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Az  a l a p s z a b á l y o k
kivonata.

1. A nagy-tapolcsányi takarékpénztár 
hivatala a városház helyiségeiben van el
helyezve, s mindennap — vasár- és ün
nepnapokat kivéve — nyitva áll reggeli 
9 órától déli 12 óráig minden betételek- 
és kivételekre nézve.

2. Be lehet tenni 25 krtól kezdve 5000 
frtig o. é. a pénztárnoki, könyvvezetői és 
biztosi aláírás alatt kiadandó könyvecske 
mellett, de a kamatozás csak az egész 
forintnál kezdődik.

3. A betett pénzhez akármikor, és any- 
nyiszor, mennyiszer tetszik, lehet kisebb- 
nagyobb összeget fellizctni.

4. Kamatoztatása a betett vagy fel
fizetett összegnek kezdődik a hó első 
felében betett összegekre nézve — azon 
hó 16-dik — a második felében betett 
vagy felfizetett összegekre nézve a követ
kező hónap 1-ső napján — ezen időszaki 
arány tartatván a kivételekre nézve is.

5. A betett pénzek tőkésített kamatja 
félévenként, u. m. január és julius hóna
pokban kivehető, ha az ki nem vétetik, 
december végével a tőkéhez csatoltatik, s 
attól kezdve annak is kamatja jár.

6. A rendes betételek után ötös ka
mat jár.

7. Az egyházak és árvák tőkéi, vala
mint az alapítványi tőkék 6% -kal kama- 
toltatnak.

8. Zavarok elkerülése tekintetéből a 
krajczárok törtszámai számításba nem vé
tetnek.

9. Ha valaki 5000 forintnál többet kí
vánna betenni, annak mi föltételek alatti 
történhetését a választmány határozza el 
hozzája adandó folyamodásra.

10. Felmondás a kivételekre nézve :
50 frtig felmondani nem szükséges,
51 írttól 100 frtig felmondás 10 nap,

101 „ 500 „ „ 1 hónap,
501 „ 1000 „ » 2 „

1001 „ 2000 „ V 0  „
2001 „ 5000 „ „ 4 hónap
lefolyása után, nagyobb betételeknél pe-
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dig a 9-dik pont szerint, a választmány
nyal kötött egyezés értelmében történik. 
A felmondás szóval vagy bérmentes levél 
által történik.

11. Akár felfizetni, akár pénzét vagy 
kamatját kivenni kívánná a tulajdonos, 
mindezeket csak ezen könyvecske előmu- 
tatása mellett eszközölheti. Ha ez el
veszne, vagy ellopatnék, azt azonnal je
lentse be a hivatalban.

12. A fenebbi pontnál fogva tehát 
figyelmeztetik minden könyvtulajdonos, 
hogy könyvecskéjére — nehogy elveszszen 
vagy ellopassék •— gondot viseljen.

13. Szabadságában áll az intézetnek 
azon betétei vagy felfizetések további ka
matozását megszüntetni, melyeknek föl 
nem vett kamatjai az eredeti tőke meny- 
nyiségeig emelkedtek, hogyha az illető 
fél egész idő alatt az intézetnél meg nem 
jelent.; az elévülés azonban csak az utolsó 
betétei vagy felfizetés napjától számítandó 
40 év után következik, s az elévült ösz- 
szeg a tartaléktőkéhez csatoltatik.

14. A kezelés s az intézetnek szám
adásai o. é. vitetnek : ennél fogva

15. Valamint az intézet tőkepénzei o. 
é. adatnak ki kölcsön, úgy viszont a fe
lek által betett pénzek is ezea értékben 
fizettetnek vissza.

16. Minthogy betéteikor pénztárnok a 
pénzt betevő előtt megszámlálva veszi á t ; 
úgy viszont kivételkor megszámláltan 
adja azt át az illetőnek, kinek szabadsá
gában áll azt újra annyival iukább átol
vasni, mivel a fizető asztaltóli távozás 
után többé hiánypótlást nem követelhet.

A közlekedők kéretnek, hogy köny
vecskéjüket tisztán — és mennyire 
lehet összegyiirés nélkül — tartsák,
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V y ť a  e h
zo základních pravidiel spořitelní velko-tapolčánskej.

