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І 9 2 О рік 

Розпорядження Міністерства війсь- ІЬ листоп. 
кових справ про поділ територ±Ї на райо- І920 
ни з метою забезпечення служби безпеки IU лютого 
на територtЇ Малопольщі. І92І 

І 9 2 І рtк 

Списки керtвникtв украЇн9ького то- І гвул,ня 
товариства "Охорона дrтей r опrка над І32І 
молоддю" та Їх заяви.на прово,пення гро- ІІ квtтня 
мадського збору коr.1ттв. 

Заяви Головного вr,п,r:і�л1 това
риства ''Просвt11.1а"на видачу дозволу на 
проведення гро111�о1ш� зборЇ в для вшану
вання пам"ятr І .1 ·.Шевченка.

Розпор.fЦJ;[{ення президf Ї намісниц'r
ва про вилученн� друкованих видань з
антиурядовим змІС'J.'ОМ. 

Польський слуr1\бовий що,пенник "Mo
HI'l'OP Польський". 

І? ЛЮ'l'ОГО

І92І 
Іб вересня 

І92І 

9 ЛЮ'l
1

ОГО 

І92І 
Ібвересня 

І92І 

22березня 
І92І 

Ходатайство вдови Ванди ЦtхоuькоЇ ІВ 
про заmвердження Весенберга Арнольда 
керівником БереRанськоЇ типогра�іЇ. ЗІ 

січня 
1920 
тnавня 
І�2І 

Розпорядження І оловного 9кру:ч:но- 29 березня 
го ко�а,нду�аНt_іЯ про виявлення r затр1;1м- І92І 
ку осто,якт пrдозрюються у бандитизмr. 

7 

І2 

ІІ 

4 

ІІ 

3 
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+ ІЬ
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--J ІЬ 
! 

-f- І9 

Заяви окремих осіб на вида
чу Їм дозволу на право придбати 
з5рою. 

Jаяви окремих осіб на вида
чу свідоцтв на право полювати. 

І92І 

І92І 

Циркуляри віддtлу Прод.ук�ово-26 серпня 
го постачання у ЛьвовІ про лrквr- І92І 
дацію воєводських про�ктових від- 3 жовтня 
дfлtв та передачу �хнtх �УНІО.tій 1921 
воєводським управлrнням. 

Список намісництва на загуб- ІІ червня 
лені закордонні паспорти. І92І 

І8 липня 
1921 

Заяви t документи окремих 
осtб про видачу Їм паспортів на 
виЇзд за кордон.Том І. І92І 

Те ж. том 2. І92І 

Те ж. '1
1ом З /ос•1•анн±й/ І92І 

Розпорядження Міністерс'l'Ва 2б березня 
військових.споав про зміну захtд- І92І 
них :кордонrв Нольщr. 

І 9 2 2 рік 

Статут товариства "Союз 
стрільців" ум.Бережанах. 

. Статут,розпорядження Те�ноя 
ПІЛЬСЬRОГО воєводсьного упраБЛІН
ня про діяльні: с•rь товарис'І•ва "Сп іл-

- ка �ем�еробf �" та списки кері в
никrв r членІв uього товариства. 

Статут товариства "Спtлка 
водна для регулювання Золото� 
липи''. 

Статут товарис'l'Ва "Бере
�анський Боян" і оголошення цього 
товариства про проведення зборів. 

2І липня 
І4 І922 
14 серпня 

1922 

20 лютого 
!922

ІЬ кві'l'НЯ 
1922 

26 тпавня 
І922 

2Ь червня 
1922 

І лютого
І92І 

І9 травня 
1922 

Іб 

ЗІ 

2 

2 

І22 

165 

І20 

6 

20 

22 

ІІ 

І? 
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Статут украінського кооперати- ЗІ тuавня

ву "Господарсько-спо'КИВЧВ спtлка" І�22 
в с.Плотича Велика Бере:11:анського Іб че1)вня. I9'h22· .пов±тv • ., 

Стату'І' това,рис�ва взаємного ІІ червня 
кuе�итv "Надія" т повідомлення керівників 1921
про проведення зборів даного то- 9 березня
варист:ва. 

Статути украЇнського товарист- 2Ь
ва "Просвrта" t заяви керівниктв 
даю1х товариств про п.r,ов�дЕ:,НН . .я .. ве- ІО
чорrв,присвячених пам 'ятт '1.І .Шев
ченка. 

лютого 
1922 

І��шня

Статут У краr.·нсько. го пе,пагог±ч- 20 березня
н9го т9вариства r повrдомлення ке- 1922 
рrвниктв цьог.о товариства про про- J квітн.я 
ведення збортв. І922 

Цирю1ляри М±нtсr�1ерства внут
рfшнfх сп�ав,1ер�оп±льського воє
водського управлrння �ро забезпечення
теле�онного ! телегра�ного зв"я�ку 
н� час виборrв та результати виоо-
рrв у Сейм І Сенат. 1922 

.. 1н9т11�кut Ї ЦЕ�НТ}Jаш,нот вибор
чоr кoмrcrr про порядон: проведення 
виборfв у Сейм Ї Сенат. 

План Ї оголошення про м±сuя 

провелення виборtв у Сейм f Сенат. 

��отоколи.виборчих комісій 
про випадки,якт трапилися на вибор
':fИХ дfльниuях під час голосування у
Сейм r Сенат. 

, 9писки ви69рutв .по вибqрах у
Сейм r Сенат �мrни Лrсники Бере
�анського повrту. 

. jаяви і дон:ументи о�ремих 
остб � проханням видати rм паспорти 
н� виrзд за кордон. 

І9 ;1{OВТНЯ

1922 
2? �ов•.rня

І922 

'"іовтень -
ГJJУІЮНЬ ,, 1922 

і. листоп.
1922 

24 листоп.
1922 

І9�2 

І(:·1-)') 
;;н .. ,(... 

ІЗ 

44 

Іь 

30 

12 

І6 

ІІ 

32 

39 
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І 9 2 З рtк 

�аяви Ї документи окремих 
осіб з прох�нням видати Їм пас
порти на виrзд за кордон. 

І 9 2 4 рік 

Статут f вказівки Тернопfл�сь
кого воєводського управління з ор
ган±заційноЇ діяльності "Госпо
дарського товариства" • 

. Статути і розпоря,n"'1:ення Тер
нопrльського воєводського прези
дійнgго відділу пр·о зміну статуту 
украrнського вчительського това
риства "Взаємна допомога". 

Статути :і: розпоря)Г'{ення Тер
н9пільс�кого воєв9дського управ
�rння,рrшення n9вrто�ого староства 
rrдоне9ення керrв�икrв товариства 
"1lросвrта" про змrн� с•rатуту даного
rrовариства. 

