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ПОРАЗ ЕНГЛЕЗА1ВЕЛИКОЈ БНТЦН КОД СОЛУМА
Еа сошр1е(а Ш кЉппЈса ле11а дгапЈе №д1Ја (8 8о11иш
Најурена из Грчке и Крита.
Енглеска је концентрисала сва
своја оклопна срества у Египту да би извојевзла бар један
успјех. Првих 15 дака јуна, долазак појачања енглеских оклопника, на солумском фронту
сталносе повећавао. Такви покретн дали су разумјети италијанској Команди, да се непријатељ припрема за напад. Свакако је енглезима био циљ да
покушају да се пробију до
Тобрука и ослободе енглеску
посаду од блокаде чији је положај већ очајличк!: критичан.
Дана 15 јуна у 4 сата у јутро,
непријвтељ је са масом више

5соп‘:Па ИгИаптса
Сасс1а(а ЛаНа бгесја е да Сап<!1а, Г1л$ћШегга ћа сопсеп(га(о
пооуатепГе <и(Н * зиој техх! согагга« 1п Е#Шо рег сопве^ијге ип
зиссевзо.
№(1а ргјта циЈлШста (И §|‘и§по
1’аггЈуо <1е1 ппТоггЈ јп^Јез! согаггаН, 5и! Ггоп(е <Н 5о!1ит & ап<!а(о
ЈпГепбШсапдоб!.
ТаН пкттепН, дауапо а! СотапЦо Зирегјоге ИаНапо !а 8епааг1опе сће Ц петјсо 81 ргерагауа
ас! аКассаге. Е’ођ1еШуо1пд1е5е ега
(еп(аге <Н га^јип^еге Тођгик рег
8ћ1оссаге 1е Гогге ђгНатНсће сће
8опо со1а гаесћјибе е 1а сш зКиа2Јоле 81 Га ветрге рги спНса.
А11е оге 4 Це! ^јогпо 15 1! пеписо соп ипа тавза <11 сКге 200 саггј
агтаН, аКассауа 1! покгго всћЈегатепТо зи с!ие (НгеКгЈск 1а рпта,
СозНега, рип(ауа соп ипа ћг1?а1а
<11 1ап(епа е соп сагп’ агтаН <1а
ев( 1п Фгегњпе <1е( раззо НаКаја;
1’аНга, Шегиа соп ипа ђг1да(а согаггаГа а§1уа
а зис! зи1 (гоше
$ј(Н Отаг-5ј<(1 5и(е1тап.
1_а ђаНа^На (пТигЈауа зиНа 1п1ега (гоп(е. Цоро <1ин аИегпЈ сотђаШтепН. 1е пов(ге 1гирре сопвеггатапо 1п(аНе 1е 1ого ро8к1оп1,
шеп!ге 11 лет1со, регЈиЈо сјгсаип
Тегго де11е вие тае§<ог1 Гогге —
ОМге 60 сагп агтаН — ега созСгеС10 а <1е8181еге <1а1ГаПассо.
Нп <1а1 рпто ^јогпо ега 1п (а1
тобо вег1атеп1е сотрготеззо рег
Гаууегбапо 1’езИо де11а ђаНа^На.
6П Иа!1ап1 теп!ге соп а!сипе
(гирре Јтре^пауапо 1гоп(а1теп(е
11 пепмсо, соп аКге то(ог1гга(е е
согагга(е арргауапо 11 јјгоз8О <1а
8П<1 (1а 51сН Отаг.
1,е регсШе зићИе <1а1Гаууег8аг1о,
8опо 1п?еп<1; тоКе <11 евве зопо
81ж(е 1пН1Не сЈаИАујапопе, сће ћа
таг(е11а(о соп агјот <11 5отћагс1ашепТо е тКга^ИатепЕо 1е 1гирре
аНассапН е 1е геЕгоуЈе аууегзагје.
1.а ве(Нта <Цу1з1опе согагга(а
петјса, соп 1е с!ие ђг1{га(е чиаПа
е ве(Нта, сће пеИЧпуегпо зсогво
ега(в(а(а ргтсфаЈе ргоСа§опЈз1а <Је1,
зиссебвј 1п С1гепа!са, б 81а(а ап-,
и1еп(а(а: аопо 8!аН с!18(ги<Н е саНигаН поп тепо сИ 200 сагг! агтаН.:
1_’ат1аг1опе <1е1ГА8ве, расЈгопа (Је1
с!е1о, ћа ђотђаг<1а(о е тИгакНаШ
1е 1огге аутегваг1е, 1п сотђаШтеп(1 аеге!, ћа ађђаНи(о 31 аррагессћ!.
ои атћ!г1081 Швееп! <1е1Гаууегваг!о, сће 81 прготе((еуа <11 готреге 1а иов(га (гоп(е сН 5оМит е <11
•ђ1оссаге вП аввесПаН <11 Тођгик,,
•опо р1епатеп(е ЈаШ«.
1_а гасПо 1оп<Ппезе ћа ШНивоип
сотип!са(о 1п си! е <1е((о сће 1п
1_1ђ1а 1е Рогге ћгИапЈсће сЈоро гЊ1еп(1 аНассћј ћаппо сес!и(о а((а
ргевајопе петјса е 81 вопо г(11га(е.

(|спнк Кџм Бпрмса и №-а
Приликом посјете Краљу
■ Цару Италије у Сан Росоре, Бугарски Краљ Борис,
посјетио је у Палацо Венеције Дуће-а. Састанак је
трајао скоро два сата.

од 200 оклопних кола напао
наше положаје у два правца.
Први, поред обале са једном
пјешадиском бригадом и оклопним колима, са истока у правцу Халфаја, и са унутрашњом,
са једном оклопном бригадом
оперисао је више на југу иа
фронту Сиди-Омар и Сиди Сулејман.
Битка се развила огорчана
на цијелом фронту. Послије
тешких и дивних борби наше
су трупе одржале све своје
положаје, док је непријатељ
изгубио иише него трећи дио
својих најбољих снага — више
од 60 форних гола — и био

је присиљен да одустане од
даљњег напада. Од самст првог почетка борбе, исход за
Енглезе, био је јасно компромитован. Италијани са неким
јединицама нгпали су чело, са
другим моторизованим и оклопним, опколили су главнииу од
југа Сиди Омара. Губитии непријатеља су били огромни. Велики дио уништен је од наше
авиацие која је бомбардујући
и митраљирајући напала нападне енглеске трупе и њихове
заштитнице. Седма склопна дивизија са двије бригаде, IV и
VII, које су ирошле зиме играле главну улогу у Ћиренајци

уништена је: уништени су и
заробљени ништа мање него
двије стотике тенковз. Авиациа Осовине била је господар
ваздуха, бомбардовала је и
тукла митраљезима иепријатељску војску, док је у ваздушним
борбама оборила ЗЈ непријатељски авион.
Амбициозни нацрт непријатеља који је желио да сломи
наш фронт код Солума, и да
ослободи опкољене у Тобруку,
потпуно је пропао. Лондоаски
радио лансирао је једзн изрјештај да су се у Либили енглеске силе под притнском непријатеља повлачиле.

Рат измеБу
Њемачне и Русије
Берлин, 22.

Усљед

нашла у положај
рат

отпочети

потребама народа у срезу
и дао је наређење за хитно
ријешење горућих питања,то

::пс1о I
'Л сеш
:псИге
1'АИо

је још више одушевило народ и приликом одласка
опет је манифестовао своју
захвалност Италији. Затим

. 1’ Ес
'о 1а .7

стације и овације пријатељској Италији. Њ. Е. Мацолини, прешао је пут који од
Цетиња иде за Ријеку, Подгорицу и Данилов Град, гдје

је пошао ка планинским
предјелима и пут масива
Дурмитора путем који ]е

је дочекан од мноштва народа са овацијама које су
се ноновиле у Никшићу. На
улазу Никшића, велика маса
свијета чекала је одличног
Госта на тротоарима ши-

уоквирен планинском вегетацијом.
Између брдских

-:1

Со-

ев-

су

уз саРумун-

отпочеле операцие
радњу Финских и

ских снага.
Италија је такође
вила да се сматра у
са Совјетима.

