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I. Áe,ínté'aet caélja.

l . $. Véletlerr baleset, betegségl vÍ[9Í előre-
gedés esetében, vagy végre bizonyos szolgálatiévek
elt,elt,ével nyugdijt vagy segélyt biztosítani a tleb.
reczeni szinház tagjainalr, s ezá,ltal jÖvendöjÖlrre
nézve megnyugtatást szerezni annyival irrlrább szÍik.
séges, mert e megnyugtatás a tagokban annál buz.
gÓbb kÖzreműkÖdést ébresztend.

IL Ngugcl'ii-alap,

2. $. A nyugdijintézet alapvagyoná,t liépezik:
a) Az e czélra gyiilenilő s adományozandÓ

pénzÖsszegek.
l) A nyugdijképes tagolr fizetései s bá,rrnine-

mit illetőségeineli két szá,zt liia' ugy azon iisszeg,
mely a ll-tlilr $. esetében az illetó tagoli által a
pénztá,rba lrÖzvetlentil bekiildetilr.

c) A' fizetésekből a szinhrízi tÖrvérryeli értel-
mébeni vétségelr folytá,n Ievonandrí biintetés pénzelr.

,d) r%-ja ilzon vendégtlijalrnalr, milret a
debreczeni szinhá,zban fÖllépett vendég vagy Ven.
dégtársaság nyer.

e) Lzon szini elóadá,solc egész t,iszta joveitel-
me, miket a szinhá,zí bizottmány e czélra rende.
zeud, valamint a szinitlények tiszta jÖvedelmének
meghatározott 07o-ja 
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f) Eev szá,ztÓlíja &zon.illetőségelinek,'il:
eredetí oj i'ioa'.aboli, 9q9rá,k , operettelr szerzöi,
v"sy ideáen miivek toioitoi vagy átdolgozÓinak a:

iro.'*rio.l el adrí,sa utá,n a delrreczeni színhlztÓl
fizettetnek . . ..,,

íl.sjágy.ztetík itt, hogy az ai[omá,nT:11.::'j
o* ' ''vüaijinto'et javá,r.a. ienilezendl :]i:!1''*
;íuua*rí'ui, 

"os{ az "éverrkinti 
^ :'Tl*:^l?,":l*['; 

ild;Jott.t7o;u miudenkor '1 illí^d.''l :Y,1't[;
ilT;;ilít'i"aí"' "ezeknek csak kamatjaí,,a ttibbi

)
I
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i,iil oiij pont ututti bevételelr pedig egészeu is
;iládtí"Í'n e. segélyezésekre fordithatÓlt.

III. Ngugd,tijhé1lesség. 
'

3. $. Nyrrgdijképeselr a tlebrcczeni szinhá,zhoz

,,u.,ődtitt .'iío''ut.. és szinészn lr, ' magÓnéneke-

'ui. ' énekesnÓk, magá,ntá,nczos és tá,nczosno' Ea,r.

áJ"oror. ' kardalrroirrrrik, kartá,nczosolr és tá,n.

czosnöIr, a ,.n*ku' minden tagja, rendez lr és

ii"u.ior.. sugÓlr, iest , titká,r, pénztárnok, irnok,

kBí'il:'o* 
.ior'ntn"nor., 

s. egyéb .rendes fizetéssel
uitiu't'u'nttalr, lrili íiáetéseili s illetményejt. ]1a
-'a'loiiiat Íblytonosan a pénztárba fizetni kÖte-
leztetneh..-_- 

4:$. N.* szá,nrittatnak a nyug$kép..::}'}1.
zé, aÍéríak l8, a nrílr 15 éves lrorukíg' ennéllog-
;;; k;ild tezdve szá,urittatnak a nyugdijaztatá,s-
hoz sziil<séges szolgtilati évek. .

