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Rapport 
Van: KA . RA . 
.Aan: H.C. 
No.: D 281 
Onderwerp: Personeel van de Roemeens e Legatie te Kopenhagen . 

U gelieve hierbij aan te treffen een 
lijst met de namen en beschrijvingen van de 
personeelsleden der Roemeense Legatie te Kopen
hagen d.d. 15.3.1952 en ·foto's der personen, 
wier namen met + g emerkt zijn. 

Bijlagen: 1 lijst en 1 enveloppe met foto's (zieD 282) • 

2.5.1952, H. 
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IlJ:B'OhlLA1' ION CONCBRl'T J.NG ~·Ifu TAP:B' 01!' THL ROLJ11i.rANI AN LEG1::'l'ION 

IN COP.wllHAGJ"N . 

( a s per March l5th, 1952) . 

The address of the RouiDanian legation is: Fridtjof Nansens 

Plads 5, Copenhagen . 

Acc ording to lis t issued by the Royal Danish Ministry of 

Forei gn Affairs concerning the Corps Diplomati que the chargé 

d 'affaires employed by the legation are : 

PETRE , Eugenia 

born 7.lo.l9o8 in Roumania 

Res idence: The addres s of the legati on - Fridtjof Nansens Pl ads 

As f ar as we are conc erned she has temporarily left the 

country in order to go away for holidays and she has not returned 

ever since. Her registration has never officially been cancelled. 

GERG~LY, Agnethe 

born 6.5.1899 in Roumania. 

Subject entered the country on August llth, 195o, as she 

had to enterintoa position as a clerk. She holds a diplomatic 

passport. Presently she is in charge of the embassy i n the capa

city of chargé d'affaires as she is a resident of Fridtjof Nans ens 

Plads 5 • 

We have experienced that since Mm PETRE's departure no af

fairs have been dealt with in the Roumanian legation in Copenha

gen - and to personal calls or calls over the telephone the lega

tion informs that the Stockholm-legat on takes charge of the af 

fairs. \le have the impres s ion tha t the legation here in Copenha

gen is winding off. 

G•RGELY holds a residence-permit which expires on April 

7th, 1952. 

Beyond these persons nobody else has been registered as 

staff of this legation. 

_", ' OLSEN , Villy Gerhard 
born 8 . 2.1914 in Copenhagen . 

Residence: Gl . K0gevej 879, Vallensbrok Strand . 

Subject has never officially had any conneetion with the 
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legation - though hehas been employed as a chauffeur and a handy

man . He is lcnown to be a communist . 
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Periodiek: 
,. 

Datum: .. 

CIRCULATIE 

Niet langer houden dan 0 0 O OHO dagen 

GEZIEN I · Roemeense riep om hulp AAN 

1 

Volgens geadresseerde 

~---dat_. +--pa_r. +-no_g t_.k._ aa_n __ 
1 
Ontvoering mislukt 

P&B 

···· ·~·.·.····· · ············ · ···· · 

Aantekeningen : 

D 50 . 15000 & 10212 . '51 - 43 

. op Parijs vliegveld 
· PAHIJS, 30 Nov. JDaily Tel.) - ~· 
vrouw Cbica·Tinta, en 24·jaa . oude · 
piste op de Epen se a nba ade te . a· 
rijs, heeft d!f>besch ling 'ng oepK· n an 
d~ Franse politie, en z' d or twe uit 
de Roeme,nse am ·sade f mst~ er· 
sonen na';!f een op et vil eld Qr ge· 
t·eedstaan9. vliegtuig wer ebrad . Zij 
en haat· htgenoot, die c ffeu ij de 
ambassade is, wenst n ni naar eme· 
nië terug kere en h ben politiek 
asyl gekt·egen. 

ZÓndagavond werd mevr. Chica-Tinta 
door twee personen naar het vliegtuig ge
bracht. Zij zou via Genève naar Roeme· 
nië worden gerepatrieerd. Kort voordat 
zij aan boord zou gaan, liet zij zich op de 
grond vallen en riep om hulp. De Roe
meense verklaarde, dat zij zonder haar 
echtgenote niet wenste te gaan. Een van 
haar begeleiders, die de situatie niet 
meer baas kon, ging aan boord, terwijl 
de andere, na zijn diplomatiek paspoort 
getoond te hebbe1~, het vliegveld verliet. 

