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1904. első közgyűlése. Békéscsaba képviselő-testülete évi első rendes közgyűlésén, a
Csabán felállítandó Kossuth-szobor alapja javára 13 ezer koronát szavazott meg. A
szobor elkészítésével valószínűleg Felek Gyula gyulai szobrászt bízzák meg. A
testület egyhangú szavazással dr. Reisz Miksát a község első, dr. Wallfisch Ferenczet
a község második orvosának választotta meg.
Az izraelita nőegylet tisztújítása. A nőegylet közgyűlésén elnöknek Fucks Jakabnét,
alelnöknek Friedmann Mórnét és Reisz Fülöpnét választották meg. Az elmúlt
esztendőben az egylet 2 ezer koronát adott jótékony célra. Az egylet év eleji vagyona
9 ezer korona.
A Polgári Kör tisztújítása. A kör elnöke, Fábry Károly beszámolója után
megválasztották az új vezetőséget. Elnök Fábry Károly, alelnök Áchim János, körös
tiszt Gally János, ügyész dr. Pándy István, számvizsgáló Uhrin András és Károly,
valamint Thury László lett.
A kórház bővítése. Az előző évben a testület 200 ezer koronát szavazott meg a kórház
bővítésére. A belügyminiszter a kórház napi, fejenkénti ápolási díját 1904-ben 1
korona 64 fillérben állapította meg.
Sokakat érdekel a villamos világítás bevezetése. Békéscsaba villamos világításának
és a villanytelep építésének munkálatai elindulásával nagyarányú lakossági jelentkezés
tapasztalható a villanyvilágítás bevezetésére. A jelentkezők száma 2840. A lámpák
száma összesen 5032, ívlámpa 31,villamos szellőztető 11.
Megtámadott rendőrök. Ocsován Pál béres verekedő alak hírében állt Csabán, a
minap is megtámadta az őt csendre figyelmeztető Tyirják Tamás és Lukoviczky
György rendőröket. Ocsován nagy lármával ment végig az utcán, s botjával sorra
beverte a békésen alvó polgárok ablakait. Miután a rendőrök kérdőre vonták, a
garázda Ocsován ólmos botjával a rendőrökre támadt. A rakoncátlan verekedőt a
rendőrök megbilincselve vitték a rendőrségi fogdába.
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A Békéscsabai Kaszinó Egyesület közgyűlése. A Békéscsabai Kaszinó Egyesület
február elején tartotta évi közgyűlését Beliczey Géza elnök vezetésével. A beszámolót
és az előző évi számadást követően az 1904. évi költségvetést fogadták el, majd
megejtették a tisztújítást. Elnök Fejér Béla, alelnök Beliczey Géza, háznagy Láng
Gusztáv, könyvtárnok Szathmáry Endre, ügyész dr. Pándy István lett. Az egyesületnek
199 rendes, egy pártoló és tíz vidéki tagja van.
Magyar Műbútorgyár Részvénytársaság néven a Reisz – és Porjesz- féle műhelyből
és üzletből részvénytársaság alakult a Lukács György főispán elnökletével megtartott
ülésen. Ez alaklommal ezer darab 200 koronás részvényt jegyeztek, melynek 30
százalékát be is fizették. A Reisz és Porjesz cég vagyonát előzetesen (becslés után)
128 ezer koronáért vették át, amely összegért a cég 640 darab részvényt kapott. A
társaság 12 tagú igazgatótanácsában helyet kapott Lukács György, Fábry Sándor,
Reisz Miksa és Porjesz Mihály is. A műbútorgyár első igazgatósági ülésén művezető
igazgató lett Porjesz Mihály, vállalati ügyész Fábry Károly. A termelés elindult.
Játékgyár Csabán. Békéscsaba község képviselő-testülete februári közgyűlésén
szabta meg Werther Hugó, bártfai játék gyáros által Békéscsabára áttelepíteni
szándékolt játékgyár segélyezésének mértékét, feltételeit. A határozat szerint a
játékgyár hat éven át kap 2000 korona segélyt s lakbérváltság címén évi 1500 koronát.
Raktárépítésre 50.000 darab téglát kap a gyáros. Mindennek feltétele, hogy az üzemet
