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Vek után most jön egy u j név, egy uj hős, 
aki i f jú szivét szintén elvitte a hazaszeretet 
magasztos érzésével a véres csatamezőre s ott 
az egyre erősödő bátorság szent hevületével 
nap-nap után növelvén a dicsőség hervad-
hatlak koszorúját — meghalt, hogy gyermek-
életének emléke bekerüljön a martirhalált 
halt hősök örökkön diszes galéi-iájába. Oh, 
mert martirhalált balnak ma már a gyer-
mekek, akiknek ajkán még üde harmatként 
ég az anyacsók, akiket nem a Haza szent fo-
galma hív többé a pergőt üz borzalmai elé, 
hanem a megvadult emberlclkek kegyetlen 
dacolása egymással szemben. Mártírok vagy-
tok immár ti szép gyrmekek, ti daliás vitéz 
leventék, akiket megedzet t a bárom eszten-
dős háború leírhatatlan borzalma, akiket 
naggyá, bátrakká avatott az örökös szenve-
dés, s akik ma még ott vagytok az őrület 
átkos mezején, de csak ideig-óráig, mert a 
bestia akarata szerint el kell pusztulnotok 

egyik a másika után. El kell pusztulnotok • 
és lopva kell jönni értetek az anyának, aki 
fekete gyászba takarja be egész életre a lel-
két s a gyász megőrli mielőbb a szenvedő 
lelkét, hogy szívből jövő, nehéz átokkal aj-
kán, ő is elmenjen íia után, a mártírhalállal 
halt bős után. 

A legújabb név dr. Graber Károly, aki-
nek vitéz tetteiről, hősi haláláról most jön 
haza a hir feketekeretes gyászlevélen, tud-
tul adván, hogy a szép fiu, a szelíd, szerény, 
mindenkivel szemben udvarias, előzékeny 
gyermek, a szülőknek büszkesége, remény-
sége, 26 éves korában ostoba oroszgolyó tol 
mgelialt, azért, mert a diplomácia kígyó-
ié jes asztalánál még mindig nem engednek 
egymásnak az emberi érzésektői eltávolodott 
lelkek. Harminchat hónapig volt Grúher Ká-
x'oiy a szegeid huszárezred hadnagya, leg-
utóbb mint századparancsnok az orosz fron-
ton és kötelességét nemcsak liiven, hanem 
bravúrosan töltötte be, ugy, hogy Károly 
királynak a műit hetekben Besztercén letoiyt 
tiszti-szemléjére öt küldötte el az ezredtől a 
parifliesnokság, mely alkalommal a legna-
gyobb dicséretben részesítette az uralkodó. 

Halála a legmerészebb vállalkozás köz-
ben következett be, amikor Petrovics szakasz-
vezetővel az orosz drótakadályig csúszott, 
hogy ezt elvágván, rohamra vezesse a száza-
dát. Ezt vitézül meg is oldotta, a. század is 
rohamra ment elfoglalván Botosul községet, 
de ekkorra a halál is elvégezte a munkáját , 
a két hős — haslövést kapván mind a kettő 
— a csatatéren maradt. Legendás hirek jön-
nek Graber hadnagyról, hogy mennyire sze-
rette az embereit s mennyire szerették őt a 
huszárjai. Együtt volt állandóan velük, gon-
doskodott minden bajukról s most, hogy 
meghalt, nem maradt szem szárazon a szá-
zadban, 

iMint önkéntes-káplár ment 1914-ben a 
harctérre, azóta állandóan kint volt. Hat ki-
tüntetés diszitette az i f jú hőst, akinek fő-
hadnagyi kinevezését a legközelebbi Kende-
Jeti Közlöny fogja hoerti. 
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Holttestét sógora dr. Szeless József tüzér-
hadnagy hozta haza, aki pár száz lépésnyire 
volt ütegével a hn.szárszázad mögött. 

