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Посјета Њ. В. Краља Императора Цстињу

Нарол црногорсни мушш аклаинра 
Суверена еелине оријатељсне Италнје

ЦРНА ГОРА УНОВОЈ ЕВРОПИ
У 22 године ропства, трпје- 

лт од поносног народа црно- 
горскога али не са умилном 
Оочињеношћу, него са надом на 
освит, — није се никад угасила 
луча слободе у племенитим гру- 
дима синова Црних Брда.

Притисак Србијански није ни- 
кад не само успио да ослаби 
дух овог народа поносног и рат- 
ничког, него је био непрестани 
потстрек за ослобођење мрских 
режима.

И у част ове непоколедљиве 
вјере народа црногорског у ва- 
скрснуће, овај наш лист, коЈи 
почање излазити у СлободноЈ 
Црној Гори, ослобођеној од воЈ- 
ника фаишстичке Италије.узи- 
ма своје старо име из незабо- 
равних времена славног краљева- 
ња Николе Петровића-Његоша.

„Глас Црногорца* има на- 
мјеру да допринесе што тје- 
шњим везама између Црне Горе 
и Италије, на свима пољима.

Те везе су се у коначној фор- 
миучврстиле још онда кад Једна 
књегиња црногорска, високих вр- 
лина, би изабрана као супруга 
будућег суверена Италије.

Јслена Петровић, престоло- 
насљедниковица, касније Кра- 
љица Италије, умјела Је себи 
задобити највишу љубав циЈе- 
лог народа талијанског, љубав 
коЈа је у више од 40 година 
Ворасла толико да Је достигла 
обожавање.

И ако далеко од свог родног 
мјеста, Краљица и Царица у 
новој домовини, Јелена Савоја 
ниЈе никад заборавила Ц. Гору 
гита Је и доказала безброј пуша 
а особито скоро са обилним да- 
ром сиромашним Црногорцима.

Крвна веза међу дви/е славне 
владанске Династије: Савоја— 
Петровић, придонијела /е разу- 
ми/евању, симпатијама и при- 
Јатељству све приснијем између 
великог народа талијанског и 
малог али херојског народа цр- 
ногорског.

У таквим идеалним Орили- 
кама, војници нове фашистичке 
Италије, дошли су у Ц. Гори 
као ослобадиоци, и примљени 
су свуда у земљи са одушевље- 
њем и захвалношћу.јер измеђџ 
Италије и Црне Горе не по- 
стоје односи окупатора и оку- 
пираних, већ односи пријатеља 
при/атељу.

Од првих дана, власти тали- 
јанске доказале су да нијесу 
овден да владју већ да поново 
уздигну Црну Гору из биједе и 
да /е упуте напретку и кори- 
сном раду.

Све акције талијанске бити 
ће упућени економском и кул- 
турном развитку овог племе- 
нитог и поштеног народа црно- 
гсрског ко/и заслужуЈе бољу 
будућност.

У томе „Глас Црногорца“ 
жели придони/ети своЈ удио. 

Послије мјесец дана по осло- 
бођењу од стране херојских 
војника Италије, народ Црно- 
горскн преживио је јуче дан 
незаборављених одушевљења, 
поводом посјете Њ. В. Краља 
и Цара Виктора Емануела III.

Грађани Цетиња искитили су 
варош заставама, чак и најси- 
ромашније кућице, како са та- 
лијанским тако са црногорским.

Зидови су излијепљени пла- 
катама у част Краља-Импера- 
тора, Краљице Императорке, 
Дуче-а и побједоносног оружја 
Италије.

Дивно сунце обасјава долину 
Цетиња преливајући боје по 
околним брдима и обасјавши 
врх Ловћена покривеног сни- 
јегом.

Сви цетињани су се нашли 
на улицама, многи у народној 
ношњи.

Њ. В. Краљ који је кренуо 
из Скадра у прве часове јутра, 
стигао је у Подгорици у 7.30 
дочекан одушевљеним покли- 
цима народа који га је први 
поздравио у име Црне Горе.

Краљ са свитом одмах је 
продужио за Цетиње, гдје су 
Га на улазу вароши чекали 
комесар Мацолини и командант 
дивизије „Месина".
~У 915 Краљевска кола сти- 
жу на улаз у вароши. Узевши 
собом комесара Њ. Е. Мацо- 
линиа, Суверен продужује за 
Цетиње поздрављен од народа. 
Ђаци постројени по тротоари- 
ма махају заставама црногор- 
ским и талијанским. Краљ сти- 
же на трг пред дворцем Ко- 
месара и прегледа III групу 
II регименте артиљерије, док 
музика свира стару химну Цр- 
когорску, Краљевски Марш, и 
— Ђовинецу. —

Његово Величанство носи 
походну униформу првог Мар- 
шала Царства.

Пред дворцем Комесаровим 
налазе се многи виђени Црно- 
горци, међу којим многи по- 
моћници Краља Николе, фук- 
ционери бивше Краљевине Цр- 
не Горе, официри и много да- 
ма сви у народној ношњи.

Краљ се са многим задржа- 
вао у разговору, многе препо- 
знаје још из године 1896 када 
се вјерио и 1910 приликом кру- 
нисања Краља Николе. Поду- 
же се задржава Краљ Вито- 
рио са једним старим црногор- 
цем који је припадао Војној 
кући Краља Николе.

Ушавши у Комесаров двор 
Краљ прима поздрав многих 
црногорских и талијанских лич- 
ности што су Му преставили. 
Затим бив. министар Поповић 
чита адресу у којој посјећа на 
свете крвне везе које спајају 
славну кућу Савоја са славном 
династијом Петровића и изра- 
жава љубав, поштовање и ода- 
ност цијелог народа Црногор- 
ског због Краљевске посјете.

