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MARKOS GYULA.

Megtartom és megtartatom

Megtartjuk cs megtartatjuk



A király i eskü. mint minden **skü szent és 
.'érthetetlen, s <tz alól senki, még maga a római pápa 
sem oldozhat fel senkit, [ó is volna, hamis ürügyek 
é ' hamis információk alapján kibérelni valami lelkis- 
meretlen kalandor papot, és illő summáért tőle a fel
mentvényt megkapni.

Meghisszük bizony, hogy ez a kamarilla szive 
szándéka szerint való lenne.

Csakhogy ilyet nem sütött még az anyaszentegyház 
konyháján senki és nem is fog.

döfést. Egyszerűen a kapufélfánál hagyta öt és egye
nesen belépett a függetlenségi pártba, mert most ott 
ti helye minden tisztességes magyar politikusnak.

HengelmAUer ncwyorki osztr. magyar nagy
követ valóságos irtó hadjáratot követ el, a magyar 
álláspont letörésére Amerikában. Pedig ennek az ur
nák a magyar nemzetet is képviselnie kellene, hiszen 
azért fizetjük.

Ha semmi más, hát ez is elég bizonyság lehetne 
arranézve, hogy mennyire tarthatatlan a közös kül- 
diplomacia állapota magyarországra nézve, mely fize
tett ellenséget kénytelen tartani magának.

Általános választó jogot királyi decretum-
mai fog életbe léptetni. Harangozzák az osztrák érde
keket szolgáló fizetett lapok. Jó is volna.

Tessék csak meg próbálni! Majd a kis körmöcs- 
kéjükre ütünk azoknak, akik csak 'ennyire méltatják 
az ezeréves magyar alkotmányt.

A m agyar k irá ly  megesküdött a magyar al-
k tmányra, és hit levelet is adott róla, hogy törvé
nyeit, szokásait megtartja és másokkal is megtartatja. 
Ennyi az egész. A nemzet el is várja, hogy semmi 
tele diplomáciai gazfickó ne merje meggyanúsítani a 
magyar királyi eskü szenségét, mert az rósz szolgá
i t  tesz a trónnak.

A Klevelandi kath. gyűlés a pápához akar 
fordulni, hogy vessen véget a magyar válságnak.

No hiszen még csak az kellene! Ezer hamis 
információ, diplomácia csalás, szemfényvesztés és más 
hasonló osztrák machinációk után, amint láttuk, hogy 
a pápa döntsön, akinek fogalma sincsen a magyar 
állapotokról! . . . Mentsen Isten.

M ár az am erikai lapok is Vészi torkából
ugatnak, természetesen jó pénzért. A koahcto nem nép- 
':t r : í.u >/*/akar, hanem az osztály érdeket szolgálja. 

Egyes osztályoknak akar külön jogot st.
Nem is érdemes az önkényuralom piszkos zsold- 

lában álló, ezen közönséges politikai handlé törekvé
seit czáfolni. Egy két amerikai lap megtévedhet, mert 
nem ismeri a magyar helyzetet, de itthon a legegy
szerűbb magyar paraszt is annyira tisztában van a 
nemzet igaz és jogos küzdelmével, hogy bátran ve
hetne tőlük leckét az egész Kamarilla.

A n d rássy  Gyula tiszti rangja. Mióta a magyar 
tisztektől az alkotmányra tett esküjök ellensúlyozására 
a ;i<u< sídet nevében külön leveleket követelnek, 
Andrássy Gyula is lemondott tiszti rangjáról, a mit 
nag\ >n valószínűleg sok más magyar tartalékos tiszt 
is követni fog.

Márcsak inkább hii leszek én az én édes anyám
hoz. mint az én mostoha apámhoz, mondá állítólag
Andrá^s\ Gvula. Isten éltesse éne.

A le vitézlett macska bajuszu bécsi lakáj, 
Bánftí kap még egy két lesi puskás bizalmi szavaza
tot innen onnan, hanem azért ő már holt ember. Az 
ö ravaszságának örök sötétsége világoskodjék neki,
mindörökkön örökké.

