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СВЕЧАИО ЗАСШЕДАЊЕ САБОРА 

IЗЕТСКОМ ДОМУ
Цетиње, 12 јула. Црногор- 

ски народ је данас доживио 
дан, који ће остати незабора- 
ван, а можда и најзначајнији, 
у његовој националној исто- 
рији. Вјерни својим традици- 
јама, ти поносни и горди гор- 
штаци, који су вјековима знали 
јуначким срцима, да се супро- 
ставе непријатељу, у неједнакој 
борби, умјели су да сачувају 
вјеру у бољу судбину, ко>а их 
је данас подарила највећим да- 
ром: слободом, правдоч и не- 
зависношћу.

Црна Гора, исчаурена из је- 
дне колијевке саткане врлина- 
ма, достојних највећег призна- 
ња и највеће мушкости, ступа 
данас висока чела, свијесна 
своје сигурне будућности, си- 
гурна да има узасе искрена, 
лоћна и племенита пријатеља, 
велику Фашистичку Италију, 
која дакас оружјем у руци води 
свету борбу за права народа.

Слободна Црна Гора нови 
је доказ искрености те борбе, 
коју је Дуће покренуо пред 
двадесет година, да би уни- 
штио срамне плодове Версаља. 
Ослобођена од непријатељског 
јарма, јуче, свечаним чином у- 
дарила је основе обнови своје 
државе и изразила жељу сту- 
нања црногорске Нације у ак- 
циону сферу Рима.

Васкрсла Црна Гора обно- 
вила је овим историјским све- 
чаним чином оставштину свога 
црвога Краља.

НОВА ПРИЈЕСТОЛНИЦА 
У ЗНАКУ СЛОБОДЕ

Цетиње, историјска пријесто- 
љница прногорске државе, у- 
стала је данас, зором, уз зво- 
њаву звона. Заставе сусе виле 
на свим кућама и надлештвима, 
и ма да је јутро било кишно 
зелено-сива увала подно це- 
тињских гора, оживјела је нео- 
бичним шаренилом боја. Народ. 
који се окупио око позоришта, 
старе зграде у којој је засје- 
дао Сабор, озарена лица исче- 
кивао је почетак свечаности.

Тачно у 10 сати, у позори- 
шту, у коме су се већ били 
сакупљени претставници ције- 
лог црногорског народа, иза- 
брани између књижевника, у- 
мјетника, научника и људи који 
су дали многоструких доказа 
за идеју црногорства, започело 
је свечано засиједање Сабора.

Пред позоришном зградом 
налазиле су се двије компаније 
Црних Кошуља, 18 дивизије 
,Месина“ са музиком. У часу 
када је Њ. Е. Високи Комесар 
за Црну Гору, Гроф Мацолини, 
силазио са својом пратњом из
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зграде бивше бановине, компа 
није у ставу мирно, одавале су 
почаст.а у истовријеме музика 
је интонирала „Ђовннецу". Ви 
соки Комесар пошто је извршио 
смотру почасних чета и по 
што је поздравио емблем ком 
панија, упутио се у пратњи 
бригадног генерала, командају- 
ћег једне дивизије, г.Тучи а.у 
позоришну зграду, поздрав љен 
акламацијом Сабора н народа, 
који је, уз иретставнике итали- 
јанских воших и цивилних лич- 
ности дупком испунио позори- 
ште. Црногорске и италијан- 
ске заставе прекривале су ложе 
и позорницу, које су. уз понос- 
не ношње народних претстав- 
ника, давале раскошни изглед 
богато расвијетљеној дворани.

ЗАСИЈЕДАЊЕ САБОРА
Улазак Екселенције Мацоли- 

нија пзздрављен-је продуженим 
аплаузима и поклицима Италији 
и црногорству. Засиједан.е Са- 
бора, које је одмах затим о- 
творено, запечело је објавље- 
њем рада Сабора од стране 
Претсједника г, Михаила Ива- 
новића, великог црногорског 
патриоте. старог и вјерног са- 
радника покојног Краља Ни- 
коле.

Ријеч је затии узео звани- 
чни саборски говорник, исто 
тако стари сарадник Крал.а 
Николе и два пута Министар 
Краљевине Црне Горе, г. Секу- 
ла Дрљевић. Громким гласом 
г. Дрљевић је рекао:

„ЦРНОГОРСКИ САБОРЕ,

Почевши од владике Данила 
па до Краља Николе црногор- 
ски сабори доносили су одлу- 
ке о свима питањима, која су 
била од животнога значаја за 
црногорски народ и његову 
слободу. Онај, у историји Црне 
Горе најпознатији Сабор који 
је одржавао своје сједнице под 
вођством владике Данила, ка- 
да се је увјерио да нема дру- 
гога излаза, одлучио је да у 
крвави повој повије малога 
Бога и приредио је Бадњевече, 
које је Црној Гори и црногор- 
скоме народу дало живот, сло- 
боду и славу.

Сабор под Острогом у пла- 
нини донио је одлуку, која је 

црногорскоме народу дала Ву- 
чедолску славу, а Блаженопо- 
чившем Краљу Николи титулу, 
љепшу од свих на свијету, ти- 
тулу цара јунака.

Знамо, да је вазда била ми- 
сао и да је данас непоколеб- 
љива одлука црногорскога на- 
рода, да своју будућност веже 
непосредно и чврсто за ту сво- 
ју најславнију прошлост. Вјер- 
ни тој мисли и тој одлуци ми 
смо сазвали овај Црногорски 
Сабор и отварањем његових 
сједница омогућили му, да дЗ 
изјаву, која ће бити вјеран ту- 
мач жеље и воље црногорско- 
га народа.
ЦРНОГОРСКИ САБОРЕ,

Нема никога у Црној Гори, 
ко не зна, коме припада прва 
ријеч овога Сабора. Нема ни- 
кога у Црној Гори ко не зна, 
чија је заслуга, да су се кра- 
јем прошлога стољећа натје- 
цали највећи пјеснички генији 
Европе, који ће љепшим сти- 
ховима поздравити Црну Гору 
и њена дјела. Сви Црногорци 
знају, коме се има захвалити 
позната изјава ондашњега моћ- 
нога Рускога Императора, да 
је мала Црна Гора у слави већа 
од царске Русије. Ствараоц 
црногорске славе, отац црно- 
горске Краљенине, први црно- 
горски Краљ, умро је ван своје 
домовине борећи се до пото- 
њега часа за Црну Гору и ње- 
ну слободу, прво са ратним 
непријатељем, а касније са не- 
ким невјерним савезницима. 
Умрс је као мученик, као жртва 
издајства и невјере. Неодре- 
кавши се никада Црне Горе и 
њене слободе данас, кроз овај 
Сабор, постаје побједник.

Позивам Вас, да одамо пошту 
успомени Великога Краља уста- 
јањем и ускликом: СлаваЈМу!

Једнако нам је дужност са 
пијететом сјетити се вјерне 
сапутнице бесмртнога Краља, 
Краљице Милене, и одати по- 
шту Њеној успомени ускликом: 
слава Јој!

Не бисмо били вјерни тумачи 
осјећаја црногорскога народа, 
када се не бисмо са поштова- 
њем и пијететом сјетили свих 
витезова, који остздоше до 
краја црногорству вјерниида- 
доше своје животе у борби за 
Црну Гору и њену слободу. 
Нека им је вјечна слава!

ЦРНОГОРСКИ САБОРЕ,
Радо испољавам часну ду- 

жност, да позовем Сабор, да 
свој рад почне захвалношћу 
онима, којв омогућише сази- 
вање овога Сзбора и успоставу 
независне Црногорске Државе.

