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Kossuth-ereklye a múzeumnak. Drága ereklyéhez jutott a csabai múzeum. Pándy
István adományozta a múzeumi egyletnek azt a levélborítékot, melyet a magyar
hontalan turini remete, Kossuth Lajos saját kezűleg címzett 1899.február 5-én Helty
Ignácnak a következőképpen: „Signor – Ignacz Helty, Deputato el parlament
Unghercte Kisfaludi utcza 19. „
Gyűjtés a Kossuth-szoborra. Január végéig összesen 1172 korona gyűlt össze a
csabai lakosság áldozatkészségéből.
A Csabai Iparos Dalkör 10 éves jubileuma. A 10 esztendő alatt a daloskörnek 120
nyilvános szereplése volt. A jubileum évében 9 alapító, 148 pártoló, 25 működő tagot
tartottak nyilván. Legutóbb 1901-ben a kassai dalosversenyen álltak helyt az iparos
dalosok. Verner László elnök, céltudatos munkával, s Gally János karnagy, buzgó
fáradozásával irányítja a dalosok nemes küzdő mezején a Csabai Iparos Daloskört.
Kitüntetett gazdasági cseléd. A városházán ünnepség keretében nyújtotta át Sztraka
György főszolgabíró Darányi Igmán földművelésügyi miniszter kitüntetését, száz
darab aranykoronát s egy aranykeretű díszes oklevelet Mazán Ádám csabai
mezőgazdasági cselédnek. A kitüntetett négy évtizedet megközelítő időn át szolgált
két gazdát szorgalommal és becsülettel.
Csaba egészségügye. A januári közegészségügyi viszonyok kielégítőek voltak. A
szülöttek száma 45-tel múlta felül az elhaltakét. Ragályos betegségek közül:
vörhenyben 12, roncsolódó toroklob és torokgyíkban 5 egyén halt meg. Született
összesen 157, fiú 82, leány 65. Halva született 4, ikrek 3 esetben. Házasult 46 pár.
Meghalt összesen: 103, fiúnemű 53, nőnemű 49.
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Tisztviselők bálja. Békéscsaba nagyközség tisztviselői kara nyugdíjintézetük javára
február 7-én a Vigadó összes termeiben táncmulatsággal egybekötött hangversenyt
rendezett. A zenét a Purcsi zenekar szolgáltatta. A belépőjegy ára három korona volt, a
felülfizetéseket a rendezőség köszönettel vette.
A csabai állomás bővítése. Két évvel ezelőtt, 1901-ben készült el az állomás bővítési
terve, az építkezés megkezdése azonban egyre késett. A munkák mielőbbi elindítása
céljából Zsíros András bíró vezetésével küldöttség ment Budapestre dr. Láng Lajos
kereskedelemügyi miniszterhez . A delegáció szónoka, Korosy főjegyző a miniszter
elé terjesztette a csabaiak panaszát az elhúzódó állomásbővítés miatt. A miniszter
ígéretet tett az építkezés mihamarabbi elindítására.
Színészek Békéscsabán. A csabai színügyi bizottság legutóbbi ülésén engedélyt adott
Monory Sándor zombori színigazgatónak, hogy jól szervezett társulatával március 15től április 5-ig előadásokat tarthasson a városban. A társulat művészi képességeiről a
bizottság megbízható híreket hallott, így remélni lehetett, hogy a csabai színpártoló
közönségnek élvezetes előadásokban lesz része.
Csaba egészségügye. Február hónapban a szülöttek száma 38-cal múlta felül az
elhaltakét. A járványos vörheny betegségben 19-en haltak meg. A születettek száma
összesen 132, közülük fiú 71, leány 61; a halvaszületettek száma 4, ikrek2; meghaltak
94-en, fiúnemű 52, nőnemű 42. Házasult 57 pár.
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Ebéd a miniszterelnöknél. Széll Kálmán miniszterelnök március 4-én ebédet adott,
amelyre a politikai élet számos kitűnősége között hivatalos volt Zsilinszky Mihály
államtitkár, Csaba város képviselője is.
