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B e v e z e t ő 	 . 

Jelen kötet, a zentai társadalmi egyesületek történetét 
leíró, 1972 decemberében megjelent, 1832-t ől 1918-'ig terjed ő  
évekre vonatkozó munkának folytatása. 

A zentai társadalmi egyesületek 1919-1944 évig, terjed ő  
történetének ezen elsg kötete magába foglalja a következ ők  a-
datait: 

Tűzoltó Testület 	 Dal- és Zeneegylet 
Ipartestület 	 Srpska Čitaonica 
Pevačko dгuštvo "Zora" 	Kilo srpskih sestara 
Izraelita N őegylet 	. 

A többi egyesület történetét sorrendben a kés őbbi köte-
tek foglalják magukba. Ezek a következ ők: 

Gazdakör 
Kisgazdakör 
Tornyosi Gazdakör 
Fels őhegyi Gazdakör 
Kevi Gazdakör 
Küls ő-Кevi Gazdakör 
Dobrotvorna ženska zadruga 

- Orosz Klub 
Katolikus Léényegylet 
Zenta és járasi Tanítóegye 
sület 

Katolikus felekezeti egye-
sületek 

Zentai Jótékony Egyesület 
Ifjúsági Egyesület 
Udгužen'e kolonistca 
Keresztny Kereskedd Ifjak 

Egye sülét e 
Vöroskereszt Egyesület 
"Dobro Deli" 
Kereskedđk Egyesülete 
Szinészet 
Srpsko privredno udгuženje 
Tartalékos tisztek egyesülete 
Zenészegyesület 
Zsidó kultúr- és egyéb 
egyesületek 

Nyugdíjas Egyesület 
Franciabarátok Köre 
Tisztvisel đk beszerzési 
csoportja 

Kaszinó 
Vendéglősök Egyesülete 
Feminista Egyesület 
Katolikus Ifjúsági Egyesület 
Aero Klub 
Hadirokkantak Egyesülete 
Ipari j gazdasági vállalatok 
kulturtevékenysége 

Eszperantó Egyesület  

"Narodna odbrana" 
Könyvbarátok Társasága 
Asztaltársaságok 
Orvosi Klub 
U~yvédegyesület 
Méhészegyesület 
Cserkészegyesület 
Baloldali egyesületek kul 
túrtevékenysége 
Cséplőgép-tulajdonosok e-
gyesülete 

Fajbaromfi- és galambte -
,nyészt ők 
Jugoslovensko društvo 
Hazafias ifjúsági egyesü-
letek 
"Merkur" magánalkalmazot-
tak egyesülete 
Mesna organizacija Četnič  
kog Udruženja 

Magyar Kultúregyesület 
Zenta-járási Tuzoltó Szö-
vetség 
"Fruškagora" Turistaegye-
sület 

Katolikus Noegylet 
A jugoszláv hadsereg kul-
túrtevékenysége 
Városi tisztviselok 	és 
nyugdíjasok szövetsége 
Adósok Egyesülete 
S.O.S. gyorssegély egylet 
Angol Klub 
Sž бiб  és gyümölcsterme -
16k Egyesülete 

Misszios Leányegyesület 
Dolgozó Lányok Egyesülete 

Ј3aross ;szövetség 
Turáni Vadászok 
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Elsó Zombori Kiházasító 	Tűzharcos Sz đvetség 
Egyesület 	 Zentai szabadkőmúvesség 
"Jadranska straža" 

A kiadandó könyvek szerkezeti terve szerint, az egyesüli 
tik megközelit đleg megalakulásuk sorrendjében következnek egy-
más után. 

A tárgyalt id őszakban, az egyesületek, - a Тizoltó Testű  
let részére a városi tanács költségvetése terhére juttatott bi 
zonyos dotáción kívül, - évi költsegvetésüket csak a beszedetU 
tagdíjakból és a kultúrreлdizvényeikb ől eredő  jövedelmükb ől 
tudták megvalósítani. Allami, városi költségvetésb ől vagy vál 
lalati alapokból soha nem élveztek semminem ű  anyagi támoga -
tást. Jövedelmüket, a működésükhöz szükséges anyagi alapot 
kénytelenek voltak az általuk rendezett színdarabok és egyeb 
rendezvények bevételeib ől pótolni. Ezért kultúrműködésük leíró 
sa, mint az egyesületek rendszeres tevékenysége, igen terjedi% 
mis és részletes. 

Az egyesületek tagsága a lakóssá különböz ő  rétegeib ől 
verbuválódott ?  s a társadalom különböz ő  rétegei, illetve szak-
mák vagy kulturágazatok szerint csoportosult (pl. Gazdakör, 
Ipartestület, Nyugdíjas Egyesület, Könyvbarátok Társasága). Az 
egyesületekbe igen sokszor és olykor nagy számban az érdekkö-
rön, illetve szakmán kívül álló egyéneket, f őleg értelmiségie-
ket is felvettek tagként, akik különféle módon (pl.joi tana-
csok nyújtásával, titkári munkák végzésével, kultúreloadások 
szervezésével stb.) segítették az egyesület sikeres múködését. 
Így valójában mindahány nyilt egyesület volt, melyekbe bárki 
tagként beléphetett, ha hajlandonak mutatkozott alávetni magát 
az egyesület. alapszabályoknak. 

Végül még mejegyzendó az a sajnálatos tény, hogy egyes ű  
leteink irattárai es alapszabályai (kevés kivétellel) a máso 
dik világháború éveiben - egyesek már 1941-ben, mások 	csak 
1944-ben - megsemmisültek vagy elkallódtak, igy 	történetük 
egyéb fontosnak mondható adatait - e kéziratban foglaltakon ki 
vül - nem ismeriük. 

Ienta, 1979. 
Tolmácsy Géza 
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Tűzoltó-Testület 
A tűzoltóság intézménye oda van  nőve a zentaiak szívé-

hez, mert nekik vagyonuk biztonságán kívül sok dics őséget,kis 
városi életünkben pedig kultúrát, életet jelentett. 

Az els ő  világháború útón új országban, új viszonyok 
között, t űzoltóságunk messze £öld ön híres volt mintaszerű  fe-
gyelmezettségér ől, szakképzettségéг o`1, s országos versenyeken 
nem egyszer nyerte el az els őséget. Az újra felnövő  tűzoltó-
nemzedékek a kötelez ő  nemes tгadiciók szellemében nem voltak 
méltatlanok a múlthoz és a régi sikereket újakkal gazdagitot-
ták. A zentai t űzoltóság mindig kiváltságos helyet foglalt el 
Vajdaság tűzoltótestületei között és elsoségét az évгбl- évre 
itt rendezett tanfolyamok igazolták, A testület azonban soha 
sem elégedett meg ezen égvirányú, hivatásszerű  müködéssel,ha- 
nem kötelességének tartotta a legintenzivebb kultúrális tevé-
kenységet is. hogy a műkedvelősködés nálunk kinőtt a lenézett 
dilettantizmus kezdetlegességeib ől, hogy a t űzoltók el őadásai 
ezreket Vonzottak minden alkalommal "a tánccal egybekötött 
színelőadásra", az azt bizonyítja, hogy a testület vezet őségé 
nek érzéke volt az iránt, hogy az igazi er őket kiválogassa,ki 
képezze és együtt tartsa, összeszoktassa és példátlan sikerek 
re képesitse. 

A tűzoltó testület minden irányú és mindenfajta munkájá 
ban felette állt a társadalmi rétegek különböz ő 	szempontok 
szerinti tagozódottságának s ennek következtében soha 	nem 
szolgálta a megoszlást, hanem kultúrmunkájában egybetartotta 
az egesz várost. 

Pedig több, mint egy évig tartott annak idején a harc a 
város és a túzoltótestület között, míg végre a laktanya épüle 
tének alapkövét lerakták. S mi lett a harc vége? Ezekben az 
években már a helyiségeket a város is igénybe vette saját 
szükségleteire, nem szólva az épület és a telek értékér бl. A 
laktana a város legsikerültebb, céljának legjobban megfelel ő  
közintezmény épülete (1975-ben vedett muemlékké nyilvanítot-
ták a magyar szecesszionista stílusban épült épülettömböt).Pa 
vilon rendszerben épült, s igy kell ~en ki lehet használni. КU- 
lön épületben helyezték el az elnöki irodát és parancsnoksági 
üléstermet, külön épületben a legényséd játéktermet, könyv-
tárt és olvasószobát. Ismét különálló epületben, de ügyesen 
csoportositva a gépszínt, a házi szertárt, a legénységi b бb -
szobát, figyel őszobát, étkez đ  helyiséget. Leghátul van a töm-
lőszárító, a városi kocsik számára félszer legalább 16 pár 
lóra való istálló s a szükséges egyéb mellekhelyisé ~ek. A lak 
tanya épitését 1904 júniusában fejezték be. pitéséert óriási 
harcok folytak a város és a tűzoltó-testület között.Bérkocsin, 
a testület költségén szállították be a városi közgy űlésre a 
szavazatokat, s nagy keservesen - hat szótöbbséggel -sikerült 
kieszközölni a testület évi segélyének felemelését, hogy an-
nak terhére kölcsönt vehessenek, fel az építkezéshez. A követ-
kez ő  városi közgyűlésen a régi, "nem adunk párt" összehozván 
e maga embereit, közgyúlési határozattal megfelebbezte a tes-
tület évi segélyét felemel ő  éš a kölcsön felvételét engedélye 
z đ  közgyűlési határozatot, melyet végre is, végs ő  fokon a beT 
ügyminiszter mégis jóváhagyott. 

Így az épület léte tisztára a t űzoltó-testület érdeme . 
5• 



igaz ugyan , hogy a város adta meg az anyagiakat. 
Tulajjdohképppeen ez az épület nЊjtotta az alapot a teetü 

let fejl đdéséhez é s az 1920-as évek sikereihez. 

1918. november 16-án, a szerb csapatoknak 	vároeunkba 
való bevonulásával , részünkre az elad világháború eseményei 
lezárultak . Jova'nović  Gligorije , az I.Nikola király nevét 
viselő  IX . gyalogezred őrnagy-parancsnokának ugyanazon napon 
kiadott rendelete szerint , a m.kir. rendes biroságok és a t đb 
bi intézmény addigi szervei változatlanul megmaradtak hivata-
lukban (kivéve azokat , melyek a fegyverszüneti szerz đdés sze-
rint nem létezhettek). Így a t űzoltó-teвtület vezetésében és 
állományában sem történt változás , a testUlet tovább folytat-
ta addigi működését. 

Az 1919 . májJus 4-i kđzgyulésen új tisztikart választot-
tak: elnök dr. Szécsényi István, parancsnok dr.Teleki István, 
szakaszparancsnokok DjordJ'e Btanković  Bubála Ignác,Boг os Má-
tубs, bik Ede és F'orray János. Megbiz бsuk 1924-ig tart. 

1919.július 27-én a testület verвenytáгgyalási hirdet 
ményt tesz közzé as đnkéntes és fizetéses t űzoltók ^észére 
szükséges ruházat, sapka és cip đ  szállításra, melyb đl kđvet -
keztethetünk a testület létszámára is. A hirdetmény szerint a 
testület ajánlatot vár 70 legénységi (sötétkék vagy 	szürke 
posztóból készült) zubbonyra, 70 ugyanolyan színá nadrágra, 
70 (fekete, piros, sötétkék vagy szürke posztó) 	legénységi 
sapkára, 12 pár patkós, szöges bakancsra, 8-8 tiszti, zubbony 
és nadragra (sötétkék vagy szürke posztóból), 9 tiszti sapká-
ra. A beszerzési hirdetményre vonatkozó parancsnoki határoza-
tot dr. Szécsényi István elnök és Bubala Ignác jegyz ő  írták 
alá. 

Augusztus 20-án szerelvények beszerzésére népünnepélyt 
tart a testület a Népkertben, este pedig a Royal- 	szálloda 
összes termeiben zártkör'1 táncmulatságot, kabaré- 	műsorral 
egybekötve. 

1920. február 17-én, farsang keddjén, álarcosbálat ren-
deztek Keczeli M.György vendéglőjében, melyen "a beléptjegyek 
kimaradási engedélyül szolgáltak". 

Márciusban, Husvét vasárnapján a testület 	műkedvelбi 
el бadták a Royal szinházte гmében, "A kisasszony férje" c. vig 
játékot, táncmulatsággal egybekötve. 

Bács-Bodrog vármegye alisppánja 18850 alisp./1920 számú 
rendeletével közli meghirdetés és további eljárás végett a 
SHS belügyminisztérium Bácska-Bánát-Baranya (BBB) osztályának 
8999/1920 számú, 1920. július 20-án kelt rendeletét, m е l' eze 
rint a királyi kormány legfels őbb felügyelete alá taгtozo mжá 
azon egyesületek, melyek még a magyar kormány által jóváha- 
gyott alapszabályok alapján m űködnek kötelesek 1920. október 
1-t ől új alapszabalyokat alkotni a vhtozott viszonyoknak megg  
felel ően vagy ugyanazon id ő  alatt likvidálni. A tiizoltó-test ű  
let is eleget tett ezen kivánalomnak. 

1920. augusztus 20-án nagyszabású t űzoltónapot rendez- 
tik. Délután a Népkertben a testület saját ételeit és italait 
szolgálta fel a kdzönségnek. Este bálakat rendezett a testü-
let a "Tisza" és a"Royal" Kávéházakban, valamint Keczeli M. 
György vendégl őjében, A Na ~yvendégl đben kabaré-estet tartot -
tak. Az 1921. február 6-i evi közgyülésen részt vett a kib ővi 
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tett parancsnokság: dr.'1'eleki István, Kaszás János,Boros 	Má- 
tyás, Bőrcsök Lajos, Schramm Nándor, Gгéczy István (a testület 
jegyz ője), Djordje Stankovi ć , Bubala Ignác és Sik Ede. A köz-
gyűlés módosította az alapszabályokat. Indítványozták, hogy a 
legériységet baleset ellen biztosítsák. 

Az 1921. szeptember 8-i ülésen az eddigi elnök, dr.Szé -
cséryi István bejelenti, hogy hosszabb szabadságra megy,valójá 
ban azonban Magyarországra optált. 

Az 1921. októberi t űzoltónap tiszta jövedelme negyvene-
zer korona. Az 1922. év elején a városi tanács ötvenezer koro-
na rendkívüli segélyt utal ki a testület részére, így az anya-
giakban is megeг ósödik. 

1922. auggusztusában bevezetik a szerb vezényleti nyelvet. 
Szeptember 29-én meghált a testület jegyz ője, Gгéczy István. 
Pemetésén testületileg vettek részt. 

1922. október 7. és 8-án, az önkéntes TT műkedvelői el őa 
dósán színrekerült a "Csiribiri" c. 1 felv. vig јбték Móricz 
Zsigmondtól, dr. Teleki István rendezésében. Szerepl ők: Bokros 
Berta (mama), Weber Károly (Pál), Biliczky Bizsu (Irénke-"C.si-
ribini"), Bernyik Klára (Erzsébet), Bernyik Rózsa (Zsuzsi). , 

November 19-én ugyanaz a mukedvelö együttes Heltai Jen ő  
"Tündérlaki lányok" c. 3 felv. színjátékát adja el ő  a testület 
javára, Biliczky Bizsu (Sári) f őszereplővel. 

1922. december 31-én, a testület elnökének minden akadé-
koskodása ellenére is engedélyezte a rend őrhatóság egy Pet őfi-
emlékünnepély megtartását. Csak a rendez ő-bizottsag fáradhatat 
lam munkájának és erélyének, élén dr.Keczeli N.Ferenc f őrende- 
z ővel, köszönhet ő , hogy az el őadást megtarthatták, s azt az 
ütolso pillanatban nem fújták le. Prologot mondott Garai Li-
via, utána a vegyes-kar Pet őfi-dalokat adott el ő . Wagner :Böske 
magyarul, K őni Gyula németül szavalta Pet őfi ",szeptember vé 
gén" c. költemenyet. A Klazsik-vonósnégyes P,et őfi-nótákat ját-
szott, utána dr.Iabram Nándor tartotta az ünnepi beszédet.Pet ő  
fi "Feleségem és kardom" c. költeményét szavalta francia nyel-
ven Offer György, a "Reszket a bokor" angol fordítását 'Widrich 
Julia adta el ő . "Az apa és fia" költeményt szerbül szavalta 
Hahn Gyula. A Klazsik-vonósnégyes Pet őfi-nótákat adott el ő  (ki 
emelkedett Stöakl József tanító m űvészi csellójátéka). Végül, 
Klazsik Lehel fdginrn. zenetanár vezényletével a vegyeskar Petö 
fi-nótákat énekelt. Az ünnepségen belép ődíj nem volt, az 1336 
dinár összegű  felülfizetést a katolikus, pravoszláv és zsidó 
hitközségek szegényeinek, valamint az orosz menekültek felsegé 
lyezésére fordították. 

1923• január 5-én sikerült kabaré-estet re ~іdez a testü-
let. A "Lajcsi bácsi" c. 1 fely, vígjáték szereploi Bencsik Já 
nos, Györe Imre (a címszerepben), Bernyik Klári, H.Biliczky Jü 
ci. A "Fáraó és lánya" c. énekes-táncos bohózatban Klazsik An- 
ci és Farkas János szerepeltek. Színre került még a "Zöld ka-
lap" c. 1fely. vígjáték. 

Január 26-án más elfoglaltsága miatt lemondott az önkén 
tes TT pénztárosa, Schramm Nándor aki 1919. július 6-tól töl-
tötte be ezt a tisztséget, a vigalmi bizottsági elnök tisztsé-
gével egyetemben). Jegyz őkönyvi köszönetet kauott. 



Huѕvét két napján, április 1-én (táncmulatság nélktil) 
és 2-án (táncmulatsággal eggyybekötve ) a testület шűkedvelđi  I-.  
Ібаdtќk a Royalbán Farkas Imre °Künn a bárány , benn a farkas" 
c. vígjJ átékát . Szeгepl бΡk Biliczky Bizsu, Wagner Böske, Bokros 
Berta és Bencsik János. 

Április 15-én 49. évi közgуUІб sбt tartotta az 	đnkéntes 
TT a laktanya helyiségeiben. 

Július. 29-én, dr. Teleki István parancsnok és Dorogi 
jegyző  aláirásával, a parancsnokság pályázatot hirdet egy ide 
iglenes hivatásos túzoltói állásra. A javadalom havi 75 dinár 
alapf izetés, napi 14 dinár személyi pótlék, családtagonként 
napi 3 dinár családi pótlék, havi 300 dinár külön drágasági 
pótlék, ruházat, lábbeli és felszerelés. 

Augusztus hó folyamán a testület adakozásra 	szólítja 
fel a közönséget egy motorfecskend ő  beszerzésének céljából, 
a gazdaköz đnseg azonban nem adakozik. A testület ígéri, hogy 
amennyiben sikerülne a fecske лdóгe 60-70.000 dinárt összegydi 
teni és azt beszerezni, úgy minden külön segítség nélkül meg 
szervezik a.Tornyos-Gunarasi fiók-t űzoltótestületet, s az, is 
kapna egy 100.000 dinár értékű  fecskendőt, valamint 10-12 em-
berre való felszerelést, a fiók fenntartásáról pedig .az anya-
egyesület gondoskodna. Ha csak mindenki 2 dinárt adna, mar 
megvalósulhatnának a tervek, s a zentai TT 50 éves, valamint 
a felsőhegyi TT 20 éves jubileumával együtt ünnepelhetnék meg 
az új TT megalakulását is Tornyoson. . 

A jövđ  évre tervezett 50 éves jubileumnak különös fényt 
fog adni az a körülmény, hogy az ötven év előtti alapítótagok 
közül még élnek Kúthy Lajos allami anyakönyvvezet đ , Tényyi Já-
nos csizmadia, ifj. Flesch Ignác gabonakeresked ő ,Ridji čki To-
dor ács, Dubniczky János asztalos, Kovácsevics Ottó nyug.taka 
rékpénztári tisztvisel ő  és Kohn Mátyás földbirtokos. 

Az 1923 . október 5-i parancsnoksági ülésen, melyen je-
len voltak dr.Teleki, Boros, sik, Kaszás, Werner, Bubala, Do-
rogi, Stanković  és Urbán, - Köhleг  tűzoltófelszeгelési gyára 
(Budapest) árajánlata alapján elhatározták ?  hogy egy motor-
fecskend đt rendelnek.. Ezen felül 1000 folyométer nyomótöml ő  
beszerzését is tervbe vették. 

1923 . december 31-én a testület két mulatságot is rendi 
zett egyidejííleg, éspedig az Eugen és a Royal szinházteгmei - 
ben. Mindkét helyen vidám és hangulatos program - kabaré-elб-
adás volt, melynek el őadói, a város legjobb ötvenkét m űkedve-
l ője volt. 

Az Eugenban színre került tréfák: "Családi tanács" c. 
1 fele, operett, a "Krakéler" c. bohózat, míg a Royalban az 
"Еjjeli zene" és az "önké рezde" c, bohózatok. Mindkét helyen 
közreműködött a Klazsik-fele vonósnégyes és a t űzoltózenekar. 

Külön érdekessége az estnek, hogy a "Családi tanács" c. 
operetthez Rebmann Károly zentai zenetanár komponált kit űnđ  
zenekíséretet. 

1924. február 3-án, a TT közgyűlésén, új vezet őséget vá 
lasztottak. Elnök lett dr.Teleki Istvan fógiгл .tanár, parancš 
mik Szabó Mátyás, tiszteletbeli parancsnok Kaszás János, alga 
rancsnok Stankovi ć  Djordje, címzetes alparancsnok Sik Ede,sza 
kaszparancsnok Bubala Ignác, Boros Мбtyas, Nagyabonyi Sándor, 
Pisarev Milko, ügyész dr.Pecarski Branko, jegy" Dorogi Gáboх  
pénztáros Werner János, szertáros Urbán Ferenc, orvosok dr. 
:izegedi Mihály, dг .Vajda János, dr.Glücksthal Andor,dr.Glücks 
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thai Géza. Nem fogadták el Bergel Jakabnak az alapító -tagdíj 
csökkentésére vonatkozó javaslatát, de részfizetést engede.lyez 
nek. 

Március 2-án ismét kabaréestet rendeztek. Színre került 
a "Családi tanács" 1 felt'. operett, énekeltek Klazsik Anci és 
Topai Imre, kisebb szerepekben Nagyabonyi Géza, Mészáros Jó-
zsef, Deák Erzsike, Lapping Rózsika, Györe Imre, Bernát Már-
ton. A "Vampeko-Nempeko" farsangi daljatékban szerepeltek 
Farkas János , Topai Imre és Nagyabonyi Géza. A "Nincsen pá-
rom" énekes bohózatban Györe Imre, Bernyik Klári és Kaszas 
István szerepelt. Utána Klazsik Anci és Topai Imre táncduet-
tet mutatott be. A testület szerepl ői bátran nyúltak énekes-
dalos darabok bemutatásához, a helyi lapok színikritikusai 
szerint, 6k lesznek azok, akiknek sikerül az els ő  nagyobb 
operettet is előadni Zentán. 

Március 24-én a városi közgy űlés a városi kövezési alapg  
ból kiutalt 150.000 dinárt a t űzoltóság szerelvényeinek kiegé 
szitésére , els đsorban pedig egy motorfecskendő  beszerzésére. 

Aprilis 21-én a testület műkedvel ői elбadták a "Terike" 
c. bájos színdarabot. 

Augusztus 17-én a zentai t űzoltók nyerték el a cserven-
kai tűzoltóverseny els б  díját, melyen Vajdaság tűzoltói vet-
tek részt. A zentai csapatot dr.Teleki István elnök vezette, 
Boros Mátyás és Stankovi ć  Djordje vezényelte. $rtékes ezüst 
serleget nyertek. 

Szeptember 6., 7. és 8-án ünnepelte a testület fennálló 
sónak 50. évfordulóját. Szeptember 6-án a vendégeket fogadták 
a vasúti állomáson, 15 tűzoltó-testület jelent meg a jubileu-
mi ünnepségeken. Este fáklyás- és lampionos-felvonulás a vé-
rosháza előtti térre, a vendégekkel és a zentai társadalmi e-
gyesületek tagjaival együtt, ahol szerenádot adott a testület 
fuvószenekara )  a "Zora" szerb dalegylet és az Ipartestület 
dalárdája. Utana térzene volt a késó esti órákig. 

1924. szeptember 7-én hajnalban zenés ébreszt ő ,délelőtt 
pedig a Főtéren zenés tábori mise ;  melyen Klazsik Lehel f đ- 
gimn. zenetanár és Fodor György kantortanitó vezetése alatt, 
az ezen célra alakult ének- és zenekar Griesbacher "Stella 
Maris" c. zenés misét adta eld. Utána díszközgy űlés a városhá 
za közgyűlési termében, az ünnepi beszédet dr.Teleki István 
elnök mondta. Délben megalakult a versenyzsüri, s kisorsolta 
a tűzoltóversenyen résztvevő  testületek sorrendjét a verse-
nyekben. Utána társasebéd a Royalban. Délután t іžzoltóverse -
nyek voltak a Főtéren L  melyeken Apatin, Péterréve, Adorján, 
Szilágy és Doroszló tuzoltó-csapatai vettek részt. A verseny-
számok: a) Iskola- és .ggyorsszerelés kétkerekű , billend-rend-
szerű  mozdonyfecskendável és háromrészű  gráci dugólétrával 
(gyakorlati szab. 1914. 38., 54., 64.E /; b) Iskola-és gyors 
szerelés, négykerekf ;  billenő-rendszerű  mozdonyfecskend őveléš 
háromrészu graci dugolétгбval ( 50.,54. , 64.§). A verseny ei-
s б  díjait nem osztották ki, második lett Péterréve, harmadik 
Szilágy negyedik Apatin. Adorján elismer б  oklevelet nyert. 
Utána népünnepély a Népkertben,világposta, szépségverseny,kon-
fetti- és szerpentin-csata, mozgó kabaré, büfék,különféle szó 
rakozások , kacsavadászat , szerencsehalászat , zsбkbanfutás,le- 
pényevés stb. Egyidejüle~ Szentai AK - Szabadkai "Sloga" 2:1 
(1:0) labdarúgó-merközés es két moziel őadás az "Uránié" -ban a 
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testület javára. Este ünnepi diszelöadás a "Royal"színháztermé 
ben, melyen Fekete Géza karnagy vezetésével a Dal- és Zeneegy-
let közreműködésével színre került: 1. Offenbach"Eljegyzés lám 
pafénynél" operettje; 2. Balassa Emil "Királyidill"-je,melynek 
zenéjét írta és hangszerelte Rebmann Károly zenetanár. Mindkét 
1 felv. operett szereplői-énekesei Szegheő  Vilma (szoprán),Ro-
ser István, Guelminó János, Farkas János, Polyák Marcell (Lis-
beth szerepében). 

Szeptember 8-án délel бtt a zentai TT támadó- és díszya-
korlatai a F đtéгen. Délután népünnepély a Népkertben szépseg -
versennyel. A legszebb asszony lett Besli ć  Dimitrije felesége, 
a legszebb lányok Tripolszky Etelka és Szabó Irén. Este megis-
mételték az elđző  napi koncertet. . 

A jubileum alkalmából a testület vezet ősége össztablót 
készíttetett a zentai Tóth-£éle fotószalón által "Sen ćansko 
dobrovoljno vatrogasno društvo" 1874-1924. "Szentai önkéntes 
ttitzoltó testület" felirattal. A tablón szerepl ő  tagok:(vezetd-
ség): Dr.Teleki István, Nagyabonyi Sándor, Dorogi Gábor,Bubala 
Ignac, Boros Mátyás, Pisarev Milko, Szabó Mátyás, Kaszás János, 
dr. Pecarski Branko, Urbán Ferenc, Stankovi ć  Djoгdje, Sik Ede, 
Werner János, dr.Glücksthal Géza, dr. Vajda Lajos,  dr. Szegedi 
Mihály, dr.Glücksthal Andor, Remete Ireneusz, (legénység):Nagy 
János Szabó Mihály,Györe Imre, Gulyás Bálint, Gyetvai István, 
Cseгnak Ferenc, Reлkó István, Cserven József, Knopf E гnб , Mol-
nár Mihály, Horváth Vince, Kovács János, Horváth Lukács, Szabó 
György, Urbán Bálint, Pék István, Csizik Károly, Urbán István, 
Gubik Ferenc Mészáros József, Horváth János, Barsi Já-
nos, Tényi Elek, Bartusz Jen ő , Farkas Orbán, Kecskés József,Ur 
bán Károly, Nagy János, Fodor Orbán; Tóth István, Kuruc Albert, 
Kiss György, Gyuresik Ferenc, Kincses János, Bálint József,Be-
nedek Istvan, Huszár Bálint, Berta István, Korda István,Gulyás 
Károly, Matykó Péter, Pék Vince, Нagymás Gábor, Andrusko Ká-
roly, Hevéг  Sándor, Gubik Antal, Grubi č  György, Kalmár Geгgely 
Bernyik Nándor, Takács István, Csordás István, Klauz Pál, Visz 
meg István, Csizik Ferenc, (a zenekar tagjai): Ladányi Péter, 
Hevéг  Ferenc, Hóгváth Sándor, Horváth József, Friesz Péteг ,Már 
kus István, Kamarás Mihály, Ke ć skés Jenő , Remete Joachim, Kin-
cses János, Ladányi Imre, Polyák Ferenc, Kгizsány József, Már-
kus Jenö, Tuгányi Mihály. 

A tabló alján vízfestmény: az új t űzoltó-laktanya 	pa- 
rancsnoksági és legénységi szárnya az udvar felöl tekintve,kö-
zépen kilátással az utcára. A szertár és istállóépületek nem 
látszanak. 

Szeptember 14-én ünnepélyes köгülmények között történt 
meg az új motoгfecskendö bemutató-próbája a város £óterén.Este 
t űzijátékot rendezett a testület a Tiszán a nap tiszteletére,u 
tánc táncmulatság volt a Vass-vendégl бben. 

Az új lófogatos, benzinmotoros-hajtású budapesti gyárt-
mányú "Köhleг"-féle gуoгsjáratú, mélyszívó, ércszelepes £ecs.-
kend б s  szeptember 13-an futott be a szabadkai vonattal a vasút 
állomasra. Vámmentesen )  szállítási kedvezménnyel jött. Ez á 
gyár szállította Belgrad részére is az összes modern t űzoltósé 
gi gépeket és szerelvényeket. Négy oldalra adja a vizet, nem 
kell forgatni, hogy a vízvezet ő  tömlőt rákapcsolják. 11 légkö-
ri nyomással dolgozhat és 800 lit.vizet adhat percenként. 
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A TT-nek.ezenkivül .elenleg van 6 más fecskend ője, 	1 
legmodernebb gépezetes tololét гája, 1 gгácj dugólétrája, 1 ^mo 
dimn szerkocsija ment őszekrényekkel és felszereléssel, l regi 
szerkocsija a szü.kséges létrák, oltási és mentési eszkđz đk гé 
szére és egy ment бkocsjja, valamint a t űzoltáshoz és mentés- 
hez szükséges sás apróbb segédeszköze . A tűzoltógépek vontató 
sóra állandóan 3 pás ló van készenlétben. 

Szeptember 21-én megtörtént a motiгfecskendđ  tényleges 
átvétele a "KÖhleг " gyár képvjsel бјбnek, jfj.KÖhler István 
gépészmérnöknek jelenlétében. 

Október 11-én a testület rendezésében, a legjobb zentai 
műkedvel ők előadták Lengyel Menyhért "Antónia" c. 3 felv. víg 
játékát, melyet október 19-én a régi szereposztásban meg is 
ismételtek. Miként az ú sággok írták: "büszke siker volt!" Sze 
гe lбk: dr. Hacker Kálmné (Antónia), Farkas János ( Kovácšy 
B.), Benedek Andor (Barker), Rosenfeld Edit (Lia), Weber Ká-
гily (Fáncsy), Hirschl Sбndoгné (Piri), kisebb szerepekben 
Riser István, Dobos Gy бz б , Vig Lajos, Vujj ć  Stevan felesége 
Lieber Klári, Rebmann Vilma, Kecskés Maca, Patarica Mátyás, 
rendez б  volt Bubala Ignác tanító. 

1924. december 30-án tartott városi közgyűlésen, többék 
között, a tűzoltó-testület é'vi segélyét, dr.Teleki István meg 
gy đz б  elбterjesztése után, 25.000 dinárról 50.000 dinárra e-
melték fel. 

1925. március 23-án lemondott tisztségér ől dr. 	Teleki 
István f őparancsnok, miután a t űzoltó-tisztikar elleni pana-
szok miatt a testületben fegyelemsértések és vádaskodások tör_ 
téntek. A testületben súlyos bels ő  válság mutatkozott. 

Március 25-én, zsúfolásig megtelt teremben tartották a 
testület évi közgyűlését, melyet Szabó Mátyás parancsnok 
nyitott meg. Fegyelmi vétségek miatt közvetlenül a közgy űlés 
elбtt hat működő  tagot kizártak a testület kebeléb бl, most a 
közgyűlés tárgyalta felebbezésüket. Mind a hatuknak 	módot 
nyújtottak arra, hogy bizonyos id б  elteltével a 	testületbe 
visszaléphetnek. Dr.Telekinek bizalmat szavaztak s 	kérték, 
hogy az elnöki tisztet ismét fogadja el. Közgy ű lés után, Sza-
bó Mátyás vezetésével küldöttség kereste fel lakásán, s tolná 
csolta neki a megszavazott bizalmat. 

A közgyűlésen elhangzott, hogy 1924-ben a parancsnokság 
49 ülést tartott, az alapító és pártoló tagok száma 500, a 
működő  tagoké 83. 1924-ben 16 tűzeset volt ?  a ment đk 21 eset-
ben vonultak ki. A bevétel 312.000, a kiadas 295.000 dinár 
volt. 

Március 31-én Werner pénztárnok lemondott, helyébe Gyet 
vaj Gézát választották. 

Az "Antónia" c. vígjátékot 1925. május 21-én megismétel 
ték a testület műkedvel őj, ezuttal a Szentai AK sportegyesü - 
let javára. 

Július 26-án Kanizsán vendégszerepeltek a 	műkedvelők 
ugyanezzel a színdarabbal, meghivasra. 

Szeptember 6-án volt a Zenta-Fels đhegyj 	tűzoltó-bál, 
mely "fényes anyagi és még nagyobb erkölcsi sikerrel zárult. 
A bal rendezése Fehér elnök érdeme. 

. 	Szeptember elején dr.Teleki István f őparancsnok átíгa- 
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tot intéz a bácskai tíizoltó-testületekhez kérve, hogy a várme-
gyei t űzoltószövetséget alakitsák meg. A felhívas nagy vissz-
hangot keltett és a terv valószín űleg a zentai t űzoltónapon 
fog megvalósulni. Elnökké d г .Raji ć  svetislav alispánt akarják 
megnyerni. 

Szeptember 20-án Zentán, a környék valamennyi t űzoltópa-
rancsnoka tartott értekezletet a megalakítandó vajdasági szo -
vetség ügyében. 

A régi Magyarország minden vármegyéjének megvolt a maga 
tűzoltószövetsége . A Bács-Bodrod váгmegгei Tuzoltó- Szövetség 
is fennállt, s бt az els ő  világhaború utam is papiron még éve-
kig megvolt. Stojkov Mózesnek az alispáni székb ől való távozá-
sa alkalmával a szövetség csaknem megsztfnt m űködni. 

1925 • október 4-én 35 tuzoltótiszt érkezett városunkba, 
hogy megalakítsa 126 bácskai túzoltótestület nevében a vajdasa 
gi t űzoltó-szövetséget. Az alakuló közgy űlésen elfogadták až 
alapszabályokat, s azokat felterjesztették hatósáli jóváhagyás 
ra. A bácskai szekció központja valószínűleg Zentan lesz, merf 
itt van a legmintaszer űbben megszervezett testület.. Így,szabad 
ka, Zombor és Ojvidék mellózésevel, Zentán lesz a tíízoltóéle~ 
központja. 

Október 3., 4. és 5-én Zentán tartózkodott dr. б iri ć  Ire-. 
nek gör.kel.püspök, a zentai gör.kel. templom restaurálása 
utam tartott felszentelési ünnepséfieken. 3-án este, a tiszteli 
téri rendezett fáklyásmenet alkalmaval, a t űzoltó-zenekar né- 
hány művészi zenedarabot adott el ő  a pravoszláv plébánia er-
kélye alatt, ahol a püspök fogadta a fáklyásmenet tisztelgését. 

A tűzoltó-testület műkedvel ő  gárdájának oszlopos tagja, 
Kecskés Mária (Maca), aki Bergel Leo boгkeresked б  hivatalnoka, 
október elején meghívást kapott a budapesti állami filmművésze 
ti iskolához, próbafellépésre. A próba igen jól sikerült és en 
nek alapján Kecskés Páriát ösztöndíjas növendékként vették £ei 
az iskolaba. A próbafelvétel filmjét egyik zentai moziban mu-
tatták be, s nagy sikert jósolnak a fiatal lánynak. 

A testület műkedvelői október 17-én adták el ő  az "Eugen" 
színháztermében a "Kuruzsló"-t. Szerepl бk Mészáros Vince, Reb-
mann Vilma, Bubala Ignác, Vig Lajos, Mészáros Manci, Benedek 
Andor, Weber Károly, Szeghe б  Vilma, Kiss Vilmos, Nagy Dénes, 
Reszler Ilona, Nagy Marcella, Vukov Misi, Nagyabonyi Matild, 
Rebmann Lajos Уeгenczi Erzsike, Kovács Ilonka, Tuгányi István , 
Gy đri László, Bálint Misi. F бszereplбk Wagner Erzsi 	(Irma), 
Perteleki Zsolt (Kuruzsló), igen jó volt intrikus 	szereiében 
Kecskés Mária. A közönség a szórakozás mellett hatalmas nathát 
kapott, mivel a termet nem fűtötték be, s azonkívül nem is ta-
karították ki, csupa por és piszok volt minden. Kell ő  intelem 
a jövőre nézve! 

Október 24-én a testület műkedvelői megismételték a "Ku-
ruzsló" eloadását Kanizsán. 

A helyi rendórkapitánysá rendeletet adott ki, mely sze-
rint mindenki köteles a t űzoltasmál segédkezni, ellenkez б  eset 
ben a rend бrség a helyszínen megbírságolja . A legutóbbi t űzné 
maga Mati ć  Slavko f бkapitány bírságolta a helyszínen bámészko 
dó férfiakat, akik nem voltak hajlandók segíteni az oltásnál.- 

A tűzoltó-szövetséget másodszor is meg akarják alakítani, 
ezuttal október 29-én, Zomborban. t7gy látszik a zomboriak nem 
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tudnak belenyugodni abba, hogy a vajdasági túzoltó-szövetséget 
Zentán alakították meg. 

Zenta városnak tuzrendészeti szabályrendelete nincs, en-
nélfogva kénytelen á vármegyei tűzrendészeti szabályrendelet 
szerint eljárni. A helyi lapok sürgetik egy városi rendelet 
meghozatalat. 

Helyi szerz ők darabját ünnepelte két napon. át Zenta vá-
ros közönsége. November 21. és 22-én a testület mu'kedvelói ad-
ták 118 Bubala Ignác helybeli tanító "Napraforgó" c.népszinmu-
vét, melynek zenéjét Rebmann Károly zenetanár írta. F őszerep -
18k: Reszler Ilonka, Schlesinger Lajos, Szeghеб' Vilma, Bernyik 
Klára, Rebmann Vilma, Mészáros Margit, Kiss Györgyné, Kiss 
György, Tóth Gyula (aki elđszöг  szerepelt színpadon),Szabó Ma-
riska, Kovács Nemes Mariska. Kisebb szerepekben: Kurucz Meny-
hért, Halász Sándor, Nagy Dénes, Rebmann Lajos, S8 гegi Béla, 
Bernyik Nándor, Ferenczi Erzsi, Turányi István. Az énekszámo-
kat Fodor kántortanító kísérte. 

1926. március 28-án tartotta a testület 52. évi közgyűlé 
sét dr.Teleki elnöklete alatt. Az egyesületnek 12 fizetéses, 
60 önkéntes tagja van ?  12 tagból álló "messze f"óldön híres" ze 
nekara, 240 alapító- es 140 pártoló-tagja. Az e18z б"évi bevé- 
tel 102.803•-,  a kiadás 41.960.- dinárt tett ki.Elóiгányzat,az 
1926. évre: bevétel 162.450.-, kiadás 158..000 dinár. A titzorsé 
gi díjakból segélyalapot létesítettek, melyb ől a tazoltócsalá- 
dok kölcsönt kaphatnak. A sekélyalap a közgyiílés idejében 
14./I'Eh.- dinárt tesz ki, de allandóan gyarapszik. Megállapitot 
ták, hogy az egyesület tagjai, zenekara, rnükedvel ői minden tár 
sadalmi megmozdulásban részt vesznek és jelent đs kultúrmunkái 
végeznek. 

A Zentán megalakult túzoltó-szövetség, mely elnökül. dr. 
Teleki Istvánt választotta meg, székhelyét Zomborba helyezte 
át. Ekkor dr.Teleki lemondott tisztségéг8l, helyébe Raji ć  Sve-
tislav alispánt választották elnöknek. Egyben dr.Telekit ügyve 
zetó elnöknek választották meg és kinevezték Bács- és Baranya 
megyék tűzrendészeti £elügyel бjévé. Ugyanakkor elfogadták a 
dr.Teleki által szerkesztett tüzrendészeti szabályzatot,melyet 
egész Vajdaság területére kötelez бvé tettek. A szövetség szer-
vezése körüli érdemeiért, dr.Telekit a király a Szt.Száva rend 
del tüntette ki. 