Нека је хвала Његовом Ве- 
личанству славноме Краљу к 
Цару моћне ч пријате.љске ита- 
лијанске Империје Виктору Ема- 
нуелу 111.
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Неизмјерна је наша срећа и 
радост што са славним Кра- 
љем и Царем дијели сјај при- 
јестола Вјечнога Града Вила 
наших гора Њено Величанство 
Краљица и Царица Јелена. 
“црногорски народ је поно- 
сан, што је успостава сло- 
бодне Црне Горе спојена са 
бесмртним дјелима Дуче-а, ге- 
нијалнога ствараоца Фашисти- 
чке Империје и са дјелима слав- 
не и побједоносне италијанске 
војске,

Нарочито истичем, да се Ду- 
че од почетка борио противу 
неправде учињене Црној Гори 
уништењем њене државне ег- 
зистенције и да није престајао 
борити се противуте неправде 
до успоставе Црне Горе својим 
побједоносним мачем.

Својим дјели.ма стекао је пра- 
во на нашу трајну захвалност.

Дуче и његов вјерни сарад- 
ник, Његова Екселенција гроф 
Ћано, специјално су нас обве- 
зали, што су за Високога Ко- 
месара у Црној Гори изабрали 
Његову Екселенцију конта Ма- 
цолинија. Ми хоћему да вјеру- 
јемо, да је његова и његових 
уважених сарадника доказана 
љубав према Црној Гори вјер- 
ни израз љубави италијанског 
народа према црногорскоме 
народу.
ЦРНОГОРСКИ САБОРЕ,

Црногорски народ, као и 
сви народи на кугли земљиној, 
историјска је творевина. Цр- 
ногорство су стварали и ство- 
рили далеки вјекови. Његова 
држава и њена вјековна по- 
бједоносна борба изградили 
су политичку и културну изра- 
зитост његовога лика. Тако из- 
грађено и самозбог тога, што 
је тако изграђено, црногорство 
је могло водити ону неједнаку 
борбу, којој је тешко наћи 
такмаца код осталих народа. 
Црногорство није зазирало од 
борбе са Стамболом чак ни 
онда, када су се пред њего- 
вом силом тресли зидови цар- 
скога Беча. Ту борбу црно- 
горство је издржало, јер се 
никада није хтјело одрећи се- 
бе и своје државне слободе.

Увјерен сам, да говорим из 
душе цијелог народа, када 
пред овим Сабором поновим 
стихове бесмртнога Краља.

„Ко ирногорству ме био вјеран, 
„Богом и људма свуд био т|еран“. 
Бити црногорству вјеран зна- 

чи имати црногорску нацио- 
налну свијест и бити вјеран 
црногорској државној идеји. Ту 
мисао бесмртнога Краља црно- 
горски народданас прекоовога 
Сабора узиђује утемеље свога 
народнога и државнога живо- 
та за све будуће вјекове.

ЦРНОГОРСКИ САБОРЕ,
Угодно је говорити о слав- 

ној прошлости. али данашњи 
историјсми тренутак намеће ми 
обавезу, да нешто кажем и о 
нашој јучерашњици, која је не 
само тешка него и неславна. 
1п(апс1шп гпе тђез гвјЈта гепо- 
уаге до1огет. Говорити о не- 
милој прошлости значи мало 
не наново ју преживљавати.

Године 1914 Аустро-угарска 
Монархија напала је Србију. 
Зна се због чега. Србија је 
позвала у помоћ Црну Гору. 
Вјерна својој вјековној гото 
вости на борбу за слободу 
Црна Гора јој је притекла у 
помоћ не постављајући никакве 
услове за свој улазак у рат. 
Не само то, него је удовољи- 
ла и захтејеву Србије, да вр 
ховну Команду над црногор- 
ском војском преда српским 
официрима.

То Србији и тим њени«1 о- 
фицирима ипак није сметало, 
да за вријеме цијелога рата 
припремају уништење црногор- 
ске државе. Како су то при- 
премали познато је. Након ра- 
та, при крају године 1918, ср- 
пска војска под командом он- 
дашњег пуковника а данашњег

ДЕНЛАРАЦИЈА ЦРНОГОРСКОГ САБОРА
г ЦРНОГОРСКИ САБОР који се састао на Цетињу на Петровдан 12 јула 1941 

године, у име Црногорског Народа, као вјерни тумач његових жеља и његове 
всЉе, даје ову

/ Декларацију:
/ I

О к у п а ц и ј а Црне Горе од стране Србије, коју је противно вољи Црногор- 
ског Народа прихватила т. зв. Велика Народна Скупштина у Подгорици својом 
одпуком од 26 новембра 1918 год., престала је.

II
Стављени су ван снаге: режим који је био створен у ЦрнојјГори 

од бивше Краљевине Југославије, и Династија Карађорђевића. Видовдански Устав 
и Устав од 3 септембра 1931 године, који су потјецали од поменутога режима, 
укинути су.

III
Проглашава се суверена и независна Држава Црна Гора у облику Уставне 

Монархије.
IV

Црногорски Сабор изјав.љује да су сви Црногорци — благодарни 
Италијанским Оружаним Силама, чијом се заслугом остварило ослобођење њихове 
Домовине и сјећајући се уских веза, које постоје између Династије Петровић- 
Његош и Италијанског Краљевског Дома, с повјерењем у дјело обнове дато 
увијек и свуда од Дуче-а и од Фашистичке Италије — ријешени да сједине живот 
и судбину Црне Горе са судбином Италије, успостављајући са њом везе уске 
солидарности. Накнадно ће се приступити склапању споразума, између Црне Горе 
и Италије, ирожетих духом ове солидарности и сагласних уласку Црне Горе у 
акциону сферу Рима.

V
Црногорски Сабор, у помањкању носиоца Врховне Власти Шефа Државе, 

ријешио је да успостави Краљевско Намјесништво и да умоли Његово Величанство 
Италијанског Краља и Цара да благоизволи одредити Намјесника Краљевине Црне 
Горе, који ће прогласити Устав.

генерала и потоњег претсјед- 
ника југословенске владе оку- 
пирала је Црну Гору. Пуковник, 
командант окупационих трупа 
позвао је извјестан број срп- 
ских агената у Подгорицу и 
прогласио их Великом народ- 
ном скупштином. Међу њима је 
било не мали број србијанских 
држављана. Они су изгласгли 
резолуцију, ксју је написала 
српска влада на Крфу и којом 
се прихваћа окупација Црне 
Горе проглашењем припојења 
Црне Горе Србији. Подвлачим, 
да је у том тренутку постоја- 
ла редовна црногорска народ- 
на скупштина, која је по црно 
горском уставу једина, у зајед- 
ници са Краљем. могла распо- 
лагати судбином Црне Горе. 
Након те окупације настало је 
мучење Црне Горе, коме нема 
равна у историји. Попаљено је 
на хиљаде црногорских домова 
и поубијено, по подацима бео’ 
градске владе, преко 2000 Цр- 
ногораца, вјерних црногорству 
и његовој државној слободи. 
Десило се је и нешто, што и- 
сторија није забиљежила да се 
десило за вријеме 500 година 
владавине турске над Балка- 
ном. Спаљена је мајка са ђецом 
у својој кући у Цуцама. Тај 
злочин извршнли су службени 
органи, жандармеријски мајор 
са 12 жандарма.

Стојећи на загариштима сво- 
јих домова, стојећи скамењени 
пред злочином у Цуцама и дру- 
гим безбројним тешким злочи- 
нима, ми смо ипак, до задњега 
тренутка, били готови на заје- 
дницу земаља јужних Словена, 
али само под условом, да та 
заједница буде тако организи 
рана, да све земл.е остану сло- 
бодне и равноправне. Кроз 
свих прошлих 4.2 године тај 
услов су једнодушно одбијале 
све срлске странке и сви срп- 
ски политичари. Тиме су поко- 
пали мисао заједнице замз.ља 
јужних Словена, и балканских 
земаља уопште. Тиме је наме- 
тнута нужност свакој поједи- 
ној од њих, да се сама брине, 
како може и умије, о својој 
судбини.

У таквој ситуацији састао 

се је овај црногорски Сабор, 
да се брине о судбини Црне 
Горе и да обнови темеље њене 
народне и државне будућности.

