Sprawa

mgora—bgygadlera lotnictwa EDUARm

GOMES.

Wielkę sensacgç w kora politycznych wywokał dekret Prezydente Vargas" a.
z dnia 7 stycznia rb. zwalniejścy jego najbliższego współpracownika z
okresu rswolucji 1930
brygedjera lbtmctwa EDUARDO GOMES zo stenowiska dowódzcy E-aj Zany niczyja
S
M 1nsp1rowanych artykułach prasowych postanomeme to motywwanc tym, jakoby 2-ge Zona Lotnicze utraciła swoje Goniosłe znaczenie z powoduustenie
skcji me'rzygąciełskich okrętów podvrbdngch na połnocnym wschodzie Brazylji«
Natychmiastowe jednek mienowanie na. апсида? 2-j Zony Lotniczej krygedjera

-;

- AJALMAR MASGARENEAS przećzyło tej-drgurientacji i wykazywało, Ze powodem
dymisji bryg. BDUAKDO ММВБ były względy natury pohtycaneJ.
Istatmowddawm było madame, % 5
wysoce naPrenons.
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agunia. GOKES'a z prez. VARGAS'em sp

© GOMBS uwezał śię za „jednego z афіши): twdredw wojskowego lotnictwa brazylijśkiego. Ostatnio zorgenizował
służbę trensp rtów lotniczych
( Correïo_Aereo Militer, zamienione ne Diretoria des Rotas Aerogs), ktöre)
_ kierownikiem pozostał do dnie dzisiejszego»
-- Ambitny GONES wykazywał coraz większe as>irecje i pretensga i czuł się pokrzywdzony w momentach, gdy pomijam) go przy.obsedzeniu star-mska.ministra
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машина, szefe sztabui tp.
Ostatnio-bryg. GOMES głośno menifestoweł

noge opożycyjne poglądy w stosun=
ku do polityki rzędu, co mmsąętme wyżyskeła opozyc ja, wÿsùwejee GOMES'a
me ewenturlnogo nastepeg VARGAS'a ( vide: zar.N°3 do L.dz. 278/4h z nic
22grudnie 19hh r. - Ulotka AGENCT FAHROUPILHA "Brazlea "hr spendorze"
Vergase").
з
W korcu grudnia -r.ub. „mułu się odbyć zebrane polityczne, na którym GOMES
został poinrormbnny o zamierech w stosunki do jego osoby. Wówczas | GOMES
wystosował list do пишеш, proszęć go o nięutrudnianie mu dojścia do
władzy i zapowiedajęc, że poobjęciu Prezydsntury napremde
on
swobody konstytucyjne w. kreju.
f
Wyisi oficerowie z Wyw. Lotniczego poin‘famowali Bolesława, fe rebranie

7 _pcnyŁsze było Gelowo sprowokowane, by marę—nó GOWES'a, aczkolwiek w kołach
*
3

polltycznych тых-(іти), że, sprawe wysuzuçcu GOMES'ana stenowisko Pre' - zydente była traktowana poweinie i że kandydaturę te poplsraé mieli : b.
szef sztabu gen. CARDOSO
b. min. sly—om zegronicznych OSWALDO ARANHA
, GOS manifestował swoję niechęć do TARGAS'a

rónież wśród korpusu oficerskiego. OficerojieWywiedu Lotniczego poinformoweii Bolesłewa, że sześć
tygodni temu na. odprawie ofieerdw lotnictwa GOMES gwełtownie występił przeeiwko. wnioskowi, by podmękowac prez. VARCAS'owi za jego wysiłki przy
organiżecji lotmctwa wojskowego.