50 munkással meg kell indítani, majd a létszámot fokozatosan szükséges emelni. A
gyár produktumait a Békéscsabai Játékgyár felirattal kell forgalomba hozni.
Sztraka György kitüntetése. A vármegye első ez évi közgyűlésén Sztraka Györgyöt,
a békéscsabai járás nyugalmazott főszolgabíróját, a közszolgálat terén végzett érdemei
elismeréseként a Ferencz József-rend lovagkeresztjével tüntették ki.
Csaba egészségügye. Február hónapban az egészségügyi viszonyok kedvezőtlenebbek
voltak a korábbinál, a halottak száma hattal volt több, a szülötteké huszonöttel
kevesebb, mint januárban. A születettek száma összesen 117, fiú 67, leány 50. A
meghaltak száma 100,férfinemű 59, nőnemű 41. Házasult 37 pár.
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Felajánlás az új katolikus templomra. Az új katolikus templom építése régen
húzódó kérdés. A hívek szorgalmazzák a régi helyére új templom építését. Ez ügyben
küldöttség járt a megyei püspöknél, aki a leghatásosabb támogatást ígérte. A csabai
egyháztanács és a hívek a templomalap javára 120 ezer koronát ajánlottak fel. Pándy
István dr., pályázat kiírását javasolta a templom tervezésére, a legjobb terv 2000
koronás díjazásával. Az egyház a templom építéséhez szükséges összeget a
püspökségtől és a tanulmányi alapból reméli.
Sztrájk. A csabai szabók és építőipari munkások bérkövetelő sztrájkja rövid lefolyású
és sikeres volt. Kiharcolták a 11 órás munkaidőt, a május elsejei munkaszünetet, a
hetenkénti szombati bérfizetést. Elérték azt is, hogy a hathétig sztrájkoló munkásokat
ne bocsássák el a munkaadók. Ígéretet kaptak a 10-15 százalékos későbbi béremelésre.
Az Országos Színművészeti Akadémia vendégjátéka. Egy rövid színházi estére
Csabára érkeztek a színművészeti akadémia idén végzett növendékei, jeles mesterük ,
Várady Antal dr. vezetésével. A fiatal művészek a csabai múzeum javára vállalták az
előadást. A színház zsúfolásig megtelt. A hölgyek estélyi öltözékben, a férfiak
frakkban és szmokingban jelentek meg. Pal Morean „A szövetségesek” című
vígjátékát mutatták be az ifjú művészek nagy sikerrel. Az előadás után a színészek
tiszteletére 70 terítékes társas vacsorát rendeztek a kaszinó nagytermében.
Vadul száguldó paripa. A hetipiacon egy búzával megrakott kocsi egyik lova egy
malactól annyira megriadt, hogy a hámfával együtt elszabadult. a vágtató ló elütötte a
takarékpénztár előtt álló Kucsera Mihály ácsot, akinek nem sikerült kitérnie előle.
Végül két ember elkapta a hámfát és lecsillapította a megtorpanó lovat. A sérültet az
orvos elsősegélyben részesítette.
Nyertek is meg nem is. A The English –Frech Motors Company Ltd. automobilgyárának megismertetéséért több országba sorsjegyeket küldött szét, amelyekkel
összesen 20 darab nagy értékű automobilt sorsoltak ki. Sorsjegyet kapott a gyulai
Lukács Endre járásbíró, és Áchim Gusztáv csabai községi főmérnök. A sorsjegyhez
jutottak csak reklámfogásnak tekintették a dolgot, és félretették a szelvényt. Nem
sokkal ezután levél jött Londonból, hogy mindketten megnyertek egy –egy 7000 frank
értékű automobilt. Az értesítés melléklete közölte, hogy a címzett küldjön 800
koronát, és Londonban átveheti majd az automobilt. Közel száz, felelős funkcióban
levő személy kapott hasonló értesítést Magyarországon. A budapesti rendőrség
nyomozás után kiderítette,hogy szélhámosság, csalás volt az egész. Két magyar
szélhámos, Robeli Jenő és Jankovich Gyula így szerette volna a funkcionáriusokat
megcsapolni.

