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i11i ! Заголовки справ · !Крайні дати !К-с'l'Ь !При-
п/п! _____________________________________ ! ________________ ! §.2�шtв __ lмrтк2 

-І ! 2 ! З ! 4 ! Ь 
---------------------------------------------------------------------------

І9І9 рік 
cr; Щор±чн± раПО.Р'.L'И коман,пування Чортків-

с�кого повtтового староства про 9у9- 4 січня І9І9 
пrльно-полrтичне с·1·ановище в повr'1·І б листопада І9І9 І8 

�·�.' Вtдомос01'і пос·1·ерункt в полtці Ї на осіб, 
які пtдозр±ваються в полі�ичній діяль-І4 вересня І9І9 
наст± б листопада І919 22 

з 

4 

Списки членів комtс±Ї украЇнського
кооперативу "Єднtсть" по :розподілу
товарtв 

9 вересня 1919 
8 листопада І9І9 

Інструкція Головного окр�жного коман-
�ування про орган±зацtю, 'Добровtльного24 червня І920 
народного. легrону" І5 вересня І9�0 

5 Розпорядження Головного окружного 
коман,ІJування про порядок вrд6уття 
нtчноЇ служби на територ±Ї округу 

б Списки охоронців залtзниці гмін 
Чортк±вського повtту 

7 !нс'r·рукц±я Презид±Ї намtсництва про
порядо� .. еt3?КУацtЇ t розпорядження 
дирекцrr g;rнансrв про проведення 
грошових збор±в на допомогу 
евакуйованим 

8 Заяви та tншt особис·rt документи 
окрем�х осіб про ВИД§.чу паспортів
на виrзд за кордон. !ом І 

9 Те ж том 2 

2 червня 1920
4 червня 1920
ЗО листопа�а 1920 
З березня І920 

9 липня І920 
Іб липня 1920

І920 

1920 

23 

ІО 

з 

8 

ІЗ 

144 

ІОІ 
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ІО Заяви та ±ншt рсобистt документи 
окрем�х осrб про ви�ачу паспортів 
на виrзд за кордон.Том З 

ІІ Те ж том 4 

І2 'l'e ж том 5 

ІЗ 'l'e ж том б 

14 'l'e ж том 7 

lb Те ж том с3

Іб Те ж том 9 

17 Те ж том 10 

ІВ 'l'e ж том ІІ 

!9 'l'e ж том І2

20 Те ж том ІЗ 

2! Те ж том І4 t останній 

22 Розпорядження Генерального штабу коман-

І920 

І�20 

!920

1920

!920

І920

!920

І920

1920

1920

!920

1920

86 

І44 

!02

9!

84

96 

!04

149

104

ІОІ

143

!54

дування про вста1;1овлення контролю t 29 жовтня 1920 
режиму на кордонr З листопада І920 б 

23 Розпор�дження �fнtст�рства внутрішніх 
справ r президrr намrсництва про 24 березня І920 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

зо 

посилення охорони на кордон± 7 червня І920 б 

!921 рік

Статут єв�ейського товариства "Школи 
народноЇ r середньоЇ" І2 КВІТНЯ І92І 9 

Заяви окремих ос±б ± р±шення повtто-
вого староства про вида� дозволrв 
на право придбання зороЇ 

І4 листопа�а 1920 
26 КВІТНЯ 1926 42 

Спи9ки гмін на ос±б,як± охороняють ЗІ грудня 1920 
залrзницю ЗО березня І92І ІЗ 

Заяви та t��i особисті дgкументи 
окрем�х осrб про ви,чу rм паспортrв

І92І 6І на виrзд за кордон. ом 1 

Те ж том 2 І92І ІІІ 

Те ж том З І92І 133 

'l'e ж том 4 1921 86 



·-------------------------------------------------------------------
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, __ І __ J_ _______________ 2 -------------------- ! ·------ З--------!, -- 4 ____ А 5 _
ЗІ Заяви •1·а tнш± особис•1·± документи 

окрем�х ос±б про ви�ачу,_Їм паспортів 
на виrзд за кордон.lом D !92! 94 

32 Те ж том б І92І І24 

33 'l'e ж том 7 І92І ІЗІ 

34 Те ж том� І92І 98 

35 Те ж том 9 І92І 4Н 

36 ·1·е ж 'J.'OM 10 І92І 65 

37 'l'e ж том ІІ І92І бl 

38 'l'e ж том І2 І92І 7І 

39 Те ж ·1·ом ІЗ І92І 89 

40 Те Ж 'J.'OM 14 І92І 140 

41 Те Ж 'J.'OM 15 І92І І54 

42 Те ж том Іб І92І І2б 

43 те ж том 17 І920-І92І 34в 

44 Те ж том l� І920-І92І ІбО 

45 Те ж том 19 І920-І92І І50 

46 Те ж том 20 І92І-І923 ІІ4 

47 те ж •rом 21 ± останн±й І920-І92І 94 

І922 р±к 
� Щом±9ячні р�п�р•rи про стан злочин- І лютого 1922 

НОСТІ В ПОВІ'.f'І 19 ЛЮ'l'ОГО !922 5 

49 Заяви окремих ос±б t р±шення пові-
тового старос•rва про видачу дозвол±в 25 серпня 1922 
на право придбання зброЇ 2І травня 1926 І4 

50 Донесення постер;ункі в поліц:і: Ї на 
окремих осtб,звинувачених в нане
сеннt важких тtлесних пошкоджень 

5 СІЧНЯ 1922 
І вересня І922 8 

5І re ж,звину�ачених у крадtжках,обманt 8 січня !922 
І нанесеннr образ ? вересня !922 41 

52 Списки на осіб,висланих з 'l'ернопfль-
ського воєводства на основ± �озпо- 17 липня І922 
рядження воєводського управлrння 5 вересня !922 4 

53 Заяви та ±ншt осооисті документи 
окремих осіб на видачу паспортів 
на виїзд за кордон.Том І !922 ?б 



------------------------------------1------·----------------�---------� ..... 
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54 Заяви �а ІНШІ особистІ документи о�ре-
мих осrб на ви�ачу паспортrв на виrзд 
за кордон.Том 2 

55 Те ж том З 

56 'l'e ж том 4 

57 Те ж том 5 

58 Те ж том б 

59 'l'e ж том 7 

60 Те ж том 8 

бІ Те ж том 9 

62 Те ж том 10 

63 Те ж том ІІ 

64 Те ж том І2 

65 Те ж том ІЗ 

66 'l'e ж том 14 

67 Те ж том І5 ± останн±й 

@.! Розпорядження Тернопtльського воєвод-
ського управлІння ± повітового ста-
роства про встановлення м±сцезнаход-

І922 

І922 

1922-1923 

І92І-І922 

І922 

І921-І922 

!922

1922
І922

І921-І922 

І92І-І922 

І920-І923 

І922-І923 

І922-І923 

ження тих ±ноземц±в,що тимчасово 
пр�живають в Чортк±вському пов±т±, 2 серпня !922 
якr розшукуються 20 серпня 1922 

69 

70 

7І 

?2 

73 

!923 р±к
Заяви окремих ос±б І рішення повітового 
староства пБо �идання дозволІв на право 22 вересня 1921
придбання з por. І2 грудня !92� 

Списки пов±товог.о староств� �?. осІб, 8 КВІТНЯ !923 
яких розшукують органи пoлrurr 20 грудня І924 
Вtдом�стt повітового староства про 
к;лькrст?. �идани� закордонних паспор-

2 березня !927 ттв,зброr r посвrдчень на право 
полювання З березня !929 
Заяви та інші особист± документи 
окрем�х осtб про ви�ачу Їм паспортів

!920-1923на виrзд за кордон. ом І 

Те ж том 2 І921-І923

І24 

І25 

ІІ4 

ІІІ 

!35

ІІ8

І4З

ІІ9

ІОЗ

ІО8

І56 

І26 

77 

�8 

з 

8Q 

9 

9 

!28

І4?
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?4 Заяви та tнmt особисті докумен'l'И 
окрем�х ос±б про ви,чу Їм паспортів
на виrзд за кордон. ом З 

?5 Те ж том 4 

?б Те ж '!'ОМ 5 

77 Те ж том б 

78 'l'e ж том ?

?9 'J.'e ж том f3

80 Те ж том 9 

ВІ Те ж том ІО 

t:52 1·е ж том ІІ 

83 те ж 'l'OM І2 

84 'l'e ж том ІЗ 

t;5 Те ж том І4 

86 те ж ·І'ОМ lб 

87 'l'e ж том Іб 

fjtj 'l'e ж том І? 

89 Те ж том Its 

90 те ж 'rом І9 

9І 'l'e ж том 20 

92 'l'e Ж 'l'OM 21 

93 Те Ж 'l'OM 22 

94 ТЕ ж 'rом 23 

95 Те ж том 24 

96 'l'e Ж ТОМ 25 
97 Те ж том 26 

� Те ж том 27 
99 Те ж том 2/J ± останн±й 

1924 р±к 

�О Інструкц±я ± розпорядження М±н±стерства 

І925 140 

І923 ІЗЗ 

І922-1923 106 

І92І-І923 98 

!923 94 

І923 І34 

І923 t;4 

І922-І926 158 

І922-І923 9І 

І923 83 

1923-1924 9І 

1923 I2t; 

1923-1924 116 

1923 86 

1923 !29

1922-1924 ІІ9

1923 96 

І923-І924 І?2 

1923-1926 ІЗО 

1923 156 

1923 ІІ4 

І922-І923 ?З 

І923 ІбО 

1923 41 

І923 ІЗ3 

І923 52 
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І ! 2 ! З ! 4 .! 5 
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внутрЇШНЇх справ Ї 'l'ернопільського 
воєводського управління про реєстрацію 
тих,що пострадали під час нЇмецькоЇ 26 вересня 1924 
окупаu±Ї ІО жовтня 1924 б 

ІОІ Розпорядження М:і:н±с•1·ерс 1і'ва внvтр:rшні:х 
справ t 'l'ернопtльськ9го воєвод9ького 
управлІння про розслrдування дrй 
арештованих 3ухер Ле�ои,�кий під9з:р:і:-
вається в антиурядовrи дrяльностІ r 
встановленн± мrсцезнаходження осfб, 24 сtчня !924 
які: розшукую•1·ься 27 грудня 1924 

102 Розпорядження Те:рноп±�ьськ�го воє
водського упраВЛІННЯ І ПОВІТОВОГО 

!7

старос·1·ва про розподfл розповсюдження 5 листопада І924 
оЬов'язкtв 24 листопада 1924 б 

ІОЗ Заяви окремих oc±D f р±шення повfтового 
старос'l·ва про видачу дозвол±в на 7 березня І924 
право придьання зброЇ ЗО грудня 1926 105 

104 Заяви та і:нm± документи окремих 
осіб на видачу Їм паспортів 
для виЇзду за кордон.Том І 

!05 Те ж,том 2

ІОб 'l'e ж том З 

ІО? Те ж 'fом 4 

108 'l'e ж том 5 

!09 Те ж том б

ІІО Те ж том 7 

ІІІ Те ж том 8 

ІІ2 Те ж том 9 

ІІЗ 'l'e ж том ІО 

ІІ4 'l'e ж том ІІ 

ІІ5 Те ж том І2 

ІІб 'l'e ж том ІЗ 

ІІ? Те ж том 14 

ІІ8 Те ж '!'ОМ 15 

ІІ9 Те ж том Іб 

І20 Те ж том І? t останній 

1924-1925 

І922-І925 

І924-І927 

1924 

1924-1925 

І924-І927 

!923-1924

І924-І92Ь

1923-1925

1921-1924

І923-І924

1924 

1924-1925 

1924 

1924-192? 

!924-1925

!923-!924

59 

132 

ІІ2 

lЗЗ 

97 

12? 

?5 

!53

94

ІІ� 

203 

4(j 

69 

41 

'18 

43 

І2В 
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!925 рtк
І2І Ін�ормац:rя :l'ернопtльського воєводського 

у1:1равл±ння �а орr.ан±в полtц±Ї про_дtяль- 7 березня !925 
нrсть органrзацrr компартrr Польщr ? вересня І92б І4 

122 Витяги з протоколів повітового староства 14 травня І925 
про в±йськовозобов tязаних 4 березня !927 62 

!23

124 

І25 

!26

127

128 

129 

130 

ІЗІ 

Заяви окремих осіб t Еішення пgвtтового 
с•1•ароства про видачу rм дозволr в на 
право придбання зброЇ 

Розпорядження Міністерства внутрtшн±х 
справ± Тернопільського воєводського 
управлrння про розповсюдження тери
торІальних облігацІй союзІВ самовря
,пу�ання 

Списки п�вtтового староства на цивІль
них технrкrв з державними повноваженнями 

ПолІтична карта огля,пу Європи 

Розпор�дЖення �tнІстерства внутрішніх 
спDав r Тернопrльського воєводського 
управління про святкування ІО-рІччя 
служби безпеки 

Заяви та tншt документи окремих осіб 
про видачу Їм паспортів на виЇзд 
за кордон.Том 1 

Те ж 'l'OM 2 

Те ж том З 

'l'e ж том 4 

132 Те ?< том 5 
І33 ;l'e � том б 

134 'l'e � том 7 

135 Те ж том t3

136 Те ж том 9 

ІЗ? Те ж том ІО 

І&3 Те ж том ІІ 

139 Те ж том І2 

140 Те ж том ІЗ 

З січня !924 
10 грудня !926 

12 вересня І925 
ЗІ жовтня !925 

І5 КВІТНЯ !925 
І4 травня І925 

!925

ЗО вересня 1925 

1925-1929 

І925 

!925-1930

!925-1926

1925 
!924-1926

І925-І929 

І924-І925 

І923-І925 

!925

І925

!925

1925-!930 

ІОІ 

5 

з 

І 

з 

50 

!40

ІІ5 

134 

85 

І4І 

ІО4 

ІЗ5 

І2? 

?6 

g-; 

ІІ4 

129 
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І ! 2 ! З ! 4 !5
·-----------

--------------------------------------------------------------

І4І Заяви та ін�t докумен�и окрем!1Х octo 
про видачу rм паспортrв на виrзд 
за кордон.Том І4 

!42 Те ж том 15

І43 Те ж rOM Іб 

144 Те ж том І? 

І45 Те ж ·1·ом Іс3 

І46 Те ж том 19 

І47 'l'e ж том 20 

I4<J Те ж том 2І 

149 Те ж том 22 

І50 Те ж том 23 

І5І 'l'e ж том 24 

І52 

153 

Те Ж '.і'ОМ 25 

Те ж '!·ом 26 і останній 

� Листування з органами полtціЇ про 
виселення російського громадянина 
Сенькова Михайла з Польщі 

1926 рtк 

І55 Списки виборців по виборах керівни
І{і в товарис•rва "Мисливська спt лка" 

І56 Заява єврейськоЇ організаціЇ і 
р9зп9рядження МінЇс'l·ерства внут
рrшнrх справ про дозвrл на проведення 
грошових зборів для цtєЇ організаціЇ 

15? Розпорядження Тернопільського воєвод-

І925 

І925-І929 

І925-І929 

1925 

І925 

І925 

І925 

І925 

1925 

І925 

І925 

1925 

1925 

28 лютого І925 
2? травня 1925 

10 липня 1921 
З липня 1922 

20 кв Ї •11НЯ І 926 
Il вересня І92б 

69 

99 

90 

!46

І4І 

96 

IIt$ 

, 68 

64 

ІОО 

66 

ІОЗ 

?4 

Іб 

5 

б 

ського управління про вс·1·ановлення 15 січня 1926 
місцезнаходження осrб,як± розшукуються Іб березня 1926 2 

І5В 

І59 

ІбО 

ІбІ 

Заяви окремих осtб t рішення повітового 
староства про видачу дозволtв на право 8 серпня 1924 
придоання зброЇ ІЗ січня 1927 

Заяви та tншt документи окремих осtб 
про видачу Їм закордонних паспортів.Том І !926-1930

Те ж том 2 1926 

Те ж том З 1926 

48 

?З 

!ОО

89



9 
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І !  2 . ! З ! 4 15 --------------------------------------------------------------------�-----
І62 Заяви та fншf документи окремих осіб 

про видачу Їм закордонних паспортів.Том 4 1926-1927 79 

163 Те ж том 5 

164 Те г.< том 6 

165 Те ж том ? 

166 Те г.< том 8 

167 Те ж том 9 

168 Те ж том ІО 

169 Те ж том Il 

170 Те R том 12 

171 Те ж том ІЗ 

. І72 Те ж том 14

І73 Те ж том І5 

174 Те ж том Іб

175 Те r.< том І7 

І76 Те ж том І8 

177 Те ж том 19 

178 Те ж том 20 

І79 Те ж том 2І

І80 Те г.< том 22 

І8І Те ж том 23 

182 Те ж том 24 

· ІВЗ Те ж том 25

184 Те і:< том 26 

185 Те ж том 27 

186 Те ж том 28 

187 Те R том 29 

188 Те ж том ЗО 

189 Те ж том ЗІ f оста�-1нf й 

!926-1928

І92б-І928 

І926-І9ЗО 

!925-1927

І925-І92б 

1926-1927 

1926--1927 

1926-1930 

1926-1928 

1926-1927 

1926-1928 

І92б-І927 

І926 

І92б 

1926-1927 

1926 

1926 

1926-1930 

1920-1928 

1926 

1926 

1926-1930 

І926 

1925-192? 

І92б-І927 

І926-І927 

1920-1927 

87 

87 

ІІЗ 

78 

ІО7 

ІІО 

93 

ІІО 

І47 

ІЗ? 

15І 

78 

87 

73 

89 

86 

87 

93 

ІІ6 

в;r 

ІО4 

127 

150 

73 

І54 

І6І 

І98 

·І
І
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· І90 Листуnання: Тернопільсь1<0го воєводсько-
го управління з ОJ?ГШ-Іами поліцf Ї шю 24 жовтня І925 

1 І9І. 

