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ИТАЛИЈАНСКИ НАРОД 
ПРОТИВ БООЕВИЗМА

Непосредна акција Ита- 
лије противу ССС Р-а посље- 
дица је сто постотне соли- 
дарности са Њемачком и 
дубоко урезаног осјећаја 
аверзије италијанског наро- 
да против бољшевизма.

Италијански народ не гаји 
никаквих мржња против 
руског народа.

Рат се не води против 
руских маса него против 
отровне комунистичке кли- 
ке СССР-а и против оне 
војске на којој почива со- 
вјетка власт.

Рат за ослобођење Евро- 
пе имао је једну мрљу: Бољ- 
шевичку Русију. Сада када 
и ову зону обасјавају ре- 
флектори моторизованих 
дивизија у маршу, народ И- 
талије осјећа да се оцртава 
крајна фаза једне борбе, 
која ће ударити жиг буду- 
ћим вјековима.

Италијани знају да је СССР 
мјешавина свих могућих раса 
и народа.који нису слободни, 
него робови једне империјали- 
стичке клике. Ријеч Слобода је 
мамац на који се хватају неуке 
масе, које не познају право ана- 
чење те ријечи.

Нашло се, тако, море разних 
племена и народа као: Летонци, 
Естонци, Рутени, Финци, Ру- 
муни, Арменци и многи други, 
које је јеврејска интернацио- 
нала успјела да увуче у кому- 
ннстичке мреже, да им одузме 
вјеру, обичаје, морал, жене, 
дјецу, отаџбину и све оно што 
□рипада здравом, поштеном и 
моралном грађанину једне зе- 
мље.

Није било говора о слободи 
и сви они који су радили за 
добробит заједнице били су у 
највише случајева осуђени. Све 
ово внају Италијани. Знају ко- 
ме треба комуннзам да служи, 
н зато, као носиоци данашње 
цивилизације не могу допусти- 
ти да Бољшевизам поруши оно 
што је 25 вјекова латинске ци- 
вилизације, изграђено. Рат про- 
тиву бољшевизма, рат је за 
одбрану цивилизације, том сви- 
јешћу италијански војници сту- 
пају данас против бољшевика. 

Јп једна шторкнш јединица 
шаз1 на источни фронт

Дуће је посјетио још једну 
велику моторизовану јединицу 
која је одређена за источни 
фронт. Пратили су га Генерал 
Кавалеро, шеф Генералштаба, 
шеф њемачке војне мисије у 
Италији, Генерал Фон Ринтелен, 
Шефови Генералштабова Вој- 
нихСила. Билн су такођер при- 
сутни Секретар Странке, члано 
ви Владе и Директориум Фа- 
шистичке Странке као и страни 
војни аташеи. Присуствовао је 
и један повећи број рањеника 
и инвалида, са којима се Дуће 
срдачно задржао у разговору. 
Трупама које су продефилова- 
ле у савршеном реду Дуће се 
обратио похвалним ријечима. 
овације изазвавши бурне оду- 
шевљене масе, која се била 
искупила поред пута куда су 
јецинице пролазиле.

Оружане Силе Осовине 
напредују на свим *ронтовима 
Црвена армија изгубила 160.000 заробљенина, 

5.774 тенна, 2330 топова и 4.725 авиона
БОРБЕ СЕ НАСТАВЉАЈУ У СРЦУ СОВЈЕТСКЕ ТЕРИТОРИЈЕ
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њемачке јединнце напредују 
брзим кораком ка централној 
Русији.

Заузимањем Лавова цијело- 
купна територија бивше Пољ- 
ске, коју су Њемци већ 1939 
год. били запосјели уступивши 
је потом Совјетима, дошла је 
опет у посјед оружаних сила 
Њемачке.

Падом Вилне, Гродна, Брест- 
Литовска, Кавнаса, Совјети су 
се одједном нашли у ненадано 
тешкој ситуацији, присиљени 
да се повуку и из Минска, 
препустивши га окупацији од 
стране Њемачке.

Главни правац њемачког на- 
дирања уперен Је на Москву 
правцем Варшава-Минсх-Смо- 
ленск. Ова посљедња варош 
је кључ и праг Русије. Падом 
Смоленска 1812 г. Наполеону 
је био отворен пут у Москву. 
Њемачке трупе су га већ пре- 
шле.

Лијево, други правац усмје- 
рен је на Витавск; и на том 
дијелу у току су много зна- 
чајне операцнје које већ пока- 
зују своје огромне резултате.

Слиједећи подаци дају јасну 
слику ове гигантске битке која 
ће коначно ослободити европ- 
ску цивилизацију од комуни- 
стичке утопије. Од 22 јуна до 
1 јула уништена су и зароб- 
љена 5.774 борна кола, 2.330 
топова, 4 оклопљена воза и 
огромне количине пушака и 
митраљеза. Пребројено је до 
сада око 160.000 заробљеника, 
а према новијим подацима из- 
гледа да је број мртвих још 
виши од броја заробљених.

За исто вријеме совјетска 
авијација изгубила је 4.725 а- 
виона, од којих 1392 у вазду- 
шним борбама, 112 од против- 
авионског оружја, док је 3.221 
уништен на земљи. Ови пода- 
ци посљедњих дана порасли 
су толико, да указују на очај- 
ну ситуацију у којој се нашла 
црвена армија, послије самих 
15 дана рата.

Стшнова мада напушта 
Мвскву

Ма да би овакво стање на 
источном њемачком ратишту 
могло пружити довољно мате- 
ријала за стварање прогнозе 
о даљем развоју операција, о- 
стаћемо ипак само при изно- 
шењу најважнијих и симпто- 
матичних догађаја, не мање 
увјерљивих. Нови и све већи 
порази које доживљава из да- 
на у дан Стаљинова армија, 
присилили су комунистичку вла 
ду да напусти Москву и да 
се пресели у Омск (Сибир). 
Према вијестима које су дони-

јели из Москве неки диплома- 
те, сазнаје се, да се у Москви 
државне архиве ужурбано то- 
варе у камионе. Многа кола 
препуна докумената напустила 
су већ Москву, на путу за 
Горки.

Наврвдввам п нстокј 
дуж цајвлог фрвкта

Оно што је можда важније 
у овој највећој борби коју је 
историја икада забиљежила, 
Јесте неоспорни доказ да је 
СССР, док је са једне стране 
фаризејски показивао своје не- 
утрално лиие, са друге је спре- 
мао нож, у леђа сила осовине. 
По горњим подацима јасно је 
да су Совјети гомилали огром- 
не снаге у материјалу и људ- 
ству, које су, како је познато, 
22 јуна, када су Њемачка и 
Италија заједнички објавиле 
рат, сачињавале 160 дивизија. 
Пред толикомснагом, наде Со- 
вјета у повољан развој спре- 
мане офанзиве могле су бити 
и оправдане, да нспробана од- 
лучност и срачуната решеност 
осовине није интервенисала у 
прави час. Масонско-јеврејска 
међународна клика — која је 
данас изгубила и посљедњу 
стопу Европе, гдје лов у мут- 
номе више не успијева — по- 
сматра очајнички како се чнсти 
њена посљедња барутана, која 
је требала да уништи Стари 
Континент, његову културу и 
цивилизацију.

ОМЛАДИНО СЈЕТИ СЕ СВОЈЕ 
I ЦРНОГОРСНЕ ДУНЈНОСТИ!

ЧитаЈући историЈу Црне Горе ни|е 
могуће да се не дивимо ономе што 
су учивнли иаши преци и наши о 
чеви, за вријеме толико вЈекова бор- 
бе к мука.

У доба када је Цриа Гора била 
Једина слободна и везависиа држава 
ва Балкаву, Турци су напали бал- 
кааске иароде са страховитом си- 
лом и покорнли их прошхривши своје 
граоовце чак до Беча То јесвакако 
за Црву Гору велика част и наЈвећи 
поиос.

НашоЈ овладиви не остаје само с|е- 
ћање ваславну прошлост, вего иод- 
говораост, част и дужност дамашње 
и будуће црногорске историЈе.

Укутрашње жалосне ириликеваше 
Домовиие, од 1914 до данас, нијесу 
дале црногорском ндроду могућно- 
сти да да израза сво|о| мушкости 
и да продужи оним славвнм путе- 
вима, које су нашн |унаци своЈом 
крвљу натопили.

Од 1918 до даиас, црногорски на- 
род био |е подијељен противу своје 
воље, па тако и ви омладинци. Мно- 
ги од вас прешли су граннце да 
подрже веугашљиву ватру слободе, 
многи сте се иселили убившуЈуго- 
славију тражећи хлаба, рада и шко- 
ловања, али сви сте били у срцима 
удружеии, послиЈе губитка нашег 
Крсташа, који се ]е толико вјекова 
поносно вио.

Давас су све наше душе оправ- 
даво вадају у будућиост нашу. Тре- 

Док та позната клика, која 
је сањала подјармљење свијета 
за своје капиталистичке и его- 
истичке апетите, има данас још 
само једно оружје којим би 
жељела да прекрије истину: 
лажну пропаганду и криве из- 
вјештаје, оружане силе осови- 
не исписују сваког дана нове 
запањајуће успјехе.

