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B E V E Z E T  6  

1825-ben uj korszak kezd ődött népeink életében , a reform 
korszak . Ekkor valóban elmaradtunk a nyugateurópai fejl ő  
dést ől , s a reformok egész sora várt megvalósításra. A 
polgárok figyelme els ősorban gazdasági é s művel ődési re 
formokra irányult , de a politika korszeri: kérdé вeinek 
megoldása is el őtérbe nyomult. A haladás azonban a m. 
kir. fels ő  tábla és a bécsi udvar ellenállása miatt igen 
lassu volt . A párizsi és bécsi forradalmak , valamint a 
magyar márciusi megmozdulás következtében azonban végleg 
megtört a bécsi udvarnak a reformokkal szemben tanusitutL 
ellenállása . Az elad törvények megszüntették a nemesi el ő  
jogokon nyugvó régi rendi magyar államot , $ megteremtet-
ték az egyenl őségen alapuló , akkor korsz е,гünek tartott, 
alkotmányos országot , - a jobbágy ság felszabadult, meg-
szűnt az ő siségi törvény. Kimondták a közteher -viselé в t, 
a törvényel бtti egyenl đséget és a sajtószabadságot. 

A forradalmi veszély elmultával azonban , a bécsi udvar a 
régi rendet szerette volna visszaállítani , s igy az ese-

mények az 1848/49-i véres szabadságharcba torkolltak. Az 
azt követ ő  diktatura az országot teljesen beleolvasztot-
ta az apszolut módon kormányzott Habsburg-monarchiába, s 

császári pátensekkel és rendeletekkel kormányozott. 

Az ötvenes évek külpolitikai kudarcai , valamint a porosz 
háboruban elszenvedett vereség következtében a bécsi ud-
var engedett , elejtette az apszolutikus uralmat, s 1867-

ben létrejött a kiegyezés. 

Ekkor elemi er ővel tört fel népeinknek az addig elfoj -
tott szabad művel ődés és szólásszabadság utáni vágya, 
mely erre alkalmas fórumok után kiáltott . Végгe szabadon 
nyilvánithatták politikai állásfoglalásukat is. Az állam 
polgári és egyéni szabadságjogok egyike, az egyesülési 
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szabadеág megnуi vánulása nagy válto иásokat hozott 	az 
addig sivár , vidéki közéletünkbe .Egym" után alakultak 
meg a politikai , közj6téko гіysági , kđ zmüvel бdé ѕi, táraa-
dalmi, közgazdaвági , sport és egyéb egyesületek . Az egye 

etilési jog forrásai az 1875. évi 1508 . жΡzámu belügy-
miniszteri rendelet , valamint az 1912 . évi LXIII . t-c. a-
1.'р  ján kiadott kormár . yrendeletek voltak. 

Ezzel a dolgozattal a régi Zenta, eleink kedves városá-
nak egye бületeir6l szóló krónika indul; az els đ  kötetben 
feldolgozásra kerültek az elsó világháboru végéig bezáró 

lag alakult szervezetek , amelyeket általában "társadalmi 

egyesület "-nek szokás nevezni. Ez azonban nem foglalja 
magában a politikai , gazdasági , sport, katonai é s tisz-
tán vallási egye вülések történetét , mivel azok terjedel-
mük és specifikus voltuk miatt külön feldolgoz" tárgyát 
képezhetik . Térmé ѕzete вen nagyon nehéz meghuzni a határ-
vonalat az e1 бbb felsoroltak, illetve a társadalmi egye- 
sületek között, igy az olvasó többször látszólagos követ 
kezetlenвégre akad . Kiilön figyelmet érdemel a politikai 
szervezetek társadalmi szerepe: tulajdonképpen minden 
egyesület politikai szerepet tölt be. Az oly sokszor han 
goztatott politika - mentesség parolája mögött is konk-
rét társadalomszemlélet huzódik, az érintett kor szelle-
mének megfelelően a polgári ideológia, de itt-ott érez -
zük már a kialakuló munkásosztály társadalmi jelenlétét. 

Ezen dolgozat összeállitásánál korabeli ujságok, monográ 
fiák, a Történelmi Levéltár birtokában  16,6  alapitási ok 

mányok fotokopiái és egyéb korabeli történésekr ől szóló 
könyvek adatai szolgáltak alapul. 

1832-t đl 1918-ig, majd egy századon keresztül , számtalan 

egyesület alakult városunkban . Egy századnyi távol вágból 
nem tudjuk,iróniával vagy részvéttel kommentáljuk-e ele-
ink kezdetleges körülmények között kifejtett eróf eszité-
seit az önképzé в  vagy érdekvédelem terén. Korlátolt és 
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kicsinyei érdekek, igen gyakran nem zetiѕ égi és vallási 
ellentétek akadályozták az előrehaladást, méltáвyolnunk 
kell azonban a lelkesedést és az akaratot, melyet eleink 
a cél elérésének, problémáik megoldásának érdekében ki-
fejtettek. Értékeljük megható munkájukat é ѕ  problémáikat 
az ismert nagy francia szavainak tükrében: " Мinél inkább 
elgondolkodom életünk problémáin, annál inkább arra a 
meggyő ződésre jutok, hogy az Iróniát és a Részvétet kel-
lene ügyvédeinkké é ѕ  biráinkká választani, mint ahogy a 
régi egyiptomiak is Isis és Nephtys istenn őket tették 
meg a halottaik véd őivé. Az Irónia és a Részvét egyaránt 
j б  tanácsadók; el őbbi kellemessé teszi az életet a mo-
ѕolygásával; a máik megszentesiti a könш~yeivel. A2 az 
Irónia, akit én invokálok, nem valami kegyetlen istenség. 
Sem a szeretetet, sem a szépséget nem gunyolja ki. ,Baxát 
ságos és j бindulatu. Az öröme lefegyverez é ѕ  ő  tanit meg 
arra, hogy kinevessük a huncutokat és a bolondokat, aki-
ket gyengeségünkben megvetnénk éѕ  gyülölnénk, ha ő  nem 
volna." 

Zenta, 1972. 	 Tolmácsy Géza. 
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A KASZINÓ /CASINÓ/ EGYESÜLET 
Az euгбpai forradalmi mozgalmak a XVIII. század 	végén 
és a XIX, вzázad elején felrázták az egész világot. Szé-
chenyi Теtván művei, a Hitel, a Világ é s a Stádium, eszme 
i és társadalmi likon a polgárosodást , a nemzeti felemel 
kedést lenditették 116, s a reformmozgalom terjedését 
még az egész Habsburg birodalomban éberen órköd б  nyilt 
vagy titkos udvari reakció sem tudta megakadályozni. 

Széchenyi által, az akkori Ма~уarorѕzágban meghonosodott 
kulturintézшбnyek között mindenkor a legfontosabb alkotó 
sok voltak a társas kđrök és kaszinók, melyek Bács - Bod 
rig vármegyében is csakhamar elterjedtek.. A meayében az 
els ő  kaszinó Baján alakult meg 1827-ben /az ugyanazon év_ 
ben Pesten , junius 10-én megalakult Nemzeti Kaszinóval 
egy id őben/, a megyebeli többi városok ilynemű  intézmé-
nyei csak jóval kéвбbb, az 1840-es években jöttek létre. 
Szabadkán , 1840-ben egyszerre két társaskör, Zomborban 
1844. december 15-én alakul az els б  kaвzinб 	"Nemzeti 
Olvasókör " c+men, 1841-ben Baján még egy polgári 	kört 

alakitanak , 1845-ben pedig Ujvidéken alakul meg az elsó 
szerb társaskör /mely még a XX. század eleién is f enn-
állt/. 

'7enta város közönsége az els бk között ismerte fel a tár-
saskörök és különféle egyesületeknek az általános müvel6 
désгe gyakorolt kedvez б  hatását , s e tekintetben megel е z 
te az utóbb emlitett megyebeli városokat, mert már 1832-
ben megalakitotta a kaszinót . Ez csakhamar érdekes, műve 
I бdéstörténetileg is nevezetes hírnévre tett szert és a 
f els бbb hatóságoknak is sok dolgot adott. 

A zentai kaѕzinбt , vagy amint akkor nevezték : 	nemzeti 

olvasó társaságot , Rigyicsky István /Stevan 	Ridji čki/ 
6. 



ügyvéd, Sinkai János ügyvéd, zentai jegyz б , Zagorica Mó-
zes zentai el б-jegyzб , Gombos Pál, császári katonatiszt-
bбl lett Zenta városi biró, Benedek F1ek zentai róm.kathh 
вegédlekész /a kés őbbi plébános/ és mások alapitották 
oly célból, hogy az a helybeli haladd inteligencia, to-
vábbá a városba jövб  distriktusi /1/ és megyei urak gyü-
lekezб  helye legyen,s könyvtár léteaitése, valamint hir-
lapok járatása és azok olvasása utján "a nemzeti nyelv 

gyarapitását és az elmebeli müvel đdést" mozditsa elő . 

E végett Rigyicsky ügyvéd és Hinfner Mihály 	kaszinбi 
gazda a várostól, az 1830-ban épült városháza földszint-
jén, 1832. november 1-t бl egy szobát béreltek évi 60 pen 
gбforintért, azt bebutorozták, hirlanokat rendeltek, 
Benedek Elek káplán könyveket ajándékozott, s đt egy bil-
liárd-asztalt is vásároltak. 

Az egylet azonban alig állott fenn pár h бnapig, 	middn. 
Greguss Tamás kir. kincstári igazgató a koronakerületi 
tanácsot megkereste, hogy a zentai olvas бköri társaságot, 
mint politikailag veazélyeset, oszlassa fel. A kerületi 
bizottság, anélkül, hogy meggy đ z đdött volna a vád alapos 
ságáról, 16 fegyveres emberrel az egylet helyiségében 
megjelent, azt tényleg feloszlatta, az ott talált felsze 
relé вi tárgyakat, könyveket, ujságokat elkobozta, s uta-
sitotta Manojlovics Lázár kerületi tanácsnokot, hogy a 
helyiséget másnak adja ki haszonbérbe, ha pedig ellenke-
zésre találna, 'igy a kincstári hatóság által már el đre 
értesitett zentai és kanizsai császári és királyi katona 
вág karhatalmát vegye igénybe. 

A kaszind bezáratása ilykép ellenállás nélkül 	történt 
meg, Greguss kincstári prefektus jelentéat tett a magyar 
kir. udvari kamarának, hogy Zentán "egy Jakobinus-forma 
/2/ társaság fegyveres kézzel eloszlattatott". A zentai-
ak Rigyicsky István ügyvéd utján panaszt emeltek Bács-
megye hatóságánál, ahonnan az ügy megvizsgálására Latino 
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vice Benjamin táblabiró elnöklete alatt Szuc ѕics István, 
Kardos János, idb. Vojnita Ferenc táblabirák, Sztrilich 
Tóbiás aljegyzб , Volarich János fбвzolgabiró , Vermes 
Ágoston alügyész és Ballun Márton esküdtb бl álló bizott-
ságot küldték ki, kik a vizsgálatot a helyszinen 1833. 
március 27-én tartották meg. A vizsgálat során Greguss 
Tamás kamarai j бszágigazgat б , Hail Antal koronakerületi 
kapitány , a kerületi szenátorok , Zenta város elбljárбеá-
ga, valamint a feloszlatott kaszinó tagjai mind kihall-
gattattak , s miután a bizottság meggy đzđddtt arról, hogy 
Greguss Tamás és a koronakerületi hatóság teljesen indok 
talapul és jogtalanul járt el,a kaѕ zinб  ujból való meg-
nyitását elrendelte, s annak foganato ѕitásával Volarich 
János f бѕzolgabirót azonnal megbizta , meghagyván neki, 
hogy a helyiséget nyittassa f el, az elkobzott butorokat, 
könyveket és ujságokat az egyesületnek adja át és gondos 
kodjék arrбl, hogy a kaszinó zavartalanul folytathassa 
müködését. 

A kiküldött bizottság feladatát Zentá іх  ilykép elvégezve, 
eljárásának eredményér'5l a megye közgyülésének junius 
10-én jelentést tett. A közgyülés a tett intézkedéseket 
helybenhagyta, s a ka в zinб  fenntartását határozatában az 
zal indokolta: "nehogy a Ca ѕinó elzárásával, az elmebeli 
pallérozásnak elfojtása által a megyére is valami durva 
homály boruljon." Mivel pedig bizonyossá vált, hogy Gre-
guss kincstári prefektus, a császári katonaságot, a ne-
tán szükséges karhatalom iránt megkereste, a megye ható-
sága intézkedett, hogy a jövőben az ilyen megkeresést, 
hacsak nem az alispántóY jön, a katonai parancsnokság 
figyelembe egyáltalában ne vegye. 

Alig értesült err ől Greguss kincstári prefektus, a megye 
intézkedésével szemben a királyi helytartótanácshoz for-
dult elégtételért, amely az ügy állását tisztán nem is-
merte, s igy 1833 novemberében jelentéstételre hívta fel 
a vármegyét, mire Antunovica Albert ela б  alispán a nádor 
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ispánhoz, mint a helytartótanács elnökéhez a következ б  
felterj еszté ѕt intézte: 

"Zenta mez ővárosában a tudományon kö і~yvek s egyéb orszá-
gos ujságok olvasására, s e módon a lelki tökéletesebb 
müvel бdéa elđsegité ѕére a városi községházánál az elál-
járók önajánlások mellett kibérlett s a bir бi ülésterem-
t ől igen elkülönözött osztályban lév б  teremben, a koro-
nai uradalom jogainak legkevesebb sérelme nélkül, a vá-
rosnak számosabb el бkel б  lakósai által , mások szép példá 

jokra egybenazerkesztett kaszinбnak felállítását, annak 
az uradalmi prefektus által némely fogóczkodások mellett 
képzelt sérelmek tekintetéb бl történt elzárását a e 
tárgyban tett tiszti vizsgálat után a f enforg б  méltó o-
kok tekintetébбl általunk ismét elrendeltetett felnyitta 
tósát tárgyaló iratokat idemellékelve Császári Királyi 
F6herezegségednek é з  a Marzyar Királyi Helytartótanácsnak 
folyó évi Szent-András hava 5-ik napján 30,621 sz.a.költ 
kegyes intézetnek következésében kívánt tudósitá ѕul mély 
alázattal azon kérelmünk mellett küldjük fel , hogy a lel 
ki mivel ődés és tudományos ösmeretek szerzésének el őse -
géllésére szép lelki ösztönb бl felállított kaszinói tár-
saságot pártolólag kegyesen fentartani méltóztasson. 
Költ Baján, stb." 

A vármegye e szépen fogalmazott s az akkori vezet б  egyé-
nek szabadelvű  gondolkozását s kulturális érzékét egya-
ránt jellemz ő  felterjesztésének meg volt a kell ő  hatása, 
mert a zentai kaszinót fennállásában többé nem háborgat-
ták, - Greguss kincstári prefektus oktalan fellépése és 
a jakobinusok forradalmi mozgalmait sejt ő  rémlátomása pe 
dig jól megérdemelt dorgatóriumbaj /3/, ѕ  a vármegye és 
Zenta közönségének "gunykacajában " részesült . Ezen elj ő  
kaszinója Zentának valószinüleg a szabadságharc idejéig 
állott fenn /4/. 

A szabadságharc után a kaszinó ismét megnyilt , de rövid 
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idđ  multán feloszlatta a katonai hat бвág. 

Végre hosszu а zünet után ismét mód nyilt az 	egyeStilet 
megnyitására , az egyesület alapszabályait 1861. január 
havában hagyta jóvá a császári é в  királyi szerb bánsági 
helytart6ság , 574 sz.a. 

A kaszinó 1862-ben kinyomtatott alapszabályai szerint"az 
erkölcsđk nemesité вét , a közértelmesség el đmozditását s 
a tárеalg" finomitását " tűzte ki célul. Ekkor 171 tagja 
volt. A tagok rendesek, azaz állandóak é ѕ  rendkiviiliek, 
azaz ideiglenesek . A rendes tagok kđtelezték 	magukat, 
hogy három éven keresztül , évi 6 forint 	tagdijfizetée 
mellett tagok maradnak ; az ideiglenes tagok havi 50 kral 
cár tagdijat fizettek . Az egyesület igazgatója Zagoricza 
Mózes, sok évtizeden át községi jegyz đnk, aligazgatója 
Ujházy Menyhért ugyvéd, jegyz ője Szekfü György várod fő  
j®gyzđ , ügyésze Vojnits Liviusz szolgabir б , pénztárnoka 
Gyurgyovánszky György f öldbirtoko в , levéltárnokok id~sb 
He1 вzlяг  Ferenc gyógyszerész és Szigethy Antal tanit б  
voltak . A válaѕztmá~y tagjai: Budai Gábor, Bakay Károly 
tanitó, Bnderlltza István, Branovacaky Vazul, Czeizner 
Ferenc iparos , Csendita József orvos, Dudás Endre rend-
đrkapitány , Horovitz Adolf , ifju Heiszler Ferenc gyógy 
szerész /ennek fia, szintén Heiszler Ferenc gyógyszerész, 
a XX. század eleién elnöke a kaszinónak /, Keresztury 
György ügyvéd , késđbbi polgármester , Kuzmann Ábel, Lo-
vászt' Mihály f đ jegyzб  /ké вбbb megyei alispán/,Miklósváry 
Jen đ  kántor, Maioros István föld'birtokos,.ké вóbb Zenta 
város országgyűlési képvisel đ je , Papp Antal utóbb gazda-
sági tanácsos é s Spitzer Ignác. A tagok közül ismeretes 
Lukácsevits István nyug . tanácsos éѕ  Rieger Ignác,kés'5b-
bi ipartestületi pénztárnok neve. 

Az egyesületek megalakulási rendjében , a kaszinó ismét 
úttör đ  volt , mert utána alakult meg 1867-ben a 	Népkör 
és az If jusági olvasó egyesület, valamint 1868 -ban 	a 
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szerb olvasd egylet és utána még több mint 100 egylet. 

Az 1881. december 4-i évi közgy űlésen megválasztott ve-
zetбség a kđvetkezб . Elnök dr. Révay János, alelnök Kohn 

Sámuel, pénztárnok Zettin Ignác, könyvtárnok Kohn Mátyás, 
titkár Braun Izsó, ügyész Szabó Lászl б . Adatunk van arról 
is, hogy a reá kđvetkez б  farsangon táncmulateágot is ren-
deztek könyvtáralapjuk javára. Ekkor a Nagyvendégl б  / ké-
sбbbi Eugen-száll6/ elвб  emeletén bérben birt helyiség -
ben működött a 1 а  zinб . 

1883. áprili нΡ 24-én az eddigi helyiвégb бl 	átköltözik 
özv. Schбgl Zuzi vendégl б jébe , mivel az eddigi helyisége-
ket az ujonnan alakult Társaskđr foglalta el. 

1883. október 1-én a kaвzinб  a Vuits-f éle házba költđ zik, 
az akkori Adai utcára. 

1886. január 30-án f ényee jubileumi ünnepségeket tart a 
kaнΡ zinб . A huszonötéve ѕ  működés alkalmából dr. Elesch Mik 
sa, fiatal ügyvéd a kaszinó titkára irta meg a ka нΡzinб  
eddigi történetét , melyet az ünnepi ülésen felolvasott. 

1898. március 26-án jótékonycélu, zártkörű  tánccal egybe-
kötött hangversenyt rendez a kaszinó , melyen Mészáros La-

jos gimnáziumi tanár felolvassa a "Casinói élet" c. irá-
ѕát. Az el бadást az Eugen-szálloda emeleti termeiben tart 
jak, ahova id đközben visszaköltözött az egyesület. 

Ebben az id бben indul egy széleskörű  mozgalom is, egy reg 
rezentativ kaszinó-épület f elépitésére /a szabadkai kasza 
nб-épület mintájára/, ezt a tervet azonban sohasem sike-
rült valóra váltani , pedig az épités céljaira kibocsátott 
300 darab részvényt teljes egészében lejegyezték . Az épi- 
tést Rezsny Aurél kezdeményezte. 

1898 . december 26-án tartott évi kő zgyülé ѕen elnökké vá- 
lasztják Deutsch Laost, alelnök lett ifj. Kohn Ignác és 
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dr. Rothmann Árpád. 

1899 . január 7-én tréfás estélyt ad a kа .зzinб  könyvtára-
lapja javára a helybeli ifjuság, mely alkalommal mesje-

lent a "Darázs " c. helviérdekü , alkalmi élclap. 

1901. januárjában nagyszabásu irodalmi emlékünnepet ren-
deznek Vörösmarty Mihály, Budapesten felállitandó szob-
ra javára. 

Az 1902. december 14-én tartott évi közgyülésen ismét el 
nök lett ifj. Kohn Ignác, alelnök Szárits Bertalan, ü-
gyész dr. Flesch Miksa, pénztárnok König Vilmos, titkár 
dr. Rothmann Árpád, könyvtárnok Hirschfeld Ödön, házna-
gyok Szárits Géza és Braun Soma. Az 1903. évi költségve-
tés: 1800 K. bevételt és 1500 K. kiadást irányoz el ő . 

1903. május 19-én megkezd ődtek a Nagyvendégl ő  átalakítá-
si munkái, az al ѕб  /f öldszinti/ helyiségek átalakitá вát 
Teme вváry Sándor vállalkoz б  végzi, ennek következtében 
az emeleten lév ő  kaszinói helyiségeket használják fel ká 
véház céljaira. 

1906-ban meglehet ősen meglazul a társadalmi élet ápolása 
a város legrégibb társagy-egyletében, s szükségessé válik 
az ujjászervezés. A február 18-i évi közgyűlésen módosit 
ják az alap в zabályб kat és uj vezet őséget választanak. E1 
nök Heiszler Ferenc gy бgyszerész, alelnök Braun Izsó, i-
gazgató Harsányi János, ügyész dr. Spitzer M бr, háznagy 
Bergel Ferenc és Belovay Mihály, pénztáros Deutsch Vil-
mos, könyvtáros és jegyz ő  Hirschfeld Ödön. 

A Nagyvendégl ő  átalakitási munkái nem j бl sikerültek, s 
a kaszinó március derekán átiratot intéz a helybeli rend 
бrkapitár уrбghoz a Nagyvendégl ő  menyezetének sürg ős le-
bontása tárgyában, mivel a földszint menyezete mozog és 
életveszélyt jelent a kaszinó tagjai számára. Az ügy a 
városi tanácson keresztül a szabadkai kir.törvényszék e-
lé kerül, mely megbizta dr. Kopp István, a zentai járás- 
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biróság albirбját, hogy helyszini szemlét tartson ez ügy-
ben március 29-én. Az eredmény: a kaszin б  helyiségeit áp-
rilis eleién bezárják. A tarok rendkivüli közgyülést tar-
tanak május 27-én egyetlen napirendi ponttal: az eddigi 
helyiségek f elmondása és uj helyiség keresése. A menyeze-
tet lebontották s a kaszinó ideiglenes elhelyezése törhe-
tetlenné vált. Több lehet őség kínálkozott: a Tisza kávé-

ház épülete, Bergel Ferenc Adai-utcai háza vagy Deutsch 
Vilmos Szép-utcai háza. Ezen kivül ajánlat érkezik Dala 
Károly részér ől is, aki a kaszinб  rendelkezésére bocsát-
ja az év derekától a Nagyvendégl ő  azinháztermét ideigle-
nes használatra, házbér nélkül, mindaddig, amig a kaszin б  
vissza nem költözik a régi hely iségekbe. A Mentai Takarék 
pénztár R.T. is ajánlatot tesz, hogy  60.000  korona köl-
csönt hailandó folyósitani, ha a kaszinó külön épületet 
épít magának. . 

Végül a Nagyvendégl ő  tatarozási munkálatai 	befejezést 
nyertek s régi helyiségeikbe költöztek vissza. 

1906. novemberében elhatározták, hogy a jöv őben 	minden 
szombaton estélyt rendeznek barátságosan berendezett ter-
meikben. Err ől varsányi János baráti hangu meghiv бkban 
értesiti a tagságot. 

1908-ban megkezd ődnek a keszinói felolvasások, január 26-
án dr. Dénes József, az egyesület akkori igazgatója tart-

ja az els đ  f elolvasást . 

A december 25-i tisztujitáson elnök ismét Heiszler Gy і r-
gyovánszky Ferenc gyógyszerész lett, alelnök Braun Izsó, 
ügyész dr. Spitzer Mór, igа zgató dr. Dénes József, házna-
gyok König Vilmos és Belovay.U4ihály, pénztárnok Bátori 
Soma, könyvtárnok és jegyz ő  Vass Adolf. 

Az 1910. december 20-i tisztujitáson is nagyjából maradt 
a régi vezet őség: elnök, aleln:;k és ügyész ugyanazok,igaz 
gató 7entai Soma, pénztáгo ѕ  Harsánvi János, jegyz ő 	és 
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kđnyvtárnok Rosemberg Emil. 

1911. december 17-én, az évi közgу ii бвen a régi vezet6 еé 
get választották meg azzal , hogy háznagyok lettek König 
Vilmos és Szabó Mátyáв . Ismerjük a választmányi tagok 
névsorát is: Belovay Mihály, Bergel Le б , Ber zenozey Domo 
kos, Braun Soma, Braun Vilmos, dr. Balázs Zoltán , dх .Bár 
do вLdpót, Deutsch Illés , Deutsch Jakab , Deutsch Lajos, 
Deutsch Vilmos , đdrei Soma , Flesch Gáspár ; Flesch Már-
ton, Frank J б zѕ ef, Franhl  Henrik, Goldstein Benđ , dr.Ha-
eker Kálmán, Keménp Adolf, Hirschenhauser Dávid, нirsch 
f eld Ferenc , Hirschl Hermann , Kovács László , König sбmu-
el, Krahl Mór , Láng L. Károly , Pekle Lipót, Roser Józ нef, 
Sehaffer István, Száгich Géza. 

Amint a vezet đѕбgi tagok névsorából is látszik, a mult 
század utolsó éveit đl kezd6d61eg a kaszinó vezeté еe fo-
kozatosan és tulnyom бan a helybeli intelligens zsidóság 
kezébe kerül. 

1913. januárjában a ka в zinб  helyiségeinek 	átalakitása 
és ujból való berendezése bef éjezés el đtt áll, a helyi вé 
gek egy utcai szobával kib đvültek, a volt olvasó és bil-
liárd-szobákat kényelmes társalgóvá alakitották át, az 
ö ѕszeв  helyiségeket uj, a modern igényeknek és izlésnek 
megfelel ő  butorzattal és világitás ѕal , uj billiárd-asz -
tallal látták el. A kényelem a legkényesebb izlésüeket 
is kielégiti. Február 8-án tartották a megnyitót , társa! 

vaоѕorával egybekötve , melyen mintegy 70 személy 	vett 
részt, de a pazarul berendezett termekben ezuttal 	is, 
mint máskor csak a kártya járta. 

1913 . december 14-én az elj ő  világháborut megel ő z ő  id ők 
utolsó vezet6ségét választják az évi közgyülésen. Elnök 
lett ifi. Kahn Ignác , társelnök dr. Teleszky Béla, ügyve 
zetđ-elnök dr. Hacker Kálmán, alelnök Berzenczey Domokos, 
ügyvezet ő-alelnök Láng L. Bároly, ügyész dr. Spitzer M бr, 
gazdák König Vilmos é s Szabó Mátyás , ellenőr Weil Ede, 
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pénztáхos Harsányi János , jegyző  é ѕ  könyvtárиok Rosen-
berg F] Li1. 

Az elsó világháború bef ejezéséig terjed đ  idбre 	nincs 
több adat a kaszinó vezet đaégér бl illetve életér бl. 

Egyedül megemlitend б  még az, hogy a vezet бѕбg 1914. már-
cius 4-én körlevélben fordult tagjaihoz , hogy jobban ka-
rolják fel az egyesületet, mert ujra megjelent a már két 
év el őtt is fellépett feloszlás réme. A kaazin б  további 
fennmaradása pénzkérdés, a kaszinói élet rendkivlil költ-
séges, pedig a háborút megel őz б  id бben még az is örvende 
tee dolog volt, ha lakásra, élelmezésre és ruhára jutott 
a jövedelemb ő l. 

A világháború kitörésekor a kaszinó is beszüntette nykö-
dését, de a választmány november 8-i határozata értelmé-
ben, a helyiségeket november 15-én megnyitották $ az 
egyesület ismét megkezdte társadalmi müködé ѕбt. Dr. Ha-
cker Kálmán ügyvezet ő-elnök 1914 . november 10-i f elhivásá 
ban kérte az itthon maradt tagokat, hogy az egyesület 
nemes célját viseljék ѕzivükön és ezzel biztositsák az 
egyesület jöv ő  f ennmaradá ѕát. 

A NÉP KеR 
Sorrendben a második táreadalini egyesület , mely Zentán 
alakult. Az egyesület 1867-ben alakult meg, az Ifjuaági 
Olvasó Egylettel egyid őben . Mig a kaszinó inkább a zsid ~ 

ѕá~rnak volt a találkozó- és szórakozó -helye, addig a Nég 
körben inkább a katolikusok é s görögkeletiek tömörültek. 

Ívtizedeken keresztül csendben, hasznosan munkálkod б ,ta-
náremberek vezette közmüvel ődési egyesülete városunknak. 
Kebeléből mindig ki volt zárva a politika, - vallási, 
nemzetiségi , politikai páхtállá в  nem jött számitásba a 
tagság müködésében . A tagok szépen megfértek egymás rel- 
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lett. A békességes egyetértésnek köszönheti a kör, hogy 
annyi e б ztend бn keresztül, céljainak megf elel бen üdvösen 
munkálkodhatott s egyedül ennek köszönhette virágzó álla-
p'tát . 

Az 1882. november 1-i közgy űlésen elnöknek id. Papp An- 
talt választják, alelnök Horovitz Adolf, 	pénztárnok 
Flesch J бzsef , könyvtáros Lebák Ferenc, jegyz5 	Bakody 

Márton. Az egyesület helyiségei Schambach Emil vendégl ő jé 
ben vannak. 

1892 . december 26-án az évi közgyűlésen Papp Antal 	agg 
korára való hivatkozá эвal lemond, igy az uj 	tisztikar: 
elnök Szücв  Lajos gimn. ig ., alelnök Mester Laios kereske 
dб , jegyző  Bakody Márton tanító, pénztárnok Lebák Ferenc 
nyug. tanító, kđnyvtárnok Harsányi János tanitб , háznagy 
Bán Laios v. alkapitány, ügyész Száríts Bertalan v. f őü-
gyé ѕz, választmányi tagok Árvay Latos, Appel Ede, Bán La-
jos, Rergel Ant р.l, Boromisza János, Csernők Antal,Deutsch 
Farkas, Elek János, dr. Flesch Miksa, Guelminó 	Alaio ѕ , 

Halász Jánog, Heiszler Ferenc, Horovicz Adolf, 	Hürkecz 

István, Jankovics Jdzsef, Jedlicska István, 	Kovácsevics 
Ottó, Иlenóczky Pál, Löwey Károly, Luka ćevi ć  Ignác Luka-
ćević  Stevan, Markovits Laioa, Mikosevits J б zsef, Rezsny 
Aurél, đrvény Iván, Tolmácsy Márton, Radovanovie` Nikola, 
dr. Révay János, Preszly Károly, Samu József, Sík Fri-
gyes, Szabó László, Szelсfü György, dr. Sztrilich Antal, 
Szuvics Ferenc, Vase J бzsef. A könyvtári bizottság: Elek 
Jánoa, Klein Sándor, Lippai Imre, Bene Ѓ~ ek Elek, dr. Révay 
Jánо  . Tagdij a régi ta~oknak 2 frt 50 kr., az ujaknak 
3 frt. 50 kr. 1892-ben az egyesületnek 142 tagja volt. Az 
év folyamán 55 kötet könyvvel, 626 darab könyvre szaporo- 
dott a könyvtár állománya. Számvizsgáló bizottságot 	is 
választanak: Tolmácsy Márton, iovác ѕevics Ott б  és 	Elek 
Jáno s. 

1893. január 22-i rendkivüli gvülésen alapszabálvokat vá1 
tortatnak. 
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Az 1894,. január 6-i közgyűlésen megállapitják, hogy több 
mint negyedszázados müködés alatt a körb ől sikerült ki-
zárni a politikát, pedig a politikai árnyalatoknak min-
den elemét képviselik a köri tagok. A kö юуvek beszerzésé 
re 201 frt. 86 kr.-t forditottak, a könyvek több mint 
200 kötеttel szaporodtak. A veze+ đség iránti bizalomból 
a régi vezet őséget választják /Bán Lajoн  helyett Preszly 
Károlyt/, uj választmányi tagok pedig Forray Ferenc, 
Flesch József, Papp Józef, Tolmácsy Márton, Vlai ć  Tri-

f un, Vida Sándor és dr. Spitzer Mór. 

1895 . január 13-i évi közgyűlésen az eddigi vezet őséget 
választották azzal, hogy a pénztárnok Preszly Károly, 
háznagy Jedlicska István. A könyvtárban összesen 54 tag 
által, 457 kivétel volt. A köri költségvetés deficite$, 

1892-ben bevétel 536 frt.46 kr.,kiadás 437 frt.50 kr., 
1893-ban " 485 " 23 " " 525 " 66 " 

1894-ben " 321 " 50 " " 333 " 86 " 

A könyvtár állománya 589 darab, sok tag a kivett köny-
veket magával vitte elköltözése alkalmával, vagy elvesz-
tette azokat. 

Az 1896. január 6-i évi közgyülésen jelentést tettek ar-
rбl, hogy a pénztári egyensuly helyreállt, bevétel az 
1895. évben 339.20  frt, kiadás 320.11 frt. Külön gyű jtő  
ivet bocsátanak ki a könyvállomány gyarapit"áгa. Elnök 
lett Szüc ѕ  Lajos, alelnök Mester Lajos, titkárok Mészá-
ros Lajos és Forray Ferenc, pénztáros Preszly Károly, 
könyvtáro б  Harsányi János, háznagy Jedlicska István, ü-

gyész Szárics Bertalan. Választmányi tagok; Áгvai Lajos, 
Bergel Lajos, Boromisza János, Csernák Antal, 	Fischer 

Miksa, Flesch József, Halász János, Horváth 	Zsigmond, 

Lebák Ferenc, Lukaćević  Stevan, Matkovits J б zвef, Mikose 
vits József, Pap József, Pintér Károly, Radovanovi ć  Niko 
la, dr. Révay Nep. János, Schwarez Sándor, dr. Spitzer 

Mбr, Szabó László, Szalay L őrinc, Szekfü György, Szuvits 
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Ferenc , Vida Sándor , Vlaéió Trifun és Tolmácsy Márton. 

Az 1897 . január 6-i évi közgyűlésen SzU св  elnök konsta-
tálja, hogy "a nemzeti közművеlбdé в  munkájában a kör tag-
jai, mint egy-egy korállállat, megtették hiven kicsiny, 
de fontos funkci бikat". 1896-ban a bevétel 326 .95, a ki-
adás 292.63 frt . Ezen kivid a külön gyüjtésb бl 61.80 frt. 
ot adtak ki könyvek beszerzésére . A mult évben 51 könyv-
vel gazdagodott a könyvtár, most 584 kötet könyv van.Még 
egyezer megválasztják az eddigi vezet бвéget /Szárics Ber 
talap helyett dr. Ellinger Jen бt/. A számvizsgáló bízott 
tág Tolmácвy Márton, Szekfü György é s Horthy János lett. 
Elhatározták , hogy a könyvtár javára házi teaestélyt tar 
tanak. 

Adataink vannak az 1898. január 6-i közgy űlés tisztujitá 
вárбl is: elnök Szűcs Lajos f бgimn. igazgató, titkárok 
Mészáros Lajos  f  бg. tanár és Forray Ferenc igazgató-tani 
tó, könyvtárnok Harsány Lajos f бgimn . tanár és Rogovits 
János taлitб . 

Ugyanezen év február 19-én házieetélyt adnak 
ben, mely "műélvezetek dolgában kielégitette 
igényűeket is". 

1899. január 6-án ismét a régi vezetбвéget 
meg, ezt követi február 11-én a hagyományos 
latság a "Magyar Király" száll б  termeiben. 

helyiségeik 
a kéиΡyesebb 

választják 
év eleji mu 

Ebben az évben a könyvtárban 761 könyv van, 1899-ben 63 
uj könyvvel gyarapodott a könyvtár állománya. Preszly 
Károly pénztáros működése alatt a pénztár helyzete rend-
be jött, mert 

1897-ben a bevétel 320 frt., a kiadás 302 frt., 
1898-ban " 310 " " 302 " 

1899-ben " 548 " " 402 " 

A tagság létszáma ellenben lassan, de biztosan fogy, igy 
1897-ben 116,1898-ban 110,1899-ben 104 tagja van a körnek. 
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1900. január 6-án uj vezet őséget választottak, 	elnök 
Szű cs Lajos, alelnök Mester Lajos földbirtokos, füszer-
és vaвkereвked б , titkárok Mészáros Lajos, Forray Ferenc, 
pénztáros preszly Károly földbirtokos, könyvtáros Rogo-
vits János és Mezei Mihál у  tanitб . Utána február 17-én 
"kartonbálit" rendeznek. 

Az 1902. jaлuár 6-i közgyüléa ti ѕztujitása: elnök Sziics 
Lajos, alelnök Mester Lajos, titkár Mészáros Lajos, pénz 
táros Preezly Károly, ügyész dr. Ellinger Jen б  ügyvéd, 
háznagy Harsányi János, . kохіуvtбгnоk dr. Halmos Béla f б  -
gimn. tanár, Segédkönyvtárnok Bergel Leó. Egyben ti вzte 
latbeli taggá választották Kovács Pál Zenta város volt 
országgyülé ѕi képvisel бjét. Elhatározták, hogy a kör he-
lyiségeit kib бvitik több teremmel, szükség esetén a já-

tékszobának használt üvegterem folytat бlagoe kiépité вé-
v el . 

Február 1-én házie аtélyt adnak a "Magyar Király" száll б  
termeiben a kör könyvtára javára szép programmal: 1. Dr. 
Mikosevits Kaput felolva вáѕa. 2. "Asszony vagyok" mono 
lóg - elбadta Mihelits Ilonka. 3. " Červena hora" Tompa 
Mihálytól - szavalta Istváncsioа  Mariska. 4. "A tdt téns 
mester" monol бg - el бadta Gugi Alajos dr. 

A tagok száma az elhalálozások és elköltözések folytán 
állaиΡdбan fogy, igy 1902-ben 102 tagja van a körnek. A 
pénztári működés kiegyensulyozott, igy 
1900-ban a bevétel 908 kor., a kiadás 567 kor., 
1901-ben 	" 	985 " 	M 	657 " 

1902-ben 	 995 " 	" 	796 " 

Az 1903 . január 6-i közgyűlésen a régi vezet ő séget 	vá 
lasztják azzal, hogy az uj ügyész dr. Rothmann Árpád. 

Ebben az évben uj társadalmi egyesület alakul Zentán, az 
"Otthon Egyesület" /"Otthon Kaszin б "/, melynek nagy szám 
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ban lesznek tagjai az eddigi Népkör-tagok is. 

Az 1905 . február 5-én megtartott kázgyüléѕen Mester La-
jost választják elnöknek, mivel Szüeв  a január 6-i f él-
benmaradt közgyülé вen lemondott, a vele együtt lemondott 
az egész tisztikar . A tagok közül heten meghaltak , tizen-
hároman nem hajlandók tagdijat fizetni, elköltözés miatt 
kiléptek négyen , lemondták a tagságot tizenketten / a 
kđ zgyűlé в  megtartása után még többen/, igy felmerült a 
kör fenюmarad"ának kérdése. A tagok egyel бre  a  fennmara 
dás mellett nyilatkoztak. 

Az 1905. március 12-i közgyűlésen már csak 65 tagja van 
az egyesületnek papiron . Ezen a gyűlésen választják meg 
az uj vezet ъѕéget , elnök Mester Lajos, alelnök Lnkaće-
vić  Stevan , titkár Bobár István , pénztárnok ifj. Habram 
István, könyvtáros Munkhardt Lajos és Lapping Ferenc ,ház 
nagy Hirschfeld Simon. 

Pénzügyileg ugyan jól áll a kör, mert 

1903-ban a bevétel 1034 kor, a kiadás 813 kor., 
1904-ben a vezet бség lemondása folytán pénztári elszámo 
fás már nem történt. 1904. és 1905. folyamán mind több 
tag hagyja e1 a kört, a emiatt a Népkör 1906-ban felosz-
lik,berendezését é s könyvtárát május 13 -án, önkéntes ér-
vérésen adták el a Pauli-féle sörcsarnokban. 