виселення іноземцrв за ме:кі Польщі
"" 

І7 листопада І926 26 

1927 рік 
Циркуляри,�озпор.я:дж.ення повfтового 
староства т листування з гмrнними 
управами з питань майбутніх виборів 
в с�й�_t· 6енат,списки членів виборчоf 
КОМІСІІ 

7 лютого І927 
ІЗ березня 1928 ІІ5 

І92 Розпорядження Тернопільського воєвод-
ського У,Пра�.пінІ�Чі про проведення перед-

І93 

виборноr агттацrr серед населення,за
бЕ:зпечення,літерат;урою до вибо_рі:а;пр�-
М!��еннями;тнс!РУ�щrя для орг�нrв полт- _ Ьгрудн.я 1927 
цтr но час виоорrв до Сейму r Сенату 29 лютого 1928 5 

Списии повітового староства на окuемих 
осЇб,зопрошених на урочисте св.нтк�вання, 
присвячене Їменинам Пtлсудсь1сого r ро:з
порядr.{ення Тернопіль.ського воєводського 
управління про вfдзначенн.н його іменин 

З березня 1927 
Іб березю'! І929 24 

І94 Заяви окремих осtб і :рішення п9вітового 
староства про видачу .. rм дозволrв на 30 червня І92І 

51 

195 

І96 

197 

198 

199 

200 

ьо
r

602 

~03 

04 

05 

Об 

прnво придбгннл зброr І? груднR 1928

Листування Тернопільським воєво,цсь1шм 
управлfнням про зміну прізвища Людвt1< 
Владислава на Вигоцького 

Заяви та інші документи ОІ{ремих осіб 
ДРО видаЧJ' Їм за1<0рдонних паспорттв 
.J.OM 1 

Те ж том 2 

Те i:t том 3

Те і:{ том 4

Те ж том 5 

Те ж том б 

Те ж том 7 

Те ж том 8

Те ж том g

Те ж том ІО 

Те ж том Il 

Іб беuезня 1927 
І9 березня І927 

І927-І930 

І927 

І923-І927 

І927-І928 

І926-І928 

І92І-І930 

І92І-І928 

1927-!928 

І927-І930 

І927-І930 

1927-1928 

!7

64 

ІІО 

96 

ІЗб 

9І 

ІОб 

87 

ІО4 

І2б 

ІО7 

99 
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2(17 За,rви та Їнmі документи окремих осіб про 
видачу Їм закордонних паспортів.Том 12 

208 Те ж том ІЗ 

209 Те ж том 14 
210 Те ж том І5 
2ІІ Те ж том Іб 

212 Те ж т,м І? 
2ІЗ Те ж том І8 

214 Те ж том !9 
2І5 Те ж том 20 
2Іб Те ж том 2І 

2І7 Те ж том 22 

2І8 Те ж том 23 
219 Те ж том 24 і останній 

1928 рік 

1927-1928 
1923-1928 

1926-1930 

1927-1928 

1927-1930 

1927-1930 

1927 

!924-1927
1927-1930
1926-1928

1927-1928
1927-1930

1927 

ІІ2 

І32 

172 
69 

184 
124 

ІІ9 

ІОО 

74 
79 
84 

1CJ7 
ЗІ 

220 Розпор�дженн,r Тернопільського воєводського 
управ�tнн,r про gосил�НН1' спост�режень за 
комун1стичною .. дІ11льн19тю молодt у з�",rзку .
З циркул1'р0М ЦК комуНІСТИЧНОІ МОЛОДІ ПОЛЬЩІ 
з приводу св1rткуванн1і І ТравН1і ЗО квітн,r 1928 2 

221 СІ]ИСКИ.ПОЛЬСЬКИХ та українськщс .. кооперl}ТИ-
ВІВ,11КІ знаход1rтьс11 на територІІ ЧорткІв-
ського повіту 24 вересн,r 1928 8 

@f Розпор11дженн1r Тернопільського воєводського 
управлінн11 �ро проведенн11 в�борів �о гмfн 
представникrв єврейського ВІросповr,пуванн1r, 
та вf»,омості f донесенн11 гм-ін про результати І травн11 !928 
виборів І? груДН1{ 1928 43 

223 Списки виборців Ридо,пубськоЇ гміни по ви
борах гмfнного самовр11,пуванн11 

@-f Розпор�джею!,r Те�нопЇльського �оєводського 
упраВЛІННlі І ПОВІТОВОГО старост�а про 
представленн11 щотижневих ситуацІйних звІтfв 

225 Розпор�дженн,r Тернопільського в9є�одського 
управлІнн11 �ро вилученн11 журналІв з анти
ур,rдовим ЗМІСТОМ 

!2 ЛИПН11 !927
3 лютого 1928

29 ceprm:11 1928 
ЗО серПЮІ 1928 

9 серпн11 1928 

44 

3 

3 
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�26 Те ж про представленн11 статистичних •tдомостей про кількіс�ь �•ільнених з у•"11�нен-
н11 політичних кері•никt• t кримінальних 2В •ересм І92Н 4�лочинцt• ІІ жо•нн11 I92tj 

22? 

228 

229 

230 

23! 

232 

Розпор�дЖенн11 �інtстерст•а •ну�ріmнtх 
спраІS � Тернопrльського •оє•одського 
упра•лrнн11 про пор11док розшуку окремих
осrб 
Розпор11дженн11 Тернопільського воєводсько
го управлінн11 по боротьбі з злидн,rми та 
списки гмfнних управ на жебраків t брод11г 
Розпор�джен�� Міністерства внутрішніх 
справ І по�rт9вого староства по навчан
ню телеqонІСТІВ 
Постанова �.оєводського упр�влінн� про 
введення дrловодства в повг.rових ста
роствах 
Міс�чні списки гмінних управ на осіб, 
�кі працюють на громадських роботах 
За�ви окремих осіб і �іmенн� пgвітового 
староства про видачу"ІМ дозволrв на 
право придбанн� зброr 

ЦирКУ.л�р�ий лист Мtнfстерства громад
ськоr опrки про св11ткуванн� польських 
св�т 

б грудн11 192? 
14 лютого !928 

ІІ Вересн111928 
24 вересн11. !928 

з 

68 

? 

І? 
4 сfчн11 !928 
б листопада !928 29 

ІО лютого !928 
ЗО сtчн11 1929 50 

2 ЖОВТН11 !928 2 

Циркул1fР Міністерства внутрішніх справ 
про .. п9р1щок проведенн11 екскурсій по 
краrнr І2 березн11 !929 2 

Цирку�1fР� і розпо���женн11.Мtнfстерства 
внутрІmнrх справ І Тернопrльського 
воєво�ського управлfнн11 про пор,щок
видачі закордонних паспортів· І9 сfчн11 1928 9 

Розпор11дженн11 Міністерства внутрішніх 
сщ>ав про_представлення своєчасних 
звІтfв про видачу закордонних паспортrв 
послам-Сейму !8 червня І929 2 

е:3? З�яви і до�менти окремих осіб f 
рrшення повІтового староства ш>о 
видачу закордонних паспортів.Том І 

�З8 Те ж том 2 
�39 Те ж том З 
:40 Те ж том 4 

І928 69 
1928 · 112
!928 ІОЗ 
1928 109 
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24! Зая�и і документи окремих осtб і рішення 
повrтового 9та�оства про видачу закордон-

І928 І42 НИХ ПаСПОрТІВо ОМ 5 

242 Те ж том б 1928 82 

243 Те ж том? 1928 128 

244 Те ж том 8 І928 ІЗ4 

245 Те ж том 9 1928 1g-; 

246 Те ж том ІО 1928 53 

247 Те ж том Il !928 83 
248 Те ж том 12 1928 123 
249 Те ж том ІЗ !928 127 
250 Те ж том 14 1928 !68

25! Те ж том 15 !928 9!
252 Те ж том Іб !928 89
253 Те ж том І? !928 ICJ7

254 Те ж том !8 1928 ІІЗ 

255 Те ж том 19 !928 ІОО 
256 Те ж том 20 1928 53 
25? Те ж том 21 1928 83 
258 Те ж том 22 1928 ІІб 
259 Те ж том 23 1928 152 

-260 Те ж том 24 1928 43 

26! Те ж том 25 1928 104 
262 Те ж том 26 1928 ІО9 
263 Те ж том 27 1928 66 

264 Те ж том 28 !926-1928 85 
265 Те ж том 29 1928 105 
266 Те ж том ЗО !928 8? 
267 Те ж том ЗІ 1928 52 

268 Те ж том 32 1928 ?9 
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269 Зая�и і документи окремих осіб і рішення 
�овrтового 9таооства про видачу закордон
них паспортrв.Том ЗЗ

270 Те ж том 34 

27І Те ж том 35 

272 Те ж том Зб 

273 Те ж том З? 

274 Те ж том 38 

275 Те ж том 39 

1928 

1928 

1928 

І928 

1928 

1928 

1928 

37 

бб 

35 

94 

78 

2З 

46 

276 Те ж том 40 Ї останній 1928 39 

@ 1- Список Тернопільського воєводського управ-
ління іноземців,виселених з даного воєвод- 7 вересня 1928 

278 

ства І8 веDесня !928 2
... 

g�куллр� Міністерства внутрішніх спр�в 
І Тернопrльського �оєводського управлrння 
ІЛ)О п�оведення п�рrодичних воєводських 
І ПОВІТОВИХ зборrв 

І4 січня !929 
2І травня І929 4 

279 Розпорядження Тернопільського воєводського 
�правління �О проведення з"Їз,пу старост 23 квітня 1929
І протокол з rз,пу 24 червня 1929 23 

280 Розпоряр,ження Міністерства внутрішніх 
справ Ї Тернопільського воєводського 
управління про проведення "Тижня пропа- 4 жовтня !929 
ганди ІО-річчя о�орони західних кордонів" 26 жовтня 1929 2 

281 Розпорядження Тернопільського воєводського 
управління про вилучення журналів з анти- 20 серпня !929 
урядовим змістом 1? жовтня !929 б 

282 Списки осіб,які залишилися без роботи 
пі9ля закінчення сезонних робіт,поданих 
ГМІННИМИ управами 

28 грудня !928 
З грудня !929 40 

283 

284 

Розпор�дЖення �fністерства внутрішніх 
справ І Тернопrльського воєводського 
управ�іння про відзначення польс�к� 
свят І донесення постерунків полrцrr 
з цього питання 

Розпорядження Тернопільського воєводського 
управління про проведення святкування 
дня 3 Травня 

18 вересня 1930 
І8 листопада 1930 54 

20 березня 1929 
2 травня 1929 б 

285 Звіт щ>о роботу Львівського окружного 
управлrння польського союзу Червоного І8 травня 1929 
хреста за І928роЇ програма роботи на І929р. 20 грудня 1929 ? 



І І І І іІ І 

!5 -ї---,---
----------------2----�----------------,--------з------�---4-,-�

----------------------------------------------------------------------,.----

286 Донесення органів поліції про вбивства і 28 травня 1920 
самогубства в повіті 11 грудня 1929 8 

287 Заяви окремих осfб f рішення повітового 
староства про �и�ачу_дозволfв на право 
придбання з�роr.Том І 

288 Те ж том 2 

289 Те ж том З 

290 Те ж том 4 f останній 

29І Циркуляр Міністерства внутрішніх справ про 

1929-1932 

1929-1931 

1929 

!929

ІЗё 

148 

132 

96 

порядок видачі паспортів особам,які виЇжджа- І? серпня !929 
ють за кордон Іб листопада !929 4 

292 

293 

294 

295 

296 

Зая�и f документи окремих осіб f"ріmення 
пов11ового С!ароства про вида� ІМ пас
портІв на виrзд за кордон.Том І 

Те- ж том 2 

Те ж том З 

Те ж том 4 

Те ж том 5 

2W Те ж том б 

298 Те ж том ? 

299 Те ж том 8 

300 Те ж том 9 

ЗО! Те ж том ІО 

302 Те ж том ІІ 

303 Те ж том !2 

304 Те ж том ІЗ і останній 

305 Реєстраційні карточки на іноземців,які 
ТИ№}а9ово проживають в Чортківському 
ПОВІТІ 

306 

ЗСУ7 

ІJи�куляр )Ннfстерства внутрішніх справ 
r.Тернопrльського воєводського управ
ЛІННЯ пр9 порядо, встановлення назви
властей І управлrнь на печатках 

Розпорядження Міністерства �нутрfmніх 
справ пр0 оголошення добровrльного 
призову до армії 

!928-1929

І928-І929

!928-1929

!928-1929

!929

!928-1930

!928-1929

!928-1930

І928-І930

І928-І930

!928-1929

І92б-І929

!929-1930

І5 квітня !929 
!б жовтня !929

27 березня І9ЗО 
2� червня !930 

29 бе:резня !930 
7 КВІТНЯ !930 

ІІ5 

53 

147 

58 

50 

16? 

?З 

І?О 

150 

96 

165 

96 

І4І 

65 

2 

5 
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308 Циркуляри Міністерства.Внутрішніх справ 
і розпоряджен�я ТернопІльського воевод-
ськог9 управлІння про попередження 26 червня І930 
пожарІв 6 серІПіЯ 1930 7 

309 !н�ормацfя слідчого вімfлу полfцfЇ 
про страйк. селян с.Залfсся Чортків- · 
СЬКОГО ПОВІТУ 

@-r Тижневик"Варшавськ� пресов� ін�9рмацfя
/ про громадсько-полІтичну дІяльнІсть 

польських партій і організацій" 
�]:.; Розпорядження повітового ста_{)оства 

· про виконання обов"язкfв ПОЛІЦІЇ
гмінами,регламент для нічних і 
денних вахт 

ЗІ2 Р,озпорядження Міністерства внутрішніх 
спра� про проведення святкування 
25 _{)Іччя боротьби за польсь� mjoлy
/mкІльний страйк поляків І905р. 

ЗІЗ Розпорядження Тернопільського воєвод
ського управлінн� про боротьбу з 
попрошайництвом І вимаганням допомоги 

�� Заяви стрілецького і легіоніс,ськог� 
союзу про видачу.Ім �озвgлу_на прав9 
демонструванн� кrно�rльмrв І про.змrну 
назви театру І театрального примrщення 

ЗІ5 Списки у�_раfнських книг і бро�р,забо
ронених Мrнtстерством внутрtmнІх 
справ і судовими органами 

ЗІб Розпорядження �іністерства внутрішніх 
справ про дозвІл проведення гіошових 
зборів польському товариству Ревуна" 
через орантову лотерею 

ЗІ? Посвідчення Міністерства �нутрішнtх 
справ,виданих товариствам на право 
проведення публічних зборів на 
територіЇ Польщі 

ЗІ8 Розпорядження Тернопільського воєвод
ського управління про надання допомоги 
дітям безробітних че_{)ез повітовий 
комітет "Опіки над дtтьми t молоддю" 

ЗІ9 Розпорядження Теінопільського воєвод
ського комітету Тиждень дитинства" 
про Щ)ОВедення зборів у �онд "Опіки 
над дrтьми і молоддю" 

2З червня І9ЗО 
28 червня І9ЗО 

28 жовтня !928 

2 

б листопада 1928 2З 

І? вересня 1928 
27 вересня !930 9 

8 травня !930 
23 травня !930 2 

2 серпня І92б 
!4 вересня І92б 37 

25 березня І9ЗО 
4 лютого І9ЗІ Іб 

І9ЗО б 

3 квітня !930 
8 серпня 1930 

29 січня 1930 
Іб жовтня І930 

1930 

25 КВЇТНЯ !930
23 травня !930 

5 

І? 

2 

б 
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320 Заяви окремих осЇб ірішення повітового 
староства rщо Р.И�ачу 1м дозволу на право

!930 159 придбання з5роІ. ом І 
32І Те ж том 2 І929-І930 ІЗЗ 

322 �ая�и,особистf документи окремих осіб 
І рІmення повІтового староства п�о 

І9ЗО І?З видачу Їм закордонних паспортЇв. ом І 
323 Те ж том 2 !929-1930 !94
324 Те ж том З І9ЗО !45
325 Те ж том 4 !930 !55
326 Те ж том 5 І930 ІІ8 

327 Те ж том б І929-І9ЗО ?? 
328 Те ж том 7 !930 ІЗ4 
329 Те ж том 8 І9ЗО ІОб 
330 Те ж том 9 І9ЗО lI? 

33І Те ж том ІО !930 66 
332 Те ж том ІІ !930 88 
333 Те ж том І2 !930 ?З 

334 Те ж том ІЗ !930 94 
335 Те ж том І4 І927-І9ЗО ?8 
336 Те ж том І5 І9ЗО 45 
ЗЗ? Те ж том Іб І930 Зб 

338 Те ж том 1? 1930 ?5 
339 Те ж том І8 !930 50 
340 Те ж том 19 1930 67 
34І Те ж том 20 і останній І929-І930 ?О 
342 Розпор�джен�я експозитури емі�раційного 

�праВЛІННЯ І воєводського КОМІтету
:тиждень емігранта"про органЇзацію. 

ІЗ травня 1930 І проведення тижня для емігрант1в r 
11 програми проведення ІЗ грудня І930 

@+з�яви окремих осіб про продо�ження 23 липня 1930
ВІЗ для тимчасового проживання ІЗ лютого І9ЗО 9 
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� Списки постерункt� поліці! на членfв 
о� новообранщс правлrнь украrнських 2 квfтня І9ЗІ 

кооперативІв 29 жовтня І9ЗІ 8 

345 Списки повітового староства на осіб, 
які залишилися без ро�оти по закінчен- 27 січня І9ЗІ 
ню сезонних робіт 4 лютого І9ЗІ Іб 

346 Виписка бібліотечних каталогів читальні 
"Просвіта"гмінних управ Чортківського 
повіту ІО червня І9ЗІ 22 

34? Списки постерунків держполіцfЇ на осіб,2І січня І9ЗІ 
які мають зброю 29 січня І9З2 22 

348 Заяви окремих осіб f ріш�ння повf1ово-
го староства про видачу rм дозволІв 
на право придбання збр9Ї.Том І 

349 Те ж том 2 
350 Те ж том 3 
351 Те ж том 4 
352 Те ж том 5 
353 Те ж том б 

354 Те ж том ? 
355 Те ж том 8

356 Те ж том 9

35? Те ж том ІО 
358 Те ж том ІІ 
359 Те ж том І2 
360 Те ж том ІЗ 
36! Те ж том І4 
362 Те ж том !5 
363 Те ж том Іб і останній 
364 9ая�и,особистf документи окремих осіб 

І рrшення повІтового староства про 
видачу Їм паспортів для виЇз.пу за 
кордон.Том І 

365 Те ж том 2 
366 Те ж том З 

І925-І933 
!930-1932
19ЗІ-І9ЗЗ
І9ЗІ-І933
І929-І9ЗІ
І930-І932
І929-І93З
І930-І933
І930-І932
І930-І9ЗЗ
І929-І9ЗЗ
І929-І932
І929-І9Зl
193І-І9ЗЗ
І9ЗО-І9ЗЗ
!930-1933

І9ЗІ 
!929-1932 
l929-I93I 

!62
90

!44

ІІЗ 
72 

І40 
106 
158 
б? 