A rri io-oirt ;vét meghaladva szerzötltetik a

debreczeni szinházhoz s & ienrles nyugEigtatásra
r.i'a.t"to évek liíszolgálása elótt elÖregedés vagy.rut.s*os 

mÍatt, renrJes nyugtlijaztatá,st ugyan nem'

6

de & vá,lasztmány belút6,sa szerint segélyezést
igényellret

IY. Rend,hiuilli, nyu'g d,ii aatrsok,

b. $' Ki a debreczeni szinlráz szolgrí,latá,ban
10 évét még nem tóltÖtt el, csalr azon esetrenyug.
diiazhatő' ha hivatalos mlikÖtlése kÖzben tÖrténilr
rajta oly baleset, melynélfogr'a prí,lyá,jrit folytatni
végképerr képteleurré vrililr. Az ily tn.g szolgtiln.ti év
számá.ra tolríntet nélkill, (a pérrztár erejéhez lré.
pest) évi fizetésénelr felével nyugdijaztatik, s mín-
dcnelt fÖl tt els bbséggel bir.

6. $. Kí a debreczeni színhÓ,zná.l 10 évet el-
t ltvén elgy ngiilés, gyÓgyithatlan betegség l vegx
Önhibá,jrí,n kivttli baleset nriatt m vészi va,gy egyélt
sziuhÓzi foglallrozrísra végképen héptclenné lesz,-
szintén évi fizetése felével nyugtl{iaztatilr, s az
előbbí szalraszban errrlitetteket elsiibbség tolrínte.
tébgn nyomban lrÖveti.

7. $. 0zen két rendbeli esetet há,rom orvos
lrÖzitl lrettönok megegyezőleg lrell bizonyitani. _

Egyik orvost a szinlrázi bizottmá,ny vagy ínten.
díiris. mí,silrat a nyugdijintézet választmá,nya, har.
madikat a nyugdijlrépes tagolr tÖbbsége vá,lasztja;
a dÖnt orvosi vélemérryt, bár rnelyilt fél a magyar
királyi egyetemlrez fellebbezbeti. .

8. $. A rendlrivÍili nyugdijazott tag nem foly.
tathntván m{ivészeti szalimányát, lta lrépessége en.
gedi - lriJtcles a bizottmány riltal rerí, ruházarrdÓ
álkalmazást elvállalni és Íolytatní s ha ezen alkal.
urazr{,stÓl járÓ fizetése a szabály értelmében t il-
tetö rryugdij mennyiséggel felérne, mintladdig nem
kap nyugtlijt, mig ama fizetést lriérdemelni képes;
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hn, peilig ar' otrnegillet fluslif .lennlis-eqnel.ku-
vesebb lentte, .',J'i altratmaitaiása utÓni fizetése 1

;l'iá"y' a rryugdijirrtézet. p tola$a.
A rendlriv rí oyogoij vagy s.egélyben 'Í*?::1.

tti soha és selrol neru rniikÖdlretilt a,zon mlnoseg.

ben,.nrely utrí,rr ny'ngcldt.vagy, segélyt nycrt, még

akllor sem, ha iiío irrial*aiást a szinháznÓl nem

találna is.
Y, Ren'd'es nYug d'ii aad;sok'

9. $. Ha rerr kiviil nyug|ij*anclÓlr rrincsenek'

s l,a n ''l'.uoiii"io'.t ptnztaii 
.áIlarrota 

engecli, az

oly tagoh tosnui; t'ilu*.t-ffni ' kik a debreczeni

szirrlrí.z sz.olgá,lJarrun-..," alá,bb mcglratírozglt é1 e;

lret lrit ltir., ' iuriuhégÖlr és erejÖk fogyatkozá,sa

il;il továb,tl szolgálni nem akarnali.....-.-")'n, 
ers 

-rendii 
nragá,rr-éneltesek s magá,n

énekesn k, u, .t*n-i"noii n*santtiltrczos és magán-

tá.rrczosntl Is .^igil*li ou.n- teltil ta.ig-fizetésÖk

Í'elét ' l8-tÓl dO-kii lrétlrarmaclát, 2U-dikon tul

egész fizetésgiket.
b,) Karaaiiot.not. és kartá,ncztlsn lr 20 szol-

gálati ooun teriii"iJ. *.fi'Í9* felét, 23.tÓl 25.ig

lr tharmatlft , ;í;;ljaloti oo*n feltil egész Íize-

téseiket.
c) Minden más nyu.gdijTgP.* tag 22szolgálati

éven feltil 26. ilzet;s.iÍ r,i,toí1 26-től 30-ig két-

harmadát, lo.i.oi.r..'í'e egész fizetését nyugcl$ké.

