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A nagy hideg áldozata. A szilveszter napjával beköszöntött kemény hideg idő
ugyancsak rácáfolt azokra, akik azt hitték, hogy enyhe lefolyású lesz a tál hátralevő
része. A szinte példátlan hidegek, különösen a csonttá fagyasztó szelek a megyében
több helyen emberáldozatot követeltek. Csaba határában Békés felé igyekezve
Gyurüsi Gábor szerencsétlen béreslegény kezét és lábait dermesztette össze a fagy.
Gyurüsire az úton, a hóban fekve találtak rá majdnem holtan, miután a pálinka
elnyomta. A majd halálra fagyott legényt a csabai közkórházba szállították.
Farsangi bálok. A farsangi szezont a csabai nyomdászok álarcos bála nyitotta meg. A
vígadóban rendezett műsoros bált a Corvina nyomda személyzete rendezte. Ezt
követően számos bált rendeztek szombat esténként Csabán. Közülük is kiemelkedett a
gazdabál, a vöröskeresztesek estélye, az építőmunkások iparos bálja és a vasutas
kalauzok mulatsága.
Csaba Amerikában. A csabai rendőrség-mint kivándorlási útlevélosztály- az új
esztendő első tíz napjában 47 útlevelet adott ki. Később napról napra többen
jelentkeztek amerikai útlevélért, és összesen 61 csabai lakos jelentette be kivándorlását
Amerikába.
Országgyűlési képviselőt választottak. Január közepén képviselő-választás volt a
városházán. A mandátumért Csaba három cikluson át megválasztott képviselője, dr.
Zsilinszky Mihály államtitkár, a szociáldemokraták jelöltje Áchim L. András és
Barabás Béla küzdött. Zsilinszky Mihályra 748, Áchim L. Andrásra 610 szavazat
érkezett, ezért február 16-án pótválasztáson kell eldönteni, ki lesz a következő
ciklusban Békéscsaba képviselője.
Csaba egészségügye. A januári szűkszavú egészségügyi statisztika szerint a heveny
fertőző betegségek száma csökkent. A halálesetek száma kissé nőtt a decemberihez
képest, de a közegészségügyi viszonyok általában kielégítőek voltak.
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Csabai pótválasztás. Nemcsak Csaba népe lesi izgalommal, az egész ország
érdeklődéssel várja a csabai országgyűlési képviselők pótválasztásának eredményét.
Reggel hatkor már gyülekezett a két tábor. Dr. Zsilinszky Mihály államtitkár hívei
hazafias dalokat énekelve gyülekeztek a Fiume előtt. Áchim L. András községi
képviselőnek, a Néppárt elnökének a tábora a Kossuth téren szintén rigmusokkal ,
dalokkal várta a szavazás kezdetét. Reggel nyolc órakor Korosy László választási
elnök a városháza erkélyéről jelentette be, hogy a januári választás eredménytelenül
végződött, pótválasztás történik. A szavazás két bizottság előtt zajlott le. A választók
20-20 fős csoportokban járultak a bizottság elé, és ott nevük aláírásával szavaztak. A
délutáni részeredmények alapján Áchim vezetett. A szavazás végeredményét 5 órakor
hirdette ki a választási elnök. Az 1868 érvényes szavazat összeszámlálása után a
következő eredmény született: dr. Zsilinszky Mihály 793, Áchim L. András 1075
szavazatott kapott, tehát 282 szavazattöbbséggel Csaba országgyűlési képviselője
Áchim L. András lett.
Telefon a csabai rendőrségen. Régi óhaja vált valóra a csabai rendőrségnek, amikor
hivatalos helyiségét bekapcsolták a községi és megyei telefonhálózatba. Reggel 8
órától este 9-ig lehetett telefonon érintkezni a rendőrséggel.
A Kossuth–szobor végleges helye. Sok-sok vita után végleges megoldást nyert a
csabai Kossuth-szobor elhelyezése. A kibővített szoborügyi bizottság ülésén döntöttek
a hely kérdésében. A készülő Kossuth szobor Horvay mester műve, a Kossuth téren
nyer elhelyezést, mégpedig a tér artézi kút és a katolikus templom közötti részének
közepén.