1. Spořitelní velko-tapolčánskej úradovárňa v miestnosťiacli meského domu j l  
usporiadaná, a každodeňňe — viňimajúc Ňedele a sviatkov — ráno od 9-tej až dl 
12-tej hodini otvorená j e ; straňiva všetkich ta v ložit a neb odtál vizdvihnuť majúl 
cich peňezí. ,,

2. Može sa v ložit od 25 kr. až do 5000 zlatick r. č. podlá kňižečki s podpil 
som, pokladníka, knihovníka a povemika vidat majúcej ; úrokováňia ale len od celíhl 
zlatiho sa započne.

3. Ku v ložoním peňiazom kedikolvek, a tolko kolko ráži sa lúbi móžu sa 
vaččie menšie penežitie spolki připlatit — dotieňe — přiložit.

4. Úrokovauia, (interesovania) v loženích a ňeb přiloženích poňiazi v prve]
stránke mesáca začíná sa od dňa 16-ho — v druhej straně ale mesáca v leženích i
ňeb přiloženích sa začíná od 1-ho dňa nasledujucého mesáca — tento rosmer času a]
priviberaňi peneži sa zachovávat bude.

5. Úroki v loženich isťin polročne v mesácoch januári a juliusi sa móžu von
vziáť, ked sa ale takovie ňe zdvihníi koncom mesáca decembra k isťiňe sa pripojá, a
od toho času aj od tíchto ide úrok.

6. Od peňiazi, riadňe v loženich peť od sta úrok ide.
7. Kostolnie, sirotnie, a základinskie (fundationalske) istiňe na 6% sa urokuju
8. Z ohledu odstranenia z mutkov zlomki krajcarové sa z počtu viňechaju.
9. Ked bi volakdo vise 5000 zlatich chcel v ložit, tomu viminki víbor podlá 

udatiho kňemu prosbopísu ustanoví.
10. Oas vipovedena vizdvihnutia peňezi zo sporiťelňe:

do 50-ti zl. vipovedať ňetreba 
od 51 „ do 100 vipoved 10 dňi
„ 101 „ do 500 „ 1 mesác
„ 501 „ do 1000 „ 2 mesáce
„ 1001 „ do 2000 „ 3 mesáce
„ 2001 „ do 5000 „ 4 mesáce

pri vaččich ale v kladoch vipoved dla ujednostajňeňia vibora v smisle 9-teho odseku 
sa staňe. Vipovedat sa móže ústňe a ňeb frankirovano listovňe.

11. Či niekdo bi chcel přiložit, či úrok, či isťinu ho zdvihnut jak vlastník, 
všetko to jediňe dla preukázanej kňižečki móže robit, která ked bi sa mu straťila to 
hňet v úradovárňi nech oznámí.

12. Dla predpovedanich teda každi vlastňík kňižečki, ňech pozor dá na svoju 
kůižečku, a bi lebo ňestraťel, lebo že bi od ňeho ukradiná nebola.

13. Slobodno je ústavovi — spořitelnímu —• úroki od tich v kladov ňeb pri- 
platkov kterie sa na visku istini vizdvihli vipovedať, ked patřičná stránka ces celi 
čas v sporiťelňe sa ňeukázala; zastaráňia ale len o 40 rokov následuje, od času 
ostatůeho v ložeňia a neb priplaťeňá. v kteróm páde peňiáze takovie pripojanie k 
istiňe pridržnej prepadnú na stránku sporiťelňe.

14. Počti a bech peňežiti v rak. čísle sa usporaduju, nasledovňe.
15. Jako peňiaze skrz spořitelnu v rak. čísle sa požičaju, tak aj skrz takovu 

stránkám jejich vloženie a ňeb priloženie peňiaze v tejto hodnosti sa viplácaf budú.
16. Peňiaze skrz pokladníka len dobré očitanio sa odobiraju, tak aj kdokolvek

sebe viplatenie peňiaze hňet pri přítomnosti pokladňika dokonále s počtovať a pre-
počtovať može, ňeb po jeho odchode ziádná vinahrada mista mať nebude.
Stránki sa prosa bi svoje kňižečki cisto a v ňedomazauont sposobe zadržali.


