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A „Hangya" szövetkezetek központja,
mint termelő, értékesítő és fpgyasztási szővetkezet
.
I. évi rendes közgyűlését

Nagyenyeden, a Bethlen Collégium dísz
termében ' 1921. évi julius hó 6-ári,
szerdán
tartja,
, , délelőtt
,
, 10 , órakor,
•;•■.
. - 'melyre
,
.
az uzletreszes tagokat, az alapszabályok
erre mphpn ezennel
pzpnnpl meghívjuk.
mpo-hivnik.
értelmében

Napirend.'

.

Brassó—Segesvár—Kiskapus—Küküllőszeg — Tövis felől Nagyenyedre érkezrka337.sz. személyvonat este 8.35 órakor,
al27.sz. személy vonat este 10.40 órakor’
a 15. sz. gyorsvonat reggel 8.30 órakor.
Fenti időkben nehány percnyi várakozás
után indul Nagyenyedről—Kolozsvár—
Nagyvárad felé. ;‘
•
A
közgyűlés
időpontjával
s
az
•
.—
. . .
.
. ... érke-.\
zés es
zes
és indulás idejével számolni kell
; mjnc[en megjelenőnek, főként azért, hogy
____ _ ______________ >
»
-amennyiben még a megérkezés napján
hajlandó volna visszautazni ezt megte
hesse és ez 'esetben elszállásolást ne
jgényejjen- Ugyanis az elszállásolási lehe

megnyitó, közgyűlési jegyző
és két hitelesítő megjelölése,
2. Az igazgatóság jelentése az 1920. tőségek a nagyfokú lakáshiány, miatt igen
nehezek és, elsősorban azon kartársaink
évi üzleteredményről.
■
nak kell az elszállásolást biztosítani, akik
3. A felügyelő bizottság jelentése.
'4. A zárszámadások ' előterjesztése, . a közgyűlést megelőző este érkeznek,
illetve a közgyűlés Utáni nap reggelén
a mérleg 'megállapítása, és az igazgató
s
távozhatnak.
Aki említett indokkal el
ságnak és felügyelő bizottságnak a fel- 1
szállásolásra igényt f art, azt a központnak okvetlen jelen tse be julius hó
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elvégzésére ellenőreinknek idejük nincsen, mert
sürgős és halaszthatatlan munkálatokkal annyira
el vannak foglalva, hogy egy szövetkezetnél sem
4
időzhetnek tovább, mint azt központunk előírja,
anélkül, hogy ebből valamely más testvérszövet
kezetnek hátránya ne származhatnék.:
. Felkérjük ezért a szövetkezeti, vezetősége
ket, hogy, ahol a könyvelő nem végezte volna,
el az üzletrészkönyv átírását, annak sürgős tel
jesítésére hívják fel őt és adják meg neki a kellő
útbaigazításokat, hogy az üzletrészkönyvben minden egyes tag üzletrészének: értékét 1: 2 arányá
ban számítsa át és ezt az üzletrészkönyvben megfelelőleg. vetesse be. Kérjük az utasítás végre
hajtásáról is meggyőződést szerezni. ' '
iFontos figyelmeztetés. Felkérjük a szö
vetkezeti ügyvezetőket ezúton is, ha netalán f.
hó 22-én kiküldött1 körlevelünket nem kapták
• volna meg. hogy az: ez év folyamán szállított
Vasvári Imre-téle magkészletüket azonnal jelent
sék központunknak. Énnek tudomásul vétele és
sürgős teljesítése azért is fontos; mert a későb
ben beérkezett értesítéseket már nem vehetjük . ?
figyelembe:
■■ Ajánljuk szövetkezeteinknek a raktá
runkon lévő elsőrendű GOGOMAN cse
mege sajtot, o .

