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RELATÓRIO ANUAL

,.Excelencia

'~
;

,senhor Ministro dos Negocios Estrangeiros

AS dificuldades que as autoridades alemãs, na zo-
na ocupada, põem a tôda a espécie de comunicação entre esta zo-
na e a restante parte da França, bem como a vigilância a que su-
jeitam, as relações entre os funcionários diplomáticos que se
encontram em Vichy e aqueles que se conservam em Paris, teem-me
impedido de informar convenientemente V.Ex&. ácerca da vida nes-
ta parte do território francês.

Aproveito a vinda a paris do meu colega Nunes du
Silva, para remeter a V. Exa• este relatório, que é a continua-
ção daquele que tive a honra de entreg~r a V. Exª'. em 19 de ;:.gOS-j

to.
Tem este trabalho principalmente o carácter infor-

mativo e exclue tôda a apreciação de natureza politica, que só
V. Exª'. ou O snr. Ministro em Berlim podem t'uzerbem. Nele en-

,contrara V. Ex"'. o resumo dos factos principais que julgo dever
levar ao seu oonhecimento, depois da data acima mencionada.

o

ÂO instalar o seu exército na zona estabelecida p~'
lo acordo do armisticio com a França e a que passou a chamar-se
"zona ocupada". o govêrno alemão tratou imediatamente de sepa-
rar bem este país em duas partes, dando aquela onde domina com-
pletamente uma feição própria.

A linha de demarcação entre as duaD zonas passou
a ser a fronteira mais dificil de passar de tôda a Europa. Nin-
guam pode atravessar duma para a outra zona, senão munido de sal-
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vo-oondu,~tost passados pelas "Kommandanturu, que são dificeis
de obter. As comunicações com o estrangeiro são por tal forma
dificultadas que pode dizer-se são proibidas.

Na zona ocupada tudo passou a ser fiscalisado'pelas au-
toridades alemãs e tudo passou a depender delas. As comunicações
postais só são permitidas em casos excepcionais e em aberto, o mes-
mo sucedendo às telegráficas e telefónicas.

_~ome smo tempo procura-se influir no esp1ri to da poputacâo "
"

,por meio duma forte propaganda. Esta propaganda e feita por todos os
meios, desde a conferência à emissão radiofónica. Os jornais são to-
dos inspirados pelas organisações políticas e profissionais alemãs.
Os jornalistas foram agrupados numa assooiação onde só entra quem
oferecer garantias de não contrariar as directrizes marcadas por
Berlim. ,Nos teatros 50 podem representar-se peças que sejam apro-
vadas pela censura alemã. Os animatógrafos exibem de preferência
films de fabricação germanica e nos document~rios a maior parte é

,reservada a acontecimentos passados na Alemanha e na Italia.
As obras literárias publicadas são poucas, mas tôdas elas

/ se ressentem da mesma orientação. A pouco e pouoo desaparecem das
livrarias as publicações que por qualquer forma pod~riam conter ma-
téria favorável ao regime democrático e recordar a vida polítioa
da França nos últimos 40 anos. Em sua substituição aparecem livros
de divulgação da doutrina racista.

Insiste-se em mostrar a diferença entre a organização ale-
mã e a organização francesa, salientando-se a excelência da primei-
ra e procura-se atribuir-lhe o poder de dar •••••
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la prosperidade que não poderá ter a zona livre.lDuma maneira ge-
ral, tenta ..•se criar dentro da terra francêsa. duas Françasl sendo
uma organizada em todos as manifestações da sua actividade poli-

tica social e mesmo Intelectual, á. me.ne1.ra alemã.

