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ЦЕТИЊЕ
25 маја 1941 — XIX

ОдЈеци Висоне посјете Црној Гори
Брига Цивилног Комесаријата за снадбијевање народа намирницама

ГРОФ ГАЛЕАЦО ЋАНО ОД КОЛТЕЛАЦА, 
који Во упуствила Вође фашизла, генијално управља са спољнол 

политикол Иарске Ишалије >

кш цип1П№1ои мшицш 
Задарског, Сплитског 
и Которског округа

РИМ 20
Ево текст Краљевог Декрета 

у погледу нових територија 
који су ушли да чине дио ита- 
лијанскога Краљевства:

Чл. 1
Територије чије су границе 

оцртане у прикљученој карти 
Наше наредбе и Вође Фаши- 
зма, Шефа Владе, чине инте- 
грални дио Италијанскога Кра- 
љевства.

Чл. 2
Она тернторија из чл. I која 

граничи са облашћу Фијуме и 
острва Веља и Арбе са другим 
мањим која припадају гореиме- 
нованим, придају се области 
Фијуме.

Чл. 3
Остала територија и острва 

далматинска из чл. 1 сачиња- 
вају заједно са досадашњом 
задарском облашњу Говерна- 
торат Далмације који садржи 
области Задра, Сплита и Ко- 
тора.

Границе Далмације бити ће 
утврђене Краљевским Декре- 
том, који ће одредити надле- 

жност Гувернатора у односу 
према Префектима округа.

Гувернатор ће бити у Задру 
и бити ће потчињен непосред- 
но Дуће-у Вођи Фашизма.

Чл. 4.
Територрјама Корчуле и Спли- 

та бити ће дата специјална 
администрација.

Одговарајућа упутства бити 
ће објављена Краљевским Де- 
кретом а на предлог Вође Фа- 
шизма, Шефа Владе, Министра 
Укутрашњих Дјела успоразуму 
са осталим заинтересованим 
Министрима.

Чл. 5.
Краљевска Влада је овла- 

штена да објави у територи- 
јама из чл. 1 Устав и друге 
законе Краљевства и да изда 
упуства за координацију са 
законодавством на снази а ди- 
јелом наредбама за општине 
Сплита и Корчуле у духу чл. 4.

Чл. 6.
До даљих наређења на тери- 

торијама остају на снази из 
чл. 1 одредбе које се односе

Одушевљење због посјете 
Краља Императора Цетињу би- 
ло је велико. Посљедица тога 
одушевљења била је огромна 
распродаја првог броја Гласа 
Црногорца који је био скоро 
сав посвећен Високој посјети. 
Великој потражњи из најуда- 
љенијих крајева није било мо- 
гуће изаћи у сусрет и ако је 
лист био штампан у броју до 
сада незапамћеном.

? На веђ публикованој депеши 
коју је Њ. Е. Мацолини био 
упутио преко Генерала Првог 
Ађутанта Њ. В. Краљу Импе- 
ратору Високи Гост је одго- 
ворио:

Драги су ми стигли понов- 
ни изрази осјећаја Народа 
Црногорскога као и осје-

на цивилну администрацију а 
ко]е су оглашене од стране 
италијанских војних окупатор- 
ских власти.

Гувернер Далмације и Пре- 
фект области Фијуме, на те- 
риторијама из чл. 1. вршиће у 
одговарајућим границама власт 
коју су до сада имали Цивилни 
Комесари у већ означеним од 
редбама.

Чл. 7.
Овај Декрет ступа на снагу 

са даном објаве у службеним 
новинама Краљевине Италије 
и бити ће поднијет Законодав- 
ним Тијелима за законско огла- 
шење. Вођа Фашизма и Шеф 
Владе овлашћен је да поднесе 
овај законски нацрт.

Са скорим Краљевским Де- 
кретом стари „Абкгмит гота- 
по“ Котор, који се послијед 
промјењивих догађаја средњега 
вијека, прикључио добровољно 
Млетачкој Републици у 1420 
г. и од ове за вријеме вјеков- 
ног поморског и трговачког 
развитка примио трајни итали- 
јански печат, ушао је у састав- 
ни дио Краљевства Талијанског 
да се утисне у Славу једнога 
Царства које је наслиједило од 
Рима свјетлост културе и славе.

Ова велика вијест изазвала 
је поносно весеље код грађа- 
на Котора, који у најчистијим 
изразима венецијанског језика 
довикују њихову безкомпро 
мисну вјерност Њ. В. Краљу 
Императору и Дуће у, који су 
извршили њихову топлу жељу 
а која никада није поклекла: 
да уживају благодети и права 
њихове браће са друге обале 
Јадрана.

Са италијанскии Котором о- 
безбијеђена је великом и по 
носном народу Црне Горе ди- 
ректна подршкз и благодети 
непосредних граница и гаран- 
ција за све јачу сарадњу ка 
великом развитку. 

ћаји упућени ми од стране 
особља Цивилног комеса- 
ријата.

Виктор Емануел

Поводом посјете Њ. В. Кра- 
ља и Цара Њ. Е. Г. Мацолини, 
Цивилни Комесар за Ц. Гору 
упутио је Првој Дами Њ. В. 
Краљице и Царцце сљедећу 
депешу:

Њ. В. Краљице и Царице 
Почасној Дами

] Молим Вас да саопштите 
•/ Царици Императорки да је 

поносно Цетиње данас до- 
чекало са великим одушев- 
љењем Њ. В КраЛ.а Импе- 
ратора и поздравило Га као 
ослободиоиа са једнодушним 
поклицима док је са Манасти- 
ра историјско звоно, навикло

ЕСН1ОЕИА 7181ТА
V епШбЈазто рег 1а шзКа 

<је! Ке 1трега(оге а СеШ§пе 
е птаз^о умзздто. Опа соп- 
8е§иепха сП 1а1е епћ181а8то 
е $1а1а Г епогте ШНиаопе 
сће т 1иНо И Моп1епе§го ђа 
ауи1о П рпто питего деПа 
„Уосе с!е1 Моп1епе§го“, циа- 
81 тЈегатеШе деШсак) аПа 
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бе! §јогпа1е аћђја га§§шп!о 
соте 81 е де11о сНге зепга 
ргеседепП. _____

А1 1е1е§гатта соп сш Г 
ЕссеПепга П СоттЈззапо Сј- 
у11е (газтеНеуа, Ггатће П 
Рпто АшЈаШе сП Сатро 
Оепега1е, аПа МаезЈа с!е1 
Ке 1трега1оге, Г ота§§1о 
псопобсеп1е с!е1 Роро1отоп- 
1епе§ппо Г Аи§из1о боугапо 
пзропдеуа:

„МоПо §гасНН тј зопо §шп- 
Н пппоуаН зепНтепН де! 
роро!о тоМепедппо е! §еп- 
Н1е репзЈего с!а уој пуоИотЈ 
апсће а поте сЈеЈ ЈипгЈопап 
де1 СогтззапаК)."

