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Огласи службени и приватаи по тарифи
Рукописи се не враћају

Цетиње, 19 априла 1941

Власвик Привремени Црногорски комитет
Излази према потреби
УрећуЈе КОМИТЕТ

ЖИВЈЕЛЛ СЛОБОДНА ЦРНА ГОРА!
ПРОГЛАС ПРИВРЕМЕНОГ УПРАВНОГ ОДБОРА
ЦРНОГОРСКОМ НАРОДУ
ЦРНОГОРЦИ!
Улазак у Цетиње и у Црну Гору трупа Осовине
ослобођава нашу земљу од 20 годишњег југословенског
ропства и побуђује у нама наду једног васпостављања
старе, племените и поносне Црногорске државе. Привремени Управни одбор који се, са заштитом италијанских војних власти, устоличио у Владиној палати
и почео његово дјело грађаиске изградње, позива све
Црногорце, сваког реда и положаја, да сарађују на
повратку нормалних прилика.
ЦРНОГОРЦИ!
Окупите се и стисните се чврсто око витешког
барјака наше Домовине и чекајте с повјерењем одлуке
велике Италије, с чијом Владајућом Кућом нас вежу
осјећаји живог одушевљења, особито за племениту и
драгу особу Коаљипе и Царице Јелене, кћери нат^
земље.
Молили смо Вођу Ити.нје и Фашизма да чује повик
наших срца за васпостављање Црне Горе, као што је
била вјековима. Убјеђени смо, да ће наш повик, који је
такође и Ваш, бити прихваћен.
Радите с миром и тишином, не пустите се заварати нетачним вијестима стављеним у оптицај од стране
злонамјерних, учините да говори у вама, послије толико
година подјармљивања и тлачења, осјећај слободне
Домовине.
Привремени Управни одбор

ДОГАЂАЈИ
Цетиње, 18 априла 1941 г. грађана и нормално функционисање
Јуче са уласком побједоносних јавног живота.
италијанских трупа у црногорску
Одмах иза овога Комитет је припријестоницу, јуначки и витешки
народ Црне Горе који никада није гтупио развијању италијанске тробојке
и црногорског барјака на Краизгубио наду да ће поново добити
своју слободу, која је била за дуги љевом Двору и на јавним зградама
низ од 20 година угрожавана од у присуству велике гомиле свијета,
о 1их истих особа што су са њихо- хоја је том приликом изразила вевам себичношћу потлачили Европу лику своју радост и наду која јој
и проузроковали данашњи европски се овим чином пружила да види
сукоб, имао је превелику радост да достигнуће обнове Црногорске дрпоново види вијање-својег побједо- жаве. Комитет је иза онога пошао
носног барјака на Краљевском Дво- код бившег југословенског бана
ру, на Владиној палати и на Општини Зетске бановине и заузео Владину
града Цетиња, поред тробојке пле- галату и разне градске установе
1очинући са тиме свој рад. Комитет
менитог Италијанског народа.
,е упутио Њ. В. Краљу Италије и
Италијанске труле, предвођене од Цару Етиопије један поздравни таделегата аопитичких и цнвилних !есрам у којему је изразио своју
власти и од Комитета за ослобо- [онизност, молећи Га да Њ. В.
ђење Црне Горе ушле су у град Краљици и Царици Јелени изрази
Цетиње дана 17 априла, у 12 сати, :рдачне поздраве црногорског наи биле су свечано дочекане од на- >ода. Један по.>дравни телеграм је
р.)да. Одмах иза тога италијанске •акође упућен Вођи фашнзма Готрупе заузеле су све државне и са
,’подину Мусолиниу у којем му се
м>управне установе у граду.једно- лзражава захвалност овог јуначког
кЈемено власти су у Општини града и витешког народа, што га је ослоЦетиња окупиле важније личности, .1одио од србијанског угњставања
позивајући их да образују један .1 у цил.у обнављања Црногорске
привремени административни коми- лржаве. јсдан слични телеграм упутет, који ће имати у својој дужноен је минисгру иностраних послова
сти да под контролом војних и ци- 1\рал.евине Италије грофу Галеацу
вилних власти обезбиједи интересе Ћану.
ШтВВМ

