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A tervezet Ismertetése után MacDonald még 
ezeket mondta: 

— Ennek a javaslatnak elfogadása pótolni 
fogja Németországnak és Magyarországnak s a 
többi leszerelt államnak hiányzó haderejét és 
•szükségtelenné teszi a fegyverkezést korlátozó 
Intézkedések feloldását. Végül felhívta Mac-
Donald az összes országokat a tervezet támoga-
tására. 

MacDonald-féle leszerelési terv szerint a 

Press Associatíon jelenti, a magyar haderő ál-
lománya 60.000 fő lenne. 

A genfi angol delegáció közölte a nyilvános-
sággal, hogy 

MacDonald pénteken este, vagy 
szombaton reggel indul Rótn&ba, 

hogy Mussolinit meglátogassa, MacDonald mi-
niszterelnököt Simon külügyminiszter is elki. 
séri Rómába. Az utat MacDonald és kísérete 
repülőgépen fogja megtenni 

„ E r d e l c e - e Magyarországnak, 
Őogy egy el nem iníézeii 

polgárháború mellé álljon?" 
Vidarmentea volt a Ház csütörtöki illése — Napirendi Hlialcozás 

a Hitler-orientáció ellen 
Budapest, március 16. A képviselőház csü-

törtök esti ülésén folytatták az állami kölcsön 
felvételéről szóló javaslat tárgyalását 

Kertész Miklós a kapitalizmusról és a mar-
xizmusról beszélt. Fejtegetései után azt a kö-
vetkeztetést vonta le, hogy ilyen kölcsőnja-
vaslat nem segit az országon. 'Felvetette azt a 
¡kérdést, hogy vájjon kedvező-e ránk nézve, 
hogy a külföldi hitelezők megengedték a trans-

ználásat. A siker az 
lett volna, hogyha egyáltalában nem történtek 
volna befizetések ebbe az alapba. Általában a 
Ítralap egyrészének felhaszni 
e ' " „ " 

ni na befizetések ebbe az alapi 
transzfermoratóriumot tökéletlennek és lehe-
letlennek tartja. De ha már felvettük az 50 
millió pengőt, akkor nem az állami deficit el-
tüntetésére, hanem beruházásokra kellene for-
dítani. Nem hiszi, hogy az ipari munkaszer-
vező intézet kellő munkaalkalmat tud terem-
teni a rendelkezésére álló ősszegből. A kor-
mány biztosítsa a 40 órás munkahetet, gon-
doskodjék a reális bér állandósításáról és ar-
ról, hogy a meginduló munkálatokban min-
dennemű állás- és jövedelemhalmozás küszö-
liöltessék ki. Szükségesnek tartja, a kereske-
delmi szerződések megkötését tekintet nélkül 
politikai rokon-, vagy ellenszenvre A javasla-
tot nem fogadta el. 

Sándor Pál elfogadja a javaslatot. Erős tá-
madást intéz a pénzügyminiszter adópolitiká ja 
Ijellen. A pénzügyminisztert okos embernek tart-
ja, de a miniszter csak a momentán helyzetet 
nézi. 

Malasits Géza: A ma! alacsony bank jegy-
mennyiséggel a forgalmat fenntartani nem le-
het. A javaslatot nem fogadja el. . 

FenvŐ Miksa helyesli, nogy a kormány a 
transzfer alapból vett fel 50 milliót s helyesli 
a bel&ő kölcsön gondolatát is. Az adóemelé-
seket kifogásolja. 

