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.b.et første fasistregie er styrtet.
i(férks# V.-tegnet bankes ut eteren drg-
fiet ruhdt av den magiske og for tys.
kerne så Uhellsvongre tom-tem fra Len-
don radio5 begynner begivenbet nne på

'aIle fronter å avtegne tydellgere ken-
turer av aksens endelige sammenbrudd .

hittil største skritt på-veien kom
klndag:" 2USOLINI BLE AVSATY 20r i:EGJE-
LINGSJT:W. Dette betyr det totale san-

. -renbrinr'd av det fesSeitiske regime i
Italia. 1Veddelc1.sen ble sendt fra Ro-
Ma kringkaster Sent søndar aften.Kon-
gen overtok ledelsen av forsvrs,.uekten

•0gmarskalk fladoglio ble sicf for en
Mi21it=eglering9 og santidig minis-
terpresident. All offentlig myneis'net
ble overdratt til hrren, sciri har on-
svaret for TO op orden. Den fasstis,

" kç . milits ER INNLEII4ET I FLREN. Sammen-
stimling av over 3 personer pA gaten
er'fbudt. Det er forbudt å DT:rdes
ute-attc-r-mørkets frembrudd—ag før -
Soloppgang. Alle private breretMatel-
ser for våpen er ugyldige. Hmren hor
fått .ordre til å skyte p; all- som
overtrer forbudene.Disse bestemmelser
ble'ktnngjort i en prokiamrs3en som
ikke nevnte ordet "fasisme" sluttet
med: Leve kon.r;e bg keise Viotor

Leve Itrlia. Fasist:,nbic
Ilske sprnot, . .

Detimpldes over Lern: :Crisen oppst:..d
søndag,morgen da Musolini for:fla for .

- "regjeringen de planer som Po-mestet re-
sulterte i. Det var re.sje-

.ringen. Planene ble fromlagt for kcn-
.gen, som nektet å gå mcd på Cem, da
de ville Italia tiL slagmar
ti1 fordel for tyske interesser, I
følga utereftede meldirgrr g:kk disne
forslag bl.a. ut på at italienerne

's),;UI,de .dekke tilbaketoget fer rEsten
7-fl " ..ermen Gøh-ingdivisionen, og ct

skulle oppgis (bl.a.Nea-
pel cig ROME), Der skulle opprYttes en
forsvarslinie Ved Toscane,
•Ddt--er vanSketiz å gi nc2 kurmcnta-

rer4.41-denne uventede hendelse fctr
en,har sett hvordan Hitler reagerer.-
Men ,en ting er Sikkert, denne vcrdens-
histOriske begivenbet betyr AKSTW
er brUkket, Det moreiske ojch!: for
tyskerne, som står inne i en sine al-
vorligste militnre kriser, er av mu-
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11-gns ?-ft.".nee"betydningfor-ru:
ncS semr,roft'ens2v.Tiltrossifor'at
doglio utteltc at krigemtkufle'-fol
sette cr det-sanSynligi-at:It-alias
tale fraf:11 forrjtilln'dL ik
herav at Hitler mA erstattc
italiEnske d:',visjoner pA;BUksn-og
itaUennke divis.lemer Frankrike:c
at hcn m oppg2 forsvrretav Sardir
Korsika,Kreta-og Dodekaheserne. Vi
re vil de t:2-ske tropperi Italia vu
isolert en befoikning-seffl-hs
dag blir mer og mor fientlirrsindet.

Det meldes at bcfolkningens holdni
overJTer tvskcrne r,llerede•idag ert

Set agressiv. I'MUano htr tyskerne1-)iskutt pi nengden mcd maskingewr  tz)
"det hrr de-snten vrrt store demonst
8,1ener i italionske byer, og
:-emcnstrcntene krever:" Alle fasist
ka leder og Victor skal ga
sammon med
—Prokl-emas4an-ern-241e lest opp-L-TySk
r:tio time etter ct den var kun-
g,jort i Roma, ut?n kommontarcr. Såy
en forst kom 'gusolinis fall so
en fdllstendig ovCruskelse 1:); Hitle
og hz..ns drutrmtcr, Ved 2.gangs utse
dels.  hadc3e Cøbbels foyet til dr-t fo
tynkP genr,Uor s kjonnte "av helbr
-flensyn", hvilket.nlett ikke bli
servert for itlicherne,

Victor Emanuel h vfrrt Italias ICe
Man .er .cgentlig ikke -tysk%

men I all sin ubetydelighet hc
hrin v.,rt ct 7illig redskap- i Musoli
nis haner. Pietro nadoglio br.73 !
aviøst 17.novembr:r 1935 Deboncy_son
øverstbLfLlende for den itjionske
hun Hrn ble 5nai 1936 vieckenge'c
ittd±risk øst-afrikr og hertug:tv-1
Ois abbebt, Han blf avløst som vic(
konge 12.6.19260?ftter det heroiske
feittag i Albaniv: og; GrCken1Lnd sot
totrit misslykkedes trAtte han till
ko som øverstbefainde,

Dc aflierto krav til Liongen og Bo .
dog15.o er fortstt det samme:

Den svenske London-kommentator sa
trcifcnde

Den ftte-b(lass-Cesar hinkor'bort
fra manoGjen, cg drt itLliensk fot
vil for nilt•d :-:crbanne hbnsMinno



