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1.А СдЦЕПРА СОИТПО 1.А А1Ј551А

Одушевљене манифестације 
биле су у Румунији и Финској 
због уласка у рату Њемачке 
противу бољшевичке Русије. 
22 у јутру румунске трупе за- 
једно са њемачким пријешле су 
ријеку Прут. Генерал Антоне- 
ску који је наименован Главно- 
командујуким, упутио је један 
проглас народу и дневну запо- 
вијест војсци. У име правде и 
противу највишега непријатеља, 
бољшевизма обратио се наро- 
ду, који поред Њемачке Адолфа 
Хитлера и Италије Бенита Му- 
солинија силази у арени у бор- 
би за ревандикацију својих по- 
гажених права.

У Финској Маршал Манер- 
хајм, преузео је команду Војне

11 диегга соп!го 1а ВиозЈа 
Шсшо №11 МагИего 
е 1е гЈрегсиззкип тЈег- 

пагшпаИ
МапИезГагјот епПљЈазНсће 51 

5опо зуоке јп КошапЈа е ш 
Р1п1ап<Па рег Г сгг1га1а 1П §исгга 
4е11а (ЗегтапЈа соп1го 1а КиббЈа 
ђо1сеујса.

^е11а таШпа Је1 22 1е 1гирре 
гитепе ћаппо гагсаГо 11 Рги!ћ 
јпзјете а чие11е Гедезсће. 11 §е- 
пега1е АШопезси, попипаТо §е- 
пегаИззЈто, ћа етапа1о ип рго- 
с!ата а11а №гјопа1е е ип опПпе 
4е1 §1ото а!Г езегсИо. 1п поте 
<1е11а бшзИхЈа, соп1го П рш 
јЈгапде петјсо, 11 ћо15сеуЈ5то, 
ћа гј\'о11о Г арреПо а1 Раезе 
сће а Напсо ЈеПа Оегталја <Н 
АдоИо НЈИег е деП’ ИаПа ф 
ВепИо МиззоИт зсепсје јп 1о11а 
рег пуепдјсаге 1 ФгИИ изиграИ 
да1 ћо18сеУ15то.

1п ртЈапсНа П МагезсЈаИо Мап- 
пегћејт ћа аззито П сотапсЈо 
$иргето с1е11е Рогхе АгтаЈе. 1п 
ИШо П 1еггИогЈо Нп1апс1е5е 1а 
тоћПИагЈопе §епега!е е 51а1а 
ассока соп ујуо еМибЈабто е 
соп тапИебгагЈот <Н §шћПо Ја1- 
1а роро1агјопе. Апсће Г ебегсНо 
ГјпкпЈезе зсепде јп сатро соп- 
Тго 1а оШаТа петјса <1ес15о а11а 
ЈоНа Нпо а!1а ујпопа сће гјс1ага 
^тбНгЈа а11а Рт1апсНа.

1п 1лШата з/ е гпапНе51а!о ип 
тоујтеМо соп1гопуо1иг1опапо, 
П циа!е ћа <1ероз1е 1е аиТогИа 
5ОУ1е(1сће ед ћа аз5ип1о Н ро- 
1еге.

1п Е51ота, Јоро 1е рпте по- 
Игје ге!а1јуе а11е орегагјот ће1- 
Исће 1е4е5Сће а! Јгоп1е зоуЈеНсо, 
5опо аууепиСе 5отто55е зап§т- 
по5е.

Б’ (Јпбћепа т бе^иИо а@Н 
аууеттепН оШет! ћа гоНо 1е 
ге1агјот <Фр1отаНсће соп 1а 
1Ј.К.5.5.

Ба ТигсћЈа ћа ргос!ата1о 1а 
5иа петгаШа.

ћЈоНгје Лпога б'ип1е, јпГог- 
тапо сће 1а %гап<1е оИепбЈта 
тапоуга1а де11е 1гирре 1е4е5сће 
ћа <Н1аеа1о оуцприе е 1е 1гирре 
<Га55а11о, арро2§1а1е Ја гераШ 
<1е1 ^епЈо, сН аПЈ^НегЈа е <1а ге- 
раП1 согаггаИ ћаппо рготосаГо 
ип ргоГопсЈо 5Гоп<1атеп1о пеПе 
11пее зоујеНсће.

Силе. У читавој Финској мо- 
билизација је изазвала велико 
одушевљење. И народ фински 
сишао је у борби која ће Фин- 
ској дати побједу која ће јој 
повратити правду.

У Литванији против револу- 
ционарни покрет збацио је цр- 
вене власти и преузео управу.

У Естонији послије првих ви- 
јести о успјесима њемачким, 
избили су крвави покрети.

Маџарска усљед догађаја 
прекинула је дипкоматске од- 
носе са Русијом.

Турска се прогласила неу- 
Тралном.

Вијести стигледосада.кажу 
да је велика офанзива манер- 
висана од стране Њемацасву-

1п ип п81ге1Н581то зеПоге <1е1 
Тгоп1е опеп1а!е Г агта аегеа 4е1 
Кејсћ ћа (НбТгиИо семтаја т 
сагп агтаИ, тепГге илНА 1ег- 
геб1п согагга1е т азргј сотћаТ- 
ИтепИ ћаппо (Н51гицо 180 саггј 
агтаИ, са«ига1е рагессте пн- 
§Наја сН рп^јопјеп 5о\те1јсј е 
1а5СЈа1о сепИпаја е сештаја Ш 
гпогИ гиззј.

Ба Маппа де1 Кејсћ пе1 Ва1- 
Нсо ћа аНопЈа1о ип зоПотагто 
зоуЈеНсо ед ип сассЈа1огре(Н- 
теге.

Б’ АгтаГа $1оуасса е еп1га!а 
јп агјопе а Папсо бе11а СЈегта- 
пја соп1го 1а СЈшопе ботјеНса.

1п кеНота П тоујтеп1о т- 
5иггегЈопа1е 51 Јп§го55а гарИа- 
теп1е. Оа ЈопН вЈсиге 51 ар- 
ргепЈе сће раГпоН 1е11от 5Ј 
5опо, јтраЈготН <Н рип11 Јогт- 
папи <3е1 Раезе е аПассапо оуип- 
чие ј ргебЈсН $0У1е11с1

|п 5ра§па тапИебГагјот апН- 
ћо15сеујсће ћаппо азбипГо аПе^- 
бЈатепН (ЈесЈбатете О51Ш а1'а 
роПНса <Је11’ 1п§ћ1кегга, гезроп- 
заћПе јпзјете а!1а РиззЈа ЗеПа 
^иегга с(<11е вра^поЈа, ЈеНа ис- 
сјбјопе с11 Јсзе Ап1оп1о <1е Е1- 
уега, 1опс1а1оге деНа Ра1ап§е, е 
4е11а тоНе деј тЈ^ПогЈ рактН 
$ра&поИ. II МтЈбЈго беггапо 5и- 
пег ћа раг!а1о ај ГаЈап^бН сће 

ШЕМАЧКЕ ТРУПЕ НА ВРАТИМА
МОСНВЕ |

Посљедњи извјештаји од- 
носно њемачког напредовања 
у Русији јављају да су њемач- 
ке колоне напредовале ка Мо- 
скви.

Оклопне јединице и авија- 
јација штите јуришне одреде.

1.Е ТВВРРЕ ТЕВЕ8СНЕ А11Е 
РОНТЕ 01 М08СА

6П иШгпј сотишсаН 5и11е 
ахјот с1е!1е агтаЈе (есЈексНе т 
КиввЈа проНапо 1а поИ/Ја сће 
1е со1оппе с!е1 Г?е(сћ ауапгапо 
уегзо Мовса. 1Јпћа согаггаСе 
е аујагјопе рго(е^§опо 1а та- 
поуга <1е11е со!оппе сГ аззаћо.

да поплавила и да су јуришне 
труле подпомогнуте од пионира, 
артиљерије и оклопних једини- 
ца, проузроковале велике про- 
доре у непријатељским линија- 
ма. У једном врло уском про- 
стору источнога фронта, ваз- 
душно оружје Рајха уништило 
је један велики број оклопних 
кола, док су сувоземни оклоп- 
ници уништили у једној борби 
180 борних кола, заробиле не- 
колико хиљада војника, оста 
виле стотине истотинемртвих 
непријатеља.

