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НЕИЗБЈЕЖНА НАЗНА
издајницима црногорског народа

1пе$ога1)Ј1е рб(ша соп(га ј 1гаШп Ш роро!о шопкпедгЈпо
Прије трн мјесеца италијан- 

ски војници улшли су у Црну 
Гору као побједници. Од пр- 
вога часа, међутим, показали 
су црногорском народу да не 
улазе као освајачи, него као 
права браћа. За ово вријеме 
ређали су се безбројни докази 
искрености којом је такво др- 
жање биао прожето.

Италијански народ отворена 
срца дијелио је свој хљеб са 
црногорским народом.

Влада Бенита Мусолинија 
жељела је да врати слободу и 
независност родној груци Пе- 
тровић—Његоша.

Као одговор на све то шака 
плаћених одметника одбјегла 
је у брда. Скривена по гудура- 
ма почела је да сије смрт у 
редовнма ослободилачких тру- 
па, нападајући их кукавички из 
засједе.

У часу када је Црна Гора 
ступала поново у ред нација 
н када је улазила у нови е- 
ВРОПСКИ поредак, некл лл *₽■ 
ннх синова извршило је сра- 
ман оцеубилачки чин.

Међу вама растурају се 

најизмишљеније вијести о 

току рата који се води у 

Русији.

Знајте да је истина друга; 

девет милиона војника: Не- 

маца, Италијана, Финаца, 

Мађара, Румуна, Словака и 

Шпанаца уништило је Ста- 

љинову линију и пред вра- 

тима је Москве и Лењин- 
града.

За неколико дана од 

бољшевистичке Русије оста- 
ће само тужна успомена.

На побуњенике и на њихове 
јатаке светиће се правда сво- 
јом неминовном пресудом.

Тако мора бити.
На њих ће да падне кривица, 

на њнх ће да падне најстрожа 
казна.

Нека размисле прави Црно- 
горци о свему овоме.

Под комунистичком маском 
скривају се други прсти.много 
дужи и далекосежнији. Искљу- 
чена је претпоставка да су не- 
ки људи, иоле разумни, могли 
да вјерују, или да се надају да 
ће из Црне Горе моћи да при- 
текну у помоћСтаљиновимље- 
вичарским плановима, у часу 
када се, пред непобједивом 
силом осовинских армија, које 
су већ на прагу Лењинграда и 
Москве, руше и најотпорнија 
упоришта комунизма, који по- 
риче сваки хумани и друштве- 
ни основ.

Сви они који су подлегли 
таквим нлузијама треба да знају 
па се влјниии Италије налазе 
овде и да ће овде и остати, 
да би осигурали правом црно

горском народу — оном народу 
који проводи своје вријеме у 
поштеном раду, а не у беспо- 
слици и причи по кафанама, или 
у страховању по гудурама — 
ону правду и спокојство које 
је заслужио.

Та ће будућност бити оси- 
гурана само онда, када одмет- 
ници и плаћеници буду ишчу- 
пани из јазбина у којима се 
скривају и из којих разбојнички 
убијају.
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I зоИаИ <1е1ГПаПа 
јтрегја!е е уШопоза епггагопо 
пе! МопГепебго 1ге те$ј ог зопо 
соте ГгаОеШ е поп соте соп- 
дш$1а1оп. Цј 1а1е зрјгко <1еЦего 
сопИпие Јиттозе ргоуе.

II ророЈо НаПапо сопШуЈзе 
соп ПеГо ашто со1 роро1о топ- 
{епе^гто П зио рапе.

II Соуегпо <К ВепНо Миззо-, 
НпЈ УоНе гМопаге 1а ПђеПа е 
Гтбјрепбепга а11а Гегга Јеј Ре- 
1гоујсћ-1\'1е2о§.

Соте псотрепза а ШПо С1б 
ип §гирро <И зепга Ра(па уеп 
биН 51 е пћеПаГо, $1 е 4а1о а11а 
топ1а§па е пазсозго Гга 1е госсе 
ћа 5етјпа1о 1а тоНе 1га Је 
Ггирре Иђегабпсј а$за1еп<1о1е рго- 
<1Иопатеп1е е уј§Массатеп1е.

№1 тотегДо $1е$$о јп сиј П 
МоШепе^го $ј аНассЈауа Л пио- 
уо а (И^пИа с!1 №гјопе е<1 еп- 
(гауа а (аг раПе <1е1 пиоуо аз- 
зеНо еигорео, а!сит <1е1 зиој 

ћаппо сотршЈо П ^е$1о 
раггпсИа.

5иј пђеШ, $и циапИ соп е$$1 
ћаппо зЈтраНггаГо о зЈтраНг- 
гапо гјсаска ЈпезогађИе 1а §ш- 
51јхја уепсНсаТпсе.

Со$1 беуе е$$еге.
5и <И 1ого гЈсаЈе 1а со1ра, зи 

<јј 1ого псаЦга И сазК^о.
КШеПапо ј топ1епе§ппј \еп 

$и 1и«о сЈб.
11 рге!е$1о сотип1$1а пазсопде 

сеНо рјђ уазП ргорозШ, рш 
1оп1апе теГе. Е' ЈтроззЈђПе сге- 
сјеге сће §еп1е до1а1а сћ гагјо- 
СЈП1О ађђја роШГо сгесјеге о 
зрегаге с11 уетге т аји(о ба1 
МопГепе§го ај $ш15(гј <И$е@п1 
сћ 5(аПп, теп1ге ј! ђо1$сеуј$то 
пе§а1оге <11 ојЈпј ргтсјрјо итапо 
е 5ос1а1е уес!е сгоПаге аб ипа 
а<1 ипа 1е $ие СоПегге рег орега 
<1е11е тујпсЈђПЈ агта!е (1е1ГА88е 
сће зопо а11е роПе сП РЈегго- 
ђигдо е сП Мозса.

ТиШ со1ого сће $опо уЈШте 
сН цие$1а »ПизЈопе заррјапо сће 
ј зођјаН сГИаПа циј зопо е чиј 
птаггаппо рег а$$јсигаге а1 уего 
роро!о топЈепебппо — ^иеПо 
сће Јгазсогге 1а ргоргја §јогпа1а 
1ауогап(1о е поп огЈапЈо пеј 
са№ о Ггатапбо 1га 1е сатегпе 
- цие^Гагуетге бј §ји$1јгја е 

(11 расе сш а$рјга.
Е 1а1е а\ уетге зага а$$јсига(о 

$о1о циап<1о I $епга РаГгЈа ед 1 
уепЈии $агаппо $га<ИсаН <1а11е 
1апе пеПе циа|ј 51 па$соп(1опо 
е <1а11е риа!: иссИопо.

Црногорци,
Славна војска моћне италијанске 

Империје дошла је у ЦрнуГору недају 
зароби, него да успостави независну 
црногорску државу, коју је Црногорски 
Сабор прогласио на Петровдан.

На позив Москве, а потстицани и 
новчано помагани од београдских и лон- 
донских агената, комунисти су се одмет- 
нули и из засједе успјели, у први мах, 
убити неколико италијанских војника. 
који су својим братским понашањем 
Црногорце за вазда задужили.

Побједоносне армије Осовине на пра- 
гу су Москве, која је евакуисана. Зар да 
на гробу Совјетске Русије извојује по- 
бједу комунизма шака његових црногор- 
ских присталица?

Ако волите вашу домовину знајте да 
интерес ваше земље није у Москви.

ЊЕМЦИ СУ СЛОМИЛИ РУСКИ ОТПОР
Огромна клијешта од језера 

Пејпуса и Умана, на југу и је- 
зера Ладоге на сјеверу, почи- 
њу да се несавладиво стежу 
око Лењинграда. У овој гигант- 
ској борби Совјети су убацили 
све своје резерве. По заузи- 
мању Смоленска и Кијева од 
стране њемачких одреда дола- 
зи сада до посљедње фазе о- 
вих операција. Непријатељ ће 
скоро бити савладан. Главни 
циљ операција руских маршала 
не односи се само на одбрану 
Лењинграда чија је судбина већ 
неизбјежно запечаћена, због 
опасности са сјевера и са југа, 
него и на настојање катастро- 
фе која би требала очувати 
Москву од сигурне капитула- 
ције.

