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Ernst Motsch

(

Corgnel Agenor Feio, sekretarz/te

“;”qu7107
rpieczenstwa

w (lokalnym)rzędzie stanu Rio céwrkdczyl mi w dn.17 bm, iz polertà

podległym sobie urzędom prowadzenie dokładnych badań odnośnie oso'h,
zabiegających o dowody tozsamosci w stanie Rio; w szezego'lności
détyczy to Brazylij czym-Św, zabiegających o paszporty,

Dzięki temu zarządzeniu udało się policji w stanie Rio zatrzymac;

niejakiego Ernst'a Motsch'a, Niemca, kto"? dzięki pomocy adwokata
woehodwn-{s
©

iemieckiego,

Otto Surer

la

uzyskoni a

paszportu brazylijskiego,
Motse

")?VWÏ, iz dzięki uzyskaniu paszportu brazylijskiego

rzeł wydostaser się z

zemie-

Brazylji i vis Trinidad, mine c7ujhosc brytyj-

skie,] kontroli paszportowej udać „nii do Lizbony, by następ
nie dostac

się' do Niam'vec, przewo7ąg informacje i uresvciexuwlcvvc przeciw
Idą—tom.
Metoda uzyskówania pazynrtrgw brazylijskich, " ustanowione" przez
adwokata Surerus'a byłń nastepujaca: w stanie Santa Caterfne wystawianaf$ farszywe swhﬂectwo urodzenia, na podstawie ktémgo w

innym

stanie(Rio)

uzyskkßjqﬁ/é! paszport,

Szef hezpiecwrl‘etwﬂ. pik,Agenor ”Mo j est z dant a, ifwy'nwlok ten
nie jest odc obnior'y% przypuszcza, ze przy zestsowanych przez niego
metodach uda mu Siam kandydatów, ktory z innych stenów
beda

„własne się o paszporty,
Motsch zme jduje się w więzieniujzatrzysmny też soefsæÆokat.

ÊtrzymujetPan Mejor
Dyr, Tom,
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w
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o bazach nożnoenych Brazyli

pvæemëwîenîn wygłoszonem w dn. 23 bm, prezydent Vargas ośmiadczybł,

Ze "nomoc techniczna 1 zawodowa naszych alj antów p'ołnpcnn-qmerykantskich przy budowie i zeopatrzeniu baz lotniczych, które zostaną przekazane lotnikom brazylijskim i włączone do dàbr panstwa" . t. (stańącśię
własnością narodowa) ...
Oświadczenie to jest pełnem potwierdzeniam informacji naszych i ocen
odnośnie kwestji bez lotniczych na Pa!-11003 Br?zylji,ktôrych rząd

nieodda zadnej obcej potencji,
Pr-Iypuszczac' nale?y, Ze niezaleznie od autorytatywnego ośwjnńczerł:
prez, Vargasa ,przy pomyślnym rozwoju stosunków amerykańsko-brazyli jskich,-na co misja wojskowa USA w Brazylji liczy ;-rząd brazylijski
będzie wprzyszło'qf—i gotów dyskutowac, ze Stanami Zjednoczonymi możliwości przyjaznej współpracy na terenie baz, ktc‘bre bîdaçjuz‘stamwic

w
„wŁasnosc narodową,

OtrzymujesP› M jor

yip
20/x/44

polityczna
Interwentor

(gubernator)stanu Rio,com,Amaral Peixoto, o którego
desygnowaniu(przez prezydenta Vargasa),jako jednego z głównych
organizatorów mającej powstać W pmu—instal partji centrowej

(prorazadowej) i czołowej osobistości kampanji elektoralnej,
oswiadczył
mi w dn.17
bp, i5 kampanja ta będzie prowadzona pod
hasłem wolngéci (wyborów) via związki zawodowe i syndykaty
Jak o tem już dawno donosiłem, pres.Vargas buduje przysziode'
swego regime?u na związkach zawodowych tak pracowników, jak
pracodawców,
Będzie to -jak to $6# sygnalizowałem= namiastka : zamiast
wyborów powszechnych - zatwierdzebie regime'u via syndykaty,
w ten lub inny sposób kontrolowane przez regime,

OtrzymujesPan Major
Dyr. Tom,
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„ Bawi2 tu (i odk cial w dniu dzisiejszym)
ektor Agencji
Zydowskiej w New Yorku(Jewish Tom.“:ncäjnﬂgääm,
za-

błegał u władz brazylijskich (DIP-dep.prasy i propagandy)
0 t.zw. "despacho" [zezwolenie, autoryzację) dla brazylijskiej
filji Żydowskiej śgencji telegraficznej.
Rekomendowany do BIP'u przez attachć ambasady smerykaﬁlkicj,
Mr Theodore Kabthaky „Landau spotkał się z życzliwem przyjęciem; obiecane mu ‚iz serwis informacyjny Zyd.dgencji Telegr.
Będzie w,g.m ukazywać się będzie via amerykanglg: (In}.eruoricm agencję, względnie brytyjskie(British
erseas).
Żydowskie koła w Rio de Janeiro informowały Landau'a o stesunku Poselstwa RP w Brazylji do Zydów,