УИ1опо_Еп1апие1е“
1п оссазјопе ЈеПа уЈзПа 

с1е1 боугапо, П Сотпизбапо 
СшПе ауеуа соз! 1е1е§га1а(о 
аПа Оата сГ опоге сЈеПа 
Маез^ 1а Ке§та 1трега1псе:

„VI рге^ћегеј сП уо1ет 
ђет§паге Ш сотитсаге а

II ЕоуегпаШаЈо Је11а Оа1таш
Еа пиоуа ог^апЈгга/Јопе атгттзЈгаНуа де11е
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Кота, 20

Ессо П (еб(о де1 Оесге(о [?еа- 
1е сопсегпегПе 1а 815(етах1опе 
деј пиосј ГеггНогј сће $опо уе- 

да оглашује славља Куће Пе- 
тровића, поново, послијед 
двадесет година преузело 
своју улогу Народ слушајући 
са узбуђењем веселе одјеке 
понављао је име Госта и име 
Јелене Савоја Петровић си- 
гуран у својој нади да ћеЈе 
моћи овде поново поздрави- 
ти и исказати Јој својувјер- 
ност и љубав.

Велика Владарка је овако 
одговорилз:

Дочек Краљу Императору 
и одушевљене овације за ме- 
не и за Моју Кућу дубоко 
су ме потресли. Захваљујем 
од свег срца драгим Црно- 
горцима и В. Е. на топле 
мисли и за непрестано сје- 
ћање, данас више него икад.

Јелена

бОУНАИА А СЕТТ1СМЕ
биа МаезСа 1а Ке§Јпа 1тре- 
гађпсе сће П Пего роро1о Ш 
СеШ§пе ћа о§§1 ассоНо т 
ип ЈприсНо сИ езиПапга 1а 
Маез1а с!е1 Ке 1трегаЈоге е 
Гћа за1и1а1о ПђегаШге соп 
псопобсепЈе ипаште Пеуо- 
гјопе, тепГге с!а1 МопазЈего 
1а з1опса Сатрапа, аууегга 
а зиопаге пеПе Еез1е де11а 
(атјдћа с!еј Ре1гоИс, пргеп- 
сЈеуа, Поро оИге ип уеШепшо 
1а 8иа ћишопе. П роро!о 
сће пе азсоИауа соттоззо 
П §101080 НпНшо ассоррјауа 
пеП’ озаппа П поте де1 
Г ОзрПе Аи§из1о а циеПо сП 
Е1епа бауоја Ре1гоу1сћ пеПа 
Нбиаоба зрегапга сН рођег1е 
преЈеге чиј П зио атоге е 
1а зиа ПеуогЈопе.

Соттјззапо СМе
МагхоИпЈ

Б’ Аи§из1а боугапа ћа пз- 
розЈо со1 зе§иеп1е 1е1е§га- 
тта.

ЕссеПепга МаггоНт 
СеШ§пе

Бе ассо§Пепге пзегуа1е а! 
Ке 1трега1оге е 1е аНеНиозе 
тапИе&Шггот рег те е рег 
1а ппа Сааа тј ћаппо рго- 
(ошЈатеШе соттозза. Кш- 
§гагјо сП 1иКо сиоге ј сап 
топ1епе§пт е( V. Е. рег П 
согЈезе репзЈего е! рег П 
соз1ап1е псогбо о§§1 рш сће 
тај а те дгасШћзЈто.

Е1епа

ра1аго е Саиаго 
пи(ј а 1аг раг(е 1п(е^га1е <1е1 
Кедпо Ј' ЧзПа.

Аг(. 1 I (еггИоп, ј сиј соп-
Лп1 -чопо (јеПпеаЛ пе1Га11е^а(а

Соп(тиа7јопе аПа 3 ра^јпа
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ЗВАНИЧНН ДП
ПОСТАВЉАЊЕ

/ КОМЕСАРОВИХ ДЕЛЕГАТА:
На Цетињу

Наредба број 36
ЦИВИЛНИ КОМЕСАР

ЗА ЦРНУ ГОРУ
На основу чл, 1 Објаве бр. 

36 од 28 априла 1931-Х1Х

Наређује: 
Чл. 1

Мајор и адвокат Брунето 
Калођеро у својству Нашег 
изасланика преузима до новог 
наређења вођење грађанске у- 
праве у срезу цетињском.

Чл. 2
Ова Наредба ступа на снагу 

даном објаве на општинској 
службеној табли на Цетињу.

Цетиње, 17 маја 1941-Х1Х 
Цивилни Комесар

Мацолини

У Котору
Наредба број 33 |

ЦИВИЛНИ КОМЕСАР I
ЗА ЦРНУ ГОРУ |

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

Н а р е ђ у ј е

Чл. 1
Високи Начелник Амедео Ма- 

малела, Кр. Генерални Конзул, 
у својству нашег изасланика 
преузима до новог наређења 
вођење градске управе у Ко- 
тору.

Чл. 2
Ова Наредба ступа на снагу 

онога дана када буде објавље- 
на општинској табли у Котору.

Цетиње, 16 маја 1941-Х1Х 
Цивилни Комесар

Мацолини 

у Бијело Поље

Наредба број 37

ЦИВИЛНИ КОМЕСАР 
ЗА ЦРНУ ГОРУ

На основу чл. 1 Објаве бр. 
36 од 28 аврила 1941-ХЈХ

Н а р еђ уј е : 
Чл. 1

Поручник Ђиантурко Виико 
у својству Нашег изасланика 
преузима до нове наредбе во- 
ђење грађанске управе у срезу 
бијелопољском.

Чл. 2
Ова наредба ступа на снагу 

даном објаве на општинској 
званичној табли у Бијелом 
Пољу.

Цетиње, 17 маја 1941-Х1Х 
Цивилни Комесар

Мацолини

у Никшићу

Наредба број 38 
ЦИВИЛНИ КОМЕСАР 

ЗА ЦРНУ ГОРУ
На основу чл. 1 Објаве бр. 

36 од 28 априла 1941-Х1Х

Наређује: 
Чл. 1

Капетан хМаравале Лудвиг у 
својству Нашег изасланика 
преузима до новог наређења 
вођење грвђанске управе у 
срезу Никшићском.

Чл. 2
Ова наредба ступа на снагу 

даном објаве на општинској 
званичној табли у Никшићу.

Цетиње, 17 маја 1941XIX
Цивилни Комесар 

Мдцолини

у Подгорици
Наредба број 39 I

ЦИВИЛНИ КОМЕСАР | 

ЗА ЦРНУ ГОРУ
На основу чл. 1 Објаве бр.