Смјело продирање борних 
кола већ је довело њемачке 
трупе на жељезничку пругу 
Москва—Лењинград. Не треба 
много ријечи, о овом да би се 
разумјела сва тежина ситуаци- 
је у којој се налазе црвени.

Њемачки маневар циља не

да освојн земљиште, колико 
да уништи непријатеља. Ако 
се дакле, у предјелу Лењин- 
града ствара ступица, каква 
је била она код Бјелистока 
Минска, бити ће тешке, а 
можда и судбоносне, посље- 
дице по Ворошилове армије, 
Појединости ове акције за са- 
да су схватљиво непознате. 
Из њемачког извјештаја само 
се зна да је број људи који је 
у борби онгажован огроман, 
док је број совјетских оклоп- 
них, ваздушних и моторнзова- 
них јединица далеко мањи.

Најхитније су улућене на овај 
фронт моторизоване бригаде 
из Москве и Лењинграда, због 
опасних празнина које су се 
појавиле у црвене редове.

Што се тиче судбине Ле- 
њинграда, Москве и Одесе, 
које су директно угрожене од 
њемачке офанзиве, треба, и- 
мати на уму, основни крите- 
риум Њемачке Врховне Ко- 
манде, тојест да се избјегну, 
што је више могуће штете у 
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Наредба број 100
Емисије поштанских марака.

Наредба број 101

ВИСОКИ КОМЕСАР 
ЗА ЦРНУ ГОРУ

На основу Објаве Дучеа, 
Заповједника оперативних тру- 
па на свим фроктовима од 
19 јуна 1941-Х1Х а у вези на- 
редбе Комесаријата од 10маја 
1941-Х1Х бр. 19

Наређује: 
Чл. 1

Сви власницн моторних во- 
зила свих врста дужни су да 
мх пријаве најближој Команди 
Краљевских Карабинијера у ро- 
ку од десет дана од дана про- 
глашења ове Наредбе у листу 
„Глас Црногорца" уз назнаку 
регистарског броја, мјеста ре- 
гистрације, броја возачке до- 
зволе и саобраћајне књижице.

Чл. 2
Прекршител.и ове наредбе 

бити ће кажњени, у колико 
дјелоне садржи тежу кривичну 
радњу, затвором до шест мје- 
сеци и новчаном казном до 
пет хиљада лира.

Чл. 3
Отступајући од забране о 

којој је ријеч у ч.т. 2 Наредбе 
од 10 маја 1941-Х1Х бр. 19 
Високи Комесар за Црну Гору 
може у случају доказане по- 
Требе одобрити пренсс вла- 
сништва моторних возила на 
корист јавних установа или 
мјесних установа, било то уз 
накнаду или бесплатно.

Чл. 4
Ова Наредба ступа на снагу 

даном њеног проглашења на 
службеној табли сједишта Ви- 
соког Комесаријата за Црну 
Гору на Цетињу.

Цетиње, 8 јула 1941-Х1Х.

Високи Комесар 
Мацолини с. р.

Наредба бр. 102 
ВИСОКИ КОМЕСАР 

ЗА ЦРНУ ГОРУ

На основу Објаве Дучеа, 
Заповједника оперативних тру- 
па на свим фронтовима од 19 
јуна 1941-Х1Х а у вези Наред- 
бе од 6 маја 1941-Х1Х бр. 14

Н аређује: 
Чл. 1

Изузета су од забране сао- 
браћаја предвиђене у чл. 1 На- 
редбе од 5 маја 1941-Х1Х бр. 14:

а) војничка моторна возила;
б) моторна возила Високог 

Комесаријата за Црну Гору;
ц) моторна возила која врше 

саобраћај на пругама а припа- 
дају предузећима поменутим у 
чл. 1 Наредбе од 14 јуна 
1941-Х1Х бр. 62;

д) моторна возила која се 
налазе под јавним закупом а 
врше пренос поште на основу 
редовног уговора закљученог 
између власника или возача 
истих и Дирекције пошта;

е) моторна возила која стоје 
на расположење Високом Ко- 
месаријату ради расподјеле 
контингентираних животних на- 
мирница цивилном становни- 
штву;

Моторна возила набројена 
под сл. ц), д) и е) бити ће 
опскрбљена посебним означним 
натписом који ће се налијепити 
на заштитно стакло возила.

Чл. 2
Овлашћења и дозволе сао- 

браћаја које су евентуално 
до сад издате од било које 
власти, ливилне или војне, от- 
ступајући од забране предви- 
ђене у цитираном чл. 1 Наред- 
бе бр. 14 сматрати ће се да су 
повучене, ако се не би замије- 
ниле са привременом дозволом 
саобраћаја предвиђеном у на-

ЗВАНИЧНН НО
редном чл. 3 у непродуживом 
року од мјесец дана рачунају- 
ћи од дана ступања на снагу 
ове Наредбе.

Чл. 3
Високи Комесар може изним- 

но одооритн изузетке од за- 
бране саобраћаја моторним во- 
зилима о којој је ријеч у чл. 1 
Наредбе бр. 14 на корист про- 
фесијониста, индустријалаца и 
трговаца ако поднесу молбу и 
докажу апсолутну потребу у- 
нотребе моторког возила као 
и немогућност да се замијени 
са другим возилнма подобним 
за превоз особа и ствари.

Молба опскрбљена потреб- 
ним доказима и исправама има 
се лредати надлежном делегг- 
ту Високог Комесара, који ће 
је по саслушању Мјесне Ко- 
манде Краљевских Карабиније- 
ра прослиједити са својим ми- 
шљењем Бисоком Ксмесарнјату 
на сдлуку. У молби и.мз' се 
тачно назначпти број мотор- 
них бозил;-; за коЈа се тражи 
дозеола саобрзћзјг, тип, реги- 
стапсо! број и број г.-.отора за 
свако .у.оторно воз.шо.

Високп Комесаријзт ако сма- 
тра да је тражење оправдано, 
издаје иривре-.-.ену дозволу са- 
обраћаја и уступа насловнику 
дозволе за вожњу, на основу 
прописа који ће се донијети, 
исвјесну сталну мјесечну коли- 
чину оензина, коју ће узимати 
са нарочитим боновима на мје-; 
стима одрсђеним за раздиобу.;

Привремена дозвола саобра- 
ћаја о којој је ријеч у предњем 
ставу важи један мјесец а по 
истеку може бити обновљена.

У осталом она може у свако 
доба бити повучена на предлог 
Делегата Високог Комесара ако 
се установм да се моторно во- 
зило не употребљава у сврху 
како је изјављено.

Чл. 4
Краљевски Карабинијери као 

и њииа подређени жандарми и 
полицијски агенти те Кр. Фи- 
намсијске страже имају се ста- 
рати за строго опслуживање 

, ове Наредбе.

Чл. 5
Прекршитељи ове Наредбе 

бити ће кажњени, у колико 
дјело не садржи тежу кривич- 
ну рздњу, затвором до шест 
мјесеци и новчаном казном до 
пет хиљада динара.

Чл. 6
Ова Наредба ступа на снагу 

петог дана по ономе у коме 
буде проглашена путем објаве 
на служкеној табли сједишта 
Високог Комесаријата за Црну 
Гору на Цетињу.

Цетиње, 8 јула 1941-Х1Х.
Високи Комесар 
Мацолиии с. р.

