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Rosenfeld Nándort 
kitüntették. 

A király a polgári hadiérdemkereszt 11. 
osztályával tüntette ki Rosenfeld Nándort, a 
Szegedi Közúti Vaspálya igazgatóját. A vá-
ros egyik érdemes, munkás és közbecsült 
polgárának jutott a magas kitüntetés, aki 
tevékeny életének meghitt perceiben sem 
gondolt bizonyára arra, hogy valamikor re-
léje fog ragyogni a királyi kegy sugara. 
Mert Rosenfeld Nándor is azok közé a pol-
gári erényekkel ékes tényezők közé tarto-
zik, akik a munkát magáért a munka gyö-
nyörűségéért végzik és nem számítanak arra, 
bogy a köz; és egyesek érdekében végzett 
becsületes munka nvomában néha kivirulni 
szokott az elismerés. 

Vannak emberek, akik egy életen ke-
resztül, jelentős pozícióban, a legnagyobb 
csöndben, zajtalanul, minden feltűnés nélkül 
végzik a rájuk bizott feladatot, nem számít-
va, nem törődve mással, minthogy hűsége 
sen és becsülettel betölthessék azt a munka-
kört, ami számukra kijelöltetett, vagy osz-
tályrészük gyanánt juttatott. És ha ered-
ményesen sáfárkodhatnak, emberül végezhe-
rík a bizalmon alapuló, nagyon sokszor ve-
rejtékes, idegölő munkát, lelki kielégülést 
találnak a mutatkozó eredményben. Ezek 
közé a ritka emberek -"közé tartozik Rosen-
feld Nándor is, aki a város- egyik fontos 
gazdasági üzemének áll az élén és azt szor-
gos, szakadatlan munkásságával, értékes 
szakértelmével és törhetetlen energiájával, 
száz és száz akadályt leküzdve, nem reméli 
lendületre emeli és eredményesen irányítja. 

A Szegedi Közúti Vaspálya igazgatói 
állása nem puszta cim, pozíció, vagy pusz-
tán kenyérkereső foglalkozás az ő részére, 
hanem a szakadatlan munkának a foglalatja, 
bne egy ember, akinek 64 éves korában is a 
munka az elementuma, aki keresi, hajszolja 
a munkát, akinek öröme telik a dologtevés-
ben és aki alárendelt munkatársai között is 
a legtöbbet dolgozik. Így érthető meg igazán, 
hogy megbecsülni tudja másoknál a becsü-
letesen végzett munkát, hogv értékelni tudja 
a munka értékét és Ihogy atyai jóakaratú 
barátja tud lenni a munkásoknak. 

Három évtizedénél több. hogy e város 
hasznos polgárainak sorában foglal helyer, 
hogy e város fejlesztésén, előrehaladásán 
szorgoskodik fiatalokat is túlszárnyaló erély 
lyel, szívós akaraterővel és nem csüggedő 
kitartással. Noha szélesen határolt képzett-
sége, tudása és bőséges tapasztalatai révén, 
hivatásán kivül sok mindenhez ért. nem tar-
tozik azok közé, akik minden lében kanalak 
szeretnek lenni, hanem a nyugodt és higgadt 
emberek bölcsességével csak azokban a kér-
désekben emeli fel szavát, aminek mindig 
súlya van, amjk szakmájával kapcsolatosak. 
Jó pár esztendeje már, hogy a törvényható-
sági bizottságnak választott jogon tagja, 
még pedig általánosan tisztelt és becsült tag-
ja, akit pártállásra való tekintet nélkül min-
denki szeretettel vesz körül, mert mindenki 
olyannak ismeri, akit személyi, önző érdekek 
a közügyekben sem irányítanak. A város tár-
sadalmi életében nem igen szerepel, annál 
gyakrabban vesz részt jótékonvcélu akciók-
ban. Vezető és jelentős pozíciót tölt be a 

zsidó hitközség elöljáróságában és a Szent-
egyletnek humánus érzésről tanúskodó elnö-
ke már évek óta. 

Egyéniségét nemcsak a munkássága jel-
lemzi, thanem a jóttevés- iránt kifejtett érzéke 
is. Evangéliuma a jótékonyság, amit kikiif-
tölés és hivalkodás nélkül teljesít embersé-
ges .módon. Sok kötinvnek volt már a fel-
száritója és a, szegényekkel meg tudja osz-
tani a verejtékes munkával keresett kenye-
rét, betevő falatját. És ha ad, pedig gyakran 
és sokat ad, nem ugy adja, högv aki kapja, 
az alamizsna szagát érezhesse raita. Ént' 
berszerető és az embereket nem a vagyonuk 
után, hanem végzett munkájuk után becsüli 
és értékeli. Kiváló inteilektuel. irodalomnak, 
művészetnek lelkes hive és öregség felé hajló 

korban is könyvek búvára, a szép kultuszá-
nak hitvallója. Egyszóval egész ember, hasz-
nos polgár, akinek dolgos keze nyomán ér-
tékek keletkeznek, nemcsak egyesek, hanem 
a köz javára is. 

Hihető, hogy a magas kitüntetést a há-
ború alatt végzett teljesítményeiért kapta, 
azért a szívbeli munkáért, amit a beteg, se-
besült katonák szállítása körül teljesített. 
Gondos és körültekintő volt ez a munka, a 
szívnek volt a legnagyobb szerepe benne, 
Sok-sok beteg, sebesült katonn hálálkodva 
köszönte meg Rosenfeld Nándornak a sziv-
béli gondoskodását, most pedig n király ho-
norálta azokat a fáradozásokat, amiket a 
hősök-hősei érdekében teljesített. 