Rosenthal Ignác elhunyt. Hosszú betegség után, életének 55.évében elhunyt
Rosenthal Ignác, az első csabai gőzmalom tulajdonosa, a helyi közélet neves
személyisége, képviselő-testületi tag, ipartestületi elnök, számos szakbizottság és
választmány tagja. Sokat tett Csabáért, önzetlen és puritán volt életében, önzetlen a
munkálkodásban,és feddhetetlen jellemében. Rosenthal Ignác koporsóját nagy tömeg
kísérte végső nyughelyére, a Ligeti temetőbe.
Helyi szerző műve a csabai színpadon. A csabai színház helyi szerző, Karaszy Ödön
darabját mutatta be. A szerző neve nem ismeretlen a tollforgató emberek sorában,
Karaszy a csabai árvaszék poétalelkű kiadója. Az Édes mostoha című humoros darab
zenéjét Irsa Ferenc, helyi tanító komponálta, a címszerepet Szalay Vilma alakította
nagy sikerrel.
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Ünnepségek március 15-én. A Csabai Polgári Kör ünnepségére érkezőket kivilágított
diadalív fogadta. A közvacsorával egybekötött ünnepséget Áchim János, a kör elnöke
nyitotta meg. A megéljenzett megnyitó után a dalárda hazafias dalokat adott elő, majd
az ünnepség szónoka, dr. Rell Lajos méltatta szép beszédben az 1848. március 15-i
eseményeket. Ezt követően ismét a dalárda ismét a dalárda szerepelt, majd kezdetét
vette a vacsora, amely közben Domokos István kir. aljárásbíró mondott alkalmi
szónoklatot. A polgárság az éjféli órákig maradt a kedélyes hangulatú ünnepségen. Az
iskolákban szintén szép ünnepségek zajlottak, az állami felsőbb leányiskola, a polgári
fiúiskola és a Rudolf Főgimnázium is tartott megemlékezést. A 48-as eseményekre
emlékezett a kereskedők egyesülete, az iparos olvasókör és az erzsébethelyi olvasókör
is.
Csaba fásítása. Csaba és környéke a fásítás tekintetében páratlan sikert ért el az
Alföldön. Csabának 30 holdnyi gazdasági haszonfaiskolája van. Az elmúlt évben
innen több mint 3000darab akác, csaknem 14000 eper,2000 kanadai nyár,500
tölgy,1000 kőris és 2000 fűz csemetefát ültettek ki, a község területén így már 15000
eperfa áll.
Munkáslányok sztrájkja. A Dohánybeváltó Hivatalnál béremelés céljából 160
munkáslány lépett sztrájkba. Miután a vezetőség ígéretet tett, hogy április elejétől javít
a munkások helyzetén, ötven lány ismét munkába állt, míg a többiek a Fikker - telepen
ütötték fel sztrájktanyájukat, és még haboztak, hogy elfogadják-e a feltételeket.
Támadás a lapszerkesztő ellen. A választások óta megszaporodtak a rendzavarások,
verekedések Csabán. A viszonyok jellemzésére szomorú példa az, amely a hónap
végén egyik este hét óra tájban történt a főtéren, a nagy tőzsde előtt. A helyi lap
szerkesztője, Palatinus János többek társaságában sétált, amikor egy ismeretlen
hátulról megtámadta, és egy bottal megsebezte a fején. A szerkesztő üldözőbe vette a
támadót, de az eltűnt az esti homályban a nagytemplom mögött.
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Előkészítő bizottság a csabai református egyházért. Nyárády László békési
református segédlelkész értekezletet szervezett a csabai református egyház
megalakítása érdekében. A meghívottak megválasztották az előkészítő bizottságot,
amelynek elnöke Bogár Dániel, alelnöke Beliczey Tiborné, Áchim Gusztávné, és dr.