A husvéti ünnepekben adták el ő  a testület műkedvelöi Szí 
lágyi és Buday operettjét, "A kék postakocsit", mellyel Zentán 
soha nem látott sikert arattak. Aprilis 1-én kosztümös f бpróba 
4. és 5-én pedig a bemutató két el őadás. Az 5-i el đadáson elб- 
kel ő  vendégek is helyet foglaltak a náz őtéren: Raji ć  Svetislav 
alispán, a tižzoltó-szövetség elnöke, Popovi ć  Dы šan megyei tit-
kár dr.Kneževi ć  Dušan megyei árvaszéki ülnök, dr.Maširevi ć  Mi 
hajlo megyei ügyész, Kr čarevi ć  Marko lovassági öгnagy, Le рeda~ 
Miloš zombori bankigazgató, dr.Y гčarevi ć  Aleksandar Zombori 
ügyvéd, Jakov Djordje zombori mérnök, dr. Кneževi ć  T9iloš Zenta 
polgármestere, Vu četi ć  Branislav föszolgabí г ó, Рбlity József 
Zombor város és Baranya-megye t űzrendészeti f бfelügyeldje,Lász 
ló Ferenc, a "Bácsmegyei Napló", valamint Arányi Jen ő ,•a "Hír- 
lap" színikritikusai stb. A "Rev ~i" c. iJjvidéken megjelen ő  kri-
±ikai- és szépirodalmi szemle I.évf.11.szá шбt teljes egészében 
az elóádás méltatásának szentelte sok képpel, Csuka Zoltán 
szerkesztd bevezet őjével. 

Az erre a célra összeállított zenekarban, élén 	Fekete 
Géza karnaggyal, kor és rangkülönbség nélkül foglaltak helyet 
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a legjobb zentai muzsikusok, orvosok, tanárok, tanítók, a tdz 
oltózenekar legjobbjai és a gimnázium ifjúsági zenekarának 
legeminensebb kamasz-heged і sei: Stöckl Jozsef, Steiner Józse г  
Bergel László, Kecskés Jeno, Rosenberg László,Krizsán József, 
Márkus István, Hubert Andor, Rosenberg Emil, .Simon Mihály,Re-
mete Ireneusz, dr.Glűcksthal Andor és dr.Méri Sándor. 

A f őbb szerepeket Kelemen Рбlné (Teca), Balog Sándorné 
(Gretchen), Benedek Andor (Rozmaring), Guelmino Béla (Poldi), 
Homolуa Antal és Szeghe' Vilma (Steigeг  báró és Kamilla),Kгa-
usz Jozse£ (foggházigazgató), Zapletán Fábián (börtön'r),Weber 
Károly (apa) j бtszották. A balett tagjai Lalié Zagorka, Szé- 
csényi,Aranka, Odry Janka, Stajić  Mica Stančulov 	Darinka, 
Odry Maca. A Prandle г-láлyok:Reszler Marta, Pataki 	Böske, 
Oswald Baba, Reszler Ilona, Braun Boriska, Stern Aranka 	és 
Nagy Marcella.  

Az operett sikerére jellemz ő , hogy azt április l0-én,ág 
rilis 17-én, május 15-én, június 5-én (Becsén),november 27-én 
(7 tagú új balettel), valamint 1927. február 13-án (két új 
balett-együttessel) is sikerrel adták el ő. Az összes eladást 
Bubala Ignác tanító rendezte. 

1926. május 19. A tdzoltó-zenekar által a Népkertben a- 
dott térzene - sétahangverseny szolgáltatásáért a 	városi 
közgyülés az 1926. évre 15.000 dinárt irányzott elő , 	mely 
összeg fejében a zenekar hetenként kétszer, csütörtökön és va 
sárnap, valamint ünnepnapokon köteles játszani. A citerabanda 
a Kioszkban játszhat бs ezért 5000 dinar segélyt kap. 

A Vajdasági Tűzoltó-Szövetség méltányolva a zentai tes 
tület érdemeit és előkel pozícióját, március 7-én, Zomborban 
tartott ülésén megbízta a zentai testületet hogy itt a tíxzol 
tás elméleti és gyakorlati elsajátítására tdzolt -tanfolyamon 
tartson, s a vajdasági tűzoltók tudásanak színvonalát emelje. 
Egy-egy község csak 2 embert küldhet a tanfolyamra, akik a ta 
nultakat saját testületüknél fogják hasznositani. A tanfolya-
mon 50 hallató vesz részt, tartama 8 nap, augusztus 2-10-ig. 
A tanítási oraszám 46, részben elméleti, гeszben gyakorlati.A 
hallgatókat a zsidó-iskolában szállásolják el ingyenesen, az 
elméleti oktatás is itt történik. Ellátasuk személyenként és 
naponként 25 dinárba kerül a Vass-féle vendégl őben. A tanfo-
lyam tárgyai: 1.Szervezés, ügyvitel, t űzoltási törvények és 
rendeletek ismertetése (el őadó dr.Teleki István); 2. Megel őz ő  
tíízгendészeti intézkedések, helyszíni szemlék ;  a telepenggedé-
lтek túrrendészeti feltételei (eltfadó Szabó Matyás); 3. Т'ízol-
tas, taktika (el őadó popovié Dušan szövetségi titkár Zombor-
ból); 4. Мбszó, bontó ment', véd' és oltóeszközök ismertetése 
és az összes szerelvények gondozása (el őadó Bubala Ignác); 5. 
Szerelési gyakorlatok az összes szerekkel • (el őadó Boros Má-
tyás); 6.Tömlőkezelés, tömlőszerelések és gyakorlatok (el őadó 
Stankovi ć  Djordje); 7.Rendgyakorlatok (el őadó Pisarev Milko). 
Az előadások nyelve szerb  б s magyar, az el őadókat nem díjaz-
zák. A tanfolгam alatt a hallgatók katonai fegyelem alatt áll 
nak. Befejeztevel a hallgatók vizsgát tesznek, err ől bizonyí 
ványt kapnak. 

A zentai  TV  ezzel a tanfolyammal úttör ő  munkát 	végez 
Vajdaságban, amiért dicséret és elismerés illeti. A hallgatók 
között 1 ügyvéd, 1 jegyz ő , 1 állami és 1 községi hivatalnok,3 
tanító, 27 iparos, 16 egyéb foglalkozású egyén v an , illetve, 
nemzetiség szerint 7 szerb, 2 kisorosz, 1 sokác, 24 német és 
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16 magyar гészvevB. 
A tanfolyamot augusztus 8-án fejezték be, a gsa иΡorlati 

vizsga keretében jelképes támadást intéztek a Nagygozmalom 
ellen és iskolai szerelési gyakorlatot tartottak. Utána Šva-
bi ć  ezredes intézett buzdíto beszédet a hallgatókhoz, Ra ~ ić  
alispán pedig szerb és magyar nyelven fejezte ki elisme гéset 
a hallgatók es előadóik iгant. Záradékul 10 szerkocsival 
díszfelvonulást rendezett a legénység. Este a Vass-féle ven-
dégl đben 100 terítékes társasvacsorát rendeztek. 

A műkedvel ~k a testület rendezésében november 6. és l-
én nyitották meg a színiévadot a "Pillangó-f hadnagy" c.nagy-
operettel; nem a szereplőkön, hanem a darab cselekmenytelensé 
gén múlott, hogy csalódást okoztak. A darab szerepl бi:Kelemen 
Pálasé (Katinka) Guelminó Béla (Csollán), Веnеdek Andor (cím 
szerep), Zapletn Fábián ( бгmesteг ), Szegheo Vilma (Anna),Krá 
usz József (ezredes) stb. 

November 13-án az elvadást megismételték, de már a no-
vember 21-re és 1927. február 20-ra kit űzött elбadások elma-
radtak a f őszeгepl б  és a zenekari tagok akadályoztatása miatt. 

Kaszás János cipészmester, az Onk.TT.tb. 	parancsnoka 
hosszú betegség után 1927. január 3-án elhunyt. A nagy küls ő  
dísszel lefolyt temétést a testület rendezte. 

1927. március 27-én évi közgyűlés a t űzoltó- laktanya 
tiszti termében, dr.Teleki elnökletével. A testület vezetésé-
ben változások történtek az elmúlt periódusban: Szabó Mátyás 
parancsnok és Na~yabonyi Sándor szakaszparancsnok kiváltak a 
testtelet kötelékeb бl, Kaszás tb.parancsnok elhalálozott.A pa-
rancsnokság 39 ülést tartott, 319 határozatot hozott. A tózol 
tó-zenekarból agg korára való tekintettel kivált Polyák FM- 
renc. A fels бhegyi fiók felszerelése és ruházata,valamint mu-
ködése kifogástalan. Az egyesület bevétele 140.405.30, kiadá-
sa pedig 93 .850.56 dinár volt. A balesetbiztosítási alap 
24.402.- dinár. 

A megüresedett tisztségekre egyhangúlag Boros Mátyást 
garancsnoknak l  Bubala Ignácot alparancsnoknak, Urbán Ferencet 
es RenЖб  Istvant szakaszparancsnokoknak választották. A szám-
vizsgáló-bizottság tagjai Kozár Gyula, B űn Gergely,Uгbán Bá-
lint, Slavni ć  Dušan, Neider Béla, Szabó Mihály lettek. Tiszte 
letbe.li  tagokká Dorogi Gábort és Polyák Ferencet. 1926- 	bak 
volt 3 tet őtűz, 12 takarmányt űz, 5 belsgt űz, 9 kéményt űz, 	a 
testület 10 esetben teljesitett ment őszolgálatot. 

1927. május 6. Boros Mátyás parancsnokot a tartományi 
főispán Zenta varos és a zentai járás területére t űzrendésze-
ti felügyel бvé nevezte ki. 

A Bácsmegyei Tűzoltószövetség elhatározta, hogy a t űzol 
tókat 5, 10, 15, 20, 25, 30 és 35 szolgálati évet jelzel érmek 
kel tünteti ki. Igénybejelentés esetében az érmeket parancs - 
nokságaik útján kapjak meg a t űzoltók. 

1927.július 7-én este nagy tüzet jeleztek a munkásházak 
irányából, a szerkocsik gyorsan kivonultak, az egyik jelenté 
kent' kárt is szenvedett a sietségben, majdnem végzetes szeren 
csétlenség történt a legénység soraiban is. A kivonult t űzol-. 
t ők a munkástelepi iskolatéren csak egy nagy Szent Iván-tüzet 
találtak, melyet vígan ugráltak keresztül a fiatalok d'si szo-
kás szerint. Ez vezette félre a torony őrt. Szigorú tilalom el 
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lenére a nép még mindig nem mond le a régi szokásról. 
Július 10-én a testület érdemes tagjai részére kiosz-

totta a szolgálati éveket jelz ő  érmeket szűkebb köгd háziün -
nepség keretében. Utána villásreggeli volt a Szilvási- féle 
vendégl бben. Az érmeket dr.Teleki elnök, mint a Tuzoltó- Szö-
vetség ale]nöke osztotta ki. 

Augusztus 7-t ől 21-ig kéthetes t űzoltótanfolyamot tar-
tott a testület. A tanfolyam oktatói:dr.Teleki Istvan elnök, 
Popovié Dušan szövetségi titkár, dr.Glücksthal Andor, Pisarov 
Milko, Boros Mátyás, Muji ć  parancsnok és Remete Ireneusz. 

A Csókán megalakulásban lévó TT (melynek megvalósításá-
hoz az uradalom 30.000, a község pedig 15.000 dinár segély-
lyel járul hozzá) tagjai nagyobb számban vettek részt a zen-
tai tanfolyamon, melynek tantárgyai: a szervezés- igazgatás, 
szolggálat, megel őz б  tűzrendészet, tűzoltó-, mászó-, bontó-, 
ment čf-eszközök ismertetése, vízszerzés, t űzjelzés,katonai és 
szerelési gyakorlatok. A csokai új testületnek igazán kapóra 
jött, hogy tagjai ilyen magas színvonalú, szakszere oktatást 
nyertek mindjart a kezdet kezdetén. 

Szeptember elsó napjaiban megnyílt a t űzoltók könyvtára, 
az új könyvjegyzék a könyvtárosnál kapható. 

November 27-én polgári Katalin-bálat rendezett a testü-
let Hajduska László vendeglőjében szerelvényei gyarapítására. 
A szépség- és táncverseny gy бztesei szép ajandékot kaptak. A 
tánc keretében kóló, charleston és csárdás-verseny volt. 

1928. januárjában a tűzoltó-laktanya valamikor diszes 
épület-csoportja a nagy elhanyagoltság képét mutatja.Stílusós 
nagykapuja kikorhadt, ablakai korhadtak és töгedezettek,a fes 
téket mindenütt lehordta az id б'. Nagy kár volna, ha a város-
nak ez az egyetlen stílusos épülete lassanként tönkremenne. 
Talán a•városi mérnöki hivatal segíthetne rajta! - írják a he 
lyi lapok. 

Január 28-án az "Eugen" színháztermében, a TT rendezésé 
ben a szabadkai гdkedvelgkból és muzsikusokból alakult amat бr 
színjátszók és zenekar színre hozta a "Muzsikus Ferkó" c. 3 
felv. operettet Zerkovitz Bélától. Szerepl ők: Váгadi Ida(Git-
ta), Pukecz Ilonka (Borcsa), Kocsmár Ferenc (címszeгep),Koncz 
Dániel (Borbolтa), Veisz Babus, Csányi Lajos, Greschl Samu, 
Betyák Béla, Beres Mihály, Terhes Ferenc, Vojnics János,. Klub 
Boriska, Tergina Matild, Bús Pál. Rendezd'Koncz Dániel. Utána 
tánc. 

1928. márciusa. A mostani t űzjelzés a falusi viszonyok-
nak sem megfelel б . A jelenlegi jelzo-harang a városháza égése 
alkalmával, 1911-ben kissé kilágyult, a többszörös ide-oda 
hurcolgatás közben egy darabja letört, az utóbbi id бibeл  pedig 
egy kb. 50 cm hosszú repedés is támadt rajta. Hangja alig van, 
ellenkezi irányú szél mellett alig hallható•  még 150-200 lépés 
röl sem, - hogyan hallaná meg az, aki 2 kilométer távolságban 
lakik. Most a t űzjelzést akarja a testület megoldani egy új 
harang beszerzésével. Villamosmeghajtású szirénát ekkor még 
nem lehetett nálunk alkalmazni ?  mert nem volt folyamatos áram 
szolgáltatás, a szémsavás szirenák kezelése pedig kö гülmé= 
nyes volt és nem megbizható. 

A parancsnokság a Husvét-másnapi mulatság 
szánta erre a célra. 

jövedelmét 
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1928. augusztus 5-t61 15-ifi t űzoltótiszti tanfolyamot 
rendez a Bácskai és a Baranyai Tuzoltó -Szövetség Zentán, me-
lyen 40 tisztjelölt vehetett részt. A hallatók Szabadka, Zorn 
bor, Kanizsa, Adorján, Dunagá гdony 2  Petrovac, rn Ba'ok, Csóka, 
Kisk őszeg, Zsablya, Keгény, Gádor es Szépliget t ~zoltó-testü- 
leteib ől jöttek. Augusztus 12-én kezd ődtek az elméleti 	és 
gyakorlati vizsgák. Az előadó és vizsgáztató bizottság 	tag- 
jai: dr.Teleki István, t űzoltó-szövetségi alelnök, dr.Glücks-
thal testületi orvos, Boros és 1'isarev parancsnokok, valamint 
Dušan Popovi ć . 

Hogy a t űzoltóság működését az aratás és cséplés idejé-
re szükseg esetén megkönnyítsék, a város körüli árokban £el-
duzzasztották a vizet ?  s igy gondoskodtak nagyobb vízkészlet-
r ől. A TT ezenfelül julius 22 -td1 kezdve állandó készenlétet 
tart a Rózsa-féle tanyán, hogy a szérífskeгteknek a várostól 
való távolsága miatt, t űz esetében alkalmas els б  segélyt 
nyújthassanak. 

Július 28-án megérkezett az új t űzjelzo harang, 	mely 
kb. 20.000 dinárba került. Augusztus 5-én húzták fel a torony 
ba, ahol kipróbálták a hangját. Nagyon gyenge a hangja s még 
a f őtér közvetlen közelében is alig hallhato. 

Szeptember 2-án a becsei TT tartja fennállásának 50 é-
ves jubileumát, mely alkalommal a zentai, adai, moholi, péter 
révei és becsei önkéntes tűzoltók külön-külön mutatnak be kü- 
lönböz ő  gyakorlatokat és szereléseket. 

A zentai önkéntes TT meghívására október 7-én adta el ő  
Zentán Szabó Márton szabadkai m űkedvelő  gárdája Molnár Ferenc 
világhírű  vígjátékát, az "0lympiá"-t. Szerepl ők Mayer Béla,B. 
Deutsch Janka, Szabó Márton, K őhalmi Pál, B.Töг ök Manci,Garai 
Béla és a zentai származású Becskés Mária (a cinszerepben). 

1929 elején Pozsár József a testület új titkára. 

1929 . július 25-én tartotta a testület 	közgyűlését, 
melyen felolvasták a testület jóváhagyott új alapszabályait. 
Boros Mátyás helyett Milko Pisarovot választották parancsnok-
nak, Vojin Mani ć ot szakaszparancsnoknak, Nikola Slavni ć ot se-
gédtisztnek válásztották. 

A kanizsai önkéntes TT 1929. augusztus 15-én a kanizsai 
Népkertben nagyszabású t űzoltónapot tartott, t űzjelz ő  állomá-
sainak £elszerelése javára. A t űzoltónapi táncmulatságokon, 
t űzijáték és más mulatságokon a zentai teljes létszámú tuzol-
tózenekar működött közre, Remete Ireneusz karnagy vezetésével. 

1929 . szeptember 1-én közgyűlést tart a testület, mely-
nek legfontosabb tárgya dr.'"eleki István elnök le лondása es 
új elnök választása. Pisarov Milko parancsnok javaslatára a 
közgyű lés egyhangúlag dr.Ludaji ć  Miloš ügyvédet 	választotta 
meg elnökké. 1'erenczi б1 indítványára, eddigi 	munkájáért 
köszönetet szavaztak meg 'Telekinek. 

Szeptember 7-én és 8-án t űzoltónapot rendeztek Zentán. 
%-én toronyzenét adott a t űzoltó-zenekar. 8-án délel őtt gyűj= 
tés a városban a t űzoltók javára térzene hangjai mellett a 
Tiszaparton lév ő`polgármesteri lak el őtt. Délu án zenés levo-
nulás a Népkertbe, ahol népünnepély volt. Utána tombolaest a 
népkerti Kioszkban. Ugyanakkor Polgári bál a Hajduska- féle 
vendégl őben. A népkerti szépségversenyt Forray Juliska nyer- 
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te, aki nemréggiben a "Képes Vasárnap" o. lap versenyén a 'zen 
tai strandkirálynó címét is elnyerte. A tűzoltónap j đvedelme 
a testület felszerelésének kiegészítésére szolgált. A délutá-
ni Radni čki SK - O ѕantavéri AK 2:0 (0:0) labdarúgó- mérk őzés 
tiszta bevételét ugyancsak a testület kapta felszerelésének 
gyarapítására. 

1929 decemberében a bácskai тТ zoltó-Szövetség elnökét 
és alelnökét, Klicin Mit" és dr.Teleki Istvánt, a t űzoltóroz 
galom terén kifejtett értékes munkájuk elismeréseként, magas 
lengyel rendjellel tüntették ki. 

1930. február 22-én zajlott is a farsangi t űzoltóbál az 
"Eugen" összes termeiben. Műsoros estet adtak, melyen Ormos 
Andor konferált. A műsort a tűzoltó-zenekar nyitotta meg. A 
második szám, az énekkvartett. elmaradt. Utána k đvetkezett a 
"Kontra, gyerünk!" c. 1 felv. bohózat, előadták Weber Károly, 
Dobos Győz ő , Simonyi Iván, Tóth Horggosi Dezs б, Kiss Vilmos 
és Zapletán Fábián. Utána ismét a tiizoltó-zenekar száma, "Ju-
goslovenski biser", karnagy Remete Ireneusz. Benedek Andor-
éét dalt énekelt kissé indiszpponáltan majd .aktuális st гбfá-
kat adtak élő  (Ormos Andor iгását). Z.rószámként a Dal- és Ze 
neegylet Schubert-darabja hangzott el. Utána tánc a kora dél= 
előtti órákig. 

Március 16-án tartja a testület fennállása óta 53. évi 
közgyűlését, dr.Ludaji ć  Miloš elnöklete alatt. A testület lét 
száma: 43 önkéntes és 12 fizetéses tűzoltó. 1929-ben a tiszta 
bevétel 50.291.20,(ebbol a városi szubvenció 20.090), a kia-
dás 47.751.80 dinar. A baleseti alap 45.939•-  dinart tesz ki. 
Számvizsgálókká választották Fischer Armint, Sétáló Lajost, 
Farkas Orbánt, póttagok lettek B őrcsök Lajos, Tényi Pál és 
Nagy János. 

Március 31-én a városi közgyílléseП  40.000 dinár segélyt 
szavaztak meg a testület részére, szükséges felszerelések be-
szerzésére. 

Aprilis 1-én ünnepélyes keretek között temette a testü-
let Pisarov Milko városi anyakönyvvezet őt,tűzoltó-paгancsno -
kot, a tílzoltó-szövetség titkárát, aki öngyilkos lett. A tere 
tésen testületileg vett részt a parancsnokság, legénység és a 
zenekar, a koporsót e,ggy szerkocsi vitte a temet őbe, két olda-
lon fáklyákat vivő  títzoltók között. 

Május 6-án, Szt.Gубгgy (Djurdjevdan) napján  Ad"  tűzol-
tónapot tartottak, melyen Zentá гol dr.Teleki István gimn. he-
lyettes igazgató, a Bácska-Baranya Tűzoltó-Szövetség helyet-
tes elnöke és Boros Mátyás járási felügyel б  jelentek meg, a 
több t űzoltót kitüntetésben részesítettek. 

Május 11-én rendkívüli közgyűlés dr.Ludaji ć  elnöklete 
alatt. A Pisarov Milko halála folytán megüresedett pparancsno-
ki állást Szabó Mátyással töltötték be. Tervbe vették,hog y a 
rendes közgyűlésen el бteгjesztést tesznek Boros Mátyás tárapa 
гancsnokká való megválasztása tárgyában. 

A közgyűlés után kedélyes összejövetelt tartottak 	a 
Vass Testvérek vendégl бјб ben. 

Május derekán a testület tisztikara elhatározta, 	hogy 
elektromos tűzjelz ő-szirénát akar a városháza tornyába felsze 
reltetni, melynek beszerzéséhez kérni fogják a város hozzája= 
гulбsбt. 
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Július 20. A TT leszeгéltette a toronyban lévó t űz,еe zó 
harangot javítás céljából; rendbehozataláig az eló'fordulo tü-
zet, a városháza tornyán felszerelt nagyobb darab vasgerenda 
kongatásával jelzik. 

Az önkéntes TT évi záгбgyakorlatát december 1-én tartot 
ta meg a Tisza-parton, a Weiner-féle bútorgyár el őtt. 

December 14-én a felsdhegyi TT évi rendes közgyúlését 
tartja Fels őhegyen, az iskola nagytermében, melyen a zentai 
parancsnokság ~ is képviselteti magát. A városi közgyűlést Sl ké 
rik egy géppszín-szertár és őrszoba létesítését Fels őhegyen. 
Az építkezéshez 150 n.öl területet kérnek és a zentai Nagyven 
dégló átalakításából kimaradt anyagot. 

Dr.Luda ~ i ć  Miloš elnök és Szabó Mátyás parancsnok, min-
den igyekezetevel azon v an , hogy a TT-et regi fényébe vissza-
állítsa ?  ki akarja képezni a TT minden ta jat elméletben is, 
hivatásanak minden ágában. Ezért téli elméleti oktatást szer-
vez, melyre meghívja a lakosság érdekelt rétekeit (gazdákat , 
iparosokat, háztulajdonosokat), hogy tíz eseten vagy annak 
megel$zésénél a mentési rendszabályokkal megismerkedjenek.Kul 
túrprogramot is állított maga elé a testület, hogy reorganizá 
ciója a legteljesebb mértékben sikérüljön. 

December 26-án kabaréestet tartott a TT, az egyetemis-
ták mí4kedvelőinek közreműködésével. Utána a "Zora" dalegylet, 
Paji ć  Dušan karnagy vezetésével a "Kad sino ć  podjoh" c. dalt 
énekelte. Vig Lajos hírlapíró konferált. Utána táncmulatság 
Volt.  

December 21-én t űzoltógyűlés volt Fels őhegyen. A zentai 
testület részér~l Szabó Mátyas parancsnok, Sik Ede és Kenkó 
István tűzoltótisztek vettek rajta részt. A fels бhegy:i.ek kifo 
gásolták, hogy a testületük vezetése nem történt kell б  gondos 
Sággal. Nincs állandó pénztárnokúk és °ellen őrük, u.i. az el-
nök,Fehér Antus kezeli a pénztárt is és intézi a pénzügyeket. 
Hónapokkal ezeló~tt Fehér már utasitást kapott a zentai pa-
гancsnokságtól, hogy pénztárnokot alkalmazzon, de nem akadt 
arra alkalmas egyén. Szabó parancsnok ismertette, hogy a leg-
közelebbi városi közgyűlés elé kerül a felsóhe9yi t űzoltószer 
tár és őrszoba létesítése. A felsd'hegyi pártolo és alapit óta- 
gok követelik, hogy újabb gyűlést hívjanak össze, a mostani 
vezet őséggel szemben megnyilvanul б  bizalmatlanság orvoslására. 
A zentai vezetfSség a fels őhegyi vezet őségt ől гészletes jelen 
tést kért, hogy azt a legközelebbi gуіћб s elé terjesszék. E- 
gyébként a zentai testület terve az, hogy a,felsóhegyi testü-
letet önállósítsa, s működésükre külön szabalyzatot dolgoznak 
ki. 

A fels őhegyi testület benyújtotta kérvényét a 	városi 
közgyűléshez és kéri, hogy гészere az eddigi ko гhadt,tet ő  nél 
kuli félszer helyett, melyben szereiket tartják ] 	megfelelő  
gépszint és egy kicsiny orszobát építsenek. E celból 	Fels ő- 
hegy legkiemelked őbb pontján 150 n.öl területet kérnek, ahol 
az épületet veгtfalból építik fel. Kérik a Nagyvendégl б  átépi 
téséb ől kimaradt ajtókat, ablakokat és törmelék-téglát.Minden 
munkát és fuvart a fels6hegуiek vállalnak,anyagbeszerzésre az 
anyaegyesület 4.000 dinár keszpénzt ad. 

Az építkezést hamarosan be is fejezték. 
Az 1931 . június 12-i parancsnoksági ülésen elfogadják 

Szabó Mátyás parancsnok lemondását. egyben tudomásul veszik, 
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hogy a bácskai és baranyai túzoltószövetség їјverbászon 	megg  
tartott rendkfvüli közgy'ilésén átalakult Dunabán вági 	Tuzoltó 
Szövetséggé, Újvidék székhellyel. 

Az 1931 . augusztus 17-i rendkivüli közgyúlé ѕen Vojin Mani 
ć ot választották parancsnokká, Böresök Lajos lett a szakaezpa -
rancsnok. 

A fels бhegyi laktanya felavatásán a parancsnokság képei -
seltette magát. A laktanya építési költsége 7.747 dinárt tett 
ki. . 

1931 . október 10-én a zentai TT, a kanizsai múkedvel6k 
közreműködésével színrehozta Zágon István angolból átdolgozott 
víggjátékát, a "Darázsfészket". Szereplők: Apró Otti, Кбkai De-
zs đ  Losonc Böske Apró Böske és Kato, Balog B đske,Losoncz Ica, 
Kancsonyi Rózsi s Panni, Fischer Ella, sagmeister Zorka Weisz. 
Sári,=~veges Lajos, Vas Imre, Esztergomi Iván, Reisinger Armin. 
Bakos Imre. A rendez ők dr.Nikolić  Vladimir és dr.Losoncz Edén 
voltak. 

1932 . március 28-án a farsangi évad utolsó mulatsága volt 
a TT műsoros bálja. A nagy gazdasági válság ellenére, a köz đn-
ség zsúfolásig megtöltötte az "Eugen" szinházteгmét. Az előadás 
"szokatlanul pontosan, 8 óra helyett, már 9 órakor megkezd6dött". 
Az e1sK számkent Vukovi ć  Marko és Grujin Nikola adták e16 a 
"Hadibarát" c. Nuši ć-vígjátékot. A "Pitypang" c. 1 felv. szinda 
rabot Molnár Rózsi, Burany Rózsi és Sztгilich Béla vitték siker 
re. A "Braun ki lesz csapva" c. darab volt a következ ő  szám,Toi 
mácsy István, Gyetvai Géza, Kapás Ica, Homolya Antal szereplésé 
vel. A "Háztdznéz8" c. darabban Weber Károly, Molnár Rózsi, Ka 
pás Ica és Sztгilich Béla szerepelt. Bгanovački Danilo szerbül, 
dr. Boschan Sándor mayaгul konferált. A zenét Remete Ireneusz 
és a néger jazz szolgaltatta, "az ifjúság pedig jobb ügyre mél-
tó buzgalommal rázta a rumbát". 

Május-június hónap folyamán a testület műkedveliii újabb 
sikerekkel g~+aгapitották az eddigieket. Május 26-án (ienés  f 6-
ргбbа), 28. es 29-én, valamint junius 4-én eladták az "Okos ma 
ma" C. operettet. Címszerepben Steiner Dezs ővé, főbb szerepp lбк  
Rónai Ernó, loser István, Ferenczi Ibi, Rebmann Vilma, Tolmácsy 
István, Gyetvai Géza, Weber Károly, Homolya Antal, kisebb szere 
pekben S бti Ferenc, Aulik Regina, Zapletán Fábián, Вбbбn Maca, 
Aulik Mihály, Recskó Ica stb. A táncbetétet Jenovac Stevan és 
Kapás Ica le tették. Az els ő  három elбádáson dr.Glücksthal, míg 
az utolsón Langy Imre becskereki zenetanár kísérte zongorán az 
ének és táncszamokat. Köz гemúködött Zsadáлyi Bálint zenekara, 
kaгna~y 6jházi Lajos, гendez б' Bubala Ignác volt.Díszletek Ber-
nát Maгtontól.(1) ' 

Szeptember 4-én a testület a Szt. Száva-rend V. osztályát 
kapta a királytól "Egy mindegyikért, mindegyik egyért" hímzett 
feliratú új egyesületi zászlajára. Ez alkalommal a tisztikar és 
a legénység a szolgálati éveket felt űntetd érmeket kapta ünnepé 
lyes körülmények között. A kitüntetettek (a név utáni szám a 
szolgálati évet jelenti):Sik Ede alparancsnok(20), Gyetvai Géza 
penztáгnok (10), Pozsár József (5), Urbán Ferenc szakaszparancs 
mik (20), RenКб  István szakaszparancsnok (15), Remete- Ireneusž 
karmester S25), Böresök Lajos szakaszparancsnok (25) t  altisztek és legényseg - Polyák Ferenc (55), Kincses János (351, 	Márkus 
István (35), Hever Ferenc (35) , Friesz Péter  (35)  ‚Remete 	Jo- 
achim (25), Turányi Mihál (25), Ladányi Péter (25) ,Ladányi Im-
re (25), Korda István (25), Huszák Bálint (20),Krizsán József 
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(20), Knopf lomnő  ( 15), Berta István (15), Andruskó Káгoly(15), 
Boros János (10), Urbán Károly (10), Urbán István (10) 2  Urbán 
Bálint (10), Márkus Jen ő  (10), Kovács János (10), Mészaros Jó 
zsef (10), Döme János (10), Gyuresik Ferenc (10), Simon Jó-
zsef (5), Kisjovák Imre (5), Nagy Gergely (5), Tarapcsik Jó-
zsef (5), Bóviz Lajos (5), Oláh József (5), Fendrik Mihály 
(5), Mészáros János (5), K ővágó Lajos (5), Eszes Ferenc (5) , 
Zapletán Fábián ( 5), Kisjovák József (5). 

December 26-án a testület szinjátszói el őadták 	Zágon 
István vígjátékát, "Szegény leányt nem lehet elvenni"c. Sze-
replak Ferenczi Ibi, Bodor István, Steiner Dezs đné,Rónai Er-
nő  - "Teddy", Weber Károly, Tolmácsy István, Gyetvai Géza,S б-
ti Ferenc. 

A vígjátékot 1933 . január 21-én, az eredeti szereposz -
tásban megismételték. 

Február 26-án évi rendes közgyűlését tartotta a testü-
let dr. Ludaji ć  Miloš elnöklete alatt. Pozsáг  József titkári 
jelentéséb ől kitűnt, hogy az elmúlt 1932. évben mindössze 18 
tuzeset volt a városban az 1931. évi 34 esettel szemben. A 
testület az elmúlt évben 11.000 dinárt takarított meg. Az ide 
i költségvetésben a legények ruházatára, a szerek kijavitásá-
ra és új tömlők beszerzésere nagyobb összeget iránуoztak 116. 
A tűzoltóság részére a városi közgyulés 36.000 dinart szava-
zott meg. A dunabánsági statisztika szerint a zentai önkéntes 
tíizoltó-testület a dunabánsági tzoltó-szövetségben az elsó 
helyen áll. 

A Zentai testület rendezésében május 13-án a szabadkai 
Népkör színész-gárdája el őadta a "Zsákbamacska" c. 3 felv.ope 
rettet Zentán. Jó játék, jó zene, jó szinészek.Szereplók Ba-
kos Ilonka, Koncz Dániel, Mayer Albinka, Kahalmi Pál, Boros 
Miklós, s az eleven macskák 26th Zsuzsa, Gimesi Kató, Osernák 
Böske, a görlök Schoczer Lola, Bermel M đry és Lőrinc Ida. 

Június 18. A TT úrnapi kabaréestjén 3 bohózatot mutat -
tak be a szerepl ők az Eugenban. A. már egyszer bemutatott"III. 
Konrád"-nak volt legnagyobb sikere. Szerepl ők: Sztrilich Bé-
la, Ferenczi Ibi, Wagner Böske, Weber Károly, Tolmácsy István, 
Váradi János, Dallos Jenó', S бti Ferenc. A "Brazíliai ültetvé 
nyes"-ben Dobos Pubi, Rónai nrn ő , S бti Ferenc, Váradi János, 
Tolmácsy István, Forray Juliska szerepeltek. A "Tu гnédó sze-
repl ői Dobos Pubi, Varadi János, Tolmácsy István, Forray Ju-
liska, Ferenczi Ibi, Rónai Ernó voltak. Ormos Andor szelleme-
sen konferált. Utána hajnalig tánc. 

Július 14-én életbe lépett az új t űzoltó-törvény, mely 
az önkéntes tdzoltó egyesületeket sportegye.süléteknek dekla -
rálja a Testnevelési Minisztérium hatásköreben. . 

Augusztus 13-án t űzoltónap Topolyán, Hadzsi János orvos, 
a topolyai tűzoltótestület megalapitójanak 30 éves évforduló-
ja alkalmából. Hadzsi fia, ugyancsak topolyai orvos ez alka -
lomból két hatalmas serleget adományozott a topolyai testület 
nek, amelyekért folyó versenyben 6 vidéki t űsoltó - testülep 
vett részt. A két serleget a kossuthfalvai és a kishegyesi 
testület nyerte meg. A versenyz őkön kívül még számos más tes- 
tület is megjelent az ünnepségen. A Zentai TT nevében 	Manić  
Vojin túzoltopárancsnok, Slavni ć  Nikola és B őrcsök 	István 
tisztek, valamint 15 f бnyi legénység vett részt, azonkivül Zm 
tárol megjelent még dr.Teleki István t űzoltó-szövetségi ale1- 
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nök és Boros Mátyás t$zfelügyel б . 

Az ünnepségek után az adai testület fennállásának 50. 
évfordulóján vettek részt a zentai testület kiküldöttei au-
gusztusban . Az ünnepségen Plazini ć  Milan  zentai járási főszol 
gabiгó képviselte Matkovi ć  Dobrica dunai-bánt. Megjelentek 
Zentáról dr.Ludaji ć  Miloš, a zentai testület elnöke, valamint 
dr.Teleki István és Boros Mátyás Mani ć  Vojin parancsnok,Slav 
nić  Nikola, Böresök Lajos és Urban Ferenc t űzoltó tiszt- é$ 
szakaszparancsnokok, valamint 16 f őnyi legénység. Augusztus 
26-án fáklyásmenet vonult a zászlóanya, dr.Bešli ć  Dimitrije 
feleségének lakása elé , majd ismerkedési est az "Avalőban". 
Augusztus 27-én zászlószentelés majd a "Centről Szálló"- ban 
testületi jubiláris díszközgy гfеs, dr.Teleki elnökletével.Utá 
na a t і zoltó-szövetség tartotta ölesét, ugyancsak dr. Teleki 
elnökletéve. Utána az "Avalában" 200 teritékes bankett, dél-
utón tűzoltoverseny. A kocsiverseny gy őztese Kossuthfalva és 
Kiskér lett. A mozdonyfecskend(f szerelési-versenyben Topolya 
és Szenttamás győztek, diplomát nyert Martonos. A városközi 
mérkőzés győztese Zenta, Zombor pedig diplomát nyert. 

Szeptember 10-én Szabadkán tartottak t űzoltónapot 	és 
versenyt, melyen sok testület vett részt. Zentáról a testület 
nevében Boros Mátyás járási tíizfelügyel б , Slavnić  Nikola és 
Sik Ede t űzoltótisztek, valamint Pozsár József szövetségi tit 
kár jelentek meg az ünnepségen, akiket a versenyek zstlrijébe 
beválasztottak. 

Szeptember 20. A nemrég elfogadott t űzoltó-törvény ér-
telmében az ország területén lév ő  tűzoltó-szervezeteket októ-
ber 26-ig újjá kell szervezni. A jugoszláviai országos tdzol-
tó-szövetség utasitása szerint minden bánság külön hajtja vég 
re az újjászervezés munkájat. A törvény előir ~a, hogy a 30006 
lakással biгó városokban minden 4000 lak бs utan egy fizetett 
t ~lzoltót kell tartani, aki állandóan a t іízoltó-laktanyában i-
d őzik. A vajdasági t űzoltó-szövetség bánáti és bácskai alszö-
vetségét az új törvény megszünteti. Ezután egy dunabánsági 
tíizoltó-szövetség lesz, Újvidék székhellyel. 

November 5-én tartotta a testület az Országos T і zoltó 
Szövetség által elrendelt közgy{ilést, amelyen az új törvény 
értelmében, az addigi testület kimondta a feloszlásit és rög-
tön átalakult a töгvénуes eldiгбsok szerint új testületté.Dr. 
Ludaji ć  ismertette az uj törvényt. Az alakuló közgyűlés elnö-
kévé Nikoli ć  Dobrivoj városi f őmérnököt választották meg,majd 
dr.Teleki kiosztotta azokat az érmeket, melyekkel a t űzoltó -
szövetség az eddigi vezetéket tüntette ki. Kitüntetést kap-
tak: Dr.Ludaji ć  Miloš (szolgálati érem) ;  Mani ć  Vojin, Slavni ć  
Nikola és Böresök Lajos. A titkári és penztári jelentést Po- 
zsár József titkár és Gyetvai Géza pénztáros tették meg. 	t7j 
tisztikart választottak: elnök és szövetségi kiküldött 	lett 
dr.Ludaji ć  Miloš, parancsnok Mani ć  Vojin, alparancsnok Slav-
ni ć  Nikola, szakaszparahcsnokok Urbán Ferenc ;  Palkó Miklós,dn 
Bún Ferenc, Urbán Bálint, Kovács János, titkar Pozs бг  József, 
pénztáros Gyetvai Géza, karmester Remete Iréneusz, szertárnok 
Borcsök Lajos. A fels őhegyi fiók parancsnoka Boros István, 
penztárnok Nenda István. A számvizsgálók Gruban Milan,Fischer 
Armin, Berta Mihály, Kis ј ovák lmre, Mészáros József. Póttagok 
Hauer József, Ferenczi Pal, Plavši ć  Dušan , Kővágó Lajos es 
Gyuresik Ferenc. 

'?_ 2 . 



A választások megtörténte után dr.Ludaji ć  és Manić , majd 
ijedig a tisztikar, valamint a teljes вžámban megjelent városi 
es fels őhegyi legényreg letette az előirt ünnepélyes esküt a 
laktanya udvarán. A köz ~y$lés befejezése után az egész túzoltó 
ság Remete Iréneusz albovarosi vendé ~ldjébe vonult a szokásón 
áldomásra. Az új testületnek  4vatalbol tagjai: a vároš polgár-
mestere ;  a járási f бѕ z оlgаьігб  és a hely бrsegi paraacsnok,akik 
(a polgarnester kivételével) részt is vettek az alakuló közg уCt 
lésen. Az új tífzoltó-törveny értelmében a zentai t$гoltók,miгј  
közintézmény, a Túzoltó-Század nevet vették fel, az eddigi T űz 
oltó Testület helyett. 

1933 . december 26-áл  a túzoltó század múkedvel đ- árdája 
előadta Bónyi Adorján "Édes ellenség" c. szindarabját.'(2) 

1934 januárjában az önkéntes TT tagjai részére elméleti 
előadásikat tartanak. A tűzoltótisztéé Mani ć  Vojin parancsnok 
vezetésével tartják az el őadásokat, azok befejezte után a le-
génység vizsgázott az al őadott anyagból. 

Április 2-án a tdzoltók múkedvel ~i előadták Bús Fekete 
László "A méltóságos asszony trafikja" c. darabját, melynek 
rendezése nagyvárosi nívón mozgott. Főbb szereplđk Ferenczi I-
bolya, Spitzer Ancsi, Steiner Dez"né, Rónai Ernd,Tolmácsy Ist 
vám, Riser István, Gyetvai Géza, Schwarczer Gyula,Keczeli Ban-
dika stb. A darabot Bubala Ignác rendezte. 

Április 2- án, ugyancsak a tíizoltó-század 	rendezésében 
adták elv Kosta Milojevi ć  "Nem akarunk mostohát" c. 3 felv. 
ѕzerbnyelvú színművét. Szerepl бk: Lali ć  Milica, Plavšić  Veli 
ko, Preradov Dobrinka, Pehaim Milorad, Živkovi ć  Dragoljub,Dik 
lić  Nikica, Braniva čki Jeca, Preradov Nita és ,Bachin Marija. 
Zsúfolt néz бtér. 

Április 29-én megkezd ődött a tdzoltók tavaszi gyakorlat-
sorozata, a tavaszi tanfolyam folytatasaképpén. 

A parancsnokság írásban kérte fel a várost, hogy a szep-
tember 9-i jubileumi ünnepélyen vállalja el az új zászló védnö 
ki tisztét. Egyben a Zenta jarási túzoltó-szövetség ápriliš 
29-i ülésén elhatározta, hogy a zentai tífzoltó-század 60 éves 
jubileumi ünnepségei keretében, ősszel nagyszabású t$zoltóver-
senyt rendez, melyre a fels đbb hatóságokat is meghívják. 