I 

De Parijse ·vroclll·eur-generaal heeft een 
strafvervo lging gelast wegens vrijheids
beroving. De namen van c\e hierbij be
trokken personen zijn niet bekend ge
maakt. t-Iet staat vast dat ze in dienst 
van de Roemeense ambassade zijn. 
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Datum: /~ .. ./.2. .~ . 6/ .. 

CIRCULATIE 

Niet langer houden dan. . dagen 

AAN 
GEZIEN 

dat. I par. I 
Volgens geadresseerde 
nog t.k . aan 

Aantekeningen: 

D 50- 1500 0 ~ 10212- '5 1 - 43 

ÛI~aptaan 
/c1bp6rtatie 

Roemeense moest naar 
, , vaderland'' terug 

{Van onze Parijse correspondent, 
H. W. Sandberg) 

Pas thans is · uitgelekt, . dat 
een Roemeense vrouw vorige 
Zondag· op het nippertje ont
snapt is aan ontvoering achter 
het IJzeren Gordijn. 
~e vrouw, Ghika Tink.aJ.. ~(}- jaar 

oud, wierp zich, v_oófdat 
1
haar twee 

begeleiders van de Roemeense legatie 
haar op het vliegveld van Orly in 
het vliegtuig voor Genève (met eind
bestemming Boekarest) konden sle· 
pen, op de grond en schreeuwde: 
"Ik wil niet? weg, ik wil mijn man 
terugvinden." Het personeel van het 
vliegveld schoot onmiddellijk toe en 
de Franse politie nam haar onder 
haar bescherming . 

Zij verklaarde aan de commissaris 
van het vliegveld, dat zij bij de pers-· 
dienst aan de Roemeense legatie 
werkte en haar man daar als chauf
feur dienst deed, totdat men hun be-, 
gin November had, faten weten, dat 
zij zich voor een reis naar Roemenië 
gereed moesten maken. Haar man ' 
was daarop in Parijs verdwenen en 
haar had men niet slechts veertien 
dagen opgesloten, maar ook al die 
dagen verhoord. 

Aan het echtpaar is tijdelijk asyl
recht verleend, terwijl een instructie 
tegen X is geopend. Aan de pers, ~ie 
man en vrouw ontdekte in . een klein 
kamertje van een hotel aan de Rue 
de Montholon, zei de vrouw, dat zij 
later misschien een mededeling zou 
doe_y voor de kranten bestemd. 



.... . _ 

UITTREIZSEL 

Uit OD 927 Naam: RU.SS IS CTIF: DIFLOill~.!:E": IN HET BU:TENLA1ID 

. Voor OD 1404 Naam: ROEMEENSE DIPL01~TEN INliET BUI'rENLAND. 

Ag. nr: 99019 Afz. : Spil Datum: 28-11- ' 50 

Aard van het stuk : Lijst 

Veuillez trouver ci- jo:tnt la liote des .!!lembres actU(JlC des repr6-
sen.tations diplomnt:).0_uas sovi~tig_ue~ et eatellites .. 

Un eertuin nombre de mutation sont actuell ement en cours dans les 
l~gations des set~llit~. 

Unonouvelle liste vous paTViendra d~ ~U6 la sit~tion du person
nel semblera stabilisée • 

•• Le 28 novembre 1950 • 

• 
Uitgetr. door: K Op aanwijzing van: C IV 

Datum: 28-2- t 51 • 

~ 40060 - . 49 
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LEGATION DE ROUiv1ANIE 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

NI TULESOU St elian, envoyé oxtraordin,üre et Ministre plénipoten- 1
' 

ti~~~e, (absent)J né à B~rs le 18-9 -1893, Ixelles, rue 
Washington, 'tS" 

-· ... - #-

BARBU, Rodic :l, Ière secrét .:üre de légJtion ( ch'.lrgé d 1 a ffa.ires a • i") épo us e BARBU Jul es , Ivi ore1 , née à Bu oare st) le 19-1-2-
1920 a. cess é de r empli r ses fonctions à Bruxelles ftn 
août '1950, I xelles, 27, rue Washi ngton. 