pen megkaPja'
ili;5í--'ati évei után Önkénl t*$ll'*:í*:

"'"ui';'-lí"iiil-* ;*l' .**i*r11:3':* *?l;lill[liiffi "t"' I .or'n, iu!!9."{*::-:'T, *-#. fi :

7

csáttatik el s nyugildba vonulni kényszerill, miivé-
szeti pá,lyrí,já,t a magyar lrazában azután is megszo-
ritás' nélkiil folytatlratja.

TI. Á saolgtilati, éue|c. spfunitdsa. '

10. $. A nyugdijazá,slroz foltételezett szolgá,.
lati évelrre nézve nem ltivántatilr meg, hogy a.tag
egymásutrí,n ' Yagy is szakadatlanu| töltse ki éveit
a"áebrec'ení szinÍrá,zná,I; ha itlÍikÖzben elbagyná, ís
e színltá,zat, visszatértelror azon évelr egyiivé szá,.
mittatnali, milret 1866 julius l.s je Óta a debre-
czeni szinlráa szolgálatá,ban eltÖltÖtt.

11. $.tla perlig a,zon nyugclijképes !ag..\i a
debreezeni szinlrríznál ha bá,r nem egyfolytá,ban
Összesen 10 évet eltÖlt tt, és azon tul is vidélren
magyar szin. vagy operati1rsasá,gnál - mint $zer.
zó dtlt tag miilrÖ tlilr, s a nyugd ij az'tatáshoz m eglrivá,n.
tatÓ, há,tialévti évelirol ugyan oly Összeget, minőt
a debreczerri szinlrriznál t ltÖtt utolsÓ évben mint
száztÓlit, fizetett,,,_ minden évben, évneg.yedes
részletelrberr ut' lagos&ll a, rryugclijintézet p nztrí,rái

}a.sajrí,t liiiltségéribeseolgáltat, a 9-dik $.bau el.
sorot.í szolgrílati évek elteltér'e1 a debreczeni szin.
Laznál,, *..í' vir]éki milgya,r szinházakrrál eltolttitt
évei egytivé'számittatr'án, épen ugy fogrryugtlijaz.
1a1ni:, ;mintha a debreczeni színlríznak folytonosan
valÓdi rendes tagja lett volua. Megjegyzencló a,zon'-
b.an i hogy az ily más vidéki szinhá,zltoz tá,vozott
'oyogoii épes tag _ nriritán itletélreit is a debre.
.i.'ii s?in aznal valaba elfoglalt állá,sa után rryert
legnagyohb fizetése utá,n kiildi be _ nyugtliiazrísa

I
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iltlif':'.1'íJ' :iild;-r.i- **;at'akarat,a ellenére bo-



esetében is a,zon osztÓlyhoz soroztatik, melyhez

'k". a debreczeni szinháznál tartozott. .-.,_-A,ily 
tag is igényelhetí a r-endkiviilí nyugdi.

iaztatast o* seáotyei'e'i u,6. és 6. $. keilvezménye
ffiffi;" áiJ- a.ureczeni szinhá,z tettleg mtikt}dó
tagjd.

A vídékre távozott tag nyugdijlr{4ep,9se íga.

zobsara az illeték belitildésekor szerződését, vasy

;. \g;:s^tÓ bizonyitvá,nyá,t s szinlapokat fÖlmutat-

ni kÖteles
iálí-n debroczerri szinhá,ztÓl.'{"gliil':ffl

..séil é*i cs ak azon ta,g:I |r1zty,try|t.:. |I " \1l3:
i#;i iffik;il;t - ;ilgfijintézet pénztárÓba foly.
tonos pontossággal befizctili.

