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ЦЕТИЊЕ
11 јуна 1941 - XIX

Цијена Дин. 1*—

10 ЈУНА 1940 - 10 ЈУНА 1941

Италмја тврдо увјерена у побједу слави прву годншњицу рато

11 10 51 б сотршЈо
пп аппо 4а циап4о 1'ИаИа тшо 
1а ^иегга согПго ПпбћПГегга е 1а 
Ргапсја.

1п чие11а зГопса зјотага Н 
роро!о ИаНапо согае аПе агтј 
ЈпЛаттаГо 4а1 сотап4атеп<о 
4е1 Цисе: Уигсеге!

II уа!оге 4е1 $ио! зо14аН ћа 
регтезбо а11 НаНа 41 га§§шп§еге 
јп ип аппо Л ^иегга 4еј пзићаН 
сће а551сигапо т то4о а$$о1и<о 
1а хЈПопа Нпа1е.

II роро1о. ПаИапо ћа 1епи<о 
1е4е а!1а сопзе^па 4е1 Цисе, е4 
јпзјете а ГаПеаГо роро1о ^егта- 
тсо ћа 1ауога1о, тагсјато е сот- 
ћаЖНо. Е јпзЈете утсегаппо.

Саппкегзапо 4е! 10 $Јш§по 
е 51а1о секђгаГо а Кота соп 
ипа ^гапде тапИе$<агЈопе 4е11а 
Сатега 4еј Разсј е 4е11е Согро- 
гахјопј. II Иисе ћа гјеуосаГо т 
ип родегобо 4ј5сог$о Н циадго 
§1опо5о 4е11е ујсеп4е 4е1 рпто 
аппо 41 ^иегга.

Оагето пе1 рго551то питего 
4е „Ца Уосе 4е1 Моп1епе§го“ 
Ј1 1е$|о 4е11о5Гопсо 4Ј$согбо.

Дана 10 јуна навршила се је 
година дана од када је Италиа 
ушла у рат против Енглеске и 
Француске.

Оног историског дана ита- 
вијански народ латио се ору- 
жја понесен наредбом Дуће-а: 

Побиједити!

Зирегћа тођуадопв <1е11а МеЈадНа Ого 
а1Г А. К. ј| Оиса IАоз1а

Кота, — Ессо И 1ез!о 4е11а 
тоНуахЈопе 4е11а Меда^На 4’Ого 
а! Уа1ог МНИаге, сопГегИа а!1а 
АИегга Кеа1е И УЈсеге 4’ЕНо- 
рја, Ате4ео 41 Зауоја, Оиса 
4'АО51а:

,Сотап4ате Зирепоге 4е11е 
Еогхе АгтаТе 4е1ГАГпса Опеп- 
<а!е ИаИапа, 4игап1е 11 те&ј 41 
азрга 1о«а, ј$о!а(о 4а11а Ма4ге 
Раћга, ассегсћјато 4а иппетЈсо 
питепсатепГе аирегјоге јп ио- 
ттј е теггј, ћа сопГегтат 1е 
сарасИ^ зрегјтепше, 4ј 
Саро за^асе е4 егојсо.

Аи4асЈ551то аујагоге, тГаН- 
саћПе аттакне 4е11е 5ие Тгирре,

Способност његових војника 
дозволила је Италији да по- 
стигне, за годину дана рата. 
успјехе који обезбјеђују краЈну 
побједу.

Народ нталијански, вјеровао 
је наредби Дуће-а, и заједно 
са савезничком Њемачком, ра- 
дио је и борио се. — Заједно 
ће и побиједити.

Годишњица 10 јуна просла- 
вила се је у Риму са великим 
манифестацијама у фашистич- 
ком корпоративномпарламенту.

У једном снажном говору 
Дуће је евоцирао јуначке под- 
виге прве године рата.

У идућем броју „Гласа Цр 
ногорца** изнијет ће овај исто- 
ријски говор у цјелини.

Ииц Тнглики на Сирнју
Јединице енглеске прешле су 

Сиријску границу из Палестине 
и Трансјорданије док францу- 
ске јединице одолијевају на- 
падима.

Аддпшопе 1пд1еое аНа $јпа
ће (гирре 1п§1е51 ћаппо ра$- 

$а(о И сопПпе 5Јпапо 4а11а Ра- 
1е51та е 4а11а Тгап$§1ог4ата. 
1.е 1гирре јгапсезј ге$рјп^опо ј 
(еп1а!м ђгИатсЈ.

ЕјјН 1е ћа сопдоМе оуипцие, т 
1егга, $и1 таге е пе! сјећ, Јп 
ујНогјо$е агјот оНеп$јуе, агјот 
4Ј 4Ие$а Гепасс, 1о«ап4о соп(го 
епогтј Гогхе аууегзапе.

А$$е4ЈаГо пе11а рјссо1а п4оМа 
41 Атћа А1а§1, а11а 1е$1а 4е11е 
$иа уа1ого$е (гирре, ћа ге$Ј51Ио 
а! 41 1& 4еј НтИј 4е11е ро$$1ћј- 
1Па итапе, јп ипо 5!огзо Шапј- 
со, сће ћа $и5сћа1о Гатгтгагј- 
опе 4е1 петко.

Ре4е1е соттиаТоге 4е11е^иег- 
пеге 1га4јгјопј 4е11а Са$а 5а- 
уоја, риго $јтћо1о 4е11е готапе 
уЈНп 4е1Г11а11а 1трепа1е е Еа 
5СЈ$1аИ.

За вријеме Иосјеше Цешињу Крал и Цар Викшор Емануел рукује се са сшарим црногорцима

Зиачај састанка 
Дук-а и Фнрера

Нови састанак Дуће-а и 
Фирера, који је трајао пет 
часова, потврђује важност 
третираних питања. Као и 
увијек, састанак је био у 
доба када је међународна 
политика овбиљна. Овај са- 
станак је завршетак једног 
дијела војно политичке ак- 
ције а истодобно наговје- 
штава почетак нових.

Јасно је да заузеће Крита 
преставља крај рата на Бал- 
кану који је почео 28 ок- 
тобра са сукобом италијан- 
ско-грчким а којн је кона- 
чно имао један позитивни 
завршетак.

Срдачни састанак двојице 
Вођа свакако претставља 
супротне жеље противника. 
Као и увијек резултате 
овога састанка свијет ће 
дознати по посљедицама.

Док се војне операције 
разви јају по утврђеним пла- 
новима, између Италије и 
Њемачке настаје један о- 
громни рад за уређивање и 

консолидовање добијених 
побједа. Геније Вођа је 
гаранција огромне рекон- 
струкције мира чак и у доба 
када се раввијају ратне опе- 
раиије ритмом све јачим.

Прошли састанак Вођа 
био је 20 јануара, када је 
Италија сама подносила те- 
рет на Балкану и у Африци. 
Док је Италија сама са сво- 
јим снагама задржала на- 
дирање армија генерала Ва- 
вела ка Триполитанији, Во- 
ђе су спремали нове плано- 
ве који ће дозволити пренос 
њемачких оружаних сила на 
Балкану и у сјеверној Аф- 
рици. Тако је Средоземно 
море постало главни циљ. 
Бренерски разговори пред- 
виђају нове могућности ва 
будуће акције а уједно до- 
казују чврсту вјеру у слогу 
за коначну побједу.

Поука иа прошлих саста- 
нака ВођД и солидарност 
истих уче нас да Они ци- 
љају решењу мира, реда 
и рада у Европи.

Савез Италије и Њемачке 
није једна дипломатска ком- 
бннациа, напротив једна хи- 
сторијска потреба.

На све фронтове Италија 
и Њемачка боре се заједно 
против заједничког непри- 
јатеља!

II зјшћваћ) |1е1Г јлсопћа 
1га || Оисе е НЈИег

I! пиоуо 1псоп1го 4е! Оисе 
е 4е1 Риећгег 4ига1о с!пдие 
оге, солТегта 1а уазН<& е Г 1т- 
рогГапга 4е1 ргоћ1ет! $1и41а- 
Н. Соте $етрге, ГтсоМго 
1га 11 Гиећгег е 11 Оисе ћа 
ауи<о 1иодо 1п ип рег!о4о 
рагНсо!агтеп<е 4еТ1п11о 4е!1а 
роННса 1п<егпаг1ола1е. ЦиезН 
1псоп1п ћалпо зе&паСо рег П 
разза<о 1а сопс1из1опе 41 ипа 
Газе роННса е тНИаге е 1а 
ргерагагјопе о Н ргтсјрјо 41 
ипа (азе зиссеззјуа.