ЦРНОГОРСКИ САБОРЕ,
Прошли Свјетски рат завр- 

шен је Вересајским диктатом. 
Као његова неминовна по- 
сљедица настала је пометност 
политичких и моралних појмова 
у првим годинама након рата, 
коју је прекинуо долазак на 
чело италијанскога народа ге- 
нијалнога творца и вође фа- 
шизма Бенита Мусолинија. Ка- 
сније, узео је у своје чврсте 
руке вођство њемачког народа 
Адолф Хитлер идентификујући 
погледе на Европу и на нуж- 
ност њене реорганизације са 
погледима Бенита Мусолинија. 
Оба Велика Европљанина ни- 
јесу престајали упозоравати на 
нужностстварања новеЕвропе. 
Нијесу их схватили они, на чију 
су адресу њихове опомене биле 
упућене. И тако је дошло до 
данашњега рата.

Творевине Версајског Дикта- 
та срушиле су једну за другом 
побједоносне армије Сила О- 
совине. Нестало је и Југосла- 
вије и тиме је створена могућ- 
ност, да буде исправљена не- 
правда учињена Црној Гори 
године 1918 и да Црна Гора, 
као независна држава, буде у- 
копчана у нови европски си- 
стем који изграђују два европ- 
ска генија савременика и њи- 
хове непобједиве армије.

ЦРНОГОРСКИ САБОРЕ,
Политичка и културна ори- 

јентација појединих народа о- 
дређена је у наГвећем степену 
њиховим геополитичким поло- 
жајем, Црногорски народ.иако 
живи на Балкану, по своме ге- 
ополитичком положају припада 
медитеранским народима. Нуж- 
на посљедица те чињенице је- 
сте културна и политичка ори- 
јентација Црне Горе према Вјеч- 
номе Граду. Траговима римске 
културе, међу којима није у- 
самљсна Диоклеа, придружују 
се споменици многобројних ве- 
за Ирне Горе са Римом, касни- 
је преко Венеције, све до данас, 
Великим дијелом заслуга је тих 

веза, што црногорски народ, 
једини од балканскнх народа, 
изузевши грчког, има не само 
дефинитивно изграђен свој по- 
глед на свијет, него чак и уз- 
дигнут до висине филозофско- 
га система. Има великих наро- 
да у Европи, који се са тим 
не могу похвалити. Свјесни 
значаја наших досадашњих ге- 
за са римском цивилизацијом 
природно је, што данас наша 
земља улази у акциону сферу 
Рима.
с’ 'Молим Сабор, да изволи са- 
слушати декларацију и прими- 
ти ју акламацијом.

Живјела наша пријатељица 
и заштитница Италија!

Живјела успостављена Црна 
Гора!“

Ријечи г. Дрљевића, често 
пута биле су прекидане нај- 
бурнијим аплаузима. и покли- 
цима на адресу слободне Црне 
Горе, Фашистичке Италије, ње- 
ног племенитог Краља и по- 
носне Краљице, Вође Фашизма, 
г. Мусолинија, Грофа Ћана и 
свих оних, којима Црна Гора 
има да захвали за овај велики 
дан.

7 Г0ВВР1
Њ. Е. СЕРАФИНО МАЦОЛИНИ
Претсједник Сабора одредио 

је затим да се прочита декла- 
рација. Господин Јово Поповић 
прочитао је текст декларације, 
који је био поздрављен дугим 
одобравањем. Претсједник Са- 
бора г. Ивановић умолио је 
затим да се декларација прими 
акламацијом, нашто се двора- 
ном проломило громко: Прима 
се! Г. Ивановић констатовао, 
да је декларација примљена 
једнодушно.

Претсједник Сабора умолио 
је затим Њ. Е. иа изволи пре- 
узети ријеч. Високи Ко.месар 
за Црну Гору Њ. Е. Гроф Се- 
рафино Маиолини одржао је 
овај говор:

„Господо,
Није мивуло још ни тримје- 

сеца од када је један важан 
догађај измијенио политичку 
карту Источне Европе: Југо- 

славија, као држава, престала 
је да постоји. Завјет, који је 
ваш Сабор овога часа поло- 
жио, удара коначни печат на 
готов чин. Из посљедњих ра- 
збацаних удова тога мозаика, 
какав је била Југославија, о- 
бнавља се ваша стара држава. 
Црна Гора је успостављена.

Значајан је овај дан за вас, 
Црногорци. Да је неко за 
тмурних дана робовања, који 
су настали након такозване 
Велике народне скупштине у 
Подгорици, када је вашомзем- 
љом настала пљачка, када су 
спаљивани ваши домови, када 
су многи од ваше браће ка- 
сапљени, а многи, опет, при- 
сиљени да бјеже у свијет, да 
вам је тада неко казао да ће 
доћи дан када ће Црна Гора 
бити обновљена, да ћете вид- 
јети гдје се ваша застава по- 
ново диже, упутивши опет по- 
глед ка Ловћену као прама 
знамењу ваше слободе и ваше 
независности, примили бисте 
сигурно ову претпоставку као 
сан мио вашим душама, али 
бисте уједно и помислили да 
је то јалова нада.

Међутим, то је данас ствар- 
ност, Оне побједничке трупе, 
које су својим напредовањем 
прије три мјесеца, донијеле 
овдје, као увијек и посвуда, 
неизбрисиве знаке воље и мо- 
ћи Римског Ликтора нису до- 
шле да изигравају ваш народ, 
да би задовољиле само своје 
ратничке побуде. Дошле су, 
напротив, да донесу правду, 
цивилизацију и човјечност.

То је, Црногорци, традиција 
римска, која поглије побједе 
удружује народ са својом суд- 
бином и зато вам данас по- 
бједничка Италија даје сло- 
боду и правду.

Али ово велико дјело, које 
исправља учињене грешке, ни]е 
само посљедица једног дана- 
шњег става. Оно пружа нови 
доказ заузимања и осјећаја, 
које је Италија увијек гајила 
за судбину мале и вриједне 
Црне Горе. Ви ћете се сјећети, 
да је Италија била једина и- 
змеђу Великих Сила, присут- 
них на мировној коиференцији 
након посљедњега Свјетскога 
рата, која је устала у одбрану 
права Црне Горе: на конфе- 
ренцији Амбасадора само је 
она, посљедњим напором узе- 
ла у заштиту њену слободу. 
Ваши синови служили су и- 
талијанску војску и учили у 
италијанским војним школама. 
Италијанска предузећа живо 
су радила на јачању трговач- 
ких веза и на напретку ваше 
земље.

Нарочито сам сретан што се 
сада, на овом мјесту спомену- 
ло какви су присни односи и 
колике су пријатељске везе у- 
вијек постојале између Црне 
Горе и Италије. Дуће, који је 
за вас толико учинио и итали- 
јански народ, када буду данас 
сазнали за вашу одлуку, по- 
здравиће успоставу Краљевине 
Црне Горе, славнога Краљев- 
ства Петровић-Његоша, са о- 
сјећајима дубоке симпатије. А 
када будете стигли у Рим, да 
тражите, како сте одлучили од 
Његовог Величанства Краља 
и Цара, да благоизволи одре 
дити једнога Регента, Влада и 
народ изразиће вам најтоплију 
и најсрдачнију добродошлицу.

Везе, које тако сретно спа- 
јају вриједне династије Савоја 
и Петровић-Његош, и које су 
обасјане осмјехом наше љуб- 
љене Краљице и Царице, уро- 
диле су највећим симпатијама 
између обје земл.е. Подржавају 
те симпатије дубоко пошто- 
вање, које су Италијани увијек 
гајили према црногорском на- 
роду, према оном вашем на- 
роду, који је у оштром кршу 
својих планина знао да сачува 
скромност својих обичаја и 

(Настакак ва 4 тоЈ страни)
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Г1М1РЕШШ ПЕЕ МОНТЕМЕМО
ргос1ата!а 8о1еппетеп1е ЈаП’ АзбетНеа Иа2Јопа1е Сопо1Пиеп1е

11 рш дгапЈе дша1а 0е1 ппа1о 1 
М Моп1епедгт

Се(и§пе, 12. II роро!о Моп- 
(епе§гто ћа ујјјшо о§§1 ипа 
јрогпа(а 41 јтроцапга 4есј$ј\'а 
сће гјтагга тетогап4а пеј ГазН 
<Је11а $иа 5(огја.