Њемачка морнарица у Бал- 
тичком мору потопила једну 
подморннцу и један разорач.

Словачка војска ступа са 
Њемачком противу Совјета.

§11 ћаппо сћ>е51о Ф собШиЈге 
ип согро с!Ј уо1оп1ап 5ра§поП 
сће а Напсо с!е11е Гогге Је11о 
А55е (1е5Јс1егапо сотћаНеге соп- 
1го 1е (огге ги55о-Јп21е5Ј.

А11а тапИе51агЈопе ега рге- 
5еп1е, 1га 1е а11ге аи1огНа, апсће 
И МтЈ51го де! бјарропе.

Оа11а Оапјтагса, да11а Мог- 
уе§1а, сјаПа буегја, <1а11а Егап- 
сја, <1а! Рог1оба11о, да11а 5ујг- 
гега, <1а1 5исј Атепса ^јцп^опо 
поНгЈе сИ тј^ћаја сИ §јоуат сће 
уо^ћопо аггио1аг51 уо!оп1ап пеПо 
езегсИо бегтатсо рег сотћа1- 
1сге соп1го ј 5оује1у.

II Рге51деп1е с!е§1ј 51аН 1Гп111, 
КоозеуеН, ћа ФсћЈага1о сће ап- 
сога поп рио ргесЈваге соба §П 
51а11 СЈпИЈ Јагаппо рег 1а РизбЈа 
1Че рић апсога 51аћШге 5е чиа! 
сће ајиго ро1га е55еге јлуја1о јп 
КиббЈа.

8ећа81ороН 1м11аг|1г!а ЈадИ 
аегеј дегтапјсј

ВегНпо, 23 бЈи^по, по«е 
Аррагессћ! с!а сотћаНЈтепГо 

1ес1е5сј ћаппо ћотћагЈаГо, пе| 
согбо де11а ЈотепЈса, јтроПапН 
а11гегга1иге ћеШсће <Н 5ећа§1о- 
роП.

У Летонији побуњенички по 
крет све више расте. Вијести 
из поузданих извора тврде да 
су родољуби летонски заузели 
све важније положаје у уну- 
трашњости земље, одакле туку 
Ирвену војску.

У ЦЈпанији антибољшевичке 
манифестације лретвориле су 
се у отворене демонстрације 
противу енглеске политике, ко 
ја је заједно са Русијом одго- 
ворна за шпански грађански 
рат, за убијство Јозе Антониа 
Де Ривере, оснивача Фаланге 
као за смрт толико шпанских 
патриота.

Министар Серено Суњер, го- 
ворио је Фалангистима, који су 
тражили да се створи један

II Овсе разза ш газаедпа 1а 
I* Ш»јз1опе шо№ша!а <1е1 Согро 

||ј сриНпе НаНапа ргоп1а а 
раЛие рег Н 1гоо(е №ео

II 26 2ш§по П Оисе т ипа 
С111а (1е11а Уа11е (1е1 Ро, ћа рз5- 
5а1о јп га55е§па |а ргјта 01- 
уЈ5Јопе то!огјгга1а ^е! Сигро 
(П брефгјопе рге5се11о рег е55е- 
ге 1пуја1о зи1 1гоп1е ги§50.

Ассотра§пасапо П Оисе Ц 
ј*епега!е (ј§о СауаИего, Саро < 
31 51а1о Ма^јоге ОепгпПе, ПI 
Саро де11а М)531опе МПИаге ^ег- 
пмшса а Кота, Оеп. уоп кт- 
1е1еп, П Сгро Ф !?П1о Ма^јоге 
с!е11а К. АегопаиНса, Пепега1е
РгЈсо1о. Ега рге5еп1е апсће П I кретар.
5ееге1агк> бе! РагШо. ј Јединице коЈе су примиле

Ге 1гирре сће ћзппо псетито похвалуДуће-а.продефиловале 
1’с1о§јо <1е1 Оисс, 51 5опо рге- <-'У покосно, са лотпуном спре- 
5еп1а1е т т?тега бирегћа, а1 < мом бројном и наоружањем. 
сотр1е1о (11 сПеШгј, Јј аггт е _
■Ј' Нплииа иплинннн н.вмнчнн
1'1(а1|а ЉИе оге 5,30 Љ122 дшдоо 
51 соозј|1ега ш диагга сон 1'11.11.3.5.

₽ота, 23 ^Ји^по, таИ.
II Оотегпо ИаПапо ћа соти- 

тса1о а1Г АтћабСВШге с1еј 5о- 
уЈеН сће <1а11е оге 5,30 <Је1 зшгпо 
22 I' 11а11а 51 сопбјскга т $1а1о 
41 ^иегга соп 1а 1Ј.К.5.5. 

добровољачки корпус, који за- 
једно саснагама Осовинежели 
да се туче пуотиву снага ру- 
ско-енглеских.

Манифестацији је био при- 
сутан, поред осталих виђених 
личности и јапански министар.

Из Данске, Норвешке, Швед- 
ске, Француске, Португалије, 
Швајцерске и Јужне Америке 
стижу хиљаде и хиљаде до 
провољаца за њемачку војску 
који желе да се бију противу 
Совјета.

Претсједник Рузвелт изјавио 
је да за сада не може преци- 
зирати шта може урадити за 
Русију. Такођер не може казати 
да ли јој у опште може какву 
помоћ послати.

Дућв орепеда прву могорнзопну 
дивнзнју спедицмно! итаиијнн- 
скога норпусе прнје поласна зн 

руски фронт
Дана 26 јуна, у једној ва- 

роши долине ријеке Поа, пре- 
гледао је Дуће прву мотори- 
зовану дивизију експедицио- 
ног корпуса који полази за 
руски фронт.

Пратили су Дућеа: Уго Ка- 
ва.иеро, Шеф Генералног Шта- 
бз, шеф во]не њемачке мисије 
у Риму, Генерал фон Ринтелен, 
Шеф ваздухопловног Генерал- 
штаба Генерал Приколо. Био 
је присутан и партијски Се-

снага бачена у гагантшј 
борбн

Берлин, 23 Њемачка је ба- 
цила у напад велике количине 
трупа, колике до сада нијесу 
никада бпле употријебљене. 
Сувоземне армие и флота ста- 
вљене су се у покрет још од пр- 
вих јутрањих часова. Напад у 
у масама карактеристика је по- 
четка ових операција на чита- 
вом фронту. Њемачка авиација 
у ва.товима напала је аеро- 
дроме концетрације трупа и 
одбранбена постројења, свуда 
имајући великога успјеха. На 
сјеверу, финске трупе које се 
боре поред н.емачких, почеле 
су акцију са великим полетом 
док на југу војска Румуније 
ступа са дивним еланом. Пје- 
шадије су почеле акцију одмах 
чим су пионери заузели мо- 
стове, пријед него што су цр- 
вени могли да их поруше. Чим 
се је пјешадија кренула ушла 
је дубоко у руско земљиште.

Италија јв од 5.30 сати дана 
22 јунв у рату са Руснјон

Рим, 23 јуна. Влада итали- 
јанска саопштила је Амбаса- 
дору Русије у 5 30 сати да се 
сматра у рату са Совјетском 
Републиком.



Стр. 2 ГЛАС ЦРНОГОРЦА Бр. 7

ЗВАНични дно
Наредба број 78

Наименовање и прнмање у- 
читеља. __________

Наредба бр. 79
Премјештај учитеља.

Наредба број 80 
Именовање чиновника.

Наредба број 81 
Поштанске марке.

Наредба бр. 82
Примање и пре.мјештаји су- 

дија. ______

Наредба бр. 83

ВИСОКИ КОМЕСАР 
ЗА ЦРНУ ГОРУ

На основу чланова 1 и 3 
Објаве Дучеа, Заповједника 
операционих трупа на свим 
фронтовима сд 17 маја 1941 
XIX а оцјенивши потрсбу да 
се спријече евентуалне шпеку- 
лације по питању концесија.

