
20 Plebiscitnih zapo« 
vedi za Korošce!

o

1. Veruj v zmago Korošcev, v zmago republike Avstrije!

2. Ne veruj v Brejca in druge farske podrepnike, ki ho
čejo raztrgati tvojo domovino in jo priklopiti Srbiji, oni Srbiji, 
ki so jo Kranjci še nedavno preklinjali!

8. Kak smrad se širi iz Balkana boš najbolje uvidel iz 
pisave kljukca „Korošca“ in prevalske giftne krote „Nemir“.

4. Ne prodaj sebe in svojih otrok in vnukov v,a skledo 
leče požrešnemu, neizobraženemu, nasilnemu, v kulturi zaosta
lem m militarističnemu Balkanu!

5. Imej vedno pred očmi, da ljudsko glasovanje ni na
vadna volitev, ampak nekaj izredno svetega, od česar bo od
visna usoda tvojih potomcev za vse večne čase. Pazi se, da te 
ne bodo, ko boš že v grobu spal, kleli še pozni rodovi. Glaso
val boš samo enkrat.

0. Ljudsko glasovanje ni nacijonalen boj. Koroško-slo- 
venski jezik v šoli in uradu in izven teh je vsem Korošcem 
že po mirovni pogodbi zagotovljen!

7. Spominjaj se nedolžnih žrtev, ki so pale v odbrani naše 
ljube koroške domovine proti čušom maja 1919!

8. Spominjaj se onih zlatih časov, ki so vladali na Ko
roškem, ko še teh kranjskih  privandranih čušov na Koroškem 
ni bilo ! .

9. Ne greši na to, da bo Celovec, če bi cona A prišla k 
Jugoslaviji, tudi morda glasoval za Srbijo. To je smrtni greh, 
ki sc ti le tedaj lahko odpusti, če bodo čuši demarkacijsko črto 
odprli.

10. Cona A brez Celovca in Beljaka je gospodarsko
mrtva, kar so ljubljanski časopisi lansko leto, ko so Jugoslo
vani še silili v  Celovec, sami priznali 1

11. Zavedaj se, da je ljudstvo na Kranjskem in Hrvaškem 
z SHS državo grozno nezadovoljno, da vse zabavlja črez „pro- 
kleto Jugoslavijo“, „Azijate in Turke“ in da bo, kakor 
Poljska, kmalu razpadla.



12. Jugoslavijo, ki ima sovražnike na vseh koncili in 

k rajih : Italjane, Mažare, Bulgare, Hrvate, Kranjce, Nemce 
itd., največjega sovražnika pa v svoji sredi, držijo danes vkup 
le nasilje, puške in bajoneti in je ogrožena po vojski.

13. Pomisli, da v avstrijski republiki ni treba nobenemu 
iti na štelunge in k soldatom in da bi bil Korošec v Jugosla
viji srpski kanonenfuter!

14. Zavedaj se, da koroški kmet, ki komaj 6 k ra t toliko 
pridela, kar poseje, ne bo vzdržal konkurence iz Juga, Bačke 
in Slavonije in Srbije, kjer ravna, rodovitna zemlja vrže 30 
kratni sad!

15. Jugoslovani se tresejo pred Celovcem, za to še doz- 
daj vkljub povelju antante in Beograda demarkacijske črte 
niso odprli.

16. Jugoslavija ima 45— 50 miljard vojnih dolgov, 
gruntni davek je v tej „kmečki“ državi 16 k rat večji, kakor 
je bil nekdaj v Avstriji, izdatki SHS države znašajo 16 mili
jard, ki jih mora plačati kmet pri davkih in colih in jugoslo
vansko vojaštvo požere več, kot y3 vseh državnih dohodkov. 
(„Domoljub“ in „Rdeči prapor“ sta to pisala, glej št- 40 „Ko
roško Korošcem“ !) Jugoslavija ima danes 6 k rat več izdatkov, 
kot nekdaj cela Avstrija pod cesarjem.

17. A vstrija je katoliška država, Srbija pravoslavna!

18. Jugoslavijo izžemajo Judi, kakor Poljsko, ima jih 
okoli 500.000 v Bosni, Hrvaškem, Bački in Srbiji in zato p ra 
vijo kranjski kmeti Jugoslaviji —  Judoslavija!

19. K ultura držav se ne meri po številu konj, krav, praši
čev itd., za to so merodajni drugi višji razlogi.

20. Ljubljanski advokati, ki se šele regirat učijo, streljajo 
take kozle, da so že vsemu svetu v zasmeh. S svojo polit, 
kunštjo uničujejo že čez leto kranjske kmete, tako da bo kmet 
kmalu prišel na boben in vsi jugoslovanski coli so prodani 
tujim državam, ki so dale SHS pod kuratelo.