Господин Стаљин није изгу- 
био само положаје, али и људе, 
и оружје, које мује неопходно 
потребно за услјешну борбу, 
јер се совјетске трупе не по- 
влаче у -реду — како би то 
московски извјештаји жељели 
да прикажу. Совјети су морали 
слиједити други, опрезнији си- 
стем — да им је то могло по- 
ћи за руком — тј. држати се 
искључиво дефанзивног рата, 
да би одложили дефинитивни 
пораз, који се данас неумољиво 
оцртава. Обруч који се око 
Бјалистока стегао, сломио је 
један важан чвор, којићеоси- 
гурати даље надирање ка исто- 
ку, гдје ње.мачке претходнице 
већ напредују.

' Италија у првкм 
редовима

Борбе које се воде на исто- 
ку, интересују директно и под- 
ручје Медитерана, дакле и Ита- 
лију, а у сваком случају далеко 
више од борби, којесу се пред 
неколико година водиле у Шпа- 
ннји. Ма да је већ онда г. Му- 
солини дубоко схватио значај 

ба да сви заборавимо горку про- 
шлост и да заједмо, уједињевн и 
сложии гледамо са наЈвећом надом 
у сигурну будућност нашег марода 
Будукност |е наша! Учи нас то исто- 
риЈакоју преживљавамо а наше мла- 
де снаге, у ко|е полажемо наЈвеће 
наде, оправдаваЈу.

Браћо Црногорци и Омладино цр- 
ногорска, порадите да ово пролеће 
1941 године буде синвол и почетак 
наше вове славе и нове сретвиЈе 
историје, наше младе домовине, ко- 
јој је Италија, иаш моћни зријатељ, 
вратила слободу.

НастоЈте да Црва Гора, уЈедињена 
н радиа, буде достојва своЈе про- 
шлости н да она пружи свој прнлог 
у нзградњи нове Европе и једног 
правичви|ег свнЈета.

IIЕ10УАК1РЕИСНЕ ШС0ИО1К0
II боуеге бе1а бЈоуепЕи 

топ1епе§гјпа
КЈ1ецбеп<1о 1а з(опа топ(епееппа 

поп е ро551бј(е поп апптгаге чие!!о 
сће ћаппо (а((о, аНгауегзо 5есо1аг1 
е 4иге 1о(1е, ј пзз(гј ауј еЈ ( П05(п 
расјгј.

Е ип Шо1о сП уап(о е сћ ргапде 
опоге рег П Моп(епе(Јго Гекзеге 
5(а(о Л 5о1о 8(а(о Пћего е 5оугапо, 
циапЈо Птрего ОКотапо 5Ја|)ћа((е 
соп ЈпаиЈКа ујоЈепга соп<го (иПј ј ро- 
[>оИ ђа1сап1сј, 5оргаИасеп<1оИ е рог- 
апЈо51 аПе рог1е с11 Ујеппа.

А по1 дјоуат поп ге5(а 5о1о И п- 
согЈо Је! Ц1ог!о50 ра85а(о, та И 
ге(а82(о,!а гезропзађјШ еЈ II ^гапЈе 
опоге е с!оуеге, рег 1а 8(ог1а топ(е« 

антикомукистичкограта у Шпа- 
нији, данашњи догађаји, само 
су посљедица оне борбе коју 
је Дуће хтио да сломије у ње- 
ном опасном заметку на Пири- 
нејском Полуострву.

Зато је италијански војник 
кренуо и на совјетски фронт, 
прожет несаломљивом вјерому 
ову свету борбу, која ће спасти 
црвене авети. Италијански вој- 
ници боре се и овога пута раме 
уз раме са својим национал- 
социјалистичким друговима.

1А ТШОЈбЕНТЕ МАВС1А 
311 М05СА

Бе со1оппе тсИогЈххаИе е со- 
гаггаЈе §егтапјсће а^апхапо га- 
рИатеп(е гегзо Л сеп(го беЛа 
Киззја.

Соп I’ оссирагјопе сИ БеороП 
е 51а(а сотрк(а(а 1а поссира- 
гјопе Јеј 1еггНоп роЈассћ! 
сопчијб1а1ј баПе (гиррре §егта- 
тсће е рој себиЦ пе! зеИетђге 
с!е1 1939 а11а КиззЈа.

Ба ргеза 61 УНпа, (јгосЈпо, 
ВгезМЛоузк, Каипаз ћа гезо 
јпзоз1епЈћПе 1а зИиагЈопе ајзо- 
уЈеИсЈ ј циаН 51 зопо гИЈгаН 
апсће да Мт$к, сће е згаТа 
оссира!а с1еј ^егтапјсј.

Ба сНгеипсе 4е11’ аИассо рпп- 
сјра1е ЈЈегтапЈсо е $и!1а ЈЈпеа 
Уагзауја, Мјпзк, 5то1епзк сће 
сопсЈисе а Мозса.

пебппа сК е сЈотапс.
Бе 1о((е сопГтие е |е <јо1огозе VI- 

сепде Је(1а поз1га Ра(па, с!а1 1914 а4 
0221- ппп ћаппо Ја(о тоЈо а| РороЈо 
топ(епе§ппо, рег саизе јпсНрепЈепЦ 
Ја11а 5иа уо1оа(а е 4а1 5ио Шеа1е, е 
5(а(о та(епа1теп(е сНу150. Со51 <Исаз1 
рег ј §1ОУапј.

МпШ сН пој ћапио гагса(о ј солНп! 
рег тап(епеге ассеба 1а Натта <(е1- 
|а јпсНрепсЈепга, аКгЈ бопо ап4а(ј 
5раг51 рег 1а ех-Ји§051ау1а јп сегса 
сН 5(и<јј, <Н рапе е Л 1ауого, (иШ 
регд сЈзепГкато !е§а(15рјп1иа!теп1е 
оКге сће Ја§Н аПе((1 апсће Ја1| и!еа1е, 
сјоро ауеге а5515(Ко 1тро(еп(ј а1Гат- 
тата ћтдјега де! по5(го §1ог1050 
НКК5ТАС“ сће рег зесоВ 5Уеп(о1б 
УЈПОГ1050.

Ога ј по5(гј аттј, 5опо рјеп! Ј1 
§јоја, Л 5регапга е <11 сег(егга рег 
И Јотап1

Ога Јоћђјато (иНј ЈјтелНсаге II 
рзббаЈо, е 5(геШ, аНга(е11а(1 е ипШ 
1П ип 5о1о ћ!оссо, §иаг4аге Гагуетге 
сће е по8(го.

ЕЈаууетге е по5(го, регсћб соте 
(пвеЈЈпа 1а 8(опа сће уМато, 5о1о 
5и11е 21оуап1 1огге П толЈо зрега е 
Г|рО53.

Рга(е!П топ(епеипп1, (а(е сће 1а 
рптауега Је1 1941. сизркјо Л о§п1 
соза Не(а е аппипао сН ^шујпегга, 
51а 1а пс>5(га рптдуега.

Сће е55а $ја јлтгјо <Н пиога 5(о- 
гЈа рег 1а по5(га Ра(па П5ог(а рег 
тегКо Је11а сгапЈе аписа Ка11а.

Ра(е сће П Моп!епе(Јго, ипКо е 
!аћ гјобо. 8Ја ЈејЈпо Је! 5ио рв55а(о 
е раг1ес1р! а11а сКа ЈеГ Еигора Л 
ЈотапГ



Стр. 2 ГЛАС ЦРНОГОРЦД Бр. 8

Наредба бр. 81 
ВИСОКИ КОМЕСАР 

ЗА ЦРНУ ГОРУ

На основу чл. 1 и 4 Објаве 
Дућеа, Заповједника оператив- 
них трупа на свима фронтови- 
ма од 17 маја 194Ј-Х1Х а у 
вези Наредаба Бр. 56 од 5 
јуна 1941-Х1Х и Бр. 60 од 6 
јуна 1941-Х1Х.

Н а р е ђ у ј е :

Чл. 1
Даном 23 јуна о. г. престају 

важити поштанске марке за 
редовну и зрачну пошту, пор- 
то-марке и поштанске, допи- 
снице, издатеод бивше Држа- 
ве Југославије а које су биле 
жигосане у смислу чл. 1 На- 
редбе Бр. 56 од 5 јуна 1941-Х1Х,

Од тога дана дозвољене су 
у промету само:

а) поштанске марке Краље- 
вине Италије за редовну

пошту у слиједећим ври- 
једностима: Л. 0 05; Л 
0,10; Л. 0,15; Л. 0,20; Л. 
0,25; Л. 0,30; Л. 0,50; Л. 
0,75; Л. 1,25, жиговане 
са отиском ћирилицом 
„Црна Гора“.

На вриједностима од Л. 
0,10; 0,20; 0,25 и 0,75 — 
отисак је црне боје а на 
вриједностима од Л. 0,5; 
0,15; 0,30; 0,50; 1,25; је 
црвене боје.

б) Поштанске марке Краље- 
љевине Италије за зрачну 
пошту од Л. 0,50 са истим 
отиском у црвеној боји.