Наредба Бр. 103 
ВИСОКИ КОМЕСАР 

ЗА ЦРНУ ГОРУ
На основу објаве Дуче-а За- 

новједника оперативних трупа 
на свим фронтовима од 19 ју- 
на 1941-Х1Х а у вези Наредбе 
Комесаријат од 23 јуна 1941- 
XIX бр. 91 те по указаној по- 
треби да се одређенм рок про- 
дужи за жиговање динарских 
новчаница бнвше Краљевине 
Југославије, које су законито 
издзте а налазе се у саобра- 
ћају.

Н а р с ђ у ј е:
Чл. 1

Жиговање динарских новча- 
ница бивше Краљевине Југо- 
славијс које су законито изда- 
те а налазе се у сгобраћају 
продужује се до 18 сати дана 

11 јула о. г. у свим мјестима 
и надлештвима како је назна- 
чено у наредби Комесаријата 
од 23 јуна 1941-Х1Х бр. 91.

1Чл. 2
Ова Наредба ступа одмахна 

снагу и бити ће изложена на 
службеној табли Високог Ко- 
месаријата на Цетињу.

Цетиње, 8 јуна 1941-Х1Х.
Високи Комесар

I Мацолини с. р.

у1 Наредба бр. 104 

■ ВИСОКИ КОМЕСАР 
ЗА ЦРНУ ГОРУ

На основу Објаве Дуче-а, 
Заповједника оперативних Тру- 
па, на свим фронтовима од 
19 јуна 1941-Х1Х.

На основу чл. 1 ОбјавеДу- 
че-а, Заповједника оператив- 
них Трупа на свим фронтови- 
ма од 24 априла 1941-Х1Х а 
по указаној потреби да се 
обзиром на изузетне прилике 
настале поводом војне оку- 
пације стступи од пропзса 
предвиђеиих у југссловенсксм 
Закону о акииопарским дру- 
штвима од 10 децембра 1896 г.

Наређује: 
Чл. 1

Редовна скупштина Акцио- 
нарских аноиимних друштава 
основаних на основу прописа 
југословенског Закона о акцио- 
нарски.и друштвима од 10 де- 
цембра 1896-а која развијају 
своју дјелатност на територији 
Црне Горе, може се састати у 
току 1941-Х1Х године такође 
у трећем тромјесечје исте го- 
дине.

Чл. 2
Позив за редовну скупшти- 

ну може се обзнанити и само 
два пута путем огласа који се 
има објавити у листу „Глас 
Црногорца". Први оглас мора 
да буде објављен бар седам 
дана прије дана одређеног за 
скупштину.

Чл. 3
Одобрењем биланса (закључ. 

рачуна) од стране редовне 
Скупштине надокнађује се про- 
пуштено извршење формално- 
сти предвиђених за депонова- 
ње, потписивање и т. д. истог 
биланса од стране Надзорних 
органа који се не би могли 
пронаћи.

Чл. 4
Остају непромијењене све 

друге одредбе за сазив глав- 
них скупштина предвиђене у 
чл. 56 југословенског Закона 
о акционарским друштвима од 
10 децембра 1896.

Чл. 5
Ова Наредба ступа одмах 

на снагу.
Она је проглашена путем 

објаве у листу „Глас Црно- 
горца" и путем објаве на слу- 
жбеној табли Високог Коме- 
саријата на Цетињу.

Цетиње, 8 јула 1941-Х1Х
Високи комесар, 
Маптини с. р.

Наредба број 105

. ВИСОКИ КОМЕСАР 
ЗА ЦРНУ ГОРУ

Наоснову Објаве Дучеа, За- 
повједника опсративнихТрупа, 
на свим фронтовима од 19 јуна 
1941-Х1Х;

Имајући у види да на тери- 
торпји Црне Горе има шум- 
ских добара која припадају бив- 
шој Држзви југославији а у- 
зевши у обзир'да надлештва 
за управу тим добрима распо- 

ређена на територији Црне Го- 
ре немају једно централно на- 
длештво које би координирало 
административну дјелатност; и 

по указаној потреби да се 
издаду једнобразне директиве 
за управу овим добрима, како 
би се избјегли штетни застоји 
у пословању при заштити и 
рационалном искоришћавању 
самнх добара.

Н аређ уј е: 
Чл. 1

При Дирекцији шума на Це- 
тињу основан је Централни У- 
ред за надзор и управу др- 
жавних шума Црне Горе, са 
водећим функцијама према на- 
длештвима која управљају шум- 
ском имовином бивше Државе 
Југославије а распоређена су 
на територији Црне Горе.

Чл. 2
Инж. Иван Марковић, ста- 

рјешина Отсјека за шумарство 
на Цетињу, постављен је за 
Старјешину Уреда поменутог 
у пређашњем члануи тиме лре- 
узима одговорнест за управу.

Чл. 3
Централни Уред за надзор 

и управу државних шу?ла Црне 
Горе, о чему је ријеч у чл. 1 
стоји у техничком и админи- 
стративном погледу под кон- 
тролом Уреда Шумарске Ми- 
лације на Цетињу који је пак 
опговоран према Високом Ко~ 
месару.

Чл. 4
Ова Наредба ступа на снагу 

даном њене објаве на служ- 
беној табли Високог Комеса- 
рнјата на Цатшау.

Цетиње 9 јула 1941-Х1Х.
Високи Комесар 
Мацолини с. р.

Наредба број 106

ВИСОКИ КОМЕСАР 
ЗА ЦРНУ ГОРУ

На основу Објаве Дуче-а, 
Заповједника оперативних тру- 
па на свим фронтовима од 19 
јуна 1941-Х1Х, а у вези рани- 
јих Наредаба бр. 37 и бр. 40 
од 17 маја 1941-Х1Х, бр. 71 
од 15 јуна 1941 и бр. 76 од 
16 јуна 1941-Х1Х

Н а р е ђ у ј е: 

Чл. 1
Даном 16 јула 1941 поручник 

Трупиано Др Франческо пре- 
стаје вршити дужности Нашег 
Делегата за срез берански.

Истогн дана Мајор Калапаи 
адв. Винченцо преузима у свој- 
ству Нашег Делегата вођење 
цивилне управе за срез бе- 
рански.

Чл. 2
Даном 14 јула 1941 поручник 

Фузаро Др Салваторе преста- 
је вршити дужности Нашег 
Делегата за срез Чајнички.

Поручннк Тзантурко Винчен- 
цо инт. чин. даном 14јула 1941 
престаје вршити дужности На- 
шег Делегата за срез бјело- 
пољски и истога дана преузи- 
ма вођење цивилне управе у 
својству Нашег Делегата за 
срез Чајнички.

Даном 10 јула 1941 Др Ши- 
ака Арналдо престаје вршити 
дужности Нашег Делегата за 
срез шавнички и дана 14 ју.та 
1941 преузима вођеп е цивилне 
управе у својству Нашег Де- 
легата за срез бјелопољски.

Поручник Ли Басо Др Ђу- 
зспе у својству Нашег Дале- 
гата преузима дана 10 јула 
1941 вођење цивилне управе 
за срез шавнички.

Чл. 3
Даном 9 јула 1941 поручник 

Рицото Др Алдо додијељен је 
Среској Делегацији на Цетињу 
на расположење Мајору Бру- 
нету.

Поручник Де Матиа Алберто 
додијељен је Делегацији у Под- 
горици даном 19 маја 1941 на 
распопожење Мајору Скапони.

Чл. 4
Ова Наредба ступа на снагу 

даном њене објаве на службе- 
ној табли сједишта Високог 
Комесаријата на Цетињу.

Цетиње, 9 јула 1941-Х1Х.

Високи Комесар 
Мацолини с. р.

Наредба број 107. 
ВИСОКИ КОМЕСАР 

ЗА ЦРНУ ГОРУ
На основу Објаве Дуће-а, 

ЗаповједникаОперативнихТру- 
па на свим фронтовима, од 19 
јуна 1941-Х1Х,

на основу Ратног Закона, 
обзиром нахитну и неминов- 

ну потребу да се предузму ван- 
редне мјере за обезбјеђење ја- 
вног реда и мира, који су те- 
шко повријеђени.