Ре4е1е а1Гап(Јса (га4кЈопе па- 
г1опа1е, рег сиј бетрге $о$рјп(о 
4а1 $цргето 14еа1е 4еИ'опоге 50- 
5(еппе а(гауег$о ј зесоН јтрап 
та уИ(опо$е ЈоИе, П Моп(епе- 
§го соп$ареуо!е 4еј 4ез(јт п- 
$егћа(1§1ј 4оро (ап(е 4иге рготе 
4а11а Егосујјепга сП\Јпа ћа 1е- 
§а(о соп ип зокппе АПо со$(ј- 
(и(јуо И ргорпо аууетге а цие11о 

; 4е1Г1(а11а.
[ ЕЈћегаГо 4а1 §јо§о 51гапјего 
! П роро!о топ(епе§ппо, гкгоуа(е 
I 1е апНсће ујцп, ћа тЈаНЈ ус!и1о 
[ $о!еппетеп(е сопзасгаге Ппјгјо 
; 4е1Гега пиоуа арег(а 4а11е Пће- 

га(псј (гирре ИИјапе соп ипа 
4есЈ$1опе ипапЈте сће, пппо- 
уап4о 1е ћа$ј 4е11а Хагшпе, ћа 
ргос!ата(о Пп§ге5зо 4е1 Моп- 

, (епе§го пе11'огћј(а 41 Кота е4 
ћа $о1еппетеп(е ге$(аига(о Г1п- 
4Јреп4епга 4е11о 8(а(о.

1.’еуеп(о з(опсо е $(а(о геа- 
|јгга(о пе!1а СарКак, сће §1а 
уј<1е 1а ргосктагјопе 4е1 Кебпо 
4е1 §гап4е Ке Мсо1а, соп П 
сопсогзо 4еј гаррге$еп(ап(1 41 
ШПо 11 роро1о, 5Се1(1 СО5(ОГО 
(га 1е регбопе 4Ј$(1п(е$1 пе11е 
1е((еге, пеПе аг(ј, пе11е 5СЈепге 
е сће рег сћјаге ргоуе ћепе 
тегКагопо 4е11а Ра(па топ(е- 
пе§гта.

0ие5(1 гаррге$еп(ап(ј 4е11а N3- 
гјопе 51 5опо пипКЈ т ипа А$- 
бетћ1еа №гјопа1е Со$(ј(иеп(е 
сће ћа ргос!ата(о ипа $о1еппе 
ЦЈсћЈагагЈопе 1а циа1е ге$(Иш- 
бсе а! Моп(епе@го 1а ПћеНа е 
1а уј(а.

1.’А5$егпђ1еа е 5(а(а (епи(а т

арег(ј ј 1ауоп 4е1ГА$$етђ1еа ћа 
4а(о 1а раго!а а1 ргеасеКо ге!а- 
(оге иН1с1а1е 4е11а Со5(Ииеп(е, 
8еки1а Ог§НеуЈс, апсћ’е§П Пего 
атта(оге е4 апТко со11аћога(о- 
ге 4е1 §гап4е Ке.

Тга П соттоббо бПепгЈо 4е; 
сопуепиН 8ећи1е Цг^ПеуЈсћ ћа 
јпјгја(о а раг1аге гјсогсКпЦо сће 
1е А$зетћ1ее топ(епе§ппе 4ај 
(етрј 4е1 У1а4Јка ЦапИо 5шо 
а1Героса 4е1 Ке Мсо1а ћаппо 
зетрге ргезо ЈеЈјђегазЈопј 41 
ЈтроТагТапга уј(а1е.

Њ. В. ишалијанска Краљица и
ип §гап4е $а!опе 41 ип есШЈсЈо 
аШ§ио а! ра1агго §ја $е4е 4е11а 
Вапоута $егћа е 1а со$(гигјопе 
сће ипа уоИа (ебНтотауа И 
Иоттјо зКатего ћа уј$(о о§2> 
1а сопзасгагјопе сЈеПа ПћеНк сН 
ип роро1о оррге$5о.

I гаррге8еп(ап(1, §гап раг(е пе1 
со5(ите пагјопак сИ сш ога е 
$(а(о прп5(та(о Ц Иесого, ћап- 
по (а((о а ^гиррј јп^ге$$о пе1 
$а1опе, т Топдо а1 циаЈе (га (го- 
(еј <И ћапсИеге НаИапе е топ- 
(епе^ппе зрјссауапо I гИгаКј 
Ие11а Ке§та 1тре(псе е Је1 Ке 
1трега(оге ај 1а() <И ип циаИго 
гаТбигап(е Ке ИЈсоЈа, П сгеа- 
(оге <1е11о 5(а(о топ(епе§гто. 
Ш ЕгопТе а цие5(1 циаНп ип аИго 
гаШдига П Е)исе. А1 сеп(го 1а 
уессћја ћапсИега Је1 Ке Мсо1а, 
ога (огпа(а $јтћо!о Ие11о 5(а(о, 
51 1па1га диа$1 а (ебНтотаге П 
ппабсеге 3е1 Кезпо!

II 5а1опе уа тап тапо со1- 
тапдобј <П Ео11а. 8опо рге5еп(ј 
(иИе 1е рег$опа!На рји гаррге- 
$еп(а(ке Ие11а Иагјопе. Е' јп 
(и((1 ипа 1П(епза соттогјопе 
рег Геуеп(о $(опсо сће 5(а рег 
сотрјег51.

Е<1 аПогсће ГАИо Соттј$5а- 
по, гаррге$еп(ап(е с!е1Г1(аНа уИ- 
(опоба е Нћега(псе јп$јете а1 
Сепега1еТиссЈ Сотап<јап(е Ие11а 
Цјујбјопе „Ме$51па“ сће ргезЈ- 
сИа И МоЖепедо, е етга(о 
пе1 Згапс1е $а!опе П ро<1его$о 
арр1аи5о ае^И т<ег\епи(1 цН ћа 
(е5(1топја(о 1а рго(опс1а бга(ј(и- 
Лпе (И (и((о ип роро1о Ппа1теп- 
(е П5ог(о.

II Рге5Ј<1еп1е ИеН’ А55етћ1еа, 
капосчс, 11 ра(по(а сће дја !и 
соп уагј јпсапсћј с)1 Потегпо 
1ес1е1е е \а!еп(е со11аћога(оге <1е) 
Ке N10013, с!оро ауег сИсћЈага(о

Цоро атег гјеуоса(о еуепН 
51ог!С1 $е§иИЈ аПе ОЈе(е 5Јпо а 
диеНа (епи(а $и)а топ(а§па сИ 
Об(го§ сће Иопб а1 <1е(ип(о Ке 
№со1а 11 (Ио1о сП 1трегз(оге 
4е§П егој, Гогагоге ћа зоПоНпеа- 
(о сће ГА5бетћ1еа собГНијбсе 
ип'аи(еп(јса гаррге5еп(апга <1е11о 
т(его роро1о топ(епе§гјпо с!а1 
циа!е ћа а\и(о П тапсГаТо сИ ргоу- 
\е<1еге аПа геаНггагјопе <1е11е 
азрјгагјот пагЈопаП рег (ап(о 
(етро герге55е.

КјуоИо ип 5а1и(о геуегепге а!1а 
тетогја с1е1 Ке Мсо1а е <1е11а 
Ке^Јпа МПепа попсће (Н (и(И 
§11 егој сће сИеПего 1а уј(а рег 
Г ЈшПрепЈепга <је1 Моп(епе§го, 
Гога(оге (га 1 ГегуепН арр1аи$1 
Пеј сопуепиН, ћа та1га(о П реп- 
5Јего аПа Ме$(а Ие! Ке е 1тре- 
га(оге ропепсЈо јп пИето 1а (еП- 
сИб е !а Изнипа Пеј топ(епе- 

сће 1з „!а(а“ с1е!1е 1ого 
тота#пе, 1а Ке#та ес1 Јтрега- 
(псе Е1епа соп<ИуЈ<1а 1о 5р1еп- 
Иоге с1е1 (гопо сГКаПа.

