmizsani pleb.
Kezmárszky Román, kanonok,
Labiiczky Mihály;, kanonok.
L a n d í g e r A n ta l, püspöki igtató, t. b.
15 Liptay Ferenez, poprádí pleb.
Liszkay Károly, lőcsei gymn. hitoktató.
Machay József, lelkiígazgató.
Nalepka János , tiszt. kan. friedmani pleb.
Pisch Károly, hittanár.
20 Pitonyák András, papnövelde! aligazg.

Procopovits Ferenez,, ófalvai 1c. szolgabiró.
4

-
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Reindl Ignácz, iglói pleb.
Szabó István, püspöki szertartó,
Yillecz Ferencz, odoriai pl.

Árvái kerület
Rés zvényes ek.
Chmell Mihály, nyizsnai pleb.
Chovanecz András, chlebniczi pl.
Dzurílla Márton, malatini h, pl.
Gemzók András, árva-várallyi pl.
5 Gnizsák Ignácz, habovki pl.
H i r o s - S z l i á c z k y I m r e , alesp. nagy
falvi pl. t. b.
Juracsek József, dubovai pl.
Kaszaniczky Károly, puczovini h. pl.
Koperdán Pál, nagyfalvi kápl.
10 Kristovcsák Mihály, thurdossai pl.
Matkovcsik Ignácz, ó-rábcsai pl.
Matkovcsik István, zazrivai pl.
Matkovcsik József, dubovai pl.
Missik András, knyazsai pl.
15 Pettyerecz Dániel, krussetniczai h. pl.
Plutsinszky András, thurdossai kápl,
Radlinszky István , alsó-lipniczai pl.
Rukovánszky Károly, alsó-kubini pleb.
Sliyinszky András, dubovai kápl.
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20 Steigauf Imre, dubovai kap!.
Sztopka Ignácz, rabcsiczai pl.
Zsuffka János, bjelopolokai h. pl.

Felső-liptói kerület.
Ré s z v é n y e s e k .
Ambrosz János, megyei főnök.
Árvay Péter, nagybobrőczi pleb.
Baán Bertalan, birtokos.
Brtány József, tarnóczi plébános.
5 D á n k ó A n d r á s , liptó- sztmihályi pl. t, b.
Felső-liptói alesperességi kerület.
Havas Mihály, liptó-teplai plébános,
Kirics Károly, ügyvéd.
Kiszeli János, rozenbergi káplán.
10 Kiszeli Vendel, birtokos.
Kolbai József.
Knorovszky János, kereskedő.
Kubányi Alajos, három-szlécsi pleb.
Kuchár György, csorbái pleb.
15 Madocsányi Madocsányi Imre , t.széki üln,
Mois József, kan. alesp. liszkófalvi p l
Oltó János, n. lipcsei káplán,
Rakovszky Móricz.
Rády Ferencz, törv.-széki ülnök.
20 Rády Mihály, ilptómegyei főnöki titkár.
4*
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Szamueli János, luzsnyai pleb.
Szentiványi János, id., törv.széki elnök.
Schvarcz János, lucski pleb.
Szmrcsányi Miklós, birtokos.
25 Szurmay János, liptósztkereszti pleb.
Sztarek Márton, ludrófalvi pleb.
Thelussák István, nagyborovei h. pleb.
Turánszky János, rozenbergi kápl.
29 Zahora János, ez. kan. n. lipcsei pleb.

JLublói kerület.
Részvényesek.
Berzák József, njlublói alesp. plébános.
Dobos Mátyás, kolacskói h. pleb.
K o r p o n a y E d u a r d , alsóruszbachipl. t.b.
Pisell Károly, hobgardi plébános.
5 Scblicz János, podolinvárosi pleb.

Szombathelyi püspöki megye.
A) A l a p í t ó tag.
Lelovics János, lókaí káph
B) Ré s z v é n y e s e k .
Adorján József, meszlényi pl.
Ágoston József, alesp. gyarmati pl.
Alsólendvai iskola,
5 Bagonyai iskola.
Baksa György, kerczai pleb.
Balog Ferencz, ez. kan. alesp. káldi pl.
Barabás Ferencz, egyházszegi pl.
Béni István, rumi pleb.
10 Bitnicz Lajos, apát, kanonok.
Boboróczky György, tárnoki pl.
Borovnyák Mátyás, cserencsóczi pl.
Bödi iskola.
Busits Pál, szttamási pleb,
15 Csákányi iskola.
Csehimindszenti iskola.
Csényei iskola.
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Csizmazia József, tömördi pl.
Csontos Ferencz, hídvégi pl.
20 Czígler József, vépi pleb.
Dancsecs József, alesp. ikervári pl
Dozmáti iskola.
Eberhard József, dobsai helynők.
Egyház-hol]ősi iskola.
25 Egyházas-rádőczi iskola.
Egyházas-szecsődí iskola.
Egyházszegi iskola.
Erkinger József, sági pl.
Fekete János, alesp. kenyéri pL
30 Felső-lendvaí iskola.
Felső-patyí iskola.
Felső szemenyeí iskola.
Felső -szolnoki iskola.
Fitos Bernát.
35 Gáál Sándor, alesp. körmendi pl.
Gáál Sándor, nagyőlböi pl.
Gérczei iskola.
Gergátz György, nádasdí pleb.
Gothárd István, herényi közbirtokos.
40 Góczán József, szerdahelyi helynök,
Griller Antal, alesp. kőszegi pl,
Grosz Mihály, szilvágyi pleb,
Gruber Vilmos, badafalvi helynök.
Gyarmati iskola,
45 Habetler József, pecsáróczi pl.

50

55

60

65

70

Haszlinger Imre, niczki pl.
Haszon János, szeesődi pleb.
Hegyi Lajos, nárai pleb.
Herkovíts János, szt-kaíalini helyettes.
H e t y e y B e n e d e k , egyházmegyei le
véltárnok. t. b.
Helyei iskola.
Hídvégi iskola.
Horváth József, mártyánczi pleb.
Horváth-nádalljai iskola,
HosofT István, apát, jánoshází pl.
Hosoff József, kethelyi kápl.
Hőgyészi iskola.
Hüli Ferencz, ez. kanonok, alesp. murai
szombati pleb.
Ikervári iskola,
Istvánfalvi iskola.
Ivánczi iskola.
Izsákfai iskola,
Jánosházi iskola,
Jóős István, gencsi pleb.
Karakói iskola,
Káldi iskola.
Kámetler József, rábakereszluri pl.
Kámi iskola.
Kemenes-sztpéteri iskola,
Kenyéri iskola,
Kirschner Márton, magyaródi pleb.
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75

80

85

90

95

Kisczelli iskola.
Kiss József, alesp. pergelem pl.
Koczel Márk, turnischai pl.
Kondorfái iskola.
Kopsz János, kápt. helyett, titoknob.
Korbáísits Lukács, alesp. németcsencsi pl.
Kovács Ferencz, dolinczi pleb.
Kovácsics Ignácz, alesp. rábasztmárt. pl.
Kovácsics József, alesp. csehimindszti pl.
Kovátsits Márk, újhegyi helynök.
Körmendi iskola.
Köves Antal, szécsenyí pl.
Köves György, sárvári helynök.
Kőszegi iskola.
Krancz István, ez. kan. papn. aligazgató.
Kráncsics József, apát, kanonok.
Krenosz János, felsöpetróczi pleb.
Krug Mátyás, theologia! tanár.
Kutics István, bellatinczi pl.
Kiizmics Dániel, nagyfalvi helynök.
Laky Károly, kápt. h. apát, kanonok.
Legálh Gábor., alesp. páka! pl.
Leítgeb Gábor, bánoksztgyörgyí pl.
Lípovits István, alesp. pinkamindszti pl.
Lippies Imre, sztszékí jegyző.
Magyar-gencsi iskola.
Markó József, sztmártoní helynök.
Marksz Mátyás, rábaszímihályi pleb.
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100 Mazaly János, kőszegi káplán.
Mártyánczi iskola.
Mihályfai iskola.
Misiiéi iskola.
Módly János, pápóczi pleb.
105 Molnár József, oladi pleb.
Molnár Pál, rábasztmihályi kápl,
Murai-szombati iskola*
Nagykölkedi iskola*
Nagyüibői iskola.
110 Nádasdi iskola.
Németh János, gérczei pl.
Németh József, hollósi pl.
Németh József, csehmindszenti kápl.
Németh-gencsí iskola.
115 Niczkí iskola.
Nyikos Mihály, baltavári pleb.
Oláh János, sztlőrinczí pl.
Oslfiasszonyfai iskola.
Osztovics György, szentkút! pl.
120 Pallos János, ivánczi pleb.
Pápóczi iskola.
Peczöli iskola,
Pertócsai iskola.
Pinkaszentkírályi iskola.
125 Plander Ferencz, alesp. novai pleb.
Posta Alajos, rádóczi pleb,
Pőda József, dozmalí pl.

#
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Puglics Ferencz, kölkedi pleb.
Radics György, miskei pleb.
130 Raiszár István, alsószölnöki pleb.
Rábaszentmártoni iskola.
Rábaszentmihályi iskola.
Rédicsi iskola.
Répcze-szentgyörgyi iskola.
135 Ruesz Ferencz , karácsfai pleb.
Salfai iskola.
Sági iskola.
Sághy László, szöczei pleb.
Sbüll János, hidegkúti pleb.
140 Sebestyén Vendel, dobronaki kápl.
Schlamaiinger András, kertesi pleb.
Schmidt György, ganafalvi pleb.
Simonyi iskola.
Spreiczenbart Lipót, felsőrőnöki pl.
145 Stegmüller Károly, theologiai tanár.
Szabó János, szentkirályi pleb.
Szaniszló József, kanonok,
Szarvaskendi iskola.
Szekszer János, sztléránti pleb.
150 Sselmár István, cserencsóczi kápl.
Szenczy Ferencz, apát, kanonok.
Szentbenedeki iskola.
Szenlgothárdi cister. apátság.
Szentkirályi iskola.
155 Szenllörinczi iskola.
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Szent-tamási iskola.
Szécsenyi iskola.
Szécsi-szigelí iskola.
Székely István, dobranaki pleb.
Sziszeki Márk, szlbenedeki pleb.
Taschler Mihály, répczesztgyörgyi pleb.
Tissinai iskola.
Tomsits Mihály, pösei pleb.
Tóth Antal, alsó—lendvaí kápl.
Tóth József, kőszegi árvaház gondnok.
Udvardy Ferencz, csákányi pleb.
Vadász Ferencz, theoí. tanár.
Varga György, mihályfai pleb.
Vasvári iskola.
Várady József, ez. püspök, nprépost.
Végh György, turnischaí kápl.
Vópi Iskola.
Vizlendvai iskola.
Zámbó János, nagylengyeli helynök.
Zsiray Pál, győrvári pleb.

Váczi püspöki megye
A) A l a p í t ó t a g o k .
Roskoványi Ágoston, váczi püspök.
Váczi káptalan,
Zichy Ipoly, gr. váczi kanonok.
B') R é s z v é n y e s t a g o k .
Árvái József, volt verőczei jegyző.
5 Balla József, szentszéki jegyző.
Bubla Ágoston, váczi püsp. urad, ígazg.
Cseh András, olvasó kanonok.
Dívéky István, váczi kápl.
Feley Lászlóné, szül. Aigner Katalin,
10 Gáspárík Kazmér, nprépost.
Géczy Lajos, herencsényi pléh.
Haulík József, kanonok,
Herrmann József, kanonok.
Hulyák István, alesp. szilágyi pl.
15 1uire y Ignácz, váczi eienaí oktató.
Julína István, sztiványí h. pléh.
lopích Ignácz, váczi káplán,
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Korber Károly, ügyvéd.
Kovács József, nézsai pleb.
Krenedics Miklós, váczi p, urad. kulcsár.
Kriszter Antal, kanonok.
Ladomérszky Imre, járásbíró.
Lukácsi Imre, alesp. nógrádi pleb.
Majer János, mogyoródi pleb.
Medgyesy János, néhai kanonok.
Mericzai Antal, őrkanonok.
Mihálik Bálint, rétsághi pleb.
Mihálkovits János, nyug. őrmester.
Muzslai Istvánná, szül. Hamar Johanna.
Neszveda István, nöténcsi pleb.
Pajor Mátyás, váczi p. urad. kasznár.
Pauer János, váczi adószedő.
Poroszkay Péter, romhányi pleb.
Pupák Endre, papn. aligazg.
Róthi Károly, váczi p. urad. számv.
Ribiánszky József, váczi p. urad. ügyész.
Rígler Ferencz, váczi p. urad. főpénzt.
Rónay Antal, váczi elemi oktató.
Rnff Mihály, váczi elemi tanító.
SaSlér ígnácz, berczeli pl.
Schimpl József, kanonok.
Schreder Károly, kosdi pleb.
Schreder Norbert, erdőmester,
Schubert János, papnöveldéi Ielkiigazg.
Semmer Ferencz, püsp. hatvani pleb,
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S o ó s J ó z s e f , püsp. litoknok, t. b.
Suhajda János, iktató s levéltáritok.
Szalay József, szendehelyi pl.
Szarvas Ferencz, éneklő kanonok.
50 Szaszovszky Ferencz, verŐczei pleb*
Szigethy Kilény, dunakeszi pleb.
Tajthy Ferencz, kanonok.
Thier József, váczi p. urad. iisztarló.
Ulrich Károly, váczi szék.egyh. karigazg,
55 Váczi irgalmas szerzet háza.
Váczi kegyes rendűek háza.
Váczi növendékpapság.
Váczi sztferencziek h á z á n
Valter Ferencz, nyug. pleb.
60 Velzer Iíárolyné, sz. Barszki Ágnes.
Vend! Antal, váczi elemi tanító.
Verner Imre, váczi postamester.
Zsíros János, terényi pleb.

Hatvani kerület.
R é s z v é n y e s tagok.
Agler Ferencz, isaszegi pl.
Czech János, lőrinczi pleb. h.
Pauszt Antal, héhalmi ispán.
Herinann Sándor, bágyoni tisztartó.
5 J a n i k o v i e s Al a j o s , hatvani prépost,
pleb. t. b,
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Kovács Lajos, herédi pleb.
Lehoczky András, zsámboki pl.
Makay József, jobbágyi pleb.
P. Paal Neszti, gyöngyösi ferenez r.
10 Panlovics Mihály, gödöllői pl, hely.
Povedák István, túrái kápl.
Sántha Ferenez, palotási pleb.
Sziics István, palotási kápl.
Vavróczy Márton, tiszt. kan. vérségi pl.

Tápió-györgyei kerület.
Részvényes

tagok.

Altmann József, nagy-abonyi káplán.
Bárány Pál, tápió-sápi pleb.
Bolgár József, nagy-abonyi káplán.
Fekete Tamás, tápío-szelei pleb. hely.
5 Gajzágó Lukács, tószegi pléh.
Horváth István, csépai pleb.
L e x a Xa v. F e r e n e z , alesper. t. b.
Molnár Ferenez, jánoshídi jószág korín.
Molnár Mihály, kókai pleb.
10 Rácskay Ferenez, alesp. nkátai pleb.
Szabó János, jánoshidi pleb,
Schidlik Mihály, alesp. czibakházi pl,
Strázsa Eridre, nagykátai pleb. helyett.
Vonnák Károly, ujszászi pleb.
15 Zakóra Dániel, tapló—bicskei pleb.
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Soroksári kerület
Részvényes

tagok.

Arndorfer Alajos, vecsési pl. hely.
Brukner Endre, rákoscsabai pl.
Ellenbacher István, csömöri pleb.
Hegedűs Ignácz, üllői pl.
5 Hirko Ferencz, fökápt. tiszlartó Monoron.
Getse Endre, monori pleb.
Ne 11 I s t v á n , alesp. soroksári pl. t. b.
Őrein János, ecseri pl.
Szeder László, kerepes! pl.
10 Sponner József, taksonyi pl. h.
Tamásfy Mátyás, haraszti pleb,

Peregh i kerület.
R é s z v é n y e s tagok.
Mailár József, bugyi pleb. h.
Marecsik Károly, sári pl. h.
Mikuska Károly, ujhartyáni pl.
S z a b ó J ó z s e f , alesp. pereghi pl. t. b.
5 Thier András, alsó-némedi pl.
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Kecskeméti kerület.
Részvényesek.
Bobory Károly, czeglédi pleb.
Bánó Imre,
„
kápl.
D á v i d J á n o s , kecskeméti kápl. t. b.
Enczinger Ignácz,
„
kápl.
5 Gajárszky Károly,
„
kápl.
Hoffmann János, prépost, kecském, pl.
Petróczy László, Örkényi pl.
Szent-ferencziek zárdája Kecskeméten.
Vírter Bertalan, írsai kápl.
10 Zsolnay Ferencz, kecskeméti kápl.

