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Könnyű a monográfiairó munkája, ha csak a korábban összegyűjtött é s megrostált anyagot kell kell'á szakér
teleimmel feldolgoznia.
Nekem, úgyszolván semmi anyag nem állt kezdetkor
rendelkezésemre. Sok-sok fáradsággal kellett kikeresnem a
szabadkai történelmi Levéltár birtokában lévđ , kb. száz
évre visszamen ő , hiányos kereskedelmi cégjegyzékeknek Zen_
tára vonatkozó adatait. Ezzel sikerült megteremtenem jelen munkám keretét, mely még mindig kevésnek mutatkozott
ahhoz, hogy elfogadható dolgozatot alkothassak.
Sok kedves ismer ő st, régi munkást és alkalmazottat kerestem fel, akik csillogó szemekkel é а lelkes szavakkal emlékeztek vissza. Igy mind újabb és újabb adatokhoz jutottam.
lríunkámban a helyi pénzintézetek, illetve egykori
részvénytársaságaink alapításának és fellendülésének,Zen
ta iparosodásának elfogadható, oknyomozó történetét akarom adni. A téma, amennyire vonzó, annyira szerteágazó is,
ѕ ilyen rđ vidlélegzet ű tanulmány keretében, aránylag rövid el őkészületi і d ё alatt, csak elég hiányosan dolgozható fel, különösen akkor, amikor rég a legjelent ő sebb adatok után is külön gonddal kell nyomozni. Le шΡég igy is ak
kora anyagot sikerült összehoznom, hogy sok érdekes mérlegadatot гellóznđm kellett a tanulmány sz űkreszabott keretei miatt, mely keretet igy is jelentós mértékben túlléptem. Ilyen formán jól megrostálva, csak azokat a mérlegadatokat vettem fel, melyek jellemz ő módon mutatják
pénzintézeteink és iparvállalataink régebbi és k đ zelmultban történt működésére von аtkо z б pénzügyi h еlyzetét, s a-melyet, egy-egy kor képének megalkotásához életet és szine

zetet adhatnak.
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A ѕ z đveget jegyzetek kisérik, melyeket nem akartam túlméretezni tekintet±P1 arra, hogy dolgozatom olvasб ž leginkább pénzügyi é s ipari szakemberek soraiból kerülnek ki . Hogy mégis kissé bövebben bántam jegyzeteim
terjedelmével , tettem pedig azért , hogy az olvaвбnak mint
egy bepillantást engedjek a t đrténetžrás mühelyébe,s hogy
kell őképpen méltányolják a kutat б munkáját.
Az anyag feldolgozásában a osoporto н žtás játszot
ta a fö ѕ zerepet . A megválogatott anyag oly o в oportosžtáвá
ra törekedtem , mely tiszta és vžlágo ѕ képet nyújtja a tör
ténéseknek , s mely felhinteti a korszakot alkotó gazdaság
politikai eszmék keletkezését és hat"át,mely egyben f őbb
vonásaiban ismerteti nagyobb gazdasági kezdeményezéseinket, mint a hazai é s külföldi események é s koreszmék teremtményeit, amelyeknek megalakulása és változásai viszont új eseményeknek lettek okaivá.
Stžlusomban talán túlon túl látszik az a racžoná
lis, olykor " hivatalos "-nak tUлб , száraz mondatfUzé в és
mondat - szerkesztés , ami olykor a hivatalos levelek, keres
kedelmi levelezési - stilus jellemz ő je. Hiszem , hogy ez meg
boc вбtható , tekintettel korábbi foglalkozásomra, hiszen
száraz, történelmi adatokat felporoló munkához nem is illene a szentimentáli в hangvétel.

z e xi t a, 1969. január 27.
Tolmáo ѕ y Géza

POLITIKAI ES HITELPOLITIKAI VISZONYOK
A XIX. SZáZAD ELSO FEL ЕBEN
A mult század huszas éveinek elején a bécsi udvar elérkezettnek látja az iddt, hogy l4 йagyarország alkotmányának sírját megássa. E törekvés Ferenc császár minden
ható államminiszterében, Metternich hercegben összpontosul, aki már a bécsi kongresszus után kidolgozza az egye'
ges Osztrák Császárság abszolut kormányrendszerének tervét s azt teljes erejével keresztülvinni iparkodik.
1812 óta azért is nem enged országgyűlést tartani, hogy a sérelmeket fel se lehessen hozni. A megyék egy
része ellenállott ugyan és az idtközben kiadott törvényte
len rendeletek végrehajtását megtagadta, de ellenállásuknak nem sok sikere volt, mert a rendeleteket eröszakkal
is végrehajtották.
Az ellenállá8nak mégis megvolt az az eredménye,
hogy a császár kénytelen volt 1825-re az országgy űlést ösz
ezehivni. Ez országgy űlésen ugyan még a régi, sérelmi politika alapján csoportosultak a pártok, s az elkövetett
nagy sérélmek orvoslásán kiv űl a rendi alkotmány épségben tartását igyekeztek féltékenyen meg őrizni.
Ennek az országgyűlésnek mindjárt az élején lép
fel Széchenyi István, aki politikai és társadalmi téren
egyaránt egyengeti az utakat nagy tervének, kagyarország
társadalmi és gazdasági átalakulásának keresztülvitele
céljából.
Politikájának súlypontját a közgazdasági átalaku
lásra helyezte, ѕ tekintet nélkűl hagyta a hagyományos ma
gyar politika eddigi sarkpontját: a közjogi sérelmeket.
A magyar közgazdasági élet meginditása kizár бlag
az ő munkája, de csak lassan és nehezen tudták t đrekvé-
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sejt megérteni, eszméit azonban maguk a korviszonyok is
érleltették. A nemzeti állam eszméje mind nagyobb hullámo
kat vetett B a jobbágykérdés megoldása mind sürget őbbé
vált. Bármilyen fé'ltékenyen védelmezték is az országgyül ~
sek a nemesi jogokat, az ő sj alkotmányon változtatni kellett,s amint ennek tudata általánossá vált, elkövetkezett
Széchenyi eszméinek ideje is.
Különösen a magánjog] viszonyok átalakulását sür
gette, s a' eddig megváltoztathatatlannak hitt nemesi bir
tokjog, robot, az ösjség törvénye, mint a gyökeres gazdasági átalakulás el ő feltétele, megérett a reformra.
Ebben az id őben a magyarországj birtokos osztály
nagy kjterjedésü földbirtoka, ingatlana é ѕ j б szágállományq mellett kéšzpénzt ~ kével, birtokai továbbfejlesztéséhez szükséges összegekkel nem rendelkezett pedig még az
ország terheihe2 sem járult hozzá.
đ feudális elmaradottság elleni harc mérföldk đ ve
it jelentették 5zéchenyj k đ zgazdaѕ ágtani munkái. A most
tárgyalt kérdések szempontjából els ő sorban a Hitel- t
kell kiemelni.
Az ő stermelésen kivül valamelyes ipar is kifejl ő
dött az országban, de a Nyugathoz hasonlitva még mindig
csak a kezdeten állt töke hiányában. Igy tehát a gazdasági fejl ő dés legfő bb gatlója az a kđ rülmény volt, hogy nagyobb arányú kereskedelem folytatásához, a mez őgazdasági
termények belföld] feldolgozásához, illetve a sziikséges
beruházásokhoz az arra vállalkozóknak nem állt rend ~ lke~ ésére elegend ő készpénz vagy hitel
arra köle&ánt nem
kaphattak sehol.
Ї ;agyaror зΡ zág területén, ha akadt is itt-ott némj
alkalmas t őkefelesleg, ennek kikölcsönzését lehetetlenné
tette az a körül тnény, hogy esetleges kényszerbehajtás cél
fából nem volt megfelel ő váltótörvény az országban, hogy
a követelés gyorsan és maradéktalanul legyen behajtható.
Akinek nagyobb đ s ѕ zegü pénzre volt szüksége, az
méregdrága külföldi kölc.s ő nre szorult, ha ugyan kapott a
hitelezés bjztonságának hiánya miatt, ellenkez ő esetben
kbnytelen volt belfđ ldi uzsorásokhoz folyamodni, akik
,

,

,

6.

20-40%, s ő t többször még ennél is magasabb százalék mellett adták uzsorakölc ѕöneikе t.
Ausztriában, ahol már 1763-ban meghozták a váltó

törvényt, a hitelezés biztonságos volta következtében úgy
a kereskedelem, mint az ipar, a nyugati államokkal párhuzamosan fejl ő dött s t őkehiány nem mutatkozott. A magyar
hitelélet azonban még a század el&ö felében sem volt megalapozva. Erezte is ennek hiányát az ország közgazdasága.
Kölcsönhöz belföldön csak úgy jutott a hiteligén
lö, ha gazdag barátja személyileg megbizott benne s igy
kölcsönzött neki, de ingatlan vagyona nem jöhetett számitáѕ ba fedezetként.
A föld, a j б zr.iг os, fekete, kinc ѕ termö,dús hajtón-inneni föld j б volt a tulajdonosnak, de mint fedezet
auszta kölcsönre, semmit sem ért a hitelezönek.Ezért
az
riai hitelez ő sem helyezte el pénzét iwagyarországon,
esetleges behajtás törvényei biztonságának hiányában, még
busás kamatfizetés mellett sem.
A földet u.i. ebben az id ő ben az ő siség törvénye
szerint nem lehetett jelzálog-kölcsönnel megterhelni, azt
nem lehetett elárverezni sem, mert a föld halál esetében
átszállt a leszármazókra, ezek híján az oldalági rokonokra, mindaddig, amig ilyet csak egyetlen egyet is lehetett
találni. Ha ilyen Sem volt, akkor a királyra, vagyis az
államkincstárra szállt a tulajdonjog.
Az egyéni tulajdonost még végrendeleti szabad вΡ ág
sem illette, s đt ,:jég az él ő k közötti elidegenitéshez is a
vérrokonok beleegyezese volt szUkséges.
і mi birtokosaink ily módon"esak ktflterjes gazdálkodást folytathattak, s terményeiket kénytelen-kelletlen a szomszédos Ausztriának kényszerülték eladni feidolgozás céljából, szUkségáron.
termények és termékek feldolgozásán nyert haszon đusztriát gazdagította, s ott segitette el ő a t őkeképzést.
к mez őgazdasági termények feldolgozása nálunk,
leginkább csak a malomiparra szoritkozik, a legszükségesebb, mindennapi kenyérgabona feli5rlésére.
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Iчlagyarország ipara még a század derekán sem hasonlithat б ö ssze az osztrák vagy a nyugati államok iparával. ezeknek é s Ausztriának már igen fejlett nagyiparával
a verseny igen neház volt , s hogy hol tartott az ország,
arra nézve jellemzö, hogy a mezi5gazdasági országban nem
készült egyetlen kasza , hogy e borterrelö országban nem
készült egy perenoszpóra - fec вkendö é s hogy csupán lábbeli
kért több tizmilli б koronát kellett fizetni Ausztriának.
Függött is az ország gazdaságilag mindenben.a nyugati országoktól , de kivált Ausztriától.
vita
kár az 1843/44-i országgyülésen is élénk
tárgyát képezte a bécsi kormány vámpolitikája , relynek 8egitségével Ausztria úgyszólván potom áron szerezte be i1agyarországb бl a nyersterményeket, rig a maga iparcikkeit
m¢regdrága árakon sózta a magyar piac nyakába.
Az 1840: XV . t. c. végre becikkelyezte a vált6töгvényt Magyarországon is, s ezzel gyökeres változást idézett e1S a magyar gazdasági életben (1).
A hitelezés visszakapta biztonságát , a készpénzt
nem kellett többé a ládafiában vagy különféle letéti helyeken , - községi elö. ljár б ságokon , papi vagy egyházmegyei
hatóságoknál , kolostorokban - tartani.
A váltótörvény meghozatala utáni idöben egymás u
tán alakultak az ország területén a takarékpénztárak és
bankok , amelyek fellendítették az ország gazuaságát. ízek
a pénzintézetek t ~Sbbnyire a gazdagabb vidékek központjaiban alakultak.
1841 október havában megszületett az elsö magyar
bank, pesti kereskedök alapitották , Pesti Magyar Kereskedelmi Bank néven , hogy - mint aa alapit бk kérvényükben ir
aa'
ták - "olly intézetet állítanának-fel, me11y által
kereskedés 's ez által az egész hazai munkásság számára nevezetes t őkepénz szereztessék , melly egyedül a gykereskedés
re forditva , hazánkban a'pénz forgását sokszorozza, az igyekezetet bátoritsa , a felvállclt tartozások pontos telt'
lyesétését könnyebbítse, végre a ' személyes hitelnek erö в b talpkSvet vesssen, '8 éppen ez által a ' szorgalomnak
eddiglen oily veszedelmes uzsoráskodásnak eleit vegye."
(Z)•

~

.

takarékpénztárak
1846 ban egyidđ ben alakulnak
Pécsett, Székesfehérvárt Szegeden Nagykanizsán, Tќiskolcon, Komáromban Eperjesen Besztercebányán Veszprémben,
stb., melyek hosszabb rđvidebb ideig éltek.
A pénzintézetek siker е8 mködéséhez azonban, el ő
zöleg ѕ ztkség volt bizonyos magánjogi viszonyok átalakitá
sóra.
i idđП az országgyűlést 1847 november 17-ére, Pozsonyban đ sszehivták, az ellenzék programraja - Deák Feő siség
rencz fogalmazásában többek kő zött követelte az
elt đrlé в ével együtt, a hitel és birtokszerzés biztcsitás át is.
A bécsi kormány, hogy elejét vegye az ellenzék
támadásainak, kénytelen-kelletlen maga is több reformkérdés megoldását illesztette programjába. A reformok utáni
lázas törekvés ekkor már az egész m űvelt magyar társadalmat forrongásban tartotta. Tűaga a császár elnterjeszté в e
is elđlátta többek kő zött , a birtokszerzési é s átruházási
törvények mб do ѕ itását, a jobbágyok ör Ђkvált ѕági szabadságának đ sszhangba hozatalát a tulajdonjoggal , valamint a
belkereskedelem , a közlekedés é s az ipar felvirágoztatása
céljából való törvényjavaslat elkészité ѕ ét.
Az országgyűlési ellenzék , az általa sürgetett,s
orvoslásra váró sérelmeket és kivánaágokat azonban, a csá
szár el ő terjesztését ő l eltérő en, még tömörebben é s világo
Babban határozta meg. Igy például , a politikai kiván вágok
mellett , tt3bbek között követelte az új vámrendszert a tel
jes viszonosság alapján az ország és az ör đkös tartományok között, keletkez ő iparunk védvámok által való megvédését, a k đ zlekedéе eszkđ zeinek javitását : vaspályát (vasutat ), csatornák é s kázutak státusköltségen vagy kamatbiztosítás mellett részvények útján való é Ђ itését, állami
hitelintézetek és telekkönyvek letesité в ét, az ő siség eltörlését, kötelez ő đ rökváltságot a státus ( értsd: állam)
segitѕбgével, stb.
Az ö ѕ iséget az 1848:XV.t.c. elvileg elt đ rölte,de
tényleges megszüntetése csak az . 1852 november 29-én kiadott , u.n. "Osiségi nyílt parancs "- csal kđvetkezett be.
-

,

,
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Ezzel, a fellendül ő hiteléletet gát1 б jelentS ѕ akadály
dSlt le.
lparunk ekkor még gyenge lábon állott, de meg en
nél is gyengébb volt kereskedelmünk. Az 1867. évi kiegyezés alapján Magyarország és Ausztria kđ z đ s vámterületet
alkotottt mindketten kezelték a saját területre es ő vámvonalakat és annak jövedelmét a k đ zds kđ ltségekre forditották.
De még a kázd ѕ vámterület ellenére sem volt az
ország Ausztriával egyenrangú fél. Ausztriában sokkal
több a t8keer% kereskedd Аusztriának az év в zázado в cent
ralista politika folytán sokkal tdbb, j б és mindig jáгhat б országútja van, ami a mi viszonyainkról, kivált az A1fđ ld tájairól, - Bác вkár бl is, - nem volt mondható.
Vasutak és tengeri kiköt đk dolgában is jobban ‚1].
Ausztria.
Gazdasági szempontokból Magyarország, mint fdldmüveld és állattenyésztd ország, alkalmas k đzlekedési le,

;

,

hetdségek hiányában, semmiféleképpen sem veisenyezhetett az

iparilag fejlett és tökeer đs kereskedelemmel rendelkez ő A
uвztriával. Az 1867-es kiegyezés után a magyar gazdasági
életnek újabb lehetd ѕ égei támadtak ugyan a kSzds vámterület létesitée бvel az Osztrák-Magyar Monarchia határain be
lül, ktlfdldi versenytársak nélkül értékesithette terményeit Ausztriában, de iparát továbbra is háttérbe szorította a fejlettebb osztrák ipar.

AZ ELSO TAKAREKFENZTáRAK ALAKITdSA

ES ENNEK KOZVETLEN ELOZMENYEI
A század derekán háromszor szegényedett el az or
в zág. Háromszor kellett városunk polgárainak is erejük
teljes megfeszitésével kđzi ѕmert szorgalmukkal ismét fel
küzdeni magukat arra niv бra, amely gazdasági в zempontbбl
lehetdуб tette hogy a század második felében megindulhas
sanak valamelyes polgári jólét felé vezet? uton.
,

,

Erre sajnos csak a birtokos - és kereskedő - osztáј
nak volt, földingatlanai illetve könnyen mobilizálhat б a
ennek következtében könnyen menthet ő vagyona folytán kilá
tása`és lehetö ѕ ége, a ezen törekvésekben mind nagyobb és
nagyobb szakadék nyilott a vagyon és töke birtokosai, valamint a kialakuló proletárság között.
Ismerjük meg, miért szegényedett el a század derekán polgárságunk három izben, hogy annál inkább értékel
hessük megujuló vagyoni felemelkedésüket.
A nagy francia forradalom hatása átalakitotta az
egyeduralom járma alatt ѕіnуl б dё népek gondolkodáввaб dját.
1848. február 22-én Franciaországban ismét kitört a forra
dalom. A forradalom vihara végigzúgott Svajcon, Olaszországon, a német államokon, Belgiumon és Ausztrián.
A párisi forradalom hírére pénzügyi zavar támadt
Bécsben is és a többi ország f ővárosában is.
Tudvalevő hogy a század els ő felében a sok haedakozás felemésztette a Habsburg országok aranyát és
züstjét, úgyhogy a bécsi kormány kénytelen volt r.
nemes
fémpénzeket papirpénzzel pótolni. A párisi forradalom hirére, a bécsi bank pénzjegyei iránt a régi bizalom hirtelen megingott.
osztrák
i5ztudomású volt u.i., hogy a bank az
kormány szükségleteinek pótlá в ára, hat milli бnyi ércalap-.
j бa, kétszáz millió forintnál is több papirpénzt bocsátott ki. A közönség, mely e körülményt ismerte, attól tar
tott, hogy a külföldi zavaros események folytán a bank
közforgalomban lévő papirpbnze csakhamar értékét veszti,
hogy tehát vagyonát a vélt bukás elöl megmentse , megrohan
ta az állampénztárakat é s bankjegyeit arany- és ezüвtpénz
re igyekezett beváltani.
Вrágaѕ ági hullám áraеztotta el a hazai piacokat,
a szükségszer ű en bekövetkezett a devalváció (3).
Ez abban állott , hogy a pénz értékét el őbb egy ó
tő dére szállították le, kés őbb pedig úgy rendelkezett a
bécsi kormány , hogy a papírpénz az ezüst- é s aranypénznél
két és félszer kevesebbet ér. Akinek tehát 100 papírforintja volt , az els ő rendezés é rtelmében csak 20 forintot,
,

-
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a második devalváció után nemes fémben pedig már csak 8
forintot kapott érte. Igy sokan elvesztették majdnem teljes vagyonukat, a lako е ság stiéle в rétege pedig gazdaságilag igen súlyos helyzetbe került. Az ipar fejl đdése telje
sen megakadt, igen sok iparos munka híján mez őgazdaságra
adta magát vagy a városi proletáriátus sorsára jutott.
Ezért sürgette Kossuth az 1848. március 3-i alsó
táblai filésen "a magyar státus-jövedelmek és státus-sz űkségek в z'mbavételét, az ország financiájának alkotmányos
kezelés alá tételét, szóval önálli magyar pénztigyminiszté
riumot"."Kttlánben - mondotta - a rólunk, nélkűlűnk intézkedő idegen hatalom pénzviszonyainkat végtelen zavarokba
bonyolíthat j a,~ ., ha ellenben felel'ds fináncminiszterUnk lei

hazánk sz űkségleteiröl a minden jogszer ű kđteleaségeink
teljesítésérő l okszer ű gazdálkodással gondoskodhatunk a
polgártársaink pénzviszonyait minden veszélyes fluktuáci
ók (4) ellen biztonságba helyezhetjük."
Egyben követelte, hogy a bankjegyeknek ezüstpénz
zeli beváltásra az ország minden részében sikeres intézke
dések tétessenek, valamint a bizalom helyreállitását.
Polgáraink alighogy valamelyest kihéverték ezt a
gazdasági öaszeomlást, csakhamar bekövetkezett városunk u
jabb tragédiája, ami is шét sokakat juttatott koldusbotra.
Ez az 1848/49-es szabadságharc alatt történt, amikor Zenta lakossá,gának egy része életét vesztette, јб része elme
nekűlt és a város nagy része a lángok martaléka lett.
Csakhamar elérkezett az id ő , hógy még az is elve
szitse kevéske megmaradt vagyonát, aki az addigi vérzivataros id ő ket átvészelte.
a szabadságharc idején az önvédelmi harc költségeinek fedezésére az u.n. Kossuth-bankókat adták ki, de e
zek a szabadságharc után értéküket vesztették, úgyhogy is
mét sok-sok család jutott ѕ zegényв égre.Amikor kimondották
a jobbágyság felszabaditását, a földesurak elvesztették a
sokat a birtokaikat, melyeket a jobbágyok mUveltek meg.
Kárpótlásul kés ő bb k»в:atoz б кStvényeket kaptak (földteher
mentesitési k đ tvények). ifivel azonban a közteherviselés
értelmében a nemeseknek is adót kellett fizetni, sok neme
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si család is nehéz helyzetbe jutott.
még ѕúlyosabbaл é rintette a közteherviselés kimondása az u.n. bocskoros nemeseket , akiknek csak jobbág
telkük volt , de mint nemesek azel őtt nem adóztak. Ezek
Zentán is szép számmal találtattak.
A vállalkozószellem ilyen kSrülmények között a
mélypontra süllyedt. иΡ szabadságharc után még az addig mu
tatkoz б kevéske akarat é s kezd'd'á gazdasági fellendülés
is újból lehanyatlott . A devalváció után az embereknek
sem pénzük , sem kedvük nem volt újabb , esetleges nagyobbszabású ipari vállalkozás kezdésére.
A 67-es kiegyezés hozta csak meg a lehet ő ségeket
bizonyos nagyobb arányú gazdasági fellendülésre , ѕ ekkor
érett meg a helyzet Zent& is egy pénzintézet alakítására,
aniely hivatva lenne a takarékosság eszméjét hirdetni és a
kölcsönre вzorulбknak segiteni.
A mostoha id ő járás következtében , 1863-b an
43
1866 - ban nagyon rossz termés volt egész Вácskában, igy vá
rosunk határában is. Ez a körülmény is siettette nagy legalább is erös megfontolás tárgyává tette egy takarékpénz
tár miel ő bbi létesítését Zentán, mely ebben az id ő ben már
erös mez őgazdasággal 4 5 jelentő s iparostársadalommal birt.
A hangadók jól tudták , hogy elemi c ѕ apáok,rossz
termés vagy készletesökkené ѕ esetében csak saját erejükre
támaszkodhatnak , s ilyen esetekben még az el őrelátó gazda
is kölcsönre szorul , - azt pedig els ősorban csak helyi
pénzekbő l kaphatja meg, hogy pénzügyi helyzetét mihamarabb megfelel ő en szanálhassa (5).
Mind jobban érlel ődött a helyzet egy helyi pénzintézet megalakitáѕára , rig 1868-ban - egyidej űleg a Szabadkán megalakitott els ő pénzintézettel , a takarékpénztár
és Népbankkal, - Zentán is megalakult a Zentai takarékpénztár 1200 db, egyenként 100 Ft n .é. ( 6) részvénnyel,
összesen 120.000 Ft részvénytökével.
A helyi tőke , látva a sikeres tökekoncentrálá ѕ t,
s az el&ö takarékpénztár kezdeti sikereit, új pénzintézetet alapit már 1870 - ben, Zentai Altaláno ѕ 2akarékpénztás
név alatt , 2098 db , egyenként 50 Ft n.é. részvénnyel, ő sz
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н zesen 104.900 Ft részvényt őkével.
Az 1876. és 1877., amúgy is csapadékos énekben
hatalmas árvizek pusztitottak Bácska-szerte, igy Zint бn
is. A nagy- és kisrét például két teljes éven keresztifl,
télen-nyáron viz alatt volt, termést nem hozott, s összefüggö, nagy vizterülete, mint egy óriáн i t б , csak a halál
lományt szaporitotta. Hasonlóképpen a többi, laposban fik_
vö, fő leg szöl'd és vetemény alatti birtokok is százszázalékos kárt szenvedtek. Sokat pusztitott, az egyébként ѕ zá
raz részeken a talajviz is.
Lz az esemény újabb pénzintézet alakítására adott alkalmat és okot, ѕ igy az új töke mobilizálása je
Jent ő sen hozzájárult a károk folytán el ő állott újabb hiteligények kielégítéséhez. Igy alakult meg Zenta harmadik
pénzintézete 1882-ben, Zentavidéki Takarékpénztár R.T. né
yent összesen 1200 db, egyenként 50 Ft n.é., 60.000 Ft
részvénytökével.
Az alapítással egyid ő ben folyt a zentai járásföl
dek, legel ők felosztása, melynek folyamán a város földjeinek java része magánkézbe keriilt (7). Itt bö alkalom adó
dott, hogy az ujonnan alakitott takarékpénztár a hiteligényl бk tőkeigényét kielégit в e s ily módon hasznosan forgassa meg részvényt ő kéjét.
Igy, az eddig kihasználatlanul hever ő helyi töke
vidéki és fővárosi részvényjegyzésekkel kiegészitve, hasz
nos felhasználásra és befektetési lehet ő ségekre talált
Zentán és környékén. Egyben jelent ősen hozzájárult a mult
századvégi és jelen század eleji ipari és kereskedelmi be
fektetések elömozditásához, valamint a már korábban eladó
sodott gazdatársadalom pénzügyi helyzetének valamelyes ja
vitásához.

TOVABBI R$SZYENYT АiгSASiGOK ÉS HITBL-

INTÉZ ЕTEK ALAKULNAK
A mult század végén és a jelen század elején ész
revehetö gazdasági fellendülés újabb pénzeket, új tökét
igényelt az eddigiek mellett.
A kedvez ő körülmények folytán a vállalkozó szellem új er ő re kapott , egyre - másra alakultak a különféle
részvénytársaságok a mind nagyobb в zámban léte вülő egyéni
cégek és közkereseti társaságok , valamint szövetkezetek
mellett.
A tőkefeleslegnek részvénytársaság formájában lé
tesitett takarékpénztárakban történ ő ö в szpontositáв a és
kihelyezése , több okból mutatkozott alkalmasnak mind a
részvénytulajdonosok , mind a hiteligényl ők szempontjáb6l.
A zentai pénzintézetek szerencsésen foglalták ügykörükbe
az eddig itt - ott mükđdö ő nsegélyzö intézetek , hitelegyletek és a banküzlet minden ágával foglalkozó takarékpánztá
rak ügy - é в hatáskörét.
A kisebb -nagyobb ipari vállalkozások számára is
felette kedvez ő nek mutatkozott a részvénytársaságok alaki
tála, s ezt a lehet ő séget ki is használták városunk lakosai.
A fennálló , idevonatkozó , igen alkalmas törvények előnyös feltételeket biztositottak a részvényjegyz ők
részére. A részvények tulajdonosai csak részvényeik erejé
ig felelősek. A részvénytársaság (szerbhorvát nyelvén:deo
ni č arako društvo, németül: Aktiengeaellschaft, franciául:
société anonym, olaszul: societá anonima, angolul: joint
stock company) a törvények értelmében.kereskedelmi társaságnak minö ѕült, a mint ilyen, mindenben részesült a törvényadta kedvezmények közül.
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Az alapitáв , az alaptöke, a részvények, az ellen
örzé ѕ és a felelt5 в ség kérdését igen elfogadható mádon ref
.dezte és biztositotta a t đrvények egész sora. Igy a tökegyüjtés, a vállalkozási szellem fokozása, a bankszer ű tizletek minden ágának folytatáв a, könnyű és olcsó hitelnyúl
tás, új ipari és gazdasági vállalkozások támogatása és alapitáв a, a város közga аsági érdekeinek minden irányú e
1Smozditáв a egyszeribenoldást nyert.
A részvények igén magas osztalékot biztoeitottak
a t őketulajdonosoknak, kifizetöd đ és biztonságos befektetést jelentettek. A részvényesek leginkább a saját soraik
ból választották az igazgat бbizottв ágok tagjait, igy Кt3zvetlen betekintést kaptak az ügyvitelbe, maguk intézték a
részvénytár вaвág ügyeit, közvetlen vagy közvetve hatást
gyakorolhattak az ipar és kereskedelem fejl б dé вΡ ére (8).
. A kereskedő k, iparosok, kis- és nagygazdák is
hasznát látták az efajta egyesülésnek, a takarékpénztárak
t бl кSnnyen és gyorsan megszerezheti% hitelhez jutottak és
vagyonilag gyarapodtak.
Lakosaink kedvet kaptak új ipari és pénzügyi
vállalkozásokhoz, s a vállalkozási hajland бвágot nagyban
fejlesztette és támogatta el őbb a fahid (1873-ban), majd
a vasút (1889-ben) (9), végül pedig 1895-ben az els ő áramfejlesztö generátorok létesité вΡ e Zentán.
Sorra alakultak a kül őnféle részvénytársaságok
és kisebb-nagyobb hitelintézetek.
A sort, az 1879• augusztus 24-én tartott alakuló
közgyű lésen létesitett, Zentai Gisz- és Rádfiirdö R.T. nyitotta meg, amely 1889• február 23-ki ezUnt meg.
1885 végén• alakult a Zentai Keresztény Onsegélyz đ Szövetkezet, mely 1888 elején megváltoztatta nevét:Zen
tai Keresztény Takarékpénztár. mint Szövetkezet-re. A cég
megszűnik 1895-ben, a Zentai Ipar és кЂzgazdasági Takarék
pénztár R. T.-gal való egyesülése folytán.
Ugyancsók 1885 végén alakult a Zentai Hitelsz đvetkezet, mely 1889-ben elhatározza, felszámolását és 1894
ben megszinik.