1904. április
-

-

-

-

-

-

Földrengés Csabán. Április 4-én, húsvét hétfőn 11 óra után pár perccel kelet-nyugati
irányú kisebb földrengés volt a városban. A főtéri lámpa és az üvegkereskedésekben
csüngő lámpák himbálódzni kezdtek, az ingaórák egy része megállt, másik részük
hevesen mozgott. Szerencsére csak ebből vették észre, hogy földrengés volt. Fél óra
elmúltával az enyhe rengés megismétlődött.
Sorozás. A városházán, a békéscsabai járás hadkötelesei közül két napon át tartó
sorozáson 222 legényt soroztak be. A sorozási bizottság szerint az idei sorozási anyag
olyan jó, hogy a legénységből néhányat egyenesen a palotaőrségbe soroztak.
Egyházi küldöttség az államtitkárnál. Katolikus egyházi küldöttség kereste fel
Zsilinszky Mihály kultuszminiszteri államtitkárt az építendő katolikus templom
ügyében. Csaba országgyűlési képviselője megígérte, mindent elkövet az anyagi
támogatás érdekében.
Országos vívóverseny. A Csabai Tornaegylet rendezésében vívóakadémiai országos
verseny volt a Vigadóban. A versenyen az ország legjobb vívói vettek részt. Az
indulók között volt Santelli, olasz vívómester is. A csabaiak közül dr. Urszinyi János,
a megye legjobb amatőr vívója, Székely Vilmos főgimnáziumi tanár és Dusbaba
Vilmos vívómester álltak helyt kitűnően a rangos versenyen.
Warságh Béla dr. kitüntetése. Királyi kitüntetést, Ferencz József lovagkeresztet
kapott Warságh Béla okleveles gyógyszerész, a tanügy és közügyek terén szerzett
érdemei elismeréséül.
Csaba egészségügye. Április hónapban az egészségügy viszonyok valamivel
kedvezőtlenebbek voltak, mint az előző hónapban. A szülöttek száma huszonöttel
kevesebb, a halottak száma eggyel több volt. Születtek összesen 125-en, fiú 63, leány
62. A meghaltak száma 96 volt, fiúnemű 49, nőnemű 47. Házasult 15 pár.
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Munkás majális. Május elsején, vasárnap délelőtt a csabai szocialisták mintegy
négyszázan zárt sorokban vonultak a vásártérre, ahol gyűlésen vettek részt. Délután
több mint háromezren ugyanott tartottak népünnepélyt. Az ünneplők rendben és
békében szórakoztak, társasjátékokkal, dalolással, szavalással töltötték az időt este hat
óráig.
Jókai Mórra is emlékeztek a közgyűlésen. Békéscsaba község képviselő-testülete
május havi rendes ülését a közelmúltban elhunyt Jókai Mór íróról való
megemlékezéssel kezdte. Jókai Mór volt csabai díszpolgárra Maros György
emlékezett rövid, szép beszédében. A testület előtt szerepelt a létesítendő
Selyemfonoda ügye, felépítését ingyen telekkel és százhúszezer korona
megszavazásával támogatták. Véglegessé vált, hogy a villamos telep építését, mint a
verseny győztese, Lipták János és társa, a kórház építését a kedvezőbb ajánlattal
Molnár János és társa nyerték el.
Gömblövészet. A Békéscsabai Gömblövő Társulat Kocziszky Mátyás fényesi
tanyáján igen látogatott gömblövő versenyt rendezett négy kategóriában. A nyolc
gömbre lövő versenyt Kovács M. Mihály nyerte 7 találattal. A második Kiss Antal lett
6, a harmadik Kliment György 5 találattal.
Párbaj. Csabán az Aranykakas Szállodában kardpárbaj volt Kató József és Tabok
István gyomai ügyvédjelöltek között. A heves összecsapás Tabok győzelmével
végződött, Kató a jobb keze fején megsérült, harcképtelen lett.
Ideiglenes óvodabezárás. A csabai tisztiorvos a megszaporodott toroklob, kanyaró,
vörheny, hörghurut és hasihagymáz heveny fertőző betegségek miatt ideiglenesen
bezáratta Csaba összes óvodáját.
Csaba egészségügye. Május hónapban az egészségügyi viszonyok valamivel
kedvezőtlenebbek voltak, mint az előző hónapban. Főként a hevenyfertőző betegségek
