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A ZENTAI
тÁRSADALMI
EGYESŰLETEB
1918-I б

KА н0LIáUS LEGÉNYEGYESÜLET
Az 1890 es években városunk egyik tekintélyes szabómeete
re, Biliczky Féliz vetette fel el ба zör egy otthon létest
té вéпek вzükвége ѕвégét, ahol iperoseegédeink đвв zejöhetnének megbeszélhetnék sajáton problémáikat в munkálkod
hatnának úgy kultúrálie, mint a еzaktudáв terén. Végül,
1898 február 6-án ь rdújhelyi Búenyhért plébános egyházi
elnökkel együttesen megalakitotta az egyesületet Katholi
kus Legényegylet néven. A szervezési munkákat Érdújhelyi
-

,

,

.

,

végezte.

A megalakulás évében

,

december 26 án, az Eugen
-

nagytermében mukedvel б elöadáet rendezxieJc

,

в záll6

el őadtál[ Ráko

ii Jenб : "Éjjel az erd бn" c.'népszinmüvét. Az anyagi 8±ker gyenge volt.
1899 június 4 -é n juniáliеt rendeznek a Népkertben /36/
/virágosata , világposta , sétahangverseny/, majd este tánc
mulatság az Eugen szálló nagytermében . A tiszta jövedelmet az egyesületi könyvtárra forditják.
.

Augusztus 20-án zászlószentelési ünn еpségek az egyesület
ben, zenés és fáklyái menet, népkerti térzene , tekeverseny . вte az Eugenban tombolával egybek đtött hangvar
Meny és táncmulatság.
1900. január 2 án az egyesület fáklyáwmenettel és fuv бвzenekarral köszöntötte egyházi elnökét Еrdujhelyi Menyhértet, aki viszonzásul meghivta a menetben felsorakozott ti в ztelđit a éjfélig tartó mulatságban magánál
tartotta őket.
-

,

,

pebtuár 27 én az Eugen szálloda éttermében boh б c-estét
rendeztek tánccal, az egyesületi kö вутtár gyвrapitására.
3.
-

142.

Július 8 án ismét a könyvtár javára rendeznek mtikedvel б
el бad"t a Kreutle Pál-féle vendégl бben Elбadták Bur"y
rerenc a debreceni ѕ zinház tenori вtájának közremüködé вével szigligeti Ede "Szökött katona c. nép ѕ zinmüvet.
-

.

"

Október 7-én szintén a könyvtár gyarapitá ѕára az Eugen
ѕ zavalбversenyt
szálloda üvegtermében felolvasást é s
az
egyesületi
daloskör
közremüködénével,utána
,
rendeznek
éjfélig tánc.
,

1901. február 2-án bálat rendeznek , el б tte felolvae",eza
valatok és ének в zámokb бl ö ѕ szeállitott "mtiel бadás". A
tánemulat ѕdg , az el б zete в értesités szerint meghatározott id бig, - szimpatikus azokán, - reggel 4 óráig tart.
Február 18 án ismét bálat adnak a "Magyar Király" szállóban, el бtte Göre Gábor biró úr mintájára irt, Orbán Ká
roly f бgimn. tanár "Zentai tapasztalatok" C. ir"át olvaѕ sák fel.
-

Április 8-án az Eugen diszterm'ben nükedvel đ el đadáвΡ az
egyesületi könyvtár javára, szinrehozták Szigligeti EdeBalázs Sándor "A strike" c. 3 felv. szinmüvet.
Augusztus 21-én Dala Károly vendégl бjének kerth вlyiségében könyvtáruk javára mükedvel бi в zinel đadás, Abonyitól
"A betyár kend đje" c. népszinmü.
Eugen
November 24-én az egyesület házalapja javára az
nagytermében, mükedvel đ el őadáson el őadják Csepreghy Ferenc "A piros bugyelláris" c. népszinmüvét, 3 felv., dalokkal. Rendezte Sztudényi Gyula kath. kántor, sugó Mészáros Mátyás.
1902. január 6-án az Eugen di в ztermében Orbán к ~ гoly fel
olvaB"a,szavalatok, dalárda-számokkal egybekötött zártkörű egyesületi táncvigalom.A részletes mü ѕor: 1. "Isten
áldja a tisztes ipart" - énekli az egyleti daloskör; 2.
"Az anyósok termé а zetrajzáról" olvas fel Orbán Károly;
a•

143.

3. "Honfiái induló" énekli a daloskör; 4."Nem mondok töb
bé igazat" c. vig monol бgot adja 116 Molnár Géza egyleti
tag; 5. " Őseink hazája énekli a daloskör 6. "Bajos Jerеmiás c. vig monológ
előadja Gyurice Károly egyleti
énekli az egyleti daloskör; В . "Vándor
tag;7. "Bordal
legény" - еl đadja if j. Barcsi János egyleti tag.
;

"

-

"

"

-

Január 19-én tisztújító közgyülé в a Központi népiskola
rajztermében. A jelentés szerint az egy е sületnek 1 f 6у'd б , 2 alapító, 12 tiszteletbeli, 17 rendkívüli, 20 párto
1 6 és 158 rendes tagja van.. Az 1901. évben hat mulatságot tartott. Az új tisztikart j elölő bizottság ö ѕ szeálli
tása: Érdújhelyi Menyhért, Kapás Sándor, Beretka Imre,
Mészáros Mátyás, Mucsi Jdz нef Az új tisztikar a követke
zđ lett: egyházi elnök Benedek Elek, világi elnök Bilicz
ky Félix, alelnök Beretka Imre, ügyész dr. Ellinger Jen4
els б karnagy Hirka Balázs, másodkarnagy Teleki András,
els ő jegyzi Répás Rez вб János, má вodjegyzđ Heinrich Emánuel, pénztáros Listyevits Titusz, ellen őr ifj. C вernák
János, els б dékán Mucsi József, második dékán Buday István, els б könyvtáros Halasi András, másodkönyvtáros Mészáros Mátyás, számvizsgálók Földi Vince, R б zsa Farkas,
Szalag János, Bodor Kelemen. Választmányi tagok: Kiss
Dezs ő , Moravetz лбх ton, Pörzsölt János, Pehaim Ferenc,
Szakács József, Horváth István, póttagok Szalay János,
Gyuri István, Ernyes Ferenc a segédek közül;Éberl Endre, Kapás Sándor, Pfanner János, Fodor Ern đ , Szabó Nándor, Halmai Rezs ő , póttagok: Kerekes Károly, Kállai Antal, Gyurics Károly, a mesterek kő zöl.
.

Február 7-én tár ѕaѕvac вorát rendeztek a Dala Károly-f éle
vendégl őben, számos szép f el в zólaláв hangzott el.
Érdujhelyi
Február 9-én rendkivüli közgyű lés, melyen
Menyhért örökös egyházi elnök elnökölt. Az egyesületben
dúló egyenetlenségr đl beszélt. Az alelnöki tisztség körül folyt a vita, a jelöl đ bizottság által az alelnöki
tisztre jelölt és választott, el őbb Mester Andort, majd
144.

5.

Beretka Imrét, utóbb Szalay Jánost, illetve Pehaim Feren
cet választották meg, de egyik sem fogadta el a tiszt ебget .

Március 15 én tinnepség az Eugen dieztermében. Mű sor: 1.
"Egyleti jelige" cirka Balázstól -énekli az egyleti dalárda 2. Ünnepi beszédet tart Orbán Károly 3. Csatadal
Petófit бl, Lányi Ernő zenéjére énekli a vegye ѕkкг ; 4. Ka
páе Sándor egyleti tag szavalata; 5. "Meghalt Kossuth apánk" -énekli a dalárda 6. Kies Deze б szaval; 7. A Szó
tatot énekli az egyleti dalárda.
-

;

;

;

Május 18-án az egye вüle mükedvel бi el бadták Gárdoxxyi "A
bor" o. szinmüvét Szerepl бk Fodor Ernб , Bird Katica,Du
dáе gtelka, úllmann Kamill', Gyurics Károly, Fábri András, Rózsa Sándor Barcsi Hermina, Halasi Andrá е , Dudás
Lajos.
:

.

,

As egylet énekkara jfnius 8 án, Hirka Balázs vezetésével
egyházi énekeket ad el ő az aisdvárosi templomban. Az eg
házi ének szánalmas verg бdéвe a legényegyleti énekkar
gyakг abb szereplégyével megsz űnik.
-

Június végén $j j elvényt kapnak az egyesületi tagok. A
jelvény ellipszis alakd, a közepén kék mez őben fehér keresztalak és két egybefüz бd б kéz van. Kőröek6rtil ez a
felír" olvashatd:"Zentai Katholikus Legényegyesület 1898
máХ cz.6." Az egész jelvény aranyozott érokeretben van
foglalva. A csinos jelvényt a tagok gomblyukukba t ű zve
viselik, ürmepi alkalmakkor, két lecsung ő , aranyrojtos
nеmsеt ів zІххй ,
ezalagooska disziti, melyek közül egyik
a másik az egyház szineit viseli annak
kifejezésére,
hogy az egyesület beléletében és mük đdésében a hazafiasság kar đltve jár a vallásossággal.
Július 6-án a Keresztesben z бrtкёгй kirándulást rendeztek. A kirándulás programja: levonulás zene ѕzбval a ki_ dulбhelyre, ebéd, tánc, labdázás és egyéb szórakoztarán
6.

145.

tб mulatságok ejti fél e árakor visezavonuláe as egylet
be. A férfiak 40 fill. zenepénzt fizetnek. Az egylet fel
fogadott vendégl бѕe ebédet, ozsonnát é s kitünб italokat
,

szolgál fel.
Szeptember 28-ira as egyleti 1 с6 ууvtár javára újonobállal

egybekбtótt szüreti mulatságot rendeznek a Dala Károlyféle тendégl бben Megjelenés lehetdleg magyar ruhában.
Este 7 бгalcor lampionos menet zeneеzбтal, ѕztireti jelmezekben és jelképekkel, görögtüa fénye mellett, a rosta,Hold és Szabadkai utcákon keresztül a Dala- тendéglбbe.
A további program a menetet a тendégl б szбl бskertjénél
a oѕбвstk é ѕ c ѕбвzlá іyok énekkara fogadja utána bordalt
énekel as egyesületi dalárda. utána Fábri András f 6іѕбвй elбadáвa kdvetkezik a "$z бl бѕgazda szavazata" cimen; 9 бralcor a szabad lopás kihirdetése A еzбl бekertben felállitott must-sátorban mézédes mustot mérnek ki a
оѕбszlányok alkudni lehet!. A legényegyleti dalárda
kézben különféle bor- é ѕ must-dalokkal ѕ egyéb program
mal fűszerezi a mulatságot.
.

-

-

:

,

,

.

-

November 23-án el бadták T бth &ie A tolono" o. nép ѕzinћ o
Halasi
vét a városháza közgyülé вi termében Szеrepl бk
András Muoei 8rzsike Lazi' Joтаn, Fábri Andráe Ullmann
Katinka Baroѕi Hermina Major András A rendezd ée a
diszletek készit бje Nickl Jenб . Utána a Nagyvendéglб
die stermében tánc volt.
"

:

.

,

,

,

,

.

,

1903• január 6 án az egylet hangversenyt rendez, a követ
kezб mü вorтal l. Huber Károly nehéz koncert-darabja, "A
dal"- el бadja a férfikar 2. Haydn "A teremtés bál egyik karéneket elriadja a vegyeskar harm бniumld eéгettel ;
3. Népdalok férfikar 4. Jovan Lazi ć bariton magánéneke - magyar dalok 5. Fábri András az egylet humoristája
elriadja a "SÓ ѕpeгeo c. monolбgot 6. Flotow Stradellájá
bбl egy részlet Esti harangѕ zб o. zongora é ѕ haхmбnium
kisérettel el бadta Stéh Teruska szopгán 7. Abt "Legén
egyleti induló" - férfikar A hangverseny rendez бje` aLв4
-

:

"-

;

-

;

;

,

;

"

,

"

"

,

;

.
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Jenó volt.
Eddig az egyesület kitzdelmes multra tekinthetett viasza.
Sok ellensége volt, s az iparosság egy részének k đ zöfye
is akadály volt fejlódése el őtt.
Most már megtöгt a jég, 1903• január 11-i közgyülé ѕ fordulópontot jelentett az egyesület életében és miikđdé вében.
A közgyülé в t Érdújhelyi Menyhért nyitotta meg, miután Be
fedek Elek egyházi elnök lemondott. Az áj tisztik ar a
következ ő : egyházi elnök Еrdújhelyi Menyhért, világi elnđk Jáger István, alelnök Kiss Dezsó, pénztáros Listyevits Lajos, karnagy és rendez ő Nickl Jenó, számviz вgáló
bizottsági elnök Burány Máté, eUen őr ifj. Csernők János,
iigубѕz dr. Ellinger Jenó. Dékánok Mucii J б zsef és Cser
fák Bálint. Jegyz ők Eszes Mihály, Pehaim Dez ѕб . Könyvtár
fokok Halasi Andrá в és Szalay János. Vála е ztmány:Horváth
Ödön, Budai István, Csongrádi I вtván, Moravecz Márton,
Beretka Imre, лger Gyula, ifj. Kolo ѕánѕ zky Alajos, S zu
lik Dániel, Kapás Sándor, Fodor Ern ő , Pfafner János, Мбszáros Mátyás. Számvizsgáló bizottság Pehaim Ferenc, Bodor Kelemen, Biliozki Jáno в , Rб zsa Farkas, póttagok Rózsa Sándor, leiben Sándor, Földi Vince, Lukács Dе zsó, Ú,i
házi Máté, Hódi I в tván; Hirka Balázst, volt karnagyot
tiszteletbeli tagnak választották. Benedek Elek, aki két
évig volt elnök, jegyz őkönyvi köszönetet kapott. Közgyűlés után a világi elnök megvendégelte a jelenlév őket.
1903. január végén az egylet nagyban készül farsangi bál
jóra, "az egyletnek ilyen farsangja még nem volt !" El ő-

adnak egy tragikomédiát, lesz szalont ű zijáték, konfetticsata, s ami még Zentán nem volt: az egyleti posta a bál
teremben cukorka-csomagokat közvetít a cimzetteknek.
М ' сius 15-én fényes ünnepséget rendeznek, versek, szava
latok, dalárda váltogatják еgymá ѕt, az iinnepi bestédet
8

.

147.

elбadáв :
Érdújhelyi Menyhért tartja. Este mükedvel бi
"Hadak útja", látványos šzinmu 7 képben. Írta és z еnéjét
Szerkesztette Ver б György rendezб Nickl Jen ő . Az el бadá ѕ jövedelméb ől könyveket szereznek be az egyleti könyv_
tár részére.
,

Május 31 én, szintén az egyleti könyvtár javára, a Dala
Károly-féle vendégl đben mű soros estet rendeznek, a kđv.
mü вorral 1. Kuruc nóta
egyleti dalárda 2. Fábri András monológja "Szeretem a n бket"; 3. Lengyel himnusz el8adja a dalárda; 4. A dalárda magyar dalegyveleget ad
116; 5. Udvardi Ignác vig monológja: "Volapük"; 6. Végin
a dalárda a legényegyleti indul бt énekli.
-

:

;

-

Június 29 én juniálist rendeznek a Keresztesben Indulás
d.e. 9-kor, vi в szatéré в este 7-kor zenekísérettel.
.

-

A legény egylet a Јбkai utcában lév ő 544. sz., Fischer
Márkus féle házat jti1iu в derekán megvette a nagyszebeni
Földhitelintézett ől 28.000 koronáért. Augusztus elsején
költözött új hajlékába /37/.
-

-

az
Augusztus 20 án, zászl б szentelésének évfordulóján,
egyesület szinrehozza Szarvadi: "Rokkant huszár vagy tün
dérlak Magyarhonbarn c. népszinmuvet $zerepl бk Stéh Te
ruska, Barcsi Hermina, Burány Erzsike, Pet б Málcsika,Pin
tér Rozika, Fábri András, Rec вkб István, Udvardi Ignác,
Szab б János, Halasi András, Gyurics Károly, Mé вzáro в Vin
del, Guelminó Antal, Erdélyi Kálmán./Augusztus 30 án a
városi közgyiilési teremben megismételték az el đadást./ A
szinelе adást és utána a táncot az egyesület saját székh
zának pazarul f eldiszitett udvarán tartotta, az udvart
300 villanyég đ , lampion és bengáli láng világitotta,meg,
zöld lombfüzérekkel és lobogókkal diszitve. A rendezés
Sztudényi Gyula kántor érdeme.
-

"

.

:

-

Szeptember 16 án az egyesület fáklyásmenettel ünnepelte
Zenta
meg azt, hogy dr. Osászka György kalocsai érsek,
-

148.
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város diezpolgára, a Legé уyegyевület t бvédnđke, újabban
3000 koronával járult hozzá az egyeetilet nemes céljainak
el6mozdit"ához A menet f'ivdszenekar kieéretében az alѕбvár®si plébánia elé vonult ahol Kiss Dez ѕб egye вtileti
alelnök intézett beszédet Érdújhelyi Menyhérthez, utána
az egye вtilet énekkara adott el ő ünnepi számokat. Utána a
menet visezavonult a Legényegyletbe, ahol Érdújhelyi meg
vendégelte a felvonulбkat.
.

,

A Csáezka féle ajándékot, 3000 koronát az egyesület arra
forditja, hogy a Jókai-utcábaл lévб székházának udvarán
egy nagy termet épit, állandó szinpaddal. Az épitkezé вt
házilag végzik, egy öt tagú bizottság vezetésével. Az építkezést szeptember 28-án kezdték el.
-

Októb е r 5-én az Eugen nagytermében zártkör ű szüreti mulatságot rendeztek, a Zentán átutazó mái legényegyleti
tagok költségeinek fedezésére.
November 22-én az egyesület mükedvel бi Péterrévén adták
el ő a "Tündérlak Magyarhonban" c. darabot. Emiatt nem
rendezték meg Zentán a tervezett Katalin-bálat.
1904. január 24-én közgy ű lés az egyesület nagytermében.
Az tj vezet ő ség: egyházi elnök É rddjhelyi меnyhéг t, vilá
gi elnök Jgger István, alelnök Kiss Dez вб , jegyzők Listyevits Lajos ée Kiss Árpád, pénztárosok Csongorádi István és Kállai Antal, ellen őr Csernők János, könyvtárnok
Halasi András és Szalay János. Dékánok C в ernák Bálint és
Rб zsa Farkas, házgondnok Homolya József, karnagyok Udvar
di István és Kopasz Kálmán, szinirendez8 sztudényi Gyula,
ügyész dr. Ellinger Jen'. Választmány: Májzáros Mátyás,
Jáger Gyula, Moravecz Márton, Horváth Ödön, ifj. Kolosánѕ zky Alajos, Szulik Dániel, Szab б János, Kontár JAnos,
Budai István, Guelminó Antal, djházi Máté, Gyenis I вtván
A számvizsgáló bizottság elnöke Burány Máté, tagjai Peha
int 1'erenc, Biliczki János, Mucsi J б zsef.
10.

149.

Érd'jhelyi
Közgyülé в után esti mulatságot rendeztek,
felolvasott a régi iparoséletb бl, Veress Árpád gimn ta-

nár pedig a fonográfr бl.
Február 5 - én álarco вbálat rendestek.
Áprili а 24-én az egyesület felavatta az udvarában épült
új, kett бs tekepályát, mely alkalommal a felajánlott el
s6 dijat, két bárányt, Horváth Ödön és Molnár Sz. Vince
nyerték.A di;jakbdl készült vacsorát a tagok kedélyes beszélgetés közepette fogya в ztották el.
Az egyesület eddigi szolgája , László János állásától meg
vált, helyébe Seiben Sándor asztalosmestert választották.
Április 28-án az egyesület udvarán, az épitkezés alkalmé
őnkénte в
val keletkezett nagy gödröt az egyleti tagok
munkával bet đ lt đtték , közben az egyesület megvendégelte
đ ket.

Ptinkosd vasárиapján, május 22 é n felezentelték az egyввii
leti в zékházat nagyazabáau ün иepség ke r et é ben, sok vidé
ki ré вztvevđvel. tlиnepi f вlvonulá в a dalo вkör közremükö
dé вe mellett.
-

-

,

A fákiyá вmenet dr. Huѕ zágh Nándorné, zászl бanyát üdvözöl
te. Az ünnepségen résztvettek a szabadkai , kalocsai
és
budapesti legényegyesületek külddtt вégei is. Délután. igen látogatott tekeverseny folyt le az egyisUlet udvaré
ban, az els đ dij egy darab 10 koronás arany volt , Horváth
Ödön nyerte /de már já elбre eladta 2 koronáért S бregi
Istvánnak, bizonyára nem gondolta, hogy 6 lesz a nyer
tee!, a többi nyerik Listyevits Lajos és Benedek Ernб .
tartották
Az esti diszel đadáѕt as egyesület udvarában
meg. Az el вđ szám Nicki Jen ő ünnepi ódája volt,
utána
Schubert "Tavaszi dal"-át adták el б stéh Teruska, gбrö в i
Mariska é s Dudái Géza, Udvardi karnagy
c вell бkisérete
mellett . Dudás Géza egy Dankó - nótát énekelt Nagy Sándor
150.
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kíséretével, utána Kiss Árpád szavalata következett.Uto~.
fára a "Katonásan " c. 1 felt' . vígjátékot adták elő , Fáb
ri, Barcsi Hermina Udvardi Viktória, Hevér Kalmár és
Мбѕ záro ѕ в zereplé вével Utána kezd бdött a tánc, a négyest 56 pár táncolta.
,

,

.

Jt42iuѕ 3-án a Kere н zte ѕben házimulat ѕágot rendeznek labdajátékkal, szárazhalászattal, világpostával, bögretörés
вel, zвákbafutáввal, kötélhuzá ввal stb.azonkivül volt
szavalat és monológ Visszavonulás a városba zeneszóval.
,

.

és
Július 17-én az egyeatilet nagytermében felolvasás
Árpád
tánc. A miisoron két monológ is volt, el đadók Li
és Bene Menyhért. Délцtán tekeverseny az e&eBület pályá
ján, el вб di j egy 10 koronás arany.
Augusztus 20 án ѕ ziniel бadás az egyistilet nagytermében,
el ő adták a "PaгaВ ztki ѕ aВszony " c. 3 f elv . népezinmüvet.A
jegyek el бvételben mind elkeltek! Szerepl бk : Budai István, Barcsi Hermina, K6rö вi Mariska , Schmidt J б z вef,Kis е
Árpád , Kalmár István , Udvardi Viktória, Lá ѕ zlб János, Ko
pasz Teruska, Pálfy Sándor, Pintér Rózsika, Novoszel Erzsike. Rendez ő és karnagy Sztudényi Gyula volt.
-

Szeptember 11-én a Legényegylet az Ipartestiilettel kar
öltve ünnepelte meg a zentai csata é vfordulóját . Zászlók
alatt, zeneszóval vonultak le a Porondra , ahol déli 12
б rakor társa вebéd volt /Мбder Dezs б vendégl ős szolgáltat
to/. Egy teríték fél liter borral 60 fillérbe keriilt.
Okt бber 2 -án szüreti mulatságot rendez az egyestilet, házának nagytermében , házalapja javára. A szüreti népség
névsora: bíró Budai István, biróné Barcsi Hermina,esküttek Kiss Dezs б , Mészáros Mátyás, ki аbirб Fábri Aдdхáв ,
f őcs ő sz László János, c вđв znбk Kecskés Mariska, Klonka
Mariska , Kopasz Teruska, Megadja Etelka, Mucsi Mariska,
Novoszel Erzsike, Pintér Rozika, Rácz Ilona , Sláth RozikL, Stéh Teruska, T бth Ilonka, Udvardi Viktor, c вб szök

Árvas Lukács Bogdán J б zвef Eгdélyi Kálmán Földi Vin
ce, Hajdd Kálmán Horti J б zвef Kecskés Ignác, ifj. Keos
kés Vince Lálity uihály Novoszel Kálmán, stumperger Ferenc, Tönki János.
,

,

,

,

,

,

,

November 20 án egyleti mulatság az Eugen szinháztermében.
azinre került Molnár Ferenc Doktor dr" с . 3 f elvonáнo в
еze
bohózata mint Fábri András jutalomjátéka a többi
repl б Kiss Árpád Gyenis I вtván,galmár Antal Bogdán Jбzsef, Horváth Mátyás, Varga Juci, aláth Rozika, Lukenics
Rózaika Klonka Mariska.
-

"

,

;

,

,

,

Ezen az el бadáson Fábri András eaztergályos elbdcsdzott
a Zentai közđnѕбgt61 melynek régi kedvenc humori ѕtája
volt Nagy vesztesége a mükedvel бknek hogy távozik, meg
kapta útlevelét és december 4 -én Amerikába vitorlázik.
,

.

,.

Kritikus periddus kđvetkesik az egyesület életében. Érdúj
helyi Menyhért bejelenti hogy lemond az egyházi elnöki
cimrdl, az egyesület vezetését ől megválik habár azt 6
alapitotta. Lemondásának indokául azt hozta fel, tere
szetesen ez csak egy jd kifogás volt hogy az egyesületben szerephez jutottak a szocialista beállitottság ~ tagok. Más еzocialisták viszont Érdújhelyi miatt léptek ki
az egyesцletb бl mert a rájuk nézve kellemetlen vezetóв égtól igyekeztek megszabadulni. Érdújhelyi, valójában
már régebben meg akart válni a vezetést ől külđ nben is
célja volt, hogy Zentán minél el őbb minden társadalmi
szereplé ѕtól teljesen visszavonulhasson Eddig 6 vállalt
kezességet az egyesület tartozásaiért most - távozáѕá
val - reméli hogy az egyesület vagyonosabb tagjai becsü
letbeli dolognők fogják tartani ezt a kezességet magukra vállalni. Érdújhelyi kijelentése szerint az egyesület
tel minden összeköttetést megszakit de figyelmezteti a
tagokat, hogy az egyesület célja vallási erkölcsi és ha
zafias ett ől el ne térjenek mert akkor az egyesület
feloszlik.
,

,

,

,

,

.

,

,

,

,

,

,

,
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Ti вztújitб k đ zgyiilé в február 18-án. Egyházi elnök lett
Reehner Konrád, világi elnök Kiss Dez вó, alelnök Koloе ánezky Alajos, j еgyzó Listyevits Lajos és Répá е Rezеб ,
ügyész Boromisza János, azinházi rendez ő.Nickl Jenő ,
pénztáro в Tdth István és Csongrádi István, könyvtáros
Kalmár István és Vasa Vencel karnagy Udvardi István és
Kenderisi István. A в zámvizsgál б bizottság elnđke Pehaim Ferenc, ellen őr ifj. 0 нernák János, háznagy Homai R2
z вб , dékánok C ѕernák Bálint és Földi Vince. Választm4
nyi tagok: a mesterek közül Kovács I вtván, Mészéх o в Mátyás, Ferenczi József, Szulik Dániel; a segédek köziil
S őregi I вtván, Erdélyi Béla,. Guelminó Antal, Kecskés Ig
nác, Pördi József, Mészáгos Pál, Erdélyi Kálmán, Hódi
István és Polyák Károly. Rechner Konrád egyházi elnök
kérte, hogy az alapszabályt olyképpen m6do вitsák, hogy
az egyházi elnököt a jöv őbеn ne a közgyű lés válassza,
hanem a kalocsai püspök nevezze Id. Ѕ zбъа került az is,
hogy az egyesület legközelebb alapszabály módositá ѕt
hajtson végre, s ezen a legényegylet keresztény szocialista egyеѕületté fog átalakulиi.
,

Március 5-én tartotta a Legényegyesület újjáalakulása
óta elsó választmányi ülését, melyen bemutatkozott az
új vezetó вég. Szomorú állapotokat világitott meg a tárgyalás menete, a Legényegylet Érdújhelyi vezetése alatt
a teljes szétzüllés állapotába jutott, a tagok száma je
lentó вen megcsappant, az egyesület ad бвságai elviselhetetlenekké váltak. Csongrádi pénztáros megállapította,
hogy az egyesületnek rengeteg adóssága van, mert céltalan építkezésekbe igen sok pénzt beleöltek. Most ,zj tagokat vettek fel, ami rég óta most történt elóször. Az
egyházi elnököt az érsek megerósitette elnöki székéb en.
е //
Poгon~ n,
Jtžnius ? én juniális rendez az egyesület a
sok mulattató társasjátékkal és zenével. A vízzel. telje
sen körülvett szigetre kis hidat ácsoltak hogy megköze
lithet ő legyen. Ki az árnyas fák alatt, ki pedig vidám

4

-

,
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c вónakőz"sal töltötte idejét.
JúиΡiuв 29-én keresztény szocialista nagygy űlés a Legé ~ уegylet udvaxőban a Magyarországi Katolikus Egyesiiletek
Orszőgo в Szövet еégének a zentai Katolikus Kár közreműkö
désével. A gyűlésen megalakult a zentai Keresztény Szo оi
alista Egyesület mely hivatva lesz a munkás anyagi heiX
zetén javitani
miként a в zбnokok hangoztatták. Az egye
siilet ѕzervezé вére a következ б bizottságot választották:
Boromi в za János, Auer Ferenc, Kiss Dez вб , Мбѕ záro в János, Csongrádi I'ѕ tván, Kincses Péter, Csern ők János, Fekete Péter ifj. Fries Ferenc és Rб zвa Sándor. A bizott
в ág elnöke Rechner Konrád, jegyz б je Rózsa Sándor, - ei5 6 teend б je volt az alapszabályok megszerkesztése és fel
terje н ztése Az egyesület helyisége egyel бre a legényegy
let helyiségeiben vannak.
,

,

,

-

,

.

Július 1-én rendkivüli közgyül б št tart a Legényegylet,me
lyen mбdositja az alapszabályokat az egyházi elnök választását illet бleg. Ezek szerint a tisztség többé nem e
sik választás alá, hanem az egyházmegye mindenkori f6pásztora nevezi ki az egyházi elnököt. Ezzel a határozat
tal és alapszabály mбdo ѕitáeвal összhangba hozták a zentai Legényegylet és az országban müköd б többi legényegyletek alapszabályait.
Július 29-én az egylet együtt tartja az Anna-bálat
és
újonc-bálat, szinel őadá ѕѕal egybekötve. El бadták "A miniszterelnök bálja" c. 1 felv. ѕ zinjátékot. Szerepl бk
László János, Kalmár Annuska, Répás Rezsi János, Bajtai
Viktuska, Vas Vencel, Bakacsi István, Tóth Lá ѕ zló,Regdon
József. Rendezte Molnár Sz. Vince, вtigб Mészáros Mőtyás.
Augusztus 20-án ünnepelte Budapesten a Központi Katholikus Legényegylet fennállásának 50. évi jubileumát, melyen a zentai Legényegylet részér бl zőszló alatt egy 10
tagú küldöttség vett részt.
154.

15.

Szeptember 23- án szüreti mulatságot rendez az egyesület
az &joiman kifestett nagyteremben.

November 25-én az Eugen szálló szinháztermében mükedvel ő
szinel őadást rendeznek. Szinre kerül "Áprilisjáratás" C.
4 f elv. bohózat. Szerepl ők: László János, Pördi Józ нef,
Fábri, Skultéti, Répás Rez вб , Biliczki, Erdélyi, Molnár
Sz. Vince. Rendez ő Molnár Sz. Vince.
kellemes
1907. december 31-én a szilveszteri mulatság
Milan
éneke
és
Orbán
Károly
gimn.
tać
meglepetése Lazi
nár humoros el ъad"a.
1908. január 12-én ti в ztdjitó közgyű lés az egyletben. Az
új vezet бвég: egyh. elnök Gózon István, vii. elnök Suber
Endre, alelnök Koloeánazky Alajo в , els б jegyz ő Mihr Tamáв , má нodjegyz б Boros Péter, pénztáro еok Csongrádi István, Kecskés Vince, gondnok Földi Vince, Kec еké в Ignác,
karnagyok Vermes Gyula és St đ ekl József,háznagy Répás Rezвб Jáno Ѕ.Utána vig áldomás volt.
Január derekán a Legényegylet, az akkori kor igényeinek
megfelel ő vetit đgépet szerzett be, melyen tudományos ismeretterjeszt ő és látványos el őadásokat szándékozik tartani minden szombaton, vasár- és ünnepnapon.
Az egyesületet nem a nyerészkedési vágy, hanem az alapszabályszerű kulturális cél vezette a vetítések rendszeki,
resítésénél. Az el őadásokra bé гleteket bocsátottak
az
évben 100 el đadásra, éspedig I. helyen egy személy havi bérlete 2, két személyé 4, három személyé /csa
ládi bérlet/ 5 korona; a második helyen személyenként 1
korona. Az el őadásokat a Legényegylet dísztermében tar
tották /még ma, 1972-ben is ott tartják a moziel бadásokat/, külön be- és kijárattal. Február 1-t бl megkezdték
az el őadásokat el őbb mozgóf ényképekkel, majd még február
hónap folyamán álló szines fényképekkel is. A zenét Gondi Ferenc zenekara szolgáltatta. Minden vasár- és ünnep16.
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nap d.u. nép- é s gyermekеl бad"okat tartottak. Az el вб
mű sorban ö вв ze вen 1500 m ho вѕ zá filmet mutattak be,
a
következ ő ö вв zeállit"ban 1. Halász- в zerenc вétlenвég/hu
moros/, 2. Az els ő dijjal kitüntetett torn" zleá ~y љ
h mo
ro в/, 3. A halász álma /fantázia/, 4. A papucshős 1hum2
ro в/, 5. A tékozló fiú /bibliai történet /, 6. A vi ѕ zket6
Por hatása /humoros/.
:

Február 2-án Pécsi Béla ‚onaan Zentára helyezett káplán,
az egyesület helyiségében , a Kath. Népszövetség alapszabályait ismertette.
Február 9-én a Kath. Népszövetség mellett tüntet ő nagy
gуü1é ѕ volt az egyletben.
Március 1-én fényesen sikerült farsangi estet rendezett
a Legényegylet mintha új élet szállna az egyesuletbe,
meglátszik, hogy hozzáért ő emberek vezetik. A mű sor 30
tagból álló n ői ѕ zerepl đgárdája közül kitűnt Stéh Teruska monológjával és énekével. Nagy sikert aratott egy zen
tai szállási tanító, Bubala Ignác darabja: A közös konyha paródiája, melyben egy f ő zőiskolát parodizált a szerzб , aki szerényen nem fedte fel kilétét a közönségnek.
Az énekkart St đckl J б zsef tanitotta be és vezényelte. A
"Kápo ѕ ztá в Miska" mintájára szerkesztett "Mikl бѕ hiu őri
nem illett a programba, az ilyen darabok már nem
illenek a XX. századba.
,

el őadták
Aprili в 20-án mű kedvel ői el őadást rendeztek,
Mátray B. Béla "Koncrag Lajkб " 0. népszinппžvét , Kerepesi,
Biró Mariska , Széll Margitka, Guеlminб , Kalmár Annuaka,
Gyбri Erzsike szereplésével A darabot másodszor is el őad ják Óbec ѕén, meghívásra júri iu ѕ 7-én.
.

,

Aprilis 26-án el őadták a "Túri Borcsa c. népszinmüvet,
Bajtai Vaktus, Tumbá в z Erzsi, Baresy Hermina, .Takács Katica, Tényi Ziтбnyi, Kerekes F. Kázmér szereplésével. A
nép в zinmii Ger ő Károly leggyengébb ilynemű darabja.
"

,
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Május 2-án Lévay Gyula k đlt б a Legényegylet disztermében
i вmert іt б el бadáвt tartott a gimnáziumi és polgárii вkola
i tanиlбk részére Madách: "Az ember tragédiájá "-r6l,melg
bбl szavalt is részleteket. Egy héttel ké вбbb felnбttek
részére i s megismételte elбadáaát.
A Legényegyesület egy modern, álló- és mo.zgdképekre berendezett , уаІбdі N Edison "-gépet szerzett be, melyet j'
hius 21-én állitott üzembe. A szellemi rész vezetését
/szövegek, magyarázatok, a képek kisérete/ dr. Fülöp Adorján, Orbán Károly é1 Mifka Antal f бgima tanárok тб
lalták magukra.
.

A Zentán felállitandó Kossuth-szobor javára, a Legénуеg~
let augusztus 8-án mozgбв zinház elбadáѕt tart, elбadják
az "Utazás Olaszországon keresztül c. filmet.
-

"

Szeptember 8-án nagy fénnyel ünnepelte meg a Legényege
let feіmállásának 10 éves jubileumát Az egyesület
nagytermében Gózon István egyházi elnök é8 Cziráky Zsigmond tartottak ünnepi beszédet Utána leleplezték az egY
let tisztikarának és választmányának arcképcsarnokát. Utána ismerkedési est volt, melyen részt vettek a Kath.
Legényegylet, Kath. Leányegye вUlеt, Ipartestület, Tű zoltó Testület és a többi kath. egyesületek tagjai.
.

.

Október 3. .és 4 én nagyszabáѕ u ünnepség a Legényegylet
rendezésében a pápa 50 éves papi jubileuma alkalmáb бl.
Els б nap fáklyás, zenés menet é8 ünnepi beszédek, másnap
ünnepi felvonulás, majd d.u. m ű soros gyű lés a városi köz
gyülé нi teremben, a köv. mű sorral: 1. A vegyeakar éneke;
2. Az egyházi elnök ünnepi beszéde; 3. Férfidalárda száWеbert бl:
ma; 4. Üdvözlet - szavalja Dobos Lilike; 5.
Pethб
"Ima" énekli stéh Teruska és Kocsis Juliska; 6.
Sándor f б gimn. VI. o.t. szavalata; 7. "Ave Maria" duetténeklik Kopasz Kálmán és sztudényi Gyula; 8. Kalmár Annuska szavalata; 9. A zárбbe в zédet tartja dr. sdti Idám
ügyvéd. Este a Legényegylet nagytermében ünnepség a tüz-

18.
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oltб testület ѕ zегеІvёгуіі javára.
1909. január 14-én el đadták "A Tisza mentén" c. 3 felvonásos, 160 vetitett és 9 mozgóképb бl álló mű sort, a felolvasást hozzá Mifka Antal f бg. tanár tartotta.
Kolosánѕ zky Alajos alelnök január 12-én, 34 éves korában
meghalt.
Január 17-én ti ѕ ztiijitó közgyű lés az egyletben. Az új ve
zet бség: világi elnök Suber Endre, alelnök Listyevits La
jos, jegyzбk Erdélyi István és Novoszel István, pénztárnokok Csongrádi István és P őrdi József, mozipénztáro в
Kecskés Vince, könyvtároeok Kalmár István és Erdélyi tál
mán, gondnokok Kecskés Ignác és Bir б Lajos
jogtanácsos
dr. Tolmác вy István háznagy Répás Rezsб Jánoe , karnagyok
Pala Ferenc, Kopasz Kálmán, Stöckl József é s Nagy Sán,

,

dor .

