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1 polgári liinÉ.
A német szervező zsenialitás 

uj, nagyszerű tervet készített elő. 
A legközelebb összeülő birodalmi 
gyűlés elé törvényjavaslat kerül, 
amely szerint a közmunkakötele
zettséget mindazokra ki lehessen 
terjeszteni, akik a védkötelezett- 
ség alapján ily mnnkaba be nem 
vonhatók, vagyis a birodalom ősz- 
szes lakosaira kor és nemi kü
lönbség nélkül. A polgári mun
kának mozgósítása ez a terv s a 
lelkes, a hazáért mindenét felál
dozó német nép nagy lelkesedés 
sel fogadta e gondolatot.

A polgári munkának hadicé
lokra való általános mozgósítása, 
ez a nágy gondolat, amelynek 
megvalósítását a német birodalmi 
uj hadihivatal első és legfontosabb 
feladatává tűzte ki, még csak nagy 
körvonalakban bontakozott ki, a 
részletek ellenben nincsenek meg 
állapítva. Komolyan tervezik azt 
is, hogy a női munkaerőt is biz
tosítják hadicélokra. Fontos ren
delkezés lesz továbbá az is, hogy 
mindé, férfi, aki munkanelkül jö
vedelmet húz, akinek semmiféle 
tavékenysége nem kapcsolódik 
közérdekbe, ezentúl köteles lesz 
munkaerejét és tudását az állam
érdekeinek szentelni. Ez a köte
lezettség a férfiak hatvan éves 
koráig fog terjedni.

Az uj hadihivatal első dolga 
lesz nagyszabású társadalmi moz 
galmat indítani a végből, hogy 
minden polgári munkaerő önként 
vállalkozzék a háborús ipar fej
lesztésének jehetőleg magas fokra 
való emelésére. Főelv, hogy a 
kormányhatóság lehetőleg ne al
kalmazzon durva kényszert, hanem 
óvja meg a polgári munkaerők 
keresőképességét és a hadimun- 
kába állítandó polgárok egészsé
gét. A munkabér kérdésében, a 
melyet egyidejűleg meg kell ol
dani, az államhatóság a szakma
beli munkások szakértőinek is be
leszólást enged. A nőkre nézve 
természetesen nem lesz kötelező a 
hadimunka, mert az államhatalom 
arra számit, hogy a nők megfe
lelő számban önként fognak je 
lentkezni.

Németország eddigi nagy si
kereit a szervezettségének köszön 
hétté, annak -a szervezettségnek, 
amelyről még legvadabb ellensé
gei is bámulattal és irigykedve 
emlékeznek meg. Most ez a nagy- 
szervezet tovább épül s talán 
most éri el teljességét. Ez a ja
vaslat, német alapossággal vég- 
rehajtva, meg fogja szüntetni a

imég esetleg meglevő kiváltságo
kat, kivételeket, a munkanélkül 
élők irigyelt és sokak által gyű
lölt társadalmát s mindenkit, aki 
dolgozni tud, a hazáért munkába 
állít.

Vájjon mikor jutunk mi el a 
fejlődés eme fokára ?

A lisztadagok redukálása.
Kürthy Lajos báró, bz Országos 

Közélelmezési Hivatal eluüke távirati 
értesítést küldött a várcnegje alis
pánjának. Az értesítés közli, hogy az 
általáuos beosztás célszerűsége szem
pontjából a ;iazt,illetve keuyéradagok 
az eddigi mennyiség felére szállít
tatnak le. A rendelet tartalmid itt 
közöljük:

A kenyérmag-termés kedvezőtlen 
ertdménye és a hadsereg ssükséglete, 
a polgári fogyasztás akadálytalan 
ellátása csak úgy lehetséges, ha a 
hatóságok rekvirálás alku mával 
minden fölösleget feltárnak és a 
termelők által őrült gabona vám
jának a Hadi Termény rendelkezésére 
való bocsajtását is a hatóságok a 
legszigorúbban ellenőrzik. Szemben 
a r< (juirálások, mint a vámmalmok 
bejelentéseinek ezidőszeriuti csekély 
eredményeivel, a hadsereg és a 
polgári lakosság fogyasztásának az 
átmeneti időben való fennakadásai 
csakis rendkívüli megszorításokkal 
és a legnagyobb takarékosság ke
resztülvitele melleit lehet elkerülni. 
Minthogy a törvényhatóság havi liszt- 
koutigeusének megszorítása elkerül
hetetlen, feihivom : hogy a törvény
hatóság fogyasztásának ilyen értelem
ben való szabályozását már most 
kezdje meg, a megszorítást már a 
jelenlegi készletek kiszolgáltatásánál 
is érvényesítse és a fogyasztásnak a 
lehetőség határain beiül való bizto
sítása érdekében is mindent elkövetni, 
a fennakadást megakadályozni haza- 
fiúi kötelességének ösraerje. Tett 
intézkedéséről jelentést várok.

