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«Люде умірають — ідеї вічні, і хоча б скіль
ки жертв людських коштували нам нові при
годи, але ідея воскресения українського на
году вічна — і вона справдиться».

С . Єфремов
На своїх місцях 11 Нова Рада.— 1919. 4 лют. (№ 25).— 
G. 1.

Так в одному з останніх номерів «Нової Ради» С. Єфремов, стверджу
ючи невмиручість української ідеї, підкреслював своє кредо публіциста — 
служіння справі відродження України. До Києва підходили більшовики, 
кінець української влади був очевидний. Але віра в майбутню церемогу, 
оптимізм людини, впевненої у своїй правоті, не залишали Сергія Олек
сандровича: перемога рано чи пізно прийде.

С. Єфремов — публіцист. Про це говориться незаслужено мало. 
Блискучий полеміст він відгукувався на кожну новину українського 
життя й антиукраїнські випади чорносотенців та російських лібералів; 
прекрасний знавець літератури, він володів багатою афористичною, об
разною мовою. С. Єфремов умів гостро відповісти своїм опонентам, вразити 
переконливими доводами й залізною логікою; водночас був об’єктивним
1 стриманим, обережним і толерантним до протилежних думок і поглядів. 
Публіцистична спадщина С. Єфремова — класичний еталон для укра
їнської журналістики, й сучасники, безперечно, повинні повертатися до 
його величезного доробку, вчитися на досконалих зразках публіцистично
го мистецтва.

«Нова Рада» — орган української партії соціалістів-федералістів, за 
відгуками багатьох, навіть неприхильників української справи, вважа
лася найсоліднішою й поважнішою українською щоденною газетою з огля
ду на її об’єктивність, поступовість, відсутність крайніх позицій і оцінок, 
рівень журналістської професійності. І цим вона в першу чергу завдячу
вала діяльності С. Єфремова. Саме його статті визначали обличчя газети. 
Разом з редактором і близьким товаришем А. Ніковським Сергій Олексан
дрович заповнював, принаймні, половину газети, що складалася з 4 
сторінок великого формату. У майже 500 числах газети вміщено близько 
1000 публікацій С. Єфремова, тобто на одне число в середньому припадало
2 єфремівські публікації. У 1917—1918 pp. відповідно в 49-у і 41-у 
числах не було статей Сергія Олександровича. Очевидно, це можна пояс
нити його відпочинком (по тижню в липні і серпні 1917 p.). Решту часу 
С. Єфремов не писав, бо займався політичною діяльністю (як секретар у 
міжнаціональних справах Центральної Ради в травні 1917 р. від’їздив 
до Петрограда на переговори з Тимчасовим урядом). У червні 1918 р. він 
також відпочивав три тижні.

Загалом його статті не публікувалися в таких числах: 1917 p.— 
Ч. 9 (8 квіт.), Ч. 34—44 (8—23 трав.), Ч. 46 (25 трав.), Ч. 76 (29 —ЗО черв.), 
Ч. 85-89 (10-17 лип.), Ч. 97-102 (26 л и п .-  2 серпн.), Ч. 139-140 
(17-18 верес.), Ч. 142-155 (21 верес.— 6 жовт.), Ч. 185—186 (13—
15 лист.), Ч. 188-191 (17-22 лист.), Ч. 195-196 (26-28 лист.); 1918 p . -
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Ч. 74 (12—13 трав.), Ч 89—101 (31 трав.— 16 черв.), Ч. 103—109
(19 — 26 черв.), Ч. 168 (19 верес.), Ч. 172—173 (25—26 верес.), Ч. 184 
(10 жовт.), Ч. 201—202 (31 жовт.— 1 лист.), Ч. 205 (4—5 лист.), Ч. 211 
(11 — 12 лист.), Ч. 235—246 (12—31 груд.). В усіх 27 числах газети за 
1919 р. уміщено статті С. Єфремова.

Як правило, Єфремов готував поточну експрес-інформацію про того
часні події. Нею відкривалася «Нова Рада». Таких статей-передовиць 
було одна, частіше дві. Майже в кожному номері він подавав аналітичну або 
полемічну статтю, що часто складалися з двох — п’яти частин. Значно рід
ше Сергій Олександрович готував огляди преси й епізодично давав замітки 
в розділі хроніки.

Лідер партії есефів С. Єфремов на перших порах стояв на виразних 
автономно-федералістських засадах, боронячи інтереси України. Він 
бачив її у складі нової, федеративної Росії, й тому дуже негативно оці
нював Тимчасовий уряд та його унітариську позицію щодо колишніх 
національних окраїн х. І все ж у перші місяці після лютневої революції 
він не полишав надії на взаємовигідну домовленість урядів України й 
Росії. Навіть до світової війни його ставлення було досить стримане, з 
певним розумінням й відносною підтримкою політики Тимчасового уря
ду 2, хоча особисті настрої Сергія Олександровича були, безперечно, па
цифістськими.

Внутрішньому становищу в Україні С. Єфремов приділяв чимало 
уваги. Гідну відсіч він давав російським шовіністам, і насамперед ідеоло
гам газети «Киевлянин» А. Шульгину та іншим, хто намагався створити 
новий антиукраїнський рух «южнороссов» 3. Вже з квітня 1917 і впродовж 
наступних років Сергій Олександрович та П. Мазюкевич порушували пи
тання створення української автокефальної церкви 4. С. Єфремов постійно 
звертав свій погляд на Галичину, жодна з її проблем не залишалася поза 
його увагою: це і насильства російських окупаційних військ, депортація 
українського населення, передусім інтелігенції, на Східну Україну; ді
яльність галицьких партій, що виборювали самостійність Західної Ук
раїни.

Домагаючись запровадження українського судочинства, заснування 
українських середніх і вищих шкіл, створення української армії, ра
зом з тим не сприймав місцевих рецидивів шовінізму й дуже несхваль
но ставився до українських самостійників, вважаючи, що останні своїми 
крайніми гаслами дискредитують українську справу 5. Національно-виз
вольний рух напередодні жовтневих подій ще раз висвітлив стару аксіому, 
що політичний радикалізм не завжди збігається з радикалізмом у націо
нальному питанні. Російські ліберали в Києві, які гуртувалися навколо 
газети «Киевская мысль», негативно поставилися до українських авто- 
номістичних домагань, але Сергій Олександрович принципово й безком
промісно відстоював саме цю позицію 6.

Однак чим ближче було до жовтневих подій, тим ясніше ставало, 
що вибороти справжню федерацію неможливо, імперська засліпленість 
кадетсько-меншовицького керівництва Росії не дозволить вирішити пи
тання української автономії. В хід були пущені брехня, наклепи, анти
українські плітки, звинувачення в численних «зрадах». С. Єфремов пояс
нює суть цієї проблеми в низці статей 7, закликає самостійно розв’язувати 
питання майбутнього устрою країни, проводить думку про необхідність 
власних, українських установчих зборів, котрі б самі, без аналогічних 
російських зборів, вирішували долю України.

Але сталося інакше. Більшовицький переворот у Петрограді приско
рив прозріння багатьох українських політичних діячів, зокрема й С. Єф
ремова. Він радісно вітав III універсал Центральної Радиг сподівався1 що



конституційними заходами вдасться вийти з нової кризи й хаосу, куди 
все глибше занурювалася Україна. Альтернативи незалежності України 
вже не було.

До діяльності більшовиків Сергій Олександрович з самого початку 
зайняв різко негативну позицію. Він був противником будь-якого насиль
ства, особливо коли воно прикривалося блюзнірськими гаслами про на
родну користь. Ще напередодні жовтневого путчу С. Єфремов виступив 
в газеті про неприпустимість ототожнювання українського національно- 
визвольного руху з більшовизмом 8, а події 25 жовтня кваліфікував як 
«нову авантюру» 9.

Перші ж заходи більшовиків: закриття преси, нагінки на інакомисля
чих, терор проти інтелігенції й підприємців показали їх антинародну 
сутність, на чому постійно наголошував С. Єфремов. Щодо національного 
питання, то більшовики свої великодержавні, імперські цілі маскували 
під облудними гаслами самовизначення. Особливо це виявилося на при
кладі України. Російські більшовики звинуватили Центральну Раду в 
буржуазності й готували інтервенцію проти У HP. С. Єфремов закликав 
до згуртованості в скрутний час, до збройної відсічі агресорам 10, але 
слабкість української демократії, більшовизація українських міст і армії, 
неминуче наближали нову українську руїну.

С. Єфремов звинувачував противників більшовицької партії в зраді 
загальнонародним інтересам, обурювався фактами розстрілу більшови
ками мирних маніфестацій на підтримку розігнаних всеросійських Уста
новчих зборів, порівнюючи цей акт з кривавою неділею 9 січня 1905 р. 
Він писав: «Крівавий Ленін знайде в цьому злочинстві свій кінець, як 
знайшов його вже кривавий Микола. І це буде тим швидше, що злочинство 
крівавого комісара далеко більше. Він зважився на саме святая святих 
народної віри, і це безкарно не минеться ... самодержці з Смольного ін
ституту розстріляли ту віру в Установчу Раду, якою жйли маси з самого 
упадку самодержавія, розстріляли віру в лад і добрий спокій, за якими 
тужать серця, розстріляли, нарешті, віру в соціалізм та його творчі сили. 
Знеславлені і збесчещені лежать тепер у поросі революційні знамена, 
пошматовані насильниками. Тепер у нас не лишилося нічого» 11.

Відмобілізувати Україну на відсіч більшовицьким нападникам з 
Росії С. Єфремову й газеті «Нова Рада» не вдалося. Нехіть, інерція, бай
дужість народних мас сприяли більшовицькому загарбанню. Свобода, 
принесена «на вістрях штиків» 12, проявилася в нечуваних, жахливих 
терористичних акціях. В час першої більшовицької окупації Києва Сер
гій Олександрович гнівно засуджував авантюрну фінансову політику но
вої влади і3, безпорадне економічне хазяйнування, тощо. Він був у небез
пеці, щохвилини йому загрожувала смерть, але роботу не припиняв, на 
компроміси не йшов.

У березні 1918 p., в останні дні перебування більшовиків у Києві, 
редакція «Нової Ради» пережила справжній збройний штурм на 
Інститутській вулиці. Майже півсотні озброєних людей намагалися 
захопити папір, розбити друкарські приладдя йт. ін.,аби припинити ви
хід газети. Знаючи про скорий прихід німецько-українського союзного 
війська, мешканці будинку разом з членами редакції вдалися до зброй
ного опору, кілька годин відстрілюючись від нападників, і наступ було 
відбито. Цілком можливо, що серед захисників газети був і С. Єфремов.

До Києва повернулася Центральна Рада. Надії на те, що правляча 
сила — партії українських есерів і есдеків зроблять відповідні висновки
зі своїх попередніх помилок, не виправдалися. Соціалістичний уряд про
довжував політику соціалізації землі, експропріації приватної власності. 
G. Єфремов був рішучим противником державної власності на землю;
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відстоюючи принципи приватної власності, він закликав есерів не прова
дити абсурдну соціалізацію, котра остаточно підірве сільське господар
ство. «Соціалізація ... землі,— писав С. Єфремов,— це утопія, якої за 
наших обставин не сила здійснити, але утопія, за яку люди готові головами 
покладати, жертвовати і своє й чуже життя, добро, волю, честь» 14.

У цей час відбулася переорієнтація партії соціалістів-федералістів. 
Принцип всеросійського федералізму тепер трансформувався у всеєвро- 
пейський федералізм. Україну С. Єфремов бачив федерованою не в демо
кратичній Росії, а у спілці вільних народів Європи. Тобто, накреслював
ся шлях до федерації через незалежність. Свою думку з цього приводу, 
відповідаючи на закиди у зраді федералістичній ідеї, він виклав у вересні
1918 р.: «...думаю, що не одинцем з своїми думками стою і не самотою 
йду тим шляхом до справжньої вільної спілки народів через самостій
ність, як перше йшов через російську унітарність і централізм» 15. Від
значаючи факт зростання федералістичних настроїв у російських політи
ків, він писав: «...Мимоволі виникає думка, що в російських кругах
тільки тому так багато федералістів наплодилося, що з України самостій
на держава» 16.

Гетьманський переворот С. Єфремов зустрів негативно. Але саме та
кий хід подій він передбачав і про це не раз попереджав на шпальтах га 
зети. Підтримуючи діяльність есерів, він з гіркотою зауважував: «Хо
тілося зарадити керманичів нашої держави тією трівогою за нашу буду- 
чину, хотілося дзвонити на гвалт, щоб сполохати й збудити серце країни 
і примусити його забитись такою ж трівогою. На жаль, серце міцно спа
ло. Мозок був спаралізований» 17.

До уряду Скоропадського С. Єфремов також був у опозиції. Консер
вативну політику Ради міністрів він постійно критикував. Але тепер про
ти газети була застосована гетьманська цензура, з якою С. Єфремов бо
ровся, як міг. Зоборонені статті й окремі місця він потім домагався публі
кувати в наступних номерах: звертався до урядовців, тиснув на цензора, 
а іноді попри заборону всеодно друкував матеріал. В серпні він написав 
статтю «За білу пляму» (заборонені статті вилучалися й залишалися по
рожні місця). Цензор О. Нікольський її не пропустив, але С. Єфремов 
не скорився цьому. На полі власного примірника газети він записав: 
«Цензура цю статтю, як і вступну була викинула, та я звелів таки друку
вати» 18.

Крах гетьманщини був теж закономірний. С. Єфремов уважно слідку
вав за діяльністю Національного союзу, за розгортанням протигетьман- 
ського повстання, але майже всі матеріали про це заборонялися цензу
рою. Сергій Олександрович збирав їх у відбитках і вкладав або клеїв 
на відповідних білих плямах «Нової Ради». Але коли прийшов до влади 
С. Петлюра, С. Єфремов і його газета знову не стала офіціозом нової, на 
цей раз справді української влади. Після перших днів радісного захоп
лення перемогою на сторінках газети з’являються протести проти не
правильних дій Директорії. С. Єфремов засуджує несправедливі насиль
ства, примусову українізацію, не схвалює заборону російських опози
ційних газет 19. Особливо його обурила безглузда боротьба з російсько
мовними вивісками. «Ворог напевне тріумфує,— писав публіцист,— поки 
що по закутках. На його це млин вода. А мені — мені гнітюче й боляче 
на душі, червона краска лице заливає, сором очі випікає, що доводиться 
в такий час говорити про вивіски» 20. Але про цей його біль, на жаль, 
читачі не дізналися, вже республіканська цензура заборонила друкувати 
цю статтю.

Розуміючи всі вади Директорії, С. Єфремов все ж переконував чита
чів «Нової Ради», що нова влада є єдиною силоюА здатною врятувати
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Україну від її найбільших ворогів — Денікіна й більшовизму. Але сили вже 
були нерівні, час для протидії втрачений, більшість населення деморалізо
вана. Нові заклики до оборони батьківщини майже зовсім не знаходили 
співчуття у киян, навіть навпаки, з наближенням більшовиків почалася 
паніка. «То сором несвіцький,— обурювався С. Єфремов,— міліонове 
місто, повне здорових, сильних людей, б’ється, мов слаба жінка в істериці, 
в тій безглуздій, безудержній паніці, якої навіть пояснити до ладу не
можна» 21. 7 лютого 1919 р. більшовики вдруге захопили Київ. Цього ж 
дня «Нова Рада» припинила своє існування.

Під назвою «Рада» газета відновила свою діяльність у вересні 1919 p., 
за денікішцини. Нова влада попри свій зоологічний антиукраїнізм 
виявилася значно толерантнішою за більшовиків. Наприкінці вересня 
газета отримала нову назву «Промінь» і до чергового приходу більшови
ків, тобто до грудня цього ж року, з’явилося всього 56 чисел газети. С. Єф- 
ремову знову довелося працювати в жорстких лещатах цензури, але, 
розуміючи вагу майже одинокої української щоденної газети, він робив усе, 
щоб вона в умовах руїни і фінансової кризи продовжувала виходити.

Останньою ластівкою вільної преси Києва було «Громадське слово», 
що виходило за часів перебування у Києві польської військової залоги 
й петлюрівських військ у травні-червні 1920 p. G. Єфремов майже віді
йшов від активної роботи в газеті. В «Громадському слові» Сергій Олек
сандрович умістив лише спогади про третю більшовицьку окупацію мі
ста 22, дуже влучно порівнявши це хазяйнування з мертвою рукою: все 
до чого торкалися більшовики, мертвіло й руйнувалось.

Залишається дивуватися мужності С. Єфремова. Переконаний ворог 
більшовиків, він не поїхав на еміграцію, а залишився зі своїм народом. 
Розправа над ним була запрограмованою, потрібний був лише слушний 
момент. Він настав через 10 років. Сергій Олександрович тужив за журна
лістикою; не маючи вільної преси та можливості відкрито боротися словом, 
він завів щоденник, де неодноразово згадував про «Нову Раду» — остан
ній ланцюжок, що з’єднував його з українським народом.

* Ф *

В науково-дослідній бібліотеці державних архівів України в Києві 
зберігаються унікальні, повні комплекти газет «Нова Рада» за 1917—
1919 pp. 23, що відклалися в особистому архіві видатного українського 
публіциста й літературознавця С. О. Єфремова. Ця збірка цікава, насам
перед, тим, що С. Єфремов в кожному числі газети відмічав і підписував 
ті статті, котрі в оригіналі не мали авторського підпису. Головним чином 
йдеться про передовиці, які, як правило, готував Сергій Олександрович.

Практично кожна стаття має авторські виправлення тексту, в дея
ких місцях додані навіть цілі речення. В часи існування політичної цен
зури (скоропадщина, петлюрівщина, денікінщина) ціла низка статей 
С. Єфремова та інших співробітників «Нової Ради» вилучалися або ви
ходили із значними цензурними купюрами.

Вилучені цензурою фрагменти поновлювалися С. Єфремовим власно
ручно чорнилом або вклейками на порожні місця друкарських відбитків 
матеріалів. В деяких числах статті вилучалися повністю й тому ар
хівний примірник С. Єфремова — єдине джерело для вивчення публі
цистичної спадщини відомого літературознавця.

С. Єфремов підписував лише великі статті аналітичного характеру. 
Передовиці, огляди газет і журналів, хронікальні замітки підписів не 
мали; а саме ця категорія публікацій становить переважну частину в 
публіцистичному доробкові Сергія Олександровича. Найновішим і ледве
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не єдиним на сьогодні є покажчик праць С. Єфремова, що готував він сам, 
коли обирався в академіки ВУАН по кафедрі красного письменства 24.

Згідно з покажчиком, С. Єфремов у «Новій Раді» за 1917—1919 pp. 
опублікував відповідно: 52, 85 і 12 статей 25. Але, як зазначалося, список 
складався лише з найголовніших публікацій. За покажчиком, що подаєть
ся нижче, відповідно названо 333, 433, 49 публікацій.

До пропонованого покажчика включені також статті, що виходили 
в газетах «Рада» (15 публікацій), «Промінь» (81 публікація), «Громадське 
слово» (8 публікацій). Ці газети мали той самий штат співробітників, і в 
усіх, крім «Громадського слова», провідним публіцистом був G. Єфремов. 
Тобто за фактично три роки (1917—1920) Сергій Олександрович надруку
вав власне в одному органі 926 публікацій 26.

Варто зазначити також, що окремі числа газет мають наклейки з 
адресою С. Єфремова (Київ, вул. Гоголівська, 27, пом. 2). Крім великої 
кількості поміток і автографів Сергія Олександровича є написи, зроблені 
рукою В. Дурдуківського — відомого українського педагога, швагра 
С. Єфремова, що мешкав разом з ним 27 в одному будинку. Крім трьох 
нових підшивок, до бібліотеки С. Єфремова, очевидно, належали й інші 
примірники «Нової Ради», де епізодично трапляються автографи літера - 
турознавця 28. А наявність примірників «Літературно-наукового вісника»
з криптонімом «С. Є.» на палітурці, а також його поміток на сторінках цих 
журналів і деяких книг з штемпелем особистої бібліотеки Сергія Єфре
мова дозволяють зробити висновок, що велика частина власної бібліотеки 
вченого після його арешту потрапила не тільки в ЦНБ, але й у сховища 
бібліотеки держархівів.

Пропонований покажчик має анотації майже на всі статті С. Єфремо
ва, крім тих, назва яких цілком відбиває зміст публікації. Нами частково 
використані анотації автора з покажчика 1919 р. Всі анотації подаються 
у квадратних дужках, археографічні примітки — курсивом. Покажчик 
складено за хронологією. Ті з статей, що не мають підпису в оригіналі 
і лише в авторській підшивці підписані червоним або синім олівцем, в 
покажчику позначаються «б/п». Статті, підписані повним ім’ям та прізви
щем або лише ініціалом та прізвищем, позначені криптонімом — «С. Є.». 
Інші варіанти прізвища та його псевдоніми зазначаються повністю (у стат
тях, підписаних псевдонімами, С. Єфремов на своєму газетному примірни
ку також ставив свій автограф). У покажчик внесені різноманітні по
мітки на газетних статтях, зроблені С. Єфремовим власноручно. Відзначені 
також публікації, що мають багато коректурних авторських виправлень. 
Якщо стаття друкувалася на першій сторінці, то остання в покажчику 
не вказується.

Наявність підписів С. Єфремова навіть під періодичними хронікаль
ними замітками є підставою для висновку про те, що покажчик включає 
в себе повний доробок С. Єфремова в газеті «Нова Рада». Безперечно, 
покажчик знадобиться для видання в майбутньому публіцистичної спад
щини академіка, а, можливо, й повного зібрання творів С. Єфремова.

1 Єфремов С. Народи Р осії і державний централізм // Нова Р ада.— 1917.— 
Ч. 24. 27 квіт.— С. 1; Його ж. В суточках // Там само.— Ч. 29 .— 29 квіт.— 
С. 1.

2 Єфремов С . Позичка волі // Там само.— № 12.— 12 квіт.— С. 1.
3 Єфремов С. Нова національність // Там само.— Ч. 8 .— 7 квіт.— С. 1.
4 Єфремов С. На роспутті // Там само.— 1917.— Ч. 19.— 21 квіт.— С. і .
5 Єфремов С . Чадний огонь // Там само.— Ч. 5 5 . - 4  черв.— С. 1; Його ж . Не 

по дорозі 11 Там само.— Ч. 57 .— 7 червн.-- С. 1.
6 Єфремов С . Африканська фантазія.// Там само.— Ч. 68.— 20 черв.— С. 1; 

Дешеві лаври //  Там само.— Ч. 74.— 27 черв.— С. 1; Українська справа й російська
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демократія //  Там само.— Ч. 73.— 25 черв.— С. 1; Вимийте руки // Там само,—
Ч. 93 .— 21 лип.— С. 1.