AZ OLVАS6к  R 
A zentai Olvasó Egylet magyar é ѕ  német ~yelven párhuzamo 
san elkészitett alapszabályait 1867. október 8-án hagyta 
j6vá a belügyminiszter , tudjuk azonban azt, hogy a akko 
ri jogszokások szerint az egyesület ekkor már alapitá вá-
tól kezdve működött . Az alapit" időpontja az 1867. év 
elejére tehető . Az egyesület alapitási céljai között eze 
repel, többek között, hógy műveltséget és nemes erköl- 
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csöt terjes вzen a maga körében , tudomázü ов  felolvasásokat 
folytasson. Ebb бl az id бbбl csak az alelnök, Raumann Fü- 
löp éв  a titkár Horovicz Bernát nevét ismerjük. A tđbbi 
tisztségek , elnök , pénztárnok , ellenбr , könуvtárnok, fel- 
ügyelб  é ѕ  hét választmányi tagság visel бinek nevét nem is 
merjük. 

MUködése folyamán,a ké ѕбbbi években már zentai If jusági 

Olvasó Egylet néven szerepel, de nem tudjuk , hogy mikor 
változtatta meg nevét. 

1879 elején uj alapszabályokkal, ujra akarják szervezni 
az Olva ѕб  Kört, két izben fordulnak a belügymini ѕ zteтhez 
jóváhagyás végett, február 27-én és junius 25-én. A j бvá-
hagyást áprili в  12-én nyerték el. 

A január 28-án kelt, Matkovits Lajos elnök,Gyorgyovánszky 
György alelnök, Bán Lajos jegyz б , valamint Szárics Berta-
lan és Tóth Pál választmányi tagok aláírásával ellátott 
alapszabályok szerint:"a zentai Olvasó Kör egy oly társu-
lat, mely az erkölcsök nemesitését, a közértelmesség el-
mozdítását s a társalgás finomságát célozza; ezt elérni 
akarja felolvasások tartása és lapok járatása által". 

A miniszteri jóváhagyás a kör további működését bizonyos 
alapszabályokban véghezviend б  válto ztatásokhoz kötötte, 
melyekr бl a szeptember 30-án tárgyalt a választmányi ülés. 
Jelen voltak Matkovits Lajos elnök,Gyorgyovánszky György 
alelnök, Plesch József pénztárnok, Bán Lajos jegyzi, Mezé 
nyi Dezsб , Tбth Pál, Baráti Péter, Gombos Lбrinc,Pecarвki 
Djordje és Tóth György választmányi tagok /5/. 

1879. derekán az egyesület már nem fejt ki tevékenységet, 
s igy a vezet бѕég ki akarja mondani a feloszlást, hogy 
azt a belügyminiszternek hivatalosan is bejelenthesse. Az 
e célb бl három izben összehívott taggyülésen azonban el б-
вzör csak két, másodszor csak tiz /de ebbбl csak öten sza 
vaztak/, majd harmadszor mindössze három tag jelent meg,s 
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igy a feloszló ülést meg nem tarthatták. Mivel az egyesü-
let nem dolgozott, a vagyonát városi letétbe helyezték. 
Az egyesületi alapszabályok szerint , feloszlás esetében 
a tiszta vagyon jótékony célokra lett volna forditandó,de 
az ezt elhatározó, feloszlást kimondó közgyülést soha nem 
tartották meg. Ennek kđvetkeztében Komáromy Gyula várme-
gyei f ő jegyző  hivatalból kérte az egyesület törlését a 
belügyminiвztertól 1879. junius 10-én, ami meg is történt 
a minisztérium részér ől 1883. junius 17-én, mely egyben 
f elhivta a városi tanácsot, hogy az egyesület vagyonának 
hovaforditá вárбl adjon utólagos jelentést. 

Már a hivatalos törlést megeláz ő  évben, 1882.elején, 	a 
volt tagok egy uj egyesület alakit"át hatáхozták 	el, 
"Gazdakör" néven, s legnagyobb részben ezen egyesületben 
tömörültek az értelmiség támogatása mellett. 

A Gazdakör megalakitása mellett azonban, egy uj olvasókör 
is alakult. 1883. február 7-én, 50-60 tag részvételével 
alakuló gyülé вt tartottak, melyen az uj olvasókörnek "Tár 
sas Kör" nevet adtak. Ideiglenes elnök lett SZekfü György, 

alelnök Spitzer Ignác, titkár Szücs Lajos, pénztárnok Hor 
ti János, könyvtárnok Vida Sándor. Az alapszabályok kidol 
gozására kiküldték Szekfü Györgyöt, Spitzer Ignácot,Szücs 
Lajost, Zsarkó Antalt, Meré nyi Dezs őt, 	Gyurgyovázіѕzky 
Györgyöt, Branovaćki Ignácot és Czehe Győ zőt. A 	Tárѕas 
Kör alakulásakor a Kaszinó egylet addigi helyiségeit fog-

lalta el február 14 -én a Nagyvendégl ő  I. emeleti bérelt 
helyiségeiben. 

A kidolgozott alapszabályokat kétizben terjesztették a 
minisztérium elé jóváhagyás céljából,éepedig 1883.junius 
6.és november 22-én.Lzek szerint az egyesület célja, il-
letve"feladata leend a társadalmi élet el đmozditása a 
társadalom közművel ődésének terjesztése" .Az  alapszabályo 
kat Szekfü György id.elnök,Szüca Lajos id.jegyz б , vala-
mint Boromiaza Ј dno в ,Nékám Gyula kir.albiró és Belyanski 

22. 



Djordje választmányi tagok irtók alá /6/. 

Mikor 1883-ban az alapszabályait j бvá hagyták, akkor már 
a helybeli gimnázium tanári karának közremüködésével ja-

vában működött. A tanári kar társadalmi tevékenysége min 
dig igen figyelemreméltó volt. A Társas Kör tagjai kö-
zött majdnem az egész tanári kar helyet foglalt, s.az đ  
befolyásuknak tulajdonithat б , hogy az alapszabályokba 
a felolvaвáвok tartása is bevétetett. 

Az 1884-ben rendezett els б  felolvasási estélyekben majd-
nem minden tanárnak tevékeny része volt, " 8 ha meggondol 
juk, hogy a szellemi élvezetet az anyagival oly szeren 
csép harmбniába egyesit б  estélyeknek a század végéig 
sem volt párja eléggé kietlen társadalmi életünk szinte-
rén, csak sajnálhatjuk , hogy azoknak állandósit"a iránt 
a nagyközönségben oly kevés volt az érzék ", - kommentál-
ták a közvéleményt a helyi lapok. 

A Társas Kör, mintegy otthonos kaszinóként szolgált a ta 
goknak. 

A tanári kar részér бl , a kör el đadásain közremüködtek,na 
gyobbré вzt fe101vasásokkal Szücs Lajos igazgat б , dr. Fe-
renczy Alajos magyar-és bđlcвelettanár , dr. Fülöp Ador-

ján magyar- és némettanár, Mészáros Lajos görög- és la-
tintanár , Örvény Iván természetrajz- és földrajztanár, 
Tóth Lajos szabadkézi - é s mértanirajztanáг , Slazsik Rбkuв  
tornameater. 

Különben is, kulturális ügyekben a vezérszerep a gimnázi 
umi tanárságot illette meg Znetán. Ha ünnepek rendezésére, 
ünnepi szónoklatra vagy fontosabb ügyekben tollra volt 
szükség , a tanárság nem maradh đtott ki a számitásból. 

Ez a tudományosság nyomta rá bélyegét a kör müködé вére, 
8 azt az id бsebb, komolyabb, patriarháli в  nemzedék szive-
sen látogatta. Ugy is emlegették. mint az id đнebb emberek: 
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Gombos , Mikosevits , Vibirál, Vartus és Matkovit в  Lajos 
köre . 

1883. áprilisában , amikor a Kaszinó a Nagyvendégl б  emelt 
tén lévб  helyiségeib ől kiköltözik , helyét a kör foglalja 
el, kéѕбbb pedig az üvegterem mögötti terem lett az egye 
sületi helyiség. 

Csakhamar azonban, a fiatalabbak érdekt еlensége miatt a 
kör megszűnik működni, de az 1884. március 30-án tartott 
közgyűlésen ujraalakul. Valami nagyobb működést ekkor 
sem tudott kifejteni, tagjai lassan a nemrég alakult Gaz 
dakörbe olvadtak bele , s igy a kör müködésе  megszűnt. 

A kör mégegyszer megpr бbálta újitani működését, alakuló 
közgyűlést tartott 1892. november 27-én ѕ  december 14-én 
jóváhagyást kért a belii~yшiniѕ ztert6l az átdolgozott a-
lapszabályokra, mit december 21-én meg is kapott. Az a-
lapszabályok szerint működéstik célja "az értelmiség ösaz 
pontositása által a művelt társasélet ápolása tudományos, 
irodalmi, művészeti s egyáltalában müvel еdési és humani-
tárius célok pártolás s ezzel karöltve a társadalmi élet 
szellemi igényeinek a társas érintkezés által nyujtott 
sz6rakozáв  általi kielégitése." 

Az alapszabályokat Szab б  Zászló id. elnök, Novoszel Já-
nos köri jegyz ő , valamint dr. Sztrilich Antal és Mikose-
vits József választmányi tagok irták alá /7/. 

Sikerült-e a kör működését megujitani , nem tudjuk, - a 
további évek folyamán semmi adatot nem találunk r бla,fel 
tételezhetóen hamarosan megszűnt шüködé в e. 

ELS6 LEÁNYКIHА ZASITÁSI EGYLET 
Fenti cimen egy budapesti székhellyel bir б  egyesület mű- 
ködött Zentán , a századfordul б  éveiben. Az országos le- 
ánykiházasit б  egyesület 1863-bari alakult a budapesti köz 
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pontnak Schwarcz Ármin az elnöke 1869. óta megBzakit" 
nélkцi /még 1906-ban is,amikori a zentai mükđdéѕгбl вzб-
l6 utolsó adat!. 

Az egyesületet az izraelita valláshoz tartozó ,' elismert 
nevű  emberek sikerrel irár~yitották . 1897-ben az évi mér-
leg 1,904.211 , 65 forint f đös ѕzeggel zárul. 7281 jutalék-
részt irtak be a tagok. 

Az 1900. március 25-i közgyülé вen választott igazgatós 
Schwaхcz Ármin, Kohn Károly, dr. Wittmann Már, dr. Reich 
József, Ei вler József,  Herzfeld Zsigmond , Tsuk Sándor és 
Kohn Arnold 6 évi id đtartamra. Felügyel đ  bizottság: dr. 
Alexander Bernát, dr. Simor уi Zsigmond, lбger 	Jб zв ef, 
Wertheimer Albert ‚Weil Dávid és Seifensieder József 	1 
évi id đtartamra . Választmányi tagok: Dietz Miksa, Lach - 
nítz János , Leichnem Benđ , Pruzsinszky J б zsef,éѕ  Steiner 
Ármin. Az 1899 . évi bevételek 2,030 . 452.96 K., kiadások 
864.882.18 K. 

1906 . március 17-én ismét Schwarez Ármint választják el-
nöknek , alelnök dr . Wittmann Mór és dr.Szivák Imre. 

Az egyesület mint szövetkezet működött , s Zentán számos 
tagja volt. Nem tudjuk, volt-e Zentán külön kirendelt"-
ge. 

HONVÉD EGYLET 

1867, február 16-án alakult városunkban, mint érdekvédel 
mi és hazafias egyesület. Els ő  elnöke Majoros István hon 
védszázados, alelnöke Mold Mihály honvédf őhadnagy, pénz-
tárnok Szekfü György, egyleti jegyz ő  Kereskényi Antal, 
aljegyzđ  Spitzer Ignác. Az egyesület 60 taggal kezdte mü 
ködését. 

Alapszabályait 1868-ban hagyták jóvá. A jóváhagy.ást kér ő  
beadványban az alapit бk hangoztatják /valószinüleg, hogy 
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minden gyanut eltereljenek a jóváhagyás utjából/, misze 
rift az egylet sem volt honvédek segélyezését, sem pedig 
azok katonai továbbképzését nem tü zte ki célul. Az alap-
szabályok kelte 1868. május 22. makkor már az egyesület 
nek 216 tagja volt, köztük 186 igazolt volt honvéd, 22 
igazolt honvéd özvegye és 8 honvéd 14 árvája /8/. 

Majoros után Lichtenstein Ferenc zentai ügyvéd lett az 
egylet elnöke, majd Szekfü György, a város f ő jegyzőjét 
választották elnöknek, aki e tisztet haláláig, 1912 - ig 
viselte. Az egylet nem sokkal élte tul elnöke halálát, a 
tagok elöregedése illetve halála következtében kb. 1913-
ban megsz űnt mű ködni. 

Tagjai azok lehettek, akik mint katonák részt vettek az 
1848/49-es вzabadsághareban, igy az évek el őrehaladtával 
a tagok egyre fogytak, 1902-ben még 53 öreg honvéd volt 

a városban. Leginkább hazafias rendezvényeken és felvonu 
lásokon vettek részt, egyebekben az egyesület müködé вe 
kimeríilt a különféle segélyek közvetítésében és az öreg 

honvédek nyugdíjaztatása körüli munkákban. A miniszterel 
fбk vezetése és felügyelete alatt álló honvédnyugdijazó-
bizottság a közvitézek és őrvezet ők ré вzére évi 72 koro-
na nyugdijat állapított meg, tizedesek 96 Х ., tű zmeste-
rek, őrmesterek 144 K. nyugdijat kaptak 1905. január 1-
ig, amikor is a nyugdijakat felemelték a közvitézek szá-
mára havi 8 K., az altisztekét pedig havi 10 koronára. 

Az egyesület vezet őségének közbenjárására 1902. március 
1-én Zentáл , a közgyülé ѕi teremben gróf Kreith Béla be-
mutatta az 1848/49-es szabadságharc ereklyegy ű jteményét 
egy kiállitás keretében. A kiállításon bemutatták a ko-
rabeli fegyvereket, zászlókat, képeket, ruhákat, kürtö-
ket, dobokat, szerszámokat, bilincseket, valamint okmá-
nyokat és mintegy 100 olajfestményt, melyek az es.emények 
kel voltak összefüggésben. A kiállitásnak a "Kossuth-mu-
zeum" nevet adták s azt a helybeli tüzoltóte ѕ tűlet dalár 
dójának és zenekarának közreműködésével, maga Kreith nyi 
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totta meg. Ünnepi beszédet tartott Szegfű  György, az e-
gyesület elnöke, volt honvédhadnagy. A megnyitáson töme-

gesen vettek részt Adáról és Kanizsáról is. 

A kiállitás or в zágos körúton lévén, Zentár бl más nagyobb 
városokba is ellátogatott. 

1910. júniuе  14-én az orazággyülési választásokkal kap-
csolatban látogatott Zentára Kossuth Ferenc,mely alkalom 
ból egy 10 tagu egyleti bizottság tisztelgett nála. Az e 

gyestilet utol вó komoly akci б ja 1911.derekán zajlott le,u. 
i.12 zentai kiszolgált,öreg katona,akik 1866-ban részt 

vettek a porosz-o аztrák háboruban, öregségükre kérvényt 
küldtek I.Ferencz József csáazár és királynak, hogy vala 

milyen alapból pénzsegélyt utalványozzo П  nekik , nixioste-
len keresetképtelen öregeknek.Kérvénуиket az egylet párt 
fogolta és továbbitotta.A kérvé г2y augusztus elj ő  napjai-
ban azonban minden megjegyzés nélkül érkezett vissza Zen 

tára,ami azt jelentette, hogy elutasitották őket. 

1913. augusztusának végén már csak nyolcan vannak élet-
ben a tagok közül, akik kérték a városi tanácsot, hogy 
az egylet segélyezésére összegyű jtött 268 K. és 52 fil-
lért osszák szét a még életben lév ők között, mig a kü-
lön alapban kezelt 90 K. és 59 fillér továbbra is a vá-
ros kezelésében maradjon ѕ  abból a fel вóvárosi temet ő-
ben lévе  honvédemléket gondozzák. 

A SZERB OLVASÓKÖR 

A szerb ifjuság 1868. február 25-én alakitotta meg az 
olvasбkört, melynek mintegy 100 tagja volt. A tagdijat 
3 forintban állapították meg. A kör eljő  vezet ősége:el-
nök nemei Karakaševi ć  Simeon, az igazgatóbizottság tag-
jai Djurica Vuji б , Vasa Branova ćki, Aleksandar Nikoli ć , 

Djordje Badrljica,Mulan Obradovi ć , Cvetko Bugar вki,Toša 
Branova~ki, Djordje Boži ć , Trif un Vlasić  és Dušan Stoj- 
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áiá, aki "+egyben a jegyz6i teend'5šet is végezte . Az if ju-
ság egyébületi helyiséget kért és kapott a gбr. keleti 
szerb hitközségt бl , slakuláeát бl  kezdve ingyenes haвzná-
latra . Megalakuláвuk alkalmával a következ б  ujságokra és 
lapokra fizettek el б : Napredak , Zastava, Danica,Zukunft, 
Magyar IIjság, Narodni List, Novi Pozor, Vodiv -dan, Sr-
bija, Pastir , Vršaćka kola, Vila, Zmaj, Zvekan. 

Az alapitáвtól  kezdve  a kör elnökei voltak: nemes Sima 
Karakaáevl ć  /1868-1869/, Vasa  Branovaćki 	/1869-1871/, 
Djordje N1koli ć  /1871-1875/, Dušan Stojšić  /1875-1889/, 

Djura Pecarski /1889-1895/, Dušan Stojšić  /1895-1900/, 
Todor Braиovački /1900-1901/, Duáan Stoj вić  /1901-1908/, 
ВL11o á Prekajski /1908-1919/ /9/. 

A kör alapitásával kapcsolatos jegyzбkönyvek nem marad-
tak meg, s igy a részletek ismeretlenek. Valószileg 1868. 
Szent-Száva napján határozták el a kör alapitását. Az i-
gazgatóbizottság 1868. február 20-i jegyz бkönyvéb бl kitli 
nik, hogy már korábban megalakult a kör vezet бsége, s 
hogy megbeszélések folynak, hogy a kört a hitközség köz-
gyűlési termében helyezzék el. 

A szerb hitközség 1868. február 25-én egy helyiséget bo-
csát az olvasókör rendelkezésére, mely az u.n. leányisko 
lóban volt /kés őbbi "Fehér Haj б " épülete/. A község 
megigérte, hogy a helyiséget ki fogja padl б ztatni. Timo-
tije Branovaćki gör. kel. szerb plébános, mid őn lekö-
szönt az iskolaigazgatói tiszt вб gérбl, még 1862. január 
23-án 52 könyvet adományozott, s ezzel vetette meg az 
olvasókör alapjait. Az 1869. május 9-i jegyz бkönyv tanu-
sitja, hogy ekkor már több könyvet kapott a kör Szerbi-
áb бl. Képeket, térképeket vásárol a kör. 

Az olvaвókör 1871.,junius 20-án küldte fel alapszabálya 
it a belügyminiszternek jóváhagyá в  céljából, azonban az 
annak átdolgozását kérte juxiius 30-án. Az alapszabályo-
kat, melyeket párhuzamosan szerb és magyar nyelven hoztak 
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meg, 1872. december lb-án dolgozták át ,,.azt Nikoli Djor 
dje ideiglenes elnök és Branovatsky /Br anovaćki/ Todor i 
deiglenee jegyző  irtók alá. Az átdolgozott alapszabályo-
kat 1873. november 22-én terjeszti f el a belügyminiszter 
nek a vármegye alispáni hivatala, aki azt 1874. f ebruár 
14-én láttamozza. A hosszadalmas elintézést való вzinіі-
leg a szerb és magyar szöveg ö вszeolva ѕása és egyezteté-
se indokolja. 

Az olva вб kđr tagjai 1871-ben a következ ők: 	Aleksandar 
Vadé, Alekeandar Ve вelinovi б , Aleksandar Nikoli б  paroh, 
Aleksandar Pani ć , Aleksandar Pilié, Alek.sandar Popov, A-
na Zagorica, Andrija Nikolié, Aca Isakovi ć , Aca Prekajac, 
Aca Kragujev, Avram Bordjo ~ki, Arsen Stepančev, Bogdan 
Djuriáić , Boža Dimitrijevi ć , Vasa Branova ćki, Voin iv-
kov, Vuša Lali ć , Gavra Branovaćki, Dimitrije Ridjiéki, 
Draga Pomorovaćki, Dugan Stojši ć , Jovan Branova ki,Jovan 
Zubanović , Jovan Popov,-Joca Branova ćki, Joca Ridji čki, 
Joca Slavni с, Ivan Branova ćki, Ignjat Luka ćevi~ , Kosta 
Vukov, Kosta Živanovi ć , Krsta Popov, Krsta Slavni Ѕ , Laza 
Kragujev, Laza Stai ć , Luka Jovi ć , Ljupko Petrov, Ljupko 
Slavni ć , Marko Teofanovi ć , Milan Bordjoáki, Milan Pecans 
ki, Milan So ćin, biilo вΡ Aradski, Milos Nikolić , Miljko 
Tati ć , Mihail Obradov, мiško Popov, Nenad Babin, Nestor 
Vukov, Nestor Mani ć , Nikola Radovanovi ć , Novak Kragujev, 
Novak Obradov, Pavle Vuji ć , Pavle Staic, Panta Kek i ,P е  
ra Obradov, Pera Popov, Pera Bordjoki, Rada Tomi б , Sava 
Branovaćki, Sava Vuji ć , Sava Kragujev, Sava Pecarski,Si-
ma Lazin, Sima мiloáević , Sima Pecareki, Sever Pecarski, 
Staja Staji ć , Stevan Babin, Stevan Badrljica, Stevan Kra 
gujev, Stevan Lцkaćevi ć , Timotije Brankovi ć  paroh, Timo-
tije Dimitrijevic, Torna Branovaćki, Torna Branovaćki, Tri 
fun Vlašić , Uroš Slavnić , Djena Branovaćki, Djordje Ba-
bin, Djordje Bo žić , Djordje Nikoli~ , Djur a Zaka, Djura 
Lukaćevi ć , D jura Mar j anov, D jura Francuski, D j ura  Badr-

lJioa,Djurica Vuji ć , Šimun Slavni ć  /10/. 
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1871. január 2-án az igazgat бbizott вág határozatot hoz, 
melyet sokáig meg is tartanak, hogy az írástudatlanok ré 
szére vasár- és ünnepnapokon felolvaеsák az Ui ѕбgоkаt. 
1870. máxciue 29-i hat ározat'értelmében a magyar ujságok 
választékát b đvitik, mivel több magyar tag is beiratko-
zik a körbe. 

A Szent Száva üzu іepségeket a kör rendszeresen megrende-
zi, azonkivül részt vesz a többi kultur és népi rendezvé 
nyeken is, s đt maga  is  rendez ilyeneket. Egyik legjelen-
tđвebb rendezvénye 1887. október 26-án Vuk Stefanovi Ka 
radž" 100 éves évfordulója alkalmából rendezett ünnep 
ség. A délutáni ünnepségen a megnyitó beszédet Stoj ~i~ 

elnök tartotta, utána Milivoje L&aéevi egyetemi hallga 
tó méltatta Vuk munkásságát. 

Este a Nagyvendégl б  üvegtermében műsoros estet rendeztek 
szép mű sorral. Tolingert đl a "Fülemülét" énekelte a 
szerb egyházi énekkar vegyeskara, 14ileva Kxagujevi ć  aza-
valta a "gosovka devojka" c. népdalt, majd ismét a f ér-
fikar lépett a szinpadra és az "0j talasi" c. dalt éne-
kelte.Branko Radi~ević  "Ukor" c. dalát Sofija Mihajlovi- 
ćeva énekelte, "JÓ éjt" - énekelte a férfi 	vegyeskar, 
a "Deoba Jakši ća" c. népdalt azavalta Milka 	Paniбeva, 
majd befejezé еül dr. J.pa ću "Brankovo kolo"-ját énekelte 
a vegyeskar. 

A kör mindig pбxtfogolta és segitette a szerb 	nemzeti 
ѕ ziиΡjátszást. E tradiciб  abból is táplálkozott, hogy Zen 
ta két nagy szerb вzülötte is, Jovan Djordjevi б  irodal-
már és Stevan Branova ćki ügyvéd - ott volt a szerb nemze 
ti színház alapításánál Ujvidéken. Az els đ , mint szerve-
z ője, ideológusa és igazgatója a szinháznak, a második 
mint a színház alapítója és el ѕđ  elnöke. A kör helyiségé 
ben külön gyüjt đ-dobozt helyeztek el a Szerb Nemzeti Szin 
ház megsegitését eélzó adományok részére /11/. 
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A kör rendezvényeit nagy számban látogatták a város ma-
gyar lakói is, igy az 1886. évi Szent Száva napi bálon a 

szerb részvev бk felülfizetése 8 frt. 10 kr., a magyaroké 
pedig 29 frt. és 80 kr. 

Megemlitendб  még, hogy az olvasókör 1911. április 30-án 
egy igen agilis és képzett könyvtárnokot kapott Vrtunski 
Milan nyugalmazott taлitó személyében, akit a vezetéség 
egyhangulag választott köri könyvtárossá. 

A kör fennállásának 50 énes évfordulóját 1918. decemberé 
ben ülte meg nagy ünnepségek keretében. 

AZ IZRAELITA NŐEGYLET 

A zentai zsidók történetéhez irt adalékokat Vig 	Lajos 

nyug. f бgimnáziumi°tanár 1935-ben /12/, melyben a zentai 
izraelita nбegylet korábbi működését körülbelül 100 évre 
viszi vissza. Ha zentai izraelita nek téвуе g körülbelül 

100 éve működtek a jótékonyság terén, koránt sem gondol-
hatunk egy mai viszonyok között, alapszabállyal, válasz-
tott vezetéséggel biró társadalmi egyesületre, hanem 

csak a nбk csoportos öntevékeny jótékonyságára. 

Az egyesület alapszabályait 1872-ben hagyta jóvá a bel-
ügyminiszter, s csak ett đl az id бponttól számithatjuk az 
egyesület tényleges fennállását. Társasvacsorákon, tánc 
vigalmakon és egyéb rendezvényeken gyű jtötték össze j бté 

konykodásukhoz szükséges eszközöket, egyébként csendben, 
feltűnés nélkül dolgoztak, s igy müködésükr бl a nagy 
nyilvánosság nem szerzett ѕzéleskörü tudomást, arról sok 
nyilvánosságra hozott adatunk nincs. 

Nyilvános működésüket, rendezvényeiket fémjelzi egy pár 
igen nivб s kulturestjük, melyekr бl adataink vannak. 

1906. december 1-én reprezentativ hangversenyt ad az egy 
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let a Dal-és zeneegylet közremüködé вével /1.0.1, melyen 
Herczl Mária zongora- é s Jovan Čavojac heged аUvész ven-
dégвzerepelt nagy sikerrel. 

1908. április 4-én az Eugen szinháztermében 	tartottak 
hangversenyt, Buchtele János hegedűművész, valamint Boch 
nicek-Laubxier Gyula operaénekes és zongoramüvé в z közrenő  
ködé вével . Mű sor : I. Paganini "D-dиr" hegedűkoncert-Buch 
tele; 2. Vymetal "Álmomban láttalak" és Noseda "Még egy 
napot szentelj nekem" énekelte és önmagát zongorán kisér 
te Bochnicek-Laubner; 3. Wieniawski "Moszkvai emlék" és 
Ambrosia "Introduction "-Buchtele ; 4. Csajkovszkij az 
"0njegin" operáb бl a párbaj ária - énekelte és zongorán 
játszotta Bochnicek-Laubner;  5.  Gounod "Faust"- jából ki 

lenc dalt és motivumot adtak e18 a vendégművészek. 

1909. február 20-án dr. Dénes József egyesületi titkár 
rendezésében és konferálásával nivó ѕ  mű soros estet ren-
deznek a Dal- és zeneegylet /1. 0 ./, valamint más helybe 

li egyesületek tagjainak közremü ködésével, nagy siker-
zel. Az est 800 koronát jövedelmezett jótékony célra. 

1914. január 1-én az Eugen-szinházteremben nagyszabásu 
mulatságot rendeztek, pompás programmal, tánccal egybe-
kötve. Az estély mű sora: 1. Hegedű  szóló - el őadta Pol-
gár Renée hegedümüvésznó /Budapest/; 2. bíiks Annuska tán 
colt; 3. Jakó Böske és Ludaji Ć  Nada dialógust adtak el'; 
4. Tangót táncolt Gergely Róbertné és Beck gároly;"Virág 
fakadás" vigj. 1 felv., szerepl ők Tóth Gyula, Tóth Gyulá 
né, Lieber Klári, Ifiiks Annuska, Szupits Károly és Vig La 

josné. 

Az egyesület jótékonykodási köre leginkább az arra rászo 
rulб , izraelita vallásu lakosok felsegitésére szoritko-
zott. Amikor arra szükség volt, s az egylet jótékony cél 
ra rendezett valamit, az izraelita társadalom gondolko-
dás nélkül áldozott a nemes cél érdekében, igy a rendez-
vényeknek mindenkor nagyerkölcsi és anyagi sikere volt. 
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Alapitáeától _вlnöknбi ; voltak  sorban  Епеыnđ 	Ei ~̀ieezti#fe, . . 

Braun Izв6né ев  Kovács Láezl бné. 

HUMBOLDT EGYESÜLET 

1868-ban, tudomáлyoа - , kulturális- és kQzéтdek16dé вre вzá 
шottart б  ei бadáѕok tartására, közmüvelé в-i.séllal egy egye 
sület alakult Zentán,Humboldt Egyesület néven /13/. Az 
egyesiiuet egykori mükđdé ѕ4гбl nincs semmi adatunk, mind 
össze annyi ismeretes , hogy annak jegyzi egymás után 
Szárics Bertalan és Dudá в .Endгe 4oltak . Az egylitiletet kü 
lön meghivбkkal akarta az akkori vezet бség népaze2üeiteni 
és tömege ѕiteni, igy 1870. április 18- 4.n és november 20-

án külön-külön sz бlitották f el városunk arra érdemesnek 
tartott lakóit, hogy váljanak tagjává az egyesületnek. 
Ezenkivül gyű jt5iveket bocsátottak ki a belépésre. 

Az egyesület, nem tudni mi okból, talán a tagok érdekte-
lensége miatt, csakhamar megszűnt működni. Erre vonatko-
zólag egyetlen adatunk ismeretes, u.i. mikor Sándor Pál 
váгmegyei f б jegyzб  1873. november 22-én levélben sürgette 
a Szerb olvasókör lapitásának jóváhagyását a m. kir. bel 
ügyminiszternél, levelében,többek között emlitést tesz ar 
ról is, hogy a zentai Humboldt Egylet elnöke, Mucsi János 
ugy nyilatkozott, hogy az egylete szétoszlófélben lévén, 
alapszabályokat nem készitettek. 

Ilyen körülmények között az egylet működése egy jó id еre 
szünetelt. 

1877-ben az egyesület működését fel akarták ujitani, $ e 
célból szép számban gy űltek össze a шűvel6dés iránt érdek 
l і5d бk március 11-én /14/, mely összejövetelt az elkészi 
tett, de alá nem irt jegyzikönyv társulati közgy űlésnek 
nevez. A jegyzбkönyv szerint jelen voltak Jankovich.Aurél, 
Zenta város polgármestere, Csernák Antal, Labancz András, 
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Tešić  Leontin, Zettin Ignác, Flesch József, Aulik János, 
Kuthy Lajos, Flaschner György, Radovanovi ć  Nikola, Rieger 
Ignác, Bergl Adolf, Magyar Bálind, Ifkovi ć  Márk, Keczeli 

Készáros Péter, Labancz János, Biliczki Idlenyhért, Korhecz 

János, Osernák Illés, Tényi György, Subert Ignác, Obláth 
Lázár, Boros Iv Іihály, Szárics Bertalan, Keczeli Mészáro в  
мv hált', Kereszturi György, Sternberg Еrnő , Flaschner 
György és Szulik János. A gyűlésen Jankovich Aurél elnö-
költ. Flaschner György-bemútatta a tagok /92 tag/ névjegy 
zékét, s többrendbeli meghívót 1870. IV. 18. és 1870. XI. 
20-ról szólókat, s az 1872. január 28-i egyleti gyűlésen 
felvett jegyzőkönyvet, több pénztárnoki jegyzetet és egy 
takarékbetétkönyvet, melyeket az egyesület működésének uj 
ból való megindításához vél szükségesnek. A bemutatott 
betétkönyvet és iratokat lepecsételten visszaadják Flasch 
nernak, az egylet eddigi pénztárnokának, további meg őrzés 
végett, Jankovich elnök ugy nyilatkozik, hogy az egyesü-
let addig nem dolgozhat, ormig alapszabálya nincs,meg kel-
lene keresni a régi alapszabályt, azt a "mai kor szellemé 
hez igazitani", mivel az eredetit még az egylet megalaku-
lásakor, 1868-ban készítették. A gy űlés azonnal megbizza 
Szulik Jánost és Kuthy Lajost, hogy még a gy űlés tartama 
alatt keressék fel az egyesület eddig volt jegyz őit, Szá-
rics Bertalant és Dudás Endrét, s az esetleg náluk talál-
ható, volt összes egyleti ügyiratokat gy ű jtsék össze. A 
kiküldöttek csakhamar visszatértek az ülésre, azzal, hogy 
nevezetteknél semilyen egyesületi okmány nincs. 

A gyűlés mégis elhatározta, hogy az egyesületet ujraala-
pitja, az alapszabályókat kidolgozzák, s azután az összes 
tagokat /azokat is, akiket az 1873-ban kibocsátott iveken 
vettek fel/ meghivják, hogy közgy űlésen nyilatkozzanak az 
egyesület jöv őbeni működését illet őleg. A közgyűlés ki-
küldte Jankovich Aurél polgármestert, közgy űlési elnököt, 
valamint Kereszturi György, Szárics Bertalan, Ifkovi ć  
Márk, Keczeli іёѕ zбхоѕ  Tihály, Radovanovi ć  Nikola, Subert 
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Ignác, Flesch József , Aulik János é s Riger Ignác egyleti 
tagokat, a Humboldt Egylet céljait, müködési körét meg-
állapit б  alapszabályok kidolgozására, a legközelebbi gyü 
lés elé való terjesztés céljából. 

Jankovich elnök megindokolja , hogy az 	alapszabályokat 
mindenképpen meg kell változtatni , mert minden jelenlévő  
látja azon különbséget,mely a mai kor /1877/ és az egy-
let alakulási ideje közt /1868/ létezik. м7 ként többek 
között kijelentette :"... a mult évtizedhez képest az ápo 
láss ügykezelés mily eredményt mutat fel ; a népnevélé в  
akkori id őb đl, a nioetanihoz távolról sem hasonlithat б  
egybe, mert ezel őtt 9 évvel Zentán 4 elemi osztályvolt, 
mai napon már van a szálásiakat is ide értve 31 elemi 
osztály és 4 algymnasiumi , a tanitáshoz szükséges eszkö-
zökkel felszerelten. A kereskedelem a tiszai "állóhíd épi 
tése folytán, hatalmas lendületet nyert. Városunkban 
több hatóság ö ѕszpontosittatott. löbb jótékony egylet, 
nevezetesen a szegény iparosok segélyezésére alakult i-
par-egyesület, két n őegylet, több olvasókör,stb". 

1878. május 12-én Jankovics Aurél értekezletre hivja a 
közgyűlés által kiküldött, az alapszabályokat kidolgozó 
bizottságot, egy, a saját irodájában megtaxtandó értekei 
litre /NB. A köröz đivet Kállai Antal zsandár láttamoztat 
ta a meghivottakkal/. Feltehet ően ekkor készítették ei 
az alapszabályokat. 

Egy máik meghivó is van a hátrahagyott okmányok között, 
mellyel az ös вz-tagságot hiv јб k.meg egy, .a gimnázium e-
gyik termében tartandó értekezletre, azzal, hogy a mult, 
1877. március 11-én tartott "Humboldti gyűlés" határoza-
tával kiküldött bizottság, az "egylet fennállását célzó" 
alapszabályokat elkészítette azzal, hogy az érdekelt be-
fizet ők az egylet sorsa felett véglegesen határazzanak. 

A tagok véghatározatát nem ismerjük, arról okmányok nem 
maradtak, - tekintettel azonban arra, hogy az egylet mü- 
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к0đааегđ1~ав  ° tпYábbi adat; .. .аz: eB7fiвt~: : : :ц~гaalapitását . 
teltehetQea sttin ьagpták ј  đва  • 	 . 

ZEBTA2• јРĐL4LSI  )R 

A kibr- вlврвваbёђтаiпвк  keltez"e . 1870. decembe? 31. , te- 

hát val6ssinцlвg евеп  a пароа  tartották  alak  цІб  gyiiléвü- 
ket;:..k : k~r. ае 3..јди1 as  -‚rtelem-f в.jlesztéeét , a haвznoe is 
meretek terj ввztését,  as  ípar ée mezei gazdálkodás е1б- 
mozditását tűzték ki. 

Egyéb'ként,mint olvasó egyesület alakult meg , hirlapok ol 
vas"a „  eszmecsere által szándékozott céj.ját megvalбвi 
tani . Három évre alakult , de hogy meddig állt f enn,mikor 
ѕzünt meg pontosan , azt nem tudjuk . Megalakulásakor ide 
iglenes elnökké Kereszturi Györgyöt választották, igeig-
lenes jegyzб  lett Varga Luká~ в . A többi tisztségek /alel 
nök, ügyvéd, péиz- és levéltérnek/ betölt бit nem ismer-
jük. A 20 tagu választmányból ismeretes Rieger lgnác,Nem 
csók János, Kolosánszky József, Barsi János és Gulitska 
József neve. 

Az alapszabályokat 1871. január 29-én terjesztették fel 
a belugyrniniszterhez, indoklásként a folyamodványban ki-
jelentve, hogy"tudván azt hogy egy alkotmányos államnak 
legerбвebb támasza a nép szellemi müvelteégében és aд~ya-
gi erejében rejlik", kérik az egyesület működését engedé 
lyezni. 

A miniszter 1871. február 7-én engedélyezte a kör működé 
sét. 

Миködé вrбl kőгΡelebbi adataink nincsenek/15/• 
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А ZfАХ  ВО7д3- . $$ KЁИМÜIPáRÍ 4LVA,8Ó 8QY7~&'t . 

As  e, уевtilet a.apt бi. 1671. апиат  17-én ху'і  jtatták  be  
icérs6nуiiret e bel  gyxni tвst гіunйіой  as  engeбély вlцler. 
ii  esé7.њb61,  ezt  gihá7.kovSas Tвtván,Mutsly Јапав , Ввlнву  
Кахоlу , Коидев  Perenc, Barai đааов . Bakay Аlвјов  lxták 
аІ' A belttgyrдi.niaster 1871 . február 10-én hagyta ј6vá 
av +egyvtilet adiködését azzal, ha as egyes цlet 1971.teD 
:мет  18-t  kelettel jutta'tta  ii  hoвzá as  аlврвваbálуоУвн . 

Az alapazaыlyok szerint as egyesület cálje : a esellemi 
mdtvelбdést el đвegitend5 , hasznos olvaвmáвyok " ki zhaва-
nu eezтeeeегe által еzükséges ismereteket вzeresni. 

Az egyeeület elnöke lett Mihálknvics István , 	 alelnök 
CHeгnák Antal, titkár Bakay Alajos, pénztárnok Barsí Já-
nos, könyvtárnok id. Bakay János. A 30 tagu vála вztmáцy 
tagjai: Bakay Károly, Bál6 Péter p бttag, Baráti Péter, 
Barsi Józвef, Biró Albert, Birб  György, Boros Jáno в ,C еik 
mák Miklбs, Deák Ignác, Fidler Albert, Fleech Dávid, Fo-
dor György, Gombos Lбrinc pбttag, Guelminб  Alajos, Horo-
vicz Adolf, Horváth Nándor, Horváth József, Honolya Máté, 
Huszák Antal, Kaszás Antal, Kovács Ferenc, Labancz And-
гás, Labancz Jáne е , Lukaćevi Ignjat , Mucsi János, Nem-
csбk Illés póttag, Juhász Pál, id. Papp Antal p бttag,Reg 
don András p бttag, Ruzsa István, Sternberg Ern', Szárics 
Bertalan, Tóth Józ вef, Tбth Pál Szuszogó, Zsarkó Antal. 

Az egyesületnek alapításkor 148 tagja van /16/. 

Közelebbi adataink nincsenek az egylet miiködésér6l 	éѕ  
megezünésérбl. 

ZENTAI CSALÁDGYIМOLITÓ EGYLET 
Az egyesUlet 1871. elsб  felében alakult, Junius 	17-én 
már kb. 600 tagja van. As alapвzabályokat 1871. juliue 
29-én terjesztik fel jóváhagyás céljábdl a belügyminiBz- 
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ternek, aki azokat október 31-én hagyta jóvá. Mint min-
den hasonló célu egyesület ebben az id őben, a tagok 
egisztenciális bizonytalanságát hivatott orvosolni.Célja: 
"A mindennapi életben gyakran előforduló balesetek köny 
nyebb elviselhetése - f őleg pedig a középosztály számos 
családjainál leginkább a családf ő  elhunyta által rögtön 
beállani szokott anyagi szükség némi enyhítése tékinte 
téb ől ..." alakul. 

