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E l ő s z ó .

A h.-szoboszlói takarékpénztár részvénytársaság ala
kult az 1869. évi május 30-án H.-Szoboszlón tartott ala
kuló közgyűlésen egy a város mint marális testület és a 
város egyes birtokosaiból alakult társulatból.

A takarékpénztár alaptőkéje, az ugyanazon gyűlésen 
elfogadott és a n. m. m. kir. földmivelési és ipar-, kereske
delmi minisztériumnak 1869. évi junius hó 30-ik napján 
bemutatott s 11,786. sz. a. helybenhagyott alapszabályok 
által 100,000 (százezer) írtra határoztatok, 100,000 frt 
fizettetik az érintett alapszabályok értelmében 1000 db 100 
frtos részvény kibocsátása által, ebből egyelőre 600 da
rabnak forgalomba tétele, ennek pedig 50°/0-ali befizetése 
határoztatok el. Miután a n. m. m. kir. földmivelési-, ipar
és kereskedelmi minisztériumnak a felterjesztett alapsza
bályokat helybenhagyó rendeletében foglalt azon intézke
désnek, hogy az üzlet megnyitás előtt a kibocsátott 600 
db. részvény után befizetendő 60,000 frt alaptőkének 
40n/0-a befizettessék, elégtétetett volna; az üzlet az 1869. 
évi október 6-ik napján megnyittatott.

A társulat ügyének vezetésével az érintett alapsza
bályok értelmében, — élén egy igazgató s aligazgatóval, 
kik egyszersmind a társulat czégvezetöi is voltak, — egy a 
közgyűlés által titkos szavazattal 3— 3 évre választott 30 
rendes és 6 póttagból álló választmány volt megbízva.

A pénztár kezelési és számadási ügyét végezték kez
detben egy pénztárnok, egy könyvelő, majd az ügyleti 
ügyek szaporodásával egy segédkönyvelő.

A jogügyeket és a fogalmazás minden munkáját 
egy ügyvéd, ki egyszersmind titkár is volt

A lefolyt évi számadások és mérleg, valamint az üz
leti könyvek megvizsgálása, összehasonlítása, az alapsza-
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bályok értelmében, a közgyűlés által évről-évre választott 
számvizsgáló küldöttség teendője volt.

A számadások s mérlegben kitüntetett vagyonok idő
ről-időre leendő megvizsgálása s annak valóban létezése, 
— vagy hiányzásáról jelentéstétel egy, szinte közgyűlés ál
tal évről-évre kinevezett leltározó bizottmány által eszkö
zöltetett.

Az igazgatóság és választmány megválasztásán, a 
számvizsgáló és leltározó küldöttség kinevezésén kívül a 
közgyűlésnek volt fenttartva :

a. ) a hivatalnokok létszámának nevelése, vagy fo
gyasztása, az igazgatói tiszteletdij és a rendszeresítendő 
fizetések megállapítása ;

b. ) az débbi évi tiszta jövedelemről! szabályos in
tézkedés;

c. ) az intézet állásáról tett igazgatói jelentés feletti 
határozathozatal ;

d. ) az alapszabályok módosítása, az alaptőke feleme
lése vagy leszállítása;

e. ) ugyancsak a közgyűlés választotta meg 3 évről 3 
évre az elnököt és az alelnököt, kinek kötelessége volt a 
közgyűlésnek időről-időre összehívása, azok vezetése, a 
jegyzőkönyvek aláírása s egy példányának a földmivelés-, 
ipar- és kereskedelmi minisztériumhoz felterjesztése.

Az intézetbeli igazgató, és arra hivatott választmány 
főbb teendői voltak :

1 -szőr a bclkezelési szabályok kidolgozása és meg
állapítása;

2- szor a kezelő tisztviselők megválasztása és elmoz
dítása ;

3- szór utasítás az igazgatóság és tisztviselőknek;
4- szer a nem rendes kiadásokhoz tartozó költségek 

engedményezése és utalványozása ;
5- ször a kamatláb felemelése és leszállítása;
6- szor az évi osztalék és jótékony czélra fordítandó 

összegek, és
7- szer az alapszabályok módosítása iránti vélemény-

adás.
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Λ választmányi tagok kötelesek voltak sor szerint, 
a takarékpénztár helyiségében napi biztosi és váltó vizs
gálói minőségben hivatalnokoskodni és a választmányi 
gyűléseken megjelenni.