Polgári fiúiskola Csabán. A közigazgatási bizottság hétfői ülésén jelentette Rezey
Szilviusz kir. tanfelügyelő, hogy a vallás- és közoktatásügyi miniszter a békéscsabai
községi polgári leányiskola államosítását engedélyezte s a községet felhívta a végleges
kötelező nyilatkozat felterjesztésére. Egyúttal kijelentette a miniszter, hogy hajlandó
Békéscsabán egy állami polgári fiúiskolát is létesíteni, ha a község megfelelő
helyiséget ad s a szokásos dologi kiadásokat fedezi. A tanfelügyelő e tárgban már
megindította a tárgyalásokat Csaba község elöljáróságával.
Csaba egészségügye. A múlt hónapban a közegészségügyi viszonyok kielégítőek
voltak. Az újszülöttek száma 34-el múlta felül az elhaltakét. Legtöbben légzőszervi
bántalmakkal haltak meg. Heveny, ragályos betegségben 4, külerőszak által okozott
haláleset csak egy volt. Születtek 136-an, fiú 66, leány 70. Halva született 3,
törvénytelen 3, ikrek 3. Házasult 33 pár. Meghalt 102, fiúnemű 44, nőnemű 58.
Magyar ruha. A csabai Rudolf-főgimnázium diákjai a kolozsvári diákság felhívására
lelkesedéssel mondták ki, hogy ezentúl magyar ruhát viselnek. Ezzel külsőleg is ki
akarták fejezni magyar voltukat, s hazafias pártolásba veszik a magyar ipart.
Elhatározták, csak magyar iparostól, magyar szövetből készült ruhát vesznek fel.
Március 15-i ünnepségek Csabán. Csaba város hazafias polgársága és ifjúsága régi
szokás szerint, igaz lelkesedéssel ünnepelte a szabadság születésnapját. Kínos feltűnést
keltett, hogy sem a városházára, sem a templomokra és egyéb középületekre nem
tűzték ki a nemzeti zászlót. Az ifjúság megemlékezésére a Rudolf-főgimnázium
tornatermében került sor. Az ünnepséget a gimnázium önképző köre szervezte és
rendezte. A zsúfolásig megtelt teremben dr. Rell Lajos tanár mondott költői
szónoklatot. A műsorban a gimnázium tanulói adtak hazafias, lelkesítő műsort. A
Polgári Kör társasvacsorával egybekötött ünnepségén Balás Ádám főgimnáziumi tanár
és Fábry Károly, a kör elnöke tartottak ünnepi beszédet. A társasvacsorán számos
felköszöntő hangzott el. Kabos Bálint tanár köszöntötte a még életben lévő 48-as
honvédeket. A hazafias hangulatú ünnepség műsorát több szavalat és az Iparos Dalkör
éneke tette emlékezetessé. A Békéscsabai Iparos Olvasókör ünnepségén Rell Lajos
tanár, Rosenthal Ignácz ipartestületi elnök és dr. Zsilinszky Endre a kör díszelnöke
mondott beszédet. A Csabai Iparos Ifjak Művelődési Egylete március 15-i
rendezvényén dr. Urszinyi János elnök volt az ünnepi szónok.
Tisztújítás az Ipartestületben. Március 31-én tartotta a B. Csabai Ipartestület évi
rendes közgyűlését a városháza nagytermében. Rosenthal Ignácz ipartestületi elnök
beszámolójában értékelte az elmúlt évet. Az ipartestület elmúlt évi bevétele 4447
korona, kiadása 4311 korona volt. Segélyezésre 686 koronát fordítottak. A tisztújító
választás kilenc év után ismét nagy lelkesedéssel Rosenthal Ignáczot választotta
elnöknek. Alelnök Zvaratkó Pál, jegyző Áchim János lett. Egy évre ismét 20
elöljárósági tagot választottak.
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Jutalom a magyar nyelv tanításáért. A közoktatásügyi miniszter ez évben a magyar
nyelv legsikeresebb tanításáért 100 korona jutalomban részesítette a békéscsabai Uhrin
Károly evangélikus iskolai tanárt.
Kioszk a csabai Petőfi ligetben. Mintegy száz aláírással kérvényt nyújtottak be a
csabai lakosok a képviselő-testülethez, melyben kérik, hogy a Petőfi –ligetben
egyszerű faépületet építsenek. Az épületbe a hirtelen kerekedett rossz idő esetén a
közönség meghúzhatná magát, és hideg ételekhez, italokhoz juthatna.