„Обои"

Овдје износимо текст о оснивању Привременог
административног комитета који гласи:

АДМИНИСТРАТИВНИ КОМИТЕТ
Данас 17 априла 1941 год. на дан уласка славних Италијанских
трупа у Цетиње, бав. престоницу Краљевине Црне Горе, конституисао
се под заштишом фашистичке Италије Привремени административни
Црногорски Комитет од следећих личности:

г. г. ЈОВО ПОПОВИЋ, опуном. министар у пенсији
МИХАИЛО ИВАНОВИЋ, почасни Прстсједник и Министар
у пензији.
ДУШАН ВУЧИНИЋ, адвокат
ВОГДАН ИВАНОВИЋ, нач. техн. одјелења банске управе
Д-р ЈОВАН КЛИСИЋ, начелник санишеша банске управе
САВО МИЛУНОВИЋ, Венсионер
ПЕТАР ЛОМПАР, пенсионер
Д-р ИВО ЈОВИЋЕВИЋ, пенсионер
КРСТО ПЕТРОВИЋ, чинов. Управе Музеја
ЂУРО ЂУРИШИЋ, учител
ИВО РАДОЊИЋ, пенсионер
ВАСО БАНОВИЋ, посједник
ЂУРО ПОПОВИЋ, трговац
Овај Комитет замијенио је власти бивиге Југословенске држазе **
скригене од сила Осовине и у споразуму са војним италијанским властима, преузима дужност да осигура нормално функционисање живота
и дјелатности Земле.

Комитет прима за своје, жеље већ подастријете ДУЧЕУ за
слосоду Црне Горс тражећи његову високу и великодушну подршку
да би се оствариле двадесетогодиигње аспирације Народа Црногорског,
ко;и је у својој дугој и славној периоди историје доказао да заслужује
слободу, коју му је негирао бивши Версајски диктат.

У то име Комитет позива Цетињане да овај догађај од највећег
историјског значаја за Црну Гору и њен Народ схвати озбилно како
мр то и доликује, те да свако без разлике на доба и положај буде
извршивао своје дужности за добро Црне Горе и њеног напаћеног
Народа.
Комитет

Цјелокупни Црногорски народ
сигурно ће прихватити са највећом
радошћу ове вијести. У разним центрима земље сада се образују подкомитети, којима ће се привремено
повјерити обављање свих грађанских административних послова.

Вриједност динара
Цетиње, 18 априла 1941.
Мијењање југословенске валуте
врши се од данас у и галијанску
валуту у односу 1 динар на 48 пара
игалијанске лире. Мијењање југо
словенске у албанску валуту установљава се на 15 динара 1 албански франак.

ОБјАВА
По наређењу всЈЈне власти ниЈедна
особа која није снабдијевена са
прописном дозволом војне власти
не може до новог наређења кружити по граду иза осам часова
увече.

Постааљење
в. д. уредиина
РиЈешењем г. Претсједника Привременог Црногорсксг комитетапостављен је за в. д. уредника „Гласа
Црногорца" г. Игор В. Сидовт, новинар са Цетиња.

Цио је народ позват да сарађује
на повраћању нормалног живота у
земљи с тим да се не догађају немили случајеви и да се судбина
одбране интереса свих грађана пре
даде оружју Осовине.

ОБЈАВА
Краљевска
Италијанска Војна
Команда Мјеста на Цетињу упозорава становништво, да је рок за
предају оружја у вези Наредбе од
17 IV' 1941-Х1Х продужен тако да
становништво главног града Цетиња има предати сво оружје безусловно до пола ноћи дана 21 априла
о. г. а становништво округа до
пола ноћи дана 22 априла о. г.
По истеку горњег рока ко се затече у поседу оружја биће пријављен
Војном суду и најстроже кажњен.
Цетиње 19,'IV 1941. Бр. 31/41
Привремени Црногорски Комитет

ДОЗВОЛВ САОБРАЋАЈА
Ко год жели поћи изван града
Цетиња било пјешице или средством возила мора издјејствовати
прописну дозволу војне власти прп
Команди мјеста града Цетиња која
се налази у касарни на Обилића
Пољани.
В. д уредмка Игор В. Садоаг