Е' еу!4еп<е сће 1а сопчи!- 
з<а 41 Сге1а 5е&па 1а Нпе 
4е11а виегга ћа1сат*са, Јпсо- 
т!пс1а<а П 28 ОНоћге зсогзо 
соп Н солШКо Па!о-2гесо е 
сће з1 6 розИ|уатеп<е соп- 
с1иза. II зођпо е гар!4о 1псоп- 
<го Јга 1 4ие Сарј 4е11’ Аззе- 
соп<га$<а соп 1е тапИез<ахЈо-

(СопНпиапзпе Јп чесопсЈа рааЈпе)
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1'ШС1211 1Ш0-М161Ш
II иисе псеке Н РгезШепи Је1 соиз&Но Је1 М1п181г1 

ипбћегезе

Рота — 11 Ргезтеп/е </« 
Мш1$(г( ип§иеге$1, Ваг<1о$$и, е 
§шп(о а Рота И 4 §ш§по е<1 
е $(а(о ассоКо соп татГе$(аг1о- 
т <11 сог<Па1е аппс/гса. Н М/- 
т$(го Ваг<1о$$и е $(а(о Нсе^иео 
а1 Ра1агго <1е1 (Ји1гша1е ОаИа 
Мае$(а пе! Ре е 1трега(оге.

(ЈишсК И Мш/$(го Ваг<1о$$и 
<1оро а^ег ауи(о ип 1псоп1го соп 
И Мки$(го <1е§И АГГаН Е$(ег1 
Соп(е Ссапо, е $(а(о г1сеги(0 а 
Ра!агго Уепег/а <1а1 Еисе ш 
ип сог<Иа1е со11о§то.

II Оисе ћа §и1псИ (га((епи(о 
а ргапго Г о$рис е<1 а1 (егпипе 
пеИа теп$а ћа ргоппис1а(о ип 
ћгт<П$1 пе1 диа1е Јоро аиеге 
гИееаго I гаррогп а! аппссг^а 
П<1ис1о$а сће Ја 1ип§ћ1 апт 
итзсопо РаИа е Г1Јп§ћег1а, ћа 
$оКо1шеа(о сће (аИ гаррогК ћап- 
по а$$ип(о ипа 1трог(апга рагк- 
со1аге ш соп$е§иепга <1е11а 1о((а 
сће КаИа е (аегтата сопаисопо 
рег 1а соприш(а <11 ип огсПпе 
пиого. С КаИа, ћа (1еКо И писе, 
кепе соп $ос!сИ$Гаг1опе !а геаНг- 
гаг/опе сГеНе 1е§ККте а$р1гаг(о- 
т ип§ћеге$1. Н Оисе ћа (егтР

ЗВАНИШ ДП
Наредба бр. 54 

ВИСОКИ КОМЕСАР 
ЗА ЦРНУ ГОРУ

На основу чл. 1 објаве бр. 
36 од 28 априла 1941-Х1Х, и 
примивши к знању старе жеље 
Црногораца у погледу употре- 
бе јужног дијалекта „ијекав- 
штине“

Наређујем
Чл. 1.

Од почетка школске 1941/42 
године у свима црногорским 
основним и средњим школама 
усмена и писмена настава бити 
ће на јужном нарјечју „ијекав- 
штини".

Чл. 2.
Књиге штампане на „екав- 

штини“ задржати ће се привре- 
мено у употреби.

Чл. 3.
Ова је наредба објављена 

на табли Високог комесаријата 
а ступа на снагу истог дана 
послије објаве.

Цетиње, 10 јуна 1941 год.
Високи комесар 

Мацолини

Наредба бр. 55 
ВИСОКИ КОМЕСАР 

ЗА ЦРНУ ГОРУ
На основу чл. 1 Огласа бр. 

36 од 28 априла 1941-Х1Х, у- 
видјевши потребу да се изда- 
ду наредбе односно наставног 
програма

Наређујем
Чл. 1.

Од почетка школске 1941.42 
г. у свим основним и средњим 
школама у Цр. Гори у настави 
историје и књижевности треба 
поклонити велику пажњу исто- 
рији и књижевности црногор-

Школске власти су позване 
да на вријеме поднесу Висо- 
ком Комесару програме старе 
и нове историје као и књижев- 
ностн црногорске.

Чл. 3.
Ова наредба је оглашена на 

табли Високог комесара а сту- 
па на снагу пети дан по објави.

Цетиње, 10 јуна 1941-Х1Х г.
Високи Комесар 

Мацолини 

па(о е$рг1теп<1о 1а семегга сће 
ГКаКа е Г(Јп§ћег1а соп(1пиегап- 
ио а соИаћогаге рег 1а г1со$(ги- 
гшпе пеИ' Еигора.

II Рге$1с1еп1е <1е1 Соп$1§1јо 
С'п§ћеге$е Вагс1о$$и ћа г1$ро$(о 
тапИ'е$(ап<1о (и((а ГаттКагсопе 
сће И роро1о (Јп§ћеге$е ћа рег 
И $ио §1ог1о$о Е$егсИо. 11 ро- 
ро1о 1Јп§ћегс$е е сотпп(о сће 
$о1о а((гакег$о 1а соИаћогагсопе 
соп ГКаКа е 1а Оегтата роКа 
га§§1пп§еге $^Иирро е ћепе$$еге. 
Вагс1о$$1 ћа (егтто(о аГГегтап- 
<1о сће / гесепи а^уеттепК 
$(0Г1С1 ћаппо соп$оИ<1а(о апсога 
<п рш / гшссг/ $еп(1теп(1 пе§(1 
1/п§ћеге$1 »егсо ГКаИа. „С 1Јп§- 
ћег!а, е§И ћа сопс1и$о, а Папсо 
<Ге1Г1(аИа §иаг<1а соп $1сига 
Гепе иегго Г аиеетге'“

Е шсоп(го Јипдие <Ито$(га 
1а ГгаТегпа аписта е $(геК1$$1- 
та соИаћогагшпе сће 1е§а Гга 
1ого §И 8(ап сће сот>о§Иапо 
1е 1ого епег§1е е / 1ого $Гогг1 
рег ГаКиаг/опе 11 дие1 топ<1о 
т1§Иоге ре1 диа!е ГА$$е сот- 
ћаКе.

Е' ра$$а(о ре/ Ва1сат II (етро

Наредба бр. 56 
ВИСОКИ КОМЕСАР 

ЗА ЦРНУ ГОРУ

На основу наредбе Вође фа- 
шизма, првог Маршала Цар 
ства заповједника оперативних 
трупа на свим фронтовима, 
издате дана 17 маја 1941-Х1Х

Наређујем
Чл. 1.

Употреба поштанских мара- 
ка, обичних и ваздушних, као 
и порто марака и дописница, 
које је издала бивша Краље- 
вина Југославија дозвољенаје 
све до 12 јуна 1941-Х1Х

Од дана 13 јуна 1941-ХЈХ 
бити ће пуштене горње марке 
у промет само са сљедећим о- 
тиском у црном мастилу: 

Моп1епе§го 
Црна Гора 

17-1У-1941-Х1Х

Чл. 2.
Директору пошта, телеграфа 

и телефона г. Анту Луковићу 
стављено је у дужност да из- 
врши ову наредбу:

Он ће по личном одговорно- 
шћу извршити жигосање ма- 
рака и дописница са горепо- 
менутим натписом у броју ог- 
раниченим за сваку вриједност, 
од стране Високог комесари- 
јата за Црну Гору, као и ста- 
рат ће се о потребној распро- 
даји жигосаних вриједности 
путем овлаштених малопрода- 
ваца као и о повлачењу оста- 
лих нежигосаних код препро- 
даваца.

Чл. 3.
Ова Наредба бити ће обја- 

вљена изношењем исте на та- 
бли Високог Комесара за Црну 
Гору.

Цетиње, 5 јуна 1941-Х1Х.
Високи Комесар 

Мацолини

ВИСОКИ КОМЕСАР 
ЗА ЦРНУ ГОРУ 

VII бр. 276 
Цетиње, 8 маја 1941 год. 

Упуство о вршењу наплата 
државних и бановинских такса.

Како се поједина надлештва 
свакодневно обраћају за обја- 
шњење у погледу наплате др- 
жавних и бановинских такса, 
ради једнообразности у даљем 
пословању — даје се сљедеће 

<1еКе соп§шге, <1е11е сотикшт 
е <1е11а §иегга Гга(Нс'к1а. 1а 
§гапс!е Реп($о1а Ог1еп(а1е, $оКо 
И р1епо сопКоИо <1е1ГА$$е, <Ге^е 
о§§1 соп(Нћипе соп 1е $ие г1- 
$ог$е е соп 1е епег§1е <1е1 пп§иог1 
а1 $иссе$$о <1е11а саи$а сотипе.