A varmegye alispánt* ebből 
kifolyólag mérlegelvén a körülmé
nyeket és minden lehetőséget, a 
következőket reudelte el.

Az őrlési vámok ellenőrzése.
Legnagyobb figyelem fordítandó 

arra, hogy a termelők és fogyasztók 
által őrlésre vitt gabonA vámja a 
Hadi Termény Részvénytársaság ren
delkezésére bocsáttassák és abból 
illetéktelen helyre a legcsekélyebb 
mennyiség se jusson.

Kenyérjegyek és a 
hatósági lisztkiosztás.

Minthogy tapasztaltatott, hogy 
mindazon intézkedések, amelyek a 
liszt- és kenyérj agy-rendszer életbe
léptetése folytán hivatva vannak 
megakadályozni azt, hogy a jogo
sulatlan személyek a mar meglevő

készletükön felül további lisztraeny- 
uyiséghez jussanak, továbbá: hogy 
az ellátaudók csakis a reudeletekbeu 
előirt és a legszigorúbb körültekin
téssel kiadandó mennyiségű lisztet 
kapjak meg, — a legtöbb helyen 
miudeu komolyabb ellenőrzi* nélkül 
foganatosíttatnak; —

utasítom a polgármestert, hogy 
a rendelkezésére bocsátott hatósági 
lisztet mindenkor csak olyan keres
kedők által osztassa szét, kik teljesen 
megbízhatók s akik azon liszt- 
mennyiségről, mely részükre kiadatik, 
az ellátatlan lakosság alul nekik 
beszolgáltatott lisztjegyük alapján 
pontosan és havoaként elszámolnak 
a polgármesternek, mert több helyről 
nyert értesülésem szerint egyes ke
reskedőn felhasználván az egyszerű 
□ép tudatlanságát, jóval több keDyór 
és lisztjegy bárcát szednek be tőlük, 
mint amennyi azon lisztmeunyiséguek 
megfelel, amely az illetőknek tényleg 
aiszo.'gáltaUatott és az ilyen csalárd 
módon a kereskedő kezeiben maradt 
lisatmünoyiscg illetéktelen helyre 
juthat s az egyébként is felburjanzott 
csempészet céljait szolgálhatja.

Amennyiben az ..Országos Köz
élelmezési Hivatal elnökének fentebb 
közölt távirata szeriut az eddig 
amúgy is kevésnek bizonyult liszt- 
kontingens megszorítása elkerülhe
tetlen lesz, fokozottan éber figye
lemmel fordítandó minden hatósági 
lisztkereskedő működésére azesetle- 
ges visszaélések meggátlása és kér
lelhetetlen szigorúsággal leendő meg
torlása tekiutetében.

Vendéglők, szállodák, pékek.
Elrendelem, hogy a hatósága 

területén létező összes szállodák, 
vendéglők, korcsmák és egyéb iiyeu 
természetű helyek eddigi lisztkontin- 
gense újabb szigorú revízió alá vé
tessék és a szükséglet megállapítá
sánál a legminuciozusabban vett ta
karékosság elvei érvényesíttessenek.

Ugyanígy kell eljárni a pékek 
és cukrászok részére kiszolgáltatandó 
lisztmeunyisóg megállapításánál is.

Legnagyobb figye.em fordítandó 
arra is, hogy a vasúti vendéglőkben 
az átutazó közönség csak annyi 
kenyeret kapjon, amennyi ottani 
étkezése alkalmával őt a rendeietek 
szerinti adagban megilleti és újabb 
memiyisóguek, például utazásához 
való kiszolgáltatása, a legszigorúbban 
eltiltandó.