Наређује:

Ч.т. 1
На подручјима Црне Горе 

забрањује се, до нове одредбе, 
уступање и снака радња о пре- 
носу концесија рударских, ру- 
докоиних, шу.мских као и во- 
дених за индустријске или 
пољопривредне сврхе и то.ме 
сличних, затии усгупањс сдно- 
сних одобрења за истражизсње 
и уступање опциа и.чи акциа 
које су саставни дио таквих 
концесија, потекло то из било 
каквих разлога и под било 
којим условима се она вршила.

Чл. 2
Уступање извјесне концесије 

моћи ће се одобрити у врло 
ријетким особнтим случијевилЈа 
и сасвим изнимно и из разлога 
јавних интересз, што се има 
ислитати од случаја до случаја.

Чл. 3
Сматрају се неважећим и 

кзо да нису сачињени уговори 
који се односе на концесије о 
коЈИма је ријеч у чл. 1 а за- 
кључени су прије окупације 
Италијанских Оружаних Снага 
или пак послије окупације а 
који у часу обнародовања ове 
забране у смислу важећих за- 
кона нису још били пунова- 
љаии било то у односу према 
самим уговарачима или у од- 
носу према трећим лицима.

Чл. 4
Посједници горепоменутих 

концесија обавезни су да их 
пријаве Високом Комесаријату 
у сврху поступка његове на- 
длежности у року од петнаест 
дана од дана објаве ове На- 
редбе у службеном листу.

Чл. 5
Ова Наредба је проглашена 

путем уврштења у „Глас Цр- 
ногорца" и путем објаве на 
службеној табли Високог Ко- 
месаријата а ступа на снагу 
истога дана њеног уврштења.

Цетиње, 21 јуна 1941-Х1Х
Високи Комесар 

Мацолини

Наредба бр. 84
Снабдијевање шибицама.

Наредба број 85 
ВИСОКИ КОМЕСАР

ЗА ЦРНУ ГОРУ
На основу чл. 1 и 6 Објаке 

Дућеа, Заповједника операци- 
оних трупа на свим фронтови- 
ма од 17 маја 1941-Х1Х а пошто 

, се је нашао за опортуно да се 
приступи утврђивању залиха 
маслиновог уља које претичу 
по намирењу потребе породица 
земљорадника који произвођају 
маслине

Н а р е ђуј е :

Чл. 1
Ставља се у дужност свима 

онима, који држе маслиновог 
у.ља у било комсвојству (вла- 
стити производ, индустријска, 
привреда, трговина, чување за 
рачун трећих и т. д.) усклади- 
штеног у стојним кућама.ума 
газинима, индустријским тво- 
ревинама, дућанима и т. д., да 
у.е које посједују или пакдр- 
же на чување пријаве најбли- 
жој Команди Краљевских Ка- 
рабинијера, назначујући тачну 
количиму, означеву у литрима. 
Пријаве се имају поднијети у 
року од десет дана по обна- 
родовању ове наредбе у листу 
„Глас Црногсрца".

Чл. 2
Произвођачима маслина бити 

ће одобоено да задпже за кућну 
лотребу количину од четири 
литрз за сваит особу V лоро- 
дии зз вс> 'с-у.е ко:е тече од

Тј обс ре е ј до 31 
децемора 1941 XIX. С>;о цре- 
осгало V;-.? као н о-о које се 

1Н I 1 \ 11] 11 ЦЗ, Тр-
говјца и д,.!познтз:>а нма сс 
__ј,лјти на ~ к с !«, Висо- 
ког Комссаршата — ^реда за 
снабдињаЗ' .(.• и не може се 
пподсти за »отребс становни- 
штва бсз овлашћења помену- 
тог уреда.

Чл. 3
Ко.у.анде Кра.љевских Кара- 

бинијера доставити ће Уреду 
зз снабдијевање Високог Ко- 
месаријата сакупљене пријаве 
у року од осам дана пошто су 
поднесене.

Ч.т. 4
Накнадном наредбом ће се 

назначити услови за предају 
уља јединици која буде овла- 
шћена да га прими као и цијена 
која ће се исплатити појединим 
лицима.

Чл. 5
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.

Чл. 6
Краљовски Карабинијери, Кр. 

Финансијска стража, претсјед- 
ници општина и у опште сви 
јавни службеници имајусеста- 
рати о извршењу ове наредбе.

Чл. 7
Ова наредба је објављена 

путем уврштеи а у лист „Глас 
Црногорца“ и путем објаве на 
службеној табли Високог Ко 
месаријата као и на таблама 
свих Делегата и ступа одмах 
на сизгј.

Цетин.е, 21 јуна 1941-Х1Х.
Високи Ко.т.есар

Мацолини

Наредба бр. 86, 87, 88, 89
Пригк.ње чиногника у службу.

Наредба број 90
Од 23-УЈ поново је забра- 

њено кретање послије 23 сата 
(11 НОћЈ).

Наредба бр. 91

ВИСОКИ КОМЕСАР 
ЗА ЦРНУ ГОРУ

У извршењу чл. 1 и 4 изјаве, 
Дуће-а Команданта трупа на 

свим фронтовима, дана 17 маја 
1941-Х1Х, а увиђајући потребу 
да се изврши штамблирање 
папирних динара бивше Кра- 
љевине Југославије, који су у 
промету на црногорској тери- 
торији

Наређује:

Чл. 1
Имају се штамблирати све 

динарске лапирне новчанице 
бивше Краљевиие Југославије 
легалне емисије, које су у про- 
мету кзо лична својина физич- 
ких и правних лица, настање- 
них на територији Црне Горе.

Чл. 2
Шгамблирање ће бити извр- 

шено у дане 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7 м 8 ју.та тек. >од. у доље 
означеним мјестима и надле- 
штвима:

У срезу Цетињском:
у Цетињу код филиЈала На- 

родне б-.нке бивше Кр. Југо- 
славије, код филијала Државне 
Хипитеклрне бањ>е, код Црно- 
горске банке; г Цуиуши.ча код 
мјесис иоште; ,г Чеау код ка- 
сарне Кр. Карабинијера; у Ри- 
јеци Црнојевика код касарне 
Кр. Финансијске страже.

У срезу Барском:
у Бару код Општинске упра- 

ве, код Поште, код команде 
: Кр. Финансијске страже и код 
Бзрског дрЈШТва; у Будви код 
Цзринарнице и Л>чке капета- 
нијс; у Петровцу код Поште, 
у Владимиру код Поште; у Вир 
'Пазару код Општине и код 
Поште.

у срезу Подгоричком:
г Подгорици код Црногорске 

банке, Поштанске штедионице, 
Подгоричке банке и Царинар- 
нице; у Голубовцима код Оп- 
штимске управе.

У срезу Андријевичком:
у Андријевици код Делегата 

комесаријата; у ЛијевоЈ Ријеци 
у Општини; у Мурину код По- 
ште; у Плаву код Поште; у 
Гусињу код Поште.

У срезу Беранском:
у Беранама код Поште, По- 

реске управе и код среског 
Начелства.

У срезу Бјелопољском:

у Бијелом пол>у код среског 
начелства и поште; у Шахо- 
вићима код касарне жандар- 
меријске Финансијске страже.

У срезу Пљеваљском:
у Плевљима код среског на- 

челства. код Поште, код По- 
реске упрове и код команде 
Италијанских трупа; у Боља- 
нићима код Поште.

У срезу Чајничком:
у Ча/ниче код Општиие и 

Поште.

У срезу Шавничком:
,1’ Шавнику код Општине и 

Пореске управе; у Жаслаку 
код Општине.

У срезу Колашннском: 
г Колашину код Општине 

и Поште.

У срезу Никшићском:
у НикинЉу код филијала Цр- 

ногорш-е банне, код команде 
Кр. Финансијске страже, код 
Ошптине и среског Начелства; 
у Вилусима код Команде Кр. 
'Финансијске страже.

У срезу Даниловградском: 
у Даниловом граду код сре- 

ског Начелства, у Општини, 

у Пошти и у Општини петру- 
шинској; у Спужу код Жан 
дармеријске касарне.