изјарату

1А ВОЕВНА
ШМША Е Ни881А
8е§иИо

1п

аПе тапоуге јп81д$о$е е а!1е
ргоуосахЈот де11а Ки5$1а, II

Ооуегпо Сегтатсо 51 е ЕгоуаЕо пеПе сопдјгјопј (ћ доуег

нпгјаге
с1с11(

мора

ропску цивилизациу.
Њемачке снаге већ

ВегВпо 22 —

Продужујући пиклус својих посјета разним центрима
црногорским, Високи Комесар за Ц. Гору, овогапута
посјетио је црногорске сјеверне крајеве, свуда изазивајући патриотске манифе-

да

против

вјета да би одбранила

ПОСЈЕТК 80001101НОМЕСАРА НННШШ, ПЛЕВЈЕНМА,
ТВА
/
БЕРАНАМА И ЛОДГОРНЦИ
ћ А М’(№ Соипшш а ИЈкзЈс, Мд, Всгапе д Шддпга

мане-

сумњивих

вара и изазивачкога става
Русије, Њемачка се Влада

1а

^иегга

сопко

ЗоуЈеН рег ШЕепсЈеге 1а

1

сј-

хпИа еигореа.
1_е Јогхе §егтатсће ћаппо

> аИа Г,
-Мессо с1с
саиа с1с ■
(Н I'
: Пг Га
сг Рагаг
::ЈЈ1с1 е {

предјела птужају се долине
■ аеГ.-.с ш
по којима пасу многобројна
С Ес Л!'агсоИгл I
стада у миру. Послије од1НС1јиагс с1с\',
(Л
мора у ПЈавнику који се
>1-0 М0П5.
налази у подножју гордога Г Агс
и-уЕ
(I 5ес1е ,
Дурмитора, Високи Комесар
оег/есга ,
I
роких и других улица са пролазећи кроз високу бу(ГеБ,
1а 1еа1са
одушевљеним манифестаци- кову шуму стигао је у Жајама. Високи Комесар доче- бљак, који се поноси својом
1е з(гас1е с,’екан је прво од преставника исконском љепотом. Њ. Е. ^агсопе зсћ>ега1а
согаге сИ ђапЛ/еге наИаас е шотеаевласти, док је један одред Мацолини задржао се у Жа- ^гјпе ћа аесоро 1’А1го Соа1>нј$заг10
војске одавао почаст. По- бљаку и прегледао тури- асс1аимпс1о а1 Ре Г-игегасоге ес! а1
Оисс. Ооро аеег рс.ззаго т гмаа
слије дочека, посјетио је стичка склоништа као и ве- 1а еотра^пја а'опогс Не1 'Ј4 Нг. с1
Делегата Цивилног Комеса- лики модерни хотел. У Жа- Сопге МаггоГШ з/ е геачо сп р/агга
Ле1 Мшисјрсо (1оее И РоЛезга с1:;ро
ријата и у присуству свију бљаку га је поздравио на икегцИ ги’о1со 1п иаНапо ип спсИпгзо
виђених личности из среза, челу народа стари осамде- сИ за1и1о а посче ЛеИа сНсасИпапга
ЛеЛ саро!иОј>о е с!е1 с.гсопЛагсо
Срески начелник поздравио сетогодишњи вјерни слуга ћа оЈЈегсо, $есоп(1о ГапНсо со$Си,пе
је Њ. Е. Мацолиниа у име пок. Краља Николе и прин- тоШелеаппо, Н рапе ес! Ц за1е. С^ијги11
СиШ I лосаћШ сс1 /' гарпгезеСапП :1е1
вароши Никшића, која се цезе Јелене са великим уз- с!его зопо зСи1с гссе^ип Ја1ГА1Со Со/ппоноси да је основана од буђењем. Продужујућидаље, шјззагјо сће пзропЛепЛо а11ого јпсИпг:1 сИ опмпџо ћа паЈЈеппасо сће
Римљана. Пошто се је за- планински предио, нестаје у Г јСаИа зе^ие соп зрјгНо (И 1еа1е
< (нзоџи с!е1 Мопсепе^го сће
хвалио у име народа за по- дивној висоравни гдје се на- аписјгја
г/асгп 1а зиа &ап(Иега е 1а зиа јп/Имоћ у намирницама и дру- зире Плевље. Са велике репсСепга. <}иезСе (Исћјагагјопј зјпо
зсасе
ассо1се
соп а1Се тапјЈезсагсопс
гоме, Срески начелник је даљине, види се Савојски
(11 ^гаИсисИпе.
завршио да Црногорци неће Грб уоквирен са Литорским
ГЕсс. МаегоЦпЈ 31 е' ро/ гесасо а<1
никада заборавити Италију Сноповима. На улазу у Плев- Ашјџап .Миоуа (1оее ћа ујзЈСаСо 1е
сссгеггасиге (1е1 рогСо; џиЈпсИ ћа ргокоја је повратила маломе ље, Високи Комесар примио зе^ијсо рег 11ис1иа, 1а сНсисИпа с!аИа
народу слободу и незави- је први поздрав од једне 1псалсе^о1е зрјоо^са погтаЕпепсе теСа
сност. Затим је Високи Ко-1I групе црногорских коњани- (И тоуппепСо СипзНсо.
.4 Ви(1иа, Јоуе е зсаСо псеииСо с!а11а
месар посјетио на стара ка у живописним национал- роро1аг/опе соп тлпЏезСагјопј (1/ з/тпријатељства и традицију ним ношњама са заставама рсс/а, ГА/со С.оитјззагјо з1 е' ЈпСегез3010 (1гј ргоМетј п^ичгћаиН Н рс.езе.
црногорску и позвао све да црноготским и италијанским
СопНпиапдо пе! с1с1о ПеНс г‘Псе
се сви без разлике прикупе који су га опколили и испра- пес учгс сепСгс топсгпецпт, Г А1со
Сотпиззлпо рег Н Мопсепе^го зс е
под славним „Крсташем" и тили до вароши гдје је до- гесасо пе1 раез, (1еНе г,'г1 чи зессспда раде уз помоћ Италије чекан од преставника вла- сг1оп'сИ зизаСилАо орилдие знссеге
тапЈЈезсаситј сН (/еџогпте ч!Г НаНч.
на напретку Црне Горе. По- сти. Пролазећи улицама мноЕ Г.се. Мг.ггоИсн з/ с гесасо ,1артом је саслушан рапорт о
Преиос на 3 ћо| страни
СопПпиагњпе л(1а 3 рацШа

1П1хја1о 1е орегагјот 1п со11ађогахјопе

соп

Г

езегсНо

ћпЈапЈебе е гитепо.

Апсће

Г ИаНа ћа ШсћЈа-

га1о сП сопзЈбегагбј т $1а1о
Ц1 §иега соп 1а 1ЈК88.

8Е 89818 А 90(109910 С0( ООСЕ
1п оссазсопе де11а $иа VI§11а а! Ке (ГИаНа, а 8ап Ко8зоге, Ке Вог18 <Ц Ви1§апа 6
»1а1о псеуиЈо а РаЈагго Уепе/ча <1а1 Висе.
II соПоциЈо е ЈлгаЕо сјгса
бие оге.

ХРВАТСКА 1Е НРИСТУПМЛА
ТРИПАРШНОМ ПАКТУ
Учествујући у реконструктивној акцији Осовине, Хрватска је приступила Трипартитном
Пакту, који ;е потписзн од стране Италије. Њемачке и Јапана.
27 септе.мбра 1940, и који постаје све више база за реорганизацкјт и сарадњу.
Потпис приступзњу гакта извршен је у Венецијн, у присуству Мннистра Спољних Послова Итали.е Грофа Ћана, Министра Инострзних Дјела Рајха
Фон Рибентропа и Амбасадора
јапанског Хирикириа.
Претставник Хрватске, Поглавник Анте Павелнћ, послипотписа протокола. изјавио је
да Слободна Држава Хрватска,
корача поред ЈГталијс, Њемачке и Јапана и њнхових савезника и пријзтеља.
Са прнступањем Хрватскс
— док се Енглеска налази све
више усамљенз — Тројни Пакт
спаја 800.000.000 л.уди.