Félegyliázi kerület.
Ré s z v é n y e s t agok.
Boross Károly, félegyházi káplán.
Fekete Imre, félegyházi tanár.
Félegyház városa.
Fitsór Mihály, félegyh. közbírt.
5 Horváth Pál, félegyházi kántor.
Huszka József, tanár.
Makai Antal, félegyh. közhírt.
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Mária társalat Félegyházán.
Molnár László, félegyházi közhírt.
10 M U11 e r Mi h á l y , prépost, pl. t. b.
Nagy Antal, félegyházi közbirtokos.
Nagy Erzsébet asszonyság.
Ormay Antal, kápl.
Pethes Miklós, közbírtokos.
15 Szabó Ferencz, péterí pleb.
Szabó József, félegyházi közhírt.
Szabó-Horváth Julia asz.
Szekeres Imre, káplán.
Tanács János, káplán.
20 Vida Pongrácz, szt ferencz r. hitszónok.
Vidéki György, tanácsnok.

Csányi kerület.
R é sz vé nye s e k.
Bednár József, csongrádi kápl.
Csató Alajos, majsai káplán.
Csányi János, tápéi pl.
Erdélyi József, mindszenti borbély.
5 Érkövi Adolf, Szentesen.
Felföldi Sándor, mindszenti lakos.
Huszka Vendel, halasi pl.
Jaczkő Károly, szentesi kápl,
Komárom-/ Károly, majsai pl..
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10 Kovács Ferencz, holdm.vásárhelyi kápl.
Kovács Pál, dorosmai pl.
Körrey Ferencz, szegvári pl.
Lichtner Gáspár, derekegyhází h. pl.
Leeb Mátyás, alesp. szentesi pl.
15 Lukács Ferencz, holdmezövásárhelyi lak.
M a k k F e r e n c z , alesp. csányi pl. t. b.
Nell Ferencz, csongrádi kápl.
Röth Antal, mindszenti pl.
Rappe Antal, mindszenti számtartó.
20 Sotér Antal,
„
lakos.
Ujfalusi József, algyéri pl,
Vagner István, csongrádi kápl.
Vécsei Sándor, gróf, apát, holdmezővásárhelyi pleb.
Virter Lajos, csongrádi pl,

Veszprémi püspöki megye.
A) A l a p í t ó t a g o k .
Ranolder János, veszprémi megy. püspök.
Bezerédy Miklós, vál. püsp. kanonok, v. t.
Hosszú Márton, kanonok.
Laszkallner Antal, kanonok.
5 Marki Ignácz, kanonok.
Szmodiss János, nagyprépost.
Szűcs István, kanonok.
Yillax Ferdinand, zirczi apát.
B) T i s z t e l e t b e l i t a g ,
Pongrácz József, ősi pleb.
C) Do l g o z ó t a g o k .
10 Kovács Zsigmond, püsp. titoknok.
Szabó Imre, felsÖ-iszkázi pleb.
D) R é s z v é n y e s e k .
Antal Ignácz, devecseri kápl.
Czerhák Ignácz, alesp. és pleb.
Farkas János.
15 Gruber András, németujfalusi pleb.
Hamvai Kovács Gábor.
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Hajós József, kanonok,
Házi Alajos, marczali kópián.
Huszár György, kiskomáromi pleb.
20 Köteles János, palaznaki pleb.
Márkus Ignáczné asszonyság.
Mild Mihály, sz. mihályi pleb.
P r í b é k l s t v á n , spirit. t. b.
Somogyi György, karkáplán.
25 Spreiczenbart János, kanonok.
Szabó Vilmos hittanár,
Szeles Ferencz, tördemiczi pleb.
Szigeti János, tanár.
Takács Antal pleb.
30 Udvardy Ignácz, híltanár.
Yaszari György, plébános.
Vezerle Ignácz, hittanár.
Zob Péter, nyug. pleb. Sümeghen.

Pápai kerület.
Részvényesek.
Glück Ferencz, pleb.
Kolozsvári József, pleb.
Köszeghi József, pápai pleb.
Markoviís János, teszéri pl.
5 Mittermayer Ignácz, vanyolai pl.
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Nunkovics János,
Orbán János, káplán,
S u p k a Má r t o n , pápai kápl. t. b.

Csökoli kerület.
R é s z v é n y e s e k.

Kissovics József, nagybajomi pl.
Somogyi József, görgetegi számtartó,
3 Tal l i án Mi kl ós, csököli pl. t. b.

Szent-Bcnedek rendűek
A) A 1a p i t ó ta g .
Rirnely Mihály, szentmártoni főapát.
B) R é s z v é n y e s e k.
Alsoky Gellért.
Balás Theophil.
Ballay Valér.
5 Barthely Gelö.
Bády Izidor.
Beély Fidél.
Bellovics Marczellin.
Császár Hermánn.
10 Engelhardt Anselm.
Fábián Ambrus.
Farkas íren.
Fektor Gáspár.
Fenix Farkas.
15 Fereoezy Jakab.
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Fister Tiborez,
Fojtényi Kassián.
Gácsér Leó, apát.
Gánczely Anaclet.
Heribán Yilályos.
Heyder Gejza.
Hoffer Ödön.
Holczer Lörincz.
Holler Engelbert.
Horváth Bálint.
Horváth Theodorik.
Jaeger Lambert.
Jahn Meinrád.
Jankó Bódog.
Job Tóbiás.
Intay Vazul.
Kabay János, győrmegyei lelkész.
Kamiss Hugó.
Kapusztyák Lucián.
Kiss Venczel.
Kollár Henrik.
Kopeczky Vidor.
Kovács Beda.
Kovács Márk.
Kovács Romuald.
Kovács Villebáld,
Kovácsics Marczell.
Körmendy Kamill.
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Körmendy Piacid,
45 Iíriszliány Pius.
Krnesz Chrysosthom.
Matkovics Adolf.
Nyulassy Antal.
Pannonhegyi könyvtár.
50 Pendl Alajos.
P e t h e ö D e m j é n, t. b.
Polgár László.
Ramóczy Valérián.
Ráffenezeder Ágoston,
55 Rosenberger Honor.
Ruth Jeremiás.
Ruzsicska Nepomuk János.
Sárkány Miklós, apát.
Schiebinger Emil.
60 Schrnidt Szörény.
Schubert Ferdinánd.
Schrott Róbert.
Sebök Árkád.
Simon Zsigmond,
65 Simonics Gábor.
Skutyil Kelemen.
Spáth Fulgent.
Strommer Gál,
Szabó Dávid.
70 Szabó Ottmár.
Szkaíka Kandid.
5
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Sztaehovics Remigras,
takács Bernardin.
Taxner Veremund.
75 Tóth Theodosius.
Tury Osvald.
Vagács Caesarius.
Valdmayer Márton.
Vidák Őse.
80 Vinterkorn Sándor.
W eber Dénes.
Witzmann Gyula.

w

Pótlék a névjegyzékhez.
Hoványi Ferencz, ez. apát és liaisonok Bécsben
500 p. ittál az alapitótagok sorába lépett.

A dolgom tagokhoz sorolandók :
Szepesi megyében i
Grusz Sándor, hittanár.
Chlebák Mihály s iglói káplán, egyszersmind
dolgozó tagnak tekintendő.
Részvényes tagokhoz számítandók :
Kalocsai érseki megyében;
Lendvay János, zentai káplán.
Csanádi megyében :
Navratyill Ede, püspöki szertartó.
Győri megyében :
A képezde hallgatói Győrött.
Szabó Domokos, karmelita szerzetes.
Nagyváradi megyében:
Békessy Sándor, gyulai káplán.
Pécsi megyében :
Szépéit János , ráczmecskei pleb.
Khón András, lapánesaí pleb.
Veszprémi megyében :
Sarlai Ignácz, csóthi pleb.
5*
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A társulat: művészei,
Engesser Mátyás , főegyházi hangász.
Mihalovics János, famelsző.
Rohn Alajos , szépiró, rajzoló (kőre), réz és
aczólraetsző.

Igazítás..
Bartakovits Pál, egri érsek; Hám János, szathmári p,; Kovács Miklós, erdélyip.; Kunszt József, kaloosai érsek; Lonovícs József, püspök ; és Palugyai
Imre , nyitrai püspök czimeikhez adandó még : v. b,
t. tan.
Boross Károly , Érdy János , Klempa Simon,
Kovács József , Lopusnyi Ferencz ne\eikhez, a dol
gozó tagok sorozatában, tétessék még v. t.
A 16-dik lapon a fóti tagok közt Károlyi István
gróf neve mellett, tíz részvény helyett, tiz alapít
vány értendő.
A 20-dik lapon : Réther József helyet télessék:
Reiter József.
A 44-dik lapon : Sebestyén Antal nem Kolos •
vári, hanem kolosi pleb.

A tagok számának sommázala.
Esztergami fömegyóben :
A központhoz tartozók . . . . . .
Esztergám székhelyi kerületben . .
Nagyszombat helynöki kerületben . .

72
97
117

Egri érseki megyében
. . . . . .
Kalocsai érseki megyében . . . .
Beszterczei püspöki megyében . . .
Csanádi püspöki megyében . . .
Erdélyi püspöki megyében . . . .
Sz. fehérvári püspöki megyében
. .
Győri püspöki megyében . . . . .
Kassai püspöki megyében . . . .
Nagyváradi püspöki megyében . . .
Nyitrai püspöki megyében . . . .
Pécsi püspöki megyében . . . . .
Rosnyói püspöki megyében . . . .
Szathmári püspöki megyében . . .
Szepesi püspöki megyében . . . .
Szombathelyi püspöki megyében . .
Váczi püspöki megyében . . . . .
Fóthon . . . . . . . . .
Veszprémi püspöki megyében . . .
Sz. Benedek rendűek . . . . . .

286
196
92
9
37
56
38
117
67
52
46
164
80
44
8i
175
163
32
45
82

Összesen 1862
Ezek közül: Alapitő tag 84. Tiszteletbeli 2.
Dolgozó tag 3í. Részvényes tag 1745.

A társulat bizományosainak

névsora.
A)
M e g y e i , vagy k e r ü l e t i b i z o má n y o s o k ,
Holló Mihály, Foton,
Miskolczi Márton, Esztergámban.
Mészáros Imre, Yadkerten.
Bubla Károly, Nagy-Szombatban.
Kőnek Benedek, Posonyban.
Tárkányi József, Egerben,
Bende József, Kalocsán.
Berlioza Ferencz, Beszt.-bányán.
Danielovics János, Temesvárott.
Szűcs Antal, Szegeden,
Ágoston Károly, Kolosvártt.
Pauer János, Sz. Fehérvárit.
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Nagy ígnácz, Győrött.
WinterI Antal, Tatán.
Vandracsek Károly, Kassán.
Balázs János, Nagy-Yáradon.
Razel József, Gyulán.
Andrássy János, Endrődön.
Kubicza István, Nyitrán.
Csajághi Károly, Pécsett.
Gráger Gábor, Mohácson.
Grosz József, Pakson.
Thomayer ígnácz, Szekszárdon.
Pécsi József, Tolnán.
Hoffman Vendel, Rosnyón.
Obermayer András, Szathmárott.
Szajbl János, Ungvárott.
Landiger Antal, Szepesváralján.
Hiros-Szliacsky Imre, Nagyfalván,
Bankó András, Liptó-sz. Mihályon.
Korponay Eduard, Alsó-Ruszbachon,
Hetyei Benedek, Szombathelyen.
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Soós József, Váczon.
Janikovics Alajos, Hatvanban.
Lexa Ferencz, Tápio-Györgyén.
Nell István, Soroksáron.
Szabó József, Peregen.
Dávid János, Kecskeméten.
Makk Ferencz, Csányon.
Müller Mihály, Félegyházán.
Pribék István, Veszprémben.
Sapka Maron, Pápán.
Tallián Miklós, Csökölön.
Pető Bernjén, Pannonhalmán.

B)
Egyéb bizományosok,

kiknél a társulat könyvei kaphatók és kik a
kiadó hivatallal egyenes összeköttetésben
állanak,
Rimely Károly, Bécsben.
Felhő János, Kisorosziban.
Moder Alajos, Felsö-Ludányban.
Majlhényi Adolf, Udvardon.
Hitéri János, Érsekújváron,
Mezey József, Felső-taron.
Pfiiczner Lipót, Ekecsen,
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lopeezky Vidor, Sopronyban.
Latyák János, Bogdányban.
Eiben János, Szilágy-Somlyőn, nagy
váradi megyében.
Zachar Chrysostom, Eperjesen^
Bolgár József, Abonyban.
Dubecz Tamás, Szolnokon.
Kosztka Libor, Áradon.
Kovács Antal, Brassóban.

C)
K ö n y v á r u s o k és k ö n yvköt ők.
Pesten, minden könyvárus.
Hoffman Ferencz, N. Szombatban.
Sujánszky Alajos, Keszthelyen.
Hagelmann Károly, Kaposvárott.
Burger Zsigmond, Szegeden.

Tudnivalók.
A névjegyzék, a mennyire lehetséges volt, hibát
lanul készíttetvén el, — a tagok megyék vagy kerüle
tek szerint külön számíttattak össze, hogy az illető
bizományos urak pontosan tudhassák: a társulati
könyvekből mennyi példány és kinek lesz általuk
kiosztandó.
Ugyanazért saját megyéjük- vagy kerületükben
a névjegyzék szerint minden egyes tag részesí
tendő, e névkönyvön kezdve, a társulat által részvé
nyek fejében kiadott könyvekből; azon kívül pedig
minden alapitó tagszámára a társulat minden nyom
tatványaiból fog egy példány küldetni hozzájuk. Min
den zavar, vagy félreértés elkerülése végett a társu
lat lapjaiban világosan meg fog emlittetni: valljon a
megjelenendő könyv részvény fejében, vagy iskolák
számára adatik-e ki, vagy pusztán eladás végett.
Egyébiránt megjegyzendő, miként a társulat által
csupán eladás végett bizományba átvett munkákból
az alapitó tagok nem részesülnek.
A mi különösen a dolgozó tagok névsorát illeti:
ebbe, meglehet, hiányok csúsztak be; azonban jö
vőre e részben is segítve lesz, ha az illetők bejelentendik, mikép a dolgozó tagok névsorába kívánják
neveiket igtattatni. Megyénkül! pedig kiválólag azok
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soroztalak a „dolgozó tagok“ czim alá, kik csupán
irodalmi működéseikkel gyámolitván a társulatot a
részvényesek soriban meg nem jelenhetnek, — azon
dolgozó tagok, kik buzgőságből egyszersmind részve'nydijt fizetnek, az illetmények számontartása vé
gett a részvényesek közé igtattatván. Ha e részben
talán tévedés történt volna, a kiigazításnak hely
adatik,
Azon alapitó, dolgozó, vagy részvényes tagok,
kik eddigi illetményeikben, miként az a könyvjegy
zékből kivehető, bár mi oknál fogva nem részesültek,
azt az illető bizományos által a kiadó hivataltól min
denkor követelhetik.
Minthogy eddig is számos tagok Pesten a köz
ponti hivatalnál jelentkeztek s részvénydijaikat itten
fizették le, az illy bejelentések vagy befizetések az
illető bizományos uraknak mindig tudomására fognak
adatni; egyszersmind kéretnek a részvényesek, hogy
dijaikat az illető bizományosnak fizessék le, kitől
könyveiket veszik; a bizományos urak pedig e rész
vénydijak beküldésével külön külön nevezzék meg a
részvényeseket, kiknek tartozását leróják , hacsak
egyébkint az illy felsorolást az egész összeg bekül
dése szükségtelenné nem teszi.
Hasonlóul kéretnek a bizományos urak, miszerint
jövőre minden változást, áttételt, halálozást kerüle
tükben, szóval a tagoknak szaporodását vagy csök
kenését bejelenteni szíveskedjenek; mi által elkerültetik a fölösleges példányok küldése, de csakis
így tétethetik lehetővé, hogy az illető tagok gyorsan
és pontosan eléghessenek ki.
A kiadó hivatal ezután fő gondot forditand arra,
hogy a részvények fejében kiadott könyvek,megjele-
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nésök után a lehető leggyorsabban szállíttassanak el
az ország minden vidékeire, a mi a társulat lapjai
ban is közzé fog tétetni.
Ha a megyei bizományos urak úgy tapasztalnák,
miként a tagoknak kielégítése albízományosok által
gyorsabban s kevesebb teherrel lenne eszközölhető,
ezt némelly megyék példája szerint megteheíik az
által, hogy a már létező bizományosoknak kerületet
jelelnek, vagy pedig uj bizományosokat szemelnek ki
a megye jelentékenyebb pontjain.
A társulat, tagjai közül örömmel fogad el min
denkit bizományosnak , ki a különnemű könyvek
terjesztését a vidéken, hol lakik, szükséges- , és
hasznosnak látja; s a bizományos ebbelí fáradozásai
ért, 10 procentet ajánl, úgy szinte a köllségek vise
lését; könyvárosoknak s könyvkötőknek pedig, kik
saját felelősségük és költségükre vitetik el a köny
veket, 20 petét. Elfogad a társulat minden vidéki
könyvárust, vagy könyvkötőt is, ki e végre a kiadó
hivatalnál személyesen, vagy levél által jelenti magát,
s közludomásra hitellel bir, vagy a társulat vidéki
tagjai által ajánlatra méltónak találtatik.