Não posso por-em dizer que todo eete trabalho
1" - ..•.

tenha prOduzidO grandes fructos. i) fr~:t!1ces, med.•.o epoe 'uma re-

lutâncis natuI'al é. pr-opaganda alemã e se á gra.t.lde maioria falta

a coragem paro reagir por uma forma E'lv1.dente,a fiuasi total1.ctade

reol).sa-sE' a acreéli tal' na panaceia .;,ue o invasor lhe pr-ocur-e mi •..

pr-opaganda a1e-.nb.;o. pt.:Y'UB. do bem es tar de oue toda a populaçtl.o

a ~11a vlda faci1 e ehe La de COlllo(lidades 4 Mernno dU)'.·tnl-r.e a guerra

1914,-1918 as ::;JU~B 'restl'içbes f'or-am l:tIl1~.t$d~s. Nesta guez-ra e até

á o~u'paçt:..o, viveu-se com o mOSIHObem es tar do tempo de paz. Nada

fal tava nos campos corno nas cidades; e, neo t as ul tlmas, a Lncona-

clencia levava. até a.o dosperdicio.
Ap6s a ocupagao esse bem estHr prine).piou a. desfi-

parecer. O lJloc<.1,'310 i1.1g1ês irnpe(liu o l"ee.bastec.:1,mento, a má orga-

nlzaçao dos serv:lços, as requisições e compras feitas pelos ale •.

miles e ainda a fn.l te, c'ie esc r-upu Loa dum certo numer-o de classes,

preparou o caminho pa r-a a a c tual st tuaçi..o. E o bomburêuês rran-
,.cea , que sempre comeu bem, que t:tnha a aus casa a.auecida e a sua

vida fac!l, encorrtz-a-sse hoje a braços com ti penuria.

Os princlpais generos são dificeis de obter, os
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outros faltam quási completamente. Crlou •..se o regime de racionamentos,
que a principio abrangeu apenas os artigos de alimentação, mas que se
estende já ao cQlçado e que se anuncia será extensivoI dentro em pouco,
ao vestuario. O problema. do reabastecimento &grava•.se todOf: os dias e
á medida que ae pe(1.l.'\enasreservas vão desap~.rece:ndo. Nas grandes cãda.••

•das da zona ocupada, assume por'vezes aspectos ta.ts.,.que chegaPl a preo-
cupar as pr-opr-Lae autorida.des oelIpa:ntes. Ainda de nof ce , Longos f'.las

de gente espera. ás portas das lojas o momento de ser servida. Na grande
maioI'ia dos casos essa gente obtem apenas a n::etade daruil0 qu.e procura ..•.
va, quando obtem aLguma coisa.

O racionamento na zona ocupada dá di~eito as seguintes úuanti-•

dades I - oarne •••••••••••l.230 gr.
pão ••••••••••••• 250 gr.
quei jo. ••••••••• 220 gr.
assucar ••••••••• 500 gr.
carvão ••••••• '.•• 25' kllos

,.por raes-
por dia..•por mes

Apor mes,.por mes.
Nota. curiosa; o oarvão extraido das :minas no norte da França

dariA para o seu consumo normal. Os alemães tomal:'am conta de grande nu...•
mero de vagões par-a seu s er-vt qo, e R fc.lta destes impede o transporte
e consequentemente o abastecimento dos principais centros de população.
Nas :regiões mineiras o carváo acumula-se nos depositos; em Paris, cada
hAbitante tem direito a 25 K1108 por mês, cuando as temperat'1.rasvão
até 15° abaixo de zero durante o invEn"uo. Essa. mesma ração acuba de
Bel' suspensa. €>!ll virtud.e da falt( de transportes fluviais (os rios
gelaram naLguns pontos) e f'ol e stabelecido que só os hospitais e as
escolas teriam dil·(;j to a ela. Alguns estabelecimentos escolttres :foram
fechados POrqUe o aauecimento era insuficiente; os lwofesBores contam
recuperar o tempo perdido, reduzindo as férias de verão.

