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Okmányok az 1897. évi zentai fđldmunkáamegmozduláaok t őrtьne- 
tёhes -  6aszeállitotta Dobos Jšnia. (Dokumenti iatirijata ро- 
kreta agrarnog proleterijata 1897 . godine u Senti - aaвtavli 
ii  Dobos лпов ). Gradja za Monografiju Sente, br.7. Rotoprint 
Unlverzlteta u Novom Sadu i Štamparija Udarxxik, Sérta. Tehni č  
ki saraduik Kokai Imre . Tiraž 5 оо  kim. - Mart 1967. godine.= 



'гАЈЕ 'iCOZTATQ A SZOVEGiCOZL!SROL 

A városunkban 70 évvel ezelőtt lezajlott földmunkás- 

megmozdulás forrás anyagának egy - válogatott - részét bo 

csájtjuk e füzetben az érdeki ődók, a helyt đrténeti kuta-
t бk, de főképpen a helytörténetet is magába foglal', tár-
sadalmi ismereteket elöad б  tanft бk, elöad бk és tanárok 
rendelkezésére. 

A köz đlt olvasmányok a Vajdasági T đrténelmi levéltár 
( rđviditve: VTL ), a zombori és zentai ( r đviditve: TL. 
Sombor, TL. Senta ), valaminta a budapesti Országos levél 

tár ( rđviditve: OL ) iratanyagábбl származik, rig az 
~jságcikkek a szabadkai Városi К 5nyvtáг  hfrlapgyüjteménу4 
ben fellelhet ő , egykori zentai ujságb бl. Az okmányok б s 
cikkek el őtti magyaráz', eligazft б  és egyben ö ѕ azeköttl 
szöveget helytakarékossági szempontb бl a lehettl leg-
szükebbre szabtuk, azért itt utalunk azokra a munkákra, _a 

melyek ismerete lehet ővé teszi a k đ z đlt okmányok 4s cik-
kek iskolai oktatásbahi felhasználását: 

Pach Zsigmond Pál - Hanák Péter: Magyarország tör 

ténete az abszolutizmus és a dualizmus korában, Budapest 

1957 II. kötet 

2чI6d Aladár: 40o év іd еdelem az önnáll6 	Magyar- 
országért, Budapest 1954 

Vince S. Edit: A Magyarországi Szociáldemokrata 

párt 1890 _ 1896, Budapest 1961 

A magyar riunkáemozgalom Történetének Válogatott 

dokumentomai II. kđtet, Budapest 1956 
Arpad Lébl: Siаd.kal хia borba agrarnog proletaгi-

ista, Beograd 1954 

Josip мбгаиć : Radni č ki pokret u Вaкkoj do formi-
ranja SOCijaldemokratske partije Ugarake, Novi Sad, 1963 
( magyar fordítása r đvidesen megjelenik ) 
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Socijali ѕ  di ki pokret u Bosni, Vojvodini i Make-
doniji, VI. kötet, Beográd 1951 

Az okmányokat és cikkeket idörendben, egykor'1 helye 

afráв ~al é ѕ  teljes sz đveghüségben ( beleértve az elirá-
ѕokát, hibákat is ) sz бѕzeriлt kđzđljük, az esetleges ki 
hagyásokat három ponttal ( ... ) jelölve. A közölt szö-
vegek után azok örzési helyét, eredetét, okmány vagy 
jegyzökđnyvi вzámát ( röviditve: jkvi sz. ) jelöljük meg; 
esetleg a szövegben el őfordul б , ma már ritkán használt 
rövidítések és idegen szavak rđvid magyarázatát adjuk. 

Az itt köz đlt okmányok tudomásunk szerint eddig még 
nini jelentek meg egyetlen forráskiadványban sem, ezért 

feltеtelezzцk, hogy a helytört еneti kutatás, iskolai ok-
tatáв  és nеpnevel~ в  keretein kivtl e kiadvšny több tudo-
mányos niunkš е  еrdekl'ddéвЬre is számithat. 



I. 

A SZOCIALISTA SZERVEZKED~S P.iEGINDULAsA 

1895 -  1896 

1. 	A SZOCIALISTA MOZGALOM MEGINDULÁSA 
SACS-BODROG MEGYE  FCILDMUNKASSAGA KОREBEN 

A XIX. század végén az ipari munkásság az al-
földi mez ővárosokban jelentéktelen számú volt; a szocia-
lista mozgalom itt a nagyszámú nincstelen földmunkásság, 
az agrárproletariátus körében indult meg. Az agrárszocia-
lista mozgalmak elösz đr Békés megyében lángoltak fel 1891 
folyamán, majd onnan átterjedtek a köгnуеzö ( Csongrád, 
Csanád, Arad és Torontál ) megyékre; 1895-ben már Bács-
Bodrog megye alispánja is megemlfti jelenté вében a moz-
galom megjelenését a megye területén. 

„... A socialisticus mozgalom +nálunk is tett már 
egy-egy szomszéd törvényhatóságokb6l át csapott e-
gyének vagy küldeménye к  becвempészése által sporedi-
cus száгnyprбbálkozásokat, de ezen eszmék eleddig, 
hála népűnk egészséges nézetei és jdzan felfogásának 
úgy a hat бsági kđzegek tapintatos és gondos е l јбг á-
sának, csak néhány helyen tudtak kisebb gyúanyagra 
találni. iviindezen által minden irányban a legéberebb 
figyelem gyakoroltatik és az ig. t. törvényhatósági 
bizottság tagjait is kérem, hogy a szegényebb, de 
munkaszeret ő  becstfetes nép nehéz téli megprdbálta-
tásait munkaaaással, és ha kell, némi segdlyezéssel 
is enyhíteni segitsenek, hogy közállapotaink a jöv ő-
ben is egészséges alapon fejl ődhessenek. ..." 

TI,  Sombor, Bács-Bodrogh vármegye Törvényhatósági bizott- 
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ságának jegyz őkönyve, 1895/17 jkvi. az. - alispáni jelen-
tés a március 29-én tartott trésen.. 
Sporadicus = elszigetelt, nem öszeft]ggö ; 	ig. t. = igen 
tisztelt 

A tЛUNKASIuIOZGAL0:.4 A ZENTAI JARASBAN  Is  JELENTKEZIK 

Bács-Bodrog vármegye tiszamenti járásaiban el ő-
ször a becsei jurásban indult meg a szervezkedés. Onnan 

gyorsan átterjedt a környez ő  járásokra; a mozgalom gyors 
terjedése az alispántik immár nem csak figyelmét, de aggo-

dalmát is kiváltotta. 

„Mindezeknél azonban aggaszt бbb tüneteket mutat fel 
a munkás mozgalom, amely vármegyénk бbecsei, zentai, 
topolyai és kúlei járásában kezd gyökeret verni s 
társulás Qtján бhajt érdekeinek érvényt szerezni. E 
mozgalom, ha lelkiismeretlen vezet ők kezére kerülne, 
a hat б  "goknak nem csekély gondot fog okozni. Z te-
kintetben eddigelé komoly agodalomra nincs ok Ugyan,• 
azonban az ennlftett járások fötisztviselöi ennek da-
czára éber figyelemmel kisérik a mozgalom fe„lödését 
E mozgalom az бbecsei járásban, honnan az kiindult, 
jelenleg szünetel... 

Zombor 1996 április 14 

VTL, Sremski Karlovci, Bács-Bodrog vármegye alispánjának 
bizalmas iratai 7o.res/1896 sz. - Kaгác нoлy alispán Voj-
fits megyei föi вpánhoz cfnmzett jelentés-konceptje. 

AZ ADAI ,.UNкАSOк  EGYLETET ALAKITANAK 

A zentai járás területén a Becsével legközeleb-
bi szomszédos község, Ada nincstelenjei már 1895-ben szer 
vezetten munkát kértek, majd 1996-ban munkásegylet alakf-

tására kértek engedélyt. 

„Tekintetes dr. лikosevits Kifut fö ѕzolgabfr6 urnak 
Zentán 

Tisztelettel jelentem, hogy a mai napon megje- 

К" 
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lent nálam Gprб  Antal adai lakos, napszámoš és beje-
lentette, hogy ő  és számos társai itt Adán munkás-
egyletet szándékoznak alakítani. Ezen egylet c гélja 
felöl kikérdezvén öt, kijelentette, hogy czéljuk a 
munkások kőzött a testvériség eszméjének terjesztése 
és megszilárdítása; kölcsönös szövetkezés által egy-
máвnak támogatása é ѕ  erö ѕíté ѕe, továbbá olvasmányok 
által önmaguk között a felvilágosodás terjesztése. 
Kijelentette azt is, hogy czéljukt бl távol áll a ha-
t бságok elleni ellenszegtlés. Ezen bejelentést tudo-
másul véve utasítottam öt, hogy alapszabályaikat mi 
előbb készítsék el és mutassák be, mire Apr б  Antal 
azt meg is igérte azzal, hogy amint elegen lesznek a 
megalakulásra, vagyis mintegy két hét mulya azokat 
be fogják mutatni. 

мeggyözódésem szerint ezen mozgalom sokkal fonto-
sabb és sokkal nagyobb arányú, mint sem hogy azt a 
legéberebb figyelemmel ne kellene kisérni. Eddigi ér 
teaüléseim szerint a megalakítand б  munkásegyletre 
az aláiгások már napok óta folyamatban vannak és már 
százakra rág azok száma, kik a belépésre aláiratkoz-
tak. Az ösztönzést az itteni munkások vidékr ől, fő-
kép dbecséröl nyerték, ahol már egy ilyen egylet me& 
alakult. Allit бlag nyomtatványok forognak köztük a-
melyekre nézve utasítottam a rendö гséget, hogy szép 
szerével, er őszak alkalmazása nélkül szerezen egy 
pár példányt és juttassa miel őbb kezeimhez. 

М  dön ezeket bejelenteni bátorkodom, és kijelen-
teném azt, hogy ezen mozgalmat a legéberebb figyelem 
mel fogom kísérni és minden arra vonatkoz б  értesülé-
semet azonnal bejelentem, egyben kérem a továbbiakra 
nézve becses utasítását mieltlbb megadni. 

Egyuttal bátorkodom azon szerény véleményt kocz-
káztatni, hogy a mozgalomnak egyszerű  betiltása é~ 

brusque elnyomása a dolgok mai állása mellet nem vol 
na czélra vezet ő , s őt az ez által okozand б  elkesere- 
dés folytán a lehet.ö legrosszabb eredményeket szül-
né• sokkal czélszerübb volna véleményem szerint a 
donog ártalmas élének elvevése véget a munkások ezen 
szövetkezésének a legnagyobb nyilvánosságot megadni-
öket szervezett, alapszabályokkal ellátott egyletbe 
egyesíteni, ahol a hat бѕági ellenőrzés és befolyás 
mellett a socl4lis eszmékt ől el és a hazafias eszmék 
melletti buzg бlkodásra lehetne téríteni. 

Adón, 1896. márczius 17.- 4n 

VTL. Sremski Karlovci, Bács-Bodrog 
zalmas iratai 21. res/1896 sz.- Az 
a zentai fö ѕzolgabir б sághoz. 
brusque = mindenképpen 

Dr.Lovászy '+Zárton 
jegyz ő " 

megye alispánjának bi- 
adai jegyz ő  jelentése 
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4. 	A ZENTAI RENDöRкAPITANYSAG MUNKASPIACOT LLTESYT 

A zentai városi hatóságok a munkanélküli nincs-
teleneket a rdm.kath. templom mđgđtti térségre đsszponto-
sftották. Ezentdl a gazdák itt fogadták fel napszámosaikat 
és cselédeiket..Innen ered e térnek évtizedekig k đzismeгt 
„munkáspiac " elnevezése. 

„A napszámvárókat a rendőrkapitányság az utcasarkok-
ról, mivel ott a kđzlekedést gyakran akadályozták, a 
templom mđgé helyezte át. Az dj rend azonban sok ma-
gyarnak nem tetszik és naponkint fordulnak el ő  đ ssze 
tűzések a szófogadatlan napszámosok és a kiküld đtE 
гendör k đz đtt, mi természetesen a makacskodб  napszá-
mos megbüntetésével végz ődik." 

TL Senta, hfrlapgyüjtemény, Zentai Kđzlđny, 1896. 4v 11.sz. 
Rđvid kđzlemén,y a „Hirek"-ben. 

AZ ELSö MUNKAS-NLPGYt1LI;S ZENTAN 

áprilisban és májusban részben Adárdl, гészb m 
Budapestről nagy mennyiségt szocialista гđpirat, brosure 
és hfrlap érkezett Zentára. A szocialista agitáció megtet= 
te hatósat : a szervezkedés r đvide ѕeniitt is megkеzdödđtt. 

„UJ МUNKASEGYLET ZENTAN. A munkások május 14 -4n a vó-
roehóza udvarón a hatóság jelenlétében gytfldst tar-
tottak. A szánok, Frindrih papucsos, a munkásegylet 
megalapításának szükségességét fejtegette. A 300 egy 
begyölt munkás az alapszabályok kidolgozásóra 12 ta-
gd választmányt ktld đtt ki." 

Várod Kđnyvtóг  Subotica, Szabadka és Vidéke, 1896.4v 21. 
sz' - Rđvid kđzlemény a „Hirek"-ben. 
Frindrih - valószinüleg elírás = Pendrik 

A SZOCIALDEIИOKRATA PART iiIVEINEK FELVONULASA 
ES VALASZTASI AGITACI бJA 

A Zentai Munkásegylet alapszabályaira nem kapta 
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meg a belügyminiszteri јdváhagyást 5 igy nyilv~nosаn nem 
fejthetett ki szervezeti tevékenységet. Kihasználva azon-
ban az oгszággyülési választások t đrv'nyadta lehetöвégeit 
a választási agitáci б  idejére párthelyiséget nyitott és 
jelőltjével, Pfeifer Sándorral, a M.Sz.D.P. országos vi- 
zet člsбgi tagjával együtt nyílt бs eredmбnyes szocialista 
agitáci бt folytatott. Ezen agitáció egyik láncszeme volt 
Pfeifer Sándor t đmeges felvбnulással egybekót đtt fogadta- 
tósa. 

"Bejelentés A tik . polgármeatех'i hi'atalnak Zentán 
Van szerencsбrik tisztelettel bejelenteni,hogy a zen-
tai szocziál-demokrata párt hivei október h б  26 ikán 
reggeli 7 бгakor jelđltje; Pfeifer Sándor fogadta"-
sára kivonulást (kđгmenetet) rendez zászlбval a párt 
helyiségt ől a vasút állomásig és vissza 25 rendéz ő  
felügyelete alatt, melynek a választás t đrvбnyek 
104 ® a értelmében szíves tudomásul vételét kérne 
maradtunk teljes tisztelettel. 

