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Szövetkezeti irodaimat!
Szerény lapocskánk hasábjain ne
hány ízben rámutattunk a szövetkezeti
gazdálkodás és termelés jövő nagy fel
adatára. Bizonyítgattuk, hogy a jövő tár
sadalom gazdasági szükségletei, a gaz
dasági tényezők adott helyzeténél és ezidőszerinti fejlettségénél fogva, csak szer
vezettebb és mindinkább szervezkedöbb
formában, vagyis a szövetkezeti terme
lés és fogyasztás általánosítása utján elé
gíthetők ki a legalkalmasabb s a leg
könnyebb módon.
Ebben az irányban orientálódik ma
már az európai államokban a produktív
gazdasági erőknek az a része, amely a
szigorú és rideg értelemben vett kapitalisztikus gazdálkodásnak, elsősorban
egyéni vagyonosodást célzó érdekeitől
kötve, vagy azoknak lekötelezve nincs.
A „Hangya" szövetkezetek vezetői
számára, akik a szövetkezeti fogyasztás
általánosításával és fejlesztésével foglal
koznak és a nép legszélesebb rétegeivel
érintkeznek, a szövetkezet a szószék,
ahonnan adandó alkalmakkor a szövet-'
kezeti jövőt és szervezkedést, a szövet
kezeti munka jelentőségét és népjóléti
céljait szóval és pennával is hirdetniük
kell. A szó és az írás szerepe, amely
ténybeli munkánkat magyarázza és az
egyszerű embernek állandó ismétlésekkel
és ismétlődésekkel minden alkalommal
hangsúlyozza, egyike a legfontosabb sze
repeknek, melyeket az eszme ismertetése
és a szövetkezeti tevékenység általánosí
tása érdekében minden szövetkezeti mun
kásnak vállalnia kell.
Írókra és^szónokokra van szüksége
minden fejlődő társadalmi eszmének és
gondolatnak, * meggyőződéses aposto
lokra, akik minden nehézség és sikerte
lenség dacára eszmei hűséggel és ebből
táplálkozó meggyőződéses hitvallással
hirdetik szövetkezeti igéiket.
A „Hangya" lapban fórumot aka
runk teremteni a szövetkezeti Íróknak, e
lapot a szövetkezeti élet fejlesztésének,
irók nevelésének szolgálatába szeretnénk
állítani. Egyik gondolatot egy másik gon
dolat szülőanyjává szeretnénk megtermé
kenyíteni, mert a szövetkezeti gazdasági
hitvallás sajtoorganumat közérdekűvé
közkedveltté, igazán tartalmassá és tanul
ságossá, tapasztalatokban bővelkedővé
csak ugy tehetjük, ha a szövetkezeti élet
gyakorlati vezetőiből és munkásaiból ne
velünk szövetkezeti Írókat és ha a bér-
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cek és völgyek aljáról minden irányból
megszólal a szövetkezeti ige a lap ha
sábjain. Nem ékes és cifra mondatokat
keresünk, hanem egyszerű meggyőződé
ses és igaz szavakkal írott közleménye
ket várunk. Nem a lapanyag összeállítá
sának könnyebbsége kedvéért, hanem a
szövetkezeti irodalom és irók nevelése
és önképzése érdekében Írjuk e tárgy
ban buzdító szavainkat.
Előzetes vélemény, vagy tájékozó
dás céljából a központhoz, vagy a lap
szerkesztőjéhez intézett sorokra készség
gel adunk azonnali választ.

Közgyűlési beszéd.
Alanti cikkben közöljük Kerékgyártó
Mihály iskolaigazgató, a gyantái Hangya
szövetkezet ügyvezetőjének a szövetke
zet évi közgyűlésén elmondott beszédét,
annak hangsúlyozásával, hogy a közgyű
lés az az egyik alkalom, amikor a szö
vetkezeti eszme szeretetének és jelentő
ségének hangsúlyozása a nép előtt a
legeredményesebben történhetik és az
intézmény kedvezőtlenebb anyagi helyze
tében is hasonló tartalmú beszéd a ta
gokra csak megnyugtató és buzdító lehet
és megértésre hangolja őket, az ügyve
zetés mai nehézségei között a vezetők
kel szemben,
Tisztelt Közgyűlés!
Midőn ez alkalommal azon célból,
gyűltünk össze, hogy szövetkezetünknek
egy évi sáfárkodásáról számot adjunk,
szövetkezetünk üdvözletéhez szívesen
csatolom a nagyenyedi központ és a
nagyváradi kirendeltség üdvözletét is.