(Наставак на 3-коЈ страни)

II М0НТЕНЕ6Н0 НЕИА Н110ТА Е1ЈВ0Р*
1п 22 апш <П $егџа§§1о $ор- 

рог(а(о <Га1 Ггего роро1о топ- 
1епе§ггпо поп соп раџгда га$$е- 
§паг1опе, та соп Рапзга ииЈотИа 
де1 ггзсаИо, погг би таг $реп1а 
пе1 §епего$о реНо </е§И аШапИ 
де11а Моп1а§па Цега 1а патта 
(Је1Г ГппГрепдепха. Поррге$$1опе 
$егда поп $о1о поп гш$сг а ГГа- 
ссаге 1о $рГгГ1о <И цие$1а §еШе 
§епего$а е §иегпега, та Ги $И- 
то1о со$1ап(е а зсгоИаге И 
§го§о аМнеИо. Е’ Гп ота§§го а 
цие$(а Гее/е <Ге1 роро1о тоШепе- 
§г'то пе11а $иа Пдегаггопе сће 
цие$1о по$/го §Гогпа1е, И циа1е 
иигга Ге ридШсаггот пе1 МоШе- 
§го 1огпа1о Г.псИреш1еп1е рег 
џ1г1и дег $о1да1Г <Ге1Г НаИа Га$- 
сг$1а, гГргепс/е Ц Шо!о §Га роНаго 
да1 џессћго §Гогпа1е Зг Се11Г§пе, 
аИетрг поп <Итеп(1са11 <1е1 Гаи$1о 
Де§по <И ХГсо/а РеггоиГс Цје§и$.

ћа „\/осе <1е1 Моп1епе§го“ 
1п1еп<Ге соШггћиГге џаИс/атеп/е 
а11о $џИирро $етрге та§§Гоге 
</е11е ге1аг1опг Гга Н пиоџо Моп- 
1епе§го е Г !<аИа, т 1и1ГГ I сатрГ

ТаИ ге1аг1опГ Гигопо $1ге(1е 1п 
татега деПпШџа аИогсће ипа 
ргтсГре$$а тошепе§гта <И џггГи 
е1еШ$$ипе /и зсеИа соте $ро$а 
<Га1 Ги1иго Зоџгапо <Г /саИа. 
Е1епа Ре/гоџГс, <Цџепи1а Рггпсг- 
ре$$а ЕгеШагга е роГ Ре§Гпа <Л 
НаИа, $ерре $ићпо сопциШагзг 
Гатоге р!п §гап<Ге <П !и((о И 
роро/о Г(аИапо, атоге сће 'т 
оКге 40 аппГ е 1прГ§ап(!1о а1 
рип(о <1а <Иџеп(аге апогаЛопе. 
Ма риг 1оп(апа <Га! $ио рае$е 

<Л па$сКа, ре§1па е 1трега(Нсе 
пе11а $иа пиоеа ра(гГа, Е!епа <П 
8аџо1а поп ћа таГ сИтепС1са(о 
И Моп(епе§го е пе ћа </а(о тпи- 
тегееоК ргоџе, рш гесеШе Гга 
(и((е И §епего$о <Гопо сК ипа 
со$рГсиа $отта гп Гаџоге <ГеГ 
топ(епе§гГп1 роџегг.

I џгпсоК <П $ап§ие Гга 1е <Гие 
§1ог1о$е Са$е ге§пап(1 ЛеГ Заџога 
е </ег Ре1гогчс, ћаппо рог(а(о 
а11а сотргеп$Гопе, а!!а $1тра(1а, 
а1Г атГсггГа $етрге ргп пШте 
(га И §гап</е роро!о КаИапа е 
II ргссо/о та егоГсо роро1о топ- 
(епе§г'гпо.

/п (аИ сошПгГопГ ИеаИ, г $о1- 
</а(Г џШоггозг Ле11а пиоиа ИаИа 
Га$с!$(а зопо §Гип(Г пе1 Моп(е- 
пе§го соте Нћега/огГ е зопо 
$1аИ ассоШ дареПиКо пе! рае$е, 
соп еп(и$!а$то е §га(Ии<Ипе. 
Ро/сће Гга 1(аКа е Моп(еае§го 
поп е$1$(е И гаррог(о $оК(о Гга 
рае$е оссираМе е рае$е оссира(о 
та џ1§е 1а ге1ах1опе <1а атгсо 
а<1 атГсо.

Ргп <1аг ргипг §гогпг <1е11а $иа 
аШџИа гп цие$(о рае$е, Г аи!огНа 
КаНапа ћа <Лто$(га(о <И поп 
е$$ег ци1 рег попппаге, та рег 
гГ$о!1еџаге И Моп(епе§го <1а11е 
тг$егГе, рег аџџГаг1о а11а рго- 
зрсгКа е а ип ргопсио 1аџого.

I' ахгопе <1е1Г НаИа $ага со- 
$(ап(етеп(е џоКа аКо $џИирро 
есоиотп о е сикига1е <И цие$(о 
§епего$о е !еа!е роро1с топ(ег.е- 
§ггпо сће теп(а и тГ§Цоге 
аџџетге.



Бр. I ГЈ1АС ЦРНОГОРЦА Стр. 2зшиш дн
ПРЕУЗИМАЊЕ ВЛАСТИ 
ЦИВИЛНОГ КОМЕСАРА 
Наредбом од 28 априла 1941 

г. Нзегова Ексцеленција Армиј- 
ски Генерал госп. Уго Кава- 
леро одредио је следеће:

Чл. 1.
Вршење цивилне власти на 

подручју Црне Горе у смислу 
ратног закона повјерено је Ци- 
вилном Комесару са сједиштем 
на Цетињу.

Накнадном наредбом ће се 
одредити територијална над- 
лежност Цивилног Комесара.

Чл. 2.
Цнвилни Комесар је до даљ- 

њег наређења подређен Вишем 
Команданту Оружаних Снага.

Чл. 3.
Цивилни Комесар се стара 

за реорганизацију и успоставу 
функција и служби јавног ка- 
рактера задржавајући надле- 
штва, службе и особл>е црно- 
горске народности бивше упра- 
ве, у колико то сматра за 
опортуно.