..., ....
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De todos estes ma~es não são apenas os alemães
os culpados nem se notam apenae na zona ocupada, mas à populaçaO

que facilmente eSqt\6Ce as p.P0pl·laa culpas passa fl. atr1bu11 ••.as
tcdas ao ltl'VGSOI". Hão se pode diz.er pore14. que qualC'uev reaeqão

fOl'te se tenha pr-oduz í do , Em Parla estudRntes e alg"..m8 populares

z-uaa , !;w,s tanto as dos anima tografos coU'.o as OOS ruas, foram pe-

qtlenaa ~1 6. pol1cin domin(Hl-B.S Bem cus to II .b1n }'o1'1s t~lt;'J.n8 exa I,ta.-

-.los, LAS pout.-m.l~si!!105, teem tido conf11ctoe com os rnill tsres ale-

mãea , Easel') àetos toem. sido $enftn~f'Jr,l.f}ntG pUIÜd.Co e fiuando envolveu

v1QS de tacto, os seus causadores süo f'USlJ.adoL; üepoã.a dum pro-

cesso sumário. A oomunic3.ç:ão ê f~ita Si. população por meio de

Os "vlacards" são vlg1lac'i.os p61~ pOliclf'" .• Ilalgurnas torras de

provlno1e. tam-86 dado li>.tentr.clos concz-a 3C sentinelas alemãs.

{.:vandose desconhece o autor" a municipulldnde á o:~"';)igad.a.a pa-

Mas á parto osws casos que,. repito, ãevem
oonsldel'lu-' •..se actos isolf.tdos, Q por;mlsção francêsQ não manifesta ~

Os roi 11.tares ulem.ães confraternizam com. a popu-

lação, e 9. falta de caracter de muitos f'rancêsf..se principalmento

cadoa e teem a eonac tencãa dos seus devEn'cs para com a população •

••••••
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da.. zona ocupada, mas calcula-sê em perto dum milhão.

Paris é a sede de todos os comandos e 'dos serviços administra-
tivos. Estas ultimos f'oram montados com larfbllesa e bem inste.lados em
cssas reQu.!.sitadas pure. esse efeito. Ha tm1 comando de marinha. A

"kommande.nturtt geral funciona como tUnisterio do Interior. A EmbaLul.-

da da Alemanha tem e. aeucargo cods s ae relações com o Corpo Diploma. ..•

tleo e todas as cuestões de e straneeiros; é o Ministel'10 dOS Ne.;oclos

Estranbeiros da zona ocupada •

. as cnracterls t í ca s (iue m ...a í.a c onve em ao in va sor , ,.'~e:rL:1.tuna declrúlo {, t.o-
.•..rl~e.nco;,as t:U~ ní.o t enha s Ldo anticlpa('sr.tle:r .•.ve

sujei ta. Ú upl'cciação do servi(~o ulem~.;/) r-cs oec t1'10 • .A Q!'ganlza~tl.o do.
I

serviços alemÍi.es nitp pode por-em ccus i uc.!.~(.n·-S6 .r.1od~lar. Em mui tos de-

las Nina li conf'uaão e em qus.sI tocoe o :!Iavol' eorrt Lnua a 6x1.stir.

Esta ftcomb1ne" levou a oriaç;áo do "mer-caõo negro". Que hoje se fa.r.

a tloeda ao tabaco. Tudo se pOrJe compr-ar- no "mer-cado ne.grou: até mesmo

a nacionalidado. I~ para combater E:lste mex-cado 'Ull'la vasta legislação,
mas as razõcc <-:ueevonto! acima. e a fal ta de vorrcade em a aplicar,

facilita a sua exí c tencãa , De l""st0l' deste "mercao.o ncgroU vivem. hoje

alguns milbnl"'as .",e peasoae que semeLe os triam na miseris,.

Entl~E-;os 3rande~ impulsore!.l do "mercado ne~rotf figuram os

judeus. Estes por-em a.traveS::laD1 um mau momento. Todab as ftlectid..au to-

madlls na. Alemanha contra os israelita.s váo-se aplicando, pouco a
• • • • « • ~ - ~ • • •



a pouco, na zona ocupada, por meio de ordenanças do cOnkqndo militar.
Os jud~J"J.sforam excâ nxdos da BOlsa, proibidos de exercer varias pro-

