
H o o * r r r u k . . ! !
last za plebiscitno zabavo.

List stane 2 kroni zdrave celovške 

valute in izhaja po potrebi.

„Hoo — rrruk.. ! !“ je najbolj razširjen 
list v A coni.

Tudi B-conarji ga pridno prebirajo.

Svetovna kugla in mi 
koroški nemčurji.

(Piše dr. Šekej.)

Ja, mi vemo, kdo smo! Ves svet 
vé prav dobro, da smo ! Kaj bi bila 
svetovna kugla brez nas?  Nič! Iz 
starodavnih tevtonskih gozdov se sliši 
grmeči glas: »Koroški nemčurji, vi ste 
mednce ali germ celega sveta; vi ste 
tisti šmir, brez katerega bi se zemlja 
ne mogla vrteti • okrog svoje akse '«

Dà, mi smo to, kar je solnce za 
človeško zdravje, voda za žabe in feder- 
meser za folksraubarje. Dvignimo svoje 
glave: mati Germanija nas kušuje kot 
svoje zveste sinove, ki so lansko leto 
raubali in klali po Koroškem. Mi smo 
vredni, da nesemo svojo kulturo v 
daljno Azijo, kjer> se bo naši nemški 
učenosti čudil celö kitajski zid.

Kaj bi bila krava brez repa, kaj 
noč brez zvezd, kaj fajfa brez žlindre? 
Niči Zato pa rečem: Kar je lah-
terna na morju, to smo mi koroški 
nemčurji za cel svet! Pokonci, vi vsi 
heldi, ki vas dojita Šumi in Glančnik! 
Trinajsta ura se bliža! Vaša mokra kri 
naj se pomeša s strupeno krvjo naših 
najboljših raubarjev in naj vzkipi do 
zvezd. Potem naj se ta godla razlije 
po vsej svetovni kugli in zapiše čez 
ves svet: »Hoo — rrruk ..!!«

Nekaj o naših junakih.
(Poroča ing. M ich e h)

Največji učenjaki srno zdaj pri delu, da 
ustvarimo zgodovino naših junakov in njihove 
pristno nemčurske kulture. Lani smo se zbrali 
sami svobodni sinovi iz vseh ječ, da osrečimo 
slovensko ljudstvo s svojo folkverovsko ljubez
nijo. Ker pa mora človek jesti, če hoče živeti, 
zato smo Slovence oraubali in jim tudi tupatam 
požgali hiše. A čudo! Bindišarsko ljudstvo nas 
ni sprejelo z ljubeznijo. Poklicalo je na pomoč 
Srbe, ki so nas vlekli za ušesa tja do nemškega 
ieiit 'Vida. O žalostni časi za naše preslavno 
junaštvo ! Krvaveli smo, glave naše so bile ote
čene — toda korajže nismo izgubili, ker smo 
dobro laufalL

Tega pa nismo mi krivi! Hilgert v Celovcu 
je vse zafural, saj je dokazano, da jo je prvi 
pobrisal v Nemški Gradec. O, traurik, aber vor! 
Ležali smo vsi heldi takrat v blatu.

Junaki, ne bojte se Jugoslovanov! Vstanite 
iz blata — zadnji čas je — popravite si ušesa 
in preštejte svoje kosti! Vsaka vaša kost bo 
kruto maščevana. Če pa spet pridejo Srbi, jo 
pa z dopelt korajžo udarite laufšrit v nemški 
Št. Vid, kjer se zbirajo naši najboljši sinovi. 
Haj Frajhajt! H eu !

„Glavna komanda auscajhnanih 
folksverovcev“ nam sporoča, da na 
pravi letos meseca oktobra poučne 
manevre v laufšritu od Celovca do Št. 
Vida. Važno za plebiscit!



Cirkus Barnuxn je pozdravil koroške 
nemčurje brezžično. Škoda, da ne vemo, kje 
se je pozdrav obesil. Najbrže na uho našega 
vovbrskega generala.

Kitajci se zelo zanimajo za nas. Poslali 
so nam v znak spoštovanja dolgo kito sprena- 
nih las. Hoch, die Chineser!

S  C u l u k a l Y ’i  smo stopili v 
trgovsko zvezo. Oni nam bodo poši
ljali radirgumi, mi jim bomo pa zato 
afne guncali.

