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Székelyua. a rejoniu::.

alkotmányos jogait, az Angliában és
Franciaországban élő belgákból új
hadsereget alakítanak és tovább
folytatják a háborút Németország
ellen.

28. Angliában Churchill az alsó-
házban bejelenti a belga fegyverle-
tételt, kéri a házat, készüljön íul
si'lyos és rossz hírekre.

29. A nyugati hadszintéren Fland-
riában a németek egyre szűkebbre
fogják a hálót a francia és angol
csapatok körül. Lille, Brügge. Ypern
és Ostende német kézre került

29. Norvégiában a francia-an^ol
expedíciós sereg elfoglalta Narvik
városát.

29. Angliában előkészületeket
tesznek a fenyegetett déli part vé-
delmére, megerősített állásokat épí-
tenek a tengerparton.

30. A nyugati hadszintéren Fland-
riában a körülzárj angol-francia
hadsereg Dunquerquenél megkezdte
a hajóra szállást. A nemei jelenté-
sek szerint a visszavonulás pánik
jellegű kezd lenni.

30. Belgiumnak francia földön tar-
tózkodó alsóházi és szenátust tagjai
Limogeb'an tartott ülésükön hely-
benhagyták Pierlot miniszterelnök-
nek május 28-án tett rádiónyilatko-

t.,.fJioi»i a Horthy Miklós Joleren,

| zatát és élesen elítélik III. Lapot ki-
', rály magatartását

Janin*.

j I. A nyugati hadszíntéren a né-
met főhadiszállás jelentése szerint a
szövetséges seregek utolsó csapatré-
szeinek ellenállása is megtört Fland-
riában. A Dunquerque két oldalán
makacsul védekező angol seregré-
szek ellen a német csapatok térnye-
reséget értek el és ezzel még jobban
megnehezítették az angol expedíciós
hadsereg hajóraszállítását.

1. Franciaország és Anglia leg-
főbb haditanácsának tagjai Paris-
ban tartott ülésükön elhatározták,
hogy a megkezdett harcot a teljes
győzelemig a legszorosabb egységben
folytatják.

1. Romániában lemondott Ga-
fencu külügyminiszter. aki francia
és angol barátságáról volt ismeretes.
Utódja Gigurtu addigi közlekedés-
ügyi miniszter.

4. A nyugati hadszíntéren, Fland-
riában a németek elfoglalták Dun-
querquet és megsemmisítették a szö-
vetséges hadsereg utolsó maradvá-
nyait Churchill az angol alsóház-
ban beismeri, hogy Flandriában

óriási katonai szerencsétlenség érte
a szövetségeseket és azt állítja, cso-
daszamba megy, hogy Dunquerque-
nél mégis 335.000 francia és angol
katonát sikerült megmenteni és el-
szállítani.

5. A nyugati fronton a németek
megindították Paris irányában az új
offenzívát

7. A nyugati hadszíntéren a német
csapatok az ügynevezett Weygand-
vcnalat az egész arcvonalon áttör-
ték.

10. Olaszország hadat üzent Fran-
ciaországnak és Angliának. Musso-
lini a Palazzo Venezia erkélyéről
óriási tömeg előtt bejelentette a ha-
diállapot bekövetkezését Ugyanak-
koi kijelenti, hogy Itália nem akarja
szomszédjait Svájcot Jugoszláviát
Görögországot, Törökországot és
Egyiptomot háborúba sodorni.

10. Az Egyesült Allamokban Roo-
sevelt elnök kijelenti, hogy Amerika
a legnagyobb nyugtalankodással fo-
gadja Olaszország elhatározását

10. Norvégiában a norvég főpa-
rancsnokság beszüntette az ellensé-
geskedést. Narvik mellett visszavon-
ták és a tengeren át elszállították a
francia és angol csapatokat

10. A nyugati hadszíntéren a né-
metek több helyen elérték a Szaj-
nát

10. Olaszország és Szovjetorosz-
ország között helyreállt a finn há-
ború miatt megszakadt diplomáciai
kapcsolat.

11. A Földközi-tengeren olasz gé-
pek Máltát bombázták.

12. A nyugati hadszíntéren. Rouen,
Compiégne, Reims német kézre ke-
rült, a német elővédek elérték Paris
külvárosát.

13. Franciaországban Reynaud
; miniszterelnök drámai hangú rádió-
üzenetet intézett Roosevelthez, az
Egyesült Allamok elnökéhez. Rámu-
tatott arra, hogy a francia csapatok
hat napon és hat éjszakán keresztül
minden szünet nélkül harcoltak az
emberben és hadiszerben megsem-
misítő fölényben levő ellenség ellen,
amely már elérte Paris kapuit.
Franciaország Paris előtt és Paris
mögött harcolni fog.

13. A FöIdJcöri-tengeren az ango-
lok elzárták a Szuezi-csatornát

14. A nyugati hadszíntéren a né-
met csapatok bevonultak Parisba.
Le Havre német kézre került, a né-

! metek elfoglalták Verdun egyik
erődjét

14. Spanyolország csapatai meg-
. szállták Tangert, amely addig nem-
zetközi igazgatás alatt állott

14. Az Egyesült Allamok elnöke,
Roosevelt rádióban válaszolva Rey-
naud rádióüzenetére, kijelenti, hogy
Amerika mindent elkövet Francia-
ország megsegítésére, „ami emberi-
leg megtehető".

: 15. A nyugati hadszíntéren a né-
metek elfoglalták Verdun városát és
fellegvárát, a Maginot-vonalat szé-
les arcvonalon áttörték.

15. Szovjetoroszország megszállta
Litvániát

17. Franciaországban Reynaud mi-
niszterelnök lemondott, Pétain tá-
bornok alakított új kormányt.

isi plombával.
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