Debreczeny Lajos lett. A jelenlevők országos gyűjtést indítottak, elsőként Bogár
Dániel ajánlott fel 1000 koronát a csabai egyház céljaira. Április 9-én a Rudolf
Gimnázium tornacsarnokában Nyárády László lelkész megtartotta az első református
istentiszteletet.
Legördült a függöny. Április első hetében véget ért a csabai színházi szezon. Az
utolsó héten Kacsóh János vitézének nagy sikerű előadása után bezárultak Thália
kapui, a színészek szétszéledtek.
Áchim L. András ünneplése. Csaba országgyűlési képviselőjét az első parlamenti
ülésről hazatérve fáklyás menettel fogadták a vasútállomáson, majd ünnepélyes
menetben kísérték a városháza elé. Áchim a városháza erkélyéről szólt a több ezer
főnyi tömeghez, megköszönve választói bizalmát, majd ismételten ígéretet tett, hogy
érdemes lesz a bizalomra. Végül Csaba polgárait éltette, és csendes szétoszlásra
szólította fel a tömeget.
Csaba egészségügye. Az általános egészségügyi viszonyok április hónapban
kielégítőek voltak. A halottak száma hárommal volt kevesebb, a szülötteké pedig
eggyel az előző havinál. A legtöbb halálozás tüdőbajban történt, Tüdőgümőkórban 26,
egyéb tüdőbajban 14 ember hunyt el, a meghaltak száma összesen 103, fiúnemű 51,
nőnemű 52. Született összesen 132 gyerek, fiú 75, leány 57.

1905. május

-

A Békéscsabai Kisgazdák Egylete alakuló közgyűlése. Hatvan gazda jelent meg a
városháza tanácstermében, hogy kimondja az egylet megalakulását. Az egylet célja,
hogy Csaba mezőgazdasággal foglalkozó polgárainak alkalmat adjon gazdasági
érdekeik előmozdítására, a közművelődésre, és hogy egymás társaságában nemes
szórakozást találhassanak. Az egylet tevékenységi köréből minden politikai
tevékenységet kizártak. A tisztikar megválasztása kétévi időtartamra közfelkiáltással
történt. Elnök Zahorán György, alelnök Hursán János, jegyző Botyánszky Mihály,
pénztáros Kraszkó Mihály lett. A közgyűlés megválasztotta a húsztagú választmányt
is.

-

Terv új katolikus templom építésére. A régóta húzódó templomépítés ügye közelít a
megvalósulás felé. Több építési terv közül Hofhauser Antal budapesti műépítész terve
volt a leg tetszetősebb. Az egyházgyűlés azonban nem ezt fogadta el és újabb tervet
kért 13. századi gótikus stílusban, két toronnyal és kikötötték, hogy 3000 lélek
befogadására alkalmas legyen. Az építési költséget 200 ezer koronában határozták
meg.

-

Csaba egészségügye. Május hónapban az egészségügyi viszonyok kielégítőek voltak.
A halottak száma nyolccal volt kevesebb, mint az előző hónapban. A legtöbb
halálozás-negyven- tüdőbajban történt. A szaporulat az elmúlt hónapban 34 volt.
Születtek összesen 129-en, fiú 74, leány 55. A meghaltak száma 95, fiúnemű 45,
nőnemű 50. Házasságot kötött 32 pár.
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Szoborbizottság Horvay műtermében. A csabai szoborbizottság Szalay József
elnök vezetésével kereste fel Horvay József szobrászművészt budapesti műtermében,
hogy megtekintse Kossuth Lajos készülő, öntésre váró szobrát. A bizottsággal volt
Kossuth fia, Ferenc, aki maga is modellt ült a művésznek, miután nagynevű apjának
számos jellemző vonását örökölte. Kossuth Lajos agyagba formázott szobrát a
bizottság megfelelőnek találta, és megadta az engedélyt az öntésre.
A csabai nyári vásár. Péntektől vasárnapig tartott a híres csabai országos nyári vásár,
amely évek óta nem volt ilyen sikeres. Gazdag volt a felhozatal, mintegy 5000 darab
jószág, juhok, szarvasmarhák, sertések vártak a vásárlókra. Az első napon 1240 jószág
kelt el, de a szombati és vasárnapi nap is sikeres volt.
