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Už tvrtý msíc zuí tžký a zarputilý boj, mezi Ukrajinci

a Poláky kolem Lvova, akoliv je nejvyšší as, aby na celém
svt by! jednou konec krveprolití. Den co den padne na obou
stranách mnoho obtí na lidech a majetku. Už i -svt obrátil

své oi na ten nelítostný ukrutný boj. Dohoda vyslala tam práv
zvláštní missi, aby ob bojující strany pohnula alespo k uza-

vení pímí. Nadarmo. Boj nepestává. V Paíži zasedá mí-
rová konference, jež konen až rozeší také ukrajinsko-

polskou otázku, ustanoví hranice obou stát, a snad uiní konec
staletému nepátelství. Boj však jde dále na život a na smrt
— pro?

Poláci praví — za »polský« Lvov.
Svou nesmírnou agitací v celém svt, nesetnými styky

s diplomatickými kruhy, svým velkým vlivem na tisk byli

Poláci s to, aby, odvolávajíce se na »svou« statistiku, na-

mluvili všem, Lvov že je doista polské msto, jež k nim

na základ hesla sebeurení, uznaného celým svtem, bez-

pochybn patí a jehož se nikterak zíci nesmjí.

Ukrajinci pak odvolávajíce se na totéž právo sebeurení

shromáždili se dne 18. íjna 1918 ve Lvov a prohlásiH na

národním shromáždní celému svtu, že na troskách dívj-
šího Rakouska zizují si svou ukrajinskou národní republiku

v územích, obývaných celistv ukrajinským národem.

Doslaí však pohlédnouti na jakoukoliv, tebas i polskou

etnografickou mapu. aby se kde kdo pesvdil, že L v o v



!tži ve stedu nepopiratelné ukrajinského
územ i. Proto nemohou Poláci, alespo spravedlivé, dovo-

lávati .se svého práva na Lvov, byf i Lvov byl polský, což

ostatn také není správné.

^ Prohlásivše zízeni svého národního státu ve východní Ha-
lii, Ukrajinci ujali se dne L listopadu 1918 vlády tím, že

pedevším ve Lvov, a pak v celé zemi (ve východní Halii

a severní Bukovin) odklidili všechny rakouské úady a usta-

novili svoje ukrajinské.

Mezitím co v celém kraji od té doby až dosud vykonávají

vládu ukrajinské státní úady a panuje všude klid i všeobecný

poádek, udlali Poláci ve Lvov dne 3. listopadu povstání, a

od té doby. bojuje se o Lvov, jehož podailo se jim dne 21.

' listopadu dobýti, také o Pemysl, jenž už díve Polákm, kle-

stícím sob cestu do Lvova, padl do rukou, a obzvlášt o že-

lezniní tra, spojující Lvov s Pemyslem. Krom tch úspch
nepodailo se Polákm nikde v ukrajinském území — pes to,

že se namáhali vší silou — aby položili svou tžkou ruku na

ukrajinskou šíji, jak to bohužel bývalo za nedávných asíi

v Rakousku; nepodailo se jim zvlášt dobýti Drohobye s

Boryslaví, . íi;eba si toho vele práh, státi se hospodái toho

bohatého petrolejového území.

Tedy se boje mezi Poláky a Ukrajinci skuten omezují na

boj o Lvov. Nebo v té chvíh. když by se Ukrajincm podailo

zase obsaditi Lvov, musili by Poláci vyklidit vše až za San

(za Pemysl), a ukrajinské území bylo by docela svobodné

od nepátel, což by i válce uinilo konec.

Ale je to skutená pravda, že Poláci bojují jenom o »polský«

^Lvov? — Nikoliv. Je to jenom zástra pro dobývanost jejich,

pejících si zahrnouti celou východní ukrajinskou Hali do

ísvého panství, nebo Poláci by ani nežih, kdyby nepanovali.*)

*) Ped nedávném zcela veejn to doznal /«ámý bokxvBÍk /;

polskou samostatnost P i 1 s u d s k i.



