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A ) A' t ő k e  a i a k u t á s  a.

i. §.

A ’ társaság 100 darab száz ezüst 
forintos részvényre alapítja tőkéjét, 
mellynek minden részvény utáni fele 
az az 20000 pengő forint előzőleg le
fizetendő , ’s ez összeg a’ takarékosok
nak a’ társulat kezelésére bízott pén
zük fedezésére biztos helyre kamatra 
fog kiadatni. —  A ’ részvények be nem 
fizetett másik fele az ügyek szapo- 
rodtával az egyesületi választmánynak 
közgyülésileg helyben hagyandó indít
ványára szinte leteendő lesz ; ezen má
sodik részlet befizetésére kitűzött ha
táridő a’ hírlapokban nyilvánítandó íe!- 
szóllítás után két hónapra terjed, melly
nek elteltével a’ netalán benem fize
tő, részvényének első felét elveszíti, 
’s az a’ társaságé leend, a* részvényes
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pedig a' társaság könyvéből ki törlen
dő.

2. &

A ’ társaság 10 évre alakítja ma
gát , melly idő alatt a’ beveendett 
tiszta jövedelem minden év végével 
három egyenlő részre osztatván, két 
harmada a’ részvényesek közt felosz
tandó , egjr harmada pedig tartalék 
pénztár alakítására íorditatik, a’ tíz 
év elteltével ha a’ társaság továbbra 
is fenállani kíván, az egész jövede
lem osztalékul szolgál, tíz évig tehát 
a’ befizctendett részvény felmondhat-» 
lan.

3. § .

Az egyletet képezik a’ részvénye
sek , részvényes pedig lehet minden 
jó hírben, ’s névben álló egyén , min
den vallás, nem, ’s rang különbség 
nélkül.

4, $.·'

Minden egyes 100 forint díjú rész
vény a’ lefizető nevére iratik, és a’ tő

—  4 —



ke pénztárról viendő számadási könyv
be külön lapra jegyeztetik. A ’ részvé
nyes részvénye erejéig osztozik szint
úgy a’ nyereményben mint a’ kárban.

5 . § .

Minden fél év végével Junius 30-ik 
és December 3 l-ik napján számadás 
vizsgálata, és az egész összeg felett 
mérlegezés fog tartatni, December 
31-én egyszersmind osztálékozás is, 
s ha valaki meghatározott osztalékát 
egy év alatt fel nem venné akkor 
az az intézet javára kamatra adatik, 
és a' részvényesnek egy év múlva 
csak a felosztandott összeghez, nem 
pedig az ebből bevett kamathoz is lesz 
joga.

B ) Betételek én rnnszfifizelések.

A” takarék pénztár alkalmat nyújt 
mindenkinek beszerzett java feleslegét 
biztos helyre adni, ’s kamatozások ál
tal gyarapítani.
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A ’ Takarék pénztár minden üz
lete ezüst pénzben egy forintra három 
húszast számítva vitetik, a’ legkissebb 
ősziét, inelly betéteiül elfogadtatik 
20 xr. ezüstben, a’ legnagyobb a be
tevők kényére hagyatik ? kölcsönét ha
tos kamatra adja, a takarékosoknak 
pedig 200 ezüst forintig; négyes ka
matot fizet, 200 ezüst forinton felül 
a’ kamatra nézve szabad alkunak le- 
end helye, de a’ kamatok csak egész 
hónapra szállíttatnak, úgy hogy a’ hó
nap folytán beadott összeg a’ követ
kező hó kezdetével kamatozik, a’ visz- 
sza fizetésnél pedig kamatot csak a’ 
lefolyt hó végéig térit m eg, tovább^ 
vissza fizetéseknél kamatok csak egész 
forintoktól számitatnak, krajczár tört- 
számai végre tekintetbe seni vétet
nek.