A jó s olcsó könyvkiadó társulat
rövid történeti ismertetése.
1842ben karácson éjjele volt, mikor
azon tisztes egyházi férfiú, ki még most is a
társulat igazgatásával foglalkozik, annak üd
vös eszméit tollába fölvette, s csaknem azon
alakban,, mikép az alap-szabályokban ma is
olvashatók, leírta. Tervét legelébb is néhány
magas állású főpásztorokkal, s tudós baráti
val közié , kikérvén előlegesen véleményü
ket s észrevételeiket. A feleletek egyhangú
lag helyeslőleg ütöttek ki , a beavatottak
mindnyájan óhajtották az idő közeledését,
mellyben a szavak testté válandnak , s az
eszmében megfogamszott társulat az életbe
kilépend.
1843ban megnyílt az országgyűlés Posonyban, hol az említett egyházi férfiú káptalanának követségében já rt e l ; itt alkalma
volt a magyarországi papság szivét tervének
ismeretébe beavatni, de egyszersmind itt báto rittatott fel arra is, hogy azt életbeléptetni
siessen,
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így lön, hogy az 1844-dik évi novem
berben végződött országgyűlés után a ,Reli
gio és Nevelés II, félévi 44-dik számában
addig csak kéziratokból ismert tervét köztu
domásra juitatá, újból felszólítván minden
kit, hogy hozzá intézendő levelükben a már
közzétett ügy fölött velemenyeiket nyilvá
nítani szíveskednének,
És valóban a felszólítás nem lett pusz
tában elhangzó szózat; több jeles- egyházi
férfiak magán levelezés u tjá n , mások ismét
nyilt feleletek által esatlakozának az üdvös
vállalathoz, mellynek létesítésére , még csak
a kedvezőbb helyzet látszott hiányzani. A társulatnak igazgatási központul az
ország fővárosát Budapestet kellett kitűzni,
honnan a közlekedési utak és alkalmak a vi
dékekre elágaznak. S ime az isteni Gondvi
selés akará, hogy 1846-ban a tisztelt férfiú
nak hivatala helyéül Pest városa legyen kije
lelve; itt ő tervének foganatosításai főgondjai közé számította,
A központi fővárosban lakó egyházi és
világi jeles férfiak nála többször gyülekeztek
össze, hogy a terv kiviteléről tanácskozzanak,
minek következtében egy az 1847. böjtelőhó
15-kén tartott nagyobb tanácskozna árnyban
elvileg kimondatott : mikép ugv egyházi
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mint világi katolikusokból mentöl elébb
egy társulat álljon össze, melly magának
czélul kitűzze a jó k ato lik u s szellemben irt,
s az erkölcsiséget, s józan gondolkozást elő
mozdító könyvek kiadását és terjesztését,
E határozat megállapítását nyomban kö
vették a terv kivitele körüli szükséges intéz
kedések, Az eszmék és szabályok helyben
hagyása az egyházi kormányhatóság részé
ről , ugyanazoknak a magas kormány vizsgá
lata alá terjesztése, és a legfensőbb helyben
hagyásnak kérelm e, az aláirási ivek szétltüldözése , szóval: mindazon előkészületek 5
mellyek szükségesek valának egy illy széles
kihatású vállalat megkezdhet ésére,,
Még azon évben tehát majus hóban a
társulat magát alakultnak nyilvánította, ek
kor választá első hivatalnokait, úgymint igaz
gatóul mélt. Fogarassy Mihály ez. püspök
urat, aligazgatónak Somogyi Károlyt, pénz
tárnoknak Káncz Lázárt, akkori papnöveldéi
aligazgatót, s a választmányba 12 tagokat
jelesen : mélt. Bezerédy Miklós ur makári
ez. püspököt, főtiszt. Lipthay András urat, a
pesti papnövelde igazgatóját, mélt. Marczibányi Lőrincz kir. táblai ülnök urat, teli. Reseta János, W altherr László urakat; az egye
temi tanárok közül : Márkfy Sámuel, Szabó
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Imre, továbbá: Kronperger Antal, Kovács
Zsigmond, Nogall János, Novákovics János,
Zimmerman Jakab urakat; egyszersmind az
Istenben boldogult herczegprimást néhai fő
méit. Kopácsy Józsefet felkérte a társulat
védnökségének elvállalására, mit a kegye3
főpap 500 ft évi segélypénz megajánlásával
fogadott el.
E szerencsés kezdemények után, mialatt
a társulat a legfelsőbb helybenhagyásra vá
rakozott, az 1848-ik évre szánt naptárt vette
m unkálatba, s azt 5000 példányban kiadta.
E zsenge kiállítás nem csak kedvesen fogad
tatott, hanem csekély számban jelenvén meg,
kézbe is alig jutott.
Az 1848-ban kitört politikai mozgalmak
s bekövetkezett változások méginkább érez
hetővé tevék a vállalat korszerűségét. A tár
sulat tehát ez évben májushó 1-ső napján
helybenhagyott alapszabályait kihirdette, g
működését azonnal meg is kezdette.
Két füzetkét adott ki ílly czimek a la t t :
„Tanácsadó a falusi nép számára, írta Szabó
Im re'1, 5000 példányban , és „Hirscher J á 
nosnak a positiv kereszténység sikeresbb
ápolásáról Mészáros Imre által németből ma
gyarra fordított javaslata", 3000 példányban,
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s még korszerű imádságokat m agyar, német
és tót nyelven,
Továbbá az 1849—diki naptár nyomta
tása 30,000 példányokban és a ,'Katholikus
Néplap6 julius hóban megkezdett kiadása
tevék ez évi működése nevezetesebb ágait.
Ugyan is a politikai ég bonillával pá
lyája elé is nehéz akadályokat látott gör
dülni , s a rémülés és fegyvercsattogások
napjaiban csak arról gondoskodhatott még,
hogy a kitört forradalmi szélvészben gyenge
sajkája végkép el ne merüljön, mi könnyen
megeshetett volna, ha Péter elmerülhetlen
hajójához nem köti azt, és ha a magyarok
védasszonyának, a Boldogságos szent szűznek
pártfogása alá nem helyezi vala m agát, s a
felkarolt ügyet,
De noha az 1848—diki év az alig meg™
fogamszott ültetvényt veszélylyel fenyegette,
mi tőle el nem fordulhatunk, mielőtt azon
két közgyűlésről is tennénk említést, mellyefceí a társulat az év folytán, az elsőt ugyan
junius 5-én, a másikat augustus 17-én, meg
tartott.
A junius 5—diki közgyűlést az ép akkor
egyházi ügyekről Pesten tanácskozó magyar
honi számos püspökök megjelenésükkel tet
ték nevezetessé. Más részről e gyűlésben

történt mit. gr. Károlyi István urnák elnökké
megválasztása, melly tény az öröm és lelke
sedés érzelmeit a jelenlevőkben csak élesz
tette. A világi rendből öszliangzó felkiáltás
sal megválasztott elnököt a két idősb szathmari és pécsi püspökök, nagyméltósága Hám
János és Scitovszky János urak vezették
be elnöki székébe , s az ez alkalommal mon
dott beszéde az igazgatónak az ünnepély
díszét és örömét lelkes szavakban fejezte ki.
A választmányhoz uj tagokul választattak
ugyanekkor gr. Károlyi Eduárd, Császár Ko
rén ez . Simonyi Perencz, Körmöczy Imre és
Danielik János urak.
A gyülekezet a püspökökön kívül szá
mos egyházi és világi tagok által volt kép
viselve. A tanácskozás mind végig legszebb
Hiedelemmel folyt, mellynek emlékére közmegegyezéssel elhatároztatott, hogy az igaz
gatói beszéd, s a gyülésrőli tudósítás kinyo
massanak, a mi nem sokára teljesítve lön illy
czimü füzetben : „Közgyűlési ünnepély és
szónoklat a jó s olcsó könyvkiadó társu
latnál.“
Az augustusi közgyűlés szinte díszes és
népes volt, mellyben mélt. gr. Cziráky János
u r közlelkesedéssel másodelnökké elválasz
tatott , többire pedig a tanácskozás a kia-
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dandó munkák körül forgott, s határozatait a
társulat azóta teljesíteni törekedett.
De a mint feljebb említők, az ennyi re 
ményekkel és lelkesedéssel megindított tár
sulati cselekvőséget az események később
elzsibbasztottak , sőt veszélylyel is fenye
gették.
1849-ben a ,Katholikus Néplapot* csak
megszakasztások közt lehetett szerkeszteni
es kiadni. — De az óhajtott béke vissza
térvén, a társulat is még ez évben össze
szedte erejét; octoberhó elején a Néplapokat
magyar, német és tót nyelven indította meg,
az újonnan kinevezett herczeg-primásban
még 1847. september havában elhunyt véd
nöke helyett uj és lelkes pártfogót nyert,
tagjainak száma uj alapítók- és részvevőkkel
szaporodott, anyagi veszteségei kiegyenlí
te tte k , s a következő 1850-dik évben rend
szeresen megkezdhető m űködését; ezóta, és
nem 1848-tól kezdé számlálni azon hat esz
tendőt , mellyet magának előleges pályakörkép kitűzött vala. így remélhetvén csak,
hogy részvevő tagjai irányában a két előbbi
év veszteségei mellett is teljesítheti kötele
zettségét.
Azóta mikép oldotta meg feladatát a jő
s olcsó könyvkiadó társulat , s mikép törek-
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szik megfelelni a benne helyzeti várakozás
nak ? nem szükség itt fejtegetnünk , hol
csak keletkezésének történetét kívántuk a
feledékenység elöl megmenteni.
1850-től fogva története leginkább
azon irodalmi müvekben á ll, mellyeket ed
dig napfényre bocsátott , s elterjesztett —ezek lajstroma alább lesz olvasható.
A mindinkább kifejlődő forgalom szük
ségessé tevén egy központi ügynökség fel
állítását Pesten , 1850-diki junius óta e
nehéz és szokatlan pályaágat is megtörte s
kiegyengette Majer István u r , kire e tiszt
választás utján bízatott vala; utána 1851-ben
az ügynökséget Sujánszky Antal ur vitte,
melly a jelen évben újra rendeztetvén, aligaz
gató Somogyi Károly ur felügyelése alá
helyhezte’tett.
A pénztárnoki hivatal Kánz Lázár urnák
1848-ban történt kineveztetésével az óbudai
plebánosságra , azonnal hivatali utódára
Novákovics János urra ruháztatott.
A titoknoki hivatalt pedig felváltva
többen viselték : u. m. Santhó Károly 1848ban majus i-sőtől 1849 april utoljáig, azon
túl Zalka János, Sujánszky Antal, Szabó
Imre, Blümelhuber Ferencz, Klezsó József
urak.
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A számvevői tisztet elébb tek. Valtherr
László ur vitte és hozta rendbe, Pestről! el
költözése után tek, Vezerle János ur foly
tatja.
A társulat ügyvédségét mind addig, mig
változott hivatali állása engedte, tek. Külkey
Henrik volt szives magára vállalni; utódául
minap Rudnyánszky Perencz ur választatott
meg.
A társulat kezdetben csak a titoknoknak rendelt évi d ijt, s ezt is később kisebb
honoráriumokra változtatta. Az ügynökség
nél, hol több egyén van alkalmazva, a hiva
tal felelősséggel jár ; a dolog és felelősség
szaporodásával, az évi dijak emelése, és a
költségek növekedése is kikerülhetlennek
mutatkozik.
De ezen kívül a többi hivatalnokok min
den dij nélkül vezették és vezetik a társulat
ügyeit, azért is illő vala, hogy tiszteletre
méltó neveik emléke, a történeti ismertetésben fentartassék.
A társulat ez évben a ,Családi Lapo
kat1 megindítván egy magasabb és jelenté
kenyebb irodalmi vállalattal törekszik az
elébe tűzött nemes czél felé.
Működésének két évi ideje alatt a ma
gyar, német és tót nyelven kiadott Naptá-
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rokon, ugyanannyi nyelven szerkesztett Nép
lapokon és az 1850-re megjelent első Névkönyvön kívül következő munkákat adott ki:
i 8 50 - d i k első évi r é s z v é n y e k
fejéb en .

Zsöllérleány, népies elbeszélés, irta Szabó
Imre, 1-sö kiadás 5000, 2-dik 3000 példány,
ára fűzve 6 kr. p. p.
A kereszténység eredményei , franeziából fordítá Scbreiber László, 3000 példány,
fűzve 10 kr.
Korkérdések I. fü ze t, szerkeszti Kovács
Zsigmond, fűzve 30 k. leszállított ára 20 kr.
Keresztény erkölcstan, irtaV ezerle Gás
pár, 5000 péld, ára 20, leszállítva 10 kr.
Pázmán Péter imádságos könyve. Kiadta
javítva és egy toldalékkal megbővitve F o 
gúra.ssy Mihály, nagy 12r. 602 lap, három
képpel. 5000 péld. ára fűzve 48 kr. bőrbe
kötve 1 frt, aranyos szegély, tokban 1 f. 40 k.
Verna Róza, vallásos elbeszélés tót
nyelven; 3000 péld, fűzve 20, leszál. 10 kr.
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1 8 5 1 -dik, m á s o d é v i r és z vé nye k
fej éb e n :

Elveszett fiú , népies elbeszélés , irta
Szabó Imre, 5000 pld. ára 10 kr.
A Jegyesek. Olaszul irta Manzoni, ford.
Mészáros Imre, 284 lap, ára 30 kr.
Roma és Loretto, Veuillot Lajos után
franezia eredetiből Gryurits Antal. 2200 pld.
II, kötet fűzve 1 frt 12 kr.
Vita S . Caroli Bőrromaei, conscripta per
Aloysium Schlör. 407 lap. 2500 pld. 40 kr.
Erkölcsi Beszélyek. Némafitöl, színes
borítékban fűzve , ára 6 kr.
Jézus szent gyermekségének társulata.
Rövid kivonat az ez ideig megjelent francziaországi könyvekből 125 1. 3000 pld. 8 k.

Kü l ö n k i a d o t t é p ü l e t e s könyvek.

Kalauz, a keresztény hitélet és istenes
ségre, irta Nogall János, 1000 péld. 16 kép
pel, fűzve 20 kr.
Szent Ellenezed a Bőid. szűz szeplőte
len sz. szivének tiszteletére irta Nogall János
1-sö kiadás 2000, 2-dik 2000 pld. füzv, 3 k.
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Gyónás és áldozást ajtatosság gyermekek
számára. IV. kiadás 8000 pld. szin. borit. 3,
aranyozott keménykötésben 6 kr.
Beicht und Communion Andacht für
Kinder III. Auflage 6000 Exempl. lm Umschlag 3 kr. steifwergoldet 6 kr.
Spiegel dér Busse, von Johan Nogall,
geheftet im Umsolilag 3 kr.
Szent gyermekség társulatának alapsza
bályai s imádságai 5000 péld. borit. 3 kr.
Dér Véréin dér heil. Hindiiéit, in gefárbten Umschlag. 5000 exempl. 3 kr.
Iskolai könyvek.

Bibliai Történetek. Gyermekek számára.
Roder Alajostól, 30 képpel, harmadik javitott
kiadás, kemény köt. 12 kr. p. p.
Biblische Geschichte für die S chul-Jugend. Mit 30 Bíldern. 2 -te Auflage, steif
broehirt 12 kr. p. p.
Beje Biblicke pre ditki. Kemény kötés
ben ára 12 kr. p. p.
A kath. Egyház története. A középtanodai ifjúság számára irta Fábián Ambrus.
Kemény kötésben 30 kr. p. p. Leszállított
áron 20 kr. p. p.
Magyar Nyelvtan az elemi- s reáliskolák
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használatára. Irta Zimmermann Jakab. Máso
dik bővített kiadás, kötve 16 kr. p. p.
Magyar A B C olvasó könyv. Irta Szabóky Adolf kegyesrendi tanár, 2-dik kiadás.
Kemény kötésben 8 kr. p. p.
Átalános földrajz. Irta Fuehs Tamás. A
fóldgömb kőre metszett rajzával; ára kemény
kötésben 10 kr,; a földgömb külön 4 kr.