Do oí bijí fakta, jasné zejmá z požadavku polských, ped-
ložených dohodové missi, aby totiž demarkaní ára pro pí-
mí, jež by mlo býti uzaveno, šla podél eky Bugu, pi emž
'íc patrn myslí na petrolejová územíboryslavská.
Odkud si Poláci dlají to právo na území mezi Sanem a Bu-

gem? Vždy to není žádná malikost, nebo bží, jak z mapy<^

vidíme, o 24 okresy, L j. území 28.885'7 km* (z celku 54.577-3

km^), tedy o více než o polovinu, a 2,560.000 obyvatei (z ce

lých 5,378.700)! Vida, Poláci mají dobrý žaludek.

Tuto záležitost nutno vysvtliti.
,

Dívjší rakouská provincie Hali povstala tím zpsobem, že

po tech rozdleních Polsky starý habsburský byrokratismus

svou nešastnou rukou — na naléhání Polák, po jejich vli
a proti pání Ukrajinc — skoval z ásti Polsky pipadnuvší
Habsburkm dv historicky a etnicky úpln rzné krajiny v j&-

den neblahý celek, a sice dávné království haliské a vladi-

mírské, jež jako dávné ukrajinské kraje i ve staré Polsce mly
svoji vlastní administrativní jednotu — vojvodství ruské
- s velkovojvodstvím krakovským, vojvodstvím osvcímským
a zátorským, ist polskými. Kdo to nezná, myslí si, že rakou-

ská Hali, ponvadž pišla od Polsky, je i etnicky kraj docela

polský, a tomu se tak pivyklo, že Hali se mla vbec za

Polsko a nazývala se pímo »Polsko«. Zstalo jenom všeobec-

n známé rozdlení na východní a západní Hali.

Neúnavn žádali Ukrajinci rozdlení té beztak píliš velké

provincie na pirozené ásti, Poláci pak vždycky znali u

dynastie a rakouské vlády, jimž ke všem Jejich libqvolnýrn

násilím byli jistou podporou, tomu pekaziti, jen aby se jim

ponechalo panování nad Ukrajinci. Ale vn zstane Ukra-

jincm ve vdné pamti podpora eských zástupc v íšském
snmu kromí^ském (1849), slavného Frant. Palackého
a druhého vdce ech dra Riegra, kteí s ist slovan-

skou láskou ujalt se práv ukrajinského národu. I tenkrát Poláci

za pomoci dynastie a rakouského byrokratismu svého do-

sáhli. Beztak celou svoji moc vynakládali vždycky na to, aby



to nešastné dílo rakouského systému pro své panované zájm^

zachovali.

Až druhá revoluce 1918 dala teprve Ukrajincm, eho si tak

dlouho páli a ehft ani od Habsburk, ni od rakouské vlády

aniž od rakouského snmu nikdy nemohli dosáhnouti. Ba i ted

Poláci navzdor Wilsonovým lánkm napadli Ukrajince, aby
pekazili budování ukrajinského státu, jako kdyby neméli doma
xo dlat. To se jim bohdá te nepodaí.

Dokud v rakouské Halii ješt panovah, ídili celý státní

aparát pedevším tím smrem, aby násiln smli provozovati

polonisaci ukrajinského lidu. A že ten cíl byl skorém nedosa-

žitelný, tu zneužívali, aby jejich panování náhle neskonilo,

ve starém Rakousku obvyklého prostedku, statistiky, aby. fa-

lešnými íslicemi podepeli svá
.
práva v ukrajinském izemí.

Co zstalo te z toho panství? — Jen falešná statistika, které

se mžeme dnes obdivovati, jež se na nich samých mstí, nutíc

ie do války za pízraky.

Politití »polští poíentáti« Halie sledovali totiž od desíti-

letí svj zámr, aby rakouské vlád, jakož i ostatním národm
bývalého Rakouska, u nichž by se snad probudilo vdomí kiv-

dy ukrajinského národa, svou falešnou statistikou dokázali, že

nadvláda i ve východní Halii jim opravdu patí.

V pipravováni statistiky pro polské zámry musíme, jak to

prof. dr. K o r d u b a (Istorija i naselee Ukrajiny, Víde 1918,

str. 11) vysvtlil, rozeznávati dv období; v prvním období

Polákm záleželo na tom, sítání lidu pipraviti tak, aby mli
v Halii nadpoloviní vtšinu, a tím odvodnili svou nadvládu.