fissões e.expulsos das o~ganisações sindicais. As perseguições aos
judous estrangeiros tem preocupado os Legações e Consulados dos pal-
ses a que eles por-t.enoem , As Embo.L{Qdas de Eapanha e da Rusaia teem
dado toda a protecção aos judeus origh:.ar'ios desses pn!ses .• EmParis,

ha pouco judt:ul:J pOl:·tugu.êfj8S e pouquâ se.ímoa v~rdHdei1·8.me:nte porttl.guê-

ses .• Já me ocupe ã da sua s í, tuaçfl.o junto das autoridades alemãs, mas

()~j \.~o·:1or·cia:ntcs ,iudeufl foram oLrJgaoos a coãocar-

lctr :ros 2EcreloB

da não dei xará de ter U:!1o.. grande Lnf'Luonc.La nos ne goc Loa, pois os
judeus tLnham, no comer-cão francê5~ um papel pre;;onacrante.

o comer-c Lo francês atravessa 1X'T'.tl das erisQs

mais crI t.Lcas da sv..a bis tal'ia. O comercio de C7~)Ol"taçúo e :i.mportagão

é quas â nulo. poueo se im.porta, e nada ou quasi nuda se exporta.

Iro ha cruu.;ios,ou dep6si tos banca r-âos es tiãc blooados e os transpor-

tas $'-'.0 pouquâ as âmoa, () comer-cã o ~.ntol·no ressente-se da. paralização

da .Lndua Lria, das d!fic'.lldades de cor::"Lmicações enbr-e as duas zonas

e da qU931 supres8~O do couareio ext er-no ,

Os armaacna continuam abertos porque a isso
são obrigados pelas autoridades~ mas qu~si nada teem pare. vender.

•• • •• • • • • ••



A industria está quasl peral1zada por falta de matarias prlnms.
As reservas de m&terias primas, que não eram grE.ndes. foram em pRrte
requIsitadas pelos invasores e em parte dispersas; por !'alta de orga-
nlzação não teenl sido convenitnlteL1ente utilizadas.

A paralize.çao da lndufrtrla agrava o problema do nChôn1B.gctf ••

As autortdudes procuram l~esolvel •..o enviando grandes qUQntidades do
cpez-ar-t oe para ae í'G.bricas alem.ãs .. Dos estrangeiros; só os dos paI.

ses ligados á poli tiea do eixo .! erlim-itomfl, teem sido mal:1dado~ para

a Alemanha. 08 operarias portuóllês6S ressentem-se da fE'.lta. de tff~-. .

balho, mas , f'el:lzmente para. nós, vuo-aEs convoncondo e. regi'Bssa.r a

Portugal.
As autol'.i.dudes ocupantes não fHcilita:m, po.c razões :fa.r!ois de

compreender, a :reorgtiniss.çt.o indu.strial. na 110V& or-dem eccnorrl ca

a F~anç&. deve passar fi* ser um paIs es scncí e.Lemrrte agrlcoln •. J::\ a.:;;r1 ••.

eulture. na zona ocupada é super-Lormerrce ol~ie:tltx'1da. pelos alcTlâes no

sentido que lhes parece :mais conve ní.ent.e ,

o ano agr-Leo La não se apr-oaenta rJOl'U.• A vida nos campos porem

retomou o seu aapee te norrr..1l1, pois a desmobilisaçi:l.o deu i) agl1icul •••

tura o numero de braços qu~ lhe l'al ta vam, Hoj e nos campos üa zona

ocupa.da, vive •..sa melhor do oue nas cidades. hastas,. as autor:dades
e.lemâs esforçam-se por impJ!lm!r é. vidE. quotLd Lana, o aspec to de

Dar ás cida.des ocupadas o seu aspeo to nOI'nk'11 é UllJB. das t~l'andes

preocupagões das autoridades alemãs. Em aris todos os armazena, ca-

tés, restaurantes e locais de diversão foram obz-Lgados a abrir •

• .• •• • '*' ••
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Os monumentos e obras de arte for-e.mdespojados êi!8

seus reV'6stlmentos de sacos de 4l'6'1&. Os lnUS0lUl abriram as suas S4-

Ha pouco tempo, organ1zou-se U11m 6:;r.J)osição de obres de ll~d1n e de

Monet. A maior pnrte destas obras vieram de Berlim e doutras ci-
dades slemiís.