ц) Поштанске дописнице од 
Л. 0 30 са отиском „Моп-. 
1епе§го“.

Чл. 2
Даном ступања на снагу ове 

Наредбе поштанске тарифе о- 
дређене су како слиједе:

Чл. 3.

зд ттшш! црк гзре 34 И7ДЛПУ И 
МНОСТРАНСТВО

У СРЕЗУ ВАН СРЕ^А

А) ПОШТАНСКЕ МАРКЕ
Обична писма

До 20 грама............................... .-'•1'1 (>.45 лира 0.90
За сваких 20 грама и за дјелова- 

н»е преко 20 грама „ ____ _  .. „ 0,60 0.69 „ 0,60
Поштанске дописнице

Обичне . ...................  .. .. .. „ 0,50 „ 0‘30 „ 0.45
Са одговором .. .. „ 0,60 „ 0,60 „ 0,90
Поштанске упутнице.. ____ _. Г,.‘' 0.60 „ 0,90
Такса за ирепоруку .. .. „ 1.:0 „ 1,50 „ 1,80
Обавијесши о пријему ____ _ „ 1,50 „ 1.50 „ 1,65
Тисканице — за сваких 50 гра ча 

или дијела од 50 грама.____  ._ „ 0,20 „ 0.20 „ 0Д)

Експрес .. .. .. .. ____  .. .. „ 1.50 ., 1,50 . 2,40
Узроци без вриједности

За првих 50 грама____________ „ 0.45 .. 0,40 „ 0.45
За сваких 50 грама или д|елова 

од 50 грама .. _______________ „ 0,20 ., 0,20 „ 0,20
Зрачна пошта

Допунска такса за првих 20 грама „ I 00
За сваких 20 грама или диЈела од

20 грама.. ._ __ .. ________ ___ - - „ 1,00
Б) ТЕЛЕГРАФСКЕ ТАРИФЕ 

ЗА УНУТРАШЊОСТ
За сваку ријеч Л. 0,30 (са најма- 

ље 10 ријечи) __ _. .. .. .. .. .. „ 3,‘-0 „ 3,00
За сваку даљњу ријеч .. .. .. „ 0.30 „ 0,30 —
Плаћени одговор за сваку рнЈеч „ 0,30 „ 0,30 —
Ц) ТЕЛЕГРАФСКЕ ТАРИФЕ 

ЗА ИТАЛИЈУ И ИНОСТРАНСТВО
За сваку ријеч (без огравичевог 

мкнимума) .. .. .. ____ _  ._ ., „ 1,00

Ова Наредба ступа на снагу у часу њеног проглашења на 
службеној табли Високог Комесаријата на Цетињу.

Цетиње, 20 јуна 1941-Х1Х
Високи Комесар 

Мацолини
Наредба бр. 92 

Именовања Наредбе бр. 95-96-97
Именовања

Наредба бр. 93
Премјештаји

Наредба бр. 98
Наредба бр. 94 Запљена бивших краљевских

Исплате пенсија добара. .

ВОЈНИ СУД У ЦЕТИНзУ

Кривични поступци 
започети 5 јула 1941 год.

Оптужени за неовлашћени 
посјед оружја и за скривено 

чување комунистичког 
пропагандног материјала:

1) Јакичевић Даринка, Пав- 
лова из Колашина.

Оптужени за неовлаштени 
посЈед оружја:

1) Бокић Ђукић из Подго- 
рице.

2) Вучковић Илија из Под- 
горице.

Оптужени због неприЈављеног 
посједа оружЈа:

1) Шишић Душан.

ЗВАНИШ ДНО

Оишужени због кршења 
Наредбе о ноћном кретању

1) Перовић Иво пк. Саве 
из Цетиње.

2) Вукотић Михових пк. Пет- 
ка из Цетиња.

3) Милошевић Илија пк. Фи- 
липа из Цетиња.

4) Мартиновић Саво пк. Пе- 
ре из Цетиња.

5) Милошевић Перо пк. Кр- 
сте из Цетиња.

6) Јовановић Петар, Мило- 
ванов из Цетиња.

7) Јовановић Јован Мило- 
ванов из Цетиња.

8) Антуновић Радослав пк. 
Ђорђа из Цетиња.

9) Марићевић Душан пк. 
Миле из Цетиња.

10) Ђорђевић Саво, Иванов 
из Подгорице.

Њ ТЕ8ТАМЕИТО 
01 КЕ МСОБА

Н рНто тагхо <Ц <]ие$1'аппо 
6 гссогзо И XX Аптиегзагго 
пе11а $сотраг$а с!е1 §гапх1е Ке 
<1е1 Моп1епе§го, Ке ХЧсо1а. Е§Н 
е' тоно 1оп(апо <1а11а $иа Ра(гГа, 
$о§пап<1о 1а Ићегаггопе пе11е $ие 
Јегге, и1§Иап<1о баИ’ е$Шо §11 
аШ безИпс <1е! $ио роро1о и7- 
(гта де11а тГци&а’ е <1е11а Гогга 
ђги(а1е.

„Сће Iс1(Ц.о ђепесОса е рго- 
(е§§а 1 тгег гпГеНс! топ(епе§г1- 
ш“. ()ие$(е Гигоио 1е $ие иШте 
раго1е. Зесоппо И (е$(атеп(о <1е1 
сотргаШо Ре, I $иог ге$(г тог- 
1аИ $опо $(а(1 (га$рог(аН ба 
Ап(1ћо 1п НаИа, 1п цие$(а 1егга 
<О ип роро1о §епего$о 1а сиг 
$1траИа уег$о Ц Моп(епе§го 
та1 аџе?а се$$а(о (Н татГе- 
$(аг$1.

Рег цие$(е га§1о(и И ре N1- 
со1а ргипа <И зрггаге ћа Гтн- 
(а(о И роро1о топ1епе§г'то а<1 
аГП(1аг$1 а11а §епего$Г(а е<1 а11а 
т1$$1опе рго(е(!г1се <1е1Г1(аИа.

Р1по а§И и1(1тг §1от1, Ц Ре 
Хко1а [и $етрге ашта(о $и 
1а1е ргођ1ети па§Н $1е$$1 рго- 
ро$Ш сће аџека ро$И а ђа$е 
пе11а $иа тСега ^Иа роИИса.

Е§И со$с $1 е$рг(тера пе1 те$- 
$а§§10 <1е1 !913: „ЕНаИа, ро- 
1ете Нсспа, а11а диа!е и таге 
сс ишзсе, (егга с1а$$1са пе1 $а- 
реге е <1е11Чп1е1И§ета, ћа $ет- 
рге е$егсиа(а па $есоИ 1а $иа 
депе<'о1а пШиепха $и1 по$1го рае- 
$е е поро 1а геаИггагсопе <1е11а 
$иа ипиа паг1опа1е, ћа $етрге 
тигИо $1тра(1а рег И МоШепе- 
§го. 0§§1§1огпо, ге§пап<1о $и1 
$ио (гопо УШог1о Етапие1е 111, 
сће ћа ипио 1а <’а1ого$а Опга$Иа 
сИ 5ауо1а а дие11а тогаепе§ппа, 
И МоШепе§го ћа 1а т1§11оге сег- 
(егга сће сп дие$1а §гап<1е Ро- 
1епга арга $етрге, рег Гаууетге, 
ипа /е<1е1е ат1са.“

ОИаШ, о§§1, И пиог’0 МоШе- 
пе§го гс$ог§е рег Нг1и (1е1 §1о- 
гсо$о Езегсао сИ УШопо Уепе1о 
$о11о 1’е§1<1а пе1Г НаИа готапа. 
1,’атта по$1га е рсепа <И тсчсз- 
$1та 1исе: / по$1п аши <И 
засгспссо е <И зрегапга $опо 
§1010 е сенегга, $опо зоргаИиИо 
ип агпеп1е с!е$1с1ег1о (И $епнге 
соп 1и11е 1е 1огге 1е азрсгагсот 
пе1 роро!о (1е11а топ!а§па Хега.

1$р1га(1 (1а11а пиоуа е $апа 
роИЕса г1со$1гиШуа — сће соп 
1а 1исе <И Рота Шитспа / сиогс 
е !е тепИ — ([оћђсато соп$а- 
сгагсс а соп$етаге Гип11а роИ- 
Иса е тога!е <1е1 Рае$е, папбо 
а! рго§ге$$о смИе бе! Моп1епе- 
§го И та$$1то згИирро.

А§и $Гогг1 гко&гиИт пе11а 
ИаИа пе1 по$1го Рае$е бођћсато 
<1аге 1а по$1га Ге<1е1е арра$$со- 
па(а соИаћогагсопе, регсће ГИа- 
Иа ћа гассо11о И по$1го §г1<1о, 
соте гес!ата И $ио сиоге сИ 
(иКссе <1е§И оррге$$1, соте е$с§е 
1а $иа пиззизпе (И тапге сИ 1иШ 
/ сНпШ.