Haláláról a család a következő ielentést 
adta 'ki: 

Pro Patria! Órabér Gyula és hitvese 
Lelhaeh Berta vigasztalhatatlan szülői fájda-
lommal jelentik ugy a maguk, mint hozzá-
tartozóik nevében is, hogy rajongásig méltán 
szeretett gyermekük dr. Graber Károly, a 
szegedi m. kir. 3. honvéd huszárezred század-
paraucsnok-liadnagya, a bronz, kis- és nagy-
ezüst vitézségi érmek, a Signum Laudifi, a 
III . osztályú katonai érdemkereszt, a Károly-
kereszt tulajdonosa, életének 26-ik évében, 36 
hónapi frontszolgálat után folyó évii julius 
hó 29-én délelőtt 10 órakor Kulibaba mellett 
századát rohamra vezette, haslövés következ-
tében hősi halált lelt. A megdicsőült hős 
hamvait Szondim (Bácsmegye) 1917. év aug. 
4-éu adtuk vissza a hazai földnek, melyért 
i f jú i életét áldozta. Szond, 1917. augusztus hó 
5-én. Graber Berta férj. dr Szeless József né, 
i f j . Graber Gyula (fogoly), Gráhér Miklós, 
Graber Géza (fogoly) Graber Vilma férj. 'Sz. 
Kovách Gézáné, Graber János (fogoly) tes'-
vérei. dr. Szeless József, ,Sz. Kovách Géza só-
gorai. Sz. Kovách Gyuszika, Graber Ilonka, 
legifj. Graber Gyuszika unokaöccsei és uno 
kahuga. Bozo István hűséges tisztiszolgája. 

— Tőzsde. Budapestről telefonálja tudó-
sítónk a szerdai tőzisdei forgalomról: 
Helyi és bécsi realizálás következtében 
az irányzat ma elgyöngült. A gabona-
tőzsdén a forgalom szünetelt. 

Bécsből jelentik: Az értéktőzsde a 
szövetséges csapatok további romániai 
előrenyomulásának hatása alatt megtar-
totta eddigi szilárdságát, de élénkebb 
nem lett. 
— A király a hadsereg főparancsnoksá-

géhoz a ruténekért. Bécsből jelentik: A 
Fremdenblatt i r j a : Romanczuk képviselő d 
képviselőház alelnöke a következő levelet 
kapta ő felsége katonai kabinetirodájától: 
Petarucievie ur által küldött julius 30-iki táv-
iratára van szerencsém a következőket közöl-
ni önnel: Nyomban azután, kgoy legifj ál A) 
galíciai offenzívunk megkezdődött, megpa-
rancsolta ő felsége, hogy a visszanyert terü-
letek népével előzékenyen bánjanak. Julius 
30-án, ő felsége galiciai utazásának idején a 
következő táviratot küldötte a hadsereg fő-
parancsnokságának: ; _ 

Ö császári és apostoli királyi felsége leg-
kegyelmesebben elrendelte, hogy Galícia és 
Bukovina visszahódított területein a hidijog[ 
alapján birói kihallgatás nélkül és ítélet nél-
kül ne hajtsanak végre kivégzéseket s hogy 
a népet egyébként is kíméljék meg törvény-
telen erőszakosságoktól, sőt bánjanak vele 
jóindulatúan. Legfelsőbb parancsra a jövő-
ben a hadsereg faparancsnosága elé kell tei-
jesáleni a táborban hozott halálós Ítéleteket 
megerősítés végett, 

Az itt közlőitekből tudomásul veheti 
nagyságod, mennyire szivén viseli a mi leg-
kegyelmesebb urunk a. nép jólétét. Reichenau 
1917, augusztus 1, , j^haL^JL 

— A közös élelmezési tanácskozás. Bécs-
ből jelentik: Mezőssy (Béla föidmiveiésügyi 
miniszter és gróf Hadik János, a Közélel-
mezési Hivatal elnöke kedden délután íoly-
tata tanácskozásait az osztrák megbízottak-
kal, este pedig a magyar delegátusok egy-
más között éjfélig tanácskoztak a Magyar 
Házban. Szerdán délben tizenkét órakor a 
közös élelmezési tanácskozások résztvevői 
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kimentek Reidhenauba, ahol együttes kihall-
gatáson jelentek meg a királynál. 