száma növekedett jelentősen. A község szaporulata április hónaphoz viszonyítva 26
lélek. A szülöttek száma összesen 118, fiú 57, leány 61. Házasult 19 pár. A meghaltak
száma összesen 92, fiúnemű 50, nőnemű 42.
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Csabaiak a király előtt. Sztraka György és Varságh Béla hamarosan az általános
kihallgatás alkalmával a király elé járulnak, hogy a Ferencz József-rend lovagkereszt
kitüntetésükért a legfelsőbb helyen is köszönetet mondjanak.
Terjed a selyemtenyésztés. Bezerédj Pál szekszárdi miniszteri meghatalmazott újabb
átirattal fordult Csaba községhez. Hivatkozva arra, hogy a községben fellendült a
selyemtenyésztés, további fejlődését gátolja az eperfa - levéltermés, kérte a községet 2
hold földterület átengedésére, eperfa-csemetekert telepítésére.
Az új kórház építése. Wagner műépítész terve alapján, a Széchenyi ligettel szemben,
a régi evangélikus temető helyén elkezdődött az új kórház építése. Az emeletes kórház
a mai kor igényének megfelelő épület lesz. Berendezése teljesen modern,100 fekvő és
50 járó beteg ellátását biztosítja majd. Amint az új kórház felépül, a régi épületet
gazdasági épületnek rendezik be.
A Körös uszoda megnyitása. Újsághirdetés adja tudtul, hogy Csabán június 12-én a
Körös –csatornán kialakított uszoda fogadja a fürdőzni vágyókat. A női és férfi
vendégeket meghatározott időben, külön-külön várják. Háromórai időtartamra a
belépődíj fürdőruhával 40 fillér, fürdőruha nélkül 20 fillér.
Vívótanfolyam. Santelli Italo, a kitűnő hírű fővárosi vívómester egy hóra terjedő
vívótanfolyamot indít Csabán. A tanfolyamra sok résztvevő jelentkezett. Az olasz
származású mester segédje, Falehetto Ettore, szintén jó hírű mester.
Leégett a jaminai gőzmalom. A hónap utolsó napján kigyulladt és teljesen leégett
Breznyik József, csabai lakos gőzmalma. A malomtüzet a szomszéd házak lakói és a
kivonult tűzoltók próbálták eloltani, sikertelenül. A malom épülete, a liszt-és
gabonakészlet teljesen elpusztult. A nagy kár megtérül, mivel a malom biztosítva volt.
Csaba egészségügye. Június hónapban az egészségügyi viszonyok valamivel
kedvezőtlenebbek voltak, mint az előző hónapban. A halottak száma hattal, a
szülötteké 12-vel volt kevesebb. Született 106 gyermek, fiú 56, leány 50. A meghaltak
száma összesen 86, fiúnemű 47, nőnemű 39.
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Megjutalmazott tanító. Az érdem, ha nem is mindenkor, de a legtöbb esetben
megkapja méltó jutalmát. Ezt az igazságot bizonyítja az a szép kitüntetés, mely
Podsztrellen Endre csabai tanyasi tanítót érte. A tanító a most lefolyt értékelések
szerint ritka szép sikert mutatott fel tanítványaival. Ezért a nemes ügybuzgóságért az
iskolaszék megdícsérte, és 100 korona jutalommal tüntette ki.
Életmentő rendőr. Kliment János 9 éves csabai gyerek az Apponyi (József Attila)
utcai gyaloghídnál bement a Körösbe, a meder közepe fele haladva elmerült a vízben.
A fiú nem tudott úszni, elmerült és csak percek múlva vetődött föl. Az arra járók
jajveszékelésére megjelent Szabados Gábor rendőr, ruhástul a gyermek után ugrott, és
kihúzta a fiút a partra. Véletlen szerencse, hogy arra vezetett Krammer Nándor orvos
útja, aki mesterséges légzést alkalmazott, és fél óra dörzsölés után sikerült a
gyermeket életre keltenie. Az összegyűlt közönség zajosan megéljenezte az életmentő
rendőrt, akit pár nap múlva a rendőrkapitányság megdícsért és jutalomban részesített.
A csabai nagytemplom lezuhant harangja. Harmadik nap óta találgatják a csabaiak,
miért némult el a csabai harang. A harang hallgatásának oka, hogy 26-án, kedden