N~s esta normalidade f01"çada, dif.lcilmente as-

eonãe a pr-eocupaçâo dos francéses da zonaocupada , pela. sorte da

PrE.',nç;.s•• AG noticias poli tlcas que "pb.a6a.m a linha de delnarcsção

rl~íl:O nab.lral de. v.ida da 'l'ol~cclraHepublica. .sao bem conhecidas

de V.Em.
Oe boi' tos de Vichy oheõrull aqui deformados comQ

acontece f..•OS que d f Ut.,u \1;;•..0 •• A notlcl.& du.m fi <;o'l'nploV' \!.ontra &.

vida do ;:;(;'1'Óoh&l,q\:I.O se f7~palhoü hs tetlpo ora Parls" tem Q meemo

de comboios úê tropas a c[.utlnho da 1 tall:.1".

junto ó.a linha

Em ,k}a:rlsJ ati rma...Sê que Laval voltfll*d a tel" inte!!,

:fert;}ncia no govorno. A colaboraçb.o i'ará sent.lr OIE seus arei tos 00-

mo o pode .ra~êÚ~o eIlte;;.lltt~mf}l1tocntrb o fraco c o forte.

Na zona ocupada nae ha poli tloa; se poli t1oa. se

pode eht'.!llSl" á a ti tude e aos ao 'tos dos agenttHi éh, governo alemão

aqui, easa politica vem toda bem embalada, dos meios responeavels
às Berlim.

••••••••



Em França" bla hoje duas politicas: a

frsncêsa e a alemã. Se a guerra continuar coao até a~ora. dentl"o.
em pouco haverá. apenas uma : a alemã. E" esta ultim&, preooupa-se

já com o que será o mundo após ao vitori.a ~"8I>manlct!. As Suas vlstas

passam alem da Eu:r.opa, vão á Afric-'l~ vão para a c')nstituição dum

~mnd.e imporio colonial.

tos passagens :
u L~ redlstributior. dos cOlonies."

"Je pose au Docteur Goeb1Jcle la (~uesti')l:l de lo. r-edis cj"".i1Jution
tlcolonialeaHpl:'oS l~ ,suol'.l...•e. UI16 foia s s sur-êo la vlctol re Slll"
nlt Ancleter:re.

ft La Ulnist.re rap:;lel1e ltinju!:lt:!.ee
tflnfllf!.~o l:.. 1· Aller.<1r.gne" ;;rnnde pU~~~Jnn:need'p oull1ée dr; teu .•.
"tas ses !)08SCs e lona d' ou tl~tl-t;1aI'" n: 01"0 ('10 dspct5. ts :»1Y8
"ccmme 1" c""'l?'''~'''e lo 1:fo·,1" .....de 1"" ;}o~"tl.-·;;,;l "~'~"'C ""lP] p~ó. .,J.4 '" •.•• 0..;..., b-I. 14.tA 'I ...;.. -- q-,"< ~ •....•.. . t,.,'"~ , "''' v " ',." •• (' :...•.,,-,

"ml111o:1S d fh'3rd t.:.uts et çt1.elc}1o dize"!. 1:-os de r;.1111t'<I'f; dO'
ftkl10mõtree car'l~ês. domlnent SU.l" du vastas tel'!'l totl~uS ii

tt-l!Oi.1S r~cJ~stl tuorons nobr-e cm-dre
"avec 10s tOl$::'lto:lrea Qui nous í'Ur0J1t \70168 par Le t;lv:,j.i;{~
tfde Verou!lles, e t r.ous llJ'1.'ol,.::ir ns ce t; ci'ilpirf: de f'f'"çon
"équttable.R

Nl' àevid!i a l ura , tive a honr-a de

ouestíio. ser cue ~v' .I;;{tt" o rt~ceb6u... -
I
E !~p:ri:joL"~ ",!ês s:ile" ne hnp!·F:rl.s~, de.

