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Wasy1 HYSZITANY

Według otrzymanych informacji z dobrego zrbdia,
Sprawa Wasyla WYS YWANEGO (HABSBURGA) w ostatniej swej fazit
przedstawia się następująco Obecni поташ z
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Poem kowo miał on intencję, umiala na

ko:-yup…:— z AngliĄ przez królowe hiszpańską.

Ale przestudjovawszy doktadnie grunt poâ&tyczny Nielkiej
Ukrainy

dolled! do ym… te nie znajdzie poparcia nr!

wielkich partji pain-yams}: a zwłaszcza wsród спиш
Zwolennicy SKOROPADSKIEGO starali się aby WZ!-

! WANY popierał ich akcję i stanął jako "Następny" kandydat na hetmana. Ze strony zaś popleczników WYSZYWANEÓO projekte
wano nawet małżeństwo WYSZIWANEGO z córkę SKOROPADSKIRGO.
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Фау WYŚRYNANY wydmikował shane swoje "Anterview'

w "Neue Wiener Zeitung" WASYLKO wystosował do niego list ta»
dający zupełnego "dementi" tego wywiadu.
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WYSZYWANY odpowieś

w sposób ostry że Żadnego zaprzeczenia nie wydm

kuje, gdyś istotnie sam pisał ten "Interview". Wobec tego
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Kombinacja zaś Wasilki (łącznie z kongresem 10
partji w Wiedniu)polegała na następującej sprawie :

Za

étastr SKONOPADEKE 00 umieszczono w Banku Państwowym w Bem
linie 440 miljonów Marek, a w Budapeszeńe około 300 mil jonów

Koron:

Niemcy kwotę u nich złożoną chcę uważać za przepadłe

i wszystko robią by jej nie zwrócic.
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WYSZYWANEGO z WASYLKIEM położyła/kres całej tej sprawie.
Jednakże wiadomo, że miesiąc czy też 1 1/2 mie
siąca temu, udało się WASYLCE z sum ułożonych uzyskać od
HORZY'EGO pewną nele t j 15 mil jonów komu. Reszte jednak
ЕСЕ nie udało się „am
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W związku z całą tą … stoi ów kongres 10
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mit?“ nie chcieli na chcąc jak mówią, łączyć
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mh gmp politycznych z "wyrwigroszami i avanturnikami".
Zato chleborobi wysłali SZEMETA do Polski wcelu wciągnięcia 16.1;th obszarników polskich z Ukrainy do
"Kongresu stałego wszystkich grup ublubmbav':

Zauważyć należy wreszcie rolę
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