Μ 
Α ’ kamatok fél évenkint fognak 

fizettetni, ’s jelesül Julius 30-án és 
December 31-én A ’ takarékosok által 
ezen idő szakokban fel nem vett ka-

- δ

7. § .



í

mátok új főkévé alakitatván , a" kama
tok ezektől szintúgy mint az arány
lag szaporodó eredeti tőkétől folyton 
folyt fognak számitatni.

A” Takarék pénztár a’ betéte
lekről egy kivonat könyvecskét ád, 
melly a’ folyó számot, a’ betevő ne
vét, a* fizetés esztendejét, havát, és 
napját —  továbbá a’ kiadásokat, be
vételeket , és kamatokat, úgy szinte 
egy választmányi tagnak, pénztárnok
nak, és könyv-vezetőnek aláírását ma
gában foglaló rovatokkal, ’s ezen a- 
lapszabályok kivonatával lészen ellá
tandó, egy illy könyvecskéért 1. pen
gő foríntól 10-ig 1. kr., 10 forintól 
50-ig 2 kr, 50-től 100-ig hat, 100-tól 
200-ig tíz , ezen felni határtalan ősz
iéiig 20 pengő kr, lévén fizetendő. —

1 0 .  § ,

A' Takarék pénztár minden te
kintet nélkül a’ betevő nevére, mel
lyel ez tettzése szerint választhat, csu
pán és egyedül a’ könyvecske birto-

^  %
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birtokossának, a‘ ki mind addig tör
vényes tulajdonosnak fog tekintet
n i, még az ellenkező törvénysze- 
rideg bebizonyítva, ’s erről a’ pénz
tár forma szerint értesítve nem lesz, 
—  ha mindazonáltal a’ betevő előre 
kikötné, hogy a járandóság csak neki 
fizettessék, illy esetben ezen feltétel 
mind a’ főkönyvben, mind pedig a’ 
betevő kivonati könyvecskéjében kü
lönösen megjegyzendő, mi azon kö
vetkezést vonja maga után, hogy a’ 
fizetés csak magának a’ befizetőnek 
fog teljesítetni, a’ ki annak felvételét 
vissza adandó könyveískéjében megös- 
mérni köteles,

Π. §.

A bevételek, ha kívántatik kö
vetkezendő időszak szerint fizettetnek 
vissza, 1 ftól 50-ig hivatal nyitott 
naponkint minden felmondás nélkül, 
50-től 100-ig egy 100-tól 200-ig há
rom , azon felül négy hónapi felmon
dás után. —  Azonban szükség hogy 
a befizetett ősziét, mielőtt leimon
datnék , legalább is annyi ideig lett
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légyen az intézetnél, mennyi az iti 
érintett tőke őszietek arányához ké
pest felmondásra kitűzetett, —-

12, $.

A betevő takarékosok mindegyi
kének szabadságában ái!, tőkéjét ’s az 
illető kamatokat az előbbi §-ban meg
alapított felmondási időszak tekintetbe 
vételével egészen vagy részenkint fel
venni. A' részletes fizetések mind a* 
lakérék pénztár könyveibe, mind a 
tulajdonos könyvecskéjébe beiratvan, 
egy választmányi tagnak, a’ pénztár
noknak, és könyvvezetőnek aláírása
ikkal ellátandók. Ha pedig a befize
tett tőke egészen felvétetnék, akkor 
a kívonatí könyvecske a’ takarék pénz
tárnak visszaadandó.

13.