Keresztény katholika tudomány , vagy
Katekizmus a főméit, herezeg-primás érseki
helybenhagyásával; kém. köt. 6, köteti. 4 kr.

Képek.

Szentek képei (fametszet) magyar , né
met és tót nyelven. Ara százának 30 kr. a
színes szegélyüeknek 40 kr. Leszállított ara
százának 20, a színes szegély, 25 kr.
Szentek képei (kőrajz) rövid imádsággal s
a szentek életével. Ára százának 30 kr. a szí
nes szegéíyüeké 40 kr, Aranyos szeg. 1 ft, p.
Ugyan a% német nyelven.
Első áldozást emléklap magyar , német
vagy tót nyelven. Egy tuczat ára 6 kr. p. p.
Ugyan az, (körajz), magyar és német
nyelven,. Darabja 1 kr. p, p.
6
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Beírást Liszták asz. gyermekség társu
lata használatára; magyar és német nyelven;
ive, mellyen négy Liszta van. 3 kr. vált.
A sz, gyermekség társulatának jelképe,
(fametszet, magyar, vagy német) 100 darab
20 kr. p. p.
Ugyan az, gyönyörű aezélmetszet , ma
gyarul, darabja 1 kr. p. p.
Ugyan az , kőrajz, német nyelven, szá
zának ára 1 frt p. p.

A. t á r s u l a t n a k b i z o má n y b a a d o t t ,
vagy a j á n d é k o z o t t könyvek.
Olasz ut, irta Hoványi. II. kötet, fűzve
borítékban, ára 1 írt 30 kr. p. p.
Anbethung Goües und Verehrung semer
Beiligen. v. Franz Zsíhovics, kemény vászönkötésben 1 frt p. p.
Szakai sz. Ferencz Philotheájá', magya
rázta Pongráez József; nagy 8-adrét, borí
tékban fűzve 40 kr, p, p.
Egész esztendőbeli Emngeliomok és
mohnak magyarázatjaik. Leonhard Apát
után magyarul Reseta Ján o sk ém én y kötés»
ben ára 40 kr, p, p.
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A kérdés alatti hitágozatok katekizmusa,
Scheffmacher után francziából fordította a
pesti növendékpapság magyar iskolája. Ara
10 kr. p. p.

Emlékkönyv, kiadja Danielik János, l-ö
kötet, nagy 8 -a d ré t; ára 3 frt p. p.
Publius Ovidius Naso Keservei. — Őt
könyv, fordította Egyed Antal, fűzve színes
borítékban ára 20 kr. p. p.
Egyed Antal Elégiái; három könyvien,
ára fűzve 10 kr. p. p.

6®
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Az egri érseki Lyceum könyvnyomdá
jában és egyházmegyei hivatalnál kö
vetkező újabb és régibb könyvek kap
hatók, s egyszersmind a jó s olcsó
könyvkiadó társulat ügynöksége által
megszerezhetők. Áruk : p, p.

Újabb könyvek :
Az átalánosan elismert becstt regensburgi Ka
tekizmus után a Batthyányi-féle Káténak foly
tonos szem előtti tartásával dolgozott s eddig
már több megyében elfogadott négy rendbeli
Katekizmus; nevezetesen :
Elemi Katekizmus kath. kezdő tanulók szá
mára, 2-dik kiadás. Egerben 1851, 8r. 32 lap.
Ára : kötetlen 2 kr.; fűzve : 3 kr.
Kis-Katekizmus kath. gyermekek számára.
3-ik kiadás. Eger 1852. 8r. 96 lap; ára kötet
len 4 kr. keménykötésben 6 kr.
Közép-Katekizmus kath. tanulók számára
a városi iskolákban (a gymnasiumi l-sö és 2-ik
osztályban). Eger 1851. 8r. 122 lap , hozzá
csatolva: „A religio történetének rövid vázlata"
8r. 44 lap. A kettő kötetlen: 12 k r.; kemény
kötésben 16 kr.
Nagy-Katekizmus kath. tanulók számára,
(a gymn. 3-ik és 4-ik oszt.) Eger 1851. 8r.
220 lap; hozzá csatolva: „Areligio történeté
nek rövid vázlata." 1851. 8r. 44. lap. a kettő
kötetlen 20 kr. keménykötésben 24 kr.
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A religio történetének rövid vázlata. Kaik.
ifjak számára. 2-ik kiadás. Eger. 185i. 8r. 44,
lap, ára kötetlen s 4 br. keményköt. 6 kr.
Egri ABC és olvasó-könyv. Szerk. Tárkányi B. J 2-ík bővített kiadás (az első 8000
péiá. 3 hónap alatt elkelvén). Eger 1852. 8r.
64 lap. ára kötetlen 4 kr. kemény-kötésben
vászonsarokkal : 6 kr.
Vezérkönyv a kér. kath. aayasziegyhásban
tartatni szokott processiókkoz. Szerk. Tár
ttányi B. J. 2-ík bővített kiadás (az első 3000
példányban 3 hét alatt elkelvén). Eger 1851.
16r. 128 lap. Préselt angol papiros keménykötésben 12 kr. Díszes borkőt, aranysz. 40 kr.
Énekek az oltári szent áldozathoz. (Szer
kesztő és kijavitá Tárkányi B. J.) 4-ik kiadás
(sajtó alatt van) 8r. 40 lap ára fűzve 4 kr.
Énekek: advent, karácson, újév- és viskeresztre (Szerk. s kijavitá Tárkányi B , J.)
8r. 18 lap. Eger 1847. Ára fűzve 2 kr.
Énekek Nagyböjtre (Szerk. s kijavitá Tár
kányi B. J.) 2-ik kiadás (sajtó alatt) 8-adrét.
Egerben 1852. Ára fűzve 4 kr.
Énekek a Bőid. szűz Mária tiszteletére.
(Szerk. s kijavitá Tárkányi B, J.~) Eger. 1847.
8r. 64 lap. ára fűzve 6 kr.

A Jézus Krisztus Isten Fia- és világ Meg
váltójának története, Hirscher K. J. után ford.
Magyar Ferencz. Eger 1844. 8r. X, és 346.
lap. Ára fűzve 24 kr.
Nép. sz. János tisztelete az Isten dicsősé
gére irta Faigei Pál, boczonádi píeb. Egerben
1844. 8r. 68 lap, fűzve 6 kr.
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Régibb könyvek.
Ma g y a r nyel ven.

Emngeliomok és Episíolák az esztendő min
den vasárnapjaira, ünnepeire s a t. Eger 1824.
4r. kötetlen : 36 kr.
Farkas Bern. vasárnapi és ünnepi evangé
liumi hotniliák. Eger Í8Q8, 8r. kötetlen 30 kr.
Fiia-hea, vagyis az Istent szerelő léleknek az
ajtatos életre való bevezetése, Sal.sz. Ferencz
utánford.Jakabfalvi Romanus minor. Eger 1771.
4r. ára kötetlen 20 kr.
Grosecs, István Szentek lajstroma, az-az:
minden napra vagy a szentirásból, vagy a
szentek életéből kiszedett elmélkedések. Eger
1771. 8r. két részben a'ra kötetlen Í0 kr.
Kempis Tamás Krisztus követéséről. Eger
1778- 12r. kötetlen 6 kr,
Noiáky József öt esztendőre való nagyböjti
predikácziók. Eger 1810. 8r. kötetlen 30 kr,
Pázmány Péter imádságos könyv, Egerben,
1824. 8r. kötetlen 24 kr.
Rippel Gergely az anyaszentegyháznak cerimoniái. Eger. 1779. 4r. kötetlen 16 kr.
Szent kereszt-út, staliós-könyvecske 12-r.
kötetlen 4 kr.
Török Damascenus vasárnapi és ünnepi pre
dikácziók 4 kötet. Eger. 1782. 8r. köteti. 1 f.
Tulok J. Böjti beszédek. Eger, 1829. 8rét
kötetlen 20 kr.
Vezerle G. Á relígionak dicső hatása. Eger
1836, 8r. kötetlen 20 kr,

Régibb könyvek
latin

nyelven,

S. Augustini Meditationes , soliloquia et
manuale, 8r. 1778. kötetlen 8 kr.
Bellarmini Roberti Card. Tractatus I. de
ascensione mentis ad Deum. II. De aeterna fe
licitate. III. De gemitu columbae. IV.De septem
verbis Christi Dni in cruce. V. De arte bene
moriendi. 5 kötet. 8r. 1781. köteti. 30 kr,
Beuvellet Math. Meditationes de praecipuis
veritatibus christianis;e gallicoin latinum transi,
per J. B. Uilkovicz. 5 kötet. 8r. 1774. kötet
len 30 kr.
Bossuet Jac. Benig. Historia variationis
Doctrinae protestanlium. 8r. 1797. köteti. 20 k.
Ejusdem. Compendium Historiae universalis
ab orbe condito ad Carolum M. 8r. 1800 kö
tetlen 20 kr.
Ejusdem Expositio Doctrinae Ecclesiae cath,
8r. 1800. kötetlen 10 kr.
S. Caroli Borom. Instructiones, seu regula
aurea Confessariorum. 1787. I2r. köteti. 4 kr.
Catechismus Romanus ad Parochos ex decr.
S. S. Cone. Trid. editus. 1771, 8r. köteti. 16 k.
Dies sacra per loca scripturae S. progre
diens, imakönyv. 8r. 1793. kötetlen 12 kr.
Elementa Scientiae Sanctorum 8r. 1822.
kötetlen 20 k.
Hanapi Nicol. fair. Hierosol. Exempla bi
blia in materias morales distributa ord, alphab.
8r. 1776. kötetlen 10 kr.
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Ejusdem Plores Biblioran, seu loci com
munes ex novo el veteri Test. excepti atque
ordine alphab. digesti. 8r, 1781. köteti. 10 kr.
Kronsz-t J. M. Meditationes de praecipuis fidei
mysteriis , per modum Concionis cum exercit.
§. Ignatii 5. kötet. 8r. 1790. köteti. 1 frt.
Maffaei Exercitia spiritualia in usum Eccle
siasticorum 8r. 1733. kötetlen 10 kr.
Massilo® (Clarem. Eppi) Sermones sacri ad
Ecclesiasticos habiti. 2 kötet. 8r. 1789. kötet
len 10 kr.
Memoriale Vitae SaeerdotkMtrEdit. '2-a 12r.
1796. kötetlen 10 kr.
Methodus infirmos providendi (az imák 4
nyelven) 12r. 1828. kötetlen 6 kr.
Officium hebdomadae sanctae 12r. 1811.
Kötetlen 10 k.
Rituale Agriense 4r. diszkíadás 1815. Kö
tetlen 1 frt 40 kr.
Selecta SS. Patrum opuscula de S. Ministro
rum officiis. Két kötet. 8r. 1777. kötet!. 30 k.
Thomae a Kempis. De imitatione Christi libri
quatnor. 12r. 1784. kötetlen 6 kr.

A jó s olcsó könyvkiadó társulat
alapszabályai.
Az Atyának, Fiúnak és Szentlélek Istennek ne
vében ! Naponkint inkább éreztetvén szüksége
annak, hogy a külföld példájára honunkban is
egy társulat alakuljon, jó s olcsó könyvek ki
adása és terjesztése végett, — 1847-dik évi
Böjtelő-hó 15-kén, több egyházi férfiak gyü
lekezetében, elvileg kimondatott : mikép azon
eszmék szerint, mellyek még 1844-ben a ,Re
ligio és Nevelés II-dik félévi 44-dik számában
köztudomásra jöttek, úgy egyházi, mint világi
katholikusokhól mentül előbb egy társulat áll
jon össze, melly magának czélul kitűzze : az
irodalom utján, a kér. kath. religio üdvözít®
tanainak fejtegetése, boldogító s fönlartó elve
inek megismertetése és áldásos szellemének
terjesztése által, a kath. népben a tiszta éritőlcsiséget, józan gondolkozást és polgári éré-
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nyességetszilárdítani, s átalában egyesült erő
vel arra törekedni, hogy inig egyfelől az anyagi
jóllét emelkedésének eszközei részére készít
tetnek, vagy szaporulatnak , másfelől szellemi
mivelődése is, kath. irányban és szellemben,
melly a történetek tanúsága szerint a népek
lelki és földi boldogságára leg-hatékonyabb
befolyást képes gyakorolni, előmozdittassék.
Hogy tehát kiki lássa és tudja, mit Uiz ki
magának czélul ezen társulat, és mini kíván
működése által a családi életre, nevelésre, tu
dományosság- és miveJtségre hatni, s így mit
várhat tőle e honnak katholikus népessége :
előrebocsátja teendőinek vázlatát (programmját), melly iránytűül fog szolgáim e társulat
cselekvéseinek, s mérlegül egyszersmind a
működése fölött bíráskodó közvéleménynek.
I.
A társulat czélja.

Czélja tehát e társulatnak : jó és olcsó
könyvek kiadásával s terjesztésével fejtegetni
a kér. kath. religio hit és erkölcstanait, annak
boldogító s föntartó elveit megismertetni, az
ellenirányú íratok benyomása ellen védeni, s
átalában egyéb tudományos, közhasznú s nép
szerű könyveket is akkép szerkeszteni, hogy a
kath. szent hitvallásnak áldásos szelleme hassa

131
át azokat, s terjesztésük által a vallásos meg
győződés , meliy minden erkölcsiségnek s
anyagi kifejlődésnek legtisztább s kiapadhatlan forrása, mindinkább erősödjék és szilár
duljon ; még pedig t aj a köznépben, b) isko
lákban, ej a műveltebb osztályok közt; minél
fogva tehát működését is , e hármas irányban
kifejteni; s ez utón, a magyar szent korona
ernyőzete alatt élő minden kér. katholikusokra
kíván hatni.
II.
A társulat aeve és czime.
E társulat magát egyszerűen, jó és olcsó
könyvkiadó társulatnak kívánja czimeztetni;
melly czime által tulajdonképeni czélját és
irányát is megismerteti. De mint kath. irányban
működni szándékozó egylet, nem tévesztheti el
szem elől a z t, hogy neki emberi pártolás mel
lett, leginkább isteni segedelemre van szük
sége ; azért valamint megerősödését fölülről
várja , a világosság atyjától, úgy kifejlődésé
nek s egykori sikeres munkásságának remé
nyét is, az üdvezitő Istenember ama biztatásá
ban találja föl, mellyel apostolait s híveit báto
rította, mondván : „Bízzatok bennem, én meg
győztem a világot." S innen lelkesülve, a régi
katholikus jó szokások nyomán, védszentjeül a
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Boldogságos sziiz Máriát választja e l ; kinek
szeplőtelen méhóben az örök ige testté lett;
kinek anyai pártfogásába első apostoli szent
királyunk a magyar hazát és népet fölajánlottaLesz tehát a társulatnak különös ünnep
napja is’, aug. 15-dikén, Nagy-Boldogasszony
napján; s igen óhajtja, hogy e napon szövet
kezendő tagjai s részvényesei az Istennek
anyját, Magyarország pártfogóját, különös ajtatossággal tiszteljék s tiszteletét buzgó ünnep
léssel neveljék. E végre egy különös, a társu
lat minden tagjaitól legalább az napon elmon
dandó imádság fog ki-nyomatni, s minden
érdekleltek közt kiosztatni.
III.
A társulat teendői.