ОоШато <Ге<Псагс1 а1Г орега 
пиоуа рег $е§и1ге И сотаппа- 
теШо с!е1 по$1го Ке №со1а:„лоп 
Га1е, топ1епе§г1п1, сће сИ те $1 
сИса ђепе $епга <11 џос, регсће, 
го/ т: $1е(е рш сагс Је11а Н(а 
е регсће И џо$(го опоге т! ргете 
рт (1е1 т/о."

К. N.

АМАНЕТ 
КРАЉА НИКОЛЕ

Првога марта ове године 
навригило се дзадесет година 
од када је нестао Један Вели- 
ки Краљ, К.раљ'.ПросвјетитеЈд, 
Краљ Пјесник и Краљ Во/ник, 
умро Је Никола 1 Петровић- 
Нзегош. Умро Је далеко од своје 
Домовине, прижељкујући осло- 
бођење Својих земаљау бдјењу 
над судбином Свога Народа.као 
жртва интрига и силе.

„Нека Бог благослови и сачу- 
ва моје несретне црногорце" — 
ово бијаху Његове посљедње 
ријсчи. По ЊеговоЈ жели по-

11) Јушић Алит Садиков из 
Подгорице.

12) Мартиновић Божидар 
Блажов из Цетиња.

13) Самоновић Петар Бла- 
жов из Подгорице.

14) Вакић Петар Јовичин из 
Цетиња.

15) Марковић Анђе Спасо- 
јина из Цетиња.

16) Бродичевић Блажо пк. 
Ивана из Цетиња.

17) Ковачевић Васо Савин 
из Цетиња.

18) Радуловић Нико Фили- 
пов из Цетиња.

19) Пстрић Митар из Ник- 
шића.

20) Вухомир Светозар из 
Берана.

21) Фонковић Војадин из 
Подгорице.

22) Стреро Мирко из Ник- 
шића.

23) Паовица Тодор из Ник- 
шића.

ТК1В1ШАБЕ 01 СДЈЕККА 
01 СЕТТКјХЕ

РгосеШшепН репаН јпшаН 
в1по а! 5-6 1941 

ЦепипгјаН рег <1е1еп21опе 
ађизјуа агтј е та(ег!а1е 
ргораеапба сотишз1а:

1) Ј асћјсе ујс Ооппка <11 Рао1о, 
дј Ко1азјп.

Цепитгапрег <1е(еп7Лоие аћи$гиа 
(И агпш

1) ВосШс СНикјс да Роф*о- 
пга.

2) УикогЈс Пјја Ца РофЈопха.

Цепит1а(о рег тапсата бе1Г 
агта <И Лосагпзне:

I) ЗсЈзсЈсћ Циззап

ПепитгаИ рег соШгаууепхсопе 
а1 ђапбо <1е! соргГГиосо:

1) Регоујс 1уо (и 8ато Ца 
СеШ§пе

2) УикоНс МЈсћеЈе Ги Рејко 
Је Се1Н§пе

3) МНозетЈсћ Шја Ги РШрро 
ба Сецј^пе

4) МагНпоуЈсћ 5а\’о Ги Рего 
6а СеНЈ^пе

5) МПозеујсћ Рего ?и Кгећ) 
Ја СеГН^пе

6) Јоуапоујс Рехаг Ш МПоуап 
<1а СеИ1§пе

7) Јотапоујс Јоуап сП МПоуап 
ба СеЦј§пе

8) АШипоујс Кадо51ау Ги Ое- 
ог§е ба СеИјјрте

9) Мапсеујс Цибћап !и МПо 
ба СеП1§пе

10) Спог§еујс 8ајо с1ј Оууап 
да РоПдопха

II) ЈизЈс АШ <Д 8а(Нс да 
Рос1§опга

12) Зјтопоујс Ре1аг сН В1аго 
<ја Ро<12огјга

13) МагЛпоуЈс Возјдаг <П В1а- 
хо 6а Се!11§пе

14) УакЈс Ре1аг Ф Јоујса 6а 
СеиЈ§пе

15) Магкотк Ап§е <Ц 5ра5оје 
сЈа СеКфпе

16) Вгодјсеујс В1аго (и кап 
ба СеШ§пе

17) Коуасеујс Уаао Ф 5ауо 
да Се11ј§пе

18) Кади1оујс Мко сН РШрро 
да СеНЈ§пе

19) МПгог Ре1пс ба №кск
20) 5\е1обаг Вићотјга Ја Ве- 

гапе
21) УоЈаФп РопкоуЈС <1а Род- 

§ог!ха
22) 51гего Мико да МгкзЈс
23) Ра«мга 7о<1ог <ја Мк$1С. 

смртни остаци пренешени су 
из француске у Италиу, у зем- 
љи народа поигтеног, чије су 
самиатије за Црну Гору биле 
увијек срдачне и искрене.

Због тога Је наш велики 
Краљ, прије него је издахнуо, 
иозвао црногорски Народ да се 
„иавјери доброти талиЈанске ду- 
ше и мисији заштитнице Ита- 
лије“. Зато се и све до по- 
сљедњег издисаја Краљ Никола 
стално базио овим тешким 
проблемима, коЈи су били а 
основ циЈелог Његовог политич- 
ког рада.

У посланици од 1913 годане 
Краљ Никола је уосталом ре- 
као;

„Италија јака и блиска, са 
којом нас веже море, класична 
земља знања и мудрости, ваз- 
да, од пантивијека упливисала 
Је добродетељно на наш народ 
и послијед остварења сопстве- 
ног уједињења, вазда Је са сим- 
иатијама гледала на Црну Го- 
ру. Данас, са свога Престола 
Викшор Емануел III коЈи Је 
везао Славну ДинастиЈу Савоја 
са црногорском ДинастиЈом, 
Црна Гора Је сигурна да ће у 
овој младој сили имати ваз- 
да у будућности вјерну при- 
јашељииу.“

Стварно, данас нова Црна Го- 
ра васкрсава, захваљуЈући по- 
бједоносној војсци са Виториа 
Венета и Црних Кошуља, у 
неумрлом духу римске им- 
периалне Италије. Сунце је 
свануло, и душе наше су пуне 
свЈетлости. Наше 22године му- 
ка и нада, данас су за нас 
срећа и сгаурност наша жеља 
да служимо са свима снагама 
на остварење наших идеала 
коЈи су окупани крвљу јуначких 
синова Црне Горе.

Ми знамо да врлине људи 
формираЈу народе и одлучују о 
њиховоЈ природној судбини, када 
ти људи имају јаке карактере, 
и када не издавају сопствене и- 
деале и не подлежу корупцији; 
на тај начин успијеваЈу у циљу 
коЈи су себи одредили.

Надахнути новом конструк- 
тивном политиком коЈа са 
свЈетлошћу Рима обасјава срца 
— морамо да сачувамо поли- 
тичко Јединство нашег народа 
даЈући духовном напретку Црне 
Горе највиши полет.

Напорима конструктивним 
{политичким економским и со- 
циЈалним) у нашоЈ земљи мора- 
мо дати нашу вјеру и искрену 
сарадњу, Јер Је нова Италија 
одговорила на наш повик и ње- 
но срце заштитника потлаче- 
них, нашло Је одјека своЈој 
мисији за одбрану свију права.

Морамосе, зато, посветити 
новом раду, да би остали ви- 
Јерни аманету нашег бесмрт- 
ног Краља: — ИемоЈте црно- 
горци да се о мени говори добро 
без вас, Јер ви сте ми дражц 
од живота,јермијеваша част 
дража од моје. —

К. Н.

Примају се огласи Гласу Цр- 
ногорца.

Привремено, док се не из- 
ради стални правилник о огла- 
сима тарифа је сљедећа:

Дин. 2 за сваки милиметар 
висине на једном ступцу за све 
огласе приватне; дин. 4 за сва- 
ки милиметар висине ступца 
за огласе трговачког карак- 
тера.

За свако објашњење обра- 
тити се Администрацији листа.

Свједочанство о вишем те- 
чајном испиту изтато ми од 
Државне реалне гимназије на 
Цетињу школске 1939/40 го- 
гине под број 51/40 г. изгубио 
сам и овим га оглашавам за 
неважеће.

Цетиње, 1-УП-1941 год. 
Александар М. Спасић, 

свршснн матуранг



Бр. 8 ГЛАС ЦРНОГОРЦА Стп. 3

11 ТВНИбЕНТЕ МАНС1А 50 М08СА
(С пНпиагјопе <Еа11а ргјта радјпа) 

5то1еп$к е сћЈа\е е роПа 
4е11а Ки$$ја ћа $иа са4и(а пе1 
1812 арг) ЈМаПЈ а ХароЈеопе )а 
уја сН Мо$са. ке (гирре 1ес1е$сће 
огз §Ја 1а ћаппо о1(гера$$а!а.

8и11а $јт$1га сН чиезТа Фге(- 
(гке рппсЈраЈе е 1а Ипеа сће 
ћа рег оћјепко Укећ$к.

1 ргјтј п$ићаН 4е11а ₽1§аМе- 
зса тапоуга §егтатса $опо$(а- 
Н 41 ессегЈопа1е јтроНалга.

