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В!дц1Л БЕЗПЕКИ. 

І920 рік. 

\ 

Циркуляр Міністерства 
внутрішніх справ про порядок 
видачі перепусток польським 
громадянам на виЇзд з Польщі. 

!нст�уІЩЇя tциркуляри
/копf Ї/ і розпоряд ·tення Мtні_с
терства внутрішніх справ про

порядок видачі закордонних 
п�спортів. 

Повідомлення Мініс
терства внJrтрf шніх справ про 
випадки видачі �альшиfвих пас
портів польсью,1ми консульства
ми ЗаІ\ордоном. 

Розпорядження і цир
куляр М_іністерства вну•rрішніх 
справ про присвоєння �рузинсь
н:омJ, комітету в Польщі прав про

видачу свідоцтв грJ1зинським гро

мадянам. 

І 9 2 І рік. 

ІЗ жовтня 
ІЗ жовтня 

І920рр. 

І4 серцня 
8 листопада 

І920рр. 

І5 жовтня 
І5 жовтня 

І920р:р. 

Іб :ХОБТНЯ

Іб жовтня 
І920рр. 

Циркуляр Міністерствіа З лютого 
внутрішніх справ і ПрезидfЇ НА- З лютого 
містництва про надання можливос7 І92І р. 
ті виЇзrот євреям за кордон. 

!нструІЩія і розпоряд
ження Міністерс�ва внутрішніх 
справ про видачу зDкордонних 
паспортів. 

б·січня 
2І грудня 

І92Ірр. 

І 

І? 

І 

з 

2 

44 
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rtf)? ? Розпорядження /копіЇ/ ко- Іб квітня 

@8 8 

(-· 9 9 

ІО ІО 

ІІ ІІ 

І2 

мандУвання Генерального окруnа І2 жовтня 
про накладення заборони на ви- І92І рр.

дачу дозволу на виЇзд за кордон 
військовозобов'язаних. 

Розпорящ:{ення Президfума Іб 
Намfстництва про припинення ви- 22 
Їзду в Румунію по вербовці і 
оплаті за одержання закордонних 
паспортів. 

травня 
травня 
І92І рр. 

Вr<азЇ вка про видачу квалі-І92І - І92Ірр. 
qікацrйних свідоц'І'В особам ,які

виЇ:;rджаю'l'ь за кордон. 

І 9 2 2 рік.-

ЦирJ\уляри і розпорядження 
Мrніс'!'ерства вн;утрішніх справ f

Тернопільського Управління по 
виборах в сейм і сенат. 

І9 серпня 
25 У.<ОВТНЯ

!922 рр.

Розпорядження Міністерст- б

ва внутрішнrх справ про призна- 2І 
чення членів комісії по виборам 

вересня 
.т.rистопада 
І922 рр.

в сенат і с�йм і списки членів 
комісіЇ. 

Списки інструкторів по ви- 22 березня

з 

2 

2 

7 

9 

бо:рах в сейм :і: с�ат. 24 листопада З 

,:РІЗ ІЗ !нструкція,цирRу.ляр і роз
порядження Міністерства BRJ1Tpim
нix спuав і Тернопільського Вов-

. ... . 

водського управління про телегра�-
не і телеqонне забезпечення під 
час виборів в сенат і сейм. 

Вересень 
І922 рр.

з 
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G:22 22 
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Донесення гмінних управ І922 р. 
про забезпечення охороною ви-

борчих дільниць по виборах в 
сейм і сенат • 

Агітаційні накази по ви- серпень 

борах в сейм і сенат. листопад 
І922 рр.

Повідомлення виборчої ко- 2І жовтня 
місії по виборах в сейм і сенат 
про результати голосування. 

Рапорти гмінних управ про 
резу�ьтати голосування по вибо
рах в сейм і сенат. 

23 листопада 
!922 р.

!922 р.

Донесення постерунків держ- І922' р.

поліції та гмінних ;управ про за
безпечення охорони виборчих збо-
рів в гмінні ради.Том І. 

Теж.Том 2 і останній. !922 lJ.

Статут Міністерства вн:,1тр:і:ш- жовтень 
ніх справ про охорону вільних листопад 
виборів і зборів. !922 рр.

Розпорядження Міністерства І9 травня 
внутрішніх справ про поря,пок ви-ІІ червня 
Їзду в Польщуїноземців. !922 рр.

Розпорядження /копії/Мініс-Іб січня 
терства внутрішніх справ і Тер- 20 лютого 
нопільсьного воєводського управ- !922 р. 
ління про видачу закордонних пас-
портів. 

Книга обліку виданих закор-2! квітня 

48 

ІЗ 

ІО 

ІЗІ 

І52 

99 

І2· 

4 

25 

донних паспортів. ЗО грудняІ922р.38 

- ... _,_
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Заяви громадян про вида- І92б-І928 рр. 
чу Їм кваліqікаційних свідоцтв 
для одержання паспортів на 

! 5 r б 

виЇзд за кордон. З4 
І 9 2 З рік. 

Розпорядження і циркуля- І5 січня 
ри Міністерства внутрішніх 22 листопада 
справ і Тернопільського управ- І92З р. 
лі:ння про порядок видачі: за.кор
донних паспортів. 

2 січняІ923р. 

42 

Облік видачі зю"ордон
них паспортів. 27 серпняІ924р.ІО?. 

.Заява громадянина І{ораль-І2 лютого 
кува Михайла і перепис1tа з Тер- 2? лютого 
нопільським :воєводським управ- І923-І927рр. 
лінням про надання йому польсь-
кого пі,пданства. 

І 9 2 4 pi1t. 

Розпорядження Мfнfстерст-І5 січня 
ва внутрішніх справ f 'rерно- ЗІ грудня 
пtльського воєводського управ- !924 рр.
ління про порядок видачі закор-
донних паспортів. 

Листування з еміграцій
ним :>7правлfннmл при Мінf стерст- . 
ві внутрішніх справ і ТерщSо
пільським воєводським управлін
ням про порушення правил видачі 
закордонних паспортів при втраті 
польського· підданства. 

листопад 
березень 

. !924 рр.

588 

45 

ІО 

$30 ЗО v Обліковf картки на осrб, І924-І924рр. 
І5 / які не мають підданства. 

. - . 

І·І
' 

' 

І 

. \ 
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36 Зб 

_. 37 37 

38 38 

4 квітня 
1922 р. 

Справа про видачу дозволу 
Мюі:олашеку Мацею на право демон
струва�я кЇноіільмів. 8 лютого 75

І9ЗІ р. 

І 9 2 5 РЇІ{.

23 липня 
!924 р.

27 л.истопада 
І92б р. 

!нструкція,циркуляри і роз
порядження Міністерства внутріш
ніх справ f Воєводського управ
ління про видачу закордонних пас
портів. 86 

!нструкція Міністерства за- !5 червня
кордонних сп:оав про поJ)ядок ви- 1925 р. 
дачі f продовження :;закордонних 
паспортів польськими консульст-. 
вами. 