1923 

1921-1924 

І лютого 
1923

ь т�авня 
І 2j 

1924 

Розпоряд�{енн.н: 'lнрнопtльсь:кого б квітня 
воєВО.ІfСЬ}_{ОГО управління lfPO поря,g,ок _ 1924 
видачr пrльгових паспnrтrв на виrзд 24вересня
за кордон та облtн виданих паспор'l·ів. 1924 

Ста'l·У'l'И Ї вказівки 1ернопіль- б КВЇТНЯ 
ського воєводського упіавлтння про І92І 
організаційні засади •• 1lалопольсь- ')9 се-оnня t..... 
коr 10 землеробсь1шго 'l

1оварис'l1Ба ". 19�5 

І 9 2 Ь р±к 

Cтa'l·v·rи Ї розпоряд,'{ення Тер-
<,, 

н�шt льського ВО<?вод9ького. управ-
луни� про органт заurю повrІJ•ового 
втддтлу "'1':r,ристично-:краєзнавчого 
товар�_1с'11ва 'та про Їх дf яльнtс'l·ь 

1925 у ПОВІ 'l'ax.

Стату'l'И :і: протокол:1 зборj в ІІ січня 
чл�нів �Господарських гуртків" по І925 
гмrнах Бережанського поrтт:у. 2І жовr1•ня

192Ь 

ІІ4 

ІЗ 

49 

302 

І2 

33 

42 

ІІ2 
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Статут,вказtвка 1ернопільсько- ІО травня
г9 во�водсь�ого управліннб про орга- ,. І924 
нrзацrйну JJ,Іяльнrс'11t• ук:r.аrнського то- ;г3 травня
варис'l'Ва "Союз уr,чканок '. І9�а 

. Статут .t гозпорядV{ення Те:р-
ноnт льськ9го �оєвоц9ьког9 управлt�ня
про орг ант зацrину дт яльнrсr.rь украrн
ського товарисrr·ва "Міщанське бра·r·ст
во." 

22 КБІ'І'НЯ
І92Ь 

І'7 ГІ)�ДНЯІ9.го 

Ста'І'1І'ТИ т вказtвки 'l'ерноптльсько
го воєво;1ського ··,п.равлtння з сргзнf за-20 
ufйноі дtяльност± rкраінського то
варис•11ва "Цffocвtri•a '. 

СІЧНЯ І925 
І О гtn_-:r' пня

І.125 

Статути Ї вказівки Тернопtльсько-
го воєводського vправлtння з ерга- І червня

19�0 нізацtйноі діяль�остt товариства 
''Опіка над палестинськими емtгран
тами". 

І9 вересня
192� 

, . . Циркуляр - розпоряд}:{ення.
�!;ІНrстєррства занор;,онних справ r 
l';рНОПІЛЬСЬКОГО ВОЄВОДСhR9го Jrправ
лтння про порядок опла�и r тер�нни 
продовження sекордонних паспортів. 

Розпоряд'::ення �-З�;}JОЛТ.ЛЬСЬКОГОвоєво�СЬ!fОГО ;управлі:ння
"' 

1_1ро порял,ок 
видачт пrльгов�х пасп9рттв_на виrзд 
за кордон та ВІДО�ОСТІ ПОВІТОВОГО 
староства про облrк виданих паспор
тtв. 

21 

')Г''~І 

лю1rого
1925 
вересня:
І92Ь 

Г�У,,ІJНЯІ �О 
січня
1926 

Jаяви f ,покумен·.rи 01�ремих
осtб про видачу Їм паспортів на 
виrзд за кордон. І<.12о-І926 

fо�:;порядження Терноп±льського
воєводського управлtння і протоколи 
про пр1;1пиненн� нелегального переходу
кор,nонrв слу1ч·бовuями. 

І 9 2 б рrк 

. Статут t розпоря�ження Тер- 16
нопrльського восв9дського_управлтв-
ня про масштаби дrяльностт товаристваЗІ
"І'оспо,nарська спілка" в МалопольщЇ. 

4 жовтня
1925 

сfчня
І926 
сеv.лня
1926 

І� 

!9

ЗЬІ 

ІІ 

20 

40 

ь 

ІЗ 



L 

--�----------------------------------------------------------------�-

І ! 2 ! З . 4 . Ь 
--�------�--------�--------------------------------------------------

f-49 

-І- ьо 
і 

-І 52 

-1-53 

. Статут f розпорядження Тер
нопrльського воєводського vправлтн
ня про умови самостfйноЇ дrяльностt
"Малопольсь:кого землеробсьиого то
вариства''. 

. Статут f розпорядження Те:р
нопrльського воєводського управлrн
ня про масштаби діяльності польсь
кого товариства "Добровільна пожеж
на 9хорона"у гмінах Бере?'\анського 
повrту. 

. Стату'І' і розпорядження Тер
нопrльсь�ого �оєводського управлrн
ня про дтяльнrсть украrнського то
варис•1•ва "ЛJrг" і списки керівни:кtв
даного товариства. 

. Статут і розпорядження Те:р
нопrльського воєвод�ького управлrн
ня про масштаби діяльності уR{;а
Їнського товарисіва "l�освtта в 
с.Баранівка Бережанського повіту. 

'І' 
.,.,е �. у м • .ьережан�:.1. 

. Статут t розпорядження Тер
ноптльського воєводського управлrн
ня про змtни 9татуту ук�аЇнського 
товарис 1rва ••Ртдна школа • 

Статути товариства "Агідас 
Ахім" у гмtнt Козова Бережанського 
повіту. 

І926 

1926 

1926 

о бе�езня
1924 

9 ВеР,еСНЯ1926 

Ь березня
1924 

22 липня 
1926 

9 1�2�
ня

12 листоп.
1926 

1926 

Ста'l'У'І'И і відомості повіто- 26 квітня 
вого староства про організаuійнv дtяльнfстьІ923
євnейського товарис'І'Ва "Махсtней · 19 жов'l'НЯ
Нд1'. І926 

. Ста'!'УТ f розпорядження 'l'e_p- ІІ вепесня
І926 нопrльського воєводського управлrн

ня про об''єм д±яльносr;,f това_риства 
"Опіка над палестинськими емrгран
тами". 

Статут нfмеuького товариства
"Охевес А:кtм". 

ІЬ ве�есня
19�6 

1926 

Зб 

43 

7? 

19 

52 

17 

20 

2Ь 
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f 60 

f бІ 

і-· 62 

-f 63 

j 5··' -r .q,

--} бЬ 

_Jбб 

Заява •говариства ''Таймуд то
ра" у Бережанах про вtдкри�11я �?.БЧа
льного закладу з вивчення Бтблrr та 
гібрайськоі мови і листvвання з ко
мтсартатом поліuіі □ uь�го питання.

Стат�7

'1' і П}Ю'І'ОКОЛИ �борт втовариства 'Шнеймейслvней І1оель" 
у Бе.rе�анах. 

Розпоряд�енн.� Тернопільського 
воєводського уr:�равл1ння п_ро подання 
статистичних вrдомостей поо смеuть 
дtтей. · , 

Про'rо:коли Бе-::Jе�1шнського 
слtдчого відпілу і ;1онесення пос'1·е
рун:ків ,nер�'шолtu±Ї про зітннення по
ЛЯ!(ТВ з украЇнuями при каплиu± с.Оле
сине Бережанського повіту. 

