I. Jméno a sídlo.
§ 1.
„Zemská hasičská jednota království Českého“ zřizuje na základě znění stanov svých §
2-III. b) „pohřební pokladnu členů zemské ústřední hasičské jednoty království Českého“
sídlem v bydlišti dočasně zvoleného starosty.
Usnesením valné hromady může sídlo pokladny i v bydlišti jiného člena řiditelství
pokladny býti ustanoveno, o čemž státi se musí oznámení příslušnému dohledacímu c. k.
úřadu.
II. Účel.
§ 2.
Účelem pokladny jest poskytovati podporu v hotovosti jménem „pohřebného“
pozůstalým po zemřelých členech svých.
III. Členství.
§ 3.
Členem pokladny státi se může každý ú p l n ě z d r a v ý , nejvíce 55 roků starý (s
vyjíminkou § 71. stanov) činný člen sboru dobrov. hasičů, který prostřednictvím své župní
neb okresní jednoty přihlášen jest
k zemské ústřední hasičské jednotě království Českého.
§ 4.
Přihlášky k pokladně dějí se písemním oznámením a zaplacením zápisného u místního
odboru co závdavku.
§ 5.
0 přijetí člena rozhoduje řiditelství a není poviuno udati důvodů ve případě zamítnutí.
§ 6.
Každý přijatý člen dostane prostřednictvím svého místního odboru lístek přijímací a
stanovy pokladny, i povinen jest ihned složiti příspěvek bud najednou, neb ve dvou
půlletních lhůtách napřed.
§ 7.
Kdyby přihlášený člen přijat nebyl, obdrží zápisné nazpět; kdyby však se zdráhal přijati
lístek přijímací neb roční příspěvek zaplatiti, propadá zaplacené zápisné ve prospěch
záložního jmění pokladny.
§ 8.
Přesídlí-li se člen pokladny do místa, kde místního odboru stává, musí se během 4
neděl u pokladníka dřívějšího svého pobytu odhlásiti a u nového přihlásiti, a během toho času
povstalé poplatky u dřívějšího pokladníka tak dlouho spláceti, pokud v novém bydlišti svém
do sboru přijat a zapsán nebyl. Přesídlí-li člen do místa, kde není sboru hasičského ani
odboru pokladny, musí spláceti příspěvky své odboru svého dřívějšího pobytu. Splácení
příspěvku může se díti osobně, prostřednictvím jiné osoby neb i poštou.
§ 9.
Povolán-li člen k činné službě vojenské, přerušena na ten čas práva a povinnosti jeho a
nabude jich po sprostění služby té, pak-li se po návratu svém nejdéle v 6 nedělích opětně za
člena sboru hasičského a pokladny přihlásil. Doba, po kterou členem byl před nastoupením
služby vojenské, započítá se jemu při výpočtu placení příspěvků a výplatě podpory.
Přihlásí-li se však člen tento za 6 neděl po lhůtě návratu svého, jedná se o jeho
přihlášce jako u nově přistupujícího člena.