A társulat ilyetén szervezete mellett az intézet gya
rapodott hitele folytonosan emelkedett, közel 7 évi fenn
állása óta nemcsak semmi kárt nem szenvedett, hanem 
azon kitűzött nemes czélját, hogy ne csak nyerészkedő 
vállalat, hanem jótékonyan ható intézmény is legyen, min
den évben ismétlődő jótékony czélu adományozásai által 
elérni nemes törekvésének egyik legfőbbike volt.

A 6 év előtt harminczezer írtban megállapított alap
tőke azóta 1875-ik évi február 2ó-ki közgyűlés határozata 
folytán 60,000 írtra felemelte s ma már elébb csak 50 
írtról kiállított részvényjegyeit a névértékre szóló 100 fo
rintos részvényekkel is felcserélte, — a fő vonásaiban 
előadni megkisérlett alapszabályait végre az 1875. évi má
jus hó 18., 19. napjain kihirdetett s e folyó évi január 
1-ső napjával életbe lépett kereskedelmi törvény értelmé
ben következőleg módosította.

I. Fejezet.
A tá rsaság  ezélja, székhelye és czégje.

1. §. A társaság ezélja betétek elfogadása és azoknak 
gyümölcsöző kezelése által, a takarékosságot, és tőkék 
képezését és ezen tőkéknek biztos elhelyezésével saját 
részvénytőkéinek hasznosítása mellett a földmivelés-, ipar
és kereskedelem, valamint általában a közvagyonosodás 
érdekeit előmozdítani.

2. §. A társaság székhelye Hajdu-Szoboszló.
3. § A társaság czégje „H.-Szoboszlói Takarékpénz

tá r“, mely a debreczeni királyi törvényszéknél beje
gyeztetik.

4. §. Az intézet pecsétül használandja H.-Szoboszló város 
czimerét „Hajdu-Szoboszlói Takarékpénztár“ körirattal.
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A társaság alaptőkéje.

5. §. A társaság alaptőkéje 60,000 írt, mely 600  
teljesen befizetett, folyó számokkal ellátott és névre szóló 
100 frtos részvényekből áll.

6. §. Az intézet fentartja magának azon jogot, hogy 
eredeti alapszabályainak értelmében, a már eddig kibocsá
tott részvényein felül, további 400 db. részvényt kibo- 
csátliasson s igv alaptőkéjét 100,000 frtra felemelhesse.

7. §. A részvények, valamint azok szelvényei, az ere
deti alapszabályok értelmében működött igazgató, aligaz
gató, pénztárnok és könyvelő által aláirvák és a részvény- 
könyvben egyenként elkönyveltetnek ; a netalán kibocsá
tandó 400 részvényt az igazgató elnök és helyettes elnök, 
pénztárnok, és könyvelő irandják alá.

8. §. A részvények egyszerű forgatmányjáltal másokra 
átruházhatók, a nélkül, hogy a társulat a forgató aláírá
sának valódiságáért felelősséget vállalna; a társaság irá
nyában azonban az uj birtokos csak akkor tekintetik iga
zolt tulajdonosnak, ha az átruházás az eredeti részvény
nek felmutatása mellett nevére a társasági részvénykönyv
be bevezettetett; minden részvény átírásért a kötelezett 
bélyegilletéken felül 1 frt fizetendő a társaság pénztárába.

9. §. Minden részvényes csak részvénye névleges ér
tékéig kezeskedik és a teljesen befizetett részvénye után 
fizetést teljesíteni nem tartozik.

10. §. Mindenik részvény tulajdonosának a társaság 
összes vagyanához és az üzlet jövedelméhez aránylagos jog 
biztosittatik, a részvény birtoklásából önként következvén, 
hogy a birtokos magát a társaság alapszabályainak és a 
közgyűlés határozatainak alávetni köteles.

11. §. Elveszett részvények vagy ezek szelvényei a 
magán okiratokra nézve a törvényben megállapított eljárás 
szerint illetékes kir. törvényszék utján seminisitendók meg.

