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Otrzym. dn.29,1.21. log.
Ustalony z francuskim protokudem program pobytu Naczelnika Pańatua tutaj następujący: przyjazd trzeciego około dziesiątej oficjalne przyjęcie przez prezydenta Fady Ministrów i wojskowych,
Około jed.nastej wizyta u Milloremde, w pół godziny później rowiдуба tegoż u Pana Naczelnika, Sn&#danie polityczne, 0 trzeciej
złożenie wieńca ne gax probie nieznane go Банди, o czwartej
przyjęcie kolonji polskiej w Poseistwie, 0 ósmej obiad w
dsiesintej wyjord na pole...x/ Powrót stamtąd w pigtok około szóstej, o

objad u Pana Naczelnika dla Milleranda następnie przyj

jęcie, Sobota piątego wyjazd е dziswiętej samochodem w towarzystwie
Millerania do szkozy (u@ków, śniadanie intymne w Zlizewm, e trzeprzyjęcie w Sorboprzyjęcie
ciej przyjęcie w ratuszu z Nillerandem, poczem

(“№п—
dji francuskiej, Niedziela śzóstego ranek wolny dla rozmów, popoWobec mais
Zudniu przyjęciew bibljotece. polskiej wieczorem
ny daty prznazdu Hillel-and… że uprzednio na niedzielg -

hie

powsigte #obowigzania nie pozwoly mu w tym dain dotrzymaé osobisci¢
towarzystwa Panu Naczelnikowi, ”wjazd- pociągu z Kolonji przewidzia-

ny w środę drugiego, dziesiąta wieczór,
x/ wyraz nieczytelny,
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