І�оект пам"ятника січовим 
С'r1ріль1:1ям,JJ:кі. загину1и у Першій 
СВІ'І'ОБІЙ БІЙНІ. 

t. • 

. , �аяви І дgкументи о�ремих 
осrб про видачу rм паепогпв на 
виізд за кордон.іом І. 

т. 
Г!l ') І 

. й/ е ж.1ом {:.,, ос�:rаннт .• 

.Листу�аннл � емtграu±йним 
упраf?ЛІнням І 01<ружним командуван
ням 6 корпусу про зняття польського 
під.панства з Френдлtх Бензtона. 

І 9 2 ? р±І� 

с±чень
листопад 

І9;гь 

6 В6:f?,еСНЯ 
І9.24 

Iij липня

І926 

ІІ КВІТНЯ
1�326 

18 Т';аВНН 
І926 

беnезень 
1926 

І сtчня 
І92� 

22 серпня
І9;гб 

І9�Ь -1929 

І926 -І929 

І926 

Звtт Теnноп±льсь1шго воє- 26 квітня 
водсь1fого вfдп1лу Краєзнавчо-т�,- 1928 
ристичного товарис'І'Ва про його ор-
гані заutйно-гnомал.еь1r� 1 д:r яльнt сть 
за І927-І92Ь рр. . .J . .

Списки вибоnпtв по виборах 2 січня-
у Сенат гм±ни Бере?шни Бере:!\ансь1ш- І92Ь 
го пов±ту. 

І? 

Іб 

2 

22 

4 

ІІ2 

б? 

І4 

4 

зь 



і 

'І 

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

І . 2 . З . 4 .  Ь
----------------------------------------------------------------------

--f--бЬ 

+r;o

-{-- ?І 
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+-76 

Списки виЬорu±в по вибора.х ,,
Сенат гміни Золота Слобода Бере-" 
�анського пов±�у.

ЗІ грvпня
І9:::.:'7 

Те �'" гміни ІJибалин Ьеле·1,ансhко- 2,) грчцня
го повfrгу. .. 

r�2r; 

Те� гміни Шумляни Ьерехансь
кого повтту. 

-· г- . • 
1".) ОЗПОрН,ІРт:еННЯ l8IJH0П1 ЛЬСЬЕОГО 

в9єводського є�мjграuійН<1го У.ПJ:�ш._лпшя про погя-дон· вилачт емтграrлй
них паспортrв. 

. Eopo'l'KI х;арактер1_1с r,:�июr емі гра-
uтйного /6:оро/ управ.нтння п.оо сус-

• V • • "' t., пrлІ,не ,г�огрз.1:1 тчне т: економтчне по-
ло-щ:ення тноземних дер''{ав. 

Заяви r ,по1(ум�н·rи окромих ос і б
про видачу паспо,ттr на еиrзд за 
корд.он. 

І 9 2 н "'І. ·r.r 
� .J_.J . !'•·• 

,,., РІ t..:тат·,;т r J)О'3їїОnят::!сJння нн�но-
,,., - ,J,.' f-, ..і; пrльського воєвоnського vпnавлrння 

про умови грома,п'еькоі� дtЇшьностt 
"Господалсь1ш!'о 'ГОІЗа·сщr�тва" в Мало-

. �- � 
ПОЛЬЩІ• 

C'l1a'I'Y'l' t ;юзпоряд?{ення 1:'е_рно
пrльського воєводськоr10 управлтння
про умови самост:rйноЇ діяльності 
товариства "Добровільна по?южна
охорона". 

ЗІ гnvлн.я
I;��',r·: \1� ( 

24 гn11дня
І92? 

2L ЛVС'Гопада
IJ2? 

ЗІ г
9
-,·,1 ·1.ня

І e/,f, 
t!.. ( 

1927

І92?

Іб І';!ЧНR 
І926 

І березня
І92В 

24 сtчня
1926 

1 , Стат;\/Т ,розпоряд!Z{ення f юшз Їв- ІІ 
ка ��рнопrльськог9 вс�вопськоrо уп-
равлтння про �ОЗВІЛ ДІЯЛЬНОСТІ "�

ен
т
-І

Ь 
рального '.;:ова:рнс'!:'ва охорони креди
тування". 

сеrшня 
І9�Ь 
!?�J)�СНЯ
l��b 

. Статут r розпорядження !ерноя 
птльського воєвоnського vпuавлrння 
умови громадсько1 дtяльнЬс�і vков
Їнського товариства "Сон:±л". ' ·· 

2 квtтня 
ПDО 1926 
"24 вересня

І92о 

123 

І4

9

б? 

14

30 

ІІ
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І ··7,�r о 
І 

+?9

.. 

+ьо

+-bl 

t S4 

-+ ьь 

І-,.,,., () { 

+ ьь

.µ9 

. Статут t розпорнд�ення Тер1:о -
птльського воєводськвго_управлrн-. 
ня про умови громаrськоr дrялhностт 
товариства ''Сільсьr:>:�f гсспода1)". 

. Статут Ї роап()рядчення '1'ер�о
птльського воєво,пського упраВ.:ПННЯ
про гоомадськv діяльн:rсrr·Ї-) єврейсь
кого •r1оварис'І'Ва "Яц Ха_µу(зі:м''.

Польські газети "З маршалом", 
присвячені виборам у Сейм ± Сена·r. 

Списки виdо(uіз по вм6оDах v 
Сейм :f Сена·r �мтни Барані вн·а Бtjре
�анського повтту. 

'L' І' 
-

. е н м. )еречани. 

Те і1< м.Бережани. 

'�'е ж ГМІНИ lЛППЕИ Вере:�гНСЬ}ЮГО 
повіту. 

Те � гмtни llершотрюзневе /.Вер
бtв/ Бережанського повІ·еу. 

1е ж гмін� іlікторfвка Бере
жанського повrту. 

'.L'e ж гмЇни Глинна Бережансьно
го ПОВ!'l1У • 

·1·е R гмtни І'ородище Ьервнансь
н:ого ПОВТ'l'У •

'іе У{ гмtн1J і \r'11ись1ш Ьереч.ансг.�-•. -кого повіту. 