Június 3-án el đadás az egyesületben; "A tenger" - felolVaa Tolmác вy István dr.
нzóJfntus 19-én érkezett Zentára Hock János hirneves
nok, aki a Legényegyesületben felolvasást tart. Fogadá вá
ra megjelentek a pályaudvaron dr. Lová в zy Andor orsz.gy .
ыpvisel đ , Gazon István, Heiszler Gy. Ferenc, dr. Teleki
István, Jakó járáѕbirб és sokan mások. Hock két napig
volt Zentán, ahol is a fels бváro ѕi plébánián szállt meg.
Szeptemberben elhatározza a Legényegylet, hogy állami és
egyházi támogatással saját, e célra átalakitandó házában
segéd- és tanoncotthont állit fel. A tanoncok az otthonban teljes ellátásban részesülnek. Kérték a munkaadókat,
hogy a j đv đben csak olyan tanoncot vegyenek fel, aki haj
laдdб a tanoncotthon tagja lenni. Keresked ő- és iparosse
gédeket is felvettek az otthonba.
Október 3 án, kacagtató mű sorral egybekötött szüreti- és
regrutabálat rendeznek az egyesületi székházban.
-

-----
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Október utolsб napjaiban a Legényegylet megvette мajoros
Péter fatéri házát és vendéglő jét 26.000 koronáért, B
ott egyleti helyiségeket valamint modern vendégl őt fog
létesiteni az eddigi egyesületi helyiségeit pedig a lé
tesitendd tanoncotthon céljaira szándékozfk berendezni
/38/.
,

,

Az új helyiségeket és v еndégl őt december 8-án nyitották
meg, modern bátorokkal szerelték f el és rendezték be. A
kávéház bérletét Karácsony Lajosnak adták, aki eddig az
Eugen kávéház f őpincére volt.
1910. január elsó napjaiban a kereskedelmi miniszter segéd- és tanoncotthon f el á llitására 25.000 korona államsegélyt utalványozott a Legén у egyeѕületnek, melyr ől egyidejűleg értesitették az egyesület egyházi elnökét, Gózon Istvánt.
~

A mozgókép vetité ѕ ek is lassacskán irodalmi tartalmat és
értéket kapnak, január 13-án, a Budapesten mű soron lév ő
Uránia-darabokb б l az egyik,Végh István: "Szegény gazdagok" c. darabját adja e1ó az egyestalet mozg бkép ѕ zinháza.
A darabot Orbán Károly fóg. tanár olvassa fel és 140 в zi
nes vetitett, valamint 9 mozgókép kisérte.
Január 9-én tisztújit б közgyű lést tart az egyesület. Egy
házi elnök ismét Gózon István, világi elnök Šuber Endre,
alelnök Listyevits Lajos, jegyz ők Erdélyi István és Pintér Mihály, háznagyok Répás Rezs б János és Lukács Dezs ő ,
pénztárnokok Pördi J б zsef és Kecskés Vince, ellenőr Mihr
Tamás, könyvtárnokok Kalmár István és Erdélyi Kálmán,
gondnokok László János és Hevér Ferenc, az Uránia-mozg бszinház elnöke dr. Fülöp Adorján, orvos dr. Hável József, karnagy Pala Ferenc, vigalmi elnök Vajda Ottó, е zám
vizsgáló bizottsági elnök Peheim Ferenc. Választmányi ta
gok lettek: Belovai Mihály, Rec ѕkб János, Heinrich E ) ,
Székelyhidy Antal, Klug János, Csernák János, Jáger Gyu
la, Mészáros Mátyás, Burány István, Vase Nándor, Bir б L
20.
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jos, Ilonka Antal.
A január 23-i helyi lapokban már megjelenik a segéd- és
tanoncotthon megnyitására vonatkózó hirdetmény , ѕ az abba való felvételi pályázat i s a feltételekkel . Az otthon
vezet ősége gondoskodik a bentlakók fizikai és szellemi
в zűkségleteir бl . Az otthon vezetője Pala Ferenc hitoktató, aki maga is bentlakó és az otthon tagjaival étkezik
is, hogy a vezetés megf elel бbb legyen. Az otthon orvosa
dr. Hővel József . Az otthont egyel őre 25 bentlakó rézére rendezték be, ágyat, kulcsra zárhatd szekrényt, nyári
és téli takarókat, ágynemű t bocsátanak a bentlakók rendelkezésére Az otthonban elszállá вolá вt nyerhetnek oly
keresked ő és iparosif j ak akik tagjai lesznek a Le ~ényegyletnek /elvre fizetend ő , havi 30 fill. tagsági dij le
fizetésével/. A tanoncotthonban, a tanonc ellátásáért/la
kő s, élelem, mosás, ruházat, f ű tés, világitá в/, fizet a
munkaadó havi 14 koronát. A tanoncokat ellen őrzik, sze
őket
lid ѕб g, szorgalom, hű ség és ѕ zбfogadáera nevelik
és egyéb szellemi oktatásban is részesülnek. A tanonc idбntuli elmaradását igazolni köteles, s igy elkerülhet ő
a tanonc esetleges csavargása és nem keveredhet rossz
tár ѕaвΡágba. A segédek közül, minden bentlakó egy hétre
fizet 2 kor. 50 fillért, ebb ől 1 kor. 50 fill. lakáért,
60 fill a fű tés, világit" és tisztogatás, 40 fill. mosás és vasalásért Erek szerint a segédek bentlakása és
bent való étkezése el őnyös, mert igy a munkaadó biztosit
va van, hogy segédje jó ételt és egész ѕб ge в lakást kap
az egylett ő l. Az otthon segédei napi 1 koronáért tišztes
вбge в reggeli, ebéd és vacsorából álló étkezést kapnak.
.

,

,

.

mert
A Legényegyletet dicsérve emlegetik megyeszerte,
megértve az id ő k szavát, nemcsak sopánkodik,panaszkodik,
hanem cselekszik is. Augusztusban csipkehorgolásra és
gombköt ő i diszmunkákra indit ingyenes háziipari tanf olya
mat. Egy millió méternyi csipkét szándékozik horgoltatni,
majd gombköt ői diszmunkákat kéezittet.
160.
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1911. július 15. és 16-án vágó B. fest бmüvész tart felolvasást a azabadвágharcrбl , melyet vetitett képekkel ki
sér.
Augusztus 20-án délután sétahangversenyt,szépségversenyt
rendez az egyesület a Népkertben , különféle népi játékok
szórakoztatták a közönséget.
Ugyanezen a napon este válogatott mű sorszámokkal , táncmu
latságot rendeznek . Vendégszerepel városunk szülötte, a
hiгea ezinésszé növekеdett Burány Ferenc, a pécsi nemze
ti szinház tenoristája , aki áriákat énekel a Tokából,
Paraв ztbec вületb бl, a Cornevillei harangokb бl, azonkivül
Kovács
magyar népdalokat ad elб . Rajta kivtil felesége ,
Lenke , a pécsi nemzeti н zinház drámai sziné в znб je,. két
monológot ad el ő . Burány Albert a Szorentói emlék és a
"Hulló falevel "- et énekli. Kiss Aranka é s Kiss Géza mükedvel бk cimbalmoztak és énekeltek. Konferált Kiss Árpád, zongorán kisért Nagy Sándor zongoraművész.
1912-ben a műkedvel ők előadták a "Doktor ur" c. darabot,
mely igen j6 anyagi sikerrel ment.
1913. január 19-én ugyanezt a darabot az egyesület mukid
vel ői Adán is előadták, de az ottani lapok kritikája aze
horint az sem enyagi, sem pedig erkölcsi sikert nem
б
társaság
zott, s őt egyhangúlag leszólják a mükedvel
minden tagját. .
Május 12-én az egyesület nagyszabásu népünnepélyt rendezett a Népkertben, szépség-, bicikli-, teke- és
football versennyel, értékes nyereménytárgyakkal. Este
az
egyesület helyiségeiben fényes bál volt.
Június 4-t ől kezdve az egylet a tagok hölgyhozzátartózбi
részére, minden szerdán n ői kuglizó estet rendez.
Az első világháború kitörése, a bevonulások megbénitot
ták a túlnyomбré в zben fiatalokból á116 'egyesület шüködé22.
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sét, a háboría végéig alig van esemény , melybбl kđvetkeztetni lehetne az egyssulet életére.
július 3 áиΡ, Rónai Paula nővér az országos Szooiális Mi вв ziбtársaвág tiagja, az egyesület helyi вégébe>7
tart el бadást a hábordt segit б mfikđdéвr бl és más addssertt kérdéнekr бl ingyenes belépéssel.
1915.

-

,

,

s
1916-191?-ben már a тU kedvelбi dobogб is néptelen,
igy 191 7 . mároius 23-án a Legényegylet nyilvános árvereBen eladja a ho ѕв zá évek folyamán đ s вzegуUlt jelmezeket,
dominókat , magyar ruhákat, stb.
1918 január 6-án tartotta a Legényegylet évi ti вztdjitб
közgyuléaét , melyen a megválasztott tisztikar / id бsebb
.

vagy a katonaság al бl felmentett férfiak / a kđvetkez&

tiszteletbeli elnök Boromisza János ügyvéd, világi elnök
Heinrioh Emil, alelnök Lálity Imre, el вб jegyz б Helmberger István , második jegyz б Rác$ Imre , karnagy Kopasz
Kálmán, háznagy Répái Rez вб dános , pénztárnokok Gergely
István és Kаlmár István, eІІenбr Heinrioh Jáno в , könyтtá
rosok Kenderessy István és Lá вzlб János, gondnokok Hajdi
nák István, tíjházi Máté, ezámvizвgбló-bizottsági eln яk
Farkas Antal . Az egyházi elnöki szék betöltését a gözgyfi
lés függбben hagyta.
Február 11-én a Legényegylet nagy farsangi kabaré- estet
rendez , tombolával é ѕ táncvigalommal egybekötve , a tiszta jövedelmet a Zentán léte в itendđ tüdбbeiеeg- в zanat бгium
javára adták. A rendezvény f бтбdnökéül dr. Várady L. Lrpád kalocsai érseket é s dr. Baloghy Ernб f бi вpánt kérték
fel.
A

haború befe jezésének id5pon;t jáig nincs több

adaturak

az egyesület miiködé еér бl.
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POLGÁRI BETEGSEGÉLYZ6 EGYEStJLET
alaA Polgári Betegsegélyz б Egylet 1892. február 7 én
kult , alapszabályait három izben is felterjesztették a
belügyminiszterhez j6váhagyá в céljából, éspedig 1892.
február 20 án, valamint pótlások következtében április
29-én „ 1893. január 30-án, rig végre elnyerték a jóváhagyást..
-

-

Az egyesület célja , miként a hasonló kezdeményezéseké, a
tagok é s hozzátartoz бik ingyen gyógykezelése , gyógyszer
rel val б ellátása , szükség esetében pénzbeli segély. A
tagok legnagyobbrészt a polgári középosztályb бl valбk.
$gyleti orvosa volt, beiratkozási dij 1 frt. ,
tagsági
dij hetente 10 krajcár.
Az egylet minden tisztvisel бje é ѕ a szolga dijazás nél
kül működött.
J6zѕe ~
A ti ѕ ztikar : elnök Czehe Gy бz б , alelnök Soltész
titkár Bergel Emil, pénztárnok Heiszler Aladár,
orvos
dr. Méri Sándor , az igazgat б sági tagok közül Kovácaevits
Józsefet é ѕ S ét á lб Sándort ismerjük /39/.
DĐ'iikódésér6l é s kéa8bbi meg вzünésér6l nines adatunk.

MARKOVICS LAJOS ÉS TÁRSA ZENTAI ELS6 G6ZР tRÉSZ ÉS
6RL6MALOM CÉG GYÁRI BETEGSEGÉLYZ6 PÉNZTÁRA
Alapszabályainak kelte 1893 . október 26 ., ekkor alakult,
az elnevezés mutatja az 'ljonan alakult pénztár célját. A
belügyminiszter 1894. április 23 án hagyta jóvá az alapszabályokat.
-

A pénztár tagjai kizárólag a vállalat munkásai é s alkal
mazottai , amennyiben nem tagjai mái kerületi vagy ipartestületi betegsegélyz б pénztárnak.
Nem tudjuk meddig állt fenn , vald в zinüleg az el ѕб világ
24.

163.

háboru végéig /40/.

ZENTAI KERtiLETI ВЕТ EGSEG$LYZ6 PÉNZTÁR
Alapszabályainak kelte 1893 december 20., a belügyminiszter 1894. május 15-én hagyta jóvá /41/.
.

Meglehet ő sen széleskörű működéséről céltalan lenne a monográfia keretében terjedelmesen irni. Az összes betegre
gélyz ő pénztárak közül a legnagyobb tagsági körrel rendelkezett és legtovább működött.
Az első világháború végével sem szűnt meg, hanem átalakult a Szerb Horvát Szlovén Királyság keretében, s mint
ilyen mű ködött tovább.

KATHOLIKUS FELEKEZETI KULTLЈREGYESÜLETEK
A Katholikus Kör 1894. április 8-án alakult meg. Alapsza
bályait 1894. május 11-én hagyta jóvá a belügyminisztérium. Az egyesület célja: a város közönségének szellemi,
anyagi é s társadalmi érdekeinek el őmozditáea, a valláserkölcsi érzés ápolása az összetartozás érzése által. A
kor, mint erkölcsi é s társadalmi intézmény
politikával
március
nem foglalkozott. Alapszabályainak kelte 1894
8., azt Boromisza János id elnök és Lippay Imre titkár
irták alá /42/.Els ő elnöke Appel Ede belvárosi plébános.
A kör müködé ѕér ől az els ő években sok adat nem áll rendelkezésre . 1896. március 15 én Perndl Adorján tart f elolvasást a körben s valószinü, hogy a kor divatja szerint, a kultu munka leginkább felolvasásokban nyilvánult
meg.
,

.

.

-

,

Appel Edét 1896. 6 v vége felé sulyos szélütés éri, nyelve
és jobb karja megbénul a plébánia adminisztrátort kap
Rechner Konrád személyében, s igy valószinü hogy még az
év végén átveszi a kör elnökségét is.
,

,
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Menyhért
1897. december 29-én a k бr tagja,Érdújhelyi
részt
vesz
a Bácsбrténész
,
аleбváro вi plébános , neves t
Bodrog vármegye T đrténelmi Társulatának évi rendes közgyulásén, a azon felolvassa " A derei prépost зág történetá"-r бl е zбlб tanulmányát , mely alkalommal a társulat
választmányi tagjává válaе ztják.
1898. okt бber 2-án katolikus munkás-egyesületet létesit
Zentán Érdújhelyi Menyhért plébános, de annak müködé вe
nem ismeretes.
március 24-én és 31-én nagyböjti
paвeiб játákot
adnak el ő a köri tagok , mely vald ѕágo в müvé е zi estté f еј
lбdátt. A zene- és énekkarban kđ zremüköd б tagok száma 27
volt, az eléadást az Eugen disztermében rendezték; rendi
z б Nickl Jenб hitoktatб .
1901.

Május 5-én köri bálat és táncmulatságot rendeztek az Eugen üvegtermében. A tiszta bevételbél a kör alapit б tagja lett a "Gazdasági munkás- és cseléd- segélypénztárnak, mely a munkaképtelen és elaggott munkásokat segiti.
Október 20-án ismét tánemulat ѕб got rendez a kör az Eugen
üvegtermében, melynek tiszta jövedelmét a könyvtár gyara
patására forditják.
December 4-én, Rechner Konrád, a kör elnöke népies el бadáвt tartott a tornyosi keresztény szövetkezet nagytermé
ben a kör szállási tagjainak az országos gazdasági munkás- és cseléd-segélypénztárról, buzditva a munkásokat,
zselléreket, cselédeket és kisgazdákat arra, hogy ezen
rájuk nézve igen jótékony intézetbe tagokul belépjenek.
1902. január 19 -én zártkörű táncmulatságot rendeztek a
Vált'-f éle vendégl еben, a köri könyvtár gyarapitására.

városi
Február 23-án Csóti János kath. köri titkár, a
közgyű lési teremben f elolvasást tartott a keresztény n őréz közel 500 f бnyi hallgatóság el őtt.
26.
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Március 2-án Érdújhelyi Menyhért plébános tartott f elolvasá вt a kör tagjainak az Eugen di ѕ ztermében a régi szer
zetesek gazdasági foglalato вságairб l. Ez az el đadás kivo
Érdúj
hatos része volt annak a felolvasásnak, melyet
helyi január 18-án Budapesten, a Szent István Társulat
tudományos és irodalmi szakosztályában székfoglaló gya nnt tartott, ѕ melyért a f óvárosi lapok-értesitése szerint a tud б sok részér đl általános elismerésben része-

sült.
Ezekben az években a kör alig végez valami komoly munkát.
XIII. Leó pápa trónralépésének 25 éves évfordulója.alkal
mából március 3-án jubileumi Unnepséget tart a tanulóifjúság - köri tagok, a hitoktatók vezetéeével. Benedek Elek, majd Orbán Károly alkalmi ódáját szavalta Kalmár
Simon f đgimn. VIII. o.t. Utána Duló вy Jen đ hitoktató tar
tott felolvasást a pápáról, majd pedig Tolm$o вy Gizella
polg. isk. növendék szavalta el Bán A. "XIII.Led" o. k đl
teményét. Auer J. "Új Sion" é ѕ " Magyarország Patrónája"
c. költeményeket Heiszler Ferenc elemi isk. tanuló és
Biliczki Irén polg. isk. növendék adták el đ .
Május 11-én az Eugen üvegtermében a kör ismét táncvigal
mat rendez a köri könyvtár javára. Október 19-én megismétlik a táncvigalmat. A körnek ekkor 240 tagja van. Ugy
látszik , a könyvtár gyors fejlesztését tű zte ki a vezető
ség cél'il, mert november 23-án Katalin-bálat rendeznek,
melynek bevételét szintén a könyvtár fejlesztésére szán
ták.
1903. január и-án a távozó Essert János volt helyi káplán, a kör tevékeny tagja tiszteletére rendeznek búcsúes
tet; a kör helyisége szöknek bizonyult a vendégek befoga
dósára.
Március 25-én köri közgy ű lés a városháza közgyű lési ter166.
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mében. Az évi jelentés szerint a körnek 296 tagja v an .
Az elmult év folyamán szeptember 23-án "Leó - ünnepélyt"
tartottak a Kath. Legényegylettel karöltve, testületileg
részt vettek a szeptember 11-i Eugen-unnepen, valamint
szeptember 19-én tartott ünnepélyen, Kossuth Lajos szüle
tésének 100 éves évfordulóján. A könyvtárban 584 kötet
könyv van. Mivel letelt az 1900/1902-es ciklus, tisztúji
tás kđ vetkezett: elnök Rechner Konrád, alelnök Benedek
Elek, Preszly Károly, titkár Cs бti János, ügyész Boromiaza János, könyvtárnokok Lebák Béla, Bobár István, pénztárnok Sztudényi Gyula, háznagyok Temesváry Sándor, Szitás Imre. A 30 tagú választmány: Arvay Lajos, кбгб di Ferenc, Guelminó Antal, Udvardy István, Bakody íárton, Bóbány Péter, Bб z вб István, Czabafi János, Deák I ѕtván,Dulósy Jena, Érdújhelyi Menyhért, Farkas Miklós, Forray Fi
renc, Guelminó Alajos, id. Habram István, id. Jedlicska
István, Kiss Simon, Lebák Ferenc, Iuíajoros Ferenc, Mészáros Péter, Molnár János, Nagyabonyi Jakab, Rieger Alajos, Reinholcz Antal, Rudics Farkas, Szitás Károly, Szécsényi István, Tolmácsy мárton, Tóth Sági Gábor, Újvári
István. Egyuttal a Zenta-Tornyosi Fi бkkör-be elöljárókká
választották a következ őket: Homolya Döme, Keczeli Mészá
roe István, Kadván Mihály, Szupits József, Gergely Antal, Fábrik Károly, Mucsi l''erenc, Keczeli Mészáros Má-

tyás, Homolya Orbán, Kecskéi Péter /Nedaj/. A közgy ű lésen ezóbakerült egy egyesületi székház épitése is a két
testvéregyesület részére.
Október 1-én a Kath. Kör átköltözött eddigi régi helyisé
géb ől /a Temesváгy Sándor-féle vendégl őb ől/, a Mucsi-patika mellett lév ő kath, legényegyleti házba. Szép három
szoba áll a köri tagok rendelkezé еére a az új bútorok
még kedvesebbé teszik az új otthont. Október 1-ével teljesen készen áll a köri tagok részére a köri helyiség.
1904. január 24-én fényei farsangi táncmulatságot rendez
a kör az Eugen azinháztermében.
28.
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Március 27 én évi rendes közgугΡы бé t tartott a kör. A tagok nagy számban jelentek meg, mivel a kör 10 éves f enn
állását ünnepelte. Az évi jelenté вb бl kitűnt, hogy az utóbbi két év alatt, a kör tagjai több, mint 50 taggal
szaporodtak. 1903. év több mint 500 korona vagyonnal záródott. Kincses Péter helyettes könyvtáros jelentése 8z2
rift, a kör elnöke saját költségén kinyomtatta a kör
könyvjegyzékét, amelybe 672 kötet van felvéve. A tagok a
mult évben 2100 izben vették igénybe a könyveket. A rész
leges tisztújit4 ѕ eredménye: pénztáros lett Rudics Ignác, könyvtárosok Elek Tihamér és Kincses Péter.
-

Augusztus 15-én a fels őhegyi katolikus ifjusági egylet
táncmulatságot rendezett.
1906. április 1 én a "Uránia" egylet közremű ködésével, a
köri tagok részére "tanulságos estélyt" tartottak. Veti
tett képekben mutatták be Európa nevezetesebb városait,
köztük Lourdest és a lourdesi zarándoklatokat.
-

Március 18 án tartotta a kör XII. rendes közgyű lését a
Legényegyesület nagytermében. A közgyű lésen felkérték dr.
Városy Gyula kalocsai érseket, hogy vállalja el a kör f б
védnökségét. Dr. Városy 1896.óta tiszteletbeli tagja a
körnek. A körnek 261 városi és 60 tornyosi tagja van. A
mult évben három el őadást tartottak a tagok művelésére
Csóti János, Rechner Konrád és Vermes Gyula. Az "Uránia"
egylet, melynek 40 koronával alapit б tagja lett a kör,
1 905. november 5-én ingyenes el őadást tartott a kör tagjai részére a földr ől és a földkörüli utazásról. Az egye
sület azonkivül Еdлdezі szerdán este a törvényeket magyarázta és ismertette a tagokkal. 1905-ben négy mulatságot
is rendeztek. A körnek 22 lap jár 23 példányban,melyeket
albérletbe adott el tagjainak. 1905-ben j б tékony célra
133 kor. 20 fillért adtak. A pénztáros jelenti, hogy a
kör készpénzvagyona 690 korona s emellett a kör házbére
is háromnegyedévre el őre ki van fizetve. Kincses könyv-
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tárnok jelentése szerint a кđвуvtárиΡak 7 88 kötet könyve
van. A tagok 690 esetben 2135 kötet könyvet vettek ki ol
vasár céljáb бl. Az általános tisztújitá в /mely minden 3
évben ismétl8dik/, a március 14-i vála в ztтá.ny jelölése
szerint: elnđk Rechner Konrád, alelnök id.Jedliceka István, ügyész Boromisza János, titkár Os бti János, pénztár
nek Rudics Ignác, könyvtárnok Kincses Péter és Pördi József, háznagyok Kóródi Ferenc és Újházi István. A 30 tagú választmány: Bakody Márton, Barsi J б zsef, Bene Pál,
Bб zsó István, Ozabafi Jánoe, Dul б si Jen б , Elek T. János,
Farkas Miklós, Fekete István, Forgács János, Guelmin б
Antal, id. Habram István, Katona István, Kecskeméti János, Kiss Simon, Konoz István, Libák Béla, dr. Lovászt'
Andor, Мбв záт os Péter, Molnár János, Molnár Sz. Mihály,
Nagyabonyi Jakab, Rieger Alajos, Reinholcz Antal, Szitás
Károly, Széo вényi István, Tóth Sági Gábor, Udvardy István, Sick Frigyes, Sötét Péter. Közgy űlés után - szokás
szerint - az elnđk áldomást fizetett.
Május 16-án a könyvtáralap javára táncvigalmat rendez a
kör, a Legényegylet nagytermében.
Augusztus derekán, a katolikus egyesületeket az egyház
megye ellen бrzésе alá helyezi dr. Városy Gyula érsek. In
doklá еa szerint az esetleges pénzzavarok, melyek az egye
etiletekben el бΡford'lhatnak, az egyházhat бѕбgnak, illetve
a több helyütt védnökséget gt'akorl б f бpáв ztornak kelli metlen pillanatokat okozhatnak.
E célból az egyesületek ezentfal évi számadásaikat tanoz
nak bektildeni az egyházmegyei hatб sághoz, ѕ igy az évi
működés leiráaát is, hogy a hatóságnak alkalma legyen azokat helyes szellemben irányitani.
Augusztus 20 án a kör két kiküldötte utazik a f бvárosba,
a Központi Kath. Legényegylet fönnállásának 50. évi jubi
leumi ünnepségeire.
-
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December 2- 4n alakult meg Tornyo вon a Független Katholikus Kör . Cѕбti plébáno в ismertette az alakulás e ztíkѕégeвΡ
вégét és feltételeit . Csóti elnöklete alatt egy 12 tagu
bizottságot választottak az alapszabályok kidolgozására.
1908. május 3-án az Eugen в záll б ѕzinháztermében a kбr
záг tkđrti táncvigalmat rendez könyvtáralapja javára.
A katolikus nép в zövet ѕ ég el бkészitб bizottsága , élén Boromieza János helyi szövegégi igazgató, ügyvéddel,- fel
hivést kđ zđl, hogy junius 18 án a Keresztéт~q
Szociális
Egyestilet helyiségében /a régi Tolmácey-féle házban/
nagygyű lést tart a Katolikus Népszövetség zentai bizottságának megalakitása ügyében. A zentai bizotteág a gyülé
sin megalakult, igazgatója lett Boromisza János.
-

Március 25-én közgy űlést tartott a Kath. Kör. Az új ti ѕ z
tikar: elnök Vajda Ottó, als6vároѕ i plébános - helyettes,
titkár Pécsi Béla káplán, ügyész Bóromisza Jáno в , kđnyvtáro ѕok Pördi József, Kincses Péter, pénztáros lire Péter.
Országos
November 28- 4n nagygyülé ѕ t tartott Zentán az
szentelték
Kath. Népszövetség vezet őaége, s ugyanakkor
f el a zentai Keresztény Szocialisták uj в elyemzászlaját.
Dr. Városy Gyula kalocsai érsek képviseletében dr.Steécz
György apátplébános, Latinovits Pál uyug. f 8ispán, Zenta
város di ѕ zpolgára, Rakovszky István, Ernszt Sándor és vá
rosunk kath. e18ke16ségei vettek részt a nagygy ű lésen,
Rhédey Gyula dr. pápai prelátus, Zboray Miklós orsz. gy .
képviseld, Huszár Károly, Haller István, Virág István
horgosi plébános, Drozdik Imre mondott beszédet.
A nagygyűlésen 5-6000 ember vett részt, k đ ztük más vallásfelekezetű ek is. Este a Legényegyesületben 300 terité
kis bankett volt. Az új országos tisztikar megválasztása
kor, Zentáról Boromisza Jánost, Gózon István plébánost
és Sztrilich Béla f ő szolgabirót is az igazgatóbizotts..,.. ~
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sági tagok közé választották.
1910. december 26-án a zentai Kath. Nép в zövet вég a város
háza nagytermében rendes évi közgyű lését tartotta,melyen
Petrányi Ferenc kalocsai képezdei tanár, đ kath.autonomi
áról tartott rendkivű l érdekei és nagy szakértelemr ől ta
nuskodó azabadel őadáвt. Beszéde nуоnхán a közgyűlés egyhangu határozattal kimondta, hogy követeli a katholikus
autonбmiának minél el őbb való megval б sit"át.
A zentai katolikus társadalom elhatározta, hogy egy uj
belvárosi templom épitése céljából mozgalmat indit,tekin
tettel arra, hogy a régi templom szöknek is bizonyul a
hiv бk befogadóra, ѕ alapos renoválásra is szorulna. Te
leintettel arra, hogy az alsóvárosi, fels б iegyi és tornyo

si templomok f elépitése folytán a belvárosi anyatemplom
f enntaxtási alapját kimeritette, az új templom épitésére
szükséges pénzt gyű jtéssel szándékoztak el бteremteni. E
célra egy u.n. templomépitési bizottság alakult.
A templomépit ő bizottság 1911. február 19-én programos
estet, templombálat rendezett. A mii ѕor keretében, többek
között el őadták dr. Váradi Antal "Oltár el őtt" C. melodrámáját, szavalta sztrilich Bélóné, dr. Lov"zy Andorné zongorakisérete mellett; kellemes zenei élvezetet
nyujtott Wagner "Trio"-jónak el бadó вa, közreműködtek
Fischer Sándor nyug. f бgimn. tanőr fuvolán,Zajonskovszky
János csбkai kántor csellón, Nagy Sándor áll.tanit б zongorán; Berzenczey Domokosné Rozina áriáját énekelte a
Sevillai borbélyból, dr. Lová ѕ zyné zongorakiséretével;
"Kinek mi a legszebb zene", bohókás magánjelenetet еl6аdta Piller György adai tanitó; a m ű por utolsó számaként a
válogatott éneke ѕekb бl összeválogatott alkalmi dalárda
Lányi "Régi nóta" e. dalegyvelegét adta el ő , majd egy
tréfás férfinégyes elénekelte a "Vén bogár" C. dalt. A
program gyermekszerepl ői közül, a következ бk játszották
az angyal-szerepeket: Boros Maca, Biliczki Erzsike,
Frauenhoff er Olga, Dobos Lilike, Gy őri Rб z ѕika, Horváth
32.
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Éd1ke,~ Mal;onyay Klárika,. Magyar Rózai'ka,. Nagy Marcelka,
Novoa ~é-7:.-.Éržeike, Szorc.8ik' . Julis ka,; ..,Szalay .,ц ilmuaka,Tóth
~ „fke é ss-T,ótkRo.zika. :,. & z,;:est. tiszta.,b:evéte.le1046 koro
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~Iáx.civa 25 е п , a f đgimn ~ ziumi Y ~3t'tánár, °ќ `to ri`а ' Iát`náгs
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f 4гаd о z ѕаі ~ q.ly,-tán.megalakult Zerit đ:n (a b4~ ri'á~-korígregáci
a
5 36 tagga,l , А _f elavatáši unnépŠég `utáxí; mégálákult
v.ezet.6ség Tiszt sviael ők lette k̀t`°felu ё '18 fl ^Scћпii`dt
mayer ~ Akoa fg VIII о t elšđ ségéd'Záltkay Jótišef
VIII. o.t., második š еgéd rĆ zátiáfi` ~rid ~ é''ViÍr"ö.t., tit 'ј
kár Recskó András VIII. o.t., tanác вoв ok'Nagymélykuti Fé
renc.VI:r.,=$oro вc;rexer~ c-V.,:.Ernyea István IV. ‚ ВиknісјбZsef: III . o . t ., p
énztásr
ro- Ba1og , Károly VI . o . t ., sekrés=
tyéaek Ba:ta.'Mikl гís IV: és Bün Vince III.o.t.,
háznagy
Farkas Endre';VII :.t ъ ,. іІvаѕбkZ авъб ' ВёІа IV. é s Csetle
Gétia IV."o.t-. A felavatáson résztvett
a f őgimnázium ifjú
;z
в ági' zehekara: .. ,
.
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- . . _ . ,.

-

Aprilis.l6-án leégett a f őtéri katolikus templom a igy
a templomépit ő bizottság munkája megújult.
A Kath. Népszövetség gazdasági szakosztálya is eredménye
,sen dolgozik, 1911. julius 2-án felhívják di иr у etermel е
tagjaikat, hogy ne kössék le termésüket közvetit đnek,

mert a közvetítést a gazdasági szakosztály dijmentesen
teljesiti és igy a közvetít ő i haszon is a termel őknek
marad meg.
December 26 án évi.közgyülést tart a Kath. Népszövetség
a Legényegyesület nagytermében. A gyű lésen Boromisza János helyi igazgató elnökölt, Pécsi Béla káplán, az egyesület t5tkára számolt be az évi mozgalomról. Ez az ország legnagyobb egyesülete, melynek 3394 községben van
helyi. csoportja. A zentai ć sopórtnák jogvédelmi és gazda
sági szakosztálya van, a žentai`'tágok száma a városban
740, a fels őhegyi és sžállásiáké'pédig majdnem 300. A he
-

~

lyi' sze гvezet havonta_ tartott. c,sopo.rtvezet ői_ ülést, azon
—......
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kivUl 1 0 i smeretterje вzt б éв agitácide
бѕаzejövetelt
tartott. Ме z5gаzdав'gі , ad бugyi és jogi kérdésekben az
év folyamán 232 esetben szolgáltak ingyenes jogi tanácg
csal a tagoknak. Utána a uép в zövet вég legfontosabb feladatait fejtegette Ре tг nуі Ferenc kalocsai képezdei tanár. Utána heves vita fejl бddtt ki .az épitend б új templomnak helyét illet бleg, a a kösgуUlé в állást foglalt a
mellett , hogy a templomot szabad téren épitsék fel, ne
Pedig a házsoгok közé. A tisztújitás eredméПуe:• ismétel
ten igazgatónak vála в ztották Boromisza Jánost,a titkár
i вmét Péoвi Béla.
-

új templom javára templombálat rendezett a Kath. Népsz đvetв ég , illetve a templomépit6 bizottság, nagy tombolával és jelmezes f elvonulással egybekötve . A mű sor keretében zongorázott egy
Liszt-tanítvány, Almássy; Klazsik Lehel szabadkai zeneta
nár pedig hegedű számokat adott el б . A bál nem volt olyan
látogatott, mint az el б zб , de igy is 450 korona volt a
tiszta jövedelem, melyhez Fernbach Károly orsz.gyül. kép
visel б 50 koronával járult hozzá.
1913. február 2 -án, az épitend б

Április 20-án a népszövetség gy űlést tartott a Legényegylet nagytermében, melyen Koszorú Imre jeles szánok
tartott beszédet.
vezetésével
Szeptember 21-én, Katona István hitoktató
tisztujitó közgyű lést tartott a f őgimnáziumi Mária-kongregáció. Tisztségvisel đk lettek: felügyel đ Balogh Károly
VIII. o.t., segédek Boros Ferenc VIII. és Rácz Imre VIII.
o.t., titkár Rácz Imre VIII. o.t., tanácsosok Bün Vince
VII., Dudás László VI., Schлі dt Іdön VI., Tóth Lajos
VI., Burza Géza V., Gyulyás Kálmán V., Oroszi Ferenc V.,
Ferling Jakab IV., Gordán Pál IV. o.t., pénztáro е Göblös
János VII. o.t., háznagyok Buknic József VI. és Guelmin б
Béla IV. o.t.,sekrestyés Jankovics István IV. o.t.
A budápesti katolikus nagygyülésen, november 9 -én Zentá-
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plébános,
ról a kđvetkez6k vettek részt: Gózon István
,
zv.
dr.
Lovászy
Aдdorгб
đ
Sztrilich Béla fóazolgabi
né, dr. Tripolszky Aladárné, Bata István, Kincses Ferenc, Nagyabonyi István, Huszák András, Huszák István,
Gyömrei Mária, Rudics Mária, Kövesdi Rozália, C еantavéri
Lцkács, Gin e Péter, Bali Sándor, Csipak István, Hanák М
ty", Barát I вtvánиΡé, Bбka Vilmos, Finta János munkatelepi plébános és Horváth Gyula káplán.
1914. január 18-án tartotta évi közgyülé в ét a fels őhegyi
kath. ifjuвбgi egyesület; az uj tisztikar: elnök egyhangúlag Molnár Sz. Vince, a zentai Н Ö в ezetartás" c. lap
tulajdonosa, alelnök Bálint Vince, jegyz ő Menda János,
másodjegyző Fodor György, háznagy T бth Pál, pénztárnok
Bállai Vince, pénztári eІІenбr Fodor J б zнef és F1eisz
Orbán.
Május 21-én tartotta a fels őhegyi kath. ifjuвági egye еii
let 10 éves jubileumát, diszközgyiilбвt, társaeebédet és
este táncot rendeztek.
Utána csakhamar kitört a világháború.
A Szociális Іdi вsi б -Társulat Zentán el őször 1915. júliu В
3-án és 4 - én mutatkozott be, amikor is Rбnai Paula, a
társulat beltagja a háborús eegit ő naiködéerбl és más id8
szU kérdé Вekrđl tartott eібadáѕt nagy közönség el őtt a

Kath. Legényegylet nagytermében.
Augusztus els ő napjaiban városunk kath nбtáxsadalma meg
kezdi a taggyüjtést a megalakulandó Katholikus N бk Szoci
ális Mi ввi б Társulata számára. Célja lenne a haború okoz
ta sebek gyógyitá ѕa, ugymínt: a levelézés megsebesült,el
tűnt vagy fogságba került katonák ügyében, az itthon maradt családtagok védelme,iatápolá вa, a hadiбгтб k.eihelye
zéae, gondozása a rokkant é s beteg katonákról v аT б gondo Skodás . További cél. j:si : a aбi lelkek . nemes ö kóp zé se , a
-,mig
leányvédelem és ,a сееl4аіу рюіd е.zбѕе . 4:fik xе
.
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a férfiak pártoló tagok lehetnek Alapitó-tagságdi j 100
korona, a rendes- és pártoló-tagd;j'évi... 6'. korona.
December 11-én a Kath. Legényegylet nagytermében., :. Rónai
Paula missziónövér, központi kiküldött ; ..jelenlétébe П megalakult a Missió zentai társulata. Elnökn ő: lett dr., Lovó
szy Andorné, egyházi tanácsadó Gózon István.plébáno , s, he
lyettese Pécsi Béla alsóvárosi h. plébános,. ...alelnökök
Berzenczey Domokosné, Burány Pálné, dr. Huszógh Nándor
né, özv. Matkovich Lajosné, Sztrilich Bélán",`. dr' лтΡ3.
polszky Aladárné, titkár Csizofszky István, j.'egyz6 Szábб
Dániel, pénztáros Frey Márton, választmónyi tagok: -lovag
Boromisza Jónosné, Benedek лnosné, Bózsó Nátyásné,= dr.
Hável Józsefné, özv. Habram Istvánné, Horti Sári.Каdván
Lajosné, Malonyai Bélóné, Mester Andorné, Puskás ...:ér еnč
né, Rudics Ignácné, Solymoa Beatrice. A társulat keb:el•ében nđvédelmi-, dada- és leányegyletet alakitottak.
1916. március 7-én a мissió Társulat fiókegylete, a leányegylet mű kedvel ő el őadást rendezett a Kath. Legényagy
let nagytermében, a Nlis ѕió gyorssegélyalapja javára, a
következ б mű sorral. 1. Karének; 2. Családi búcsú - szavalta Reszler Ilona; 3. Przemysli nóta - karének; 4. "Ka
tonaládikák" - Dékóny Agnes szavalata; 5. Karének; 6.
"Üzenet haza" szavalja Ujházi Ilona; 7. "Térkép" éneklik
Bálint Viktor és Horváth Rozika; 8. "A haza" c. szinmü
1 felv., szerepl ők Balogh Kató, Nagy Diariska, Gortva Mariska, Újhelyi Rozika, Hegyi Ilonka, Tóth Erzsi, Kis Jovák Ilonka, Gere Kovács Ilona, Gordán Regina, Lévai Terus, Miklovics Ilonka. R еndezđ k Malonyay Bélóné, a leány
egylet elnökn ő je és dr. Lovószy Alldorné a Nliasíó elnökn ő
je, ut бbbi a zongorakiséreteket is adta.
J і lius 9-én a leó Пyegyesület, a Kath. Legényegylet szia
háztermében, a leányegylet tagjai által készitett kézimunkák kiállitá ѕával és elárusitósával egybekapcsolt ünnepélyt rendezett. A tagok m ű sort is adtak: 1. Karének;
2." đrök fájdalom" - szavalta Molnár Csikós Klára; 3.
36.
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".Kras znahorka bti ѕ zke. vára" égy Csínom Palk6" - énekelte
a kar, 4. Az :atya ѕ žeretete szavalta Molnár Teréz,
5.
"Hа] dоkd katona" énekli Вálint Viktor és H Orváth Rózika;
•,..<.,.,
a -,
r%.i }
6. tizenety Doberd бról - .ezavaltá Šándor Franciska; 7. В'
сѕіьеѕ z'd, 8. < Karének.
.,

