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II.SIEG AGENTOWI INFORMATOROW,

«J

Nadal Placowka posiada jedynie informatorów płatnych.

1/.Makowski, Nr. ewid.5185,personalja znane.
W okresie sprawozdawczym dostarczył mało informacji, wobec słabego
ruchu na odcinku finansowym i czarnej giełdzie, dlałego też - nie zry-

wając z nim stosunku- nie wypłaciłem mu w lipcu żadnego wynagrodzenia.
Za pośrednictwem Makowskiego utrzymuje kontakt z czeszką - Mary
Abt, w związku ze sprawą szpiega niemieckiego Fenthol'a,/szczegóły w
raporcie o stosunkach z Tomaszem/. Wypłacenie wynagrodzenia Makowskiemu
i Abt uzależniłem ol osiągnięcia przez nich pozytywnych wyników.
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2/.Berger, Nr. ewid. 5186.
3/.Nr. ewid. 5187.
f
Obydwaj wyżej wymienieni pracują normalnie, w mkresie przedstawionym w poprzednim raporcie, /Servis hotelowy/.U rzymuje ich stosunkowo
małym kosztem, w dużej mierze ze względu na zainteresowanie Tomasza informacjami przez nich dostarczanemi, obiecując zwiększenie wynagrodzeni;
wipâzysqlîs'ci, w razie dostarczenia przez obu specyjalnie wartościowych
wiadomości.
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major rezerwy, zgłoszenie przez niego do

czynneśhslużby wojskowej zesłała ostatnio załatwione odmownie.
larski zajmuje się obecnie handlem kamieniami półszlachetnemi
i surowcami/kryształ,mika/, na terenie stanu Minas Cerais.Ma on upoważjnienie i tytuż do podróżowania po całej Brazmylji, przy czem nie stwier-

dzono, aby angañowaz się w jakiejkolwiek polskiej robocie politycznej.
Do pracy zgłosił się z własnej inicjatywy, wyrażając gotowość podjęcia
ię każdej roboty, pożytecznej dla naszych prac wojskowych w Brazylji.
rzyjęłem na próbę jego usługi, m podstawie ustnej decyzji Kierownika
P.A.,obecnego w tym czasie w Rio de Janeiro.
a
Fularski posiada w dużym stopniu znajomość rynku gospodarczego w
inas Cerais oraz panujących tam stosunków politycznych,/m.in. odnośnie
ruchu integralistycznego/. Ma również spore możliwości m terenie stanór
ołudniowych Brazylji.
F. pragnie uchodzić za pracownika ideowego i oświedczył, że wszys!
ie wypłacane mu pieniądze będzie używał na koszta związane z robotą .
Materjały uzyskane od F. wykorzystałem przy ppracowywaniu Raportu
sytuacji ekonomicznej i politycznej m terenie stanu Minas Gerais (aa
Pseudonim Wolski, Nr. ewid.5197.

INFORMATORZY IDROWI .
nó
, Nr. ewid.5188 /personalja znane/.
f
s
Pracuje nadał z dużem oddaniem, dostarczając cennych wiadomości z
terenu Armji brazylijskiej, a zwłaszcza lotnictwa.
W przyszłości zamierzam wykorzystywać go w tym samym zakresie.

6/.Nr. ewid. 5189.
g
s
Pracownik bezwzględnie ideowy i oddany. Zakres pracy i możliwości.
- bez zmiany.
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ewid.5190.

Wyjechał via USA.

do

KanadyąProszę o skreślenie numeru ewidencyjne

8/.Nr. ewid.5191.
Nie dostarczył ostatnio interesujących informacji, Nie zamierzam
wykorzystywać go w przyszłości i proszę o skreślenie numeru ewidencyjneś
60.
IIL.31RG TOWARZYTSKA,/INFORMATORZY NIESWIADONMI/,
_,
rzeczywistości wykorzystuję znaczną 11080 osób, w zależności ol
charakteru potrzebnej informacji.Że względu na sporadyczność utrzymywanych z niemi kontaktów, pomijam je w niniejszym wykazie, ograniczając
się jedynie do informatorów, dostarczających wiadomości-nieświadomie mw
wprawdzie - ale w sposób ciągły.
9/. Nr. ewid.5192./personalja znane/.
10/.Nr. ewid.5198./personalja zmne/.
Obydwaj nadal posiadają duże stosunki towarzyskie w kołach dyplomatycznych i spory zasób wiadomości politycznych wewnętrzno-brazylijskich.
Wobec zdecydowanie krytycznego stosunku, jaki zajmuje wobec nich masse
Poselstwo, oraz duża część kolonji polskiej, są bardziej powściągliwi w
rozmowach i uzyskanie od nich wiadomości jest obecnie trudniejsze..
11/.Nr. ewid. 5194./personalja znane/.
Zakres możliwości i sposób wykorzystywania - bez zmian.
I8/.Nr. ewid. 5195./personmalja znane/.
Pozostaje madal na tem samenetanowisku. Informacje posiada cenne,
ale tylko w ograniczonym zakresie swej specyjalności.
13/.Nr. ewid.5196./personalja zm ne/.
Pozostaje z informatorem w stałym kontakcie .Przy swej ruchliwości,
stosunkach oraz częstych podróżach po kraju, posiada cenne wiadomości, zwłaszcza, iż sam interesuje się zarówno sytuacją wewnętrzną, jak i
akcją agentur osi w Brazylji.
Informacje od niego pochodzące są cennym sprawdzianem dla oceny
sytuacji.
&
IV i V. OPANOWANIE TERENU I OGÓLNE WYNIKI PRACY.