5. A‘tiszta jövedelemről való rendelkezés
.1-2-ig, a kiküldő szövetkezetnél viselt
6. Áz igazgatóság kiegészítésé.
tisztségénék és táreadatai állásának kóz7. Á felügyelő bizottsági tagok
elszállásolása
választása.
érdekében nem állana módunkban
I
;
1
\
Magyarnemegyei „Hangya" 7 fogyasztási
8. Inditványok.
intézkedni., :
1
A imn á.. «
l. r*
h Nn
A kiküldöttek a szövetkezet cég- - és értékesítő szövetkezet 1921. évi julius 31-én
d. u. 2 órakor a hitelszövetkezetnél évi rendes
' bélyegzőjével és két igazgátósági tag ....
közgyüléstjtart, melyre a tagok, az alapszabályok
tag, 27 alapítványi és 1571 rendes üzlet
aláírásával ellátott , meghatalmazással lá 24 ik §-a értelmében, meghivatnak azzal, hogy
résszel. Kilépett 1 tag, 1 alapítványi és
el.
,
há a tagok kellő számban meg nem jelennének,
2 rendes üzletrésszel. Tagjaink száma tandók
u:
A meghatalmazás szövegének min ugy a közgyűlés augusztus hó 7-én fog megtar
tehát december 31-én volt 449. .
■•
tatni, mely tekintet nélkül a tagok számára, hatá
;
Nagyenyed, (Aiud); 1921. junius 1táját itt közöljük.
rozatképes lesz. Napirend: 1. Múlt évi üzlet
havában. . . l
eredményről szóló jelentések tárgyatása. 2: Zár
■ T

Meghatalmazás. '''

■

számadások megvizsgálása és felmentvény meg
adása, 3. Mérleg megállapítása. 4. Tiszta jövedeAlulírott
4 .........
lemről való rendelkezés. 5. Az igazgatóság ki
fogyasztási és értékesítő szövetkezet, mint egészítése, 6. Felügyelő-bizottság választása. 7.
a Hangya szövetkezetek központja Ter- Netaláni indítványok. 1920. év dec. 31-én a tagok
•meló, Fogyasztási és Értékesítő szövet- száma 193, üzletrészeinek száma 602 volt; az év
kezet üzictréSZes tagj?, meghatalmazza :folyamán belépett 7 tag 154 üzletrésszel; kilépett
19 tag '3.8 üzletrésszel. A felügyelő bizottság ál
Központunk julius 6-án d. e. 10
............ ..... ..i.i..:...szövetkezeti tag tal megvizsgált évi mérleg a bolthelyiségben ki
órakor tartandó közgyűlésén magukat urat, hogy, a központ 1921. julius hó függesztetett és mindenki által megtekinthető.
képviseltetni akaró szövetkezeteink tájé- 6-án . tartandó 1920. évi rendes közgyü- Kelt: Magyarnemegye, 1921. május hó 31-én.
Az igazgatóság.
koztatására szükségesnek tartjuk közölni lésén szövetkezettfnket az alapszabályokSzilógysomlyol
„Hangya"
fogyasztási és
a Nagyenyed (Auid) állomásra érkező ban előirt jogkörrel képviselje,
értékesítő szövetkezet 1921. évi julius hó 31-én
és innen induló vonatok menetrend
délelőtt 11 órakor a hitelszövetkezet helyiségében
tanú: .
■ bélyegző
jét úgyszintén a szövetkezeti megbízottak
évi rendes közgyűlést tart, melyre a tagok az
elszállásolásának a lehetőségéről kívánunk
alapszabályok 24 ik paragrafusa értelmében meg
■
ig.
hivatnak
azzal, hogy há a tagok kellő számban
Üst0 nyújtani d0ÜSág célíábó! Világosii •
‘
tanú: >
meg nem jelennének, ugy a közgyűlés augusz
tus hó 7-én tartatik meg, mely tekintet nélkül a
Érkezés.
■
tagok számára, határozatképes lesz. Napirend: l.
Nagyvárad—Kolozsvár—Apahida Múlt évi üzleteredmányrő! szóló jelentések tár
Szekelykocsárd—Nagyenyed fej& érke-,ik
gyalása. 2. Zárszámadások megvizsgálása és fel• A? üzletrészkönyvek átírása. Ellen
a 128 sz. személyvonat reggel 6.20 órakor őreink jelentéseiből arról .győződtünk meg, hogy menivény megadása. 3. Mérleg megállapítása. 4.
Veszteségről'való rendelkezés. 5. Az igazgatóság
es a 16. sz. gyorsvonat este 8.25 órakor nagyon sok szövetkezetünknél az üzletrészkönyv kicgészitésc.
6. Felügyelő-bizotság választása 7.
Fenti időkben nehány percnyi várakózás a pénzbeváltással kapcsolatosan, nem dolgozta Netaláni indítványok. 1920. év december 31-én a
után indul Nagyenyedről 2TöXLkü
tott át. Ez a tény a könyvelésben; igen nagy tagok száma 227, üzletrészeinek szama pedig
hiányosságot jelent és megnehezíti a pontos 1002 volt; az ev folyamán belépett 238 tag 1127
küllőszeg—Brassó felé.
K
ügyvezetést és ellenőreink munkálatait is. Ennek
Az igazgatóság.

