
БРАТТЯ ЗЕМЛЯКИ! З АЗОВ БРАТТЯ ЗЕМЛЯКИ! 

В середу 23 лютня (н. ст.) р. 1916 оснований для Вас в нашім таборі 

„Людовий Універзитет" і „Трехклясова Школа". 
Від середи маєте змогу у власних школах здобувати собі 
скарби людської думки, та черпати повними пригорщами 

цілющу воду знання. 

Самі фахові наукові сили як адвокат і посол, лектор унївез- 
зитету, професори Української Академічної гімназії; учителі 
народної школи, агрономи, лікарі, артисти і т. д. уділяти 

будуть Вам наук в тих Ваших щколах. 

Тож спішіть, братя, громадно до власного приюту осьвіти і 
науки. Вписуйте ся до рідної школи, до свого людового 
унїверзитету і вчащайте до них пильно. Вписувати ся мож¬ 
на іменами, або числами. Всї учні' вільні будуть від роботи 

у місті' і таборі. 

Ннзше подаємо Вам подрібнив плян науки в щколї та поділ 
всьоі орґанїзацийної праці', всього таборового життя. Хай 

сей плян буде дороговказом на шляху до кращої долї. 

Хто видержить цілий курс унїверзитету, як захоче, дістане 
сьвідоство, що поможе йому здобути краще становище в 

своїм життю. 

ПЛЯН НАУКИ В ШКОЛІ І УНІВЕРСИТЕТІ, та поділ орґанїяацийної працї в таборі. 
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V» 9—‘/з 10 Про будову сьвіта Українська література Про будову сьвіта Українська література Про будову сьвіта Українська лїтература 
7з10-УїН Істория України Істория України Державне право Про поступ людства Істория України Засїданя Ґенераль- 

ноої Ради УЛІ—У»12 Державне право Гімнастика Рапорт старших Гімнастика Гімнастика 

І і II кляса Уз 9—1 ЛО Наука для неграмотних Наука для неграмотних Наука для неграмотних Наука для неграмотних Наука для неграмотних Наука для неграмотних 

її >і НАУКА ЗАГАЛЬНО Ї ГЕОГРАФІЇ І І С Т 0 Р И І—Щ 0 ДНЯ 
1ІІК07Ш . 

І і II „ Узіо—' ЗІ2 Наука німецької мови | Наука німецької мови | Наука скорого читана і писаня | Наука німецької мови |Наука скор. чит. і писаня 

ш УЛО—'/ЛІ НАУКА ПРО РОСТИНИ Й ЗЬВІРІ ЗІ СЬВІТЛЯНИМИ ОБРАЗАМИ 

Сьгіівацький курінь Узіо—‘ЛІ Теория музики Вправи орхестра Теория музики Вправи орхестра Теория музики Вправи орхестра 

Кустарний курінь УЛО—УЛ2 — Курс рисунків і малярст. — Курс різьбарьства — Курс кераміки 

І кімната побіч салі Нар. Д. 10—12 Генеральна канцелярия Генеральна канцелярия Генеральна канцелярия Генеральна канцелярия Генеральна канцелярия Генеральна канцелярия 

Шевченківський курінь УЛО—11 — — Наука німецької мови Природа України і народ — Наука німецької мови 

Сьпівацький курінь УЛ1—12 Курс орхестра — Курс сьпіву Курс орхестра Курс сьпіву . — 

Кустарний курінь 
9—12 
2- 4 Робітня кустарні і гончар. Робітня кустарні і гончар. Робітня кустарні і гончар. Робітня кустарні і гончар. Робітня кустарні і гончар. Робітня кустарні і гончар. 

Бібльотека 9—12 Таборова* бібльотека Таборова бібльотека Таборова бібльотека Таборова бібльотека Таборова бібльотека Таборова бібльотека 

Чайний курінь 
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2—6 Таборова книгарня Таборова книгарня Таборова книгарня Таборова книгарня Таборова книгарня Таборова книгарня 

2—6 Таборова чайня Таборова чайня Таборова чайня Таборова чайня Таборова чайня Таборова чайня 

Сьпівацький курінь' 2—4 Вправи театру Вправи хору Вправи театру Вправи хору Вправи театру Вправи хору 

Шевченківський курінь Уз 3—'/з 4 СЕМІНАР УКРАЇНЬСКОЇ І С Т 0 Р И ї, МОВИ І Л ї Т Е Р А Т У Р И ІЦ 0—Д Н Я 

Саля Народного Дому У* 3—У* 4 
Курс кооперації і 

книговодства 
Курс загального 

господарства 
Курс -перетворена продук¬ 

тів і масарства 
Курс молочарства і 

виноградства 
Курс садівництва і 

огородиицтва 
Курс земельного гос¬ 

подарства 

Шевченківський курінь Уз 5— 6 Прогульна 
Національні проблеми в 
українській літературі 

Українська державна 
думка 

Социяльне становище 
України 

Прогулька Національні проблеми 
України 

Саля Народного Дому '/з 4—'/з 5 — Семінар соціальних наук Медицина Курс соціальних наук — Медицина 

Саля Народного Дому 
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7— 9 
Семінар національного 

питання Курс соціальних наук 
Виклади зі сьвітляними 

образами 
Курс про Українську 

справу 
Виклади про земельнугос¬ 
подарку зі сьвітлян. обр. ТАБОРОВЕ ВІЧЕ 

II бльок в понед. від год. V 
III 1 111 11 V V V 

II бльок в четвер від год 1 
III „ в понеділок „ */2І 

Засїданя ради бльо 
Сїчи“ в понеділок від 9 до V 

;7 до '/ 

7 „ V 

1 до 
2 до V 
сових с 
11, зас 

І! Л 
.8 в бар. 
28 „ „ 

12 
1 

тарших і 
іданя тов. 