Tisztelt Közgyűlés!
A közelmúlt idők áldatlan eseményei
minden ékesszólásnál fényesebben be
bizonyították a természet törvényének
azon alápvető igazságát, hogy az ember
társas lény, nem élhet meg önmagában,
a mások társasága nélkül. Igen, mert ha
az elmúlt idő rettenetes vérzivatarában,
a küzdés a megpróbáltatás szomorú ide
jén -az elesett nem talált volna felemelőt,
a csüggedő bátoritót, a szomorkodó vi
gasztalót, a létért véres verejtékkel küzdő
megértő emberi szivet, ugy a mai tár
sadalmi élet kietlen és puszta volna, me
lyet nem a viz, de a vérözön tett volna
azzá. Hogy mi akadályozta meg e ret
tenetes pusztulást? semmi más, mint az
emberi leiekből eredő, fent említett érzet,

amit- Jézus oltott az emberi kebelbe,
azon embert - szerető szép szavaival:
„Egymás igáját szeretettel hordozzátok!"
E krisztusi eszmétől vezéreltetve alakí
totta, a haló porában is áldott gróf Ká
rolyi Sándor, a nép javát szivükön viselő
jobbjainknak támogatásával a „Hangya"
cimü kereskedelmi, népjóléti intézményt,
azon célzattal, hogy a föld népét ne
csak mentesítse az áru uzsora karmaitól,
hanem e tekintetben a nép ura legyen
önmagának.
Istennek hála kis falunk népe, ha
későn is, de mégis befogadta a szövet
kezeti eszmének, csak jót termő magjait
és most, midőn itt állunk, hogy sáfár
kodásunkról számot adjunk, igaz, Iélek7
szerinti öröm tölti el keblünket, tudatá
ban annak, hogy a reánk bízott talentu
mokat nem ástuk el, hanem gyümölcsöztettük azokat, legjobb tudásunk szerint a közboldogulás javára. Ezen örömün
ket a legcsekélyebb mértékben sem csök
kenti a minden lében kanál, hozzá nem
értők, esetleg hitvány anyagi haszontól elvakitottak áskálódásai; tudva azt, hogy
a legtisztább buzavetésben is megterem
egy-egy konkoly. Ám Jézus szavai sze
rint is a tiszta búza az igaz, a konkoly
pedig kigyomláltatik és megoltáttatik ölt
hatatlan tűzzel.
Szövetkezetünk becsületére legyen
mondva; eszmei szép vezetésünkben ke
vés konkoly találtatik. E keveseket pedig
igyekezzünk meggyőzni igazságunkról.
Felemelni őket a látszólagos, pillanatnyi
haszon köréből arra a polcra, hol az
eszme jótékony hatását szemtől-szemben
látják és a hitetlen Tamással szólnak igy:
„Én Uram és én Istenem!"
Tisztelt Közgyűlés! Az elmondot
takhoz kevés hozzátenni való van még,
Mint tudják, szövetkezetünk a háborús
idő utolsó szakában alakult. A háborús
idők mindent meggazdagitó tényében
szövetkezetünk nem részesült, mert akkor
is szem előtt tartotta a szövetkezeti
eszme jelszavát: „Olcsón, de jót!" Ezt
szem előtt tartva a közgyűlés tagjai ré
széről bizonyára érthetővé válik azon
jelentésünk, hogy mi bizony nagy anyagi
erővel nem rendelkezünk. Az anyagiak
hiánya azonban pótolható az összetartás
minden 'akadályt legyőző, ercjővel.Ha
azonban ez az összetartás között Ink
megbomlik az által, hogy hallgattunk a
háborús idők conjuncturait bőségesén kihasználó kereskedelem csábításainak es
csak az ígért pillanatnyi haszonra nézőnk,
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úgy akkor szövetkezeti szép eszmei ve
zetésünk idő előtt elsorvad és a nép,
amely sóvárog egy jobb világot, ismét
ott lesz az áruuzsora karmai között, min
den keresetét hordva e telhetetlen moloch gyomrába.
Ne engedjük tehát közénk furakodni
a meg nem értés, a szétvonás minden
szépet, jót és nemest megsemmisítő ör
dögét. Ha mégis találtatnának köztünk
tévelygők, úgy ezeknek magyarázzuk
meg, hogy a háború kivételes körülmé
nyei folytán rendkívül meghízott concurentia most felajánlott jóakarata csak
csalóka fény, amelynek célja, a minden
körülmények között a nép javát és bol
dogulását munkáló szövetkezetnek a meg
buktatása s azután a most elmaradt ha
szonnak sok százalékos bezsebelése.
Tisztelt Közgyűlés! A fentmondotlakban igyekeztem Önöket röviden fel
világosítani a szövetkezeti eszme miben
létéről.
Ha van Önökben egy kis jó érzés,
úgy bizton hisszük, hogy nem tagadják
meg a szövetkezés krisztusi eszméjét.
A meg nem értőknek, a küllőfékezőknek pedig csak azt mondjuk, hogy
keressék és kutassák az olcsóbb bevá
sárlási forrást. Ám ha vásárlásuk után
egy nehány lei marad zsebükben, profit
képen, úgy ezen hasznot írják fel a szö
vetkezeti eszme erkölcs táblájára, mert
e hasznot korántsem a konkurrencia jó
akarata juttatta nekik, hanem épen a meg
tagadott, cserben hagyott szövetkezet,
amelynek legfőbb dicsősége, hogy a
szertelen, haszonra vágyó, kiuzsorázó
tisztességtelen kereskedelmet a saját tisz
tességes medrébe szorította.
Midőn még arra kérem a tisztelt
Közgyűlést, hogy a bemutatandó évi mér
leget az igazgatóság és felügyelőbizott
ság jelentése alapján elfogadni szíves
kedjék, az eddig tanúsított, jó indulattal
párosult megértő kitartásukért,-a szövet
kezeti eszme nevében a tisztelt Közgyű
lésnek hálás köszönetemet nyilvánítom.