Május 2. Egységes uniformist kapnak a t űzoltók. A t űzol-
tók irszagos kongresszusán kimondták, hogy az összes bánságok 
túzoltoi egységes uniformist kapnak. Az eg уenruha körülbelül 
a régi, csak a sapkák lesznek angol szabásuak ;  amelyeknek ele-
jén a tisztek aranykoszorúval đvezett címert es keresztbe fek-
tetett baltácskákat viselnek, a legenység és az altisztek u-
gyanilyen sapkát hordanak ezüst diszítéssel. A rangot ezentúl 
nem a nyakon, hanem a kézel ~kön fogják jelezni, piros zsinór -
zattal. 

Júniusban a hódsáli t гΡizoltó-ünnepélyen vettek részt 	a 
zentaiak. A parancsniksag Mani ć  Vojint, Pozsár Józefet, Boros 
G~+örgyöt és Slavni ć  Nikolat küldte ki a tisztikarbol az ünnep-
segekre, akik a verseny zsürijében is helyet foglaltak. 

Július hónap folyamán a fels бhegyiek fizetéses tűzoltót 
kérnek, mivel a fels đhegyi tűzoltó-kirendeltség tisztán és ki-
zárólag önkéntes legénysegb б l  611, melynek minden tagja,különö 
sen a nyári nagy munkaiddben állandoan el v an  foglalva, a joti- 
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bбгa £öldműveld tagokból állván, a naP legnagyobb részében a 
legénységg a falun kívül,taгtózkodik. Igy a kirendeltség nem 
eleg hatékony. A szerek mellé is kellene egy olyan ember,aki-
nek kötelessege lenne állandóan a szerek mellett felügyeletet 
tartani, s ez csak hivatásos tűzoltó leh9t. A fQls őhegyiek e-
gyelőre nem is kívánják, hogy ez állando szolgalat legyen, 
hanem csupán a három nyári honapin keresztül, amely id őben a 
legnagyobb érték: a termés halmozodik fel, ugyanakkor pedig 
legnagyobb a tYizveszély is. Dr.Ludaji ć  elnök a város polgar -
mesterevel egyetemben a kérelmet teljesíthet őnek tartja, s va 
lószinúleg - tekintve, hogy már a nyar derekán folynak a mun-
kák - majd a következd, 1935• évben fog a kérd$s megoldást 
nyerni, annál is inkább, mert id őközhere várható az uj városi 
tdrveny'meghozatala, melyben lesz a tflzoltó- szervezetekre 
vonatkozó rész is. 

Július 8-án Kгagujevácon az újonan. épült t űzoltó-lakta 
nyát avatták fel, egyben zászlószentelési ünnepség volt, me-
lyen a zentai túzoltok képviseletében Maлić  Vojin parancsnok 
és Pozsár József testületi jegyz ő  vettek részt, Boros Mátyás 
tűzoltó-kerületi alelnök és Slavni ć  Bora közlegény kiséreté-
ben. 

Augusztusban a tíizoltó-század gyü ~tést indított egy új 
zászló beszerzésére. A beszerzéshez a var ős nagyobb összeggel 
járult hozzá, de ez az összeg távolról sem elegend ő  a testü-
let hírnevéhez méltó zászló költségeire, s a testület igy 
kénytelen a nagyközönség pártfogásat is igénybe venni. 

Szeptember. Az új tífzoltótörvény a többek között akként 
rendelkezik, hogy a tanyai kócpontoknál is t ~Zz_őrséget kell 
állítani, s ennék alapján mar a közeljöv őben, a zentai test ű  
let jubileumának megtartása után kezdetét veszi a Tornyoson 
felállítandó túzolto-különítmény körüli el őzetes tárgyalás. 

A szeptember 8. és 9-én megrendezett jubileumi ünnepsé-
gek alkalmából, a másnapi ttfzolto-versenyekre á következ ő  szá 
zadok neveztek be: Szenttamas, Kanizsa Törökkanizsa, Csanta-
véг , Horgos, Martinos, Bácsföldvár, Csoka, Kikinda és Kishe-
gyes. A tűzoltó-kerületet dr.Mani ć  elnök, a t űzoltó-szövetsé-
get pedig Vilid Mirko f đtitkár képviselik. Horgos és Kanizsa 
saját zenekarával jelent meg az ünnepségen. 

A zentai tuzoltó testület, legújabb elnevezése szerint 
tűzoltó-század fennállásának 60.évfordul бja alkalmából a pa-
rancsnokság két napos ünnepséget készített el ő, mely alkalom-
mal felszentelték az új egyesület L zászlót is, melyet a város 
és a polgárság a yjándékozott a tűzoltóknak. Ez alkalomból a ki 
гбly 500 dinárt es egy arany zászlószeget adományozott a szá-
zadnak. A legel đkelőbb szemelvekt ől érkeztek nagy pénzbeli a-
dományok a zászlószegekre, amelyeket az új zászló nyelébe üt-
nek a jubileum alkalmából. Az ünnepségek két napig állandó 
mozgalomban tartották a város lakбsságat. Az els ő  nap hajna-
lán zenés ébresztd a város utcáin, vendégek fokadása a pálya-
udvaron. Utána levonulás a versenypályára (a nepkerti sport- 
pályára), ahol gyakorlatokat mutattak be, majd 9 órakor a F ő-
téren, a ggimnázium épülete el őtt kezd đdött•az ünnepélyes zász 
lószentelés. 

A díszemelvényen helyet foglaltak a Dunai=bán képvisele 
tében Plazini ć  f őszolgabíró, rajta kivül Radosavljevi ć  pa= 
rancsnokló ezredes, Vuji ć  Sava polgármester, mint a zászló- 
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szentelés védnöke Vili ć  a belgrádi tűzoltó-sz đvet вбg fđtit.ká 
ra,.dr. Matić  a tt~lzoltó-kerület (župa) elnöke, Kolaгović  f óká 
р'tány, a hely%гség tisztikarának küldöttsége, a helyi nđegyé 
sületek elnökei és egyéb el6kel őséggek. A felszentelési szer 
tartást Sekuli ć  gđг .kel, plébános és dr.Ehrenflid Sándor f ő-
rabbi végezte majd az ünnepség védnöke, Vuji ć  Sava polgáгmea 
ter szép beszéd keretében avatta fel a század új sélyemzászlá 
ját, melyet átadott dг .Ludajić  elnöknek. Dr. Ludajić  beszéd® 
után megható jelenet következett, amikor a-régi, jó öreg,ki-
próbált zászlot a század é1бг 61 elvették és a haiads szimbó-
lumaként az új zászlót állították az élre. Utána kezdetét vet 
te a zászlószögek beverése, el őbb a királyé, Andjelinovi ć  Gr-
ga testnevelésügyi miniszteré, a városé a szövet абgé, a t{iz-
oltó-tartományé, majd pedig a magánosok . A részvev ő  száza - 
dok díszmenete következett, majd a városháza nagytermében dísz 
közgy Тlést tartottak, ahol dг .Ludajić ,dг .Matić  és Poz вár tar 
tották az ünnepi beszédeket. A 200 teritékes ünnepi közebédén 
dг .Matić , dг .Ludaji ć  és Manić  Vojin parancsnok beszeltek. 

Délután tartották a túzoltó-versenyeket a népkerti spo t 
pályán, melyen a versenyz ő  századokkal egyyuutt összesen 2 t йz 
olto-század képvisel ői jelentek meg. A batte гia-гendѕ zeг  ko-
c в ifecskendб (gráci tololétгákkal) versenyben az I. díjat, a 
nagyserleget Kanizsa, a második serleget Martinos, a harmadik 
díjat pedig Kisheges nyerte =  Csantavéг  pedig oklevelet ka-
pott. Zenta tбzoltoi, mint hazigazdák nem vettek részt a ver-
senyben, ellenben annak lezajlása után Mani ć  f đparancsnok ve-
zetésével, támadást intéztek.a városháza ellen azon feltevés 
ben, hogy az ég. Kongatás után pár percre már a tolólétra leg 
tetején állt a csovezetđ, s a szomszédos, veszélyeztetett há-
zak védelmi elóké ѕzületei is meggtörténtek. A képpletes mentési 
gyakorlatok kapcsán ?  ment đpponyvába ugráltak a tűzoltók az el-
sб  emeleti ablakokbol. A záгбgyakoгlat után a népkerti Kioszk 
ban táncmulatság volt hajnalig. A vidékiek a legjobb benyomá- 
sokkal távoztak Zentáгб l. 

Sze tembeг  8-án, a jubileumi ünnepségek alkalmából, a 
század míícedveló'i el őadást rendeztek. Színe került "Az ameri 
kai nagybacsi" c. szerbnyelvű  bohózat Pecarski Dragica,dr. Mi 
ković  Boško, Bгanova čki Danilo - "Džata", Branova čki Milorad, 
Filipenko Nevenka, Vukovi ć  Marko, Lalić  Milica, Slavnić  Sla_v 
ko, Plavšić  Veljko, Preradov Dobnivoj és Djuгeković  Stevрn 
szereplésével. Utána a "Szenzáció" c. darabban magyar m űkedve 
16k szerepeltek: Ferenczi Ibi Skett ős szerepben), Roser Ist- 
vám, Rónai Em S', Tolmácsy Istvan és Bubala Lili. A гendezó]c 
dr. Mikovi ć  Boško és Bubala Ignác voltak. 

Andjelinovi ć  Inga testnevelésügi miniszter a jubileumi 
ünnepségek alkalmából 500 dinárt adomanyozott a t űzoltó- szá-
zadnak, mely összeget a parancsnokság csak az ünnepség másnapp  

ján vett kézhez. Az összeget meleg hangú levélben köszönték 
meg. 

A tűzoltók új zászlajába összesen 524 zászlószeget ver-
tek, ami egy egész napi fáradságos munkába került. A szép sor 
fában bevert szd~ek úg néznek ki, mintha a zászlórúd aranyba 
lenne öntve. A mud fejenél, els б  helyen álla király szöge,ü-
tána sorban a testnevelésügyi, szocialpolitikai minisztereké 
stb.rangsor szerint. 

1934 . október 9-én d.u. 4 órakor, I. $ бnduг 	király 
Marseillesben merénylet áldozata lett, a minisztertanács el- 
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rendélte a legmélyebb gyászt. Az ünnepélyes te шetésen,október 
18-án, Belgrádban, a zentai t űzoltók Manic Vojin parancsnok 
és nyolc tiszt vezetésével, 80 £ бnyi legénységgel vettek részt. 
A temetés alatt kordonba osztották be a zentaiakat. Hogy id ~- 
ben érkezzenek, a k'3lönítmény már október 17-én 	elutazott 
hajóval Belgrádba, ahonnan, ugyancsak hajóval 19-én 	reggel 
érkeztek vissza. 

1934 . november. Az új városi törvény értelmében, városi 
tisztviselб  vagy alkalmazott a jövбben csupán az lehet, aki 
az államnyyelvet szóban és írásban tökéletesen birja. A vizsla 
írásbeli és szóbeli, s az féi óráig tart. Az írásbeli vizsga-
lat célja az, hogy az illet ő  ki tudja-e fejezni gondolatait 
írásban is. A szobeli vizsgánál a jelöltnek saját szakmájából 
kell valamit elolvasni, s azt saját szavaival elniondani.A zen 
tai önkéntes t űzoltók parancsnoksága ezen rendeletb ől kifolyó 
lag kérte a városelnököt, hogy magyar anyanyelv ű  tagjai rész 
re egy ingyenes államnyelv ű  kurzust rendezzen. Vuji ć  Sava vá-
roselnök ehhez beleegyezését adta. A tanfolyam november 19-én 
nyílt meg, a kezd бk tanfolyamának vezet .~je Pozsбг  József tani 
to, a haladóké Stamenkovi ć  Branko tanfelügyel б . 

1934. december 22. Elkészült a t űzoltók tablója.A túzol 
tó-század a 60 éves jubileum alkalmából lefényképeztette az 
összes vezet đségi , parancsnoksági , tiszti és legenységi állo-
mánybeli tagokat ,. s a fényképekbбl egy hatalmas tablót készit 
tetett . A tablót a laktanyabaл  helyezték el, míg az arról ké- 
szült kisebb képeket a tisztikar é s a legénység között osztot 
ták ki . A tabló felirata Sen ćanska dobrovoljna vatrogasna če-
ta 1874-1934 ( a két évszám között egy tűzoltó-sisak és két ki 
resztbe fektetett t űzoltó-csákány). A tabló záróképén a tűzol 
tólaktanya utcai képe látható. A tablón látható sze тélyek á 
következ бk : ( parancsnokság ) dг .Ludaji ć  Miloš elnök,Manić  Vo-
jin parancsnok , Slavnić  Nikola parancsnokhelyettes , Vuji ć  Sa-
va a varos polgármestere , Radosavljević  Vojislav helyбrségi 
parancsnok ,. Kolaгović  Dušan rendőrfőkapitány , ing.Nikolić  Dob 
rivoj városi f őmérnök , Pozsбг  József titkár , Gyetvai Géza p гΡnž 
tárnok , Urbán Bálint szakaszvezet б , Kovács János szakaszveze- 
td, Sternberg Andor szakaszparancsnok, Urbán Ferenc s ~akaszpa 
rancsnok, Palkó Miklós szakaszparancsnok, dr.B{n Ferenc sza-
kaszparancsnok, Remete Ireneusz karnagy, Bö гcsök Lajos szertó 
гos; Slegénység) Surányi Vince, Mészáros János, Polyák Pál; 
Menyhart Imre, Boros István, Horváth János, Klauz Pá1,Ho гváth 
Lukács, Szabó Mihály, Kis Jovák Imre, Gynresik Ferenc, Kis Jo 
vak József, Szabó Imre,.B&víz Mátyás, Recskó Vince,Dimit гije-
vics Kálmán, Lipinszki Tamás, Gedaševi ć  Sreten, Fendrik Mi-
hály, Barsi János Döme János, Tarapcsik József, Döme Ferenc, 
Gyetvai Ferenc, M е száгos József, K ővágó Lajos, Verebes Ru-
dolf, Nagyabonyi István, Oláh József, Zapletán Fábiáп ,Papp é 
tar, Kis Jovák Kálmán, Kecskés Maconkai József, Tobak János, 
Hegedűs Károly, Bóvíz Márton, Túri József (dobos), Fendrik An 
tal, Spekla Imre, Nagy József, Páncél Jeni, Nagy Gergely, Ber 
nyik Nándor, Szabó István, Tarapcsik István, Kecskés Maconkai 
Andr Dancsó Illés, Aulik Ferenc, Eszes Ferenc,,Nagy János 
(kürtös), B ёviz Lajos ?  Olajos Nándor, Gojkovi ć  Nikola; (hiva-
tásos legénység) Gulyas Károly, Hagymás Gábor,,Andruskó Ká-
roly¢, Korda István, Huszár Bálint, Turányi Mihaly, Kincses Јб  
nos, Slavni ć  Borivoj, Urbán István, Urbán Кarol т , Berta Ist= 
van, Savić  Petar; (a fúvószenekar tagjai) Krizsan József, P 0- 
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lyák Ferenc, Nagy Ferenc, Tóth Vilmos, Márkus Jen б , Ladányi 
Péter, Hevér Ferenc, Márkus István, Remete Joachim, Ladányi 
Imre, Kecskés Jen б,Kamrás Mihaly; (a fels бΡhegyi külőnitmény) 
Menda János elnök, Gecse Lajos, Pásztor Vince, Aulik Vince, 
Gergely István ?  Szabó András, Lengyel Vince, Rácz Szabó Pб-
ter, Horváth Jozsef, Gergely János, Juhász Gy őrgy, Kállai Sán 
dor, Bárány György, Csűri Vilmos ?  Fodor János, Bika István. T 
tablót Tóth Gyula fotoszal бnja keszitette. 

A tfizoltó-század, hogy a korral együtt haladjon,mindent 
elkövet, hogy ne csak tagjainak tudásával és fegyelmezettségé 
vel, hanem szereinek modernségével is azon a helyen álljon, a 
hova már évtizedekkel ezel бtt felЖUzdötte magát, az ország 
els бΡ testületei közé. Most akciót indított a f вlszerelés fej-
lesztése érdekében a következ ő  módon. Az Egyesült Bizto ѕitó 
R.T.-gal (mely a régi "Herceg-Bosna", "Trigglav" és "Vardar" 
biztosító társaságokból alakult) a túzoltb-század szerz бdést 
kötött olyképpen, hogy a század tján kötött biztosításokból 
a tQzoltósag mindazon el őnyöket élvezi, melyeket a biztosító 
társaságok az üzletkötések után ügynökeiknek nyújtanak (juta-
lék, stb.). 

1935 • január 27-én évi közgyűlés a század székházában,. 
dr. Ludajić  elnöklete alatt. A közgydlésen résztvett Mojsilov 
hely đrségi parancsnok, Boros Mátyás t űzoltó-felügyel és a 
város képviseletében Kirjakovi ć  Branislav pénzügyi tanácsos. 

Kincses János és Friesz Péter, t űzoltó-zenekari tagokat, 
akik több mint 30 éven át voltak tényleges tagjai a zenekar 
nak, alapító és örökös dísztagnak választották. Pozsár József 
titkári y~elentést tett. A jelenlegi létszám:tiszteletbeli i-
gazgatósagi-tag 16, altiszt 27, legénység 64, t űzoltó-gyakor-
nok 15, fizetéses t ű zoltó 12, összlétszám 134. A század 90 e-
setben vonult ki t űzhöz. Gyiilés után a részvevdk a szokásos 
uzsonnával egybekötött áldomásra g т  ltek össze Hajduska Lász-
ló vendégl бjeben. A közgyülésról tavíratilag üdvözölték dr. 
Auer minisztert. 

A tűzoltó-kerület (župa) február 17-én dr.Ludaji ć  elnök 
lete alatt Zentán tartotta ülését, melyen hivatalból vettek 
részt a járási parancsnokok és a századok parancsnokai, vala-
mint Kanizsa város t űzoltó-századának parancsnoka. 

Dr. Auer Ljudevit táviratban kösz đnte meg a tifzoltó -
század üdvözletét: "Kösz đnöm a közgуб 1бsгól küld'tt táviratot. 
A legjobb eredményt kívánom munkájukhoz. Isten segitse 6nö-
ket! Dr.Auer miniszter." 

1935 . december 1-én,, az állam egyesülésének ünnepén,tár 
sasvacsorat rendezett a tűzoltó-század a Royalban, a testülep 
tagjai részére. 

December 26-án a testület m űíkedvel ői az Eugenban előad-
ták Nuši ć  Branislav "A gyászoló család" c. 3 felv. vígjátékát 
magyar nyelven, Koósz Laszló fordításában. Szereplők: Róna. 
Ernő , Müller Dezsó, Oláh József Gyétvai Ferenc =  Tolmácsy Ist 
van,  Gyetvai Géza, Horváth Erzsebet, Tóthné Berenyi Böske,B о1 
ros Berta, Steiner Dezs ővé, Ferenczi Ibi, Bokros Manci. A m4- 
kedveldgáгda f drendezd nélkül készült el az el őadásra. 

1936 nyarán a zentai t űzoltó-század részt vett a kikin-
dai t ~izoltóveгsenyen és ott els ő  díjat nyert. Az itt nyert 
serleggel, csoportképet készítettek a гészvevбk. 
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A Dunabánsági Tűzoltóközđввбgg kezdeményezéséb ől 1937• 
augusztus 16, és 31. között túzoltéti ѕzti tanfolyamot tartot-
tak Zentán. Az előadók javaгéazben a zentai tuzoltó- tisztek 
soraiból kerültek ki. 

December 26-án a Zentai század múkedvel бi 	előadták 
Bús Fekete László "János" c.3 fely. vígjátékát. 

1938. január 9-én megismételték a "János" c.vig јбték e-
lőadását, vendégprimadonna Batta Baby volt Kanizsáról.A t đbbi 
szereplők Spitzer Ancsi, Gyetvai Géza (kettóз  szerep) Rbnai 
Ernő , Barát Ica, Molnár Ibi , Webel János , Lгpási János, Fehér 
Gábor, stb. 

Dr. Ludajić  Miloš a zentai túzoltb-század elnöke lemon-
dott tisztségér бl, helyette Braдovački Stevant választották 
meg

. 1938 • február 6-án a század évi rendes k đzgyűlé вét tar-
totta, melyet Branova čki elnök nyitott meg. Slavni ć  Nikola al 
parancsnok ismertette a múlt évi m űk'ádésre vonatkozó adatokat 
12 ülést tartottak. A zentai század 1937-ben résztvett a topo 
lyai és moholi századok zászlószentelési ünnepségein , illetve 
jubileumain. A testület tagjai közül t đbben arany és 	ezüst 
modemkeresztet kaptak a múlt évben. Mani ć  Vojin 	parancsnok 
el$terjeszté вére elhatározták, hogy egy kis 	kézifecskеnd бt 
szereznek be. Egy megüresedett szakaszparancsnoki helyre ifj. 
Gyyetvai Gézát nevеzték ki. Csapatoгvosna~ dг . Deutsch Mihály 
városi f óorvost választották meg. Kösz đne еt szavaztak meg Po 
zѕár József eddigi titkárnak, aki lemondott. 

A Jugoszláv Tűzoltó-Szövetség a tűzoltókereszt V. osztá 
lyával tüntette ki Mani ć  Vojin túzoltb-parancsnokot. T űzoltó-
keresztet kapott a túzoltb-egyesülett ől Pozsáг  József lemon-
dott testületi titkár is, akit dl február 17-én vettek búcsút 
bajtársai. Helyére Boгd ј & ki Dušan városi tisztviselбt nevez-
ték ki. 

Aprilis 18-án, Husvét másnapján a túzoltb-század m űso-
ros estet rendezett táncmulatsággal. Színre kárült "A süket 
kér$" c. bohózat 1 felv., Barát Ica, ifj.Gyetvai Géza, Molnár 
Sz. Ibolya, Fehér Gábor, Borbély Dezs б . hnеЖе  s, táncos jelene 
tet adott elő  Bubala Aranka és ifj. Vass Nándor Pártos Tibor 
rendezésében, zongorán kisért Kapás Ica. A "Vic ~ból nem lesz 
szinészn&" c. énekes, táncos tréfában szerepeltek Sztгilich 
Béla és felesége, Rónai Ern б .A"torreádor" c. 1 felv. komédiát 
elбadták Rbnai Eгnб , Aгpási János, Webel Lajos,Bruckrier Rózsi, 
Fehér Gábor. 

Június 19-én a t űzoltó-század testületileg vesz részt 
Szabadkán, az ottani század 50 éves jubileumi ünnepségein. A 
zentaiak гésztvettek a mozdonyfecskend ő-szerelési versenyben, 
zenekaruk pedig a t űzoltó-zenekarok versenyében. A szerelési 
versenyben második lett a csapat. 

Július 17-én  tartották t űzoltóink,a városi 	hatóságok 
és el6kel бΡségek jelenlétében védszent-ünnepüket. Az 	egyhazi 
szert. *ás el&ti díszszemlét dr.Teleki István szövetségi el-
nđk el5tt tartották. Az ünnepi istentiszteletet Beг ić  Berisav 
göг .kе l.plébános tartotta, majd a vendégeket megvendégelték. 
Az unnepség alkalmával a következ5 tűzoltókat tüntették ki: 
Manić  Vojin, id.Gyetvai Géza, Remete Ireneusz, Kovács János 
Barsi János, Gyuresik Ferenc, Szabó Mihály, Klausz Pál, Mész 
ros József, Horváth Lukács, Oláh József, Taгapcsik Ferenc, 
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Zapletán Fábián, Nagy János , Bővíz Lajos , Aulik Feгenc , Polyák 
Ferenc , Márkus Istvan , Kгizsán József, Remete Joachim ,Ladányi 
Imre és Márkus Jenó. 

Szeptember 18. Slavni ć  Nikola alparancsnok magas kitün-
tetésben részesült a T űzoltó-Szövetség részéról : megkapta a 
szövetségi érdemrend III.osztályát. 

1938 . október 21- én Plesni čar Milan, újvidéki 	hadosz 
tály-tábornok, helyettes hadsereg-parancsnok és dr.Stojakovic 
Bógdan báni inspektor, a légvédelmi bizottság titkára, Čeleke 
tic Zdravko rendđrfőka~itáлy kiséгetében, szemlét tartottak á 
zentai t űzoltó-századnal. A tábornok kifejezééгe juttatta, 
hogy ilyen példásan vezetett é s fegyelmezett csapatot még nem 
látott. A teljesítményért köszönetet mondott és személyes meg 
szólításával tüntetett ki többeket. Utána a t űzoltó- zenekar 
indulókat játszott és a magas vendégek barátságos eszmecserét 
folytattak a tisztikarral. 

A tűzoltó-század Karácsony másnap án tánccal egybekö-
tött színel őadást rendezett, el őadták Bokay János"Ragaszkodom 
a szerelemhez" c. 3 felv. vі  јбtékát. Szerepl ők: Barat Ica, 
Boros Manci, Fazekas Piri, Ronai Ernő , Riser István, Pártos 
Tibor, ifj.Gyetvai Géza. . 

1939 . február 5-én tisztújitó közgy űlés.Branova čki Ste-
van, városi tanácsos, testületi elnök elnökletével.Bordjoški 
Dušan titkár jelentése megemlékezik Kaszás Antal és Harsányi 
János alagítótagok, továbbá Hevér Ferenc, Ladányi Péter Hízol 
tók halálaról. Az egyesületnek 117  tagja van. A múlt évben 28 
tűzeset volt, a ment ók 76 esetben nyújtottak segitséget.1938-
ban bevétel 248.000, kiadás 56.000; 1939-re költségvetési be-
vétel 155.000, költsegvetési kiadás 63.000 dinár. 

Aprilis 10'-én a század műkedvelői el őadják Hunyadi Sán-
dor "Bors István" c. 3 felv. vígjátékát, mely sok szociális 
problémát vet fel. Szerepl ők Feher Gábor, Sztrilich Béla, Wa 
ner Böske, Rónai Ernő, Kapás Ica, Kalmár Böske, Bayer Iren,K 
vágó Mártonné, Barát Ica, Mucsi Ilonka, Boros István, 	Szabó 
Ferenc, Aulik Ferenc, Borbély András, Viczei Márton, 	Viczei 
János, Arpási János, Zapletán Fábián (kett ős szerepben) 	és 
Hanák Ferenc. Rendez ő  Bubala Ignác. A színdarab el őtt Remete 
Ireneusz karnagy vezetésével nehány szerb dalegyveleget adott 
elб  a t űzoltózenekar. 

Július 16-án a t űzoltó-század védszent-ünnepén, az egy-
házi szertartás után Branova čki Stevan városelnök, az egyesii 
let elnöke intézett beszédet a t űzoltókhoz és a közönséghez. 
Ezután a tűzoltó-újoncok eskütétele következett, majd dn.Tele 
ki István, a t űzoltó-szövetség alelnöke köszöntötte az ünnep-
l ő  testületet, s kiosztotta a szövetség kitüntetéseit. Brano-
va čki Stevan aranyérmet kapott, ezüstérmet kaptak Kovács Já-
nos és Barsi János szakaszparancsnokok, Gyuresik Ferenc szer-
táros, Zapletán Fábián, Horváth Lukács, Mészáros József, Kla--
usz Pal Horváth János, Márkus István, Remete Joachim,Polyák 
Ferenc s Krizsán József. Utána a vezet őség megvendégelte a 
legénységet és a közönséget. 

1939 . december 26-án sziniel őadással egybekötött bálat 
rendeztek. Az "Eugen"-ban színrekerült az "drdög mátkája" c. 
3 felt'. népszínmif, melyet a "Kis Szent Teréz Énekker" m űkedve 
lői adtak е l . 
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1940. január 21-én t  az évi közgyűlésen csekély kivétel-
lel a régi vezet бséget valasztották. Döme Jánost és Fendrik 
Antalt az altiszti karból szakaszparancsnokokká választották. 
Id.Gyetvai Géza lemondott a tzzoltóknál három évtizeden ke-
resztül viselt pénztárnoki tisztségér бl. Minthogy a tagok fe-
le elégedetlen volt Döme János megválasztásával, a közgyűlési 
határozatot 72 t űzoltó me~fellebezte•A t űzoltó-kerület (zupa) 
helyt adott a fellebbezésnek,s február 2-ra új közgy űlést rem 
delt el. 

A február 2-i rendkivüli közgy űlésen ifj.Gyetvai Gézát 
és Döme Jánost választották szakaszparancsnokká. Bo гdjoški Du 
šant titkárrá, Remete Ireneuszt karnaggyá, dr.Deutsch Mihály 
testületi .orvossá. Szabó Mihály és Mészaгos József altisz- 
teket tiszteletbeli tagokká választották. 	 . 

Májusban a tűzoltó-század díszes küls őségek között te-
mette el az elhunyt dr.Teleki Istvánt, aki az önkéntes TT-nek 
hosszú id&n át volt elnöke, a zentai járási t űzoltókerület 
elnöke és a Dunabáns бgi Tűzoltó-Szövetség alelnöke volt.Három 
és £él évtizeden keresztül nagy szaktudósat a t űzoltóság 
szervezésének szentelte. 

Március 28-án Kovács Albert Lajost  tűzoltó-század alga 
гancsnokává nevezték ki. 

1941, január 26-án évi közgyűlés, melyet Branovački Ste 
van városelnök, a t űzoltó-század elnöke n'itott meg. Megemlé- 
keztek dr.Teleki István' haláláról és münk аssб  бгб l. A taglét-
szám 103, légvédelemre 72. A testületi könyvta г  2000 kötet 
könyvet tesz ki. A t űzoltókerület megelégedéssel vizsgálta 
felül a testület működését. A kerület vezet бségébe Branova čki 
elnököt és Kovács Albert Lajost küldték ki. 

Február 1-én megtartották a szokásos évi bankettet. 

A tűzoltó-kerület (župa) £ebї uár 16-i nagygyűlésén Tri-
polszk Aladár, városi tisztvisel őt választottak a kerület 
titkáravá. 

Váratlanul érte el a másódik világháború forgataga Zen-
tát. Az 1941. á~гilis 10-i események a t űzoltó-század történe 
tétien is nagy valtozásokat okoztak. A m.kir.katonai közigazga 
tós alatt Boros Mátyás, Kovács János, Kovácsréti Albert,BarsT 
Janos, Döme János és Böгcsök Lajos maradtak a t űzoltó-vezet ő-
ség korábbi vezet бi közül. 

Május 4-én a testület védszentjének, Szent Flóriánnak 
ünnepét ülte meg. Ez alkalommal tette le a hivatalos esküt a 
tisztikar és a legényséfi. Parancsnoknak Boros Mátyást nevezte 
ki a katonai közigazgatas. 

• 	 Nemsokára Baranyai Jen đt, okleveles tuzoltó-tisztet,ki- 
rendelt keret-parancsnokot állitja a testület élére a katonai 
közigazgatás. Baranyai nyilatkozatot irat alá a t űzoltó- tisz-
tekkel es a legényseggel, melyben 1941. június 28. napjával 
tudomásul veszik a következ őket:l. Zenta megyei város ónkén-
tea tuzoltósága ezennel megsz űnt; 2. Ezzel egyidej űleg megala 
kult Zenta melyei város önkéntes t űzoltó-testülete; 3. Az ön- 
kentes tűzolto-testület ideiglenes elnöke Boros Mátyás, az ön 
kentes tűzoltó-testület parancsnoka jelenlek Baranyai Jen đ  ok 
leveles tűzoltó-tiszt; 4.Az önkéntes tűzoltoság ideigleneš 
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f őfelügyelбje Kovács Albert, helyettese pedig, s egyben a má-
szaki ügyek intéz ője Kovács János; 5.Az đikéntes tűzoltóság 
többi tiszti, valamint altiszti és tisztesi állásai a k đzelj đ  
vőben megtartandó átképzés eredményeinek figyelembevételével 
kerülnek betöltésre; 6. A nyilatkozatot aláírók kijelen 
tik, hogy a fent megnevezett ideiglenes meggbízatású, valamint 
a jövendбbeli elöljaгóiknak, tisztjeiknek és feljebbvalóiknak 
tűzoltó-tevékenységükkel kapcsolatban minden körülmények kö-
zött engedelmeskednek. A m.kiг .túzoltósági szolgálati szabálg 
zat el őírásainak úgy szolgálati, mint fegyelmi szempontból 
alávetik magukat. 

A tűzoltó-testület igyekszik felújitani a régi testület 
virágzó kultúréletét, zenekara sokfelé szerepel nyilvánosan. 
Osszejöveteleket, mulatságokat rendez. Közel 3000 kötetes 
könyvtárát megnyitotta. Harom tágas, szórakozó és olvasóterme 
vari szépirodalmi és szakfolyóiratokkal. $let гekeltették a re-
gi népdalkultúrát ?  "az éneklő  tuzoltóság" m9st kezdett akció-
ba, elfelejtett nepdalok együttes bemutatásaval. A testület 
pártfogást kér a város közönségét ő l. 

Augusztus derekán fáklyásmenettel köszönt đtték Zenta vá 
ros katonai parancsnokát, Baumann István alezredest és a vá-
ros polgármesterét d г .Gussáth Györgyöt, kinevezésük alkalmá-
ból: A m.kir. katonai közigazgatás hatásköre a kinevezések -
kel egyid~ben megszűnt. 

Horváth Gábor t űzoltó-szakaszvezet ő 	kezdeményezésére 
Tornyoson is megalakul az önkéntes t űzoltó-testület, melynek 
60 tagja és 5 tagú t űzoltó-zenekara van. Az alakuló gy$lést 
augusztus 15-én tartották. 

1941. szeptember 7-én a t űzoltó-testület гésztvett a Ka 
tolikus Legény-egyesület ünnepségein. 

szeptember 14-én a testület vezet ősége, fizetéses 	le- 
génysége es a t űzoltó-zenekar tagjai csoportképet készítettek. 

Kivonat a parancsnoksági ülés 1941. szeptember 28-ijeg ~ 
z őkönyvéb ől: Jelen vannak Baranyai Jenő , id.Gyetvai Géza, Ko- 
vács Albert Lajos, Kovács János, Barsi János a  Remete 	Irene- 
usz, Döme János, Bajtai Márton, Gergely Istvan, Pólya 	János 
és Tripolszk Aladár; az egyesület an'agi helyzete eddig nem 
tapasztalt mertekben avult; a túzolto-testület kezelésében, 
Pólya János indítványara benzinkút felállítását tervezi a pa-
rancsnokság, ha az egyesület nem is nyerne eze п ,de megkereshet-
né rajta azt a benzinmennyiséget, melyre az egyesületi gépek-
nek szüksége lesz; Kovács Albert Lajos f őfelügyel ő  Zentáгól 
el szándékozik költözni, ezért örökös tiszteletbeli felüyeló 
vé válsztják,eddigi önfeláldozó munkájáért; a testület altaI 
adott tűzoltoruha, három évi viselés után visel ője tulajdoné 
ba megy át; a parancsnokság megbízza Pólya Jánost, hogy ,az öri 
kéntes tisztekkel ismertesse a m.kir.gyakorlati szabályok e7.8 
krásait és rendelkezéseit. 

November 3, és 4-én a t űzoltó-laktanyában ipari mente- 
tanfolyamot indítottak, az els ősegély-nyújtás 	oktatásával. 
Felhívták az összes helyi iparvállalatok es 	vállalkozások 
(malmok, kötödék, csépl бgép-tulajdonosok, stb.) figyelmét ar- 
ra, hogy egy-egy egyént rendeljenek ki a tanfolyam látogatásé 
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ra. A tanfolyam ingyenes. 
1942. február 15-én az önkéntes t űzoltó-testület 	évi 

közgyűlésén új vezet őséget választottak. Elnök lett hivatal-
ból dг .Gussáth György polgármester, társelnök Huszágh László 
gyógyszerész, titkár Tripolszky Aladár közigazgatási gyakor-
nok, pénztáros ifj.Gyetvai Géza magántisztviselo, ellen őr 
Pólya János városi adótiszt, testületi orvosok dr.Papp Antal, 
dr.Szegedi Mihály, ügyész Edelényi Miklós üggvéd. A valaszt-
mány tagjai dr.Ferenczi Antal ki г .közjegyz ő , Janek Aladár ke-
resked ő , Lukács Dezsö férfiszabó, Papp Frigyes gazda, Rudics 
Elek £öldbiгtokos, Vass Nándor bornagykeresked ő . Választmányi 
póttagok: B ővíz Lajos és Recskó Vince. A választmány tagjai 
meg a testület tisztjei is. Számvizsgáló-bizottság: Guelminó 
Sándor városi számvevб . Halász Sándor textil-nagykereskedd, 
Puskás Péter pék. Póttagok: Krizsán János, Heged űs Károly. Az 
anyaegyesület taglétszáma 351, a fels őhegyi, tornyosi és kevi 
бгsé ekkel együtt 851 ember. A zenekar 32 esetben adott sza-
badtéri hangversenyt. 

1942. március 14-én a testület hangversenyt adott 	az 
"Eugen" színháztermében, a zene és kultúra szolgalatában.Köz-
гeműködött Kovács Imre neves tárogatóm űvész, az újvidéki ön-
kéntes tűzoltó-testület tisztje (Kovácsréti Albert zentai t űz 
oltó-felügyel ő  öccse). Kovács, 1700- 1750-bdl való eredeti ku- 
гucnótákat és régi magyar dalokat adott el б  tárogatón, míg a 
zentai tűzoltó-zenekar, Remete Ireneusz vezényletével, nyitá-
nyokat, egyvelegeket és indulókat át,ott. Az est jövedelmét 
és a felül£izeteseket "az elavult es mostoha £elszerelés kor-
szeгűsítésére" fordították. 

1942. április 12-én a t űzoltó-testület résztvett a 	m. 
kir. honvédség bevonulásának egy éves évfordulója alkalmából 
rendezett városi ünnepségeken. 

1943. január 1-én ünnepélyes küls őségek között búcsúz -
tatja a testület tisztikara, a Zent áról távozó Baranyai Jen б  
parancsnokot. A testület akkori tisztikara a következ ő : Bara-
nyai Jen б  hiv.parancsnok, Kovácsréti Albert és Kovács János 
felüуyelók, id. G~etvai Géza pénztáгos J  Barsi János,i£j.Gyet-
vai Géza, Pólya Janos, Tripolszky Aladar, Remete Ireneusz Dö 
me János es Baltai N. törzstisztek. A búcsúztatás alkalmával 
csoportképet keszítettek. 

Baranyai távoztával az új parancsnok ifj.Gyetvai Géza 
lett, a testületet azonban parancsokkal és rendeletekkel a 
fels őbb hatóságok irányították. 

A háború befejezéséig más emlités гeméltó esemény 	nem 
történt a testületben. 

1944. október 8-án a városi Népfelszabadító Bizottság 
vette kezébe t űzoltó-testületünk további sorsának irányítását 
és a testület átszervezését. 
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Ipartestület 

Az els б  világháború befejezésekor a zentai 	iparosok 
jelent бs része nem tartózkodott Zentán, sokan még valahol az 
osztrák-magyar hadsereg kötelékeiben voltak, mások pedig hadi. 
fogságban. 

Lassan azonban a távollév бk is hazaszállingóztak, s az 
Ipartestület érdemi munkája is megkezd ődött. Sok gondot adott 
a nyeгsan тaghiány és a háború utolsó éveiben tapasztalható 
áremelkedesek is nagy nehézség еt jelentettek iparosaink életé 
ben és működésében. 

Az Ipartestületet az els ő  békeévekben a régi, vezet őség 
igazgatta. 

Lassan normalizálódott a gazdasági élet, di a nehéz gaz 
dasági viszonyok er ősen rányomtak bélyegüket az ipar és keres 
kedelem fej І dбѕёге . 

A testület színlátszói 1919. november 20-án 	elđádták 
Szigligeti Ede "A cigany" c. m űvét, mely romantikus eszk đzök- 
kel ugyan, de mégis rámutat a falusi élet bizonyos ellentéte-
ire. Rendezte Nemes Géza. F đbb szerepl ők: Hadler Böske, Hever 
Juci, Boros, Vámos Lajos, Kiskovács Erzsi, Lavicska, Galambos 
Sándor, Lengyel Júlia, Wagner Böske, Habram Béla és mások. 

1919 decemberében az Ipartestület vezet ősége értesíti 
az iparosokat, hogy több száz, 12-15 éves szerbiai gyermeket 
szándékozik a szabadkai kerületi gyermekvédelmi bizottság 
ipari pályán elhelyezni. Kérik az iparosokat, akik tanoncot 
akarnak alkalmazni, hogy 1920. februar 23-ig jelentkezzenek 
az Ipartestület hivatalaban, Sétáló János ipartestületi jegy-
z đnél. A gyermekeket ruhával ellátva négy évre adja ki a kerü 
leti bizottság, eltartásukról azonban a felfogadó iparos tar-
tozik gondoskodni. 

1920. február 1-én a könyvnyomdászok szakcsoportfia elif-
adta Guthi Soma - Rákosi Viktor "A takaros férj" c.bohozatát. 
Utána hajnalig nyomdászbál. 

Aprilis 4-én a szabómunkások rendeznek 	4бtékonycélú, 
sziniel őadással egybekapcsolt, szigorúan zártkb гu táncvigal-
mat. Színre került Guthi Soma - Rákosi Viktor "A sasok" c. 3 
felv. vigјбtéka. A zenét Zsadányi Laji zenekara szolgáltatta.' 

Június 13-án az asztalos ifjak rendeznek kabaréestét az 
"Eugen" színháztermében јбtékonycelra, zártkörű  táncvigalom -  
ша l. Színre került "A köd asszonya" 1 felv. népszínm ű , 	írta 
és rendezte Kovács Pál, a Nemzeti Szinház volt tagja. 	Utána 
az "Istók Lenci házasodik" c. 1 felt'. parasztkomédiát adták, 
irta Bizzon, fordította és rendezte Kovács Pál. 

Az iparosifjúság október 24-én rózsabálit rendezett az 
"Eugen"-ban az els ő  tamburazenekar közгemúködés бvel. 

1922. november 22-én az Ipartestület műkedvel ői е lб'd 
tán Farkas Imre "Az igl бi diákok" c. 4 felv. énekes színdara- 
bot . 

