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Tisztújítás a polgári körben. Csabának legrégibb társasköre, a Polgári Kör január
első vasárnapján, Fábry Károly országgyűlési képviselő elnöklete alatt tartotta évi
rendes közgyűlését. Elfogadták az elmúlt évről szóló beszámolót és az 1906-os
költségvetést, majd áttértek a választásokra. Elnöknek egyhangúlag ismét Fábry
Károlyt, alelnöknek Áchim Jánost, ügyésznek dr. Pándy Istvánt választották meg. A
közgyűlést kedélyes lakoma követte.
Szabad a képes levelezőlap címzési oldalára írni. Vörös László kereskedelemügyi
miniszter kiadott rendelete alapján ezután már szabad a képeslapok első oldalára
közleményt írni. A rendelet célja, hogy írással ne kelljen elcsúfítani a küldött képet, a
címzés mellett maradjon hely az írásra.
Szétrobbantott közgyűlés. Botrányosra sikerült az év első közgyűlése. Kezdődött
azzal, hogy a nyilvános ülésre, a karzatra több jegyet osztottak ki a nézőknek, mint
amennyi hely volt. Csetepaté kezdődött a helyekért, a rendet a rendőrségnek kellett
biztosítania. Amint Áchim Tamás bíró megnyitotta az ülést, ismertette a közgyűlés
napirendjét, belépett a terembe Áchim L. András , és azonnal szólásra emelkedett. A
bíró figyelmeztetésére, hogy már nem kaphat szót, eldurvult vita keletkezett Korossy
főjegyző, dr. Sailer Vilmos és Áchim L. András között. Ezután a karzatról betódultak
Áchim hívei követelve, hogy a bíró adjon szót képviselőjüknek. A rendőrség csak
nehezen tudott ismét rendet teremteni. Áchim Tamás folytatni szerette volna a
közgyűlést, azonban Áchim L. András követelte szólási jogát, ezt botrányos jelenetek
követték. Többen követelték, hogy büntessék meg Áchimot, mert megsértette a
tanácskozás méltóságát. A tömeg ismét behatolt a terembe, a bíró pedig botrány miatt
felfüggesztette a közgyűlést.
Csaba egészségügye. Az egészségügyi viszonyok kedvezőbbek voltak az előző
havinál. A születések száma összesen 125 volt, közülük 61 fiú, leány 64. A meghaltak
száma összesen 96, fiúnemű 50, nőnemű 46. Házasult 36 pár.
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Farsangi mulatságok. Minden magára valamit adó szervezet, egyesület, szakma
megrendezte saját farsangi bálját. Közülük kiemelkedett a csabai úri ifjúság által
rendezett bál. A fényes estély külsőségében is különleges volt. Az ötletes, díszes
kivitelű táncrendek antilopbőr táblára voltak készítve, selyemfestésű betéttel és vastag
selyem övvel ellátva, hogy azt a bájos táncosnők öv gyanánt viselhessék. Nagy sikerű
volt a gazdák bálja a Vigadóban, ahol a jókedv és kedélyesség kitartott hajnalig. A
kisgazdák farsangi bálját a Zöldfa vendéglőben tartották. A rendezőség élén több mint
száz gazda szerepelt. A sikeres táncestély több mint 200 koronát jövedelmezett, az
összeget a felépítendő csabai református templom javára fordítják.
Ifjú művészhallgató kitüntetése. Ifj. Filippinyi Soma, a budapesti iparművészeti
iskola másodéves hallgatója már több ízben fényes tanújelét adta festészeti-szobrászati
tehetségének. Most ismét szép sikert aratott. Elkészítette a Magyar Labdarúgó
Szövetség bajnoki domborműves érmét, és ezzel megnyerte az első díjat a számos
pályázóval szemben.
Megdöbbentő számok. Sok sebből vérzik a gazdaság, de a legszomorúbb
betegségünk a sok kivándorlás. Békés vármegyében a kivándorlók, illetve az útlevélkérők száma négyszerese lett az előző évinek. Még csak az év elején tartunk és már
294 egyén részére adtak ki Amerikába szóló útlevelet. Csabán január hónapban 123
útlevélkérvény érkezett az alispáni hivatalhoz. A kivándorlók legnagyobb része
szegény sorsú kisbirtokos és iparos.
Meghalt Sztraka Ernő nyugalmazott községi mérnök, akit 1861-ben egyhangú
népszavazáson választottak meg. Sztraka Ernő (1830-1906) soha el nem évülő
érdemeket szerzett a városrendezés területén. Hosszú lenne felsorolni építési
munkásságát. Létrehozta a Széchenyi ligetet, számos magán- és sok díszes
középülettel gazdagította Csabát. Önálló építészi alkotása a városháza, a Fiume,a
járásbíróság, a ligeti vashíd, a Kakas Szálló. Február 20-án, 76 évesen, rövid
szenvedés után halt meg.
Csaba egészségügye. A januárinál kedvezőtlenebb egészségügyi viszonyok