1888. julius 25- én alakul a Takarék és Hitelrész
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vénytémaság, mely 1905-ben megsz űnik, de közben,1893-t61
1897-ig e вödbe jut, fizetésképtelenné válik.
1895• méjuѕ 12-én alakítják a Zentai Ipar é ѕ gőz
gazdasági Takarékpénzt гr R. T.-ot, mely 1901/2-ben felsz ő
mol.
1899• május 14-én alakul a Zentai Halastó R. T.,
mely feltételezés szerint az els ő világháború alatt szűntette be működését.
1908 februárjában alakult a Zenta-Roskányi EgyesUlt Iparvállalatok R. T., mely 1922-ben Zentai Iparválla
lat R. T. -vé alakult át.
1906. március 4-én alakult meg a Zentai Agrár Ta
karékpénztár R. T., mely a szocialista Jugoszláviában kialakitott új bankrendszer következtében, 1949-ben törölte
tett a cégregiszterb ő l.
1906 tavaszán alapit kirendeltséget Zentán, аХöz
ponti Hitelintézet R. T. (kés őbbi Szerb Bank ) újvidéki fi
бkja, mely szintén a szocialista Jugoszlávia e1 в 5 éveiben
szűnik meg.
1912-ben alakul a Zentai Hengermalom h azier
és Társai R. T., melyet a szocialista Jugoszlávia 1946ban állami tulajdonba vesz.
1917-ben, augusztus 18-án alapítják a Zentai Göz
ftrész R. T.-ot, mely a harmincas évek végén, a vállalat
vagyonának teljes felszámolásával sz űnik meg.
A Zentai FUrdö R. T. alakuló közgуUlése 1918.junius 1. A vállalat 1925-ben likvidál.
1925-ben kirendeltséget nyit Zentán a Jugosloven
ska Udružena Banka D. D. szabadkai fiókja, mely a harmincas évek derekán szűnik meg.
1927• április 27-én szintén kirendeltséget nyit
Zentán az általános Hitelbank R. T. szabadkai pénzintézet,
mely később Horvát általános Hitelbank R. T. itteni kiren
deltsége néven folytatja m űködését 1934. junius 1-ig, mikor is a bank bevonja 3zabadkára itteni kirendeltségét.
Időrendben az utol ѕб részvénytársaság 1940. augusztusában alakult Zentáл , Trgovina Sírovim Akcionarsko
Društvo néven, mely 1941-t5l 1943-ig terjed ő idđ alatt,
likvidál.
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ZENTAI RЁSZVENYTARSASAGOK
AZ ELSб VII;AGHÁBOR BEFEJEZEsEIG
Részvénytársaságaink t đrténete, a rajtuk keresztül lebonyolódó pénztgyi élet Zentán tulajdonképpen két
nagy, egym" t бl több szemponttól elkűU3nülö szakaszra osz
lik.
Az elsđ szakasz, mely az els đ világháború befeji
zéséig tart, az Osztrák- Мagyar Monarchia jellegzetes pénz
ügyi ismérveit hordja magán, jellegzetesen helyi-vidéki
jellegű pénzgazdálkodáе .
Ez a szakasz a kisemberek, kiskereskedtdk, kisvál
lalkoz6k szakasza. A takarékpénztárak is csak korlátozott
keretek k ~ z đtt mükđdnek•, kizárólag saját részvényt đkéj űkre és a lakosság takarékbetéteire támaszkodnak, azokat igyekeznek hasznothajt б és biztonságos befektetések céljára kihelyezni.
Nagyobb, kiiiön43sebb rizik бval járó kihelyezések
még nincsenek, a k đles đnđk leginkább kisebb személyi k đl
es đnđk, fđld- vagy házvásárlás céljait szolgálják, kisebb
nagyobb, vidéki keretek k đzött dolgozó iparüzemek létesitését segítik el đ .
A hitelek folyбѕ itáв a kđrűl a takarékpénztárak
vezetđв é ~ ei meglehet đe mozgékоn уi got tánúв itanak, az igazgat бbizotteágok tagjai sz űkség szerint, ügyfeleik gazdasági ténykedését idđben kđvetve, tartják đ sszej đvetelei
kit s határozataikat spontán hoznák meg (10).
Ami a k đlcsönók fаjtáit y illeti, leginkább váltón
alapuló, egyéb fedezet né.lkű li személyi hiteleket vagy
jelzálogjog telekk đnyvi betáblázásával biztositott kđlcsđ
nđket folyбв itanak. Nem ritka az olyan köles đn sem, melyre fedezetül az adós biztosit4ki okiratot ad ugyan,de azt
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a takarékpénztár csak abban az esetben táblázza be az ingatlanokra, ha más kiutat nem talál a követelés behajtáвá
ra. Igy a kölcsön rendszeres visszafizetése esetében az
ad б s megtakaritja a telekkđnyvi kđltségeket.
мég egy jellemz ő je van ennek a korszaknak, u.i.a
külföldi töke még nem jelent meg pénzpiacunkon, illetve
községünk területén. F ővárosi és egyéb más vidéki városok
bбl ideirányuló beruházások és tőkebefektetések vannak ugyan , de az ipari é s kereskedelmi lehet ő ségek még nem értek meg annyira, hogy a külföldi töke érdemesnek találja
az itteni befektetést.
A XIX . század végén induld szövetkezeti mozgalom
Zentán is kedvez ő talajra talál, érdekes és értékei jellemzöje a fejlödé ѕnek , jelentö н en érezteti hatását.
Egész sor з zövetkezeti szervezet alakul , melyek
részben , mint hitel в zövetkezetek , részben mint beszerzöés ellátási, valamint értékesítési- (méhész, tejértéke ѕ ité в i) szövetkezetek шUködnek.
Ezek, a Raiffeisen-minta alapján müködö szövetke
zetek három alapelv, az ánsegélyzé о , az egyetemes felel ő s
ség és az önkerményz аt alapján működnek, több-kevesebb si
kerrel.
Fridrich Wilhelm Raiffeisen (1818-1880), az ön в e
gélyzö hitelszövetkezeti mozgalom megalapit б jának munkáit
a század végén teszik közzé " Нitelszövetkezetek" (1887.),
a "Hitelszövetkezeti üzleti- és könyvvitelhez szuksége ѕ u
tasi.táѕ ok" (1883•), valamint "Uta нitás a hitelszövetkezetek alapításához" (1888.) cimü munkáiban. Kezdeményezése
a század végéig eur бpai , majd az új század elején szövetkezeti világmozgalommá fejlt5dik, s világszerte több tizezer szövetkezetet hoz létre.
A mozgalom alapelve az önsegélyzés , minden kü1sS
segítség nélkül. A takarékosságot hirdeti, heti vagy havi
takarékbefizetések formájában.
Ezen az alapon , hamarosan minden kisebb helységben is, - igy község цnkben is, - különféle takarékszövetkezetek alakulnak , az egyéni felelös в ég é s szigorú önkormányzati elv betartá вa mellett. Ezek a szövetkezetek a
20.
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sz б legszorosabb értelmében véve, a nép vállalkozásai, a
"néppel a népért" jelsz б alatt.
A sz đvetkezetek rendre alakulnak a ez a k'drülmény
nagyban el đ seguti takarékpénztáraink kezdeti sikereit is.
A sz đvetkezeti mozgalom jelent đ sége másban is
megnyilvánult a polgárok széles t đmegei rajta keresztül
megismerték a gazdaságos pénzgazdálkodás módját é s el đnye
it. Igy bizonyos kđ zgazdasági tapasztalatra tettek szert
s ez a kđrülmény jelentđвen elđ segitette egyéb ipari vállalkozásaik realizálását.
Ie nézzük kđ zelebbr8l rés zvénytár вaѕ ágaink (tatra
rékpénztáraunk és nagyobb ipari vállalkozásaink) keletkezését és fejlđ d бѕ 4t ebben az idđе zakban, a Szerb-HorvátSzlovén Királyság megalakulásának idđpontjáig.
A Szabadkai Királyi 'Pđrvényazéknél, 1876-ban fel
fektetett cégregiszter id đrendben és szemléltet đ en mutatja egyes vállalataink keletkezését , шUkSdését és megsz űntét. Az emlitett idöponttól kU1n regiszterbe jegyezték
be a kereskedelmi egyéni cégeinket é s külđn a társascégeinket ( kđzkere ѕ eti társaságokat , részvénytár в aѕ ágokat és
sz đvetkezeteket , stb.).
Minthogy a cégregiszterek felfektetésével egyide
jüleg keletkeztek elsđ részvénytársaságaink, igy alapitásu körülményeukröl s egyéb adminisztrativ tSrténéseikr đ l
(igazgatóbizottságok, cégjegyz đk, alaptöke, esđ d, niUködé в
besztntetés, stb.) meglehetč5s pontos adatokkal birunk. A
forrásmunka hiányos в ága okozza, ha itt-ott egyes adatokat
nem ismerünk.
A cégregiszterek adatainak feldolgozása és k đ zzé
tétele kцlđn studium tárgyát képezi.
Lássuk tehát egyenként egykori részvénytársasága
inkat.
1. Zentai Takarékpénztár, Zenta.
A M. Kir. Fđ ldmUvelé ѕ-, Ipar- és Kereskedelemüügyi Minisztériumnak, 1868. évi december 11-én 19448, illetve 1873. évi augusztus il-én 11881 sz. a. kelt јбvбhagyó határozata folytán, már 1869-ben bejegyezték egy ideiglenes cégjegyzékbe, mug a Szabadkai Királyi Törvényszék
,
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cégjegyzékébe 8121. іkt аtбі szám alatt, 1876. julius 3-ágy
jegyezték be (11). Az alap в zabályókat, az 1876. junius 5én tartott kiizg уU1бѕ módosatotta.
A vállalat tárgya: takarékpénztáxa betétek elfogadása és hitelügyletek gyakorlása. A részvénytár ѕ aѕ ág
tartamát a МSzgyflés 1898. december 31-ig határozta meg.
Alaptöke 120.000 forint, melynek felét a részvényesek azonnal befizették, s amely 1200 d? , névreszól б ,
100 forintos részvénnböl állt.
Az aláirб igazgatóbizottsági tagok: Мá hálkovits
István igazgató-elnök, valamint ennek megbazásábб l Kohn
Imre, Mester Lajds, Rothmann Sándor és Ozeisner Ferenc.Az
intézet ftkönyvelöje 1888-t б l 1906-ig Tolmácsy Мéгton, utána 1927-ig Flesch Мár ~ on.
A részvényesek névsorát nem ismerjük, de kSvetkeztetni
tudunk
személyeikre, - ha nem is mindannyiokra,r
az évenként újra választott igazgatóbizottsági tagok neveibő l. U.i. az igazgatóbizottsági tagokat rendszerint a
legtöbb részvénnyel rendelkezö,nevesebb közéleti személyi
cégek soraiból választották (12).
Az 1897• január 31-i közgyülés, a társaság tarta
mát további 30 évre, azaz 1928. december 31-ig hosazabbit
ja meg.
A takarékpénztár mult századbeli évvéga mérlegei
rtSl nincs adatunk, u.i. az évi gyárszámadásokat az•intézet
helyiségeiben helyezte k ő zszemlére, s azoknak a hirlapokban val б közzétételét ől idegenkedett.
A вzázadfordul6 idejében a takarékbetétekre á%ot fizetett, mag a hitelek után öt és fél, hat е zázalé kot
azámatott.
1902. julius 1-töl a betétkamatokat négy és fél
százalékra csökkenti (13).
Az 1904/7-es években némi gazdasági fellendülés
mutatkozik, a takarékpénztár azonban a bizonytalan kimeni
telű , ideiglenesnek manösitett piaci fellendülést nem
használja ki, kihelyezéseiben nem kockáztat, s ő t az 1904.
december 11-i közgyülé е az eddigi részvénytökét 200 darab
részvény megsemmasatése után 40.000 Koronával (14) csök~

24.

kentette. Az új részvénytöke igy 200.000 K-bbl állott, az
az 1000 db, egyenként 200 K n.é. részvénybő l.
Az igazgatбв ág pénzpolitikája helyesnek bizonyult
mert az 1907/8 évek nagy pénzválságot hoztak.
Amikor 1902-ben a régi fahid leszakadt, đ zentai
piac, - igy a pénzpiac is, - elvesztette közvetlen összeköttetését a szomszédos torontáli köz абgekkel. 1908 máju
в á~ an azonban, a vashid forgalomba állitásával ezek a részek ismét a zentai piac vona б kt5rébe kerülnek.
A megnagyobbodott üzletkör diktálja, hogy
az
1911. április 9-i és 1912. január 14-i közgy űlés az alapt đ két 600.000 koronára шб dosit в a, azaz 2000 db, egyenként
300 K n.é, teljesen befizetett részvényre, a tartaléka) ap
ból fedezett 100.000 K egyidej ű átvitelével.
Az els ő világháború kit đréв e árúhiányt és lassú
áremelkedést hozott. megindulnak a hadikölcs đnjegyzé ѕ ek,
mind a bank saját részére, mind az ügyfelek számlájára,
részben ezek takarék- és folyószámlaköveteléseinek terhére, részben pedig az e célra nyújtott hitelekbt5l.
Az intézet 1915. évi mérlege a következ ő :
Vagyon:

Pénzkészlet
Váltótárca - személyi hitel ű váltók
jelzáloggal bizto в .vált бk
Jelzálogkölcsön
Kötvénykđ le&ön
Intézeti házak és Royal szálloda
Butorzat
Ertékpapirok
Folyószámla-ad б aok
Osezesen :
Teher:
Részvénytöke
Tartalékalap
Nyuggdijalap
J б tékonycélú alap
Betétek - betétkönyvecskékre
- folyб számlákon
Vi в szleszámitolt váltók
ltruházott jelz. kölč sönök
Átmeneti kamatok
Fizetend ő betétkamat-add
Folyószámla-hitelez ők
itmeneti tételek
Nyereség
Oaszeaen

72.596.63
1,498.740.1 0
614.909.03
686.792.46
70.882.-258.479,08
900,-369.446.10
35.372.64
3,608.118.04

K

600.000.-314.087.30
123.264.10
6.678.54
1,680.080.80
173.704.11
404.835.44
23.300.-22.735.19
3.740.63
63.779.30
115.632.40
76.280.23
3,608.118.04
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A mérleget Dr. Fleech ivliksa igazgat б-eln ők, Fleach Márton
kőnyvelii és Szlávnity Miodrág segédk őnyvelő-h. pénztárnok
irtók alá. Az igazgatóság részér ől Dr. Huszágh Nándor,
Pusztai Мihály, liúеѕter Andor, Vuits Győrgy, Deutsch Vilmos, Hirschfeld Simon, a feltgyel őbizott ќg részérő l pedig Gr б f Jdzsef, Pollák Salamon, Riser Jdzsef és Kiss Simon irta alá az évi el в zámoláв t.
A háború erő sen megemelte az árakat a hatásági
intézkedések el'.enére is, s azok 1918- ban már kulminálnak.
Igy a takarékpénztár ismét részvénytöke-emelésre kényszerül.
Az 1918. augusztus 11-i rendkivüli k őzgyülé в határozata szerint alapt őkeemelé в a k őve.tkez őképen történik;
az alapt ő ke 2000 db, egyenként 300 K n.é. részvény kibocsátásával, 600.000 K-ról 1,200.000 K-ra emelkedik. Egyidej űleg azonban, a felemelt részvényt őkét kitevii 4000 db
egyenként 300 K n.é. részvény, 2000 db, egyenként 600 K
n.é. részvénnyé vonatik őв sze' úgy, hogy a felemelt részvénytőke 2000 • db, de egyenként 600 K n.é. rá в zvényből áll.
A takarékpénztár további sorsát, az ujonnan alakult Szerb-Horvát-Szlovén Királyság keretén belüli műkődé
sét, az intézet megsz űntéig, a kđvetkez ő fejezet tárgyalja (15).
Érdekes még megemlíteni, hogy az intézet 1896tól (16) részvényeire a következS osztalékokat, fizette:
1896-tб l 1901-ig minden évben 2086; 1902. és 1905. k őz őtti
évekre 1886, 1586, 10%, 12%; 1906-1907 minden évre 30 kori

na; 1908-1909 évente 35 korona; 1910-1911 évente 40 korona; 1912-1913 36 K és 40 K; 1914-1916 évente 30 kori
na; 1917-1922 32, 35, 70, 70, 90 és 100 K.
Az osztalékok kifizetésével egyidej űleg az intézet évi zárszámadásaiban tartalékalapjait is növelte s in
tézeti nyugdíjpénztárt is létesitett.
2. Zentai Általános Takarékpénztár, Zenta.
Az 1870. évben alakitott Zentai Népbank r. t. r ő
vid éB sikertelen műkődére után, ennek tagjai, részvényeaei alakitották a Zentai általános Takarékpénztárt, a M.
Kir. Fő ldmüvelés-, Ipar- és Kereskedelemügyi Minisztérium
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nak 1873• evi november 18-án 17255 sz. a., illetve 1875•
évi október 28-ágy 24366 sz. a. kelt jóváhagyó határozata
alap j&i.
A Zentai Népbank r. t. alapszabályait az új bank
sztkв égleteinek megfelel ő en, az 1876. május 25-én megtartott kő zgytlé ѕ módo в itotta (17). Ez szolgált az új bank
mükődéв ének alapjául.
A takarékpénztár működésének tárgya: takarékpánz
tári betétek elfogadása és hitelügyletek gyakorlása.A vál
lalkozáѕ tartama 1876. január 1-töl számítva 30 év.
Alapt őke: 2098 db, 50 forintos, névre szóló, tel
jelen befizetett részvény.
A közgyűlés elnöknek Jankovics Aurélt választotta, igazgató Lukácsevits Ignác. Alái гбв i jogot kaptak még
és
az igazgatóbizottság soraiból Dr. Révay N. János
Deutsch Lajos, a könyvvezet ő Mold Mihály, valamint a pénz
tárnoki teendőket ellátó Suber Ignác (18).
A вzővetkezeti mozgalom er ő s ődéѕ e, a mindinkább
szaporodó ipari és kereskedelmi vállalkozások, de kUi5 гn б s
képpen a vasút megnyitása (1889), aláptökeemelés і e ösztön
zi a részvényeseket. Az 1891. szeptember 17-i k đ zgyűlé ѕ en
az alaptökét oly módon emelik, hogy az eddigi 104.900 fi
rintnyi ő sszeget a tartalékt őkébő l 120.000 forintra kirekitik, elosztva 800 db, névre в zóló és egyenként 150 forintos részvényre.
A kőzgyűléв a vállalkozás tartamát 1891, január
1-t5l ѕ zámitott 50 évre hosszabbitja meg (19).
Az 1895 -ös, Zenta környékén megtartott hadgyakor
latokkal kapcsolatos királylátogatás, a város kU1 в képét
is sokban megváltoztatta. l7j épitkezések, a már meglévő é
pűletek csinositásá гa és egyéb célokra foly б sitott kő lc ѕő
n ők folytán alaposan megcsappantak a takarékpénztár rendelkezésre álló eszközei. s igy a következ ő közgyűlés újból részvényt ő ke emelést határoz ei.
Az 1896. augusztus 23-i közgy űlés az alaptökét
180.000 forintra emeli, mely 1200 db, égyenként 150 form
tos, névre а z б ló részvényb ől áll.
A századforduló k ő ről bz a takarékpénztár is 5%-
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ot fizetett takarékbetétekre, rig a kihelyezett hitelek u
tán öt é s fél, hat százalékot szedett be.
1902. julius 1-t ői, a Zentai Takarékpénztárral e
gytitt, négy és fél százalékra csökkenti a betétkamatok at.
Ismerjük a takarékpénztár 1903. december 31-i
mérlegét, melybő l fogalmat alkothatunk az intézet erejérő l és gazdálkodásárбl. Az egykori hirlapokban is közzétett mérleg a következ ő :
Vagyon:
Készpénzkészlet
57.115.59 K
1,305.165.46
Vált б t4xca
580.299,01
Kötelezvény-kölcsön
Jelzálog-kő lcs đnök
43.701,-311,60
Ercppénzek
21.060.-Lrtékpapirok
49.170.12
Ingatlanok
1.300.-Berendezés
Ad б sok el đ jegyzési számlán
13.644.97
1.792.96
Bankok és bankárok
Adósok fedezet mellett
56.342.03
Osszesen
2,129.902.74
Teher:
Részvénytöke, 12 0 0 db rv., á 300 K
360.000.-Tartalékalap
145.193.01
Nyugdi ј alap
52.682.09
O е ztöndijalap
10.300.-Takarékbetétek
1,375.689.71
Folyószámlabetétek
81.926.41
Visszleszámitolt válták
23.120.-/(tmeneti kamatok
18.521.50
Fizetendő t őkekamat-adб
2.338.84
Fel nem vett osztalékok
3.067.-KölesönSkb 1 visszatartott ö в szegek
1.518.14
Nyeres€g 1903. évben
54.573.04
973.-Nyereségáthozat 1902. évr ő l
Osezesen
2,129.902.74
A mérleget Kohn Ignác ifj., h. igazgat б és König
Vilmos cégjegyz ő könyvelő irtók alá.
A kereskedelmi t ő rvény 195. paragrafusa értelmében a mérleget megvizsgálta és helyesnek találta Kráhl
Már f.b< jegyz ő , Franki Iienrik f.b. tag, Hirschfeld Simon
f.b. tag és Singer Sándor f.b. tag.
A hirlapokban a vál аsztmányi jelentést is meghir
detté k a kővetkez ő szöveggel:
"Választmányi jelentés a Zentai általános Takarékpénztár 1904. év rendes közg уUl бs'hez, az
1903. évi
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üzletr ő l.
Bejelentjük a részvényesek egyetemének, hogy Lukácsevits Ignác úr, intézetünk els ő vezet ő -igazgatója
hosszas és sikerdús müködés után novemberben elhunyt.
Az 1903. évi üzletünk eredményében megfelel a ki
rábbiaknak. Hogy a tiszta haszon az elözötes évinél magasabb, abban leli magyarázatát, hogy a mult év végén kevesebbet kellett kétes számlára leirnunk.
Javasoljuk, hogy az 55.546 K 04 f. tiszta ј 5vede
leni f. é. február 3-án a következ őleg osztassék fel: 1200
darab részvényünket 13. sz. szelvényének 30 koronával való beváltására 36.000 K, 2 0 % alapszabályszerü jutalékokra
11.109 K 20 f., igazgatóhelyetteseknek 500 K, jutalmazásokra 686 K 84 f., jótékony célokra 250 K, átvitel
új
számlása 7000 K.
A felügyel ő -bizottság jelentésének meghallgatása
után, tisztelettel kérjük a mérleg-, veszteség és iiyereѕ ég -számlákat j бváhagyni s a számadások alóli fölmentvényt megadni.
Zenta, 1904. január 12. "
rtö szemmel vizsgálva a zárszámadást, szembesz ő
kö az egészséges pénzügyi helyzet és el ővigyázatos üzletvitel. Szolid müködése következtében, az intézetet telephelyévé tette meg az Osztrák-Magyar B an k 1891-ben megnyi
16 szabadkai fi б kja.
A vashid megnyitása következtében (1908.) ennél
az intézetnél is jelentkeznek torontáli ügyfelek, s a hitelkereslet növekedése részvénytöke-emelést kivár.
Az 1911. február 8-i közgyűlés emeli az alapt đkét 450.000 K-ra, mely 1500 db, egyenként 300 K n. é.,név_
re ѕ z бló részvénybál áll.
Az els ő világháború mindinkább emelkedd szükségletei, a nagyarányú hadiklcsönjegyzések rákényszeritik a
bankot, hogy ismét emelje tökéjét, A z emelés a háborf utolsó évében történik. 1918. december 7-én a közgy űlés el
határozza, hogy a részvényti3két 450.000 K-ról, 900.00 K ra emeli, 3000 db, egyenként 300 K, névres гб ló részvény
formáiában.
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Az 1895 . évt81 kezdve (20), az intézet a kSvetke
zЂ osztalékokat fizette részvényeire, részvényenként:189 ~
tŠl 1904-ig 14 2/3, 12, 12, 12, 10 2/3, 10 2/3, 10, 10,
10, 10.2/3%; 1905-1917 idt5szakbaіі K 32, 40, 40, 44, 44,
1918-1922 id ő szakban
48, 45 ► 45, 47, 32, 32, 32, 36;
K 40, 36, 50, 60, 70.
A к 5zgуUlé в a tartalékalapot, egyéb alapjait és
nyugdíjpénztárát mindig megfelelően dotálta s igy szolid
kt5rцlményeket teremtett az intézet háború utáni шUkő déséhez.
Az intézet további н orѕár6l, a Szerb-Horvát-Szlo
vén Királyiág keretén belüli mtkđdésért1, a következ ő iejezetben lesz ѕ z б (21).
3. Zentai GtSz- és Kádfürdő R. T., Zenta.
Az 1879• évi augusztus 24- én tartott alakuló ktsz
gyцlésen alapították. A cégjegyzékbe 1880. március 11-én
jegyezték be.
A vállalat vezet ősége: Dr. Révay N. János igazga
t б - városi főorvos, Rothmann Sándor pénztáros, Dr. Glück
.sthal Adolf választmányi tag, akik aláirá ѕ i joggal birnak.
A vállalat tárgya: a k őzj б igényeinek megfelel ő
gő z- és kádfürdő létesitése. A vállalkozás tartama 30 év.
Alaptőke: Zenta váro вt бl kapott beltelek,melyért
azon esetre, ha ezen g őz- és kádfürdő mint ilyen létezni
megszнnnék, a város pénztárába 1000 forint fiг etendt5;5000
forint értékben 150.000 tégla, továbbá 15.000 osztr. ért.
forint elosztva 300 db, egyenként 50 forintos, névre sz б 16 részvényre.
Választmányi tagok: Nikolits Sándor, Zsárkб Antal, Sternberg Ern ő , Kahn Sámuel, Czehe Gy őz đ , P'lesch J бzsef, L an g iviárton, Jankovich Aurél, dr. (lUck ѕ thal Adolf,
Lukácsevits Ignác, Guelmino Alajos és Csern ők Antal.
1883. április 24-i cégregiszterbejegyzés szerint Dr. Révay N. János helyett iWatkovits Lajos lett az
elnt5k, Hottmann Sándor pénztáros helyett pedig ?aettin Jб
zsef.
1888. junius 21-t ő . a vállalat felszámolás alatt
áll, a felsz бmol б bizottság tagjai i'atkovits Lajos, ion30.

vitz Bertalan és Zaettin J б zsef.
1889. február 23-án a vállalatot ttfrlik a cégregi ѕ zterbtSl.

4. Zentavidéki Takarékpénztár K. T., Zenta.
A zentai járáв ft5ldek felosztásával egyidejttleg a
lakult meg ez a takarékpénztár, az 1882. május 18-i
és
1882. junius 25-i alakuló k8zgyt1éseken elfogadott alapszabályok szerint.
A vállalkozás tárgya: betétek elfogadása ѕ azoknak gyllmt5lcsUz 5 kezelése által a kt5zvagyonos о dáѕ érdekét

elt5mozditani. A vállalkozás tartama 30 év.
Az alakuló k Ђ zgyulések a takarékpénztár alapttfké
jét 60.000 forint osztr. ért.-ben állapitotta meg, eloszt
va 1200 db, egyenként 50 forint n. é. és névre в z б ló rész
vényre, melyek az alapítás pillanatában csak fele részben
voltak befizetve.
Elnökké Gombos Gábort választották, vezérigazgat б Boromisza János, pénztárnok Horovitz Bertalan. Választ
mányi tagok Boros János, Viberál Dénes és Brichta іviбr (an
elöbb felsoroltak valamennyien aláírási joggal is birták);
a választmány tt5bbi tagjai, aláirá ѕ i jogosultság nélkül
Bergel Gyula, Bergel J б zsef, Braun Adóm, Braun J бzsef,Bra
un Vilmos, Branovacski Eugen, Borgyoski Ác б , Csabai János,
id. Deák Ignácz, Eszes András, Flesch Vilmos, Iszákovics
Atyim, Kohn Ferenc, Kráhl кбr, Kalmár István Antal, DGatko
vita Lajos, Steiner Jakab, Zsárkó Antal, Braun A. B. és
Fleischmann Ignácz.
A három legrégebbi alapítású helyi takarékpénztár kЂzUІ , ez a legkisebb, egyébként is a kisemberek int'
zete. TSkéjét kis hitelek engedélyezésével, rđvid lejáratokra, sürUn forgatja, s igy nem csoda, hogy 25 éven keresztUl nem emeli részvénytt5kéjét. Az 1876. és 1877. évi
nagy talajvizek és árvizek kárusultjait rendre ellátja
kölcšöпt5kkel, hasonlóképen hitelezi a jáг ás о sztás folytán
alakult kisgazdaságokat is, pedig nem tud annyi takarékba
tétet gyUjteni, mint a másik két intézet.
A kisbirtokosok még a század végén is súlyos anyagi nehézségekkel küzdenek, adósságot újabb ad б sságok-
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kal fizetnek, a csak igy tudják fenntartani c в aládjúkat éѕ
gazdaságukat. Korabeli vélemények szerint a kisbirtokosok
tább, mint б 5%-a p'nzUgyi nehéz в égekkel küzd s f ~ ldbiгtokával kapcsolatban újabb гáforditásra vagy beruházásra
nem is gondolhat . Ily módon az egyszerU kflterjes gazdálkodás folyik, s a te гmel'á mindenben ki van szolgáltatva
az idájárás viszontagságaitól fUggá termésmennyiségnek, a
gabonaárak t ő zsdei áгfolyamának, s nem utolsó sorban a
Zentán fálás számban megtelepedett gabonakeresked ő k kényé
nek-kedvének.
Az épitő ipaг kivételével, a helyi kisipar is haѕ onlб nehéz helyzetben van, a kereskedelem rohamosan fejlő dik s nagy mannyiségü olcsó, gyári iparcikket dob a piacra. Igy az eddig mб doѕ és erő s iparostársaдаlom lassan
talajt veszt, sokan hagynak fel as iparral, s mint f őldmü
verek, munkások é в napszámosok keresik kenyerüket. A vagyonilag elesett emberek száma szaporodik, nagy kelete
van az apró, rövidlejáratú hiteleknek.
Az 1904/7-es években mutatkozd némi gazdasági
fellendцΡlés végre rábi гja az intézetet, hogy emelje részvényt őkéjét. Igy 1907. év derekán az alapt őkét 180.000 Kra emelik, mely 900 db, egyenként 200 K névérték ű befizetett részvénybál áll.
Az új vashid megnyitása után, a másik két helyi
takarékpénztárral egy id ő ben, a Zentavidéki Takarékpénztar R. T. ismét emeli részvényt őkéjét, mégpedig egymás után 1910-ben és 1911- ben is . Az 1910-es é v végével az alapt ő két 240.000 K-ra, mely áll ).200 db, egyenként 200 K
névértékű befizetett részvénybál. Az 1911-es év végén az
alapt ő két 400.000 K-ra emelik, 2000 db, egyenként 200 K
névértékű , befizetett részvények által.
Az els ő világháború alatt az intézet az addigi
keretek kőzött dolgozott, részvényt őkét ez idd alatt • nem
emelt.
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Az intézet 1914• évi mérlege a következ ő képet
mutatja:

Vagyon:
Pénztár
Bankok
Yált6tárca
кötvénykölcsön, kezesség mellett
Jelzálogkölcsön
Ingatlanok
Intézeti ház
Еrtékpapirok
Leltár
Összesen
Teher:
Részvénytöke
Tartalékalap
Nyugdijalap
Takarékbetétek
Folyószámlabetétek
Vis ѕzleszámitolás
átmeneti kamat
Egyéb teher
Nyereség

42.540.82
905.81
1,528.068.97
37.524.05
305.204.33

K

1.670.30

42.000.-48.794.15
650.-2,007.358.43
400.000.--

208.000.-64.690.-884.000.25
83.419.90
280.928.41
36.680.-2.807.50
46.832.37
Osszesen