ИЈ§ћег 'ш, ст Г1ппа(ига1е сНа- 
Ггатта ји§о$1а\>о /тресКга Ппо 
1еН Га^м1атеп(о <1е11е г'1$ог$е 
уег$о / (га/ПгшпаИ е апКсћ/ 
$ћоссћ! ЛеГАЛпапсо, е сег(а сће 
(гоиега <1а раг(е <1е1Гаписа Ка- 
Иа И соп$ие(о $р1гКо <11 Гга(егпа 
атк/г^а е <И а$$о1и(а сотргеп- 
$1опе.

Јкинјтв радкофоничке везе 
изме1ју Сирије и Егиата

Према наређењу француске 
владе телеграфске и телефон- 
ске везе између Египта и Си- 
рије укинуте су.

1е сотшпот гаШе1опЈс1|е 
'т1оггоНо На $1па е ЕдШо

Це сотитсагјоги 1е1е§гаПсће 
е 1е!е1оп1сће 1га ГЕ§1«о е 1а 
8Јпа бопо 51а1е зобрезе т зе- 
§иИо ад огШпе де! §оуегпо Ггап- 
сезе.

Наређење:
Наплата такса, како држав- 

них тако и бановинских, има 
се вршити у таксеним маркама, 
или у готовом новцу већ пре- 
ма томе како је то за поједи- 
не тарифе законом прописано, 
тј. наплата ће се вршити по 
досадањим важећим прописима.

Распродаја таксених марака, 
односно снабдјевањемалопро- 
даваца таксеним вриједностима 
вршиће се и даље као и досада.

Ако се у поједином мјесту, 
ма из којег разлога, не могу 
добити државне таксене марке, 
које би се за дотични правни 
посао имале употријебити, у 
том случају. умјесто државне 
таксе, употријебиће се бано- 
винска у истој вриједности. 
Исто тако у случајевима када 
недостаје бановинских таксе- 
них марака — умјесто њих у- 
потријебиће се државне.

Изузетно од овога, ако не- 
достаје и државних и бано- 
винских таксених марака, а 
таксу по закону треба платити 
у маркама, може се одговара- 
јући износ положити у гото- 
вом новцу. Власт, која је так- 
су тако наплатила, констато- 
ваће на самој исправи да је 
такса наплаћена у готовом 
новцу, због недостатка таксе- 
них марака, означивши и број 
регистра под којим је напла- 
ћена такса књижена, а за то 
ће свако надлештво и устано- 
ва устројити дневник-регистар 
наплате такса у готову, у ко- 
јему ће књижити овако напла- 
ћене износе.

Дневник, који ће овјерити 
непосредни старјешина, има 
садржавати: редни број, име 
лица од којег је такса напла- 
ћена, садржину правног посла. 
датум и број под којим је спис 
заведен, тарифни број и износ 
наплате, а новац ће се достав- 
љати, по истеку сваких 15 да 
на, надлежној пореској управи.

Упозоравају се сва пом. на- 
длештва, новчани заводи и 
уставове да се предњег наре- 
ђења имају стриктно придржа- 
вати, јер ће се рад на овом 
пословању најстрожије контро- 
лисати.

По оалашћељу 
Цивнлног Комесара ва Црну Гору 

Начелинк 
ФинаасиЈског од|ељен»а, 

М. Пламенац

НТАЛИЈАНСН0-МА1АРСН0 
ПРНЈАТЕЉСТНО

Дуће је примио маџарског Министра пресједника
Рим. Пресједник Маџарског 

Мин. Савјета, Бардаши стигао 
је у Рим 4 јуна, -дочекан ма- 
нифестаци јама пријате гства. 
Бардаши је био лримљен у 
Квириналу од Њ. В. Краља и 
Цара. Затим од Грофа Ћана, 
Министра Иностраних посло- 
ва и од Дуће-а у Палати Ве- 
нециа, гдје се задржао у при- 
јатељском разговору.

Дуће је задржао Госта на 
ручку, при крају којега је одр- 
жао здравицу у којој, пошто 
је евоцирао пријатељске од- 
носе који од назад много го- 
дина везују Италију и Маџар- 
ску, подвукао је да ови односи 
сада имају парочити значај по- 
водом борбе Њемачке и Ита- 
лије коју воде ради новога по- 
ретка. Италиа, рекао је Дуће 
гледа са задовољством оства- 
рење легитимних захтјева Ма- 
џарске. Дуће је завршио си- 
гуран да ће Италија и Маџар- 
ска и даље сарађивати за об- 
нову Европе.

Пресједник министарства Ма- 
џарске одговорио је, да се он 
и цијели народ Маџарске диве 
Италији и њеној побједоносној 
Војсци Маџарски народ је си- 
гуран да, само помоћу сарадње 
са Италиом и Њемачком може 
достићи развитак и напредак. 
Бардоши је завршиодасу по- 
сљедњи хисторијски догађаји 
јошт више зближили Италиу 
и Маџарску. Маџарска, он је 
завршио, поред Италие са пу-

(СопНпиагЈопе 4а11а рпта ра§та) 
пј Јге^иепН е ГеаГгаН с1е1 
пет!со. Соте рег 11 рав&аГо, 
1 ТаШ зЧпсагЈсћегаппо <11 г1- 
уе1аге а1 топбо 1а паГига беј 
ргођ1ет! езапипаН с!а1 Рићгег 
е ба1 Висе соте риге 1е бе- 
С181ОП1 ргеве.

МепГге 8Н аууепјтепН т1- 
Шагј з1 5У11иррапо весопбо 
1 рјап! ргебГааШН 4а1Г Азве, 
1а зоНбапеЈ^ сће 1е$Ја 1 Цие 
Раезј з! аНегта соте ипо 
зГгитеп^о бесЈзЈто сће багћ 
а11’Еигора ипа уега расе ђа- 
заГа ви!1а е1ивНг1а.

Б’ аПеапга Ка1о Гебезса поп 
е ипа ветрНсе сотђјпагјопе 
<Ир1отаНса, та ипа песеввИА 
зГопса. $и 1иИ1 1 ТгопН, Ка- 
Напј е ^едевсћ! сотђаМопо 
сопАго пп сотипе петЈсо.

Ба сагаКепзНса <11 циезТа 
бпегга, Јтропе а!Г ИаНа е<1 
аПа Оегтата ипа §гап<1е о- 
рега <Н сопбоНбатепТо <1е11е 
уШопе сопзебиНе. Ц §еп1о 
<1е1 <1ие Сарј <1е1ГА8зе багап- 
Нбсе циезГа јттепза созГги- 
г!оле <1е1!а расе, пе§Н »Геза! 
бЈопн т си! 81 зуо16опо 1е 
орегагјопј <Н §иега. 

УПРАВО ИЗАШЛО ИЗ ШТАМПЕ 
граматнпа ИТАЛНЈАНСКОГ |аамка 

обрадио професор Предраг Илић
Нарочито састављен за самоуке, обрађена по најмо- 

дернијим узорима наставе страних језика.

ЦИЈЕНА ДИНАРА 20 -

У припреми ва штампу:
1) Сраско-нталнјански ријечник.............................дин. 20
2) Равговори нз свакодневног жнвота (читанка) ■ 20
2) ОгаттаНса ргаНса <!е11а Нпдиа 8ег6о-сгоа1а <Нп. 20
Књижарнма и препродавцима да|е се књижарски рабат. Због 

велнке потражње и ограниченог броЈа штампавих орнмјерака, исоору- 
чује се само за готов новац или да се пошаље једна четвртина 
уваприЈед а остатак доплатом.

Ко хоће да му се пошаље коЈа од горе наведеиих књига треба 
да пошаље вовац унапријед и трошкове по1ђтавске ако жели да се 
пошаље препоручеко.

Наруџбину и новац послати ва издавача:
Књнжару н штампарију .ПРОГРЕС" — Ннкншћ 

4*1-1 нлн филијалу — Беране

но вјере гледа у будућност — 
Састанак је овај, дакле дока- 
зао братску љубав и уску су- 
радњу која држи њихове др- 
жаве, које концентришу своје 
напоре ка остварењу оног бо- 
љег свијета за који се Осовина 
бори.