következtében a születettek száma összesen 134 volt, fiú 64, leány 70. 95-en haltak
meg, fiúnemű 47, nőnemű 48. Házasult 39 pár.
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Gazdasági alkalmazottak kitüntetése. A földművelésügyi miniszter minden évben
jutalmazásban részesíti a hűséges és jó magaviseletű mezőgazdasági munkásokat és
cselédeket. Márciusban hat Békés megyei munkást tüntetett ki a miniszter, köztük a
csabai Huszár Andrást. A jutalmazottak 100-100 koronát és elismerő oklevelet kaptak.
Március 15. A sajtószabadság emlékünnepének hajnalára nagy meglepetéssel ébredt
Békéscsaba. Fehér hótakaró lepte be a várost, metsző, hideg szél fújt, kövér hópelyhek
szállingóztak. A zord időjárás ellenére később fiatalok lepték el a Kossuth teret,
szavalatok, beszédek hangzottak el, megkoszorúzták Kossuth Lajos szobrának
talapzatát. Este a Polgári Kör vacsorával egybekötött ünnepséggel, szónoki
beszédekkel és műsorral emlékezett legnagyobb nemzeti ünnepükre.
Elkobzott csabai újság. A kormány bevonta a krajcáros újságok utcán való
árusításának engedélyét, és elrendelte, hogy a tilalom ellen vétőket 200 korona
pénzbüntetéssel és 15 napig terjedhető elzárással büntessék. E tilalmat nem tartotta be
a „Békésmegyei Híradó” valamelyik rikkancsa, és házalt az újságokkal. Emiatt este a
csabai rendőrség elkobozta a lap összes megjelenő példányait, és megindította az
eljárást.
A Parasztpárt zászlóbontása. Március 18-án, vasárnap délelőtt 1500 ember gyűlt
össze a piactéren, várva a Parasztpárt zászlóbontására. E név alatt új politikai párt
alakult, melynek alapítója, vezére Áchim L. András, volt országgyűlési képviselő lett.
Áchim beszéde után Nigrinyi János pártjegyző olvasta fel a határozati javaslatot,
melyhez előzőleg 118 szervezet adta hozzájárulását és jelezte belépését. A gyűlés
résztvevői lelkesen üdvözölték a szocialista Parasztpárt megalakulását és éltették
vezérét.
Csaba egészségügye. Az egészségügyi viszonyok kedvezőbbek voltak, mint
februárban. Született összesen 151 gyermek, 69 fiú, és 82 leány. Házasult 12 pár. A
meghaltak száma 94, fiúnemű 47, nőnemű 47.
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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 intézetekben
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 vásártéren. A
rossz idő ellenére négyszáznál több lovat 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;a halvaszületett 1, ikrek 2; meghaltak 86-an, fiúnemű 41,
nőnemű 45. Házasult 35 pár.
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Siker. Csabai játéktárgyak milánói sikeréről szólnak az újságok híradásai. Werthner
Hugó csabai fiatalember új gyártelepének termékei nagy sikert arattak a Milánói
Világkiállításon. A nagy feltűnést keltő csabai játékok Faragó Ödön, az iparművészeti
iskola tanárának tervei alapján készültek.
A csabai tündérliget. A széles Alföldnek nincs egy városa, amely hasonló ligettel
rendelkezne, mint Csaba. Hétvégi délutánokon sétálók sokasága lepi el a pompás buja
növényekkel, hatalmas árnyas fákkal rendelkező Széchenyi ligetet. Az esti óráktól
kezdve azonban elnéptelenedik, és csendes sötétség borul rá. Hamarosan másképp
lesz- a mámoros illatot lehelő virágok között villamos ívlámpákat szerelnek fel,
barátságosak lesznek a nyári esték. Minden este hangversenyt tartanak a pavilon előtt,
a sétautakon pedig a korzózó tömeg fog végighullámzani. Május 20-tól Woczet Adolf
kerti vendéglőjében cigányzenekarok játszanak majd.
Kitüntetés. Apponyi Albert gróf, vallás- és közoktatásügyi miniszter szép
kitüntetésben részesítette a békéscsabai ipariskolát. A Láng Gusztáv vezette tantestület
dicséretesen fáradozott, hogy az iskola példás és sikeres eredményeket érjen el.
Politika és a katolikus egyház. Áchim L. András Bakos Mátyás ellenében megnyerte
az országgyűlési képviselő - választást. A szavazás utóhulláma bevonult a katolikus
egyházba is. Az egyháztanács tagjainak intelligens és iparosztályhoz tartozó tagjai
ugyanis lemondtak tisztségükről. Mint a lemondók kijelentették, e lépések indoka,
hogy a szavazattal bíró katolikus egyház kebelébe tartozó gazdák 15-20 kivételével
mind Áchimra szavaztak.