Az összes vendéglőkben és ipar- 
szerű étkezőhelyiségekben energiku
san ellenőrizendő, hogy csakis utólag 
elszámolandó kenyérjegy ellenében 
adható az étkező személynek a ren
deltekben előirt keuyéradag.

Őrlési igazolványok.
Feihivom a polgármestert, hogy 

az elöljáróságok által kiadott őrlési 
tanúsítványok nyilvántartását vegye
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szigorú vizsgálat alá és amennyiben 
azt tapasztalná, hogy az őrlési ta
núsítványok nem az illetők részére 
személyenként megállapított termény- 
mennyiségre állíttattak ki, a mulasztó 
közeg elieu a legkönyürteleuebb 
szigorral járjon el.

A lisztadagok leszállítása.
Különösen kiemelni óhajtom, 

hogy amiut azt ad. 1325/iyiü. elu. 
számú, folyó évi szeptember hó 23, 
kiadott rendeltemben is hangsú
lyoztam, a nehéz muukával foglal
kozó személyek részére járó 300 
grammos napi lisztkvótát nem en
gedélyezem. Ezeknél a napi 240 
grammos lisztmeunyisóg vehető szá
mításba. Éppen ez oknál fogva a 300 
grammos lisztjegy-tipus kiadását 
ezennel beszüntetem.

Végül, minthogy elől idézett 
rendelet intencióinak megfelelőleg a 
fogyasztás fennakadását a leguagyob 
takarékosság keresztül vitele mellett, 
rendkívül megszakításokkal is meg kell 
akadályozni ;

ezennel utasítom a polgármestert 
hogy a hatósága területén levő el
látatlan lakosságból mindazon /  éven 
aluli gyermekek részére, kik eddig a 
felnőtteknek megfelelő lisztkvótában 
részesítettek, naponként és fejen
ként 120 gramm liszt szolgáltatandó 
ki és feihivom, hogy ezen rendel
kezésemnek, — a lisztjegyekuek az 
illetők részére ilyen értelemben le- 
eudő átigazitása mellett, — a leg- 
erólyesebbeu szerezzen érvényt s e 
rendeltemre vonatkozó összes in
tézkedéseiről tegyen hozzám je
lentést.

Alispánunk körültekintő gondos 
feihivása reméljük és hisszük, uem 
marad hatás nélkül. Az idők meg
nehezültek füiöttüuk s nekünk is, itt 
a front mögött meg kell harcolnunk 
a győzelemért. Le kell mondanunk 
minden fölöslegről s a nélkülözhető 
szükségesről is. Takarékoskodjunk, 
sáfárkodjunk hiven, a létfentartáshoz 
szükséges minden javunkkal, mert 
az, hazafiul lelkiismeretűnk szava 
szerint, nem mienk: hanem a nem
zeté! Minden erőnket, minden ja
vunkat a győzelem akaratának szol
gálatába keli hajtanunk.

És a hazafiasság legszebb eré
nyét akkor gyakororoljuk, ha meg
becsülünk minden egyes kenyérmor
zsát, ha a lelkiismeret legmesszebb- 
ható szigorával takarékoskodunk ; ha 
lemondani tudunk.

Menyasszonyi kelengye
bevásárlásnál ajánljuk

Szegő Sándor
ruhaáruháznak nagy fehérneműosz
tályát. Esőlrangu áruk, olcsó árak.
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Összeírják
az élelmiszerkészleteket.

Kereskedőknél és magán- 
háztartásokban is. — Az 
élelmezési hivatal legújabb 

rendelete.

tőlünk az a arázozer roogsieutelt 
sírhatom és az a nagy vértenger, 
amelyet hazánk boldogulásáért, a 
nagy jövendőért eddig áldoztunk és 
áldozni lógunk.

H ÍR EK.
A különböző élelmicikkokben 

beállott időközi hiány arra késztetett 
mindenkit, hogy készleteket gyiijtsöo. 
Készleteket gyűjt ma mindenki, 
hogy megélhetését biztosíthassa. 
Attól tart ugyanis az ember, hogy 
majd a tavaszra elfogy minden s ha 
idején nem gyűjt, hát akkor fölkopik 
az álla. Gondoskodása tehát nagyon 
helyes, csak a készletek gyűjtésének 
formájában és tu’halraozásában nyi
latkozik meg bizonyos helytelenség. 
Az összegyűjtött készletek nagysá
gának megállapítását és a lulhalrao- 
zások megakasztását célozza tehát 
az országos közélelmezési hivatal 
2536. szánni, alispánunkhoz intézett 
alábbi átirata, amelyet nagy hord
erejűnél fogva egész terjedelmében 
adunk.

