
Mikor a segítségökre siető hajók megérkez-
tek, a vihar még mindig annyira tombolt, 
hogy a hajók nem merték megközelítem a ve-
szedelmes helyet A ItntfCT eddig 80 hódtó-
iét Betett ki a partra. 

(Budapesti tudósítónk tdefonjel intése.') 
Santíagóból jelentik: Az 'Anganos gőzös bor-
zalmas katasztrófájáról érkező legújabb je-
lentések szerint Ive hu kikötőváros közelében 
Jsmét partra ért az elsülyedt gőzös egyik mat-
róza, úgyhogy az életben maradtak száma 
Ihalra emelkedett. Most már több. mint bizo-
nyos, hogy 

• hajó többi matrózai és ni/mii éte-

üomáit 

Kolozsvár, julkis 8. Az erdélyi felsővisói 
állomásra a Borsa felől érkező vonattal 85 
egyetemi hallgató érkezeti: tegnap délután. Az 
egyetemi hallgatók kiszálltak a vonatból és 
azonnal »éret verekedésbe kezdtek Megtá-
madták a zsidó kütsejű utasokat, ütötték, ver-
ték. Bgg 17 éves zsidó fiút fétholfrrr wrt»k. 
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MI(et vesztették a katasztrófáméi. 

A santiagói hatóságok elhatározták, hogy 
a partra vetett holttesteket katonai pompával 
és nagy gyászümiepségek kőzött temetik e l 
A kormány ezért délben nenurti gyászt ren-
delt el. 

A chilei hadiflotta ágyunaszádjai, arntelyeket 
a szerencsétlenség színhelyére küldtek ki, hogy 
kutassanak a hajótöröttek után, eredményte-
lenül tértek vissza a kikötőbe, mert a kalászi, 
rófa környékén még mindig tart az óriási 
vihar, úgyhogy a csatahajókra nézve is nagy. 
veszély volna folytatni a kutatásokat 

Megkínozták Wieder Mózes öregkort! vfs# ke-
reskedőt is. Amikor a vonat tovább indult, 
az egyetemi hallgatók felugráltak, a maguk, 
kat vitt kövekkel valóságos közáport zúdí-
tottak a vonal töltése mellett fekvő épületek 
ellen. Garázdálkodásuknak a felsővisói ál-
lomás katonai parancsnoka vetett véget. 

Ü9iH JtLÖtu f&. 

intézett a knltaszminiszltet helyettesítő Ma'* 
gyory államtitkárhoz az egyetemi építkezések 
további programjára vonatkozólag. Magyar;* 
Zoltán elmondottá, hogy az egyetemi tnterná-
tusokat. fokozott tempóban épitik, mert azokba 
november elsején be kell költözniük az egye-
temi hallgatóknak. A Templom-térre kerülő 
tudományos intézetek építését azonban csak 
össszet kezdhetik meg. Rerrich Béla és Wál-
der Gyula építészek, akik az intézetek terve-
zésére kaptak megbízatást, még nem készültek 
el a tervekkel, azokat csak jufios tizenötödi-
kén mutatják be, de mivel közben a kultusz-
miniszter szabadságra utazik, a terveket leg-
feljebb csak szeptemberben bírálhatja eL 

A polgármester közölte az építési bizott-
sággal, hogy azokból az épületekből, amelyek-
nek helyén az egyetemi intézetek épülnek fel, 
csak szeptember végén költözködnek ki a la-
kók, igy az alapozási munkálatokat csak no-
vember elején kezdhetik meg. 

Az építési bizottság délelőtti ülése félkettő* 
kor ért véget, de délután négy órakor ismét 
összeült a bizottság, amikor kisebb szállítás 
sokra adott ki rendeléseket. 

Az utolsó kísérlet 
Amimdseii megmentésére 

(Badape:-M l u d ó s i t ó o k to le fo n j e 1 e n-
tése.) Londonból jetentik: Kmgsbayí jelentések 
szerint a «ftrassbourg nevű frsocw cirkáló, a 
NordensMfijd nevfi norvég drkátó, a Cflt* dl 
Milano olasz gőzös, valamint a Hobbi gőzös pa-
rancsnokai konferenciát tartottak, amciyeii közös 
munkaprogramot dolgoztak ki Amundsen és kísé-
rői. valamid az Italia legénységének felkortatá&ára 
Megállapodtak »bban, hogy Amtsndsen és lárssí 
tftánl kntertáso&at beOT&trtetfk abban a i 
h* 14 n?.pna b*MB nem érnének et eredményt. 

