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Megállapították az asztalosiparban 
a maximális munkaidőt 

Í935 november 7. 

M e q h a l t 
F e r e n c z y M á t y á s 

(A Délmagyarország munkatársától.) Szerdán 
kora reggel terjedt el a szomorú hir a városban, 
hogy M a t y i bács i , a népszerű F e r e n c z y ka-
pilány, aki annyira egybeforrt ezzel a várossal, 
váratlanul meghalt. Mindenki őszinte megrendü-
léssel fogadta a hirt, különösen a régi szegediek, 
akik ugy ismerték Ferenczy Mátyást, mintha min-
denkinek testvére, barátja, komája lett volna. 

Nem volt fiatal ember. December 28-án töltötte 
voloxa be hetvennegyedik esztendejét, de ez a szép 
kor nem látszott meg rajta. Fiatal maradt külső-
leg is, szivében is egészen a hailáláig. Ruganyos, 
katonás lépésekkel rótta a szegedi uccákat, kezé-
ben ezüstnyelű étoenfabotot forgatott. Ez a bot 
éppen ugy hozzátartozott a kapitány úrhoz, mint 
a kapitány ur Szegedhez. Ilyen botja nem volt 
másnak Szegeden, másutt is csak azoknak az 
öreguraiknak van, ákik abból a rég elmúlt, rég 
elsülyedt boldog régi világból felejtődtek itt, köz-
tünk, de lélekben nem a mában éltek, hanem azt 
az elsülyedt kort őrizték. 

Mündenki ismerte, mindenki köszöntötte és 
mindenki mosolygott, ha megállhatott vele néhány 
hedves, kedélyes szóra. 

Nagyszerű szervezete volt, szinte elpusztitha-
latlannak látszó. A múlt évben többször esett át 
súlyos operációkon. Más, gyöngébb szervezetű 
kortársa, régen belepusztult volna ezekbe a ve-
szélyes és súlyos műtétekbe. De Matyi bácsi hő-
siesen és diadalmasan kiállta őket. Rövid idő 
alatt felépült utánuk, visszanyerte régi erejét, 
frisseségét és éppen olyan fiatalon rótta tovább 
a szegedi uccákat, mint azelőtt. Legutóbb, aüg 
egy hónapja, operálta meg ismét Vidákovich Ka-
milló professzor a sebészeti klinikán. Ez a műtét 
ta'án még a korábbiaknál is súlyosabb volt. Har-
minckét követ távolítottak el szervezetéből és bi-
zony aggódtak érte. Féltették, hogy nem birja ki 
az operációt, hiszen már nagyon közel jár a het-
vennégy esztendőhöz. De Matyi bácsi katonásan 
birta. Gyorsain felépült, sebe begyógyult és egész-
ségesen, friss erőben hagyta el a klinikai beteg-
szobát. Attól kezdve ismét sétálgatott, élvezte a 
szép őszi napokat, csak ugy mosolygott piros ar-
cáról az élet szeretete. 

Kedden este vidáman beszélgetett odahaza, bá-
ró Jósika-uccai lakásán családjának tagjaival. Fél 
tiz felé hirtelen szédülni kezdett, a szivéhez ka-
pott, összeesett ég meghalt. Szívszélhűdés ölte 
meg 

Ferenczy Mátyás itt született Szegeden. A vá-
rosi tisztviselők törzsikönyvének feljegyzése sze-
rint tartalékos kózvitéz volt a cs. és kir. 46. gya-
logezredben. 1880-ban tanítói oklevelet szerzett 
Kiskunfélegyházán, azután a csendőrség szolgá-
latába állt és valóságos csendőrörmester lett. De 
a csendőrséget otthagyta, mert Szegeden tanítónak 
választották meg. Nyolc évig tanítóskodott a sze-
gedi Iskolákban, 1899. februárjában a városhoz 
került, mint napidíjas, majd 1904-ben polgári rend-
ér, 1905-ben segédrendőrbiztos, "1906-ban pedig 
rendőrbiztos lett. Allásáí 1913-ban rendőrtiszti 
állássá szervezte át a közgyűlés. 

A városi rendőrség tisztikarának egyik legnép-
szerűbb tagja volt egészein a rendőrség államosí-
tásáig, ami a forradalmak után következett be. 
Mint rendőrtiszt, kiválóan megállta a helyét, 
nagyszerű nyomozó volt. A rendőrség államosí-
tása után levetette rendőrtiszti egyenruháját és 
Civil városi tisztviselő lett belőle. Az elöljáróság! 
ügyosztályban szolgálta tovább városát egész 
1926-ig, amikor kitelt az ideje és nyugalomba kel-
lett vonulnia. Nyugdíjazása azonban csak formai 
volt, mert, mint napidíjas, továbbra is a helyén 
maradt egészen addig, amig néhány évvel ezelőtt 
el kellett hagynia posztját. Helyet kellett adnia a 
Patailisiágnak, mert kimondották, hogy nyugdíjas 
városi alkalmazott nem teljesíthet ténvleges szol-
gálatot. 

Nehezen tudta megszokni a tétlenséget, a nyug-
díjas állapotot, hiszen a legaktívabb közalkalma-
zott volt hosszú időn keresztül. De aztán beállt ő 
Is a többi ezüstbotos öreg ur közé, akiik kora 
reggel elindulnak hazulról, akárcsak aktív koruk-
ban, mintha a nyolc órakor kezdődő hivatalukba 
•letnének... Ott sétálgatnak órákig a korzón, a 
platánok alatt, megtárgyalják: az élet aktualitásait 
és irigykedő pillantásokkal kisérik a fiatalokat, 
akiknek van elfoglaltságuk, akik leülhetnék az 
Íróasztalok mellé. Az öregek hajdani Íróasztala 
mellié... 