Апсога ра$$егаппо 4е11е $еШ- 
Ш дпе рпта сће Г Јттеп$а циап- 
1ка 41 ргј§1опјег1, сН та(епа!е 
41 §иегга е 41 акго ћоПто ро$$а 
еазеге сотр1е(атеп!е јпуетапа- 
1з. 1п(апТо $јпо 4а ога 1е сИге 
сћ .‘ $е§иопо ро1гаппо даге П4еа 
сЈгИа ујо1епга 4е11а ћаПа§Па ап- 
сће $и§Н акп (гопН.

□а! 22 ^Ји^по а1 ргЈто 1и§Но 
$опо зГаН 4Ј$1гиПЈ о саПигаН 
5774 сап агтаН, 2330 саппот 
есаппоп) апНсагго. (ЈиаПго1гет 
согаггаН, ип Јпса1со1аћИе пи- 
тего 4> тИга§|ја1гЈс1 е 41 (исШ.

I ргј§јопјеп саНигаН $то а4 
ог.1 аттоШапо а рји <11 160 
тПа иопнт. А саи$а 4е11а 1епа- 
се 4Ие$а беј го$$ј е 1п $е§ико 
ас $ап§ијпо$ј 1епШМ 41 $Гоп- 
4атеп(о 1епШ1 4ај гоззј,1е рег- 
4Ие 4е1Г езегсИо $оује1јсо $и- 
регапо рш уоке 1а сИга 4еј 
ргфотеп.

С’ аујахјопе $оује(1са, пе1 сог- 
бо 4е11о $1е$$о репо4о 4ј (етро 
ћа рег4и(о 4725 аегор!аш 41 сш 
1392 јп сотћаПЈтепН аегеј, 112 
аћћаКиН 4а!Г агћдПегја ссп(га- 
егеа е 3221 41$1гиШ а! $ио1о.

!п $е§ико а 1а1е 41$а(го$оап- 
4ат1еп1о 4е11а §иега II §о\'ето 
пв$о $ј 1га$(ег1гећће а4 От$к 
јп бЉегја.

ћНаШ $1 ћа 4а Апкага сће а1сит 
41р1ота(јсј $(гатеп §шпН со!а 
4а Мозса ћаппо гИегко сће 51а- 
Нп тегсо1е41 $ега јп ипа соп- 
уегзагјопе рпуаТа аугећће 41- 
сћЈага1о 4’ е$$еге ргопХо а (га- 
$ГегЈге 1а $е4е 4е1 Ооуегпо 4а 
Мозса $и§11 (ЈгаН. ТиПЈ 1 ргера- 
га(1У1 $агећћего §1^ $1а(1 1аНЈ 
рсг ^иезЈо 1га$(ептеп1о.

II (гавЈегјтегНо 
4е2Н агсћју) 41 51а1о

II Ооуегпо ра$$егећће 4аррп- 
та а 5уег41оу$к циш4ј $е пе- 
се$$агјо, а4 От$к.

А Мо$са $1 ргосеЗе а!1а (ећ- 
ђгке гјто2)опе 41 агсћт е 41 
доситепН иЖсЈаН 4а сегН е4ј- 
Псј.

Цла со1оппа 4) аиТосат ре- 
8апН 4е1 Оотето, соп 4оситеп- 
Н 4е1Г агсћјујо иШсЈаЈе, ћ $(а(а 
У!$1а 1а$сЈаге Мо$са рег Оогкј.

1п пе$$ипа ћаПа§ка 4е11а $(о- 
гја 4е1 топ4о $1 е тај ге- 
21$1га1о ип со$1 §гап4ш$о $ис- 
се$$о соте циеПо сће $ј $1а 
огтај 4е11пеап4о сћ1агатеп(е $и) 
Тгоп(е огјеп(а1е. ће рег4ке т 
таГегЈаП е4 иоттј $ићј(е 4ај 
$оује1јс1 а$$иг§опо а ргороггјо- 
пј а44ЈгШига (ап(а$Нсће. С1б 
С1 то$(га 4’ акга раНе соте 
Мо$са поп аћћја п$рагт1а(о пе 
иотјп) пе теххј рег ргерагаге 
<;ие1Г ахјопе океп$ј\а сопГго 
Г Еигора 11 си) $иссе$$о аугећ- 
ће 4оуи(о е$$ег сеНо $е поп 
$оргаууетуа а (етро 1а (етре- 
$Н\а е 4есј$а агјопе 4е1Г А$$е 
сће ћа Нћега(о Г Еигора 4а 
(ап(а ттассја, соте §1а 1а И- 
ћегб а пог4, а||' оуе$( е а $и4 
е$(. ОјЈјЈј $о!о 1е та$$е 41 саггј 
агта(ј е 41 аКго та(епа!е ћеШсо 
е итапо сће $1 (гоуапо пе11а 
гопа 41 В)а1у$(ок $опо 41 рег 
$е $1е$$е ип (а((о а$$ај е1оциеп(е 
рег то$(гаге Г јтропепга 4е11а 
а((аео сће ј ћо|$сеу1сћЈ $(ауапо 
ргерагап4о.

1Ј ауапга(а уегво Ев(
1п аИге раго1е поп $опо $(а(е 

рег4и(е 4а 5(аНп $оИап(о 1е ро- 
зјхјот — §јассће е§Н поп ћа | 
ро(и(о гј(јгаг$1 1п ћиоп ог4те I 
соте ј ћоПеКЈпЈ тозсоуЦј сег-1

сапо 41 (аг сгеКеге — та апсће 
1е агтј 4е1Г а((ассо. 11 те^ко 
сће ро(га гјизсјге ај ги$$ј јп ау- 
тетге, $ага чи1п41 ипа §иегга 
4Иеп$па, ип е\еп(иа1е ппујо 
4е11а $сопШ(а Нпа1е сће §Ја $1 
беИпеа а1Г огјггоп(е. (Јиап4о ј 
рп^јошеп 4е!1а $асса 4ј ВЈаНу- 
з(ок аугаппо сез$а(о 4) сотћа(- 
(еге о регсће загаппо 4ј$(гиШ 
о регсће $1 загаппо агге$1, со- 
ттсега т §гап4е $(Ие е а |*гап- 
41 ра$$1 Г икеНоге а\апга(а \ег- 
$о Е$( сће о§§ј е сотрји(а 4а11е 
со1оппе 41 ауап§иаг4Ја.

V КаНа јп Нпеа
О&Ј) 1а пиоуа еиегга сће $1 

сотћаИе аИ’ ез( јп(егезза 41ге(- 
(атеп(е П Ме4ј(еггапео е дијп41 
Г ИаПа соте е рји апсога 41 
^иеПа сће уеппе сотћа((и(а т 
5ра§па. Е4 об§), соте а11ога, 
соте ај (етрј 4е11а зре41гјопе 
41 Сптеа, Г 1(ака јпуја 1 зио) 
$о14аН а сотћаКеге соп(го ј 
гиззј. 0§§ј рј& сће тај а1Г т- 
(егеззе роИ(јсо $ј а§§шп§е чие1- 
1о ј4ео1о§1со е пе11а 1о((а соп- 
(го П репсо!о гиззо-ћоЈзсеуЈсо 
Г каИа е :п ргггтззјта Ипеа 
ассап(о а!Г а!1еа(а Оегтата.

Оп’ аИга ипИа то)опгга1а Јп 
раПелга рег И 1гоп1е гиаао 

раааа1а 1П газзедпа ћ1 Оисе
II Цисе ћа ра$$з(о т га$$е§па 

ип’аКга §гап4е ипка то(огјгга(а 
4е1 Согро4ј $ре4јгјопе ргесзеКо 
регеззеге туЈа(о$иИгоп(е гиззо.

Егапо а! $е§иКо 4е1 Цисе Н 
Сепега1е СауаПего, Саро 415(а(о 
Ма§§1оге (депега1е, И Саро 4е11а 
М1$$)опе тНКаге §егтатса а 
Кота, 6епега1е уоп Кт(е1еп, ј 
Сарј 4) 5. М. 4е11е рр. АА. Егапо 
ЈпоКге ргезепН И 5е§ге(апо 4е1 
РагН(о, тетћп 4е1 Соуегпо е 
4е1 ВЈгеНопо ШгЈопаЈе 4е1 Р. 
N. Р., а44е(ј тПНагЈ е$(еп. 
АбзЖета иппитегозо §гирро 41 
(егј(1 е 41 ти(Па(1 соп 1 циаИ П 
Цисе 51 е аНаћПтете т(га((епи(о

А11е (гирре, 1е §паП $1 $опо 
рге$еп(а(е т татега зирегћа, 
а! сотр!е(о 41 еНе(>у1, 41 агтј 
е 4ј тезгј, П Цисе ћа гјуоКо 
раго1е 41 тсИатепШ е 41 $а1и(о.

I гераН! ћаппо цшп41' $П1а(о 
4тап21 а! Цисе т татега јт- 
рессаћПе, $и$скап4о П рш ујуо 
етизјазто 4е11а §гап4е 1о11а сће 
51 ега аттаззаТа 1ип§о П рег- 
согзо 4е11о $сћјегатеп(о

А1 (егтте 4е11а$ГПа(а П Оисе 
ћа е!о§ја(о ујтатепге П Сотап- 
4ап(е 4е11а §гап4е ипКа е $1 е 
дијп41 а11оп(апа(о (га 1е \тћгапН 
тапИез(агЈот 4е11а !о!1а.

