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| Ezt a hátulsót már eltettük láb alul, az már m egy ... Hej, csak még ezt a vén zupás, százszorosán

J manipulált ui ...estért is utána tudnám hamarosan szalajlani! A volna ám csak még a szép krisztkindli!

„Magyar Herkó Páter*4 melléklapja.
V idéki e lá ru s ító k  je le n té k e n y  k e d v ez m é n y b en  ré sz e sü ln e k .







Sí K A R Á C S O N Y  U T Á N  «
Bárcsak előbb fö lé b re d tü n k  v o ln a !  

Nem volnánk ily szörnyen elhagyatva. 
Megváltásunk álmodozva vártuk 
S reménykedtünk vezércsillagokra... 
Könnyű hittel egy’ uj Bethlehemnek 
Körvonalát láttuk fényleni,
Csakhogy ám, a nagy várakozásból, 
Munka nélkül nem lett ám semmi.

Balga á lm o k !... Téveteg rem én ység!... 
M essiás  csak egy' volt s több se lesz már 
Bár akár kik várják is manapság, 
Fáradságuk bizony szinte nagy kár.

Vagy ők nem is a Messiást várják, 
Csak uralmuk nagyobb eszközét 
Nem is Jézus kellene ezeknek,
De uralni a nép helyzetét.

Ők úgyis csak megfeszitnék újra, 
Jobb nekik, ha már nem is jön el 
Drága Jézus ! de a mi szivünkben 
Maradj meg, mint örök égi jel !
Te légy a mi vezér csillagfényünk, 
És az örök Bethlehembe vigy, 
Karácsonynak tündöklő zománca, 
Jóságoddal fénylőbb lenne igy.

■ ■ ^  ^

Aki nem ism eri hazáját.

A nagy Napóleon egy hosszas fegyverszünet alkalmával 
épen bizalmas viszonyt tartott fenn a bécsi udvarral; a hosszú 

| harc alatt elzárt sorompók lehulltak az országok határain s 
hazánk főrangú ifjúsága sietett fölhasználni az alkalmat, hogy 
a művelt Nyugatot tapasztalatszerzés miatt beutazza.

Több ifjú erdélyi mágnás közt K. gróf is útnak indult 
Paris felé. A bécsi udvartól nyert ajánlólevelei megnyitották 
előtte a világhódító udvarát s hazánk viszonyait mindenkor 
figyelemmel kísérő lánglelkii Napóleon egy udvari bálon be is 
mutattatta magának a tapasztalatvágyó főurat.

Hová való ön ? — kérdé tőle a császár, amint az 
estélyen körüljárva hozzá érkezett.

Erdélyből, Kolozsvárról jövök, hogy itt, a világ fő
városában, közvetlenül szemlélhessem az emberiség haladá
sának nagyszerű látványosságait.

Ugv hát meg tudja nekem mondani, hogy minő föl- 
irat van a kolozsvári Báthory-bástya bejárata fölött.

K. először azon bámult nagyot, hogy Ko ozsvártt Báthory- 
bástya is van (a mai tűzoltó-őrtorony), aztán azon csudálko- 
zott, hogy Napóleon annak föliratáról is tud s mély zavará
ban egy szót sem tudott kiejteni.

- Tanulja meg — inté őt Napóleon — hogy csak akkor 
induljon a külföld megismerésére, ha saját hazáját már ismeri.

Zuhany.
1 ölegénv: Nos, kedvesem, hogy tetszik e jegygyűrű, melyet 

én választottam ?
Ara: Remek, gyönyörű: Igazán, ilyen szép jegygyűrűt még 

egyik vőlegényemtől sem kaptam.

Ellesett párbeszéd.
Móric: Én már thizszer voltam Omerikhábo.
Ignác: Akhor már the jól üsmérsz othand az uthat.
Móric: Alboh ! Én már üsmérek minden hullámt, ami djüvi 

mogáth elibénk.

Ördög tudja hol a kutya ?
Hol van ? Tessék megkeresni!

Itt a szánka, meg a lányka — dehát hol van a papája?
Hol van ? Tessék megkeresni

Tréfás képrej tvények
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