Чл. 3
Новчанице за штамблирање 

треба предати са молбом у ду- 
пликату, а на формулару који 
ће се добити код надлештава 
наведених у претходном члану. 
Молба мора садржати: име 'и 
презиме и име очево молиоца, 
као и мјесто боравка, а када 
молбу подноси правно лице, 
треба навести и сједиште. За 
правна лица молбу има подни- 
јети законити претставник.

За лица која живе у заједни- 
ци и у родбинској су вези, 
молбу ће предати старешина 
породице за себе и за све чла- 
нове своје породице. Ако је 
старешина спријечен да ово 
учини молбу ће поднијети један 
члан његове породице.

У чланове породице подра- 
зумијевају се: старешина поро- 

. дице, његова жена, дјеца и ро- 
дитељи мужа и жена, ако живе 
с њима у заједници. Други 
сродници, послуга и т. д. имају 
цредати лично посебне молбе.

Чл. 4
Неће се штамблирати новча- 

нице које су већ изван курса 
или су нлегглно ушле у промет 
и оне које власти, из ма каквих 
разлога, буду нафле за нева- 
жеће. Но свакако и ако ова- 
кве новчане случајно буду 
штамблиране то неће значити 
да су важеће.

Чл. 5
Ако се покаже сумњиво по- 

ријекло или власништво нов- 
чаница за које се тражи штам- 
блирање или ако се покажу 
као фалсификоване, штамбли 
рз>>>е неће бити извршено а 
новчанице ће бити задржане. 
У овом случају одлуку дали 
ће бити штсмблиране доноси 
једна комисија на Цетињу са- 
стављена од Инспектора Кра- 
љевске италијанске благајне, 
Команданта Краљевске Финан- 
сијске страже за Црну Гору и 
г-на Михаила Ивановића, бив. 
народног посланика и Мини- 
стра црногорског.

Противу одлуке Комиснје 
неће бити примљена никаква 
жалба.

Чл. 6
Новчанице које не буду 

штамблиране или депоноване 
у одређеним данима ове На- 
редбе, неће имати више ни- 
какве вриједности на терито- 
рији Црне Горе.

Чл. 7
Металне новчанице бивше 

Краљевине Југославије, које су 
власништво лица са територи- 
је Црне Горе, имаће и даље 
нормалну вриједност.

Чл. 8
Лицима који буду одговорни 

за подношење лажних доказа 
или који буду поднијели више 
молба или ма на који начин 
буду покушали да изиграју о- 
значене одредбе, биће им оду- 
зет сав новац поднесен за 
штамблирање и биће предати 
В^јном суду и кажњеми затво- 
оом до 6 (шест) мјесеци и до 
15.000'— динаоа глобе, ако 
њихова кривица не буде још 
за већу казну.

Чл. 9
Ова наредба ступа на снагу 

V Цетињском срезу опога дана 
када буде излијепл.ена на слу- 
жбеној табли Високог Коме- 
сарнјата, а у свим другимсре- 
зовима оног дана када буде 
нзлијепљена на надлештвима 
означеним у чл. 2 овог наређења.

Цетиње, 23 јуна 1941-Х1Х

Високи Комесар 
за Црну Гору 

Мацолини

1прп1е питего ||ј (ота 
1апсја1о (1а1 Ле1с1| пе11а 

дјдап!езса 1оПа
Вегћпо, 23 §Ји§по, таП, 

ћа Сегташа ћа 1апсЈа1о аП’аб- 
5а11о Гогге сопзИегеуоИ, циаЈј 
поп Јигопо тај јтребпИеби акп 
Еоп11. Е’агта1аЈегге51гее 1е(огге 
4еј|а таппа зопо еп«га4е јп 
агјопе 4а11е ргјте оге Ф ЈегЈ 
таита. АИассђј јп тазза де11а 
агјагјопе ћаппо саганепгхаш 
Г ЈпЈгЈо ПеНе орегахшт зи 1ипо 
И ТгппРј, ћ’ аујахјопе ГегЈезса ћа 
а«асса|о а4 сп<1а<е биссебзке 
аегоФотЈ, сопсепНатепВ 
1гирре е арргеб^атепН <Шеп$М 
гјрог(зпс1о оуипцие бгашН бис- 
се551. А ћ!оп1 1е Тгирре Нп1ап- 
дезј, сће сотђаиопо а Јјапсо 

: Ф чие11е Гедебсће, ћаппо раге 
јпјгјак) Г ахјопе соп ^гапсЈе 
б1апсјо тепГге а 5ш1 Г ебегсИо 
готепо 5Ј е јтредпаћЈ соп та- 
^тПсо агсЈоге. ће ГаШепе ћаппо 
јп1гја1о Г ахјопе зићИо доро сће 
герагН сјј ^епјегј а\’е\'апо осси- 
ра1о Јтрог!апН ропН рпта сће
I гизбј рохеббего сИз1ги2бегП. 1_е 
ГапТегЈе 5опо зсаПаЈе е репе1га1е 
аигауегво II Јгоме гизбо.

249 1шрш колз одузвп 
нвпрнјатвљу код Солума
Једна од највншмх битака борнш 

кола одржала се у усијаној пустињи, 
иа отвореном пољу н под сунцем 
зажареним на температури од се- 
дамдесет стелени врућине. Одабра- 
не енглеске трупе, вгоружане са 
врло сважним и |ако наоружавим 
борним колима, иаћеране су у бјег- 
ство од одреда њемачко-италијан- 
ских, које су у сарадњи са авија- 
ииом задали велике губнтке вепрн- 
јатељу.

Бсрна кола „Марк 2* и „Тенк4“, 
нарочито добављеви из Америке вм* 
|есу се могли одржати страшисм 
валету н>емачко-итали|авском. Ова 
тслико хваљена борва кола амери- 
канска, понос и хвалнсање енглес* 
ког оружја на којима је генерал Ве- 
вел полагао велике наде (бно |е 
себи ставио у задатак да стнгне у 
Трнполис) потпуно су увиштева од 
оружане силе Осовиве, која је са 
сво(им вападнма доказала сво<у иад* 
моћвост у људству н машинама. 
НеприЈатељ, под хнтром и вјештом 
манервом оклопннх |единица Осо- 
вине оставио ]е запрепашћујући броЈ 
оруж|а, материјала и заробљевика. 
Биланс иепријатељског пораза овако 
се претставља: 46 авиона, 249 бор- 
инх кола од којих Је једав великк 
број одмах употријебљен против ев- 
глеза, ва стотиие заробљеника, о* 
ружЈа сваке врсте и калибра.

ПослиЈе четири дана борбе у пу- 
стнњском простору на Египатској 
граниии на југу од Халваја н тврђа- 
виие Капуцо свака енглеска нада |е 
пропала.

249 сагп агта!'| ргеи а1 
петјсо а ЗоПит

(Јпа Је11е р1и 1Јгал4Ј ћаКа§1Је 41 
сагп агтаН 81 е 5УоМа т сатро 
арегЈс пе! 4е5е14т 1п(иоса*о, зоцо 
ип 5е1е јтр1асФ1‘1е а хе«ап(а ^га41 
4*1 сеЈоге. ће Јгирре хсеИе јп^езј, Цо- 
(а!е 4( роЈепП е агтаПззЈтЈ саггј 
ђПп4)11 хгл" 51а1е г. Ие 1П (ијЈа 4а11е 
с.Јсппе согагга(е 1и4о-1е4е5сће сће 
:п бкеМа сосрегагкпе сзп Га^јагјопе 
ћ тпо јпШПт а11'аутег5апо рег4Ие 
епоппЈ.