BARBU, J ules, More1 , I er sec:réti:lil'e de léga.t i on ( chargé d 'affai- y 
--- res a.i.), époux BARBU Rodi ca :, né à Iasi le 6-7-1920, Ixel- I\ 

les .• 37, r ue Washington. 

MMJOLESCU, Mina s secrétaire de Légation, née à Buc ,-.lrest le 24-
-·---12-1907 , I xelles 1 37, r D.e Washington • 

ME TEA, Pamfil, attaché, n é à Turda, l e 11-6-1925 , Ixelles, 
37 , rue Washington . 

CARAS, Mihail ' "intendant", de la légation, né à Iasi le 27-8-
- - -- -1906, Ixelles, 37, ruo Wa shing ton. 

V 

x 
,1' 

;, 

~ ~ECO~, Victor, employé, de nationalité be~ge, n~ à Berchem-lez- V 
Anvers, le 13-7-1913, 2, rue de 1 1 All~ ,:~nce a Saint-Josse- J\ 
ten-Noode (Bruxelles); · 

.!{O!!LAND~, Maria, Magd .üena, steno-dactylo à la Légation bel ge, 
nêe à Laeren, le 4-2-1922 épouse MEYER, Pa ul, Schaarbeek, 
179, a.venue Eug. Plasky, ~ qu.itté le service .. 

~ACHMANt R~chel, f?mme d'ouvrage, de nationalité russe, née à 
Zi om~r (Russ~e) le 6-9-1902, Uccle, 99, rue des Cottages~ 

~ MO~~r§, ,El?onora, service domestique, épouse MOLDOVEANU, Ilie, 
• nee a Jasi, le 26-2-1906, Ixelles, 37, rue Washingtmn. 

x 

x 
11 MOLDOVE.ANU, Ilie, "admini strateur· 11 de 1 'immeu ble, de la léga-

1
v 

----- tion-; ópx. de MOISE Eleonora, né à Iasi le 11-4-1903, 1\ 

Ixelles, 37, ru e Vbshingt on. 

" R.ADU ~ Elisa bete. , épouse POPOVICI, Joan, service domestique, née 
à Bra.ssov, le 8-7-1927, IxeJ.les, 37, rue Washington. 

POPOVICI, ,J osm, chauffeur de la Légation, époux de RADU, Elisa
betd, né à Baco, le 16-8-1921, Ixelles, 37, rue Washington. 

- AVRAM, Anna, service , domestique, née à Iasi, le 6-6-1917, 
épouse CAR.AS Mihail, Ixelles, 37 ~ rue Washington. 

COVIAS, Antoine, Jean, domestique, de nationalité belga, époux 
SUVEE, Renée, né à Bruxelles, le 19-6-1920, Bruxelles, 
16, rue Sa.inte-Thérèse. 

. . I . .. 



8 December 1949. 

U 20615b - C 56 - C1/CS2 

Betr: Dorel OPRESCU. 

/ 

Uit betrouwbare bron vernam ik onderstaand bericht 
betreffende bovengenoemde persoon, Ro~ens Consul te 
ISTANBUL: 

De Roemeense Uonsul te ISTANBUL, Dorel OPRESCU, 
maakt deel uit van de Roemeense intelligence Dienst, 
evenals zijn vrouw(?) FLORICA. 

OPRESCU, welke ongeveer in Iei 1949 in ISTANBUL 
aankwam, heeft volgens eigen zeggen zeer weinig ken
nissen alhier. Zijn vriendenkring beperkt zich tot de 
consulaire vertegenwoordigers van SYRIE, de LIBANON, 
IRAN en PAKISTAN. 

.ABC. 