І22 
бЗ 

148 
100 
79 
87 
4б 

38 

Il? 
57 
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Зб7 �ая�и,особистf документи окремих осfб
І ptmeнwr пов1тов9го староgтва про 
видачу ІМ паспортtв для виzз.пу за 
кордон.Том 4 

Зб8 Те ж том 5 
Зб9 Те ж том б

370 Те ж том ? 
З7І Те ж том 8

372 Те ж том 9

373 Те ж том ІО 
374 Те ж том ІІ 
375 Те ж том І2 
376 Те ж том ІЗ 
377 Те ж том І4 
378 Те ж том 15 Ї останнfй 
,,,-,<:--a?9J Заява Вольqе ВЕЛЬГЕЛЬМА,листування з'--· gольським конс�л�gтвом в Єр�салимЇ 

І органами ПОЛІЦІІ про ДОЗВІЛ йому 
тимчасового проживання в Польщі 

380 Розпорядження еміграційного управління 

І928-І9Зl 
1926-1931 
!926-1931
І929-І9ЗІ
І9ЗО-І9ЗІ
1927-1933
1927-1934
І92б-І9ЗІ

І9ЗІ 
І928-І9ЗІ 
І92б-І9ЗІ 
І93І-19Зб· 

23 квітня 1930 
4 березня І93І

129 
59 

78 
40 
62 

ІЗ2 
ІЗО 
122 
70 
ІЗ 
58 

ІЗ 

ІЗ 

f розповсюдження плакатів для емfгран- 26 травня !931
тfв І червня І93І 2 

��Реєстраційні листи на іноземцfв,якf 9 лютого І9ЗІ
� ' проживають в Польщі 2? листопада 1933 б 
@-·донесення слідчого відділу повітовоЇ 

, поліцfЇ про нелегальниJ nepexfд кор- 22 серпня І93І 
7 ·дону окремими особами І ІХ розшук 27 серпня 1931 

383 Розпорядження Те�нопfльськ9го.воє
водського упраВЛІННЯ про ЛІКВІ�зцfю 
комуністичних комfтетfв безробітних 29 лютого 1932 
у зв"язку з майбутніми демонстрвцfями 10 березня 1932 І 

384 Повідомлення слідчого вfддfлу повfто
воЇ поліцfЇ про розповсю�ження кому-
нЇстичних листівок в повfті f Jt,ИJr!'!B- липень 1932
ки компартіЇ ЗахfдноЇ УкраЇни /Шr&/ ЗО серпня 1932 8 

385 Розпорядження Тернопільського воєвод-ського управління про надання вtдо
мо�тей про кількість про�спfлок у зв язку з підготовкою загального страйку 12 грудня 1932 І 
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rзе'��І Списки постерунків поліціЇ на членf:s ново- 14 березня 1932
\:.. обраних кооперативних правлінь 25 листопада І9ЗЗ ЗЗ 

З8? Розпор��ення �іністерства внутрішніх 
сп�ав r �ернопrльського воєводського 
управління gpo о�ганtз�ію місцевих 
комітетів "дной Хопіна" і "Дной Шопена" 

388 �озпо�ядження воєводського управлfння 
І повІтового староства по боротьбІ з 
нелегал�ним продажем і.вирощенням. 
тютюну І списки з �казrвкою строкІв 
поставки тютюну гмІнами 

389 Протоколи с�і��ого ві.п.ці� повітовоЇ 
кома�ди ПОЛІЦІІ по �озслІ,пуванню 
кримІнальних злочинrв скоєних окремими 
особами 

390 Протоколи с�і��ого ві.п.ці� повітовоЇ 
ком�нди ПОЛІЦІІ по р9зслr,пуванню. 
ПОЛІТИЧНО! ДІЯЛЬНОСТІ окремих ОСІб 

39І Протоколи розслідування по скарзі 
населення с.Струсова на начальника 
гміни Совака Антона 

392 Р9зпорядження"Тернопільського у�ав-. 
лІння пожежноr охорони про органІзацІю 
окружноrо союзу пожежноr охорони в 
Чортковr 

393 Донесення по9т�рунків полfціЇ про 
пожари в ПОВІТІ 

@-' Списки украЇнських книг заборонених 
для користування в читальнях "Просвіта" 

395 Розпорядження.Терн9піль9ького воєвод
ського управлrн�я І ПОВІТОВОГО ста
роства про дозвІл на ІЛ)оведення 

. . . вечорrв самодrяльностr 
396 Заяви окремих осіб і ріш�ння повt1ово

го староства про видачу rм дозволrв 
на право придбання зброї.Том І 

3Ч? Те ж том 2

398 Те ж том З

399 Те ж том 4 
400 Те ж том 5 і· останній 

березень !932 
!7 жовтня !932

І жовтня !932 
14 грудня !932 

9 лютого І932 
І4 листопада 1932 

Іб січня !932 
23 листопада !932 

28 травня !932
І червня І9З2 

ІЗ серпня 1932 
8 жовтня 1932 

ІЗ листопада І93І
17 листопада 1932 
23 серпня !932
І грудня !932

18 січня 1932 
29 лютого !932

!931-1933
!932

І932-І933 
!932-1933

!932-1939

ІЗ 

28 

83 

25 

5 

2 

ІОЗ 

4 

4 

ІІ7 

ІОЗ 
152 
І8І 

151 
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40І Розпорядження Мfністерства внутрішніх 
справ про подання статистичних данних 
про виданих закордоних паспортах Ї 

20 травня І9З2 надання допомоги у видачі пасп�тЇв
особам,які емігрують у Східну русfю 8 квітня 1932 2 

402 9ая�и,особистf документи окремих осіб 
І р1шен�я пов1тов9го староства про 2І квітня 1928 

• І9ЗЗ ІОІ видачу ІМ паспортrв на виrзд за кордон СІЧНЯ 

403 Розпор�дження �іністерства внутрішніх 
справ! Тернопrльсь�ого воєводського 
упра�лrння про дозвrл н� прове�ення 

2 квітня !932 пу��rчних грошо�их збррrв украrнському 
комrтету по будrвництву церков 24 листопада !932 б 

404 Розпор�дження �іністерства внутрішніх 
справ І Тернопrльсь�ого воєводського 
упра�лrння про ДОЗВІЛ н� проведення 
jТу-о.пrчних г1Jошових зборrв польським 

8 ·січня !932 тов�ри9твом на будівництво костелів 
та ІНШІ потреби товариства 24 листопада І932 40 

405 По�ідомлення слідчого вЇдІ}.f�У. gовjто-
воr ко�анди державноІ полrцrІ r рrшен-

І9 січня 1932 ня повІтов9го староства про етапування 
окремих осrб І5 грудня І932 І?9 

406 Донесення слідчого ві.п.цілу повітовоЇ 
команди де�оліціЇ �fo nро1едення 

22 червня 1933 онружноrо з"Їзду оtон oirt1-pe•tзtoнfc-
'l'fl І Иор'l'КОІ! 2 серпня 1933 2 

407 План іоJоти no1tтo1oro отарост1а
на І9 З І9З4р.р. 

І? березня 
І липня

1933 
І933 12 

408 Протоколи слідч9г9_вtдцілу п9вітовоЇ !933команд� держполtЦІІ п� розслrfаванню 25 лютого 
злочинІв скоєних окремими осо ами 28 вересня !933 І4

409 Протоколи с�і��ого відцf,t!У повітовоЇ 
комаt1ди полrцrr по jозсл1,пуванню

? січня І93З кримінальних злочин в,скоєних окреми-
ми особами 28 листопада І9ЗЗ (j7 

410 Рішення повітового.старо9т!� і пові-
28 січня І9ЗЗ домлення постерунRІВ полІЦІІ про ета-

пування окремих осіб ІІ грудня !933 ІЗЗ

4ІІ Розпорядження МінfстерстDа внутрішніх 
справ j Тернопільсь�ого воєводського 
уп�а�лrння про дозвrл н� проведення
пу лrчних грошових зборrв польським 

І лютого І9ЗЗ тов�ри9твом на будfвницт•о костелів 
та ІНШІ потреби 29 грудня І9ЗЗ 54 
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іІ2 Розпор�дження Терно�ільського воєводського 

управлrння про 8Озвrл на n�оведення грошо-
вих зборів украінським комrтетом на будЇв- 23 сfчня 1933 
ництво церков 24 липня І9ЗЗ І5 

іІ3 Заяви окремих осіб і рішення повіто•ого 
староства про �и�ачу дозволів на право 
придбання з�роr.Том І 

4І4 Те ж том 2 

415 Розпорядження Міністерства внутрішніх 
справ п�о видачу пільгових закордонних 
паспортrв 

416 9ая�и,особистf документи окремих осіб 
І рrшенtlя повrтов9го староства про 
видачу rм паспортrв на виrзд за 
кордон.Том І 

417 Те ж том 2 
4І8 Те ж том З 

4І9 Те ж том 4 

420 Те ж том 5 і останній 
42І 

І932-І9З4 

І932-І934 

24 серпня !933 
25 серпня !�33 

І929-І933 
!933-1934
1933-1934
І924-І933
І933-І935

Вказівки Мініс'!'ерства внут12ішніх справ 
про порядок емrгрування в П�лестину окре-
мих осrб для вступу в учбовr заклади 4 березня І9ЗЗ 

22 Розпор�дження Тернопільського воєводського 
управлrння про своєчасне представлення 
звrтності про.осіб

1
які повернулися в !Jольщу 

з-за кордотт І повrдомлення постерункrв 9 чер•ня І9З2 
І9ЗЗ держполrцЇЇ .з цього питання 22 грудня 

��арактеристи�и постерунків поліції на 
rноземцrв,якr тимчасово проживають 
в Польщt 

�1-Реєстраційнf листи іноземцfв,якf про
живають в Польщі 

l@)-t!Jовідом�ення.постерунків поліцfЇ І}РО 
rноземцrв,якr виrжджають без srдмrтки 
про ВИІЗД

26 Розпорядження.Тернопільськоrо в9євод
ського управлr�ня про.оргзнrзац�ю 
охорони на залrзницr І тимчасоиr пра
вила sиконання даноЇ служби 

2� 1Накази повітової команди поліцЇЇ за
І934 рік 

зо липня !929
ІІ тра:вня І9ЗЗ 
29 березня !933 
Іб серпня І9ЗЗ 

2І квітня І9ЗЗ 
І грудня І9З3 

січень І9ЗЗ 
ІО липня !933
30 СЇQНЯ !934
4 грудня 1934 

132 

І57 

2 

9І 
76 

ІІ8 

І54 
96 

І 

63 

І5 

з 

129 

з 

ІЗ 
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428 Місячні rра�fки чергу•ання • по•fто•ому 2 січня І934 
С" староствr 26 •ересня І934 ІО 

@1 
Статут f повідомлен�я Тернопfльсь,ого. 
воєводського упра•лrння п�о легалrзацrю 
стат�ту то•арист•а "Поліц1йний спортивний 
клуб'f списки організаторів даного то•а- З червня І9ЗЗ 
риства 19 червня І9ЗЗ ІО 

430 fегламе�т повіто�ого qоюзу конопельноЇ 
r лляноr плантацrr 1934 З 

4ЗІ Розпорядження управлfн�я тютю�ових виробів ІО жовтня І9З4 
про встановлення строкrв здачr тютюну І2 жовтня !934 ІІ 

432 

433 

434 

Звfт повіт9воrо староства"та ін�ормація 
СЛІ�ч9r.о ВІ,пдІлу ПОВІТОВОІ команди 
пoлrurr про проведення святкування 
дня 3 Травня 

!н�ормацfя постерунка п0ліцfЇ про страйк
селян в с.Колиндяни Чортківського повіту

Протокол� розслідування с�і��ого вf.пдf& 
повrт9воr команди де�жполrцrr про кримr
нальнr злочини,скоєнr окремими особами 

Прото�оли розслідування про нелегальний 
перехrд кордону окремими особами 

436 Розпорядження Міністерства внутрішніх 
справ,Тернопільського воєво�ського 
у�ра�ління та fнqормацfЇ слід�оrо 
ВІДДІЛУ ПОБІТОВО! команди ПОЛІЦІІ про 
вилучення друкованих видань з анти
урядовим ЗМІСТОМ 

43? Розпорядження Тернопільського воєвод
ського управління про рішення прове
дення театральних вистав пересувним 
театром 

438 Розпорядження.Терн9піль9ького воєвод
ського упраВЛ!ННЯ r ПОВІТОВОГО 9таро
ства про дозв!л пров�дення публrчних 
грошових �борrв украІнськими товариства
ми на будІВНИЦТВО церков 

439 Розпорядження повітового староства про 
дозвіл проведення публі�них.зборfв 
єврейським товариством І звrт qього 
товариства про результати зборів 

440 !�струкція Міністерства почт і те�егра
�Ів про правила використання зброr f 
списки почтово-телеграсrного управління 
на осіб,якf отримали зброю 

24 квітня !934
8 травня !934

27 липня І934 

ІІ січня І934 
ІІ грудня !934

ІІ січня !934
ІІ грудня !934

8 січня !934 
І грудня !934 

4 травня І934 
12 листопада 1934 

16 березня !934 
29 грудня !934

б червня !934
29 липня !934

23 квfтня 1934 
І? вересня І934 

б 

б 

І 

54 

І82 

І5 

ІО 

б 

І? 
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44! !н�ормація Тернопі�ьського,Лодзінськоге, 
�олинськ0го управлr�ня.пре втраче� зброю 
r списки слf�чого вrмrлу повtтовоr коман-
ди держполіціЇ на есіб,в яких кон�ісковано ІО лют0го !934 
зброю І9 листопада 1934 54 

442 Заяви окремих осіб і Еіmення певітовего 
староства про �и,ачу ІМ дезволу на право

193З-І934 придбання з5роІ. ом І 
443 
444 

445 

446 
44? 

Те 
Те 

Те 

Те 

Те 

ж том 2 
ж том з

ж том 4 

ж том 5 
ж том б і останній 

448 З�яви,особи9ті документи окремих осіб і 
.r,rmення по�І тового .. староства про вида'!У 
ІМ паспортrв на виrзд за кордон.Том І 

449 Те ж том 2 

450 Те ж том З Ї останній 
@}�1 Реєстраційні листки інозе�ів,які тим

час9в9 проживають в Чорткrвському 
ПОВІТІ 

�52 .. Заяви інозе�ів про продовження Їм__, дозволів на. перебування в_п9�іті і 
листування з органами полrцrr IJPO 
інозе�ів,які перебували в повіті.Том І 

@)�Те ж том 2 і останній 
�54i- Повідомлення повітового староства про
"-. . .,, виб0�и �андидатів на І9-й кенгрес 

СТ0НІСТІВ 

,,._ �5q� Рішення пові:ового староства про 

!934

1934 

І934 
1934 

І934 

І933-І9З5 
!934

Іб лютого І934 

2І лютого !934 
2І серпня І934 

І934 
І934 

26 липня І935 

етапув�ння.пrдозрю�аних в анти
урядовrй дr-яльностr,затр�аних 
при нелегальному переходr кордону 

30 листопада 1935 
22 грудня 1936 

456 Щомісячні відомості повітовоЇ коман-

ІІО 

І4І 

ІІІ 

!09

120
І44 

ІЗВ 
155 
77 

б 

ІЗО 
ІЗ? 

] 

154 

ди державноЇ поліціЇ про стан зло- І4 лютого 1935 
чинності в повіті ІІ жовтня 1935 39 

45? Р9зпорядженн� Варшавського комfса
рrату,!ернопrльського воєводського 
управлrння про вилучення друкованих 
видань з ан'!'иурядов� �містом.f по�і
домлення СЛІДЧОГО ВІДДІЛУ ПОБІТОВО!
команди поліціЇ п�о виконання даних 
розпоряджень.Том І 

2 січня І9З5 
ЗО березня І9З5 169 
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458 Розпорядження Варшавського комісаріату, 
Тернопільського воєводського управління 
про вилу�ення .v,рукованих видань.з антиуря
довим ЗМІСТОМ І повідомлення СЛІДЧОГО 
ві,пдfлу повfтовоЇ команди полtціЇ про ЗО березня І9З5 
виконання даних розпоряджень.Том 2 22 травня !935 ІЗ5

459 Те ж том З 22 травня !935
9 серпня !935 І?О

460 Те ж том 4 і останній ІО серпня І9З5 
27 грудня !935 200

46! Запити Тернопільського воєводського 
управління про встановлення місця перебу- ІІ січня !935
вання осіб,які розшукуються -2І січня. !935 І2І

462 

463 

464 

465 

466 

467 

468 

Заяв� к�fвни�ів польських товариств, 
ДОЗВІЛ ТерНОПІЛЬСЬК0ГО ВОЄВОДСЬКОГО 
упр�В�!ННЯ Ї повідомлення п09терунків 
пgлtцtr п�о проведення вечорІв самQ
дІяльностr 

lI січня 1935 
22 листопада !935 

Звяви керів�иків украЇнських !овар�ств, 
дозволи повrтов�ге ст�рggтва r повІдем
лення постерункrв полrцrr про проведення 
вечорів самодіяльності 
Розпорядження Тернопільського воєвод
ського управлінн� пре дозвіл проведен
ня гро�0вих зборtв по�ьськи� т�вариством 
на будtвництво костелtв та rнmr потреби 
Заяви керівництва греко-католиц_�кого 
параqіальнgго.комfтету

1
ріше�ня Міністерства внутрІmнrх справ І повІтового ста

роства про проведення громадських зборів 
на будівництво церков та інші потреби 
9аяви керівників украЇ�ських товариств 

•І розпоряджен� ТернопІльс�кого воєвод
ського управлІння про дозвІл грошових 
зберів на будівництв0 церкФв та інші 
п0треби 
Заяви єврейськеге тевариства "Про�спіл
ковий Сеюз" Ї дезві� Тернопільського 
воєводськог@ управлІння пе проведенню
гр0мадських грошових зб@рів на потреби 
товариства 
Сп�ски постерунків полfціЇ на осіб, 
якr мають збрею 

22 грудня І9З4 
28 грудня І935 

9 січня !935
24 грудня !935

25 вересня !931 
26 жовтня І9З8 

І4 січня 1935 
24 жовтня !935

4 квfтня !935
8 листопада !935 
Іб грудня !935
ЗІ грудня !935

469 Заяви окремих. осіб і ріш�ння пові1ового староства про видачу ІМ дозволІв 
на право придбання збреЇ.Том І І9Зб-І9З8 

74 

4! 

90 

21 

5 

9 

б? 
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470 Заяви окремих осіб і �ішення п�вfтового 
староства про �и�ачу ІМ дозволtв на право 
придбання з�роr.Т0м 2 

47І Те ж том З 

472 Те ж том 4 

473 Те ж том 5 

474 Те ж том б і останній 

475 З�яви,особи9ті документи окремих осіб і 
ЕІШення ПGВІТОВQГФ ста�ества прв видачу 
rм зак0рд0нних паспортrв.Тем І 

476 Те ж том 2 

477 Те ж том З 

478 Те ж том 4 

479 Те ж том 5

480 Те ж том б

48І Те ж том 7 

482 Те ж том 8

483 Те ж том 9

484 Те ж том ІО 

485 Те ж том ІІ 

486 Те ж т0м І2 

487 Те ж том ІЗ 

488 Те ж том І4 

489 Те ж том І5 

490 Те ж том Іб 

491 Те ж тем І? і останній 

І9З5-І9Зб 

І932-І9Зб 

І932-І9З7 

І935-І939 

І934-І9Зб 

І934-19Зб 

!930-1935

!934-1938

І934-І9Зб

!934-1936

І9ЗО-І939

І935-І9Зб

І934-І935

!934-1936

І928-І937

1929-1935

1935 

І934-І935 

1928-1937 

1935 

І92?-19Зб 

1933-1937 

б? 

І22 

ІО9 

122 

68 

260 

ІОО 

І9І 

209 

ІО5 

82 

55 

?З 

ІІ4 

ІЗІ 

97 

52 

?5 

115 

28 

97 

ІІО 

�-1-Книга.0�ліку інеземцfв,якf преживають І5 квітня 1929 
23 в певrтr 20 січня І9З9 

@-+ Реєстраційні листи на іноземців ,які 
тим�а9овQ преживають в Чорткtвському 
ПФВІТІ 

9 травня 1935 
І? серпня І9З5 22 



�. . . . . �.... . � ' - . . . .. 
.

Zl 
·--�------------------------------------------------------------------

, . 