І5 червня 
1925 р. 

24 серпня 

ІЗ 

Облік видан�х закордонних
паспортів. 1925 р. 82 

ЗІ грудня 
І92? р. 

Заяви громадян про зняття з І925-І9З6рр. 
них польсьн:ого пf�1данс'rва. 

Листування з ТернопіJІьським І925-І929рр. 
ВОЄВОДС.ЬКИМ J'ПР8ВJІЇННЯМ по питанню 
втрати громадянами польського під
данства по причині дезерт&тва.Том І. 

25 

І44 

Теж про теє.Том 2 і: останній.І923-І927рр.І55 

І 9 2 б рfк. 

Розпорядження Тернопільського б січня 
воєводського J'правлfнf-'я про порядок !926 р.

видачі,оплати і реєстрації закор- І січня 
дон.них паспортів. !927 р. ЗО

б 
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42 42 
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44 44 
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46 

Облік продовжених закордон- 6 сfчняІ92бр. 
них паспортів� 20се_рпняІ�28р. 9 . 

І 9 2? :pf}{. 

Статут і заяви на дозвіл 
організаціі то�ариства "Сокіл" ·в 
с. Верб овець. 

ЗІ травня 
!927 р.

!2 ве:ре_сня
І938 р.

Циsжуляри ГенераJ�Ьного еек- ЗІ 
ретаріата лівої опозиції полhСЬІ{ОЇ 

пар'rЇЇ соціалістів про передвибор.- б 
ні :н:омпаніЇ в сейм і сенат. 

грудня 

І92? р.

січня 
!928 р.

Дек.ттарація громадян про не- І927-І92?рр. 

29 

4 

внесення Ї� в списки виборців. ЗО 

Донесення гмінних ;управ про І927-І92?рр •. 
протести населення на виборах в 
гмінні ;управи і: Jtисту13ання з Воє-
водським уп:равлfннямне по цьому 
питанн·ю. 

Списн.и виборців' гміни Ост- 26 травня 

:ровчик по виборах в гмінну раду. І927 р • 

Листування з Тернопільсь 2 січня 
І927 р. ким Воєводсь1сим управлінням по пи

танню протесту зі сторони·населен-27. 
ня проти виборів в гміннf ради. 

лютого 
І930 р. 

Розпорядження Тернопt.льсь

ксго Воєводсь1,ого упра:влfн'ня про 

порядок. видачЇ зю<орр,онних пас
портів. 

5 квітня 
І927 р.

20 ли.стоnада 
!927 р.

4? 

Іб 

56 

6 

. ·-
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48 48 

6А9 49 

50 50 

5І 5І 

52 

·-:-�53 53

Заяви громадян ПJЮ видачу І927 -І927рр. , 
Їм закордонних безv.ікоштовниУ. 
паспортів. !9

Розпорядження Тернопі'льсь-22 січня 
кого Воєводського управління І927р. 
П.::JО розширення повноважень повітових? лютого 
староств. І927р. І5 

І 9 2 8 рtк. 

Запит Міністер�тва- внут- І5 червня 
:рішнfх справ про подання точних І928р. 
,даних з приводу не.легального І5 червня 
виЇз,пу сеймових послів в СРСР і І928р. 
список останніх. 

Розпорядження Воєвmдсь- І4 квітня 
кого управління про наведення І928 р. 
J,овідок на особи,які закінчили І4 квітня 
інструкторські курси в СРСР. І928 р. 

!нс·rрунцtя Тернопільсько-2! .квітня
го Воєводського управління на І928 р. 
випадок страй1(у робЇ'l'ників поm'l1И 
і телеграq;у. 

Розпорядження Міністерст- 9 липня 
ва внутрішні� справ про зняття i928p. 
польського підданства з осЇб, 9 липня 
я1<і виїхали в СРСР через Чехос- І928!). 
ловаччину і список цих осіб. 

Донееення про організацій-І4 квітня 
ну діяльність .товариств "Луг" Ї І928р. 
"Сокіл". !8 квітня 

І928р. 

І 

І 

з 

2 

38 

б 

V 
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Донесення постерункЇв І928 - І928рр. 
де:ржпол�ції про проведення пе-
редвиборних зборів української 
_народно-демок:ратичноЇ організа-
ції /УНДО/ по виборах в сейм і 
сенат. 

Донесення постерунків 
держполіціЇ про проведення пе
редвиборних зборів УкраЇнсь
коЇ Соцrал-�адикальноЇ Партії. 

!928 - І928рр.

Розпоряд�ення Воєводсь- ЗО березня 

кого ·управління про подання !928 р. 
звіту про роль союзів і това- 24 квітня 
риств в передвиборній кромпа- !928 р •.

НЇЇ. 

Донесення постерунків !928 r928pp.
дерЖ11оліцЇЇ про проведення пе-
редвиборних зборів по виборах 
в сейм і сенат. 

Списки гмінних управ на !928 
членів організації "Безпартій-
ний бло:к співробітн1щтва з уря

дом". 

І928рр. 

Донесення постерунків І928 - І928рр. 
держполіціЇ про хід передви-
борних зборів по виборах в 
сейм і сенат. 

✓ 

94 

е/ 

37 

б 

9б 

52 

!26

РозпорядУ.\ення повітова- 5 вересня 
го cтapoc'l'DH про розпуск гмін- б грудня 
ноЇ ради,про встановлення тим- · !928 р. 

часовоЇ гмінноЇ управи і списки 
кандидатів в члени правління. 9. 

Донесення постерунків І928-І928рр. 
держполіціЇ про проведення пе-
редвиборних зборів по виборах 
в rмінні ради. 68 

-І
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63 

Декларація громадян з про- І928-І928рр. 
тестом проти внесення Їх у ви-

' борчі списки по виборах в гміннЇ 
ради і протоколи по встановленню 
точності даних деклараціЇ. 

Циркуляри"постанови Мініс
терства внутрішніх справ і Тер
нопільського Воєводського управ
ління про порядок видачі закор
донних паспортів і віз. 

І9 січня 
23 листопада 
!927 -I928tJO.

..__ 

164 64 
-..., 

Заяви громадян з· прохан� І928-І928рр. 
ням про підтвердження Їх польсь-
кого підданства,н;яя для одержання 
закордонних паспортів. 

65 65 Заяви громадян з прохан- !928 рік.-

ням про видачу Їм дозволу на 
виЇзд за кордон. 

66 66 Розпорядження Міністерст- 9 березня 

67 

ва внутріnrnіх справ і Тернопільсь-18 червня 
кого Воєводського управління про І928 рр. 
дозвіл Кі верчук;>7 й. на управління 
пересувним кінотеатром. 

б? Вказівки Тернопільського 
Воєводського ;управління про роз
шу1t Вейнстейн Мелані Ї.

І 9 2 9 рік. 

І8 травня 
1926 р. 

