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« SZÖVBtliBZBtBh! HB fBlBjtSÜh,»
# hogy a „Hangya" .kirendeltségek és rak
tárak (úgyszintén a pénzbeszedő gócponti
szövetkezetek) a szövetkezetek szövetke
zéséhez szolgáló kapcsok, á szövetkezeti
forgótőkék állandó központi tömöritheté* sének eszközei és szervei, a nagybani
központi árubeszerzés és ellátás megvaló
síthatására. Hapi bevételeinket — a szö
vetkezeti tőkék gyülekezése, kamatoztatás
és nagybani árubeszerzés céljaira — akár- ,
mily kis összegek azok, fizettessük ott
le, áruinkat egyedül e központi szervek
nél szerezzük be, mert ezzel szolgálhatjuk
leghathatósabban jövőnket és támogat
hatjuk egy erősbödő központ utján egy■ mást. ' . ■
■

Q szOvetbBzet ptnzfinek helyes hezelÉse
és annali jelentősége.
A szövetkezeti kis tőkék lelkiisme
retes, célirányos, erkölcsös és szakszerű
kezelésében és gyors mozgékonyságának
biztosításában rejlik a legnagyobb tőke
erő, ami ezidőszerint még mindig felis
meretlenül-és kikasználatlanul egy óriás
álmát alussza, szövetkezeti hálózatunk
praktikus és minden mozgékonyságra
berendezett szervezetében.
A központi szervek és áruraktárakfelállításával mindinkább megteremtjük a
lehetőséget arra, hogy a központi szerv
és a szövetkezet között a szövetkezeti
kis tőkék a leggyorsabb mozgást fejt
hessenek ki, A szövetkezettől a tőkeerő
készpénz alakjában a központi raktárak
hoz, a központi raktáraktól áru alakjában
a szövetkezethez kell folyjék állandó
keringéssel a tőkeerő. — A szövetkezeti
tőkék , ezen vérkeringésének gyorsnak,
és
*
állandónak
egyenletesnek kell lennie
es nem szabad az ügyvezetés erélytelense^e’.,a Penz*
árnokok tájékozatlansága és
a boltosok mulasztásai és önkényes hiteezesei miatt megakadnia, hátrányt, vagy
késedelmet szenvednie, vagy idegen uta
kon elszivarogma, mert ellenesetben ez
a szövetkezeti nagybani központi árube
szerzést megbénítja, amit pedig minden
szövetkezet - saját érdekében - minél
nagyobb arányúvá kell tegyen, hiszen ez
a tömörülés es szövetkezésünk céljának
a nagyobbik es fontosabbik fele. A nagy
bani központi árubeszerzés lehetősége
I

I a szöVetkezeti árak versenyképességét és a köz
pont ellenőrzési, irányítási és számviteli
ügyvitelének, valamint a szövetkezeti háló
zat karbantartási költségeinek a fedezetét.
Jól gondoljuk meg tehát, hogy csak
a szövetkezetek tervszerű központi tőke
kezelése az a mód, ami egyedül teheti
erőssé és naggyá a szövetkezeti köz
pontot és hogy egyedül egy erős szövet
kezeti központ lehet oly erőforrás, ahon
nan a kis szövetkezetek tömörülése által
nyert nagy erőtartalékok a kis és gyóngébb szövetkezetek fejlesztésére, ügy
menetének rendszeres támogatására
épen azokhoz a szövetkezetekhez, melyek
nek á segítségre és támogatásra szüksé
gük van és épen akkor, amikor arra
szükség van — tervszerűen irányíthatók
és fordíthatók.
Csak a központon keresztül támo
gathatja például egy tőkeerős Aradmegyei
községi szövetkezet a Szilágymegyében,
vagy Csikban működő testvérszövetke'znfnl' no
rttn lin
zetet
és csak haz't ztortíVi
esetben,
ha na C'zntrnf
szövetkezeti tőkék központi tömörítése által
erre a központ a szükséges erőfelesleg
gel rendelkezik. Csak ha az összes szö
vetkezeti tőkék a központ fele irányittatnak és ott gyülekeznek, van adva a lehe
tőség arra, hogy az azonos célokat szol
gáló testvérszövetkezetek, a helyes és
óvatos központi irányítás és szakszerű
vizsgálat és ellenőrzés mellett egymást
támogassák, erejük szövetkezettségének
nagyságát érezzék és élvezzek..
Az egész központi tömörülés értelme
és lényege tehát a szövetkezeti pénzek
központi tömörülése és áruforgalma által
érvényesülhet csak. A szövetkezetek
jövője, erősbödése, sokasodása és ezzel
kapcsolatosan népünk anyagi jólétének
szolgálatából folyó erkölcsi és kulturális
Céljaink elŐbbrevitele, a szövetkezeti tőke
erők központi tömörülésétől és e célból
a kis szövetkezetek egész forgótőkéjének
a központ felé irányítandó állandó moz
gásától függ.
,
E magas cél érdekében minden
szövetkezet vezetőségének első feladata
kell legyen
1. a szövetkezet hitelének behajtása,
2. a napi bevételek rendszeres át
vétele és a pontos átvételre a pénztárnókok buzdítása.
3. A szövetkezeti pénzeknek a köz
ponti szerveknél^ minél sűrűbb időközök
ben való lefizetése s ezzel e tőkék köz
ponti tömörítése.