І t 2 t З І 4 f5 -----.:..-----------------------------------..-----..-:----------------------�---
@tЗаяви інеземців ПQе ви�а� Їм дезв1лfв 

на.перебування в П!льщі.f.листування з 
гмrнними управами І ПОЛІЦІвю з цьеге 
питання.Том І 

-@..-f Те ж т0м 2 

4�•➔- Те ж тGм З 

@1·• Те ж тем 4 

<1.W-1 Те ж том 5 

@9 1 Те ж тgм б і 0станній 

@9-І ?.аяви іно�емців пре видачу і про,у.о�ж�ння

І9З9 

!925-1939

1926-1939 
1939 

!929-!939

1929-1939

І20 

ІОб 

?4 

1!9 
І20 

І2? 

ІМ ДОЗВОЛІВ на перебуванн� � .. ПGВІТІ І 

лист�вання з органами полІЦІІ пр0 надан
ня вІдомостей про перебування іноземців. 
Том І І9ЗЗ-І936 9! 

§ОІ 1 Те ж том 2 і естанній І934-І9З? 1?2 

502 Циркуляр Міністерства внутрішніх справ 
п�о вико�ання де�рету про введеШІя зна- 2І г�удня !936 

7 КІВ резпІзнання r q0рми мундирів · ? СІЧНЯ !936 
503 Роз�оря�женн� 0кружноЇ дирекціЇ залfз-

НJ,ЩІ у ЛьвовІ про порядок перевезення 28 вересня 1935 
вибухових речовин !4 жовтня !935 2 

504 Розпорядження Тернопільського воввод
ського управління по.виявленн� пору
шень правил риболовлr у заповІдниках

План роботи Чортківського повітового
староства на І9З5-І9Зб рр. 

50f>� Списки.і характеристики.на персонал. пошти І телеграqу ЧорТКІБСЬКОГО 
повіту 

,,..... 

б грудня І9З5
ІВ березня І9З5

б серпня І9З5 

ІВ квітня !932
!4 листопада !935

ІО 

20 

32 

'50?).· Списки ос:і:б ,як:і: зай11даються політич-
,_ ною діяльністю !936 5 

508, Програми проведення сіоністських 
· · "Шопх". 20 квf тня !936 l? 
f69,t !н�орм�ія слідчого ві.п.цілу повітовоЇ ··· поліці Ї про нелегальний перехід кордону 4 липня !936

Ковальським Фращішеком 14 серпня !936 З 
5!0 Протокол розслі.пування скарги Перла 

Адлера на постерункового поліціЇ Андру- 29 бе�езня І936
сенко Михайла за образу б КВІТНЯ І936 З 

ІІ Донес�ння пост�рунків держполfціЇ про 2? травня 1936 
пожежr в повf тr 29 серпня 1936 5 
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512 Розпор�дження !ернопільського воєводського 
упраВЛІННЯ,QОВІТОВОГО староства про вилу-
чення др1кованих видань з антиурядовим 2 листопада І9З5 
змістом.Том І ЗІ жовтня І9Зб І24 

5ІЗ Те ж том 2 f останній ІО червня І9Зб І?8 
ЗО грудня І9З7 

5І4 Розпорядження повітового староства про 
попередження про небезпеку населення в 
районах проведення військових навчальних 28 червня І9З5 
стрільб · 

ІІ грудня І9Зб 25 

5І5 З�пити Те�нопільського воєв9дського управ-· 
лr�ня,повrтового староства r дон�сення 
гмrнних уп�ав п�о встановлення мrсце пере
бування осrб,якr розшукуються.Том І 

516 Те ж том 2 і останній 

5І7 Донесення постер�нкfв поліції про проведен-

1936 269 

1936 ЗОІ 

ня вечорів самодrяльності польськими 22 січня 193€, 
товариствами ІО вересня І9Зб 14 

5І8 Розпорядження Териоnfльськоr.о 1ое1одськоrо 
управлtнкя про доа,1fл на nроиедення по�ь-
ським товариством грошових громадських 4 лютого 
зборtв на будfвнщтво костелtв t каплщь 20 травня 

5І9 Розпорпдження по1ітовог9 староства про 
дозвіл громадських збор11 грошей римсько-
католщькому будfвельному комітету на 27 лютого 
буді1нщт10 костелfи 2І грудня 

520 Розпорядження повіто�ого староства про
дозвіл на проведення грошових громадських 

І9Зб 
І9Зё 

І9ЗІ 
І935 

41 

І2 

зборів єврейським товариством на потреби 2 к�fтня 193€> 
товариства 23 юнтня І9Зб б 

52І Заяви окремих осіб і �ішення п�Бітового 
староства про видачу rм дозБолrв на 
право придбання зброЇ.Том І 

522 Те ж том 2 

523 Те ж том З 

524 Те ж том 4 

525 Те ж том 5 

526 Те ж том б 

527 Те ж том 7f останній 

1935-1939 

1936-1936 

І9Зб-І9З7 

І9Зб-І9З7 

І9Зб-І938 

1936-!93? 

19З5-І9З7 

І29 

89 

ІІб 

ІІ5 

92 

60 

83 
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528 З�яви,особи9ті документи окремих осfб f 
1?Ішення по�rтового .. стар0ства про видачу 
ІМ паспортrв на виrзд за кордон.Том І 

529 Те ж том 2

520 Те ж том З 

53І Те ж том 4 

532 Те ж том 5 

533 Те ж том б і останній 

@1•Розпор�джен1:я Те:рнопільського воєводського 
управлrння.І повІrового ста:ро9тва про 
виселення tноземцrв з ПольщІ І встанов-

І9Зб 195 

І9Зб І2е 

І9Зб ІО9 

І9Зб 2І� 

1936 4i 

1936 ІІ8 

л�нн� місця перебування вибувших без 4 січня І936 
втдмrток староства б грудня І9Зб І50 

@�, Заяви іноземців про ВИ№чу Ї� дозволів 
на право переб�вання в ПольщІ,листування 
з органами полІцЇЇ і гмінами з цього І4 еічня І936 
питання 29 січня І937 І26 

@1 �аяви іно�емців про видачу і про�о�ж�ння
ІИ ДОЗВОЛІВ на перебування в ПОВІТІ І

рішення воєводського управління і пові- 7 січня І9Зб 
тового староства з цього питання 24 грудня І9Зб 87 

537 Розпорядження Волинського воєводського
управління про закриття польсько-литов-
ського кордону І8 серпня І9Зб І 

538 Список �Еоqесfйних спілок,які діють на 
територrr повІту І9З? 2З 

539 Повfд9млення слідчого ві,пділу п9вfтовоЇ І4 січня І9З7 
ПОЛІЦІІ про страйки селян в ПОВІТІ 22 лютого І937 ІЗ 

540 Накази Тернопільського воєводського 
управління і повітовоЇ команди полfціЇ 
про предста�лення до нагороди за виявлен-ІЗ с�чня 1937 
ня порушникІв громадського порядку З серпня І9З7 Іб 

��ч ДеНІ;ІЇ .Еапорти слідчого ІSЇдцілу ПОБІТОВОЇ
полІцrr про стан громадського порядку 2 січня І937 
в повіті ЗІ грудня І9З7 332 

542 Щомісячні повідомлення повітової к0-
манди.п9лfцЇЇ про стан злочинності 
В П01'1ТІ 

543 Те ж �Р9 випадки вбивств f самогубств 
В ПОВІТІ 

544 Протоколи розслідування постерунків 
полfцЇЇ про пожежt в пввtтf 

]З траІSНЯ 1937 
ІЗ сtчня І9ЗS 

2? серпня І9З4 
23 січня І937 

2 січня :І93? 
2 серпня І9З? І4 
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545 З�пит Тер�о9ільського воєводського управ
лrння І повІтового староства про встанов-
лення місць перебування осіб,які розmу- Іб вересня І9Зб 
куються 10 грудня 193"/ 134 

54@fСпис:к11 повітового староства на закордон-.__,, них артистів,які працюють у роз"їздних 9 квітня 1936 

547 

548 

549 

цирках 20 вересня 1938 8 

Розп9рядження повітового староства про 
дозвІл проведення громадських грошових 
зборів польськими товариствами на Їх 9 січня 
потреби ? грудня 
�ая�и керівни�fв українських товариств.
r рrшення повІтового староства про дозвrл 
проведення громадських з�орів на потреби 9 червня
товариства І8 серпня
Заяви ке�івників єврейського товариства 
"Хітахут і рішення повітового староства 

22 березняпро дозвіл проведення громадських зборів 
на потреби товариства 8 жовтня 

!937
1937 154 

!937
1937 8 

!93?
І93? І9 

550 З1:яви керЇВІJИків товариства ••просвfта� рІшення повІтового староства про ВІдкрит-
тя дитячого садка і списки дітей,запи- 20 травня І937 
саних в нього І? липня !937 38 

55І Заяви окремих осіб і рішення п9вітового 
староства про видачу ІМ дозволІв на 
право придбання зброї. Том І 193? !08

552 Те ж том 2 !937 !18
553 Те ж том З 
554 Те ж том 4 і останній 

!937
І93?-І9З8 

J:42 

74 

555 Повідомлення повітового староства про 26 січня 1937 
кількість виданих закордонних паспортів І червня 1937 5 

556 Заяви окремих 9сіб про видачу Їм закор-
донних паспортІв 21 грудня 1937 2 

557 Розпорядження повітового староства про 
виселення окремих осіб за місцем !8 січня !937 
проживання І? березня 1937 49 

558 Тижневі інqормацfйні бюлетені емfгра- ІЗ листопада 1937 
ційного синдикату для емігрантів 2! грудня !93? 14 

�1Розп9рядження повітового староства про 
дозвІл тимчасового перебування інозем
ців в повітах і повідошення постерун-
ків держполіціЇ з цього питання.Том l 1937-1939 ІОО 
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@+Розп9рядження повітового староства про 
дозвІ� т�асовgго перебування Іноземців
в повrт�х.! повхдомлення постерунків 
держполІЦІІ з цього питання.Том 2 

561 Розпорядження Варшавського,Волинського 
і Новогрудського воєводських .• управлінь 
про встановлення прикордонноІ смуги 

@·f- Накази коменданта ГОЛОВНОЇ і ВОЄВОДСЬКОЇ 
команди держполіціЇ за І938 рік 

563 Сп�ски постерункі� держполіціЇ на осіб, 
якІ ПРlЩЮЮТЬ на �Ільварках приватних 
власникІв 

564 Місячні.з��дення ПОВІТОВОЇ КОМаІJДИ 
д�Рї!{ПОЛІЦІІ про стан ЗЛОЧИННОСТІ в ПО
ВІТІ 

І9З? 

ЗО серпня !93?
9 вересня !937

22 січня 1938 
14 грудня 1938 

23 березня 1938 
7 травня 1938 

сfчень І9З8 
грудень !938 

565 З�пити Тернопільського вgєводського управ
ЛІння про встановлення мrсqя перебування 

ІЗ5 

20 

І49 

2І 

65 

орfб,що розшукуються і повідомлення 8 листопада І938 
гмІнних управ з цього питання 28 лютого !939 41 

.566 Повідомлення постерунків держполіц!Ї про 
проведення театральних вистав украrн- 9 травня І938 
ськими пересувними театрами 22 грудня І9З8 25 

567 Заяви окремих осіб і ЕЇшення п�вітового 
староства про видачУ ІМ дозволІв на 5 січня І9З8 
право придбання зброЇ 22 квітня І939 !8

568 Заяви окремих осіб і Еішен�я повітового 
стар9ства про видаw ІМ СВІДОЦТВ лояль- І липня !938 
ностІ І моральн0стІ 8 листопада !938 

569 Відомості повітового ста!)оства. про 22 Г:>удня І938 
виданих паспортах для емІгрантІв 24 ГJ)�:дня І938 

570 Тижневf інqормаційні бюлетені емігра- І с.ічня 1938 
ційного синдикату для емігрантів 22 грудня І938 

@r- РеєстрІj)Ційні карточки по обліку інозем- 7 лютого 1938 
ців,які тимчасово проживають в повіті І7 листопада 1938 

572 

573 

Рішення повітового СТ?_.Роства про висе
л�ння о��еми� осіб з Чортківського по
ВІТУ за ІХ мrсцем проживання 
Розпорядження.Терн9піль9ького воєвод
ського управлІння І повrтового ста
роства про видачУ дозволІв окремим 
особам на право пр№бання нео�хідного
майна в прикордонній смузf.Том І 

574 Те ж том 2 

22 лютого 1937 
20 грудня !938

1938-1939 
І9З8-І939 

!03

3

96

96

90 

150 
І29 
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5?5 Розпорядження.Терн9піль9ького воєвод
ського упраВЛІННЯ І ПОВІТОВОГО староства 
про видачу дозволів окремим особам на 
право придбання необхі�ого майна в 
прикордонній смузі.Том 3 

5?6 Те ж том 4 

5?7 Те ж том 5

578 Те ж том б

5?9 Те ж том 7 і останній 

!938

!938

І938-І939 

!938-!939

1938 

!58

І4І

ІІ0

І?З

ІЗ2

580 Циркуляр Міністерства внутрішніх справ 25 липня 1938 
про виконання декрету про пресу 23 січня 1939 26 

58І Розпорядження. Терн9піль9•ького воєвод
ського упраВЛІННЯ І ПОВІТОВОГО старост-
ва про вилучення друкованих видань з ІО січня І936 
антиурядовим змістом.Том І ІО червня !936 І40 

582 Те ж том 2 і останній 5 листопада !936 
2 грудня 1938 І58 

583 Розпорядження Тернопільського воєвод
ського управління і повітового ста-
роства п�о вс!ановлення місця перебу- 8 квітня 1938 
вання осrб,якІ розшукуються !8 липня 1939 43 

584 Розпорядження Тернопільського воєвод-
ського управління �ро дозвіл на від- 20 листопада 1937 
криття приватних пrдприємств 8 травня 1939 53 

585 Розпоіядження t списки воєводського 
бюро Фон.пу JJPaцf '' прg б:fдівництво 
народни��д_Qмrв,�остелrв r к�плиць на 29 бе�езня !939
територІr ЧорткІвського повІту ІВ КВІТНЯ !939 ?І 

586 Заяви членів украЇнського товариства 
"Сільський господар" про дозвіл про
водити Їм посів цукрових буряків 

25 квітня 
25 травня 

1939 
!939

58? Заяви окремих осіб і �ішення повітового 
староства рро ви�ачу rм дозволу на право 
придбання з5роЇ.Том І 

Те ж том 2

Те ж том З 

Те ?.( том 4

Те ж том 5 

Те ж том б

!938-1939

!938-1939

І938-І939

!938-1939

!938-1939

!938-1939

І9 

102 

82 

І82 

!ЗО

!57

2І?
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,593 Заяви окремих осіб і �ішення повfтового 
староства про вид?.� ІМ дозволу на пра
во придбання зброІ.Том? 

І 

І9З8-І9З9 
Те ж том 8 І9З8-І9З9 
Те ж том 9 Ї останній І9З8-І939 

Характеристики органів поліції на окре- 2І січн11 І9З9 
мих осіо для видачі свідоцтв моральності 2 травня І9З9 

: 597 9ая�и і особи9·тf документи окремих осіб 
І рІШ�ННЯ ПОВІТОВОГО староства про ВИ
дачу ІМ закордонних паспортrв.Том І І9З8-І9З9 

І9З?-І939 598 Те ж том 2

• І938-І9З9
І937-І9З9

І9З8-І9З9

І9З?-І9З9

599 Те ж том З

бОО Те ж том 4 

бОІ Те ж том 5 

б 02 Те ж том б 

бОЗ Те ж том? 
604 Те ж том 8. f останній 
605 Тижневf fнqо�мацfйнf бюлетені 

для емrгрантrв 

І938-І938
І938-І9З9

синдиката 29 грудня І9З8 
8 березня !939 

� 

�+ Розпорядження .. Терн�шfльgького воєвод..
ського управлrння r повrтового старо
ства про виселення fноземцfв з прикор
донноr смуги 

�-f- Заяви fноземцfв про вимчу і� дозволів 
на право перебуваJ:іН� .. в.Пол�щ; ,листуван
ня з органами ЛОЛІЦІІ І ГМІН з цього 
питання 

,·-; 

29 жовтни 
20 квітня 

І9З8-І939 
608+ Заяви іноземців f лист�вання з органами 
"-./ поліції про доз�іл їм tимча�о�ого про- 29 вересЮІ 

живання в Чорткrвському повrтr 5 липн11 
І938 
І939 

�r-{ЗаяВИ іноземців про ВИ№чу Ї� ДОЗВОЛІВ 
на право переб�в��н� Б чольщr,переписка 
з органами полrцrr І гмrнами з цього 
питання 

(ір-, Те ж 

бІІ Заяви окре�их ·осіб,рf�ення повітовог9· 
с�?.роства І �ереписка з органами полr
ЦІІ про дозвtл на тимчасове перебування 
в прикордонній смузі.Том І 

І2 лютого І9З? 
ІО березня І9З9 
З лютого І938 
26 :КВЇТНJ! І939

1939 

ІІО 

144 

129 

24 

85 

144 

ВІ 
ІОІ 

80 

€>4 
57 

9І 

І2 

!8

бО 

49 

5З 

39 

ІЗ4 
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612 Заяви окремих осЇб,рЇmення повітового 
староств� Ї переписка з органами полfцfЇ 
про дозвІл на тимчасове перебування в 
прикордонній смузі.Том 2 

613 Те ж том З 

614 Те ж том 4 

6І5 Те ж том 5 і останній 

6!6 Розпорядж�ння !ерно�ільського воєводсько
го управлІння І повІтового староства 
про видачу дозволів на право Ш)и,r;,бання
нерухомого майна· в прикордонніlt смузі.Том І 

6І7 Те ж том 2

6І8 Те ж том З 

619 Те ж том 4 

620 Те ж том 5

62І Те ж том б

622 Те ж том ? 

623 Те ж том 8

624 Те ж том 9

625 Те ж том ІО 

626 Те ж том lI 

62? Те ж том І2 

628 Те ж том ІЗ 

629 Те ж том І4 

630 Те ж том І5 

6ЗІ Те ж том І6 

632 Те ж том І? 

633 Те ж том ІВ 

634 Те ж том І9 t останній 

польськ1 ТОВАРИСТВА 
635 Періодичні відомості повітового староства 

про зміни скла.пу керfвникfв гуртка поль
ського товариства "Академічний гурток 

1938-1939 

!938-1939

І938-І939 

!938-1939

!938-1939

!938-1939

1939 

!939

!939

!938-1939

І938-І939

!938-!939

!939

1939

1939

!939

!938-1939

1938-1939

!939

!938-1939

1939 

1938-1939 

1938-1939 

126 

203 

!71

74

І?О 

!53

!Зб

!49

!60

117

ІОО 

!96

220 

96 

156 

!62

!41

lCYl 

217 

1!8 

!39

247

283

Чортківчан" в м.Чортковt Тернопільського ЗО березня 1932 
воєводства 26 серпня 1938 З 
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@1 Періодичнj відомості повітов9го старост
ва про змІни скла.пу ке�івникхв гуртка 
польського товариства Безпартійна спіл-
ка машиністів залізниць Польщі" в Чорт- 18 березня 1931
кові 14 червня 193? 1? 

637 Статут і періодичні відомості повітово
го староства про зміни скла.пу керівни
ків гуртка польсь:кого товариства "Без-
процентна позичкова каса_" в с.Ягольниця 15 лютого !938
Чортківського повіту 19 квітня 1938 І? 