Csaba egészségügye. Csaba egészségügye május hónapban jóval kedvezőbb volt,
mint áprilisban. A halottak száma 37-el volt kevesebb. Születtek összesen 114-en,
köztük fiú 57, leány 57. Házasult 30 pár. Meghaltak 80-an, fiúnemű 50, nőnemű 30.
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Uszoda a Körös-csatornán. A június elsején megnyílt uszoda a Körös-csatornán
reggel 5 órától este 9 óráig várja a fürdőzőket, külön időpontokban a férfiakat és a
nőket. A fürdés díja 20 fillér, ruhával 40 fillér. Úszásban alapos oktatást tartanak.
Halasztódó templomépítés. Úgy néz ki, hogy az új csabai római katolikus templom
tervezett építése ismét halasztódik egy időre. Emiatt a régi, egytornyú tzemplom
lebontását nem lehet megkezdeni.
Aki mulat, és nem fizet. Horga Pál pincér egy árva fitying nélkül tért be mulatni
Kozma Márton Petőfi ligeti vendéglőjébe, s miután ledöntött vagy nyolc korona értékű
különféle italt, fizetés nélkül távozott. Ezután Kozma két pincére fölkereste lakásán az
ingyen mulató pincért, és a kontó fejében el akarták venni a ruháját. Horga ezt látva
kést ragadott, az egyik pénzbehajtón nyolc napon túl gyógyuló sérülést ejtett. A késelő
pincért letartóztatták.
Az aratók bérkövetelése. Gróf Wenckheim Frigyes 126 pár aratója béremelési
követeléssel állt elő arra való hivatkozással, hogy a februári szerződéskötéskor nem
tudhatták, a nagy drágaság miatt a marokszedők is nagyobb bért követelnek. a gróf
elzárkózott a követelés teljesítésétől. Az aratók sztrájkkal fenyegetőztek. A békés
megegyezésért Korosy László főjegyző járt közben, Wenckheim gróf így méltányos
béremelést ajánlott.
Elhunyt Lepény Pál. Lepény Pál, a község legmódosabb gazdája, aki 1870 és 1880
között bíró volt Csabán, 82 éves korában elhunyt. Típusa volt a régi Csaba
parasztnábobjainak, felruházva mindazon tulajdonságokkal, amely csak a
„csabanszki” nép privilégiuma. Mint Csaba bírája, országgyűlési képviselő, hangadója
volt a közügyek intézésének. Olyan súlya volt szavainak, hogy attól sorsa függött a
legfontosabb községi és megyei ügyeknek. Egyszerűsége mellett is a legrafináltabb
politikai tudással rendelkezett. Magánéletében puritán jellemű parasztember volt,
megáldva természetes, józan gondolkodással, erényekkel és földi javakkal. Acélos
ereje pár napja tört meg, kedden reggel csendesen elszenderedett. Temetése 27-én volt
az alsóvégi temetőben, ahol a gyászolók hatalmas tábora kísérte földi maradványait a
sírhoz.
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A magyar kisipar apostola. Nyugalomba vonult Áchim János, a csabai ipartestület
21 éve fáradhatatlanul tevékenykedő tagja, az iparosság 48 év óta közbecsült tagja. A
csabai ipartestület anyagi körülményei szerények, ezért felkérték Kossuth Ferenc
kereskedelmi minisztert, hogy Áchim Jánosnak –tekintettel érdemeire-méltányos
kegydíjat engedélyezzen.
Felépül a csabai selyemfonoda. Dr. Fábry Sándor főispán kezdeményezésre,
utánajárására selyemfonodát építenek Csabán a kivételesen jó hírű selyemgubótenyésztésnek köszönhetően. A kereskedelmi miniszter levélben értesítette a községet,
készítsék el az építési terveket, s amint az elkészül, engedélyezi az építkezést.
A csabai képviselő-testület pihen. A rekkenő kánikulai napok, amelyek mostanra
alaposan beköszöntöttek, meglassítják a közigazgatás döcögő kordéját is. Az ingujjra
vetkőző hivatalnokok megritkult serege álmosan bóbiskol az akták fölött. Csak a
határban folyik szorgos betakarítási munka. Az aratás miatt a képviselő-testület
júliusban nem tart ülést, a soros közgyűlést augusztus első napjaiban tartják meg.
Elhamvadt a kalásztenger. Július végén nagy tűzvész pusztított a csabai határban.
Gróf Wenckheim Frigyes nagybirtokosnak 60-80 holdnyi területén lángba borult a
még lábon álló kalász. A 12 ezer korona értéket képviselő búzamező harmadfél óra
alatt porrá hamvadt.
Csaba egészségügye. Július hónapban az egészségügyi viszonyok nem voltak
kedvezőtlenek. A halottak száma hattal volt több, mint az előző hónapban, viszont
tizenhárommal több gyerek született. A szaporulat e hónapban 30. Született összesen
138 fiú 65, leány 73. Meghalt összesen 99, fiúnemű 54, nőnemű 45. Házasult 6 pár.