A obra de ~.E:l..a. o Snl'. Presidente é.o C::rl~:olho é apontaaa f!'6cuf!nte-

mente 001110 um eze!3plo a segu.:';t-' pOI' Ultl pElo <"ueatravessando um aos

Homem.;' •
A ,em da. Na.ção.
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(1' A si tueçti.o dos .f'wlcloli ..~,u~ioud1pJ.OflJatlcoa emF'l'ança e
principalmente a daqueles que flca~am em P~r1s) doi desãe o inicio
d~ ocupação, objecto dume atenção especial por parte de.G au~ori-
dades a.lemils. AlguzlSd1a~ apés a entl'ada das. tropas em Paris, a

E.l!lF.'-li.17.J1liB. cU!Alemar..ha envã ou uma cl1'cular ás Mlssõeo d1plomatlcaa

info:rmr.rJ:Ôo.as (le qu.e um C('nselhelro de Legação 1'ôra coloCE..do ,

diepunl:t..t.t de vaabos poderes que lb.e~per:n!ttsw dU.l· aos 'fi,(;'mbroa do

Corpo D1'JiOWQtleo s em Pe.rl!l, todas se i'ac~l:truHles. ::-:,sagUlld.o

parece, t1,11hfl 5.natruçõea par-a tudo í'ncilJter.

De faoto, quas1 tudo Q qUE) se lhe pedia, ora deferido
sem grande euato._ MAl! a pouco a POu.co os que IUais fr,!,!uentement$
p~oeurG.VQm o diplomata alem~, p,j.'moil)1alJam tA notar que ele ta,zl.
depender as su.au resolu.çÕes da. Com&uds.l1~ Mil! t!i!' de Parls J e.

um bolo dia" sem qUS.lqU61'l c4pllefiç~o# dlld8.!>areceu ale e (J. p&8soal

da Jo3Ua. repartiçé.o. On Borv1ços que dirijla lJaal3l!lrarn: para Q Em-

~. ntal P()I~dinnttl prinoipiaras Q.S d5.~1culd&â6s.

O~ Cho,ft)Sde Mia sáo passaram Q não oonseguir os salvo-

eondu.ctoa parn poder vir de Vichy 1\ Parl& e os restantes membros
&!$ 1'~1ssõê6;;#n&.oalJl ~l fl>alleêea. i'arrua, a partir du.ma ~erta data,

.. ,..., ..,......•



d.l$cJlletamente vigiados. JJals taroG, f01:Jam 1nfor:tna.doe de que nilo po_

der!am circular alem ~ certa zona. muito- semelhante aqu&la a .ae
08 francisee du.rante a guerra el'le.mavama "ZOM dos e.x.eflO1tosft•

Os encapregados das chancelaria& em Paria princIpIaram

a ver Ncu$sdos a1stel'.llfit1camente todos os pedidos de tuüvo-oonduc-

. tos p&l" 11" ê~V.1eb7e 08 restántes fune1onar1oG 86 muito d1df1cU••

mente os obtiveram.
Para este estado de eol$as eont:rlbu1ram. certos diplo-

mata. de ViChy o de Paris que sem quererem oompreender até onde

poderiam 11' 6\8 suas imunidades,. USfil'ame abu.sa.ram prlnoipalment.e das

2a0111da4e8 que 08 ale1Ufies lhes davam.
C1to dois exemplo8. Dols funolonu,"loa d1plomtioos s.mé'-

J'leanoa escondex-am em casa inglêsee centre estes tmlp1"1sona1ro de

~"Uerra evadido. A "gestepo" fol ln!~ormado.. O G(rl1erno alemão tez sa-

beI' em Washington que Os 401s hnclonarlo& ercua lndeeejavels em

Paris. O Governo americano ret1t-lou-os e o aub-seoretarl0 de esta •.