Чл. 4.
Не прејудицирајући надлеж- 

ности војне окупаторне власти, 
у колико се односи на безбјед- 
ност окупаторних војних снага 
и на окупирано подручје, Ци- 
вилни Комесар се стара за за- 
штитујавнога реда употребља- 
вајући снаге, које су у тосврху 
одређене.

Чл. 5.
Ова наредба ступа на снагу 

онога дана када буде обнаро- 
дована и то путем објаве која 
ће бити изложена на вањским 
вратима сједишта Цивилног 
Ко.м"сара. Иста ће се надаље 
изложити на општинској табли 
свих општина на подручју над- 
лежности ЦивилногКомесара.“

Цетиње, 30 алрила 1941-Х1Х 
Кр. Цивилни Комесар 

за Црну Гору
Мацолини

КОНТРОЛА 
НАД ИМОВИНОМ 

БИВШЕ КРАЉЕВИНЕ 
ЈУГОСЛАВИЈЕ

Наредба број 1
ЦИВИЛНИ КОМЕСАР 

ЗА ЦРНУ ГОРУ

На основу чл. 1 Објаве бр. 
36 од 28 IV 1941-Х1Х.

Н а р е ђ у ј е.-

Чл. 1.
Остављајући недирнуту за- 

брану над приватним вриједно- 
стима, готовина, обвезнице, 
драгоцијености. марке и све 
друге вриједности које припа- 
падају бившој Краљевини Ју- 
гославији а налазе се у сједи- 
шту бивше Бановине и у сје- 
диштима подређених њених 
установа, стављају се под се- 
квестар.

Подручна надлештва ће се 
старати за отпрему вриједно- 
сти у сједиште бивше Бано- 
вине на Цетиње са свим фор- 
малностима које су ранијебиле 
на снази.

Чл. 2.
Начелник финансијског одје- 

љења бивше Бановине г. Пла- 
менац Марко постављен је за 
секвестратара добара помену- 
тих у прђашњем члану и за 
њих сноси одговорност.

Чл. 3.
Подизање добара под секве- 

стром може се дозволити само 
од стране Нашег функционера 
који је у ту сврху делегиран 
а који ће се поред тога стара- 
ти за надзор над текућом ад- 

министрацијом бивше Бано- 
вине.

Чл. 4.
Ова Наредба ступа данас на 

снагу.
Цетиње, 29 априла 1941-Х1Х 

Комесар, 
Мацолини

УСПОСТАВА РАДА 
У СОЛАНИ

Наредба број 3 

ЦИВИЛНИ КОМЕСАР 
ЗА ЦРНУ ГОРУ

На основу чл. Објаве бр. 
36 од 28 алрила 1941-Х1Х.

Наређује: 

Чл. 1.
Солане бивше Краљевине Ју- 

гославије, која постоји у Ул- 
цињу и сва покретна и непо- 
кретна имовина која истој при- 
пада стављена је под секве- 
стар.

Члан 2.
Инж. Кујунџић Драгољуб, 

управник солане у Улцињу и- 
менован је секвестратором до- 
бара поменутих у пређашњем 
члану, стога за иста сноси од- 
говорност.

Чл. 3.
Рад солане поменуте у чл. 

1 подлежи контроли Командан- 
та мјесног заповједника Кр. 
Финансијске страже.

Чл. 4.
Благајна бив. Бановине, 

са сједиштем на Цетињу, 
овлаштена је да предујмн 
секвестратару г. Кујунџи- 
ћу Драгољубу, суму динара 
150.000, на име трошкова по* 
четног функционисања.

Чл. 5.
Ова наредба ступа данас на 

снагу.
Цетиње, 3 маја 1941-XIX.

Цивилни Комесар 
Мацолини

ЗАБРАНА КРЕТАЊА 
ПОСЛИЈЕ 22.30 ЧАСОВА

Наредба Број 11 
ЦИВИЛНИ КОМЕСАР

ЗА ЦРНУ ГОРУ

На основу чл. 1 Објаве бр. 
36 од 28 априла 1941-Х1Х

Н а ре ђ у ј е:

Чл. 1.
Од данас забрањено |е кре- 

тање по улицама послије 22’30 
сати без наше писмене до- 
зволе.

РАСПУШТАЊЕ ПРИВРЕМЕНОГ 
АДМИНИСТРАТИВНОГ КОМИТЕТА

Наредба број 13 
ЦИВИЛНИ КОМЕСАР 

ЗА ЦРНУ ГОРУ

На основу чл. 1 Објаве бр. 
36 од 28 априла 1941-Х1Х у 
вези члана 60 италијанског рат- 
ног закона

Наређује:
Чл. 1

Поводом нашег преузимања гра- 
ђанске власти Прнвренени Адинки- 
стративнн Кожвтет Је распуштен-

Чл. 2
Образовано је једно вијеће Цр- 

ногорада, које ће давати мишље- 
ња, кадагод се од Нас буде тра- 
жило.

Чл. 3
У року од седаж дана од данас 

■ма се пријавитн Италмјанском Ци- 
внлном Комесарнјатусваготовннв, 
вриједности, превовна сретства, 
индустрије н сва друга нновнна, 
која је била прнладала бнв. Кра-

Чл. 2.
Ова наредба се не односи 

на војна лица Италијанских 
Оружаних Снага.

Цетиње, 4 маја 1941-Х1Х.
Цивилни Комесар 

Мацолини

ОБАВЕЗА ОБРАЂИВАЊА 
КУЛТУРНОГ ЗЕМЉИШТА

Наредба број 12

ЦИВИЛНИ КОМЕСАР 
ЗА ЦРНУ ГОРУ

На основу чл. 1 Објаве број 
36 од 28-1У-1941 године—XIX 
у вези чл. 60 Италијанског рат- 
ног закона

Н а ређ уј е: 
Чл. 1

Ставља се у дужност вла- 
сницима земаља и земљорад- 
ницима да обрађују и посију 
свој посијед са било којом 
врстом културе.