Aan bet Ministerie van Binnenlandse Zaken 
Javastraat 68 
t sGRA V»'J"HAGE • 



RAPPORT 
V~ana KA-R.A . 
A~an: KA-R.A~C. 
No. A.126 
ONDERWERP:_N~amen van Roemeense diplom~aten. 

1. Clipper bericht ons n.a.v. ons verzoek dd. 15 ~uni j.l. 
(Zie O.D.1404 en A.C.D. 63324), dat hij niet kan beves
tigen, d&t talrijke Roemeense diplomaten buiten ROEMENIE 
een valse na&m zouden dragen • 

• 2. De ;aan ons opgegeven naam TEOHARI GEORGESEN z&l wel . 
... TEOHARI GEORGESOU z:tjn 1m deRoemeense Minister van 13~

landse Z&ken, die vroeger Burah TESCOVICI zou geheten 
hebben. 

3. K ZARLADEANU is a~an Clipper onbekend, de tegenwoordige 
Roemeense gez~ant in ITALIE heet overigens-·Mihai 

I!., DRAGOMIRESCU. DRAGOMIRESCU was de opvolger van Nicolai 
..- CIÖRIU. - -

7-10-49. 



• Notitie KA- R.A. 

Op 15-6- 149 is aan Clipper en Sardi ne een brief geschreven, nummer 63324 , 
betreffend e het aannemen van valse namen van Roemeense dip lomaten. 



Aan: Hoofd C. 30-5-49. 
Van: KA-R.A,. V 5 

ONDERWERP : Namen van 
Roemeense diploma ten. 

Van betrouwbare maar ongecontro
leerde zijde werd ons medegedeeld, 
dat talrijke Roemeense diplomaten 
buiten Roemenie een valse naam 

- dragen. Zo zou TEOHA~I GEORGESEN 
- lin werkelijkheid Z"RRAH heten en 

~ - OTAR RAD.h.CEANU WURZMANN • Noch 
r ang noch standplaats zij n aan 
zegsman bekend. 
De Roemeense Gezant in ROME, 

-zARLADEANU zou in werkelijkheid 
ook anders heten, hoe was aan zegs
man evenmin bekend. 

Bezit C over deze aangelegenheid 
soms gegevens? 

: 11949 



BO'.fA ACD. 
Voor Ob: ....... . 

B1jlage van AOD 59064 1n OD. 792 

ACD, S J:ul1 '49 



R E P U B L I Q U E 

L E G A T I 0 N 

DE LA 

P 0 P U L A I R E 

A 

BR U XE LLES 

ll I T u L E s c o,stelian. 

ROUJlAIIlE 

ENVOYE EX'l'RAORDDTAIRE ET l.UNISTRE PLENIPOTENTlAIRE 

Bars, I8. 9. I993. 

Ixelles,rue Washington. 

En fonction depuis le I4.I2.I948. 

B 0 T N·A R,OctaYe. 

PREUIER SECRETAIRE (Questions .Economiques) 

Radanti.2I.IO.I9I3. 

Bruxelles ,rue Paul Emi'le Janson,39. 

En fonction depuie le I.4.I948. 

B A R B U,Rodica. 

.~. 

-DEUXIKUE SECRETAIRE (Questions Culturelies et de Presse.) 

Bucareat 19.12.20. 

Bruxelles. 

En fonction depuis le 2I.IO.I948. 

L U C A,Georges. 

SECRETAIRE. 

Turne seTeri n 5.9.I92I. 

Bruxelles,37a,rue Washington.Tel.48.64.20. 