Bécsből jelentik: Mezőssy Béla föidmi-
velési miniszter és gróf Hadik János, az 
Országos Közélelmezési Hivatal elnöke szer-" 
dán együttes kihallgatáson voltak a király-
nál. 

— Kelemen főispán a szegedi kereske-
dőkről. A Szegedi Kereskedők Egyesülete me-
leghangu levélben üdvözölte dr. Kelemen 
Bélát abból az alkalomból, hogy szegedi fő-
ispáni állását elfoglalat. A főispán a kereske-
dők üdvözlésére a következő levélben vála-
szolt: 

Szegedi Kereskedők Egyesülete Tekinte-
tes Elnökségének Szegeden. Szeged város fő-
ispáni székének elfoglalása alkalmából hoz-
zám intézett üdvözletükért fogadják köszö-
netem kifejezését. A már bárom évet meg-
haladó véres háború nemcsak a harctéren 
küzdő fiainkra ró terhes feladatokat, hanem 
,az itthon maradottakra is, mert ezeknek is, ha 
nem is fegyverrel kezükben kitartó munká-
jukkal kell hozzájárulni a tisztességes béke-
kötés lehetőségéhez. Ezen munkából kiveszi 
részét Szeged város derék kereskedő osztálya 
is, inert a háboruokozta nehézségek dacára, 
a város lakossága közellátásának lehető za-
vartalanságát tőle telhetőleg elősegíteni ipar-
kodik; s amidőn ezért a város kereskedőit 
magában foglaló egyesületnek elismerésemen 
fejezem ki, ugy az egyesületet, mint keres-
kedő tagjait teljes jóakaratomról biztosítom. 
Szegeden, 1917 augusztus 1; Kiváló tisztelet-
tel: Kelemen Béla, főispán. 

— Tisza bevonul ezredéhez, Budapestről 
jelentik: Gróf Tisza István szerdán elutazott 
a fővárosból, hogy mielőtt az északi harctér-
re indul, elbúcsúzzék családjától. Kedden 
este Tisza bnesut vett barátaitól. A munka-
párt ügyoit egy intézőbizottságra óizta, a 
melynek elnöke Balogh Jenő volt igazság-
ügyminiszter lesz. i , 

— Az uj minisztériumukról szóló törvény 
szentesítése. Budapestről jelentik; Ö felsége 
az uj minisztériumok ,felállításáról szóló tör-
vényt szentesitette és a szentesitett törvény 
a legközelebi napokban meg fog jelenni aa 
Országos Törvénytárban és a hivatalos lap-
ban. Az uj törvény alapján Vázsonyi a vá-
lasztójogi ügyek minisztere, Batthyány a 
szociális ügyeké és Földes Béla az átmenet; 
ügyek minisztere lesz. Gróf Zichy Aladár a 
király személye körüli, dr. llnkelhauser hor-
vát miniszter, Grecsák Károly pedig igazság-
ügyminiszter lesz. 

— A nemet kancellár a főhadiszálláson. 
Berlinből jelentik: Dr, Michaelis kancellárt 
a császár külön rendelettel soronkivül alez-
redessé nevezte ki. A kancellár szerdán Ber-
linből a főhadiszállásra utazott. 

— Ujabb hir a negyvenhatosok Szegedre 
helyezéséről. A szegedi közönség régi vágyá-
nak teljesüléséről érkezik hozzánk ujabb 
jelentés, ez alkalommal Gyulafehérvárról. 
A jelentés szerint a 46. gyalogezred a há-
borúban teljesített hosszas bolyongás után 
most végre hazajön. Állítólag már készülő-
dik is az ezred és csak napok kérdése, 
hogy útnak induljon. 

— A Kikéieimezésí hivatal a l e l n ö k i 
Budapestről jelentik: Dr. Nagy Ferenc mis-
kolci polgármester, akit a király Miskolc va-
ros főispánjává nevezett ki, egyben a Köz-
élelmezési Hivatal alelnöke leey,. Az ujabn 
királyi kinevezés a hivatalos lap egyik leg-
közelebbi számában jelenik meg. 

— Romániában kedvező a termés. Ber-
linből jelentik: A Lokalanzeiger illetéke* 