Чл. 2
Сиромашне породице које не- 

мају способннх чланова или 
довољно радне снаге и нијесу 
у стању да обрађују посјед са 
својим сретствима пријавити ће 
ту околност немогућности мје- 
сној грађанској власти а ова 
се има старати да се њихове 
земље обраде од стране дру- 
гих земљорадника из мјеста.

Чл. 3
Оне који прекрше ову на- 

редбу моћи ће се потпуно или 
дјеломично искључити при по- 
дјели хране од стране уреда 
за снабдјевање. Поред тога 
њихове земље ће се предати 
на обраду мјесним земљорад- 
ницима по одредби цивилне 
власти.

Чл. 4
Ова наредба ступа данас на 

снагу.
Цетиње, 4 маја 1941-Х1Х.

Цивилни Комесар, 
Мацолини

КРЕТАЊЕ МОТОРНИХ 
ВОЗИЛА

Наредба број 14

ЦИВИЛНИ КОМЕСАР 
ЗА ЦРНУ ГОРУ

На основу чл. 1 Објаве бр. 
36 од 28 априла 1941-Х1Х

Н аређује:

Чл. 1.
Без уштрба по саобраћај мо- 

торним возолима Цивилног Ко- 

љевини Југославији или њеној 
управи, бев обзира што су можда 
раније пријављена распуштенон 
Привременом Управноа Комвтету.

Једиаку пријаву треба поднијети 
ва готовнну, драгоцјености и све 
друге прнједности неваконитог по- 
рнјекла, које се валазе у посије- 
ду приватних лица, установа илн 
управа.

Чл. 4
Судскн функционери и сваки дру- 

ги фуикционер бивше Краљевине 
Југославије, са изузеткоа оних, 
која су покривали политичке по- 
ложаје, вадржавају се на поло- 
жају до новог наређења уз прет- 
ходиу заклетву на вјерност Ита- 
лиЈанској Влагтн.

Чл. 5
Ова Наредба ступа данас на 

снагу.
Цетиње, 12 маја 1941-Х1Х 

Цивилни Комесар,
Мацолини

месара и Војким возилима у I 
служби Италијанске државе 
забрањује се саобраћај ауто- 
таксима.

Чл. 2.
Служба ауто-таксија бити ће 

уређена наккадном наредбом.

Ова наредба ступа на снагу 
даном проглашења на јавној 
табли у сједишту овог Коме- 
саријата на Цетињу и на табли 
оних општина које буду озна- 
чене од Команде Кр. Караби- 
нијера на Цетињу.

Цетиње, 5-У-1941-Х1Х.

Цивилни Комесар
Мацолини

ДОЗВОЛА РИБАРЕЊА

Наредба број 15 

ЦИВИЛНИ КОМЕСАР 
ЗА ЦРНУ ГОРУ

' На основу чл. 1 објаве број 
36 од 28 априла 1941-Х1Х

Н а р е ђ у ј е:

Члан. 1.

Одобрава се успостава ри- 
барења од зоре до запада 
сунца под условима који су 
раније важили.

Члан 2.

Ова наредба ступа на снагу 
данашњим даном и бити ће 
објављена на јавној табли сје- 
дишта Цивилног Комесаријата.

Цетиње, 5-У-1941-Х1Х.

Цивилни Комесар
Мацолини

ИМЕНОВАЊЕ ДЕЛЕГАТА 
Г. КОМЕСАРА У БАРУ

Наредба број 16 

ЦИВИЛНИ КОМЕСАР 
ЗА ЦРНУ ГОРУ

На основу чл. 1 Објаве број 
36 од 28 априла 1941Х1Х

Наређује:

Чл. 1.
Витез Часник Иван Милета 

у својству нашег изасланика 
преузима до новог наређења во- 
ђење грађанске управе у Бару.

Чл. 2.
Ова наредба ступа на снагу 

онога дана када буде објав- 
љена на општинској табли у 
Бару.

Цетиње, 6 маја 1941-Х1Х.

Цивилни Комесар 
Мацолини

ПРИЈАВЉИВАЊЕ 
СТРАНАЦА

Наредба број 18

ЦИВИЛНИ КОМЕСАР 
ЗА ЦРНУ ГОРУ

На основу чл. 1 Објаве бр. 
36 од 28 априла 1941-Х1Х

Н аре ђу је:

Чл. 1.
Ставља се у дужност Србн- 

јанцима који су настањени, има- 
ју сједиште или бораве у Црној 
Гори, да до 20 маја о. г. при- 
јаве општинској власти мјеста 
у коме се налазе, своје личне 
податке и оне за чланове сво- 
јих породица.

У пријави се има назначити 
датум њиховог доласка у Црну 
Гору.

Чл. 2.
Општинске управе су дужне 

да одмах доставе овом Коме- 
саријату на Цетиње спискове 
лица србијанске народности, а 
који се имају саставити на осно- 
ву пријава назначених у чл. 1 и 
на основу било ког сретства 
подесног за утврђивање тач- 
ности.

Чл. 3.
Прекршитељи ове Наредбе 

бити ће кажњени у смислу 
Закона.

Чл. 4.
Ова Наредба ступа на снагу 

даном обнародовања а које ће 
се извршити пХтем објаве на 
службеној табли сједишта овог 
Коиесаријата на Цетињу.

Цетиње, 10 маја 1941-Х1Х.

Цивилни Комесар 
Мацолини

< ПОЧЕТАК РАДА 
У МОНОПОЛУ

Наредба број 20

ЦИВИЛНИ КОМЕСАР 
ЗА ЦРНУ ГОРУ

На основу чл. 1 Објаве бр. 
36 од 28 априла 1941-Х1Х.

Н а р еђ у ј е:

Члан 1.
Складиште нелрерађеног ду- 

хана бивше Краљевине Југо- 
славије које се налазе у Под- 
горици и сва покретна и не- 
покретна имовина која истоме 
припада ставља се под секве- 
стар.

Чл. 2.
Инж. Анатолије Јанусковски, 

директор складишта непрера- 
ђеног духана у Подгорици по- 
стављен је за секретара доба- 
ра ломенутих у предњем члану 
па има да за иста сноси од- 
говорност.