N aš Folksver stane na leto 
I  milijardo kron. Pa pravijo, 
da n i naš Folksver nie vreden*

Velikovec. Trem našim bratom 
se je zmešala pamet. Odpeljali so re
veže v St. Veiter Vorstadt. Reveži se 
zaganjajo drug v drugega in venomer 
kriče: »Prekleti šifio, prekleti šifio !«

Dobrla vas. Neki zagrizen A- 
conar je pljunil čez demarkacijsko črto 
ter zadel našega spoštovanega lanc- 
mana Gottharda Löwenhasa ravno v 
obraz. Revež je omedlel. Merodajni 
faktorji, kje ste?!

Skocijan. Štukovka se je pohva
lila: »Wir sind immer deutsch gewesen! 
Fragen Sie nur den Herrn Tschebulll 
in Völkermarkt!«

Djekše. Naš loncman je trdil 
nekemu Slovencu, da imamo v A-coni 
gotovih 80%- Ta mu je pritrdil rekoč: 
Seveda, toda nemško-avstrijske valute!«

Velikovec. Hinaus mit 
den Krainern! Majdič, Zech- 
ner, Spendai, Žirckelbach, 
Vaupotič — morgen gema!

Ruprecht.
Š t. P e te r  na Vašinjah. Ko se je

pripeljala k nam komisija, j i  je  naš slavni 
zaupnik D. izročil krene. Zdaj pa smo 
izvedeli, da je  bil ta krene ukraden eni 
siroti.

Bistrica v  Rožu. Frisch, 
fromm, fröhlich, frei und bieder — 
bežali so daj če brider!

Labud. Brezove hlače in bukovi 
knofi — Nemčurji pa jamrajo, da pokajo 
krofi !

Sele. Zapoved divjim lovcem pred 
plebiscitom: Najprej Švaba — potem 
kozla !

Velikovec. Na travniku pri Veli
kovcu se je pasel bik. Tja pride Fus- 
balman z nemškim znakom. Ko bik 
zapazi rdečo barvo, se ves divji zažene 
v nemčurja in se začne ž njim bosti. 
Kmalu pa se bik prepriča, da ima 
nemčur pretrdo glavo. Zato se vrne 
na pašnik in zagodrnja sam pri sebi: 
»A, der kšajtere gibt nah!«

Grebinj. Po plebiscitu se hoče 
baron Helldorf prekrstiti v Höllstadt — 
Grebinj pa postane glavno mesto ba- 
ronije.

Železna Kapla. Za boljši izid plebis
cita hoče gospod Niederdorfer spremeniti ime 
v — Oberdörfer.

Jezersko. Plebiscit čutimo tudi 
pri nas. Iz Podjune se je priklatil k 
nam neki Haylschreck, iz Borovelj pa 
Karawankenschreck. Poživljamo vse 
druge Schrecke, da pribežijo k nam — 
mi se jih bomo že iznebili!

I N ovice iz cone B  in  z j 
onstran cone B.

Celovec. Najglasnejši hajlovec Rudolf 
Deutschinger in neomadeževana Lothi Hunger sta 
se poročila. HaiM

Št. Vid. Umrl je višji uradnik v 
„Heimatsdienstu“ vsled zastrupljenja 
krvi, ko je v svoji navdušenosti objel 
neko nemčursko agitatorico, ki se je 
prej bavila z nekim sumljivim, pokli- 
com v Gradcu. V r. m.p.!

Volšperk. Tukajšnji naši somiš
ljeniki so določili sledeči lozungsvort:

„Als Bürger unserer Republik,
die Last der Freiheit im Genick.“ 4

Novice iz cone Д. j



Beljak. Nadporočnik a. D. Helmuth 
Schauderhaft -Thamisch je skoinpo- 
niral folksyerovsko himno, ki se začne:

„Ohne Ehr — m it Schande 
w alte t una’re Bande!“

Celovec. Pri znani celovški firmi 
je naročil neki frizer iz Velikovca take 
britve, ki med raziranjem agitirajo. 
Požrtvovalen mož!

Poreče ob Vrbskem jezeru.
Demčurski marš, ki še ni do

končan, se začne:
B ir  berfen uns öarniöer 
for entente komision, 
čer 0a|če kam pfkaliber  
prah for serbišen kanon!

Telegramm«
Die Plebiszitkommission hat alle 

Klagenfurter durch die grüne Farbe 
in die Hoffnung gebracht. Um ihre 
zahlreiche Nachkommenschaft ernähren 
zu können, werden wir uns bei der 
Abstimmung der weißen Zettel be 
dienen!

gür ba§ ®rof$«tbInnggIjau§ ÜBttdjs 
leittter werben mehrere 
banten aufgenommen, ©teilen vermittelt 
au§ Siebenêtoürbigïeit ba8 böfjmifd)e 
9JîifôerIe in ber Oberen Ŝoftgaffe in 

9Sö(fermar!t, 123.