Н а р е ђ у ј е: 
Чл. 1

Забрањује се свимграђанима, 
који нијесу снабдјевени наро- 
читом дозволом, издатом од 
италијанских Властн, ношење 
или посједовање сваковрсног 
сружја, муниције, експлозива, 
или ма каквог ратног убојитог 
сретства.

Забрана се не односи на оно 
ненабијено оружје, које служн 
искључиво као украс на уоби- 
чајеној ношњи.

Чл. 2.
Све оружје, муниција, експло- 

зиви и сваковрсна убојита ра- 
тна сретства морају се преда- 
ти, у року од 24 сата по објав- 
љењу ове Наредбе, најбли- 
жој Команди Краљевских Ка- 
рабинијера, Команди Кр. Фи- 
нансијске Страже или ма којем 
другом оперативном одреду и- 
талијанских трупа, било у гра- 
довима било по селима.

Чл. 3.
Пошто буду претресани ста- 

нови и особе лично, по истеку 
рока од 24 сата, сви они у чи- 
јем ће се посједу наћи пушке, 
карабинке, стројне пушке, ми 
траљези, ручне бомбе, експло- 
зиви и убојито оружје ма ка- 
кве врсти.биАебез далега сШри- 

1 јелани.

Чл. 4
Сви остали прекршиоци ове 

Наредбе биће на основу Рат- 
ног Закона, гоњени најоштри- 
јим мјерама предвиђеним по 
чл. 249 Војног Кривичног За- 
коника.

Чл. 5
Ова се Наредба објављује 

излагањем на службеној табли 
сједишта Високог Комесаријата 
за Црну Гору, на улицама и 
јавним мјестима, а ставиће се 
до знања грађанству и локал- 
ним објавама.

Цетиње, 14 јула 1941-Х1Х 
Високи Комесар 
Мацолини с. р.

Наредба број 108

ВИСОКИ КОМЕСАР 
ЗА ЦРНУ ГОРУ

На основу Објаве Дуче-а, 
Заповједника оперативних тру- 
па на свим фронтовима од 19 
јуна 1941-Х1Х број 58

Н а р е ђ у ј е: 

Чл. 1
Когод посједује пријемне ра- 

дио-апарате дужан је да их 
предаде у року од два дана 
по ономе у коме стулана снагу



Бр. 10 ГЛАС ЦРНОГОРЦА Стр. 3

овз Наредба најближој Коман- 
ди Краљевских Карабинијера 
или другој Војној власти, а које 
ће о томе издати потврду.

Изузети су од предаје при- 
јемни радио-ипарати који слу- 
же за јавне службе.

Чл. 2
Прекршитељи ове Наредбе 

бити ће кажњени, уколико дје- 
ло не садржи тежу кривичну 
радњу, затвором до шест мје- 
сеци и новчаном казном до 
пет хиљада лира.

Чл. 3
Чл. 2 и став 2 члана 4 На: 

редбе од 13 јуна 1941-Х1Х број 
58 су укинути.

Чл. 4
Власници пријемних радио- 

дпарата су овлашћени да за- 
траже повратак истих по исте- 
ку рока од мјесец дана од дана 
предаје истих апарата извр- 
шене у смислу горњег чл. 1.

Молба за враћање, опскрб- 
љена исправама као доказ 
власништва апарата, има се 
прадати Делегату Високог Ко- 
месара који је надлежанза од- 
носно подручје.

Делегат ће по саслушању 
мјесне Команде Краљевских 
Карабинијера прослиједити мол- 
бу Високом Комесаријату са 
својим мишљењем на одлуку.

Чл. 5
Ова Наредба бити ће про- 

глашена путем објаве на служ- 
беној табпи сједишта Вчсоког 
Комесаријата за Црну Гору на 
Цетињу а ступити ће на снагу 
у сваком срезу даном њене 
објаве на службеној таблн сје- 
дишта надлештва Делегата Ви- 
соког Комесара.

Цетиње, 13 јула 1941-Х1Х.
Високи Комесар 
Мацолини с. р.

Наредба бр. 109

ВИСОКИ КОМЕСАР 
ЗА ЦРНУ ГОРУ

На основуОбјаве Дучеа, За- 
повједника оперативних Трупа 
на свим фронтовима од 19 
јуна-1941-Х1Х.

На основу наредаба Бр. 64, 
68 и 69 којима се је провидило 
за постављење ванредног Ко- 
месара за Народну Банку Кра- 
љевине Југославије, Филијале 
на Цетињу и за Поштанску 
Штедионицу, Филијале у Под- 
горицу; и

на основу Наредбе Бр. 65, 
која се односи на постављење 
контролора при Кредитним У- 
становама на територији Црне 
Горе; а

пошто се указује хитна по- 
треба да се осигура вршење 
функције Ванредног Комесара 
и Контролора и у случајевима 
када су насловници отсутни —

Наређује:

Чл. 1
Др. Ћиро Де-Мартино, Ван- 

редни Комесар Народне Банке 
Краљевине Југославије, Фили- 
јале на Цетињу, Хипотекарне 
Банке, Филијале на Цетињу и 
Поштанске Штедионице, Фи- 
лијале у Подгорици, овлашћен 
је да се даде заступати у слу- 
чају отсутности или спријече- 
ности по функционерима Др. 
Ђиорђију Мариа Бианки, Др. 
Емилиу Дозин и Др. Силвију 
Марсићу

Чл. 2
једнако је овлашћен Др. 

Ћиро Де Мартино да се даде 
заступати по функцеонерима о 
којима је ријеч у чл. 1 у свој- 
ству Контролора ових Кредит- 
них установа: Црногорске Бан- 
ке, Чиновничке Штедионице, 
Трговачке Банке, Задруге Др- 
жавних Службеника на Цетињу, 
Подгоричке Банле и Кредитне 
Банке у Никшићу.

Чл. 3
Ова Наредба ступа одмах 

на снагу и проглашена је пу- 
тем Објаве на службеној табли 
Високог Комесаријата а поред 
тога бити ће уврштена међу 
Слушбене вијести листа „Глас 
Црногорца".

Цетиње, 11 јула 1941-Х1Х.

Високи Комесар 
Мацолини, с. р.

Наредба број 110.

. ВИСОКИ КОМЕСАР 
ЗА ЦРНУ ГОРУ

' На основу објаве Дуће-а, 
Заповједника оперативних тру- 
па на свим фронтовима од 19 
јуна 1941-Х1Х а у вези Наред- 
бе Комесаријата од 13 јуна 
1941-Х1Х број 59

Наређује:

Чл. 1.
Когод држи коју год коли- 

чину бензина дужан је да је 
предаде најкасније у 18 сати 
наредног дана по ономе у ко- 
ме ступа на снагу ова Наред- 
ба Команди Војне дивизије на 
Цетињу, а у другим срезовима 
најближој Команди Краљевских 
Карабинијера или другој Вој- 
ној власти, која ће на исту и- 
здавати потврду.

Чл. 2.
Прекршителж ове Наредбе 

бити ће кажњени, уколико дје- 
ло не садржи тежу кривичну 
радњу, затвором до шест мје- 
сеци и новчаном казном до 
пет хиљада лира.

Чл. 3.
Наредба Комесаријата од 13 

јуна 1941-Х1Х број59 јеукинута.

Чл. 4.
Ова Наредба бити ће про- 

глашена путем објаве на слу- 
жбеној табли сједишта Висо- 
ког Комрсаријатл на Цетињу а 
ступити ће на снагу у сваком 
срезу даном њене објаве на 
службеној табли сједишта на- 
длештвв Делегата Високог Ко- 
месара.

Цетиње, 15 јула 1941-XIX. 
Високи Комесар 
Мацолини, С. р.