И' тсИрепЈепга топ(епебгјпа, 
ћа абб'ип,° читЛ ОгдПеуЈс, 51 
соппеПе соп 1е јттог(а1| ореге 
<1е1 Цисе а1 ^иа1е уа 1а регеппе 
ЈЈга(Иис1ше Пе1 топ(епебппј. 11 
Оисе е 11 $ио \а!ого5о е ГеЦр1е 
со)11ћога(оге МЈт5(оСо1Ие С1а- 
по потЈпапЈо риа1е АИо Сот- 
птбапо ГЕссеИепга МаггоИпј 
ћаппо тоИгг <ја(о ипа пиоеа 
(ебНтотапга с1е1!'атоге (ЈсјјИ 
НаИат рег П роро1о тотеп - 
бгјпо.

Ооро а\ег пе\оса(о 1е \ И(о- 
гјобе 1о(1е $ес<»1агј сће <Иес1его 
езргеббЉпе роИИса аПЧЈеа топ- 
(епебгјпа, П гарргезетапГе <1е11а 

А5$етћ1еа ћо псог4а(е 1е 4о1о- 
гозе \Јсеп4е зе^иКе а!1а ^иегга 
топ4Ја!е диапЈо И Моп(епе§го, 
аппе$$о соп ип а((о тсо$(Иигјо- 
па!е а11а бегђја, теппе ро$(о а 
Гегго е а (иосо.

Сго11а(е рег тегИо сП Миззо- 
Пт е 41 НИ1ег 1е јп(аи5(е со- 
$(гигјот 4ј УегзабПа е зсотраг 
$а 1а Ји§о$1ау1а, ћа п1еуа(о а 
Чиез(о рип(о ГогаГоге, 11 Моп№- 
пе§го ћа оПепиГо §ји$(1гја е со- 
те 8(а(о Јл4Јреп4ел(е ујепе јл- 
с!и$о пе! $ј$(ета еигорео сће ј

Царица Јелена Савоја-Његош 

<јие СопИоШеп Пе11а пиоуа Сј- 
ујИа бГаппо со$(гиепс!о.

II роро1о топ(епе§ппо рег 1а 
$иа розјгјопе 2еоро1И1са е ип 
роро!о тесЈИеггапео. Соте (а!е 
е огкп( <(о 5р1гј(иа1тете е та- 
(епа!теп(е уегзо Кота е чие5(о 
тсИпгго соп5(Ииј$се 1а ћа$е 
<1е11а $иа \'Ка 5(а(а1е.

„Е'А55етћ1еа,1егт1паЈШг§ле- 
\1сћ, ћа дипцие П сотрПо 5(о- 
псосИ ргос1атаге Гјпс1јрепс1еп2а 
<1е11о 5(а(о <1е1 Моп(епе§го еН 
П $ио јп^гебзо пеП'огћИа сИ Ко- 
та. Ука 1а по5(га рго(е((псе ес1 
атјса ИаИа е^И ^гТда аПа Ппе, 
УЈуа П Моп(епе§го п$ог(о!“

Иа гјегосагјопе <П 5еки1е 
Ог§1Је\1сћ сће ега 5(а(а бебиИа 
соп ге11§(о$о зПепгЈо е ассоИа а! 
$ио (егтте соп ипа рго1ип§а(а 
еп(и$Ја$(1Са тапНе5(аг1опе аП’1- 
(аИа Еа$сј$(а е<1 а! Моп(епе§го.

11 Рге51с1еп(е с!е!Г А$5етћ1еа 
Јјбропе чијпсћ 1е 1е((ига деПа 
5о1еппе ОкћЈагагЈопе <1е1 $е§ие- 
п(е (е$(о јп(< §га!е:

„Е'А$5етћ1еа №гјопл1е Соб(1- 
(иеп(е, гаррге$еп(ап1е (иИо 11 
роро1о т< 'П(епе§ппо сс1 јп(ег- 
рге(е Ее<1е1е Је11а $иа \'о1оп(а, 
пипИа т СеИЈдпе ј! 12 1и§По 
1941-Х1Х, ЈеИћега с|иап(о $е§ие-

1. 11 зеваЈЈЦЈо сгеаО <ја11а 
бсирста <П РоЈ^огТха П 26 по 
\етћге 191>> соп Гитопе Је1 
Моп(епе§го а11а 8егћја е НпИо.

2. 11 геДћп1.' Јп$(аига(о пе! 
Моп(спс§Г1’ Ј <1 ра$$аи> Ке<Јпо 
<Н Ји§о$!а<?а е 1ч Јјпа.чНа Јеј 
КагацеогсЈ^ \ к' 5'шо <1ес«с1ш1: 1е 
со$(Ј1и/к»т Јс1 \'1Јо\<Јап е <Јс1 
3 беКетћге 1"31, етапагјот <П 
Чие1 Ке^Јте, $опо аћгодаге.

3. II Моп(епе§го епсозЈИиИо

8(а(о 5оугапо е<1 ЈпсНрепс1еп(е 
пеИа Тогта топагсћЈсо С05(Ии- 
гјопа1е.

4. ГЈАббетћка ИагјопаЈе Со- 
$(Ииеп(е ШсћЈага сће (и((ј ј 
топГепедпт, псопобсепН рег 
1а Нћегагјопе <1е1 1ого Рае$е 
аутетКа а<1 орега 4е11е Гогге 
Агта(е ИаИапе, тетоп Је§1ј 
$(ге(Н ујпсо11 $ог(ј (га 1а Цјпа- 
бИа Ре(гоујс-Кје§О5 е 1а Саза 
Ке§пап(е <ГЈ(аПа, Н4еп(ј пеЈГоре- 
га псо$(ги((јуа <1а(а $етрге е 
скшигкјие 4а1 Цисе е Па1ГИаПа 
Еа$сј$(а, <1есј<1опо ассотипаге 
1а \1(а е ј 4е$(тј <1е1 Моп(епе- 
§го, 5(пп§еп<1о соп е$5а утсоИ 
сП $(ге((а $оП4апе(а. АссогсП 
ЈзрЈгаН а дие$(а 5оИ<1апе(а е 
сИгеП! а11'јп§ге$5о <1е) МогПепе- 
§го пеЈГогћИа сП Кота загаппо 
$иссе$$јуатпеп(е $Нри1аН Ега Н 
Моп(епе§го е ГИаИа.

5. Е’А$$етђ1еа Со$(Ииеп(е, 1п 
тапсапга <Н ип (По1аге 4е1Г(Л- 
Исјо биргето 41 Саро 4е11о 
8(а(о, 4есЈ4е псоггеге аН’1$(Ии(о 
4ј Кеддепга е 41 сћЈеЈеге аПа 
Мае$(а 4е1 Ке 4'1(аИа е4 Јтре- 
га(оге 41 4е$ј§паге П Ке§§еп(е 
4е1 Кедпо 4е1 Моп(епе§го сће 
пе етапега 1о 8(а!и(о“.

Иа Цјсћ1агагјопе5о11е\а $сго- 
5СЈап(ј арр1аи$ј, е4 е$$а счепе 
арргоуа(а Јтте41а(атеп(е рег 
асс1атагјопе.

СПЈ арр1аи$| сопНпиапо Нпсће 
ГАИо СотпН$5апо ЕссеПепга 
Соп(е МаггоИш п$роп4еп4о а!1о 
јп41пгго е4 аПа Цјсћјагагјопе 
4е1ГА$$етђ1еа Хаг1опа1е СобН- 
(иеп(е јтгја а $иа \’оИа а раг- 
1аге.