Стр. 2

ГЛАС ЦРНОГОРЦА

ЗВАНИШ ДНО
дјело не садржи тежу кривичну
радн.у, затвором до шест мјесеци и новчаном казном до
пет хиљада лира.
Наредба бр. 58
Чл. 4
Ова Наредба је проглашена
ВИСОКИ КОМЕСАР
путем објаве на службеној таЗА ЦРНУ ГОРУ
На основу чл. 1 и 4 Објаве бли Високог Комесаријата на
Дучеа, Заповједника операци- Цетињу и на општинским слуоних трупа на свим фронтови- жбеним таблама а ступа на
ма од 17 маја 1941-Х1Х а по- снагу у часу њеног проглашто се је указала потреба да шења.
Цетиње, 23 јуна 1941-Х1Х.
се посебним одредбама регуВисоки Комесар
лише слушање радио-апарата
на подручју Црне Горе
Мацолини
Наредба бр. 57
Наименовање претсједника
будванске општине

Наређује:
Чл. 1
Ко год посједује емисионе
радио-апарата обавезан је да
их предаде у року од два дана
по ономе у коме је ова наредба објављена најближој Команди Краљевских Карабинијера
или другој Војној власти, која
ће на исте издати потврду.
Чл. 2
Когод посједује пријемних
радио-апарата мора поднијети
пријаву у року и властима назначеним у претходном члану.
Чл. 3
Забрањено је слушање радио-емисија које потјечу са
станица непријатељских и неутралних земаља.
Чл. 4
Прекршитељи ове наредбе
бити ће кажњени, у колико дјело не садржи тежу кривичну
радњу, затвором до шест мјесеци и новчаном казном до пет
хиљада лира.
У колико се не поднесе пријава о којој је ријеч у чл. 2,
поред казне предвиђене у претходном ставу, непријављени апарат ће бити заплијењен.
Ако се прекршај забране поменуте у чл.3 почини у јавном
локалу лоред казне предвиђене
за слушаоце у првом ставу
овог члана, апарат ће бити заплијењен и приступиће се непосредном затварању радње.
Чл. 5 ;
Ова наредба ступа на снагу
у срезу Цетињском у часу њеног проглашења путем објаве
на службеној табли Високог
Комесаријата а у другим срезовима у часу објаве на службеној табли надлештава Делегата Високог Комесара.
Цетиње 13 јуна 1941-Х1Х
Високи Комесар
Мацолини
Наредба бр. 59
ВИСОКИ КОМЕСАР
ЗА ЦРНУ ГОРУ
На основу чл. 1 и 4 Објаве
Дучеа, Заповједника операционих трупа на свим фронтови.ма од 17 маја 1941-Х1Х а
пошто се је указала потреба
да се утврде количине бензина
постојеће на подручју Црне
Горе
Н аређује:

Чл. 1
Ко год држи за свој или
туђи рачун количине бензина
од 5 литара па на више мора
их пријавити најближој Команди Кр. Карабинијера у непрокорачиЕОМ року од осам дана
од ступања на снагу ове наредбе уз назнаку у коме својству он то држи.
Чл. 2
~
Команде Кр. Карабинијера
доставиће Високом Комесаријату именични списак примљених пријава и пријављених количина бензина.
Чл. ЗЈ
Прекршитељи ове Наредбе
бити ће кажњени, у колико

Наредба бр. 60
ВИСОКИ КОМЕСАР
ЗА ЦРНУ ГОРУ

стоји право објављивања прогласа и судских аката без
икакве претходне уплате под
условом да то затраже од Високог Комесара путем судске
власти код које се парница
води, с тим што ће се евентуална наплата нзвршити у случајевима и на начин како то
закон предвиђа.
Чл. 5
Ова наредба је проглашена
путем објаве на службеној табели Високог Комесаријата на
Цетињу и ступа на снагу у
часу њеног проглашења.
Цетиље, 13 јува 1941-Х1Х.
Високи Комесар
Мацолини

На основу чл. 1 и 4 Објаве
Наредба број 62
Објаве Дучеа, Заповједника о■/ ВИСОКИ КОМЕСАР
перационих трупа на свим фронј
ЗА ЦРНУ ГОРУ
товима од 17 маја 1941-Х1Х као
На основу чл. 1 и 4 Објаве
и на основу Наше Наредбе
Дучеа, Заповједника операцибр. 56 од 5 јуна 1941-Х1Х
оних трупа на свим фронтовиНаређује:
ма од 17 марта 1941-Х1Х, видјевши чл. 2 наредбе бр. 14
Чл. 1
од 5 маја 1941-Х1Х а пошто
Поштанске вриједности пре' се је указала потреба да се
стале Државе Југославије одуспоставе главне аутобусне
ређене за жиговање са отипруге раније постојеће на поском о коме је ријсч у чл. 1
Дручју Црне Горе.
Наредбе Бр.56 јесу слиједеће:
Поштанске марке за рсдовну
Н аређ у је :
пошту ОД динара 0 25; 1; Г50;
Чл. 1
2; 3; 4; 5; 5'50; 6; 8; 12; 16; 20;
Одобрава се концесија за слии 30.
једеће аутобусне пруге за преПоштанске марке за зрачну воз путника и поште предузепоштт’ од динара 0'50; 1; 2; ћима назначенимуз сваку бригу:
2'50; 5; 10; 20; 30; 40 и 50.
1) Улцињ—Бар—Котор: —•
Порто-марке од динара 0’50;
Предузећу „Аутобус Бока“ за1; 2; 5; 10.
ступаном по Бранку БрзичеПоштанске дописне карте од
вићу;
динара једног.
2) Беране—Пријепоље—БроЧл. 2
дарево—Прибој: — Предузећу
Ова наредба ступа на снагу „Чичић Илија“;
3) Никшић—Подгорица—Цеданом њеног датума и бити
ће објављена на службеној тиње—Котор: — Предузећу
табли Високог Комесаријата. „Гран Гаражг" заступаном по
г. Милутину Беговићу;
Цетиње, 6 јуна 1941-Х1Х
4) Подгорица—Цетиње—КоВисоки Комесар тор—Херцегнови: — ПредузеМацолини
ћу Јован Марковић;
’5) Котор—Херцегнови: —
•
Наредба број 61
Поедузећу „Хад Ривијера“ заступаном по г. Коњевићу, ЂуЦИВИЛНИ КОМЕСАР
ричићу Мушићу;
ЗА ЦРНУ ГОРУ
6) Котор—Тиват—: горе поНа основу чл. 1 и 4 Објаве менутом предузећу „Аутобус
Дућеа, Заповједннка Операци- Бока“
оних Трупа на свим фронто7) Подгорица — Колашин —
вима од 17 маја 1941-Х1Х узев- Андријевица — Беране — Преши у обзир да се „Службене дузећу. „Орао“ заступаном по
Новине“ краљевине Југослави- г. Мурату Покрклићу;
је „Зетски Гласник* више не
8) Цетиње— Будва--Лепетане
издају а по указној потреби да —Херцегнови—Предузећу „Исе одреде периодична издањз спрепут* заступаном по г. Љуу која се имају објављивати бу Иванишевићу;
судска акта, наредбе и т. д.
9) Херцегнови — Каменари •
како то закон прописује
гори поменутом предузећу „Хад
Ривијера“;
Наређује:
10) Бар—Вир Пазар—Цетиње: Предузећу „Суторман“ заЧл. 1
Објављивања у новинама ступаном по г.г. Милу Ускопрописана законима и уредбама ковићу и Вељку Булатовићу;
бивше краљевине Југославије
Чл. 2
вришиги ће се убудуће за поРаније концесије за аутобусдручје Црне Горе у једној ру- не пруге и уговори раније забрици недјељног листа „Глас кључени од стране предузећа
Црногора“ (ћа уосе 6е1 Моп- која су закупила превоз поште
1епецго) поднасловом „Аппипгј сматрају се неважећим.
1е|?а1ј“ (Службене вијести).
Чл. 3
Таква објављивања по поДирекција пошта и телегратреби ће се моћи вршити и у фа је овлашћена да са предпосебном додатку (прилогу). наведеним предузећима закљуЧл. 2
чи нове уговоре за превоз поЦијена за објаве је одређена ште под условима законом
према броју црта аутврђенаје поедвиђении.
тарифом одобреном од Висо‘ Начелник VIII одјељења бивког Комесара.
ше зетске бановине (трговина
и индустрија) овлашћен је, да
Чл. 3
Потражиоци треба да поло- саобрази предмете, којисеодже извјесну суму приближну носе на концесије о којима је
цијени штампања с тим што ће ријеч у чл. 1 прописима прасе обрачун саставити по из- вилника за примјену закона о
вршеном штампању. Њима при- радњама бивше краљевине Јупада право на један примјерак гославије из 1931 г.
за сваку објаву.
Чл. 4
Чл. 4
Начелнику VIII одјељења стаЛицима која уживају повла- вљено је у дужност да констицу бесплатне одбране при- тролише и надзире редовно

Бр. б
вршење службе повјерене предузећима наведеним у чл. 1 и
да у случају прекршаја поднесе
предлоге за примјену санкција
предниђених у закону о радњама бивше Краљевине Југославије од 1931 и односног
правилника.
Чл. 5
Директор пошта и телеграфа
вршиће надзор над службом
преноса поште па ће се старати да у случају прекршаја
буду примјењене казне предвиђене у уговорима о закупу.
Чл. 6
Предузећа поменута у чл. 1
морају започети своју редовну
службу почевши од дана 15
јуна 1941-Х1Х.
Чл. 7
Ова наредба бити ће проглашена путем објаве на службеној табли Високог Комесаријата на Цетињу и на општинским службеним таблама а ступа на снагу даном њене објаве на службеној табли Високог
Комесаријата.
Цетиње 14 јуна 1941-Х1Х.
Високи Комесар
Мацолини

Наредба број 63
Наименовање једног шериЈатског судије код Срес. суда
у Подгорици.5
Наредба број 64

ВИСОКИ КОМЕСАР
ЗА ЦРНУ ГОРУ
На основу чл. 1 и 4 објаве
Дучеа, заповједника операционих трупа на свим фронтовима од 17 маја 1941-Х1Х а
узевши у обзир да ће Филијала Народне Банке Краљевине Југославије на Цетињу скоро преузети своје пословање
и да се указује потреба због
хитних послова јавног карактера да се провиди за надзор
таквог пословања.