Прошло је вријеме завјера 
на балкану као и братских ра- 
това. Велико источно полуо- 
стрво, под пуном контролом 
осовине, треба да данас при- 
донесе са својим богатством 
и енергиом успјеху заједничке 
ствари. Маџарска којој је не- 
природна југословенска тво- 
ревина спречавала, до јучер, 
пут сопствених производа ка 
мору, сигурна је да ће наћи у 
Италији сарадњу, пријатељство 
и разумијевање.

[ртодЈела пмЈаћ« водо 
/грвђапству Цоташа
Као и прошлих годинауљет- 

но доба, притисак воде у во- 
доводу све је мањи па су по- 
челе пумпе да раде.

На тај начин може се до- 
бити дневно на расоложење 
260м* воде од које се може 
подијелити 250м* а остатак ће 
остати у депозитима.

Као и прошлих година ри- 
јешено је, обзиром на распо- 
ложиву количину, а и због тех- 
ничких разлога, да се вода 
пушта.од 6 па до 18 сати.

П ргесесЈепСе ЈпсопТго Тга 
11 Бисе е 11 Риећгег ћа ауиТо 
1ио§о 1] 20 Оеппа1о, циап<1о 
1’ИаНа зоороНауа да 801а 
ГигЈо пет!со пе! Ва1сап1 е 
пе1ГАЋ1са <1е1 Иог<1. Меп1ге 
ГИаНа Тегтауа соп 1е вие 
ао!е Тогхе 1а $гап<1е оНепвЈка 
<11 МГауеП а! таг21п1 <1е1 <1е- 
вег1о <1е11а Тг1ро1кап1а, ј <1ие 
Сарј огеапјххауапо гар!4а- 
реп!е 1а пиоуа Таае 4е11а со1- 
1ађогах1опе тППаге, сће 1га- 
зроНауа 1е Тогхе бегтапкће 
пе1 МесШеггапео, соте риге 
11 уШоНозо сопТгаНассо <1е- 
бН а11еаН пе! Ва1сап1 е пе11' 
АГпса бе1 Иог<1.

П Ме<Н1еггапео 81 6 пуе1а- 
1о 11 (еаТго еззепхШе, <1е11а 
биегга.

Бе сопуегзагјопј <1е1 Вгеп- 
пего пбиагбапо 1е пиоке 
ргозреШке рег ГјтесПаТо аг- 
уеп!ге е зе&папо пиоуе та- 
пИезТагЈоп! <1е11а уо1оп1ћ е 
де1Гаг<11теп1о зи11е У1е с1е11а 
зкига уШогЈа. 1Је8рег1епга 
С1 ћа арргезо сће 1е раго1е 
<1е1 бие Сар! <1еП’А88е зопо 
беНе ах!оп1 сће 11 петјсо 
1п Ти8а зе пе ассог8ег&.
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ИТАЛИЈАНСКИ НОЈНИЦИIIЦРНОГОРСКИ 
народ

Однос између италијанских 
војника и црАогорског народа 
лостаје све приснији и прија- 
тељски. Позната је ствар да 
су италијански војници носиоци 
културе и да знаду себи при- 
бавити поштовање од свих на- 
рода.

Војници који су најљепши 
израз латинске расе, који прет- 
стављају све сталеже итали- 
јанскога народ^, имају приви- 
легију и изазивају пријатељство 
са њиховим понашањем и са 
^иховим искреним поступцима.

Италијански војник је вели- 
ходушаи и искрен, јер је сигу- 
ран у себе м у своју снагу, јер 
<ма чисту савјест и здрав ра-

П $о1с!а(о Ј’ каНа е ^епегозо 
е 1еа1е регсће е зјсиго ск $е е 
сопЛЦа пеПе ргорпе (огхе, рег- 
сће ћа ипа созсЈепга ге«а е ипа 
1п(е1П§епга запа, регсће ћа во- 
рга(и«о ип §гап сиоге. На ипа 
ТатЈ^Па 1отапа сће зегепа е 
Пега Г а«епс!е. На П сиКо с11 
Ош, с1е11а Рагтп^На, Је11а Ра(па. 
КЈ$ре«а 1а (атј§Иа аКгиј; гј- 
$ре«а П сатро акгиј регсће $а 
диап(а (а«са со5(1 а со1!Ј\гаг1о, 
гЈзреПа 1а ргоргјеТа аћгиј регсћб 
ћа 1а $есо1аге (гафгјопе <Н рог- 
(аге јп о^т (егга расе е ћепе- 
ззеге.

Со$1 1 $о1с!а(ј ИаПапЈ, зепга 
<И$Нп21опе пе <И агтј пе <Ј1 $ре- 
сЈаМа, (ап<ј е сагтсје пеге, аг-

11 пипјопе Ш СопеЈдПа 
(1ш МЈпШп ј<а1Јапо

Ее а<<г1ђих1оп1 де! Саро 
сН 8<а(о Маб&Јоге 0епега1е 

8<апг1атеп<1 рег 1амог1 
риђђНс! пе!1е пиоуе ргоујпс1е

КОМА, 7.
81 е пипКо цие$<а та«јпа, 

$о«о 1а РгезШепга Је1 Бисе, П 
СопзЈ^Но с1еј М1пЈ8(п, сће ћа 
арргоуа(о питего$ј рго§е«1 сН 
1е§2е, (га 1 циаП ипо сће соп- 
сегпе Гаитеп(о <ја 102 а 510 
тПЈот <11 Пге де1 сар«а1е де1 
Сопзогхјо <1е1 СгесШо рег ј Ба-

уогј РиђћНсЈ; ипо сће тосШЈса 
1е сН$ро$1гЈот т \ч§оге сопсег- 
пеп(ј Н Саро <1е11о 8(а(оМа^Јо- 
ге (ЗепегаЈе е<1 1 $иој а«пћшј.

11 рго§е«о сН 1ед§е т дие$<јо- 
пе тјга ас! а^јогпаге 1е сН$- 
розјгјопј ге1а(јуе ај сотрШ <1е1 
Саро де11о 8<а<о Ма§§шге Ое- 
пега1е пе! гј^иапЈо <1е11а ргера- 
гагјопе (1е11а ^иегга ес! Н соог- 
<1татеп1о Је11а ог^апјггагјопе 
(Шепзпа <1е11о 8<а<о, те«епс1о 
а11з $иа сНрепдепга (1јге«а ј Сарј 

5<а<1 Ма^јоп 4е)1е Рогге 
Агта(е 4е11о 8(а(о рег <и«о 
цие11о сће сопсегпе 1о езегсјгјо 
деј 1ого а«пћи(ј.

1Јп аИго ргобе«о дј 1е22е аи- 
(опгга 1а $ре$а <Н 500 тЖот

п иџии ил

8ум и повише свега јер има 
ђелико срце. Он има своју да- 
ћеку породицу, која га чека 
еедра и поносна, јер има у 
|еби култ Бога, култ Породи- 
ве и култ Домовине. Он по- 
<итује породицу других, пошту- 11 њиве других, јер зна са ко- 

ико се муке оне обрађују, по- 
Јтује туђу својину јер има у 
еби вјековну традицију да 
вуда собом носи мир и бла- 
остање. Тако војници Италије 
ер разлике оружја: пјешаци, 
рне кошуље, артиљерци, пио- 
ери, сви синови једне велике 
ородице једне велике војске у 
дличним и искреним су одно- 
има са поносним народом цр- 
огорским који цијени са уди- 

•љењем ове претставнике при- 
|1тељскога народа. Војници И- 

алије, као и легионари старога 
има, вазда су без устезања 
отови на жртве према свакоме. 
>ни силне укроћују, али пома- 
:у оне којима је потребна њи- 
ова помоћ.

ј 5о1даН ИаНат е 
роро1о топ1епе§;ппо 
ј 1_е ге!агјот (га ј зоИаИ «а- 
Јапј е И роро1о топ1епе^гјпо 
*>по сИуеп<а<е гарјЈатепЈе $ет- 
јге рш $сћје«е зтсегатепге 
вогсНаП.
ј Е’ со$а по<а сће 1 зоШа« ј<а- 
1ат $опо рог<а(оп <11 сјујћа е 
фппо (аг$1 $«таге <1а 1и«ј ј 
|оро11.
11 $о1с!а<1 сће вопо 1а рји ће11а 

Фрге$$јопе <1е11а гагха 1а«па сће 
у! роро1о КаПапо гарргезетапо 
♦«е 1е са(едопе, ћаппо 1а рге- 
јВДаЦуа <К зивсКаге Г атјсјгја 
4оп <ц«ј, е соп П 1ого соте^по, 
Јоп ј 1ого то<К 1еаП $аппо јт- 
ЈОгај оуипчие рег 1а соггеКегха, 
|ег 1а ебисагјопе.