T|II, A nyugd,í,j rnenh,yíségen

13. $. A nyugdij mennyis.égét a nyugdij ké.

nes taE fiietés 'noiníisége hátÓrozza, meg' Tég -Te.
áig 

"alon "r.s"''g}"r;b 
ízetés vétetik tekintetbe,

"i!rvt." "" 
iTi.to.iue a tlebrecz.ení szinhá,znúl t866.

julius l-s je Óta valaha r.észesÍilt..,----.-14. 
$. Az Óvenkénti nyugilijakat azonban a

nyugtlijirrtézet prlnztá,rá,nalr íuasa s gya,rapodása,

,iuíaty,,,a, s mig a Éry!í'r oly telies er re nem

emelkedik, hogy a n.yugdijalrat.a.9-áik $.-ban elö-

;ilii meányiseguen., ríinoe1 |ri{r néllriil ki{;

i,u,.u, nrináatlilig 1 nyygddal(' és segélyezeseK
nennyisége a ny.ugtliji"!é'.t 

-vá,lasztmá,rrya 
á'ltal a

r.o*tirioo''i.elrhez 
-képest 

határoztatik meg.

I

vilI, Et,s bbsö,g a rendes n11ugclujaadsná,l,

l6. $. Ha ugyanazon időben t bben volná,nak
nyugdiiazándr5lr, s a pérrztá,r á,llá,sa norn engedrré
*.s, liogy a nyujdij mirrdgnilr t.észére utalványoz-
tassdk, íendes nyugdÍjazá,snál (mert a $. és 6.dik
$.ban elősorolt rentlkivttliek minden elött elsöbb.
séggol bírnak) elstibbs get igényel: '._ 

a) Oly iag kí legtÖbb szolgá,lati évet lrép.es
ignzolní, ide szd,mitva a t0 és ll-dik $-ban emli.
tett kedvezrnényi éveket is.

a) TÖbb hasonlÓ kÖzi ané az elsóbbség ' ai
kttlÖn{isen a, debreczeni szinházná,l leglrosszabb
itleig szolgá'lt.- 

c) Ha igy is tÖbben volnának hasonllk, a4
elsóség azt il|eti, ki kÖzvetlen a debreczeni szin.
há,zi szolgá,latbÓl kéri a nyugilijaztatd,st.

d) Ha igy sem ttinnék ki az elsiibbség , azt a
nyugdijintézet "vá,lasztmá,uya fogja eld0rrteni ,' \z--
éietÉoi, értlem, csalá,di viszony s a tagolr sz|iksé.
gei figyelembevételével.

Ix. Sagétrgeaések,

1 6. $. Ha a rryugdíjintézel pénzfon.á,sai rrin-
csenelr egészen igénybe véve, oz esetben az olhalt
nyugdiiképes ' va,gy nyugdijas tagok Özvogyei s ár-
váí is tarthatnak számot idoíglenes segetlelmezésre;
ez azonban megszíinik, mihelyest nyugtlij kiadá.
sok veszik igénybe a pénztár erejét; _ kiilÖnben
megsziinílc az Özvegyre nézve akkor is, ha ujra
férjhez megy l ilZ. árvá,kra nézvo pedig ha élt'Ök
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ls-ttik évét bet ltilr l vagY oly állapotba jónek'

melyben a segélyezést néllriil zlretÍtr.