V esselénv i Kolozsvár ujpárti képviselője és 
pártelnöke adta meg Bánffinak a legszebb kegyelem

Az amerikai magyarok valóságos forradalmi 
lázban égnek, ma 10 millió dolláros nemzeti alapot is 
teremtettek. Meglátszik, hogy ők szabad népek és 
gazdagok. Nem kell tartani holmi királyi biztosoktól, 
hanem amit éreznek meg is vallhatják. Bizony bizony, 
még Amerikából fogjuk meghódítani még egyszer, a 
magyar hazát, Árpád hazáját a magyarnak.

A perthambalyi magyarok pedig valósággal 
diplomáciái akcióra léptek. Levelet Írtak a pápának, 
hogy egyszerűen közösítse ki Ferencz Józsefet, mint 
esküszegöt, a kath, anya szentegyházból

No, no ! drága jó  földi barátaink, ennyire talán 
még sem jutottunk még. Nagy hibák ugyan már is 
vannak, sőt bajok is. De még az egész nemzet nem
csak hisz, de még bízik is a királyi esküben — leg
alább is ápril. 11-ig

A nemzet megtérése és kijózanodásról gaj- 
dől a magyar pénzen kitartott kóser német lepedő, a 
Pester Loyd. — Hát bizony részben igaza is van, 
csakhogy nem abban az irányban, melyben ö szeretné.

Mert, hogy a nemzet már csakug\ an megtért, 
az a koalíció tanúsága szerint nagyon örvendetes 
jelenség, sőt hogy ki is józanodott az eddigi gyalá
zatos politikából,az is nagyon lélekemelő ésüdvös dolog.

De persze a Pester Loyd a nemzet megtérését 
nem igy szeretné, hanem a Kamarilla lábai előtt, a 
józanságot pedig Tisza Fejérvári és Bánffi puccs ha
talmi törekvéseiben szeretné látni.

Ebből a józanságból aligha fog enni.



Modern. Veszedelmes baj.

sem hiszed, annyira boldogok. Feleség: (Rémülten) Mi az Aladár. Miért
— Ugyan hagyd el azt az érzelgö émelgést — hisz az most vágod magad egyszerre ilyen ünnepies pózba ? 

nem is divat. Férj: Mit érted azt te asszony! Legköze
lebbi megyefőnöki beszédemet tanulom. i 

Feleség: (Ijedten) Orvost! Orvost 
Megőrült szegény.

Élet filozófia.

Híres emberek.

Hát látja khedves Rabbilében mért khellette minekün 
ezt a khis larmentot sinálni a világba, az nagyon is edszerü.

Mert még mi folyton a koalíció vezér bizottságával együtt 
szavazoltunk, hát a kutya se észre nem vette minkhetet.

[)e ügyi mihelyt ellene szavazoltunk, milyen rögthön let
tünk mink edj híres emberek,

— Nü ! és miért nem the csinálsz edj üzletet 
o Blauvol ?

— No ja, hogy én nálomnál okosabb emberrel 
csinálj ok üzlet, ahoz nem vagyok elég bota és hód ü 
nálom okosabb, unan lálok, hód jegyba járt a fele
ségemmel és volta ü olejan okos, hód nem elvett



Van benne valami.

járhatna bizony már a Ml aga lábán az a ven
kölyök.

Beteg kirem — nincs csizmája.
— Hát ha csizmája véna nem lenne beteg?
— Bizsony nem, csókolom a kézit lábát.

Aztán miért nem lenne akkor beteg
Hát kiiem, mert az aptya eladhatná a csizmát 

a városban egy pár hatosér.
A  f ő

Nagyon beteg vagy ?
Dehogy! hiszen folyton szomjas vagyok!

— Hallja maga gyakornok or! Mago udj öl att 
abbo o székbe, mintho legalább is o Rotschild családhoz 
valna közeli rakanságbo !

— Nü ? Hát abban van is volomi, mer az én nevem
is az ami a Rotschildé: Reich.

Uj idők. uj szokások.
— A vásáron. —

Hogy az a hátasló komám ?
— 441 kr. kilója.

Udvariasan
Azt láttam, a ki legkedvesebb magának. Tamás. 
A tükörbe nézett, édes nagysád ?

( !sak kettőt látsz, ha rá nézel 
Hol a harmadik kinézer.

I e>>ék megkeresni.
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