. I.

4. A boltkezelők szigorú eltiltása
az önkényes hitelezésektől, e hiteleknek
óvadékukból leendő azonnali levonása
és állandó ellenőrzése, hogy a napi be
vételeket egészükben átadják és titkos
kölcsönképen a szövetkezet pénzét és
tőkéjét saját céljaikra el ne vonják.
5. Boltkezeiésre'alkalmas személyek
iránt való állandó érdeklődés, hogy a
szabálytalanul működő boltkezelők, a
központ értesítése mellett,, azonnal kicserélhetők legyenek.
Felkérjük ' szövetkezeteink vezetőit,
hogy szövetkezeti munkánk gyors és
alapos fejlesztése és közös működésűnk
alapos tökéletesítése érdekében felvilágo
sító és oktató cikkeinket jól átgondolni,
a, szövetkezeti tisztviselőket és alkalma
zottakat ilyen irányban oktatni és ellen
őrizni sziveskedjenek és minél előbb,
mert kár minden percért, melyet műnkánk sikere érdekében elmulasztunk,
~- ------ jsb
,

Rendezzünk karácsonyi
*
*
szövetkezeti ünnepet!

A szövetkezeti eszme és a felebaráti szere
tet egy forrásból veszik eredetüket és egymás
mellett haladnak közös céljuknak, az emberi
ség boldogulásának, jóléte gyarapításának és
szellemi fejlődésének elérhetésére. Ezen szent
közösség méltó kifejezéséül a felebaráti szere
tet eszményi ünnepét, a-szent karácsonyt a
szövetkezeti eszme legnagyobb ünnepévé is
kell avassuk, a társadalmi együttműködés er
kölcsi tartalmának hirdetése által.
Már a mult év karácsonyában e lap hasáb
jain felvetettük a gondolatot, hogy szövetkeze
teink minden karácsonykor rendezzenek szövet
kezeti ünnepet, melynek keretén belül a taggyüjtés és a szövetkezeti tőke emelése uj jegy
zések által állandósítható és a szövetkezeti
eszme ismertetése állandóan felszínen tartható
volna, hogy azt a nép minél szélesebb rétegei
megismerhessék és érdeklődésük ébrenfartassék.
E gondolatnak a jelen évben minél szá
mosabb szövetkezetnél leendő megvalósithatása
érdekében, idejében kívánjuk a szövetkezeti
vezetők figyelmét felhívni a karácsonykor ren
dezendő ünnepre és e célból közzétesszük itt
azon hatásos, lélekemelő kis szövetkezeti szín
darabot, amelyet a kézdialmási szövetkezet mult
évi karácsony ünnepségén — ifj. Papp István
tanító, a szövetkezet ügyvezető igazgatójának
vezetésével — az iskolás fiuk adtak elő. Ahol
a szövetkezet, vagy az iskola helyisége egy
színdarab rendezésére alkalmas volna, ott az
ünnepség prograntmjába ezen színdarab felvé
telét ajánljuk, mert arra kell törekedni, hogy

328.
ne csak a családfők, hanem a család összes
tagjai, az asszonyok és a gyerekek érdeklődése
a szövetkezet iránt felkeltessék és ők is egyen
ként tagjaivá váljanak a szövetkezetnék. Csak
így lehet szövetkezeti értékkel biró, szövetke
zeti szellemű gazdatársadalmat nevelni és az
eszmét általános közkinccsé tenni.
Itt közöljük a színdarab első részét, foly
tatását a következő számban hozzuk.

