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- í szerdóra virradóra —12 fokos 
íuiafíKnii iuuy volí Szeded területén 

Az óprilisi fagy egyelőre nem okozott károkat a véleményekben 

'(A Délmagparors'áij munkatársától.) Sztr-
dán reggel a korápkelők a vároe kül&S rószeiu 
ée a tenvákon vékony jéghirfyát találtak a 
talajvizeken. A baromfiitató vdiuk vizén 
tjsztán látszott a jégkéreg, a. magasabban 
lévő vájukan azonban nem volt nvonia a jég-
nek. Nyilvánvaló, hogy az éjszaka folyamán 3 
talajmentén fagy keletkezett, mig a magasabb 
rétegekben a fagypont fölött maradt, a hő-
mérséklet cs igy az erős hideg megkímélte a 
bimbóban és virágban levő gyümölcsfákat-

Az egyotena földrajzi ̂ intézetének meteoro-
lógiai megfigyelő állomásától nyert értesülé-
sünk szerint szerdára virradó éjszaka —1.2 
fokos talajmenti fagy volt Szegeden a város 
területén, az ujszegedi mezőgazdasági inté-
zetben —2 fok talaimenti fam-ot mértek. A 
talaj felotti légrétegben 42 fokot mutattak a 

földrajzi intézet műszerei. 
A —1.2 fokos talajmenti fagv ilyenkor áp-

rilis közepe feló már súlyos veszélyekkel jár-
hat. Az idén a késői tavasz miatt később ve-
tettek és igy szerencsére az erős hideg nem 
fagyasztotta el a kerti veteményoket, egy 
héttel később azonban ekkora fagy már súlyos 
károkat okozhatott volna. Eddig a. legerősebb 
talaimenti fagy hétfőn éjszaka volt, amikor 
+0.6 fokot mutatott a hőmérő és most majd-
nem 2 fokkal szállott lo. 

A gazdasági felügyelőségtől szerzett értesü-
lésünk szerint az éjszakai fagy sehol sem 
oldozott károkat a reteménvekben, raav a ÚVÜ-
mölesfákban, a eazdák azonban állandó aggo-
dalommá) figyelik minden éjszaki az égbőlT 

töt, hogy a fagy nem bervasztja-o cl a tcrmcí-
bo vetétt reményüket. 

CsiitörtöKön délben avatta 
a szegedi eguetem díszdoktorrá 

a Nobel-ditas Szent tjgöraui Albertet 
Szerdán esle lampionos szerenádul adoll az Egyetemi Énekkar 

?A Délmagyarorszáa munkatársától.) A 
sSpgedi Ferenc József Tudományegyetem csü-
törtökön avatja a mathematikai ós természet-
tani tudományok honoris causa doktorává dr. 
Szent-Györgyi Albertet, az egyetem Nobel-
dijjal kitüntetett tudós professzorát. Az 
avatás ünnepélyes keretek között, az egyetem 
díszközgyűlésén történik meg. Az ünnepély fél 
12-kor kezdődik az egyelem auláidban. A 
diszközgvülést dr: delei József rektor nyitja 
ineg, maid dr. Frfíhlich Pál professzor, a 
mathematikai éti természettudományi kar dé-
káni a ismerteti az előzményeket és azokat a/ 
okokat, amelyek a tudománvkart arra kész-
tették, hogy előterjesztést tegyen a Nobel-
díjas professzor díszdoktorsággal való kitün-
tetésére. Ezulgn Szént-Gvörgvi professzor lo-
tesri az előirt fogadalmat, utána az egyetemi 
tanács doktorrá fogodia Szent-Gvörgrit. aki-
hez a rektor intéz üdvözlő beszédet. Végül dr. 
Szent-Görgvl Albert megköszöni az egyetem-
től kaWot* kitüntetést. Az ünnepi díszközgyű-
lés előtt és utáu a Lengyelországba készülő 

Pünkösdkor avaíiák fel 
a százezer pengős költséggel átalakított 

alsóvárosi Mátyás-íemplomot 
Kiválóan sikerüli a ferences barátok munkája 

(A Ttdlmugyarország munkatársától.) 'Az 
az ad-hoc bizottság, amely az alsóvárosi Má-
tyás-templom rostaurálási munkálatait ellen-
őrzi 6t> irányítja, szerdán délolőtt helyszíni 
ülést tartott a Mátyás-templomban dr. Pálfy 
József polgármester elnökletével. Páter Schnci-
drr Vencel, az alsóvárosi ferences rendház 
főnöke, bemutatta a bizottság tagjainak a fo-
lyamatban lévő és a már befejezett munkála-
tokat. A bizottság a legnagyobb elragadta-
tással tekintette meg az öreg templom csak-
nem teljesen újjávarázsolt belsejét, 0 ros-
tauráit gyönyörű főoltárt, amely egyike a» 
ország legművészibb barokk oltárainak, a fa-
lak vörös márványból készített burkolatát. 
Megtekintette a bizottság azt a nagvszabásu 
munkát is. amellyé1 n templom századé* falait 
elszigetelték. \z ölos f áfátokat keresztbe vé-
gig fürészelték ós vastag ólomlapokat helyez-
tek el benne, amelyek a tevőben megakadá-
lyozzák. hoau a talaiviz a téglák hairzálcsö. 
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Egyotemi Énekkar énekli cl a Hiszekegyét és 