. Te etwarte występienia GOWES'a , w пошвидше; zas jego list ostatni,
VARGAS uznał za przygotowywanie zemechu stenu. W zwięzku z tym pozbawił go
funkcji. dowództw an; Zony: Lamus; і.jednocześnie osadził w areszcię do-

nowym.
r Blatant-a SALGADO FILE!) został rów-mez skarcony price: VARGAS! a
\ Mini
: za, рівне. „jekie wystosoweł do. bryg. GOMES z okezji jego zwolnienie ze
Jtanowiska d-cy
2-ej Zony Lotniczej. Wpiśmie tym SALGADO FILEHO podkreshł
& wybitne usług GOMES!a przy çrgamzacg; lotnictwa wojskowego.
ts sig, szarokm eqham wsród spohczsśsm, ази pqvl‘d S
plotek o агенствам min dag iterzy i н.р., co okaza%o.
sprewy me być fakt. praysdpiester
tye wyborow określaj, obecnle wtmjemnmmni'na xxx-kwietne): т. з
--
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Żydzi polscy w S.Paulo nawigzeli kontakty z
Stowarzyszenie форгостувнової żydów polskich na Bom Wetiro w S.Peulo,
z prezesem TYNKIELSZWARC'em i Abramem_
KRAKOWSKIM na czele, za osobis-"
tym posrednictwem tegoostethiego nawiyzeli bezpośredni kontakt z przed~> stewicielem Komitetu Lubelskiego dr. SOMMERSTEIN'em, który podobno ma
bawić obócnie w New. Yorku.
<
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type,-inym żydom, ze zpaśrodjŚ miljona ,
zydow zemieszkałych w Polsce przed wojnę:zdołało się uratować zaledwie
10 procent, reszta 90 procent została wymordowana przez niemców.
'

~SOMMERSTELN

Emil

zakomunikował

Zposrod 30.000 żydów zamięszkełych w Lublinie pozostało grz‘yx‘yoiu zaledwie 200. W Bislymstokuz 40,000 urstowało się 150 żydów.
*..
1.
OW Warszawie według demych Somnersteine miało zgiżęd 300.000 żydów.
/
f
Na terenie "wyzwolonym przez Sowiety" przebywe jednak
15.000
- uratowanych tydów. Sommersteinkomunikuje na Zędenie naźwiskatych ura:
towenych, ułatwiajęonawet z nimi korespondencję. Pewne rodziny dydowі
skje juz miały otrzymac listy od swoich bliskich z Polski( vie Steny
-

-
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Zjednoczone). *. - S
з
(Jest znamienne, iż Sommerstein nie ukrywał fektu"przebywenia w Rosji
Sowieckiej 275.000 żydów pólskieh-uchodzeow", skromnie dodając, że _
większe ich część "cz€sowó przebywa w Kesekstanie, Usbekstenie i innykh
punktech Azji Gentralnej". Zpośrod tych "ichodzców" ma być repatrjowane
3
doPolski 25.000 Żydów.
Wiadomości. te ( powtórzone rownież przez "O JORNAL® w specjalne j koresз
pondencji 2 Lublina - s powolentem sig me Sommerstein'a wywołały wśród
Zamieszkałych w Prasylji żydów dużo wrszenie, Zarowno fakt "chasowego °
1
(100) 0 fośiedleniażydów polskich w Azji Centrelnej", jak i to, #e w skłódzie N <!
-: :. "Ргомікогустцево rzędu polskiego w Lublinie" nie ma ani jednego żyda
Żydzi s.peulisteńscy przyjęli z dużym rozgoryczeniem. 30.
-
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Przejezd przez Rio de Janeiro rodziny zmarłego posła sowieckiego ORŁOWA

«

W dniu 26 grudnia r.ub. przybyli do Rio samolotem z Montevideo:

.

| Margerite ORŁÓW ( wdowa po posle sowieckim) z dwiema corkami,
WESZENIN z zonę i małym dzieckiem ( b.sżófer Orłowa), i Tichon IWANOW,
urzędnik Poselstwa Sowicckiego w Montevideo . INANON. £ajmowel się orgazecję przejezdu ORŁOWEJ. Całe towarzystwo odjechało z Rio semolotem do
USA w dniu 29 grudnie rsub. Rodzina: IWAKOWA wyjechełeć stetkiem TUCÜJAN,
Przedstewicieli Sówietów nikt nie witał ani nie fGenBi,
%,

Oficerowi francuscy w Rio de Janefr6~_pź-ze1azdem z Lime-Feru.