Сзгп -гтаН „Л1агк 2“ е „Тапк 4“ 
ЈаШ уепјге 4з8151 п^1 еб! е5рге55атеп1е 
сја!Г Атепса, лоп ћаппо гезЈбШо 
сопГг.' И 1гетеп4 -• иНо 4е11е (сгге 
Ка1 ■: Јејезсће (ЈчезИ 1ап(о 4есап1аН 
слгп агт?н атегЈсапЈ, уап(0 е ог§о- 
ј»1јо деЦ ез^гсЦо јп«1е5е е 51(1 ^иаЦ ј] 
1јепега1е \\’аее11 гјропета ојЈпј 5ре- 
г.’пга <51 ргор-теул пјеп1е 41 тепо 
41 цЈипееге а ТНроИ..) 5-’по 51аП 
бсћгссл-ај 4 !1е Гогге тессалјгга<е 
4е11 А8?е сће соп ћ !ого иЦасо ћаппо 
4Јт«5!га1т пеКа зирепоп(а 4Ј иопЦпЈ 
е 4! тсггј 11 летко ћ ( зоИо
!в ргелккпе 4е11а гарШа. Јесјза е 
Ји»Ј41О5а тапоуга Јеће (гирре тесса- 
пЈгггИе Ј(,- Јо-ЈеЈ-хсћеип. ЈпцепШбппа 
ди пШа Јј агпи, та(епаИ. ргЈ1Ј|ппЈеп.
II ћћапсјо 4е11д 5С'.пШ(а пепнса 51 
ри<\Г! х^ипите Јп: 45 уеЦуоИ аћћа1- 
1и(1:' ?49 сагп ггтаН саИигаН ЈеЈ 
ЧиаН ип игал питего ЈтрјеЈаИ виђПо 
с- п(гс 41! 5(ех5ј (пц!е51, селПпаЈа е 
сепћлаја Јј ргјцјопЈегЈ. згтј 4; одп! 
(јрс е Јј оцпј саНћго. [)оро циаПго 
цј ^ГП1 41 Ј'-((а. пе11а ЛхЈеха ЈевегНса 
рге.чх" 1? Јп-пНсга еЈ<1г1 пз а зиЈ 
ЈеЈГНзИ.на е ЈЈ ВјЈоКа Саригго, о^пЈ 
хрегапга ЈпЛехе е саЈи(а.
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РАТ БОЉШЕВИ Н1 СВНМА 
ФРОНТОВИМА

Војне операције 
талијансних оружаних сила

Проглас Хитлера, Њемачком 
народу објавио /е руско издај- 
ство. Издајство /е Русија спре- 
мила још од 1939 г. од када је 
Њемачка са сво/им оруж/ем 
Вапочела славну епопеју која 
је води из дана у дан од по- 
б/еде побједи.

Хитлер је разбистрио ситу- 
ацију, оптужио Русију у сво/ 
њеној подлој политици, па у 
име Правде опет, ставља суд- 
бину Њемачког нерода. у рука 
ма Оружане Силе Рајха. На- 
помиње да је закулисна борба 
Русије довела најприје Енглеску 
па Француски,_ Грчку зашим 
Југославију противу иолишике 
Осовине Југославија /е претр- 
пјела од коалиције Руско Ен- 
глеске државни удар, који је за 
једну ноћ искључио једну Владу 
која је била спремна 'да при- 
ступи Тројном Пакту и натје- 
рали су /е да бесповратно срне 
у бездан пред оружним силама 
Итало-Њемачким. Докуменши 
који су у нашим рукама нео- 
спорно доказују да је Руси/а 
били обећала Србији снадбије- 
аање оруж/ем аеропланима и 
муници/ом, као и другим рат- 
ним матсријала ко/и се би имао 
употри/сбити противу Њемач- 
ке. Сва обећања, све наде и сва 
очекивања из/аловила су се. 
План Руске помоћи Енглеској 
(који залуду очекују оружје, 
људство. аероплани, бродови 
и т. д. об тако неодлучне /1- 
мерике) потпуно /е пропао. Са- 
кривена борба Ддејских агена- 
ти, трговаца златом и туђом 
крвљу, сада /е постала отво- 
рена борбз. На Њемачкој гра- 
ници налазило се 160 руских 
дивизија. Али ноћи у очи 22 
Јуна механизоване трупе и ње- 
мачка ави/аци/а прекинуле су 
свако оклијевање.

На кра/у првога дана, оклопне 
њемачке дивизи/е већ су биле 
ушле дубоко на десетине и де- 
сетине километара у тло Ру- 
сије и заробиле велики број 
војника, муници/е и један огро- 
ман број гладних наоружаних и 
одрпаних који послије неколико 
часова борбе бацаху сво/е о- 
ружје у изненађењу и страху.

Њемачка Авијаци/а потпуно 
мсподари руским небом. Ње- 
мачка морнарица контролише 
од Балтичког до Црног мора 
Оокрете црвене флоте. Посљед- 
њи њемачки извјештаји конста- 
тују да су Совјеши имали о- 
громне губитке на свима фрон- 
товима. Двије ц/елокупне цр- 
вене армије готове су да се 
комплетне предаду њемачким 
снагама. Ваздушне јединице 
Рајха обориле су и уништиле

, Вш Висот Комесара 
на торнторци Црне Горе

Званична „Газета Уфићале“ 
под 19 јуном публиковала је 
следећи Декрет Вође Фашизма, 
Првога Маршала Царства, За- 
повједника оперативних трупа 
на свии фронтовима.

Чл. 1
Високи Комесар на терито- 

рију Црне Горе која је запо- 
сједнута од Италијанске Војне 
Силе, врши сву окупаторс ку 
власт у смислу ратнога закона, 
а што се тиче цивилне власти 
у непосредном је контакту са 
Министарством Сиољких по- 
слова Италије.

Чл. 2
Овај Декрет ступа на снази 

од дана об.шве у Службеним 
Новинама Краљевине. Он је 
објављен такођер у Сједишту 
Високога Комесаријата на Це- 
тињу. 

преко 4000 рускихавиона. Ње- 
мачка морнацица попјапа сваку 
црвону /единицу која се усуди 
да исплови морем, док су сами 
господаро свију морских путова 
Тврђава Лавом, предала се. 
Минск /е зоузет. Десетине 
хиљада заробљеника пали су у 
њемачким рукама. Један пје- 
шадијскч п^к наишавша у сво- 
ме неодољивом маршу на један 
аеродром читавога /е уништио 
са свима постројењима, триде- 
сет /е авиона заробљено док 
су други уништени.

Њемачки бомбардери у Де- 
нинград, центар ратне руске 
индустдије, порушили су ради- 
онице, фабрике експлозива ар- 
сенале и т. д.

Свакодневна по/ава /е бјег- 
ство руских војника који се 
предају прзим њемачким лини- 
1ама и полажу оружје.

2100 борних руских кола до 
сада је уништено. Њемачки гу- 
битци до сада су врло мали.

Нова застава Црае Горе
Једно представништво бив- 

ших Официра црногорске 
војске било је примљено од 
Високог Комесара за Црну 
Гору, Графа Мацолини, ко- 
ме је жељело изразити бла- 
годарно признање свих пен- 
сионера за брзо додијеље- 
ну им материјалну помоћ.

Овом приликом Високи 
Комесар саопштио је хра- 
брим официрима да ће за- 
става Црне Горе бити вој- 
ничка застава Краља Ни- 
коле.

Ова вијест је проузроко- 
вала осјећајне манифеста- 
цие одушевљења.

пиоуа ђапсПага 
с1е1 Моп1епедго

Цпа гарргезеп1апга де8П 
ех ЦЖсЕаН бе1Г ЕзегсЛо Моп- 
1епе8гто д б!а1а псеуиГа 
ЈаП’ АИо Сотпнзвапо СЈуПе 
<1е1 Моп1епе8го, Соп1е Маг- 
гоНпј а! чиа1е ћа 1епи1о ад 
езрНтеге 1а псопозсепха с!е1 
реп51опаН рег 1е ргоууШепхе 
гесепЈетепСе сопсеззе а 1ого 
Тауоге.

1п 1а1е С1гсо51апха 1’АИо 
Сотт18загјо ћа сотип1са!о 
ај га1ого81 ШНсаН сће 1а 
ђаоШега бе! Моп^епе^го 1п- 
ШрепдепЈе зага циеПасИ сот- 
ћаШтеп1о <Н Ке 1Чко1а.

(2иеа1а поНхЈа ћа ба(о 1ио- 
2о а тапИебЈахЈопЈ сН сот- 
товбо егИизЈазто.

ПШКЕ НАЗНЕ 3* СЛКШАОЦЕ 
ИЕПРИЈАТЕЉСИИХIНЕНРАЛНИХ 

РШО сшш
Рим 24 јуна: Казне 

против оних који слу- 
шају радио вијести не- 
пријатељских и неутрал- 
них станица и који те 
вијести шире утростру- 
чене су.