7 Єфремов С. Як це робиться 11 Там само.— Ч. 163.— 15 жовт.— С. 1; Його ж. 
—ІБез більшості 11 Там само.— Ч. 168.— 21 жовт.— С. 1; Його ж. Коли тому правда
// Там само.— Ч. 165.— 18 жовт.— С. 1.

8 Єфремов С . Недоречна аналогія 11 Там само.— Ч. 167.— 20 жовт.— С. 1.
9 Єфремов С. Нова авантюра 11 Там само.— Ч. 171.— 25 жовт.— С. 1.
10 Єфремов С. Каїнове діло / /  Там само.— Ч. 202.— 6 груд.— С. 1; Його ж. 

Єдиними грудьм и/ / Там само; Його ж. Вони обвинувачують/ / Там само.
11 Єфремов С .— 9 січня — 5 січня //  Там само.— 1918.— Ч. 5 .— 9. с іч .— С. 1.
12 Єфремов С. На вістрях штиків // Там само.— Ч. 16 .— 20 (7), лют.— С. 1.
13 Єфремов С. Твердий голос.// Там само.— Ч. 23.— 28 (15). лют.— С. 1; 

Єфремов С . Большевики і державний банк// Там само.— Ч. 24.— 17 лют. (23 берез.)—С. 1.
14 Єфремов С . Не з того кінця //  Там само.— Ч. 42 .— 26 (13) бер ез.— С. 1.
15 Єфремов С. В пустині велелюдній. III //  Там само.— Ч. 159.— 7 верес. 

26 серп.— С. 1.
16 Там само.
17 Єфремов С. Інтермедія І І Там само.— Ч. 71.— 9 трав.— (26 квіт.).— С. 1.
18 Єфремов С. За білу пляму //  Там само.— Ч. 134.— 7 серп.— С. 1—2.
19 Єфремов С. На стару тему //  Там само.— 1919.— Ч. 10.— 16 берез.— С. 1.
20 Єфремов С. Одна дрібниця і один трюізм //  Там само.— «N*2 ,5.— 5 січ .— С. 1.
21 Єфремов С. П ан ік а / / Там само.— Ч. 20 .— 28 січ .— С. 2.
22 Єфремов С. Недобрі спомини. І —V // Громадське слово.— 1920.— Ч. 2, 5,

7, 9, 10.— 41—20 трав.
23 НДБ держархівів України в м. Києві, інв. № 2131, 2135, 2137. З ефремівсько- 

го архіву походять також повні комплекти «Ради» за 1906— 1914 pp. (інв. №№ 2443, 
2447, 4938, 2447, 2448, 2559, 2560—2562).

24 Спис праць С. О. Єфремова //  ЗІФ В У А Н .— К ., 1923.— Кн. 2 /3 .— С. 4 9 - 9 2 .
25 Не рахувалися, як окремі, публікації з продовженням.
26 Цікаво, що за «Списом праць С. Єфремова» за 1895—1919 pp. налічується 956 

публікацій. А. Є. Кримський в «Життєписі і літературній діяльності С. О. Єфремова» 
пише про наявність понад 3000 позицій в його бібліографії (ЗІФ В У А Н .— К ., 1923.— 
кн. 2 /3 .— С. 45 розд. паг.). Як бачимо, це навряд чи відповідає дійсності й, очевидно, 
треба називати щонайменше вдвічі більшу цифру.

27 Будинок на вул. Гоголівській належав Дурдуківським. Сергій Олександро
вич був одружений з сестрою В. Дурдуківського.

28 НДБ держархівів України в м. Києві, інв. № 10210 (за 1917 p.), № 2138 та 
10251 (за 1918 p.).

«Нова рада», 1917 р.

1. «До українського громадянства. Заклик». [Про 
підтримку УЦР від імені ТУП у], б/п.

2. «На порозі майбутности».
3. «На святі волі», С. Є.
4. «Промова секретаря Ради ТУП С. Єфремова на 

з ’їзді 25 березня» [коротка історія створення ТУПу].
5. «Од комісії, що розбірає діла Київської жандарм

ської Управи» [біографії провокаторів та співро
бітників з архіву КЖ У], б/п.

6. «Од комісара в справах печати» [про розбір ар
хівних матеріалів цензурного комітету в Києві], 
С. Є.

7. «Урядови заяви про війну», [з приводу виступу 
П. Мілюкова з виправданням загарбницьких цілей  
Росії щодо Царгорода], б/п.

8. «Українські домагання» [про українізацію освіти 
й судочинства], б/п.

9. «Київ, 31 березня 1917 року. З ’їзд партії народ
ної свободи», б/п.

10. «Оновлення органів місцевого самоврядування», 
б/п.

14. «До української людности. Громадяне!» [звернен
ня від імені Центр. Ради про підтримку], б/п.

12. «Київ, 6 квітня 1917 року. Тиждень з’їздів», б/п.
13. «Розвіяні страхи» [про напружені стосунки між  

Радою робітничих і солдатських депутатів і Тимча
совим урядом], б/п. [Суттєві правки.)

Ч. 1 (25 берез.)

Ч. 1 (25 берез.), с. 2.
Ч. 1 (25 берез.), с. 4.
Ч. 2 (28 берез.), с. 2.

Ч. 3 (29 берез.)

Ч. 3 (29 берез.), с. 4.

Ч. 4 (30 берез.)

Ч. 4 (30 берез.), с. 3.

Ч. 5 (31 берез.)

Ч. 5 (31 берез.)

Ч. 6 (2 квіт.), с. 4.

Ч. 7 (6 квіт.)
Ч. 7 (6 квіт.)
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14. «Заява московських українців», б/п.
15. «Нова національність» [про «южнороссов» В. Шуль

гина], Ромул.
16. «До питання про автономію», С. Є.
17. «На партійні теми. І—II» [про історію створення 

й розвитку українських політичних партій], С. Є. 
[Суттєві правки .]

18. «Радикально-демократична партія», б/п.
19. «Київ, 11 квітня 1917 р. Початок нової доби», б/п.
20. «Організація громадських сил», б/п.
21. «Київ, 12 квітня 1917 року. Голос народа» [про 

земельну і національну справу], б/п.
22. «Позичка волі» [про позичку Тимчасовому уряду 

на війну], б/п.
23. «Київ, 13 квітня 1917 р. Чергова справа» [про за

снування «Просвіт»], б/п.
24. «Звістки з Галичини», б/п.
25. «На партійні теми. III», С. 6.
28. «Київ, 15 квітня 1917 р. Ще про «українську не

безпеку», б/п. [З правками.]
27. «Київ, 15 квітня 1917 р. Вигляди на замирання» 

[переговори про закінчення війни], б/п.
28. «Київ, 18 квітня 1917 р. Робітницьке свято» б/п.
29. «Київ, 18 квітня 1917 р. Заклик правительства до 

сільських господарів».
30. «М. Канів (на Київщині)» [допис про нову земську 

управу та заходи щодо шевченкової могили], б/п.
31. «Київ, 20 квітня 1917 р. Перед Установчою Ра

дою», б/п.
32. «Сіль в оці», [полеміка з В. Шульгиним з приво

ду висвітлення «Киевлянином» національного кон
гресу], С. 6.

33. «Співробітники Київської жандармської управи. 
Список № 4-й», б/п . [З правками автора,]

34. «Київ, 21 квітня 1917 р. Ще про галицькі спра
ви», б/п.

35. «На роспутті» [про з ’їзд духовенства Київщини в 
справі автокефалії української церкви], Ромул.

36. «Київ, 22 квітня 1917 р. Голод на книжку», б/п.
37. «Київ, 22 квітня 1917 р. Невиразне становище» [з 

приводу позиції міністра П. Мілюкова не припи
няти війни], б/п.

38. «Київ, 23 квітня 1917 р. Міністерський кризис», 
б/п.

39. «Дві правди» [про формування українських війсь
кових частин], С. Є.

40. «Київ, 25 квітня 1917 р. Про спілки та товарист
ва», б/п.

41. «Київ, 25 квітня 1917 р. Ліквідація астрофиль- 
ства» [український рух в Галичині і Наддніпрян
щині], С. Є.

42. «Київ, 26 квітня 1917 р. Новий закон про міське 
самоврядування», б/п.

43. «Київ, 27 квітня 1917 р. Народи Росії і держав
ний централізм», б/п.

44. «Київ, 27 квітня 1917 р. Нові заходи до замиран
ня», б/п.

45. «Київ, 28 квітня 1917 р. Новий закон правитель
ства», б/п.

46. «Старим слідом», С. Є. [З правками .]
47. «Київ, 29 квітня 1917 р. До міських виборів», б/п.
48. «Київ, ЗО квітня 1917 р. Коаліційне міністерство», 

б/п.
^9. «Київ, 2 травня 1917 р. Велична зустріч» [у Дер

жавній Д умі], б/п.
50. «Вільне слово», С. 6.
51. «Київ, 3 травня 1917 р. Одставка військового мі

ністра», б/ п.

Ч. 7 (6 квіт.)
Ч. 8 (7 квіт.)

Ч. 8 (7 квіт.), с. 1—2.
Ч. 10 (9 квіт.)

Ч. 10 (9 квіт.), с. 2.
Ч. 11 (11 квіт.)
Ч. 11 (11 квіт.)
Ч. 12 (12 квіт.)

Ч, 12 (12 квіт.)

Ч. 13 і 14, (13—14 квіт.)

Ч. 13 і 14 (13—14 квіт.) 
Ч. 13 і 14 (13—14 квіт.) 
Ч. 15 (15 квіт.)

Ч . 15 (15 квіт.)

Ч. 16 и 17 (18 квіт.)
Ч. 16 і 17 (18 квіт.)

Ч. 16 і 17 (18 квіт.), с. 3.

Ч. 18 (20 квіт.)

Ч. 18 (20 квіт.)

Ч. 18 (20 квіт.), с. 1—2.

Ч. 19 (21 квіт.)

Ч. 19 (21квіт.)

Ч. 20 (22 квіт.)
Ч. 20 (22 квіт.)

Ч. 21 (23 квіт.)

Ч. 21 (23 квіт.)

Ч. 22 (25 квіт.)

Ч. 22 (25 квіт.)

Ч. 23 (26 квіт.)

Ч\ 24 (27 квіт.)

Ч. 24 (27 квіт.)

Ч. 25 (28 квіт.)

Ч. 25 (28 квіт.)
Ч . 26 (29 квіт.)
Ч. 27 (ЗО квіт.)

Ч. 28. (2 трав.)

Ч. 28 (2 трав.)
Ч. 29 (3 трав.)
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52.

53.

54.
55.
56.

57.

58.

59.

60.
61.

62.
63.

64.

65.
6 6. 
67.

69.

70.

71.
72.

73.

74.

75.
76.

77.
78.

79.

80.

81.
82.
83.
84.
85.

87.
88.

89.

90.

«В суточках» [про необхідність української дер
жавності у  формі автономії в демократичній Росії], 
С. Є.
«В непевному сусідстві» [про «Демократический со
юз деятелей русской культуры на Украине»], С. Є. 
«Київ, 5 травня 1917 р. Нове міністерство», б/п.
«Київ, 5 травня 1917 р. Волосне земство», б/п.
«Київ, 6 травня 1917 р. Слово німецького прави
тельства», б/п.
«Мойсееві українського народу. Пам’яті Івана 
Франка», С. 6. [З правками.]
«Київ, 7 травня 1917 р. Декларація нового міні
стерства», б/п.
«Київ, 7 травня 1917 р. На слизькому» [про став
лення до українського питання петроградських со
ціал-демократів], б/п.
«На початку другого акту».
«З-над Невських берегів. 1», С. 6. [Продатовано 
автором 16.V .1917 p.]
«З-над Невських берегів. Лист другий», С. Є. 
«З-над Невських берегів. Лист третій», С. Є. [Прода
товано автором 21 .V .1917 р .\
«Київ, 27 травня 1917 р. Перед финалом гали
цької епопеї», б/п.
«Київ, 28 травня 1917 р. Поворот до ладу», б/п. 
«З-над Невських берегів. І». С. Є. 23.V.1917 р. 
«Київ, ЗО травня 1917 року. Де шлях до порозу
міння» [українська автономія і російські соціал- 
демократи й газета «Киевская мысль»], б/п.
«Київ, ЗО травня 1917 року. Битись чи миритись», 
б/п.
«Київ, 31 травня 1917 року. Нова перемога феде
ралізму», б/п.
«Київ, 31 травня 1917 року. Непевними манівця
ми», б/п.
«Київ, 1 червня 1917 р. Чорні хмари», б/п. 
«Співробітники Київської жандармської управи. 
Список № 5», б/п.
«Київ, 2 червня 1917 р. Одним шляхом» [про Все
український селянський з’їзд], б/п.
«Київ, 2 червня 1917 р. Провокація та самоправ
ство» [К. Оберучев і справа українського війська], 
б/п.

3 червня 1917 р.» б/п.
4 червня 1917 р. Дрібниця тимчасового»,

«Київ,
«Київ,
б/п.
«Київ, червня 1917 р. Усі однакові», б/п. 
«Чадний огонь» [про український шовінізм у книж
ках видавництва «Вернигора»], С. 6.
«Київ, 6 червня 1917 р. Кілька запптаннів» [Тим
часовий уряд і українська автономія], б/п.
«Київ, 7 червня 1917 р. Не по дорозі» [про мітинг 
за самостійність України], б/п.
«Київ, 8 червня 1917 р. Майте ж міру», б/п.
«Київ, 8 червня 1917 р. До спільної мови», б/п.
«Ірландська справа», С. 6.
«Київ, 9 червня 1917 р. Правдивим шляхом», б/п.
«Київ, 10 червня 1917 р. Військовий з’їзд», б/п.
«Київ, 11 червня 1917 р. Хай мерці ховають сво
їх  мерців» [про Державну Думу], б/п.
«Литовські справи», С. 6.
«Київ, 13 червня 1917 р. Заклик до творчої робо
ти», б/п.
«Київ, 14 червня 1917 р. Голос організованого 
українства», б/п.
«Київ, 14 червня 1917 р. Непотрібний акт» [про
чутки, що Тимчасовий уряд хоче поставити А. Шеп-
тицького на київського митрополіта], б/п.

Ч. ЗО (4 трав.)

Ч. 31 (5 трав.) 
Ч. 31 (5 трав.) 
Ч. 32 (6 трав.)

Ч. 32 (6 трав.)

Ч. 33 (7 трав.)

Ч. 33 (7 трав.)

Ч. 29 (3 трав.)

Ч. 33 (7 трав.) 
Ч. 45 (24 тр ав  \

Ч. 47 (20 трав„) 
Ч. 48 (27 трав.}

Ч. 48 (27 трав.)

Ч. 49 (28 трав.) 
Ч. 49 (28 трав.) 
Ч. 50 (ЗО трав.)

Ч. 50 (ЗО трав.)

Ч. 51 (31 трав.)

Ч. 51 (31 трав.)

Ч. 52 (1 черв.) 
Ч. 52 (1 черв.)

Ч. 53 (2 черв.)

Ч. 53 (2 черв.)

Ч. 54 (3 черв.) 
Ч. 55 (4 черв.)

Ч. 55 (4 черв.)
Ч. 55 (4 черв.)

Ч. 56 (6 черв.)

Ч. 57 (7 черв.)

Ч. 58. (8 черв.) 
Ч. 58 (8 черв.) 
Ч. 58 (8 черв.) 
Ч. 59 (9 черв.) 
Ч. 60 (10 черв.) 
Ч. 61 (11 черв.)

Ч. 61 (11 черв.) 
Ч. 62 (13 черв.)

Ч. 63 (14 черв.)

Ч. 63 (14 черв.)
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91. «Київ, 15 червня 19.17 р. З ’їзд українських прав- 
ників», б/п. [Підпис олівцем витерто.]

92. «Київ, 15 червня 1917 р. Перші голоси» [реакція 
петроградської преси на І Універсал], б/п. [Підпис 
олівцем витерто. ]

93. «Київ, 15 червня 1917 р. Трівожні хвилини», б/п  
[Підпис витерто.]

94. «Київ, 16 червня 1917 р. Національна справа на 
з ’їзді всеросійської демократії», б/п.

95. «Київ, 16 червня 1917 р. Нові заходи в земель
ній справі», б/п.

96. «Київ, 17 червня 1917 р. Установча Рада», б/п.
97. «Київ, 17 червня 1917 р. Стара мова, стара хода,

старі звички», б/п.
98. «Київ, 18 червня 1917 р. Перед новою помилкою» 

[про маніфест Тимчасового уряду до братнього ук
раїнського народу], б/п.

99. «Київ, 18 червня 1917 р. Голос села», б/п.
100. «Київ, 20 червня 1917 р. До ділової програми»,

б/п.
101. «Африканська фантазія» [полеміка з редактором 

«Киевской мысли» К. Василенко з приводу ство
рення Генерального секретаріату ЦР], С. Є.

102. «Київ, 21 червня 1917 р. Початок операцій на 
фронті», б/п.

103. «Київ, 22 червня 1917 р. До сучасного моменту», 
б/п.

^104. «Шляхи до Риму. Кілька уваг до листа профе
сора Яснопольського», С. 6.

105. «Київ, 23 червня 1917 р. З ’їзд польських орга
нізацій», б/п.

106. «Київ, 23 червня 1917 р. Нова спроба порозумін
ня» [делегація Центр. Ради до Тимчасового уря- 
ду], б/п.

107. «Опізнився ти, козаче!» [про москвофільську ді
яльність Дудикевича], С. Є.

108. «Київ, 24 червня 1917 р. Голос російської демо
кратії», б/п. [Ці.ге речення дописане від руки на 
місці друкарського браку.]

109. «Про азбуку» [відповідь на лист лікаря С. Я .], 
підпис «Автор статті «Не по дорозі».

110. «Київ, 25 червня 1917 р. Українська справа й 
російська демократія», б/п.

111. «Київ, 27 червня 1917 р. Чорносотенна агітація», 
б/п.

112. «Дешеві лаври» [відповідь на протиукраїнські 
випади «Киевской мысли»], С. Є.

113. «Конференція Радикально-демократичної партії», 
б/п.

114. «Київ, 28 червня 1917 р. Декларація Генераль
ного секретаріату», б/п.

115. «Київ, 1 липня 1917 р. Плани порозуміння», б/п.
116. «Київ, 1 липня 1917 р. Просвітні справи», б/п.
117. «Київ, 2 липня 1917 р. На черзі» [про перетво

рення ЦР з національного на краєвий орган], б/п.
118. «Київ, 1 липня 1917 р. Про галицькі справи», б/п.
119. «Київ, 4 липня 1917 р. В Німеччині», б/п.
120. «Київ, 4 липня 1917 р. Оригінальне «самоозна-

чення» [про кадетський централізм], б/п.
121. «Київ, 5 липня 1917 р. Друга революція», б/п.
122. «Київ, 5 липня 1917 р. Брат на брата» [про роз

стріл демонстрації в Петербурзі], б/п.
123. «Київ, 6 липня 1917 р. Божевільна авантюра» 

[про збройний виступ полку ім. Полуботка у Киє
ві], б/п.

124. «Київ, 7 липня 1917 р. Кріваві жнива», б/п.

Ч . 64 (15 черв.)

Ч. 64 (15 черв.)

Ч. 65 (16 черв.)

Ч. 65 (16 черв.)

Ч. 66 (17 черв.)
Ч. 66 (17 черв.)

Ч. 67 (18 черв.)

Ч. 67 (18 черв.)
Ч. 68 (20 черв.)

Ч. 68 (20 черв.)

Ч. 69 (21 черв.)

Ч. 70 (22 черв.)

Ч. 70 (22 черв.)

Ч. 71 (23 черв.)

Ч. 71 (23 черв.)

Ч. 71 (23 черв.)

Ч. 72 (24 черв.)

Ч. 72 (24 черв.), с. 2.

Ч. 73 (25 черв.)

Ч. 74 (27 черв.)

Ч. 74 (27 черв.)

Ч. 74 (27 черв.), с. 3.

Ч. 75 (28 черв.)

Ч. 77 (1 лип.)
Ч. 77 (і лип.)
Ч. 78 (2 лип.)

Ч. 78 (2 лип.)
Ч. 79 (4 лип.)
Ч. 79 (7 лип.)

Ч. 80 (5 лип.)
Ч. 80 (5 лип.)

Ч. 81 (6 лип.)

Ч. 64 (15 черв.)

Ч. 82 (7 лип.)
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125. «До історії соціалізму на Україні» [про перетво
рення укр. радикально-демократичної партії в 
партію соціалістів-федералістів], С. Є.

126. «Київ, 8 липня 1917 р. Відокремлення Фінлян
дії», б/п.

127. «Київ, 9 липня 1917 р. Керенський і Церетелі», 
б/п.

128. «Київ, 9 липня 1917 р. Трофеї» [Жертви розстрі
лу демонстрації в Петербурзі], б/п.

129. «Київ, 9 липня 1917 р. Старим шляхом», б/п.
130. «Од Комісії, що розбірає архив жандармської 

Управи», б/п.
131. «Київ, 18 липня 1917 р. Про волю віри», б/п.
132. «Київ, 19 липня 1917 р. Світова пожежа», б/п.
133. «У вагоні» [враження офіцерів про розклад у ар

мії], С. Є.
134. «Київ, 20 липня 1917 р. Ганебні роковини», б/п.
135. «Київ, 20 липня 1917 р. На підмогу революцій

ному правительству», б/п.
136. «Київ, 21 липня 1917 р. Назад!» [про Державну  

Думу»], б/п.
137. «Київ, 21 липня 1917 р. Вимийте руки» [про ан

тиукраїнський випад «Киевской мысли»], б/п,
138. «Київ, 22 липня 1917 р. Розпуск фінляндського 

сойму», б/п.
139. «Київ, 23 липня 1917 р. Небезпечна хвилина», 

б/п.
140. «Київ, 23 липня 1917 р. Основи особистої волі», 

б/п.
141. «Київ, 25 липня 1917 р. А ні на ступінь!» [про 

українських засланців з Галичини й Холмщини], 
б/п.

142. «Київ, 2 серпня 1917 р. Заслужена ганьба» [роз
бій російської армії в Галичині], б/п.

143. «Київ, 2 серпня 1917 р. Соціальна небезпека», 
б/п.

144. «Київ, 3 серпня 1917 р. Стара політика в новій 
одежі», б/п.