Tedy obzvlášt v mstech a v pohraniním etnografickém

ázemí upravovaly se íslice statistické dle poteby. V druhém

období, když se jim to už »šfastn« podailo, pustili se celkem

dle plánu do toho, aby odvodnili, že v Halii není vbec žád-

ného celistv ukrajinského území, nj^brž že práv ve východní

Halii procentní íslo Polák tak vzrostlo,' že tato krajina musí

Si považovat jazykov smíšenou.



K íselnému posílení polského živlu ve východní Halii mu-
sili posloužit pedevším židé, jichž tam, a zvlášt ve mstech,
je velice mnoho. Kde kdo ví ovšem, že tak zvaní haliští ilí

polští židé jsou zvláštní etnický živel, jenž ani jazykem, ni ná-

boženstvím, ani také kulturnhistorickými tradicemi, aniž ple-

menem nemá nic spoleného se slovanským polským kmenem.
Pes to úadní polská statistika je všecky poítá za Poláky,

ímž se poet Polák ve východní Halii ihned o více než
800.000 zvýšil, To všal^ ješt nedostaovalo.

2ijíf tam i takoví Ukrajinci, již nejsou,. jako to obvykle bývá,

eckokatolickými, nýbrž ímskokatolickými, a jichž je dost

znaný poet. Ponvadž však Poláci už odedávna »pravé«

(ímské) katolictví naprosto pro sebe spachtovali, takže kato-

lické náboženství je u nich pímo polským náboženstvím (ecko-
katolické náboženství nazývá se tam »ruským«, t. j. ukrajin-

ským), takže dle toho v Halii — což není všeobecn
známo — není naprosto žádných »katolických« knží, kato-

lických svátk, katolických kostel, kaplí atd., nýbrž to všechno
je jen »polské«, skuten polské — na rozdíl od »ruských«

knží, ruských svátk (podle juliánského kalendáe), že tam
vbec kdo je katolík,* je Polák jsa Cech, Nmec, Francouz,

což teprve Ukrajinec, že u Polák i sama Matka boží je

»królowa Polski« (královna Polsky), že »polští« knží musí
tam být nejen opravdu polskými, nýbrž i bez výminky sloužit

polonisaci: proto kde kdo porozumí, že ti mnohoetní Ukra-
jinci ímskokatolického náboženství musí se v polské statistice

objevit jako Poláci, tebas že jsou z pesn ukrajinského rodu,

jsou mocní jenom ukrajinského jazyka, ba i vbec etnicky

docela za Ukrajince poítati se musí i sebe samy za takové

považují — navzdor nejsilnjší propagand, pi které nebe i

peklo hrává nejvtší úlohu. Pouhých 42.880 ímskokatolických

Ukrajinc vykazuje tato polská statistika jako Ukrajince, což

srovnáno se skuteným potem je smšn málo.

Tím však zámr Polák nebyl by ješt dosažen. Tam totiž

musí se i eckokatolití Ukrajinci pevelikou ^ii nelítostn



objeviti v této statistice jako Poláci, akoliv je všeobecn zná-

mo, že eckokatolické náboženství v Halii má všecky pí-

znaky ukrajinské národní církve. A pece zná polská úední
statistika z roku 1910 až 238.328 takovýcli eckokatolických

Polák.
Proto není konen nic divného, že takovým zpsobem Po-

láci z minority v kraji stávají se zdánlivé majoritou — ovsem
jen ve statistice — a že se v Halii skorém neuviteln roz-

množili (takka ješt více než Maai v Uhrách).