Röviden említve lévén, miszerint e társu
lat a keresztény vallásosságot s valódi katholicismus boldogító szellemét a családi körök
ben, a nevelés és közoktatás mezején, s a
mi vei le;. Is néposzlályok közt kivánja terjesz
teni, azt a kall), néppel nemcsak megismertetni,
hanem meg is kedveltetni, sőt gondolkozás
mórijába s életrendszerébe mintegy beoltani:
nem lehet senki előtt kétséges, ki a kér. hit
nek és anyaszentegyháznak az erkölcsiség
javítására kihaló erejéről s azon dicső erkölcsi
átalakulásról, mellyel Jézus anyaszentegyháza
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az emberiség Művelődésén eszközlött, némi
ismerettel bir, miszerint az általunk alakítandó
társulatnak czélja nem egyedül vallási, hanem
erkölcsi is; és hogy mi a kath. religio boldo
gító elveinek s a kalholicísmus hatályos szelle
mének terjesztésével, a nép értelmi s erkölcsi
emelkedését, a polgári mivelödés elővitelét, s
különösen a vallásos nevelés és oktatás elő
mozdítását tűztük ki czólul; meg lévén győ
ződve, hogy a nevelés, oktatás és minden ki
fejlődés csak ezen alapra fektetve árasztandja
ki áldásos hatását a nép minden osztályára. S
a i8 százados élöfa, mellyel öntözni s ápolni
fogunk, meg is terinendi e gyümölcsöket, mellyek kívüle csak mesterkélt utánzás által
tenyésztőinek, de tartóssággal nem dicseked
hetnek.
Előadott ugyanazon czélját háromfelé
ágazó működési téren fejtendi ki a társulat;
melly háromfelé ágazó működési terét már
most részletesebben is szükséges kijelelnünk.
1. Első tekintetet szükségelvén a családi
élet, mint a hitnek, vallásosságnak és egyháziíag alkalmazott életrendszernek első bölcsője
s gyümölcsös-kertje, a társulat oliy könyveket
szándékozik olcsó áron kiállítani s a kaih. nép
között elterjeszteni, mellyek benne a kath.
hitvallásról! meggyőződést szilárdítsák, a kath.
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anyaszentegyházhozi ragaszkodást neveljék, az
isteni félelmet, vallásos buzgóságot éleszszék,
némelly előítéleteit kiigazítsák , hit és bezgóság állal a valódi erkölcsiséget és keresztény
jámborságot terjesztvén , az igazi vallásos ne
velésnek, melly leginkább a családi körökben
eszközölhető , s a jámbor élet példaadásának
alapját a köznépben megvessék, s azt egyszer
smind szorgalmas munkásságra, felsőbbek iránti
engedelmességre vezéreljék.
ügy véli pedig e czólt megközelíthetni a
társulat, ha állandó czikk gyanánt, s mintegy
folyóirat módjára, évenkínt egy ,Keresztény
naptár't állít ki; melly a keresztény családkö™
főknek, a vallásos, erkölcsös és egyházílag
elintézett életgyakorlatra, s a közélet szüksé
geinek kitalálására kalauzul szolgáljon. És
hogy ezt magának a szegényebb sorsú család
atya is megszerezhesse, lehetőleg olcsó áron
fogja áruitatni. Ugyan e tekintetből első gond
jai közt lesz a társulatnak, hogy a családok
szerezhessenek maguknak jó és mindenféle
szükségeseket magokban foglaló iinádságoskönyveket, evangeliomos könyvet rövid ma
gyarázatokkal, bibliai történetet, szentek éle
tét, egyházi szertartások és ünnepek magya
rázatát, népszerű egyházi történetet, népszerű
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Ismeretek könyvét, és más , akár ajtatos, akár
közéletre hasznos olvasmányokat.
2. Másik főleendöje lesi a társulatnak, az
iskolai nevelésre és oktatásra jótékonyan be
folyni ; mírenézve a társulat különös gondot és
szorgalmat kivan fordítani olly könyvek szer
kesztésére, mellyekben a kath. szellem. lengje
át a tudományt, s a hit gyökeréről fejlesztessenek az erkölcsi kötelességek. — Illy szel
lemben vélne szerkesztendőknek olvasó-köny
veket, egyházi s hazai történettant, keresztény
régiségtant (archaeologiát) és még más, az
ifjúságnak olvasmányul, vagy a tanítóknak Út
mutatásul és ébresztésül szolgálható könyveket.
Ezentúl pedig egy különös könyvtár kia
dását tartja igen czélszerünek, ezen czim alatt:
,Ifjúságot képző könyvtár,4 melly az ifjúságnak
hasznos és szivkópző olvasmánya legyen. Ebből
minden évben legalább egy kötetet kivan kiál
lítani. De azon kívül más apróbb ajándékokra
fordítható könyvecskéket is szándékozik kiadni,
miilyenek a Schiftid Kristóf—féle elbeszélések,
s más német és franczia nyelven kiadott illynemtt könyvecskék, mellyeket meghonosítani
törekvendik.
Átalában ezen társulat mindazon irodalmi
eszközöket, mellyekkel a.közoktatásnak, nyil
vános és házi nevelésnek kath. irányt adhat,
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működésébe fölvenni, s a mennyiben tehetsége
engedendi, használni kívánja.
3. A társulat a miveltebb osztályok nyil
vános és magán-életének jobb rendezésére, s
köztük a vallásosság érzetének terjesztésére
azzal kivan hatéi, hogy némeily jelesebb franczia s német, kaik. Írók példája után, a kalh.
religio s egyház elleni előítéleteket, vádakat,
félreértéseket szelíden czáfoló, meghatólag
fölvilágosító s kedveltetöleg elbeszélő munkák
kiállításával s terjesztésével szándékozik viszszautasítni; mit leginkább úgy vél eszközöl
hetni, ha a kath. religionak áldásdus szellemét,
a kath. anyaszentegyháznak az emberiségre
kiáradó jótékony hatását, a miveltebb olvasók
előtt földeríti, s a történetek valódi előállítá
sában vele szemlélteti, s ha különösen a napi
események irányában, a sokszor tévedő s el
fogult közönség ferde Ítéleteit útbaigazítani, s
azokat a hitvallás és egyházi nézetek szem
pontjából fölvilágosítani törekszik.
Az volna tehát ezen társulat szándéka,
hogy ez utóbbi tekintetből ,Egyházi muzeum‘
czim alatt egy, idöhtíz nem kötött füzetekből
álló egyházi folyóiratot léptessen életbe; mi
helyt öt a dolgozó társak száma, s anyagi erő,
az illy terjedelmesebb munkakör megbirására
is képessé teendik.
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IV.
A. társulat sittkságes és Ji8Ssno§ volla §
reményei.
1 nagy és széles terjedtség!! föladat meg
oldására, a sok oldalról! pártolás mellett, Ieg=
inkább irói tehetségekre lesz szüksége a tár
sulatnak; mivel a kath, ciprusban az irói capacitésok nem hiányzanak, sőt, a mint remélhető,
ezen tldves vállalat még többeket is fog az
irodalmi pályára fölbátoritani : e tekintetben
kinézéseink teljesen megnyugtatók; § alig van
okunk kétségeskedni vagy aggódni az iránt,
miszerint a társulat, a neki kimért munkakört
könnyen megfutandja.
Hiszszttk tehát, s eleve is fölteszszük, sőt
az eddigi, igen hízelgő nyilatkozatok és tett
leges csatlakozások a közrebocsátott eszmék
hez, nem hagynak kétségeskedni afölött, hogy
a clerus- és rokonszellemü világiakból többen
csatlakozandnnak e társulathoz; hol irói fára
dozásaik szebb gyümölcseivel az igazságot
éhezők és szomjazok seregét, e század lelki
szükségeihez képest táplálni, életük szebb föl
adatának tekintendik. De a hozzánk csatlako
zókban bízunk is, mikép lemondván minden
separatismusról, s megvetve a csillogóbb egye-
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düliség dicsőségét, igaz relígioi btizgóság, s a
lelkek üdvességének szomja vezériendi lépé
süket : mi álla! nagy lehet, és Isién segedel
mével nagy is fog lenni sikere a társulat mun
kálkodásának.
Mit vihet véghez egybetett ész és akarat,
ha azokat az isteni hitvallás mennyei szelleme
meghatja, a kath. anyaszentegyliáz történeté
nek lapjai bőven bizonyítják. Korunkban egy
letek ulján sok jó és üdvös intézet hozat'ék
léire. Franczia- és Némethonban az efféle tár
sulatok, minőt mi hazánkban fölállitni akarunk,
már régóta legjobb sikerrel működnek; s ha a
nevezett országokban a katli. gondolkozás és
érzelem növekedésben van , leginkább az iro
dalmi pályán kifejtett nagyobb tevékenységnek
kell tulajdonítanunk.
És igy, ha a magyar clerusnak más indító
okai nem volnának is egy hasonló egyletnek a
magyar anyaszentegyliáz .körében! meghono
sítására , magának a jelen időnek társulati
törekvéseiben, s az innen eredő mindenféle
társulatok sűrű keletkezésében, mellyeknek
némellyike már is sikerrel működik és szép
jövendővel dicsekszik, különösen pedig épen
azok, meilyek magoknak a tudományt s irodal
mat választék mezőül, föltalálná okadatolását
annak, hogy ö is egy társulatba lépni siessen.
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A társulati solídariías, föltéve azt, hogy
azonegy szellemű s iránya ész-tehetségekböl
lesz összealkotva, roppant hatást gyakorolhat
magára az egyházi Hieratura fejlesztésére is :
s azon hitelességben, mellyet a kiadandó köny
veknek kölcsönöz, ezek kelendőségét már
előre biztosítja : mi megint anyagi erejére jó
tékony hatással van. De azon fölül sok jónak
fejlesztő melege rejlik az eszmecserében, a
kölcsönös buzdításban, s a remélt siker vigaszélvezetében , vagy a már látottnak örömeiben.
A katholicismus irodalmi tehetsége mindig is
mertető jele volt az egyházi belerőnek és bel
étetnek ; s ha valamikor szükség vala ennek
fölébresztésére , a jelenidő súlyai bőven igazolandják az egyház törekvését, hogy a kor
szellemet megragadni s maga körébe vinni
igyekezzék. Szintúgy reméljük , hogy a világi
urak és nők is, kiknél a kath. religio még becs
ben van, s annak üdvhozó erejét magukban
érzik, s terjeszteni kívánják, készek lesznek e
társulat gyámolitására; s minthogy az alább
olvasható alapszabályok szerint, e társulat ala
pitó, dolgozó, és részvevő tagokból, pártfogók
ból és tiszteletbeli tagokból fog összeáltani,
biztos kilátásaink vannak a rra , miszerint e
társulat, melíy a kor szükségeiből emelkedik
ki, s iránya a legjobb, czélzata legszentebb, e
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honban kívánt részvéttel találkozandik, s hatá
sának gyarapodásában azon gyógyszert áilítandja elő, melly az indifferentismus és vallástalanság terjedő kórságai ellen üdves hatása
leend, s talán magának a magyar liieraturának
is journalisticai és romanticai irányát a böl
cseleti mélység és vallási íUetlség szebb és
magasztosai)!) pályájára fogja vezetni. — Iüy
remények- s érzelmekkel mozdul ki e társulat
az eszmék hosszé vajúdásiból, hogy a munkás
élet színhelyére föllépjen, s most előre csak
hat évi munkakört tűz maga elébe; megkísér
tendő, ha valljon ennyi vágyak és óhajtások
magvai, a magyar anyaszentegyház földén megtermik-e a kívánt gyümölcsöt?
Minthogy pedig egy iüy társulatnak külső
organismusra is van szüksége, hogy egészsé
ges ép testben fejthesse ki szellemi tehetségeit,
következő alapszabályokat állít föl:
V.
A társulat szerkezete,

1.
Uíy czím alatt : »Jó és olcsó könyvki
adó társulat,' épületes és hasznos könyvek
olcsó áron leendő kiállítása és terjesztése vé
gett a magyarhoni úgy egyházi, mint világi
katolikusokból ég j társulat alakul 1850-dik

iái
évtől kezdve, egymásután következő hat évre,
melly idő lefolyása alatt irányát , szellemi ha
tását, hasznosságát, s átalában életrevalóságát
kifejthetni reményű,
2. A társulat áll alapító, dolgozó és rész
vevő társakból.
3. Alapító tagjai a tásnl.atnak azok lesz
nek, kik annak üdvös czéljára , egész hat évre
egyszerre legalább 100 pengő forintot, vagy
évenkint 18 p. forintot adományoznak; dol
gozó tagok azok, kik a társulatnak czélját s
irányát az irodalom által, a programúiban kifej
tett elvek szerint előmozdítják; részvevő tagok
pedig azok lesznek, kik ezen társulathoz kíván
ván csatlakozni, pénztára gyarapításához, hat
év alatt, évenkint 3 p. frltal járulnak, vagy
egyszerre 18-czal.
4. Fönlartja magának a társulat, hogy
azokat is, kik ez üdvös intézetet talán későb
ben nagyobb pónzsegélylyel gyámolitandják, $
iránta különös hajlandóságot, kedvezést és
pártfogást tanusitandanak, pártfogónak elvá
laszthassa és nevezhesse; sőt illy pártfogókat
magának szerezni, s megnyerni minden módon
igyekezendik. Úgy szinte azokat, kik e társu
lat czélját buzgó közremunkálásak által előmozditandják, tiszteletképen tagjai közó föl
venni ©hajtja.
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5. Az alapitó és részvevő tagok önkértytes
csatlakozás utján válnak a társulat tagjaivá; de
a dolgozó tagok fölvétele, azokon túl, kik a
társulat keletkeztekor vagy már önkényt ajánl
koztak, vagy közohajtás utján még fölkéretnek
és elválasztatnak, a nagy gyűlésben, a választ
mány ajánlatára, szavazat utján fog eszkö
zöltetni.
6. A társulat késznek nyilatkozik ugyan
a.tagok literatúrai, kéziratban beadott munká
lataikat, méllyek kiállítására a választmány által
fülhívattak, vagy önkényt ajánlkoztak, — ha a
programm irányában és szellemében, alaposan
és jól lesznek kidolgozva, illendően díjazni;
hiszi azonban, hogy lesznek közülök ollyanok
is, kik a társulat czélját, rnelly nagyrészt a
könyvek olcsó.ároni kiállításában áll, előmoz
dítani óhajtván, ezen igényekről a társulat
javára le fognak mondani,
7. Ha nem társulati tag, hanem más szerző
kívánná hason irányú jő munkájával a társulat
czélját előmozdítani, a társulat az illy dolgoza
tokat is kész elfogadni, s pénzértékéhez mért
illő díjjal jutalmazandja.
8. A beadott kéziratokat a válaszmány
kiküldött tagjai fogják megbírálni, az iránti
jtóletöket kimondani, ha valljon a kitűzőit czélra
glkalmatosak-e. A kiadandó munkák esimlapi.
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írtra a szerző neve, s alább e szavak : ,Kibo
csátja a jő s olcsó könyvkiadó társulat- fognak
kinyomalni.
9. Az alapító tagok minden, a társulat
neve alatt kikerülendő munkából egy egy
példánnyal tisztelteinek meg.
10. A részvevő, s a társulatot munkáikkal
támogató dolgozó tagok a társulat által kia
dandó, s 90 ivig terjedendő kötelezett köny
vekből egy egy példányt kapnak.
11. Az alapitó és dolgozó tagok ezen tár
sulat minden ügyeire nézve szavazattal bírnak;
a részvevő tagok közül pedig azoknak fog
adhatni a társulat a közgyűlésen szavazatot,
kik ezen intézet iránti buzgőságubát a könyvek
terjesztésében tiz aláíró vagy vevő szerzésé
vel fogják kitüntetni.
12. Az alapító és dolgozó tagoltnak a vá
lasztmányban is szinte, mint a nagy gyűlésben,
szavazatuk van.
13. Minden társulati tagnak joga van a
társulat működésére vonatkozó figyelmezteté
seket tenni, és javaslatokat tervezni. Ezeket
az igazgató és a választmány tartozik kellő
figyelembe venni, s ha az alapszabályoktóli el
térést szorgalmaznák, a nagy gyűlés elébe
terjeszteni.

44. Á társulat pénztárának Bitként és
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stilij arányban! fölhasználásáról, s ügyvitelé
nek kezelése módjáról, külön gazdálkodási
szabályokat fog alkotni, mellyek megtartására
az igazgató választmány, és ..pénztárnok, köte
lesek lesznek.
15. Azon esetre pedig, ha hat év lefolyta
elölt az eloszlás nem várt sorsa érné a társu
latot, a föl nem használt pénz-alapból az ala
pitó és részvevő tagokat aránylagos kivetés
szerint kármentesíteni fogja.
VI.

A társulat kormányzási rendszere,
1. Á társulat fővédnökül a magyar kath.
egyház fejét, az ország prímását bátorkodik
tiszteletteljes bizodalomraal fölkérni.
2. Á társulat ügyeit állandóul egy igaz
gató vezeti, és intézi el, ennek helyét szükség
idején az aligazgató pőtolandja.
3. Az igazgatót egy állandó választmány
támogatja működéseiben, § egy meghatározott
díjjal ellátandó tollvivő alkalmaztatik mellő.
4. Á nagy gyűlés fogja a választmányi
tagokat a szavazattal bíró tagokból megválasz
tani. A választmánynak két harmada dolgozó
tagokból állatid.
5. A választmány minden hóban egyszer

145

ülést tart. Azonkívül az elnök valahányszor
szükségét látja, a választmányt mindenkor
összehívhatja.
6. A társulat hivatali helye Pest városá
ban leend, mint melly különben is az ország
központja, s irodalmi vállalatok kivitelére leg
alkalmasabb.
7. Minden püspöki székes-városban lesz a
társulatnak egy vagy több bizotímányosa; sőt
illy bizottmányokat más helyeken i s , mint a
szükség kivánandja, alakit; s minthogy a bi~
zoltmányosok felelet terhével járó ügy-keze
lést vállalnak magukra, a társulat nekik, pénz
tárának állapotához képest, bizományos procentualiot vagy tiszteleldijt igér.
8. A helybeli választmány ülnökeinek
egyike a társulat pénztárának kezelésével bizatik meg.
9. A püspöki megyékben fölállítandó bi
zományosok elválasztására a főpásztorok mély
alázattal megkérendök, valamint arra i s , hogy
ezekre atyai gondoskodásukat ki-'.erjesztem
raéltóztassanak.
10. A társulat évenkint egyszer, akár itt
Pesten, akár a körülményekhez képest más
helyen, egy nagyobb gyűlést tart, mellynek
ideje és helye az igazgató által elölegesen
közhírré tétetik.