145. «Секретні співробітники. Список восьмий», б/п.
146. «Київ, 4 серпня 1917 р. До світла» [про діяль

ність «Просвіт»], б/п.
147. «Київ, 4 серпня 1917 р. Кому вигода?» [україн

ське питання в Бесеарабії], б/п.
148. «На поворотці. І», С. Є.
149. «Київ, 5 серпня 1917 р. Перед новою сесіею», 

б/п.
150. «На поворотці. П», С. 6.
151. «Київ, 6 серпня 1917 р. Інструкція Генерально

му секретаріятові», б/п.
152. «Київ, 6 серпня 1917 р. Знов «пруські марки», 

б/п.
153. «На поворотці. III», С  Є.
154. «Київ, 8 серпня 1917 р. Крамарська рада», б/п.
155. «Київ, 8 серпня 1917 р. Імперіалістична хвиля», 

б/п.
156. «Київ, 9 серпня 1917 р. Перед рішучим момен

том», б/п.
157. «Київ, 9 серпня 1917 р. Як фабрикуються про

тести?» [протести проти українізації у  «Киевляни
не»], б/п.

158. «Київ, 9 серпня 1917 р. З вогню да в полум’я», 
б/п.

159. «З газет та журналів. Одгуки на інструкцію» 
[про управління Української ЦР], б/п.

160. «З газет та журналів. Хто винен?», б/п.
161. «Київ, 10 серпня 1917 р. Ліквідація безправнос

те», б/п.

346

Ч. 82 (7 лип.), с. 1—2.

Ч. 83 (8 лип.)

Ч. 84 (9 лип.)

Ч. 84 (9 лип.)

Ч. 84 (9 лип.)
Ч. 84 (9 лип.), с. 2.

Ч. 90 (18 лип.)
Ч. 91 (19 лип.)
Ч. 91 (19 лип.), с. 2.

Ч. 92 (20 лип.)
Ч. 92 (20 лип.)

Ч. 93 (21 лип.)

Ч. 93 (21 лип.)

Ч. 94 (22 лип.)

Ч. 95 (23 лип.)

Ч. 95 (23 лип.)

Ч. 96 (25 лип.)

Ч. 103 (2 авг.)

Ч. 103 (2 авг.)

Ч. 104 (3 авг.)

Ч. 104 (3 авг.), с. 2.
Ч. 105 (4 авг.)

Ч. 105 (4 авг.)

Ч. 105 (4 авг.)
Ч. 106 (5 авг.)

Ч. 106 (5 авг.)
Ч. 107 (6 авг.)

Ч. 108 (6 авг.)

Ч. 108 (6 авг.), с, 1—2. 
Ч. 108 (6 авг.)
Ч. 108 (8 авг.)

Ч. 109 (9 серп.)

Ч . 109 (9 серп.)

Ч. 109 (9 серп.)

Ч. 109 (9 серп.), с. 2.

Ч. 109 (9 серп.), с. 2»
Ч. 110 (10 серп.)



162. «Київ, 10 серпня 1917 р. Ще один голос про Ч. 110 (10 серп.)
згоду», б/п.

163. «З газет та журналів. Тепла компанія» [проти- Ч. 110 (10 серп.)
українські статті Парфаняка в «Русской мысли»
та В. Шульгина], б/п.

164. «З газет та журналів. Знов Україна та Б есса- Ч. 110 (10 серп.)
рабія», б/п.

165. «Київ, 11 серпня 1917 р. Шляхом порозуміння», Ч. 111 (11 серп.) 
б/п.

166. «Київ, 11 серпня 1917 р. Про московську нара- Ч. 111 (11 серп.) 
ду», б/п.

167. «Київ, 11 серпня 1917 р. Перед бурею тиша» [на Ч. 111 (11 серп.)
ризькому фронті], б/п.

168. «З газет та журналів. Негарний дух» [О. Салі- Ч. 111 (11 серп.)
ковський про антиукр. виступ київської професу
ри], б/п.

169. «Київ, 12 серпня 1917 р. Свідоцтво убожества» Ч . 112 (12 серп.) \
[небажання київської професури українізу
вати вищу освіту], б/п.

170. «З живого джерела. Про «Зближення культур» Ч. 112 (12 серп.), с. 1—2.
[відповідь професору JI. Яснопольському], С. 6.

171. «Київ, 15 серпня 1917 р. Мова цифр» [кількість Ч. 113 (15 серп.)
депутатів-федералістів у майбутніх Установчих
зборах Росії], б/п.

172. «З газет та журналів. Українство і контрреволю- Ч. 113 (15 серп.), с. 2.
ці я. Як це робиться. Незручна оборона» [огляд
статей з петербурзьких «Новой жизни», «Русско
го слова», «Русских ведомостей» про О. Скоропис- 
Йолтуховського, В. Винниченко], б/п.

173. «Київ, 17 серпня 1917 р. До роботи», б/п. Ч. 114 (17 серп.)
174. «Київ, 17 серпня 1917 р. Організація опозиції», Ч. 114 (17 серп.)

б/п.
175. «Жест розпачу» [фінансова криза Тимчасового Ч. 114 (17 серп.)

уряду], С. Є.
176. «Київ, 18 серпня 1917 р. Сухомлинівщина», б/п. Ч. 115 (18 серп.)
177. «Патока й отрута лютая» [нарада правих сил у  Ч. 115 (18 серп.)

Москві], С. Є.
178. «Київ, 19 серпня 1917 р. Проклята спадщина» Ч . 116 (19 серп.)

[російська армія і Галичина], б/п.
179. «Київ, 19 серпня 1917 р. З великої хмари та ма- Ч. 116 (19 серп.) 

лий дощ» [перекручення російською пресою
інтерв’ю В. Винниченка французькій газеті], б/п.

180. Од редакції [пояснення на лист солдата М. Дов- Ч. 116 (19 серп.), с. 4.
гополого щодо публікацій «Киевлянина»], б/п.

181. «Київ, 20 серпня 1917 р. Знову те ж саме» [Бе- Ч. 117 (20 серп.), с. 1—2. 
ссарабія й Україна], б/п.

182. «Київ, 20 серпня 1917 р. Чи не пізно?» [росій- Ч. 117 (20 серп.), с. 1—2.
ський уряд і уніатська церква], б/п.

183. «З газет та журналів. До спільної мови. Нема Ч. 117 (20 серп.), с. 2.
спільної мови. Коли двоє говорять одно» [про
статті В. Короленка та Кускової в російських 
часописах], б/п.

184. «Київ, 22 серпня 1917 р. Людський документ» Ч. 118 (22 серп.)
[Центральна Рада й російські виселенці на Укра
їн і], б/п.

185. «Київ, 22 серпня 1917 р. Під страшною погро- Ч. 118 (22 серп.)
зою» [страйк російських залізничників], б/п.

186. Примітка від редакції до публікації перекладу Ч . 118 (22 серп.)
статті Жана Пелісьє «До всесвітньої федерації», 
б/п.

187. «Київ, 23 серпня 1917 р. Про «Союз визволення Ч . 119 
України», б/п.

188. «Київ, 23 серпня 1917 р. Генеральний секретарі- . Ч . 119 
ат», б/п.

189. «Київ, 23 серпня 1917 р. На слизький шлях Ч. 119 
[хибність вчинку Малої Радії ЦР, котра обговорю-

'  ̂ вала статтю проти неї в «Киевской мысли»], б/п.

(23 серп.) 

(23 серп.) 

(23 серп.)
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190. «Київ, 24 серпня 1917 р. За хлібом насущним» Ч. 120 (24 серп.) 
[розрухи в російському селі], б/п.

191. «Київ, 24 серпня 1917 р. Голос людности» [ви- Ч. 120 (24 серп.) 
ступи Східної і Південної України за включення
їх  під юрисдикцію Центральної Ради], б/п.

192. «Київ, 25 серпня 1917 р. Двосічне визволення» Ч. 121 (25 серп.)
[російські війська на Буковині й Галичині], б/п.

193. «Київ, 25 серпня 1917 р. Кінець мировим захо- Ч. 121 (25 серп.) 
дам», б/п.

194. «Київ, 25 серпня 1917 р. Рижська операція», б/п. Ч. 121 (25 серп.)
195. «Київ, 26 серпня 1917 р. Спільна одповідальність», Ч. 122 (26 серп.)

б/п.
196. «З газет та журналів: «Один народ», «Поступ! Пуб- Ч. 122 (26 серп.)

ліцистика по телеграфу» [огляд протиукраїн-
ських статей в «Народной беседе» та в «Русском 
слове»], б/п.

197. «Київ, 27 серпня 1917 р. Тяжким шляхом», б/п. Ч. 123 (27 серп.)
198. «Півроку. І» [підсумки піврічної революції], С. Є. Ч. 123 (27 серп.)
199. «Київ, 29 серпня 1917 р. Контрреволюційний за- Ч. 124 (29 серп.)

мах» [корниловщина[, б/п.
200. «Київ, 29 серпня 1917 р. Симптоматична спілка» Ч. 124 (29 серп.)

[протиукраїнські провокації рос. преси], б/п.
201. «Півроку. II», С. Є. Ч . 124 (29 серп.)
202. «Київ, 30 серпня 1917 р. Брат на брата» [корни- Ч. 125 (ЗО серп.)

ловщина], б/п.
203. «Київ, 30 серпня 1917 р. Знов учена колегія» Ч. 125 (ЗО серп.)

[київська професура й українізація університет
ської освіти], б/п.

204. «Київ, 31 серпня 1917 р. До сучасного станови- Ч. 126 (31 серп.)
ща», б/п.

205. «Київ, 31 серпня 1917 р. Ціна на хліб», б/п. Ч. 126 (31 серп.)
206. «В тумані» [корниловщина], С. б. Ч. 127 (31 серп.)
207. «Київ, 1 вересня 1917 р. На роздоріжжі», б/п. Ч. 127 (1 верес.)
208. «Корнилівщина», С. 6. [З правками.] Ч . 127 (1 верес.)
209. «Київ, 2 вересня 1917 р. Нове міністерство», б/п. Ч . 128 (2 верес.)
210. «Київ, 2 вересня 1917 р. Відродження револю- Ч. 128 (2 верес.)

ційних органів», б/п.
211. «Карпенко-Карий (в десяті роковини смерти)», Ч. 128 (2 верес.)

С. Є.
212. «Київ, 3 вересня 1917 р. Затвердження Гене- Ч. 129 (3 верес.)

рального секретаріяту», б/п
213. «Київ, 3 вересня 1917 р. Гарантії незайманости», Ч. 129 (3 верес.) 

б/п.
214. «Київ, 5 вересня 1917 р. Політичне становище і Ч. 130 (5 верес.) 

генеральний секретаріят», б/п.
215. «Київ, 6 вересня 1917 р. На дорозі до міцної Ч. 131 (6 верес.)

власти», б/п. ІЗ правками.]
216. «Київ, 6 вересня 1917 р. Нові права фінлянд- Ч. 131 (6 верес.)

ського сенату», б/п.
217. «Київ, 7 вересня 1917 р. Хрестовий похід» [зди- Ч. 132 (7 верес.) 

чавіння народних мас], б/п.
218. «Київ, 7 вересня 1917 р. Німеччина і Польща», Ч. 132 (7 верес.) 

б/п.
219. «Київ, 8 вересня 1917 р. До вільної Спілки віль- Ч. 133 (8 верес.) 

них народів» [національний конгрес народів
Р осії у Києві], б/п.

220. «Київ, 10 вересня 1917 р. Давно час!» [меморан- Ч. 134 (10 верес.)
дум ЦР до військового міністра про бранців-га-
личан], б/п.

221. «Київ, 10 вересня 1917 р. Міністерський кризис Ч. 134 (10 верес.) 
у Франції», б/п.

222. «Біля початків федерації» [київський федералізм Ч. 134 (10 верес.) 
на поч. X IX  ст.), С. Є.

223. «Київ, 12 вересня 1917 р. Помилкова постанова» Ч. 135 (12 верес.) 
[відмова Малої Ради створити коаліцію з бур
жуазними партіями], б/п.

224. «Київ, 12 вересня 1912 р. Відповідь центральних Ч. 135 (12 верес.) 
держав», б/п.
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225. «Власними руками» [небезпека для. демократії з 
боку більшовизму], С. Є.

226. «Київ, 13 вересня 1917 р. До культурної робо
ти», б/п.

227. «Сором» [захист К. Оберучева від наскоків укра
їнців], С. Є.

228. «Секретні співробітники. Список дев’ятий», б/п.
229. «Київ, 14 вересня 1917 р. Вигляд на замирен

ня», б/п.
230. «На бенькеті народів», підп. Z.
231. «Київ, 16 вересня 1917 р. В чому примус», б/п.
232. «Так, ви перешкоджали!» [про демократичну на

раду з російськими партіями], С. Є. [з правками: 
автором перекреслено олівцем і згори дописано 
«заважали»]

233. «Київ, 7 жовтня 1917 р. Перемога централізму» 
[вихід київських кадетів з Центральної Ради], б/п.

234. «Київ, 8 жовтня 1917 р. На заслужене місце» 
[про крайню революційну демагогію], б/п.

235. «Київ, 10 жовтня 1917 р. Рада російської рес
публіки», б/п.

236. «Київ, 11 жовтня 1917 р. Вигадки і правда» [ук
раїнізація армії і російська преса], б/п.

237. «Київ, 12 жовтня 1917 р. Українська Установча 
Рада і неукраїнська демократія», б/п.

238. «Київ, 12 жовтня 1917 р. Репетиція» [часткова 
демобілізація війська], б/п.

239. «Київ, 13 жовтня 1917 р. Апологія» [промо
ва О. Ф. Керенського], б/п.

240. «Київ, 14 жовтня 1917 р. Самостійництво чи фе
дералізм?» [литовська конференція в Стокгольмі 
й звинувачення російської преси на адресу Ц. Р а
ди в самостійності], б/п.

241. «Київ, 15 жовтня 1917 р. Старим шляхом», б/п.
242. «Київ, 15 жовтня 1917 р. Чудні чутки» [протиро-

сійські й протиєврейські провокації], б/п.
243. «Як це робиться» [поширення в армії пліток про 

зв’язки Ц. Ради з німецькою розвідкою], б/п.
244. «Цинизм» [передвиборча компанія й протиукра- 

їнські публікації «Киевской мысли»], С. 6.
245. «Київ, 18 жовтня 1917 р. Коли тому правда...»  

[резолюція кадетського з ’їзду в українській спра
ві], б/п.

246. «Достукався» [П. Б. Струве і «Киевлянин», С. Є,
247. «Київ, 20 жовтня 1917 р. Недоречна аналогія»

[недоречність порівняння українського р уху  з 
більшовизмом], б/п.

248. «Шляхом розважности» [українсько-російські 
стосунки], С. Є.

249. «Київ, 21 жовтня 1917 р. Без більшости» [без
перспективна робота «Передпарламенту»], б/п.

250. «З глибокого льоху» [всеслов’янська нарада в 
Москві], С. Є.

251. «Київ, 22 жовтня 1917 р. Повітова політика», 
б/п.

252. «Не Господи, не помилуй...» [Українська Уста
новча Рада й російська преса], «Ромул». [З 
правками.]

253. «Київ, 24 жовтня 1917 р. З військових подій», 
б/п.

254. «Київ, 25 жовтня 1917 р. Нова авантюра» [біль
шовицький переворот у  Петрограді], б/п.

255. «Київ, 25 жовтня 1917 р. Південно-східна спіл
ка», б/п.

256. «Очищений — Шульгин», С. Є.
257. «Київ, 27 жовтня 1917 р. На вазі історії» [нега

тивне ставлення до більшовицького перевороту], 
б/п. [Олівцем написано «без кінця».]

Ч. 135 (12 верес.)

Ч. 136 (13 верес.)

Ч. 136 (13 верес.)

Ч. 136 (13 верес.), с. 2—3.
Ч. 137 (14 верес.), с. 2.

Ч. 137 (14 верес.), с. 2.
Ч. 138 (16 верес.)
Ч. 141 (20 верес.)

Ч. 156 (7 жовт.)

Ч. 157 (8 жовт.)

Ч . 158 (10 жовт.)

Ч. 159 (11 жовт.)

Ч. 160 (12 жовт.)

Ч. 160 (12 жовт.)

Ч. 161 (13 жовт.)

Ч. 162 (14 жовт.)

Ч. 163 (15 жовт.)
Ч. 163 (15 жовт.)

Ч. 163 (15 жовт.)

Ч. 164 (17 жовт.)

Ч. 165 (18 жовт.)

Ч. 166 (19 жовт.)
Ч. 167 (20 жовт.)

Ч. 167 (20 жовт.), с. 1—2.

Ч. 168 (21 жовт.)

Ч. 168 (21 жовт.), с. 1—2.

Ч. 169 (22 жовт.)

Ч. 169 (22 жовт.), с. 1—2*

Ч. 170 (24 жовт.)

Ч. 171 (25 жовт.)

Ч. 171 (25 жовт.)

Ч. 172 (26 жовт.)
Ч. 173 (27 жовт.)
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258. «Шварц —* гельбери» [про панування реакції],,
С. Є.

259. «Дитяча легковажність, чи щось гірше?» [II 
з ’їзд Рад в Петрограді], б/п.

260. «Київ, 29 жовтня 1917 р. Анархія», б/п.
261. «Київ, 29 жовтня 1917 р. Безславний початок» 

[закриття більшовиками «Русских ведомостей»], 
б/п.

262. «Останній бій» [про більшовицьку тактику], С. Є.
263. «Київ, 3 листопада 1917 р. Перед іспитом» [про

перехід влади в Києві до Центр. Ради], б/п.
264. «Київ, 3 листопада 1917 р. Аксіома», б/п.
265. «По крівавому непорозумінні. І», С. Є.
266. «По крівавому непорозумінні. II», С. Є.
267. «Київ, 7 листопада 1917 р. Перші наслідки», б/п.
268. «Мов по писаному» [про заборону більшовиками

свободи слова], С. Є.
269. «Київ, 9 листопада 1917 p. III-ій універсал», б/п.
270. «Київ, 10 листопада 1917 р. Крики розпачу» [про 

селянські «Просвіти»], б/п.
271. «Київ, 11 листопада 1917 р. Замирення», б/п.
272. «По інерції», С. Є. [З правками.]
273. «Голосування та галасування» [виборча компанія 

на Полтавщині і більшовики], С. Є.
274. «Сліпі вибори. І» [вибори до Всеросійської Уста

новчої Ради], С. Є.
275. «Сліпи вибори. II», С. G.
276. «Сліпі вибори. III», С. Є.
277. «Своїм судом» [про селянські заворушення], С. Є.
278. «Київ, 30 листопада 1917 р. Погромна хвиля», 

б/п.
279. «Київ, 1 грудня 1917 р. Останні позиції» [розгін 

Установчої Ради в Петербурзі], б/п.
280. «Київ, ЗО листопада 1917 р. «Самосудія», б/п.
281. «Київ, 3 грудня 1917 р. Час розплати» [початок 

громадянської війни], б/п.
282. «Київ, 3 грудня 1917 р. Большевицькі Колум- 

би» [лайка в більшовицькому лексиконі], б/п.
283. «Всесвітній попихач» [стан преси], Ромул.
284. «Київ, 5 грудня 1917 р. Наука з виборів», б/п.
285. «Панські жарти» [про більшовицький терор], С. Є.
286. «Київ, 6 грудня 1917 р. Каїнове діло» [ого

лошення російськими більшовиками війни Цент
ральній Раді], б/п.

287. «Київ, 6 грудня 1917 р. Єдиними грудьми» [мо
білізація відсічі більшовиками], б/п.

288. «Вони обвинувачують» [спростування більшовиць
ких звинувачень на адресу українського уряду], С. Є.

289. «Київ, 8 грудня 1917 р. Самодержавною стеж
кою» [більшовицький ультиматум Україні], 
б/п.

290. «Київ, 8 грудня 1917 р. На яку ступити?», б/п.
291. «Київ, 8 грудня 1917 р. Чи правда?» [українська 

справа в Галичині], б/п.
292. «Бібліографія. Молієр-Тартюф. Комедія в 5 д і

ях. Переклад В. Самійленка. Вступна стаття 
М. Вороного. Вид. т-ва «Вернигора». С. X I—87,
К. 1917», С. Є.

293. «Київ, 9 грудня 1917 р. Безкровна перемога» 
[поразка більшовиків на виборах в українські 
ради робочих і солдат, депутатів], б/п.

294. «Київ, 9 грудня 1917 р. Голоси з того берега» 
[російська демократія в питанні про оголошення 
війни Центр. Раді], б/п.

295. «Руїнницькою стежкою», С. Є.
296. «Київ, 10 грудня 1917 р. Чергове завдання» [про 

тимчасове примирення більшовиків з Центральною 
Радою], б/п.

Ч. 174 (28 жовт.)

Ч. 175 (29 жовт.)
Ч. 175 (29 жовт.)

Ч. 173 (27 жовт.), с. 1 -

Ч. 175 (29 жовт.), с. 1 — 
Ч. 176 (3 лист.)

Ч. 176 (3 лист.)
Ч. 177 (4 лист.)
Ч. 178 (5 лист.)
Ч. 179 (7 лист.)
Ч. 180 (8 лист.)

Ч. 181 (9 лист.)
Ч. 182 (10 лист.)

Ч. 183 (11 лист.)
Ч. 184 (12 лист.)
Ч. 187 (16 лист.)

Ч. 192 (23 лист.)

Ч. 193 (24 лист.)
Ч . 194 (25 лист.)
Ч. 197 (29 лист.)
Ч. 198 (ЗО лист.)

Ч. 199 (1 груд.)

Ч. 199 (1 груд.)
Ч. 200 (3 груд.)

Ч. 200 (3 груд.)

Ч. 200 (3 груд.)
Ч. 201 (5 груд.), с. 1—2. 
Ч. 201 (5 груд.), с. 1—2. 
Ч. 202 (6 груд.)

Ч. 202 (6 груд.) 

Ч. 202 (6 груд.) 

Ч. 203 (8 груд.)

Ч. 203 (8 груд.) 
Ч. 203 (8 груд.)

Ч. 203 (8 груд.)

Ч. 204 (9 груд.) 

Ч. 204 (9 груд.)

Ч. 204 (9 груд.) 
Ч. 205 (10 груд.)
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297. «Київ, 12 грудня 1917 р. На слизькому» 
[виступ Л. Троцького на мирних переговорах в 
Бресті], б/п.

298. «Київ, 12 грудня 1917 р. Війна чи не війна?», б/п.
299. «Київ, 13 грудня 1917 р. Большевицька дипло

матія», б/п.
300. «Київ, 13 грудня 1917 р. На увагу галицькому 

комітетові», б/п.
301. «Товариш Клюк» [розбишака і революціонер],

С. Є. [З правками.]
302. «Київ, 14 грудня 1917 р. Нове становище — но

ві завдання», б/п.
303. «Київ, 15 грудня 1917 р. Перед голодною смер

тю» [результати безвідповідальної політики біль
шовиків в Р осії], б/п.