Blaha Lujza vendégfellépése. Nagy eseménye volt a csabai színház életének. Csabára
érkezett Blaha Lujza, a magyar nóta aranytorkú csalogánya, a magyar népszínmű
legnagyobb művésznője. A nagy művésznő Szalkay Lajos színtársulatában két
előadáson vett részt vendégként. Blaha Lujza hatalmas közönségsikerrel lépett fel a
Piros bugyelláris és a Gyimesi vadvirág című előadásokban.
Csabai cigányok idegenben. Kapósak a csabai cigány muzsikusok, minden évben
két- három csabai zenekar megy idegenbe a fürdővendégeket szórakoztatni. Most
Karácsonyi Jani jeles bandája indul Lubló fürdőre, ahol két hónapig muzsikálnak.
Érettek bálja. A Rudolf Főgimnázium érettségit tett ifjai a Széchenyi ligeti
pavilonban tartották báljukat. Purcsi János első csabai zenekara játszott, s a fiatalok a
pavilon tükörsima padlóján táncolva, kacagó jókedvvel hajnalig, hajnalig vigadva
vettek búcsút az iskolaélettől.
Csaba gyomra. A közegészségügyi hatóság júniusi jelentésében közölte, hogy
mennyi húst fogyasztott a község egy hónap alatt. A kimutatás arról tesz tanúságot,
hogy Csaba nem koplal, mert júniusban levágtak 3 bikát, 23 ökröt, 68 tehenet,80 öreg
juhot, 40 bárányt, 207 öreg sertést,8 malacot, nem beszélve a töméntelen
mennyiségben leöldösött szárnyasokról és halakról.
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A Budapesti Önkéntes Mentőegyesület egy kiküldött orvosa az Állami Polgári
Fiúiskola emeleti termében gyári és ipari alkalmazottak részére mentőtanfolyamot
tartott. A tanfolyam célja az volt, hogy a környéki ipartelepeken kioktassa a
munkásokat a gyakran előforduló balesetek esetén nyújtandó elsősegélyre.
Aszálykárok, szomorú aratás. A szokatlanul hosszú szárazság megsemmisítette a
gazdák minden reményét. Soványan fizetett a búza és a többi gabonaféle. Különb
termés a kukoricánál sem mutatkozik. A biztosító megkezdte az aszály okozta károk
felmérését. Vigasztalanul szomorú télre van kilátás a gazdák körében.
Csabai katonák hadgyakorlata. A csabai 101-esek három zászlóalja Lugos és
környékén ezredgyakorlatot folytat. A helyőrség katonái a harcászati játékokat
gyakorolják. A katonák vonattal teszik meg a Lugosra vezető hosszú utat.
Alaptalan hír. Egyik csabai lap írta:a Rosenthal –malom szennyvize a Körös vizébe
folyik, veszélyeztetve ezáltal a közegészségügyet. Dr. Reisz Miksa községi főorvos,
Hrabovszky Pál rendőrbiztos és Bodó József községi mérnök a helyszínen
megállapította, a hír nem igaz. A malom szennyvize külön, a telep udvarán lévő
pöcegödörbe folyik, és semmilyen összeköttetése sincsen a Körös-csatornával.
A csabai Népegylet új háza. A csabai Népegylet gyűlést tartott Áchim L. András
országgyűlési képviselőelnökletével, elhatározták, hogy a Népegylet új otthont épít, és
e célból 6 koronás részvényeket bocsátanak ki.
Justh Gyula Csabán. Rövid átutazóban Csanád megyei birtokára Csabán járt Justh
Gyula, a képviselőház elnöke, aki Békés vármegyei nagybirtokos is. Találkozott a
sajtó képviselőivel, és tájékoztatást adott a parlament őszi ülésének várható
programjáról.
