licsőségét és nohi ez s második kiadás olyan időben Jelent meg, mikor
i szociális igazságoknak megint tüzes
koronát nyomtak a fejébe, az agg
tudós nem vonta vissza azokat a té'eickct. amelyeket az elnyomottak igezo
lására mondott ki a Italai tudós.
Igaz ember volt. egész ember volt,
az olyan életek számára, amilyen az
övé volt, a halál nem jelent elicu'áil.
Be « s t é g é é s halála.
SzOkatavu budapesti jelentés s t á a o l
be ar ól a megrendítő hitről, hogy Marki
SinJor, a szegedi egyetem nagynevű
történelem ptofisszora, szerda reggel
Uidcllőn hetvenkét éves korában hirtelen meghat*. H «tálát agyvérzés okoata.
A szomorú h i 1 már a kora délelőtti
órákban megkapta a szegedi egyetem,
amelynek homLkiatára azonnal felvon*
Iák ag-ászlobogól. A rektor csfllórlókOa
délután rendkivJli Ölésre hivta Össze as
egyetemi tanáca tagjait, h)gy megbes i é j i k , mként rój|a le as egyelem
kegyeidét elhunyt professzora iránt. Az
egyetem lanáti kara — értesülésünk
sisrint — küldöttségileg képvisel eti
magái a temeléten, amely péntek délután Issz a budapesti Kerepeli-ul te*
melö ha ollas hlsából.
Dr. Márki Strdor as egyeleml tanév
le|áráaáig magas életkorát meghazudtoló
ambícióval adott elő szegedi katedrájln.
Níhány hónsppsl ete ölt súlyosan megbetegedett u j y m , — érelmeszesedése
hatalmasodott el és égybadőnlOtte a
firadh italian tudóst Hónapokig feküdt
t e egen ét betegágya f.lé f gyeit akkor
as egéss tudományos magyar világ. A
gondos gyógykezelés meggyógyította ét
annyira megerősítette, hogy ismét megkezdhette értékes előadásait u
egyetemen.
A tanév lezáráséig tanított. Két bét
előtt utazott el vcjébei Qödöllőre és
ugy tervezte, hogy a nyári vakációi olt
tölti d . Keddről-szerdára virradó éjjel
hirtelen rosszul lett és reggel bekövetkeiét a halála, amely érzékeny veszteségei jelent a magyar ludoaány,
különcsen a Ferenc JózteMudonányegyelem számárs, amelynek hosszú évtliedekig volt sgyik lejérlékeiabO tanára.
Étote.
A bikéimegvei Kí|?gyhátán siűlelett
1853 március 27-én. Már 14 éves korábin megitta Bth troegye történetét és
mint nsgyvártdi diák szorgslmuin irogalo't a helyi lapokba és maga is lapot
szerkesztett. Kósépiskolsi tanulmányait
Pozsonyban fülytstta és Pesten fejezte
be mert Nagyváradon a kűlonb.-n példás magaviseleia jeles tanuló .Consilium abeuudk'-t kapott, mert a .Repkény* cimo ifjúsági lapban beveaen és
élesen birálta meg as iskolai torvényeket.
A budapesti egyetem elvégzése után
előbb Aradon volt töreáiikolai tanár,
aiután a budapesti VII. keiQleti glmnáiiumban tanított, 1888 ban habilitálták magántanárrá, majd 1892-ben
kinevezték az egyetemes történelem
rendes tanárévá a kolozsvári egyetemen, ahol houzu ideig, sok-sok éren
él etfik vezetCembere volt az erdélyi
ludoaUnyoa világnak. Meghívták közben s bufapetli egyetem kózépkoti
tanszékére ia, de ő a meghívást nem
fogadta el és Kolozsváron msradt mindvégig. 1892 ben as Akadémit level.zö,
1912 ben pedig rendes tagiévá választotta.
Rengeteg a száma dr. Márki Sándor
munkálnak: könyvelnek, tanulmányainak, c kkeinek, ame yekkel a magyar
történelem-tudományt gazdagilolta. Közisaertek történelmi tankönyvei is, amelyet köaOJ némelyik tizennégy kiadást
ts megért. A kétkötetes . 0 - ét középkor története", az ugyancsak kéikötetea
.Újkor éa fejujabbkor története-, valamint a háromkötetes .11. Rákóczi Ferenc' élete főművei, de ezeken kitűl
még sok igen nevezetes nagyobb történelmi munka őrzi mag emlékét.

Mustoliai
nem akar aranyvalutát.