068 68 Статут УкраЇНСЬКОЇ СЇЛЬСЬ- І2 квітня 
когосподарської Ї споживчої коопе- І929 р. 
ративноЇ спілки "ВЇдродження" в

с.На,пужка. 

ІІ2 

4! 

б 

25 

? 

2 
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$69 69 Розпорядження Терно- 24 січня І928р. 
пільського Воєводського управ- б трав�я 
ління по виборах в сейм і се-
нат., 37 

{
f

ПО ?О 
.... 

Цир1,уля.:р Міністерства !928-!928 рр • 
іноземних справ, і розпоряд-
�ення В0єводсь:кого уп.:равлін-
ня про призов в армію осіб, 
які проживаютьі за кордоном. 

�·?І ?І Листування з Тернопільсь- 1929 р. 

72 '72 

ким Воєводським управлінням про 
втрату громадянства польського 
підданства в звяз1:<:у з ухиленням 
від військовоЇ служби. 

Заяви громадян з прсхан
ням про видачу Їм дозволу для 
прийняття польського підданства. 

!929 р.

І932 р.

73 73 Заяви громадян :з: прохав- І929 р.

ням про звільнення Їх від польсь-І929 р.

5 

45 

85 

ного підданства. 244 

�.'74 74 Заяви громадян ,про вида- .чистопад 
ч;у Їм дозволу на право ви.ЇздУ грудень І929р. 
за кордон. 9 

·;75 75 І{нига обліку видачі за- 2 січня 
1сордонних паспорті� за І929 рі:1с. І5 квітня ІО 

76 

І 9 З О рік. 

Циркуляр Міністерства 
внутрішніх справ про видачу від
повідних документів особам,які 
·переходять польсько-даІЩиський
кордон.

І9 ІСВЇТНЯ

І930 р.

з 
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77 77 

6е 78 

g.79 79 

r.:·во во 

-. 8І 8І 

82 82 

:.:-вз 83 

,/ 84 84 

$85 85 

Протоколи в�борчих комісій 
про рез�тльтати виборів в гм:інні: 

ради. 

б квітня 
6 квітня 

І9ЗО р. 4 

Постанова Мін:істерст!За внут- 26 червня 
!930 р •.рішніх справ і Тернопільського 

Воєводського управління про про
ведення польсь1сих святкувань. 

І7 листопада 
І930 р. ·93 

Заяви громадян з проханням 'І9ЗО-І930рр. 
про звільнення Їх від польськоmп 
підданства. Том І. 80 

Заяви громадян з п_роханням І9ЗО-І930рр. 

про звільнення Їх від польсь1<ого 
підцанства·. Том 2 і останній. ІІ4 

Листування з Тернопільським І92?-І930рр. 
Воєводським уцра-влінням про втра
ту окремими особами поJ1ьсь1tого під
данства. 2? 

І 9 З І рік. 

Справа про організацію і 
,п,іяльнfс,rь читальні "Просвіта" в 
с. Варварщщі. 

Справа . . 

про органrзацrю І

дільність читальні "Просвіта" в

. с. Дарахов і . 

Теж. саме вс. Заздрості. 

Справа про ораанізацію і 
діяльність читальні "Просвіта" в 
с. Слоб Їдка-Струс і вська_. 

І лютого · V

І925 р. 
І травня '3'?

!934 р •

І928-І9Збрр 

75 

2! травняІ93Ір.І5 
ІІ березня!93бр. 

12 квітня 
І922р. 
ЖовтеньІ938р.82 
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Ш 86 Циркуляри f розпоря)])іtення МfнЇстерст-19 травня 

87 87. 

88 88 

89 89 

ва внутрішніх справ /копіЇ/ про вилучен- І9ЗІ р. 
ня журналів і брошюр з політичною пропа- І5 жовтня 
гандою. І9ЗІ р. З? 

Розпорядження Міністерства внутріш
ніх справ і Тернопільського Воєводсько
го управління про встановлення нагля,пу 
за типогра{ією. 

Реєстрація показу кіно�ільмів в

м.Тернопілі. 

Розпоряд:(ення Тернопільського Воє
водсь,<ого управління про встановлення 
місця перебування осіб,яких �озшуh--ують. 

ІО лютого 
!93І р.

22 червня 
І9ЗІ р. 4 

І грудняІ9ЗОр. 
ЗО листопада 68

!934 р.

І9ЗІ-І9ЗІ рр.

Іб 

90 90 Розпорядження повітового староства 27 жовтня 
!930 р.і донесення органів самокерування про 

проDедення польських святкувань. 

9І 9І Прохання громадян про зарахування 
Їх вартовими по охороні лісів і полів. 

28 березня І4І
!933 р.

І93І-І93І рр. 
53 

· 92 92 Статистичні відомості про діяльність 7 січня 
і у1,омплектування постерунків і повітовоЇ І9ЗІ р.

J<оманди держполіuіЇ. 4 грудня І2 
І9ЗІ р • 

. �93 93 Розпорядження Тернопільського, ЗО червня 
Львівського,Волинського /копія/ Воєводських І93І р.

Управлінь про виселення з Польщі 29 грудня 
осіб із невстановленим підданством. !93! р. б 
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Ш 9 З І рі:к. 
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�Т)94 94 Циркуляри Міністерсшва Внут- зо·грудня 

• 

• 

• 

І: і.,96 96 
'-. 

• .. 

' 

· ·gg · 98

pfmнix справ і Тернопільського [930 р. 
Воєводського управління про оп- 8 серпня 
11ату і:ноземцями тимчасового про·- І93І р • 
живання на територіЇ Польщі • 

• 

Заяви громадян Ї переписка з І93І-І9ЗІ рр. 
110.л1�ськиtv1 консульством за корд,оном
про дозвіл Їм в''Їз.пу в Польщу •.

• 

. б . 
• 

• 

ІІ 

Прохання Польського консу.льства І9З]-І9ЗІрр ..
• 

• 

про зняття польського ПІ,пданства з 
•

окремих осі:б,які проживають за кордоном. 

Заяви громадян з проханням 
•• • •• 

про в11д,аЧJт ІМ )J,ОЗБО;ЛІВ на БИІЗД 

заі кордон. 
• 

І93І-І93Ірр. 
• 

• 

ЗІ 

ІІ8 

Цир�1Jrя1)11 Міністерства Внут- Іб грудня 

• 

ріmнЇх справ п.:ро поря,п,01< в1,1,u,ачі 1928. р.
· · 

· 99•
99 

-; ·100 · · ІОО 

• 

�. !02 ІО2 

;.;� 103 ІОЗ 

-

·•"t:· 1 І 04 І 04 

• 

$ІО5 ІО5 

��!Об ІОб 

f:t9 ІО? ІО? 

• 

• 

• 

• 

• 
• • • 

І оплат1-1 закор.r(он1-1их паспо_ртrв • ІЗ грудняІ9З2р.68 

• Заяв11 гроі'ладян f :рішення по- І9ЗІ-І93Ірр.
• •• 

вrтового старрства про видачу ІМ

закордонних паспортів.Том І • 

• 

• 

Теж саме.Том 2 • 

Te,1t carvte. Том З. 