36 од 28 априла 1941-Х1Х I 
Наређује: 1

Чл. 1
Мајор Скопони Вјекослав у 

својству Нашсг изасланика 
преузима до нове Наредбе 
вођење грађанске управе у 
срезу Подгоричком.

Чл. 2
Ова Наредба ступа на сна- 

гу даном објаве на општин- 
ској званичној табли у Под- 
горици.

Цетиње, 17 маја 1941-Х1Х

Цивилни комесар, 
Мацолини

У Беранама
Наредба број 40

ЦИВИЛНЛ КОМЕСАР 
ЗА ЦРНУ ГОРУ

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

Наређује:

Чл. 1
Потпоручник Трупиано Фра-1 

но у својству Нашег изасла-1 
ника преузима до новог наре- 
ђења вођење грађанске управе 
у срезу беранског.

Чл. 2
Ова Наредба ступа на снагу 

даном објаве на општинској 
званичној табли у Беранама.

Цетиње, 17 маја 1941Х1Х 
Цивилни Комесар

Мацолини

У Данилон Граду
Наредба број 41 

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
Поручник Фавенто Назаро 

преузима у својству Нашег 
изасланика а до новог наре- 
ђења вођење грађанске управе 
у Срезу даниловградском.

Чл. 2
Ова наредба сгупа на снагу 

даном објаве на општинској 
званичној табли у Данилов- 
граду.

Цетиње, 17 маја 1941-Х1Х. 
Цивилни Комесар

Мацолини

У Андријевиии
Наредба број 42

ЦИВИЛНИ КОМЕСАР 
ЗА ЦРНУ ГОРУ

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

Н а р е ђ у ј е:

Чл. 1
Поручник Куртони Јосип пре- 

узима у својству Нашег иза- 
сланика а до новог наређења 
вођење грађанске управе у 
Срезу андријевичком.

Чл. 2
Ова наредба ступа на снагу 

даном објаве на општинској 
званичној табли у Андријевици.

Цетиње, 17 маја 1941-ХЈХ.
Цивилни Комесар, 

Мацолини

У Колашину I
Наредба број 43 I

ЦИВИЛНИ КОМЕСАР '

ЗА ЦРНУ ГОРУ

На основу чл. I Објаве бр. 
36 од 28 априла 194Ј-Х1Х

Наређује: 

Чл. 1
Поручник Фризари Вито пре- 

узима у својству Нашег иза- 
сланика а до новог наређења 
вођења грађанске управе у 
Срезу колаширском.

Чл. 2
Ова наредба ступа на снагу 

даном објаве на општинској 
званичној табли у Колашину.

Цетиње, 17 маја 1941-Х1Х.

Цивилни Комесар, 
Мацолини

ОДРЕДБЕ ЗА ПОНОВНИ 
, РАД У ШКОЛАМА

Наредба Број 35 
ЦИВИЛНИ КОМЕСАР 

' ЗА ЦРНУ ГОРУ

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

Наређује:
Чл. 1

Све основне, средње и струч- 
не школе имају отпочети своју 
нормалну дјелатност.

Чл. 2
Сви наставници морају се 

вратити у своја сједишта и 
отлочети наставу.

Чл. 3
Професор Новак Бошковић, 

начелник IV одјељења за осно- 
вне и средње школе и про- 

I фесор Миливоје Милошевић, 
начелник VIII одјељења за 
стручне школе овлашћени су ■ 
да замијене отсутне наставни-1 

I ке са резервним. а у случају1 
I да ових нема, са пензиониса- 
I ним наставницима, који ће бити 
! позвани у службу.

Чл. 4
Примање резервних настав- 

ника и реактивираних пензио- 
нисаних имати ће привремени 
карактер а моћи ће се примити 
највише за вријеме од три мје- 
сеца.

Чл. 5 
Постављање наставника по- 

менутих у чл. 4 услиједити ће 
путем Наше наредбе.

Чл. 6
Пензионисаним наставници- 

ма позваним у службу припа- 
даће принадлежности у виси- 
ни оних које су уживале непо- 
средно прије пензионисања.

Чл. 7
Ова наредба ступа на снагу 

данас и битиће саопћена про- 
фесорима Новаку Бошковићу 
и Миливоју Милошевићу.

Цетиње, 17 маја 1941-Х1Х.
Цивилни Комесар

Мацолинн

; ОДРЕДБЕ односно 
/ ЗАВРШНИХ ИСПИТА 

1 У ШКОЛАМА

Наредба број 44
ЦИВИЛНИ КОМЕСАР 

ЗА ЦРНУ ГОРУ

На основу чл. 1 Објаве бр. 
36 од 28 априла 1941-Х1Х у 
вези чл. 1 Наредде бр. 35 од 
17 ааја 1941-Х1Х

Н аређ у је:

Чл. 1
У основним и продужним 

школама вавршити ће се пре- 
цавање даном 15 јуна 1941-Х1Х

У нижим и вишим гимнази- 
јама, учитељским шкодама и 
стручним школама завршити 
ће се предавање даном 31 маја 
1941-Х’Х.

Чл. 2
У нижим и вишим гимнази- 

јама и учитељским школама и- 
спити ће се полагати од 5 до 
25 јуна.

Чл. 3
Завршни испити у стручним 

школама ће се одржати:
У Поморско-трговачкој Ака- 

демији у Котору од 2 до 18 
јуна.

У Трговачкој Академији у
1 Подгорици од 10 до 28 јуна.

У Мушкој занатској школи 
у Подгорици од 5 до 25 јуна.

У Мушкој занатској школи 
I у Беранама од 5 до 25 јуна. 
I У Женским занатским шко- 
лама од 15 до 25 јуна.

У Стручним продужним шко- 
лама од 15 до 28 јуна.

Чл. 4
Поправни испити ће се врши- 

ти од 15 до31 августа 1941-Х1Х.

Чл. 5
Ђаци почетних разреда и 

оних разреда који се налазе 
по сриједи у свакој школи (на- 
име они разреди који не дола- 
зе у обзир за матуру) бити ће 
оцијењени по одлуци разред- 
них вијећа односног завода 
коме припадају а на основу 
гласова (оцијена) добијених у 
првом и другом семестру.

Чл. 6
Ђаци о којима је ријеч у чл. 

5 који из било ког разлога не 
би моели бити оцијењени или 
на основу коначних оцијена 
нијесу задовољили у неким 
предметима, моћи ће се припу- 
стити поправном испиту како 
је назначено у чл. 4.

Чл. 7
Рад који се односи, на за- 

вршне испите или на оцјењи- 
вање вршити ће се у складу 
са законским прописима.

