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Szüreti álom.
Szüret vig zajában végig tekin

tek sárgulni kezdő szőlőhegyein 
ken. Annak a sárgába hajló, zöld 
színű tengernek, amely l jhelytől 
Tokajig húzódva félkörben, szegi 
be a nagy magyar Alföldnek idá
ig felnyúló részét, alig egy talp
a la tn y i darabja az enyém. De 
én egyforma szeretettel nézek vé
gig ezen a páratlan munkával 
zöldelővé te tt szép területen, — 
olyan szeretettel, amelylyel édes 
anyja arcát nézi a gyermek. Mert
— ha legszebb részeiben idege
nek is az urak — ez a töld még! 
is a mi hazánk, a mi földünk.

S hogy végigtekintek m agyar1 
hazám nektárterm ő kedves vidé
kének mosolygó szép arcán, áb 
rándokat ébreszt a lelkemben a 
szeretet és a lelkesedés.

Mint ahogy szép leány arcát 
nézve önkéntelenül rágondol az 
ember, hogy azon a napsugársző- 
ke fűrtű édes fejecskén milyen 
jól állana az arany korona, a gyé
mánt, diádéra, — úgy ju to tt ne
kem az eszembe, hogy ez a mi 
tündérszép Hegyaljánk hogy meg
érdem elné szépsége koronájául a 
jóllét, a gazdagság gyém ánt dia- 
démját!

S milyen könnyen lehetne az!
Ha most gazdaságilag függet

lenek volnánk, s az új vámszer
ződéseknél kedvező feltételeket 
tudna elérni a kormányunk, pél
dául csak Oroszország részéről a 
mi számunkra.

Hisz utóvégre ennél könnyebb 
dolog sincs, ha magunk kötjük a 
szerződést, s nem osztrák érdek 
vezeti az embereinket, mint most.

Magyarország adna például va
lami kedvezményt Oroszországnak
— mondjuk azt, hogy vámmen
tesen, vagy nagyon csekély vám 
mellett bocsátana be az oroszor
szági teát Ennek fejében pedig 
Oroszország megengedné, hogy a 
magyar borokat, — vagy ha min
dent nem is, hát kivételképen a 
tokaji borvidék borát — olcsó,
4 — 5 forintos vámmal vihessék 
be a területére.

Az alkú egyenlő értékű, egy
formán előnyös lenne mind a két 
félre. Magyarországnak semmit 
se ártana az, ha tisztán csak 
orosz teát fogyasztana Teljesen 
egyre megy, akármilyen teát 
iszunk. Oroszországnak viszont 
nem sok kára lenne belőle, ha a 
tokaji bort olcsón bebocsátaná a 
területére. Ez még semmit se á r
tana az 6 borainak.

Ellenben igen jelentékeny hasz
na lenne Oroszországnak abból, 
ha a teaterm elést nálunk mono
polizálhatná az egész Magyaror
szágot kizárólag ő látná el teá 
val.

A Hegyalját pedig egy csapás
sal gazdaggá tenné, ha újra meg 
nyílna a számára Oroszország.

Most 100 forint a vámja egy :, 
hektoliter bornak, — ha a vám, 
leszállna 5 forintra, bátran ad
hatnának 3 0 —40 forinttal többet 
egy hordó borért, mint most, s 
Oroszországban mégis 55—65 fo
rinttal olcsóbban adhatnák el a 
mostani árnál. S akármilyen nagy ; 
termés van is itt, Oroszország játsz
va elfogyaszthatná az egészet.

Gondoljuk csak el, mi lenne, 
ha megjönne a kelete a borunk
nak, megvennék mingyárt szüret
kor, s 3 0 —40 frttal drágábban, 
mint most!

Es ez nem utópia, nem k ép te 
lenség Beláthatja mindenki, hogy 
nem kell hozzá egyéb, mint egy 
kedvező vámszerződés Oroszor
szággal.

Ehhez pedig nem kell más, 
mint gazdasági önállóság és vala
mire való kormány.

Mig a gazdasági helyzetünk 
Ausztria íabláncán lesz, addig re
ményűnk se lehet sorsunknak ilyen 
javulására. Mihelyt önállóan szer
ződhetünk a külállamokkal, na-j 
gyón valószínű, hogy rövidesen 
elérhetünk ilyen állapotot.

A Hegyalja sorsa, jövője erő
sen hozzá van kötve a gazdasági 
függetlenséghez, a külön vámterület 
hozhat csak javulást reánk.

De hát a Hegyalja nem akarja 
a külön vámterületet. Világos ez 
abból, hogy mind a négy orszá
gos képviselője korm ánypárti, te 
hát a közös vámterület hive. A 
Hegyaljának nem kell külön vám
terület, s igy sorsának javulása 
se kell.

No hát úgy is lesz, ahogy akar
ja. Nem fog javulni a sorsunk 
egy szikrát se. Hogy is javulna, 
ha magunk se akarjuk?

b. b.

P a ta k i szo ly ab iró s ág  —  ú jhe ly i tö r 
vényszék Egy tanulságos osel vitt 
rá, hogy ezt a két külön dolgot itt 
kapcsolatba hozzuk.