'" 

J. г )t, 

ПОБІ'l'У• 
гмтни ,l1ві_рпf ьережанського 

ІЗ 

Іб 

g 

21 

1;3 

2І 

2 

2 

2
'"' 

,5 

26 

.:) 

І 

І 

2 

22 

·г 

липня 
І�2ь 
липня 
І92Ь 

липня 
І92ь 
липня 
19::::d 

лютого 
І92Е 

СІЧНЯ 
Г'2''

';:} u

СІЧНЯ 
І92Ь 

СІЧНЯ 
I92t_, 

с±чня 
192d 

січня 
І92Ь 
лютого 
І92Ь 

СІЧНЯ 
I92t) 
сtчня 
IV2b 

січня 
І92Ь 

СІЧНЯ 
І�2Ь 

СІЧНЯ 
ІГ")Ь .}r,., '

сtчня 
I92U 

лютого
19' '-r.:6 

19 

4 

Зо 

І� 

232 

І26 

ІІ 

бЬ 

ІЬ 

21
' 

о 

36 

Іо 

ь 
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f 9b 

f97 

tIOO 

trcr 

гІО2 

Те ж гміни І�ленки Бережансь- 3 січня 
кого повt·1·у·. І9гu 

·1·е ж гмtни Жовні вка Бере
жанського повітv. ,, 

'1є ж гміни ltаплинпі: 
ЖШlСЬКОl'О ПОВЇ'Т:у. 

•�·е Ж: ГМТНИ H:o:JOBB JJeJJe
�BHCbhOГO повіту • 

Те� гміни Козівка Бере
жанського повtтv. ,, 

1� � гмtни Комарtвка Бере
жанського повrту. 

2о СЇtШЯ
І92о 

2 січня 
I92U 

2 січня 
І'.і�Ь 
люrrого 
І92ь 

2 СІЧНЯ
І9�о 

2 сfчня 
I��t{ 

1020 ..,, �1.) 

te ж гмfн½ Конюхи Берехансь
:кого повt·:·у. 

з СІЧНЯ 
І92Б 
СІЧНЯ 
192d 

'l'e � гмtни І-фиве Бережанська- 2 с t.чня 
го ПОВТ'1'У • I92t5 

.ЕОГО 

' ... е :и;: гмтни 
повтr:оу • 

7е � гміни Лfснини ьере
�анського повіту. 

'l'e щ: гміни Jjтя�:�:·ин Бере
"Шнського пові:�r•;у. 

.,_е 1--,� гмтни Мє> Р овг Ьере
�ансьуоrо nовfту. 

31 СІЧНЯ
l92L 

� СІЧНЯ 
19�(.; 

ІЗ С!ЧНЯ

19,G/j 

ІЗ ЛЮ'fОГО

rc; .,)І, ..,J�t....J 

;;;; с+чня
І92ь 

te ц гмтни Мечищtв Бере�ансько-
го пов±·l','Іf. ЗІ с tчня 

Те ,1{ гмrни На,rт.орожні:в Бере
�анського повіту. 

IV2L 

З сfчня 

Зб 

6 

2а 

169 

ІІ 

Зь 

10 

62 

14 
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tI04 Списн:и виборu±в по виборах у 
Сейм t Сенат гнtни НараЇв f-1�r•reчк·o

Бережанського повіту. 

з СІЧНЯ
І92Ь 

�)4 ~ СІЧНЯ
І92о 

іІО� кого пові:ту.
гмf ни Олесчне ьеnе,ц:ансь-.,_ з стчня

І92Ь 
U січня 

І92Ь 

L 

-/-J:06 

fIO?

,,J-'IOb 

trog

t"IIo 

..}ІІІ 

-j-II2

+rrз

.,r,(14 

+rro

f ІІб 

) .. ІІ? 

Те :1, ROЛGHI .[ ГМІНИ Олестше 
Бережанського повfтv. - и 

1е � гміни dtльховеuь Бере
жанського повtту. 

'l'e ж гміни llлавvча Мала БеDе-
жанського повtту. � 

Теж гмt.ни lІлотича Бережансь
кого повтту. 

Те ж гмtни Іlоручит1. Ееr,е,rrансько
го повrту • 

'l'e ill гмtни llocyxj в Ьережанст-,
Еого ПОЕТ. r1•y. 

1Ге 1�\ ГМЇ!ІИ
повt•rу. 

'l'e ж гмtн:и l10•1·,1•11 orт., Бере-
жанського, повt •1·у. -., � ..._-,, 

�є ж гмtни Рогачин Lере�ансь
кого ПОВІ'.І'V.

., 

1.і.'е ж гмrни Саранчуки Бере��ансь
кого повtту. 

Те ж гміни Слобідка Бере�ансь
кого ПOBir:t'Y•

'l'e ')!{ гміни Стриганпt Бережансь
кого повіту. 

I92U 

3 СІЧНЯ
І92Ь 

;:.,? січня 
192d 

І січня 
І92Ь 

4 СІЧНЯ

I92u 

1 СІЧНЯ 
I92t3 

3 СЇЧНЯ
ІЧ2Ь 

з СІЧНЯ
І92Ь 

26 СІЧНЯ
І92о 

3 С ЇЧ}ІЯ 
І92ь 

G9 січня 
І92Е 

7 СІЧНЯ 
192d 

4 СІЧНЯ 
І9:гь 

І січня 
І92Ь 

4 сjчня
І·",')(; �1h..U 

23 сtчня 
I92t> 

ІЗ 

33 

24 

33 

20 

40 

ЗІ 

ІО 

бІ 

2Ь 

42 
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-f IIU 

-}--fI9 

уІ2І 

·+122

-І- 123 

--{ 126 
! 

І26 

. ! 
1 І2о 

129 

, Сшн:Юf ви�орпt в п,о .sнборах у Сейм 
r Сенат гмтни lауртв Ьере�ансьного 
повтту. 

кого 

н:огс 

. 

'.і.'е ж ГМІНИ
ПОВТ'l'У. 

'.!_ Р, ж ГМІНИ

повтmу 
1 �- ... • 

1 ·.' ,, • • 

.1. е О(А r п r л ка Беренансь-

r;, 1J0r'THH!'>Uf, J .. (' . ••' .. • с, . Береі1<:ансь-

l'e ;'\ ГМІНИ )'рмsнь Берє,'І3НСЬУ.ОГО 
ПОВІ'l'У. 

. Реєстраu±йний �урнал гмfнних
суrтв у справах нагороJ�ень за вияв
лєшнr пtд час� полювання шюди. 

Оголошення терноптльсьн:ого воє
ВО,{ІСЬКОІ_,о управління про покараJ:іНЯ 
осrб,якІ порушили права мисливuт.в • 

. '1J-·O'l1 0·
t
<UЛ!' 11 -or·rт,,•,J .. , ,,, i:.·r· JJ. � . .;. }-< \' C:II'l8l3" J. � .) " (,-1. !, )' 1 .._ \. J J.,І "" • І!\., .І. .J f.,І '" .t· . 1 

uс:тиновлення дати народ"1·тшя окремих 
осtб. 

Листvвання з lе�ноп;�ьським воє
во,nс:hн-им �1пгавлtнн.ю1� і- ��аЯБІ-ft СІ{рmлих 
octc про видгgу т.tл свtле:uгt'В про наро,п
?<ення. 

Бюлетні еміграuійного упраnлrння 
про емtгрєюі 1л t посед:ння. 

Заяв� т документи окремих осіб 
про видачу ім паспортfв на виізд за 
кордон. 