Toto statistické umlecké dílo poznáme z tohoto tabulkového

pehledu (srov. Kordu ba, str. 12.):

2 .&.-

Z^ Z^ z t o li o

>§2 >§E Ukrajinc Polák Nmc Žid

1846 4.875.149 2.411.771 (SO.Í%) 1,994.802 (40.9%) 100.000 U.0%) .335.071 (6.9»/#)

1851 4,555.477 2,281.879 (50.1%) 1,864.101 (40.9%) 93.387 (2.0%) 312.962 (6.9«/»)

1857 4,632.866 2,085.431 (45.0%) 1,981.076 (42.7%) 114.293 (2.5%) 448.973 (9.7»/»)

1880 5,938.461 2,549.707 (42.9%) 3,058.400 (51.5%) 324.336 (5.5%) — —
1890 6,578.835 2,835.674 (43.1%) 3,509.183 (53.3%) 227.600 (3.5%) — -
1900 • 7,284.703 3,074.449 (42.2%) 3,988.702 (.54.8%) 211.7.52(2.9%) ~ —
1910,7,980.477 3.208.092 (40.2%) 4,672.500 (.SS.5%) 90.114(1.1%) — ~

Takovou úední statistikou byli Poláci s to, aby všechno

odvodnili; tudíž i to, že r. 1900 ve východní Halii ~ na

území ist ukrajinském — bylo už pt okres s polskou

vtšinou, a sice:

Okresy

Ivovský (bez Lvova)
pemyšlský . . .

skalatský ....
tarnopolský . . .

terebovelský . . .

Ješt pi sítání Hdu v r. 1880 všechny ty okresy vykazují

ukrajinskou vtšinu. Podvod však stane se zetelným, vyká-

žeme-li tyto okresy dle náboženství:

Ukrajinc Polák Nmc
. 36-6% 61-6% 1-8%

. 44-6% 52-2% 2-2%

. 47/7% 52-0% 03%

. 48-0% 51-4% QA%
. 48-0% 51-7% 01%



ímsko-
Okresy eckokatol. i arménsko- žití. náb

katol.

ivovský (bez Lvova) . 45-9% 43*4%
.
8-7%

pemyšlský' 50*0% 35*8% 14'1%

skalatský 50'3% 36*6% 13'2%

íarnopolský , . . . 53*5% 32*5% 13*9%

íerebovelský .... 51*5% 39*4% 9*0%

Z toho vyplývá, že kdybychom i všechno ímsko- a armén-

sko-katoHcké obyvatelstvo považovali za polské — což pec
je úpln vyloueno — Poláci — i v tom nejpíznivjším pí-

pad - nedosáhli skuten v žádném z tch okres iešte vt-
šiny, ani relativní, že však eckokatolické obyvatelstvo —
mezi nímž jist není Polák — mlo relativní, ba i nadpolo-

viní vtšinu.

Zázraky polské statistiky povstávají pak tím^ že na p, ve

Ivovském okresu eckokatolití Poláci ítají až
10% celého obyvatelstva. Z toho tedj^ ie také pesn
vidti, jakého rozsahu došlo falšování pravdy v úadní stati-

stice. Pi posledním sítání lidu bylo pak falšováno s takou

nestoudností, že až polský uenec prof. d r. R o m e r dne 4. led-

na 1917 ve své pednášce ve Lvov veejn doznal že prý

íuze pehánno bylo ve prospch Polák.

Po tomto povšechném vylíení polské úadní statistiky obrá-

tíme se nyní zase do tch 24 okres mezi Sanem a Bugem,
jichž se Poláci te pro sebe dožadují.

Okresy v tisících J V procentech V tisících

rnn-kat. rec.kat. zul, nab. run. kat. rec. kat. žul.nab.

Sokal 109-3 19*4 655 14*9 2M 71*6 16-3

Rava Ruska 115-3 15-3 70-1 14'5 17*3 80-8 16-7

Zolkev 99-7 16-9 73*0 9-6 . 16-9 82*8 9-15

Pemyšlan.\ 86-6 26*0 62-3 ILO 22*5 53*9 9-5

Rohatyn 125*0 17-4 71-7 17-8 21-8 89-6 13'5

Bobrka 88'5 18*8 69-5 11*5 16-6 61 '5 102



Okresy v tisících .. ,V:°""'^^'' ,, , , 7 *"''f\., ,,nm.kat. rec.kat. žid.náb. rim.kat. rec. kat. žid.náb.