Zenta 1896 október hó 23 ikán 
Tdth Ferencz 	 Szabб  Péter 

• Loci Simon 	 Еđtvđs uteza 378 h. szám 

V é g z é s 
Tudomásul vétetik, mihez képest 
felhfvatik a kebelbeli rend őr-
kapitányság, hogy a bejelentett 
körmenetet figyelemmel kisérje 
és a t đrvény által megengedett 
pártjelvényeken kívül egyéb ál- 	. 
lamellenes jelvényeket (vör đ s 
zászlót) használni ne engedjen. 

4ir ő1 be jelent ő  s a . kebelbe-
li rkapitányság értesíttetik. 

Boromisza" 

TL Senta, Zenta polgármesterének bizalmas iratai 448/Eln. 
18.96. ѕz. - A munkások bejelentése és a .polgármester vég-
zése. 

7. 	VOROS LOBOGбiC A YAROSBAN 

A helyi polgári sajtd kiváncsiságga. v еgyes le-
nбzéssel figyelt fel a nincstelenek élsö szervezettebb 
megmozdulására, el őre đrvendeZve Pfeifer bukásán, tudván, 
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hogy hivei legnagyobb részének úgy sincs - szavazati joga. 

„LRDEKES PROGRAMbЛ:ЭЕSZЕDNЕK lesz hallgatója 	holnap 
reggel 9 órakor a buzap'acon a kiváncsiskod б  nagy (?) 
kđ zđnség. Mint a piros falragaszok hirdetik, .ekkor 
fogja elveit kifejteni Pfeiffer Sándor szocialdemok-
rata kđvetjel đlt, kinek azonban, - a haigulat úgy 
mutatja - legalább még a k đvetkez ő  đtévea cikluson 
nem lesz szerencséje Zentát a parlamentben képvi-
selhetni. 

‚TOROS LOBOG6K. A szociáldemokrata párt nálunk is 
négy helyen kitlizte a vđrős lobogót, miknek k đzepén 
nagy fehér betk hirdették Pfeiffer Sándor nevét. A 
rendőrség azonban ellene mondott a szocial demokrata 
érzelmek ily nemi megnyilatkozásának és a v đrđ s lo" 
bogбkat - a hívek rettent ő  bosszúságára -. bevonatta.~ 

Városi Kđnyvtár Subotica, Zentai Hirad б , 1896. 4v 3.sz. -
Rővid közlemények a „Hirek"-ben. 
ciklus = idöazak (ezesetben választási) 

8.. 	KISLRLgT A SZOCIALDEriOKRATA PART 
HELYI SZERVEZETLNEK MEGALAKITASARA 

• 	Az országgytllési választásokon a zentai vála ѕz- 
tókertllet szocialista jel đltje megbukott, de a választáši 
agitáció t đmegmegmozduláвai újabb kisérletre đ szt đnđzték 
a mozgalom vezet őit , hogy legális szervezetet alapítsanak. 
A kezdeményezést a helyi hatóság csirájában kisérelte meg 
ismét elfojtani. 

„A tek. polgármesteri hivatalnak 	 Zentán 
Van szerencsék tisztelettel bejelenteni, hogy a zen-
tai szocziál-demokrata érzelmi polgárok vasárnap, 
folyó hd 22 én d.e. 9 órakor a gabonapiacz téren 
nyilvános népgytlést fognak tartani a következ ő  na-
pirenddel; 

pont A választások eredménye 
" 

	

	A szocziáldemokratapárt k đr megalakítása és 
az ideiglenes vezet őség megválasztása 

pont Az általános szavazatjog, kérdések és in-
ditványok. 

Ezen bejelentésünk szives tudomásul vételét kérve, 
Maradunk teljes tisztelettel 
Zenta 1896 November hó 20 án 

Kocsis Szürke István 	Szabó Péter 
I4iklds Jőzsef 	 Eđtvđs utcza 378 h.sz. 
Jovák Ignácz 	 Stenger Konrád 
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Lálity Vince 
Ma land Jбzsef 
cszsár ferenc 
Borbéll Ferencz 
Dudás János Gyđrki 
... 

Tбth Ferencz 
Novák János 
Lakatos András 
Kocsis Szürke tátyás 
Boros Gergely 

V . 

Tekintettel arra, hogy`elsö rend-
ben bejelent ő  Szab б  Péteг  az ed-
dig engedélyezett népgytlléseken 
is a kittz đtt. témától eltér ő  iz- 
gát б , a társadalmi rend ellenes s 
személyes ggyytil đlt вéget magában 
foglal б  lázit б  beszédet tartott, 
a fennálld törvényes intézménye-
ket leбcšárl б  szavakkal illette, 
a város k đznyugalmának megóvása 
szempontjából a kérelmezett nép-
gyűlés tartása nnegtagadtatik. 

tАiгöl.bejelentö Szab б  Péter és 
a kebelbeli rend őrkapitány t г  -
ut бbbi ezen rendelet betartása vé 
gett - végzésileg értesíttetik. 

Boromisza" 

TL Senta, Zenta polgármesterének bizalmas iratai 487/Eln. 
1896.sz. - A munkások bejelentése és a polgármester elu-
tasit б  végzése. 
V.  végzés 

. 9. 	„TEVEкЕNYS~Gt7K EDDIG ELE 
A TORVENYES KERETBEN MOZOG..." 

Rövid id ő  alatt a fđldmunk~s-mozgalom az egész 
vármegyére kiterjedt. A nincstelen tömegek, az éhez ő , in-
ségben és nyomorban élő  részesek, napszámosok és cselédek 
elviselhetetlen helyzetükb ől elö ѕzör „törvényes" kiutat 
kerestek; azt azonban az uгalkod б  földbirtokos és polgári 
osztály lezárta elött űk. 

„A közbiztonsági állapotoknak jelenben kedvez ős ál-
lapotára sötét árnyat vet azonban a socialisticus 
eszméknek megyénkben is mind nagyobb tért foglalása. 
Az eszmét te гjesztö.Budapesti apostolok 6-Becsén és 
környékén hintették el el őször a magot, melynek dús 
tenyészete гđvid id ő  alatt a szomszédos topolyai,kú-
lai szolgabirsi járásokon keresztül egész a zombori 
és apatini szolgabirбi járásokba is elterjedt .s mely 
ágyát a munkái egyesületek alakításában - és pedig 
nem alap nélkül - vélte: feltalálni. A szegényebb ipa 
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roe, valamint a keze munkája után "élö napszámos osz-
tály S1ús oon~ ngensét szolgáltatta еzen egyleteknek 
melyek számos kб z вégben kisérelték meg az elаkuláat 
- azonban a fel ѕöbb helyen alapszabályaik j бváhagyá-
вát nem sikerült kinyerniök. 
Tevékenységük eddig elé a töгvénye в  keretben mozog 
‚s  aggodalomra nem ad okot , іeiтdazonáltal mtfködésü- 
kit éber figyelemmel fogom kisérni , s mindent elkö-
vetni arra nézve, hogy az eszme terjedése népünk j б-
zanságában kellö akadályra találjon." 

TL $ombor, B~cs-Bodrogh véirmegye T$rv'nyhatds'gi bizott - 
ságának jegyzökönyve, 1896/661.jkvi. вz. - Alispáni jelen- 
tés a június 23.-án tartott ülésen. 
contingeris = t~meg,mennyiség 
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II. 

AZ OSZTALYELLENTITEIC GYORS Kт$L ZdВ~3E 

1897 

január - május 

ii. 	A ZENTAI FaLDMtJNKliS-ERTÉKEZLET Л1 ЕGSZABJA 
A FOLDMUNKáSSáG BLRKOVETELLSEIT 

A tđrvényenkfvtiliaégekbe kény ѕzerftett 	munká в  
szervezet kđrzeti értekezletet kezdeményezett, hogy azon 
egyeztesék és megszabják a fđldmunkáá вág bérkđveteléseit 
az elkđvetkezđ  munkaidényre. 

A kđzrend oly mádon és alakban, hogy annak helyreái-
iftása külđnlege ѕ  intézkedéseket igényeit volna, a 
vármegye területén sehol megzavarva nem lett. Még az 
itt-ott megtartott munkás gyülések is csendben foly-
tak le s az ezekben résгtvevö munkás nép kelld hig-
gadt еágot tantísftott. Itt felemlftendönek tartom, 
hogy a Zentán f.é.január 17-én megtartott . népgyülé ѕ  
egy árszabály tervezetet fogadott el, - mely a zentai 
fđldmfvelö mezei (?) , napszámos és cselédmunkások és 
munkásnđk bérének megállapítását czélozza; figyelemre 
méltб  megnyilvánulása ez a munkás osztály akaratér-
vényesftése iránti t đrekvésnek, mely megszfvelendö s 
mellyel elébb -  ut бbb számolni kell. 

VTL. Zombor, Bács-Bodrog vármegye t őrvényhatősági bizott-
ságának jegyzökđnyve 1897/124 jkvi. az. - Alispáni jelen-
tés a március 23-4n megtartott ülésen. 
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11. 	A FOLDiMUNKASOK B~RKDVETELLSEI 

A zentai kertlieti főldmunkбs-értekezleten több 
helység munkásainak bбгkбveteléseit iamertették, fgy ezek 
kózótt a zentai földmunkásokét is. 

"A zentai ftldmivelö , mezei, napѕzámоs és cseléd mun-
káѕok és munkásn ők béreinek megállapftása. 
Kidolgozta az 1897.évi január 3-án értekezlet által 
választott 15 tagi ARSZABALY BIZOTTSAG. J бváhagyatott 
illetve elfogadtatott az 1897.•évi január hd 17-én 
Zentán az Adai-utcza Vuits-féle házban tartott nyilvá 
nos népgytІбвen. 

A NAPSZAM BLREK MEGALLAPYTASA 
férfi munkások részére 

Január-február hónapokra 6 0  kr reggeli 7 бrátбl esti 
5-ig 1 бra ebédidő . 
Máгczius-áprili е  hбnapokra 80 kr reggeli 5 бrát бl es-
ti 7-ig 1 бra ebéd fél бra reggeli. 
Máj.-jun. 20-ig (aratá нig) 1 frt reg.4 бrátбl 	esti 
8-ig 1 6 . ebéd féi б .reggeli fél б . ozsonna. 
Jun.2o-tбl aug. végéig 1 frt 50  kr reg.4 6. esti 8-ig 
1 6. ebéd fél d.reggeli fél б .ozaonna. 
Szept.-okt. végéig 1 frt 20 kr reg.4 6. esti 8-ig 1 
d.epéd fél d.reggeli fél d.ozaonna. 
November hбra So kr reggeli 6 бrátбl esti 6-ig 1 бra 
ebéé fél бra reggeli. 
Deczember hdra 6 0  kr reggeli 7 бrátбl esti 5-ig 1 бra 
ebéd id ő . 
A kaszásnak napi bére 2 frt reggeli 3 бrátбl 	esti 
8-ig 1 6. ebéd fél бra reggeli fél 6. ozsonna. 
A marokverőnek 1 frt reggeli 3 бrátбl esti 8-ig 1 бra 
ebéd fél бra reggeli fél бra ozsonna. 
Ezen napi bérek élelmezéssel értend ők annélktil 3 0  kr 
a kaszás és marokver$nél pedig 4 0  kr élelem pénz adan 
dб . A ki és bejövet a munka időbe beleszámftanІб . 
(Ezen bérek a legcsekélyebbnek értend ők.) 

NAPSZAMBLR A KUBI ХOL0 мUNKASOK RLSZLRE 
Január - február hбnapokra l frt 3 0  kr 
Már.czius hбnapra 1 " 50 " 
Aprilis 1 " 70 " 
Május 1 " 90 " 
Jtiпius-júli вu-augusztus hбnapokra 2 " lo " 
Szeptember hбnapra 1 " 90 " 
Október 1 " 50 " 
November - deczember hбnapokra 1 " 30 " 
(Ezen bérek a legcsekélyebbeek értendők) 
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FUVAROZЛSI ÁRSZABáLY 
Két 16, kocsival vagy szekérel értend ő  

Január - február hónapokra 3 frt 
Márczius-ápгili в-május hбпapokra 4 " 
Juniuѕ-juliuе-augusztus " 5 " 
Szeptember - október " 4 " 
November - deczember " 3 " 
A muгіkaidö napfelkeltét ől napnyugtáig terjed. 
(Ezen bérek legcsekélyebbnek értendők.) 

CSELLD BLREк  FLRFI MUNКKSOK RESZLRE 
A tđrvény értelmében 13 éven sl бli gyermekek nem el-
kalmazhatdk semminemt szolgálatra. 
13 - 15 éves férfi cseléd évi bére ellátással 5 0  frt 
15 — 17 " 	" 	 " 	„ 	n 	120 	" 
17 - 20 " 	" 	" 	" 	" 	 150 	" 
20-. 	" 	a 	„ 	a 	n 	м 	140 	" 
Komenczids béresnek 	" 	" és lakás 	365 " 
( Ezek a bérek a legcsekélyebbnek értendők. ) 

NAPSZ&M BLREK MEGáLLAPITáSA 
Nöi munkások részére 

Január-február hdnapokra reggeli 5 бгát бl este 7-ig 
60  kr 
M'rczi.us-&pnilis " 	" 	5 	" 	" 	7-ig 
60  kr 
t'J1áj. -jun,-jul.-aug.-szept.-okt. reggeli 4 drdtdl este 
8-ig 8o kr 
November-deczember hónapokra " 5 	" 	" 	7-ig 
60 kr 
Ezen bérek élelmezéssel értendők, anndlktl 25 kr adan 
dd élelemre bármilyen munkánál. 