lEopeohága, jufin« 9. Rtogsbayból jelentik, ho-gy 
Oectolri műszerész, • Tl^fírrí-rwport egyik lagjn, 
Hí»Mw?t «iilymt arfMflNi. Ceedkmioak iwtndké' ÜÜta 
ei volt törve és amikor Lnndtarrgot megmentették, 
icAr -»íifenr fafou vnJt. Am otesaok is rerviksvíil 
kimerültek és ketten közötök magas lázzal küzde-
nek. ftepülőgépen való megmentések rendkívül 
nehéz, mert a jég olyan vékony, hogy ®tig bir 
el egy repftlőjjépet. Lnndborg roegmeneküMae «tár 
k^rte, hogy a repülőgépek mindennap látogassák 
meg a hajótörötteket akik testileg is, WkUeg 
ia nagyon sbíjwí ütapotba* vannak és Igen nagy 
megnyugvást jfteot számukra, ha a repülőgépeket 
megpillantják. 

A Niafe- Sundbót M hajó van ufem «mai a cél-
lal, hogy Anrandseoi keness». Ezek a hajói, négy 
repülőgépet vwroefc magokkal. Babnaktn am i i pi-
lóta Moszkvából, bir aterivt, azt az utasítást kapta 
hogy hagyja »Mba m kihatásokat. 

Sow alpwd wdásafcsptláay M m li ( f l w 
art «&»! 

A Brmo-tok késeiében janiws 22-röl keltez«« 
ftzeoetet találtak, "melyben Sora körfi, hogy }*-
ntea 21-én egy norvég Terelővel fWytaila alját 
a Foyn-sziget felé. Sora kapitányt Lfttjww-Halw 
hadnagy figyelmeztette arra, hogy a jég áWapoin 
nagyon veaeedehnoa, de Som nem haftgatott « 
tanácsra és folytatta ólját. 

Haiá&ss áldozatokat körééit AnwrCeébaa a 

káulkafa. Newyoarkból jeteotik: A hőmérő tegnap 

Newyorkbao S2 tok CeMosmt emelkedett Chi-

cagótól keftetre vaianieanyl váw>s ntuvcdctt az 

óriási bőségtől. A hőség Pexmsytvátrie áGamfc«n 

helyen kint 37 fokra emeífeedett. Chicagóban és 

környékén több mint harmincan haltak meg hó-

)>nta, illetve róbefuíiadás ko-vetkeztében. Newyork-

ban is száiat*? áldozatot követett «a órtiM hőség. 

I türvéiivszfik felmentette % i M é Zoltási! és társait 
a „tervéswszékr pSrfeep 

J í vMlaftsk esttfekm&Tíe xem volt a^atmas a társadalmi rend íeifomatásftnr 

Bodapw*, julÍHS 9 A bűntetőtőrvényszék * mnít 
év november 9-én birdettft ki SráutA Zoltán és 
Mrsal bünögyében az Ítéletet. Az Ítélet kihirde-
tésekor Szántó Zoltán és társai a komtmmlzmnst 
áttették. Az ügyészség » magyar állam és a tár-
sadalmi rend felforgatására irányoló kétség cimén 
vádat emelt emiatt Szántóét ellen. Az ügyet a 
btntetőtörvényFzék Patay-tanAcsa ma tárgyalta 
rindmayrr 6gyész a tárgyalás «Inapolását kérte. 
Előadta! hogy a vádiratban flotta Ha kat bizonyi-
mkokkal kívánja alátámasztani. A vádlottak védői 
Tőrésrt mind e tárgynlá« etnapoláaa mrflett szó-
lallak fel. A biróság alreodelte a tárgyalás meg-
tartása*. A *ádk»ttak mind besftnerték, hogy az 
ítélet WoHasáw »Jatt » komnmnizmwst éltették. 
A« eSnök ismertette ewitán a törvényszék jegyxő-
kónyvét AE *gyész vádbeszédében rámutatott arra. 
hogy szinte havon kint akadnak egyes csoportok, 
mi'ljek vad elszántsággal igrekerriek a fennálló 
midet megdönteni és a komnranterust visszaállí-
tani. Bieo nyitott», hogy a Száató-íél«* mozgatom 
KIHJ Bé3a kezdeo3ény«aésA>e lángolt ML Mí^áüa-
pitotta, hogy valamennyien e^NTtáxbatertlarml eíkö-
vetlék az izgatás vétségéi. Szigorú megbüntetésüket 
kérte. Ezután a védők tartották meg védőheszé-
iJcsilfiot.. 