Dećember 30 =án i ѕmét•mükedvel ő el бad"t rendez a leányет
y '`az'`Eiigвn sz niázterméb иri; fele rézben a leányegy
let, fel'e 'rés'ztré`n 'pedig•' nKi вΡ s 6 ut jár; a hád`iárvák` javé
ra. `1VŰf

'

1
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játék

Bб kor Má1у? tбl',"szerepl<ők Hórvát Annus; Mihályi Ángéla,
Kikiri. čв- Mariska, Nagyabonyi Ilona, Molnár Teréti,Reszler
Ilonká,'Petrás Mariska, Sándor Franci, Polyák Juliaka;2.
ÁвΡt'erz ~Yd: "Karácsony a' г 'égben", szereplik Оd tva ` Mariská; ag Іv4aris, • .Dudá вΡ Јržši - Molriá г O вΡikбѕ
кlári:°, Мiklóvić'ši'Yón'á;'Buг nу Térúп ,'''T б th'Хыгi . ' '1917..jаúliu ѕ 8=án "'évi;,.közgyülést ,tartott a'Mis вi6 .Társu-

lat,, á.áro ѕ háza nagytermében, dr..Zovászyné,.elnöklete a
latt.,; melyen :Római ;Paula :,mi ѕ szió ѕ nбvér -mondott, ,:program
beszédet 4' tár ѕulat kebelében müköd бΡ mindháromp egyesii.:

let:.s.2argal щas :munk'at fej :te;tt ,ki, a n ővédelmei ,< irodában
elintézett ügydarabok száma ezrekre rug, az elhagyott
szegény családokat otthonukban keresték fel, anyagi és
erkölcsi támogatásban részesitették бket, munkahelyeket
közvetítettek, tanácsokat adtak, a hadifoglyokkal.a»•német nyelvű levele zést,int.ézték, eltű nteket kutattak fel,
stb. A•leár у egyle.t,fiatal leányoknak nyújtott kellemes
vasárnapi szórakozást,,,tagjái hitoktátásban, kéz± хтКmkatanit"ban, leend б családanyáknak szükséges
ismeretek
közlésében ré ѕ zesültek..A rendezvények jövedelmét
részint jótékony célra, részint јб olvasmányok terjesztésé
re-fdrditották ć A tár-sulat иakb200>.,:tagja ; ;van. A_.n бΡvédelmi
iródát°a'belváro .si,r бm: kath plé ті •a helyi вégében»„•he1уezték el:. . ј :ž
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soros estet rendezett jótékony célra az Eugen nagytermében. A miisor számai: 1. Vere вв Arpád,a f еgimn. igazgatója megnyitб beszédet mond 2. Wagner "Tannhauser" III.
felt'. elő játéka - zongorán el бadja Ko•idela Géza, az egye
terci templom volt karnagya; 3. Koczkás J б zвef felolvasáBa; 4. Arany Jánostól "Ráchel sirálma" - melodráma, szav аlja Solymos Beatrix, zongorán kisári Pecar вki Desanka;
5. $nekszámok - el бadja a sok évig nem szerepelt férf akar; 6. Liszt "Rapsz бdia" - zongorán el бadja Alm"sy Mik
lós, Liszt Ferenc volt tanitvár іуa; 7. Babavásár - nagy
szebbnéllátványos él бkép több, mint 30 н zerepl бvel,
szebb, kisebb-nagyobb babával. A babavásár
szereplli:
Ludajid Zagora, Háтel Edit, Huв zágh Babi, Kozma Ilonka,
Hável Klári, Bruckner В $zвi, Dobos 'Lili, Riesz Aranka,Já
vorszky Janka, Heiszler Lala, Wild Gizike, Vuji6 Manci,
Simonka Laci, Madari Anci, Kiss Rózsika, Hevér Teci, Pus
káв Ibi, Hevér Maca, Tolmácey Rdzsi, Dudás Csanya,Buránp
Teci, Buг4 у Manci, Rudics Klárika, Kincses Mariska, Ele
kis Bđѕke, Simonka Duci, Simonka Pista, Вб zѕб Rózsika,
Bózsd Tibi, Kopasz Vera, Stolcz Pöre, Krumm Olga, Frey
Irénke, Molnár Sz. Ilonka, Heinrich Ilonka és Erzsike,
Recskó Ibi.
;

ASZTALTLRSASLGOK
Tulajdonképpen a kisebb-nagyobb asztaltársaságok egy kor
irányitó politikai, gazdasági és kulturális törekvéseinek elinditdi, a közvélemény irányit бi és a tömegeiben
mindig maradi társadalomnak néha forradalmi, néha p11 ig
csak szolid de in'rvadd е15гČиozditói.
Zentán már a mult század végén is alakultak
ktilönféie
аВ ztaltár ѕ a ѕágok, valamennyinek talán nyomára aim lehet
70-80 év távlatából bukkanni. A századfordulón Zentán
összesen mintegy 16 asztaltáгвaag működött, tudományos,
jótékony és szórakoztatd céllal, valamennyien a társas
érintkezés elбmozdit"ára, több-kevesebb vagy izmai, könyv_
38.
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tárakkal.

Itt emlitsiik meg azokat melyelaiek müködé вér бl konkrét
adataink vannak é s amelyek müködési köre megérdemli,hogy
megemlékezzünk rdluk.
,

1899. január 1 én már j б pár éve fenлáll az eleő zentai asztaltársaság , melynek elnöke Papp J б zeef.
-

a
190 'x. november 22 én tartotta alakul б gyűlését
"Kossuth Lajos aв ztaltár вaвág ", a Teme вváry Sándor- féle
vendégl őben . Az asztaltársaság célja humánus céllal el őtérbe lépni és mindenütt, ahol kell, jótékonyságot gyako
rolni. December 6-i đѕв zejövetelükön elhatározták, hogy
a
december 26-án estélyt rendeznek , mely egyszersmint
társaság els ő nyilvános szereplése is lesz. Ünnepi be в zé
det mondott dr. Kalmár Antal /országos hirnevü közjogi i
rб és publicista/,.a társaság tiszteletbeli tagja /43/.
Utána városunkban id е z ő Pásztor J б zsef költeményeit szavalta, majd társasvacsora következett. Az est tiszta jövedelmén 3 kis iskolás árva gyermeket teljes téli ruházattal láttak el.
-

1908. február 22-én az asztaltársaság a Vörös Flórián јбtéféle vendégl őben amerikai-árveréssel egybekötött
kony célú táncvigalmat rendezett. A tiszta jövedelmet
szegény gyermekek f е lruházására forditották.
Ugyanezen év december 26-án 5 szegény gyermeket látott
el a társaság meleg téli ruhával.
gyakorolnak,
1909 . december 26-án ismét jótékonyságot
őben
nagyšza1910. junius 29-én a Temesváry-féle vendégl
básu tekeversenyt rendeznek /mely alkalommal új pénztó.
rost is választottak körükb ől, Benedek János füszerkeres
ked ő személyében/, november 20. és december 26-án szin
tén јб tékonycélú összejövetelek és felruházó akciókat
szerveznek.
.-.
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1911. november 26-án 25, 1913. december 25-én рёdіg']ѓ
gyierme'két r":ühá zták ;'
І c. Y t L
;{ .:
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A vil á gháború elsodorta a јо tékón аѕ z
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'f і
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±51. 'Вігб .«Ахїt бnіа ;szavalata. kdyetkezett, utána Biró,János_bemütatója"V.ándorlegény" c.A záróbeszédet :._
Rözsa.
Ѕ ndіѓ elndk tartotta.
.

.

December ,l8-án Bálint Јѓ nо /Тбъі( еnd ё gЇј 4ъё n Unnepi
felolvas” .után 16 gyermeket ruháztak f cl.
Több adat nincs mű ködésükr ől.

4. 1906. április 8-" tartotta а1 аkі '1 б ülését a zentai
"Jókai Mór asztaltársaság" Barsi Rókus 'vёndё gІ Sјбъеn.
A tбхѕаѕ .g célja 'a'szegény gyermekek felruházása. A tagok igen szép"számban jelentek meg, 'ѕ mеgvѓ 1 аѕ zt о ttбk a
vezet ő séget, elndk lett Fazekas György, alelnök Csabai
Ferenc, jegyz đ Kiš Jovák F1.
~

.

Közelebbi müködésükr ől nincs adatunk.
1906. шѓј uѕІ 3- бл d.u. "egy sereg if ju ember" aszta
t ѓхѕаѕѓ gо't alakitott, az tij asztal'társaság neve "II.Rá5

kóczi гегеnс "-аѕ zt аЇt.гѕаѕѓ g.

.

.

.

.

'Célja a szellemi nUvel ődés .és a ѕ zі gбnувог' ѕ'і gyermekek
segélyezése, helyisége Szabó István /Ördög/ vendégl ő je.
40.
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1909. május 1 -én a Pauli-féle sörc вarnok /Adai utca/ helyére költöznek, mivel Pauli átköltözött a kés бbbi Fehér
Haj б vendégl đ helyére.
1910. julius 24-én Kec вkés I вtváді ujtemplomtéri vendégl đ
jében tekeversenyt rendeznek jótékony célra, dijak I. 20
K., II. 10 K., III. 5 K.
"Rákóczi asztaltársaság" alakult 1906. december 22-én
a Nagyvendégl đben /Eugen аzálloda/, melynek tagjai Zenta
9áros el бkel đbb polgáraiból állt. Céljuk szintén a н zegényebb sorsú gyermekek felruházá вa.
Rudics Farkas elnök vezetése alatt, 1908-ban adakozá бbбl
58 kor. 81 fillért gy ű jtöttek; ebb бl 4 szegény leányt
láttak el meleg téli ruhával, 18 kor. 81 fillért pedig
a tüzolt б testület szerelvényeire ajándékoztak.
1908. március 12-én tartotta megnyitó estjét a Buda
pesten alakult "Zentai asztaltársaság", a Fettick - féle
vendégl đ különtermében. Tagjai a zentai ifjusági egyesület tagjai, akik Budapesten végzik tanulmányaikat és néhány id ő sebb zentai származá вu intellektuel. A megnyitó
est programja: Beköszönt ő - tartja Jedlicska Jen đ /irб i
nevén "Plagizátor"/ jogszigorló, az asztaltársaság titké
ra és szeгvez đje; "A kiegyezés közjogi vívmányai"-el đadja
dr. Kalmár Antal az asztalf б-elnök; Versek /"A kis Ilon
ka..." és "Irén dalok"/ - irta és felolvassa Jedlicska
Jenб ; Szabad el бterjesztések, indítványok. Tanácskoztak
Igy fényesebb nyilvános "Zentai estélyr бl" is, mely meg
rendezésre vár. Örömmel vették tudomásul, hogy odahaza,
Zentán, a politikai megbékélés ismét otthonná varázsolta
vissza az eddigi áldatlan te$tváгharcok tanyáját, s egy
hangúlag elhatározták, hogy Szárich Gézát, a megbékélt
város új polgármesterét táviratilag üdvözlik.
súAz asztaltársaság elnöke Pintér Ödön f бgimn. tanár
lyos betegsége miatt nem tudott részt venni az ünnep вé180.

41.

gin, a igy "Pár szó az '5 - és iij— gđrögтől" c. klasszika
I іІоІбgіаі b đngé в zé вe is elmaradt.
Az aв ztaltáгѕaвág kétségtelenul a szabad gondolkozást,
szabad tudományo вѕágot és tanszabadságot hangoztató "Ga
lilei КSr " befolyása alá került , e a polgári radikális
értelmiség вikján dolgozott . Hangadói Jedlicska Jena
és dr . Kalmár Antal voltak . Efemer létét annak ЖS В zönhe
ti, hogy Jedlioska , aki f đmozgatója és ѕ zervez đje volt
az asztaltáтвaвágnak, még az év decemberében diplomál
és távozik . Budapeatr đl /44/. Az asztaltársaság ezzel
e~yid6ben feloszlott.
8. Kere вked бk asztaltársasága alakult 1917.november 26án a Nagyvendégl ő egyik helyiségében, ahol a háborus id őkben keresked őink viszonylag kellemesen el в zбrakozhat
tak az esti záróra után.
Vezet őiket nem i вmerjiik, munkájuk val б szinüleg kizárбlag csak a szórakozásra és kártyára szoritkozott. Nem
tudjuk azt sem, hogy meddig állt fenn a társaság.

"URÁNIA" TUDOMÁNYOS EGY ЕSULET
A XX. század el вб éveiben alapitották, célja a tudomány
közérdekit ismertetése. A községt бl évi 400 korona segélyt élvezett, aminek fejében évenként egyszer ingyenes népel őadást volt köteles tartani. Leginkább f elolva
sásokat és álló-,valamint mozgóképeket vetitett, tudorrá
nyo el ő adások kiséretében. Volt két nagy, er ős álló ve
tit đ je és egy mozgó vetít ője, hozzá egyéb megfelel ő mü
szerek, stb. Az egyesület alapit б ja és elnöke Veress
Árpád gimn. tanár.
Az egyesület addig élte fénykorát, rig Veress Árpád f6kisér ő
gimn. tanár irta és olvasta a vetitett képeket
tu_d оmá ves С zövegat és Fekete Géza kereskedó, kezelte

a vetit бgépet. Más zentai egyesületek, testületileg lép
42.
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tik be az "Uránia" tagjai közé, igy pl. a zentai Katholikus Kőr. Ennek fejében 1905. november 5-én a k đr tagja
i részére az Uránia" ingyenes tudományos el őadást tar
tott a földr ől és a földkörüli utazásról.
"

váAz egyesület lelke és vezet ője Veress л rpád, de a
ől,
igy
lasztmány is részt kér az egyesület vezetéséb
1906. február 4-én a gimn. rajztermében tartott választmányi ülé нen elhatározták hogy megváltoztatják az alapszabályokat mivel a választmányi tagoknak nem biztosit
semmiféle hatáskört.
,

,

Február 18-án fénye вen sikerült farsangi estet tart az
egyesLlet, melyen sok vidéki vendég is részt vesz. Vetitettek is, de rig az áll бképek szép tiszták, addig a moz
góképek homályosak voltak és nehezen mozogtak Igen szel
limes volt Veress Árpád felolvasása.
.

Február 22 én a nagy szinházteremben i аnét vetitenek, igen nagy figyelmet keltettek a pompásan illusztrált mesék, a humoros mozgóképek, Velence bemutatása . A fáradha
tatlan felolvasó Vines Árpád volt.
-

a

Április elsején ismeretterjeszt ő el őadást tartanak
Kath. Köт részére a Legényegylet nagytermében.

Március 1?-én az Eugen вzinháztermében rendeznek el őadást , nagy és é гdekea mü еorral : 1. Katona József élete,
44 szines képpel - irta dr. Gyulai Ágost, f elolvassa Verese Árpád; 2. Keleti utazás, 66 szines és 6 mozgóképpel,
irta Kirberg R., átdolgozta Fischer Sándor, felolvasta
az el őadást március 18 án megismételték.
Veress Arpád
;

-

-

A helyárak: ül őhely 50 fillér, diákjegy 20 fill., karzat
20 f ilL, kezdete este 8 órakor.
бprilis 1-én vetitett el őadás a Legéвуegyesiílet részére, mely szintén az Uránia tagjai közé lépett.
182.
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Április 5-én el őadták: 1. A Vág völgye, 60 képpel, irta
Déri Gyula, felolvasta Veress Arpád 2. Tüzháвуб és hévforr"ok, 70 szines és 1 mozgóképpel, - átdolgozta és
felolvasta Mohácsi Pál f бgimn. tanár.
;

Az el őadást 7-én és 8-án megismételték.
Június 9., 10. és 11-én a városi közgyülé ѕi teremben ismeretterjeszt5 el őadást tartottak: 1. Utazás Olaszország
ban, 60 azines vetitett é s 4 mozgó fényképpel; 2. Magyar
fürd ők és áeványvizforr"ok, 102 szines képpel.
11-én ingyenes népel őadást is rendeztek.
Október 6., 7. é ѕ 8-án a városi közgyülési teremben tar
tott vetitésen. Veress el ő adása.mellett, 168 szines kép
ben Magyarország történelmét vetitették. A szines képeket Szommer Géza készitette.
Október 27-én és 28-án az Eugen szinháztermében ismeretterjeszt ő el őadást tartottak: 1. A Vienwaldstedti tö és
a rigi vasut 60 szines képpel,- német eredetib ől átdolgozta és felolvassa dr. spitzer Pór ügyvéd, 2. Képek Vörösmarty életéb ől, 56 képpel felolvasta Veress '&reád.
Október 28-án az egyesület a városon keresztül benyujtja
kérvényét a belügyminisztériumhoz az alapszabályok meg
változtatására.
December 22-én és 23-án tartották decemberi el őadásaikat,
szinre került Schiller életrajza és a Lourdesi zarándokot vetitett képekkel.
1907. január 19-én az Eugen nagytermében farsangi estet
rendeztek, tánccal.
Junius 13-án a Ritter-féle hires Electro-Bioskop k ~lzdte
meg az Eugen szálloda nagytermében mozgófénykép el őadása
inak sorozatát.

44.
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1908. február 1-én tánccal egybekötött farsangi mozi-estélyt tart az egyesület. Ugyanezen a napon kezdte meg a
rendez!
Kath Legényegyesület vetitógép-el бadásainak
minden
szombaton
vasárés
ünnepnapon.
Ez
res вorozatát
a körülméуy dönt ően elhomályo вitotta az "Uránia népműve
légyi er őfeszítéseit s az egyesület lassú sorvadá вát idézte elő . Az egyesület hiába adott vetitett el őadásai
nak alkalmával rendes tagjainak 50%, pártol бtagjainak pe
dig 25% kedvezményt, a Kath. Legényegylet rendszeres
mozgókép-vetítései lassanként elhódították a néz őket, a
az "Uránia" mű sorait megfosztották az újdonság benyomása
fitól.
"

.

"

,

"

,

1908-ban Bács-Bodrog vármegye is f oly ő sit az egyesület nek munkásgimnáziumi célokra évi 2000 koronát, de az
egyesület megszű nése mind közelebb kerül. Ekkor már Szom
mer Géza kin. adótiszt az "Uránia" igazgatója, aki eléggé.agilis vezet őnek mutatkozik.
1909. j аnuárjában az "Uránia" által készitett képsoroza
tok egyikét, az ókori szobrászmű vészet remekeit, bemutatás végett, használatra kérte az orosházi szabad lyceum,
mely a képeket január 19-én küldte vissza, a következ ő
sorok kíséretében: "Orosháza, 1909. január 1Z.Tekintete ѕ
Igazgatóság: A képeket a mai postán teljesen sértetlen
állapotban kiildöm vissza, valóban elismeréssel kell adóz
nom a diapositivek mű vészi kiviteléért. Szebb képeket
még közönségemnek soha sem adtam le. Ha a többiek is ilyen gondos kivitelű ek, akkor e téren is ~ mondhatom,a ver
senyt a külfölddel teljesen fel tudják venni. Hazafias
üdvözlettel: Pál Ern ő , s.k., Lyceumi elnök." A dicséretet az "Uránia" meg is érdemelte úttör6 munkájáért, s a
közvélemény хі ehezményezte, hogy a mi városi közgyülés űni~
a mindenütt csak e ~ .ismeréssel találkozd egyesülett6l igyekszik megvonni az anyagi segélyt. A kérdé в es képeket
egyébként Szommer Géza, az egyesület igazgatója készitet
te.
-
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A szép dicséretre csakhamar megjött a bukás igy. Január
23-án és 24-én megbotránkoztat б előadást tartott a zen
Elеadta volna a budapesti "Uráta.t Uránia egyesület
nia" magyar tudományos szinház "Szerelem története" cimii
képét,- ha tudta volna! A film valdszinüleg olyan tehoi
kai állapotban volt, hogy azt nem lehetett el őadni. Az
el бad" közepén már kezdett a köz đnвég zúgol бdиΡi, az eld
adásгбl eltávozni majd a nézik végképp kivonultak a terembбl, mid'5n az egyesület vezet ői kđ zül az egyik bejelentette hogy nem képe ве k a mozgóképeket lejátszani.
Miként a helyi lapok irták: "Csodálkozunk, hogy a budapesti Uránia magyar tudományos ѕ zinházfilth egypár egyén
szereplési viszketegségének és agyonüti jó hírnevét, melyet a zentai Kath . Legényegyesület nagy küzdelemmel
részére kivivott."
"

".

,

,

J'fnius 19-én в zigoráan zártkör ű Uránia felolvasást tart
országZentán Hock János , Budapest -$ бbányai plébáлos ,
б
el
őre
elkapkodta
szerte ismert ѕ zбnok. A jegyeket mér j
a publikum el ővételben Erdélyi István házipénztá хi
tisztnél.
,

Az Uránia további müködé аérб l nincs több adat, val б szinii
leg ezután csakhamar feloszlott.

"JÓZSEF KIRÁLYI HERCEG" SZANATáRIUM EGYESÜLET
Országos jellegti egyesület, melynek célja a tüd őbetegek
meg
gyógyítása és támogatása Zentán 1904 ben alakult
budapesti
az egyesület annak következtében hogy a
szervezet az egész országra kiterjedi egyesdlet lett. A
budapesti központ IX Lónyay-utca 47.sz.a . székelt.
.

-

,

,

.

Elnöke baj sai Zá сб Istváвné , akit бl a zentai szerve zet
megalapításának eszméje származik . Társelnök Sziics Laegyleti
josné és Braun Izвбné . Orvos dr. Hável József ,
István,
ѕ
dr.
Szé
сѕénуi
István
é
оіmáсѕy
titkárok dr. T
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pénztárnok stolcz De аібné A választmány tagjai:
özv.
Schwarezer Gyuláné, özv Bolymos Bélóné, Gróf Jб zнefné,
dr. Fleв ch Mikвáné dr. Méri sándorné, Jovanovi ćné Perei
da, Milaceki Lajosné, Piazár Jánosné, dr. Huszágh Nándor
zié, dr Glücksthal Adolf né, dr. Glücksthal Andorné,Mifka
Antalné, Мslonyai Bélóné Horovicz Bertalanné
Mohácsi
Pólné dr. Birб Károlyné, Gyetvai Gézáré.
.

.

,

.

,

,

,

Ugy a vezetбвég mint az egyesület tagsága, a Zentán é16
mindhárom nemzetiség tagjaibбl tevбdött össze.
,

Az egyesület hölgybizottsága 1904 december 17-én tombola-estet rendezett melyre tombola-tárgyakat adtak a következб egyesületi tagok: Szab б Sóndorné, Mifka Antalné,
dr. Glücksthal Adolf né, Forray Ferencné özv. solymos Bé
lőné, dr. Méri sándorné, Gróf Józsefné dr. Buday Páin',
dr. Matsik azilárdné dr. Hóval Józsefné dr. Vajda Lajosné, Hirschfeld terencné dr. Glücksthal Andorné, Endrei somóné Schwarez Lajosné Mohácsi Pálné, Kovács Lósz
lб zé, Szücs Lajosné, dr. Kopp Istvámné Vujió Pavlené,
dr. Huszógh Nándorné, Pecarski Djordjené, Vujié Jovanné,
Mészáros Lajosné, schwanczerné szárics Amália, schweiger
Hermanné, Kohn Ignácné, dr. Lendvai мórné, Dobos Antal
né, dr. Ellinger Jenóné, Kecskésné Ilyássevite Janka, Fa
kyné 1r аt вik Emma, dr. Tripolszky Aladárné, dr. Lovászy
Andorné, Jovanovid Voji вlavné, Madary Jánosné , Barkóczi
Izsóné , LLihajlovi ć Aleksandra, Kósa Károlyné, dr. Braun
Károlyné, Simonyi S бndorné, Braun Izsóné, Flesch Mi.kadné, Fekete S бndorné, Heiszler Ferencné, dr. Zákó Istvánné, Klein Ignác.
.

,

,

,

,

,

,

,

,

,

Az estélyen jelen voltak a következ ők: Szücs Lajos
és
családja, dr.. Lendvai é s neje, Mészáros Lajos és neje,
schweiger Hermann és neje, Follák Ignác f бügyész, özv.
solymos Bélóné, Tripolszky Aladár, Vujid Jovan és neje,
Jovanovi ć Vojislav és neje, ifj. Kohn Ignác, Bauma ni
mérnök, dr. Vajda Lajos és neje, Klein Ignác, Hoffmann
186.
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Mór, Pecarski Djordje, Fleech ügyvéd é s neje, Bergel Anneje,
talné, dr. Méri Sándor és neje, Gróf József és
Hirschfeld r'erenc é s családja , dr. Braun Károly és neje,
és
Weiss és neje, Belovay, Fuchs László , Madary János
dr.
családja, Ritter Gyula, Veress Árpád és családja,
Zákó és családja, Rothmann Árpád, Fischer Sándor, Hei ѕ z
her Ferenc , Nikol" Borivoj, dr. Lová в zy Andor és neje,
Kádr. Hável József, dr. Matyik Szilárd és neje, K б sa
roly és neje dr. Kopp István é s neje, Dobos Antal és ne
je, Novoezel János és neje, Vuji ć Djura es lánya, Hirschenhauser Dávid é s családja , Harsányi Jáno нné.
,

Ezen a tombola-esten mutatkozott be Zentán az egyesület,
s az adakozók és a megjelentek névsorábói látszik, hogy
a város intelligenciája, nemzetiségi és vallási különb
Bég nélkül pártfogolta az egyestiletet.
1906. április 15-én és 16-án nagyszabásu ünnepséget tartott az egyesület,husvéti-bazárt a ѕ zinházteremben,szó
rakoztat б miisorral egybekötve, mindkét este. A husvéti bazár nyitva volt 15-én d.u. 2-7 és este 8-11 óráig 16án pedig d.e. 9-12, d.u. 2-7, este pedig 8-t б l éjfél utá
fig. Az ünnepségek családias jelleg ű ek voltak. Els ő napon el őadták a "Hófehérke és a hét törpe", utána a "Négy
évszak" c. gyermek-él őképeket, Harsány Lajos rendezésé ben. Utána Zettin Flóra és Jedlioska Jen ő szavalt.
16-án az esti mű sor els ő száma a "Miniszterelnök bálja"
c. 1 f elv. vigjáték, szerepl ők Acél Aurél, Szüc в Margit,
Heiszler Irénke, dr. Salamon Imre, Keczehi M. Gábor, Majoros Ödön, Barsi Ferenc. Utána dialóg következett a
"Marót bán" c. szomorújátékból,- el őadták Tolmáesy István és dr. Fapp Imre. Megint egy 1 fely. vigjáték következett:"Megjött a papa" - szerepl ői Zettin Flóra, dr.Sza
bados József, Szű cs Böske. Végül Jedlicska Jen ő szavalt.
A bazárokbar. viгбgGt, parіőmöt, pirostojást és sütemén уt
áruвitottak. Jól sikerült táncmulat вág következett.
48.
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egyesület
Október 21 én szép segít őakciót inditott az
"Csak egy virágszálat " néven. A halottak napját megel őző napon mindenkit ől csak egy virágszálat /illetve annak
ellenértékét/ kérték, abból a koszorúból, melyet szeretteik sírjára akartak letenni a temet ők finnepén. Kérték
ezt a virágszálat annak kegyeletes emlékére, akit ől azt
elvonták. Az ellenértéket a tüd бvé ѕ z ellen való kiizdelem
re kérték. A központi egyesület ebben az id đben kezdte
építeni elsó népszanatóriumát 100 beteg számára, mely
1907. márciu вában kezdene müködni. Az országos adományok
ból nemcsak a hiányzó t đkét kívánták pótolni, hanem új
gyógyitóházakat tervezni és építeni.
-

A zentai egyesület mindent megtett a nemes cél elérésének érdekében, kb. 190 tagja van, alapítása óta több mulatságot rendezett és 7000 koronát küldött fel a szanató
riumi központnak. Е z a siker els đ sorban a rendkivül agilis elnökség érdeme.
December 14-én és 15-én fényesen sikerült karácsor уr bazárt rendezett az egyesület az Eugen szállóban, a kt3vetkez ő mű sorral. Mindkét napon nyolc feldiszitett sátorban
bazárt rendeztek az Eugen dísztermében. Az elárusítók
névpora az egyes sátorokban a következ ő volt. 1. Di в zmü
és rövidárú-sátor: Asszonyok - Heiszler Ferencné,Helmber
ger Györgyné, Kovács Lászlбné, dr. Matsik Szilárdné, lányok - Bergel René, Morgenstern Berta, Madari Anci,Barsi
Erzsi, Helmberger Mariska, Bün Klárika, Aulik Mariska,
Lösch Teréz, Pau Erzsike, Ujházi Rózsi, Rózsa Mariska,
Tumbász Emma, Mucsi Juliska, T бth Ilonka. 2. Fü ѕ zer - sátor: Asszonyok - Berzenczey Domokosné, dr. Huszágh Nándorné, dr. Glücksthal Andorné, dr. Méri Sándorné, láкΡ yok - Aradski Jovanka, Fekete Rózsi, Lengyel Juliska,
Deák Szidónia, Piazár Mariska, Tolmácsy Margit, Tóth Sárika, Bir б Katica, Lantos Ilonka, Pollák Vilma, Slavni б
Lenka, Pivovaraki Böske, Tóth Luca, Gy đri Erzsike. 3. Fe
hérnemü-sátor: Asszonyok - Czilcer Edéné, Szabó Sándor188.
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Kúthy Ilonka Piszár
né, özv Szabado в Gyulámé, lányok
Cserndk
Mariska,
Csonka Margit, Bá
Nina, Rudics Mariska
und Piroska, Bir б Antónia , Varga Jucika, Pollák Irén,
Piazár Erzsike , Lukenics Rб z вika , Deuts сh Lenke , Buráiiy
Lizi, Taká св Katica , Heinrich Etelka. 4. Könyv - é s iróezer sátor: Asszonyok - dr. Bir б Károlyné , ö zv. Brichta
Sarolta , Láffler Adolf né , Pehaim Fennen' , lányok - Sza
b б Erzsike, Taffler Margit, Pollák Giza, Pollák Emma, Zá
kó Olga , Bálint Juliska , Tб th Vali, HiгВоhenhauser Mar
git, Bartusz Mariska, Újházi Annus, Lux Irma, Jovanovie
Jovanka , Vuji ć Teréz, Kocsis Juliska, Váradi Teruska. 5.
Dohány é ѕ levelez őlapok ' sátra: Asszonyok - Burány J б zѕ ef
né, Goldstein Simonné, Lendvai M б rné, Mészáros Lajosné,
Vartus Alajosné lányok - Wekerle Erzsi, Bata Franciska,
Fogi Erzsike Adler Iza, Slavni ć Nada Pusztai Mariska,
Vartus Mariska Buza Ilonka Tóth Irénke Kecskéi Ilonka, Tóth Eszti Horti Rozika Gin e Kovács Franciska, Bar
na Piroska, Polyák Mariska. 6. Játék, karácsonyfa -disz
Sátor Asszonyok
dr. Flesch Mik ѕáné Kopasz Kálmánné, Mohácsi Pálné, Piszár Jánosné,- lányok Lukenics Mariska Winkler Irma Szücs Margitka Gesztessy Mariska,
Fieschl Margit Solymos Beatrix Udvardi Viktor,Miholjac
Bojka, Burtik Irén, Vuji ć Katica, Madari Aranka, Lövet'
Margit, Hajdú Margit és két kistestvére. 7. Limonádé és
sütemény-sátor: Asszonyok - Burány Pálné, Frank József
né, Klein Ignácné, Milaceki Lajosné, özv. Schwarczer Gyu
lő né, lányok - Rieger Jolán, Kerekes Ilonka, Gulyás.Margit, Kecskés Piroska, Kohn Leona, Kozár Viktória,Soiymos
Adrienne, Beck Irén, Wendörfen Elza, Szücs Böske,Deut н ch
Flóra, Heiszler Irénke, Hajdú Franciska, Kecskés Mariska,
Rudics Ilonka. 8. Virág és karác ѕonyfák sátra: Asszonyok
Gr бf Józsefné dr. Hacker Kálmánné Hinechf eld Ferencné,
Mifka Antalné, Balog Gyulán, lányok - Kalmár Annuska,
Erdélyi Mariska, Deák Szeréna, Goldstein Margit, Kozár
Katalin, Latki Ilonka, Lázár Margit, Gv__briozky Vilma,
Madari Gabi, Bün Böske, Burány Lizi, Spiczer Exzsike,Bi,
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189.

rб Mariska Mucsi Maxiska. December 14-én és 15 én d.u.
Е4ikedvel бk в zб rakoztatták a közönséget szépen összeválogatott programmal mig 16 - án este nagy ѕ zabá ѕu mű soros es
tet rendezett az egyesitlet a következ ő programmal: 1. A
Zentai Dal és zeneegylet száma , " Zampa"; 2. Solyіnos Beat
ria melodrámája , kísérik harmóniumon dr. Glüksthal Andor,
zongorán Nagy Sándor 3. Berzenczey Domokosné é nek в zól бja; 4. Orb án Károly humoros f elolva ѕáѕa; 5. dr. Matsik
Szilárdné énekszólója, Heiszler Irénke zongora kísérete
mellett; 6. a Dal- és zeneegylet a "Vig özvegy"-b бl ját
szik.
.

,

-

,

;

Az egyesület sikeres mükádéséért és annak vezetéséért,dn
Zák' Istvánné elnöknó , 1908. január 1 én, Szegedi Giza
udvarhđlgy útján üdvözlő é ѕ köszönő táviratot kap az országos elnökt бl, Auguszta f őhercegas в zonytбl.
-

1908. junius 14-én az egyesület k đ zponti országos vezeti
Bége közgyülé ѕt tartott Budapesten, az odautazó tagok
félárú vasutijegyet kaptak.
November 25-én az egyesület mükedvel бi el őadták Molnár
Ferenc "Doktor ur" c. bohózatot, ѕ zereplбk: dr. Hávelné,
Spiczer Erzsike, dr. Koppné, Zákб Olga, dr. Rothmann Árpád, dr. Bir б Károly, Schwarczer Je пб , Gyetvai Géza, dr.
Salamon Imre, Kiss György, Vig Lajos, Barsi Ferenc, Filcher Sándor. Jótékony célra több mint 350 Yor. jutott.
1909. november 13-án a szanat бrium egyesület zentai bizottsága hangversenyt rendezett egy mű soros est keretében. A Dal- és zeneegylet zeneszámainál k đ zremüködött
Mak вimovi б Sava neje, zongoramüvészпб ; a laikus kđ zönѕég
mozgó
nem értette meg az igen magas zenei ezinvonalon
produkci бt. Utána
Sztrilich Bélóné olvasott f el egy
rövidke novellát, utána egyfelvonásos bohózatot
adtak
el ő Halo ѕ zné, Löffler Oszkár, Gyetvai Géza, Vig Lajos,
Sztrilich Béla; a sz бlбmüvéezetek sorában a f estérövid
azet is helyet kapott: Pechón Gyula gyo т sfe вt б
190.
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10-15 perc alatt két képpel bizonyitotta kézügyességét;
utána él őképek voltak sok ѕ zerepl đvel. A rendez ő jég eleve felkérte a résztvev ő hölgyeket, hogy a rend е zvényen
minél egyszertibb öltözetben jelenjenek meg a mulat вág
c вaládiasѕá tétele végett.
1909 -ben a budapesti országos központ, diezalbum formájá

ban kiadja "Bácska társadalmi élete" c. ezer arcképpel
tevékenységét
ellátott, leginkább az egyesületi tagok
megörökít ő reprezentativ, nagyformátumú kiadványát. Az
albumot, a megye jótékonysági és kultúregyestileteineklaöz
remüködésével készitette C вoór Gáspár szerkeszt ő titké.
A Zentai jótékonysági tevékenyѕégr đl ö вв zefoglal б cikket gyergyб -zaárhegyi Verese Árpád f őgimn. tanár irta.
A cikket, a zentai ѕ zanat бriumi tagok,el őkel ő társadalom
94 tagjának fényképe egészíti ki, akiknek zentai közszereplésér еl szól a tulajdonképpeni leírás - cikk.
Az album kibocsátása el őtt, a szerkeszt ő-titkár,
1909.
december 23-án mutatta be a nagyközönségnek a f őgimтázium rajztermében a mintaalbumot és a benne lév ő f ényképeket.
1910. október 23-án közgyűlést tartott az országos bizottság Kassán. A tagok felutazását, 50% -os vasuti kedvezmény mellett Szű cs Lajosné a zentai bizottság társelnöke szervezte.
1910. november 24-én mű soros estet rendezett az egyestt
let a következ ő programmal: 1. Dr. Salamon Imre f elolvasása; 2. Gaál Ferenc "III. magyar rapszódiáját" Turb бk
Vilike /Szabadka/ adta el đ zongorán, ráadá вul Bod б "Tarantelláját" játszotta; 3. Két szép dalt, Arditi "Parla"
és Dorn "Das Меdchen an den Mond", énekelt dr. Rothmann
Arpádné, Radd Fülöpné zongorakisérete mellett; 4. A beteg Piller György helyettesítésében, Gyetvai Géza mondott ügyes manológot, majd kezdetét vette a tánti, Tekintettel arra, hogy az egyesület, Zent án szokatlan napon,
52.
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csütörtökön rendezte a mulatságot , annak csak erkölcsi
sikere volt, anyagiakban ráfizettek.
1913. január 24-én a ѕ tianаtórium egyesület nagy е zаbású
іnükedvel ői el őadással és él őképpel egybekötött tán сvigаl
mat rendezett a Royal- в záll б di вztermében az "Auguszta
в zanatórium" javára. ју вor: 1. "A jour" - társadalmi tré
fa, rendez ő Sava Vuji ć , szerepl ők Gyetvai Géza, dr. Matik Szilárdné, Mika Annuska, Kupál Ferenc,dr.Gliick вtha7
Andorné, Szeremley János, Dobos Antalné, dr. Szé сséвуi
István és neje, Nagy Sándor, Riser Böske, Dudá в Emil,dr.
Mamuzsits József, Kráhl Berta, Lapping Erzsike, Gyetvai
Gézáné4 2 . A virágok bosszuja " é l őkép 2 szakaszban,,rendezó Solymos Beatrix fest őmüvé в znő , szerepl ők Rehák Irén
ke, Mike Annuska, Sztudényi Rózsika, Sremac De ѕanka, Deák Erzsike, Jakó Bözsike, Pápai Yilmác вka, Szoresik Juliska, Schramm Margitka, Balogh Mariska, Homolya Rózsi
ka, Benedek Bdzeike, Vukov Nevenka, Vig Rózsika. A táncbetéteket Landau Lázár tánctanár tanitotta be. Utána elkezd ődött a tánc, az els ő négyest 60 pár táncolta.
"

1913 .

szeptember 21-én d.u. a szanatórium egyesület Zentai bizottsága a Népkertben nagy в zabásu népünnepélyt ren
dezett. Este a Royalban katonazene-hangverseny tánccal
és tombolával.
1913. november 23-án dr. Matsik Szilárdné, elnökn ő , köszönetet mond a szokásos "Csak egy virágszálat"- gyű jtés
nehéz és fáradságos munkáját ez évben végz ő következ ő ál
dozatkész tagoknak: özv. Dudás I вtvánné, Huszágh Babi,Vu
ji б Vera, Kopasz Kálmánné, Szabó Mátyásné, Gr бf József
né, Jakó Bözsike, Ludaji ć Nada, Deák Erzsi, Fischer Busz
ti, Vig Károlyné, özv. dr. Kopp I е tvánné. Az eredmény
277 kor. 14 fill.
január 1-i beköszönt ő beszédében Bács-Bodrog vm.
f őispánja elérkezettnek látja az id őt arra, hogy a tuber
kulózis elleni, széles körökben szervezett küzdelmet meg
1914 .