A SZOLGáLd LEÁNYOK HAVI BLRE 
13 éves részére 3 frt 14 éves részére 4 frt. 15 éves 
részére 5 frt. 16 éves és feljebb frt. ( Ezen bérek a 
legcsekélyebbnek éгtendök. ) 

AZ ARATÁS RÉSZRE VAIÁ FELFOGADáSA. 
Еs pedig a legalább a buza 12-én az árpa lo -én fogha-
t' fel 7 lánc7 2200 đlee vagy lo hold l бoo đles föld 
jusson egy kaszásra. Ezen munkák minden robot (ingye-
nes munka) nélktl végzend ők. A gazda ad teljes ellá-
tást, rossz id ő  esetén fedett nyughelyet, a részest 
ki és beszálftja, a részesre es ő  12 illetve lo részt 
szintén .a  saját szérđjére behordja, az utols б  kéve be 
kiStésénél elnyomtatja és a részesre es ő  гés ~t a r¢- 
szeg lakására haza hordja. A részes nem k đtelezhetö a 
hordásra , cséplésre . Segédkezése esetén k'цΡљn megálla 
pftott napidijjat kđvetelhet l frt 50 kr legkisebb f3 
zetéa mellett. A részt pedig ne most, hanem mídön š 
gabona már felnőtt akkor fogják fel , ezen értelemben 
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elvállalt rész jégverés. vagy mái elemi csapágy esetén 
a részes javára mddosithatd. Ot đdén foghat б  fel a ga-
bona. A kaszál.ástdl a betakarításig minden munka, de 
élelmezést ád munkásainak illetve részeseinek. Felébe 
foghatd fel a föld, ha minden munkát a feles végez 
saját magjával és élelmezéssel , de az addt a gazda f_ 
zeti. 
A tengeri (kukoricza) harmadában foghat' fel a követ-
kez ő  feltételek mellet: 

A gazda kötelezettsége: 
A gazda saját igáján felszántja a földet ki viszi a 
harmadost és élelmét, haza hordja a termést a harma-
dosnak is saját lakására. . 
A harmados pedig saját magjával a tengerit elülteti, 
kétszer megkapálјa, leszedi, megtisztTtja, három e-
gyenlő  részre sz t méri, a szárat levágja és aprd kd-
pokba felrakja. 
A haza hordást a gazda cselédjeivel végezteti dgy 
szintén a berakást is. A harmados csak 'Igy kđtelezhe- 
tö erre, ha az akkori elöiгt napszámot a gazda megté-
ríti. Ezen munkák minden robot nélk' цΡ végzendők. 
Ha czirok, bab, burgonya (krumpli), tök, bora', din-
nye stb. termeltetnék, ágy ezen tiltetvények a harma-
dossal felesek. 
Ezen árszabályt minden érdekelt munkásnak erk đlc ѕi 
kötelessége szigordan betartani miután ezek s mu вw 
k'st ágy anyagilag mint erkölcsheg magasabb "invo- 
falra emelik, jólétüket elömozditják, több időt en-
gednek a tanulásra művelődésre több munkásuthat mun 
kához, cѕökkentjtik a munkanélktlliek számát 4 ѕ  ha foki 
zatosan rendezzük ezen t]gyet ágy fejlesztjük a fđldm&' 
velést egy szdval előbbre visszük a magyar kulturát, 
amin az országházban évtizedekig elvitatkoznak a szer 
vezett munkásság néhány év alatt létre hozza a. föld= 
mivelök megélhetését és a kivándorlás megszüntetését 
s részben a nemzetiségi kéreés is tisztázva lesz. 
M'shol a kormányok gondoskodtak munkásvédtö гvényekгöl 
tőrvényt alkottak a munkabérekr ől és munkaidőkről, 
csak a magyarkormány nem tett még ebben az Ugyben sem 
mit sem, tehát ezt kell p'tolni a szervezett munkás= 
e4gnak. Ha egy kissé mélyebben vezsgáljuk ezen haté= 
rozatpkat, ‚Igy ki látszik belöle a j бindиlat a gazdák 
a munkaadбk iránt is, miután az árszabályunkban ben-
foglalt pontok legnagyobb részben ma is megvannak, mi 
ezekkel csak rendezni és egyöntet űvé akarjuk tenni. 
Hiszen számtalan gazda mondotta, hogy ő  ennél kedve-
z őbb feltételek mellett adja munkásainak a részt és 
munkabért, miért nem követelünk többet? De mi nem ra-
gadtatjuk el magunkat, hanem mind a két fél érdekeit 
Szem előtt tartva a korral haladunk. 
Ezen elöiгt irányzatok csak a legkevesebb bért szab-
ják meg tehát ezen felül válalhat mindenki ‚igy mint 
az előtt, csak a munkásokat károsit б  verseng'at akar-
juk megakadályozni . A munkaidő  megrövidítését pedig a 
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mez őgazdaságban nagymérvben alkalmazott gépek is aztk 
ségessé teszik. Az előirt érszabályok csakih Zenta te 
rtiletére szálnak, számolva az itteni viszonyokkal š 
első  sorban is tiltakozunk az idegen munkások beenge.» 
dése ellen, miután itt első sorban mi fizetjtik az a- 
dбt, tehát a munkához els ő  sorban is nektlnk van jo-
gunk és ha az itteni munkaer ő  kenésnek bizonyulna 
csak úgy ttlгhet jtlk meg az idegen munkások alkalmazá-
sát. 

É3RED.JITNK ONTUDATRA Ё5 AKKOR MIENK A GYOZELEM. 
Zenta, 1897.évi márczius hбban. 

A ZEI~TAI FOLDMIVF.LOK ARSZABALY 
BIZOTTSKGA: 

TL. Senta. Polgármesteri bizalmas iratok 34/Eln. 1906 sz. -
A munkások nyomtatott bérkövetelése 

12. 	„ SZOCIALISTAINK МOZGOLбD.4SA. 

A helyi polgári sajtб  egyre élénkill ő  figyelemmel kisári a 
munkásmozgalom száгnyprбbálgatáeait. Aty.éskod б  és 

hangjáb бl kittlnik: komolytalannak és gyermekesnek tar-
totta a „ mozgolбdást ". 

Ebben a lice pice id őben szúnetelvén a munka, 	 •a 
zentai szocialisták idején val бnak látták a jövőre va 
16 tekintettel formába önteni a társadalommal szemben 
kđveteléseiket. magátol érthet ő  dolog, hogy a fölté-
telek a társadalomra éppen nem kötelez ők, sőt maguk a 
szocialisták lesznek az elsők kik fogét mutatnak az 
általuk hozott határozatoknak és a viszonyokhoz mér-
ten értékesftik munkálkodásukat. A nagуgуtыѕ  az adai 
utcza végén lévő  Vuits-féle ház vendégl ő jében 	tör- 
tént, hol .5ѕѕz еgуUІt néhyny száz szocialista elvtárs, 
hozván magával miпdeniktlk egy pár vendéget is. A gyt!-
lésen Fendrik /papucsos/ és Szab б  /szat б cs/ vezet ők 
elnđköltek. Fölolvastak vagy húsz helyгöl 	érkezett 
napszám és mezei munka szabályzatot, köztük a zentai 
szocialistákat is. Fölolvasták az aratási, 	kukorica 
szedési és muvelési javaslatokat, miket persze el is 
fogadtak és minden elvtársra kötelez őnek mondottak ki 
végtll kijelentették, hogy a városházi közgy гі1éái te-
remben fogják ezentúl folytatni gyt]léseiket s ennek 
átadását követelni fogják. Ismerj űk a zentai ezocia-
listákat, s tudjuk, hogy a munkaid ő  beálltával a nagy 
tábor nagyon le fog olvadni. Tudjuk tovább, hogy a 
munkaad б  és munkás közötti viszony az ország 	több, 
részében rendezésre szorul, de hogy az Alföldön - kti- 
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lönđsen Zentán sz бгványos eseteket kivévé - panaszra 
nincsen ok , az oizonyftásra nem szorul. A szocialis-
ták mozgol бdás.a és meddő  vitatkozása , esetleg a j бza-
nabo munkás osztály megtántorítására tett kisérletek 
nem fogják a helyzetet javítani , inkább elівérge ѕitik. 
Sokkal tidvó вebb dolognak tartanám , ha arrdl tanácskoz 
pának szocialistáink miként jutnak téli id őben j đvé-
delmezö foglalkozáshoz в  kérvényeznék illetékes helye 
ken ők is a háziipariskola fđ1lб11ftá вбt, mely anyagi 
előhaladásukat uizonyára jobban el őmozdítaná, mint 
teljesülhetetlen vágyak és kívánságok fölkeltése .és a 
fönnállб  társadalmi rend önkénye в  megbontására irányu 
16 törekvések. " 

VRROSI KONY V'rÁR, SUt30TICA, ZENTAI HIRADб  1897 . évi 3.  sz. 

13. 	A NINCSTELENEK FOt,DOSZTáSk(6L SU Ттг  ОNAK 

189/. év tele a nincstelenek nagyrészét betévö 
falat nélkül találta : 460 munkás kért segélyt és munkát a 

váróstбl . A kapott alamizsna azonoan csak csepp volt a 

tengerben : a nyomort alig enyhítette , az elkeseredést'még-

joboan elmélyítette. 

„ A zentai szociáldemokraták mozgol бdása , amit ed-
dig figyelmen kivül hagytunk , aminek eddig fontossá- 
got nem tulajdonftottunk , az utбboi idöbeп  olyan mér 
veket öltött , hogy idöazertlnek és szükségesnek látjuk 
annak okair бl és kđ vetkezményeiröl egyet -mást elmon-
dani... 

Az emberi igények néhány évtized dta szertelenül 
megszaporodtak és a munkás nép keresete nem áll arány 
ben igényeivel. Ha dolgozik és keres rđgtön el is kői 
ti, $ amikor a munka szünetel nyomorogni kénytelen. 
Az éhez ő  és nagyon soknál a ѕzomjaz б  emberben pedig 
irigység támad azok iránt, kik látsz бlag szükséget 
nem szenvednek . Sötét gondolataiknak panaszaiknak ki-
cserélése végett csoportosulnak , vezet ő  muвdig tá-
mad, ha itt nem, kerül máshonnét és rohamosan megala-
kul a tömeg és `fölveszi a szociáldemokrata párt neve-
zetet. 

2gy támadt az mindenütt , igy támadt nálunk is. 
Kétféle szocialista párt van, egyiknek tagjai sz 

iparos osztálybál kerülnek ki, ezek, mivel nagyobb ér 
telmiséggel birnak, veszélyesebbek a társadalmi ren-
dünkre, a másiknak tagjai mezei munkások , napszámosok 
ѕoraioбl kerülnek ki, de vezérük rendesen . az előbbiek 
kđzUІ  val б . 

Nálunk a két párt össze van keveredve , ami igazán 
érthetetlen , mivel mindenik tömegnek más igényei, más 
kfvánságai vannak. 
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Ezúttal a zentai szocialistáknak csak azon árnyal л  
tárбl sz бlunk , mely a mezei munkások és lapszámosok 
ѕoraibбl vегбdđ tt őssze. 

Ezen emoertđmeg nagyhangd és kétes exintentiájií ve 
zetök által fđloujtatva, a fővárosban gomoamбdгa. szd- 
poгodб.izgatб  rđpiгatok által bátorítva, a vidéki 
szocialisták példáján indulva, elhatározta, hogy đsz-
szea munkáinak maga fogja megazaoni az árát melyen a 
lul nem dolgozik. Megállapította írásban, mi a nap-
azám ekkor meg ekkor , hogyan ,. milyen arányban fogja.. 
más fđld јбt munkálni, az étaljas munkát t đrli stb. 

Szép. De hátha ez a más, aki munkát ad, az đ  fđlté 
teleiket nem Fogadja ei, mi lesz akkor? 

Nem fognak tovább dolgozni - Igen, de enni kell 
ruházkodni kell, valahol lakni is kell, hát azt mibö3 
fogják fedezni? 

Nos hát mi megmondjuk . Ha megmaradnak a határozat 
mellett vagy éhenhalnak, vagy lopnak vagy rabolnak. 
Más kivezet đ  út nincs. 

Ismerjük a mi ágynevezett szocialistáinkat,, tud-
juk, hogy az egyik sem fog oek đvetkezni,.meгt a munka 
idő  beálltával elfeledik, legalább kilencz-t.ized..ré 
sze elfeledi, hogy szocialista volt, megmarad jdzan 
magyar embernek és dolgoz бnak. 

Dehát miért hallgat az ámft бkra, mért nem keres 
más megoldást nyomorának megszüi їtetfsére és mért  ‚l-
ift fđi olyan szauályokat, miknek megtartása lehetet-
len, mivel azt nem rajta, hanem a munkaadón fordul 
meg. 

Azután ilyen napszámokat f đllálftani igazán képte-
lenség a ha a szocialisták kissé gondolkoznának, ma-
guk is belátnák ennek helytelen voltát... 

Hallotunk egyéb dolgokr бl is suttogni, a fđldek fe 
losztásárбl , az általános szavazatjogról stb. Az elöb 
bit titokban az ut бboit nyilvánosan oeszélik. Mi  minđ  
a kett őt részint nevet ѕбgeenek , részint igazságtalan-
nak tartjuk. 

Miért? 
A fđldek felosztása mire vezetne? Arra, hogy  ti'-

melyik polgártársunk, ha reggel megkapná a maga kom-
petencziáját , este már alaposan nyakára hágna és más-
napra tíj fđldosztást k đvetelne. Ez a nevetségesebb ol 
dala; a komolyaoo pedig egy rđ vid kđzmondással is ki- 
fejezhét б : „ Kaparj Кбгta, neked is lesz " - amiért 
mások izzadtak, az mások tulajdona, és aki ahhoz jog-
talanul аytil, az lop. 

Az általános szavazati .jog ismét más kérdés alá e-
sik, és behozatala nem csak veszélyes de igaz вágtalan 
is volna. 

Tudjuk, hogy a szavazati jog a nagyrészt fekv ő  bir 
tokra vetett adozáson alapul . Már most , ha valaki..až 
államháztartáshoz nagyobb adóval járul, bizonyára 

. t đbb jogokkal is kell bírnia, az állam, a társadalom 
ügyeinek intézésében annál, ki a terhek viseléséhez 
semmivel vagy csak csekélyebb đв szeggel járul. 
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КбПnyebb megérthetés végett egy példát hózunk f đl. 
Négy ember birtokol egy lakházat, ezek k đzÚl egyé a 
ház fele, a t đbbi háromé a másik fele. A ház fđnntaг-
tási kđltsége, addja stb. az  egyet olyan arányban ter 
beli, mint a másik háromat együttvéve. Ha a ház elada 
tik, vagy bérbe adatik, vagy a birtokon valami válto- 
zás tđгtánik, a fél háti birtokosának nem-e t đbb oele-
sz бlási joga van a dolgok menetébe, mint a három tu-
lajdonostárs bármelyikének. Les van-e abba belesz бlása 
a szomszédnak, ki se nem birtokos, sem az add és f đnn 
tartás kđltségeit nem viseli. 

Ami a magánjog alakja kicsinyben, éppen az alapja 
az alkotmányos jogoknak nagyban. A jogok k đtelezettsé 
Bekkel járnak és akire k đtelezettségek nem hárulnak, 
l sic! ) jogokat sem formálhat magának..." 

VAROsI KONYVTAR, вцВ0'1ICA ZENY'AI HIRADO,  1896•  évi 4. az. 
-„ Eszrevételek a mi szocialistáink mozgol6dáaára "-  if-
nit  .clkkről. 

14. 	„ A sZOCIALISIAK GYU1'ЁsE " 

A polgármester a munkások minden gyüléaengedélye 
zésére irányuld kérelmét visazautasftotta, a gy űlések meg-
tartását nem engedélyezte. A városi 'tanács néhány képvise-
lő je azonban, népszerűségét fokozni akarván hozzájárult a 
szocialisták kérvényéhez: Az igy engedélyezett népgyülé ѕ  
élesen kikelt a hat бságok és a papság ellen. 