§ 10.
Povolán-li člen ke službě vojenské na krátkou dobu (manevry, cvičení a p.), nemění se,
vyjímaje mobilisaci, po ten čas práva a povinnosti jeho, pak-li příspěvky své řádně byl platil.
§ 11.
Vystoupení z pokladny státi se může písemním ohlášením kdykoliv a přestávají tím
všecka práva.
§ 12.
Opětné přistoupení platí co nová přihláška (§ 4). Kdo po dvakráte dobrovolně
vystoupil, nemůže více přijat býti za člena pokladny (přesídlení vyjímaje).
§ 13.
Kdyby .člen pokladny činným členem sboru dobrovolných hasičd bydliště svého býti
přestal, vystoupil neb vyloučen byl, přestává býti zároveň členem pokladny a ztrácí všecka
práva členská a nároky na navrácení členských příspěvků.
§ 14.
Výminky ustanovení § 13. nastávají a členem pokladny zůstává, kdo
a) následkem nezaviněného úrazu neb onemocnění ve službě hasičské neb mimo ni či
přesídlením do místa, kde hasičského sboru (§ 8.) není, činné služby neschopným se stal aneb
činným členem sboru hasičského zůstati na dále nemohl;
b) před zařízením pokladny této nejméně 20 roků byl činným členem dobrovolného sboru
a při tom 5 roků členem pokladny;
c) nejméně 15 roků byl činným členem sboru před zařízením pokladny a 10 roků členem
pokladny ;
d) po 15 roků byl nepřetržitě členem pokladny.
§ 15.
Kdyby sbor hasičský, k němuž místní odbor pokladny přináleží, zrušen byl aneb ze
svazku své župní neb okresní jednoty byl vyloučen, či tato členem zemské jednoty býti
přestala, mohou členové místního odboru přece členy pokladny zůstati, pak-li že správně své
příspěvky na svůj účet pohřební pokladně odvádějí. Zřídí-li se v místě opětně nový sbor,
který prostřednictvím župní neb okresní jednoty k zemské ústřední jednotě přistoupí, zříditi
se má ze zůstalých členů pokladny místní odbor nového sboru.
§ 16.
Vyloučení člena pokladny stane se (s výminkou ustanovení § 14.) usnesením řiditelstva
v případech :
a) když člen vzdor upomínce (§ 22.) dvě splátky ustanovených příspěvků nezaplatil,
b) když při přístupu k pokladně nějakou trvalou nemoc svoji zatajil,
c) dopustil-li se podvodného skutku v neprospěch pokladny.
Písemný nález vylučovací platí co provedený dnem, kdy vyloučenému byl dodán.
§ 17.
Vyloučením přestávají všecka práva vyloučeného k pokladně, povinnostem dlužním
musí však dostáti.
§ 18.
Z nálezu vylučovacího může se vyloučený ve 1hůtě 14denní (ode dne přijetí nálezu
počítaje) odvolati ku soudu smírčímu, oznámiv současné písemně odvolání své řiditelství
pokladny.
Pokud smírčí soud platně o odvolání vyloučeného nerozhodnut, jsou všecka práva a
povinnosti jeho zastavena. Rozhodnut-li se soud ve prospěch vyloučeného člena, jest jeho
povinností, doplatiti veškeré příspěvky povstalé po čas přerušení členství jeho.
IV. Příspěvky a prostředky.

§ 19.
Příspěvky dělí se na 7 tříd dle stáří členů. Přihlásí-li se kdo za člena, vřadí se u
místního odboru do té třídy platební, do které svým stářím přináleží v den učiněné přihlášky a
setrvá v této po celý čas svého členství.
Třídy tyto jsou následující:

Třída
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III.
IV.
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VI.
VII.
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§ 20.
Splácení ročních příspěvků státi se musí vždy na počátku správního roku během měsíce
ledna buď cele aneb během správního roku ve dvou lhůtách platebních v lednu a červenci. (§
6.) Členové přistouplí během roku zaplatiti musí taktéž celý pro tento rok připadající roční
příspěvek.
§ 21.
Splácení příspěvků pohřebních děje se každého měsíce a sice musí zaplatiti člen i nově
přibytý měsíčně tolik příspěvků pohřebních, kolik případů úmrtí v předcházejícím měsíci se
bylo přihodilo.
§ 22.
Kdo příspěvek svůj ve lhůtě ustanovené §§ 20. a 21. nezaplatí, budiž pokladníkem
místního odboru vyzván, aby ve 14 dnech po uplynulé lhůtě platební jej zaplatil; nedostojí-li
vyzvání tomu, budiž vyzván podruhé s další lhůtou nejdéle 14denní (úhrnem ve 4 nedělích po
uplynulé lhůtě) a pakli i tenkráte povinnosti své nedostojí, budiž po oznámení, učiněném
pokladníkem odboru, řiditelstvem pokladny vyloučen.
V. Upotřebení příspěvků.
§ 23.
Zápisné a roční příspěvky slouží v prvém případě ku krytí výloh správních, v druhém
případě ku zřízení a doplňování fondu záložního.
§ 24.
Příspěvků pohřebních použito budiž k výplatě pohřebného dle ustanovení § 28., zbytků
pak ku zvýšení záložního fondu.
§ 25.
Fond záložní slouží ku zabezpečení nároků na pokladnu ku poskytování záloh k
běžným výdajům pokladny i výdajům mimořádným a zřizuje se z přebytků pokladníčních,
nevybraných podpor pohřebních, darů, odkazů, úroků z jistin, propadlých poplatků zápisného
(§ 7.) a konečně z přebytků z příspěvků ročních a pohřebních. (§§ 23. a 24.)