Овај закон већ је сту- 
пио на снази.

Двадесет хиљада еа- 
робљено у битци на 

НрФу
За рријсмг кратке и славне 

критске битке зир..бл,ено је 
свега 18.735 којникз и то грка 
5608, енглеза 13125, заједно са 
2883 аустралијаниа и 1593 но- 
возеланђанина. Остатак сачи- 
н>ава|у разне народности.

Извјештај 379.
У сјеверној Африци, авија- 

ција је продужила да туче о 
статак енглеских трупа у по- 
влачењу. У току је чишћење 
терена и прикупљање људи и 
материјала које су Енглези на- 
пустили у зони Солума. Борних 
кола непријатељских која су 
избачена из употребе има 200. 
У ваздужним борбама јошт 6 
непријатељских авиона је обо- 
рено, тако да губитци непри- 
јатеља за четири дана колико 
ге трајала борба код Солума 
износе 42 авиона.

Бомбардовани су положаји 
код Торбука и код Марса Мат- 
рух. Енглески авиони опет су 
бомбардовали Бенгази.

У источној Африци ситуаци- 
ја је остала непромијењена у 
предјелу Гала и Сидама. Арти- 
љеријска активност у Гондару.

Извјештај 380.
У сјеверној Африци проду- 

жује се чишћење терена на 
сектору Солума.

На фронту Тобрука, наша 
артиљерија је тукла војску у 
покрету ирастјерала је. Авиони 
су бомбардовали постројења у 
Тврђави, на југу и истоку Со- 
лума. Три су Харикена оборена.

У источној Африци, дана 17 
непријатељ је покушао са јед- 
ним нападом у зони Уолкефи- 
та (Гондар) и био је одмах од- 
бијен оставивши 400 што ра 
њених што мртвих. Истога да- 
на покушао је да изненади на- 
шу постају у Дебра Табор, али 
је одмах нападнут и одбијен. 
Непријатељска појачања у тој 
зони нападнута су из авиона.

Извјештај 381.
У сјеверној Африци, непри- 

јатељски авиони бацили су не- 
колико бомби на Бенгази и на 
један наш аеродром. У Тобру- 
ку артиљеријски двобој.

У источној Африци, чврста 
одбрананаших натјерала је не- 
пријатеља на огорчене нападе.

Извјештај 382.
Наше ваздушне јединице, у 

очи 22, бомбардовале су арсе- 
нал Бурмола на Малти. У сје- 
верној Африци авијациа Осо- 
вине напала је депозите, бате- 
рие и утврђења Уобрука, и у 
зони Буку-Бук погодила меха- 
низоване одреде и концентра- 
цију енглеских трупа.

У источној Африци, наше Тру- 
пе у Гала н Сидлмо, напустиле 
су варош Ђима. и прогласили 
је небрањеном, да би избјегли 
страдање становника, те заузе- 
ле су положаје западно. Мала 
посада предала је варош Енгле- 
зима уз почасти оружја.

У Атланском океану наше 
подморнице, у нападу, првих 
дана прошлог мјесеца, против 
једног важног конвсја непри- 
јатељског, поторили су 15 бро- 
дова са 99.500 укмпно тонаже, 
потопили су такође један ра- 
зарач и оборили један велики 
двомоторни авион.

Подморнице су биле под ко- 
мандом сљедећих официра: ка- 
петач корвете Луиђи Лонгане- 
зи-Катани, Клпетзн корвете‘Ма 
нилио Петрочи, Капетзн корве- 
те Ђупезе Рлзели-Лоренцини, 
поручници М ’.рио Полина и Па- 
сквале Тера.

Извјештај бр, 383.
У борби у ваздуху над Мал- 

том, један Харнкен оборсн ј? 
од нг.ших ловзца Непријате.:.- 
ски су авиони гои.ени и у цеп 
тралном Соедозсмном мору оа 
н<ччих ловзца: Јеаан Бленх.цм 
је оборсн, дургс два Бленхајмз 
оборила је противавионска ар- 
тиљерија са наших торпедњача.

У сјеверној Африци, авиациа 
Осовине тукла )е псложаје и 
постројења Тобрука. Над Бен- 
газијом су Енглези поново ле- 
тјели.

У источкој Африци, наше је- 
динице, натјерале су у бјегство 
непријатељске трупе код Уол- 
кефилта (Гондар),

Извјештај 384.
У сјеверној Африци, авиациа 

њемачка и италијанска, бобар- 
довала је положаје трупа и 
концентрације механизованих 
јединица у Тобруку. Послије 
чишћења предјела Солума, ен- 
глска борна кола која су оста- 
ла у нашим рукамз износе број 
249, од којих 12 у лотпуно и- 
справном стању.

У источној Африци, напад 
посаде Уолкефилда извршен 
22 под командом п.пуковника 
Гонеле, понио је јединице ду- 
боко у непријатељске редове 
задавши им велике губитке, 
заробивши много непријатеља, 
оружја и муниције.

ИЕШ1110ИСЕН1
10 ШТ11Е00НТ1

11 ргос1ата 31 НгИег а1 ро- 
ро1о 1еЗе$со е. а! топбо е 1а г1- 
уе1аггопе бе1 1га<Итеп1о гиззо. 
ТгасИтето сће 1а НизДа аеека 
ргерагасо пп <1а1 1939, (ш ба 
циапЗо 1а (ЈегтанГа соп 1е зие 
агта(е Ггахгауа 1'ерорса ркичоза 
е 1га^о1§еп(е сће 1а сопбисе 
§Гогпо рег §гогпо а11а 1’Шог1а 
ппа1е.

Н1(1ег сћГагпсе 1а зниаггопе, 
ЗепиисГа 1а Циззга гп (и((а 1а 
зиа регпба роИпса е пе1 поте 
де11а §Гиз(1г1а ггиоџатеп(е ропе 
Гаџуепгге е 1а зог(е Зе! роро!о 
§егтапГсо пе11е агта(е де1 Регсћ. 
РГсогба соте 1а 1оКа сопс!о((а 
<1а1а /^иззга сИе(го 1е цигп(е бе11а 
гросгГзга ћа согиЗоКо ргГта 
Г1п§ћИ(егга, роГ 1а ггапсга, 1а 
ОгесГа е гпппе 1а 1и§оз1хша 
соп(го 1а роИпса беШАззе. 
Ји§оз1апа зићг с1а11а соаНгГопе 
гиззо-1п§1езе И со1ро Ш з(а(о 
сће 1п ипа по((е еИттд И (јо- 
џегпо ргоп(о а<1 абеггге а1 Ра((о 
ТНраНКо е 1а Гесе ргесгрпагс 
1пеџК(К)Итеп(е а11а Га(а1е зог(е 
(И еззеге зоттегза ба11е агта(е 
Ка1о-(ебезсће. Поситепп Ги роз- 
зеззо Зе! §о^егпо (ебезсо сопСег- 
тапо сће 1а РизхГа ауега рго- 
тезво а!1а Зегћ/а <11 {‘огтге агт1, 
тинШот е акго та(еНа1е ћеШсо 
За 1тр1е§агзГ сошго !а Оегта- 
пГа аКга^егзо 8а1оп1ссо. Тиие 
1е рготеззе. гиае 1е зрегапге, 
(ике 1е азре((а(Ке (игопо <]е1и$е. 
II р1апо ‘Н апш гиззГ а§П 1и§!е$Г 
(сће. аегепЗопо гпигИшеиге агтГ, 
иотгт, аегор1ат, пагГ За11а 
(горро (ГииЈа е ин1есГза Ате- 
ггса) /' СаШго 1н ргено. 1а !о!(а 
па-шозга, сИ а§сн(1 §Гибсл, тат- 
рс1и[оН (// ого е заи§ие апгиГ, 
е Шгспи(а 1о((а (и сатро арепо. 
А1 спнппс абезсо егапо 166 
(ИпзГопг гиззс. А1а пе11а иоие 
ие! 22 §1!1§но 'е /окнпге тгсса- 
тгга(с с 1а аггаггопс (сасзсће 
го:прсес'.:о о§п1 !П/Н§1о.