En fonction deplus le 2.6.1948. 
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• ë crns e t Prénons 

ALEXllNffi IN.A S cm a 

LNDHESCU Tutor 

BOTA Ion 

COLLIGNON Rmélie 

Dates e t Lie u:;;: 
de naissance 

15. 5.1921 
Duca 

24.2 .1 911 
por,oin 

DH.AGHICI Elisabetha : 11.3.1922 
Méhédinti • 

Ill.AGOMIRESCU Mil1ail: 3.10.19·14 
(phot o) : Buzau 

FIDU-80RIN 

JU.;< 'l;c Nichi tn 31.3.190G 
Prunesol 

? assepcrts Fonctions 

:Passeport de Se!'vioe Employée 

:Passeport dipl onatique: Conseiller de presse 
lQ 1.404 

: Passsp ort de Service 
n!? 704 

Huissier 

Employée 

Da.otylo 

:Passeport è.ip! cnatique : 1 er Conse iller 
n!? 999/C 

Conseiller CCll1111crcinl 

:C:u·te identitu r~si
dent privilug i ..é 

Cha uffeur 

... / .. . 
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Nons et Prénans 
Dû.tes et I. ie ux 

è.e nai s:oanc" pr_ 3SCf' ·J :.. .1 

-------·------- ----- - -

JAVER Gheor gho 

LEVLNSON Mnrtho 

: :~ . '10 .20 - Tirciln: panscport de Service 

:1 8. 8 . 06 Grozcsti; 
:Na t \.U'. frunça:!.c.e 

W.NOLESCO El.\(;enio. :16 .7.03 Buco.rest:Pas.Servioe n2 1:057 
~photo) : 

Fonotions 

Dnployv 

:Employée 

:Employée 

MICU-'l'R.AIAN (photo); 16.9.1 916 . 
Buoure st 

:Pnssoport dipl.cma tiquo: 1er S eorétaire 
n2 9~4/C 

·Mlle MO'l'TICUEJ, RJIDA : 7.7.00 Bucarest : ras.Service n2 1064/S : Cuisinière 
(photo ): 

MarR<llE.A Vas~le Pael 18 . 1 . 10 Poplucn. : Pns .S ervico n 2 1062/S : 
. ~photo ): 

. OS Androi 

ROUSSlA Andren. 

:.IHSESCU ...CJU.J,.TZ 
Constnntin 

21 . 11 .1 4 Gal atz : 

Mn.itre d'hêtel 

Secré t airo S e c . CultLU:' e l 

IP-ctylo 

Con~!Cillor ·iudi oi nir o 
honoraire 

V J:; J.LCU Ion 18 . 3 . 1919 
Vladil:l ire sw u 

:Pnss eport dipla:~atique : C!-l!U1oclier 
n2 604/ C 

. . . 
- -~-~- =-~;=-=-=-=-=-=-=-~-=-=-==-=-= ~=-=-=-=-=-= -=-=-=-=-=~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -= -= -~-



CO!'SUL.I.TS 
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et Pr éncr.l3 
Do.t es et Lic ux 

de r.aissunce Po.sseports F onotions 

• CHE H B OU I1C I 

CAUI3RIEP.E Loui s Cons ul 

L Y 0 N 

BCIUVET Frédério Consul 

P. OU EN 

Consul 

A L GE 11 

::.JIT'JJIGE G,M, Consul 

-r-=-=-=-~~-=-=- =- =- =- =;=- =- =- =-=- =- = -=- =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-= -=-
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Vo gn 
5 Februari 1949. 

- 8 ES. IC} 9 

U -13325 i - C 56 - KC 1 y 
I AC I 
1~' -

Betr: Roemeense diplomatieke vertegenwoordigirgte WEENEN. 