Чл. 8
Ова наредба ступа на снагу 

данашњим даном а бити ће 
саопштена професорима Бош- 
ковићу Новаку и Милошевићу 
Миливоју као и свим општи- 
нама.

Цетиње, 18 маја 1941-Х1Х

Цивилни Комесар
I Мацолини

I НАИМЕНОВАЊЕ
с/авјетодавног вијећа

Наредба број 47 
ЦИВИЛНИ КОМЕСАР 

ЗА ЦРНУ ГОРУ

На основу чл. 1 Објаве бр. 
36 од 28 априла 1941-Х1Х у 
вези чл. 2 Наредбе бр. 13 од 
5 маја 1941-Х1Х.

Наређује:

Чл. 1

Савјетодавно вијеће Црно- 
гораца предвиђено у чл. 2 На- 
редбе бр. 13 од 5 маја 1941-Х1Х 
образовано је како слиједи-.

1) Господин Михаило Ива- 
новић, почасни претсједник.

2) Господин Јово Поповић, 
Претсједник.

3) Господин Петар Пламенац, 
члан.

4) Пречасни Симо Мартино- 
вић, члан.

5) Господин Душан Вучинић, 
члан.

6) Господин Секула Дрље- 
вић, члан.

Чл. 2
Цивилни Комесар се придр- 

жава да маккадном наредбом' 
повећа или смањи број члано- 
ва Савјетодавног вијећа, према 
потреби.

Чл. 3
Ова наредба ступа на снагу 

данашњима даном и бити ће 
саопштена појеним члановима 
Савјетодавног вијећа.

Цетиње, 18 маја 1941-Х1Х.

Цивилни комесар 
. Мацолини

^БАВЕЗА СТРАНАЦА

I ДА СЕ ПРИЈАВЕ

' Наредба број 34

ЦИВИЛНИ КОМЕСАР 
ЗА ЦРНУ ГОРУ

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

Н аређује:

Чл. 1

Ставља се у дужност свим 
странцима настањеним или који 
имају сједиште или бораве на 
подручју Црне Горе да пријаве 
у року од три дана оддатума 
ове наредбе општинској вла- 
сти мјеста у коме се налазе, 
личне податке за себе и за 
чланове њихових породица.

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

Чл. 2
Странци који се премјештају 

из једног у друго мјесто Црне 
Горе дужни су пријавити свој 
премјештај општинској власти 
мјеста доласка у року гори 
назначеном.

Чл. 3
Општинске власти ће сед- 

мично достављати Цивилном 
Комесаријату на Цетињу при- 
јаве о којима је гори ријеч.

Чл. 4
Прекршитељи ове Наредбе 

бити ће кажњени у смислу за- 
кона.

Чл. 5
Ова Наредба ступа на сна- 

гу даном њеног обнародовања 
које ће још данас услиједити 
путем објаве на званичној та- 
бли Цивилног Комесаријата на 
Цетињу.

Цетиње, 25 маја 1941-Х1Х.
Цивилни Комесар 

Мацолини

ЈОШТ СУ ОБЈАВЉЕНЕ 
СЉЕДЕЋЕ НАРЕДБЕ

Наредба бр. 20 — Секвестар 
необрађеног дувана у Подго- 
рици;

Наредба бр. 21 — Секрестар 
фабрике шибица у Подгорици;

Наредба бр. 22 — Секвестар 
добара Подгоричке царинар- 
нице;

Наредба бр. 23 — Секвестар
Iдепозита дувана необрађеног
У Бару;

I Наредба бр. 24 — Секвестар 
!депозита обрађеног дувана у 
Бару;

Наредба бр. 25 — Секвестар 
Црногорске банке,-

Наредба бр. 26 — Наимено- 
вање проф. Вука Мандића у 
Херцегновску гимназију;

Наредба бр. 27 — Секвестар 
Подгоричке банке;

Наредба бр. 28 — Секвестар 
Херцегновске банке;

Наредба бр. 29 — Секвестар 
Бококоторске банке;

Наредба бр. 30 — Секвестар 
Јадранско-Подунавске банке;

Наредба бр. 31 — Секвестар 
Хрватске штедионице;

Наредба бр. 32 — Секвестар 
Никшићке банке;

Наредба бр. 45 — Секвестар 
филијале шећера Сласић у Под- 
горици;

Наредба бр. 46 — Секвестар 
царинарнице у Бару;



Бр. 2 ГЛАС ЦРНОГОРЦА Сто. 3

II биегпаШ |1е11а Иа1та2Ја
пиоуа огбатггагЈопе 

атт!п18(гаНга 4е11е рго- 
ујпс1е <Н 2ага, $ра1а(о 

е СаНаго

(СопНпиагЈоле Ја11а 1 раета) 

сапа, 4’ог4те Моб!го е 4е1 Оисе 
4е1 РазсЈзто. Саро 4е1 боуегпо, 
(аппо рагГе т1е§гап1е 4е1 Ке^по 
4’1(аНа.

АгС 2 — Оиеј 1егп(ог1 41 сиј 
а1Га1Исо1о 1, диаП сопНпапИ 
соп 1а Ргоутсја 41 ЕЈите, 1е ј- 
5о1е 41 Уе§Па е Агће е аИге 
ттогј, арраНепепП аПа сјгсо- 
асгШопе <4е11е 15о1е ргедеПе, 50- 
по а§§ге§а11 а11а Ргоујпсја 41 
Р1ите.

АП. 3 — 6П акп (еггкоп е 1е 
аИге 15о1е 4е11а Оа!тахја, 41 сш 
а1ГагНсо1о 1, соЛИијзсопо, јп- 
бјете соп Га(1иа1е РгоујпсЈа 41 
2ага, П 6оуегпа1ога1о 4е11а Ца1- 
тагја, сће сотргеп4е 1е Рго- 
ујпсЈе 41 2ага, бра!аГо е СаПа- 
го. 1-а сјгобспгјопе 4е11а Рго- 
ујпсја 4ј Ца1тах1а зага 51ађШ1а 
соп ОесгеГо Кеа1е П чиа1е 4е1ег- 
ттега апсће 1а сотребепга 4е1 
6оуегпа(оге е I биој гаррогИ 
сој РгеГеН! 4е11е 4еИе Ргоут- 
с!е. II боуегпаГоге п5Је4ега а 
2ага е 5ага аПе 41ге((е 41реп- 
4епге 4е1 Цисе, Саро 4е1 6о- 
уето.

Аг1. 4 — А1 1егп1оп 41 8ра1а1о 
е СиггоЈа зага 4а(о ип ог4Јпа- 
тепГо аттт15(га(јуо 5ресЈа1е. 
Е.е погте ге1аЦуе загаппо ета- 
па(е соп ЦесгеГо Кеа1е 5и рго- 
розТа 4е1 Оисе 4е1 ЕабСЈбто, 
Саро 4е1 боуето, МтЈ5(го 4е- 

1п(егпј 41 сопсеНо соп 
а!ш МтЈ5(еп Јп(еге55а11.