Tudiiivalűli a liBzgyQlÉSEn líiBoiBlenü
fnnnh ciámánn
lüOOK szamara.

A központ közleményei.
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üzletrésszel, kilépett 11 tag 125” üzletrésszel A' határozathozatal. 1920. év december 31-én a ta
felügyelő-bizottság által megvizsgált, évi mérleg gok száma 225, üzletrészeinek száma pedig 426
a bolthelyiségben kifüggesztetett és mindenki ál- volt. Az év folyamán belépett 2 tag 13 üzlet
' tál megtekinthető. Kelt: Szilágysomlyó, 1920. résszel. A felügyelő-bizottság áltaL megvizsgált
' december hó 31-én.
Az igazgatóság.—
évi mérleg a bolthelyiségben kifüggesztetett és
Nagyenyedi fogyasztási és értékesítő szőv. mindenki által megtekinthető. Kelt: Zsögöd, 1921.
1921. évi julius 10-én d. u. 3 órakor Polgár május hó 14-én.
Az igazgatóság.
■ János vendéglő helyiségében évi rendes közgyüJákóhódosi fogyasztási és értékesítő szö
... lést tart, melyre a tagok az alapszabályok 24.
vetkezet T921. évi julius hó ~ 24-én délután 11
§-sa értelmében meghivatnak azzal, hogy ha ta
órakor a község iskelájában évi rendes köz
gok kellő számban meg nem jelennének, ugy a
gyűlést, tart, melyre a tagok az alapszabályok
/közgyűlés jul. 17-én tartatik meg, mely tekintet
24-ik paragrafusa értelmében, meghivatnak. Ha
nélkül a tagok Siámára határozatképes lesz. Na
a közgyűlés a megjelenő tagok csekély száma,
pirend : 1. Múlt évi üzleteredményről szóló je
miatt határozatképtelen lenne ugy a közgyűlés
lentések tárgyalása. 2. Zárszámadások megvizs- julius hó 31 én fog megtartatni, mely tekintet
gáiása és felmentvény megadása. 3. Mérleg meg
nélkül a tagok számára, határozatképes lesz.
állapítása. 4. Tiszta jövedelemről való rendelke Napirend.: I. Múlt évi,-üzleteredményről szóló
zés. 5. Az igazgatóság kiegészítése. 6. Felügye- jelentések tárgyalása. 2. Zárszámadások meg
. lőbizottság választása. 7. Netaláni indítványok, vizsgálása és felmentvény megadása. 3. Mér
1920. dec. 31-én a tagok száma 564, üzletrészei
leg megállapítása. 4 Tiszta jövedelemtől való
nek száma, pedig 2611 volt. A felügyelőbizottság rendelkezés. 5. Az igazgatóság kiegészítése. 6.
által megvizsgált évi mérleg, a bolthelyiségben Felügyelő-bizoftság választása. 7; Netaláni in
kifüggesztetett és mindenki által megtekinthető. dítványok, 1920. év decembér 31-én a tagok
Kelt : Nagyenyed, 1921. jun. 22. Az igazgatóság. száma 266, üzletrészeinek száma pedig 2344
Érmlhályfalva és vidéke „Hangya" : fo volt; az év, folyamán belépett 15 tag'57 üzlet
gyasztási és értékesítő szövetkezet 1921. . évi résszel..252 régi1 tag jegyzett 746 uj üzletrészt.
julius hó 21-én délelőtt 11 órakor a szövetke A felügyelő-bizottság' által megvizsgált évi mér
zel helyiségében évi rendes, közgyűlést tart, leg a, bolthelyiségbe kifüggesztetett és .mindenki