Decemberben az ipartestület tagjai karácsonyi szeretet 
csomagokat adtak és gyűjtöttek az elaggott iparosok és keres- 
ked ők, valamint azok özvegyeinek és árváinak részére. A gyíij-
tés nagy sikerrel járt. 
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1923. januárjában az Ipartestület vezet ősége elhatároz-
ta, hogy iparos-dalárdát szervez. 

A február 25-én megtartott rendes évi közgy ű lésen elha-
táг ozták, ho„y igyekeznek odahatni, hogy minden iparos a tes-
tületen keresztül és annak közvetítésével kösse meg tüz-, be-
törés- és egyéb elemi csapások elleni biztosítását. A biztosi 
tásokat a legtöbb kedvezmenyt aió társaságnál köti meg az ipar 
testület, s ilyen módon a testület 30-40.000 korona percen- 
tet kapna, ha 300-400 tagja köt ilyen biztosítást. Az Ipartes 
tület háború utáni, meglehetosen zilált anyagi viszonyai is- 
mét rendbejönnének. 

Az elöljáróságba.a régi vezet őségi tagokat választották 
meg azzal, hogy az idoközben lemondott dr.Szécsényi István 
ügyesz helyére dr.Keczeli Mészáros Ferenc ügyvédet választot-
ták. Elhatározták, hogy részt vesznek az Ojvidéken rendezend ő  
iparkiállításon, s hogy a ta роk biztosítási ügyeinek közveti-
tesével, a biztosító-társaság által fizetett jutalékból szék-
házat fognak vásárolni. 

1923. április 15-én az Ipartestület hangversényt és m ű-
soros estet, rendezett az "Eugen” nagytermében. Fellépett a 
testület 35 tagú dalárdája is Klazsik Lehel, ismert karnagy, 
f őgimnáziumi ének- és zenetanár vezetése alatt. El őadták BUr-
ner "Viharban" és Lányi Ern ő  "Kertem alatt" c. dalokat. Utána 
Geгzsán Nándor víg monológja, majd Klazsik vonósnégyese (Kla-
zsik Lehel, Rebmann Károly, Rosenberg Emil, Stöckl József) 
(3) Mozart darabokat játszott, majd ráadásul népdalokat adott 
el ő . 

A Klazsik-féle vonósnégyes április 21-én Adán is vendé 
szerepelt az Ipartestület szervezésében. A műsoron Men-
delssohn, Mozart, Beethoven, Haydn és Bihari m űvei szerepel-
tek. 

Aprilis 29-én az Ipartestület és a Keresztény Keresked ő  
Ifjak Egyesületének közös rendezésében műsoros estet rendez-
tek. Műsor: 1.Beethoven "Alle гo" eladta a К lazsik-vonósné -
gyes; 2.Kreutzer "Kápolna" - enekelte az ipartestületi dalár-
da Klazsik vezényletével; 3.Haydn "Adaggio", játszotta a Kla-
zsik-vonósnégyes; 4.Schlesinge г  Lajos dalokat énekelt; 5. 
Mendelssohn "Molto allegro vivace" el őadta a Klazsik-vonósné-
gyes;. B.Szerb és magyar népdalokat játszott a Klazsik-vonósné 
gyes;'7.Szöke Szakáll "Vonósnégyes" c. 1 felv.bohózatát eloaa 
ták Bencsik János, Kaszáš Istvan, Mészáros Vince, Kopasz Ven- 
del és Bokros Berta; 8. Mozart "Allegretto" - Klazsik-vonósné 
gyes. Utána tánc volt. Az el őadás beléptidíjai: Körszék 	20, 
I.hely 15, II.hely és állóhely 10 dinár voltak. Az 	egymást 
támogató egyesületek nagy sikert értek el. 

Augusztusban, az újvidéki mintavásáron Zent ár ól 	igen 
gyéren vettek részt az iparosok. Mindössze páran állítottak 
ki a cipdíparból, Kurucz i,enyhért és a cipóipari szövetkezet, 
Vámos Antal fehértimár,.Bleyer Márk el őny оmda, Seb đkné pedig 
kézimunka-készítményekkel. 

Szeptember 2-án az Ipartestület rendezésében szinel đa -
dással egybekötött táncmulatság az "dugen" színháztermében. 
Színre került a "Felh őszakadás" c. 3 felv. színmu. 

November. 25-én hangversenyt rendezett az 	Ipartestület 
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dalárdája a zentai elaggott iparosok felsegélyezésére. A műso 
ron volt : Beethoven "Hymnusz az éghez ", Lányi "Régi nóta, hí- 
res nóta" , Mёtdeг  "Népdalegyveleg " es több mas, kitűnően előa-
dott dal, valamennyi Klazsik karnagy ' vezényletével .Utána tánc 
mulatság. 

1924. február 17-én a lábbelikészít ő-szakosztály az "Eu 
genban " műkedvel ő-előadást rendez, míiso гon Gúthi Soma "Háza -
sodjunk" c. 3 felv. bohózata . Szereplik : Kurucz Menyhért, Mé-
száг os Vince , Széll Rozika , Szabó Mihály , Polyák MaгCell, Ka-
szás István , Bernyik Klári , Walter György , Lengyel József, S ő  
regi Imre , Takács János , Birkás Péter , Vandlik Ju118ka,K оvбс$ 
Bálint ]  Bartusz Ferenc , Kiss György , Petd Jucika , rendezd Buba 
la Ignac. 

Február 17-én közgyűlést tart az Ipartestület. t tisz-
tikar:.elnök Schramm Nándor, aielnök Lazar Branovački es Pet-
h8 Sándor , ügyész dr . Keczeli Mészáros Ferenc , titkár Nagyabo-
nyi János , jegyz ő  Sétáló János , pénztáros Kalmár István. 

Március végén az Ipartestület javasolta a városi tanács 
nak a vasárnapi kötelezd üzletzárást. Ekörül polémia indul, 
egyes iparosok azt vitatják, hogy igenis d.e.lO óraig nyitva 
kellene tartani az összes üzleteket annál is inkább, mivel a 
környékbeli falvakban vasárnap d.e. 12 órái nyitva vannak az 
üzletek. A kereskedelmi alkalmazottak a vasarnapi üzletzárás 
mellett nyilatkoztak. 

Apnilis els ő  napjaiban a járási fószolgábíróság elren-
delte hogy Ada, Mohol, Martonos és Horgos községekben is kö-
telez б  a vasárnapi teljes munkaszünet. 

November 9-én az Ipartestület lábbelikészít ő  szakosztá-
lyának rendezéseben, a mцkedvel бk előadták az "Eugen"-ban Ghé 
czy István 1000 arannyal jutalmazott népszínművét, a "Gyímesi 
vadvirág-ot, mely anyagilag és erkölcsileg nagyon jól sike-
rült. Szereplők: Szeghe ő  Vilma (Magdolna), Reszler Ilonka (Má 
na), Polyák Marcell, Szabó Mariska (özv.Fábiánné), Kurucž 
Menyhért (Imre), Fátyol (Gyurka), Halász Sándor,Mészáros Vin-
ce, Ferenczi Imre. Rendez đ  Bubala Ignác tánitó, az énekszámo-
kat Rebmann Károly zenetanár és Fodor György kántortanító ki-
sérték. Utána táncmulatság volt. (4) 

December 13-án a Ipartestületben el őadás vetített képek 
kel. Az elriadáson ismertették a villamosság hasznosítását á 
kisiparban, valamint az újsze гú fa- és vasmegmunkáló gépeket. 

1925 . január 25-én a lábbelikészit ők szakosztálya 	az 
"tugen" na,ytermében színrehozta Gárdonyi Géza "Fehér Anna" 
C.  színművet. Utána táncmulatság volt. 

Február 1-én a tiszai halászok rendeztek 	halászbalat 
Szudárevics Dániel vendégl őjében. A hal ~agгikást-maguk a haló 
szik f őzték, azonkivül meglepetésnek szamitott, hogy egy 
szép halat sorsoltak ki a vendégek között. 

Február 22-én, a Zentán alakuló "I?aros- és munkás- da-
lárda" (más helyen "Polgári-és munkásdalarda" néven emlegetik) 
mükedveloi az "Zuyen"-ban el őadták "A méltóságos csizmadia" 
c. 3 felv. vigjátekot. A szerepl ők legtöbbje még színpadon so 
ha nem lépett fel, mégis sikert arattak. Szerepl ők: Zapletán 
Fábián, Kormányos János, Juhász Lгzsi ~ Ferenczi Bözsi Juhász 
Kató, Orosz Imre, Szabó József, Szollar Мenyhéгt, Zakaг  Pál. 
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A darabot Farkas János tanító rendezte. 

Az igazgatóbizottság március 8-án hozott határozatanak 
értelmében az ipartestületi tagdíjakat 1925. január 1-t бl a 
következ őleg emelték fel : l.Egyedül dolgozó iparos havi 4 dnn; 
három személlyel , köztük .  egy segéd , dobozó iparos havi 6 
dinár ; két segédig havi 8 din .; két segednél több havi 10 din; 
beiratkozási díj új mesternél 1925 . április 1-t đl 100 din.;új 
tanonc szerz ődésének díja 50 din .; szabadítás díja 20 din.;ta 
nuló-bizonyítvány 20 din .; munkakönyv 20 din .; az 1925•  ápri-
lis 1-t đl leszeгz đd đ  új tanoncok szabadulásukkor szabadítási 
dijéгt 70 din.; tanuló -bizonyítványért 30 dinárt fizetnek. A 
beveteltöbbletet az Ipartestület szakház vásárlására £ordít-
ja. 

Szeptember 4. A szabadkai országos kiállítás alkalmával 
zentai iparosokat is kitüntettek , éspedig: Lazar Branova čki 
úгiszabó , Kurucz iМenyhéгt cipészetet ( aranyoklevél és aranyé-
rem), Majlend Szilveszter hangsze гkészit ő  ( ezüst érem és okle 
vél), Bleier Márk ( elismer ő  oklevél ), Dimitrijevi ć  Boško ( á 
vadászszövetség bronzérme). 

A munkásvédelmi törvény a zárórával kapcsolatban elren-
deli, hogy vasárnapokon az üzletek egész napon át zárva tai't-
sanak. Pek , mészáros borbély , virág , újságapusító üzletek, 
továbbá trafikok és élelmiszer árusítók S fúszeг  és szatócsüz-
letek kivételével ) üzleteiket déli 12 óгai nyitva tarthat-
ják. Ezek személyzete délig dolgozhat . Kávaházak , vendégl ők, 
szállodák , fénykérész és temetkezési vállalatok egész napon 
át nyitva tarthatok . Ezek személyzete egész napon at dolgoz-
hat, azonban az esetben fenti vállalatok tulajdonosai , kiknek 
személyzete fentemlített napon egészben vagy reszben foglal -
koztatva volt , kötelesek a Szemelyzet гészere ennek negfele-
lően a hét valamely más napján szabad id бt engedélyezni. Ezen 
rendelet megsért ői 50-3000 dinár pénzbüntetésben fognak elma 
rasztaltatni , a kihágás megismétlése esetén pedig egy hónapi 
elzárással büntettetnek". 

1926 . január 25-én részleges nyomdászsztrájk kezdddött 
Zentán . A zentai "Unio "-nyomda szémélyzete , a kollektiv szer-
z бdésnek a nyomdatulajdonos által valo megsértése miatt, janu 
ár 25-én d.u. 2 órakor beszüntette a munkat . A kollektiv szer 
zödés világosan el ő iг ~ a , hogy nyomdász -tanoncnak csak négy kö 
zépiskolát végzett fiukat szabad alkalmazni . Ezzel szemben, 
Kerepesi Vince , az "Unio"-nyomda igazgatója , fej].etlen leány-
gyermeket alkalmazott tanoncnak , ami ellen a személyzet akol 
lektiv szeгz đdésre való hivatkozásšal , tiltakozott . A főnök 
a tiltakozást nem vette tudomásul és a leánytanoncot nem akar 
ta elbocsátani , mire a nyomda személyzete abbahagyta a munkát 

Március 10 . A munkáskamarák Belgrádban tartott gy űlése 
javaslatot tett a szociálpolitikai miniszternek , hogy négy 
allami ünnepen legyen kötelez đ  a teljes munkaszünet , éspedig 
december 1-en, az HS királyság egyesülésének évfordulóján,• 
május 29-én Cyril és Metdd napján , június 28-án Vidovdankor 
és december 17-én , a király születésnapján . Ezeken kivül köte 
lez б  legyen az üzletzárás Karácsony , Husvét és Pünkösd hap- 
ján, szt . száva napján és Nagypénteken. A vegyes vallású lako-
sok között a göг ö~keleti ünnepek is megtartandók. 
	Március 25-en tartotta az Ipartestület évi közgy иlését 
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a Nagyvendégl б  színháztermében. Heves vita utan,elhatá гozták, 
hogy az eddig fizetett (1925• január 1-t ő 1  érvenyes) ~ đsszes 
díjakat és illetékeket, 1926. április l-t đl felére szallítják 
le. Ügyésznek újra dr.Keczeli P1 ;  Ferencet választották meg 
egyhangulag, nyolc új elöljárósagi- és póttaggal együtt. 

A zentai fűrészgyári 1unkásOk március 29-én reggel fel-
keresték a gyártelep irodájában Atlasz ármin igazgatot és kér 
ték, hogy az eddigi orabérüket egy dinárral emelje fel. Az i- 
gazgató elutasította a kérelmet azzal, hogy a vállalat 	most 
nincs abban a helezetben, hogy a fizetest felemelhesse. 	A 
vállalat 130 munkasa erre beszüntette a munkát. A 	telepen 
mindössze hat munkafelügyel ő  maradt a munkán, míg a többi mui 
kással megindult az egyezkedési tárgyalás. 

A szabadkai "Hírlap" azt úiságolja, hogy Zentán április 
elején a rend őrlegénység is sztrájkba készül.A hir lehetetlen 
is, de légb ől kapott is, a rend őrség u.i. "nem sztrájkolhat , 
legfeljebb, akinek nem tetszik a szolgálat az kilép", de rend 
ereink között ilyen esetrбl nincs szó, - irja a sentai CJjság. 
"Ám van még nekik némely elmaradt járandóságuk, ezeknek kifi-
zetését kérelmezik". 

A közegészségügyi miniszter Lazar Branova čki zentai sza 
bómesteгt a szabadkai kerületi munkásbiztosító-pénztár igazfia 
tósági-tagjava nevezte ki. 

Az amerikai 'singer" varrógéptársaság helyi 	fiókja 
1926. augusztus 16. kezdettel himz б-tanfolyamot nyitott Zen-
tán, a Központi elemi iskola egyik helyiségében. A tanfolyam 
tárgyai: hímzés, azsúr, richelieu, neccelés, madeira-motívum, 
monogram, színes hímzés, harisnya-stoppolás. Azok részére, 
akik varrogépeiket és a fenti kézimunkak gépi elkészítéséhez 
szükséges alkatrészeket valaha is a vállalat zentai fiók ónál 
(Városháza épület, Donáth-féle fűszerüzlet mellett) vettek il 
letve a tanfolyam kezdetekor vásárolták, - a tanfolyam ingye-
nes volt. Ez a műhimzó-tanfol ~тam 1927. március 4-én sikerült 
záróestéllyel és társasvacsoraval ért véget. 

A kereskedelmi és iparkamara Zent án cipész- és 	szabó- 
szaktanfolyamot rendezett augusztus-szeptember hónapokban, A 
vizsgák szeptember 5-én kezd ődtek a Központi-iskolában,0itlik 
kamarai elnök jelenlétében. 

December 5-én az "Eugen" nagytermében rendkívüli közgy ű  
lést tart az Ipartestület, Schramm Nándor elnökletével, a kö- 
vetkez ő  tárgysorozattal: Elnöki megnyitó; a szerz ődési,felsza 
badítási és tagsági díjaknak felére való leszállítása 1927. 
január 1-t đ l .kezd6d б le ~ ; a megalakítandó Országos Iparunk 
céljainak ismertetése es részvényeinek jegezése; az adójavas-
latok elleni tiltakozás, adóügeelf ismertetese; alkalmas testű  
leti székháti megvásárlása céljabol egy bizottsag kiküldése•, 
indítványok. A fizetend đ  díjakat 1927. január l-t ől véglege-
sen felére szállították le. 

Az ipartestületi tagokat Branova čki Lazar és Peth ő  sán-
dor alelnökök megbeszélesre hívják össze december 17-re a Ke-
czeli-féle vendé ~ l бbe. Tárgy: Schramm elnök Amerikába való tá 
vozása után elóál.ló helyzet megvitatása. 

1927. március 25-én rendes és tisztújító 	közgyűlést 
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tart az Ipartestület. Elnök lett ismét Schramm Nándor, alelnö 
kök Lazar Branova čki és Pethd Sándor, ügyész dr.Keczeli M. Fe 
renc ügyvéd, jegy" Dгažić  igazgató-taníto, pénztáros Kalmár 
Istvan. Névszerinti szavazassal elhatároztak, hogy megyeszik 
az Ipartestület céljaira Guelminó József által felajanlott 
Boška Jugovi ća (Géza utca) 22.sz.a.házat, ahova már az ősz £o 
lyamán át is költözhetnek. 

Április 5-én a testület megvette Guelminó József és ne-
je Habram Etelt ől a felajánlott házat 150.000 dinárért, mely 
azután több, mint 20 éven keresztül szolgált az iparossag ott 
honaként. 

Június 16. A legújabb miniszteri rendelet szerint, az 
üzletek zárva tartandok minden vasárnap, az állami ünnepeken, 
katolikus és görögkeleti Karácsony, Husvét és Pünkösd els ő  
napján egész nap, Vízkereszt, Ornap és Szt.Száva napján d. e. 
10-12 oraig. A,többi ünnepeken, valamint Karácsony el đtti va-
sárnap és orszagos vásár napján nyitva tarthatok. 

A cséplőgépek gépészei, fűt ői és etet đi részére 	tanfo 
lyamot tartanak június 26-án a városban, a közgydlési terem- 
ben, a tanyaiak reszé гe Tornyoson az iskolában, június 29-én. 
A tanfolyamot a városi f đorvos és f őkapitány rendezi. 

Július 29. Schramm Nándor, aki költözköd őfélben van Ami 
rikába, az ipartestületi elnöks,gгб l lemondott. Helyébe a vá- 
lasztmany Branova čki Lazar szabomestert kérte fel az elnöki 
tisztség viselésére közgyíflésig. 

Az Ipartestület október 1-vel a városháza alatti bérelt 
helyiségb ől új székházába költözött. 

1928. február 26-án évi.közgyui бst tart az Ipartestület. 
Branova čki elnöklete alatt, a városháza nagytermeben.Mindenek 
el őtt megemlékeztek a nyolc évig ipartestületi tisztséget vi- 
siló, Schramm Nándor volt elnökükr ől és a székház-vételröl.i1 ј  
vezet бségget választottak: elnök lett Branova čki Lazar, alel-
nök Pethá Sándor, választmányi és felügyel б-bizottsagi tatok 
Stevan Slavni ć , Kalmár Lajos, Wirth János, Kara Istvan,Lukacs 
Dezs ő , Fábri András,,Szakacs József, Szántó Illés, Boros 
György, Horváth Istvan, Dušan Paji ć , Matykó Mátyás,Djura Gru-
bi ć , Djura Pani ć , Virág József, Barta Mihaly, Marko Prodanov, 
Szabó Béla, ifj.K~гucz Menyhért, Lazar Stojši ć , Slavko Stana-
čev, Lengyel Istvan, Petrás Ferenc, Rin Кб  Istvan Danilo Slav_ 
nić , Borosgyevi János, ';i;umcr °er István, Balla Pá1,Ba гбt Ist-
ván, Rácz Szabó Vince, Diron János, Csonka Ferenc. Kön vtárno 
kik Вбzs б  István, Bálint Vince és Böhm Pál. Jegyz б  Сraži ć  I- 
van tanító, pénztárnok Kalmár István ( 6). Ugyész dr. Keczeli 
M. Ferenc ügyvéd. 

Augusztus 5-én ipartestületi rendkívüli közg'ydlés a sa 
ját székházban. Tiltakoztak a vasárnapi munkaszünet megsérté- 
se ellen és követelték, hogy a vasárnapi munkaszünet az egész 
országra, kivétel nélkül kiterjesztessek. A memorandum átadá-
sával Branova čki elnököt bízták meg. 

Szeptember 26. Sztrájkolnak a zentai mészárosok. A költ 
ségvetés ~jováhagyása alkalmával a városi hatóság újból rárót 
ta a mészarosokra a már egyszer ideiglenesen visszavont fi- 
gyasztási adót, kilogrammonként 20 parat. A mészárosok 26- 6n 
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testületileg felkeresték Slobodan Djordjevi ć  pohármestert, 
aki egy délutáni ankétot hívott egybe, hogy a еészarosok és 
a varos között megegyezést hozzon létre . Az ankéton meggjelen-
tek a mészárosok Huszagh Jen ő  és Bencsik Ferenc vezetésével, 
míg a város részér ől a szakért ő  tanácsosok vettek részt.Mivel 
az egy órás megbeszélés alatt nem sikerült létrehozni a rege-
gyezest, a mészarosok elhatározták, hogy sztrájkba l јpnek,mе t 
sem ezt az illetéket magukra vállapák. A városi tanacs terv-
bevette, hogy egy hatósagi mészárszéket fog felállítani: 0któ 
ber l-én újabb ankéton mege ~yezés, ј ött létre, s igy 1-én d.u. 
a mészárosok újból megkezdtek a vaást . A vitaban a végleges 
szót október 3-án a varosi közgy űlés mondja ki. (5) 

1929. március 25-én évi közgyűlést tart a testület a vá 
roshaza közgyűlési termében. Ni Кol1 б  Djordje városi kiküldött, 
iparbiztos jelenlétében. A közgyűlést ranova čki vezette. Ez 
évben ünnepli az Ipartestület,fennállásának 40 éves jubileu -
mát, melyet házavatási ünnepseggel fognak megtartani. A nem 
rég vásárolt székházat teljes összegében kifizették. A tiszti 
kar pótlására második alelnökké Stevan Slavni ć ot választják 
meg. Elöljárosági tagok: Boros György,. Slavko Stapa čev, Dušan 
Paji ć , Lazar Sto ~ ši ć , Iengyel Istvan, Horvat Istvan, Stumper 
ger István, Renko István, póttagok Diron János, Csonka Fe-
renc, Borosgyevi Simon, Branko Bordjoški, Djura Ilibaši ć , Ar-
gyel.an Miklós, Bús Pál, Csikmák Mátyás. Számvizsgálók Szabó 
Iвб la, Marko Prodanov, ifj. Kurucz Menyhért. Ugyész egyhangú -
lag dr.Keczeli M. Ferenc. Utána határoztak a testületi szék 
ház átalakítáša ügyében. 

Március 31-én Zent án van 668 iparos, 1928-ban 214 tanon 
cot szerzodtettek, 164-et felszabadítottak. Január 1-én volt 
455 tanonc és 322 segéd. 1928-ban iparárol lemondott 165 ipa-
ros. 

1929 . május 30-án, Úrnapján, közel 1000 iparos üli meg 
a zentai ipartestület 40 éves jubileumát. Városunk egyik leg-
nagyobb társadalmi rétege ünnepelt és méltatta a nap jelent ő-
sége . 

A régi céhrendszer megsz űntével az Ipartestület vállal 
ta magara a tisztet, hogy az új iparosgeneració megfelel ő  ki- 
képzésben részesüljön,,hogy megvédje a kisiparosok érdekeit 
és az iparossag kulturalis téren is haladjon. A kor száguldó 
fejlbdéseben különösen két nehéz feladatot kellett az iparos 
soknak elvégezni: haladni a haladó id ővel, azaz modernizálód 
ni, azonkivül állni a versenyt a gyáriparral, amely tömegter- 
melésével agyonnyornással fenyegette a kisihart. Az iparosság 
megállta a helyét a küzdelemben. Nemcsak letét, fennmaradását 
tudta biztosítani, de megtartotta régi helyét a társadalomban, 
amelyet a múltban kivívott magának. Ha anyagi helyzete nem is 
a legrózsásabb, de lépést tartott tanulásban, m űveltseggel a 
korral és egyik legértékesebb és legbecsültebb osztálya a tár 
sadalomnak. öntudatos kitartó munka, jó vezetés, kari szolidi 
ritás, más osztályok megbecsülése ]  meg az el őrehaladás szelté 
me kellemezte az ipartestület 40 eves m űködését. A pol árok 
kivansága: "Isten aldja a tisztes ipart!" - írja a jubilánso-
kat üdvözölve a Üentai Újság. 

A jubileumi ünnepség le'olt'ása: istentisztelet, házszén 
telés diszközg уolés a városháza dísztermében, utána többszáž 
teritekes hankett. D.u. 5 órakor tombolával egybekötött,reggé 
h g tartó táncmulatság. — 
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Október 6. Az ünnepekrбl szóló törveny fontosabb szaka-
szai: .1. Allami ünnepeken , vasárnapokon , s a 3.szakaszban em-
lített felekezeti ünnepnapokon, valamint házivédszent-ünnepen 
(sve čar), az állami hivatalnokok nem kötelesek dolggizni.2. Al 
lami ünnepek: a király születésnapja és az e~yešülés napja. 
3.Felekezeti ünnepek : a) görögkeletiek - Kaгacsin elđestje , 
Karácsony (két nap), Vízkereszt, Szt.Száva, Nagypentek,Husvét 
(második napja), Dju1djevdan, Szt. Cyril és Metód, Pünkösd, 
Nagyboldogasszony, Szt.Nikola; b) római katolikusok - Ka гá - 
csony (két nap), г jév, Vizkereszt 9zt.Jbzsef,Aldozócsütöгtök, 
Husvet (második napja), Pünkösd, 1 гnapja, Péter és Pál, Szt. 
Cyril és Metód, Nagybildigassziny, Mindenszentek, Szepl бtelen 
fogantatás; c) izraeliták - Pasha (elsó nap és utolso 2 nap), 
Rosch Hasono (két nap), Jim Kipur (másfél nap),Shevout (két 
nap). 

Október 27. Királyi udvari ,szállítói címet kapott a na-
pokban Licht Endre zentai n бiszab б . A szabászatot a legjobb 
párisi, londoni és bécsi sya)onokban tanulta ég ónálló, шívé-
szies kreációiért a diplomajaval együtt a szabászmížvészi ci-
met is megkapta A közelmúltban Eetar trónörökösnek készített 
remekbeszabott kabátot. 

Mihalkovi ć  Ivan szabász-tanár négyhetes szabászati tan-
folyamot tartott. A tanfolyam most végeté гt é, október 30-án 
voltak a záróvizsgák az Ipartestület helyisegeben. Utána a 
tanár beszédben köszöntötte növendékeit, maid Lazar Branova č-
ki, az Ipartestület elnöke szólt az egybegyultekhez,ezután ki 
osztották a bizonyítványokat. Sikerrel vizsgáztak: Huszágk 
Márton, Karapandži ć  A., Kiss Fжigyesné, Farkas Mihálу nе ,Dušan 
Pajić , Fendrik Mária, Horvát Antal Kiss Miklós, Szabó Vilma, 
Molnár Rózsi, Kellner Manci, B űn Janos тΡ  Boros Vince,Szabó Bé-
la, Hegedűs Feгencné, Bodor Júlia, Kovacs Ferenc, Kec тΡeli M. 
Orbánne, Kuklis Istvan „ Ferenczi Jeni, Ferenczi Pál, Ligurski 
Viktória, if ~ .Nagymélykuti Péter, Kovacs György Bálint R.Vé-
gül az.el őadi és a hallgatók csopoгtfény'.képet kеszítettek. 

1930 . március 7. Pályázat. Az Ipartestület megüresedett 
jegyz ői és pénztárosi állásara 3 évгe, ppályázatot hirdet.Je ~y 
z ~i állásra pályázh~tnak,,akik a szerb és magyar nyelvet szo-
ban és iras$n birjak, szep írásuk és ii fogalmazásuk van. A 
pénztárosi állásra csakis ipartestületi tagok pályázhatnak. A 
jegyz б  havi tiszteletdíja 800, a pénztárosa havi 400 dinár, 
havonta utólagosan. Pályazni lehet március 16-ig. 

Március 25-én évi közgyűlés az "Eugen" színháztermében, 
melyen mintegy 150 iparos jelent meg. Mint iparbiztos, jelen 
volt Djoгdje Nikoli ć  iparügyi tanácsnok is. A gyűlést Brano-
vački elnök nyitotta meg. A testület sikerQs munka ~anak kö-
szönhet ő , hogy az }paгosság érdekében leszallitottak a hídvá-
mot. 1929, év Tejen 668 tag volt a testületben, 1929. év vé-
gén 655. Nyilvantartott tanonc 490, segéd 454,van. Az 1929. 6-
vi összbevet9l 123.653.87, kiadás 115.317 dinaг ,,költségvetés 
1930-ra, bevetel 48.136,78, kiadás 46,398,87 dinar az 	116 ј- 
гányzat. Az egyesületi vagyon összérteke 157.827.88 	dinár. 
l7j tisztikart valasztottak: elnök Branova čki Lazar, I. alel -
nök th69 Sándoг , II. alelnök L8w Sándor, ügyész dr.Keczeli M. 
Ferenc ügyvéd, titkár Dгaži ć  Ivan, pénztaros Kalmár István ?  
számvizsgalók Szabó Béla, Prodanov Marko, Fáb гi Andгás.Elölja 

40. 



гóság: Kalmár Lajos, Barta Mihály, Lukács  Biz",  Matykó 	Má 
tyás, Dedakin Dimitrije, Müncz Marton, Klimó,István, Ilibaši ć  
Djura, Wirth János, Barát István, Renkó Istvan, Boros György, 
Stana čev Slaуko, Paji ć  Dušan, Lengyel Istvan, Sto ~ šić  Lazar, 
Iioгváth Istvan, Stumpergeг  István, Slavni ć  Dana.Pottagok: Mi-
haljev Artenije, Dini János, A гg'elán Miklós, Csonka Ferenc, 
Boros Gyevi Simon, Bús Pál, Csikmak Mátyás, Bo гdjoški Branko. 

Szeptember 14-én , mintegy 100 iparos гészvetele mel -
lett, megalakult a zentai iparos-hitelszövetkezet az Ipartes-
tület nagytermében. Az alakuló g ~yúlésen Peth ő  Sándor ip.t,stü 
leti alelnö$ elnökölt. A hitelszovetkezet célját, fontossagaf 
és alapszabalyait С ešljarevi ć  Jovan hírlapiró fejtette ki. Az. 
Országos Iparbank nyújtja a hitelt a szövetkezetnek 7,5 ;K ka-
mat mellett, melyb ől legfeljebb 10 % kamat mellett nyújtanak 
a tagoknak kölcsönt.(7) A jelenlév ők elfogadták az alapszabá-
lyokat s kimondották a hitelszövetkezet megalakulását. Minden 
tag 100 dináros üzletrészt köteles fizetni, öt dinaros heti 
részfizetés mellett. Az ügykezelést tiszteletbeli tisztvise -
16k fogják végezni. A hitelszövetkezet keretében önsegélyz ő  
egyesület is fog működni, mely rokkantság és halál esetében 
nyu ~ t,segélyt tagjainak. Erre, eddig 60 tag jelentkezett.Igaz • 
gatosagi tagok lettek L őw Sándor, Peth ő  Sándor, Vámos Antal, 
Borosgygvi Orbán, Balla Pál ?  Szarka Ferenc, Lakatos István. A 
bizottsag saját kebeléb ől valaszt elnököt. Pénztáгgs Kalmár 
Istvan, tatkar Pecarski Borivoj. Felügyel đ-bizottsag: Lengyel 
István, Kellner Ern ő , Guelminó Károly, Patócs Ferenc és Varga 
József. 

1931 elején tartott évi köz ~yulésen az Ipartestület el-
nökévé Löw Sándort, a bútorgyár tarstulajdonosat választották. 

Az 1932 . év, az iparjog terén jelent ős állomás: 	ekkor 
jelenik meg az új ipartörveny. (8) Az új ipartörvény nagyjá-
bol a régi feladatokat raja az Ipartestületre, mely tagjainkö 
zött tovabbra is (a törveny szövege szerint) "a kölcsönös se- 
gítség és összetartás szellemét ápolja és fejleszti", ezenki-
vül tagjainak anyagi és szakmai érdekeit képvis,li, a hatósá-
gokkal együttműkddik s az új iparosgárda képzéseben tevékeny 
reszt vesz. 

Az Ipartestület 1932 . augusztus 28-i közgyűlésén, 	Löw 
Sándor elnöklete alatt kimondotta átalakulását az új ipa гtör 

1933 . január. A negyvenórás munkahét érdekében 	folтó 
nemzetközi értekezlet pontosan elfogadta a .különböz ő  korma-
nyok képvisel ő i által benyújtott határozatot, amely többek kö 
zdtt a munkaid ő  megrövidítését a munkanélküliség leküzdésének 
alkalmai eszközéül jelöli meg. A határozat ellen szavazott a 
munkaadok jelenleve egész csoportja, az olaszországi munkaa-
dók képviseldjének kivételével, aki hozzájárult a határozat-
hoz. Az értekezlet megkezdte a munkaidd meg гhviditésбг dl szó-
ló nemzetközi egyezményr ől a részletes tárgyalást. 

Március 5-én tartotta az Ipartestület rendes köžgyí ~lé 
sét L đw `vándor elnöklete alatt az "Eugen" nagytermében. A gy 
lésen az iparosság nagy szamban jelent meg. A titkári jelen-
tés szerint a múlt év elején 52 tagja volt az ipartestület-
nek, akik '..őzül múlt év f9lyaman egy tag, özv. Nagy Sándo гné 
meghalta A múlt év folyaman 72 új tag jelentkezett úgy, hogy 

vény értelmében. 
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az év végén 608 tagja volt a testületnek. Segédszerz ődés 104, 
felszabaditás 123 történt . Jelenlek 274 tanoncot tartanak nyíl 
vántartásban . 1932-ben két közgyűlest tartott a testület:márci 
us 25-én és augusztus 28-án, amikor az Ipartestülét átalakц l~ 

kötelezd egyesületté . 1932-ben _összesen 11 igazgatósági ülést 
tartottak . Megválasztották a mestervizsgáztató bizottság tagja 
it a különböz ő  ipгaágak köгéb81. A bizottsag elnöke lett dr. 
Keczeli M.Feгenc ~ helyettese dr. Vuji ć  Svetozar . A keгeskedel 
mi tárgyyak tanítoja Werner János igazgató-tanító, helyettese 
Franja Mгazovi ć  bankhivatalnok. Orvos dr.Halász János és dr. 
Deutsch Mihály . A bizottsag tagjai i~aгá~anként : Lantos József, 
Gregorics  Gyula  j helтettesek Klausz Pál es Veres János gölön-
č séгek, Bakay Janos es Kle лóczky Árpád üvegesek, Na ~ypeгge Ist 
vőn és Janek Gyula késesek, Tati ć  Mitar és Matykó Matyós géplá 
katosok, Sik Ede és Günsz Gábor bádogosok, Ubovi ć  Milan rézmű  
yes, ifj . Homolya Károly гézöntó , Becherer Ferenc, Hartstein Je 
nő , Jávoгszky József és Keczeli M . György ékszerészek, Becherer 
Ferenc és Hartstein Jen ő  órások , Lengyel István és,Buгány Pé-
ter kosarasok , Bozó István és Bozó Ádám kocsiyáгtok, Biri La-
jos és Nagyabonyi Gé;a kádárok , Löwey Nándor es Lów Sándor asz 
talosok, Kaszás Istvan paгkettkészit8, Fábгi András és Dardin 

R  János esztergályos ?  Szkala Lénárd faszobrász , Dardin János és 
Sбгegi Gábor pipakeszit8, Sok Ferenc és Till József fés űsök, 
Biro Kálmán és Walter Péter szijg убгtó, Nagy Ferenc, V đг ös 
György kötelesek ?  Nagy Ilona paplankészít ő , Erdélyi Kálmán és 
Eгdél~i Jenб  takacsok ~ Lukács Dezső  és Pajić  Dušaл  szabók, Gu-
elmino Károly és Szabo Róbert n őiszab б , Pethđ  Sándor és Boros 
Mátyás 1бbbelikészít ők 1  Kliшб  István és Tari István papucsosok, 
Ilibaši ć  Djura és Szitaгics Károly bocskorosok, Lóczy László 
és Auer Ferenc kalaposok, Kocsis Lajos és Kántor Lajos sapká-
sok, Néši ć  Is~doг  és Pani ć  Djura borbélyok, Egi Antal és Male-
tin Z ivojin fodrászok, Dardin Rózsi és Rieger Júlia manik űг ö 
zök, Czabafi Ferenc és Nánási Béla pékek P гodanovi ć  Marko éš 
Bröder Sándor kenyérsüt ők, Veгba,Káгoly es Belecz Péter bele-
sek, Кaszás Mátyyás és Bálint Nihaly mészárosok , Sz őke László 
mézeskalácsos, Ojházi Flórián és Csern ők János cégtáblafest ők, 
Bartusz András és K ővágó Márton nyomdászok, Tóth Gyula és Vuko 
vi ć  Marko fényképészek, Knopf Ern ő  és Nyilas István villanys,ze 
гel бk, Óvári János k őfaragó, Balla Pál es Farkas József k őművé 
sek, Borosgyevi Orbán és Almási Lukács ácsok, Bernát Márton éš 
Varga József fest ők, Kara István és Johannisz Kálmán 	cukrá- 
szok, Mucsi András es Stana čev Slavko kovácsok, Tóth 	András 
könтvköt ő , Fábri Mátyás kefeköt ő , Ma ~ oгos Péter és Szabó Lajos 
tapetás és kocsigубгto, Bienenfeld Gas рбг  és Beck Jen б  káгpito 
sok. 

1933 . máгciuš. Nemrég harc indult meg az önálló iparkama 
ra megalakításáért O ~vidéken. Annak ellenére, hogy az ipa гoš-
sбg többsége az iparaganként különálló kamarai rendszer mel- 
lett foglalt állást, a kereskedelmi miniszter mégis a 	közös 
kamarai rendszer alapján alkotta meg az újvidéki kamara 	új 
szabályrendeletét, amelynek alapján ez az intézmény 	mdködni 
fog. Mindamellett, az iparosság önállóságának ké гdese valameny 
nyíre gy đzött. A kamara a jöv őben öt, egymástól teljesen fü ~-
getler. autonom szervezetb ő l fog állni, ez az öt szekció:a gyar 
ipari, kereskedelmi, ipari, bankügyi és vendégl ősipari szekcio. 
Megszünt tehát a kamara közös plénuma, mindegyik szekció önál-
lóan intézi az ügyeit. A szekciók döntéseinek vép' гehajtó szer-
ve.lesz a közös kamarai elnökség, mely .tulajdonkeppen melléren 
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delt szerv a szekciók mellett . A választmányi tagságokat egye 
lőre kinevezéssel töltik be, a választásokra a jöv ő  (1934.5 
évben már sor kerül. 

Aprilis 26-án az Ipartestületben mestervizsga el őkészí-
td tanfolyamot tartottak amel тnek előadói Werner János igaz-
gató-tanító, dr . Halász Janos varosi orvos és dr . Keczeli M.Fe-
renc ügyvéd. 

1933 . április 30. A báni hivatalnak megküldték a zentai 
iparosok névjegyzékét, számszerint 690 iparos nevével . A jegy-
zéket az iparügyi hivatal és az ipartestületnél lév ő  kimuta -
tás alapján S illet đ ség , nemzetiség , mióta űzi iparát és mi-
lyen ipart) allították össze. 

1933.május 31. Az újvidéki Iparkamara Zent án segédek és 
mesterek szamara továbbképz ő  szaktanfolyamot rendez. Lgyelőre 
cipész és famegmunkáló tanfolyam nyílik, melyre összesen 6000 
dinárt irányzott e18 a kamara. Az erdekl őd бk az Ipartestület 
székházában jelentkeztek a tanfolyamra. 

1933 . július 26. A zentai városi tanács, mint els őfokú 
közigazgatási hatóság, tudomására hozza az összes ipari mű-
helyek 9s,gyári üzemek tulajdonosainak, hogy az üzemekr бl szó 
16 törveny 358.E  -a a kereskedelmi és iparügyi 	minisztérium 
1933 • május 12-én kiadott, 16685 sz.rendelete, valamint 	az 
újvidéki iharkamara szabályzatának e1$írása szerint az iparka 
marai tagsag kötelez đ  és hogy azon ipar- és gyárüzem tulajdo-
nosokra is kötelezd , akiknek üzeme , gyára nincs is az iparka-
mara területén, de ezen a területen elárusítóhelyük ? műhelyük, 
irodájuk, fióküzletük vagy raktáruk van. Az összes erdekelte-
ket felhívja a tanöcs, hogy a legrövidebb id$ alatt közvetle-
nül+az iparkamaránal jelentkezzenek, mert megbüntetik őket, 
ha elmulasztják a beiratkozást. 

1933. augusztus 6-án megalakult a zentai Hitelszövetke-
zet a katolikus Legényegylet helyiségében: 

Az újvidéki Hitelsiövetkezeti Központ részér ől kikül-
dött titkár ismertette a szövetkezet célját. Az értekezlet el 
nökéül Yeth đ  Sándort, jegyz őjének Gaál Jánost választották 
meg. Huszonöt jelenlév б  iparos al бirta a belépési nyilatkoza-
tot, s így megalakították a szövetkezetet. Hét tagú igazgató-
ságot és öttagú felügyel бbizottsagot választottak. 

Augusztus 8-án az igazgatóság már be is adta a szüksé-
ges iratokat cégbejegyzéshez. Az alapítótagokon kívül bárki 
lehet (keresked ők kivetelével) tagja a szövetkezetnek. A szö-
vetkezet korlátolt felel ősséggel alakult meg.'ágy üzletrész 
tízszeres felelosséget von maga után. 