/ Наредба број 111, 112, 113, 
114, 115, 116, 117, 118, 119, 

120, 121
Именовања и пензионисања

Наредба бр. 122

ВИСОКИ КОМЕСАР 
ЗА ЦРНУ ГОРУ

На основу Објаве Дуче-а, 
Заповједника оперативних Тру- 
па на свим фронтовима од 19 
јуна 1941-XIX као и на осно- 
ву чл. 6 Објаве од 17 маја 
1941-Х1Х.

Н а ре ђ уј е: 
Чл. 1

Сви грађани, који нијесу ита- 
лијански грађани, дужни су да 
поздрављају дижући десну ру- 
ку официре окупаторних Ору- 
жаних Снага као и италијанске 
функционере у униформи.

Чл. 2
Прекршитељи ове Наредбе 

бити ће кажњени, у колико 
дјело не садржи тежу криви- 
чну радњу, затвором до десет 
дана и новчаном казном до 
пет стотина лира.

Чл. 3
Ова Наредба је проглашена 

путем објаве ка службечој 
табли сједишта Високог Коме- 
сариата на Цетињу, а ступа 
на снагу, у сваком срезу, да- 
ном њече овјаве нј службеној 
табли сјсдишта надлештва Де- 
легата Внсоког Комесзра.

Цетин.е, 19 јула 1941-Х1Х.

Високи Комесар 
Мацолини, с. р.

- КРВНИЦИ КОЈИ СУ ПОСИЈАЛИ СМРТ МЕЂУ ВОЈНИ- 

ЦИМА НАВИКЛИХ НА ЧАСНУ БОРБУ, ПЛАТИТИ ЋЕ СКУПО 

СВАКУ КАП КРВИ КОЈА БУДЕ ПРОЛИВЕНА У УНИШТЕ- 

ЊУ ОВОГ ЛУДАЧКОГ И ОЦЕУБИЛАЧКОГ ЧИНА.

Наставак са 1-ве стране 
варошима, јер како се каже у: 
обавјештеним круговима Бер- 
лина, у ниједну од споменутих 
вароши није упућена никаква 
ваздушна експедиција. Само су 
нападани војни објекти на пе- 
риферији вароши. Исто тако 
се каже да операције иду сво- 
јим нормалним током. Велики 
постигнути успјеси, доказују 
да је циновска битка за уки- 
штење руских снага у заврш- 
ној фази,

Руска команда је у немогућ- 
ности да одоли њемачком ма- 
нерву и док јој је немогуће да 
баци у борбу нове дивизије, 
р^ешила је да стави све од- 
луке војних власти под кон- 
тролу политичких комесара. 
Налазимо се, дакле, код по- 
сљедњих очајничких покушаја

10 5ЕАСЕ10 В0850
Ба 21бап1е5са1епа§Па с!ај 1а§ћЈ 

Рејриз е 1!тап а 5и<1 е <1а11а§о 
Еа<1о§а а пог4 5151а сћшдепЗо 
јггезЈббћНтепГе зи Р1е1гоћиг§о. 
№11а ШапЈса 1оНа огтај ј 50- 
уЈеНсЈ ћаппо §е!1а1о 1иКе 1е 1ого 
пзегуе е доро 1а сади1а <11 5то- 
1еп5к е И га§§шп§јп1еп1о <Н 
К1еу <1а раНе 4е11е ипИа §егта- 
пјсће 1а Газе НпаЈе <1е1!’апп1еп1а- 
теп!о с1е1Гаууег5апо е т аПо.

бсоро биртето 4е11а тапохга 
4сј тагсзсЈсШ говзј с поп 1ап1о 
1а <Шева 41 РЈе1горпг§о сће 
огтај е јгптеФађПтете соп- 
даппаГа рег 1а тјпассја сће 51 
ргоП1а <1а1 попЈ е <1а1 5и<1, чиап1о 
риеПо 41 еуЦаге 1а зиргета ја1- 
1ига <Н еззеге зерагаб е4 а! Јетро 
$1е55о Ш сорпге соп ипа тозза 
сПбрегаЈа Мозса.

ЕатбНа рипШа „рапгег“ 
бегтапјсј ћа рогЗДо 1е Јгирре 
4е1 Кејсћ $и!1а ЈеггоуЈа Мозса- 
Рје(гођиг§о, е Та1е тапоуга поп 
ћа рјбо^по 41 токе раго1е рег 
Таг сарјге 1а §га\'Иа с!е11а зИиа- 
гшпе сће уо1§е рег ј зоуЈеИсЈ.

Ба тапоуга §егтап1са, рШ 
сће аПа сопс;иЈ51а 41 ТеггИопо, 
Тепде е55епгја1теп<е аПа сН$1ги- 
хјопе <Зе1Гаууег5аг1О. 5е дипчие 
пе11а гопа сП РЈеГгоћигбо 81 рго- 
дисе ипа засса НеП’атрјегга е 
Се11а јтроПапга <Н чиеПа сћ Вја- 
1у51ос-М|П8к, егау185Јте е Гогзе 
(аи11 загаппо 1е богб рег 1е Тгир- 
ре <Н УогобсПоЈ.

Рагбсо1ап 5и дие$<а (азе 4е11а 
сатрз^па Бпога, соте е сот- 
ргепбЉПе, поп зе пе ћаппо. 51 
за 5оИап1о сће, соте ћа 4е«о 
П СотитсаЈо 2егтап*со, П пи- 
тего 4е§Н иопит 1тре§паН 
пе11а ђа1(а§На е 5реНзсо1о8о, 
тегПге Г1трје§о сјеј теггј тес- 
сапјсј е согаггаб, попсће <1е1- 
Гахјгјопе боујеис! е а$$а1 е$1§из 
пзреНо а цие11о §егтап1со.

5опо $Ше 1пуЈз(е 8и1 ЈеаЈго 
де11а 1о«а соп 1з та551та иг§еп- 
га 1е ћгЈ^аГе то1опгга!е де11е 
§иагт§1от 41 Мозса е РјеПо- 
ћигбо а саизз ЈерП 5рагеп(о$ј 
хиоП сгеаНзЈ пеИе П1е 5о\ је(јсће. 
РиеНо раН1со!аге сћшпзсс е[П- 
сзсетеп1е 1з 1газе „рлгШа 51о- 
пса топ<На1е“ ссп1епи(а пеј Г>о1- 
1еП1пЈ 5(гаог<Нпап цегтатс! деро 
1а бсопПНа 5О\ јебса а ВЈз1\'81ок.

Рег цишПо гјтиагда Н скбНпо 
аеНе сИ1а — Рје(гоћигдо, Мозса 
е Ос!е55а —<НгсПатеп1е пппас- 
сЈа1е с]аП’ оИеп51\а Цсттапјса 
ћ15О1’па 1епег ргезепш ј! сгкепо 
ГопЈатсп(а1е <1е!ГАНо СотлпЈо 
^егтапјсо, сјос <Н еиЈзге а! р:н 
робзЊПе 1 ЈаппЈ а!1е ск!а 1ап(о 

једног ограниченог човјека који 
осјећа да му гори земља под 
ноге.

Међутим њемачка војска 
ствара много продора, са сво- 
јим моторизованим јединицима, 
у срце непријатељског фронта, 
одвајаући га на небројне дје-1 
лове, који су већ одређени на 
заокруживање и уништење.

На огромном фронту, од 
Финског залива до Црног Мо- 
ра, план њемачки је био да се 
битка развије и за Стаљинове 
линије, те да ту уништи остат- 
ке велике битке.

На руској земљи која је за 
толико година посипана крвљу 
брзо ће нестати заставе са 
српом и чекићем, и поново ће 
се застава правде и народног 
благостања слободно вити.

сће — 51 по1а а ргорозИо пеј 
сисоК сотреЈепН <11 ВегНпо — 
1П пеббипа 4е11е 5иттепх1спа1е 
с111а е 51а1а рог1а!а ГоНеза <1е11а 
„1лЛмгаИе“: I 5оН ћотћапјатеп- 
11 е5е§иј11 гј§иагдапо оћЈеИт 
тПИап а!1а регИепа 41 еззе.