А! (п-тнге Зс11а рпта §гог- 
пспа /е 0/п.'Г‘гп' согаггагс (ебе- 
зсћс <опо репс1га(с рсг //ес/пе г 
Јсс!':е сб сћИошеггј пс1 ;.т- 1':ог/о 
<1еГ 8ог1'е!1' саКиганЗо а/:н1, ш.и-

II. ЕгссгГ сћ<‘ З.шо рог/к оге 
аррспа Л со:г.ћа1П:пгп1о §/-ј Ј:- 
роппшио /с ачп/ зогргез/ е (<г-

ра/гопа азза/.па <!<■■/ с/‘!о 
/а шаНпа ас! Јак
Са -р('> а! Маг Ие.го ћа .шпо 
зио со-.п о//о !иШ / тог/шепгГ 
ЈеИс пае/ пепнспе.

У овој акцији одликовали су 
се нарочито Група Банде Ам- 
хара и Грула Банде Алтипјано.

Јуче су три непријатељска а- 
виона напала базу уСиракузи, 
погођена је болница Црвеног 
Крста и убијена је једна жена.

Извјештај 385.
У сјеверној Африци, актив- 

вост артиљерије на Фронту 
Торбука. Авиација Осовине 
бомбардовала је бродове у за- 
ливу, моторизоване јединице, 
противавионска постројења и 
депозите муниције. Наше пи- 
кирајуће јединице и бомардери 
напали су бродове у пловидби 
између Тобрука и Сили Ел Бз- 
раниа погодивши један крсташ. 
У очи 24, ноћу, Енглези су бом- 
бардовали Бенгази и Триполи. 
У источној Африци, наше је- 
динице које су напустиле Ђи- 
му, састале су се са оним које 
су већ постројене у зони за- 

падно од гала и Сидама, и про- 
дужују овде њихову јуначку 
одбрану.

011 иШт1 сотитса(1 Нрона- 
по сће / РиззГ ћаппо зићКо 
епогпи регбпе зи (и((1 I ГгопИ.

Пие агта(е зос/еисће зопо 
ргоззгте а сабеге рг/§Гошеге а! 
сотр!е(о регсће а§§Гга(е е рге- 
тиге <1а Согге (ебезсће.

(Јпиа аегее (ебезсће ћаппо 
аћћа((исо е (Из(ги((о оКге 4.000 
аррагессћг гизз! т сотћаН/тепО. 
о /п аг/оп/ $и аегоћготГ.

ћа таг/па с/е/ Ш/сћ со/рГзсе 
е аГГопаа (ике 1е иас/ гиззе сће 
зГ аггеНигапо ие/ тагг еб е 
рабгопа аззо!и(а бе/ (гаспсо 
тагГШто.

Га Гогтегга а'/ ћеороИ е са- 
рг(о1а(а. Мшзк е з(а(а оссирага.

Несте Ш т1§Иа/а сИ рг/§1о- 
тег/ гизз! зопо сабип гп тапо 
(1с/ (ебезсћт

Еп ге§§/теп(о Ш Гамегга, ии- 
гап(е ипатагаа 61' а^г/статеп- 
(о а! петпо, ћа сН$(ги((о ип 
аегорог(о соп (и((/ / зегсг.-ј. 30 
аррагессћ! зоио з(а(1 саиигаИ, 
§И а!(гГ Шз(ги((Г.

ВотћагсИег/ (ес/езсћ! а [.епКг- 
§габо сешго 6еИ' 1пбиз(г1а ћеШса 
зогГепса, ћаппо Шз(ги((оо/'псГпе, 
(аћћгиће а/ е$р1озГг1, саппегг, 
СаћћгГсће Ш сагИп§ће рег аего- 
р/ат.

Сопппие бепг/от пе1ГезсгсКо 
гиззо а\^еи§опо §1огпа1теп(е. 
СегКГпа/а е сегкташ Ш агтап 
гизз! 51 ргезешапо а/ рг/п’! ге- 
раг(1 агаига‘1 (ебезсћ/ е сопзе- 
§папо 1е агтк

/475 сагп агта(1 ги$$1, ппо 
аб 0§§г, зопо з/ак Ш.кгиК/ о 
сааигас/.

Ге регс/пе (ебсзсће зопо ШЊ- 
з/те.

20 тОа р(|д1оп;еп пе11а сзтрадла 
Сге!а

Оиглне 1и ћгие е ЈЈопоза 
с<.чра}*па Зј Сге1а зопо зшј 
ЕјШ сстрЈеззлатегпе 18.735 
рплЈотегЈ е сјое 5<>80 ^гесј, 
13.125 Вгкзппкч. сотргезј Ега 

цИппј 28>3 АизизПапј е 
1593 \ес71-1т1Јс51. I! ге$Ио е 
ссниишо За ,чо1Ј;Ш 31 шшо- 
па1Па Ппег.чг.

Трговачкм нреговори, 
италв1ансно*турскм
Ачкзјм, јуна.
Во .е се тпговачки прегово- 

ри изг.сђ;. Игалије и Т\рске
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Њемаш труле у маршу за Моснву
1е (гирре (ес1е$сће рипСапо $и Мо$са

РИМ, 2 јула — Њемачке моторизоване колоне надиру ка Москви обарајући испред себе све 
препреке.

Авијација њемачка сваког дана добија дивне побједе над црвеном ваздушном флотом.
Бомбардери њемачки туку непрестано важне војне објекте — Морнарица сарађује у побједо- 

носним акцијама у уништењу руске армије.
Небројне су количине заробљеника пале у рукама њемачким.
Читаве су бригаде борних кола уништене од осовинских јединица.

Бе со1оппе тессашггаГе (едезсће рип(апо бесјзе ви Мозса (гауо1^епс1о о^пј гезјбГепха петјса. 
[Јаујагшпе <Је1 Кејсћ ^огпа1теп1е проНа зркпбИе уЈНопе зи циеПа <1еИ’ 1Ј. К. 8. 8. АхЈот <П 

ћотђапИеп (едезсћј со1р18сопо е сћзГги^опо ћпрогћиШ оћјећјуј тПИап. Апсће 1а Маппа соорега соп 1а 
зиа агјопе уМопоза а1 сћ8§ге§атеп(о с1е!1е (огге гиззе.

ЈтргесЈзаћјН циап1ј(а сћ рп&јотеп зопо сас!и(е т тапо с!е1 (еде8сћ1. 1п(еге ћп§а(е сИ сагп агтаН 
зопо з(а(е сНзћгићће с!а1 герагН согаггаћ <ЈеП’ Аззе.

Дннона дарнна Цетпњу 
аастаиу

Анкона „дорика ћивитас фи- 
деи“ одлучила је да општини 
Цетиња дарива заставу.

На племенито писмо Прет- 
сједника Анконе. Високи Ко- 
месар Граф Мацолини одго- 
ворио је са слиједећол^ депе- 
шом: „Поносни Народ Црно- 
горских Брда, који поздравља 
ослободиоце и побједнике, од- 
личне војнике „Месине“,при*ио 
је са великим задовољством 
вијест о понуди заставе својој 
Пријестолници од стране Дор 
ске Вароши.

Апсопа оћге Л 6опЈа1опе 
а11а Љ' Л СеНЈдпе

Ба сШа сЦ Апсопа, „допса 
слчгаз Пдеј“ ћа беПћегаТо Јј 
оНпге а! сотипе <Н СсШ^пс 11 
§опТа!опе.

АНа поћПе 1е«ега де! Ро<1е$и 
<11 Апсопа, ГАћо Соттј$5апо, 
СопГе Махг?1Јп1, ћа пзрозТо соп 
П $е§иеп№ 1е1е^гатта:

„Ба Пега 21.-п1е 4е)1а Моп1а- 
\’ега сће 5а1и1б ПћегаТоп 

е ујпсНсЈ I ргодј 5<-1с!а1Ј с1е11а 
„Ме85Јпа“, ћа асссИо соп рго- 
Еопсјо бшћПо 1а поНгја Је11а 
оИеги с1е1 ГЉаго зПа $иа сарј- 
1а1е да раг1е Је11а сИ1а сЈогЈса".