Rudki 77-3 27-8 63-5 8*3 21'5 49*1 6-4

Žydaov 83-3 15-9 757 8*2 132 63-0 6*9

Kalus 97-4 101 80-7 8-4 9*8 78*7 8-2

Dolina 113-8 10*8 75*8 11-3 12-3 86-3 12*8

Stryj 80-2 19-0 610 15-9 15-3 48-9 12-8

Škole 55-4 10-9 ?7-4 107 &4 42*9 5'9

Sambor 107-4 30-5 60-9 8-2 328 65-5 8*8

Drohoby 171-7 21-9 59-6 17'2 37'6 102*2 29*6

Turka 85-8 6*1 80*2 13-6 5'2 68-8 11-7

Mostiska 87-8 31-8 59*9 8-2 27-9 52-6 7*2

Javorov 867 13*1 79-0 7*3 11-3 68-5 6*3

Cesanov 86*6 34-9 52-4 12-5 30-2 45*4 10-8

Pemysl 160*0 35-4 50-0 14-1 56*6 80*0 22*5

Dobromil 72-1 24-8 63-9 10*6 17*9 461 7-6

Liško 98-5 15-0 70'3 14'

1

14-8 69-2 13*9

Sanok 108*7 39*3 50-3 104 42-7 51*7 11-3

Ivovský 161-6 43-4 45-8 8*7 70-1 741 14*0

Lvov 206-1 51-2 19-1 278 105*5 39-8 57-4

2560-0 610 1535 340

Z této tabulky konen vidíme, že území, jež Poláci pro

sebe požadují, ítá 2,560.000 obyvatel, z ehož na Ukrajince

pipadá 1,535.000 (61-8%), na židy 340.000 (13-7%), na Poláky
zase jenom 610.000 (24*5%). Pakliže vnujeme svj zetel na

to, že i ty statistické íslice vzaty jsou z pramen polských

(srov. Statystyka Polski, Krzyžanowski i Ku-
maniecki 1917), totiž svdí ve prospch Polák, a uritý

nepízniv pro Ukrajince, bude nám jasné, že to území nikte-

rak se nemže považovati polským a že Poláci ~ tím více v

dob vyznávání Wilsonových lánk v celém svt — nesmjí
míti na n žádného práva. Porozumíme te také, pro Ukra-

jinci ze všech svých sil to území tak keovit brání ped pol-

ským imperialistickým vpádem, — Nikterak proto, aby nad

10



polskou minoritou ve východní Halii panovali. — Nebo Ukra-

jinci hned v první schzi národního shromáždni zdraznili, že

zajistí úplná národní a kulturní práva nejenom Polákm, ný-

brž i Židm! — A jen proto, aby se ve své ddiné a vlastní

zemi udrželi. Ukrajinci bojují za svou a lidskou svobodu. Po-
láci zase, aby si podrobili ukrajinský národ.

Jsou >si také toho vdomi, což jejich vinu na krveprolití je-

nom zvtší. Avšak prof dr. Q r a b s k i, zmocnnec a dvr-
ník Dmowského, ^nadšeného pívržence« Wilsonových idejí,

z obavy ped. »doktrináskou Amerikou«, jež prý setrvává pi
zásad práva sebeurení národ, vyzýval tyto dny v Krakov
'své rodáky, aby v krvavém boji za východní Hali pokrao-
vali, a mocí i zbraní stvoili fakta, nebo jinak je nebezpeí, že

ta zem pro Poláky bude ztracena. A krakovská »N o w a R e-

forma« (ze dne 24. ledna 1919), ztrativši nadji ve Wiíso-

novu zásadu etnografickou, jež je prý nedostatená, zvlášt pak
v to, že by se uvilo polské statistice a východní Hali po-

važovala by se za polský kraj, ztrativši také víru v histori-

ckou zásadu, kterou dosud Poláci plnými ústy vyznávali, jako

neobjektivní, proponuje pro »spravedlivé a racionálné« rozhra-

niení národ novou »z á s a d u životu í«, a to všecko jen

proto, aby Poláci jakýmkoliv zpúsQbem mohli se zmocnit vý-

chodní, Halie. Poláci prý nemohou se smstnat ve svém malém
etnografickém území. U Ukrajinc pak je pebyte1< zem.
Teba je tudíž dát Polákm nejen východní Hali, nýbrž i

Choim a Voly, a také ješt i Podolí, aby se mohH dobe
rozvíjeti, nebo jinak stala by se Polákm nezmrná kivda.
To je ta životní zásada! Uz je to pravda, že Poláci nikdy nejsou

na rozpacích o zásady, o které by mohli opíti své panství.