Norge atter inn  1  krigssonen.Lørdag
var tyskernes vel Utbyggede unathavn
1 Trondheimsfjorden utsatt for et så-
kaldt "terrorangrep" av store styrker
amerikanske bembefly. Angrepet var de
lengste dasslysangrep med full bombe:
lest som hittil er foretatt. Angrepet
var meget vellykket, Røken fra olje-
tenker steg flere tusen fot ttl vmrs
og det amerikanske kommunike berret-
ter om svmre skader på reperasjons-
yerkstedene for ubåter  og  omtaler
av tyskerne oppskrytte forsvar som
"lett luftvernild"og noen motstand
av jagere, Samtidig angrep andne
styrker "Nordisk Lettmatajls" allumi-
niumsfabrikk  nå  Herøya Porsgrunns-
distriktet. Fabrikken ble fullsten-
dig ødelagt. Dessverre ble endel
nordmenn drept, (5a tyskerne holdt dem
tilbake etter at faresignalet var
gått, Alle som arbeider for tyskerne
må være, forberedt på å sette livet
inn på denne måte. Ved disse to an-
grep ble 17 tyske jagere skutt ned,
1 amerikansk bombemaskin sevnes) og
denne er etter svenske meldinger nød-
landet i Sverige med sin lo manns be-
setning.gBetegnende for forhqldene
dag, er at avisene i  går  offentlig-
gjorde angrepene ved artikler av
"Kriegsberichter Fillinger"

V
FeatungIpropa,
Ramburg vaFhovedmålet for store

britiske styrker bombefly natt til
søndag, 2.3oo tonn bomber ble sluppet
over dette denter for ubåtbygningen
i2yskland.
Søndeg angrep så amerikanske bombe-

fly 1 dagslys HamburgiRostock g Ki-
el og natt til igår engrep Mosquito-
fly Hamburg og Køln, Amsterdam,Gent
og flyplasser i Flandern og  ved  den
Hollansk-Belgiske grense, Essen var
samtidig målet for store Stvrker bri-
tiåke bombefly, hvor det ble sluppet
4o tonn bomber pr0 minutt e 5o minut-
ter..ialt 2noo tonn= Sto=grepet mot
Hamburgkestet 12 fly og mot Essen

fly, Foruten disse mål ble utni-
lige mål i. vest-og nordvest-?gskland
c-nrepet  dEg  og natt søndeg og man-
dng. Denne intense hombing minner om
de store flyengrep som hittil er kom-
met foran allierte landgengsaksjenert
uten at vi derfor vil spå at slike
aksjcher er nær furestående,

V
Lette norske sjøstridskrefter har i
Nordsjøen vært i en vellykket komp
med tyske fly, Uten egne tap ble 1
tysk  fly  skutt i sjøen og 2 andre
skedet- Utenfor Holland her britiske

sjøstridskrefter angrepet 2 tyske kon-
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voyer og senket både transportskip og
eskorteskip. .
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-... Sisilta  er 70amerikenske arme  ryk-
k-eib vid6i-E  mot øst og inntatt Termini
imerse og tatt 7  000  fanger tillderi-
blandt flere gencraler. De kanadiske
tropper i mittavsnitter er rykket vi-
dere fram tross sterk motstand. Syd
for Catania kjemper 8.britiske arme
fremdeles mot sterk aksemotstand.
IleI2„talljenske fastland angripes mer
og mer-intens, Britiske Lancas:berfly
hLr igjen fløyet fra Afrika til England
og har underveis angrepet Livorno.W.-
dere er Trieste, Milano,Torino-m.v.
angrepet.
Siste, Den nye italienske regjering
tear av stastjenestemenn,universi-
tetsfolk og militmregneppe en en(ste
er kjennt utenfor Italia.
Redektør Gayda  i  jiornaleD'Itelia er
avsatt. Alle billeder av MusOlini fjer-
nes i den itnlienske legasjon i Stock-
holm.
Den amerikanske utenriksminister Corden
Hull: Stort skritt mot fluustendig  0-
deleggelse av fasismen Inaejonalt pg
.internasjonalt, Men målet er :Full-
stendig kapitulasjon,
Nya Dagligt Allehanda: Forløper for et
snarltg sammenbrudd.
Sisille: 1 alle avsnitt fortsetter det
ailierte press, 3 tyske og  33  italien-
ske divisjoner forsvErer Catahia.
Fangeantallet på Sisilia oppgis til
over 70 doo, herav lo gencraler og 2
admiraler,
Festung Eurnpa: Amerikanske bombefly
S7r-i g-Er  bomF-et Eamburgl Igilhelms-
haven, Weser-Mdnde ng Hanover. 22
bombere og 3 jagere glkk tapt. 5o
Tyske jegere ble skutt ned.
..R2ss..1?,n_q.
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FF-emgan;Ten ved Orel fortsetter og er
fra 5 til lo km, pr.  døgn.  Siste døgn
er 7o beboede steder erobret, derav
13 sydvest og syd for Orel. 2 lendsbyer
er erobret  sye for Sjisdra, nevnt for .
første gEng i det russiske kommunike.
Sjisdra Ii.er etter kartene å døm-
me ber 7o-8o km fra Bryansk. HittiL.
er 9fle kkialm tyske skip senket av rus-.
serne‘ • .
Stalins dagsorden til den røde arme .
som ble offentliggjort søndegl fast-
slår at russerne her tilbakeerobret
mere terreng en tyskerne hadde tatt
ved sin sommeroffersiv, og fastslår
definitivt at tyskernes offensiv er
totult misslykkrte
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