I СЈИаФпЈ атепсат ге51(1епћ 
1п КаПа поп роззопо 1азсЈаге 

|| Недпо
Кота 24 §ји§по.
II Соуегпо НаНапо ћа сП- 

брозТо ип ргоууес!1теп1о пе! 
п^иагдј де1 сЈНадЈш атеп- 
сап гебЈделћ т ћаћа е пе1 
1егп1оп розН 8о«о 1а зоуга- 
пћа ћаћапа е оссираП да11е 
поб!ге Јгирре, сће ује1а а 
1иШ 1 сШадтЈ атепсат дЈ 
ЈазсЈаге П Ке§по вепга ипа 
рагћсо1аге аШопгхагЈопе де1 
МтЈзкго АНап Еб1еп.

Амнрнчнн иода|ници 
наоа^еии у италији 
ие могу одлутовати

Рим 24 јуна: Италијанска Вла- 
да забранила је одлазак аме- 
риканским подајницима са терч- 
торије Краљееине територије 
подталијанским суверенитетом 
и са територија које су окупи- 
ране од италијанске Војне Силе. 
За специјалну дозволу треба 
се обратити Министру Спољ- 
них Послова.

I ро(еп |1е1Г№ СоттЈззапо рег 
11еп|1о(1 1е1 Моп1епедге

Ба „Оахгеда Ш1сја1е“ 
риђђПса И бе§иеп1е ђапдо 
де! Оисе де! ГазсЈзто, Рп- 
то МагезсЈаПо де!Г 1трего, 
СотапдагНе деПе Тгирре 
орегапН зи 1иНе 1е Ггопћ, 19 
дш§по 1941-XIX.

Аг1 1 — 1/АИо Сотппб- 
бапо рег 1 (еггНоп де1 Моп- 
Гепе^го оссирад да11е Рогге 
агтаТе ИаНапе ебегсћа ТиШ 
ј ро!ег1 деПШогНА оссирап- 
1е ај бепб1 деПа 1е§§е дј 
§иегга: е рег циап1о сопсег- 
пе Гевегсјгјо де1 ро!еп сМП 
согпбропде дЈгеНатепСе соп 
П МтЈбТего Наћапо де^П 
Аћап ЕбТеп.

АН. 2 — П ргебеШе ђап- 
до еп1га 1п уј^оге даПа биа 
риђђНсагЈопе пеПа „баггеда 
1ЛНс1а1е“ де1 Ке§по. Еббо 6 
апсће аШббо а1Ге81егпо деПа 
беде деП’ АИо СоттЈббапаШ 
а СеШ§пе.

бгаујззјте репе рег д|ј азсоИаћт 
(|| гаФо петјсће о пеићаП 
Рота 24 §ш§по
1_е репе сопко со!ого сће 

т ујојагјопе де! дмеТо Јаппо 
ибо де^Н аррагессћ! дј га- 
дЈоаидЈгЈопе рег азсоИаге 1е 
бТахЈогп д1 гадЈо дШизЈопе е 
дј гадјо сотитсагЈот пе- 
писће о пеикаћ о рег рго- 
ра!аге 1е подгје псеуиТе, бо- 
по 1прНса1е.

11 десгеТо §1а б еШгаТо 
т уј§оге.

1е со1оппе ^еЈеесће тагсјапо 
јп ВизоЈа

ВегПпо, 23 ^ји^по, таП.
II СотапсЈо биргето <1е11е 

Рогге Агта1е Ге^езсће соти- 
пјса:

„5и1 сопПпе ги55о-1еде5со, Ца1- 
1е рпте оге <1е1 таШпо Ф јеп, 
бопо 1п согбо сотћаШтепгЈ Џп 
1еп1а1Јуо <1е1 петјсо Ф јпсигзјо- 
пе аегеа зиПа Ргиззја Опеп1з1е 
е 51а1о 5Уеп1а1о соп јЈГауј рег- 
ф(е Ца раНе де1 петјсо. Сас- 
сЈа1оп (еЦебсћ) ћаппо аћћаКШо 
питегозј аррагессћј гоб5Ј“.

Њемачне нолоне маршмрају 
Ј РуСПЈЈ

Берлин 23 јуна. Врховно за- 
повједништво њемачких снага 
саопштава:

На граници Њемачкој-Руској, 
од првих јутарњих часова, ју- 
чер, у току су борбе. Један не- 
пријатељскиваздушни покушај 
да пређу у Источној Пруској 
онемогућен је са великим не- 
пријатељским губитцима. Ње- 
мачки ловци оборили су мно- 
штво руских авиона.

Брмтанске имдустрм]е 
присм1кеке да пренину 
лосао због иедостатка 

сировина
Стокхолм, 26 јуна. Ваздухо- 

пловна индустрија енглеска, 
присиљена је да обустави рад 
због помањкања сировина. Ово 
стање није ново. јер траје већ 
неколико мјесеци. Енглеска 
влада љубоморно је чувала 
ову стварност, али су се чи- 
њенице дознале послије по- 
влачења Лорда Бивербука.

1пЈи51г1е 1)п1аптс1|е созћеНе а 
1п(егмреге Л !а»ого рег шапсгпга 

1! та(епе рпте
1_е ј пдизтгј е аегопаиИсће јп^кбј 

5опо 51а1е соб1геИе а 505реп<1еге 
1а 1ого аИјуИа рег тапсапза 
<11 та1епе рпте. 0иеб1а бИиа- 
хјопе поп е пиоуа, јп чиап1о 
<1ига да уап те51. 11 Ооуегпо 
јп§1е5е е гјибсИо а 1епег1а %е- 
1о5атеп1е 5ебге1а, та е55а е 
1гаре1а1а сЈоро П гјЦго Ф Согс! 
Веахегћгоок,

Сјрго здотћега(а ЈаНа 
роро1а11опе СјуИв

51оссо1та 19 ^ји^ло
51 $е@па1а Ја \|СО51а сће 

Геуасиахјопе гассотапс1а(а аНа 
роро!агјопе ст1е сИ Сјрго 5(а 
рег е55еге иШтаТа. А1сипе гт- 
^НаЈа ф регвопе ћаппо 1азсЈа1о 
ГЈ501а.

Ципмр евакуисаи од 
нивилногстаиовии- 

мтва
Јавља се из Никозије да је 

савјетовано цивилном станов- 
ништву да евакуише Ципар. 
Евакуација се приводи већ 
крају пошто је одселило неко- 
лико хиљада лица.

позив
ва III редовву главну скупштину 

„ОМБЛЕ* 
дрварско ввдустрнјско а. д.

која ће се одржати на дан 9 
јула 1941 год. у друштвеним 
лросторијама у Никшићу у 10 
часова и то са слиједећим дне- 
вним редом:

1) Подношење закључних ра- 
чуна за 1940 годину;

2) Извјештај Управног од- 
бора;

3) Извјештај Надзорног од- 
бора;
4) Давање разрјешнице Уп- 

равном и Надзорном одбору;
5) Избор чланова Управног 

и Надзорног одбора;
6) Предлог о измјени дру- 

штвених правила;
7) Евентуалије.

Управнн одбор

••••••••••••••*•••••••••••••••••

НИТАЈТЕ II ШНРИТЕ

ИЗЛАЗИ СВАКЕ НЕД|ЕЉЕ

ч*•••••••••••••••••••••■•••••••••«

0

повив
ва 10 редовву главву скупптшу 
.ЗЕТЕ* дрварско индустрвјско а^Ј. 

која ће се одржати на дан 9 
јула 1941 године у 9 часова 
у друштвеним просторијама у 
Никшићу и то са слиједећим 
дневним редом:

1) Подношење закључних ра- 
чуна за 1940 годину;

2) Извјештај Управног од- 
бора;

3) Извјештај Надзорног од- 
бора;

4) Давање разријешнице Уп- 
равном и Надзорном одбору;

5) Избор чланова Управног 
и Надзорног одбора;

6) Предлог о измјени дру- 
штвених правила;

7) Евентуалије.
Управни одбор

Штампа Штампарије „Обод** — Цетиње ИздаЈе нталијанскн Цивилни Комесаријат ва Црну Гору