Megnyílnak a csabai iskolák. A hónapok óta dühöngő kanyarójárvány
megszűnésével a vármegyei alispán az elemi iskolákat és óvodákat a zárlat alól
felmentette. A tanítás a húsvéti ünnepek után az összes népoktatási intézetben
megkezdődik.
Malomipari kongresszus Csabán. Az Országos Molnár Egyesület –amely múlt év
április 25-én alakult meg Csabán – a városháza tanácstermében tartotta kongresszusát,
amelyen 67 malomtulajdonos jelent meg. A megyei és csabai tulajdonosok is
csatlakoztak a malomipari egyesülethez. A csabai molnárok közül Rosenthal Ignácz,
Kolovits Károly, Kovács Mihály és Braun Herman a választás után a bizalmi
testületbe került.
Luxus lóvásár. Katonai lóvásárral egybekötött luxus lóvásárt tartottak a várástéren. A
rossz idő ellenére négyszáznál több vezettek fel a tenyésztők. Az eladók és a vevők is
elégedettek voltak. A vevők 360-tól 1000 koronáig fizettek egy –egy lóért.
Megalakult az újjászervezett Szociáldemokrata Párt. A Berényi úti Pollák-féle
kocsmában megjelent félszáz körüli hallgató többsége beiratkozott az újjáalakult
szociáldemokrata pártba. Az ülésen a párt elnöke lett Békészki Mátyás tehénhajcsár,
jegyzője pedig Nigrinyi János kovácsmester.
Csaba Egészségügye. Április hónapban az egészségügyi viszonyok kielégítőek
voltak. A szülöttek száma 29-cel múlta felül az elhaltakét. A születettek száma
összesen 115, közülük fiú 63, leány 52, halvaszületett 1, ikrek 2; meghaltak 86-an,
fiúnemű 41, nőnemű 45. Házasult 35 pár.
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Csabai munkások május elsején. A munkások ünnepén 500 főnyi munkáscsoport
vonult ki a régi sörház előtti térre. A munkásinduló éneklése után Czinner Herman
intézett beszédet a munkásokhoz. Méltatta a nap nemzetközi jelentőségét,
hangsúlyozva, hogy a szociáldemokrata párt csakis a törvény keretén belül kívánja
céljait megvalósítani. A beszéd után Pál Sándor és Spitzer Frigyes szavaltak erős
indulatú verseket.
Az első motorkocsi Csabán. Nagy népcsődületet okozott az első motorkocsi
megjelenése május 8-án. Laczay István, az arad - csanádi vasutak mérnöke próbálta ki
a lefektetett sínpárok távolságának pontosságát. A csinos külsejű tágas motorkocsi
lassan, méltóságteljes menetben pöfékelt a vasútállomásról be a főtérre, ahol
különösen a nagy kanyarulatot próbálgatták. Az utcán végig mentek a Békési úti
megállóig, majd visszafelé már gyors tempóban haladt a kocsi. A próba jól sikerült,
csak néhány könnyen orvosolható hibát fedeztek fel az első próbaút alkalmával.
Munkásotthon terve. A csabai munkásotthon az egyetlen ilyen vidéki intézmény
lesz, amikor a közeljövőben megvalósul. Az épület tervei elkészültek, az építés
költsége mintegy 18.000 koronát igényel. A község a munkásotthon fenntartásához évi
1200 korona államsegélyt igényel a földművelésügyi minisztériumtól.
Csabai ásványvíz. Lőrinczy László csabai gyógyszerész új vállalatot létesített. A
csabai artézi kút vizét szénsavval telíti, s mint kellemes, savanyú borvizet, igen
jutányos áron hozza forgalomba. Az artézi forrás vizét az országos vegyvizsgáló
intézet vegyelemzése szerint magában is gyógyító hatású. Szénsavval dúsítva pedig
üdítő hatással bír, s borhoz vegyítve felveszi a versenyt a borvizekkel.