GYŰLÉS.
Történik 1968. december 31-én a kézdialmási fogyasztási és értékesítő szövetkezeti
Igazgatóság és Felügyelőbizottságának ülésén.
Irta: ifj. Papp István.
SZEMÉLYEK:
Igazgató, elnök — Papp Ernő VI. o. tan.
Ügyvezető igazgató Kelemen Béla V. o. „
Igazgatósági tag — Kelemen Ferenc V. o.
Kelemen László V. o.
Molnár Lázár IV. o.
Pénztárnok — -— - Molnár Lajos V. o.
Felügy. biz. elnök
Baricz Imre III. o.
„ tag — Felszegi Tamás IV. o.
-- Kelemen András IV. o, „
n
- még
„
CT 6 IV. osztályú
w
Szövetkezeti szolga —
Bertalan Lázár
III. o’• »
■■
-Egy ember — — Tamás Lázár IV. o. ,
(Szin: egyszerű szoba. Középen hosszú
asztal, jobbról, balról felírva nagy betűkkel:
Hitel nincs. Nézőközönséggel szemben: Kár
tyázni tilos - felette: Szövetkezésben van az erők)
(Az Igazgatóság és felügyelő bizottság az
asztal körül felvonul. Első helyre az igazgató
sági tagok, azután a felügyelő bizottsági tagok.
Boltos és szolga állva maradnak.)
(Ügyvezető iratcsornóval, könyvelő, pénz
tárnok, boltos egy-egy nagy könyvvel, szolga
egy féliv Írással)
,
Szolga: (előlép és tiszteletteljesen meg
hajtja magát) Igazgató elnök urnák tisztelettel
jelentem, hogy a mai napra kibocsátott meg
hívót minden igazgató és felügyelő bizottsági
tag úrral aláírattam s így teljesen rendbe áta
dom (a meghívót átadja).
“
.,
. lg. elnök-,
(komolyan) Jól van Józsefi
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A központ közleményei.
Felhívás tnarqstnrdaniBsyEí szSBBthEZBtElnhhBZ I
Értesítjük szövetkezeteinket, hogy
marosvásárhelyi raktárunk október hó
20. óta működik és áruraktárában szö
vetkezeteink összes fűszer, gyarmat, rö
vid és norinbergi áruszükségletüket, ugyszintén a tagok áruszükségletének, meg’
.............. - beszerezhetik.
. ..
felelő minden
árucikkét
Felhívjuk szövetkezeteinket, hogy ha
kis tételekben is, de minél sűrűbben vá
sároljanak raktárunktól, hogy -a tél folya
mán a szövetkezeti bolt a tagok által
keresett árukkal mindig fel legyen sze
relve. Az árubeszerzéshez üres edénye
ket és- ládákat elővigyázatosságból min
dig küldjenek be a raktárhoz, nehogy
hordók, vagy más üres edények hiányá
ban az árurendelés elintézése nehézsé
gekbe ütközzék. A szövetkezeti böltkezelőtől a napi bevételeket a tél folyamán
naponként vegyék át a pénztárnok urak
és az összegyűlt napi bevételeket heten
ként, vagy legalább kéthetenként, a leg
szükségesebb áruk rendelésével, együtt
okvetlenül küldjék be a raktárhoz, hogy
a szövetkezeti pénzek kamatozatlan a szővetkezetnél egy pillanatig se heverjenek,
más idegen célokra fordíthatók ne legyenek és a központi áruraktár nagybani
arubeszerzeséhez, mindig a raktár rendelkezésére bocsáttassanak.
.
Szövetkezeteink — a raktár fejlődése érdekében — lelkiismeretesen tartsák szem előtt, hogy minden árurendelés raktárunkhoz irányittassék és minden
szövetkezeti bevétel a szövetkezet folyó
számlájának javára, ugyanott fizettessék
le, akár kicsiny összegűek, - akár nagy
összegüek a lefizetések.
tekintetbenfogja
kérjükssövetkezet
szövetkezeteink
] z E tiságaiti
fo.

Csak ezután is tartsa be pontosan kötelessé- letvezetöit és pénzkezelését sokkal fokogeii s az Igazgatóság ne« lesz háládatlan
ellenőrzésben és irányításban
magával
•.
■ ■ ■• » részesítsék, mint ahogy azt a múltban, a
a.._i szemben.
i™
Szolga: Igen is. (Meghajtja magát. Szol- .
raktár felállítása előtt tették.
gálatra készen hátra áll.)
lg. elnök-. (Feláll. Erre mindannyian fel
H tengelyen, postán, vasúton tör
állnak.) Mélyen tisztelt Uraim, foglaljanak helyet!
ténő
áruszállításaink, lopás, elveszés,
(Inti kezével, hogy üljenek íe. Leülnek, ö állva

<

Nov. hó 13.

Hangya

marad.)
Tekintetes Igazgatóság és Felügyelőbizott
ság! A mai napra, azaz: az 1968. december
31-én egy igen nagy és fontos ügyben jöttünk
össze.
1. A jelen évben eléri üzleteredményeink
nek a felülvizsgál tara.
2. Egy nagy és méltó emlékezésre, mely
ezelőtt 50 évvél történt, a szövetkezetünk
életében.
Mig ennek részletezésébe bocsátkoznánk
és méltatnék a mai napra összehívott kettős
gyűlés fontosságát, szivemből üdvözlöm ugy
az Igazgatóság, mint a Felügyelő bizottság
minden egyes tag át. A gyűlést megnyitom.
Mind: Éljen az elnök I Éljen I
lg. elnök-. Felkérem az ügyvezető igaz
gató urat, hogy a folyó évi üzleteredmény és
vagyoni állapotunkról a jelentést tegye meg.
Mind: Halljuk az ügyvezető igazgató urat!

