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Vasárnap délelőtt az egyetemről 
búcsúztatják 

dr. Haár Alfréd professzort 
Holttestéi Budapesten temetik el 

i (A Délmagyarország munkatársától.) Beszá-
moltunk tegnap dr. Haár Alfréd, a szegedi egye-
tem európai hirü matematikus professzorának 
Itragikus haláláról. A kiváló tudós, a nagyjelen-
tőségű kutató halála nemcsak az országban, de 
külföldön is, ahol jól ismerték és becsülték, 
őszinte részvétet és mély megdöbbenést keltett 
A professzor az utolsó időben már tisztában 

' volt azzal, hogy betegsége gyógyíthatatlan, 
tragikus sorsát megadással viselte. Teljesen rá-
bízta magát kezelőorvosára és barátjára, dr. 
Purjesz Béla professzoron, akin kivül az 
lutolsó időben senkivel sem érintkezett. A ki-
»ráló tudós az utóbbi hónapokban nagyjelentő-
ségű dolgozatokat készített, amelyet már nem 
irolt módjában közzétenni. Betegsége utolsó 
napjaiban dr. Rlesz Frigyes professzortársának 
és barátjának akarta ezeket a dolgozatokat át-
adni azzal, hogy azokat tétesse közzé Göttin-
gában, de szándékában gyorsan bekövetkezett 
halála megakadályozta. 

Az egyetem tanácsa pénteken délelőtt 10 óra-
kor, dr. Srhmldt Henrik rektor elnökletével 
ülést tartott, hogy a temetés ügyében a szüksé-
ges Intézkedéseket megtegye. A tanács elhatá-
rozta, hogy az elhunyt tudóst saját halottjának 
tekinti és a temetése felöl intézkedik. Megálla-
pították a temetés rés;le e^ p ogramját- Eszerint 
tír. Haár Alfréd holttestét a központi egyetem 
lelőcsarnokában ravatalozzák fel vasárnap dél-
előtt 11 órakor. A ravatalnál dr. Löw Immánuel 
¡főrabbi, felsőházi tag, mond gyászbeszédet Az 
Egyetem tanácsa és a matematikus kar nevében 
¡dr. Farkas Béla professzor, dékán búcsúztatja 
B holttestet, majd a Tudományos Akadémia 
Hevében dr. Riesz Frigyes mond búcsúztatót, 
végül dr. Haár Alfréd egyik tanítványa beszél. 
'A szertartás és a búcsúztatás után a koporsót 
autóra teszik és Budapestre viszik, ahol a rá-
koskeresztúri temetőben helyezik el. A temetés 
a rákoskeresztúri temető halottasházából törté-
nik hétfőn délelőtt 11 órakor. 

Pénteken délelőtt Szegedre érkezett az elhalt 
professzor egyetlen hozzátartozója, nőtestvére, 
aki az egyetem tanácsával együtt intézkedik a 
temetés ügyében. 

Az egyetem a halálesettel kapcsolatban a kö-
vetkező gyászjelentést adta ki: 

„A Magyar Királyi Ferenc József-Tudomány-
egyetem Rectora és Tanácsa, valamint Mathemati-
kai és Természettudományi Kara szomorúan tu-
datja, hogy H a a r Alfréd bölcsészetdoktor, a 
mennyiségtan nyilvános rendes tanára, a mathe-
matikai- és természettudományi karnak az 1923 
—23 tanévben dékánja és 1923—24 tanévben pro-
dékánja, a Magyar Tudományos Akadémia leve-
lező tagja, a Mathematikai és Fizikád Társulat 
Választmányi tagja, a „Stella" Csillagászati Egye-
sület elnöki tanácsának tagja, az Egyetem tudo-
mányos közleményei mathematikai részének szer-
kesztője, a göttingeni egyetemnek volt magánta-
nára, a zürichi egyetemnek volt helyettes tanára 
és több külföldi tudományos társaság választott 
tagja, hivatásának áldozott élete 48. és egyetemi 
tanárságának 21. évében folyó évi március hó 
16-án este fél 8 órakor elhunyt s ezzel mély 
gyászba borította Egyetemünket Boldogult Ta-
nártársunkat folyó hó 19-én vasárnap délelőtt 11 
Órakor az Egyetem központi épületének előcsar-
nokában búcsúztatjuk el és hétfőn, folyó hó 20-án 
délelőtt fel 12 órakor Budapesten a rákoskeresz-
túri temető halottas házából kisérjük örök nyu-
galomra. Emlékét kegyelettel megőrizzük" 