АгГ. 5 — 11 Соуегпо 4е1 Ке е 
аи1опгха1о а рићћИсаге, пеј (ег- 
гИоп 41 сш а!Гаг1. 1, 1о $1а1и(о 
е 1е аИге 4е1 Ке§по е4 а
етапаге 1е 4Ј8ро51г1опЈ песебба- 
гје рег соог4јпаг!е соп 1а 1е§ј- 
бЈагјопе IV! уј^ете е т раПе 
соп ог4татеп(ј сће загаппо 
5(ађПИ1 рег 1 сотипј 41 $ра!а(о 
е Сигго1а ај 5еп51 4е1Гаг(. 4.

АН. 6 — Рто а пиоуе 41бро- 
бјгјопј гез1апо Јп уј^оге пеј 
ј1егп(оп 41 сиј аП’ап. 1,1е погте 
|СопсегпепН ГатттЈбГгагЈопе сј- 
уПе е§ји41х1апа соп1етр1а1епеј 
ћап41 етапаН 4а11е Аи1оп(атј- 
П(ап ПаИапе 4ј оссирагЈопе.

II боуегпаГоге 4е11а Оа1тагја 
е И РгеЕеКо 4е11а РгоујпсЈа 41 
Рште евегсНапо пеј (еггИоп 41 
си! а11'ап. 1, сотргебј пе11е п- 
бреКке сјгсо5сп2јот, 1е а((гј- 
ћигјопј §ја 4еуо1и1е ај Соттјб- 
5ап сМН 4а11е погте рге4еке.

АН. 7 — II рге5еп1е Оесге1о 
епГга 1п \ј§оге аИа 4а(а 4е11а 
зиа рићћПсагЈопе пеИа баггеКа 
иН1СЈа1е 4е1 Ке§по е 5ага рге- 
веп(а1о а11е АззетћЈее 1е§јз1аП 
рег 1а сопуегзјопе т Ие8§е. 

; II Оисе 4е1 РабСЈбто, Саро 
;4е1 боуегпо е аигопгхаго а11а 
’рге5еп1агјопе 4е1 рге5еп1е 01- 
<бе§по 41 ђе§2е-•

Соп П рге4ено Цесге1о Кеа1е 
ГапНсо Абсгјујит Котапо, Са1- 
Гаго, сће 4оро 1е акегпе \1сеп4е 
4е1 ћавбо те4Јо еуо 51 сопдјип- 
[бе уо1оп1апатеп1е а!1а Керић- 
'ђИса Уепега пе! 1420 е 4а 
циебГа псеуеуа 4игап(е И п§о- 
211050 е 5есо1аге регјо4о 4е11е 

|2е51а таппаге е соттегсЈаП 4еј

ЈЕДАН В1ЛННИ ВОЈНИН
Послије дугих мјесеци јуначке 

одбране, бранишељи Амба Ала- 
ђи, добили су наргђење да по- 
ложе оружје. Штампа тали- 
јанска уздиже мушкост и по- 
жртвовање ових јунака за До- 
мовину, подвукујући да су се 
борили јуначки далеко од Мајке 
Домовине, непрестано бомбар- 
довани од авијације и артиље- 
рије непријатељске, скоро без 
намирница, муниције и љекар- 
ског материјала за лијечеље 
рањених, они су се супростали 
једном непријатељу много јачем 
по броју.

Војвода од Аосте и његови 
војници, написали су странице 
славе за во/ничку истори/у И- 
тали/е. Савојски Принц живио 
Је са својом војском, ди/елећи 
са њима недаће, и остао до 
краја са њима, као и сви ве- 
лики Војници истори/е!

Непри/атељ се поклонио пред 
јунаштвом тали/анскихбораца, 
дајући им во/не почасти! Али 
битка за Царство продужује 
се у великим просторима Гала 
и Сидама као и предјелу Гон- 
дара. Јунаштво и прим/ер ко/и 
су показани код Амба Алађи 
потврђује сииурносш народа 
талијанскога у крајњу побједу 
и у васкрснуће Царства.

Свечана аудијенција 
у Квириналу

Рим 14
У свечаној Аудијенцији, која 

је одржана у Краљевском Двор- 
цу Квириналу Њ. В. Краљ Им- 
ператор примио је Аимона од 
Савоје, Војводу од Сполета и 
Краља Ховатске.

Успјешна служба на 
I апровнзацнју Прне ћре

Као што смо већ јавили, 
прва брига Цивилног Комеса- 
ријата била је око организа- 
ције снадбијевања народа на- 
мирницама, који је био потпуно 
напуштен од србијанске владе.

За овај тешки задатак, Кр. 
Влада, одобравајући потпуно 
намјере Цив. Комесаријата, ни- 
је се колебала да одреди за 
Црногорски народ количине на- 
мирница, од којих је први дио 
стигао.

Предвиђена је детаљна раз- 
дјела на читавој територији, за 
који посао Цивилни Комесар 
је позвао на сарадњи, осим 
делегата и среских начелстава 
и сеоцке општине.

Ако количине намирница из- 
гледају, на први поглед мале, 
не треба заборавити да снад- 
бијевање долази из земље анга- 
жоване у једну тешњу борбу 
и која је умјела ставити у по- 
гледу снадбијевања себи ве- 
лике жртве.

У осталом, како смо обави- 
јештени, овај народ правилно 
је схватио упућиване намирни- 
це Црној Гори и одушевљено 
је поздравио тај чин.

У могућности смо да јавило 
да је аправизациони отсјек код 
Комесаријата предузео кораке 
за набавку плавог камена.

уепегјат ипа тсапсеИаћПе 1т- 
ргоп1а КаИапа, е еп(га(о Тта1- 
теп1е а Гаг раНе Јп1е2га1е 4е1 
Ке§по 4’ ИаНа е а4 тзепгзј 
а11а 21опа 41 ип 1трего сће ћа 
еге4Ка1о 4а Кота 1е 1га4ЈгЈот 
1и12)4е 41 сЈуЈКа е 41 ро(епга.

1_а 2гап4е поНгја ћа 4еб(а1о 
ип Пего 2>ићНо пе§П атгт 4еЈ 
сј((а4тј 41 СаКаго сће, пе11е 
рји риге езргевбјот т Пп^иа 
уепе(а, 2п4апо 1а 1ого јпсоп4ј- 
гјопа(а 4еуог1опе аПа регзопа 
41 8. М. И Ке 1трега(оге е а1 
Оисе ј чиаИ ћаппо ебаиНИо 11 
1ого аг4еп(е 4е514епо е геа1јгга1а 
1а 1ого азрјгагјопе тај \епи(а 
тепо 4ј §о4еге ј уап(а22Ј е 1 
41гШ1 4е> 1ого 1га(е1Н 4е1Горро- 
5(а 5роп4а А4гја(јса.

