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UMOWA SOWIECKO-JAPOŃSKA
Ankarami«III Dziś podpisana została
w Moskwie umowa roąy jsko-japońska, na pod
stawie której Japonia zrzeka się na rzeoz
,-R0sji koncesji na eksploataoję nafty i
węgla w polno cnym S aohal inio,J ap ono zy oy po*«
siadali te'koncesje od roku 1925. Rokowania
między Związkiem Sowieckim a Japonią trwa-«
ły od maja 19^1 r.,tj.od chwili zaworoia
między obu państwami pc-Jctu o nieagresji.
Koncesje Japońskie na północnym Sachalini©
były ostatnimi'koncesja; i zagranicznymi
na terenie Związku Sowieckiego.
N A FRONCIE .WALII W POIS O E

.y
Przygotcwanmia obronne Niemeow_
SztokhELm/jl/lll 'Sg^b&s&ie radio do
nosi, że dziesiątki tysięcy Polakow wzię
tych zostało przez Niemców przymusowo do
budo\gy umoonien w Polsce. Do PolBki przy
był niemiecki generał Jaoob,który kiero
wać ma budową umocnień. Cały okręg lwowski
ogłośzory został od wczoraj za strefę wo
jenną. Obowiązuje tam godzina policyjna
od 5-eJ p.p. Radio lwowskie przerwało od
kiUcu dni audycje. Jednocześnie do Szweoji nadeszły wiadomości, że specjalnym
pociągami panoernymi przybywają na teren
Polski oddziały S.S.,przeznaczone w pierw
szym rzędzie do ochrony linii komunikacyj
nych. Do Warszawy przyjechał szef niemiec
kiej policji kolejowej gen.Dietrich.
OfetTOTa ygwjooka rozwija gjq _
' Londyn/31.ili Wo jska sowieckie zagra»
żają przełęczom,prowadzącym p r z e z Karpaty
na Węgjy .Rosjanie zbliżają się do przełączy
tatarskiej,do której dotarli na odległość
20 km. Wczorajsze doniesienia koresponden
ta Reutera o zajęciu Stanisławowa nie znaj
dują oficjalnego potwierdźenia z Moskwy,
Komunikat sowiecki podaje dziś,że Stanisła
wów ostrzeliwany jest przez artylerię ro
sy 3 ską, Berlin zaś nowi o zaciętej bitwie
o miasto.
Moskwa, 31. III Radio moskiewskie do
nosi, że na ulicach zdobytego w dniu wczoraj
szym Tłumacza toozyły się w końcowej fazie
bitwy zacięte walki uliozne. Sowieckie od
działy pancerne napotkały zacięty opor ze
strony Niemców i stacjonowanego w Tłumaczu
7 pułku pieohoty węgierskiej.Kilkuset węgrow poddało się, reszto, się wycofała.
Polaka podziUaia w a lczy
Lon3yn, 31. III Nadeszły tu wiado
mości o nowy oh bohaterskich czynach oddzia
łów armii krajowej. Oddziały te stoozyły
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wielką bitwę z jednostką S.S.,liczącą
4 tys.ludzi i posiadający czołgi,artylerię
i td. Niemcy otoczyli oboz armii krajowejpsd Skarżyikidin. Niemcy stracili w bit
wie 2+00 zabitych i ranrych, straty Polakow
były znacznie mniejsze.Oddziały armii
krajowej przedarły się przez pierścień
niemiecki i zajęły nowe stanowiska w la
sach. Polska armia podziemna wiąże poł mi
niona żołnierzy niemieckich,którzy muszą
być odciągnięci od inny oh działań bojowych.
ZARZĄDZENIA ANTYŻYDOWSKIE NA W3&RZB0H
Budapeszt,31.III ’ Radio węgierskie
o & o s l I S dziś,że począwszy od 10 kwietnia
wszyscy Żydzi w wieku od 6 lat nosić mają
sześćioranienne żółte gwiazdy. Jedynie od
znaczeni za udział w poprzedniej wojnie
oraz zdolni obecnie do służby wojskowej nie są obowiązani"do noszenia żółtej
gwiazdy i nie będą uważani za Zydow.Przez
pojęoie ,łZyd,ł rozumie się osoby ^ k r e ś l o 
ne w węgierskim dekrecie antyżydowskim z
1931 r.Ogłoszono przez radio zarządzenia
przewidują również zakaz sprawowania przez
żydów funkcji p ub liczryoh,usunięcie ich
ze wszystkioh „poważniejszych instytuoji,
zakaz zatrudniania ich jako służby domo
wej itd. Żydzi muszą oddać wszystkie po
siadane przez nich pojazdy,nie wolno im
mieć telefonów.
O zy toczą się_
ROKOWANIA IflEDZT MOSKWA A HEEfilNKAlg ?
Sztokholm, 31.III
Dzienniki szwedzki e donos zą,ż e w H el s inkach pr ze z 'c ały
dzień trwały dziś tajne narady rządu.Szwecja wysłała podobno do Finlandii specjal
nego delegata rządu,który wręczył notę
o nieujawnionej dotychczas treści.Szereg
pism szwedzkich wyraża przekonanie,że per
traktacje między Helsinkami a Moskwą nie
zakończyły się tak, jak to podają komuni
katy sowieckie, lecz że w dalszym ciągu to
czą się rokowania,
ZATOPIENIE STATKU TURECKIEGO
Ankara, 31. III Dziś rano storpedowa
ny został na morzu Egejskim przez okręt
podwodny nievd.adomego pochodzenia handlo
wy statole turecki,wiozący 3 i poł ty s, ton
rud. W chwili storpedowania statku krążył
nad nim samolot również niewiadomego pocho
dzenia. Dziś w parlamencie oczekiwane Jest
złożenie w tej sprawie <ośwdadczenia. przez
pr opiera.tureckiego,
/do wieozora ani ra.diosta.cje aliano: kie,ani niemieckie nie przyniosły żadnych
wiadomości o storpolowaniu sta.tlcu tureckiego/