X. Feggelern,a n'yu'gdfiiasole a seg{lyaettek felatt'

17. $. A nyugrlijaaott és. sese'Iv,zett l19,' i:g
az íntézeijÓtékonysrí,grít élvezi, a debreczenl szrll.

ffi;lÖ*o'iyei araíiair a. mennyiben azdk' reá,
aítut*u,t',tot.; s vétség esetében. azolr szerint hiinE

tettetilr, - ugy azon esctbett is, ha a sqinhá,z vagy

í"y"gáiiintoiet nititonose.' \9:3álya ]$Í tagjai

.rr-' íasilmazÓlag, becstelerri! l:s lép Í.til.--. 
Yítseg esetZá a nyugttijintézet vá,lasztmánya

szabja *í u b ntetési'! i,t{.vétségnél' q'r.e a

''i.'íí'i t6rvonye1rben,elbocjátá,s v&n rendelve,

annviszor u *tnoyitznr a'nyugtlij vagy segdly'egy
l';;í ié.á.tonut. eivésztését-vonja maga utrí,n.I '

t ,
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l
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XI, Ngugd,i,jiog aagy. nywgd,uj uesEtés,

18. $. A nyugdijazáshozi igénr!'
otvez&i.níogaijfi* uoglege.se1 elveszti :

"j iii -" 'J"'r'n.'i 6'i'őttmá,rry ]:1,i:'l*::r{::
,o,* íott.tir-,'-''onését megszegve a szinlrázat el.

hagyja.
b) Ki a debreczeni szirrhá'!ÓJ :idéj.T:jllx-

vozta után u nyogái;'ztatáslroz a. I l-tlilr,$.'l-"'1o]:
tételiit kiszabott filetési szá,ztÓlit fÖlszÓlitá,s utá,n

félévig bgkiildeni e}yulpzti1
;) Kt;ly;'k lcsibiini.ényt ko:l^ll'ni miatt

to't,"íosab íítu itotutileg elmar'y!4t$Y:
;) *T u' ini*naanslvagy szintr{,zi,|lÍ*j:*:{

art'r íáíru#;l' illomásba* vagy Íog1allrozásban
lrtitlensfuen éretik.

11

XII. ?é,na|rcpelés,

l9. $. Az intézet pénze a lrormá,nyz választ.
nrány feliigyelete a|att lrezeltetik,' és csupátt
ezen szabályok által meghatározott czélra,
másra soha és semmi szin és iiriigy alatt nem Íor-
ilittathatik

,Lz íntézetet illető s bár honnan befolyÓ'pénz
kamatozá,s végett azonnal a debreczeni taliarék.
pénztá,rba beteerrdó.

20. $. Á szirrhr{,z pénztá,rnolra ugy a bevéte-
lelrröl mint a lriadásolrrÓl * eredeti olrmányolrkal
felszerelt számadást k teles rninden év lefolytá,val
a lrormá,nyzÓ vá,lasztmá,ny elé terjeszteni, mely azt
megvizsgáltatván, a netaláni nehézségelret á pénz-
trí,rnoklral elintézteti, lribátlan szá,madásárÓl ren-
iles t.Ölnentvényt ad lri; * lra pedig a nehézsége-
|ret a pÓnztárnolr azonnal teljesen eloszlatni nem
képes , ezt a hiá,nyllan riigtÖn elmarasztalja,

'A pénztárnok az elmarasztalá,si 'Összeget 24
Óra alatt még alrlior is kipÓtolni tartozilr, ha a ma.
rasztalá,sá,ban nem nyugodrrélr meg; ha pedig a
pénztáruok a hiányt, a hat,áritl alatt nem pÓ'tolná
lii, a vr{,lasatmány ezen alapszabá,lyolt orejénél Íog.
va minden ptirÖskÖilés mellózésével a vá,rosi birtí-
srígnál zá,rlatot kérni jogositva v&n ' s e lépést a
pénztárnolr nem akatlályozhatja.- 

Ha a riiviilleges marasztalá,s rí,lt'al ter.helve vélné
magá,t a pénztárnolr, ez esetben vír,lasztott trirÓság
itél, mol"vnek két tagját. a pénztárrrolr, kettejét.a
yálasztmány, ezek négyerr pedig eln liiil az tÖdi-
kot megválasztvá,n, az tigy fÖlÖtt, - ha sztikség
a tanuk kihallgatá,sá,val is végitéletet hoz, mely.