***

-

-
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Csaba útmutatója. Egy igen praktikus és régen keresett könyvet szerkesztett és adott
ki Garay Imre, a csabai árvaszék kiadója: Csaba útmutatóját, mely tartalmazza név,
házszám, utca szerint Csaba összes lakóját, valamint az iparral és kereskedelemmel
foglalkozókat. A hézagpótló munka ügyes csoportosítással a megye összes járásáról,
községéről is fontos cím és névtárt tartalmaz. A 240 oldalas kötet a Corvina
nyomdában készült, a cég könyvkereskedésében kapható 3 koronáért.
Taffet Náthán emlékezete. Harminc éve alapította Taffet Náthán a csabai
betegsegélyező és temetkezési egyletet éspedig azért, mert Csaba társadalmának
szüksége volt olyan intézményre, amely kenyeret biztosítana a betegeknek is, és
gondoskodna tagjairól, amikor azok már meghaltak. A jótékonyság eme intézménye
megszületésekor nem a legszívesebb fogadtatásban részesült, amint azonban a
közönség meggyőződött életképességéről és hasznáról, seregesen tódult zászlaja alá.
Taffet Náthán emléke iránti kegyelettel a betegsegélyező és temetkezési egylet tagjai
tömött sorokban vonultak ki az izraelita temetőbe a gyászünnepélyre, azután
díszközgyűlés keretében emlékeztek az egylet 30 éves fennállásáról.
Csaba egészségügye. Augusztus hónapban az egészségügyi viszonyok kielégítőek
voltak. A szaporulat a hónapban 55 volt. Született 166, fiú 89, leány 77. Halva
született 5. Házasult 11 pár. Meghaltak összesen 111-en fiúnemű 46, nőnemű 65.
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A bányakerület püspöke. A püspökválasztáshoz az egyházakból beérkezett
szavazatokat szeptember 1-én délben bontották fel dr. Zsilinszky Mihály ny.
államtitkár, kerületi főfelügyelő budapesti lakásán. Az eredmény szerint Scholtz
Gusztáv budai esperes 212., Szeberényi Lajos zs. csabai lelkész 148 szavazatot kapott.
A bányakerület új püspöke tehát Scholtz Gusztáv lett.
A csabai állomás bővítése. Évek hosszú során át vajúdott a békéscsabai állomás
kibővítésének és átalakításának kérdése, míg végre most megkezdődtek a munkálatok.
Az átépítés során az állomás épületét jóval kitolják úgy, hogy az épület jobbszárnya
egészen benyúlik a vasút tengelyébe. A felvételi épület balszárnyához közvetlenül
hozzáépítik a postahivatalt. Az építkezések során legelőbb erre kerül sor. Tetemes
bővítést nyer magának a vasúti pálya kiépítése is. Az Erzsébethely felé építendő átjáró
alatt nyolc sínpár fut majd. Hosszban mintegy 400 méterrel hosszabbítják meg a
pályát. Az átalakítás összes költsége közel félmillió koronába kerül.
Felfüggesztett országgyűlési képviselő. A Magyar Királyi Curia felfüggesztette az
1906.május 7-én, Békéscsabán megtartott képviselő-választást. A döntés eredménye
az lett, hogy Áchim L. András megválasztott képviselő a Parasztújságban osztály
elleni izgatásra és gyűlöletre buzdította a parasztosztályt az uralkodó osztály ellen. A
Curia emiatt Áchim L. András képviselői mandátumát egy évi időtartamra
felfüggesztette.
Kitüntetett csabai preparátor. A szegedi műipari kiállításon Gajdács Mátyás
preparátor madár- és állatpreparálásért díszoklevelet nyert. A kitüntetett a preparálás
művészetét nagybátyjától tanulta, kinek művészi állattöméseit megyeszerte ismerik.
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1906.október