Наређује:
Чл. 1
Др. Ћиро Де Мартино постављен је за ванредног Комесара при бившој Народној
Банци Краљевине Југославије,
филијала на Цетињу.
Чл. 2
Остају на снази овлашћења
која имају Директори филијала
у смислу Статута бивше Народне Банке, али је њихова
служба подвргнута надзору
ванредног Комесара, који је
поред осталог овлашћен, да
дава одобрене или по потреби
да задржи од извршења закључене послове.
Чл. 3
Ванредни Комесар подноси
сваког мјесеца извјештај Високом Комесару о своме пословању.
Чл. 4
Евентуални трошкови за вршење дужности тако повјерене
ванредном Комесару падају на
терет поменуте Филијале бивше Народне Банке Краљевине
Југославије.
Чл. 5
Ова наредба ступа одмах
на снагу и проглашена је путем објаве на службеној табли Високог КомесариЈата а
поред тога бити ће унесена
међу „Службеним Вијестима
„Гласа Црногорца“.
Цетиње, 14 јуна 1941-Х1Х
Високи Комесар
Мацолини

треба због хитних послова
јавног интереса, да се провиди за надзор над таквим пословањем

Наређује:
Чл. 1.
Др. Ћиро Де Мартино постављен је за контролора слиједећих кредитних установа
којима је сједиште на подручју
ЦрнеГоре: Црногорска банка,
Чиновничка штедионица, Трговачка банка, Задруге државних службеника на Цетињу,
Подгоричке банке и Кредитне
банке у Никшићу.
Чл. 2
Контролору је стављено у
задатак да пази на дјелатност
коју врше горепоменуте установе.
Чл. 3
Контролор подноси сваког
мјесеца извјештај Високом Комесару за Црну Гору о извршеком раду у свакој установи.
Чл. 4
Евентуални
трошкови за
вршење дужкости тако повјерене Контролору падају натерет сразмјерно на поједине установе ради којих су настали.
Чл. 5
Ова наредба ступа одмах на
снагу и проглашена је путем
објаве на службеној табли Високог Комесаријата а поред
тога бити ћеунесенамеђуслужбеним вијестима листа „Глас
Црногорац“.
Цетиње, 14 јуна 1941-Х1Х
Високи комесар
Мацолнвв
Наредба број 66
Примање у служби судија.

Наредба број 67
Усвајање оставки судија.
Наредба бр. 68

ВИСОКИ КОМЕСАР
ЗА ЦРНУ ГОРУ
На основу чл. 1 и 4 Објаве
1 Дучеа, Заповједника оперативних трупа на свим фронтовима
од 17 маја 1041-Х1Х, а узевши
у обзир, да ће филијала Хипотекарне банке (Државни земљишни кредит) на Цетињу ускоро преузети своје пословање и да се указује потреба
због хитних послова јавног интереса, да се провиди за надзор над таквим пословањем
Н аређу је:

Чл. 1
Д-р Ћиро Де Мартино постарљен је за ванредног Комесара при Хипотекарној банци
(Државном земљишном кредиту), филијали на Цетињу.
Чл. 2
Остају на сназн овлашђења
која имају Директори филијала
у смислу Статута Хипотекарне
Банке, али је њихова служба
подвргнута надзору вакредног
Комесара, који је поред осталог овлашћен, да одобри или
по потреби да задржи од извршења закључене послове.
Чл. 3
Ванредни Комесар подноси
сваког мјесеца извјештај освоме раду Високом Комесару за
Црну Гору.
Чл. 4
Евентуални трошкови за вршење дужности тако повјерене Ванредном Комесару падају
на терет поменуте Хипотекарпе банке.
Чл. 5
Ова наредба ступа одмах на
Наредба бр. 65
снггу и проглашена је путем
ВИСОКИ КОМЕСАР
објаве на службеној табли ВиЗА ЦРНУ ГОРУ
соког Комесаријата а поред
На основу чл. 1 и 4 Објаве тога бити ће унесена међу слуДучеа, заповјндиика операцио- жбеним вијестима „Глас Црноних трупа на свим фрннтови- горца“.
ма од 17 маја 1941-Х1Х а узевЦетиње, 14 јуна 1941-Х1х
ши у обзир, да ће Кредитне
Високи Комесар
установеускоро преузети своје
Мацолнни
пословање и да са указује по-

Бр. 6

ГЛАС ЦРНОГОРЦА

Наредба број 69
ВИСОКИ КОМЕСАР
ЗА ЦРНУ ГОРУ
На основу чл. 1 и 4 Објаве
Дучеа, Заповједника операци
оних трупа на свим фронтовима
од 17 маја 1941-Х1Х а узевши
уобзир да ће Филијала Поштанске штедионице у Подгорици ускоро преузети своје пословање и да се указује потреба због хитних послова
јавног интереса, да се провиди
за надзор над таквим лословањем
Н аређује:
Чл. 1
Д-р Ћиро Де Мартино постављен је за ванредног Комесара при Филијали Поштанске штедионице у Подгорици.
Чл. 2
Остају на снази овлашћења
које имају директори филијала
у смислу статута Поштанске
штедионице, али је њихова
служба подвргнута надзору
ванредног Комесара, који је
поред осталог овлашћен, да
одобри или по потреби да задржи од изавршења закључене
послове.
Чл. 3
Ванредни Комесар подноси
сваког мјесеца извјештај о своме раду Високом Комесару за
Црну Гору.
Чл. 4
Евентуални трошкови за вршење дужноститако повјерене
Ванредном Комесару падају на
терет поменуте Филијале Поштанске штедионице.
Ова наредба ступа одмах на
снагу и проглашена је путем
објаве на службеној табели
Високог Комесаријата а поред
тога бити ће унесена међу службсним вијестима „Глас Црногорца“.
Цетиње, 14 јуна 1941-Х1Х.
Високи Комесар
Мацолини

Наредба број 70
ВИСОКИ КОМЕСАР
ЗА ЦРНУ ГОРУ
На основу чл. 1 и 6 објаве
Дучеа, заповједника операционих трупа на свим фронтовима од 17 маја Ј941-Х1Х а
пошто се је указало за опортуно, да се донесу извјесне
измјене у наредби о званичним празницима и т. д.
Наређује:

Чл. 1
Признају се и задржавају
сви вјерски и конфесионални
празници, који су се до сада
славили у Црној Гори.

Наредба број 74
Наименовање неколико чланова сталних Санитетских Са
вјета.

Стр. 3

„НИКАДА ЦРНА ГОРА НЕЂЕ ЗАБОРАВИТИ ПОМОЋ ИТАЈ1ИЈЕ'

(Пренос са 1-ве страве)
посјетио Андријевицу и Коштво народа поздрављало је лашин, те је при крају стиВисокпг Комесара одајући
гао у другу црногорску ваНаредба број 76
одушевљеног израза захвал- рош Подгорици. Цјелокупно
Наименовање делегата у Шав- ности Италији и са громким грађанство, дочекало је Њ.
нику.
поклицима: Живио! Цару Им- Е. Мацолиниа, који је био поператору и Дуђеу.
Наредба број 77
здрављен од свих претсједОставке и постављање судија.
Код Општине био је по- ника општина којима је ре-

Наредба број 75
ГЈримање у служби учигеља.

