
Vajdahvnyad várának udvara.

Augusztus 7-én kezdődtek, meg a 1 százszor bombázták, továbbá Ale-
hadmüveletek a Brit-szomáli föld xandriát, Haifát és más támponto-

kat, viszont angol légi erők is több
olasz várost bombáztak.

Anglia ellen a tervszerű légi had-
járat augusztus 8-án kezdődött, tel-
jes erővel szeptember 2. óta fo-
folyik. Azóta Londont és a többi

non teljes erővel folyik a légi had- ipari gócpontokat szinte naponta, il-
járat Az olaszok Máltát több mint: letve éjjelenkint bombázzák, az an-

ellen. Olaszországnak sikerült ennek
az angol gyarmatnak északi részét
megszállni, Zeila és Berbera kikötő-
ket elfoglalva; közben úgy a Föld-
közi tengeren, mint az Atlanti-oceá-
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GYOGYITHUTO E A TÜDŐBJU?
Mindazok, akik asztmában, tüdöcsucs-
hurutban, idült köhögésben, köhögés!
Ingerben, elnyalkasodasban, tartós
rekedtsegben, náthalázban, hörg-
h u r u t b a n szenvednek és eddig nem találtak
gyógyulást, teljesen ingyen és portó-
mentesen kapnak tőlünk egy könyvet

sok képpel, melynek cime:

>Gyógyitható-e a tüdőbaj ?"
Csak egy levelezőlapot bélyegezzen fet 16 fillérrel és irja
meg saját pontos c i m é t A levelezőlapot igy c í m e z z e :
PUHLMANN & CO., Berlin 899, Müggelstr. 25-25/a

gol légierők viszont a német városo-
kat támadják.

A bombázások hevességére élénk
fényt vetnek az angol jelentések,
melyek szerint a német bombák Lon-
donban 20.000-nél több tüzet okoz-
tak, melyeknél kb. 2000 tűzoltó éle-
tét vesztette, vagy sebesült meg
szolgálat közben. A légi bombázások
következtében sokezer polgári egyén
is meghalt.

Október 28-án kezdődött meg az
olaszok háborúja Görögország .ellen,
melyet Albánián át támadtak meg.
A hadmüveletek igen nőhéz. járatlan
terepen folynak, a kedvezőtlen idő-
járás is gátolja őket

Jelenleg Németország uralja az
Atlanii-öceán partjait az Északi-
sarktól a Biscayai öbölig. A Földkö-
zi tengeren folyik még a háború az
angol és olasz légi- és hadi-flotta
közt, de Gibraltár, Málta, Alexan-
dria, Szuez, Aden, Perim, sőt újab-
ban Kréta is angol kézben vannak.

Az európai kontinensen, jelenleg.

Görögországtól eltekintve, pihennek
a fegyverek, annál erősebben dúl
azonban a háború a tengereken és a
levegőben. *

: Európán kívül a Távol-Keleten is
| tovább folyik a háború Japán és
Kína közt; a 70 milliós japán nép

I keményen harcol 450 millió kínai-
; val. 1.600.000 négyzetkilométer terü-
letet, vagyis az egész japán biro-

j dalom 2.4-szeresét és Kína területé-
inek 16f,í-át szállták meg. A kínaiak
! vesztesége eddig, mintegy 1.6 millió
I halott, a japánoké pedig kb. 100.000.
: Azonban a legutóbbi európai esemé-
nyek, a hármas egyezmény követ-
keztében Japán figyelme mindjob-
ban francia Indo-Kina felé fordul
és hogy azt elfoglalhassa, kínai te-
rületeinek déli részét kiüríti.

Hogy a Távol-Keleten hová fejlő-
dik a helyzet, mi lesz a holland-
indiai gyarmatok sorsa, az U. S. A.
szerepe, azt csak a jövő fogja meg-
mutatni. „ t

nemes Suhay Imre.


