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Melduję
Panu Pułkownikowi,
iż telegraficzną
otrzymałem dzisiaj
odwSzefa
Oddziału
Wywiadowczego
Szt,
N,
W,
decyzję
sprawach
rama-mur- Pana Pułkownika, którą poniżej w parafrazie
"preliminarze na $1,800 oraz $2,888 zostaty przesłane do
Intendontury dla wła/ciwego załatwienia, Z dotacji Ekspozytury
należywypłacać pobory dla 3 oficerów i siły pomocniczej razem .
$995 miesięcznie oraz do rozliczenia na wydatki specjalne kwotę
$100 miesięcznie, Proszę nadesłać szczegóły dotyczące kosztów
przeniesienia oraz instalacji na $400, Decyzja na te wydatki po
powrocie Szefa Sztabu, Gospodarka biura rłk, M, musi być prowadzona w/g instrukcji, którą wyda Intendentura, Raty połyczki
Pik, M, po $70 miesięcznie od lgo meja proszę przyjmować na depozyt
Centrali, Odpis depeszy wysłać Fłk, N,
Szef Oddz., Wyw,
L. 2854,"
Jak wynika z powyższego Szef Oddz, Wyw, zaaprobował z funduszu
Oddz, Wyw, wszystkie pozycje miesięczne za wyjątkiem dodatku $60
dla oficera sztabowego do zleceń.,
Odnośnie żądanych przez Szefa Oddz, Wyw, szczegółów dotyczących
kosztów przeniesienia oraz instalacji proszę Pana Pułkownika o
polecenie sporzdzenia dla mnie wykazu Rosktéw przesiedlenia ofiGerów i siły pomośniczej, przyczem sądzę, żę w związku z przeniesieniem się wszystkich oficerów i p. Talmontowej można już sporządzić
wykaz kosztów definitywnych, Melduje przytem, iż do wykazu powinny
byé dokączone podpisano o(wiadczenia tych osób z personelu, które
miały dodatkowe i niezwiązane bezpofrednio z podróżą wydatki, związane
z przesiedleniem /n.p, dodatkowy czynsz za jeden miesiąc/, O(wiadczenia te winny zawierać szczegóły obja/niające przyczynę dodatkowych kosztów, poszczególne kwoty i pokwitowanie /o ile to możliwe/,
Hatę długu Pana Pułkownika za maj br, podejmie Pan Sławik od
por, Ronkego podczas następnego pobytu w Washingtonie i zaprzychoduje
na depozyt Centrali,
a
proszę Pana Pułkownika o polecenie ewentualnego przekazania
mi wykuzu kosztów do dnia 12 bm,, by można je wysłać do zatwierdzenia
przez p. Ppłk, Ilinskiego,
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