II. Fejezet.
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12. §. Λ társaság szervezete áll :
a. ) A részvényesek közgyűléséből.
b. ) Az igazgatóságból.
c. ) A felügyelő bizottságból.

A közgyűlés.

13. §. Mindazon ügyeket, melyek a részvényeseket a 
társaság ügyei tekintetében illetik, a részvényesek össze- 
sége a közgyűlésen gyakorolja.

14. §. A közgyűlés vagy rendes, vagy rendkívüli, és 
mindenkor H.-Szoboszlón tartandó meg.

15. §. A rendes közgyűlés minden év első negyedé
ben az igazgatóság által hivatik egybe.

16. §. A rendkívüli közgyűlésnek hel^e van :
a. ) a hányszor az igazgatóság annak egybehivását 

szükségesnek tartja;
b. ) ha a felügyelő bizottság, a kereskedelmi tör

vény 195. §-ában rejlő jogát gyakorolni kívánja ;
e.) ha azt legalább 10 részvényes, kik összesen az 

alaptőke V, 0-ét képviselő részvényeket bírnak, az ok és 
czél kijelelése mellett követelik.

17. §. A közgyűlés a részvényesekhez személyenként 
eljuttatandó meghívó jegyek által, melyek a megtartás he
lyét, idejét és tárgyait tartalmazza, hivatik egybe. A meg
hivő jegyek szétküldése és a közgyűlés megtartása közt 
legalább 14 napi időköznek kell lenni,

18. §. A közgyűléseken minden részvény egy szava
zatra jogosít, azonban saját részvénye után legfelebb 10, 
és meghatalmazás utján szinte 10 szavazatnál többet nem 
gyakorolhat senki. Hogy valaki szavazás jogát gyakorol
hassa, megkivántatik, miszerint részvénye a közgyűlés 
megtartása előtt legalább 15 nappal nevére legyen Írva.

19. §. A közgyűlésben képviseltetheti magát minden 
részvényes meghatalmazott által is, kinek azonba szinte 
részvényesnek kell lennie.

III. Fejezet.
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E részben kivételt képeznek a kiskorúak, vagy 

gondnokság alatt lévők, kik gyámjuk, vagy gondnokuk, 
nők, kik férjeik, társulatok vagy egyletek, melyek főnökük 
által képviseltethetik magukat.

20. §. A közgyűlés az összes részvényeseket képvi
selvén, határozathozatalainak érvényességére megkivánta- 
tik, hogy legalább 20 részvényes jelen legyen, kik a rész
vénytőke összegének legalább '/l0-ét képviselik.

21. §. Azon esetben, ha a közgyűlésen a 20. §-ban 
megállapított részvényesek meg nem jelennének, 14 nap 
múlva ugyanazon módon másik közgyűlés hivandó egybe, 
mely a szavazatok számára való minden tekintet nélkül 
jogérvényesen határoz azon tárgyak felett, melyek első al
kalommal a tanácskozásra kitüzettek.

22. §. Közgyűléseken az elnökletet az igazgatóság 
elnöke viszi, a jegyzőkönyvet pedig a titkár vezeti.

23. §. Minden közgyűlésről jegyzőkönyv vezetendő, 
melybe a jelenlevő részvényesek nevei s általuk képviselt 
részvényesek száma felveendő; ezen jegyzőkönyvet a köz
gyűlés elnöke, jegyzője s a közgyűlés által választandó 3 
tagú hitelesítő bizottság tagjai írják alá, a közgyűlési jegy
zőkönyv az igazgatóság által az illetékes törvényszéknek 
eredetben, vagy hiteles másolatban haladéktalanul bemu
tatandó.

24. §. A társulat közegeinek megválasztására vonat
kozólag a közgyűlés viszonylagos szótöbbsége határoz, 
szavazatok egyenlősége esetében a 2 legtöbb szavazatott 
nyert egyénre uj szavazás történik, ha pedig akkor is 
egyenlők lennének a szavazatok, a választás sorshúzás ál
tal döntetik el.