638 Те ж гуртка польського товариства "Бій- 9 січня 1936 
ськовий спортивний клуб" в м.Чорткові ? вересня І9Зб ІЗ 

639 Те ж польського товариства "Ветеранів 29 се:рпня І9Зб 
ПОЛЬСЬКОЇ армії" в м.Чорткові 20 КВІТНЯ !938 !2

640 Те ж польського видання "Голос Поділля" 
в м.Чорткові •І6 лютого !934 З

64І Те ж польського товариства "Делегату:ра 
національних повітових театрів і хорrв"І6 березня І9Зб 

642 

643 

644 

645 

646 

64? 

.648 

649 

650 

в м.Чорткові 24 лютого 1938 25 
Періодичні �ідомості повітовог9 старо-
ства про змrни склат; керІвникІв поль-
ського товариства " пілка дрібної шлях-25 травня 
ти'' в с.Долина Чортківського повіту 15 липня 
Те ж гуртка !'Спілкаfмалоfіомістної шлях-25 січня 
ти" в с.Заболотівка /с.Улашнівці/ ІЗ березня 
Те ж в с.Залісся 25 . 

СІЧНЯ 

березня 

Те с.Капустинці 25 • ж в СІЧНЯ 

ІЗ серпня 

Те ж в с.Колиндяни ? червня 
ІІ грудня 

Те ж в с.Колиндяни 24 травня 
І5 червня 

Те ж в с.Косів 25 січня 
І5 березня 

Статут і періодичні відомості повfто-
вог9 ста:роства про зміни у складі 
керІвникrв польського товариства 
"Спілка працівників сільського і лісо- 22 лютого 
вого господарства" в м.Львові І2 листопада 
Статут і періодичні вfдомості по�іто-
вог9 ста�оства про змrни у складІ 
керrвникІв гуртка польського товарист-
ва "Спілка працівників сfльськjго і лі-
сового господарства" в м.JІЬВОВ !5 січня

І9З9 
І9З9 5 
1938 
І9З9 з 

І9З8 
!939 з 

І9З8 
1938 3 

І9Зб 
!93? 9 

!939
!939 5 
!938
І9З9 б 

І934 
І9З? 45 

!938 І5 
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651 Періодичні відомості повітового старо
ства про зміни складу керівників гурт-
:ка польського товариства ''Спілка мало- 24 травня І9З9 
помЇстноЇ шляхти" в с.Мухfвка І5 червня І9З9 4 

652 Те ж в с.Мазурівка 

653 Те ж в с.Нагірян:ка 

24 травня І9З9 
22 червня І9З9 
24 травня І9З9 
-22 червня !939

654 

655 

656 

65? 

658 

659 

660 

66! 

662 

663 

664 

665 

666 

Періо�ичні вfдомостt.nовітовоrо старо-
ства r_орга�tв полtЦІІ про змrни скла-

24 січня І934 .пу керІвникІв гуртка польського това-
риства "Спілка стрільців" в с.Нагірян:ка !8 квітня !934 
Періодичні �ідомості пові!овог9 старо-
ства про ЗМІНИ скла.пу керrвник1в г�рт-
ка польського товариства "Загальни 

І? вересня 1934 союз підо�fцерів резерву Польщі" 
в с.Давидкrвцях ІЗ лютого !935
Те ж "Спілка малопомістноЇ шляхти" 24 травня !939
в с.Антонів !5 червня !939
Те ж в с.Вілобожниця 25 аічня 1938 

!5 ерезня !939
Те ж в с.Віла 25 січня 1938 

!5 березня І939
Те ж в 25 січня 1939 с.Вичківці 

І4 березня 1939 
Статут і періодичні повfдомлення пові-
тов9го С!ароства про ЗМІНИ складу 
керrвникrв г�ртка польського товариства 
"Союз КОЛИШНІХ добровольців ПОЛЬСЬКОЇ ? вересня 
арміЇ"в м.Варшава . 2 листопада 

Те ж польського загону "Союз 
кий"· в с.Вигнанка 

стрілець- !6 березня 
29 серпня 

Те ж в с.Бичкfвці ЗІ березня 
ЗІ грудня 

С!атут і перfодичні.повfдо�ення. �о-
в1тового староства r органrв ПfІЛІЦІІ 
про зміну керівників заго� польського 20 г�удня
товариства"Союз стрілецьки " в с.Біла ? сrчня 
Те ж в с.Джурин 6 березня 

8 березня 
Те ж в с.Джурин 29 �удня

ІЗ ерезня 

Те ж в с.Давидківці !8 жовтня
29 січня 

1935 
!935
1935 
І9З8 

1934 
1938 

1932 
1938 

І933
9:!7

1932 
1938 
!932
1938 

5 

5 

2 

3 

5 

2І 

4 

4 

5 

2 

lI 

5 

? 

19 

ІО 
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бб? Статут і п�ріодиЧ}jі повfд9млення п9вfтового
ста�оств� І органrв ПОЛІЦІІ про ЗМІНУ 
керr:ю-rикrв загону пuльс:,ког) товариства 23 лютого І9З2 9 
"Союз стрілецький" в с.Звиняч 28 лютого І9З8 

668 

669 

б?О 

67І 

672 

673 

674 

675 

676 

Те.ж гуртка.поль9ь:коrо товарис-:ва."Про�-
спrлка працrвникrв СІЛЬСЬКОГО І ЛІСОВОГО 5 травня 
господарства" в с.Познань 9 вересня
Те ж загонh польського товариства "Союз 9 квітня 
стрілецьки " в с.Росохая 28 лютого 
Те ж гуртка польського товариства ''Спіл- 25 • 

СІЧНЯ 

ка малопомістноЇ шляхти" в с.Ромашівка 18 березня 
Періодичні повідомлення повітового ста-
роства про зміни кевівни:ків гуртка поль-
ського товариства " пілка малопомістноЇ 25 січня 
шляхти" в с.Ридо,п.уби ІЗ березня 
Те ж в с.Салівка 25 січня 

ІЗ березня

Періодичні пові�омлення повітового ста-
роства т� органів поліціЇ про зміни 

18 травнякерrвникrв гуртка польського товариства 
"Союз стрілецький" в с.Свидова 8 червня
Те ж в с.Салівка ІІ березня

8 жовтня 
Те ж гуртка польського товариства ''Спtл- 24 травня
ка малопомістноЇ шляхти" в с.Свидова І5 червня

Звіт про діяльність г�ртка.польського
товариства "Союзу стрrлецького" в 

Іб липня с.Слобідка Джуринсь:ка 

@{- Перfоди�ні п9вf�омлення.повіто�ого �та-
роства І ПОЛІЦІІ про ЗМІНИ ке�ІВНИКІВ. 

678 

679 

680 

68І 

б січня загону польського товариства Союз стрr-
лецький" в с.Косове 9 лютого 

Те ж гуртка польського товариства "Спіл- 24 травня
ка малопомістноЇ шлях!І'и" в с.Тарнавка І5 червня

Те ж в с.Хом"яківка 25 січня 
І5 червня

Те ж в м.Чорткові 12 серпня 
!5 березня

Періодичні повідомлення �о�tтового. 
старост�а та.орга�fв полrцrr про змrни 
у складr· ке�rвникrв загону польського 

!2 лютого товариства Спілка стрілецька" в 
с.Хом"яківка ЗО травня 

І9ЗІ
193! 15 

І9З4
1935 з 

І9З8
І9З8 з 

І938
І9З9 з 

І9З9
І9З9 з 

І93І
!936 ІЗ 
!935
І938 б 

!939
І939 4 

І934 І 

!935 
І9З8 б
1939
!939 5 
1931
!939 8 
І9З8
І939 з 

!930
!934 5 
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682 Періодичні повf�омлення повітового ста
роств� та gрганjв поліцfЇ про зміни у 
складІ керrвникtв загону польського това-
риства "Спілка стрілецька" в с.Черкав- І8 березня І9ЗО 
щина І? серпня 1930 2 

683 Те ж в с.Швайківці 2! вересня !934 
ІІ березня І9З? І4 

684 Періодичні �fдомості повітовог9 старо-
ства про зм1ни скла.пу керtвн�кrв гурт
ка польського товариства "Спrлка мало
помістноЇ шляхти" в с.Шманьківчики 

685 Статут і періодичні відомості повітово
го староства про. зміни скла.пу керівни
ків гуртка польського товариства "Спіл-

26 травня 
І5 червня 

!939
І9З9 5 

ка праців1:иків почт і телеграqу" в 1929-
м.Чорmковт 29 вересня !935 24 

686 Те ж гуртка польського това�иства 
"Спілка а�аторських театрів в 
м.Чортковт 

25 лютого 1925 
20 лютого !932

68? Те ж гуртка польського това�иства �Спіл- 28 травня !934 
І<а польських вчетелfв" в м. Чорт1<овr 6 червня !934

688 Те ж гуртка польського товариства "Проq-

І6 

4 

спfлка працfвників споживчого товариства"І5 грудня І9Зб 
в м.Чортковr І2 липня !939 ІО 

@..J-Періодичні �ідомості повітовог9 старо
ства про змrни скла.пу керrвн�кrв гурт
ка польського това�иства "Спrлка са
дових службовців" І практикантів сек-
ретарс�ких і канцелярських Льві�ського ЗО березня !937 
апеляцrйного округу в м.Чортковr 29 травня !937 2 

@&і Статут і періодичні вfдомості повіт9-
.,,,' вог9 староства про змrни скла.пу керrв-

никrв г�ртка польського товариства ЗО че�вня !936 
"Про�спrлка транспортників" в м.Чорткові І4 квrтня І9З9 4І 

69! Періодичні ві�омостf повіто�ого 9та� 
роства про змrни скла.пу керrвникrв 
г��тка польського товариства "Спілка 
оqrцерів запасу в Польщі" в м.Чорткові 

692 Те ж гуртка польського това�иства 
"Спілка державних пенсіонерr:в" в 
м.Чортковf 

Іб червня 
ІО червня 

З-жовтня 
2 березня 

8 липня 

І9ЗІ 
!938 ЗІ 

!937
!939 І7 

!936
2! квітня 1938 

693 Те ж гуртка польського товариства 
"Спілка студентськоЇ молоді провін-
ціальноЇ" в м.Чорткові 9 

@) · Пері одичні �ідоuості повf товог9 старо
ства про змrни скла.пу керrвникrв гурт-
ка польського товарист�а "Спілка буді- Z7 лютого 1930 
вельників" в м. Чорткові І жовтня 1932 ІО 
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095 Періодичні відомості повітового староства 
І про зміни сма,пу керf,никfв fУ.ртка поль-
1 ського товариства "Спхлка Щ)ІС>них чино:а-

ників і держа:вних працівникrв" :в м.Чорт- 25 листопада 1935
кові 25 жовтня 193? 4

І 1696
І 

Те ж і статут польського то:варистsа "Спіл-23 квітня 
осадників" в м.Чорткові З �ипня 

1934
1935ка 1@.f-

Те 
І ті 

ж "Про�спілка п&ацfвникfв промисловос- І9З'7-
і ремесел" в м. орткові · · 25 жовтня І9З8

:�,,J-Te ж товариства "Спілка будівельників'' 
І 

'699 Статут і-періодичні відомості повітового
с1ар9ств� про зміни скла.пу керівників f 
лrквrдац1ю гуртка польського товариства 
"Спілка некваліqікованих і r_ранспо,t>тних
праці вни.кfв· в Польщі" в м. Чортковr 

700 

70! 

Періодичні повідомлення повітового ста
роства про зміни скла.пу кеQівникfв гурт
ка польського товариства ''Про�спf лки 
лісників" в м.Чортковf 
Те ж товариства "Спілка дрібних держав
них чиновників в Польщі" в м.Чортковf 

702 Те ж товариства "Проqспfлка працівників
сільського Ї лісового господарства" в 
м.Чорткові 

@+ Те ж Ї Ста'fу� гурт�а ПОJJЬСЬКОГО тов·а
риства "Спrлка робхтникrв харчовоr 
промисловості" в м.Чортковf 

704 Періодичні по�ідомле�ня п9вfтового ста
роства про змrни керrвникtв гуртка. 
польського товариства "Спrлка n.рацrв
ників скужанего f покрувних в Польщі"
в м.Чорткові 

705 Те ж '�Зедночене коллевцув Польских"
в Чорткові 

706 Те ж товариства "Спілка б�вших учасни
ків вfй.ськовоЇ залfзничноr охорони'' 
в м.Чорткові 

07 Те ж і Ста
�

т гуртка польського това
риства "Про спілки джурін кон,пуктор-
ських" в м. ортковІ 

08 Т� ж товариства."Про�спfлки �ацівни
кrв саможон.пу т1тоневого Р.П. 

24 серпня 
Іб вересня 

22 КВІТНЯ
22 лютого

!927-

І932
І9З?

!935
!937

24 червня !935 
3 КВІТНЯ І935 
7 листопада !935

4 грудня І9ЗЗ
5 грудня І938

28 лютого !934 

!7 квітня І937
ІІ грудня І937
!5 квітня !930
І2 березня І9З8

З грудня !934
20 червня !935

2! бе,t>езня !937
З КВІТНЯ І93?
4 грудня І9З?

ІЗ грудня І9З?

І? 

ЗІ 

І? 

37 

7 

зз 

!5

29 

Іб 

48 

з 

з 

ІЗ 
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?09 Періодичні �овЇдом�ення.повітового старо
ства про ЗМІНИ керrвникrв гуртка поль-
ського това_{)иства "Про�спілка шляхти" 25 січня І9ЗЗ 
в с.УшаківцІ /Улашківцt/ ІО березвя 1939 20 

710 Те ж товариства "Спілка стрілецька" 
в с.Ушаківці /Улашківці/ 

7ІІ Статут і періодичні.відомості повjтово� 
го староства про змІну скла.пу керІвникrв 
гуртка-польського товариства "Повітовий 

27 грудня І932 І 

союз това_{)иства націонащ)ноЇ школи" в б лютого 193'7 
м. Чортковr 5 березня 193? б 

712 Періодичні відомості повітового старост
ва f орг�нів поліції про зміни у складі 
керІвникrв загону польського товариства 20 грудня І9ЗО 
"Спілка стрілецька" в м.Чорткові І2 вересня !939 41 

7ІЗ Статут і періодичні повідомлення повіто
вого староства про зміни в складі керів
ників гуртка польського товариства "Спіл-
ка нацfональних театрів і хорів у Львові" 29 с;ічня 1933 
в с .Ягrльниця б СІЧНЯ !936 ІЗ 

7І4 Періодичні повідомлення повітового ста-
роства про зміни скда,пу керівників 
гуртка польського товариства "Спілка 
громадської праці жінок" в с.Ягільниця 

І5 Те ж товариства "Спілка малопомі:стноЇ 
шляхти" в с.Яг,:rльниця 

Іб Те ж това�иства "Спілка працівників 
тютюнових в с.Ягільниця 

І? Статут і періоди�ні від9мостf повітового 
староства про змrни ке�rв�икІв гуртка 
п9льського то�ариства Спrлка плантато-

І9 грудня 
23 грудня 

24 травня 
22 червня 

1929-
з грудня 

І9ЗІ 
!937

1939 
І939 

І9З5 

І9 

5 

ІЗ 

рrв тютюну ЯГІЛЬНИЦЬКОГО округу управи І5 березня 1937 
тютюну" в с.Ягільниця І9 червня І937 9 

ІВ Те ж гуртка польського товариства "Спіл- ЗІ грудня 1935 
ка громадськоЇ праці" в с.Нгільниця 26 листопада І9Зб 12 

РІ9 Те ж товариства "Союз стрілецький" в 
с.Ягільниця 

20 Статут і періодич�і по�і�gмлення пові
тового СТа_{)ОСТВ� І ПОЛІЦІІ про зміни 
скла.пу керrвникrв польського товариства 
"Гурток селян" в с.Антонів 

2І Те ж в с.Базар 

22 Те ж в с.Барташівка /с.Полfвці/ 

І8 лютого !931
ІІ липня !938

!920-
!8 СІЧНЯ

І2 жовтня
!5 лютого

!929-
ІО січня 

1939 

І9З8 
!939

!939

!8

28 

? 

ЗІ 
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'23 Статут і пері9дичнj �овідомле�я повітово
го староства r полrцrr про ЗМІНИ складу 
керівників польського товариства "Гурток ЗО гwдня 1929 

селян" в с.Вілий Потік 2І сrчня 1939 29 

'24 Те ж в с.Бичківці І929-
2І січня !939 8 

'25 Те ж в с.Біла 

126 Те ж в М.о Чорткові 

127 Те ж в с.Давидківці 

128 Те ж в с.Джурин 

?29 Те ж в с.Заболотівка 

?ЗО Те ж вс.Залісся 

73І Те ж в с.Колиндяни 

Те ж вс.Косів 

Те ж в с.Нагір"янка 

34 Те ж і організацЇЇ гуртка польського 
товариства "Гурток селян'' в с.Романівка 

35 Те ж в с.Ридо,пуби 

�Зб Те � в с.Салівка /с.Ягільниця/ 

37 Те ж в с.Свидова 

З8 Те ж в с.Семаківці 

39 Те ж вс.Слобідка Джуринська 

40 Те ж в с.Скородинці 

1929-
Іб січня !939

25 липня 1930 
ІО січня І9З9 

ІЗ жовтня І9З8 
Іб січня І939 

29 грудня І9З2 
4 лютого І9З9. 

1929/ 
28 лютого І9ЗІ 

ЗІ г�удня !932
Іб с ІЧНЯ !939

І4 жовтня !934
Іб січня !939

!929-
29 березня І9З9 

!929

!8 г�удня І9З?
23 СІЧНЯ !939

І93?-
2І січня !939

ЗО г�удня !929
!4 СІЧНЯ І939 

І929-
І8 січня !939

22 січня !929
2І січня !939

І929-
ІО квітня І9З9 

!929-
І5 січня І939 

4І Те ж вс.Скоморохи і про його організацію 5 серпня 1929 
І? серпня І929 

37 

ЗІ 

б 

б 

? 

5 

5 

32 

2 

9 

З? 

2б 

34 

2б 

29 

зз 

20 
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742 ПерЇОДИЧНІ ВЇДОМОСТІ ПОВІТОВОГО староства 
Ї полtцЇЇ п�о ЗМІНИ керівників польського І929-
товарис•1·ва 'Гурток селян'' в с.Ягtльниця 4 кв:tтня І939 І,7 

'743 Те ж t лtквtдацtя гуртка польського това
риства "Гурток каси-допомоги" в м. Чор•rковt 

1930-
30 червня 1939 Іб 

@·(Статут t п�рtод�ЧJ:І! вtдомо9тt повfтовоrо 
староства r поЛІЦІІ про ЗМІНУ керrвникІв 
гуртка польського товариства "Католицьке 
товариство сільської молоді" в с.Слобtдка 
Джуринська 

І2 березня І930 
17 листопада 1936 45 

745 Те ж в с.Колиндяни 4 че�вня 1934 
4 КВІТНЯ 1939 15 

746 Те ж і організації в с.Улашківці 

747 Те ж в с.Хом"якtвка/с.Нагі:р"янка/ 

4 червня 1934 
1 січня 1939 20 

зо жовтня 1932 
10 грудня 1938 

74ti Те ж в м.Чорткові б червня 1933 
27 грудня 1938 

749 Те ж това�иства "Католицьке товариство 
чолов±ків в м.Чортковt 

З червня 1934 
І червня 1938 

'750 Статут і періодичні вtдомостt повітового 
староства t поліцtї про зміну керівників 
гуртка польського товариства -�'Катол�ьке 4 червня 1934 
товариство польської молоді" в с.Ягільниця ІІ березня 1938 

75! Те ж товариства "Католицьке товариство 4 червня 1934 
жіночої молоді" в с.Ягtльниця ІІ березня !938 

?52 Те ж іорганізац±Ї в о.Білий Потік 4 червня !934
23 березня 1939 

753 Те ж в с.Бичківці 4 червня 1934 
28 березня !938 

754 Те ж в о.Слобідка Джуринська 12 березня 1930 
Іб березня !938 

?55 Те ж в с.Полtвцt 4 червня 1934 
· 14 березня 1939

?56 Те ж в с.Косів 4 червня !934
3 лютого 1938 

?5? Те ж товариства "Католицьке товариство 4 липня 
жіночоЇ молоді" в·с.Ушакtвці/Улашкtвцt/ 25 JІJОтого 

1934 
1938 

?58 Те ж і органtзац•іЇ гуртка польського 
товаоиства "Католицьке товаР,иство жінок" 4 червня 
в с.Хом"яківка/с.Нагір"янка7 16березня 

26 

22 

12 

2! 