do dos Es taéloa-Un14os a entia a necessldade d& t'àzé~ sobre oaassun-

to uma declaração publica.
Quando e~ tactl a vinda 4e VIchy & Parla Bmitos diplo-

matas vieram a~ui e outros envIAra. pessoas da-sua contian9& com
·ordE)ns de missão· EUHllna<laae seladas. Pouoo tempo depOis 08 so".

viços de 1ntorma~io ei~miea souberam que oe~tas lDtormaçô.a sôbre
a zona oeupaQa 8l"M1 levadas PQX'a a eona livre e dtall tranmnitl<Jtlu$

para Inglaterra por alguns enviados dos diplomatas de Vtch7•

•••••••



Presentemento # a s1 tua.çi:l".o Ó Oelta: os Cheffltl de ~1!ef$OOque se

encontram om Vichy não pOdem irir a Parl$ e to:pnar. Os encO:l"''t'egadoa

I!t.. di, 3 um s ccz-c tar-âo de Le ·o.çuo que se encontra em Vichy ped.iu

sobr.lnl-.n C,i":lG se er.contrav:: dcente , O eolczt~ do .~'arl~ solic:!. teu ,

.acr6~centou: de resto. a sabrirJ1a do Snr •••já vai multo melhor •••
A corx'e5JJondê~clQPC;stnl e telegX'ãffle:e:entre ae C.l:w.. calarias

de Vichy e de Parie Só é pOl'nll tida em fr>l1l1oê" ou alemuo e em aberto.

Todoo correio que sa1 de Parla 6 t1sca11Hkdo.

O Consul Gernl cm Paris encon.•trou uma fOrmlt de fezer ebesar a,t6

Lisboa ti s$ correspondência. BOGa .forma não ot'erecte nenhumas garan-

tias da inviolabilidade, poia ut111r.a o oorpel0 normal de Par1a até
Bayor..r.e.E..s tou certo que os tierv1~os éi.einfo.r!.í.tl.ção clcmi!ee oonhecem

a i'orrna empreGa.da pelo Consul e 56 l".ão apl"eondrun a COl°:FGspondêncla

é apenas na esperança de encontrar na~a qUllquep asaunto que 08 in-
terC$$>S. Easa eapere.nça porem 6 vã pOI'qtlO o CQllSul. eabe bem o oomo

se passa e certam.~nte não confiará no correio &en~o 38S\mtOB nem 1m••.
pol't~'H:.o1a ou de ord:àm puramente a-dminiscztAtlvo.

• ••••



As cOll'lWl1caçlSe8 teletonlcna são tisea11sadas.

Algumas 141tiu1ôes_ entn elas a Embalzada de Espanba e 8 Lesaçito

da SuleM I tcntal'am e:nv1a~ co:rrelo8 diplomat1008 mun1dos de oredenelala

$6pe019.18. As credencials nio foram aceites e as malas foram apreen-

didas. Os governos destes pa!s8S protest$raa emBerl~ mas foi-lhes

respondido que as autorldad$. mil1 tares se opunbsmA transmlssiW de

qualquel' correspond;nc1a! 1)1&$depois,. as eMncela~1a$ das M1ss<Jes

em Pula recebiam umael1'culâl' 00. .h.'m.ba1-.da da Alelnnnba, lembrando a

conwn1enc1a de serobs •••va4a. com o _lo~ cuidado, a ordenanfii do

Comando Ml11ta~ que p~olblQ a p$meaaa de correspondência.
varias vezes tenho ralado 4sa t$ assunto com rtmc1onarlo.s da

Embaixada alemã. Todos dizem eomprtmnde:p muito bem que os d1ploma-

tas de Parls teem razio emque:rera eomu.n1ooP 11v~mente com os seU$

cnetes de VIohy" mas nadA poderem faZêl' em Vista de.,oposição dos

m111tares.