Csaba egészségügye. A május havi közegészségügyi viszonyok kedvezőtlenebbek
voltak az előző havinál. A születettek száma összesen 106, közülük fiú 54, leány 52;
halvaszületett 5. Meghaltak 102-en, fiúnemű 48, nőnemű 54. Házasult 21 pár.
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A csabai öntözött rét hírneve. A Magyaróvári Kir. Gazdasági Akadémia 35
hallgatója az intézet igazgatója vezetésével Csabára érkezett az országos hírnevet
szerzett öntözött rét berendezésének, gazdasági művelési rendszerének beható
tanulmányozására. Wilim István gazdasági intéző kalauzolta a látogatókat, akik
megtekintették az egyes táblákat, a lábon álló és a levágott termést, a berendezést és az
öntözés módját. A messziről érkezett látogatók megnézték Stark Adolf kisréti
szőlőtelepét. A vendégek a borok végigkóstolása után jó hangulatban távoztak
Csabáról.
Gyújtogató villám. 5- én pénteken szokatlan vihar vonult át a megye fölött,
különösen Csabán és környékén. A határban villám csapott be az egyik tanya
istállójába, ahol két ló volt. Az egyikkel a kocsis foglalatoskodott éppen, amikor a
villám beütött. Az egyik lovat a villám agyonsújtotta, a másik lónak és a kocsisnak
szerencsére nem esett baja.
102 éves hajadon. Érdekes vendége volt a csabai kórháznak. Egy öreg, töpörödött
anyóka jelentkezett felvétel végett. Boldis Katalin elmondta, hogy még hajadon, és
írásokkal bizonyított, hogy 102 esztendős, s valószínűleg Békés megye legöregebb
lakosa. A 102 tavaszt látott hajadon már elkészítette halotti ruháját, szemfedőjét, bár
elég jó egészségnek örvend. Csodálatos, hogy látóképessége még mindig jó, szemüveg
nélkül olvassa a Biblia betűit, s anélkül varr és köt, ha kell.
A csabai főjegyző ünneplése. Június végén a városháza közgyűlési termében gyűlt
össze az elöljáróság és a tisztikar teljes számban. A megjelentek félkört formálva,
harsány, lelkes éljenzéssel fogadták a terembe küldöttségileg meghívott Korosy László
főjegyzőt, akit működésének 15 éves jubileuma alkalmából ünnepeltek. Áchim Géza
főmérnök méltatta az ünnepelt munkásságát. A főjegyző a szokott ékesszólással
köszönte meg az ünneplést, de az érdemet magától szerényen a közösségre hárította.
Korosy László főjegyzőt egy bronz íróasztalkészlettel ajándékozták meg.
Csaba egészségügye. Az elmúlt hónapban az egészségügyi viszonyok valamivel
kedvezőbbek voltak, mint májusban, amennyiben a halottak száma 11-el kevesebb, a
szülöttek száma 23-al több volt. A szülöttek száma júniusban 129, fiú 65, leány 64.
Meghalt összesen 91, fiúnemű 49, nőnemű 42. Házasult összesen 21 pár.
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Rákóczi napja Csabán. Július 5-én, vasárnap reggel nemzetiszínű és piros-fekete, II.
Rákóczi Ferenc –lobogók lengtek a főtér és a Kossuth –tér környékén. Csaba
lakossága a Rákóczi vezette szabadságharc indulásának 200. évfordulójáról emlékezett
meg egész napos ünnepséggel. Először az egyházak ünneplésére vonult nagy
csoportokban a közönség, az elöljáróság, a hivatalnoki kar és a testületek. Az
evangélikus kistemplomban, a római katolikus templomban és az izraelita
templomban voltak ünnepi istentiszteletek. A városházán képviselő-testületi
díszközgyűlést tartottak. Zsíros András bíró megnyitója után Kolosy László főjegyző
mondott ünnepi beszédet. Délután a Kossuth téren az egyetemi ifjak ünnepe
kezdődött, ahol mintegy 1500 ember jelent meg. A műsorban fellépett az Iparos
Dalkör. Az ünnepi szónok Kun Béla, a Kolozsvári Rákóczi- bizottság és Egyetemi
Kör elnöke volt. Az egyetemi ifjak nevében Kovács J. István mondott beszédet. A
hazafias hangulatú ünnepségen szavalatok és kuruc dalok hangzottak el. Az ünnepség
a Marseillaise éneklésével zárult. Este a ligetben kuruc estély, majd táncvigalom zárta
a Rákóczi –napot.