_

W dniu 31 grudnia r.ub. przybyło dohoteluGloriaw Rio de
dwóch
pułkowników francuskich: de VAV@IN i RAYMOND, obaj w wieku ok.33 let.
Przylecieli oni.semolotem z Lime-Ferui odlecieli nazajutrz флів 1/1-h5
samolotem PANATR ( nie zdołeno syrewdzie dokęd= z hotelu музтВі o g.6.30
Następnego dnie dwóch ażontow policji brazylijskiej starsło się zebrać
o ich pobycie i Kontektach szczezółowe informacje,

Pobyt b.krola rumunskiego Karola w Rio de Janeiro.
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устави“ w dniu 1 grudnia 19) r. L.dz .260/;
&
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pobytu króla Karole w Rio de Janeiro
uległo. zmienie nieprzychylne w stosunku do niego nastawienie t.zw.
i
*
з бити
>
+
Przyczyniła się do tego wysoce umiejętne i naturelne zachowanie semego króla, manifestowenie przez niego sympatji dla demokracji w wywiedach z przedstewiclelemi prasy, jek wreszcie charytatywna akcje:
pani Lupescu prowadzona w stosunku do rodzin służby hotelowej.
W okresie kiﬁmtygodniéwegn

.

Król Kerol zdozawuował BÓRIS'a - DEMBO, który w jegoimieniu zemewieł
apartemerty w."QUITADINHA" pod Petropołisem i "przygotowywał przyjazd b. monarchy", Karol zignorował te "przygotowania? zamieszkał
w hotelu COPACABANA PALACE w Rio de Jansiro i nie ~przyjęł nawet ż8роза і
proszenia BORIS'a DEMBO na obiad.
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W Rio do Janeiro b. król Karol zeczyne prawadzić gorez swobodniejszy
tryb życia. Coraz częściej więc bywa w t. zw. wyższych sferach oraz
kólech=« Silne do niedawne ochróna policyjna krola ostat=
złógodzona ( zdpowiadane przeciw królowi menifestacjeà.
› doszły do skutku) .
- studenckie
а

.

iu 2 stycznie r.b. król Korol był podejmowany przez Konstantego '
CZARTORYSKIEGO ( synaksięcia Olgierda). Ne przyjęciu było obecnych --)
3Ę osób, wśród nich: dyrektor protókułu dyplomatycznego brazylijskiego
M.5.Z., poseł szwajcarski, poseł perski, ks. Olgierdowie Czartoryscy,
*
Mg. Senguszko i inni.
W rozmówach krol Karolpodkreślał czesowość swego pobytu w Brazylji
Portugalji,co jednak jest uzależsię o wiz
i nie ukryweł, ze st
-mione o@ stenoWiska Wielkiej Prytenji i звів? Zjednoczonych.

- Gdyby udeło mu się dostać do Portugalji, zamierza stamtęd przeniedć się
/ fa stały pobyt do Francji ( gdzie posiada pałec i większe fundusze).
Ponadto Karol podkreśla, iz épédziewa się w najbliższym czasie możliS
$
wości swego powrotu do Rumunji..
W rozmowie z ks…ﬁurtoryskjmki‘ôl Karol wyraził specjalne uznanie dla

osoby ś.p. ministra Jozefa Becka, jak rowniez Z6l z powodu jego smierci

"

Wypowiedał jptd‘n‘éczesgnie swój pozytywny stosunek do ministre Mirosława
"Агоївлежсїсієко ( obecnego poste R.P. w Buenos: Aires),”!ęgqnńnfajgmże

з

у

mińm.Arciszewski odwiedził go w leksyku podczas przejazdu do Argentyny.

Krol Karol wreszcie tendencyjnie podkreślił. Ze Poseł R.P. w Rio de /
-. Janeiro był jedynym dyplometę, który całkowicie znegliżoweł jego osobę.
- (( Fektem jest, ze z wyjętkiem Posta H.P. wszyscy ekredytowani w Rio.
ie wyłęczejęć lierykenów - wpisali swoje nazwiska fo ksigz-

**Dqtyéﬁöaasßig stwierdzonow Rio
z czynnikemi. sowieckimi .
-

pośrednich kontektów Karola -t
воз (MO