!4

!5

Іб 

15 

19 

Іб 

39 
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?З Статут і періодичні відомості повітового 
староства про зміни керівників гу�тка поль-
ського товариства "Спілка рfльникrв" в 28 г�удня І932 
с.Швайківцt Іб сrчня 1939 18 

74 Те ж в с.Хом"яківка/с.Нагір"янка/ 

?5 Те ж в с.Улашкfвці 

'76 Те ж това�иства "Курсів вечірніх" в 
м.Чортковr 

'?? Перtодичні. відом�:Ю!! повtто�ого старост
ва ! орг�нr� полrц!І п�о ЗМІНИ скла.пу 

!929-
з березня І9ЗІ 

23 т�авня !929
2U СІЧНЯ !939

28 квітня І9ЗІ 
!7 грудня І9ЗІ

24 

28 

І2 

к�_рrвникrв r органrзацІй польського !9 березня І9Зб
"Шахового клубу" в м.Чорткові 27 жовтня І9Зб ІЗ 

'78 Відомості: о�ганtв поліці:Ї про склад кері:в-
ник±в гурткrв "Ліги !'ІJ)Отипові:тряноЇ і: п�о- б КВІТНЯ І9З8 
тигазовоr оборони"в ЧорткІвському пові:тr 29 КВІТНЯ !938 ІІ 

'79 Статут ± періодичнІ відомості повітового 
староства про зміни складу кеоівників 
гуртка польського товариства"ЛегІон моло- ІЗ кві•1•ня І9З2 
дих" в м. Чорткові б лютого І9Зб ІЗ 

80 Те ж "Львівська· купецька кФнгрегація" в ЗО січня,.. І9ЗS 
м. Чорткові 26 березня !939 f4 

8І Те ж "Ліга морська і колоніальна" в 
м. Чор•1·ковІ 

U2 Статут ± п�рі:одиm:± вtд�м9gтt повt·�·ового 
С•1•ароС·1·Ва ! ОрГ�НІ� ПОЛІЦ!І П�О ЗМІНИ 
скла,пу керrвникrв r органrзацrr гуртка 
польського товариства "Національна орга
нізація жІнок" в м. Чор·1·ковf 

7 жовтня І9ЗЗ 
25 березня 1939 

23 КВІ'J.'НЯ !932
5 липня І9ЗU

tsЗ С•1•а•1·у·1• і: пер±оди�:і: ВІд9мос·1·t ПОВЇ'l'ОВОГО 
С11•арос;1·ва про ЗМІНИ ке-RІВНИКІВ rYP'J.'Ka
польського товариства 'СільськоЇ молоді" 
в с. Джур ин ЗО січня І 93ts 

84 Те ж польського •1•оварис1.tва "Союз: пtдоqt
церfв запасу" с.Слобrдка Джуринська 

U5 Те ж в с.Слобfдка /с.Давидкfвцt/ 

t:36 Те ж •1•ова�ис•1·ва "Проqес±йноЇ школи" 
в Чор·1·ковr 

U? Періодичні відомості повітового старос•1•-
�а t по�tці!_про зміни складу керівників 

!7 лю•1•ого І9ЗЗ
4 березня І934

ІЗ березня 1934 
ЗО березня І934 

Іб лютого !936 
2 травня !936 

23 

23 

ЗІ 

з 

!8

r о�ганrзацrr rуртка польського товарис�
ва"ПольськоЇ сільськоЇ молоді" в с.Шманьк:tвцt 27 березня !934 1 
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r788 

r789 

?90 

791 

f792 

19394 

r
95
96 

g7 

98 

99 

оо 

ОІ 

02 

03 

04 

Періодичні відомості повітового старост-
ва про зміни складу ке�fвникtв гуртка 
польського �оварис�ва Музична ім.Стані- 27 вересня
слава Монюшки" в м.Чорткові � жовтня 
Те ж t Статут товарис�ва "Малопольський 
союз стрtлецький'' в с.Ягtльниця 

ІЗ лю111ого · 
l? серпня 

Статут t періодичнt відомості повітового
старос•rва і п�с•.t·ер�нкtв полtціЇ пре змі-
ни складу ке

�
вникrв гуртка польського 

1930-керівництва. анувальники музики" в 
с.Яг:і:льниця 14 вересня 

Період�чнt відомості.повtтового староства
про ЗМІНИ складу ке

д
ІВНИКІВ ГУЕТКа поль-

ського товариства " обровtльноr пожежноЇ 1930-
охорони" в с.Антоні:в 14 вересня 
Те ж t Статут в с.Вичківцt 7 лютого

б липня 
Те ж в с.Вfлий Потtк 1930-

б липня 
Те ж в с.В:і:лобожниця 29 травня

12 травня
Те ж в с.Базар б/дат 
Те ж в с.Джурин 29 грудня 

27 травня 
Те ж в с.Долина/с.Шульганtвка/ 1929

20 квітня
Те ж в �.Капустющі ЗО травня 

І8 березня
Те ж в с.Косів Іб квітня

25 квітня
Те ж в с.Колиндяни І8 липня 

15 грудня
Те ж в с.Косів 29 ГрfДНЯ29 КВІТНЯ 

Те ж в с.Калинfвщина І4 січня 
29 лютого

Те ж в с.Залісся 192?-
б червня 

Те ж в с.Заболотівка /с.Улашкfвцf/ 10 липня
б JІИПНЯ 

Те ж в с.МилівцЇ ІО лютого
б липня 

1933 
193? 22 

1938 
І9� ІІ 

І9З5 з 

1935 9 
1932
1935 21 

1935 20 
1925 
1938 40 

2 
!930 
І9Зб 25

І9З? 28 

1930
1938 32 
І928
1937 22 

1935
1936 23 
19�2
19ЗВ ІЗ 
1936
1936 22 

1935 Зб 

1928
І9З5 29 
!930
!935 21 
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,Об Статут і періоди:m± від9мостt пові�ового 
с'1•арос•1·ва про змr� керrвникrв гуртка поль-

1935 ського товариства 'Добровільна пожежна б червня 
охорона" в с. Палаші вка І5 жов•1·ня 1935 2! 

.(fl Те ж в с.Скоморохи 

108 Те ж і постерунків полfціЇ в с.Слобідка 
Джуринська 

�09 Те ж в с.Скородинцt 

!9 травня !935
27 серпня !935

1929-
І� лютого !937

б липня І935 
22 квітня І9З7 

22 

зз 

зз 

НО Ста'l•ут t періодичні вtдомос•rf пові•1·ового 
с•1·арос·�·ва t . постерункtв полtці Ї про замі
ну КЕ№rвникrв гур•rка польського товарист-
ва 11.Цобровtльна пожежна охорона" в с.Сосу- 2 березня !935 
лівна 5 травня І9� 24 

НІ Те ж в с.Семаківц± 9 липня I92ts 
!9 липня I92t:j 26 

SI2 Те ж в с.Салівка /с.Ягtльниця/ 

ЗІЗ Те ж в с ,Ридо,пуби 

І4 Те ж в с.Ромаш±вка 

15 Те ж в с.Росохач 

Іб 'І'е ж в с.Улашкtвцt 

�І? Те ж в с.Угрин 

It$ Те ж в с.Улашкtвці 

І9 Те ж в с.Хом"якtвка /с.Нагір"янка/ 

20 Те ж в с.Шульганtвка 

2! Те ж в с.Шманькtвцt 

22 Те ж в с.Черкавщина 

23 Те ж в м.Чортковt 

!4 жовтня І9ЗО
8 лю•.еого І9� 

І929-
З вересня !936 

24 червня 1937 

!929-
І4 травня !937

2! грудня I92ti 
І КВІТНЯ !929

зо липня 1934 
23 січня !937

!929-
з жовтня !935

4 липня !9�
26 серпня !935

!929-
1 грудня 1934 

9 квітня І9ЗО 
19 квітня 1937 

14 вересня І9Зб 
14 вересня 193'7 

І? квітня I92ti 
24 вересня 19:13 

4 

57 

25 

19 

ІІ 

28 

29 

22 

19 

Б4 

І9 

бІ 



24 Статут Ї nеріодичнЇ ВЇДОМОСТІ ПОВЇ�ОВОГО
старос•rва про зміну кеіівників гп>тна 
польського товари9тва Сwияння.Польщt 
землякам на чужин1" в м.Чортковr 

22 травня
ІО травня

25 Те ж товариства �Окружна громадська моло- б лютого 
чарня'1 в с.Ягільниця І2 травня 

1925
1935

1933
193?

Те ж товариства ''Товариство жінок з метою 
надання допомоги вдовам і сиротам послу- l? лютого 1923 
гами адвокатів'' в м. ЧортковЇ 21 грудня 193? 

Період�чні ві�омості повітового старос�ва
про змrну ке�rвництва гуртка польського 
товариства "Патронат'' в м. ЧортковЇ 

1 грудня 1923
2! грудня 193?

а2в Те ж товариства "Повtтова бtолtо•rека вчи- 4 січня 193? 

І 
телtв початкових шкіл" в м. Чорткові З кві·1·ня !938 

а29 Те ж "Повітовий союз польських вчителtв" !930-
в моЧортковt 28 листопада !937 

30 Те ж в м.Чортковt 

Те ж "Польське ту__ристично-краєзнавче 
товариство" в м. Чор•1·ков± 

В32 Те ж товариства "Польського народного 
дому" в м.Чорткові 

333 Те ж в с.Солівка /с.Ягtльниця/ 

2? СІЧНЯ 1936 
2! листопада 193?

9 квітня
2'7 червня
2 січня 
8 серпня

29 квітня
8 травня

1933
1938
193!
1938
І923
1938

334 Статут і періодичні відомос•1·і повітового 
староства про заміну керівників польсько-

І5 

9 

7 

16 

23 

?? 

85 

34 

82 

б 

го товариства "Польського союзу селянсь- 1927-
ких тютюнових працівників" в с.Ягільниця 21 вересня 193? І2 

335 

336 

Періодичні відомост± повітового старост-
ва про заміну керівників гуртка польсько-
го товариства ''Спортивний клуб поліцій
ний" в м.Чорткові 
Те ж ±  Статут товариства "Просfес±йний 
союз кондиторів Польщі" в м.Чортковt 

23 грудня 193? 
!8 грудня !933
2! березня І9ЗВ

1 

20 

337 Періодичні вtдомості повітового старост
ва про змtну кеоtвникtв гуртка польсько-
го товариства "Польська селянська безпро- ІЗ сЇчня 1937 
центна каса" в м.Чортковt 29 листопада !938 !2

338 Статут t перtодиЧІ;Іі вfдо�остt.повітового
староства про замrну ке�rвникrв гу__ртка 
польського това�иства "Польський Черва- !9 лютого !935 
ний Хрест" в м. Чорткові 26 січня 1937 2 

339 Те ж "ПриватноЇ жtночоЇ семtнарtЇ ім.Ко- 1929-
лоніцькоЇ" в м. Чорткові 19 квітня 1937 10 
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840 Період�ЧJ:! відомо9ті пов�тQвого староства 
та полrцrr піо змrну керrвництва польсь-
кого гуртка Приятелі союзу стрfлецького"І5 лютого 1934 
в с.Вартошtвка /с.Полівцt/ б березня І9З5 З 

Статут Ї періодичні відомості повітового 
староства про зміну кеіівництва гуртка 
польського товариства Приятелі союзу 25 липня І9З5 
Стрілецького" в с.Вілобожниця 3 січня І9З8 

842 Те ж в с.Горtшня Вигнанка 24 січня 1934 
З березня І937 

843 Те ж в с.Джурин 

844 Те ж в с.Полівцf 

845 Те ж в с.Ридо,пуби 

846 Те ж в м.Чорткові 

84? Те ж в с.Шманькtвцf 

84� Те ж в с.Ягfльниця 

849 

850 

Періодичні. відомо9•r:і: ПСJВЇ'!'ов9го. с•.1·арос•1·
ва про замrну керrвникrв r лrквrдацrю 
гуD·.1·ка польського 'l'ОВ?J)Ис•1·ва "Ватьк:і:в 
учнів семінарії" в м.Чортковf 

C·.i:aтy•r Ї періодичні вfдомос•1·і: пов:і:•1·ового 
C'l'apoc·i·вa про зміну кeiff вник:і: в гур·�·ка 
польського товарис•1•ва Зірка" рукодf ль
никі в в м.ЧорткФві 

851 Періодичні відомості повітового старо
с•.1•ва про зміну кері вникt в гур•,;•ка поль
ського •1•оварис1і1ва "Поліцейська родина" 
в м. Чор·.1·ковr 

852 Те ж �Родина залtзничникtв" в м.Чорт
кові 

853 Те ж ·.1•оварис•1·ва "Розви·�•ку східних 
земель" в м. Чор•�·ковt 

з липня 

І2 січня 
9 липня 

15 січня 
І березня 

4 березня 
ІІ травня 

20 червня 
ІО лютого 

5 липня 
29 грудня 

1934 

!934
1934

1936 
I9Pf> 

1937 
І937 

І9З4 
!936

!934
І937

25 березня 1932 
5 квt•rня !932

І930-
І? березня I93t:S 

9 лю·rого 
23 грудня 

б грудня 
27 ЛЮ'l'ОГО

без дат 

1935 
1937 

1934 
!938

5 

4 

3 

4 

3 

ІОВ 

з 

3 

4 

14 

2 

4І 

? 

854 Те ж товарие::•1•в� "Кооператив по. забез
печенню вчителrв початкових шкrл кни-
гами f приладдям" в ц. Чорткові !929 2 

855 Те ж і Статут гуртка польського товарис�- 2 кв:і:тня I93t:S 
ва "Військова самодопомога'' в м. Чор1•ковr 8 серпня I93t:S 20 
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56 Періодичні відомостЇ повt�ового старос�ва 
про зміну ке�івників гур�ка польського 
т9вариства "Народне товарис'l'во" в м. Чорко-І? лис'l·опада 1932
ВІ І2 грудня 193' 72 

!57 Те ж "Товарис•rво жінок по наданню адвокатсь
КОЇ допомоги вдовам і сиротам" в ІЗ листопада 1934 

359 

360 

36І 

І 
362 

�з 

� 

65 

66 

б? 

Вб� 

869 

8?0 

87! 

872 

В?З 

м. Чор·r�ковf 28 січня 1939 14 

Те ж товарис•rва "Ощадніс•1·ь II споживчоЇ коо-Іб січня 1936 
пераціЇ залізничноЇ в м.Чор�кові З березня 1936 

Звіти гуртків польського товариства 
гімнастичного "Сокіл" в м.Чорткові 26 березня 1933 

Періодичнt відом�>еті І)ОВtтового с•J.•арос•1·-
ва про змІн� керrвникrв гуртка польського 
товариства 'Кооперативна молочарня з обме-ІО вересня 1928 
женою ві:дпові:дальні:стю" в с.Шманькі:вцt 26 оерезня 1937 

Те ж і: Стату•r товариства "Союз польських 9 листопца І9З5 
вчителtв" в с.Ягtльниця ЗО жовтня !937

Те ж. "Кооператив праці: вникі в МІІТ'' Б

с.Ягrльниця 

Те ж товариства "Товарис•J.•во народних 
шкіл" в с.Бі:лобожниця 

'І'е ж в с.Джурин 

Те ж в с.Звиняч 

Те ж в с.Косfв 

Те ж і С•і•атут в с .Колиндяни 

Те ж в с.Косів 

Те ж в с.Мухавка 

Те ж в м. Чор•J.1кові: 

Те ж в с.Улашківці 

Те ж t Статут в с.Шманькі:вці 

Те ж в с.Ягільниця 

ЗІ липня !933
L2 травня 193? 

16 жовтня 1932 
9 серпня !934

!б травня 1932 
5 березня 1939 

It3 лютого !936
22 ЛЮ'І•ОГО I93t3 

ІО березня 193! 
22 серпня !939

29 ЖОВ'J.'НЯ 1936 
ЗІ березня 1938 

22 червня 1933 
2t3 грудня 1936 

26 КВІ'J.'НЯ 1937 
ІІ грудня 1937 

1930-
!2 березня 1939

!9 KBf'llHЯ !937
6 березНJІ І9� 

!5 травня !933
25 лютого І934 

1930-
23 лютого 1936 

5 

б 

б 

? 

4 

б 

7 

2 

15 

25 

зо 

5 

15 

5 

23 

з 
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74 

В75 

76 

В77 

В78 

�79

Ьо 

rI 882 

rвз 
884 

885 

886 

88'7 

888 

889 

В90 

В91 

Перtод�чнt вt�омостt повітового староства 
про змrни ке�вництва гуртка польського 
товари9тв�" тальнt народних шкіл" в 
с.Бичкrвцr 

зо СІЧНЯ 1937 
18 лютого 1937 

Те ж .. t Статут. това!)ист�а "Тов{Шист:во поль- 1929-
ськоr бурси гrмназrйноr •• в м. ортковf ІЗ травня 1939 

Те ж "Товариства НЗ!)ОДНОЇ школи tм.Сін- !7 КВЇТНЯ 1932 
кевича" в м.ЧортковІ 26 лютого 193g 

12 лютого 1937 Те ж товариства "Читальня народної школи" 
в с.Бtлий Потtк Il березни 193? 

Те ж в с.Бtла 12 лютого 1937 
!9 лютого 1939

Те ж в с.Базар 2І СІЧНЯ І9З? 
4 грудня !938

Те ж в с.Бичкfвці: !5 березня !937
12 :вересня !938

Те ж в с.Звиняч 19 лютого 1935 
!8 лютого 1938

Те ж в с.Залtсся 2 вересня 1936 
І9 лютого 193? 

