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Moll és dúr. 
Testamentum. 

Nektek hagyom, ha initen elmegyek 
E búcsúzót, jövendő emberek! 

Ha emlékeztek, mit daloltam én. 
Ne kérdezzétek majd. ki voltam én. 

Nem a pacsirta fontos, csak a. dal. 
Mely a nem múló, szent összhangba hal. 

Én botor,kátfam s botlottam sokat. 
De nem szűntem dúdolni dalomat. 

Szomorú volt a versem, jól tudom, 
Csüggedten álltam sokszor félúton. 

Én vétkem, én nagy vétkem, érezem, 
Hogy nem láthatta könnyemtől szemem. 

Sokáig a fölpirkadó napot. 
De ti ezen ne csodálkozzatok! 

Ha én a gyöngyvirágos hant alatt 
Nem álmodom, csal: fekszem majd hanyatt. 

i.Kívánom és ez testamentumom. 
Akarom én ez igy is lexz. tudom. 

Hogy meg ne értse többé senkisem, 
Miért vérzett el lassan a szivem, 

. Miért volt nékem fájó, ami szép 
S a fiatalság tavaszi izét 

Miért evezte fanyarnak a szám 
S az asztal végén, vidám lakomán 

Mért sírtam én, mint az elátkozott, 
Ne értsétek meg azt, ti boldogok! 

Tavaszi éj. 
Feketefátylas ég alatt 
Mezők és tornyok alszanak. 

Alszik Milano, Moszkva, mind, 
A 'vágyaink és hajaink. 

De lenn az áldott föld alatt 
A szent csirák nem alszanak. 

Az örök erjedő erők. 
Dúsan,, vígan gerjednek ők. 

Szivek hamvából ég fele 
Nő. nő az Élet gyökere. 

örök törvény paraincm szól 
S egy éj során száz hant alól 

A sarj kikél s mindéin felett 
Arany napunk is fölnevet! 

[ JUHÁSZ GYULA. 
\ 

Kiadták a bizonyítványokat 
a szegedi iskolákban. 

— A diákok szünidei foglalkoztatása. — 
(Saját tudösitónktól.) A tanévet, mint 

ismeretes, az összes szegedi iskolákban -be-
zárták. A bizonyítványokat a 'Legtöbb iskolá-
ban. kedden kiosztották. A kényszerítő körül-
mények, amelyek a -tanév (bezárását szüksé-
gessé tették. Szegeden egv csapásra életbe-
iéptet-tek több olyan iskolai reformot, ame-
lyek évek óta tár.gvai a tanügyi ankétoknak. 
A gyors intézkedés, amely z> tanév bezárását 
elrendelte, lehetetlenné felte a vizsgálatokat, 
sőt uié© a feliéitetésr is. Ha ezér t nem ifog ösz-
szedőtai a világ. .a vizsgálatok végleges eltör-
lése sem fog ezek után nehézséggel járni. 
Ugyanez a -helyzet az érettségi vizsgálatok-
nál is. amelyek megszüntetése szintén régen 
foglakoz tat ja a tanügyi-' köröket. Most Sze-
geden az érettségi bizonyítványokhoz is mini-
den előzetes vizsgálat nélkül; hozzájuthattak 
a diákok. 

Érdeklődtünk afelől, hogv 'sokan buktak-e 
meg ebben a csonka tanévben. A mi informá-
cióink' szerint -aránylag kevesen. Az osztályo-
zásokon enyhítettek a legtöbb iskolában. 
Azok a tanulók, akik megbuktak, természete-
sen .javt'tóvizsjgálatöt tehernek, Helyeis tenne, 
ha a mostani viszonyok közt a tantestületek 
eltekintenének attól, hogy a tantüók folyír 
m-odjaimk jlavitóv'tesigálatért. Mindenkit ja-
vít óvizsgálatra kell bocsájtani, aki arra jo-
gosult, ha előzetesen nem kérelmezte is. Egy 
másik kérdést is tisztázni kel i Sokan vannak, 
aíkük a megszállott területekről a karácsonyi 
szünet után nem jöhettek vissza Szegedre, 
vagv a közlekedés elzárása miatt nem foly-
tathatták itt tanulmányaikat. Ezek most nem 
kafkak bizonyítványt. Ezek a diákok' azon-
ban ,pó;tiávizsgálatot tehetnek teljesen díjta-
lanul az iskolai igazgatóságok által kitűzött 
napokon. .Mái' is többen keresték fel az igaz-
gatóságokat az uiszegedi diákok, akik mi-
után a kozuti hid megnyílt, jelentkeztek pót--

