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Forvirring i Italien : 
Kungahuset spliUras? 
Kungens m,åg 

som "quisling"_: .. 
Ivrig London-debatt. 

LONDON, onsdag •. «<i1IDD 
Don furvirrado poUtlsltl\ sltuationen 

UnHen har glytt upphov till en hcisig \ 
debatt bår lUod huvudumuet:: 'ltcpubllh: 
eller en mora hUgcrrlktad fonn av domo
}tratl med h:ung Victor Emunuel i spct
sen?" 

Utgångspunkten· utgiires av· don In
.tervju, som ·mar~kaJk Badogllo bevllj"t 'I· 
den alllerade pressen oeh vars huvuddrag 
återga vs Igårdagens AB. 

Dessutom har den dralnaUsko. sUna
tionen uppstiHt. ntt fara foreligger for 
att h:ullgahuset Savojen riskerar att 
spllttras i det aLt b:WlgCllS måg, grove 
di llcrgo,loii lmndc h:omma att UIJptdidn 
som tys]c. qUisling l Rom. 

Eftersom tysk'arna ~nte tyelta vara. såk ... 
ra på att Mussolini år något verkligt 
samlade namn - frånsett hans tidlg"re 
funderingar på atl gå i ·klost.r - upp- i 
ges att de lrommit att lc.asta aina ogon 
på beftilhavaren for de italienska trup
perna i Rom, goneralen greve Calvl di 
Borgolo, glLt med kungaparets iUdsta dot
ter, prinsessan Yolanuu. En motsvarig .. 
het lill, greve Cianos "uppror~' mot sin 
sviirfar Mussplini.. 

Om nu Bcrgolo skulle upptrada som 
quisling i Rom, hotas ej endast kunga" 
huset med splittring, \ltan hela Ita1i~n 
stillls kallblodigt infor miijligheten av in
bordeskrig. Mellan dossa t1,rå partier 
måste engelsmannen Deh' amerikanerna 
- for att ej tala om; ryssarna!, - ta 
parti på ena eller andra sattet. 

Samtidigt ar Badoglio "den nodvandiga 
bryggan, till en ny oeh mera ,upplyst 
regim i Italien, som kan ersatta fascis
men", forklarar '1 ~ dag 'oforbøhållsamt 
Daily Telegraphs korrespondent C. Buek
ley. som var narvarande vid Badoglio-in
tervjun Dell nastan entusiastiskt beskriver, 
marskalken som "en konungens man". 
"Badoglio har aldrig 'varit" 'medlem av fas
cistpartiet, forsakrar:. ,Buckley •. ~: '.)ooh; ,n.ar, 
,aldrig' '·givil' ·fascisth1llstiingen,'·'··'" ' , ... 

- l{un'gcn reprcsentcrar enda mojllgn. 
medelpunkten, Dch Badoglio representerar' 
kungen, heter .det. 

Men it. andra sMau framhålIcs hår att 
Dadog-Ilo' till medhjiilparo valt general 
Ambroslo~ sOln plallorade den mll1tara 
terrorn 1 Jugoslavlen, oeh general 

, Roatta, sont lltforde den Dell av Jugo~ 
siavisi", regeringen otflclcllt stomplats 
som krlg$Iorb;rytare. I 

Hans missdåd uppriilmas i dag utfor-
ligt i N ewa Chronicle, oeh brittiska opi
nionen kommer utan tvi vel 'att reagera 
kraftigt" mot dyHka "dcmqkl'ater" - aven 
om man saker glOmma utt det var Badog
lio, som: -cl'ovrac1e Abessinien ", med gas_o 
bomber. Man satter hellre sitt hopp Ull 
gamle liberalen' greve Sforza. som nu 
snart vantas Ull naUen från landsflykten 
l USA. ' 

Den nya "marschen mot Bom" hotar 
sålunda få en utpriigJat politisII: bismak 
och satta de aHierades politiska sldcklig
het på nya prov. - Swenne. 

Miirkliga åtgiirder 
all Mussolini. 

BERN, onsdag. «<i1IDD 
Mussolini amnar eHer krIget ga Sarcli

ni en autonom stiillnJng, meddelades l går 
från Rom. 

FriUl lllilllllO meddclllB, Iltt dCll ldindo 
italIenske finansmannen grevo Volpl di 
l\lisurata hiih.tats. Greve Volpi stod 
balwm do stora fIlmbiennalerna l Vellc~ 
dlg. 

Några hogre italiensIta officerare, dllr~ 

I

lbland f. flottehofen storamirai Thaon di 
Revel, marskalk Cavlglla oeh general Bi
roli, ha, intratt i det repUblikal1S1~-fasciS-1 

Greve di Beraolo, Greve Vol])i, som 
ku1tgens sv/il' son. uppges håktad. 
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Ministerpreoidenten 

I. , 
som stod for den trakteringen. Mjolk och 

, bullar. ' 

Den atora och handeiserika dagen inled
des med korwn av regementspa.o:;tor Hoff 
Dch en hålsning a.v kommendanten gene
ral CederschlOld Bom Bamtldigt ar ordfo
rande i stockholms befalsutbildningsfor
bund, Han påpekade bl., a. att Sverige, 
behover raska, initiativkraftiga foregångs.: 
man. o~h att varje rekrytering ,tiH det fri .. ; 
villig!!, fursvaret kommer hela landet till: 

I godo. 

Det horde" overallt att' pojkama. var 
stormfortjusta over allt spannande och in-! 
tressant Bom bjods - man t. o. m. glOm
de bort regnet som tyvarr strilade envist 
och gjorde lervalling a v vågarna. 

Mell en sådan Bkarpladdad pojkdag kall' 
helt enkelt in te regna bort. 
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