Ha valaki 200 ftot meghaladó 
összeget tett be, és azt a’ felmondási 
idő előtt vissza kívánná, ’s a’ társa
ság azt vissza fizetni akarná, akkor 
í 00-tól őrzési díj fejében |0 ki t. fi
zetem!. —
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C) Előlegezések kézi zálogra,

14, %

Az egylet főképen austriai sta
tus kötlevelekre előlegez, ’s pedig a’ 
Bécsi pénzcsarnoki folyam szerint szá
mított értékűk két harmadáig ; ha pe
dig azok bizonyos névre adattak k i, 
csak törvényszerű engedmény mellett, 
Továbbá megkivántatik, hogy ezen 
status kötlevelek egy egri lakos neve 
alatt, ki magát arra kötelezi $ hogy 
valahányszor a’ letett kötlevelek fo
lyama tiz száztólival esik, a’ hijány- 
zó tízet száztól a’ történt felszólítás 
után 24 óra alatt lefizetendi, —  té
tessenek le —  vagy pedig a’ letevő 
egy egri lakos közbenjötte nélkül is 
arra kötelezheti magát, hogy ha a’ fent 
irt esetben a’ felszóllitás után négy nap 
alatt a’ hiányt nem pótolná, az inté
zet azon kötlevelekből annyit, men
nyi követelése fedezésére megkíván- 
tátik, eladhasson,



li

Továbbá kölcsönöz az intézet kü
lönféle ingóságokra ; nevezetesen :

a)  Magány köt levelekre, ’s pedig 
értékük két harmadáig. Szükség 
azonban hogy azok előbb az in
tézetnek kellőleg által engedtes
senek , ’s minden biztosítási sza
bályok szerint kiadva legyenek.

})) Aranyra és ezüstre azonban min
den tekintet nélkül külső alak
jukra benső értékük három ne
gyedéig.

r )  Áruk-’s termesztményekre mind
azonáltal a’ romlás alá vetett vagy 
könnyen gyulhatókat szorossan ki- 
vévén, három hónapra ’s tűz men
tesítve folyó értékük feléig, és 
csak akkor ha a’ kölcsönt vevő ma
gát a’ kamaton túl még a’ raktári, 
alkuszi, és biztosítási díjak fizeté
sére is kötelezi.

16 §·
Minden kótlevelekre és ingósá

gokra adott kölcsönök 14 naptól 3 hó
napig vagy 90 napig terjednek, melly

15.
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esetben azonban minthogy az egylet 
f  zálogképen által adott kötlevelek 
’s egyéb kézi zálogról felelni tarto
zik, minden, ki az intézetnek zálo
got ád , ’s pedig értéke minden 100 
pengő forintjától 3 hónapra 6 xr. ke
zességi díj képen fizetni köteleztetjk;. 
Az adott előlegezések vissza fizetési 
határ ideje, ha kérettetik, a" választ
mány által véleményszenüeg elhalasz- 
tathatik. Azon esetben azonban ha sem 
.z előlegezi (t öszyeg lejáratkor le nem 

fizettetnék, sem a’ fizetés elhalasztá
sa, minek .500 ff lg terjedő előlegezé
seknél 8, nagyobbaknál pedig 14 nap·« 
pai a lejárat előtt történni kell, nein 
kéretik, vagy meg nem engedtetik, 
a’ választmánynak nem csak joga de 
szoros kötelessége is tüstént a’ zálogból 
annyit eladni, mennyi a’ követelés*fe
dezésére szükséges.

ü )  Kölcsönöz ingatlan javakra.
17. §,

Kölcsönöz az intézet:
1. Heves megyében fekvő nemesi 

javakra :
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β) Ha a’ kölcsönvevő vagyonbeli ál- 
lapotját a' 1810. 21. törvényezikk’ 
értelmében, tulajdoni jogát pedig 
valamelly hiteles módon kimutatta.

b) Ha az illető hatóságtól az iránt , 
hogy vagyonát jelenleg v alósággal, 
és háborítatlanul bírja, bizonyít
ványt mutat elő.

II. Polgári javakra:
Ha a’ kölcsőnvevő a zt, hogy va

gyonát jelenleg v alósággal, és háborí
tatlanul bírja, tanú levéllel bizonyít
ja be.

