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Warszawie.»

W odpowiedzi na pismo „stabu Generalnego» Њ:ч/З Nr 24413/11 melduję,
пайТог зіє zaraz do Sztabu M.…rszaﬂza by типе tę pomzyć
Marszałek ?oëhi'ran.

zupełnie uznali sinezmnoté moich =:

tow,, priongriajseych za tem, bydmy 13311 reprezentowani wé wsâystkir
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misjach decydujących w sprawie ograniczeń zbroj
ез'?‘ i kontroli handlu
Tylko to argumenta, które im Buda,—alexu były-jak ':ię wyraził
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Zrobione dla Polski wy'jętek ltj. chod nie

do Rady Ligi fio з

no zasiadag w Komisji Doraderzej Migdzy-tiarodowego
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W pierwszej linji argumevntemzyktdry
si
$ mlczgcemdo Ligi Narodów, i nieŁto<u3ęcem się (TQ je;zarzgehen..
cykh się ograniczenia zbrojeń.

Ha Polsce tei ciąży shamans?"
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=- pokoju na melodfrle—l obrony ширу przed. bolszewizmem,
Niemcy, ‚tere ten ·:„дхј› się cięgle nchylié od rozbrojenia się sę
m sąsiadem,
linsi wigo Polska byé dopuszczona do'Kozv'izji Dorédèze
j', by jej et
т'эт’ншд ny zansre, ody chodzi o spra

pokoju w Europie.
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