Tím vlastn sami bezdn doznávají, že uvedené kraje nejsou

dosud polské, nýbrž ukrajinské.

Což tedy Lvov?

Ani Lvov není slíuten polské msto, jak Po-

láci tvrdí. Lvov pak má jenom 44*5% Polák, 5*9% Nmc.
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0-8% Cecil jako ímskokatolické obyvatele, tudíž i v c

v není polské vtšiny. Povážínie-li ješt, že polskw

obyvatelstvo Lvova skládá se z velkého potu polských úed-
ník, již se svými rodinami ítají pes 30.000 duší, jejichž

pobyt jest tam jenom potud oprávnn, dokud Lvov byl hlavním

mstem rakouské provincie, te se však ponejvíce do Polska

vysthují, postoupíce svá místa úedníkm ukrajinským, potora

polský nátr Lvova, až vyjde nad ním ukrajinské slunce, vy-

bledne docela.

Není Lvov dosud ukrajinským mstem, to je pravda, práv
tak jako Kijev, Odsa, Charkov a všechna msta na Ukrajin.

Ale možno-li z tch dvod íci, žé on je polský, neb že ta

druhá msta jsou ruská? Ne! Nikdy. Na nich všech je jenom

nátr cizoty. To je toliko dsledek tch prokletých pomr,
ve kterých musil ukrajinský národ celá staletí živoiti v porob
bu u Polák anebo Rus, Maar a Rumun; to je jenom

svdectví jejich pancvání nad Ukrajinci. Národy v porob
neživší tomu neuví, a co je otroctví, nepochopí. Nikdo na

svt neporozumí lépe tm dosavadním ukrajinským pomrm
než eši, na které se s tmi ádky obracíme, aby dopomohli

spravedlnosti k vítzství. Pece i u Cech byV asy tžké

poroby, ve kterých zvlášt jejich msta mla vesms nmecký
nátr. í sama zlatá Praha — jaká ona byla ped nco vjce než

plstoletím? A jaká msta jsou te na Slovensku, když por

vstává eskoslovenský stát? Všechno to jenom svdí, že v

eskoslovenských zemích Nmci a Maai, v ukrajinských paK

Poláci, Rusové, Maai a Rumuni panovaH nad podrobeným

si lidem. Jako nmecký nátr zmizel z Prahy a jiných e-
ských mst, jako mizí maarský nátr v našich oích z mst
na Slovensku, tak zmizí i z ukrajinských mst, zmizí ze Lvova,

Kijeva, Charkova ... a také z celé východní HaHe a Ukrajiny

nátr polský a ruský, jakmile zableskne svtlo svobody nad

tou dosud tak nešastnou krajinou, nad ukrajinským lidem.

Mže-li nyní kdokoliv ve svt právem íci, že Lvov patí

Polákm? Ne! Nebof nehied na všechny historické vzpo-
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minky, že jmenovit Jejích král Danylo to byl, který mstu
položil základ a jej nazval jménem svého syna Lva, Lvov
Jest srdcem západoukliajinského kraje, srdcem Halie a Vladi-

mirska.

Ve Lvov mají Ukrajinci své s nejvtším úsilím a obtavostí

v zápasech s mohutným národním protivníkem stvoené kul-

turní a nárocíohospodáské instituce. Tam je pedevším ústed-
ní jednota pro vzdlání lidu »P r o s v i t a«, z níž od r. 1867

vychází na nejodlehlejší venkov paprsek osvty; všude pak
v kraji jsou její ítárny, všude tou se její lidové knížky, které

se už po milionech rozešly v národ. Jest tam také i vde-
cká spolenost Ševenkova, taková ukrajinská

akademie s velkou bibliotékou a museem, která písnou v-
deckou prací roznesla jméno Ukrajiny daleko za hranice do-

moviny ke všem národm svta. Je tam metropolitou Sep-

tyckým založené národní m u s e u m, ve kterém se ucho-

vávají nádherné umlecké výtvary ukrajinského národa, jme-

novit starého církevního malíství. Tamtéž nalézá se i staro-

dávný ctihodný »Stavropigianský Institut«, s krás-

ným slohovým chrámem, starodávná záštita v zápasech za

víru pravoslavnou a národnost, v jehož škole už v XVI. vku
vyuovali bývalí caihradští patriarchové, z jehož tiskárny

máme nejstarší ukrajinské knihy, jehož uenci v XVI. a XVII.