192.
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közbenjöttével
inditsa. E célb б l a megye lakoe ѕágának
január 5-én a vármegyeház di в ztermében megalakították a
tüd ővész ellen védekez ő egyesületet.
A szanatórium egyesület zentai bizottsága f еbruár 7- én
miisoros estet rendezett.
A kitört világháboru ideje alatt a zentai bizottság nem
hallat magáról, annak végével pedig feloszlott.

ZENTAI R6T г.KA'VH.FÖIDMi3VEL6 IFJÚSÁG EGYESÜLETE

Az egyesület mű ködésében leginkább a Gazdakörre támaszko
dott, alapit"ának évét emiatt nem ismerjük, a század el
еđ éveiben alakult шеg јуі közgyüléseir đl, belsб életér đl nagyon kevés adat van, működési köre kimerült a gyakori táncvigalmak, évenkénti szüreti bálak rendezésében.
A tizes évek végén testvéregyesülete is megalakult,KeviTorвyosí ifjusági egylet néven.
A zentai ifjusági egylet ezerény könyvtárat is teremtett
tagjai részére. Ezt a célt szolgálta 1906. január 28-án,
az Eugen szálloda в zinháztermében rendezett zártkör ű
táncvigalom könyvtáralapja javára. yalószinü, hogy ez a
rendezvény volt az els ő , az egyesület megalakulása után.
rendez
1911. április 17-én a Kevi-Tornyosi egyesület
színel őadást, feltételezhet đen ennek az egyesületnek is
ez az els ő rendezvénye.

1913 . március 24-én a Kevi-Tornyosi egyesület ismét Szin
előadást rendez.
Csendesen bár, de mind áldásosabban mű ködik a tor nyos-ke
vi ifjusági egylet. Novoszel István, kevi kántortanit б
tömörítette ezen egyletbe a két tanyai központ fiatalsá• bв
gát. Az egylet mintegy 200 kötet könyvet szerzett
könyvtára javára. A husvéti ünnepek alatt saját szinpa -

54.
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don el őadást rendeztek Keviben, Fel вбhegyen s legutóbb
Úrnapján Tornyoson A tornyosi el őadáson nagy közönség
jött össze a szövetkezet kerthelyiségében felállított
szinpad el бtt. Igen jól játszottak Kopasz Mihály, Csabai
Mátyás, Patóc в László, Pat б os Gergely Donoszló Karolina,
Rúzsa Veronka, megállták a helyüket a többi szerepl ők
is: Letenai Rozika, Toldi Teruska Letenai Illés, Nagy
Ferkó, Nagy István, Anitice Mihály, Szelei Ferenc, Nagy
Antal.
,

.

,

,

1915. augusztus 29-én, Rieger Ilonka és Szabó Gizike tanitónб k összehoztak egy kis іnükedvel б társaságot, mely
Karjadon játszott és a zentai jótékony hadicélokra 240
koronát jövedelmezett. Az el őadás megtartását sokban segitette Surányi György földbirtokos. A mű sort Tumbász
Béla tanárjelölt rendezte. Mű sor: 1. ifj. Tóth Horgosi
Mariska és Vuji ć Paula dialógusa; 2. Berzenczey Rózsika
és Margitka négykezest játszottak zongorán; 3. LBvey Péter monológot adott el ő ; 4. Rieger Bözsike szólóéneke,
majd Rieger Ilonkával együtt duettje következett, Szabó
Gizike zongorakísérete mellett; 5. Szabó Gizike magyar
nótákat játszott; 6. ifj. Tóth Horgosi Mariska és Vuji ć
Paula zongorajátéké zárta be a mü sort. Utána táncmulatság volt. Zentár бl sokan vettek részt a mulatságon.
A világháború kitörése dönt ő en korlátozta az egyesület
mű ködését, de 1918 elején újraszervezik a kevi egyesületet.

Az újraszervezésr ől, s az ifjrainditott egyesületi munkáról elég kimerít ő adataink vannak. 1918. február 5-én
Keviben gyű jtötték össze Erdélyi Mariska és Furulyái Kató buzgó tanítón ők a fiatalságot, s egy színdarabot adtak el ő jótékonycélra. Március 15-én Saray Lajos igazgat б -tanító és neje, Vitális Elekné tanítón ővel együtt Tor
nyoson is megszervezték az ifjúság gárdáját. Az alapot
Csóti Júlia tanitón8 vetette meg, aki 3 éven át tanitot
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ta és képezte a templomi énekkart. Március 15-én ünnepв éget rendeztek az egyik iskolában Tornyoson
beszédet
intézett az ö ѕ szegyültekhez Sarat' igazgat б é в Ceóti plébános az iskolások szavaltak,.Sarayné vezetése alatt énekeltek. Este három egyfelvoná ѕo ѕ szindarab került el бadásra. Az els ő darab "Március 15." в zerepl đi Kadván Nán
dor, Kadván Mihály, Honolya Veronka. A második darab " A
honvéd szive" ezerepl đi Pásztor Péter, Katona Tamás, K б,

,

müvee József, %rgely Péter, Homolya Erzsike és Vuji

~ Za

gorka. A harmadik darab "A muszka v бlegény" szerepl ői
Tatár István, Kadván Nándor, K бmüve а Mariska, Hanák J бzsef, Szecвei Juliska, Honolya Juliska, Homolya Péter,
Gergely Péter, Toldi Károly, Fényszaruéi Gergely. Mindhá
rom darabnál a ѕugб Vitális Elekné tanitón đ . A szerepl đk
közül sokan még szinpadot sem láttak, s mégis teljes elismerést arattak szerepléaükkel.
A bevételt jótékony célra forditották.
Husvét másnapján, április 1 én ismét mű soros estet adtak, melyr бl nincs adatunk.
-

ZENTAI KÖR ÉS ZENTAI IFJÚSÁGI EGYESÜLET
a

Majdnem egyid őben alakult a két egyesület, a kés őbb
Zentai kör beleolvadt az Ifjusági Egyeaületbe.

1901. julius 28 án a zentai egyetemi ifjak összejöttek a
Kaszinóban, hogy egy ifjilsági egyesületet alakítsanak.
Ugy látszik ez, ekkor nem sikerült, mert augusztus 4 én
ugyancsak a Kaszinó helyiségeiben jöttek össze a megalakulás céljáb бl. Ekkor választották meg az egyesület ideiglenes tisztikarát /mely név szerint nem ismeretes/, s
meghozták az alapszabályokat. Mivel a rendes tagok zömét
egyetemi hallgatók képezték, az Egyetemi Ifjak Кöre élne
-

-

vezést szándékoztak felvenni, uilltagoka+
,.,..
az intelligens
.~~

osztályból, helybelieket is, szivesen fogadtak tagként.

56.

195•

Céljukul tű zték a ѕ zegéкΡ~ysorsú egyetemi hallgatók segélyezé ѕét. A kör в zékhelyéül Budapestet jelölték meg.
Közben az állandóan helyben lév ő if j в g is mozgalmat in
ditott egy egyesület alapitására.
báikedvel ő előadások rendezésére 1901. december 18-án egy
rendező-bizottságot alakitottak, melynek elnöke lett
Szárit в Géza, alelnök dr. Hajdú Dezs ő és Rottmann Árpád,
pénztárnok sternberg Ern ő , ellenőr ifj. Jedlicska IstТán, jegyz ő Auer Aurél.
1902. január 11-én mű kedvel ői el őadást rendeztek az Eugen szálló üvegtermében. El őadták Szomaházy "Hófúvás" és
Trifkovié "Boldog új évet" c. 1 felv. vígjátékait, vala
mint Gyalui "Mézes hetek után" c. dialógját. A szerepl ők
a zentai fiatalság soraiból kerültek ki: Fischer Olga,
Tóth Mariska, Tolmácsy Flóra, Vuji ć Sofija, Auer Aurél,
Dörner Gyula, Gugi Alajos, Szommer Géza, Sztudényi Gyula és Vietorisz Béla voltak.
Január 18-án a Zentai Ifjúsági Egyesület megtartotta ala
kuló közgyű lését, elnök lett Szárics Géza, alelnök dr.
Hajdú Dezs ő és Rottmann Árpád, pénztárnok sternberg Ern ő,
ellen őr ifj. Jedlicska István, jegyz ő Auer Aurél.
fel
Június 29-én megtartották als.kuló közgy ű lésüket a
s őbb iskolákat Budapesten végz ő egyetemi hallgatók is a
városi közgyű lési teremben. Az új kör cinre "Zentai Kör",
célja a zentai egyetemi ifjakkal az összek đtteté ѕt fenn
tartani s őket esetleg anyagilag támogatni,segélyezni.Az
alakuló közgyűlésen nagyszámmal jöttek össze úgy a helyi, mint a vidéki ifjak, s léptek a körbe. A tisztikar:
elnök Orbán László, alelnök Pecarski Milutin, titkár
Schwarezer Jen đ , jegy" Tolmácsy István, pénztáros Polla
esek Miksa, ellenőr Horovitz Tibor, háznagy Dudás György.
Az érettségit tett ifjak: Boschán Samu, Kalmár
196.

Simon,
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Rasch Rezs ő , Balázs Jenб , Kerekes Kázmér , sichermann Gábor, Szilvási Ј6no е , Ungár Béla , Vig Lajos, Deák Simon,
Dáme László, Kovács Kázmér , Kovai4evié Boiidar, Novoszel
Imre, Orbán Henrik , Skultéti János, Szilágyi László, Teleki István é s Tolmácsy István, a " Zentai Sör" segélyalapja javára , július 5-én az Eugen szálló nagytermében
érettségi táncmulatságot rendeztek . Belép бdijak c вaládjegy 3 kor., személyjegy 1 k. 20 fill.
1903. júliusában az ifjúság tornakört alakitott /45/.
1903. augusztus 23-án a városi közgyülési teremben "Rd
kбо zі-Uіuіерѕё gеt " rendeztek a zentai egyetemi és f els őbb
tanulmányaikat folytató ifjak, a következ б mű sorral: Kéler Béla "Magyar vigjáték-nyitány " - el бadja a Dal- és
Zeneegylet zenekara ; 2. Elnđki megnyitót mond Guelminó
József elnök; 3. tlnnepi beszédet mondott Kalmár Simon;4.
"Fábián, Rák бozi hadnagya " c. melodráma F.J.-t бl, zenéje
Lányi Ernőt ől - el őadta a Dal- és Zeneegylet, valamint
ifj. Kúthy Lajos zongoraki вérete mellett, Kбrö ѕi Ferenc;
5. Slbeszélé ѕ a kuruc világból - irta Guelminó J б zšef,
felolvasta Teleki István ; 6. Kurucnótákat énekelt egy ez
alkalomra alakult férfikar; 7. Rodostói árnyak, Harsáхіyi,
Kálmántól - szavalta Szemz ő Miklós ; 8. "Rákóczi kesergője" és induló - el бadta a Dal- é s Zeneegylet.
a
1904. december 31-én fényes Szilveszter - estet adott
zentai ifjúság, a tiszta jövedelmet a gimnáziumi "vándor"-egyesületnek juttatták.
1905. junius 29-én az if juв g úszóversenyt szervezett a
Tiszán / 46/. Ugyanezen é v július 24-én két гduló в sakk versenyt rendeznek a Függetlenjégi Kör helyiségeiben/47/.
1906 . január 7-én hangversenyt rendezett a Zentai Ifju вб.
gi Egyesület tánccal egybekötve . Ir~isor: 1. Kalmár Simon
felolvasott ; 2.Kurz Ilonka zongoraв zбldja;3.LŐffler O бzkár szavait; 4. 5ziics Margitka és Tolmácsy István dial б58.
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got adtak 116; 5. dr. Glück вthal Andor és schmelhegger
Emil négykezest adtak el ő . Ez a bál volt az egyesület
els ő komoly bemutatkozása megalakulása óta, 30 pár tán
colta a nyitótáncot, 24 pár az utolsót.
Január 13-án, 24 éves korában,tüd бbaj és gégesoxт adásbaдΡ
meghalt az ifjúsági egyesület alelnöke,Té І2yi Gy бz б jogász; sokat igér б jöv ő állt előtte, szép,szomorú hangvé
telű verseket irt.
Január végén az If jtí вági Egyesület hivatalos helyiségei
a t ű zoltólaktanyán vannak.

Február 19-én az egyesület, vont alelnöke, Tényi Gy őz ő
emlékének áldozott. Felolvasó-estet rendeztek, melyen
versei szerepeltek, azután Kalmár Simon méltatta TéByinek az egyesület megalapitása körüli érdemeit, ѕ rövi den vázolta életrajzát.
Március 15-én ünnepséget rendezett az if ј uвбg, melyre
meghivták a helybeli egyesületeket: Otthon, Kaszinó,
Függetlenségi Kör, az újjászervezett szocialisták K đre,
Gazdakár, Kath. Kör, Kath. Legényegylet, Tű zoltó Testület, Nőegyesület, Uránia, Athiétikai K1ub,Ipartestület,
Dal- és Zene вgylet, F őgimnázium, stb. A meghivást asu pán a szakszervezetek ré в zér бl uta вitották vissza, igen
udvarias és érdekes levélben, mely igy sz бl: "A Zentai
Ifjúsági Egyesület Tekintetes Elnökségének! Becses f e1hivásuk folytán a szakcsoportok vezet őségei február h б
14-én közös értekezletet tartottak és az đnök átiratára
a következ ő határozatot hozták: Március 15- ét a zentai
szervezett munkásság ez id ő szerint még nem ünnepli
meg, bár át van hatva azon nagy nap j elent őségének érzé
tet бsét ől. De a jelen korban, amikor az osztályharc
pontját éri és amikor a munkásságnak a saját jobb létét
és megélhetését csak er8 ѕ harcok és üldöztetések árán
képes magának kivivni és amikor a munkásságnak politika
198.
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i jogaiért kell minden erejét megfeszitenie nem lehetünk azon társadalmi osztálynak tüntet đ eszköze, mely a
munkásság elnyomására törekszik Kérem a tekintetes Elnökséget határozatunkat ilyen értelemben tudomásul venni
Zenta, 1906. február 15-én. A szervezetek megbizásából, đ
szinte tisztel'5jük, Bubolyák Mihály." A helyi lapok ѕ zim
pátfával kommentálták az állásfoglalást, fejtegetve és
magyarázva azt, hogy az élet mint választja szét a közös
érzésű embereket. Állástfoglalnak az mellett, hogy a
szétválasztó okokat ki kell küszöbölni, s közös er đvel
kell el đmozditani egész lakosságunk boldogulását osztály
különbség nélkül.
:

.

Áprilisban az ifjúság szabad lyceumot tervez, az el đadan
dó anyagot nagyjából meg is állapitották. Az el đadások
megtartására az ifjúság közrem űködése mellett, a város
intelligenciájából kérnek fel egyeseket. Az eszme kivit!
lezésér đl nincs adatunk.
Július 5-én az Ifjúsági Egyesület évi tisztújit б közgyü
lést tartott. A megválasztott vezet đ ség: elnök dr. Szaba
dos József, alelnökök dr. Fleech Jen đ és Tolmác вy István, titkár dr. Teleki István, jegyz đ Szécsényi István,
pénztáros Nagyinán István, ellen đr Tóth Bagi József,
háznagy Halász Menyhért, számvizsgálók Tichy Béla, Peren
czi Antal, Annus András, választmányi rendes tagok Barsi
Ferenc, Fekete Mihály, Ifj. Kúthy Lajos, Kalmár Simon,
Kovács Imre, Löffler Oszkár, Pekle Ottó, Sikk Béla, póttagok Nikoli б Aleksandar és Barna Lajos. Elhatározták,
hogy augusztusban sakkversenyt rendeznek, melynek végeztével tánccal egybekötött hangverseny lesz. Ennek el đkészitésére egy 8 tagu bizottságot választottak /48/.
Szeptember 1-t đl az Ifjúsági Egyesület bérbevetté a "Magyar Király" szálló kerti üvegtermét s ez alkalomb бl
szeptember 2- 6 n bankettel egybekötött házavatási ünnepélyt tartottak. A helyiségeket gyönyör ű berendezéssel,
60.
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s kiállit"on els ő dijat nyert ‚ij billiárd-a в ztallal ref
dezték be.
A sakkverseny lebonyolit"a után hirlapi polémia keletke
zik az egyesület fejl ődé еi lehet őеégei körül. Tolmácsy
István a ZIE tagjának hirlapi cikke szerint, az egyesQlet alapit"akor kitüzött célt, hogy a váxos intelligens
ifjúságát összegy ű jtse, sikerült elérni, ma már 100 tagja van az egyesületnek de az egyesület mégeem fejthet
ki olyan munkát, mint amilyent birna, mégpedig a zentai
intelligencia nemtör ődömsége miatt.
,

A hirlapi ellenvélemény megvádolja az egyesületet, hogy
munkájukban felekezeti villongásokat teremtettek, talán
ez okozza a közönség hálátlanságát. Tolmácsy, válaszában
szemére veti a vitacikk írójának, hogy nem ismeri .a zentai viszonyokat és téve вen informálták, ami a káros polc
tikai és vallási széthúzást illeti, az volt a megalakulás idején, de most már nincs, de alacsony színvonalú
s_zemélyi harcokra sincs szükség.
1907. január 5-én az Ifjúsági Egyesület az Eugen в ziвház
termében mű kedvel ő el ő adást rendez. színre kerül Guthy Rákosi "Sasok" c. 3 felt'. vígjátéka, Tolmácsy István nin
dezésében. szerepl ők: slavni ć Lenka, Heiszler Irénke, Ro
senfeld Ilona, Havas Jen ő , ifj. szécaényi István, sikk
Béla, schwerer Károly, Ferenczi Antal, Нalá вz Menyhért,
Vartus Gyula, Tolmácsy István, Kadván Lajos, Nagyivón
István, Leicht György. Az ifjuságnak ez az els ő ílynemü
rendezése.
1908. március 7-én az ifju вág hangversennyel egybekötött
táncvigalmat rendezett az Eugen е zinháztermében, dr. Lováв zy Andor, dr. Zákó I вtván,.Kováe в Láв zló é ѕ Heiszler
Gyurgyovánв zki Ferenc védnökgége alatt, a zenta ж atlétikai klub javára. A rendez őbizottság elnöke szárics Géza.
Bniво r: szaval spitzer Erzsike, énekel Gyenizse Balázs
szizmüvész; ifj. szécsényi István melodrámát szaval, zon
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gorán kiaéri Wend'drf ex Elza; Heiszler Gyurgyovánazki I rénke zongor"ik, végül Gyenizse Balázs vig magáajelenetet ad е 1 ő .
Júliusban közbeszéd tárgya az ifjúвá.g helyzete, az ifjúság nem dolgozik, nincs összetartás, a régi vezet ői tanulmányaik miatt távoztak Zentáról. Most mikor az ifjúság tábora folyton n б , s évenként tekintélyes Számmal
szaporodik, azt az elszomoritó jelenséget tapasztalni,
hogy a néhány évvel ezel őtt még az igen đ sszetart б if јі вб.g sehol nincs, teng ődik, él anélkül, hogy életjelt adna magár бl, ѕ nincs ember aki újra élére állna, hogy újraélessze tevékenységét aki a kisebb csoportokra oszlott ifjúságot egye ѕitené.
,

Július 12-én, a Tisza-kávéházban volt az új Ifju ѕági Egyesület el őké ѕ zit б értekezlete Az igen szép számban
megjelentek határozott állást foglaltak az újraalakítás
mellett, s e célból 7 tagú elóké в zit б bizottságot küld
.

tik ki. A bizottság már kész al гΡspszabály tervе zettel fo g.
-

az alakuló közgyű lés elé lépni. Július 16-án volt az ala
kul б közgyűlés, ugyancsak a Tisza-kávéházban, s az"egyetemet látogató ifjuвág megalakitotta a "Zentai Ifjúsági
Kört". A szép számban megjelent tagok Mü11er Gyula korelnök vezetése mellett a tisztvisel őket is megválaв ztották.Egyhangúlag elnök lett Jedliceka Jent5, aleln đkök
Rehák J. és Yámos J., titkár Simon Mihály, jegyz ő Bodrogi Andor ellenőr Szőke Dezső , pénztáros Annus András,
háznagy Deutsoh Zsigmond, a számvizsgál б-bizottság tagjai Gliiokethal Géza, Polyák János, Solymos Artur. Az egy
letnek tagja lehet a szabályzat szerint "minden tisztességes, kđ zépi вkolai vagy ezzel egyenrangú végzettséggel
bíró ember". Kimondták hogy a kör в emmiféli külsd /pl.
politikai/ munkásságot nem fejt ki, mű ködés szemp©ntjáb<l
megmarad a maga bels ő keтetébвn.
"

,

,

,

T_igy látazik az újraalakuiás nem volt szerencsés, az elkö
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vetkez б években nincs nyoma annak, hogy az egyesület va
lamit is tett, тцКk ddtt volna.
Ezt bizonyitani látszik az a körülmény i е , hogy 1912. jú
liui 26-án ismét alakul б értekezletre hivják az ifjúságot a Népkertbe. Az értekezlet után, július 28-án megalakult az új Ifjúsági Egyesulet új alapszabályokat fogadtak el, új tisztikart vбla в ztottak. Elnök lett dr. Fe
renczi Antal, alelnök Nagy Lászl б pénztáros Vámos János, jegyzб Keczeli M. Ferenc háznagyok Flesch László
é ѕ Pеthб Sándor A vezet бвég július 31 én tárgyalta meg
az egyesület jövend бbeli müködé еét és programját a Karácsony Lajos-féle /Eugen/ vendégl бben.
,

,

,

.

-

1912 telén megtartott választmányi filésen úgy határoz иΡak,
hogy tekintettel a nehéz politikai és gazdasági viszonyokra, 1912/13 telén nem bálazik az ifjuság, annak rendezését nem tartják helyénvalбnak, mindaddig,mig vissza
nem tér a régi nyugalom és békességes közhangulat, amely
megengedhetővé teszi az ifjúsági bál megrendezését. A
politikai és gazdasági helyzetet ebben az id бben a тбder б, a választási-reform és a közđв vámterület körüli
harcok tették nehézzé és nyomasztóvá.

1914• január 5 én mű sorral egybekötött táncestélyt tart
az egyetemi aranyifjúság a "Royal"-ban. A nzisor nevesebb
pontjai: Nagy Sándor zongoraszáma Kerepesi Vince konf eransza Szupits Károly szavalata a "Katonásan 0. 1 fel
v. bájos darab és az el еször fellép б férfi énekkar. A
szindarab szerepl бi Keczeli M. Ferenc Szeghe б Erzsike,
Lö вch Rózsika, Mezei Láе zl б , Szegedi Mihály, Recskó András.
-

,

,

,

"

,

A kitör б világháború nem tudja megakadályozni az itthon
maradt, illetve ideiglenes itthon lév б fiatalok működé sét, akik mindig megtalálták közszereplésük legmegfele1 б bb utját .
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1915. augusztus 20-án az ifjúság, levelez бlap -verseny
nyel, konfetti é ѕ нerpentin-csatával egybekötött népkerti mulatságot rendezett, a tiszta jövedelmet teljes egészében a "zentai gyorssegély-alap" javára forditották, a
mely alap a háborús jótékony célokat hivatott szolgálni,
a katonák itthon maradt családtagjait segélyezni, az
ifjúság közbejöttével.
A gyorssegély-alap intéz ő elnöke Orbán Кároly, f бgimnázi
urai tanár, titkárai pedig dr. Flesch László és Tumbá ѕ z
Béla. Az ifjúság mulatsága teremtette meg, habár korláto
zott összegben, 373 kor. 98 f ill., a segélyalap kezdeti
t б kéjét. A népkerti mulatság, a háborús viszonyok ellené
re, nagyon jól sikerült, a legszebb láвynak Dobos Lilit
é ѕ Suber Ilonkát, legszebb asszonynak Dir von Walberg
hadnagy feleségét és dr. Т olmác ѕy Istvánnét választották.
Két kislány Sztrilich Zsuzsika és Wüszt Margitka virágo
kat áruѕitott jótékonycélra. Az esti bálon a táncosok hi
ánya eléggé érc zhet б

volt.

Augusztus végén a gyorssegély-alap tud аkos ~dóirodát nyit,
a hadbavonultak itthon maradt családtagjainak tigyes- bajos dolgaiban vall segitségre. Minden, hadba vonultakat
érint б ügyben ingyen tanácsot, útbaigazítást ad, a hadbavonultak vagy fogságba esettek után való tudakozб dást
is teljesen ingyen intézi, szegény emberek ügyeiben a
készkiadásokat is a gyorssegély-alap fizeti. A tudakozódó iroda részére felajánlotta helyiségeit a zentai Függetlenségi Kor.
Szeptember 12-én az összes egyesületek bevonásával mű soros estet rendezett az ifjuság. MUeor: 1. Orbán

Кároly

prológusát szavalta Lieber Klárika;2."Estére indul az ez
red" énekelte Bruckner Ilonka, zongorán kisérte Benedek
Bözsike; 3. Székács Imre és Tumbász Béla dialógusa; 4.
"Odakünn a vártán" - a duettet énekelte Rieger Ilonka és
Bözsike, zongorán kisérte Frankl Erz ѕ il.o; 5. Ivuendelsohn
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"Rondo capriccioso" - zongorán el đadta Franki Erzsike;
6. T бth Horgosi Mariska és Vuji ć Paula dialógust adtak
el ő ; 7. Székács Imre kuplékat énekelt, zongorán kisérte
Ludaji ć Nada; 8. Schwarcz Aranka magyar szól бtánca; 9.
Stössel Miksa aktuális kuplékat énekelt, zongorán kísérte Franki Erzsike. Konferált dr. l lesch Lászl б , a gyorssegély-alap és a tudakozódó iroda agilis munkatársa. A
öaszkiad"a
mulatság összbevétele 1021 kor. 49 f ill.,
ől,
610 kor.
410 kor. 55 fill., a tiszta jövedelemb
94
fill.-b ől, özv. Pásztor Jánosnénak kiutaltak 10 kor. 94
fillért, a fennmaradt 600 koronát pedig négy egyenl ő
részben, a zentai elesett katonák árvái és özvegyei, a
zentai rokkantak, a zentai vak katonák alapjai, valamint
a zentai gyor вѕegély-alap javára fordították. A f ényes
eredmény elérésében az oroszlánrész Recskó János,Benedek
János és Tumbász Béla végrehajtó-bizott вági tagokat és
a szerepl őket illéti.
November 13-án ismét mű kedvel ői el őadást rendezett
az
ifjúság a gyorssegély-alap javára a követke z đ mű sorral:
1. Nyitány - el őadja a szabadkai zenekedvel ő társaság;2.
Hővel Edit melodrámát ad el ő , zongorán kisérc Huszágh
Babig 3. Stössel Miksa kuplékat énekel, zongorán kiséri
Franki Erzsi; 4. IvIiks Mici szaval; 5. Schweiger Irénke
Brahms "Magyar táncok"-ból játszik zongorán; 6.Dialógust
adnak el ő Hevér Bözsi és Vuji ć Paula; 7. Bruckner Ilonka
énekel, zongorán kiséri Benedek Bözsi; - Szünet - 8.Kiss
Józseft ől: Ged ővár asszonya" - melodráma, el őadja Prekaj
ski Dessy, zongorán kiséri Ludaji ć Naduška; 9. Tóth Horgosi Mariska monológja; 10. Piller Ilona és Inci zongora
száma; 11. Székács Imre kuplékat énekel, zongorán kiséri
Franki Erzsi; 12. "Jön a kér ő " vígjáték 1 felv., szerepl ők Székács Imre, dr. H ővel Józsefné, Huszágh Babi, Luda
ji ć Nada, H ővel Klári, Ludajió Vera, Tumbász Béla; 13.
Tumbász Béla Gyóni verseket szavalt.
-

Az ifjuság közremüködésével, dr. Flesch Lás гló ve гetéaé
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vel, a tudakozódd iroda is szorgalmaв an dolgozik a köz
javára é s érdekében . Megnyerte
ezen oélb бl az or ѕzáHadifoglyokat
gos Központi Tudakо dó Ireda a Központi
.Gyámolító é ѕ Tudбвitб Hivatal, a bécsi Zentral -nachweise
bam, a tien-ceini /40/ Hilf вaktion für deutsche wester
reichisake und ungaris eke Kriegegefangene nev ű intézmá
nyele legnagyobb foku támogatását A tudaJco абdбвоЖоn kivül az iroda eljár hadisegély, rokkantsági, đ zvegyi járandб ságok , ideiglenes segélyek ügyeiben ée minden olyan
ügyben , melyben hadbavonult vagy családja van érdekelve,
gyorese
mégpedig teljesen dijtalaiul. A költségeket a
koronát
gély-alap fedezi. Anyagi segélyekre eddig 400
forditott az alap, ѕ 500-nál több hadbavonult sorsa után
érdekl6dött, вzáma в mái esetben adott tanácsot, felvilágo
вitást vagy járt el. A 13-án rendezett m ű soros est is az
alap gyarapítására szolgált.
,

,

.

Deeember derekán dr. Flesch Lászlб ismételt bevonulása
folytán, a gyorssegély-iroda vezetését Tumbász Béla és'
Vartus Ferenc if j. egyesuleti titkárok vették át. Mint
hogy a gyorssegély--alap egyetlen f 5 jövedelmét az ifjúsé
gi egyesület által rendezett mű soros estek jövedelme képezi, kérik a város közönségét, hogy pártoló-tagként lép
jenek be az akoióba, havi 1 és 2 korona tagsági dijjal.
1916. április 24-én az ifjúsági egyesiilet, a zentai hadi
árvák tanulmányi segélyalapja javára, nagy mfi тбѕz estélyt rendezett, melyre meghívták Lányi Ern ő zeneszerző
zongoramüvéazt , Rados Dezвő hegedűművészt , a 8 éves Nagy
Jancsi osodahegedüst és Reitter Ilonka énekmüvésznбt Sza
badkár бl. A mű sor: l.Grieg "Szonáta" F-dux, zongorán és
hegedűn elбadták Lányi Ernd és Rados Dez вő ; 2. Lányi által megzenésitett Gy бni-versek - énekelte Reitter Ilon'
ka; 3. Lányi, saját szerzeményeit, "Elégia" és "Bá свkai
lakodalom", adta el ő zongorán; 4. Rados Dezвб hegedű számai, Chopin "Nocturno", Lányi "Albumlap", schubert "A
méh", J. Brahms "Magyar tánaoa"; 5. Lányi-dalokat éne66.
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Іiekelt Reitter Ilonka; 6. Beriot " Hangverseny " és
őadta
Nagy
Jancsi;
Kuiawiak"
hégediin
el
7.
"
niawezky
"Kanagó lá Пyok" 1 f elv. vigjáték, szerepl бi Dobos Lili,
Huszágh Babi , Ludaji ć Nada , Bruckner Ilonka, Madary dnci
és Schweiger Irén. Konferált Kerepesi Vince.
a
Április 23-án dr. Flsech Lбвzló felolvasást tartott
"Royal " disztermében "A társadalom feladatai háborúban"
cimmel, nagy kđ zönѕ'g el őtt.
Az április 24-i mű soros est a гбв ztvevб művészek kőlt вégei miatt ráfizeté ѕвel végz ődött ѕ igy veszélybe keriilt a tanulmányi - segélyalap létrehozása. Az alap azonban mégis létrejött, mivel Stöe еel Miksa, a es. és k.86.
gyalogezred rokkant egy éves önkéntese egész г okkantjáг~
lékét átengedte az alap javára a háborá idejére és az
azt kđvet б id őre . Erről 1916 . április 25 - én kelt, tanúk
elбtt aláirt nyilatkozatot juttatott el az Ifjúsági Egye
,

,

sUlethez.

Május 12-é n ismét dr. Fleech veszi át a gyor ѕѕegély-iroda irányit"át, mivel Tumbász S. Béla tanárjelált tanulmánXya folytatása céljáb бl Zentár6l eltávozott.
december 26-án a Zentán é pitend б tűd бвzanat бriцm
javára az ifjúsági egyesulet miikedvelбi, a Royal szálló
В zinháztermében j бtékonycéln el őadást rendezett. Eladták Géczy István "A Sárdi-ház" c. 3 feiv. népszinmüvét.
szerepl ők : Kővágó Piroska, Starcšev Hermina , Ko вб czki Bo
riska, Vándlik Katica, Bárkányi Gizike, Penge Marisler.,
Vándlik Kat б , Tóth Horgosi Mariska, Slavni б Olga, T бth
Katica, Kopasz Juliska, Boros Gyevi Ferenc, Kocsis János, Mayer Márton, Slavnió Trif un , Morgenatern Zoltán,
Fendrik István, Slavni б Aleksandar , Biliczki Vince,Popov
Nikola, Gy őri Aladár, Preradov Mita, Knopf Ern ő , Fehér
Mihály i Stéh György, Terék Márton.
1917.

1918. f ebruвr 2-án az Eugen вzinháztermében mtlkedvel6i
.... ~ ..

206.

~ ;.

67.

el őadást tart a тükedvel б ifjúság, еl őadják a "Túri Bor
esa" 3 felv., énekes népszinmüvet. Szerepl ők: Wagner
Böske, Kđvág6 Piroska, Star ćеv Hermina, Vándlik Katica,
Wagner Ilonka, T бth Katica, Bárkányi Gizi,. Gyбri Bözsi,
Vándlik Juliska, Klonka Ilonka, Rác Jucika, Kalmár Bözsi, Starćev Bojka, Bárkányi Bözsi, Kocsis Já Пo а , Mayer
Márton, Slavni б Trifun, Slavni ć Aleksandar, Biliczki
Vince, Knopf Eгn5, Fendrik István, Preradov Mita,K đvág б
Márton, Gy őri Aladár. Rendezte Novoszel Andor.
Február 10-én megismételték az el őadást.
A f điskolai ifjúság is tömörülni akart az új id ők szellemében, hogy az új szociális társadalom é pitéséb ől kivegye részét. E célból 1918. november 15-én összejövetelt tartottak a Vase-f éle étteremben. Határozataik nem
ismeretesek, de azokat megvalósitani sem tudták, mivel
a szerb csapatok 16-án bevonultak Zentára, s ezzel ideiglenesen minden társadalmi tevékenység megszű nt.

