S/III/45
*

Plany
ebs

Karola rumunskiege
. /
Ien!a Jesef'a Usin'a).

Zgodnie z poprzednio podanemi info
rmacjami dońósze, ze król Karo
l rumuń=
ski. zdecydował pozostac w Brezy
lji, conajmni ej- jak mowi 6 mies
igcy-

ag
do wyjaśnienia sytuacji eur ïïejskiej.
*
grawodpodezbnie okres ten k
Karol przedłuży, pozostając w Drazylji
az
nienia jego osobistej. sytuacji
KrÓL i jego otocz>enie twi «rdza ( arcieîäîe
mad zaufania krbla znajduje się via Lizbona w kont akei 67 z
bra odnosi sie z symp

zamiaru (3 ego)povmotgldo Ruaunji,

atjade

ZWraca uwagę, ze kr
Karol zahowuje sig tak,
ataki, zwrócone przeciwko niemu; poprostu war/yeżjakdyby i gnorował Wszelkie
rzeniach na temat Rosji. daj e do zrozumieńia, 12 ehtuzjastycznych wyniw,

'.

Informacyjnym biulety« |
nie Ambasady sowi eckiejw "*aszygäänieüiuletyn
ie,
reprodukowanym w inny
ч
: h/
krajéch serykahskich
innyc

po hi SZ
u) ataki wym@erzone przeciw niemu tyły, ikiem nieporozumienia,. . P
rzekonaniem Krbla idegtyo'toczenia jest, ізRo
sja użatwi mu powrót na tro
i w tym kierunku ro: zwYja ón % Brazyl)ji і]:
Вг azylji. swą akcję,
f
Os obą zajmującą się is:-lawami Erdla w
miejsce Boris'a Dembo(Rosj aning le»
itymujacypo ie litews
P. asz portem 'dyplon at yeenym,

Магма;ch przedwojennego Paryza) obecnie zam,
w gin, w lxgt'zlu„Copacabana)
jest obecnie on cosef Ursin (b. attaché hand
lowy роз,
rumuńskiego w Rio,% am, w Rio w hot W, ent?
alt .
Ton JosefUrsin brscowaz w in@romacyjnej służ
był w kon' takcie ze Biawnym saf en 62 użby informacyjnej bie rumuskiej;
i
ochr
ony.
krdl
a
Oruz
of'em,
zastrzelonym w więzieniu po ucieczce Karola z
Bu
ka
re
sz
tu
,
Us
in,występująCy. zawsze, j активом handlowy posi #tw rumu
ński
z zawodu inzynier
był przydziel y w 1,1939 de osoby s zéfa pol ic Jich,
rumufskiej a po: abdykacji Karela na rzecz Krola Michala, otrzyma+
pole
ceni
e pozostania w Bukreezcie celem dostarczenia nas tępn
tępnii e Król
Królóowi
w:
nfommacji eBtanie jego spraw
Osobistych,
“‘.. Do Rio Ursin przybył via Are rykę_ centraln
a; wo
ie,5dy, istniapo jeszcae poselstwo. rumiiskie figurowi jako
atta
che
han
dlo
wy poselstwa,
Po likwidacji poselstwa,równoczesnie
z likwidacly misji dyplomatycznych
|
- Owi znalazłsię bez pracy, źyjąę z. posiadany ch
aФорманS Ц кум.
/ Obecnie zajmuje się sprawami Krója Karo
la, erganitzujac na jego rzecz
propagandęy, дисплее mu kontakty politycz
n ?“… Jego Tącznikiem
z czynnikańi zagranicznymi,

