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I. Kierownictwo Placówki i personel stały.

1, PEDRO - Kierownik Placówki.Personalja znane,

2, JANKOWSKI - Oficer wywiadowczy. Personal ja
znane. Przygotowywał raporty KW. Prowadził kasę i księgowość,
Utrzymywał kontakty z informatorami i agentami, Ekspedjoważ
pocztę przez Tomaszewskich. Przygotowywał materjały dla Stanisławskich, Pracownik wartościowy.

3, PEGAR - Pracownik Placówki. Personalja znane. Opracowywał raporty KW, Prowadził rachunki, Prowadził
kartotekę KW. Prowadził archiwum Placówki, Prowadził przegląd prasy brazylijskiej. Pracownik wartościog.

II. Sieć organizacyjna oraz informatorzy.
A. Rio de Janeiro.
a.Agenci.
#, MAKOWSKI - Nr.ew, 5185. - Personlja znane.

z

.
Dostarczył kilkunastu wiadomości z terenu "czarnej giełdy i ze sfer Żydowskich, Wykonał. zadanie
268

ase

=

zlecone.

Aktywny,

$

-

chętnymoźyteczny.

5, BERGER - Nrew, 5186. - Personlja znane,
Dostarczył szeregu wiadomości hotelowych.
W pierwszej połowie okresu sprawozdawczego
kontaktował się po
p@rę razy na tydzień.
Pożyteczny; ponieważ większość przejezdnych
dyplomatów zatrzymuje się w hotelu, w którym pracuje) BERGER, okresami bardzo pozytecz
ny
6. BENEDICT - Nr.ew. 5187. - Person
ja znane.
Dostarczał wiadomości hotelowych.

7, TERESA

- Nr.ew. 5306. - Personalja znane.
Kontaktuje się okręsowo. Dostarczyła sze-

regu wiadomości pożytecznych. Chętna,

.

8, TOPAGZ - Nr.ew. 5311. - Personlja znane.
Okazał się bardzo pozyteczny i czynny.
Kontaktował się stale i bardzo często.
Dostarczył w okresie sprawozdawczym wiele
wiadomości tak politycznych, jak i KW. Wykonał szereg zadań specjalnych,
Pożytedzny, ruchliwy,chętny.
b. Informatorzy.

9. BOLESLAW - Nr.ew, 5188. - Personlja znane.

Jak zawsze dotąd pożyteczny,czynny i chet
ny. Dostarczył w okresie sprawozdawczym
szeregu wiadomości ze sztabu i z wywiadu
lotniczego,
BOLESŁAW wybiera się do Stanów Zjednoczonych w celu zarejestrowania patentu swego
wynalazku (niewidzialna dla niepowołanych
sygnalizacja optyczna - istotny wynalazek
dla Marynarki Wojennej). Dla odbycia tej
podróży BOLESŁAW zdał fachowy egzamin telegrafisty morskiego, Placówka, jak może
tak pomaga mu, Melduję o tem,dla wykazania
charkkteru BOLESEAWA oraz dla wykazania,ze
być wykorzystany i na innych odoinmoże on
kach wysi
wojennego.

.

10. SYK
=-

- Nr.ew. 5307. - Personlja znane.,
Podtrzymywany jest z nim kontakt,choć stosunki nabrały cech "dyplomatycznych".Nie
mniej jednak udało się uzyskać od SYKA
kilka pożytecznych wiadomości ogólno politycznych,
269
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11,

MAJTEK

-

Ngew.(bez numeru) - Personalja znane,
W okresie sprawozdawczym znajdował się
poza Rio

12,

KAROL

-

Nr.ew.

de Janeiro,

(bez numeru) - Personalja znane.
Utrzymywał kontakt,nawet podejmował
się dwukrotnie zadań zleconych, Udzielaż

informacji personalnych i politycz-

nych,

a nawet KW.
+

B,.

Säo Paulo.

a, Agenci.

13.

ZAGŁOBA

Nr.ew.

5309.

- Personlja

znane.

z

W okresie sprawozdawczym był najpozyteczażćjózym
agentem placówki, Dobrze i systematycznie pracoważ,był czynny i miał inicjatywę, Przysyłał
raporty swoje systematycznie co tydzień przez
Staniszawskich, zarówno KW, jak i polityczne,
które w znacznej większości mogły być wykorzystane

-

14.

RZUTKI

.

Pracownik

Nr.ew. 5310. - Personalja znane.
W okresie sprawozdawczym dostarczył
(KW),

domości wartościowych
kim,chociaż w rezultacie

szereg wiaz Rzut-

Współpraca

korzystna, jest bardzo
#trudna,ze względu na wady jego charakteru
(zmienmość,histerja i t.p.).Jednakże potrzebny
jest ze wględu na rzeczywiście bardzo duze kons
takty i okresy dużej aktywności.

15.

KAJETAN

16.

zemnt

b.

17.

Personalja znane. Dostarczali wiadomości
Zagłobie,opłacani przez niego drobnymi sumami.

Informatorzy.