25. §. Azon tárgyak, melyek fellett minden esetben a 
közgyűlés határoz, következők :

a. ) az igazgatóság, felügyelő bizottság megválasztása, 
elmozdítása és fölmentése ;

b. ) a számadások megvizsgálása, a mérleg megállapí
tása, és a nyereség mikénti felosztása ;

c. ) az egyesülés más társasággal ;
d. ) az alaptőke leszállítása, vagy felemelése;
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e.) a társaság feloszlása s felszámolók kirendelése; 
f) az alapszabályok módosítása;
g. ) igazgatósági jelentés az üzletév eredményéről ;
h. ) az igazgatósági elnök megválasztása ;
i. ) a hivatalnokok fizetése és tiszteletdijak meghatározása ; 
k.) végre minden olyan kérdés, melyet az igazgatóság

jónak lát, a közgyűlés határozata alá bocsátani.
26. §. A 25. § a, c, d, e, f és h, pontjai alatt meg

jelölt esetekben a szavazás, a 18. §-ban megállapított mó
don és arány szerint, egyéb kérdésekben pedig egyénen
ként történik; a határozatok a következő 27 és 28. §-ban 
érintett tárgyak kivételével átalános szavazattöbbséggel 
hozatnak, egyenlő szavazat esetében az elnök szava dönt

27. §. Egyesülés más társasággal, az alaptőke leszál
lítása, vagy felemelése, az alapszabályok módosítása, vala
mint a kér. törv. 187. §-ában foglalt eset beálltával a tár
saság további fennállása ; vagy feloszlására érvényes 
határozat hozatalára az alaptőkének legalább '/3ét képvi
selő részvényesek jelenléte és a jelenlévők szavazatának 
%-e kívántatik, azon esetre azonban, ha a közgyűlésre 
elegendő szavazatképes részvényes nem jelennék meg, a 
21. §-ban megállapított eljárás az itt elősorolt kérdések 
eldöntésére is alkalmazandó.

28. §. A szavazás lehet nyilvános, vagy ha 5 rész
vényes kívánja, titkos, általános kérdésekben azonban sőt 
egyes választásoknál is, ha a szavazást senki nem kívánja, 
a közgyűlés közfelkiáltás utján is érvényesen határozhat.

Az igazgatóság.

29. §. Az igazgatóság a társaság összes ügyei és üz
letei vezetője és végrehajtója és pedig jogérvényesen hatá
roz mindazon tárgyak felett, melyek eldöntése a közgyűlés 
kizárólagos hatásköréhez nem tartozik.

30. §. Az igazgatóság 12 rendes és 6 póttagból áll, 
kik a közgyűlés által 3 üzleti év tartamára választatnak meg.

Tagjainak h.-szoboszlói lakos részvényeseknek kell 
lenniök.

Azon esetben, ha az igazgatóság valamelyik tagja
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időközben meghalna vagy kilépne, vagy tagsági képességét 
bármi oknál fogva elvesztené, helyét a választás alkalmá
val legtöbb szavazatot nyert póttag tölti be, kinek műkö
dése azon időtartamára terjed ki, melyre a kilépett vagy 
meghalt tag volt megválasztva.

31. §. Az igazgatóság a legelső ülésén választ a ma
ga kebeléből egy helyettes elnököt, ki az igazgatósági elnök- 
akadályoztatása esetén az üléseket egybehívja s elnököl.

32. §. Az igazgatósági ülésék érvényes határozatho
zatalához megkivántatik az igazgatósági tagok legalább 
fele részének jelenléte és hogy a jelenvoltak többsége a 
határozathoz hozzájárult légyen.

33. §. Az igazgatóság tárgyalásainak és határozatho
zatalának szabályzatait, valamint egyes tagjainak külön
leges működési körét az igazgatóság egyértelmüleg álla
pítja meg.

34. §. Az igazgatóság üléseiről jegyzőkönyvet vezet a tár
sulattitkára által, mely az összes jelenvoltak által aláírandó.

35. §. Az igazgatóság egyik tagja köteles minden üz
leti napon az üzleti órákban az intézet helyiségében meg
jelenni és ott napi biztosként működni, ezen megjelenésért 
1 azaz egy írttal dijaztatik, mely azonnal kifizettetik.

56. §. Az igazgatósági ülések megtartási idejéről a 
felügyelő bizottság elnöke értesítendő, azon czélbóí, hogy 
ha szükségesnek látja, ebben a felügyelő bizottságot kép
viseltethesse, hol azonban csak tanácsadói joggal lészen 
felruházva.