Meghalt Kemény Mihály. Csaba egykori mérnöke, majd közgyámja, aki három
cikluson át a község országgyűlési képviselője is volt, 74 éves korában, Brassóban
elhunyt, s Makón helyezték örök nyugalomra. A csabai képviselő-testület
jegyzőkönyvben emlékezett meg Kemény Mihályról.
Megszűnt a harisnyagyár. Békéscsabán Schwarz Adolf nemrégiben harisnyagyárat
alapított, melynek létesítését a község szubvencióval segítette. A gyár meg is kezdte
működését. Schwarz csendestársa volt egy külföldi gyáros, aki a gépeket adta, de
később kilépett az üzletből. Schwarznak nem volt kellő tőkéje, és szép reményekre
jogosító iparvállalatát beszűntette.
Csaba egészségügye. A július valamivel kedvezőbb volt, mint az előző hónap, mert a
halottak száma nyolccal kevesebb volt. Vörhenyben tizenegyen, tüdőgümőkórban
tizenhárman, bélhurutban tizennyolcan, agyhártyagyulladásban tízen haltak meg.
Meghalt összesen 99, fiúnemű 54, nőnemű 45. A szülöttek száma júliusban 135, fiú
66, leány 69. Házasult összesen kilenc pár.
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Orvosválasztás Csabán. Békéscsaba képviselő-testülete nagy érdeklődés mellett
választott községi orvost. A két állásra összesen hét pályázat érkezett. A pályázók név
szerint: dr. Reisz Miksa, dr. Jungmann Rezső, dr. Szamek Ignác, dr. Wallfisch Ferenc,
dr. Weisz Lajos, dr. Neumann Béla, dr. Vas Vilmos-e sorrendben jelölte őket Sztraka
György főszolgabíró. Az első orvosi állást dr. Reisz Miksa, a második orvosi altiszti
állást dr. Wallfisch Ferenc nyerte el. A kért orvos azonnal letette a hivatalos esküt,
megválasztásukért dr. Reisz Miksa mondott köszönetet, ígérve, hogy úgy a községnek
mint a lakosságnak érdekeit ernyedetlen szorgalommal, humanizmussal fogják
szolgálni.
Múzeum és panoptikum. Igen gazdag és díszesen kiállított panoptikum és múzeum
csalogatta a nézőket a csabai laktanya melletti térre. A Lifka-féle múzeum élethűen
mutatja be a legutóbbi események szereplőit. A megmintázott mesterművek viaszba
öntve, életnagyságban ábrázolják Sándor szerb királyt, Draga királynét, XIII. Leó
pápát, Krüger búr köztársasági elnököt, Cronjét és Drejfust. A kiállítás 30 fillérért
tekinthető meg.
Csaba villanyvilágítása a testületi ülés napirendjén. A témában két táborra szakadt
a testület. A konzervatív felfogást vallók szerint Csabának nem szükséges a villamos
világítás, sőt luxus, mert az emberek 7 órakor lefeküsznek , tehát elég a petróleum
világítás is. A képviselők többsége nem osztotta ezt a felfogást, és a közgyűlés a
fejlődő város igényeinek megfelelően a villanyvilágítás bevezetése mellett döntött.
Csaba egészségügye. Augusztus hónapban az egészségügyi viszonyok jóval
kedvezőbbek voltak, mint az előző hónapban, bár a halottak száma tízzel több volt a
születetteké viszont 50-el haladta meg a júliusit. A meghaltak száma összesen 190,
fiúnemű 58, nőnemű 51. A szülöttek száma augusztusban 190, fiú,92, leány 98. Halva
született 4, ikrek 3 esetben. Házasult összesen négy pár.
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Népkönyvtár a városban. A vallás-és közoktatásügyi minisztérium adományából
Békéscsabán egy háromezer koronás közhasználatú népkönyvtár létesült szeptember
10-én. A két díszes könyvszekrény - amíg a tervezés stádiumában álló Munkásotthon
fel nem épül- a városháza közgyűlési termében lesz berendezve. A könyvtár minden
vasárnap 10-12 óráig áll az érdeklődők rendelkezésére.