ТЕ ж в с.КАПУСТИІЩІ 22 гр�дня 
28 КВІТНЯ 

Перfодичнt вtдомостt повітового старост-
ва про замtну к�tвникtв гуртка польсько-
го товариства •• тальня народноЇ школи" 11 квtтня 
в с.Липники . ІЗ грудня 

Те ж в с.Милfвц± ЗІ СІЧНЯ
10 лютого 

Те ж в с.Ромаш±вка 30 Г!)УДН11 
9 СІЧНЯ 

Те ж в с.Шманьківцt І? лютого 
21 лютого 

Те ж t Статут в с.Шманькt:rщt 20 грудн11 
2 лютого 

Те ж в с.Чорткfв-Берди 27 еtчнJІІ
23 січня 

Те ж в с.Черка:вщина 10 СЇЧЮІ
20 січня 

Те ж в с.Чорткtв-Пастушу 17 СЇЧWІ
!5 КВЇТНJІ

!936
!937

1937 
І9З? 

193? 
193'7 

1936 
1939 
193? 
193'7 
1936 
1938 

!93'7
І939 
193'7 
193'7 
193'7 
!93'7

� 

15 

24 

4 

4 

5 

2 

5 

9 

5 

б 

5 

22 

5 

5 

5 

5 

5 
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892 Періодичні від9мості �овіт9вого ста-
роства про зам1ну кер1вник1в гуртка 
ПФ.�ьського товариства "Читальня народ- ІІ грудня І937 
ноr школи " в с.Угринь ІІ березня 1938 7 

893 Те саме в с.Чортків-Вигнанка Горішня ІЗ січня І9З? 
15 січня І9� б 

8�4 Те саме в с.Семаківці 14 червня 1936 
18 ЛИ'ОГО 1937 5 

895 Те саме в с,Свидова 29 грудня 1936 
ЗІ грудня 1937 4 

896 Те саме в с.Скородинці 22 січня 1937 
з лютого 1937 5 

897 Періодичні.відо�о91і повіто�ого 
старост� І пол1ц1r про зам1ну 
керІВНИКІВ гуртка польського 

б квітня товаj{иства "Читальня Качковського" 1935 
в с. журин 23 травня 1939 2 

898 Те саме польського товариства 
'�Проrьпілl,(а кваліфікованих мельників" 14 квітня 1937 
В М. ЬВОВІ 20 жовтня 1937 4 

899 Те саме і Статут в м.Чорткові 4 серпня 1937 
25 серпня 1937 8 

900 Статут і періодичні від9мості пові-
тов9го с1ароства про зм1ни складу 
кер1вник1в гуртка 9оль9ького то�-
риства "Цент�ль1;:1оr спхлки прац1вник1в 
проми9ловог9 будr�ництва,центра�ьних 

І� квітня 1937 
кенаМІЧНИХ І ПОКрІВеJІЬНИХ заВОДІВ в ольщі" в с.ЯгІЛЬНИЦЯ ЗІ грудня l�ЗS І9 

901 Те саме і гу�тка "�нківські службовці 17 грудня І�З4 
Польщі" в м. ортков1 27 JIIOTOI'O 1938 18 

УКРАЇНСЬКІ ТОВАРИСТВА 

902 Іlіріодичні відомості постерунків 
поліції про зміни керівникі� 

15 JIIO'l'OГO 1928 українського ,оопера.тиву "В1двага" 
в с.Капустинц1 27 жовтня 1937 з 
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903 Перjо��чні ві�вмості.пост�ріНКів 
ПОЛІЦІЇПрО ЗМІНИ керІВНИКІВ 
українс�ко�о кооперативу "НедіJUІ"
в с.Мил1вц1 

904 Те саме в с.Мухавка Чортківська 

905 Те саме к9оп�ративу "Відродження"
в с.Улашкrвцr 

906 Те саме в с.Шульганівка 

90? Те саме коопе�тиву, "Власна 
допомога" в с.Давидківці 

908 те саме в с.Милівці 

909 Ста1ут і періодичні відомості 
пов!товоrо стар9ства про зм1ну 
керІВНИКІВ ук�ЇНСЬКОГО коопера-тиву "Громада в о.Базар 

910 Те саме кооперативу "Єдність"
в с.Колиндяни 

911 те саме в с.Мухавка 

912 Те саме в с.Рудодуби 

913 Пер�о��чні від9мості �остерунків 
ПОЛІЦІІ про_,ЗМІНИ керІВНИКІВ 
г
!
ртка укра

1
н
е
ького то

ва
рист

ва"хноча доля" в с.Давидк1вці і
с.Косів 

914 Періодичні відом9сті по,tтов9го 
староства про ЗМІНИ керІВНИКІВ 
украї�ськог9 кооперативу "Згода"
в с.БІлий Лrсок 

915 Те саме і Статут в с.Угринь 

22 іудня 1929 
25 ерезня 1936 

17 серпня 
29 березня 

1922
І9З8

5 JІИПНЯ 1928 
28 березня 1937 

І& травня 1934 
9 травня 1935 

а· листопада 1929 
12 лютого 1937 

22 грудня 1929-
1933 

І квітня 1924 
10 березня 1937 

5 грудня 
5 грудня 

1928
І9З8

25 лютого 
12 березня 

1927
1935

Z9 березня 
І вересня 

1935
1937

1928 21 ч�рвня 
2 СІЧНЯ 1939 

І9ЗЗ 20 червня
14 травня І9З8 

24 1ІОВТНЯ 1929
27 JІІІТОГО 1938

4 

б 

4 

2 

2 

4 

ІІ 

7 

4 

3 

8 

2 

2 

І ., 

,. 
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916 Статут і періодич�і відомост� пові-
товQГQ .. старост� І по9тер:уJ:.іКІв 
ПОJІІЦІІ про ЗМІНУ керІВНИКІВ rуртка 

І9 березня І929 ук
mr

нс
ь
кого товариства "Луг" 

в 
17 с. rла 9 серпня І9З7 

917 Те саме в с.Давидківці 7 серпня І9З5 
ІЗ вересня І9З8 Зб 

918 те саме в с.Долина /с.Шульганівка/ ЗІ січня 1927 
26 травня 1927 17 

�19 Те саме в с.звиня
ч 

16 квітня 1928 
29 грудня 19� 116 

920 Пер�о��чні від9мості постеру};Шів. 
ПОЛІЦІІ про ЗМІНИ складу керІВНИКІВ 
гуртка �країнського товариства "Луг" 9 

ч
ервня 1g34 

в с.КосІв 2 листопада 1938 З5 

921 Періодичні відом9сті по�ітов9го 
староства про зм1ну кер1вник1в 

19 квітня 1928 гуртка ук�rнського товариства 
"Луг" в с.Калинівщина 23 вересня 1938 16 

922 Те саме в с.Колиндяни 29 гр�дня 1934 
ЗФ грудня 1938 8 

923 Те саме в с.Полівці 26 ЛЮТОГО 1928 
28 червня 1938 зо 

924 Те саме і Статут в с.Скоморохи 25 жовтня 1935 
2 липня 1938 26 

925 Те саме в с.Сосулівка 
б березня 

192? 
1935 9 

926 Перtо��чні від9мості �остерунків
ПОЛІЦІІ про __ ЗМІНИ керІВНИКІВ 

16 квітня 1928 г}ртка ук�rнського товариства
" уг" в с .Свидова 14 листопада 1938 18 

927 Періодичні відом9сті по�ітов9го 
староства jo ЗМІНИ керІВНИКІВ 

22 травня 1934гуртка укр- нськоро товариства 
"Луг" в м.Чортків 29 вересня 1938 17 

928 Те саме в с.Шманьківці 12 червня 
22 листопада 

1934 
1938 40 
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929 Перtо��чні від9моеті пос�е1у�ків. 
nолІЦІІ про змІни складу кер1вник1в 
у,w1нського кооQеративУ, "На�s:цний 
ДІМ" в с.ЗаболотІвка 26 березня І9З4 І 

930 Періодичні відом9сті по�ітов9го 
староства про змІни керІвник1в 
украЇ�ського кооперативу "Надія" ЗQ (!Sерезня 1928 в с.БІла 5 серпня 1937 з 

931 Те саме в с.Ромашівка 5 грудня 1928 
27 березня 1938 8 

932 Те саме в с.Росохач ЗО грудня 1933 
7 травня 1937 5 

933 Те саме в с.Скоморохи 15 березня 1�34 
18 вересня 1і37 4 

934 Те сама в с.Ягільниця 2І березня І93З 
22 серпня 1933 2 

935 Те саме.товариства "Основа" 5 rр�дня !928в с.ЗалІССЯ !5 КВІТНЯ 1934 

936 Періодичні відом9сті повітового 
старост� про змtни ск�аду 
керІВНИКІВ гуртка ук�ІНСЬКОГО 
коператl!!ВУ "Ощадність" в 5 березня !929с.Калинtвщина 8 травня 1938 4 

93? Те саме українського товариства 14 листопада 1932 
"Допомога" в с.Улашківці: 25 березня 1934 з 

938 Те саме то�риства "Перемога" в 22 травня 1939 
с.Капусти�щt 27 жовтня 1937 з 

939 �е саме украУнського к9оперативу ЗQ квітня І9ЗО 
"Правда" в с.Капустинц1 ЗІ липня І938 ІО 

940 Статут і періодичні від0м0с1і 
пов; товщ10 старост� про __ змІни 

14 квітня 1�22 керtвникtв читаль�І �кра1нськог� 
62 товариства "Просв1та в с.Антонrв з верееня ІіЗВ 

941 Те саме в с. Берди _ 14 червня 
15 JІИС'l'Опада

1�22 
1938 142 
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942 

943 

944 

945 

946 

947 

948 

949 

950 

951 

952 

953 

954 

955 

956 

Статут і періодичні.відомо9ті п9вітово-го старQСТва �ро ЗМІНИ керІВНИКІВ читальнІ укра1нського товариства "Прос- 5 лиоговіта" в с.ВІлий Потік 14 березня 

Те саме в с.Вілобожниця 2 квітня 
12 червня 

Те са�е в с.ВердV./Старий Чортків/ 5 JІИОГО ЧортКІВСЬКОГО ПОВІТУ 15 листопада 

Те саме в с.Віла 22 жовтня 
27 грудня 

Те саме.коо11еративу "Народний дім" 28 квітня в с.Нагrр"янка І вересня 

Те саме читальні українського това-риства "Просвіта" в с.Давидківці
І травня 
5 листопада 

Те саме в с.Джурин 12 квітня 
9 грудня 

Те саме в о.Долина 19 лютого 
5 червня 

Те саме в с.Заболотівка /с.Улашківці/ 10 квітня
17 листопада 

Те саме в с.Залісся 27 січня 
24 листопада 

Те саме в с.Звиняч ІЗ червня 
14 листопада 

Те саме в с.Калинівщина І червня 
27 березня 

Періодичні.відомості �овіто�оrо 
старос1ва r п9стерунк1в пол1ц11 

9 липня Про ЗМІНУ кенІВНИКІВ уКраІНСЬКОГО
товариства "-росвіта" в с.Калинівщина 28 червня

Те саме в с.Колиндяни ІО грудня 
Іб .листопада 

Те саме і статут товариства 
28 січня "Просвіта" в о.Косів 
12 11истопада 

1935 
І�З8 з 

І924 
1938 158 

1924 
IS�38 З9 

1924 
1938 296 

1934 
1937 2 

1922 
1938 112 

1918 
1938 1ЗSІ 

1�25 
1939 ІІб 

1938 
1938 

1927 
І9З8 79 

1922 
1926 142 

1926 
1929 12 

1927 
1938 9З 

1924 
1'338 122 

1924 
1936 109 
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g57 Статут і періодичні вtдомост� повtто-
вого ст�рОСТJЩ про ЗМІНі керІВНИКІВ 
читаль�І �кра1нськ9го товариства 
"Просв1та в с.НагІр"янка 

958 Те саме в с.Полівці: 

959 Те саме в с.Росохач 

�60 Те саме в с.Ромаші:вка

961 те саме в с.Ридо,цуби 

962 Те саме в с.Салівка 

963 Те саме в с.СкородиІЩі 

964 Те саме в с.Свидова 

965 Періодичні відом9сті по�ітов9го 
старост�а про .. зм1ну керІ вникІ в 
читаль�1 �краrнського товариства 
"Просвrта в с.Скоморохи 

966 Те саме в 'с.Скородинці 

96? Те саме і статут в с.Струсівці 

968 Те саме в с.Тарнавка 

969 Те саме в с.Улашківці 

970 Те саме в с.Угринь 

971 Те саме в с.Хом"яківка /Нагірянка/ 

ЗІ жовтня І�24 
15 .листопада І�ЗВ 

9 JІІІТОГО І�24 
� листопада І9З8 

15 Rвітня 1924 
9 травня 1928 

29 травня І9ЗЗ 
25 серпня І9З8 

23 січня 1923 
8 серпня І9З8 

1930 
І4 вересня 1934 

5 січня 1926 
18 листопада 1928 

29 грудня 1924 
22 грудня І9З8 

14 березня 1935 
4 березня 1938 

17 листопада 1926 
12 червня 1gз1 

28 грудня І9З5 
14 листопада 1938 

12 січня 1�35 
14 листопада 1938 

? травня 
28 грудня 

19� 
1938 

12 квітня 1918 
15 листопада І9З8 

29 квітня 1924 
27 грудня І9З8 

�І 

86 

165 

26 

109 

10 

55 

ІІ5 

2? 

85 

62 

38 

118 

ІОІ 

89 
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972 Статут і періедичні вfдемостf вевіто-
вого ст�роств� пре змІни кер1вництва 
читальнІ �краrнського товариства 
"Просвіта в м.Чортків 

973 Те саме в с.Шульганівка 

974 те саме в с.Шманьківці,том І 

975 Те саме,том 2 і останній 

976 Те саме в с.Юридиці-Улашківці 

977 те саме в с.Ягільниця 

978 Те саме в с.Ягільниця Стара 

979 Статут і періодичні від9мості �ові-
т9вого с�ароства про змr�у керrвни-
кrв украzнського педагQгrчного 
товариства в м.Чортковr 

980 Періодичні відом9сті по�ітов9го 
староства про змІну кepIBHlll(IB 
украЇнського кооперативу "Районна 
молочарня" в с.Ба.зар 

�ВІ Те саме в с.Улашківці 

982 Періодичні відом9сті по�Dтов9го 
староства про зм1ну кер1вник1в 
г�ртка украхнського товариства
"rдна школа" в о.Базар 

983 Те саме в с.Віло�ожниця 

984 Те саме в с.Вичківці 

985 Те саме в с .Давидкі.вці 

ІО квітня
27 березня 

1�18 
1939 

10 травня 
2� грудня 

І�2? 
1938 

21 JІИС'l'Опада 1924 
23 листопада Іі38 

І травня !924
14 JІИСТGІШда 19З8 

І4 JІІ)ТОГО 1925 
22 березня 1926 

6 квітня І925 
9 квітня !93?

15 квітня 1925 
ІЗ грудня 1938 

26 червня 1924 
28 березня 1938 

24 березня 
2 травня 

]924 
1936 

22 червня 1g35 
17 КВІ'l'НЯ І9З7 

26 березня 1932 
23 листопада 1938 

15 квітня 1930 
ІЗ грудня 1938 

1932 - 1935 

2 червня 1932 
5 JІІ>ТОГО 1938 

Ібg 

214 

ІбО 

28 

94 

106 

68 

5 

4 

109 

67 

бб 
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986 Періодичні ві�омостt.пові1ового ста-
рост�а про зм1ну кеJІвникх� гуртка 
украrнського товариства "Р1дна школа" 
в с.Звиняч 

98? Те саме в с.Калинівщина 

988 Те саме в с.Колиндяни 

989 Те саме і статут гуртка украЇнського 
товариства "Рідна школа" в с.Косів 

990 Те саме в с .М:ухавка 

991 Те саме в с .Полівці 

992 Те саме в с.Ромашівка 

993 те саме в с.Ридодуби 

994 те саме в с.Свидова 

995 Те саме в с.Слобідка 

996 Те саме в с.Скородинці 

99? Те саме в с.Угринь 

998 Те саме в с.Улашківці 

999 Те саме в с.Швайківці 

1000 Те саме в с.Шманьківці 

2 листопада І926 
24 серпня І�З8 

ЗО грудня 
14 грудня 

І�ЗО 
1�38 

25 жовтня 1926
З листопада І9З8 

ІЗ червня 1932 
22 листопада 1938 

ЗО грудня 1932 
20 вересня 1938 

Іб лмого 1927 
14 грудня 1927 

2І серпня 1932 
29 листопада І937 

І9ЗЗ 17 січня 
9 листопада І9З8 

2 жовтня І9ЗІ 
ІЗ грудня 1938 

27 березня 1930 
ІЗ жовтня 1933 

І2 липня 1932 
4 жовтня 1938 

з жовтня 1932 
22 листопада 1938 

17 лмого 1926 
З лист0пада 1938 

12 листопада 1934 
28 вересня І9З8 

29 лютого 1932 
І5 грудня 1938 

105 

40 

56 

58 

ІІЗ 

І9 

34 

ВІ 

10! 