az
rle

sőt a má,r
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t l ha az tsszeg nem haradja meg a 200 forintot'

fÖllebbezni vagy. -.".*i-así pT]:.:Í*'ul élni vagy

rendes p rt tennt t'ry"*'tna, egyik fétnek sem ílL

szabadsá,gában..
flili-li- ar aszta't pé"{1'.:* :}f:j ; :fl *:Jrá ltJ "...;il a nap alatt birÓkat nem ne.

ez&ma,r&sztalás;i'lff r-íTil' 'lq-i,;ég1:lt.,5'l.'1'*'ositrisa
llíH,' T''í''.ffi;Ó-ág T:* ::::ii*,ilhx Tffi;. ;ő6 i1tÍi,i".s1' -''*.'::-::-*l
o*,,"Jlu'*Y,T;f 

.;í;,noo'ta'not."'^:k};TJÍ-lí{

llffiJ.t.iftT'llon.''í,ui,.*,:l'^*',i;lyiitrruren.'es Ull.Ut ur,urr .db"i 
;í'.lat eszlriizlése irá'nt ez

joga a pérrztá,rnol -',- . nllr. ,.o,..n'-]í.ii.n.l z teg'.::h:"niJ':.ffi d,'-. nío' inoitá,st megel z leg

xIT, Aa i,nté,aet ko,rtndngaasa.

23. $. Az intézet tigyeit z !ag|.ot 
á1lÓ vá,laszt.

má,rry kormányo ,;;;" 
";;i,-i*sok 

t.o'iit kettót (egy

menten tartatik'
XilL Jogi;tgYek' 'l

21.$.Azintézet.l1$\9ry*:'^'"''i1T'i'lxf iz'i.
rn any oá,tísztj a, 9. iigyv étli..m.g^l'-'i:

ia eI. kinelt 4.o.o.fi"es kÓzvetlen befolvása rnellett

Lépviselte tík azi"té'-t *ind.noumtt hatÓság eltitt.

2,2.s. e ioskffi";'ii' \l''1.oálodztmányban
is rendes ,,uuu,iit*i bir, a választmá,nynak jogi

véleményekut,a,.I í*le'tori .s egyéb illetékek

h ítrá,t éli ain ak b Jfi zetéséi stirgll'^'" - hagy o m á,tty o r

befolyását tÖrvéffi uton is ereclrnényezteti ' s ez

eliá,rísainil * ,;i;*t*ili- eln kével folytonos sz--

szekÖtteté*t.o 
jril" s..ffi sá,nnl. . a, v álasztm ány na tr

is az tigyek *iu.oíoto'.óiÉoront.int 
jelentést tesz.

13

nentszinházi6segyrryugdij|téposszinbrízitagot)
évenkőnt a szinlrá,zí bizottmány, itletiiteg iutendrtns
nevez ki ' iittlt pedig (két nern szirrlrázi és 3 nyug.

. aijtop.s,szinluili tágtlfl .a rryugdijintezet kÖzgytl-

. tose titkos szavazatta,l vá,laszt.
- 3]ln kÖt és jegyz t az évenlrint igy alakulÓ
i vá,lasztmápy sajr[t |relreléb l. vrí,lrrszt tit|<os sza,v&.

Xv. A atílasztnld;ny teentlöi,, :

, 24, $ A kormá,nyz választmá,ny:
o) ̂ , intézet pélit,. és.jogiigyei fÖl tt Órkiitlik'

azokaí inM2i, a pénztá,rnoli számadrísait megvizs.

srílja, jogtrépvisel t vá,laszt.9 " 'tli 
Ányrrgdij és segélyvégettfolyamodÓkvagy

ajáutottak kérelrrrei irrí,nt határoz. l
1 .' c) l'egyelrni hatd'sá,got gyalrorol a nyugdija-

zott és segedelmezettek fÖl tt.