Az egyletnek legtöbb 1000 tagja lehet, mégpedig 	15-60 
éves korig. Az elnök мihálkovic ѕ  István lett, 	titkár 
Kereszturi György, az igazgatáság tagjai közül ismerjük 
Bakay Károly, Szabó István, Papp Antal és Biliczki NieBy-
hért nevét. 

Az 1875. április 2-i alispáni jelentés alapján az egylet 
feloszlását a belügyminisztérium tudomásul vette. Indok-
lás: " гVц.vel a tagok az alapszabályszerü kötelezettségeket 
teljesiteni egyáltalán nem akarják, s igy az egylet tény 
leg már megszüntnek tekinthet ő ..." Az egylet meglév ő  va-
gyonát, 248 frt. és 40 krajcárt, valamint az ingóságokat 
az alapszabályok szerint "használják fel." /17/. 

SZIN~SZET ÉS SZINJÁTŠZÚ EGYESÜLETEK 

A XIX. század els ő  éveinek zentai színjátszóiról nem tu-
dunk  sokat, mindössze pár adatot ismerünk. 1837-ben Kará 
caony tanító vezetésével magyar amat őr színjátszók ren-
deztek színel őadást Zentán a városi nagyszálában. A rákö 
vetkező  évben is több el őadást rendeztek, melyek alkal- 
mával két izben Jovan Djordjevi ć, a szerb 	színjátszás 
későbbi megalapitóinak egyike is szerepelt, s mint 	a 
szinjátsz" szerelmese színlapokat irt, a szabadjeggyel 
birt /18/. 

Kedvet kapva a szinjátszásra, már akkor szinházalapitás-
ra gondolt. 
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Igy az eljő  szerb amat őr színházat Jovan Djordjevi ć  ala-
pitotta Zentán, még mint gyermek , 1838-ban, melynek 6 ma 

ga volt darabírója , dramaturgja , rendez ő je , diszitő je,ru 
határosa és szinésze . Ez a ténykedése , természetesen iro 

dalmi értékkel még nem bírt, de már magában hordta a jö-

vő  ígéretét. 1861-ben, legirikább Djordjevi ć  fáradozása 
és munkája következtében létesült az ujvidéki Szerb Nem-

zeti Színház, melynek alapítója, vezet ője, ideológusa 
volt ez a lelkes zentai. C gondoskodott a színház nívós 

repertoárjáról Belgrádba való távozásáig, 1868-ig. Belg-

rádba való távozása után igen sokat dolgozott a Szerb 

Nemzeti Színház létrehozása érdekében is. 

Egy másik lelkes zentai,Steva Branovaćki, alapítója és 
vezet ő je volt a"Szerb nemzeti színházi egyesületnek"1862 
t бl 1868-ig. 

Hasonlóképpen egy harmadik zentai, Stevan 	Iíalešević , 
Djordjevi ć  anyai ágon való rokona, els ő  volt, aki szerb 
nyelven irt 1867-ben a szinmüvészetr ől. 

Különben az ujvidéki Szerb Nemzeti Szinház alapitásakor, 

az 1862.junius 10/11-én tartott alapitó ülésen csak Zen-
tárбl jelentkezett hat alapitó tag a szerbek közül ak-
kor, amikor Szabadkáról csak egy pártfogó jelentkezett. 

Djordjevi ć  igazgatása alatt 1863. szeptember 24--t ől októ 
ber 10-ig szerepelt el ő ször városunkban a Szerb Nemzeti 
Szinház, a következ ő  mű sorral. IX. 28.: "Stara baka", 
IX. 29: "Herceg Vladislav", X.1.: "Vampir i ćizmar ", Х .3. 
"Milos  Obilic"/J. Sterije P.-tól/, X.8.: "Murki metod i 

~enska majstorija" és'"Prkos", X. 10.: "Vojni ćki begi.na•c" 
- legnagyobb részben maga Djordjevi ć  forditásában és át-
dolgozásában. 

A zentai szerb szinibizottság tagjai Andrija Nikoli ć i  I. 

T,uka ćevi ć , Vasa Branova čki, Jovan Vuji ć , ií;ihajlo Savi ć , 

Jovan Branovački, Aleksandar I;laleševi ć  és átevan &:aleše- 
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mindannyian Jovan Djord ~ev" és Steva Вranova~ki 
társai, barátai és rokonai voltak. 

A "Bilten kulturвog ivota Sete " Xi/l száma alapján a 
Szerb Nemzeti Sziхихéz az emlitetten kivtil đentán szere- 
pelt 1879., 1881., 1884., 1888., 1894. és 1910-bej. 

A zentai szerbek nemcsak erkölcsileg , de anyagilag ii tá 
magatták ezinbázukat . A szerb alv зΡвókt$г  rendszeres gyti j-
tésén, valamint a zentai görög keleti szerb hitköz вég 
rendsereв  segélyén kivUl , a színház legnagyobb alapitvá 
nyait éppen a zentai szerbekt ől kapta. Igy Stevan Badr-
Ijicзtбl 1880-ban, házat , magtárt és 8 lánc földet,Djeno 
Branovaćkitól /Stevan Branovaćki fia/ és feleségét ől Ida 
Vujic't бl /Jovan Vuji ć  testvére/ 1882-ben 27 hold 262 n. 
öl fđldet, Joca Kova ćićtól és feleségét ől Juliana Smilja 
іхіvat бl 1883-ban 55 kat. hold földbirtokot. Ezek a ezi-
nielőadésok a nemzeti érzés ébredésének és fenntartásé -
nak leger ősebb tényezői voltak. 

A mint század folyamán igencsak a szegedi és szabadkai 
színtársulatok vendégszerepeltek Zentán, a tavaszi vagy 
őszi szinház-szezonban. A század két elsó harmadáb бl sok 
adatunk nincs az itt szerepl ő  színészekr ől, - 1870. ápri 
lisában Csóka Sándor szintár sulata, 1881. őszén Tamási 
József együttese, 1882. juliusában Aradi Ger ő  szegedi 
színigazgató társulata, 1883. áprilisában Hegyi Gyula e-
gyüttese jelentik a kiemelked ő  magyar színházi rendezvé-
nyeket Zentán. 

1886. február 10-én Vihari Elemér színész, egy városunk 
ban  alakítandó szinügyi bizottság eszméjét penditi meg.A 
kezdeményezés folytán, 1886. májusában Schwarczer Gyula, 
Róth Nándor, Czehe Győ z ő  és Dudás István már szervezik a 
színügyet-gyámolító egyletet. 

A század végén már rendszeresen ellátogatnak Zentára a 
környékbeli szintarculatok, melyeknek repertoárja ugyan 
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igen érdekes és változatos, de annak részletes ismerteté 
Be jelenleg nem feladatunk. 

A jelesebb szintársulatok, melyek Zentán jártak a század 
forduló és azt követ ő  években: 

1892, február - Deréki és Egry társulata, 
1898, április - Ihász Lajos budapesti társulata, 
1899 . április - Deák Péter zombori társulata, 
1900. augusztus - Ihász Lajos szabadkai társulata, 
1900. november - Füredi Károly társulata, 
1901. április - Ihász Lajos szabadkai társulata, 
1903. január - Monori Sándor zombori társulata, 
1903. szeptember - Mezei János varieté-társulata, 
1903. december - Kunhegyi мiklб s társulata, a Nagyvendég- 

16 ujonan épült városi szi уháztermében, 
1904. május - az ujvidéki Szerb Nemzeti Színház, 
1904. szeptember - Polgár Károly délvidéki társulata, 
1906. január - Szalkai Lajos békéscsabai társulata, 
1906. május - Bihari Akos kecskeméti társulata, 
1906. május - a belgrádi Szerb Nemzeti Színház társulata, 
1906. augusztus - szegedi színtársulat, 
1907. január - Kunhegyi Iи  klós társulata, 
1907. december - Molnár Gyula társulata, 
1907. nyarán - Horváth Kálmán kabaré-társulata, 
1908. április - Nádassy József soproni társulata, 
1908. május - junius - ujvidéki Szerb Nemzeti Szinház 

társulata, 
1909. március-április - Nádassy József soproni társulata, 
1909. julius - Krémer Jen ő  szegedi társulata, 
1909. szeptember - Szücs László kabaré-társulata, 
1910. május - Krémer Sándor szabadkai együttese, 	' 

1910. szeptember - Hídvégi Ernó staggione-társulata, 
1911. március - Hanako, japán színtársulat, 
1911. április - Kгémer Sándor szabadkai együttese, 
1912. december - Fehér Vilmos színtársulata, 

1913. március - a"Bonbonniére" - szinpad Zentán, 

1913, julius - szerb szintarsulat Ujvidékrő l, 
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1913 . szeptember - Krémer Sándor szabadkai együttese, 
1914. január - Halász Alfréd együttese, 
1915 . január - Miklósi Gábor társulata, 
1916. január - Szentirmay Béla operette és вΡzkeccs-tár- 

sulata, 
1916. február - Mikóssy Gábor társulata, 
1917. január - Miklóssy Gábor társulata, 
1917. julius - budapesti neves m űvészek együttese, 
1917. október - november - Szabados László társulata, 
1918. március - Szabados Lász1 б  társulata, 
1918. május - szegedi szinészek együttese, 
1918. szeptember - Bethlen - Bruckner Lászó együttese. 

A Zentán műkődé társulatok el őadásain kivül a különféle 
helyi egyesületek is évente Für űn rendeztek amat őr szini 
el őadásokat, egyesületi pénztáruk gyarapitására. A mult 
századra vonatkozó adatok, különös tekintettel arra,hogy 
a helyi ujságok csak a század végén léte вülnek,meglehető  
sen hiányosak. 

Az egyesületi rendezvények a megfelel ő  cimбzó alatt ta-
lálhatók, de az egyesületi életen kivül is jelent őв  ese-
mények történtek a szinjátszás terén. 1899. január 3-án 
megalakul a zentai műkedvelők egyesülete az Eugen-ban, 
elnök lett Schmallinger Antal tanár. Január 10-én már 
táncvigalmat rendeztek, melynek jövedelméb ől két szegény 
sorsa fiut láttak ei lábbelivel. Novemberben szinügyi bi 
zottság létrehozásán fáradoznak, melynek célja, hogy el ő  
segitse a szinházi élet kibontakozását. Élén a polgármea 

ter áll. 

1901. márciusában Festetich Andor е ziné вzeti felügyel ő  
Szabadkán jár és azon fáradozik, hogy Szabadka, Baja, 
Szentes, Zenta és Orosháza bevonásával közös szinike гűle 
tet alakitsanak. Ez március 17-én Baján alakul meg. 

1903. januárjában, a Monori szintárs иlattal országos hi- 
rű  művészek is vendégszerepelnek Zentán, Somlai Artur, 
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id. Latabár Árpád  4 8 felesége, Ungvári, Keleti Juliska, 
Gabányi. 

Az ujonan épült városi szinházterшet 1903.december 12-én 
nyitotta meg Kunhegyi Мikló в  szinigazgat б , a "Katalin" c. 
operett diszelóadásával. 

1904. áprili в  végén a délvidéki szinkerület bizottsága 
Zentát is bevette a szinikerület tagjai közé, ez a bi-

zottság jelöli ki a váro нok szini-idényét, de a társula-r 
tok igazgatói a város polgármesterét ől kérik az el őadás-
sorozatok engedélyezését. 

1906. márciusában a szabadkai szinikerület igazgatja dr. 
Farkas Ferenc kéri a zentai városi tanácstól, hogy Zenta 

a jövбben a szabdkai szinkerület kötelékébe lépjen. 

1906. májusában dr. Ludaji ć  Pitomir ügyvéd mint a szerb 
szinés гi bizottság elnöke egyengeti a szerb szinház zen-
tai vendégszereplését. 

1906-ban a város egész évre kiadja a városi színházter-
met Dala Кároly vendéglósnek s igy elutasitja a ráfize-
téssel dolgozó Bihari Ákos színtársulatát, hogy a szini-
еl бadások után engedje el nekik a villa гіyvilágit"i és 
teremdijat. 

1910. május 3-án Szárich Géza polgármester kezdeményezé-
séb ől megbeszélést tartanak a zentai вzinpártolб  egye ѕü 
let megalakitása céljából, melynek els ő  és legfontosabb 

feladata, hogy állandó bérl őközönséget teremtsen, s a 
szinpártolб  egyesület által kiválasztott magas irodalmi 
nivбn álló szindaraboknak is legyen állandó, biztos kö-
zönsége. Feladata lesz az is, hogy a kisebb jövedelmü 
polgárok egész éven át havi részletekben fizethessék be 
bérletjegyeiket, s hogy gondoskodjon a szinházhelyi ѕég 
kell ő  átalakításáról, hogy abban ugy a közönвég., mint a 
зΡ ziné ѕzek kellemes otthont találhassanak. 
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I ібjus 10-én a városi közgyülé вi teremben megalakult az 
egyesület . Szárich Géza elnđki megnyitójában bejelenti, 
hogy eddig 79 tag jelentkezett, 128 bérlettel s igy az 
egyesület megalakulhat. Jóváhagyták az alapszabály okat 
és megválasztották a vezetőséget . Elnök lett SzáriCЖ  Gé-
za polgármester, ügyvezet ő  elnök нeiвzlep Gyurgyovánszky 
Ferenc, társelnök Vuji ć  Jovan , dr. Lová вzy Andor és dr. 
Birб  Károly, jegyz đ  Belovay Mihály, helyettes jegyz ő  Ke-
rekes Frigyes, ügyész dr. Salamon Imre, titkár és pénztó 
ros Kabos Ármin . Választottak 23 választmányi tagot az-
zal, hogy ezt a számot kés őbb 30-ra emelik. 

Az ügyvezetđ-elnök 1909. februárjában arra kéri az egye-
sület nevében a városi tanácsot , az április 15-én kezd đ-
dő  ѕzinelőadásokra már ugy rendezze be a szinházterem 
ülőhelyeit, hogy azok lejtsen álljanak, mert igy a há-
tul ülők is kell őképpen élvezhetik az el еadást. A ѕzinhá 
zi öltözők megnagyobbitását is kérik a várostól, mert a 
jelenlegiek nagyon kicsinek bizonyultak a mustban is. 

1909. juliusában Krémer társulatában Zentán vendégszere-
pel az országos hirü szinmiivész, Vándori Gusztáv, 1917. 

juliusában pedig városunkban játszik Berky Lili, Gózon 
Gyula, K. Balogh Böske, Kovács Andor és Rózsahegyi Kál-
mán, majd augusztusban Gál Gyula, az Orsz. Szinmüvészeti 
Akadémia tanára. 

Olykor, némelyik kulttirára szomjas intézmény mükedvel őiis 
szerepeltek a világot jelent ő  deszkákon, mint pl. 1913. 
február 4-én a helybeli posta- és távíró- altisztek,akik 
I  napon sikerült elvadást mutattak be, melyen Havas La-

jos postaf őtiszt bevezetet mondott, Halász Rózsika és 
Szabó Mihály párbeszédet adtak elv, Tolmácsy Rózsika mo-
nológot mondott, Miks Annuska táncolt, s végül el őadták 

az "Eleven-holt házaspár" c. darabot /szerepl đi: Manga 
Dezs ő  I'Iihr Rózsika, K. Mészáros Ferenc, hanga Dezs őné,Pál 

Dezső , Pósa Viktória. Ugyan ők a következ ő  évben is i 191q. 
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április 13-án mükedvel đi előadást rendeztek változatos 
musorral/. Sztudényi Rdzsika zongorán el őadta Talexy 
"Mazurkáját ", a "Csodagyerek " c. tréfát Maraga Dezs ő  és 
Pál Dezső  adták el ő , Halász Rózsika monológja ,Petrikovit в  
József énekelt, zongorán kisérte Sztudényi Róz вika, Vince 
Ilonka és Mihr Rózsika párbeszédet mondott, majd a müked-
velđk előadták a "Két Bifket " c. bohózatot. 

1917. szeptember 8-án, városunkban idő z ő  18 katonatiszt, 
Szövényi mérnökkel , spontán katonanapot rendezett ,melyen 
25.000 koronát gyű jtöttek össze jótékony célra. A Royal-
ban tartott kabarén Schwаxczer Irén, Tumbász Béla, •  Mati~ 
Lenka /мoholról/, Dobos Lilike, Rehák Iréуke, Mika Anna, 
Hacker Kálmánné , dr. Hável Jб zѕefné,•Huszágh Babi, Hável 
Edit, Idiks Sári, Fischer százados , Gottlieb f đhdgy é ѕ  
Papp hadnagy szerepeltek. 

TÜZOLTÚ TESTLTLET 

Az egylet 1874-ben junius 15-én alakult, 86 tag irta alá 
a belépési nyilatkozatot. Az önkéntes tű zoltó testület 
megalapitásának eszméje tulajdonképpen Zomborból indult 

ki, s a Zomborból 1873-ban Zentára került Popovits Seb ő , 
kés őbb megyei f őlevéltárnok, Dudás jegyz ő  és 	Iviilutino- 
vits gyógyszerészsegéd buzgó agilitásának 	köszönhető , 
hogy a zentai tű zoltóegylet a megalakulás tekintetében a 
második volt Bács-Bodrog vármegyébe n, a századvégi Ma-
gyarország 2791 testületének megalakulása sorrendjében 
pedig 37. volt. Мegalakulása idejében a város legelőke-
l őbb polgárai léptek be közembernek, a nappali és éjjeli 
inspekciót is önkéntesek látták el az đrtanyán,csupán a 
torony őrt fizette a város. A ruhát, szerelvényt a város 
adta. Els ő  főparancsnoka Zákó György zentai járásbir ó 
/1879-b ől származó diszbaltája, mint Stri ćeviс  Rajkóné 
zombori lakos ajándéka, a zentai városi muzeumba került /. 
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1888-ban lépett életbe a tüzrendé вzeti kormányrendelet. 
A zentai , valamint a legtöbb megyebeli egyesület 1890-
ben szerelte fel magát a rendelet értelmében. 

A testület évente számos nyilt - vagy zártkörű  táncvigal 
mat és mulatságot rendez szerelvényeinek javára,melyeket 
állandóan gyarapit. A tűzoltó đrtanya a városháza háta 
mögötti kis utoában van, a tüzolt бkocsik egy koc ѕiszin 
ben állnak. 

Feladatai szaporodnak. Az 1898. január 6-i évi közgyülé ѕ  
beszámolójáb6l kitűnik, hogy az egyesületnek 101 alapitó 
és 72 működ ő  tagja van, az 1897. év folyamán 1 gyárégés, 
2 házégés, 3 szalmatűz, 1 vaktűz adott okot a kivonulás- 
ra. 

1899-ben ünnepelte a testtelet fennállásának 25. évfordu-
lóját. Az ünnepségeken résztvettek Szabadka, Szeged,Zom-

bor, Kanizsa , Óbecse, Ada , Рбterréve városok é s községek 
tű zoltóinak küldöttségei, kiket a vasutállomáвon fényes 
küls őségek között fogadott Forray Ferenc tüzolt б  alpa-
rancsnok, a tisztikar és a legénység. A ünnepségek el őes 
téjén lampionos menetben haladtak az örökös tisztelet-
beli f őparancsnok, Matkovich József házának ablakai elé, 
ahol Forray kö ѕzönt đ  beszédet mondott. Innen a ténylegei 
f őparancsnok Dudás István ablakai alá vonultak, kit Érd-
újhelyi Menyhért Zentai plébános,országszerte ismert je-
les történész üdvözölt. Másnap ünnepi felvonulást rendez 

tik a tüzolt бk a zenekar indulói mellett, az impozáns me 
netet nagyban élénkitette a közel 50 fehérbe öltözött ii 
áПуkának és a legénуеgylet tagjainak sora. A délelőtti 
di ѕzközgyülésen Dudás István f đparaneв  nok tartotta az 
ünnepi beszédet, majd Forray Ferenc ismertette a testü-
let negyedszázados munkáját. Végül dr. Buday Dezs đ  pol-
gármester üdvözölte a vendégeket. Érdujhelyi, Matkovich 
József munkásságát méltatta, utána leleplezték Matkovich 

életnagyѕágu portréját. Az ünnepi diszebéden háromszázan 
vettek részt, közöttük Wenczi Lajos szabadkai f đparanes- 
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fok, Hlatky József tüzolt б-fбpap , dr Buday Dezs б  polgár-
mester, Karácsonyi Gyula a megyei tüzolt б-szövetség elnö-
ke, dr. Révay János zentai f бorvos, Kovács Pál Zenta vá-
ros orsz. gyűl . képviseltje , Matkovich József és az egész 
tű zoltó-tisztikar , Nikosevits Kanut fбszolgabirб , Егdúj-
helyi Menyhért plébános, a tű zoltó testület lelkésze/1901. 
december 7-ig volt a testület lelkésze/ és sokan mások. 

1900. év márciuѕábaл  megalapul a testület könyvtára /mely 
pár év alatt több mint 1000 kötetre szaporodott /, ugyan-
akkor az egylet tagjai, felszerelésükkel együtt fényképez 
tetik le magukat, s a tablót kiállitás céljábбl a párizsi 
világkiállitásra küldik. 

Egy kis bohémség nélkül sohasem lehet élni: 1900. március 
16-án egyik városatya a városháza tornyában mulat a tüzol 
tó-trombitazenekar zenéje melle tt, hajnali szerenádot ad-
va a piaci kofáknak. 

A Népkertben csinos kioszk épült 1900. tavaszán 	/ mely 
1926 бszén leégett/, ѕ  a körülötte létesült Uj séta - kö-
röndben a testület majálist rendez 13-ágy, tombolával,világ 
postával é s este tű zijátékkal. 

A megalakulás 26. évfordulójára a testület 1900.. szeptem 
ber l6-án, segélyalapja javára mükedvel бi elбadást rendez 
és eldadatja a "Niobe" c. darabot. 

Szeptember 30-án rendkivűli gyűlés, melyen a lemondott Du 
dás István f đparancsnok helyett Matkovich Józsefet vá-
laszt ják meg. 

1901. januárjában Rechner Konrád 29, Nikoli ć  Djordje pe-

dig 32 kötet diszmüvet ajándékoz a tű zoltó-könyvtárnak. 

Május 25-én majálist tartott az egyesület, este pedig a 
városi közgyűlési teremben hangversenyt rendeztek, melyen 
Gaál Ferenc zeneszerzб  é ѕ  elбadóművész is közreműködött 
/19/, aki egy Liszt-rapsz бdiát adott el б  zongorán, majd 
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Klazsik Lehel /hegedű/ és Gaál /zongora/ "Bihari kesergi 
jét" játszotta. Utána a Nagyvendégl ő  dísztermében, Csam-
pai vonбвzenekara közremü кödé ѕével dijtalan táncvigalom 
volt. A közönség tárogatása folytán a rendezvények 200 
korona tiszta jövedelemmel szaporitották az építési ala-
pot. . 

Az 1901. évi költségvetés keretében 7813 K. 82 fill , 	a 
kiadás, rig 8417 K. 71 fill, a bevétel. Támadás éri 	a 
testületet amiatt, hogy a 8870 koronát kitev б  alapot el-
költötték. Hogy a pénzügyi felügyelet is funkcionáljon, 
december 1-én rendkivüli közgy űlést tartanak melyen meg-
választják a számvizsgáló bizottság tagjait: Guel шinó A-
lajost, Bakody Mártont, Bruckner Gyulát és Dallos Gyö гg~ 

öt /valamennyien alapító tagok!. A bizottság Guelrinó 
elnöklete alatt, december 5-én átvizsgálta az egyesület 

könyveit, s azokat rendben találta. A vizsgálat sze-
rint az egylet ingó és befektetett leltári vagyona / a 
szabályszerű  évi 1 elhasználási levonással/ 12.503 K.,a 
készpénz 490 K. és 45  fill.,  betétkönyv 598 K. 30  fill.  

Az összes vagyon 13.591 K. és 75 fill. 

A jövedelmeket gyarapitand б , december 31-én szilveszteri 
hangversenyt rendez az egyesület, melyb ől kiemelkednek 
Rácz Irénke /Óbecse/ énekszámai, Baгkóczi Izsó föld 
birtokos zongoгakisérete mellett. 

Az 1902. január 4-én tartott városi közgy űlésen, 	többek 
között szóba került a zentai önk. t űzoltó egyesület által 
laktanya épitésгe kért évi segély. A tűzoltók, azon a 
2400 forinton kivül, melyet évi segély címén kapnak a vé-
rostól, még 1600 korona évi segélyt kérnek 50 éven keresz 

tü 1. 

Ezen a pénzen laktanyát szándékozik épiteni az egyesület 
azzal, hogy azt 50 év multán a város tulajdonába bocsáta-

nák. Dr. Ellinger Jen ő  ügyvéd, képv. testületi tag indit- 
vényára a kérelmet 9 szótöbbséggel elutasitották azzal az 
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indoklással, hogy a város maga is képes tű zoltó - lakta-
nyát épiteni. 

1902. január 12-i egyesületi közgyűlés, a parancsnokság 
m. év december 6-i jelölésének megfelel ően, megválasztot 
ta az uj vezet őséget. F őparancsnok lett dr. Hajdu Dezs ő , 
alparancsnok Nikoli ć  Djordje, els ő  szakaszparancsnok dr. 
Szabados József, második szakaszparancsnok Lukács Péter, 
jegyző  Lebák Béla. Az egyesület vagyona 605 K. 89 fill. 
készpénz, 805 K. 81 fill. értékpapir, a leltár értéke 
16.231 K. 53 fill. 

A városi közgyűlés március 17-én ismét tárgyalja az egye 
sület kérelmét, amikor is komoly megjegyzések hangzanak 
el az egyesület mellet ű di ellene is. Fennállása óta ko-
moly lelkesedéssel és önfeláldozással szolgálta az egye 
sület a nemes célt! Ez id ő  alatt a város komoly összegek 
kel segitette az egyesületet, maga a társadalom is nagy 
lelkesültséggel karolta fel ezt  az üdvös intézményt, s 
száznál jóval több azon alapitбtagok száma, akik alapit6 
tagsági dij fejében kölönböz ő  megszabott összegeket fi-
zettek. Ezek a jelent ő s ő sszegek azonban most nem állnak 
rendelkezésre, mert az egyesület elköltötte őket. Az in- 
tézmény nem el őre, hanem hátrafelé halad, mert mostani 
vezet đsége nem a tű zoltók további képzését tű zte ki cé-
lul. Felszerelésük hiányos, az alsóvárosra pedig fiókte-
lepet kellene felállitani, hogy a segély, szükség eseté-
ben azonnal kéznél legyen. Az egyesület az utóbbi évek-
ben eltért eredeti hivatásától, mert annak nem táncmulat 
ságok és sziniel đadások rendezése a feladata, hanem a 
tűzoltói gyakorlatok végzése. 

A kérelemnek azonban mégis helyt adott a képvisel őtestü-
let azzal, hogy ezentul évi 6000 koronát adnak házépités 

céljaira, azaz az eddigi segélyt emelik fel erre az ö ѕ z 
szegre. Az egyesület f eloszlása esetében a palotaszer űen 
felépítend ő  uj épület a város tulajdonába fog átmenxii, 

felépülésekor a tűzoltóság visszaadja a városnak az 
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eddig élvezett helyiségeit. 

1902. juliusában az egylet megvette özv. dr. Kovács Li-
pótné házát 9000 koronáért s 22-én rendkiv űli közgyülé ѕt 
tartott a laktanya f elépitése tárgyában. 

November 9-én a Nagyvendégl ő  üvegtermében zártkörű  mű so-
ros estet tartottak. Műsor: Induló - énekli a tüžoltó-
énekkar, Orbán Károly f бgimn. tanár felolvasása, "Hattyu 
dal" - énekli a tű zoltó énekkar, monológ - tartja Molnár 
Gyula egyleti tag. 

A városi közgyűlés november 21-i ülésén ismét foglalko-
zik a tű zoltó testület problémájával. A várostól koráb-
ban 5124 K., 1902-t бl kezdve pedig 6324 K. segélyt kap. 
Miként mеgállapitották, megfelel ő  felszerelése és 6 fize 
zett legénye van. őrtanyája a városháza helyiségében áll, 
a szertáron kivül két tágas helyiségb đl áll, melyek az 
egyesület tagjainak befogadására b бségesen elegend őek: 
Csupán szakképzettség tekintetében szenved hiányt. Az é-
venként megrendezett tű zoltó-versenyeken, gyengeáégük tu 
datában, soha nem vesznek részt. Ellenben kit űnően érte-
nek a bálak, mulatságok és parádék rendezéséhez. A pa-
rancsnokság most 50.000 koronát kért a várostól az árta-
nya f elépitéséhez azzal, hogy abban szinháztermük,játék-
és társalgó- szobák is legyenek. A városi közgy űlés a 

kérelmet csak ugy hagyta jóvá, ha az e célra f elveend ő  
kölcsönt az egyesület az évi 6324 K. segélyb ől maga tör-
leszti. 

December 7-én ismét mű soros estet rendez az egyesület, 
mű sor: "Vén bogár" - énekli a tű zoltó énekkar, Mészáros 
Zajos f őg. tanár humoros felolvasást tart, "A legszebb 
madár" - énekli a tüzolt б  énekkar. 

1904-ben végre elkészült az uj laktanya, századvégi sze-
ce вsziós stilusban,Lajta Béla tervei alapján, ѕ  a beköl-
tözés is megtörténik. 
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Ez év február 15-én az egyesület műkedvel бi előadták Or-
bán Károly zentai f бgimn. tanár 3 felt'. zenés bohózatát, 
"Vizet tű zzel" c., melynek zenéjét Fodor J б zнef, a f6vá-
гo ѕi ifjuság köreiben e16nу►  еn ismert dirigens szerez-
te. A jelmezes balett-betétet Neumann Márkus budapesti 
tánctanár, az egész darabot Orbán Károly rendezte. Kar-
nagy Fodor József volt. 

Áprilisban a fizetéses tű zoltók kérik a várostól a nyug 
dij kötelékbe való felvételüket, de a közgy űlés azt elu-
tasitja. Fellebezé вükkel egész a minisztériumig mentek, 
de ott is elutasitották бket. 

Рбterpálkor, junius 29-én,zászlбѕ zentelé ѕi ünnepség volt, 
tábori misére az egyesület nem kapott engedélyt, a záвz-
lószentelést Hock János kбbáвyai plébános végezte. Utána 
a Népkertben nagy diszgyakorlatot tartottak. 

A legutóbbi évi kđ zgyülé ѕen Keresztury Károly, városi há 
zipénztári ellenбrt választották meg egyhangúlag вzolgá 
latvezet ő  tisztté. Juliusban Kereszturyt, habár tisztét 
hiven betöltötte, de volt benne bátorság arra, hogy a f б  
parancsnok intézkedéseit, ha azok az egyesület érdekével 
ellenkeztek, megrója, - a f őparancsnok rövid uton levél 
totta tisztségéről. Keresztury a következ ő  közgyűléstől 
kért elégtételt. 

1904. december 26-án a Nagyvendégl ő  szinháztermében mü-
kedvelбik el őadták a "Felhő  Klári" c. 3 felv.szinmüvet. 

1905. december 26-án ismét jól sikerült mulatságot ren -
deznek, a mü ѕoron felolvasások, combalom в zólб , monológ, 
énekszámok és egy hegedükvartett /Balázs Zoltán, Udvardy 
István, Nagy Sándor és Jung János/ szerepelt. A tiszta 
jövedelem 300 koronára rugott. 

1906. január 28-án részleges tisztujit б  közgyülé вt tart 
az egyesület. Az uj vezetéség: Heiszler Ferenc gy бgyвze- 
rész, parancsnok, Sétáló Sándor tiszteletbeli szakaszpa- 
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rancsnok. Az egyesületnek tett szolgálataikért 	Óvári 
Ferenc orez. tűzoltó-szövetségi alelnđkđt és Hock János 
oraz. tű zoltó-szövetségi főpapot tiszteletbeli taggá vá-
laвztották. 

Február 23-án első  izben volt Vojnich István 	alispán 
Zentán. Fogadására egybegy űlt 16 városi küldöttség, köz-
tük a tüzolt б-testület i в . Z"zlódisz, éljenzés, diszhin 
tбk sora. Elhelyezése az Eugen emeletén. Este a tüzoltб  
zenekar térzenéje a Szt. Háromság-téren, fáklyás—és lam-
pionos-menet, utána diszvacsora, feköszönt đkkel. 

Február 26-án nagy jókedvvel rendezte az egyesület far-
sangi mulatságát, melyen a zentai kocavadász társaságot 
mutatták be kuplékkal, s Szántó Кároly operett-ré в zlete-
ivel. Délután különösen a tűzoltó testület vette ki ré-
вzét a farsangi bolondságokból, ѕ  egy japán körmenetet 
rendezett: az álarcos, bohóc-csapatot mindenfelé nagy né 
zбközönség ki ѕérte a vdxoa utcáin át. 

Junius 3-án szerelvényei javára, a Nagyvendégl ő  színház-
termében rendez az egyesület táncvigalmat. A mű soron 
szavalatok, ének, zeneszámok, zongora, hegedű , cimbalom-
számok, melodráma, vigjáték stb. - helybeli és vidéki mű  
vészek felléptével. 

Október 17-én, mise alatt, leégett a csókai templom tor-
nya; az oltásban a zentai tű zoltók is részt vettek. 

November 18-án az egyesület kebelében megalakul a m űked-
vel ő  társaság, s december 26-án szinre hozza a "Tót le-
ány" c. 3 felv. szinmüvet, Nikoli ć  I)jura parancsnok ren-
dezésében, akinek nagy ѕegitségére volt Suber Endre tes-
tületi pénztárnok. Szerepl ők: Varga Juci /cimszerep/,Nei 
der Béla /tót legény/, Guelminó Antal /uradalmi baxomor 
vos/, Кaвzáѕ  János, Kecskés Piroska, Kalmár Annuska, Té-
nyi Pál. 
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Az 1907. december 31-i mulatságon az egyesület a 	váro 

sunkban id бzб  szintár sulat tagjait szerepeltette. Nagy 
Jenő  konferált: egy csomd izléstelen gorombaságot tálalt 
fel, durva vicceket mondott egyes jelenlév őkre. 

Március 3-án ismét álarcosbálat rendeznek, a 	testület 

jeLneztárából a kikölcsönzést Wilhelm Károly szertáros 
végzi. 

1908, márciusában nagy megtiszteltetés éri a zentai tes-
tületet. Bács-Bodrog vármegye tüzoltó-szövetsége értesí-
ti őket, hogy a zenta-járási tüzfelügyel бt, topovid Djor 

die óbecsei lakost felmentették ezen tisztsége alól, s 
helyébe Heiszler Gyurgyovánszky Ferenc zentai tüzolt б-f ő  
parancsnokot választották meg.. 

Április 20-án a mükedvel ők el đadják Ger ő 	Károly:"Túri 
Borcsa" c. 3 felvonásos gyenge népszinmüvét. A szerepl ők 
Bajtai Viktuska, Tumbász Erzsike, Baresy Hermina, Boros, 
Tényi Pál, Zimányi Jena, Kerekes F. Кázшér és Für Julis 
ka. Kár volt Nikolić  Djura rendez ő  fásadságáért, amit a 
darabra pazarolt. 

Május 28-án rendkivüli közgyűlést tart a tüzoltб  testű  
let. A közgyű lésen dr. Hajdu Dezs ő  elnök beszámol arról, 
hogy fellebbezés folytán a törvényhatóság és a miniszté-
rium jóváhagyta a fizetéses tüzolt бknak a városi nyug-
díj-kötelékbe való felvételét. E miniszteri rendelet tu-
domásulvétele alkalmával a város a határozatot akként 
jegyz бkönyvezte, hogy a fizetéses tű zoltókat a polgármes 
ter veszi is fel és bocsátja is el. A rendkivüli kö zgyü-
lés ezt tudomásul vette azzal, hogy a parancsnokság gya-
korolja a felügyeleti jogot ezen tüzolt бk felett. 

Augusztus 20-án népünnepélyt rendeznek a Népkertben,szép 
ségkirálynđ  lett Mucsi Juliska, legszebb férfi Mészáros 
Ferenc, legcsunyább férfi Kerekes Frigyes Kázmér, a leg-
több levelez őlapot kapta Baráti Franciska, a legtöbb la- 
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pot Rózsa Etelka adta ei. 

1908. telén a tű zoltó testület вzeгelvéлуеe nek beѕzerzé-
9e céljáb6l nagyszab"u sor Вjáték9t rendezett . МellékВpe 
remények: kisebb gazdasági gépek, vivóké ѕzlet, vadász-
fegyver, fényképező  készülék, gramofon, butorok, berende 
zéвi és disztárgyak. F őérdekesség a fór~yerené'nу 	volt: 

egy lánc bel вб-föld,a nyer ő  a huzás alkalmával 	kézhez 
kapja az átruћ"dá гa alkalmas ѕ zerződéѕt, a teljes vétel 
árat pedig a tüzolt бtestület fizeti ki készpénzben. 

1909 . február 14-én ti ѕztujitб  közgyűlést tartott az e-
gyesiilet. Elnök lett dr. Hajdu Dezs ő , parancsnok Heisz-
leг  Gyцrgyovánszky Ferenc, alparancsnok Jung János, jegy 

zб  dr. Teleki István, Pénztáron Gyetvai Géza, szakaszpa-
rancsnok Szabó М' tyás, Sétáló János és Kaezáa János. 

Ebb ől az id őb ől /1909. május 7-i pályázati 	hirdetmény 
szerint/ ismeretes egy fizetéses tüzolt б  ellátmánya. Az 
önkéntes tüzolt б  testület parancsnoksága pályázatot hir-
detett egy fizatéses tüzolt б i állásra. Pályázhattak fedd 
hetetlen előéletű , irni. olvasni tudó magyar állampolgá 
rak, kik katonai kötelezettségűknek eleget tettek; az 
állás javadalmazása havi 40 korona készpéПz, melyet fél-
havi utólagos részletekben fizetnek ki, 50 korona évi 
lábbeli-átalány, melyet negyedévi ut бlagoв  részletekben 
fizetnek ki, minden évben egy öltözet nyári és egy öltö-
zet téli ruha, háromévenként egy télikabát. A kérvénye 

zés bélyegtelen. 

Julius 4-én a testület uj sorsjátékot hirdét 	pénzügy- 

miniszteri engedély alapján, szerelvényei javára,melynek 
f6ngereménye egy teljesen felszerelt négylovas hintó. 

Okt бber 1-én rendkivüli közgyűlést rendezett a testület 
a laktanyában, melyen döntöttek, hogy a város által fize 
tett évi segélyb ől fedezik az 50.000 koronás kölcsön tör_ 
lesztését. Azonkivül dr. Hajdu Dezs б  távozása folytán 
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elnökké Heiszler Gyurgyován ѕzky Ferenc f đparancѕnokot,f đ  
Parancsnokká Jung János alparancenokot ,tiszteletbeli pa-
rancsnokká dr. Teleki István jegyzđt, alparancsnokká pe-
dig Szabó Mátyás szakaszparancsnokot választották. 

1910. március 28-án a testület mükedvel đi a szinházterem 
ben elđadták a "Sárdi ház" c. 3 felv. népszinmüvet. 

Augusztus 14/15-én a Bács-Bodrog vármegyei tüzolt бвzövet 
ség Zentán tartotta összejövetelét és közgyülését. A vin 

dégeket 14-én fogadták, utána táborimise és diszmenet a 
szövetség elnđke el őtt. Azután a tüzoltó szövetség vá-
lasztmányi ülése a városi közgyülé вi teremben, közvetlen 
utána pedig a szövetség közgyülése. Az Eugen-szálló szin 
háztermében megrendezett társasebéd után d.u. tüzoltóver 
senyek, majd versenybírósági ülés. Este az Eugen színház 
termében a "Zombori trubadurok" által rendezett kabaré- 

s 

est. Augusztus 15-én d.e. a f đversenyek, majd a zentai 
önkéntes tüzoltó testület képletes taktikai támadása, u-
tána versenybíróság, majd a dijak kiosztása. 

Szeptemberben a testület 13-14.000 koronát kér a városi 
közgyülést ől szerelvényeinek beszerzésére, mivel az in-
doklás szerint a lezajlott tüzoltó-versenyek alkalmával 
is a fecskend őgépet a szomszédoktól kellett kölcsönkér-
ni, mivel a zentai testületé rossz állapotban van.A hir 
lapok azonriyombanirnak is róla, hogy miért rossz a gép. 

Üt-hat évvel ezel őtt vizsgázottt szakképzett tü zoltó-

tisztek voltak a testület élén, ma pedig "szakszerű  keze 
lést nem ért ő , némi katonai rendhez hozzá nem szokott, 
kiszuperált katonák a dirgálók!" A tüzoltó tisztek a 
fecskend őt leszerelni nem tudják, a gépnek azzal a felé 
vel akarták felszivatni a vizet, amelyikkel továbbitani 
kell, a gép persze használhatatlanná vált. Azután kijavi 
tották ugyan, de utána ugy helyezték fel a kocsira, hogy 
az leesett s most használhatatlanul hever a szintien. Doi 
gukat ért ő  szakférfiak kellenek; nem parádézni, hanem 
tanulni kell, a gépek szerkezetét megismerni, stb.stb.! 
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December 26-án a 'testület amat őrszinészei Géczi István, 
"Az ördög mátkája " c. népszinmüvet adták el ő , utána tánc 
mulatságot rendeztek. 