РОМ1ВШТА’
ЕСОМОМ1СИЕ
ОЕЕ МОНТЕИЕСПО
[Лншпјп&гахјопе с1е11а 5егђ1а пе! Моп1епе§го ђа 6аппе§§1а1о 1а ргозрегПа есопотјса
31
циебЈо
раезе гепЈепс1о1о
раззјуо е тепо 1егИ1е, $ађо1апдо 1а 5иа есопотја.
1.а роПНса сП Ве1§гас1о ћа
(пЕаШ гево И Моп(епе§го раззјуо
е фрепдете. На сИуј50, ј Моп1епе§гт1 1п Јие с1а$51:1) т 1п1е11еПиаП, сђе апдауапо пе1Гаттт151га2Јопе 6е11о 51а(о; 2)
јп роро!о сотасИпо сће ћа $о1ГеПо 1а Гате е 1а гтзепа е ћа
1оПа1о туапо рег Пђегагзј дз
Ве1§га<1о.
Рег апт е апт ађђјато с1отапЈаГо 1е сопфхјот рег 1о
зЈгиПатепГо беПе по$1ге !оге$1е,
деПе по$(ге тјтеге, тсИапдо
Н соттегсјо, ј гпекНегј, 1а 1гиШсоћига, е ипа рјц (оПе рго^игјопе Ф ђе$Иате.
А 1иШ ј по$1п гЈсогзЈ е рго1е$1е, гњропЈеуапо $етрге соп
рготе$$е е пој егауато сПтепГаИ псПсоП а пој $1е$$1 а саи$а
сН 1ап1е позгге рге^ћјеге г!та$1е
$епга $иссе$$о.
соп Гаш1о деПЋаПа VI е
1а ро$$1ђПИа ф гтпоуаге е рготиоуеге Гесопотја сје! Моп1епе§го Ппо а! рип1о $иГПсЈеп1е
рег а$$јсигаге Ге$ј$(епга с!е1 роро1о топ1епе§гшо.
N01 ађђјато Н>ге$1е пссће,
со!1е рјц ргехјозе циа1Па сП
1е§по: В посе, П р1а1апо, П/а§§јо, П рто, П §терго, Гађе:е
е 1о зуПирро сП ^иезГ јпс!и$1па
пе11о $1е$$о Јетро зуПиррега ј
тезНегј. ћа ујстапга с1е1 таге
Јага ргоПсио цие$1о $1ги«атеп1о.
ииННхгагЈопе гагјопа1е с1е!1а
соИига с!е1 Птопе, агапсјо, оПуо,
Нсо, те!а§гапо е уке; с!е1 ћезНате; ресоге, ђиој, сауаШ,
сарге; с1е1 ргоФмН с1е1 1а11еј,
1огта§§јо, ђигго, §јо\’ега аП’есопопНа пагјопа1е.
Соте 51 \ес!е 1е ро$$ЈђППа
есопотјсће пе! Моп1епе§го $опо
тоНо Тауогеуоп. Оссогге $о11ап1о ипа ћиопа ог^апјгагјопе с!е1
1ауого. Цоро 1 ргјпп пзиНаН П
1а\ого 51 5УЈ1иррега.
11 Моп1епе§го поп $ага ра$$1уо соте 1о ега т Ји§о$1ауја,
та $11га$(огтега јп ипа пагјопе
иШе сће ргоууесЈега а зе 51е$зл.
М. М-Лоујс

Чл. 2
Државни празници предвиђени у § 2 Закона о празницима од 27 септембра 1929
(рођендан бившег Краља ЈуПошто је констатовано, да
гославије и празник Уједиње- је досадање мјесто димничар; ња) укидају се.
ског мајстора за срез и град
Цетиње упражњенс, то а да
Чл. 3
Помени јунацима који су се би се ово мјесто попунило
1 раније одржавали на Видовдан сходно чл. 2 Правилника за
: у свим црквама, богомољама вршење днмничарског заната
на подручју бивше Зетске баи школама укидају се.
новине, Управа полиције на
Чл. 4
Цетињу расписује овај
Ова наредба је проглашена
НАТЈЕЧАЈ:
путем објаве на службеној
Којим се позивају сви они
табли Високог Комесаријата и
који рефлектирају на мјесто
ступа на снагу истог дана кадимничарског мајстора засрез
да буде објављена.
и град Цетиња, да у року од
Цетиње, 15 јуна 1941-Х1Х
30 дана од дана овог огласа,
Високи Комесар поднесу овој Управи своје
Мацолини
молбе уз доказе да испуњавају
опште услове из чл. 1 пом.
Правилника, као и §§ 11, 12,
Наредба бр. 71
Именовање делегата у Шав- 61 став 2, 25, 46-а, 451 став
3 и 4 и §-а 446 став 1 и 2
нику.
Закона о радњама.
Овим се обавјештава и наНаредба број 72
Именовање делегата у Плев- длежна Трговачка и занатска
комора у Подгорици и сви заљима.
__________
интересовани.
Наредба број 73
Из канцеларије УправеполиПримање у службу профе- ције на Цетињу дана 30 маја
1941 године.
сора.

КОНКУРС 3« ДИМШШ

здрављен од једног одреда као да се сви чврсто држе
војске и дочекан уз звуке да би остварили наде црноКраљевскога Марша и Ђо- горске. Затим је посјетио
винеце од црногорске жан- важнија надлештва и инстидармеријске музике, затим туције те монопол гдје раде
је примио поздраве од прет- 900 жена, и које су га доставника власти и од прет- чекале са одушевљењем и
сједника општине који је са „живио“ Цару Импераизразио велику и искрену Т0РУ> Ду^е-у и Италији.
захвалност због поново доПослије три дана поврабивене слободе и мира под
тио се Високи Комесар на
заштитом побједоносне и- Цетиње.
талијанске војске, чије пле-

менито понашање изазива
код цијелога народа дивљење. Високи Комесар захвалио се и казао да се
Италијани налазе овден да
поврате слободу и независност црногорцима. Нагласио је даље да сви црногорци буду сложни јер док
не буде побједоносно завршен рат требати ће од сваког појединца жртава, али,
додао је, да Италија не жали да подијели свој хлеб и да
ће га дијелити са онима
који се њој повјере. Манифестацие су се поновиле
када је Њ. Е. Мацолини
напустио Плевља пошавши
за Беране. Сада је пут по
тврдом терену, затим слази
у веселе долине Лима Не-

предвиђени застанак морао
је бити успут јер је народ
сеоцки био дознао да ће
Високи Комесар проћи. Сеоцки претсједници општина

дочекали су га поздрављајући у њему претставника
пријатељске Италие којој
је народ одушевљено клицао. Граф Мацолини задржао се неко вријеме у разговору са народом, интересујући се потребама.
Нове одушевљене манифестације поновиле су се у
Бијело Поље, варошицу која
је центар важне трговине,
и гдје брђани цијеле околине гравитирају.
Један стари командијер
црногорске војске, упутио је
језгровити поздрав Њ. Е.

Мацолиниу, који је био окружен
од
претставника
власти, и са којима се задржао у разговору о питањима на/хитније потребе.
Прелазећи кроз карактеристичне превоје дошло се у
Беранама варош која се налази на зеленој заравни. На
улазу у варош Високи Ко-

месар је дочекан са

војни-

чким почастима затим поздрављен од преставника
власти и од претсједника
општина. Послије пријема
у општини, Високи Комесар
се интересовао за потребе

локалног становништва, потом је посјетио болнице, болеснике и школе гдје официри италијански, у слободно вријеме, подучавају грађанство италијанском језику. Даље је Високи Комесар