Izgalmas ankéten ismertették 
a paprikamonopólium tervezetét 
4 miniszter! kiküldöttek szerint a szövetkezetnek nincs monopollsztikus fel-

lege — A tervezel a fogyasztás számára megdrágítaná a paprikái 

„X monopólium érdekében megengedhetetlen eszközökkel folyt a propaganda" 
— Tiltakozás a gyOlésfilalom ellen — A gazdák félnek a szövetkezeitől — A 

kereskedők állásfoglalása 

(A Délmagyarország munkatársától.) Bá-
rányi Tibor főispán meghívására Szegedre ér-
kezett Ú j h e l y i Andor miniszteri tanácsos 
és R á d a y Gyula miniszteri tanácsos, hogy a 
földmüvelesügyi miniszter megbízásából tájé-
koztassák a paprikaérdekeltség képviselőit ar-
ról a tervezetről, amelyet a paprikamonopó-
lium ügyében dolgozott ki Ráday Gyula. A fő-
ispán pentek délelőttre hívta össze a különbö-
ző népkörök és gazdakörök vezetőit Az érte-
kezletet, —• amelyre a kereskedelem képviselői 
nem kaptak meghívást, a városháza tanács-
termében tartották meg izgatott hangulatban 
dr. P á l f y József polgármesterhelyettes el-
nökletével. Az értekezlet alatt a Széchenyi-té-
ren áruló paprikások ott gyülekeztek a város-
háza előtt, később felmentek a városháza ta-
nácsterme elé is, ahonnan azután rendőrök 
távolították el őket. 

Dr. Pálfy József 

nyitotta meg az értekezletet. Elmondotta, hogy 
a tervezet súlyos aggodalmakat keltett az ér-
dekeltségek körében, egymásután jelentik be 
tiltakozásukat, miután a tervezet részleteit 
nem ismerték. Ezért tartotta szükségesnek a 
főispán, hogy az érdekeltségekkel most megis-
mertesse a tervezetet. A tiltakozást azok szí-
tották, akik érdekeiket féltették a tervezettől, 
amelytől pedig sem a gazdának, sem a kiké-
szitőnek, sem pedig a legitim kereskedelem-
nek nem kell tartania. A tervezet az élősdie-
ket akarja eltávolítani a paprikáról. 

Újhelyi Nándor miniszteri tanácsos 

azzal kezdte előadását, hogy a földmüvelés-
ügyi minisztert ideális szempontok vezették, 
amikor foglalkozott ezzel a problémával, de 
vezette az állam érdeke is. A miniszter célja 
az, hogy a kereskedő megtalálja a tisztességes 
hasznát, a termelő biztos árat kapjon és a ki-
készítő megkapja munkájának ellenértékét. A 
tervezettel kapcsolatban megtévesztő agitáció 
indult meg, amely ugy akarta a kérdést beál-
lítani. hogv a kormányzat az érdekeltségek 
nélkül hatalmi szóval kíván valamilyen mo-
nopolisztikus szervezetet létesíteni. Annak a 
tervezetnek, amelyet Ráday Gyula készített, 

nincs monopolisztikns jellege, 

benne szövetkezésről van szó. 

— Hogy erre az értekezletre a Kereskedői 
érdekeltségek nem kaptak meghívást — foly-
tatta Újhelyi Andor — az szándékosan történt, 
miyel velük a kérdést külön kívánjuk megtár-
gyalni. Megjelenésünknek az informatív ta-
nácskozások célja és nem a határozathozatal. 
Hónapok telhetnek el addig, nmig a tervezet 
megvalósítására kerül sor és igy változtatásra, 
módosításra elegendő idő áll rendelkezésünkre. 