A Csaba-Békés motorvasút megnyitása. Szeptember 10-én adták át a
közforgalomnak a Csaba - Békés-Vésztő vonalon a Csaba-Békés szakaszt. A
vasútállomástól a Vasút utca, Szent István tér, Kossuth tér, Baross utca, Békési út
érintésével Békésig közlekedő motor naponta oda-vissza öt menetben jár. A menetdíj
Békésig 30-60 fillér. Egy motorkocsi a helyi közlekedést szolgálja a Kossuth térig,
több megállóval. A barnásvörös színű kocsik fel-és leszállója középen van elhelyezve.
Onnan egy kis folyosóval nyílik jobbra és balra az első és harmadik osztály. Helyi
forgalomban mindenütt 10 fillérbe kerül egy utazás. Az ülőhelyek fából készültek, az
első osztályon sárga-barna, a harmadik osztályon sárga színűek. A megnyitó utáni első
héten a helyi és békési forgalomban összesen 1700 utast szállított a motoros vasút.
Az első Kossuth-emlékünnepség. Szeptember 19-én Kossuth Lajos tiszteletére a
csabai polgári kör ünnepséget és társasvacsorát rendezett. Az emléknapi rendezvényen
mindössze 502-60 résztvevő volt jelen. Az ünnepség szónokai voltak: Fábry Károly,
dr. Varságh Zoltán, dr. Rell Lajos, dr. Pándy István.
Csaba egészségügye. Szeptember hónapban az egészségügyi viszonyok kielégítőek
voltak. A szülöttek száma 63-mal múlta felül az elhaltakét. Született összesen 176 fiú
108, leány 68. Házasult 14 pár. Meghalt összesen 113, fiúnemű 74, nőnemű 39.

1903. október
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-
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-
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Deák-ünnepély. A Rudolf-főgimnáziumban a haza bölcse, Deák Ferenc születésének
100. évfordulóját ünnepelték. Az ünnepi szónok, Kabos Bálint tanár méltatta a
politikus érdemeit, majd Zsilinszky Endre, Kassovicz Artúr és Vidovszky Kálmán
tanulók szavalatai emelték az ünnepség hazafias hangulatát.
Hol legyen a Kossuth-szobor? Ahogy egyre gyűlt a pénz a Kossuth-szoborra,
mindinkább felmerült a szobor elhelyezésének kérdése. A következő helyszínekre
érkezett javaslat: a Petőfi liget, a Széchenyi liget köröndje és a Rudolf-főgimnázium
előtti terület, de az illetékes bizottság nem sietett eldönteni.
Megalakult a Kereskedő Ifjak Egyesülete. Az alakuló ülésen részt vett 50 ifjú
kereskedő megválasztotta az egyesület tisztikarát. Elnök Décsey József, igazgató
elnök Sailer Gyula, alelnök Klin Gusztáv, főtitkár Singer Lajos, titkár Engel Jenő,
pénztárnok Deutsch Mór lett.
Új lap Csabán. Október 3-án új lap indult meg Békésmegyei Híradó címmel.A
társadalmi krajcáros napilap felelős szerkesztője Szentmiklósi József lett. Az újság
Tevan Adolf nyomdájában készül.
A csabai villanytelep helye. Sokéves huzavona után már eldöntött tény lesz Csabán a
villamos világítás. Elfogadták a központi telep helyszínét, amelyet a Békési út és a
Mocsár utca sarkán lévő, a Körös közvetlen közelében fekvő közösségi fiúiskola nagy
kiterjedésű területén fognak felépíteni.
Csaba egészségügye. Októberben az egészségügyi viszonyok kielégítők voltak. A
születettek száma 45-tel múlta felül az elhaltakét. Ragályos betegség csak
szórványosan lépett fel. A születettek száma összesen 151, fiú 74, leány 72. Házasult
28 pár. Meghaltak összesen 106-an, fiúnemű 64, nőnemű 42; korra nézve: 0-1 évig
33, 1-5 évig 34, 5-10 évig 5 10-20 évig 2, 20-30 évig 3, 30-40 évig 6, 40-50 évig 3,
50-60 évig 5, 60-70 évig 6, 70-80 évig 6, 80-90 évig 3.