„МА1IIМОШЕЕВО
01МЕНТ1СНЕВА
1’МОТО 0ЕИ’1ТАИА“
(СопПпиаг1опе Да11а ргјша рад1па)
р/чша а ОапИоуцга^ псче е $1а1о
ассоИо паИа роро1ас1опе соп пгогоМгаггопг Л зипраИа сће з1 зопо г1ре1Ме а
1п диеМо ипрогГаше раезе пе11а
зеЛе пе1 Ле1е^а1о ст1е ргезепИ 1аШ
I погабШ пе1 раезе е пе1 <Нз1гено, И
СарИапо (И$1геИиа1е ћа роПо а11а
Есс. Ма22оНп1 И за1и1о 1\’1сзјс, с/г1а сће 31 \>ап1а (И еззеге З1а1а /опЛаСа
гопсапс. Ооро ауеге гса^га21а1о рег Г а1и1о ^епегозо П мгегг е
сЦ зоссогзс, И СарИапо (ИзСгеСГиаСе
ћа аззссигаСо сће та1 И Моп1епе§го
ШтепИсћега Г орега пе1Г НаИа.
V А1со СоттСззапо ћа пзрозСо
ПсогпапЛо 1е апИсће СгасОгсопс 4е1
Мотепе^го ећ ћа ћтСаСо СиШ а
зсгт^егзс сотраШ зосСо 1а ћапсИега
пагГопаСе СачогапЛо рег пасдисзСаге
1а ргозрегсСа. Е^И ћа роГ езатспаСо
с (>180^11 <1е1 раезе е сСеС (ЕзСгеССо,
ргоџџепепсСо рег Г иптесИаСа зоСиШопе Лес ргоМетс иг^епИ. ћ’ тсегеззатепСо ћа зизсссаСо 1а т>а ^гаСсСшИпе М роро1о '<И ^кзсс.
V А1Со Сотппззапо з1 е дитсИ
сЦгеССо џегзо РСеоса регсоггепсСо 1а
а1рта сСе1 Оогппсог 1е сш с1те
печозе зсотрајопо Сга сспп с11 пиуо1е
сГ аг%елСо.
А 2ађ1ас I' Есс. МаггоНт гссеуеча
И заСисо ће^И аћћапЦ сис ега а саро
ип иесс/по оССапСеппе ^а /е<Се1е зегџЦоге с1е11а Саза Ресгоуссћ сће ћа
гГсогћаСо II згапсСе ре ћ.Чсо1а е 1а
ргспсјрезза с1епа соп пгСелза соттогШпе.
.4 РСеуса Г А11о Соттсззапо е
зсаСо за1иСаСо сСа ип %гирро <11 сауаИегј толСепе^г/п! сће гесаеапо 1е
ћапсИеге с1е1Г ЈСзИа е с1е! Молсепе%го е сће 1о ћаппо зсагсасо зјп пепСго
1а сИСа сћже СиССе 1е аиСогсса
ћаппо гезо ота^о.
Е јпсега роро1аг1опе зс/пегаСа 1ип§о 1а зсгапа рг/пс1р.11е ћа езргеззо
соп /егу/с/е тап1/езСаг1оп1 И ргорпо
аиассатепСо а1Г СсаЦа. .\'е11а зепе
пе/ листсГрсо Г Есс. МаггоЦнс ћа г/секи1о Г опсадусо Пе1 Рос/езса сће ћа
зо1СоИлеа1о 1а ^оса пе11а роро/агсопе
рег 1а сгаприИИса аззЈсигаСа ааЧе
ИћегаНча 1гир?е НаИапе И ап поћјИззппо сотрогсатепсо е о^ессо сИ
атт/га11опе.
/I Сопсе МаггоПп! ћа пзрозсо гј/еганс/о сће Г ИаИа е пе/ Мопсепе^го
рег гезС1Ги1Гј>И 1а ИћсгСа е 1.с :псИ■ реппелга. Е)оро асег јпсћаСо а 1а^оI гаге соп СисСе 1е епег^е, псогпапс/о
сће зСпо а сће 31 ^ип^ега аИа &изса
расе зопо песеззагј засп/са. е%Ц ћа
зосСоИпеаСо сће Г /пџјо сИ »Гееп <Игнозсга 1а •ЈепегозИа пе1 роро1о ИаЦапо сће поп езИа а сЈ1у1'с1еге И зио
р-ше соп с/п а 1и1 з/ а//1с1а.
Н Сопсе МаггоИп! з/ е рој гесаСо
а Негале. С па хозса иоп ргегсзСа е
а\’\’еписа пе/ раезе сЦ Кегоул Јоџе
рИ аћИапИ аПепЈегапо
ћс з1га<1а уезС/11 с/ес созСит/ рш ћ-.'Ш. I! Рос/езса ћл пио/со ип 1-1ћг:1пСе за1и1о,
си/ ћаппо /а/Со есо 1е прс ,:гс/ата<1еШ1 /о111. ,Ш’ есе. МчзгоИт
Ц с/иа1е з/ с сгассеписо а р.;г1аге соп
рЦ иотспс с/е/ роро/о с.иегеззаппоз/

паа 1СаИат сће з< сотрогСапо соте
/гасеШ. / топсепедгип, сће Г /СаИа
а:и1а соп §епегозИа, зопо сегсс Ш ил
/итспозо аџеешге пе/Г огћИа ШЕста.
Е’ Есс. МаггоИш 31 е гесаСо рос а
хпзЦаге Г озрес/а/е Ја сатро, е 1е
зсио/е ћоче
и//:с1аИ ШШат, пеИе
оге Ићеге <Јоро И зегу/г/о, /пзе&папо
Г /саИапо зса ас ћатћсШ еј ас га^аггс
сће а^И ас/и/с/. <ЈИ оШтс пзи/СаИ
СезЦтол/апо 1а разз/опе соп си1 1а
ггпзз/опе раСг/оИса »Сепе сотрШСа Лас
гарргезепСатј Ш џие/1’ ЕзегсИо сће
ооипдие геса 1а ссуИИа.
Е' АИо Саттсззагсо ћа гсзсСаСо сп
зе^иИо С раезс сИ Аппгесегсга е Ко1азсп, тип^еппо рос а Роп^огсга поче
СиИа Га роро/агсопе 1о ћа ассоИо соп
/ег^/Ле тапс/ез!агсопс.
/ гарргезепСапИ пес сотипс ае/ ЕШСгессо апилаИ пе/Ла зес/е ЈеИа Бе1е§а2/опе Ст/е ћаппо гезо ип пеео/о
ота^со а/Г Есс. МаггоИл/ И диа/е
ћа 1ого гсчоио раго/е сЦ спсИатеШо
аћ ила сотраССа ипсопе рег /а геаИггагсопе пе1 лиоуо аккел/ге ЛеС МолСепе^го.
Е§И ћа гсзИаСо рос 1е та§^согс сзСс1игсопс сс9Ш е 1а тат/аНига пес Саћассћс Аоке /а^огапо ссгса 909 ћоппе.
Е Есс. МаггоИлс, а/ Сегтсле Ле11е
зсзИе сће зс зопо ргоСгаС/е рег Сге
јроглс, е гсеШгаСо а СеП'с%пе поро
а»ег рог/асо 1а зиа раго1а <И спсИатешо пес раезс сће Г /саИа ћа СоИо
<1а1Г аћћаппопо.

ЕКОНОМСКЕ М0ГЖТ1
I ЦРИ0Ј ГОРИ
Србијанска администрација упропастила је економске могућности Црне Горе направивши
је, плански, јошт пасивнијом
и мање плодном саботирајући
њену економију.
И стварно београдска политика успјела је да од Црне
Горе створи крај пасиван и зависан и да подијели народ на
двије класе:
1) Интелектуалце које узимаше у државној администрацији и 2) народ сељачки, који
је стварно трпио глад и оскудицу али који је непрестано
водио борбу тешку да се ослободи од Београда.
Годинама и годинама тражили смо начин да би искористили наше богате шуме и руднике, бодрећи трговце, занатлије
и воћарство на што вишу производњу а особито сточарство.

На сваки наш захтјев и протест вазда су одговорили само
са обећањима. Тако смо постали смијешни самм себе због
многобројних наших молби.
Данас када је Београд искључен, без могућности повратка, Црна Гора имати ће
могућности да понови и обнови економију у земљи све до
тачке која ће бити довољна не
само да задовољи потребе народа него ће бити и од економске користи својим сусједима.
Ми имамо богатих шума са
најбољим квалитетом дрвета, и
развитак ове индустрије развити ће и занатство а близина
Мора бити ће и важан фактор.

Рационално обрађиваље, лимуна, наранџц, маслин2, смокава, шииакз, лозс, оааца, говеди, коња к^зз, па млијечних
производа, даље дивних морскнх жала, минералних вода
све ће помоћи иодизан.у националне економије.
Наша радна способност је
позната на све четири стране
свијета. Наши радници дс-каззли су свакоме да су ненадмашиви и бити ће јошт бољи
у својој слободној држави.
Као што се видн нашескономске могућности нијесу рђа.•1 ШеРлроИе ип Мо.с/оге с/е/Г ап- ве. Потребна је само добра
Еео Ехегс/со 1:1ип1сиг^г1по ћа гссопо
<ш сСеесчо за/исо а1Г <::т. МаггоИп! организација рада, а послшед
И с/ип/е ћа ро/ езет/п.по 1е нссеззћп првих успјеха посао ће се риз<)<■/ раезе <1апЈо с11х:\>з':јон> рег ( вијати све јаче. Црна Гора није
ћ1Г.^гп рп< сттесИасг
пасивна како јс била у Ј>го.‘■ег./ие I’ !:с<\ \1а::оИ1п е зсаго
ассо/со с)п 1<И опог: тШ/ап тепсге славији него ће се претворити
/а роро/агјоне сои п с.-.лп 1е сиСогпа у корисну заједницу која ће
ћч гезо с/е^по ошјоогс. Н /‘о</е- бити од користи и другима!
,зса ћа езпгеззо СиССи /а "/о/а <1е/
М. .И.
I топсеие^г/п/ рег 1а ргезета <1ес зо1-

Бр. 6

ГЛАС ЦРНОГОРЦД

Стр. 4

ПШ ПРИЈАТЕЉСТВА ИЗМЕБУ ЊЕМАЧНЕ и ТУРСНЕ
011РАТТВIIIАМ1С121А ТМ СЕНМАН1А Е ТННСН1А
Уговор о пријатељству између Рајха и Турске, потписан је
за Рајх од амбасадора Фон
ГТапена а за Турску од Министра Спољних послова г. Сараџогулу. Са овим уговором
Њемачка и Турска, обавезују
се да ће подједнако поштовати
интегритет и суверенитет обострани и да неће предузимати
никакве мјере које би биле противне, директно или индиректно
уговорачима.
Њемачка и Турска обавезују
се да ће се у будуће консултовати о свим питањима који
сеодносе на њихове обостране
интересе како би се постигли
одговарајући споразуми.
Овај уговор важи за вријеме
од 10 година. Уговор има велики политички значај, а особито под данашњим околностима.
Не треба заборавити, да пријатељство њемачко-турско датира од друге половине XVII
вијека н да није од тада нико
могао озбиљно да га угрози.
Текст уговора констатује да
до сада није нико никада успио
да ослаби одличне односе између двије пријатељске земље.