DAL- ÉS .ZENEEGYLET
Hogy'a zenei élet alapjait Zentán megvessék, f бgimnáziu
mi tanárok a f бgimnázium kebelében vonós hangszerekre
és fuvolára tanfolyamot nyitottak 1901. december 15 én.
~

-

A munka a következ őképpen oszlott meg. A kezd ő hegedU в ö
kit Tóth Lajos tanár, a haladó heg е dü вöket Fekete Géza
keresked ő , a fuv б sokat Fischer Sándor tanár, gordonkát
tanitot
és zeneelméletet Fischer Sándor és T бth Lajos
tak. A tandij havonta 6 korona volt, a tanfolyam 30-35
növendékkel nyilt.
1902 elején már egy dal- és zeneegylet megalakulásán
fáradoznak a zenekedvel ők, január 10-én az önkéntes
tű zoltó őrtanya helyiségében jöttek össze az el6mun б.la
tok meghatározása céljáb61. Orbán gároly, sztudényi Gyu
la és dr. Hajdú D е z ѕб i вmеrtették a célt. Az alapszabá68 .
207.

lyok kidolgozá в ára bizottságot létesitettek, dr. Mikosivita Karsut járási f бв zolgabiró elnöklete alatt. Az e16értekezlet jegyz б je Orbán Károly volt. A helyi lapok őrömmel üdvözlik a kezбеnéвpezé вt: "Már több izben t đrtént e téren vállalkozá в ,ám az úttörők fáradalmát nem ko
ronázta siker. Talán a töretlen út göröngyei, talán a
lohadó kedv, kedvez őtlen körülmé хуek, korai fásult вág $
derme ѕ zt б kđ zönу nem engedték virágba borulni a dal és
zene fáját. Most Zenta város értelmisége számban és „ú
ban megszaporodva, maga emeli magasra a zene porba hullott zászlaját."
A zenekedvel ők felhivá ввal fordultak a város kđ zönвégé
hez a megalakitaлdó egyesületbe való belépés céljából, a
felhívást 1902. január 18-án bocsátották ki, annak aláírói: Auer Aurél, Barkóczi Izsó, Bolgár Sándor, Benedek
Elek, Boromisza Jáno в , Bobár I вtván, Csóti János, Dala
Károly, Dul бѕвy Jen б , Ellinger Jen ő dr.,Essert Jáno в ,
Endrei Soma, Elachieger Elemér, Fekete Géza, Fischer
Sándor, Fuchs Antal, Hacker Kálmán dr., Hajdú Dezs б dr.,
Gróf József , Glücksthal. Adolf dr., Harsányi Jáno в , Hővel

József dr., Heiazler Ferenc, Hu вzágh Nándor dr., Hirka
Balázs, Halmos•Béla dr., Jakó Sándor, ifj. Jedlicska Ist
vő n, Kabos Ármin, Kósa Károly, Kovács László, Kováta Géza, Matyik Szilárd dr., Mikosevits Kanut dr., Méri Sándor dr., Mohácsi Pál, Mészáros Lajos, Madari János.,Mezei
Elek, Matkovits Béla, Novoszel János, Nagy Sándo г , Niokl
Jen ő , Orbán Károly, Pollák Ignác, Rechner Konrád, Rottmann Arpád dr., Schmidt Fülöp, Spitzer Mór dr., Suber
Endre, Szárita Bertalan, Szárita Géza, Szücs Lajos, Sztu
dényi Géza, Tóth Lajos.
Végre 1902. január 26-án, a Dala Károly-f éle vendégl őben
megalakult a Zentai Dal- és Zeneegylet. Elnöke lett dr.
Mikosevits Karsut f ő azolgabirб , pénztárnok Harsányi János. Ebben az id бben énekkara volt már a Kath.Legényegye
sületnek és a Tüzoit б Testületnek is. Megalakulásakor az
208.
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egys вületnek nem volt karmestere Zentán a karmester- kék
"s volt az egyesületek Aohilles sarka A választott kar
mestert mindenki azzal a gondolattal fogadta, hogy "nolo
hunt regnare super nos"- nem akarom hogy ez uralkodjék
rajtunkl Pedig egyik konzervatóriumot végzett, a másik
elismert hegedtimižvész , a harmadik zongora- virtuóz, stb.
,

.

-

,

1902. február 11-én, a léte вitendб Dal-és Zeneegylet javára virágestet rendeztek a zentai hölgyek Az Bugen
szálló pazarfénnyel díszitett disztermében virágjelmezbe đltözve jelentek meg az asszonyok és lányok, de maga
a mulatság nagyon keveset jövedelmezett.
.

Március derekán az egylet már nagyban készül a május 10én megtartandó e1 вő hangverаenyére Az orkeszterhez már
beszerezte a szükséges nagyb бgбt cѕellбt, nagy- és kis
dobot, cintányérokat, trianglumot azonkiviil egy egész
jd állapotban lévб "Beethoven márkájú zongorát és egy
jó harmóniumot is. A hangversenyt az Bugen а zállб emeleti dísztermében tartották, zártkörű táncvigalommal egybe
kötve. Mü ѕoГ : 1. A ргоІбguеt irta Orbán gároly, el бadta
Száгits Géza; 2. "A távolban Möhхing-tel, bariton- sz бés
16, férfikarral 5. Weber "A bűvös vadász nyitánya
Meyerbe•г " trdбg Rбbert "- b бl részlet , elбadta az egylet
zenekara ; 4. Magyar népdalegyveleg - egyleti énekkar;
5. Boaldieu " Bagdadi kalifa " nyitárya - egyleti zenekar.
Helyárak : I-VI. sor illóhely 2 kor., VII-%II. sor ul бhely
1 kor . 60 fill. A többi tilóhely 1 kor . 20 fill., diák
Jegy 50 fill ., karzati ül бhely 1 kor. 20 fill.
.

~

,

,

"

"

;

"

Május 28-án в zükebbkđгU háztestet rendezett az egyesület, melyen csak az egyesület tagjai jelenhettek meg,
vidéki vendégeket azonban hozhattak magukkal.
A zenekar karmestere Udvary István, a senekarvezet б /kon
vertmester/ Fekete Géza , a zenekar tagjai /ahogy 70 év
távlatából ?ehetett rakыхѕtruálni/ Fekete Gésa, Halász
Menyhért, Tolmá оѕy István, Simon Mihály , Papp Antal,
70.
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Fái,
Tóth Lajos el вб hegedű , Rebmann Sároly , Szilvási
Teleki István, Klazeik Lehel második hegedű , Hirka Balázs, Stö оkl József gordon, Tóth Lajos, Fischer Sándor,
Zajonekovezky János o вбkai kántor gordonka , Fischer SánOrbá»
dor fuvola, a többi muzsikus: Sztudényi Gyula,
LaSágioly, dr. Hajd6 Dez вб , dr. Méri Sándor,Mészáros
Árpád,
jos, Fuchs Antal, Harsányi János, dr. Rottmann
Jung János, Rosenberg Emil, Szommer Géza, Lázár Miksa,
dr. Salamon Imre, Nagy Sándor zenekari beosztását é в
♦ olt/,
hangszerét nem ismerjük /eL utóbbi karmester is
zongora-szólisták dr. Glüokethal Andor és dr. lováezy
Andorné, énekе zбli еták Мбѕzáro в Lajo вné, dr. Matsik Szilárdasé, dr. Kopp I вtvánné és Kovács Lászlбné.
Szeptemberben unka Balázs lelkészt Zentáхбl Topolyára
helyezték át, távozásával az egyesületet nagy veszteség
érte, lévén a zenekar kitUn б gordonosa.
Szeptember 11-én Eugen-Unnepséget rendez az egyesület.
Mű sor: 1. Doppler "Ilka nyitáПу " - el бadja a zenekar;
2. uikedvel б elđadás,Géczi: "Ördág Mátkája"; 3. Raumann
"Erdei áhítat" c. dala; 4. Boccherini "Menuette" - az
egyleti zenekar; 5. Verdi "Nabv.eco"-ból - el őadta a zene
kar. Utána tánc.
Október 7 én a zentai Kosвuth-Unnepségek utolsó és kie
melkedđ pontja volt a református eg` уház által, a helybeli Dal- é s Zeneegylet közrem űködésével rendezett isten
tisztelet, mely a városi közgy ű lési teremben folyt le.
-

December 31-én az Eugen emeleti disztermében zártkör ű ,
táncvigalommal kapcsolatos hengvereenyt ad az egyesület.
Mü ѕor: 1. Magyar népdalegyveleg - el бadja az egyleti énekkar; 2. Suppé "I1 primo amire" fuvolaszóló, vonбвné
gyes ki вérettel el бadja Fischer Sándor tanár; 3. Doppler
"Ilka"ária - ének в zбlб , elő adja dr. Matyik Szilárdné,
zongorán kíséri dr. Lová в zy Andorné; 4. Mendelssohn"III.
Symfonia I. tétel - az egylet zenekara; 5. Mangold "A
210.
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f ilister" - tréfás kar, el őadja az egylet énekkara; 6.
Ilo вvai Hugó bh azok a férfiak" - Tolmác ѕy Flóra mono16gja; 7. Mendelssohn ószi dal" énekkett đв , el őadják
dr. Matsik Szilárdné és Mészáros Lajosné , zongorán kisé. dr. Lovászy Andorné; 8. Kéler Béla "Rákóczi" nyitány - egyleti zenekar. A pártoló és m ű kedvel ő tagoknak
az alapszabályok kedvezményt biztositottak.
"

"

június 11-én, a "Magyar Király"- szálloda, éttermében II. közgyű lését tartotta az egyesület, melyen egy
évre választottak tisztikart.

1903 •

egyesület
Július 4-én d.u. a gimnáziumban tartott az
hangpróbát leányok részére, az augusztus 12-i hangverse
nyen való részvétel céljából. A hangpróbát juиiuв &-án
megismételték.
Augusztus 15-én az egyesület reprezentativ hangversenyt
ad nagy вzámu elđkel đ közönség el őtt, melyen maga a f đis
pán is megjelent. Az estet Orbán Károly prológusa nyitotta meg. Közreműködtek Koltai Ilona vendégmüvé в znő ,
és
mint énekes, Gaál Ferenc é s Pécsi Károly zongorahegedifn ~ убв zek . A zeneszámok közül kiemelkedett a "Rákó
ezi-nyitány ", az orat бrium részleteként közremű ködött
a vegyeskar.
Zentán
Augusztus 23-án, az Egyetemi Ifjak Köre által
rendezett Rák6ezi-ünnepségeken / 1. 0 ./ is közreműködött
az egyesület.
1904. január 9-én dr . Mikosevite Kanut nak Zentárб l való
eltávozása alkalmáb бl az egyesület búcsú- háziestélyt
rendez a "Casino" termeiben. Mű sor: 1. "Bí4esú - dal" - da
lárda ; 2. Búcsúbeszédet mond az egyesületi elnök; 3.
Doppler "Ilka" c. operájának nyitánya - el őadja a zenekar; 4. Népdalegyveleg - dalárda; 5. Allegro,Mozart olasz в z7mf6niájáb б1 - az ógjcóti е ti zenekar; v. вordal egyesületi zenedalárda; 7."Bagdadi kalifa" nyitány
-

72,
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kar.
Az egyesület sikeres müködéaér бl ekkor már a videк is
tudomást szerez igy augusztus 19 én a zenekart Lugosra
hívják meg, hogy az ottani zeneegylet zászló в zentelési
ünnepségein vegyen részt ѕ ez aikalommal önálló hang,

-

,

versenyt adjon Zugoson. Elutazás el бtt az egyesi ilet, au
.

gusztus 17 é n Zentán tartotta meg a Lugoson el őadandó
zenedarabok f 6próbáját 20 kr. beléptidij mellett a várd
вi в zinházteremben.
-

1906 február elején egy életrevaló eszmбt akar az egye
BUlet megval бѕitani Zentán.
.

Az egyesület kezdeményezésére öeszeirták azokat, akik
magasabb zenei nevelésben akarnak ré ѕze ѕülni hogy egy
zenetanár alkalmazásával rendszeres zenei oktatást indit ѕanak Zentán. igy tervezték, hogy elégs б gea jelentke
ző esetében kiírják a pályázatot a zenei oktató felvéte
lére. Vаlбв zinüleg nem volt elegend đ jelentkez б , mert a
kezdemé тpezésrбl több hir nincs.
,

.

Március 15 én, a városi közgyű lési teremben tartott ünTüzoltб
nepi znüsor keretében a Kath. Legényegyesület
Testület , Ifjúsági Egyestilet é s a Dal és Zeneegylet
tagjaib бl ösв zeállitott alkalmi énekkar szerepelt a zeneegyesület zenekarának mű sora mellett Este 200 terité
kis társa ѕvacaoгa volt a színházteremben.
-

,.

,

-

.

Június 16-án évi
színházteremben
ka lanyhulásáról
г4zhаt б Az e 1 8 đ
.

.

кб zgyülé ѕб t tartotta az egyesület
a
Az elnöki beszámoló az egyesületi munszól, ami a karme вter hiánnyal magva é s legfontosabb feladat karmestert ta-

lálni. Elnök ujra Fischer Sándo г f бgimn. tanár, alelnđ k

Jakó Sándor járásbir6 jegyz ő Mifka Antal f đgimn tanár,
pénztáros Schmidt Fülöp f őgimn tanár. Karmester, kéлуszerb đl, ismét Udvardy István Háznagy és zenekarvezet ő
Fekete Géza ügуész dr. Bíró Károly szertáros Szommer
.

,

.

.

,

212.

,

73.

Géza. Választmányi tagok: Barkdozi Izsó, Endrei Soma,dr.
Glüksthal Andor, Jung János dr. Hacker Kálmán, dr. Halmos Béla, Havas Lajos Lázár Miksa dr. Matsik Szilárd,
dr. Méri Sándor Mészáros Lajos, Milaceki Lajos, dr.
Udvary
Rothmstn?' Árpád dr. Salamon Imre Szű cs Lajos
István Wenddrfer Károly és dr. Zák б István. Heiszler
Ferencet megbízták új tagok toborozá е áva 1. Mivel az ut бb
bi id őben a zenekarnak állandó nagybóg ő se nem volt, az
egyesület mint ilyen, őnáll б , nyilvános el őadásokat az
1906. év els ő felében nem tartott és ezért ezen id őre
eső tagdijakat sem kérte. A közeljöv őben azonban, mivel
a kultuszminiszter államsegélyt helyezett kilátásba, remélhet ő hogy a messzi földön is ismert egyesület, ismét
teljesiti kulturális misszióját - hangzott a közgy ű lés
véleménye.
,

,

,

,

,

,

,

,

,

December 1-én az izraelita n őegylet által tartott hang
versenyen lépett fel az egyesület kiegészített zenekara.
A hangverseny keretében fellépett két ismert шüvé ѕ z is:
Herczl Mária zongora- és Jovan Ćavojac hegеdümüvész. Az
egyesület zenekara két zeneszámot adott el ő .
zeneszámmal
December 16-án az egyesületi zenekar több
lépett fel a zentai Szanatóriumi Egylet m ű soros estjén,
a karácsonyi vásár alkalmából /1. 0 ./.
December 31 -én az Otthon és a Daltes Szilveszter-estet tart.

és Zeneegylet egy űt

1908. március elején az egyesület elhatározza, hogy újjá
szervezi énekkarát, hogy a március 15-i, hídavatási ünnepség alkalmával méltóképpen tudjon közre шüködni. A jelentkez őket Heiszler Gyurgyóván в zki Ferenc elnök fogadta.
Aprilis 1-én a Gyermekvéd ő Liga javára adott az egyesű let hangversenyt, csekély számu, de annál lelkesebb hall
gató еág el őtt. A zenekari számok mellett közreműködött

74.
~
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dr. Matyik Szilárdné ének- és govác в Lá в zlóné zongoraszámokkal. Becskeméti kürtszólót adott el ő .
Május 16-án az egye ѕülе t zenekara az Óbeosei Társaskör
meghívására nagyobb hangversenyt rendezett a becsei Szin
házteremben.
Július 1-én évi közgyüléat. tartott az egyesület, de annak lefolyásáról semmi adat nincs.
Október 24-én házie вtélyt.rendez az egyesület az Eugenban, melyen nem egyésületi tagok is megjelenhettek.
1909 . február 20-án az egyesület közrem űködik a zentai

izraelita Nöegylet által rendezett hangversenyen. BJfiisor:
1. A Dal- és Zeneegylet zenekari száma; 2. dr. Dénes József felolvasása; 3. dr. Hackerné zongorakísérete mellett spitzer Erzsike melodrámája; 4. dr. Matsik Szilárd
né két énekszáma, Radó Fiilöpné zongorakísérete mellett;
5. Az 5 és 8 éves, kis &lein-l бmдΡyok kupléja "JCr hát a
szép Hollandiába", Goldstein Margitka zongorakísérete mel
lett. Az est 800 koronát jövedelmezett jótékony célra.
A bangver вennyel kapcsolatban a helyi lapok bírálatban ré
sze вitették a Dal és Zeneegylet vezet ő gégét, a zenekar
ös в zeállitása miatt. A hallgatóság megszokta, hogy a zenekar legalább 16-20 taggal szerepel a hangversenyeken
/szerényen rekonstruálva a zenekar összeállítását: 3 elѕб -, 2 második- hegedű ,. 1 brácsa, 1 csellód nagyb őgб ,
1 klarinét, 1 fuvola, 1 dob, 4-6 fuvós, 2-4 egyéb, a har
mónium/, míg ezen a hangversenyen, meglepetésre, alig
10 muzsikussal állt a pódiumra az egyesületi zenekar.Mind
azonáltal finoman és precizen játszottak.
-

az
Október elején több tagot akar megnyerni a zenének
sége.
Ezért
elhatározták,
hogy
minden
egyesület vezet ő
hó el аő szombatján h"iestélyt rendeznek. Az els ő házies
tély в zépszámu közönség el őtt október 2-án volt. Az egye

214.
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siiletbe val б belépési felhiv"t is bocsátanak ki, azzal.,
hogy a m йköd б - é s pártold tagdijat évi 4 koronára в zálli
tották ii /fizetend б negyedévi 1 koronás részletekben/Јz
új tagok belépési s24.ndékukat az egyesület elnökénél Fi
soher Sándor nyug. f őginіn. tanárnál levelez őlapon is be
jelenthetik.
1910. január 15-én az egyesület által rendezett koncerten közreműködött Dalnoki Kádár Piroska budapesti hegedű
miivésznб két zeneszámmal, aki legutóbb Budapesten, a Royal-szállóban rendezett önálló hangversenyén aratott sikert. A müeor többi száma közül kit űntek a Szommer Géza
és Rosemberg Emil zenekari tagok által összeállitott, Fi
kite Géza vezénylete mellett el őadott vegyeskari énekszó
mik.
December 10-4n háziestélyt adott az egyesület: "Ha csal'.
dias méretek között is, de nagyon jól sikerült; volt
zenei élvezet, volt ügyesen rendezett hideg büfé ѕ egy
kis táncmuzsika is. Dicséretére legyen mondva a hölgyeknek, nemigen táncoltak,tekintettel az ádventi id őre,
kedélyben azért nem volt hiány, s majd hajnalig kitartot
tak." E rövidke hir egyben keresztmetszetét adja az egye
sülit által rendezett háziestélyeknek.
1911. január 28-án, az Eugen- в zálló szinháztermében,táne
cal egybekötött hangversenyt rendezett az egyesület vendégművészek közreműködésével.
A nxüsor: 1. Mendelssohn "Hebridák" nyitány - el őadta az
egyesület zenekara; 2. Wieriiawski "II.Hegedüverseny" el đ
adta Hunemann Edmond vendég- hegedűművész; 3. dr. Hofmeister Richard vendégművész zongoraszáma; 4. Dvorzsák
"Humoreszk
Ambrus Cansonetta és Ries "Perpetuum mabi
ii" - el őadta Hanemann Edmond; 5. Beethoven "II. Szimfonia" /d -dun / I. tétele - el őadta az egyesületi zenekar,.
",

"

"

December 3 0 án a Royal- szálld nagytermében
-

76.

házieatélyt
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rendezett az egyesület. Az est érdekességét növelte,hogy
Gróf Jolánka tđbb вzólб hegedű-számmal , valamint a zenekarban mint pri .mhegedűе működött közre . Beléptidij tagoknak 40 fill., nerctagoknak 1 korona, a pénztárnál tagul jelentkez6k a kedvezményt azonnal igénybe vehették.

május 3-án az e gyesület közreműködött a zentai Ott
hon Egyesület 10 éve е fennállásának megünneplésén, táng
cal egybekötött hangverseny keretében . ?vűisor: 1. Kéler
Béla "Magyar vigjátéknyi'tány" - el őadta a zenekar; 2.dr.
Hacker Kálmán felolvasta az Otthon Egyesület tiz éves
fennállásának történetét ; 3. Gyetvai Géza vig szavalatot
adott 116 ; 4. Beethoven " II. Szimfónša " IV. tétel . egye
sű leti zenekar.
1913.

December 31 -én szilveszteri hangversenyt rendez az egye
sűlet, mű sor: 1. Verdi "Nabucco" nyitány; 2.Saint- Saéns
"Sámson és Delila"; 3. Mozart, a "G-moll" szimf бniából:
Allegro molto,Menuetto és Finale; 4.Brahmв "Magyar tániok". A Royal- szálloda nagytermében tartották, tánccal
egybekötve.
1914. március elején a Dal- és Zeneegylet zeneiskola fel
állítását tervezi Zentán. Az üdvös cél megvalósitá вa végett államsegélyért folyamodott.
A világháború kitörése nemcsak az iskola létrehozását hi
úsitotta meg, de az egyesület további müködé вét is. A h
ború alatti х ,iköd¢séról nincs semmi adat.

OTTHON EGYESÜLET
1903. január végén új társaskör létrehozásán fáradozott
dr. Mikosevits Banut f бѕ zolgabiró. Ezen kör hivatva lenne
Zenta város és vidéke intelligens közönségének kedves
otthont nyújtani kedélyes sz бrakozásra. Tekintettel arra, hogy magasabb igényeknek is megfelel ő helyiségrбl,
216.
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berendezéaról gondo вkodnának, a tag вágl dijat 24 koronában állapitanák meg; a tagok hat évre kötelaznék magu
kat.
Az egyesület már сiuѕ 20-án megalakult a Dala-féle vendéglбben, вgy társaskör formájában. A helybeliek tagdija
24, a vidékieké 8 korona, az alapitó tagok egyszer s
mindenkorra 200 koronát fizetnek.
Az egyesület еlsб tisztikara a következ đ volt: elnök dr.
Mikosevits Kanut, alelnök dr. Matsik Szilárd, igazgató
Madary János, jegyzi dr. Hacker Kálmán, ügyé нz dr.Rothmann Árpád, pénztáro в Harsányi János, könyvtáros Mohá
lei Pál. A vála в ztmn4ву i tagok száma 23. Az els đ három

év alatt belép đ tagok 6 évre kötelezik magukat tagnak
maradni, az elsó három év után belép đk csak 3 évre vállalnak kötel е zettséget a tagság szempontjából. Az egyesületet egyel đrе a Dala-f éle vendégl đben helyezik el,
mű ködését április 1-én kezdi. A megalakuláskor tanúsitott nagy érdekl đdés joggal enged következtetni az egye
aület életképe ѕвégére.
Április 2.9-én volt az egyesület ünnepélyes megnyitása
este fél 8 órakor.

December 3-án a városi tanács kikézbesitette az egyesU
letnek a belügyminiszter által jóváhagyott alapszabályo
kat.
December 13 án rendkivüli közgyű lést tartott az egyesület, helyiségében létesitend đ könyvtár céljából.
-

1904. április 30-án anMagyar Király" szálloda éttermében egy éves fennállásának emlékére társasvacsorát rendezett az egyesület.
Október 12-én rendkivüli közgy űlést tartanak egyesületi
helyiségek уaitoztatása és egyesületi igazgató választá

sa ügyében.
78.
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1906. január 21- 4 n évi közgyülé в , az új vezet беég: elnok
dr. Zák6 István, alelnđk dr. Kósa Károly, ügyész dr. Loуáвzy Andor, pénztáros K*thy Lajos, igazgató dr.Rothmann
Qrpád, könyvtáros dr. Halmos Béla, titkár dr. Hacker
Kálmán.
Júniva 10-én ismét rendkivüli közgyülé вt tartanak a megüresedett vezet бi tisztségek betöltése céljából.. Éln ők
igazgató
lett dr. Lovászy Andor orsz. gyűl. képvisel б ,
Fuehs
Szabados József dr. városi alügyész, pénztáros
Antal adóhivatali ellenбr.
1909. június 13-án az új egyesületi helyiség megnyílik
Vuji ć Djura házában /a húszas és harmincas években dr.Za
.gorica-féle ház/, a volt Kreutle-Pauli-f éle sörcsarnok
helyén:
1916 decemberében elnökválasztásra készülnek a tagok.
Több egyesületi tag kifejezte óhaját, hogy olyan elnököt
kell választani a mostani helyett, akinek a személye nem
kedvetleniti el a tagokat, mert nincs kitéve az egyolda
lú politikai szereplés vádjának s akinek a tevéke вysége
magát az egyletet is magasabb szinvonalra emelné.
1911. január 29-én évi közgyülé ѕ t tartottak, mely alkalommal uj vezet őséget is választottak. Elnök lett ismét
dr. Lovászy Andor, al е lnök Djura Vujió, igazgató Madary
János, jegyz б dr. Hacker Kálmán, könyvtáros Kiss György,
pénztáros Fuchs Antal, ѕ zámvizѕgálók Jedliceka István,
Slavni ć Miodrag, Harsány Lajos, választmányi tagok: Bako
dy Márton, Boromisza János, Dobos Antal, Gózon István,
Glücksthal Adolf dr., Нável József dr., Heiszler Gyurgyo
vánszki Ferenc, Huszágh Nándor dr., Kopp István dr., MatsUc Szilárd dr., Mészáros Lajos, Pfeiffer István,

Roth

mann Árpád dr., Schweiger Hermann, Sztrilich
Béla
Szabó Sándor, Szárich Géza, Szücs Lajos, Spiczer Mór dx,
Tripolszky Aladár dr., VujidJovan, Salamon Imre dr, Tol
mácsy István dr:
218.
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Június 25 én az egyesület ,£ j tekepályát épittetett székházában, mely esti villanyvilágitás mellett kedves szóra
kozást nyujtott az egyestilet tagjainak.
-

1913. február 2-án ti ѕ zt'ijitб közgyű lés volt az egyesületben. Új elnök lett Sziics Zajog, alelnök Pfeiffer 1st
ván, igazgató Kispál Ferenc, pénztárnok Simo юуi Sándor,
könyvtárnok dr. Hacker Kálmán és dr Szeremley Gyula.
.

Júniusban a helyi lapokban nagy a felzúdulás az Őtthonkaszinó 3 - 6 éves elkötelezettségei ellen , miért nem inge
dik a tagokat szabadon kilépni az emlitett id ő el őtt is,
ha a tagnak nincs többé kedve az egyesület tagságához.
Milyen hasznát veszi egy ilyen tagnak egy erk őlcsi testű
let, ha nem oldozzák fel a megútált vagy legalább is ter
hessé vált tagsági béklyókból . " Viszontszolgáltatás nélkül, er ő szakosan markolászni . máв zsebében , nem úri dolog!" - mondta az elitél ő vélemény. "J б volna minderr ől
kissé eltűnődni vagy az alap а zabályokat módositani, s az
egyesület nevéhez hozzátenni : " mint szövetkezet korlá
tolt felel ő sjéggel."
Május 3-án ünnepelte az egyesület tiz éves f en иΡálláвának
évfordulóját . Az egyesületi helyiségben tánccal egybeköZeneegylet
tött hangversenyt adott a zentai Dal - é s
/l.o./ közremű ködésével . Nagy el őkészületeket
tettek,
hogy a jubiláris ünnepély nivós legyen . Belép ődij f ejében csak a férfiak fizettek 2 koronát.

1914. április 4-én házi estélyt rendezett az egyesület
a helybeli Dal- és Zeneegylet közrem űködésével , táncmu latšággal egybekötve . A mulatságot a saját helyiségeikben tartották, a hangverseny m ű sorát nem ismerjük. Belép ődi] 1 korona volt.
Az egyesület mű ködése alatt egyik gócpontja volt minden
jótéko вy célú gyű jtésnek és akci бnak_ D,-_ ьoyáazy n„ndcr,

Sztrilich Béla, dr. Rothmann Arpád é s feleségeik, va
80.
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lamint Vuji ć Jovan és Vujić Djura pez вgб táreadalmi életet teremtettek ebben a zártkörű kaвzinбban. Az egyeeület többi tagjai, vezér-egyéniségei, hangadб i dr. Flesoh
Miksa, dr. Méri Sándor, Fuchs Lá вzlб , dr. Salamon Imre,
Szabó Sándor és Pfeiffen István voltak.
Hogy miként mük đdött az egyesület az el вб világhábor alatt, arról nincs adatunk.

ZE1~ TAI KERESZTЕNY sZOCIÁLIs EGYESZ ~ LET /50/

1906. június 29-én ker е sztény szocialista népgyűlést hi_v
talc egybe a Legényegyesület udvarába, a Magyarországi
Katholikue egyesületek Országos szövetgége, a Zentai
Katholikus Kör és a Legényegyesület közreműködésével. A
megnyitó beszédet Rechner Konrád adminisztrátor tartotta, utána a keresztéxiy в zervezkedé вr đl beszélt szentivónyi Károly az Országos szövetség igazgatója, az alakitan
dó egyesület célkit ű zéseir ől, a munkaadó és munkás közđ tti viszony becsületes гendezésér ől beszélt Haller Ist
vén hirlapiró,az egyesület gazdasági teend81r81 pedig
szaláncy Andor or sz. gyűl. képvisel đ tartott el đadáвt.
A népgyűlés kimondta a zentai kere вztéz у szociális Egyesület megalakulását, ѕ az egyesület szervezésére a követ
kez đ bizottságot küldte ki: Boromisza Jáioe, Auer Ferenc, Kiss Dez ѕб , Мбѕ záro в János, Csongrádi István, Kincses Péter, Csernők János, Fekete Péter, Ifj.Friss Ferenc, Róz вa Sándor. A bizottság elnöke lett Rechner admi
nisztrátor, jegyz đ je pedig Rб zsa Sándor. A bizottság elвб dolga volt megszerkeszteni és felterjeszteni az egyesület alapszabályait. Az egyesület egyel őre a Legényege
let helyiségeiben mű ködik, mégpedig az utcára nyitó bolt
és raktárhelyiségben.
disztermében
1908. február 16-án a Kath. Legényegylet
nagyszabásu farsangi mulatságot rendeznek jótékonycélra.
220.
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Ez év májusában az egyesület hivatalos helyiségei már az
Újtemplom-téren,a régi Tolmácsy-féle ház helyiségeiben
vannak.
Június 28-án szakel őadásokat és nagy népgy ű lést tart az
egyesület a következ ő programmal. Délel ő tt értekezlet és
szakel бadások az egyesületi helyiségekben, ahol is az
еgye ѕület törekvéseir ől beszélt dr. Lakatos Géza ügyvéd,
az Országos Szövetség ü gyvezet б alelnöke a szövetkezeti
mozgalomról Szeifried József és ifj. Árpása József tanítók, a kisipari szocializmusr б l dr. Ernszt Sándor ores.
gyű l. képvisel ő , a mez бgazdasági politikáról dr. Antony
Béla ügyvéd, az Országos Szövetség f őtitkára beszélt.Dé1
után a F бtéren nyilvános népgyű lés volt, melyen a politi
kai helyzetr đl Szaláncy Andor, a sajtóról pedig Román
Nándor tartott beszédet. Este nagy tár sasvacsora volt,
az egyleti helyiségben.
,

Augusztus 20-án az egyesület helyiségeiben
tombolával
egybekötött táncvigalmat rendezett az egyesület, a tombo
lajegy darabja 10 fillérbe került.
December 6-án az egyesület felnő tt írástudatlanok részére tanfolyamot kezd az egyesületi helyiségekbén. Az okta
tás ingyenes, a tanfolyamot Vermes Gyula káplán, egyesületi titkár vezeti.
1911. július 24-én az egyesület kebelében megalakult városunkban az els ő keresztény szociális szakszervezet a
szabómunkások körében, mégpedig azon reményben, hogy a
kezdeményezést a többi szakmabeli munkások is követni
fogják. A szakszervezetet Székely János a keresztény szo
ciáli в központ szakszervezeti titkára, aki maga is szabó
segéd volt, miel őtt a központban alkalmazást nyert, - alakitotta meg. A szabómunkások számottev б része azonban
nem lett tagja a szervezetnek.
Augusztus 30-án ingyenes tanfolyamot nyit az egyesület
82.

221.

ipari és kereskedelmi alkalmazottak részére, a szerb és
német nyelv elsajátitására, "mivel az emlitett pályákon
ezen nyelvek ismerete különösen hasznos." Az el őadások
este fél 9 órakor kezd ődtek, el őadók Herceg Emil kántortanító és Werner Mihály alsóvárosi káplán voltak.
1914. január 1-t ől az egyesület új helyisége
György házában van, a borbélyüzlet mellett.

Surányi

Február 15-én az egyesület ifjúsága m űkedvel ői el őadást
rendezett az Eugen szálló színháztermében, különösen a
földműves nép nagy érdekl ődése mellett, mivel ez volt az
els ő eset Zentán, hogy egy szindarabot földm űves legények és láшyok adnak el ő . Színre került a "Sárga csikó"
С . népszinud, a szerepl ők neve nem ismeretes, egy kissé
elfogódottan, de sok termé е zetess б ggel, népi hű séggel,
átérzés вel játszottak. "A darab az ő világukból volt kivágva: ez volt a sikerük titka."
Az egyesület háború alatti mű ködésér ől nincs adat.

TISZTVISEL Őк SZÖVETSÉGE
1906. augusztus 3-án több zentai tisztvisel ő hirlapi fel
hј vást intézett a város polgármesteréhez, a járásbíró
ság, posta, kir. adóhivatal, szolgabíróság és a kir. köz
jegyz ő ség vezet őihez, hogy összes tisztvisel ő iket miel őbb hívják össze egy közös értekezletre, melyen megalakitaaAk az országos tisztvisel ők szövetségének
zentai
részlegét. Az ország egyéb helyein országos
bizottság
tagdij
végzi a megalakulás szervezését, évi 4 korona
mellett. Célja a szövetségnek gyermekek részére internátusok létesité ѕe, fürd őkben üdül őhelyék felállítása, a
tisztvisel ők anyagi érdekeinek megvédése és a bajba került tisztvisel őknek ingyen jogvédelmet nyújtani.
A f elhivás eredményét nem ismerjük, de nincs nyoma, hogy
a szövetség megalakult és dolgozott volna Zentán.
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кUNSÁSVÉD Ő SZđVETSÉG ZENTAI /35. 1 CSOPORTJA

1906 november 7 én kđrlevél jelenik meg Zentán a munkaadбkhoz. Ebben az Országos Munká втбdб Szövetség ismerteti megalakulásának célját: a munkás és munkaadó között
állandб jd viszonyt teremteni. Ennek a célnak az elérése
hozta létre az or вzágo а szövetség 35. csoportját Zentán, az állandó és ingyenes munkaközvetité в céljáb бl. A
szövetség tagja csakis dolgos, törekv б munkás lehet, aki
a reá bizott munkát helyesen, jdl és tiszteségesen elvég
zi. A в zi$vet вég erkđlcsi biztositékot vállal aziránt,
hogy az általa közvetitett munkások dolgukat becsillettel
elvégzik . A csoport vasárnap é s pénteken tartja hivatalos dráit, a helyiségek Bálint János T бbi,liszapart 1214.
sz.a. vannak, de kivánságra a helyszinre is kiszállnak
kđ zvetité в céljáb бl.
.

-

A csoport tagjai 1907 január 6-án Bálint János T бbi-féle
vendégl б đ sв zes helyiségeiben zártkđrü táncvigalmat rendeztek kđnyvtár-alapjuk javára.
1907. és 1908-ban a zentai csoport vezet бi Bene András
pénztárnok , valamint Nagy M. Elek Istváи és Bene István

voltak.
Valaki még az 1908. év elején f el j el enté st tett a beliigy

minisztériumban, hogy a zentai csoport alapszabályellen
sin mtid$dik . A miniszter elrendelte a vizsgálatot, mely
nek foganatositásával Kereszt кry Károly zentai városi
számvevőt bizták meg, aki a vizsgálatot a legnagyobb eréllyel meg is ejtette, de az egyesületben mindent a
legnagyobb rendben talált.
1908. szeptember 6-án a csoport vese t бѕё gе
hirlapilag
közli az érdekeltekkel, hogy a Zentai Munkásvéd ő Szövetség nevet vette fel, az átalakulás utáni alapszabályokat
a minisztérium is j бváhagyta . Az egyesület helyisége a
Tóparton van 125 sz
a tagok b čiraikozása minden va-

_ a_ ;
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gyárnap van könyvtári órákkal együtt. A csoport vezet ő sége szeptember 8-án ismertette az új alapszabályokat tagjaival.
nyilvános
December 27 én a városi közgyülési teremben
gyű lést tartott a csoport vezet бвége Nagymélykuti Elek
István vezetésével, melyen Fendrik Ferenc volt a szónok.
Az elóadá ѕra keгü1 б tárgysorozat: 1. A zentai munk"véd б
szövetség keletkezésének története és haszna; 2. A politikai erkölcsök változato ~ ѕága.
-

A csoport további munkájáról nincs adat.

MAGYARORSZÁGI MUNKAsOK ROKKANT -,És NYUGDIJEGYESÜLET ЕNEк
ZENTAI /121./ F16KJA
1906. március 4 én tartotta a Magyarországi munkások rak
kant- és nyugdijegye вületének 121. fiókpénztára alakuló
közgyű lését Zentán. A szabályzat 50 tagon felüli 1 б t в zámot irt 116 a megalakuláshoz. suber Endre ismertette az
alapszabályokat, majd a vezet ő ség megválasztására. adott
indítványt. Elnök lett egyhang'lag Papp J б zв ef, alelnök
Herfirt Gyula, pénztáros Hadler Menyhért, ellen бr Ѕteiger Lajos, jegyz đ Suber Endre. Az elnök kérte az alapító
tagokat, hogy minél több tagot szervezzenek be az egyeвületbe. Мiként megállapították"Lehet, hogy jöv б méhében
hordja az iparosok és ipari munkások rokkant és aggkori
biztositdsdnak törvénnyel való rendezését,. de ki tudná,
hogy az mikor születik meg?" Most már a kérdés éget đvé
vált, s ez az intézmény korkülönbség nélkül és orvosi
vizsgálatot mell б zve fogadja be a tagokat, s már or в zá
gos viszonylatban 13 éve rwiködik teljes sikerrel.
-

Az egyletnek akadt Zentán is egy pár lelkes tagja, akik
7-8 éven keresztül próbálgatták a taggyű jtés nehéz munká
ját, mig végre az egylet agilis, lelkes igazgatója, Katics Antal a zentai fiókpénztárt április 16-án megindít
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hatta. Az egyletnek tagjai lehettek minden korú ipari sok, ipari munkások alkalmazottak ti в ztviselők a nép
minden rétegéb ől. Az egylet vagyona hatósági ellen őrzés
alatt állt. Beiratkozási dij személyenként 1 K 20 fill.
Tagsági dij lehet heti 20-24-30 fillér, amely befizetésnek megf elel ően emelkedik a rokkantsági segély és a
nyugdij összege is.
,

,

1908 elejét đl az egyesületi pénztárnok Kizár Péter.
Március 8-án közgyű lést tartott az egyesület Papp József
elnöklete alatt, melyen beszámoltak sikeres tevékеnу ' gükről Zentán. Az országos egyesület 1907. évi jelentésé
b đl kitű nik, hogy összesen 60.000 tagja és 195 vidéki
fiókpénztára számos tagcsoportja és három millió koronán felüli vagyona van. 1893-tól 1903-ig csak a segélye
zésre szolgáló alapot gyüjtötte.1903-ban kezdte meg rokkant tagjainak segélyezését. A rokkantak heti 8,40
és
12,52 K. közt váltakozó segélyt élveztek, ehhez 10
évi
tagsággal szereztek jogot Az egylet központja Budapesten, VIII. József utca 23. sz.a. van.
,

.

1910 január 10-én az egyesület nagy bálat rendez az Eugen в zinháztermében külön segélyalapja jav ára A mulatná
.

.

got Papp József elnök rendezi.