1903. november
-

-

-

-

-

Új gyáralapítások. A rövid ideig működött Schwatz Adolf harisnyagyárat és annak
berendezését a Deutsch testvérek gyulai cége vette meg. A száz munkáslánnyal újból
be kívánják indítani a termelést. Ehhez azonban anyagi segítséget várnak a csabai
képviselő-testülettől. Támogatást szeretne Erther Hugó, az első magyar fa- és
machéjátékgyár tulajdonosa is, aki Bártfáról szándékozik Csabára áthelyezni
játékgyárát.
Udvari szállító lett. Szabó Albert üveg- porcelán- és lámpaáru –nagykereskedőnek
József főherceg az „udvari szállító”kitüntető címet adományozta. Szabó Albert cégét
megbízták a Szépművészeti Múzeum és a nagyszebeni posta- és távirdapalota
üvegezési munkálataival.
Igaz Eszme. Igaz Eszme címen indult Csabán egy új hetilap Majer Jenő és Nigrinyi
János szerkesztésében. Az új hetilap szépirodalmi, szociáldemokrata irányultságú, de
mint azt az előfizetői felhívásban kijelenti, teljesen távol áll a pártpolitikától. A
vasárnaponként megjelenő újságot a Povázsay- nyomda készíti.
A Csabai Nőegylet jubileuma. November közepén a városháza nagytermében tartotta
25 éves jubileumi közgyűlését az 1878. szeptember 15-én alakult Csabai Nőegylet. Dr.
Urszinyi János, az egylet titkára beszámolójában kiemelte, hogy az egylet
negyedszázada az árvák, özvegyek, sorsüldözöttek, munkaképtelenek, betegek és
elaggottak szenvedését enyhíti, a szegény gyermekeken pedig segélyezéssel és
iskoláztatással igyekeztek segíteni. A nőegylet munkálkodását elismeréssel fogadta
Békéscsaba lakossága.
Csaba egészségügye. November hónapban az egészségügyi viszonyok kielégítőek
voltak. Született összesen 145 gyermek, fiú 75, leány 70. Házasult 119 pár. A
meghaltak száma 99, fiúnemű 51, nőnemű 48.

1903. december
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Sztraka György nyugdíjazása. A vármegyei nyugdíjigazgató választmány ülésén
Sztraka Györgyöt, a békéscsabai járás főszolgabíróját, aki 20 évig állt a járás élén, s
ezen idő alatt, mint ügybuzgó, tapasztalt tisztviselő fejtette ki becsülettel párosult
munkásságát, saját kérelmére, 75 éves korában,2516 korona nyugdíjösszeggel a
választmány nyugdíjazta. Az állás betöltésére megindult a választási mozgalom. A
jelöltek, dr. Berthóty István, Kormos Emil és a legesélyesebb, dr. Sailer Elek.
A csabai múzeum újabb gyarapodása. A múzeumok és könyvtárak tanácsa az e
célra vásárolt szépművészeti tárgyakból a csabai múzeumnak is több tárgyat juttatott,
állami letétként, a vallás- és közoktatásügyi miniszter engedélyével. A műtárgyak
között több eredeti festmény és több réznyomat, Rafael-, Rembrandt-, Rubens-, és
Verner-alkotások szerepelnek.
Őrült a színházban. A csabai színház egyik decemberi előadásán egy szerencsétlen
őrült nő okozott kisebb botrányt. A színpadon éppen Casanova áriái hangzottak,
amikor a karzatról is ének zendült meg a szép színpadi ének kíséreteképpen. Egy nő
énekelt, s miután nem lehetett elhallgattatni, egy rendőr kivezette Bangó Ludovika
elmeháborodott beteget, aki a gyulai elmegyógyászatról szökött ki.
Újra nyit a Nádor szálloda és kávéház. Bartos János, a Nádor szálloda és kávéház új
bérlője novemberben vette át a házat. Teljesen felújította a kávéház bútorzatát, a
pamlagokat és a karosszékeket szecessziós szövetekkel vonták be. Az új vendéglős
december első hetének szombatján, ünnepélyes keretek között készül a megnyitóra.