• 

Naar aanleiding van de correspondentie omtrent 
bovengenoemde onderwerp bereikte mij vanuit vVEENEN 
de mededeling, dat zich aldaar officieel geen di
plomatieke vertegenwoordiging van ROEMENIE bevindt. 
Er is wel een niet nader te definieren Roemeens 
vertegenwoordiger. 
Van een relatie werd het volgende v ernomen. 
Men he eft de indruk , dat de Roemenen met een zuive
ringsactie ten opzichte van deze vertegenwo ordiging 
en wellicht ook van diplomatieke vertegenwoordigingen 
in andere landen bezig zijn. 
Dit werd bevestigd door e en voor kort gecensureerd 
telefoongesprek, waarin de ene spreker tegen de an
dere zei, dat een lid van die ver t egenwoordiging 
met e en bepaalde trein zou arriveren en wasrin hij 
de andere ·spreker opdracht gaf deze bij zijn aan
komst te helpen. 
De andere spreker zeide toen, waarom dat nodig was, 
waarop de eerste zeide, dat de ander niet zo dom 
moest zijn, dat hij toch wel wist wat met helpen be
doeld werd en dat degene, die arriveerde moest ver
dwijnen. 
Gelijk bekend, is de post-, telefoon- en telegraaf
censuur quadripartite, d.w.z. dat het personeel uit 
Oostenrijkers bestaat , die het censuurwerk verrich
ten en dit in de vorm van rapporten doorgeven aan de 
4 centrale-officieren. Hoewel het wel zeker is, dat 
de Russen hiermede knoeien en bovendien nog een eigen 
censuur voor intern Oostenrijks verkeer hebben, 
krijgen de Westelijke centrale-officieren toch af en 
toe censuurrapporten, die de Russen liever niet in hun 
handen zien. Dit zou dan volgens zegsman zo een geval 
zijn. 

In aansluiting hierop werd medegedeeld, dat in een 
huis in het 3e Bezirk een vrouw uit het raam was ge
sprongen of gegooid en daarna overleden. Dit was toe
vallig gezien uit de tegenover het huis liggende mess. 
De Oostenrijkse politie had de zaak onderzocht en er 
een vaag rapport over gemaakt, waarin werd geconclu
deerd tot zelfmoord. Het eigenaar&ige is, dat op de 
begane grondse verdieping van dit huis in de 
Jacquingasse 43, WIEN III(Britse zone), de Roemeense 
vertegenwoordiger gevestigd is, terwijl de verdere 
j~erdiepingen door een diplomaat worden bewoond. 

~ A. 

Aan het Ministerie van Algemene Zaken, 
Javastraat 68, 
• s-GRAVENHAGE. 



Voor ..... .......... .. . Op ~1:Q4 

OD 927 Origineel in .... 

Volgnr. 

t1tie ,lel 

Beat 4 voor o. 
Van oxpr ""se. 

UITTREIZSEL 

. . . .. ... Naam Roemeense Diplomaten in het B.lJ.i.t.enland. 

.......... .......... Naam I:J. ~li)()~Q Pl../ ~tQ.n L 

. .. .... .... ... ... ....... ... Aard van het stuk ~~l)~$. :.-.(@1i.$.~, . 

HierbiJ oen wij U o gaèlota.illeorde lijst to o van h~ 
r onool t 1n ploent1ok dienst 1s bij u.a.s. s. en d 

• telli l d n ta ijs • 

• ll- 11 ... •48 

In opdr cht van c 



' ~· B. 

D.A./1.067/W.157 

.Jó/.3 y 
- Votre note 46091/C~S/67 du 25.X.1948, 

Le propriéta.ire de la. voiture munie de la plaque 
d 1 immatrioulation belga 548.210 n 1est a.utre que VAN 100, Vic~ 
tor, Fra.nçois, Edmond, Commerça.nt, né à Anvers, le 8.XI,I900, 
domioilié à Berchem- Anvers, r~e Stanislas Leolef, ~o 15. 

Le prénommé possède éga.lement les plaques'dtimma.triculation n° 548.201 à 548.210. 

Le la novembre 194.§..-
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- v LORUZI 

Mieh-l 
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ROULî:.ANIE 

Conseiller J u.riJ.is_ue 'i. B1 ICOLlrO 
lf " . v - URS~SCU- G.\LATZ Constant in 
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} ttnché Corunercial 
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Notitie KB 
.. ,.., 
•• 
\ 

-·-

Op 25-10-48 is aan Spil gevraagd, brief nummer 46091, aan wie de Belgische 
wagen nummer 548210 toebehoord. 

KB, 25-10-48 



Notitie KB 

Bij brief 46017 is aan Expresse gevraagd eventuele nadere inlichtingen 
betreffende Roemenen aan ons te willen mededelen. 