Чл. 3.
Пословање о коме је ријеч 

у чл. 1 подвргнуто је надзору 
Команданта Кр. Финансијске 
страже тога мјеста.

Чл. 4.
Благајна бивше бановине, 

са сједиштем на Цетињу, 
овлашћена је, да предујми 
секвестратору госп. Анато- 
лију Јанусковском суму дин. 
1,327.000— ва име трошкова 
првог рада.

Чл. 5.
Ова наредба ступа на снагу 

данашњим даном и бити ће 
саопћена инж. Анатолију Ја- 
нусковски као и благајни бив- 
ше бановине.

Цетиње, 11 маја 1941-Х1Х. 

Цивилни комесар 
Мацолини /

ЗАБРАНА ОТУЂИВАЊА 
И УДАЉИВАЊА 

МОТОРНИХ ВОЗИЛА

Наредба број 19

ЦИВИЛНИ КОМЕСАР 
ЗА ЦРНУ ГОРУ

На основу чл. објаве бр. 36 
од 28 априла 1941-Х1Х

Наређујем: 

Члан 1.
Посједници аутомобила и 

свих осталих моторних сре- 
става дужни су да их пријаве 
мјесним Комаидама Кр. Кара- 
бинијера до 20 маја о. г.

Члан 2.
Забрањено је сваком отуђи- 

вање (промјена власности) ау- 
томобила и свих осталих мо- 
торних возила било то беспла- 
тно било уз накнаду.

Члан 3.
Прекршитељи ове Наредбе 

бити ће кажњени у смислу за- 
кона.

Члан 4.
Ова Наредба ступа на снагу 

даном обнародовања а којеће 
се извршити путем објаве на 
службеној табли сједишта 
овог Комесаријата на Цетињу.

Цетиње, 10 маја 1941-Х’Х

Цмвнлни Комесар 
Мацолини
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ПОСЈЕТА Њ. В. КРАЈБА ИМПЕРАТОРА ЦЕТИЊУ

Народ црногорски одушевљено поздравља 
Суверена велике пријатељске Италије

Принц Умберто Савојски, иресшолонасљедник Италије

(Насшавак са 1-ве стране)
Краљ слуша говор затим се 

топло рукује са министром По- 
повићем.

Пошто се задржао са при- 
сутнима у разговору питајући 
за њихове породице и прилике, 
Суверен дуго разговара на та- 
лијански са митрополитом Јоа- 
кимом, кога пита гдје је рођен 
и гдје је научио да говори тако 
добро талијански. Затим Краљ 

' праћен од Њ. Е. г. Мацолинија 
посјећује Краљевски Двор. — 
Зауставља се у оружници и 
пажљиво посматра славни бар- 
јак са Вучјег Дола из 1878 и 
седло са којег је Велики Краљ 
повео своје Црногорце у битци 
против Турака.

Пошто је прегледао салу 
униформа, краљ се пење на 
први спрат пажљиво прегле- 
дајући све сале а особито салу 
са великим уљалим портретима 

1 Његових Родитеља Краља Ум- 
берта и Краљице Маргарите. 
Са нарочитим узбуђењем Краљ 

: још једанпут види спаваћу со- 
; бу Краљице Императорке, када 
I је била јошт Принцеза црно- 
' горска. Краљ прегледа старе 
; слике краљева, краљица, прин- 
ј чева свију дворова Европе и 
I показузе насмијан једну своју 
■ из Москве од 1896, послате на 
; дар Краљици Јелени онда, Ње- 
I говој вјереници.

Краљ излази из Двора и при- 
ма громогласни поздрав „Цр- 

> них кошуља** постројених на 
Тргу, уз исукане ножеве.

' Затим прегледа велики рељеф
1 Црне Горе па иде у манастир 

св. Петра гдје га чека митро- 
полит са цјелокупнимсвештен- 
ством у свечаним златним одо- 
рама.

Док звона са Старе Табље; 
'манастнра и свију цркава брује 
весело, Краљ улази уСветињу 
и клања се гробу В. Војводе 
Мирка на који полаже сноп 
црвених ружа.

По свршетку божје службе 
Краљ поново пролази улицама 
Цетиња свуда дочекан френе- 
тичним овацијама. Затим напу- 
шта Цетиње праћен од народа 
све до резиденције Комесара.

Док се аутоодаљивао Краљ 
: Император стојећи на ногама 
: у кола поздравља све једним 
ј широким замахом руке, затим 

приноси очима доглед да би

још један пут погледао куће, 
улице, народ и Цетиње којег 
је Он вазда волио али које 
овог пута остаје незаборавно 
у Његовом великом срцу Краља 
и Човјека.__________

Цивилии комесар упутио ]е сљедећу 
депешу:

Г. Геиералу орвом ађутанту Н>. К. 
Величанства — Тиране:

„Поносни народ Црни-Брда жели 
да ја аоновнм Кр. Величанству из- 
раз благодарности и узбуђеног оду- 
шевљења.

Захвалан ћу Вам бити ако будете 
тумачи тих осјећа|а којима пркдру- 
жујем осјеђаЈе вјервости и одано- 
сти моје и особља комесаријата.

Мацолини

Цмвмлиа Момасар 
аа гробу Веааког 

ВоЈводе Мираа
Грађанство Цетиња веома је 

дирнуто пажњом г. Комесара 
Њ. Ек. Мацолинија који се же- 
лио поклонити гробу Великог 
Војводе Мирка, оца пок. Краља 
Николе и дједа Краљице и Ца- 
рице Јелене.

Њ. Е. Мацолини пошао је у 
манастир гдје се налазе гро- 
бови принчева куће Петровић- 
Његош док је једна чета 94-ог 
пјешадије са музиком одавала 
почаст.

Комесар Италијанске Владе 
дочекан је од г. Министра Ј. 
Поповића и од најугледнијих 
личности црногорских, док га 
је у манастиру дочекао Митро- 
полит Јоаким.

