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vetelte Besszarábiénak és Bukovina
egy részének átadását.

28. Romániában elrendelték az ál-
talános mozgósítást. A szovjet-csa-

" patok megkezdték Besszarábia cs
Bukovina kiürített területeinek meg-
szállását.

29. Olaszországban nagy nemzeti
gyászt okoz Balbo marsallnak a
Líbiai légi harcokban történt hősi
halála.

Július.

1. Olaszországban Grazianit neve-
zik ki Líbia kormányzójává és az
észak afrikai olasz haderő parancs-
nokává.

1 Romániában a minisztertanács
úgy határoz, hogy lemond a Nagy-
Britanniától kapott szavatosságról.

3. Franciaországban egy elpusztult
vasúti kocsiban megtalálták a fran-
cia vezérkar titkos okmányait. Ezek-
ből kitűnik, hogy a szövetségesek a
hadműveleteket ki akarták terjesz-
teni a Balkánra és Svédországra és
Baku és Batum légi bombázását ter-
vezték.

4. Anglia hadihajói váratlan rajta-
ütéssel megtámadták az oráni ki-
kötőben horgonyzó francia hadi-
hajókat

4. Romániában Gigurtu elnöklése
alatt vasgárdista-nacionalista-anti-
szemita kormány alakult. Az új
kormány külügyminisztere Ma-
nói lescu.

5. Franciaországban a Vichyben
székelő Pétain-kormány az orani tá-
madás követkeltében megszakította
a diplomáciai kapcsolatot Angliá-
val.

5. tszak-Afrikában, Szudánban az
olaszok elfosliilták Cassalat és Ga-
labat varosokat, amelyek mind-
egyike stratégiai fontossággal bír

8. Romániábcm lemondtak a Gi-
gurtu-kormány vasgárdista tagjai.

9. Francüiorsiáoban a csonka par-
lament elfogadta az alkotmányu»>-
dosítást. amely a diktátori hatalom-
hoz hasonló széleskörű fölhatalina-
zást ad a kormánynak.

10. Magyarország képviselői: Te-
leki miniszterelnök ós Csáky kül-
ügyminiszter Münchenben Ctano je-
lenlétében hosszasan tanácskoztak

Hitlerrel és Ribbentroppal Délkelet-
Európa újjárendezésével kapcsolat-
ban.

12. Franciaországban Pétain tá-
bornagy, mint az új államfő átvette
Lebrun köztársasági elnök hatás-
körét.

15. A Távol-Keleten megegyezés
Jött létre Japán és Nagy-Britannia
között. A brit kormány nem engedi
meg többé, hogy a burmai úton a
nemzeti kínai kormánynak tiadi-
anyagot szállítsanak. A megegyezés
három hónapra szól.

19. Németországban Hitler a bi-
rodalmi gyűlésben mondott beszéué-
ben még egy utolsó békefelhivast
intézett Nagy-Britanniához. Kijelen-
tette, nem mint győztes teszi meg
ajánlatát, nem lát azonban semmi-
féle alapot a háború folytatására

22. Angliában Halifax külügymi-
niszter rádióbeszédet mond és ebben
visszautasítja Hitler békeajánlatét.

26. Németországban Hitler Berch-
tesgadenben Délkelet-Európa ren-
dezéséről tárgyal Gigurtu román mi-
niszterelnökkel és Manoilescu kül-
ügyminiszterrel. Salzburgból a ro-
mán államférfiak Rómába utaztak,
ahol a következő napon Mussolini-
val és Ciánéval folytattak meg-
beszélést.

27. Németországban Salzburgban
Hitler Bulgária képviselőivel, Filov
miniszterelnökkel és Popov külügy-
miniszterrel a délkeleteurópai ren-
dezésről tárgyal.

Augusztus.

1. Oroszországban Molotov kül-
ügyi népbiztos a legfőbb szovjet-
tanácsban külpolitikai beszedet
mond. megállapítja, hogy Anglia
helyzete lényegesen rosszabbodott.

7. A Magyarország és Románia
közötti revíziós tárgyalások előké-
szítése céljából Raul Bossy római
román követ Manoilescu külügymi-
niszter utasításaival Budapestre ér-
kezett.

7. Észak-Airikában, Brit-Szomá-
liban az olaszok elfoglalták Zeila
kikötővárost és három oldalról kon-
centrikusan nyomulnak a főváros.
Berbera ellen.
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10. Magyarország és Románia re-
víziós tárgyalásaival kapcsolatban
Bárdossy követ Bukarestben át-
nyújtotta a magyar kormány javas-
latát, amely a közvetlen tárgyalások
mielőbbi megkezdését kívánja.

16. Magyarország és Románia kö-
zött Turnszeverinben megkezdődtek
a revíziós tárgyalások.

19. Airikában az olaszok befejez-
ték Brit-Szomáli meghódítását

19. A magyar-román tárgyalások
vezetői hazautaztak, hogy kormá-
nyaiktól új utasítást kérjenek.

21. Bulgária és Románia a Craiová-
ban folyó tárgyalások során elvileg
megegyezett Dél-Dobrudzsa vissza-
adásában. *•

23. Romániában újabb behívások
történnek, külföldi hírek szerint a
kormány a magyar követelésekkel
szemben fegyveres ellenállásra ké-
S?Üi.

24. A ma gitár- román tárgyalások
Turn Szcverinben megszakadtán.

29. Németországban Salzburgban
Hitler Ribbentrop jelenlétében meg-
beszélést folytatott gróf Cianóval.

30. A magyar-román el lentit
ügyében Becsben Teleki és Csáky.
továbbá Manoilescu román kül-
ügyminiszter részvételével Ribben-
trop és Ciano mint döntöbiráK az
érdekelt felek előzetes hozzájárulása
alapján újrarajzolja a román-ma-
gyar határt, s ezzel 45-000 négy/.**t-
kilométer területet és 2.4 millió la-
kost ad vissza az anyaországnak. A
visszacsatolt területet köteleik
tizennégy nap alatt jó állapotban
visszaadni. „A Dunamedence utolsó
függőben lévő területi kérdése mig-

' oldódott," — jelentette ki Ribben-
trop. „Az együttműködés új kor-

\ szaka nyilik meg Magyarország és
i Románia számára" — mondotta
, Csáky.

Szeptember.
3. Magyarországon a kébvlselö-

, ház külügyi bizottságában Csáky
István gróf külügyminiszter be-
S7.ámolt a bécsi döntésről.

3. Az Egyesüli Allamok elhatá-
rozta, hogy ötven régebbi típusú

torpedórombolót átenged Angliának.
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