N00 апсога 4оро (ге те51 
4а11а 5сотраг$а 4е11а ЈидозЈауја 
соте 8(а(о, ћа гПеуа(о И Соп(е 
МаггоИт, И уо(о 4е11а Со5(Ииеп- 
(е геаПгга циеНо сће \еп(’апт 
Еа загећће 5етћга(о рЈи сће ип 
5о§по ип уапо гтгаддјо е соп- 
$асга 1а гебиггегТопе 4е1 Моп(е- 
педго сће јппа1га 41 пиоуо 1а 
ргоргја уессћја§1опо5ађал4јега.

Ие уј((опо$е Тгирре НаИапе, 
е§И ћа гПеуа(о т бедиИо, уеп- 
пего рег (аге орега 4ј дјибНгЈа, 
41 С1\ Ј1Иа е 41 итапИа; поп рег 
бо§§1о§аге, ћеп$1 рег Нћегаге 1е 
роро1агјопј. Рег циезГо ГКаИа 
о§§ј соп$еп(е е прп$Нпа 1а К- 
ћег(а 4е1 Моп(епе§го.

Иа $о!еппе орега 41 геза §ји- 
зНгја е ипа пиоуа сопЕегта 41 
^иеј бепНтепН \егбо П уа1ого$о 
Моп(епе§го сће ГИаНа ауе\га §1а 
4Јто$(га(о а||а СопГегепга 4е!1а 
Расе 4оро ГиКјта Диегга е рој 
аПа СопЕегепга 4е§И Атћа$С1а- 
(оп 4иап4о е$$а(и Гшиса §гап4е 
Ро(епга сће 4Ие$е И роро1о 
топ(епе§ппо.

Ооро а\ег псог4а(о сће пи- 
тего$ј ПдН 4е1 МопГепедгоћаппо 
$ег\Ио пеП' Е$егсНо КаПапо е 
сће 1’трге$е ПаПапе ћаппо 4а(о 
ип а(Н\ о сол(пђи(о а11о 5\11ирро 
4е1 Рае$е, ГАИо Согптј$5апо 
ћа $о((оИпеа(о ДИ 8(ге(11 ујпсоИ 
41 атјсша 5етрге е$ј$(ПЈ (га 1 
4ие 81а(1 со$1 ЕеИсетеп(е ипЈИ 
4а1 1едатј $огН (га 1е 0та$Не 
4еј 5а\’о1а е 4еј Ре(го\јс-Х'је§о$.

СјИ Иа11ап1, е§П ћа сопНпиа- 
(о, ћаппо зетрге а\'и(о ипа 
дгапЗе зНта рег П роро1о топ- 
(епеДппо 11 диа1е 1га §И а$рп 
Лгирј 4е11е 5ие тогИадпе ћа 53- 
ри(о сопбеггаге 1а \ јг(ио$а $ет- 
рПсИа 4еј со$(итј е 1а гоћи$(а 
\|§ог|а 4е1 сага((еге.

I.’А1(о СотпНзбапо, Ега агЈеп- 
П татГе$1агјот 4е11'А$$етћ1еа, 
?»а аддИиИо сће ГИаПа $ј ргоро- 
пе 41 $\ Пирраге ипа соПзћога- 
гјопе орегате 1п (и(Н I с;.1Пр1 
со!1 П МоШепедго, аппп.на 4а! 
\;\о 4е$јЈегш 41 пНдНогагпе 1е 
$огП. II Кедпо гјпа(о (го\ега

пеИа сотргепзјуа атјсјгја 4е11а 
ИаПа И $ио р!п $јсиго ргезЈЛо.

Соп 1а дЈогпаГа оЛегпа, е§И 
ћа ЈеНо, И тагНгјо 4еј топ(е- 
педпт е НпИо е4 ипа (арра 4е1 
саттто е габ§шп(а.

„СопНпиа(е а тагсјаге трасе, 
о топ1епе§пт, ћа (егтта(о 
ГАКо СоттНзапо, рег ј сот- 
рИ1 сће VI абрецапо е сће Ггоп- 
(е§§еге(е соп 1а уо$(га Те4е, соп 
1а \ о$(га \о1оп(а е соп 1а соо- 
регагголе Је1 Сосегпо РазсЈзГа.

Ука И МопГепедго! Ука Г1- 
(аИа!“

<5и1п4ј Г АКо СоттЈбзагЈо, 
ассотра§па(о 4а11е ргтсЈраИ 
аи(оп(а 4е1 $ио 5е§иИо ћа 1а- 
5С1а(о П Теа(го гесоп4обј пе! 
Ра1агго 4е1 Доуегпо, 4оуе $а!Ио, 
а1 ћа1сопе, ћа ргезепгјаго а11а 
сегјтоша 4е1Г аКађапЛега 
МепГге П роро1о Јј Се1Ндпе та- 
Ге$(а\-а П ргорп еп(и$ја$то 1а 
ђапЛега 4ј сотђа(Нтеп(о 41 Ке 
Х’јсо1а е (ота(а а $\еп(о1аге 
(е$(јтоп1ап4о П п$ог§еге 4е1 
Моп(епе§го.

ТК1В1ШАИЕ Ц! СИЈЕККА

Р1 СЕТТ1СКЕ

РгосесНтепН репаИ тгЈаН 
а1 12-6 1941

ВОЈНИ СУД У ЦЕТИЊУ

Кривичнп поступци аапочети 
у 12 јула 1941 годнне 

Оптужени за неовлаштени посјед 
оружја муниције и експлозива: 
1) Лаферовић Алиа Ахиедов, 2) 

Алибовић Јакуф Осианов, 3) Али- 
еловић Алиа Шабанов, 4) Гашић 
Аадриа 5) Тодоровић Блако, 6) То- 
ри Никола Тошов, 7) Ђокић Груица 
Датов, 8) Бекувић Бедо, сви из 
Подгорине и Војин Ђукић из Ко- 
лашиаа.

Оптужени због непоштовања 
Уредбе максимирању цијена

I) Осман Марић, 2) Душан Мари. 
ћевић, 3) Ивановић Бранко, сви из 
Цетиња, 4) Шала Роса Лаиа, 5) Ха- 
сетовић Душан, 6) Рашиа Рама- 
дан Дуси, 7) Вучетић Ангела Пере, 
сви из Бара.

Оптужени због кршења Наредбе 
о нокно.к кретању 

послије 23 сата

I) Хеић Митар Милов, 2) 111еро 
Миро Тодоров, сви из Никшића, 3) 
Светагар Рухумнро Влапијен, из Бе- 
рана, 4) Војанић Зенковић Радо|ин, 
Садик Марборовић Ахметов, 6) Ко- 
вачевић Блажо Петранов, 7) Пепић 
Муло Гефин, 8) Вуестић Епигар, 9) 
Карић Гиовани, (0) Лабуд Ђурасо- 
вић, 11) Марковнћ Петар сви из 
Подгорице.

ОГЛАСИ
Изгубио сам поштанску у- 

ложну књижицу број 382135 
дана 16 1\’41 са улогом од 
дин. 30013.90 те је оглашујем 
као неважећу. Са истом изгу- 
био сам и лична документа.
Вујновић Гојко син Мирзслава 

зв. чувар Окр. Суда 
ул. Павла Ровинског -• Цетиње 
1-2

Ширите и чита|те 

„ГЛАСЦРНОГОРЦА"
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ШИ8ЈЕЛА СЛОБОДНА ЦРНА ГОРА!
Цетиње, 12 јула. Данаш- 

њи дан је можда, један од 
најзначајнијих у историји 
Цоне Горе. Дванајести јула 
прећи ће будућим покоље- 
њима, као дан свијетлости, 
правде и слободе.

Као и сваки значајни до- 
гађај у историји некога на- 
рода, данашњи дан слободе 
посљедица је дугих, крвљу 
исписаних страна, које су 
Црногорци, у борби за свој 
велики идеал, тако славно 
исписали. Посљедица је јед- 
ног доба, у коме је црно- 
горство добило своју конач- 
ну личност, која није могла 
да буде избрисана ни мно- 
гим вјековима ропства и 
патње, доба које је било 
окруњено мудрим вођством 
великог Краља Николе.

