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Shuacja polityczna krazylji( niewatpliwe skutki desygnowania przez opozycję
--Wślad za poprzednim meldunkiem donoszę, źe wbrew przypuszczeniom opozycji,
1% prez.Vargas'owi bedzie trudno uczynić kroki, mogące sparaliżówać kontr=
kandydatarę typu bryg.@omes'a, ze względu na pozycję i zasługi ostatniego, За“ dzisiejszym zapadła @ecyzja, odwolująca bryg.@omes'a ze stanowiska d=cy
2 strefy(zony) lotniczej,
Pod parachute-”potash shitty: hypm-fonui’mmW ze swego ,m@a z tem, i% zachowuje wialszyn ciqgukierownictwo dróg lotniczych i,lot»
»
niczej poczty wojskowej,
Niejest dotąd ustalone, dokąd bryg.@omes zostanie przeniesiony,ale nieulega
mtpliwnloi, iz delegowany zostanie na„dalsze studja do um.”
uten upon“, zarysowuje надоїли? kontroli jego korespondencji i obserwadją jego d ziałalności,
wydaje sie, iz mamy wdanym “даш: z przeciwnikiem(prez-Vargas)
kdl-y traci cierpliwośc, i nieznosi sprzeciwu wargnkach brazylijskich ce-

. niepopularne), co w pnyszanści może рослину,: za sobą niepozadane skut?
kk: niezadowolenie w korpusie lotniczym, mogącym виє sig zarodkiem prayszzamieszek 1 bandu. ILE/łuki: razie mamy tu doczynienia z wyraznym
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brazylijiskiem
Brazylijskie msz &t,zw, Itamarató) otrzymało z ministerstwa spraw wewnetrzn,
i sprawiedliwości odpis raportu o sytuacji i nastfojach val—36 світлий polskich w Paranie i in, ośrodkach, zamieszkałych przez спіраль,“, pochodzenia
polskiego,
poir
Raport tem, ”la?/gygy sie na informacjath "ze zródeł polskich,dobrze
formowanych"

Milfiz "istnieje powamny rych prorosyjski w masach pocho=

dzenia polskiego", które są = jak

twierdzabinformatorzyu objektem dzialal-

ci agitatorów komunistycznych.
wzwiązku z tym stanem rzeczy, raport przewiduje "ruch wór-ck mas,pochodzenia
polskiego za rządem w Lublinie i przeciw rządowi w Londynie",
z
i
k ministerjalny, przez ku,-rego rece praechodza
Informator moj (wysoki
raport sytua:
1, 1Z włędze lokalne,które przes
raporty polityczne) twi
stwierd
stanie
w
cyjny powolująsię na informatorow polskich, Niejest jednak
dzić, czy informatorami tymi są konfidenci łokalnych władz brazylijskich,czy
raczej to
tek pain. wladze konsularne, W brazylijskien msz przypuszcza sie_
*
ostatnie,
spaść musiałaby na
powodu
tego
Jesli byłoby tak istotnie amount“???
e strasząc Erazylijczykow niedyplomatyczne ,wzgl, komu/aim” urzędy RP
na tym terenie,
sowie:
robota
komunistycznem i nielojalna
bezpieczeństw

надр;]: ego i 2)rowniez
’ sposob nieświadomy praguja na niekorzyść r:
brazylijskich,
elementów
eswiadomie działając na korzyść tych wszystkich
na rzecz Niemiec i- obecnie częsciowo odsunięte od
które dawniej dzialaly
pragną do władzy powrocic dzieki "grozacemu Erazylji niebezpieczeństwu rosyjskiemu wzgl. komunistycznemu."
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