Теїк са�ле. Том 4. 

Теж саі\1е. Том 5 • 

Теж саме. То11 б. 

Теж саме.Том?. 

Теж саме.Том 8.

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

Теж саь,�е. Toi.1 9 f остаІІНЇй. 
• 

• • 

• 

• 

• 

, 

за 

І9ЗІ-І93Ірр. ІОО 

І9ЗІ-І93Ірр. бІ 

І93І-І93Ірр. _ІОЗ 

І9ЗІ-І93Ірр. 67 

І9ЗІ-І93Ірр. ІІЗ 
. 

І93]-І�3Ірр. І87 

І93І-І93Ірр.· І�І 

І9ЗІ-І93Ірр. І74 

• 

• 

' 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

•
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ІО8 ІОВ Вказівка Терsопrльського І9ЗІ-І9ЗІ рр. 

ІО9 !09 

ІІО ІІО 

Воєводського управління про ви
·дачу дозволу rромадянам на по
будову каруселів.

Дозвrл·тернопільського 
ВоєводсьІ<ОГО управління то
вариствам і �омітетам на гро
шові збори для зміцнення проти
повітряноЇ оборони. 

І 9 З І рін. 

І гру.пня 
І925 р. 

4 січня 
!932 р.

Дозв.fл Тернопільського 
Воєводського управління на 
грошові збо:ри для будівництва 
костелів і шкіл. 

ІЗ грудня 
·rgзo р.

23 листопада 
І9ЗІ р. 

�ІІІ ІІІ -о ,l Т · -26 _ .1.. озпорядженнr�я е:рнопrльсь · листопада 
кого Воєводського управління 1932 р. 
про заборону проведення публіч-ЗІ січня 
них грошових зборів українським !933 р. 
товариством "Рідна школа., і донесен-

.... . . . 

ня стаІJоства постеруш,ами держ-

! 5 !

49 

146 

І54 

поліцf Ї по цьому питанню. ІЗ 

ІІ2 ІІ2 

ІІЗ ІІЗ 

Листування з Воєводським І9ЗІ-І93Ірр. 
;)rправлінням про проведення гро-
шових зборів д.ля безробітних. 

І 9 З 2 рік •. 

!н�ормація Тернопільськогь 
Воєводського управління про нас-

І2·липня 
І932 р. 

тупний конгрес проти війни і І2 травня 
І932 р.· проведення комуністичної агЇ

таціЇ. 

58 

з 

--- � 

б 
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@ІІ4 ІІ4 Розпорядження Міністерства 
Внутрішніх справ про визнання 
нелегальною організацією "Укра
Їнську сільська-робітничу соціа
лістичюJ об"єднан;у організацію" 
"Сільроб" і донесення повітовоЇ 
1tоманди і постерунків держполіці Ї
про діяльність цієї організацЇЇ 
на територіЇ повіту. 

22 вересня 
з жовтня

!932 р.

ІО 

t7 ІІ5 ІІ5 !нстру�щія відділу агітац1 r ЗО червня

,І ІІб 

Центрального комітет:,, ПольськоЇ !932 р.
партіЇ соціалістів про проведення 9 липня 
nгітаціЇ по домах. І932 р. З 

ІІб !н�ормація Тернопільського· 2 липня ✓ 
Воєводсь1tого управління повітовоЇ !932 р.

-І{оманди держполrцrr про украЇнсько-9 липня
єврейські відносини в повіті. І932 р. 4 . 

ІІ7 ІІ7 Статистичні зведення про осо- сfченв 
б овий стшад членів ,які служать в !932 р.
повітовій команді держлоліціЇ на грудень 
І січня !932 р. !932 р. І4 

ІІ8 ІІ8 Розпорядження Воєводського І929-І9З2рр. v 

ІІ9 

управління і відомості постерун
ків поліцfЇ про кількість єврейсь
ких параqій і гмfн віросповіда�ня 
в повіті. 

ІІ9 Періодичні ін�ормаційні бю-
летні еміграційного синдикату в 
Польщі. 

1: iJ:20 І20 Заяви, особисті документи ок-

ІІ лютого 
І9З2 р. 

29 грудня 
!933 р.

ремих осіб і листування з повітовим І932-І932рр. 
староством п�о видаЧ"'J Їм закордон-

50 

?З 

них паспортів на виїзд за кордон.Том І. 90 

\ 

,,, І2І І2І 

Ef)I22 !22 

Теж саме.Том 2. 

Теж саме.Том З і останній. 

І932-І9З2рр.І24 

І932-І932рр.І:І7 
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б І23 І2З . Листув·ання з постерунками І4 квітня 
держ.поліціЇ про повернеиня Пав- 1932 р. 
лик� Коткевича на батьківщину в ІО _серпня 
Теребовлянський повіт. !932 р. ІО 

@І24 І24 

�;r25 І25 

І2б І26 

Розпорядження повіто�ого 
староства П,РО �иселення окремих 
осіб з прикордонної полоси. 

Розпорядження·ТернопЇльсь- І 
кого J3оєводсь1юго управління про 
обмеження та права на носіння 30 
зброЇ. 

січень 
!932 р.
лютийІ932р.

березня 
І932 р. 
квітня 
І932 р. 

Донесення повітовоЇ коман-ЗІ травня 
ди Ї постерунків держполfцtї 
про пожежі: на територЇЇ Тере
бовлпнсьі\ого повіту •

1

І932 р. 
30 грудня 

!932 р.

І27 І27 Листування з·Тернопі:льсь- І932-І932рр. 

І28 І28 

.!29 І29 

-...
"' 

ІЗО -ІЗО
\• 

ким ВоєводсьRим управлінням і: 
постеру!'fІ{ами по встановленню 
місця перебування: осіб, яких 
розшук;ують. 

Листування з Тернопі:льсь- 20 СІЧНЯ

ким Зоєводським управлінням f І9З2 р. 
постерунками подіціЇ по бороть- 5 лютого

бі з порушниками ТЮТЮНОВОЇ !932 р.
··-

МОНОПОЛІ!. 

Відомості бюро обліку ру- І932-І932рр. 
ху . населення про громадян,змr-

. 

. 

НИВІПИХ своє МІСЦе проживаНН.f_І. 

Листування ·з �інансовою І9З2-І932рр. 
палатою і гмінними управами про 
характеристики на предмет вид�чі 
свідоцтва морально•сті і квалt�іка� 
ціЇ окремим особам •. 

. t - . �-- -- --·· -.. -
R 

5 

ІІ · 

20 

122-

ІЗ 

ІІ9 
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ІЗІ ІЗІ Розпорядження Міністерства 23 квітня 
Внутрішніх справ і Тернопільське- !932 р. 
го Воєводського управління про ЗІ грудня 
дозвіл на проведення публічних грошо-1932 р.