І 9 � 9 ртк •

С•rв·Іути Ї вназ ± вки Терн оні льсь
кого восводського упnавлtння пре ор
ганfзаu±ю "�емлеробс1кого товариства" 
В С .1:{уропатІ-ГfІ{И Ее::е,:,:31-{СЬЕОГО повіту• 

Статути і вказtвк� tернопfльськ9-
го воєводського vп�авлтння про органт
зацtто товар�-:ства"' "Союз військових ін
валідів" в с.Ко�ова Бере�анського по
вrту. 

3 СІЧНЯ 

192Ь 

25 СІЧНЯ
І92Ь 

2І СІЧНЯ 
І�2Ь 

І січня 
І9�Ь 

{.,>;; СІЧНЯ 
І9і..:Ь 

19�L 

бе1?езень 
I92U 

T(J'')'. 
.ld/:Jj-
1929 

ЗІ СІЧНЯ
І92Ь 

І;::: гдурняI'j�b 

т·, 
... v 

'' 

І4 

ІІ 

І9�Ь
І929 

'rбаБня
1�29 

гf?дняІ•;-29 

жовтня 
1926 
С rт1ня 
1929 

65 

24 

14 

оІ 

12 

з 

Іб 

34 

93 

l'l� 

'? 4:

Iv 
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trзo 

+ІЗІ

+-132 
І � 

f-ІЗЗ

-1--135

.,-} !Зб 

.,,..}-ІЗ? 

,,Уrзь 

Статути Ї вка�tвки 'Іернопtл1;ськ9го
воєводського управлтння г.:ро nрга:нrзаuтю 
ун:fl_аЇнського 'товарvУс'rва "Pf,nнa ш1шла'' в 
с.Лапmин Бережанського nовт•1•у. 

(' • • t t • ,латутvr r в:н:а�твю1 lеnноптльського 
воєводського упрввлі:ння про" огганfsац±ю 
єврейського товариr;'_ева "t,;вгейсr�:ка сус
пільна бtбліо'J.•ека'' в с.Козова Бережансь
кого повтmу. 

Списки товариств,якt не подаю�ь
повітовому c·rapocrr·вy складу своЇх :н:е
рtвникtв. 

. . :с·:озпоряд?І<ення Мінrс'!'ерс•11�а. вну'l·-
ррпн;х спр�в П}JО реєс•r·рац!ю публтчних бrблrотек r донесення повrтового ста
рос'l'�а і пос'!'ерун:к± в д'?.Рї:швноЇ пол±ut r
про rx наявнrсть у повrтr. 

Списки повітового староства на 
. 1юн:�±сн:овану зброю. 

,:• 
. . . . 

r.:>ТОЛе'ГНТ 8М:ГЛШПГНОГО ''Пр8ВЛ!ННЯ 
• ,.j. 'І •• .. 'V �ро порядок емтграuтт т поселення в 

rноземних державах. 

Розпо:ря,г.�вння Теr)нопт.:rтьського воєв
во,г:сь:кого управпі'ння пію всrr•ановлення 
пfпланства� ;v,краЇнuів ,яісt емtгруваJ_ш � 
Радянський Союз з табору в Юзе�овr./Че
хословаччина/. 

Розпоряд�еrJНЯ Терноп:r ю,ського �оє
ворсь:кого управлrння: про J'тримання втд 
надання польського �tдданства чехосло
ваuь:ким громадянам r списки тих з них,
якt про�І:fВаЮ'ГЬ на терИ'::.'ОрЇ Ї Бєре1•,,lJ-lСЬ-
1rого по:rзrту. 

�а�ви f документи окремих oc:rG
про в�,пачу rм паспор·1•±в на виїзд �а 
кордон. 

4 жовтня
І92ь 

? лютого
1929 18 

9 беJ?еЗНЯ19�9 
І т§авня

І 29 

2"1 І лютого 
1929 

4 

(; 
г��д

ня
І g 

І4 бе�езня
І9 О 

Іб 

20 серпня 
І9 ),., 7

. 1., 'J

І січня
IV29 

І.:.> г§;у;1ня 9f.J 
І 29 

2J бе�езня 
t_.І9' 9 

4 

І? г�v,пня

!/ І 29 
ІО січня 

І930 

з 

І92Я-
1930 �-/OJ 
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. Дgнесе,ння ПОС'l"е[)УНЕ;і' ,nерw.:.авноЇполппr у Бережанах про проведення 
пере,пв�борн�;х. зборі в 'l1 оварис·гва ві-;1сь
:кових тнвалтдтв.

,.. ,�, .1. 1J листопад
1930 

. . Розпоряд�с-шнн М±нf с·.rерств� �ШУ'Г7"r,нт�нтх справ �1ро проведеННJJ .. публrчr.п�х
грошових з бор! в на �ерит9р! І 1lольtцт
ДЛЯ ДОПОМОГИ СОЮЗУ ІНВАЛІДІВ. 

" 

1� 03ПО�f)FД�''е!-Ш.Я !'/! ІН Т С 'I'eJ:•C'l'BC. і3Н\ТТ-
пт· •uнf ,,-· --.--т-�с-. .,.., ',ГJ J]rов·ег0нн� п,тr<·1 .:.ч'н• Т""'.,:_1 .. 1. 11 .. 1, І_,ц_;:.'�;l.; ;

_.
_11

1 , ,1 :; ,..k, .. , ,, .;,. _, ·,л 

Г ЛОІП(?ВИ� ��со:-::;1 В на І{О";l\І!СТЬ ·rоварисr::ва 
"1�е1:1rрнт. курси ,пля робrтникrв'' у Вар
шавт • 

2 

) 
N 

.ІА 

19 

JDRBИ !(РрЇ вшшів ОЕРУ'і!{НСJГ() уr,;раЇНСЬ :-:-:rrого союз1, ·'l 'оспо,п.а·Jс1-,ко-спо:чп�вчий ;.!� 
� 

•t 
� 

серпня 
19�0 
жовтня 
1930 

ї{Б!'ГНЯ 
1930 
ЮЗІ'l'НЯ 
1930 

серпня 
1930 н:ооперати:в про отримаю:�я ,пщ,во�rу на 

прав9 проведення �Ачортв самодrяль
ностr у селах повт'rу за п_рогргмою t що 
,по,пається. 

t ве:rесня 
1930 

і-'озпоряµження Nі±ніс•;�ерс·гва внут
_рtшні:х сщJа.в про дозвt.r п1;оводИ'І'И пуб
лfчнЇ гроіпов:r збот,и "l(oмi•:c-err•,,r r,пор�:п.-

І2 

• tt 
..t;."' • • с., • J r • 

ЗІ 
�уЕачтв пам ятниктв т гом·в для твалт-,пtв'' нз тср11тс-�;ТЇ �Jо.:п-х��. 