-

-

-

-

-

A Békésmegyei Híradó sorsa. Szenzációs határozatot hozott október 13-án Békés
vármegye alispánja, megvonta a csabai Békésmegyei Híradó című lap utcai árusítási
jogát, mert izgatásnak vélte azt a cikket, amely „Derespárt” címmel jelent meg az
előző napokban. Az alispán határozata azonnali foganatosítását rendelte el, annál is
inkább, mert az újság napok óta politikai kaució nélkül politizált.
A koronás érdemkereszt átadása. Áchim János ipartestületi jegyzőt, nagy értékű
munkálkodása húszéves jubileuma alkalmából, ipari téren szerzett érdemei
elismeréséül a király koronás arany érdemkereszttel tüntette ki. A kitüntetést Fábry
alispán ünnepség keretében adta át a jegyzőnek a városháza dísztermében. Az
iparosság érdekében sokat fáradozó Áchim tiszteletére a Fiumében 150 terítékes társas
vacsorát adott az ipartestület vezetősége.
A csabai kórház három tolvaja. Ruhákat, gyógyító szereket lopkodott össze a csabai
kórház három nővére . A gyulai törvényszék előtt beismerték tettüket, ezt enyhítő
körülménynek vették. Az egyik ápolónőt egy hónap, a másik kettőt 14-14 nap
fogházra ítélték.
Emlékünnepségek. II. Rákóczi Ferenc fejedelem és bujdosó társai hamvainak
hazahozatala alkalmából október 27-től az összes csabai iskola emlékünnepséget
tartott. A templomokra, középületekre kitűzték a gyászlobogókat.
Csaba egészségügye. Október hónapban az egészségügyi viszonyok kedvezőek
voltak, a halottak száma 26-tal volt kevesebb, mint az előző hónapban. A születettek
száma 124, fiú 69, leány 51. Házasult 19 pár.
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1906. november