MOLIER

Nr.ew. 5305. - Personalja znanę.
Podtrzymywał kontakt żywszy niz poprzednio wobec powrotu do zdrowia.Udzielił szereg wiadomości KW i ogólnych.Pracuje przez Zagłobę.

18.

LOZINSKI

- Nr.ew.(bez numeru)

-

Pédtrzynmje kontakt listowy
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C. Curitiba i

stan Paran4,

a, Agenci.

19.

KION

20,

KSIĄŻE

III,

Sieć

- Personalja znane.
nie i nadal stara się,
sumien
Współpracuje
choć wyraśnie wyczerpał swoje możliwości
w terenie, Otrzymał polecenie odświeżenia
się
listy swojch informatorów. Kontaktuje
tyczsystema
ch
ławski
przez Stanis
z Placówkę
czny.
podyte
tydzień., Jest
nie raz na
Nr.ew,

-

Nr.ew.(bez numeru) - Personalja znane.
pomims?te'
poważny wypadek samochodowy,
Miaz
kontakcie.
nadesłał szereg'materjażówjest w
Ohetny i pełen inicjatywy.

-

towarzyska

oraz

informatorzy nieświadomi,

Personal ja znane.
Podtrzymywał kontakt dorywczy. Większość
Rio,baokresu sprawozdawczego spędził poza
"Reoriem
członk
byZ
gdzie
Paulo,
więc W 540
Paulo".
S4o
§tanu
i
Policj
i
ganizacyjnej Komisj

21.

GADUZA

-

22.

LADY

X

23.

DZIUNIA

IV,

Nawiązanie w

-

5308.

s
Personalja znane.
ecna w
nieob
nadal
W okresie sprawozdawózym
listowy
kt
konta
ała
zymyw
Rio de Janeiro. Podtr
MinisKontakt niemal codzienny. Wiadomości z
.
yczne
polit
terstwa Poczt i Telegrafu oraz

okresie

sprawozdawczym nowych kontaktów.

Odnowikem kontakt z Pawłem NIKODEMEM,który
po nieudałej imprezie
powrócił do Guritiby z głębi interjoru,
w korespondencji via
poszukiwania djamentów. Jestem w nim
na sub-placéwce w PortoKLON, Pragnężbym umieścić go bowiem
chnie poważany
Alegre, Jako znany w Rio Grande do Sul i powsze
dodarcię prawie do
nie wzbudzi£by Żadnych pode jrzeń,a mając
pozyteczny.
bardzo
być
mógłby
wszystkich sfer tamtejszych

dogadzałoŚy mi bardzo i
w tym wypadku odpadałaby konieczność mego
Alegre. Do NIKODEMA mam zupełne zaufanie.
nie nadesłał “0303 ostatecznej zgody.

Pakie

rozwiązanie

z tego względu, że
wyjazdu do Porto
Dotychczas jednak

à
zu

-

V.

Opanowanie

5

-

tereńu i
Po

ogólne wyniki pracy.

%

ostatnich przesunięciach personalnych w sieci

Placówki-starałem

się wykorzystać nowych ludzi,

co w niektórych

(Zagłoba,!(opachBrolŚ. Przekonałem;
się,2e na terenie Brazylji istnieje potrzeba perjodyczńćgo odnawiania sieci,gdyź ludzie się łatwo "wyczerpują" i po pewnym
okresie czasu zaczynają powtarzać swoje dawne informacje, Może
najbardziej ruchliwym terenem jest przemysłowe miasto i przemysłowy stan SHo Pâulaædzie informatorzy maj% najwdzięczniejsze
pole działania. Natomiast, bardzo ważna dla nas ze względu na
itiba-przedywa okresy seńności,
Skupiska polskie i ukraińskie
chwile,w których z tamoznacza
co nie
+#4 można uzyskać bardzo ważne informacje.
Charakteryzuje tereny swojej działalności,aby
wyjaśnić dla czego stale utrzymuję w tych dwuch centrach swoich
agentów (jako "sub-placówki").
wypadkach dało

rezultaty

%

' VI. Trudności i prosby.

VII. Sprawy budżetowe.

VIII. Zamierzenia na przyszłość,
*
O ile próba osadzenia NIKODEMA w Porto
się,ze względu na jego ewentualn% niemogmi
uda
Alegre nie

noêîrzùrganizowania sobie tam życia, udam się w końcu grudnia lub w początku stycznia 1945.r.do Rio Grande do Sul i
będę próbowax zorganizować "pod-placówkę" na tamtejszym terenie,korzystajgo ze zgody Pana Majora.
£

wok. 3826122303 z TOMASZEWSKINI.
„ Przesyłka i odbiór korespondencji za pośrednictwem Tomaszewskich odbywa się bez przeszkód, Jankowski udzie18, im =ol'c'tssçwo i sporadyc znie/szeregu wiadomości.,

%

X. Współpraca ze STANISŁAWSKINI,

Współpraca Ze Stanistawskimi jest nadal bars
dzo Zywa i obustronna, Szczegółowy raport w tej sprawie przes»
Załem w piśmie z dnia 17.listopada b.r. Lingo/£4.

XI. Różne.
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