304. «Київ, 15 грудня 1917 р. Большевицька «пере
мога» [захоплення більшовиками Харкова], б/п.

305. «Київ, 16 грудня 1917 р. Харківський «мані
фест»», б/п.

306. «Київ, 16 грудня 1917 р. Марні заходи» [невда
ла спроба української фракції в Харківських 
радах порозумітися з більшовиками], б/п.

307. «Київ, 17 грудня 1917 р. Перед миром» [більшо
вики і Центральна Рада на мирних переговорах 
в Бресті], б/п.

308. «Лавина» [дезертири з Румунського фронту насу
ваються на Україну], Ромул.

309. «Київ, 19 грудня 1917 р. До праці» [по сесії 
Центральної Ради], б/п.

310. «Київ, 19 грудня 1917 р. Перелицьований с о ц іа 
л і з м » [про більшовицькі декрети], б/п.

311. «Пам’яти Євгена Олесницького» [ +  26 жовтня 
1917 року], С. Є.

312. «Київ, 20 грудня 1917 р. Остання сесія», б/п.
313. «Київ, 19 грудня 1917 р. Відповідь на мирові

умови», б/п.
314. «На оборону Установчої Ради!» [звернення до 

мешканців Києва], б/п.
315. «Київ, 21 грудня 1917 р. Звідки звірства?», б/п.
316. «Київ, 21 грудня 1917 р. Стуччина юстиція»

[нарком юстиції Стучка і самосуди], б/п.
317. «Київ, 22 грудня 1917 р. Хижа лапа» [більшо

вицька дипломатія в Бресті], б/п.
318. «До нових ланцюгів» [соціалізація], С. Є.
319. «З газет та журналів: З радощів, чи на гвалт? 

Большевицька історія» [огляд більшовицьких га
зет «Правда» та «Известия» про мирні переговори 
та щодо Центральної Ради], б/п.

320. «Київ, 23 грудня 1917 р. На межинародній 
шлях», б/п.

321. «З газет та журналів: Про мирну конференцію. 
Поєднання сил», б/п.

322. «Київ, 24 грудня 1917 р. До миру та згоди», б/п.
323. «До осяйної брами» [ідея свободи], С. Є.
324. «Київ, 29 грудня 1917 р. Одклад виборів», б/п.
325. «Київ, 29 грудня 1917 р. Перед світовими зав

даннями», б/п.
326. «На кладовищі» [самодержавство і більшовизм], С. Є.
327. «Київ, ЗО і рудня 1917 р. «Священна війна» [про 

продовження більшовиками війни з німцями], б/п.
328. «Тихомирна розмова» [більшовицькі ультиматуми 

донському козацтву], Ромул.
329. «З газет та журналів: Під большевицькою довб

нею. Без голови» [огляд більшовицьких газет 
Харкова «Нова громада» та «Юг»], б/п.

330. «Київ. 31 грудня 1917 р. Нота призидента Віль- 
сона», б/н.

Ч. 206 (12 груд.)
Ч. 207 (13 груд.)

Ч. 207 (13 груд.)

Ч. 207 (13 груд.)

Ч. 208 (14 груд.)

Ч. 209 (15 груд.)

Ч. 209 (15 груд.)

Ч. 210 (16 груд.)

Ч. 210 (16 груд.)

Ч. 211 (17 груд.)

Ч. 211 (17 груд.)

Ч. 212 (19 груд.)

Ч. 212 (19 груд.)

Ч. 212 (19 груд.), с. 2.

Ч. 213 (20 груд.)
Ч. 213 (20 груд.)

Ч. 213 (20 груд.), с. 3.

Ч. 214 (21 груд.)
Ч. 214 (21 груд.)

Ч. 215 (22 груд.)

Ч. 215 (22 груд.)
Ч. 215 (22 груд.)

Ч. 216 (23 груд.), с. 2. 

Ч. 216 (23 груд.), с. 2.

Ч. 217 (24 груд.)
Ч. 217 (24 груд.)
Ч. 218 (29 груд.)
Ч. 218 (29 груд.)

Ч. 218 (29 груд.)
Ч. 219 (30 груд.)

Ч. 219 (ЗО груд.)

Ч. 219 (ЗО груд.)

Ч . 220 (31 груд.)

Ч. 206 (12 груд.)
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331. «З газет та журналів: Од нестями»' [оцінка «Ки
евской мыслью» виступу Вільсона], б/п.

332. «Київ, 1 січня 1918 р. На щастя, на здоров ля!», 
б/п.

333. «На роздоріж ж і. (1917-й рік у Росії)», Ромул.
334. «На вершку національних досяганнів (1917 рік 

на Україні)», С. Є.

«Нова рада», 1918 р.

335. «Київ, 3 січня 1918 р. Слова Троцького й діла 
Криленкові» [виступи Л. Троцького на Брестській 
мирній конференції на користь самостійної Ук
раїни, й військові д ії проти неї з боку Криленка 
і Антонова], б/п.

336. «Серед невідомости» [небезпечна година для Ук
раїни], С. Є.

337. «Київ, 4 січня 1918 р. Офіціяльне лицемірство», 
[про фарисейство більшовицького уряду Росії 
відносно України], б/п.

338. «Київ, 4 січня 1918 р. На дорозі руїнницької 
хвилі» [розвал німецького фронту більшовиками], 
б/п.

339. «З газет та журналів. Справжня історія» [ре
альний погляд на українські події в статті з га
зети «Власть народа» (Москва)], б/п.

340. «Київ, 4 січня 1918 р. Початок перевертання» 
[українська мова на сторінках «Киевлянина»], 
б/п.

341. «Київ, 5 січня 1918 р. До виборів» [про Укра
їнську Установчу раду], б/п.

342. «Київ, 6 січня 1918 р. Не по конях...» [розкла
дова фінансова політика більшовиків], б/п.

343. «З партійного безладдя» [пробільшовицькі на
строї серед членів УСДРП], С. Є.

344. «Київ, 9 січня 1918 р. Непотрібний туман» [про 
необхідність виголошення Української самостій
ності], б/п.

345. «Київ, 9 січня 1918 р. 9 січня — 5 січня [роз
стріл більшовиками в Петербурзі демонстрації в 
підтримку Установчих зборів], б/п.

346. «Київ, 10 січня 1918 р. Утоптаною стежкою» 
[про розстріл більшовиками маніфестацій під
тримки Установчих зборів], б/п.

347. «Атавизм» [звірства більшовиків, розстріл мініст
рів Тимчасового уряду Кокошкина і Шингарева], 
С. в. [З правками.]

348. «Київ, 11 січня 1918 р. Установча рада й феде
рація» [рішення Установчих зборів про федера
тивний устрій Росії], б/п.

349. «Київ, 11 січня 1918 р. Спокуса» [пропозиція
B. Леніна українським есерам міністерських порт
фелів в харківському уряді], б/п.

350. «З газет та журналів. Большевики «до Коното
па» [стаття з газети «Власть народа» про проти- 
більшовицькі настрої у війську, що готувалося 
наступати на Україну], б/п.

351. «Київ, 12 січня 1918 р. Декларація прав нації» 
[законопроект Центральної Ради про національно- 
територіальну автономію], б/п.

352. «Київ, 12 січня 1918 р. З мирної конференції», 
б/п.

353. «Київ, 13 січня 1918 p. IV Універсал» [про по
милковість його прийняття через порушення прин
ципу федеративпості], б/п.

354. «Агонія. )» [деморалізація і розклад війська],
C. Є. [З правками.]

Ч. 220 (31 груд.), с. 2 

Ч. 220 (31 груд.)

Ч. 220 (31 груд.)
Ч. 220 (31 груд.), с. З

Ч. 1 (3 січ.)

Ч. 1 (3 січ.)

Ч. 2 (4 січ.)

Ч. 2 (4 січ.)

Ч. 2 (4 січ.)

Ч. 2 (4 січ.)

Ч. З (5 січ.)

Ч. 4 (6 січ.)

Ч. 4 (6 січ.)

Ч. 5. (9 січ.)

Ч. 5 (9 січ.)

Ч. 6 (10 січ.)

Ч. 6 (10 січ.)

Ч. 7 (11 січ.)

Ч. 7 (11 січ.)

Ч. 7 (11 січ.)

Ч. 8 (12 січ.)

Ч. 8 (12 січ.)

Ч. 9 (13 січ.)

Ч. 9. (13 січ.), с. 1—2
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355. «З газет та журналів. Назад по всій лінії» [стат
тя з «Киевской мысли» про безпринципність біль
шовицької політики], б/п.

356. «Київ, 14 січня 1918 р. Петербурзьким шляхом» 
[міністерська криза в Центральній Раді], б/п.

357. «Київ, 14 січня 1918 р. В гарячій атмосфері» 
[напруження в засіданнях Центральної Ради»], 
б/п.

358. «Агонія. II» С. Є. [З правками.]
359. «Київ, 16 січня 1918 р. На початку сесії [Цен

тральної Ради]», б/п.
360. «Агонія. III», С. Є.
361. «Київ, 17 січня 1918 р. За рідний край!» [заклик 

до організованої відсічі більшовицькій навалі], 
б/п.

362. «В світовому масштабі» [війна Румунії з більшо- 
' виками], Ромул.

363. «З газет та журналів. Пилатовою та Юдиною 
стежками» [про нейтралітет деяких українських 
частин в війні з більшовиками], б/п. [З правками.]

364. «Київ, 24 січня 1918 р. Чорний тиждень» [біль
шовицький терор в Києві], б/п.

365. «Події в Київі 16—23 січня» [до 22 січня напи
сані С. Є .], б/п.

366. «Київ, 17 (4) лютого 1918 р. Перед нами», б/п.
367. «Слово до живих» [про пережите і майбутнє],

С. 6. [З правками.]
368. «З газет та журналів. До історії облоги Києва» 

[про статтю В. Леніна в «Известиях»], б/п.
369. «Події в Київі. (23—26)» [про наслідки гармат

ного обстрілу більшовиками], б/п.
370. «Київ, 19 (6) лютого 1918 р. «Ва-банк»» [більшо

вицька дипломатія й мирна угода], б/п.
371. «Київ, 19 (6) лютого 1918 р. Тікають» [проти- 

більшовицькі настрої в Харкові], б/п.
372. «Лист без конверта. До «командуючого україн

ським військом», та «народного секретаря» Ю. Ко
цюбинського», С. G. [продатоване автором 
2 8 J J 9 1 8  p.]

373. «Чутки» [нібито про V Універсал УР, виданий 
у Житомирі], б/п.

374. «Київ, 20 (7) лютого 1918 р. Центр власти» [спро
би більшовиків створити на Україні альтерна
тивні ЦР органи влади], б/п.

375. «На вістрях штиків» [більшовицький терор і гря
дуща реакція], С. в.

376. «По-суворовському» [фінансова політика більшо
виків у харчовій справі], Ромул.

377. «Київ, 21 (8) лютого 1918 р. Стара байка» [про- 
тиукраїнські заходи В. Затонського в галузі куль
тури], б/п.

378. «Київ, 21 (8) лютого 1918 р. Гній і вічність» 
[більшовицька заборона на вільне слово], б/п.

379. «Київ, 22 (9) лютого 1918 р. А що тепер буде?» 
[про згоду більшовиків підписувати Брестський 
мир на німецьких умовах], б/п.

380. «Фельдфебель у Вольтерах» [література під пре
сом офіційних друкованих більшовицьких орга
нів], С. Є.

381. «Київ, 23 (10) лютого 1918 р. Морока» [більшо
вики й сепаратний мир з німцями], б/п.

382. «Київ, 23 (10) лютого 1918 р. Чужа інтрига» 
[більшовицький київський «Вістник» про тяжке 
економічне становище України], б/п.

383. «Не для себе» [більшовики і анархізм], С. 6.
384. «Київ, 24 (11) лютого 1918 р. На охорону міс

та», б/п.

Ч. 10 (14 січ.)

Ч. 10 (14 січ.)

Ч. 10 (14 січ.)
Ч. 11 (16 січ.)

Ч. 11 (16 січ.)
Ч. 12 (17 січ.)

Ч. 12 (17 січ.)

Ч. 12 (17 січ.)

Ч. 13 (24 січ.)

Ч. 13 (24 січ.)

Ч. 14 (17/4 лют.)
Ч. 14 (17/4 лют.)

Ч. 14 (17/4 лют.)

Ч. 14 (17/4 лют.)

Ч. 15 (19/6 лют.)

Ч. 15 (19/6 лют.)

Ч. 15 (19/6 лют.)

Ч. 15 (19/6 лют.), с. 2. 

Ч. 16 (20/7 лют.)

Ч. 16 (20/7 лют.)

Ч. 16 (20/7 лют.), с. 1 — 2. 

Ч. 17 (21/8 лют.)

Ч. 17 (21/8 лют.)

Ч. 18 (22/9 лют.)

Ч. 18 (22/9 лют.)

Ч. 19 (23/10 лют.)

Ч. 19 (23/10 лют.)

Ч. 19 (23/10 лют.)
Ч. 20 (24/11 лют.)

Ч. 9 (13 січ.), с. 2.
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385. «Київ, 26 (13) лютого 1918 р. В стані облоги» 
[агонія більшовицької влади в Києві], б/п.

386. «Київ, 27 (14) лютого 1918 р. Суд іде» [сепарат
на угода більшовиків з Німеччиною], б/п.

387. «Порохня сиплеться» [руїнницьке хазяйнування 
більшовиків у  Києві], С. Є. [З правками.]

388. «Догнивають» [з приводу промови В. Леніна пе
ред агітаторами], Ромул.

389. «З газет та журналів. Памороки одбило» [«Віс
ник УНР» про Брестський мир], б/п. [З правками.]

390. «З газет та журналів. Картярі» [меншо
вицька «Рабочая жизнь» про Брестський мир], б/п.

391. «Київ, 28 (15) лютого 1918 р. Дві умови» [угода 
більшовиків та УНР з Німеччиною], б/п.

392. «Київ, 28 (15) лютого 1918 р. Твердий голос» 
[фінансова політика більшовиків у Києві], б/п.

393. «Київ, 2 березня (17 лютого) 1918 р. По визво
ленні» [втеча з Києва більшовиків], б/п.

394. «З останніх днів у Київі», Ромул.
395. «Большевики і державний банк» [пограбування 

державного банку], б/п.
396. «Київ, 3 березня (18 лютого) 1918 р. До лікві

дації лихоліття», б/п.
397. «Київ, 3 березня (18 лютого). Цікава деталь» [на 

відміну від України, Росія в Брестській угоді не 
названа «народною республікою»], б/п.

398. «Підрахунки. І» [більшовицьке панування в Ки
єві], Ромул.

399. «Муравйов» [характеристика «героя»], С. 6.

400. «Проти всього світу» [нарада дипломатів у аме
риканського представника в Петрограді], Ромул.

401. «Київ, 5 березня (20 лютого) 1918 р. Шляхом 
законности» [безпідставні чутки про єврейські 
погроми в Києві], б/п.

402. «Підрахунки. II» [результати більшовицького па
нування в Києві], Ромул.

403. «Київ, 6 березня (21 лютого) 1918 р. Мир і 
війна» [ухвала німецького парламенту німецько- 
української угоди в Бресті], б/п.

404. «Підрахунки. III», Ромул.
405. «Київ, 7 березня (22 лютого) 1918 р. Установча 

Рада», б/п.
406. «Київ, 7 березня (22 лютого) 1918 р. Зброя часу» 

[розшук загиблих під Крутами юнаків], б/п.
407. «Київ, 8 березня (23 лютого) 1918 р. Єдиний во

рот» [народна неосвіченість і більшовизм], б/п.
408. «Київ, 9 березня (24 лютого) 1918 р. Що ж  да

лі?» [перспективи Р осії після Брестського миру 
і більшовизм], б/п.

409. «Соціалізація думки» [більшовицька постанова 
про монополію на видання худож ніх творів ро
сійських письменників], С. Є.

410. «Київ, 10 березня (26 лютого) 1918 р. Більшо
вицькими слідами» [більшовицькі методи керу
вання в українському уряді УН Р], б/п.

411. «На роковини» [роковини революції], С. Є.
412. «На Шевченкову тему» [гріхи сучасності], С. Є.

413. «Київ, 13 березня (28 лютого) 1918 р. Доброї 
політики» [меморіал промислових та сільськогос
подарських організацій України], б/п.

414. «Голоси з льоху» [відповідь на анонімні звину
вачення в «Рабочей жизни» в неприхильності до 
неукраїнської людності], С. Є.

415. «Шляхом розпаду. І» [розпад Російської імперії], 
С. Є.

Ч. 21 (26/13 лют.)

Ч. 22 (27/14 лют.) '

Ч. 22 (27/14 лют.)

Ч. 22 (27/14 лют.)

Ч. 22 (27/14 лют.)

Ч. 22 (27/14 лют.)

Ч. 23 (28 (15) лют.)

Ч. 23 (28 (15) лют.)

Ч. 24 (17 лют./2 берез.)

Ч. 24 (17 лют./2 берез.) 
Ч. 24 (17 лют./2 берез.)

Ч. 25 (18 лют./З берез.)

Ч. 25 (18 лют./З берез.)

Ч. 25 (18 лют./З берез.)

Ч. 25 (18 лют./З берез.), 
с. 3.
Ч. 25 (18 лют./З берез.), 
с. 4.
Ч. 26 (5 берез./20 лют.)

Ч. 26 (5 берез./20 лют.)

Ч. 27 (6 берез./21 лют.)

Ч. 27 (6 берез./21 лют.)
Ч. 28 (7 берез./22 лют.)

Ч. 28 (7 берез./22 лют.)

Ч. 29 (8 берез./23 лют.)

Ч. 30 (9 берез./24 лют.)

Ч. 30 (9 берез./24 лют.)

Ч. 31 (10 берез./26 лют.)

Ч. 31 (10 берез./26 лют.)
Ч. 31 (10 берез./26 л гт .), 
с. 3.
Ч. 32 (13 берез./28 лют.)

Ч. 32 (13 берез./28 лют.) 

Ч. 33 (14/1 берез.)
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416. «Київ, 15 березня 1918 р. Легкою дорогою» [про Ч. 34 (15/2 берез.)
міністра фінансів в українському уряді], б/п.

417. «Київ, 16 (3) березня 1918 р. Романтика чи ре- Ч. 35 (16/3 берез.)
акція?» [про спроби встановлення гетьманату на
Україні], б/п.

418. «Київ, 16 (3) березня 1918 р. Блазенський жест» Ч. 35 (16/3 берез.) 
[протинімецькі протести російських дипломатів),
б/п.

419. «Шляхом розпаду. II», С. Є. Ч. 35 (16/3 берез.)
420. «Біля кризису. І» [кризис політики есерівського Ч. 36 (19 (6) берез.)

уряду], С. Є. [З правками.]
421. «Біля кризису. II» С. Є. [З правками.] Ч. 37 (20 (7) берез.)
422. «Дорогою ціною. Ясній пам’яті Володимира Ч. 37 (20 (7) берез.)

Шульгина», С. Є.
423. «Київ, 21 (8) березня 1918 р. За досвідом віків» Ч. 38 (21 (8) берез.)

[до річниці створення Центральної Ради], б/п.
424. «Київ, 21 (8) березня 1918 р. Знаменний юви- Ч. 38 ( ‘1 (8) берез.) 

лей», б/п.
425. «Київ, 22 (9) березня 1918 р. Пора заговорити» Ч. 39 (22 (9) берез.)

[насильства німецького війська на Україні], б/п.
426. «Київ, 23 (10) березня 1918 р. Перед кінцем» Ч. 40 (23 (10) берез.)

[перед закінченням війни], б/п.
427. «Біля кризису. III», С. 6. Ч. 40 (23 (10) берез.)
428. «Київ, 24 (11) березня 1918 р. Освідомлювання» Ч. 41 (24 (11) берез.)

[неознайомленість села з останніми подіями та
політикою українських урядовців], б/п.

429. «Біля кризису. IV», С. Є. Ч. 41 (24 (11) берез.)
430. «Київ, 26 (13) березня 1918 р. бдиний документ» Ч. 42 (26) (13) берез.)

[наказ міністра юстиції про виконання лише по
станов українського уряду], б/п.

431. «Не з того кінця» [недоречності в законі про ук- Ч. 42 (26 (13) берез.) 
раїнську державну мову та в земельній політиці
українських есерів], С. 6.

432. «Київ, 27 (14) березня 1918 р. Старим курсом» Ч. 43 (27 (14) берез.)
[незмінність позиції есерівського кабінету мініст
рів В. Голубовича], б/п.

433. «Київ, 28 (15) березня 1918 р. Державне розме- Ч. 44 (28 (15) берез.)
жування» [західні кордони України й Холмщи-
на], б/п.

434. «На тимчасовий бюджет. І» [вибори до У країн- Ч. 44 (28 (15) берез.), с. 1—
ської Установчої Ради], С. Є. 2.

435. «На тимчасовий бюджет. II» [криза політики Ч. 45 (29 (16) берез.)
Центральної Ради], С. 6.

436. «Київ, 29 (16) березня 1918 р. Воєнні події» [по- Ч. 45 (29 (16) берез.) 
дії на фронтах світової війни], б/п.

437. «Київ, 31 (18) березня 1918 р. Розпачливий крик» Ч. 46 (31 (18) берез.) 
[винищення поляками українців в Холмщині], б/п.

438. «Дві безодні» [крайнощі української національ- Ч. 46 (31 (18) берез.)
ної політики], С. Є.

439. «Київ, 2 квітня (20 березня) 1918 р. Фатальна Ч. 47 (2 квіт./20 берез.)
політика» [новий міністр внутрішніх справ М. Тка
ченко і заборона демонстрацій], б/п.

440. «Київ, 2 квітня (20 березня) 1918 р. Миролюбні Ч. 47 (2 квіт./20 берез.)
заходи» [переговори з російським урядом], б/п.

441. «Київ, 3 квітня (21 березня) 1918 р. В тісному Ч. 48 (3 квіт./21 берез.)
куті» [урядові наради й відсутність конкретних
постанов], б/п.

442. «Пам’яти Івана Левицького», С. Є. Ч. 48 (3 квіт/21 берез.),
с. 1—2.

443. «Київ, 4 квітня (22 березня) 1918 р. Ще про Ч. 49 (4 квіт./22 берез.)
Установчу Раду», б/п.

444. «Київ, 4 квітня (22 березня) 1918 р. Назад?» Ч. 49 (4 квіт./22 берез.)
[Л. Троцький і створення нової російської армії],
б/п.