Q {z irrtézet javrdra rendezetldö szini el adű,.
sok megválasztá,sa s rentlczésében littlcl tte rí,ltal a
szinhá,zrintendaturával egyetértiileg részt vesz ; lta.

sorrlÓan részt vesz ldildiittje á,ltal a szinidény be-
végeztével készÍilend szá,madá,s megvízsgá,lásíban'
hoÉy a fiszta jÖvettelemnelr a nyugdiii1'.tézetjavára
haíározott szá,zttílija eredménye felől kÖzvetlen
nreggyözödést szerezhessen.--",)'ak 

zgyiilések napjd,t.s annak a maga ré.
széiől elöadantltí tárgyait kittlzi,,s azokon évi mun-
králatá,na|r kivonatrít sajátujjá alakulása eltitt ' &
nyugdijképes tagoknak tudomás végett elÍiterjeszti-
" - 

25. 
.$. 

Ér.vényes hatá,rozat|roz az elnÖkkel
egyiitt tegámuu s ta,gnak jetenléte sziilrséges ' s az

sitqo*b*.o.".- ' 
"'
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elnÖk riltal telteenitii lrértlések. ftil ttí szavarl'sná.l

- mely az elrrÖk ;;g';1'"n19lv v|lasztnrányi tag

liivá,natára titriosan J#liÖzléud ,. . 'tiibbség hatá.

il;..H;;tagok |a'o* szá,mmal levén' a, szavaz.Í}..

tok egyent k lenniil ut'' '- i' eln k szavazata c[ nt'

26. $. A j.gy'bT.Ö'y"* is. kiatlandÓ hatá,ro.

zatok az elntrlr j- l '"" árt'i i*ut"ak aIá. Az el.

ntilr és jegyzö ur.aáárv 'á,sa esetében. az elnÖkÖt a

vá,lasztmánv r.gr.oií-ií,í, *r"r'ázi .tagja'.,- i:iyÍ:t
ilit ;-;iitor.'artur rtinevezett valarnelvih tag ne-

lyettesiti.
xW. Kőaggir|,és.
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27. $. A szirrlrír,ziidény els negvedében éven.

hint rendes Lo'sviiiO*- iutlutilt i . -".tpi1! 1"11T::1
mríny hatá,ronza *ug, s az legalább három nappal

;iöi;il' -'i"tin"i r'i':tí.ío ffi,b ura Í iilj e sr ezte..tj.k .'1
;á#'#;'.o*'e'lr1ii; elÖlt tí,rgy.alili al e gy ii tt. tta

a választmany ,,,tii.*jg'.-';l. táljb rendkivtili k z.

uviiúést tíjbbszÖr is hiltat ssze.

28. $. e r.uis;iiíá.uu".syani szavazattal bir-

nak, kilr o oon,u.?'.ni *'iot.nit'oz nragán szinész, s

szinészn , *ognn 1;lr*' * érrelresnő. magán tá,n.

czos és tánczosnő-czim alatt szerződtek; ezelren

kivti,l a titlrá,r , ,uno*,ot., lrarnag;ok, pénztárnok,

t' ;u'*i.,,.i.nái, su-g.{k, ellenben az Összes

ének és tancztiar.tik'egyu.t! u., u? sszes zenekar

személyzete .,ioijn d]"áa: éí..eleién e czélra sa-

,iát lrebelÖkb t naru,*'ioit.s igy Össásen 12 liépvi

selöj Il á,ltal." -. -' - 2 9] 
- 
$. A lt Ö z gy iil ? -.I.-1. -x.:-T;:il'l'i.#'.I

elntkÖl, i .tg5'a''annak iegyzo;e
liÖnyvet, *r.ooaryuJ;.; trb.n ai elnÖk t a vá,-

l 5

lasztmány leg|rorosabb rrem szinlrázi ta,gja, a jegy-
zoi az eln k rilltal liinevezett valarrrelyili választ-
má,nyí tag prStolja. A jelenlev k tÖbbsége a k z.
gyiilésen érvényese n honza hatá,roentait.