Од 1876 до 1918 године 
историја Црне Горе достој- 
на је највеће епопеје, ге- 
стовима, који су овом малом, 
али поносном народу, зајам- 
чили поштовање и признање 
цијелог нашег континента.

Везама, које су године 
1896 удружиле двије велике 
Династије: Петровић - Ње- 
гош и Савоја, црногорски је 
народ коначно упутио своју 
судбину ка Медитерану, про- 
стору, који је вјековима био 
обасјан жариштем европске 
цивилизације, вјечитим Ри- 
мом.

Али судбина није увијек 
склона једноме народу.

Прегажена, понижавана и 
угњетавана, Црна Гора је 
морала да преживи тмурне 
дане. Над Ловћеном надвили 
су се црни облаци и сунце 
као да је заборавило ње- 
гове врлети, као да је за- 
боравило малу капелу у ко- 
јој почива Човјек, Владика 
и Владар, чији су стихови 
одјекнули читавим свијетом. 
Црногорсгво као да је пало 
у дубок сан.

Али право једнога народа 
побјеђује, кад тад.

Оставарило се данас оно 
што је Творац независнеи 
слободне Црне Горе знао 
да неће моћи никада да буде 
уништено, иако би, по неки 
пут, вријеме спустило за- 
вјесу тмине. Обновљена Цр- 
на Гора, послије скоро че- 
тврт вијека, данас диже ту 
завјесу и почиње обновље- 
ним животом.

Црна Гора је успостав- 
љена!

Будимо сретни сви ми 
Црногорци што смо дожи- 
вјели овај дан; будимо за- 
хвални великим Суверенима 
пријатељске Италије, чије 
су Оружане Снаге вратиле 
правду нашим домовима, на- 
шој земљи.

Нека нам сјутрашњица 
буде испуњена радом, до- 
стојним наших дједова. Нека 
се над нашом земљом над- 
вије ново доба, среће, прав- 
де и благостања!

Нека живи Црна Гора!
Живјела велика Италија! 

ГОВОРИ 
Њ. Е. СИЧФИНО МАЦОЛННМ 

(Наставак са 2-ге страве) 
мушку чврстину свога карак- 
тера. Увећава их дах поезије, 
који са ваше земље достиже 
преко Јадрана до обала Ита- 
лије у инспирисаним страхо- 
вима Симе Милутиновића, ве- 
ликог Владике Петра II Петро- 
вића и Краља Николе.

Везе присне солидарности 
освештаће и учврстићеове сим- 
патије. Усвајајући ваше тежње, 
Италија жели да развије са 
Црном Гором плодне односе, 
и сарадњу која ће дјеловати 
насвима пољима, живом вољом 
да допринесе бољитку њене 
судбине. Држава која се сада 
препорађа наћи ће најсигурнију 
одбрану у савршеном прија- 
тељству фашистичке Италије, 
пуном разумијевања.

Данашњим је даном, дакле, 
обиљежен и за Црну Гору пра- 
ви почетак оног новог европ- 
ског поретка, кога геније Бе- 
нита Мусолинија и Адолфа Хи- 
тлера већ учвршћавају, поретка, 
који ће створити једну еру прав- 
де. правога мира и сарадње 
међу народима.

Црногорци, престале су ваше 
муке, достигнут је један циљ 
на вашем путу.

Продужите сада вашим сто- 
пама, у миру, ка задацима, који 
вас чекају, а које ћете савла- 
дати вашом вјером, вашом чвр- 
стом вољом уз сарадњу фа- 
шистичке Владе.

Живјела Црна Гора! Живјела 
Италија!“

Ма да већина претставника 
народа није могла да дословно 
слиједи ријечи г. Мацолинија 
на италијанском, непосредност, 
јачина израза и свечани тон, 
којима је г. мацолини говори 
у овом значајном моменту, то- 
лико је био увјерљив, да су 
сви могли да осјете срдачно 
пријатељство и велику љубав, 
којом је Високи Комесар да- 
вао израза осјећајима цијелог 
италијанског народа.

Стварно тако је и било. И 
да је можда изостао превод, 
кога је затим прочитао тумач, 
утисак би био једнако снажан 
и увјерљив. Ни послије говора 
г. Маиолинија, који је такођер 
био прекидан најбурнијим по- 
клицима и аплаузима, одобра- 
вање и одулевљење присут- 
них није престајало.

Прочитани су на крају те- 
леграми, које је Сабор у овом 
свечаном дану упутио, Њего- 
вом Величанству Италијанском 
Краљу и Цару Викториу Ема- 
нуелу III, Њеном Величанству 
Краљици и Царици Јелени Са 
војској, Вођи Фашистичке И- 
талије г. Бенкту Мусолинију, 
Грофу Галеацу Ћану, Итали- 
јанском Министру иностраннх 
послова, у којима је изражена 
срећа и захвалност за обнову 
Црне Горе заслугом Оружаних 
Сила Велике Италије.

Специјални телеграм упућен 
је Вођи Рајха г. Адолфу Хи- 
тлеру са најљепшим жељама 
за сретни исход рата, кога 
водеСиле Осовине у изградњи 
Нове Европе.

Стара Црногорска застава 
опет се вије

По завршеном засиједању 
Сабора, Његова Екселенција 
Мацолини поздравио је народ- 
не претставнике ускликом: Жи- 
вјела: „Црна Гора!“ на црно- 
горском језику, што је изаз- 
вало нове изразе одушевљења. 
Високи Комесар у пратњи ге- 
нерала г. Тући-а, напустио је 
позоришну зграду око 11 сати, 
заједно са члановима Сабора.

Пошто је извршена смотра,

сви претставници црногорског 
народа, уз присуство италијан- 
ских војних и цивилних власти 
упутили су се у зграду бивше 
бановине, која ће од сада бити 
сједиште Сабора.

Овдје се одржао другн зна- 
чајни дио јучерашње свечано- 
сти. На прочељу зграде била 
су истакнута три стијега: на 
два вањска вила се италијан- 
ска застава, док је средњи био 
празан. На томе за неколико 
часака лепршаће се славна, 
стара црногорска ратна заста- 
ва са црвеним пољем, на коме 
је двоглавни орао и круна Пе- 
тровића, а около бијели обод. 
Народ, који је раније стајао 
пред позориштем испунио је 
простор пред новим сједиштем 
Сабора и у побожном миру 
нсчекивао дирљиви час када 
ће симбол слободе и незави- 
сности Црне Горе, стари Кра- 
љевски барјак, поново да се 
вије под плавим цетињским 
небом.

Док је топовска паљба раз- 
лијегала црноторским плани- 
нама, музика је интонирала 
црногорску химну. У том тре- 
нутку, док је у ставу мирно 
на балкону палате Њ. Е. Ма- 
цолини поздрављао фашисти- 
чким поздравом, заједно са 
претставницима Сабора,славна 
застава развијалајесвоја сло- 
бодна крила, послије толико 
година гажења и злостављања.

Славну заставу дизао је по- 
носни црногорски мајор у пен- 
зији г. Саво Челебић, одјевен 
у своју раскошну ношњу.

Ручак код Претсједника 
цетињске Општине 

у Гранд Хотелу

Овај значајни чин завршио 
се свирањем италијанске Хим- 
не и Ђовинеце, док су војници 
почасних чета одавали пошту 
симболу црногорства и његове 
заслужене слободе.

У 13 сати Претсједник оп- 
штине Града Цетиња. Госп. 
Рашко Бешић приредио је 
свечани ручак у част новог 
црногорског Сабора, коме су, 
поред Њ. Е. Мацолинија, Прет- 
сједника Сабора г. Ивановића, 
генерала г. Тући-а, присуство- 
вале многе црногорске и итали- 
јанске личности.

Овом приликом Претсједник 
Општине, Рашко Бешић по- 
здравио је госте краћим гово- 
ром у коме је изразио најбо- 
Јг.е жеље за све већу славу и 
срећу црногорског народа и 
његове васкрсле државе.