a Himnuszt. 
Szent-Györgyi Albert ünneplése már szer-

dán ostc megkezdődött. Az esti gyorssal Szö-
gedre érkezett a kormány képviseletében dr. 
Szily Kálmán államtitkár, a kultuszminisz-
térium egyetemi osztályának főnöke, aki dr. 
Glattfelder Gyula megyóspüspöknél szállt 
meg. A megyéspüspök Szent-Györgyi Albert 
és Szily államtitkár tiszteletére csto szükkő-
rii vacsorát adott a püspöki palotában. Kilenc, 
óra után néhány perccol. felvonult a püspöki 
palota GizelLaytéir homlokzata elé <m Egvotemi 
Énekkar Kertész Laios karnagy vezényletével 
és lamviónos sserenáifot adott Szent-Gvöfavi 
Albert tiszteletire. A Nobcl-dija-s professzor 
a megyéspüspök ós a kultuszállanititkár tár-
saságában megjelent a püspöki palota erkó 
Ivón és onnan intett köszönetet a szorenádért 
az Egyetemi Énekkarnak, amelvnck tagjai eg 
velük egviitt a Gizella-téren egvbogríjlt nagy-
számú közönség Iclkosen megéljenezték Szent-
Györgyi Albertet. 

I 

vein fölszivárogjanak. A falakból a régi ned-
vességet boépitett szellőztető nyílások segít-
ségével párologtatják el. 

Páter Schneider Vencel házfőnök közölte a 
bizottsággal, hogy gz újjáalakított templo-
mot junius 5-án, pünkösd vasárnapján nagy-
szabású, országos ünnep/ság keretében avatják 
fel. A templomrostaurálás több, mint százezer 
pengőbe került, a költségekhez a város csupán 
ötezer pengővel járult hozzá, a rend tizenöt-
ezer pengő államsegéjyj kapott, a többi pénzt, 
iz alsóvárosi barátok teremtették elő. Az el-
végzett munka értéke lényegesen meghaladja 
a százezer pengőt, de a legköltségesebb res-
taurálási munkálatokat maguk a ferences ba-
rátok végezték el hosszú hónapok óta tartó, 
rendkívül aoró'-kos ós nagy szaktudást, gya-
korlatot igénvlő munkával 

— A templom restaurálása csaknem telje-
sen kész — mondotta a polgármester —. cg 
már most meírállnüfthato. liogy .aüönyörü ' 

Oldja és öblítés után nyom 
lalanul eltünteti a piszkol Ra-
gyogó fényét újjávarázsolja. 

lesz-n Mátyás-templom. 
Itt emiitjük meg, hogy a templom kör/ 

tervezett ifunyáay-park megvalósítása feló ir 
megtörténik az idén az első lépés. A terot 
parkosítják a kertészet által kidolgozott mű-
vészi terv szerint, és lehetséges, hogv már 37 
idén felállítják az első szobrot, valószínűleg: 
Kunyady Jánosét. 

Mielőtt fehérneműt vásárol 
okvetlenül nézze meg 

a fehércégtáblás 

B O R O S c é g , 
árban, minőségben 

szenzációs kirakatai! 

Báró Hatvany Valéria 
tragédiája 

London, április 6. Báró H a t v a n y Valéria, 
az ismert színésznő 24 éves korában tragikus 
körülmények között meghalt az egyik londoni 
szanatóriumban. A művésznő Grácban szüle-
let f, családi neve G y a g y o v s z k v Ábel Va-
léria voít. Báró Hatvány Péter felesége volt. 
aki másfélévvel ezelőtt tragikus körülmények 
közölt meghalt- A fiatal művésznő néhány hó-
nappal ezelőtt fér jhezmbnt I I o nj o 1 k a Osz-
kárhoz. az ismert filmszínészhez. Tegnap kel-
lett volna Londonban fellépnie 3 „Hatalom és 
dicsőség" c imú darabban, erre azonban már 
nem kerülhetett sor. Eddig még tisztázatlan 
körülmények között pénteken a vérmérgezés 
tünetei léptek fel. ór iás i küzdelem indult meg 
a művésznő életéért; V i i l o x , a legkivá'óhb 
angol sebész amputálta Hatvány Valéria la-
lkát. A műtét rendkívül megviselte Hatvany 
Valéria szivét; szervezete óráról-órára gyen-
gült. Vérátömlesztést is megkíséreltek, de már 
semmi sem menthette meg az életnek. Férjét, 
Homolka Oszkárt ájultan vitték el felesége 
holtteste mellől. 

A tragikus sorsú fiatal színésznő művészi 
pálváián szép sikert aratott Zilia szerepében, 
Heltai Jenő költői vigiátékáhan, a „Néma lc-
ventehén" a bév>: Bureszinltez szlnnadán. 

Belvárosi Mozi Ma mi"dennar' 

Z 
Tolsztoj „Előholtest" c. regényéből filmre Irta 

L. Herbier, a főszerepekben: 

GABY MORLEY 

VIKTOR FRANCÉN 
SIGNORÉT és 

GEORG RIGAUD 

Az orosz filmek k o r o n á j a ! 

XorzA Mozi Ma utoljára 
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