1933. október 25. A zentai Ipartestület oly értelm ű, ja-
vaslatot terjesztett el đ , hogy ne csak a zugiparosokat, hanem 
a megrendel őiket is büntessek, akik ilyeneknél megrendelést 
tesznek. A munkaadó közönségg tudja, hogy ki a zugiparos,mivel. 
az  iparosoknak kötelez ő •a cimtáhla kifüggesztése. A beterjesz 
tett javaslat további része az, hogy az összes iparosokat láš 
sák el arcnépes igazolvánnyal, mely majd azt is igazolja,hogy 
a kötelez ő  tagdíjat kifizette az illetd. Ugyanez szolgálna 
az iparosnak vásari igazolványul is, utazáskor pedig ѕznіб lу-
azonossag i igazolványul. Ilyen imazolvány birtokában csak az 
juthatna, aki tarja valamelyik Ipartestületnek, mivel azokat 
az ipartestületek állítanak ki. 
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Az Ipartestületben rendezend ő  cipésztanfolyam ügyeinek 
megbeSzélése végett, november 5-én értekezletet tartottak, 
ahol jelentkezni is lehetett a tanfolyamra. Az értekezleten 
elhatarozták{ hogy a tanfolyamot november 13-án kezdik meg, 
melynek el đadója Mauser Féг eлc, újvidéki cipész-szabász lesz, 
aki összesen 80 oktatási órát fog tartani. Az el őadások d.u. 
6 órakor kezd ődnek; eddig 28 cipesz jelentkezett. 

Az markamarák többnapos konferenciát tartottak amelyen 
az iparossagot érdekl б  összes kérdéseket megvitatták es terje 
delmes memorandumot dolgoztak ki. Ezt az illetékes helyekre 
eljuttatják. A memorandum különösen a kontárok lehetetlenné 
tételét követeli ?  s ezért kéri az iparhatóságok sürgds és eré 
lyes beavatkozásat. 

1933. november 10. A városi iparügyosztály szigorúan el 
jár azon iparosok vagy keresked ők ellen 2  akik olyan cikkek e- 
lбállitásával illetve forgalombahozatalaval foglalkoznak, me-
lyek túllépik iparengedélyük kereteit. 

1933. november 17. Az újvidéki munkáskamara választmá 
nya megalakult és ennek Jent áról tagjai lettek Stojkov Alek -
sandar es Kozár Gyula. Helyetteseik Novoszel Ferenc és Molnár 
Ferenc. 

Az Ipartestület, mint minden évben, ebben az évben 	is 
gyűjtést inditott az iparosok körében, hogy az összegy űjtend ő  
pens és természetbeni adományokból karacsonyra ajándékot tud-
jon adni az elaggott és munkaképtelen iparosoknak, azok csa-
ládjainak. A segelyeket december 23-án az Ipartestületben oszt 
jók ki. - 

1934 . január 5. Az újvidéki munkáskamara közgy űlésének 
legérdekesebb pontjai az indítványok voltak. E pont keretében 
tárgyalták azokat a határozati javaslatodat, amel уekbei: köve-
telik a földmunkások kötelezd biztosítósat, a záras-nyitásról 
szóló rendelet betartását és a kötelezo 36 oras piheg đ  beveze 
tését, a munkafelügyel őségnek intenzivebb ellen6rzéset az üze 
nek és gyárak felett, a tuló гázások,eltiltását, a tanoncok b 
órás munkaidejének szigorú betartásat, a villamos-,pincér- és 
borbély-munkások, molnarok, mészárosok munkaidejének korláto-
zását a munkavédelmi törvények értelmében. Tiltakozik a köz-
~yúlés a háztartási alkalmazottak éjjel-nappali dolgoztatása 
es szociális elnyomása, valamint kizsákmányolása ellen is. A 
munkáskamara 10 pontból álló követelése a következ ő : l.A mun-
kanélküliség enyhítésére 500 millió dinár jegyeztessék és a-
zonnal inditsák meg az állami közmunkákat; 2. A munkásvédelmi 
törvények rendelkezéseit a munkaadók szigorúan tartsák be és 
tiltsanak el mindennem ű  túlórázást; 3. A 40 órás munkaid őt 
törvénnyel biztosítsák) 4. A munkaközvetitö hivatalok minden 
eszközt és módot hasznaljanak fel a munkanélküli munkások és 
alkalmazottak segélyezésese; 5. A munkásbörzék minden tarta-
lékalapot használjanak fel a munkanélküliek anyagi- pénzbeli 
támogatására; 6. Az összes munkaközvetít ő  hivatalok úgy ter-
mészetbeni, mint pénzbeli segélyben гб szesitsék a munkásokat 
és alkalmazottakat; 7. A kormány kötelezze a báni,városi és 
köz ć gi képvisel ő'-testületeket, hogy költsé.pvetéseikbe állít-
sanak be olyan összegű  munkanélküli segélyt, ami a munkanélkü 
liek minimális megélhetését biztosítja] 8. A munkanélküliek 
segélyezésénél ne legyen különbség az adandó vagy szezon-
munkások között; 9. Vezessék be a luxus-adót a munkanélküliek 
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támogatására; 10. Azok az összegek, amelyek a törvényes munka 
időt túllépők megbüntetéséb ől folynak be, egy alapba:_a munka- 
nélküli munkások és alkalmazottak segélyezésére fodittassanak 

A kamarai tagok utasították a kamara vezet ősé ét, hogy 
szerezzen érvényt ezen határozati javaslatoknak. (9) 

1934 . január 17. A kormánynak a munkanélküliség leküzdé 
sére vonatkozd rendelete alapján, Zenta város közmunká-bizot~ 
sápot alakitott, melynek feladata lesz a közmunkák (közutak 
építése stb.) irányítása és felügyelete. A bizottság elnöke 
Plazini ć  Milan  főszolgabíró, tagjai Vuji ć  Sava polgármester, 
Nikoli ć  Dobrivoj f őmérnök, Ridji čki Branko (Adárol), Ugrinov 
Mladen (Mohokról) Vu č i ć  Milo (Martinosról) és Kratani ć  An-
tun (Horgosról),Genta város és az egész járás képviseletében. 

1934 . јanuár 22-én ülést tartott az Ipartestület elöljá 
гósága L6w sandor elnök vezetésével. A vezet őség határozatot 
hozott, hogy kéri az újvidéki kereskedelmi- és iparkamarától 
az ipaross4ggal szembeni adóbehajtások szigorát enyhíteni. Be 
számoltak esetekr đl, amikor a piacon áruló kisiparosok árúi 
a vé ~reha ~jtók lefoglalták és ott a helyszínen azonnal dob alá 
bocsatottak. Ez az értékesítési mód az iparos đnköltségi árá-
nál 70-80 %-kal olcsobban történik és óri бвi anyagi vesztesé-
get jelent. 

A bánság azon rendeletével ka~c ѕ olatban, hogy a zentai 
mestervizsgáztató bizottság muködéset megszünteti es a zentai 
mesteг j еlölteket a szabadkai kerületi mutervizsgáztató bi-
zottság alé utalja, az Ipartestület memorandumot fog kidolgoz 
ni és azt a báni tanács ülésén fogja dr.Keczeli M.Ferinc ügy- 
véd, báni tanácsos, az Ipartestület ügyésze, előterjeszteni. 

1934. január 26. A báni h}vatal rendelete értelmében, 
két hónap határid ő  leforgasa utan, a helyi hetipiacokon csak 
gazdasági terményeket és háziipari cikkeket szabód árusítani. 
Ezek szerint hivatásos iparosoknak április 1- t đl kezdődőleg 
nem szabad iparcikkeiket hetipiacok alkalmával árulni. 

Az Ipartestület elöljáговбga foglalkozott az üggyel,s a 
Szentai Friss IIjság 1934. január 26-i számában, a lap hasabja 
in nyilt levellel fordult ez ügyben Vuji ć  Sava polgármester -
hez, mint els őfokú iparhatósághoz, hogy a kisiparosok érdeke-
it védelmezze meg s tegyen lépeseket arra nézve, hogy iparosa 
ink továbbra is elhessenek piaci árusítód jogukkal és nehéž 
megélhetésüket ezzel is biztosithassak. 

1934 . február 9. A polgármester, a bánsági hatóságokkal 
történt el őzgte В  megbeszélés alapján, hozzájárult a kisipari 
sok kívánságahoz. 

1934 . március 7. A munkásszervezetek két -napos belgrádi 
konferenciája, melyen a munkanélküliség kérdésével foglalkoz-
tak; véget rt. A határozati javaslat a következ őket tartal-
mazza a munkanélküliség enyhítése céljábók: a 8 óra munkaid ő  
szigorú betartása és ellen őrzése; a tűlőrét ne engedélyez-
zék;  a  іуugdіјаѕоЖnак  tiltsák meg hogy állást vállaljanak; 
tegyék lehetővé a fiatalemb еrsk rеszére, hogy 16 éves korukig 
iв  olába jarhassanak; lépptessek életbe az öregségi b zt оs ј-
tást; az é~ítóafagbk t.esökkent зék illeték elengedéssel ; 
változtas8ak aeg a : cémentkartekl politi4ját, hogy a munkaal-
kalmak szám't' кΡi tYe2hea ѕek ; munkanelkyлliseg leltére biztosit 
eák á munkáвakttt , mivel a munkásbörzek által folyó вitott  seg_ 
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lyek nem elegendőek; képvisel őtestületek a költségvetésekben 
nagyobb összegeket biztosítsanak köz шunkákra és a munkanélkü-
liek támig~tásara; az osztálysorsjáték jövedelmét a munkanél-
küliek segelyezésere fordítsak; magánegyesületek a ј bvđben 
semmiféle tombolajátékot ne rendezzenek, minden szerencsejáté 
kit az osztálysorsjáték bonyolítson le a munkanélküliek javá- 
ra. 

Löw Sándor elnöklete alatt, március 18-án tartotta az 
Ipartestület évi rendes közgy űlését. Az elnök indítványára ;  
a közgyűlés hódoló táviratot küldött a királynak. A rend őrse 
gi és iparügyi kiküldöttek üdvözlése után Werner J anos jegy 
z ő  ismertette a testület múködését. Jelenleg  700 tagja van,az 
elmúlt évben 90 új tag jelentkezett, 7 tag meghalt, 17-en pe-
dig lemondták tagsagukat. Kalmár István penztaros jelenti, 
hogy a vezet бség túllépte a költségvetési kiadásokat. Ugyanis 
a beyételeket is túllépték és a maradványt, 29.000 dinárt a-
dósságok törlesztésére fordították,amit a közgyűlés utólag 
jóváhagyott. Az 1934 évi költségvetés végösszege 42.000 dinár. 
Löw Sándor elnök indítványozza, hogy a közgyúlés Vuji ć  Sava 
pohármesternek, dr.Keczeli M.Ferenc és dr.Ludaji Miloš báni 
tanacsosoknak fejezze ki köszönetét a közbenjárasert, amivel 
lehet đvé tették, hogy az iparosoknak is lehet a hetipiacokon 
árulni és hogy ezentúl vasarnap is lehet vásár Zentán. 

A csé •lőgép-tulajdonosok tömegesen iratkoznak be az I-
partestületbe, mint kötelez б  egyesületbe, mert aki június 5-
ig nem iratkozik be, az ellen megindítják a kihágási eljárást. 
Ez a rendelkezés különösen azon cséplőgép-tulajdonosokat érín 
ti, kiknek egyébként sem lakatos, sem gepeszi ipara nincs,csu 
pán csépléssel foglalkoznak. A beíratási díj 50 dinár, a tag-
sagi dij pedig a csépl őgép-tulajdonosok részére 48 dinar. 

Az Ipartestület okos azdálkidás mellett megszabadult 
nyomasztó adósságaitól. Lukacs Dezs đ  szabó már eddig is több 
ízben önzetlenül sietett a testület seftségére, példát mutat 
va, hogy milyen a testületét támogató es szeretd iparos. 

Augusztus 29-én a testület székházában az igazgatóság 
Löw Sándor egyesületi elnök vezetése alatt ülést tartott, me-
lyen megtárgyalták a pénztári jelentést. Az Ipartestület 
70.000 dinárt kitevő  adóssága a mostani vezet бség igazgatása 
alatt, rövid idon belül 7.000 dinárra csökkent. Ezért az eln ő  
köt meleg ovációban részesítették. 

1934 . szeptember 26. Az iparostársadalom sekélykiáltása 
kérik a városi es állami fogyasztási adó revizigjat, az ipa-
roskölcsön folyósítását és a kartellek letörését. 

Az összes jugoszláv iparkamarák széleskör ű  értekezleten 
kérik, hogy vám- és devizapolitikával védjék meg a jugoszláv 
árút, az allami sorsjáték jövedelmének egy részet az iparosok 
megsegítésére fordítsak stb. A 15 fontból álló határozati ja-
vaslat az állam sürg ős beavatkizasat kéri, külöben az iparos-
társadalom elvérzik. 

I. Sándor kiгálг  halála folуtán, az Ipartestület októ-
ber 30-án tartotta gyaszközgyűléset Löw Sándor elnöklete a-
latt, melyen a gyászbeszédet Werner János ipartestületi tit-
kár tartotta. 

Az Ipartestület igazgatósága választmányi ülést tartott, 
melyen az ujvidéki ipar- és kereskedelmi kamarának az alkalma 

46. 



zott,k munkaidejére vonatkozó átíratat tárgyalták. Еу 5ntet'. 
határozattal napi 10 órai munkaid б  mellett foglaltak allást. 

Tervbe vették az ipartestület székházának renoválását, 
valamint a bútorzat felújitását. 

November 4. Az újvidéki kgresk.- és iparkamara, a keres 
kedelmi minisztérium jováhagyásaval helybenha9yta a 	nyomda 
tulajdonosok kötelezó egyesületének megalakitasát és 	annak 
működését t јvidék székhellyel engedélyezte a kamara területé-
re. A kamara kinevezte az ideiglenes vezet őséget azzal az uta 
sítással, hogy a legrövidebb id őn belül hívják össze a közgyti 
lést és valasszák meg a végleges vezet őséget. 

A zentai Ipartestület vezet ősége kérdést ir}tézett a ke-
reskedelmi és iparkamarához, hogy az új ipartörvény rendelke-
zései elismerik-e az épít đmesterek és épít őiparosok szerzett 
jogait. A kamarától az ügy a báni hivatalba került, s 	báni 
felhívásra a Zenta városi mérnöki hivatalnak kellett 	jelen- 
tést, s egyben javaslatot tenni. 

A mérnöki hivatal jelentése szerint az új ipartörvény 
érvényben hagyta az 1913.A.32396 VI. számú rendeletet, amely 
ben szabatosan körül vannak írva az épitfSipa гosoknak és az 
építomestereknek jogai és kötelességei, amelyeknek f őbb alap-
elve abból inc}ul ki, hogy az épít бipaгosok 6 méter széles 
fesztávolságnál nagyobb épületet nem emelhetnek. Zenta Város-
nak nem volt soha külön épitészeti szabályrendelete, mert e 
tekintetben alá volt vetve az akkori vármegyei szabályrende-
letnek, amely az építöipaгosoknak a fenti méret ű  építkezést 
іs csak a falvakra és a tanyákra szorította. A rendelet a ké-
~esités alapján megvonta a határvonalat az építómeste г  és 
epítóiparos között. 

Ezek szerint az épít бipaгosok nem hivatkozhatnak szer-
zett jogokra.. 

Az elaggott és szegény iparosok részére 	szétosztandó 
karácsonyi ajandékcsomagok dssze ~yujtésével, az' Ipartestület 
vezetosége Lówey Nándort és Tatic Mitart bizta meg. A csomago 
kat december 24-en fogják az arra rászorulóknak kiosztani az 
Ipartestület székházában. 

.1935. március 24-én tartotta az Ipartestület évi rendes 
közgyűlését az "Eugen" színháztermében, Löw Sándor elnöklete 
alatt. Minthogy három listát adtak be az igazgatósági tagok 
jelölésére, a közy~ilés bizottságot választott, Löw Sándor, 
Branovački Lazar es Dudás Péter személyében, akik a 	három 
listából egyet állítottak össze . Az igy összeállított 	lista 
szerint az igazgató-bizottságba jelöltek a következ őket:Löwey 
Nándor asztalos, Argyelán Miklós szabó, Peth ő  Sándor cipész 
Gyuresik Flórian k őműves, Horváth Istvan szobafest ő ,, Matyko 
Mátyás lakatos , Ilibaši ć  Djura bocskoros , .Bálint Mihaly mészá 
ros, Neši ć  Isidor borbély ?  Stana čev Slavko kovács,Slavni ć  Dá-
nilo kéménysepr ő . Igázgatosági póttagok : Czabafi Ferenc pék, 
Diron János cipész , Güiisz Márton mészáros , Bakai János üve-
ges =  Klimó István papucsos , Becherer Ferenc órás és ékszerész, 
Panic D ~jura borbély, Mihalev Artenija borbély , Pecaráki Bori 
voj cipesz, Uöović  Milan  rézműves, Szalvai Antal szabo ;  Stum- 
perger István kőműves. 

A felügyel ő-bizottságba: Prodanov Marko pék,Kara István 
- cukrász , Fábri András esztergályos , Lengyel István kosárfonó, 
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Löw Károly `bútoгgyáros. Póttagok: Vámos Antal tímár, 	Zónai 
Lukács k6muves, Lóczy László kalapos, Biг ó Kálmán szíjgyártó, 
Renkó István ács. A becsületbíróságba: Weine Lipót bútorgyá-
ros, Fábri Mátyás kefeköt ő , Paji ć  Dúšan szab б , Bakai János 
üveges és Ovári János k бfaragó. 

A közgyúlé 	fentieket választotta meg. 
A titkári állásra Werner János iskolaigazgató, Gál Já 

nos tanárjelölt és Natyabonyi Sándor magántisztvisel ő  $ lyá-
zott2 Werne' Jánost valasztották meg. A penztáгosi állásra 
Kalmar I ~tvan asztalos és Pecarski  Ivan  szabó pályázott; Kal-
már Istvant, az eddigi pénztárost választották meg újra három 
évre. 

Mivel Löw Sándor eddigi elnök Zentán lemondott iparáról 
és elköltözik városunkból, Löw öt az Ipartestület örökös tisz-
teletbeli elnökévé választották meg és.díszokleyéllel t űnte -
tik ki a testület érdekében kifejtett munkásságival szerzett 
nagy érdemeiért. Ugyancsak díszoklevelet szavaztak meg Lukács 
Dezsd szabónak is, aki a testület nehéz óráiban mindenkor 
készségesen, sokszor anyagilag is támogatta az egyesület 	ü- 
gyét. 

Peth Sándor cipész a mestervizsgáztatási jog vissza-
szerzése iránt adott be javaslatot, indítványozta továbbá, 
hogy indítsanak propagandát a gyáripar további terjeszkedésé-
nek . megakadalyozására a kisiparosok javára, különös 
tekintettel a lábbelikészít đ  kisiparosok válságos helyzetére. 
Fábri András esztergályos indítványára kérni fogják az újvidé 
ki iparkamarát, hogy a zentai Ipartestületb бэ. nevezzenek ki 
egy kamarai tagot. Elhatározták, hogy visszaállítják a békél-
tet őbizottságot. 

A március 24-én megválasztott igazgatóság tagjai, ápri-
lis 1-én alakuló ülést tartottak, Matykó Mátyás korelnök veze 
tésével. Nešić  Isidor titkos szavazást kért az 	igazgatósági 
megválasztására. Elnök lett Ilibaši ć  Djura, alelnök 	Pethб  
Sándor, a felügyeld-bizottság elnöke Prodanov Marko. 

Március 31-én, fels бbb utasításra megalakulta Zenta-
járási iparosoknak b őrszakosztálya, melynek legfóbb célja mi-
nél kiterjedtebb г opagandát folytatni a külföldi "BATA" cég 
ellen. A szakosztaly elnökévé Petb б  Sándort választották,igaz 
gatósági tagoknak pedig a zentai b őrszakosztály négy tagját. 

1935 . július 1-én rendkívüli közgy űlés, melynek le~f ~b 
tárgya a segedvizsgáztató-bizottság tagjainak megvalasztasa.A 
közgyűlés tudomásul vette az iparkamara leí гatát,amely sze-
rint a jöv őben az ipartestület közgyűlése választja az ipar-
testület elnökét és alelnökét, nem pedig a megvalasztott igaz 
gató-bizottsa tagjai saját kebelükb ől. , 

A szakinak szerinti segédvizsgáztató bizottsag tagfiainak 
a következoket választották meg: Lantos József,Klausz Pal fa-
zekasok, Gregorics Gyula, Veres János .kályhások, Bakay János,. 
Klenóczky Arpád üvegesek, Nagy P. István és Janek Gyula ké-
ses, köszöгúsök, Matykó Mát ~as és Tati ć  Mitar géblakatosok, 
Sík Ede és Szloboda Péter badogosok, Ubovi ć  Milan es Szloboda 
Péter rézművesek, Becherer Ferenc és Mun ćan Boža ötvösök, 
Jávorszky József és Tóth József precizmechanikusok, Becherer 
Ferenc és Hartstein Jenб  ózások, Lenyel István és Gyóri Ala-
dár kosárfonók, Bózsó Istvan és Bózso Adám bognárok, Biгó La-
jos és Nagyabonyi Géza kádárok, Löw Károly és Löwey Nándor 
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asztalosok Kaszás Istvan és Almási Gergely parkettkészít ő , 
Fábri Andras és Dardin János esztergályosok, Dardin János és 
Fábri András pipakészít ők, Schoik Ferenc és Till József fésű-
sök, Biг ó Kálmán és Szűcs János szí ~ gубгtok és nyergesek, 
Balla István és Bálint Erzsébet kötelver бk, Nagy Ilona,Bienen 
feld Gáspár paplankészít ők, Erdélyi Janó és гdelyi Lajos ta- 
kácsok, Lukács Dezs ő  és Horváth Antal szabok, Veres 1'ranciska 
és Tóth Horgosi Mária fehérnemű-szabók, Peth đ  Sándor és Pecar 
ski Borivoj lábbelikészit бk, Klimó Sándor és Tari István papú 
csosok, Ilibaši ć  Djura és Szitáг ics Károly bocskorosok, Lóczy 
László és K őrösi István kalaposok, Kocsis Lajos és Kántor La-
jos sapkakészítok, Guelminó Károly és Szabó Róbert n điszabók, 
Pollák Imгбné és Fuchs Lea divatcikkek készít ő i g  Nešić  Isidoг  
és Pani ć  Djura borbélyok, Lgi Antal és Maletin Zivojin fod гá-
szok, Dardin Rózsi és K ővago Valéria manikűr, Czabafi Ferenc 
és Nanási Béla pékek, Prodanov Marko és Bröder Izidor sütöge-
tdk, Verbai Károly és Belei Péter belesek, Kaszás Mátyás és 
Bálint Mihály mészorros és hentes ?  tijházi Flórián és Csern ők 
János címfest đk, Bartusž András es Kovágó Márton nyosdászok, 
Tóth Gyula és Vukovi ć  Marko fényképészek Nyilas Istvan és Ki 
vács Lajos villanyszerel бk óvári János es Babin Dušan k őfaré 
fók, Balla Pál ~s Farkas József k őművesek, Borosgyevi Orbán 
es Lakatos Istvan áCsok, Bernát Márton és Horváth István szo-
bafest đk, Kara István és Johannisz Kálmán cukrászok 1 Mucsi And 
rés és Pith đ  Kázmér kovácsok Majoros Péter és Szabo Lajos ki 
csifényezdk, Bienenfeld Gáspaг  és Beck Jen ő  kárpitosok, Rein-
holcz Gy őzi és Englert Mátyás molnárok, Slavni ć  Danilo és La, 
kó József kémenyseprdk. 

1935. december 12-én igazgatósági ülés az Ipatestület-
ben Ilibaši ć  elnökletével. Pethó Sándor eddigi alelnök, mivel 
a zentai If Ideal' cipészszövetkezetnek tagja, az ipartörvény 
értelmében az Ipartestületnél igazgatósági tisztseget nemtölt 
bet be e  ezért beadta lemondásđt. 1j alelnöknek egyhangúlag 
Argyelan Miklóst választották még. 

December 31-én a Für István-féle vendégl őben az Ipar-
testület társasvacsorát rendezett tagjai részére. Ekkor adták 
át ünnepélyes keretek között Löw Sándornak és Lukács Dezs őnek 
az Ipartestület mecénásainak a közgy űlés által megszavazott 
díszoklevelet. 

1937-ben Horváth Istvánt választották az 	Ipartestület 
elnökévé. 

1938. január 7-ig kell jelentkezni azoknak, akik részt 
akarnak venni az Ipartestület szaktanfolyamán. Legalább25 
гészvev б  jelentkezese szükséges a tanfolyam megtartásához, 
tagonként 30 dinár beíгatkozásidíj mellett. Továbbképz ő  tanfo 
lyamot is ny}t az Ipartestület (államnyelv, kalkulácio, szám- 
tan, adótöгvenyek stb tárgyakkal). igyidejüleg el бkészítd tan  
folyam is nyílik mestervizsgára, 50 dinár beiratkozási díj 
mellett. 

A február 21-én megtartott igazgatóbizottsagi ülésen, 
az Ipartestület titkára, Werner János 1938.jűnius 29-re fel-
mondta titkári szolgálatát, hivatkozással az ipartörvény 332. 
§-ára,a kiг .bбni hivatal VIII.28445/l936 sz.a. és az Ipar 
és Kereskedelmi Kamara 11666/1936 sz.a. kiadott rendeletekre. 
A jövőben alkalmazott titkárnak vizsgát kell tennie. 

Február 27-én évi közgyűlés az Ipaгtestületben.A újvi- 
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déki Kereskedelmi és Iparkamara гészéгаl dr.Petrovi ć 	kamarai 
titkár vett részt a közgydlésen. Horváth István nyitja meg a 
közgyűlést, Neši ć  Isidor alelnök üdvözli a megjelenteket szerb 
és magyar nyelven. Az iparosok helyzete, - mondotta, - a gazda 
sági krizis enyhülésével sem javult. A vezet őség kifizette a 
testület 67.000 összegű  taгtozasát, s őt némi pénzre is tett 
szert. Egy iparos-kultúrház építése céljJ ából bizottság alakult, 
s már a gyűjtéseket is megkP'a*ék az építkezésre. Az iparosok 
egy csoportja mindenáron 1 _ta adni a régi épületet ?  újat 
akart venni és ott felégi_ 1i , ku]* г teгmet. Werner Janos fel 
olvasta a titkári jelentést. Az '9; J. év elején a testületnek 
646 tagja volt, az év végén pedi, 669. 159 tanonc 	szabadult 
fel. A testület 337 tanoncot és 349 segédet tart nyilván. 	A 
könyvtárban 935 kötet könyv van, az egyesületi tagok és a tit-
kár 110 kör_yvet ajándékoztak a testületnek. Az 1937. évi szemé 
1yi és anyagi kiadás 39.018.12, a bevétel pedig 54.800.16 di- 
nárt tett ki. El őirányzat 1938 évre: kiadások 49.000, bevétel 
56.360.04 dinár. Balla Pál kéri, hogy ne adják el a régi szék-
házat, hanem itt épitsék fel a kulturtermet. Horváth István 
elnököt a Kereskedelmi és Ipa гka гpara 1937-ben az Ipartestület 
külön 1.000 dináros hozzájárulásival kiküldte a lipcsei á гúmin 
tavásáгra, hogy ott b ővítse ismereteit az ipar egyes ágaiban, 
s azután tartson arról szakel őadásokat. Ezt az elnök nem tette 
meg s az 1.000 dinárral sem számolt el. Josimovi ć  Mata inditvá 
nyozza, hogy szólítsak fel Horváthot az össze visszafizetésé-
re. Ezután került sor a választásra, melyre harom listát nyúj-
tott ~k.be. A hivatalos lista jelöltje Horváth István, Horváth 
Istvan külön listája és az ellenzéki Szabó Lajos lista. A vá-
laвztást oly nagy raj és veszekedés, személyeskedés el&te 
meg, hogy a kamarai kiküldött többszár is közbelépett. A vá-
lasztáson 243 tag vett гéšzt, szavazataikból 178-at Szabó La-
jos kapott, s így őt választották a testület elnökévé. Alelnök 
lett egyhaџgúlag Neši ć  Isidor. Az igazgatóság rendes tagjai:La 
katos Istvan, Gyuresík Flórián, Ubovi ć  Milan, Törtei Dez",Bšr 
tusz Ferenc, Gyuresik József, Kocsis Lajos, Nagy M.Bálint, Ka-
szás Mátyás, Szloboda Péter. Póttagok: Borbély János,Vastag Má 
té, Vasas István, Vukovi ć  Marko, Kurfis Mihály, Kiss Jenfl, Pe-
carski Borivoj, Erdeljan Dušan, K őrösi Ferenc, Vukovi ć  Mladen, 
Babin Nenad. Felügyeló-bizottság: Prodanov Marko, Ovári János, 
Kara Istvan ~ Fábri Andгás, Egi Antal. Póttagok: Bíró Kálmán, 
Molnár Csikos István, B đviz Lajos, Simović  Matija,Ostoji ć  Fi-
lip. A becsületbi г ósag: Weiner Lipót, Balla Pál,Slavni ć  Stevan, 
Löwey Nándor, Almási Lukács. 

Az ipartestiilet igazgatósága április 20-án Werner János 
helyett,,Heinnich József tanárt választotta meg az egyesület 
titkáráve, aki júniusban foglalja el hivatalát. 

1938 . április 17-én tartották a; é.ít đmunkások míísoros 
előadásukat. Szinгe keriilt Géczy Istvan "Amit az erd ő  mesél"c. 
3 fele. énekes népszinmQve. F őszerepl ők Barát Iga, Burány Bö-
zsi, Visontai Zsigmond, Vida István, Balog Iatváл , Kalm4r Er-
nó, Rácz Szabó János, Döme Géza. A t đbbi szerepl ők Kadvany Pi-
roska, Berecz János, Fodor Orb і '. M ~ G.záros Lajos, Horváth Lu-
kács Vándlik János, Berta B ~ .. ~~s Jovák Bözsi, Kiss Jovák 
Pál б s Ferenc, Bella Pá1 J  Gyuresik Amália, Takács Anna Keczeli 
Juci, Györe Istvan, Molnar Csikós Erzsi, Kаlmár Antal es Pék 
Gyula. 

Aprilis 24-én megismételték az eloadást. 
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Június 5. Az új ipartörvény egyik tervezett új intézkedé 
se az, hogy csak azok az ipartestületek maradhatnak önállóak, 
melyeknek legalább 300 tagja van. A jelenlegi,testületek csak 
akkor vesztik el önállóságukat, ha tagjaik szama 200 alá száll_ 
Az újvidéki kamara területén, unta kivételével, csak bjvidé -
ken, Szabadkán, Lomborhan és Becsén m űködnek mester- és segéd-
vizsgáztató bizottságok. 

1938. augusztus 14. és 15-én ünnepelte meg az Ipartestü-
let fennállásának félévszázados évf.ordul бј 6t. Vasárnap, 14-én 
reggel vendégek fogadása a vasútállomáson. Utána mindhárom 
hitfelekezet templomában ünnepi istentisztelet, délel őtt dísz-
közgyűlés az "Eugen" nagytermében. A díszközgyűlésen megjelen-
tek: мгΡ i г osavljevi ć  Kosta, az Iparkamara elnöke, Vuji ć  Sava  v&  

_сіІгёk, Löw Sándor bútorgyáros, mint f ővédnök, Draženovi ć  
Branko őrnagy, hely őrségi parancsnok, Putnik Zmil f őszolgabíró, 
Vukov Gligorije rendörkap гΡ tany, Lederer György csókai földbir-
tokos, Korhecz Gyula nagyiparos, Milovan čev Ilija veгbászi köz 
ségi elnök, Mani ć  Vojin iparkamarai kiküldött és még nagyszámú 
közönség. A díszközgyűlést Szabó Lajos ipartestületi elnök 
nyitotta meg, utana hódoló táviratot küldtek a kiralynak.Hein-
rich József tanár, ipartestületi titkár az 50 éves mult törté-
netét olvasta fel. (10) Ezután felsorolta á vezet őségek tagja-
it a jubileum napjáig. A jelentés kiemeli, hogy az iparosok 
mindig becsületes munkaval nyerték el érdemeiket. Utána  Min  o -
sayljevi ć  Кosta, Vuji ć  Sava gy  Neši ć  Isidor és Ѕilić  Stanoje 
szolaltak fel. Neši ć  inditvan,yára, az Ipartestület ala ~ításá-

'ban гésztvett és még éld tagokat dísztagokká választottak, és 
pedig: Sétáló Lajost,, Lesch Ferencet, Pet ő  Andrást Pet ő  Ger-
gelyt, Tóth Bojnik Istvánt, Guelminó Józsefet, Zimányi Károlyt 
és Kenyeres Sándort. A díszкözg;yűlés után nagy motoros bemuta-
tó következett. Nagyszámú érdekl őd ő  közönség mellett J traktoro-
kon vontatták a fest ői látványt nyújtó mozgo kiál.lítast.A fel-
vonulásban elöl haladt egy tölgyfakoszo гúval díszített gépko-
csi, a koszorú közepén fekete "50" számmal. A motoros bemuta-
tón a кUvetkez б  iparosok vettek részt: Szügyi István cukrász, 
Reinholcz István pék, Kaszás Нátyás, Borbély János,Horváth Im-
re, Polyák Péter, Boros Gy. Ferenc hentesek és mésmárosok,S бti 
Mihaly, Körösi István szűcs és kalapos, Neši ć  Isidor, Wegner 
Pál fodrászok, Goldring Sándor eserny đs, Nagymélykúti Bálint 
férfiszabó, Rövid Ferenc, Hubert Jen ő , Balla István takács és 
kötelesek, Vámos Antal és Kocsis Antal tímárok és subások, Au-
lik Lajos bocskoros, Kovács Vince pa ~ucsos l  jfj.Németh János 
csizmadia ?  Csikós István cipész, Biri Кбlman és Holló András 
szíjgyáгtok, Anyai István bognár, Borosgyevi Kálmán kovács, 
T őrtej, Dezsd lakatos, Bárkányi Mihály mechanikus, Nyilas Ist-
ván villanyszerelö,Szloboda Péter bádogos,Ubovi ć  Milan гб zmü-
ves,Grosz Miksa kötszerész,Mihalik Máté hangszerész, Ђбwei N. 
asztalos ?  Beck Jen ő  és Bienenfeld Gáspár kárpitosok, a Tri- 

/ polszky es Wirt cég mázolói, Gyömrei János gölöncsér,G гegorics 
Gyula kályhás, Gyuresik Flórián k őműves, Borosgyevi Orbán ács, 
özv.Iomolya Јбzsefné kéménysepr ő  Barsi János szobafest ő ,Uvárj. 
János k őfaragó és Kovács János mйkđkészlt6'. Déli 1 órakor a 
népkerti kioszkban többszáz-terítékes bankett volt, ahol több 
felkUszUnt ő  hangzott el a jubiláló egyesület tiszteletére,Mol-
nár Sz.Vince könyvkeresked ő  az ebéden részvevб  hölgyekre mon-
dott felköszöntet. Délután zenés levonulás a Népkertbe, ahol 
népünnepélyt tartottak. Este, az "Eugen" kerthelyiségében sza-
badtéri mdsoros el бadás volt. Színre került a "Tera opoziciju" 
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c. szerb nyelvű  1 felv. vígjáték, Vili ć  Ružica, Biгclin Mari- 
ja, Vukovi ć  Marko, Plavš} ć  Veljko, Slavni ć  Djura, Bab ~.n Lazar 
és Jovin Zlatoje el бadásaban, Slavгі ić  '1'rj,fun rendezéseben.Utá 
na Szabó Márton szabadkai múkedvel б  gárdaja mutatta be 	az 
"Ezerjó" c. revüoperettet, melyet hajnalig tartó tánc 	köve- 
tett. 

i бtf бn, 15-én az Ipartestület székházában 	leleplezték 
az Iváni János által készített jubileumi emléktáblát,majd Vu-
jić  Sava városelnök, az építend ф  kultúrotthon alakövét he-
lyezte el az Ipartestület udvaran. Két,szépséghibat nem sza-
bad elhallgatni az ünnepségek alkalmábol. Az egyik, hogy Sza-
bó Márton gárdája elégge készületlenül jött Zentara, a szerep 
ilk gyengék voltak, a zenekaruk fülsért ően rosszul játszott; 
a másik hiba pedig, hogy az Ipartestület rendez ői csak 30-40 
perces késedelemmel tudták a késén jöv ő  publikumot elhelyezni 
a néz őtéren, s ezzel jókora z űrzavart támasztottak, utána pe-
dig a rendez őgárda felesleges csoportosulása akadályozta, 
hogy a szerepl ők a színpadra vonulhassanak. 

1938 . szeptember 18. Stöckl József nyug.tanító, karnagy 
kezdeményezésére.váг osunkban férfiak köréb ől álló iparos da-
lárda alakult. Hír szerint a n ői kar is alakulófélben van . 

A Ipartestület székházában megkezdték az iparos-kultúr-
otthon építését, amely el őreláthatólag még az ősszel elkészül. 

Az Iparkamara elutasította a zentái iparosok azon kéгel 
mét, hogy Zentán asztalos-tánfolyamot létes}tsen., 

December 4. A báni hivatal 10.000 dinar segelyt folyósí 
tott az Ipartestületnek. 

1939 . január 29-én az lpít őmunkások Egyesületének m űked 
velő  gárdája bemutatta Géczi István "Amit az erd ő  mes Фl" c. 
színdarabot. Szerepl ők Barát lca, Vida István, Döme Géza stb. 
voltak.  A  nбрѕ z јnтd a palóc nép életéb аl mutat be egy dara-
bot, ezúttal adtak 116 a műkedvelők, eredeti szereposztásban 
ötödször. , 

1939 . február 12-in az Ipartestület műkedvelő- gárdája 
az "Eugen"-ben el őadta a "Szuhai" c. né színművet- vígjátékot 
3 felv. Szerepl ők: Bíró Kálmán, Huszák Кati 3  Barát Ica, Vida 
István, Tóth Gyula, Balla anni j  Barát Ká ~man, Kбг ösi Ferenc., 
Tarapcsik József, Almási Bela Arvai Istvan, Puskás Péter,Baг  
tusz Ferenc, Pet ő  Nándor, Zaaa'acz Gyula, Vándlik János, Almási 
Ili, Nemcsók Eszti, Recskó Mária, Sz őllősi Juci. 

Előadás előtt Szábó Lajos ihartestületi elnök ismé гtet 
te a testület kultúгГбг ekvéseit, Bekássi Nándor rendez ő  pedig 
a darab alapgondolatat és társadalmi célkitiízéseit. A darab 
előtt Кneževi ć  Dušan és Pakaški Dušan néhany szerb dalt éne-
kelt. 

Február 26-án közgyűlést tartott az Ipartestület Szabó 
Lajos elnökletével. Heinrich József titkár jelentése szerint 
a testületnek 693 tagja van, 126 tanoncszerz ődést kötöttek, 
100 tanonc szabadult fel, 365 segédet és 354 tanoncot tarta-
nak nyilván, A könyvtárban 1018 kötet könyv van. Az 50 éves 
jubileumi ünnep alkalmabol, a Kereskedelmi es Iparkamara,Sza-
bó La os elnököt elismer đ  oklevéllel tüntette ki. Kalmár Ist-
ván penztáros jelenti, hogт  1938-ban bevete. 75.000 kiadás 
69.000 dinar. A kultúrház erítésére Zenta varostól es a Duna-
bánságtól 10.000-10.000 dinart kaptak. 1939-re 55.000 dinár 
bevételt irányoztak elő . A közgy іllés sür

g
ette a kötelezi nyug 

díj-biztosítást. és az iparosotthon létestését. Balla Pál be- 
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számolt a kultúrterem épításé гő l. E célra eddig 70.000 dinár 
folyt be adományokból, segélyekb ő l,jövedelmekb ől és munkaszol 
gáttatásokból. Megválasztották a seged és mester vizsgáztató 
bizo~tság tatjait. A bizottsám tagjai a következok: Gyömrei Já 
nos, Vörös Janos, Klausz Pál, Vör.ös r'erenc fazekasok,Bakai Já- 
nos, Klenóczky Arpád, Stein János, Fábrik Vince üvegesek, Pi-
szár Jen б , Aulik Vince, Babin Nenad, Kóródi r'erenc kovácsok, 
Szarka r'er ~nc 7  Borosgyevi Kálmán, Sz őke József patkolók, Nagy-
perge Istvan es Farkas János késesek és köször űsök, 'Tóth Jó-
zsef és Szabó Ferenc lakatosok, Sik Lde, Günsz Gábor, Szloboda 
Péter, Kovács Félix bádotosok, Ubovi ć  Milan és Szloboda Péter 
üstkészítok, Jávoгszky Jozsef és Viczei Károly mechanikusok, 
Becherer Ferenc, Bartók Pál, Hartstein Jenó, Oláh József ó гá-
sok, Lengyel István, Gy бri Aladár, Sándor La os kosarasok, Be-
Je с  Janos, Huszák Lajos ?  Vecseri Lajos, Silak Istvan botná гok, 
Biró Lajos, Nagyabonyi Geya, Wirth Gyula kádárok, Löw Sandor, 
Löwey Nándor, Kalmár Istvan, Szabó Lajos asztalosok,Dardin Já- 
nos, Fábг i András, Balog üándor esztergályosok, Sok, 	Ferenc, 
Till József fés űsök, Biro Kálmán, Holló András, Sztics 	János 
szijgyáгtók, Tóth András és Dinka Péter könyvköt бk, Убbri Má-
t$s és Pécsi Mátyás kefeköt бk, Balla István, Bálint Lг zsébet, 
Vörös György kötelesek, Karácsonyi Sándorné, László János,Kin-
cses István kelmefest ők, Majoros Péter, Selmeczki József, Tri-
polszki János kocsifén ~ez бk, Bienenfeld Gáspár, Beck Jend, Löw 
Sándor kárpitosok, Lrdelyi Kálmán, Erdélyi Jenó, Fischer 
Mordechaj szövők, Balázs István, ifj.Farkas János, Stern Ru-
dolf köt őszövok. Bгanova čki Lazar, Horvát Antal,Nagymélykúti 
Bálint férfiszabok, Guelminó,Károly, Gyurák József j özv. Szép 
Jánosné, Babin Bojana ndiszabok, Vörös Franciska, Toth Horgosi 
Mária, Hangya Franciska fehérnem ű-varг ónбk, Pecarski Ivan, Pe-
carski Borivoj, Bartusz Ferenc, Vasas István cipészek,Ta г i 1st 
vám, Megyeri Vince, Palócz János, Darnai Imre papucsosok,Iliba 
ši ć  Djura, Kovács Vince, Szabó Imre bocskorosok, Gross Miksa, 
Pollák Ilona, Roóz Mária fúz őkéšzit бk, Goldring Sándor és Pol-
lák Simon erny őkészít ők, Webel József, Fehér Opletán József, 
Sóti Mihály,.Horváth Dénes szűcsök, Kocsis Lajos és Sörös Fe-
renc subavarrók, Fuchs Lea, Pollák Imгбné, Rózsa Ilona nđ i-
kalagosok, Neši ć  Isidor, Pani ć  Djura, Wegner Pál, Egi Antal, 
Mészaros Géza borbélyok, Czabafi Уerenc „ Nánási Béla, Prodanov 
Marko, Veli čković  Ia pékek, Kara Istvan, Johannisz Kálmán, 
Szügyi János, Kiss Jenó cukrászok, Naumovi ć  Gavro Skopačević  
Dimitrije, Muratovi ć  Abdullah Ženura, Kaszás Mátyás,Bo гbély Já 
nos, Virág József, Pollák Péter mészaros és hentesek,Verba Ká-
roly és Behoz Péter belesek,, бvári János, Kovács János,Faragó 
Nándor műkövesek, Horvát Istvan, Dudás Péter, Bernát Márton, 
Gyuresik Ferenc szobafest ők Vuković  Marko, Rónai Márton, Tóth 
Gyula, Jakšić  Mária fényképészek. 