Сотипцие, 4а§11 бТеззЈ сјгсоП 
51 (Псћјага сће 1е орегагјот т 
Ки55Ја бе^иопо П 1ого ге§о1аге 
апдатепГо; ј бгапФ биссебб! соп- 
8е§шЧ дјтозггапо сће 1а §1§ап- 
Гезса ћат1а§Па <11 ап1цеп1атеп1о 
4еЛе тогге гиззе е пеПа Јазе 4е11а 
сопсћ15јопе.

П Сотапдо боујебсо е јтро- 
1еп1е а гезЈбЈеге а11а тапоуга 
§егтапјса е тепТге 511го\а пе11а 
јтро581ћј1]1а <11 §е»зге пе11а 1о11а 
пиоуе дМбЈот па десЈ$о 41 
зоНерогге а! сопТгоНо 4еј Сот- 
тјббап роЈНЈсј 1и11е 1е десЈбЈот 
<1е11е аиСогка тПИап. Зјато а§И 
и111тј ебредЈепН <Н ип иото те- 
Фосгесћебвме 1а 1егга ћгисјаге 
50110 1 р1е41.

Б’ АИо Сотапдо §егтатсо 
сопНпиа а4 јпзегјге )е ргоргје 
со!оппе то1огјгга1е пе! сиоге 
<1е11о сћЈегатеШо пеписо, 5ид- 
4М4еп4о1е т гопе дезНпаи ад 
еззеге 1а(а1теп1е а§§јга1е.

БиПЧттепбо Ггоп(е, 4а1 §оКо 
41 Р1п1апФа а! Маг №го, ПрЈа- 
по Тедезсо соп5Ј51е\а пе! Јаге 
ассеИаге аНе Тгирре зоујеНсће 
1а ћа11а§1ја оћге 1а „1шеа 8!аћп“ 
е Л сЈи! аптеМаге 1е икппе п- 
5егуе 5сатра1е а11а §гап<1е ћа1- 
Са§На 4ј аппЈеМатепГо.

5и11а Сегга гизба, сће И ћо15се- 
\чзто ћа рег ГапН апп! јпТгјбО 
<И §ап§ие, рге51о гегга аттај- 
па!а 1а ћапфега <Јс11а Га1се е 
таПеПо е VI (огпега а 5\’еп1о1аге 
1а ћапфега <1е11а ^шзИгја е 4е! 
ћепеббеге <1е1 роро!о.

Ш !сс]10пе $раапо'а 
сопкго ј к>о15сеч1с?п

(јсгћпо
I ргјтј 5са2Поп1 4е11а Бе§1опе 

5ра§по1а ..Ахег“ ЈезНпаГа а сот- 
ћзПеге 5и! ЈголГе лп’ста1е, 5опи 
р.з55з1Ј аПгзуегбо 1а Сег-

риаПгоаћгЈ сопПпдепН $.-§ш- 
гаппо пеј §1оп!1 рго^зјтј,

1га11а р.ксссћје т)§1ћпа • 
Л §о!(1аН сће 51 5с!пег<тзги1о з, 
Папсо Је11<1 \<41ојо$.- ггирре <■; ' 
Ш(1; ј рп?5Ј сигорш рег сетћл- 
(сге !е ог<1е

II (■.ешта!? Уштј/ <1гапЈе 51 
(го\а а В.тћпо Јл 1сг! ?ега >?:} 
П 5Т10 51.110 .Ла.ц^јоге.

МОСНВА ЕВШИСАНА
Вашингтон

У добро обавијештеним кру- 
говима Вашингтона, потврђује 
се вијест да је Москва еваку- 
исана. Многа министарства и 
државна надлештва преселила 
су се већ у Казан, 700 кило- 
метара од Л1оскве. Ових дана 
отпутовати ће Министарство 
Спољних Послова и дипломат- 
ски кор.

Колзм црзоне аршје 
ушштенр н"-д Бердичгфа

По пробијању Стаљинове ли- 
није, групе њемачке војске про- 
дужиле су 14 јула марш преко 
Кијева.

Остатак бољшевистичке вој- 
ске који је бис заузет борбом 
између Житомирз и Бердичефа, 
појачан од јединица сакупље- 

1 них на Березини, покушао је 
да нападне њемачки клин који 
се пробијао у дубини ка исто- 
ку. Али поред чињенице да су 
опкољене совјетске групе на 
западу покушавале да се про- 
тивнападом ослободе смрто- 
носног притиска, Њемци, и ако 
малобројни, побиједили су их 
послије једне тродневне битке. 
Бољшевици опкољени на сје- 
веру Бардичефа, највећим ди- 
јелом, су или изгинули или за- 
робљени. Отпор, који су ко- 
мунисти покушали да пруже 
на њемачким крилима остао је 
без успјеха. Црвени су свуда 
претрпјели велике губитке у 
људству и материјалу.

Шпанскм легионари 
против бољшевика

Берлин
Прзи дјелови шпанске легиЈ’е 

„Алзар“ који су одређени да 
се боре на источном фронту, 
данас су прешли Њемачку, 
четири друга одреда стићи ће 
ових дана.

Ради се о неколико хиљада 
војника који ће се сврстати са 
побједничким трупама цијеле 
Европе, да би над црвеним 
хордама извојевали коначну 
побједу. Генерал Миноц Гранде 
са његовим штабом, налази се 
већ у Берлину.

Сс!оппе 1»||!сеу|с1|е Ј|с!гв!1е 
а ВепИсе!

ВегИпо,
„Ооро а\гег шТгапСо 1з Нпеа 

б1аћп, 5а14атеп1е ТонИЈсаЈа, 
§гирр1 4еИ’е5егс11о §егтатсо 
|| 14 1и§По ћаппо ргоседиГо 
ићепогтете 1п Фгегјопе <Н КЈеу.

1 ге511 Је11е Гогге ћо15се\чсће 
сће егапо 51а1е §еиа1е пе1 сот- 
ћаШтепЈо Тга 211оти е ВегдЈсеГ, 
гаНогга!е <1а соп11п§епН гздипа- 
11 т (геИз, ћзппо :еп1а(о 4ј 
аИассаге Н сипсо §егтапЈсо 
сће 51 5\о1§е\а 1п ргоЈоњЗИћ 
\ег50 С51. ,\1а поно$1ап(е и (аПо 
сће §гиррј $о\1еисј ассегсЈнаП 
рјп ад о\е$1 1еп1а55его <11 а11еп- 
(аге 1а $1ге(:л соп сНзрсгаИ е 
геПсгап сотгаиассћј, Ј (едебсћј, 
ђепсћс јпгсгјогј сН питсго. ћаппо 
$со11Лп<1 <1оро ипа 1о»а <1! 1ге 
§јогт Н питсо.

1 ћо1$се\'1с!и лсссгсћЈзН а<1 
0X051 Ш В?Г.1к' I’ 50110 $1С*ј 41- 
$(гиП1 п Г.шј рп§јотег).

!.;< ге$1$(еп;’.; ;;; гјлпс!;! <е!1е 
^естлгссће [спина 4а1 

1НТ111С'с ч::ич сЈохшнње јп!гап- 
и< 1 г-'Н.-е\-1с<11 Наппо $ић11о 
§г.<\I !<1 шчит; сјпта-
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Крилашки кор
Млади, пнсмени н снажни 

Црногорци, који су надахну- 
ти правим патриотским о- 
сјећајима, могу конкуриса- 
ти за пријем у славни кри- 
лашки кор, који васкрсава 
ваједно са независношћу 
црногорском.

Крилашки кор, органиво- 
вати ће италијански Кра- 
љевски Карабинијери, чија 
је вредност и славне тра- 
диције добро познате у чи- 
тавом свијету.