-

-

-

-

-

-

A legfőbb adófizetők. Békéscsaba legtöbb adót fizető polgárai 1906-ban a
következők voltak: Szalay József, Rosenthal Adolf, Haraszti Sándor, Beliczey Géza,
dr. Fáy Samu, Fábry Károly, Nemeskey Andor, Beliczey Rezső, Weisz Endre,
Rasovszky Emil.
Új községi orvos. Békéscsaba község képviselő-testülete rendkívüli közgyűlést tartott.
A közgyűlés megtartását a dr. Vas Vilmos községi orvos lemondása következtében
megüresedett állás betöltése tette szükségessé. Dr. Vas Vilmos utódjául 16
szótöbbséggel dr. Tarján Rezső tótkomlósi orvost választották meg.
Terv a toronyórák kivilágítására. Csaba község mérnöki hivatalában tervbe vették,
hogy az evangélikus templom óráinak címlapjait kivilágítják. A 2,8 méter átmérőjű
óracímlapokat homályos üveglapra cserélik ki, melyek mögé egy –egy gyertyafény
erejű izzólámpát helyeznek, az izzók fényét reflektorokkal fokozzák. A terv jónak
tűnt, megvalósítása azonban még sok technikai nehézségbe ütközött.
Gazdapárti tisztségviselők. Az alföldi gazdák általános szervezkedésében a
legintenzívebb tevékenységet a frissen megalakult Gazdapárt fejtette ki. A párt
szótöbbséggel megválasztotta tisztségviselőit, elnök ifjabb Kocziszky Mihály alelnök
Botyánszki János, jegyző Mázor Pál, pénztárnok Lepény Mátyás és Miklya Z. András
lett.
Mozgófénykép-előadások. A színház épületében három előadást rendez a budapesti
Uránia. Először a Színészek hazáját, majd a Velencei karnevált és az Orosz
forradalom című képsorozatokat mutatják be a színház épületében.
Csaba egészségügye. November hónapban az egészségügyi viszonyok kedvezőek
voltak, a halottak száma néggyel volt kevesebb, mint az előző hónapban, a szülötteké
pedig néggyel több. A születettek száma 128, fiú 80, leány 48. A meghaltak száma 76,
fiúnemű 40, nőnemű 36. Házasult 163 pár.
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1906.december

-

-

-

-

-

A Fiume új bérlője. A Fiume Szálló eddigi bérlője, Ketten Károly, aki hosszú éveken
keresztül tipikus jó lelkű, víg kedélyű tagja volt a község társadalmi életének,
nyugalmasabb pályára készül, bortermelő lesz. Helyét Bartos János, a Nádor Szálló
volt bérlője foglalta el, aki egyéni tulajdonokban csöppet sem marad Ketten Károly
mögött, ráadásul olyan kitűnő konyhával dicsekszik, mely párját ritkítja az Alföldön.
Hó… A tél poézisének előhírnökei már december 5-én reggel megjelentek. Nyolc óra
tájban szállingózni kezdett Csabán a hópihe és a sok apró, szűztiszta fehér pont húsz
percig szapora egymásutánban simult egymáshoz a háztetők lapjain. Poétikus lelkek,
kik a tél örömeiben is azt a jelenséget látják, mely a lélekre elragadóan hat, nagy
gyönyörűséggel szemlélték a hulló-hulldogáló hópihék játékát… Ámde a gyönyör
nem tartott sokáig, az elkésett őszi nap kibújt a langyos fénysugaraival a felhők
paplana mögül, s a fehér csudavilág hamarosan megsemmisült. Néhány perc
elmúltával megint a városra köszöntött a decemberi szürkeség, amely mint egy hosszú,
panaszos sóhaj terült szét a tájon.
Indul a Híradó. A Békéscsabán megjelenő „Békésmegyei Híradó”című krajcáros
újság többszöri betiltás után megszűnt. Megszűnésével egy időben Híradó címmel új
krajcáros lap indult, melynek főszerkesztője dr. Simonka György, akit régi tollforgató
emberként ismertek megyeszerte. A lap politikai irányzata demokratikus lesz, és
remélhetőleg nem fogja fölzavarni - mint lapelődje- a megye közéletének békéjét. A
Híradót az utcán is árusítják.
Az év utolsó közgyűlése. Áchim Tamás községi bíró elnökletével megtartotta évi
rendes közgyűlését a képviselő-testület. Napirendje szerint elsőként az új anyakönyvi
törvény életbelépésével kapcsolatos kérdéseket tárgyalták meg. Ezt követően Maros
György jegyzőt megbízták a békéscsabai anyakönyvvezetői teendők ellátásával,
helyettese Filippinyi Samu esküdt lett. A közgazdasági témák közt ismertették, hogy
Békéscsabán november havában közadó címén 53478 korona, közmunka címén 3712
korona folyt be. A községi pénztárban, november hóban a bevételi tétel 233.837
koronát tüntetett föl.
Csaba egészségügye. A népmozgalmi adatok szerint a hónapban 128 fiú és 48 leány
született. A házasságkötő párok száma 163 volt.
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