„ A mult vásárnap gy űlést.tartottak a szocialisták 
a városháza udvarában vagy 3oo-an. A gy űlés engedély 
zése iránti kérvényt aláírták: Csern ők András, Kiki-
rics János, Bergel Idr, és Kalmár Simon városi képvi-
selök is, hogy miért, azt ők tudják. A rendötséget 
Rezsnyi Aurél főkapitány és Komáromy гendörfogalmaz б  
Képviselték. K бt бra után érkezett meg Fendrik a vize 
ti,  töob elvtársa kiséretében és csakhamar sz бln' 
kezdett a meg•nem erösitett alapszauályokrdl a tanöcs 
ttlkapásairбl, sto, de mikor a nagyhatalmak viselt 
dolgait kezdte t őrgyвlni, rendori figyelmeztetés folt' 
tán abba hagyta a. nagy politikát, és a „.feketeszok 
nyásokra " forditotta. őt beszédjét. Hosszasan 	be- 
szélt végül a munkások e1nyomatásár бl, s 	panaszko- 
dott, hogy az alapszau őlyok meg nem erösitése miatt 
még arrdl sem számottnatott ue, mit végzett Csudapes-
ten. Fendrik után dsazaod nevű  szatdcs lépett az emel 
vényre, ki már magasabb tdnust használt, és bizttata 

20. 



4 

elvtársait ,_ hogy ha már nem, hát titokban gytilekez-
zenek, ezért ezután Rezsnyi f őkapitány ismételten meg 
inti a kijelenti, hogy hasonl б  izgat'sok esetén a 
gyülést feloszlatja . végül még egy elvtárs, idegenb ől 
ide szakadt steiger nevti beszélt , ki azonban basás-
kodást emlegetett a tanács és hatáság гészéгđl a '1j'-
lag oiztatta a munkásokat a titkos gytiuekez'sre., ami- 
ért a főkapitány megvonta t őle a szilt és a jelenlévő-
ket szétoszlásra sz бlftotta fel. Fendrik vezet ő  ezu-
tán csendben és rendben val б  elvonulásra biztatta az 
egybengytІteket, kik sz бt is fogadtak.és kifogástalan 
mádon oszlottak szét. " 

VARO6I KONYVY'áR 6Ut30TICA, ZEN'PAI HIRADd 1897. év.  ii. sz . 
Kđzlemény а  link" - bđ l,  nagyhatalmak  - hat б ságok, 
feketeszikny'sok - papok 

A POLG/tRМESTER CSENDORI EROSITLST  KR  

Május elseje kđzeledtével Boromisza polgármester 
is belátta , hogy az egyre éle ѕédő  ellentéteket puszta te-
kintélyével tompítani, a munkásmozgalmat tilalmakkal elfog 
tani nem lehet. 

„ A vármegyei Főispán l?r ő  Méltdságának f. évi 25 
res 89 '/ számú rendelete alapján tisztelettel jelennem 
Nagyságodnak , hogy városunk területén lévđ  szocialis-
ta mozgalmakat - melyek eddig nyilvános jelleget nem 
đ ltđttek , kell ő  figyelemmel kisérem ѕ  arrбl, főképp a 
május hб  1 .-re beállhatб  tüntetések elökészL Іeteiгo 
idökőz đnként jelentést teendek. 

Intézkedtem arrdl is, hogy a szegedi m. kin. csend 
őrparancsnokság sz itteni csend őrlétszám hiányát-4 em 
bert gyelogcsendörđkkel pdtolják s azokat ide azonnal 
kirendeljék. 

Zentán 1897 évi April h б  25. én 
Boromisza " 

16L sremaki Karlovci, tiéd-Bodrog vármegye 	alispánjának 
bizalmas iratai l б/res/1897 . az. - Zenta polgármesterének 
jelentése az alispánhoz 

A iiAтOSAGOK VISSZAUTASIY'ЈАК  A ZEлtTAI MUЛIKASSAG 
MQJU6 ELSEJE PdEGtTNNEPLL6ET BEJELENTI KLRvЁNYtг  

A zentai muцkások oejelentéaérđl a polgármester, 
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alispánon és föispánon kereszttil a beltlgymiпiszter is ér- 
tesült. 

„ A zentai járás területén Ada, :Aohol és Bбcs-?,tar-
tonos kđzségekben észlelhet ők sociáli в  ttnetek... 

A fent megjelđlt járásbeli községeken kívül még 
Zente rendezett tanácsé városában észlelhet ők socia-
lie ttinetek, amennyiben a beérkezett jele гіtéѕ  szerint 
Kocsis Szürke Gergely zentai lakosok f.évi m бjus hб  
elsejének délelőtt 8 бгбјбга  munkás-népgyülést és sze 
villatokkal egyoekötött тцnkásünnepélyt jelentett еTc 
oe.a következ ő  napirenddel: 

Az általános és közvetlen titkos 	választ б si 
jog; 

a nép egyesülési és gyülekezési joga; 
8 бrai m'nіkaidö• 
szavallatok, dalok, fehérz бѕzl бs körmenet 

Ezen béjelentés visszautasíttatott, a tervezett 
népgyülé ѕ  vagy ünnepély ürügye alatti bármilyen cso-
portosulбs betiltatott és a törvényes rendnek b бr-
milyen alakoan tđrténő  megzavarásáért a bejelent ő  
rendez őt egyenként és összesen вzemélyileg és vegyo-
nilag felelő ssé tétettek. 

Zomboroan 1897 évi április 29 
Vojnits föi вpбn " 

IL Budapest, Belügymini вzteri bizalmas iratok, 20.637 нz. 
Vojnits Istvбn Bács-Bodrog vármegye főiepánјбnak 298. res/ 
1897. sz. jelentése Perezel De ѕzö belügyminiszterhez 

17. 	FELVOtuULÁS ЁS 'rIIлrrETES MAJUS ELSEJEN 

A tilalom ellenére a munkások megszakították a 
munkát és tömegfelvonulást rendeztek. 

" TEGrvAP м  ЈUS I-EN A SZOCIAI.ISTAK n~gyszabá вú tün 
tetésre készültek. Lett volna nagy mise, melyen fehér 
zászlбval jelentek volna meg. лi ѕe után kivonulás a 
vбsártéггe, hol oeszédeket tartottak volna az általá-
nos és titkos szavazásr бl, a munkás egyletek léteei-
téséгől, a gytцekezés jogárdl, a 8 бrai mыіikaidöról 
eto. Lett volna szavalás és ének is. A hatбság azon-
oan a gyülekezést oetiltotta és errol Kocsis Szürke 
Gergelyt 23 kérvényez ő  táгs бval együtt éгteaétette. 
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Daczára azonuuan a oetilt б  intézkedбsnek , d.é. lo бra 
tájban a szocialisták nagy tömegben vonultak f đl a 
föutczán , tele torokkal énekelve a szocialista indu-
lбt. A rend őrség é ѕ  csend őrség teljes számban kivo-
iiult és feloszlásra sz бlftotta a tđmeget ,  de  minden 
eredmény nélkül. A tđmeg zajongott még egy ideig, a-
zután a vásártér felé indult, kell ő  rendőri fedezet 
mellett. Az egész tűntetésnek igen ártatlan jellege 
volt. " 

Zentai Hiradd - 189'(• 4v. 18 sz. 

VAROSI KONYVT" SUBOY'ICA, ZENt'AI HIRAD б  1897 évi 18. az. 
Kđzlemény a „ H~ rek " - b ől 

„ TUNTETÉST NEM LSZLELTETEт'T..." 

A polgármester - személyes felelбвég terhelte 
az alispán el őtt a május elsejei események miatt - jelen-
tésében saját magát megcáfolta , annyira szerette volna 
meg nem történtté tenni a t đrténteket 

„ Vonatkozással f.é. pгil hd 23-áа  kelt 21 rea 
897 számú becses rendeletére tisztelettel jelentem, 
hogy városunk területén a f." május hd 1-én a mun-
kások részéről semmiféle népgyűlés vagy tüntetés nem 
észleltetett, ( sic!) csupán annyi történt , hogy az 
ünnepélyt betilt б  rendeleteimről a helybeli munkások 
nem értesíthették a küls ő  szálláson lévőket, ezek a 
topolyai határszélyb ől nagyobb számban , mintegy 80-
120-an bejđ ttek , a város föutczáján végig vonultak s 
az ezekhez csatlakozott kf váricsiakkal egy oly tđmeg-
gé tđmđгLiltek, hogy a gyalogrend őrök által a plébá-
nia s templom el őtti kocsiközlekedés szavaddá tétele 
végett szétoszlattatni s a további utczai felvenu-
lást besz űntetni kellett , melynek következménye az 
volt , hogy déli és egész délutáni id őben egyéb moz-
galom elcsendesedett. 

Zentán 1897 május h б  2. -án 
Boromisza " 

VTL Sremski Karlovci, Bács-Bodrog vármegye alispánjának 
bizalmas iratai 18. гes/189'(. az. - Zenta polgármesterének 
jelentése 

„ INTELEM A SZ0CIALISТлКн0Z! " 

Kprilis végén a polgármester még kdsza hfreknek 
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nevezte •a fđldmunkáѕ  - sztrájk lehetöségét . Абјus elején 
- a kukorica kapálás idejében - j đtt a kellemetlen elsö 
meglepetés : nem váltak be az éveleji j бslatok arrdl, hogy 
a munkások e18bb - utdbb mégis szerz ődnek a régi feltéte-
lek mellett . A fđldmunkás - вztrájk kitđrt, s a polgári 
sajté a gazdák oldalán, sem takarékoskodott az „ intelmek 

kel." 

" Azon megtántorodott embertársainkat, kik hamis 
xltra térve , a kapálási és k'LLđnđsen sz aratási mun-
kát, az bltaluk . kimondott oáren vagy napszámon alul 
telje вfteni nem akarják - figyelmeztetjük és dvva 
intjtik, hogy a maguk és családjuk j бvoltáért, hagy-
janak fel makacs ellenszegülé аiltkel, mert azzal sem. 
maguknak, sem ügуflkПek használni nem fognak. Láthat- 
já, hogy a vidéki munkások a rendes napszámért dol-
goznak, még ők tétlenül tanakodnak. Az a pénz, amit 
el вö soroan 8k kereshetnek , vidékre vándoгol. Az is 
bizonyos már,.bogy az aratási munka elvégzésére a 
honvéđеlmi miniszter katonákat .küld ki azon gazdák-
nak, kik ilyeneket kének, az esetbe t.1. ha nem 
lesz dolgozni akar б  munkás. A katonák rendes napszám 
mellett aratnak és a pénzt elviszik. Hová fog ez ve-
zetni? A szocialisták ilyenviselkedés mellett SAJŠ'l ~ . 
HIB&JUK uIÁT"P nem fognak keresne semmit. Mi lesz ak-
kor velük és családjukkal a télen? Gondolják meg ezt 
a szocialisták addig, mfg nem kés ő . 

A munkaadd gazdáknak gyedig ajánljuk , ne itéljenek 
ѕzigorбan megtántorodott embertársaik felett, alkal-
mazzák bket továbbra is a mezei munkáknál, részesft-
sék elnnyben városunk fiait, az idegenek föl đtt és 
ne nekik tudják oe a szocialisták magatartását,' ha-
nem azoknak, kik őket izgatják és bolondítják. 

Zenta városában a munkás és munkaad б  kđzđtt tá-
madt egyenetlenséget csak égy lehet elsimftani., ha 
mind a két érdekelt fél fátyolt vet a multra és kđl-
csđnös jóakarattal siet egymás támogatására. 

Cvva intjük ismételten megtélelyedett embertársa-
inkat , ne vigyék végletekre a dolgot, mert bizony-bi 
zany az a véglet .  rájuk és ártatlan családjukra na 
gyon szomoгб  lehet. Siessenek a. munka után mig nem 
kéѕödés hagyják el azon nyomorultakat, kik 	mézes 
вzбval, hazug beszédel t ѕttSket, lelküket 	önségre 
taszft ják! " 

Zentai Hiradd - 1897 év - 21 szám 

VáROSI'KOaYVТ&R, SUBOTICA, ZENTAI HIRAD6 189'/. évi 21.sz. 
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A ZEriTAI ORSZdGOS FOLDMUNKdS - K0N6RESSZцS 
ELlIY.ESZIILETEI 

A földmunkáseág azervezéedt szorgaimazd s 	e- 

zért az országos szociáldemokrata pártvezetöségböl kivált 
Várkonyi István és hívei a földmunkások második országos 
kongresszusát Zentán tervezték megtartani. 

„ Nagyságos Alispán t?r! 

A helybeli m.kir. cae ііdörörѕpaгancѕnok 178 szám 
alatt jelentette, hogy Fekete Mihály és Egyed István 
cеendöгök Szab б  Jdzsef zentai felsőkerti lakdstdl 1 
darab munkás dallok czimt füzettel és " Fölđmfvelők-
szaklapj.a " czimt ujjág el ѕö számával együtt. 

Jelentette továbbá, hogy jövel hd 7.-én a socialis 
ták ismét öeszecsoportosulni szándékoznak s ezen 
czélra piros zászlбkat - már készíttetnek - 3.000 
munkásra megy állft бlag a számuk a vidékiekkel e-
gyütt, 200-an elnöküket akarják fogadni a zentai - e 
setleg bogarasi állomáson és hogy karhatalomért ѕür-
önyőzni ne lehessen a távírda vezetéket azét akar-

јák vágni. 
Midőn erről Nagyságodnak ezennel tisztelettel je-

lentést teszek s az elkobzott könyveket és füzetet a 
lappéldánnyal együtt beterjesztem, egyben kérek str-
göe intézkedést az iránt, hogy jövő  hd 6. és 7.-éne 
megfelelő  karhatalom szerezteasék be a tervoe vett 
ttntetds és az abbбl bekövetkezhető  readzavarás meg-
akadályozhatásáгa. 

A csendörők jelentésével teljesen hasonl б  oizal 
mas jelentést a гendöгkapitány máshoпцan is kapott. 
Végül megérintem , hogy  . a socialiaták az általuk vize 
tett névjegyzék šzeгint , melynek másolata a rend čfr-
kapitár~ynál van - ez id ő  szerint 662-en vannak. 

Zentáв  1897 Május 12 
Boromisza János 
polgármester " 

VTL. Sгemѕki Karlovci , Bács-Bodrog vármegye alispánjának 
bizalmas iratai 31.res/1897 az. - Zenta polgármesterének 
jelentése 

A RENDöEгS1rG SZ?'1KERGETI A тISZA чIDN~L 
MEGSZERчEZET'1 MUNKEIS - SZTRKJKdRSLGET 

A földmunkás - sztrájk ellen ~zeгét a gazdák vi- 
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déki munkások Doborozásában vélték megtalálni . A sztráj 
leold munkások erre sztrájk őrség .felállftásával válaszol-
tak. A sztrájkőrség lebeszélte, vagy elkergette a városba 
munkát keresni jött vidékieket, ha azok nem fogadták el 
maguknak is kötelez őeknek a Zentán kidolgozott bérkövete-
léseket. 