2,007.358.43

A mérleget aláírták Frank József vezérigazgató,
Sebők Vilmos könyvel ő és Tóth J. Antal pénztáros. Az igaz
gat б "g nevében Berzenczey Domokos , Bordjoški Dragutin,Bo
Bergel
ro в András, Dr. Bir б Károly, Dr. Lendvai iчldr és
Leó. A felUgyelöbizottság nevében Dr. GiUcksthal Andor,
Dr. eléri Sándor és Veress Arpád.
Az 1895 . évt ől kezdve (22), a takarékpénztár a
ő
következ osztalékokat fizette részvényeseinek : 1895-1902
évente 8%; 1903-1906 évente K 7; 1907-1910 K 9, 7, 10,
10; 1911-1917 K 20, 18, 20, 15, 15, 15, 16;

1920-1921

K 20, 25; 1922 Din. 8.Ez az intézet is nagy gondot forditott tartalékalapja fejlesztésére. Nyugdijalapot is létesített.
A Szerb-Horvát-Szlovén Királyság keretein belüli
müködéséröl a következ ő fejezetben lesz szó (23).
5• Zentai Keresztyén 0nsegélyzö Szövetkezet,Zenta
A szövetkezetet 1885• október 13-án jegyzik be a
cégjegyzékbe, mint korlátolt felelösségU szövetkezetét.
A szövetkezés tárgya: rendszeresitett,
kötelez ő
.
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befizetések, s ezek gyümölc ѕ öz8 elhelyezése által kisebb
t őkék gyű jtése, s ekként a takarékosság elömozditása, nem
különben az egyleti tagoknak hitelszükségletét kölcsönök
útján segiteni s ez £ltal az ipar, kereskedelem és fóldmüvelés emelését elö ѕ egiteni.
A szövetkezés tartama 6 év volt.
Az alakuló közgyűlés a következ ő vezető séget választotta: elnök Matkovits Lajos, alelnök Guelmin б Alajos,
vezérigazgató Vartus Alajos, igazgatósági tagok Hartl J£nos, Hürkecz István, Kalmár Antal, Sztáresevics János,D г .
Kuthy József és Sétá16 Sándor.
1888-bam a szövetkezet nevet változtat és Zentai
Keгe ѕ ztény Takarékpénztár mint Szövetkezet név alatt dolgozik tovább.
A névváltozással egyidej űleg új igazgatóbizottѕ á
got is választanak, melybe bekerültek Vartus Alajos igazgatб , Matkovits Lajos, Guelminó Alajos, Horti János, Hürkecz István, Kalmár Antal, Dr. Kuthy József, Sétáló Sándor, Appel Ede, Sztáresevics János, Polyák Antal, Pusztai
Mihály, Farkas Orbán, ifj. Halász János, Máté Péter, Moln£r István, Rieger Alajos, ifj. Gin e Ferenc, Staubert J бzsef, id. Hevér Péter, Kragujevics György, Nemesok Illés,
Kazinczi Mátyás, Matyk б Menyhért, Lt5vey Károly, Boromisza
János, Kamrás János, id. Aulik János, Vörös Flórián éš Er
délyi P£1, munk£sok, iparosok és keresked ők, értelmis бgiek egyenl ő arányban.
Hogy milyen eredménnyel m űködött a szövetkezet
arra nézve hitelérdeml ő adatunk nincs, tekintettel azonban arra, hogy az igazgatóbizottságba mind újabb és újabb
személyek léptek be, sikeres m űködésre következtethetünk.
1889-ben új ig. bizottsági tagok Burány Károly,
Ujházi Mihály, id. Csabai Pál, Tóth Benedek és
Kikirics
János, 1890-ben pedig Mészáros Lajos gimn. tanár, Gyenis
Károly, Csíkmák Máty£ в , Kalmár Mihály, Boros Gyevi Albert,
Polyák György és ifj. Csabai János. 1890-töl a sz đvetkezet tisztvisel ő je cégjegyzési joggal Kövesdi Géza.
1893-t б l új ig. biz. tagok Branovacski Tanaszije,
Burány Illés, Farkas Orbán. A szövetkezet könyvel'б je Var-
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ga István. 1894-ben utoljára választ ig. biz. tagokat a
е zövetkezet, Csipak Istvánt', Matykó Dobokai Menyhért és
Tari Ferenc személyében.
1895-ben az alapszabályok kieg"zitéseképen
a
közgyül č s jóváhagyja a kidolgozott nyugdíjszabályzatot és
nyugdíjpénztárt létesít.
Ugyanezen év november 7- čn a cég megsztinik a Zen_
tai Ipar és Közgazdasági Takarékpénztár R. T.-gal való egyesülése folytán. A szövetkezet irattára az id бk folyamán elkallódott, fenti adatait csak a cégjegyzék örizte
meg.
6. Zentai Hitelszövetkezet, Zenta.
Mint korlátolt felelб sségü szövetkezet, az 1885.
julius 5-én megtartott alakuló közgyűlésen alapitották.
Tárgya: a takarékosság fejlesztése és a gazdászat, ipar és kereskedéssel foglalkozó lakosságnak a sz űk
sége е tökék megszerzése és olcsó hitel engedélyezése általi támogatása.
A szövetkezet tartama 4 év.
Vezérigazgatóvá Scheinberger Dagóbertet, igazgat б sági tagokul pedig Horti Jánost, Franki Henriket,Getber
Jakabot č s Schwarz Sándor választották meg.
A szövetkezet nem volthosszú élet ű s tekintettel arra, hogy a vezérigazgatói pozici б ra Scheinberger Da
góbert került, fennáll az a feltevés, miszerint a szövetkezetet csak azzal a rejtett céllal hozták össze az alapi
tik (családtagok-rokonok?), hogy az egyidej űleg fennálló,
családhoz tartozó kereskedelmi vállalatokat hitelezés útján olcsó szövetkezeti, - tehát idegen - tökével kell đképen ellássák. Ugyanis a szövetkezet megalakításával egy
idöben állott fenn 5cheinberger Dagбbert bútorkereskedése
1885-töl 1892-ig, Scheinberger Max fióktelepe 1883-t б l
190-ig, valamint Sehwarz Gyula bor- és szeszesital-keres
kedése 1883-tól 1889-ig.
A szövetkezet 1889 augusztusában kimondja a felszámolást, ѕ 1894 elején sz űnik meg. Feltevésünk szerint
nem azonos egy másik hitelsz đvetkezettel, mely az I. világháború alatt hadikđlcsönjegyzéseket gy ű jtött
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A cég irattára nincs meg, adatokkal csak a cégjegyzék szolgál.
7. Takarék és Hiteirészvénytársaság, Zenta.
Alakult 1888. julius 25-én. A vállalkozás tárgya:
elő legek adása, váltók le- és vi в szleszámitolá в a, letéte
mények elfogadása, ezekre és jelzálogokra kölcsönök adása,
betétek, különösen pedig 3 évre kötelez ő heti 20 korona
törzsbetétek elfogadása.
A részvénytémaság tartama, 1889. január l-töl
számitott 30 év. Alaptöke 800 db, egyenként 50 forintos,
névre szól б ré в zУбny, 40.000 forintösszegben.
A vállalat igazgatósága a következiképen alakult
meg: elnök Dr. Glücksthal Adolf orvos, vezérigazgató
scheinberger Dagбbert, igazgatásági tagok Boromisza János,
Dr. Ftilöp Adorján, Schwarez Sándor és szinger Sándor.
scheinberger Dagб bert vezérigazgat б személye,
mintha a felszámolt Zentai Hitelszövetkezet Uzletpolitiká
jónak folytatását jelentené, ami valószinü is, mivel két
éven belül a részvénytársaság öt leváltja éš teljesen reorganizálja a vezet ő ségét, s túlnyomóan magyar illetve
szerb személyeket választ a tisztségek viselésére.Igy az
1890 októberében megválasztott új vezet ő ség összetétele a
következ ő : nemes podhгбgyi Kozics Aladár, mint vezérigazgat б , az igazgatóbizottsági tagok pedig Barsi István birtokos, Barsi István Mihály magánzó, Burány Illés birtokos,
Buгб ny Jenö birtokos, Dr. Denk Lukács árvaszéki ülnök,
Heiszler Ferenc gy б gyѕ zerész, Kerekes Károly iparos, Klenóczki Pál iparos, Kopasz bátyás lulihály birtokos, Olajos
Mihály iparos, Polyák István birtokos, Polyák bátyás birtokos, Polyák 1dihály birtokos, Varga József magánz б , Varga Polyák István birtokos. Felügyelöbizottségi tagok
Frankl Henrik'keresked đ , ifj. Kozics István müépitész, veé
begy K ~iгoly bútorgyámos, Gubriczky János ipaгos,sz г emac Yá.
sna kereskedd. Egyben Heiszler Ferencet igazgatóvá választják.
189 3. elején új igazgatósági tagok Andruskó János,
Hürkecz István, J бvics Lukács, Kerekes Sándor, Kolofon Kfi
roly, Lengyel J,ános. Heiszler Ferenc helyett igazgató
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lett Hirschenhauser Dávid.
1893 májusában a vállalat cs ő dbe kertű , s a estid
eljárás csak 1897 januárjában sz űnik meg. A cég 1905. augusztus 19- čn sz űnik meg (24).
A részvénytémaság irattára nincs meg, adatokkal
csak a cégjegyz čk szolgál.
8. Zentai Ipar čs Közgazdasági Takarékpénztár RT
1895. május 12-én volt alakuló közgy űlése. A vá1
lal at tárgya: hogy a Zentai Keresstény Takarékpénztár,
mint Szövetkezet ö sszes űzletét felszámolás vagy egyesti1's folytán, mint jogutód átvegye, s olcsó kamatláb mellett nyújtandó kölcs đnével a földmtivel č st, ipart és kereskedelmet elömozditsa, bet č tek és folyószámlák elfogadó
sa által a népet a takar č kosságra szoktassa.
A vállalkozás tartama 25 čv az alakuló közgyűlés határozata értelmč ben, de a takarékpénztár tulajdonké
pen csak tát čvig műkő d6tt, azután likvidált.
Az al аptöke 60.000 forintot tett ki bsztгák értékben (120.000 g), mely állt 600 db, egyenként ill forint (200 K), л évre ѕ zó16 rész у'nуböl.
Igazgató-elnök lett.Vartus Alajos, igazgat б tagok pedig Szegfű Ferenc, Nemcsók Illés, V đrös Flórián, Ki
vács i іihály, Sztáresevics János, Rezsny Aurél, Tary Ferenc, Polyák Antal, Vibe гál Dénes, Pdatkovits Lajos, gáté
Péter, Gere Imre Ferenez, Boros Gyevi Albert, Natyk б мen~
hért, Csipak István, Burány Károly.
A céget Vartus Alajos elnök-igazgató, Vibérál Dé
nes ig. biz. tag és Varga István tisztvisel ő irta alá.
Feltevésünk szerint, itt is megismétlöd'átt a Zen
tai Hitelszövetkezetnél tapasztalt üzletpolitika, mikor
is Vartus Alajos elnök--igazgató egyidej űleg tevékeny társ
tagja egy tégla- és cserépgyár, valamint henge гgözmalommal biró közkereseti társaságnak, s azt mint a takarékpénztár vezet ő funkcionáriusa kedvezményesen hitelezi. Ezen feltevést alátámasztja az a körülmény is, hogy az emlitett közkereseti társaságnak többi tulajdonosai, Vartus
Alajoson kivül, Rezeny Aurél rend őrkapitány, b1 аtkovitѕ La
jos föszolgabir б és Viberál Dénes telekkönyvvezet đ szin-
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tén igazgatóbizottsági tagok lettek . A közkereseti társaság az 1893- 1900 években á llott fenn , ami kđrülbeliil megegyezik a takarékpénztár működési éveivel is.
E körülmények ismeretében , már több mint bizonyos , hogy ez a , pénzügyi csoport ( Vartus - Rezsny- Ilatkovits
-Viberál ) egyenesen saját közkereseti társaságának еl вtSdleges péгіzelé ѕ e céljából alakitotta a Takarék és Hitelrészvénytársaságot , illetve vette át az amúgy is már jól
működő é s tökeer đ s Zentai Keresztény Takarékpénztár mint
Szövetkezet üzletkörét.
Eddig nyúlik vissza a gyökere egyik kés ő bb, Zenta-Roskányi Egyesült Iparvállalatok R. T. néven ala . pitott
nagyvállalatunk keletkezésének , u.i. ez a nagyvállalat az
emlitett közkereseti társaságnak megsz űnte után , annak üzemeit é ѕ üzletkörét vette át.
1896 - t б l a takarékpénztár új ig. biz . tagja Kiki
rice János . Következ ő évt ől intézeti pénztáros Sik Frigyes.
A Vartus - féle közkereseti társaság , mint a takarékpénztár legnagyobb ügyfele , 1900 - ban szűnik meg, a ta-.
karékpénztár pedig , - talán mert feladatát , a közkereseti
társaság pénzelését befejezte , - 1901 - ben mondja ki a fel
számolást . Felszámolók Kikirics János , Sik Frigyes és Var
ga István . 1902 - töl a felszámolók Kikirics János és Вг .El
linger Jenö.
Itt sem maradt az utókorra a vállalat irattára,
az események csak a cégjegyzék adataiból rekonstruálhatók,
mégpedig feltételezésünk szerint találóan (25).
9. Zentai Halastó R. T., Zenta.
Régebbi feljegyzések szerint Herm ann Ottó, világ
hirű természettudós, már 1888 - ban ingyen ajánlotta fel
szolgalatait Zenta városának egy halast đ berendPzésére.Igaz, hogy ezen ajánlatát val б szinűleg azon hátsó gondolat
tól sarkallva tette meg, miszerint halastó létesítésével
egy madárrezervátum is létre jön , különös tekintettel Zen
ta határának adottságaira , s ott megfigyeléseket is eszkö
zölhet , - elgondolása azonban , sajnos , csak kés ő bb valósulhat meg, mikor is az 1899 . május 14-i alakuló közgy űlé
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sin megalakult a Zentai Halastó R. T., eddig az id őpontig
ugyanis a halast б magánbérletben volt.
A vállalat tárgya: haszonbérletbe vett, vagy esetleg tulajdonjogilag megszerzett területeken halastónak
létesitése, berendezése, s azokon a haltenyésztésnek és
árúsitásnak iparszerei gyakorlása. A k đzgyülés a vállalat
tartamát 25 évben határozta meg.
Alapt őkéje 20.000 K, mely 10.000 db, 25 szelvény
nyel ellátott, egyenként 2 K névértékei, névre szóló részvényb ől állt.
Igazgatósági elnök lett Dudás István, igazgatósá
gi tagok pedig a f őrészvényesek: Baráti Péter, Hevér Péter, Katona Gergely, Kikirics János, Kiss Simon,Nlatkovits
J б zsef, Pusztai Mihály és Tolmácsy Tv,árton.

és
Hiába intézte az igazgat б ság ügyes kézzel
tenagy köгült еkintéssel a részvénytársaság ügyeit, a
nyésztés els ő évében lévén, nem tudott piacra dobni oly
mennyiségü halat, mely egy elfogadhat б olcs б árat biztosi
tott volna. A közvélemény már az 1902. év januárjában hir
lapi támadásokat intéz a vállalat vezet ő sége ellen, üzleti ѕ p е kulációval vádolva art, hogy a beigéгt, ki ѕpéлzü e_m
bereknek is olcsó hal helyett, a részvényesek csak saját
profitjukat tartják szem el ő tt. Amint a korabeli újságok
irtók, csak igy kerülhetett sor arra, hogy 1901 decemberé
ben a hal kilója elérte a 80-90 krajcárt, s őt még 1 forint 20 krajcárra is felment.
A részvénytársaság vezet ő sége objektiv nehézségekre hivatkozva bizonygatta, hogy a hal fogása és piacra
szállitása kilogrammonként egy-egy koronájába kerül (26).
Ilyen módon az eladás tulajdonképen önköltségi á
ron történt, s a részvényesek befektetett tökéjükre nem
hogy osztalékot kaptak volna, hanem még a termelés növelé
séhez szükséges újabb befektetéseket é в ráfoгditásokat is
saj ~ tjukb6l kellett fedezni.
Ebben az id ő ben úgy látszik a haljárás is rossz
volt, mivel a tiszai halászok is a részvénytársasághoz
fordultak halvásárlás céljából.
Érdekesen dokumentálja ezt a gazdasági helyzetet
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a részvénytár в as£g 1902. április 30-i mérlegszámlája, melyet a ki5zgyülés, de a közvélemény is helyeslt5leg vett tu
domáeul. Az üzleti eredmény a mérleg szerint a következ ő :
Vagyon:
1.827.52
K
Csö ѕ zház és szin
6.527.38
Мélyitési munkák
308.58
Ártézi kút furása
1.000.56
Ártézi kút csövei
3.256.87
Pénztár
A régi ártézi kút csövei
106.28
Befektetési fuvar
529.14
Vegyes befektetések
459.16
1.500.-óvadék
230.16
т1'lу tépi tárgyak
2.500.-Halkeszlet
813.50
Vegyes tárgyak
700.-Genovics Andrea számla
27.80
Gyékény számla
102.48
Nádeladási számla
110.57
Egyenleg - mint veszteség
20.000.-Osszesen
K
Teher:
Alapt đke

20.000.-K
A v.es г teség -nyereség számla ugyanakkor a kávetke

z ö K f-ban :

KIADAs. Cstiszház és szin 87.03; mélyitési munkák 310.81;
ártézi kutak furása 14.70; felhasznált ártézi kút csövei
47.65; meglévt5 ártézi kút csövei 5.06; befektetési fuvar
25.19; vegyes befektetések 32.39•
mélyitési tárgyak
időközi nyereség-veszteség 681.22; vegyes tár82.59;
gyak 117.12; nád számla 111.55; folyó költségek 684.50;
halászati c вösz 330.--; halastó-haszonbérlet 3.000.--;
összéѕen 5.529.81
BEVETET,. Muhar ѕ zéná 3.--; gyümölcs 26 fill.; fü 567.40;
gyékény 46.80; földhaszonberlet 1.404.16; n£delad£s
1.674.82; halászat 1.570.77; kamat 147.03; részv&іyátirás 4• --; veszteség 110.57; összesen 5.529.81
a
Hogy a haltermelést elösegitsék, felvetódik
gondolat a nád nagyobb mérvű kivágására, mivel az a halas
t б nagy részét elfoglalja, s a ragadozó-halirtó állatoknak is kitUniS buv бhelyül szolgál. A vezető séget nagyobb
befektetésre buzditj£k a nádeltávolit£ ѕ sal kapcsolatban,
mely lehettivé tenné majd a halastavon garázd£lkodó több
vidracsalád kiirtását is, melyek családonként és évenként
kđrülbelül 10 métermázsa halat is kiirtanak. áldozatoly árán is £llitsák vissza az egykori halböséget,melyet - úgy
mond - a város cinverében látható két kecsege is szimbolizál.
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Az igazgatóság megszivlelve a hozzász б lásokat, a
szükséges beruházásokat véghez is vitte, s az eddigi, amúgy is lelkiismeretes munkája gyümölcseként megnyitotta
a kapukat egy nagyobbszabású, a szegényebb sorsú lakosság
érdekeinek is megfelel ő halgazdálkodás el ő tt. Az 1904. év
tavasza amúgy is elég sötét képet mutatott a mezögazdálko
dás szempontjából. Ugy látszott, hogy nehéz napok elé néz
a város lakossága . A hónapokig tartó szárazság máx-már
teljesen tönkretette a vetéseket. A busa hitvány, a kukorica sok helyen ki sem tudott kelni, s úgy nézett ki,hogy
a t őkések é s uzsorások pénzének ez évben jó kamatja lesz.
Hozzájárult a bajhoz, hogy az utóbbi években az addig ismeretlen "Peronospora cubensis B. et C ." támadta meg din ~~
nyéseinket, melyek pedig a szerényebb keretek között gazdálkodб nép egyik fő jövedelmét képezte. Az es ő csak juni
usban jött meg, s csökkentette valamiképen a kárt.
Ilyen nehéz körülmények között fejezte be a rész
vénytársaság igazgatósága tervezett beruházását. Az 1904.
május 23 - i közgyűlésen áttekinthet ő képet adott az igazga
tóság a történtekföl.
löbbek között kihozta, hogy a mult évi, 1903, má
jus 31 - i közgyűlés az 1902 / 3. üzletévi veszteséget 1316
koronában állapitotta meg, mely veszteséget átvitte az
1903/4. üzletévre.
Az 1902 / 3. évben végrehajtott vizkiszivattyúzás
(hogy a nád kiirtása lehet ővé váljon ), a kedvez đ tlen id őjárás miatt nem sikerült . Hogy a lehalászandó tórészen a
nád irtását mégis végrehajthassák, a halastavat egy új
töltéssel ketté kellett választani:. A leszivattyúzás sikerült is annyira, hogy a fényes- éѕ zanogai-t бrészek kanyarulatánál vont el ѕ ö töltésig a nádat levághatták és be
vakitották. Ez által a költ ѕ ége в szivattyúzást б l végleg
megszabadultak.
866 . 32 K-ba,
Az új töltés készitése került
A viz lecsapolása
1.561.55
78.18
Kett ő s új zsilip készitése
Nádirtás
756.98
Oѕ szesen
3.263. 0 3
A halastó vizének részbeni leszivattyúzása után
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megkezdték a lehalászást is, melynek eredménye:
Kifogott ponty
4.975.70
15.10
harcsa
вUi 15

kárász
csuka
keszeg

kgr.

25.80

14.20
614.35
1.117.30

6.762.45
Oaszesen
A kifogott halból, beleszámitva a vassal fogott
és eladott három vidra b őrének árát i ѕ ,a részvénytársaság
pénztárába befolyt összesen 4.414.33 korona, mely a halászati költségek, 629.24 korona levonása után 3.785.09 bevételt jelentett.
Az igazgatóság további jelentéséből megtudjuk,
hogy a mult évbál maradt 16862 kéve I. és 1793 kéve II.
rendi.' nád az új náddal együtt, melyet 942 kéve hiján, el
is adtak 4.163.22 koronáért.Az eddigi összes befektetések
értékösszegeib ő l 249-ot leirtak, minek következtében, az
egyéb kötelezettségek kiegyenlítése mellett., az eddigi
veszteség 1.220.22 összegre csökkent. Ezért az eddigi évekre a rézvényesek osztalékot nem kaptak.
Tekintettel azonban arra, hogy a beruházások sok
évre, el őre biztosítják a sikeres termelést, s hogy a halastónak majdnem csak féle halásztatott le, az igazgatóság bizton remélte, hogy az 1904i5. üzletév a befektetett
tökének meghozza a várva-várt kamatait. Ezek után az
1.220.22 korona đ sszegü veszteséget ismét átvitték a következ ő üzletévre.
Az 1904. május 23-i közgyiilésen igazgatósági tag
gá választották az eddigiek mellett Czabafi Jánost.
1907. junius 20-án törlik a cégjegyzékb ől, halála folytán, Tolmác ѕy Mártont, aki eddig a vállalat könyve
lését is végezte.
1908-ban tárlik a cégjegyzékből Du.d" István elnököt, majd helyére 1910-ben Dr. Ellinger Jen ő t választják. Ekkor lett igazgatósági taggá Mester Andor is.
s
1913-ban Dr. Ellinger Jenö elhalálozik, s helyébe 1914 derekán Szárich Gézát választják. Vele egyidej űleg az új igazgatóbizottság tagjai Baráti Péter, Hevér Pé
ter, Katona Gergely, Kikirics János, Kiss Simon, Pusztai
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Mihály, Czabafi János és mester Andor.
A részvénytársaság megezünte nincs bejegyezve a
cégjegyzékbe, feltétélezhet ő en az elsö világháború folyamán sz űnt meg a részvényeseinek sikeres és odaadб , de
sokszor hálátlannak lát в z б munkája után (27).
,

10. A századforduló gazdasági életének képéhez
szorosan hozzátartoznak az ezekben a2 években megalakult
szđvetkezetek is, melyeknek, - mük đdésük közelebbi leirádt mell őzve , - csak neveit , a~ apitási é s megѕ zUnési é veit soroljuk fel a kđvetkez đkben:
Zentai Ipar- és Terményszövetkezet, Zenta 18921898.

