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A németek upbb sikerei 
nyugaton. 

BERLIN, március 17. A nagy főhadi-
szállás jelenti: A Labassee-csatorma és az 
Ancre között élénk tüzérségi tevékenység 
folyt. Több helyen visszavertünk angol fel-
derítő csapatokat. Sailly és a St. Piarre-erdö 
között angol, a Beuvraignes és Lassigny kö-
zött francia osztagok tervszerűen feladott 
árkainkat megszállták. Az Aisne-arcvonialon 
előtéri vállalkozások folytak, amelyekből 
35 foglyot száiitottuoik be. A Champagne-
han időnkint erős tüzérségi fűz. Taihuretól 
nyugatra egy francia század előretörése 
meghiúsult. A Maas és a Mosel között ro-
íiamcsoportjaink az ellenség árkaiból négy 
különböző helyről foglyokat szállítottak be. 
Moncel közelében a lotharingiai határ men-
tén sikerült rajtaütésünkkel 20 franciát fog-
tunk él. Repülőink légi támadásai az ellen-
ség négy kötött léghajóját fölgyújtották, mi-
»ek folytán azok lezuhantak. 

LUDENDORFF, első föszáliásmester. 
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) 

Visszavert orosz előre-
törések 

BUDAPEST, március 17. (Közli a mi-
niszterelnöki sajtóosztály.) Az ojtozi szoros-
tól északra^ Solatwinától nyugatra és Sta-
Biísfautól délnyugatra az oroszOk előretöré-
seit visszavertük. Az erdős Kárpátokban 
járőreink sikeres munkát végeztek. A 
Dnyesztertöl északra elég nagy hideg mel-
lett csekély volt a harci tevékenység. 

HÖFER altábornagy, 
a vezérkari főnök helyettese 

BERLIN, március 17. A nagy főhadi-
szállás jelenti: Nincs különös esemény. 

LUDENDORFF, első föszáliásmester, 
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály) 

Ujabb sikerünk az olasz 
fronton. 

BUDAPEST, március 17. (Közli a mi-
niszterelnöki sajtóosztály.) A Costabellán 
csapataink visszafoglalták március 4-én el-
vesztett előállásukat. Három tisztet és har-
mincnégy alpinit elfogtak és két géppuskát 
zsákmányoltak. 

HÖFER altábornagy, 
a vezérkari főnök helyettese. 

Poroj pályaudvarát meg-
szállották az angolok. 
BUDAPEST, március 17. (Közli a .mi-

•iszterelnöki sajtóosztály.) Délkeleti harc-
tér: Lényeges esemény nem történt. 

HÖFER altábornagy, 
a vezérkari főnök helyettese. 

* BERLIN, március 17. A nagy főhadi-
szállás jelenti: Monasztirtél északra uj har-
cok vannak folyamatban. A Dolran-tótól 
keletre egy angol sízázad megszállta ia biz-
tosító vonalunk előtt fekvő Porol pálya-
«dvart. 

LUDENDORFF, első főszállásmest*. 
(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) 

Kétezer hold földet borítanak el a vadvizek. 
— Szegeden több földet vetettek be, mint a háború előtt. — 

(Saját tudósítónktól.) Megkezdődött a 
tavaszi munkák ideje. A Délmagydrország 
munkatársa kérdést intézett Völgyesi János 
városi gazdászhoz, 'hogy a Szeged tulajdonát 
képező városi földek bevetése biztositott-e 
már? A kérdéseinkre adott válasz a követ-
kező : 

— Szegednek tudvalevőleg mintegy 71 
ezer hold földje van, amelyhez hozzájárul 
még a tápéi réten levő 4816 katasztrális'hold. 
Ebből vizi terület és ut 9421, erdő 7420 és 
legelő 12.700 hold. A szántás-vetésre alkal-
mas városi bérföldek összege 41-422 katasz-
trális hold, amelyet 1—50 holdas parcellák-
ban összesen 6200 bérlő bérel. A város bérlői 
közül tavaly mintegy negyvenen lemondták 
bérleteiket, miután nem tudták a földet meg-
művelni. Most már azonban újra minden 
földünk bérbeadtuk. 

— Jelenleg az a helyzet, ihogy a város-
nak minden bérlője meg tudja művelni azt 
a földet, amit bérel. Megemlitésre méltó tény, 
hogy ezidőszerint sokkal több őszi vetés 
van a város bérföldjein, mint volt tavaly és 
mint a háború előtt is volt. Ez annak a kö-
vetkezménye, hogy a kevésbé jövedelmező 
szőlőket kidobták és hogy a kaszálók parto-
sabb részeit is fölszántották és bevetették. 