Iskolai beíratások. Megkezdődtek a beíratások az 1905-1906-os tanévre a
békéscsabai iskolákban. Az állami elemi, polgári fiú- és leányiskolákba és a
gimnáziumba jelentkezők augusztus első hetében jelentkezhetnek az iskolákban.
Készülődés a Kossuth-ünnepélyre. A Kossuth-szobor bizottság utolsó ülésén döntött
a szeptember 19-én tartandó szobor-leleplezési ünnepség végső programjáról és az
ezzel kapcsolatos feladatokról, intézkedésekről.
A jó öreg kocsmáros. A Próféta vendéglő tulajdonosa, a Porosz –Sziléziából
ideköltözött Hasl bácsi 50 éve lett magyar állampolgár és Csabán telepedett le. Előbb
a régi Zöldfában, majd a Kaszinóban pincérkedett. 39 éve vette át a Prófétát, amely
mindmáig kellemes találkozóhely a kedélyes társaságoknak. Most magyar
állampolgárságának 50 évfordulója alkalmából nagyszámú tisztelője, barátja,
törzsvendége kedélyes pohárcsengés közepette ünnepelte a jó öreg kocsmárost.
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A főtéri árusok kitiltása. A Fiume szálló előtt utcai árusok vertek állandó tanyát, és
szinte éjjel-nappal ott tartózkodásra rendezkedtek be a portékáikkal. Ami azonban a
legtűrhetetlenebbé teszi a helyzetet, az a kofák viselkedése. Az asszonyi nép nap- nap
után olyan épületes beszédet visz véghez, hogy hallatára égnek mered minden jóérzésű
ember haja szála. A kereskedők panaszbeadványára a képviselő – testület, döntést
hozott az árusok Kispiac térre való átköltöztetéséről.
Kossuth Lajos szobrának avatása. Szeptember 19-én, kedden 9 órakor az
evangélikus nagytemplomban vette kezdetét a Kossuth-szobor leleplezési ünnepsége.
Az istentiszteleten Korim Pál megható beszédben méltatta Kossuth érdemeit, amiért
fia, Kossuth Ferenc mondott köszönetet. Ezt követően a városházi díszközgyűlést
Áchim Tamás bíró, lendületes szép beszéddel nyitotta meg, utána összegyűltek
átvonultak a szoborleleplezés helyszínére. A téren Fábry Sándor dr. kir. tanácsos
alispán a szólás minden szépségével ékes ünnepi beszédet mondott. A tapsvihar
közben lehullott a lepel, és teljes szépségében ott ragyogott a nyárutói napsütésben a
Kossuthot szónoki pózban ábrázoló ércszobor, amelyet Horvay János szobrász
formázott meg. Dal követte az ünnepi megemlékezést, majd Kossuth Lajos fia, az
Országos Függetlenségi Párt vezére mindenkit elragadó, zajos tetszésnyilvánítással
kísért beszédet mondott: „Tisztelt ünneplő közönség! Ma ismét föltámadott Kossuth
Lajos, föltámadott ebben az ércszoborban. Porait hazahoztuk, a magyar föld porával
vegyítettük, szelleme azonban mindig itthon volt, de olyan hatalmas nem volt soha
halála óta, mint most.” Áchim Tamás átvette a 2,8 méter magas, 600 kilogramm súlyú,
Csaba lakóinak áldozatkészségéből állított szobrot, ígérvén annak megőrzését és
megvédését. A szobor talpazatára letették az ünnepélyre hozott mintegy nyolcvan
pompázatos koszorút, köztük a csabai 48-as tisztek Budapesten készült hatalmas
babérlevelekkel díszített bronzkoszorúját.
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Csaba járdái. Statisztikát készített el a csabai mérnökség arról, hogy ez évben mennyi
járda épült, a jelentés szerint 70407 folyóméter. Ezzel együtt jelenleg, 1905
októberében a kiépített járdák hossza 85.304 méter, a pallójárdák pedig ez idő szerint
nem tesznek ki többet 5000 méternél. A 10 évvel korábbi jelentés 3423 folyóméterben
állapította meg Csaba járdáinak hosszát, most pedig Csabának egyetlen utcája sincs,
ahol legalább az egyik oldalon téglajárda ne volna.