a havi összilletmény ezeket az összege
ket meghaladja, abban az esetben 100—
100 lejjel kevesebb összeg, vagyis csak
650, 500, illetve 400 lei vonható le adó
mentes jövedelem cimén a havi összilletményből.
'
Pincészetünket, pálinka, likőr és
röm gyárunk üzemét folytonosan fej
lesztve, sikerült ismét bevezetni a régen
nélkülözött, kiváló, kisüstön főzött 1, mi
nőségű törköly pálinkánkat, melyet 45ö/o
foktartalommál literenként 18 leiben szám
lázunk edény és üveg nélkül.
Ne fogyasszunk mást, csak Hangya
italt, melyeknek • megbízhatóságáról, mi
nőségéről és tisztaságáról feltétlen garan
ciát vállalunk és mindenkor a konkurren
cia árainak figyelembe vételével a napi
árban számlázunk.
. Egyben felkérjük a szövetkezeteink
t. ügyvezető igazgatóit, hogy pálinkás,
likörös kis hordóinkat sürgősen küldjék
vissza központunknak, mert Erdély piacán
ma ily hordókat csak igen ritkán és cse
kély mennyiségben lehet beszerezni.
. Tegyen minden szövetkezet próba
megrendelést.
Árjegyzékünket julius 10-iki szá
munkban közöltük.

HIRDETÉSEK.

Az alkalmazottak 6 %-os adó

Kissolymosi „Hangya
*
fogyasztási és
értékesítő szövetkezet 1921. évi augusztus :hó
7-én délután 3 órakor a
községházánál
évi rendes közgyűlést tart, melyre a tagok
áz alapszabályok huszonnegyedik paragrafusa
értelmében meghivatnak azzal, hogy ha a tagok
kellő számban meg nem jelennének, úgy a
közgyűlés augusztus hó 14-én tartatik meg,
mely tekintet nélkül a tagok számára, hatá
rozatképes lesz. Napirend: 1. Mult évi üzlet
eredményről szóló jelentések tárgyalása. 2.
Zárszámadások megvizsgálása és felmentvény
megadása. 3. Mérleg megállapítása. 4. Tiszta
jövedelemről való rendelkezés. 5. Az igazgató
ság kiegészítése. 6. Felügyelőbízottság válasz
tása. 7. Netaláni inditványok.1920. december
31-én a-tagok száma 442, üzletrészeinek száma
pedig 569 volt Az év folyamán belépett 1 tag
1 üzletrésszel. A felügyelő-bizottság által meg
vizsgált évi mérleg a bolthelyiségben .kifüg
gesztetett és mindenki által megtekinthető. Kelt:
Kissolymos, 1921. február hó 16-án.
Az igazgatóság.

jára vonatkozólag lapunk julius 17.-i szá
mában megjelent közleményünk 111. 1.
pontjában, az adómentes jövedelem cí
mén levonható összeg számszerinti meg
jelölésénél súlyos sajtóhiba van. miért is
közleményünk e részét helyes szövege
zésben újólag közreadjuk:
1. „Le kell vonni a havi összilletményből adómentes jövedelem címén
havi 650, 500, illetve 400 leit a szerint,
hogy 50.000-nél több, 50.000-nél keve
sebb, azonban 15.000-nél több, illetve
15.000-nél kevesebb lakosa van annak a
városnak, vagy községnek, hol a szövet
kezet székhelye yan.“
Vagyis a szövetkezet székhelye la
kosainak száma szerint a havi 750, 600,
illetve 500 leit meg nem haladó illet
mény egészben adómentes. Ha azonban