Zenta - Tornyosi Keresztény Fogyasztass Szövetkezet, Zenta - Tornyospuszta 1898-192..
Zentai Kölcsönös Tüzkárbiztosit б Társaság mint
Szövetkezet, Zenta 1901-194?
Zenta - Fels őhegyi Keresztény Fogyasztási Sz ővetke
zet, Zenta - Fels őhegy 1903-1912.
Zenta-alsbvárosi Keresztény Fogyasztass Szövetke
zet, Zenta - al в óváros 1903-1929•
Zenta- t бparti Kere вztény Fogyasztási Sz đvetkezet
Zenta 1904-1946.
Zenta - fels đváro в i Keresztény Fogyasztasi Sz đvetkezet , Zenta- fels őváro ѕ 1904-1915.
Zenta -küls ő járási Keresztény Fogyasztási Szövetkezet , Zenta - küls đ járás 1904-1910.
Zenta- alvégi Keresztény Fogyasztási Szövetkezet
Zenta-Alvég 1904-1909.
Zenta - külsöfels ő Tornyosi Keresztény Fogyasztási
Szövetkezet, Zenta-külsöfels ő Tornyos 1905-1911.
Zentai Ko ѕ árfon6k Szđvetkezete , mint az Országos
Központi Fiitelsz đvétkezet tagja, Zenta 1905-1911.
Az emlitett szövetkezetek tömeges megalakitása
a Raiffeisen-féle szövetkezeti mozgalom terjedésének köszönhet ő , s körülük nem egy jelent ő sen emelte tanyavilágunk gazdasági erejét. Számos hitelszövetkezetünk létrej đ tte is e mozgalomnak k б sz đnhet ő ._
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11. Zenta-Roskányi Egyes űt Iparvállalatok R.T.,
Zenta.
E fejezet magában foglalja a vállalat történetét
alapitását6l 1922-ig, azaz új, jugoszláv részvénytársaság
gá való átalakulásának idejéig.
Ez a vállalat, Zenta id'árendben legels ő nagyobbszabású ipari vállalata, mely évtizedeken keresztül a muri
kások százait foglalkoztatta, s villanytelepe révén utat
nyitott városunk intenzivebb ipari fejlő dése elő tt.
E fejezetben tárgyalt üzleti működésének egész
ideje alatt belföldi tökével dolgozott, Egyes üzemrészei,
a részvénytársaság megalakulása el ő tt magánkezben, illetve egy közkereseti társaság nevén üzemeltek. Ezek a követ
kezök voltak.
1893 elején váltotta ki építészeti és téglagyártási iparát Gr ыndbök István, téglagyára városunk északnyu
gati szélén működött, az u.n. Fels đkertek és a rom. kath.
temet ő között elterül ő részen. Uzeme több, mint nyolc évi
sikeres működés után sz űnt meg 1901 végén. A cégjegyzékbő l ugyanezen év október 25-én törölték, mivel Markovits
és társa közkereseti társaság vásárolta meg.
A Zenta-Roskányi Egyesült Iparvállalatok R. T. a
lakulásakor a közkereseti társaság átadta ezt az üzemet
az újonnan alakult részvénytársaságnak.
A többi üzemrészleg más közkereseti vállalattól
került a részvénytársaság birtokába, éspedig Vartus Alajjos és társaitól
Vartus Alajos és társai
közkereseti társaság,
1893-ban alakult. Tagjai Vartus Alajos takaгékpénztári igazgató, Rezsny Aurél rend őrkapitány, idatkovits Lajos föszolgаb гб és Viberál Dénes telekk đnyvezetö, tégla- és
cserépgyámtulajdonosok voltak. 1894 elején cég űket gő zhengermalommal (a Grundb đ k-téglagyár és a rom. kath. temet ő mellett) bövitették ki. Egyben Pekle Lipót is belé
pett a cégbe, mint társtag. 1895-ben szerelték be a malom
gépházába az els ő két 50 kVA-tos, 2100 voltos egyfázisu á
ramfejlesztö generátort, melyet a meglév ő kis malmi gő zgéppel felváltva üzemeltettek. Ezzel párhuzamban épiilt ki
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1.2100/1.110
a kb. 3 kilóméter hosszú táp- és elosztb,
voltos városi villanyhálózat is, faoszlopokon (minden másodikon egy-egy 32 gyf. szénszálas izzólámpás falikarral,
rajtagyújtás, primitiv kapcsolóval). Ebben az id'áben még
1jvidék sem dicsekedhetett villanyviláitással (csak 1911
ben épült ki els ő vezetéke), tehát Zenta azon vajdasági
városok egyike, melyek abban az id ő ben villaлyvilágitással dicsekedhettek. A villanyhálózat korai kiépitésének
magyarázata az, hogyl 1895-ben, az Eugen-szigeten katonai
ünnepélyt tartottak, melyen megjelent I. Ferenc J бzsef
c в ászár és király is. Tiszteletére építették ki a 3 km.
hosszú villanyhálózatot azon az útvonalon, melyen az ural
kodó végigkocsizott. Igy jutott Zenta más nagyobb városokat megel őzve villanyhálózathoz (28).
A Zentai Ipar- és Közgazdasági Takarékpénztár HT
üzleti mUködésével kapcsolatban már emlitettük a VartusRezsny-Natkovits-Viberál csoport ügyes pénzügyi manővereit vállalatuk els ő dleges és kedvezményes pénzellátásának
érdekében. igy látszik azonban, hogy az üzem bövüléae
folytán elégtelennek mutatkozó tökéjük miatt, illetve tökéjük más irányban való befektetése szándék4tól vezetve,
elérkezettnek látták az id ő t, hogy vállalatukat kedvez ő á
ron eladják. Osszeköttetést kerestek és találtak a biarkovits-féle t őkéscsoporttal (mely egy szegedi pénzcsoporttal állt összeköttetésben), s tárgyalásokat kezdtek az ifizem átvétele céljából. Ennek a pénzcsoportnak sem állott
rendelkezésére elegend ő töke egy ilyen nagy arányú vállalat üzemeltetése céljából, a ыarkovits-csoport mégis megvásárolta a felajánlott üzemeket, s a t őkeproblémát egy
részvénytársaság alapitáѕ ával szándékozott megoldani.
A részvénytársaság kell ő alaptökével elő reláthat б an biztositani tudta nemcsak a nagy üzemi befektetések
hez szükséges eszközöket, hanem a villanyhálózat b ő vítésé
vel a vál'lalatra háruló mind nagyobb költségeket is.
A tárgyalások jócskán elhúzódtak. 1908. januárjá
ban jelentek meg a napilapokban a részvénytársaság megala
kitására vonatkozó hirdetmények és felhivásik.
hirdetmények szerint, 1иΡlarkovits Lajos és társa
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zentai fürészgyár, villanytelep, tégla és malom, valamint
roskáiyi tűzifaerdő és mészéget ő vállalatából, 1,700.000
korona alapt őkével Zentai és Roskányi Egyesült Iparvállalatok R. T. cég alatt részvénytársaság alakul. Felkérték
az érdeklödt5ket, hogy részvényjegyzési szándékukat a Zentai Takarékpénztár, vagy a Zentai Általános Takarékpénztárnál jelentsék be, ahol a részvénytársaság alakítási
tervezete megtekinthet ő és ahol a részvényjegyzési ívek
aláírás céljáb6l találhatók. A hirdetmény szerint a részvények névértéke egyenként 400 korona, mely ő sszegri alá.iráskor 30% lefizetend'd. Az aláirási határid ő t a hirdetmény február 10-ben szabta meg.
A Vártus Alajos és társai közkereseti tarsa в ág
tulajdonosai, vagyonuk egy г 4 в б t az új részvénytársaságba fektették. Vartus nagyobb sz ő l ő birtokot is vásárolt
Bud?sákban, Rezsny Aurél szirencsétlen.üzleti vállalkozásai miatt, a szóbeszéd állitásai szerint őngyilkos,a hiva
talos jelentés szerint vadász-szerencsétlenség áldozata
lett. Pekle Lipót vagyonát java részben az új részvénytár
vaság részvényeibe fektette, ѕ annak igazgatója lett.
1908. február 11-én, Budapésten megalakult az új
részvénytársaság, tarkovits Lajos és társa zentai, valamint id. ьёІі k István, Dobribán és ыarkovit ѕ szegedi cégek vállalataiból.
Az igazgatóság tagjaivá választották a k ővetkez ő
kit: Schanzer Ignác fanagytermelö, Forró Hб bert, a kagyar
Leszámitolб és Pénzváltóbank, Budapest cégjegyz ő je, Fuchs
Aladár, a tvagyax Fakeresked'ák Hitelintézete R. T. vezérigazgatója, ifj. Braun Ignác, az ifj.Braun Ignác és Freud
cég beltagja, Kohn Ignác, a Zentai dltaláло S Takarékpénztár igazgatója, dr. Flesch miiksa, a Zentai Takarékpénztár
igazgatója, lviarkovits Lajos és Braun Vilmos, a Мarkovits
Lajos és társa beltajai. A felugyel а bizottság tagjai let
tik: 'Nrchovrszky Vilmos, a Magyar Leszámítoló és Pénzváltó
bank cégjegyz ő je, hágó Јбzsef u. a. bank cégjegyz ő je,
Takarékpénztár
fök őnyvil ő je,
Flesch íІуlárton, a Zentai
Hirschl Hermann termény- és fakeresked ő , кбnig Vilmos a
Zentai Altaláno е Takarékpénztár f őkönyvel ő je és cégjegyz đ
ii.
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A megalakult részvénytársaságnak zentai ipartele
pun kivül a hunyadvármegyei nem egészen 1000 lakossal
birб Roskány községben is voltak kiterjedt erd ő birtokai
szén- és
fakitermelés céljaira némi mezögazdaв ággal
mészéget ővel.
A zentai vállalat tulajdonképen a budapesti igazgatóbizottsági tagok intenciói és utasitásai szerint
dolgozott akik az ottani részvényesek érdekeit képviselték.Részvényeseinek soraiban megtalálhatók az akkori, magyarországi faipar és kereskedelem vezet ő é ѕ mértékadó
személyiségei.
is
Tekintettel arra hogy a vállalat exportra
dolgozott nevét németül is bejegyeztette a cégjegyzékbe:
Zentaer und Roskányaer Vereinigten Industrieunternehmungen A G., Zenta.
A vállalatnak megalakulá зakor Zentán t đ bb különálló üzemrészlege volt, éspedig öt kárfUrésszel ellátott
ѕ ~ emközti
gđ zfierészüzeme (a mai kaszárnya f őbejáratával
sarkon), egy öt vagonos exportmalma téglagyárai az ipari célokra ki nem használt földterületen (kb. 20 kat.holion) némi mez őgazdasága s az egyik fő j đvedelmi forrást
jelentő helyi villanytelepe, mely nemcsak saját ipari cél
jaira, de a városi világításra és egyéb ip arvállalatok elektromos energiával való ellátására is szolgált.
miiként az események utólag rekonstruálhatók (29)
az igazgatói teend'ket Pekle Lip đ t látta el nagy hozzáértéssel és sikeresen 1924-ig, mikor is a vállalat új, jugoszláv részvénytársasággá alakult át, s új ígazgatót kapott (errSl b ővebben a következ ő fejezetben lesz sz б ).Pek
le Lipóttal egyidej űleg, a fűrésztelepi részleg igazgatója Braun Vilmos volt kb. az els ő világháború végén bekövetkezett haláláig.
Borovszky:
Mint egykorú adat szolgál, hogy Dr.
"Magyarország vármegyéi és városai" c. munkájában megemli
ti ezt a részvénytársaságot is azzal, hogy (a századford ц
1 6 els đ évtizedében) "villamgyára", g đ zmalma, téglagyára
és gözfürésze van, fezemében 328 HP s gđzgép működik és
109 munkása van.
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A vállalat gözfüré ѕ z-üzeme meglehetö в en jel
és
sikeresen működött a mutatkozó nehézségek ellenére is. A
mutatkozó fakonjuktura jó üzletet jelentett annak ellenére, hogy a Roskányból vasúton ideszállított fa önköltségi
árát er ő sen nyomta a nagy távolság okozta tetemes э zállitási költség. Az üzem azonban még igy is versenyképes tudott maradni a helyi kisebb, magánkézben lev ő gő zfűrészek
kel. A vállalat bizott abban is, hogy a már 1904-ben szóbakerült, Valkány-Csóka-Zenta-Topolya kő zött tervezett és
kés đ bb keleti és nyugati irányba meghosszabbítandó, 65 km
hosszúságú vasút még kedvez őbb lehet ő ségeket fog nyitni
az emlitett üzem részére A vashid ugyan 1908 máj"аában
megnyilt, de vasútvonal nélkül, az illetékes minisztérium
pedig többsz ő rös utánjárás és intervenció ellenére is elejtette az állami költségen létesitendö vasútvonal tervét.
Helyette még nagyobb arányokban egy keskenyvágányú vasútvonal kivitelezésére adott koncessziót egy magánkonzor
cium részére 30). Ez sem épült meg soha é ѕ a hidon, 1912
ben keresztülvezetett vasútvonal sem teremtett rövidebb
t~ s ѕ zeköttetést azaz rövidebb fuvar relációt Roskánnyal.
Ekkor vet ő dik fel még egy a Tornyos Gunaras tanyavilágba vezet ő keskenyvágányú iparvasút terve is, mely
re részvényjegyzési felhívást adott közre a város polgármester.e 1914 áprilisában, s melynek többek k ő zött legf ő bb
sz б sz бlói é s pártfogói Berzenczey Domokos városi f őmérnök,
Kiss Simon gazdasági tanácsnok é ѕ Nagymélykúti Ferenc gaz
daѕ ági fogalmazó voltak. T őkehiány, s as akkori vállalatok és a gazdatársadalom részér ől mutatkozó érdektelenség
és részvétlenség miatt ennek a tervnek a kivitelezése sem
valósult meg.
A gözfürészüzem é s a kisebb magánkézben
lévő
gözfürés г ek üzemeltetésével elérték hogy a bác ѕmegyei fa
kereskedés föállo шása ebben az idő ben 17jvidék mellett
Zenta volt. A téli kiköt ő hiánya azonban már ebben az idő
ben is nagy hátrányára volt az üzletág nagyobb fejl ődésének.
1916. augusztus 14-én, hajnali 2 órakor, a fűrészgyár ismeretlen okból kigyúlladt és leégett. A
tűz
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martalékává lett a nagy g őzfiirés гΡ a benne felhalmozott anyaggal, az egész gépház, a gózfiird75, valamint a gépész
lakása. A Bizet csak a ké& délel đ tti órákban tudták lika
lizálni. A kár körűlbel űl fél millió koronára rúgott.1917
áprilisában a vállalat pénzzé teszi a még megmaradt fűrészgyári objektumokat is, 680 folyóméter léc- és deszkakeritést, 24 j6 е zágnak való istállót, két végén egy-gy la
k6 в zobával, gunyhókat és félszereket és ugyanezen év május 7-i városi közgy űlésen kéri, hogy a telepet haszonbér
be adhassa.
A malomüzemmel is voltak bizonyos nehézségei a
vállalatnak. Tekintélyei volt ugyan az Ausztriába szállitott lisztmennyiség, azonban az osztrák vasutak magyarellenes.fuvarpolitikája miatt, csak nagy áldozatok árán tud
ták a bácskai malmok fenntartani a versenyt az osztrák
malmokkal. Az osztrák malmok ugyanis olcsóbban szállithat
ták a gabonát vasúton, még ha az magyar eredetit is volt.
Ilyen mádon csak az olcsó vizi úton s"llitott gabona
nyújtott valamelyes rékompenzáci бt az itteni malomiparnak.
A részvénytémaság munkásainak és alkalmazottainak névsorát nehéz rekonstruálni. Az els ő két évtizedben
a fökönyvelöi teendőket Hubert Soma, a gépészi feladatokat pedig Körösi István látta el.
Az első világháború kitörése a vállalat prosperi
tósát elösegitette, különösen a malomipar szempontjéb б l
(legalább is addig, mig a lisztárakat nem maximálták), a
villanytelep pedig állandóan kiegyensúlyozott jövedelm ű ,
biztos alapokon nyugvó vállalattá tette.
A vállalat kezd ő alapt đkéjéröl nincs adatunk. 1і 1
lenben 191 7 . december 12-én, a napilapokban közzétett hir
detményböl fogalmat alkothatunk err đl. A hirdetmény Budapest-Zenta, 1917. december 4-i keltezés ű , s hirt ad axról,
hogy az e napon megtartott rendkivűli közgyűlés elhatároz
ta, miszerint a társaság részvényt őkéjét, 6500 db, egyenként 200 K n.é. bemutatóra вz бlб új részvény kibocsátása
útján, 2,600.000 K-ra emeli fel (ezek szerint az eddigi
részvénytöke 1,300.000 K-t tett ki azaz 3250 db á 400 K),
azzal, hogy ezen új részvények közül, - melyek 1918. janu
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ár 1-töl fogva részesednek az üzleteredményben, - 3900 da
rabot a régi részvényeseknek alábbi módozatok mellett őt—
vételre felajánlanak, mig a fennmaradó 2600 dba részvényt
az igazgatáság szabadkézböl fogja értékesiteni. A határozat alapján, a régi részvények birtokosainak ezen 3900 db
részvényt a kđvetkezö feltételek mellett ajánlják fel átvételre. Minden 400 K n.é. részvény alapján egy új 200 K
névértékű részvény, de minden st darab régi 400 K n.é.
részvény alapján hat darab új 200 K n.é. ^észvény vehetó
át. Az átvételi árfolyam 303 K, melyb ől 200 K a részvény
töke, 103 K pedig - a költségek és illetékek levonása után - a tartalékalap javára íródik. Az átvételi jog 1917.
december 8- tól 20-ig tart, ѕ a Magyar heszámitol б és Pénz
vőltб Banknál (Budapest, V. ker. Dorottya u. 6.) gyakorol
hаt б . A határid'd leteltével az átvételi jog megsz űnik. A
rendkivflhi közgyűlés egyben elhatározta, hogy egyidej űleg
az'eddigi 400 K n.é. részvényeket is 200 K n.é. -ekre cae
réli át, melyek bemutatóra szólnak.
A hirdetmény szövegéb ől világosan látszik, hogy
.új tЂké ѕcsoport részére akartak kedvez ő lehetö вéget terem
teni a bekapcsolódásra, mig a régi részvényesek cenk er ősen korlátozott lehetö ѕ 6gek mellett jegyezhettek új részvényt. Az elgondolás indit б okát nem ismerjük, de úgylátszik a vállalkozás es id ő ben jól prosperált ѕ a nagy o ~ ztalék vonzotta az új t őkebefektetést, a háború okozta drá
gaság és egyéb korlátozó intézkedések úgy is szükségessé
tették a t őkeemelést.
A vállalat háború utáni sor ѕár б l külön szólunk.
12. A Szegedi Kenderfonbgyár 1904 márciusában ajánlatot tett Zenta városának, hogy hajlandó egy kender őz
stó- és kikészít ő-gyárat felállitani városunkban, ha a
epe 100 kat. holdat bocsát rendelkezésre e célból, hatv еzer korona értékben és ezen futja város énenként
1000 kat. hold kendertermést biztosit a gyár részére.
A városi közgyűlés ebben az ügyben egy külön bizottságot nevezett ki tanulmányozás és javaslattétel céljábб l, mely bizottság Keczeli Készáros Balázs és Dr.Ellin
per Jenö városi képvisel'áket bizta meg a komódi, verbászi
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Is palánkai kendergyárak megszemlélésével és az ottani
kendertermelés viszonyainak tanulmányozásával.A bizottság
Komódiban és Verbáѕ zon tett látogatása alkalmával, a palánkai látogatást már feleslegesnek itélve, olyan benyo
mást nyert, hogy a kendertermelés a kenderkóró alacsony
ára és a nagy ráforditá.si k đ lt ѕ égek miatt kevésbé kifizetödő a busa- és kukoricatermelésnél.
A bizottság ennek alapján kedvez đ tlen jelentést
tett a városi közg уUlésnek. Helyette javasolta egy kender
áztató medence létesitését a lakósok szabad használatára,
ahol is saját céljaikra a kendertermelést és feldolgoz'. t
kifizető bbnek itélték meg.
Ilyen módon a kendergyár alapitása nem valóáult
meg,

13. Zentai egrár Takarékpénztár li. T., Zenta.
Az 1806. március 4-i alakuló közgy űlésen alakult
meg.
!иUkő désének tárgya: a takarékpénztári ttsletk đriе
es ő Ugyletek folytatáвa, kül őnő sen a meztgaг dasági hitelek előmozditása. Tartamát az alapitó k ő zgyttlé ѕ 5 0 évben
állapitotta meg.
Alapt őkéje 250.000 korona volt, mely 1250 db, egyenként 200 korona, bemutatóra szóló részvényb ől állott.
A bemutatбra szól' részvény-rendszert el őnyben rIszesitet
ték a részvényjegyz ő k , mivel részvényeik , a bankkal szembeni minden el őzetes bejelentés mell őzésével , alkalmasabbak voltak adáвvétel céljaira.
A2 igazgatóbizottság tagjai Dr. Buday Pál,.Fábri
Samu, Grttner Henrik, Grtiner Аdám, Dr. Hajdú Dezs ő , Dr. 3,0
vászi Andor, Lányi іібr, Léderer Adolf, Dr. Molnár gároly,
Dr. Sohober Béla, Szabó Sándor é s T б th János Antal.
Az intézet vezértitkára Cicatricis János lett.
Az új takarékpénztár alapitáaának története a ks
vetkez ő .
A korábbi években alakult takarékpénztárak a k бz
életben leginkább mint kereskedelmi tényez ők jöttek számi
tósba kűl đnős, meglönbő ztet ő gondot nem forditottak тΡá
rosunk még mindig éget ő problémájára a mez őgazdasága, і
,
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lesen: az eladбѕ odott kisbirtok végleges tehermente ѕ itésé
re, röviden sz бlva a földtehermentesitésre.
Ezekben az években országos viszonylatban
a
földtehermentesité вnek kérdése a leg ѕ zéle ѕ ebb éѕ legmagasabb agrárköröket is izgalomban tartotta. A kisbirtokos
osztály az egész ország területén végtelenül el volt adбsodva s fokozatosan egyre mélyebbre sülyedt. Földm űvelésügyi miniszter korában Darányi Ignác volt az els ő , aki
felmérve a probléma súlyosságát, komolyabban látott hozzá
a földtehermentesités keresztülviteléhez. Az akkori politikai viszonyok miatt azonban, csak a kezdeti lépésekig
Jutott el.
Báró Fehérvári Géza kormánya els ő bemutatkozásakor, mikor még csupán reformokkal akart kiizdeni, szintén
fölvetette a földtehermentesité ѕ kérdését, s György Endre,
akkori földművelésügyi ügyvivő , 1905. szeptember 5 ére ér
tekezletet hivott össze a fSldtehermentesités tárgyában.
Ezzel akarták a kisbirtokos osztályt politikai téren a ma
guk részére megh б ditani. Az értekezlet azonban nem sikerült. György Endre kül đnben is olyan pénzintézetek útján
akarta a földtehermentesitést kereszttilvinni, melyek külöђі féle állami kedvezményekben r" ze&ültek ugyan, mégis
nagyobb kamat mellett tudtak csak kölcsönözni, mint a nem
támogatott pénzintézetek. Ilyen államilag támogatott intézmény volt a Kisbirtokosok Országos Földhitelintézete,
melyrő l maga az intézet alelnöke és vezérigazgatója jelen_
tette ki, hogy nem adhat olcs б kölcsönöket.
György Endre meghiusult földtehermentesitési értekezlete б ta azután, mint minden közgazdasági kérdés ebben az id ő ben, a földteherюentesités kérdése is elaludt.A
kisbirtokos gazdák vállára pedig ugyanakkor egyre súlyosabban nehezedett az adб sságok terhe. Valamerre tehát
kiutat kellett találniok, akár helyi, vagy körzeti jellegit földtehermentesitö .intézmények útján.
Ennek a kivezet ő utnak megteremtésére
illetve
megmutatására alakult els ő sorban az agrártakarékpénztár
helyben, s hogy milyen éget ő éš fontos kérdés megoldásának szolgálatába állott, mikor a földtehermentesitést el,

-
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ѕ ö és főcélj ává tette, arra a legélénkebb bizonyiték,hogy
a megalakul б takarékpénztár részvényeit úgysz бlván elkapkodták.
A részvények vásárlása óriási és е mi zentai viszonyainkhoz képest, szokatlan mére+eket öltött, úgy hogy
a megalakulást követő napokban már 50-60 koronával többet
kináltak a részvények darabjáért, mint volt azok névértéke, de még ilyen áron sem lehetett már több részvényt kap
ni .
Dr. Hajdú Dez ѕ ö zentai ügyvéd, már egy éve, hogy
megpenditette az agrárbank eszméjét, s azóta az elgondolás mind szélesebb k črökben terjedt és mindenütt kedvez ő
fogadtatásra talált.
Ezzel egyidej űleg, a "Budapesti Magyar Ágrár- és
Járadékbank", a "Bácsmegyei Agrár Takarékpénztár" és
a
"Szabadkai Кözgazdasági B ank" Adán szándékozott együttesen egy új pénzintézetet felállitani, s ennek helyiségeit
már teljesen be is rendezték volt, úgy hogy csak már a
bankmunka megkezdése hiányzott. Mikor azonban a fent emli
tett három bank értesült a Zentán meginditott mozgalomr б ],
az adai pénzintézet felállitá в ától elállottak és Dr.Hajdú
Dez вövel léptek érintkezésbe. Ennek az érintkezésnek ered
ményeképpen alakult azután meg 1906. március 4-én a Zentai Agrár Takarékpénztár R. T., az alapitók élénk részvétele mellett az Eugén-szálló 2. számú termében.
Az alakuló közgyűlés elnöke, Lányi Mór, a Szabad
kai Közgazdasági Bank igazgatója, üdvözl ő beszédében kifejtette, hogy az új pénzintézet, kit űzött elsödlege ѕ c_él
ja miatt, Zenta város közgazdasági életében csakhamar el ő
kelő és hasznos tényez őként fog szerepelni. Egyben bejelentette azt is, hogy a kibocsátott 1250 db részvényt nem
csak hogy mind megvették (lejegyezték), hanem még sokkal
ti5bb is elfogyott volna. Az igazgatóbizottság elnökei
vé Dr. Schober Bélát, a Budapesti Magyar Agrár- és Jaradékbank igazgatóját és Dr. Lovászi Andor.+,, Zenta volt országgyűlési képvisel ő jét választották meg.
Az új takarékpénztár részletes munkatervet dolgo
zott ki jövő feladatainak teljesitése céljából.Célu1 t űz
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te maga elé a mezögazda ѕ ági hitelezés fejlesztését és a
mez őgazdasági, s evvel đsszefüggő ipari vállalatok finaixszirozását, esetleg újabb, e célra szolgáló részvénytárca
ságok alapitását. Céljául tűzte ki a telepitést és parcel
lázást; hosszúlejáratú és alacsony kamatozású k őlcs đnők
folyósitáѕ át bármilyen đ sszeg erejéig (hiszen mđgđ tte á1lott három másik nagy hitelixitézet!), hogy ez által városunk mez őgazda lakossága megszabaduljon az Ugyn őkők kőltséges kđ zbenjárását6l (hivatkozás a (13) & 6вnú jegyzetre),
s igy a keresett szükséges kölc еőnhöz azonnal é ѕ ktilönósebb kő ltѕ égek nélktil hozzájusson. Csak másodlagos fontod
Ságot tulajdonit az intézet az egyszerű vált6kđle вőnőknek
és kötelezvényeknek.
Foglalkozásául t űzte ki az új intézet a bi z tositási üzletágat is a fUldtehermentesit'ssel egybek ő tve.Elgondolás szerint a fő ldtehermente ѕ ités életbiztositással
vegyes kölcs đnügylet lesz, s ezt akként oldják meg, hogy
a kőlcs őnvevő a t ő leszté ѕ en kivll alig fizet t ő bbet,mint
amennyi kamatot a k ő z őnséges kőlc ѕőnők után fizetne,de eb
ben az évi csekély ő sszegben benne van a biztositási dij
is, a ha az illet ő húsz éven beltil bármikor meghal, birto
kát tehermentesitik. húsz év mulya pedig minden esetben a
kár él, akár meghal, a köle вőnvevő birtoka mentestíl az ad6aságt6l.
Az új intézet a betétszerzésre is nagy gondot
szándékozott fordítani.
ј, főldtehermentesitésen kivül, városunk érdekében, azt is célul tűzte maga elé az új intézet, hogy üzletkörébe bevonja a Tisza mindkét partján lév ő kđ zségeket
Szegedtől 1,jvidekig, s Zentát ezen vidék gazdasági központjává teszi (!Y).
A nagy és tiszteletremélt б célok közül sok nem
valósult meg, de megjegyzésre méltó, hogy az intézet miík ő
dési ideje alatt mindig kiilön ő s figyelmet szentelt a mez ő
gazdaságnak.
már a második évi rendes közgyUlés arról számolhat be, hogy a jelzáloggal biztositott kölcsönök jelentös
ő sszegre rúgtak, s ezek egy részét máe bankokra engedményezték.
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Az 1907 . évi kbzgyűlési hirdetményb đ l kitűnik,
hogy a ban k részvényesei legnagyobbrészt budapestiek, sza
badkaiak, zomboriak é s zentaiak , a bank igazgatósága ugyanis , a nagyobb részvénykötegekkel rendelkez ő részvénye
sei iránti kűlön đѕ figyelemből , ott nyitott letéti helyeket, ahol ezek nagyobb szómban laktak. Igy a közgy űlést
megel đ zöen , azok a részvényesek biztositották szavazati
jogukat , akik Budapesten a Magyar Agrár é s Járadékbanknál,
Szabadkán a Délvidéki Közgazdasági Banknál, illetve a Sza
badkavidéki Takarékpénztár és Kereskedelmi R. T.-nól,Zomborban a Bácsmegyei Agrár Takarékpénztárnál, Zentán pedig
az intézeti pénztárnál helyezték letétbe részvényeiket.Ot
letétbe helyezett részvény biztositott a részvényesnek
egy szavazati jogot a közgy űlésen.
A bank mérlegszámlája 1907. december 31-én, kori
fában :

Vagyon:

Készpénz
Bankváltók
Jelzáloggal biztositott váltók
Jelzálogkölcsönök
El őlegek fedezet mellett
Fedezett folyószámla-adósok
Jelzólogkđlcs đnöknél adott.elölegek
Felszerelés
Elöre fizetett kamatok
összesen

37.183.59
553.104.57

616 . 784.89
336.966.22
1.030.-4 8.259.56
2.853.96
7.200.-4 .118.37
1,607.501.16

Teher:
Részvénytöke
Tartalékalap

250.000.--

Betétek

667.078.53

6.300.--

320 . 027.60
Vi ве z]eszámitolt váltók
Engedményezett jelzálogkölcsönök
212.917.08
95.709.91
Hitelez ők
Jelzálogkđlcsđnđkbő l visszatartott össz.
5 . 483.08
16 . 125.88
El őre beszedett kamatok
3 . 185.18
Ki nem fizetett adó
30 .673.90
Nyereség
összesen
1,607.501.16
A mérleget aláirtók Cicatricis János űgyvezet đ-i
gazgat б , Keceli mészáros Balázs pénztárnok és Wizinger Gá
bor fókönyvelö . Az igazgatóság nevében: Latinovits Pál el
nők, Dr . Lovászy Аndar , Fóbri Samu ., Dr. Sch б ber Béla, G6son István , Grüner Adám Szabó Sándor , Kiss Simon , SchчΡvarc
,
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Lajos , Groner Henrik , Lederer Adolf, Dr. Buday Pá1,Dr.Ha~
dú Dezsö és Lányi i і6r, - a felűgyelSbizottság nevében pedig Dr . Paupera Ferenc , Kovács János , Grüner Armin , Iuoháesi Pál é s Pfeiffer István irtók alá az évi mérleget.
1908 februárjában adta ki az Osztrák 1Yagyar B an k
utasitáeát , hogy pénztárai a jöv őben kizárólag korona cini
letekben eszköz őljék kifizetéseiket ( 1892 - ttS1 a korona
volt Ausztria és 9iagyarország hivatalos pénzegysége, addig pedig a forint ), az eddig még forgalomban lévő ezüst
forintosokat pedig tartsák vissza , mindezt az okb б l,mivel
a váгosokban a ke гesked 'ák még mindig forintokban é s krajcárokban számitanak , a korona egység bevezetése ellenére,
pedig a falvakban már egész szépen hozzászoktak a koronaв zámitáshoz.
1908. március 31-i váх osi közgyülés határozatot
hoz, hogy a ј 5vöben a város t őkepénzeit a Zentai Takarékpénztár, Zentai Altaláхі os Takarékpénztár, Zenta Vidéki Ta
kaгékpénztár é s Zentai agrár Takarékpénztár intézeteknél
tartja , ami jelent ősen megszilárditotta az intézetek rendelke'ésre 6 116 pénzeszközeit.
1914 . április 19-én az intézet jelzálogsorsjegy
nyereménysorsolás céljából , egyik osztályaként , sorsjegycsoportot alakit.
1916 . derekán az Intézet bekapcsolódik a líaditer
mény R . T. megbizásáb б l, az országos gabonafelvásárlási
akcióba . Az általa felvásárolt gabonát a helyi malmoknak
adja át.
1918 . február 22 -é n a város felhívást küld szét
a helyi pénzintézeteknek ajánlattétel eéljáb б l,
ugyanis
2,300 . 000.-- K sürgö в kđ lc&önгe van sz űksége . Az ajánlato
kat március 31-re kérte , a pénzintézetek azonban csak
részben tudtak eleget tenni a kérelemnek.
A főldtehermentesitési - program az intézet els ődleges feladatai kSzé tartozott a további években is, egészen az els ő világháború végéig, amig a hasonl б ületkör
ben működ ő , hátamőgđ tt álld budapesti nagybank akadály
nélkül állott vele pénzügyi ő sszekő ttetésben . Az SHS állam megalakulásával az intézet ett ő l a lehetöségtöl el-

,
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nem
esett, ‚ a földtehermentesitést nagyobb arányokban
folytathatta.
Az intézet a következ5 osztalékokat fizette alapitáв át бl az els ő világháború végéig: 1907-1910-ig évenként K 12.-; 1911-1917-ig K 10, 12, 14, 12, 12, 14,
16. (31).

A takarékpénztár további sorsát, az ujonnan alakult SHS Királyság keretein belüli m űködését az intézet
megszűntéig, a következ ő fejezet tárgyalja.
14. Központi Hitelintézet R. T. (Ké ѕöbbi Szerb
B an k) zentai fiókja

A Központi Hitelintézet R. T., újvidéki nagybank,
1906. márciusában fiókot nyitott Zentán, a tyiíkpiaciemeli
tee Kikirics-féle (ké е öbb Borzaeki-féle) házban. A bank
központját llividéken 1891-ben alapitották, s az a mindenkori szerb nemzetiség ű pénzügyi szakembereket cooportositotta maga köré. A banknak igen kiterjedt üzletköre volt,
túlnyomóan a szerb nemzetség ű polgárok köreiben, jelentö ѕ ö s е zegü takarékbetéteket é s heti betéteket gyUjtött
össze és kezelt, földbirtokra jelzálogkölcsönöket adott,
váltókat és értékpapirokat számitolt le, s a banküzlet
minden ágával foglalkozott.
llIÜködésével jelenti3sen járult hozzá a szerb nemzetiségű polgárok vagyoni gyarapodásához.
Az intézet a zentai fiók részére külön igazgatóságot állitott, melynek tagjai voltak Pavle Vuji ć elnđk,
Miloš Nikoli ć alelnök, Miloš Prekajski, Du đan Jovi ć , Sava
Kragujevi ć , Djordje Vuji ć , Krsta Slavni ć , Niladin Lali ć ,
Stevan Branova čki, Stevan Babin, Axldrija Vukov, Vuja Vukov, Djordje Stepan č ev, Djordje Bordjoškí és Aca Bordjoški.
A fiókot csak 1906. december 29 én jegyzik be a
Szabadkai Kir. Törvényszéknél vezetett cégjegyzékbe. Aláiráѕ i jogot kaptak Iv an Brankovan igazgató és az igazgat б
е ág két tagja: Ыiloš Nikolić és Sava Kragujevi ć .
A fiók els ő tisztvisel ő i Ivan Brankovaxi (19061913-ig igazgat'), Bora Nikoli ć (1906-1910-ig tisztvisel ő)
é ѕ Berisav Staji ć (1906-1914-ig pénztárnok).
-
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Az intézet, müköd ~ se szempont j ából kedvez ő talaj,
ra talált Zentán, s jeleП tös alaptőkéjével kiüönösen a he
lyi szerb ipari és kereskedelmi vállalkozásokat lenditet -

te fel.
A fiók önálló mérleget nem ké е zjtett, évi mérlegét é ѕ.eredményszámlájt az újvidéki központ az intézet
ös ѕ zmérlegébe olvasztotta bele. Az intézet 1907. évi mérlege, melyb ől következtethetünk pénzügyi müködésének mére
tejre, a következő , koronában:
Vagyon:
202.768.93
Pénztárkészlet
Váltótárca
4,106.935.13
Jelzálogkölcsönök, átruházva budapesti
bankokra
2,736.366.94
Kötelezvények
135.055.41
459.272.40
1 ј vidék szab. kir. város kölcsöne
Lrmék, értékpapirok, szelvények
1,239.843.97
Nyugdijalap értékpapjrjai
61.712.-Intézeti székház
150.000.-Téglagyár értéke és árúkészlete
100.311.25
Ad б sok folyószádákon
437.378.56
19.000.-Leltár
69.030.-Egyéb vagyon
Osezesen
9,717.674.59
Teher:
Réazv&iytöke
Tartalékalapok
Nyugdijalap
Betétek

Hjtelezök folyószámlán
átmeneti tételek
Egyéb teher
Tiszta nyereség

1,000.000.--.
s....