III. Nagyobb községeknek:
Ha azok a zt, hogy olly községi 

Vagyon birtokában vannak , mellyen 
Vagy semmi, V agy aránylag csekély 
teher fekszik; nem különben kölcsön 
vehetési képességüket kellőleg bizonyí
tották, végre

IV . Földes-úri hatóság alatt álló 
egyes polgároknak úrbéri telkeikre, 
azon czél elérése tekintetéből, hogy 
a’ törvényes kamat melletti kölesön- 
vehetés jótékonysága a’ népség min
den osztályaira, s különösen a’ job
bágyokra is kiterjesztessék, az iute-
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zet az egész telkes jobbágynak ÜÖ- 
fél telkesnek 30 pngő frtig ’s így to
vább birtokához mért aranyban kölcsö
nöz; csakhogy az Hlyen esedező, kö
teles kimutatni, hogy úrbéri telke adós
sággal terhelve nincs, és helybeli elöl
járóinak bizonyítványával azt, hogy 
szorgalma mellett erkölcsi jelleme is 
tiszta.

K) B e v á l t á s i  ügye
18.· §.

Az intézet foglalkozik beváltási 
(escompte) üzlettel, a’ mint több vagy 
kevesebb pénz erővel rendelkezhetik, 
e’ végett vagy saját köréből, vagy a 
helybeli kereskedő testületből 3 cen- 
sorokat választván, a’ kiknek a’ be
váltás (escompte) végett benyújtott tár
gyak lelkiisméretes megvizsgálása köte
lességeik leendő

Határozat hozatalkor a’ választmá
nyi biztoson kívül mind a’ három cen- 
sornak jelen kell lenni ; a’ teljes szó
többség határoZi

A’ beváltást vizsgáló választmány’ 
tagjai, saját, vagy oIly házak váltói fe



le t t , mellvekkel viszonyban állanak 
nem szavazhatnak*

A ’ takarék pénztár rangkülönbség 
nélkül mindenkitől * ha mint becsüle
tes ember esméretes , és Hevesben te
lepedett , a’ reá rendszeresen forgatott 
váltót beváltja (escomptirt) következő 
kellékekre figyelmezőleg:

a) 100 ftnál kissebb , és 5000,’ftnál 
nagyobb értékűek ne legyenek.

A) A ’ lejárat ideje 3 hónapon túl ne 
terjedjen.

c ) Egerben, Gyöngyösön vagy Pesten 
fizetertdőleg legyenek elfogadva.

d)  Rendelményezettek * és az akko
ri birtokosra rendszeressen forgat- 
mányozottak legyenek.

e) Azokért minden esetre három a’ 
vizsgáló tagok által biztosoknak is
mert aláírások kezeskedjenek, mel- 
lyek közül legalább kettő az itte
ni kereskedőkéi legyenek.

19. §.

A’ Kölcsörtoktül, és beváltások
tól úgy nevezett beigtatási díjúi I ftol 
lOig mi sem fizettetik ; JÖtől 50ig 10

i i
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kr., ,50től JOÜig 20 ki*., lOOtói 200ig 
40kr. 200(01 lOOOigkét forint, lÜOOtől 
áOOOig üt forint, ezen összegtől hatá
rozatlan összegig 10 forint.

1 )  'Az I n té z e t  bél s z e r  ke zete.

Mimién .egyleti tag megszűnik a/, 
lenni .halai által ; meily esetben az örö
kösök az elhunyt jogait csak akkor él
vezhetik , midőn a’ részvények az ő 
nevökre iratnak át.

Megengedtetik a’ részvényeknek 
másokra való átruházása, meily szinte 
csak nevének átírásával terténikj a’ mi
kor az engedményes a’ többi részvénye
sekkel hasonló jogokat élvezhet.

21. §.

Minden részvény külön számmal 
lészen megjegyezve, és a’ részvény 
könyvben egy külön lapon ugyan azon 
szám alá iratik, hova még a’ tulajdonos 
neve, minden körülit ások, minden be
fizetések, és költségek pontosan fel
jegyzendők.

20. §.
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22 . § .

Közgy il lésben miriden tagnak egy
től ötig terjedő részvény birtok egy, 
fezen felül bár mennyi részvény birtok 
két szavazatot ád.