«§Неп е §етеп, (и«ј де11а §гап- 
бе ГатЈ§1Ја <1е1Г езегско КаПапо, 
5опо т гаррогН сН согскаШа 
$сћје«а соп П Него роро1о топ- 
1епе§г1по сће арргегга соп ат- 
ппгагјопе циезп гарргебепјатј 
де1 роро1о атЈсо. 1 зоИаП <Г 
КаПа, соте §ја 11е§1опагј с!е11а 
ап«са Кота, $опо јтгерјсП, ргоп- 
Н а1 $аспЛс1о, е $орга<и«о 
апЈтаН с!а согсНаШа уегео (иШ. 
Е$$1 ЈотЈпапо ј зирегђј та а!и- 
(апо сћј ћа ћЈ5о§по <1е11а 1ого 
рго(егЈопе.

Одјећа и 1 Еижкој 
рационнра

У недјељи је била саопштена 
одиах ступила на снази гра-и ,

ђанска рационалност одјеће. 
Ова новост била је велико из- 
ненађењеза народЈер једржан 
у наЈвећој тајности, произвела 
је у народу најгори утисак, јер 
посљедице опсаде којом силе 
Осовине опсједају Енглеску по- 
стају сваког дана све веће. 
Раиионирање се односи на свим 
одјелима. Сваки човјек, жена 
и дијете има 66 бона на го- 
дину који нијесу уступљиви.
Једанајест бонова су потребни 

за једно женско одјело и два- 
десет шест за једно потпуно 
одјело мушко. Седам бонова 
потребни су за цревље и три 
за чарапе човјека и жене. Ме- 
ђутим нијесу рационирани и 
шешири и један извјесан број 
споредних дјелова одјела укљу- 
чена вуна за поправку. Један 
од најглавнијих цнљева рацио- 
нирања је да ријеши рђаву 
диобу набављања проузроко- 
вана од покрета и пресељава- 
ња народа. Бонове треба дати 
за поруџбину кројачима и кро- 
јачицама неђељу дана у на- 
пријед.

Војне операције 
талијанских оружаних сила

Извјештај бр. 361
У сјеверној Африци на сек- 

тору Тобрука одбијен је један 
налет непријатељски потпомог- 
нут од борних кола.

Авиациа је потопила један 
једрењак крцат муниције који 
је био упућен у Тобрук. Поса- 
да је спашена. Други авиони 
бомбардовали су постројења 
пристаништа Тобрука, утврђе- 
ња и депозита муницие.

У очи 31 маја, непријатељски 
апарати бацили су неколико 
бомби на Бенгази.

ГЈродужују се операције чи- 
шћења на Криту. Одреди и 
талијански који су дошли у 
везу са њемачким, из близа 
стежу енгласке војнике, који 
бјеже на југу острва. У источ- 
ној Африци за вријеме судара 
који су се десили посљедњих 
дана код Дебарека, у области 
Амхаре, задани су непријатељу 
велики губитци.

У области Гала и Сидама, 
наше јединице имале су без- 
број судара са повољним у- 
спјехом.

Извјештај 362.
У сјеверној Африци итали- 

јанске и њемачке вазпушне фор- 
мацие напале су бродове на 
котви у заливу Тобрука; пото- 
пљена су пет бродова мале 
тонаже, и погођене протива- 
вионске батерије, запаљен је 
један депозит течног горива.

У току ноћи 1 јуна,енглески 
бомбардери бомбардовали су 
Бенгази: један непријатељски 
авион оборен је од протива- 
вионске артиљерије, заробљена 
је посада од 5 лица. На Крит, 
наше јединице у сарадљи са 
њемачким стигле су на одре- 
ђене положаје.

У источној Африци стање 
непромијењено.

Извјештај 363.
На острву Криту операције 

су завршене. Ослобођени су 
сви наши заробљеници. Наши 
одреди чисте зону која им је 
повјерена.

У току прошле ноћи, једна 
наша ваздушна формација, бом- 
бардовала је објекте на Малти.

У сјеверној Африци јака акт- 
ивност артиљерије на сектору 
код Тобрука. Наше ваздушне 
формације бомбардовале су V 
наврате, у заливу Тобрука, по- 
ст^^јења, депозите и бродове 
на сидришту, потопљена је 
једна транспортна лађа.

У источној Африци нема 
важнијих догађаја. Лоше ме- 
тереолошке прилике ометају по- 
крете са обје стране.

Извјештај бр. 364
Ноћу 4 јуна, наши су авио- 

ни бомбардовали аеродроме на 
Малти. У сјеверној Африци по- 
но8или су се ваздушни напади 
на Тобрук, погођене су бате- 
рије и бродови на сидру, за- 
паљена је једна лађа. Још је- 

дан брод нападнут је и упа- 
љен источно од Тобрука.

Код Солума наши ловци о- 
борилаи су два аероплана типа 
Харикен. Један бомбардер о- 
борен је од ватре са наших 
торпедњача.

Нођи у очи трећег, неприја- 
тељ је летио над Бенгази.

У источној Африци, свуда 
наше посаде и наши покретни 
одреди, упорно држе саоје по- 
ложаје. У зони Гала и Сидамо, 
артиљеријски двобоји наријеци 
Омо Ботего.

Извјештај бр. 365
У сјеверној Африци наша ар- 

тиљерија нанијела је осјетне 
штете постројењима у Тобруку 
а нашаавиација поново је бом- 
бардовала у заливу бродове.

У Јегејском мору у очи 4 ба- 
чене су бомбе на острву Роди 
нанијевши нешто штете.

У источној Африци у пре- 
дјелу Гала и Сидама, са акци- 
јама споразумним двају наших 
колона, непријатељске снаге су 
се повукле. Други један напад 
наших колонијалних јединица 
нанио је тешке губитке пуку 
„Нигериа1*.

Наши ловци оборили су је- 
дан Харикен а други је обо- 
рен од наших митраљезаца.

Извјештај бр. 366.
У очи 6 јуна, италијанска 

авијација бомбардовала је твр- 
ђаву Гиблартара и аеродроме 
Хел-Фар и Микаба (Малта)

Једна италијаиска торпед- 
њача у централном Средозем- 
ном мору потопила је један не- 
пријатељски сумарен. Ноћу 5.

Преминуо |в Вилхем II
Бивши цар Њемачке Вилхем 

11 преминуо је у своме Двору 
у Дорну.

Спровод бившег Кајзера био 
је у цркви Дарна. Није познато 
гдје ће бити сахрањени смртни 
остаци покојног иара.

Вилхели II. син Федерика III 
од Хоенцолерн, рођен је у је- 
дном двору у близини Берлина 
27 јануара 1859.

У 1888 години ступио је на 
пријесто као цар немачке и 
Краљ Прусије.

Нови Кајзер одмах скрену 
пажњу на себе цијеле Европе 
отпочињући један низ путова- 
ња у разним лрестоницама Е- 
вропе. У години његовог сту- 
пања на пријесто путовао је 
у Русију и у Рим. Посјета Кра- 
л,у Италије била је одмах по- 
враћена. Овим путовањима сли- 
једио је тројни савез. Касније 
су следовале посјете у Енгле- 
ској и Атини. Најпослије је по- 
шао у Цариград да учврсти 
везе са Турском.

Наступајући свјетски рат, 
војпкчке и политичке прилике, 
као и револуција која је сље- 

(Н Нге рег ј ђауогј РиђћИсЈ пе11е 
ргоујпсје (И 1л1ђјапа, Пите, 
2ага, 8ра1а(о е Са«аго.

$опеп21оп1 рог 1е ЕатјдКв
<1е1 псћјатагј

КОМА, 7.
Зесопдо ГогсНпе де1 Оисе 1е 

зоууепгјот а11е ГатЈ^Пе с!еј тј- 
11(аг1 $о((о 1е агтј, сће уегзапо 
(п сНЖсШ сопсНгјот, загаппо 
аитеп(а<е сН дие Иге рег 1а то- 
§Не е <11 ипа Пга рег о^т ћат- 
ћто а1 §јогпо.

8опо $(а(е риге етапа(е акге 
јтрог(ап« <1есј$1от рег а1сипе 
саОДопе сН тетћп’ <1е11е Гатј- 
^Пе <1е1 тПИап $о«о 1е агтј.

непријатељски авиони бацили 
су бомбе на Роди.