1910 derekán az országos egyesületnek már 87.000 tagja
és 265 fiókpénztára van. Az ország vármegyéi erkölcsileg
és anyagilag támogatják az egyesületet, 200-200 koronával alapitó-tagként lépnek be az egyesű letbe. Az egylet
5000 korona állami támogatást is kap évenként, s vagyona
már az ötödfél millió koronát is felülhaladta.
A zentai fiókpénztárnak 1910-ben rendkivüli вegé.yezésre
van 1000 korona alapja, a tagjainak száma 202. A fiókjónevü
pénztár vezetését még mindig Papp József elnök,
cipészmester látja el y a helyi vezet ő ség többi tagjával
karöltve.
225.
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Az egyesület késő bbi működésér ől nincs adatunk.

KERE SKED ELMI LLOYD

1906. január elj ő napjaiban új egyesület volt alakul бban
városinnkban "Kereskedelmi Lloyd" néven. Elnökjelölt
Hirschfeld Simon volt. Több tag már a belépési nyilatkozatot is aláirts.
Az alakul б közgyű lést január 21-re tű zték ki, de közösen
elhatározták, addig nem tartják meg, amíg legalább 50 ta
got nem gyű jtenek.
A taggyüjté ѕ igy látszik nem sikerült, mert az egyesület
megalakulásáról nincs konkrét adat.

ORSZÁGOS GYERMEKVÉD6 EGYЕSLÍ EP ZENTAI BIZOTTSÁGA
A zentai bizottság 1907-ben alakult meg, mint az országos egyesület helyi bizottsága. Az egyesület, - más néven Országos Gyermekvéd ő Liga, - egyik legnagyobb gyermekvéd ő egyesület volt évtizedeken keresztül, 1906 - ban
alakult meg. Gyorssegély akciót, napközi otthonokat, erdei iskolákat, üdül őket, jogi és orvosi tanácsadó helye
kit tartott fenn; a belügyminisztérium hatáskörébe tarto
zott. Áliandó tagjai nem voltak, mivel tagsági díja sem
volt. A nagyközönség, az évenként megismétl őd ő gyermekna
pok alkalmával juttatott adományok által vált az egyesület tagjává, minden más kötelezettség nélkül.
1908. április 2, 6s.3-án tartotta meg, az egész ország
ban ugyanazon napokon tartandó gyermeknapokat. Az ünnepségekre szép mű sort állítottak össze.
Április 1 én este a Dal- és Zeneegylet nagyszabás*í népi
es hangversenyt adott /1. 0 ./ az Eugen színháztermében, 1
K. beléptidij mellett,a gyermeknap javára. 2. és 3-án ut
-
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cai és egyéb gyű j tés 3 án a helybeli izraelita f elekeze
ti és a központi népiskolában miisoros el бadások mindkét
napon az Uránia egyesület 3-án pedig a Kath. Legényegylet filmvetitést rendezett a Liga javára . Mindkét napon
térzene csalogatta ki a közönséget a napos F бtérre.
,

-

;

,

Több-kevesebb гendezvénnyel , a reá következб években is
rendszeresen megrendezték a gyermeknapokat.
1913-ban Kúthy Lajosné, polg. isk. igazgat б nб a Liga helyi bizottságának elnöke / a korábbi évek vezet бinek nevét nem ismerjük/; ebben az évben május 5. és 6-ra terve
zik a gyermeknapokat A Liga helyi bizotte'ga már ebre
f elhivja a nagyközönség figyelmét a fokozott adakozásra,
mivel a Liga egy napk đ zi otthon f elállitását határozta
el Zentán , a szegény mиnkáso ѕaládok gyermekei részére,
mely egész napi gondozáson kivül meleg étellel is еll t~á a gyermekeket .
Május 4 én este táncmulatságot rendeztek, melyen a védnöknđi tisztet dr. Matsik Szilárdné,
dr. H ővel J б zsefné , dr. Glücksthal Andorné, dr. S бti Ádámné é s Deutsch Vilmosné töltötték be. El б z đ este moziel đadást rendeztek jótékony célra . A május 4-i népkerti
ünnepet az es đ ugyan elmosta , de szép anyagi eredménnyel
zárult. Az ünnepélyen leadott szavazólapok szerint, a
legszebb asszony dr. H ővel Jdzsefné, legszebb l nу Spiezer Annuska, a legszebb kislány Sztrilich Irénke lett.
Legtöbb levelez đlapot adott el Schramm Margitka , legtöbbet kapott Lieber Кlárika.
.

-

Október els đ napjaiban , Napk đ zi Otthon néven új egyesiilet ~
új alap létesült Zentán az Országos Gyermekvéd ő Liga "kegyes jóvoltáb6l", mely a zentai
bizottság
által a Ligának beküldött évi helyi gy ű jtésb ől Zentára
visszajuttatott 25%-ból létesült . Ez jogos felháborodást
keltett a lakosság körében , m^lynek a helyi lapok is kifejezést adtak: "Csak azt nem értjük , - irják, - ha
mi
Zenta város szegény , elhagyott gyermekeit támogatni és
88.
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segélyezni óhajtjuk, dért kell el őbb az Országos Gyermekvédб Liga számára gy ű jteni és azután a beküldött ösz
szegb ő l egy részt visszakönyörögni? Nem volna természetesebb 4 5 okosabb, mindjárt a magunk számára gyű jteni?
Miért ehhez a központ, levelezés, fillérek ide-oda küldözgetése? Olyan "szanatórium szaga" van az egésznek,ta
lán c ѕaк nem kell itt is az elhagyott gyermekek javára
szánt garasokból 20.000 koronás albumot venni valamelyik f бhercegnőnek /célzás a "J б zsef kir. herceg" szana
tórium egyesület és az "Erzsébet királyné" szanatórium
országos bizottságának gy ű jtési módezereire/. A nбi
szivhez nagyon j бl áll a szeretet és a kön~yörűlet, de
ne központilag legyen ellenértékelve. Egyébként a zenta
i Napközi Otthon alapja a Liga által, saját pénz ű nkb ől,
vísezajuttatott 96 K. 58 fil., mely összeget Kiúthy Lajoané egészitette ki kerek 100 koronára. A Liga a tanácsot is kéri, hogy "hasson oda, hogy ez az alap Zenta
városa részér ő l is évente bizonyos összeggel gyarapittassék." De nem a Liga számára! Végül még azt sem kell
feledni, hogy az elhagyott gyermekekért kifizetett 30
valahány ezer koronának az ize nagyon is benn van még
az adófizet ők szájában!"
1914. május 21-én rendezett gyermeknepot a Liga, melyet
a helybeli Teke Egyesület és a Labdarugó Egyesület is
támogatott sportrendezvény ekkel a jótékony célra. A nép
kerti mulatság is szép jöved вlшet biztositott, 759 fejé
ben 333 kor. 81 fillért küldött be a zentai bizottság a
budapesti központi pénztárnak, mit szép köszön$ levél
formájában nyugtázott Kúthy Lajosnénak a központi igazgatóság j'lius 10-én.
A világháború kitörése után. augusztus 18-án az ország•
más nagyobb városaiban is, a harctereken megsebesült ka
tonák ápolása és gyógykezelésével jár б költségek fedezé
sári a Gyermekvéd ő Liga helybeli vezet ő sége "katonana
pot"tartott ѕ a befoly б ö вв zeget a helyben шUköd б Vörös
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kereszt Egyletnek juttatta.
A Liga további, háború alatti müködésér б l más adat nincs.

ZENTAI J6TÉKONY EGYESÜLET
Már az 1907. év végén toborozták a tagokat a zentai J6té
kony Egyesület megalakitása céljából, de az még 1908. áprilisában is csak szervezés alatt állott. Az új egyesület
minden belép б tagnak, 9 kor. 80 f ill. tagdij, vallomási
iv és orvosi bizonyítvány ellenében, halále вetb бl kifolyó
lag 2000 kor. aegélyt ígér. Az ideiglenes vezet ő ség május
5-én döntött a tagok felvételér ől, azonban az egyesület
még mindig nem alakult meg. Az év végén, novemberben a ta
gok már a helyi lapokon kereszttil sürgetik az alakuló köz
gyülé ѕ megtartását és az alapszabályok meghozatalát, - so
kan az eddig befizetett tagsági dijak elvesztését ől fél
nek. Pedig nagyon sokan jelentkeztek az egyesületbe való
felvétel céljából.
mini б zté гium
A tagokat azzal csillapították le, hogy a
még mindig nem hagyta jóvá a korábban neki jóváhagyásra
felküldött alapezabályokat. A tagok azonban megunták
a
hosszú várakozást és december 6-án Romolya Károly
tag
ö в szehivására értekezletet tartottak, hogy kimondják az
egyesület fe loszlását ѕ visszaköveteljék a befizetett tag
dijakat, ha a közgyülést nem lehet megtartani. S б ti Béla
egyesületi tisztvisel ő érte ѕitette az ö ѕ szej őtteket, hogy
nem az egyesületi elnökségen, hanem a minis.ztériumon múlik, hogy eddig még nem kezdhették meg a müködéat. Az
Aв
összejövetel egy bizottságot küldött ki, dr. Lovászy
dor orsz.gyül. képvisel ő vezetésével, hogy az alapszabá lyok jóváhagyását megsilrgesse.
Végre, 1909. f ebruár 14 én sikerült megtartani az alakuló
közgydlést Dobos Antal iár"biró ?lnökle te alatt, Mintegy
kétszázan jelentek meg a közgy ű lésen, habár már addig 725
-

90.

229•

en jelentkeztek tagként az aláir"i iveken..As ideiglenes
elnökség a halálozási аegély összegének felére való iiѕ zállitását javasolta, de a tagok továbbra is ragaszkod
tak a 2000 koronás вegélyö вв zeghez Az ideiglenes müködés alatt álló egyesület mégis újabb közgyülést hivott
össze május 2-ra, melyen 120-an vettek részt Dobos járásbíró elnöklete mellett. Ezen a közgyülé вen a segély
ös в zegét 1000 koronára szállították le, a halálesetek
alkalmával fizetend8 4 ko тonát 2-re esökkentették.Egyben
elhatározták, hogy az alapszabályokat is ennek megfelel ő
in módosítják.
.

,

A belügyminiszter jóváhagyta az alapszabály- m6dositá вt
azzal, hogy a segély csak az esetben fizethet ő ki, ha a
kedvezményezett még haso вlб egyesületnek nem tagja. Az
egyesület els ő csoportja csak 601 tegb&. állhat, új tag o
~

kat csak 50 éves korhatárig vehet f el az egyesület. Az
új tagokat Sóti Béla tanit б , Árpád utca 337 sz.a. veszi
f el .

A június 1-i közgyülésen elvetették azt az indítványt,
hogy az alapszabályok jóváhagyása el őtt elhunyt tagoknak
is kifizessék a segélyt. Ezen a közgyülé в en 170-en vettek részt, s a határozatot csak 4 sz бtöbbséggel hozták.
Az éveken át tart б hosszas huzavona után az egyesület v~
re megtarthatta els ő rendes közgyülését 1910.február 27én, a tagok élénk érdekl ődése mellett. A hiányzó igazgatósági tagok sorába rendes tagoknak beválasztották Herf irt Gyulát, Fodor Jánost, Pfeiffer Istvánt, Sztrilich Bélát Zentáгб 1, a környékbeliek közül pedig Lt ІТ Eо vi ć Mihajlot és Sб ti János Józsefet. Póttagok lettek
Papp József, szabó Sándor fn. kir. állatorvos, Szécsényi
István, Székelyhídi Antal és Vrani ć Jovan.
1910. november 11-én az egyesület vezet ő sége értesíti a
tagokat, hogy tekintettel a tömeges elhalálozásra, vala
mint arra, hogy az egylet két hét leforgása alatt négy
230.
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segélydijat fizetett ki, - a pénztéxké ѕzlet kimerült.
Kérik, hogy az esedékes pdtdijakat /vidékiek po вtakđ ltséggel együtt 6 kor. 08 fill./ Gy бri Ferenc egyleti
pé иzbe вzed бnek haladéktalanul fizessék ki Egyben meghirdetik hogy az els б csoport 601-es lét ѕ zámábбl a hiányzó 20 tag helyébe újakat vesznek fel.
.

.

,

Az egylet helyisége a Sigy6 utca ѕaгkán a Szt.
szoborral szemben van, a Rudics-féle házban.
,

Jd.nos

1915. márсiuе 14-re az egyesület nevében Dobos Antal
elnök é s Sбti Béla egyesuleti j egyz б a VI. rendes évi
közgyülé ѕt hivja egybe az Eugen-nagyvendégl ő szinh"ter
mében, mely egyben tisztújit б közgyülés is lesz. Az egyesület vezet бвége a következ бkb бl áll: elnök,alelnök,
jegyz б , pénztáros ügyész, s az igazgatóbizottság /26
Zentai, 4 vidéki rendes, valamint 5 helybeli póttag/.
,

,

A világháború befejezéséig csak egy izben ad még magár61 hint az egyesület: 1916. május 14-én újabb tagf elvé
teli lehet бвéget hirdet T kor. felvételi dij és a megf e
lel б pótjárulékok befizetése ellenében. A felvételre
nem kell évekig várni, - mondja - mivel még felvétel el б tt sokan hadbavonultak s igy a belépés hamarosan meg
történhetik.

KATH.LEÁNYEGYESÜLET
1908. július elšő napjaiban Gózon István plébános egy
leányegyesGlet megalakításán fáradozik. Ez hivatva vol
na le"yainlcat a varrás, szabás, kézimunka, különösen

a csipkeverés terén ingyenes tanfolyamok rendezése által továbbképezni, müveltségüknek és
lelkiviláguknak
megfelel ő könyveket és folyóiratokat bocsátani rendelke
zésükre, s bizonyos valláserkölcsi nevelést biztositani
számukra. Könyvtár felállítását is tervbe vették. Az
egyea;ileti vagyon gуaгарp tása végett id őnként illedel-

92.
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mis mulat вágot is rendeznč aek. A szegčnyebb tagok fčrЈ
hezmenetele alkalmával вegélyt foly6eitana, keleagy č jüket дl јнаl епиl elkč szitenék, stb.
Az egyesület niegalapit'sa c'1)dbdl Gб zon levčlben szólí
totta ! ii a ezámbajöv6 szem'lyeket az egyesiiletbe . va1б
bel čpčвre azzal, hogy as alakulб közgyül č a јиlгцв 5- čn
lesz a helybeli Kath. Legényegylet nagyterm čben A tegeá
gi dijat 30 fill črben szánd č koztak megállapitani. Az egyeetilet f đvčdnökčtil a bác вi čв kalocsai črseket szánd'
koztak ! ilk'rni.
,

,

.

65-70,
nagyrészt lányokból
Az alakuló kđ zgуиl' еt
á11.ó diszes közönség jelenlét čben, Gб zon István nyitotta
meg a szervezdbizotteág nevében és ismertette az egyesület cč lját č s a leendd tagok kötele ѕѕégét. Ez után. megalakitották az egyesületet. Az alapszabályt еrvezetet elfogadták, ѕ a beliigyminiszternek felterjesztették j бváhagyás céljából Az ideiglenes tisztikart is megválasztották. Egyházi elnök lett Gózon István, világi elnök
dr. Huszágh Nándorn č , alelnák Belovay Mihálynč , titkár
Kerepesi Vince, ügyész dr. Huszágh Nándor, elsó jegyz đ
Répás Rezad János, második jegyz б Kocsis Juliska, pénztárnokok Szupits Mariska és Stčh Teruska ellenár Pördi
Rozika, háznagy Szeghe б Rdzsika, I. dékán Kiss Dezs бnč ,
II. dékán Széll Margitka, kđnyтtáro вok Hauser Etelka és
Kalmár Annuska Választmányi tagok Molnár Szipán Viktór
ka, Bird Mariska Németh Mariska Bodnár Erzsike, Kolosánszky Alaio ѕné, Répás Rez ѕđ Jáno ѕnč Listyevity Zajo вné, Beretka Imréné Suber Endréné. Póttagok Barsi Etelka, Szeghe б Annuska, Hauser Antalné Gordán I вtvánné és
Molnár Szipán Vincéné.
.

,

.

:

,

,

,

:

,

,

Az egyesület augusztus 15-én hangversennyel č s tombolával egybekötött mulatságot rendezett az egyesületi
könyvtáralap javára. A tombolát Listyevity Lajosné, Beritka Imréné Belovay Mihályné és Szupits Mariska rendez
ték. A mű sor kiemelked б számai: Stéh Teruska szólóéneke,
,

,
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7

93,

Birб Mariska б s Bajtai Viktuska dialógja, Kalmár Annu вká
mosológja, Kerepesi Vince tárogató-sz бlб ja és az egyesület 40 tagit énekkara voltak.
1909 . február 7-én, az alapszabályok j бváhagyá вának kđ vetkeztбben , az egyeetlet els б reнdeі közgyiilé ѕét tartot
ta a Legényegyeeiilet nagytermében . A felhivás szerint
beiratkozni lehet a gyű lés után vagy el бtt 60 f ill. tag
meldij lefizet бвe mellett,ké ѕбbb csak 2 tag ajánlása
lett. Az új vezet бвég: egyházi elnök Gб zon István, elnök
nб Belovay Mihályné , alelnđknб Listyevity Lajosné,titkár
Annus András , jogtanác нoe Tolmácsy István, jegyző Répái
Rezs б János , jegyz бnб Szeghe б Rózsika, pénztárosok KoСВi а Juliska és stéh Teruska , e]len бr Pördi Rozika, déháznagynб
kánnбk Beretka Imréné és Biliczky Károlyn б ,
Pehaim Ferencné , könyvtárosok Gy бri Erzsi és Kalmár Anna. Számvizsgáló bizottsági elnök Szeghe б Gizella, tagok
Szabó Katica, Baresy Hermina, Mucsi Juliska é s Bajtai
Viktórka. Karnagy Pala Ferenc. Választmányi tagok:Molnár
Sz. Vikt бrka, Bir б Mariska , Németh Mariska , Barsi Rozi
ka, Erd'lyi Klárika , Mihr Rózsika , Szabб Erzsike , Kеrekea
Ilonka, S zeghe б Annuska , özv. Kolo вánszky Alajo ѕné,Répás
Rezвб Jánosné , Kire sztury Káxolyné, Szabó Dánleln', Gugi
Rozika. Póttagok : Bodnár Erzsike , Vinkler Irma, Hajdú
Margit, Lukács Etelka, Váradi Anna, Barsi Etelka.

1910 . február 6-án mű soros estet rendezett a Kath.Leányés Kath . Legбnyegylet , táncvigalommal egybekötve . Mű sor:
Bajtai
1. Stéh Teruska čnekelt; 2. A Kápolna - kvartett ,
Viktuska szoprán, Kocsis Juliska alt č neke , Stöckl J бzeef és Vermes Uvula kiséretével; 3. Völgyi "Rб zsa románc "- át a vegyeskar adta el ő ; 4. Mucsi Juliska magánjelenete; 5• Jedlicska Jen б , a bácamegyei irodalmi tár вa~
rág tagja felolvasása ; 6. D еme Láezl б vig monol бgja. A
szünóг ában tombola volt 73 вyereménуtárggyal.
1911.

94.

augusztus 15-én az egyesület népkerti mulatságot
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rendezett a szegedi 46. gy . e. zenekarának kб zremüКбd' вével, a huevе ti tüzvéezben lengett a újra'pitend б templom
alapjának javára . A Teke Egy•stilet a nбpkerti mulatságra
átengedte a Leányegyesületnek tekepályáját , igy tekeveraenyt is rendeztek . E вte, hangversennyei ö ввzekítött tom
bola б s táncmulatság volt az Eugen ezinházterm'ben. A
tombola f бnyeremеnye Guelminб Kálmán tanitd, fiatal törekvб feetd által készitett, "Mária mennybemenetele" e.
160 cm magas sz čnra j z volt, melyet ké вsitб j e az egyeetiletnek ajándékozott . A hangverseny müaora : 1. S оhubert
"A hársfa " - é nekelte a vegyeskar ; 2. Steibelt "Rondo
tuxco" - zongorán játszotta Kt3rm č$czi Gizike,Bиdape вtr бl;
3. Halfdan " Nászút Hardangerben" - énekeltek St'h Teruska, KendereBy B бlánč , Kiss Gб za ée Mayer Mártoa 4.Csetle
Jáno н komoly monol бgot adott eld еl бkбpki вérettel. "A medern ember cinien; 5. Кt глвfczi Gizike zongoraszámai,
Burgmüllert бl B4lade
s "VIirondella
6. Gersbach
"Yadá ѕzdal" - бnekelte az egyesületi vegyeskar Az énekkart St đ ck Јб zвef tanitd és Werner Mihály lelkész vezették.
;

"

"

"

‚

";

.

Az esti el бadáѕ on hirdett čk ki és finnepelt бk a dбlutáni
népkerti mulatság gy б zteslit , a népkerti sz'ps'gverse
ilyen legszebb lány lett Pusztai Etelka , a legszebb aezezony Tiszai G'zán', a legcsunyább férfi állit бlag Erd'lyi István. A tekeversenyen az el еб díjat I gy bárányt/
Dđme Lászl б tanító nyerte ei 20 fával , a második dijat
/dohányzб - készlet / Nicifor Lajos a harmadikat pedig
Igy kakast / Nagy Láвzlб nyerte el , mindketten 19 fával.
A mulatság hozzávet бlegesen 500-600 koronát jövedelmezett.
,

A Leányegyesület további mük*d' еčrбl nincs több adat, a
kёѕ '5bbi években a tagok az if ј 'івё gі Egyesület keretben
szerepeltek.
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ZENTAI HALĐTTI EGYESÜLET
26-án jelent meg az el вб felhiváe egy május
30-án, az djtemplom-téri iskolában megtartandó ö ВВzejöve
telne, melynek célja lenne megalakítani Zentán a "Zentai
Halotti Egyeeület" nevű temetkez čѕi egye еületet. A szerve" bizottság nevében Kopasz Kálmán aledvárosi kántor
hivta ö ввze az értekezletet, ѕ közölte a feltételeket is,
melyek szerint a tagok halálesetenként 40 fill. befizeti
Be ellenében, az egyestilet 100 forintot fizet ki az elhunyt galádjának vagy hozzátartozóinak. F б célja az eg,~
letnek az, hogy a szegényebb nép is ré вze ѕüljön ilyen
segélyben csekély befizetés mellett.
1909 . május

Az alakul б közgyülé вt december 31-én, a városháza közgyti
lési termében tartották. A tagokat az a körülmény vonzot
ta, hogy Szabadkán ‚® бbec в'n már több ilyen egyesulet
mtikđdött, ѕ valamennyi igen szépen virágzott.
Az alakuló közgyül вen, ugy látszik, új megalakulási lehet бвčg vet бdött fel, mert a kezdeményezést a "Gondvise1"" Országos Központi Temetkezési Seg'lyz б Társulat
vette át, s ezen a néven , ennek zentai helyi egyesülete
alakult meg. Tekintettel arra, hogy a "Gondviselést" az
orezágoe Gazdák 3zđvetkezete alapította , a vállalkozás
vizsgálat
t'5keerб enek mutatkozott . Felt'telei : orvosi
egésze'gee
nélkül tagja lehet 15-50 éves korig minden
egyén , aki évenként 2.10 t бl 3.80 forintig terjedő tagdi
jat fizet, ebben az esetben a temetkezési segély összege
100-1000 koronáig terjedhet . A zentai egyesület vezet б je
Ferenczy Jáno в , Zrinyi utca 1212 sz.a., lett. Egyben a
helyi tisztikart is megválasztották, eln đk lett Boromiaza Jáno в ügyvéd, alelnök Vermes Gyula káplán, titkár
Péc ѕi Béla káplán, jegy" Kopasz Kálmán kántor,ezenkivül
12 tagú választmány is volt.
-

Az egyesület mttköd čвe azonnal megindult, а minden emlité вre méltó esemény nélkül dolgozott a világháború vég čig,
96.
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DкТ'МAGYAR08SZLGI к6ZMUVEL6D$ s EGYESÜLET
ZENTAI F16BJA
Az 1910. janaár 16-i helyi lapokban jelent meg a feihiváе , hogy at egyaaűlet zentai Siókja január 16-án tartja
alakuld gyűlčвét a városháza Ж zgyül6 вi termčben. Sе'
ezámá köаönsčg el бtt Sztrilich Bčla járáаi szolgabird ismertette az egyesülve očlját, majd dr. Teleki Ittván az egyesület kinevezett űgyvezetб titkáré ismertette
az eszközöket, melyekkel az egyesület el akarja črni kul
turális oбlját . Egyesiileti kultúrház I čteвitčвčt, a vára
ii múzeum felállitáвát, nevel ő бs tápintčпΡet /internátus/ alapitá вát , stb. tervezik . Megválasztották a ti вzt
вčgvi вelóket : űgyvezet б elnök lett .
Sttrilich Bčla,
űgyč Bz dr . Salamon Imre , pénztáro в Kovács Jáno в , az Agrár Takarčkpčnztár igazgatб ja , eflenбr Gyetvai Giza,
jegyz бk Politzer Led, Vig Lajos, Novoezel Andor б s dr.
Szécвčnyi István. Ezenkivűl tđbb tárвelnököt, alelnököt
választottak úgy a férfiak , mint a hölgyek kđrёb бl. Az
čvi tagsági dijat 2 koronában állapitották meg.
Áprili в 16-án, az Eugezi вzinháztermčben műkedvel ői eldadással egybek đtđ tt táncvigalmat rendezett az egyesület.
Mtisor : 1. "Ajánlott lev čl" vigjátč k 1 felv., szerepl ők
Sztrilich Béláré , Solymo в Adrienne , Sztrilich Béla, dr.
Salamon Imre ; 2. Jedlicska Jenő szavalata; 3. Nagy é16kép három azinben, fényes diszletekkel é s kiállitáввal,
gyermekszerepldkkel , - в zerepl бk : a király Gerster Pisti, királyné Kovác в Micike, udvarh đlgyek Dobos Lili, Kovács Maca , Hirschfeld Maca , Sternberg В $ вke , Simonyi Ilonka, Ludajié Verica és Ljubica, Kdszegi Piroska, Steiner Bö вke , Klein Aranka é s Rб z вika , Havas Manci,
vuji б
Maca, Bruckner Ilonka, Radd Maca katonai méltó вágok: Há
vel Béla Horváth Szilárd, Sztrilich Lajos, sternberg
Endre Vuji ć Zoltán, Jakó Bandi polgári méltó вágok:Gr бf
Dobos
Jó ввef Hável Józsika Jakó Sanyi Havas Tibor,
személyek
Gyб zб ; 4. "A két süket bohб zat 1 felv.,
,

,

,

,

,

,

,
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Gyetvai Gésa, Ssüc в Margit, Szóke Deze6, Löffler O в zkár.

hogy Zentán internátust lčtesit, de a vezetó вčg köreiben dú7 б egyenet
lensбg č s nč zeteltčrč eek miatt a tervet nem tudják
konkretizálni, s az egyesület müködése csak medd б viták
ban merül ki. Jellemz б erre az egyesület november 12 čn
tartott közgyül čsének lefolyása, mely alkalommal a közgyül č s elnökvál вággal včgzбdött. A titkárnak, dr. Teleki
Istvánnak lemondását nem fogadták el, mit Sstrilich
Béla magára nč zve bizalmatlanеágnak tekintvén, az elnöki
ti в ztr ől lemondott. Miként a kđ zgyülésen elhangzott, бt
követi hamarosan az ügyész č s több más ti ѕzt вč gvi нelб is
"Egyв zбval, - mint hangoztatták, - van egy egyesületünk
tisztikar, ѕ egy int®rnátuвunk a fogantatás és léteeül č e
Az év folyamán az egyesület elhatározza

,

,

-

remčnye nč lkfil" .

December 8-ra ismét ö ѕв zehivták a közgyülést,
melynek
legfontosabb tárgya az elnök lemond бlevіle volt, az elnök elkedvetlenitve a sikertelencég s az indokolatlan tá
madá ѕok miatt mondott le. A kialakult vélemények szerint
б szintén sajnálták távozását, mert önzetlen munkás ѕágát бl sokat várhatott volna az egyesület. Miként mondották
"Úgy látszik, ingyen munka, önzetlen buzgóság nem kell,
hanem legtöbben csak vi ѕzont н zolgálat és jutalmi részese
dés ellenében hajlandók szolgálni a közmüvel бdést, igy
is bebizonyítván, hogy a kultúrára nálunk nagyon is ѕ zük
ség van"
és
A visszás állapotokat külünös figyelemmel boncolja
kommentálja a helyi sajtó a D.M.g.E.-üggyel kapcsolatban,
"Tanulság okául cinien. Csakugyan tótágast áll minden
nálunk - irják
politika társadalmi élet, kultúra. So
kan csak úri mulatságot látnak a közmüvel бdé ѕi mozgalmak
ban /ezek a közömbösek és teljesen korlátoltak/, egy másik jó nagy rész j đvedelmez б állásokat szimatol /ezek a
fóinti -еĆ tek és nyeré в zked бk/, az önzetlenek kicsi, de
"

,

98.

"

-

,
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lelkes csapata pedig el бbb - utбbb félrevonul. Különben is
mert
akad itt u.n. munkára elég vállalkoz б é s törtet б ,
cim „ rang , esetleg iхіternátuв és egyéb földi javak
vannak kilátásban . Ingyen tess б k , urak, működni , ingyen!
Én még sajnos!
sohasem láttam hogy tülekedtek volna
Igy ingyenes elбadásвorozat vagy csak egy ingyenes felol
vasági megtartásáért is, hanem azt látom hogy képesek né
melyek suttyomban, vakondok módjára támadni tisztességen
személyeket buktatni jó ügyet, el бhozakodni oda nam tar
tozб kérdésekkel . Miért ? Mert nem a hasznosodás tilos
íítján kocog a közmüvel бdés kordéja ... Szomorú dolgok! Je
le, hogy csakugyan kultúrálatlanok vagyunk . Vajjon, ha
a láхmázбknak eskü mellett eltiltatnék bármi, a D.M.K.E.
útján nyerhet ő anyagi hasznosodás /legyen az internátusi
állás, irodai szállitáe vagy ingyenes koszt és kvártély'
akkor i s nagy"lelkesedés" és zajongás mellett tartanбk
meg a közgytlбвeket? Egyszerű a kérdés megoldása. Adja
ki iráвban mindegyik, a homloktérben á116 bajviv б , hogy
j.öv5
buzgósága "csak " az ügynek szól és ae most, se a
ben, semmiféle anyagi haszrioaodáеra nem számit, ilyet el
sem fogad ! Ily puritán fellépés mellett , tessék elhinni,
rögtön béke lesz! -m -k."
-

,

,

,

Az eseményekhez szorosan fű z ődik a december 8-i közgyü16 ѕ lefolyásának iamerteté вé, mely botrányos zavargásban
végz еdött . Szárioh Géza polgármester , ki ideiglenesen 5
felkérésre elnökölt, minden határozathozatal nélkül hagy
ta ott a zajongбkat , kik éles , durva támadásokkal, oda
nem tartozó ügyek feszegetésével akarták megszalonnázni
a kultúra é s internátus sovány kérdését . Mint az ujságiró kommentárja mondja: "legjobb less az egész ügyet "Ad
kalendas graeca в" /51/ elhalasztani . Akkor talán majd
érzékenykedés
sem kizárás , sem profit nem kerül szdba ,
és támadás ne ш lesz, hanem csak a kultúra ügyét szolgálják ezek is, meg azok is!"
Az egyesület müködé вe a további években teljesen elhalt,
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csak 16egtélea LiBiekkel fog3alkostak, 1ša ~sgtsleri-' вб3:о

lsiriaрL
kat pártiyogo3tek; es вigyeetllat mindвa- reklám бв
,°-~
Оt
~1lепетв ее l'adott 1eatéa gylfkeг[+t гвst ~i ~►íb
wnt ,' tiit ,в rrtбlпg цidвтglt; e. tervbeвett inrteтa~táb ґtgaј
в".
.
=l~бi~ ма 'tabD. volt .а D'1iZ6 . miflt . a.lielyi 'рdг 16;^
.

ttegsбgri ~.њlвntloes6.

.

As .eg3^sWцet 1913 . okt бberében koronázta be axikбdéњ$, a-

mikor iв a megyei eajt бbбl, а `Báoeanegye• c. lap támadta
meg de le,pleate ii D.m.K.E. iigyve пet6 eln8k t6t1`ktrá ~nмt,
B тajta;kereestцl magáak as egyee цletaek károe tie вékexgC
sdgdt, botrányainak новвпá eoro вatát . Körelben a впете в
lyi haro,: a ратновкодав , a pértpolitika otthono в r mint a lip irja, - nem árdemli meg в támogatáet,,mivel .
l арвпаbаЭ.уа1 ellenбтe adlkddik. Sem a humaaizmnв , sem
a kultura ввolgálatábaa nem ‚11, a jóvedelem 90gb-át.adml
j6ténisztrativ kiadásokra forditja, s csak 10% jut a
mondja
konyвágaak és kultárának. Ilyen káros ir"yt,
в
zolgálhat
nem
tovább, - ilyen veezedelmee törekvést,
egy nagy város sem!
-

ORSZÁGOS IZRAELITA PATRONAGE- EGYLSÜLET
ZENTAI F16KEGYLETE
Budapesten nemrégiben az elhagyott zsidó gyermekek тбdelmezé вére alakult " Orezágoв Izraelita Patronage - EgyisUlet"
Zentán fi бkеgye вületet kivánváиΡ szervezni , 1910. április
27 -én, a "ga ѕ zinb" helyiségében ünnepélyes alakul б ki3zgyü
lést tartott, melyen a Patronage hivatalos
kiküldáttje,
Breuer Soma nagykátai f бrabbi ismertette az egyesület cél
jait, melyen férfiakból és n бkb бl álló ezükebbkčrü bizott
Ságot alakitottak az ügyek vitelére.
Az alakul б gуUl в megszervezését a helybeli izraelita hit
kб zвég végezte.
A végleges megalakulást kimo иdб közgyülést oktбber
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Az egyeefilet további munkája csendesen folyt, j бtékoуgeá
gi tevéke цyвége a nаgyközönвég számára kevéebé a megaegitettek számára inkább ismeretes Az elвб világhóborti
végéig terjedб időb6l más adat nem áll rendelke zé вцnkre.
,
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ZENTAI TISZTVISГLcSg EGYESüLETE
1911. november 15-én megalakult a zentai tisztvieeldk egyeвtilete. Az alakul б gyйІé вen a tieztviseldk igén szép
számban jelentek meg, az alapszabályokat felolvasták ée
ismertették majd megválasztották a tisztikart. Eln đk
lett Szücs Lajos f бgimn. igazgató, alelnák Simonyi Sándor kir. telekk$nу vvezet6, igazgatб Fuchs Antal kir. add
ellenбr, jegyz5 dr. Tolmóosy István városi tanácsnok, Ugyész dr. Salamon Imre városi Ugyé вz, igazgatóság: Birs
Simon városi tanácsnok Száгich Géza polgárme вter ffiadary
János rendбrkapitámy, dr. Matuik Szilárd kir. járáebird,
Sztrilich Béla f бвzolgabirб S оhwarіzer Jenб takarékpénz
tári fбköцyvelб Stoloz Dezвб betegsegélyzбi titkár, verese Árpád fб gimn. tanár, dr. Tripolszlky Aladár kir. köz
,

,

,

,

,
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jegyzб , Pfeiffer István igazgat б-mérnök, gбвzeghy Fereдo
poetaf6nök ée Novo вzel János igazgatб .
hogy a
Az egyesület életrehivá вának alapgondolata az,
tiв ztviвelбk nem várják életviszonyaik javitását kizárбlag kenyérad б jiakt бl, az államt бl, törvényhat б ságt бl vagy
várost б l, hanem maguk, társadalmi І ton iparkodnak ѕegit ~
A
n.i nyomasztd, a immár elviselhetetlen helyzetükön.
panaszok
folytonos áremelkedés évtizedeken át állandб
érzi
forrása; az áremelkedést kül đnđ sen és els бвorban
a tiв ztvi вeló, aki a ké еzból él. Jelentékenyen megdrágul
talc az đввzes élelmi- és egyéb cikkek. Еrdekvédelmük keretében, többek között keresni fogják az összeköttetést
olyan termel őkkel, termel őcsoportokkal, értékesit б szövetkezetekkel, iparos és kere в kedókkel, akik megbizhat бѕág tekintetében teljesen kifogástalanok , a akik nem
nagy , hanem csak polgári haszonra dolgoznak , a igy mindenki megelégedésére elláthatják ipari- é s élelmucikkek
kel az egyesület tagjait.
Mint elsó ilyen természet ű aktust, a tieztvi ѕ el б egyesület december 21-én kđ t đtte meg egyes keresked őkkel a
в zerzбdé веket ; esek szerint Benedek János , Szoresik Már
ta xi , Bergel Mór, Molnár Szipán Vince, Müncz Lajos., Gold
stein Benő üzletei é s Hack Jenб gyógyszertára /Heiszlerféle patika/ állnak a tagok rendelkezésére, kedvezményes
árakkal.
Meddig működött az egyesület ezen a néven , nem tudjuk,de
a világháboru derekán, 1916 júliusában már, mint zentai
Kis Tisztvisel бk Egyesülete működik , $ tüzifabeszerzé в sel,valamint gabona beszerzéssel foglalkozik azon tagjai
számára, akik nem hat б sági lisztet vásárolnak, - általában mindennenxü é lelmiszerrel é ѕ közszükségleti cikkel
látja el tagjait.s enyhiti a háború okozta nélkülözést.
Ekkor már Helmberger István /városi házipénztáron/ az
__
egуe ѕilet t_.1 tkáхn , c vt o i cs D_
La t3u mиnicá ѕpénztári igaLga.,,,~~.~~

~

tó a beszerzési csoport üzletvezet ő je. Az elnök Heinrich
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December 9-én közgyüléat tartanak, mert a belügyminisz
ter nem hagyta jóvá az alapszabályokat.
1917. márciuб 31 én a ti в ztvi віl đk termel б és be ѕ zerzб
а zövetkezetet alapitottak, melynek ügyvezet б igazgat б ja
Veress Árpád f бgimn. igazgat б lett. Egy üzletrész ' egY
szer s mindenkorra 25 korona . A szövetkezetnek minden
igazságügyi
tisztviael б tagja lehet,még a vasutasok é ѕ
tieztviael бk is, kiknek pedig külön szövetkezetük is van.
-

A szövetkezet megalakit"árá egy felhiv" adta meg a kez
deményezést. Az országos közélelmezési tanács az elmult
város
napokban felhívta Zenta város tanácsát, hogy a
.tiaztvi вel đinek földet adjon haszonbérbe, melyen
azok
konyhakerti veteményeket termelnének a könnyítenének meg
élhetésükön. Ennek következtében alakult meg a szövetkezet. A közgyűlésen Gyure вányi Fmil kir. ad б tárnok mutatta be a nagy gonddal elkészitett alapszabályokat, melyet
vagy
elfogadtak. Ezek szerint az egyesület a várostól
haszonbérbe,
magánosokt6l méltányos áron földet vehet
melynek egy részét tagjainak adhatja át saját megmüveléare, másik részét pedig az egyesület maga miivelteti. Gondoskodik vet бmagvak é ѕ szerszámok olc ѕб , esetleg ingyenes be ѕ zerzéaér бl . A szövetkezet ezenfelül kiterjesz
ti hatáskörét egyéb közszükségleti cikkek beszerzésére
is /tüzel бanyag , liszt , cukor , zsir, ruhaв zövet , вtb./. A
beszerzett árút csakis tagjainak adhatja el, a mutatkoz б
haszonbб l legtöbb 5% osztalékot fizet , a nyereség többi
része a tartalékt бkét gyarapitja A tagok csak az üzletrészük erejéig felel б sek . Az egyesület nemcsupán a háborti tartamára alakult, hanem működni бhajt a kés бbbi években is. A szövetkezet elnöke bíohác еi Pál, gimnáziumi
tanár lett.
.