Два италијанска војника по- 
ложили су на гроб Великог 
Војводе Мирка вијенац од ру- 
жа украшен бојама Италије са 
натписом — Цивилни Комесар 
за Црну Гору — па је Митро- 
полит уз асистенцију свештен- 
ства, отслужио заупокојену мо- 
литву. На крају се Митрополит 
тоило захвалио у име народа 
црногорског за извршени чин 
поштовања на гробу једног од 
највећих принчева куће Петро- 
вића-Његош.

Цивилне властн Цетиња, као 
и највиђеније црногорске лич- 
ности замолиле су Њ. Е. Ма- 
цолинија да буде тумач код 
Талијанске Владе жељама свију 
Црногораца да би се на Це- 
тиње пренијели посмртни оста- 
ци неумрлог Краља Николе и 
Краљице Милене. Њ. Е. Ма- 
цолини обећао је своје инте- 
ресовање.

ВоЈне операциЈе 
талијанских оружаних сила

Извјештај бр. 340 — 12 маја 
Главни стан Оружане Силе 

саопштава:
Наше бомбардерске јединице 

напале су непријатељску по- 
морску формацију у западном 
Средоземном Мору.

Два крсташа су тешко по- 
гођена.

Један непријатељски авион 
је оборен.

За вријеме једног ваздушног 
напада на Малту, авиони К. А. Т. 
запалили су један хидроавион 
типа „Сундерланд".

Спашен је један наш авион, 
који је јављен као изгубљен, 
за вријеме поморско-ваздушне 
битке, како је саопштено у 
извјештају бр. 338

У сјеверној Африци проду- 
жују се са успјехом акције та- 
лијанско-њемачке у зони Со- 
лума.

У Јегејском Мору, наши од- 
реди су се искрцали на острва 
Теза, Сифно, Серифо и Мило, 
завршујућу тако освајање гру- 
пе Циклада.

У источној Африци осјетна 
активност артиљерије у секто- 
ру Алађи. У осталим секторима 
догађаји без важности.

Непријатељски авиони напа- 
ли су ваздушну базу у Ката- 
нији; мало штете и мало жр- 
тава. __________

Извјештај бр. 341 — 13 маја
Главни стан оружане силе 

саопштава:
У сјеверној Африци актив- 

ност артиљерије у сектору То- 
брука Једанаестога непријатељ 
је покушао да бомбардује по- 
морским снагама Бенгази.

Одлучном инитервенцијом 
обалских батерија и бомбар- 
дера њемачких, нринудила је 
непријатељске поморске снаге 
да се повлаче, три јединице су 
погођене бомбама великог ка- 
либера.

У источној Африци неприја- 
тељ је напао јаким снагама 
сектор Амба Алаги, али је 
свуда био одмах одбијен.

Празник Б|рђев-дана прослављен 
првн пр послије 22 гпдине 

на Цетиње
Приликом славе Ђурђев-да- 

на, становниигтво Цетиња је 
присуствовало церимонији са 
видним задовољством и дубо- 
ким пијететом.

Прослава која је за читавих 
22 године била забрањена од 
срби/анских властодржаца, у- 
зела је величанствен карактер.

Црквена церемонија, тако 
драга свијема црногорцима, у- 
зела /е изненада политички 
карактер и претворила се у 
патриотску манифестацију, 
због ослобођења од србијанске 
тираније и Београдске хегемо- 
ни/е,захваљујући побједоносном 
талијанском оружју и фаши- 
стичкој Италији.

Становништво Цетиња је 
било испунило како Манастир 
тако и Порту Св. Петра као 
и околину.

Цивилни Комесар Ит. Владе 
Њ. Е. Мацолини, желио је да 
присуству/е церимони/и и до- 
шао /е у пратњи г. Генерала 
Тући-а команданта дивизи/е 
— Месине — свих фукционера 
Комесаријата и великог броја 
официра. Послијед свечане ли- 
тургије Митраполит Јоаким 
је одржао молепствије за упо- 
кој душа умрлих кнежева и 
чланова куће Петровић — 
Његош.

Када /е Комесар Њ. Е. Ма- 
цолини напустио Манастир 
народ је импровизирао топле

Бенито Мусолини Дуће фашизма

Извјештај бр. 342—14 маја
Главни стан оружане силе 

саопштава:
Источно од Албаније проду- 

жује се заузимање терена и 
наше јединице су запосјеле Пећ, 
Призрен. Тетово, Гостивар и 
Кичево.

У Грчкој је завршена окупа- 
ција Епира, Акарнаније и Ето- 
лије достигавши Мисолунги и 
и Лепанто у патрашком заливу.

У ноћи дванаестог, форма- 
ције бомбардера К.А.Т. напали 
су са видним успјехом важне 
објекте Малте.

оваци/е уз поклике: — Живјела 
Италија — Живио Дуће Жи- 
в/ела талијанска војска осло- 
бодитељка Црне Горе. Њ. Е. 
Мацолини /е одговорио кличући 
Црној Гори слободно/ и желећи 
јој сваку срећу и напредак.

Затим је Митрополит Јоа- 
ким примио Њ. Е. Мацолиниа, 
Генерала Тући-а као и много- 
бројне личности талијанске и 
црногорске.

Митрополит на одличном 
талијанском језику изразио је 
захвалност црногорског народа 
за многа доброчинства, већ о- 
стварена за тако кратко ври- 
јеме, од стране талијанске 
Владе у корист Црне Горе, за- 
тим је присутне послужио 
кољивом.

Овом приликом Њ. Е. Ма- 
цолини дао /е већу своту да 
се раздијели сиромашном ста- 
новништву а другу Манастиру.

Цивилни комесар |е наименовао 
Савјет техничко-административни

Циннлни Комесар за Цриу Гору 
наимевовао |е техаички Савјет, са- 
стављен од 6 чланова изабракнх 
између ааЈугледннх личаости црко- 
горских.

Сав)ет или по|еднни члан моћи ће 
бити упитан и о њиховом мишљењу 
поводом разаих питања администра- 
тивне природе.