445. «Неминучим шляхом. І» [про український імпе- Ч. 49 (4 квіт./22 берез.)
ріалізм], С. Є.
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446. «Київ, 5 квітня (23 березня) 1918 р. За двома Ч. 50
зайцями» [більшовицький уряд Донецько-При
дніпровської республіки], б/п.

447. «Київ, 5 квітня (23 березня) 1918 р. З больше- Ч. 50 
вицького раю» [про ширення відомостей серед 
українського населення про наслідки господарю
вання більшовиків в Росії], б/п.

448. «Неминучим шляхом. II», С. Є. [З правками.} Ч. 50
449. «Київ, б квітня (24 березня) 1918 р. Державна Ч. 51

мова і міністерство» [про випадки відмови відпо
відати на російськомовні запити], б/п.

450. «Київ, 7 квітня (25 березня) 1918 р. Націона- Ч. 52
лістичний терор» [про випадки арештів за розмову 
російською мовою], б/п.

451. «Київ, 7 квітня (25 березня) 1918 р. Старим Ч. 52
шляхом» [більшовицький централізм і самовизна
чення народів Кавказу], б/п.

452. «Неминучим шляхом. III» [державне будівництво Ч. 52
на Україні: самостійність і федералізм], С. Є. с. 1—2

453. «Київ, 9 квітня (27 березня) 1918 р. Делікатна Ч. 53
справа» [німецьке військо й укр. уряд], б/п.

454. «Київ, 10 квітня (28 березня) 1918 р. Привіт На- Ч. 54 
родній Республіці Білоруській», б/п.

455. «Київ, 10 квітня (28 березня) 1918 р. Бойова Ч. 54
атмосфера» [напруження в засіданнях Малої Ра
ди], б/п.

456. «Гальванізація трупа» [відродження російського Ч. 54
націоналізму; відповідь на відкритий лист О. Єла- с. 1—1
чича з приводу статті С. Єфремова «Дві безодні»],
С. Є.

457. «Київ, 11 квітня (29 березня) 1918 р. Україна і Ч. 55 
Румунія» [територіальні суперечки щодо Букови
ни], б/п.

458. «Київ, 12 квітня (30 березня) 1918 р. Під гаря- Ч, 56 
чим сонцем» [невдалий земельний закон], б/п.

459. «Київ, 12 квітня (ЗО березня) 1918 р. Визволен- Ч. 56
ня Харькова», б/п.

460. «Живі тріски» [демобілізація війська й еконо- Ч. 56
мічна криза], С. Є.

461. «Київ, 13 квітня (31 березня) 1918 р. Захватним Ч. 57
шляхом» [окупація Румунією українських етніч
них територій в Бесарабії], б/п.

462. «Київ, 13 квітня (31 березня) 1918 р. Больше- Ч. 57
вицькі жарти [тверження російського уряду, що
війну з У HP ведуть самі українські війська], б/п.

463. «Київ, 13 квітня (31 березня) 1918 р. Промовис- Ч. 57 
тий приклад [конфлікти більшовиків з робітника
ми], б/п.

464. «Гнила дошка» [невдалі вибори до Української Ч. 57
Установчої Ради], С. Є.

465. «Київ, 14 (1) квітня 1918 р. Ще про большевиць- Ч. 58
ку політику» [справа мирного договору між Ро
сією та У HP], б/п.

466. «Жнива» [українська влада і селяни], С. Є. Ч. 58
467. «Київ, 16 (3) квітня 1918 р. Чуже втручання і Ч. 59

власна безпорадність» [міністр хліборобства та 
земельне законодавство], б/п.

468. «Київ, 17 (4) квітня 1918 р. Протест і реальні Ч. 60
заходи» [протест Малої Ради проти втручання 
німецької військової влади у  вирішення земель
ного питання], б/п.

469. «Київ, 18 (5) квітня 1918 р. Росія та союзники», Ч. 61 
б/п.

470. «Київ, 19 (6) квітня 1918 р. Парламентська не- Ч. 62
займаність» [закон Центральної Ради], б/п.

471. «Київ, 19 (6) квітня 1918 р. Ліквідація союзів» Ч. 62
[зловживання ліквідаційних комісій по скасу
ванню земських та міських союзів], б/п.

(5 квіт./23 берез.)

(5 квіт./23 берез.)

(5 квіт./23 берез.)
(6 квіт./24 берез.)

(7 квіт./25 берез.)

(7 квіт./25 берез.)

(7 квіт./25 берез.),і
(9 квіт./27 берез.) 

(10 квіт./28 берез.) 

(10 квіт./28 берез.)

(10 квіт./28 берез.)
>.

(11 квіт./29 берез.)

(12 квіт./ЗО берез.) 

(12 квіт./ЗО берез.) 

(12 квіт./ЗО берез.) 

(13 квіт./31 берез.)

(13 квіт./31 берез.)

(13 квіт./ЗІ берез.)

(13 квіт./ЗІ берез.) 

(14 (1) квіт.), с. 1.

(14 (1) квіт.)
(16 (3) квіт.)

(17 (4) квіт.)

(18 (5) квіт.)

(19 (6) квіт.)

(19 (6) квіт.)
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472. «Новітній централізм. І» [занепад провінційних 
«Просвіт»], С. Є.

473. «Київ, 20 (7) квітня 1918 р. Треба рішучих за
ходів» [насильства українського війська над мир
ним населенням Полтавщини], б/п.

474. «Київ, 20 (7) квітня 1918 р. Логіка подій» [не- 
вирішення земельної проблеми й криза есерівської 
влади на Україні], б/п.

475. «Новітній централізм. II» [занедбаність місцево
го самоврядування], С. Є.

476. «Київ, 21 (8) квітня 1918 р. З головної виборчої 
комісії» [недійсність виборів й скликання Уста
новчої Ради], б/п.

477. «Київ, 23 (10) квітня 1918 р. Спільною мовою» 
[зносини між українським та білоруським уряда
ми], б/п.

478. «Київ, 24 (11) квітня 1918 р. Польське військо 
на Україні», б/п.

479. «Київ, 25 (12) квітня 1918 р. Політичне крутій
ство» [претензії уряду народних комісарів в Моск
ві], б/п.

480. «Київ, 25 (12) квітня 1918 р. Гомруль» [політич
на автономія Ірландії], б/п.

481. «Київ, 26 (13) квітня 1918 р. Мобілізація проти 
темноти» [шкільна компанія міністерства освіти], 
б/п.

482. «Вселюдне голодування», С. Є.
483. «Київ, 28 (15) квітня 1918 р. З Холмщини» [за

ведення польських порядків], б/п.
484. «Генеральська історія» [про український ура-пат

ріотизм; шовіністичне «Як жив український на
род»], С. G.

485. «Київ, 9 травня (26 квітня) 1918 р. Наша пози
ція» [негативне відношення газети й соціалістів- 
федералістів до гетьманського перевороту], б/п.

486. «Інтермедія» [тенденції до поправіння державно
го життя України], С. Є.

487. «Хрестною путтю. До історії страстного тиждня» 
[останній тиждень існування Центральної Ради], 
С. Є.

488. «Київ, 10 травня (27 квітня) 1918 р. Одгуки з 
Європи», б/п.

489. «Парадоксальне міністерство» [неукраїнськість 
першого кабінету міністрів П. Скоропадського], 
С. Є.

490. «Київ, 11 травн. (28 квітня) 1918 р. Думки геть
мана і заяви прем’єра», б/п.

491. «Київг 11 травня (28 квітня) 1918 р. Символічне 
призначення» [про призначення в директори ук
раїнського телеграфного агентства москвофіла Лу
бенського]. fЧерез всю замітку рукою С. Єфремова 
написано: «Цензура заборонила»], б/п.

492. «Zu spat» [пізно], [причини перевороту та немож
ливість співпраці з міністрами П. Скоропадсько
го], С. Є.

493. «Київ, 14 (1) травня 1918 р. Слова та діла» [ді
яльність гетьманського уряду], б/п.

494. «Селянська трагедія» [поміщицька політика геть
манського уряду], С. Є.

495. «Київ, 15 (2) травня 1918 р. Старовина в нови
ну» [повернення цензури], б/п.

496. «Київ, 15 (2) травня 1918 р. У ТА, або загадка» 
[рос ійськомо виїсть Українського Телеграфного 
Агентства], б/п.

497. «Київ, 16 (3) травня 1918 р. Чорні круки» [анар
хія й чорносотенство], б/п.

498. «Б’ють» [терор населення з боку провінційної мі
ліції], С. 6,

ч . 62 (19 (6) квіт.)

ч . 63 (20 (7) квіт.)

ч . 63 (20 (7) квіт.)

ч . 63 (20 (7) квіт.)

ч . 64 (21 (8) кніт.)

ч . 65 (23 (10) квіт.)

ч . 66 (24 (11) квіт.)

ч . 67 (25 (12) квіт.)

ч . 67 (25 (12) квіт.)

Ч. 68 (26 (13) квіт.)

Ч. 69 (27 (14) квіт.), с. 1—2. 
Ч. 70 (28 (15) квіт.)

Ч. 70 (28 (15) квіт.)

Ч. 71 (9 трав./26 квіт.)

Ч. 71 (9 трав./26 квіт.), 
с. 1 - 2 .
Ч. 71 (9 трав./26 квіт.), 
с. 2 ,

Ч. 72 (10 трав./27 квіт.)

Ч. 72 (10 трав./27 квіт.)

Ч. 73 (11 трав./28 квіт.)

Ч. 73 (11 трав./28 квіт.)

Ч. 73 (11 трав./28 квіт.)

Ч. 75 (14 (1) трав.)

Ч. 75 (14 (1) трав.)

Ч. 76 (15 (2) трав.)

Ч. 76 (15 (2) трав.)

Ч. 77 (16 (3) трав.)

Ч. 77 (16 (3) трав.)
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499. «Київ, 17 (4) травня 1918 р. Політичний курс і 
капіталісти» [готовність міністрів-капіталістів ідти 
курсом самостійності України], б/п.

500. «Одгадка на загадку» [неукраїнськість УТА], Ро
мул. [Цензурні купюри.]

501. «Памяти А. Ляхоцького» [працівник друкарні 
М. Драгоманова в Женеві], С. 6.

502. «Київ, 18 (5) травня 1918 р. Робітнича політика», 
б/п.

503. «Київ, 18 (5) травня 1918 р. Забезпечення дру
кованого слова» [необхідність закону про пресу], 
б/п. [Цензурні купюри.]

504. «Київ, 19 (6) травня 1918 р. Дипломатичні хитро
щі» [відмова Румунії визнавати захоплення укра
їнських етнографічних територій в Бессарабії], б/п.

505. «Пам’яти Л. М. Драгоманової», С. Є.
506. «Київ, 21 (8) травня 1918 р. З каламутних дже

рел» [антиукраїнський випад в газеті «Vossische 
Zeitung»], б/п.

507. «Од Сильвестра до Антонія» [обрання київським 
митрополитом Антонія Храповицького й справа 
автокефалії української церкви], С. Є. [Уточнен
ня (P .  S .)  до статті про Л. М. Драгоманову .]

508. «Київ, 22 (9) травня 1918 р. Без логики» [скасу
вання національних міністерств], б/п.

509. «З курсу мнемоніки» [повернення старих поряд
ків], С. Є.

510. «Київ, 24 (11) травня 1918 р. На початку поро
зуміння» [початок російсько-українських перего
ворів], б/п.

511. «Київ, 24 (11) травня 1918 р. Консисторським 
шляхом» [боротьба з українським автокефальним 
церковним рухом], б/п.

512. «Київ, 25 (12) травня 1918 р. На хвилі безлад
дя» [безпорадність українського села і аграрний 
терор], б/п.

513. «Київ, 26 (13) травня 1918 р. Централістична фе
дерація» [більшовицьке тлумачення поняття феде
рації і справа мирних переговорів з Україною], 
б/п.

514. «Київ, 28 (15) травня 1918 р. Ще і ще раз ...» 
[безладдя в справі арештів], б/п.

515. «З шуму життя. І» [організація влади та перс
пективи, з нею пов’язані], С. Є.

516. «Київ, 29 (16) травня 1918 р. Туга за больше
визмом і дійсність» [ілюзії селян, що більшовики 
віддають в Р осії землю у селянську власність], б/п.

517. «З шуму життя. II», С. Є.
518. «Київ, ЗО (17) травня 1918 р. Щасливий куточок» 

[цензурний терор], б/п.
519. «Українці на чужині» [утиски українців в Ро

сії], Ромул.
520. «Нові люде. І» [крадіжки грошей на вокзалі],

С. в.
521. «Нові люде. II» [повернення українців-військо- 

вих з-за кордону], С. Є.
522. «Київ, 10 липня 1918 р. До політичного стано

вища » [ лист гетьмана П. Скоропадського до
прем’єр-міністра Ф. Лизогуба про незгоду з по
літикою кабінету], б/п. [Стаття була недопущена 
цензурою, але вирізану пробну відбитку С. 6. на
клеїв на свій примірник газети.]

523. «Київ, 10 липня 1918 р. Кінець наближається» 
[повстання лівих есерів у Москві], б/п.

524. «Пам’яти Хв. Кондр. Вовка», С. Є.

525. «Київ, 11 липня 1918 р. Закон про громадян
ство», б/п.

Ч. 78 (17 (4) трав.)

Ч. 78 (17 (4) трав.)

Ч. 78 (17 (4) трав.), с. 4 

Ч. 79 (18 (5) трав.)

Ч. 79 (18 (5) трав.)

Ч. 80 (19 (6) трав.)

Ч. 80 (19 (6) трав.)
Ч. 81 (21 (8) трав.)

Ч. 81 (21 (8) трав.)

Ч, 82 (22 (9) трав.)

Ч. 82 (22 (9) трав.)

Ч. 83 (24 (11) трав.)

Ч. 83 (24 (11) трав.)

Ч. 84 (25 (12) трав.)

Ч. 85 (26 (13) трав.)

Ч. 86 (28 (15) трав.)

Ч. 86 (28 (15) трав.)

Ч. 87 (29 (16) трав.)

Ч. 87 (29 (16) трав.)
Ч. 88 (ЗО (17) трав.)

Ч. 88 (ЗО (17) трав.)

Ч. 101 (16 (3) черв.)

Ч. 102 (18 (5) черв.)

Ч. 110 (10 лип./27 черв.)

Ч. 110 (10 лип./27 черв.)

Ч. 110 (10 лип./27 черв.), 
с. 2.
Ч. 111 (11 лип./28 черв.)
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526. «Біла пляма» [гетьманська урядова цензура],
С. Є.

527. «На руїнах. І. З сільських враженнів», С. Є.

528. «Київ, 12 липня 1918 р. До первістного стану» 
[закон про національно-персональну автономію], 
б/п.

529. «На руїнах. II», С. 6.
530. «Київ, 13 липня 1918 р. Нове ярмо» (II сесія 

всеукраїнського церковного собору], б/п. [У трьох 
місцях — цензурні купюри, текст в них поновлено 
рукою С. в.]

531. «Київ, 13 липня 1918 р. «Хліб» [голод в Холм- 
щині], б/п.

532. «Як воно дбає...» [вивіз співробітниками мініс
терства харчових справ продуктів за кордон],
С. Є. [Цензурна купюра заклеєна С. Єфремо- 
вим друкарською відбиткою тієї частини статті, 
якої бракує в оригіналі].

533. «Київ, 14 липня 1918 р. Од економії до збитків» 
[справа української школи]. [Одна цензурна ку
пюра заповнена текстом С Єфремовим,]

534. «Київ, 16 (3) липня 1918 р. Старі латки» [діяль
ність губерніальних та повітових старост], б/п. 
[Дві цензурні купюри; текст поновлено автором.]

535. «На руїнах. III» С. Є.
536. «З останніх хвилин Хв. Вовка», Р-л.
537. «У Києві: монархічний з’їзд», б/п.
538. «У Києві: чутки з-за кордону» [польський вплив 

на австрійську політику], б/п.
539. «Київ, 17 (4) липня 1918 р. Між молотом і ко

вадлом» [війна більшовицької Росії з інтервента
ми], б/п.

540. «Реформи навпаки» [безпорадність внутрішньої 
політики гетьманського уряду], С. Є. [Вся стаття 
була конфіскована цензурою. Автором на цензурну 
купюру наклеено пробний відбиток.]

541. «Київ, 18 (5) липня 1918 р. На мертвій точці» 
[переговори між Україною і Росією], б/п. [Цензу
рою викинуто половину статті, автором віднов
лено текст приклеєнням пробного відбитка.]

542. «Caeterum censeo» [про цензурні купюри в «Но
вій Раді»], С. Є.

543. «Київ, 19 (6) липня 1918 р. Перед небезпекою  
культурі» [брак паперу для преси], б/п. [Цензурна 
купюра відновлена автором відбитком відповідного 
місця статті.]

544. «Теплі» [російські чиновники на службі у геть
манського уряду], С. Є. [2 цензурні купюри від
новлено автором частково рукописно, а головне 
наклеєними відбитками.]

545. «Київ, 20 (7) липня 1918 р. Офіціальне слов’яно
фільство» [чеська політика проти самовизначення 
українців в Галичині й Росії], б/п.

546. «Суддя у власній справі» [про цензуру преси],
С. 6. [Видруковане місце з статті «Теплі», яке 
було заборонено цензурою , див. позиц. № 544.]

547. «На руїнах. IV» [втручання німецького війська 
в справи села], С. Є.

548. «Київ, 21 (8) липня 1918 р. Ревизії» [втручання 
МВС в справи органів місцевого самоврядування], 
б/п.

549. «Політичне комівояжерство» [відповідь на звину
вачення Л. Цегельським С. Єфремова в політичній 
кризі на Україні], С. Є.

550. «З газет та журналів. Байки» [подається текст 
статті Л. Цегельського в «Українському слові»], 
б/п.

Ч. .111 (11 лип./28 черв.)

Ч. 111 
с. 2.

(11 лип./28 черв.),

Ч. 112 (12 лип./29 черв.)

Ч. 112 (12 лип./29 черв.)
Ч. 113 (13 лип./ЗО черв.)

Ч. 113 (13 лип./30 черв.)

Ч. 113 
с. 2 .

(13 лип./ЗО черв.),

Ч. 114 (14 (1) лип.)

Ч. 115 (16 (3) лип.), с. 1.

Ч. 115 (16 (3) лип.), с. 2.
Ч. 115 (16 (3) лип.), с. 2.
Ч. 115 (16 (3) лип.), с. 3.
Ч. 115 (16 (3) лип.), с. 3.

Ч. 116 (17 (4) лип.)

Ч. 116 (17 (4) лип.)

Ч. 117 (18 (5) лип.)

Ч. 117 (18 (5) лип.)

Ч. 118 (19 (6) лип.)

Ч. 118 (19 (6) лип.)

Ч. 119 (20 (7) лип.)

Ч. 119 (20 (7) лип.)

Ч. 119 (20 (7) лип.), с. 2—3. 

Ч. 120 (21 (8) лип.)

Ч. 120 (21 (8) лип.), с. 1—2.

Ч. 120 (21 (8) лип.), с« 2
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551. «Ревизія губерніяльного земства» [київське зем
ство, головою якого був С. Петлюра], б/п.

552. «Київ, 23 (10) липня 1918 р. Залізничний страйк 
і правительственні сфери», б/п. [Одна цензурна 
купюра відновлена в тексті автором наклеєним 
відбитком, в другій така вклейка втрачена.]

553. «Мудра політика» [страусина поведінка кабінету 
міністрів], С. Є.

554. «Київ, 24 (11) липня 1918 р. Культ царизму» [па
нахиди по вбитому царю й пропаганда ідеї єдиної 
Росії), б/п.

555. «З газет та журналів. Легким скоком» [непра
вомірність звинувачення газетою «Наша думка» 
М. Грушевського у приниженні галичан на про
тивагу придніпрянцям], б/п. [Підпис олівцем сто
їть лише під другою статтею цієї рубрики, але ос
кільки вона подається в розрізі продовження теми, 
зачепленої Л . Цегельським, а т.акож перегукуєть
ся у висловах з другою, підписаною, статтею, оче
видно, також належала перу С. Єфремова.]

556. «З газет та журналів. Грація» [натяки «Киевской 
мысли» про зростання австрофільських настроїв 
серед українців], б/п.

557. «Київ, 25 (12) липня 1918 р. Становище в Гали
чині», б/п.

558. «Київ, 25 (12) липня 1918 р. Автономія Індії», 
б/п.

559. «Глас вопіющого в пустині» [газета й урядові 
несправедливості], С. G.

560. Хроніка. «На Україну» [про прибуття ешелону 
утікачів з більшовицької Росії], б/п.

561» «Київ, 26 (13) липня 1918 р. Кабінетський кри
зисов Австрії» [справа ратифікації Брестської уго
ди й питання поділу Галичини на польську й укра
їнську території], б/п.

562. «Київ, 26 (13) липня 1918 р. Ганебна справа» 
[німецький суд у  справі викрадення банкіра Доб
рого], б/п.

563. «Київ, 27 (14) липня 1918 р. Про зміни в кабі
неті міністрів» [продовження старого реакційного 
КУРСУ кабінетом Ф. Лизогуба]. [Стаття була 
повністю заборонена цензурою , але в авторському 
примірникові цілком відновлена наклеєною проб
ною від биткою.)

564. «З газет та журналів. Нашим порадникам» [від
повідь газеті «Киевская мысль» про австрійську 
орієнтацію українців], б/п.

565. «Київ, 28 (15) липня 1918 р. Боротьба з зло
вживаннями» [зловживання в міністерстві харчо
вих справ], б/п.

566. «Київ, 28 (15) липня 1918 р. На тім самім міс
ці» [австрійська поступка польським домаганням 
в справі Галичини], б/п.

567. «На руїнах. V» [відсутність української влади 
на селі], С. Є.

568. «Арешт С. Петлюри» [замітка ця заборонена цен
зурою, на цензурній купюрі — лише підпис С. Єф
ремоваІ, б/п.

569. «Київ, ЗО (17) липня 1918 р. Серед межинарод- 
ної гри» [польський курс нового австрійського 
кабінету], б/п.

570. «В першу чергу» [необхідність скасування цен
зури], С. Є.

571. «З газет та журналів. До нового курсу в Авст
рії» [характеристика нового голови кабінету мі
ністрів Гусарека в львівському «Ділі»], б/п.

572. Хроніка. «В совітській республіці» [протибільшо- 
вицькі повстання в Росії], б/п.

Ч. 120 (21 (8) лип.), с. 2 

Ч. 121 (23 (10) лип.)

Ч. 121 (23 (10) лип.)

Ч. 122 (24 (11) лип.)