MIN.STIMSON O KAMPANII 'AOSKIEJ <
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Londyn, 31.III
Amerykański minister
wojry ^Stims on oświoalo2y ł dziś w Waszyngtonie,
że jeśli idzie o sytuację na froncie Cassi
no - to Niemcy zatrzymali nas. Sytuacja w
Cassino jednak nie może być w żadnym razie
uważana za próbę sił sprzymierzonych. W dal
szym ciągu m-in.Stinson stwierdzić,że w po
czątkach roku bieźądego 2 i poć miliona żołnierzy amerykańskich walczyło poza grani
cami kraju,a pod koniec roku 1914 liczba ta
wzrośnie dwukrotnie,
^Ąnkara,31.IH
r*/ym dzisiejszym
przemówieniu min.śtlmson podkreślił, że Cassi
no byłoby porażką aliantów tylko w tym wy padku,gdyby nie potrafili na przyszłość sko
rzystać z tej lekcji.
W BUŁGARII,RUMUNII i NA WĘGRZECH
Sstokholm,31.III W tutejszych kołach
poli-tycziych utrzymują, że Hitler nie cofnął
swego żądania wobec Bić!gar i i co do wypowie
dzenia wojny Rosji. W poniedziałek rano
upływa podobno termin ultimatum niemieckie
go, N a granicy rumuńsko-bułgarskiej koncen
trowane mają być większe siły niemieckie.
Londyn,31.III W Rumunii ogłoszono,że
za udzielanie pomocy sx3odochroniorzom sowieokim grozi kara śmierci. Z Ankary donoszą,że
nastroje wśród społeczeństwa rumuńskiego są
w dalszym oiągu coraz bardziej paniezne/natomiast czynniki oficjalne nastrojone są
dość optymistycznie i oczekują wielkiej kontr
ofensywy niemieckiej na środkowym froncie
rumuńskim.
AnkaraT31.III
Z Węgier donoszą ,że
v/ szeregu punktowlćraju dochodzi do buntów
oddziałów węgierskich. W jednym z miast w
pobliżu Budapesztu zbuntowało się 700 żołnierzy,którzy zabili kilku oficerów niemieokich,
następnie zaś zbiegli w góry,gdzie połączyli
się z oddziałami partyzantów. Akcja sabota
żu na Węgrzech trwa w dalszym ciągu.
Londyn.31.III
R<adio brytyjskie o g ł o 
siło dziś wezwanie do kolejarzy węgierskich
i flisaków na Dunaju,ab}' V miarę możliwości
niszczyli niemieckie urządzenia komunikacyj
ne.