1939 ; április 30. Megszüntették a zentai mestervizsgázta-
tú L w ottsaggt, amelynek felállít ásat közvetlenül az igartestü 
leti választusok előtt rendelték el, s amely tulajdonkeppen nem 
is működött. A rendeletét a báni hivatal kereskedelmi osztálya 
hozta azzal az indoklással, hogy jelenleg Bácskában a szabadka 
i, becsei és zombori bizottságok sikerrel működnek, s nincs ok 
arra. hogy ezek területi beosztását megbontsák. 

1940. január 21. Az Ipartestület székházában elkészült 
a kultúrterem, az iparosok közmúvel ődési előadásainak céljaira. 
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A vezetóség most elhatározta, hogy iparosotthont is létesít, 
melyben az iparosmesterek és s tidik találkozója lesz s ezzel 
is a szakmaközi szolidaritást fogyják ápolni. Bizottságot küld 
tik ki az otthon éoítésének el б keszitéséгe. 

Március 22-én, Nagypénteken az Ipartestület székházában 
40 családnak osztottak ki husvéti segélt a zentai iparosok. 
Elaggott, tehetetlen öreg iparosok kaptak a segélyt. Minden 
családnak húst, lisztet, cukrot, sót, tojást és 40-50 kg fát 
osztottak ki. 

1940. december 22-én nagygy űlést tartottak az ipartest ű  
let tagjai, a kamara által javasolt beszerzési, értékesítési 
és fogyasztási szövetkezetüket megalakították. 

A szövetkezet részjegye 100 dinár, 200 dináros felel ős-
séggel. 

igy érték az Ipartestületet az 1941 áprilisi események. 

A világháború el đrehaladása, a nyersanyaghiányon kívül, 
sok változást hozott az Ipartestület életében. A m.kir.katona 
i közigazgatás s.szüksegesnek tartotta a testület további zá 
vartalan munkájat, de a testület élére hatósági megbizottaf 
illet đleg végrehajtó-bizottságot állított. A katonai közigaz-
gatás befejezése után ?  1941 nyarán, az ipartestületek legfel-
s őbb felügyeletét ellat.o iparügyi minisztérium ?  valamint a 
szegedi kereskedelmi- és iparkamara a vonatkozo szervezési man 
kákat azonnal megkezdte. 

Ezzel a zentai Ipartestület is megkezdte munká ~ át,mel~-
nek az irányított és kötött m.kir. háborus gazdálkodas idegyen 
fokozott jelent бséget tulajdonítottak. Az iparosság igen sok 
cikket, nyersanyagot és félgyártmányt kizarolag az Ipartestü-
let útján tud beszerezni. Az iparosok annál is inkább csak az 
Ipartestületen keresztül tudják szükségleteiket kielégíteni, 
mivel 1942. március 25-én tartják a nemrég alakult beszerzé-
si, értékesítési és fogyasztási szövetkezet felszámoló közgyű  
lését, s így ez a beszerzési forrás megsz űnt. 

December 26-án kultúrdélután a testület 	székházában, 
előadás hangzott el a Bross Szövetség szerepér ől a gazdasági 
életben , utana felolvasas , énekszámok , szavalatok. 

December 31-én Szilveszter-estet rendez az Ipartestület 
műsorral, felléptek Miklovics Mária Baráth Ilonka, Gondiné 
Boros Manci és Fábri Nándor, konferalt Fábri András. 

Az új évet Szabó Lajos elnök köszöntötte. 
1942. február 15-én műsoros estet rendeztek a Nemzeti 

Munkaközpontba tömöгНЈ t ipartestületi tagok az ipartestületi 
székházban . Basa Istvan , a szabadidö-mozgalom vezet бje ismer 
tette a mozgalom céljait és el őnyeit. A nklsor további részé- 
ben igen sok yermekszerepl đ  szerepelt , közülük kiemelkedtek 
Gere Rózsika es Halász Boriska . Utana Ilovszky Ernőné felolva 
sása. következett. A kultúrestet Ilovszky Ern ő  rendezte. 

Március 1-én ismét a Nemzeti Munkaközppont ipartestületi 
tagjai rendeztek jótékonycélú músoroš el őadást az 'Еugen"-ben 
jótékony Célokra. 

A március 15-i ünnepséget , gazdag kultúrműsorral az I-
partestület rendezte meg a Baross Szövetséggel közösen. 

Május 4 . A m.kir . iparügyi miniszter , mint a legfels őbb 
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háborús felügyeleti szerv, rendeletet adott ki az Ipartestüle 
tik megszervezése és működése tárgyában. A rendelet.a bácsme- 
gyei 33 ipartestületre, köztük a zentai testületre is vonatko 
zik. 

A Budapesti közlöny (11) május 3-i száma 	rendelkezik 
az új ipartestületi hálózat kiépítésér ő l, melynek alakján 	a 
szegedi kereskedelmi és iparkamara több mestervizsgálo-bizott 
ság létesítését engedélyezte, köztük Zentán is az Ipartest ű- 
let kebelében. 

Az Ipartestület vezet ősége a szt.László kórház 	favara 
három ágyalapítványt létesített. X942. május 16-án délel őtt 
rendezte a testület kultú'el őadásat, melynek jövedelmet az 
ágyalapítványra fordítottak. yzenkívül az Ipartestület 50 szé 
kit is ajandekozott a kórháznak. 

Az alapítvány ünnepélyes átadása alkalmával Löw Sándor 
díszelnök és Fábri András mondtak beszédet. Az ajándékot dr. 
Vig Agoston kórházi igazgató-f őorvos köszönte meg. Uz alkalom 
mal beszédet mondott még dr.Gussáth György,polgármester,Vámoš 
János orsz.gyűl, képviseld és Lakatos Istvan, az Ipartestület 
helyettes elnöke. 

1944. október 8-án, miként városunk többi társadalmi e-
gyesületével is történt, a városi Népfelszabaditó Bizottság 
vette kezébe Ipartestületcink átszervezését és irányítását. 
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W :y  

j élszláv á]Llau megalakulásával új lendületet ka-
potLL a n .г  luагnninc éve fennálló szerb egyházi dalegylet miiködé 
se. 1918. november  16-4n,  a Zentáгa bevonuló szerb kir.hadseré 
get a dale, ~w lett vezetöi ffielegen és örömittasan üdvözlik a töb- 
bi egyesületi küldötttsé;.,ekkel együtt. 

Az ei,,,esület ak  oгi elnöke, 9aleksandaг  Рlešti.  öг . kel. 
szerb plébanos kezdeményezésére, az egyesület vezetösege szé-
lesk`oг  kultúгps. amot dolgozott ki az egyesületi élet újraé-
lesztéséгe, mely az elsö világháború alatt igencsak korláto- 
zott гetek között .folyat. 

ј ;е' »r 1919. január 8-án, .önkel. Karácsony napján mu-
latság®it rendezne ! p  nelyiaek mi1soгát egy egyfelvonásos színda 
rab és hбom nonolog képezte. A felülfizetök névsorából tudjuk, 
hit т  a lenttán é]L dháгom nemzetiség tagjai, szép közönség 
vett részt a mulaltsáon. A felülfizetök: Grünwald Mór 50, Ma-
., akkedvelö ifjisag WFO, Zentai sport egylet 30, Klein Ig-
sac, lUauer 1 бb Аs, Uusan 8ihajlović , 3~esenczi Pál, Rudics Ig-
nác 20-20, Vojislav Іovanovič , Kosta 7Predin, dr. Vitomir Luda-
jič  712-1t?,  Kocsis лГános, Lazar Branovački, Narija Luka čević  
szu3l. Zubanovič , Scbaffer István, Borivoj Branova čki, Branko 
Нrrano аб  b, Svetozar Vujič , dr. Víg Károly, Л  ili.ca Desimirović, 
dr. Нi1assin Јenö, fodor Hugó 10-10, B.3ović  8 koronát. A mu-
lattságon a oyal .Szálloda sziuháztermében tartották. 

1919 г .ös_kel. :usvétján az egyesület színjátszói elöad-
tt9k aíDjido' c. egész estet kitöltö szindarabot , a f őbb szere 
pekett Hevenka эlavnić  és Zagorka Slavni.ć  játszották. 

A zentai térparancsnok, Vel і mіr  Ž. Atanasi:iević  lovassá 
7 alezrеdes 1919. júni .us  29-én széleskörií 

'Наdцгokkant-naрot rendezett, шшely alkaloшmal a dalegylet 1вд  
versenyit rendezett a hadirokkantak fiavára (müsoгát nem ismer-
junk~ . A tiszta jövedelem 1000 koronat tett ki. 

1919. július Г6-án déli háromnegyed egy órakor, Sándor 
r kiséгettel Zentáгa ékezett a vajdasági nagyobb vá 

rosoi ~ г, an vegzett szeamléje kapcsán. A város f őterén a különfélé 
k-U1dötttsé;.,-k soraiban a dalegylet vezet ősége és énekkнra is he 
1~еL foglalt . Az Наnepélyes fogadás után a Royal Szálloda disz 
teremében nnsnepi ebéd volt , majd a vendégek délután négy órakoг  
Kanizsán és :orgoson át Szabadkása távoztak. 

1921. júаius 28-án, Vidovdankor , a Szokol egyesület if'ú 
sági és ir•- ,°retek mükedvelöi a dalegylet rendezésében elöadt бќ  
az babák' (Zive lutkej c. darabot , melynek szereplői Djor-
dje Slavni .č , i;;adovan edeljkov , Dobrila Lalić , Milan Stančulov, 
>бfeпnad :, oгdjoški , Vera Cucin , Kirjana Stajić , Ružica Cucin,Dra-
gica pecarski , Bгa~ka Babin és Spasenka Slavnić  voltak. 

A huszas és harmincas évek folyamán az énekkar leginkább 
a te .lomi énekmmek szentelte figyelmét , de nyilvános hangverse 
nyеket és szf'i .elöadásokat is rendezett sajat ama .tör szinját = 
szoival. táekbeа  az években a dalegylet karnagya előbb Halász 
t[~enyhért zeiaetanitó, majd Dušan Рajić  tanító , később pedig Bra 
nislav Bukurov ginаziumi. tanár. A vegyes énekkarnak ebben až 
időben átlag kUrUlbelifl 60 tagja volt , akik időnként egymást 
váltva cserélődtek. 



1924. szeptember 6-án a dalegylet szerenádot adott a vá-
rosháza el őtti téren az ipartestületi dalárdával és a helybeli 
tűzoltó-zenekarral együtt. A szerenád este 8 órakor kezd ődött, 
lobogó fáklyák fényénel. Az ünnepséget az 0nkénte ~s tűzoltó tes 
tület 50 évei fennallása alkalmába) erkezett vendegek tisztel ő  
tére rendezték. 

1925 . április 19-én hangversennyel és szinielöadássale ~ 

bekötött јбtékonycélú bálat rendezett az egyesület. A mükedve-
lök Simonovi ć : "Amanda" c. színdarabját hozták színre. Különö-
sen ügyesen szerepeltek Nevenka Slavni ć , Zagorka Slavni ć  és Se 
ver Нanic. Utána.ha ~nalig tánc volt. A jo er őkkel és nagy agi- 
litással működ ő  dalarda karnagya Halász Nenyhért volt. 

1925 . június 20-án, a kétnapos francia-na?i ünnepségek 
keretében, a Francia-tiaratok körének ünnepi esteien a "Zora" 
dalárdája szerb éš francia dalokat adott el ő  nagy sikerrel a 
Royal Szalló dísztermében. A június 21-i esti programban a da-
lárda szerb dalokat adott el ő . 

A zentai gör.kel. templom restaurálása után, a felszente 
lési ünnepsegeken,Zentán tartózkodott dr. Ć irić  Irene püspök 
udvari papjai kiseгetében, 1925. október 3., 4. és 5-en, szom-
battól hétf őig. Szombaton este 8 órakor a tiszteletére rende -
zett fáklyásmenet alkalmával ?  a göг .kel. plébánia előtt a 
"Zora" dalárdája és a tüzolto-zenekar néhany művészi énekszá-
mot adott el ő . Vasárnap az ünnepi istentisztelet alatt, mely 
9-töl 13-óráig tartott, a "Zora" egyházi énekkara nekelt,mely 
alkalommal kit űnt Damaskin atya, a püspök diakónusinak remek 
éneke. 

1925 . október 25-én a jugoszláv dalegyletek tartották é-
vi kongresszusukat Szarajevóban, melyen a zentai dalegylet kép 
visel ője is megjelent. 

1928. február 26-án Zentán vendégszerepelt az adai dalár 
da Radivoj Popovid igazgató-tanító, karmester vezetésevel.D.e. 
a gör.kel. templomban énekelték, este pedig a városi szinte -
remben rendeztek dalestet és mükedvelöi el őadást. A vidékünkön 
működő  dalárdák közül az adaiak az els ők közé tartoztak, nagy 
sikert arattak. - 

1929 . február 10-én a szabadkai "Grani čar" dalegylet yen 
dégszerepelt városunkban egy hangverseny keretében. A szabadk ő  
i dalegylet a Szerb N őegylet meghívására érkezett hozzánk,hang 
versenget a "Zora" dalegylet rendezte. Esti 9 órai kezdettel, 
az 50 tagú énekkar Мokran ~ac egyvelegeit és Csajkovszki "Le-. 
gendá"-jat adta el ő  nagy erdeklödes mellett. 

A"Zora " dalegylet működése 1928/29 években meglehet ősen 
stagnált , így érkezett el 1929 novemberében az egyesület rene-
szánsza. A gor.kel szerb hitközség, dr. Л4iloš Ludajić  elnökle-
te alatt tartott ülésen, november 20-án elhatározta, hogy a 
dalárda december 1-én újra megkezdi тUködését . Az állam egyesU 
lésének ünnepén léptek ismét a nagy nyilvánosság elé. 

1930 . április 1-én ünnepélyes keretek között temették él 
Milko Pisanov városi anyakönyvvezet őt , tűzoltó-parancsnokot, a 
tűzoltó-szövetség titkárit , a "Zora " dalegylet aktiv tagját. A 
temetésen testületileg részt vett a dalárda is és gyászéneke -
ket adott el ő . 
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1930. április 2-án új vezet őséget választott az egyesű  -
let, mely az 1926-1929 években Berisav Berić  gör.kel. plébános 
elnöklete alatt működött. Az új tisztikarban helyet foglaltak: 
a göг .kel. szerb hitközség elnöke dr. Miloš Ludaji ć , mint az 
egylet elnöke, Branco Vukovi ć  mint alelnök, Dušan Paji ć  mint 
karnagy és Aleksandar Jovi ć  mint gondnok. 

A reorganizált egyesület június 8-án, Pünkösd napán es-
te az 1šu~en színháztermében hangversenyt rendezett az enekkar 
fellépésével. 

December 26-án, a Tűzolt9-pestület kabaréestjén, melyet 
az egyetemi ifjúság közrem űködésével rendeztek, a "tora" dalár 
dája is el őadott egy számot, "Kad sinoć  podjoh..." cimmel, Du-
šan Paji ć  karnagy vezetésével. 

Ebben az id őben adták el ő  az egyesület műkedvel ői (az e-
l őadások id őpontjait nem ismerjük) a következ ő  színdarabokat 
is: "Devo іačka kletva" 3 felv. több izben, Тбth Edét öl Davorin 
Jenki zeneiével "seoska lola" falu rossza) 3 felv., "Gazda 
Živko" 3 felv., Pakaгdtgl "Dva bгačna para" 3 felv., stb. 

A nyolc hangra beallitott énekkar Mokranjac, Isidor Ba-
jić , Davidov,.Libadov, Simiko,Zajc, Marinkovi ć  es más szerb,va 
lamint orosz szerz ők műveit tűzte repertoárjára. A partitúгa1 
átírását és sokszorositását Aleksandar Jovi ć  gondnok végezte.A 
partitúrákat, különösen pedig Mokranjac népi dallamokra irt ki 
rusrapszódiáit (Rukoveti), igen gyakran átengedte a helybeli 
tűzoltó-zenekar vezet őjének Remete Ireneusznak, hogy azokat 
ünnepi alkalmakkor rendezett hangversenyeken felhasználhassa a 
tűžoltó-zenekar. 

A bajmoki műkedvelő  "Budućnist" egyesület 1931. december 
5-én az "Eugeл" színháztermében műkedvelő  színiel őadást tar-
tott a "Zora" dalegylet rendezésében ;  Színre került a "Knez Ar 
vanit"  C.  színmű . A megjelent közönség hossžantaгtó tapssal 
jutalmazta a jó e.löadást. 

1932 . október 30-án csoportképet készíttetett a dalegy-
let a kórus állandó tagjairól. Az így megörökített tagok névso 
ra: Vladimir Jovi ć , Vsevolód Ivanov, Ozren Sedjakov,Ivanka Vu-
ković , Marko Vuković , Mara Vuković , Stevan Dotlić , Maca slav -  
niб  Nevenka Birclin, Slavko Slavnic, Anka Manojlov,Aleksandar 
Vasilj čenko, Velinka Gerić , Jelica Branivački, Milena Bajić , 
Milka Vukov, Hada Vukovi ć , Milica Pгeradov, Vera Ivanovna,Kati 
ca Plavšić , Mileva Dotli ć , ing. Branislav Dundjerski,Dušan Pa-
jić  karnagy és felesége, Nevena Baji ć , Dobrila Yrekajski, Ris-
tić ,Dragica Vukovi ć , Nikola Grujin, Bojana Babin, Zorka Birc - 
lin . 

1933 ;  január 8-án este, az Eugen Szálloda színháztermé -
ben telt haz el őtt, igen nagy sikerű  hangversenyt rendezett a 
dalegylet. A műsor kiemelkedő  száma Kostić , belgrádi zenetanár 
dalműve a "Snežana i 7 patuljaka" ("Hófehérke és, a 7 törpe") 
volt. A darab hangszerelését Ojházy ~ Lajos bankigazgató végezte 
és a zenekart is ő  dirigálta. Hófehérke szerepében Mara Jakši ć  
els őrendű  énekesnek mutatkozott be, méltó partnerei voltak Dun . 
djerski Bгanislavné és Marija Vuković . A zenekart a filha гтponi 
ai zenekar tagjaiból állítatták össze. Dušan Paji ć  igazgato-tá 
nitó vezényletevet a dalegylet vegyeskara két számot adott e1S. 
Az énekkarban szerepeltek: Milka Vukov, Fsa Abdzić , Radovan Ge 
rić , Anka Manojlov, Darinka V іjičić., Nevenka Biгclin,Branisláv 
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Dundjerski, Velinka Geri ć , Sara Vukovi ć , Maca  dІаvгііб , Sileva 
Dotli ć , Vera Babin, Zorka Birclin, Dobrila 1rekajski,I;ilica Pe 
radov, Risti ć , Rada Vukovi ć , Milan  Savi ć , Aleksandar Vasilj čen 
ko, Nevena'E3aji ć , Jelica Branova čki, Vera lvanovna, Bojana Ba- 
bin, Ozren Sedjakov, Mara Babin, Aleksandar Jovi ć . 

1933. november 19-én, a szerb hadsereg Zentára történt be 
vonulásának 15. évfordulója és a zentai csetnik-egyesület zása 
lószentelése alkalmából rendezett ünnepi díszelöadason, többek 
között a "Zora" dalegylet is el őadott egy számot Petar Krsti ć -
töl, "A szerb h ős anyja" c. Bnekelte a vegyeskar. 

1934 • január 8-án az egyesület igen sikerült mtlsoros es-
tet rendezett. Színjátszói elöadták a  "Ivor"  c. kacagtató víg-
játékot, a Dal- és Zeneegyesület pedig zenekari számokat adott 
P.і . 

193. február 28-án tisztújító közgy űlést tartott az egye 
sület. Tiszteletbeli elnök lett Sava Vuji ć  polgármester, elnök 
Berisav Beri ć  göг .kel, plébános (aki ezt a tisztet haláláig, 
1938 . szeptember 7-ig töltötte be), titkár Radovan Geri ć , pénz 
tárnok Rada Vukovi ć , karmester Dušan Paji ć  igazgató-tanító. 

1934 . április 8-án a Jótékony Szerb N őegylet által 	gör. 
kel. Husvét napján rendezett m űsoros est keretében, az 	Eugen 
Szálloda színháztermében, mint a mikor els ő  száma, fellépett a 
"Zora" dalegylet is, a "Krisztus-legenda" énekszámmal, Paji ć  
karnagy vezetésével. 

1936 . február 1-én, a "Z9ra" dalegylet meghívására repre 
zentativ koncertet adott Zentan a szinhazteremben, a Delszláv 
Dalos-szövetség eminens tagja, a szabadkai"Grani čar"Szövetségi 
szerb dalegylet (mely 1865-ben alakult). A m űsor a következö 
volt: I. 1. St.St.Mokranjac - Njest svjat; 2. J.Marinkovi ć  -
Oče naš; 3. St.St.Mokranjac - Hvalite; 4. K.Napravnjik - Vjeru 
ju; II. 5• Dr.M.Milojevi ć  - Jugosloveni;  6.  K. Маnojlovi ć  -
Bozićna no ć ; 7. Papandopulo - Nad grobom ijepote djevojke; 8. 
K. Odak - Rapsodija I.; III. 9. M.Taj čević  - Dodolske pjesme; 
10. K.Napravnjik - a. Medjimorje, b. Kokonice; 11. K. Naprav-
njik - Ker i Sentu (12); 12. M.Hubad - Gor čez jezero; 13. E. 
Adami č  - Haјda spat; 14. St.St. Mokranjac - V. rukovet. 

1937. január 8-án a "Zora" műkedvel ői elöadták a "Naši 
seljani" c. színdarabot (melyet kés őbb Szanadon, Gyálán és Ke-
resztúron is megismételtek), a következö szerepl őkkel: Duško 
Milićev, Velinka Geri ć , Dragoljub Komanov, Ozren Sedjakov, Zo-
ran Slavлić , Eufemija Babin, Dobrinka 1'reradov, Milk Vúkov, 
Zorka Birclin, Gavra Dudvarski, Laza Babin, Marki Vukovi ć ,Duš-
ko Petrov, Mara Babin, Dušan Miladinov, Milorad Vuji č ić , Dobri 
voj Preradov, Radovan Geri ć , Mil an  Savi ć , Djura Slavni ć ,Stevan 
Sti~ić , Veljko Plavši ć . Rendezte Branko Bukurov gimn. tanár, 
az enekkar karmestere. 

.1938. január 8-án az egyesület műЖedvelö szinjátszói az. 
Eugen szírihaztermében előadtak Radivoj Popovi ć  "Ljubav pobedju 
JJe" (G'6z a szerelem") c. vígjátékát. A színdarab el őtt tđb 
énekszamot adott el ő  az egyesületi dalárda Bukurov vezenyleté-
vel. 

1939 • január 8-án az egyesület szin ~átszói elöadták 	az 
"Eugen" színháztermében Rada Raji ć  taníto darabját "Pastirica 
Mara" (Mara pásztorleány) címen. A darabot rendezte és a zene- 
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сzámokat vezényelte Bгánko Bukurov gimn. tanar. szeгeplök és 
közгemüködök: Boško Bгanova čki, Laza Babin, Maгa.Babin, Zoran 
slavni ć , Vema Babin, Slavko rre гadov, Milorad Vuji č ić ,Dobrinka 
Preradov,.Veljko Plavši ć ,,Milka Vukov, Kosta stojanovi ć , Sava 
VuКоv1 б ,I)ыdvaгskl G.és leanya Milica, Verica гΡ"lavšić , Velinka 
len d , Maxko Vukovi ć , Zorka Birclin, dr. Branislav Martinovié, 
Ozren edjakov, Mom č ilo 1'avlovi ć  " Čila", Dušan irdeljan, Fira 
slavni ć , Dragoljub Komanov és mások. 

A darab nagy sikert aratott, a szerz őt kitapsolták a fül 
göny elé. 

Dokumentációs anyag hiányában, az egyesület egyéb kultúг  
tevékenysé ~éxöl, el őadott színdaгabjairol, konce гtjeiгöl és 
közszerepleseг öl nincs konkrét adat. 	 , 

A két világháború között az egyesület szeleskörü kultúr-
munkát folytatott, aktiv énekeseinek száma átlagban 60 körül 
mozgott. EEnekkara rendszeresen köz гemüködött z allami ünnepek 
alkalmával rendezett"díszel őadásokon, гendezvenyel$en, gör.kel. 
templomi ünnepségeken, díszesebb fogadások,alkalmaval, r}agyobb 
temetések és alkalmi reprezentációk alkalmaval. Vezetösege par 
titúrak kölcs&іzés Фvel segítette a zentai kulturintézme-
nyeket, más,dalárdak itteni vendégszereplése alkalmával vállal 
ta a rendezes nehéz munkáját. 

A két hábor között soic-sok jó éџekes Szerepelt a karban; 
a jobb énekesek nevsora a teljesség igénye nelkül a következ ő  
(a szereplés idöpontjáгa való tekintet nelkül): Djura Nikoli ć  
neje szül.Angelina Kačavenda, Isa Keč an neje Mileva Mati ć ,Mara 
Pecarski, Pehaimné szül.Latinka Obradova, Mirko Lolin neje 
szül. Marija Jakši ć , Popovićné szül.Grozdana Branova čki,stevan 
Terzi ć  neje szül.Nevena Birclin, Darinka Vuji ć , Branislav Dun-
djerski neje szül. Nevena Bajié, Aleksandar Vasilj čenko neje 
szül. Milena Bajié, Katica Ylavši ć  óvónő , Velinka Plavšić  poe-
ta-tisztviselönö, Vera vanovna Ivanov, Borivoj Marinkov neje 
szül. Eufemija-Vema Babin, Milka Vukov, Jelena Vukov óvón ő  (va 
lamennyien szo~гán), Danica slavni ć , Bogdanovi ćné szül.Ljubica 
Petkovi ć  tanitonö, Miloš Živkov neje szül. Zagora slavni ć , Mar 
ko stokanovi ć  neje szül. sofija Vujić =  stevan Slavni ć  nejé 
szül. Draginja Ševi ć , Kristina slavnic, Ružica rlavši ć ,Evgeni-
ja-Mara Babin, Katica Aradski, Nikola Aleksandrov neje szül. 
D ~juгdjinka Karabaš (valamennyien alt), Milko Pisarev városi 
penzü,yi tanacsnok, Emil-Mile Herceg tanító, kés őbb városi ta-
nácsnok, Branislav Dundje гski mérnök, Lazar Zamurovi ć  banktimt 
viselő , Mita Džigurski banktišztviselö, D ыšan Miladinov, sve= 
tislav Ognjanov banktisztviselő , a helybeli szimfonikus zene-
kar koncertmestere, Veljko Plavši ć , stevan Kova čević -gimn. ta-
nár, Lazar Raki ć  tisztviselö(valamennyieп  tenor) ?  Petar slav- 
nić , Vsevolod Ivanov, Dušan rlavši ć , Boško Plavšic, 	Nemanja 
Konjović  banktisztvise.lö (valamennyien bariton), 	Aleksandar 
Jovi ć  az egyesület gondnoka, Ozren sedjakov (basszbariton), 
Slavko slavnić , Danilo Branovački, Bora Marinkov, Sever Marié 

. gyogyszeгész és Nikola Ristić  (basszus). 
Az Фnekkaг  fokról-fokga fejl ődött, de a második világhá-

ború esemenyeinek következtében, 1941 áprilisában, magy.kir. 
katonai közigazgatás nem engedélyezte további niUködesét. 
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Izraelita N őegylet 

Az izraelita társadalom gondolkodás nélkül áldozott min-
dig a nemes cél éгdei.ében, így a N őeylet mindig talált anyagi 
eszközöket, hogy szegeriyeit segítse es istá:-olja. 

Közvetlenül az els ő  világháború utáni id őben erre bö al-
kalom nyílott és a N őegylet Dr. L'cibl Nándoгné elnöknő  vezetése 
alatt a rezsimváltozás ellenére szünet nélkül m űködött. Tevé-
kenységét méginkább kiszélesítette, amikor Bács-Bodrog megye 
alispánjának 1920. július 20-án kelt 18850 alisp./1920 sz.ren-
delete alapján, az év október 1-ig új alapszabalyokatalko-
tott, s azok jováhagyása után elnyerte a további m űködése vo- 
natkozó jóváhagyást ; 	 , 

A jótékonykodat csendben, felt űnés nelkül gyakorolta, 
arról sok nyilvanossag гa hozott adatunk nincs. Az izraelita val 
lású szegényeket folyamatosan és körültekint ően ellátta minden 
szükséges dologgal, gondoskodott a rászorulók szegényházban, 
kórházban vagy gyermekotthonban való elhelyezésér ől, valamint 
annak anyagi fedezetér ől., 

1922-ben (a pontos id őpontot nem tudjuk) Neumann Rózsi 
énekművésznő  szerepelt Zentán jótékony célra, a N őegylet által 
rendezett hangversenyen. 

1923 • január 13-án a N őegylet műkedvel ői elöadták"A gaz-
dag lány" c., Molnár Ferenc stílusára emlékeztet ő  szindarabot. 
Szereplök:dг . Hacker Кбlmánné, Singér Mátyás, Singerné,Steгn -
berg Bözsi, Brenner Ilonka, Pollák Imre, Sziklai Géza, Deutsch 
Flóra, Bencsik Jani, Neu es Schwa гcz. Gyermekszereplők: Singér 
Magda, Deutsch Rózsi és Deutsch Viktor. Az el őadásból a jó sze 
replök mellett is hiányzott az összhang. 

A zsidó leányifjúság 1923. fet ~гuár 10-én táncol egybekö 
tött műsoros estet rendezett a žágгabi diákmenza favara. 

1923. február 24-én ismét fellépett Zentán Neumann Rózsi 
énekmtivésznö önálló hangverseny keretében, melyet a N őegylet 
rendezett a Royalban. Zongorán kisérte Lányi E гnö, a szabadkai 
zeneiskola igazgatója; aki saját šzerzeményeib ől külön számmal 
is fellépett. Az est műsora: l.a) a "Bohémélet"-b öl Mimi áriá-
ja, b) ária a "Pillangókisasszony"-ból; 2. a) Ii гistićtöl-Lasta 
vica, b) Povela je illa, c) Konjovi ć-Mehmede, sinko; 3. a)schú 
mann-Romanze Fii- цг  , b)Nocturne, c)Rapsodia II r.; 4.a)Mozart 
"Figaro házassagaból" Susanne áriája, b)Mádchenlied, c)Brahms 

-'Wie komm ich den..:", d)Belusi-"Ich bin eme Harfe"; 5. a) 
Lányi Viktor-Szül őföldemen, b)szerelem tengerében, c)Kendi Tol 
mбr lanya, d)Lányi Eгnö-Zöld leveles, fehér.., 

1923 . március 3-án jelmezes Purim-estet rendezett a N ő-
egylet a Royal na~yteгmében, 20 dináros belépöjeggyel.Gyönyö гű  
en feldíszített paholyok rózsalugassal, elegancia, bökez1Z 
nagyvonalúság. "Szép volt, szép volt, - írja a Sentai Djság, -
csak az akar, hogy a,szep életb ől keveseknek jut, .s csak mor-
zsák maradnak azok szamara , akiknek megsegítése sokszor titu-
lus arra, hogy a jómódúak maguknak egy nagyot mulassanak." 

1923 . október 20=án teaestélyt rendezett az 9gyesület a 
Royal nagytermében, tánćcal egybekötve, jótékony célra: A hely 
beli un társadalom tagjai él őképekben személyesítették meg - a 
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leghiresebb festöműveszek festménye јt. A műsor tovabbi гésze-
ben Zinner Anikó művészi táncmutatványokat adott еY . A jöve-
delmet a szegények téli fa- és lisztszükségletének fedezésére 
fordították. Büféjegy 20 dinar volt. 

1924. március 20-án jól sikerült jelmezbálit rendeztek. 
Szebbnél szebb jelmezek az ízlésesen diszitett teremben.A szép 
ségversenyt Fleischer Dodó töгöknö-kelmeze nyerte. Az asszo-
nyok közül els ő  díjat nyert dr. Balazs Zoltánné, második Dirrit 
rije Be?li ć  felesége. A bál a jelmezesek felvonulásival kezd ő- 
dött, s hajnalig tartott. 

1924. április 19- én adta el ő  a Nöegylet műkedvelő  gárdá-
ja Offenbach 1 felv. dalművét "Eljegyzés lámpafénynél" c., a 
zentai Dal- és Zeneegylet kö г~remtlködésével. Az el őadás kielégi 
tette a legigényesebb néz öt es legszigorúbb kritikust is, hála 
a kiváló zentai zenészeknek és énekeseknek. A darabot dr.Löbl-

- né elnökn ő  kezdeményezeséгe adták elő , a siker oroszlánrésze 
Fekete Géza karnagyot illeti, aki már a háboru el őtt is bizo-
nyos zenekultúrát teremtett Zentán. A f őbb szerepeket dr..Stös-
sel Ernb, Heuduschka Flóra, Balog Sándorné, Singez Mátyásné és 
Víg Lajos gimn. tanár énekelték. A szánpadi játekrendezést dr. 
Hacker Кб lmánné és Bubala Ignác taníto végezte. Fekete karnagy 
tisztelöitöl ezüst babérkoszorút kapott. 

Aprilis 28-án a Nöegylet 50-edik évi közgyűlését tartja 
ünnepelyes keretek között az izr. hitközség tanácstermében. 
Tárgysorozat: 1.Elnöki megnyitó; 2.Ünnepi beszéd; 3.Az egyesü-
let 50 éves története (ez valószinűleg különösen-érdekes adato 
kat tartalmazhatott, de a kézirat az id ők folyamán elkallódott} 

November 15-én a Royalban ~jótékonгcélú műsoros teaestet 
rendeztek "az intelligens közönseg гészeгe". Elhatározták hogy 
november 22-t öl kezd őd őleg a jöyöben minden második vasarnap 
teaestelyt rendeznek jótékony célra. 

December 27- 4n a Royalban tánccal egybeköt9tt~ jótékonycé 
lú műkedvelő  elöadast rendezett a zsidó leányifjusag, mely al-. 
kalommal a nagytermet egészen megtöltötte a közönseg, még a 
balkon is zsúfolásig megtelt. A m űsor keretében Klein György 
szerb és magyar nyelven elmondott megnyitóbeszédében a zsido 
ifjúságot, mely - mint mondotta,- ma itt-ott annyi jogtalansá 
got, elnyomást kénytelen els гΡ~ envedni, a tudomany és müveltsé -
mint véd őfegyver - megteremtesére buzdította. A műsor 2.pont ј a 
"Elssner Fanny estélye" c.szépen el őadott táncok sorozata volt 
Elssner Fannyt stílszer ű  környezetben Rosenfeld Edit krealta.A 
lepkeűz ő  táncot Bergel Klárika, a bécsi valceVt Garai Liii, a 
menüettet HeiszJer Agi és Neu Elli, a fandangot Deutsch Rózsi-
ka, a sziciliánat,Varjas Olg ~ ,,a balettet pedig Szamosi Panni 
táncolta. Sok virag, sok úЈrazas! Löwi János korszer ű  jelmez-
ben igen mutatós "Sasfiók" volt. A következ ő  szam: Virág Erzsi 
nagy hangterjedelemmel népdalokat adott el ő , zongorán kisé гte 
Schweiger Erzsike: Utána rövid bohózat következett, "©felsége 
szobaja" c., a szereptök Weisz Dezs ő , Kemény Rózsika és Neu Mó 
ric. Utána tánc volt reggelig. 

1925 . november 8-áh tisztújító közgyűlést tartott a  N5-
egylet, elnökké ismét dr.L'ábl Nándornét, alelnökké pedig dr. 
Gltcksthal Andornét és Bergel Leónét választották meg. 

Adataink vannak az 1926. április 18-án tartott n őegyleti 
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rendes évi közgyűlésr ől, melyet dr. Löbiné elnöklete alatt tar 
tottak meg. A pénzügyi beszámoloban elhangzott, hogy a rurim - 
est megvaltasa cimén gyűjtött összeg 11.000 dinárt e гedns nye-
zett. Beléptek a Naroditi ženski Savez S. П .S. tagjai közé, évi 
300 dinar tagdíjjal. A Nöegylet hozzájárulását adta a zsidó 
kultúrpalota építéséhez. Kelle гmann Simonné, szülei Flesch I ~-
nác és neje nevere 5000 dináros alapitványt tett. A tagok sza-
ma 249. Az egyletnek 10 házi-szegénye van, kik rer}dszeres se-
gélyben részesülnek. Az összbevétel (koszorú-megvaltásból, ,dt 
esküv ői prselyböl, táncmulatságokból, rendkivüli adományokbol, 
stb.) 1925-ben 3 7 .396.-, kiadás pedig 21.246.-, maradvány 
16.150 dinár volt. Dг . 3011ó Dénest ügyésznek, özv. Brichta Ja 
kabnét pedig az üresedésben lév ő  vá)asztmányi tagsági helyre 
választották meg. A vigalmi bizottsagot kib ővítették. 

1927. október 16-án a Nöegylet гésztvett az izr. hitköz 
ség által ékített kultúгszékház diszte гmének díszközgyűlés ke- 
rétében vall fe ~ avatasán, melyen többek köz9tt megjelent 	a 
Szefard hitközség, az izr.Szentegylet, a Leányegylet és a 
gibor" ifjúsági egyesület is. Graf Armin hitk.elnök vezetésé - 
vel megjelent az iz г .hitközség elöljárósába is. Mózes Nóé 	és 
Freund'Ignác kántorok Dávid zsoltáraiból enekeltek. Schweiger 
f őrabbi záróimét, majd házavató beszédet mondott, melyben meg-
említette, hogy annakidején Pollák N.Nándor vetette fel els ő-
nek a székházépítés eszméjét, Szabó hát убs építész pedig elké-
szítette a terveket. A Szentegylet nevében Fo ~.1бk Sándoгné, a 
leányegylet nevében pedig Löwinger Ilona beszelt. Az ünnepsé 
get Graf Armin zárószava rekesztette be. 

1928. 'február 4-én műsoros bálat rendezett a Nöegylet a 
Royal szálloda össz еs termeiben. 

Március 6-án álarcosbálat rendezett a Royal termeiben az 
"Ivria" és a zsidó leányegyesület nagy közönség jelenlétében. 
Pompás látványt nyújtott a 62 szebbnél-szebb jelmezes гésztve 
vö felvonulása. A legszebb n ői jelmeze volt dг .Bešli ć  Dimitri- 
je feleségének, a férfiak közül pedig Sava Vuji ćnаk. A szava-
zás eredménye szerint i  a legszebb lány Farkas Irénke, a leg-
szebb asszony Cetina Zarkone. A jövedelem felét a szegény gyer 
mekek felгuhazásara, másik felét pedig könyvtári célokra hasz-
nálták fel. 

A bál délutánján az izг .hitközség nagytermében jelmezes 
gyermekmulatságot rendeztek, melyen szebbnel-szebb jelmezekben 
jelentek meg a kicsinyek, akiket ozsonnával vendégeltek meg.. 

Május 26-án a leányegylet műsoros estet rendezett, me-
lyen bemutatták a "Dávid contra Góliát", a "Sakk-matt" és az 

' "Ibolya" egу  feiv. vigjátékokat, valamint ,a "Lóvásár" c. pa-
rasztkomédiat. Konferált Ormos Andor drogéria tulajdonos. 

Május 27-én.  meleg üпnepléšben részesitette az izr.hitkđe 
ség schweiger Hermann f őrabbit abból az alkalomból .hogy mosd 
töltötte'be Zentán rabbi-működésének 25. évét. A házigazdai te 
endtlket a Nöeggylet tagjai töltötték be. Dr. Löbl Nándorné a N8 
egylet,' Gráf Armin az izr..hitközség, dr.Brichta Nándor a ció 
ništa egyesület, dr.;Méri Sándor á Szentegylet, Brichta István 
az-"Ivria", Wéinér Imre a "Hagibor" Spo г ^Klub nevében'üdvöz đl 
te a népѕzéг{t tudóé ftlгabbit, aki meghato szavakkal mondott 
köszönetet. 
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Az egyesület 1928-1933 évek közötti működésér ől 	nincs 
adatunk. 

1933, március 11-én a Nöegylet Purim-bálat rendezett. Az 
eleven újság gazdag programjának minden száma jól sikerült. A 
derűs hangulatot kelt ő  előadás szerepl ői Ormos Andor, Schuller 
István', Vig Lajos Fodor Ег z ѕбье t ?  Hartstein Rézi, Donáth Klá-
ri, Balog Sándorne, dr. Boschan Sandor, Hartstein szabin,Dtern 
László, Sin~er Böske voltak. Dr.Glücksthal Andor "Héber-Szvit'-' 
jét a Dal- es Zeneegylet zenekara játszotta TJjházi Lajos kar-
nagy, bankigazgató vezénylete mellett nagy sikerrel. 

1933 • szeptember 12-én az új f őrabbi, dr.Ehrenfeld beik-
tatása alkalmábol ismét a Nöegylet tölti be a házigazda szere-
pét. Az új f őpapot üdvözlik özv. Pollák Sándorne, a Nöegylet, 
Glücksthal Andor az izr.hitközség, dr. Méri Sándor a Szentegy-
let, dr. Vig Károly a cionista egyesület, König Salamon az Iv-
ria, Schwarcz Aranka az izr. leanyegyesület, Kohn Aron vala-
mint Mózes Noé a Sze£ard hitközség nevében. 