Соп СаПаго КаПапа е а88Јси- 
га(а а! §гап4е е 1еа1е ророЈо 4е1 
Моп(епе§го Га5515(епга 4јге((а, 
1 ћепеНсЈ 41 ип'1тте41а1егга 41 
сопНпЈ, 1а ^агапгја 41 ипа соо- 
регагјопе бетрге сге&сеп(е рег 
1о зуИирро 1о(а1Иагјо 4е!1е роз- 
зЈћИКа 41 циебТо Раезе.

Златна медаља 
војводе од Аосте

Рим, 20

Њ. В. Краљ Император, упу- 
тио је Њ. Кр. Височансктву 
следећу депешу:

„Слиједио сам са живом паж- 
њом и са поносом твој рад 
команданта и војника! Одли- 
ковао сам те Златном меда- 
љом за храброст и желио та- 
ко да одликујем све оне који 
су се борили под твојом ко- 
мандом, јер су заслужни за 
Домовину.

Виктор Емануел

Племенита депеша Дуће-у 
упућена од Војводе од Аоста

Вођи,

У немогућности да лијечим 
и његујем многе рањенике, и 
поред сталног погоршавања 
ситуације, одбрана поред ве- 
ликих губитака би могла да 
се продужи још врло кратко, 
принуђен сам био да тражии 
од непријатеља чавну пре- 
ДаЈУ-

Моја понуда је прихваћена.
Једина ми је утјеха уово- 

ме тешком тренутку да се 
урадило све што је било мо- 
гуће. Напуштам команду за- 
хваљујући Вама, Дуће, који 
у години дана борбе вазда 
ми дадосте Вашу подршку и 
Ваше повјерење.

Рат није свршен. У овој 
земљи још једанпут посута 
крвљу талијанском за вишу 
величину нашеДомовинебр- 
зо ће мо се повратити.

Амедео од Саваје

Одговор Вођин

Да Височаство, Ви и Ваши 
војници, борили сте се хе- 
ројски и одржали се мимо 
човјечије могућности.

Народ талијански пратио 
Вас је, диви Вам се и дијели 
Ваше сигурне наде за сјутра.

Мусолини

Актнаиост Циомлмог 
Комесарм|атм 
аа Црну Гору

Од стране Г. Цивилног Ко- 
месара, састављен је Комитет 
за правилну подјелу велике 
суме коју је даровала Њ. В. 
Краљица Јелена сиромашним 
црногорцима.

Очекује се повратак Г. Ци- 
вилног Комесара, Њ. Е. Г. Ма- 
цолинија из Италије, гдје је 
скоро отпутовао. Његов по- 
вратак ће свакако донијети и 
друге мјере за снадбијање на- 
мирницама.

ВОЈНЕ ОПЕРАЦИЈЕ ТАЛИЈАНСКИХ 
0РУЖАНИХ СИЛА

Извјештај бр. 343
Главна команда Оружане Си- 

ле саопштава:
На Малти одреди њемачкога 

ваздухопловства напали су ба- 
зе на Ла Валети и аеродром, 
изазвавши пожаре и упаливши 
један авион.

У борби са ловцима оборена 
су два Харикена.

У Ћиренајци непријатељ је 
предувео један напад код То- 
брука, уз помоћ оклопних кола, 
али је одбијен.

Задали смо непријатељу ве- 
лике губитке у оклопним ко- 
лима и заробили неколика вој- 
ника и митраљеза.

У зони код Солума, запажен 
у извјештају 34г, било је за- 
робљеника такође је зароб- 
љено неколико борних кола и 
шест топова.

Оборена су два авиона типа 
Харикен од стране наше про- 
тив авионске артиљерије.

Један непријатељски вазду- 
шни налет на Бенгази, проу- 
зроковао је мало штете и не- 
колика рањеника међу цивил- 
ним становништвом.

У источном Средоземном мо- 
ру наши авиони напали су један 
конвој, погођен је један брод 
велике тонаже.

Једна формација нашег ваз- 
духопловства напала је базуу 
Александрији и погодила војне 
објекте у пристану.

У источној Африци у зони 
Амба Алађи, активност арти- 
љерије, гдје је један поновни 
напад одбијен.

Извјештај број 344
Ваздухопловство италијан- 

ско и њемачко напало је по- 
ново базу на Малти.

У ваздушним биткама обо- 
рено је три енглеска авиона.

У сјеверној Африци, код 
Тобрука, артиљериска актив- 
ност а источно од Солума 
активност извидничка.

Наши авиони поново субом- 
бардовали у неколико наврата 
пристан и стројеве уТобруку. 
Запаљен је један брод.

Непријатељски авиони бом- 
бардовали су Дерну.

У источној Африци проду- 
жује се непријатељски прити- 
сак на свима секторима а осо- 
бито код Амба Алађи, гдје 
наше јединице одолијевају ју- 
начки. _

Извјештај Бр. 345
Ноћи уочи петнаестога, ваз- 

душне формације наше и ње- 
мачке напали су са видним 
резултатом постројења те по- 
морске и ваздушне објекте на 
Малти гдје су напади понов- 
љени од стране њемачких фор- 
мација. У вазлушној битци 
оборен је један Харикен.

У северној Африциутокусу 
битке у зони Солума, у истој 
зони формације „Штука“ пра- 
ћене од италијанских ловаца 
бомбардовале су непријатељ- 
ске позиције. Друге талијанске 
и њемачке формације бомбар- 
довале су Тобрук и погодиле 
једну против авионску батери- 
ју, дестилаторе и проузроко- 
вале велике пожаре.

У источном Средоземном 
Мору наши авиони бомбардо- 
вали су аеродроме и жеље- 
зниие на Ципру. Непријатељ- 
ски авиони бацили су неколико 
бомби на острво Роди али 
без штете и жртава.

У источној Африци проду- 
жује се епска одбрана зоне 
Амба Алађи. Још један пут у 
историји синвол јунаштва и 
славе италијанског војника. 
Наша посада нападнута са 
сваке стране, тучена непре- 

стано од артиљерије и од |а- 
вијације бори се са непобјед- 
љивим јунаштвом задајући не- 
пријатељу велике губитке.

На осталим секторима нема 
важних догађаја.

Извјештај бр. 346
У сјеверној Африци неприја- 

тељ који је напао наше исту- 
рене одреде у зони код Солума, 
нападнут од наших и њемач- 
ких јединица, морао је да се 
поврати.

Наше јединице успоставиле 
су додир са јединицама које 
су биле задржале и очајно бра- 
ниле нека мјеста.