„ Néhány vakmerő  socialista elvtárs elhatároza , 
hogyha már ők maguk nem dolgoznak, a вánátbбl j ő vö 
szegény bolgár és szerb munkásokat sem engedik ná-
lunk munkát keresni. Lesben álltak a hfdf đnél és az 
átigyekvđ  bánáti szegény népet hétf őn és kedden for-
málisan vis вzakergették, ily mбdon akarván a munkaa-
dd gazdákat magasabb oér fizetésére kényszerfteni. 
Hangos tzelmeiknek és garázdálkodássá fajuld rendet-
lenségeiknek azonban a rendőrség és csend őrség hama-
rosan véget vetett. A garázdálkod бkat szétkergette 
és a hidföt folytonos őrizet alá vette. A bánáti sze 
gént' munkás nép akadálytalanul jöhet és dolgozik  ha  
munkát kap, a dologtalan henye nép pedig lopja a na-
pot tovább. " 

Zentai Hirado - 1897 év - 21 szám 

VáROSI KONYVTAR, SU80TICA, ZENTAI HIRAD б  1897 évi 21.sz. 
a„  Furcsa háború " с. közlemény a„ Hirek "- ből 



III 

A ZENDÚLEs 

22. 	A MUNKAsOK MAJцS 23-AN OssZETIIZNEK 
A SZLPKEнGETъ st7KRE KIнENDE1,'г  c:sENDClxsЕGGEL 

A csendöгség t đbb зΡzđгi durva fellépéab a tiszai 
hfdхіál a munkás - öraéggel szemben véгea đsszetüzéahez 
vezetett. 

„ A mez őgazdaság állapotának nagy vonásokbani e-
csetelésével kapcsolatban fájdalmas szívvel kell 
megemlékeznem azon sajnálatos tünetel~гől, illetve e-
seményekről, bekđvetkezését máz a mult kđzgytLésre 
tett jelentéseimben felemlítettem, s melyek a socia-
iistikus taiokr бl félrevezetett muiká зΡ népiek a fen-
náll6 jogrendre nézve is félelmes kedély izgatott-
ságáг6l tesznek tandbizonyságot. 

	

A tünetek elseje az volt, hogy a 	vármegyénkben 
majd itt majd ott megjelen ő  kđzponti vezérek által 
hirdetett tévtanokt бl elb бditott munkás nép titkos 
đ sszej đveteleken iparkodott egymás ѕаl elhitetni azt, 
hogy munkásságukat a munkаadбk saját javukra kizsák-
mányolják; a második pedig aboan nyilvánult meg, 
hogy ezen tévhitükben meg nem engedett m бdon, tehát 
titkosan. társultak, s igy társulva iparkodtak nyo-
mást gyakorolni a munkaad бkra, hogy t đlük magassabb 
munkabért csikarhassanak ki, - de még nem állapodtak 
meg, hanem a megfélemlftést is eszk đzül használták 
fel nemcsak a muikead бk, de saját osztálytársaik ei-
lenében igy, kimondván azt, hogy ott helyt idegen muri 
kásnak murka vállalását meg nem engedik. 

s hogy elleni elhatározásuk nem maradt csak a 
kijelentés mellett, arr бl t вnúbizonyságot tesznek a 
hozzám beérkezett tiszti jelentések, melyek szerint 
úgy a topolуai, mint az бbecsei szolgaofrdi járások-
ban, nem ktllđnoen Zenta városában is er őszakos fe-
nyegetések kđz đtt az otthelyiek az idegen munkásokat 
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az eltávozáаra (?) a már a felvállalt s megkezdett, 
munkájuk ott hagyására (kény ѕzeгftették - ?). 

De sőt még az eröazakos fenyegetés mellett sem 
álltak meg mindenűt, mit sajnosan igazol a Zentai 
esemény, hol ‚ mult hб  23-án több 0olgár munkás Zen-
tára kívánt jönni, hogy munkába álljon, meglátva ezt 
a piaczon caoportokban ác ѕorgб  $ magukat socialis- 
tátinak valld napszámosok, tđmegesen hozzájuk siet-
tek, őket mintegy 200- an megtámadták ѕ  a hídon át 
rorontálba erővel viaszat'zni akarták. 

Érre az idegen munkások szabad bejđvetele biztosi 
tájának czéljáb бl kirendelt tn.kir. cs.endöгјбгбг  a 
rendörkapitáпnyal együtt a nép t đmeg közé ment és 
felhivta őket a tőrvény nevében a szétoszlásra és  a-
rra, hogy . az idegen munkásokat szabadon menni enged-
jék, ezen többsz őr ismételt felhívásnak a népt đmeg 
azonban nem engedelmeskedett hanem ellenszegült azon 
kijelentéssel , hogy sem szét nem oszlanak , sem pedig 
e.vidéki munkások átj ђvetelét meg nem engedik ,-„mert 
most ők tehetnek amit akarnak , mert most ők rendel-
keznek % -é е  ttibbeu nyiitan izgatták és ellenszegülés 
re biztatták a tömeget kiket mid őn a rendőrkapitány 
felhívására a csendö гѕбg letartdztatni . s a községhá-
zára bki ѕérПi akarta, a népt đmeg megtámadta őket és 
a segédkez ő  rendőröket, hogy a letartóztatottakat ki 
вzabaditsa. A "hurrá” ne hagyjuk őket kiáltások  k»-
ztt kőzáporral szorongatott c вendőгők egyikének 
fegyverét egy Barta István neve dologkerülő  elzülđtt 
ember megragadta , hogy azt kezéből kicsavarja, mire 
a másik cseudOr öt hadba szúrta, hogy ilyomban đ aѕze 
esett. Mire a néptömeg egy része szétoszlott azon ki 
áltásаal: " most menjünk feifegyverkezni, támadjuk 
meg az urakat és a kбzѕбgházat ". - Ekkor a csendo-
rők a városházához hdzddtak, hogy a tervbe vett téma 
dást.meghfúaitsák. - Barta I ѕtvбn, - Márkus Orbán 
rendőrtizedes és még két rendőr brizete alatt, - mar 
radván. 

Mielott a rendőrkapitány intézkedése folytán Bar-
ta István ápoltatása szél бbбl kerestetett orvos és 
a sebesült elszállítása vбgett hozatott kocsi megér-
kezett volna, a vissza,inaradt néptömeg a sebesült 
Bartát a rend őrök ellenállása daczára elragadták s 
azon kijelentéssel, hogyha a rendőr kapitány leszúгa 
ttá vigyük a lakására, egye meg paprikásnak, elvit-
ték a rendőrkapitány lakására, s ott a kaput betörve 
50 -.60-an behatoltak az udvarba a gyérültet egy kam-
rába lefektették s ott maradtak k őrülótte mindaddig 
mfg a megjelent rend őrkapitány rá nem birata őket 
hogy szét oszoljanak. Barta István ez alatt meghalt, 
a a városházára menő  rendőrkapitányt pedig a szét-
oszlott tömegből számosan követték s fenyeget ődzések 
kőzđtt követelték t бle, hogy a letaгtбztatottekat a- 
zonnal bocsássa szabadon, mely kfvénságuknak azonban 
elég tevé nem lett. 
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Ezen zеndtІёѕ  m gfékezésére Zenta város kérelmére 
Szabadkárol egy sz еzs d gyalogság rendeltetett ki, va 
lamint az ottani csend őr đrsparancsnokság mintegy 50 
főnyi csendőr segédletet küld đtt... " 

TL, Sombor , Bács-Bodrog vármegyei tđrvényhatósági bizott- 
ság jegyző  kđnyve, 1897/605 jkvi szám - Alispáni jelentés 
a június 28-án tartott ülésen 

23. 	„ A VAROSHлZA MEGOSY' ROMLáSлT ELMOSTA AZ ESO... " 

A zavargássá fajult đѕвzetüzé в  szinesebb leir_á 
sát adja a helyi polgári sajtd, amely az események egye-
düli~ okát - miképp a hat бság is - egyedid a kívülről јбvđ  
izgatásokban látta. 

" A SZOCIáLIS zavargások ma egy hete megdđbbentö 
esettel bizonyitották be, hogy immár elérkezett azon 
idő  amikor a tervszerntlen kapkodásnak a veszélyes 
társadalmi kérdés kicsinylésének nincs t đbbé helye, 
de tenni kell, segíteni kell a bajon gyorsan, gy đke-
resen, mert külđnben az elvakított t đmeg đnve вztébe 
rohan. 

Beszélik rég бta széltében-hosszában, hogy 	a 
szocialisták nagy dolgokra készülnek . tvem is csinál-
tak belöle titkot . Kđnnyen tehették , mert a hatбság-
nak a legvégs őkig menő  enyhe magataгtásábбl bizvást 
kđvetkeztethették , hogy itt az izgatónak minden sza-
bad. 

E1 is van terjedve a vidéken , hogy Zentán a szo-
cializmusnak aranyélete van, azért jel đlték ki az 
egész vidék szocialistái Ze ыtát főhadiszállásul. 

A vasárnap és az бta t đrtént események , azonban be 
bizoцyitották , hogy a béke és társadalmi rend fenn- 
tart бinak türelme is véges és ha a társadalmi rend 
és béke komolyan veszélyben forog-úgy nálunk mint 
bárhol-kđteles ѕége a csatalomnak a legszigorúbb esz-
kđzđkkel bár-a megzavart , társadalmi egyensúlyt nely-
reállítani. 

A vasárnap t đrtént események és azok k đvetkezmé-
nyeit rđviden az elábbiakban k đ zđljük. 

Délel őtt fél kilenckor három barlgáг  munkás j đtt 
át a hídon munkát keresendő . 

Meglátta őket két-három fđlpálinkázott szocialis 
ta, nekik ment és kezdte őket a h d felé kergetni. 
Ezek példáját csakhamar tđbben kđvették, s néhány 
pillanat alatt egész t đmeg vette uzöbe a megrémült 
idegeneket. 
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A hidföhöz kirendelt csendőrjárat a bánáti munkások 
védelmére kelt, mi az akkor már hatalmas csapattá n ő  
vekedett szocialistákat roppant dilhbe hozta. Fenyege 
tö állást foglaltak a csendőrséggel szemben és azT 
dalmakkal halmozták el a csendöгőket és hat б ságot. 

Rezsny főkapitány, érte ѕ tІlve a csend őrök helyze-
téröl, több rend őrrel a szorongatott csendör ѕég téma 
gatására sietett és oda érve békés вzéto ѕzlásra kér-
te a felizgatott tömeget. A fökapitá гіy intő  szavára 
még jobban kitört a vihar és a becsméгlö nyilatkoza-
tok egész őzönét zúdították az izgatdk a rendőrségre 
és c вendórségre. Miután a szétoszlásra val б  többszö- 
ri felhívás sikertelen maradt, Schlatner 	őrvezet ő  
öt legszájasabb izgat бt letartбztatott a 	csendön- 
jeivel körtllfogatva a városházára akarta tlket kisé г-
fi. . 

Ekkor ezután a szocialisták . a legmagasabb fokot 
érte el. Az elfogottakat mindenáron kiszabadítani tö 
rekedtek. Az elfogottak között volt Berta István ne- 
vцΡ szocialista is, ki társainak oiztstá ѕбtбl vérsze-
met kapva, ki akart törni a csend őr kordonból és az 
egyik csendőrnek, ki ezt meg akarta akadályozni, el-
kapta fegyverét ѕ  vele viaskodni kezdett . Ezt látva 
egy másik cseаdör, szuronyával Berta Istvánt hasba 
ѕzúгta mire az rögtön ősazeeaett. 

A véres esemény azonban éppen nem hatott csillapi 
tб lвg a tömegre , kiadták a jelszilt, haza fegyvere-
kért, megostromoljuk a városházát. 

Ere a csendöгök és a rend őrök a városházára vonul 
tak vissza, kell ő  öгizet alatt hagyván Berta István 
hulláját. 

A szocialisták azonban -daczára az Snizet tilts 
kozásának - fölfogták a hullát és Rezsny f őkapitány 
lakására vitték, hol a kaput betörték és Berta Ist-
vánt szörыyt' fenyegetések között a magtárba helyez- 
ték. 

Megjegyezztk itt, hogy a Rezsny fókapitány Berta 
leszúrásánál máг  nem is volt a tömegbe és mégis több 
гбgalmaz б  azon hint terjesztette és terjeszti, hogy 
Berta Istvánt a főkapitány parancsára szúrták le. 
KUlönben e napok alatt valóban a hazugságok egész 16 
gidJa keringett a városban. . 

A városháza megostromlását elmosta az es ő , helyet 
te azonban a hat бság intézkedé вéгe ínég aznap jött 61 
csendőr 2 tiszttel Szegedr ől és 73 katona 4 tiszttel 
Szabadkáгбl. 

A katonák és cseud đх'ók után minden elcs đndesült. 
Berta Istvánt hétfő  délután 4 Orakor temették el 

a fels őtemet ő ben . Ez alkalommal a temet ő  bejáratát -
25 rendőr zárta el. A csekély számú közönség teljes 
csendben a temet ő  sarkán kivtll nézte az elhantolást.. 

Kedden . a cвeкldöгбk nagy része eltávozott , a kato-
nák azonban további miniszteri intézkedésig városunk 
ban maradnak. 
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A rendöгkаpitányság falragaszokon hívta fel a la-
kosságot , hogy a csoportosulésoktбl tart бzkodjék, a 
csenđöгhadbfгб  pedig hétfő  dta folyton a letartdz-
tattot vádlottakat hallgatja ki. Mint érte в tцtfnk, a 
letart бztatások száma megközeliti a százat, - ѕ  már 
is nagyon sokan bánják , persze késön - hogy a békftö 
szó helyett a lelketlen izgatókra hallgattak ѕ  ez ál 
tel nem csak magukat és családjukat döntötték bajba, 
de egy embertársuknak is szerencsétlen halálát okoz- 
ták• " 

Zentai urad' - 1897 év/22 azám 

VAROSI KONYV1 в , SUBOTICA, ZENTAI HIRADQ 1897 évi 22. sz. 
- " Az izgatás kđvetkezméПye cfmö cikk 

24. 	A 5Z0CIALISTáK A LETARTбZTATOTTAK ELSZáLLITASKNAK 
ME(3AKADáLYOZEiSARA KЁSZtJLNEK 

A forrongd közhangulat a katonaság kirendelése, 
a tđmege ѕ  letaгtбztatások ellenére nem enyhtlt . A hat'"-
gi kđzegek és a gazdák félelmének tornája a rendörkapi-
tány jelentése. 

Nagyságos Polgármester iJr! 	 . 
A ma egyheti lefolyt munkás zavargás mostani ki-

hallgatásáгбl van szerencsém hivatalos tisztelettel 
jelenteni, hogy Dudás Lajos városi föjegyz б  dr állf-
tása szerint a вociali ѕták megakadályozni készülnek 
a letartóztatottaknak Szabadkára leendő  netáni el-
szállítását , egy megbfzhatб  városi képviselő  bizal-
mas jelentése szerint pedig a socialist бk támadásra 
készülnek és szervezkednek a katonaság elvonulása u-
tán a e czélbdl már mбst éles bicskákkal és késekkel 
fegyverkeznek ѕ  egyáltalán az a hfr és hangulat a vá 
roѕban, hogy ha a katonaság és csend őrség elmegy, 
sokkal nagyobb eröszako вságot követnek el, mint ma 
egy hete. 