518.000.-62.369.88
6,971.597.90

983.366.88
51.839.37
6.440.-124.060..56

Osszesen
9 ,717.674.59
A zentai fiók 1908. május 1-én a Fő téren lév ő , e
meletes Nikoli ć -féle ház (késő bb a Nemzeti Bank helyi fiókjának épülete), földszinti (mostani önkiszolgáló- bolt)
1922-ben
helyiségeibe költözött, ahol 1922-ig m űködött.
ć saládt бl
az intézet megvásárolta az épületet a Nikoli č
és még abban az évben az emeleti helyiségekbe tette át iradáit,, ahol is a bank megszüntéjg maradt.
Közvetlenül, az el в ö világháború kitörése elő tt
igazgatóváltozás történt, mikor is Brankovan helyett, az
újvjdéki Berislav I)ejanovi ć lett rövid jdöre (1913-1914)
igazgató. A tisztvjselöi kar többi tagja ekkor Berisav
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Staji ć pénztárnok, valamint Bora Nikolić helyett Besanka
Sremac (1910-1943)•
A háború kit6résekor 1)esanka Sremacot nevezi ki
az intézet az igazgatói teend ő k ellátására, pénztárnok
(1914-1929-ig) I ~Iihaldži6 Aleksa nyugalmazott tanit б , köny

vett$ pedig (1914-1918-ig), a sz űkebb Szerbiáb6l származó
Filipovi č N.
1915-ben az intézet központja ismét új igazgatót
nevez ki a zentai fiók élére Opa č ić Zarko személyében,aki
kinevezése után azonnal katonai szolgálatra vonul be, s
1918-ig ott is marad. Leszerelése után véglegesen átveszi.
igazgatói posztját. 1917-ben az intézetet affiliálja a
zágrábi Szerb Bank R: T. s a zentai fiók helyett kirendelt ѕбget állit fel ugyanitt.
Az 1920-as években az intézet jelent ő sen kiterjesz
ti működését a környez ő községekben is, de err ő l a kđvetkezö fejezetben lesz sz б .
15. Zentai Hengermalom Heszler és ^т ársai, R.T.
A Szabadkai Kir. Törvényszéknél vezetett cégjegy
zékbe 1884. november 27-én jegyezték be, hogy Spitzer és
Singer néven közkereseti társaság alakult Zentáz. Tulajdo
nosai Spitz ег Ignácz és Spitzer. Károly zentai, valamint
Singer iviiksa orosházi lakósok, - gő zmalom tulajdonosok.
A malmod (a régi disznópiacra, ma az új toronyhá
zakra néz ő épületet) és a régi kéményt (mely id őközben
víztoronnyá lett átalakítva) a Spitzer család épittette•.A
közkereseti társaság a malomgépeket a budapesti Láng Gépgyártól vásárolta hitelbe. A Láng-Haggenmacher-14aier buda
pesti pénzcsoport a fizetést nem szorgalmazta, a közkereseti társaság viszont csakhamar csödb ment. i лködése második évében fizetésképtelenséget jelentett, s a csödtöme
get, melynek túlnyomó részét a malomépületek és malomgépek alkották, Lángék különösebb pénzügyi megeröltets nél
kül vásárolták meg.
A Spitzer és Singer közkereseti társaság, a cég
teljes felszámolása után 1889 augusztusában sz űnt meg, ik
kor törölték a сбgregiszterb đ l.
A Láng-Haggenmacher- ъiaier csoport egy másik köz6Đ .

Zentai
kereseti társaságot alapitott Heszler és Társai
Hengermalma , Zenta név alatt , ( Zentaer Walzmühle Heszler
it Corp ., Zenta ), mely 1886 . január 30 -val kezdett dolgoz
ni, $ melyet 1886 . március 8-án jegyeztek be a cégjegyzék
be. Egyforma jogokkal társtagok lettek Heszler György bécsi mérnök , Láng László budapesti gépgyáros é s Láng Sándor budapesti mérnök ( pozsonyi lakós ). Az 1899-ea év elején Láng Lászld Károly zentai lakos is tagja lett a közkereseti társaságnak.
1903-bari Heszler György meghalt, a cégjegyzékb ő l
csak 1905-ben törölték azzal, hogy kilépett (téves indoklású'bejegyz" !). A közkereseti társaság a régi név alatt
működött tovább , a Láng család kizárólagos tulajdonában.
Bács-Bodrog vármegye monográfiaírója , Dr. Borovezky: " ЛΡдíagyarország vármegyéi és városai " c. munkájában
igy emlékezik meg a cégr ő l a tizes évek végével : " A gyár
területe 2300 négyzetöl, mely egy föépületböl, négy raktáréptlletb ől és hat lakóházb бl áll, ez utóbbiakban v an az
iroda is. A hajtóer ő t 200 lderejü g őzgép szolgáltatja. A
munkások száma 64 . övi termelési képesség 140.000 q buzaörlemény. Kivitele v an Ausztriá,ba, mig a hazai piaca a
horvátországi vármegyék , továbbá Pozsony , Szeged , Szabadka, Kiskörös , Ada, Obecse és a környéken lév ő községek."
egy
nrleményei finomságára jellemz ő adat hogy
idő ben a bécsi t ő zsdén külön jegyzik a zentai lisztet.
1912-ben a vállalat nagyobb terveket sz ő , újabb
beruházásokat tervez. Ehhez új, nagyobb t đ ke szükséges. A
vállalat kölcsönért folyamodik a Pesti Tviagyar Kereskedelmi Bankhoz, de a bank csak úgy hajland б azt folyó в itani,
ha a közkereseti társaság részvénytársasággá alakul át, s
átengedi a banknak a részvények 49%-át. Ez meg is történik, a közkereseti társaság 1912. március 2? -én részvénytársasággá alakul át a kivárt mennyiségű részvény átengedése mellett. Alapt ő kéje 600.000 K, mely áll 3000 db, egyenként 200 K, bemutat б ra szóló részvényb ő l. Az igazgató
bizottság tagjai Artur Bisum, Láng Gustav, Láng László Ká
,

ro].y, V1ada N., Vajda вé1a és Hollós Gdön.

Sigfried Beck, prágai lakos, aki a prágai körzet
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ben már korábban is képviselte a malmot., в zintén ré в zvényea lett. Minthogy az emlitett bank a Láng család elözetea tudta nélkűl részvénytöbbséget akart a saját részére
kialakitani, Lángék megkerülésével megvásárolta Beck
részvényigy
egyszeriben
a
részvényeit is,
többséghez jutott. Mikor ezt Láng Lá ѕ z16 Károly űgyvezető igazgató megtudta, a Láng család kezében lév ő többi részvényt is eladta a banknak. Hogy e részvények értékér ől fogalmat alkothassunk megunknak, Láng az ellenértéken 500 magyar hold földbirtokot vett Békés vármegyében,a
hol mintagazdaságot és modern baromfitenyészetet (számozott tyúkokkal) alapitott. Nevezett azonban továbbra is
megmaradt ügyvezet ő igazgatói min őségben, mignem 1921/22ben Magyarországra optált.
1912-ben a tervezett beruházásokat megvalósitjáл'
ekkor épül a malom udvarának közepén az új, nagy, 140 vagonos buzatároló, továbbá az új nagykémény és a tiszaparti, az akkori Rák бczi-rakpartról elnevezett, u.n. "Rák6czi" kđraktár.
Az els ő világháború kezdetén már elégtelennek mu '
tatkozik a vállalat készpénzt őkéje, s most j б l jön, hogy
az ország egyik leger ő sebb bankja áll a hátanög ő tt. 1915ben kiirják a második és a harmadik állami hadikölcsönjegyzést is, ugyanezen év márciusában a városi tanács, a
szakminisztérium rendelete alapján, ѕ annak megbizásáb6l
elrendeli a buza, rozs, árpa és zab készleteinek ő sszeirá
sát, melyet kés őbb a kukoricára is kiterjeszt. az eddigi
háborús fizetési-moratoriumrendeletet megújítják, kormány
rendelettel változtatják meg a lisztárakat: a kenyérliszt
é ѕ a kevésbé finom lisztfajták, melyek az ő rlemények túlnyomб részét képezik, olcsóbbak lesznek. A kenyérliszt új
ára 100 kg-onként 44 K 69 f., a korábbi. 46 K 23 f. helyett, a finom tésztaliszt ára 80 K 36 f., az eddigi 68 K
68 f. helyett, stb. A gabonaárak 1915 áprilisában: 'újbuza
44, árpa 32, zab 26 és tengeri 28 K. Egyidej űleg hivatalos gabonabegyűjt ő helyeket jelölnek ki.
1916 juliusában a bank részvénykötegét eladja, a
szintén érdekk őrébe tartozó Lls ő Budapesti G ő zmalom R. T.
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nak, melynek malomcsoportjához šzámitották eddig is a zen
tai malmot.
A vállalat.főkönyvelöje alapitást бl Нadб Fül ~ p,
majd utána Rosenfeld Izrael volt haláláig, 1921 decemberé
ig. Pénztárnok Wild Géza, főmolnár Eberl Nándor, fеgépész
id. Toinasich Lajos, buzaraktárnok Hauser Antal, lisztrak
tárnok Komári E. Ferenc volt az alapitá ѕ tól kezdve az
els б világháború befejezéséig tart б idö е zakban.
A vállalat további tifrténetét a következ ő fejezet tárgyalja.
A részvénytársaság az itt tárgyalt periodusban a
kSvetkez osztalékot fizette: 1913-1917 K 12, 14, 14, 12,
12; 1918 nem fizet; 1919-1921 K 50, 60, 60; 1922 nem
fizet.
16. Zentai Gő zfűrész R. T., Zenta.
1917. julius 22-én a napilapok tájékoztatják a
közvéleményt, hogy a leégett Zenta-Roskányi gözfürésze
nem fog felépülni Zentán. helyett egy új g5zfürész létesül, mely most v an alakulóban, a telepenged€lyezési és
iparengedélyezési kérvényt már beadt'ák a tanácshoz. Az új
fűrészgyár a szegényháznak átellenében lesz. Augusztus 12
бn meg is jelennek a meghivók az alakuló közgy űlésre, melyet augusztus 18-án d.e. 9-kor tartottak meg Gráf Ármin
lakóházában. A gy űlésen minden aláirt részvény egy szavazatot biztositott, de tiz szavazatnál többet senki sem
gyakorolhatott.A felhívást Trafikant Károly bajai lakos
keresked ő .és Gráf drmin zentai lakos keresked ő , mint alapítók irtók alá.
Az új vállalatot 1917. november 8-án
jegyezték
be a cégjegyzékbe 334/2 ikt. sz . a. fémet nyelvű bejegyzé
se: Zentaer I)ampfѕ Hge A.G. Az alapítók, Trafikant Károly
és Gráf Armin, mint igazgatósági tagok, aláírási jogot
nyertek.
A vállalat tárgya: a faipari és a fakereskedés
kđrébe es ő ügyletek, erdők és erdökihasznál"i jogok véte
le, faneműek ipari. feldolgozása és értéke е i.tése bel- és
külföldön, e célbб l gözfürésztelep létesítése, üzembe tar
tósa és' els ő sorban Zenta város és környékén levő faneműek
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és fatermékek vétele, feldolgozása és értéke ѕ itése.
Alaptiike 200.000 K, 100 db 2000 K n.é., bemutató
ra szóló részvény.
A részvénytöke túlnyomó része Trafikant és Gráf
tulajdonában volt, tulajdonképpen ő k igazgatták a vállala
tot teljhatalommal.
іv1egаlakulása után, novemberben a vállalat kitermelés céljából megvette a Kohn János és Fiai cég perloszi
(Hunyad vármegye) 762 holdas erdejét azzal, hogy az tizem
céljaira 8 kilométeres erdei vasutat épit.
1918. áprilisi kSzgy űlésen alaptökeemel" történik, mégpedig 1,200.000 K-ra, mely 600 db. egyenként 2000
Korona n. é., bemutatóra azdl ré ѕ zvényböl áll.
A vállalat, a tetemes vasúti fuvardijat megtakaritandó, Fel ѕőmagyarországból is vásárolja a nyersanyagot,
a a гönkök tömege úszik le Zentáig tutajok formájában a
Tiszán.
A vállalat nagyszer űen prosperált az Osztrák-Magyar Monarchiában, további ѕ oгsár б1 azonban következ ő fejezettinkben lesz ѕ z б .

17. Zentai Fűrdő K. T., Zenta.
A magánkézben lév ő tiszai fűrdö magas árai arra
inditottálc a ftirdökedvelöket, hogy 1918 májüsában szövetkezeti alapon 1 te в itsenek fürdFit a Tiszán. Az elképzelés
az volt, hogy megegyezésre juthatnak az eddigi tulajdonos
sal a fürd ő átvételére, vagy ellenkez ő esetben máshonnan
vesznek egyet. I+ іegkezdték a részvények gy űjtését 100 K

névértékben, ѕ azok jegyzését a kezdeményezSknél, mohácsi
Pál gimn. tanáгnál, Heiazler Ferenc gy бgyszeгtárában és
Molnár Sz. Vince könyvkereskedésében kellett bejelenteni.
A régi fűг dö tulajdonosa, Szv. Horváth 0d'ánné

hajlandб is volt egyezkedni az eladást illet ő en, ami junius 1- 4n meg is történt.
Ugyanazon a napon tartották as alakuló közgy űlést is az Eugen szálló éttermében, 32.000 K alapt ő kével,
azaz 320 db, egyenként 100 K n.é.,névre szól$ részvénnyel
Az igazgatós4g elnökévé Кohácsi Pált, Ugyvezetđ
igazgatóvá Donáth Ferencet, az igazgatáságba pedig König
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Vilmost, Gróf J б zsefгΡ t, Dr. Löb1 Nándort, Níolnár Sz. Vincét, Hirschfeld Ferencet, Heiszler Gy. Ferencet, Dr. Vig
Károlyt és Pólacsek Jakab ~з t választották.
Felügyel ő bizottsági tag Veress Arpád, loser J б zsef, Köszeghy Ferenc, Schramm Nándor és Novoszel nndor,ü
gyész Dr. Vig Károly, gondnok Dr. Barsy Ferenc, fő pénztá-

ros Heiszler Gy. Ferenc, ellen őr Sz ő ke Dezs ő , könyvel ő pe
dig Varga István lett.
A fürdő 1918. junius 2 án meg is nyílt, s a hirtelen beköszöntött nagy h đ ség és mérsékelt dijak miatt, a
bérletek száma napokon belül meghaladta a 200-at.
Kiint derült égbő l a villámcsapás, július 12.-én
éjfél után, ismeretlen okokból a fU гdö kigyulladt, s teljesen leégett. Csupán a vizben lev ő talapzata maradt meg.
A tű z az összeg ruhaneműt (fürd ő ruhákat, leped őket) is el
pusztitotta, mert a száraz faanyag gyorsan égett és mentésröl szó sem lehetett. A t űz az egész környéket bevilágitotta, s a látványnak a kés ő éji órák elienére is sok
néz ő je akadt.
A társaság kára megtérült, mert a fürd ő 50.000 K
ra volt biztositva. A Julius 21-i rendkivüli közgyülé ѕ en
szóba került a társaság felszámolása, mug minden ré svényes a pénzénél v an a biztositás folytán, de szóba került
egy új objektum épitése is.
Hogy a tiszai fürdést mégis lehet ővé tegyék,
a
Zentára vezényelt arató katonai századok parancsnokai a
leégett fürd'dvel szemben, a torentálu oldalon strandfürd'át létesítettek, s ugénybevételére a katonai parancsnokság a meghivandók részére ugazo1 бј gyeket bocsátott ki.Ez
volt az els ő ilyen természetű kezdeményezés a tömeges sza
badfürdéare.
A részvénytémaság végül is Tör đkbecsén vásárolt
uszodát (megfelel ő furd't5ruha, leped'á és törülkozö felszereléssel együtt), s azt augusztus 13-án reggel huzta fel
Zentáig a Fulton g đ zös. Az igazgatóság a nap bizonyos óráiban népfürd ő céljára is megnyitotta az új ffird đ házat
30 fullére в beléptudujakkal.
A sikerült vétel folytán, a részvények
értéke
-
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Z?1NTAI RLSZVLNYTáRSASwGOK
AZ ELSO VILáGHáBORd BEFEJEZSE цТ!(Лг
Az еІе $ pénzintézetek megalapítása óta az els ő
világháborúig eltelt id'ászak a város aránylag nagyméret ű
fejlödéв ét hozta magával. Részben a magánt őke részben pe
dig az állami beruházások tették lehet ővé a nagyarányú
fejlő dést, melyekt ő l nem maradt el a városi beruházás mér
ve sem.
Ipari és gazdasági szempontból a megye legerösebb városai közé küzdötte fel magát, s közvetlenül a háború megindulása el ő tt, Tбg a megye székhelyét, Zombort
is megel ő zte.
Gondoljunk csak léte ѕ itményeire, melyek mind ebben az idö ѕ zakban épültek vagy keletkeztek. A vasút kiégi
tése Zentán keresztül három irányban, több kisebb mellett
három nagyobb 'szabású iparvállalat és öt állan dб jellegű=
nek mutatkozó pénzintézet létesítése, villanytelep és utcai világitáв , vágбhid, váѕárc ѕ arno'_c épül, 800 m hosszúѕбgbaл kiépitett rakpart és sétány, aszfaltozott gyalog
járdák és k ővel burkolt utak épülnek, két rom. kath. tem2
lom épül ("Jézus Szíve" és "Szt. Antal"), gimnáziumépület,
árva- ill. szegényház, tűzoltólaktanya, vágóhíd, a beltéri rdm. kath. plébániaépület, a,"Royal" szálloda, az
új
városháza, mind mind gazdasági er őnket és városiasodásunkat szolgálja. Az utcák rendezettek, az egész város területén két oldalt egyforma gömbakác-sorokkal szegélyezettek. A fő téren hatalmas méret ű rom. kath. templom épité ѕ é
be kezdtek.
Az algimnázium fögiгtnáziummá való fejlesztésének
kđvetkezménye volt, hogy a helybeli lakospk fiai mind nagyobb számban kerülnek falai közül a КUlönböz đ egyetemek,
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re. Eddigi diplomásaink vagy idegemb ől j đ ttek, s mint ilyenek Zentán gyökeret nem eresztettek, csak felszinesen
ismerték problémáinkat, vagy mint állami alkalmazottakat
más városokból helyezték őket Zentára. Most megváltoznak
a viszonyok s mind nagyobb és nagyobb számban kapnak pozi
ci бt városunk adminisztrációs vezetésében, az oktatási in
tézményekben helybeli családokból származó diplomásaink,
illetve mint szabadfoglalkozásúak, orvosok, ügyvédek, mér
n đkők, stb. helyezkednek el nálunk. A zentai egyetemisták
ebben az id őben túlnyomóan a kolozsvári Tudományegyetem
hallgatói, s ott is diplomáinak.
Ј zzel párhuzamosan a kulturélet szinvonala is je
lent đ sen emelkedik, kulturrendezvények állandókká válnak, koncertek, tárlatok, el ő adások sür{in váltják egymást.
lóinden szezonban akad vidéki szintársulat, mely hónapokon
át nyújt műélvezetet színházlátogató közönségünknek.
Zenta lassan nemcsak gazdasági, de szellemi központjává is válik szélesebb környékének.
A haladás minden téren szembeszök ő annak ellenére, hogy er ő sen és k ~ zis г:erten ellenzéki hangolású város
lévén, a kormánypárt anyagi és erk đlcsi t бmogatását nem
élvezi.
Igy érte városunkat a világháború és az SHS Királyság megalakulása, melynek itt csak azon pénzügyi vinatkozásaira térünk ki, amelyek kihatással voltak iparunk,
kereskedelmink és egész gazdaságunk további fejl ő désére.
Az ű sz+.rák-Magyar Lionarchia egyik utódállama, az
újonnan alakult SHS Királyság (különösen Vajdaság,Horvátország és Szlavónia, Szlovénia, Dalmácia és Bosznia-Hence
govina) területén nagy mennyiség ű osztrák-magyar koronabankjegy volt forgalomban, mint törvényes fizetöeszk đ z. A
jugoszláv pénzügyminisztérium 1261 sz.a., 1918. XII.25 -i
rendeletével továúbiakig megtiltotta a Korona-, Léva-, va
lamint a Dinár- bankjegyek, arany, ezüst, nemesfémekb ő l
vert érmék és egyéb pénzek engedély nélküli ki- és behoza
talát, s egyben elrendelte az ország területén lév ő Kori
na és Léva bankjegyek felUlbélyegzését, jugoszláv felségjelű , rсegkülönböztetö bélyegz ővel.

68.

A gyenge és primitiv minöšégü felülbélyegzés
könnyű hamisitásának,különös tekintettel pedig a Korona
Magyarországon mutatkozó inflációs tendenciájának az SHS
Királyság területén való megakadályozása céljából, a jugoszláv pénzugyminisztérium 3381. szám alatt 1919. ХI.13-i
határozatával elrendelte a K 1.000.-, 100.-, 50.-, 20.48 10.- cimletü bankjegyek újbóli feližlr б lyegzését azzal,
hogy ez alkalommal az 1.000 Koronán felül lebélyegzett
cimletek értékéb đl 20%-ot visszatartott 3$ -os állarni kölcsön jegyzése ć éljaira, 1930. december 31-i lejárattal.
Az 1000 Korona értéken aluli lebélyegzésböl eredö összege
kit 1922. május-szeptemberi dátummal fizette vissza.
Az SHS Királyság, a Dinárnak az egész ország területé ~ e érvényes fizetöeszközként való bevezetését éveken át halasztotta, s ekđ zben ügyes külföldi t đzsdei manö
verek útján sikerült a borona és Din ár közötti elszámolási értékviszonyt a Dinár szempontjából kedvezöen kialakitani, s ezzel elönyösebb elszámolási alapot teremteni a
Szerb Nemzeti Bank é s az Osztrák-Magyar B an k között. Igy
a jug. pénzügyminisztérium 1919. junius 17 -i rendelete
3 Koronában, az 1919. november ll-i rendelete 3,50 Koroná
ban, rig az 1920. január 1-i rendelete ¢ Koronában állapi
totta meg a Dinár végleges értékét.

Igy a teriiletünk đn jelentkez ő t8keösszegek automatikusan és szisztematikusan devalválódtak az országi, t đb

bi területén lévő , nem Koronában vezetett tökékhez viszonyítva. Ennek következtében új pénzeszközök koncentrációja vált szükségessé as iparban és kereskedelemben.
Az 1921. junius 8-i pénzügyminisztériumi határozat as egész SHS Királyság területére ér-vényesítette a Ki
rona fenti értékben való eiszámolását, igy az egész ország területén a Dinár lett az egyedik fizetési eszkUz,
az Osztrák-Magyar Bank lebélyegzett bankjegyeit pedig egy
idejüleg becserélték. Ez a bank azután, a párizsk đ rnyéki
béke határozatainak értelmében felszámolt (32).
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Az új j ugoazláv állam politikai és gazdasági viszonyai pár év leforgása alatt kon ѕ zolidál б dta]c, de az új
körülmények között a helyi részvénytémaságok kt5zül már
csak a Zentai Takarékpénztár, a Zentai általános Takarékpénztár, a Zentavidéki Takarékpénztár, a Zentai Agrár Takarékpénztár, a KSzponti Hitelintézet R. T. (Szerb Bá пk)
fiб kja, a Zentai Fürdö R. T., Zenta-Ro ѕkányi Egyesült Iparvállalatok R. T., a Zentai Hengermalom h azier és Társai R. T. és a Zentai Gözftré ѕ z R. T. maradtak meg.
Ezek a vállalatok, vezetöségeik át вzervezéae után, csakhamar teljesen bekapcsolódtak az új ország gazda
sági vérkeringésébe.
Ebren az idöben megjelent Zentán a külföldi t őke
i s.
Ez a fejezet, ezt a tevékenységüket tárgyalja, az, ujonnan alakult részvénytársaságok működésével egyetem
ben.
1. Zentai Takarékpénztár - Sen č anska Štedionica.
1922-ben az intézet igazgat бš бgát étszervezik,új
igazgatósági tagok lesznek Predrag Cucin, Dr. u1ilivoj Lilin és Miodrag Slavni б , akik egyben cégjegyzési jogot is
kapnak. Az intézet vezérigazgatója Dr. Flesch Miksa, föktSпyveltS és prokurista Flesch Márton, könyvel ő és prokurista Miodrag Slavni č , pénztárnok és prokurista Gyetvay
Géza. Mester p.ndor és Pusztai Mihály igazgatósági tagága megsz űnt.
1922. márciusában az alaptökét 800.000 dinárra e
bemutatóra
melik, mely 4000 db, egyenként 200 dináros,
szóló rv. - böl áll.
1923 juliusában újabb tökeemeléa következik, éspedig 1,600.000 dinárra, mely áll 8000 db, 200 dínáro ѕ be
mutat б ra ssóló részvénybő l.
Az intézet 1923 éѕ 1925 között évenként 30 dinár
osztalékot fizetett részvényei után. Ez 15% -ot biztositott a részvényeseknek, ami szép haszonnak minöвült tekixi
tettel arra, hogy ebben az idöben az ország Nemzeti Bankja, belföldi bankok kölcsöneire és vi в szle еzámitoláѕ i hitelekre 6%-ot, lombard hitelekre pedig 8%-ot
в zámitott
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Ismerjük az intézet 1925. évi mérlegének rövidített adatait , melyek az intézet pénzügyi erejét mutatják
az új rezsimben : A mérleg végö ѕв zege Din. 6,610.890.--;eb
bó1 nagyon: váltók 4,980.634•-, foly бв zámla- és lombardadósok 759 . 650.--, ingatlanok 62.620 .--, é rtékpapirok
392.150.--, jelzálogkölo ѕönök 90.014.--, pénztár 325.822.1,600. 000.--, takarékbetétek
teher: részv'іyt ~Ske
3,331.993•--, tartalékalap 335.000.--, külön-tartalékalap
vis вzle ѕ zámitolás
2.522.--,
nyugdijala 219.910.--,
387.000.--, hitelez ők 157.858.--, engedményezett jelzálog
kölo ѕönök 5.782.--, fel nem vett osztalék 13.132.--, átme
neti kamatok 196.000.--, nyereség 361.693.--.Eredményszám
la: kamatjövedelem 648.604.--, ingatlanjövedelem 19.019.értékpapir-j3Svedelem 21.710.--, egyéb jövedelem 13 .535.-igazgatási költségek és fizetések 110.101.--, nyereség
361.693.--, adók 231.074•-- (33)•
1927. áprilisban, a rendkivüli közgyüléa határozata értelmében, az intézet fuzionál a Közgazdasági Bank
Yrivredna BanR. T. szabadkai pénzintézettel (Opšta
a
ka D. D.), a mint annak zentai fi бkja működik tovább,
Zentai Takarékpénztár mint önáll$ intézetnek, a cégjegyzékb ő l történ ő egyidej ű törlése mellett.
Az intézetet különféle okok kényszeritették a
mint
pl. a pénzügyi kormányzat különféle új ille
бra,
fuzi
ték'kkel, adókkal és a t őkekamat-adó felemelésével sújtja
a betétkamatot, az elavult adózási rendszer, mely szerint
a kifizetett adók nem so гozhat бk az üzleti költségek közé,
hanem a kimutatott nyereséghez számittatnak és igy évrölévre lavinaszerű en növelik az adóalapot, a község által
bevezetett nagy ö ѕ azegü pótadók, az ad б alap ötletszerű
megállapítása és az új illetékek évekre vis ѕ zamenö hatály
lyal való életbeléptetése létalapjában támadják meg a ban
kokat. A gazdasági helyzet lassan súlyoabódik különösen
a rosszul termő huszas évek következtében, s az 1929-es
adótörvény sem hozza meg a pénzintézeteknek és részvénytársaságoknak a remélt könnyitéseket. A városunkban müködö többi három takarékpénztár, hasonló fuzi б s lehetö в ég
nélkül, a 1Phetö legszerényebb ületkört alakitja ki maga
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kđ rül.
Ekkor szakad váratlanul a világgazdaságra az u.n.
"fekete csüt đ rtök", 1929. október 29-én óriási árfolyamzu
hanás után összeomlik a New-York-i t ő zsde. x pénztragédia
alapjaiban ingatja meg az egész t őkés világ gazdasági éle
tét; régi, patinás cégek sora omlik össze egyik napról a
másikra, đngyilko е sági hullám söpör végig az országokon
és a kispénzű emberek tömegei válnak koldussá, munkanélk ű
lívé. Elképzelhetetlen pénzügyi pánik vesz er ő t a kis és
nagyt$késeken. Egy nap alatt 5 milliárd dollár veszik el.
A t ő zsdéken mindenki csak eladni akar, venni senki sem. нΡz
árfolyamok világszerte óriásit zuhannak. Nagy pénzügyi
depresszió következik nemcsak az Egyesült Államokban, hanem világszerte - igy nálunk is -, gyárak és patinás üzletházak néptelenednek el,állnak le,a munkanélküliek tömegei pedig napról-napra n đnek. A válság lassan magával
rántja, magával sodorja az egész t őkés világot.
A válság annyival is inkább váratlanul szakadt a
világgaz О aság nyakába, mert az 1927/29-es éveket aranyéveknek nevezték világszerte, az USA pénz űgyтi.nisztere min
denkor csak a legderűlátóbban nyilatkozott a gazdasági
helyzetr ő l és a rózsás pénzügyi j đvöröl. Minden értékpapir emelkedett a t ő zsdéken, mindenki csak vásárolt, a kis
emberek millíói megtakaritott pénzecskéiket is részvények
be fektették. Ekkor következett be váratlanul a katasztrófa.