Нанијели смо непријатељу ве- 
лике губитке.

Италијанско и њемачко ваз- 
духопловство придонијело је 
много успјеху наших трупа.

Код Тобрука заузели смо 
неколико утврђења.

Наши ловци оборили су је- 
дан Бленхајм који је хтио да 
нападне Бенгази,

Формације њемачког вазду- 
хопловног корпуса напале су 
ваздушне и поморске базе 
Малте, проузроковали пожаре, 
експлозије и штете војним об- 
јектима.

У источној Африци стање 
непромијењено.

Извјештај 347
У сјеверној Африци, наша 

реакција у зони код Солума 
имала је пуни успјех. Неприја- 
тељ је био присиљен да уз- 
макне и да остави заробљеника 
и материјала.

Наше ваздушне формације 
бомбардовале су базе у То- 
бруку, и одбранбена средства, 
концетрације трупа и механи- 
зована средства у зони код 
Солума.

У ваздушној битци оборена 
су један бомбардр и два ловца 
непријатељска.

У Јегејском Мору, против- 
нички авиони летјели су над 
Родосом и проузроковали мало 
штете.

У источној Африцн проду- 
жује се код Амба Алађи ју- 
начка одбрана наше посаде, 
која под командом Њ. Краљ. 
Височанства Војводе од Аоста, 
чини чуда, без среостава поред 
губитака и немогућности да се 
рањеници покупе и лијече.

У Гала Сидамо један непри- 
јатељски напад је одбијен.

Непромијењено стање у дру- 
гим секторима.

Извјештај бр. 348
У сјеверној Африци, у за- 

четку су онемогућени покушаји 
непријатеља да нападне пози- 
ције код Тобрука.

У Јегејском мору неприја- 
тељски авиони прелетјели су 
преко Родоса бацивши неко- 
лике бомбе без икакве штете.

У источној Африци посада 
у Амба Алађи, пошто се др- 
жала мимо свију могућности, 
пошто је остала без намирни- 
ца, воде и у материјалној не- 
могућности да рањенике лијечи, 
добила је наређење да преста- 
не са одбрано.м.

У битци код Амба Алађи на- 
рочито су се истакли: јуришна 
чета Тозели, чета мартира 81 
дивизије, Гренадири Савојски, 
II и III група 60 артиљерије, 
Гренадири Савоја и 43 група 
артиљерије од 75.

Непријатељ у частјунаштва 
њаших војника одао им је по- 
част оружјем, оставио је револ- 
вере официрима и наредио је 
да наша посада излазећи из 
Амба Алађи дефилује оружана 
испред непријатењских трупа 
које ће одати почаст.

(Наставлк на 4 о| страни)
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Војне операције 
шијански! оружаних сииа

Пренос са треће стране 
Војвода од Аоста дијели 

судбику своје војске. 
Продужује се одбрана у сек- 

торима Ђуме и Гондара.

Извјештај бр. 349
У сјеверној Африци код Тоб- 

рука разбили смо мале акције 
непријатеља; има и заробље- 
ника.

Наше ваздушне формације 
бомбардовале суМарса Матрух 
и Тобрук и ароузроковале ве- 
лике пожаре.

У источној Африци у секто- 
ру Гондара један наш енерги- 
чан напад, истјерао је непри- 
јатеља из неких позиција које 
је био успио да освоји, 17 и 
18. Губитци непријатеља су ве- 
лики а и наши су осјетни.

Извјештај бр. 350
У сјеверној Африин у зона- 

ма Тобррка и Солума, актив- 
ност извидница наших и не- 
пријатељских.

У покушајима да се пробију, 
прошлих дана, Енглези су пре- 
трпјели велике губитке у људ- 
ству и материјалу кодТобрука.

Ноћу у очи 20 њемачки а- 
виони бомбардовали су базу 
на Малти: погођене су батерије, 
рефлектори и проузроковани 
пожари.

Два непријател.ска авиона су 
запаљена на земљи а један је 
оборен у ваздушној борби.

У источном средоземном мо- 
ру торпедни авиони погодили 
су један крсташ од 10.000 тона.

Догађаји без важности у и- 
сточној Африци.

Наша подморница Маласпи- 
на, под командом поручника 
Ђулија Прини-а, потопила је у 
Атланском Океану, непријатељ- 
ски брод Ликаон од 7750 тона.

Извјештај број 351
У сјеверној Африци, на сек- 

тору Тобрука дјелатност арти- 
љерије. Авијација наша и н>е- 
мачка јако је бомбардовала 
постројења и батерије, оборе- 
на су пет непријатељска ави- 
она типа Бленхајм.

Авиони наши и њемачки 
бомбардовали су на Малти а- 
еродром. Запаљени су три зви- 
она на земљи.

У источној Африци у реону 
Гала-Сидамо, покушај увлаче- 
ња од стране енглеза, одбијен 
је. Други покушаји непријатеља 
одбијени су од наших шква- 
дриста.

Један апарат Харнкан обо- 
рен је јужно од Пантеларије 
од противавијонске артиљерије 
Кр. Морнарице.

Цив1лни номесар ј Рнм
Њ. Е. цивилни Комесар за 

Црну Горт, Граф Серафино Ма- 
цолини отпутовао је 18 маја 
за Италију — Праћен од неких 
функционера комесаријата, Њ. 
Е. Мацолини пошао је аутом 
до Подгорице, гдје је послијед 
дугог састанка са Делегатом 
дао упуства односно програма 
који се мора извршити у овом 
важном срезу, затим је кренуо 
за аеродром.

Одавде је, поздрављен од 
цивилних и војних власти по- 
шао авионом који држи везу 
између Црне Горе и Италије.

У Италији Њ. Е. Комесар 
има да извриги један велики 
програм који се односи на н>е- 
гову дужност у овој земљи 
и да ријеши разна важна пи- 
тан>а црногорска, која жели 
да изложи Кр. Влади.

Мисли се да је повратак Њ. 
Е. непосредан.

АНТИВНОСТ 
ДОБРОТВОРНОГ ДРУШТВА 

„НРАЉНЦА ЈЕЛЕНА"
Добротворно Друштво Кра- 

љица Јелена одређено од Њ. 
Е. Цивилног Комесара за Црну 
Гору да правилно подијели си- 
ромашнима, суму коју је Њ. 
В. Краљици Јелена Савоја-Пе- 
тровић даровала, већ је почело 
рад, па задовољство оних који 
су водарени.

Митрополит Јоаким, је са о- 
душевљењем у самој Митропо- 
лији ставио Друштву просто- 
рије на расположење.

Агилне даме Друштва са по- 
жртвовањем се брину да пле- 
менити дар буде дат стварно 
лотребнијема.