Mint tudjuk, a belügyminiszteri 
megígérte, hogy 1903-ban felállítja 

;a sárospataki szolgabiróságot.
Azonban az 1003. évi költségve-> 

tésbe nem vették fel a szolgabiróság j 
költségeit.

Patak képviselője, Ballagi (íéza, 
azonnal a belügyminiszterhez ment. j 
s számonkérte az ígéretet. A belügy
miniszter pedig nagyon csodálkozott, ; 
hogy ez a tétel kimaradt, s határo
zottan megígérte, hogy a költségve- j 
tés tárgyalásánál pótlólag fel fogja 
vétetni.

Mi elvileg helytelenítjük a pataki j 
járás felállítását, de konstatálnunk 
kell. hogy Ballagi (íéza híven telje- 
sitetto a képviselői kötelességét, úgy ; 
járt el. mint egy lelkiismeretes és a 
kerülete érdekeit szívén viselő kép- | 
viselőnek kell eljárnia.

Az újhelyi törvényszéki palotát I 
még régebben megígérték, s ennek \ 
a költsége sincs felvéve a jövő évi j 
költségvetésbe.

Miért nem követi a mi képviselőnk i 
is Ballagi példáját s mért nem sür-! 
grti meg ennek az égetően sziik>é- 
gcs épületnek a létesítését ? Hiszen I 
talán tőle is megérdemel annyit 
Ujhely, mint Ballagitól Patak!

A Zem plén keddi száma egy külö- 
. üös fönue.dvényt közöl ékes ciceró 
betűkkel. Nem lehet megérteni a 
zavaros beszédből, hogy voltakép 
mit akar, csak annyit sejtek, hogy 
valami lapunkban megjelent hirde
tés miatt dühöng, káromkodik és 
piszkolódik, s úgy látszik, mintha 
a felelős szerkesztőt akarná ezért I 
támadni.

Igaz ugyan, hogy a lap előbbi I 
szerkesztője gondjait olykor-olykor 
kiterjesztette a hirdetésekre is, (kik
nek az érdekében ? azt most nem 
érintem ;) de a jelenlegi szerkesztő 
se hirdetések felvételébe, se azok 
közlésének módjába, korrigálásába 
nem avatkozik, s így neki ezekben 
soha semmi része sincs. Aki tehát 
hirdetések miatt a felelős szerkesz
tőbe akar belekötni, annak furcsa 
fogalmai lehetnek a szerkesztő teen
dőiről.

Helyesbítőn vélek járni, ha a 
Zemplén eme cicerós közleményét 
azzal a hirdetéssel hozom okozati 
kapcsolatba, mely lapunk szombati 
számában a Biró Ibii ellen kitűzött 
árverésről jelent meg és melyben az 
ő neve vastagabb hetükkel közöl
te tett.

Kijelentem, hogy erre a szedő 
sem tőlem, sem mástól utasítást nem 
kapott, mert a lapnál illetékes egyet
len tényező sem törődik többé azzal 
az úrral.

Ezt az árverést egy uj alkalma
zottam szedte, aki megszokta, hogy 
az árverési hirdetményben a végre
hajtást szenvedettek nevét feltűnőbb 
betűkkel szedje; mert a vidéki la
pok nagyrészénél és az országos hi
vatalos lapnál is ez a gyakorlat.

így esett meg a szörnyű bűn.
Egyéb mondanivalóm nincs.
Sátoraljaújhely 1302. nov. 5.

Landesmann Miksa.
kiadó.

Áll. tanítók fizetésügye.
Felh ivás

Zemplónvármogyo áll tanítói karához.
Az alig egy évvel ezelőtt hazánk 

állami tisztviselői kara részéről pá
ratlanul álló nyomorúságos fizeté
sének rendezése érdekében megindí
tott országos mozgalomnak, amint a 
pénzügyminiszter expozéja és az en
nek kapcsán hivatalos és nem hiva
talos sajtó orgánumok közleményei
ből tudjuk, immár meglesz az az 
eredménye, hogy a legmagasabb fi
zetési osztálytól kezdve le a legala
csonyabb rangu tisztviselőig min
denkinek nagyobb-kisebb arányban 
javulni fog az anyagi helyzete.

Megállapíthatott a létminimum is 
1400 koronában. Tehát ez volna az 
az összeg, amely a legalacsonyabb 
rangu állami tisztviselő tisztességes 
megélhetésére feltétlenül szükséges.

Es annak dacára, hogy az áll. 
tisztviselők mozgalmához elejétől 
kezdve csatlakoztak az állami taní
tók is, akiknek köztisztviselői minő
sége kétségbe vonhatatlan, az ál
lami tisztviselők fizetósrendezósének 
tervezetéből teljesen kimaradt a ta
nítóság. ós — amint ma már köztu
domású. — az állami tanítók részére 
készült egy olyan fizetés-rendezési 
törvényjavaslat, amely szeiint 1000 
koronás alapfizetés mellett, négy 
évenkint 100 koronás korpótlékokkal 
csak busz évi működés után éri el 
az állami tanító azt az 1400 koro
nás f.zetést, amit létminimumként 
kineveztetésének első percétől kezdve 
meg fog kapni a IX. fizetési osz
tály legalsó fokán álló állami tiszt
viselő.