Rima, julius 1. Mussolini egy kűlö»l»ég elölt a leghatározottabban megcáfolta azokat a híreszteléseket, mintha
a kormány át akarna tirnt az aranyvalu ára. A minis* erelnök kijelentette,
hogy az ilyen hamis hirek terjesztőit
meg fogják bűnte ni.
d
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A Vági-Ugy m nemzeigyOléten.
Vátaonyi a válásitól javaslat etetés-Itatás szakaszáról. — A
külföldön él6k választójoga.
Budapest, |ul'ut 1. A nemzetgyűlés
mii ülésén tatkas
István napirend
előtt szólslt fel Vág! is kommunista
társai letsrióilstást ögyébtn.
— At elleiforraJa'om ólt a kormányok min Jent elkövettek a szociáldemokrsts pírt egységéntk megbontására. A fővárosi választások előtt a
szociáldemokrata ptrt ellenzéke megtalálta a kapcsolatot a kormánnyal.
Rakovszky
Ivái
belűgymlnlizter:
Maga s:m hiszi el azt, amit mond.
Farkas István: Birtokaikban van
egy nerea politikus nyilstkozsta, akinek azt mondotta Bethlen, hogy a fővárosi választások során ne menjen
s szociáldemokrata párttal, mert es s
párt alé van aknázva. TuJomésa van
arrót, hoiy a rendőrség tárgyalt Váglékkal. Benár rendőrtsnáctot telefonon flseniete t Vágtékaak a tfgl ké;-

vlse'ó'iéiban tartott alakuló ülésükkel
kapcaolsibtn. Az tlzenst a t ügyeletes
rendőrtiniviteönak szólott, aki vel azt
közölték, hogy ne ssvsrja s " ó n o k o kat. A min'szterelr.ökség stoctálpoli iksi osztályán Bsoct Zjitárs mhissteri
tanácsos tárgyalt veiak (Stgy zaj a
Htz minden oldalán) egy
nap'lap
megindításáról, mintái pénrt és papirost kértek. Mig a mult hiten, tehát
letartóztatásuk előtt pár nappal Is tárgyalt v:lOk Bencs Zolién (Zaj.)
— A kormánynak nincs |o*a letartóztatni Vágiékat, mert bátorította őket.
Ennek sz ügynek s más k oldsla as,
bojy a fajvédő sajtó végig az égisz
ventloo üdvrivalgással fogadta Vágtákat. A szociáldemokrata ptrt ültakosik
as ellen, hogy a munkáskérdést rend
őri Ogy gyanánt kezelj tk é i tiltakozik
a kormány által b:ujratott Vági-csoport letarióztatáta ellen is.

A belügyminiszter válasza.
Rakovszky Irán belSgvminisztertiltakozik az ellen, hogy a Vági-féle csoportot s kormány ugrssitotia be. £ e az
első pillanattól fogva aggályosnak tartoltam a VágI fik mozgalmat Tudtam,
hogy veszedelmes, meg nem engedhető
külföldi össiekörtstéseikel rendelkeznek
és békés leltzavaik ellenére is törvénybe fllköző módon akarnak t é a y

keda'. A rendőrség igen gyanús kölföldi
össteköt etéseket állapított meg és megáUapioita, hogy ezt a mozgalmat külföldtől pénzelték. Ez a nemzetre veszedelmes aknamunkát meg kell akadályozni. A letartóztatottak az ügyészségre
kerültek és az ei|áréi törvényesen folyik ellenük. (Z«jos helyeslés s jobboldalon.)

Szakasz a válás itási vendéglátásokról
A belügyminiszter beszéde után s
Ház áttér s választójogi javaslat részletes vitájának folytatására.
A 60. szakaszt Kabók Lajos és Rakovszky Iván belügyminiszter felszólalása u án a nemzetgyűlés eredeti szövegezésében fogadja el.
A 61. szakasz az etetis is Itatás
ügyiről Intézkedik.
Rupert Rezső szól elsőnek s szakaszhoz. Nemzeti tragédiánkban nagyrésze van annak, hogy a választásokon
etetés és itatás volt Harminc nap alatt
legyen köz|ogi bőit. Hogy ne knessen
megkísérteni a választókat sörrel, borral és pálinkával, a szakasz törlését
kívánja.
Meskó Zolién: A tabi válasz'áson
győződött meg arról, milyen jó d.lga
van a jegyzőknek Magyarországon:
3 0 0 - 4 0 0 liter bott juttattak a választóknak ilyen barátságos botvac orákon.
Vázsonyi V J m o i : Ha a törvényben
a 61. e>akasz meguiraá, akkor minden
etetés-itatást társadalmi irintkezés alá
fognak sorolii Ha komolyan akarjuk,
hogy a választó ne heje-hujánik, dinom-dánomnak, vagy
lakodalomnak
tartsa a választást, akkor ne engedjünk
e szakaszban nyio'.t ablakot az etetésitatásnak. Ez nem pártkérdés. Ez a kapitalizmus kérdése- Ez annikakétdése,
kinek van p-nze, kinek nínct. A szakasz a vagyonos jelölteket juttatja
előnybe, meri ezeknek módink van a
legnagyobb ele és itatásra. Kérem a szakasz megfelelő fogalmazásét, nehogy