Н51ВН1НСАТ0 РОИТтЕЕ.
ТВАТТАТО 8ЕНМАМО-ШСО
Аикага — Е' $(а(о Нгта1о с!а1Гатћа$с1а(оге <1е1
Иоп Рареп т поте пе1 §отегпо Ле!
Ре1сК е с1а! М1т$(го пе§И е$(ег(
(игсо 5ага§(о§1и сп поте с!е!
§о\’егпо (игсо ип ассогс1о сИ
ат1с(2(а (га 1а Оегтата е !а
ТигМа. Соп II (га((а(о 1а (Јегтата е 1а Тигсћ1а $Итре§папо а пзрепаге гес1ргосатеМе
Г (ч(е§г((а е Г («1ап§(1)(Ша <Је1
(егп(ог(о пе1 1ого 5(а(о е а поп
ргепЈеге а!сипа т($ига сће
гКо!§а <Иге((атеп(е о (псИгепатеп(е соп(го Г а!(га раПе соп(гаепле.
Та Оегташа е 1а ТигсћГа $(
1тре§папо а ргеппеге соп(а((о
рег Г агџетге т (и((( I ргоМегт
Г1§иагпап11 / 1ого т(еге$$( сотип.1 рег га§§1ип§еге ипа (п(е$а
$и1 (га((атеп(о с!1 (аИ ргоМепи.
11 (га((а(о е уаИпо рег ипа
пигсЛа сИ 10 апт
11 (га((а(о ћа ип §гап<1е $1§т(!са(о роИОсо сће Јесе е$$еге
Г1сопо5с1и(о пеИе аНиаИ с!гсо$(апсе. N00 ћ1$о§па сНтеппсаге
сће Г аппсГпа (еће$со-(игса п$а1е Ппо а11а те(а с!е1 17 $есо1о,
е поп ћа $ић((О с!а аНога а!сипа
$ег!а тсеггигсопе. Г)а1 (е$(о пе1
раИо гј.$и1(а сће а пеззипо е
та! пи$сс(о ап аРегаге §1( о(пт! гаррогп Гга 1 с!ие 5(а(1 сок(гаеп((.

IIСЕШМЕМО0Е1СЕН!
АМЕВ1САК1 N 1ТАЕ1А
Воро II $едиез(го е(е( рнозсаН
КаИат е $е§и((о ип аКго а((о
ргогоса(ог1о <1е! РгезИеШе Коо-,
з&еК, г1§иаг<1ап(е И соп§е!атеп(о Ш (и((е 1е а((т(а Ппапгсате е<1 И сеп$1тгп(о <И ргорг1е(а тоћШап е<1 (ттоћШаг!
КаИат пе§И 5(аИ (ЈпШ.
А §ие$(а агшпе 1п§1из11С1са1а
— /л диап(о поп е$:$(е ип $(а(о
<Н §иегга <Нсћ1ага(а Гга 1 ћие
5(а(1 — И (лорегпо ИаИапо ћа
ргоп(атеп(е герИса(о соп 1е т($аге (п (и((о согпзроппепп е<1
апе§иа(е е с(ое, И Моссо ећ И
сеп$!теп(о <1е1 ћет атепсат (п
КаИа: т<$иге дие$(е регГе(!атеп(е 1е§аН апсће <1а1 рип(о сИ
у($(а 1п(егпа2(опа1е. 11 пиоуо а((о
о<Но$о пе! Рге$(<1еп(е Коо$е\>е1(,
$е ро(е\>а зепнге аИе тсге а§§ге$$(Уе пеНа сгкса ћеШс<$(а —

рег ргоуосаге 1а риега $аКо
ро! а спсћ1агаг$1 а'( П111 (1е11а
роГ(((са (п(егпа џШппе <И ипа
а§§ге$$(опе — поп сег(о сопч$роп<1е <п !'ап(а(( рппаре тогаИ
е тепо апсога а§И (пгеге$$(
атепсат, регсће апсће пе1 гаррог(о $1ге((атеп(е сотаћИе поп
зетћга сће Н соп(о (огт (п Гас-оге <1е§И 5га(( (Јт(1, па(о сће
§И (п(еге$$( ‘((аИат пе§И 5(а(<
СпШ $опо са1со1а(( а 52 тШот
<11 поИагс, теп(ге риеШ атег(сат (п 1(аНа аттотегећћего а
145 тШот <И <1о1аг(.
Ма Роо$е^е1( апг'(сће' Гаге §11
еп(еге$$( <Је1 ргорпо Рае$е ?
зепнеоге пе!Г ого 1п§1е$с.

ЗАПЛЕНА АМЕРИНАНСНИХ
ДОБАРА 1 НТАЛИЈИ
Послије заплене италијанских парабродаод стране американских власти, слиједила је
кова Рузвелтова провокациа,
која се односи на новчана замрзнућа, као и заплени свију

италијанских имања покретних
и непокретних у Америци.
На овај неоправдани акт —
јер не постоји никакав стварни ратни разлог Италнјанска
влада у одговсру на американску акцију иступила је са блокирањем свих американских имања у Италији. Ова мјера је
потпуно оправдана чак и са
гледишта међународног права.
Ново мрско дјело Пресједиика
Рузвелта, ако је могло послужити провокаторској клики и
проузроковати рат, и касннје
због унутарње ситуације огласити сс нападнутим, није свакако послужило здравомразуму морала, а толико мање народним интересима Америке јер
на основу самих интересних
односа, не изгледа да ово иде
у прилогу Сједињених Држава,
будући да се италијански интереси у Сједињеним 'државама
цијене око 52.000.000 долара,
док вредност американских имања у Италији достиже цифру од 145.000.000 долара.

У источној Африци, у судаМеђутим Рузвелт, у мјесто
да служи интересима свога на- рима код Дебра - Табора, нерода, служи интересима енгле- непријатељ је претрпио осјетне
губитке и оставио на бојишту
скога злата.
знатне количине ратног материјала

и СН0А71А НА А0ЕН1Т0
»I №10 ТВ1РАВТ1Т0

РаНесЈрашЈо аИа орега псо$1гиП1Уа <1е1ГА58е, 1а Сгоагја ћа
аЈегНо а1 РаИо ЕпрагШо ЕјппаЈо
1га КаПа СегтапЈа е Спарропе
11 27 зеМетћге 1940, сће ЈјуепЈа
зетрге р1и ипа ђазе (опдатеп1а1е рег 1а пиота соПађогазЈопе
1га 1 ророН.
1_а Нгта де1 ргоЕосоПо сИ асјезјопе а1 Раио ћа ауиЕо 1ио§о
а Уепехја а]1а ргезепга де1 Мјп181го
АНап ЕзЕегј сГИаНа
, СопЕе Сјапо, с!е1 МЈтбТго (Је^П
АЕЕагЈ Ез1еп Ф СЈегтата уоп
КЊепЕгор е <1е!ГАтћа5СЈа1оге Је1
Сјјарропе Ногјкјгј.
II гарргевепЕате деПа Сгоагја,
Ро$1аупјк АпТе РахеНс, боро 1а
Нгта Це1 РгоЕосоИо ћа Фсћ1ага1о
сће 1о 51а1о шФрепЈепЕе Ф Сгоа2Ја 51 е зсћЈегаЕо а Напсо
<1е1Г1(аИа, Је11а Сгеппапја е Је1
Сларропе е 4еј раезј 1ого аИеаб
еб аписј.
Соп Габезјопе Је11а Сгоагја,
тепЕге Г1п§ћЦ|ега е зетрге рји
Ј8о1а!а, Н Рапо ТпрагШо пиш5се пе! топдо 800 гтнИст Јј
иотјпј.

Војне операције
талиЈанских оружаних сила
Извјештај бр. 368.