Für

Bestechungszwecke 
in der Zone A
Deutschösterreich
ausverkauft !
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r r  100.000 kron im
y frankih dobi tisti, ki mi pove vsaj do 10. 
oktobra, zakaj so koroški nemčurji tako za- 

rukano kšajt!

Dobro sredstvo
proti strahu pred 

toru ponuja n e m ču rsk a  firma

S T  Krach & Anschluss.

Hoo-rrruk. -ÏI

Mala oznanila*

Uganke.
1. Kakšna razlika je med kušarjem in 

nemčurjem ?
2. Zakaj se je Nemcem določilo za gla

sovnice zeleno barvo?
3. Kaj se zgodi z nemčurjem, če mu 

pade bomba na glavo?
(Rešitev ugank v prihodnji številki! Kdor 

ugane eno uganko, dobi-*eno prihodnjih številk 
zastonj.)



Halllooo ! Halllooo !m Unterricht erteilt:
Frl. mitzi Perkonig im Leck . . .  — 

Erziehen. (Hur i/erschleiert.)
Frl. L magnet im Zungenzeigen.

(ln Betracht kom m en nur l a n g e  Zungen!)

vagonov izpraznjenih že
lodcev (približ-40 _

■  W  Celovec proti malenkostni odškod
nini 10 kg krompirja. Teč se izre pred ma

gistratom v Celoveu.

I Lutschoniggg, j
•  Fajn — n iks, Rotpart *
se zahvalijo za brezštevilne grafu* 
lacije k politiino-polomljeni hojceti 
v Bistrici v R. 5. septembra 1920.

Ženitna ponudba.
Katera pristna nemčurka, ki |  

deluje z vso paro na vseh krajih |  
v A coni in dobi najmanj 600 K J 
Judeževega denarja in vsaj 1 par |  
podplatov na teden, bi se hotela |  
poročiti s folksraubarjem neoma- |  
deževane preteklosti.

Ponudbe pod „So einsam“ 
ječa št. 12. Ip
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\  t nem ûrski Frauen-
V S I  vere*ni se t0Pl° pri

poročajo za smeti, 
ki so ostale našim ženskim 
društvom.

Die Schlangenkönigin s“
ihr großen Kummer bereitet. Verlust zu su
chen in der Unkenvorstadt. —  Fund absuge- 

ben bei R e lg e ia .

Tri usivce (Lausbuben)
dam takoj v vzgojo, najrajši kakemu zagrizenemu 

foiksverovskemu lerarju à la Hornbogner.

r a r a r a r a  I
=  Vsem nemčupsfcim bandam

priporočamo v nakup sledeče plošče za gramofon :

1. „Mi se bojimo samo Boga in Jugoslo
vanov!“ — (Polka — Galopp.)

2. „Ti sladka bela Žemljica — t i  ljub’ca 
mojega srca.“ — (TJni&ono.)

3. „Die Sternlein am Himmel, sie lachen
so schönj

sie wissen schon lange: um uns ist 
’s geschehen.“ — (Stimmungslied 

in der B Zone. — Weinend.)
4. „Marseh, marsch, marsch,

sonst kriegen wir am A . . .1“ — 
(Con tutto tempo.)

ß la u er c fa h n en sio ff0
en Gros fü r  10. Oktober. Anfrage 

unter: „Geheim“.
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M l / e r  bo po plebiscitu veliko povpra- ^  

jjj sevanje po štrikih za obešanje,

%
N<

naročite si jih že zdaj, dokler je še S

^  kaj v zalogi! Marke „Fujtajfel“. **

I Prima ™ e! J . & Д. Verderber. i
P o  sk le p u  lista ,

B r z o j a v .

Velikovec, 17. 9. ob 5 h 2 ’ 
popoldne. Šinkenbaron deli pod 
nadzorstvom nemčurskih dam vse 
prihranke, ki so mu j ih nanosili 
med svetovno vojno ljudje veli- 
kovškega okraja. Mnogi so bili 
obdarjeni - toda po plebiscitu 
bodo morali vse dopelt vrniti 1

- r ................   '

Odgovorni urednik: W i l h e l m  H e ld .