У сјеверној Африци на сек- 
тору Солума, један је неприја- 
тељски покушај одбијед, наша 
артиљериа која је била наро- 
чито активна, бомбардовала је 
бродове у пристану Тобрука. 
Ваздушне јединице опет су бом- 
бардовале постројења у при- 
стану. Један Харикен оборен је 
од наших ловаца Неприја- 
тељ је бацио бомбе на Бенгази 
и Дерну. У зони Бардие заро- 
љбена је група енглеских војни- 
кка, под командом официра, који 
су избјегли са Крита са мото- 
рним чамцем.

У источној Африци, непри- 
јатељска артиљерија је снажно 
тукла, али са слабим успјехом, 
наше позиције на ријеци Омо 
у сектору Абалти (Гала и Си- 
дамо).

Извјештај бр. 367
У очи 7. наши авиони бом- 

бардовали су ваздушне базе 
на Малти. У прве часове јутра 
једна формациа наших ловаца 
извршила је напад на аеродром 
Халфар гдје су противничке 
машине упаљене.

У сјеверној Африци на фрон- 
ту код Тобрука, сломили смо 
један покушај непријатељски. 
Ваздушни одреди, продужили 
су да туку одбранбени систем 
тврђаве проузрокујући пожаре 
и напали су логоре у зони Сиди 
Ел Барани.

У источној Африци у пре- 
дјелу Гала и Сидама, у току 
су оштре борбе на ријеци Омо 
Ботего. У зони Гондара одбили 
смо један покушај суданских 
одреда да заобиђе наше једи- 
нице.

довала присилиле су га да де- 
цембра 1918, абдицира. Велики 
остатак свога живота провео 
је у Дорн.__________

СШ1Е1М0IIЕ МОНТО
АМ8ТЕКОАМ, 1-’ех 1трега(о- 

ге <1е1 КеЈсћ, Ои§Ие1то I), е Је- 
се<1и(о пе! $ио Са$1е11о Ј| ГЈоогп.

6ид11е1то II, «21Јо <П Редеп- 
со 111 ск НоепгоПегп, пасдие т 
ип са$(е!1о рге$$о ВегНпо И 27 
§еппа1О 1859.

N61 1888 баНса а1 (гопо соте 
јтрегаТоге сН Оеппата е ге сИ 
Рги$$ја.

II пиото Кај$ег псћјатд ћеп 
рге$1о $и (к $е Гакепгјопе <И 
(и«а Еигора, јтгјапдо ипа $е- 
гје <И ујаздј пеј \гаг> ге^пј еи- 
гореј. Ке1Гаппо $(е$$о <1е11а $иа 
а$сеп$1опе а1 (гопо Гесе ип \ јае- 
дјо јп Ки$ја е рој а Рота: 1а 
\'ј$ј(а а1 Ке Ј'1(аНа Ги ге$(ј(ика 
ђеп рге$(о, е 1 с!ие а\леттеп<! 
соп$асгагопо 1а ТпрПсе АИеапга.

Зсоррјата 1а диегга топ<Па1е, 
1е ујсепде ттП(ап е роПНсће е 
1а гјгоЈихјопе сће пе зееиТ, 1о 
(га\ о|$его ес! е^Н. II 9 Шсетђге 
1918, с1о\'е((е аћсксаге. Ра$8б П 
ге$(о с!е11а \Иа а Ооогп 1П О- 
1апс1а.
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Сумран Енглесне па 
Средоземном нору

Са заузећем Крита, кључ ен- 
глеске одбране у Средоземном 
мору, сломљек је. Гвоздени о- 
обруч њемачко-италијански сте- 
же за грло, све јаче ропски 
систем политички на блиском 
истоку. Фатална ура за Енгле- 
ску Империу само што није 
одзвонила' У питање је врло 
мало времена. Вевелове диви- 
зцје и његове моторизоване је- 
динице, које се јошт држе, жи- 
ве од дана за дан, крећућисе 
по непредвиђеноме плану, час 
десно час лијево преко Суеца, 
трчећи јошт са карактеристи- 
чном пометеношћу за већ не- 
достиживим сном: Побједом.

Притисак Осовине испрету- 
рао је њихову одбрану у запад- 
ној пустињи док је одбрана 
Тобрука разапета на муке, а 
енглеска појачања јуре очајни- 
чки пустињом, остављајући ље- 
шеве војника, блиндираних је- 
диница и превозних срестава. 
Покрет побуне у Месопотамији 
онемогућује искрцавања у Пер- 
сијском заливу и пријети да 
уништи постаје и страже им- 
ператорског Бога британскога: 
нафте.

Ево сада уморни дјелови 
гдје прелазе гудуре Синаја и 
Палестине, траже пролаз за 
Сирију, заузимају већ окрвав- 
љену престолницу ирачку са 
губитцима у колима и топови- 
ма. Сад се оцртавају други о- 
ласнн покрети арапских маса 
које пријете да поплаве пут 
Акабе.Јерусалима, Синаја, Суе- 
ца и Египта.

Вијести које стижу из Беј- 
рута, Каира и Анкаре, сложне 
су у тврђењу, да су енглези 
погријешили у безглавном бјек- 
ству са Пелопонеза и са Ци- 
клада, јер је главна команда 
британска тиме исгубила главу 
и нема више времена да се 
снађе да организује јединице, 
да их појача као и да охра- 
бри већ упропашћену мотори- 
зацију. Повлачење са Пелопо- 
неза, Циклада а сада и са 
Крита догађај је који се не 
може поправити. Ваздушне ба- 
зе, које су се примакле арап- 
ским обалама већ су учиниле 
своје како се и предвиђало.

У Александрији Империјална 
Флота живи у паничном страху, 
несигурна чак и онамо гдје се 
је вазда склањала, и губи 
сваког часа јединице за једи- 
ницама под тешким ударима 
осовинске ваздушне влоте. У 
Хаифи снадбијавање енглеске 
флоте је све горе и горе јер 
авиони у знаку снопа и сјеки- 
ре сипају смртоносна торпеда. 
У Порто Сајд, Исмаилу и Суецу, 
обале канала се затварају пред 
ратним бродовима који бјеже 
док се морски пут преко Јегеа, 
Коринског канала и Јонског 
Мора отвара бродовима славне 
Империалне Италијанске Мор- 
нарице.

Читава једна епоха подлих 
организација и искоришћавања 
енглеских, стоји пред пропашћу. 
Тако је и требало да будеП

I. I*. С. С. јиидв димоматскв 
мп са бвмм грчком владаи
Комесаријат Народни заСпољ- 

не Послове, извијестиоје бив- 
шег министра Грчке у Москви 
Диматопулоса, да Совјетска 
Влада не види потребу да на-

стави одржавање дипломат- 
ских веза са самозваном грч- 
ком владом, будући да је ова 
напустила земљу и зато изгу- 
била свој суверенитет. Слично 
држање узето је од Владе 
У. Р. С. С. и у погледу бивших 
претставника дипломатских: 
Норвешке, Белгије и Југосла- 
вије, који су већ напустили пре- 
стонице. Зато се држи да ће 
особље грчке легације бити 
позвано да напусти Москву.

Еншза сј изгубили што иртвих, 
рањених и заробЈмних ввше од 

Ш00 ЛЈДИ
Енглеска влада је службено 

саопштила да су тотални гу- 
битци међу официрима и вој- 
ницима достигли 101.098 људи.

Објава не узима у обзир гу- 
битке у Грчкој и оне са ратне 
лађе „Худ“.

Они су тако подијељени:
Војска: мртвих 7.879; рање- 

ни 19.610; изгубљени 743; умрли 
548; заробљени 40.490; укулно 
68.722.

Морнарица: погинуло 4.423; 
рањени 3553; изгубљени 7.323; 
умрли 81; заробљени 516; укуп- 
но15.896.

Ваздушне снаге: убијени 
6.230; рањени 1 338; изгубље- 
ни 1875; умрли 1.045; заробље- 
ни 508; укулно 10.996.

Пошто се је извршила са- 
храна непријатеља погинулих у 
Грчкој, могу се цијенити губит- 
ци Грчке и Енглеске војске на 
Криту око 5.000 мртвих. Број 
рањених до сада није било мо- 
гуће избројити. У овом броју 
нијесу укључени губитци пре- 
трпљени од Енглеза за вријеме 
пренашања војске плеко мора.

Сигурно је да су они мно- 
го већи од горе поменутог бро- 
ја усљед непресталих тешких 
удара њемачке авијације.

Черчмл скнда одговорност са себе 
зби лораза х баца је на наван- 

даита ваздушне флоте
Службено је саопштено да је 

заповједник ваздухопловства 
на истоку Сер Артур Лонимор 
смијењен, а смјена се доводи 
у вези са губитком острва 
Крита.

У колико Маршал није пред- 
видио догађаје на Криту, Чер- 
чил је ипак нашао начина да 
одговорност за пораз пребаци 
на другога.