Ezután az elnök napirendi Indítványt tett. 
Zsilinszky Endre a napirendhez szólva, rá-

mutat arra, hogy Magvarország külpolitikai 
helyzete az utolsó másfél év alatt rosszabbo-
dott Ennek legfőbb oka a velünk szemben el-
lenséges államok gyűlölködő politikája, de ná-
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Iunk is történtek hibák. A legszélesebb terror-
ral dolgozik a Hitler-kormányzat 

Érdeke-e Mag 
el nem intézett polgá 

álljon. 

ak, hogy egy 
háborn mellé 

Gróf Bethlen István kijelentései ezt a látsza-
tot keltik. Világnézeti szempontból sem azono-
síthatjuk magunkat a Hitler-uralommal. Ér-
deke Magyarországnak Ausztria csatlakozása 
NémetországhozT A revíziós politikának is 
legnagyobb baja az volna, ha a mi revíziós 
követeléseinket Németor: ág követeléseivel 
kötnők össze. 

Az ülés este fél 10 órakor ért véget. 

A külügyminiszter 
Rómában 

Róma, március i16. Kánya Kálmán magyar 
külügyminiszter csütörtökön délután 7 óra 
előtt néhány perccel megérkezett Rómába. A 
magyar külügyminiszter tiszteletére az udvari 
várótermet nyitották ki. A pályaudvaron a 
római magyar követség tagjain kívül megjelent 
Suvich obsz külügyi államtitkár, valamint az 
olasz külügyminisztérium több tagja. 

Az ¡dó 
A Swgedi Meteorologl»! Obszervatórium Je-

lenti. Időjárási helyzet: A barometriku6 maximum 
a Földközi tengeren 765 mm, a minimum Finnor-
szágon és Skótországon 740 mm. Csapadék a mi-
nimumok területén esett. 

Szegeden a hőmérő legmagasabb állása 18.4 C, 
a legalacsonyabb 2.0 C. A ba romét er adata mill-
iókra és tengerszintre redukálva reggel 767.9 mm, 
este 766.7 &MU.0 A levegő páratartalma reggel 78 
százalék, délben 46 százalék. A szél iránya délke-
leti, illetve északkeleti, erőssége 2—2. 

A Meteorologiai Intézet jelenti este 10 óra-
kor: Délnyugati légáramlás, további hőemel-
kedés, nyugat felől felhősödés. 

— Rasway Károly levele Wimraer Fülöphöz. 
Dr. Rassay Károly Szeged országgyűlési képvi-
selője a következő levelet intézte Wimmer Fülöp-
nek abból az alkalomból, hogy a Lloyd-Társulat 
vasárnap diszelnflkévé választotta: „Igen tisztelt 
Barátom! Nagy örömmel olvastam ma a szegedi 
lapokból, hogy a Lloyd-Társulat vasárnapi köz-
gyűlése egyhangú közfelkiáltással diszelnöknek 
választott. Akármennyire értékelem is az ilyen 
külső kitüntetést, mégis ugy érzem, hogy ebben az 
esetben nemcsak ötvenéves munkádat, kiváló köz-
életi szereplésedet érte elismerés, hanem az a fel-
fogás is érvényesült, hogy a ma! nehéz időkben 
egv ilyen fontos érdekképviselet nem nélkülöz-
heti azt a tudást, tapasztalatot és lelkes energiát, 
amit a Te személyed jelent. Egyszerre gratulálok 
tehnt Neked és a Lloyd-Társulatnak. Szeretettel 
üdvözöl tisztelő hived: Rassay Károly". 

— Az Országos Frontharcos Szövetség szegedi 
főcsoportja március 18-án este 9 órai kezdettel a 
szegedi ipartestület márványtermében a szegénv-
sorsu bajtársak felruháTására műsoros estélyt 
rendez. Fellépnek: Hont Erzsébet, dr. Ocskay Kor-
nél, dr. Belle Ferenc, dr. Tonelli Sándor, Orbán 
Sándor, Endrényi Imre. 
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Meghalt Haar Alfréd professzor 
(A Délmagyarország munkatársától.') Csü-