1в роро!о ИаПапо сопћо 
П ћо1зсеу181по

Ба ЈттедЈаСа раНеспрахЈо- 
пе де1Г1(аПаа11а§иегга соп(го 
1а Пи$81а ћа ођђесШо а дие 
сопсеШ: 1азоИс1апе:б а! сеп(о 
рег сеп(о соп 1а Оегтата 
ед 11 ргоТопдо зрЈгИо апН- 
ђоксеујсо де1роро1о ИаПапо.

II роро1о КаПапо поп ћа 
пеззипа рагћсо!аге аттобИа 
соп(го И роро!о гиззо. Еа 
^иегга поп 6 сопдоКа сопТго 
1е таббе гиззе та соп(го И 
с!ап де! КгетНпо е соп(го 
Гезегсћо гоззо зи! диа!е цие- 
б(о с1ап ђаза 1а 8иа аиГогИа.

ђа §иега рег 1а ПђегагЈопе 
де!ГЕигора ауеуа ипа хопа 
сГотђга: 1аКиб81ађо18сеуЈса. 
Ога сће апсће дие8(а хопа 
е ШигшпаШ ђај (ап де11е 
Ојујајопј пуо1ихјопапе т 
тагаа, П роро!о Каћапо веп- 
(е сће ипа ^гапде орега д! 
сћјапћсахјопе зј е сотрји(а.

[Јортјопе риђђНса ИаНа- 
па уеде пеПа КиззЈа ип то- 
заЈсо Ш ророН азбај дјуегзј 

ит да§Н аКп ј циаН зопо 
з(аћ зетрге (епи(1 ЈпзЈете 
соп 1а (огга де1Гаи(оп& сеп- 
(га!е, (оззе езза гагЈ8(а о 
ђо18сеујса. 11е((от, е8(от, 
ј ги(ет, 1 ћп1апс1е8Ј, ј готет, 
соб(ге((1 (аЈуоИа јп уапе еро- 
сће соп 1а Гогга а ујуеге 
!псћреп(1еп(ј. ОП 5(е881 исгаЈ- 
т еп 1 созассћј ћаппо зетрге 

пи(г1(о (епђепхе зерага(јб(е. 
ћо 8р!П(о ргаћсо де§П На- 
Иат беп(е сће поп VI ро(г& 
е8$еге т Еигора ип уего 
огдте ћпо а сће поп зја 
теззо Гогдте т Ки881а, е 
поп 81а з(а(о зрагга(о уја 
да!ГЕигора е да11е ујстапге 
деЈГЕигора 11 Во1зсеу1зто.

ВОЈНЕ ОПЕРАЦИЈЕ НТАЛИЈАНСНИХ 
ОРУЖАНИХ СИЛА

Извјештај бр. 386
Ноћу у очи 26 јуна бомбар- 

довани су аеродроми Малте. 
1У ваздушним борбама изнад 
* острва између наших и непри- 
јатељских ловаца оборена су 
два енглеска авиона. Наши 
ловци гонили су у централном 
Средоземном мору непријатељ- 
ске авионе и оборили један 
Бленкајм.

У сјеверној Африци итали- 
јански и њемачки авиони, на 
сјеверу Марса Лух (источно 
од Тобрука напали су непри- 
јатељске бродове у навигацији. 
Британски авиони бомбардо- 
вали су Бенгази.

У источној Африци, неприја- 
те и је у два маха покушао на- 
пад са јачим снагама на наше 
посаде у Дебра Табор, али је 
одмах био одбачен. У запад- 
ном дијелу Гала и Сидамо, 
иаши успјели противнапади 
присилили су непријатеља да 
ослаби притисак.

Извјештај 387
У сјеверкој Африци осовин- 

ски бомбардери продужили су 
да туку положаје и логоре твр- 
ђаве Тобрука. Ловци су про- 
дужили да туку логоришта код 
Сиди ел Барани. Оборен је је- 
дан Харикен.

У источној Африци пропао 
је непријатељски покушај пре- 
лаза ријеке Дидеса (Гала ел 
Сидамо).

Извјештај 388
Над Малтом наши ловци 

оборили су четири аероплана 
енглеска. Два наша авиона ни- 
јесу се вратилз.

У сјеверној Африци, на фрон- 
ту Тобрука, наша артиљерија 
нарочито активна, уништила је 
моторизовани конвој. Наши 
бомбардери тукли су Тврђаву 
и проузроковали пожаре. Осо- 
вински авиони, у појединачним 
борбама, оборили су 6 енгле- 
ских авиона.

Извјештај 390
У сјеверној Африци у сек- 

тору Тобрука, наша артиље- 
рија погодила је концетрације 
трупа, нанијевши непријател>у 
осјетне губитке у људству и 
материјалу, Британски авиони 
летјели су нзд Бенгазијем, и 
неколко пута провали су да 
нападну пристан Триполиса, 
али су били сваки пут отје- 
рани, два су енглеска авиона 
оборена.

У источној Африци у секто- 
ру Дембидоло (Гала и Сидамо) 
непријатељске јединицо које су 
покушале да нападну н.!ше по- 
ложаје билс су одмах напад- 
нуте и натјеране у бјегство.

Мјд|ја!а (1Ј уо1опћп ргопИ а Јтридпаге 1е агтј 
јп бшја, Оаттагса, Иогуедја, И1аш1а, брадпа 

с)|је[1опо Л сотћаНеге соп1го ј 5оује1у
Ца11а Оаттагсв, 4а11а Ког- 

\е§1а, 4а11а 5уегја, 4а11а Ргап- 
с1а, 4а11а 5ра§па, 4а1 РоПо§а11о 
е регПпо 4а!1а бујггега, §шп§о- 
по поИ/Је 4Ј тј§ПаЈа 41 §јо\ат 
сће уо§Попо аггио!аг$ј уо)оп(ап 
пе!Г езегсИо §еггпапјсо рег сот- 
ћаиеге соп(го 1 5оу1е1у.

ђа та§§јог раг1е 4еј Рае$ј 41 
Еигора езрпте 1а $иа зјтрака 
рег 1а §гап4е §иегга 4е$1та1а а 
41$1ги§§еге И сотит$то: ј зоИ 
Раезј сће па1ига1теп(е поп раг- 
(есјрапо а чие$(о р!ећ1$ско ап- 
Нћо1зсегјсо зопо Г 1п§ћ1кегга е 
Г АтегЈса, сће теКопо П 1ого 
о4јо зеКапо рег 1а Сегтата

Извјештај 391
Над Малтом су наши ловци 

оборили у пламену два непри- 
јатељска авиона. У сјеверној 
Африци, жива активност арти- 
љерије на фронту Тобрука. 
Осовинска авијација напала је 
пред Бардиом једну поморску 
формацију потопивши један ра- 
зорач док је други оштећен.

Други наши авиони, бомбар- 
довали су постројења, логори- 
шта и депозите тврђаве То- 
брука.

У источној Африци, напади 
противу наших положаја Дебра 
Табора осујећенису у зачетку.

Један наш сумарен под ко- 
мандом капетана корвате Вин- 
ћенца Политиа потопила је у 
Средоземном мору један бри- 
тански разорач.

Извјештај 392
У сјеверној Африци, на фрон- 

ту Солума, активност артиље- 
рије. Авијација њемичка и ита- 
лијанска продужила је да туче 
утврде и полажаје Тврђаве 
Тобрука и погодила је бродо- 
ве на котви.

Послије ваздушне акције про- 
тиву непријатељских бродова 
на сјеверу Бардије, како је 
јављено у прошлом извјештају, 
у накнадним нападима, пото- 
пљена су два брода, оштећен 
један разарач и двије торпед- 
њаче, оборени од ловаца три 
авиона који су штитили бро- 
дове.

У источној Африци, код Де- 
бра Табора, наше јуначке је- 
динице одбиле су нови непри- 
јатељски напад.

Извјештај 393
Наши бомбардијери напали 

су једну ваздушну базу на 
Кипар.

У сјеверној Африци, код То- 
брука, осовинска авијација по- 
годила је положаје, логоришта 
и батерије противуавионске, 
проузрокујући пожаре и екс- 
плозие, и бомбардовала је ва- 
здушне базе на истоку Марса 
Матрух. Нелријате.љски авиони 
летили су над неким мјестима 
Ћиренајке.

У источној Африци живе 
акције артиљерије на Фронту 
Уолкефит (Гондар). У Гала и 
и Сидамо велике кише сметају 
развитак операција.

ТгаКаНуе соттегсЈаП 
11а1о—Тшсће

5опо Јп согзо (гаиађхе 1га 
ИзНа е ТигсћЈа рег ип 1гаПа(о 
соттегс!а1е. 

пагЈзТа а1 41 зорга 4е!!а ргоуег- 
ћја1е аууегз!опе р1и1осга(1са рег 
П ге^јте сотитзЈа.