·l;О3· 110'"'С-)":жс,ння r,'fит' ;н;·,-с:н,(' 1 ··,в, ') t:3н�·т-l J.! J1 ,..., _<", , •• 1 . , J ,, J.. �- .t, , J. < L І 
.,,і • ... • 

і'"\� ·.. '1 , .. ·� ,.� r-,- "' ·, . , r т-, .. ,. r-.t' ПaH T X CП_t,ctl-3 1 ... �J;НuнТ..Н,СЬ,<0 ... 9 БОf.,-
ВО,ПСЬКОГО уr_І.ра1;3лтння п_рu ,ЧС::ШІЛ :IIJC-
BO TTTl['I'P' п,rfi .ІlТ!·rстт �,,·,crr1r'I3'T qf;()ri,f н•.) 1�·0-/ . .1.,l .:J , ��· . -1 ... _ 1 !.,1 �uv : v• ... ...  J:..,1· о . .; 

рис�ь 'го'вариства 1'Еут тJ 1�на c:ri на :шд 
поляками". 

�5аяви. hЄ})івник± :а укJ.;аЇнс1)1;ого то
вnриr:11ва 11 .;!:vч: r' на 1ю�1вт л щюно,ш-1·ти вис
':'с:шюr .;. плн�1нt вец'оги сзмоді:я.rа,нос·:1 f. 

Ій 

4 

,;JИПЯЯ 

1930 
липня 
1°,..'О 

..,u 

\'tОВТНЯ 
1�30 
ЛИС'l'ОП. 
rc,..,,...,:lvU 

І СУ\() Vt..,) ,. 

20 "--ІЕНJВНЯ
І9ЗО 

PoJrroprг-;�,::,ннn ч Тн.;. ,.,r.p�'C"",.'IP т, 7.тнт-
" • 

> •• • ,' 
_ 

• • , • , \,,. , • , , ,J. j ; І \ J J. -.,І..:. І ' j, ,1,. ,,)І ,!,. 0, � І�;, 

rнппх спщ1в пло гнтг�1.1г_r r:·сн;щщr,тв;, 
t, ;ірсс ві та'' дозізолу на 11_ровєлЁтнн 'вис;га
вок, зс:гальних. з,б.орf в t. пла'l'них вечогі в 
самогrяльностт.1ом 1. 

7 пипня 
1930 

1930 

3 

5 

о4 

3 

;J 

З? 

3 

12.J
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-fI49

1-1ьр 

trьr 

Гозпорядження Мtн:rстерства вну'1·
рfr:шfх справ про видач:у r;:'овариству "П:ао
свr'1'а "дозволу на. провє;щння виставок, 
загальних зборів і платних вечс;�ів са
модіяльностt.rом 2 /останній/ 

Списки товаuиств,які не пов±дом
ляю'І'Ь ПОВЇТОБЄ CTapCC'l'BO ЩЮ :JМТНИ �і 
складі керівників. 

Списки ви6огuі Е !JC ш�б орах у Сейм
f Сенат гміш� Ку:ряни bepertat-ic r,кого по
в r rr':./. 

Списни вибсрптв rro виборах у Сейм
і (.;енат гміни Ре·кшин l)еренанського по
вtту. 

Розпо11яді!\ен1:1я '1 ерноп t лье ького воє
водського управлrння т лие•rування з по
вt�ов�м вt�дтлgм про з6tр м�терfалt� 
лля мпшаронноr вис·гнвни ком;унт ю:шr r т 
туриС'l'ИКИ. 

. . Розпоря,;'.;;еr.нн l',;+f_{tc,1·є_г;c�t'Ba хшут-
рплнтх справ т 1ернопrльсьиого воєво,псь
кого УІ]РВJ;3Л!ННЯ ПJ)О ДО�ІВЇ Л зuира r[И :КО11J
'l'И на О�ДІ вниuтво церков' ХОС'l1ЬОЛІ в' мор
СЬJ-СОГО •1. ЛО'ГУ • 

.f'Ij4 . . Розпоряд�-ення ivlf ні с·1·е_рс•1·1:1а вну'г
:ртшнтх справ т лис·r,;вання з 01Jгангми 
по.піпі Ї про встаноь;1ення мі cu?i: ІПJСі'tИ-

вання розшукуваних осіб. 

.}--!.J;J ,!-!.tшесення ПOC'J,Єl)�THETIJ lIOJIЇuiЇ Ї
про1101юли розслtд;рзання причин п:ож.е•'\ 
гмtнах Бережанського повtту. 

-} Іоб Донесення i-юc·.r·ep:vш<tв дет1:аВН(1� 
пол іufЇ на octG,якf з�инvвачу�ться в
хул+ганствt,обманt та крадtжut. 

-}ІtП 

\ l; о / �,J 

�І?ЯВИ окремІАх осіб, на ви�!аЧУ. rм
,по�1волтв на право придбання з()рот та
�истvван11я з пос�е

j
vнками полtйt� з �J І І\ � аього питання.�ом •• 

rп •м 2· l.еж. :1:ом • 

1і."е :r{.'l'oм З /останній/. 

\'" 

19 

1"1 
;:; 

зо 

21 
13 

29 
зо 

І�і 

1930 

1930 

вересня
1930 

серпня
І92ь 
ве

�
есня

І9 О 

сrчня 

1930 
Ч8J)БНЯ 
тс:�о ;-;,\J І 

СІЧНЯ 

1930 
Гf-ЗJJНЯI-J О 

1930 

1930 

7){0ВТНЯ 
1930 

1930 

І930 

1930 

ьО 

ІО 

127 

91 

2? 

ьо 

IJ� 

122 

160 

139, 
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trьo 

Ibl 
+ 

tl6� ·.

+ 164

+ І6о

.-J ІьЬ 
І 

-fitЛ

-+rьь 

flb9 

fl?O 

і І?І 

-tl?2.

тrил.,,.,,тrяри Мтр-і-сг11є'"'·С'f11'<'� 1:)ннm_ -1,.-, J:,. Г1 J ,il. . , •• .,. :і. ;. , ,м , �L.., ; - .... f_, -1 ,) .t 

ртшнtх справ про ;п,О'Т'ГІ,,.М8НН� ге•::;с•ч1а
tІЇЇ 'Га r;ежиму перебуззннR тноземцтв 
на 'Іе�иторі Ї Jольrдf'. 

л�стvвання з псльr�ким кон
сульС'1·вом у

"' 
БолгвртЇ т� гj_'ернопtт�сь

к�У воєвопськиw_упрввлтнням про лоз
вrл на ВИІЗ,!1 у l�ол::..��у СОЛГЩ)СЬІ-rим 
городникам. 

ЦИУ'):КV ляо lvi tн t С'І'ЄJ_ІС':ГВ[;) Ш-Г/'І'-• • ..[."' (.. . .i. - .... • t/ 

т�т 11•нт х сп-r,ав ПУ)() 1 ·,eпnтnr 'НТТ!(' ХП(•"()!,\'"<Г J:4' - 1.. _r ,І. i. }. J J,. � • 
J, ..t •· ,t, _, Q. 