вих зборів для буді:вн�щтва "Бу-
динку медиків",костелів і церкв 
та інших громадських організацій. 60 

І 9 З З рік. 

ІЗ2 ІЗ2 Характеристика на·гмінні І933-І93Зрр. 
звязки і реорганізації останніх. 22 

І 9 З 4 рік. 

ІЗЗ ІЗЗ Списки громадсьr<их солти- І8 грудня 

'-;. 134 І34 

ІЗ5 ІЗ5 

сів. 20 грудняІ934р.8. 

Розпорядження Тернопільсь- 24 серпня 
ного ВоєвОДСЬJ{ОГО ;управління. і І924 р. 
донесення постерунків про органі- 2 травня: 
зацію гуртка "Союз військових !938 р.
інвалідів". 8 

І 9 З ,-а
. рrк. 

Циркуляри �оєводсь:кого RO- березень 
. "Ліги цротиповітряноЇ мrтету та жовтень 

хімічноЇ оборони". !935 р. І5 

Є ІЗб ІЗб !нструкція: ,розпорядження про ЗО грудня

,� ):37 ІЗ? 

реєстрацію і загальну ді.яльніс,ть- І929 р.

"Союзу пожежноЇ охорони t'і: списки Іб травня 
членів дамого союзу. 27 

Статут і періодичні відомос
ті польського товариства t�Опіка 
польська над співвітчизниками на 
чужбині".

І травня 
І9ЗО р. 

І4 грудня 
І935 р. 27 
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Q ІЗ8 

f"ІЗ9 139

чІ40 І40 

;, І4І І4І 

142 І42 

І43 І43 

··144 І44

.,, І45 І45 

,. 

Статут . перЇодичні відо- 5 березня І

мості товариства "Просвіта" в !924 р.
с.Бернадівка. 7 листопада

!938 р.

Статут Ї періdдичні відом 5 березня 
мості товариства "Просвіта" в І924 р. 
с .Брик.у дя Нова. 7 травня 

1935 р. 

ІО лютого 
!925 р.

Періодичні відомості то
ва.риства "Просвіта" в с.Брикуля 
Стара про зміну екладу керівництв б 
і проводимих зборів. 

березня
I9ro р.

Періодичні відомості то- 29 червня 
вариства ''Просвіта" в с.Венявкі !930 р.

про зміну складу керівництв і 17 січня 
проводимих зборів. 1936 р. 

50 

64 

4б 

2І 

Протоколи заrальних збо- 14 січня V 

рів члені:s товариства "Просвf- І934 р.
та" с.Глещева. 4 червня 43 

І939 р. 

Статут і періодичні ві
домості товариства "Просвіта" в 
с.До'лге про зміну скла.пу керів- ЗО 
ників і: проведені: збори. 

5 березня 
І924 р. 

березня 
!935 !>• 52 

Теж саме в с. Заздрість. І лютогоІ92Зр.бб 
І2 березня 

Періодичні відомості то
вариства ''Просвіта" в с.Зу6ів 
про зміну складу керівників 
і проведені збори. 

І936 р.

І2 лютого 
_І9ЗІ р. 

22 липня 
І936 р. Іб 
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fl)I46 І4б Періодичні: відомості товарист- І січняІ926р; 
ва "Просвіта" в с. Кровинка про змі-ІО травня 
ну скла.nу керівників і проведені !935 р. 

збори. І5 

• І47 І47 Статут і періодичні відомостf 8 вересня 

. :-�· І48 І48 

І49 149 

( І50 І50 

І5І І5І 

''І52 І52 

�. ):53 І53 

А 

товариства."Просвіта" в с.Ласківцях !928 р. 32 
Іб грудня 

Теж саме в с.Лоmневі. 

Теж саме в с.Могильницf. 

Теж саме в с.Налуже. 

Періодичні відомості това
риства ".Просвіта" в с. Руздвяни 
про змі:ну складу керівників і про
ведені збори. 

Теж саме в.с.Струсі:в. 

Теж саме в с. СуІПJ1Н.

1936 р • 

5 березняІ924р.4І 
І? вересняІ937р. 

24 квfтняІ935р.22 
9 липня І935р. 

5 березняІ924р.42 
29 січня І9Збр. 

· З лютогоІ9ЗІр.
ІО липня І935р.

20 

7 березняІ9ЗІр.І� 
2 листоnадаІ935р�. 

ІО лютогоІ934р.27 
9 кві:тняІ9Збр. 

:.:І54 І54 Статут Ї періодичні: відомос- 19 лютогоІ928р. 
ті товариства "Просвіта" в с.Гют- І9 жовтняІ935р. 
кове. 24 

С1І55 І55 Заяви членів товариства "Рід- І9З5-І935рр. 
на школа'' і: листування з Воєводсь- · 
ким управлі:нн� по питанню відкрит-
тя дитячого садочка. !5
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'J;II56 І56 

J'I58 І58 
'-

159 159 

ІбО ІбО 

t.:/ІбІ ІбІ 

-�Іб2 Іб2

!н�ормаційнf періодичні
бюлетені ін�ормаційного агенства 
"Всхуд" по питаннях суспільно
політичного життя Польщі. 

Відомості Теребовлянсь-
. КОЇ ПОВІТОВОЇ команди ПОJІЇЦЇЇ 

поо стан злочинності в повіті за 
... 

грудень І935 р. 

Розпорядження урядового 
н:омісіріату в м.Варшава Терно
пільського Воєводського управ
ління про вилучення літератури 
радянського видання. 

І9 січня

24 грудня

І935 р. 

грудень 
!934 р •
грудень
!935 р.

4 березня 
!935 р.

5 серпня 
!935 р.

березня 
І935 р. 

Розпорядження Тернопільсь-29 
кого Воєводського управління·і 
урядового комісаріату м.В�ршави 14 серпня: 
про вилучення дру1<ованих видань І935 р. 
з антиурядовою пропагандою. 

5 _січняІ935р. 

ІІ9 

4 

88 

!40

Протоколи гміни Мшанець 
по виборах в гмінну управу. 26 березня 53 

Заяви та інші особисті 
документи окремих осіб ·f рішен
ня повітового староства про доз
віл на право придбання: і носін
ня зброї. 

!939 р.

!934-!935 рр.

Зая.ви окремих осіб ,листу- !934-!936 рр. 
вання з Польським консульством 
за кордоном,ТернопЇльським Воє-
водським управлінням і постерун-
ками поліцЇЇ про повернення 
польських пЇ,nданих· на батьк.івщину. 

!69

89 
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(Р. ІбЗ ІбЗ · Заяви і інші особисті до1(УМенти

[Тб4 

,І "Іб5 
.... 

6166 
\.. 

·"Іб?

Іб8 

Іб4 

Іб5 

Ібб 

Іб? 

І68 

окремих осіб,.листування з еміграцій
ним синди:катом Ї�по.ліцією про видачу 
закордонних паспортів.Том І. 

Теж саме.Том 2. 