törtökön este fél 8 órakor a belgyógyászati kli-
nika diagnosztikai osztályán elhunyt dr. Haár 
Alfréd, a szegedi egyetem ma'ematika-profesz-
szora. Halálát mintegy másfél hónapos, kínos 
betegeskedés előzte meg. Még az elmúlt félév-
ben előadott, ebben a félévben azonban nem 
kezdte meg előadásait, mert súlyos betegsége 
levette lábáról. Másfél hónapon keresztül küz-
döttek a klinikán életéért, de az orvosok tud-
ták, hogy csak élete meghosszabbításáról lehet 
szó, megmenteni nem lehet. Néhány nap óta 
orvosai minden órában várták a halál bekövet-
kezését. Dr. Haár Alfréd, aki szinte az utolsó 
pillanatig eszméletén volt, maga is tudta, hogy 
a vég elkerülhetetlen. Az utóbbi Időben kezelő-
orvosain kivül senkit sem engedett betegágyá-
hoz. Csütörtökön este azután teljesen kimerült 
teste végső pihenőre tért. 47 éves volt, a halál 
élete delén, munkássága virágzásában ragadta 
el az élők sorából. Dr. Haár Alfrédet, akinek 
családja nem volt. az egyetem a maga halottjá-
nak tekinti és gondoskodik az eltemetéséről. 

Dr. Schmidt Henrik rektor a halálhir vétele 
után azonnal intézkedett, hogy pénteken déli 12 
órára összeüljön az egyetem tanácsa és meg-
tegye a szükséges intézkedéseket, előkészüle-
teket a temetésre. 

Haár Alfréd konszolidált életmódú, nemcsak 
megfontoltan gondolkodó, de mindig megfon-
toltan cselekvő ember Is volt. Az az alaposság, 
amely európaczerte méltányolt tudományos 
munkásságát jel'erre;-'e, megnvfl ánult magán-
élete számtalan aprólékosságában Is. Lassan 
járt, szinte azt lehetett volna hinni,. ho,gy örökké 
sétál. Felöltőjének és télikabátjának valamennyi 
gombja mindig be volt alaposan gombolva, ka-
lapját szabályosan a fejére Illesztette s rövid 
lábaival egyenletesen rótta az uccákat. Nehe-
zen ment nála, de ha felmelegedett, akkor lel-
kesen kapott a bizalmas eszme .sere ritka al-
kalmán. Meghitt beszélgetés közben a szemei 
kedvesen ragyogtak s egész modorában lehe-
tetlen volt meg nem látni valami kedves gyere-
kes vonást. A matematika mellett egyetlen szen-
vedélye volt: e zene Mint sok más nagy mate-
matikus, a kamarazene remekeiben mélyedt el. 
Halála nemcsak a tudománynak és a szegedi 
egyetemnek, hanem a szegedi társadalomnak 
is nagy vesztesége. 

Az elhunyt profess7»r a göttingal, zürichi és 
a budapesti egyetemen végezte tanulmányait. 
A göttingai egyetemen a legnagyobb élő mate-
matikus, Htlbert volt a tanítómestere. A mes-
ter és a tanítvány között később sem szakadt 
meg a kapcsolat. Doktorátusát a göttingai egye-
temen szerezte. 1907-ben Hilbert professzor 
asszisztense lett, 1910-ben a matematika fa a 
matematikai asztronómia magántanárává habi-
litálták. Tüneményes pályát futott meg. 1911-
ben már a zürichi egyetem helyettes tanára, 
1912-ben pedig a kolo^vári egyetem rendkívüli 
tanára lett. 1917-ben lett nyilvános rendes ta-
nár, ugyancsak a kolozsvári egyetemen. Dolgo-
zataiban a variációszámítás és a parciális dif-
ferenciál egyenletek, továbbá a függvénysorok 
elméletévei foglalkozott. Halála annál inkább 
súlyos vesztesége a magyar tudományos élet-
nek, mert az elmúlt években Igen nagy lendü-
lettel dolgozott 

Az elhunyt professzor tagja volt a Tudomá-
nyos Akadémiának. __ „ 
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