Затим је Њ. Е. Мацолини 
узео ријеч говором у коме је 
након поздравних ријечи рекао 
Сљедеће:

„Сретан сам што Вас видим 
овдје окупљене. За оне који 
су сматрали да је излишно да 
узму удјела у овој свечаности, 
највећој у историји Црне Горе, 
ми не можемо да осјећамо 
друго, него омаловажење и 
презир. Ако мисле да имају 
право што тако раде, дубоко 
гријеше. Немају право, као што 
немају право сви они који ни- 
јесу присутни, а који желе да 
и даље гаје неразборите сумње".

Пошто је споменуо велике 
претке црногорског народа, Ви- 
соки Комесар је завршио свој 
говор истичући једнакост и 
братство Италијана н Црно- 
гораца завршивши ријечима:

„Радимо за благостање на- 
ших народа, радимо за добро 
човјечанства!

Живјела Црна Гора!
Живјела Италија!“
Говорио је још г. Секула Др- 

љевић, који се позвао на по- 
требу сложне сарадње свију 
Црногорапа окупљених око 
своје крЈне.

Након ових говора поновило 
се одушевљено клицање Ита-

Телеграми захвалности 
\ црногорског Сабора 
/ Сабор је упутио јуче са свог

(Свечаног засиједања слиједеће 
телеграме благодарности:

ПРВОМ АЂУТАНТУ ЊЕГОВОГ 
ВЕЛИЧАНСТВА КРАЉА И ЦАРА 

РИМ

Биши ћу Вам благода- 
ран ако саопшшише Ње- 
говом Величансшву Краљу 
и Цару да Сабор у овом 
часу освешшава у Цешињу, 
једногласном одлуком, у- 
саосшаву Краљевине Црне 
Горе и ријешава да своју 
судбину усмјери акционоЈ 
сфери Рима, желећи све 
присније пријашељсшво из- 
међу двије државе, као и 
њихову шрајну солидарну 
сарадњу.

Обраћа се захвалан У- 
звишеном Краљу, преко 
нарочише Делегације са по- 
уздањем, и молбом да бла- 
гоизволи одредиши једног 
Регенша.

ГЈретсједник Сабора, 
ИВАНОВИЋ, с. р.

ДВОРСКОЈ ДАМИ ЊЕНОГВЕЛИ- 
ЧАНСТВА КРАЉИЦЕ И ЦАРИЦЕ 

РИМ
Молим Вас да изволише 

саоашшиши Њеном Вели- 
чансшву Краљици и Цари- 
ци да у овом шренушку у 
Њеном Цешињу, једнодуш- 
ном одлуком Сабора, цр- 
ногорски народ види напо- 
кон осшварен завјеш успо- 
сшављења свога Краљев- 
сшва; док се, уз звоњаву 
звона, рашна засшава Кра- 
ља Николе диже, његове се 
душе разгаљују усаоменом 
на Њене славне прешке, 
упућујући Њој, дарежљи- 
вој Вили његових гора, сво- 
је најпонизније поздраве.

Прешсједник Сабора, 
ИВАНОВИЋ, с. р.

ДУЧЕ-У
РИМ

У часу када Црна Гора, 
по једнодушној оолуци Са- 
бора, успосшавља своју Су- 
верену и Слободну Држа- 
ву, оријеншишући се од- 
лучно према Фашисшичкој 
Ишалији, и шражећи њену 
зашшишу и шрајну плодо- 
носну солидарносш, полазе 
к Вама, Дуће, изрази за- 
хвалносши за ово вели- 
лији, њеним Суверенима, њеном 
Вођи г. Мусолину као и Вођи 
великог Рајха г. Хитлеру.

Пријем 
код Њ. Е. Мацолинија

За то вријеме пред „Гранд 
Хотелом", гдје је био приређен 
ручак, музика Црних Кошуља 
изводила је програм црногор- 
ске и италијанске музике.

У 17 часова Њ. Е. Мацолини 
приредио је у свом стану све- 
чани лријем, коме су присуство- 
вале црногорске и италијанске 
личности. Том приликом је још 
једном подвучено црногорско- 
италијанско пријатељство и со- 
лидарност.

Цијела Црна Гора прожив- 
љује ове часове у жељном ис- 
чекивању свога Краљевског 
Намјесника, кога ће италијан- 
ски Краљ и Цар благоизволи- 
ти одредити, а чије име ће бити 
саопштено специјалној црно- 
горској делегацији, која ових 
дана креће за Рим. 

чансшвено дјело задовољ- 
шшине, и уздижу се шопле 
жеље за усаосшављење јед- 
ног доба правде, мира и 
сарадње међу народима, 
под Вашим највишим по- 
кровишељсшвом.

Претсједник Сабора, 
ИВАНОВИЋ, с. р.

ЊЕГОВОЈ ЕКСЕЛЕНЦИЈИ 
ГРОФУ ЋАНУ МИНИСТРУ 
ИНОСТРАНИХ ПОСЛОВА

РИМ

У исшоријском дану у 
коме црногорски народјед- 
нодушном одлуком Сабо- 
ра види поново успосшав- 
љену своју Краљевину, по- 
зивајући се на сигурну за- 
шшишу и пријашељсшво 
Фашисшичке Ишалије и на 
њену узаЈ'амну сарадњу, њи- 
хова се захвална мисао 
обраћа Вама, којп сше и- 
мали шоликог удјела у од- 
лучујућим догађајима прп 
сшварању новог европског 
аорешка.

Претсједник Сабора. 
ИВАНОВИЋ, с. р.

Поред горњих телеграма, 
црногорски Сабор упутио је 
и специјални телеграм Вођи 
Трећег Рајха, г. Адолфу 
Хитлеру, који гласи:

ФИРЕРУ
БЕРЛИН

Црна Гора. која је, у 
пкционој' сфери Фашисши- 
чке Ишалије, данас успо- 
сшављена као Суверена и 
слободна држава, упућуЈ'е 
своје мисли Вама, Фирер, 
у жељи да Осовина и нови 
европски поредак досшиг- 
ну скору срешну побједу. 

Претсједник Сабора, 
ИВАНОВИЋ, с. р.

ОГЛАС
Управа мовопола у Подгорнцв 

издаје путем јавие оферталне лицн- 
тациј- у двогодишњи закуп велмко- 
продају дуваиских прерађевина, цн- 
гар-папира, жижица и соли.

Лицитација ће се одржати 15 јулм 
1941 године у канцеларији Уиоавв 
монопола у Подгориии у11 часова.

Услови за учешће у лицитациЈи ■ 
за узимање великопрода|е у закуа 
могу се в>д)ети у канцелари|и свих 
Среских начелстава. свих Одјељаи 
фннаисијске ковтроле и код Управо 
монопола у Подгорицн.

Потребви прим|ерак услова за 
прилагање понуди може се добитм 
у Управи монопола у Подгориим.

Право \ч шћа на ову лицитаиију 
само < »а правна и физичк* 

лица која с> по завкчајаости са 
терит- ри>е Вигоког Цивилног Коме- 
сара за Црну Гору.

Из каннеларије Управе монопола 
у Подгориии Бр. 455 од 30 Јук* 
1941 године.

Моја матурантска диплома из- 
дата ми од гимназије цетињске 
1934 године уништена је од 
бомбардовања, па је овим огла- 
шавам за неважећу.

Ђорђе М. Пејовић

Моја диплома нижег течаја 
издата ми од гимназије барске 
1938 године уништена је од 
бомбардовања, па је овим огла- 
шавам за неважећу.

Раде М. Пејовић 
чиновник из Цетиња

ХУСКАР РАМУСОВИЋ, син 
Илије Рамусовића, који станује 
на Цетињу, Бранкова Ул. бр. 2. 
Изгубио је књижицу животних 
намирница Бр. 107 слово „Р“ 
коју ивјављује овим путем не- 
важећу.

Штампа Штампарије „Обод“ — Цетиње Иадаје италијански Високи КоНесарнјат ва Црну Гору