Az elsőrendű élelmicikkek 
egyenletes elosztásának biztosí
tása végett raellőzhetetlennek 
tartom úgy a kereskedői forga
lomban, mint a lakosság kezén 
lévő készleteknek ismeretét, mert 
enólkül a meglévő készleteknek 
megfelelő és arányos felhaszná
lása, illetőleg szétosztása iráut 
intézkedni nem lehet.

Minthogy e teki ítoiben még 
a hatósági lisztkiosztás tárgyává 
tett lisztkészleteknél is a lefolyt 
időközben számos eltolódás áll
hatott be, egyéb ólelmicikkekre 
nézve pedig általában véve sem 
felvétel, sem más megállapítás 
nem áll rendelkezésre a 4207. sz. 
rendelet 1. §. alapján felhívom, 
hogy a liszt, zsír, hüvelyes, kávé, 
cukor, burgonyából a termelők* 
nól, kereskedőknél, valamint a 
magánháztartásokban lévő kész
leteknek összeírása végett szük
séges intézkedéseket oly módon 
tegye meg, hogy a felvétel 
december hó közepéig végre
hajtható legyeu.

Aki a bejelentési kötelezett
ségnek eleget nem tesz, az 
annál talált készletek elkoboz
talak.

Fennmaradásunkért vívott fen
séges küzdelmünk a harctereken, ép 
úgy a polgári életben is megkívánja 
a maga áldozatait. A magyar baka 
a léikéből fakadt honszeretettől át
hatva, leküzdve halálfélelmét, az 
itthonhagyottak iránt érzett aggódá 
sát, ezer veszélyen át rohan a diadal 
felé. Haláltosztó golyók sokasága 
sikong feje fölött, de meg nem áll. 
Hevíti a lét, a fennmaradás, az 
ország, a haza jövendője. És tőlünk, 
akik a lánc itthoni kiegészítője va
gyunk, csak őszinteséget, becsületes
séget kérnek. Valósághoz hü feltá
rását annak, mit gyűjtöttünk »'s hogy 
védekeztünk az eutente kiéheztető 
rabló politikája ellen. Sohasem tar 
toztunk azon galádok közé, akik 
nem a teljes nyíltsággal feleltek a 
kérdésekre. Most pedig külüuösen, 
amikor az ország, a magyar haza 
jövendőjéről van szó, kettőzött köte
lesség őszinte szívvel, becsületes magyar 
lélekkel feltárni a házak kamráit, az 
az üzletek raktárait. Megköveteli

— Kitüntetés. Őfelsége Beodik 
Edét a Oo-ik gy. ezred hadapródje* 
löl tjét az ellenséggel szemben tanú
sított magatartása elismeréséül a kis 
ezüst vitézségi éremmel tüntette ki.

— Előléptetések a tizedik hon
véd gyalogezredben. A Rendeleti Köz 
lüuy legutóbbi számának köz'ése sze
rint dr. D a v i d o v i c s Jenő főor
vos ezredorvossá, Bo r o s  Samu 
hadnagy főhadnagygyá léptek elő.

— Tanitéi kinevezésen. A me
gyéspüspök a megüresedett bodrog- 
olaszii róm. kath. kántortanitói ál 
loraásra Lukács Péter oki, tanítót, 
— a zeraplénrónai róm. kath. tanítónői 
állomásra Polnvisosák Berta oki. 
tanítónőt nevezte ki.

Katonai előléptetések. A ki- 
ráiy dr. Neuwirth Lajos főorvost 
ezredorvossá nevezte ki. Dr. Meu- 
wirth Lajo-i hosszú ideig a harctéren 
teljesített szolgálatot és az ellenség 
előtt tauusitott magatartásáért a ko 
rouás arany érderakerosztett kapta, 
majd a porosz Vörös-Kereszt érdem
renddel tüntette ki a német császár. 
Jelenleg Miskolcon teljesít katonai 
szolgálatot, mint a katonai tartalék 
barakk-kórház egyik osztályának or- 
vosfőnöke.