7
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11 . Á nagy gyűlés föladata áll : a kia
dandó munkák előrajzának megbirálásában, az
évi számadások megvizsgálásában, az alapsza
bályok netalán szükséges módosításában, a
választmány s uj dolgozó tagok választásában.
12. A társulat az első köz-gyűlésbe,
mellynek előbbségére a jelen lévők között
rang-fokozat és idösbbség szerint a legtekin
télyesebb méltóság kéretik meg, egy vagy két
elnököt választ magának a világi tagok közül,
kik azontúl a nagy gyűlésekben mint elölülők
a tanácskozásokat vezessék.
VII.
A társalat viszonyai,
A társulat, mint a kath. egyház kebeléből
keletkező, s ahhoz hőn ragaszkodó socialis
intézet, ezen typusát megtartva, az egyházi
szent hatalomtóli függés mellett, a hazai pol
gári törvények ernyözete alatt kívánja kifej
teni munkásságát.

Pesten, majus 1-ső napján, 1848.

\ ;1

Rajzok
n éh a i p é c si n a g y -p r é p o s t J u r a n i c s
L á s z l ó életéb ől.
Született Kaposvárott 1765-ben augustus
22-kén. Atyja nemes Juranics Ferencz szitás
és közszeretetben álló polgár volt, anyja Fe
kete Éva, kik két fiokat, a fiatalabbik Antalt
(később győri püspököt) és Lászlót, kitűnő
figyelemmel s gonddal nevelték. László öcsjével együtt Pécsett végezte a gymnasialis
tanulmányokat, a philosophiát pedig Győrött
és Posonyban hallgatta. A pécsi növendékpap
ság közé fölvétetve , Posonyba a centrale
seminariumba lépett és öt évet töltött ottan
kitűnő szorgalommal 600 tanulótárs közt. Sok
szor emlité a boldogult, hogy II. József meg
látogatta a posonyi kispapokat és leereszkedő
nyájassággal beszólt vele is, s hogy ö túlélte
mindazokat, kik vele egykoron a posonyi vár
ban nyertek a theol. tudományokban oktatást.
1790-ben visszatérvén Posonyból grófEszterházy Pál püspök által fölszenteltetett. Pineze-
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helyen és Szakoson (mezővárosok Tolname
gyében) három évig káplánkodván, Döbröközön
plebános-helyettes l et t , mig herczeg Eszterházy által 1798. értényi plébánosnak ajánl—
tatnók. Rövid idő múlva buzgalma és egyéb
tulajdonai miatt esperessé és tiszt, kanonokká
neveztetett. Sokat tett és áldozott a templom
és iskola emelésére s rendbehozására, tisztel
teivé mindenki által, ki öt ismerte és mint atya
szeretve hívei és leginkább a serdülő ifjúság
által. Plébános 33 évig és esperes 22 évig
vala. Pécsi kanonokká 1831-ben sept. 28-kán
neveztetett, és mélt. Tersztyánszky v. püspök
halála után nagypréposttá lön.
Valamint Értényben úgy Pécsett is köztisztelet és szeretet tárgya volt, és kiváló jó
sága miatt csak J u r a n i c s b á c s i — vagy b á c s i 
n a k hivatott közönségesen. Püspöke szinte
csak „Urambátyámnak“ nevezte öt, és ezt kü
lönösen szerette a jó öreg. — Háza valóban
hasonlított a vendégfogadóhoz. — Felső-Tol
nából nemcsak minden Pécsre jött plébános
és káplán hozzá szállott, hanem még minden
iskolamester és jegyző, valamint számtalan
más világi ur, sőt földmivelő is. Ritkán volt
vendég nélkül. Kapott nála mindenki szállást és
„enni inni.“ „No, boszorkány mater, megjöt
tél öcsém . . Isten hozott1' stb. ez volt közön

149

séges szava-járása. Ha csak szerét tehette,
minden évben elment Érténybe, leginkább bú
csúra Márton napján. Volt akkor öröm az
egész tájon : „Megjött az öreg ur“ hangzott
mindenütt és ment látogatására öreg és fiatal.
Várva várta öt mindig az iskolai ifjúság, mert
soha sem ment szép könyvek, képek, fényes
húszasok nélkül. A b. szűznek különös tisztelője
vala. Mária ünnepeken igen-igen gyakran pré
dikált a székesegyházban, még 80 éves korában
is. A nemzetiségnek legbuzgóbb ápolója lévén,
soha túlzásba nem esett. Különös kedvelője volt
a nemzeti ruhának. Magyar nadrágjától csak a
halál választá el öt. Inasa is mindig magyar
ruhában járt, s csak nehezen bírták házi em
berei rávenni, hogy 1847-ben megengedte
neki a p a n t a l l ó m . Látván ezt, tréfálva mondtuk
neki: „Finis Hungáriáé.1' „No, mikor már nem
hagytak békét1', volt a felelet.
Szent István, sz. László, sz. Gellert szent
Erzsébet iránt különös tiszteletet érze magá
ban; végrendeletében is említi öltél, azt óhajt
ván; bár adna ki valaki H u n g á r i a S a c r a - 1 mint
van B a v a r i a S a c r a . „Öcsém! kinyomatom,
csak kell irni.“ Hunyady János volt sz. István
után előtte a legnagyobb magyar. „Öcsém, az
volt ám az ember, boszorkán mater1', igy szólt
sokszor. Minden magyar könyvet megvett és
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élte fogytáig minden irodalmi mozgalmat hűn
pártolt. A R e l i g i o t várva várta mindig és légszorgalmasban olvasta haláláig.
F e j é r Györgynek iskolatársa és leghübb
barátja volt kora ifjúságától fogva. Minden
nemű könyveiből legalább is ötven példányt
küldött neki Fejér és a „Jó bácsi54 csak mégmeg küldé az árát, ha mindjárt huszad részét
sem bírta eladni, A C o d e x D i p l .-bői Juranics
maga többett szerzett el, mint kivüle az egész
országban minden más bizományos.
Faludy Ferencz és Ányos munkáit, főkép
verseiket könyv nélkül tudta az öreg ur és
minden alkalommal kimondhatlan fájdalmát
nyilvánitá a felett, hogy a jezuiták és pálosok,
ez egyetlen magyar szerzet, eltöröltettek. —
Késznek nyilatkozott a legnagyobb áldozatra,
ha a szentjakabhegyi templom és zárda vissza
állíttatnék. „Öcsém csak meg kell Írni a ,Religio‘nak, hogy pendítse meg a Jakabhegyet, és
dicsérje a jezuitákat.“ Aranka, Dayka, Rajnis,
B. Szabó Dávid, Batsányi is régi ismerősei vol
tak. Ez utóbbinak versei Juranics költségén
jöttek ki, neki ajánlva e szavakkal: „Főtiszteletü J. Lászlónak, mint legrégibb szives jó
barátjának küldi és ajánlja a szerző.“ Évenkint
bőven segité öt Juranics. Virág Benedek mun
káit is különösön szerette a jó öreg, Kisfaludy
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Sándoréit szinte. Ez utóbbiban csak az igazi
vallásos szellemet és kath. buzgalom hiányát
sajnálta.
Végrendelete kezdetén idézi a szentirás
után kedvencz költője eme szavait:
„Mindnyájokat éri a halál kaszája,
De nem tudja senki, mikor üt órája,
Helly erő, mclly eset hoz veszélyt reája,
Hol lesz végnyugalma, csendes nyoszolyája.“

s azonnal ezt mondja reá : A kalholíka egye
dül üdvözítő hit volt az én örömöm és vi
gasztalásom, mellytöl engem semmi kisértet,
semmi erőszak, de még a keserű halál el nem
szakaszthat stb.
A hazai kath. poéták után leginkább a
magyar történet és annak segédtudományai
voltak kedvencz tanulmányai. „Öcsém, igy szólt
sokszor, meg kellene Írni a magyar egyház
történeteit, no, de magyarul ám.“ A magyar
régiségekre különös gondot és figyelmet sze
retett fordítani. — Régi magyar kéziratokat,
könyveket drágán vásárolt össze.
A természetnek hü barátja vala s ennek
szende karjai közt lelte még életének végső
éveiben is különös örömét. Ki-ki ment a Pécs
melletti erdőbe, hallgatni a kedves égi mada
rak és különösen a páratlan csalogány zenge-
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dezö énekléseit. Szüretkor tüzet rakni és mel
lette pipára gyújtani kedvencz mulatsága közé
számította.
A serdülő ifjúságot különösen szerette.
A pécsi leánynevelö intézet próbatételein és
ártatlan mulatságain mindig megjelent és min
den „kis huga“ számára volt neki szép intése,
buzdító szava s a t.
Mint olvasó kanonok Pécs közelében egy
kis falut birt. Yett ott minden ház számára
Szentek életét, Kis tükröt, Gazd. tükröt és min
den iskolás gyermek számára papirt és iskolakönyveket. Ha kirándult a faluba, összesereglett udvarába az egész falu fiatalsága, hol ö a
nagyobbaknak falusi tánczmulatságot is több
ízben rendezett: „No, csak jók legyetek.“
Igazán mondhatta magáról végrendeleté
ben a boldogult: „Tapasztalva éreztem a SzentLéleknek ama szép mondását : ,,E cce quam

bonum, el iucundum habitare fratres, hab. in
unum , mert kanonok társaim közül soha senki
meg nem b á n t o t t mert mind ők , mind a me
gyebeli papság, valamint mindenki, ki ismerte,
szerette, tisztelte öt. Senki ellensége nem volt
—■nem is lehetett.
Házánál évről évre mindig tartott és ne
velt több szegény jóviseletü diákot, és különös
örömére szolgált, ha az 5 diákjai eminensek
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voltak. Hazaszeretetét abban is kitüntető, hogy
Zrínyi Miklós szinte példa nélküli vitéz bátor
sága, honszeretete, férfias elszántsága és dicső
halála emlékére 1300 pengő forintnyi alapít
ványt tön, ekkép emlékezvén meg erről vég
rendeletében :
„A közel hozzánk még most is fömálló
Szigetvárát sokszor megjártam és serdülő ifjú
ságomban, midőn még katonaság által őriztetett
és egy hazánk várai között mint őrtálló és an
nak nagy vitéznek magyar Leonidásnak dicső
séges tette hevitté keblemet . . . . hogy ezen
vár alatt elesett nagybajnok és vitéz bajtársai
nak emléke egyházi ünnep által örökittessék,
hagyok . . . .
Mig élt, a boldogult ezen ünnepélyben
mindenkoron részt vett és honszeretetre buzditá az összesereglett sokaságot.
A pécsi katona-nevelő intézetnek is ha
gyott 600 p. forintot, mellynek kamatját azon
pap húzza, ki a növendékeket magyar nyelvre
oktatja.
Szegény, házától alamizsna nélkül soha
sem távozott. Különösen segité a házi szegé
nyeket mindenkoron és azokat, kik koldulni
szégyenlettek és Írni nem tudtak.' Soha nem ne
heztelt, ha valaki jótékony vagy hazafiul czólra
*
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pénzt fagy segélyt kért tőle. — Bőven adott
mindig. A Pécsre hozandott apáczák számára
még éltében 1000 pengő irtot alapitványozolt.
És 38,000 p. írtra rúgott vagyonát csaknem
egészen szent és jó czélokra hagyta ; ebből a
jó s olcsó könyvkiadó társulatnak 6790 pengő
forint jutott, s ugyanannyi a pécsi papnövel
dének.
Meghalt életének 86-dik évében, 1850.
december 12-kén. Áldás hamvaira. — A jó s
olcsó könyvkiadó társulat , hogy emlékezetét
fenlartva háláját iránta lerójj a , évenkint halála
napján ünnepélyes gyászmisét tart lelke nyu
galmáért.
Soha fekvő betegnem volt, életének utolsó
évében is szorosan megtartó a böjtöt. A cborusról soha el nem maradott. —• Az amerikai
missiokra sokat tartott és adott.
Temetésére összesereglett az egész vá
ros. A szegénység, melly benne atyáskodó jó
tevőt veszte, most is ezer áldást mond reá.
A régi jámbor magyar papság utolsó repraesentánsát tiszteltük valóban ö benne min
denkor. ■?*- A gyászos emlékezetű forradalom
alatt nem egyszer sóhajtott föl: „Bár ne értem
volna meg e gyászidőt.“
Ritka könyveit, u. m. egy pompás londoni
kiadása Horatiusi, Virgiliust, aztán egy igen
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igen szép Janus Pannonius! magyar régi (200
év előtt nyomatott) kalh. és prot. köny
veit a herczeg-primásnak hagyta, szép könyv
tárát pedig a pécsi nyilvános könyvtárnak.
Az é r t é n y i iskola számára tett szép ala
pítványa szinte különös említést érdemel.
Somogy-megyét mint szülőföldjét külö
nösen kedvelte.

f

Ííí'- l

/'M i;-',',

■

' " v "'

J-v , ■

,’i,

a3'-' íí/ii^ír;«iu; tji'i.m síí íf ih r

r ’lS:í

ni'.íá-'ROíí

’- i

,ii , j

, -J

: . . ■: V '
■■■"■:" t>V

i.'Ci i y ■ iky.i-i

i;::j

■■
'

..tiH•■)■/■})'>ií íi5n»|r

VAGYONÁLLAPOT
KIMUTATÁSA.

A l i a
a jő és olcsó könyvkiadó társulat pénztálése alatt az 1 8 4 7 - ik évi sz. Mihály hava
hava 1 6 —ik napján

B e v é te l.

Ás

a la p iló tá r sa k a d o m á n y ib ó l

1. i alapitó 1 részvényért fizetett .

2. 1
3. 1
4. 17
5. 1
6. 18
7. 17

n

93
9

,

99

17
, 10
, 18
, 17

99

39

93

39

>9

39

99

99

99

9}

99

93

. . .
hat évre .
hat évre
100 írtjával
20 „ .
20 „ .
18 „ .

R é s z v é n y e s tá r s a k a d o m á n yib ó l.

i. 1 részvényes 1 részvényért fizetett . . .
3. Győri kispapok ”
4. 5 részvényes 5
^
*
3»
3
6. 2
4*
’>

”
„
»

fizettek ’
„ 6 évre 18 fr.
„ 3 írtjával .
» -q■>
O ld a l

pota
rának n. t. Kancz Lázár pénztárnok keze-ik napjától az 1848-diki szent András
történt állaladásig.
Bevétel pengd pénzben Kiadás pengő pénzben
összesen részenkinl összesea
részenkinl
kr.
fr.
í k r. f r . | k r . f r . | kr. f r .

500
300
200
1700
200
360
306

•—
—
„

—
—

3566

===

.
10
5 —
5 —
90 —
9
131 —
12 1 ,r—1——
i „„„„ i
ii
í
I II 3697 M |

i
|

ii
|i

1
I
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513 részvényes 513 részvényért 3 írtjával . ,
8, — határozatlanul a ) Rosnyói megyéből 200 fr.
b) Győri megyéből 180 fr.
c) Egri megyéből
100 fr.
d ) 1848.XI/j „Szombat
helyiből 412 fr.
Kölcsön vétetett méltóságos Fogarassy püsp. úrtól
7.

Előfizetésekből.
1065 péld. Icath.néplapérti8 4 8 .L félévre (10 kr.
posta dij le vonatása után) 1 fr. 10 kr. . . .
b) 235 előfizető 1 fr. 20 kr. . . . . . .
c)
45
„
1 fr.
.............................' . ..
a)

Eladott nyomtatványok árából.

1. 159 póld. 1848-diki naptárért . . . . .
1
2. 1818 „
,,
„
és szám határo
zatlanul n. t. Novákovics János ur
. . ,
3. „ szinte azon szerint n. t. Santó Károly . .

Kiadás.
Kölcsön adatott, vagy biztosságba letételeit.
1. Kötelezvény mellett kölcsön adatott . . . .
2. Biztosság végett a növendék papház pénztárába
6. Kötelezv. mellett egy hóra . . . . . . .
4. Kötelezv. mellett 1848. M, sz. hava 17. . . .
Oldal

Bevétel pengd pénzben Kiadás pengő pénzben
lészenkínt
fr.

kr.