Ezután R á d a y Gyula miniszteri tanácsos 
kezdte meg 

a tervezet ismertetését 

— Nem Tehet jó exportcikk a paprika, amely-
nek ára 70 fillér és 7 pengő között váltakozik 
— mondotta. Tervezetem elkészítésére Gömbös 
Gyula miniszterelnöknek az a kijelentése adott 
impulzust amely szerint szeretne látni a sok 
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ipari kartellel szemben egy termelői kartellt 
is. Egy olyan érdekszövetség tervezetét dol-
gozta ki, amelynek keretein belül az összes 
érdekeltek megtalálják a helyüket, a termelő 
ráfizetés nélkül termelhet, a kikészítő méltá-
nyos munkabért kap, a kereskedő fixárut és 
biztosított haszonkulcsot A tervezet a legmesz-
szebbmenő mértékig tiszteletben tartja nv 
bárom kategória szerzett jogait. Meggyőződ-
tem arról, hogy a szövetkezetet csakis állami 
támogatással lehet megteremteni. A termelés 
ma többet produkál, mint amennyit el lehet 
helyezni és ennek következtében katasztrofális 
árrombolás folyik. Ezért van szükség a kény-
szertárvulásra, amely biztosítja, hogy a jövő-
ben csak az termelhet, aki eddig is termelt A 
tervezet szerint ugyanez az elv érvényesül a 
kikészítés és a kereskedelem terén is. A legitim 
kereskedelem, amely eddig is foglalkozott pap-
rikával és súlyos áldozatokat hozott érte, nagy 
érdemeket szerzett és senki sem akar ja szer-
zett jogait sérteni. Kereskedőkre a szövetkéz 
zet keretei között is szükség van. 

Ráday Gyula itt félbeszakította ismertetését 
és kérte a megjelenteket, hogy az elmondot-
takról 

tegyék meg észrevételeiket. 

P a p p József aziránt érdeklődött, hogv naf' 
ttrmés esetén milyen módon gondoskodik maid 
a szövetkezet a termésfölösleg értékesítéséről. 

D e á k János kívánatosnak tartja, hogy a 
jövőben paprikatermeléssel csakis a 200 b 
don aluli kisbirtokosok foglalkozhassanak, d® 
5—10 holdnál nagvobb területen egy gazda sem 
termelhessen paprikát. 

C s á s z á r Rudolf a felesek és a részesele 
éidekében szólalt fel. M a d a r á s z János azt 
szeretné, ha a termelésre alkalmas területeket 
csak beható vizsgálat alapján állapítanák meg. 
K o r o m Mihály azt kérdezte, hogy a terme-
lési engedélyekét milyen szerv adja majd ki. 

K o p a s z Antal plébános arra kérte Ráday 
Gyulát, hogv ismertesse egész terjedelmében a 
tervezetét. B á r t a Mihálv, P e t r i k Antal és 
S z é 1 p á 1 Benő felszólalása után 

Ráday Gynla 

reflektált az elhangzottakra. Elmondotta, Eogv 
nyilvántartása szerint 270 paprikakereskedő 
van Magyarországon, akik közül 150 exporttal 
foglalkozik. Megfontolandónak tartja a bir-
toknagyság meghatározását, mert tiszteletben 
kell taiiani azoknak a nagyobb birtokosoknak 
a szerzett jogait is. akik már berendezkedtek 
paprikatermelésre. Ezután azt mondotta, hogy 
szerinte a kereskedelem szabadságának elve 
elavult ósdi jelszó ma. amikor az egész világ 
a tervgazdálkodás felé halad. A termést a ter-
vezet szerint a szövetkezet veszi át, a terve-
zetben szereplő 120 Filléres alapár csak hozzá-
vetőleges. A' cél az, hogy minden kategória ke-
ressen. Vérmes reményeket azonban nem sza-
bad táplálni, 

fantasztikus árakra nem szabad gon-
dolni. 

— X paprikát csak a megalakítandó szerve-
zet adhatja tovább, amely azonban a kereske-
dést továbbra is rábízza a kereskedelemre, 
zal a megszorítással, hogy a kereskedő csak • 
szövetkezettől szerezhet be paprikát. A pap-
rika minősítési rendszerén nem változtatnak. 
Tény az, hogy 

a fogyasztók számára megdrágítaná 
a paprikát, 

ez ellen azonban senkinek kifogása nem lehet, 
miután csak az aranyparitáshoz kívánják hoz-
záigazítani. A paprika megdrágítása fogyasz-
tók számára csak tizedfillérekben kifejezhető 
tehertöbbletet jelent Az elvégzett kalkulációk-
alapján várható tiszta kereskedői haszon olyan 
nagy, hogy abból 270 kereskedőt \éve számí-
tásba, egy-egy kereskedőre évi 7000 pengő jut. 
A jelenlég értékesíthetetlen termésfelesleget 