A gazdasági krizis a mi piacunkon is érezteti ha
tását, a betétállomány rohamosan csökken az összes pénzín
tézeteknél, s az 1931 . évöen állami korlátozó intézkedéseket hoznak, "fizetési moratóriumot" a betétek kifizetésére s a tartozások, ktilönösen a f őldművestartozások védeltnére. Az intézet, mely az affiliálás után is megtartot
ta cimében régi elnevezését - Zentai_ Takarékpénztár mint
a Közgazdasági Bank H. T. Szabadka Fiókja, - ebben az év-

ben nagy ö ѕ a ~ egeket fizet vissza betéteseinek részben
készpénzben, részben pedig adós tartozásokka.l val б kiegyenlités útján, a kis betev ő ket korlátozás nélkül elégit
ve ki, a nagyobb&'st pedig a korlátozási intézkedéseket
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jóval meghaladó mértékben . Igy a betétesek nyugalma lasѕ anként visszatért . Az 1932. é s 1935. évek közötti id ő szak leginkább a mobilitás meg őrzésével kapcsolatos eröfe
в zité а ek jegyében telik el, s csak az 1936. évben tapasztalható a viszonyok jobbrafordulása.
Az 1939. évt ől kezdve már a háborús esemér..yek irányítják a gazdisági életet , a második világháború teljes súlyával rászakad Eur с pára s rövid id őn belül Jugoszláviára is.
A háború végéig az intézet óvatos, körültekint ő
pénzpolitikát folytatott, védve részvényeseinek érdekeit.
Visszatérve az SHS Királyság megalakulása körüli
évekre , ebben az id ő ben az intézeti részvénytöbbség Kovács László helybeli földbirtok оs kezében volt. Ekkor még
mindig Dr Flesch fiksa volt a vezérigazgat б , fő könyvel ő
Flesch b'iárton, prokuristák iЛΡiodrág Slavr_i ć és Gyetvay Gé.

za. Kés ő bb a részvénytöbbség az 1926 / 27-es é vekben Predrag Cuc.in kezébe ment át, aki Dr. Flesch halála után tulajdbnképen igazgatta az intézetet . Az ő kezdeményezésébő l történt tulajdonképpen a szabadkai bankkal történt fú
ziб . ízt megelöz đ en azonban a Royal szálloda é s 'verdéglö
épületét , mely eddig az intézet tulajdonát képezte, saját
tulajdonába vette, többi t őkéje egyidej ű kivonása kapcsán.
Az intézeti részvénytöbbség ilyen módon, a Közgazdasági
Bank R. T.-on keresztín a csbkai Lederer család birtokába
ment át. Ez a bank egyébként az Jlasz-Magyar B ank B.T, ju
goszláviai leányintézete volt . A huвzas-harmincas é vekben
as intézet kibövitette alkalmazotti karát , ekkor dolgoztak a bankban, emlitetteken kivül, mint tisztvisel ők Livk_o Pecarski, Gyetvay Béla, Végei István, majd helyette
Lang Béla, Donáth Lá в zló, Fleischer Sándor. Altiszt Vörös
István, majd Korpa István. A fázió alkalmával, 1927 t ől
az ig аzgató Jámbor Elemér az intézet megsz űntéig A hábоrú utolsó éуeiben új ti ѕztvisel č k: Belovai István, Bukovecs S іária, Bakai Ilonka. Ekkor már az intézet utazási i
rodát is nyit pénztára mellett.
Az intézet f ő téri épülete mai homlokzatát 1925ben kapta.
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Föbb ügyfelei a két háború köz đ tti id á5 zakban Ko
vács László , Rieger István József és Rudics Ignác földbir
tokosok, Predrag Cucin többrendbeli vállalkozásával, Fischer Ármin, Klein Lipót jun. keresked'dk, magyar nemzetiföldbirtoko н ok
ségű ügyfelei leginkább a földművesek é s
köreib ő l rekrutálódtak . Pénzforgalma legnagyobb részét azonban , a Léderer uradalom forgalma tette ki , szezonban,
naponta 1 - 2 millió dinár kifizetést is eszközöltek részére.
A szocialista Jugoszláviában kialakitott új bank
rendszer már nem teszi lehet ővé további mükđ dését, s igy
a fiók felszámol , irattárát Szabadkára , az anyaintézethez
ѕ zállitják , s 1949 - ben törlik a cégjegyzékb ő l.
Sen ć anska
2. Zentai Általános Takarékpénztár ta
Štedionica.
0р
1921 . juliusában az intézet 1,800 . 000 K - ra emeli
alapt őkéjét, mely 6000 db, egyenként 300 K n.é., névre
szóló részvényb ő l áll.
Az intézet reorganizálja igažgatóságát , 1922-ben
Sava Vuji ć , 1923-ban pedig Dr. Lazar Baji ć és Deutsch Vii
mos lesznek igazgatósági tagok, s az intézet cégjegyz ő i,
egyben az alaptökét Din. 1,200.000.-- ra emelik ( (12000
részvény, egyenként Din. 100.-- n.é.J.
Az intézet az SHS királyság alatt m бar nem törekszik többé ületkörmét böviteni csak az eddigit igyekszik
megő rizni f őbb alapt đkeemelést már nem hajt végre. 1923tól 1925-ig a következ ő osztalékokat fizeti részvényeseinek: Din. 25, 15, 15.
Ismerjük az intézet 1925. évi mérlegét:
A mérleg végösszege Din. 4,995.242.--.
Rbböl
Vagyon: váltók 3,904.146.--, értékpapirok 134.524.--, vr.
luták és devizák 75.225.--, ingatlanok 10.750.--, ad б sok
217.887.-- pénztár 415.008.--, állampénztár
3.978. --,
bankkövetelés 1.200.--,
állami beruházási kötvények
203.200.--, egyéb 324.--•
Teher: részvénytöke 1,200.00
betétek 2,113.878.--, folyószámlabetétek 676.758.--, tartalékalapok 185.000.--, értékpapig-leírási alap 50.000.-nyugdijalap 93.034..--, tanulmányi-segélyalap 2.500.--, át
,

.
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meneti kamatok 228.430 .--, lombard 152 . 400.--, t őkekamatnyereség
adó 4.702 .--, fel nem vett osztalék 6.906 .--,
281.634 .--; Veszteség -nyereség számla: kamatok 648.609.házbér 7.250.--, értékpapirj ővedelem 15.724.--, igazgatási kőltségek é s fizetések 225.247 .--, adók 164 . 702.--,nye
reség 281.6 4.--. A mérleget ifj.t Kohn Ignác vezárigazga
t б és König Vilmos főkönyvel ő - cégjegyz ő irtók alá (34).
Az intézetnek szolid ügyvitele van , újabb gazdasági vállalkozásokat nem finansziroz . A jugoszláv Nemzeti
Bank telephelyévé teszi meg. Az 1930 - as évek elején az in
tézet is megsinyli a gazdasági krizist , a t őmeges betétki
vételek kővetkeztében fizetési nehézségei támadnak, nincs
elég mobil fizet őeszköze . Kérelmére a Kereskedelem és Ipartigyi Minisztérium megadja neki a törvényszabta engedné

nyeket : fizetéshalasztást hat évi id őtartamra, betéteseinek évi brutto 2% kamattérítést és egyéb, a pénzintézetek
megvédését célzó kedvezményeket.
Igy éri az intézetet a második világháború, mely
nek lefolyása alatt az intézet m űködése mind kisebb körre
zsugorodott.
іdUkő dése az új szocialista bankrendszer következtében sztinik meg, s a Tartományi Felszabadit б Végreha ј
tó-tanács 7574/49 illetve a Szerb Népköztársaság Pénztigyminisztériumának 6099/ 49. számú végzésével tárlik a cégjegyzékb ől.
Ez id ő szerint nem tudjuk , hogy hol v an az irat,

tára.
3. Zentavidéki Takarékpénztár R. T. -- Sen ć anska
0kružna Štedionica D. D.
Az intézet 1921/ 22-ben á tszervezi igazgatóságát,
;_ ...._,___....._._...__.,._..
beválasztva ' Sáva Vuji ć ot é s Aridrija Уukovot
Ezekben az években az intézet haromszor egymásután emeli részvényt őkéjét , épp edig 1920 -ban 1 800.000,
1922 - ben K 1 , 600.000 , 1923 - ban pedig K 4,000 . 000 azaz
Din. 1 , 000.000 összegre , mely áll 5000 db, egyenkint Din.
200.-- n .é. részvényből.
Ez az intézet is szerény , korlatozott keretek kö
z ő tt dolgozik , Uzletkőrét nem igyekszik kiterjeszteni, al
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kalrazottainak számát is el'ább háromra, majd kett őre csök
kenteni. Az 1923-1925 évekre egyenként Din. 32.-- osztal6.
kit fizet.
Az 1925 . évi. mérlege a következ ő :
A n ].eg végösszege Din. 3,466.753.-- Ebb ől az
Aktiva: váltók 2,984.082.-, záloglevelek 5.161.--, foly6
számlák 12.619.--, ingatlanok 20.500.--, értékpapirok
87.900.--, pénztárkészlet 349.354•--, törlesztéses kötvények 7.137.-- Passiva: részvénytöke 1,000.000.--, betényugdijalap
tek 1,323.773•--, tartalékalap 375.000.--,
visszleszámitolás
63.400.--, átmen ő tételek 248.720.--,
159.346.--, fel nem vett osztalékok 5.467.--, egyéb teher
Az eredményszámlák: kara
35.000.--, nyereség 256.047 .-házbérjövedelmek
tok 540.437.--, jutalékok 10.111.--,
8.025.--, igazgatási köbségek és fizetések 150.846.--, a
d бk 151.680.--, nyeréség 256.047.-•- A mérleget Frank J6
zsef ügyvezet ő igazgató, Tóth J. Antal pén.ztáгnok és
Schmidt Sarolta könyvvezet ő irtók alá (35)•
Az 1929/30. években kezd őd ő gazdasági dep г esszib
alkalmával igénybe veszi a moratórium kedvezményeit,utána
pedig még szorosabbra fogja mük đdé 4t, amely már majdnem
egy csendes likvidációval ér fel.
Igy éri a második világháború, mely majdnem teljes tétlenségre kényszeriti. A szocialista irányelvek sze
rif t átszervezett bankrendszer felsz б.molásra kényszeriti,
s 1946 decemberéhen a cégjegyzékbe bejegyzi felszámolását.
Ez id'd szerint nem tudjuk hol v an az i г at++ára.
4. Zentai Ipаrvállalat R. T. - S'en ć ansko industpoduze
ć e D. D.
rijsko
Az els ő világháborút követ ő években a Zenta-Roskányi Egyesült Iparvállalatok R. T. a régi neve alatt dol
gozott, de 1922, junius 21-én átszervezte a vállalatot Ј i
vet a budapesti főrészvényeseket most már drszáhatár választotta el Jugoszlávi б an és Romániában lév ő vállalk о zá
saiktól, a nemzetközi töke jogszokásait folytatva szüksége s é vált egy központi irányitb szerv létesitése
Buda
pesten. Igy alakult meg egyidejUleg a Zenta-Roskányi Egye
sült Iparvállalatok R T. budapesti székhellyel, s annak
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mint leányvállalata m űködött úentán a reorganizált, immár
Zentai Iparvállalat K. T. néven m űködd és bejegyzett vállalata. A zentai vállalat jogilag "önállóan" m űködött Jugoszl'.viában, évenként választott igazgatóbizottság irányításával, lényegében azonban mindenben a budapesti anya
vállalat utasitásait követte, s annak kívánságai szerint
dolgozott. A budapesti anyavállalat megbizottjai is részt
vettek az itteni vállalat igazgatásában, mint részvényesek és igazgatósági tagok.
A zentai vállalatnak, átszervezése pillanatában
Din. 500.000.-- ö е szegű részvényt őkéje volt, mely 5000 db
egyenként Din. 100.-- n. é. részvényb ő l állt, ezeknek egy
jó része a budapesti anyavállalat birtokában volt. Az igazgatóságban a helyi részvényeseken kivű l, a budapestiek
is képviselték magukat. Az igazgatóság: Braun Vilmos,Joco
vuji б , Forró Róbért, Dr. Flesch Miksa, ifj. Kahn Ignác,Lö
vy Ferenc, Ledezer Miksa, Dr. Vojnits Gyula, Ivo Savi ć , I
vo Schwarz, Simon Miladinović , Adolf lчiűnch.
A vállalatnak ekkor már csak exportmalma, villanyLelepe és téglagyára mű kđ d'dtt, az iparilag ki nem
használt területen jelentéktelen mez őgazdasággal.
A vállalat 1924. december 31-i mérlege a követte
zö:
A mérleg végösszege Din. 5,196.318.-- l;bböl aktiva: ingatlanok 824.096.--, gépek 908.581.--, villanyhálózat 628.675•--, iparvasút 247.912•--, pénztrkészlet
54.363•--, értékpapírok 10.007.--, berendezés 1,789.050.° adó ѕ ok 355.074 .--, átmeneti tételek 199.174.--, veszteség
179.386.--; passzíva: részvénytöke 500.000.--, tartalék
alap 31.250.--, nyugdijalap 9.388.--, értékcsökkenési alap 110.000.--, fel nem vett osztalékok 10.925.--, hitele
rredrény
z đk 4,122.605.--, átmeneti tételek 412.150.-számla: nyereségáthozat 1923-ról 21.425.--,
haszonbér
125.100.--, mezögazda ѕ ág jövedelme 13.834.--, malomjövede
lem 519.781.--, villanytelep j đvedelгne 1,013.699.--, téglagyári jövedelem 827.646.--, adók 50.000.--, értékcsökke
nési alap dotálása 50.000.--, költségek 989.908.--, kiadó
sok a malomra 388.279.--, kiadások a villanytelepre
,
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589.551.--, kiadáв ok a téglagyárra 633.033• -- A vállalat 1924-re nem fizetett osztalékot (36).
A vállalat reorganizáci б ja óta az igazgató Gutmann Géza, a villanytelep vezet ő je pedig Dušan Svir č ević
technikus. Főkönyvel ő Hubert Soma, majd Werner Htíg б ,
ti вztviselö Kovácsevits Utt б , villanytelepi raktárnok Aleksandar Vukašinovi ć , főgépészek Rajci János, majd Koncz
Lázár, fő szerel ő J бna Imre.
1926/27 táján a vállalat téglagyári üzeme megszünt, el'áttünk ismeretlen okb б l, feltételezés szerint a
kiaknázás céljából rendelkezé в re álló földterület kimerülése fol уtán (a kiaknázott terület nagyságár бl fogalmat
alkothatunk, a mostani gyartelep гnögđ tt elterül ő u.n."lapos" kiterjedéséb ől). A gyár a mostani szabvány nagyságú
téglától eltér ő , nagyobb méret ű , "RT" jelzéssel ellátott
téglát gyártotta. Az egykori téglagyár-telep tájékát máig
is Gгыndbök-telepnek hívják.
A vállalat reorganizációja б ta, egészen 1927/28ig az igazgató mellett Stefanovi ć N. volt az Iparügyi Minisztérium bizalmi megbizottja (komesar), mikor is vissza
hivták, s helyét többé nem töltötték be.
ez 1929/30-ban kezdetét vev ő világgazdasági krizis a vállalat sorsában is sorsdönt ő fordulatot hoz. A
szabadkai. villanytelepet és Palics fürd'ót kezében tart б
és gazdaságilag kiaknázó, amerikai Charles B. Mac' D an iel
pénzcsoport, szabadkai érdekeltségét eladja egy svéd pénz
csoportnak. Az amerikaiak részér ő l, a szabadkai vezérigai
gató, lovag Woschinsky Ernö (rokonságban a Siemens család
dal) vezeti a tárgyalásokat s az egyezség 1930 ő szén létrejön. A вvéd pénzcsoport a szabadkai villanyteleppel egy
idő ben hét villanytelepet vásárol Jugoszláviában, éspedig
Szabadkán, Skopjeban, Panc ѕ ován, Török-Becsén, Tetovóban
("Vuč a" vizierömü), Zimonyban éѕ Zentán. A Zenta-Roskányi
Egyesült Iparvállalatok R. T., Budapest u.i. részvényeit
eladta a в véd csoportnak. Az új tulajdonos, "ASEA" Allman
na Svenska Electriska Aktienbolaget, iivesteras, Sverige az
itteni részvénytulajdonosoktól is összevásárolja részvényeiket, s berendezkedik jugoszláv érdekeltségeinek kiak78.

názására. A villanytelepekkel együtt négy malmot is vásarol az országban, köztük a Zentai Iparvállalat H. T. malmát is. A zentai malmot azonban nem üzemelteti saját re&siben, hanem bérbe adja hosszabb idö гe az úvidéki Schulz
cégnek (a malom itteni igazgatója a harmincas évek folyamán Bachmann, majd a háborút megelöz đ években Liebling).
A svéd cég ilyenformán csak a villanytelep kiaknázására szoritkozik Zentán, s az itteni г" zvénytársaság
is csak formailag "önálló", lényegében azonban sem önálló
mérleget nem készit, sem önálló igazgatása nincs, mindenben a szabadkai villanytelep (mellyel a svédek távvezeték
útján kötik össze) utasitásait k đveti. A szabadkai tele
pet a svéd cég területi bizalmija vezeti, Henry Ewald
Fogelström.
Jugoszláviai érdekeltségeik kormányzására és igazgatására, a svéd cég Belgrádban f ő igazgatóságot állit
fel, melynek élén tulajdonképpen ing. Sebastian A. Thamm
áll. Munkatársai is svédek: Bo Brundin, Lennart Hallberg,
Hedin és ing. Ericson. Az összefoglaló könyvelést is itt
végzik. A fő igazgatóság élén formailág, az államhatóságok
felé ing. luiomč ilo Petrovi ć áll, mint a svéd cég itteni hi
vatalos képvisel'áje.
A svéd cég 1932-ben új igazgatót állit zentai üzeme élére ing. ])jura Petrovi ć gépészmérnök személyben,
egyben leváltja a villanytelep élér ő l Svireévi ć et. A vállalat új technikai és adminisžtrativ vezetést kap.
tz alkalmazottak l'opovi ć Uг oš (1927-t 5 l tisztv.,
1930 -t б l pénztárnok), Kovácsréti Albert m űszaki tisztvise
lö-föszerelö (1924-1959, közben a szabadkai villanytelepnél 1928-1931-ig, 1950-1959-ig az itteni villanytelep igazgatója), 1930-tó 1 l)emin Jelka tisztv., Nagy
А dor јбn
Frauenhoffer
könyvel ő , Golnschmidt Tatjana f őkönyvel ő ,
ь;ária pénzt ~snok, lаalinjin Pitar pénzbeszed ő és könyvel ő ,
Miloš Kovač ev altiszt, pénzbeszed'dk Wiesl. N. és Hada
Mrkobrad.
A vállalat sz űkebb vezet ősége az új, szo ц ialista
Jugoszlávia megalakulásáig hivatalban maradt azzal,hogy a
szabadkai területi vezet ő ség 1942-ben megszüntette a zen79.

tai üzem önálló könyvelését s azt Szabađ kára vonta be. A
svéd žrányžtó szervek, különben sem adtak sokat a zentai
részvénytársaság küls ő jogi formaságaira, rezsimjük alatt
a vállalat részvényt őkéje is csak formailag funkcionált.
Ugyanis a félmžlli đ s részvénytöke ebben az ždöben már úgy
sem lett volna elegend ő egy ilyen méretű vállalat (konkrét esetben: villanytelep) fžnanszžrozására. Еzért azt,a
vállalat könyvežben nyitott folyószámlán keresztül látták
el kell'ó mennyiség ű pénz đ sszeggel, melyet a svéd érdekelt
régek finan ѕ zirozására a belgrádi Domač a Banka (Palata Ri
unione) folyósžtott. Mindez azt bžzonyitja, hogy a részvénytársaság csak formailag állt fenn és a fel аö svéd irányžtószervek parancsai szerint dolgozott, s a svéd telke
megtalálta reális számžtását jugoszláv befektetésével ka2

c$ol atban.
A vállalati žrodahelyžségek a svéd,gazdaságž rezsim el ő tt kint voltak az üzem mellett lév ő épiiletben,
majd a svédek kezdeményezéséb đ l azokat a Fö-térre helyez-

ték át.
1944 -ben a Városž Népfelszabadit б Bizottság az
igazgató mellé bizalmi személyként Aleksandar stojkovot
nevezi ki, aki kés őbb mint kényszeržgazgat б müködžk a vál
lalat államosžtásážg, azaz 1946-ig. 1946 -tól, mint á lami vállalatnál Milan Zari č , Vén László és Kovácsréti Albert voltak igazgatók. az állami vállalat működése azonban, már más témakörbe tartozik, a volt részvénytársaság
törtéi е itt véget ér.
Végezetül pedig, de nem utolsó sorban megemlékez
ve a vállalat hosszú éveken át volt alkalmazottairól és
munkásairól, az alapítás ždejétöl sorrendben: f őgépészek
voltak Körösi István, Rajczi János, Koncz Lázár és Gombos
Menyhért, szerelák Кőrmöczž István, Barsi Lajos, D'óme János, Gulyás István, Dušan Yarkovi ć , Hаlász József, Fehér
Lász'i6, Kecskés László (+ áramütés következtében), Yáradž
István, fűtök Nikola Petrž č žć , Gulyás N.,IlijL' Sajnovž ć ,
Mirkovi č N., géplakatosok Zónai Dezs đ , Nikola Popovi č , ál
landó jellegű napszámos N. Rado гanovžć . Áldozatos és kemény ктшіkгіј ukkаІ járultak hozzá városunk villanyárammal
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való ellátásához.
5. Zentai Agrár Takarékpénztár R. T. - Sen ć anska
Agrarna Štedionica D. D.
1923. áprilisában ez az intézet is átszervezi igazgatóságát, s mükődéѕ ét új alapokra helyezi,mert a nagy
agrárbankok már többé nem állnak a hátam őgött. l3j igazgatósági tagok lettek Dr. Sztrilich Béla, Dr, Branislav Pecarski, Steva Stajić . Uéyvezet ő igazgató Dr. L'óbl Nándor,
cégjegyz ők 5chwarczer Jenő é s Kiss György , pénztárnok Ior
ti János, majd kés őbb Megadja mátyás.
Az intézet mérlege 1924-ben:
A mérleg végösszege Din. 3,191.450.-- Ebb ől ak
tiva, pénztár 83.036.--, váltók 2.0Q4.767.--, jelzálogk ől
cs őnők 33.185.--, é ~ tékpapirok 429.128.--, adósok
639.953•--, egyéb 1.381.--; passziva, részvényt őke 10000
darab, egyenként Din. 5 0 . - n. é. részvény 500.000.-- tar
talékalap 161.000.--, árfolyamtartalék 5.000.--, takarékbet@tek 2 ; 126.000.--, engedményezett jelzálogk ő lcsön ők
35.280.--, átmeneti tételek 74.324.--, hitelez ők 180.993•
lombard 53.000.--, fel nem vett osztalék 1.773•--, nyereség 54.080.-- Eredményszámlák: kamatok 240.169.--,igaz
leírások
gatódgi költségek 135.918.--, adók 38.937.--,
Dr.
11 .234 •--. A mérleget Gózon István igazgató-elnök,
Lőbl Nándor ügyvezet đ-igazgató, Pfeiffer István ig. tag,
Schwarczer Jenö cégjegyz ő irtók alá. 1924-re az intézet
Din. 5. - osztalékot fizetett (37).
Hogy az intézet 1925. után emelte-e részvényt őké
jét, arról. nincs semmi adatunk.
1927-töl Kiss György cégvezet ő helyett Simonyi
Sándor töltötte be ezt a tisztet (1927-1933-ig). Vele együtt tisztvisel ő i min ő ségben lép ,be fia, Simonyi Iván
(1927-1934•) Dobos Győ z ő 1933-ban lea! tisztvisel ő , majd
1943 -ban igazgatóhelyettes az intézet meg ѕ züntéig.
1934-ber.
Bergel - L'ábl család kezébe kerül
a
részvényt ő bbeég,
láda pénzeiket ebben az
intézetben
gyümölcsöztetik. új ig. tagok Bergel Leó, Dr. Nrdélyi Iat
vőn és Dr. L'dbl Ferenc. Az emlitett családból kerül ki az
intézet új vezet ő sége is: az igazgató Bergel ].e б , cégveze
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t8 Hajduska Márton lett. 1936- tól 1942-ig igazgató Dr.
I,ő bl Ferenc, 1942-t ő l pedig az intézet megsz űntéig Ыоhác ѕ i Pál. 1943- tól új tisztvisel ők Maár Era és Monostori
ivlagda.

A harmincas évek nagy pénzügyi válsága arra kény
azeritette az intézetet, hogy 1935-ben igénybe vegye a ml
rat бrium kedvezményeit, de a Privilegizált Agrárbanknak
csak 1939/40-ben sikerült átadnia a védelem alá es ő adósokat.
1942-től a Pénzintézeti Központ tagja és a 14:аgyar Nemzeti Bank mellékhelyi k őzvetit ő cége (telephelye)
s visszleszámítolási hitelkereté van az emlitett banknál.
Ugyfelei közül nagyobb forgalmat boryoulitottak
xiule az intézetnél Rieger István József, Rudics ILnác,
aics Elek, T6th.Mikl б s földbirtokosok, Dr. Branislav Pec ~ rski ügyvéd, Dr. Iv an Zagorica k ő zjegyz đ , Riesz Testvérék nagykereskedés, Bruckner Testvérek vaskereskedés, Körő si Testvérek harisnya-nagykereskedés, S б ti kđ t ő ttárúnagykereskedés, Rónai Jen ő és Braun Henrik textilkereske ,
dések, Bergel I еб bornagykeres:kedé ѕ , csomagutáлveteleiket
az intézeten keresztül bonyolították le Oláh Testvérek óra és ékszernagykereskéd'ák (svájci küldemények), Janek Aladár és Radivoj G. Dragin rövidárú-keresked'ák.
Az intézet 1946- tól felszámolás alatt áll, a cég
jegyzékb ő l 1949-ben törlik, mivel a banktörvény értelmében mint részvénytársaság nem folytathatja mük ődését.
Irattára előbb Zenta Város Kommunális Bankjánál,
majd 1952-ben a JFNK Nemzeti Bankjánál volt letétbe helyezve, ahol az ötvenes évek derekán mutatkozó nagyarányú
talajviz a ládákba rakott anyagot teljes egészében megeem
misitette.
6. Szerb Bank R. T. - Srpska Banka D. D.
Az els ő világháború utolsó éveiben a Központi Hi
telintézet R. T. - Centralni Kreditni Zavod D. D. újvidéki bank a zágrábi Szerb B an k R. T. fiókja lett, s ennek a
fióknak lett a zentai intézet kirendeltsége. A zágrábi,
orszagos viszonylatban is nagybanknak, i?jvidéken, Szabad•
kán, Zomborban, Petrovgradon (ma Zrenjanin), Pancsován,
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Versecen , Szrem . ми trovicán , Dubrovaikban , Szplitben
és
Kninben volt fiókja, s ebben az id őben бriás3.,40.500.000.dinárt kitev đ részvénytökével dolgozott.Az ö в sze в takarék
betétei több , mint 279 millió dinárt tettek ki. Igy a zen
tai kirendeltség részére a másik négy helyi takarékpénztár nem jelentett kül đnöѕ ebb versenytárgyat a bankügyletek
terén.
Zentán ebben az időben különben is felélénkült a
kis és nagykereskedelem , az ipar is felfejlöd 'dben volt, s
igy hamarosan még két jugoszl4viai nagybank nyitott városunkban kirendeltséget ( erről ké&öbb).
1920- t бl ke г död 'áen a kirendeltség tisztvi в elöi
kara is kib ővül, szakképzett kádert képeznek a Кilönbözö
községekb ől és városokból idehelyezett alkalmazottak,mint
például Lazar Zamurovi б (MO h O lr бl), Miloš Živkov (újvidék
és
ről), Slavoljub Teodorovi č ( Zomborbбl ), Stevan Popov
sergije Staniši б ( T. Kanizsár б l ), Nemanja Konjovi č - Bata,
Sima Jakovljevi ć , Mita Džigurski , Nikola Menjajlov, stb,
valamint a régi gérdából Žarko Opa č ić igаzgató és De в anka
Sremac.
A zentai kirendeltség mellett mükt5d 'd igazgatóság
tagjai kzé továbbra is közéleti é s közgazdaв ági tekintélyeket választanak a helyi szerbség köreib ől , mint például Mindrag slavnić , Miladin Lali', Miloš Prekajski, Sava
Vuji ć , Ignjat Slavni ć , Predrag Cucin , stb., akik a b an k
üzletkörébe vonják a helyi és vidéki keresked ők é s birtokosok јб részét, igy Zentár бl Ignjat Slavni č textilkereskedőt, Radivoj G Dragin rövidárúkor
Fischer Axmin texSvetislav Petkov textilker
tilker
Predrag Cucin t đbb
üzletággal nagyobb takarékbetét és folyószámlabetéttel),
Gilió könyvkeresk., іев tor Plavši č és Nikola 5o č in textil
Marko M. Rá.kor., Pollák Leó kézimunka és fehérnemüker
kin fakeresk
Borivoj Manič könyvker., Milan 0luški textilker., Braun Henrik textilker., Hauer József f akeresk.,
Riesz Testverek nagykeresk
Kővágó és Boros bútorgyár,
Reinholz Jáios Török-Becséről Nova és Steva Glavaški stb.
A kirendeltségnek különösen szép klienturája van a szerb,
de bizonyos számban a magyar földmüvesek köreib ő l is. Ké.
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az
söbb ez a k đrülmény jelent ő sen érinti az intézetet,
1931/ 32. évi gazdasági nehé абgek idejében a moratórium
éppen a f8ldmüve е adб sságoknak biztositott КUi?Эnđѕ védelmet.
A világméretű gazdasági ö sszeomlás Zentán is eze
di áldozatait. A több, kisebb-nagyobb cs ő d mellett, itt
két eklatáns példát hozunk fel. Az egyik Hieger István J6
zsef helybeli földbirtokos esete (38). Nevezett (élt 1870
1948) és felesége, összeháza ѕ odáеuk pillanatában 50 illet
ve 60 kat. hold, összesen 110 kat. hold fđ ldbirtokkal kez
denek . 1928- ban, az akkori napi áron, amár meglevő 600
kat. holdjához még vásárol fia nevére 200 kat.holdat, hol
danként 30.000 dináros áron. Az ellenértéket egyik helybe
li gabonanagyke г esked а töl kapja váltófedezet és blank б be
táblázási engedély ellenében. Az 1930/31. évi gazdasági
krach következtében a földárak 12-10-8-5 majd 4 ezer dinárra esnek, a gabonakeresked'á cég a váltókat leszámítoltatja az Altalános Hitelbank H. T. helyi kirendeltségénél
mely követelését azonnal betábláztatja Hieger birtokaira;
egyben a Szerb B ank helyi kirendeltsége is betábláztatja
kđveteléseit a birtokra, e mindkét bank együttesen zárlatot é ѕ végrehajtást kér a földekre. Súlyosbitja a helyzetet, hogy Hieger egyidej űleg egy c ѕ antavéri malmossal együtt vált бkezességet is vállalt тб th мd Кlós földbirtokos
tartozásáért a Szerb Banknál. A zárlatot és a vég гehaj
tást a biгб ság azonnal foganatositotta, a földeket pár évi zárgondnokság után elárverezték, s igy Hieger 1934-ben
tönkrement.
A másik eset a gazdasági krizis jellemzésére. A
helybeli Vass Testvérek szesznagykeresked ők, 1930-ban két
millió dinár vételárért megveszik a várost бl az Eugenhogy
száll б és vendégl ő épűletét azon kötelezettséggel,
azt átalakit јбk kétemeletes épületté, s a hát" telken
(most az А 1 telepe) nyilvános jelleg ű gözfűrd't épitenek.
A azeгzödé ѕ el őlegeképpen egy millió dinárt azonnal be
is fizettek a város pénztáránál. І sszehasonlitá Вképpen áll
jon itt az adat, hogy ebben az id'dben a zentai Általános
Takarékpénztárnak 1,200.000, a Zentavidéki Takarékpénztár
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nak pedig 1,000.000 dinár a részvényt őkéje. A szálloda át
építése hamarosan befejez ő dik (igy áll mai alakjában is),
de a gazdasági krizie teljes erejével eléri Zentát, a a
várossal szerz őd ő félnek anyagi eszközei elfogynak, s ő t
üzletvitelét is teljes cs ő d fenyegeti , - igy kénytelen a
várost бl kérni a szerz ő dés felbontását azzal, hogy a g őzfürd ő t ugyan nem épiti fel , de a azálloda - épület a város
tulajdonában marad , ѕ az el őlegül befizetett egy millid
dinárt sem téríti vissza a város.
A bankkrizis még 1934 / 35-ben is tart , mivel
a
kormány határozatai a bankokra nézve nem kedvez ők, de a
főldmüve в ek hitelképei"gét is praktikusan nullára ezorit
ják le.
A bank kirendeltsége 1934-ben kiterjeszti üzletkő rét a szomszédos községeke is. Igy 'külön bankosztályt
alakit Adán (melynek f őnöke Мiloš Livkov, pénztárnoka Vukašin Lepojev ) és Török -Kanizsán ( melynek főnöke Sergije
Stani č ič , tisztvisel ő je Stevan Popov, pénztárnoka pedig
Emil Vlahov). Ezek a bankosztályok csak 2-3 évig . állnak
fenn , megsz űnésük után Staniši ć , Livkov é s Popov a zentai
kirendeltséghez kerülnek beosztásra. A bank mük ő dése azután normalizál б dik, a igy éri a második világhábo гú.1942ben, fels đbb politikai intenció következtében, nevét ííjvi
déki anyaintézetével együtt, Kereskedelmi és Iparbank RTra - Trgova čko-Industrijalna Banka D. D. - változtatja,de
1945 végével ismét a régi nevén műkő dik.
1946-ban a kirendeltség megsz űnik, mük ődési kő rét és irattárát a bank ííjvidéki fiókja veszi át, mely ké
s őbb a t őbbi régi rendszer ű részvénytársasággal együtt.
felszámol.
7. Zentai. Hengermalom Hessler és Társai K. T. anski
Main na Valjke Hessler i Drugovi D. D.
Senč
Az els ő világháborL befejezésével ez a részvénytársaság is átalakul. Igazgatósága soraiba részben vezet ő
szerb személyiségeket választ, részben pedig megmaradnak
a budapesti részvényesek képviseletében a magyarországi
ig. bizottsági tagok.
A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank, illetve az El.85.