összesen
fr.

\ kr.

3697

re,szeriként
fr.

kr.

össze sori
fr-

kr.

—

1539

892
— —

1242 30
313 20
48 —

2431
100

—

1603 50

21 12
407 40
72 55

501 47

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

1j 8333]

37

1180
1800
400
300 —
—

—

1

3680 —
3680)
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5. Santó Károly urnák 1848. sz. Iván 17-én 15 fr.
ii

it

ur az erdélyi részvényekhez l i fr.

T is z tv is e lő k fizetésére ; sz o lg á k bérére.
1. Szerkesztő ur, és segéde dijául fizettetett
2. Szolgának sz. Jakab — M. sz. havaira 1848. 8fr.
3. Társulati titkár fizetése 1848. Piink. Mind-sz.
hónapokra . . . . .
41 fr. 40. kr.
4. „ szolga bére 1848. Piink.-Mindsz. h. — „
ír ó sze r e k re .
S ze r ző k ju t a l m á r a , m unkák m eg vá ltá sá ra .
N. t. Szabó Imre urnák a tanácsadóért jutalmul . .
L a p o k n y o m a tá s á r a , d ís z íté s é r e , terjesztésü k re .
1. Kath.-néplap nyomatásáérl 1 — 17 szám . . .
2. 350 forma adresz, és 29 boríték nyomtatásáért .
3. 285 kath.-néplap elöfiz. kézbesítés, a budai posta
4. 334 előfizetőért poslabér 10 kr.
.
5. Lapboritó szolgának : zsinegért 1848. x í/| .
K ö n y v e k és képek k iá llítá s á r a , d íszíté sé re , és te r
je szté sü k re :

1. 5000 péld. 1848-diki napt. nyomtatás és kötés
2. 5000 „ tanácsadó
„
„ tJ
3 .1 0 0 0 „ közgyűlési ünnepély „
„
„
4 .1 5 0 0 ,, Hirscher javaslata
„
„
5. 5000 „ 1849. naptár nyomásáért 1000 fr.
6. 5000 „
„
„
kötéséért
50 fr.
Oldal

Bevétel pengő pénzben Kiadás pengő pénzben
részenkint
fr.
| kr.

—

—

—
—

összesen
fr.

|

kr.

8333

37

—

—

__

___

—

—

részenkint
fr.

26

8333

27

—

150
32

—-

250
32

8
—

fr.

kr.
—

26

—

464

8

___

_

_

—

5
20

624
238
4
55
2

52
45
40
—

925

17

682
143
14
82

44
16
32
— 1973

2

1050
-

összesen
3680

5
20

—

kr.

___

__

—

| 7093 | 27
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7. 5000 péld. imáds. nyomtátásáért 1848. M. sz. h. 13.
8. 1000 péld. meghívó levélke nyomtátásáért . ,
9. Beiméi és Kozma Vázainak 1848. v/ 10 . . . ,
a)
12 fainetszvény az 1848. napi. 12 havá
hoz 1847. x /5 . . . . . . . . .
.
b ) 1000 aláírási ív képpel 1847. kar. hava 5 nap.
c ) 1000 nyugtatváriy nyomtatása „
„ „ „
R en d k ívü liek re ; egyvelgesekre,
1. Postahér P an non h egyröl........................................
2. Slrassernek Szombathelyről küldött pénzekért .
3. Sanló Károly kisebb kiadásai : tanácsadó szét
küldése 4 fr. 52 kr-, levelek váltsága 2 fr. 18 kr.
Néplapok kihirdetése újságokban 5 fr. — kr. 1848.
Pünk., és sz. Jakab hava . . . . .
. .
Ö sszeh ú zá s é s b efe jez és.

Ö sszesen

Levonván a kiadást a b ev ét el bő l
. .
==========
M a r a d v á n y k é s z p é n z b e n ........................................ .....
F e n m a r a d t m é g h i t e l e z m é n y e k b e n ....................... .....

—--------—-----

K an cz u r lelép tével a tá r s u la ti p é n z tá r á llá sa

.

•

Bevétel pengő pénzben Kiadás pengő pénzben
részenkint
fr.
| kr.

összesen
fr -

kr.

8333

37

részenkint
kr.

fr.

összesen
fr. | kr.
7093

40
7
12
14

27

—
—

47 —

—
Oü

1

8333

37

7187
1146
3706

19
18
—
18

4852

1

39
3

12

10

13

82

7187

19

r

-A .

1 1 11

a jó és olcsó könyvkiadó társulat pénztá
1 8 5 0 - ik évi Jun, 1 0 -ik napjáig- nag-yon
ur keze
O cc

B £
O

Bevétel.
I.

Múlt évi maradvány :
Kancz Lázár úrtól átvétetett 1848-ki sz.
András hava 16-án
. . . . . .

II

Az alapitó társak adományaiból :
a) Viber Jósef nagy-szombati helytartó kül
dött 1848. . ......................................
b) 4 alapitó fizetett 1848., 1849. évben
100 írtjával . . . . . . . . .
c) 4 alapitó fizetett 1848., 1849. évben
18 írtjával ...........................................

III.

A résztvevő társak adományaiból:
ad 1848-ik évben sz. András hava 10-ik
napjától . . . . . . . . . .
b) 1849-ik évben befizettetett
. . , .
c) 1850-ik „
„
. . . .
Oldal

p ©t a
rának 1848-ik évi nov. 1 6 -ik napjától az
tisztelendő Novakovics János pénztárnok
lése alatt.
Bevétel pengő pénzben
rószenkint
fr.

1146

kr.

17

összesen

fr-

I kr.

1146

Kiadás pengő pénzben
összesen

részenkint
fr.

fr.

kr.

17

218
400
72

690

1109
921
189

2219
o
O*
Cí*

—

17Í

\

kr.

168
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IV.
A kölcsönadatott pénzek kamataiból :
1849-ben kölelezv. mellett egy évi kamatú
500 fira . . . . . . . . . .
V. „A visszafizetett adósságokból.11 Bejött .
Előfizetésekből :
VI.
a) Az 1848-ik évre 1849-ik esztendőben :
Szabó Imre, Sujánszky Antal urak és
Eggenberger könyváros . . . . .
50 Az 1849-ik évre . . . . . . .
c) Az 1849-ik év I-sö felére határozottan
d) Az „
„ II—ik ,,
„
Eladott nyomtatványok árából :
V II.
1. 4751 s t. példány 1849—
diki naptárért
2. 4536 s t.
„
18.30—diki
„
3. Imádságokért 32 fr. 20 kr. Jubil. 69 fr. 47 k,
4. — péld. tanácsadó a falusi nép számára.
5. 179 példány 1849-ki, 233 1850-ki nap
tárakért s t. 2 Hirscher a positiv keresz
ténység, 12. tanácsadó és emlék . . .
K i a d á s .

I.
II

Kamatra kölcsünképen.
Tisztviselők fizetésére, szolgák bérére :
1 A társulati litoknoknak

1848-dik
Oldal

Bevétel pengő pénzben Kiadás pengő pénzben
részenkint összesen részenkint összesen
fr.
kr.
fr.
| k r- f r . [ k r . f r .
kr.
4055

11

30
1551

30

4
4
22
40 6176

10

30

180
1592
4371
32

905
1
421
4
102
7
45 ■ 12
91

34 1564

!

58

13,377 55|

8

i

I
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2.
3.
4.
5.
6.

7.
III.

IV.
V.
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sz. András havától 1849-ki Kisasszony
hava végéig' 41 fr. 40 kr.
. . . .
Segéd titoknoknak 1849-ben . . . .
Társulat szolgájának 1848 sz. András —I
1849. sz. Iván . . . . . . . .
Néplap-szerkesztőknek 1848., 1849-ki
díja s osztalék . . . . . . .
.;i
Lapszétküldö fizetése 1849-ki karácson
havára . . . . . . . . . . .
Néplap-szerkesztők : dija. Magyar 1850.
I. Hí hóra . . . . . . . . .
Német B.E. havától sz. György haváig
Tóté B. A. havától sz. György haváig
Lapszétküldö fizetése B. A. 10—ik naptól
sz. Iván 10. . . . . . . . .
.

írószerekre.
Szerzők jutalmára , munkák megváltására:
A Zsöllérleányért n. t. Szabó Imre urnák .
Lapok nyomtatására, diszesitésére, terjesz
tésére :
1. Az 1848-ki Néplap kiállítása és terjesz
tésére . . . . . . . . . . .
2. Az 1849-ki Néplap kiállítására és terjesz
tésére . . . . . . . . . . .
O ld a l

Bevétel pengő pénzben Kiadás pengő pénzben
részenként

kr.

fr.

| kr.

fr.

| kr.

_

_

_

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

516 40

—

—

—

—

24 —

'
—
—

_

.-—

__
—

-—

ÍOO —
100 —
133 20

—

—

—

—

163

—

—

—

—

—

-

,

_

_

416 40
30 —
—

48

1531

40

30

—

—

418 30
— 1780 25
1

!

CD

—

--- -

—

kr.

fr.

«5"!
ca.

—

összesen

55

13,377

_

részenként

összesen

55

3760 ( 35
8*
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3. Az 1850-ik I. félévi 3 Néplap kiállítása sat.
¥1.

Könyvek és képek kiállítására, diszesitésére
és terjesztésükre :
1. Imádságok nyomtatására és fűzésére . .
2. Első áldozási kép nyomtatása 1000. dr. .
3. Jubileumi imádságok nyomtatása fűzése .
4. Magyarorsz. herczegi főpapján, beigtatása
ünnepére készült versek nyomtátásáért
5. Társulati névkönyv nyomtatása és kötése
6. Az 1849-ki naptár nyomtatása 1620 ft.
25,000 db bekötése és átvitele 252f.30k.
7. 1849-ik naptárak s egyebek száliittatása
8. Az 1850-ki naptár nyomtatása, papi
rosa, képei metszése és száliittatása .
9. Az 1851—
ki naptár vásárívei s famet
szetei . . . . . . . . . . .
10. Zsöllérleány nyomtátásáért . . . .
11. Magyar nyelvtan nyomtatása , kötése
12. Korkérdések nyomtátásáért . . . .

¥11.

S z á llá s b é r r e , fá r a , b ú to ro k ra

¥111.

Könyvek vételére.

IX .

:

R e n d k í v ü l i e k r e . E g y v e l ge s e k r e :

1. Levelek váltságául a pénztárnok . .
2. Fiáker az iratok átvételére Santőhoz
3. Takarék-pénztári könyvecskék
. .

.
.

Oldal

Kiadás pengő pénzben

Bevétel pengő pénzben
részenkint
kr.

fr-

összesen

részenkint

1k r .
133?? 55
fr -

1 kr.

fr-

3185

17

88
8
112

30

összesen
|

fr.

3760
3185

kr.

35
17

•

—
_
—

—

_

—

—
__
—

—
__
—

33
100
1872
52

30
9

_

—
—

—

—

—

_
—

—

—

...

—

704

—

—

___
—

20
—

z

z

157
289
91
371

-

_

_

—

—

z

_

—

—

—

—

— -

—

—

—

—

—

—-

—

—|| 13377

55

.

_

— —

1 32
JL
1 —

•

3878
76

29
23

3

32

10904

16

Cz i me k
száma.

174
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4.
5.
6.
7.

Veszteség a magyar pénzjegyek átváltásán

Könyvnyomó személyzetnek njévi ajándok
Alamizsna a kis koszmáli elégetteknek .
Apra'gaijó és olcsó könyvkiadó társulatnak

Határozatlan bevételek s kiadások :
1. 1849. Kopsz. Szombathelyről . . . .
2. 1850. x/i Rozsnyóról részvényekért s nap
tárakért . 4 . . . . . . . .
3. 1850,r/^T ó t néplapokért 1849. s 1850.évr.
3. Sujánszky 1849-ki néplapokért, imádsá
gokért és naptárakért JI/6
. . . .
5. Győri biztostól Santó n/4 ...................... ]
6. Kopsz szombathelyi titoknok 244 néplapért
9. részvényért, 598 naptárért UI/js
7. Bende Kalocsáról részvényekért és 235
naptár 1 8 5 0 . . . . . . . . . .
8. Zalka urnák nyomtatási költségekre,melylyekről be is számolt v/ 25 és yI/46 . .
Összesen
Levonván a kiadást a bevételből
I Tesze n a pénztári maradvány
. . . .

Bevétel pengő pénzben

Kiadás pengő pénzben

részenkint

részenkint

fr•

kr .

összesen

fr.

kr .

13317

55
—
—•

—

—

--—

—

—

—

—

117

—

8
268

22
50

53
140

42
—

244

—

62

—

893

54

---

—

—

—

14271
11609
2662

49
37

«II

fr-

371
6
Á
10

—

kr .

összesen
1 fr-

kr.

10904

16

—

391

30

—

313

51

11609

37

—

30

m

Pótlék a fentebbi számadáshoz.
A pénztár állapota, miként előadatott, t. W altherr László és n. t. Majer István választmányi biz
tosok által 1850—ik évi sz. Iván hava I3-án ter
jesztetvén a választmány elébe, miután n. t. Novakovics János pénztárnok ur későbben 1850-ik évi
számadását két részre osztva akként készítette volna
el, hogy a második félévet nem junius II-tő i, hanem
július I —töl kezdené; az említett juniushó folytán
még bejött pénzek és tett kiadások a fentebbi számadáshoz adandók lévén:
Bejött még . . . . . . .
659 irt 46 kr.
Kiadatott . . . . . . .
528 frt 58 kr.
Levonván m arad; 130 frt 48 kr.
Melly összeg a 2662 frt 12 kr-hoz adatván tesz a
pénztári maradék 1850-ik évi julius 1 -én 2793 frtt.
Ezenkívül volt még a társulatnak 1850-dik évi
julius 1-én 3 3 0 6 frt kamatozó tőkéje.

^zám ailá^a
«i jó és olcsó könyvkiadó társulat
pénztárnokának az 1850-ik év juMus 1—tö l d e c e m b e r v é g é ig .
Pengő
pénzben
kr.
fr.

B e v é te l.
I.

Az 1850 -ki Júniusi maradvány.

A) K é s z p é n zfaen (1. az előbbi számad.)

B) K ö t e l e z v é n y e k b e n

. . .
A. F.nek adóssága a társulattól eleng.
S. a föpásztori levelekérti kötelezv.
S. F. kötelezvénye . . . . . .
A pesti józsefvárosi temetési egylet
kötelezvénye julicas 1-től
. . .
A p. p. n. kötelezv. jul. 1—
tői .
S.nak erdélyi részvényekről szóló
megismerése
A pesti takarék pénztárnak kötelezvenye 1849-i július 2 7 -rö í. . . .
dto dto 1850-i julius 27-ről . . .
Összesen kötelezvényekben
O ld a l

2793 —
—

—

— —
15 —
500
488 30

1100
11
1600 —
500 —
4214 30

|| 7007130

178

P . pénz.

kr

fr.
Á l t a l t é ve

II. Bevétel az adósságokból.
A. pesti józsefvárosi temetési egylet
visszafizetett . . . . . . .
A p. p. n. visszafizetett . . . . .
A pesti józsefvárosi temetési egylet
visszafizetett
. . . . . . .
Á p. p. n. visszafizetett . . . . .
A józsefvárosi temetési egyl. visszafiz.
A p. p. n. tartozását lerótta . . ■
Összesen

7007 30

100
300

—
—

100
200
80
600 —
—

—

1380

—

III. Bevétel a tőkepénzek kamataiból.
S. — az 500 pftól 1849/3o járó 6-tos
évi kamatot . . . . . . . .

IV. Bevétel az alapitó társak adományálból. . . . . . . . . .
Fábry ez. püsp. egy alapitó részvényért
,,
„
egy alapitó részvénynek
1848. 49. 50 évi 6-tos kamatját .
3 kalocsai alapitó részv. a 18 f. 1851 -re
1 rosnyóialapitór.a 18f. 1851. Hollóktól
Kollárcsík rosnyói püspök alapítványa
1850—51-re a 18 frí. . . . .
Kedves István erdélyi kanonok alapitv.
1850-re a 18 írt, . . . • ♦__
Összesen:
Oldal

30 —
■“
100

—

18
54
18

—

36

—

—

18 —244 —
8661 130

179
P . pénz

fr.
Á lt a l v é v e
V, A r é s z l v e v ö t a g o k adományaiból
VI. Be v é t e l akath.n é p l a po krai elöf.
V I L B e v ó t e l az e l a d o t t n y o m látványok árából . . . .
VIII. B e v é t e l k ü l ö n f é l é k b ő l .
Roder a Korkérdések nyomtat, ajánlott
A n.váradi 1. sz. káptalan évi segédeimül
A váczi káptalan évi segédeimül
Összesen

\kr.