§ 26.
Dosáhne-li fond záložní takové výše, že úrok z něho dostačí ku krytí možných i
mimořádných nároků na pokladnu, může řiditelstvo se svolením výboru dozorčího a výboru
zemské ústř: hasičské jednoty příspěvek pohřební snížiti, po případě i úroků z fondu
záložního ku částečnému aneb i úplnému uhražení pohřebného použíti.
§ 27.
Jmění pohřební pokladny smí uloženo býti :
1. v cenných papírech úplné jistoty požívajících,
2. na hypothekách,
3. ve spořitelnách.
VI. Povinnosti pokladny.
§ 28.
Zemře-li člen pokladny, dospěje k placení výplata pohřebního příspěvku jeho
pozůstalým a obnáší toto :
a) byl-li zemřelý člen v prvém roku členství pokladny . . . . . 1/5 příspěvku,
b) byl-li zemřelý ve druhém roku členství pokladny . . . . . . . 2/5 příspěvku,
c) byl-li zemřelý v třetím roku členství pokladny . . . . . . . . .3/5 příspěvku,
d) byl-li zemřelý ve čtvrtém roku členství pokladny . . . . . . . 4/5 příspěvku,
e) byl-li zemřelý v pátém roku neb nad to více roků členství pokladny . celý příspěvek,
jaký ustanoví řiditelství.
Rok členství trvá 365 (366) dnů a končí 12. hodinou polední téhož čísla dne, na který
přijímací lístek byl vystaven.
§ 29.
Co pozůstalí považují se u ženatých pozůstalé manželky, u vdovců zákonné dítky, u
bezdětných vdovců neb svobodných ony osoby, jež člen při přihlášce své neb pozdějším
písemním prohlášením svými dědici byl určil.
Písemní prohlášení považuje se za dostatečné, které jest vlastnoručně členem
podepsáno u přítomnosti pokladníka místního odboru, a u správy pokladny uloženo.
§ 30.
Kdyby člen ovdověv znovu se oženil, připadá příspěvek pohřební nové jeho manželce,
pak-li po sňatku svém jinak výslovně nebyl ustanovil.
§ 31.
Kdyby po zemřelém členu nezůstalo žádných §§ 29 a 30. vyjmenovaných pozůstalých,
zaplaceny budou z pokladny běžné výlohy pohřební.
§32.
K docílení výplaty podpory pohřební musí pozůstalí v 8 dnech pokladníku odboru
svého oznámiti úmrtí člena a prokázati se :
a) úmrtním listem, co průkazem stáří a úmrtí,
b) potvrzením posledně zaplacených příspěvků,
c) přijímacím lístkem člena.
Pokladník odboru povinen bez odkladu oznámení toto s přílohami zaslati správě
pokladny.
§ 33.