лllásomb бl kifolyбlag kötelességemnek tartottam 
ezt Nagyságodnak bejelenteni - felkérni - szives-
kedjék ezt illetékes helyre azonnal bejelenteni és 
kieszközölni , hogy a 20 csend őr mely most városink-
ban van, mindaddig itt maradjon, rig csak az Alispán 
árnak a csend őr đrs létszámának . 20-ra leend ő  állandó 
felemelése iránt a Nаgyméltбságd Beltgyminiszterhez 
intézett felterjesztése el nem intéztetik , mert kü-
lđnben én a felelősséget el nem vállelhatnám az i-
ránt, hogy semmi zavargás elöfo гdulni nem fog. " 

. 	Zentán 1897 évi Május hd 29-én 	. 
Rezsny Aurél réndörk. 
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V.T.L Sremѕki Karlovci, Bács-Bodrog vármegye alispánjának 
bizalmas .iratai 36re н/ 1897. sz. - Zenta rend бгkapitányá-
nak jelentése a polgármesterhez 

25. 	A ZENTAI GAZDAKOR ENGEDNI KÉNYSZERUL 

Az aratás kđzeledé ѕe miatt a gazda - tár вadalom 
taktikát változtatt; tárgyalásokra szánja el magát a 
munkások képvisel őivel a bér-rendezés ügyében. A helyi 
polgári sájtd pedig gyđkerese оben hatd " orvosságokat •' 
ajánl. 

A rendszeres és lelketlen izgatások egyrészrtll-
a legnagyobb fokú indolentia másгészгd - ire megter-
mé véres gyün ►đ lesét, van már áldozat is. 

Tétlenül néztük hбnapokon át, hogy miként mételye 
zik meg a szocialis гбgeszгбk a szocialis agitátorod 
lázftd, é ѕzbolondit б  rđ piгatai a mi jdzangondolkozá-
ad becsületes és muнkавfrб  fđldmfves népünknek a-
gyát, szivét. 

Kegyetlen, lelkiismeretlen munka volt, az 	u.n. 
vezérek munkája, mert elrabolta a mi szegény népünk-
nek legdrágább tulajdonát az Istenben val б  bizal-
mat, a vallásos meggyözödésnek pótolhatatlan kin-
csét, elrabolta tđlük a hazaszeretet magasztos, busz 
ke érzését. 

Hazánkat, hitet megtagadva, a csend őr szuronyok 
elé rohan a fanatizáltak tömege, és ha a legvakmer őb 
bek halálon lakolnak tlrültségükért, akkor nem đnma- 
gukban keresik a tragédia okát, hanem okolnak minden 
kit, akik örült tanaik által nincsenek megmételyez- 
ve... 

A szocialis bajok, jelenségek okát ismerjük, 	de 
most, mid őn már a betegség meg van - вürgtls és hatha 
tós orvosságról kell gondolkód гіunk. 

Fel kell ráznunk a társadalmat, a vagyoni és szel 
lemi inteleugtiat mélységes dlnad,pdl. Kell,. hogy š 
gazdák életjelt adjanak magukról, kell hogy megmutas 
sák, bebizonyitsák a szegény elbolondított népnek, 
hogy bennük a barátott, a munkatársat, és ne az el-
lenségüket lássák. 

Tegyünk végre valamit és ne gondoljuk, hogy a szo 
csalis betegségeket a Zentáгa dirigált katonaság, a= 
vagy caendörség fogja meggy6gyftani. " 

VáROSI KONYVTKR, SUBOTICA, ZENTAI tiIRADб  1897. évi 22 sz. 
- » SZOCIKLIS ZAVARGKSOK ZEN'гКш  " C2A9t! VEZÉRCIKK 
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ELMARAD A FIIGGETLEN SZOCI' лLDEМOKыATA PART 
ZEN'1'АНA TERVEZETT ORSZAGOs KONGRESSZUSA 

A májusi zavargásokat tiг'gyűl felhasználva, 	a 
hat бságok nem engedélyezték a f đldmunkás-kongresszus me& 
tartását Zentán, Vá гkonyiék ekkor Adát jelölték meg a 
kongresszus megtartásának helyéül, de itt nem bírták mea 
tartani a karhatalmi szervek fenyeget ő  đsszecsoportosftá-
sa miatt. 

„ A szocialista lapok már hetek бta 	t'xfrdetik, 
hogy tanaik terjesztése a magyarországi szegény nép-
nek vagyoni függ helyzetébđl val б  kiszabaditása és 
minden nemzetiség đnrendelkezé ѕi jogának biztosftá ѕa 
érdekében a magyarországi független szociáldemokrata 
párt a pünkösdi ünnepek allatt azaz f.év junius hd 6 
és 7.-én Zentán, űjaooi hirek szerint pedig Adán or-
szágos congressust fog tartani. 

Pdinthogy pedig a szocialistáknak napr бl - napra 
nagyobb méreteket đ ltđ  szertelen izgatására, s az 
ebből folyбlag Zentán május 23-án elđfordult zavar-
gásra val б  figyelemmel , a kč5zrend és a polgárok nyu-
galmának biztosítása érdekében nem mutatkozik veszé-
lyesr}ek, hogy a nyers t đmeg kedélyhangulatának ily 
izgatagabb állapotában szocialista gy űlések tartásá-
ra engedély adassék , ennélfogva felhfvim Czimet, mi-
szerint az esetben, ha a Congressus megvaldsétása ér 
dekébđl Czimhez intéztetik kérelem, azt az elöadot- 
takra valб  figyelemmel elutasftólag véglegezni szi-
veakedjék. 

Ezen rendelkezés azonban egyáltalán nem érinti az 
országos politikai pártokat, amelyek tagjainak értel 
mi és eгkSlcѕi fglényében kell ő  garantia van arra 
nézve, hogy a népet nyomasztó és súlyos helyzete ál-
tal előidézett izgalmai kózepette is a rend korlátai 
kóz đtt lesz képes tartani. " 

Zombor 1897 junius 2 

v.T.L Sremѕki Karlovci, Bács-Bodrog vármegye alispánjának 
bizalmas iratai 39. re н /1897. sz. - Az alispán Boromieza 
polgármesterhez címzett kéziratos konceptje 

A ZE►vTAI ZAvARGЛS LETARTOZi'ATT0T RLSZ'1VEVOIT 
SZABADKЛRA KISERIK 

A tđbb mint száz letartóztatott és kihalltatott 
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munkás k$zül 22 résztvev őjét a zavargásoknak a szabadkai 
tđгvényѕzéki fogdába szállították. 

sZOМ0В  MENET vonult a városon végig a vasdtál-
loJshoz f.hd 3-án reggel . 22 szocialista zavargбt 
kisért a csendöгвég a vonaton Szabadkára, hogy a 
tđrvéxiyszék mondjon felett'k itéletet. A foglyokat 
hozzátartozóik nagy száma kiséгte az ind бházig, mely 
nek perronja nagyon szomord b(c вdzá нi jeleneteknek 
volt szinhelye . sajnos a megtđrténteket most már meg 
nem tđгténtté tenni sem lehet , a b0nđ sđk bűnhődni 
fognak s velük együtt családjuk ártatlan tagjai is. 
szolgáljon ez intelmül a j đvöre. тđrvénytelen eiz-
kđz đkkel, eröszakk а.L, az ember sorsán nem segíthet, 
mert a társadalom mindenkor elég er ő s ahhoz, hogy a 
гendzavarбkat ártalmatlanná tegye. " 

Zentai Hirad б  - 1897 év - 23 azám 

váкOSI кorrevi°Aн , SцдOrIl' A, ZENTAI HIRADO 1897 évi 23.  sz. 
- Kđzlemény a „ Hirek " - bđ1 
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A KIEGYEZLS 

28. 	A MUNKASOK Ј IZOTTSAGOT VALASZTANAK 
A GAZDAKKAL VALб  EGYEZKED~SRE 

A Gazdakđr inditványára Boromisza Polgárme ѕteх' 
május 3o-án egy gazdákb бl, a képvi ѕelötesttІe't tagjaiból 
és a munkások képviselöibö áll б  34 tagú bizottságot hí-
vott đssze a « mezei munkás-tlgy rendezése tárgyában. " 

n T. Nagysagos Polgármesterúr 
Mi zentai fđldmivelö munkások értekezletet tartot 

tunk Május 29 . dekén Balog Elek hazánal a melyen az 
értekezlet io. tagú bizotságot választot Usernák And 
rás Varosi képviaelö kđzbeа  jđttével a megvalazstot-
tak név sorai. 

1 Horvát Gyđrgy 
2 Gombos András 
3.Kovács Ferencz 	 láttám 
4 Kocsis Szt]rke Gergely 	láttám 
5 Boros Gorgely 	 lattam 
6 Pap István 	 lattani 
7 Sandor István 	 lattara 
8 Hagymás Gergely 	 lettam 
9 Kopasz Péter 	 lattam 

io Gombos Ferencz 	 lattam 
11 Borbély Ferencz 	nincshon Balint Istvan 
12 Bene István 	 lattam 

Kelt 1897 . бјuš 29.deken Zentán " 

TL. ZENTA, Polgármes сeri bizalmas iratok 34/El П . 1906 sz. 
- A munkások beadványa a polgármesterhez 
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29. 	LLTREJON & :dEGEG,YEZKS 

A május 3o-án magtartott egyezkedési értekezlet-
ten a munkások képviѕelői a január 17-én elfogadott bér-
követeléseik ( lásd: 11. okmány ) elfogadását бhajtották 
kivívni, azonban végtfl mégis engedtek kđveteléseikböl. 

„ KIVONAT 
A mezei munkások állft бlagos sérelmeinek orvoslá-

ѕa tárgyában a képv.test.433.sz . a. határozatával ki 
ktlldött bizottságnak 1897.évi május hб  3o-án tartott 
trése jegyz6k đлyvéoől. 

Elnđk az tldet megnyitván, eltladja, hogy a mult 
tlds határozatához képest, úgy a munksadб  gazdák, va 
lamint a munkások kö гéböl 12 - 12 egyént meghfvott, 
kik is riagyoob részben megjelentek. 

Felhivattak ezután a munkások sérelmeik elöadá вá-
ra mire kijelentették , hogy a mai viszonyok kđzđtt 
a mezei munkások helyzete felette sályos, ágy hogy a 
legnagyobb szorgalom é.s takaгékoѕság mellett is, any 
nyit nem képesek kere еni , hogy maguk és családjuk a 
legnagyobb uélktІözésnek ne lennének kitéve. 

Sérelmeik oгvoslása czéljáb бl kérik els ő  sorban, 
hogy a vidéki munkások - mint akik a helybeli munká-
sokat a munkájukb бl kiszorítják és a munkabért le-
nyomják és igy részben elöidézQі  a jelenlegi edlyos 
helyzetnek - addig arcig helybeli munkás találhatd és 
alkalmazhat б  - városunkba ne engedtessenek - továb-
bá mбsodszor, hogy az általuk ezáttal eidmutatott 
nyomtatott iven kitfntetett munkadijak., a munksad бk-
ra nézve megállapíttassanak. 

Az el őmutatott árszabály a napszámbérek, fuvaro-
zás, cselédbérek , aratd rész, valamint a kukonicza 
harmados rész тnegállapftásáгa vonatkozik , melyre néz 
ve mindenek előtt kđlcsđnösen abban történt megálla-
podás, hogy ezen alkalommal minden mást mell őzve, 
csupán a legidöszertbb aratási munkabér mбdozatai vé 
tessenek tárgyalás alá és lehet őleg állapftassanak 
meg, oly világos kijelentés mellett, hogy a megálla-
podások a közmegnyugvás lб trejđtte czéljábdl hozat-
nak a kđtelezö erővel nem bírnak. 

Az ezután kđlc&ónösen mindkét részr ől, kifejtett 
eszmecserék folytán kiemeltetett egy részrő l, hogy a 
munkások az árszabályukban foglalt tulcsigázott i-
gényeikkel a jelenlegi amugy is rosz gazdasági vi-
szonyok közepette czélt nem érhetnek, mert a gazda-
közönség is válságos viszonyokkal ktzd, és teljesen 
képtelen a túlmagas munkabéreket elviselni; másrész-
ről pedig a muтіkások felpanaszolták, hogy a gazdák 
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egynémelyike a munkabér leszorítással, robot ingyen-
munkával és hiányos élelmezéssel, a munkásokat felet 
te mostoha elbánásban részesíti, ugy hogy tđ bb eset= 
ben nem képesek a maguk és családjuk részére szüksé-
ges élelmet - gabonát - beszerezhetni, mert a munka 
végeztével a maguk élelmezése és szükséglete egész 
keresményüket felemészti, abbdl családjuknak mi sem 
marad. 

Mindezeken kölcs đnđѕ  bizalom és j бakarattal segí-
teni ugy a gazdák - valamint a munkások érdekében is 
szükségesnek találtatván, a bizottság kimondand бnak 
találja a kđvetkezöket: 

Aгat б-rész a buza 11-edén, árpa és zab lo-edén, 
melyért a részes az aratási, hordási és cséplési -
minden hozzátartoz б  munkát egész a pelvatakarításig 
- elvégezni tartozik és pedig az aratási és cséplési 
munkát egy a saját terhére felfogadott marokver ővel 
együtt, ellenben a hordási mnнаk$kat egyedül. 

Minden részesre, illetve kaszásra legalább 7 
ker. táncz gabona juttatand б . 

Ha a részes benttartáson nincsen, ez esetben é 
lelmezésгe a maga és marokver ője számára 5 frt kész= 
pénz és 5 véka buza adand б  az egéšz mн.kaidöre, me-
lyet a gazda a hely szinére szállítani köteles. 

Az egész termésből el őbb a csépl őgép-rész vé-
tetik ki és csak azután adatik 1{i az нrat б-rész, me-
lyet a gazda az részes lakására szállítani köteles. 

A részen felül még egy kocsi t цzгevalбt 	4 
szarvra rakva és a részes lakлв áгa szállítva, avagy 
a gazda tetszése szerint 2 frtot tartozik a gazda a 
részesnek adni. 

A részes sem köteles a fent kit'k жt,etett munká-
kon kívül más ingyenes robot munkát teljesiteni és 
nem köteles a csépl őgéphez munkásokat állftaпi, fi-
zetni avagy élelmez тх i. 

fia az összes őszi és tavaszi 	gabonamennyiség 
lánczazámгa 8 mázsát ki nem tenne, tartozik a gazda 
a részt legalább is 8 mázsa után kiadni. 

?ia a azeгzödésszerцen elvállalt biztosított ga 
bonét a jég elverné, avagy abban bármi kárt okozna, 
нgy a gazda által kapott kárösszegb ől a régze ѕ  az a-
rat б  rész arányában részesül. 

végül felthivandd a gazdaközönség, hagy mindad-
dig, a rig az aratási munkára helybeli rendes munkás 
találhat б , vidékiek felfogadását - a közbéke és kđz 
nyugalom érdekében - mell őzze. Ezen czélb бl a rendöг  
kapitányságnál a munkead бk és munkát keresők folyton 
nyilvántaгtandбk. 