7 

�8 

106 

84 

88 

115 



59 �---------------------------------------------------------------�--------��

_1 ___ 1 ___________________ g _________________ 1 __________ � __________ 1 __ j __ 1_§_

1001 Періодичні ві�омості.повітового ота-роства про ЗМІНУ ке�!ВНИКІВ уК�ІН-ського то�ариства" �дна школа в м.ЧорткІв 

1002 Те саме в с .Яг ільниця 

1003 те саме в с.Шульганівка 

1004 Те саме українського това�иства "Сільський господар" в с. еркавщина 

1005 Те саме в с.Шманьківці 

1006 Статут і періодичні відомостt пов!тово�о староства про замrну 
КерІВНИКІВ Гсртка уКраІНСЬКОГО товариства " окіл" в с.Ягільниця 

1007 Те саме в с.Бичківці 

1008 Те саме в м.Чортків 

100� Те саме в с .Хом''яківка /Нагір"янка/ 

ІОІО Періодичні відомо9ті повітового старост� про з�мrну складу керrвникrв украrнськего кооперативу"Селянська праця" в с.Джурин 

ІОІІ Те саме українського кооперативу"Щастя" в с.Шманьківці 

ІОІ2 Те саме хкраїнського кооперативу 
"Єдність в с .Мухавка 

ІОІЗ Те саме і статут �краЇнс�кого 
товариства "Скала в с .вrла 

!014 Те саме в с.Давидківц:і:

ІОІ5 Те саме в с.Джурин 

8 червня 1925 
2 липня 1929 

16 вересня І9З2 
14 грудня І�З8 

22 грудня 1926 
ЗО серпня І9З8 

21 липня 1929 
9 травня 1935 

1926 
20 березня 1929 

9 травня 
1926 
1935 

26 січня 1925 
б жовтня !925

2 квітня 1�26
20 березня 1929 

22 лютого 1�27 
І4 березня 1929 

ІО червня 1934 
14 березня 193�

17 березня 1�27 
4 КВІТНЯ �32

З березня 1933 
14 листопада 1938 

10 грудня 1935 
17 листопада 1938 

1<j"34 
28 лютого І9З8 

? червня 1935 
10 травня І9З9 

262 

70 

73 

7 

22 

24 

24 

27 

Зб 

8 

6 

4 

55 

28 

Зб 
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ІОІб Ста1ут і періодичні nовідоWJення 
пов1тового.стар9ства про зм1ни 

І9З4 складу керzвникrв укра1нського 
товариства "Скала" в с.Залі:сся 14 листопада 1937 -1�

ІОІ7 Ста1ут і періодичні п9відом.лення. 
пов;т9�ого стар9ства 1.пост�рунк1в 
полrцr1 про"замrну керrвникtв 

І9З4 г�ртка украrнського товаР,иства
"кала" в с.Забелоті:вка 7Улашківці/ 18 травня 1937 22 

1018 Статут і періодичні: nовідо№І�ння 
пов;товоrо староства про замхну 

1934 керхвникrв гуртка товариства 
"Скала" в с.Капустинці 26 лютого 1939 21 

1019 Те саме в с.Гримайлі:в 
26 квітня 

1934 
1939 2З 

1020 Те саме в с.Косів 
ЗІ травня 

1934 
1939 

1021 Те саме українського окружного 
кооперативу "Молочарня" 6 вересня 1936 в с.Колиндяни 9 грудня 1937 4 

1022 Те саме українського товариства 1934 
"Скала" в с.Колиндяни 15 липня 1936 20 

1023 Те саме в с.Мухавка 
2 грудня 

І9З4 
1938 21 

1024 Те саме в с.Милівці 1934 
ІЗ грудня 1938 

1025 Те саме в с.Полі:вці: 2? листопада 1935 
19 березня 1939 22 

1026 Те саме в м.Чортків ІО Jll)'fOГ0 1937 
15 березня 1937 20 

102? Те саме в с.Ромашівка ІО січня 
29 січня 

1935 
1939 зо 

1028 Те саме в с.Скородинці 27 січня 
І березня 

1937 
1937 20 

1029 Те саме в с.Тарнавка 8 ЛЮ'l'ОГО 1935 
21 JІИС'l'Опада 1938 24 
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1030 Статут, пе
R
іодичні відомості повіто-вого старо �ва про заміну керівників

10 квітня І9З7 г
t
ртка украrнського товариства "кала" в с.Угринь І? серпня І9З8 21 

1031 те саме в м.Чортків 26 ГрfДНЯ І9З5 
17 КВІТНЯ !938 49 

1032 Те саме в о.Червоний ліс /Переходи/ ЗО червня 1937 
12 лютого 1939 2З 

1033 Періодичні повідо�ення �овіт9вогостароства про.зам1ну кер1вник1в 
23 березня 1929 гt

ртка укра1
нського товариства" ромада •• в с. Базар 4 вересня 1937 6 

1034 Те саме українського кооперативу зо жовтня 1927 "Згода" в с .Джурин 15 грудня 1937 18 
1035 Те саме українського товариства І8 вересня !925 "Самодопомога" в с.Шманьк1вці 24 КВІТНЯ 1937 2І 
1036 Статут і періодичні повідомл�ння пов�товоfо старgства про зам1ну керІВНИКІВ украІНСЬКОГО товариства "Сокіл" в с.Вичківці З січня 1933 l 

1037 те саме в о.Вигнанка 29 серпня 1929 
20 червня 1934 26 

1038 Те саме в с.Давидківці 18 березня 1930 ЗІ грудня 1932 3 
1039 Те саме в с.Заболотівка /Улашківці/ б липня 1935 

21 квітня І�ЗВ 5 
1040 Те саме в с.Колиндяни 10 ЛЮ'l'ОГО ІіJЗО 

23 лютого 1938 14 

1041 Те саме в с.Мухавка з лютого 1931 
12 лютого 1934 15 

1042 Те саме в м.Чорткові 29 вересня 
5 травня 1926 

І9Щ1 ІОІ 

1043 Те саме в с.Росохач 21 червня 
19 лютого !929

І9З4 б 
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1044 Статут і періодичні ві�0м0сті_пові10-
вого староства про замІНJ керrвникrв 
українського 1овариства Сок1л" 26 квітня 
в с.Скородинц1 26 лютого 

І929
1938

1045 Те саме в с.Улаmківці 

1046 Те саме в с.Угринь 

1047 Те саме в с.Шманьківці 

1048 Те саме в с.Ягільниця 

�-f· Періодичні відомо9ті повf тово:rо
староства про зам1ну керrвникrв
гуртка ук�rнського товариства 
"Союз Українок'' в с

_;.�..1,і 

�+ Те 9аме в с.Мухавці Чортківського 
ПОВІТУ 

.,. ..... � ' ' . .. . .

[051 · Статут r перrодичнr вrдомостr 
�-· повtтового староства прg заміну 

керrвництва гуртка украrнського 
товариств� "Союз Укра1нок" 
в с.Романrвка 

1052 Те саме в с.Росохач 

@ .іте саме в с.Свидова 

JI054-\ Періодичні відомо9ті повtтово:rо�, староства про замrну керrвникrв
гуртка ук�rнського товариства 
"Союз Українок" в с.Угринь 

0·/- Те саме в м.Чортковt 

IQ.�-! Те саме в с. Звиняч 

@. 
М,fr.,wt.-ЬJCl?t,O "), Те саме (то�риства "ТS.рбут?,к:rµ,�14 j

, в м. Чортковr 

29 червня 
25 травня 

1927 
1937 

ЗІ грудня І932 
25 лютого 1938 

24 лютого 1930 
23 березня І9З5 

І5 квітня 1930 
І9 серпня 1�38 

ІІ листопада 1935 
15 листопада 1935 

ІІ березня 1938 

7 грудня !934 

16 жовтня 1934
І4 березня 1938

23 грудня 1937
10 травня 1939

24 квітня 1�35 
ЗО квітня І�З8 

б жовтня 1922 
17 листопада 1�38

І4 березня 1934 
19 жовтня 1�37 

15 червня І925 
20 липня 1g2в 

22 

8 

8 

ІЗ 

14 

f- � �
�6мt'{1q:

2 

І 

5 

2 

? 

І25 

ІО 

14 



І -------------------------------2�------------------------�----....,--_,_�---- -,--

---1 __ 1 _______________________ г ___________ 1 __________ i ________ �l---�---l-O_

@-, Періодичні відомо9ті повfтевоrо 
староства про замtну керІвникІв 

ЗО січняг�рт�а хкраrнського товариства 
"есІда в м.ЧортковІ .9 січня 

@т Т� уаме гуртка українс�кої читаль- ІО лютого 
НІ Ім.Шевченко в с.Косtв ЗО серпня 

{О_�-! Статут і періодичні відомост! 
пов!тово�о староства про замrну 
керІвникrв укра1нськог9 спортив-

І? січня ного клубу в м.ЧортковІ 

ЄВРЕйСЬКІ 'ІО ВАРИ СТВА 

@-1- Пері одичні відомості повітового 
. . . . ..· товариства І п9стер�нк1в пол1ц11 

про зам1ну кер1вник1в ·г��тка
єврейського товариства рітг 
Авода Менора" в м.ЧортковІ 

1062\ Те саме товариства "Читальня · '-/ єврейська Ахед Гаам" в м. Чорткові 
r·---.. 

[06�.і- Періодичні відомо9,еі повf тово:rо 
\. __ ,, староства пjо замtну керІ вник1 в

гуртка євре ського товариства 
"Агудас Ізраель" в м.Чорткові 

IOW: Періодичні. відомості ,;10віто�о:rр'----··· старост�а І поgтеру�,кtв пол1ц1ї 
про замхну керtвникtв г��ка
єврейськоrо товариства ва" 
в с.УлашКІВЦЯХ 

r� 

106�..!-Статут і періодичні повідомл�ння'-··- пов;товоrо староства про замІну 
керхвникІв єврейського товариства 
"Ахва" в м. Чорткові 

r ,� . . ІОбб).; Те саме в с.УлашкrвцІ 
---

І0с7\. Періодичні.відомості �овіто�оr� 

25 березня 
29 вересня 

25 січня 
27 вересня

23 лютого 
20 вересня 

ІІ квітня
І4 квітня 

28 квітня 
9 жовтня 

З квітня 
27 лютого 

І92З 
І937 

І9З8 
І9З8 

1935 

І9З5 
І9З7 

1930 
1938 

1933 
1938 

І�З5 
І935 

І9З4 
1935 

1935 
1937 

'--··'· старост�а І постеруНК!В пеJJІЦІЇ 
про замІну складу.керІВНИК!В 
єврейського товариства "ВрІтт 
А вода Мена ра'' в м. Чортков1 

ЗО листопада 1934 
22 серпня 1936 

з 

з 

б 

5 

20 

8 

б 

І2 

4 

9 

І· 
І 
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�1 
Періодичні.відомості І;Іевіто�о�о 
старост�а І постеруНК!В по�ІЦІІ 
про замrну складу керхвникІв 
єврейськоге.товариства "Вусля" 
в м.Чортковt 

�+ Те саме гуртка єврейського 
� това�иства ','Врітт Гакаваїм"

в м. ортковх 

·67о �І Періодичні відом9сті повітового
И староств� про зм1н� складу 

керхвникхв г
1
ртка єврейського 

товариства " зrкїльське товариство 
допомоги Бетг куб" в м.Чорткові 

IO?p-f Періодичні. відомості І;ІОвіто�Щ'О 

2 березня 
24 липня 

ІО листопада 
� вересня 

зо лютого 
ІО лютого 

�- старост�а r по9теру�кхв пол1ц11 
про замrну керrвникrв єврейського 25 червня 
товариства 11Ветг Якуб" в м.Чорткові 2 липня 

І� [0?2· .! Те саме гуртка. є врейсько1;10 това-
..__7 ' рис тва "Тардонrя" в с .Ягrльниця 

[()?З· .. Те саме товариства "Опіка над 
,_..,.,· єврейс�кою молоддю" "Рардонія" 

в с.Ягrльниця 
п· 

074-' Те саме гуртка єврейського 
..... това�иства �'Компанія Гаовед"

в м. ортковІ 
L":_>-.,, 075-� Те саме єврейського товариства'--� "Гаовед" в м. Чорткові 

·075; J Те саме спортивний клуб "Расмон-·-. _.,, са" в м. Чорткові 

6"7-,' :(!_J� Те саме і статут євіейського 
товариства "Гапоель в м.Чорткові 

:678) ., Те саме єврейського товариства 
· "Гітахдут" в о.Косів

@1те саме єврейського товариства·· "ташомер Гацаір" в м. Чорткові 

@+ Те саме товариства "Гмілятг· Хесет" в с .Яг ільниця 

27 серпня 
І? листопада

19 квітня 
20 грудня 

І8 квітня 
8 травня 

21 січня 
18 березня 

10 квітня 
24 вересня

зо липня 
4 липня 

ЗО травня
28 травня

17 січня
ІЗ СІЧНЯ

7 березня 
ЗО травня 

1935 
І�37 ІІ 

1934 
1935 9 

!926
1928 ІО 

1938
І9З8 2 

1932 
І932 5 

1933 
1�37 26 

1936
!�Зб 10 

І�Зб 
ІSЗб 5 

1934 
І�З? Іб 

1934 
1937 

І9ЗІ 
1938 93 

t�i 67 

І9ЗО 
1939 32 
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І@11 Періодичні відомо9ті повfтово�о
староства пjо зам1ну кер1вник1в
гуртка євре ського товариства І5 січня 
"Геталюк пеонер" в м.Чорткові б листопада 

І@,- Те саме єврейсь�оrо.товариства 
"Гар&ежи вврейс,к1 1м.Тр�пельдара" � травня
в м. ортков1 25 листопада 

�-J. Стаrут і періодичні: відомост* 
1..../ пов�товоrо староства піо зам1ну

керrвник1в гуртка євре ського 
культурно-освrтнього товариства 
"Френгейт" в 191-:КУ Монастириська 
Бучацького пов1ту 

\dA\ I0g4lf·· те саме в с.Ягільниця 

@-! Те саме єврейського товариства 
� · "Зенім Ваалей Мляха" в м.Чорткові 

r@\f Пері одичні . відомості: х:�ові то�Щ'О · старост� r по9теру�к1в полrцrr 
про замrну керrвникrв гхвтка
єврейського товариства оюз 
єврейських торговельних поміч-
ників"в м.Чорткові 

,,.
,. 

;'"""\ ]Q,!i7-f Те 9аме то�аіиства "заклад,� для 
сирrт євреrв в м.Чортковr 

�;:,. 108�� Те саме євіейського товариства · "Зен Ба.але Мляхе" в м. Чорткові:

I�mi>- Те саме товариства "Єврейський 
спортивний клуб" в м-ку �она-
стириська Бучацького повrту 

@� Те саме євіейського товариства
- "Єврейськи музич1::10-драматичний

клуё)" в м. Чортко.вІ 
,-::-, 

. 

[091+ Те саме єврейського товаіиства 

l �, 
"Єврейська іjародна школав м.Чортковr 

1 92 :_ Те саме є-sре·йс·ького: !'О'В&$)ИВ11'ва 
"1 "Єврейське кfоєзнавче товариство

Польщі" в м. орткові 

21 серпня 
23 листопада 

!7 червня
ІЗ листопада 

9 жовтня 
23 жовтня 

27 квітня 
21 жовтня 

І5 серпня 
29 жовтня 

27 травня 
І березня 

27 жовтня

� серпня 

28 березня 
20 жо:втня 

29 серпня 
19 листопада 

Іб квітня 
22 вересня 

І�З? 
І9З7 б 

І9ЗЗ 
І�Зб 27 

І�ЗЗ 
1934 8 

І9ЗІ 
1935 29 

!934
1934 5 

1934 
23 1937 

І�28 
!934 26 

1930 
І�З8 ІО 

І�З2 
І<JЗЗ 4 

І�ЗІ 
1�38 Іб 

І9ЗЗ 
І�З? 21 

!934
1938 8 
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1093 •Період0чні.відомості �овіто�о:rо 
'-- старост�а І по9теру�к1в пол1ц11 

про замrну керrвникrв г:�тка 
єврейського това�ства врейський
спортивний �луб р-когба" 
в м.Чортковr 

- ' 
1094.,те саме євіейського товариства
'-. "Єврейськи на�одний Qудинок 

Бетг-Ам" в м. ортковt 

1�5-- Ста1ут і періодичні: відомостj 
<-.. 1 пов;тово�о староства пjо замхну

КерІВНИКІВ ТОвакИСТва Вр0ЙСЬКИХ 
рукодільників " хдео" в м.Чорткові 

I�,r Те саме "Спілка єврейських· жінок··,,, · Чорткова" в м. Чорткові 

7 квітня І9ЗО 
� лютого 1935 15 

25 травня 1927 
З грудня І�З8 5 

25 травня 1937 б 

ЗО грудня 1923 
22 червня І9ЗЗ 4З 

. :(097 • Те саме є врейського товаіиства · · "Керен Касм�тг Лепераель ЗО квітня І9ЗІ 
в м.Чортковr 

iOW..J Те саме ''Спілка єврейських '-· в м. Чорткові 
жінок" 

,. •• "І. •, 

]'O<J9 \., Пер:іодичн:і: в±домо9ті повf тово:rо
староства піо замrну керrвникrв
гуртка євре ського товариства 
"Керен.Касметг Леnераель" 
в с.Ягrльниця 

ІІОО·.А Те саме єврейського товариства 
'--- · "Ойсе Хесед" в м. Чортковr 
,. ·-.... 

]101: Те саме товариства "Охорона
'--- · єврейських �rтей імолодr" 

в м.Чортковr 

�O?t Те саме в м.Чорткові 

ІІОЗ ,� Те саме є врейського товариства-- · "Лінас Госедек" в м.Чорткові 
.� " 

!104{ Те.саме єврейського товариства
·- "Лrга допомоги п-rацюючим в 

Палестині" в м. орткові 

Іб листопада 1936 І7 

ЗІ серпня 1928 
25 вересня 1934 43 

ЗІ с�рпня 1928 
23 СІЧНЯ 1929 21 

4 червня 1935 
19 березня 1938 4 

193012 червня 
ІЗ листопада І9ЗІ 23 

б червня І9З4 
4 вересня 1935 З2 

ІЗ вересня І9ЗЗ 
ІІ червня 1934 8 

20 лбтоrо І9З4 
Іб травня І9Зб Іб 
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��
Періодичні відомо9ті пов!товоr0 староства пjо зам1ну кер1вник1вгуртка євре ського товариства "Маскад Ружан" в с.Ягільниця 

I!f.00 .
1 

те саме тов�риства "Мізрах" V в м.Чортковr 

I'W? Те саме єврейського товариства С/ J "Муркас Рухані"в с.Ягільниця 
:-II08JTe саме єврейського товаіиства '---- ' "Товариство. панства є вре ського" в м.ЧортковІ 

110-g Те саме товариства "Сіоністів \. ·· реві:зі оністів Норді я" в м. Чорткові
- ·,IIIQ1

..;' те. car-�e 9 врейс9к9го. то�іиства·- "СІОНІСТІ? ревІзІОНІСТІВ в 
м.Чортковr 

@•1 Те саме єврейського товариства "Хесед Всемес" в м.Чорткові 
---, 

1112-і Те саме єврейського товариства '-./ "Культ:урно-освітнє Тарбут'' 
в с.Ягrльниця 

iria,. Те саме в м.Чорткові 
,.,,-�-

1114.і.-· Статут і періодичні повідом.л�ння , _ _., пов!товщ,о староства піо замrну
керІвникІв гуртка євре ського 
товариства "Єврейське культурно-
освітнє товариство Тарбут" в 
м-к� Монастириська Бучацького 
ПОВІТУ 

�51 Те саме єврейського товариства 
"Переца" в с.Ягільниця 

/ . 

ІІІ"5 -f Те саме єврейського товариства 
,_.... "Центральний союз єврейських 

ремісників Польщі" в м.Чорткові 

20 жовтня 
5 грудня 

27 ч�рвня 
5 СІЧНЯ

І9 листопада 
26 листопада 

1? червня 
15 листопада 

24 серпня 
4 березня 

24 квітня 
14 березня 

23 жовтня 
? травня 

8 листопада 

8 лиетопада 
29 грудня 

26 березня 
!2 жовтня

12 березня 
9 грудня 

Іб квітня "(�!?'-; Те саме єврейського товариства 
"Яд Харуцім" в с.Ягільниця 24 жовтня

1935 
1938 6 

1932 
1938 14 

І935 
ПіЗ5 3 

І�35 
1935 9 

1936 
193? І4 

1930 
І9З8 26 

І934 
І9З5 6 

1930 
1938 24 

1928 6 

1�33 
1�33 ? 

1�33 
1938 2-.1 

І<JЗ8 
І9З8 24 

1�34 
І'dЗ8 
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Статут Ї перЇодичні повідомл�ння 
пов!тово�о староства: про зам1ну 
керrвникrв гуртка ввреІського 
това:g�ства "Союз стрrльців" 
в с.Бrлобожниця 

L!Ї9\, Те саме гуртка ук�їнського това
'--- , .. , рис тв� "Луг" в с .�олина 

Чорткrвського повtту 
-. 

1120,·i Те саме гуртка �країнськог9 
,_.,., ·, товариства "Луг в с.Швайкrвцх 
f'r-;: ...... 

]12:Е . .i• Опис фонду 
-.;:::_,, .. 

]!2 грудня 
19 вересня 

15 лютого 

27 грудня 

І9З2 
l�З8

1�25 
1935 

І9З5 

І�І9-І�З� 

ІЗ 

14 

В даний опис внесено 1121 /одна тисяча сто двадцять одна/ справа 

Переклад на українську мову 

Друкувала архівіст 11 категорії 

П.А.Михальчук 

О.В.Радецька 
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