V případě, že by příloh b a c nebylo lze dodati, povinen to pokladník na oznámení
svém poznamenati a dodati, že zemřelý při smrti své členem pokladny byl a povinnostem
svým naproti pokladně úplně dostál.
§ 34.
Bylo-li stanovám pokladny úplně vyhověno a nebylo-li proti výplatě pohřebného
žádného namítání, vyplatí se toto v 8 dnech po došlém oznámení úmrtí pozůstalým
prostřednictvím pokladníka místního odboru proti řádnému stvrzení. Povolení a uskutečnění
výplaty podpory oznámí se současně pozůstalým zvláště.
Stává-li ohledně oprávněnosti pozůstalých nějakých námitek, má řiditelstvo právo,
konati před výplatou pohřebného náležitých šetření.
§ 35.
Nároky na pokladnu pozbývají platnosti, pak-li během půl roku, ode dne úmrtí člena
počínaje, učiněny nebyly. V případě tom připadne pohřebné ve prospěch pokladny.
§ 36.
Příčina smrti nemá žádného vlivu na výplatu pohřebného.
§ 37.
Nárok na pohřebné nemůže býti ani prodán, zastaven, přepsán, aniž zabaven a nemůže
přijíti nižádným způsobem na jiné osoby a jiným účelům než stanovami těmito dle §§ 29., 30.
a 31. ustanoveným.
§ 38.
Sezná-li se při oznámení úmrtním, že člen nesprávně udal své stáří při původní
přihlášce, následkem čehož méně příspěvků platil, srazí se s pohřebného méně zaplacený
příspěvek.
§ 39.
Odepře-li řiditelství pokladny výplatu pohřebného, jest pozůstalým volno, aby se
odvolati mohli k soudu smírčímu.
Odvolání toto státi se musí přímo řiditelství ve 4 nedělích ode dne doručení písemného
odepření.
VII. Správa pokladny.
§ 40.
Správu pokladny řídí:
1. Řiditelství.
2. Místní odbory.
3. Valná hromada.
4. Výbor dozorčí.
5. Soud smírčí.
1. Řiditelství.
§ 41.
Řiditelství sestává z pěti členů a sice tří volených ze členů pokladny na dobu tří roků
valnou hromadou a dvou, jež výbor zem. ústř. has. jed. král. Českého ze středu svého na
stejnou dobu let do řiditelstva vysýlá.
Stejným způsobem a počtem zvoleno jest pět náhradníků řiditelstva.

Při volbě členů řiditelstva dbáno budiž toho, aby alespoň většina členů a jich
náhradníků volena byla pokud možno bydlištěm poblíže sebe aneb ve vzdálenosti nejvíce pil
dne cesty.
§ 42.
Členové řiditelstva obdrží za práce své a po případě za síly výpomocné a za cestovné
náhradu ustanovenou valnou hromadou pokladny podle návrhu výboru zem. ústř. has. jed.
král. Českého.
§ 43.
Řiditelství volí ze středu svého: 1. starostu, 2. jeho náměstka, 3. jednatele, 4.
pokladníka, 5. kontrolora.
Práva a povinnosti těchto a poměr jejich k výboru dozorčímu, pokud stanovami nejsou
ustanovena, vytčena budtež zvláštním řádem jednacím.
§ 44.
Řiditelství obstarává řízení veškerých záležitostí pokladny v zasedáních svých, k nimž
všichni členové na 8 dnů napřed pozváni býti musí a jest schopno k usnášení, pak-li nejméně
3 členové zasedání jsou přítomni.
Hlasování a volby dějí se nadpoloviční většinou hlasů všech přítomných; při stejnosti
hlasů pokládá se ten náhled za přijatý, pro který byl předsedající spolu hlasoval.
Zastupování pokladny naproti třetím osobám přináleží starostovi.
§ 45.
V případě, že by některý člen řiditelstva během tříletého období ubyl, nastupuje na
místo jeho náhradník dle pořadu největším počtem hlasů zvolený. Při stejném počtu hlasů
rozhoduje los.
§ 46.
K podpisu právně vížících listin zapotřebí mimo podpis starosty neb jeho náměstka
ještě podpisu jednoho člena řiditelství.
2. Místní odbory.
§ 47.
K usnadnění prací jednacích tvoří členové každého sboru, kteří jsou členy pokladny
pohřební, místní odbor. Místni odbor tento podléhající dozoru správy hasičského sboru
svého, řídí se jednacím řádem řiditelstvem pokladny ustanoveným.
§ 48.
Místní odbor koná každého tříletí a sice nejdéle v 6 nedělích po valné hromadě
pokladny pohřební svoji valnou schůzi, ve které zvolí sobě na dobu 3 roků pokladníka a jeho
náhradníka. Odstupující mohou opětně zvoleni býti.
Prvou valnou schůdzi odboru svolati povinna správa onoho sboru hasičského, jemuž
odbor přináleží, následující vždy pokladník odboru.
§ 49.
Volba pokladníka a jeho náhradníka státi se musí za přítomnosti nadpolovice členů
odboru lístky a rozhoduje nadpoloviční počet hlasů odevzdaných. Kdyby se nadpolovice
hlasů dosíci nemohla, rozhoduje užší volba mezi dvěma nejvíce hlasů obdrževšími a kdyby
při volbě uzší nastala rovnosť hlasů, rozhoduje los.