Augusztus 24 én megalakult az állami é ѕ városi tiszvise16k beszerzési csoportja is. Elnök lett dr. rripol ѕ zky
-
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Aladár k1r. k4f в ~ egyвб pénstáraak 8imonyi 8 апдот kir.te
1ekkZiкLуvvesetб, jigyв6 Gizber Sároly, végreha ~ t6bisottaágl tagok Gyuaceágyri, Hoi2, Forray Ferenc"
Воио в пвl
János A belvéтosi тба . kath. plébániв dpdfletében bérel
tik tiвlethel?laégst, ahol a beszerzett $1elmi ввereket
kimértgk егв в~oétoвztottá~ ' Ібr november és december
hб folyamšn atkertilt fог1нов d1s].ndaze2eket beszerezni
,

.

és eséta вateдl.. А eséttт8aótéљ'~lll еlбтдуbеп
a táDar .gyeпmeijee в ава# Šd ok .

тé ввевиlнек

A oloport 19 18-ban is вilrereввn folyt atta tevékeцyвégét,

emit 8tolcz Daпaó mun3cátpénztárl igazgatб , a beszerzdsi
csoport tizletvezetбjéneЖ kmöвziinhetett.

PÖROSкЕRВSZT ВGYFSÜL3!
1882 januáгjában szervezték meg a Vöröеkere вzt Egylet
Bács-Bodrog vármegyei fiбkját . Nagy bizottságot küldtek
.

ki s jelеatékіnу sikert értek el a kezdeti lendtilet fo-

lyamán. Az еgye бiiletnek a legnemesebb feladata volt, az
el вб Bigélyt hozza a f đldrengé в , drviz és elemi csapásokban , járványok pusztitáeában és mindenütt , ahol az
irgalomnak é s segitségnek van helye : a Уёг вkereszt dol
gozik . Hadirokkantakat , elhagyott gyermekeket , tehetet
len öregeket istápol és Begit, stb.
Az Országos Убгčвkere в zt $gyeаtilet 1912. október 8-án
kérte fel Dobos Antal kir. jár"birбt a zentai Убгö аkereszt Egylet fi бkjának megalakitására. Az el вб években
nem sok dglga akadt az egye вületnеk , s tevékenysége ela
ludt.
Munkája csak a vіыgháboríí kit đrésénіk pillanatábanujul meg. 1914. j'flius 31-én, Ferenc Јбzаеf "Népeimhez!"
cimzett kiált тánу'val еgyid бben , a zentai Vđгбв kere е zt
Egyeвület nevében, Solymo в Beatrice polg. iák. tanárn б
által meginditott ápol бnбi tanfolyamon val б részvételre
104 .
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tesz felhivást . A tanfolyamot dr. Glücksthal Adolf vároвi f бoгvo в vezette. So1ynіo в gyore gytijt'st is szervezett
a Vör ö skereszt javára.
A budapesti központ augusztus hó folyamán tanit бnбk гészére вegédápolбnбi tanfolyamot rendezett , ѕ utaвitáвo
kat adott a vidéki fi бkoknak , vállaljanak munkát a hadai
reg élelmezésének e ІІenбrzé ѕбгe , a katonaság ruházatának
és f ehérnemüjének gondozása, a hareté ггбl hazaв zállitott
sebesültek ápolása körtil , stb. Az asszonyok , akik kell'5
képzett вéggel birnalc , boesáввák idejüket é s tudásukat az
állami, megyei , városi hatóságok rеndelkezésére: váІІal
kozzanak a нürg б s adminisztrativ munkák l еbonyolitáвánál
val б segitségre . A háború által sújtott családtagok вegé
lyezésére gyüjtéaeket inditsanak, nói m иnkáвközvetit бket
szervezzenek , a népkonyhák munkáját támogassák , napközi
otthonokat szervezzenek s a gyermekek hasznos foglalkoztatására vállalkozzanak.
Augusztus el вб napjaiban már folyik a betegápoló tanfolyam a zentai Szt. Lászl б kđ zkórházban; a tanfolyam vize
t бje dr. Glü cksthal két orvos fiával együtt munkálkodik
a kiképzésen . A tanfolyamon a helyi n бtáгsadalom tđbb,
mint kétszáz tagja, magyarok - szerbek együttesen, vesz
részt.
Augusztus h б 7-én két új tulajdonképpen szorosan ö вв ze
függб és együtt müköd б egyesület alakult városunkban, a
Royal-е zállб színháztermében : az egyik /az újra alakroló/
Vöröskereszt Egyesület, melynek elnöke lett Szá гieh Géza
polgármester , a másik, a Népjóléti Egyesület , ennek elnö
ke dr. Szée ѕényi István ügyvéd. Mindkét egyesületet a
harcosok , sebesültek é s az itthonmaradottak segélyezése
hivta életre , a mindkét egyesület müködésére nagy sz űk
„g mutatkozott a háború éveiben.
,

A Népjóléti Egyesület pénzbeli és f бként természetbeni
adomáуyok gyüjté вével foglalkozott e célja volt egy nap244.
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közi otthon felállitá вa , melyben egy-két anya felügyele
te alatt, a többi kеresetképes és munkabir б anyák gyerme
keit elhelyezhe евék , valamint népkonyha felállitása a
természetbeni élelmiszer-adományok felha в ználásával.Azon
kivtil, mint hadigondozó népiroda, Zenta, Kanizsa városok
és Ada, Mohol , Martinos kđ zségek laкбinak a háboru okoz
ta ügyes-bajos dolgaiban jár il díjtalanul. Az iroda a
zentai városháza épületében volt. Rokkantak é s hozzátartozóiknak elhelyezésével is foglalkozott. A népiroda
kő ltségeit adományokból f edezték. /1918. március 31-én
Fischer Sándor nyug. f бgimn. tanárt nevezték ki a hadigondoz б-iroda igazgatójává, június 20-án pedig, ennek
lemondása folytán, Bakody Márton áll. el. iák. igazgatót
nevezi ki a hadigondozó-iroda igazgatójává az Országos
Hadigondozó Hivatal elnöksége./ Mindkét egye ѕü]etet a városi tanács is támogatja adományokkal.
Augusztus 15-én már készen várja a déli frontról érkez б
sebesülteket, a Vöröskereszt Egylet által, a f бgimnázium
tornatermében berendezett 28 ágyas, valamint még 2 terem
ben berendezett 10-10 ágyagy hadikórház. A hadikórházat
augusztus 23-t бl készültségbe helyezték, szükség e нetére
Vuji б Djura is felajánlott majorjában 9 szobát e nemes
célra.
A Vöröskereszt Egyesület végleges megalakulása csak augusztus 19-én történt meg váro вunkban, elnök lett Szárich Géza polgármester, n ői táraelnök dr. Lov" zy Andorné, alelnök dr. Glücksthal Adolf, n бi társ-alelnök solymos Beatrice, titkár Czabafi János, gondnok Kiss Zoltán,
jegyzб Kiss Árpád, pénztáros Fodor Jdnoe, orvos dr.
Glücksthal Adolf.
A zentai járásban a következ đ Vöröskereszt f i бkok alaMartinos
kultak: Ada községben 39, Mohol községben 72,
uj
kórházát
é
в
járközségben 45 taggal . Ada kđ zвég az
у
ványkórházát; Mohol és Martinos közвégek pedig еzеg'r.
10 6.
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zaikat rendezték be a sebesiiltek részére, ö вв ze вen mint
egy 150 férfihellyel.
Zenta város tanácsa 150 sebesült beteg és lábbadoz6 gondozáвát vállalta el teljesen ingyenesen.
Szeptember 5 én megérkezett Zentáxa az el вб sebesülteket
hozó vonat, a galiciai harctérr6l. 150 eebesült érkezett
az itteni hadikórházba. Szeptember 10 én még 130 sebesifLt
érkezett ugy, hogy a gimnázium ö вѕ ze в termeit é s a Szerb
Olvasókör nagytermét is igénybe kellett venni, hogy az
elhelyezés lehet бvé váljon. Szeptember 19 én ujabb 39 ѕe
besült érkezett, özv. dr. Ellinger Jenóné két házát aján
lotta fel elhеlyezé вükre. A hadikórházban az ápolás és
az ápol бnбk foglalkoztatása dr. Lovászt' Andorné, mig a
konyha és az élelmezési osztály Boromisza Jánosné vezeté
5e alatt mükđ dik. November elejére már csak kevés beteget ápolnak Zentán.
-

-

-

Dr. Lová в zy Andornét meleg ünneplésben részesitették november 19-én sikeres müködé ѕе fo7уtán a Vöröszkere в zt önkéntes ápolónyi é s az egyesületi vezet đв ég , valamint a
sebesült katonák. Ez alkalommal két ezüst vázával ajándé
kozták meg.
December 28-án, egy Szabadkáról érkezett alezredes és ez
redorvos vizsgálatot tartott a Vöröskereszt Kórházban, s
ott mindent a legnagyobb rendben talált.
1915. februárjában.Mike Mici zentai leány 100 társával a
hirlapok útján országos mozgalmat indit, hogy a hadvezet đв ég alkalmazza az arra jelentkez đ lányokat a hadsereg
tápszázadainál. A kiván ѕág példátlan sikert aratott úgy
bel- mint külf đ ldе n, a posta tömegével hozta a leveleket,
melyek ir б i valamennyien kérik magukat a zentai lányok
légiójába felvétetni. A hadügyminisztérium azonban más
véleményen volt, s nem tartotta szükségesnek az önkéntes
lányok szolgálatát.
246.
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A hadikбrház el вб hat havi miikеdé вét бвΡв zegege a vezet ő-

ség megállapitotta hogy ez id б alatt az ápoltak száma
az 1200-at meghaladta március elején megint 200-on feliil van a létszám Májusban az бnkénte в ápolбnб k száma
еrба en megcsappant és az eddig alkalmazott 6 fizetéeea
ápolбnб munkája megszaporodott szdba került még 6 fil~etéses ápol бnб vagy egészségügyi katonák alkalmazása.
,

,

.

,

Jnlius 18-án rendkivüli k đ zgyülé еt tart a Vörđѕkere вzt,
melyen a kisorsolt választmányi tagok helyére dr. Méri
Sándor, dr. Hővel Jб zвef dr. Vajda Lajos, Gб zon István,
Sztrilich Bélóné, Szv.
Orbán Bóroly Veres Arpád
Schparczer Gyuláné, Solymos Bea tagokat vála в ztattálk. Az
új tisztikar igy alakult elnök dr. Glü ckethal Adolf, al
elnök d±. H ővel Jdzsef, kбrhá$vezet б orvos dr. Méri Sándor, titkár dr. Szécв ényi István, gondnok Novoszel Andor, jegyzб Vartus Ferenc. A többi tisztviseld a régi
maradt. A Жб zgytilé а en azon reménynek adtak kif ejezé ѕt,
hogy az új vezet őség rendet é s rendszert f ig teremteni
az itt-ott tapasztalt nemt đrбdámeég és hanyagság helyén.
,

,

,

:

Szeptember 5-én a Vörö вkere вΡ zt Bőrház egy évi müködé вét
fejezte be. A kórházban eddig a napig 1624 embert ápoltak, a beteglétszám 93, tehót 1531 távozott leginkább
gyógyultan. Az átlagos légz őm 150, a legalacsonyabb 70,
a legmagaebb 220 ember körül volt. A kórházban működtek
dr. Giitoksthal Adolf f бorvo в , dr. Méri Sándor vezet ő orvos, dr. Lendvai Mбr, dr. Hővel J б z вef és dr. Vajda Lajos osztályorvosok. Az ápolást most már j бrészt fizetéвΡe в ópolбnбk végzik. Az elmult évben, a legnehezebb id бszakban, az önkéntes ápol бnбk közül Szab б Sándorné, Mali
nyai Bélóné, dr. Ellinger Jenбné, Szüc е Margit, Flesch
Erzsike, Fleach R б zaika, T бth Mariska, Schlesinger Maris
ka, Garai Boriska, Pál Vilma, Vuji ć Verica voltak a leg
szorgalmasabbak. Az élelmezési osztály vezet бје Boromisza Jánoené fára гз hл_tatlan ar'llyei végezte munkáját özv.

Schwarczer Gyuláné segitségével. Az önkéntes lányok kö108.
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két
zül Dobos Lili, Madary Anci, Schwarczer Irén és a
Spiozer nбvér dolgoztak legtöbbet a konyhán A fehérnemű
osztályt Malonyai Béláné,Erdélyi Mariska tanit бnб vezették. A kбrház vezetбsébеm elég hiba mutatkozott, de a vezet5 orvos, dr. Méri Sándo г vaskézzal é ѕ eréllyel rendez
te a hibákat Sokat tett ennek érdekében Vartus Ferenc
is, az iroda erélyes és munkás vezet бje. Dr. Lovászy Lndor і á elnöknб sok egyenetlenséget simitott el, s a sebesiiltek legszorgalmasabb látogatója volt.
.

.

November 6-án a Vöröskereszt mükedvel б el бadást rendezett. Kissé több karézxek szerepelt a m ű soron, mint máѕkor, ami Kopasz Kálmáл karvezet б érdeme; az él бképek ren
dezését Solymos Beatrice végezte; Szües Béla szavalt,
Spiezer Irénke énekelt, Dobos Lili monol бgot adott el б ,
Peethy Sándor szavalt, Szabó Erzsike énekelt, Spiczer
Annuв ka melodrámáját Madary Anci kiaérte zongorán. Kerepe вi Vince konferált. A j б tékony mulat вág azonban füty
työs kávéházi botrányba fulladt /vajon kit és miért fütyültek ki?/. Mint a helyi sajtó megbotránkozva
irja:
"Egy tíj módi hódit újabban az úri körökben: a fütty. Fütyidnek tiszti sípon, vadászsipon, tüzoltó вipon. c ѕakúgy
magyarmiskásan, juhászosan, 1-2-4 ujjal. Fütyülnek hölgyek, fütyülnek urak, s minden régi tisztes hagyományra
fütyülnek. A helybeli vöröskereszt szombat esti j б tékony
mulatsága füttyös kávéházi botrányba fulladt. rr61 ugyan a szegény vöröskereszt igazán nem tehet, de mi,mint
a nagy nyilváno ввág вгΡóc в öve sajnálattal emlitjük fel a
јбtékоnу "gi ügybuzgalomnak kávéházi verekedéssel füsze
rezett kinövését. Néhány erkölcsi kaccenjammert és lova
gi tornát bizonyára megtakarithattunk volna."
1916. szeptemberében egyszerre 122 tag iratkozott be a
Vörö еkеre в ztbe, legnagyobbrészt fel ѕЭhegyi еk, akik Donkб
Ignác мđivé е iratkoztak fel a igy váltak tagokká.
191 7 . július 22 én a kanizsai mükedvel6 ifjúság Zentán,
Szinre
a Royal színháztermében sziniel бadáѕt tartott.
-
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felt'.
kertilt Berozik Árpád "A paхaв ztki вaввzony" o. 3
Vöröakere
в zt
népBzinmüve, melynek tiszta jövedelmét a
kapta.
November 6 án, a Vöröakere вzt közreműködésével megalakult váгo вunkban a hadsereg részére fehérnem ű t és
téli
ruházatot gytijt б egyeBiilet. Elnök lett Szárich Gézáné,al
elnök Szabó Sándoré, jegyz б Répái Rizs' János, választ
mányi tagok: dr. Lendvai Mdrné, dr. S бti Ádá.mné, özv. Me
rényi Dezs бné, Gyetvai Gézóné, gúthy Lajosné é5 dr. Löbl
Nándorné. Az egyesület azonnal megkezdte működését
éѕ
jtést
városszerte.
meginditotta a gyű
-

A keleti harctéren beállt béke következtében, 1918. ápri
li вában a zentai Vör đѕkereв zt gбrház is elvesztette lét
jogosultságát. A betegek létszáma az utóbbi id бbezx a minimumra csökkent s igy a katonai hatóság jobbnak látta
a kórház beszüntetését. A benne lév ő még néhány beteget
beszállitották a szabadkai kбrházba, igy a zentai v.k.
kórház május elsején meg ѕ zünt, s a f бgimnázium és többi
intézmények helyiaégeí felszabadultak.
Most a városi tanácson volt a sor, hogy a kárt felbecsül
je, az államkincstár tól behajtsa, a helyiségeket rendbehozza, hogy azokban szeptember 1 én a tanitá ѕt megkezd -

hessék.

1918. július els б napjaiban, Ferenc Szalvátor f бherceg a
háború alatt a katonai egészségügy körül szerzett kivál6 érdemeik elismeréséül a vöröskereszt hadiékitményes
II. osztályú diezjelv'ny't dijmentesen adományozta: dr.
Glücksthal Andor fiókegyleti elnöknek, ezüst diszérmet
kaptak dr Széc ѕ ényi István Vartus Ferenc, Csizof szky
István, Dobos Lili, Flesch Erzsi Jovanovid Vojislavné,
Erdélyi Mariska, Flesch Rб zѕi, Garai Boriska, dr. Matsik
Szilárdné Méri Sári, Mihajlnvi Katid, Rosenfeld Edit,
Szű cs Margit, dr. Tripolszky Aladárné, Deut в ch Flóra és
a bronz érmet Bajtai Viktor zentai lak б sok. A járásban:
,

.

,

,

,
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a hadiékitméгцres II. oszt. diszjelvényt kapták dr. Baláкцгг Sáadorné kórházfeltigyel бnб adai, Trenka Ietván fi6k
egyleti elnök ‚e dr. Raffay Jdzioan' fidkegyleti tár вel
nđk moholi az eziiat diszérmet: dr. Király Кагоlу , if j.
Árpáei Jáno вné е в Mucai Ilonka adai, đ zv. Dobokay Jánoené, I,augvara Paula Hajdukovi6 Bojana, Beck Mariska, Debokay Margit, Branovačkl DarLica, Kón1g Аипа , Kónig Vida,
Raffai Mici moholi е в Szab б К . Ignácné martónoal lak бsok.

-

-

,

,

A zentai vörö вkeгeszt fiókegylet közgуttlбвe még
1917.
augusztus havában 20.000 koronát szavazott meg egy Zentán felállitaиΡdб tid бbeteggondozб intézet céljaira, a anyagi támogatásra kérte fel Zenta városát. A ttid бbeteg-

gondozб céljaként tiszte ki a tüd бтбв z elleni kUzdelmet
olyképpen, hogy a tudóvészben szenved đ ѕ zegéх betegeket
segétáplálkozás, lakás.és ruházkodás által anyagilag
вi
Вegélynyu,
lyezze, бket ingyenes orvosi és gyбgykezelé
tásbari részesitse, a nagyközönséget pedig az egészség ű
gyi tennival бkról népszerit el бadáвok által kellóen tájé
koztassa. Mivel megyénkben a titd бvé а zb еn elhalálozottak
százalékaránya igen magas volt, a Tuberkul б zis ellen vé
dekez б Báos-Bodrog vármegyei Egyestilet is már 1917.
szeptember 8-án megalakult Zomborban, hogy a megyében tii
d бszanat бriumot és mái, a tiid бvé ѕz elleni védekezé вt
в zolgáló intézményeket létesitsen. Alighogy ez a munka
a megye székhelyérбl kiindult, Zenta város képvisel бtes
tű lete már 1917. szeptember 24-én tartott rendkiviili köz
gyű lésen /melyen a f бispán is résztvett/ határozatban ki
mondta, hogy a tű dбbeteg-szaхіatбrium javára 100.000 kero
nát ad, s amennyiben ily azanat бriumot Zentán állitanának fel; a város e célra dijtalanul átengedi az új korház részére kijelő lt, a Tornyosi út, Akaѕ zt бfa dtill бi út
és a vasuti vágányok között elfekv ő ingatlan területet,
azt befásitja és parkirozza vagy ha e célra még megfelel бbbnek tartják átengedi a Népkertnek u.n."Gábor erd б " néven ismert területet. Ugyancsak a vá тmegyei egyedi
~

-

,

------
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let megkeresésére 1917. október 19-én megtartott rendes
közgyű lés kimondta azt is, hogy addig is, rig a tüd бszanatdriumot felállitják, annak meg в zervezé ѕe és ideiglenes mű ködése céljaira minden egymás utáni évre /de legfeljebb csak 10 esztend őt в zámitva/ 1000 korona нegélyt
ad és 100 korona utalványozásával rendes tagként belép
az еgyesületbe. Egyben elrendelte , hogy magángyüjté ѕ оél
jaira 50 gyüjt бivet osztanak szét.
A vármegyei egyesület nagyarányú agitációhoz fogott. Fel
hiváвa szerint 5000 korona lefizetésével alapitó-, 100
korona lefizetésével rendes tagja , 20.000 korona lefizetésével pedig ágyadományozója lehet mindenki a létesiten
d б ѕ zaвatóriumnak.
A vármegyei egyesület 1917. december 13 -án,
Zomborban
megtartott egyesületi közgyiilésén elhatározta , hogy egy
modern, lehet бІеg 100 ágyagy tüd đВzsnatGrlumаt állit fel
Zentán , miután Zentát történeti multja , helyzeti fekvése
ѕ áldozatkészsége folytán erre a célra legmegfeleldbbnek
tartja. E határozattal kapcsolatban megkereste a várost
az iránt, hogy a szanatórium céljaira a 27 kat. holdat
kitev б Keresztes-kertet engedje át. A kérelmet Zenta város 1918. jaиuár 30-án hozott határozatával teljesitette
és kimondta, hogy a Keresztes-kertet parkiroztatja és er
d đв iti saját költségén. E célra a márciusi rendes közgyü
légyen 40.000 korona költséget szavazott meg a képvi ѕelбtestület.
A Vöröskereszt zentai vezet đ aégénеk augusztus 8 án adott
beszámolója szerint, nagyon gyéren folytak be az adomá nyok, illetve a taggyű jtés nagyon gyenge volt. A majdnem
egy év leforgása alatt mindöa ѕ ze 17 alapit б-, 62 rendesés 15 pártoló-tag jelentkezett.
-

Egyidej űleg azonban városunk lakóssága más módon is igyekezett el đвagiteni a szanatórium miel đbbi felépitéѕбt, s ennek eléréee céljából különféle mulatságokat és
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el6adáeokat rendeztek.
kabarét"
1918. február 9 én mü нoгos estet u.n. "fehér
rendeztek a zentai városi dijnokok a в zanat бríum
alap
javára, jótékonycélra M.isora: 1. Wild Gizike szavalata;
2. Weisz Bözsike két énekszáma, Zongorán kisérte özv. Ra
dó Fülöpné; 3 Tбth Horgosi Mariska melodrámát ad e16,
zongorán kiséri Vuji б Paula; 4. Tolmóc ѕy Biri monol бgot
ad e16; 5. Andreánе zky J. "Katonósan c. 1 felt'. vigjóté
kőt el бadták I, В ch Rб zѕika, Biliczki Jucika, Weber Kóroly Guelminó Sándor, Weisz Ferenc, Blózsovite Lбв zlб ;
6. Biliczki Juci magánszáma Szorc ѕik Juci zongorakísére
tével; 7. Gulyás G. tánetanáг kđ zremükő dé б'vel táncokat
mutattak be: Biliczki Bözsikével és Wagner Ilonkával"Bar
karolót", Wagner Ilonkával Wanstep"-et és "Bosztont",
Biliczki В $zeikével pedig apacstáncot lejtettek A szara
tórium egyesület szép kis summát takaritott be a sikeres kabaréel őadáвon.
-

.

.

"

,

,

"

.

Június 2-án,.a zentai nük еdvеl б ifjúság, a Nagyтendéglб
в zinhózterméb еn a Ze ntán épitend б tüdбѕ zanat бrium és
a S иurmay alap javára tánccal egybekötött j6téko:цΡrcélú
mükedvel бi el őadóst rendezett. Szinre került A nagymama", Csiky Gergely 3 f elv. vígjátéka, Novoszel Andor
rendezésében Szerepl бk Kovács Mariska, Mayer Márton,
Slavni ć Aleksandar Kocsis Sándor, Vándlik Katica és
Juliska, Staгčev Hermina, T бth H. Mariska Gy бri Aladár, Wagner Bözsike, Kбvágó Márton, Major Ilonka,Wagner
Ilonka, GOrdón B đ zaike Győri Bđ zeike Starčev Bojka,Kö
rő si Ilonka Csabai Veronka, Horvóth Juliska Kúthy BЕгѕіkе ,
telka Kovács Juliska, Csernők Erzsike Gál
Csernők Margitka, Ipad Teruska, Jordán Mariska, Orbán
Ilonka.
,

-

,

"

:

.

,

,

,

,

,

,

,

,

A zentai szerb ifjusóg június 24 én, a Royal szálloda
nagytermében mükedvel бi ѕzinel бadóввál egybekötött tánc
vigalmat rendezett A tiszta jövedelem fele a Zentán épitend б tüd6ezanat ~ rium másik felerészben pedig a
-

.

,

—.----
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Bosznia Hercegovinai вzegéіїу gyermekek javára Bzolgál.
Az el бadáe úgy erkölcsileg mint anyagilag nagyezerüen
sikerült. Szinre került
A kér đkben válogat б leány" o.
3 felt' vígjáték Szerepl ők Marko Birclin Persida Grujin, Milena Yatiб , Bojana Ne ~ i б , Boéko Plavgi6, Marko
Vukovid, Leposava Brcaneki, Mítra Vuji6, Nikola Popov,
Bdko Dimitrijevió A rendezб B"ko Plaváió. A műkedve
lók feletti felügyeletet és az tigyel бi tisztet Alekeandar Pl"tid plébános végezte El őadás után Du ~ an Rajió
adai tanító növendékeivel néháиΡy éneket adott el ő . A
kis miivé вzeket cukorral halmozta il a kö ибnвég.
-

,

:

"

.
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A világháború végével a s ИaиΡatórium felépitése elvesztet

te іа 6е zегѕёgёt.

KERESZTÉNY KERESKEDD IFJAK EGYEStJLETE
1912. december 29-én tartották alakul б közgyüléeüket a
zentai kвre в ztény keresked đ ifjak a Pauli-féle ѕörc вar
fokban. A közgyülé ѕen mintegy 40 en vettek részt és megválasztották az ideiglenes vezet őséget Elnök lett Stankovid Djordje alelnök T бth Jáno в , jegyző Bakay János,
pénztárnok Lengyel Miklós, ellenőr Vig Jáno е . Elhatározták, ho gy alapszabályt fognak kidolgozni, melynek j6váha
gyáвa után rendes tisztújit б közgyülé в lesz ѕ az egylet
megkezdi mükбdé ѕ t.
,

-

.

,

1913. január 5-én a kidolgozott alapszabályokat elfogadták és felterjesztették jóváhagyá вra. Egyben felhivt'k a
kere в ztéву keresked ő-f бnököket és alkalmazottakat, valamint azokat, akik kereskedelmi ügyletekkel foglalkoznak,
hogy iratkozzanak be az egyesuletbe e ez által azt pártfogolják.
Április б 'lmükedvel бi el őadást rendeztek, azinre került
a "Néni" Szerepl ői: Surányi Katóka, Schramm
Nándor,
Schreiber К4r о 1 , рбk i бИBiКc , Schramm Margit Vass Je
-

,
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nб , Nadrljanaki Milan, Lisa Vilmos, T бth Dávid Kiss János, Surányi Katóka Forgács István A darabot Gyetvai
Géza rendezte Utána táncmulatság volt, az el вб négyest
150 pár táncolta A darabot megismételték április 20 án
a Nagyvendégl đ в zinházteгmében.
,

.

,

.

-

.

Május 25-én tartották alapitó közgyülé аüket , melyen tudo
másul vették az alapszabályok jóváhagyását és tisztikart
választottak . Elnök lett Stankovid Djordje, alelnök
T бth A. János, jegyz đ Stéh György , háznagy Bakay János,
könyvtáros Nagy A. Lajos, ügyész dr. Szécsér уi István.
Július 20 - án nagy népkerti mulatságot rendeznek , konfetti
tekever
szerpentin csatával, világposta , bicikli- é s
ѕеny, léggömbfeleresztés é s egyéb szбrakoztat б tárвaв játék újdonságokkal.
December 25 én mükedvel8 el őadást tartottak táblás ház
el őtt. Szinre került a "Rang és mód e. szinniü Szerepl б
i: Surár уi Katб Szegheti Erzsi, Lö вch Rózsika, Schramm
Nándor, Szitáric е , Vase Jenб Tóth Dávid, Vase Nándor,
Márton Péter, Sik Imre, Kiss Vilmos Keczeli M. Katóka,
Kurusa János Az el őadásnak nem volt erkölcsi sikere, a
szereposztás sem volt minden esetben helyénvaló s az
ö в azjátékkal is baj volt, de legalább ebb ől is tanultak
az egyesület mükedvel đi.
-

"

.

,

,

,

.

1914. január 25 én évi rendes közgyülé вt tartottak. A z
új tisztikar : elnök Stankovi б Djordje, alelnök T бth A.
János, pénztáros Lengyel Mikló а , háznagy Vase Nándor,
könyvtárnok Nagy Kelemen, ügyész dr. Szécsényi István,
jegyz ő Stéh György, a számvizsgáló bizottság elnöke
Bruckner Gyula. Választottak még egy 12 tagú vála е ztшљ t.
-

Február 23 - án álarcos , jelmezes é s rongyos - bálat rendeztek a Nagyvendégl б н zinháztermében , az els ő tamburazenekar közremüködé аe mellett, szépségversennyel egybekötve.
Egy-egy üveg pezsg đt nyert a legszebb nđ ée a legszebb
254.
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férfi, valamint a legrongyosabb férfi és legrongyosabb

nб is.
Június 28-án hangversenyt rendeztek a Royal disztermében, táncmulatsággal egybekötve. Szépen ös в zeállitott é ѕ
lelkes tagjaib бl alakult egyesületi dalárda ekkor szerepelt el бѕzđr a nagyköz đnѕбg el őtt, s egyszeriben a legjobb vidéki dalárdák közé emelkedett Ugyanazon nap délután a Népkertben rendeztek ünnepélyt különféle játékok
kal.
.

,

Július 25-én a népkerti kioszkban kedélyes estét rendezett az egyesület férfi és n'i dalárdája, a.tű zoltó-zene
kar közremüködéeével a tagok és azok vendégeinek ré ѕ zére.
,

Az első világháború alatt ugy ѕ zólván szünetelt az egyedi
leti munka a tagok
igencsak katona
fiatalok lévén
i szolgálatot teljesitettek.
,

,

-

,

-

szinházteгmében,
1919. augusztus 3-án, a Nagyvendégl ő
tánccal egybekđtött kabaré-estet rendeztek,
december
26-án pedig ugyanabban a helyiségben mükedvel б el đadáson
"Az örddg mátkája" c. darabot adták el ő .

SEGÉLYZ6 EGYLET
A Zentai J бtékony Egyesülettel párhuzamosan alakult meg
a Segélyz б Egyesület 1913. május 22-én. Az egyesület
minden egészséges egyént felvett tagjai közé 16-60 éves
korig azzal, hogy az egyesület mű ködésének megkezdésekor
fizet 10 koronát beiratkozási illeték cinién, a társulat
alapt őkéje javára. Minden egyesületi tag elhalálozásakor
2 korona fizetend ő a tagtársak által.
A 60-80 éveseket, 20 korona beiratkozási dij_ és 4 korona
haы lо z'. i járulék ellenében vették fel.
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Halálesetre az egylet 2000 korona segélyt foly б sitott.
Miután a kő zgyülé в en megállapitották, hogy a részjegyeket kellóképpen elhelyezték, megválasztották a tisztikart: elnök dr. Teleszky Béla kir. k ő zjegyz б , ügyész dr.
Holló Dénes ügyvéd, igazgatd és jegyzб Kovács Lőrinc,
pénztáros T бth Horgosi Vince.
A segély đ eszegét alakulás után le в zállitották 1000 koro
nára, 1914-ben már ezt az ő sszeget foly бѕitották halálesetenként.
1914. október 1-vii dr. Teleszky kir. közjegyz бt Miskolc
ra helyezték, s igy az egyesület ügyvez еt đ-elnökе Szabó
Lajos nyug. adótárnok lett, halálával /1914.okt бber 20./
ismét elnök nélkül maradt az egyesület. Az egyesületnek
sem működését, sem további somét nem ismerjtik nincs ró
la adat.
,

VOLT ISKOLATÁRSAK EGYESÜLETE
1913. júliusában és auguвztusábaл , dr. Teleki István a
Zentai f đgimn. fiatal tanára egy ,£j egyesület szervezésén dolgozik é s в zervez đ társakat keres, akik pártfogol
nák azt az eszmét, hogy a zentai f đgimnáziumban a ho ев zú
évek folyamán érettségit tett volt diákok
egyesületbe
tömörüljenek, a mozgalom idejéig u.i. 13 év alatt
235
diák tett sikeres érettségi vizsgálatot, miként az indok
láp hangzott. Az indoklás szerint semmi nem fű zi a volt
diákokat az iskolához, melynek falai között bárgyú kisgyerekekb бl, erkdlcsds, kб t еІенвб gtudб és munkaszeret ő
ifjúvá cseperedtek. A tervezett egyesület erkölcsi célja
volna ápolni az összetartozás érzetét azok között, akik
ennek az az уának, ennek az iskolának a neveltjei. Társadalmi célja pedig az lenne, hogy csekély tagdijbdl,érett
ségit tett ifjak adományaiból, 10-, 15- és 20-éves talál
kozásokon gyű jtött összegekb ől, ösztöndij-alapot létesi-
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tine.
más
Propozioiб ja szerint az egylet megalakit"át, ha
j бnem, úgy vegye kezébe az ifjúsági egyesület mely
részt magába foglalja azokat, akikre számitani lehet.
,

Az egyesUlet alapit" eezméje nem jutott ii a megalakulá
sig.
-

ZENTAI NEVEL6мUNкLSOK EGYESÜLETE
1918. június 12-én jelent meg a f dgimnázium tanári kará-

nak felhiváaa a zentai neveld munkások szövetségének meg
alakit"a oéljából. Az egész or в zág tanárai és tanit6
i mozgalmával karöltve felkérték az ö нszes nevel б-tanit б
kaхtár вakat hogy vegyenek részt az egyesület megalakitá
sóban. Az egyesület célja a tagok anyagi helyzetének javitáэa, szolgálati pragmatika kidolgozása, a tanítói- és
tanári kamarák megszervezése országszerte a tagok gyermekeinek állami támogatása a f бiskolákon, stb.
,

,

Az el6kéaz1t8 gyüléat j'iniiis 16-ата tfizték ki a f 6gimиázium rajztermében.
Az alapszabályok j бváhagyáвa után, szeptember 29-én megtartották elsó k đ zgytilésUket is, melyen megalakult az
egyesület. Tagjai a f бgimnáziumi tanárok, a helybeli áll.
tanitók, tanitбnбk, községi бvбnők és a felekezeti iskolák tanitdi. Elnökké választották Mohácsi Pál, fdgimn.ta
nárt, alelnök Harsányi János áll. igazgató-tanit б ,jegyzб
Vig Lajos tanár, pénztáros Mester István tanit б . 15 tagu
választmányt is választottak. Mohácsi Pál elnöki székfog
lalójában vázolta az egyesület miiködé вi körét, méltatta
a nevel бmmnkáвok feladatait é$ kopármissz ióját,
mely
az ö вsze в társadalmi ténуе zők között a legfontosabb. A
közgyűlés elhatáт osta még, hogy az crszágos bizottság
gyűlésén képviselteti magát és két tagot küldött ki.
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Az egyesület mеgalaknláвa után c вakhamвr véget ért az
el ѕб világháború, ѕ igy az egyesület mükбdé вérбl nincs
kđ zelebbi adat.