ѕ ö Budapesti Gözmalom R.T. "névleg" egy sv ájci érdekeltségnek adta át a zentai üzem részvénytöbbségét, melynek
zentai képviselő je és meghatalmazottja Otto Mayer, Winter
thur (Svájc) lesz. Az illető azonban nem más, mint az E1sö Budapesti Gözmalom R. T. mUszaki igazgatója. A k ü lföldi érdekeltség, kezében a majdnem kizáгб lagos részvénytulajdonnal, többé már nem is .fordit gondot a rendelkezésre
á116 részvénytöke emelésére (nehogy ez által esetleg
új
részvényesek is bekapcsol бdhassanak az üzletbe), hanem a
vállalat könyveiben nyitott folyószámlán keresztül finanszirozza a részvénytársaságot. A malom könyveiben Otto Ma
yer nevén hitelszámlát nyitnak s ezen keresztül látják el
a vállalatot kellő mennyiségű pénzzel. Ez idben a svájci
részvényesek jogi képvisel ő je Zentán Barna János, a Pesti
Magyar Kereskedelmi Bank igazgatója. A kell ő mennyiségű
pénzeszkő z ő knek Jugoszláviába való átutzlásáról a budapes
ti bank gondoskodik.
1922-ben rekon ѕ trukci бѕ célokra külön utal át na
gyobb összeget a pesti b an k. Ebbő l rekonstruálják a malom
berendezéseket. A malom új hengerszéket és két új sikszitát kap, a gépeket a térre néz ő épületbe szerelik át,a ré
gi épület pedig raktár céljaira marad. IIj bels ő deszkacs ő
vezést készitenek.
1922-b ől van egyetlen adatunk a vállalat részvényt$kéjének magasságáról és eddigi változásairól. Ekkor
emeli részvényt ~ikéjét részvényenként Din. 450.-- befizet'
sével, összesen 1,500.000.-- ősszegre, mely áll 3000 db,
egyenként Din. 500.-- rv.-bál. A vállalat korábbi részvényt őkéje (feltételezés szerint az alapitás idejét ől)
K 600.000.--, 3000 db, egyenként K 200 (azaz Din. 50.— )
n.é. rv. volt.
1925. december 31-ér ői rendelkezésünkre áll
a
vállalat mérlege, melyen kivül más idöpontb бl
ѕ zármaz б
nyilvánosan
mérlegét nem is ismerjfk, A mérlegeket u.i
nem hirdették meg, lévén majdnem az egész részvényt őke egy kézben.
A mérleg végösszege Din. 8,373.309.-- Ebbő l aktiva: malom 1,374.037.--, értékpapir 26.455 •--, járművek
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41.897.--, anyag 40.000.--, pénzfax 153.679.--, ingatlanok 5.013.--, árúk"zlet 581.668.--, đrlemények 2,484.708
veszteség
letétek 100.950.--,
adások 3,115.418.--,
449.484.--; passziva: részvénytöke 1,500.000.--, tartalék- és amortizációs-alap 835.500.--, kauciók 101.000.--,
аš бtartalék 68.750.--, hitelez ő k 5,858.059•--, segélyalap
10.000.--.

Az eredményszámlák: bérletek 90.--, bruttojövedelem 1,228.005.--, vesztes ёg 449.483.--, igazgatási k đlt
ségek és adok 1,206.997.--, biztositás 194.648.--, amorti
zácib 178.500.--, veszteség áthozat mult évr ő l 97.433.-A mérleget az igazgatóság tagjai irták alá: Djor
dje Vujič elnök, Jovan Vuji ć , Sima Jovanović
kikindai
kđnyvkeresked'á és nyomdász, Giga Jovanovi ć
t đr đkbecsei
fđ ldbirtokos, Barna J бnos a svájci részvényesek jogi képvisel ő je, Otto Mayer, Stux Sándor az E1s Budapesti Gőzma
lom R. T. vezérigazgatója, laa кso Aл ti ć a Horvát-Szlavón
Jelzálogbank (Hipotekarna Banka) vezérigazgatója, Láng U
nos az Els ő Budapesti G őzmalom R. T.. müssaki igazgatója,
Nikola K. Ivkovi ć panes бvai lakos é ѕ Izsák Dezsö,aki Nagy
váradról j5tt, s Láng Láе zl б Károly ü gyvezet ő igazgató tá.
vozása után ügyvezet ő igazgató lett (1923-1941-ig).
A vállalat ebben az id ő ben a következ ő osztalékot fizette: 1923-ban Din. 60.--, 1924/5-ben nem fizetett.
Ekkor 340 lóerővel, 60 munkással dolgozott, árútermelése 110.000 q (39).

A harmincas évek elején már a zentai érdekeltséfi
hez tartozik a Zombori Hengermalom (vasúttal szemben - iparvágánnyal), valamint a Verseci'G Ő zmalom is (szintén iparvágánnyal - most a "Bánát" csokoládégyár telepe). Ez u
többit dr. Stefanovi б képviselte a zentai igazgatóságban.
мјг
i dkét malom felett a er.tai üzem gyakorolt felügyeletet,
lényegében azonban az Е lsö Budapesti G ő zmalom R. T. érdekeltségébe tartoztak.
A harmincas évek második felében mar szállitbvályú viszi át a gabonát a 140 vagonos raktáxb б l a tiszápa_r
ti, u.n. " Нбkbczi"- raktarba.
Az 1937. április 27-i zgyülés az akkori liin.
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4,000. 000.-- részvénytökét ( nincs adatunk arr ćl, hogy a
korábbi Din. 1,500.000.-- alaptökét mikor emelték erre az
összegre), el őbb Din. 2,000.000.-- ös в zegre csökkenti,
majd 16000 bemutatóra sz бlб , egyenként Din. 500.-- névértékű részvénnyel Din. 8 ,000.000.-- re emeli a tökét.
A harmincas években a vállalat szezonban három
váltásban dolgozik és 96 - 108 munkást foglalkoztat.
A második világháború eseményei csakhamar elérik
városunkat is. 1941-ben a vállalat jól bejáratott fizeme
megtorpan , az év végén nagy veszteséget mutat ki . Eddigi
ügyvezet ő igazgatóját leváltják, az új igazgató Esztergamy Kálmán lesz (aki különben 1929-töl már mint cégvezet ő
működik a vállalatnál). A veszteséggel kapcsolatban a köz
gyűlés leirja az eddigi részvénytökét és új 300.000.--pen
gö aláptökét fizetnek be a pesti részvényesek, 10000 db,
egyenként 30 peng ő , bemutatóra szóló részvény formájában.
Ekkor az Elsö Budapesti G ő zmalom R. T. már közvetlenül át
veszi a zentai érdekeltségének irányitását. 1941-ben hozzálátnak a Verseci G őzmalom leszereléSéhez is. 1943-ban
az emlitett budapesti malom sorban felszámolja itteni érdekeltségeit, igy a zentai malmot is eladja helybeli vállalkoz б knak, akik azt tovább vezetik a második világháború végéig, ekkor Vladimir J. Vlalukin lett a kényszerigaz
gat б .
1946. julius 4-én, 256 ikt. szám alatt a cégjeg ~r
zékbe bejegyzik a Јugoszláv FNK 21,114.000/26,115.786 -od
résznyi tulajdonjogát. Ezzel a vállalatot államositották.
Az 5,001.786/26.115.786-od résznyi tulajdonjog sorsa nem
ismeretes, feltételezhet ő en bizonyos svájci érdekeltségek
re vonatkozhat.
A munkások és alkalmazottak köztii megemlitjük azokat, akik hosszabb ideig voltak a vállalat alkalmazásában. 1922-tö1 f đkđnyvelö Esztergamy Kálmán, majd - az els ő n ő i tisztvisel ő - 5chmidt Margit, 1923-t бl Schmidt Pál,
Wild Géza helyett Rad б Jen ö, Kulka József (Brno-ból) leve
lezö, Dr. jur. Pollák István vámelszámoló tisztvisel ő ,
Deutsch Wiárton könyvel ő , Vig Jenö könyvel ő ,1941-töl tiszt
viselők Stol пz Dezs ő , Figur Anna, Schmidt Pál, Szabó Imre
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és Horváth Sándor.
Eberl Nándor főmolnár után Nikola Novakovi ć ,majd
Englert Mát yás, if j. Nikola Novakovi ć , id. Englert, s ismét ifj. Nikola Novakovi č lett a fđmolnár. Alland б alkalmazottak voltak még Belovai Orbán portás és irodai. altiszt, Webel Vilmos portás, a malommunkások közül Кecskés
Péter udvaros, a három Bod б testvér, Кörösi ЛΡ Ltyás szénto
16, géplakatosok l йeyer Károly, Belecz István, Hangya гќ6 tyás és ifj. Tomasich Lajos, almolnárok Néši ć és Lakatos
Jáзі os,vámesere é ѕ buzaraktárnok Lakatos János, lisztosztályozó Lakatos Orbán, Aulich J б zsef és Aulich árpád rakJótárnokok, Barsi Аrdrás udvaros, Bárány Jenö, iviizser
zsef, Vámos Antal, úlészáros Antal, Fodor Antal és Kadvány Ulátyás, stb. teherkocsisok.
-

8. Zentai G őzfűrész R. T. - Sen ćanska parna pilana d.d.

Az tíjonnan alakult SHS Királyságban is nagyszerit
en indult a vállalat, ekkor még korlátlanul és csekély
vámmal terhelten érkezett a kárpáti t'a a Tiszán.
1924-ben a közgyűlés emeli a részvénytökét Din.
600.000.-- összegre, mely 1200 db, 500 dinaros részvényb ől áll.
A vállalat 1925-ben megvásárolja a tör đkbecsei
"Vojvodina" G ő zfűrész és Обzmalom H. T. vállalatot (a két
kéménye е , "Vojvodin a" nev ű vontató-teheLhaj6val egyetemben) és egyidej űleg megszerzi a kanizsai Elsö gözfU г ész
és Gő zmalom R. T. részvénytöbbségét is. Ezáltal Zenta ismét a faipar egyik vidéki központjává lesz. 1924. évi ter
melése kb. 40;000 köbméter vágottá гú.
A vállalatnak csak egyetlen mérlege ismeretes el ő ttünk, és pedig az 1 925• .évre vanatk©t'. A mérleg v é gő sz
szege Dinárban 42.,530.120.-- Ebbö1 vagyon: pénztšr
70.754•--, adósok 26.354.525•--, irf'atlanok és leltár Zen
és leltár Tör đ k-Becsén
tán 465.442.--, ingatlanok
1,629.309.--, anyag és árúkészlet 12,439.917.--,
vált бk
1,570.173.--; teher: részvénptöke 600.000.--, tartalékaadб tartalék
24.500.--,
lap 670.000.--,
hitelez ők
22,855.568.--, fel nem vett osztalék 2.840.-- elfagadvá1у .

nyok 18 , 343.696 .--, nyereség 33.516.--.
Eredményszámlák : nyersanyag áthozat a mult évrtl
brutto bevétel 5,330 . 390•--, ktlt в égek
1.210 .--,
.--,
fizetések és bérek 2 .695 . 001.-- adók
1,813.211
bizto ѕ itáв 327.313 .--, leiráѕ ok 109.724•--,
352.835•nyereség 33.516.-- A mérleget Gráf Armin elnök-igazgató,
Atlasz Ármin vezérigazgató és Kovács Dezs ő cégvezet ő irtók alá. A vállalat a ktvetkez5 osztalékokat fizette:1922
Din. 50 . --; 1924 Din. 40 .--; 1925 Din. 20.-- (40.)
1926-ban új igazgatósági tag és igazgató lesz
Wolf Imre ( Trafikant veje), vele egyidejtleg prokurista
lesz Justus Pál.
Yúost már mind nehezebb a kárpáti fartnktk besz.er
zése, a kétszeres ( csehszlovák és magyar ) vám és kül бnféle kiviteli tilalmak és korlátozások ktvetkezt é ben a vál181atnak nehézségei vannak.
1930 - ban ismét alapt5keemelést hajtanak végre,
felemelik 3,000. 000.-- dinárra , azaz 6000 db, egyenként
Din. 500 .-- n.é. rv .-re, melyek névre szólnak . Ugyanebben
az évben a zentai gtzfürésztzem leég. A kár biztosit" út
'j án megtértl ugyan , de az ü zemet nem újítják meg , s etttl
kezdve a vállalat csendes fels г ámoláѕban van. Épületeit
és berendezéseit ( iparvágányt , iparvasúti kocsikat, stb)
egymás után adja el é s teszi pénzzé . Az igazgatói poziciбkban t115 részvényesei óriási havi fizetésekkel probálják
befektetéseiket rekompenzálni , ktltnts tekintettel arra,
hogy a vállalati likvidáci б bб l eredt é s befolyó ts ѕ zegeket a hitelez5 Horvát Általános Hitelbank R. T. szabadkai
fiókja , a fennálló tartozás ttrlesztésére forditj. A vál
lalat teljes felszámolása után, még igy is kb. két és fél
millió dináros behajthatatlan tartozást ir le a bank. A
vállal ati igazgatók havonta 20-25-30.000 dináros fizetése
kit is felvesznek , a zentai és kanizsai tzemek egytttes
igazgatása fejében , s igy mind jobban siettetik a fel вzá.molást . Ekkor ‚piti az egyik igazgató , valószintleg a kid
vezményés árú épületanyagok . ktvetkeztében , kb.Din . 200.000
értéki lakóházát ( mely most a Kommuni р ta Sztvetség székhá
za) .
-,
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1937-ben még szerepel egy bejegyzés a cégjegyzék
ben, U. i. mint új igazgatósági tagot, bejegyzik Gráf
Lászlót, az egyik alapitó fiát. Valószinüleg ezekben az
években szűnik meg a vállalat igy, err ől nincs megbizhatd
bejegyzés, illetne adat.
Zentai Fürdő R. T. - Sen čаnsko kupatilo d. d.
Az új államban ez a részvénytár в asá.g is reorgani
igazgatáság tagjai
zálta vezet őв égét. 1922 elején az
Pfeiffer István, dr. Sztrilich Béla, Dr. Vig Károly
és
Stevan Vuji ć . Ugyanekkor a K 32.000.-- alapt őkét átváltoztatták Din. 8.000.--re, s egyben felemelték 125.000.-dinár ő sszegre, azaz 1250 db, egyenként Din. 100.-- n. é.
rv.-re, melyek bemutatóra szóltak.
Az 1925. évr ől rendelkezésre áll a vállalat mérlege, mely szerint a mérleg vég őв szege Dináxban 190.916.Ebb ől vagyon: pénztár 8.138.-, fürd őház 182.778.--; teher: részvényt őke 125.000.--, tartalékalap 5.000.--, értékcsökkenési alap 31.750.--, adótartalék 8.750.--, nyeri
ség 19.604.--, egyéb 812.-- Eredményszámlák:fürd őbevétel
94.390.--, költségek 38.996.--, értékleirás 25.000.--, egyéb 10.790.--, nyereség 19.604.--. A mérleget Gr б f József és hat igazgatóbizottsági társa irtók alá (41).
A Tiszán úѕ zб fürdőház azonban évente igen nagy
javitást
és befektetést igényelt, $ igy a vállaszegU
őв
lat felszámolásra kényszerült. 1925• január 18-án a cégjegyzékbe bejegyzik, hogy a kőzgyülé в elhatározta a felszámoláв t. A felszámoló bizottság tagjai Ivtohácsi Pál, Donáth Ferenc, Dr. Sztrilich Béla, Svetozar Vuji ć , Dr. Vig
Károly és Hubert Soma. A megsz űnés dátumát nem ismerjük.
A fürdőház a további években, magánvállalkozásként állt fenn.
Jugoszláv Egyesült B ank R. T. kirendeltsége
Ispostava Jugoslovenske Udružene Banki D. D.
Nevezett bank szabadkai fiókja, 1925-ben kirendeltséget nyit Zentán, s ezt 112/925. ikt. sz . a., julius
7- én jegyzik be a cégjegyzékbe. A kirendeltség kereskedel
mi meghatalmazottjai Morvai Antal, Franja Mrazovi č
és
Guttman Géza, de utóbbi csakhamar kilép.
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1928 - ban a bank a Horvát - szlavón Jelzálogbank né
ven folytatja működését ( Hrvatsko - slavonska Hipotekarna
Banka u Zagrebu ftízió következtében.
A kirendeltség igazgatója fiúorvai Antal . 1927/28ban tiaztviselöje volt még Ljubibratits István, altiszt
Boros Gyevi János ( alapitástól 1932-ig).
Legnagyobb ügyfele a Zentai Iparvállalatok R.T.
volt addig az id 'ápontig , arcig ezt a svédek nem vették meg
A többi ügyfelei, leginkább keresked'dk közül, a kirendelt
jég működése alatt , többen cs ő d 5 tt jelentettek a harmincas évek elején, s igy a kirendeltség nem tudott helyi vi
azonylatban különösebb eredményeket felmutatni.
A kirendeltség 1934. juniusában sz űnt meg, az al
kalmazottakat elbocsátotta , az anyagot a zágrábi központ
vette át további kezelés céljából.
)

11. Általános Hitelbank R. T. kirendeltsége Ispostava 0pšte Kreditne,Banke D. D.
Az általános Hitelbank R. T. szabadkán alakult
meg (Karadjordje tér 1. sz. alatti székházbsh) 1923• juni
us 12-éu, s átvette az addigi Magyar általános Hitelbank
szabadkai fiókjának ületkárét. Részvénytákéje 10.000.000.dinárbб l, 50.000 db, egyenként Din. 200.- n. é. rv.-böl
állott.
A bankot 1931-ben affili б.lta a zágrábi Horvát Al
talános Hitelbank K. T. - Hrvatska sveop ća xreditna Banka
D. D. (a cégjegyzékben szerb , magyar , francia , német és
angol bejegyzéssel), mely érdekközösségben volt (tulajdon
képpen egy nemzetközi pénzcsoporthoz tartozott) a }iagyar
Általános Hitelbank, Budapest cégen keresztül a Union Européenne Industrielle it F'inanciére, Paris,Credit-Anstalt
fűr Handel und Gewerbe, Wien, Вöhmische Escomptebank und
Creditanstalt, Prag pénzintézetekkel.
Ezzel, 1927-ben egy nemzetk ő zi összeköttetésekkel r.endelkezá nagybank jelent meg a žent а.i pénzpiacon.
A bank 1926 végével el őbb nagyobb méret ű gabonaoszt бlyt alakit Gentán, mely átveszi a volt Krieshaber és
Schlesinger gabona-nagykereskedés űzletk đrét. Еnr_ek igazga
tója Heich Viktor, cégvezet ő je íCön.ig Gyula, ti Ѕ ztviselöi
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Worth György, Tickart József, Kalmár József, Stein Sándor
és Stefin János.
1927. április 27-én megnyitja a bankosztályt is,
melynek é lére t? jhá.zi Lajos kerül Becskerekröl . A oankosz
tály tisztvisel ő i el ő bb yr. Per Sándor ( Szabadkáról) é в
Sohr László 1929-ig. 1930. elejét ől tisztvisel ők Ognjanov
svetislav és Tolmácsy Géza. Altisztek Farkas Antal, majd
Boros Gyevi János. A kirendeltség 1934 . junius 1-ig állt
fenn Zentán, megsz űnése el ő tt a gabonaosztály is beszüntette müкödését. A kirendeltséget a szabadkai fiókhoz von
t ők be, annak tisztvisel ő ivel egуütt.
A zentai bankosztály , fennállása elején már jelent ő s takarékbetétállományt gуUjtött össze, ez kb. Lin.
10,000.000.--t tett ki. Az általa folyósitott hitelek ősz
szege sem érte ei a betétállomány magasságát. A huszas évek derekától a bankok által, hitelek után felszámitott
kamat és jutalék összege, kb. 28%, lassan 22%-ra, majd
18 - 14 és 12%-ra cs őkkent. A takarékbetétekre 5-6%-ot adott a bank, a k đ tött betétekre valamivel többet is. Igy
érte a bankot az 1930 - as világválság , mely abba_n éreztet
te hatását , hogy 1931- ben a moratórium következtében betétkorlátozást kellett bevezetni . A kirendeltség azonban
a k ő teles összegeken felül is teljesitett kifizetéseket s
ezzel a betétesek bizalmát visszanyerte . Az adósai között
kevés földműves volt (azok is leóinkább a Tisza túlsópart
menti községeib ő l ), s azok tartozása sem esett túlnyomó
részben a moratórium rendelkezései alá, tekintettel arra,
hogy az összegek 5.000.-- din áron aluliak voltak.
Nagyobb forgalmat lebonyolitó ilgyfelei voltak
ifj. Klein Lipót, Kohn Testvérek tollnagykeresked'dk, Zeiger és Klein textilkereskedés , Zentai G ő zfűrész H. T. (a
vállalat 3-4 millió dinart kitev đ folgó ѕ zámlatartozását a
bank szabadkai fiókja adta át a kirendeltségnek további
kezelés céljából), Zentai Harisnyagyár tul. Palkó k іikl бвΡ,
Klein N. Ignác textilkeresked'б , Pollák Leó konfekció, Hubert Jen ő fonoda , Deutsch é s Stössel gabona-nagykeresked ők, мвté Tibor gabonanagykere ѕ kedő , L'%y Béla textilkereaked's és König Sámuel gabonakeresked ő ( 42). A kereske -
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d ők kőzöl a leg ~ elent őѕ ebb , zentai viszonylatban is, Wein
berger Lip б t, aki egymaga kb. 6-7 milli б dinár takarékbetéttel, 3-3 , 5 mliii' folyбвzámlabetéttel , ugyanolyan értékű textilárú raktárral é s haв onl б értékit kinnlev%égekkel rendelkezett, ingatlanair бl nem is beszélve Nevezett
vagyoni állagát ez idben kb. 15-2 0 mliii' dinárra tették.
Nevezett kellő vagyoni alappal vette tervbe egy Zentán
létesitendő textilgyár 'pitését, melyhez 1932/33-ban megvásárolta a szükségesnek vélt gépi berendezés nagy részét
Csehszlovákiában . Hogy a gépeket kedvizménye ѕ ebb hajófuvarral azállitha ѕв a Zentáxa , a szállitást az ő szi idényre
halasztotta . Ekkor azonban a váratlan hideg következtében
a Duna beállt, B a vám is jelentősen emelkedett, igy a
hatervezett textilgyár é pitése és felszerelése évekre
laвztáet szenvedett . A má н odik világháborút megel őz ő évek
ben viszont már a gyár felépitésénél aktuálisabb teend őkre forditotta figyelmét a többi vagyonosabb keresked ő és
üzletember társával egyetemben (ifj. Klein Lip бt, Bergel
Le б , stb.). Vagyonuk könnyen mobilizálható részét igyekez
tik semleges vagy semlegesnek vélt c гszágokba átmenteni
(svájc Anglia ), sokszor a jugoszláv devizael ő iráaok megkerüléв ével. Ez j б részben sikerült is.
A zentai kirendeltségnél nyitottak számlat, illetve kértek hiteleket a jelent ő sebb iparosok k őzt12 Lukács Dez ѕB szabó , Boczán Lajos hang вzeгész , Majlend
J'zsef nxttasztalos és neje szül . Vitéz Mária Magdolna, stb.
.

,

,

12. Kollár Ferenc banküzlet - Bankaxska radnja
Kollar Ferenc.
A harmincas évek
állami morat бrium- rendelete
függvényeképpen majdnem minden városban nyilt egy - egy,u.n
banküzlet , mely a morat бrium egyes el đ irásainak kiaknázására alakult, igy mükődé ѕ e szoros ö sszefüggésben volt a
bankok munkájával. Ezért pár mondatban meg kell r бla is
emlékezni, hogy az akkori pénzügyi viszonyokr бl valamelyes összefügg ő képet alkothassunk magunknak.
A bankmoratórium rendelete, kedvezményképpen - a
fizet őképesség meg őrzése céljából, - megengedte a pénzintézeteknek, hogy a takarékbetétekb51 évente csak 10%- ot
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fizessenek vissza a tulajdonosoknak. Ez alél kivételt képezett az az eset ha egy takarékbetéttel ugyanannál a
banknál fennáll б tartozást kellett kiegyenliteni Ez eset
ben a takarékbetét teljes бвв zegét erre a célra lehetett
forditani.
Ezt az elöirást kiha вználva , magánkézben
lév ő
betéte
вbanlcUgyntks'gek alakultak , amelyek a megszorult
t81 50 - 60-80v' értékben , ké вzpénzben megvásárolták takarék
betétkönyvét , majd annak birtokában ugyancsak annál a
banknál hitelezett olyan személyt kerestek , aki szerette
volna hitelét kifizetni. Ez a személy, a banküzlet tulajdonosa által adott bizonyos juttatás mellett, hajlandónak
mutatkozott , hogy a korábban megvásárolt takarékbetétkönyv felhasználásával tartozásától megszabaduljon. Hogy
és
a banküzlet folyamatosan tudja feladatát teljesi .teni
lebonyolitani , ahhoz szUkséges volt , hogy annak tulajdoni
sa ismerje minden pénzintézet betéteseinek és számbaj ővčS
adysainak nevét . A banküzlet más kölcsönügyleteket is köz
vet itett.
1930 . oktdber ' 17-én jegyzik be a .cégjegyzékbe
Kollár Ferenc banküzletét Ze пtán . Uzletk8re : banktizletek
lebonyolitása . Tisztvi ѕ elt3je Tolmácsy István volt. 1937.
május 5 -é n tt5rSlték a cégjegyzékb ől.
,

,
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13. Nyersanyagkereskedelmi R. T. - Trgovina sirovina A. D.
A zentai részvénytársaságok sorában , mint legutols б alakult meg , s 194 0 augusztus 27-én jegyezték be
a cégjegyzékbe. .
A vállalat keletkezése vissz . any'ílik még 1912-re,
amikor Kohn Testvérek néven , Kohn iron nyitott tollkereskedést, s amely 1933.
. .január 23-án társascéggé alakult át
olyan formában , hogy tulajdonosa Kahn Aron volt , kültagja
pedig Din. 100 . 000.-- betéttel , testvére Kohn Dávid. Küli
nő s iróniája a sorsnak , hogy a zsidó kézben lev ű cég majd,
nem kizárólagosan , az akkor már háborúra készUlöd8 Német
Birodalomnak ѕ zállitotta a tollat nagy °tételekben, mely á
rú - tudvalev őleg - a robbanóanyag készitéshez sztikséges.
Ez a tár s as cég alakult át 1940-ben ré ѕzvénytáхѕ aѕággá,
.
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kihasználva a részvénytársaе Qoknak nyújtott tórvényadta
kedvezményeket. Tárgya: állati eredetis nyersanyagokkal ki
reskedni, azokat feldolgozni
finomítani.
Az alaptđke 2000 részvény, egyenként Din. 1.000.névértékben.
Az igazgatóbizott е ág tagjai inаnojlovi б Sergije,
Kohn kбza, Kohn лron é ѕ utб bbinak veje Grossberger hárk
(Szabadkár б l).
Cégjegyz ők: Weis Andor és Kohn Hermann.
A részvények tú].лyomб többsége a Kohn család ke
zeiben összpontosult, s a tollkivitelt még nagyobb arányokban ir6.nyitották a N€met Birodalom felé, de csak rdvid ideig. 1941-ben felszámolásra kény ѕ zerűlt, felszámolá
sának befejezése nincs feljegyezve a cégjegyzékben.
A részvényti3bb"g birtokosai a deportációban
vesztették életűket.
„
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A második világháború befejezésével a munkásosztály kivivta a maga r~ ѕ zére a politikai hatalmat. Az eddigi osztályviszonyok megváltoztak és megtörtént a termelöeszkázák társadalmasítása, a nemzetgazdaság fejlesztésé
ben az általános népi vagyon lett a közösség legf őbb tárna
sza. Az általános n.épf. vagyon, a kcrábbi jugoszláv vagyon
és az új szocialista létesítmények mellett, - kisajátításokkal is gyarapodott. a kisajátitá в (‚llamositás)mб djai:
az е Jlenséges vagyon, a hadinyereség (1941. április 6-a u
táni vagyonnövekedés) elvétele, az államosítások és az a ~
rárreform keresztülvitele.
1945. augusztus 23-án megjelent az agrárreformrб l é е telepitésrál szóló törvény. A gazdasági magán- és
társas-vállalkozások államosítása volt a legfább kisajáti
tási forma, mely az 1945. december 5-én meghozott törvény
alapján történt. 1948. áprilisában megjelent a kisebb gaz
dasági magánvállalatok állaхnositásár бl szóló második törvény is, az eddig még nem államosított ipari vállalatokkal kapcsolatban. Az 1948. májusában megjelent rendelet
felszámolta a magánkere зkedéseket is.
Az említett tárvények következtében, illetve azok alapján, megsz űntek vagy államosításra kerültek a korábbi kapitalista törvényhozás és gazdasági irányelvek
szerint a]apitott egyéni- és társas-cégek, köztük az е l đzö fejezeteinkben ismertetett részvénytársaságok és bankok is.
Nem lenne teljes e monogr бfia a bankélet további,
szocialista viszonyok kiizött történ ő fejládésének rövid
ibmertetése né)kUl, hiszen száž év óta nincs törés a helyi pénzintézetek folyamatos wtUkádé ѕ ében, s ez folgtat'б97.