Výsledek volby musí nejdéle v 8 dnech spolu se zápisem o volbě provedené oznámen
býti řiditelstvu pokladny.
§ 50.
Volba pokladníka a jeho náměstka podléhá schválení řiditelstva pokladny a stojí jemu
volno v případě, že by volbu neschválilo, ustanoviti ve 4 nedělích novou volbu.
§ 51.
Kdyby pokladník během tříletého úřadování povinnostem svým nedostál, má řiditelství
právo zbaviti jej úřadu a svěřiti náhradníku jeho vedení pokladny odboru až do provedení
volby nového pokladníka. Řiditelstvu vypraženo vůbec v případě tom, jakož i jiných zájmů
pokladny pohřební se týkajících, učiniti u vedení odboru opatření potřebuá ve srozumění
správy příslušného sboru hasičského.
§ 52.
Ve všech případech, kdyby jinakým zaměstnáním neb odchodem pokladníka neb jeho
náhradníka správa místního odboru porušena býti mohla, obstará zatímní práce odboru až do
dalšího opatření správa sboru hasičského.
3. Valná hromada.
§ 53.
Valná hromada pohřební pokladny koná se po uplynutí tří roků aneb následujícího dne,
kdy odbývá se řádná valná hromada zem. ústř. has. jednoty král. Českého (pravidelně v 8
nedělích po uplynutí tříletého období) v Praze.
V případě, že by se v ustanoveném tříletí valná hromada zemské jednoty neodbývala,
povinno řiditelství pokladny svolati valnou hromadu zvláště.
Ve valné hromadě zastupují odbory své pokladníci odboru neb jejich náhradníci po
případě i jejich plnomocníci.
Kdyby i tito valné hromady se súčastniti nemohli, mohou splnomocniti i vyslance
odboru jiného a může jeden vyslanec až i dvacet odborů zastupovati plnou mocí.
§ 54.
Valná hromada schopna uzavírati, pak-li nejméně odborů zastoupena. Kdyby
dostatečný počet zastoupených odborů docílen nebyl, odbývá se o hodinu později druhá
valná hromada, v níž dostavivší se bez ohledu na počet jejich platně uzavírati mohou.
§ 55.
Pozvání ku každé valné hromadě státi se musí nejméně na 4 neděle před valnou
hromadou v časopisech odborných co orgánů zem. has. ústř. jednoty král. Českého, zároveň
orgánu pokladny a musí v pozvání tom sdělen býti pořádek jednací.
§ 56.
Běžné návrhy zástupců odborů, o nichž ve valné hromadě by jednáno býti mělo, musí
sděleny býti nejméně na 14 dnů před valnou hromadou řiditelstvu pokladny. O návrzích
později podaných může se sice rokovati, nikoliv však platně usnášeti. Návrhy na změnu
stanov státi se musí na 6 neděl před valnou hromadou a sice tak, aby výslovné znění změny
uveřejněno bylo v orgánu pokladny současně s vydáním pozvání.