Теж саме.Том З. 

Теж саме.Том 4. 

Теж саме.Том 5 і останній. 

Листування Польсь1<ого Кон
сульства в АвстріЇ з Тернопільським 
Воєводським управлінням про виселен
ня Срока Войцеха. 

І69 Іб9 Розпорядження Тернопільського 
Воєводського управління про надання 
права ОІ<ремим особам на проведення 
вистав "мандруючим театрами". 

І935-І937рр. 

82 

І935-І935рр.І40 

І935-І935рр. 89 

І9З5-І935рр.ІОІ 

І935-І935рр. 92 

4·лютого 
!932 р.

5 грудня ·
!935 р. ІО 

І935-І935 рр. 

99 

• І70 !70 Заяви члені в товариств "Л;уг", І935-І9З5 lJJ>. 

1..-;І?І І?І 

�І72 І72 

"Рідн� школа","Просвіта" та ін. і 
рішення повітових староств ї1ро дозвіл 
на проведення вечорів самодіяль-
ності.Том І. 194 

Теж саме.Том 2. 

Теж саме.Том З. 

І935-І935рр.І25 

І9З5-І935рр.І20 
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69І?З І73 Заяви членtв товариств "Луг", "Рtд- !935-І9З5рр" V

6'і?4 І?4 

,'?'І75 І?5 

JІ7б І76 

еІ77 177 

І78 І78 

І79 І79 

на ш:кола","Просвtта" та ін. і рішення 
повітових староств про дозвіл на прове-
дення вечорів самодіяльності. Том 4-. ІОІ 

Теж саме.Том 5. 

Теж саме.Том б. 

Теж саме.Том 7. 

· Теж саме. Том 8 і останній.

І935_;І935рр. ?б 

І935-І935рр.ІІ2 

І935-І935рр. 65 

І9З5-І935-ор.ІОО . --

Розпорядження Тернопільського Воє- 8 січня V 

водсь1сого управління про проведення пуб- І935 р. 
лічних грошових зборів на будівництво :кос--23 грудня 
телів,на уr<ріплення протиповітр.яноЇ оборони І935 р. 
та ін. ·98

Розпоряджен�я Тернопільського Воє-, 
водського �/правління і повітового ста
роства про проведення публічних грошо
вих зборів організацією "Опіка над мо
гилами героЇв". 

25 жовтня v'

І934 р. 
ЗО грудня 

І9Зб р. 
І9 

r.;I80 ІВО Книга облtку видачі дозволів на І2 КВІТНЯ

І934 р
. 

публічні збори уираЇнсь:ким t польським 
товариствам f об"єднанн.ям. 

\ 

5 листопада 20 
!937 р.
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І 9 З б рік. 

(rI8I І8І !н�ормацЇЇ ПОВЇТОВОЇ ком�нди про 5 травня
політичну діяльнЇсть комуністичної пар- І9Зб р.

тЇЇ 3ахідноЇ УкраЇни і про зві.льнення !8 вересня
1<омуністів з тюрми. І9Зб р. б 

І82 І82 !нqормаціЇ Міністерства Внутріш- ІЗ листопада

� !83 І83 

- І84 !84

� І85 І85

;,, І8б І8б 

ніх справ і Тернопільського Воєводсь- І9Зб р. 
кого_управлtння про організаційну дія- ІЗ листопада 
льність КомуніетичноЇ організації мо- І9Зб р.

ладі. з 

!н�ормаціЇ Тернопільського Бає- 5 листопада ✓ 
водського управління і повітової коман- !936 р.

ди держполіці Ї про по.іrітичнJ, .діяль- ЗО лист9пада 
ність організації українських націо- І93б р. 
налістів.· ?

!н�ормаціЇ Воєводського управлін- І934-І9Зб рр.
ння і повітового староства f повідом-
лення постерунків держполfцfЇ про по-
літичну діяльність товариства "Луг". 

Донесення Лошнівського посте
рунка держполіціЇ про проведення ви
борі в керівнин:f в читальні товариства 
"Просвіта". 

!нqормаціЇ Тернопільського Воє
водського ;управління про з"Їзд това
ристваУ "Рідна школа". 

І4 серпня 
І9Зб р. 

ІО грудня 

4? 

І9Зб р. ІО 

З листопада 
'!936 р.

· І8 лютого ІО 
І9З? р.
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0 !87 ІВ? _Звіти украЇнських товариств І936-І9З?рр. 
і організамій,ін�ормаціЇ органів 
поліціЇ про проведення виборів 
керівників. І24 

�і І88 І88 !н�ормаційні пері9дичні бю- 4 січня

І90 .І90 

летні ін�ррмаційного аг�нства. І936 р. 
"Всхуд" про суспільно-політичне ЗІ жовтня 
життя в Польщі. !936 р. 8І 

Місячні зведення Теребов
лянськоЇ повітовоЇ команди поліціЇ 
про стан злочинносші в повіті. 
за І9Зб рік. 

Статистичні відомості посте
рунків держполіціЇ про безпеку в

Тернопільськім повіті. 

січень 
І9Зб р. 
Грудень 
1936 р. 

5 травня 
1936 р.

49 

І2 січняl937р.Іб 

, І9І І9І Донесення повітовоЇ команди 20 серпня ✓ 
держполtціЇ про нелегальнщ пере- І9Зб р.

хід кордону Чехословаччини грома- 27 листопада 
дянином Домище Михайлом. І9Зб р. 8 

.!92 І92 Листування з Тернопільським !936-1936 рр.

Воєводським управлінням і постерун
ками держпо�fціЇ про встановлення 
місць перебування осіб,яких роз
шукують. !92

8)193 І9З Розпорядження повЇтового ста- І9Зб-І936рр. 
роства про виселення ЇноземцЇв з 
Польщі. 37 

@І94 І94 Повідомлення польських кон- І936-І9З6рр. 

сульств за кордоном про департацію 
польських пЇдданих в Польщу і лис-

.ту�ання з Тернопільським управ
. лінням з цього привору. 39 
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Єп95 !95 

'" І9б І96 
<;., 

(іІЧІ І97 

t'I98 І98 

·199 І99

200 200 

:/ 20! 20І 

{f1202 202 

Заяви окремих осЇб Ї листу- І9Зб-І9Збрр. 
вання з ПОЛЬСЬJСИМ консульством за 
кордоном· про повернення Їх на бать-
ківщину в Теребовлянський повіт. 

Заяви окремих осЇб Ї лис- І9З6'-І93брр. 
тування з Воєводським упр�влfнням 
і постерунками держполі_цЇЇ про тим-

ІЗб 

часове перебування Їх в Польщі. !27.

Заяви,особистЇ документи і І9Зб-І9Збрр. 
рішенRя повітового староства про 
видачу зат<ордонних паспортів осо-
бам,якЇ виЇжджають за кордон.Том І. 

Теж саме.Том 2 t останній. 

Списки осrб,реемігрованих 
з Фрющії на територію Теребов
лянського повіту. 