1935 . február 27-én jól sikerült teaestet rendezett a Nö 
egylet a Royalban, melyen mas vallású közöлseg is szép számmal 
jelent meg, mintegy demonstrálva a rendez ő  egyesület mellett. 
Többek között megjelent a város vezetösege és a hely őrség 
tisztikara is. 	 . 

1935•március 16 -án jókedvben, legjobb hangulatban zaj-
lott le az Eugén szálloda g~öyörüen feldíszített összes terme 
iben az egyesület jótékonycolú álarcosbálja. Hatvan jelmezes 
vonult fel eredeti, fest őien tréfás csoportban. Mindegyikük 
annyi ötlettel, fáradságot és anyagi áldozátot nem sajnálva 
készült a jelmezbálra, hoy mindegyik maszk megérdemelte volna 
hogy felsorolják. Altalanos és viharos tetszest aratott Mar-
melstein Maca (bunyevác lány), Schlesinger Lajosné  (Pompadour),  
Donáth Klári (Lili, az rnekek énekéb ől), Király Magda (fran 
cia lány), Máté Tiborné (sváb asszony), Zentai Bélane (hollanđ  
nö), Steiner Klári (sokác lány), özvegy Auslánderné (bunyevác 
menyecske ), Stössel Jenöné ( sokac asszony ) König Gyuláné so-
kác menyasszony ), Adler Józsefné ( orosz nő j , Hauer vi (becsi 
mosónő ), Fischer Arminné (paгasztmenгecske), Hartstein Szabin 
(Karenin Anna) Löwi Ilonka (török lant') Vig Csöpi (görl), 
Goldsmidt Dóга (Еszék, japán nö), Herz Ir бn (Mokrin,vasuti kala 
uz), Brichta Lili (törok nö), Schlesinger Maca(Törökbecse, ap= 
ród), Deutsch Rózsi (Mohol,kisorosz asszony) Schumann Aliz 
tengerész),Balázs Vera (boy), Pártos Sanyi es Günsz Klári 
(Pat es Patason), Pártos Tibor (hotelportas),Weiss Boris(Török 
kanizsa, kinai mandarinné), Adler Józsefгб  (orosz nö), Franki 
Hajnalka (Ada, kisorosz lány), Schumann Manci 4rokoko), Stein 
Sanyi(spanyol menyasszony), Hartstein Béla (bohoc), Hartstein 
Miklós (indián), ifj.Hartstein Miklós (cirkuszi kikiáltó), 
Bleier Andor és Gross Sándor (néger),Schossbeгger László (dum-
mer August), Vig László (boy) stb., stb. A felvonulás után meg-
e tettek a szavazást , legtöbb szavazatot kapott Hauer Evi, Do-
nбth Klári és Hartstein Szabin. Konferált és tréfás bökverse-
ket mondott Ormos Andor és Vig Lajos 

Az 1936  és 1937 évekről ismet hiányzik az egyesület tör-
ténetére vonatkozó dokumentációs anyag. 

Az 1938. május 28-i választmányi ülésen az egyesület el-
nökn őjévé dr.Balázs Zoltánгбt válsztották meg,aki sikerrel és 
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ügyesen irányitotta az egyesület m űködését az elkövе  kezö viha 
ros évekbén. . 

A második világháború éveiben és  az azt megelözö idöben 
a ??öegylet mell őzte a nyilvános szereplést, jótékonysági akci-
ói nem kerültei: nyilvánosság elé. 1941 áprilisában a magy.kir. 
katonai közigazgatás pedig egyenesen lehetetlenné tette továb-
bi legális működését. Az 1944-ben bekövetkezett deportációval 
a ,IÖegylet működése megszűnt. 

ss. 



Dal- és Zeneegylet 

Amig az els ő  világháború tartott, az egyesület 	alig 
hallatott magáról, ulyanugy a rezsimváltozás éveiben 	1918- 
1919-ben} is szünetelt a zenei élet. 1920 második felében uj a 
lapszabalyokat alkotott és a S.I.S. Királysag belügyminis ~té- 
гiumáibl elnyerte a mttködési engedélyt, azonban még hosszú é-
vekig nincs szervezett zenei élet Zentan, az egyesület vezet ő  
sége tétlen, zenekara sincs az egyesületnek. A régi vezet ősé- 
gi tagok közül mindössze Fekete Géza mutat némi aktivitást,de 
a munka csak egyéni vendégmitvészek zentai vendégszereplésének 
szervezésében merül ki. 

Így már 1920. február 28-án nívós koncert van Zentán.Lá 
nyi :rnö, neves szabadkai zeneszerz ő  és karnagy, akinek nevé- 
hez a szabadkai Városi Zenede fejl ődése és az ottani Filharmo 
fia sikerei £itzödnek, - neves mitvésze.ket hoz vendégszerepelni 
Zentára. E'ellépett Reiter Ilona szabadkai énekmUvésznö, aki 
nyolc fiányi-dalt adott el ő , valamint a 11 éves talentumos he-
gedűmUvész dagy Jancsi, a "csodagyerek" (13), aki már ekkor 
mint Hubay tanitvanya Oroszországban és Franciaországban si-
kerrel hangversenyezett, s akit ez alkalommal szülei kalau -
zoltak el Zentára. Itt Bach, Bruch és Paganini koncert-darabo 
kat játszott, ráadásul Schubert "Méhecskejét", Hubay-Vecsey 
dalokat és Csajkovszkitól játszott. A hangverseny nagy közön-
ség el őtt a Royal szinházte гmében volt. A zentai ,~ ikeгnek ér-
dekes követ~kezmenyei lettek. Nagy Jancsi 1920nyaranak elején 
ismét Zentara jött iskolai tanu]лényait folytatni. Lelkes, zse-
niális diáknak bizonyult: nyolc hét alatt tanulta meg a polgá 
ri iskola négy osztályának anyagát, Vig Lajos gimn. tanár kor 
repetálása mellett. Nagyszerit nyelverzeke volt, két hónap  a-
latt tanult meg angglul, Pesten pedig, a román megszállás né- 
hány hete alatt románul. 1922-ben elnyerte az 5000 koronás Re 
ményi-dijat. 

1922-ben Heumann Rózsi szabadkai énekmQvésznö ad Zentán 
önálló hangversenyt (sem pontos napját, sem mttsoгát nem ismer 
jük). 

1923 • február 24én ismét Zentán hangversenyez Heumann, 
zongorán Lányi <rnö kiséгi, aki saját szerzeményeiből. is kü-
lön szamot ad. 

1923 . március 13-án a Royal szinháztermében Székely Ilo 
na és Kálmán Oszkár , a budapesti Operaház művészei , opera- éš 
dalestélyt rendeztek , Kósa György zongoгamttvész közremtködésé 
vel. (14). Műsor: 1. Kósa:Rachmaninov - Prelude és Polonaise•, 
2. Székely:Wagneг  - Tannhüuser,,Eгzsébet áriája, Ba ~ ić  - Ala 
Nesto, Puccini - Ima a Toscából; 3. Kálmán:Verdi - aria a Don 
Carlosból,Mözaгt Szöktetés a szerálybol; 4. Székely:Rachma-
ninov - Jorgovana cve ć e, Strauss - Stándchen; 5. Kálmán:Gre -
chaninon - Domovina , Schubert - Der Doppelgünger ; 6. Kálmán: 
Gounod - Bordal a Faustból, Löwe - Ballada Tom der Reimer;Ka-
csóh - Szerelmes nóta; 7. Székely: Halévy - Aria a''Zsidónö" -
böl, Schubert - Der Lienmann , Rozinszky - Amen, Devojka,Rékay 
- Hervadó rózsák ; 8. Kósa:Grechaninon - Rondo,Chopin - Noc-
türno; 9. Székely-Kálmán: Mozart - Duett a "Varázsfuvola" c. 
operából , Thomas - Duett,a "Mignon " c. operából. 

A művészek jugoszlaviai körútjukon előz őleg fljvidéken, 
Zomborban és Szabadkán tartottak hangversenyt. 
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Március 22-én a mifvész іk megismételték a zentai hangver-
senyt, amikor is a TannhHuser BUvös vadašz, Don J іan, Bohémé -
let, Parasztbecsület, Pillangb kisasszony c. operakbol áriákat, 
tovabbá Lányi Ernö, Kacsóh Pongrác, Dienzl, Grieg, Strauss és 
Schumann dalokat adtak el ő  nagy közönség el őtt. 

Március 26-án következett a szezon kiemelked ő  eseménye, 
Sváirdstгđm Valborg neves énekesn ő  dalest e. Svёхdstrđm svéd é-
nekesn ő , külföldi utjában Zentára is ellatogatott, s önálló 
dalestet adott. MUsorán svéd, norvég, finn, dán és német klasz 
szikus művek és népdalok szerepeltek. Legnagyobb sikert az Erl 
könig elöadásaval aratta. A közönség nem volt nagyszámú, de  as  
énekesnő  páratlan sikert aratott. Miként a helyi lapok irtók: 
"Kár, hogy a nagyhet és a hónap vége sokakat távol tartott a 
ritka művészi esemény élvezését ő l". 

A zenei élet ezen a tavaszon helyi muzsikusok,kezdeménye 
zésével is élénkül. Megalakul a Klazsik-féle vonosnegyes, Kla-
zsik Lehel, Réthy Rebmann Károly ze г etanarok, Rosenberg Emil 
és Stöckl József tanítók össz еállitasban, mely az április 15-
i ipartestületi hangversenyen mutatkozik be. Avonósnégyes 
tagjai  kés őbb eserélödtek, s a Klazsik, Simon Mihály  (gimn.ta-
nár), dr.Deutsch Mihály (orvos), Stöckl négyes játszott az el-
kđvetkezö években. 

Az els ő  belgrádi dalárda szerepelt május 27-én Zentán a 
Royal zsúfglásig telt nagyt ег gyбben. Az énekkar óriási techniká 
jóval és valogatott hanganyagával nagy sikert aratott. A rész-
letes mtsort nem ismerjük. 

1924. április 19-én az Izraelita Nögg'let r еndezésében, 
a Dal- és Zeneegylet tagjainak közremüködesgvel előadták 0£fen 
bach 1 felv. dalгоüvét, az "Eljegyzés lémpafenynél". Jó muzsikú 
sok, jó énekesek e}öadása volt, a siker Fekete Géza karnagy 
érdeme volt, aki mar a háború el őtti években is sikerrel szer-
vezte a zentai zenei életet. Péter és Lizi szerepét dr.St őssel 
Ernö ésHeuduschka Flóra az özvegyasszonyok szerepét Balog 
Sбndorné és Singer Máty~ ѕné, a bakterét Vi Lajos énekelte és 
játszotta. Rendez ők voltak dr. Hacker Kálmanné ( a bábo гú e-
lött maga is jeles шUkedvelö) és Bubala Ignác tanit б . Minden 
énekszámot megújrázott a lelkes közönség. Fekete karnagy tisz-
telöitöl ezüst babérkoszorút kapott. 

A zeneegyleti tagok a zenemiivészet egyéb ágaiban is seré 
nyen munkálkodnak.Stöckl József az egyházi zene, Halász Meny-
hért az egyházi énektanitás ?  Klazsik Lehel és Fekete Géza pe-
dig a világi zene mUvelése es tanítása terén nyújtanak kiválót. 
Közülük Halász a 1e ~szeгencsésebb, mivel a "Zora" szerb egyhá 
zi dalárda karnagyakent megtalálta helyet és pártfogóit.StöckI 
munkáját nagyban gátolja,'hogy a katolikus Szt. Sziv templom 
orgonaja alapos,javitásra és readbehozátalra szorul. Klazsik 
és Fekete a vilagi z еџe müvе lésére alkalmas egyletek és körök 
hiányában, tgl Јев  tudas kat.és művészi é~zeküket~ nem tudják 
teljes ege'szeben realizalni a nagyközönseg részere. 

1924. ѕzeptembeг ,7-én, }`helybeli ttfzoltó Testület 	50 
éves jubileuma alkalmábol, smet szerepelt a Dal- és Zeneegy-
let. Délelőtt a Főtéren zenes tábori mise volt, melyalkalom -
mal Klazsik Lehel és Fodor György kántortanító vezetese..alatt 
az e célra alakult ének - valamint a Dal- és Zeneegylet tagja.- 
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ból alakitott zenekar Griesbacher "Stella Maris" c. zenés mi-
sét adta el ő . Este ünnepi díszel őadás volt a Royal színházter-
mében, a Dal- és Zeneegylet közrem űködésével Fekete Géza kar-
nagy vezetésével el őadtak Offenbach "Elje,yzés lámpafénynél"c. 
1 felv. dalművét. Utána Balassa Emil "Kiralyidill!'jét adták, 
melynek zenéjét írta és hangszerelte Réthy Rebmann Károly ze-
netaлar. Mindkét dalmű  énekesei: Szegheö Vilma (szoprán),Guel-
minó János, Riser István, Farkas János, Polyák Marcell voltak. 

November 5-én Pavle Banac, a zombori, eszéki és újvidéki 
opera volt baritonistája tartotta hangversenyét a Royalban, me 
1yen áriákat éneke ј.t Halévy "A zsidón ő", Verdi "Ernani", Lor- 
tzing"A fegyverkovacs" c. operákból, azonkivül J.Biehle - töl 
a2 "Aranykereszt" áriát és nepdalokat adott el ő . 

1924. végén végre megindulhatott a katolikus egyházi ze-
ne magasabb szikt ű  művelése is. U.i. a róm. kat, alsóvárosi. 
templom oгgoná ~ának nagyobb sipjait a háború alatt hadicélokra 
elrekvirálták es felhasználtak, emiatt az orgona hosszabb ide-
ig hasznalhatatlan volt. Most id őt és fáradsagot nem kimélve, 
Stadler Rezs ő  újvidéki orgonaépit pótolta az alkatrészeket,ii 
letve átalakitotta az egész orgonat, s még éjjeleken át is dol 
gozott, hogy a karácsonyi ünnepekre elkesüljön munkájával.Igy 
Stöckl József kántortanitó, a komoly egyhazi zene művelőjének 
is lehet ősége nyílott komponalasra. 

1925 . július ll-én Ambrus Géza moholi tanitó, aki Bácska 
nagyobb városaiban jótékonycélú koncerteket tartott,Zentán is 
vendégszerepelt az Eugen Szálloda szinháztermébe л . A befolyt 
jövedelemb ől a tanitok özvegyeit és árváit segelyezte. 

1926 tavaszán általános mozgalom indul a zeneművészet fel 
lenditéséгe, illetve a regi tesped đ  Dal- és Zeneegye9sület újrá 
alakítására. Ennek a mozgalomnak,keretében a Ke гészteny Keres- 
kedö Ifjak Egyesületének székházaban március 1-vel z9netanfo -
lyam indul, a Dal- és Zeneegylet újraszervezése céljaból pedig 
gyüjtöiveket bocsátott ki a kezdemenyezö bizgttsag,melynek tag 
jaj dr.lvan Zagorica, Fekete Géza. Simon Mihaly és Rosenberg 
Emil. Az évi tagsági díjat 60 dinárban állapították meg, mely 
negyedévenként fizetend ő . 

Az raalakitandó Dal- és Zen9egylettöbb muzsikusábol 
alkalmi szinházi zenekar közrem űködesevel adta elő  a Tűzoltó 
Testület Szilágyi - $udai, "Kék postakocsi" c. 3 felv. operett 
jét. Az operett Zentan soha nem látott siket aratott, l92b. 
április 1-én volt a zenés és kosztümös föproba nagy közönség 
elött 3  majd a többi el őadás (leginkább telt ház előtt) április 
4-én es 5-én ( Нusyétkoг ), április 10-én, április 1 %-én, május 
15-én, június 5-én (Becsen), november 27-én és végül l927.f eb-
гuбг  13-án. 

A kiséгö zenekarba beválogatták a Dal- és Zeneegylet ze-
nekarának legjobbjait, s azt kiegésziétték a gimnázium ifjú-
sági zenekaranak es a t űzoltó-zenekarnak le ~jobbjaival.Fekete 
Géza karnagy vezényelt, a vonósok: Steiner Jozsef, Bergel Lász 
ló, Rosenberg László, Simon Mihály, Rosenberg Emil, Hubert An- 
dir, Stöckl József, a fúvósok Remete I гeneuz, Kecskés Jenö, 
Krizsán József, Márkus István, a harmóniumnal dr. Glücksthal 
Andor, az üt őhangszereknél városunk öreg orvosa dr.Méгi Sándor 
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ült. A f őbb szerepeket Kelemen Fálné Teca), Balog Sándorné 
(Gretchen), Szegheö Vilma (Camilla grofnö), Benedek Ando г (Roz 
maring) Guelminó Béla (Toldi) és Homolya Antal (báró Steig~ З  
énekeltek. A kisebb szerepeket Reszler Márta ;  Pataki Böske, 
Oswald Baba, Reszler Ilonka, Braun Boriska, te гn Aranka, 
Nagy Marcella, W_ebe' Károly, Tripolszky Aladar, Tóth Horgosi 
Dezs ő , Megadja Iván, Simonyi István, Btin Ferenc, Kopasz Pál 
játszották. A balettet Zagorka Lali ć , Szécsényi Aranka, Odry 
Janka, Mica Ѕtajić , Darinka Stančulov, Odry Maca lejtették. A 
zenei részt Fekete Géza, a játékot dr. Teleki Istvan és Buba-
la Ignác rendezte. 

1926. április 18-án, körülbelül 100 möködö es pártoló 
tag részvételvvel újraalakult a De1- és Zeneegylet, az Ameri-
ka Szálló (ma Egészségház) kaszinotermében. Az egyesületbe 
nemzetiségre es felekezetre való tekintet nélkül beléptek vá-
rosunk legjobb muzsikusai és zene-pártolói. Az alakul0 köz -
gyUlés elnöke dr. Méri Sándor, jegyz ője Rosenberg Emil volt.Az 
előterjesztett alapszabály-tervezetet elfogadták, s amíg azt 
a belügyminisztérium jóvá nem hagyja, ideiglenes vezet őséget 
választottak. Elnök lett dr. Zagorica Iv an  kir.közjegyzö, al-
elnök dr. Méri Sándor orvos, ügyész dr. Balázs Zoltán ügyvéd, 
jegyz ő  Bubala Ignác kántortanító, pénztá гgs dr. Hacker Kálmán 
gimn. tanár, háznagy Rosenberg Emil tanit б , választmányi ta-
gok dr.Glücksthál Andor orvos, dr. Glücksthal Géza orvos, 
Stöckl József kántortanító, Simon Mihaly gimn. tanár, Klazsik . 
Lehel gimn. zenetanár, Bogdan Davidovi ć  járásbíró, az énekkar 
tagjai közül Vámos János gimn. tanár, Dušan Viroubal járásbí-
ró, Stevan Kovačevi ć  gimn. tanár, Kelemen Pálné, Balog Sándor 
né, Pollák Miksa tanito, a pá гtolo tagok közül dr.Teleki Ist= 
ván imn. tanár, Bergel Leo nagykeresked ő , dr. Miloš Kneževi ć  
polgarmester, dr. Branko Pecarski városi föügyész,Jovanovi ćné 
Persida, Ramadanski Ljubomirné. A közg уUlés Fekete Gézát vá-
lasztotta a zenekar l5arnagyáva, Klazsik Lehelt pedig énekkari 
oktatóvá. Elhatás oztak, hogy a zene és ének m űvészi kultivalá 
sát minden más egyesülett ől függetlenül valósítják meg,de köz 
ben nem zárkóznak el az elöl sem, hogy alkalommal a helye 
kulturális egyesületekkel együttmUköd,ј nл4. A helyi újságok 
örömmel üdvözlik az egyesület mega:Ј'akulásat: "Kisvárosi éle-
tünkben annyira hiányzo m űvészi szorakozást és'művelödést sem 
mi akció sem képes olyannyira kielégíteni, mint éppen a zene 
kultúra, - ezért üdvözöljek az egyesület megalakulasát." 

Az egyesület megalakulása után azonnal munkához látott 
felhivták az összes működő  tagokat, hogy május 21-én d.u. 6 ó 
rakor a tűzoltólaktanyában énekpгóbát, este 8 órakor pedig á 
Kaszinó helyiségeiben zenekari összprobát tartanak. A zenekar 
létszámát, ósszeallitását, tagjainak nevét nem ismerjük. 

Jugoszláviai körútján Zent ára érkezett és június 3-án, 
valamint 4-én az Eugenben hangversenyt rendezett Gaál Tibor 
zongoraművész. A koncert alkalmával fellépett Hugó-Hugó is-
mert külföldi komikus is. 

Június 5-én az egyesület szimfonikus zenekara mutatko-
zott be a közönségnek a Royal nagytermében . Milsoгát nem ismer 
•jük. 

1927. február 10-én az SHS Királyság Belgrádi Terület 
f őispánja jóváhagyta az egyesület benyujtott alapszabályait, 
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melv~k szerint az egyesület "Sen ćansko muzi čko i pevačko udru-
žene" néven szerepel. Az alapszabályokban egyetlen változta-
tást rendelt el a f őispán, mégpedig art, hogy az egyesületi 
pecsét és az egyesületi jelvények felirata allamnyelven- ciril 
betlikkel legyen. 

Július.2-án, Beethoven halálának 100. évfordulója alkalmá 
ból, az egyesület is áldoz a nagy komponista emlékének és múvé 
iböl válogatva tartja meg ünnepi hangversenyét. Az est kereté-
ben dr. Glücksthal Géza méltatta a zenekölt ő  érdemeit és mun-
kásságát, Virág Erzsi vendég гл  vészn(S Beethoven-dalokat énekelt, 
dr. Glücksthal zongorakisérete mellett, Szegedi Sándor hegedQ-
művész pedig Sz4r}ch Piroska zongorakiserete mellett adta el ő  
a Kreutzer-szonatat. Az egyesület nagyzenekara a II. Symfoniát 
és az Egmont-nyitányt adta el ő  Fekete Géza vezényletével. A kö 
zönsб  megfejthetetlen részvétlensebe miatt az elriadás igen 
gyengen sikerült, pedig nagyobbszabasú est i  valósagos kultúre-
semény volt Virág, Szárich es Szegedi vendegm{ívészek közremiikö 
dés бvel. , 

Az egyesület tamogatásával 1928. december 15-én tartotta 
hangversenyét a Royal nagytermében Vlast~ imir Jecić  hegedfimiivésr, 
a király ösztöndíjasa, lelkes, de kisszamú közönségg ünneplése 
mellett. Me lepő  volt az intelligencia гб szvétlensége,mely na-
gyon kis számban jelent meg. A m űvészt dr. Glücksthal Géza ki-
serte zongorán. 

1929. február 23-án a Kaszinó mulatságán el őadott m8sor-
ban többek között, a Dal- és Z,neegylet szimfónikus zenekara 
is szerepelt három zenekari szammal. A m{isort nem ismerjük. 

1929 . április 27-én Schubert-estet rendezett az 	egyesü- 
let. Schubert munkásságat méltatta dr. Glücksthal Géza. A szitu 
f бnikus zenekar el őadta a H-moll befejezetlen szimf бniát kék 
tételben. Schubert-dalokat énekelt Balog Sándorné, 	zongorán 
kisбгte dr. Glücksthal Géza. Hermann József hegedtimlivész, 	a 
szabadkai zeneiskola tanára, mint vendég,elöadta a Sonatinát 3 
részben, zongorán kisérte dr. Glücksthal. Ugyan ő  kisбгte dr. 
Andjelko Devescovi járásbirot is, aki Schubert-dalokat éne-
kelt. Végül a Rosamunda-nyitányt adta el ő  a zenekar Fekete Gé-
za vezetesével. A közönség - megszokott módon - nem mutatott 
nagy érdekl ődést a hangverseny iránt. 

December 25-én a Kaszinó vezet ősége elhatározta, hogy jó-
tékonycélú estélyt rendez a Dal- és Zeneegylet közrem űködésé-
vel, melyre ismét meghivják Hermann József szabadkai zeneta-
nárt vendégszereplés céljaból. Ez a vendégszereplés azonban 
elmaradt. 

1930 . február 2-án rendezte a Kaszinó m űvészi estjét 	a 
szeényeket megsegít ő  akció javára, a Dal- és Zeneegylet zene-
karanдΡk, Кbzremüködésével. Müsor:.1. Nyitány Mozart "Titusz" o-
perájabol - nagyzenekar; 2. Sofija Joci ć , az újvidéki Opera 
mUvésznöje áriat adott alö; 3. Osa іkovszki "Barcarola" - nagg " 
zenekar; 4. Sofija,Vu ~ ić  zongoraszolója; 5. MayerbeerPotpo-
urri a Hugenottákbol es Verdi Diadalmi indulo az Aidából- nagy 
zenekar. Karnagy Fekete Géza, konferált Ormos Andor. 

Február 25-én a Ttizoló Testület farsangi tiizoltóbálján 
az Eugenben, a program zároszámaként a Dal- és Zeneegylet zene 
kara egy Schubert -derabot adott elö,,amely - a tudositás sze= 
rift - "méltó koronaja volt az el őadásnak". 

Az egyesület reprezentativ zenei programot adott augusz 
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tus 30-án a Royal nagytermében rendezett hangversenyen , nagy 
közönség el őtt, a belgr.adi rádión való közvetítés céljábol. A 
műsor: l.Nicolai: Nyitány a Windsori vig n ők c. operábol - el ő  
adta a szimfonikus zenekar; 2. Virág Besszi dalokat énekelt, 
zongorán kísérte Bergel László; 3.Puccini:Bohémek - ábránd - 
szim£dnikus zenekar; 4.Arensky:Zongora-trió, el őadták Rosen-
berg László, Hubert Andras és Bergel Laszló; 5. Verdi: Álarcos 
bál - ábránd -,szimfónikus zenekar. Karnagy Fekete Géza volt. 
Technikai akadalyok miatt a rádió nem közvetítette a hangver-
senyt, amir ől csak közvetlen kezdés el őtt értesült a közönseg. 

Anyagi és technikai nehézségek miatt az egyesület karna-
gya, Fekete Géza elkedvetlenedett és visszavonult, pár évig 
az egyesület csak ritka alkalmakból lépett a nagyközönség elé. 

Csakhamar azonban új, lelkes vezet ője és szervez ője 	tá- 
madt az egтesületnek, aki egyben a karmesteri teend őket is vá1 
lalta. T7jhazi Lajos, az AJtalanos Hitelbank helyi kirendeltsé-
gének vezet ő je, aki a korabbi években már élénken részt vett a 
becskereki zenei életben, - átszervezte a zenekart városunk 
mindhárom nemzetiségbeli muzsikusaiból, rendszeresítette a ze-
nekari próbákat, a zenekarban гésztvevö hivatásos muzsikusokat 
külön díjazta, miáltal bizonyoe szogiális missziót is teljesi-
tett. A zenekar személyi összeallítasa az él ő  demokráciát tük-
rözte. A zenekari pultoknál a helybeli népi zenekarok és t űzol 
tózenekar legjobbjai ültek együtt városunk zenekedvel ő  orvosa-
ival, tanáraival es egyéb diplomásaival, valamint a gimnázium 
ifjúsáli zenekarának legeminensebb kamasz-heged űseivel. Negy-
venöt ev távlatából шб g nagyjából rekonstruálni lehet a zene-
kartagjainak névsorát: Fekete Géza, Ognjanov svetislav, dr. 
Papp.Antal, Davidovi ć  Bo~dan, Kesselring Eгnöné, Bergel Lász-
ló, Vig Csógi,,Steineг  Jozsef, Rosenberg László els ő  hegedű , 
dr.Deutsch Mihaly, Pozsár József, Simon Mihaly, dr.Balázs Zol-
tán, Halász Menyhert, dr. Habram Nándor, Petar K гuška, dr. Ko-
njovi ćné Hada Bгanova čki, Viczei Lajos masodik hegedű , Barba-
rics Gusztáv, Rosenberg Emil, Gtöckl József, Rebmann Károly, 
Raczkó Gyula méhhegedű , dr. Iiubert Andor, stöckl József,Zsadá 
nyi Bálint csehi, Verebes György, lejházi Lajos, Kesselгing 
Eгnö, stöckl József b őgő , Remete Ireneusz piszton- vadászkürt, 
Kг izsán János és .Remete Joachim klarinét, Márkus István bassz-
pozán, Hevér Ferenc B untba Werner István flóta,Branislav Buku-
rov oboa, dr.Schuller István timpanista, dr.Kopasz István tim- 
panista, Fodor György, dr.Glücksthal Andor harmónium. 	Rajtuk 
kivül, mint zongora-szolisták Fodor Lili, Lesch Erzsébet 	és 
dr.Glücksthal Geza. Az ujjászervezett egyesület sikere 	abban 
rejlett, hogy >ijházi karmester szervezöe гejét városunk mindhá 
rom nemzetiségének rendelkezésére bocsátptta ezek kulturáliš 
rendezvényei es a nemzeti ünnepek alkalmával. Nagyobb koncer-
tek alkalmaval, megfelel ő  honorárium mellett vendégmuzsikuso -
kat is meghívott a zenekarba. 

Az egyesület újjászeгvezett,zenekarával 1933.febгuár 18-
án, a Kaszinó el farsangi báljan szerepelt >jjházi Lajos kar-
mester vezényletevet. A m űsoron szerepeltek Goldmarck "A kert-
ben" és a "Falusi lakodalomb Đ  " a Menyasszony dala, valamint 
strausstól a Cigánтbáгб  nyitánya. 

A nagy közónseg szűnni nem akaró tapssal jutalmazta a pro 
dukciot és az újjászervezett szimfónikus zenekart. 

Március 11-én az Izraelita N őegylet Purim-báljának műsora  
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kez.céoen a Dal- és Zeneegylet zenekara nagy sikerrel adta el ő  
egy zentai zeneszerz ő , dr.Glücksthal Andor Héber- szvitjét,Ójhá 
zi vezénylése mellett. . 

1933 • április 22=én az egyesület rendezésében a "Sárit el 
rabolják" c. dzsessz-operettet adták el ő  a legkiválóbb becske-
reki műkedvel ők, melynek szövegét Kelemen Viktor regényéb ől öt 
letes átdolgozással Láng Imréne (Becskerekröl) irta meg a dal- 
betétek verseivel együtt, zenéjét pedig Láng Imre becskereki 
zenetanár és karnagy szerezte. Felléptek: a n ői címszerepben 
Loch Hermina, Nyárai Rezs ő  (aki egyben a,daгabot is rendezte), 
Buttel Domonkos, Gerö Béla, a három komikus, Pukecz Ilonka szub 
rett, Katusics Lujó tánckomikus és egy tehetséges görlcsapat.A 
zenét a becekereki úri dzsessz-zenekar szolgáltatta. 4 jólsike 
rült előadás után Láng Imrének és nejének ezüstkoszorut ny űj -
tottak át a zentai tiszteltlik. 

Október 22-én az újv.déki Szerb Nemzeti Színház 	zentai 
vendégszereplési alkalmáb6l ~ a "Falurossza" szerb nyelvit válto 
zatának elöadasan az énekszamokat , dalbetéteket a Dal- és Zené 
egylet zenekara kisérte Qjházi vezenyletév е l. Az éлekszámoka~ 
Vladimir Milin és Paula Ješi ć  a belgrádi operett szinház volt 
énekesn ője énekelték. 

November 12-én, a Szerb Nemzeti Színház Nuši ć : "Utazás a 
föld körül" c..darabjába кΡj, a zenei kiséretet ug ancsak a Dal-
és Zeneegylet zenekara vegezte. Dirigens ismét О jházi Lajos 
volt. 

November 19-én, a kir.szerb hadsereg Zentára történt bevo 
nulásanak 15 évfordulója, s a cset џik egyesület zászlóavatási 
ünnepséKe alkalmaból , a mtlsoг  kereteben a Dal- 'é s Zeneegylet 
több számot is el őadott az Eugenban rendezett ünnepi akadémián. 
Így a program 2. számaként Hristi ć  "Szerb tánc" valamint az 
opus 12 "Tánc " szamokat , - a 8. gzámként Dvorzsa1к  "Szlovén 
tanc", "VIII. tánc" c. kompoziciokat. Vezényelt Ojházi Lajos. 

A zentai zenei élet megújulásának ékes manifesztuma volt 
az 1933 • december 21-én, az Eugenban rendezett gála- hangver-
seny, melyre a Dal- és Zeneegylet vezet ősége meghívta Kramer 
Imre szabadkai hegedűművészt, a kiváló Hubay-tanítványt ;Klaвz 
szikus zeneelöadásгól volt .  szo: a hangverseny-terem hátso so-
rai nem voltak tömöttek! Az erkölcsi siker ;gy is szép volt. A 
szimfonikus zenekar Beethoven Coriolan-nyitanyat jatszotta, 
majd Kramer Imre Mozart A-dur heged űkoncertjét adta elö.Szünet 
utam a zenekar Goldmerck Falusi lakodalmának negyedik tételét 
látszotta, uilana ismét Kramer I щгe következett.Beethoven F-dur 
es G-dur romancait zenekari kisérettel adta el ő . A közönség 
lelkesen ünnepelte Kramert , aki ráadásként egy-egy Csajkovszki 
és Bach számot játszott . A szimf đniі us zenekarban , meghívásra, 
több szabadkai professzionista muzsikus is szerepelt, ezzel a 
zenekar annyira komplett _volt, hogy ilyen T бg nem játszott vá-
rosunkban. Vezényelt Qjházi. 

1934 , JJ anuár 8-án~ gör.kel . Karácsony másnapján , a "Zora" 
dalegylet mUsoros estjen is közreműködött a Dal- e9 Zeneegylet 
szimfonikus nagyzenekа  -, mikor is több sikeres szamot adott 
elő . Vezényelt Qjházi. 

1934 , február-l0-én rendezte az egyesület 	nagyszabasú 
Strauss-estjét bállal. A közönség melegen ünnepelte Újházi La- 
jost,  aki nemcsak dirigense, hanem rendez ője is volt az elLa- 



dósnak. füsoг : Оperanéayes a Deneve гböl =  a "Szép kék Dunán" ke 
г jngö - a tisztan zentai muzsikusokból alló nagyzenekar; dalok 
a Cigánybáró c.daljátékbol, melyeket Hay Zlata szabadkai ének-
müvésznö énekelt zenekari kjsérettel; a 'Bor, dal, nö" és a 
"Déli rózsák" kering őket a "Kjrálynö csipkekend ő je" c.operett-
böl a nagyzenekar adta el ő . Szünet után következett az est lát 
vanyos száma, "Strauss János szobra" C egy felvonásos balett-
jelenet, melyet Djházi Lajos karnagy írt es rendezett. A jele-
netben, melyben Strauss becsi szobra kedves módon elevenedett 
meg, leszállva talapzatáról, közrem űködtek Stevan Jenovac(15) 
(mint Strauss-szobor és annak megelevenedett képmása), a кis 
Hubert Vera (Amor), Nlaca Djmjtrjjevj ć , Verica Miari ć ,Fodor Li-
li, Teresa Jenovac, Simon Zsuzsi, T гjpo ~ szky Baba (balett-tán-
cosn ők), Tolmácsy Pityu (egy pjtyokás bécsi polgár), Bodor Pis 
ta (rend őr), Simon Hiska es partnere (szerelmes pár)."Sikerült 
farsangi mulatság ;  igazi valceros hangulat, sok tapsos kjhivás 
sal" - miként az ujsaok irtók. (16) 

A Strauss-estet leszalljtott helyárakkal 	megismételték 
február 18-án. 

A Bal- és Zeneegylet házi hangversenyét és estélyét márcj 
us 18-án tartották az Hugenban, beléptjdij ryélkül. A zenekari 
számokon kívül „ melyeket Djházj Lajos dirigalt, felléptek a kö 
vetkez ő  szolistak: Fodor Lili (zongora), Lesch .! гzsébet (zon o 
ra), dr. Hubert András (cselló), Svetislav Ognjanov (hegedü)eš 
a kis Viczei Miki (heged ű). (17) A zenekar Kostj ć  és Sjdák 
szláv nemzeti jellegű  darabjaj mellett Moszkowszki "Spanyol 
tánc"-át, Strauss "Déli rózsak" ke г jngöjét játszotta. Az alig 
öt éves Viczei Miki Bermel heged űversenyét adta el ő  meglepő  ze 
nej érettséggel és ritmusérzékkel. A többi szólista p г ogгam ~á 
nem ismeretes, a vonos-szólókat :Bermel László kisérte zongoran. 
Hangverseny utam a zenekar tagjai, azok hozzátartozói és a 
zeneegyesület barátai közös vacsorán vettek részt. 

Június 3-án a hadirokkant-nap alkalmából, a hadirokkantak 
egyesületének rendezésében adta a Dal- és Zeneegyesület ünnepi 
hangversenyét az Eugen nagytermében Sava Vujj ć  polgármes -
ter védnöksége alatt. A nagy es ő  miatt az egyesület és a város 
vezet őségén kivül alig jelent meg egy-két család a hangverse-
nyen, habár a műsor kjt űnEj volt. A hangverseny keretében 
tdbb zenekari és szóló-szamot adtak el ő  a következ ő  szerz őkt ő l 
Krstjć , Schumann, Taj čevj ć , Scarlatti, Beethoven, Smetana,Rim-
szkjj-Korszakov ;  J.Strauss, Albeniz, Bartók, Gounod$oubjnstejn, 
Morkovszki, Sidak. Vezényelt Djhбzj Lajos. Bermel Ferenc sza-
badkai hegedűművész, aki egyben meghívott koncertmestere is 
volt a nayzenekaгnak, szólójátékával is nagy sikert aratott.A 
zongoraszamokat Fodor;Ljlj és Lesch Erzsébet zentai zongoramű-
vésznők, a gordonkaszamot dr.Hubert Andor adták el ő. Bermel 
László adta a zongoгakiséretet. A hangversenyt a belgrádi radi 
ó is közvetítette. 

1934. június 30-óval a Horvát Altalá ~}os Hitelbank R.T.sza 
badkai fiókfJa bevonta zentai kirendeltseget Szabadkára, mely 
alkalombol Djházj Lajost ;  a kirendeltseg igazgatóját, a Dal -
és Zeneegyesület karnagyat és legagilisabb vezet őjét is áth, -
lyezték Szabadkára. (18) Hiába tiltakozott a város vezetösege, 
a keresked ők egyesülete, s rajtuk kivül mintegy ötszáz személy 
egy spontán körözött és a bank jga;gatósagához eljuttatott 
íven az áthelyezés és a kirendeltseg bevonása ellen, a Dal- és 
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Zeneegylet július 1-vel karnagy nélkül maradt. újházi távozása 
alkalmából barátai, tisztel ői es muzsikustársai társasvacsora 
keretében búcsúztak, amikor is dr.Petrovi ć  kir.közjegyzö, dr. 
Vig Károly ügyvéd, dr.Deutsch Mihály orvos és Ormos Andor ke-
reskedő , Zentán általánosan ismert szellemes konferanszié szép 
beszédekben méltatták a távozó dirigens konstruktív zenei mun-
káját és elért eredményeit, hangoztatva, hogy távozasaval a  Dal  
és Zeneegyesület eddig legeredmenyesebb mtikódési ciklusa zá- 
rult le. A búcsúvacsora junius 30-án zajlott le az Eugenban. 

A helybeli Vöröskereszt tgyesület által, a kaszárnya fel-
szentelési ünnepségeinek kereteben, június 28-án, Vidovdan nap 
ján rendezett díszhangverseny alkalmaval fellépett a Dal - és 
Zeneegylet zenekara is újházi vezényletével, aki utolsó fellé-
péšével búcsúzott a közönsegtöl. Egy szerb nemzeti motivumok-
kal telt darabot vezényelt a m űsor befejezéseként. A helyi sah 
tó azon reményének adott kifejezést, hogy a távozó karnagy a 
jövőben is többször ellátogat Zentára, mint vendég, egy - egy 
hangverseny vezénylesére. 

Június 30-án tartotta a Dal- és Zeneegylet évi rendes köz 
gyűlését az Euggen kistermében dr.Ivan Zagorica elnöklete alatt. 
A közgyűlésen Ojházi Lajos referált az egyesület sikeres mU Кö-
déséröl. A kö;;gyiilés elhatározta, hogy az egyesület tagjainak 
négyféle osztalyozasát (alapit ó, tiszteletbeli, pártoló es mt!-
Кöd ) megváltoztatja, s a javaslat megtételére dr.Iyan Zagori-
ca, Rosenberg Emil és dr.Dchuller Istyan összeállitású bizott-
ságot küldték ki. A tisztújítás eredmenye: elnök Sava Vuji ć  
polgármester és dr.Ivan Zagorica kir.közjegyzö, ügyvezet ő- el-
nök és karmester a távozó Qjházi Lajos (ezen t}sztséget a köz-
gytllés újaзnan kreálta és javasolta az alapszabalyok e tekintet 
beni módositasát). Tiszteletbeli karmester Fekete Géza (akinek 
a közgyűlés 30 évi önzetlen munkájáért jegyz őkönyvi köszönetet 
szavazott), jegyz ő  dr.Schuller István, pénztaros dr,Deutsch Mi 
hált' orvod, igazgató Pozsár József tanító, választmanyi tagok 
Simon Mihaly tanar, Kesselring Ernö kgreskedö és felesége, dr. 
Deutsch m1ihaly,orvos, Barbarics Gusztav tisztvisel ő , Нalász 
Menyhért tanito, Fodor Lili zenetanárn ő , Rosenberg Emil tanító, 
dr. Stöckl József orvos, Stöckl József tanit б , dr.Hubert Andor 
ügyvédjelölt, Leach Erzsébet zenetanárn ő , Branislav Bukurov ta 
far, Remete I гбneusz a tűzoltó-zengkar karnagya , Kopasz István 
ügyvédjelölt, Bergel László magánzo,Petar Kruska tanár, Fodor 
Gyorgy tanítd, dr. Glücksthal Andor orvos, dr.Glücksthal Géza 
orvos es Bogdan Davidovi ć  járásbíró. Az elnök:inditvánубг a 	a 
közgyűlés jegyz őkönyvi köszönetet szavazott a távozo 	újházi 
Lajosnak. 

A Dal- és Zeneegylet,tiszteletbeli tagja,, a kis Viczei 
Miki hegedűművész , Kanizsan az ottani rend őrf őnök tiszteletére 
rendezett búcsúestelyen hangversenyezett osztatlan siker mel-
lett július 20-án. 