Tereny opanowane Placówka utrzymała w zasadzie w ramach poprzednie»
go raportu, z tem, i% zasiąg swej pracy rozszerzy łem ma stan Minas Ge rais,ze szczególnem uwzględnieniem spraw surowcowych, któremi zainteresowane są przemysły wojenne.
%
Niezależnie ol tego omówiłem wapołprgcę/meowyź/ z terenu Curityby.
zczegóły przedstawie jeśli współpraca taä'nozytywne wyniki.
Również kilka osób zamieszkałych w SAo Pauko wytypowałem dla ewent.
przeprowadzenia zasadniczej rozmowy, którą odkładam do wyjazdu osobisteKierownika PA.
go do S&o Paulo i sprawdzenia na miejscu ich możliwości.
stosunkowo
fdużo
Janeiro,
de
W lipcu rb., w związku z pobytem w Rio
regulując
yjnym,
czasu i energji poświęcić musiałem sprawom organizac
biurowość Placówki, zakładając książkę kasową itd.
VI.TRUDNOŚCI_I_PROSBY.
W czasie pobytu w Rio Kierownika PA. usunięte zostały wszystkie prawie
najistotniejsze trudności pracy.Nadal pozostaje jeszcze niezałatwiona
Sprawa papierów dla kierownika Placówki, bez których niemożliwy jest
wyjazd w teren.
44

Tg
/
z
sprawy
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załatwienie
PA.,
Kierownika
a
upoważnieni
Na podstawie
powierzyłem jednemu z wpływowych zawodowych ,,interwentorow,, - który,
jak twierdzi, posunął ją poważnie naprzód, tak - iż, rzekomo w krótkim

wr

czasie'mam papiery \otraymé..
Na miejscu w Rio stosunki układają się zupełnie znośnie, zwłaszcza Poselstwo zaznacza obecnie swój życzliwe nastawienie do naszych prac,
wykazując nawet gotowość współpracy w konkretnych sprawach.
Również stosunki osobiste z obu Delegatami Wojska mam jaknajlep&
z
sze, chociaż nie mayżadnego bezpośredniego wpływu na nasze prace.
óTrudnością zasadniczą jest midmiar zajęć techiczno-biurowych,kt
re zmuszony jestem wykonywać, co odbija się szkodliwie na mych możliwoś-

ligach w zakresie zdobywania materjałów i utrzymywania koniecznych stosunów .
Opracowywanie i przepisywanie raportów i innych materjałów zabiewięcej czasu, iż jeszcze mało wprawnie piszę m maszynie,/zatem
mi
ra
częłem pisać dopiero w Brazylji dla celów służbowych/.

VII.SPRAWY_ BUDŻETOWE .

Zleconą mi robotę prowadze w ramach wyznaczonego mi budżetu, -

takiego samego,]jak przedstawiony w poprzedniń raporcte org.

Wysokość jego, jak również wysokość poborów osobistych, uważa
§
za wystarczające w obecnych warunkach.

VIII.ZAMIERZENIA NA _PRZYSZŁOŚC .

Na plan pierwszy wysuwam konieczność jakmjszybszego rozciągięcia prac na południe Brazylji, a zwłaszcza na teren SĄo Paulo i Curityty,
- Ściśle uzależnione od możliwości mego wyjazdu w teren.
Jeżeli praca w stanie Minas Gerais da pozytywne rezuktaty, uważałbym za celowe utworzenie tam placówki informacyjnej, ze względu na
duże znaczenie zagadnień surowcowych, nie tylko dla Brazylji, ale również
dla ogólnej sytuacji wojennej - zwłaszcza, ze na terenie Mimas Gerais
rają się wyraźnie interesy obu stron walczących.
Dalszy rozwój prac w samem Rio de Janeiro jest konieczny dla
uzyskania możliwości przedstawiania jaknajtrafniejszej oceny sytuacji
politycznej w Brazylji, jak również stosunków w Armji.

IX.WSPOŁPRACA Z MIEJSGOWA PLACÓWKA ANGIELSKA.
Zagadnienie to przedstawione zostało w specyjalnym raporcie. W tej chwil)
współpraca rozwija się jaknajporyślniej i ze swej strony nie zgłaszam
w tej sprawie żadnych zastrzeżeń.
Go się tyczy wysyłki korespondencji,- jestem uprzedzany o terminie
odjazdu kurjerów i jedynie anglicy wysuwają stale zastrzeżenie w związku
z dużą obiętłością poczty Placówki i ostatnio np. prosili o używanie możliwie cienkiego papieru i kopert.
X.ROZNE.
Brak.
+

PLACÓWKI.
WAN RA