ROSJANIE ZAJĘLI QRC2AKQ¥
✓ Moskwa,31.III
Specjalny komunikat
doniosł wieczorem,że wojska III frontu ukraiń
skiego zajęły port czarnomorski Orożaków ,
znajdująoy się w odległości 60 km. na płd. za
chód od Mikołajewa i w takiej samej mniej wię
cej odległości na wschód od Odessy.
L ondyn, 31.111
Wojska sovd.eekie ,któ
re zajęły Czerniowce,posuwają się trzema szo
sami na południe"i poszły naprzód o około
20 mil. Zagrażają ono wojskom niemieckim ,
stojącym nad srodkcr,ym Prutem wobec armii
Koniewa,Armie I i II fr0ntu ukraińskiego
dzieli obecnie tylko 15 km. w Mołdawii^wojska Koniewa dotarły na odległość 70 km, od
Kiszyniowa,
Berlin,31«III
N a dzisiejszej konferen*'
cji prasowej cLla^cTziennikarzy państw neutral
nych rzecznik niemiecki oświadczył, że nadcho
dzący -tydzień będzie decydujący dla sytuacji
na froncie rumuńskim.
A n k ara, 31. III
IA;~q s -ondenci.wojen-

-\iw a otoczy-

ty- ^uże, siły niemieckie na południe od
Płoskirowa.
OFENSYWA LOTNICZA ALIANTÓW '
Lond;n, 31.1II
Wczoraj za. dnia
w kilka godzin po nocnym nalocie brytyj- *
skin na. Sofię kilkaset ciężkich bombow
ców amerykańskich znowu bombardowało sto- *
licę Bułgarii. Był to ^najcięższy z 5-u
dotychcza.sov.ych nalotów na. Sofię i najsil
niejszy nalot v/ rejonie śródziemnomorskim.
Sofii broniło około ¿f) ny śliwców, z któiych 9 zestrzelono. Niemiecka agencja pra
sowa przyznaje,że wyrządzono wielkie szko
dy v/ urządzeniach kolejowych.
Londyn,31.III
Silne formacje cięż
kich bombowecw brytyjskich dokonały
dziś w nocy milotu na Noryv±>ergvj> Dla
przeprowadzenia bombardowania samoloty od
były lot okrężny na trasie około 1.800 km.
Bombardowano także liczne o b i e l ą w za
chodnich Niomozech i zakładano miny na
szlakach żeglugi nieprzyjaciela. Z dzia
łań nocnych nie powrociło 96 samolotów
brytyjskich.
Sztokholm, 31. III L u f t ^ f f e przepro
wadza obecnie przegrupowanie swych sił,
Wobcec wzrastającej ofensywy lotniczej
bryty jsko-amerykańskiej na zachodzie,
Niemcy zmuszeni są,mimo ciężkiej sytu
acji na froncie wschodnim,ściągać 2 Ro
sji znaczne siły lotnicze,w szczególno
ści zaś ryśliwce.
We Włoszech
QDPi4Ti NATARCIA NIIMIEOKIE
Algier,31«III Na froncie włoskim
sprzymierzeni odiiarli dwa natarcia pa
troli niemieckich, które miały na celu
przeniknięcie w stanowiska spr zym i ar zonych na terenie miasta Cassino, N a wzgó
rzu klasztornym Niemcy zajęli dwa stano
wiska, opuszczone przed kilku dniami
przez spr 2ymierzonych. N a przyczółku pod
Anzio odparto pr zeoiwnatarcie niemieckie,
ZŁUDNE NADZIEJE NIEMIEC
Ąńfcóra, jT,ifP ~ Dziennik "Ullus" pi
sze w Ourtykule wstęprym, że propaganda nie- /
niecka usiłuje z drobnych niepowodzeń
wewnętrznych Rossevelta stworzyć wrażenie,
że poniesie on klęską przy wyborach, że
następca jego zaprzestanie współpracy z
Sowietami i Ameryka wycofa się z wojny.
Pismo stwierdza,że te nadzieje Niemiec
sr zupełnie śmieszne, gdyż bez względu na
to kto zvy cięży w wyborach na prezydenta,
Stany Zjednoczone prowadzić będą wojnę aż
do końoa.

UWAGA l
Dziś w sobotę odbędzie się w kasy
nie oficerskim w Jerozolimie o godz .19
WYSTĘP JÓZEFINY 3AKER
Znakomita ć ffsiaeiu francuska, przebywa
jąca na Sr.t/sohodzie, zaproszona została
przez naszą redakoję,Bilety do nabycia u
Kierownika kasyna przy wydawaniu kolacji.