űtбiratként, álljon itt /~ eak egy-két felesleges szd kihagyásával/ az đ eszetartáe e. helyi lapnak uj ѕágоikke,mі
lyet az elвб világháború befejezésének aprop бjaként, egy
"Ti а zavidéki."álnе,Q в zerzб irt 1918. december 25-én melg
nek sorai még ma is aktuálisak. A pikk cinre "Te нtтбгi ебg
egyesülete".
"A négyéves háború a hatalmas rombolásai mellett f đ] вуy totta az emberek szemét. Beláttatta a világgal, hogy mit
Bem ér a tudomány és annak minden találmбn~ya, ha az mibe
гi ебg a tudományok halmaza mellett a lélekben, a hitben,
az бrök eszményben: a te вtvérisülésben, az egyenl бѕбgbеn
nem egyesül. Ha er бnket a felekezeti és nemzeti вégi versengés, a gyűlölet, a lenézés, a békétleаѕég kđ ti le, hi
ába épitünk Eiffel-torony magasságban. Egy háború, amely
elб szđr a lelkekben forr, majd a tettek mezején vérpatak
ba fúl: rombol, rabol, gyilkol, pusztit, éget,- minden
romba d бl.
Mi hát a kđ teles ѕég? Miután mindent csak egyesült er бvel
lehet jól és alaposan végezni, minden egyesület vezet б
emberei egyesüljenek a nagy cél érdekében. Létestilj đn a
testvériség egyesülete. Ezen egyesület célja legyen el őszđr minden vallб si és nemzeti вégi gyül đlet gyđkerében
valб kiirtása. Nem er бв zakkal, nem fegyverrel, de fölvilágo вitás вal. Kinek-kinek a maga módja szerint. Az analfabétákhoz másként kell вzólai, mint a már k đ zépmüvelt "
gü iparos- vagy gazdaosztályhoz, másként a tudományos
képzеttséggel bi гбkhoz. Másként az itthonmaxadottakhoz,
258.
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mint a harctérr ől vi н szatéхthez Másként a szociális érzelmühöz mint az attól menteshez. A nü araszokra is nagy
súlyt kell itt helyezni. Amit az egyiknek cukorként adha
tunk, a másiknak az méreg. B űr ől is beszélhetünk ott? Áz
liteuk szemük elé a történelem kapcsán ama örök igaza'.
got, hogy csak az a nemzet maradhat fönn, amely megérti
egymást. Allitauk a szemük elé, mennyit rombolt a hábor',
kalttfrában, hitben mennyit veszitettünk? Mennyit veszitettünk pénzben? Szólhatunk a különböz ő vallások, nemzetiségek történetér ől Szóljunk a gazdasági, ipari, keres
kedelmi elmaradottságról. Ifjainkat összegyüjtve beszéljünk lelkükre, hogy csak produktiv pályán van jöv ő . Ni
akarjon mindenki jogász lenni. Alljon m ű helybe. Fogjon
kalapácsot, gyalut, ekeszarvat. Ne restellje a dolgot.
Eddig mi jogász nemzet voltunk most legyünk gazdálkodó, iparos keresked őállam A dolgos nemzeté a jöv ő .. Ebben az országban mely annyi természeti kinccsel van
megáldva boldogulhat mindenki, ki dolgozni szeret. De
csakis az. A henyélésnek, a mások b őrén való élésnek ide
je mtílt. A nép đntudatra ébredt, tudja mi a kötele ввége.
A parazitákat mint a nemzet testének mérgez őit ki fogja
l đkni. A háború a sok rossz mellett annyi j бt hozott,
hogy kinyitotta a népek, nemzetek szemét. Hogy az nyitva
maradjon alakuljon meg minden kđ zségbeП a testvériség
egyesülete az tartsa nyitva a szemeket az simitBa le a
gondtól ráncossá lett homlokokat, az fogja meg a kezeket, ha ökölbe szorulnak. És az er őket ne egymás ellen,
de egymás mellé helyezze és a hon virulni fog!"
.
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"Tiszavidéki".
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JEGYZETEK

/36/ Juniális j$niusban rendezett kerti, szabadtéri mu
lat ság .
/37/ A tüzoltб laktanya mellett; 1970 /71-ben bontáp alá
korölt, hogy helyén modern , nj palota épüljön.
/38/ A zentai telekkönyv november havi változásai köz đtt,
többek mellett egy ingatlan eladását is bejegyesték: "Majoros Péter é8 neje Buráiay Ágnes zentai.
3841. sz. betéti ingatlana Kikirics Jáno вnak,26.000
koronáért ." Ez a bejegyzés ellentmond annak a ténynek, hogy az egyesulet vette meg az ingatlant,pedig
a legényegyleti vétellel azonos.
/39/ U. a ., mint /5/ alatt.
/40/ U. a ., mint /5/ alatt.
/41/ U. a ., mint /5/ alatt.
/42/ U. a ., mint /9/ alatt.
/43/ Dr . Kalmár Antal 1902-ben könyvet irt"Beksice Gusztáv történet és közjogirá вa " aim alatt, melyet
a
elkobzott
budapesti kir. Ugyészség betiltott és
felвégеért б tartalma miatt . Az elkobzást kđvet бen,
német nyelven is megjelent külföldön.
/44/ Dr . Jedlioska Jenб 1905-ben érettségizett a zentai
f бgimnáziumban , 1908. decemberében fejezi be jogi
tanulmányait Budapesten, 1913. decemberben tigyvédi
irodát nyit Zentán . Ujeágiró és kđlt б , 1908-ban a
f бvárosi és zentai lapok hozzák iráaait. 1922 - ben
Magyarországra optált.
/45/ Lásd: Tolmácsy Géza " Testnevelés" I. Жбt., 29.o1d.
/46/ Lásd : Tolmácsy Géza "Te вtnevelée " I. kiit. 32-34.o1д.
/47/ Lásd : Tolmáс ey Géza " Teвtnevelé в " I. köt., 35.o1á.
/48/ Lásd : Tolmácsy Gésa " Testдevelés " I. köt. 44- 46.o1d.
,

I.

.

/49/ Tien- osin • Irinai kiköt бváro в , német konlátuzeal.
/50/" egyeвц1 еt pontos nevét nem sikertilt megállapitani, mivel ti$bb helyen úgy szerepel, mint Zentai Keresztény Szooiali вta EgyeMilet, - viszont politikai
tevékenycéget nem is fejtett ki.
/51/ "fid kal•ndas graeoae" . Augustus o вászár szokta igy
kifejezni a "soha napján "- t, mert a görög naptárban
nem voltak kalendák.

1. EGÉSZ ЕчΡSTET вЕТčLT6 SZINDARABOK:
1837 .
1838

.

1898.
1900.
1900.
1901 .
1901.
1901.
1902 .

Karácвony ta іitó amat őr ѕ sinjátвs6inak elóadáвa
Javan Djordjevió amat őr в sin játв zбinak el бadáвa
Kath . Legényegylet - Rákoai:
% II. 26 .
"Éjjel az erd őn" nѕzm.
Kath.
Legényegylet - Szigligeti:
VII. 8.
"Szökött katona " nszm.
Tüzoltd Testület - " Niobe"
I %. 16.
Kath. Legégegylet - SzigligetiIV. 8.
Balázв : " A strike " nszm.
VIII . 21. Kath . Legényegylet - Abonyi:
"A betyár kend ő je" nazm.
Kath. Legényegylet - Csepreghy:
% I. 24.
"A piros bugyellári в " nszm.
V. 18.
Kath. Legényegylet - Gárdonyi:
"A bor" ssm •

38
39
142
143
47

143
143
143
145

1902. %I . 23.

Kath . Legényegylet - T бth:
"A tolonc" nem.
1903 . III. 15 .
Kath . Legényegylet - Ver ő :
"Hadak utja " szm.
1903 . VIII. 16. Zentai IYjuság - " A képvisel ő ur"
/Tanit бk Háza javára/
1903 . VIII . 20. Kath. Legényegylet - Szarvadi:
"Rokkant hunzár vagy tündérlak
Magyarhonban"

1903. VIII . 30. Kath. Legényegylet - U. a.
Kath . Legényegylet - U. a.
1903. %I. 22.
Péterrévén
1904 . II. 15.
Tüzolt б Testület - Orbán:
"Vizet tiizzel " zenés bhz.
Ipartestület - " Az aranylakodalom"
1904. III. 15.
énekes szia.
1904 . VIII. 20. Kath . Legényegylet "Parasztkisasszony " nem.

146
148
126

148

148
149
51
105.
151

Kath. Legényegylet - Molnár:
152
"Doktor ur" bhz.
904.
%II.
26.
Tüzoltd
Testület
1
51
"Felhd Klári" szem.
Kath.
Legényegylet
1905. XI. 25.
"Аргі1іе 'гаt'вп bhz.
155
52
leány"eznm.
Tбt
Tüzoltd Testület 1906. XI. 18.
Ifjúfiági Egyesület -Guthy-Rákoei:
1907. I. 5.
200
"Saнok" vgj.
1908. I. B.
"tora" Szerb Dalegylet 118
"A végvidéki lázxy"
Kath. Legényegylet- Mátrag:
1908. IV. 20.
156
"Kono вag Lajk6" nвzm.
1908. IV. 20.
Tű zoltd Testület - Gerd:
"Túri Boro вa" nszm.
53
Kath. Legényegylet - Gird:
1908. IV. 26.
156
"Túri Boro вa" nszm.
1908. VI. 7.
Kath. Legényegylet - Mátray:
"Konosag Lajkó" nazm. бbeoвén,
156
1908. XI. 25
JKH Szanat бrium Egyesület Molnár:
190
"Doktor úr" bhz.
1910. III. 28. Tüzoltd Testület-"Sárdi ház" nazm.
55
zoltd
Testület
Géozi:
1910. XII. 26. Tű
"Az ördög mátkája nszm.
56
ј
fів
gі
Egyesület
1911. IV. 17.
вi
If
A Kevi-Tornyo
szineldad"a
193
1911. IV. 17.
Tű zoltd Testület - Berozik:
"Az igmándi kispap" nazm•
57
1911. IV. 23.
Tű zoltó Testület - "Szoknyanadrág" 59
Kath. Legényegylet - Molnár:
1912.
"Doktor úr" bhz.
161
Ipartestület - "Az arany kakas"bhz. 112
1913. I. 5.
1913. I. 19.
Kath. Legényegylet - MO lnár:
"Doktor ‚г" bhz. Adán
161
1913. III. 24. A Kevi-Tornyo нi Ifjúsági Egyesület
Bzineldad"a
193.
1904• XI. 20.

"

.

-

"

IV.

1913 • IV. 6.
1913. IV. 20 .

Keresztény Kere вked б Ifjak
Egyesülete - " Néni" в zm.
Keresztény Kere вkedб Ifjak

253

Egyesülete

254

-

u.a.

1913./el ѕ felében/ A Kevi -Tornyoei If ј ' в'gі
Egyesület ѕ zinelóadá в a Keviben,
Fel вбhegyen és Tornyoson
1913. V. 22.
Tüzoltd Testület - Sardou:
"Bolondok háza" bhz.
Tüzolt б Testület - u.a.
1913. VI. 1.
Tű zoltó Te вtűlet 1913. VI. 29.
"Ura.k ée parasztok" nѕ zm.
1913. VIII. 20. Ipartestület - "DaláxdiBták"
Keresztény Keresked ő Ifjak
1913. % II. 25 .
Egyesülete - " Rang é s mбd"
Keresztény Szociљli в Egyesület II.
15.
1914.
" Ѕбхgа csikб " nв zm.
бhegyi Tű zoltó Testület Fels
II.
22.
1914.
"Urak és parasztok" nszm.
1914. III. 25. Felsdhegyi Tüzolt б Testület- u.a.
1917. VII. 22. Kanizsai mükedvel б ifjúság-Berczik:
"Parasztkisasszony " nszm.
1917. %II. 26.
If j'tв gі Egyesület - Géczy:
"Sárdi ház" nszm.
Ifjúsági Egyesület - Gerб :
1918. II. 2.
"Túri Borcsa " nszm.
1918. II. 5.
A Kevi-Tornyosi If јвdgі Egyesület
в zinel őadáвa Keviben
Ifjúsági Egyesilet - Ger б :
1918. II. 10.
"Túri Borcsa " nazm.
1918. VI. 2.
uikedтеl б ifjúság - Csiky:
"A nagymama" vgj.
1918. VI. 24.
Szerb Ifjúság - "A kérdkben
válogató lány" vgj.
1 919.%II. 26.
Ker. Kere вked б Ifjak Egyesülete "Az đrddg mátkája"

194
61
61
61
114
254
222
62
62
248
206
207
194
207
252
252
255
V

.

2. МtSоR0S ИULТdREL6ADÁSOK ÉS REгВЕZVЁNYEK:
71
1882. VI.
Da1ká г - Daleet Adón
71
1882. VII. 28. Dalkár - zeneest
в
"
Szerb Olvasókár - "Vuk $.Karadži
1887. Х . 26.
30
ünnepség
72
Dalkör - dalest
1888. XI. 11.
Baross
Gábor"
Ipartestület
1893 . II. 1.
99
hangverseny
72
Dalkár - hangverseny
1893 XI. 11
Ipartestület - a millé вiumi dijak
1898 I. 2.
100
kio в ztáѕa
háziest
18
1898 II. 19. Népkár
1898. III. 26. Kaszinб - hangverseny felolvasásul 11
1898. VI. 5.
Kere вkedó Ifjak Egyesülete 131
népkerti juniális
18
Népkár - háиie вt
1899. I. 6.
Kaв zinó - tréfás est, a "Darázs" 0.
1899. I.7 .
12
élolap megjelenése
1899. II. 18.
Kere еked6 Ifjak Egyesülete131
hangverseny
1899 III. 15. Iparos Ifjak Оnképzб Kőre 101
hangverseny
Or в zágos Nemzeti Szávet вég 1899. IV. 29.
141
müsoros est
yegylet
délutáni
és
Kath.
Legéу
1899. VI. 4.
142
esti mulat вág
Keresked6 Ifjak Egyesülete-gépkerti
1899. VII. 9.
ünnep é ѕ a "foot-ball" játék
132
bemutatása
142
1899. VIII. 20. Kath. Legé цyegylet - hangverseny
1899. XII. 23. Iparos Ifjak Önképz6 K đre 101
hangverseny
Zentai tanit бi járáskár 1900. II. 3.
124
tanit бk mü еoro В estje
Kereeked6 Ifjak Egyesülete 1900. II. 17.
hangverseny
132
-

.

.

.

.

.

VI.

-

"

142
1900. II. 27. Bath. Legényegylet - bohбоest
1900. III. 15. Israelita iskola tantestülete gyermekek ezineldadása
125
Tüzoltd Testület - népkerti majális
1900 . V. 13.
47
1900 . X. 7.
Bath. Legényegylet - felolvasás
é ѕ а zavalбver вeny
143
"Vóró
12
kaszinó
ѕmarty
emlékünnep"
1901 . I.
1901. I. 12 .
Országos nemzeti 3aóvet вég mUsoros eat
141
1901 . II. 2. Bath . Legényegylet - "müeldadás" 143
118
1901. II . 20.
"tora Sиеrb Dalegylet-müeoros • t
Helybeli egyesületek k6sadе mtisores
1901. III. 15
estje
101
1901. III. 24 . Bath . Bór-nagybójti paaiidjáték
165
1901. III. 31 . Bath. Bór-nagybójti paввiбjáték
165
1901 . V. 25.
Tüzoltd Testület - majális ée
mű soros est
47
1901. VI . 2.
"tora" Szerb Dalegylet -mü вoro в eat 118
1901. VI. 30. Beгeakedб Ifjak Egyesülete népkerti juniáliB és a labdarugáa
ismételt bemutatáaa
132
1901. % II. 25 . Az al ѕбváro вi tanit бk mükedveld
Zenekara fellép
126
1901. % II. 31 . Ntzolt б Teatület - hangverseny
48
1902 . I. 2.
Az al вóváro вi tanitdk mükedveld
126
zenekara fellép
1902. I. 6.
Bath . Legényegylet -mű soros est
143
1902. I. 6.
Az аlsбváro вi tanit бk mükedvelб
126
zenekara fellép
196
Ifjúsági Egye вület-mts©ro в eat
1902. I. 11 .
Hépkór - mü вoroe est
1902. II. 1.
19
Bereaked б Ifjak Egyeslt lete 1902. II. 8.
dоmіnб - евt
133
1902 . III. 1 .
Honvéd Egylet - a "Kossuth m$zeum"
mű soros megnyitása
26
1902. III. 3. Bath. Bór - "%III.Le б pápa ünnepség" 166
"

.

VII.

1902 . III. 9 . " Zora " Szerb dalegylet -müsoro ѕ est
1902. III. 15. Kath. Legényegylet - mdt вoro в est
1902. V . 10.
Dal- és Zeneegylet еІѕб hangversenye
1902 . V. 28.
Dal- é ѕ Zeneegylet -háziestje
1902 . VII. 6 .
Kath. Legényegylet - keresztesi
tinnepaég
1902. VIII. 3. Kereeked б Ifjak Egyesülete népkerti вétahangverвeny
1902. I%. 11. Dal- é ѕ Zeneegylet -Eugen-tinnepség
1902. I %. 18. Kere нked б Ifjak Egye ѕülete"Kossuth-ünnep"
1902. I%. 23. Kath . Kбr - "Led -Uimep'ly"
1902. I%. 28. Kath. Legényegylet -mti вoro в
szüreti mulat вág
Dal - és Zeneegylet
1902 . X. 7.
"Kve вuth-tínnep"-i ré вzvétel
1902. %I . 9.
Tüzolt б Testület - mű soros est
1902. %II. 7. Tüzoltd Testület - nüsoros est
1902. %II. 31 . Dal- és Zeneegylet -hangverseny
Kath . Legényegylet - mü вoro ѕ
1903 . I.
farsangi bál
Kath. Legényegylet-hangverseny
1903. I. 6.
1903. III. 14. Keresked е Ifjak Egyesülete müsoros est

Kath. Legényegylet -iisoros tinnepség
Kath. Legényegylet -müsoro ѕ est
VIII. 15. Dal- és Zeneegylet-hangverseny
VIII. 20. "Zora " Szerb Dalegylet - mulat вág
VIII. 23. Dal- ée Zeneegylet-hangverseny
VIII. 23. If Јіе'gі Egyesület-mü вoro ѕ est
Iparte ѕttilet - mü нoros est
Х . 11.
Dal- és Zeneegylet I. 9.

1903. III . 15.
1903. V. 31.
1903.
1903 .
1903.
1903.
1903.
1904.

1904. I. 24.

VIII.

118
145
209
209
145
133
210
133
167
146
210
50
50
210
147
146
133

147
148
211
118
78
197
104

"Мі ko aevit s-bu%о aue ѕt"

211

"Pet6fi" asztaltársaság mU soros est

179

1904. I. 31.

Kбmihe в és áoв еzakegylet -

mUsoros est

Kath. Legényegylet székházavatási ünnepség
1904. VII. 3. Kath. Legényegylet - mű soros
mulatság a Kerseztesben
1904. VII. 17. Kath. Legényegylet müsoroa el бadás
1904. VIII. 17. Dal- és Zeneegylet - hangverseny
1904. VIII. 19. Dal- é в Zeneegylet - hangverseny
Lugoson
1904. IX. 25. Ke тe вked б Ifjak Egyesülete hangverseny és kabaré
Keтe вked б Ifjak Egyesülete 1904. XI. 5.
mEisoroe eat
1904. XII. 17. JKH Szanatórium Égye ѕület tombola-ejt
1905. VII. 29. Kath. Legényegylet-müsorOB Anna-bál
Kath. Kör - el бadás az " űránia"
1905. XI. 5.
Egylet közreműködésével
1905. XII. 26. Tüzolt б TestUlet - mű soros est
If ј 'Яв gі Egyesület-müsoro е est
1906. I. 7.
Tüzolt б Testület - mü вoro е
1906. II. 26.

104

1904. V. 22.

farsangi mu1 at вág

1906. III. 15. Ifjfi вági Egyesület-xnUsoros est
1906. III. 15. Dal- és Zeneegylet - hangverseny
Kath. Kör - el бadás az "Uránia"
1906. IV. 1.
Egylet közremüködé ѕбvel
1906. IV.15/16 JKH Szanatórium Egylet-el бad"ai
Tüzoltб Testület-mű soros est
1906. VI. 3.
1906. VII. 1. Ke тe вkedб Ifjak Egyesülete népkerti és esti mnlataág
If јѕ'gі Egyesület - hangver вeхХу
1906. VIII.
Ifjúsági Egyesület - házavatási
1906. IX. 2.
ünnepség
Zsidб Nбegylet - hangverseny
1906. XII. 1.

150
151
151
212•
212
134
134

186
154
168
51
197
52
198
212

168
187
52
134
199
199
31
IX.

1906.%II.14/15
1906. %II.

16.

1906. %II. 31.

JNB S еanatórium EgyeBület kах' іноnуі bazár és program
JRH Szanв tórium Egye вület müsoros est
Dal- és Zeneegylet - szilveszteri

190
213

mü sor

1907. %II. 31.
1907 . % II. 31.

188

mti ~oltб Testület -mtt вoгo в eat

Bath. Legényegylet - müsoroa
szilveezteri mulataág
Bereeked
1908. I. 11.
б Ifjak Egyesülete kabaré-est
Bereeked б Ifjak Egyesülete 1908. II. 8.
hangverseny
Keresztény Szooiália Egyesület 1908 . II. 16.
farsangi program
Bath. Legényegylet - mfisoros
1908 . III. 1.
farsangi est
If вági Egyestilet mű soros est
1908. III. 7.
1908 . III. 12. "Zentai aвztaltár ѕaвág" mtisora Budapesten
énekkara a
1908. III . 15. Dal- ée Zeneegylet
hidavat"on
hangverseny
Dal- és Zeneegylet
1908. IV. 1.
a "Gyermekvéd ő Liga" javára
1908. IV. 2/3. MUBoris gyermeknap
hangverseny
Zвidó N őegylet
1908. IV. 4.
Dal- és Zeneegylet 1908. V. 16.
hangverseny óbeo ѕén
1908. VIII. 15. Bath. Legényegylet-mü вoro в est
1908. VIII. 20. Tű zoltó Testület -népkerti ünnepély
Bath. Legényegylet-mtLsoros délután
1908. X. 4.
Dal- és Zeneegylet-házie вtély
1908. X. 24.
Keresked ő Ifjak Egyesülete 1909. II. 6.
"dітіnб ееt"
1909. II. 20.
Zѕidб N őegylet - hangverseny
~ лшллL лА /С ТРЈуо уЕу gувв+;l лнл
.
i707. Vг . 26
müaoroe est
X.
-

53
155
135
135
220
156
200
180

-

213

-

-

-

213
226
32
214
232

53
157
214
136

32

-

136

h"iest
Dal é s Zeneegylet
Kath. Legényegylet 1909. X. 3.
kacagtató sstireti müsox
Kere в kedö Ifjak Egyesülete 1909 . XI. 6.
hё zііѕt'ІуеЖ szabadel őadásokkal
1909. XI. 13. JKH Szanat бrium Egyesülete -

1909 . X. 2.

-

-

müsoros est

214
158
136
190

1909 . XII. 19. Keresked ő Ifjak Egyesülete -

1910. I. 15.
1910. II. 6.
1910. IV. 16.
1910. V. 2.
1910. VII. 31.
1910. VIII. 14.

1910. XI. 5.
1910. XI. 24.
1910. XII. 3.
1910. XII. 10.
1910. XII. 31.
1911. I. 14.
1911. I. 28.
1911. II. 4.

müsoros est
136
215
Dal- és Zeneegylet - koncert
Kath. Legényegylet és Kath.Leányegylet - mű soros est
233
D І1KE - müsoro в est
236
"Zora " Szerb Dalegylet - mü вoro а est 119
K іre ѕked ő Ifjak Egyesülete ünnepély é s mű soros est
137
ТUzolt б Testület - a"Zombori
trubadurok" kabaré-estje
55
Keresked ő Ifjak Egyesülete müsoros est
137
JKH Szanatбrium Egyesület 191
nzüsoros est
Keresked ő Ifjak Egyesülete 138
mulatság
215
Dal- és Zeneegylet - háziest
Kere ѕkedó Ifjak Egyesülete 138
müsoros est
Kere вkedö Ifjak Egyesülete müsoros est
139
215
Dal- és Zeneegylet-hangverseny
Keresked ő Ifjak Egyesülete miisoro ѕ est

Kath. Nép в zövet вég-müsoro ѕ
templombál
1911. VII. 16. Kere вkedó Ifjak Egyesülete йmіербІу és hangverseny

139

1911. II. 19.

171
139

XI.

1911. VIII. 15• Bath. Legényegylet - népkerti és
esti mulatság a templom-alap javára 233
1911. VIII. 20. Bath. Legéiüegylet - népkerti és
161
esti mulatság
1911. % I. 25. Be тeвkвd б Ifjak Egyesülete 1911 .

%II. 30 .
1913. I . 24.

1913.

I. 26.

1 913. II. 2.
1913 . II. 4.

mtivé в ze вt

139

Dal- és Zeneegylet - háziestély
JKS Ssanatdrium Egyesület -

215

mtівогоѕ est

192

Keresked б Ifjak Egyesülete mti вoro в est

139

Bath. Nép в zöveteég müsoros templombál
Pista- és táviгб-altisztek

173

mtisoros estje

Keresked б Ifjak Egyestilete 1913 . III. 1.
háziest
1913. IV. 28. "Zora" Szerb Dalegylet müsoros est
Dal- és Zeneegylet - hangverseny
1913. V. 3.
az "0tthon"-ban
Gyermekvéd б Liga-musoros gyermeknap
1913• V. 4.
Bath. Legényegyesület 1913. V. 12.
ПМІѕогоѕ. néptinnepély

1913. VI. 22. Keresked ő Ifjak Egyesülete népkerti és esti mulatság
1913. VII. 20. Keresked б Ifjak Egyesülete népkerti mulatság
1913. VII. 20. Keг . Keresked б Ifjak Egyesižletének
népkerti mulatsága
1913. VIII. 17. Az tljvidéki akadémiai szerb if j.
dalárda hangversenye
1913. I%. 21. JKH Szanat бrium Egyesület népünnepély és hangverseny
1913. %I. 29. Tüzolt б Testület - mű soros est
1913. %II. 31. Dal- és Zeneegyletszilveszteri hangverseny

44

140
119

216
227
161

140
140
254
119
192
61
216

1914. I. 5.
1914. I. 17._
1914. I. 24.
1914. II. 7.

Ifjsági Egyesület - mLi вoтo в est
Zsidó Nб egylet - miisoros est
Kere вked б Ifjak Egyesülete müsoros est
Jul Szanatбгium Egyesület

202
32
140

-

193

nitisoros est

"Zora" Szerb Dalegylet-hangverIefly 120
1914. III. 1.
1914. III. 7. Kere вked б Ifjak Egyesülete müsoros est

140

Otthon Egyesület ъdzііѕtёІу programmal
1914. IV. 13. Posta- és távir б alti вttek

219

1914. IV. 4.

-

mü нoros e еtje

45

Gyermekvéd б Liga -intisoroe gyermeknap 228
V. 21.
1914. VI. 28. Ker. Kere в kedó Ifjak Egyestlete255
hangverseny
1914. VI. 29. Tüzoltó Testület-zenekara
62
Kanizsán szerepel
1914. VII. 25. Ker. Kere вked б Ifjak Egyesülete 255
hangverseny
1915. III. 15. Kevi-Tornyo в i Ifjúsági Egyesület -

1914.

mü вoг

195

1 915• VIII. 20. If jtíв ági Egyesület - mulatság a

"Gyorssegély-alap" javára
1915. VIII. 29. Kevi-Tornyosi Ifjúsági Egyesület тLt аогов est Karjadon
Ifjúsági Egyesület-miisoros est
1915. IX. 12.
бi el6adá ѕ
Vöröskereszt-mükedvel
1915. XI. 6.
1915. XI. 13. Ifjúsági Egyesület-mű soros est
1916. III. 7. Mis вiб Társulat é ѕ Kath.Leányegyletmtisor a "Gyorssegély-alap"javára
1916. IV. 24..
Ifjúsági Egyesület - mű vészest
1916. VII. 9. Mi еsi б Táгѕ ulat és Kath.Leányegyletmüeor
1916. XII. 30. Missió Társulat és Kath.L ебnyegyletmü нor

203
194
203
248
204

175
205
175
176

XIII.

Katonatisztek katonanapi
kabarét rendeznek
"Fehér kabaré" a szant бrivmi-alap
II. 9.
javára
II. 10. Kath . Nak Мі вѕiб ja -mű soros est
II. 11. Kath. Legényegylet farsangi kabaré
Kevi-Tornyosi Ifjú вági Egyesület
IV. 1.
mű soros est
VIII. 3. Ker. Kerівked đ Ifjak Egyesülete
kabaré-ejt

1917. IX. 8.
1918 .
1918 .
1918.

1918.
1919.

45
2 52
177

162
195
255

3. EL6ADÁSOK ÉS FELOLVASÁSOK:
1884 folyamán Tárвaв Kör - felolva ѕ"ok
1888. XII. 1 -tai 1892. IV. 3-ig a Tanári Kör
felolvasásai
Iparos Ifjak Önképz őköre 1891. II.
felolvasások
1896. III. 15. Kath. Kör - felolvasás
Gazdakörben - 57 ѕ zakel бadás
1897 végén
1897. XII. 26. Iparos Ifjak Önképz őköre fеІІІтаѕбевt
1898. III. 25. Iparos Ifjak Önképz őköre
felolvas"
Iparos Ifjak Önképz őköre 1898. VII 3.
felolvas"
1898. VII. 31. Iparo в Ifjak Önképzőköre
felolvasás
Kere еked ő Ifjak Egyesülete 1898. X.
f еІоІvавѓ.s
Iparos Ifjak Onképz đköre 1898. X. 30.
felolvasá
в
c
Iparos Ifjak ünképz бköre 1898. XI. 30.
felolvaвáв
_ _ak v _ в цnc
1898. 1 ' 1. LO . Iparos I fjak
felolvas"
XIV.

23

117
99
164
76
99
100
100
101
131
101
101
101

1899. I. 1.

Iparos Ifjak б nképz бköre 101

f elolvasás

1899.
1899.

1899.
1899.

Kere вked б Ifjak Egyesülete I. 14.
felolvas"
VIII. 2 4. Iparos Ifjak Іnképzőkörі fеІоІvав"
Kere вkedб Ifjak BgyesUlete X. 7.
felolvas"
Keresked ő Ifjak Egyesülete XII. 2.
felolvas"

1900. IV. 21.
1901. II. 18.
1901. III. 30.

101
132
132

Kere вked б Ifjak Egyesülete -

felolvasás
Kath. Legényegylet -felolvaвáe

132

143

Kere вked б Ifjak Egyeaiilete 132

felolvasáe
1901. XII. 4.
1902. II. 23.
1902 . III. 2.

131

Kath. Kör-feloiva ѕ" Toriyoson

165

Kath. Köг-felolvaвáe
Kath. Kör -felolvasás .

165
166

1903. X. 14.

Kere ѕkedó Ifjak Egyeeiilete -

1903. XI. 22.

felolvas"
"Kossuth Lajos
f elolvasás

1903. XI. 28.

Kere вkedó Ifjak Egyesülete -

133
"

aвztaltárвaеág 178

134
f еІоІуав"
вok
бadá
79
a Gazdakörben gazdasági el
1903 végén
179
"Pet&i " aв ztaltársaвág-f elolvas"
1904. I. 17.
150
felolvasás
Kath. Legényegylet
1904. I. 24.
"Pet бfi" aв ztaltár аaвág 1904. I. 24.
179
vacsora szavalatokkal
1904 . XII. 18. " Pet бfi" a вztaltár вaeág-felolvaвáe 179
1905. folyamán a Gazdakör 13 gazdasági el бadáвt tart 80
182
1906. II. 18.
"Uránia " - f e'olvasá в
If juвбgі Egyesület 1906. II. 19 .
198
"Tényi Gy őzб est"
182
"Uránia " - felolvasás
1906. II. 22.
Függetlenségi é s 48-as K ~r1906. III.
88
felolvasás
XV.

1906. III.17/18. "Uránia".- felolva вáв a
Legényegylet részére
1906. IV. 1.
Függetlenségi és 48 - as Kör felolvas"
6.
IV.
5.,?.,
és 8. "Uránia"-felolvasások
190
1906. IV. 8. és 15. Függetlenségi és 48-as K бr felolvaв"ok
1906. VI.9., 10. és 11. "Uránia" - ismeretterje ѕzt е
el őadások
1906. X. 6., 7. é ѕ 8. "Uránia" - felolvaeá вok
Függetlenségi és 48-as Kör 1906. X. 21.
felolvasás
"Uránia" - felolvasások
1906. X.27/28.
Függetlenвégi é s 48 as Kбr 1906. XI. 4.
felolvas"
1906. XI. 18.
Független вégi é ѕ 48-as Kör - u.a.
1906. XII. 16. Függetlenségi és 48-as K бr - u.a.
1906. XII.22/23. "Uránia" - el őadásai
1906. XII. 29. Kere вked б Ifjak Egyesülete háziestély f elolvasással
Kaszinó - felolva вáв
1908. I. 26.
"Uránia" - el бadás
1908. II. 1.
Kath. Legényegylet 1908. V. 2.
el8adás és szavalatok
Kath. Legényegylet 1908. V. 9.
el őadás és szavalatok
Keresztény Szociális gyesület 1908. VI. 28.
szakel őadások
Keresztény Szoci đli ѕ Egyesület.
1908. XII. 6.
analfabéta tanfolyam kezdete
1908. XII. 27. Munkásvéd ő Szövetség - el бadás
1909. I. 23/24• "Uránia" - el őadás
lath. Legényegylet-f elolvas"
1909. VI. 3.
lath. Legényegylet - dr. Hock
1909. VI. 19.
János el őadása
i

182
88
183
88
183
183
90
183

-

1909. VT. 19.

XVI.

"Uránia."-dr. Hook JKnna al6 а d4 ѕ a

90
90
90
183
135
13
184
157

15 7
221

221
224
185
158
158
158

Tornyo вi Fiiggetleneégi Kör felolvai" sorozat indul
1910. XII. 26. Kath. Népа zövetѕég - el бad"
1911.VII.15/16. Kath. Legényegylet -

92
171

Vg б B. fest бmüvé вz felolvas

161

1910. XII.

1911. VIII. 30. Keresztény Szociáli в Egyesület szerb és német nyelvtanfolyam indul 222
206
1916. IV. 23.
Ifjúsági Egyesület - f elolva ѕáв

Röviditéaek:
nazm. = nép в zinmü
szm. = szinmü
bhz • . = . bohб zat
vgj• = vigjáték

TARTALOMJEGYZÉK
Bevezet б
Kaв ziиΡó Egyesület
Népkör
Olvasókör
Ifjuвági Olv aвб Egyesület
Tár вaв Kör
E1 вб Leánykiházasit"i Egylet
Honvéd Egylet
5zerb Olvaѕбkör
Izraelita N đegylet
Humboldt Lgyesület
Zentai Polgári Kör
Zentai Föld- és Kézmű ipari Olvasó gylet
Zentai O еaládgyámolitó Egylet
Sziné ѕ zet és szinjátszó egyesületek
Tű zoltó Testület
NBegylet
Országos Anya- „ Csecsem8véd б Egylet . .
Gazdakör
Zentai Gazdaszövetség
Zentai, Tornyosi Gazdák és Gazdaifjak
egyesülete
Függetlenségi Kör
Független Folgárok Кöre
Függetlenjégi és 48-as Kör
Függetlenségi Kör Fels őhegyen és Keviben .
Független Polgárok Köre, Fels őhegy
Nemzeti 1~ unkapárt, Zenta

Függetlenségi Kisgazdakör, Karjad
Tornyosi Kath. Függetlenségi Kör
Izraelita felekezeti egyesületek
Zentai Izraelita Betegsegélyz ő és Gyámolit б
~ gye вület "Bikur Cholin"
Zentai Izraelita Szentegylet
"Chevra Kadischa" . . . . . . . . . . . . .
KVIII.

3
6
15
20
21
22
24
25
27
31
33
36
37
37
38
45
63
68
72
81
82
84
87
87
87
91
92

93
94
95
95
96

Izraelita Gyermekfelruházó Egyesület
" мalbisch Arunim"

96

Ipartestület . . .
98
Ipartársulat
Iparos Olvasó Egylet
98
Iparos segédek Önsegélyz ő és Önképz đ
98
Egylete
Iparos Ifjak Önképz ő Köre
99
Házi Ipartanf olyam intézménye
103
Iparos Temetkezési Egyesület
104
Ipartestületi Betegsegélyz đ Pénztár . . .
105
Honi Iparvéd ő Szövetkezet
108
Lábbelikészit ő Iparosok Csoportja
109
110
Ácsmunkások Csoportja .
110
Szabóiparosok Csoportja
Tanári Kör
"Zora" Szerb Egyháži Dalárda
Zenta é s járási tanítószövetség
122
Zenta-kerületi tanítói önsegélyz ő egylet.
122
Zentai tanítók önsegélyz ő egylete
Zentai tanitói járáskör
123
127
Népkönyvtár
Báo ѕtiszavidéki Tanit б egylet
129
Keresked6 Ifjak Egyesülete
Országos Nemzeti Szövetség
Katholikus Legényegylet
Keresztény Szocialista Egyesület
154
156
Katholikus Népszövetség .
Polgári Betegsegélyz ő Egyesület
Markovics Lajos é s Társa Zentai Elj ő Gő zfüré ѕ z
és бrlđmalom cég Gyári Betegsegélyz ő Pénztára . .
Zentai Kerületi Betegsegélyz ő Pénztár
Katholikus felekezeti egyesületek
164
Katholikus Kör
Katholikus Миnkás Egyesület
x. 65
Gazdasági Munk"- és Cseléd-segélypénztár . 165

97

.

117
118
121

130
141
142

163
.163
164
164

XIX.

167
Zenta-tornyosi Fidkkör
168
Felsőhegyi Kath Ifjuвági Egylet
170
Tornyosi Független Kath Kör
170
zentai
bizottsága
.
.
zövet
вég
Népв
Kath
171
Templomépit б Bizottság
172
Mária kongregáció . .
Kath. Nek Szociális Mi ееi б Társulata .
174
175
Kath. Leányegylet . .
Aѕ ztaltár вaságok
178
El вб zentai a в ztaltár вaвág
178
"Kossuth Laj оВ aв ztaltár еaság
"Pet бfi" aбztaltár вaság .
179
179
"Jókai Mór" aв ztaltársa вág
asztaltársaság
.
.
179
"II. Rákóczi Ferenc "
180
"Rákóczi " asztaltársaság
180
"Zentai asztaltársaság " Budapesten . . .
"IIránia " Tudomáцyo в Egyesület
"J б zвef Királyi Herceg" Szanatórium Egyesület.
Tüdwé в z ellen védekez đ egyesület . . . . 193
Zentai Róm. Kath. Földmüvel б Ifjuвág Egye вiilete
193
Kevi-tornyosi Ifjuвági Egylet
.
Zentai Kör és Zentai If jusági Egyeeiilet .
201
Zentai Ifjuеági Kör
202
Ifj цвági Egyesület
203
Gyorssegély-alap
Tudakozódó Iroda
203
Dal és Zeneegylet
Otthon Egyesület
Zentai Keresztény Szociális Egyesület
Keresztény Szociális Szakszervezet . . . . 221
Ti вztvi ѕel đk Szđvet вége
Munká вvéd б Szövetség zentai /35. /csoportja . .
223
Zentai munkáвvédб szövetség
Magyarországi Munkások Rokkant- é s Nyugdij. .
egyesiiletének zentai /121./ fiókja . . .
.

.

.

-

-

.
177

"

-
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xx.

Ll'yd

181
185
193
195

207
216
220
222
223

224
226

Or в zágo в Gyermekvéd б Egyesület zentai bizottsága
Országos Gyermekvéd б Liga
226
Zentai J бtékony Egyesület
Kath. Leányegуе sц1et . . .
Zentai Halotti Egyesület
"Gondvi вelé в " Országos Központi Temetkezési
Segélyzб Társulat
235
Délmagyaror ѕ zági Közmüvel бdéii Egyesület
zentai fiб kja
Országos Izraelita Patronaga Egyesület Zentai
fiókegylete
Zentai Ti в ztvi вel бk Egyesülete
Ki вti нΡ ztvi вel бk Egyesülete .
241
Ti ѕ ztvi аel бk Termel ő é в Beszerzб
Szövetkezete
242
állami és városi ti ѕ ztvi вel бk beszerzési
o ѕoportja
242
Vörö вkere ѕ zt Egyesület
Népj бléti Egyesület
244
Hadigondozó Népiroda
245
Hadsereg r'ez're f ehérnemüt és ruházatot
gyü jt б egyesület
249
Tuberkulózis ellen védekez б BB vármegyei
250
egyesület
Keresztény Keresked е Ifjak Egyesülete
Segélyz б Egylet
Volt iskolatársak egyesülete
Zentai Nevel бmunkások Egyesülete
Utóirat - Testvériség egyesülete .

226
229
231
235

236

-

239

240

243

253
255
256
257
258
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