B0. $. A rerrtles évi kÖzgyiilés teendfije az
tigyek folyamattírÓl a választnrÍr,ny elöterjesztései
utá,n tuilomá,st venni, inditvrínyoztti, és a korm{'ny.
zÓ'választmá,nyba az 5 tagot a 28.$. szerint titlros
Bzav azattal b e v álásztani.
''i Rerrdlriviili lr zgyiilés nent csak a kormá,u1'zti
választmá,rry belrí,ttísa, de a szinházi nyugtlijlrépes
tagok tÖbbségérr ek az eln lr elött nyilvr{'nitott lrivtl-
natá,ra is tartathatilr; az ily kÖzgyiilésekben tett

" inditvány aeonban, ha hogy a ttibbség á,ltal el nent
vettetik, megvitatás s véleményezés végett mirrdég
cgy . a lr zgyiilésből váIa.sztantlÓ biztlttmá,nyrrak atla.
tilr lri, mely véleurérryezés" aztátr a választmá,u;'hoz
bearlatván, ennek vélernényével egyiitt terjesztetik
egy rendlriviilÍ kilzgytilés elé, mely azt elfogatlja
vagy visszautasitja.

Szintén a k zgyíilésrrek feladata mÓtlositr{,so-
kat tenni, az alapszabá,lyokorr, s ezt tenni mind a
{eldqs,. mintl rondkivtili kÖzgyiilésnek jogában á|l.

XT I I. Á|,a1lsaabd,|,y ok mó dosi,trí,sa.

i, . 3l. $. Ha ezen alapszabá|yok idóvel nem lát.
szanáualc kielégitókuek, s azokuak mÓtlositrí,sa
'Yagy ujak allrotása sziikségeltetnéli, - ktilÖn sen
ha az intézet pénzalapja annyira n velrednék, hogy

l;o nyugdijak legnagyobbját is lriány néllriil kifizet-
..,}retve qég is felesleg maradna ferr 1 azon esetberr a
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yzó vá'Iasztmá,ny a debreczerri szinház nyug-
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di|képes tagiait a 28 és 30-dik.$-solr értelmében

euvbehivatván u' urup''auitr9t mÓilositá,s*Pk

;:#" "jffi 

-nrr.ota*anat 
szukséges . voltá,t elóter.

ieszti. - De u'.n' nrup*'abá,lyo[at megvá,ltozt'jni'
'ffi 

*''.ítor. "i-r.ai.alkotni 
csupáu alikor'lelrct'

és szabad, tra at,ul,.a kÖzgyiilésenlelen levti tagolr

kétharmada bele egyezik' {.''

A mÓdositoti"iuái ojtql alkotott alar.s1ap.á,;

ryor. *.s..o,ito'"o ;t mi.Íctenkor azon. fels bb

batÓságlrtrz ter;eszt*intir. fel, mely az itl li szerint

létezend torvonieir á'i.r*eubl .r1e illetélres leend.
Debreczen 1866' November 30'

Csarrak JÓzsef , .!' . 
.

a d,ebrecaeni satntlgg egylet elnÖke,

I(omlÓssy Imre, lsd,I,asatrnd;nyi tug, ,
otáh Ká,roly , ad,|,asrtnldnyi, tag.

Kerekes JÓzsef , atí|,asztmdngi, tag.

$irrrorrfry lmre, ,6trq8ptnI,dwö, tag., ,

;ffiffi;*iot tgo'. évi február h9' |s;kán; .. ,

12,989. szrtm.
szen atapszabály ok azza| hagyatnak helyben'

ilriszeriut * oa,o*i t''u,io.ágnak j9sau,ry -1']:*;"i
i-to^t *rrrÖdéséröl bárnrikor tuilomást szereznl' $

;."á öi;; ioto'uí *.rro h:t9:1il.P''*::1,T'j:l:
i.ill:"il i.ffi.ffi"ffií-;il ugyöhi, lgqv nz in.
ffiTí'i; ' iyoii *ioo.n irányban kblloleg meg.
tartassanak. * náii n"oq'1 e Tryy,u:}tfi 

hely;

(lr, Ühchrv Nttqdor.