Наравно овим поступком Чер- 
чил жели да докаже да је само 
заповједник ваздухопловства 
крив односно побијеђен а да 
Велика Британија тиме није по- 
гођена. Док у ствари побије- 
ђена је не само авијација него 
и морнарица, војска и артиље- 
рија екглеска. Силе осовине 
добиле су још један пут битку 
која јасно показује њихову ја- 
ку надмоћност. За италијанску 
и њемачку војну силу резултат 
је очевидан: приближавање сје- 
верној Африци, Егилту, Алек- 
сандрији и каналуСуецаа што 
је још важно ограничење сло- 
бодног кретања енглеске флоте 
у Средоземном мору. Важна 
чињеница је и та, што ваздушна 
флота италијанско-њемачка са- 
да може комотно да туче све 
обале Средоземнога мора.

Престиж старе Енглеске под- 
нио је удар на Истоку. Тамо 
гдје су се Енглезн служили тим 
престижом као са једним важ- 
ним оружјем и држали на узди 
потлачене народе.

ШМОШО1И61Е0Е ИЕ1 МЕ01ТЕШ1Е0
Соп 1а соп^иј$1а Ш Сге1а П 

саг4те Це11а 4Пе$а јп§1е8е пе! 
Ме4Иеггапео опеп1а1е е фуеко. 
Ба тогеа 41 Еегго Иа1о-1е4ебса 
$1гјп§е а11а §о)а соп јтр!асађј1е 
рго§ге$5Јопе П ргеог4Јпа1о $1$1е- 
та 41 орргезвЈот роШЈсће ћп- 
1аптсће пе1 ујсјпо опепЕе. Б’ога 
ЕаЈаЈе рег Г1трего 'п§1е5е 51а 
регзиопаге Е'чие511’опе 411етро 
а ргоззјта зсадепха. 1.е 4т- 
51ОП1 \Уе\ме1 е4 I 1ого тегхј 
тоТотгаП сће апсога зопо ш 
рјесИ ујуопо а11а §јогпа1а, зро- 
$1ап4о$ј а $есоп4а 4е|1е јтрге- 
У15(е песеззНа, 41 циа е<1 а1 41 
1а <1е1 сапа!е 41 5иег соггеп4о 
апсога соп П 4Ј5ог4Јпе сагаНе- 
П511СО 41 ип езегсИо д/зог^апјг- 
га1о 4је1го ипа сћјтега шаНег- 
гаћПе: 1а УШогја!

Ба рге5$јопе 4е1ГА$$е$сопуо1- 
§е 1е ге5151епге пе!4е$ег1оосс1- 
4ета1е е§јгјапо е сгосИ|§§е 1а 
4Не$а 41 Тођгић е4 ессо 1а 
со1оппа 41 гЈпЕогго т§1е5е сог- 
геге 4|5регајатеп!е пе1 ЗебеПо 
Нассапдо > согрј 4еј 5о14а(), 
бетЈпапЗо ј то1огј 4е11е ћПп4е 
е 4е§|ј аи1осагп.

II гпоујтемо 41 пуоИа тМе- 
50ро1атја рагаЦгга зћагсћј 
пе1 §оИо Регзјсо е 1еп1а 41 50- 
ргаНаге 11 ргезЈ4Јо агтаЕо а 
биагсПа 4е1 В1о 1трепа1е ћгј- 
1атсо: Ц ре1гоПо, еЗ ессо 
$1гетаН герапј јп§1ез/ {гауегза- 
ге зићИо 11 Зтађ 1а Ра1е51Јпа, 
сегсаге ип рзззаббЈо »п бта, 
оссираге 1а §ја тбапбиЈпаГа са- 
рНа!е јгасћјапа е вепга г1ро5о, 
регдепдо 1гирресаггј е саппопј. 
§ја 4о\'ег рогге ј гЕрагЈ а§П 
акп тоуЈтепН регјсо1обј 4е11а 
јттапе та$$а агаћа сће$|арег 
$1гапраге соп ргероГепГе тоуј- 
теп1о уег$о 1е ро$12јопј ТаТаН 
4ј Акаћа, Оеп15а1етте, Зтађ 
Зиег е ГЕ&јрКо.

МИЈгЈе сће §јип§опо 4аВеЈгиђ 
4а1 СаЈго е 4а Апсагазопосоп- 
сог41 пе1ГаНегтаге сће Геггоге 
Еп$*1езе сотте5$о пе| сП$еНаге 
соп Еи§а ргес1рко$а П Ре1ороппе- 
$о е 1е СЈс1а41 ћа Фаог^атггак) 
1о ЗШо Ма§§1'оге ћгкатсо сће 
поп ћа П (етро Л аоррепге аПе 
4еПс1епге, 41 ппЕоггаге рге5Ј4Ј, 
41 5Јпп§аге соп теггј пиоуј 1а 
огтаа т4ећо11Та еЖсЈепга 4е11а 
тааза гпо1опгга(а, 1а диа!е а§о- 
пјгга пеПе оШсте сће $ог^опо 
4оуипдие а!1а те^По, ЈтроГепН 
а рго\\е4еге а1Пп1егттаћПе 1а- 
уого. 11 гГИго аНаппсзо 4е11е 
(гирре 4а| Ре1ороппе$е 4а11е С1- 
с!а41 е4 ога 4а СгеЕа е ипЕаНо 
тПИаге а птћакј оћћН^аН рег- 
сјб 1гпте4јаћј11.

Бе ћа$ј аегее ауујсјпа(е а11а 
$роп4а агаћа, те4Иеггапеа ћаппо 
§ја рго4оПо ј п$и1(а<1 ргеуу15(ј. 
А4 А1е5$ап4па 4’Е§И1о 1а ПоПа 
Јтрепа1е ћпПаптса ујуе ога 
41 теггоге, та15Јсига рег$јпо 1а 
4оуе ега$ј $етрге гИи^јаЈа рег- 
4еп4о ипИа $и ипИа $оКо ипа 
рјоб§1а 41 (еГгго 5сага\’еп1а1о 
4а1Г агја 4о\’е ра$$апо е гјра$- 
$апо а4 оп4а!е ^|ј аррагессћј 
4е1ГА5$е. А СаИа Н гИогттето 
4е11а тагјпа т§)е$е $Ј Та аПа

Рш А 100 Л1Ј1а шншпј 
регбиН вЈпога <1а2Н 1п&1е$1 
Тга тогН Тег1Т0 е рпШоп1ег1 

5{оссо1та, — 11 СЈоуегпо ћп- 
Таптсо ћа иШсЈа1теп1е аппип- 
сја!о сће 1е рег4Ие 1о(аП 1га 
иИЈааИ е тПИап 4Игирра ат- 
томапо а 101.056 иот1пј.

Саппипсјо Га гПеуаге сће јп 
цие5(а )151а поп $опо сотргеае 
1е рег4Ие $ићИе 1п Сгесја е 
дие11е 4епуапН 4а1ГаНоп4атеп1о 
4е11а пауе 4а ћаИа^Иа „Ноо4“.

Е$$е 5опо со51 $и441У1$е: 
ЕбегсИо: (ЈссЈзЈ 7.879; (е- 

пН 19.610; Фзрегеј 743; тоШ 
5.482; рпЗЈосиеп 40.450; 1о1а1е: 
74.164.

МагЈпа: Цсс151 4.423; Јепб 
3.553; 4Ј5рег$1 7.323; тоПЈ 81; 

те^Во е рег те§Но 41ге а!1а 
ре^јо та^ап $о$1Ииеп4о а)1а 
паНа ип §еНИо 41 асциа таппа 
сће ргесЈрИа соп уо1иПио$а 
ујо1епга пе)1е Та11е рго4опе 4а§1ј 
аегеј $Пига1е 4а1 ЕгјрПсе Еавсао 
ННогјо о 4а)1а сгосе §атта!а. 
А РоПо 8ај4, а 1$таП1а, 8иег, 
1е $роп4е 4е1 сапа1е $ј сћји4опо 
а! ра55а§§1о 4еј ћа$НтепН 4а 
§иегга т Ји^а е 1а уја тапШта 
аПгауегбО ГЕ^ео, П сапа!е 41 
СогтТо, Попјо е ареНа аПе 
§1опобе пауј 4е11а тагша 1тре- 
па1е ИаНапа.

ТиИа ип’ероса 41 регН4а ог- 
§агп22агјопе 41 $ЕгиПатеп1о т- 
&1е$е 51ћ реј сгоПаге. Ега Тетро!