Савјет )е овако састављеи: опу- 
номоћени мивистар Јово Поповић, 
бивши министар Црногорски, д-р 
Секула Дрљевић, бившн милистар 
иностраних послова Краљ. Црне 
Горе; Петар Пламенац, бивши мивн- 
стар Михаило Ивавовић. адвокат 
Душав Вучивић, прота Симо Мар- 
т ивовић.

У Ћиренајци живе акције 
предњих елемената Талијанско- 
Њемачких код Солума и Тоб- 
рука.

Ваздушне формације тали- 
јанске и њемачке, у наврате су 
бомбардовале базе у Тобруку.

Једна торпиљарка је погође- 
на, а запаљени су депозити 
муниције и течног горива.

У источној Африци наше 
трупе надахнуте херојским при- 
мјером Њ. Кр. В. Војводе од 
Аосте, поред свих тешкоћа на- 
стављају одбрану.

Унмверзитет у Бари 
пвнЈдио је школопање 
млздим црногорцима

Ректор Универзитета - „Мусоливи" 
нз Бари-а упутио је Цив. Комесару 
сљедећу депешу:

Адмивистративви савјет Универ- 
зитета у Бари-у у ванредној сједни- 
ци, честитајући ослобођеве хиља- 
дугодишњих јуначкмх Црних Брда, 
ријешио је да се успоставе фовд 
од 4.000 лира годншње у корист 
школовања младих црногораиа.

Стављајућн Вам горње ва звање. 
молим Вас да нмате у внду, да 
су Вам све најбоље сваге овај 
Атевеа на расположење за сваки 
покушај културно научни намије- 
њен напретку Црве Горе и ува- 
пређењу духовних веза у простору 
талијанске ИмпериЈе.

Ректор 
Тоски

Комесар Н>. Е. Мацолини овако 
Је одговорио:

У име црвогорског народа по- 
носног због добијене слободе сна- 
гом побЈедоносног оружЈа фашв- 
стичке ИталиЈе, наЈтоплије се за- 
хваљуЈем славном Атенеу у Ба- 
ри у за дарежљиву понуду ко|а 
Је примњева са одушевљењем.

Везе културне и духовне са 
тим ће се поново успоставити 
између два Јадранска народа, от- 
почињући нову епоху при|атељ- 
ства и напретка.

Комесар 
_________ Мацолнни

Цивилни Комесар са скорол у- 
редбол, одредити ће правила за 
фонда за школовање младих црно- 
хораца заслужних да њихову кул- 
Шуру усаврше р Итали/и.
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ОБИЛАЗАН ЦНВИЛНОГ 
НОМЕСАРАРАЗНИХМЈЕСТА 

У ЦРНОЈ ГОРИ
Њ. Екселенца г. Мацолини 

прошлих дана, посјетио је не- 
колико мјеста у Црној Гори, 
како би стекао праву слику о 
потребама народа у Цр. Гори 
те да би успоставио ужу везу 
са локалним властима, с намје- 
ром да се одмах реорганизују 
све службе.

У Котору и околини г. Ци- 
вилни Комесар Италијанске Вла- 
де, задржао се са мјесним ви- 
ђеним црногорскнм личностима 
и расправљао о разним про- 
блемима те наредио да се нај- 
хитније обезбиједи снабдије- 
вање народа храном. Поводом 
тога фашистичка Влада већ је 
одобрила знатне количине жита 
и живежних намирница.

Црногорске мјесне власти 
Котора захвалиле су Његовој 
Екселенцији г. Мацолинију због 
благодетног заувимања Фаши- 
стичке Владе, чија обилна да- 
режљивост излази у сусрет 
потребама народа црногорског 
и истодобно изразиле су своје 
задовољство да се налазе под 
заштитом Италије.

У Будви изненадни долазак 
Италијанског Комесара Ексе- 
ленције Мацолинија изазвао је 
живо одушевљење.

Његова Екселенца Мацолини 
стигао је послије подне, у прат- 
њи функционера комесаријата, 
дочекан од Команданта итали- 
јанских трупа и од свих мјесних 
цивилних и вјерских власти, 
док је народ мале јадранске 
варошице искупљен на главном 
тргу, живо акламирајући Ита- 
лији, Краљу и Цару, Краљици 
и Царици Јелени и Дуће-у. О- 
вације су трајале непрестано 
све док је Њ. Екселенца Ма- 

цолини пролазио улицама.
Претставник Италије је по- 

сјетио православну цркву као 
и католичку и задржао се у 
љубазном разговору са много- 
бројним грађанима, а особито 
са сиромашним рибарима и 
радницима о чијим се потреба- 
ма веома интересовао.

Будванска дјеца поређана 
дуж свију улица клицала су 
срдачно Италији ослободите- 
љици поздрављајући римским 
поздравом.

Симпатичне, одушевљене и 
невине овације младежи узбу- 
диле су Његову Екселенцију, 
који се задржао у разговору 
са дјецом.

Затим је извршен пријем ко- 
јом је приликом Н>. Е. Г. Мацо- 
лини дао упуства локалним 
властима за даљи рад.

Претсједник будванске оп- 
штине као и друге личности, 
на италијанском језику изризи- 
ли су Њ. Е. Г. Мацолинију са 
дирљивим ријечима њихово за- 
довољство да су ослобођени 
од србијанске окупације, захва- 
љујући побједоносном оружју 
Италије, којој Је Будва била 
вазда везана још од славне 
епохе Млетачке Републике.

Претсједник општине је да- 
ровао Њ. Е. Г. Мацолинију 
сноп наранџиних цвјетовз уза- 
браних са поморанџи које су 
из Сицилије пресађене у Будви.

Њ. Е. Г. Мацолини подарио 
је извјесну суму новца да се 
раздијели као помоћ најпотреб- 
ним.

Даље је Њ. Е. Г. Мацолини 
посјетио краљевску вилу у бли- 
зини Будве.