Заяви 9кремих осіб і рі
шення повітового староства про 
дозвіл на проведення нистав пере

сувними театрам:и. 

Заяви членів товариств 
''Луг", "Рідна школа", "Просвіта" та 
ін. , Ї рішення про· проведення вечо
рів самодіяльності.Том І. 

Теж саме.Том 2. 

ІОВ 

травеньІ�ЗбрІ27 
липень І9Збр. 

травень 
!936 р.
червеньІ9Збр.І9

!936 р.

!935 р.

ІО5 

І936-І9Збрр. 

І52 

І9Зб-І9Збрр. ІбЗ 

✓
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Заяви членів товариств " І9Зб-І9Зб рр. 
"Луг","Рідна школа","Просвіта" 
та ін.,і ·рішення про проведення 
вечорів самодіяльності.Том З. 

Теж саме.Том 4. 

!89

@205 205 Теж саме.Том 5. 

ІС9Зб-І9Зб рр. І5І 

І9Зб-І9Зб рр. ІЗ8 

$206 206 

t."·�207� 
207 

._· 208 208 

Теж саме.Том б і останній. І9Зб-І9Зб рр. І25 

Розпорядження Тернопі:.льськогоІІ січня 
Воєводського управління і повіто- !936 р.
вого староства про проведення гра- 9 січня 
шових публічних зборів. !937 р. ІІІ

І 9 З 7 рік. 

!нqормація Міністерства
внутрішніх справ і Тернопільсь
кого Воєводського управління про 
П?літичн;у діяльність· Ук�аЇнсь
коЇ комуністичноЇ партіЇ Захід
ноЇ У1�раЇ.ни./КПЗУ /. 

ІО лютого 
!937 р.

ІО жовтня 
!937 р.-

Іб. 

� 209 209 !нqормація Міністерства 3 лютого 
внутрішніх справ і Тернопільсь- І937'р. 
кого воєводського управління п9о·r4 серпня 
політичну дія�ьність комуні�стичноїІ937 р. 
партіЇ Польщі і списо:к ЇЇ членів. · 8 

9J2IO 2ІО Розпорядження і ін�ормаці Ї б лютого 
Міністерства внутрішніх справ і !937 ·р. 
Тернопільського Воєводського управ- 8 листоп.ада 
ління про суспільно-політичну діяльність !937 р. 
партіЇ "Строництво Людове". 5І 

,,, 

\ 
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Розпорядження Тернопільське- 5 січня 
го Воєводського управління і пові- 1937 р. 
тового староства про прийняття мір І8 січня 
до членів організаціЇ "Строництво !937 р.
Хлопске" за нелегальне розклеювання 
пла:катfв і визнання ЇЇ нелегальною. 

Звіти повітового староства 
і постерунків держполіціЇ про про
ведення зборів політико-освітніх 
діячів "Товариства Ш!<ОЛИ людової". 

!нqормаціЇ Тернопільського

2 березня 
І937 р. 

3 березня 
!937 р.

25 . 

СІЧНЯ 

і Станіславського Воєводського управ- !93? р.
лінн,іь про політичну діяльність 28 грудня 
"ОрганізаціЇ У1<раЇнських націона- !93? р.
ліс_'l'ів" /ОУН/. 

Розпорядження Тернопільська- 8 січня 
го' Воєводського управління і листу- !937 р.

. . .. 

вання з постерунками дер�полrцrr по 3 RВІТНЯ

питанню ліивідаціЇ гуртків підлітків І937 р. 
. 

"Рідна ..)1 якr належали до товариства 
школа". 

!нqормація Тернопільського ·зо грудня
Воєводського управління про рfшен- І9Зб р. 
ня У конгресу Союзу УкраЇнських 9 лютого 
студентів f список учасників КОJ-{Г- !93? р.
р�су. 

1н�ормаці:Ї Тернопільського !4 грудня
Воєводського управлі:ння про полі- І9Зб р. 
ТИЧНJ' діяльність УкраЇнського ст;у- ІЗ грудня 
дентського спортивного �шубу. !93? р.

Донесення товариства "Луг" 19_ березня 
про проведення наступних :курсів. ЗО березня 

193? р. 

'Г'l 

7 

�І 

Зб 

І2 

15 

5 

з 
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@,2!8 2!8 Списки членЇв читальнЇ !937 -І9З?рр.
товариства "Просвіта" в Теребов-
ЛЯНСЬКОму ПОБЇТЇ. 

612!9 219 !н�ормації,розпоряд�ен- І лютого 
ня Міністерства внутрішніх справ !937 -о •... 

і Тернопільського Воєводського 4 вересня 
управління Ї повfтовоЇ команди І9З? р. 
держполіціЇ про рішення ХІУ кра-
йової І{онg;еренції організації, 
сіоністі.в на Малопольщі:. 

220 220 !нqормаціЇ Міністерства / 9 лютого
внутрішніх справ і Тернопільського І93? р. 
Воєводського управління про ма�бутн 4 травня 

v' 

68 

!5

ні й конгрес безробітних. !937 р. З · 

• 22! 22! Розпорядження Тернопільсь-25 червня 
кого Воєводського ;управління і до- І93'7 р. 
несення повітового староства про 23 .грудня 
національно-політичні: відносини І937 р. 
серед населення Б повіті. 

2�2 222 Статистичні відомості 
повітового староства і постерунків 
держполіціЇ про кількість шкіл Ї 
учителів в повіmі. 

липень 
!937 р.
листопад
!937 р.

� ··223 223 Дозвіл Міністерства вну�- І937-І937рр. 
ріmніх справ на тимчасове перебу-
вання на тери•rорі Ї Тернопf льського 
Воєводства в прикордонній по�осі 
особам,я:кf проживають за кордоном. 

2І 

23 

89 
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бі224 224 

.. і\226 226 

· 227 227 

,l. 228 228 

"t\229 229 
(.;.,• 

�230 230 

Розпорядження Тернопільсь- І9З7-І9З?рр. 
кого Воєводського управління і 
заяви колишніх польських під- · 
даних

1
на дозвіл Їм тимчасового 

перебування на територіЇ Польщі. 

Заяви колишніх польських І937-І9З7рр. 
підцаних і листування з польсь-
ським консульством за кордоном 
і Воєводським управлінням про 
повернення Їх на батьківщину • 

Заяви окре1vrих осіб і лис- І937-І9З?рр. 
тування з Воєводським управлін-
ням по питанню видачі тимчасових 
віз для виЇзду на територію Те
ребовл�нського повіту. 

Заяви окремих осіб і лис- І9Зб-І9З?рр. 
тування з Воєводським управлfнн 
ням і постерунками держполіціЇ 
на дозвіл тимчасового перебуван-
ня на територfЇ Теребовлянсько-
го повіту. 