Feleslegesnek tartjuk előttetek, 
kartársak, bővebben fejtegetni, mily 
sérelmes reánk, áll. tanítókra, a fi
zetés rendezésének ezen szerencsét
len tervezete.

Nem is érhetünk célt azzal, hogy 
itt szőkébb körben panaszoljuk el 
bajunkat, de feltétlenül hisszük, 
hogy ha mint egy test, megmozdul 
most az állami tanítók tekintélyes 
tábora, ós a tizenkettedik órában 
hallatja tiltakozó szavát ország-vi
lág előtt ezen méltánytalan ós igaz
ságtalan eljárás ellen ennek a meg
nyilatkozásnak kell. hogy sikere le
gyen. — kell. hogy a törvényhozás 
elégtételt nyújtson a mélyen meg
alázott tanítóságnak, — kell, hogy 
jogos kívánságaink kielégítést nyer
jenek.

Es ezen meggyőződésben szivvcl- 
lélekkel csatlakozva az újbányái áll. 
tanítótestület felhívásához, országos 
képviselőnket felkértük egy, méltá
nyosaid) elbánásban részesítés iránt 
az ország képviselőházához intézett 
kérvényünknek pártolólag való be
nyújtására; — jóindulatú pártfogá
sába ajánlottuk ügyünket újabban 
még két vármegyénkben lelkes kép
viselőnek is ; — ezenkívül pedig 
pancsovai kartársaink elkeseredett 
hangú felhívását teljesen méltányolva 
meggyőződésükben osztozkodva, a 
kezdeményezés bátorságáért szívünk
ből üdvözöltük őket és egyértelmű 
elhatározással kimondtuk, hogy mi 
is elodázhatatlanúl szükségesnek tar^

MAGAZ1 NER ANTAL s . - a . - u j l i e l y i  f e n y k é p c ^ K  az igazolványokhoz, illetve féláru je 
gyekhez a f á n )f i t  e p e k e t  a rendes árért platin papirosra készíti, a mely
nem sérül meg, mint »̂z eddig készült fényes papíron. a---- -í- tí- .t■■■■,■■ =
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olajfelesleg lehető eltávolítása ók 
ezen célra a folyó óv első hónap
jaiban az osztrák-magyar finomítók' 
kiviteli szervezetét léptették életbe, 
amelyhez a legjelentékenyebb és a 
kivitelre nézve kedvező földrajzi 
fekvésit gyárak csatlakoztak. Az el
adási szervezet nagy mennyiségű 
nyersolajat vett át és fokozatosan 
megteremtette a kartell megújításá
nak összes előfeltételeit. A kiviteli 
szindikátus megteremtésével megté
tetett az első lépés a belföldi kontin- 
gentáláshoz. Az előbbi kartell, amint 
említettük, az által jutott zátonyra, 
hogy az egyes finomítóknak juttatott 
kontigensek teljességgel nem voltak 
elegendők azok munkaképességének 
félig-meddig jövedelmező kibaszna- j 
lására. A  kiviteli üzletnek a belföldi 
fogyasztással való kombinálása által 
gondolták, hogy megtalálhatják az 1 
alapot, amelyből kiindulva a kérdés 
komplexuma megoldható. A kombi
náció oda irányult, hogy ama fino
mítók, amelyeknek munkaképessége 
részben a kivitel által is kihasznál
ható, kontingensük egy részét azon 
gyáraknak, amelyeknek földrajzi 
fekvése kedvezőtlen a kivitelre, 
megfelelő kártalanítás ellenében en
gedjék át. A nyersolajtermelők oly 
képp részesültek volna az üzletben, 
hogy a kontingentálás tartama alatt 
olyan nyersolajárat koncedáltak volna 
részükre, amelyeken megfelelően 
kárpótlást nyújtott volna. Ez a 
nyersolajár jóval magasabb lett 
volna, mint a jelenlegi piaci ár. 
Ezek a megállapodások, mivel a 
kartell sem jött  létre, most mar ter
mészetesen tárgytalanok.

A petróleumkartell meghiúsulása 
nemcsak a petróleum arának, hanem 
egyes nagyobb petróleumfinomitó 
részvényeinek árhanyatlását is elő
idézte. Ennek behatása alatt az el
múlt héten újból mind gyakrabban 
merült fel az a hir, hogy' a tárgya
lásokat újból megindítják.

A szerkesztőség üzenetei:

Dr. E. L. Nagymihály. Előíizetóso nőm jövő 
óv január 81-ón. hanoin december hó vé
gén jár lo.

Tiszaszab. társ. felügyelői Kérjük legalább 
egyiküknek a megnevezését, mert névte
lenül érkezett cikkot nőin közölhetünk.

L. S. Losonci. Mogjelonés után azonnal 
küldjük. — A másik kérését pedig nem 
teljesíthetjük, — mert nekünk nincs.

Á. I. urnák Helyben. Most az idő rövidsége 
miatt csak ennyit szoríthattunk be, a töb
bit a jövő számban.
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