Ч. 122 (24 (11) лип.)

Ч. 122 (24 (11) лип.), с. 1—2.

Ч. 123 (25 (12) лип.)

Ч. 123 (25 (12) лип.)

Ч. 123 (25 (12) лип.)

Ч . 123 (25 (12) лип.), с. 3. 

Ч. 124 (26 (13) лип.)

Ч. 124 (26 (13) лип.), с. 1—2. 

Ч. 125 (27 (14) лип.)

Ч. 125 (27 (14) лип.), 
с. 1—2

Ч. 126 (28 (15) лип.)

Ч. 126 (28 (15) лип.)

Ч. 126 (28 (15) лип.), с. 1—2,

Ч. 126 (28 (15) лип.), с. 3.J

Ч. 127 (ЗО (17) лип.)

Ч. 127 (ЗО (17) лип.)

Ч. 127 (ЗО (17 )-лип.)

Ч. 127 (ЗО (17) лип.), с. 3.
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573. Хроніка. «Не може мовчати» [про відмову
В. В. Шульгина проти українського підданства], 

б/п.
574. Хроніка. «Нові газети» [перенесення до Києва 

російських газет з Петербурга й Москви], б/п.
575. Хроніка. «За москвофильську орієнтацію» [про 

скинення подільського єпископа Пимена], б/п.
576. Хроніка. «За патріярха» [антимосковські нас

трої селян Лохвицького повіту], б/п.
577. «Київ, 31 (18) липня 1918 р. Гнилизни дух» [чор

носотенці в установах Української Держави], б/п. 
[Повністю заборонена цензурою; відновлена цілком 
наклеєною відбиткою].

578. «Київ, 31 (18) липня 1918 р. Замах на фельд.
Ей горна», б/п.

579. «За північним кордоном» [антибільшовицька бо
ротьба в Росії], Ромул.

580. «З газет та журналів. Не на ту адресу» [відпо
відь «Dziennik’y Kijowsk’oMy», про загарбницькі 
плани польських кіл щодо України], б/п.

581. «Київ, 1 серпня (19 липня) 1918 р. В чому про
вина?» [безпідставне звинувачення українських 
автокефалістів у вбивстві митрополита Володи
мира], б/п.

582. «Четверті роковини» [про світову війну], С. Є.
583. «За кордоном» [постанова української парламент

ської фракції з приводу польського курсу в ав
стрійському парламенті], б/п.

584. «Київ, 2 серпня (20 липня) 1918 р. На початку 
п’ятого року» [п’ятий рік світової війни], б/п.

585. «Авгури» [справа власних помешкань для ук
раїнських київських гімназій], С. Є.

586. Хроніка «В рідній землі» [тяжке становище ук- 
раїнців-солдат, що вернулися з полону], б/п.

587. «Київ, 3 серпня (21 липня) 1918 р. Єдина дата» 
[фінансова заборгованість Російської імперії й 
Українська держава], б/п.

588. «Пам’яти Ів. М. Стешенка», С. Є.
589. «Київ, 4 серпня (22 липня) 1918 р. Грюкання 

дверима» [терор більшовиків у Росії], б/п.
590. «З газет та журналів. З Кузьми Ефимовського» 

[відповідь на виступ Ефимовського в «Голосе Киє
ва», що пов’язував вбивство Ейгорна з антиросій- 
ською політикою українського уряду], б/п.

591. «Київ, 6 серпня (24 липня) 1918 р. Новий кон
фуз» [звільнення члена ревізійної комісії мініс
терства внутрішніх справ Іозефі], б/п. [Останні 
2/3 статті сконфісковано цензурою; відновлено 
автором наклеенням пробного відбитку.]

592. «Київ, 7 серпня (25 липня) 1918 р. Про політи
ку «твердої руки» [полеміка з Донцовим про не
обхідність твердої влади, а не політики «ежових 
рукавиць»], б/п.
[Під статтею — напис С . Єфремова синім олівцем: 
«Цензура викинулау та я не послухав)}.]

593. «За білу пляму» [поновлення тексту про виступ
Іозефі, що був викинутий цензурою у № 128], С. Є. 
[Запис простим олівцем С. Єфремова на полі біля 
заголовку: «Цензура цю статтю, як і вступну
була викинула та я звелів таки друкувати. С. Єф
ремов».

594. «Київ, 8 серпня (26 липня) 1918 р. Нова війна» 
[негативна оцінка інтервенції проти Росії на Пів
ночі], б/п.

595. «Київ, 8 серпня (26 липня). «То же самое» [з 
приводу статті в газеті «Киевская мысль» — «По
литиканы»], б/п.

Ч. 127 (30 (17) лип.), с. 3.

Ч. 127 (ЗО (17) лип.), с. 3.

Ч. 127 (30 (17) лип.), с .З  

Ч. 128 (31 (18) лин.)

Ч. 128 (31) (18) лип.)

Ч. 128 (31 (18) лип.)

Ч. 128 (31 (18) лип.)

Ч. 129 (1 серп./19 лип.)

Ч. 129 (1 серп./19 лип.), с. 2 
Ч. 129 (1 серп./19 лип.), с. \

Ч. 130 (2 серп./20 лип.)

Ч. 130 (2 серп./20 лип.)

Ч. 130 (2 серп./20 лип.), с. 3. 

Ч. 131 (3' серп./21 лип.)

Ч. 131 (3 серп./21 дип.), с. 2. 
Ч. 132 (4 серп./22 лип.), с. 2.

Ч. 132 (4 серп./22 лип.), с. 2. 

Ч. 133 (6 серп./24 лип.)

Ч. 134 (7 серп./25 лип.)

Ч. 134 (7 серп./25 лип.), 
с. 1—2.

Ч. 135 (8 серп./26 лип.) 
с. 1 - 2 .

Ч. 135 (8 серп./26 лип.)

Ч. 125 (30 (17) лип.), с. 3.
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596. «Київ, 9 серпня (27 липня) 1918 р. У веселій Ч. 136 (9 серп./27 л и п .),
столиці» [криза місцевого самоврядування в Киє
ві], б/п.

597. «З газет та журналів. Про спекуляцію й хабар- Ч. 136 (9 серп./27 лип.) 
ництво» [стаття І. Таланта в «Русском голосе»
про урядові зловживання в продовольчій сфе
рі], б/п.

598. «Київ, 10 серпня (28 липня) 1918 р. Українські Ч. 137 (10 серп./28 лип.)
науки в середній школі» [закон про обов’язкове
вивчення української мови, літератури, історії 
і географії та поголоски про «примусову украї
нізацію»], б/п.

599. «Газетна Ноздревщина» [звинувачення газети «Ки- Ч. 137 (10 серп./28 лип.)
евская мысль» в антиросійській агітації на шпаль
тах «Нової Ради»], б/п.

600. «Київ, 11 серпня (29 липня) 1918 р. Залізничний Ч. 138 (11 серп./29 лин.)
страйк», б/п.

601. «Київ, 13 серпня (31 липня) 1918 р. Лицарі на Ч. 139 (13 серп./31 лип.)
годину» [зловживання провінціальних адміністра
торів], б/п. [Два останніх абзаци заборонено цен
зурою: відновлено автором наклеєним пробним
відбитком.]

602. «До одного типу» [політика царату в галузі на- Ч. 139 (13 серп./31 лип.) 
родної освіти], Ромул.

603. «З газет та журналів. Історичний документ» [га- Ч. 139 (13 серп./31 лип.),
зета «Подольський край» про відшкодування збит- с. 1—2.
ків поміщикам], б/п.

604. «З газет та журналів. 3000!!!» [газета «Киевская Ч. 139 (13 серп./31 лип.),
мысль» про продовольчі посилки та умови ми- с. 1—2.
рної угоди в Бресті], б/п.

605. «З газет та журналів. З погляду пекаря» [га- Ч. 139 (13 серп./31 лип.),
зета «Голос юга» (Харків) про національно- с. 1—2.
державне самовизначення народів Російської 
імперії], б/п. [Підпис, олівцем С. Єфремова 
стоїть в кінці всієї рубрики, але за змістом вид
но, що, очевидно, всі замітки писані ним.]

606. «Київ, 14 (1) серпня 1918 р. Краєчок завіси» [ді- Ч. 140 (14 (1) серп.)
яльність каральних загонів проти селян], б/п.

607. «Світовий скандал» [немає помешкань для укра- Ч. 140 (14 (1) серп.)
їнських гімназій в Києві], Ромул.

608. «Київ, 15 (2) серпня 1918 р. На острові» [чутки Ч. 141 (15 (2) серп,)
про перенесення більшовицької столиці у Крон
штадт], б/п.

609. «Тією ж дорогою» [утиски українських гімназій], Ч. 141 (15 (2) серп.)
С. Є.

10. «Київ, 16 (3) серпня 1918 р. Скора робота» [важ- Ч. 142 (16 (3) серп.), с. 2
ке становище міського господарства], б/п. [Ос
танній абзац заборонено цензурою; відновлено ав
тором наклеєним пробним відбитком.]

611. «З газет та журналів. Ліквідація Союза визво- Ч. 142 (16(3) серп.)
лення України» [відозва А. Жука про самолікві
дацію «СВУ» в зв’язку з досягненням її  мети
з 1 липня 1918 p.], б/п.

612. «Київ, 17 (4) серпня 1918 р. Од «самоопр'ЬдЪле- Ч. 143 (17 (4) серп.) 
нія до отступного» [російсько-українські перего
вори і справа виплати компенсації за відокрем
лення України], б/п.

613. «По-бі б ленському» [реквизиції помешкань укра- Ч. 143 (17 (4) серп.)
їнських установ у Києві під житло гетьманських
урядовців], С. Є.

614. «З газет та журналів. До економічного єднання» Ч. 143 (17 (4) серп.)
[«Наша думка» про допомогу галицької коопера
ції економіці Великої України], б/п. [Підпис
олівцем С . Єфремова стоїггт лише під другою за- 
міткою цієї рубрики.]

615.- «Київ, 17 (4) серпня 1918 р. Унія на Україні» Ч. 143 (17 (4) серп.), с. і —2. 
[«Наша думка» й «Українське слово» про україн
ську автокефальну церкву], б/п.
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616. «Київ, 18(5) серпня 1918 р. Замах на демокра
тичне земство» [про новий законопроект], б/п.

617. «Київ, 18 (5) серпня 1918 р. Допомога бранцям
і удовина лепта» [заборона земством збирати кош
ти для полонених], б/п.

618. «В тихій пристані» [реакційність «Уставу про 
учот населення в містах і міських оселях Україн
ської Держави], С. Є.

619. «Київ, 21 (8) серпня 1918 р. До старих рук» [ре
акційність проекту закону про вибори до міських 
дум], б/п.

620. «Київ, 21 (8) серпня 1918 р. Чи міцніш терпець?» 
[в справі приміщень для українських гімназій 
Києва], б/п.

621. «З газет та журналів. Небезпека з сходу» [стат
тя в «Народній Волі» про «жовту небезпеку»], 
б/п. [Перша замітка цієї рубрики не ає підпису 
Сергія Єфремова.]

622. «Київ, 22 (9) серпня 1918 р. Широкий розмах» 
[всеукраїнський з ’їзд губерніальних старост], б/п.

623. Хроніка «Кооперативна школа ім. В. Доманиць- 
кого» [в Звенигород!], б/п.

624. «Київ, 23 (10) серпня 1918 р. До приватної до
помоги» [збір коштів на помешкання українських 
гімназій в Києві], б/п.

625. «З газет та журналів. Українознавство» [О. Єфи- 
менко про українську державу та українознавчі 
курси], б/п.

626. «З газет та журналів. З пальця виссав» [вигад
ки «Киевской мысли» про інтерв’ю О. Яб- 
лоновського «Новій Раді»], б/п. [Підпис С .Є ф ре
мова стоїть лише під другою статтею цієї рубрики.]

627. «Київ, 24 (11) серпня 1918 р. В раю української 
державності» [інтерв’ю Ф. Лизогуба берлінським 
газетам не на користь українській самостійності], 
б/п.

628. «Київ, 25 (12) серпня 1918 р. Штрихи до май
бутньої картини» [вислови німецького міністра 
Зольфа про підтримку новоутворених країн на 
Сході Європи], б/п.

629. «Київ, 27 (14) серпня 1918 р. Нова ілюстрація» 
[спротив російської делегації на мирних перего
ворах з Україною визнавати незалежність Дону], 
б/п.

630. «І. В. Лучицький. Посмертна згадка», С. Є.
631. «Київ, 28 (15) серпня 1918 р. Навіщо поспіша- 

тись?» [російські націоналісти в органах місцево
го самоврядування Києва], б/п.

632. «Ташкептці» [кар’єристи нової доби], С. Є.
633. «Національна бібліотека в Києві», б/п.
634. Хроніка «Лепта од малечи» [кошти на українські 

гімназії], б/п.
635. Хроніка. «Допомога в’язням» [в’язні-українці в 

Л ук’янівській тюрмі], б/п.
636. «Київ, ЗО (17) серпня 1918 р. Туча з Заходу» 

[відкладення ратифікації Брестського миру в ав
стрійському парламенті], б/п.

637. «Київ, 31 (18) серпня 1918 р. <Не хочуть» (неба
жання більшовиків підписувати мир з Украї
ною], б/п.

638. «Київ, 1 вересня 1918 р. Пани б ’ються» [само
стійність Ч ехії і політика союзників відносно 
Росії], б/п.

639. «Старі міхи» [сучасне політичне становище], С. Є. 
[В трьох місцях цензурні купюри , поновлені ав
тором пробним відбитком.]

640. «Київ, 3 вересня 1918 р. Азбука» [оголошення 
про червоний терор в Росії], б/п.

Ч. 144 

Ч. 144

(18 (5) 

(18 (5)

серп.)

серп.)

Ч. 144 (18 (5) серп.)

Ч. 145 (21 (8) серп.)

Ч. 145 (21 (8) серп.)

Ч. 145 (21 (8) серп.)

Ч. 146 (22 (9) серп.)

Ч. 146 (22 (9) серп.), с. 3.

Ч. 147 (23 (10) серп.)

Ч. 147 (23 (10) серп.), с. 2.

Ч. 147 (23 (10) серп.), с. 2.

Ч. 148 (24 (11) серп.)

Ч. 149 (25 (12) серп.)

Ч. 150 (27 (14) серп.)

Ч. 150 (27 (14) серп.), с. 2. 
Ч. 151 (28 (15) серп.)

Ч. 151 (28 (15) серп.)
Ч. 151 (28 (15) серп.), с. 2.
Ч. 151 (28 (15) серп.), с. 3.

Ч. 151 (28 (15) серп.), с. 3.

Ч. 152 (30 (17) серп.)

Ч. 153 (31 (18) серп.)

Ч. 154 (1 верес./19 серп.)

Ч. 154 (1 верес./19 серп.)

Ч. 155 (3 верес./21 серп.)
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641. «Київ, 4 вересня (22 серпня) 1918 р. Держава в 
державі» [міністр юстиції про «примусову украї
нізацію], б/п.

642. «Київ, 5 вересня (23 серпня) 1918 р. На льохах 
з порохом» [вибухи порохових льохів в Одесі], б/п.

643. «В пустині велелюдній. І» [повчання українців 
від російської київської преси хорошому літера
турному тону], С. Є.

644. «Київ, 6 вересня (24 серпня) 1918 р. Утоптаною 
стежечкою» [небажання проводити земельну ре
форму], б/п.

645. «В пустині велелюдній. II», С. Є.
646. «Київ, 7 вересня (25 серпня) 1918 р. Імперіалізм  

у червоному плащі» [додаткова угода між більшо
вицьким урядом Росії й Німеччиною й незалеж
ність України], б/п.

647. «В пустині велелюдній. III», С. Є.
648. «Київ, 8 вересня (26 серпня) 1918 р. Запитання» 

[реквизиції помешкань], б/п.
649. «В пустині велелюдній. IV», С. G. [Цензурою за- 

боронено один абзац, котрий ноновлено вгорі газети 
друкарською від биткою.]

650. «Київ, 10 вересня (28 серпня) 1918 р. «Остання» 
війна» [мілітаризм країн Європи й Америки], б/п.

651. «Київ, 11 вересня (29 серпня) 1918 р. Задля ви
годи бюрократії» [українська мова в офіційних 
установах], б/п.

652. «Київ, 13 вересня (31 серпня) 1918 р. В оборону 
«Просвіт», б/п.

653. «Серед темних людей. І» [брак освітніх кадрів й 
здичавіння села], С. Є. [Багато виправлень у тек
сті, На окремому аркуші вміщено приписку P . S .,

сконфісковану цензурою.]
654. Хроніка «Тенденційне свято» [святкування дня 

св. Олександра Невського], б/п
655. Хроніка. «За Українську мову українською мовою» 

[про заборону українському священику Бутвинен- 
ко правити службу, написану митрополитом 
Антонієм українською мовою], б/п.

656. Київ, 13 вересня (31 серпня) 1918 р. «Демонстра
ція беззаконства» [реквизиції помешкань], б/п. 
[Було конфісковано цензурою. Уміщено в кінці 
номера на окремому аркуші разом з іншими кон
фискатами.]

657. «Київ, 14 (1) вересня 1918 р. За високим муром» 
[повий закон про боротьбу з спекуляцією], б/п.

658. «Серед темних людей. II» G. Є. [В шістьох міс- 
цях — цензурні вилучення; вилучені місця по
дані в друкарських відбитках па окремо му аркуші 
після газетного номеру.]

659. «Серед темних людей. III», С. Є.
600. «Київ, 17 (4) вересня 1918 р. На крайній межі» 

[червоний терор більшовиків в Росії], б/п.
661. «Серед темних людей. IV», С. Є.
662. «Київ, 18(5) вересня 1918 р. Нова спроба замирен

ня» [австрійська пропозиція про закінчення світо
вої війни], б/п.

663. «Серед темних людей. V», С. Є. [Один абзац кон
фісковано цензурою, поновлено згори приклеєною дру
карською від биткою, в двох місцях дописано ав
тором від руки.]

664. «Образи і луб’я. І» [відповідь Б. Манжосу на 
звинувачення в політичній непослідовності], С. Є.

665. «Киїз, 2.1 (8) вересня 1918 р. До мирової спро
би», б/п.

666. «Образи і луб’я. II», С. Є.
667. «Київ, 24 (11) вересня 1918 р. Україна і Крим», б/п.

Ч. 156 (4 верес./22 серп.)

Ч. 157 (5 верес./23 серп.'і 

Ч. 157 (5 верес./23 серп.)

Ч. 158 (6 верес./24 серп.)

Ч. 158 (6 верес./24 серп.) 
Ч. 159 (7 верес./25 серп.)

Ч. 159 (7 верес./25 серп.)
Ч. 160 (8 верес./26 серп.)

Ч. 160 (8 верес./26 серп.), 
с. 1—2.

Ч. 161 (10 верес./28 серп.)

Ч. 162 (11 верес./29 серп.)

Ч. 163 (13 верес./31 серп.) 

Ч. 163 (13 верес./31 серп.)

Ч. 163 (13 верес./31 серп.), 
с. 2.
Ч. 163 (13 верес./31 серп.) 
е. 2

Ч. 163 (13 верес./31 серп.),

Ч. 164 (14 (1) верес.) 

Ч. 164 (14 (1) верес.)

Ч. 165 (15 (2) верес.)
Ч. 166 (17 (4) верес.)

Ч. 166 (17 (4) верес.)
Ч. 167 (18 (5) верес.)

Ч. 167 (18 (5) верес.)

Ч. 169 (20 (7) верес.), 
с. 1—2.
Ч. 170 (21 (8) верес.)

Ч. 170 (21 (8) верес.)
Ч . 171 (24 (11) верес,)
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668. «В міністерствах. Державний контролер про ук
раїнську мову», б/п.

669. «В міністерствах. В сенаті», б/п.
670. «В міністерствах. Міністерство юстиції й україн

ська мова», б/п.
671. «Київ, 29(16) вересня 1918 р. Не за своє діло» 

[недопустимість виконання постанови міністерст
ва ісповідань про боротьбу з католицтвом і уні- 
яцтвом], б/п.

672. «З історичних паралелів» [постанова Троцького 
й Криленка про щоденну страту 500 «контррево
люціонерів» і заява Раковського на переговорах], 
С. Є.

673. «Київ, 1 жовтня (18 вересня) 1918 р. Фарисей
ські крики» [брехні про «примусову україніза
цію»], б/п. [Повністю заборонена цензурою. Умі
щена друкарською відбиткою на окремому аркуші 
за 176 числом газети.]

674. «Ще про луб’я». С. Є.
675. «Київ, 3 жовтня (20 вересня) 1918 р. Старі гос

подарі вертаються» [державна ревізія і кінець 
справжнього самоврядування й демократичних 
органів], б/и.

676. «Новий закон» [більшовицький закон про страту
150 «білих» за смерть одного більшовика], С. Є.

677. «Київ, 5 жовтня (22 вересня) 1918 р. Кінець ко
медії [небажання більшовиків заключати мир на 
російсько-українських переговорах], б/п.

678. «Київ, 6 жовтня (23 вересня) 1918 р. Україн
ська армія», б/п.

679. «З адміністративної «Вампуки» [українські гім
назії в Києві], С. 6.

680. «Во ім’я Людськості» [перемир’я в світовій вій
ні], С. Є.

681. «Хроніка. В турецькому посольстві», б/п.

682. «Хроніка. Серед ка-детів» [неминучість розколу в 
зв’язку з німецькою орієнтацією лідерів], б/п.

683. «Хроніка. Засідання ЦК кадетської партії», б/п.

684. «В Москві» [більшовицькі розстріли на Петров- 
ському майдані], б/п.

685. «Київ, 11 жовтня (28 вересня) 1918 р. До пи
тання про спокій у державі» [проект створення 
національної гвардії], б/п.

686. «Хроніка. За наклеп і брехливий донос» [про при
тягнення до судової відповідальності А. Сторо- 
женка (голову «Союза приходских советов») за 
звинувачення української церковної ради у вбив
стві митрополита Володимира], б/п.

687. «Київ, 12 жовтня (29 вересня) 1918 р. Що кра
ще» [переслідування єврейської культури з боку 
місцевих старост], б/п.

688. «Київ, 13 жовтня (ЗО вересня) 1918 р. В хаосі 
чуток», б/п.

689. «Честь» [захоплення військовими української бур
си державної гімназії в Катеринославі], С. Є.

690. «Київ, 16 (3) жовтня 1918 р. Мертві душі» [зіб
рання членів бувшої Державної Думи в Києві], 
б/п.

691. «Напередодні. І» [мирний конгрес і Україна], 
С. G. [Два цензурних конфіската поновлено у дру
карській відбитці на окремому аркуші.]