1911. január els ő  napjaiban kérvényt adott be a tüzoltó 
testület a városi tanácshoz, amelyben a t űzoltólaktanyán 
többrendbeli alakit"t kér. A lapok megint csak támadják 
az egyesületet, hogy "mindig csak kér a várostól, de a 
városnak illetve a polgármesternek még mindig nem adta 
át a fizetéses tű zoltók kinevezésének és elbocsátásának 
jogát, pedig a testület már a le monda. бгt járó szubvenci 
ó-többletet fel is veszi a város pénztáráb бl, az a hat 
szegérу  fizetéses tüzoltó és családja pedig már több, 
mint öt éve hiába várja nyugdijügyének végleges elintézé 
sét !" 

Február 12-én tartotta a testület 36. közgyülé вét,melyen 
az évi jelentést dr. Teleki István városi tuzfelügyel ő  
terjesztette el ő . A testületnek 221 tagja van, kik közül 
működ ő  83,pártoló 46, alapitó  76  ‚tiszteletbeli tag pedig 
14. A parancsnokság 1910-ben 45 ülést tartott, 626 hatá-
rozatot hozott. A legénység kiképzése céljából 14 gyakor 

latot és 11 еlméleti el őadást tartottak. Az elmult évben 
volt 11 tet őtű z, 11 szalmatűz és 2 kéménytű z. A legény-
ségi könyvtár 907, a tiszti к$r у  vtár 372 kötetb ől áll. 
A testület évi bevétele 11538 K. és 64 f ill., kiadása 

10937 K. 90 fill. A bevételb ől.városi segély 6324 K.,mig 
5214 K 64 fillért j бrészt tagdij'akból és táncmulatságok 

ból vesznek be. A Zentáд  tartott vármegyei tüzoltó ѕzö-
vetsági ünnepen 16 községb ől 244 tüzoltó volt jelen. A 
várostól kapott 15000 korona összegű  segélyből szereket 
vásárolnak. Tornyoson fiók-te stületet létesitenek, a fel 

sőhegyi fiókot pedig fejleszteni fogják. Az 1911. évi 

költségvetést 10797 к . bevételi és 10549 K.kiadási ösz- 
szegben határozták meg. A testület felszerelésének érté 
ke /nem számitva a folyamatban lévő  beszerzéseket 19343 
korona. Heiszler és dr. Teleki 5, Annus Albert pedig 30 
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éves szolgálati érmet kapott . A közgyülé в  dr. Telekit ö-
rökös tb . paхancsnokлak'vála вztotta meg. 

bláxciuѕ  végén a testület részére megrendelt szerek közül 
három fecskend ő  már megérkezett . "A modern tehnika min-
den e célra felhasználható találmánya egyesitve van eze-
ken a gépeken." Kiállitásuk és ha а ználhatóságuk határo-
zottan els бraхіgu . Ennek következtében a testület azonnal 

Igy harmadik el őfogat tartását kéri a várostól azzal az 
indokkal , hogy most már 5 fecѕ kend đje van, de azoknak 
csak akkor veheti hasznát egy tüze вetnél , ha kellб  id ő-
ben a helyszinen lehetnek . Két fogattal ezt nem lehet 

elérni, ѕ  legalább is április 15-t бl szeptember 15-ig ké 
ri állandó használatra az uj fogatot, a többi id бre csak 
tűz alkalmával. 

Április 7-én a testtelet nagyarányu pártolótag-toborzásba 
kezd , 5 koronás nyugtákat küld szét a kiszemelt pártoló-

tag jelölteknek. 

Április 17-ére, Husvét másnapjára, az Eagen-szálló szin-
háztermében mükedvel đi el бadással egybekötött, jótékony-
célu , zártkörű  táncmulatságot terveznek . Szinre kerül 

"Az igmándi kispap" c . 2 feiv . népszinmU . Berczik Árpád-

tól. 

Elérkezett a sokáig emlékezetes Husvét napja , melynek e- . 
reményei a város emlékezetes katasztrófái közé tartoznak. 

Április 16-án délután 5 óra és 5 perckor, váratlanul 
tűz ütött ki a városháza tornyában , mely gyorsan tovaha-

rapózott a tet ő zeten . A tet ők , a megfékezhetetlen t ű zben, 

erő s szélben tövig égtek , az épitkezés gyatrasága miatt 
falak , mennyezetek omlottak be, s nehezen tudták csak a 
városháza értékeit megmenteni . A tű z a f бtéren álló kato 
likus templom felé terjedt , a szél vitte a tüzes zsarát-
nokot, s a templom is a csupasz falakig égett le. М6.х  a 
régi Нid-utcában is tüzet fogtak a tet ők, mikor a tüzol 
tóság nagy nehezen, óriási er бfeszitések árán tudta csak 
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a tüzet lokalizálni. A torox іуban lévő  бrнzem mindössze 
Csak két вzer tudott jelezni, s igy a tüzoltó еág sem tu-
dott teljes вzámban el őbb összefutni „ segit вégül jönni. 
Az őr a toronyban rekedt , вбt a megmentésére ѕietб  em-
ber is hasonló sorsra jutott /20/. 

Az önkéntes tü zoltókon legnagyobbrészt vadonatúj ünnepi 
ruha volt, amiatt nem foghattak azonnal az oltáshoz. So-
kan el őbb átöltöztek. A tolólétra sem érkezett idejében, 
s igy a toronyban rekedt embereket csak nagy szerencsé-
vel tudták megmenteni. A tüzet val б szinüleg a toronyban 
járt két suhanc okozta. 

A tű z miatt felbecsülhetetlen anyagi kár érte a várost, 
kérdésessé vált, hogy a templom és a városháza földszín 
ti, valamint emeleti falai egyált аlán megtarthatók -e 
vagy a megmaradt romokat is le kell bontani. Itt nem cé-
lunk, hogy a tű z rombolásáról, illetve az ujjáépités fel 
adatairól és egyes fázisairól b ővebb részleteket adjunk, 
egyedül a tű zoltóság további fejl бdésére gyakorolt hatás 
ismertetése fontos. 

dprilis 18- 4n, a már el őbb kitű zött városi közgyűlés egy 
tizenkéttagu bizottságot nevezett ki, hogy a legszüksége 
sebb intézkedéseket megtegye. A bizottság tagjai: dr. Lo 
vászy Andor, Mester Andor, Dudás Lajos, Kikirics János, 
Berta Pál, Katona Gergely, Pfeiffer István, dr.Szécsényi 
István, Djordje Vujić , sik Frigyes, Danilo Vukovi ć  és 
Hevér Péter voltak. 

A közvélemény felháborodással támadta a t ű zoltó testület 
készületlenségét, az okleveles tüzolt б-tiszteket már ko-
rábban kitette a testületb ől a vezet đвég, országo в  tüzol 
tó tanfolyamot végzett tiszt pedig nem is volt a testi_ 
letben. Miként Mester Andor mondotta, hogy maholnap már 
nem is tudja a város közönвége, hogy Thália papjaira vagy 
szent Flórián katonáira van-e bizva városunk tüzbizton вá 
ga. Мég fü вtöltek és égtek a tüzes zsarátnokok a városhá 
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za és a templom rombad еlt falain, ѕ  városunk 	jóérzésű  
polgárai kétségbeesve tépel ődtek a várost ért rettent б  
csapás és szerencsétlenség miatt, - s ugyanakkor tü zol- 
tó tastületüek a kitű zött Husvét-másnapi szinel бadásra 
készült, 9 még aznap este ezt a botrányosan 	sikerült 
szinházi elvadást meg is tartotta, s talán még meg 	is 
tapsoltatták magukat egy-egy sikerült ötlet vagy rögtön 
zés'után! 

A közvélemény tehát a tű zoltó-parancsnokság teljes ujjá 
szervezését követelte, legyen egy hivatásának. é16 és 
szakszerűen vezetett tű zoltóságunk, a tü zoltószinészek 
vagy szinésztüzoltók pedig sz űnjenek meg. 

A tizenkettes bizottság azonnal indítványozta, hogy a fi 
zetéses tű zoltók számát tizenkett бre emeljék é s tanfolya 
mit végzett tüzoltóti ѕzt-parancsnokot alkalmazzanak. 

Április 23-án az önként іѕ  tű zoltó testület uj mulatságot 
-hirdet, el бadják a "Szoknyanadrág"-ot jelmezben, énekkel 
s nagy tombolaestet rendeznek. 

Aprili ѕ  23-án Janicsek Andor tű  zfelügyel б , a budapesti 
tü zoltó-f бparancsnok helyettese, Blásnek Hugó segédtiszt 
és Vermes Béla szabadkai tű zoltó-f бparancsnok automobi-
lon jöttek Szabadkáról és megszemlélték a leégett épüle-
teket s a szemle végén azon véleményüknek adtak kifije 
zést , hogy a rendelkezésre álló er ővel nagyobb eredményt 
elérni nem lehetett. 

Közben a tű zoltóság átszervezése teljes erével folyik,áP 
riliЕ  végéig 27 régi tű zoltó jelentkezett azzal , hogy ké 

szek tapasztalatukat, szaktudásukat és ügybuzgóságukat 
az önkéntes tűzoltó testületnek felajánlani. Az alsóváro 
si templom tornyában éjjeli tü zбrséget állítanak, oda te 
lefont vezetnek fel, a tüzjelz б  harangot pedig ideigle-
nesen a tű zoltó-laktanya udvarán lévе  ártézi kut fur6áll 
ványára szerelték fel, árajánlatokat kértek egy benzin-
motoros f ecskend б  beszerzésére . A bizottság megvizsgálta 
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az eddigi megrendelt , de le nem szállított tű zoltószerek 
ügyét is és megállapitotta, hogy a testület minden f ele-
lđ sségen kivül áll, mivel a rendelést a városi tanács esz 
közölte. 

Az erélyes kritikának és az átszervezés utjain induló ve-
zetésnek meg is van az eredménye: május 28-4.n, Palicson, 
a bácsmegyei tüzolt б-szövetség /közgyűlésével kapcsolat 
ban tartott/ versenyén, a mozdonyfecskend6-verseny máso-
dik díját a zentai önkéntes tű zoltó testület nyerte el. 

A megyei tüzolt б-šzövetség is nagy er6feszitéseket tesz a 
szervezés minden terén, mivel a megye 136 községe és váro 

ѕa közül ekkor még csak 52 községnek és városnak van tű z-
oltó testülete. 

Junius 29-én a testület értesítést küld a városi tanác е-
hoz, hogy Кeresztury кároly vezényl đ  parancsnokot az or-
szágo в  tű zolt бti ѕzti tanfolyamra küldik, Budapestre, s e 
célbбl nevezett részére szabadságot kér. 

Tekintettel arra, hogy a t ű zoltó őrtorony az alsóvárosi 
templom tornyában nincs alkalmas helyen a megfeleli kilá-
tás hiányában, julius végére elkészült az uj őrtorony /he 
lyesebben mondva 5rkabin/ az Eugen száll6 /volt Nagyven -  

d4gІб-4рйІеt/ teteje felett, a nyugati oldalon. Julius 23 
án a testület parancsnoksága részér ől dr. Teleki István 
felügyel ő , Szövényi Károly szakaszparancsnok és több t ű z-
oltó-tiszt a f els đhegyi fióktelepen ellen еrzб  szemlét tar 
tott, az ottani legénységet a szerek kezelésére tanitot-
ták be, utána képlete в  taktikai támadást rendeztek.Az ad-
digi vezető  altisztet különbözi szabálytalanságok miatt 
leváltották. 

A husvéti tű zvész és a f elel б s вΡégrevonások miatt a testü-
letben kitört az eddig lappangó válság. A tisztikar kebe-
lében egy egész párt alakult ki, mely egész más kezekbe 
szeretné látni a vezetést. Dr. Teleki tü zf elügyel ő  pa- 
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rancsnoki állásáról lemondott, Heiszler f 6paranesnok a 
testület beléletében nem vesz részt, az 6 lemondását is 
várják. 

Az 1912. februári közgyűlésen dr. Szécséngi István zen 
tai ügyvédet választják elnöknek, parancsnok Szabó Má-
tyáв . 

1912. decemberében teljes eróvel épül az istálló az ön-
kéntes tű zoltó laktanya szertára mögötti területen, a vá  
rosi el őfogatosok lovainak részére. Egyel őre 28 lovat. 
helyeznek el benne. 

Az 1913. február 23-i közgyűlésen alparancsnokká Kaszás 
János szakaszparancsnokot, cimzetes alparancsnokká Szö-
vényi Károlyt, szakaszparancsnokká Karácsony Lajost vá-
lasztották. 

Május 22-én a testület műkedvel ői el őadták az Eugen-szál 
loda szinháztermében V. Sardou "Bolondok háza" c.3 f elv. 

bohózatát. Szerepl ők: Boros Mátyás, Zsulyevics Vicuska, 
Plav i6 Bo ško, Skultéti Ilonka, Kiss Ferenc, B6viz La-
jos a Sz6ke Imre, Kalmár Mátyás, Pintér Imre, Rohacsek Im-
re, Gordán Vica, Ledenyi Juliska és Farkas B. Rozika. 

Az el6adást junius 1-én megismételték. Junius 29-én is-
mét szinel đadást rendez a testület, el őadják "Az urak és 
parasztok" c. népszinmüvet. 

November 29-én reprezentativ mulat ságot rendezett a tes 
tület az Eugen-szálld termeiben, szép m ű sorral. Az els ő  
szám i "Az egyetlen kabát" c. bohózatban szerepeltek Sz ő-
ke, Rohacsek, Tényi, Morgenstern, Plav ~ić ; a "Sári néni" 
szerepl ői dr. Sótiné, Vig Lajo вné, Sava Vujić , Jig Lajos, 
Lieber Klári, Jakб  Böske, Vuji ć  Vera, Ludaji ć  Nado, Hu-
szágh Babi, Schweiger Irén és Lapping Erzsi; a harmadik 
darab Farkas Imrét ől "A kis kadét" c. 1 felv.operett, 14 
tagu zenekarral, melyet Nagy Sándor vezényelt, szerepl ői 
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dr. Széсвénуi István és felesége Нив zágh Margit, Csernők 
Jбвka és Gyetvai Géza. 

1914. február &-án tisztujitб  közgyűlést tartott a tes-
tület , elnök lett dr. Ѕ zбсвбnуі  István, parancsnok Szabó 
Mátyáв , alparancsnok Kaszás János, első  szakaszparancs-
nok Karácsony Lajos, második Bubala Ignác, harmadik dr. 
Erdélyi István, negyedik Sik Endre. 

Február 22-én a f els őhegyi önk. tüzolt б  testület Dukai 
Sándor vendégl6jében el őadta az "Urak és parasztok" c. 
darabot , március 25-én pedig ugyanazt Botos János karja-
di vendágl6jében. 

Junius 29-én Kanizsán tűzoltóünnepségek kezd ődnek. A tű z 
oltб zenekarok veraer уére a zentai is beneveztetett 14 
emberrel. MU soruk a következ ő  volt: 1. Nyitány a Norma a 
operából, 2. Magyar dalegyveleg; 3. Schneidig-marsch,Ro-
bert Vollstedtt ől. Ezzel a programmal els ő  dijat 100 ko- 
rona értékű  nagy ezüst serleget/ nyertek, a 	amellett 
nagy ovációban részesitette a zentaiakat a 	hangтer 
senyt végighallgató közönség. A szerek versenyében nem 
vettek részt a zentaiak. 

Utána hamarosan kitört az els ő  világháború. A tüzoltó-
legér увs gnek jó része bevonult s a frontra ment. Pótlá-
sukra nagyobb diákok jelentkeztek önkéntes tűzoltónak a 
kérték a testületbe való felvételüket. Augusztus 25-én 
esküdtek fel dr. Szé с séвуi István elnöknek Weisz László, 
Klein Jenő , Klein Pál, Forrai Lajos, Weisz Simon, Oroszi 
István ~Dorogi József,Mayer András, Gulyás Kálmán, Feuer 
Simon, Schmidt Ödön, Dorogi Lajos, Bergel Ifidre, Polgár 
Kálmán, Vidákovics Ferenc és Bognár Illés. Kés őbb még 
hozzájuk csatlakoztak Tumbász Elemér, Kincses Károly, Bu 
ráng Árpád, Varga István, Dudás László. A fiatalok szor 
galmasan jártak vasárnap reggelenként a tű zoltó-gyakorló 
térre. 
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A háború el őrehaladtával, a fenti diákok közül is sokan 
bevonultak, az önkénte е  tű zoltók száma igen megcsappant, 
sőt 1915 nyarán a testületnek már egyetlen önkéntes tag-
ja sincs. A 12 fizetéses t ű zoltó közül is a legjobb eset 
ben csak 8-9 ember lehet a tű znél, a nézőközönség sorai-
ból karhatalommal verbuvált kényszer-segitség pedig több 
alkalommal tönkre teszi a felszerelést, igy tehát ujabb 
f elhivást intéztek az ifjúsághoz, melynek csak gyenge e-
redménye volt. Igy mind nagyobb és nagyobb nehézségek kö 

zött fejezi be a tű zoltó testület az uj államalakulás e-
l őtti id őkben történt működést. 

NŐEGYLЕT 

1874. március 14-én alakult meg az akkori lelkes f ők és 
férfiak ügybuzgósága folytán. Elnöke Jankovich Aurélné, 

jegyz ője Dudás Lajos volt. Mindkét név elég garanciát 
nyujtott az egylet életrevalóságára nézve. Ennek ellené-
re azonban az egylet tetszhalottá vált egészen 1892-ig a 
mikor az akkori polgármester ismét életrehivta. 

Az uj alakuláskor elnök lett Mátéházi Matkovich Lajo вné 
szül. Tavassy Ida. Az egylet működésének kezdetét nem i-
rányitotta szerencsés kézzel. A tagsági dijakat oly ma-
gasra szabták /az alapitó tagsági dijat az eddigi 10 f o-
rintról 50 forintra, a rendes tagsági dijat pedig az ed-
digi 2 forintról 4-re emelték/, hogy a N őegylet ismét 
visszaesett korábbi állapotába, bármennyire is igyeke-
zett az elnökn ő  társadalmi összeköttetéseinek minden esz 
közével, a tagok részvétlensége lehetetlenné tette a to-
vábbi működést. Nem akadt egyetlen tag sem, aki korábbi 
tagdiját kiegé вzitette volna a felemelt összegre. }kre 
az elnöknő  lemondott. 

1895-ben uj alapszabályokat terjesztenek f el a belügymi 
niszternek, aki azonban el őbb véleményezés céljából 	a 
kultiszminiszterhez teszi át azokat. Innen 1895. julius 
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30-án kerül i вmét a belügyminiszterhez , ez 1896 . január 
31-én hagyta jóvá a felterjesztést /21/. 

Több, mint egy évi verg ődés után 1898. бв zén ujból mega-
lakultak , elnökül Boromisza Jánosné szül . almási Kova 
chich Katalint vála в ztották , titkárrá Szárich Gézát,jegy 
zővé Burány Pált, pénztárossá Dudás Istvánt.Választottak 
még 40 tagu választmányt is. A mostani alakulás sem hoz-
ta meg a kivárt eredményt , s a vezetéségnek nem állott 
rendelkezésére semmiféle eszköz, mely által a volt n бegy 
leti tagokban az érdekl бdést felkelthették volna. Igy is 
fiét évek teltek el anélkül, hogy a N đegyletet életre 
lehetett volna hivni. 

мv után mindenki látta, hogy az egyesület életrevaló mükö 
désére semmi kilátás nincs, Dudás Lajos polgármester fel 
hivta az egyesületet a 25 év alatt összegyűlt egyleti tő  
kepénznek a város részére leend б  átadására, annak rendel 
tetésének megjelölése mellett. Boromiszáné lemondása 
után még két izben ki вérelték meg egybehivni a közgyű-
lést hatáxozat céljából, de mindkét esetben sikertelenü L 
El ő ször 15-16-an, másodszor 25-30-an jelentek meg a volt 
tagok közül. Igy határozathozatalra nem került sor, a 
pénz továbbra is a takarékpénztárban maradt, árvaház épi 

térére szóló rendeltetéssel. 

A nőegyleti munkának egyetlen megnyilatkozása egy ünnepi 
fogadás volt 1902. november 4-én. Ekkor érkeztek meg a 
меgváltóról elnevezett irgalmas nővérek Zentára, hogy az 
akkor épült szegényház vezetését átvegyék. Fogadtatásuk-
ra elkelő  közönség gyűlt össze ugy a vonatnál mint a 
szegényház el őtt. A közönség és a fogadóbizottság tulnyo 
mб  részét a n бegyleti tagok képezték, s nemcsak az el őke 
l ő  hölgyek jelentek meg nagy számmal, hanem az egyszer ű  
földműves asszonyok is. A fogadás és a szegényház bejárá 
sa után a nбegylet tagjai megvendégelték az irgalmasn бvé 
reket. 
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1903-ban már városszerte táхgyalják, hogy a nem működő  
Nőegyletnek 28.000 korona összegű  készpénze van a Zentai 
Takarékpénztárban elhelyezve a leend đ  árvaház épitésére. 
Ha a N őegylet ezt az összeget átengedi a városnak, mivel 
annak ugy is ez a célja, rendeltetése, - ugy az árvaház 
épitésére, a városi pénzalappal együtt összesen 84.000 
korona áll rendelkezésre. 

Ebb ől az összegb ől pedig diszes palotát lehet építeni az 
árvaháznak. 

Október 11-én folyt le a n őegyleti közgyűlés, melyen vég 
re kétszerte annyi tag jelent meg, mint ami a határozat-
képességhez elegend đ . A tagok névsorá.nak felolvasása u-
tán Boromisza Jánosné ugy a maga, mint az egész vezet đ-
ség nevében, immáron hivatalosan is lemondott.Utána kor-
elnököt választottak özv. Buday Jen őлé személyében. Czi-
ráky Zsigmond alapitótag ajánlatára ismét a volt elnök-
nőt választották meg egyhangulag. Az uj tisztikar re-
ményt nyujtott a további sikeres m űködésre. A1elnökök7et 
tik özv.Freu~d Ernesztina és Pecarski Djordje-né, pénz- 
tárnok Dudás István, jegyz ő  Sóti Béla, titkár 	Rechner 
Konrád. A 40 tagu választmány: Benedek Györgyné, 	özv. 

Bergel Antalné, özv. Biliczki Félixné, Boromisza János-
né, Borosné Hevér Erzsébet, özv. dr. Buday Dezs őné, Bra-
novaćki Julia,Fodorné Kovács Klára, Forrai Ferencné, 
Heiszler Ferencné, Hevér Yéterné, dr. Huszágh Nándorné, 
Jedlicska Istvánné, özv. Keczeli M. Мihályné, Kohn мбгn4 

Kovácsevic в  0ttóné, Kraszl József né, Lukać evi ć  R. Mária, 
özv. Idiatkovich Lajosné, özv. Merényi Dezs őné, Milacski 

Lajosné, Nucsi Menyhértné, Nikolić  мilošné,Pintérné Kiss 
Ilona, Preszly Károlyné, özv. Renner Józsefné, özv. Ru-
dies Gergely né, Rudics Pálné, Subert Ignáené, Szabó Sán-
dorné, Szalai Istvánné, Száríts вегtalаnnё  ‚ Ѕ zіkf І  Györg~r 
né, özv. Szigethy I ѕtvánné, Szupits rtonné, Szuvics Fe 
rencné, Tóth Abonyi Antalné, Viberál Dénesné, Vuji ć  Pav-
le-né, Zsarkó Józ вefné. 
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Elhatározták, hogy 14 nap mulya ujabb közgyűlést tarta-
nak, mikor is a következ ő  indítvány felett fognak tár-
gyalni és dönteni: "мinthogy a zentai N őegylet árva gyer 
mekek neveltetését tű zte ki első  és legf őbb céljául azt 
pedig vagyonának elégtelensége miatt egymaga nem teheti, 
azért feladatát ugy tartja megoldandónak, hogy ez id ő  
szerint meglev б  egyleti vagyonát Zenta városnak, ama ki-
köté ввel adja át, hogy a Nőegylet a váro в  által létesí-
tend ő  és ápoló , illetve tanitórendi nénékre bízandó árva 

házába állandóan 6 árvát elhelyezhet és az árvák fölötti 

felügyeletet a nőegylet a várossal együttesen gyakorolja. 
Ezen , az alapszabályok szellemében hozott határozat a m. 
kir. belügyminisztériumhoz fölterjesztend ő  és csak annak 

jóváhagyása után lesz foganasitva." 

Ha ezt az indítványt a többség /esetleg ellene szavaznak 
a gör, keleti, izraelita és református vallásu tagok/ el 

fogadja, ugy kilátás van arra, hogy a jöv ő  évben felépül 
a város árvaháza - írták a korabeli ujságok. A jegz đ-
könyvet özv. Keczeli Tv.. і~iihályné és özv. Bergel Antalné 

hitelesitette. 

A következ ő  kö гgyülés o'Кtóber 25-én, a városháza közgyű-
lési termében folyt le. Tárgy: az alapszabályok módositá 

sa és az egyleti vagyon feletti rendelkezés. Az alapsza-

bályokat oly képpen.módositották, hogy a tagdijakat le-

szállították. Az alapitótagok egyszersmindenkorra 2 0  K-t, 

a rendes tagok 4 K-t, pártol б  tagok 3 K-t, k лltagok 2 K-
t fizetnek évenként. Az egyesületnek joga van Zentán, e-

setleg a város vagy más által épített árvaházat saját va 

gyonával, a közgyűlés által meghatározott összeg erejéig 
támogatni. 

A nőegylet árvái közül a tehet ségesebbeket , a 12. évük be 

töltése után esetleg magasabb kiképzésben részesíthetik. 

Az egyesület felo ѕzláвa esetén , vagyona felett akkép ref 

delkezik , hogy azt a zentai illet бségü összeg árvalángok 
között egyenl ően fogja felosztani, s a gyámhatóság keze- 
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lése alá bocsátani. Hogy az egyesület alapitói 	iránti 
kegyeletes érzelmeknek is kifejezést adjanak, elhatároz-
ták, hogy a Nőegylet pec еétjébe az 1874. évszámot f elv-
szik, mint olyat, amely a megalakulás évszámát tünteti 
fel. 

A napirend második pontjaként tárgyaltak az egyesület va 
gyona feletti rendelkezésről. Nagy többséggel elhatároz-
ták, hogy 28.000 K-t adnak át a városnak, miként err ől 
már az egyesület választmánya október 21 -én el бterjesz -
tést adott, - a városi árvaház létesitésére azzal, hogy 
abban 6 , tetszésszerinti , közsegit еégre szoruló 	árvát 

vagy félárvát jogositva van a N őegylet 	valláskülönbség 
nélkül elhelyezni és ha a város kötelezi magát, hogy az 
árvák közvetlen neveltetését valamely ápoló illetve tani 
tórendi apácákra bizza. A határozat csak akkor lesz vég-
rehajtandб , ha az alapszabály-módositást jóváhagyta a 
belügyminisztériuma. 

A belügyminisztérium nem hagyta jóvá a határozatokat és 
az alapszabály-módositást, a városi tanács err ől 1904.ág 
rilis 30-án értesitette az egyletet. Az indoklás szerint 

az egyesület 28.000 korona átadása által vagyonából tul-

sokat adott át a városnak, a tagsági dijakat pedig le-

szállitotta, mi által az egyesület további életképessége 

lényegesen csökkent. Figyelmeztetik az egyesületet, hogy 

a továbbiakban csak ugy állhat fenn, ha a városnak áta-

dandó összeget csökkentik, az alapszabályok el đbbi tagsá 
gi dijai pedig változatlanok maradnak. Egyébként az a 

tény, hogy a N őegylet vagyonából Zenta városnak árvaház 
létesitése céljából ad át egy bizo nyos összeget, nem üt-
közik elvi akadályokba. Ez a belügym. álláspontja. 

A N őegyletnek nem maradt más hátra, mint leszállitani a 
tagdijakat ama összegre, mely 1897. el őtt volt 23 éven 
át érvényben, amikor is az emlitett kisebb összeg ű  tagdi 
jak mellett gyű jtötték össze a mai 28.000 K. összeget,an 
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nál is inkább, mert a fölemelt tagsági díjak mellett az 
utóbbi hét évben egyetlen egy tagot sem gyű jtöttek. 

A Nőegylet, midőn tavaly a tagsági dijakat leszállította 
arra az összegre, amely 1872-t ől 1887-ig volt,akkor csak 
helyesen számolt a zentai viszonyokkal, s ha ezt jóvá-

hagyta volna a belügyminisztérium, akkor csak uj tagok-
kal meger ősödve, uj tevékenységet fejthetett volna ki az 
egyesület. Igy azonban, mivel bizonytalan id őre megint 
hátravetették, ujólag a szervezkedés nehézségeivel kell 
megküzdenie. 

Az els ő  világháboru idejéig nem is hallatott sokat magá-
ról az egylet, mindössze annyit tudunk az ez id őbeli mü-
ködésér ől, hogy az 1914. november 15-én megtartott köz-
gyű lésén, lovag Boromisza лnosné elnöknő  javaslatára, 
egyhangulag elhatározták, hogy 44.000 koronát kitev ő  va-
gyonukat teljes egészében hadikölcsön jegyzésére fordit-
ják. 

A születések országszerte való csökkenése és a gyermekha 
landóság emelkedésével kapcsolatban, az "Országos anya-
és csecsemővéd ő  egyesület", a zentai szervezet megalaki-
t"a céljából Zentára küldte a titkárn őjét, özv. Báthory 
Nándornét,az alakuló közgyülé ѕ  megв zervezésére.A közgуG 
lés napját 1916. április 2-ra tű zték ki, az érdekelteket 
és a nagyközönséget Szárics Géza polgármester f elhivása 
hivta meg az alakuló gy űlésre. Indokaiban kifejtette,hogy 
az 1915. évben Zentán mindössze 816 gyermek született 
/314-gyel kevesebb, mint az el ő ző  években/, ezek közül 
is egy évesnél fiatalabb korban 297 halt el, ez 26,4 s"á 
zalék. Ezen az állapoton segiteni kell, s csakis a mega-
lakitandó egyesület hathatós közreműködésével tud a tár-
sadalom interveniálni e téren. 

Gázon István plébános javasolta, hogy a zentai N őegylet 
elnöknő jével, Boromisza Jánosnéval való el бzetes megálla 
podáshoz képest a Csecsemővéd ő  Egyesület, a 	Nőegylet 
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szervezé вében jöjjön létre. Erre egy bizottságot küldtek 
ki, mely a további intézkedések iránt fog javaslatot ten 

ni. A bizottság elnöke Szarid Géza polgármester lett, 
tagjai pedig I3oromisza Jánosné, Gózon István , dr. Glück-

ethal Adolf , dr. Hável J б zѕef , Lov"zy Andorné , Novoszel 

János, özv. Puskás F'erencné , Rudics Ignácné , Szabó Sán-

dorné, Szárics Gézáné, Tripolszky Aladárné és dr. Vajda 

Lajosné. A csecsemővéd ő  egyesület végül is a N őegylet 
kebelében jött létre. 

A háboгu alatt egyébként a n őegyleti tagok a zentai hadi 
kórház ellátása körül foglalatoskodtak. 

A ZENTAI TANÜGYI INTЁZItII'NYEKNr~t TANIT~iSON kIVÜLI 

KULT IT; t TL•'NYKEDÉ S E 

Egy iskola tanitáson kivüli kulturténykedése olyan össze 

tett és sokrétű , hogy azt nehéz kivonatosan, összevontan 

ismertetni. Hát még egy egész város iskoláinak, diákjai-

nak tevékenységét leinni, hosszu évtizedek munkásságáról 

beszámolni. 

Városunkban a mult század harmadik harmadától kezdve /a-

mióta meglehet ősen pontos adataink vannak az iskolai és 
hirlapi feljegyzésekb ől/, ugy az elemi, mint a polgári 
leányiskolák, az Endrei-féle iskola, a gimnázium, a szak 

iskolák, a felekezeti /szerb- és zsidó/ iskolák évenként 

ismételten rendeztek nivós iskolai- és kultur-el őadáso-
kat,évzáró ünnepségeket,iskolai kiállitásokat és majáli-

sokat, valamint műkedvel ői el őadásokat.Ha ezen rendezvé-
nyekb ől csak szemelvényeket vagy különösen kiemelked ő  te  
vékenységet ismertetünk,az anyag máris tuln ő  e dolgozat 
határán, ѕ  az érdekes anyag külön feldolgozását igényli. 
Ha még ehhez hozzávesszük az iskolák nem kötelez ő , de éгdе  
kis tantárgyait, a rendszeres el őadásokon kivüli szabad-
kézirajz és ének tanitását, valamint az iskolák kebelé-
ben alakult különféle egy esületek és esetleg a diákzene-
kar munkáját, az még változatosabb és érdekesebb lesz. 
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Az egyesületek munkája, mint pl. a gimnáziumi segélyz ő  
egylet, önképz őkör, gyorsir бkör, kongregációs körvándor 
egyesület, stb., magában is egy kiterjedt, értékes kul-

turtevékeny вéget ölel fel, melynek f eldolgozása jelent ő s 
terjedelmű  lenne. 

Ha még ezenkivül a tanári és az elemi iskolai 	tanitói 
karnak, az egyesületekben és iskolán belüli vagy iskolán 
kivüli kultur és szakmüködé ѕét is vizsgálat tárgyává 
tesszük a szakmai dolgozatok ismertetése, tankönyv-irása 
vagy publicisztikai müködé ѕ  kapcsán, - egy oly értékes 
és b ő  kulturtörténeti anyag birtokába jutunk, amely f el-
tétlenül megérdemli, már tartalmánál és terjedelménél 
fogva is, hogy külön, átfogó dolgozat tárgyát képezze. 

Ez a tevékenység annál is inkább érdekes reánk,olvasókra 
- az utókorra nézve, mivel mintegy tükörként, hü képet 
mutat az el őttünk él ő  generációk, ѕ  a mi generációnk kul 

o. 
turális fejl еdéséről, világképünk kialakulásának miként-
jér ől, s elvezet bennünket a ma reális valóságához. 

Ez akadályozza a részletes, mindenre kiterjed ő  beszámo-
lót e szükreszabott dolgozat keretében. 

ZENTAI г  НЁ SZ EGYLET 

Az alakuló közgyűlést 1877. január 4-én tartották,melyen 
elfogadták az alapszabályokat, ideiglenes igazgató Ke-
reszturi György, ideiglenes pénztárnok Heiszler Ferenc, 
ideiglenes titkár Koncz József lett. Igazgatósági tagok 
Bugarszky /Bugarski/ Svetozar. Az egyesület m űködését 10 
évre tervezték, 100 darab, egyenként 10 osztrák értékű  
forint részvény alapján. Az alapszabályokat február 27 -
én terjesztették fel a Földművelés-, ipar- és kereskede-
lem-ügyi miniszterhez, mely az aktákat áttette a belügy-
miniszterhez. Ez azonban április 3-án elutasitotta a јб-
váhagyást azzal, hogy az alakulás egy közhasznú egyesü- 
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let, s mint ilyen,közgazdászati célu, tehát mint gazdasá 
gi egyesületet kell az illetékes törvényszéknél regiszt 
rálni /22/. 

1918. augusztusában a helyi méhészek tömörültek, ѕ  mega-
lakították a zentai méhészkört , mint a Szegedvidéki МI -
hé ѕ z Egyesület alosztályát. Alapitáskor ugyszólván az 
összes helybeli méhészek beléptek az egyesületbe, mely 
nem csupán méhészeket vesz fel tagul , hanem a méhészet 

iránt érdekl ъd đket is. Ezeket az egyesület támogatásával 
elméletileg és gyakorlatilag képzik ki méhészekké. A kör 
havi üléseit minden hó els ő  vasárnapján tartja. 

DALKÖR 

A zentai Dalkörr ől viszonylag nem tudunk sokat, a mult 
század nyolcvanas é`s kilencvenes éveiben müköddtt több-
kevesebb sikerrel. 

Tudomásunk szerint 1881-ben alakult, s az akkor Zentán 
megjelenб  "Alsó Tiszavidék" c. lap december 15-i értesi-
tése szerint, december 17-re táncmulatsággal egybekötött 
hangversenyt szándékoztak rendezni a Nagyvendégl ő  disz-
termében, de azt valamely oknál fogva nem tudták megtar-
tani. Az ok va].ószinüleg a város támogatásának megtagadó 
sa lehetett, ami igy másik hirb ől látszik, u.i. a dales 
télyt 1882. január 7-re halasztották, de ennek megtartha 
tósa sem volt bizonyos , mert a városi tanács nem ismer-
vén el јбtékonycélúnak a dalestélyt, a 
disztermet nem engedte át az egyesületnek használatra. 

Junius 13-án az akkori "Zentai Hirad б " értesíti a nagyk ő  
zönséget , mely szerint a szerkeszt őség " el őtt fekszik 
egy adai levél, mely a zentai dalkör adai jótékonycélu 
dalestjének sikerét festi." 

Juliul 28-án a szegedi els ő  zenekar , ifj. Erdélyi Náci 
vezetésével , a dalkör rendezésében, a Népkertben nagyszó 
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mu közönség el őtt, kitűnően sikerült zeneestélyt rende-
zett. 

1888. november 11-én a Nagyvendégl ő  dísztermében jóté-
kony ćélra egy igen sikerilt dalestélyt rendezett az e-
gyesület . int a Zentai Fairadó tudósítása mondja: "öröm 
volt hallgatni azokat az átérzett szavalatokat, melyeket 
Bécsy Lajos és Schuber Nándor urak el őadtak." Genéenek 
"Álarcosbál" és Zöllner "Étlap" - jónak férfinégyese, "cor 
rekct el őadásával" egész extázisba hozta a вzükkörü, de 
disztingvált társaságot. Az egyesület pénztárosa, Kupkay 

Géza közli a rendezvény anyagi eredményét is: bevétel 78 

frt. és .70 kr., kiadás 58 . frt. és 11 kr. 

1893. november 11-r ől is van egy adat, mely arról szól, 
hogy az egyesület csekély érdekl ődés mellett tartott 
hangversenyt. 

Valószinü, hogy az érdekl ődés hiánya miatt ezUnt meg mű-
ködése. Különben is, ekkor már számos helybeli egyesület 

szervezett énekkart, melyek az egyesületek által rende-

zett mű soros estek alkalmával arattak külön sikert,s igy 
elvonták az érdekl ődéit a Dalkör működését ől. 

Nem tudjuk, mikor szűnt meg az egyesület. 

GAZDAKÖR 

A kör 50 éves fennállásának megünneplése alkalmából, az 

1931 . évi közgyűlés elhatározta, hogy a jubileum maradan 
dó emlékére és az utókor okulására meg kell irni a Gazda 

kör történetét. A munkát Novoszel János gazdaköri titkár 

ra bízták, aki azzal csakhamar el is készült, s azt 193 2.  
májusában adta ki a Gazdakör külön füzetben, Dinka Péter 

és Társai zentai nyomda nyomásában. 

A Gazdakör rövid történetét ennek a kiadásnak 	alapján 
közöljük. 
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A kör megalakitáвának eszméje sokak nevéhez füzđdik, az 
akkori gazda-társadalom el бkelеbbjei, Baráti Péter,Hevér 
iéter, Lrdélyi Lukács, Csabai János, Barsi János, Márkus 
І rton, Burány Jen đ , Rudics Farkas, Papp Antal, Boros 
János, Hevér Kelemen, Szoresik Márton, Tóth Pál, Piszár 
János, Papp Sebestyén, Ujházi Ferenc nevei is szerepel-
nek az alapit бk között. A megalakitáѕi törekvést támogat 
ták és részben vezették Gombos Gábor, a város akkori pol 
gázmestere, dr. Kuthy József gimnáziumi igazgató, Tóth 
Lajos, szűcs Lajos, Örvény Iván tanárok, Zsarkó 	Antal 
kir. közjegyz5, Matkovits Lajos f đѕ zolgabiró, 	szegfű  
György f бjegyz б  és még sokan mások. Különösen sokat kö-
szönhet a kör Tóth Lajos gimn. tanárnak, aki működésének 
megalapozása céljából, hosszu éveken keresztül bölcs ta-
pasztalattal és körültekintéssel vezette az ügyeket. 