§ 57.
Valnou hromadu svolává a řídí řiditelstvo a předsedá jí starosta, po případě jeho
náměstek aneb v zastoupení jich předseda neb jeho náměstek výboru dozorčího.
§ 58.
Mimořádnou valnou hromadu svolává řiditelstvo kdykoliv toho zapotřebí uzná; svolati
ji však musí nejdéle ve dvou měsících, žádá-li za to výbor dozorčí nebo pětina odboru s
řádným odůvodněním.
§ 59.
Valná hromada jest jedině oprávněna měniti neb doplňovati stanovy, voliti členy
řiditelství a výboru dozorčího, soud smírčí, schvalovati účty a usnášeti se o zrušení pokladny.
Usnesení dějí se nadpoloviční většinou hlasů vyjímaje § 60.
Při stejnosti hlasů návrh zamítnut.
§ 60.
Změna stanov schválena býti musí nejméně 2/3 hlasů ve valné hromadě zastoupených a
většinou výboru zemské hasičské ústř. jednoty král. Českého.
VIII. Volby.
§ 61.
Volby dějí se nadpoloviční většinou hlasů ve valné hromadě zastoupených. Kdyby tato
docílena nebyla, státi se musí, pak-li někdo ze zvolených neodstoupil, užší volba mezi těmi,
kteří v prvé volbě poměrně nejvíce hlasů obdrželi a kdyby i při užší volbě nadpolovice
dosažena nebyla, rozhoduje los mezi těmi, kteří obdrželi ve druhé volbě nejvíce hlasů.
Volitelným jest každý, kdo jest členem pokladny, i kdyby nebyl ve valné hromadě
přítomen.
§ 62.
Odstupující členové řiditelstva, výboru dozorčího a soudu smírčího mohou opětně
zvoleni býti.
4. O výboru dozorčím.
§ 63.
Výbor dozorčí sestává z pěti členů a sice ze tří volených ze členů pokladny valnou
hromadou a dvou zástupců výboru zem, ústř. hasičské jednoty.
Stejným způsobem zvoleno budiž pět náhradníků výboru.
Členové výboru dozorčího zvolí sobě nadpoloviční většinou ze středu svého předsedu a
jeho náměstka.
§ 64.
Výbor dozorčí má za povinnosť dohlížeti ku správě pokladny, obzvláště v záležitostech
peněžních a stojí každému členu na jeho vůli, přehlížeti pokladnu kdykoliv.
Předseda výboru neb jeho náměstek povinni jsou nejméně dvakráte v roce a sice v
různém čase podrobně přehlédnouti pokladnu a nahlédnouti do všech spisů jednacích. K
jedné z obou těchto přehlídek pozváni býti musí všichni členové výboru dozorčího, aby přehlídka společně byla vykonána a jest výbor dozorčí oprávněn na základě podrobné přehlídky