692. «Розпуста» [кадетський центризм і підпирання 
Єфимовського], Ромул. [Два рядки конфісковано 
цензурою; відновлено автором на окремому аркуші 
відбитки й дописано рукою у статті.]

693. «Київ, 18 (5) жовтня 1918 р. Треба поспішатись»

Ч. 174 (27 (14) верес.), с. 2.
Ч. 174 (27 (14) верес.), с. 2.

Ч. 175 (29 (16) верес.)

Ч. 174 (27 (14) верес.), с. 2.

Ч. 175 (29 (16) верес.)

Ч. 176 (1 жовт./18 верес.)

Ч. 177 (2 жовт./19 верес.) 
Ч. 178 (3 жовт./20 верес.)

ч . 179 (4 жовт./21 верес.)

ч . 180 (5 жовт./22 верес.)

ч . 181 (6 жовт./23 верес.>

ч . 182 (8 жовт./25 верес.)

ч . 183 (9 жовт./26 верес.)

Ч. 183 (9 ж овт./26 верес.), 
с. 2.
Ч. 183 (9 жовт./26 верес.), 
с. 2.
Ч. 183 (9 жовт./26 верес.), 
с. 2.
Ч. 183 (9 жовт./26 верес.), 
с. 3.
Ч. 185 (11 жовт./28 верес.)

Ч. 185 (11 жовт./28 верес.), 
с. 3.

Ч. 186 (12 жовт./29 верес.)

Ч. 187 (13 жовт./ЗО верес.) 

Ч. 187 (13 жовт./ЗО верес.) 

Ч. 188 (16 (3) жовт.)

Ч. 189 (17 (4) жовт.)

4 .1 8 9  (17(4) жовт.), с. 1 - 2 .

Ч. 190 (18 (5) жовт.)
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[народне представництво, зміна політичного кур^ 
су], б/п.

694. «Київ, 18 (5) жовтня 1918 р. Нагальна справа» 
[про відновлення дипломатичних зносин з держа
вами Антанти], б/п.

695. «На передодні. II», С. 6.
696. «Київ, 19 (6) жовтня 1918 р. У своїй хаті» [ро

бота Установчої ради Українських земель Гали
чини, Буковини й Угорщини], б/п.

697. «Київ, 19 (6) жовтня 1918 р. Федерація в Авст
рії» [акт про розподіл Австрійської імперії на чо
тири держави, в тому числі й Українську], б/п.

698. «Слово» [переслідування українського друкова
ного слова], С. Є.

699. «Київ, 20 (7) жовтня 1918 р. Академизм у полі
тиці» [з приводу записки десятьох міністрів], б/п.

700. «Київ, 20(7) жовтня 1918 р. Непотрібна робота»
[нона, права, Київська земська управа], б/п.

701. «Шукають поживи» [київський з ’їзд хліборобів 
проти української державності], Ромул.

702. «Хроніка. До історії міністерської записки», б/п.
703. «Київ, 22 (9) жовтня 1918 р. Нове культурне 

огнище» [відкриття Кам’янець-Подільського укра
їнського університету], б/п.

704. «Київ, 23 (10) жовтня 1918 р. З установчої ра
ди за кордоном», б/п.

705. «Під стягом науки» [про антиукраїнські випади
В. Чаговця щодо відкриття українського універ
ситету в Кам’янці], С. 6.

706. «Київ, 24 (11) жовтня 1918 р. Перед катастро
фою» [Англія і Франція зривають мирні перего
вори], б/п.

707. «Київ, 25 (12) жовтня 1918 р. Культура і не
культурність» [невиконання судовими установа
ми закону про державність української мови], 
б/п.

708. «Туга за субсидією» [«Протофіс» і новий полі
тичний курс], Ромул.

709. «Київ, 26 (13) жовтня 1918 р. На вістрі меча» 
[переговори президента Вильсона з Німеччиною], 
б/п.

710. «Київ, 27 (14) жовтня 1918 р. Перший ступінь»
[кінець міністерської кризи], б/п.

711. «Київ, 29 (16) жовтня 1918 р. «Симптоми» [ре
пресії денікінців проти української ради на К у
бані], б/п.

712. «Київ, 30 (17) жовтня 1918 р. Старе і нове» [по
літичний курс нового кабінету міністрів], б/п. 
[Стаття має багато авторських виправлень; в 
трьох місцях — цензурні конфіскати, па окремому 
аркуші текст конфіскатів поновлено.]

713. «Київ, 30 (17) жовтня 1918 р. Непоправні фан
тасти» [польські зазіхання на всю територію
України], б/п.

714. «Київ, 2 листопада (20 жовтня) 1918 р. Єврей
ство в Галичині й на Україні», б/п.

715. «Київ, 3 листопада (21 жовтня) 1918 р. Небез
печна теорія [пункти президента Вільсона і спра
ва незалежної України], б/п.

716. «Київ, 6 листопада (24 жовтня) 1918 р. Орієн
тація на зубра» [другий з’їзд хліборобів-власни- 
ків], б/п. [Два цензурних конфіскати поновлено 
автором відбиткою на окремому аркуш і, частко
во дописано від руки.]

717. «Київ, 6 листопада (24 жовтня) 1918 р. Кров»
[польсько-українська війна в Галичині], б/п.

718. «Київ, 7 листопада (25 жовтня) 1918 р. З орла-

Ч. 190 (18 (5) жовт.)
Ч. 191 (19 (6) жовт.)

Ч. 191 (19 (6) жовт.)

Ч. 191 (19 (6) жовт.)

Ч. 192 (20 (7) жовт.)

Ч. 192 (20 (7) жовт.)

Ч. 192 (20 (7) жовт.)

Ч. 192 (20 (7) жовт.), с. 2 
Ч. 193 (22 (9) жовт.) 
с. 1—2.

Ч. 194 (23 (10) жовт.)

Ч. 194 (23 (10) жовт.)

Ч. 195 (24 (11) жовт.)

Ч . 196 (25 (12) жовт.)

Ч. 196 (25 (12) жовт.)

Ч. 197 (26 (13) жовт.)

Ч. 198 (27 (14) жовт.)

Ч. 199 (29 (16) жовт.)

Ч. 200 (ЗО (17) жовт.)

Ч. 200 (30 (17) жовт.)

Ч. 203 (2 лист./20 жовт.)

Ч. 204 (3 лист./21 жовт.)

Ч. 206 (6 лист./24 жовт.)

Ч. 206 (6 лист./24 жовт.) 

Ч. 207 (7 лист./25 жовт.)

Ч. 190 (18 (5) жовт.)
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ми, чи проти них?» [заклик до України "допомогти 
Галичині], б/п.

719. «Тиртей українства. Пам’яти Миколи Лисенка»,
С. Є.

720. «Київ, 7 листопада (25 жовтня) 1918 р.) На
стару тему» [про цензуру], б/п. [Повністю була 
заборонена цензурою; цілком уміщений друкарський  
відбиток на окремому аркуш і.]

721. «З весни відродження. Дмитро В. Маркович»,
С. Є.

722. «Київ, 9 листопада (27 жовтня) 1918 р. Шлях 
до згоди» [тимчасове перемир’я в польсько-укра- 
їнській війні в Галичині], б/п.

723. «Серед зубрів» [з’їзд хліборобів], Ромул.
724. «Київ, 10 листопада (28 жовтня) 1918 р. Стихій

не нещастя» [небезпека стихійної демобілізації], 
б/п.

725. «Київ, 13 листопада (31 жовтня) 1918 р. Кінець 
війни», б/п.

726. «Чужими руками» [оборона кадетами «єдиної» Ро
сії руками німців на Україні], С. 6.

727. «Київ, 14 (1) листопада 1918 р. Шляхом демо
кратичних реформ», б/п. [Одне речення, конфіско
ване цензурою, дописане від руки поряд із статтею.]

728. «Київ, 15 (2) листопада 1918 р. Політичний торг» 
[нові російські організації на Україні і Націо
нальний союз], б/п.

729. «Ілюзії і правда. І» [російська преса Києва про
ти української самостійності], С. 6. [Одна цензур
на купюра заповнена текстом рукою автора.)

730. «Ілюзії і правда. II», С. Є.
731. «В міністерствах. На останньому засіданні», б/п.
732. «Київ, 16 (3) листопада 1918 р. Перефарбовані» 

[антантофільство нового кабінету міністрів та 
його новий антисамостійницький курс], б/п. [Пов
ністю заборонена цензурою; подана відбиткою па 
окремому аркуш і.]

733. «Ілюзії і правда. III», С. в. [Повністю заборо
нена цензурою, подана на окремому аркуші.)

734. «Замісць передової» [«Русский голос» та «Киев
ская мысль» про очікування союзників], б/п.

735. «Замісць передової», б/п. [Повністю заборонена 
цензурою, подається відбиткою на окремому арку
ші.)

736. «Замісць передової», б/п. [Дві великі цензурні ку
пюри поновлені відбитком па окремому аркуші.)

737. «Хроніка. Тихо ходять» [про отримання через 2 
роки Є. Чикаленком дозволу на видання «Нової 
Ради»], б/п.

738. «З газет та журналів. Плач ІІиленко» [стаття у 
«Голосе Києва» про брак російського патріотиз
му], б/п.

739. «Київ, 24 (11) листопада 1918 р. В Галичині» 
[закон про державну самостійність], б/п.

740. «З газет та журналів. Порядок» [«Киевская 
мысль» про союзників], б/п.

741. «З газет та журналів. Трошки філософії» 
[Єфимовський з Газети «Голос Києва» про брак 
патріотизму], б/п.

742v «З газет та журналів. Порядок. Ще трошки фі
лософії» [розумування в газеті «Відродження»]. 
[Вся рубрика має в кінці статей один олівцевий 
автограф С. Єфремова], б/п.

743. «Хроніка. Вісти з Галичини. Нота Укр. Нац. 
Ради до през. Вільсона. Військовополевий суд  
у Львові. Текст присяги», б/п.

744. «Замісць передової» [великоросійський шовінізм  
київських газет]* б/п. [Половина статті заборо-

Ч. 207 (7 лист./25 жовт.). 
с. 1—2.
Ч. 207 (7 лист./25 жовт.)

Ч. 208. (8 лист./26 жовт.), 
с. і —2.
Ч. 209 (9 лист./27 жовт.)

Ч . 209 (9 лист. /27 жовт.) 
Ч. 210 (10 лист./28 жовт.)

Ч. 212 (13 лист./ЗО жовт.) 

Ч. 212 (13 лист./30 жовт.)

ч . 213 (14 (1) лист.)

ч . 214 (15 (2) лист.)

ч . 214 (15 <2) лист.)

ч .
ч .

ч .

215 (16 (3) лист.)
215 (16(3)' лист.), с. 2 

215 (16 (3) лист.)

ч . 216 (17 (4) лист.)

ч . 217 (20 (7) лист.)

ч . 218 (21 (8) лист.)

ч . 219 (22 (9) лист.)

ч . 219 (22 (9) лист.)

ч . 220 (23 (10) лист.), с. 2.

ч . 221 (24 (11) лист.)

ч . 221 (24 (11) лист.)

ч . 221 (24 (11) лист.)

Ч. 221 (24 (11) л и с т . )

Ч. 221 (24 (41) л й с т . ) ,  с .  2. 

Ч. 222 (26 (13) л и с т . )
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пена цензурою, подається відбиткою на окремому 
аркуші.]

745. «Замісць передової» [київська російська преса 
про свій народ], б/п.

746. «Запізнена спроба» [статут Всеукраїнського со
юзу Хліборобів-власників], Р.

747. «Замісць передової» [Александров («Наш путь») і
B. Шульгин про українську справу], б/п.

748. «Пам’яти Н. Д. Ніковської. II», С. 6. [Додаток 
до замітки О. Саліковського.]

749. «Київ, 29 (16) листопада 1918 р. Виборчий за--, 
кон» [закон про Український Сойм], б/п.

750. «Хто вона?» [програма «Украинской народной 
громады»], С. 6.

751. «Замісць передової» [київська російська преса з 
приводу «Национального русского съезда Южной 
России»], б/п.

752. «Замісць передової» [київська російська преса: 
«Голос Києва» про набір добровольців; на цер
ковному соборі; Є. Болховітінов і мощі св. Павла 
Тобольського; «Киевская мысль» про Д. Донцова 
і «Нову Раду»], б/п.

753. «На розпутті» [більшовизація Німеччини], Ро
мул.

754. «Замісць передової», [київська російська преса: 
«Наш путь» та «Свободные мысли» про федералізм], 
б/п.

755. «Джентельмен і його помічники» [більшовизм у 
Німеччині], С. Є. [Останній абзац, конфіскований 
цензурою, поновлений відбитком на окремому ар
куші. ]

756. «Замісць передової» [київська російська преса 
про монархічно-кадетську спілку], б/п.

757. «Дикарі вищої культури» [польський терор про
ти українців в Галичині], Ромул. [Останній аб
зац, конфіскований цензурою, відновлено відбит
ком на окремому аркуші.]

758. «Бібліографія. Лесь Мартович. Забобон. Повість. 
Накладом Укр. Видавничої спілки. Стор. VIII -f 
336. Львів, 1917». С. Є.

759. «Замісць передової» [полеміка з київськими ро
сійськими газетами про розуміння федералізму], 
б/п.

760. «Ілюзії і правда. VI» [абсолютизм і реакція та 
демократизм], С. Є. [Останній абзац, забороне
ний цензурой відновлений відбитком на окремому 
аркуші.]

761. «Замісць передової» [Київська російська преса: 
«Киевская мысль» про порозуміння з українця
ми], б/п.

762. «Неситі апетити» [польсько-українська війна в 
Галичині], Ромул.

763. «Бібліографія. Антін Крушельницький. Рубають 
ліс. Повість. Видавниче товариство «Книжка».
Т. 1, стор. 198, т. II, стор. 183, уЛьвові, 1918 р.»,
C. Є.

764. «Замісць передової» [монархісти «рятують Росію»; 
«Голос Києва» про українців; «Слово» про уніат
ські співи»], б/п.

765. «Виборчий закон» [вибори до Українського сой- 
му], Ромул.

766. «Замісць передової», б/п [київська російська пре
са і українська справа: «Киевская мысль» про 
«Протофіс», самовизначення та відносини Укра
їни з союзними державами]. [В двох місцях неве
ликі цензурні купюри; відновлені у відбитку на 
окремому аркуші.]

Ч. 223 (27 (14) лист.)

Ч. 224 (28 (15) лист.)

Ч. 224 (28 (15) лист.), с. 2. 

Ч. 225 (29 (16) лист.)

Ч. 225 (29 (16) лист.)

Ч. 226 (30 (17) лист.)

Ч. 223 (27 (14) лист.)

Ч. 227 (1 груд./18 лист.), 
с. 1—2.

Ч. 227 (1 груд./18 лист.), 
с. 2.
Ч. 228 (3 груд./20 лист.)

Ч. 228 (3 груд./20 лист.)

Ч. 229 (4 груд./21 лист.)

Ч. 229 (4 груд./21 лист.) 
с. 2.

Ч. 229 (4 груд./21 лист.), 
с. 3.
Ч. 230 (6 груд./23 лист.)

Ч. 230 (6 груд./23 лист.), 
с. 2.

Ч. 231 (7 груд./24 лист.)

Ч. 231 (7 груд./24 лист.)* 
с. 2.
Ч. 231 (7 груд./24 лист.), 
с. 3.

Ч. 232 (8 груд./25 лист.)

Ч. 232 (8 груд./25 лист.), 
с. 2.
Ч. 233 (10 груд./27 груд.)
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767. «Замісць передової» [київська російська преса й 
українська справа: М. Чубинський про російську 
демократію на Україні; «Наш путь» про розкол 
Директорії, «Киевская мысль» про Росію], б/п.

768. «Шило в мішку» [єврейський погром у Львові й 
польське офіційне повідомлення], Ромул.

«Нова Рада», 1919 р.

769. «Скоропадщина. Замісць новорічного огляду. І», 
С. Є.

770. «З документів недавнього часу», [лист С. Єфре
мова до міністра внутрішніх справ І. Кістяків- 
ського зі скаргами на цензурні конфіскати мате
ріалів про польсько-українську війну в Галичи
ні], б/п.

771. «Безгосподарна спадщина» [з приводу записок 
одного «оборонця гетьманщини»], С. Є.

772. «Скоропадщин. II». [Багато олівцевих авторських 
виправлень], С. Є.

77В. «Світоч єднання. Пам’яти Олександри Єфимен- 
кової». [Багато авторських правок олівцем.]

774. «Скоропадщина. III», С. Є.

775. «Одна дрібниця і один трюізм» [критика рішен
ня Директорії про заборону у Києві російсько
мовних вивісок на усіх крамницях], С. Є. [Цілком 
заборонено цензурою. П а друкарському відбитку 
цензурних конфіскатів М  5 С. Єфремовим написа
но: «Республіканська цензура викинула з Ч. 5.»]

776. «Скоропадщина. IV», С. Є. [Багато авторських 
виправлень олівцем.]

777. «В чаду. Замісць різдвяного оповідання» [заву
альована критика заходів Директорії та Винни
ченка], Ромул.

778. «Скоропадщина. V», С. Є. [Багато авторських 
правок олівцем.]

779. «Київ, 12 січня 1919 р. На оборону» [заклик до 
народа дати відсіч більшовицькому наступові з 
Росії], б/п.

780. «Київ, 14 січня 1919 р. Боротьба за право», [на
каз Директорії про покарання учасників єврей
ських погромів], б/п.

781. «Земельний закон», Ромул.
782. «На стару тему» [цензура преси за Директорії], 

С. Є. [В двох місцях — цензурні конфіскати по 
одному реченню; відновлені С. Єфремовим чорни
лом в самій газетіJ

783. «Київ, 17 січня 1919 р. Азиятська дипломатія»
[відмова В. Чичеріна визнавати, що з У HP воює
більшовицька Росія], б/п.

784. «Київ, 17 січня 1919 р. Про фінансову «рефор
му» [критика рішення Директорії скасувати ро
сійські гроші], б/п.

785. «Пошесть» [єврейські погроми в Житомирі і Бер
дичеві], С. Є.

786. «Київ, 18 січня 1919 р. Сон справдився» [об’єд
нання двох У країн], б/п.

787. «Доля жандармської спадщини. Замісць звідом- 
лення» [Архів Київської губернської жандарм
ської управи в 1917—1918 pp.], С. Є.

788. «Київ, 19 січня 1919 р. На іспиті» [міжнародне 
становище України], б/п.

789. «Київ, 19 січня 1919 р. На селі» [грабіж і терор 
на селі], б/п.

790. «Про те ж саме» [цензура], С. Є.;

Ч. 234 (11 груд./28 лист.)

Ч. 234 (11 груд./28 лист.), 
с. 2.

Ч. 1 (1 січ./18 груд.)

Ч. 1 (1 січ./18 груд.), с. 2.

Ч. 2 (2 січ./19 груд.), 
е, 1— 2.
Ч. З (3 січ ./20 груд.),
с# \ _2.
Ч. З (3 січ./20 груд.),с з_4
Ч. 4 (4 січ./22 груд.),
Св і _2.
Ч. 5 (5 січ./23 груд.)

Ч. 6 (7 січ./25 груд.), 
с. 2—3.
Ч. 6 (7 січ./25 груд.), е. 3.

Ч. 7 (11 січ./29 груд.), с. 2. 

Ч. 8 (12 січ./ЗО груд.)

Ч. 9 (14 (1) січ.), с. 2.

Ч. 9 (14 (1) січ.), с. 2. 
Ч. 10 (16 (3) січ.)

Ч. 11 (17 (4) січ.)

Ч. 11 (17 (4) січ.)

Ч. 11 (17 (4) січ.), с. 1—2.

Ч. 12 (18 (5) січ.), с. 1 - 2 .

Ч. 12 (18 (5) січ.), с. 3—4.

Ч. 13 (19 (6) січ.)

Ч. 13 (19 (6) січ.), с. 1—2. 

Ч. 13 (19 (6) січ.), с. 2,
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791. «Київ, 21 січня 1919 р. Без бюджета» [тяжке фі- Ч. 14 (21 (8) січ.) 
нансове становище України], б/п.

792. «В середині» [терор на селі і справа Трудового Ч. 14 (21 (8) січ.), с. 1—2.
конгресу], С. Є.

793. «Київ, 22 січня 1919 р. На свято поєднання» Ч. 15 (22 (9) січ.), с. 2. 
[день соборності України], б/п.

794. «Київ, 24 січня 1919 р. Політика і фінанси» [про Ч. 16 (24 (11) січ.)
необхідність правильної фінансової політики Ди
ректорії], б/п.

795. «Початок протрезвіння» [поєднання російської Ч. 16 (24 (11) січ.), с. 1—2.
демократії й реакційних кіл в боротьбі за віднов
лення єдиної Росії], Ромул.

796. «На комерсі» [зустріч з галицькими українцями Ч. 16 (24 (11) січ.), с. 3.
в Українському клубі»], б/п.

797. [«Київ, 25 січня 1919 р. Сумні роковини»] [річ- Ч. 17 (25 (12) січ.) 
ниця більшовицького захоплення Києва], б/п.
[Підпис олівцем стоїть лише під другою передо
вою статтею.]

798. «Київ, 25 січня 1919 р. З трудового конгресу», б/п. Ч. 17 (25 (12) січ.)
799. «Дух віків» [відзначення у міському театрі свя- Ч. 17 (25 (12) січ.) 

та соборності України], С. Є.
800. «Київ, 26 січня 1919 р. Ворог під брамою» [Тру- Ч. 18 (26 (13) січ.), с. 1—2. 

довий конгрес та загальнодержавні інтереси], б/п.
801. «Пам’яти М. І. Туган-Барановського», С. 6. Ч. 18 (26 (13) січ.), с. 2.
802. «Київ, 28 січня 1919 р. Досить фраз» [доповідь Ч. 19 (28 (15) січ.), с. 2.

голови Директорії на Трудовому конгресі про
відносини з більшовиками], б/п.

803. «Київ, 29 січня 1919 р. Старим шляхом» [закін- Ч. 20 (29 (16) січ.), с. 2. 
чення Трудового конгресу; знову управлінське
безладдя], б/п.

804. «Київ, 29 січня 1919 р. Одеська робота» [проти1 Ч. 20 (29 (16) січ.), с. 2.
українська пропаганда], б/п.

805. «Паніка» [поширення панічних чуток по Києву], Ч. 20 (29 (16) січ.), с. 2.
С. G.

806. «Київ, ЗО січня 1919 р. Польсько-українські сто- Ч. 21 (ЗО (17) січ.)
сунки», б/п.