КРАЉИЦА N ЦАРИЦА ЈЕЛЕНА 
ДАРИВА 250.000 ЛИРА СИРОМАШНИМ 

ЦРНОГОРЦИМА
Прилнком посјете Њег. Вел. 

Краља и Цара, Албанији, ци- 
вилни Комесар Италијанске 
Владе за Црну Гору, путовао 
је у Тирану гдје је примљен у 
дугу аудијенцију код Њ. Е. 
Грофа Галеаца Ћана министра 
спољних послова.

Пред повратак на Цетиње 
Њ. Е. Мацолини био је примљен 
у нарочитоЈ аудијенцији од Њ. 
В. Краља Императора који му 
је дао суму од 250.000 лира

Д«п«ша •ахмлиоста 
Народа Црм Гор« 

Њ. в. Кримм Јивин
Садржај депеше аахвалности 

који је послат Њ. В. Краљици 
Јелени:

Њ. В. Краљици 
Императорки 

Рин

Народ Црногорски вримио је 
са одушевљеном захвалношћу 
дарежљиви чин са којим је 
Краљица Италије ослободи- 
тељке, Кћи предрага ове воно- 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••(

Читајте и ширите

као дар Њ. В. Краљице Импе- 
раторке Јелене за сиромашне 
у Црној Гори, Грађанство Це- 
тиња и осталих мјеста примила 
је овај Краљеаехи дар са нај- 
већом захвалношћу.

Највиђеније личности Цети- 
ња упутиле су Великој Вла- 
дарки која се родила у овој 
земљи јаких и племенитих рат- 
ника, депешу захвалности и 
оданости.

сне земље и Зошомка јуначке 
династије Петровић - Његош, 
хтјела дати нови знак Своје 
аривржености земљи која се 
поноси да ју је родила.

Комесар Мацолини 
Марица Радоњић 
Златана Јовићевић 
Милка Мартиновић 
Јово Поповић 
Ммхаило Иванови^: 
Секула Дрљевић 
Петар Пламенац 
Душан Вучинић 
Симо Мартиновић

Диш шј| СЈ цгшкп 
ђип||ц Јнутш мннип 

I. Мишиц
Буенос Аоерес 4-У-1941 
Удружење Црногораца, на- 

стањених у Аргентини упутнло 
је Министру МацолиниЈу Висо- 
ком Комесару за Црну Гору 
следећу депешу:

Национална организациЈа 
заслободу Црне Горе, сретна 
због Вашег наименовања за 
Високог Комесара непобје- 
диве Црне Горе, поздравља 
у Вас сквадристу Нове Ита- 
лије, чврстог браниоца наше 
ствари.

Ваше присуство на Цети- 
њу бити ће од утјехе Народу 
нашем превареном од назови 
браће београдске, а за нас 
ће бити нови доказ непо- 
гријешивости Дуће-а. Нека 
Бог благослови Вашу мисију.

Вујовић 
секретар

Днвш МЗД1М1 смИзиј 
||ДП|11Н-|Т1ПЈ1

На заузииање Н>. Е. МацолишЈа 
иввкдвос Коаесара, вазад веколнко 
дааа успостав&ена |е ваздушва везан 
Подгорвца—Скадар—Тираиа, ко]а 
ниа везе са ваздушнмн ливијаиа ва 
И талнЈу.

ч
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Влада италкЈалска, 
•рипе се да обеаби|едп 
лсхраиу становиимтва 

Цр. Горе
Послије пораза србијанских 

трула и послије бјегства истих 
из Цр. Горе — народ је остао 
скоро без икаквих животних 
намирница. Цивилни Комесар 
тал. Владе чим је стиглао на 
Цетиње, прва му је брига била 
да ријеши проблем набавке 
жив. намирница јер је народ 
остављен у положају тешке 
немаштине.

И стварно од првих дана 
талијанске окупације Њ. Е. 
Мацолини уз сарадњу војних 
талијанских власти обезбије* 
дио је снадбијевање Цетиња 
и других центара у Ц. Г. по- 
диЈеливши приличне количине 
брашна. Сада Дознајемо да је 
иЕи1е 1пЈиз1гЈе АНмЈа А§гапе“ 
који је под директном надлеж- 
ноиЉу Владе талијанске, отпо- 
чела са методичним снадбије- 
вањем разних животних намир- 
ница потребних за цијелу Цр. 
Гору.

Дана 12. о. мј. стигао је у 
Зеленику пароброд „Енрика” и 
искрцао јеприличан товар пше- 
нице, брашна, ориза, шећера, 
паште и т. д. Ови артикли у 

висини од 12 хиљада и 500 
квинтала. стављени су одмах 
на расположење.

Роба је упућена жељезницом 
за Никшић, а из Котора те- 
ретним колима на Цетиње, Бу- 
дву и Херцег Нови. Међутим 
срезови шавнички, данилоград 
ски, бјелопавлићски и колашин- 
ски, биће снадбијевани из ма- 
газина Никшића и Подгорцце, 
а срезови барски и вир-пазар- 
ски снадбијеваће се мотор- 
Ним једрењачама преко Бара 
као и из централних магазина 
из Подгорице.

На тај начин стаковници 
Цр. Горе, захваљујући помоћи 
талијанске Владе обезбијеђени 
су прехраном.

ГПАСЦРНОГОРЦА

ИЗЛАЗИ СВАКЕ НЕДЈЕЉЕ

Шефови цпмни
I ШИ1КЦ1П1НП ЈСТ1Н1И 

нзд*имн Циимг Коикарн 
нрмннои Д1Н1 Војсио I Цорсти

Приликом прославе — Дав ВоЈске 
и Царства — 9 маје, сви шефови 
развих граћавспх и адмшистратив* 
иих вадлештава, аосјетили су ци- 
вилвог Комесара ТалиЈанске Владе 
и у име своЈе и иарода Црвогорског 
изјавили искреве честитке и захвал- 
иост ослободилачко Италији.

Штампа Штампарије „Обод" — Цетиње Издаје нталијански Цивилни Комесаријат ва Црну Гору


