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Akcja ukraińców na gruncie częskim,
Pomimo zapewnień ze strony czeskiego Miristra spraw zagranicznych Kenecza, żo czesi są neulrelni w rzeczach Ualicji Wschodniej, Praga deje gościnę nietylko ukraiśskim przybyszom z Galicji, lecz zupełnie jawnie popiera u siebie zabiegi Fetruszewicza.
& Pradze oficjalnie rezyduje Konsulat "zachodnio-uktraińskiej
republiki папамїїїутМфіэщ rządu czeskieдй w którym ogniskuje _эіе propaganda polityczny [томом.
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czasy ukraińcy w Czechach zajęli się gorli-

вшипіиша№у Tu oficerowie czescy są
oficeroinstruktorami. Wojskowi ukrsińscy mają własne
wie prey sssblach przechadzsją się па ulicech Vragi - słowa?? nie
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eaynia 2 tego żadnej tajemnicy, że оказание.u suabìe …ch; nuam—
ską, a właściwie nchodmo—ukraińskąu --->
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Jmmśteryatyczaą, że propaganda rusinów
gelicyjskich nie znajduje dla się

powodzenia по Husi Zakarpackiej. Ind

tam słeroryzowany przez Gzechéw niedovierza wozelkim bastom i eksperymentom politycznym, nie mbże się zorjentować włsściwie czego od niego
chcą agitsłorzy galicyjscy, tembardziej, że powięta tu z przej wojny
nurtujacs propsgande agentéw rosyjskich, ktörzy depopularyzowali tu
hasła
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mając się nadal taktyk:
puszezalnym JW» w stosunku do ﬁniti?Dla цев wzglądów właśne
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uprawiana jest tu przez czechów pr

gand; rosyjska, zakładzne szkoły

rosyjskie i wydawone czasopisma rosyjskie.
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kerpackiej strzegą, by agitację ich tom nie zapuściła Хэд-№133} na-

tomiast w Czechach gorliwie popierają intrygę, skierowans przeoiwko
Polsce.
Осяуііісіо.` że gra ta Stwarza pewne zgrzyty no gruncie czeskiu.
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i tym momentem czesi żonglują wobec obu czynaików.-
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