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Értesítés.
A pénztár állapotának rövid átnézető e f. év
első feléről csak némi tájékozásul vétetett fel a név
könyvbe. Sem a néplapok állása, és ezek elszállítá
sára tett kiadások, sem az ügynöki hivatalnak külön
kiadásai abban nem íöglalvák , valamint azon 200
db. arany sem, mellyeket mltgos gr. Károlyi István
ur, a társulat nagylelkű elnöke részint az aligazgatói
hivatal dijának pótlására, részint a Családi Lapok
felsegélésére 1851-ben s azon BOO frt, mellyeket
ez évben a C s a l á d i L a p o k megindítására aján
dékozni méltóztatott. — Az egész 185-dik évi
számadások a jövő évi névkönyvben, mellynek elkészítése a titoknoknak tétetett kötelességévé, olly
részletesen kidolgozva fognak előterjesztetni, hogy
azokból világosan kitűnjék: mi jött be részvénydi
jakból, — nyomtatványok árából, — s különösen a
néplapoknak állása mind egyenkint, mind pedig
együttvéve a társulat egyéb bevételei- és kiadá
saitól elkülönözve adassák e lő ; mi az ez évben be
hozott elkülönözött kezelés következtében vált
lehetségessé. Továbbá külön jegyzékben fognak elő
terjesztetni az alapitó tagoktól a társulat keletkezte
óta befizetett összegek s egyéb jótékony adományo
zások.
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A jövő évre szóló névkönyvre akképen tétet
nek az előkészületek, hogy az február havában okveletlen megjelenhessek, s az 1852-dik évi ügyke
zelés és számadások alapján a társulat egész jövője
szilárd, egyszerűen rendszeresített alapra fektette®sék, mellynél fogva a társulat munkálódásai leg
alább nagyrészben az év közepéig, a nyomtatványok
kiállításában, befejeztethessenek, s ekképen a tár
sulat nem utólagosan, mint eddig, hanem elölegesen
tehessen eleget kötelezettségeinek.
Addig is, mig az 1853-dik évi névkönyv a tár
sulat egész ügyvezetése- és működésébe leendő
világos bepillantást a társulat minden tagjának lehe
tővé tenné, előleges tudomásul megjegyeztetik:
miként f. é. julius elején a társulatnak a takarékpénztárban, vagy másoknál kamatozó 9800 p. forint
tőkéjén, ugyszinte bútorok, irodai szerek, kő, fa,
stb metszeteken kívül, könyvekben meglevő értéke
mitegy 1 2 ,0 0 0 p. frtot tett; melly összegből az
1851-ben elszállított s részint eladott, részint való
színűséggel eladandó könyvekre 2600; az 1852-ik
ben elszállítottakra, és pesti könyvárusok által elvittekre 3800; s végre az ügynöki hivatalban még
megvolt, s kelendőségre számítható könyvekre
5600 forint esik.