dott az új, szocialista Jugoszlavia érájában is.
Mindj бrt az új, szocialista állá тalakulással egg
idő ben kezdte meg működését az ország Nemzeti Bankja is,
mely 1947. április 14-én fi б kot alapit községünkben. Nehéz, sok kárültekintést igényl ő munkát végez ez az intéz.et az els ő években, alapjaiban kell megújítani iparunkat
és kereskedelmünket a marxista gazdaságpolitikai irányelvek szerint, de nem hanyagolja e1 egyidej űleg a lakosság,
lehet5s бg szerinti, maradék nelküli ellátášának nehéz, s
olykor majdnem megoldhatatlan problémáját sem.
Községünk részére központilag megállapitott, az
vállalatok
pénzelé в ére szolgáló hitelkeretet ekkor
áll аmi
még a Városi Fel в zabadit б Népbizottság pénzügyi osztálya
osztja fel a rászorul б kedvezményezettek között, de ez a
féladat csakhamar az ujonnan megalakult Zenta Város Kommu
nális Bankjára hárul.
Ez a bank 1948. októberében veszi át a vállalatok hitelezését .és az egyéb banküzletek lebonyolitá б.t a
község és á zentai járás területén. Кđvid de annál nehezebb pionírmunkája után, 1952 februárjában az új banktörvény megszünteti önállб ságát s az ország területén működ ő
đ ssze в bankok beleolvadnak a Nemzeti B an k szervezetébe.
Ezt az érát a Nemzeti Bank arra használja
ki,
hogy jelentöven megerösiti kádereit és konkretizálja
a
hitelellátás, ellen őrzés és az egyéb bankműveletek mбdját.
A jugoszláv ipar és kereskedelem gyors és specifikus fejl ő dése azonban csakhamar xessort»-bankok létestté
„t teszi в zükséges в é. Igy helyi viszonylatban csakhamar
két bank is alakul, mégpedig 1956. augusztus 25-én a Szövetkezeti Takarékpénztár, melyhez a szövetkezeti, mezögaz
dasági. és azzal rokonvállalatok, valamint intézmények tar
toznak, továbbá 1958. január 25-én a Járási Kommunális
B an k, melyhez az összes többi vállalatok és intézmények
tartoznak a járás és községünk teriiletéröl.A Nemzeti Bank
csak felü.gyelöi és f őhitelez ő i min őségét tartja meg.
1960. január 1-én, a Zentai járás megszüntével,a
Járási Kommunális Bank is átalakul Községi Kommunális
Bankká, vidéki ügyfeleit átadva más bankoknak. Ez a bank
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1961. március 15-én magába olva еstja a S vetkezeti Takarékpénztár egész üzletkt5rét is, igy ez ut бbbi megsz űnik.
Zenta és Ada kommunák kđ zös gazdasági érdekeit
szem elött tartva, a két kommuna bank в zolgálatainak mars
dékt а1 a ellátására, köz đѕ megegyezés alapján, 1963. január 1-én megalakul a Közös Kommunális Bank. Ez a bank át
veszi a zentai és adai volt községi kommunális bankok iizletkörét és kötelezettségeit is.
1965 julius végével megindul a, gazdasági reform,
melynek irányvonala két irányban is beigazolódott az elmult évek folyamán: nemcsak növelni és gyorsitani lehet a
gazdasági tevékenységet, hanem mindezt új alapokon és új
körülmények között lehet megvalósítani, a gazdaság külst3
és belsö megszilárdulásának, a korszerüsitésnek, a termelékenység növelésének körülményei között, valamint a küls ő piacon létrejöv ő váratlan körülmények kiküszöbölése íít
ián is.
Gazdasági életünk bebizonyitotta erejét, az ut бb
bi időben saját kezdeményezése alapján fokozta a2 együttműködést és az adminisztrativ irányitáћ elhalásának vagyunk tanúi.
A gazdasági reform azonban, a bankoktól is - igy
a zentait бl is - fokozott eröfeszitést, a a lokális eszk đ
zök maradéktalan mozgósitását kívánta. Ilyen körülmények
köžött a Közös Kommunális Bank, 1965 decemberében és 1966
elején kiterjeszti munkakörét Eszak-Bánát egy részére is,
$ az új banktörvény értelmében rész ј egy-jegyzést ir ki
ügyfelei részére, mellyel azok alapitótag ќgi jogot nyernek.
Az 1966. január 8-i köžgyülésen, az új banktöгvény értelmében és intencióihoz híven megalakul az új
bank Zentán, a Kereskedelmi Bank, mely mindenben jogut б dja az egyidej űleg megszűnt Köz ő s Kommunális Banknak. Az
ú3 bankra óriási feladat hárul: alapitóit maradéktalanul
ellátni gazdaságilag indokolt hitelekkel, B biztositani
гб szUkre a folyamatos termelést és árúforgalmat. Az eimult küzdelmes három üzletév leforgása alatt azonban, bár
mily ügyes hitelpolitikai lépésekkel igyekezett is a bapk
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FORRásOK, IRODALOM, JEGYZETEK
Magyarországon a váltófog kodifikálására vonatkozó el
sö lépések csak 1779- ben történtek , ekkor bizták meg
a Кúriát egy kereskedelmi é s váltótörvény kidolgozásé
val. Az igy kesz űlt inunkat az 1791 . országgyülés elv
terjesztették, de tárgyalására nem került sor'.Az 1827:
VIII. t. c. által kiküldött bizottság munkálata a codex cambio mercantils eiusque ordo processualis.
Az
1839. 0rszággyülés újabb kűld'đttséget ka'ldött ki
a
váltótörvény kidolgozására s az igy elkészült munkála
tok eredménye az 1840 : XV. t. c., melyet az 1844:VI. Е
cikk részben mб dositott.
A е zabad в ágharc leveretése után , 1850. máiuв 1 - én
a
közön ѕ ége ѕ német váltórendszabály lépett &letbe, s ha
tályban volt a magyar váltótörvény anyagi
részének—
részbeni és alaki részének teljes érvénye mellett
1861. julius 23-ig, a magyar törvények újbóli visszaállitásáig. (Magyar Jogi Lexikon - VI. köpet, 920.0.)
A pesti magyar kereskedök 1830-ban kérvényezték az el
a
ѕ ö Magyar Kereskedelmi b ank felállitását, melyet
"Pesti Kereskedöi Pitvar" óhajtott.
1830 májusában
nyu jtották be a helytartótanácsnak a kérvényt, egyben
József nádor magas pártfogást is sikerült megnyerniök. Az orszšg ipara és kereskedelme ez idöben teljésen magánhitelre volt utalva. A pesti töz ѕ érek és bécsi bankárok egyformán kihasználták a helyzetet és mé
regdгбgán folyósitották a kölcs đnđket. A kere вkediii
pitvar memozdulasa élénk visszhangra talált s a kibo
csátott reszvényjegyzés-felhíváson sörön gyűltek az
aláiráѕ ok.
Az "-" alatti szöveg idézet a "Tudosités az elsö
blagyar Kereskedési Bank felállitásárdl" c. egykori hirlapi cikkb ől (A "Pesti Magyar Kereskedelmi bank 18411941 - Száz esztend ő emlékei" c. albumból, mely azonban nem emliti a fontjelzett hirlap cimét és keltéi).
Devalváció = értékcsökkenés, értékleszállítás.
Fluktuáció = hullá ~"zás, ingadozás
Szanálni = talpra állitani, anyagi ügjreket rendezni,
pénzügyi tekintetben megsegiteni.
r.. é. = névérték v. névértékű szavak rövidí.té ѕ e

az
(?) A járá osztási per, illetve maga a járásosztás
1875-1882. években folyt le. B ővebb irodalom:Ing.Rácz
Vince "Poljoprivreda u Senti", 50-53. oldal.
A részvénytársaságok igen gyakran, politikai szempont
ból reprezentáns személyt is választottak igazgatóságuk toggjául, vagy éppen a részvénytársaság vezet ő pozició ~ ára , aki egyébként szimbolikusan csak egy- egy
részveny tulajdonosa volt. Ez a személy a mindenkori
politikai rezsim részér ő l igen sok el őnyt biztosithatott a részvénytársaság részére.
A régi Bács-Bodrog vármegye sorban megnyíló vasútvona
lai nemcsak Zenta hanem a megye többi városinak éš
kő z ѕбgének gazdis gi életét is fellendítették, s a la
kott helyek egymás közötti árúforgalmát nagyban elösé
gitették. Igy pl. Zentán telepedtek meg nagy azámmai
gabonakereskedők, akik távolabbi környékünk gabonafor
galmát is intézték. A vármegye els ő vasútja az Alföld
fiumei volt, mely Szeged-Rókus áilom"ról, Szabadkári
át egészen Zomborig vezetett. 1869• szeptember 11-én
adták át a közforggalomban. Kés ő bb `Lombortól Gomboson
keresztül tovább épült Horvátország felé.
A Budapest-Szabadka, 175 km-es vonal, 1882. decemberé
ben nyilt meg. A Szabadka-Baja, 59 km-es vonal, 1885ben épült és nyilt meg.
A Szabadka -Zenta-бbec в e , 77 kin - es, valamint a HorgosZenta , 35 km - es vonal , 1889 . november 14-én nyilt meg.
A Baja- Zombor-t?jvidék, 145 km - es vonal , 1895 . szeptem
ber 14-én; a Kishegyes-Bác в feketehegy-Palánka, 56 kmes vonal pedig 1896. november 4-én nyilik.
nyitják
Az újvidék-Titel vonalat 1899. július 2-án
meg, s ugyanezen a napon nyilik meg az 0becse -1ljvidék
65 km - es vonal is.
A Kiskúnhalas-Regöce, 71 km-es vonal 1903. október 31
én, a Zombor - бbecse 91 km - es vonal 1906 . december 22
én, a Szabadka -Gombos -Palánki , 145 km- es vonal pedig
1908. december 24-én nyilik meg.
,

(10)KÜlön mellékletként bemutatjuk a Zentai Agrár Takarék
pénztár ,R. 'i'., 1918. szeptember 1-i igazgat бѕб i jeozökönyvét, mellyel egy hitelkérelmet hagytak gvá soronkivüli hi.teligénylés alapján. Nevezett int еzet irattáráb б l ez az egyetlen okmány maradt meg. A jegyz5
könyv szövege egyébként a k ővetkez đ :
"Jegyzökönv - Felvétetett Lentáл 1918 évi szeptember
hб 1. napjan d. e. 1/2 12 órakor a "Zentai Agrár Taka
rékpénztár r. t." igazg. ülésér ő l. Jelen voltak: G6=
zon István elnök, Ѕzaъб Sándor alelnök, Pfeiffer Is ~ván, Láng . Lászl6 Károly Dr. Löbl Nándor ig. tagok.
elnök az ulést megnyitvan - Dr. Löbl Nándor üv. ig. e
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löterje ѕzti, hogy Keczeli iuészáros Balázs üv. igazga
t б Pollák Salamon éѕ Sándortól meggvásárolta 870.0d
korona vételárért az ezek által Várossy Károlyné és
Dietzgen Imrénétöl vett 105 ker. láncz ingatlanokat
ée e eélb6l szüksége volna 620.000 korona hitelre,
melynek biztositékaul egész vagyont jelesül a megvett ingatlanokon kivül varosi lakóhzat, továbbá ér
tékpapirait - utóbbiakat mintegy 20.000 korona éttéF
ben. Biztositékul aláiгnak nejével együtt egy bianc3
bizt. okiratot; de kérik, hogy mivel az ingatlanok
tehermentesek - egyel őre mellő zzük a bekebelezést.Ha
bármikor az i ~ azgató ѕ ág szükségesnek látja a bekebelezés megtörtenhetik. Kijelenti úgy a saját, mint Ki
czeli Ivi. Balázs nevében az el őterjesztést tev ő , hogy
a kđlcsön csak az összes ig. tagok egyhangú jóváhagyásával foly б sittatik ée hogy Hajdú Sándor ig. tag
Budapestrő l telephonon megkérdeztetvén a k ő lcsönnek
folyószámlára való ilyetén foly бѕ itáѕ ához
hozzájárult 5 1/2 % kaшattétel mellett. Szabd Sándor aleZnök bejelenti Rieger István J бzaef és Rudics János i
gang. tag hozzájárulását, kikkel ő közölte e k ö lcs őn
felteteleit.
Az igg az$at6в ág egyhangú határozattal megszavaz Kecze
li Мéѕ zaros Balázs és neje Gin e Teréz aláirásával eT
látandó bianco biztosit"i okirat és mintegy 20.0Q
Korona értéki; értékpapir biztositékul való letétele
mellett 620.OQ0 K н zóval Hatszázhúszezer koronát oly
képen, hogy ezen 'összeg a nevezettek által vásárolt
105 ker. láncz föld vételárába az intézet által fizettessék; maga a bizt. okirat veszély esetén kebeieztess'k be az akkor fenп álland б összeg •erejéig Keczeli ivi. Balázs és neje ö ѕ sze.ѕ inggatlanaira,addig pe
dig letétileg kezeltessék. A folyósitott összeg utan
5 1/2 szóval Ot és fél százalék folyószámla kamat
számitandó. Több tárgy nem terjesztvén el ő - elnök
az ülést bezárta. Kmft. Gózon e1n бk, Szabó Sándor a1
elnök, 1)r. I,öbl Nándor jkvvezetö, Láng L.K. Pfeiffer

István, Rudics János, Rieger István József ig.tagok".
(Megjegy zés: Rudics János és Rieger István József
feltevés szerint utólag irtók alá a jegyz đkбnyvet.)
Az újvidéki Közgazdasági B an k zentai fiókja, 1968.de
cember 13-án, ünnepélyes kö гtilmények között, alkalma
zottainak és a központ vezető inek sz űk körében emlé=
kezett meg a helyi bankélet centenáriumáról.
A cégregišzterben rendre megtalálhatók azon igazgató
sági tagok nevei, akik az évek folyamán aláirasi jögot kaptak.
0sszéhasonlitás céljából: 1902-ben Grtinstein 1 і:6r, a
fővárosi Földhitelintézet zentai ké ~viselöje,
mint
Кб zvétitö, hirlapi hirdetményben iger pénzk őlce ђпt
földbirtokra 4% és 5% kamat mellett, 5 - 50 évig ter
jedö id őre; 1903-ban Heilbronn Mór kölcsönközvetitö
szintén hirlapilag hirdeti jelzálogkölcsönök fol убнi
1©3.

tását, 4$ 5$ é в 6% kamatozás mellett.
2 korona = 1 forint, tehát 120.000 forint részvényt б
ke egyenl ő 240.000 koronával.
A takarékpénztár els ő és azt kč3vettf lapszabályai,üz
leti határozmányai, idtSnkénti kamatlábai, valamint e
gyéb adatai nem ismeretesek mivel megsz űnte után irattára - feltevésünk szerint - Szabadkára került, s
el б ttünk ismeretlen helyen van deponálva.
,

a
Az osztalékokra vonatkozd adatok megtalálhatók
OOMPASS finanzielles Jahrbuch 1927 (izdavač Kompas
d.d., Zagreb, IvIargaretaka ul. 4.) cimü, német ryelvü
közgazdasagi évkönyv 268/269. oldalain.
Amint a Zentai Takarékpénztár esetében is láttuk,hog г
tartották
eredetileg egy ideiglenes cégjegyzékben
nyilván 1869-tt$1 1876-ig, úgy feltételezésünk szerint a Zentai Népbank H T.-ot is ebben az ideiglenes cégjegyzékben tartották nyilván. Ennek a cégjegy
zéknek közelebbi adatai azonban nem ismeretesek,igy
a zentai Népbank H. T.-r б l sem ismerünk lényeges, hi
teles adatokat.
'

.

A cégregiszterben rendre megtalálhatók azon i gazgató
szlgi tagok nevei , akik az é vek folyaman alairási jogot kapptak ; s akik egyben minden valószinüség szerint részvenytulajdono ѕ ok is voltak.
~

A takarékpénztár az 50 év leteltével lényegében - t5n
hibáján kivül - tényleg meg is sünt m űködni.
Az osztalékokra vonatkozó adatok megtalálhatók a(16)
alatt emlitett COMPASS 268. oldalán.
Nem tudjuk., hogy hol v an az intézet irattára, igy k či
zelebbi, hitelt rdemlti adataink nincsenek korábbi mU
К 5désdrtil.
Az osztalékokra vonatkozó adatok megtalálhatók a (16)
alatt emlitett С 0i-РASS 269. oldalán.
Nem tudjuk, ho$ у hol v an az intézet irattára, igy kö
zelebbi hitelterdemlt3 adataink nincsenek egykori mükii dé s ér đl .
Val б szinüleg ezzel ka?eso],atban jegyzi meg Dr. Borov_
szky samu "iđaл yarorszagg varmegyéi és varosai" c. mun
kájának "Bács-Bodrog várme;ye" I. kt5t. 287 oldalán,
hogy "..; a ѕ ziivetkezetek а1talában kárára vannak a
zentai nepnek,e ymásután jutnak csüdbe, az iparosok
és szegény üzletré
szesek nagy rom1ására 1°,
в hogy
" ..egyes vállalatok éppen a kisemberek javá гa аlapi
tott hitelszövetkezetek segélyével..." keritettek ha
tuiukba egyes kisiparosokat és ipari sz3vetkezateket.
~
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A Vartuв-Rez вny-Мatkovits-Viberál pénzesoportr бl még
lesz szó ké вöbö, a Zenta Roskányi Egyesült Iparválla
latok miiködésének tárgyalásakor.
A halászok fejen Жх t 2 korona nap в zámot kaptak, a ko
isis minden foráuloért 2 koronát, a b'izottsagi tog оЇ
négy
két koronát fejenként egy napra. Azonkivül a
hаlkiimérönek is fizetni kellett.
tudomásunk
Irattára az id ők folyamán elkallódott,
szerint vezetö в egéböl mar senki nini él, aki b ővebb
felvilágósitásokаt adhatna.
Az elektromo в energia-szolgáltatás fejl ődése nemcsak
az életniv б emelkedésének útját mutatja, hanem piros
fonálként huzódik végigg az ipar és kereskedelem küzdelmes és nehéz fejl'ádé в ének történetén, s hiven mutatja annak mind nagyobb eredményeit.
Hogy Zenta gazdasági felemelkedését megismerjük és
követni tudjuk, isniernUnk kell a villanyenergia-szoi
góltat" rövid, de szakszerit történetét és fejl ődését is, Kovácsréti Albert közlése alapján.
1. - 1895 -ben szerelték be, az akkori Zenta-Roskányi E
gyesült Iparvállalatok R. T. szabadkai-úti malmának
gepházába az el б ö két 50 kVA-s, 2100 voltos egyfazisú ár аmfejleszt đ generatorat, amelyeket a meglev ő
kis malmi gő zgéppel felváltva üzemeltettek. Ezzel pár
huzamban épített k ki a kb. 3 km. hosszú táp- és elosztó 1 . 2100/1 . 110 voltos hálózatot faoszlopokoTL,
amelyek minden másmedikán, egy-egy 32 gyf. ѕ zén в zálas
t6 ѕ , priizzólámpás falikar volt szerelve, rajtagyúj
mitiv kape в ol бval. Ezen a hálózaton kezdetben csak
2...3 léghüt éses, u.n. "E" tipusú egyfázisú transz-formator szolgáltatta az energiát, oszlopra szerelvé.
1912/13-ban szereltek be, ugyancsak a fenti ép—
házba, egy 500 LE és egy 200 LE, Láng BP. gyá тtmanyú
kompound rendszer ű gő zgépet, amelyek tengelykapcsolásban voltak egy-egy 3 . 2100 voltos Ganz BP. gyárt
mányц szinkron aramfejlesztö generátorral. Ezek a gY
pek ekkor meg csak 1 . 2100 voltot adtak le, egyfazi
sú terheléssel. Ebben az idöszakban.lett felállitva
az akkori in đ knek megfélelö, kcrszerü, hatmez ős kapesol б-mer ő .tábla, a generatorok közvetlen közelében:
Ezt megelözöleg,egy kit-hamm mézön tábla volt,amely
teljes egészében fából' készült. Az új tábla szintén
a Ganz-féle villamo ѕѕ ági R. T., BP. készitтбnye volt.
szerkezete egyfázisú rendszerű volt. Ez volt tulajdonképpen az els đ , külön villanytelep.
1924-26-ban lett átalakitva az
elosztóhálózat
1 . 2100/1 110 V feszültségr ő l, 3 . 2100/ 3 .
Ill V feszültségre, va yi ѕ egyfdzisról háromfazisra,
amely utóbbira a generatorok is eredetileg tekercsel
ve voltak. Ezzel az átalakitá в sa1 párhuzamban, a g éb
házi kapc ѕ ol бmérö, hatmez ő s-tábla is át lett alakitva haromfazisú rendszerre: g у a kaocsoló, mint a mé
~

~

~

~
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készitette.
35.000
1936-ban épitették ki a Szabadka-Zenta
voltos távvezetékét, faoszlopokon (betonlábakkal) és
egy
ezzel egyidej űleg a villanytelepi gépházban
35.000/2100 V-os transzformátorállom"t, mé гö es kap
csolóbe гendezéssel együtt. A trafó, a mer ő- és kapcsolóberendezés szintén Kovácsréti munkája.
A zentai villanytelepet teljesen üzemen kivül he
helyezték 1951. december 8-án.
1952-ben tértek át, mind a zentai, mind pedig a
szabadkai elosztóhálózaton 42 Hz frekvenciár б l 50 Hz
frekvenciára. Ezért kellett a zentai villanyteleppnek
leállnia, mert generátoraival, illetve rneghajtógépei
vei nem lehetett 50 Hz áramot termelni - 19%-os+fo гa.
hatáаfokkal
Az addigi kazánrendszer amúg is rossz
dolgozott, nem volt kifiz ~ töd а . (A régi üzem mellett
Din. 12.50, mig a Szabadkar бl távvezetéken
kapott
egy KWh csak 2,50 dinár ö ав zegbe került).
Az ezt kđvet đ idő szakban, kezdetét vette az eioszt бhá.lózatok alacsony feszültség ű oldalának normalizálása, vagyis a 3 . 110 V- гбl 3 . 380/220 V-ra va
1 6 átdolgozásának munkálatai. emellett a regi tápfeszültség 3. 2100 V, továbbra is fennmaradt. E munkálatokkal egyidej űleg az utcai világitás normalizálása és modernizálása is megindult. Egyes régi, klaszszikus izz бlámpákat felcseréltek korszer ű fluorescens csövekre, illetve magasnyomású fluor ~ scens higanygöz lámpákra. Ezekkel a rendszer ű vilagitótestek
kel bövitették (s a továbbiakban is b đvitik) a közvi
lágitást: f őbb útvonalakat, f ő teret stb.
Ebben az idö ѕ za1Sban, több, téglából épült toronyszerürü transzformatorallomás készült a város különböz ő
pontyain. A beltéri 1. számú transzformáto гállomást,
hat evi üzemeltetés után le kellett bontani, mivel a
megn{jvekedett terhelés nagyobb teljesitményü transzformato гt igényelt. Tekintve, hogy ez az állomásban
nem fért el, helyette a
épületblokkban egy nagyobb beépitett állomás letesült. Az l.sz traf б t
1959-ben épitették, s a "C" blikk épitésével egyidejüleg, 1965-ben bontották le.
1953-ban a zentai telepen lév ő két,Bal~ c о C-Wilcox
gözkazant eladták, egyiket a szabadkai, masikat pedig az újvidéki konzervgyárnak. Ugyanebben az évben
a hűt ő tornyot is lebontották.
1955-ben a gyárkéményt bontották le.
1956-ban leszerelték a g ő zgépeket az é áramfejleszt ő generátorokkal és a kapcsoló- és mer őberendezés hatmez ő s tábláját.
között
1959. áprílis 29 én ünnepélyes kéretek
helyezték üzembe a zentai 35.000/10.000 voltos elosz
t б transzformátorállomást. Ezt követ ő en szerelték ii
106.
röberendezés. A fenti átalaki#ásokat Kovácsréti
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a villanytelepi gépház 35 . 000/2.100 V transzformátor
állómását.Az új eloszt б tranšzfornátorállomásból Zen
ta varos energiaellátását két 10 . 000 voltos tápvezeték szolgálja , ezeken kivül még két kivezetés áll a
város rendelkezésére . Innen ágazik ki továbbá Kanizsa, Os бka, Ada és a zentai Oukorgyár ; reszere egyegy 35 . 000 voltos távvezeték é ѕ egy távу ezetéki
10.000 voltos ág Fels őhegy é s Bogaras részére.
1959 - t 5 1 kezdve lépcsázetesen tértek át a régi
3 . 2100 V hálózat feszültd4gének 3 10.000 V-ra va
na1 6 normalizálására . Ett ől kezdve épültek ki a
gyobb ipari transzformátorállomások ( Gabonafogggalmi
vállalat , Tisza bútorgyár , TAMP a Mihók malom épületében, Textilgyár adai úti telepe, Oukorgyár, Kender
gyár).
kiépített
1964/65.-ben egy új, betonoszlopokon
35.000 V - os távvezetéket helyeztek Tizembe, a Szabadka m9lletti , naumovi ć evoi 110.090 V os elosztó transz
formatorállom"tól Zentáig A regi szabadka - zentai
35.000 V-os távvezetéket, mely ±936-ban faoszlopokon
épült, lebontották.
V-os
Jelenleg épül, a meglév ő 35.000/10. 0 00
transzformátorállomás mellett, egy új,110.000/35.000
voltos szabadtéri transzformatorallomás , amely a jövőbeli jobb minöségü.és biztosabb villanyenergiaellá
tóst hivatott biztositani. Ezt az lomást a szenttamási 220 .000 V- os transzformátorállomással fo ј 6k
összekötni távvezetékkel , anelynelk feszültsége (leranszformálva) 110.000 V lesz. Ez a távvezeték 1968
t
1969 -ben átmegy Bánátba, most v an épités alatt.
15. A város villamosítása állandóan folyik, új tran ~
formatorállomások épülnek, tápvonalakat bövitenek,ii
letvi erösitenek , a közvílágitást korezerüsitik, illetve bövitik, stb.
16.- A városi 10.000 V-os távvezeték nagy része már
földalatti kábelekben van lefektetve.
-

Mintha a fátum üldözné a helyi vállalatok irattárait,
ennek a vállalatnak sincs meg az irattára , s történe
tét más monográfiákban és szakkönyvekben itt-ott ta-lálhatb töredékes adatok és régi
alkalmazottainak
nyilatkozataiból lehet összeállítani.
Idézzük a voлatkozb végzés érdemi részét: "A kereske
delemüggyi miniszter Zak б István zentai, Fekete Adolf
és Biró J б zsef budapesti lakosoknak,a zentai Tiszaparttól illet ő leg hajorakodó állomast бl kiindulólag
Zenta város belterületén át a Bácsbodrogg vármegyei e
gyesült h. é. vasutak Zenta állomásáig és innen folt'
tatólag Felsöhegytelep, zentai alsó r és kiszén-szállások, Kevi, Tornyos es küls đpusztak erintésével, В acs
topolya község beltc.rü.letén át a m. kir. államvasutak в6.с stopolya állomásáig és folytatólag Bajra község, Roglatica.puszta, Gyulafalva és h.erér_y vagy Cno-
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noplya községet érintve, a m. kir. államvasutak Zombor állomásáig, innen Bezdán község belterületén koresztül a dunai hajbrakodb állomási$ és ezen Vonalnak Bácstopolya állomá.sab6l való kiagazásáva І бmoravica és Pacsér községek határain a m. kir. államvasa
tak Bajmok állomásáig, végül и enta állomástól a zenta-cs бkai rendes nyomtávú h. é. vasút sinpára közé
beillesztend'á keskenyvágányú vonalvezetéssel Csóka
állomásig, ѕ innen folytatólag egyrészt Hodigs, Szaján és Tiszahegyes községek és Nagykikinda varos bel
területén át a m. kin. államvasutak Nagykikinda álló
másáig, masreszt Idonostor és Еeketetó községen ét a
m. kir. államvasutak Valkány állomásáig vezetendö
0,70 m-es nyomtávú, g đ züzemi helyiérdekü gazdasági
vasútvonalra kiadott elömunkálatí en edély érvén ét
egy év tartamára meghosszabbitotta. 1908. julius).
~

~

Az osztalékokra vonátkozb adatok megtalálhatók a 16.
alatt emlitett С 0i РASS 268. oldalán.
Az emlitett pénzügyi viszonyokra vonatkoz б
adatok
megtalálhatók a (16) alatt emlitett COIV~ ASS 50-53.és
76. oldalain.
A mérlegadatok a (16) alatt emlitett С 0i РАSS 268/9.
oldalain.
A mérlegadatok a (16) alatt emlitett CONFASS 268. ol
dalán.

A mérlegadatok a (16) alatt emlitett СОМР ASS 269. ol
dalán.

A mérlegadatok a (16) alatt emlitett C0 МРА
P S 562. ol
dalán.
A mérlegadatok a (16) alatt emlitett COPASS 268.

ol

dalán.
Az adatokat fia, Rieger Károly hozzájárulásával kdžöljük.
A .mérleg- és üzemi adatok a (16) alatt emlitett COI іPASS 510. oldalán.
A mérlegadatok a (16) alatt emlitett С 0i РASS 562/3.
oldalán.
A mérlegadatok a (16) alatt emlitett CU1 УiР ASS 367. ol
dalán.
König Sámuel gabonakresked б munkaгnódszere, -

kis

pénzzel nagy forgalmat csinálni, - tipikus példája a
bank, a malom és a kereskedelem egyiitt тnüködésének.
n nevezett keresked'd, kb. 100.000 dinárnyi saját tökével dolgozott. tiár a tavaszi hónapokban u.n. z ő ld108.

hiteleket adott a földmüvesekгiek, akik aratás után
neki adták el gabonájukat. Aratáskor a keresked ő a
gabonát kifizette és egyenesen a Heszler és Társai
Zentai Hengermalom K. T. raktárába vitette. Ott a ke
reskedö részére beraktározass elismervényt állstottak ki, s ezzel nyugtázták az átv,tt gabonát. A malom szivesen végezte a beraktározast, tudva, hogy á
nála berakott buzát a keresked ő a következ ő tavaszszal, el ő bb-utóbb neki fogja eladni, s ily biztositotta magánakt' a tavaszi đrlesekhez szUkseges gabonát
A beraktarozas költségei fejében mindössze fél dinárt számstott fel ,a berakónak mázsánként és hónapon
ként. A beraktározási jegyek be шutatórá szóltak, te=
hát alkalmasak voltak arra, ‚hogy ,ninden további nélkUl átruházhatók legyenek inas tulajdonosra. A kereskedd összegyiijtve összes beraktározass jegyest, azokat lombardirozta a banknál, s arra 80% valtókölcsönt
kapott. Az igy nyert újabb 80.000 dinárért ismét gabonát vásáro
lt, azt ssmét beraktarozaa a ~~
emlitett
malomnál, s az újonnan kapott beraktarozasi jegyeket
ssm9t lombardirozta a banknál, azok 80% erejeig. Ily
ismet újabb váltókölcsönt kapott a,banktól,mo ѕ t mar
64.000 dinorr erej ~ ig. A beraktarozasi jegyek körforgásának és az újabb bankk đlos őn đknek ezt a módját a
racsor}álss maximumig sénybevette, igy forgótökéét
kb. negy és félszeressere szaporitotta. Valtólejaratait a bank a tavaszi hán аpokra tette. A gabonaárak
közben, mint minden évben rendszeresen, ő szt ől tava
szilt állandóan emelkedtek s amikor a tavaszi szezon
végével kulmsnáltak, a keresked ő a legmagasabb áron
adta el beraktározott gabonáját a malomnak. lfgysdejU
leg kiegyenlitette a banknál fennálló tartozasát is.
Igy đ sztöl tavaszig semmi gondja nem volt üzletére,
s a Kaszinóban lebonyolitott napi kártyapartsn kivUl
nem volt jelent ő sebb dolga. Befektetése biztosan és
busásan hozta meg minden tavašszal az el őrelátott
hasznot Igy a keresked ő a bank és a malom is megta
lálta н zámitáѕбt.
,
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Politikai е s hitelpolitikai viszonyok
a XIX. század el вđ fel еben
Az el еđ takar еkpеnztšrak alakit ~ sa
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lol.
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1876 -1944 . (Finansijski život /I. Banke i deoni č arska društva
1876-1944.) Gradja za monografiju Sente, 14. Štampan kao ru
kopi в . Tehni č ki saradnik Hatala Irbn. Rotoprint Univerziteta
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