A kukoricza harmados munkára nézve ezuttal meg-
állapodás nem jđtt létre, azért  is,  eme munkák m~г  
tavasz бta folyamatban vannak és igy azokon már aeg` 
teni nem lehet, azonban őszre ere nézve is tárgya- 
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lósok folyamatba tétetni határoztattak. 
A fenti 1-tö1 9-ig pontogban foglalt határozmá-

nyok kinyomtatni és városszerte közzé tétetni hatá-
roztatott. 

Kmft. 
Jegyzetté: 	 . 
Dudás Lajos 	 Boromisza János 

fő jegyző 	 polgármester , mint elnök 

A fenti megállapodások a képviseiOteatület 1897.. 
jiiaius hб  4-én 436.sz.a. határozatával tudomásul vé-
tettek. 

Kiadta: 

Dudás Lajos 
fő jegyző . " 

T.L MENTA, Polgármesteri bizalmas iratok 34/Eln. 	1906. 
A megegyezés nyomtatott szövege 

30. 	" EME MEGEGYLZES KOTELEŽI ER©VEL 
EGYIK FELRE fVЕZVE SEM BIL .. 

• 	A bizottság határozatai nem k đtelеzték a gaz" 
kat az el őirt bérek betartására , a ezzél voltaképpen 	a 
dnunká ѕokat kijátszották. 

Nagyságos Alispán l?r! 	 . 

Folyб  évi június hб  8-án 45/re .s 897 szám 	alatt 
kelt uagybecst rendeletére hivatalos tisztelettel,. 
jelentem , hogy a mezei munkások állft бlagos sérel 
meinek orvoslása czéljáb бl a képviselo testület fi-
1y6  évi május 26-án 433 /897 szám alatt kelt hatórozs .  
tóval egy bizottságot küldött ki ,'amély bizottság fo- 
lyб  évi május 28-án és 3o-án tartotta üléseit melyek 
rđl.jegyzök đnyv vétetett fel, eme jegyzökđвyv a kép-. 
viselőtestület részéről folyd évi június  '4-én tar-
tott közgyülés elé terjesztvén az .abban foglalt .meg-
állapodások tudomásul vétettek , minek folytán annak 
tartalma l000'példányban kinyomtatott és szétoszta-
tott. 

Mindezek szerint tehát a munkások és a munkaad б  
gazdák között a megegyezés létre jött , azonban eme 
megegyezés kđtelezđ  eróvel egyik félre nézve sem bir 
s az egyezkedés czél ja néni is volt más mint k đ lcs đ -
nös engedékenység által megtalálni a m бdot a munká-
sok megi,yugtatására és hogy j đvöre ezen megállapodás 
irбnyadó lehessen a : шаkabérekre nézve. " 

Zentán 1897 június hd 14-én 
Bor omisza 
polgármester 38. 



V.T.L Sremeki Karlovci , Bács-Bodrog várтegye alispánjának 
bizalmas iratai 52, res/1897. sz . - Boromisza polgárвes-
ter jelentése az alispánhoz 

31. 	A ZENTAI GAZDAKOR EML~KIRATA A 5Z0CIALIS 
PROBL~П+lАК  MEOOLDA$AVAL КАР(;SOLATBAN 

A zentai gazda társadalom a szocialie 	kér" 
seket a rendszer keretében fokozott szocialis gondosko-
dással, karitativ akci бkkal , a nincstelen munkásság tél 
li háziipari foglalkoztatásával vélte megoldani. 

Tekintetes Városi Tanács! 
A " Zentai Gazdakđr " foglalkozván a váгoban fel 

merült és a kđzelmultban zavargásokat is okozd rnuu= 
káskéгdéssel , az egyenetlenség és elégedetlenség meg 
szfпteté вé véget bizonyos intézkedések lбtesftésében 
állapodott meg. 

дΡiiután pedig a Gazdakđг  mint erkđlcsi 	testület, 
csak elvi megállapodásokat hozhat, de azok gyakorle 
ti kivitelét végre nem hajthatja , bátrak vagyunk é-
ten megállapodásokat a tik. Városi fanács becses szi 
fi elé terjeszteni a végb ől, hogy azok egészbenT 
vagy részbeni létesitését Zenta város képvisel ő  tes-
tületének ajánlani kegyeskedjék. 

Biztat benőnket a remény, hog az általunk alább 
felsorolt és megindokolt javaslatok létesftése meg-
fogja szűntetni városunkban a szocialis kérdést, de 
nem csak megszűntetni , hanem a munkás osztálynak a-
nyagi gyarapodását is elömozditani ( fogja - N). 

Tekintetes Városi Tanács! Kđztudomá ѕіІ  dolog, hogy 
az ugynevezett szocialista tlgy, a kđzel multban a vá 
rosnak közel 5000 forintjába került és ezen tekinté= 
lyes összeggel , mely részben napszámsegélyre, rész-
ben a véder ő  tartására adatott ki, a munkás kérdés 
nem került kđzelebb a megoldáshoz , sőt ellenkez őleg. 

Az idei kedvez бtlen termésviszo ііyok következtében 
- el lehetőnk гб  készülve - a tavalyinál sokkal több 
munkás család fog kopogtatni Zenta városánál, se-
gélyt kérendő ; és a város kđteles eltartani szegé-
nyeit, ha meggy őződött arrdl, hogy azok tényleg se-
gélyre, eltartásra szorultak. 

Hogy a város pénzbeli segélyt adjon a sztlk đlkđdö 
munkás családoknak akár viszontszolgálat nélk ől, a-
kár némi, úgysz бlván névleges viszontszolgálat fejé-
ben, az nem vezet czélhoz . Nem pedig azért, mert a 
város elvégzésre vár б  munkával nem mindig rendelkez-
ik és a munkabért vagy pénzbeli segélyt mindig a asa. 
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1'dfő  kapja kézhez és sokszor nem fordítja családjá-
nak eltartására , hanem saját szenvedélyének kielégf-
téѕбгe kđlti el, mi által a család nyomora éppen nem 
enyhül. 

Ennek meggátlására, illet őleg a táplálékra szoru-
16 munkás családok segélyezésére a Gazdak đr javasla-
ta a kđvetkez ő : 

Zenta város képvisel ő  testülete haladéktalanul 
mondjaki a szegényház fe11á1ftá- 
s á t és sűrgös intézkedéseket tegyen arrdl, hogy a 
szegényház - bár egyelőre bérelt helyiségben - már 
f.évi okt бber lo-én megnyittassék. 

;.,üt érünk el ezen intézkedés által? 
Elérjük azt, hogy a val бdi munkaképtelen szegé-

nyek hajlékhoz , élelemhez és ápoláshoz jutnak és nem 
rбjják napгбl-napra a város utczáit. Ez azonban csak 
mellékei ezél most , mert tudjuk , hogy a szociális 
kérdésben a munkaképtelen szegények nem folytak be. 
A szegényház fđlállftásának a föczélja ez id ő  sze-
rint az volna, hogy azon munkás családok, melyek 
szükséget , élelemhiányt szenvednek, melyek saját hi-
bájukon kívül nyomorba kerültek, ingyen természetben 
kiszolgáltatott egészséges táplálékhoz jussanak a 
szegényház konyhájáгб l. 

Ennek kivitele a kđvetkez ő  volna. 
Amely családnak elfogyott az élelme, kérelem a-

lakjában tegyen jelentést e k đгülményekről a városi 
hat бsбgnak , erre kđzegei által ѕzigoгúan megvizsgál-
tatja a család helyzetét és ha tényleg vakinak bizo 
zonyul a jelentés, úgy utasítja a szegényház veze-
tő jét, hogy bizonyos idötöl fogva a kérdéses család-
nak, kellő  ellenőrzés mellett a meghatározott mennyi 
ségt eledelt szolgáltassa ki. 

Ezen intézkedés által a szi szoros 	értelmében 
vett nyomor megsztmnék. 

Az a kérdés már most, hogy a szegényház ilyetén 
megszaporodott kiadásai honnét lennének fedezve. 

Fedeztetnének els ő  sorban a azegényalapbil, másod 
szoг  kđnyđradományokb б l . Ha ezen két forrás kevésneк  
bizonyul, a szegényház fđnntaгtásának kđltsége ad б-
kulcs arányában a kđzlakosságra vetend ő  ki. Ez az 
eljárás sokkal igazságosabb , mintha a hizsld koldds 
szegényt , gazdagot , egyenlő  arányban megadóztat ( a 
város - DJ ). 

Udvđsnek tartanбk , ha a szegényházzal kapcsolat-
ban egy tudakozd illetne napszámosk đzvetftö - iroda 
is állittatnék fől és pedig azért, hogy azok, kiknek 
nepszámos kell, ott bejelentessék , valamint a rendel 
kézésre  6116 napszámosok ott nyilvántartassanak. 

Ezen intézmény kü16nđsen akkor fog haszuosnak bi-
zonyulni, ha a napszám ára, ahhoz értő , 	érdekelt, 
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munkások és munkaadбkb б1 á116 bizottság által két he 
tenként előre megállapittatik és a megállapodások e= 
redménye az irodában kiftlggesztetik. Magátбl érthe-
t ő , hogy a napszámosok kđzvetítése teljesen díjta-
lan. 

A szegényház fđlállitása és ily m бdon leend ő  fel-
szerelése, vezetése illetve m őkđdése által a nyomor, 
Zerxte város munkás családjai k đ z őtt ne ts  fog pusztí -
tani. 

Ezen intézkedések azonban a szocialis kérdést még 
meg nem oldják, el nem ttlntetik, csak ideig - бгbig 
továbbítják. Ez pedig végczél nem lehet. 

A szocialis kérdés teljes megoldása városunkban 
csak akként lehetséges, ha a munkás családok a téli 
időszakban es kereshetnek legalább annyit, amennyi 
fenntartásukat biztosítja. 

Saját erőnkből, saját hatásk őrtlnkben, idegen se-
gély ndlk'fl elérhetjtІk-e mi ezen czélt7 Igenis el, a 
háziipari iskola fđlállftása által. 

Az ezr.országos kiállftáson a zentai háziipari ké 
szitmények kitüntet ő  oklevelet nyertek és megvételre 
keresettek. Pedig a kiállftott háziipari cikkek olya 
fok voltak, melyek készftésбt izlés és szakért ő  mun-
káskéz nem vezette. 

Elgondolhatjuk tehát, hogy azon esetben, ha már a 
közel jövőben főlállftani javasolt háziipariskolában 
szakбrtö utasitására készülnek el a háziiparcikkek, 
akár vesszöböl, akár gyékényb ől vagy szalmáb бl, hisz 
Zenta város határa mindezeket megtermi, mily k đnnytt 
lesz a kész cikkeknek jóvedelmezö és állandó piaczot 
teremteni. 

Javaslatunk második része tehát oda irányul, mi-
szerint Zenta város képvisel ő  testülete mondja ki a 
háziipari iskola fđlállftását azon czélból, hogy a 
munkás nép osztály, állandó keresetm бd megtanulásá-
hoz jusson és az által a uyomort бl minden mddon ment 
ve legyen. _ 

A háziipari iskola fđlállftá ѕa czéljáb бl, keres-
tessenek meg az országban már t đbb helyen гnбkđdő  ily 
iskolák igazgatóságai, a fđlállftá зΡra, a szervezetre 
és kđltségvetésre vonatkozd adatokért. 

Ez ut бbbira nézve megjegyezzük, hogy a háziipari 
iskola évi fđnntartásáгa 150o frtнбl tđbbet nem igé-
nyel. Ezen đsszegböl 1000 frt a taner ő  dijazására, 
201 frt helyiségbérlésére és 300 frt felszerelésekre 
számftaпd б . 

Tekintettel arra, hogy a czocialis kérdés a város 
nak tavly kđzel 5001 forintjába került, tekintettel 
arra, hogy ezen s őt nagyobb đ sszeg is ily czélra, a-
mint a viszonyok alakulása mutatja, évenkint felveen 
dő ; a hбziipariskola k đltsége csekélynek mn оndhat б  kt 
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lönö ѕen akkor , ha az általa elérend ő  czélokat *nérle-
geljük. 

Egyébként megjegyezzük, hogy ágy a 	szegényház, 
mint a háziipariskola helyisége ül a város tulajdonát 
képez ő  " régi '.torház épületet " egyel őre alkalmasnak 
tartjuk é s ezen épület felhasználásával - mely a vá-
rosnak amágy is csekélységet jövedelmez - a két in-
tézmény fđlállftásánál jelentékeny megtakarftások 
volnának elérhet ők. 

A " Zentai Gazdakđг  " azon reményének ad kifeje-
zést, hogy ezen emlékiratban felsorolt intézkedések 
a helyi szocialis kérdést gyökeresen meg fogják or-
vosolni. 

Kérjük a t . városi Tanácsot , hogy a jelen emléki-
ratban foglalt és megindokolt javaslatokat magáévá 
tenni é s azokat megval бsftás végett a legközelebbi 
közgytU.és elé terjeszteni mélt бztaѕ sék. 

Zentán , 1897 . aug. hd 4-én 
hovoszel János, 

gkđri titkár 

VAROSI KONYVTAR , Subotica , Zentai Hiradб , 1897 évi 33. sz 
- " A zentai Gazdakörnek Zenta város Képvisel őtestületé- 
hez benyájtott emlékirata a szocialis kérdésekben " efmü 
vezércikk . Ezr. - ezredévi , milleninmi kiállftás 1896-ban, 
frt. - forint , gkđri - gazdaköri , t. - tekintetes 

32. 	A n  ZENTAI HIRADO " JAVASLATA A " VESZEDELf ЛEs 
TANOK " KІKUSZOBOLESE CLLJAb6L 

A helyi polgári sajt б  szellemi fegyverek közbe-
dobását javasolja a szocialista tanok ellen. 

„ 1gy a kormány , mint a művelt társadalmpt er ő sen 
foglalkoztatja azon czél , hogy a terjed ő  szocializ-
musnak gátat vessen , hogy a szocialis bajokat orvo-
solja, szokat megsemmfsftse és az emberi társadalom-
nak megromlott békéjét helyreállftsa. 

Sok tervet hallottunk , melyek 	keresztülvitele 
ezélszerttnek látszik . A munkásviszonyok rendezése, a 
háziipar meghonosftása, az állami birtokok kisrészle 
.tek.beni bérbeadá еa stb. mi helyesnek , czélszerünek T 
gérkezik, de sajnos csak igéгkezik, mert a sok szép 
tervb ől még nagyon kevés ment teljesedésbe éš amint 
a viszonyok állanak , a közeljovöbe nagyobb mozgalom 
alig fog történni. 