Заяви і інші особисті до- І93?-І9З?рр. 
кументи окремих осfб,листування 
з гмінними управліннями поліцій 

42 

50 

І9 

62 

про видачу закордонн�х паспортів. 246 
' 

Розпорядженн� Тернопільсь- 29 грудня 
кого Воєводського управління і І9Зб р. 
листування з органами поліціЇ 
про вилучення друкарсьних видань 
з антиурядовим змістом.Том І. 

ЗІ травня 
І9З7 р�-

І?З 

Теж саме.Том 2 і останній. 2 червня 2!8 
2? грудня 

І9З7 р. 
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23І 23І Дозвіл .Тернопільсьиого Воє- І937-І9З7рр. 
водського управління окремим осо-
бам на право вистав пересувними 
театрами. 

232 232 Заяви товариств "Просвіта", !937 -І9З?рр. 
"Луг", "Рідна школа'' і ін., і доз- 1

ВІЛ ПОВІТОВОГО староства на про-
ведення вечорів.самодіяльності.Том І. 

9.-\233 \, 233 Теж саме.Том 2. І937 -І937рр. 

е,'234 234 Теж саме • Том З. І937-І937рр. 

'"· 235 235 Теж саме .Том 4. І937 -І937рр. 

(236 236 Теж саме.Том 5. І937-І9З?рр. 

237 237 Теж саме.Том б. !937 -І937рр.

238 238 Теж саме.Том 7 Ї останній. І937-І937рр. 

239 239 Заяви окремих осіб і: дозвіл І9З7-І937рр. 
повітового староства на право прид-
бання Ї носіння зброЇ. 

· ·240 240 Донесення повітового ста- серпень 
роства Ї постерунків держполі:ціЇ !937 р.
про святнування "дня польського серпень 
солдата" в Теребовлянському повіті:. І937 р. 

24! 24І Розпорядження Воєводського 29 січня 
. 

І93? р • управлrння про дозвrл на проведен-
ня публічних грошових зборів на І2 липня 

бJ1ді:вництво костелів і церков. !937 р.

9б 

І82 

!23

102 

І5І 

2(11 

І80 

21 

ЗІ 

І2 
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242 242 Розпор�дження Терно- 26 лютого 

243 243 

,6' 244 244 
._;. 

.' 245 . 245 

246 246 

)247 247 

пільськог9 Воєводського yn- !937 р. 
равління і донесення пqсте-. !8 березня 
рунків де_ржполіціЇ про гро- !937 р. 
щов�і збори в �онд військо-· 
вих вдів та сирот. 

Розпорядження Терно- ІІ січня 
пільського Воєводського уп- : !937 р. 
равління про дозвіл і· веден-2! грудня 
ня обліку публічних грошо- ·І937 р. 

вих збQрів. 

Розпорядження повіто- 2 вересня 
вого староства про дозвіл на !936 р. 
проведення пJтблі чних грошових 25 жовтня 
зборів. !93? р. 

Списки сіл,якf дали за
соби на користь товариства 

ІІ лютого 
!93? р.

ІІ 

76 

42 

"Рі дна mкола ''. ІІ лютогоІ9З?р. 2

І 9 3,8 рік. 

Донесення постерунків 24 січня 
держполіції про .проведення ви
бор�их зборів в читаль�ях то- ЗО 
вариства "Просвіта". 

І93? р. 
бер�зня 
І9З8 р. 

. -

Донесення постерунків держ- І5 .лютого 

4І' 

полfцЇЇ про проведення·ви- І938 р. 
борчих �борів в органЇзацfях· 28 березня 
товариства "Сfльсь1шй ·господар". І938 р. 26 

І 

., 
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:,1248 248 !{нига постерунків в м.Тере- І938 - І939рр. 

249 249 

бов.rrі: п:ро облі:1< іноземців ,які при-
були на тер�торі:ю Теребовлянського 
пові Т;}7

• 

Ци:р1<ушrр,!нстру�щія вищих 
виборчих органів про ·порядо1< ву�бо
рів в сейм· і сенат. 

!н�ормація Міністерства
пошт і телегра�іq про роботу пошти 
і телегра�у під час виборів� 

25І 25І Виписка із закону по-ви-
борах ·в сейм і сенат. 

252 252 Виписка з виборчого кален-

253 253 

254 254 

даря про проведені заходи по вибо
рах в сейм -і сенат. 

Звіт повітових староств і 
команди держполіuіЇ про загально
політич�ий стан� повітах під час 
виборі в в сейм Ї сенат_. 

Циqрові відомості повітово
го староства Ї гмін про націона�ь
ний склад виборців в сейм і сенат. 

· 24 вересня
І938 р. 

4 листопада 

І938 р.

Іб ве!)есия 
І938 р. 

22 вересня 
І938 р. 

2І }:{ОВТНЯ

І938 р. 

І жовтня 
І9З8 р. 

І жовтня 
8 листопада 

І9З8 р. 

ІІ жовтня 
І9З8 р.

�з жовтня 
І938 р.

255 255 Списки виборчих дільниць 19 вересня 
по виборам в сейм і сенат по Тере- 22 вересня 

8 

23 

4 

ІІ 

ІО 

84 

9 

бовлянському повtтt. І9З8 р. 8 
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@256 256 

25? 257

(-"j> 258 258 

259 259 

�' · 260 260 

, 26І 260а 

262 26І 

263 262 

Списки гмfнних управ на І9 вересня. 
членів вибораих к0місій по вибо-·26 вересня 
ра� в сейм Ї сенат. ' І938 :р. 

Списки радни�ів палати 2І вер�сня 
Тернопільського Воєводства� 1938 р. 

Списки повітовоЇ команди Іб вересня 
і постерунків держполіціЇ на пе- 4 дистопада 
редвиборні окружні збор�і. 1938 р. 

Списки гмінних управ і 
повітового староства на виборців 

І вересня 
1938 р. 

по вибор?х. в сейм і ·сенат· з під- 27 
розділами на округи. . 

вересня 
' .  

Зведення органів поліції. І грудня 
про облік у$аЇнських· о�іцерів, І9Зб р. 
які служили в національній укра- ІЗ березня 
ЇНСЬКЇЙ а:рм:і:Ї: .- -!937 р. 

Книга· обліку членів гмін- без дат 
них управлінь в Теребовлянськім 
повіті. 

ПротОІ(ОЛИ з·ас!дань ке:рів-25 березня 
ного скJrа,пу; і: загальних зборів І934 р. 
товариства "Сокіл"� !ванівцf. 20 травня 

І9З9р. 

Опис �он.цу. 

ІІІ .. 

5 

.Зб 

І44 

V 

' ', 

49 

25 

В даний �пис внесено 263 /двіс..:1 упjстдесят·три/ар10'ПІИ• 
Іб.08.94р. Фондоохоронець .::� Н.Довгалюк. 

ЗАТВЕРД}І{ЕНО 
НМЕР архіву 
Про�окол вЇд_. _____ № __ 

ПОГС,ДЖЕНО 
.ЕК архіву , ' 
Цротокол від ... _____ №_ 
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