;, ' 23i §.
a) Minden szavazható részvényes

nek joga van a’ fő üzleteknél je
len lenni, és a’ jogok gyakorlatá
ban az egyletnél résztvenni. 

ő) az egylet javára czélzó indítvá
nyokat tenni,

c ) a’ kezelési személyzet felett őr
ködni  ̂ a’ választmányi ülésekben 
részt venni, és alapos okoknál 
fogva a’ könyvek előmutatását kí
vánni ;

íí) a’ nyéremenyben részt venni.

‘21. §.

Minden egyért magára válalja a’ 
köteleztetést:

a) az alapszabályokat megtartani, és 
azok megtartása fölött őrködni. 

tt) minden kihágásokat bejelenteni. 
ö) résztvenni a’ kárban a’ bevett pénz- 

erejéig;
‘2
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2 5 .  § .

; Az egylet intézi ügyeit:
a)  Közgyűlés,
b) Választmány,
c)  egyes hivatalnokok, jelesen el

nök, alelnök, pénztárnok, könyv
vezető által.

G ) K  ö zg  y u l é s.

2 6 .  § .

A ’ közgyűlések rendesek, és rend
kívüliek; rendesen évenkint csak egy 
nagy gyűlés tartatik Egerben , és pe
dig Január hó utolsó vasárnapján reg
geli Ì0 orakor , a részvényesek az egy
leti jegyző által hírlapokba iktatandó 
jelentéssel hivatnak meg.

' 2 7 .  S

Rendkívüli közgyűlést hirdetni az 
elnök jogai közé tartozik.

2 8 .  § .

A ’ közgyűlés első teendője: válasz
tani elnököt.
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A ’ közgyűlésnek joga :

a) az alapszabályokat megVáltoztat- 
ni, melly esetben azonban a’ je 
lenlevők két harmadának szava
zata határoz.

b)  az alábbi 17. §. értelmében vá
lasztmányt kijelölni.

c ) hivatalnokok fizetéseit, ’s Cau- 
tióját megái tapi tani.

e?) a’ választmánynak utasításokat 
adni.

ej a’ hivatalnokokat felelőségre von
ni , elbocsátani , és választani.

j f )  a’ választmány által ideiglenesen 
tett Vendeleteket megvizsgálni, e l
fogadni , vagy vissza vetni.

g-)  a’ tőke és maradék pénztárnak 
kezelési módját meghatározni.

hj a’ limit évről! számadást ellenőr- 
ségre venui, a’ számadásokat egy 
bizonyos arra kinevezendő 7 ta
gokból álló bizottmány által meg 
vizsgáltatni , kik azonban a’ muli 
évi választmány tagjai néni lehet
nek.

29. § .

2



H) Elnök.
30 § .

Az Elnök ki megválasztása után 
maga helyett mindén jogait ’s köteles
ségeit gyakorlandó alelnököt válaszihat, 
minden évben tartozik az intézetnek 
miben állását, és az intézetnek äzou 
évbeni ügyeit a’ közgyűléssel közölni, 
’s az egyletet vagy közgyűlést az in
tézet ügyei körüli rendelkezésre fel
szólítani.

31. §;

Mind köz, mind választmányi gyű
lésekben hol a’ többség határoz, elnö
köl , egyenlő szavazatok esetében az 
elnök szava melly mindég utoljára je
lentetik ki, lesz eldöntő, a’ választ
mányi tagok számát, ha valamelyik
nek helye megürülne legközelebbi köz
gyűlésig kiegészíti, ’s jogosítva van a’ 
pénztárt tetszése szerint annyiszor men
nyiszer megvizsgálni.

1) V ál  a s z t  m á ny.
32. $.

Az intézet ügyeit a’ közgyűlésben 
egy évre választott 24 részvényesek-

--------  20 —



bői álló választmány kezeli, mellynek 
feje ac egyesületi elnök.

