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A brassói városháza.

17. Franciaország fegyverszünetet
kért a németektől és az olaszoktól.

17. Magyarországon a képviselő-
ház elnöke bejelenti, hogy a nyu-
gati hadszíntéren elért győzelmekkel
kapcsolatban a kormány üdvözlő
táviratot intézett a Ház nevében
GÖringhez, a német birodalmi gyű-
lés elnökéhez.

18. Németország és Cüaszomág
; vezérei: Hitler és Mussolini talál-
koztak Münchenben és megállapod-
tak a francia fegyverszüneti kérés
tárgyában. Elhatározták, hogy Fran-
ciaországban a harcot csak akkor

• szüntetik be, ha a fegyverszüneti
szerződés már létrejött.

\ 18. Angliában Churchill minisz-

terelnök az angol alsóházban kije-
lenti, hogy „Nagy-Britannia foly-
tatja a harcot, ha kell évekig, ha
kell egyedül. A francia kormány
nagy alkalmakat mulaszt el és félre-
dobja hazája jövőjét, ha szerződé-
ses kötelezettségének megfelelően
nem folytatja a háborút"

18. Romániában a franciaországi
események hatása alatt valamennyi
miniszter időpont megjelölése nélkül
beadta a királynak lemondását

20. Franciaországban Pétain tá-
bornagy drámai rádióbeszédben föl-
tárja a francia vereség okait Hivat-
kozik rá, hogy Franciaország magára
hagyatva harcolt és nem kapta meg
a kellő angol segítséget, nem is
szólva arról, hogy most hiányzott
Amerika támogatása, Olaszország
pedig a világháborúban az antant
szövetségese volt, most pedig Fran-
ciaország ellen fordult

20. A német légierő a német véd-
erőfőparancsnokság jelentése szerint
német városok ellen rendezett an^ol
légitámadások megtorlásául meg-
kezdte az angol föld elleni támadá-
sokat

21. Német-francia fegyverszüneti
tárgyalás Compiégneben; a két ál-
lam megbizottai ugyanazon a he-
lyen és ugyanabban a vasúti ko-
csiban ülnek össze, amelyben 1318
novemberében a német fegyver-
szüneti tárgyalások lefolytak. A tár-
gyalásokon megjelent Hitler vezér
és kancellár is, Ő nyújtotta át a tel-
tételeket a francia megbízottaknak.

22. A német-francia fegyverszü-
neti szerződést Compiégneben alá-
írták.

22. A nyugati hadszíntéren az
Elzász-Lotharingiában körülzárt
francia seregek kétségbeesett véde-
kezés után föladták a harcot és
megadták magukat

22. franciaországiban a kormány
új székhelyén, Bordeauxban az ott
tartózkodó képviselők és szenátorok
bizalmukról biztosították Pétain tá-
bornokot akit Lebrun elnök mi-
niszterelnökké nevezett ki.

24. Rómában aláírták az olasz-
francia fegyverszüneti szerződést

25. A nyugati hadszintéren éjjel
egy óra harmincöt perckor életbe-

lépett a német-francia és az olasz-
francia fegyverszüneti szerződés. Ez-
zel az ellenségeskedések véget er-
tek.

25. A fegyverszüneti szerződése-
ket közzéteszik. A francia csapatok
leteszik a fegyvert A németek
megszállva tartják az ország i.»-
gy óbbik északi felét, egy Nantes tői
délre nyúló széles tengerparti sáv-
val együtt, amely lenyúlik egészen
Spanyolországig. A francia haderőt
leszerelik. A tengeri haderőnek a
gyarmatok védelmére szükséges ré-
sze fegyverben marad, a többi ha-
jót szintén leszerelik és francia ki-
kötőbe viszik. A Németbirodalom
ünnepélyesen kijelenti, hogy a fran-
cia hadiflottát nem használja föl a
további háborúban s a békekötéskor
sem igényli. Az olasz fegyverszüneti
szerződés emellett bizonyos intézke-
déseket tartalmaz az olasz gyarma-
tokkal szomszédos francia gyarma-
tokra vonatkozólag.

26. Romániában a szovjet követ
jegyzéket nyújtott át, amelyben !tö-
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