az ete'és-itatást el lehessen bujtatni a
szokásos társadal ni ér in kezés mezébe.
(Taps a baloldalon.)
Malasits Qtza: Szintén a szakasz
törléséi kért.
Dabasl-Halász Móric: A szakasz
szövegéből kitfln k, bogy csak olyan
megvendégelés lehetséges, amelyből
nyilvánvaló, hogy az nem irányul a
vrlaszók befolyásolására.
Felkiáltások a baloldalon: Ki fogja
ezt elbírálni ?
Dabasl-Halász
Móric elfogadja a
törvényj avaalatot eredei
szövegezésében.
Propper Sándor csatlakozik Rupert
Rezső indítványához a szakasz törlését
illetőleg.
Hegymegt-Kiss Pál azt fejtegeti bogy
a vendéglátást a választás során teljesen ki kell kűszöbölnL
Rakovitky Iván belügyminiszter magyarázza, bogy mi az a .szokásos"
vendéglátás. Ez a szakasz arról gondoskodik, hogy a jelölt a szomszédját,
rokonát vendégül láthassa.
Malastts Q i z a : Ez képmutatás.
Rakovszky
Irán
bei 9gy miniszter:
Ugy látszik, a képviselő urak nem tudják magukat beleélni a vidéki életbe.

Malastts Oéts: Harminc napon át

részeg l:sz as egész
Magyarországi
Rakovszky Ivén belügyminiszter: Az
eredeti szöveg elfogadását alánlja.
A többség a szakaszt ered Mi szövegében fogadja el.

Az emigránsok választójoga.
Következett a 62. szakasz, a mely bei
Puky Endre előadó többrendbeli módosítást ajánl. A módosításokkal —
úgymond — módot akar elsősorban
nyújtani arra nézve, bogy a külföldön
tartizkoáó egyének is Jelölhetők legyenek, még pedig oly módon, hogy a
jelöléat elfogadó nyUatkoaa uk hitelesíthető legyen.
MáaodiF módosítása a szelvényrendszer lötléséte vonatkozik.
Etulán rátér az tlőadó az emigránsok ügyére. Erre vonatkozólag aat a
módosítást terjazti elö, bogy ezek jelöüie tekintetében a minisztertanács
ha'átozzon (Nagy zaj a baloldalon),
még pedtg as igaziágagyminiazter előerjesztése alapján. Eoben az értelemben módosítást nyújt be.
Szabó Imre az ölés felfüggesztését
kért, hogy pártjával a i uj szöveget
meibeszélhesse.
ScUovszkv Bíla elnök teljesíti a kérdést és n f
et ad.
Szünet után Szabi Imre pártja nevében kijeleill, hogy az előadó módos tása nem elégíti ki. A szakasz rendelkezései kimondottan Garamira, Buchingerre is Lovászira
vonatkoznak,
ezért a szakasz idevonatkozó rendelke •

zéseinek tőrlését kívánja. További javaslata az vol , hogr a választóknak 5
százai ika már ajánűiisson.
Meskó Zoltán indítványozza, hogy
száz választó ajánlása elégséges legyen.
Rupert Rezső csatlakozik Meskó javaslatához.
Csík József csatlakozik az ajánlások
számára és elfogadására vonatkozóan
benyoj'olt módosításokhoz.
Kiss Menyhír», Farkas Tibor haaonló
értt lemben szólalnak feL
Vázsonyi Vilmos hosszasabban foglalkouk a szakasznak az emigránsokra
vonatkozó részével. Előfordulhat az az
etet, bogy
egészségügyi
okokból
kénytele i
valaki
kűlTóldön
élni.
Az emigrációról az a felfogása, hogy
az emigrált tisztességes elemek likvidálása as ország érdeke. Lovászi, Garami és Buchinger hazatérését elő kellene srglteni, nem pedig megnehezíteni. Fontol hogy itthon editáljanak
felelősségteljes politikát.
Propper Sándor a javaslatnak a külföldön é ők meg nem választbatésára
vonatkozó rendelkezéseit
Buchinger,
Lovászi és Oarami ellen irányulóknak
látja és kéri törlését