melyre a tagok az.; alapszabályok'huszonne által megtekinthető. Kelt: Jákóhódos, 1921. de
gyedik paragrafusa értelmében, meghivatnak' az cember hó 31-én.
Az, igazgatóság.
zal, hogy ha a. tagok kellő számban meg nem
Magyarderzre és vidéke „Hangya" fo
jelennének, ugy a küzgyülés julius hó 28-án
tartatik meg, mely'.tekintet nélkül a tagok szá gyasztási és értékesítő szövetkezet 1921. évi jú
mára, -határozatképes lesz; Napirend : : 1. Múlt lius hó 24-én délután 2 órakor a községházá
évi üzleteredményről szóló jelentések tárgya nál 1920. évi rendes közgyűlést tart, melyre a
lása...2. Zárszámadások megvizsgálása és fel tagok az alapszabályok 24 ik paragrafusa értel
mentvény megadása. 3. Mérleg megállapítása. mében1 meghivatnak. Ha a, közgyűlés á meg
4; Tiszta jövedelemről való rendelkezés.; 5. Az jelenő tagok csekély száma miatt határozatkép
igazgatóság kiegészítése. 6. Felügyelő-bízottéig telen lenne, ugy a:,közgyűlés julius hó 31én
választása. 7:: Netaláni indítványok, 1920. év fog megtartatni, mely tekintet nélkül a tagok
decembér 31-én a tagok száma 598, üzletré számára, határozatképes lesz. Napirend : 1. Múlt
évi,üzieteredményről szóló jelentések tárgyalása.
szeinek száma pedig 1857 volt,. AMelügyelő2. Zárszámadások megvizsgálása és felmentvény
bizottság által.megvizsgált évi mérleg a bolt
.megadása. 3; Mérleg megállapítása. 4. Tiszta jöhelyiségben kifüggesztetett és mindenki által
.
megtekinthető. Kelt: Érmihályfalva,íT921. ápri védelemről való rendelkezés. 5. Az igazgatóság
kiegészítésé. 6. Felügyelő-bizottság választása.
lis hó 3-án.
Az igazgatóság.
7. Netaláni indítványok. 1920. év december
CsikcsicsóI fogyasztási és értékesítő szö
31-én a tagok száma 186, üzletrészeinek száma
vetkezet 1921. évi julius hó 10-én d, u. 2 óra
pedig 331 volt. Az év folyamán kilépett 1 tag
kor az iskolában 1921. évi ^rendes közgyűlést
9 üzletrésszel. A felügyelő-bizottság által meg
tart, melyre a tagok az alapszabályok 24-ik
vizsgált évi mérleg a bolthelyiségekben kifüg
paragrafusa értelmében .meghivatnak. Ha á .köz
gesztetett és mindenki által megtekinthető. Kelt:
gyűlés a megjelenő tagok csekély száma miatt
Magyarderzsé,1921. május' 13. Az igazgatóság.
határozatképtelen lenne, ugy a közgyűlés julius
Hegyközcsatár és vidéke „Hangya"
.hó 17-én jóg megtartatni, mely tekintet tekih-,
fogy,
és
értékesítő szövetkezet 1921. évi julius
tét nélkül a tagok számára, határozatképes lesz.
hó
24
án
d. e. 11 órakor a községházánál 1920
Napirend :. 1. 1919. és 1920. évi üzleteredmé
nyéről szóló jelentések tárgyalása. 2/1919. és évi rendes közgyűlést tart, mélyre a tagok, az
1920. évi zárszámadásod megvizsgálása és fel alapszabályok 24-ik paragragfusa értelmében meg