.:� . • с.. t-...1 .. �І _1 J,...J ; J..,1 • � /\ пош,с t,:кнх пт. ,І!Д2НИХ :3-;m 'г>':С�- ,:J,OH\l Т ви
селення хво�:их r но:.1емп± в з" 1юльц±. 

. Р9зпоряnже�Нft Мfнt�терства 
:вну•1·ртшнтх СГ:J)�В т ':- f�рнопт пт-,еr)н:ого 
воєвопського VПШН:ШІННЯ П}Ю вве,�ення 
бланкt в Jf�IЯ за:КОJ)ДОННТІІХ паспср'ГІ Jj 
нового B:::.JTJ)t!Я. 

r ..)8Я13Т·' 
тм п.зспор':1і Б 

Те �.Том 2. 

іе �.1ом � /останніJ/. 

2Е Ч(ЧJRНЯ 
І9ЗО 

ІН :'fОВ'ГЕЯ: 
І'JЗО 

2.? с:rчня: 
І930 

13 Л!О'l'ОГО 
І';;І30 

г; 

,,.._, 

ІЬ 

30 

2.? 

�J?XJ.JHЯ 
..L ';�,��j 

СІЧНЯ 
- ·ч·(\ 
1 •�j ,_; 

:'\СЕТНЯ
ТІ\2> .J. �,, �. v ._, 

липня 

19�-30 

ТJ.)8ВНЯ 
1930 
червня 
І �).30 

І '.J•·,г,.;,..J,1 

1930 

1930 

1930 

1930 

1'''�0 ';;7._, .. 

г·з";} . 1)

Розлоряn,ження Mtнtc,1•epc'I'Ba 19 
:rз�1утрfшнf х справ про провсJІення вт гпа- __ 
вr,лнот rю(оти ::1 прчшп-юння нп,1сгс1іп):них] � 

КБЇ'1:НЯ 
1930 

--t ! 'І Т"\ fIOГE;XOJ!.fB Н/1 1іОЛІ)С1;;.;О-l ,НШіІ,СЬІ<mІ;,' f-:ог-
ДОІ:-,·т. 

Ч§;J.?ВНЯ 
І'�_,о 

2. 

17 

IJ4 

12? 

101 

124 

I;.:J 

100 

ь3 

') 
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tІ?З

.-f І?4 

tI75

�-- І?бІ 

f-I?7

f І?9 

f ІьО 

f ІьІ 

І 9 З І ртк. 

Статут Ї . зві тн укр?Їнсьп1х 'l1ова
рис�·в "Луt" щ19 rx сусптльно-органt
заurйну ЦУЯЛЬНТСТh.

Листування Бео��анськогс повf�ово-, " . го староства з 1еnноптльсьним воє-
·- • ..t • • :аодським управлтнннм т ке�пшюсами 

укра Їнсь:кого товариства '\Іросвtтв "про
_ую:.зпуск •rоз:;::;щт:'ІЕ:1 :в ої<·;::,еr-лих: г1лrнах. 

Статvти і nегламенти "Росfйськоf 
аграрно! Ьpгaнfhauf]"y Береканах. 

. _fозпоряд�ення М±н±ст�рст�а в�у�
рІШІ:fТХ справ т грома,псьІ{ОІ опт. ки. '.і.'ерноптльсь�ого воєводського управлrння 
про надання д<;>поиоги нас�ленню,лке 
пост1)ажда.rrо втд повеней т захо,п�1 для 
,. J: 
·• ·о '

1 ОП8І'�•т .. •"'Іt...1q .;.. )1... J.,t,, t , )t.: r1�,,.-� .. c !- r 1, • 

22 
2Ь 

2Ь 

Іб 
26 

І9ЗІ 

ЛИС'l'ОП. 
1930 
жовтня 
І930 

лютого 
І93І 
че�вня
19 І 

лютого 
І929 
т�авня
І ЗО 

кв:і:тня 
1929 
бет)езн:я 
І9"ЗІ 

'::16 

39 

ІІ 

ІІІ 

І9 

Лие•rу:вення Б�рен:1-Jн9ького понtто- �t) вересня 
вого староства �� ·.:.ерноптлье:ишм воЕчзодсь1-шмІ9ЗІ 

1 " упр�влtнням пго збір t:�·горич�шх fAa- ІО жо�тня v 
'l'ерrалтв про оборону .,;_ьвова т списю1 · I9JI 
у:краЇнсь:ю,1х о,�tперЇв за I9It)-I'.H9 роки. 7 

;�онестшя поь:r'1.'Оt,ого �-�•:'пrюс'.:'ва ·r.
rl ('('ll'C!')'-'H', • .;. u ]18{і,;fЯ ·внс1 �;= ·1 !() '! .;-ri·� �f� Il_f)O Пf)С.)-/ J. ,., t .:: А ' І, J..,; . • "'"., І._.... .• .11. • , \ ·- l . 

'" .. в�,;тєння по.rrьс'f:Jких евя·гн:уввнь. 

2� RБІТНЯ

1931 
14 Ї�з!ня 

f;t) ве�есня
І9 І 

20 ве,Еееня 
1932 

\ ,,,.., че�вня,::,\_., 

19 І 
il 

чезвня І9 І 

' ·, ь··-:1 

3? 
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f-IU2

+rsз

-{ ІЬа 

+ It./r

І' , , .J,. оо 

7Id9 

f IYCJ 

-/- І9І 

::::,аяви окремих ос±б на видг,чу 
Їм до�1золу на т:аво :зuс•1,с,с�::в[.1ННЯ 

r. - .. -
3tHIOI • 

... 

., . донесення постеру:н.Еr в ,пе11:-z.сав-
1-10:_f. ПOJ_r+ur·. ·г· ттnо 'ОТ,�'"І!'І TJUТf :в6нвс•·1 в '\] 

по вт 'І'І. 
- .-t.t"· ... п • .1. c .... ;-- . .li.t': .,.,-,и "J. J 

�онесення постерJнкfв д�р�ав
ноЇ полtпfЇ про по�е�r у пов:тт. 

Журнали "j Н:J)нЇнсь:{vfй Рмfгран'І111 

І. Il - --ь,,ьu·и� '"·"мr· г•-3Lн1• ї' lJJ! . ,J ,. и r.1,, _ 1, ., . • 

2L сtчня 
то·:�т ........ � "•'. 