Az alakuló ülést 1882. év tavaszán /23/ Gombos Gábor pal 
gázmester hivta ö ѕѕze az Eugen-szálloda külön szobájában, 
mely egyel đre a kör helyiségéül is szolgált.A megalaku-
lást kimondták, tisztikart választottak. Elnök lett Gom-
bos Gábor, jegyzik Bán Lajos és Horovicz Lipót, könyvtár 
fok Szűcs Lajos, pénztárnok Boros János. Evi tagsági dij 
2 forint volt. Tóth Lajos tanár inditvár~yára bevezették 

a gazdasági felolvasásokat, el еadók voltak dr. Kuthy Jó-
zsef gimn. igazgató, Tóth Lajos tanár, Szobonya Bertalan 
földm. iskolai igazgató, Rombay Uezs б  megyei gazd. egye-
sületi titkár és mások. Bálakat rendeztek, egy-egy bál 
vagy felolvasás 20-30 forintot jövedelmezett, igy csakha 
mar megalapozták köri könyvtárukat. іаgуаг  Gyula uj ѕági-
ró egymaga 101 kötet könyvet ajándékozott a körnek. 

1883. december 6-i választmányi ülésen meghozták a kör 
alapszabályait, melyeket felterjesztettek a belügyminisz 
ternek 1884. julius 27. és VIII. 9-én. A miniszter 	ju- 
lius 30. és augusztus 15-én hagyta jóvá. Az 	alapszabó 
lyok szerint az egyesülés két irányban működik: 1. Tár- 
salgó kört nyit, hol a tagok alkalmat találnak társalgás 
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ra, lapok é ѕ  könyvek használatára , értekezések és f elol-

vasásokra; 2. Oda hat, hogy a mez őgazdaság minden ága, 
tekintettel a kor haladási igényeire - lehet őleg el őoroz 
ditassék és felvirágoztas вék. Az alapszabályokat Zsarkó 
Antal id. elnök, Kalmár Antal jegyz đ , valamint Kincses 
István és Baráti Péter választmányi tagok irtók alá/24/. 

мiiködése tágult, s 1885 végén a kör, Farkas Orbán vendég 

l đjébe, két tágas helyiségbe, költözött. 1886-ban már 
356 forint készpénzvagyona van. 1886-ban Tóth Lajost vá-
lasztják els ő  alelnöknek, Hevér Pétert második alelnök-
nek. Az 1887. januári választmányi ülésen I'Jikosevits Jó-

zsef indítványára egyesületi zászlót szereznek be gyű j-
tés utján, a rögtönzött gyű jtés 300 forintot eredménye 
zett, a zászlóra szükséges szentképet pedig Szárics Ber-

talan fia, Szárics Imre fest őművész festette meg. A zász 
16 f elszentelése 1887. augusztus 20-án történt meg, zász 
lóanya Gombos Gáborné volt. 

1887. novemberében tartott választmányi ülésen Tóth La-
jos indítványára évenkénti 16- és csikó-díjazásokat rend 
szeresitenek, melyet két évtizeden keresztül mindig Pün-
kösd másnapján tartottak meg. A díjazásra támogatást ka-
pott a várostól is. 1888. májinában a gazdaköri tagok 
javainak együttes biztosítását szervezte meg, melyb ől a 
köri pénztárnak is bizonyos jövedelme származott. 1888. 

juniusában a tagok tanulmányi kirándulást tettek az adai 
földmiivesiskolába. 1887-ben els ő  lóversenyét tartotta a 
Gazdakör, de az gyengén sikerült,, az 1888-ban tartott l ~ 

verseny már annál nagyobb sikert aratott, - 23 16 futott 

a város melletti réten. 

Az 1888. év végén a könyvtár állománya 461 kötetre gyara 
podott,az ekkor tartott közgyűlésen Gombos Gábor lemond 
elnöki tisztjér ől, s helyébe Tóth Lajos gimn. tanárt vá-
lasztják, - Gombos tiszteletbeli elnöke lett a körnek. 
Ezen a közgyűlésen ѕzóbakerűlt egy fogyasztási szövetke 
set megalakítása, de érdektelenség miatt a mozgalom las- 

74. 



san elaludt. 

Az 1889. január 2-i közgyülés uj alapszabályokat ké szit, 
melyeket Gombos Gábor gazdaköri elnök, Horovitz Lipót 
jegyző , valamint Fiszár János, Rudits Gergely , Zsarkó 
Antal é s Kóhn IчΡíóric választmányi tagok irtak alá /25/. 

1889. szeptember 20-án a kör rendezésében tartották meg 
az els ő  katonai lóvásárt alkuszok kizárásával. 

Id őközben a Gazdakör otthagyta Farkas Orbán vendégl ő jét 
é ѕ  a Gerber Jakab-féle vendégl őbe tette át a székhelyét. 
Csakhamar innen is költözött az akkori "Magyar Király" 
/pár évtized után Royal-szállodára változtatta nevét/ 
vendégl őbe, ahol Homay János, majd ennek utóda Schambach 
Emil volt a vendéglő s. 

1890-ben a vármegyei gazd. egyesület szorgalmazza a cu-
korrépa termelést, a zentai gazdáknál eredménytelenül. A 
Gazdakör szorgalmazza a gazdasági gépek beszerzését, ösz 

szeköttetést létesit el őbb Zentai János mg.gépkeresked ő  
vel, majd Biliczky Károly kezelésében lév ő  Kühne gépgyár 
lerakatóval, de a vásárlás igen szerény keretek között 
mozgott. 

Az 1891. évvégi közgyülésen Novoszel János iskolaigazga-
tót választották a kör titkárává. Ekkor a kör évi bevéti 
le 1358 K., kiadása 747 K., pénztári maradványa 611 K., 
könyvtárában 850 kötet könyv volt. 

Az 1893 . évben a kör, az Ipaxtestülettel karöltve közös 
el őkészit ő  bizottságot alakit, az 1896. évben megtartan-
dó millenáris kiállitáson való részvétel céljából. A bi-
zottság elnöke Szekfü György lett. Az Országos Magyar 
Gazdasági Egyesület 1894. április 5-én Budapesten orszá-
gos gyűlést is tartott, melyen a Gazdakört Novoszel Já-
nos titkár képviselte. Ebben az évben a kör gazdasági és 
iparkiállítást rendez Zentán. 

75. 



Az 1895. őszén történt királylátogatás alkalmával a kör 
zászlaja alatt vett részt a fogadáson. Ebben az évben a 
kör kezdeményezésére, próbaképpen, többen műtrágyával 
kisérleteznek, mely 20-os terгnésgyarapodást adott.r.tt6l 
az id đt бl datálódik Zentán a műtrágya mind nagyobb mérvii 
használata. 

1896. év végég a kör évi bevétele.1753 frt., 	kiadása. 
1106 frt., pénzmaradvaюya 647 frt. volt. Könyvtári állo-

mánya 1030 kötet. Id бkđ zben a kör a "ilagyar Király" ven-
déglбb бl, Vörös Flórián vendégl őjébe költözött át két 
kis helyiségbe. 

Az 1897. év végén a. földmüveléaügyi miniszter megbizásá-
ból a kör Zentán és a zentai járás községeiben népies 
gazdasági el đadásokat rendezett. Ötvenhét el őadást tax-
tottak 4000-nél több hallgatóval, el đadбk voltak a föld 
műves iskola és a zentai gazdasági községi iskola tantea 
tülete, helyi és vidéki állatorvosok, képzettebb gazdák, 
stb. 

A kör a szarvasmarha-dijazá вt is felvette teend ői közé, 
s igy 1899. augusztus 20-án el őször szép .  sikert ért el 
ezzel a rendezvénnyel is. Ebben az évben a Gazdakör vize 
téaével, a város közönsége részt vett a szegedi országos 
gazdasági kiállitáson, s a határban termelt termékeket 
külön fülkében mutatta be a közönségnek. 

A f öldmüvelésügyi miniszter ujabb megbizást adott a Gaz-
dakörnek, háziipari tanfolyamok rendezésére a Tiszamenti 
községekben. Zentán, Adán, Adorjánon, Kanizsán, Martino-
son és Fels őhegyen kosárfonó tanfolyamokat nyitott a kör 

vezet ősége. A tanfolyamok általános érdekl ődést keltet 
tik és alig remélt pártolásban részesültek. A tanfolyami 
kat kés őbb kib đvitették nyelessepr б-kötéssel és gyékény-
szövéssel. Ezek a tanfolyamok lenditették fel a Tiszamen 
tén a fűzvessz őfonást és ve вsz őtermelé ѕt. 
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Ebben az évben a kör tagjainak száma már 270, s ezt 	a 
létszámot évtized еkig tartották kevés eltéré вsel. 

Közben Vörö в  Flórián vendégl ője is alkalmatlannak bizo-
nyult köri helyiség részére, s igy 1898. áprilisában Ma-
joros Péter f őtéri vendégl őjébe költözködtek. 

1898. junius 4-én és 5-én 88 zentai és 16 adai gazdaköri 
tag tanulmányi kirándulásra ment a mez őhegye нi állménes 
birtokra, a földn.üvelésügyi miniszter igen jelent ős anya 
gi támogatása mellett. 

Lukácst' Imrét, a földmüves-iskola igazgat б ját, a Szt. Im 
rén lév đ  földműves i вkolához való áthelyezé 
se alkalmából, a Gazdakör örökös tiszteletbeli tagjává 
választotta. 

1900. év szeptember 30-án eke- és vet őgép versenyt rendi 
zett a Gazdakör a minisztérium 200 forintos segélyével. 
A versenyre jelentkezett 16 gyáros és ekekovács, 52 da-
rab különféle vet őgéppel és ekével, melyeket a földműve! 
iskola tanulói kezeltek. A verseny Vuji ć  Djura föidbirto-
kos város melletti birtokán folyt le. Ugyan ő  a versenybi 
zott ѕág tagjait két napon át páratlan vendégszeretettel 
látta e1.A gépek legnagyobb része még a helyszinen elkelt 
és számos utánrendelés is történt. Az okleveleket a "Ma 
gyar Király" vendégl őben rendezett közebéden osztották 
ki. 

1900. év végén a kör bevétele 4408 K., kiadása 2562 K. 
volt, a pénztári maradvány 1845 K. A könyvtárban 	1436 
kötet könyv van. Az 1900. évi közgyűlés 	elhatározta, 
hogy Tóth Lajos gimn. tanár arcképét a Gazdakör részére 
megfesteti. A leleplezés 1901. december 1-én történt meg 
társasvacsora keretében, az üdvözl ő  beszédet Szekfü 
György k őri alelnök mondotta. 

1902. január 26-án a Gazdakör ajánlatára, a miniszter~ 
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Szloboda Andráв  gazdasági cѕ elédet di ѕzoklevéllel és 100 
korona jutalommal tüntette ki. Az átadási ünnepet a Gaz-
dakör rendezte. 

1902-ben a kör kérelmére 210 darab nemes gyümölcsfa-olt-
vánpt kapott a tagвág a mе zőhegyesi áll. faiskoláb бl. A 
következ б  években a küldemény 4-500 darabra szaporo-
dott. Ez nagyban fejlesztette városunk gyümölc ѕtermelé -
sét. 

1902. julius 6-án, Úbec ѕén tartott vármegyei lódijazáson 
az el вб  három dijat zentai gazdák nyerték. 

1902.augusztusában Pozsonyban tartott orsz. mez đgazdasá 
gi kiállításon a Gazdakör 10 tagu külddttséggel képvisel 

tette magát. 

1903 . augusztus második felében a Gazdakör mez đgazdasági 
és iparkiállítást rendezett a központi iskola termeiben 
és melléképületeiben, a helyi Ipartestülettel karöltve, 
Latinovits Pál f őispán védnöksége mellett. Az or е z.$erté 
szeti Egyesület, I3ednarz Károly kanizsai f бkerté ѕzt biz-
ta meg képviseletével, aki az összes parkirozásokat és 
diszitéseket végezte. A kiállítás alatt tárgysorsjátékot 
rendezett a kör, termeket, folyosókat drapériával diszi-
tették, az udvaron deszkabódékat, sátrakat emeltek és 
egy diszes zenepavillont építettek. A vármegyei Gazdasá-
gi Egyesület a kiállítás tartama alatt, augusztus 23-4n 
Zentán rendezte nagysikerű  ló- és szarvasmarha díjazását. 
A vármegyei Tanító Egyesület itt tartotta évi közgyülé-
ѕбt, augusztus 24-én. A zentai Dal- és Zeneegylet a ki-
állitá н  megnyitásának napján művészi zeneestélyt rende-
zett, a megnyitás délut ónján pedig Szárich Géza igen si 
került lóversenyt. A kiállítás tartama alatt folyton mű-
ködött a kosárfonб , sepr бköt đ  és gyékényszöv đ  iskola, s 
háziszöv őszék, müvirágkészités és csipkeverés tették vál 
tozatossá a látnivalókat. A kiállításon 358 helyi és vi-
déki kiállit б  vett részt. A kiállitás 17073 к . bevételt, 
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12329 K. kiadást , 4744 K. nyereséget eredményezett. Ezt 
az ö вszeget , a Gazdakör és az Ipartestület megfelezték. 

Ebben az évben is rendezett a kör háziipari tanfolyamo-
kat és gazdagági el őadásokat a földmüvelésügyi miniszter 
többször megujitott megbizása folytán. 

1904-ben , február 12., 13 . és 14-én,Zomborban 9  gazdasági 
akadémiai tanárok által tartott hét nagyértékü gazdasági 
előadáson a kör is képviseltette magát . A kör kiküldötte 
inek/Tóth Aвtal és Keczeli M. Balázs /jelentését kinyom-
tatták~ s a gazdakör tagjai között szétosztották, s őt a 
vármegyei Gazdasági Egyesület is kért bel őle 50 példányt. 

Ez év szeptember 25-én nagyszabásu lóversenyt is tartott 
a kör , az Országos Lovaregylet szabályainak megtartásá-
val. Ezen 25 nevezés történt. 

1905 . tavaszán a földművelésügyi miniszter ismét 520 ne-
mes gyümölcsfa-oltványt küldött kedvezménye в  áron, 10 
f illérért darabonként. 

Szeptember 24-én ismét szép lбversenyt rendezett a Gazda 
kör, a nagyréten , szabályosan elkészitett körversenypá 

lyán, totalizat đrrel egybekapcsolva , óriási közönség je 

lenlétében . Hat futam volt , este sikerült bálat tartot 
tak. 

November 26-án kukoricaszár-tép őgépet mutattak be a kör 
tagjainak, mit azok igen hasznosnak itéltek. 

Id đКб zben 'Тбth Lajos elnök megbetegedett és Hevér Péter 
alelnök lett az ügyvezet đ  elnök. Mivel Tóth 	betegsége 
nem javult, az 1905 . december 26-án tartott 	közgyűlés 
örökös tiszteletbeli elnökévé vála вztotta , a Gazdakör el 

nőkévé pedig dr . Zákб  István kir. közjegyz đt választot 
ta. 

A tisztikar többi tagja : alelnök Kiss Simon és Hevér P 6- 
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ter, titkár Novoszel Jáno е , pénztáros Tóth János Antal, 
könyvtárnokok Kovátв  Géza és Jung János. A közgyűlési je 
lentésb ől kitűnt, hogy az év folyamán is rendeztek házi-
ipari tanfolyamot, s berendeztek három közös munkatermet 
70 foglalkoztatott munkással. Rendeztek 13 népgazdasági 
el őadást, melyeknek 1565 hallgatója volt. 1905-ben 5981 
K. volt a költségveté вi maradvány, a könyvtárban pedig 
1770 kötet könyv volt. 

1906. január 29-én a kör lépéseket tett a földm. minisz-
tériumban, az orsz. Baromfitenyésztési Egyesületnél és 
az orsz. Kertészeti gyesületnél egy tervezett ba гomf iki 
állítás tárgyában. Miután a kiállitást országos jelleg ű  
nek tervezték, a kiállitás védnökéül az orsz. Baromfit! 
nyészt б  Egyesület elnökét, gróf Teleky József nét kérték 
fel. 

A kiállítást. a tű zoltólaktanya helyiségeiben rendezték 
meg, a gyümölcs és zöldségkiállítást Bednarz Károly kani 
zнai műkertész rendeztes s azonkívül a parkiгozási és di-
szité вi munkálatokat is elvégezte. A kiállitá н  tartama a 
latt egy szeszf ő z б-kazánban a szeszf őzést is bemutatták. 
Különösen felkeltette a közönség figyelmét 	Érdujhelyi 

Isienyhért plébáno в  csirkekeltet ő  gépe működés közben, 	a 
a kiállitás teгű letén kell ő  magyarázatokkal 	naponként 
gyakorlatban bemutatta a kаppanozást a nagy 	érdeklód ő  
közönség elött. 

A kiállitás szeptember 21-én nyilt meg, a bíráló bizott-
ság még aznap délután elvégezte munkáját, 1000 к . pénzbe 
li dijat is szétosztott. A védnöknđt és férjét a vasutál 
lomáson ünnepélyesen fogadták, majd a kiállitás óriási 
és lelkes közönség jelenlétében megnyilt. A kiállitás 
négy napig tartott. A kiállitás hatására Zenta és vidéké 

nek baгomf iállománya jelent бѕen megjavult, s ennek üdvös 
kihatása még mai napig is látható. A kiállításon 300-nál 
több kiállító vett részt, az összes bevételek 7653 K., a 
kiadások 7001 K-t tettek ki, pénzmaradvá ву  652 K. 
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Ebben az id őben a földm. minisztérium közvetlenül a gaz-
daköгбkhöz intézte leiratait ѕ  igy az ügyek menete meg-
gyorsult és könnyebb lett. 

1907-ben a vármegyei Gazdasági Egyesület évi közgy űlésén, 
Zomborban, igazgatósági tagjaivá választotta a zentai 
Gazdakör kiküldötteit: dr . Zákó István elnököt, Novoszel 
János titkárt és Keczeli M. Balázst. 

1907. telén alakult meg a Zentai Gazdaszövetség, a Gazda 
kör vezetésével, - egyik f 6 célja volt a munkaadó é ѕ  mun 
kás közötti viszony barátságos és békés megalapozása és 
a vitás ügyeknek munkaadókból és munkásokból álló békél-
tet ő  bizottság elé való utalása. A szövetség azonban ki-
vül álló okokból nem érte el célját, mert a szövetség 
tagjai magukra nézve a szövetség alapszabályait kezdet-

t ől fogva kötelez őnek el nem ismerték. 

A kör 1909. május 1-én végre saját székházába költözött. 
Dr. Zákó István kezdeményezéséb бl megvették Brummel Vil- 
ma f őtéri házát 28000 koronáért /a szeг ződé ѕt, aláírást, 
bélyegilletéket az elnök sajátjából fedezte!. A 	házon 

22000 K. bankteher volt, de a kör a felesleges 	utcai 
részt eladta és az eladási áxból kitisztázta a tartozást. 
A székházat kényelmesen berendezték és billiárdasztalt is 
állitottak. 

1910-ben a földm. minisztérumtól 10 kg nemes 	dinnyema 
got kapott a kör. 1910. decemberében dr. Zákó István el-
költözött Zentáról és az elnöki tisztr ől lemondott. Nevé 
hez fű ződik a Gazdakör nagymérv ű  f ejl ődé ѕe. 

Az 1910. december 26-4n megtartott Ovi közgyülé ѕ  uevér 
Pétert választotta elnökUl, aki a tanyavilágban egy álla 
mi méntelep f elállitását szorgalmazta. Keviben két mén-
nel berendezték a telepet. 

1911. junius 25-én 63 zentai és 5 adai gazda meglátogat- 
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ta a mezőhegyesi birtokot, a földm.miniszter anyagi támo 
gatása mellett. 

Az év észén a földin. miniszter 10 q szuperfoszfát műtrá-
gyát ktildött a Gazdakörnek kisérietezés céljából. Öt gaz 
da kapta a mennyiséget 2-2 mázsájával, s a kísérlet ered 
ménye nagymértékben hozzájárult a m űtrágya mindig jobban 
terjed ő  használatához. 

1912-ben dr. I«ikosevits Kanut orsz. gyűl. képvisel ő  és 
Balku Gyula gazd. felügyel ő  hathatós támogatása mellett 
Svájcból tisztavérű  szimenthali szarvasmarhák beszerzé 
sét engedélyezték, a földm. minisztérium anyagi segélyé-
vei. A megvett állatokat a buzapiacon kiállitották,ezer-
nyi néz őjük volt. A kiosztás a jegyző  gazdák között sors 
huzással történt, s igy mindenki elégedett volt. Utána 
számosan jelentkeztek ujabb vásárlásra. 

Az 1912, év végén az évi bevétel 3770 K., a kiadás 3470 
K., a pénzmaradvány 300 K. volt. A kör könyvtárában 1961 
kötet volt. 

A következő  év pénzügyileg elég nehézséget okozott,de a 
vármegye törvényhatósága 2000 K. segélyt küldött, s a 
kör igy zavartalanul folytatta közhasznu munkáját. 

A zentai, tornyosi gazdák és gazdaifjak egyesülete,hason 
16 működési körrel, 1913, november 30-án tartotta alaku-
ló Itözgyülését, a vármegyei Gazdasági Egyesület kikül-
döttjének jelenlétében. Elnök lett Puskás Sándor ismert 
nevű , haladó szellemei gazda. 

1913-ban a Gazdakör kebelében гnegalakitják az u.n. népi-
rodát, melynek célja a szegény, ügyesbajos embereknek 
ingyenes jogi tanácsot, esetleg ügyvédi segítséget adni. 
A népirodát dr. Bir б  Károly köri ügyész vezette és látta 
el. 

Augusztus 24-én a kör tagjai el ő ször tettek csoportos lá 



togatá вt a c вókai uradalomban , utána Léderer Arthur nagy 

birtokos megvendégelte a látogatökat . Az év folyamán is-

mételten vásároltak nagyobb mennyiségü svájci tehenet/ez 

uttal 37 darabot !, melyeket szintén sorshuzással osztot-

tak széjjel. Mozgalmat inditottak egy kölcsönös állatbit 

tositó intézmény megszervezésére is, de ez az els đ  világ 
háborus események miatt nem valósulhatott meg. 1913-ban 

lépéseket tettek a tenyészállatok törzskönyvezésének fel 

állitására. 

1914 . augusztus 20-án a vármegyei Gazdasági 	Egyesület 
vármegyei állatdijazást akart tartani Zentán, ez azonban 

a bekövetkezett háborús események miatt meghiúsult: A vi 

lághábord er đsen megbénította a kör müködését,szándékaik, 
terveik keresztülvitelér đl le kellett mondaniok, a meg 
kellett elégedniök azzal, hogy addigi eredményeiket, al-

kotásikat a jobb id ők beállásáig fenntartsák. 

A gazdasági haladást a világháború mindenütt megakasztot 

ta, beállt a szükség az emberi és állati élelemben, ruhá 

tatban, tü zel őben. Az élelmiszerek fölött állami közpora 
tok rendelkeztek. A Gazdakörnek a háboru folyamán sike-

rUlt folytatólagosan beszerezni kell ő  mennyiségü korpát 
a korpaközponttól, a mutatkozó takarmányszükséglet csök-

kentésére. T őlünk majd 2000 lovat vittek el a háborúba, 
de a harctérr ől visszaküldött, sebesült lovak viszonya 
inénak nem feleltek meg, annyira apró és gyenge állatok 
voltak. 

1915-ben hosszas betegség után elhunyt Tóth Lajos, a Gaz 
dakör hosszu éveken át volt érdemes elnöke, kevéssel ké-
s őbb követte Baráti réten a Gazdakör örökös tiszte-
letbeli tagja is,. 

A népiroda a háboru alatt is folytatta áldásos m űködését, 
melyre most nagyobb szükség volt, mint bármikor. Мegnehe 
zült az élet, szaporodtak a bajok. 
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Az 1916. december 26-i közgyülésen ügyvezet ő  elnök lett 
Berzenczey Domokos városi f őmérnök, a választmányt pedig 
dr. Salamon Imre, бsz Szabб  Ferenc, Heinrich Emil,Katona 
Gergely,  Gin e P. Ferenc, Rieger Józ веf és  Farkas  Mikló в  
uj tagokkal egészitették ki. A közgyülé s`napján töltötte 
be Novoszel János titkár e tisztaégének 25. esztendejét. 

Az 1917. év végén az dsezbevdtel 2660 K., 	összkiadás 
2 350 K-t tett ki, több sürg ős tartozás kielégitését  csak 
a földm.minisztérium segélye tette lehet ővé és igy a kör 
pénzügyei ismét rendbe jöttek. 

Berzenczey Domokos 1918. május 31-én Zentáról Szegedre 
távozik városi f őmérnöknek, s igy a gazdakör ismét elnök 
nélkül marad, utána pedig olyan id ők következtek a hábo-
ru befejezéséig,amelyek a kör munkásságát teljesen megbé 
nitották /26/. 

FÜGGETLENSÉGI KÖR 

Függetlenségi és 48-agy párt, az 1867. kiegyezés után ala 
kelt magyar országgyülési párt. Megalakulására Kossuth 

Lajosnak a kiegyezés elleni er ős tiltakozása adott alkal 
mat. E tiltakozás következtében a magyar köznemesi osz-
tály zöme s az alföldi és dunántuli magyarság nagy része 
a kiegyezéssel szemben külön párttá szervezkedett.A párt 
az 1869. évi országgyülésre 32 képvisel őt, 1887-ben már 
101 képvisel őt küldött az egész ország területér ől. 	A 
nemzeti érdekeknek a közös ügyek terén való 	háttérbe 
szorulása miatt a párt egyre fontosabb tényez ő  lett a ma 
gyar politikai életben, 1905-ben több еégre jutott a par-
lamentben s az alkotmánypárttal koalicióba lépve kormány-
ra is jutott. 1910-ben két pártra szakadt, az els ő  világ 
háboru végén megszűnt. 

A párt zentai hivei 1882-ben alapitották a Függetlenségi 
Kört, melynek székhelye a f őtéri, egykori Majoros - ház 
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volt /kés ёbb Vass vendégl ő , illetve Szociali ѕta Szövet-
ség I. ker. székháza/. A politikai ténykedés mellett is-
meretterjeszt ő  és egyéb kulturel őadásokat is tartott. A 
zentai kör kitű zött célja közállapotaink megtisztitása 
minden téren . Јб  közigazgatást akart, mentest minden kor 
teskedést ől. A város gazdálkod"ába.n a legnagyobb takaré 
kosságot , hogy a polgárokat megszabitsa attól a tehert ől, 
melyet a kormánypárti pazarlás rótt rájuk. Felekezeti 
kérdésben érvényre akarta juttatni azt a rendszert, mely 
a ѕegélyzés és támogаtás kulcsát lélekszám szerint álla-
pitja meg. 

Az alakuló közgyűlést csak elkésve 1884. március 16-án 
tartották meg, mikoris meghozták az alapszabályokat, me-
lyeket május 3-án terjesztettek el ő  a miniszternek jóvá-
hagyásra, s melyeket az, május 7-én hagyott jóvá. 

Az alapszabályokban körvonalazták az egyesülés célját: 

'мt nden más országtól törvényesen független IYаgyarország 
alkotmányának társalgás közben, a tagok közt megismerte-

tése, hazafias törekvés arra, hogy minden honpolgár joga 

it és kötelességeit megismerje, s rig az el őbbieket gya-
korolni, az utóbbiakat betölteni törekedjék, politikai 

és hazánkat érdekl б , valamint községűnk közgazdasági ü-
gyeire vonatkozó kérdésekben egymást f elvilágositani; a 

szellemi művel ődést fejleszteni, a társadalri életet ke-
délyesebbé tenni. E célból:az egylet rendes helyiséget 

tart, hol a tagok szellemi élvezetek végett naponként 

összegyllhetnek, az egylet helyiségeiben hirlapok járat-

nak, felolvasások tartatnak, ünnepélyek vagy társas-esté 
lyek rendeztetnek 

Az alapszabályokat Liihálkovics István korelnök és Bergel 

Kálmán korjegyz ő  irták alá /27/. 

A kör munkáját a kisemberek is támogatták tagságukkal,se 

gitségűkkel és rendezvényeikkel . Igy például 1886. febru 

ár 14-én a molnárok és halászok társulata, 1890. február 
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13-án az els đ  zentai hordár-bál tiszta jövedelmét is a 
kör javára forditották, annak könyvt г  nak fejlesztésére. 

A könyvtár csakhamar 1200 kötetre szaporodott. 

A kör egyik nagyon jelent ős összejövetelén, 1895 . április 

derekán, dr. Deák Lukág ügyvéd, a zentai algimnázium 

volt növendéke, Bergel Ferenc városi képvisel ő  és Szabó 
László orsz. gyűl. képvisel ő  a kör helyiségeiben tartot-
tak értekezletet , melyben a polgárságot a f őgimnázium a-
lapításának szükségességér ől gy őzték meg, az ügy mibenlé 
tér ől és jelent őségéről, a jöv őre való kihat вΡ,sár бl vilá-
gosították f el a jelenlév őket. Ugyanakkor Bergel Ferenc 
a dolog pénzügyi részét világította meg s ezzel jótékony 

hatást gyakorolt az ügy sikerére. A gyiц lésen kialakult 
hangulat jelent ős hatással volt a városi tanács 1895. áP 
rilis 22-i, 279 sz.a. egyhangu lelkesedéssel hozott azon 

határozatára, hogy a város bizonyos mérvű  hozzájárulás 
mellett a községi algimnáziumot, f őgimnáziumra való kie-
gészítése céljából az állammal vetesse át. A kör tevé 

kenysége er ő s visszhangot keltett és a helyi sajtó ugy-
.szólván napirenden tartotta az ügy kedvez ő  elintézésére 
vonatkozó kívánságot. 

Az alapszabályok értelmében a kör 3 évenként ujraalakult. 

A századfordulón dr. Ellinger Jen б  volt a kör elnöke, s 
az 1902. február 26-i közgy űlésen ismét őt választották 

köri elnöknek. ugyanakkor a kör dísztagjául választották 

Bartha мv klós orsz. gyiil. képvisel őt, tiszteletbeli el-
nökké lа tkovit s József et és Érdujhelyi меnyhértet .Helyet 

tes elnök lett dr. Keczeli Iészáгos Géza, alelnökök Kiki 
rics János és Tóth Antal Abonyi, jegyz ők Szabados József 
dr. és Burány iviáté, pénztárnok if  j.  Fuszák János és Bó-

zsó Tűenyhért, ellenőr Buza János, igazgató Kalmár Simon, 
könyvtárnok Balog Albert, számvizsgálók Sztudényi  Gyula,  
ifj. Habram István és Braun Soma. A választmányi tagok 
száma 100 volt. 
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Ezekben az években kitartó buzgalommal végzi a kör a vá-
rosi közigazgatásunk ellen őrzését , a kör működésének kö-
szönhett5 közügyeink javulása. 

1905. decemberében kettéválik a kör, s dr. Ellinger Jen đ  
elnöksége mellett, Biró János, Érdujhelyi Menyhért, Szek 
fü György, Mester Andor, Katona Gergely stb. vezetésével 
megalakul egyrészr ől az u. n. Független Polgárok Köre 
/mintegy 300 taggal/, másrészr đl pedig politikai ellenlá 
basa a Függetlenségi és 48-as kör dr. Lovászy Andor el-
nöksége alatt. 

A két párt megosztozik egymás között a helyi sajtón is, 
az "Összetartás" a Független Polgárok Körének lapja, a 
"Zentai Függetlenség" pedig a Függetlenségi é ѕ  48-as kör 
lapja lesz. 

A pártok elnökei, a.két lapon keresztül hosszu éveken át 
késhegyig men ő  vitákat folytatnak egymással, parlagi han 
gin szórva egymásra a legválogatottabb rágalmakat. 

1906. január 14- 4n tisztujitб  közgyűlést tart a Függet-
len Polgárok Köre. Elnök lesz dr. Ellinger Jen ő , tiszte-
letbeli elnök Kecskeméti István, alelnök Horti János. 

1906. február 18-án, kb. 200 tag jelenlétében tartja évi 
közgyűlését a Függetlenségi és 48-as kör is, amikor is 
elnökké választották dr. Keczeli Iti:. Gézát, tiszteletbeli 
elnökké dr. Lovászy Andort és Appel Edét, helyettes el-
nökké dr. Fülöp Adorján gimn. tanárt, jegyz őkké Kalmár 
Simont és Osz Szabó Dánielt, pénztárosokká Bózsó Menyhér 
tet és Máté Jánost, könyvtárossá Nagy Abonyi Jánóst, ü-
gyésszé dr. Brichta Nándort. Számvizsgáló bizottság tag-
jai lettek, Mifka Antal, Steiger Lajos, Sztudényi Gyula. 

A vigalmi bizottság elnöke Steiger Lajos, ellen đr Rudics 
Ignác, igazgató Nagy  Abonyi AПdrá в . 

Egyidejűleg Felsdhegyen és Keviben is uj függetlenségi 
körök alakultak közel 100-100 taggal. 
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A Függetlenségi és 48-as kör február 25-én népgy űlést a-
kart tartani, de közben tudomására jutott, hogy a népgyü 
lést engedélyezni fogják ugyan, de két század katona вá-
got hoznak Zentára, s a népgyűlést feltű zött szuronyok 
között lehet majd csupán megtartani. Ennélfogva a kör 
tagjai a február 22-i választmányi ülésen a népgyűlést 
elhalasztották. 

Tuárcius hónapban a Függetlenségi és 48-as körben dr. Hal 
mos Béla gimn. tanár, köri tag sorozatos f elolvasást 
tart a magyar történelemb ől. Április 1-én dr. Fülöp Ador 
ján gimn. tanár olvas fel Ocskai brigadéro ѕгól, majd 
április 8-án és 15-én K аlmár Simon el őadásai következnek 
a közös várat erület hatásáról I, аgyaror szágra. 

T~ájus 15-én vandégűl látták Zentán Barabás Bélát az or-
szágos függetlenségi és 48-as párt oszlopos tagját,orsz. 

gyű l. képvisel őt, aki magánügyben járt Zentán, de látoga 
táвokat tett a zentai kör vezet ő  személyiségeinél, dr. 
Lovászy Andornál, Vuji ć  Djordjenál és dr. Spitzer órná1 

A kör elnökét dr. Lovászy Andort orsz. gy űl. képvisel-
nek választják, nevezett tiszteletére közebédet adnak, 

az ünnepi beszédet dr. Fülöp Adorján mondja. 

Juniusban a fels őhegyi kör egyesül a Függetlenségi és 48 
as körrel . 

A kör még májusban egy sztrájkbizottságot küldött 	ki, 

mely május és június hó folyamán több ülést tartott. A bi 

zottság .feladata a sztrájkok tanulmár ~yozása volt kett ő s 

céllal: igyekezzék a bizottság módot találni az akkori 

munkásviszonyok orvoslására, s tegyen egy általános ja-

vaslatot, mely a sztrájkokat a jöv őben megszünteti. 

A bizottság beható tárgyalás alá vette a munkásviszonyok 
változásának okait, s megállapította a következ đket. 	A 
sztrájkok okai nemcsak a uyomoruságban rejlenek, 	a 
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sztrájkok melegágyát é s végs ő  okát a 	pártpolitikailag 
megteremtett szerve zetd'ben kell keresni, a sztrájkok po 
litikai célokat szolgálnak. A szocialista pártoknak for-
radalomra van szükségtik, a forradalomban harcias férfiak 

kellenek , tehát nevelnek forradalmárokat . Valójában a 
cél: forradalmi szellemet nevelni . A kár sztrájkbizott вá 
ga azonban mindezek dacára nem látja szuk вégesnek a szer 
vezetek f eloszlatását , mert a szervezetek tényleg mente 
várai lehetnek a munkásérdekeknek a töke tulkapáeai el-
len; a munkások a szakszervezetben módot találnak az ön-
képzésre é s anyagi érdekeik megvédésére , a szervezet mg 
dot nyujthat a munká вnak , hogy munkanélkülisége és mun-
kaképtelensége esetén вegit вéghez , öregségére nyugdij-
hoz jusson . A bizottság véleménye szerint csak a szerve 
zet formáját kell megváltoztatni , azt nyilvános száma-
dásra kötelezni és állami felügyelet alá helyezni, az 
állam kötelessége, hogy azokat munkásjóléti intézmé ввутΡ 
alakitsa át..A munkásokat kötelezni kell pártkülđnbвég 
nélkül a szervezetekbe való belépésre, azzal, hogy a 
szervezetek politikai kérdésekkel ne foglalkozhassanak. 

A bizottság javaslata szerint, dr. Lovászy orsz. gy űl. 
képvisel ő  juttassa az or szággyülés elé azon kívánságot, 
hogy a munkáskérdést a legrövidebb id őn belül rendez -
zék, s kéri a zentai kör vezet őségét, keressék meg a 
többi városokat és törvényhatóságokat, hogy hasonló ér-
telemben járjanak el ők is az éget ő  munkáskérdés miel őb 
bi megoldása érdekében. 

Októberben Keczeli Mészáros bíihályné remek 	kivitelű  
zászlót adományoz a körnek, zászlószegeket csakis 	a 

köri tagok részére készítettek. 

Az október 7-i népes gy űlésen tisztujitás. Elnök lett 
egyhangulag dr. Fülöp Adorján gimn. tanár,helyettese Ki 
kincs János, alelnök Rudics Ignác, könyvtárnok Máté 
János Némedi. Elhatározták, hogy méltóképpen képviselte 
tik magukat II. Rákóczi Fe'renc hamvainak hazahozatala 

89. 



alkalmával , melyek október 27-én érkeznek Szegedre Rodo! 
tóból. A hamvak hazahozatalának alkalmából or в zágвzerte 
ü іmepeégeket rendeztek , a zentai körben dr. Fülöp ünnepi 
felolvasását, "A kuruc világ költészete" cimen , október 

21-én tartotta , ugyanakkor Zentán és Tornyoson is hivata 

los ünnepségek folytak. 

November 4-én Keczeli M. János tart f elolvasást a körben 
a Rákóczi felkelés okairól s Magyarország akkori állapo-
táról. 

November 18-án dr. Fülöp olvas f el Arany János balladái-
bбl, majd a magyarok rokonságáról. 

December 16-án Kalmár Simon tart el đadáвt a  szocializmus  
rá1. 

1908. január 12-én évi közgyülést tartottak, az uj tisz-
tikar: elnök dr. Fülöp Adorján, h. elnök Kikirics János, 
alelnökök Tóth Antal Abonyi és Rudics Ignác, jegyz đ  Ősz 
Szabó Dániel, pénztárosok B б zsб  Menyhért és Fajka Ger-
gely, ellenđr Kikirics Béla, könyvtáros Kincses Vince, 
köri gazda Nagy Abonyi András. 

Ez~ eddig tulajdonképpen a Függetlenségi és 48 -as 	párt 

története a szétválás után. Annakidején, a szétválás e-
l đtt a párt tulnyomó többsége nem akart meghajolni dr. 
Ellinger Jen đ  akarata el đtt, s ezért szakadt ki a párt 
kebeléb đl az Ellinger vezetése alatt álló csoport. A két 
párt között kialakult politikai és kulturális harc 1908. 

táján már szünđfélben van, mindkét párt belátja az egye-
netlenségben rejl đ  veszélyeket, ѕ  tudják, hogy közös erő  
vii sokkal nagyobb eredményeket érhetnek el. 

Ezenközben a városi közélet vezérléséb đl Ellinger 	és 
társai kiestek, a Független Polgárok Köre csendes vegetá 
cióban élt, s a mindennapi élet irányitásában Lovászy és 
a régi függetlenségi párt emberei vettek részt.Ugyanceak 
eközben történik az is, hogy a város közéletének régi ve 
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zérei által mesterségesen vieszaszoritott, s most 	már 
felszaporodott szükségletei /iskolák, uj más 	intézmé- 
nyek, épitkezésеk, stb./ egyszerre a város nyakába sza-
kadtak, s halaszthatatlan megval б sitásukat kivánták.0sak 
néhány példa ezekb бl: a gimnázium, rakpart és hidépité ѕ  
rengeteg pénzt emésztettek fel s a pбtadбt tetemesen nö-
velték. Ez a körülmény nagyszer űen bevált Ellingerék ér 
veléвének a másik párttal szemben. Igy 1908. márciusában 
ujra a két párt között létrehozandó békér ől beszélnek. 
Sajnos, a kđ zélet nagy kárára, ez a közeledés is meghiú-
sult, mivel a Függetlena бgi és 48-as párt nem akarta E1-
lingert elnökül, hanem pártatlan személyt akart az egye-
sítend ő  párt élér e. 

1909 . január 6-i évi közgyüléeen az olaszországi földren 
gés áldozatai és káro вultjai javára adakoznak és gyű jte-
nek. Egyben megválasztják az uj vezet бвéget: az elnök és 
h. elnök az eddigi, alelnök T бth Antal Abonyi, jegyz ő  
đвz Szabó Dániel, igazgató Nagy Abonyi András, pénztáros 
Bб zsб  Menyhért és Kikirics Béla, ellen őr Fajka Gergely, 
könyvtáros Megadja Mátyás, számvizsgálб  bizottság dr. S~ 

ti Ádám, Mifka Antal, steiger Lajos és Papp Jdzsef. A vi 

tóban megemlékeztek a Független Polgárok Körének multbeli 
uralmáról, melynek szomoru bizonyítványa a.város költség 
vetésében mutatkozб  oly nagy összegű  pótadókulcs,amilуRn 
az ország egyetlen városában sincs. 