1Јп согро 41 Уо1опТан 4апе$1
Е’ т сог$о 41 созђшгјопе а 

Сорепа§ћеп ип согро 41 уо1оп- 
Тагј 4апе$1 1 чиаН ап4гаппо а 
сотћаПеге соп(го 1а КиззЈа ћо!- 
зсеујса.

Апсће П роро1о погуеЗеве 
тапдега 1 $ио! уо1оп(ап
Ти«1 1 §ЈогпаН попе§е$ј соп- 

ћпиапо а 4е4јсаге атрјо брагјо 
а!1а §иегга 4еП’ Аззе соп(го 
Г Цпјопе Зоуједса сће ујепе 
4ећпка 1а „сгосЈаТа соп(го П 
ћо1зсеуј$то“.

11 Ргез14епТе 4е1 Соп$ј§Но пог- 
уе§е$е ћа 41сћ)ага!о сће 1а Мог- 
уе§1а зе§ие соп (ика зјтраНа 
1а §иегга сомго 1а КиззЈа.

ЕЈп сотитсаТо иНЈсЈаЈе со- 
титса сће ј уо1оп(ап погуе§ез1 
4е1 ге§§1тепТо „Мог41ап4“ зј 
асст^опо а сотћакеге сопТго
I ГОЗЗЈ.

1п 5ра§па
ђа 5ра§па ујуе оге 41 а«еза 

е 41 ЈМезо еМизЈазто. ђа §иег- 
га сопТго ј 5оуЈеН ћа 1га«о П 
Раезе 4а1!а зиа аррагепТе Гге4- 
4егга, Гасеп4опе ип ћ1оссо $а1- 
41$$1то 41 епег§је.

ђа поНгја рог сће Г ИаИа з! 
арргезТа а4 јпујаге ип зио согро 
4ј зре4јгјопе аНе (гоМЈеге ћо1- 
зсеујсће ћа Г1п!осо1а(о $рј- 
гк1 §иегпеп 4е11а Х'агЈопе, сће 
јпуоса огтај ипаште 1а рагТесЈ- 
рагјопе 4е11а 5ра§па а11е озгПИа.

5) а«еп4е 4а ип' ога а11' аИга 
ип тапИе$!о 4е1 Ооуегпо $и!1а 
Гогтахјопе 4е1Г аи$рјса1о согро 
41 уо!оп(ап: окге 50 тПа уо1оп- 
Тагј $1 $опо зтога аггто1аН.

Тга ј рпт! а4 аггио!аг$ј зопо 
$и(ј 4ие тјпј$(г1 т сапса: Мј- 
§ие! Рпто 4е Кјуега, П§По 4е1 
О1Па(оге е ГгаТеПо 4е! рго!отаг- 
(јге 4е11а Ра1ап§е, е Агге$е.

1_а ђагкЈЈега НаИапа 
8Уеп1о1а ас! А(епе
11 РгезШепТе 4е1 СопзЈЕНо 

0епега1е 7о!асо§1и, ћа Та((о 
а! гарргезепТапТе беПа $(ат- 
ра 1е зебиелН ШсћЈагагшт: 
„Бе (гирре ПаНапе <П осси- 
рахЈопе ћаппо ад А(епе е 
аИгоуе зозШиИо 1е (гирре 
(ебезсће, ассоКе оуипцие соп 
сог<ПаН(& Па раНе <1еПа ро- 
ро1ахшпе- П роро1о §гесо 
ПЈтозТгего сег(атеп(е уегзо 
1е (гирре НаНапе 1а $(е$за 
сог41аН(а <Нто$(га(а уег$о 1е 
(гирре (едезсће. 611 каНапђ 
соте Нпо аП ј !е4е$сћј, 
8опо 1$р1гаН 4а ћиопе 413ро- 
зјгјопј. Уеп§опо а соПаћога- 
ге (га(егпатеп(е е а зоссог- 
геге П роро!о Вгесо.
Са рпта ргоуа <Н ћепеуоЈеп- 
га е §епего$Иа 6 $(а(а §ја 
4а(а 4а! Бисе соп 11 $ио §е- 
пегозо §е$(о, сће а$8кига 
ГаНтепТахЈопе а! ђатдтк 
ће аиТогКа 41 оссираг1опе 
КаНапе ћаппо 41то$(га(о 1- 
поКге ујуо 1п(еге$$атеп(о 
рег 1е чиезНоп! 4еј гкогпј- 
тепН е 4еП’арргоУ!§1опатеп-
II 4е1 ујуегј.

Ба §иегга а((иа1е ћа ауи(о 
(аИ $у11иррј сће поп е 4а те- 
гау«5!Јаге зе 11 роро1о Згесо, 
сће §оуегпап>! !п('еи4аћ* а 
ћопЈга а\'е\апо 1га$с1па(о 
а11а §иегга сопТго ГКаНа, 
(еп§а ога а п1апИе$*аге сог- 
4>а1е 81трлНа рег аеег 
$агј 41 1ег1. ТиЖ заппо сће 
4а11а ђсопа 415ро$1г1опе Иа- 
Напа 41‘реп4опо огта1 Гог41- 
пе е4 II ђепеззеге 4е! рае$е.
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„ПШЈЕД11Т1"
Дуће је инспецирао 

двије школе авијатич- 
ких приправника првог 
и другог степена негдје 
у централној Италији. 
Стигавши авионом на 
аеродром. Дуће је при- 
мљен од команданата 
школа који су га изви- 
јестили у потанкостима 
о стању наставе док су 
пилоти, официри ипри- 
правници разних грана 
правили око Н>ега круг.

На једном Аеродрому 
Дуће је потсјетио на у- 
спомену Маршала Ва- 
вдухопловства Итала 
Балба уздижући Његов 
Живот и рад. Сјетио се 
Итала Балба, алпинца 
из Великог Рата, сква- 
дристе, Квадрумвира са 
марша на Рим, опето- 
ваног летача преко оке- 
ана, Говенатора Либије 
и Команданта Оружане 
Силе у Сјеверној Афри- 
ци.

II Виее $11ићћ) а1 дгј(1о 
(|| „Пшге“

II Оисе ћа јзрегјо- 
па<о Ди 5сио1е аШеуј 
рПоН Ш I е II &га<1о 81- 
Ша1е 1п 1осаШа 6е1ГКаНа 
сеп!га1е.

6шп1о 1п уо1о $и1 саш- 
ро, П Г>исе 6 $1а1о гјсе- 
уи!о бај сотапбапН 6е11е 
5сио1е сће 1о ћаппо пм- 
пи1атегИе 1пЈогта1о $и1- 
ГоШто апбатеШо де11е 
тедевЈте, тепЈге иЖсЈа- 
Н 181гиНоп, аШеуј рПоН, 
ау1егј де1 Шуег81 $егу121 
81 Шзропеуапо т циа- 
дга1о.

1п ипо де^Н аегорогН, 
11 Бисе ћа соттетога!о 
11 Маге8С1а11о 6е1ГАНа 
Ка1о Ва1ђо езаИапбопе 
1а уКа^е 1е ореге. Е^Н 
ћа нЛМаћ) Иа1о Ва1ђо 
уо!оп1ано а1рто дигапЈе 
1а ЈЈгапбе ^иегга, 8циа- 
цпб1а е Циабгитујго бе1- 
1а МагсЈа $и Рота, М1- 
П1б1го де1ГАпа е дие \го1- 
(е 1гапбуо1а1оге 6е1ГА1- 
1апНсо, 6оуегпа1оге де11а 
Пђја е Сотап6ап1е с!е11е 
Гогге Агта1е пе1ГА!пса 
5еНеп1нопа1е.

Тегтта1а 1а гт81а §Н 
аНеуј е иЖсЈаН рНоН $а- 
1и1агопо Бисе соп епдо 
сН „Ућ1сеге“.

Друга гадшца смрп 
Иостаца Ђана

Приликом друге годиш- 
њице смрти Костанца Ћана,њмцс смрш дчмскшца оцна, ч) давање разријешнице уп- 
мисао Италије поново се!равном и Надзорком одбору; 
враћа са великим пијететом' 
у овој великој појави борца, 
фашисте и политичког чо- 
вјека, који је великог удијела 
имао у догађајима посљед- 
њих тридесет година.

Морнар, Сквадриста, Ко- 
мандант Црних Кошуља, ре- 
организатор саобраћаја, ре- 
волуционарни законодавац, 
претсједник прве фашисти- 
чке и корпоративне скуп- 
штине.

Констанцо Ћано био је 
појава која је одавала си- 
гурност и самопоуздање, 
био је човјек створен да се 
супростави тешкоћама да 
дочека и да припреми дога- 
ђаје.

Обасјан свјетлошћу, вје- 
ром рада и поуздањем, ње- 
гов живот био је изузетан. 
Мало је њих дало више 
вјере, чврстине, душе, више 
паметне конструктивне ак- 
тивности и разумијевања 
за велику ствар Домовине 
и Револуције.