8661 30
608
3724 40
954 46

20
40 —
50 —
110 —

Összes bevétel 1850 -h íju l, l-tő l 14058 56
I l i a das*
I. K a m a t r a , k ö l c s ö n k é p e n
S .—nak főpásztori levelekért . .
S .—nak 6-tos évi kamatra . . .
A pesti józsefv. temet. egyl. kölcsön
A p. — p. — n.-nek . . . . .
S. tartozik . . . . . . . .
A pesti takarék pénztárnak 5-ös kamaira Í849. junius 27-kén . .
„ „
,,
„ 1850. jul. 27

15
500
488 30
1100
11

Összesen

4214 30

Oldal

—

—

—

1600 __
500 —
4214 30
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P . pénz.

fr.

4214 30

Ál t al t é v e
ií. T i s z t v i s e l ő k , é s s z o l g á k fizet.
III. í r ók j ut a l ni az á s ár a .

.

| hr.

.

1340 —
176 -

ÍV. A hdth. Néplapok, könyvek, képek
nyomására, s sajtó általi eltérj eszlésére.
1850. l- ő félévi K. Christért posta
215 t—
bérül átadtam . . . . . .
Néplapok, könyvek,(10,000 pl. tőt és
német 1851—
ki naptár; 3000 Zsel
lér leány; 10,000 Roder biblia;
3000 Kereszt, eredményei; 2000
Fábián Egyháztörténet.), adressek,
5060
naptárak nyomásáért . .
713 19
Könyvköt őknek. . . . . . .
118 —
Fametszvényekért ............................
Összesen 6106 19
30 —
V. A z e x p e d . s z o b a s b ú t o r z a t á r a
YI. K i a d á s k ü l ö n f é l é r e . . .
B. — — — — -nek előfizetésül a
1 20
kath. Yolksfreundra . . . .
9 44
)s
különféle költségekre .
Összesen

11

4

Lehozván a bevételből az összes kiadási 11878 13
3180 43
Pénztári maradvány . . . . . .

181
Ezen pénztárnoki számadásban foglaltatnak egy
szersmind az ügynökség által néplapokért, eladott
könyvekért egész 1850-ikévi december végéig be~
szedett összegek; valamint azon alapítványi pénzek
és részvénydijak, mellyek az ügynökséghez folytak
be, s az ügynöki dolgok kezelésére megkívántaié
költségek levonása után a főpénztárba szolgáltattak.
P . pénz.

fr.
Az ügynökséghez ez évben befolyt pénzeknek összege tegzen . . . .
Ebből kiadatott írószerekre
. .
Levelekért, szállításokért, hírlapok postadijáért . . . . . . . . .
Pakkoló szerekért
Vegyesekért . . . . . . . .
Összesen :

kr

6278 29
29 18
685 26
45 27
246 8
1006 19

A többi 5272 fit 10 kr. a főpénztárba fizettetletvén be, itten már a bevételek és kiadások kö
zött előfordul.
És igy 1850-dik év második felében a társulat
nak tökepénzc 42!-31 frt 3 0 krt tevén, a valódi be
vétel 10.850 frí 45 kr., a kiadás pedig 8670 f. 2 kr.
volt.

S zám adása
a jó és olcsó könyvkiadó társulat
pénztárnokának az 1851-ik év ja
nuár 1-től december végéig.
Pengő
pénzben
fr. | kr.

Bevétel.
1 8 5 0-kí p é n z t ár i m a r a d v á n y tett
Alapitó t ag ok a d o m á n y a i b ó l
Prímás ő herczegsége adománya . .
§9
55
95
°
Danielik János, egri kanonok 1850-re
Gr. Károlyi István 10 alapító részv. 1851
Holló Mihály, fóti pleb. 1851-re . .
Sípos György, doroszíói plébános a kalo
csai főmegyében . . . . .
Gr. Cziráky János alapítványa
. .
Györfy n. váradi kanonok 1851-re .
Yillax Ferdinánd zirczi apát alap. 1851.
Bőid. Juranics László pécsi nagy pré
post alapítványának része
. .
Gr. Károlyi György 1851-re . . .
Burg Károly, jószágigazg. Foton 1851-re

Oldal

86

3

200 _
200 —
18 —
180 —
18 —
50
100
16
100

—
—
—
—

2000
18 —
18 —
3004

3

483
P. pénz.

fr.
Á 1í a l t é v e

| kr

3
—
72

3004

Erdélyből 4 alapitó tag 1851-re . .
Kovács, Tölgyessy az esztergomi, gr.
Zichy a váczi m. alap. tagok 1854
Gr. Eszterházy Miklós 100 fr. és Mariána grófnő 20 frt. alap. 1851-re
Juranics László alapítványának 2-dik r.
Danielik egri kanonok 1851-re . .
Liplhay Endre, eszterg. kan. 1851-re

120 —
4790 22
18
18 —;

Kamatokból . . . . . . .
Részvényé Íjakból
. . . .
A néplapokra! előfizetésből .
E l ado tt kő n y v e k á r á b ó l
. .
K ü l ö n f é l é k b ő l specificatio nélkül
K ö l c s ö n vét etett . . . . .
T a r t ó z á s ó k b ól bevétetett . . .

236
3353
5018
2870
867
500
2308

54 —

—

19
—
23
21
32
—

30

Összes bevételek 23230 30

Kiadás.
Ügynök, titoknok, három lapszerkesztőnek dija, és szolgák fizetése .
Átvett munkálatok s fordítások dijai .
Ivath. Néplapok nyomtatásáért . . .
5000 Pázmán imakönyve nyomt.
16600 Áldozási kép
„

Oldal

1978
630
3605
1449
82

—
-21
—
—
•

7744 21

184
P . pénz.

ír.
Ál tál t é v e
7000
Képes iv nyomtatásáért . .
14000 Szent kép
„
. .
5000
Német
„
, .
10000 Magyar biblia
„
. .
5000
Vezerle erkölcstan nyomtatása
Az 1854-ki német és tót naptárakért
harmadik részlet . . . . .
Az 1852-ki magyar naptár 1-sö részi.
,, német és tőt „
„
„
2000 Spiegel dér Busse . . . . .
2000 Gyónási és áldozás! ajtatosság .
5000 Elveszett fia
. . . . . .
3000 Manzoni jegyesek . . . . .
2000 Némafy beszélyei . . . . .
2000 Verna R ó za...........................
1851 —Isi magy. naptár 3-ik részlet . .
2000 Szent kilenczed . . . . .
1000 Kalauz . . . . . . . .
2200 Roma Loretto , és 2500 Carolus
Boromeus . . . . . . .
Roma L. borítékának metsz, s nyomt.
500 Meghívó jegy nyomt. .
4000 Gyónási ajlatosság
. . . .
3000 ABC . . . . . .
Ennek ujságbani hirdetése .
3000 Földabrosz körenyomása s papírja
Különféle fametszetekért . . . .

Oldal

j hr

7744 21
264 —
240 —
225
486 —
600 —
366
450
230
50
29
332
498
84
292
232
55
188

40
—
—
—
—
—
4
—
—
30
—
30

1257
38
1
60
50
7
84
175

26
—
34
—
--30
48
10

14141 33

185

P . pénz.

fr • kr
Általtéve
N. t. Majer István urnák 70 rózmetsz.
Különféle vignettek öntéséért . .
Könyvek kötéséért . . . . . .
Házbér és egyéb szükségesekre . .
Különféle kiadások u. m. szerkesztői
költségek, folyóiratokra előfizetés,
viaszgyerlya, bélyegekre stb. .

14141 33
125
97 30
1720 37
166 6
—

74 54

A kiadások összege 16325 40
Á Juranicsféle hagyomány kamatra ki
6790
adatott . . . . . . . . . .
—

Készpénzül marad a pénztárban . .
Ezenkívül régi tartozások az illetők ke
zeinél hagyattak . . . . . .

23115 40
114 50
526 —

J e g y z é s . A múlt évi pénztári maradványból 2100 frt
takarékpénztárba adatván , ugyszinte hiányos számítás kö
vetkeztében a pénztárnok által az összeg 5 frt 20 krral
pótoltatván 185í-re a készpénz maradvány csak 86 frt 3
kr-ba tétetett ki.
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Az ügynöki hivatal
az 1851—efe év első felében néplapok előfizetéseiből,
részvényekből, ugyszinte a bizományosok által be
küldött és kézből eladott könyvek árából bevett
összesen 8862 frt 27 krt.
E z e n ö s s z e g b ő l az ü g y n ö k i h i v a t a l k i a 
dásai :
P . pénz.

frt Ikr
840
9
24
90
no

Hírlapi bélyegekért . . . . . .
írószerekért . . . . . . . .
Pakkoló-szerekért . . . . . .
Téritvények és szállitványokért . .
Vegyesekre
. . . . . . . .
összesen
A főpénztárba fizettetett . . .

1075
8055 21

Innen levonva a bevételt .

9130 21
8862 27

.

.

—

2
50
36
32
—

A másod félévi bevételből előlegeztetett

264 54

Ugyanazon év 2-ik felében az ügynöki
hivatal összes bevétele teszen . .

6134 33

Ezen összegből ki adások;
Néplapok postabélyegeire . . . .
írószerekre
. . . . . . . .
Pakkol ó-szerekre. . . . . . .
Téritvények, levelek és szállítmányokért

Oldal

820
7
57
123

—
28
14
57

1008J39

I5. pénz.

frt

M

Á 11a 11 é v e
Vegyesekre, ideszámítva az első félévi
előlegezést és a naptárak bélyegeztetését . , ......................................

1008 39

Összesen
Á főpénztárba befizettetett . . . .

2942 22
3093 20

Összesen
Utólagosan ismét befizettetett . . .

6035 42
98 51

Összesen

6134 33

1933 43

Melly összeg a bevétellel egészen megegyez.
Ekképen tehát a főpénztári bevételek és kiadá
sokhoz, az ügynöki hivatal, mint fiók-pénztár által
a maga szükségeire kezelt 4 0 1 7 frt 2 3 kr. még
hozzá adandó lenne.

J e g y z e t : Az ügynöki hivatal saját kiadásainak őszszege, mint bevétel, mennyiben osztathatnék fel az előfize
tési pénzek, eladott könyvek ára és részvénydijak fejében
bejött pénzek között, annak kiszámítása igen sok okoknál
fogva nagyon bajos lenne, s nincs is arra elkerülhetetlen
szükség.

B S v id á ttek in tése
a pénztár állapotának 1853-dik év
jan. 1-től jul. 3-ig’.
P . pénz.

Bevétel.
Kamatokból
. . . . . . . .
Hoványi kanonok ur alapítványa . .
Ranolder veszprémi püspök alapítványa
Villax zirczi apát adománya . . •
Váczi káptalan adománya . . . .
Egyéb alapítványok és részvényekből
Múlt évi néplapokért utólagosan . .
Eladott könyvek árából . . . . .
Részvény és könyvek árából vegyest
Öszvesen

frt | kr
60
500 —
100 —
60 —
50
2280 —
163 —
7128 15
200 —■
—

—

10541 15

Kiadás.
A tavalí kölcsön gr. Károlyi István urnak visszafizettetett . . . . .
Pesti takarékpénztárba tétetett . .
Hoványi alapítvány szinte oda . . •
Ügynöki díj első félévre
. . . .
Titoknok szolgájának
. . . . .
írók ju ta lm a z á s á ra ..........................
Könyvek nyomtatására . . . . .
Könyvkötőknek . . . . . . .
Aczél-, rés-, kő és fametszvényekre
Különfélékre . . . . . . . .
Öszvesen
Melly összeget a bevételből levonván,
marad a pénztárban . . . . .

500
2000
500
50U
,
9
822
4212
1077
621
28

—
—
—
30
48
41
48
34

10272 21
268 54

r

Értesítés.
A pénztár állapotának rövid átnézető e f. év
első feléről csak némi tájékozásul vétetett fel a név
könyvbe. Sem a néplapok állása, és ezek elszállítá
sára tett kiadások, sem az ügynöki hivatalnak külön
kiadásai abban nem íöglalvák , valamint azon 200
db. arany sem, mellyeket mltgos gr. Károlyi István
ur, a társulat nagylelkű elnöke részint az aligazgatói
hivatal dijának pótlására, részint a Családi Lapok
felsegélésére 1851-ben s azon BOO frt, mellyeket
ez évben a C s a l á d i L a p o k megindítására aján
dékozni méltóztatott. — Az egész 185-dik évi
számadások a jövő évi névkönyvben, mellynek elkészítése a titoknoknak tétetett kötelességévé, olly
részletesen kidolgozva fognak előterjesztetni, hogy
azokból világosan kitűnjék: mi jött be részvénydi
jakból, — nyomtatványok árából, — s különösen a
néplapoknak állása mind egyenkint, mind pedig
együttvéve a társulat egyéb bevételei- és kiadá
saitól elkülönözve adassák e lő ; mi az ez évben be
hozott elkülönözött kezelés következtében vált
lehetségessé. Továbbá külön jegyzékben fognak elő
terjesztetni az alapitó tagoktól a társulat keletkezte
óta befizetett összegek s egyéb jótékony adományo
zások.

190

A jövő évre szóló névkönyvre akképen tétet
nek az előkészületek, hogy az február havában okveletlen megjelenhessek, s az 1852-dik évi ügyke
zelés és számadások alapján a társulat egész jövője
szilárd, egyszerűen rendszeresített alapra fektette®sék, mellynél fogva a társulat munkálódásai leg
alább nagyrészben az év közepéig, a nyomtatványok
kiállításában, befejeztethessenek, s ekképen a tár
sulat nem utólagosan, mint eddig, hanem elölegesen
tehessen eleget kötelezettségeinek.
Addig is, mig az 1853-dik évi névkönyv a tár
sulat egész ügyvezetése- és működésébe leendő
világos bepillantást a társulat minden tagjának lehe
tővé tenné, előleges tudomásul megjegyeztetik:
miként f. é. julius elején a társulatnak a takarékpénztárban, vagy másoknál kamatozó 9800 p. forint
tőkéjén, ugyszinte bútorok, irodai szerek, kő, fa,
stb metszeteken kívül, könyvekben meglevő értéke
mitegy 1 2 ,0 0 0 p. frtot tett; melly összegből az
1851-ben elszállított s részint eladott, részint való
színűséggel eladandó könyvekre 2600; az 1852-ik
ben elszállítottakra, és pesti könyvárusok által elvittekre 3800; s végre az ügynöki hivatalban még
megvolt, s kelendőségre számítható könyvekre
5600 forint esik.

A

társulat tagjaihoz sorozandók még
P esten :

Híndy János, ügyvéd.
Müller Emil, könyvnyomdász.
Rudnyánszky Ferencz, ügyvéd.
P ó th o n

:

Gr. Károlyi Lajos, v. b. t. i. alapitó tag.
P osonyban :

Gr, Széchen Antal.
K a lo c sa i é rsek i m egyében

•

Dorotich Szilveszter, sz. fér. rendű áldozár.
C sanádi m egyében

;

Bukovics János, glogoni pl.
Holczman Ignácz, nagylaki plébános.
Liszkovics Máté, klokolicsi pl.
E rd élyi m egyében

:

Bodó Aloyz, udvarhelyi tanár.
Löríncz Mihály, oroszhegyi pl.
Nagy Dániel, m. vásárhelyi sz. f. rendi tanár.
Siló Péter,
„
„
„
Vass Ferencz, kapniki káplán.
N ag yvá ra d i m egyében :

Podráczky Rudolf, csabai káplán.

m
P écsi m egyében :

Khóu András, lapáncsai pl.
Róka István, báni káplán.
Szépéit János, ráczmecskei pl.
P a k s i k erü le tb e n :

Nagy Károly, bölcskei pl.
U osnyón

:

Jureczky János, nagycsoltói pleb.
Schloszerik József, n. szuhai kápl.
Villiger György, vasvári gondnok.
V áczt

m e g y é b e n , F éleg yh á zá n :

Casino társulat.
Fodorhorváth Teréz asszony.
Hegedűs Károly, birtokos.
Horváth Mária kisasszony.
Iluszka József, tanár.
Makai Antal, birtokos.
Szent Anna társulata.
V eszprém i m egyében :

Iíarády János, kutassi pl.

Időközben leköszönvén Klezsó József ur a
titoknoki, — Somogyi Károly ur pedig az ügynöki
hivatalról — titoknoknak G y u r i t s A n t a l , ügynök
nek pedig H i n d y J á n o s választattak meg.
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PESTEN, 183».
MÜLLER EMIL KÖNYVNYOMDÁJA.
SER VITATÉR.

Ára 10 kr. p. p.