1909.májuв  30-án tartja a Függetlenségi és 48-as Kör ün-
nepélyes zászlószentelését, mely alkalommal leleplezik 
az elhunyt volt elnök dx. Keczeli Mészáros Géza arcképét 
is /Harsányi Lajos f бgimn, tanár által festett életnagy-
вágu olajfestmény/. 

1910. január 30-án Fels бhegyen is megalakul a Független 
Polgárok Köre, a jelenlév ő  kb. 100 tag elnökké Mester 
Andort, alelnökké Fehér A. Andrást választotta meg. 
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1910. decemberben a tornyosi Függetlenségi Kör igen szép 
kulturprogramot dolgozott ki az ottani katolikus egyesii-
letekkel karöltve , minden szerdán hasznos felolvasásokat 

tartanak , uj vetit őgépet szereztek be, ѕ  a felolvaeáнo 
kat vetitett képekkel kisérték. Jogi , vallási, gazdasági 
é ѕ  вzбrakoztat б  témákat dolgoztak fel. Az el őadók Szu-
pits J б zsef áll. el. isk. igazgató, Osóti János plébáno н  
és Pat бc н  Ferenc kántor. 

A kevi Függetlenégi Kör 1911. január S-án tartott köz-
gyülésén Horti Jánost választották elnöknek. 

1911. január 22-én végre megtörtént , el őzetes hosszantar 
tó tanácskozások után , a függetlenségi te аtvérpártok e-
gyesülése . Közös megegyezéssel , mindkét függetlenségi 

párt hivei köri helyiségeikben gyülekeznek, ahol mindkét 
párt megtartja a maga évi közgyűlését, utána pontban d. 
U.  4 órakor mindkét kör tagjai, zászlóik alatt, zenével, 
egymás elé vonulnak ks a piactéren egyesülve , a közös 

közgyűlés helyére, Karácsonyi Lajos központi vendégl őjé-
nek nagytermébe vonulnak, ahol is közös közgyűlést tart& 
nak. 

A két párt egyesülve, közös er őit az 1910. junius 2-án 
alakult zentai nemzeti munkapárt /névleg közgazdasági 
párt/ müködé ѕe ellen fordította. Az egyesitett párt igen 
szépen viszonyul a szocialisták felé, mondva , hogy a szo 
ciali ѕták közé bátran odaállhatna a magyar értelmiségi 
osztály igen tekintélyes része, mert a szocializmus nem-
csak a munkás sorsán akar janitani, nemcsak az általános 
emberi jogokat akarja mindenkinek egyformán kivivni, nem 
csak a köznyomort akarja megszüntetni, a közj бlétet emel 
ni, az egészség és műveltség nagy áldásait az emberiség-
re hinteni : hanem mindezt a törvényes kereteken belül, a 

vezet ő  és vezetett kđrök együttes munkája kapcsán akarja 
elérni. 

Az egyesitett két függetlenégi kör uj tisztikara a kö- 
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vetkezd lett: elnökök dr. Fiildp .Adorján és Orbán gбroly, 

díszelnök dr. Lovászy Andor, ügyvezet ő  alelnök Meeter 
Andor, alelnökük Rudics Ignáo, gikirios Jáno е , Tбth An-
tal Abonyi és Suгбngi György , jegyzők dr. Szécsényi I вt-
ván és Dudái György, pénztárnokok Berta Pál ée Boros Má-
tyás, pénztári ellen őr Steiger Lajos, kбвуvtáтnokok Néme 
di Máté és Forgács Flórián, zá ѕzlбеok Novoezel Pál, Tdth 
Mélykuti István , Pap Máté, Bálб  János, háznagyok Nagya-
bonyi András, Kecskeméti István . Választottak még 150 ta 
gu válaвztmángt, ѕzámvizsgál бkat és vigalmi bizottságot. 

Dr. Ellinger Jen б  nemcsak a vezеtöвégb ől maradt ki,de az 
általános politikai életben sem vesz többé ré вzt,nemвoká 
ra bekđvetkezett haláláig. 

A karjadi Függetlenségi Kisgazdakör 1911. juniun 	3-án 
tartotta elj ő  ülését. Az alapszabályait ugyan a zniniszté 
rium nem hagyta jóvá, de tekintve, hogy f elterjesztésük 
t ől számított 40 napon belül a minisztériumtól ez ügyben 
válasz nem jött, azok jóváhagyottá knak tekinthet ők,s igy 
a párt megkezdheti működését. 

1911. junius 7-én költöz đtt át az egyesitett kör uj he-
lyiségébe a Karácsony--féle Központi vendégl ő  utcai részé 
be, a F őtérre /a régi Majoros-f éle ház, kés őbb Vass ven-
dégl ő , utóbb a Szocialiáta Szöv. I. ker. székháza/. A 
ház időnkénti tatarozása alkalmával még napjainkban is 
fel-fel bukkan a homlokzaton a régi felirat, hatalmas, 
nyomtatott nagybanikkal: FÜGGETLENSÉGI KOR. 

1913. január 12-i évi kđ zgyülé вen részletes 	beszámoló 
hangzik el a kör 1912. évi működéséről. A taglétszám в za 
porodott, a körnek 347 tagja van,/pedig az év folyamán 
elvhűtlenség miatt 98 tagot zártak ki a körb ől/. Az év 
folyamán a kormány törvénytelenségei ellen kiizdöttek.Elđ  
készítették a Zentán megtartott , országosan szövetkezett 
ellenzék el ѕб  vidéki gyűlését . Az egyesült párt az "đsz-
szetartáѕ" c. lapot tartotta .meg вajtбorgánumaként, ѕ  azt 
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magas nivóra emelte. A városi közgyüléѕeken a párt ati 
elázd képviвеldteatületek sok évtizedes mulasztását pó-
tolta. A váхo в  fejlddé еében, a takarékosság szemmeltar-
tásával iparkodott hasznosabb befektetéseket eszközölni, 
a lakosság érdikeit eredménys нen szolgálta. 

1913 . májusában a torrуo еi Kath. Függetlenégi Kör cinié-
nek é8 alapszabályainak változatlan f enntartásával belé-
pett tagnak a Bács-Bodrog vármegyei Gazdasági Egyesület-
be,  73 taggal. Eddig is sok gazdaвági könyvet kapott a-
jándékba a zombori egyesüiett ől, onnan fajállatokat kap-
tak tenyésztésre s gazdasági gépeket is bocsátottak ren-
delkezé вűkre. A gazdaвági szakosztály elnöke Puskás S бn-
dor, titkár Pat бcs Ferenc kántor, pénztáros Kovács M. 
István. A kör junius végén szeg uj épületbe költözik a-
melyet Gergely Péter gépész-kovács épit a körnek évi 140 
kor. lakbérért. 

A függetlenségi kör az els ő  világháboru végével beszün -
tette iniikđdését és feloszlott. 

Itt még megemlitjük, hogy a kör 1884. április 20-i ülé-
sén tiszteletbeli tagjaivá választotta Madarász József ö 
reg függetlenségi harcost /aki már az 1832-36. években 
is orsz. gy . követ volt, s mint ilyen a kormányt követte 
Debrecenbe is, 1861. óta pedig megszakítás nélk űl,mindig 
egyhangu vála ѕ ztásѕal függetlenségi képvisel ő  Fejérmegyé 
ben; az đreg Madarász 1914-ben tölt đtte be 100. életé-
vét és a zentai kör tiszteletbeli tagságának 30. eezten-
dejét, mely alkаlombбl a kör jubiláris nagygyűlésen üdтб  
zölte tb. tagját/,  Herman"  Ottó tudóst, kéa őbb a Magyar 
Ornitológiai Központ igazgatб ját, külföldön is elismert 
tudóst, továbbá Mocsáry Lajost, Majoros Józsefet és Sza 
b6 Lászlót, kik közül ketten a város orsz.gyül. képvice 
ldi is voltak. 
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IZRAELITA FrТ ,EZETI EGYEStLETEK 

Zentai izraelita beteg ѕegélyzб  és gyámolító egyesület, 
"Bikur Cholin", az alakuló közg уdlбѕt 1888. májuв  6-án 
tartotta s azon elfogadták az alapszabályokat, melyek 
szerint az egyesület célja azon tagokat akik elszegényed 
nek gyámolítani, ingyen gyógykezelni, segélyben része ѕi-
teni; a nem tagok esetében a választmány határoz. A köz-
gyülé вen jelen voltak: Deutsch Farkas, Bergel Antal, Ber 
gel Gyula, dr. Flesch Miksa, ifj. Kohn Ignác, Svarcz Sán 
dor, Klein Éliás, Bergel Т m41,  Bergel Albert, Bergel Ja-
kab, Braun Izsó,Brichta Mór, dr. Glücksthal Adolf, dr. 

Freud  Sándor, dr. Lendvai Mdr, dr. Spitzer M бr, Spitzer 
Lipót, Veisz Jakab, Deutsch J'Ѕ zsef, Bergel Ignác, Krausz 
Farkas, Horovicz Lipót, Horovicz Bertalan, p®Tlák  Jakab,. 
Flesch Joachim, Bergel Mór, Bergel Béla. 

Mivel az egyesület tulajdonképpeni megteremt đje Deutsch 
Farkas volt, igy đt választották az elnöki tiszt betölté 
sére, alelnök Flesch Joachim lett, ügyész dr. Flesch Mik 
ѕa, titkár és jegyz đ  Bergel Emil, pénztáros Bergel Ignác, 
egyesületi szolga Klein Éliás.A választmány tagjai: dr. 
Freund Sándor, dr. Glücksthal Adolf, Brichta Mór, Bergel 
Antal, Kohn Sámuel, Bergel Lajos,  if j. Kohn Ignác, Braun 
Soma, Horovicz Bertalan, Flesch Dávid. 

Az alapszabályokat felküldték a belügyminiszterhez az-
zal, hogy engedélyezze az egyesület működését. A шinisz 
teri jóváhagyás kelte 1888. december 14./28/. 

1891-ben még mindig Deutsch Farkas az elnök, akkor, má-
jus 27-én báró Hirsch Mórt az egylet tiszteletbeli tagjá 
vá választják /az indokokat nem ismerjük/. 

Az 1898. februári közgуи léseu Frenkl Henriket választják 
elnöknek. Ugyánezen év március 12-én az izraelita ifju-
ság jótékor~ycélu zártkörű  táncvigalmat rendez az Eugen 
szálloda disztermében az izraelita beteg ѕegélyzđ  egylet 
javára . ..... 
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1895-ben a lapszabály в zeгfien megalakult a Zentai Izraeli-
ta Szentegylet "Chevra Kadiecha ". Hogy a zentai z вid~ 

hitközség mikor alakult meg, annak pontos id őpontját nem 
tudjuk. Tény azonban az, hogy már 1783-ban 20 izraelita 
c вalád élt Zentán s tudvalev őleg legkevesebb 10 izraeli 
ta férfi lakб s еzükѕégea ahhoz, hogy egy izraelita hit-
kđ zвég megalakulhaввon. Igy feltehet őleg már 1783 - ban 
fennállott az izraelita hitközség Zentán, - a 	"Chevra 
Kadischa" pedig olyan id ős, ha nem id đѕebb, mint 	maga 
a hitközség. Az egyesiilet hosszu évtiz еdeken át 	dolgo 
zott, nagyon sokat költött jótékony célra, sok 	pénzt 

forditott a szegények megsegitésére, temetésre és a  time  
t8 fenntartására /29/. 

lуiiködé вét azonban csak 1895-ben legalizálta a belügymi-
ni в ztériumnál. 

1898. okt бber 10-én az Izraelita Gyermekf elruházó Egy-
let "Malbisch Arunim", jótékonycélu és zártkörű  táncvi 
galmat rendez az Eugen száll б  emeleti termeiben. Az egye 
sUlet megalakulásának nem ismerjük az id őpontját, de pár-
huzamosan működött a betegвegélyz ő  egyesülettel . 1899. 
március 5-én is együtt tartja évi közgy űlését a két egye 
sül et . 

1899. március 25-én a betegsegélyz ő  egylet javára tánce е  
télyt rendez a zentai izraelita ifjuság az Eugen szá11 б  
emeleti termeiben, mig a gyermekf elruházó egylet részére 
szeptember 30-án rendeztek mulatságot ugyanannak a szál-
lodának üvegtermében. 

Több adatunk nincs ezen felekezeti egyesületek müködé ѕé-
r đl, ami azonban nem zárja ki azt, hogy az egyesületek 
nem működtek volna tovább a jótékony вág terén. Az izrae-
lita egyenletek müködé ѕe azonban, nagy általában, nem 
volt a lakosság széles köreiben ismeretes, egyesületi é-

letükben mеglehet ősen zárkózottak voltak, igy valami sok 
adatunk sincs róluk. 
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IPARTESTÜLET 

A céhrendszer már a XIII. század végén kezdett 	nálunk 
terjedni. Zenta iparosai is céhekbe tömörültek. A budai 
káptalan 1513. május 15-én a zentai csizmadia céhet a 
szegedi csizmadiák szabályaival ruházta fel és megenged 
te, hogy a zentai szabó-céh a szegedi вzabók szabadala►ai 
val és kedvezményeivel élheѕѕen. Azonban az abban az id ő  
ben fennállott fejlett és népes céhek a mohácsi vész u-
tán mind elpusztultak. 

A török hódoltság idején a folytonos duidsok nem 	igen 
kedveztek ugyan az ipar kialakulásának, de a török ura-
lom végén a,z iparosok is ujból kezdenek céhekké megala-
kulni. Az 1697. szeptember 11-én vivott zentai csata u-
tán Bács-Bodrog vármegye területén is megkezd ődött az 
ujjászervezés korszaka, a telepítésekkel egyidejűleg az 
ipari szükségletek is növekedtek, tehát gondoskodni kezd 
tik az iparosok beéde вgeté ѕér ől is, akik egyéb kedvezmé-
nyeken kivül 15 évi adómentességben is részegültek. Az 
1720. évi összeiráskor a vármegye területén az ipar már 
nagy haladást mutatott, igen érdekegek az erre vonatkozó 
adatok. Zentán ekkor 1 ács, 1 csizmadia, 1 molnár, T fu-
varos, 5 halász és 1 kereked ő  volt. Hasonló helyzet mu-
tatkozik városшnk közelebbi településeiben is, igy pl. 
Adán 1 halász; Csurogon 1 ács, 16 fuvaros, 17 halász., 2 
hajós; Tiszaföldváron 1 szű cs, 5 fuvaros, 1 halász, 1 ha  
jóg; Úkanizsán 7 fuvaros, 4 halász; Ivtartono вon 1 csizma-
dia, 1 kovács, 5 szabó, 2 fuvaros, 9 halász, 2 hajós; 
Moholon 1 szűcs, 4 halász, 1 kocsmáros;.Úbecsén 5 szabó, 
1 molnár, 1 szűcs, 3 fuvaros, 4 halász, 1 kocsmáros;Sza-
badkán 1 ács, 1 kovács, 1 mészáros, 3 szabó, 3 szűcs, 1 
fuvaros, 1 kocsmáros, 1 keresked ő  működik. 

A török hódoltság után keletkezett céhek eleinte 	csak 
maguk alkották meg céhszabályukat, más városok és közsé- 
gek mintái után, - igy Zentán is. A zentai iparosok is 
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csakhamar céhszabadalmat kaptak , igy 1815-ben csizmadiák, 
szüc вök, kovácsok , ácsok, takácsok , 1823-ban pedig aszta 
losok, üvegesek, esztergályosok /30/. 

Zentán 1815-ben elsőnk a csizmadiák é s azabdk céhszaba-
dalmát engedélyzte I. Ferenc c вáв zár é ѕ  király, külđn-kti 
lön kiadott,49 cikkelyb ől álló királyi diplomájával, me-
lyet sokáig őriztek társládájukban az emlitett iparosok, 
de a XIX. század reformkorszaka már elavult intézményt 
látott a céhrendszerben. Ferenc királynak é ѕ  Blau2ál Gá-
bornak sikertelen mentési kisérlete után 1860 -ban császá 
ri pátens korlátozta a céhek nüködését, megfosztva őket 
az iparadományozás jogát бl, majd 1872-ben az ell ő  Ipar-
törvény  14III. t.-c. 83.Q./ kimondta megszűnésüket égy. 
helyiekbe felállitotta az ipartársulatokat, illetve 1884-
ben az ipartestületeket, mint els őfoku iparhatóságot. 

A zentai ipartársulat Guelmind Alajos akkori elnök veze-
tésével már 1884-ben felvetette a kérdéat, hogy alakul-
jon-e Zentán ipartestület, de ugy határoztak, hogy el бbb 
megvárják más városok eredményeit. igy az ipartestület 
csak négy évvel kés őbb 1888-ban alakult meg. 

Az ipartestület célja az iparosok között a rendet és az 
egyetértést fenntartani, az iparhatóságok m űködését támo 
gatni, az iparosok érdekeit el őmozdítani. Bizonyos ható-
sági munkaköre is volt, mint a tanoncszerz ődtetés és sza 
baditás, munkaügyi vitákban békéltet ő  szerep, stb. 

1888. április 15-én Guelminб  Alajost választják Ipartes-
tületi elnöknek, 

1888-ban megalakult az Iparos Olvasó Egylet é ѕ  az Iparos 
segédek Önsegélyz ő  és Önképz ő  Egylete, de valami inten -
ziv müködé еt egyik sem fejtett ki. 

1888. február 10-én a belUgyminiszterhez felterjesztet -
ték az újonnan alakult Zentai Iparos Olvasd Egylet alap-
szabál7ait és jóváhagyást kértek a m űködés megkezdéséhez. 
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Az egyesület célja: a művelt tár вalgáв , lélek és sziv ne 
mesiilés, illemes és hasznos szórakozás, magyar és német 
lapok s könyvek olvasása, erköle ѕ  és törvény által is 
megengedett játékok által. 

Az évi tagdij 2,40 frt. volt. Az alapszabályokat Guelmi 
ііб  Alajos elnök és Forray Sándor jegyz б  irtók alá. Az 
egyesulet müködé еér<5l nincs adatunk. 

1878-baкr Zent ára költöz đtt egy igen figyelemremélt б  szer 
vez бképeввéggel megáldott gimnіáziumí tanár, Tóth Lajos, 
aki el őbb a Gazdakörben fejtette ki szervez' tehetségét, 
majd pedig 1891-ben az Iparos Ifjak Önképz ő  Körének ѕzer 
vezését és vezetését vette át. Tevékenységének alapelve, 
a különféle társadalmi osztályok művelése és felvilágo в i 
tósa. E сélját felolvasások tartása s könyvtárak szerve-
zése által бhajtotta elérni, s e téren igen dic вéretre 
méltó eredményeket ért is ei. Az önképz6körnek például 
pár év leforgása alatt már 400 kötetre rugó könyvtára 
volt.  

1891. februárjától kezdve TбtPиΡ  Lajos az önképz бkőr elnö 
ke. Március 1-én már itt is megkezdi felolvasásait, me-
lyeken a gimnázium tanári karának tagjai is élénk részt 
vesznek egész a ѕ zázadfordul б  éveiig. 

1893 . február 1-én a helybeli iparosok á1tal ~ Baro ѕs 'Gá-
bor miniszter f elállitandб  szobra alapjának gyarapitá ѕá-
ra rendezett hangverseny el бtt Tóth Lajos gimnáziumi ta-
nár tartott emlékbeszédet a "vasminiszter" felett. 

1894-ben az Ipartesttilet székházat vásárolt. 

1896. március 8-án Sikk Frigyest választják elnöknek. 

Az iparo нifjak önképz őköre igen tevékenyen dolgozik.Sike 
rült f elolvasб  estet rendezett 1897. december 26-án a 
Farkas-féle vendégl е  helyiségében. A "Szerelemr бl"címmel 
hangzott el a f elolvasás, komoly és vig dolgokrбl. A be- 

99. 



vételt a könyvtáralap javára forditották. 

Az ezredévi országoB kiállitáe helyi bizottsága , egyetért• 
ve az Ipartestülettel , a zentai iparosok kitüntet б  okle-
veleinek kiosztása alkalшábбl 1898. január 2-án a városi 
közgyülé вi teremben ünnepélyt tartott . Az ünnepély prog-
ramja: az ezredéve в  kiállit"on résztvett zentai kiálli-
tбk réвzére érmek é5 oklevelek kiosztása, a milleniumi 
helyi bizottság mUkđdб  tagjai ré вzére küldátt királyi el 
i вmerésr бl ѕzбló okmányok kiosztása, ünnepi nyitó és аá-
rбbeв zédek. 

Az đnképzбkör kđzgyülé ѕén 1898. január 9-én, elhangzott 
jelentés szerint, a könyvtárban 447 könyv van, a heti 
forgalom 40-50 kötet. A tisztújit" eredmériye:elndk lett 
Tóth Lajos, titkár Novoszel Jáno в , pénztárnok ladler 
Menyhért. 

Február 2-án a Nagyvendéglб  disztermében az elaggott ipa 
rosok kegydijalapja javára rendez az Ipartestület tánc-
vigalmat. 

Az önképz6kőr f ebruár 22-én álarcosbálat rendez a Nagy- 
vendégl6ben. 

Március 6-án évi kđ zgyülé вét tartja az Iparte вtulet.189ј  
ben 503 tagja volt, 37 uj iparos jelentkezett, 40 kima-
radt. Az év folyamán 128 tanoncot szerz эdtettek , 234 se-
gédet és 234 inast tartottak nyilván. 

Az önképzőkör ismét f elolvaвáѕokat tart III. 25-én 	és 
Julius 3-án. 

Az önképzбkör jlílius 3-án ünnepelte f enііálláеának 5.évét 
szép programmal. Többek között Novoszel János olvasta 
fel az udvaria вságгól szбló iráвát. 

Juliusban igen szép adománуt kap az önképzбkőr kđnyvtáхa, 
Papp Nándor orvosnövendék 50 kötet válogatott szépirodal 



mi és ismeretterje вztó könyvekb бl 6116 sorozatot ajándé-
kozott a kđrnek. 

Az önképz'5kör felolvasó sorozata folytatódik, julius 31-
én, október 30-án és november 30-án tartanak felolvasó 
estet. November 20- 6.n a köвyvtár javára tombolával egy-
beköt đtt táncvigalom, majd a felolvasások folytat бdnak 
december 26-án, 1899. január 1-én. 

Ipartestületi közgyűlés 1899.f еbruéx 19-én Sohiok Frlgyeв  
elnöklete alatt,máхcius 25-én az iparos ifjak önképz б  kö 
re is megtartotta közgyülé вét igen viharos körülmények 
között. A hiányosságokról volt nagy vita, a r еndbontó ta 
gokat kizárták a körb ől. 

Május 25-én rendkivüli közgyűlést tart az Iparte нtület 
a városháza nagytermében, melyen éles еn birálják a váro-
si tanács álláspontját,mely szerint feleslegesnek véli 

egy ipatus ✓-szakkör alakitá ѕát. 

Az iparos ifjak önképz őköre tovább is rendszeresen tart-
ja a felolvasó esteket, de küzd a bels ő  nehézségekkel is 
ez évben már harmadik rendkivüli közgyűlését tartja Juli 
us 15-én, az egyletet széthuzni akaró •nehéz вégek miatt. 
Felolvasó esteket és bálakat tartanak augusztus 24-én, 
1900. március 15-én /ezen a rendezvényen az önképz őkör 
dalárdája szépen szerepelt/é в  ugyanezen év december 23-
án. A e ѕekély Jövedelem a könyvtáralapot gyarapitja. 

Az 1901. március 15-i ünnepet különös f бnвуеІ  ünnepelték 
a városi közgyűlési teremben. A rendezést az Ipartestü-
let vállalta magára, a Honvéd Egylet, a Kath. Legényegy-
let dalárdá ј ánаk, a Népkör, a Gazdakör, a ftiggetlenségi 
Kör, a Kath. Kör és az iparos ifjak önképz őkörének közre 
működé вévеl. Este nagy társasvacsorát rendeztek, sok fel 
вzбlalással. 

1902. január 12-én az elszegényedett és elaggott iparo- 
sok segélyezésére zártkör ű  táncvigalmat rendez az Ipar- ........._. 
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testület Dala Károly "Magyar Király" szállodájában. 

Ekkor komoly formában vet бdik fii a probléma, hogy 	az 
Ipartestület vezetéséban változtatásokat kell eszközölni 
Az utбbbi években az iparosok hеlyzetének mostohaságát 
nemcsak az Ausztriával közös vámteriilet okozza, hanem a 
teatUlet vezet6ѕégének mulasztása is nagyban járul hozzá 
a nehézségekhez, mert a vezet і5 вég az ut бbbi id бben töb-
bet foglalkozott az iparosoknak korteszászló alatt való 
tömörité вével, mint a törvény által reábizott feladatok 
megoldásával ée hivatásszerű  kötelmeinek teljesitésével. 

Igy, már február 2-án mód nyilik a régi vezet бaég levál-
tására. Névszerinti titkos szavazást kérnek Biliczki 
Pál asztalos korelnökt бl. Ily mбdon 127 szavazattal Pin-
tér Károly, eddigi helyettes elnököt választják elnöknek 
Buza János 75 szavazatával szemben. A tisztikar többi 
tagját közf elkiáltással választják. Alelnök lett Novo-
szel Mihály, jegyzб  Kenyeres István, pénztárnok Rieger 
Ignác, választmány: Forgács Flórián, Erdélyi István ta-
kács , Moravecz Márton , Novoszel Pál, Habram Lajos,Cvejiá 
Ilija, Szabó Ferenc, Ponizsil János , Dubniczky János, Vö  
rög Péter , Balogh Albert, Guelminó József , бsz Szabб  Mi-
hály, Kovácsevics Jб zѕef, Beretka Imre, Jáger István, Bo 
dor Kázmér, Steiger Lajos, Deák Albert, Németh Péter, Ju 
háez Elek , Homolya János ; póttagok: Kocsis György, Novo 
szel Elek , Kocsis Péter; számvizsgálók : Temesváry Sán-
dor, Szabó József , Balogh Albert , póttag Rб zвa Farkas. 

Az 1902 . évi költségvetés jóváhagyására már csak délután 
maradt id б : bevétel 2155 Kor., kiadás 1922 Kor. az el б-
irányzat. Egyben elhatározták azt is, hogy a vasárnapi 

hetipiacok megtartása iránt javaslatot fognak eljuttatni 
a kereskedelmi miniszterhez. 

Ezekben az években volt városunkban egy intézmény, mely 
csendesen és áldásosan működött már évek óta, a szegé- 
nyebb lakósok érdekeit szolgálta , ez pedig az államilag 



segélyzett, az Ipartestület felügyelete alatt álló házi 
ipartanfolyam. Célja volt : télen a munkanélküli id őben 
a szegény népnek munkát biztositani segélynyujtá ѕ  nélkül. 

1902-ben a tanfolyamnak 32 tanonca volt, akik a ko ѕárfo-
nás, вepriikötéa é ѕ  gyékényszövés,mester вégét tanulják. 
Zentán a f őtelep, a fióktelepek Adán, Moholon, Péterré-
vén, 0 ісanizsán és ІTartonoson. Ezek a f őteleppel szerves 
összefüggésben voltak. Az intézményt az állam segélyez 
te, de a város is hozzájárult azzal, hogy fűzvessz őt a-
dott. A segélyb ől szerezték be az anyagot, fizették a 
mestert, a vezet őt és bérelték a helyiséget. 

Az igy beszerzett anyagból készitett munkák ára a munká-
soké volt. A vezet бség gondoskodott a készáru nagyban va 
16 eladásáról, igy nem kellett a piacokon egész napokon 
át ácsorogni és id őt vesziteni. Az intézmény még külf öld 
re is ѕzállitott áxut. A műhely a Tóparton, Pupák Lajos-
féle épületben volt /31/. 

Nagy népmulatságot rendez az Ipartestület a Legényegylet 
tel karöltve 1902. augusztus 20- 4.n, a Népkertben. Zene-
szóval vonultak le a Népkertbe, ahol tekeverseny / els ő  
dij egy 10 koronás arany/, póznamászás, versenyfutás,kol 
bász-ugrás, fazékütés, zsákbanfutás, rákmenés 100 lépés 
re, lepényevés, lekvárevés, mind-mind dijjal 	egybekö- 
tött vidám versengés. Este a Népkertben• 	táncmulatság 
volt. 

1902-ben az Ipartestület kebelében 474 tag /az év folya-
mán 33 szaporulat, 40 kilépés/, 265 segéd és 174 inas 
volt. 

1903. év augusztusában, a helybeli Gazdakörrel karöltve 
gazdasági- és iparkiállitást rendezett az Ipartestület 
Zentán, melyen sok f ővárosi és vidéki kiállitó és vendég 
vett részt . 
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Ez év okt бber 11-én az iparosok , iparo ѕifjak és hölgyek-
ből álló 48 tag" rendez őbizottság, Gerber Jakab vendégl ~ 

jébеn és kerthelyi вégében a szegényházi lakók javára és 
a szegény gyermekek felruházására, ének, szavalat és vi-
lágpostával egybekötött zártkörű  szüreti mulatságot tar 
tott. A kerthelyiségben cukrászda, hideg felvágott ét-
kek, boráruв , gуimőlcs, cigaretta és képes levelezőlapot 
árusitó sátrak álltak a közönség rendelkezésére. 

Oktбber 26-án az iparosok nagy n ёрgуL Іёвt tartottak Zen-
tán az önállб  vámterület tárgyában, melyen követelték a 
kormánytól az önálló vámterület kivivásá.t, mely egyedül 
hivatott segitení bajaikon és mai helyzet űkön, s mely e-
gyedül bizto ѕitja létük fenntartását. A népgyűlésen be-
вzédet mondott Bartha мd klós is, Zenta város orsz. gyűl. 
képvisel ője, a kisiparosok egyik leglelkesebb pártfog б-
ja. A képvisel őt az Ipartestület elnöke fogadta a csókai 
vaвutállomáson és a város díszfogatán ki ѕérte Zentára. 

1903. december 27-én rendkivüli közgy űlést hiv egybe az 
Ipartestület, melyen elhatározták, hogy temetkezési egy 

letet létesítenek a testület kebelében, s abba nemcsak 
iparosok, hanem más foglalkozásu lakósok is beiratkozhat 
nak. 

1904. jan»ár 8-4n /gör. keleti Karácsony harmadik nap-
ján/ jól sikerült táncvigalmat rendezett Kreutle Pál sör 
csarnokában a zentai szerb iparos ifjúság. 

Január 17-én megválasztották az iparhatósági megbizotta-
kat: idb. Jedlicska István, Till József, Veisz Sámuel, 
Temesváry János, Kocsis György, Guelminó József, Jđger 
István, Нomolya József, Sikk Frigyes, Forgács Flórián, 
Steiner Béla, Lieber Rezs ő , Bergel Leó, Stolcz Dezs б ,Zen 
tai János, Singer Sándor, Fischer ~;Iiksa, Bakay Ferenc és 
Listyevity Lrnő  iparosok és keresked ők személyében. 

A zentai k őműves-és ács-szakegylet január 31-én, az Eu 
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gen-szálló színháztermében mű soros mulatságot rendezett, 
a városunkban id б z б  Kunhegyi színháztársulat tagjainak 
közreműködésével. 

A leszakadt tiszai fahid helyett épitend б  vashid miel бb-
bi felépítésére adott be kérvényt a legközelebbi városi 

képvisel бtestületi ülés elé a zentai Ipartestület, mely 
ben arra kérik a közgyűlést, hogy miután Ókanizѕán a vas 
hid felépítésének ügye olyan stádiumban van, hogy ha a 

város gyorsan nem intézkedik a hidépités iránt, ugy ott 

elóbb felépítik a hidat, mint nálunk. Ez pedig a zentai 

keresked ők és iparosok teljes tönkrejutását fogja maga 
után vonni. Hozzon tehát a közgyűlés miel őbb olyan hatá-
rozatot, hogy nem várja meg, rig a kormány az építési en 

gedélyt megadja, hanem ennek bevárása nélkül megkezdi a 

hidépitést. Ha rég most sem hallja meg a képvisel őtestű  
let az iparosok „ keresked ők könyörszavát, ugy csaku-
gyan a tönk szélére juttatja őket. 

1904. március 6-án közgy űlést tartott az Ipartestület. A 
jelentés szerint 1903-ban az összbevétel 2095 kor., az 

összkiadás 1507 kor. volt. A testület vagyona 11.087 kor. 

A Pintér Pároly elnöklete alatt tartott közgy űlé вen a ré 
gi vezet őséget választották azzal, hogy testületi ügyész 
dr. Ellinger Jenđ  lett. Kimondta a közgy űlés, hogy ipar-
testületi betegsegélyz ő  pénztárt szervez, mely alapszabó 
lyainak kidolgozásával a békéltet ő  bizottságot bízták 
meg. Egyben a temetkezési egylet alapszabályait is elfo-

gadta a közgyű lés. 

Március 15-én a testület nagyszabásu ünnepséget rende-

zett a Legényegylettel együttesen. A mű sor kiemelkedi 
pontja az ünnepi beszéd volt, melyet Еrdujhelyi Menyhért 
tartott. Délután szinre hozták a Legényegylet nagytermé-

ben "Az aranylakodalom" c. énekes szinmüvet. Este ban-

kett a Nagyvendégl őben. 

Az önképzőkör tulajdonképpen a Kath. Legényegylet alapi- 
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táвával szűnt meg intenziven működni. Ez az 	egyesület 
lassanként átvette reПdelteté ѕszerű  müködé ѕi körét, s igy 
az đnképzđkör 1904. áprilisa körűl végképp f eloszlott.Az 
1903 . április 27-én tartott ö хіképzбköri rendes közgyülésj  
az egylet feloszlását kimondó határozat, illetve ezen ha 
tározatot jóváhagyб  1904. évi 11938 szu. belügyminiszte-
ri rendelet értelmében, a feloszlás után maradó készpénz, 
valamint a készpénzzé tett vagyon f ele részét 355 kor.és 
70 fillér, a Zentai iparostanonc-iskola mindenkori igaz 
gatóságának vagyoni felel đ sѕége melletti kezelésében ala 
pitványul szolgál és az iparostanoncoknak évzáró vizsgák 
alkalmával kiadandó. Az alapitvánуt az 1904. junius 27-i 
alapitólevél szabályozza. 

Az önképz őkörnek, közvetlen a feloszlás el őtti 	id бben 
Sikk Frigyes és Kovács Géza voltak az elnökei. 

Május 23-án rendkivüli közgyülé вt tartott a testület a 
városháza nagytermében melyen határozatot hoztak a fel 
oszlott iparos ifjak önképz ő  körét ől átvett könyvtár és 
egyéb ingóságokról, melyért 600 koronát fizettek.Ugyanak 
kor a szegedi ipartestület két tagja ismertette az ipa-
rosnyugdij el őnyeit és hasznát. Délután az ipartestület 
saját helyiségében, házvételének 10. évfordulója emléké-
re nagy áldomást rendezett. 

Okt бber 23-án a szabómunkások szakegyesülete a "Magyar 
Király" /kis Dala/ szálloda termeiben, a szakegyesületi 
könyvtár-alapja javára, zártkörei táncvigalmat rendezett, 
Teleki Bandi tamburazenekara mellett. helyzetük javitása 
céljából okt бber 16-án értekezletet tartottak a "Magyar 
Király" szállodában. 

A novemberi választmányi ülésen, Gy őri János inditványá 
ra a testület elhatározta, hogy karácsonyi bazárt rendez 
Ha kell ő  számu jelentkez đ  lesz, ugy az Ipartestület rend 
kivüli közgyülé ѕen fogja meghozni a legsürg đsebb intézke 
déseket a karácsonyi bazár létesitése céljából, mely el- 
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áхuвitás ѕal egybekötött kisebbszerű  ipari 	kiállitáв  
lesz. Különösen - hangoztatták,- a mostani sanyaru esz-
tend őkben mindannyiokra ráférne egy kis mellékes jövede-

lem. 

1904. december 19-én a városi közgyűlésteremben megvá-
lasztották az iparhatósá.gi megbizottakat. A zentai f ő-
вzolgabiróság, mint I. fokú iparhatóság mellé a kereke-
d ők közül: Schwarez Lajos, Gr бf József, Hábermann Dezs ő , 
Reiff Ferenc, Bergel Mór, Spitzer Zipót, Zentai János, 
Löffier Adolf, Szameth Farkas, Heilbrunn M бr, az iparo-
sok közűi: Mayer Márton, Slavni б  Krsta, Münoz Lajos, Lon 
čarski Miloš, Ősz Szabó Mihály, Csonka Ferenc, 	Steiger 
Lajos, Jovanovió Kosta, S бtál6 Sándor, Cveji ć  Ia. 	A 
Zenta városi tanác$, mint II. fokú iparhatб ság mellé,ipa 
rovok: Miklovics Jáno в , Csongrádi István, Stojanovi б  Ar-
sen, Popov Vasa, Homolya János, Biliczky Károly,Erdeljan 
Milan, Lantos József, Görög László, Hevér Kelemen, keres 
ked ők: Czinner Ignác, Listyevity Ern ő , Horovitz L. Ber-
nát, Kragujevi ć  Sava, Briohta Mór, Teuer Adolf, Bálint 
Jáno в , Pártos Sándor, Csikmák Péter, Garai Kálmán. 

Az 1905 • évi közgyülé вen Buza Jánost választották elnök-
nek. 

1906. január 6-án ismét mulatságot renden az Ipartest ű  
let a "Magyar Király" szállodában az elaggott iparosok 
felsegité ѕére. 

Februárban Buza Jáno в  lemondott az ipartestületi elnök-
ségr ől, mivel a tagok között személyeskedés dúl, s emi-
att ziirzavaro ѕ  állapotok uralkodtak a testitietben. 

Igy, február 25-én, 150-160 tag jelenlétében,ujabb köz- 
gyülé вen, uj vezet őséget választottak. Elnök lett ismét 
Piszár Pál, ügyész, dr. Ellinger Jen ő  helyett dr. 	Lová. 
szy Andor. Egyben elhatározták, hogy a testület 	belép 
a Magyar Véd őegyletbe, mely Pesten és Poz$onyban alakult 
1844-ben. 	 7 



1906. márciusában a k őmüveѕ  é s ác нegédek a város terüle-
tén beszüntették a munkát, tekintettel arra, hogy a mun-
kákat felvállaló mesterekkel nem tudtak megegyezni a 
munkabérek és feltételeket illet őleg. A segédek hirlapi-
lag tájékoztatták a nagyközönséget, hogy ők akarnak u-
gyan dolgozni, de a zentai mesterek spekulációja kizárta 
őket a munkából, s arra sem méltatja őket, hogy velük 
egyezségre lépjenek. A szervezett munkások még f ebruár 
1 б-án és március 1-én megküldték munkaf eltételeiket, pin 
tokba foglalva kiván ѕágaikat, erre a mesterekb ől álló 
bizottság is kidolgozott egy ellenmunkarendszabályt, me-
lyet március 3-án tettek közzé a hirlapokban.Tekintettel 
arra, hogy megegyezésre egyhamar nem volt kilátás, a se-
gédek, egyik velük tartó épité вzmester neve alatt önál-
lбan vállaltak munkát egy rövid ideig, amíg a teljes 
megegyezés létre nem jött közöttük. 

1906. áprilisában indult az u.n. "tulipán-mozgalom" 	a 
honi ipar védelmére, mely Zentán különösképpen a 	honi 
textiláruk védelmében nyilatkozott meg. A cél érdekében 
egy országos nemzeti alapot léte вitettek, s a mozgalom 
jelvényeként áruвitott "tulipán-jelványek"-b đl befolyó 
jövedelem ezt az alapot gyarapitotta. Április 15-én jele 
nik meg a zentai lapokban Kúthy Lajos állami anyakönyvve 
zet ő , a zentai m4z~lom egyik el őharcosának felhivása, 
egy u.n. "honi iparvéd ő  szövetkezet" Zentán való felálli 
tósa céljából. Már 10-12 évvel ezel őtt alakult városunk-
ban egy iparpártoló szövetkezet, de a megalakulásnál to-
vább nem is ment. Kúthy és társai azóta mozgatják- вürge-
tik a szövetkezet újraalakitását, ami 1906. junius 18-án 
végre sikerült is, s a szövetkezet kb. száz 	aláirбval 
megindult. Braѕsбi, gác вi, győri és zsolnai 	posztót 
szerzett be és árult, s egyben szabórészlege is nyilt.8-
10 нegéddel dolgozott, Kiss Kovács István vezeté нével a 
régi Kórház-utca 1305. sz.a. 

November 21-én hirtelen meghal Balogh Albert gölöncsér, 
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az Ipartestület jegyz ője. Az egyesület hirlapilag keres 
helyette mást a következ đ  tiвztújitásig. Addig Romolya 
József a testület h, jegyz ője. 

1907. január 13-án mulatságot rendez a testület az elag-
gott iparosok segélyezésére a Nagyvendégl ő  színháztermé 
ben. 