vku byli všude- na Ukrajin — ve Viln i Kijev v ele celého

národního hnutí, jehož sbírky jsou i te veHce zajímavé. Je tam

i »N á r o d n í d m« se svojí cennou bibliotékou a sbírkami,

pipomínající jaro národ, nebof povstal z krejcar ukrajin-

ského lidu na pam roku osmatyicátého. Je tam ústední

organisace školská, »Ridna škola«,' která jako eská Ma-
tice školská udržuje vlastním nákladem nkolik stedních škol

nkrajinských, nebof z milosti Polák a rakouské vlády z a s i

sta stedních škol státních v Halii mli U-

krajinci jich jenom Šest! Jsou tam Internáty pro chudé

a nadané žáky, udržované lidem, ze kterých vyšlo mnoho vdc
ukrajinského národa.



Jest tam konené veškerá ústední organisace národohospo-

dáská Ukrajinc, jako »D n i s t e r<s pojišovací spolenost

proti ohni, »Z e m e 1 n y j b a n k«, >K a r p a t h i a«, pojišo-

vací spolenost na život a renty, »Kredytovyj sojuz«
(svaz úvrných družstev), »Krajevyj hospodarsko-
torhovelnyj sojuz« (krajský hospodáskoobchodní svaz),

ústední spolek »S i 1 s k y j h o s p o d a r«, mající 130.000 len,
který zastupuje Ukrajincm celou zemdlskou radu, nebo
Poláci, zabírajíce všechny státní subvence pro agrikulturu,

nedbaU vbec vývoje hospodáských pomr ukrajinského sel-

ského stavu. Je tam »Sojuz moloarskych spilok«
(svaz družstev mlékárenských), »N a rodná torhovlja«,
ústední svaz obchodních spolk atd. atd., ze kterých jde do

celého kraje svtlo a život, tak jako ze srdce proudí krev po

celém tle.

Vru, Lvov jest srdce ukrajinského území,
a srdce si nedají Ukrajinci ze svého národního tla jakživ a

nijak vytrhnouti.

V Praze, dne 19. února 1919.



SBÍRKA ..POZNEJME UKRAJINU":

C. 1. Dr. S. Dnistriaškyj: Ukrajinci Cechm.
C. 2. Dr. Š. SmaSíokyJ: Lvov, srdce západní

Ukrajiny.

C. 3. (V tisku.) J. Neas: Upímné slovo o stycích

eskoukrajinských.

Další isla k tisku pipravená:

Uiierská Ukrajina a Bukovina.

Ukrajina ^ Ukrajinci.

Pehled djin ukrajinského národa.

Obrození ukrajinského národa.







Ukrajinské vydavatelské družstvo „as" v Kyjev >
dává ukrajinské knihy, brožury, plakáty, asopisy, obre Z
podobizny, pohlednice, informaní a píruní sborníky ?
Družstvo „as" má ústední velkosklad ukrajinsk Q

tiskopis v Kyjev, vlastni tiskárnu, vlastni knihkupei

v Kyjev a na venkov.

Základní kapitál družstva „as" obnáší 2,000.000 hix

(korun).

Celkový obrat r. 1918 inil úhrnem kolem 50,000.i

hiven.

Kolem družstva „as" seskupeni jsou vynikající ukra-

jinští spisovatelé a národní pracovníci.

Správa družstva „as" nalézá se

V KYJEV, VOLODYMYRSKA 42.

Veškeré informace, kde které knihy, asopisy
a publikace vbec vydány byly anebo brzo tiskem

vyjíti mají, nalezne každý, kdo se o to zajímá,

v kritické bibliografické revui

»KNYHAR'«
(asopis ukrajinského písemnictví),

jenž pináší posudky o všech ukrajinských publi-

kacích.

Pedplatné nar. 1919 v Kyjev obnáší 48 hiven.

Adresa redakce: KYJIV, Tl2 „AS".


