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różnych terminach a mianowicie:

we wrzesniu 1919 fr.8.800,w październ
iku 1919

p.Ignace-

go Szmidta fr. 5.500 były wypłacone na
jedną podróż mo ja, moje;
żony i 2 dzieci początkowo do Montev
ideo a później stosownie do

polecenia Ministerstwa Spraw Zagranicz
nych do Buenos Aires,a
mianowicie : fr.8.800 na podróż żony mojej i 2-g
a dzieci z Paryza do Montevideo i na moją z Warszawy do Pa
ryéuJ‘rJ—ﬁQ na podróż żony mojej i 2-gm dzieci z Warsza
wy do Paryza. Fr.5.500 na
podroz moja z Paryża do Montevide i na
o
dyety.
Wobec tego niemożliwem mi jest zdawać rac
hunki z 2 podróży,gdy otzrymałem pieniadze jedynie na
jedną i odbyłem jedną.
Dyety.Wobec tego,że wyjechałem z Warsza
wy 8.X.1919 r.
i byłem zmuszony czękać w Paryżu na sta
tek do Buenos Aires odchodzący, to liczę dyety za cały czas pod
rbs'y,to jest od dnia
wyjazdu z Warszawy :8.x.1919 do dnia przyby
cia do Buenos Aires
10. XII.1919.
Zmuszony przez miesiąc; prawie czekac,: w Pary
żu z żoną
1 2-gm. dzieci i otrzymując zn” czas ten
wewnotrzna ponsyę :900

./.

- MĄ

nieparytotowychmmżnłem że suma fr.60 dziennych dyet dla

mar ek
R2

mnie,żony i 2 dzieci nie jest zbyt wygórowana. Z drugiej strony za
czas od 14.XI. 1919hdo 10.XI1.1919, to jest za czas podróży na stat-

ku policzyłem jedynie fr. 50 z dziennych dyet,aby w ten sposé‘b rachunek ten troche ”carnavais/cv.
Mom nadzienie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ze

względu na specymlne moje warunki,podrózy z dona i 2 dzieci,obliczenie to zaakceptuje.

>

Koszta przewozu rzeczy. Z sumy fr.585'60 wydanych na
przewo]: rzeczy moich i mojej rodziny z Warszawy go Buenos Aires
nie jestem w stanie przedstawić pokwiiovmágdyz' zarówno na kolejach

jak i na statkach,pokwitowania to się zwraca przy odbiorze bagażu.
Stosownie do polecenia przesyłam przy niniejszem zesta
wienie kosztów podroży w 2 egzemplarzach.
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