
1. V nedeljo , 10. oktobra, p ojdeš na g la -  
so v a lišče .

2. Predsedniku občinske glasovalne komisije 
pokaži glasovalno izkaznico!

3. Ce si jo izgubil, pofdi v se en o  g lasovat.  
S seboj vzemi kakšno uradno potrdilo, da si ti res 
tisti, ki je vpisan v glasovalni imenik (na primer: 
krstni Ust ali domovinski list ali poročni list aii 
delavsko knjižico ali podobno).

4. Predsednik občinske glasovalne komisije ti 
bo odvzel izkaznico in dal prazno kuverto (poglej, 
če je res prazna!) in eno belo in eno zeleno gla

sovnico.
5. Zelena glasovnica velja za Nemško Avstrijo, 

b ela  pa za n ašo  Jugoslavijo .
6. S kuverto in obema glasovnicama greš v 

posebno sobo, kjer te  nihče ne vidi.
7. V tej sobi vtakni v kuverto belô  g la s o v 

nico, potem pretrgaj ze len o  g la so v n ico  na 

d va  k o sa  in tudi ta  dva k o sa  daj v  kuverto, 
tako da je v kuverti bela glasovnica cela, od ze
lene pa oba kosa. Ne od beie, ne od zeiene ne 

sme nič manjkati!

8. Nato kuverto zapri, oslini rob in jo dobro 
zalepi.

9. Potem greš iz sobe zopet k predsedniku in 
mu izročiš to kuverto.

, S tem  si svojo  d o lžn ost  izpolnil.

Živela Jugoslavija!



„Korošci, ostanite 
zvesti, če ne vas pa 

zakoljemo!“
Nemci in Judeži kričijo in pišejo: 

„Koroško—Korošcem“. Razširjajo letake 
in marke s krvavečim srcem z napisi: 
*Korošci, ostanite z v e s t i Od same lju
bezni do Slovencev se sedaj topijo.

Med tem pa

brusijo nože ш Korošce koljejo.

Tako delajo sedaj, ko še nimajo 
oblasti pri nas. Kako bi delali 
še potlej, ko bi zmagali! V ne
deljo 10. oktobra bomo pošteni 
Korošci pokazali, da nočemo imeti 
prav nič skupnega s tolovaji po
žigalci in ubijalci.

Pretrgali bomo zelene gla
sovnice ter oddali bele cele.