№а(с11||| асапн 1а п»|апза1||||1а
<1е1]а зсопНКа

$ц| Сотапбап1е НеН’ Мапапа
81оссо1та, — УЈепе иИЈсЈа!- 

тепГе аппипсЈаГо сће П Магез- 
сЈаНо 4еН’АгЈа 8к АПћиг Бо- 
ттоге, сће сотап4ауа Ппога 
ГагтаТа аегеа 4е1 Ме41о ОпепГе, 
е $га1о 4е$бПЈИо. П рго\уе41- 
теМо е т ге!агјопе соп 1а рег- 
4На 41 Сге1а т чиапТо Ц та- 
ге$с1а11о [-опјтоге поп аугећће 
ргоууе4и1о а1 песе$5апо гаНог- 
гатеШо аегео 4е1П$о1а.

СћигсћП! ћа 1гоуа1о со$1 П 
сарго е$рја1опо $и! чиа1е Еаг 
са4еге 1е ге$роп$аћПИа. Соп цие-; 
$Еа т1$ига е§Н уоггеће Јаг сге- 
4еге сће е $окап1о 5јг Боштоге 
ЧиеПо сће е $Шо ћаГШо, та т 
геака е 1а бгап Вге1а§па сће 
е $(а(а 41$Еа11а а СгеГа е сЈое 
Ге$егсИо, Гаујагјоле е 1а По«а 
4еП’1пбћ1ћегга.

Е $опо 1е Еогге 4е1ГА$$е пипИе 
сће ћаппо оНепШо цие${о $ис- 
се$$о, сопЕегтап4о 1а 1ого пеПа 
зирегјогПа.

Рег 1е Еогге агта1е ИаНапе е 
1е4е$сће ј п$иИаН 5опо еуј4епђ’. 
АпгИиПо ипа ТасПИагјопе 4еј 
соПебатепН соп 11 Иог4 АЈпса. 
1и 5есоп4о 1иобо ип та§б1оге 
аууЈсЈпатепК) а1ГЕ^Но е дијп41 
а! Сапа1е 41 биег; 3) ипа сопзј- 
4егеуо1е ПтИагЈопе 4е11а НћеНа 
41 тоујтеп(о рег 1а ПоПа т§1е$е 
пе] Ме4Иеггапео; 4) ипа пиоуа 
е јтроПапН$$Јта ћа$е рег 1е 
Еогге аегее 4е1ГА$$е сће пе11ого 
а11аг§а(о га^^јо 41 аг1опе ро$- 
$опо со1рјге огтај ГЈШего ћа- 
сто опеп1а!е 4е1 Ме4Иеггапео; 
5) П ргезИ^Јо 4е1Г1п2ћ1Иегга ћа 
$ићИо П рП1 4иго 4еј со!рј $о- 
ргаШНо 1п ОпепЕе 4оуе §Н т 
31е$ј $ј $егујгаппо 411а1е ргебН- 
&јо соте 41 игГагта рег јепеге 
а Ггепо 1 ророН гесакИгапб.

1п 1пдМ11ип ппдмо гахгопаИ 
апсће дИ Мшм||

Ботетса 5сог$а е 5(а1о аппип- 
сјаш е јтте4г»1атпеп1е те$$о јп 
уј§оге а1 рићћНсо ћгИаппјсо П 
рјапо 41 гагјопатеп1о 4еј уе$И- 
11. 0ие51а поуЦа, е$$еп4огш5С11а 
ипа уега $орге$а рег 1а роро!а- 
гјопе, рег 1а циа!е 1а ргерагагјо- 
пе 4е1 рјапо ега пта$1а 51геПа-

рпејотегј 516; 1о1а1е: 15.896. 
Рогге аегее: Бссјбј 6.230;

ЈегШ 1.338; 4ј$рег51 1.875; тоЖ 
1.045; ргЈ21оп1егЈ 508; 1о1а1е: 
10.096. Взро ауег ргосе4и1о 
аПЧпитагЈопе 4еј петјсј исс1$> 

, т СгесЈа, $ј ро$$опо \’а1и1аге 1е 
регдНе шб1е$1 е ^гесће а Сге(а 
а 5.000 топј. Ц питего 4ед 1е- 
Г)Н, поп 51 е Ппо а4 ога ро1и(о 
соп$1а1аге.

1п дие$1е сИге поп аопо сот- 
рге$е 1е рег4Ие $ићИе 4а§1ј т- 
§1е51 4игап1е П 1га$рог1о 4е11е 
1гирре уја таге.

Е’ сепо сће 1е рег4Ие зопо 
зирепои 4) рагессћт а11а сИга 
5и теп21опа1а, јп бе^иИо а^1ј; 
апассћј јпсеааапб 4еП’аујагјопе 
Иа1с-§егтапјса.

теп1е 5е^ге1а, ћа 4а1о а! рићћК- 
со 1а репоза јтргезбјопе сће $11 
еИеН1 4е1 ћ!оссо со1 диа1е ГАбве 
а$5е41а Пп^ћјИегга 4Јуеп1апс 
о^пј §1огпо рји еИЈсасЈ.

П гаг1опатеп1о 51 аррНса а^П 
јп4итеп11 41 1е5$и11, са!га|иге е 
1апа рег 1ауого а та^На.

СЈабсипо, иотјпј.4оппе е ћат- 
ћјт ћа 66 ћиопј а!Гаппо, сће 
поп $опо се4ЈћП1.

Цп 4Јс1 ћиот $опо пе5е$$ап рег 
ип уевНго 4а 4оппа е уеп11$еј 
рег ип сотр1е1о 4е11 иото. ЗеНе 
ћиопј оссогголо рег 1е $сагре е 
1ге рег 1е саке 4а иото е 4а 
4оппа.

Јпуесе поп $опо гагЈопаН 1 сар-ј 
реШ е ип сег1о питего 4ј агИ- 
соП зесоп4ап 41 ^евНапо сот- 
рге$а 1а 1апа рег ассото4аге 
Цпо 4е§Н бсорј ргЈпсЈраП 4е1 
гагјопатепго е п$океге 1а са«ј- 
\’а 4Ј$1гјћиг1опе 4е11е (отИиге 
саи$ага 4а11о 5ро$1атеп1о 4е11а 
роро1агјопе јп 5е§иИоаП’еуасиа- 
гјопе. I ћиоп1 5опопесе$$аг1 ре; 
)е огдтаг/от разза^е а/ 1а- 
§На1огј е поп апсога е$е^иИе 
Коп 51 псћје4егаппо ћиоп! ре; 
е уе$1ИЈ 4еј ћатћтј поп оИге 1 
ЧиаНго апп1 4’е1а.

I’ II. И. $. 1.1п1егготре I гарреН|
соп 1’ех боуегпо бгесо

Мо$са, — II Сотт/ззапа^о! 
4е1 Роро1о рег §11 АНап Е$1егјј 
ћа сотитса!о а1Гех М1пј$1го 4ј 
бгесја а Мобса, О1атап1ори1о$; 
сће П боуегпо $оујебсо поп 
уеПе ГорроНипИа 4ј сопНпиаге 
а тапГепеге гаррогН 41р1отаНс1 
соп П р$еи4о Ооуегпо §гесо. 
ауеп4о ^ие$1о аћћап4опа1о 11 
рае$е е дшп41 рег4и1а 1а ргорпа 
$оУгапИа. Апа1о§атеп1е а!1а П- 
пеа 4ј сопПоИа §ја аПоИа1а 4а1 
Соуето 4е1Г I) Е. 8. 8. пе1 
сопЈгопИ 4е11е ех-гаррге$еп1апге 
41р1ота1Јсће погуе§е$е, ће!§а < 
ји§о5>ауа, 1е цизП ћаппо §П 
1а$сја1о 1а сарНак $оуЈеИса, $ 
пНепе рег(ап1о сће, 1п ћгеуе. 
апсће I сотропеШЈ 1а Бе^агЈот 
§геса багаппо ЈпгИаН а 1а$с<аге 
Мо5са.

Јспоставмна ја 
пловндба измеђЈ ТЈрске а 1тиије 

кроз Коринтски Кани
Трговачка лловидба измеђ) 

Турске и Игалије успоставље- 
на је кроз Коринтски Канал. 
У Турској се подвлачи тај до- 
гађај као један који ће имати 
блажени утицај на трговачком 
промету између двије државе. 
који је у прошлости био веома ј 
развијен.

Ширпта ■ чат«|те

„ГЛДС ЦРНОГОРЦА“

Штампа Штампарије ,Обод“ — Цетиње Издаје италијански Цнвнлнн КомесариЈат ва Црну Гору