33. § .
Választmányi tagok csak azon rész

vényesek lehetnek, kik a’ hazai tör
vények által vagyonokróli szabad ren- 
delkezhetésökben, ’s jogaik gyakorla
tában gátolva nincsenek, és legalább 
két harmada Egerben lakik.

34. § ·
Minden választmányi tag ingyen hi- 

vataloskodik.
35. § .

Választmányi ülések rendesen min
den 14 nap , és a’ körülményekhez 
képest, vagy az elnök belátása szerint 
gyakrabban is tartandók. Ezen ülések
ben tárgyaltainak minden kölcsön miatt 
benyújtott folyamodások is.

Határozat hozásra a’ választmányi 
ülésekben, ide számítván az elnököt, 
vagy annak hellyettesét, Ì  tag szüksé
ges, de ha kölcsön vagy előlegezés 
megadásáról van szó , legalább 11 tag 
kívántatik meg. —  Minden határozatok 
átalános szótöbbség által keletkeznek, 
kivévén kölcsön vagy előlegezés meg
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adásánál, mellv esetben a’ jelen levő 
választmányi tagok kétharmadának a- 
ránylagos szótöbbsége határoz.

36.  § .
A ’ választmány kötelessége mind 

arra ügyelni, mi az intézet biztosítá
sát, és gyarapodását illeti. Azért is a’ 
kész pénzre mindég szemmel leend, 
és gondoskodand, hogy az hasztalan 
ne heverjen; intézkedni fog, hogy az 
időszakonkint fizetendő kamat ponto
san behajtassák, ’s hogy kölcsönérti 
folyamodások hiányában az arra for
dítandó tőke a’ hírlapokban közhírré 
tétessék, és hogy a' kiadott tőkék czél- 
irányos, ’s részrehajlatlan felmondá
sára gond forditassék, minél fogva 
minden követelő kötelezvények félé
venkénti szoros vizsgálat alá veendők.

? 3 7 .  §.
Minthogy a’ társaság tőkéinek egy- 

részét ingatlan javakra adandó kölcsö
nökre fordítja, szükséges hogy a’ vá
lasztmány a’ kölcsönökért beadott fo
lyamodásoknál különössen figyeljen ar
ra, hogy a vagyonbeli állapotot ki
mutató oklevelek hitelesek legyenek;
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hogy a zálogul megajánlott ingó ja
vaknak igazi, és pedig a termeszté
si és kicserélési viszonyoknak megfe
lelő becse vétessék tekintetbe; továb
bá hogy a vagyon, annak igazi becsét 
illetőleg, az ezen esetben minimumul 
felállított kétszeres biztosság főfelté
telének megfeleljen, a’ kikötött biz
tosságot a fenálló körülményekhez ké
pest valódilag megbírálandó.

3 8 .  §.
A’ Választmány köteles a’ bizto

sításul megajánlott javakra netalán be
táblázott terhek hiteles jegyzékét a fo
lyamodótól megkívánni, és egyszers
mind megvizsgálni, váljon azáltal a 
kért kölcsön nem veszélyeztetik-e ? 
—  szintúgy gondoskodand arról is, hogy 
a’ folyamodó minden bár mi néven 
nevezendő okleveleket, és bizonyít
ványokat saját költségén szerezze meg.

20. <\
A’ választmány figyelemmel leend, 

hogy a’ kiadandó kötelezvények az a- 
dós által vagy saját kezével íratva, 
vagy az illető kölcsönnek készpénz
ben történt felvételét bizonyító lega-
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lább !s két tanú jelenlétében alá írat* 
va legyenek, és hogy a’ kötelezvén 
nyék a körülményekhez képest a’ fo
lyamodó hitvese által szintúgy mint a’ 
netalán szükséges kezesek által aláin 
rattassanak.