mentvény megadása. 3. 1919. és 1920. évi hivatnak azzal, hogy’ ha' a tagok' kellő számban
mérleg, megállapítása. 4. 1919. és 1920. évi meg nem jelennének, ugy a közgyűlés julius hó
tiszta jövedelemrőívaló rendelkezés. 5. Az igaz . 3bén tartatik meg, mely tekintet nélkül a tagok
gatóság kiegészítése. 6, Felügyelő bizoitság vá J számára, határozatképes lesz. Napirend: í. Múlt
lasztása. 7. Netaláni indítványok. 1920. év de évf üzieteredményről szóló jelentések tárgyalása.
cember 31-én a tagok száma 275, üzletrészei ■ 2. Zárszámadások megvizsgálása és felmentvény
nek száma pedig942 volt; áz év 'folyamán' ki megadása. 3. Mérleg megállapítása. 4. Tiszta jo
lépett 1 tag 3 üzletrésszel; A felügyelő bizott gvédelemről való, rendelkezés. 5. Az igazgatóság
ság által megvizsgált évi mérleg, a bolthelyi kiegészítése. 6. ■. Felügyelő-bizottság választása.
ségben kifüggesztetett és mindenki által meg 7. Netaláni indítványok. 1920. év december 31-én
tekinthető. Kelt: Csikcsicsó, 1921. daceinb'er á'tagok száma 532, üzletrészeinek száma pedig
1151 volt; az év folyamán belépett 13 tag49 üz
hó 31-én.
Az igazgatóság.
letrésszel.
A felügyelő-bizottság áltsl megvizsgált
Zsögödi „Hangya" fogyasztási és értéke
évi
mérleg
a .bolthelyiségben kifüggesztetett és
sítő szövetkezet 1921. évijulius' hó 10-én dél
után 2. órakor az iskolában 1919. és 1920. évi mindenki'által megtekinthető. Kelt: MegyközcsaAz igazgatóság.
rendes közgyűlést tart, melyre a tagok, az alap 1920. december hó 31-én.
.
Hilibi
fogyasztási
és
értékesítő
szövetkezet
szabályok 24 ik §-a értelmében, meghivatnak'az
zal, hogy ha a tagok kellő számban meg nem 1921. évi julius hó 24-én d. u. 2 órakor a
jellennének, ugy a közgyűlés julius hó I7-ik nap községházánál évi rendes közgyűlést tart, melyre
ján tartatik meg, mely tekintet nélkül a tagok szá a tagok, az alapszabályok 24 ik §-a értelmében,
mára, határozatképes lesz. Napirend: 1. 1919. méghivatnak. Ha a közgyűlés a. megjelenő tagok
és 1920. évi üzieteredményről szóló jelentések tár csekély száma miatt határozatképtelen lenne, ugy
gyalása. 2. 1919. és 1920. évi zárszámadások a közgyűlés aug. hÓ ’ 7-én fog megtartatni, mely
megvizsgálása és felmentvény megadása. 3. 1919. tekintet nélkül a tagok számára, határozatképes
és 1920. évi mérleg megállapítása.'4. 1919. és lesz. Napirend: 1. Múlt évi üzieteredményről
1920. évi tiszta jövedelemről váló rchdeikezés. szóló jelentések tárgyalása. 2. Zárszámadások
5. Az igazgatóság kiegészítése. 6. Felíigyelőbi- megvizsgálása és felmentvény megadása. 3. Mér
zottság választása. 7. Netaláni indítványok. 8. A leg megállapítása. 4. Tiszta jövedelemről való
szövetkezet íenntnaradása vagy felszámolása iránti rendelkezés. 5. Az igazgatóság kiegészítése. 6.