БОКОВІ Ч И Т А Н Я: 
1 IV бльок вівторок '/г7 до 7:8 в бар. 4 | IX бльок в середу 7г7 до 7:8 в бар. 4 1 X бльок в четвер 7г7 до 7г» в оар. 4 

1 VI в середу 7г7 „ 7г8 „ „ 2 { VIII „ в четвер 7г7 до 7г8 „ „ 3 | 

Засїданя бльокової старшини будуть відбувати ся: 
і IV бльок в понеділок від ГОД 7г9 до 7гЮ І VI бльок в середу від год 7г5 до 7г6 1 X бльок у вівторок від год 3 до 75 
1 VIII „ в середу „ „ 3 до 7г 5 | ЇХ „ в четвер „ „ 3 „ 5 | .. 

,'ЧИТЄЛЇВ полонених що суботи від години 3 до 7г5, засїданя пресової секциї в понеділок від 5 до 6 і в середу від 3 до 7г5, а засїданя „Запорожської 

Лисенка від 7:12 до 7:1. зд укРАЇНЬСКИЙ ПРОСЬВІТНИЙ ВИДЇЛ ВЕЦЛЯРЬСКОГО ТАБОРУ 
Д-р Роман Щерфецький, Богдан Лепкий, Омелян Терлецький, Василь Пачовський, Пилип Лисецькии. 



Браття товариство! 
Хто з нас не чував про славну „Запорожську СЇЧ‘?“ Славна та 

явна вона була на увесь сьвіт своїм лицарством, братерством і волею! 

Так ми, йдучи по слідам наших предковічних звичаїв, заснували е 
середу 29 марця 1916 року і в нашім таборі гімнастичне товариство під 
назвою „ЗапорОЖСЬКа СЇЧ.“ Вписуйтесь, браття до його гуртом, хто не хо¬ 
че ковиріти і нидіти слабосилком. Будем вправляти свою силу, аби вона 
не пропадала—і будем творити товариство, іцо буде стояти один за всіх, 
а всі за одного! А тоді станем всі здорові як вода, богаті як земля, сьмілі 
як орли степовії! Де сила, там врода і слава! ; ^ 

Ішнастігпгі вправи відбуватимуть ся в II кімнаті ..Народного'Дому" 
і на плойці перед ним в отсїм порядку: 

Вівторок від г. 7г 11—11 вільні вправи тягарцями, а від г. 11—7а 12 вправи 
на гімнастичних знарядах. 

Четвер від г. 7г11—11 вільні січові справи, а від г. 11—7г12 вправи 
двигарами і атлетика. Щ 

Пятниця від г. 7«11—11 гімн, змаганя і боротьба, а від г. 11—7г 12 вправи 
на гімнастичних знарядах. 

Крім того що понеділка по полудні будуть відбувати ся вільні вправи Д 
гімнаст, гри та забави на площі поза табором і збірні прогульки в околицю. 

Вписуйте ся хочби геть всї до одного!1 
А хто йде, хай і друга за собою веде,—відновім старий січовий зви¬ 

чай у нашій Січі: побратИМСТО. Нема рідного брата, так шукай названно- 
го. Збірають ся, було прихилитись два приятелі, що живуть зі собою, як 
рідні брати, як той Хома з Яремою. У них не було се моє, а се твоє, а 
все в купі. Побратають ся з собою, щоб помагав один одному у всякій 
пригоді. Щоб менший старшому був вірним слугою, а старший меншому 
рідним батьком! От воно що! 

Заведемо між собою таке брацтво, один за всіх, всї за одного—разом 
братття; всім одна ціль—краща доля наша!! Вписуйте СЯ, братаЙТС СЯ, 

Єднайте СЯ в нашім Гімнастичнім товаристві „ЗапорОЖСЬКа Сїч“ всі 
геть що до одного! 

Отаман зі Старшиною. 

Г Висші курси імени 

Тарасі Шевченка. 
В середу 28 марця о 3 год. з полудня відбулось сьвято відчиненя 

висших курсів імени Тараса Шевченка вступним словом Голови Просьвіт- 

ного Виділу Д-ра Р. Перфецького і першою лекцією ироф Богдана Лепкого. 

На тих курсах учні будуть ходити на далекі прогульнії! будуть побира- 

ти науку, хто з полонених схоче бути провідником народу, як верне до 

краю! 

Викладати муть всї професои чергою про сї найважнїші питання 

української справи: 

1) Українська державна думка в історії. 

2) Національні проблеми сучасної України. 

3) Національні проблеми в укр. літературі. 

4) Природа України і нарід. 

5) Соціальне становище України. 

Кождий знає, що сї питання повинні докладно осьвідомити собі ті, 

що мають бути провідниками у визволеню нашої землі', що мають бути 

сіллю української землі і золотим зерном на нашій незораній ниві. 

Збірайте ся, хто хоче осьвідомити собі ті питання в Шевченківськім 

Курінї—аби вернути до свого краю з богатим надбанням знання. Вашим 

завданнєм буде сповнити заповіт Тараса і „вмити очі“ найменшого сліпо¬ 

го брата та вивести його з дому неволі моральної й материяльної. Дякуй¬ 

те Богу, що вийшли ви зі сьвітової бурі ціло,—то на вас лежить обовя- 

зок принести нове життє, добро нове у сьвіт! Україна вимагав від вас діла. 

А для України не штука вмерти, але штука життє переперти! 

Д-р Роман Перфщьний, Богдан Лепкий, Омелян Терлецький, 

Василь Пачовський, Пилип Лисецький. 