807. «Звірь і людина» [причини паніки], С. G. Ч. 21 (ЗО (17) січ.)
808. «Київ, 31 січня 1919 р. По Конгресі», б/п. Ч. 22 (31 (18) січ.)
809. «Київ, 31 січня 1919 р. Громадські діячі» [па- Ч. 22 (31 (18) січ.)

нічна втеча діячів земської управи], б/п.
810. «Націоналістичне ліквідаторство» [конфлікт в На- Ч. 22 (31 (18) січ.), с. 1—2. 

ціональній бібліотеці між Є. Перфецьким і В. Вер-
надським], С. Є.

811. «Київ, 1 лютого 1919 р. До наради на Принце- Ч. 23 (1 лют./19 січ.) 
вих островах» [міжнародна нарада президента
Вільсона і майбутнє України], б/п.

812. «Київ, 1 лютого 1919 p. «Waffen nieder» [велика Ч. 23 (1 лют./19 січ.)
війна розмінялася на десятки малих війн], б/п.

813. «Хто дужчий? До психології революційного ча- Ч. 23 (1 лют./19 січ.),
су» [перевага нападника над оборонцем], С. Є. с. 1—2.

814. «Київ, 2 лютого 1919 р. Чутки і дійсність» [зно- Ч. 24 (2 лют./20 січ.)
ву цензура], б/п.

815. «Київ, 2 лютого 1919 р. Джентельменське ново- Ч. 24 (2 лют./20 січ.) 
дження» [розклеювання антиросійських плакатів],
б/п.

816. «Ще про ліквідаторство» [звільнення Директо- Ч. 24 (2 лют./20 січ.), с. 2.
рією з посад служачих пошт і телеграфів, призна
чених за гетьманщини], С. Є.

817. «Київ, 4 лютого 1919 р. На своїх місцях» [біль- Ч. 25 (4 лют./22 січ.)
пювщш під Києвом], б/п.

818. «Київ, 4 лютого 1919 р. Україна і Антанта», б/п. Ч. 25 (4 лют./22 січ).
819. «Київ, 5 лютого 1919 р. Елементарний обов’я- Ч. 26 (5 лют./23 січ.)

зок» [заклик до влади не вести бойових дій у Ки
єві, аби не постраждало мирне населення], б/п.

820. «З адміністративних анекдотів» [з приводу нака- Ч. 26 (5 лют723 січ.) 
зу одеського градоправителя про заборону у шко~
лі української мови], С. 6.
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821. «Київ, б лютого 1919 р. Власним голосом» [ро
сійські «об’едините лі» на міжнародній нараді на 
Принцевих островах], б/п.

822. «Перед невідомим завтра» [місто, в переддень 
приходу більшовиків], Ромул.

«Рада», 1919 р.

823. «Київ, 3 (16) вересня 1919 р. Перед невідомим 
завтра» [закриття М. Щорсом «Нової Ради» в лю
тому: більшовизм Щорса і генерала Іванова], б/п.

824. «Київ, 3 (16) вересня 1919 р. На старих позиці
ях» [денікінська заборона української школи], 
б/п. [Неякісний відбиток, змазаний текст, очевид
но, цензурна робота; поновлено автором чорнилом. 
За числом додається друкарська матриця.]

825. «Фенікс (1769—1919)» [до 150-річчя з дня наро
дження І. Котляревського], С. Є.

826. «Пам’яти В. П. Науменка.+ 8.VIІ. 1919», С. 6.
827. «Київ, 4 (17) вересня 1919 р. Чергове завдання» 

[створення єдиного національного фронту україн
ських партій], б/п.

828. «Київ, 5 (18) вересня 1919 р. За соломинку» [об’- 
єдинителі» децентралізовують адміністративний 
устрій України], б/п.

829. «Київ, 6 (19) вересня 1919 р. Народньою тро
пою» [відзначення ювілею І. Котляревського у 
Полтаві], б/п.

830. «Непримиренні. І» [російсько-українські стосун
ки й неминучість самостійності], С. Є.

831. «Київ, 7 (20) вересня 1919 р. Обтрусіть порох» [в 
оборону української школи], б/п.

832. «Непримиренні. II», б/п.
833. «Київ, 8 (21) вересня 1919 р. По селах» [рекві

зиції у селах], б/п.
834. «Непримиренні. III», С. Є.
835. «Київ, 10 (23) вересня 1919 р. Наскок на книгу» 

[реквізиція українських книжок у книгарні «Ки
евская старина»], б/п.

836. «Непримиренні. IV», С. Є.

837. «Київ, 11 (24) вересня 1919 р. Боротьба за осві
ту», б/п.

«Промінь», 1919 р.

838. «Книжка в небезпеці» [конфіскація українських 
видань денікінською комісією Будиловича], б/п.

839. «Київ, 17 (ЗО) вересня 1919 р. З того самого міс
ця» [робота південноруської конференції в Но
вочеркаську й майбутній устрій України], б/п.

840. «Старовина і новина» [в справі українських па
рафій в Києві], Ромул.

841. «Київ, 18 вересня (1 жовтня) 1919 р. Іржавою 
зброєю [з приводу політиканства митрополита 
Антонія], б/п. [В одному місці — авторське ви
правлення чорнилом, кінцеве речення, викинуте 
цензурою, поновлено від руки]

842. «Київ, 19 вересня (2 жовтня) 1919 р. Не по ко
нях, так по оглоблях» [невдалий суд київського 
вчительства над українською школою], б/п.

843. «Вічний попихач» [денікінська цензура], б/п.
844. «Київ, 20 вересня (3 жовтня) 1919 р. З формаль

ного погляду» [закон про скасування всіх поста
нов з листопада 1917 p.], б/п.

845. «Київ, 22 вересня (5 жовтня) 1919 р. «найкра
ща» реалізація» [російські домагання на україн-

Ч. 27 (6 лют./24 січ.) 

Ч. 27 (6 лют./24 січ.)

Ч. 1 (28) (3 (16) верес.)

Ч. 1 (28) (3 (16) верес.)

Ч. 1 (28) (3 (16) верес.), с. 2.

Ч. 1 (28) (3 (16) верес.), с. 3. 
Ч. 2 (29) (4 (17) верес.)

Ч. З (ЗО) (5 (18) верес.)

Ч. 4 (31) (6 (19) верес.)

Ч. 4 (31) (6 (19) верес.), с> і_2.
Ч. 5 (32) (7 (19) верес.)

Ч. 5 (32) (7 (19) верес.}
Ч. 6 (33) (8 (21) верес.)

Ч. 6 (33) (8 (21) верес.)
Ч. 7 (34) (10 (23) верес.)

Ч. 7 (34) (10 (23) верес.), 
1__2 .

Ч. 8 (35) (11 (24) верес.)

Ч. 1 (14 (27) верес.)

Ч. 2 (17 (ЗО) верес.)

Ч. 2 (17 (ЗО) верес.), с. 3. 

Ч. З (18 верес./1 жовт.)

Ч. 4 (19 верес./2 жовт.)

Ч. 4 (19 верес./2 жовт.) 
Ч. 5 (20 верес./З жовт.)

Ч. 7 (22 верес./5 жовт
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ські землі у меморандумі до мирної конферен
ції], б/п.

846. «Підпанки» [плани «єдиної» Росії і фактична не
можливість їх  реалізації], С. Є.

847. «З газет та журналів. Китайські дракони» [«Ки
евская жизнь» про причини голоду], б/п.

848. «Київ, 24 вересня (7 жовтня) 1919 р. З високо
авторитетних джерел» [французьський капітан 
про німецьку інтригу замість українського руху 
та газети «Киевская жизнь» та «Южное слово» 
в цьому зв’язку»], G. Є. [В газеті в двох місцях 
чорнилом зроблені рукописні вставки до тексту.)

849. «Не некролог» [попереднє рішення денікінського
уряду про ліквідацію Української Академії наук]. 
С. Є.

850. «Київ, 26 вересня (9 жовтня) 1У19 р. В тісному
куті» [кооперація за більшовиків], б/п.

851. «Київ, 27 вересня (10 жовтня) 1919 р. До зе
мельної справи» [новий денікінський міністр Білі- 
мович і земельна реформа], б/п.

852. «Сліпого часу. І» [політичний огляд], С. Є.
853. «Сліпого часу. II», С. Є.
854. «Київ, 12 жовтня (29 вересня) 1919 р. З двох бо

ків» [польська нота Р. Дмовського з приводу Га
личини], б/п.

855. «З старовини» [земельне питання на Україні в
X V II—XVIII ст. і сучасність], С. Є. [Один аб
зац конфісковано цензурою; поновлений автором 
наклеєним відбитком.)

856. «Київ, 1 (14 жовтня) 1919 р. Просто» [денікін- 
ський урядовець про українську мову, школу і ака
демію], б/п.

857. «Без клопоту» [скасування обов’язкових курсів 
українознавства у школах], С. 6 .

858. «Київ, 6 (19) жовтня 1919 р. Чорні дні» [бої за 
Київ між більшовиками і добровольцями], б/п.

859. «Непропаща сила», Ромул.
860. «Червоний і чорний» [терор більшовиків перехо

дить на протиєврейський терор], С. Є.
861. «З того боку: «за обрусеніе»; Український си

нод; церковні справи; церковні бібліотеки*г укра
їнська книжка; в Кам’янецькому університеті; 
народний університет в Кам’янці; українська ка
пела за кордоном; американський Червоний хрест 
на Україні», б/п.

862. «Київ, 10 (23) жовтня 1919 р. Лицарі провока
ції» [спростування випадків стрілянини євреїв 
з будинків у добровольців], б/п.

863. «Митрофан Простаков» [В. Шульгин в провоку
ванні єврейських погромів], С. Є.

864. «Київ, 11 (24) жовтня 1919 р. Вбоге копіювання» 
[ростовський денікінський уряд про майбутнє 
України], б/п.

865. «Київ, 12 (25) жовтня 1919 р. Боротьба з культу
рою» [заборона на українські книжки та їх  ни
щення], б/п.

866. «Старозавітний бог» [антисемітизм В. Шульгина], 
С. Є.

867. «Київ, 13 (26) жовтня 1919 р. Біля Петербургу» 
[наступ Юденіча на Петербург; більшовизм, як 
кара за колишні гр іхи], б/п.

868. «Київ, 15 (28) жовтня 1919 р. До економічного 
становища», б/п.

869. «Нам’яти А. Г. Вязлова», С. Є.
870. «Київ, 16 (29) жовтня 1919 р. На іспиті» [само

фінансування української школи], б/п.
871. «Один з паліятивів» [голод серед української ін

телігенції], С. Є.

Ч. 7 (22 верес./5 жовт.), 
с. 2.
Ч. 8 (24 верес./7 жввт.)

Ч. 7 (22 верес./5 жовт.)

Ч. 9 (25 верес./8 жовт.)

Ч. 10 (26 верес./9 жовт.)

Ч. 11 (27 верес./10 жовт.)

Ч. 11 (27 верес./10 жовт.)
Ч. 12 (28 верес./11 жовт.)
Ч. 13 (29 верес./12 жовт.)

Ч. 13 (29 верес./12 жовт.)

Ч. 14 (1 (14) жовт.)

Ч. 14 (1 (14) жовт.)

Ч. 15 (6 (19) жовт.)

Ч. 15 (6 (19) жовт.)
Ч. 16 (8 (21) жовт.)

Ч. 17 (9 (22) жовт.), с. 3.

Ч. 18 (10 (23) жовт.)

Ч. 18 (10 (23) жовт.)

Ч. 19 (11 (24) жовт.)

Ч. 20 (12 (25) жовт.)

Ч. 20 (12 (25) жовт.)

Ч. 21 (13 (26) жовт.)

Ч. 22 (15 (28) жовт.)

Ч. 22 (15 (28) жовт.)
Ч. 23 (16 (29) жовт.)

Ч. 23 (16 (29) жовт.)
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872. «З газет та журналів. Ексцеси сучасности» [з 
«Слова» про виключення В. Садовського з 
УСДРП], б/п.

873. «З. К. Левицька. Посмертна згадка». Р-л.
874. «Київ, 17 (ЗО) жовтня 1919 р. Цензурні перспек

тиви», б/п. [5  двох місцях — цензурні конфіска
ти поновлені автором: в першому наклейкою від
битку забороненого місцяу в другому — чорнилом 
від руки.]

875. «Непримиренна суперечність (історична справка)» 
[українська школа і закон від 1.V I1.1914 p.], 
Ромул.

876. «З газет і журналів. «Решительно выгнать». [«Не
жинские ведомости» проти української шквли}, 
б/п.

877. «З газет і журналів. В мертвій точці» [«Сло
во» про неможливість спиратися лише на
B. Шульгина й А. Савенка для налагодження по- 
рядку], б/п.

878. «Київ, 18 (31) жовтня 1919 р. Звідки апатія?» 
[байдужість у  громадянстві], б/п.

879. «Київ, 19 жовтня (1 листопаду) 1919 р. Навпро
стець і манівцями» [відомості про адмірала Кол
чака], б/п.

880. «Київ, 20 жовтня (2 листопаду) 1919 р. Ілюзії з 
двох боків» [криза в київській міській управі], 
б/п.

881. «З історичних паралелів» [як приватна Київська 
братська школа стала державною Києво-Моги- 
лянською академією], С. 6 . [В трьох місцях р у 
кою автора — вставки до тексту.]

882. «Київ, 22 жовтня (4 листопаду) 1919 р. Доля 
Галичини» [тимчасовий мандат Польщі на воло
діння Галичиною], б/п.

883. «Київ, 24 жовтня (6 листопаду) 1919 р. Делікат
на справа» [звільнення членів судової палати за 
співробітництво з Директорією], б/п. [Два абзаци 
пошкоджено цензурою; відновлені автором від 
руки чорнилом.)

884. «В порожній атмосфері» [культ сили й брак за
конності], С. 6 . [Заборонена цілком цензурою. 
Автор наклеїв друкарський відбиток.]

885. «Київ, 25 жовтня (7 листопаду) 1919 р. Безна
дійне становище» [В. Шульгин про долю Гали
чини], б/п.

886. «Київ, 26 жовтня (8 листопаду) 1919 р. До роз’єд
нання [південноросійська конференція в Ростові 
про централізм], б/п.

887. «Київ, 27 жовтня (9 листопаду) 1919 р. З про
рочого натхнення» [зацікавленість російського 
громадянства Галичиною], б/п.

888. «Втрачений секрет» [розділ України між Росією  
і Польщею», С. Є.

889. «Київ, 29 жовтня (11 листопаду) 1919 р. Еконо
мічні перспективи» [руїна на транспорті, в про
мисловості і сільському господарстві], б/п.

890. «Київ, ЗО жовтня (12 листопаду) 1919 р. Полі
тична лекція» [ д-р Крамарж щодо орієнта
ц ії на Антанту], б/п.

891. «Київ, 31 жовтня (13 листопаду) 1919 р. Серед 
руїни [два роки більшовизму в Росії], б/п.

892. «Київ, 1 (14) листопаду 1919 р. Шляхом до ви
яснення» [арешт Л. Бича й репресії проти укра
їнського уряду на Кубані], б/п.

893. «Неначе з «Ревизора» [консул самозванець Енко],
C. Є.

894. «Субсидія, рептилія і українська преса» [з при-

Ч. 23 (16 (29) жовт.), с. 3.
Ч. 24 (17 (30) жовт.)

Ч. 24 (17 (ЗО) жовт.)

Ч. 24 (17 (ЗО) жовт.)

Ч. 24 (17 (ЗО) жовт.)

Ч. 25 (18 (31) жовт.)

Ч. 26 (19 жовт./ l  лист.)

Ч. 27 (20 жовт./2 лист.)

Ч. 27 (20 жовт./2 лист.), 
с. 1—2.

Ч. 28 (22 ЖОВТ./4 лист.)

Ч. 29 (24 жовт./6 лист.)

Ч. 29 (24 жовт./6 лист.)

Ч. 30 (25 жовт./7 лист.)

Ч. 31 (26 жовт./8 лист.)

Ч. 32 (27 жовт./9 лист.)

Ч. 32 (27 жовт./9 лист.)

Ч. 33 (29 жовт./11 лист.)

Ч. 34 (30 жовт./12 лист.)

Ч. 35 (31 жовт./13 лист.) 

Ч. 36 (1 (14) лист.)

Ч. 36 (1 (14) лист.)

Ч. 23 (16 (29) жовт.), с. 3.

Ч. 37 (2 (15) лист.)
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воду книги А. Савенка «Украинцы или Малорос
сы?», де «Нова Рада» звинувачувалась в геть
манських субсидіях], С. 6 . [Є багато авторських 
правок у тексті статті.]

895. «Субсидія, рептилія і українська преса» [продов
ження], С. Є.

896. «Київ, 5 (18) листопаду 1919 р. Державні уста
нови й українська мова», б/п.

897. «Київ, 7 (20) листопаду 1919 р. Централістичні 
вихватки» [російський шовінізм проти українців 
Кубані], б/п.

898. «З газет та журналів. Спеціяльний кореспон
дент» [ростовські газети про міфічний петлюрів
ський напад на Київ у  жовтні], б/п.

899. «З газет та журналів. Інтерв’юер» [інтерв’ю 
А. В. Пешехонова в «Приазовском крае» про 
українців], б/п.

900. «Пропагандист-романтик. Пам’яти Л. М. Ж ебу- 
ньова», С. 6 .

901. «Київ, 8 (21) листопаду 1919 р. Слова та діла» 
[Крамарж про небезпеку українського руху і 
чесько-словацький антагонізм], б/п.

902. «Київ, 9 (22) листопаду 1919 р. Голос пересторо
ги» [чесько-українські відносини і доктор Кра
марж], б/п.

903. «Ледача робота. І. «И шило бреет» [з приводу 
виходу з «Киевлянина» А. Савенка та С. Грушев- 
ського і заснування ними газети «Киевская Русь»], 
С. Є. [Цілком заборонена цензурою; в газеті на
клеєний відбиток. У підшивці є ще одна гранка 
статті, де цензором написано: «Ничего не имею 
против полемики с «Киевской Русью» и «Киевля
нином», но не могу пропустить статью в таком 
непристойном тоне».]

904. «Київ, 10 (23) листопаду 1919 р. Кризис лібера
лізму» [криза всередині партії кадетів], б/п.

905. «Пам’яти вчителя. Захар 1в. Краковецький, 
+ 3 0 .X .1919», С. Є.

906. «Для конкуренції», С. 6 . [Стаття цілком заборо
нена цензурою; на відміну від інших місць, текст 
автором не відновлено.]

907. «Київ, 14 (27) листопаду 1919 р. Ліга націй», 
б/п.

908. «Київ, 15 (28) листопаду 1919 р. Без позиції» 
[крах російського лібералізму], б/п.

909. «Київ, 16 (29) листопаду 1919 р. Логика подій» 
[реакційність — логіка революцій], б/п. [Перший 
і останній абзаци конфісковані цензурою; понов
лені автором наклеєнням друкарських відбитків.]

910. «Київ, 17 (ЗО) листопаду 1919 р. Англійський 
песимизм та його коментатори» [Ллойд-Джордж  
про неможливість лише збройно перемогти біль
шовизм], б/п.

911. «Київ, 19 листопаду (2 грудня) 1919 р. В Поль
щі» [загарбницькі апетити польської політики], 
б/п. [Одне речення конфісковане цензурою; порож
не місце заповнено чорнилом автором від руки.]

912. «Пам’яті товариша — друга. +  Ф. П. Матушев- 
ський», С. Є.

913. «Київ, 20 листопаду (3 грудня) 1919 р. Мрії й
проза» [анархія в тилу у  денікінців], б/п.

914. «Пам’яти товариша — друга.+  Ф. П. Матушев-
ський» [закінчення], С. Є.

915. «Київ, 21 листопаду (4 грудня) 1919 р. Тернис
тим шляхом» [громадянство і українська школа], 
б/п.

Ч. 38 (3 (16) лист.)

Ч. 39 (5 (18) лист.)

Ч. 41 (7 (20) лист.), с. 2.

ч . 41 (7 (20) лист.), с. 2.

ч . 41 (7 (20) лист.), с. 2.

ч . 41 (7 (20) лист.), с. 2.

ч . 42 (8 (21) лист.)

ч . 43 (9 (22) лист.)

Ч. 43 (9 (22) лист.), с. 1—2.

ч . 44 (10 (25) лист.)

Ч. 45 (12 (25) лист.)

Ч. 46 (13 (26) лист.), с.

Ч. 47 (14 (27) лист.)

Ч. 48 (15 (28) лист.)

Ч. 49 (16 (29) лист.)

Ч. 50 (17 (ЗО) лист.)

Ч. 51 (19 лист./2 груд.)

Ч. 51 (19 лист./2 груд.)

Ч. 52 (20 лист./З груд.)

Ч. 52 (20 лист./З груд.)

Ч. 53 (21 лист./4 груд.)
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916. «Київ, 23 листопаду (6 грудня) 1919 р. Політич
не Плюшкинство» [російське громадянство й укра
їнське питання], б/п.

917. «Од редакції» [про неможливість через дорожне
чу дальшого видання газети], б/п.

918. «Під хмарним небом» [роздуми над минулим і 
майбутнім України], С. Є.

«Громадське слово», 1920 р.

919. «Недобрі спомини. І» [більшовики у Києві], С. 6.
920. «Недобрі спомини. II», С. Є.
921. «Київ, 16 травня 1920 р. На черзі дня» [україн

ське державне будівництво], б/п.
922. «Недобрі спомини. III. Мертва рука» [пам’ятник 

Л. Троцькому і В. Леніну на Софійському май
дані; більшовицьке руїнництво], С. Є.

923. «Недобрі спомини. IV. Мертва рука» [економіч
на руїна у державі; перебігання до більшовиків], 
С. Є.

924. «Недобрі спомини. V. Мертва рука» [самооргані
зація і дисципліна для недопущень повороту 
більшовиків], С. Є. [Багато олівцевих авторський 
виправлень тексту.]

925. «Шляхом досвіду» [С. Петлюра і українська дер
жавність], С. Є.

926. «В початках державности» [більшовицька дер
жавність на Україні], С. Є.

Ч. 55 (24. лист./7 груд.)

Ч. 55 (24 лист./7 груд.), 
с. 1 - 2 .

Ч. 2 (11 трав.), с. 2.
Ч. 5 (14 трав.), с. 1—2. 
Ч. 7 (16 трав.)

Ч. 7 (16 трав.), с. 1—2. 

Ч. 9 (19 трав.), с. 1—2 

Ч. 10 (20 трав.), с. 1 —

Ч. 12 (23 трав.)

Ч. 18 (ЗО трав.), с. 1—

Ч. 54 (23 лист./6 груд.)