Младићи који желе да бу- 
ду примљени, треба да под- 
несу изравну мол бу Команди 
Кр. Карабинијера за Црну 
Гору, заједно са крштени- 
цом, увјерењем о добром 
владању, и по могућности 
са школским свједоџбама.

Фнзичке и моралне по- 
датке молитеља утврдити 
ће једна нарочита комисија.

Пријем даје право одмах 
ва плату приправника, а по- 
слије тромјесечног курса н 
констатације способности 
бити ће именовани крила- 
шима и примљени као стал- 
ни за вријеме од три го- 
дине.

Младићи црногорски, на- 
дахнути правим патриотиз- 
мом, докажите — служећи 
под знацима славног Орла 
Петровића — вашу љубав 
за онај поредак и правду 
која ће гарантовати ста- 
билност и напредак ваше 
васкрсле Домовине!

НАТЈЕЧАЈ
Расписаи је ватјечај за 25 ије- 

ета ва похађање курса ва обуку 
у шумарској струци у Школи На- 
родне Шуаарске Милиције „Арлан* 
до Мусолини" у (С1На<1иса1е) Вој- 
водском Граду (Рнеги), у трајању 
од шест мјесеци, а по вавршетку 
истог питомци који буду признати 
подобним, бити ке одређени да 
врше службу у својству шумар- 
сквх оргаиа на територнји Црне 
Горе.

Они ко|и намјераваЈу да се нат|е- 
чу треба да до укључнво дава 10 
августа 1941-ХЈХ упуте писмену мол- 
бу на Високи Комесаријат за Цриу 
Гору путем Команде Шумарске Ми- 
лиције на Цетињу.

Италијански војници до- 
шли су у Црну Гору као 
браћа.

Осигурали су црногор- 
ском народу независност, 
правду и слободу.

Неколико издајника и 
крвника пуцало је кукавички, 
из засједе, на војнике Итали- 
је, осрамотивши тиме вите- 
шке традиције своје Земље.

На кривце, и на њихове 
јатаке, пасти ће неизбјежна 
праведна освета италијанске 
Војске.

У молби треба да ]е назмачеио 
презиме, име, очево и маЈчнво име 
нат|ецатеља и тачва његова адреса.

Молби се имају приложити слиЈе- 
деће исправе појединачно:

1) Увјерење за доказ да Је натЈе- 
цатељ на дан датума овог огласа 
навршио 18 годину живота н ла не- 
ма преко 28 година, да [е грађавин 
Црне Горе, неожењен или удовац 
без дЈеце.

2) Љекарско свЈедочавство на до- 
каз, да Је кандидат здраве и Јаке 
физичке ковструкцкЈе, подобан за 
планивску службу а да Је висок 
бар 1,70 м.

3) ИзЈава вЈервости у смислу рат- 
ног закона.

4) УвЈерење о казнама издато бар 
три мЈесецаприЈедатумаовогогласа.

5) Свједочанство на доказ, да Је 
натјецатељ с успјехом завршио чет- 
врти разред освовне шкоке или да 
посједуЈе одговараЈуће виање путем 
свЈедочавства једног школског упра- 
витеља.

6) УвЈерење да Је уписан у војнич- 
ким сннсковима илн отпусни лист 
издат од уредд за рекрутациЈу.

7) Увјерење о личном индентитету 
са слнком новог датума са потпи- 
сом кандидата, прописио овЈеровље- 
ним по надлежном органу или од 
стране претсједника општиве.

НатЈецатељи који буду успјели на 
ватЈечаЈу, бити ће упукени на поха- 
ђање горенаведеног курса, након 
што се претходво установи њихова 
физичка способност и њихова нао- 
бразба.

Пнтомцима ће се исплађивати на- 
дница од лира 12-78 чистих што прет- 
ставља динара 33*61.

Трошкови за исхраву, праље ру- 
бља, књиге и каниеларнјски прибор 
падају на терет појединих питомаиа 
и одбиЈати ће се од поменуте плате.

Цетиње, 10 Јула 1941-XIX. 
Високи Комесар, 
МАЦОЛИНИ, с. р.

ДВИЈЕ СМРТНЕ ШИЕ
Сходно Наредби број 107, 

Чл. 3 Високог Комесаријата 
за Црну Гору,

СТРУГА ПЕРО, пок. Михаила 
и пок. Горде Поповић, рођен 
у Цеклину, стар 65 година, по 
занимању радник,

СТРУГАР БОЖО, пок. Ми- 
хаила и пок. Горде Поповић, 
рођен у Цеклину; обојица од- 
говорни што је уњиховомпо- 
сједу пронађенооружје.кажње- 
ни су смртном казном.

Оцеубилачки гест црногорских побуњеника, сљедбеника Москве, 

еавеаника лондонске и београдске клике, ва који су сами одговорни, 
тешко ће се светити њима самима и свему ономе што њима припада. 

Освета ће бити страшна.

Биће освета једне војске која наплаћује крв својих мртвих.

Извјештај бр. 394

У Сјеверној Африци, на фрон- 
ту Тобрука, одбијен је поку- 
шај напада од стране енгле- 
ских борних кола. Наше вазду- 
хопловне јединице продужиле 
су паљбом на противкичке ба- 
терије и на утврђења; бомбар- 
довале су и важан жељезни- 
чки чвор нсточно Марса Мат- 
руха. Противник је неколико 
пута летио над Триполисом и 
над још неким мјестима у око- 
лики Бенгазија. Било је штете 
на приватним зградама и има 
неколико жртава.

У Источној Африци једна 
наша колона повела је успје- 
шну борбу са противником ју- 
жно од Горе (Гала Е Сидамо) 
нанијевши противнику знатне 
губитке. Енглески апарати по- 
годили су у сектору Гоннара 
једну нашу болницу. Оборен 
је један авион.

Извјештај бр. 395

Јуче је над Малтом дошло 
до борбе у ваздуху. Оборена 
су два енглеска авиона. У 
току ноћи наши авиони бом- 
бардовали су базе на острву. 
Један наш авион није се вра- 
тио. У бази Фамагосте(острво 
Кипар) наши ваздухопловни 
одреди бомбардовали су при- 
стаништна постројења и уси- 
дрене бродове. Неке друге 
наше ваздухопловне јединице 
торпедовали су једну енглеску 
помоћну крстарицу од 7.000 
тона, за коју се вјерује да је 
потопљена.

У Сјеверној Африци, актив- 
ност на фронту Тобрука.

Одлучно је одбијен један 
противнички одред,који је по- 
кушао да се приближи нашим 
јединицама.

Авиони Сила Осовине бом- 
бардовали су пристаништа по 
стројења Тобрука и логоре у 
Марса Матруху. За вријеме 
пада на Бенгази, о коме је 
било ријечи у јучерашњем из- 
вјештају. Противавионска ар- 
тиљерија оборила је два не- 
пријатељска апарата. У Источ- 
ној Африци мали гарнизон 
Дебра Табора, који је већ ви- 
ше недјеља буо опкољен на 
једном скученом простору, био 
је усљед помањкања оамирница 
присиљен да се преда, пошто 
су му указане војне почасти. 
У Гала Е Сидамо, под тешким 
приликама, и поред надмоћног 
притиска, без хране и саобра- 
ћајних сретстава, нише једи- 
нице и даље продужују да 
пружају отпор на надмоћни 
притисак непријатеља, борећи 
се непамћеним јунаштвом,

Извјештај бр. 396.

У Сјеверној Африци, ка фрон- 
ту Тобрука. наша артиљерија 
извршила је артиљеријске опе- 
рације против непријатеља пје- 
шадије и борних кола. Вазду- 
хопловне формације Осовине 
гађале су, пикирањем, батерије 
и непријатељске положаје. Дру- 
ге ваздухопловне јединице на- 
пале су концентрације мотори- 
зованих средстава, југозападно 

од Сиди Ел Баранија. Непри- 
јатељ је цреко ноћи летио над 
Бенгазијем. У Зсточној Афри- 
ци дошло је до живих сукоба 
артиљерије у сектору Болкен- 
филта (Гондар).