reggel, a fél hét órai nagytemplomi harangozásnál lezuhant: a huszonöt mázsás súlyú
érctömegnek elszakadt a koronája. A harangot Brhlyik Mátyás harangozó húzta, mikor
leszakadt. A szerencsének köszönhetően baleset nem történt. A harang
helyreállításával az egyház Hőnig Károly aradi harangöntőt bízta meg.
Tüzek Csaba környékén. Az idei hosszú szárazságon kívül elemi csapások sorozata
érte a búzatermést. Tűz pusztított a csabai Kisréten, ahol Hursán György
gazdálkodónak nagy mennyiségű gabonatermése aratás közben gyulladt ki és elégett.
Ugyanazon a napon este egy gerendáspusztai gazdának 15 kereszt búzája hamvadt el.
A vandháti pusztán nyolcöles szalmatörek lett a lángok martaléka. A tüzeket az
aratómunkások gondatlansága okozta.
Csaba egészségügye. Az elmúlt hónap általánosságban kedvezőtlenebb volt a
júniusinál. A halottak száma tizenöttel volt több, a születések száma pedig szokatlanul
csekély volt. A szülöttek száma összesen 107, 59 fiú és 48 leány. Meghaltak összesen
102-en, fiúnemű 53, nőnemű 49. Házasult 7 pár.
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Bánó József köszöntése. A csabai kerület egykori országgyűlési követe, Bánó József
sárosmegyei birtokán ünnepelte 80. születésnapját. A képviselőház volt másodelnöke,
mint a közügyek egyik fáradhatatlan bajnoka, közismert ember. A köszöntésére
érkezett csoport tagjai között Békés megyei küldöttek is voltak.
Kossuth Lajos csabai szobráért. Orosháza főterén már áll Kossuth Lajos ércalakja,
Csabán pedig rendszeresen ülésezik a szoborbizottság. A csabai szoborra 4000 korona
gyűlt össze társadalmi adakozásból, a község pedig 13 000 korona adománnyal járult
hozzá a költségekhez, azaz 17 000 korona gyűlt össze a szoboralapra. A szobor
megépítésére kiírt pályázatra öt szobrászművész jelentkezett, helyéül a bizottság a
Kossuth teret választotta.
A csabai ipar fejlődése. Hanyatlik a kisipar, hallatszik az iparos osztály részéről a
vészkiáltás. Sok igazság, még több elkeseredés, aggodalom van e szavak mögött. A
bizonyítékok azonban azt mutatják, hogy Csaba kisipara egy esztendő alatt óriásinak
mondható léptekkel haladt előre. Fejlődnie kellett, mert különben nem emelkedett
volna 600 fölé egy év leforgása alatt az iparosok száma 300-320-ról (ahogy az
ipartestület hivatalos kimutatásában olvasható). Ez az örvendetes jelenség pedig
inkább vigasztalás lehet Csaba iparosainak részére.
Vasárnapi „csendélet”. Csabán is kezdenek hangosabbak lenni a piros betűs napok és
különösen ezek az éjszakák. Szeptember első vasárnapjának estéje sem volt hősködés
nélküli. A Zöldfa vendéglőben egy klarinétos hősködött, a Vasút utcában pedig két
kapatos ember csapott ribilliót hajnaltájt. A Zöldfában Katona Lajos, 19 éves, nem
idevalósi személy különbözött össze a cigányzenészekkel. A megtámadott becsület
érdekében Tóth János klarinétos állt ki a küzdőtérre, mégpedig olyképpen, hogy
klarinétjával egész sor fogát ütötte ki Katona Lajosnak. A Vasút utcai botrányos
verekedők a Sztampa- féle cukrászda előtt székekkel estek egymásnak, és harckészen
véresre verték egymást. A rendőrség emberei a botrányos verekedőket a városháza
fogdájába kísérték.
Csaba egészségügye. Az elmúlt hónapban kiválóan kedvezőek voltak az egészségügyi
viszonyok. A halottak száma 25-tel volt kevesebb, a szülöttek száma 52-vel több, a
szaporulat sok esztendő óta nem tapasztalt számú volt, 111-et tett ki. A legtöbb
halálozás gyermekek bélhurutja és tüdőgümőkór miatt történt. Született összesen 192,
fiú 104, leány 88. Házasult 21pár. Meghalt összesen 81, fiúnemű 49, nőnemű 32.