Julius hó 3.
Felügyelő-bizottság választása. 7. Nefalam indít- .
ványok. 1920. év dec. 31-én a tagok száma
122, üzletrészeinek száma pedig 240 volt. A fel
ügyelő-bizottság által megvizsgált évi mérleg a,
bolthelyiségben kifüggesztetett és mindenki által
megtekinthető. Kelt: Hiiib, 1921. április hó 25-én.
■ ■
Az igazgatóság.
Haralyi fogyasztási és értékesítő szövetke
zet 1921. évi julius hó 24 én d. u. 3 órakor a köz
ségházánál évi rendes közgyűlést tart, melyre a
tagok az alapszabályok 24-ik §-a értelmében, meg-,
hivatnak azzal, hogy ha a tagok kellő számban
meg nem jelennének, ugy a közgyűlés augusztus
hó 7-én tartatik mely, tekintet nélkül a tagok szá
mára, határozatképes lesz. Napirend: 1. Múlt évi
üzleteredményről szóló jelentések tárgyalása.- 2.
Zárszámadások megvizsgálása és felmentvény meg
adása.. 3. Mérleg megállapítása. 4. Tiszta jöve
delemről való rendelkezés. 5. Az igazgatóság ki
egészítése. 6. Felügyelő-bizottság választása. 7.
Netaláni indítványok. 1920. év december 31-én
a tagok száma.81, üzletrészeinek száma pedig 274 ‘
volt; A felügyelő-bizottság által megvizsgált évi
mérleg a bolthelyiségben kifüggesztetett és min
denki által megtekinthető. Kelt: Haraly, 1921.
május hó 3-án.
Az igazgatóság. ' •
Homoródbenel fogyasztási és értékesítő
szövetkezet 1921. évi julius hó 24-én délután 3
órakor a községházánál 1920. évi rendes közgyű
lést tart, melyre a tagok,' az alapszabályok 24-ik
§-a értelmében, meghivatnak. Ha a közgyűlés a
megjelenő tagok csekély száma miatt határozat
képtelen lenne, ugy a közgyűlés julius hó 31-én
fog megtartatni, mely tekintet nélkül a tagok szá
mára, határozatképes lesz. Napirend: 1. Múlt
évi üzleteredményről szóló jelentések tárgyalása.
2. Zárszámadások megvizsgálása és felmentvény
megadása. 3. Mérleg megállapítása. 4. Tiszta
jövedelemről való rendelkezés. 5. Az igazgatóság
liiegészitése. 6. Felügyelő-bizottság választása. 7.
; Netalányi indítványok. 1920. év december 31-én
a tagok száma 155, üzletrészeinek száma pedig
210 volt. Az év folyamán belépett 1 tag 1 üzlet
résszel. A felügyelő bizottság által megvizsgált
évi mérleg a bolthelyiségben kifüggesztetett és
mindenki által megtekinthető. Kelt: Homoródbene; 1921. május hó 8-án. Az igazgatóság.
Tűre és vidéke fogyasztászi és értéke
sítő szövetkezet 1921. évi julius hó 24-én d. e.
10 órakor a ref. iskolában 1920 évi rendes köz
gyűlést tart, melyre a tagok az alapszabályok
24-ik paragrafusa értelmében meghivatnak azzal,
hogy fia a tagok kellő számban meg nem jelen
nének, ugy a közgyűlés 1921. julius hó 31-én
tartatik meg, mely tekintet nélkül a tagok szá
mára, határozatképes lesz. Napirend: -1. Mült
évi üzleteredményről szóló jelentések tárgyalása.
2. Zárszámadások megvizsgálása és felmentvény
megadása. 3; Mérleg megállapítása. 4. Tiszta jö
vedelemről való rendelkezés. 5. Az igazgatóság
kiegészítése. 6. Felügyelő-bizottság választása. 7.
■ Netaláni indítványok. 1920. év december 31-én
a tagok száma 253, üzletrészeinek száma pedig
457 volt; az év folyamán kilépett 50 tag 65 üz
letrésszel. A felügyelő-bizottság által megvizsgált
évi mérleg a bolthelyiségben kifüggesztetett és
mindenki által megtekinthető. Kelt: Tűre, 1921.
junius hó 21-én.
Az igazgatóság.
Bodosi „Hangya" fogy, és értékesítő szö
vetkezet 1921. évi julius hó 24-én d. u. 3 óra
kor az iskola tantermében 1920. évi rendes köz
gyűlést tart, melyre a tagok, az alapszabályok 24-ik
§-a értelmében, meghivatnak. Ha a közgyűlés a
megjelenő tagok csekély száma miatt határozat
képtelen lenne, ugy a közgyűlés julius hó 31-én
fog megtartatni, mely tekintet nélkül a tagok szá
mára, határozatképes lesz. Napirend: 1- Múlt évi
üzieteredményről szóló jelentések tárgyalása. 2.
Zárszámadások megvizsgálása és felmentvény meg
adása. 3. Mérleg megállapítása. 4. Tiszta jövede
lemről való rendelkezés. 5. Nétaláni indítványok.
1920. év dec. 31-én a tagok száma 107, üzlet
részeinek száma pedig 311 volt; A felügyelő-bi
zottság által • megvizsgált évi mérleg a bolfhelyiségben kifüggesztetett és mindenki által megte
kinthető. Kelt: Bodos, 1921. december hó 31-én.
Az igazgatóság.