37. §. Mihelyt az igazgatóság megalakult, köteles 
minden egyes tagjainak nevét az illetékes törvényszéknél 
bejegyeztetni.

38. §. Az igazgatóság állítja elő az intézet minden 
tisztviselőjét s illetőleg betölti a netalán üresedésbe jött 
hivatali állást és ellátja részletes utasítással.

39. §. Az igazgatóság tagjai fáradozásaikért a 72. §- 
bán meghatározott jutalékban részesülnek, mely az intézet 
ügyében tett szolgálati arány szerint lesz felosztandó.
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A felügyelő bizottság.

40. §. A felügyelő bizottság 3 tagból áll, kiket a köz
gyűlés első évben egy évre, azontúl pedig 3 évről, 3 évre 
választ.

41. §. A felügyelő bizottság legelső ülésén egy elnö
köt választ a maga kebeléből, ki a felügyelő bizottsági 
üléseket annyiszor, a hányszor annak szükségét látja, ösz- 
szehivja s azokon elnököl.

42. §. A felügyelő bizottság érvényes határozat ho
zatalához megkivántatik, hogy az ülésben mind a 3 tag 
jelen legyen, és a határozathoz annak többsége járuljon.

43. §. Az ülések tárgyalásairól jegyzőkönyv vezeten
dő, egy a bizottság kebeléből e végre megbízott egyik tag 
által, mely minden tagja által aláiratik.

44. §. A fontosabb tárgyalásoknál joga van a fel
ügyelő bizottságnak üléseibe az igazgatóságot meghívni, 
hogy abban magát tanácsadó joggal képviselhesse.

45. §. A felügyelő bizottság ellenőrzi a társaság 
ügyvezetését minden ágaiban ; e végből jogában áll a tár
sasági ügyek meneteléről magának tudomást szerezni s az 
intézet könyveit, iratait és pénztárát bármikor, azonban 
minden hónapban legalább egyszer megvizsgálni.

46. §. A felügyelő bizottság köteles az évi számadá
sokat és mérleget, mely a törvény 199. §-ában előirt mód 
szerint készíttetik, valamint a nyeremény felosztását tár- 
gyazó indítványokat megvizsgálni és erről a közgyűlésnek 
évenként jelentést beadni. A jelentés nélkül a közgyűlés a 
nyeremény felosztása iránt érvényesen nem határozhat.

47. §. Ha a felügyelő bizottság a hivatalos működésben 
a törvény vagy az alapszabályokba ütköző intézkedéseket, 
vagy a társaság érdekeit sértő mulasztásokat vagy vissza
éléseket tapasztalna, tartozik a közgyűlést azonnal összehívni.

48. §. A felügyelő bizottság tagjai fáradozásaikért a 
72. §-ban meghatározott jutalékban (tantiem) részesülnek, 
melynek mikénti felosztását a bizottság maga határozza meg.

49. §. A felügyelő bizottság a fentebbieken kívül más 
teendőkkel fel nem ruházható.
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A ez ég jegyzék módja.

50. §. Az intézet ezégje olyképen jegyeztetik, liogy 
az intézet magyarnyelven írott vagy nyomott czime alá 2 
igazgatósági tag törvényszékíleg bejegyzett aláírását helyezi.

51. §. Az ilykép történt ezégjegyzés által az intézet 
3-ik személyek irányában, — tekintet nélkül a kezelés kö
zegei részére az intézet belső viszonyaiban fennálló korlá
tozásokra, igy egyszersmind tekintet nélkül arra, valyon 
az üzlet az igazgatóság vagy a közgyűlés hatáskörébe esett, 
— feltétlenül köteleztetik.

Y. Fejezet.
52. §. A takarékpénztár üzlete következő ágakra oszlik :

a. ) kölcsönök adása ingatlanokra ;
b. ) előlegezések értékpapírra, arany és ezüstnemüekre;
c. ) váltó leszámítolásra ;
d. ) betéti üzletre;
e. ) bizományi üzletre;
f. ) pénzek kamatozás végett átvételére
g. ) és minden oly pénzműveletekre, melyek a taka

rékpénztárak üzletkörével összeférnek.
53, §. A takarékpénztár minden magyarországi te- 

lekkönyvezett földbirtokra és szilárd anyagból épült, tűz
kár ellen kellőleg biztosított házakra ád kölcsönt a becs
érték felerészét meg nem haladható összegben, a becsűnek 
az igazgatóság által saját tagjaiból nevezett becsüsök által 
kell eszközöltetni.

