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Ť Z do ].buno ?v8 Yol.-

. Doše1 nás právó piípis pana.il.r.Oharváta,kterjl
nán sdólu je, že aanr šlí 15.t.r,r. nastor+tliti u nás praksi peněž-
ní, sarno sebou se ovšerr rozrrrlí, že ťlě já se tak na. v lohlr 3eho,
jakoŽto biicloucího interesenta.

] . . Pokud peněžniho ťista,vi,i ti Yás se t če'byla vě-
riována vel.ká práce & Dozornost k vyhotovení stanov,a jest^iáže
pan cbar'vát d]ouho u nás so ne,zďrži,bude noci vzíti tgto sta-
novy již ssebou, možno však,.že Várn je již běhen s-s ctnrl zašle-
re. Obshh stanov je sepsán na zák]ad.ě poplecinieh usnesení
Yremenóho pravil|elsty& & nťr záklaclě inf ornací, jež nárl byly
podán;l pen6žnírni ristavy tohoto typu,jež jsou nuceny sta,novy
nrěniti, tanovy Vaše oprávňují rlás ku provád,ění ve kor ch
bankovních oporací a k zak]ád,ání hospotiá sk ch orr.anisací!
ano i orranisací kulturních,jako besídok atd.Podí1_ ólensk.
'brrde obnášeti 5o rub.,ntlže se splaóeti po 1o rub.ročně.
Fačte jen nadá1o cr: ncjhotrževnatěji sbírati členy,tnk,aby
ra].ná hrorraila,ku ktoró rnožná,jestli dopravní porněry to d,o-
volíi,takó ná zástupce budo p ítonen,oo nejhojnóji byla na-
vŠt ivena.Krorně toho sd,ó]uiiene,Ie do Zd"o1bunova buťlo ustanofen
učil el v ne jbližších dnech,kter jest osv6dóen ll pracovníkern



Ý poclobných ústavecb, u nás v čechách a bude Yán noci též po-
raditi v různých případoch.

IÝa člens1r6 porlíly Ván dá!,e t isknouti proaatírn-
ní potvrzenky a zároveň,předpokládajice Váš souhlas, jednárne

o tištění vk}aďních knížek,abyste ihned nohl i nříjírnati vkla-
dy, kteréž, jak jsrue jiŽ o ton' jednali,pokud je nebudete rrroci

rozpůjóiti,btdete poukazovati na úrokový úóet prostřodnictvírn

^Kaznačojstva 
neb nejbližšího poněžní[o ústavu.

Dále sdělujerre ještó ,že se stejnýa pocnoperrin
by1 založon Spořito}ní a zátoženský spolok v žitorrriru o Ee

v tom sněru buťlorne pokračovati dálo

. Yoškeró naše ďopisy a pokyny raěte zařazovati
do zvláštních tl,esek,abystc se dlo toho ntohli stálc řicliti.
7árovoň se stanovani zašlornc Vflr pokyny d zajist§ ,žc pan

Charvát bóherrr něko]ika d'nů tíská dostatek tcchnických zku-
šeností pro účetní prácc v knihóch,jcž Tán zavcilene.
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