ióvizsgálatra. Itt jegyezzük meg, hogy a dol-
jgok mai állása szerint nienn került volna a sor 
a tanév bezárására, mert az a legfőbb ok, a 
mely erre az intézkedésre vezetett, tudvale-
vően! megszűnt, mert a diákok a megszállt 
területekre most már szabadon utazhatnak. A 
magántanulókat a tanév korábbi bezárása 
nem érinti, bár többen kísérletet tettek arra, 
hogy vizsgálat nélkül oizonyitványt kapja-
nak. Persze, sikertelenül. Hiszen épen- elég 
nehéz helyzetet reg teremteni az is, hogv a 
diákok szinte teljesen készületlenül lépnek a 
felsőbb osztályokba a tanév korábbi bezárá-
sává! és a sek szünet miatt. Indokolatlan- len-
ne, ha a magántanulók révén is súlyosbítanák 
ezt az állapotot. A haladáson és1 szabadságon 
felépülő társadalomnak a tudás és a munka 
az alapja. Ok nélkül tehát nem szabad meg-
felelő készültség nélküli bizonyitványt adui 
senkinek. Másfelől pedig módját kell ejteni 
annak, hogy a diákok a nagyszünetben — ha 
megkapták is a bizony itványt — pótolhassák 
a mulasztottakat. Foglalkoztatni kelll a diáko-
kat. Kivánatos volna, ha ennek a hasznos 
munkáltatásnak a programját az -illetékes 
körök mielőbb kidolgoznák, bár figyelemmel 
k e i lenni- a gyakorlati keresztülvitel nehéz-
ségeire. Föltétlenül' szükséges', hogv a diáko-
kat a szünidei foglalkozás tervének megnyer-
jék, mert 'kényszeríteni alig lehet őket arra, 
hogy a tanév bezárása után, ha tanfolyamo-
kon is;, megjelenjenek. A továbbfoglalkoztató 
programnak tehát olyannak kell lennie, amely 
a tanulók kedvét felébressze, hogv önként és 
szívesen vegyenek részt a hasznos munkában. 
•Rendszeres- oktatásról alig lehet szó. de a fő 
szempontnak annak k e l lenni, hogy az 'iskola 
nevelő, fegyelmező és fel világosi ró hatását 
ne nélkülözzék teljesen a diákok a hosszú 
szünetben sem. 

Az ujszegedi kendergyár 
üzeme. 

Az Ujszegedi Kender- és Lenipar R.-T. 
-munkásainak és tisztviselődnek küldöttsége 
járt kedden délelőtt dr. Somogyi Szilveszter 
polgármesternél, akinek bejelentették, hogv a 
gyár hónapek óta szünetelő üzemét szeretnék 
ismét meginditani. Közölte a küldöttség, hogv 
a gyár munkásai nélkülöznek, ezért határoz-
ták. e;l, hogy a munkát ismét föl veszik. A pol-
gármester a küldöttség bejelentését tudomá-
sul vette. Mint értesülünk, az ujszegedi ken-
der gyár részére 15 vagon szén már a napok-
ban megérkezik. Ahogy a szén Szegedre ér-
kezik, a' gyárban ismét .megindul a munka. A 
Délmagyarország munkatársa érdeklődött: 
Szász Ernő holléte iránt és azt a felvilágosí-
tást kapta, hogy a kendengyár igazgatója-Te-
tnesvárott tartózkodik, de már a legközelebbi 
ti apóikban visszatér Szegedre. A Magyar Ken-

| der- és Lenipar .R.-T. munkásainak, felügye-
j iőiuek és 'tisztviselőinek küldöttsége, amely 
• kedd délelőtt Somogyi polgármesternél járt, 

a következő nyilatkozat közlésére kérte fel 
lapunkat: 

— Tény az, hogy küldöttségben voltunk 
a polgármester unnál, hoigy vele a vállalat 
működését illetőleg több fontos dolgot meg-
beszéljünk. Mégis az egyik délután megjele-
nő újságban az előterjesztett dolgokról téves 
tudósítás jelent meg. 

Magunk részéről csupán a gyár to-
vábbmiiködéséi kértük biztosítani és sem azt 
nem álitottuík, hogy Szász Ernő igazgató /s-
meretlen helyre távozott, sem pedig azt nem 
mondtuk, hogy a gyár vezetés hiányában üze-
mét beszüntette. Szász Ernő igazgató ezidő-
szerint Temesváron van és tudomásunk sze-
rint nincs szándékában a vállalatot elhagyni. 
Pénzügyi zavarok a nyárban nincsenek, nem 
is voltak, erről említést sem tettünk. 

. — A gyár összes munkásainak és egy'éfa 