KB., 31-12- 148 



"16 :;; &-/ f-t NOTITIE van C 4. 
f voor KB • 

• 

• 

Naar aanleiding van Uw vraag vervat i n de l aatste alinea van 
stuk No. 4604?, verwijs ik U naar het CO 33125 . 
Zoals U zult bemerken worden deze berichten echter bij C nog 
al onder enig voorbehoud ontvangen, temeer waar het gebleken is , 
dat TEPES volkomen aan de verkeerde zijde staat . 
tiaar enkele van de in de diverse rapporten genoemde , i n 1\mster
darn woonachtige , Roe~~nen wordt nog een nader onderzoek ingesteldl 

21 - 9- 1948. 

c 4 . 
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OP KAART 
ACD/ 4v 
OAl: I '-~ - . 

NOTITIE ACD II 
/ '7 

n a.v. CO 46047 

Betr.: Roemeense c onsulaat. 

PAR: 

Uit betrouwbare bron vernam ik, 
dat op l.iaandag 6 September 1948 de Belgische wagen 
548210 omstreeks 1 7 . 30 uur geparkeerd stond voor 
het gebm1v1 van he t Roemeense consulaat op de Bezui 
denhoutseweg. 

1 Lttos j {r:)V 
8r6l d3S·ll· 1 
..... ·~·-·· ......... ~ 

·u~ft i Of I 
17 September 1948 . 
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' 
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Notitie KB 

Bestemd· voor c. 

Te Uwer informatie (van Expresse): 

~ ~ SORU, J oseph~ alias SCHOR, Roemeen (Israe,liet) , geb. 11,7. '97 
te öomevada Roemenie), accountant, wonende 306, Rue de Belle
villa Paria 20e). Hij is in Parijs getrouwd met BERCOVITZ; 

1 Rose, geboren 4.7.1905 te Parijs, van Franse nationaliteit. · 
Zijnsignalement lui.dta groot, volkome.r1 kaal, erg grote oren. 

Bovengenoemde is in 1919 in Frankrijk gekomen. In 1922 (27. 
9.22) heeft hij een uitwijzingsbevel gehad wegens communistie 

1 propaganda, en wegens zijn relaties met AJUq (of ARON), Léon, 
secretaris van de groep van de Roemeense communistische par
tij in Parijs. Hij is niet uitgewezen, dankzij de tussenkomst 

\\Y van BERTHON, André, communistisch afgevaardigde van de Seine, 
~ die toen in functie was. 

Gedurende de bezetting heeft hij een belangrijke en clandes-
tine rol gespeeld. ~el 
In 1943 stond hij in relatie met de al~ekend staande commu

} nisten GONVITS, Feyga en WEIRAMB, Beila. 

1 
1 Hij ontvangt belangrijke sommen gelde van M6RUZI, de huidige 

~f-__conseiller van de Roemeense Legatie in Parijs·en chef van de 
• _w~ Russische inlichtingendienst voor West-Europa. 

~~- Hij @ilieen belangrijk agent zijn van de Russische inlichtin- , 
gendmenst en een fanatieke communist. 
!4 Mei 1945 is hij veroordeeld gewwest tot een geldboete van 
500 Frcs wegens het clandestien overschrijden van de Frans
Zwitserse grens te Ville laGrang (Hte Savoie). 
Hij staat in contact met andere leden van de legatie, waarvan 

;1 SUCLU le secretaris is en degene, die de verbinding tussen de 
~ agenten van de Russische inlichtingendienst in stand 
'liOudti 

I ANDRESCU, conseiller van de Roemeense pers, agent van de Roe
meense diensten. 

I BOZ (of ROZ) correspondent van "l'Aurore de Bucarest" en "Fi
naces et Industries", die zelf een bezoldigd agent van de Rus-
sische inlichtingendienst is. · 

\\\\ 1 MARINESCO, directeur van "Rownanie Libre". Felle communist. Is 
~~ eveneens een bezoldigd agent van de Russische inlichtingendien 

Laatstgenoemde is 17 Augustus 1948 uit Frankrijk uitgewezen. 

Bestaat er in Nederland een dergelijké organisatie in de Am
bassade of in de Roemeense consulaten.· 

KB, 16-9-'48 
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