Ferenczy Mátyás kapitány urat csütörtökön 
délután fél négy órakor temetik a belvárosi teme-
tőben. 

Halálát sok tisztelőjén és barátján kívül fele-
sége és két gyermeke gyászolja. De árva maradt 
az ezüstnyelű ébenfabot és árván maradt néhány 
•zép. pirosra szívott, régi tajtékpipa is . . . 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 
nemrégen kiadott kormányrendelet értelmé-
ben minden szakmának joga van arra, hogy 
a munkaidő meghatározását kérje az iparha-
tóságtól. A rendelet alapján legutóbb az asz-
talosipari munkások kérték a munkaidő sza-
bályozását és kérelmük alapján az iparható-
ság meg is indította a hivatalos eljárást. Kö-
zös megbeszélésre hivta egybe a munkaadók 
és a munkások képviselőit, a megbeszélés 
eredményeképpen meg is állapította a maxi-
mális munkaidőt. 

Az iparhatóság hivatalos megállapítás sze-
rint az asztalosiparban a munkásokat a téli hó-
napokban szombat kivételével minden hét-
köznapon reggel fél nyolc órától délután öt 
óráig foglalkoztathatják, de délben 12 órától 

(A Délmagyarország munkatár sál dl) Az al-
győi vasúti hidat— mint ismeretes — átalakít-
ják kocsiközlekedésre akként- hogy a feljárókat 
megfelelően kiszélesítik és a hid vasszerkeze-
tén könnyű faburkolatot helyezmek ed-
A feljárók földmunkálataival nagyabbrészt már 

elkészültek és előreláthatólag az év végéig 
elkészül a faburkolat Is. olymódon- hogy a vas-
úti sínpár mellett egy kis járda is lesz a gya-
logközlekedés számára- Az átalakitáísi mun-
kát gyors tempóban folytatják- vasárnap is 
dolgoznak a, hídon- Bizonyosnak látszik, hogy 
az algyői hidat még ebben az évben, kará-
csony előtt megnyitják a közúti forgalom szá-
mára- A környék lakossága már türelmetlenül 
várja a megnyitást, mert az algyői koimpköz-
lekedés egyáltalán nem kielégítő- ennek a kör 
nyéknek a folyton emelkedő forgalmához- A 
komp december végéig mar ej forgalomban-
addigra megállapítják, hogy az algyői hídon-
hogyan fogják lebonyolítani a kocsi- és a gya-
logosközlekedést- Pontosan kijelölik a közúti 
közlekedés idejét- a vonatközlekedés előtt tiz-

Beávárosl Mozi Ma utoljára 

PEER GYNT 
MANS ALBERSsel 5, 7, 9 

Korzó Mozi Csütörtökön és pénteken 

A szent Alva neszei hozzátok 
XI. Pius pápa őszentsége első hangos filmje 

Széchenyi Mozi brilliáns vígjátéka az 

Öivesy menyasszony 

egy óráig ebédszünet van, szombaton a mun-
kaidő reggel fél nyolctól délután fél ötig tart. 
A nyári hónapokban kétköznapokon szombat 
kivételével reggel héttől délután fél ölig. 
szombatonkint reggel héttől déli fél egyig fog-
lalkoztathatják a munkaadók a munkásokat 

Az iparhatóság tehát nem a napi nyolc órás 
munkaidőt rendelte el, hanem a heti negy-
vennyolc órásat, mert vanrak napok, amikot 
a munkaidő több nyolc óránál, más napokon 
viszont kevesebb. 

A rendelkezés betartásának ellenőrzésére az 
iparhatóságtól átvett névjegyzék alapján vég-
zi. Azok ellen az iparosok ellen, akik nem 
tartják be ezt a munkaidőt, kihágás! eliárás 
indul. 

perccel ugyanis szünetelni kefll a közúti forga-
lomnak-

Hodzsa Milán miniszter-
elnöki premierje 

a prágai képviselőházban 
Prága, november 6- A oseih képviselőház 

szerda délelőtti ülésén megkezdték a vitát Be-
rn s külügyminisziter tegnapi külpolitikai jelen-
tése felett-

Elsőnek Szüllő Géza magyar képviselő szólalt 
fel- Szömére vetette a cseh külpolítikusoknak-
hogy mindig a szomszédok ellen irányuló kül-
politikát folytatnak és ezért kénytelenek pak-
tumokban keresni a biztonságot- Szüllő ezután 
a Népszövetséget bírálta- A büntető rendsza-
bályok életbeléptetésében nagy veszélyek rej-
lenek- amnál Inkább, mert Olaszország gazda-
sági ellen,rendszabályokhoz folyamodik-

A Ház alelnöke ezután közölte, hogy Malypett 
miniszterelnök _ lemondott és helyébe Hodzsiii 
nevezték ki miniszterelnökké-

Ezután Hodzsa miniszterelnök tett rövid nyi-
latkozatot- Rámutatott airra. hogy a kormány 
nem mondott le és igy a kormány belső kap-
csolata nem változott meg• Magától értetődő 
tehát — mondotta —> hogy a kormány az uj 
miniszterelnök vezetése alatt Is az eddig be-
vált alapelvek alapján kívánja és fogja foly-
tatná bel- és külpolitikáját-

A képviselőház ezután Jan Maiypetr volt mi-
niszterelnököt 264 szavazat közül 219 szava-
zattal a képviselőház elnökévé választották 
meg-
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December végén megnyitják 
az átalakított algyői hidat 