dáti řiditelstvu vysvědčení propustné. Přehlídka taková státi se musí za přítomnosti nejméně
tří členů výboru.
Výbor dozorčí po případě předseda neb jeho náměstek povinni jsou o každé přehlídce
pokladny podati zevrubnou zprávu řiditelstvu a výboru zem. ústř. jednoty a byly-li shledány
nesprávnosti, po případě i, řádné neb mimořádné valné hromadě.
Členům výboru dozorčího, účastnivším se výše jmenovaných společných přehlídek,
náleží náhrada jich cestovného, což platí i pro předsedu neb jeho náměstka, kterýž v
zastoupení jeho nabývá všech jeho práv a povinností.
Členům výboru dozorčího jest volno účastniti se hlasem poradným schůzí řiditelstva.
Kdyby některý člen z výboru vystoupil aneb přehlídky účastniti se nemohl, nastupuje na
místo jeho náhradník, dle pořadu největším počtem hlasů zvolený. Při stejném počtu hlasů
rozhoduje los.
5. Smírčí soud.
§ 65.
Spory, povstalé z poměrů členských rozhoduje výhradně smírčí soud na dobu tří roků
volený ze středu členů pokladny. Ustanovení počtu členů soudu smírčího a volba jest
vyhražena řádné valné hromadě.
Odvolání proti rozhodnutí soudu smírčího místa nemá.
6. Účetnictví.
§ 66.
Ukončením každého občanského roku povinen pokladník uzavříti knihy a účty a
nejdéle do konce března předložiti výroční účet řiditelstvu.
§ 67.
Po provedeném prozkoumání výborem dozorčím (§ 64.) musí býti přehledný účet
nejdéle do 1. června uveřejněn v časopise pokladny.
§ 68.
Řiditelstvo povinno v řádné valné hromadě podati zprávu zevrubnou o stavu a
účinkování pokladny za uplynulé tříletí jakož i předložiti z doby té účty výroční.
Mimo to povinno řiditelství předložiti valné hromadě přehledný výsledek zkoumání
poměrů příspěvků ku placeným podporám, aby v případě, že by dle tříletého průměru příjmy
a zálohy vzhledem ku převzatým povinnostem nedostačily, přiměřeným způsobem rovnováha
zjednána byla a sice buď zvýšením příspěvků aneb snížením pohřebného.
IX. Zrušení pokladny.
§ 69.
Zrušení pokladny může se státi jen rozhodnutím zvláště k účelu tomu svolané valné
hromady za účastenství zástupců nejméně dvou třetin všech stávajících odborů čtyřmi
pětinami hlasů a svolením výboru zem. ústř. has. jednoty království Českého. Kdyby se k této
valné hromadě nesešel dostatečný počet hlasů, svolati se má ve 4 nedělích nová valná
hromada s tímtéž programem, v níž přítomní bez ohledu na počet platně usnášejí.
§ 70.
Zbylého jmění použíti se musí v prvním případě ku krytí všech povinností a pak-li čeho
přebude, odevzdáno býti má zem. ústř. has. jednotě král. Českého.

X. Ustanovení přechodná.
§ 71.
Členové sborů hasičských, kteří více jak 55 roků staří jsou, mohou se státi členy
pokladny, přihlásí-li se nejdéle do I. řádné valné hromady, předloží lékařské vysvědčení, že
úplně zdrávi jsou a průkaz, že po15 roků jsou činnými členy sboru hasičského.
Zápisné jich obnáší 10 korun; roční a pohřební příspěvek vypočte se v postupu
poměrném jejich stáří.
§ 72.
Prozatímní správu pokladny až do I. řádné valné hromady obstarává řiditelství a výbor
dozorčí, zvolený ze středu přísedících výboru zem. ústř. has. jednoty království Českého.
§ 73.
Pokladna vejde v činnosť, jakmile 2000 členů bylo přihlášeno a přijato.

Z výboru zemské ústř. has. jednoty král. Českého.
V Ch r u d i m i, dne 10. června 1894.
JUDr. Jan Figar,
starosta.

Matěj Mayer,
jednatel.

Pohřební pokladny členů zem. ústř. has. jednoty král.
Českého prozatímní řiditelstvo :
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jednatel.
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kontrolor.

Prozatímní výbor dozorčí :
Čeněk Meisner,
předseda.
Vilém Pohl,
přísedící

Adolf Seidl,
předsedův náměstek.

Antonín Maděra,
přísedící
Václav Vrabčík,
přísedící.