Натастрофалнм губнтци 
енглеског Адмиралитета

Енглески Адмиралитет био 
је принуђен да призна да је у 
јуну изгубљено 79 бродова од 
којих 52 британска и 27 савез- 
ничких и неутралних, укупном 
тонажом од 329.296. Пошто 
овакви податци не иду никако 
у прилог Енглеском престижу, 
Черчил је изјавио да се у бу- 
дуће губитци енглеске морна- 
рице неће објављивати, да се 
непријатељу не би пружили 
важни подаци!

Наков Каоксове потврде о ре- 
зултату и успјеху осовинске под- 
мориичке акциЈе, Енглеска сматра 
да је оааетније ако се уздржи од 
објављнвања статнстичких података 
о губитиима брпппвља

Као што ]е познато, Енглеска, 
према подацима који су били објав- 
љеии до посљедњих дана, призваЈе 
губитак од 7,118.122 тона трговач- 
ког бродовља. Према извЈештајниа 
Сила Осовине ороизлази, међутим, 
да |е Енглеска нзгубила преко 
12,500.000 тона трговачког бродовља 
не рачунајући бродове који су по- 
топљени дејством мина и других 
везгода, или бродове коЈи стоје 
непокретни у ишчекивању да буду 
□оправљеви.

ПродужуЈуђ« овим кораком, аме- 
рикавска или совЈетска помоћ веће 
спастн већ уздрмалу моћ Евглеске 
трговачке морварице. Нико боље 
од Черчила не зва ове чињенице. 
У страху да би Енглески граћаии 
дознали право стање ствари. Бри- 
тавски први Мивистар ријешио се 
да ћутањем избЈегне везгодие си* 
туаииЈе, које ноизбјежво настаЈу 
када га догађаЈи демантују.

Подморвице и авнсвн Сила Осо* 
виие побринут ће се да отворе очи 
енглеским грађаиима.

Ргш ЈеслЈсВе Л „ВаЛе СеПЈвле"
ћа кигјопе гасћо <Н Се1Н@пе 

ћа ЈпЈгЈаХо с!а а1сит §јотј соп 
1е ргоуе (естсће $и 1ип§ехга 
<1’от1а 284 т. (газтеПеп-
сЈо а11е оге 12,55 е 19,55 ип 
ђгеуе поиг^апо е П §јота1е 
гасПо ИаПапо.

1е епогтј реНЉ И паш 
|1е11' гга

Ооро сће ГАттЈгабПаЈо ћп- 
(аппјсо е $1а1о со$1геНо а<1 
аттеПеге т §)идпо 1а регЈИа 
сП 79 рјгозсаП сћ сш 52 ћгИап- 
П1С1 е 27 1га а11еаН е пеикаН 
рег ип 1о1а!е сП 329.296 1оппе1- 
1а1е, П Рпто МЈпгећо тјЈ|е$е 
ћа (ПсћЈагаК) сће П гепсНсоШо 
де11е регЈИе пауаИ ђгПаптсће 
поп бага рји риђђПса(о рег поп 
Готјге ргег1о$е ЈпГогтагтт а; 
петјсј.

Ооро ГвПегтагјопе сП Кппх зи1* 
Ге(Нсас1а 4е1 НзиКаП оПепиП <1а1- 
ГАвве пе11а 1о»а 5оКотаг1па, Пп- 
бћјКегга сгеЈе орроНипо хозрепЈеге 
1а рићђНсагЈопе 4е11а 5(аПз11са ЈеПе 
рег<Ше.

Оне е$есих>опј сариан
ћа репа сарНа!е, соттша(а 

4аН’ огдјпапха N0 106 де11' АНо 
Сотпи$$апа(о рег 11 МопТепе^го 
е 51а1а аррПса(а пеј сопЕгопН сИг

8(п1ба Рего р. МЈсћеЈе е Јц 
бопје Ророујс па(о а СекИп 
сП апт 65 <11 рго(е$51*опе орегајо 
е В1а$о 8(ги§а р. Мкће1е е р. 
СопЈе Ророује па1о а СекИп, 
ге$роп$ађШ <1е1 геаго цј <1е(еп- 
гјопе Ш агтј.

Соте е ло(о Пл^ћЈИеггв, соп 1е 
сИге риђб1гса(е Нпо ас! 1егј, аттеМе 
<11 атег рег<1и1о пдуцјНо тегсапШе 
рег 7 пиИопј 118122 (оппеНа(е. Оај 
сотипЈсаЦ <1е1ГА55е п‘5и11а Јпчесе 
сће Пп^ћШегга ћа репМо оКге 12 
тШоп: е техго <11 лауЈеНо тегсап* 
Ше, оИге Н паујдИо 5а1(а(о 1п аНа 
рег иг(о солГго тјпе е<1 аИгј јтрге- 
ујзН, е4 оКге апсога а!1е патј сће 
аИепНопо <Н езхеге гјрага(е е сће 
гез(апо 1егте регсћб ј ћасјп! $оео 
рјепј о регсћб 1 сапНеН зопо 5(а(ј 
5еп51ћНтеп(е 4аппе§^1аЦ даШатјахЈо- 
пе 4еП’А55е. |

СопНпиапдо сН ^иез(о раззо поп < 
сј 5ага аш(о атегјсапо о зохгеНсо! 
сарасе сП пзоПеуаге 1е зогН ДО, 
сотрготеззе <1е11а таг1па тегсапШе, 
(Н 5. М. ћгИаппка.

№55ипо рјц сН СћигсћП! за цие$1е 
со$е е, пеЈ <Јић1но сће ј сШа41п) 
■ пд1ое; еатГпеГпо • гепЈжго; «опЊ 
4е11а геаНЛ <1е11а зПиагјопе е <Је1- 
ГарроНо тоКо геЈаНуо (ЈеП Атегка, 
11 Рпто МјпЈ5<го ћгНаппко — (а|$о 
е ђи^јагсЈо рег ађИи<1јпе — рге(ег!$се I 
Н $Пепг1о рег еуИаге 1а зопога $теп- 
(Иа с!е1 (а(Н.
“Репбегаппо §П аегеј е ј 5оттег-ј 
ЗгђПј <Је11'А$$е ас! арпге зК оссћЈ 
сШасПпЈ јп#1е$ј. !

Техничке лробе „Редио Цетиња
Радио станица Цетиње по- 

чела је од неколико дана сво- 
јим техничким пробама на та- 
ласној дужини од 284 м.» у 
12,55 и 19,55 часова, прено- 
сом кратког радио дневника 
и вијести из Рима на итали- 
јанском. I

Г ЕШШ 1)1 М08СА
\Уа$ћтб(оп

011 атМепН сотре(еп(1 <11 
ХУабћЈп^Јоп ћаппо сопТегтаТо 1а 
поНгја п§нгг(1ап1е Ге*асиаг1опе 
<1ј Мозса. Рагессћј Мт1*5(еп е 
$етгј 2оуета(М 51 аагеђђего 
§ја (газТепН а Сазап, а рји <11 
700 сћПоте(п Ја Мобса. Ргоз- 
$јтатеп(е рагТЈгаппо апсће 11 
М1гм$(его рег АНагј Е$(еп ес1 
П Согро С)јр1ота1јсо.

Бившем Кнвзу намјеснику н 
срмм министримн 

музп! пннзије
Београд
Српски Комесаријат избри- 

саојеиз листе пенсионера Кне- 
за намјесника, министре, помо- 
ћникеминистара н високе функ- 
ционере који се налазе у ино- 
странству. ј

шмрмта ■ чата|та

Штампа Штампарије „Обод* — Цетиње
Издаје италијански Високи Комесаријат за Црну Гору


