
Tudnivalók.

A névjegyzék, a mennyire lehetséges volt, hibát
lanul készíttetvén el, — a tagok megyék vagy kerüle
tek szerint külön számíttattak össze, hogy az illető 
bizományos urak pontosan tudhassák: a társulati 
könyvekből mennyi példány és kinek lesz általuk 
kiosztandó.

Ugyanazért saját megyéjük- vagy kerületükben 
a névjegyzék szerint minden egyes tag részesí
tendő, e névkönyvön kezdve, a társulat által részvé
nyek fejében kiadott könyvekből; azon kívül pedig 
minden alapitó tagszámára a társulat minden nyom
tatványaiból fog egy példány küldetni hozzájuk. Min
den zavar, vagy félreértés elkerülése végett a társu
lat lapjaiban világosan meg fog emlittetni: valljon a 
megjelenendő könyv részvény fejében, vagy iskolák 
számára adatik-e ki, vagy pusztán eladás végett. 
Egyébiránt megjegyzendő, miként a társulat által 
csupán eladás végett bizományba átvett munkákból 
az alapitó tagok nem részesülnek.

A mi különösen a dolgozó tagok névsorát illeti: 
ebbe, meglehet, hiányok csúsztak be; azonban jö
vőre e részben is segítve lesz, ha az illetők bejelen- 
tendik, mikép a dolgozó tagok névsorába kívánják 
neveiket igtattatni. Megyénkül! pedig kiválólag azok
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soroztalak a „dolgozó tagok“  czim alá, kik csupán 
irodalmi működéseikkel gyámolitván a társulatot a 
részvényesek soriban meg nem jelenhetnek, — azon 
dolgozó tagok, kik buzgőságből egyszersmind rész- 
ve'nydijt fizetnek, az illetmények számontartása vé
gett a részvényesek közé igtattatván. Ha e részben 
talán tévedés történt volna, a kiigazításnak hely 
adatik,

Azon alapitó, dolgozó, vagy részvényes tagok, 
kik eddigi illetményeikben, miként az a könyvjegy
zékből kivehető, bár mi oknál fogva nem részesültek, 
azt az illető bizományos által a kiadó hivataltól min
denkor követelhetik.

Minthogy eddig is számos tagok Pesten a köz
ponti hivatalnál jelentkeztek s részvénydijaikat itten 
fizették le, az illy bejelentések vagy befizetések az 
illető bizományos uraknak mindig tudomására fognak 
adatni; egyszersmind kéretnek a részvényesek, hogy 
dijaikat az illető bizományosnak fizessék le , kitől 
könyveiket veszik; a bizományos urak pedig e rész
vénydijak beküldésével külön külön nevezzék meg a 
részvényeseket, kiknek tartozását leróják , hacsak 
egyébkint az illy felsorolást az egész összeg bekül
dése szükségtelenné nem teszi.

Hasonlóul kéretnek a bizományos urak, miszerint 
jövőre minden változást, áttételt, halálozást kerüle
tükben, szóval a tagoknak szaporodását vagy csök
kenését bejelenteni szíveskedjenek; mi által elke- 
rültetik a fölösleges példányok küldése, de csakis 
így tétethetik lehetővé, hogy az illető tagok gyorsan 
és pontosan eléghessenek ki.

A kiadó hivatal ezután fő gondot forditand arra, 
hogy a részvények fejében kiadott könyvek,megjele-
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nésök után a lehető leggyorsabban szállíttassanak el 
az ország minden vidékeire, a mi a társulat lapjai
ban is közzé fog tétetni.

Ha a megyei bizományos urak úgy tapasztalnák, 
miként a tagoknak kielégítése albízományosok által 
gyorsabban s kevesebb teherrel lenne eszközölhető, 
ezt némelly megyék példája szerint megteheíik az 
által, hogy a már létező bizományosoknak kerületet 
jelelnek, vagy pedig uj bizományosokat szemelnek ki 
a megye jelentékenyebb pontjain.

A társulat, tagjai közül örömmel fogad el min
denkit bizományosnak , ki a különnemű könyvek 
terjesztését a vidéken, hol lakik, szükséges- , és 
hasznosnak látja; s a bizományos ebbelí fáradozásai
ért, 10 procentet ajánl, úgy szinte a köllségek vise
lését; könyvárosoknak s könyvkötőknek pedig, kik 
saját felelősségük és költségükre vitetik el a köny
veket, 20 petét. Elfogad a társulat minden vidéki 
könyvárust, vagy könyvkötőt is, ki e végre a kiadó 
hivatalnál személyesen, vagy levél által jelenti magát, 
s közludomásra hitellel bir, vagy a társulat vidéki 
tagjai által ajánlatra méltónak találtatik.