5 1. §. A kölcsönzési és visszafizetési általános feltéte
lek meghatározása az igazgatóság hatásköréhez tartozik.

55. §. Előlegek adatnak minden az osztrák-magyar 
birodalomban engedélyezett, tőzsdén jegyzett értékpapí
rokra, továbbá minden jó hírben állónak ismert vállalatok 
részvényére, valamint arany- és ezüstnemüekre, azonban 
az előleg a zálogba vett tárgyak értékének %-ét túl nem 
haladhatja.

IY. Fejezet.
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56. §. Az előleget élvező fél kötelezettséget vállal 
magára, hogy mihelyt az elzálogosított értékpapírok árfo
lyama 10°/0-al csökken, a kívánt utánfizetést vagy pótlást, 
a hozzáintézendő felszólítástól számítva 24 óra alatt telje
síti; ellenkező esetben joga van a takarékpénztárnak e 
papírokat tőzsdeszerüleg eladni és magát értékükből ki
elégíteni.

Az eladási összeg netalán elégtelensége esetén az 
előleget élvező minden egjéb vagyonával kezeskedik s a 
hiányzó összeg a helybeli bíróság előtt folytatandó sommás 
szóbeli perrel fog behajtatni.

57. §. A visszafizetést, illetőleg a 54. §. értelme sze
rint az igazgatóság határoz, azon hozzáadással, hogy az 
értékpapírok, arany, ezüst pénzek tőzsdeszerüleg, minden 
egyéb tárgyak pedig nyilvános árverésen adatnak el.

58.. § A takarékpénztár leszámítol oly váltókat :
1-ször melyek az országban törvényesített értékre 

szólnak.
2 szór melyek lejárata 6 hónál több időre nem terjed.
3-szór melyek szabályszerű váltóképes 3 egyén alá

írásával vannak ellátva, kik közül egynek okvetlenül szo- 
boszlói lakosnak kell lenni

59 §. A takarékpénztár elfogad betétemény, vagy 
megőrzés végett aranyat, ezüstöt, értékpapírokat, okmá
nyokat és egyéb értékes tárgyakat, melyek nem nagy tért 
foglalnak, az arra vonatkozó feltételeket esetenként az 
igazgatóság határozza meg.

60. §. A takarékpénztár elfogad pénzbetételeket 
könyvecskére 1 írttól kezdve bár mily összegig; ezen 
könyvecskében a betevő neve, a betétei napja, a betett 
összeg mennyisége, a betevő felekkel megállapított kamat 
s egyéb feltételek lesznek kiteendők.

Az ekként elhelyezett összegekre következő felmon
dási idő állapittatik meg :

20 írtig felmondás nem kívántatik.
21 írttól 100 írtig 8 nap.
101 írttól 500 frtig 30 nap.
501 frtól 1000 frtig 2 hónap.
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1001 frtton felül 3 hónap — Ezen felmondási ha- 
táridőtőli eltérésnek afelekkeli külön egyezkedés esetében 
lehet helye.

61. §. A kamatlább felemelése vagy lejebb szállítása 
az igazgatóságra bizatik, miről a betevők az országos hi
vatalos lapban azon megjegyzéssel értesitendők, miszerint 
a betevőknek joguk lcend betételeiket egy bizonyos határ 
idő alatt visszavehetni ; ugyanezen módon tétetnek közé 
a társulat minden más hirdetményei is

62. §. Minden betét a betevés utáni 15 és a kivétel 
előtt 15 napig kamatozik, 30 napra számítva minden 
hónapot.

Fél évenként, azaz január és jul. 1-ső napjain abetét 
után járóki nem vett kamat tőkésittetik, az úgy tőkésített 
kamat után újabb kamat fizetésnek csak azon esetben lesz 
helye, ha ez a jan. 1-ső, jul. 1-ső és jul. 1-ső, jan. 1-ső 
napjáig terjedő félévi időköz alatt ki nem vétetik.