Eirl Szabó Dezső as ajánlók számának csökkentését kéri.
Nagy Vince • külföldön éiö magyarok
szavazati Jogáról.
Nagy Vince csatlakozik Eőri Szabi
indítványához. Az előadó módositó javaslatát a t emigránsokra vonatkozóan
nem fogadja eL A kű földön éiö magyarországi tehetségek a szaka'z értelmében tejesen érdemtelenek arra,
hogy Kuna P. Andrással egy padsorban üljenek. Szavsi ki magyarázásaképen kijelenti, hogy 0 nem az emigránsokat ériette, hanem a külföldön
tanuló főiskolásokat Csatlakozik Szabó
Imre indítványához.
Htgymegl Kiss Pál felszólalása u'án
az elnök a vitát hlbeazakitjf.
Rubértek Irtván beterjeszti a mentelmi bizottság Jelentését Peyer Károly
mentelmi ügyében, akit a bisottaág s
nemzetgyűlés ünnepélyes megkövetésére utssit.
Györki Imre kisebbségi véleményt
jelent be. Indítványozza, hogy a nemzetgyűlés térjen a javaslat fe'ett napirendre. A Hát s mentelmi bizottság
határozatához hozzájárul.
Az elnök napirendi javaslatot tesz.
Javasolja, bogy s nemzetgyűlés legközelebbi ülését holnap délelőtt 10
órakor kezdje a mii napirenddel.
Szakács Andor indítványozza, bogy
a nemzetgyűlés napirendjére holaap
tűzzék ki a tisztviselők fizetésemelésének, a beruházásnak és sz adócsökkentésnek ügyét Az ellenzék kívánja
ezeknek a kérdéseknek mielőbbi megA Ház az einök napirendi indítványát fogadta eL
Pesthy Pál igaaságflgyminizzler kijelenti, hogy az igazságügyi bázolség
a büntetőnovellának letárgyalására megállapi c t záros határidőt nem tudta
betartani, ezért kéri a június 30 ilú
záros batáridőnek november 30-éig
leendő kitolását
A Ház a |avaslathoz hozzájárul.
Lendval István, Kana P. András és
MalasUs Q a a személyes kérdésben
szólalnak feL
Ezu'án áttérnek az interpellációkra.
Rupert Rezső a rádió-űgyben interpellál. Az in'.erpellácíót kiadják a pénzügy-, a kereskedelemügy- es igazságügy miniszternek.
Malastts Qéza a hizbérkorona szorzószámának ügyében interpe'llL As
interpá lációt kiadják a népjóléti miniszternek.
Kiss Menyhért: A pű»p3k!elei földigénylők panaszát teszi szóvá.
Mayer János fűldmivelésflgyi minlizter valassst a Ház tudomásul veszi.
Grieger Mi klói az OPB csornai működése ügyében interpellálja meg as
igazság Ogy miniszter', kinek
válaszát
sünién tudomásul veszi a Hát.
Fábián Béla a betegsegélyzö pénztárak ügyében interpellált. A betegsegélyzö pénztárak s késedelmes behajtásoknál igen magas késedelmi ksmitot
szednek.
Voss József népjóléti miniszter kijelenti, bogy még e hét folyamán intézkedni fog abban as irányban, hogy a
betegsegélyzö pénztárak a késedeimi
kam ttokat ju ius 1-től kesdödöleg mérsékeljék. A választ a Ház és as interpelláló képviselő egyhangúlag tudomásul veszik.
Az Ölés s jegvzőkönyv hí eleslléie
után etyneaycd 9 órakor végső i o n .
Csonkamagyarorszag
népességi
tnosgalma javalást m a a t Budapettröl jelen íkXtonkamagyarországon 1925.
év május htvában 6.607 háuiaáget
kötöttek, min egy 200 al kevesebb,
mint u előző év május havábsn. A
születések száma 20 356. Ez kétszeres
emelkedést mutat aa elötő év májusáéi
U » * 0 « « » Javulást mutst
a halálozási számarány is. Meghalt e
hónapban 13266 egyén, ami 2200-sI
aevesebb, mint as előző év május havában elhunytak száma. A csecsemőhalandóság 3951-ről 3425-re esett A
természetes szaporodás 7197 a rnalt
2813 szaporodással szemben. A fettőső
betegségben elhaltak száma 2539. Ez
több, mint ezet százalékos Javulást mutat sz elötő év május havához képest

Átadó szép emeleti 3 szobás
l a k á é azonnali beköltözéssel
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