A yédőbeaédek eihwagzéa» ütán a vádlottak 
SBÓlattak fel ae wtolaő szó Hzásito Zoltán 
már az első mondatával propa^nd« izü poli-
ffiíaj nyilatkozatba kezdett, mire ez elnök két-

szeri figyehneztetés irtán w<?«w3ta tSk> • 
TefflĴ ttr-

Szántó nyomán a többi vüdtotf * mfcábh po-
l i ^Bt , mint védebe7ett és hasonló r r sm 
Mf»ttak, mint. Szántó. 

A felszólalások befejezése n*án a törvényszék 
visszavionaM tanáivskozásra Rövid tanácskozás 
után a biróság kihirdette az itóletet, amely szerint 
• várilníiektt felmenti az ehiök az ellenük emelt 
véd és kArdketetényel alól. 

A« iWet megokolása szerint a vádlottat; cse-
lekménye nem volt allíalnjas a társadalmi rend 
fWforgatására, mer» hlányiaiti a támadó erö. A 
vádlottak vódekeeésűk során a maguk védeimfem 
poStikai bocsátkoztak ós czacl kap. 
rsotatban « vád tárgyává tetl kij»'lentéselrnél »ok-
kal solytosabb ki felett léseket is tettek és »bb»n 
a tudatban voltak, hogy ha a korábbi kijelenté-
sekért csak elnöki fedést, vagy rendbüntetést kap-

a kijelentéseiíért sem kaipbatnak 
nagyobb bfertetóst. Az éljeoréB, amely eihangaott, 
talajdonképen csak megerősítése oott a fetárgya-
lá* fwrí-n taníjsltoft poWtfkai magatartásnkwak. 

Bár ez a viselkedés mindenesetre rászolgál a 
megtorlásra, es»k a №rg j «K« l eloffik te^r in l 
hatáskörébe tartozik. 

TSptcz Józsefre és Kocsis .Támsra wnatkozó®»» 
a« ftgyész megnyugodott az * többiek« 
vonalkozóar fefehbesiíssS Jelentett be. 

fiz egyetemi épitSEiizettsáfi 
sztiiieblsicfiril s z a k é r t i blzottsáp létesítését javasolja 

B Templom-tóti №ttz«tek épííését e$ah az ésszel kaz^fc meg 

(A Délmagyarorszdg munkatársától.) 'A'z 
egyetemi épitőbjzottság hétfőn délelőtt tiaan-
egy órakor ülést tartott az egyetem rektori 
hivatalában Úr. Magyarg Zoltán h. állam-
titkár elnökletével Az ülésen a tagok csak-
nem teljes számban jelentek meg. Ott volt 
dr. Soatoggi Szilveszter polgármester és Ber-
zenexeff Domokos a város, dr. Toneíli Sándor 
főtitkár a kamara kép viseletében, rajtuk kívül 
^ bizottság egyetemi tanár tagjai is. 

A bizottság a gyermekklinika belső ftíszs-
relési tárgyaira kiirt versenytárgyalás ered-
ményeit bírálta felül. A kárpitosmunkákat 
Domán Mátyás, a kisiparosok alkalmi szővet-
loszrte és Nemes Mihály kapták meg, a fehér-
nemű és vászonéra k egyrészét a War/wr F. 

wp'WJI'.'í?' f-w-

ián is 
^ h@!yÉpia(osi szere^iifc hm 

A. és Poltók Testvérek cégnél rendelték meg, 
a poroelláuárukat a Zsolnát}-gyértói, a zo-
rnánoedónyeket Varga. DezsötM, a vegyes szer-
számokat és az evöeraközöket Bruckner Test-
vérektől, az üvegárukat pedig Gaál Lajostól. 

A bizottság ülésén szó volt arról, hogy az 
ilyen kisebb jelentőségű szállítások ügyének in-

tézését kissé nehézkessé teszi a tulnagy bizott-
ság összehívása, sokkal alkalmasabb lenne, 
ha a bizottság egg srüketoMrörtl ktsebb, "úe 
szakértükből alakitomdó Mzottvágra Mmá ert 
a dolgot. SÍ is határozták, hogy ilyen értelen»-
ben javaslatot terjesztenek a koítoszmíniszter 
elé ós kérni fogják a szükebbkőrü bizottság 
kiküldését 

Dr. Tonelli Sándor kamarai főtitkár kérdést 

MKWÜL villáit, lUéaelc éa aitmSenfc»« 
fstssereHMk loffaafryottt» mtloKMkboa 

fatányo* árban bewerw.-íeíö 
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diákok véres erőszakoskodása! 
egy erdélyi állomásom 

Nem lesz gondja 
fővő f 4|t&jnnir*yc|re<n h& behozza az Idén hasznaü 
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