40. §.
Számosabb folyamodók között, a’ 

mennyiben mindnyájok kérése nein 
tellyesittethefnék az nyer elsőbbséget, 
ki az intézetnek nagyobb biztosságot 
adni képes : egyenlő biztosság eseté-: 
ben annak lesz elsőbbsége, a’ ki fo
lyamodását előbb nyujtá be, épen a-r 
»ért szükséges, hogy a’ hivatalnokok 
a’ folyamodások benyújtásának idejét 
szigorú rendel feljegyezzék. Ezenfelül 
a’ kölcsön adásoknál minden legkis
eb b  kedvezés vagy részrehajlás ke
ményen tilalmaztatik , minél fogva a’ 
választmánynak azon egyes tagjai, kik  ̂
nek harmadizigleni atyafiai köicsónért 
folyamodtak, az illető tárgyaltatások*? 
nál jelen nem lehetnek. —

41. § .

A5 választmányi tagok kötelesek, 
a választmányi ülésekben megjelen-*
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π:, ée beta rendben a’ hivatal nyitott 
napon egymást felváltva a’ hivatalos 
órákban jelesen délelőtti 9 órától déli 
12 óráig, délután 3-tól 6 óráig a" hi
vatalban választmányi biztos képében 
jelen lenni, ’s ha valamellyik akadá
lyoztatnék, a’ következőkből helyet-: 
tesít.

42. §.
Az intézet a’ takarékosoktól be?v 

vételeket elfogad, ’s visszafizetéseket 
írsz hétfőn és pénteken, kölcsönök 
szerdán, és hetenkint három hivatal 
nyitott napon foglalkozik.

43. § .
Végié köteles a’ választmány az 

egyesületet érdeklő ügyek miként ke
zeléséről évenkint terjedelmesen szá
mot adni, melly a’ 29. §. h) pontja 
szerint kinevezendő bizottmány által 
megvizsgáltatván minden részvényes
nek nyomtatásban kiadandó,

A ’ választmány ’s minden egyes 
tisztviselők a’ szabályokat pontosan 
megtartani kötelesek lévén, erre néz
ve felelősek, ugyanazért, kinek tetszik, 
ellenvéleményét igaziás végett a’ több-
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ség’ irányiban Jegyzőkönyvbe igtaílat- 
halja.

l i )  F á l a c z l  mán y i  biztos.
44. .§;

Választmányi biztos tartozik hiva- 
taloskodása napjár minden kivonat 
könyvecskét, a’ naponkint be ’s kifolyó 
pénzjegyzékeit, valamint minden egyéb 
hivatalos irományokat aláírni, a’ fiók 
pénztártól vezetett számadást napon
kint berekeszteni, és ezt a’ fiók pénz
tár kulcsával együtt, valamint a' fő
pénztár kulcsátj és az őrizetére bizolt 
hivatalos pecsétet is utódjának állal 
adni ; ő viszi az elnökséget a’ bevál
tást kezelő (Escompte) választmány il
léseiben, köteles továbbá a’ napon
kint beadott folyamodásokat átnézve, 
azokra a’ beadás keltét feljegyezni, 
és a’ halasztást nem szenvedőket azok
nak a’ választmányi ülésekben leendő 
tárgyalása végett az elnök elébe ter
jeszteni ·, hasonlóképen aláírja a’ más 
nevére forgatott részvényeket, méllyé- 
két szintúgy; mint a’ vissza váltott 
kivonat könyvecskéket keresztül vág-



rí 's megkívántaié igazolás végett a’ 
főpénztárba letenni köteles.

J·) <$·
Pénztári számadás minden hivatal 

nyitott napon történvén, és a’ betett 
pénz a' főpénztárba tétetvén, tartozik 
a választmányi biztos azt megvizsgál- 
a i , a’ főpénztárnak , mellynek három 
különböző zára lesz, ’s egy zárdok a’ 
választiíiányi biztos által, egy a pénz
tárnok, és egy a’ kónyvvivő által zára- , 
tik be, kulcsára gondot viselni.