Vereska Jankó keresi becsületét. Csabán az artézi kút és a főtér környékén ismert
alak Vereska Jankó. A rendőrségnek és a bíróságnak valóságos réme a naplopó,
körmönfont alak, mert ugyancsak sok munkát ad számunkra. Jankó dolgozni nem
szeret, ha azonban mégis valami megbízást vállal, úgy abban nincs köszönet,
különösen, ha a megbízó nem állapodik meg vele a díjazást illetően. Vereska ilyenkor
a négyszeresét is elkéri a díjnak, s ha nem kapja meg, rögtön a városházán terem, és a
bagatell bizottságnál perli az áldozatot- legtöbbször sikerrel.
A csabai népkönyvtár megnyitása. A községi népkönyvtár vezetősége tudatja a
közönséggel, hogy a könyvtár, mely a városháza közgyűléstermében van elhelyezve,
október 1-jétől újból megnyílik, és minden vasárnap 10 és 12 óra között áll
rendelkezésére a közönségnek.
Humoros eset a gőzfürdőben. Az egyik csabai apókának gőzfürdőt rendelt az orvosa.
A tót atyafi elment Francsek artézi gyógyfürdőjébe, hol is befizetvén az illendő taksát,
kabint kapott. Már vagy háromnegyed órája ült az öreg a kabinban levetkezve, ezért a
fürdő kabinosa rosszat sejtett. Kopogtatott az ajtón és látta, hogy az apóka jámbor
képpel kucorgott a félaraszos padon. „ Mit csinál bátyám? Miért nem megy be a
fürdőbe?”- kérdezte. „Mit? Hát várom a gőzt, de nem gyün!”- felelte a
legtermészetesebb hangon az öreg.
Túl hangos mulatság a szobor tetején. Éppen csak felavatták a Kossuth-szobrot,
amikor részeg randalírozók-akik jól beittak a Fiumében-éjjeli zenével vonultak a
Kossuth térre, aztán nagy hangoskodással felmásztak a szoborra. Ki a vállán ült, ki
meg a talapzatáról lógatta a lábát, és mindnyájan éktelen hangon ordítoztak az estében.
Az odaérkező rendőr intézkedni próbált, de nem boldogult a jókedvű társasággal, ezért
erősítést kért. A rendőrök „ostroma”végül sikerrel járt, a garázdálkodók mögött
néhány napra bezárult a zárka ajtaja.
Csaba egészségügye. Egész október hónapban az egészségügyi viszonyok kielégítőek
voltak. A születettek száma összesen 158 volt , közülük fiú 75, leány 83. A meghaltak
száma összesen 98, fiúnemű 43, nőnemű 55. Házasult 55 pár.

1905.november
-A „Nagy –Csabáért”. Polgársági mozgalom indult a Nagy-Csabáért. A mozgalom
indítványban kéri a képviselő-testületet, hogy határozza el Békéscsaba nevének Nagy-Csabára
való keresztelését. Békés vármegye törvényhatóságának jegyzőkönyvei már a múlt század
elején Nagy- Csaba néven emlékeztek meg Csabáról, mint a vármegye legnagyobb
községéről. Ha indokolt volt, akkor a nagy jelző, úgy sokszorosan indokolt ma, amikor Csaba
nem csak a legnagyobb helyisége a megyének, de egyetlen legvirágzóbb, iparilag,
kereskedelmileg és gazdaságilag emellett a legforgalmasabb központja a megyei társadalmi és
kulturális életnek; szíve a megyének –írják beadványukban az indítványozók.
- Az új csabai állomás építési terve elkészült, és csak az állami források biztosítása miatt
késik az építkezés indítása. Régóta küzdenek az illetékes hatóságok az állomás újraépítése
érdekében. A jelenlegi csabai állomás egyike a legrégebbieknek az országban. Közel félszáz
éves, az Arad-Szolnok vasútvonal megnyitásától szolgálja a vasúti közlekedést. Az építkezés
a gazdasági válság miatt évről évre egyre tolódik, most nem jön össze az 530 ezer korona
építési költség.