Прошле ноћи наши авиони
бомбардовали су аеродруме на
Малти.
У очи седмога, наша је
авнациа у навратима погодила
батерије и постројења у тврђави Тобрука проузрокујући
пожаре. Близу Сиве енглеске
ауто колоне биле су бомбардоване. Непријатељски авиони
летјели су над Бенгазијем и
Дерном.
У источној Африци продужује се битка у предјелима
Гала и Сидамо. У области
Гондара, наша посада Уолкефзта, одбившн јоштједан пут
капитулациу, задала је непријатељу велике губитке.
Извјештај бр. 369.

У сјеверној Африци, наша
артиљериа потопила је два
брода који су покушали да уплове у залив Тобрука, наши
Авиони погодили су депозите
и постројеља тврђаве. Непријзтељскн механизовани одреди
уништени су од наше авиацие.
Непријатељ је летио над Бенгазијом, Дреном и Триполисом.
У источној Африци, још траје
оштра битка у предјелу Гала
Сидамо. У зони Гондара живи
артиљеријски двобој.
Извјетај бр. 360
У централном Средоземном
мору на југо-западу Малте, наши авиони имали су двобој са
непријатсљским ловцима, један
непрнјатељски авиом оборенје
док се један наш није вратио
у бази. У сјеверној Африци на
фронту Тобрука, покушаји непријатељски да се пробију, нијесу успјели. Наша артиљерија
са очевидним успјехом тукла
је батерије, депозите муниције
и постројеља у тврђави. Ваздушни одреди италијански и
њемачки тукли су противавионске стројеве и одбранбене
системе у зони Тобрука и Марса
Матрух. У Тобруку су проузроковани пожари и штете. Њемачки ловци оборили су два
Харикене. У очи деветога, непријатељ је опет летио мад
Триполисом и Бенгазием.
У источној Африци, у Гала
и Сидамо, продужују се покрети наших и непријатељским

ЦЈтампа ИЈтампарије „Обод" — Цетиње

I одреда уз борбу. У зони ГонI дара, непријатељ је бомбардовао и митраљирао тврђавицу
Дебра Јабор, поновивши попонуду за капитулацију која је
одбијена.
Наше подморнице у Атланскои океану, напале су један
велики непријатељски конвој и
потопили 9 бродова са тонажом од 63.000 тсна.

Извјештај 371
У сјеверној Африци тучене
су са успјехом непријатељске
батерије. Наши авионн продужили су да туку ноћи у очи
10 постројења, депозите и утврђења тврђаве, проузрокујући
пожаре и експлозие. Њемачки
авиони напали су Марса Матрух.
Ноћу у очи 9 и 10, енглески
авиони бомбардовали су нека
мјеста на Родосу.
У источнеј Африци у једном
судару на фронту Целгау зони
Гондара, наше јединице задале
су непријатељу осјетне губитке.
Извјештај 372
Ноћу у очи 12 италијански
бомбардери напали су аеродроме на Малти. Јуче за вријеме једног извиђаја над острвом, каши пратећи ловци ступили су у борби са једном
формациом Харикена и оборили два.
У цеитралном Средоземном
Мору наши ловци прогонили
су непријатељске бомбардере
и оборили један Блемеин. На
југу ГЈантеларие још један непријатељски авион оборен је
од противавионског оружја
једне наше торпењаче. једав
наш извиђачки авион није се
вратио.
У Егејском мору британски
авиони бацали су бомбе на
нека мјеста острва Родоса.
Усјеверној Африци, на фронту Тобрука, наша артиљерија
је тукла са успјехом концентрације непријатсљских борних
кола и моторизованих јединица. Наше су ваздушне формације у навратима напале средишта хране и утврђена постројења проузрокујући пожаре и експлозиве.
Њемачке ваздушне формације напале су постројења Марса Матрух. Запаљен је један

депозит течног горива. Британски авиони бомбарловали
су нека мјеста код Бенгазиа.
У источној Африци усљед све
већег непријатељског притиска
наше трупе повукле су се на
нове положаје.

Извјештај 373
Јуче на небу Малте у огорченој ваадушној битци наши
су ловци оборили 8 Харикена.
Један санитетски хидроавион,
и ако је носио видне знаке, нападнут је од пет британских
ловаца, принуђен да се спусти
поново је нападнут. Два наша
ловца као и санитетски, није
су се вратили.
У Егејском мору британски
авиони бомбардовалису Родос,
један непријатељ оборен је од
противавионске одбране.
У сјеверној Африци, на сектори Тобрука артиљаријска активност. Наше пикирајуће формацие, у навратима напале су
противавионска постројења бараке и војску у Тврђави, погођена је једна батерија. Запажени
су пожари н експлозије. Један
наш авион није се вратио. Непријатељски авиони поново су
бацили неколико бомби на Бенгази и околину.
У источној Африци, јутром
једанаестога, једна поморска
. формација Англо-Индијска, појавила се пред Асабом, бомбардовала је већ напуштену
варом и заузела је. У зони
Гондара одбијен је покушај
против наше позиције Вуолкефита задавши мелријатељу стотинама губитака. Друге непријатељске формације, помогнуте
од ваздухопловства бомбардовале су и митраљирале наше положаје Дебра - Табора.
Покушај је одбијен и непријатељ гоњен. У гала и Сидамо
продужују се покрети наших
трупа и са покретним колонама напали смо непријатеља задавши му озбил.не губитке.

Извјештај 374
Ноћу уочи 13 бомбардован
је Гибралтар.
У сјеверној Африци наши
авиони за бомбардовање поново су бомбардовали постројења Тобрука. Њемачки авиони
погодили
су непријатељски
аеродром.

Извјештај бр. 375
У очи 14 јуна наше су формацие бомбардовале ратно пристаниште Александрие. У сјеверној Африци наше и њемачке
формације у неколико наврата
бомбардовале су угврђења Тобрука, проузрокујући пожаре
и оборивши два Харикена. Непријатељ је летио над Бенгазијем и над другим мјестима
Ћиренајке, два енглеска авиона оборили су њемачкн ловци,
други један оборен је од наше
артиљерие, пилот је заробљен.
У Егејском мору, енглези су
опет бацили бомбе на Родос.
У источној Африци, ноћи у
очи 10, одбили смоједан напад
на ријеци Баро (Гала и Сидамо). Рђаве атмосферске прилике и рђави путеви ометају
и нама и непријатељима покрете. У зони Гондара ограничена
активност.
У средоземном мору један
наш сумарен оборио је један
непријатељски хидроавион типа Сундерланд. За вријеме акције за освајање острва Крита,
један сумарен под командом
капетана корвете Густава Лователиа, напао је једну непријатељску поморску формациу,
погодивши са два торпеда један разарач и потопио га.
Извјештај 376
У сјеверној Африци, непрнјатељ је од назад неколико дана вршио припреме за напад на
Солум. По извршеном нападу
свуда је одбијен са великим
губатцима. Битка још траје.
Авиони, наши и њемачки, неколико пута су погодили пристанишна постројења Тобрука,
утврђења и склоништа.
На сјеверу од Марса Матрух
наша авиација бомбардовала
је постројења и утврђења. У
источној Африци ништа ново.

Извјештај 377
Ноћу уочи 17 бомбардовалн
смо поморску базу Ла Валета.
На фронту Солума продужује
се огорчена битка. Нападнут
од снага италијанско-њемачких
непријатељ је претрпио велике
губитке. Само првог дана битке
непријатељ је изгубио 70 тенкова. Ваздушне формацие са~
рађивале су са сувоземним
снагама те уништили и оштетили велики број моторизованих јединкца. У ваздушннц
биткама оборено је 11 енглеских авиона. Непријатељски а~
виони бомлардовали су област
Бенгазиа.
У источној Африци и Гала
Сидамо, продужују се покрети
нзших колона. Ништа ново на
другим секторима.

Извјештај бр. 378
Ноћу у очи 18 наши авионн
бомбардовали су ваздушне ба~
зе на Малти.
У сјеверној Африци, битка
за Солум, послијед три дана
огорчене борбе, између непријатељских великнх маса оклопних потпомогнуте од најбољег дијела авијације средњег
истока и пјешадије, завршила
се са потпуном нашом побједом. Сломљен први непријатељски напад, против маневар италијанско-њемачки, одмах се
бацио са полетом и загрозио
крилима непријатеља Енглезн
су претрпјели велике губитке
особито у борним колима.
Четрнајест британских авиона уништено је. Сви наши а~
парати вратили су се у своје
базе. Остатак непријате ^ских
снага труди се да се поврати
на полазне положаје гоњени
од сувоземних одреда и од
наше авиацие.
У источној африци ништа
ново.
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