— Árdrágításért 500 koro.ia fő 
és 500 korona mellék pénzbírságra 
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hónapi elzárásra átváltoztatható — 
ítélte el a rendőri büntető bíró 
T ó t h  Lajos helybeli kereskedői, 
mert szalonnát maximális árban el
adni nem akart. A büntetés kisza
básánál enyhítő körülménynek tud
tak be, hogy nevezett két év óta 
katonai szolgálatot teljesít, elleubeu 
sulyosbitóul, hogy a hatósági árak 
ellenőrzésére hivatott rendőrkapi
tánynak tagadta meg a szalonnának 
maximális árban való eladását. Az 
ügyész az Ítélet ellen felebbezést je
lentett be. Az ítélet, a birsúg nagy 
ságát tekintve, elég súlyos ugyan, de 
nem ftdig azt a vóttséget, amit a 
kereskedő a vevő kizsákmányolása 
val elkövet, Börtönbüntetést, a tisz
tességes társadalomtól való kiközö
sítést érdemli meg az, aki a nélkü
lözőkről a hetedik bőrt is leakarja 
nyúzni, hogy ezáltal az ő helyzete 
anyagi viszonya javuljon. Egyet’eo- 
egyszer koileuo csak a pénzbünte
tést mellőzni és elzárással sújtani az 
árdrágítót és olyan hathatós volna 
az Ítélet, hogy a nélkülöző fo
gyasztó publikum egysz-r s minden- 
kórja megszabadulna pónzéhes pió
cáktól, A hatóságok egész súllyal 
nehezedjenek azokra, akik árdrági- 
tási (izéiméi* kel nagyobb kart okoz
nak, mint a betörő ellenség.

— Őfelsége a katonák karácso 
nyáért. A liadiególyző Hivatal és £ 
Vöröskereszt együttes karácsonyi 
akciója egjre szélesebb arányoka 
ölt.Ofelsége a király ezidén is elsőnek 
jelentkezett a harctéri hősök kará
csonyi megajándékozására : magán- 
pénztárából 10.000 koronát utalt ki 
az akcióra, amelyet egyébként is 
h-gnaeiogehb pár; fogasáról biztosított.

—* Meghívó. Vau szerencsém a 
Zomplénvarmegyei Gazdasági Egye
sület t. tagjait a vármegyeház nagy
termében folyó évi november 28*án 
(kedden) d. e. 11 órakor tartandó őszi 
rendes közgyűlésre meghívni és szi
ves megjelenésre felkérni. Tárgyak:
1. Az e. számvizsgáló bizottság tag
jainak választása. 2. A jövő évi 
raunkaterv megállapítása. 3. Az 1017. 
évi költségelőirányzat tárgyalása és 
jóváhagyása. 4. Az igazgató-választ
mány által felterjesztett ügyek. 5. Ne- 
taláni indítványok. Gróf Andrássy 
Sándor s. k., egyesületi elnök.

— Az ozsonakávót betiltották, 
most már csak annak elrendelése 
válik szükségessé, hogy a kávé he
lyett kiszolgáltatandó teának az ára 
magasabb ne lehessen, mint amennyi 
a kávéé volt és hogy a betiltással 
felszabadult tej odajusson, ahova azt 
a hatósági intézkedés célozza a be
tegek és gyermekek részére.

— Az épületeken lévő rézanyag 
lefoglalása. A hivatalos lap a hon
védelmi mioiszter rendeletét közli, 
amellyel az épületek födósére hatz 
nált vörösrézanyagot, valamint a 
villámhárítók vörösrózanyagát hadi
célokra lefoglalta. A lefoglalás ki
terjed az összes alkatrészekre: réz- 
tetőkre, kupolák, tetőpárkányok, di 
szitések, csatornák rézanyagára. Az 
állami és egyházi épületekről külön 
intézkedés törtéuik. A tulajdonosok 
a katonai parancsnoksággal uég> 
héten belül megegyezhetnek, hogy 
milyen föltétel alatt engedik át a 
lefog*alt rézanyagot. A leszedett vö 
rösrézauyag helyett a katonaság más 
anyagot helyez el a2 épü'eteu. A 
hatóságok az összes épületeken lévő 
rézanyagról azonnal kimutatást tar 
toznak összeállítani. A rendelet meg
szegése két hónapig terjedhető fog
házzal büntetendő.