— Nagyon sok kárt okoznak a vadvizek. 
Különösen érezhető ez a Felsőtanyán és a 
Csöngöle-kapitányságon, ahol a legnagyobb 
a vadvizjárás. Tudniillik az a helyzet, ihogy 
a pestmegyei vizek innen szakadnak ránk, 
mert a földek itt a Tisza felé lejtenek és igy 
iparkodnak a balástyai járáson, az össze-
széki nagytón és a szatymazi kapitányságon 
keresztül a Fehértóba. Innen aztán az úgy-
nevezett Matty-csatornán keresztül jutna a 
viz a Holt-Tiszába, majd innen a Ludváry-
zsilipen át a Tiszába. Miután azonban a 
Matty-csatorna tisztítása hosszú évek során 
át elmaradt, a nádtermés is folyton növeke-
dett a csatornában, amelynek gyökérzete 
aztán a viz folyása által támadt iszapokat 
fölfogta. Ez természetesen megakadályozta 
a viz lefolyását, ugy, hogy a Fehértó ezidő-
szerint aranyira földuzzadt, ahogy csak 35 év 
előtt történt. Ennek következményeképen a 
Fehértó fölötti területek talajvize is tulmagas 
és a Pestmegyéből lefolyó vadvizeket föl-
emészteni képtelen- így történt, 'hogy jelen-
leg a Csöngőié és Balástya-kapitányságok 
területén mintegy 2000 hold földet borítanak 
el a vadvizek és ebből 1000—1200 hold te-
rületen őszi vetés és gazdasági munkákra 
alkalmas földek vannak. 

— Ugyancsak a magais talajviz és a vad-
vizek szaporodásának következménye, hogy 
sok tanyaház és melléképület rombadőlí. Ez 
különösen 'érzékeny károsodást jelent a kis-
bériekre nézve. 

Az Alsótanyán, Átokbázán, Csórván, 
Királyihalmon, Nagyszéksóson és a Móra-
halom-kapitányság egy részén összesen 7— 
800 hold földet tart elöntve a viz. Ezek a 
földek nagyrészben szintén be vannak vetve 
öSzi vetéssel. 

— Az összes városi földekből összesen 
mintgy 2000 holdra tehetők azok a területek, 
amelyeknek megművelését a vadvizek lehe-
tetlenné teszik. 

— A tavaszi munkákkal azonban a la-
kosság mindezek ellenére a tőle telhető mó-
don iparkodik előbbrehaladni. A homoki te-
rületeken, amint a hó elolvadt, rögtön a 
szántásba kezdtek. A tavaszi árpát már vetik. 
Erősen folynak a többi mezei munkák is és 
igen sok földet készítettek paprikatermelés 
alá. 

A 18 éves népfölkelők bevonulását na-
gyon megérzi a város külterületén a gazdál-
kodással foglalkozó közönség, mert ma már 
az egyetlen használható munkáskéz ez az 
elem volt. A fiatal ,népfölkelőket most hadi-
foglyokkal igyekeznek pótolni. Naponkint 
mintegy 80—90 gazda jelentkezik foglyokért 
a hadifogoly-bizottságnál- Hetivásáros napo-
kon a jelentkezők száma 2—300-ra is föl-
emelkedik. A munkabizottságot vezető dr. 
Dobay Gyula érdeme, hogy csaknem min-
denki megkapja a kívánt munkaerőt. 

— Legnagyobb hiány az iga-erőkben 
mutatkozik. A késői hideg, hó és fagy a ta-
vaszi szántást eltolta, ugy, hogy ezek elvég-
zése most már halaszthatatlan. Igaerőt a 
gazdaközönség a polgármester utján kap a 
katonaságtól; azonban nem tudhatjuk, mi-
kor történik meg megfelelő számban a lovak 
kiutalása. De a legnagyobb baj, hogy a ka-
tonaság által a mezőgazdasági munkákra ki-
osztott ilovk erőállapota nem megfelelő, mert 
a katonaságnál sincs a lovaknak megfelelő 
ellátása. 

— Mindezek ellenére az tapasztalható, 
hogy a gazdaközöns'ég csaknem minden ne-
hézséget leküzd és iparkodik minden talp-
alattnyi földet fölhasználni. 

— Az általános benyomás az, hogy a 
kedvező napos időjárás és a szelesebb idők 
a vizeket gyorsan apasztják, az utakat pe-
dig megjavítják, ugy, hogy a ránk következő 
hetekben a mezőgazdasági munkák előrelát-
hatólag gyors iramban fognak megindulni és 
a katonaságtól kirendelt munkásosztagok és 
a hadifoglyok segítségével üres föld Szege-
den nem marad, örvendetes jelenség az is, 
hogy sok ikapásnövényt és konyhakerti ve-
teményt fognak termelni és hogy most már 
az intelligens néposztályok is igyekeznek az 
önmaguk szükségletét termés utján biztosí-
tani. 

VASS MOZGÓ-SZÍNHÁZ 
:-: TELEFON 807. :-: 

Vasárnap, március 18-án 

A legszenzációsabb 
bünügyi dráma. 

A lelenc 
Bünügyi dráma 4 felvonásban. 

És a pompás kisérö műsor. 

EIOadások délután 2 ' órától kezdve. Gyermek-
jegyek csak az első előadásra érvényesek. — 
Jegyek délután fél 2 órától kezdve előre válthatók 