Datkl fogyasztási és értékesitő szövetkezet
1921. évi augusztus hó 14-én d. u. 3 órakora
szövetkezet helyiségében 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, úgy a közgyűlés aug. hó 21-én
fog megtartatni, mely tekintet nélkül a tagok szá
mára, határozatképes lesz. Napirend: 1. Mult
évi üzleteredményről szóló jelentések tárgyalása.
2. Zárszámadások megvizsgálása és felmentvény
megadása. 3. Mérleg megállapítása. 4. Tiszti
jövedelemről való rendelkezés. 5. Az igazgatóság
kiegészítése. 6. Felügyelő-bizottság választása. 7.
Netalányi indítványok. 1920. év december 31-én
a tagok száma 180, üzletrészeinek száma pedig
1475 volt. Az év folyamán belépett 4 tag 22 üz
letrésszel, kilépett 1 tag 95 üzletrésszel. A fel
ügyelő bizottság által megvizsgált évi mérleg a
bolthelyiségben kifüggesztetett és mindenki által
megtekinthető. Kelt: Datk, 1921. május hó 27-én.
Az igazgatóság.

A központ közleményei.

Julius hó 31.

Hangya

Agya községi fogyasztási szövetkezet
1921 évi augusztus hó 14-én\délután 4 órakor
a szövetkezeti vendéglő külön termében 1920
évi rendes közgyűlést tart, melyre a tagok
az alapszabályek 24 ik paragrafusa értelmé
ben meghivatnak. Ha a közgyűlés a megjelenő
tagok csekély száma miatt határozatképtelen lenne,
úgy á közgyűlés aug. hó 21-én fog megtartatni,
mely tekintet nélkül a tagok számára, határozat
képes lesz. Napirend: 1. Mult évi üzletered
ményről szóló jelentések tárgyalása. 2. Zárszá
madások megvizsgálása és felmentvény megadása.
3. Mérleg megállapítása. 4. Tiszta jövedelemről
való rendelkezés. 5. Az igazgatóság kiegészítése.
6. Felügyelő-bizottság választása. 7. Az alap
szabályok 12. §-ának megváltoztatása. 8 Netaláni
indítványok. 1920. év december 31-én a tagok
száma 125, üzletrészeinek száma pedig 912 volt.
A felügyelő-bizottság által megvizsgált évi mérleg
a bolthelyiségben kifüggesztetett és mindenki által
megtekinthető. Kett: Agya, 1921. junius hó 7 én.
'
‘
Az igazgatóság.
Szék és vidéke „Hangya
*
fogyasztási és
értékesitő szövetkezet 1921 évi augusztus hó
21-én d. u. 3 órakor a községházánál évi rendes
közgyűlést tart, melyre a tagok, az alapszabály ok
24 § a értelmében, meghivatnak. Ha a közgyűlés á
megjelenő tagok csekély száma miatt határozatkép
telen lenne, úgy a közgyűlés szeptember 4 én fog
megtartatni, mely tekintet nélkül a tagok számára,
határozatképes lesz. Napirend: 1. Mult évi üz
leteredményről szóló jelentések tárgyalása. 2.
Zárszámadások megvizsgálása és felmentvény
megadása. 3. Mérleg megállapítása. 4. Tiszta jö
vedelemről való rendelkezés. 5. Az igazgatóság
kiegészítése. 6. Felügyelőbizottság választása. 7.
Netaláni indítványok. 8. Alapszabály módosítás.
1920. év december 31-éna tagok száma 578,
üzletrészeinek száma pedig 1988 volt; az év fo
lyamán belépett 8 tag 178 üzletrésszel; kilépett
137 tag 326 üzletrésszel, a régi tagok 250 uj
üzletrészt jegyeztek. A felügyelő-bizottság által
megvizsgált évi mérleg .a bolhelyiségben kifüg
gesztetett és mindenki által megtekinthető. Kelt:
Szék, 1921. julius hó 10-én.
Az igazgatóság.

Kézicséplőg'épekeí, I
. Tisztitórostákat
állandóan raktáron tart és azonnal szállít az

Erdélyi sz. Gazdasági Egyesület
géposztályánál
.

Nagyszeben, Só-utca 22. szám.
Segesvár, Baier-utca 47, szám.
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Hízott, félhizott sertést, vágómarhát
és szopó borjut keresek megvételre.
Cimn Cluj—Kolozsvár, Calea Traján 12.
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