
Ili évfolyam. 43. szám.
*̂ííy kraje/.apos.

Budapest, 1901.

A KASSAI KURUC

Magyar J ó s k a : Szerbusz v e zé r ! Szépséges szép  a zászlód, ső t g y ö n y ö rű ! Csak az a n égy  j
kár, hogy a n yelé t m ir  régen e l nem tö r te d  az o sz trá k  sógor hátin .

________  __________________________________________________________________________________________

„Magyar Herkó Páter“ melléklapja.

Vidéki elárusítók jelentékeny kedvezményben részesülnek.



Hogy gyűlölhetnek...
Boszut nem állsz a gazokon,
Kiket tűrsz ezredéven át,
Dusán bíborba járatod,
Átadva kincseid javát.
Te élteted, te is szüléd 
S alig várják a vesztedet. . .

Hogy gyűlölhetnek, szép hazám, 
Hogy gyűlölhetnek tégedet^1

Európát védted annyiszor,
Küzdöttél eszméért, hitért,
Leverted egykor a pogányt,
Mig Htjából sok más kitért;
Sőt törhetetlen, büszke vagy, 
Aranybetüs történeted ...

Hogy gyűlölhetnek, szép hazám, 
Hogy gyűlölhetnek tégedet^

Onnét jövénk, hol csecsemő 
Ipar, művészet, tudomány,
S te templomot, szobort emelsz 
Dics« nagy nemzetek nyomán.
Jog fegyvered és a dicső 
Kereszt van oltárid felett. . .

Hogy gyűlölhetnek, szép hazam, 
Hogy gyűlölhetnek tégedet?

S oly szép vagy.. .  a véröntözött 
Rónák nagy tett emlékei,
.Mesél a tarka délibáb,
Zengnek a Kárpát bércei; 
Ezüstszalag hasítja meg 
Lágy habveréssel földedet...

Hogy gyűlölhetnek, szép hazám, 
H >gv gyűlölhetnek tégedet?

Egy vád, igaz, sújt mindig, az, 
Hogy meg nem boszulod magad , 
Lásd, annyi vél képzelt jogot,
S ellened is fegyvert ragad!
Körű led ádáz orditás,
Készülnek, törnek ellened . . .

Hogy gyűlölhetnek, szép hazám, 
Hogy gyűlölhetnek tégedet?

Ml eszi meg a magyar embert.

.Mutatványul a Herkó Páter nagy képes népnaptárából.

Eds apám. L gy-e, ez az oroszlán nemcsak az afrikai vadembereket eszi 
meg. hanem minket magyarokat is megenne, ha kieresztenék ?

Ej, édes fiam, de nem eresztik ám azt ki. Meg aztán a magyar embert nem 
is az oroszlán eszi ám meg, hanem az adó!

Hibás címzés.
Henrik porosz herceg szárnysegédével mászta a tiroli 

hegyeket. A ruhájuk poros volt és piszkos, s mikor egy 
nagyobb csúcs alá értek, megkérdeztek egy arra menő 
parasztot:

— Van itt valahol egy korcsma 0 
Van.

— Hol?
— Ott fönn!
— És mit kapunk ott?
— Hm ! — a porosz végignézte a porosz vándorokat 

mit kapnátok — néhány fillért '

Hatásos orvosság.
Abenethy angol orvos ki nem állhatta, ha mindenféle 

képzelt bajért kizavarták álmából.
Egyszer alig szenderedett el, fölébresztik.

Mi az ? — kérdezi.
Ah, doktor ur, siessen hozzánk szól egy asszon) 
Miért ?

— A fiam egeret nyelt.
— Egeret?
~  Igen.

No, hát nyeljen utána most egy macskát és hagy
jon engem aludni.

S ezzel befordult és tovább aludt.



Póruljárt darvinizmus.
Mutatványul a Herkó Páter nagy képes népnaptárából.

De az. elefánt is bir nagy értelemmel. Majom a tudósnak kalapját fölcsapta,

A magáét pediglen a tudósnak adta.S elefánt a tudós kalaoját levéve,

Törvény előtt.
Bíró: Három fogát ütötték ki a verekedésben?
Paraszt: Igen, a borbély.
Bíró: Honnan tudja, hogy éppen a borbély volt.
Paraszt: Mert másnap számlát küldött három koronáról 

három fogkihuzásáról.

A beteg.
Látom, hogy jobban vagy már.
Hála Istennek.
F.gészen veszélyen kivül vagy ?
Még nem, mert az orvos mondta, hogy még néhány

szor meglátogat.



Árulás.
i \p i a lu^bba lopózva. befogja leánya szemét)

H.illődf Margit, te egész éjjel mindig a Pali nevét 
kiabáltad lmodban. Akarom tudni, miért?

De édes papa, soha, de soha eszembe sem jut, légy 
nyugodt.

Kukk!
Ah, Isten hozott, kedves Palikám, milyen jó, hogy a 

papa észre nem vett.

Tréf ás  k é p r e j t v é n y e k

Két ficsur e nót ingerli,
Hol van a másik gigerli ?

Hol ? Tessék megkeresni!

Hol a legpletykábbik néni,
Megtalálod, nem kell félni.

Hol? Tessék megkeresni