Неки обдарени, у нади да 
њихове ријечи стигну до Кра- 
љице Императорке, изјаснили 
су се благодарним, јер им по- 
моћ стиже у часу за њих нај- 
тежем.

Поновио отварање 
биоснопа

Заузимаље Цивилног Коме- 
сара и Е. Н. И. С. (национално 
друштво за кинематографију) 
данас у суботу и сјутра у не- 
дјељу у цетињском биоскопу 
давати ће се по три кинема- 
тографске преставе и то у 16, 
18 и 21 час.

Читави приход иде у корист 
фонда са потпоре код Коме- 
саријата.

Цијене за суботу и недје- 
љу су: прва мјеста динара 15; 
друга мјеста динара 10. У до- 
говору са полицијом вечерњи 
час је довољно одложен.

Од лонедјељника ће бити 
поново уведене нормалне пре- 
ставе, које ће се продужити и 
у остале вароши.

Цриогоршм 
заробњеницн 

слободни у сво|о| 
Домовиии

Послије споразума надле- 
жних, ријешено је да се пусте 
у Домовину Црногорци, заро- 
бљени у скорим ратним опера- 
цијама као војници бивше ју- 
гословенске војске.

Из заробљеничких логора 
гдје им је указивана пажња, 
због њихове народности, улу- 
ћени су у Црну Гору, гдје је 
све предвиђено да њихов по- 
вратак кућама буде у најбо- 
љем реду и без посљедица по 
проблем снадбијевања.

Стварно више од 1000 Цр- 
ногораца, снадбијевени намир- 
ницама, доведени су у Подго- 
рицу па у Данилов Град одакле 
су најбрже могли стићи до 
својих кућа.

У успјешној сарадњи по овом 
послу надметали су се Деле- 
гати Г. Комесари и дивизија 
Месина.

Сви ослобођени манифесто- 
вали су благодарност Италији, 
коју они нијесу никад држали 
за свог непријатеља и никад 
нијесу имали намјеру да се 
против ње боре.

Израђује се списак свих пу- 
штених заробл^еника, који ће 
бити публикован од стране 
Комесаријата.

»«•••••••••••••••••••••• *.

Читајте и ширите

ГЛАС ЦРНОГОРЦА

/ Путив испраие
7 Делмаци|у 
/ и Албаиију

Цивилни Комесар увиђајући 
хитну потребу успоставе везе 
између Црне Горе и граничних 
области одмах се споразумио 
са надлежним властима за из- 
давап.е пропусница за лрелазак 
преко границе.

Сви они који докажу потре- 
бу да иду у Краљевину Алба- 
нију или у Гувернаторат Дал- 
мације треба да дођу у Цивил- 
ни Комесаријат или код њего- 
вих Делегата, снабдјевени до- 
казима за препознавање и са 
по 2 слике, да би затражили 
на нарочитој штампаници путну 
исправу.

Комесаријат или Делегати 
проучити ће намјере за путо- 
вање на основу којих ће се 
издавати пропуснице.

У току су преговори између 
Цивилног Комесаријата и Вла- 
сти за прелаз преко осталих 
граница.

И ако су предузети сви ко- 
раци за набавку новинарског 
папира, моле се сви они који га 
имају да то саопште Цивилном 
Комисаријату за Црну Гору.

РАЗГ0В0Р I БРДКМА
Враћајући се из шетње по 

околним брдима, један итали- 
јан, сретне једнога старога цр- 
ногорца који вођаше за руку 
малу унуку:

Италијан: Буон ђорно 
Старац: Ах италијано!?
Заустављају се обојица и 

осмјехују се, па старац додаде 
на италијанскоме: Био сам у 
Италију толико пута, познајем 
Рим, Напуљ, Венецију и многе 
друге вароши. Двадесет пута 
сам био у Квиринал, јер сам 
био са службом код владајуће 
куће Петровића... Црна Гора, 
господине, била је двадесет го- 
дина болесна, много болесна, 
ви италијани стеје излијечили. 
Хвала! Живјела Италија, Живио 
Краљ Император, Живио Дуће!

Италијанац је мало узбуђен, 
рукује се са старцем а малу 
милује која је за вријеме ције- 
лога разговора остала озбиљна 
и прати га и ако је само могла 
да предвиђа о чему се разго- 
варало. Када буде велика же- 
на и мајка можда ће се сјећатн 
овога разговора.

Оваквих разговора има сва- 
ког дана.

Италија и Црна Гора проду- 
бљују своје познаство и при- 
јатељство!

Делегатн цивилног 
Комесара за Цр. Гору

Њ. Е. Цивилни Комесар за 
Црну Гору наименовао је Де- 
легате у разне центре Црне 
Горе. У важној дужности коју 
покривају Делегати су наиме- 
нован на једном заједничком 
састанку на Цетињу 16 ов. мј. 
Изабраним је г. Комесар по- 
вјерио дужност да га засту- 
пају и да остваре, ци.љеве који 
су им појединачно објашњени, 
циљеве који се односе на бла- 
гостање народа Црногорског 
и да задовољење хитности 
познатих потреба.

Делегати чим су стигли у 
својим сједиштима почели су 
рад са оним полетом и оду- 
шевљењеи који су карактери- 
стични за л>уде нове Италије.

Њиховом раду, који ће сва- 
како бити плодан, Глас Црно 
горца упућује поздрав и до- 
бре жеље

С1пеша«одга(о
|п зебиПо аЈ нихЈаДуа де! 

Сотт)85апа1о СЈхПе. е со1 
Ф51п1еге85а1о сопсогзо ЈеП’ Е. 
N. I. С. (Еп1е \'а21опа1е |пс1и- 
5(пе СтетаТојТгаНсће), уеггаппо 
даГг а1 С'тета{оЦга!о ф СеИГ&пе 
о^б' аађа1о е дотат Јотепј- 
5а 1ге $ре11асо11 сЈпета1обгаПсј 
аПе оге 16, аНе 18 ес! а11е оге 21.

1?јпса55о пеИо 5ага 4еуо1и(о 
Јл1егатеп1е а1 (опЈо а55Ј5(епгј- 
а!е Је! СоттјббапаГо.

I ргегхј рег 1е б'огпа1е Ф 
заћа(о е дотетса зопо Ф:

Цтап 15 рег ј ргјтј розб
Отагј 10 рег ј зесопф розб 
Ассогф бопо 5(а(ј ргез! соп 

1е аи(оп(а Ф роНхЈа регсће' Гога 
Је1 соргНиосо рег о^Ј е до- 
тат 5Ја гИагсјаТа сопуетеМе- 
тете.

Ца 1ипеФ' уеггапо гјргеб! ј 
погтаИ ареПасоП сће ргобзјта- 
теп(е уеггаппо ебТедј ад а1(ге 

I сП(а.
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