- Új épületben a munkásotthon. A békéscsabai munkásotthon és munkaközvetítő új épületet
kapott. A 2000 korona költséggel felépült csirkepiac téri (Hunyadi téri) épület átadásakor
Korossy László főjegyző és Christián György, az otthon intézője mondott beszédet az
összegyűlt több mint ezer munkás előtt. A tágas, célszerűen berendezett épületben
népkönyvtár, olvasóterem, emellett nagy munkaközvetítő helyiség áll a munkások
rendelkezésére.
- Urszinyi Dezső halála. 64 éves korában meghalt Urszinyi Dezső, nyugalmazott miniszteri
titkár, földbirtokos, köztörvényhatósági bizottsági és képviselő-testületi tag, Csaba úri
társadalmának rokonszenves képviselője, a megye és a község életében tevékeny férfiú.
Temetése nagy részvét mellett ment végbe. Urszinyi Dezsőt a felsővégi evangélikus
temetőben lévő családi sírboltban helyezték örök nyugalomra.
- Hét hónap kolbászlopásért. Februárban történt, hogy Gyurkó Pál, Molnár Mihály és Gubis
Ádám tanoncok hallották hírét a csabai kolbásznak, és elhatározták, hogy szereznek
maguknak a nevezett finomságból. Egyik éjjel, létra segítségével felmásztak Knyihár andrás
mészáros bezárt padlására, és onnan 70 koronaértékben kolbászt loptak, amit aztán
elfogyasztottak. Miután belakmároztak, a helyszínen kényelmesen elnyújtózkodva nekiláttak
pipázni. Hamarosan elkapták őket, és a mostani döntés alapján egyenként hét hónapra
börtönbe kell vonulniuk.
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Verseny a hatodik patikáért. Négy csabai gyógyszerész, Kovács L. Mihály,
Bessenyei Dezső, Dobay Kálmán és ifjabb Badics Elek versenyez a hatodik csabai
patika megnyitásának engedélyezéséért. A közegészségügyi bizottság a patika
felállítása mellett foglalt állást. A városi tanács azonban úgy találta, hogy az utolsó
csabai patika felállítása óta nem változtak oly mértékben a viszonyok, hogy igény
lenne hatodik patikára, és a lakosság szaporodása sem indokolja a létesítését. A
képviselő-testület évi utolsó ülésén 20 szavazattal 18 ellenében nem támogatta a patika
megnyitását.
A jégpálya megnyitása. A Halifax és egyéb elnevezésű korcsolyák híveinek nagy
örömére jó keményre fordult december közepén az idő, éppen csak a hólepel hiányzik
a teljes télhez. Ha ezután is így marad az idő, a héten már megtelnek a jégpályák,
kezdetét veszi a korcsolyázás testedző sportja. A jégpályák megnyitását 24-én délután
2 órára tervezik.
Áchim János ünneplése. A 20 éves csabai ipartestület jegyzői jubileumát karácsony
másnapján díszgyűlés keretében ünnepelték. Az ünnepelt Áchim Jánost dr. Pándy
István ipartestületi ügyész köszöntötte, majd zajos éljenzés közepette lehullt a lepel
Áchim arcképéről, amelyet Veress Gusztáv festett. A jubiláns tiszteletére 150 terítékes
vacsorát rendeztek a Fiumében, ahol többen mondtak pohárköszöntőt, és éltették a
csabai ipartestület érdemes jegyzőjét, Áchim Jánost.
Négyszáz csabai munkás kenyere. A csabai tanács legutolsó határozatával 400
szegény munkásembernek adott kenyeret. Mintegy kétezer jelentkező közül fogadták
fel őket a munkásotthonban tűzi- és szerszámfák kivágására és gallyazásra, amit a
Veszelyi hídtól kezdve a község felé és a belterületen végeznek. Az egy hónapig tartó
munkára 110 koronát fizetnek.