IIII' Аппиа1е М шоЛе 
М Соећио Сјапо

N61 зесопбо аппјуегзапо 
Је11а шог!е СозЕапго Сда- 
по, И репзјего де^П Паћат 
51 пто1§е, соп поп аНепиак) 
птрЈапТо, а цие$1а ^гапбе 
Л^ига (ћ сотђаћепТе, 61 

1а5С151а, сћ иото ро1Шсо, 
сће 1ап1а раНе еђђе пе§П 
аууепппепН беШиШто 1геп- 
1епшо.

МагтаЈо, 8циа6пз1а, со- 
тапбапк <И СатЈсе №ге, 
погбтакге (1е1ГаттЈт$(га- 
гјопе де> рићђНс’1 ђ-азрогН, 
1е§Ј81а1оге беНа Кјуо1игјопе, 
РгезШепк 6е11а рпта Са- 
тега беј Раза е <Је11е Сог- 
рогагтт.

Соб1апхо СЈапо ега Гиото 
6а сш 81 бШопбеуа ип зепзо 
циабгаТо е тазбЈссЈо сП Н- 
дисја е сН зЈсигегха, ега 
Гиото сћјатак а 1гоп1е§§Ја- 
ге §Н еуепИ, а зирегаге 1е 
сНШсоНа.

ТиНа ШиттаТа, соте 6а 
ипа §гап Натта, 6а диезТа 
Тебе орегапк, 1а ућа сћ Со- 
з1апго СЈапо 1и ипа уНа сП

ПОВИВ
на 10 редовну главву скупзптину 
„ЗЕТЕ* дрварско индуетријско 

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-

5) Избор чланова Управног 
и Надзорног одбора;

6) Предлог о измјени 
штвених правила;

7) Евентуалије.
Управни одбор 

ДРУ-

ессехјопе. Росћ1 иопиш бе(- 
1его рш Ш ћђга, рЈи сГагп- 
та, рш сН задасе есобћи!- 
(Јуа тћаргепбепга аПа ^гап- 
бе саиза 6е11а Ра1па е бе11а 
Кјуо1игтопе.

Цетиње«
ПОЧИЊЕ УСКОРО РАД

На заузимање Високог Ко- 
месаријата, који не пропушта 
прилику да користи народу цр- 
ногорском, скоро ће бити мон- 
тирана једна емисиона радио 
станица.

Нова станица којаће се зва- 
ти „Радио Цетиње“ даватиће 
политнчке вијести као и богати 
музички програм.

Вмпшпш спровод 
гаМ Змтш Јевићевић

Преминула је у Престолни- 
ци Госпођа Злашана Јовићевић, 
јсоја је била у крвном сродству 
са Краљевском Породицом Пе- 
Шровића.

На спроводу — на коме је 
учествовало многобројно сра- 
ђанство — био је присутан 
Високи Комесар Н>. Е. Мацо- 
лини са чиновницима Комеса- 
ријата- Генерал Тући са свим 
командатима одјељења и ше- 
фовима надлештава и са мно- 
собројним официрима цетињ- 
ског гарнизона.

Ковчег је сљедовао вјенчеве 
Краљице и Царице, Високог Ко- 
месара, Гувернатора Далмаци- 
/е, Команданта Дивизије Ме- 
сина и аретсједника оПштине 
цетињске. У Влашкој цркви 
Ореосвештени митрополитЈоа- 
ники/е служио је зауОокојену 
службу.

I $)1еппј (ипегаН М зјдпога 
21а1ма Јдпсепс

51 е брепГа пе11а сарНак 1а 
Зј^пога Х1а1апа Јоујсеујс сће 
ега 1е^а1а (Ја ујпсоћ сН рагеп1е!а 
соп 1а РатЈеИа геаЈе Ре(гоујс. 
А1 (ипегаН с!е1Г ЕзНпЈа, а! диаН 
ћа раг1есјра<о ипа питегоза 
Ео11а, егапо ргезепН Г АИо Со- 
тгтззагјо ЕссеПепха МаггоНпј, 
соп ипа гарргезетапћа сН Рип- 
гЈопаг! с!е1 Соттј55апа1о, Н 
(депегаЈе ТпссЈ соп 1и11 ј Со- 
тапЗапђ сН согро е Сарј зегуј- 
210 е питего$ј иЖсЈаН Је1 Рге- 
51(110 <11 Сецј^пе. II 1еге(го, сће 
ега бе^иПо Ја11е согопе беПа 
Ее^та 1трега1лсе, деП' АИо 
СоттЈ55апо, сЈе! Соуета1оге 
4е11а Оа1тагЈа, с1е! Сотапдо 
(1е11а ОЈУЈзЈопе Меззта, е 81а1о 
гесаГо леЛа сћјеза <јј У1а5ка сЈоуе 
Г АгсћЈтапЗгЈга ћа се1ећга(о 
гћо Јипеђге.

позив
на 111 редовну главну скупштину 

„ОМБЛЕ* 
дрварско иадустрнјско а. д.

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

1) Подношењезакључнихра- 
чуна за 1940 годину;

2) Извјештај Управног 
бора;

3) Извјештај Надзорног 
бора;

4) Давање разрјешнице
равном и Надзорном одбору;

5) Избор чланова Управног 
и Надзорног одбора;

6) Предлог о измјени дру- 
штвеннх правила;

7) Евентуалије.
Упрввнн одбор

од-

од-

Уп-

1Т*ШШ ШТШ ЛЕ1ГШ СЕ 
! 1ТШ

Претсједник Министар- 
ског Савјета Генерал Вола- 
коглу иајавио је претстав- 
ницима штампе сљедеће: 
Италијанске окупаторске 
трупе замијениле су уАти- 
ни и другдје њемачке трупе, 
свуда дочекане сасимпати- 
јама према италијанској 
војсци, исто као и према 
њемачкој. Италијани, у о- 
сталом као и Њемци до сада, 
врло су нам наклоњени.

Окупаторске италијан- 
ске власти већ су покавале 
живо ицтересовање ва на- 
бавку и подјелу хране.

Дуће је већ одао нарочиту 
пажњу да ће обезбиједити пре- 
храну грчке дјеце. Садашњи 
рат својим развојем утицао је 
тако на грчки народ, заведен 
и преварен од лондонских ма- 
гната да су садашње симпатнје 
Грка према Италије сасвим о- 
правдане.

Претсједник је говор завр- 
шио са ријечима: „Познато је 
свакоме да од доброг распо- 
ложења Италије зависи наша 
судбина“.

Кил>1де двђпвоми гвпво до 
пјшкм ј цца нрене из 

Шв|јцаеске, Данске, Нореешке, 
Холмдијо н Ш|анкја 

31 иси (рт
Из Данске, Норвешке.Швед- 

ске, Француске, Шпаније, Пор- 
тугалије и чак нз Швајцарске, 
стижу вијести да се хиљаде 
омладинаца јављају у добро- 
вољце у Њемачкој војсци, да 
се боре противу Совјета. Виши 
дио народа Европе изражава 
своје симпатије за велики по- 
ход и уништење комунизма. Ра- 
зумије се да су саме државе 
које не учествују у антибољ- 
шевичком плебисциту Енглеска 
и Америка, које сију свој за- 
вјернички отров противу наци- 
стичке Њемачке, у пркос све 
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њихове теоријске мржње про~ 
тив комунизма.

У Копенхагену се већ орга- 
низује дански експедициони 
корпус, који ће скоро поћи у 
борбу против бољшевичке Ру- 
сије. Проглас којега је дао на- 
ционални вођаДанске, прихва- 
ћен је од велике масе омлади- 
наца.

Сви норвешки листови не- 
престано дају велики простор 
у својима листовима рату Осо- 
вине противу бољшевичке Ру- 
сије називајући га крсташким, 
Претсједник Норвешке владе 
мзјавно је да Норвешка посма- 
тра са симпатијама рат протиа 
Русије.

Комесар за васпитање наро- 
да, позива народ да се стави 
уз раме њемачкога и финскога 
народа.

Један званични иввјештај ја- 
вља да су добровољци пука! 
„Норланд" готови да се боре 
против црвених.

У ШПАНИЈИ
Шпанија преживљује часове 

нсчекивања и великог заноса. 
Рат против Совјета, тргао је 
земљу — наоко — из неза- 
интересованости, створившн, 
тако један снажан блок. на- 
стројен за активну интервенЈ 
цију у гигантској борби коју 
су Силе Осовнне започеле про- 
тив отпадника хришћанске и | 
европске цивилизације. Вијест 
о одашиљању једног екследн- 
цноног корпуса из Игалнје на 
руски фронт, још је више 
загријала војнички дух нације, 
који позива ступање Шпаније 
у активно непријлтељство.

Сваког часа се очекује вла- 
дин манифест о формирању 
жељеног добровољачког кор- 
пуса у којем се уписало до 
сада више од 50.000 добро- 
вољаца. Међу првима су били 
два активна министра, Мигуел 
Примо Де Ривиера, син Дикта- 
тора Шпаније и брат мученика 
фалангисте Арезе.

Штамла Штамлармје „Обод* — Цетиње Ивдаје италијанскн Цивилни КомесарнЈат ва Црну Гору

активну интервенЈ 
нтској борби коју 

не започеле про- 
I хришћанске и | 
иизације. Вијест
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