Mindent az államk оггбnytбl várni képtelenség. Lát 
tuk az elmult aratási id ő  alatt , hogy a kormány min  - 

Tбth Lajos, 
gkđri elnök " 
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dent elk бΡvetett és pedig sikerrel arra , hogy a szo-
cializmus az aratást meg ne akassza; tudjuk, hogy a 
kormány messzemenő  intézkedéseket tesz a rossztermés 
okozta ínség megszüntetésére; de az államhatalom a 
társadalom segítsége nélkül célt nem érhet . Magának 
a békéjében fenyegetett társadalomnak kell odahatni, 
hogy a szocializmus miel őbb megszUnjék. 

E lapok hasábjain t đ bbsz đr sz бllottunk azon anya-
gi eszközökгöl , mikkel a szocialis bajokon segíteni 
lehetne ezúttal nem az anyagi, hanem a szellemi esz 
k бΡ z đkгőі  бhajt mik egyet -mást elmondani. 

Tudjuk azt, hogy daczára a hat бság éberségének, a 
szocialis tévtanokat hi гdetö lapok a „ Népszava " 
„ Népj б  " , „ Népszabadság " a „ F бΡldmfvelö " és még 
ki tudja mi czfmU lapok é s rбpiratok ezrével forog-
nak a nép kezei kđzött. 

A félrevezetett nép, melynek nyilvánosan gyüle-
kezni nem mindig lehet , titkos buvбhelyeken olvassa 
é ѕ  olvastettja fđl hamis pr бfétáival a népbolondit б  
eszméktől hemzsegő  silányságokat . Tapasztalatlan lel 
kik korlátolt képzettsége beveszi a *maszlagot. Hamis 
nyomon indulva elmélkedzii, gondolkozni kezd, jobb 
meggyőz ődése meginog és rálép a szocializmus utjára. 

Mivel-sajnos - elvtársakba, kiknek legnagyobb ré-
sze murikakerülö izgága nép - nincs hiány , lassanként 
gy бΡkeret ver lelkében az elégedetlexiség érzete; de 
ezen nincs mit csodálkozni . Mindig ugyanazon eszmé-
ket hallja , mindig elégedetlen emberekkel érintkezik 
és mindig ugyanazon muhelyből nyeri szellemi táplá-
lékát , rig fбΡl- fбΡl bukkat ►б  jobb meggyözödését nagy-
hanmigu ígéretekkel és soha nem teljestlhetö légvá-
rakkal igyekeznek elnyomni . e;sodа-i, ha elbukik és a 
társadalmi rend ellenségeinek sorába szeg ődik? 

Nem csoda . A társadalom , a fenyegetett társadalom 
tétlen, legf бΡljebb erö ѕzakhoz nyul, minek vége 
nincs•é s nem is lehet. 

Km büntesse a t đrvény szigora a bujtogat бkat, 	a 
megáltalkodott gonosz lázít бkat, kik veszélybe dön-
tik a hiszekény népet , de azokat akik megmenthet ők -
és a legtöbb ilyen - ne vegyük бΡssze amazokkal, ha-
nem mentsük meg őket azáltal, hogy téves hitükt ől, 
hamis meggy бΡzödésüktöl szabadítsuk meg. 

'dlit tesznek a szocializmus vezérei a 	munkásnép 
félrevezetésére ? Veszedelmes tanokat hirdet ő 	nyom- 
tatványokat sz бrnak ezrivel a nép k бΡ z бΡtt , titkos gyU 
léseken terjesztik a mételyt , és ha valahol kit бΡrt a 
veszedelem, nyomtalanul elttlnnek. 

'zdj бΡn a társadalom ellenük hasonld 	fegyverek- 
kel. Okosan, értelmesen , és népies modorba 	megírt 
nyomtatványok által cáfolja meg a szocialis 	iratok 
hamis eszméjét . Világosftsa fel a tévelygöget arr бl, 
hogy azok a népnek legnagyobb ellenségei, kik öt t бΡr 
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vénytelen cselekedetek elk đvetéséгe izgatják. 
De az frás, a nyomtatott bett korántsem hat oly 

közvetlenséggel, oly meggy őz ő  erővel, mint az él ő  
szd. Azért szocialis tanokat cáfolt iratok kibocsátá 
sán fđlűl oktassuk a népet élösz бval, rendezünk né- 
pies előadásokat, tanftáѕokat. 

Ezen nyilvános elöadások rendezése és tervszert 
folytatása volnia a társadalom els ő  és legszüksége-
sebb szellemi fegyvere a szocializmus ellen. 

A hossza téli esték nagyon alkalmasak arra, hogy 
a munkásnépet hetenként egyszer vagy t đbbsz đr đssze-
hfva oktassuk. Ha ezen elöadások anyaga, k űlđnđ s te-
kintettel a szocialis eszmékre, tervszertien kidol-
goztatnék, $ ha ezen elöadások sorozatát ahhoz ért ő , 
tigybuzgd férfiak osztanák föl maguk kđ z đtt, nem ké-
telkedhetünk azon, hogy a kivánt eredményt miel őbb 
bekđ vetkeznék. Példa volt elötttink a k đzelmultb аn, a 
gimn. tanári kar által rendezett népszert elöadások 
igen nagy látogatottsága és erkđlcsi hatása. Zenta 
város társadalma szűkségkđvetelte kđtelességét telje 
Bit akkor, ha m бdot talál - ѕ  ha komolyan keres, bi-
zonnyára találni fog arra - hogy a város murikásnépe 
ily felfogáshoz és kđrűlményeihez mért rendszeres ok 
tatásba részesűljđn. 

aljon a mozgalom élére az, ki arra magában hiva-
tottságot, akaraterőt és buzgбságot érez, szervezze 
ezen előadásokat minnél előbb s a nép felvilágosf-
tásának szent ügye érdekében bizonyára maga mellett 
fogja találni városunk művelt társadalmát. " 

VAROsI KONYVTAR, 8ubotica, Zentai urad' 1897 évi 43. sz. 
- „ A felnőttek oktatása és a szocializmus cfmt cikk 
gimn. - gimnáziumi 

33• 	POLGARMESIERI OSSZEFOGLAL б  VLLEMLNY A ZEN'1'AI 
1897 EVI SZ00IALISTA N[UNKЛS;ЛOZGALOMRQL 

Egy kérdöfv kapcsán, főispáni rendeletre, Boro-
misza polgármester đsszegezi a mozgalomi kiterjedését, az 
arat бsztrájk erédményeit és véleményezi a mez őgazdaságban 
kialakult általános gazda - munkás viszonyokat. 

М4lt б ságos Ftlispán 1?r! 

A fólyб  évi jfzlius h б  6-án kelt ad 38/res.897 szá 
md nagybecsű  rendeletére vonatkozólag a munkásmozga-
lom tárgyában kivánt jelent4st ѕа  j бt véleményemmel 
kiegészftve van szerencsém az alábbiakban felterjesz 
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teai. 
ad I. Mikép és mikor t đrténik az arat бmunkásokrбli 
biztosítás? 

Az aratd munkásokat a gazdád eddig rendszerint í-
rásbeli szerzöd's nélk цl szokták felfogadni és pedig 
a uagoobb gazdák loo kat.holdon feltliek 	február 
márczius h бban, a kisebb gazdák pedig p цnkđѕdkor, ml 
dön már látszik, hogy min ő  termés igérkezik. 
ad II.a. Mily feltételek és mellékszolgálmányok tel-
jesítése és fizetés mellett lettek eddig az 	arat бk 
felfogadva? 

Az idei év előtt a rész rendszerint az őszi és ta 
vaszibdl 12-ik volt /:ritka helyen a tavaszib бl 1S 
-ik:/ és kaptak az aratdk u.m. conventio fejében 2 -
3 véka buzát és 2 véka árpát és 2 -  3 forintott pá-
ronkint - tudnillik egy kaszás és egy marokver ő , e-
zért tartoztak a részesek learatni, a kaszások hor-
dani segíteni és marokver őikkel egytitt a cséplésnél 
dolgozni, s őt ha a cséplőgéphez nem voltak a része-
sek elegen, akkor még tartoztak magukat az ő  kđltsé-
gUkđn kisegiteni annyira, hogy a cséplés akaddlyta-
ia'iul eszkđz đlhetö legyen, tehát a részkeresmény цk-
böl kellett nekik ezen napszámosokat felfizetni ée 
élelmezni, tartoztak ezen felel dgy nevezett robot-
ban minden kaszás 2 - 3 napot dolgozni és pedig a 
gazda kívánsága szerint - vagy mesterséges z đld ta-
karmányt, vagy szénát kaszálni, vagy ha ilyen a gaz-
dának nincs, akkor kukoriczát kapálni. A részt a ré-
szesek szemben szokták kikapni és a gazda azt nekik 
haza szállítja, szalmát és pelyvát rendszerint nem 
kapnak, hanem ahelyett az ő  ré ѕz цkböl nem megy ki 
cséplőréz. 
ad II.b. mily feltételek és mellékszolgálmányok tel-
jesitése és fizetés mellett t đrtént a kiegyezés? 

Az idén azonban ezen feltételek gelyett a kikel -
dđtt bizottság más feltételeket állapított meg, mint 
az ki is van nyomtatva és sok gazda már e szerint fi 
gadott részeseket - de a helybeli részesek látva a 
gazdák szorult helyzetét még e megállapított felté-
teleknél is kedvez őbbet eгđezakoltak ki mаguk részé-
re a gazdáktól úgy, hogy van olyan is, ki egy kaszás 
részére 75 keresetet és élelmezést biztosított -  má-
sok pedig adnak a buzábdl minden kaszásra 6 - 7 
m/m—át tisztán, és a tavaszib бl pedig lo-dét é s ‚lel 
mez'st. 
ad III.a. Mily feltételek és járandбságok lettek az 
évi cselédek (béresek stb.) eddig felfogadva? 

A nőtlen cselédek kapnak benttartás mellett 14-17 
évesek havi 5 - 6 forintot, id ősebbek 8 - 9 forintot 
készpénzben é8 4 - 5 m/m buzát, ugyanannyi 	árpát 
lloo đl kukoricza földet, loo öl 	burgonyafđldet, 
egy pár csizmát, egy pár bocskort , 2 kocai szalmát e 
setleg egy disznó tartását, baromfi arait nevel felés 
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gazdával. 
ad III.b mily feltétélek és járand бségok mellett t đ~ 
fent a kiegyezés? 

Most is ugyanezek a bérek vannak itt, ezek k đz đtt 
mozgalom nem volt. 
ad IV.a. Hány munkás illetve cseléd van járása k đzsб  
gében ki munka nélkül maradt, ezek k đztll kđrtllbelöi 
mennyi đnhibá ј4b6l , és mennyi đnhibá јбn kiv'l nem ta 
lált munkát? 

Egy sem maradt munka nélk'U mit teljes határozot 
tan onnan állithatok, hogy volt még sztiks6g részes- 
re, de a legkiterjedtebb közhirгé tétel daczára egy 
sem jelentkezett. 
ad IV.b. miképp vél rajtok segíthetni, hogy a mennyi 
ben sztlksége вnek véli s télire vald kenyeret megeze-
гezhes ѕék? 

A szegényház felállításával, melyben háziipar é s 
t đbb efféle foglalkozás mellett a családf ők vagy hoz 
záteгtoz бik szerint a biztos megélhetési mádhoz jut-
nak. 
ad V.a. Mik voltak eme mozgalom okai? 

Vedéki szocialista izgatók., ktllđnđѕen ;feifer Sán 
dor izgatásai, valamint a népgуUlésekerі  használt 16- 
zít б  nyilatkozatok sza bad hirdetése. 
ad V.b. 'lik a hibásak (gazda munkás), miért? 

Részben a munkások , mert az évtizekek óta fennál-
16 feltételektől izgatás folytán eltértek s túlságot 
kđveteléseket támasztottak , de nagy részben hibásak 
a gazdák is, ktlđnösen a parasztgazdák, kik mindig 
sokkal terhesebb feltételek mellett sze гzödtetik run 
kásaikat mint a nagyobb gazdák s amellett oly túlsá- 
gos minkét végeztetnek veltlk , és ktlđnösen rosszul 
fizetett čselédeikkel, hogy igazán ѕok ѕz ѓ  felháborn 
dik az ember azok hallatára, elmondhat , hogy a pa-
rasztgazdák kiszípolyozták a vérét a / ikásók és cse 
lédeknek. _ 
ad V.c . Miképp véli ezt a jővöben megykadá]'уozni? 

Kedvezö .bb munkabérek megállapítása és adása ál-
tal, úgy, miként azt a bizottság megállapította és 
nép oktatd felolvasások tartása által. 
ad V.d. Czélszerünek l бtj а-е»а  gazdák részér ől 	az 
engedékenységet vagy pedig zélravezetöbb-e a ѕzerzö 
dés szigorú betartásához ragaszk9'бáѕ  

Czélszertlbbnek tarto az engedékenységet az egyez 
вégileg megállapitott eltételékig, mert azokat mél-
tányosoknak, azon tQl menl5 engedékenységet azomban 
veszélyesnek és kár nak tartom. 
ad VI. Az eddigi s erzödésék elletve fizetések a run 
kasok megélhetési ek és yѕ'olgélmány'aiknak megfeleléT 
voltak-e vagy ѕ  m? ha nem miért?` 

Jб  terméskór igen,l7гossz terméskor nem mert el őb-
bi esetben~megszeгzi'egész évre a kenyerét - - utбb-

bi esetben azombаf Ynem. . 
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Az ári osztályhoz tartoz б  gazdáknál igen, a pa-
rasztoknál nem, mert el őbbiek - kđrülbelül 50% - e1 
jobban fizetik cselédeiket mint a parasztok s emel -
lett embeгѕégesen bánnak velük, rig utdbbiak nagy-
részt zsarnokok - kegyetlenek és felette zsugoriak, 
a felette rossz bér mellett agyon kin0zzák és dolgoz 
tatják cselédeiket. 

végül van szerencsém azon véleményemnek vélemé -
nyernek kifejezést adni hogy nézetem szerint úgy 
lehetne a bahon segíteni, hogyha a gazdák megadnák a 
mezei munkásoknak a bizottság által megállapított bé 
reket és a cselédeket is jobban fizetnék a fölég 
velük emberségesen bánnának, re követelnék t đlt~k az 
emberi erőt felülhaladб  munkát és ne vonnának is bé-
гeikböl mindenféle ürügy és cziniek alatt annyit,mint 
most azt teszik. Ezen felül az 1876 évi XIII.t.cz . a 
mai viszonyoknak megfelel ő  mбdosítása volna egyik 
megoldandб  feladat, mert csak helyes törvény alapján 
lehet a cseléd és гunkásviszonyokbбl eredő  bajokat 
kell őképp elbírálni - orvosolni. 

Zéntán 1897 évi augusztus hd 12-én 
Boromisza J4nos polgármester • 

VTL Sremaki Karlovci, Bács-Bodrog vérmegye alispánjдának 
bizalmas iratai 73 res/1897. sz. - Zenta polgármesterének 
jelentése a főispánhoz 
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