Megemlítendő  a Dal- és Zeneegylet egy másik mtiködö tagjá-
nak'egyeni sikere is. Stöckl József nyug t  tanító a zenekar 
tagja, fia esküvőjére nászindulót komponalt, mel"t.szeptember 
l7-еn adott el ő  a rбm.kat. szt.Sziv-templom orgonáján. _ 

1934. december 20-ágy ülést tartott a Dal- és Zeneegylet 
vezetösege, melyen elhataroztak, hogy az elhunyt Sándor király 
szobor-alap javara.1935• január 12-en emlék-hangversenyt ren-
deznek. A karmesteri teend őkkel Stöckl Józsefet es Remete I гб  
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neuszt bízták meg. egyben Újházi Lajost az egyesület fejleszté 
se körüli érdemeiért és önzetlen nagy siker ű  muködéséért a DaI 
és Zeneegylet öröskös díszkarmesterévé választották meg. A köž 
gyűlés által javasolt "ü ~yvezet$-elnök és karmester" tisztsé- 
get törölték. Elhatároztak, hogy a zenekar hetente háromszor 
tart próbát. 

1935 . január 12-én tartották meg a kommemorativ hangver-
senyt, mely alkalommal St đckl József először lépett a hallgató 
ság elé, mint karmester. Vezényletével a Himnuszt intonálta á 
33 tagú nagyzenekar. Utána Sava Vuji ć  polgármester tartotta 
emlékbeszédét. Chopin gyászindulóját, valamint Kosti ć  "Koszovó 
i tгagédiá-'ját pemete vezényletével játszotta a zenekar. Fodor 
Lili Chopin-balladát adott elб  zongoran, majd Schubert H-moll 
szimf oniá јбt Stöckl dirigálta kisszámú, de m űért ő  közönség e-
lбtt . 

1935. október 2-án Stöckl József bejelentette az 	egyesű  
let vezetéségének, hogy karnagyi tisztségér ől, melyet 	Ujházi 
távozása óta töltött be, lemond. hrdemeit az egyesület jegyzel- . 
könyvben örökítette meg. Az egyesület vezet đsége úgy határo-
zott, hogy Ljubomir Dimitrijevi ć  kapitányt, a zentai hely őrsé-
gi katonazenekar karmesterét kéri fel arra, hogy az egyesület 
26 tagra apadt zenekarát az 1935 novemberi és 1936 januári 
hangversenyeire készítse fel. Dimitrijevi ć  elvállalta a megbí-
zatast de a katonazenekart december 10-én váratlanul Becske-
гekre vezényelték, így a próbák abbamaradtak. 

Ennek következtében a Dal- és Zeneegylet december 16-án 
megtartott értekezletén, dr.Ivan Zagorica elnök vezetésével 
úgy határozott, hogy karmester hiányában egyel őre beszünteti 
muködését. Elhatározták, hogy £elkérik Fekete Gézát, a korabbi 
karmestert, vállalja el ismet az egyesület zenei vezetését. Ké 
relmüket Fekete teljesítette, de az elkövetkez ő  években jelen- 
t ős eseménye nem volt az egyesületnek . Az esetleg megtartott 
hangversenyekr đl sincs adatunk. 

Az egyesület működésének stagnálása 1938 végéig tartott, 
mikor is az egyesület újraalakult. 0j vezetoségének névsorát 
nem ismerjük. 

A zenekar vezetését Rosenberg Emil nyug.tanító 	vette 
át, s egyik céljává t űzte ki új muzsikusok nevelését az ifjú-
ság körébél . A nagyzenekar létszáma ekkor már 20 f őre olvadt 
le, de tevékeny munkába fogott. 

Elsó fellépésük 1938 • november 20-án volt, amikor is a 
város fényes küls őségek között ünnepelte a szerb hadsereg bevo 
nulásának huszadik évfodulóját. A tartalékos tisztek egyesüle 
te által rendezett mulatságon , az Eugenben s  többek között fel- 
lépett a Dal- és Zeneegylet zenekara is. Musorát nem ismerjük. 

1939 • február 1-én az újjászervezett zenekar elsó önál-
ló hangversenyét adta az Eugen -ban, Rosenberg Emil karnagy ve-
zényletével . Három klasszikus számot mutattak be (címük nem is 
menetes ). A hangverseny keretében Edelényiné Fodor Lili kér 
zongora-szólószamot adott el ő . Vig Csógi pedig egy hegedítkon -
certet játszott zenekari kisérettel. 

1939. április 2-ra a Magyar Kultúregyesület vi гбgvasárna 
pi kultúгdélutánјбг a , az Eugen-ben 3  a Dal- és Zeneegylet i—s 
tervezte fellépését két számmal _(Keler Béla :" Romantique"- nagy 
zenekar és Hack Irén szóló zongoraszámai : Liszt rapszódia, 
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Brahms гSagyar táncok), a hangverseny azonban a közbejött akadó 
lyok miatt elmaradt. 

. 	Az egyesület további míiködéséról több hiteltérdemló adat 
nincs. 

1941. július 26-án a régi Dal- és Zeneegyleti tagok szer 
vezésében és segítségével az Еugen színháztermében, hangver- 
seny-körútja alkalmával, 8zücs László a М .Kir.Operaház v. ta-
ja, nagyskálájú tenor, tartott hangversenyt, melyen operaária-
kat 2  operettгészleteket, műdalokat és magyaгnótákat énekelt. 
Egyeb értékesebb zenei rendezvényról ezekben az években nincs 
adatunk. 

1942. június 10-én megjelent egy felhivás•a helyi lapok-
ban városi énekkar alakítása céljából, mely az alakulófélben 
lévő  Enek-és Zeneegylet kereteiben m űködött volna. Megalakuló 
sóról és működéséről nincs adat. Az alakuló ülésre a helybeli 
gimnázium helyiségeiben került volna sor. 
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Az első  világháború el őtt oly szép kultúrális eredménye 
kit felmutató Szerb Olvasókör - Srpska Citaonica, a két háború 
közötti években is folytatta tradicionális népm űvel ő  munkáját. 

A szerb kir.hadsereg Zentára való bevonulásának napján, 
1918. november 16-án, az egyesületnek Miloš Prekajski gör.kel. 
plébános immír tizedik éve volt elnöke és szellemi vezet ője. A 
plébános azonban más elfoglaltsága miatt 1919-ben 	lemondott 
az elnöki tisztről, az egyesület helyette új elnököt 	válasz- 
tott Djura Vuji ć  tekintélyes zentai földbirtokos személyében, 
aki ezt a tisztséget 1923-ig viselte. 1923-tól 1935-ig Sava 
Vuji ć  £öldbirtokos, kés óbbi polgármester volt az egyesület el-
nöke. Utána 1935 -t ől 1938-ig dr. м 11о Š Ludaji ć  ügyvéd, a radiká 
lis párt helyi vezet ője, majd ismét Sava Vuji ć  volt az elnök 
a második világháború vegéig. 

Az olvasókör fennállásának 50 éves évfordulóját 1918. de 
cemberében ülte meg nagy ünnepség keretében, melyen a szerU 
tisztikar is részt vett. Az ünnepség részletes lefolyását, mu-
sorát nem ismerjük. 

Az olvasóköri ifjúság 1919, január 8-ári a Royal 	szálló 
szinház-termében múkedveló el őadással e5ybekötött táncvigalmat 
rendezett a "tora" szerb egyházi dalárdaval együtt. M űsoráról 
nincs adatunk. Nagy közönseg volt városunk mindhárom nemzetisé 
gének soraiból. Jelent ős erkölcsi és anyagi siker. 

1919 . július 26-án, l7jvidékr ől, Adán keresztül Zentára 
érkezett rövid ittartózkodásra Sándor trónörökös, akkor még 
mint régens . Fogadtatására a városi tanács , a katonai hatósá-
gok, valamint a többi egyesületekkel és hatóságokkal együtt, 
a Szerb Olvasókör vezetó•sége is kivonult az olvasóköri tagok 
élén. Az olvasókör elnöke, Djura Vuji ć  (aki akkor Szárich Géza 
polgármester mellett a város komisszárja is volt), a F őtéren 
szép beszédben üdvözölte a trónörököst, a nap folyamán pedig 
részt vett a további ünnepségeken. A trónörökös tiszteletére 
rendezett diszbeszéden az olvasókör több tagja is részt vett. 

Bács-Bodrog megye alispánja által 1920. november 14 -én 
közölt belügyminiszteri Bácska-Bánát-Baranya (BBB) osztály 
8999/1920 . számú július 20-án kelt rendelet értelmében, az ii-
vasókör 1920. október 1-ig megalkotta új alapszabályait és ez-
zel a hatóság engedélyezte további zavartalan múködesét. 

Az olvasókör helyiségeiben újságok ?  folyóiratok is 	a 
tagok rendelkezésére álltak, a tagok fóresze délelőtt és délu-
tán is rendszeresen ellátogatott a körbe , ahol - mint egy népi 
kaszinóban - elszórakoztak . Olvastak , kártyáztak , dominoztak. 
Helyiségükben tartotta idonként a "Zora" szerb egyházi dalárda 
is énekpróbáit , itt folytak le a szerb kultúregyesületek ál-
tal rendezett mú7cedveló šzinielőadások próbái. A kör helyisége 
volt a szinhelye minden év november 21-én, a helтbeli gör. ke-
leti szerb templom házi -védšzent ünnepe alkalmábol szt. Mihály 
Arkangyal napjan rendezett egyházi és pólgári . ünnepségeknek 
és fogadásoknak. . 

A kör t  helyiségeiben otthont adott minden szerb vallási, 
nacionális es kultúrlis rendezvénynek, s igy a zentai kultúr-
élet egyik központjává vált. 
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Kilo Srpskih :_;estara 

A Szerb, Horvát, ,szlovén Királyság megalakulása 	után, 
az elsb olyan egyesület, melyet egy belgrádi 	kultúregyesület 
saját fiókjaként ala'kitott Zentán. A Szerb N ővérek Körenek Гб-
bizottsáa 1919-ben alakította meg Zentán fiókját, melynek a 
helybeli szerb nemzetiségü pofárok feleségei és leányai majd-
nem teljes számmal tagjai lettek. 

A helyi egyesilet els ő  elnökn ője lljura Нikoli ć 	tekinté 
lyes еolár S^:es^ge 'endjelka Ka č avend а  lett, aki 	haláláig, 
1924. január 26-ig töltötte be ezt a tisztsédet. Titkár Ljubi 
ca etkovi ć  lett. 

A L- őr ta<;jainak els ő  nyilvános szereplése 1919. 	július 
26-án törtónt, amikor ..бnúortrónöг ökös, aktkor még гégens,Zentá 
ra látogatott. Az ünneoség szervezését a város vezet ősége éš 
a katonai hatóságok vállalták ugyan, de a fogadás és vendéglá-
tás körüli munka és vendéglátás oгoszlánrésze a kör tagjaira 
hárult. A tagok segédkeztek az el ökészületeknél, segítettek a 
városban £elállitott három diadalkapu feldíszitésénél, azok 
feiratainak elhelyezésénél, az ünnepi együttés ebéd el őkészüle 
teinél és lefolyásánál, valamint a Уotéren felállitott díszeá- 
tor körül és az ünnepélyes fogadáson. A trónörökös háromne -
gyed egykor érkezett Zentá гa, a városi tanács tagjai és a 
hely őrség tisztikara az Adai-utca bejáratánál ünnepélyesen fo-
gadták a kirendelt tuzoltó-zenekar és a katonai diszszázad 
közreműködésével. Egy fiatal leány, Persa Grujin, a kör ta ja, 
üdvözl ő  verssel akarta köszönteni a trónörököst, de zavarban 
belesült mondókájába. Egy órakor érkezett a menet a r őtérre, 
itt a régens katonai szemlét tartott és a díszsátorba mént. A 
kör tagjai hatalmas vörösrózsa-csokrot nyújtottak át neki, el-
hangzottak az üdvözl ő  beszédek, s most mar Persa is hibátlanul 
mondta el üdvözl ő  versét, amit a régens mosolyogva 	hallga - 
tott, majd kérte, hogy mutassák be neki Persa 	családtagjait 
is. A megjelent hatósagok és tantestületek vezet őinek bemutató 
sa után a régens kíséretével és a helybeli szerb elókel đséek- 
kel, valamint a Szerb N ővérek Körének tagjaival a Royal Szallo 
da dísztermébe vonult. Itt Szárich Gézáve (a pohármester felé 
sége), dr.Natsik Szilá гdné (volt zentai járásbiro, majd szabal 
kai törvénуszéki elnök, kés őbb a kassai itélótábla. elnökéneГ~ 
felesége) es Persida Jovanovi ć  (Jovanovi ć  gyógyszerész felesé-
ge) vezetésével, a .Szerb N ővérek Körének rendezésében és se-
gédkezésével ünnepi közebéd volt, mely 3 óra után fejezfSdött 
be. Utána a régens elbeszélgetett a vendégekkel, köztük a kör 
tagjaival is, majd 4 órakor kisé гetével Kanizsán és Horgoson 
át Szabadkára autózott: 

1922. június 4-ével a kör elnöksége névre szóló igazolvá 
nyokat bocsátott kiválasztott tagjai rendelkezésére, melyekkel 
részt vehettek a királyi pár Belgrádban, 1922. június 11-én 
tartott esküvőjén. Ez alkalommal a többi megjelentekkel együtt, 
a Zentai küldöttség is személyesen fejezte ki jókívánságait a 
kiгálxi párnak, amikor is a küldöttség tagjai ајбndékcsomago -
kat kaptak és kezet fogytak a jugoszláv és a тomán királyi pá-
rokkal. Az esküvőn vau o személyes megjelenésüket a kör belgrá-
di f őbizottsága egyénenként írásban igazolta. 

1923 . június 3-án a kör rendezésében, a szerb műkedvel ők 
előadták az Eugenban díszes közönség el őtt "Az anya 	áldása" 
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(Maj č in blagoslov) c. 4 felv. szinjátékot 2  mely  a  ХVјјі . ѕ zбzаd 
beli francia népéletb ől vette tárgyát. Szepek voltak az erede-
ti táncok,•koгhú jelmezek és díszletek. A rendezés és szerve-
zés Nikolić  elnökn ő  érdeme. Utána tánc hajnalig. A tiszta ~ ö-
vedelmet a kör belgrádi f őbizottságának rokkantháza javara 
fordították. 

1924. január 26-án az elnökn ő  meghalt, $ ekkor Djordje 
Pecarski, volt árvaszéki ülnök feleséget Marija Aradskit, a' 
Szt.Száva-rend tulajdonosát választották elnökn őnek. egyidejű-
leg Tomićné Katica Vuji ć  tanítón ő  lett a kör titkára. 

1924. március 27-én гeprezentativ, műsoros 	teaestélyt 
rendezett á kör. 

1924. április 7-én gör.kel. Húsvét els ő  napján, a 	kör 
tagjai műsoros estet adtak. A műsor Veselinovi ć  fđgimn. tanár 
előadásával kezd ődött "A n đ  szerepe a mai társadalomban,tekin-
tettel a helyi viszonyokra" c., utána a "Zora". dalegylet két 
nemzeti dalt adott el ő . Befejezesül egyfelvonásos jellemdara-
bot adtak a kör műkedvelői. SzeгeploNk: Nada Ilгanova čki, kinek 
sokoldalú személyével a f ővárosi lapok hasábjain is foglalkoz-
tak már (most is kiválót nyújtott), Mara Lali ć  és Aleksandar 
Dragin f őgimn. tanár. Utána nagysžabású bál volt. 

Augusztus végén a kör tagjai rokkant-napot 	rendeztek, 
melyen a tagok által összegyűjtött összeget, mintegy 3000 di-
nárt a helybeli 'Rokkant Egylet elnökének adták át. Az összeget 
november els ő  napjaiban osztották ki a rászoruló rokkantak kö-
zött. 

. 	A kör női ipartanfolyamot nyitott október 1-tóLkezd ődő  
leg. A tanfolyamot a Boros-óvodában tartotta egy' szakképzett 
tanitónö. Női kézimunkát és varrást tanított ;  záróvizsgát BelК  
гбdban tettek a tanulók. A tanfolyam három even keresztül tar 
tott, évenként októbert ől júniusig.8 hónapon át. Akik az isko-
la javára dolgoztak,_ azok nem fizettek tandivat, a többiek ha-
vi 2б  dinárral járultak a tanfolyam fenntaгtasához. 

1924, november 5-án, a kör rendezésében Pavle Banac, a 
zombori, eszéki és újvidéki opera volt baritonistája adott hang 
versenyt a Royal nagytermében. Műsoron Halévy: Zsidón ő, Verdi: 
Krnani, Lortzing: A vadorzó c. operákból áriákat, útána népda-
lokat adott el ő . 

1925. március 8-án tánccal egybekötött nagyszabású jóté 
kong estélyt rendezett az egyesület. Dr.Milivoj Lolin kir. köž 
JJegyyz ő  felesége, mint a vigalmi bizottság .elnöke, párat lain agi' 
litással neves muvészeket angazsált az el őadasгa. Vendégszere-
peltek Popova, belgrádi opeгaenekesnő , a volt cári opera elsó 
koloratúreekesnje, a "Fortunato" parizsi balettcsoport,Nina 
Kiršanova táncművésznővel, valamint a szabadkai katonai vonós-
zenekar. Dr. Lolin magára vállalta a vendég köz гemúködők ösz-
szes kiadásait. Az egyleti pénztáгnok,.Desanka Sremac,hatalmas 
bevételt könyvelt el. Az el őadást eredetileg március 1-re ter-
vezték )  de a román királynő  belgrádi tšгtózkodása miatt,amikor 
is a művészek Belgrádban léptek fel, az el őadást 8-ra halasz - 
tották el. 

Musor: A szabádkai katonai vonószenekar számai Offen-
bachtól Savoyard-nyitány., Maгinkovićtól Narodni zbor, egy  pot-
pourri "Zvuci", Buzintól "Oj Sгb !" (Petгoviб ); Popova enekes-
nó műsora Csá ~jkovszki '!Csak te egyedül", Puccini "Pillangókis 
.asszonybók" ária, a "Faust" c. operából Margit áriája; Fo гtú- 
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nato és Kiršanova balettm űvészek számai, Kreisler: Valce,Lieb-
esleid:l,iebesfreund, Bakalcsinikoff:"Bibli cher" (Nina Kiršano 
va) és "Gypsy' (Fortunato). 

A művészesten Vajdaság más vár.osbeli notabilitásai 	is 
részt vettek. 

1925 . szeptember 21-én, gör.kel. Kisboldogašszony napján 
ülte meg a kör házivédszent-ünnepét a helybeli gimnázium szé-
pen feldiszitett tornatermében. Unnepi beszédet mondott Miloš 
Prekajski gör.kel. plébános. Az elnökn ő  megvendégelte a megje-
lenteket. Az ünnep alkalmából a kör m űkedvel ői színre hozták 
Trifkovi ć :"Gze.relmes levél" c. 3 felv. vigjátékát. 

A г öг .kel. szerb templom restaurálásának befejezése 	u- 
tán, október 3-án, 4-én és 5-én Zentán tartózkodott dr. Irenej 
Giri ć  püspök, hogy elvéhezze a templom újbóli felszentelAsAt. 
Október 4-én, az ünnepsegek folyaman, a Szerb N ővérek Köre ün-
nepi szinelóadást rendezett"a Royal nagytermében, melyet megte 
kintett a püspök is. Két egyfelvonásos darabot mutattak be á 
kör szinjátszoi. A szerepl ők közül kiemelkedtek Desanka Sremac 
és Pavle Paji ć  ügyvédjelölt. Az eloadáson közrem'íködött a im-
náziumi ifjúsági zenekar, melynek ez volt az elsó fellépess. 
Ll őadás utam Plešti ć  gimn. zenetanár a zenekar tagjait bemutat 
ta az egyházf őnek. El őadás után a kör vezetdsége a püspök tisž 
teletéve estélyt adott az Amerika Szálloda virággal,tükrökkel, 
sz őnyegekkel diszített nagytermében. A sikerült díszítés Niko-
lić  varosi tanácsnok és Gallé Viktor városi f őkertész érdeme.A 
vendégek hajnalig maradtak együtt. 

November 7-én ismét színel őadással egybekötött táncmulát_ 
ságot rendezett az egyesület. M űsorát nem ismerjük. 

1927• június 28-án Vidovdankor, az Eugen színháztermében 
volt az egyesület színel őadással egybekötött bálja. Ennek sem 
tudjuk müsoгát. 

1928. március 25-én az újvidéki tanítóképz ő  növendékei, 
a Szerb N ővérek Köre meghivásáгa sikerült hangversenyt rendez-
tek az Eugen színháztermében. Ugyes zongorajátékukkal kit űn-
tek Milica Bukinac és Milenka Bošnjak. Mirjana Nerandži ć , Za-
gorka BoNnjak, Jelka Luka čević , Ljubica Jovanovi ć  és Zina Peka 
povi ć  ritmikus táncokat lejtettek. Utána bál volt. 

1928. december 15-én az egyesület meghivásá гa, a Royal 
nagytermében tartotta hangversen et Vlastimir Jeci ć  hegedűmű  -
vész (1. Dal- és Zeneegylet c.a.). 

1929 . február 10-én Szabadka egyik legrégibb dalegylete, 
a "Graničar" adott hangversenyt Zentán a kör vezet őséfiének meg 
hívására. A hangversenyt a Royal nagytermében tartottak meg a 
"Zora" dalegylet rendezésében és segédletével. A több évtize-
des multra visszatekint đ  szabadkai dalárda 50 tagú énekkara 
Mokranjac egyvelegeit és Csajkovszki "Legendá"-ját adta el ő . 

.1932. május 12-én az elnökn đ  meghalt, temetésén a 	kör 
tagjai testületileg vettek részt. Helyette a helybeli gör.kel. 
plebános.Barisav Beri ć  feleséét Marija Beri ćet, dr. Maksimili 
an Haydin sibeniki püspök n őveгét választották elnökn őnek. .4 
kör titkára Katica Vagatovac lett. 

1933• január 13-án az egyesület a "Fehér Hajó" vendégl ő-
ben tartotta reggelig tartó szilveszteri estjét. 
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Február 11-én nagyszabású bálat rendeztek az Eugen ösz-
szes termeiben, rövid, de nivós m űsorral egybekötve. A közön-
ség asztalok méllett nézte véc;ig a müsóгt: Megtelt a hall 15, 
sót a kávéházi és kaszinói termeket is megtöltötte a közönség, 
minden hely foglalt volt. 

Aprilis 17-én ismét az dugenban rendeztek miisoros estet. 
A műsoron énekszámok, táncszámok, zeneszámok és egyfelvonáso -
sok szerepeltek. A részletes músort nem ismerjük. 

November 13-án a kör amat őr szinjátszói el őadták a "NaJ-
ka Slavija - slovensko zvono" c. Vojislav I116 darabot, látva-
nyos, korhú jelmezekben, melyeket az egyesület belgrádi f őbi-
zottsága kölcsönzött. Szerepl ők: Anka Manojlov, Lazar Pejin, 
Maga Mórkova, Nestor Vukov, Irina Grujin, Nada Kragujevi ć ,Vema 
Babin, Dobrinka Grujin, Andja Babin, Milica Mari ć , Dragojla 
Jablan, Višnja Vujadinovi ć , tiara Babin, Bojana Babin, ttva Bra-
nova čki, Žarko samardži ć , Kostjuk f őgimnáziumi tanár,Uj č i ć , Vi 
do Jablan, letar Kruška fögimn. tanár, ЗIavna Pejin, dr. Boško 
Mikovi ć  és mások. 1934. május 17-én.megisméte]ték az el бadást. 

Az e gyesület műkedvel ői ugyanezt a darabot adták  11.6'  no-
vember 19-en is, a szerb hadsereg Zent ára való bevonulása és a 
zentai csetnik-egyesület zászlószentelése tiszteletére az Ru-
genban este rendezett diszel őadáson. A műsor többi számát nem 
ismerjük. - 

1933 . december 17-én d.u. 2 órakor a Központi elemi isko 
lóban az egyesület-vezetóšége 24 pár meleg cip őt és 24 meleg 
kabátot osztott ki az arra raszoruló elemi iskolai tanulók kö-
zött jótékony ádományok címén. 

1934. január 13-án tartotta az egyesületszilveszter-es-
ti mulatságát a Jugoslaven sportklubbal közös rendezésben. Bra 
gica ecarski nyerte a szépségversenyt, s annak díját, egy ü- 
veg pezsgőt. 

1934. február 3-án tartotta meg az egyesület šzláv népvi 
seleti.bálját az ingen nagytermében. A szebbnél-szebb népvise-
leti ruhámat a belgrádi f őbizottság kölcsönözte meghatározott 
id őre. Dr. Zagorica Ivánné alelnökn ő  felkérte a megjelenteket, 
hogy jótékonyságukkal támogassák a nincsteleneket. Ezután vo-
nult fel a bálteremben mintegy száz pár a legfest ~ibb népvise-
leti jelmezekbeA. Nagy sikert arattak ruháikkal Mi ća BeгјĆ ,DOb 
r4.la Tomi ć , dr.Aradski Ivánné, dr.Zagorica Ivánné, Mara Lali ć, 
Mitić  Petaгné, Desanka-sremac és mások. Az estély keretében 
hangverseny is volt, melyen nagy sikerrel szerepeltek Marko 
Stokanović  szabadkai csellómúvesz, Hay Ella szabadkai és Lesch 
Erzsébet zentai zongoraművésznők; Gvozdan Bavanski szabadkai é 
nekes, Radó Klára és svetislav Ognjanov (heged ű). A hangver-
senyt tánc követte. 

Az ep~yesület az 1933/1934-es években igen sokrétű  jóté-
konysági- es Кultúгmunkát végzett. Ebben a munkában a tagok 
közul sokan vettek részt igy többek között Draginja Lali ć ,stгΡr 
na slavnić , Lenka -Slavnі~ , Lika Zagorica, Marija Aradski, De-
sanka snemac, Vida Bгanovački, Milena Pecarski, Nevena Pecars ~ 

ki, Zagora Lalić , Mara Lalić , Dragica Beleslin, Jovanka Cetina, 
Nevena és Milena Bajié , Rakila Dragin , Teodora stojkov , Milena 
Birclin, Ruža . Kragujevi ć , Milaлa 'Beri ć , Plazinić  szolgabiгó fi 
lesébe, Boka Pecarski, Gina Bгanovački, Julka Blažić , Milicá 
Maric,'Flora Gili ć , Katica Tomi ć , slavna Pejin, Katica Vagato- 
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vac, )osanka Rremac, kaúmila Kosti ć , í3eba .Beri ć , Anka Nanojlov, 
г laga i':arkov, Irina Grujin, Nada Кragujevi ć , Vera Babin,Dobrin-
ka Grujin, i?ara Babin, Bojana Rabin, iva Branova čki, Dobrila 
Pomić , Gofija Vuji ć , rerovi ćné, Vuj о Gеvi ćné, Rade Rubi ć  felesé 
ge és mások. 

Az 1934, év fo]yamán nagy törés állt be az egyesület éle 
tétien. A tagok közül kiváltak azok az asszonyok és lányok, a- 
kik a radikális pártállású családokhoz tartoztak )  s így 	az 
enyesületben jobbára csak a demokrata párti csaladok 	tagjai 
maradtak. Az egyesületból kiváló tagok új n ő i 	kultúregyesüle 
tet ala.pitottak Dobrotvorna Ženska Zadru а  (Jótékony N őszövet- 
kezet, illetve ahogy,'Lentán emlegették:Jot ~ kony Nóegylet)néven. 

A visszamaradó tagok tovább folytatták kultúrtevékenysé-
güket, 1935. február 24-én jól sikerült teadélutánt rendeztek, 
ahol a város .közönségének színe-java megjelent. 

1935 . május 18-án az r'ugen nagytermében az anyák napja 
alkalmából, "Anyák napja' címen, mindkét szerb n őegylet közös 
rendezésében, musoros hangverseny volt, Milica Rošnjakovi ć , a 
belgrádi Szerb Nemzeti Színház jónevű  énekesn őjének és a 27. 
gy.e. fúvószenekarának közrem űködésével, melyet Ljubomir Roš-
njakovi ć  kapitány-karnagy vézényelt. A műsoron szavalatok és 
beszédek is voltak. 

1935 . szeptember 21-én ünnepé hes házivédszent- ünnepet 
tartott  as  egyesület ünnepi misével es kalácsszegéssel.Szeptem 
her 26-án a Royal Ѕ z бІІбban jótékony célú teadélutánt rendez- 
tik. 

Az egyesület továbbra is aktivan muködött kultúrális és 
jótékony teren, de err ől a míiködésről hiteltérdeml ő  adatok nem 
ismeretesek. 

özv.Stevan Luka čevićné szül, Marija Zubanovi ć  halála u-
tán, 1938-ban, az egyesületre hagyta egyemeletes lakóházát, 
minek következtében az egyesület vagyoni állapota igen megero-
södött. 

1941 áprilisában, a magyar katonai közigazgatás szervei 
nem engedélyezték az egyesület további működését, s az a hábo-
rú befejezése után sem alakult újra. 
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(1) 

Jeg y zetek 

Bernát Márton zentai szobafest đ  és de'Кoгat őrfestette 
1907=t őt (az els ő  világháború pár évét leszámítva) az 
1970-es évekig majdnem az összes színel őadások kulissza 
it; mely munkában különös ü ~yességгe és találékonysággá 
tett szert. 

Az el őadás közelebbi adatait és szerepl őinek névsorát 
nem ismerjük, mivel a dókumentációs anyag (a szentai 
Friss О jsбg 1933. december 24 és 31. közötti száma) hi-
ányzik. 

Vonósnégyes (quaгtett) = négy vonóshangszer (2 hegedd, 
mélyhegedű  és gordonka) együttese. 
Ugyanazok a műkedvel ők 1924. november 23-án megismétel-
ték ugyanezt az el őadást, ezuttal a Hzent,ai Atlétikai 
Klub javára. 

Felbátorodva az ipari munkások sztrájkokkal elért sike-
rén, a közélet egуéb terein is hasonló eszközökhöz 
folyamodtak az .elepedetlenek. Habár nem tartozik szoro-
san a tárgyhoz, de érdemes megemliteni, hogy december 
11-én a zentai fógimn. VII. szerb oszt. tanulói is 
sztrájba léptek, mivel D гagol ~jub Markovié, nemrég Zen-
tára helyezett matematika-tanar az els ő  évharmad végén 
majdnem az egész osztályt elbuktatta. Legtöbben 2-3 más 
tárgyból is elbuktak. Csak 2 diák nem bukott semmibíil. л  
gimn. igazgatója jelentést tett a közoktatásügyi minisz 
tériumnak, az ellentétek elsimítása után a diákok 14-én 
hagyták abba a szt гájkot.Rosszabbul jártak a szenttamá-
si gimnázium VII. oszt. tanulói, akik 1929.februá гjában 
szintén sztrájkba léptek, de a közoktatásügyi miniszté-
rium büntetésb ől egy évi iddtartamra eltiltotta őket 
minden középiskola látogatásától. 

Kalmár István, 1928. február 26-án megválasztott pénz-
tárnok, 1947-ben bekövetkezett megbetegedéséig, húsz é-
ven keresztül megszakitás nélkül látta el lelkiismerete 
sen pénztárnoki munkakörét. 

Osszehasonlitásképpen : a huszas évek derekától, a ban-
kok által hitelek után felszámitott kamat és jutalék 
összege, kb. 28%-gól lassan 22%-ra, majd 18-14 és 12 %-
ra csökkent. A látra szóló takarékbetétekre 5-6 %-ot a-
c‚ott a bank, a lekötött betétekre valamivel többet is. 
Igy az iparosoknak nyújtott kölcsön kamatlába . kedvez đ  
volt.  
Ennek az ipartörvén'nek elvi el őírásai később, még 	a 
szocialista Jugoszlaviaban is hatályban voltak egy ide-
ig. . 
A nagy világgazdasági depresszió szerteágazó hullámai 
már nalunk is teljes er ővel éreztetik hatásukat, az ipa 
rosok és a munkásság minden lehet őséget megragadnak an-
nak ellensúlyozására . A nagy világgazdasági valság ke-
letkezéséről é s következményeir ől lásd a 15.sz.monogгб-
fiai füzet (Tolmácsy Géza:Pénzügyi élet I.rész) 72.olda 
lát. — 
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Az"C эе et,rt бз " c. lap 100 esztend бs kalendáriuma sze-
rint, az Ipartestület 1888-ban,alakult meg és 	április 
lj-én Guelmino Alakost választották elnöknek. l-Ieinrich 
József titkár történelmi v5sszapillantás бban az alaku-
lás napjaként 1888. január 21-ét jelöli mn ,adatai sze-
rint az Ipartestület elsó elnöke Kerekes Sandor,aleln ő-
ke ?Iikola I?adovanović , pénztárosa Kovácsevics 	József 
volt, - Guelmino Alajost pedig csak 1888 decemberében 
választották meg elnöknek. 
A "Budapesti közlöny", a m.kir.kormány hivatalos lapja 
volt.  

Zentai vonatkozású szövege: 
"Ej, Ker i Sentu, daju pod arendu, 
Ej, ja ću Sentu mama arendirat 
Ej, kudan &e se dika paradirat, 
Ej, kudan će se paradirat, pa drugu izbirat. 
Ej, može na ć i lipšu od meneka, 
Zj, al miliju nikad ni do vika. 

(1ј ) Szabolcsi Bence - Tóth Aladár "Zenei lexikon",Zenem űkig 
dó Vállalat, Budapest 1965, lI.kötet adatai szerint 
"Bagy János - heged űművész, szül. 1908 Szabadka,meghalt 
1922 Budapest. Szül ővárosában, Rados Dezs őnél végezte 
els ő  tanulmányait. 1918 £elvették a zeneakadémiára, a-
hol fejl ődéséhez rendkivüli reményeket f űztek. Számos 
hangversenyt adott 3udapesten, mig 14.é.k. autóbaleset 
áldozata nem lett." . 

Kálmán Oszkár és Kósa G,yöry m űvészi pályafutását 1."Ze 
nei lexikon" II.köt. 294. es 369.,old. - Zeneműkiadó VáТ  
lalat Budapest 1965. 

Kés бbb neves fest őművész lomborban. 
Nem tudni mi okból, de az est m űvészeti vezet ője - diri 
gense, 6jházi Lajos, ragaszkodott ahhoz, hogy a rendez- 
vént "Strauss-matiné" címen hirdessék (a "matiné" kife 
jenes kizárólag "d-élelÓtti" el őadást, hangversenyt je-
lent), holott köztudomású volt, hogy az február 	10-én 
e s t e kerül bemutatásra. 

(1?) A kis zentai csodagyerek, a kés бΡbbi években jelent ős ze 
nei karriert futott be Jugoszláviában, majd Plamyarorszá 
gin, Argentinéban és a Német Szövetségi Köztársaságban, 
ahol végül is öngyilkos lett. 

(18) 0 házival egyidej űleg helyezték át .Szabadkára e sorok i 
roját is, aki akkor a Dal- és Zeneegyletben már második 
éve a pénztárnoki teend őket végezte. 
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A ]:il•LT: JEGYZ;~;КЕ  

Szinlireti Bde: A ci ány, 1919. 
Sll đ  sor: B. Boros; 7 ,  i,abran Béla, tanit đј  5. Vámos La 

jos; ül ő  sor: 1. Kis'ovács Erzsi; 2. Lovicska, c>_pesz; 3.IIadler 
Böske; 4. Bemes Géza, rendez ő ; 5. l еvér Juci (7'omasichné); 6.. 
Galambos Bndor, cipész; 7. Lencyel Júlia; elöl: „af;ner Bös':e. 

1 tüzoltđ  zenekar 1920/21-ben. 
Allő  sor: pincses János; í.árkus István; 	hevéг  Ferenc 

Кecskés Jenö; Polpák Ferenc; ülnek: .Friesz Péte г ; Ladányi J đ -
nos; Remete Joachim; Remete Ireneuszi K гizsán János; i Іorváth 
Sándor; elöl: Remete Ger;ö; Ao гváth Jozsef; Hátul: hagy János 
népkerti csősz. 

'Tündérlaki lányok, 1922. 
Alinak: Kiss Gyula; Ujházi; aal-rner вöske; Tóth  2 . i.aris 

ka; Bernyik Klára; Kecskes J đ zse£; Bencsik János; ülnek: Balo,zFi  -
lace; Bokros Berta; dr `Teleki'István; Bilicki Bizsu; Keceli Ba-
riska. 

Bubala I nác: Gaprafor рđ , 1925. 
Söгel;i Béla; Kiss Györ гy; Tuг  Пјi István; Mészáros iiar-

nit; í:ahy Dénes; Reizler Ilonka; slezinrer Lajos; Kovács Bemes 
Nariska; Rebmann Vilma; Lalász .Sándor; Ferenci Erzsi; Zchüró 
Vendel (hátul); Rebmann Lajos; Bubala I р;nác, a szerzđ ;  Rebmann  
Karoly, a zeneszerz ő ; Kuz•ucz Iienyhért; Kiss Györ;;ué; dzenhe đ  
Vilma; Tóth Gyula; Bernyik Klára, Bernyik I;ándo г , -; -. 

Kilo srpskih sestara. Üveslovenski bal 1928 (va y 1929) 
Felső  sor: Perovié; Birciin Bilena; Branova čki Gina;Bla 

5±6 Julka; Banić  Silica; Pecarski Bojana; VaBatovac Katica; Kö- 
zépsö sor: 3. Gili ć  Flora; 4. Vujoševi ć  Vuksana; 6. Sremac De-
sanka; ül ő  sor: A adski Marija; Lalié Sara; 3. Kosti ć  i.admila; 
ь . Biz•ić  liilana; elöl: Fejié :Slavna. 

Peva čko druhtvo "ZOra", 1932. 
"ј  lnak: Jović  Vladimir; Ivanov Vsevolod; Babin Lana;Se-

djakov Czren; Vukovi ć  Ivanks; Vukovi ć  Marki; Vuković  kara; Dot-
lić  Stevan; đlavnić  Sacs; Birclin ilevenka; Slavni ć  Blavko - Lin 
da; i•iano ~ lov Anka; Vasilj čenko; Gerić  Velinkai Brвnova čki Jeli--
cg; Bajic i"iilena; Vukov Iülka5 ülnek: Vukovic Rade; Preradov 
~Iilica; Ivanovna Vera; Plavšic Katica; Dotli ć  Mileva; ing Dun-
djerski Branislav; i'aji ć  Dušen; supr. D. Paji ća; Bajié Sevens; 
Prekajski llob~ila; Histi ć ; elöl: Vuković  DnaBica; Grujin Biko-
la; Babin Bojana; -; Birclin Zónka. 

7 •  " ~дΡ aši seljani", 1937. 	 . 
Felső  sor: Gerić  Radovam; Gavi ć  Milan; álló sor: Bir-

clin Zorka; Dudvarski Gavra; Babin Laza; Vukovi ć  Barka; Petrov 
BuSko; Babin Mara; Niladinov Dušan; Vujič ić  Milonad; Preradov 
Dobrivoj; ülnek:hülićev Duško; GeriI Velinka; Komanov Dra o-
ljub; Bukurov Branko; Sedjakov Ozren; SlavMi ć  Zoгan Babin Eufi 
mi a; Preradov Dobrinka; Vukov Milks; elöl: Slavnic Djura; Sti 
pic stevan; Plavši ć 'Veljko. 

8. A zentai tüzoltd század fclvonulása 1938-ban Szabadkán, 
az ottani Tüzoltd Testület fennállás đnаk 50. évfoгdulđja alkal-
mábđl rendezett цΡnnepségen. 

86. 











) ±‚ і  ' 	 u 	ri;;i 	 oгo-'rr'i'i;u .' егіt е  
0. V1 ,  er: r;ú О : ( dґ  І Z1 O "V" І  ±' ІіvnU o іп ' лПЪјб  
.LL•u. cveniJr бr.o ' сіј  ' u rv' lvi ii rб ta • L гLіјб  С &vku  
ovo'  r' Ј. „.d б Lu. .:L ± . і  б  ob; v±:.ivon:u гг .;егіјІ a lu 1918. 

‚ :‚ 	'. IQhj '. і lЪ . ЈІ ;оГ ; 	coli  ігПи  гбј ±ігјэІ  rіЈјі  
,oci . '] n: Ј1 ІVО  : б : і  so novedeni u г rіd' і vігы ), tco zna č i cii 

.  Loli  sn () т , о . , t:.e о  лгі bІі nо  ј  nt;om bro ,ju 'ru :í tava. tЪбv; ' i—  
v:=пІ  lvi' l0±lі 10 iri;dnla І .І L біг i гnІ  U č eti .ri bro ure. 

Lj nvoj, rvejJveoci іЪ . сг v] еы  ; е  і .;t огі ; а t Dobroviij-
no' «v' Ъј 'і  ‚nno'' dгutva, i'.[coteri.jo zin э t1јэ , I'eva čko dru-
' cv." 	.oro ‚ Jevrei і ]nо '; ігі a і ." udrutinja, Ј 'бv"іd i  flluzii  
ki;  sru:'tva, гбѕЪі  ёј t аоnисі  i . do orpskih seatora. =.ate— 
ri; u1 је  Јіuun іПЅ  ‚101i slika, ut-i  ' гЭ . іја  is г,ivota nave-
ICIii!I ±гіб tavа  • umetni čke pri 1o?;е , crte ,e neki.h starijih 
ѕсбn' бгбЪиІі  zE rada izradii e і ' іб t іг  1 оvnјё , slikor arooter. 

Ut dru't'"yri, Ъое  inn іbuЪvsёіnі  U оилј  lnrvoj Enviinci, 
five IU ѕ tгu:оvгіе , dvi ciobrolvorne i. tri Inulturrie. ..e.'jutirn 
u ob,  rrrljenom rлateri alu kid oviD':" reovald:iuje kulturni so-
drd ј . vine а е  г mј nn1о ; osnovInmi usmereriost auiora, ali i  ob-
еЪ t іvnэ  okolnoat, do ii u centru pažnje svih druLtava  bio  

kulturno-zabavni іvоt. 
.rhivski rnatari,jal ovih .,ru:stava ‚ і  tokorn rita nustii, 

ii uidoci so useti ve ć i.nom ii osnovu novinsJcih иnfог inвсјја . 

.;l еdебa svesko, koja је  u oriprenni, sadr ž a ć e ictorijat 
dгutovа  гі 1 јіргј vгісіnі ; karaktera, a iza ć iće is Lt а rnре  to—
kori  jeseni l9бо . бо dиле . 

еnt э , ;;ula l98о .('.  
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