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Крайні дати: 1914-1917 pp.
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Фонд № 382
Опис №2
Справ постійного зберігання
за 1914-1917 рр.
№
з/п

Заголовки справ

Крайні дати

К-сть
аркушів

При
мітка

1

2

3

4

5

1914 рік

1.

Листування з начальником
повіту про заходи щодо
боротьби з епідемією
черевного тифу.

24 січня! 914р.
22 квітня !915р.

9

2.

Відомості про єврейські
землеволодіння за межами
міста: розпорядження
начальника повіту надати
відомості про вчителів шкіл,
службовців фінансових
установ, про пенсіонерів і ін.:
списки безробітних,
чиновників і пенсіонерів.

31 жовтня 1914р.
31 жовтня 1914р.

31

3.

Циркуляри Тернопільського
губернатора, розпорядження
начальника Збаразького повіту
про розшук дезертирів,
заборону ліберальної
літератури і богослужіння на
честь австрійського
імператора.

24 жовтня 1914р.
15 грудня 1914р.

11

2

2

1

3

4

5

1915 рік

4.

Справа помічника начальника
повіту про отримання
судового мита з новосільського повітового суду.

28 лютого 1915р.
22 квітня 1915р.

7

5.

Книга обліку поїздок
помічника начальника в
Новому селі по селах.

19 січня 1915р.
14 серпня 1915р.

4

6.

Листування з Тернопільським
губернатором і упорядником
повіту про нагляд за
переселенням євреїв, про
очищення річок, спорудження
залізниць, обмін реквізицій на
насіння та ін.

22 лютого 1915р.
20 квітня 1915р.

17

7.

Настільний реєстр помічника
начальника поліцейського
управління.

16 січня 1915р.
7 травня 1915р.

23

8.

Квитанційна книга помічника
начальника Збаразького
повіту.

липень 1915р.
липень 1915р.

76

грудень 1916р.
липень 1917р.

28

1916-1917 роки

9.

Настільний реєстр помічника
начальника поліцейського
управління.

10.

Опис документальних
матеріалів № 1.

В даний опис внесено 10 (десять) одиниць зберігання.
Переклад українською мовою і друкувднияздійснила
архівіст 11-категорії
Р. Скалецька
19.05.2006р.
З