1904.október
-

-

-

-

Október 6. emlékezete. A békéscsabai ág. hitv. ev. Rudolf-főgimnázium
önképzőköre október 6-án emlékezett az aradi vértanúkra. Az emlékbeszédet Daxer
Henrik, nyolcadik osztályos tanuló mondotta. Lauther János, hetedik osztályos tanuló
Damjanichról beszélt, Sipos András (szintén nyolcadikos) szavalt. Bukovszky János
igazgató és dr. Rell Lajos tanár néhány buzdító szót intézett az ifjúsághoz. A hazafias
ünnep a Szózat éneklésével fejeződött be.
Kivándorlás Csabáról. A csabai rendőrség adatokat állított össze az 1904-ben
Csabáról más országba vándoroltakról. Eszerint 84 egyén váltott külföldi útlevelet,
amelyekből kivándorlási célokra 22 lett felhasználva.
Termékeink Koppenhágában. A Koppenhágai bazárban kizárólag Magyarországról
eredő különlegességeket mutattak be és árusítottak. Csabáról Werthner Hugó
nemrégiben megnyílt játékgyárának termékei kerültek Dániába.
Csaba egészségügye. Az elmúlt hónapban általában kedvezőek voltak az
egészségügyi viszonyok. A halottak száma 7-tel volt kevesebb, ellenben a szülöttek
száma is kevesebb volt 41 fővel. A szaporulat 77-et tett ki. A heveny fertőző
betegségek nagyobb számban fordultak elő, a torokgyík és a roncsoló toroklob 5-5
áldozatot követelt. Született összesen 151, fiú 78, leány 73. Házasult 48 pár. Meghalt
összesen 74, fiúnemű 39, nőnemű 35.
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Az Uránia színház Csabán. A budapesti Uránia magyar tudományos színház
novemberben három alkalommal érdekfeszítő előadást tartott este 8 órától a városi
színházban a legújabb mozgók bemutatásával. Látható volt Az éjféli nap országa,
amely Norvégia természeti csodáit tárta a nézők elé 100 színes vetített képpel és 22 új
mozgófényképpel.
Idegenek bevándorlása Csabára. Adóösszeíráskor a község minden évben számon
tartja az idegenből bevándorolt, s letelepedett adóköteles egyéneket. Ezek száma évről
évre növekszik. Idén november végéig 67 vidéki telepedett le Csabán, főleg iparosok,
kereskedők és hivatalnokok.
Bezárt iskolák és óvodák. Az utóbbi időben a heveny fertőző betegségek, a roncsoló
toroklob, a vörheny és a kanyaró annyira elharapództak, hogy a községi orvosok
kénytelenek voltak bezárni a Bohus-, Szlani-, két Molnár-, Galli-, Koricsánszky- és
Simkó –féle iskolákat, valamint a Karaszy- és Vandlik –féle óvodákat.
Aranylakodalom. Ritka szép családi ünnepség volt november 13-án, vasárnap
Csabán. A község egyik érdemes polgára, volt 48-as honvéd, idősebb Galli János (aki
hosszú éveken át a fogyasztási adóhivatalnál működött) aranylakodalmát ünnepelte
nejével, Povázsay Amáliával.
Szocialisták betiltott gyűlése. A Csabai Népegylet mozgalmat indított a bérminimum
megállapítására. E cél érdekében november 20-ra, vasárnapra nagyobb népgyűlést
szerveztek, amelyre a központból hívták meg előadónak Mezőfi Vilmost. A gyűlést
Sailer Elek főszolgabíró nem engedélyezte, a tiltást azzal indokolta, hogy a csabai
Népegylet saját kebelében is elintézheti ügyes-bajos dolgait.