1908. február 22-én több neves iparos megegyezik abban, 
hogy az elkövetkez ő  testületi választásokon Pi вzár Pál 
eddigi elnök és Homolya jegyz ő  további megválasztása mel 
lett, az alelnöki tiszt вégre Temesváry János épit еi.pa 
rost választják meg annál is inkább, mivel 20 év óta ed-
dig az alelnök mindig lábbelikészit ő  volt,kerüljön most 
sor az épít őiparosokra is. 

Julius 29-én a zentai lábbelikészit ő-iparosok társulata 
uj zászlót szentel nagy ünnepségek kíséretében. Zászlóa-
nya dr Lovászy Andorné, az orsz. gyűl. képvi вel б  felesé-
ge. A lábbeli-készít ők elnökének, Novoszel Mihály laká-
sán gyülekeznek az ünnepi menetben résztvev ők, innen 12 
pár koszorúslány és legény, valamint a tű zoltó- zenekar-
ral az élen vonulnak a zászlószentelésre. A társulat 
jegyzője, Fendrik Ferenc köszönti a zászlóanyát, aki meg 
vendégeli az összes jelenlév őket. Este az elnök házánál, 
külön nagy sátorban ünnepel a nagy вzámu meghivott ven-
dég, több felszólalás esik, utána hajnalig tánc. 

1908. december 19-én tartották az I. fokfa iparhatóság mel 
lett működni köteles megbizottak választását, megválasz-
tották a kereskedik részér ől Molnár Jen őt, Sohr Mбrt, Ro 
ser Józsefet, Hoffmann Mórt, R бnai Jenđt, Brichta Mórt, 
Gottdiener Jakabot, Lengyel Miklóst, Bruckner Gyulát és 
Mester Andort; az iparosok részér ől Novoszel Pált, КalшΡár 
Istvánt, Rózsa Sándort, Burány Istvánt, Gros smannn Sdmu 

elt, Temesváry Jánost, Olajos Vincét, Vecseri Lajost, 

Slavniб  Stevant, Vukovió Danilot. 
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A teсhnológiai iparmúzeum igazgat бѕága megbizta Méazáro в  
Mátyás вzabбipari вzaktanitбt , hogy 1909 . 	januárjában 

Zentán вzabбipari szaktanfolyamot tartson a 	helybeli 
iparosok réazére. A tanfolyam január 4-én kezd ődött, a 
helybeli Legéngegyeвület helyiségében . Az oktatás tárgya 

i: anatбmia , в zerke ѕzt б-mértan elemei, szakrajz ., kapc вo-
latban az áruismerettel , в  számtan mellett az illet ő  i-
parág kalkulációjával . A tanfolyam befejezésével ugyan-
csak haвonl б  tárgyakkal cipész szaktanfolyam indult. 

A zentai ácsmunkások még a mult évben megalakitották az 
or в zágo в  épitбmunkások zentai csoportját , de a felkül-
dött alapszabályt a miniszter nem hagyta jóvá . A вzakeg~ 

let mindennek ellenére megkezdte működését , s a tagdija-
kat szedve azokat rendszeresen felküldte a központnak. A 
működés tudomására jutott Madary János rend6rkapitányna1 
aki a szakegylet működését január el вб  napjaiban betil-
totta, ѕ  annak tisztviseldit feljelentette a fels őbb ha-
tбѕágnak. 

Teleki Vince áesmester és társai azonban január 21-re új 
ra gyűlésre hivták ö ввze az ácsmunkásokat a Teme ѕváry 
vendégl ёben és egyletüket más mбdozatok szerint újrasla-
kitották. 

Az Ipartestület kebelében február 15-én alakult meg 	a 
szabóiparosok szakcsoportja , melynek elnökéül Kiss De-
zнбt, alelnökül Kovács Istvánt, jegyz őül Jáger Gyulát vá 
lasztották meg. A megalakult szakcsoport célja az állam-
tól tömegmиnkát kieszközđlni ѕ  azt maguk között f eloszta 
ni, hogy ez által könnyebben boldogulhassanak a nehéz 
megélhetési viszonyok között. 

Junius 10-én tartott választmányi ülésen, az Ipartest ű  
let elnöke bejelenti , hogy nála panaszt emeltek Honolya 
József kéményseprő-mester , testületi jegyz ő  ellen, hogy 
egy tanoncfiút , aki mellékesen csak egy és fél évig volt 
szolgálatban , - önhatalmúlag saját lakásán f elszabadi 
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tott, a felezabadit"i levelet az elnök által aláiratta, 
aki azt abban a hiszemben irta alá, hogy mindez нzabályo 
ѕan1 bizott ѕág el бtt történt meg. A jegyzel a fel ѕzabaditá 
sért 20 korommát fogadott el. Ezért a jegyz бtбl az egyle-
ti pecsétet elvették s ellene fegyelmi eljárást inditot 
tak. 

November derekán a kereskedelmi miniszter Zentára,az ön-
álló iparosok részére továbbképz б  tanfolyamot engedélye 
zett, melyen az iparosoknak szükséges üzleti fogalmazás, 
gyakorlati számtan és mértan, ipari kö иyvvezetés, szer-
keszt б-és ábrázati-mértan, szabadkézi-rajz, stb. képezi 
az el őadások tárgyát. A tanfolyam vezet ője Veress árpád 
f бgimn. tanár, ѕ  esténként 8-10-ig voltak az el őadások, 
nagy számmal jelentkeztek a hallgatók. 

1911. március 5-é; tartotta évi rendes közgyülé вét 	az 
Ipartestület a Nagyvendégl ő  színháztermében, 	melyen 
tisztujitás is volt. Az iparosság, Piszár Pál eddigi el- 
nök és tisztvisel б  társai leköszönése után, Sikk 	Fri- 
gyest szerette volna elnöknek választani, de ő  ezt 	a 
tisztséget ei nem fogadta, s igy ismét Piszár Pált vá-
lasztották elnöknek. Alelnök lett Novoszel Mihály, pénz-
táros Rieger Ignác. Nagy harc volt a jegyz бválaѕ ztás kö-
rül, /Fábri Mátyás 24, Homolya József 86, Jáger Gyula 
133 szavazatot kapott, Kalmár István pedig visszalépett, 
igy/ végül is Jáger Gyula lett a titkár. Elöljárósági ta 
gokká választották: Szabó József, Csernák János, Szitá-
ric ѕ  Károly, Klimó Károly, Magyar Gyula, Sikk Frigyes, 
Branovački Lazar, Renkó Pál, Beretka Imre, Miklovits Já-
nos, Temesvárt' János, Vörös Péter, Klug János, Kecskés 
István, Homolya Károly, Olajos Vince, Gyári lstván, rr-
délyi Ferenc, Pet ő  György,Ste'iger Lajos, Romolya János-
és M1incz Lajos. Számvizsgálók: Kiss Dezs ő, Molnár Sz. 
Vince és Sétáló Sándor. Ügyész dr. Lovászt' Andor, könyv 
tárnok Csáki István. 



Kiss Dezs ő  érdekes indítványt tett a közgyülésnek. Arról 
beszélt, hogy piacaink pár év óta néptelenek és üresek. 
Tanyai lakб sságunk nagy része, amely a legjobb vev ő  Zen 
tán, Csantavérre, Topolyára és a моhol-völgyi piacra jár, 
hajdan remek bánáti forgalmunkat elhalászta el őlünk a 
szegedi vasut, a szeged-törökkanizsai és a nagykikinda-

hegyesi müút. Kikinda egyetlen 10 kilóméteres műúttal el 
vett t őlünk 4 virágzó falut, Hegyes, Szaján, Jázova, Mo 
nostor teljes forgalmát, s Padé, Feketetó egy részét.In-
ditványozza, hogy kérvénnyel forduljanak Zenta város 

közgyűléséhez, feltárva az iparosok és keresked ők rossz 
helyzetét, s kérjék, hogy a tervezett szállási vasutat 

valósítsák meg, s eszközöljék ki a csóka-tiszaszentmikló 

si müut kiépítését is, mely a bánáti falvak forgalmát 

visszaterelné Zentára. Az el őterjesztést elfogadták az-
zal, hogy a terv támogatására és kivitelezésére kérni 

fogják a zentai Függetlenségi-kör elnökség segítségét is 

A testület 1912-ben székházat vett az akkori Szabó Lász-

ló- /ma Stevan Sremac-/ utcában, 32.500 koronáért lefize 

tésre. A házvE>tellel Piszár Pál elnököt, Steiger Lajost, 

Sétáló Jánost és Jáger Gyula jegyz őt bízták meg.Ugy lát-
szik, hogy d testület nem tudta törleszteni a vételárat, 

mert a házat 1917-ben eladta, s utána tiz éven keresztül 

nem rendelkezett saját házzal. Az eladott ház kés бbb 
Schaffer István, majd Manó Borivoj tulajdonába került. 

1913. január 5-én az Ipartestület évi szokásos táncmulat 
ságát tartotta a Nagyvendégl ő  színháztermében. Amat đr 
színjátszói el őadták "Az arany kakas" c ,  énekes bohóza-

tot 3 felvonásban. 

Ielárcius elején a testületi elnök beadta lemondását, 	s 

most uj elnök választásra készülnek az iparosok. Ii4i Кбnt 

az ujságok irtók,"az ipartestületi elnöki széknek soha-' 

sem volt olyan politikai szaga, mint ő  alatta", ideje 
már, hogy tisztán a testület érdekeit nézze a vezet őség. 
Piszár az ősszel nem hivta össze az iparosok által 
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kért közgyűlést sem. Már-már megnyugodtak a kedélyek a 
testületben , mikor Piszár pár nap multán visszavonta le-
mondáѕát, mire a tagok megkezdték az aláírások gyü ~téв" 
mellyel a kpzelgő  évi közgyiilésen bizalmatlanságot sza-
vaznak az elnöknek. 

Március 25-én folyt le az évi közgyűlés a Nagyvendégl ő  
szinháztermében rendkivűl nagy érdekl ődés mellett. A köz 
gyűlést Novoezel Mihály alelnök nyitotta meg, utána Fi-
szár Pál benyujtotta a lemondáвát, mit a közgyűlés kitö-
rő  lelkesedéssel és örömmel vett tudomásul. Utána testü-
leti ügyésszé dr. Sóti Ádámot választották meg. A volt 
önképzőköri alap elkallódásának és a kifizetett utazási 
dijak kivizsgálására külön bizottságot választottak. Ezu 
tán következett a vála ѕztá ѕ, melyen százon felüli töbh 
céggel a függetlenségi-párti lista gy ő zött é  névszerinti 

titkos ezavaz"sal. Az uj vezet đség: alelnök Temesvárt' 
János, számvizsgálók Sétáló Sándor, Molnár Sz. Vince, 
Szabó József, elöljáró вági tagok Klimó Károly, Kiss De-
zső ; Novoezel Pál, Homolya Károly, Sétáló János, Horváth 
Ödön,.S đregi Gábor, Sikk Frigyes, Lukács Dezs đ, Vraní ć  
Jovan, Boros Pál, Benedek Ern ő , Csáki István, Menyhárt Á 
dám, Nagy Perge Ferenc, Homolya József, Borsónyi Alajos, 
Rózsa Imre, Magyar Gyula, Mucsi Vince, Jo б  Antal, Szalay 
János, Kecskés István, Csongrádi I вtvón. Póttagok Majo-
ros Péter, Auer Ferenc, Till József, Vándlik Jónos, Ka-
н zás Antal, Homolya Jónos, Molnár Sz. András, Bálint Já-
no в . Könyvtárnokok Fábri Mátyás és Kalmár I вtvón /aszta-
los/. 

Az Ipartestület 25 éves jubileuma alkalmából, augusžtus 
12-24-ig rendezend ő  iparkiállításával kapcsolatban nagy 
tárgysorsjátékot rendez, melyen a t őnyeremény egy 2000 
koronás szobabutor lesz. A tárgysorsjáték engedélyét ju-
lius hónap folyamán Јáger Gyula testületi jegyz ő  a pénz-
ügyminisztériumban megszerezte. A sorsjegyeket darabon-
ként 60 fillérért árulták. Az augusztus 25-i huzóson a 
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ezobabutort Viada Marjanov adai-utcai borbély nyerte. 

A kereskedelmi miniszter a zentai Ipratestület kezdemé-
nyezésére, julius 1-től 28-ig továbbképző  вzabó-вzakipa-
ri tanfolyamot engedélyezett . A tanfolyamot a Kath. Le-
gényegylet helyiségében , minden hétköznap d.u.4-8-ig tar 
tották. A tanúolyam vezet бje Atanas Beleslin kivál б  szak 
tanár, aki julius 25-én a Kath. Legényegylet helyiségé-
ben nyilvános el őadást is tartott a szakmával kapcsolat-
ban, éspedig az anatómiáról, az emberi test szervezeté-
r ől, a tuberkulózis és ellene való védekezésr ől, stb. 

1913. augusztusában diszközgyüléssel egybekötve ünnepel 
te a testület 25 éves fennállásának jubileumát. 19-én d. 
u. a vendégeket fogadták ünnepélyes keretek között, este 
térzene, lampionos és fáklyás menet a f ővédnökök tisz-
teletére. Utána ismerkedési est. 20-án hajnalban éb-
reszt б  zene, utána vendégek fogadása a vasut- és hajóál-
lomáson, a Nagyvendégl őben diszközgyülé в , melyen az ün-
nepi beszédet dr. Sdti Ádám ügyész tartja, délben társas 
ebéd. Délután a Népkertben népünnepély. Este a szinházte 
remben ünnepi színel őadás, el őtte Orbán Károly gimn. ta-
nár által ez alkalomra irt ünnepi költeményét el őadja 
Molnár Sz. Vince. Szinrekerül a "Dalárdisták" c. darab. 

Az ünnepségek alatt ipartestületi iparkiállítás, 	mely 
24-én zárul. Az iparkiállítás f ővédnöke Fernbach Károly 
Zenta város orsz. gyűl. képvisel ője volt. A kiállitá в  al 
kalmábбl nagyв zбmu oklevelet adtak ki a kiállit6knak. 

Szeptemberben az Ipartestületnek igen kellemetlen napjai 
voltak. A város tanácsa az Ipartestülethez biztossá Ke-
resztury Károlyt rendelte ki. Bár az ipartörvény 130 -a 
világosan megszabja a biztos hatáskörét, Keresztury illi 
t ёkt еl еnйІ  avatkozott bele az Ipartestület egyes intézke 
désébe, mintegy az elnök hatáskörébe lépett s mint ilyen 
kezdett intézkedni. Utasitotta a jegyz őt, hogy a testlile 
ti ügyészt ne hivja meg a vezet őségi ülésre, a  18-i vize 
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tбѕégi ülést pedig illetéktelenül fel akarta oszlatni, 
erre fеlolvasták neki az ipartörvény megfelel б  elбir"a-
it, s akkor az iparbiztos sért ődötten eltávozott az ülés 
r бl. A testület kérte, hogy Keresztury helyett egy 
jogvégzett iparbiztoвt küldj бn ki a város. 

Szeptemberben a kereskedelemügyi minisztérium foglalko-
zik az ipartestületek reformjával, s hangoztatják,hogy a 
reform meg fogja el đzni az ipartörvény módositásáról szó 
ló javaslatot. A reformok a pénzkezelést és az ellen6r 
zést szabályozzák. 

Októberben nagy vita indult a testületben, a testületi 
jegyzб  véglegeеitése körül. A jelenlegi jegy z đre nem le-
het érvényesiteni az alapszabályok el бirásait, hogy két 
évi megszakitás nélküli szolgálat után életfogytiglani 
tisztaégre alkalmazzák. egyben ipari olvasókört tervez-
nek alakitani, hogy itt beszéljék meg a szakdolgaikat. A 
testületi vezet őség Jáger jegyz őt is felfüggesztette,mi-
vel Keresztury iparbiztos utasítására bizonyos pa гІaszo 
kat nem vett jegyz đkönyvbe. November 14-én már Fábry мá-
tyás helyettes jegyz őt helyezte hivatalba a vezet đ ség,de 
Jdger nem akarta kulcsait és fiókjait átadni. Erre a ve-
zet бѕég lakatossal nyittatta ki a fiókokat, hogy tartal-
mukhoz jusson. Keresztury viszont 2 csendérrel jelent 
meg a hivatalos helyiségekben, s karhatalommal pecsétel-
te le a fiókok tartalmát, hogy a vezet őség ne tudjon a-
zokhoz hozzáférni. Egyidejűleg a zentai kormánypárt kéri 
a Ipartestület autonomiájának felfüggesztését, lévén a 
testület vezet бsége függetlenségi pártállású. 

A város azonban ilyen messzire nem mer menni az Ipartes-
tület ellen, s igy Keresztury helyett uj iparbiztost ne-
vez ki november 19-én Jedlicska István iparügyi tanács 
fok személyében. Igy a béke helyreállt a testületben. 

November végén a tehet бѕеbb iparosok között mozgalom in- 
dul meg egy iparos-otthon létešité вe céljából, 	melybe 
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csakis olyan iparosokat vennének f il tagul , kiknek üzlet 
köre meghaladja a kisipart. Céljuk lenne a helyi iparérde 
kik elбmozdit"a , valamint tudományosabb ipari eldadázok 
rendezése. 

Mivel a Jáger Gyula-féle felfüggesztés hullámai még min-
dig nem ültek el, december 3-án lemondott tisztségér ől 
Teтeеváry János, a testület alelnöke. 

1914. junius 29-t бl augusztus 16-ig terjedd id őre a buda 
pesti technológiai és iparmuzeum ujabb nЈs~bó- ѕzaktanfo 
lyamot engedélyezett Zentán. 

1915. junius 23-án ünneplik a zentai csizmadia és szab б -
iparosok régi céhszabadalmuk 100 éves évfordulóját. Ke-
gyelettel emlékeztek el ődeikre, akik céhrendszerükben 
sokkal jobb anyagi viszonyok között éltek, mint most ipa 
rosaink a "szabad ipar" korszakában, különös tekintettel 
a javában duló első  világháború éveire. 

1917. március 18-án évi tisztúj.it б  közgyülé в  volt 	az 
Ipartestületben igen gyér részvétel mellett. Az új veze 
tőség: elnök Csongrádi István, alelnökök Novoszel Mihály 
és Mészáros Pál, jegyz ő  Sétál б  János, péztárnok Kalmár 
István. A szerz ődési, нΡzabaditási és tagdijakat 2,koroná 
ről 4-re emelték, Rieger Ignác hosszu ideig volt testlile 
ti pénztárnoknak jegyzőkönyvi köszönetet mondtak. Nova 
szel Mihály alelnök elparentálta a háborúban elesett, 
nemrég választott ipratestületi elnököt, Horváth Ödönt. 

A háború végéig, 1918. január 27-én még egy kdzgyülést 
tart az Ipartestület, mégpedig igen csekély érdekl ődés 
mellett. Ezen egyhangúlag a következ ő  vezet őséget válasz 
tották: elnök Csongrádi István, alelnök Novoszel Mihály 
és Mészáros Pál, jegyző  Sétáló János, pénztárnok Kalmár 
István, ügyé нz dr. Szécsényi István, számvizsgáló-bízott 
sági tagok Sétáló Sándor, Kállai Antal és Beretka Imre. 
Ezenkívül még 24 elöljár6 ѕdgi tagot választottak. 
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Az új ház vétele iránti inditványt elvetették, s igy má 

jus 1-én a városháza épületében lévб , volt Pollák N. Nán 
dor-féle üzlethelyiségbe költözött át a testület. 

Az elsó világháború befejezéséig eltelt id őben más neve-
zetesebb esemény nem történt a testület történetében. 

TANÁRI KOR 

A zentai gimnázium tanári karának az országos középisko 
haj tanáregyesület kötelékébe tartozó tagjai, a városban 
találkozó tagtársakkal вzövetkezve,Szüc ѕ  Lajos igazgató 
kezdeményezésére, 1888. december 1-én tanári kört alaki-
tottak. 

Elnök volt Szűcs Lajos, jegyző  Virág István hitoktató. A 
kör célja volt pedagógiai és didaktikai kérdé нek kidolgo 
zása s megvitatása, egyes tagok irodalmi munkálkodásának 
el őmozditáвa s az intézet helyiségében a városi közönség 
részére népszerű  el őadások rendezése. 

A kör minden irányban élénk munkásságot fejtett ki, de 
legnagyobb haladást a népazerü el őadások, felolvasások 
tartásával ért el. A kör, a tagok kis в záma miatt másfél 
évi fennállás után megszűnt, de a népszerű  el őadások 
1892. április 3-ig igen szép erkölcsi sikerrél folytak. 
Az el őadások tartásában részt vettek: Appel Ede róm.kath 
plébános, Czehe Gy ő z ő  népisk. igazgató, dr. Ferenczy A-
lajos; Klazsik Rókus, Mé в záro ѕ  Lajos, Örvény Iván, Szű cs 
Lajos, Tóth Lajos, Virág István, Benedek Elek, a gimnázi 
um tanári .karának tagjai, el őadók. 

A közönség в záma százakra ment minden egyes el őadás vagy 
felolvasás alkalmával, de ezeken nem az a közönség vett 
részt, melynek az el őadások leginkább szánva voltak. Az 
intelligencia is igen gyéren képviseltette magát e ren 
dezvényeken, leвzámitva egynéhány buzgó nőlátogatót. 
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Az el őadásokat azonban mégsem ezen okok miatt szűntették 
meg a tanári kar tagjai , hanem az intézet érd еkei iránt 
egyesek részér ől tapasztalt , B nagyon ro вszuleвб  вzUkkeb 
lüség miatt. 

A négy év alatt összeнen 48 el őadást tartottak /32/. 

"ZORA" SZERB EGYHAZI DALEGYLET 

Senбanѕko Srp вko Crkveno Pevaóko Drutvo "Zora",1888-ban 
hagyta jóvá alapszabályait a belügyminisztérium, de már 
ezt megel бz8en működött 1886-tól. 

1892. április 2-án újraalakul, ekkor dr. Beleslin Nikola 
az elnöke, jegyz ője pedig Ludajid Sava zentai tanító. 

1901. február 20-án ismét uj alapszabályokat küld a bel-
ügyminisztériumba jóváhagyás oéljáb бl, a daloskör elnöke 
Stojéid Dugan tanító, jegyzője pedig Plešti б  Ddan ipa-
ros. Az egyesület ezzel felujitja korábbi sikeres m űködé 
sét, ѕ  már február 24-én szavalással és énekkel egybekö-
tött zártkörű  táncvigalmat rendez Dala Károly "Magyar 
Király" vendégl бjében. A műsort szerb és magyar nyelven 
nyomták. 

Junius 2-án az egyesület ismét tánccal egybekötött hang 
versenyt rendez az Eugen-szállóban, a helybeli szerb ta-
nítók közreműködésével. 

1902. március 9-én ismét az Eugen-szálloda a miisoros /é-
nek és szavalatok/ táncvigalom szinhelye. 

1903. augusztus 20-án a helybeli Kath. Legényegyesület -
tel karöltve rendeznek mulatságot. 

1908. január 8-án az Eugen-szálló színháztermében az e-
gyesület színjátszói el őadják "A végvidéki lány" c. dara 
bot. Ez alkalommal a dalegylet részére egy harmónium be-
szerzésére felülfizettek Prekajski it,iloš, Dala Károly 5- 
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5 kor., Nikolić  Miloá, dr. мalešеvić  Stevan 4-4 kor.,  "ia 
riб  N ., Szárich Géza 3-3 kor ., Pehaim Fermi 2 kor. 20 
fill., Központi Hitelintézet /Szerb bank/ Jovanović  Vo-
ji вlav, Vujió Pavle, Staji б  Berislav, lécfalvi Gyárfás 
Olivér, Stol`cz Dezső , Fife József, Protić  Marko 2-2 kin 
Kovács Soma 1 kor. 20 fill., Brankovan Ivan, Molnár Je-
n'5, Riser József, Gróf J бzsef , Hirschl Hermann , Klein N., 
Schlesinger W. Soma, Kreutle Pá1, Plav ői6 Milan, Teodori 
vić  Djordje, Papp J бzsef 1-1 kor., Brichta Jakabné 60 
fill., Hoffmann Sámuel 40 fill., Obedar Bo őko 40 fill. A 
f elülfizet бk névsorából látszik, hogy mindhárom Zentán 
élő  nemzetiség tagjai, elбkeló közönség látogatta a da-
lárda rendezvényeit. 

1910. május 2-án, gör. kel. Husvét másnapján Kreutle Pál 
vendégl őjében táncvigalommal egybekötött színel őadást 
rendeznek. Miisor: 1. "Felköszönt ő", 2. "A tanfelügyel ő ", 
mindkett ő  1-1 felvonásban. 

1913. márciusában ünnepelték az egyesület 20 éves fenéi 
lósát. 

1913. április 28- 4n, gör. kel. Husvét másnapján~ Pecarвki 
Desanka és Prekajski Desanka közremüködé вe mellett, a"Ro 
yal" szálló disztermében, tánccal és sziniel бadás вal egy 
bekötött hangversenyt /be вeda/ rendeztek. A hangverseny 
tiszta jövedelme a dalegyleti pénztár javára megy, jegye 
ket elővételben Borzsáki Vladimir kereskedésében áru вi-
tottak. A két bájos közremüköd б  leány mindhárom nemzeti-
ségbeli aranyifjakat mozgósitotta a mulatságon való rész 
vételre. 

Felemel ő  ünnepsége volt a dalegyletnek 1913. augusztusé 
ban , 17-én érkezett Zent ára az ujvidéki akadémiai szerb. 
ifjusági dalárda s d.e. mise alatt a gör. keleti templom 
ban énekelt. Este a Royal-szálloda disztermében adott 
hangversenyt latié Milan dr. ügyvéd - karnagy vezénylete 
alatt. .A hangverseny ugy anyagilag, mint erkölcsileg f  4- 
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nyesen sikerült , a közönség zsufolásig megtöltötte 	a 

nagytermet. Az el бadбk produkciója a legnagyobb dalárdák 
nak is dicséretére vált volna. Utána reggelig tart ő  kedé 
lyee táncmulatság volt. 

1914. március 1-én a Nagyvendégl ő  szinháztermében rendez 
nek hangversenyt, táncvigalommal. Áprili е  20-án ugyanott 
ismét mulatságot tartanak вzinielбadással egybekötve. 

Közvetlenül az els ő  világháboru kitörése el őtt, a szerb 
daltársulatok szövetgége junius 7., 8. és 9-én Zomborban 
nagyszabásu országos dalárversenyt rendezett, melyen a 
Zentai egyesület is részt vett. A versenyen részt  vett 
kb. 40 szerb dalárda, mintegy 1500 taggal. Ismerkedési 
estély, szövetségi közgyülés, továbbá a "Balkán" 	nevű  
zágrábi egyetemi ifjúsági dalkör 10 éves 	jubileumának 

megünneplése emelte az ünлepségek fényét. Ezek után kö-
vetkezett a dalosverseny, záradékul ünnepi hangverseny 
és táncmulatság. Általános belép őjégy ára 10 K. volt. A 
verseny bekeritett szinhelyéhez val б  belépésre szóló 
jegy 60 fillér. Magyarország minden részéb ől, Horvátor 
szágb бl, Szerbiából és Boszniából is igen sok vendég ér-
kezett, számuk elérte a 3000-t, ѕ  elhelyezésük igen 
nagy gondot okozott a rendezéségnek. A dalárverseny cél 
jaira, a megyeház mögött,a vásártéren épült egy rendki-
vül nagy aréna. 

Az egylet elnökei voltak ebben a periodusban alapitá ѕt бl 
az első  világháboru befejezéséig dr. Beleslin Nikola, 
Stoj ~ić  Dugan tanit б , Prekajski Mi10Éí gör. kel. plébános. 
A kórusvezet ők ugyanezen priodusban Neider Keresztély, 
a helybeli tű zoltózenekar vezet ője, majd Mati б  Djura ze-
netanitó /Isa Ke ćan apósa/, Halász Menyhért zenetanit б , 

Pajió Dušan tanitб . 1912-t ől /megszakitás nélkül 1944•vé 
géig/Jovi б  Aleksandar az egyesület irattárosa, a partitu 
rák őrzője és másol б ja. 

Az alapitástбl számitott legrégibb id бk emlékezetesen jó 
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énekesei közül egypáran: Ćipli Dušan /cipész/ 	tenor,'  
Lesch Ferenc /egyike az alapítóknak/ második tenor, Bod-
ko Jovi ć  bariton, Gavra Branova ćki basszus, Uro ő  Plešti ć  
/nyomdász/ lírai tenor, Danica Slavni ć  alt, Fle ~ti6 Dra-
ginja-Draga •вzoprán, Joca Birdi ć  /cipész/ tenor, Stevan 
Slavnid /borbély/ tenor, Slavko мiloáevi б  tenor, Niilorad 
Slavnié tenor, Niarko Vuković  /fényképész/ basszus, stb. 
A dalárdának kisebb-nagyobb hullámzásokkal állandóan kb. 
60 tagja volt. Gondnoka Bora Nikoli ć , a Szerb Bank tiszt 
viselбje volt. 

A kórus nemcsak a templomi énekeket в zolgáltatta, hanem 
részt vett minden szerb nemzeti és kulturális ünnepségen, 
mulatságokon, iskolai rendezvényeken is, nevesebb szemé 
lyiségek temetési szertartásain. 

ZENTA ÉS JÁRÁSI TANITÓSZÖV иГ SÉG 

Ј és egyéb tanítói egyesületek/ 

A török uralom alól való felszabadulás után az oktatás-
ügynek rendszeres szervezetét Tviária Terézia és fia, II. 

József hajtották végre a XVIII. sz . végén. A Ratio Educa 
tionist az 1777. november 10-én,Újvidéken tartott közgyü 
lésen hirdették ki. A határ őrvidéket 1876-ban megszüntet 
ték, s községi népiskoláiról az 1877. október 16-án kelt 
legf elsőbb elhatározással jóváhagyott szabályrendelet in 
tézkedik. 

Ebben az id őben a vármegye területén g tanítói egyesület 
müködik és pedig: az állami és közsédi tanítók részére 

a vármegyei községi tanítóegyesület; a róm. kath.tanitók 

részére a bajavidéki, bácstiszavidéki, zomborvidéki, a 
bácskulai és az ujvidék-palánkai róm. kath. tanitóegyesü 

letek; azonkivül a református, az ágostai evangélikus 

és az izraelita tanitóegye вületek. A gör.keleti tanítók 
esperesi kerületek szerint tartanak üléseket, de alapsza 
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bályezerü egyesületet nem alkotnak. 

A Zenta é ѕ  járási tanit6 в zđvetség /a báčѕtiszavidéki e-
gyesület magába foglalja az óbвcвei,tбpolyai é ѕ  zentai 
esperesi kerületeket , mely utóbbinak része a zentai tani 
tói járáskör/ megaІakuláвának id őpontja pontosan nem ál-
lapitható meg, tény az, hogy a szövetség ki ѕér ő , illetve 
kiegészit ő  egyletei: a zentai tanit бk önѕegélyzđ  egylete 
már 1874-b еn, a zentai kerületi tanitdk önsegélyz ő  egyle 
te 1873-ban fennáll, tehát maga a tanitószövetség ezzel 
egy id őben vagy ez idđpont el őtt létesült. 

A zentai kerületi tanitói önsegélyz ő  egylet 1873.február 
2-án é ѕ  3-án alakult /az összejövetel két napig tartott/. 
Az ekkor készitett jegyz őkönyv megállapitja, hogy csak 
városunkban harmincnál több tanitó van. Az alakuló gyülé 
sen jelen voltak Samu József, Árvay Lajos, Bakay Alajos, 
Bakay Károly, C вatóczky Apollónia, Elek János, Ellinger 
József, Klein Adolf, Flesch Joakim, Kohn Vilmos, Libák 
Ferenc, Sinkai Мihály, Rieger Мihály,Szigethy Antal, Szek 
fü-Kekezovit в  Etelka, Hagyó Тβ milia, Bakody Márton,Palcer 
Ede, T бth András tanitók. Megállapitották azt is,hogy a 
népoktatási törvény 147. §-a alapján, a magyar vallás-
és közoktatásügyi miniszter által 1872. szeptember 2- án 
kibocsátott rendelet kötelez ővé tette az egylet alapitá 
iát . 

1873. junius 11-én alakuló közgyűlést tartanak, melyen 
jelen vannak: Elek János, Lebák Ferenc, Ellinger József, 
Bakay Károly, Bakay Alajos, Árvay Lajos, Klein Adolf, 
Kohn Vilmos, Szekfü-Kekezovits Etelka, Csatóczky Apolló 
fia és Hagyó Emilia egyleti tagok., A korelnöki tisztet 
Ellinger József töltötte be. Felolvasták az 1873. febru-
ár 2/3-i alakul' gyűlés jegyz đköuуvét, majd elfogadták 
az alapszabályokat és ideiglenes tisztikart választottak 
Elnök lett Samu József, alelnök Ellinger József, pénztár 
nak Lebák Ferenc, titkár Árvay Lajos, igazgatótanácsosok: 
Elek János, Bakay Károly, Bakay Alajos, Klein Adolf, 
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Kohn Vilmos, póttagok Szekfü-Kekezovit в  Etelka,0 вatóozky 
Apollónia és Hagyó Emilia. 

Az alapszabályokat 1873. juniue 21-én küldték fel jóváha 
gyáвra a minisztériumba. A Zentai Történelmi Levéltár 
birtokában van egy, 1873. december 8-án keltezett alap-
szabály-példány, mely szerint az egylet célja: 1. Okleve 
les tanit бknak és tanit бnбknek kineveztetésük vagy megvá 
lasztatásuk után el ѕб  szükségleteik fedezésére; 2. Bármi 
kori betegség vagy véletlen sorscsapások által okozott 
pillanatnyi szükségben; 3. Háza вodáЭ, férjhezmenetel 
vagy más családi esemény által okozott rendkivüli kiadá-
sok pótlására, olceó kamatra s részletes vis ѕzefizetésre 
pénzt adni kölcsön; 4. Egyleti munkaképtelen ta вitók B. 
ezek özvegyeinek vagy árváinak segélyezése. 

Mi okból került a beadvány a Földmüvelé в-, ipar- és ke-
reskedelemügyi m. kir. Minisztériumhoz, nem tudjuk, de 
ez küldi át 1874. március 16-án az alapszabályokat a 
belügyminiszterhez jóváhagyásra, azon aj лыѕѕaІ , hogy: 
"nyerészkedést kizáró, emberbaráti célból alakult és tag 

jai osztalékban nem ré в zeѕfilnek, kölcsönösségen alapuld 
önѕegélyz б  egyesület': 

1877. január 12-én megállapitják, hogy a felszaporodó t ő  
kék elhelyezésére az egyleti tagok között nem mutatkozik 
kell е  alkalom, ezért kérik az alapszabályok módositását 
a minisztert ől. A kbrelmet Vida Sándor alelnök irta alá. 
Az egyesület ekkor már, mint Zentai Tanítók Öneegélyzб  
Egylete szerepel. Az alapszabályokat kiegészitik október . 

30-án, ѕ  a belügyminiszter november 23-án azokat jóvá is 
hagyja /33/. 

Ismerjük a zentai tanítói járáskör, 1897. december 26-án 
tartott közgyülésén választott uj tisztikart.Eln đk lett 
Bakody Márton, alelnök Katona Sándor /Kanizsa/, jegyz б  
Rogovits János, pénztárnok Forray Ferenc, könyvtárnok Mu 
kus Mihály, szakreferensek Novoszel János és Kováts Géza 
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1898. augusztus 28/29-én tartja a Bács-Bodrog megyei köz 
cégi tanítóegylet jubiláris ülését Szabadkán, az egylet 
25 éves f ennálláвának alkalmából. 

1898. december 8-án a zentai tanítók járásköre rendee E-
szi ülést tart a központi népiskola rajztermében. Szi-
gethy Imre közs. tanító írva-olvasási módszertani el đa-
dást, Kováts Géza Кб zѕ . tanító pedagógiai el őadást tart. 

A kör 1899. áprilisi ülésén elhatározzák, hogy a követke 
zđ  ülést május 11-én Kanizsán fogják megtartani. 

A helybeli tanítói egyesület Forray Ferenc népiskolai i-
gazgatót, Novoszel János ism. iskolai iga zgat бt és Bako 
dy Márton közs. tanítót delegálta a Zenta városi egész-
ségügyi bizottság uj tagjaivá, három évi id бtartamra. 

Május 11-én Kanizsán tartották a járásköri tanitógyülést. 
A gyű lésen bemutattslc egy egyszer űbb vetít őgépet iskolai 

használatra. Novoszel János a háziiparról, Mezei Mihály 
a köri pénztár anyagi állapotáról, Katona Sándor pedig a 
tanítói nyugdij-törvény tervezetér ől tartott beszámolót. 

Ugyanazon a napon, május 11-én Zent án tartották évi közgyü 
lésüket az óbec бei gör.kel.szerb esperességi kerület tani 
tói.Az ülés után tánccal egybekötött hangversenyt rendez 
tik az Eugen-száll б  üvegtermében. 

Szeptember 8/9-én Zentán tartja évi rendes közgyűlését a 
Bács-Bodrog vármegyei közs. tanítóegyesület. Ugyanezen e-
gyesület már 5 évvel ezel őtt is itt rendezett jólsikerült 
gyűlést. A mostani gyüiб séen kb. 200 tanító vett részt.. 

A találkozót Bakody Márton szervezte, az el ѕ zállásolá в  ma 
gánházaknál történt. 

1900. február 3-án nagyszabá ѕu hangversenyt és táncmulat-
ságot rendezne$ az Eugen-szálló disztermében, a zentai já 
réskör tanitói és a f đgimnázium tanárai, jdtékony célra: 
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a felépitend б  "tanitók háza " költségeire és a gimnáziumi 

zenekar javára. 

Ugyanekkor a "Báró Rudies alapítvány " bizottsága megju-
talmazta a helybeli szerb iskola két tanítón őjét, Mihaj-
lovi ć  Katicá`. és Pili ć  Sofiját a magyar nyelv tanitása 
körül kifejtett munkálkodásukért. 

A zentai izraelita iskola tantestülete március 15-én az 
Eugen-szálloda emeleti termeiben , az iskolai könyvtár és 
az izraelita tanítói árvaház céljaira gyermek- ѕzinel5a-
dást rendezett. 

A zentai tanitók gyülésén március 25-én, többek között,a 
fizetések rendezésér đl és a többi ti ѕ ztvi ѕel бkkel való 
teljes kiegyenl іt đdé вr ől volt szó és heves vita. 

Áprilisban műkedvel ő  énekkart alakitottak az alsdvárosi 
tanitók. Tagjai: D. Arvay Matild, Jung János, Rogovits 
János és Arvay Lajos tanitók, valamint Ellinger Mariska, 
Ellinger Ilonka, Tóth Miilika, Tolmácsy Fl бruska és Nickl 
János orgonista. 

Augusztusban alakult meg egy csendesen, áldásosan m űködő  
egylet, 1 koronás ré вΡzjegyekkel: a zentai tanitók ön 
segélyz ő  egylete. 

A Bács-Bodrog vármegyei közs. tanítóegyesület évi nagy-
gyűlését augustus 28/29-én tartotta Baján, amelyen Zentá. 
ról 15 tanító jelent meg. Az új vezet бségbe Zentáról be-
választották f б jegyz đvé Novoszel Jánost, уѓ.lаѕ ztшб. уі  ta 

gokká Forray Ferencet, Kováts Gézát és Mezei Mihályt. 

1901. november 5-én választmányi ülést tartott a zentai 
tanitók önsegélyz б  egyesülete, melyen megállapították, 
hogy a 18 havi fennállás alatt ö ѕszegyült összegb ől 1019 
koronát utalványoztak ki a kölcsönt kérelmez đ  tagoknak. 

December 8-án a Központi népiskola rajztermében tartja 
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őszi gyülčвčt a zentai tanit6kör. A gyűlés tárgyвorozata: 
1. Bakody Márton elnöki jelentése, 2. Gyakorlati tanítás 
tartja L. Bieliczky Verona, 3. "Szakegyesület " elбadáe, 
tartja Forray Ferenc , 4 •  Tanügyi lapokról el6adáв  -tart-
ja Mezei Mihály. 

Az alsбváro вi iskolái gyermekek 1901. december 	25-én, 
1902. január 2.é в  6-éц  pásztor játékot adnak el ő  az Eugen-

вzálló disztermében ; az előadáson az al вóváro еi tanítók 
mükedvвl8 zenekara kiséri az énekeket. 

1902. márciusban a tarüt ők ünѕegélyzб  egyletének 31 tag-
ja van, ѕ  az elmult 20 hónap alatt 1400 korona t őkéje 
gyűlt össze. Az egylet annakidején hat évi id бtartamra a 
lakult, miniszterileg jóváhagyott rendes alap вzabályok- 
kal . 