-  Az egyévi önkéntesi kar 
paszomány. A honvédelmi miniszter

hadügyminiszterrel egyetértőig az 
egyévi önkéntesi karpaszoraány vi
selésére jogosultságot a háború tar
tamára nagy mértékben kiterjesztette. 
Az erre vonatkosó rendelet értelmé
ben mindazok a tartalékosok ós pót- 
tartalékosok, továbbá azok a nép
felkelés első osztályába tartozó nép
felkelők, akik közös hadseregbali, 
illetve honvédségi szolgálati köte 
lezeüségük után jutottak népfelke
lésbe, ha az egyévi önkéntesi ked
vezmény elnyeréséhez a véderőtör 
vény értelmében megkívánt tudo
mányos képzettséget legkésőbb 1916. 
évi november elsejéig megszerezték, 
feljogosíthatok az egyévi önkéntesi 
karpaszománynak a jelen háború 
tartama alatt való viselésére. Az 
egyévi önkéntesi karpaszotnány vi 
selésére való jogosultság elismerése 
iránti kérelmét annál a csapattestuél 
póttestnél stb. kell előterjeszteni, í 
melyhez az illető tartozik. A kérőiem 
tekintetében előzetesen és ideiglene- 
8uü a csopattest, póttest stb. parancs
noka halíroz, véglegesen pedig az 
illetékes kiegészitési kerületi, vapy 
honvédkiegészitő parancsnokság. A 
rendelkezés a tanítókra nézve is 
általában érvényes.

-  Hirdetmény. A m. kir. bon- 
védelmi mutszter ur 21900íein. Mga. 
101Ü. számú rendeletével felhatal
mazott, hogy a mezőgazdasági ér
dekből felmentett katonák 1U|7. évi 
március hó 81. napja előtt lejáró fel- 
mentését meghosszabbítsam. Fellö

vöm a mezőgazdasági érdekből meg 
határozott időre felmentettoket hogy 
1916. évi november hó 30. napján 
d. e. tí órakor jelentkezzék a h." fő
jegyző hivatali helyiségéhen és fel
mentési igazolván) ukat is hozzák 
maguk ka1. Polgármester.

felelős szerkesztő: Landesmann Miksa

Mai távirataink.
Visszavert szerb

előretörések.
Berlin, nov. 20.

A  német nagyvezérkar jelenti: 

Nyugati hadszíntér :

Ruprecht trónörökös arcvo
nala : Az angol tüzérségi tűz 
tegnap egészhen véve csekélyebb 
volt, csak az Ancre mindkét 
partján Serres Beacourt között, 
valamint Miromonttól délre fekvő 
állásaink ellen volt erős az esti 
órákban előretörő támadások 
veszteség teljesen meghiúsultak. 
Gyalogságunk kézigránát harc
ban kivetette az angolokat a 
Grandeco Űrt nyugati résséből. 
Az utolsó hét ellentámadásaiban 
22 tisztet és 900 főnyi legény
séget elfogtunk és 34 géppuskát 
zsákmányoltuk. A franciák ismé
teltek nyugat feiől a St, Pierre 
Vaast erdőből benyomulni azon
ban visszavertük őket bár erős 
tűz készítette elő a friss erőkkel 
intézett támadást.

Keleti hadszi . té r :

Lipót bajor herceg vezértá
bornagy arcvonala : A harci te
vékenység az erős hidegben ál
talában csekély volt.

Károly főherceg vezérezre
des arcvonala: Az orosz-román 
arcvonal elleni műveleteink terv
szerűen tovább folynak. A ro
mánok Lampolungtól északke
letre naponkint hiábavaló táma
dásaikkal meritik ki össze vissza 
kuszáit kötelékeiket.

Balkán hadszíntér :

Mackensen vezértábornagy 
hadcsoportja: A Dobrudzsában 
és a Duna mentén Silistiától ke
letre az Oltina kikötőig ágyutüz.

Macedón arcvonal: Az uj ál
lások elfoglalása Monastirtól 
északra az ellenségtől még nem 
zavarva ment végbe. Uj német 
erők érkeztek a harctérre. A 
Moglena arcvonalon Bahovánál 
és Tusinnál a bolgárok vissza
vertek szerb előretöréseket.

LUDENDORF.
______  első főszá llásm ester
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