L )  T i s z t v i s e l ő k  válasz tása.
Ί6. §·

Fizetés hivatalnokokat egyszer min
denkorra a’ közgyűlés választ, jelesen

« )  egy pénztárnokot .. .. 400
6) egy könyvvezetőt .. .. 300
c)  egy írn ok o t...............100
d)  egy intézeti szolgát.. .. 150

pengő forintos díjjal, az írnokot és 
szolgát kivéve köteles mindegyik jótál
lás fejében az intézeti pénztárba két
szer annyit letenni, mint a’ mennyi 
fizetést húz, mellytol nékie , ha az 
készpénzben tétetnék be, 6 száztóli ka
mat fizetendő.
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2S

Az egyesületi elnök a’ közgyű
lésben felkiáltással választatik 1 évre.
—  A ’ választmányi tagok egy évre 
terjedő választása pedig következendő 
módon vitetik véghez :

A ’ gyűlés előtt egy a’ részvénye
sek neveit magában foglaló jegyzék 
osztatik ki, mellyen a’ jelenlévő rész
vényes magarészéről megválasztatni kí
vánt választmányi tagokat megjegyzi,
—  ezen névjegyzetek vizsgálatából nye
rendő eredmény következtében azon 
részvényesek , kik szótöbbséget nyer
tek, mint megválasztott választmányi 
tagok kihirdettetnek. Ha pedig egyik 
vngy másik a’ választást el nem fogad
ná , helyébe az utánna következő leg
több szavazatot nyert részvényes lep 
elő.

4 7 . § .

M ) Pé  n z tá rn o k 3Köni/vv tv ó . í r 
n o k , ’s szo lga  köre.

4 8 .  § .
A’ pénztárnok naponkint be és ki

folyó pénzekről jegyző könyvet vezet, 
nielly a' választmányi biztosnak a fi-
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ők pénztári számadás berekesztésénél 
alapúi szolgál, hasonlólag ő viszi a’ 
főpénztári jegyzőkönyvet is, és őrizete 
alatt tartja a’ fő és fiók pénztár egyik 
kulcsát.

19. §·
A ’ fiók pénztárban a’ pénztárnok 

csak annyi sommát tart, mennyi a’ 
minden napi hivatalos költségekre szük
séges.

.'0. §.
Az intézet részére elfogad Önkény- 

tesen adott ajándékókat és hagyomá
nyokat mellyek a’ szorgalmatosabb ta
karékosok jutalmára fognak forditat- 
ni, ’s arról rendes könytet visz, és 
kamatozás végett a’ választmánynak be
jelenti.

5 i .  §.
A könyvvezető viszi a tőke beté

tei!, és kiadási jegyző könyvet, melly- 
be az intézethez benyújtott minden fo
lyamodások folyó szám szerint, és ki
vonatban beigtaíandja, ezeken kívül 
a’ köz és választmányi ülések’ jegyző
könyvét, és a’ szükséges levelezéseket. 
A ’ részvények’ átruházását is ő eszköz-



l i , miért az átíratás diját 30 peegő 
krajczárral beszedni, és a’ pénztárba 
beadni köteles.

52.
Az Írnok a’ levelezéseket, száma

dásokat, ’s minden az Intézet’ körében 
előforduló Írásokat tisztázza.

53.
Az Intézeti szolga visz végbe min

den meghívást, ’s a’ t. pénzbeszedé
seknél kiséri a’ segédkönyvvezetőt, a’ 
nehezebb pénzmennyiséget haza hor
dandó, ’s egy szóval minden hivatalos 
járást, ’s más szolgálatot ő végez, ma
gán ügyekben azonban szolgálatával él
ni, tilos.

N) B e f e j e z é s .
54.

A ’ takarékpénztárnak történhető 
megszűnte esetében a’ társaságnak egész 
tiszta vagyona a’ részvényesek kozott 
—  kezeiknél találtató részvényük ará
nyához képest —  fel fog osztatni.
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