Byll. 
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J/tegjeleni a kormányrendelet a tiszt 
legmagasabb áráról 

A hivatalos lap keddi száma közli a 
kormány rendeletét a búzalisztért és rozs-
lisztért, valamint a buzakorpáérí. rozs-
korpáért és árpakorpáért követelhető legnia 
gasabb árakról. Szegeden, azon kivül Baján, 
Hódmezővásárhelyen, Szabadkán. Újvidé-
ken, Zoniborban, Bácsbodrog, Csongrád- és 
Jásznagvkunszolnok-megyében a finom tész-
ta liszt és dara métermázsá.iának legmaga-
sabb ára 135, a főzőliszíé-59, a kerivérliszté 
40.50, a rozsliszté 65 korona. A minimális 
árak szempontjából a rendelet az egész or-
szágot tizenöt kerületre osztja. A tésztaliszt 
mázsájának ára öt kerületben - köztük 
Budapesten — 136 korona, a többi kerület-
ben 1,35, a fözőliszt 59. 59.50 és 60 korona, 
a kenyérliszt 40.50, 41.25 és 42 korona, a 
rozsliszt 64.40, 65, 65.60 és 66.20 korona. 
Búzalisztekért tehát Szegeden lehet követel-
ni a legkisebb maximális árat. mig a rozs-
liszt tekintetében a második helyen állunk. 
Ezt azért emeljük ki, mert a hatóságnak kö-
telessége gondoskodni arról, hogy ez az 
arány a kicsinyben való árusításnál is fenn ' 
maradjon. A lisztért a közvetlen fogyasztás 
céljait szolgáló forgalomban követelhető leg-
magasabb árat ugyanis a törvényhatóság 
első tisztviselője állapítja meg. Ezt az árat 
azonban a törvényhatóság első tisztviselője 
megváltoztathatja. 

A buzakorpáért, rozskorpáért, valamint 
az árpakorpáért — korpa alatt értve az em-
iitett gabonanemiiek minden egyéb őrlési 
hulladékát (konkoly stb.) is — követelhető 
legmagasabb ár az 1917 évi augusztus hö 
15. napjától kezdödőleg a magyar szent ko-
rona országainak egész területére nézve 25 
korona. 

A jelen rendelettel a búzalisztre, rozs-
lisztre, buzakorpára, rozskorpára és árpa-
korpára nézve megállapított legmagasabb 
árakat, amelyek magukban foglalják a ra-
kodó állomáshoz való szállítás költségéi is, 
métermászánként (100 kg.) tiszta súlyra, 
zsák nélkül, az átvétel helyért és készpénz-
fizetés mellett történt eladás esetére keli ér-
teni. A legmagasabb ár zsák nélkül lévén 
értendő az eladó a zsák sulvát az eladóit liszt 
súlyába nem számíthatja be. Az eladó az 
általa szolgáltatott zsák árát külön felszá-

inithaíja. A kereskedelemügyi miniszternek 
jogában áll a zsákért felszámitható legma-
gasabb árt rendelettel szabályozni 

A vételár hitelezése esetében a megálla-
pított legmagasabb áron felül követelhető 
kamatnak kamatlába legfeljebb 2%-kal ha-
ladhatja meg az Osztrák-Magyar Banknak 
az ügylet megkötésekor érvényben állott 
váltóleszániitolási kamatlábát. 

Azt, hogy a Hadi Terménv részvény-
társaság a malomvállalatoktól átvett buza-
és rozslisztért milyen árt térit meg, a ke-
reskedelemügyi és a földmivetésiigyi minisz-
terek, valamint az Országos Közélelmezési 
Hivatal elnöke egyetértőleg állapitiák meg. 

Aki a jelen rendelet hatálya alá eső 
cikkért a jelen rendelet szerint követelhető 
legmagasabb árnál magasabb árt. vagy a 
legmagasabb áron feltil a jelen rendelet sze-
rint fel nem számítható bármilven mellék-
szolgáltatást követel, elfogad, ígértet vagy 
adaL a maga vagy• harmadik személy ja-
vára, úgyszintén az is, aki a jelen rende'et 
ellenére ily cikkért a jelen rendelet szerint 
követelhető legmagasabb árpái magasabb 
árt, vagy a legmagasabb áron felül a jelen 
rendelet szerint fel nem számítható bármi-
lyen mellékszolgáltatást igér vagv szolgál-
tat az eladó vagy harmadik személv részére 
— amennyiben cselekménye súlyosabb bün-
tető rendelkezés alá nem esik ~ ás; 
követ el és hat hónapig terjedhető- elzárás-
sal és kétezer koronáig terjedhető pénzbün-
tetéssel büntetendő, 

Ha megállapítható annak a nyereségnek 
Összege, amelyet a tettes cselekményéve: 
illetéktelenül elért, az alkalmazandó pénz-
büntetés kétezer koronán felül a megállapí-
tott nyereség kétszeresével felemelt összegig 
terjedhet. 

Nem büntethető az, aki a követelt árt a 
jelen rendelet ellenére megígérte vagy meg-
fizette. ha ? kihágást a hatóságnál feljelenti. 
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Az olasz-svájci határt elzárták. 
Lngano, augusztus 14. A francia-svájci 

határ elzárása után tegnap óta elzárták az 
olasz-svájci határt is. 