63. §. A takarékpénztár elfogad készpénzt folyó 
számlára, ugyszinte átveszi és beszedi a felek által a taka
rékpénztárhoz utalt fizetéseket az igazgatóság által megálla
pítandó feltételek alatt.

VI. Fejezet.
A váltó bírálat.

64. § Leszámolásra benyújtott váltó egy napi bi
zottság által biráltatik meg, mely bizottság áll 2 igazgató- 
sági tagból és az intézet titkárából, vagy ennek akadályoz
tatása esetén 3 igazgatósági tagból.

VII. Fejezet.
P e r e s  k é r d é s e k .

65. §. Peres kérdések, melyek az ügyleti viszonyból 
a részvényesek közt, vagy ézek s a takarékpénztár ügy
kezelésével megbízottak közt, főleg a részvényesek jogait 
érintő végzések iránt keletkeznek, választott bíróság által 
lesznek eldöntendők.
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A választott bíróság alakításánál az 1868. L1V. t. ez. 
9. czim 3. fejezet szolgál sinórmértékül.

E bíróság ítélete ellen felebbezésnek nincs helye.
66. §. Egyéb peres ügyeiben az intézet a törvényes 

bíróság alatt áll.
67. §. Teres ügyekben az intézetet, az igazgatóság el

nöke képviseli.

Vili. Fejezet.
Tartalék-alap.

68. §. Az intézet tartalék-alapja a 72. §. a.) pontja 
szerint képeztetik.

69. §. A tartalék-alap az intézet tulajdona és 10%- 
kos kamat megtérítése mellett az intézet által szabályszerű 
üzleteire felhasználható.

Ha a tartalék-töke az alaptőke 50% -ára növekedik, 
az annak szaporítására szánt 10% iránt a gyűlés évről- 
évre határoz.

70. §. Ha azonban a már 30,000 írtra emelkedett 
tartalék-alap a társaságot ért veszteségek által később 
csorbulást szenvedne, a következő üzleti évek tiszta jöve
delmének 10% -a ismét annak gyarapítására leend fordí
tandó mindaddig, inig a tőke a 30,000 írtra ki nem egé- 
szittetik.

IX. Fejezet.
A nyeremény felosztásának módja,

71. §. A társulat tiszta nyereményét azon jövedelem 
képezi, mely az összes üzletköltségek, tiszti fizetések, vesz
teségek, felszerelési értékekből 5% , továbbá az alaptőke 
6% -os kamatainak levonása után fenmarad,

72. §. A tisztajövedelemből mindenek előtt :
a. ) a tartalék-tőkéhez 10% csatoltatik;
b. ) az igazgatóságnak 10% adatik és pedig fele 

részben az elnök, felerészben pedig az igazgatásági tagok 
jutalmazására;
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c. ) a felügyelő bizottságnak 3 °/„ ;
d. ) az összes tisztikar jutalmazására egyenlő arány

ban 5 % és végre a jövedelem arányához képest az igaz
gatóság indítványa folytán egy bizonyos meghatározott ösz- 
szeg évenként jótékonyczélokra s jutalmazásokra forditta- 
tik. Az ezek után fenmaradt tiszta jövedelem a részvénye
sek közt aránylágosan mint osztalék fizettetik ki.

73. §. A fel nem vett osztalék után kamat nem fizettetik,
azon esetre pedig, ha valamely osztalék az adósságok elé
vülésére kitűzött idő alatt sem vétetnék fel, az elévülési 
idő lejártával a tartalék-tőkéhez lesz csatolandó.

X. Fejezet.
Az intézet tartamáról és feloszlásáról.

74. §. A társaság mindaddig fenn áll, mig a közgyűlés 
a feloszlást el nem határozza, vagy mig a feloszlás szüksége 
törvényes okok miatt be nem következik, és azon esetben, 
ha a közgyűlés a 25. §. e.) pontja szerint az intézet felosz
lását határozná el, a közgyűlés az ügyek lebonyolítására 
egy 5 tagú bizottmányt nevez ki, mely a függő tárgyak be
fejezése mellett a végelszámolás módját megállapítja és a 
közgyűlés jóváhagyása alá beterjesztendő javaslatot el
készíti.

Kelt H.-Szoboszlón, 1876. junius 30.
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