(Folyt, köv.)

törés, elfolyás, elömlés elleni bizto
sítása. Igen gyakran megtörtént már,

hogy a szövetkezeteknek tengelyen, pos
tán, vasúton küldött áruink szállítás köz
ben élvesznek, vagy a veszélyükre fel
adott törékeny áruk eltörnek, porló, vagy
folyékony anyagok (liszt, porcukor, pet
róleum, szeszes italok stb.) elömlenek,
elfolynak. Ezért központunk elhatározta,
hogy a kirendeltségeinkből és transitó
raktárainkból a szövetkezeteknek tenge
lyen, postán, vasúton útba indított öszszes árukat a szállítás közbeni elveszés,
ellopás, eltörés, elfolyás, kiömlés ellen a
szövetkezetek hozzájárulásának megnye
rése alapján biztosítja. Tájékoztatásul kö
zöljük, hogy a biztosítási dijak igen cse
kélyek és a szövetkezet minimális biz
tosítási dijak ellenében érzékeny károsodhatásoktól menekülhetnek igy pl. fű
szer vegyes áruk 1000 L.-ként circa

6.50 L. üvegáruk és üvegekben szállt—
tett ecetsav a nagyobb kockázatra való
tekintettel 1000 L.-ként circa 22 L.
A fentiek előrebocsátása után fel
kérjük tehát a nagyenyedi központunk
hoz, valamint a nagyváradi, szentgyörgyj »■
kirendeltségeinkhez, továbbá a marosvá
sárhelyi és székélyudvarhelyi transitó.,
raktárainkhoz tartozó
------ összes szövetkező-,
tek Igazgatóságait, hogy ezen fent vázolt
k^AcíMcnlr hevezeteset
*
szállítási biztosítások
bevezetését tudótud,p- $
másul venni szíveskedjenek. Amennyiben
valamelyik szövetkezet Igazgatósága a
tengelyen, postán Vasúton való szállít-^
. mány biztosítást nem óhajtja, , felkérjük,^
hogy ezt központunknak legkésőbb folyő^
évi nov. 25-ig annál is inkább, közölni
szíveskedjék, mert ha ezen időpontig el-^
lentmondó nyilatkozatát nem kapják meg,
olybá fogjuk tekinteni, mintha a szállít
mány biztosítás bevezetését tudomásul
vette és eljogadta volna.
$

H

badíhárok megtérítése ügyében

a napilapokból ugy értesülünk, hogy a
háború és a katonai megszállások által
okozott károkért a kormány 4 milliárd
összegű kártérítést folyósít.
Az egyeseketért károk részére
adandó kárpótlási hányadot a közelebb
ről kinevezendő igazgatóság fogja megállapítani kártérítési bonok kiállítása által,
A 30.000 lejen alóli összeget teljesen
kifizetik, az azon felülieket csak 60—70
százalék arányban. A törvény szerint
ezen bonokkal lehetséges lesz a jövedelem-adó fizetése. Ezen hírre felhívjuk
szövetkezeteink figyelmét azzal, hogy a
’ ' ”
■ ■
■ -- forradalmi
kártérítés
a forradalom
alatt
cselekedetekből előállott károkra nem
terjesztetik ki, hanem csupán a háború
és'a katonai átvonulások, valami'nt eíszálásolások következtében szenvedett károkra
Felkériük
tehát azon
azon szövetkezet
cznvptLpzpf■ ™
W tenat
nek vezetőségeit, ahol a szövetkezetnek
ily természetű kára van, hogy a károkra
vonatkozó összes igazoló okmányokat
gyűjtsék össze, ha pedig hiányzanak,
azokat újból szerezzék be, hogy a kö
zelebbről megjelenő hatósági felhívásra
•az összes szükséges igazolásokkal ide
jében bejelenthessék a szövetkezet há
borús kárát, mert a késedelem, vagy
mulasztás később csak igen nehezen és
nagyon sok utánjárással hozható helyre,
Ne mulasszák el az ügyvezetők e hírrel
kapcsolatosan az illetékes közigazgatási,,
vagy pénzügyi hatóságoknál is érdek
lődni a háborús károk meptéritése iránt
és az ott nyert felvilágosításokról kérjük
központunkat szíveskedjenek tájékoztatni.
A mellékletet szerkeszti:

DR. HARMATH JÁNOS.
A melléklet tulajdonosa :

A .HANOYA
*

SZÖV. KÖZPONTJA, NAGYENYED
Kiadó :

TÖRÖK BÁLINT
■z E. O. E. titkára.

Megjelenik minden vasárnap.
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