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KÜLFÖLDI ESEMÉNYEK.
1929. December.

1. Finnországban második napja
folyik az orosz-finn háború. Az oro-
szok benyomultak Finnország ha-
tárterületeire és repülőgépről bom-
bázzák a finn városokat. Ryti, a finn
nemzeti bank elnöke alakította meg!
az új finn kormányt.

2. Finnországban a finnek kémé-:
nyen ellenállának, a Jeges tenger j
partján visszafoglalták Pecsamo vá-
rosát és környékét.

10. A Nemzetek Szövetségének
közgyűlése felszólítja Szovjetorosz- .
országot, hogy huszonnégy óra alatt:
szüntesse meg a Finnország elten |
intézett támadásokat. j

12. Franciaország és Anglia egész j
területére kiterjedő pénzügyi és gaz- '
dasági egyezményt kötött egymással,
amely lehetővé teszi a két ország
anyagi erőforrásainak közös kihasz-
nálását.

12. A Nemzetek Szövetségének be-
avatkozását Szovjetoroszország kor-
mánya udvarias hangú táviratban
visszautasítja. í

12. Finnországban a finn csapa-1
tok az oroszok első áttörési, kísérle-
teit többnapos véres harc után az
egész vonalon meghiúsították.

14. A Nemzetek Szövetségének ta-
nácsa megállapítja, hogy Szovjet- ,
Oroszország magatartásával önmagát >
zárta ki a Népszövetségből !

15. Olaszországban Ciano külügy-;
miniszter a fasiszta kamara ülésén >
kijelentette, hogy Olaszország és '
Németország viszonya továbbra is a I
szövetségi szerződésen és az ezzel !
kapcsolatos megbeszéléseken nyu?- :

szik. Magyarországot és Olaszorszá- ,
got a ..teljes szolidaritás és barát-,
sag" köti össze. Olaszország fenn
akarja tartani a Balkán békéjét, de
nem helyeselné egy balkáni blokk
megalakítását.

20. A nyugati szövetségesek hadi-;
tanácsa elhatározta, hogy sürgős se- ;

gitséget nyújt Finnországnak.
21. A pápa a Vatikánban fogadta I

az olasz királyi pár látogatásét, üd- I

vözlö beszédében a népek közötti be-
csületes és tartós békéről beszélt.

22. Finnországban a finnek Suomi-
salmi és Salla környékén nagy győ-
zelmet arattak az oroszokon. A Man-
nerheim-vonal elleni támadásokat
nagy orosz veszteségek mellett visz-
szaverték.

28. Rómában a pápa visszaadta az
olasz királyi párnak a Vatikánban
tett látogatását.

1M«. Január.
1. Finnországban a finnek Suomi-

salminál újabb nagy győzelmet arat-
tak az orosz fölött, amire azok az
egész vonalon visszahúzódnak.

3. Finnország megsegítését hivata-
losan bejelentette Franciaország és
Anglia a Nemzetek Szövetségének.

6. Magyarország külügyminisztere,
Csáky István Velencében találkozik
gróf Ciano olasz külügyminiszterrel.
A kiadott hivatalos jelentés megálla-
pítja a két ország teljes egyetértését.

30. A Németbirodalomban Hitler
beszédet mond a nemzeti szocialista-
párt uralomrajutásának hetedik év-
fordulója alkalmából. Élesen tá-
madja a nyugati demokráciákat és
kijelenti, hogy Németország soha.
semmi körülmények között nem ka-
pitulál, a német nép pedig teljesen
egységes vezetőivel.

Február.
8. Angliában, az alsóházban Cham-

berlain bejelentette, hogy a szövet-
ségesek fokozni fogják a Finnor-
szágnak nyújtott segítséget.

9. Finnországban az oroszok na-
pokig tartó csata után eljutottak a
Mannerheim-vonalig.

18. Ftnnorszagban az oroszok el-
foglalták a finnek első védelmi vo-
nalát.

15. Bulgáriában Kosszeivanov he-
lyett Filov alakított kormányt.

16. Svédország elutasította a íin-
nek segélykérését.

17. Norvégia partján, norvég fel-
ségvizeken az Altmark német tar-

tályhajót egy angol hadihajó meg-
támadta és zátonyra kergette. Az
oslói német követ éles hangon til-
takozik.

26. Norvégiáról elítélően nyilatko-
zik az angol alsóházban Chamber-
lain miniszterelnök. Szerinte ,.a
norvég hatóságok teljes közömbös-
séget mutatnak aziránt, hogy a fel-
ségjoguk alá tartozó vizeket a né-
met flotta hogyan használja föl".
Angol hadihajók jelennek meg a
Jeges tengeren.

26. Az Egyesült Allamok elnöké-
nek, Rooseveltnek, Európába küldött
külön képviselője Roosevelt saját-
kezű levelét adja át Rómában Mus-
solininak.

Március.
2. Németországban Hitler fogadja

Sumner Wellest, Roosevelt európai
kiküldöttjét.

4. Olaszország tiltakozó jegyzéket
nyújtott át Londonban amiatt, hogy
az angol hadihajók a német szénnel
rakodott olasz hajókat az Északi
tengeren visszatartják.

7. Finnországban a kormány a
Svédország által közvetített szovjet
békeajánlatot tárgyalja.

12. Finnország kiküldöttjei, mi-
után Moszkvában napokon keresztül
tárgyaltak, elfogadták a szovjet bé-
kefeítételeit. A feltételek szerint a
finnek az oroszoknak átadják a ka-
réliai földszorost Viipurí városával
együtt, azonkívül katonai támasz-
pontot adnak a szovjetnek HankÖ
félszigeten. Finnország területré-
szeket enged át az oroszoknak a Lo-
goda-tó északi partjón is és Salla
környékén.

14. Olaszország és Németország
között megegyezés jött létre, mely-
nek értelmében a Németbirodalom
szárazföldi úton fedezi Olaszország
egész szénszükségletét.

18. Hitler és Mussolini két óra
hosszáig tanácskoztak a brenneri
állomáson. Az egész világon ncgy
feltűnést keltő találkozó határoza-
tairól nem adtak ki hivatalos je-
lentést.

21 Franciaországban Daladier mi-
niszterelnök lemondott, helyette
Paul Reynaud alakított kormányt.

23. Magyarország miniszterelnöke.
Teleki Pál, Rómában Mussolinival
és Cianóval tárgyal.

28. Angliában Reynaud miniszter-
elnök az angol kormány tagjaival
tárgyalt. A kiadott hivatalos kom-
müniké szerint megállapodtak ab-
ban, hogy a francia és angol kor-
mány csak együtt és előzetes meg-
egyezés alapján tárgyal békéről,
vagy fegyverszünetről.

Április
2. Angliában Chamberlain minisz-

terelnök az alsóház ülésén a már-
cius 28-iki francia-angol nyilatko-
zatra hivatkozva, bejelenti, hogy a
két szövetséges minden erejével a
végsőkig folytatja a Németország
elleni gazdasági háborút.

3. Angliában Churchült háborús
csúcsminiszterré nevezték ki.

6. Anglia és Franciaország éleshan-
gu jegyzéket intézett Svédországhoz
és Norvégiához. A jegyzék tiltakoúk
a Németországnak szóló nyersanya-

: gok szállítása ellen és bejelenti,

Szépasszony

Szép lesz a laká.sa,
ha függönyét
nálam vásárolja.
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