Ba dias. talei com um tB11itar a q\1etn d1sa& o que me tinham

dito os da Embaixada. Comum cfJrto esp1:blto. o militar, contou-me a

bis tor1a dum menino que queria 11' m'.lita. vazea ao an1ma togra.to mas

a quem a mãe peeusava frequentement$ dizendo-lhe o .pi S6 opunhaJ
~uando o pai era solioitado, dizia nada pode~ fazer devido'. oposi-
ção da mie. Desta forma. o garoto ficava quasl sempre _ easa e 0'8

pals estavam sempre de a,oordO. Ã aplicação do conto par&CJeu •••me 3usta.

()
() ()
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A censura é feita por um grupo de ~ornal1ataa hoje
mobl11sados e que envergam as suas fardas de oficiais. Os serviços
respectivos estão instalados junto ao General Comandante Militar no
antigo Botel Majestic.

( )
,() (,

As relações entJ'c os s'ervlços adm1n~strat1vos ., os

serviços militares nem sempre sno perreltas. Nota-se mesmo, por

vezes. entre elas umas algumas 1l1validades. Os servigos dlplomatl-

coa encontram quasl sempre flrma certa oposição por parte dos mili •.

ta.res. Dizem-me que o mesmo se dá em Berlim.

()
() ()

Temia-se muito, que a. desmob11isação tivesse uma
certa lnfluenóla nas relações entl"e os franoêses e alemães •.Mu1toa

diziam que a volta aos lares dos homens que tinham servido no exer-

cI to teria serias reper.eussões na vida nacional. Não foI assim.

A desmobl11saçi.o fez-s6 smm atritos e os desmobil1sados adaptara.m-ee
8.0 novo estado de ecãaas •. POJIIGl'lltUd08 08 que &&pv1:ram como soldados
pela tam a desorganisaçÉlo do exerci to. Queixam-se principalmente doa

Qt1ele.1s que os abandonaram fUgindO diante do pe1'1~o'e da falta de
mun1çõea e de anuas moderna •• Muitos batalhaea de 1nfantaria tinham

espingardas de velhos modelos e poucos eal'tuchos. As fitas das me-
tralhado". l-. " •..•.,J):>r vezes, tinham u.m.a.bala verdadeira. por cada 10 c.a~

.......,
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tuchos vas10s. A av1a~ilo di.punhal de poucos flJ;arelhosmodernos e

ass1m não pod1a proteger oonvenientemente as unidades em combate.

éomo resultado 08 homens entre3avam-se. Hoje ha na Alemanha d01s"

milhões de pr1Snelros. A vida destes nos campos da concentração

está longe de ser aquilo qu.e a 1mprensa alemi pretende. A alimen-

tação ê deficiente e o leolameuto ,6 q\Uls1 total. As instalaçfJes
•não são boas. A co~spondenc1a 86 d1f'lellmente chega e as en-

comenda. pouca. veSGa são recebidas pelos :seus d&st1nntarlos.
- A vlg11ancla é re:t ta por tropas regulares umas "\fezes, e outras

-pelas organ!-se.ções 11l111tar1tadas do partido nacional socinliota.

QuandOse trata d~s pr1melras~ as relações comos pr1~ne1ros
c..

silocorrectas. Quando são as sêgundas a fazer a. guarda, os pr!-
d:lne l:pos são mal trQ tadoa. lia porem campos onde fi. orge.n1~-e.ção ê

perfeita. SUo os campos que se destinam ta. ser mostrados aos jor-
nalistas dos pa.faes neutros e &08 repreuientantes do governo fran-

cês. O Govemo de Vichy nomeou um tune1onarl0 a Q.uemdeu a cate.
. ,

goria de Embaixadol'" que se ocupa dos prisioneiros. E o mutilado

de guerpf1 Scaplnl. O 5nr. Scaplnl desenvolve\l uma arande activi-

dade • tem olJtido Já das autoridades alemães certas concessõee

lmport$ntes. OItEmbal:xador dos Prisioneiros" como lhe chamamaqui,

vis! ta com t1'6quencla os campos de~oneentra9ão e vigta pessoal-

mente ti remessa dos socorros. Mas. tal<vez por \WQ estranha iponla

do d.estino, o Snr. Scapln1 é 'cego.
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