1903. április 13-án a Központi népiskola rajztermében ta 

vaszi közgyülé ѕét tartja a zentai tanítói járáвkör Bako-
dy Márton elnöklete alatt. A megbeszélč s tárgya:könyvtár 
Ѕzervezé ѕe. 

Augusztus 16. č s 17-én Zentán tartja évi 	közgyül"ét 
Bács-Bodrog  VT.  községi tanitóegye вülete. 16-án érkeznek 
a delegátusok, utána választmányi ülés és ismerkedéai e ~ 

te a "Magyar Király" szállodában. Ezután a városi közgyü 
léci teremben az ifjúsági egyesület jótékonycélu szinel6 
adást rendez a "Ferenc József" Tanítók Háza javára. Szin 
re kerül "A képvisel ő  ur" c. darab. 17-én társasebéd, az 
után testuletileg megtekintik a helybeli mez őgazdasági 
és ipari kiállítást. 

Maga a közgyűlés, a pedagógiai rész tárgyainak tömörjégé 
vel és az ezek felett kifejtett vitáival, a nem mindenna 
pi gyűlések magas színvonalán állott. Különösképpen so-
kat foglalkoztak a szakfelügyelet, a háziipar f ejlesz-
tése kUil nös tekintettel a kivándorlásra, a rajztanítás 
ujabb módszere, stb. témák minden oldalról való megvilá- 
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gitáвával. 

Tekintettel arra, hogy a tisztségvi вel'5k ciklusa is most 
ért véget , uj vezet бaбget választottak : elnök Molnár Fe-

renc, társelnökök Scherner Sándor éѕ  Bakody Márton, f 6-
jegyzб  Novoszel János, titkár Zac вkó.Alajos, jegyző  Par-
esetich Mihály. 

Október 13-án Kanizsán tartották a zentai esperesi kerü-
let kath. tanitói évi közgyü1бѕUket. Habram János kano-
nok-esperes elnök üdvözölte a megjelenteket. degyz бnek 
ujra Seyfried J5z ѕef kalocsai kántortanitót a nyugdijin-
tézet'kerületi megbizottjául pedig ismét Hoffmann J б zse-
fet választották meg. Az I. és II. osztályos beszédér 
telmi gyakorlatokról olvastak fel tanulmányokat Seyfried, 
Pataki és Bagó tanitók. Gyakorlati tételeket 	olvastak 
f el Prisztony, Dömök Károly, Király István és 	Lipták 

Sándor. Utána közebéd volt Márton Mátyás prépost-plébá -
nos házánál, aki éppen Rodostóban id őzött Rákóczi sirjá-
nál. Igy üdvözli táviratot menesztettek utána. 

Október 21-én az alispán elrendelte a városi tanácsnak, 
hogy a zentai tanitói járáskörben népkönyvtárat létesit-
sen, s err ől véleményei jelentést terjesszen fel az alig 
páni hivatalnak. 

December 8-án a járá вkör őszi közgyülést tart, melyen je 
len van Szekfü György nyug. városi f őjegyző , iskolaszéki 
elnök is. Bakody Márton elnök mondja az üdvözli beszédet 
és a be вzámolót. Az elmult ciklus folyamán a kör össze- 
sen 16 gyűlést tartott, melyből gyakorlati tanitás volt 
6 e вetben,l0 gyűlésen pedig a pedagógia köréb ől vettek 
témákat. Lépéseket tettek, hogy államsegéllyel gazdasági 
könyvtárat létesitsenek. A tagok közül az elmult ciklus- 

ban elhaltak Lebák Eтília, Tбth József, György Alajos, 
011ai Mária, Szeli Antal és Bakay Alajos. A gy űlés továb 
bi folyamán nivó ѕ  szakelőadást tartott Kováts Géza, Nova 
szel Jáno в  és Mezei Mihály. Majd a veterán Bellér Péter 
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korelnöklete alatt uj vezet őséget választottak. 	Elnök 
Bakody Márton, másodelnök Kováts Géza, jegyz ő  Szekfü Fe-
renc és Lux Irma, pénztáros Mezei Мihály, a szaklapok 
referense Fülöp Antónia. 

1904. március 25-én a Központi iskola rajztermében ren-
des tavaszi ülést tart a zentai tantói járáskör, a kö-
vetkez ő  tárgyвorzattal. 1. Elnöki jelentés. 2. A fonomi-
mikai rendszer bemutatása - tartja Forray János. 3. A 
népoktatási törvény revíziója, kapcsolatban a szolgálati 
viszony szabályozásával és fizetésrendezés - tartja Novo 
szel János. 4. Nyugdíjszabályozás - tartja Кováts Géza. 
5. Népnevelési egyesület megteremtése és megszervezése-e 
l đadó Bakody мáгton. 6.. Tanügyi referátum - tartja Fülöp 
Antónia. 7. Pénztári jelentést tesz Mezei Mihály. 

Szeptember 28-án a Bácstiszavidéki Egylet tartja évi ren 
des közgyűlését Kanizsán; a gyűlés f őbb tárgyai: beszámo 
16 a VI. egyetemes tanitógyülés, valamint a magyar kath. 
tanítók országos bizottságának gyižlésér ől, a fonomimiká-
ról, a tanítók római zarándoklatáról, stb. 

1906, március 31-én tanitógyiilés Zentán, melyen megtár-
gyalják a tanitási szüneteket és a tantói helyette ѕité-
sekгбl sz бló vármegyei határozatot. 

Szeptember 8/9-én Szabadkán tartják a vármegyei tanit б-
egylet évi kögyülбвб t, melyen Novoszel János igazgatót, 
egyleti f đjegyz őt valamint Нarsáг~yi Jánost, zentai tani 
t бkat országos bizottsági képvisel đkké választják. 

Bakody Márton tanító, aki 20 éven keresztül volt a zenta 
i járáskör elnöke, s elismerésre méltó lankadatlan szor-
galommal vezette mindezideig a járáskör ügyeit, az 1908. 
december 8-i járásköri ülésen lemondott. 

1912-ben ujraalakul a zentai tanítók önsegélyz ő  egyesü-
lete. 
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1913. szeptember 16-án a, Bác вti вzavidék3 	Tanítóegylet 
Zentán tartja évi rendes kđ zgyülé вét, Márton Mátyás el-
nöklet е  alatt. Az egyesület 90 tagja jelent meg a közgyii 
lésen. El6b a választmányi ülést tartották meg, majd a 
Royal dísztermében volt a közgyülé в . A város képvisele-
tében Jedlicska tanácsnok é в  az áll. isk. igazgé,tók is 
megjelentek. Megjelent azonkivül a szerb felekezeti tati 
tótestületek számos tagja is. Az elnöki megnyitó törté-
nelmi fejtegetéseket tartalmazott, utána megemlékeztek 
az egyesület elhalt volt elnđkér бl, Szűcs J no ѕról.Utána 
következett Mihály Józ вef elбadáвa a slöjd és kézimunka-
tanitásról. Piller György ismertette a tanítói nyugdij -
törvény reformjának szükségegységét. A gyűlés egyéb tan-
ügyi el бad"okkal és pénztári jelentéssel zárult. Utána 
kбzebéden vettek részt a jelenlev бk. 

1914. március 25-é гn rendes gyűlést tart a zentai tanitб i 
járáskör, melyen Forray Ferenc értekezett a fogalmazás 

tanit"áról, Szupits Károly pedig a rajzolás tanitá вáról 
és tananyagáról. Forray Ferenc járásköri elnök felhivja 
a tanítókat kбtelez б  megjele nésr е . 

Közvetlenül az els ő  világháboru kitörése el еtt, május 2, 
én a zentai tanítói járáskör még egy gyűlést tart Zent". 
Az ismétl б  oktatásr бl  Novo  szel Jáno в , a fogalmazás tani-
táвáról Forrat' János, az állampolgári nevelésr đl Kovács 
Jánoв  tart szakértekezést. 

A háboru utol" hónapjai egyikében, 1918. junius 16 - án 
a zentai tanítók önsegélyz ő  egyesülete közgyűlést tar-
tott a Központi iskola rajztermében, melyen az egyesület 
6 évi fennállási ciklusa után elazá о1 t a tagokkal, s 
minden tag betétjét visszafizette. Ezután Harsányi János 
elnök, Mezei Mihály pénztárnok és Novoszel János jegyzi 

lekв szönt. 

A jelenlév ő  f6gimnáziumi tanárok, polgári leányiskolai 
taner ők, az állami iskolai tanit бk és tanitónđk,valamint 
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a felekezeti iskolai taner ők az egyesületet ujra megala-
kították, elnökké választották Löwinger Józs еfet,jegyz ő  
Novoszel János, pénztáros Mezei Mihály. Az alapitás pil 
lanatában 32 taggal indult az egyesület. 

KERESKEDD IFJAK EGYESÜLETE 

Az egyesület el вő  megalakulása 1889-ben volt. December 
7-én meghozták az alapszabályokat, melyek szerint az 
Igyesület célja: "a шüvel ődés és a társalkodás el őmozdi 
tósa, szellemi ösztönzés a hazai r уely gyökere ѕitése és 
művelése, osztályköréhez tartozó tudományok és. hasznos 
intézmčnyek terjesztése." 

Az alapszabályokat scheinberger Dagobert elnök, Kozics 
Aladár jegyz ő , valamint Politzer Izidor és L őwinger Sa-
mu választmányi tagok irtók alá. 

A miniszternek 1890. október 4-én felterjesztett alap-
szabályokat október 8-án hagyták jóvá /34/. 

1898. április 28-án ujra alakult az egyesület, a "Ma-
gyar Király" szálloda nagytermében. Tisztségek: elnök 
Kabos Armin, jegyz ő  Fischer Samu, könyvtárnok Klein Fü-
löp. Meghozták az alapszabályokat is azzal, hogy május 
8-ára alakuló közgyűlést hivnak egybe a Nagyvendégl ő  ü 
vegtermében, mikor is dönteni fognak a helyiség bérleté 
r ől és egyéb ügyekr ől. Az els ő  közgyűlésen kb. 50-en je 
leptek meg, az alapszabályokat azzal a módositás вal fo-
gódták el, hogy az egyesületnek önálló iparosok és segé 

dek is tagjai lehetnek. Megválasztották a végleges vize 
t ő séget, elnök lett Kabos Armin, titkár Hirschfeld Ödön 
könyvtárnok Klein Fülöp. 

Az egyesület vezet ősége és tagsága majdnem kizárólag iz 
raelita vallásu, a közvélemény mint zsidó egyesületet 
tartja számon. 
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Junius 5-én вétahangver вeцyt és kerti mulatságot rendezi 
tik a Népkertben, fuvós é s vonбв-zenekarok, konfetticsa-
ta, este tánomulat ѕág az Eugen-szálló üvegtermében. A má 
sik konfetti-mulatságot augusztus 7-én tartották. 

Az egyesület helyiségei az Eugen-szállóban vannak, az ü-
vegterem mögötti helyiségek /a volt Társaskör helyisé-
gei/. 

A szegedi kere вkedđ  ifjak meghiv"ára az egyesület au-
gusztuв  20-án Szegedre szervez tárвaskirándulást , egyide 
jüleg a szabdkai keresked đ  ifjak egyesületével, s igy 
Szegeden három váro в  kereskedđ  ifjai találkoznak ünnepé-
lyes keretek között. 

Október 17/18-án tartott szegedi kereskedelmi kongresz-
s.zusra Zentáról Kabos Armin, mint a keresked ő  ifjak egy-
letének elnöke utazott el. El đterjesztésére elfogadták, 
hogy a kere вked ők és iparosok üzleti reklámjának céljai-
ra szolgáló nyomtatványok és hirdetmények élvezzenek bé-
lyegmentességet. 

A bekövetkezđ  téli idényben rendezeresitik a felolvasá-
sokat. Az els đ  felolvasást októberben dr. Rothmann Árpád 
tartotta. "A kereskedelmi meghatalmazottak és kere вkedői 
segédszemélyzet jogi helyzete" cinien. 

A szakf elolvasásokat a Kaszinó Egylet olvasótermében, a 
szórakoztató felolvasásokat pedig az Eugen üvegtermében 
tartják. A szakf elolvasások beléptidij-mentesek, mig a 
szórakoztató'el бadásoknál 20 krajcár zenepénzt fizettek. 

1899. január 14-én Bodrogi Ignác igazgató szakf elolva-
ѕáѕt tart. 

Február 18-án az Eugen emeleti termeiben 	hangversenyt 

rendeztek nagy sikerrel. 

Május hónapban a helyi lapokban egy ismeretlen cikkíró 
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hívja fel a város vezet бвégének figyelmét , hogy вürgбsen 
nyissa meg a шár régóta esedékes kereskedб-tanonciskolát, 
mivel a törvényes rendelkezések értelmében a váro еnak 
több, mint 50 keresked ő-tanonca van, igy kötelezi az is-
kolanyitás. Az elmult évben már szб  volt az iskola meg 
nyitásáról, de a kereskedik hozzájárulása és a város a-
nyagi támogatása szükséges a terv megvalósításához. 

Junius 11-én tartják évi közgyülésüket, ekkor az egyesi 

letnek már 500 kötetes könyvtára van, készpénzvagyona pe 

dig 276 frt. és 64 kr. 

Julius 9-én egy éves fennállásuk megünneplésére, a NéB, 
kertben nyári mulatságot rendeznek , konfetti é s szerpen-

tin-csata, kerékpárverseny, cigány és katonazene. A mu-
latság egyik églepetése, hogy a Szabadkai Sport Egylet 
bemutatta a zentaiaknak az u.n. "foot-ball" játékot.Este 
az Eugen termeiben táncmulatság volt. 

Tekintettel arra, hogy a tavalyi felolvas"-sorozat jól 
sikerült, ebben az évben megismétlik, - október 7-én 
Spitzer Mór ügyvéd olvas f el. December 2-án Kabo ѕ  Ármin 
tart humoros felolvasást, utána mulatság a könyvtár javé 
ra. 

1900. február 17-én az Eugen szálloda disztermében tánc-
cal egybekötött hangversenyt rendeznek, a szegedi 46. 
es. és kir. gyalogezred zenekarának közreműködésével. Á. 
rilis 21-én ismét Kabos Ármin tart humoros feolvas"t a 
Royal-szálloda éttermében. Julius 15-én sétahangverseny, 
tombola, tréfás versenyek és táncmulatság a Népkertben. 

1901. niárcius 30-án az Eugen-szálló üvegtermében Mé ѕ zá-
ro ѕ  Pál olvas f el "Párisi ut" cimmel, utána éjfélig tar-
tб  u.n. "Hamupipбke-bál". 

Az egylet junius 30-án a Népkertben, Neider geresztély 

fuvószenekara és a zentai el ѕб  cigányzenekar kđ zremüködé 
jével , koвf etti-dobálásul, valamint világpoѕta,népszava 
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zás és labdarug"sal egybekötött sétahangver ѕeвyt ren-
dez. A labdarugó versenyen a nyer ő  csapat nagy "fottball 
labdát" kap jutalmul. Esti ? órakor megjelenik a "Népkar 
ti szunyog" c. alkalmi élclap, ára 10 fillér. Este tánc 
vigalom a népkerti vendégl őben. 

1902. február 8-6n zártkörű  dominó-estet tartanak az Eu-
gen disztermében , a tönkrement keresked ő-ifjak fel вegé-
lyezésére. Kérik, hogy hölgyek domino-jelmezben jelenje-
nek meg, mert éjf éli 12 óráig a jelmez kötelez ő . A domi-
nó-jelmez: világoskék empir-ruha, гб zѕaвzin szalagdisz 
szel, fekete bársony álarc és fekete kesztyübđl áll. 

Augusztus 3-án a Népkertben sétahangverseny, lesz sár-
kány- és léggömbf eleresztés is. Este a Dala Károly- féle 
vendégl őben táncvigalom. 

Szeptemberben, dr. Rothmann Árpád egyleti ügyész kezdemé 
nyezé вére az ő szi hónapokra szaktanfolyam indul az egyle 
ti tagok számára. Az el őadott szaktantárgyak: magyar-né-
met levelezés, kereskedelmi számtan, földrajz, áruisme, 
váltójog, könyvviteltan, gép- és gyorsírás. A gyorsírás 
tanítását dr. Fülöp Adorján f đgimn. tanár hetekkel eze-
l őtt már meg is kezdte. 

Szeptember 18-án tár вa вvacsorával egybekötött Kossuth-ün 
nepet .rendeztek, Kossuth születésének 100. évforduló j а  
alkalmából. 

1903. márci'u в  14-én az Eugen emeleti termeiben zártkör ű  
táncvigalmat rendeznek, hangversennyel egybekötve, jóté-

konycélra. A mű sor: 1. Humoros felolvasás - tartja Orbán 
Károly f őgimn. tanár, 2. F. Schubert: "Rosamunde" - zon-
gorán el đadják Singer Szilvia és dr. Glücksthal Andor, 
3. Leoncavallo "Bajazzo" operából zongorán el đad Bergel 
Teruska k.a., 4. Nfonológot ad el ő  Havas Lajos.. 

Október 14-én az Eugen száll' földszinti termeiben jóté 

konycélu, zártkörű , éjfélig tartó táncvigalommal egybekö 
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tött, humoros f elolvas бestélyt rendeztek. Felolvasott Ka 
bos Ármin az egyesület elnöke. A mulatságot megismétlik 
november 28-án, ezuttal a felolvasó dr. Hacker Kálmán 
fógimn. tanár. 

1904. szeptember 25-én az egyleti segélyalap 	javára 

nagy hangversenyt és kabaréelóadást adnak Polgár Károly 
Zentán tartózkodó вzintáreulatának tagjai. 

November 5-én az Eugen szinháztermében tánccal egybekö-
tött mükedvelói előadást rendez az egyesület .  

1."Hármasszövetség "-f elolvasás, 2. "A gyáva" drámai mono 
lóg Rudnyбnszky Gyulától - el őadja Glücksthal Márton,3. 
"Virágfakadás" - vigjáték 1 fele. 

1906. julius 1-én az egyesület népünnepélyt rendez 	a 
Népkertben, térzene, ünnepélyes levonulás, 	вétahangver 
seny, konfetti-szerpentin dobálás, v іыgposta,ezépségver 
seny, bolondságok, léggömberesztés, hangverseny, táncmu 
latság. A város engedélye ugy szól, hogy az egyesületnek 
nincs joga elzárni a Népkertet a nagyközönség el đl, zene 
pénzt és egyéb dijat csak azoktól szedhetnek, akik azt 
önként megfizetik. A térzenét és a népkerti zenét a sze-
gedi honvéd zenekar szolgáltatja. Este a Tisza- szálló 
termeiben is ez a zenekar szolgáltatta a hanversenyt. A 
legszebb asszony Riser Jdzsefné, a legszebb leány Grün 
stein Erzsike, a legszebb fiu Braun Zoltán, a legcsu-
nyább férfi Spitzer Sándor lett. 

Jlius 5-én az egylet rendkivüli közgyűlést tart a keres 
kedelmi alkalmazottak helyzetének javitása tárgyában. A . 
határozatokat eljuttatták Kossuth Ferenc kereskedelmi 
miniszterhez javaslat formájában. Ebben sürgették a ke-
reskedelmi viszonyok favitását, a fölmondási id ő  rendezé 
sét, a teljes vasárnapi munkaszünetet, a záróra és a mun 
kaid đ  szabályozását, a betegsegités és bale еetbiztositá~ 
valamint az aggkor és rokkantság esetére való biztositás 
törvényes rendezését, a hat бвági intézkedések megszigori 
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tálát, az irodák és üzlethelyiségek egészségügyi 	szem 

pontból való megvizsgálását. A felirat szövegét az egye-
sület vezet ősége megküldte az összes testületeknek is 
támogatás céljából. 

A felirat eredményét бl függetlenül az egyesület jiítiuв  
15-re értekezletet hivott össze és mozgalmat inditott a 
zárórák egyöntetű  еzabályozása céljából. A záróratervez® 
tet egy ötös bizottság dolgozta ki, ѕ  azt kisebb változ-
tatásokkal elfogadták azzal, hogy szeptember 1-én lép é-
letbe. 

A sikeres év végével, december 29-én felolvasással egybe 
kötött háziestélyt tartottak. 

Az 1908. év a mulatozás jegyében indul: január 11-én a 
Zentán működ ő  szintárulat közreműködésével, tánccal egy-
bekötött kabaré-estet rendeznek, február 8-án pedig tánc 
cal egybekötött hangversenyt. Az utóbbi mulatságot az Eu 
gin színháztermében rendezték, nívós műsorral, mely a 
következő  volt: 1. Nyitáв  - zongorán el őadta Weisz Z вó-
fia zongoraművésznő  /мakóról/; 2. Felolvasás - tartja Or 
bán Károly f őgimn. tanár; 3. Heilbrunné Boros Bella éne-
kelt; 4. Braun Ilonka szavalt; 5. Szmettana Dezs ő  hang-
versenyénekes /Budapestr ől/ dalđkat adott el ő , zongorán 
kísérte Goldstein 14iargitka; 6. Weisz Ármin /Makó/ éne-
kelt; 7. énekes dialóg - el őadták Kassovitz Erzsike 
/Szabadka/•és Szmettana Dezs ő ; 8. Heilbrunné Boros Bella 
énekelt, zongorán kisérte Goldstein Margitka; 9. мonoló-
got adott e16 Róth Emil; 10. Szmettana Dezs ő  dalokat,ll. 
Goldstein Tiargitka pedig zongoraszámokat adott el ő ; 12. 
Weisz Ármin énekelt. A tiszta>jövedelmet a Szanatórium 
Egyesület, a Tű zoltó Egyesület és a Keresked ő  Ifjak Egye 
sülete között osztották meg. 

December 20-án tartotta az egyesület évi tisztujitó köz- 

gyűlését. A választás eredménye: elnök Hirschf eld 	Fe- 
renc, alelnökök Gróf József és Stolcz Deze đ , titkár Bra- 
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un Jenđ , pénztáros Fodor Hugб , ellenőr Pollák 	Sándor, 
könyvtárnok Stankovi ć  Djordje, háznagyok Wiener József 
és Hartetein Jen ő , ügyész dr. Rottmann Áгpád.Választmánу  
Braun Jenő , Donáth Zs. Ferenc, Fischer Simon, Fekete Gé-
za, Hartetein Adolf, Hoffmanл  Soma, Kassovitz Jen ő , Len-
hard Józвef , Lueztig Józв ef , Mester Andor, Pehaim Ferenc, 

Pusztai Péter, Riser J б z еef, Sсhlesinger W. Soma,Stö вsеl 
Miksa, Sz đt в  Kálmán, Törteli István, Weisz Tóbiás, Róth 
Soma , Heiszler Gy. Ferenc. 

1909. február 6-án az egyesület, az Eugen szálló szinház 
termében, ezigoruan zártkör ű  "dominó-estet" rendez, tánc 
cal egybekötve. 

Jún3us 26-4n t1 Ј  helyiségeinek megуyitáеa alkalmáb бl /a 
"Magyar Király"-ban lév ő  üvegterem/, könyvtáralapja javé. 
ra a "Magyar Király" kerthelyiségében, j бtékonycélu, 
zártkörű  táncевtélyt rendezett az egyesület. Müsoг : 1. 
Hirsch! eld Ferenc megnyitóbeszéde, 2. Donáth Zsigmond 
Ferenc felolvasása, 3. Deutsch Flóra és Pollák Miksa pá- 
ros jelenete, 4. Rosenfeld Edit szavalata, 5. 	Brichta 
Miksa magánjelenete, 6. Wagner Ferenc és Pollák 	Miksa 
zenekari kisérettel magyar nótákat énekeltek, 7. Egyve 
leg - tréfás meglepetések. 

Az év is mulatságokkal zárul: november 6- 4n megkezdik há 
ziestélyeiket, melyeken többnyire szabadel őadásokat tar-
tanak, az egyleti helyiségekben. December 19-én az Eugen 
szálló szinházteгmében, јбtékonycélu, tánccal egybekö-
tött mű soros estet rendeznek. A mű sor: 1. dr. 5zéc нényi 
István felolvas, 2. Riser Böske zongorán el đadja J. Egg-
hardt "Impromtue" -jét, 3. Horváth Móгné Boros Bella két 
miidalt ad el ő , özv. Radó Pülöpné zongorakisérete mel-
lett, 4. Berczik: "A szellemdús hölgy" c. 1 felt'. vig ј 4-
ték,szerepl ői Deutsch Flóra, Rosenf eld Edit és Weisz An-
dor, 5. Löffler Oszkár melodrámát ad el đ , zongorán. kisé-
ri Milacski Rozina. A mű sor után következ đ  táncot az el-
s ő  négyes nyitotta meg 34 р4ггal. 
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Hogy a körkép teljes legyen /miként azt ebben az id őben 
szokásos volt közölni a hirlapokban/, a jelen volt höl-
gyek névsora: 

Lányok: AuslJtnder nővérek, Bodrogi Sári, Braun 	Јб z$a, 
Beck Irén, Heiszler Margit, Gubriczki Gizike, 	Deutsch 
Flóra, Kovács Böske, Léderer Juliska, Hoffmann Ella,  Ho-
molya R б z вika, Ruhig Flóra, Rosenf eld Ilona és Edit, Mi-
lacski Rozál, Méri Sári, Grün вtein Irénke, Koncz Katin-
ka /Beodra/,Morgenstern Berta é s Emmike , Roser Böske; 
stb. 

Asszonyok: Biró Károlyné, Horváth Mórné, Rosenfeld Izra 
elné, Rosen Józsefné, Kemény Adolfné, Bárdos Lipбtné,  Fi  
don Hugóné, Vajda Lajosné, Hoffmann Mбrné, Gubriczki Ká-
rolyné, Lovászy Andorné, sztrilich Bélóné, Kovács Dezső  
né, Heiszler Aladárné, Rothmann Áтpódné, Beckné Fischer 
Berta, stb. 

1910. julius 31-én a Népkertben népünnepélyt tart 	az 
egyesület, este az Eugen nagytermében kabaré-est, a kö-

vetkez ő  mü ѕorral: 1. dr. Fodor Károly felolvas, 2. Korda 
Sándor szinmüvész népdalokat énekel, 3. Deutsch Flóra 
vig monolбgot ad el ő , 4. Löffler Oszkór kuplékat ad el ő , 

5. Fischer Jenöné operett-énekszámokat énekel, 6.Löffler 
O вzkáг  vig szavalata, 7. A legújabb budapesti orfeum-
ѕlógerkиplékat előadja Korda Sándor, В. Šzerenád - előad 
jók a zentai fels őbb iskolai tanulók. 

November 5-•én az egyesület házi estélyt ad a szórakozni 
vágyó közönségnek. Amióta Hirschfeld Ferenc az agilis 
elnök, a vigalmi-bizottság a szó szoros értelmében jól 
tölti be hivatását, s az egyesület háziestélyei kezdenek 

divatba jönni. Ezen az el őadá$on is két nagy terem bizo-
nyult szöknek, a nagy és szép közönség befogadására. 
Hirschfeld Ferenc elnöki megnyitója az els ő  szám, s el-
mondta röviden az uj helyiségbe való költözés történe-

tét, majd kitartásra és összetartásra buzditotta az egy- 
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let tagjait . Utána Méri Sári énekelt két dalt, 	majd 
Flesch Erzsi szavalta el Papp Lá вzló "Azrael" c. drámai 
költeméвубt . Humoros számot és magyar nótát adott elđ  
Jellinek Rezѕ '5. Pollák Miksa tanit б  magánjelenete követ-
kezett, cime:,,Ripacs ur keserveiéi Gróf József egyleti al 

elnök humoros versekben köszöntötte fel az egylet tagjait 
és az est szereplđit , a versek saját szerzeményei. Utána 
tánc,az el вő  négyest 42 pár táncolta. Jelen voltak/"aki-
ket sikerült feljegyezni"/: lányok - Deutsch Flóra, 
Flesch Erzsi , Méri Kat б  és Sári, Kőnig Irén é s Rezsin, 
Bienenfeld Johanna, Schlesinger Heléna, Beck Irma/padé/, 
Léderer Juliska, Krausz Rózsika, Deák Szerén, Klein Re-
zsin, Vincze Valérka, Epstein Jolán /Padé/, Schuller An-
nuska, stb.; asszonyok - Deutsch Lajosné, Köriig Sámuel-
né, dr. Rothmann Arpádné, Riser Józsefné, Gróf Józsefné, 
Rosenf eld Izraelné, Ledererné, Klein Lipótné, Fodor Hu-
góné, Hirschf eld Ferenené, Pehaim 1'erenené, Méri Sándor-
né, Kizár Gyuláné, stb. 

December 3-án az egyesület saját helyiségében mulat в3~a1 
egybekötött juxtombolát /35/ rendez. 

December 11-én tisztújitó közgyülést tart az egyesület. 
Új vezet őség: elnök  Hirschfeld Ferenc, alelnökök Gróf 
József, Pehaim Ferenc, háznagyok Fischer Simon, 	Weisz 

Andor, ellenőr Pollák Sándor, pénztárnok Fodor 	Hugó, 
könyvtárnok Braun Oszkár, titkár Pollák мiksa,ügyész dr. 

Rothmann Arpád, választmány: Brichta Miksa, Gyetvai Gé-

za, Grünstein Mбr, Hartstein Adolf, Spitzer Sándor, Ki-

zár Gyula, K őnig Gyula, Lusztig József, Molnár Sz.Vince, 
Polacsek Jakab, Riser József, Róth Soma, Schlesinger So 
ma, Schlesinger W. Soma, Hartstein Jen đ , Stössel Már 

ton, Schaffer István, Stanković  Djordje, Weisz Tóbiás, 
Wiener József, Zentai Soma. 

December 31-én mUsoros estet rendeznek. 	MU sor: 1. 
Markstein József szavalata "Kincses Lázár lánya", 	2. 
Fischer Karcsi és Schlesinger Jolánka dialógja "A n ő- 
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vérek", 3. Kónig Gyula monológja "Hogy lettem én repüld 
gép". Éjfélkor a"sötétség-szellemek" megjelenése, az óév 
hűlt tetemeinek beszentelése és örök nyugalomba tétele. 

1911. január 14-én ismét xnűsoros estet ad az egyesület 
háziestély formájában, melynek mű sora: 1. Brichta Miksa 
humoros felolvasása, 2. Deutsch Flóra melodrámája, zongo 
rán kíséri GiUcksthal Géza, 3. Glücksthal Géza zongorá 
zik. 

Február 4-én ismét mű soros estet rendeznek, melyen töb 
bek között közreműködnek a szegedi színház művészei is 
énekszámokkal. A zentai вzerepl đk mű sorszámai a követke 
zđk: loser Böske zongorán el đadja A.P.Wyman 0p.39; Jelli 
nek Rezs đ  kuplékat énekel, zongorán kiéri Nagy László; 
Kđnig Gyula és Székely Sándor dialógust mond. 

Julius  16-án d.u. a Népkertben nagy sétahangverseny és 
népmulatság, szépségverseny, repül бverseвp az egyesület 
rendezésében. Este, az ujonan épített és megnyitott Köz-
ponti Kávéház éttermében és kerthelyiségében hangverseny 
Szathmári Árpád színművész rendezésében. 

November 25-én művészestélyt rendez az egyesiilet jónev ű  
f óvárosi művészek közreműködésével. Prol бg után f ellép 
Fényes Annuska f đvárosi müvésznđ , aki énekel és hegedül, 
Kardos Andor /a Hidvéghy вzintársulat tagja/"spiritiszta 
telefon" cím alatt helyi érdeke вѕégű  monológot irt és ad 
elđ , Z. Ivlolnár László f đvárosi művész operett-slágereket 
énekel. Törley J б z ѕef és Társa igen érdekes táncrendek-
kel kedveskedett a megjelenteknek. A jövedelem б0'-a jó-
tékonycélra megy. 

1913. január 26-án az egyesület háziestélyének keretében 
Bíró Zoltán /Budapest/ adott el đ  egy szép költeményt, 
a többi mű sorszám: felolvasás, zongorajáték és énekszá-
mok mellett. 
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Március 1-én sikerült házie ѕtély volt az egyesiiletben, 
különösen sikerült Stern Ilona monológja, Deutech Sári 
és Weiner Frigyes dialógja , Csernők József ad бgyakornok 
csinos éneke, Schramm Margitka és Kozár Kató tánca /amit 

háromszor ismételtek meg?,  valamint Kassowitz Jenб  konfe 
ránaza. 

Junius 22-én d.u. a Népkertben nagyszabásu népünnepélyt, 
este pedig a Royalban pezsg бs tombolával egybekötött bá-
lat rendezett az egyesület. A népkerti ünnepélyen a leg-
több szavazatot kaptak: a legszebb asszony dr. Tolmácsy 
Istvánné, legszebb leány Vig Jolán, legszebb gyermek Ga-
rat Lilike, Legtöbb levelezбlapot eladott Neši ć  Bojana. 

Julius 20-án megi вmétlik á népkerti népünnepélyt. 

December 14-én tisztujitó közgyűlés. Az uj vezet бвб g: el 
fбk Hirschfeld Ferenc, alelnökök Gróf József, Pehaim A., 
pénztárnok Kánig József, ellen бr Wiener József,háznagyok 
Garai Izsó és Pollák Fülöp, ügyész dr. Rothmann Árpád, 
titkár Pollák Miksa, könyvtáros Rosenfeld Viktor. Ezenki 
vül 20 választmányi tagot választottak. 

1914. január 24-én mű soros est az egyesületben szegedi 
vendégművészek szereplésével. 

Március 7-én a háboru el őtti utolsó rendezvény zajlik le 
az egyesület rendezésében. 

Az Eugen szinháztermében lefolyt mű sor a következ ő : 1. 
Humoros jelenetek - el őadja Kocsis Imre /Szeged/;2.Stern 
Ilona kuplékat énekel; 3."Egy kis vihar" vigjáték 1 felem 
szerepl ők Szupits Е:ároly, Vig Lajosné; 4.A "Cigány" 	c. 
népszinmüb ől"Rб zsi" đrülési jelenete - el őadja 	Bruck 
Blanka /Siófok/; 5. Szupits Károly magánjelenete;6."Meg-
jött a papa" vigjáték 1 fely. - szerepl ők Vig Lajos, 
Schanzer Imre, Schlesinger Maca, Halász Rózsika;7. Herz 
Lajos /Szeged/ kuplékat és monológot ad el ő . Konferált 
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dr. Vig Károly. 

A háboru tartama alatt az egyesületi élet szünetelt. 

ORSZÁGOS N гчiZл l SZÜVÉТ'S G 

Az országos nemzeti szövetség zentai fiókja 1898. julius 
17-én tartotta alakulб  gyűlését. Célja a nemzeti közszel 
leni ébrentartása és er őвb. télén kivül a j бtékonyság gya-
korlása. 

Julius 31-én tartották alakuló közgy űlésüket a 	városi 
közgyűlési teremben, 200-nál több tag jelenlétében. 

A szövetség hölgybizottsága ünnepi diszgyülést tervezett 
szeptember 11-re a zentai csata 201. éves jubileumára, 
társasebéddel az Eugen üvegtermében, este pedig hangver-
sennyel. 

Erzsébet királyné halála alkalmából azonban, a nemzeti 
gyász miatt, az ünnepségek legnagyobb része elmaradt, 
s a közgyűlést december 4-én tartották meg. A szeptembe-
ri ünnepi el őkészületek igy, 900 forint bevétel mellett, 
50 forint ráfizetést eredményeztek, pedig a város polgár 
mestere ingyen engedte át a városi közgyűlési termet és 
egyéb kellékeket. 

A szövetség hölgybizottsága 1899. április 29-én müsor.os 
estet rendezett, a Zentán f elállitandó népkonyha javára. 
A mű sor legérdekesebb pontja, a Dugonics Társaság pályá-
zatán megdicsért pályamű : "A szobor" c. 1 felt'. színjá-
ték, Novoszel János és Kabos Ármin zentai szerz őkt ől. A 
шüsor többi számait a zombori Deák Péter igazgató szin-
társulatának tagjai adták. 

1901. január 12-én az Eugen termeiben f elolvasással,hang 
versennyel és sziniel őad"sal egybekötött j ótékonycél" 

táncvigalmat rendezett a helybeli inségesek javára. 

A szövetség további zentai mű ködéséről, illetve feloszló 
sóról nincs több adatunk. 
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JEGYZETES 

/1/ Di вtriktuв=  királyi kincstári kerület. 
/2/ Jakobinus = a nagy francia forradalomban a burz в©á- 

zia demokratikus elemeit és a kispolgárságot képvi-
ѕeló jakobinus klub tagjai a jakobinusok; az akko-
ri Magyarországon Martinvita Ignác /1755-1795/,ate 
ista-materialista f iloz бfus, az első  polgári köztár 
saeági mozgalom ѕ zervezбje a magyar jakobinusok ve-
zetdje. 

/3/ Dorgatórium = tréfás képzé ввel: dorgál",pirougatáв. 
/4/ Dudás Gyula cikke nyomán, Évkönyv XXI. évf. 98-101 

old.; dr. Borov н zky Samu: Bács-Bodrog vármegye tör- 
ténete II.K., 192. old.; Dudás Gyula cikke az Össze 
tartás 1913. III. 9. számában. 

/5/ A zentai Történelmi Levéltár birtokában lév ő , ered! 
ti okmányokr бl készitett fotokópiák alapján. 

/6/ U. a., mint /5/ alatt. 
/7/ U. a., mint /5/ alatt. 
/8/ U. a., mint /5/ alatt. 
/9/ Berisav Berié gör. kel. szerb plébáлo в  feljegyzései, 

Knjievni Sever, god. XI., VII-XI. 1935., Knj. XI., 
Sv. 7-11., str. 347. 

/10/ U. a., mint /5/ alatt. 
/11/ Prvo Slankamenac feljegyzéseib бl, Knj"evni Sever, 

god. XI., VII-XI. 1935., Knj. XI., Sv. 7-11., str. 

348-352• 

/12/ Vig Lajos fcbgimn. tanár feljegyzé вeib бl, Knjiž~evni 

Sever, god. XI., VII-XI. 1935., Kxij. XI., Sv. 7-ll., 

str. 283-285. 

/13/ Humboldt-Akadémia /Humboldt-F бiѕkola/, a tudomány 
minden ágával foglalkozó el6adá ѕokat rendez ő  berli-
ni magánintézet, mely még századunkban is fennállt. 

/74/ A zentai Történelmi Levéltár birtokában lév б  erede-
ti /de alá nem irt/ okmányok alapján. 

/15/ U. a., mint /5/ alatt. 
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/16/ U. a., mint /5/ alatt. 
/17/ U. a., mint /5/ alatt. 
/18/ Knj i'evni Sever, god. XI., VII-XI . 1935 ., Knj.XI., 

Sv. 7-11. 
/19/ Gaál Ferenc /вz.1860., + 1906./ zene ѕzerzб , 1882. 

бta Szabadkán a városi zeneiskola igazgat б ja volt. 
/20/ Aznap Gyuresik Pál tűzoltó teljesitett đrвzolgála-

tot a toronyban d. u. 4-6-ig, a вegitségére ѕiet б  
ember pedig Ceupits Béla cipé вz, valamikor tüzolt б  
volt. 

/21/ U. a., mint /5/ alatt. 
/22/ U. a., mint /5/ alatt. 

/23/ Az Ösвzetartáв  100 e вztendó в  kalendáriuma szerint, 
az alakuló közgyülé ѕ  napja 1883. jaиuár 28. 
Dr. Borovszky Samu "Bács-Bodrog vm. monografiája", 
I. köt., 288. old. szerint az alakulá в  éve 1885. 
Az alapszabályokat a zentai Történelmi Levéltárban 
бrzött okmányfotók szerint 1884-ben hagyta jóvá a 
belügyminiszter. 

/24/ U. a., mint /5/ alatt. 
/25/ U. a., mint /5/ alatt. 
/26/ Novoszel János, a Gazdakör 50 évei fennállásáröl 

irt könyvében nem fordit különösebb gondot az e-
gyes évszámok megjelölésére, sem pedig az évenként 

megi вmétl бd б  tisztújitáѕok adataira és a tisztség-
viselбk neveire. 

/27/ U. a., mint /5/ alatt. 
/28/ U. a., mint /5/ alatt. 
/29/ Vig Lajos f бgimn. tanár feljegyzé вeib бl, Knji evni 

Sever, god. XI., VII-XI . 1935 . Knj. XI., Sv. 7-11., 
str. 283-285. 

/30/ Dr. Borovszky Samu: Bác в-Bodrog vármegye történe-
te, II. kötet, 436-438 old. 

/31/ Ez az intézmény vetette meg századunk második felé 
ben virágzó, bel- és külf öldön ismert, martonosi 

ve вв zőfoná ѕ  és kanizsai seprбköté ѕ  alapjait. 
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/32/ Szücs Lajos f бgimn. igazgat б : "A Zenta váro вi közвé 
gi gyninasium alapit"diiak é в  19 évi тUköd"ének tör 
ténete" - 1895. alapján. 

/33/ U. a., mint /5/ alatt. 
/34/ U. a., mint /5/ alatt. 

/35/ uх  = tréfa, csiny. 
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