1904. december
-

-

-

-

Pályázók a Kossuth-szoborra. A Kossuth –kultusz kiolthatatlanul él a magyar haza
minden fiában. Nemsokára Csabán is szobrot emelnek a szabadság lánglelkű
vezérének. A szobrászok pályaművei egy héten át várják a vígadóban a közönség és a
zsűri véleményét. A pályázók – a debreceni Tóth András, a gyulai Mogyorósy Gyula
és Felek Gyula, a budapesti Horvay János szobrászművészek-hét szobortervét a
közönség mérsékelt díj bevezetése mellett tekintheti meg. A belépődíjak a szoboralap
összegét növelik.
És lőn világosság. December 1-jén, délután 5 órakor –tíz évi vajúdás után –felépült a
villanytelep, és kigyulladt a fény Csaba utcáin és 300 fogyasztó lakásában.
Városatya választás Csabán. A csabai községi választásokat tíz községi kerületben
megtartották. Egész nap mozgott a választópolgárság, különösen az elmaradhatatlan
kortesek, akik valamennyi rozoga delizsánsz batánt megmozgatták korifeusaik
érdekében. A választás rendben folyt le, az első kerületben Zsíros András bíró győzött
Maczák Ádám ellenében. A többi kerületben is megválasztották a rendes és póttagokat
a képviselő-testületbe.
Színügyi bizottság. Rosenthal Ignác elnökletével ülést tartott a színügyi bizottság.
Megtárgyalták az 1905-1906.évi színházi szezont , és döntöttek Zilachy Gyula , aradi
színi igazgató hangverseny-rendezési tervéről is . A bizottság a végleges döntés előtt
felhívta az igazgatót , hogy küldje be a tervbe vett estély műsorát és a szereplő
művészek névsorát.
Hamarosan lesz iparostanonc-otthon. Évek óta húzódik az iparostanonc- iskola és
otthon felállítása. Elkészültek a tervek, amelyeket a kormány jóváhagyott. Az egyház
utcában kijelölték a telket, de pénzhiány miatt az építkezés húzódott. Remélhetően az
újévben felépül az intézmény.