Otrzymuiergan Major
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Podziemnapropaganda antyrządowa w Br
W dn.21 bm, ukazała sięw dzienniku "Radical" notatka pt."Dotrzy-

mał słowa" ,zawierająga cytaty

wyvri'wdu/u? zielonego przez prez.Var-

gasa dziennikowi "Est.S.Ksulo" w S.,Faulo w r.1929, w którym to
wywiadzie ob, prezydent wypowiedział się za regimem faszystowskim
(którego metody -jak mowił- kopjprał w swem rodzinhem,Rio Grande),
Notatka ta- pozornie niewinna, bo cytuająca jedynie uwagi prezydenta- zaczerpnięta była

z tejnt@ drukowanego biuletynu, prze-

syimnego z S.Paulo do Rio,
Po jej

ukazaniu władze policyjne

w perozumieniu z polityeznemi

zatrzymały redaktora pisma "Radical", Merio Martins'a, ktŚry zez=

nał, 47 niebył poinformowany o notstce y ktôrî'äñjustowa'l' sekr etarz rejakcji, Solso Ribeiro, W wyniku tego oświadczenie wł dze
zaaresztowały wymienionego Mag—”y mpbvwa w areszeie,
Policja przypuszcza, 1iZ wpadisa n° trop organizacji sabotazowe},
ktêw‘a -jak dotad- dziale na terenie Brazylji beskarnie. Pomimo
urwchomienia aparatu policyjnego w S.*"u1r›,eenv,ury pocztowej etc,
nieudsto sig dotąd wykryc-„ komdrki „rozsyła jącej nn+yrzasdmwe

ulotki,

OtrzymujetPan Major
Dyr, Tom,

PS.Wzwiezku z ta sprawa ukazar@ sie w
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Schar) egrin, przywodca rcpuhlikan‘ow hiszpan'skioh, kt'oryl
ma udać się z Londynu do Meksyku i Chile oczekiwany był również w Brazylji,
P
£
Zarówno ambasada hiszpańska w Rie, jak antyrepublikańskie
kola ambasady portugalskiej w Rio poczyn&Ty starania u władz
brazylijskich, by odmówi@ono mu wizy, Wskutek tego też Negrin
do Brazylji nleprzyjedzie,
Wyjazd Feuchy'ego do B,Aires

%%%/„L

W połowie listopada zamierza udac się do Bueons Aires
sb argentynskim *
" Manuel M.Feduchy, przywodca republikanbw hiszpańskich w_ Brazylji.
3
Feduchy przypuszcza, iz uda mu się zorganizowac w Argentynie kampanję przeciw zwolennikom regimeu Franca oraz na
rzecz republikanbw,
czemnie przypuszcza on, iz po przeprowadzeniu kampanji
na terenie Argentyny, uda m6 się wyjechać "wsprawach handlowych" do Belgji i Holandji.
Republikanie hiszpańscy na terenie Bray 1ji prowadz ostrą
kampanję ustne, przeciw konserwatystom"( inclusive przeciw
premjerowi Churchillowi) zpowodu Zyczliwego dla Franca stanowiska,'
Jak donosiłem poprzednio feduchy prowadził w tym kierunku
kampenję w tutejszych kołach dyplomatycznych,

Pan
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916

PZA
25/x/44

Sprawy Mire Dutry
Jak pr sed kilkoma
gygodniami donosilem, dyrektor generalny
de Menezes utrwalił swe stanowisko,
BIP'u, mjr Amilcar
wbrew wersjom o mającym (przed miesiącem rzekomo)nastąpić
ustąpieniu jego ze stanowiska,

Prowadząc rozwiązły tryb życia, Mjr Dutra osłabił się
w gensie fizycznym i ~przenosząc się os&&nimi dniami z
do szpitala (nb, kontynując z większą swobodą ulubiony
naraził się na jr zykry wypadek; mianowicie jedna
cia),

razcej
domu
tryb Zye
z jego

ulubîenic, Mlle Mair,sekretarka DIP 'u ulegla ciezkiemu wypadwypadek z wozem
kowi samochodowemu w drodze ze szpitala
urzędowym DIP'u).
baga otrzymała zakaz drukowania wiadomości o wypadku z wozem
DIP 'u.

Otrzymuje sPen Major
byr, Tom,

