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a dugáru forgalom hathatósabb ellenőrzése érdekében bizonyos megjelölt helyeken aknazárakat raknak
le a norvég fenségjog alá tartozó
vizeken.
8. A román hatóságok gyanús angol hajókat tartóztattak le az Aldunán.
9. Németország csapatai ellenállás
nélkül megszállták
Dániát, rövid
ellenállás után partraszálltak Oslónál, elfoglalták a norvég
fővárost,
hatalmukba kerítettek számos fontos katonai támaszpontot, közöttük
Narvik, Trondheim, Bergen, Stavanger. Cristiansand kikötőket. A német hadseregfőparancsnokság bejejenti, hogy a német haderő a Dánia
és Norvégia semlegessége ellen folyó angol támadás ellensúlyozására
átvette ezeknek az országoknak a
fegyveres védelmét

szág, Jugoszlávia, Bulgária és Románia megegyezést kötöttek egymási sal a dunai forgalom biztonsága éx\ dekében.
j 18.
Norvégiában
Trondheimtól
j északra, Namsosnál szövetséges, főképpen angol csapatok
szálltak
partra.
23. Norvégiában a németek megi állították
az angol
csapatoknak
, Namsostól kiindult előnyomulását
27. Németországban Ribbenüop

13. Norvégiában a németek viszszaverték az angol hajóhad Narvik
ellen intézett támadását.
16. Norvégiában a németek Narvikból kiindulva a vasútvonal mentén elérték a svéd határt Narvik
közelében az angolok partraszálltak.
A németek Trondheimból kiindulva
is elérték a svéd határt
18 A dunai államok: Magyaror-

3. Norvégiában az ország déli és
középső részeiből kivonultak a szövetséges csapatok és az üldöző németek sűrű bombazáporában hajóra
szálltak.
7. Angliában az alsóházban Chamberlain hosszabb beszédben mondja
el a norvégiai visszavonulás okait
10. Németországban a véderö főparancsnoksága bejelenti: „Tekintet-

külügyminiszter azzal vádolja a szövetségeseket, hogy hosszabb ideje
előkészítették Norvégia megszállását
30. Norvégiában az Oslo és Trondheim felöl előnyomuló német csapatok megteremtették egymással az
összeköttetést
Májas.

.- az evangélikus templom.
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tel a Belgium és Hollandia terüle- küzdő szövetséges seregeket elvágtak
tére való közvetlenül küszöbönálló Franciaországtól.
ellenséges háború kiterjesztésére és , 22. Angliában az alsóház törvénya Ruhr-vidék ezzel kapcsolatos fe- javaslatot szavaz meg, amely a kornyegetésére" a német hadsereg tá- mánynak a szigetországban eddig
madásra indult a holland és belga ismeretlen, széleskörű felhatalmahatárokon túl.
zást ad az egyének és vállalatok
10. Angliában Chamberlain mi- szolgálatainak igénybevételére.
niszterelnök
lemondott
utódjául
23. A nyugati harctéren a némeChurchillt
nevezte ki a király. tek tovább folytatták előnyomulásu10. Anglia csapatokat szállított ki kat Boulogne és Calais irányában,
Izland szigetén, mely addig dán ugyanakkor Belgiumban áttörték a
fenhatóság alatt állott.
Schelde-állást és a Lys-folyóig nyo11. A nyugati hadszíntéren a né- multak előre.
metek elfoglalták Lüttich legnagyobb
27. A nyugati hadszíntéren Calais
erődjét, csapataik Hollandiában is erős harcok után német kézre került
nagy előhaladást érnek el, a front
27. Angliában Ironside tábornokot
mögötti országrészekben nagy szerepet játszanak az ejtőernyős csapa- nevezték ki a nagybritanniai vétok, amelyek repülőtereket és fontos delmi szervezetek parancsnoki állására.
stratégiai pontokat szállnak meg.
28. Belgiumban III. Lipót király
11. Romániában Tatarescu újjáparancsára a belga hadsereg félté'
alakítja kormányát.
tel nélkül letette a fegyvert A Pa14. A nyugati harctéren Rotter- risba menekült Pierlot-kormány tildam eleste után a holland csapatok takozik a király rendelkezése ellen,
főparancsnoka elrendelte a fegyve- kijelentette, hogy a király túllépte
rek letételét A holland királyi család és a holland kormány Londonba
menekült A német csapatok behatoltak Sedanba és Longwyba.
17. A nyugati harctéren német
páncélos erők Meubeugetől Sedanúf
százkílométeres vonalon áttörték a
francia
erődvonalat. Ugyanakkor
i Slellíiaflil:Belgiumban is áttörték a Dyle-vonalat A német csapatok bevonultak
Brüsszelbe.
18. A nyugati harctéren a németek behatoltak Antwerpenbe.
által
18. Franciaországban a Reynaudasonnal
kormány átalakult, Pétain tábornok
könnyebbéémint miniszterelnök-helyettes belér t boi.
pett a kormányba.
Hasxuílata igen egyszerű: késhegy20. A nyugati hadszintéren a nényi port forró serpenyőbe teve. a kemetek elérték a Peronne, Laon.
letkezett fOstszerQ Közt belelegezxük.
Cliarettaalaktaa Is kaphat*.
Rethel vonalat, Belgiumban elfog| A KM
lalták Namur és Lüttich erődjeit
ára 1
20. Franciaországban Gamelin táelf»r«tta i n
bornokot elmozdították a hadsereg
i r ••• w
főparancsnokságától, utódja
Weygand tábornok lett
'Csak az ttt latba tó aláírással valódi
és orvosi rendeletre mlndra ty*€721. A nyugati hadszintéren a néá
A
met motoros osztagok elértek a
Knn.kl4r:
TÖRÖK
PATIKA
La Manche-csatorna partján AbeBndaa«at, VL ker.. aUraly-ulta U. sa.
villet és ezzel a Belgium
földjén
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