І ьеrх:снят ('\":, � 
.І. .. ,_,1

21 (:сv.езня
ІСJЗІ 

2') . 
, • .> СІЧНЯ

l ()#"�;·j 
" ... t---

че;,:вен:r" 
ГJ3і 

І'/ Бl; "';G С І-ІЯ

І9ЗІ 

.iivrC:'l'?iЗAJ·-\НЯ іі�_, )Е-;:·шне1:1l{ОГО по- Л) 'l"J)BBHЯ 
вt•1·ового с•г:чюе'1:ва · !J по,r11..,сь1(тлм кон- PJ2;) 
rу.ііьс·1•вом у 1.�-руснлчмt �'а '_;_є рно�tлт<:h-
І{'ИМ ВОЄВОЛСЬЮ1М уПІJ8.і3.?ІННЯї·/! ЩЮ І4. ГJ_J,ІІТТ,НЯ ., .. r"I· t ·•· .... • 

І ')І :в,- І '',JJ' '\,І , '(' Jf'· '·'" ·1 ., Ті .-.n,•1;·,·,.rнr• "t..} '{,r' -, Г І_,·-,_- 1 )• 

,з , J ,.\..•., •�.1 .. -'1t..: l .., r.,l.,,,t,.[·1..,,.v11 ... �л \,v \J J..l .1� :,.ї,._J 

r1анr)ГС) �-�() •r1-. '! t·• Т."' с r·•c- ·г. f- • •• - J,,,J .; "-' .,. с:\ н ) -�; !-, :::., • 

Jаяви t nокуt,:ен':'и окr:еt-шх ,,. �- ,l • осіб про ви;rапу rм паслоргr•rв на 
:вvтЇ ЗД ЗJ УС'р;:ОН. 

hнигя ooлfiry огf6,ян_f РИЇ'Іf,Т!
жають зз !1:ог-.нон. 

/,оне сення ПО(:'гrтункі- в по.11 
"J·f 'ї""І_' 1-,,·101\{,'1[1(''·,·1.1•;)-11,C.Jl· r"mr,,;1;1-1\1 т1 Lt ' 1..,__ �.J... . .1., 1 •• ( '·1 " : J\. І - ... J. ' І � l.. r-

ні 9 'l1 � 1,:о�ун t �::r1• ичн о Ї ШіІJ'l'ІЇ :Jax 
нот Укратни /1\.1.1..J.1/. 

д-

І93І 

Гr сі,,;і-іЯ 
I�1Ji 

2С серпня 
Іо )') VVf.w 

ІІО 

І9 

120 

ІЗЬ 

90 

39 

30 

LI 



3 11 ! и 
І r 

_ .. __ м,,. ____ ... ._._••,w, ___ ...,_,_,._,,_., __ .,_,,...,. � ---•• _ ... __ ,_,__ ,_,._ ••• -- -- • --••-w--• �-• ••-----------------••---

і І92

.+ 193 

J-194

ДОНеСGННР' ПOC'.1.'e_[yHJ{j В ,1.!GJ)>1<П�)Л ІЧЇ Ї
про по::rигrнн� п-1�1-('ат-r:в ,л:у"гтвсУ ,! 1уте
ра'rурн. (;_гг,��т��зпrєю .Ун·раrнсьних Напто
на�rсттв /GJh/. 

r, • • ,,Ш-!ССF зннr�св�1х ма·гет:т ::1 .. 'п)них аrв-
носr:ей у1{раЇнсLкогс кооперв r.:•ив�; "Хлtбо
роб" під час незвконноЇ ревізtі • 

ІІ лютого 
19�32 

Іб листопада 
19;32 І� 

г,ь і 

І2 

.. / 19;; l{нига О(1ЛІКV 'І'ОВариС'l'В ,ЯJП ! СН�Л!"JТЬ ;.,·; ЧОВ'!'НЯ 
на �•ери•11орі Ї Теріюпt ;1ьсьного воєnо1:с11ва. 1932 ЗІІ 

_.t 196 

-+-19? 

fI9o 

f І99

f 200

J.201

'-�-

вн•"�І�.;,,�,І'.;,,, .� • ., J J,.,..: .1 ," І\. 

ГоІ:ота ПОБІТОВОГО С'ГБРОr,'.::'ІШ пропt.:;r,;rо-полттччнє полс1r;т-пт�" пот,fr::-т:.
,) 

сус-Н) лю•.;:1ого 
193:-_: 

]"' r • 
;··о�шоря,rт1'ІеПНЯ .і.8Щ:ЮПІЛН;J-,УОГП ноє-

БОЛСЬКОГО '!ПТ)З:JЛТННЯ ГПЮ БТ,f.ї[\'ЧГННЛ ЩТ\'-, t. .J... ·•· t, • , • t. ко:ааюJ:;: вигань з ан•г��уря:г_овим �зr-п с,':1 ом. 

j;,онесення пос'І·еr.л/ю;-:rз леn;,:авноЇ
по"1tuіЇ про т)озм1t01f'ення r:нс'rТІюк ::l янти
угялови:м змtсrгом у l{озовt. 

�ирн:уля_о i\l -і- н:і: r:yPJ1r:r;iвa УJrГ-/':Грfшнtх 
справ поо ПОЩJННЯ вr,помостей ЩJ9 пере
сувнт тєа�ри т списки пи� театртв. 

І:.:: ,_-;е:)еанР 
IV�3i 

•)(\ т:Jавня І'.,, .-' 

Т('<''2 
.і. ,).,j 

�J березня
1 '.:1.32 

l, СІЧНЯ

19;32 
�;J (f(l?�ЗНЯ

_\ ;1.jl(, 

20 сtчн� 
І932 
Г'JVДНЯ ' ;t. •;�•-)
l �} .. :,"-...

з 

64 

6 

9 



і; 

І 

І 

/· l(J2 

-/І9Ь 

.11 1" ' 

', ,, ,, ' •,J І 

І-)('\О' ..J..,-�) 

.,)201 

)202 

,, .. !·------�--------. ,,. _-1 ___ .

Н3 
Ен;,гГ;� 

'Т8ГИ':."'С-:'JТЇ 
·!. .,, 

fобота повfтовоrо 
. . 

сус-;ПТ ::і.110-ІlОЛ Т '�:ИЧІ:У'• E 1J,. (' 
с:rr:--:ростлг п_:ю 
(' і ·'1·я \' •1СБ,:, -\, f ... " J.j _  

J 
j,_ ,J. .. ·�- • 

l··о;;,,по1 ,1-;,,r. -\�?НН? .1. Е · •ноп т ті ьс l, r:- опJ 
t � ·• 

воєво,г.с ЬЕОГС\ у:ір,? }:j,ij Т ння п_ро НИ :1,\/ЧЄШjі: 
друкованих вю ань �3 ан r�•r1"J)J1;,0Бим �н� .,. с
,_сом. 

tцшессtч-1rт лосr;•с::1уш-:т:з ;:e-:-y:�anнor 
r'С'''Т.;.,,,т·:; •l'",u'• ')'•·�r"-'('"'•"C•I--i'-{"{ '[Ч(''"т,:.,·,·1·r ' а- Н'"Н-1 І,11. � �-1 l .І..� І \,.)1.,.) 'v}J1 }'•\,.., І j •,І,� 'І,. ... J..JV 1 \..,) J _,_ 

урпповим змf�том у Казові. 

Тч�""1і ··с,-. І, .:.І .. ,.;.С,·•,:,·,· '' 1 'l'1 .,, .,., ... :
І
.!І 

_ 
J..-�·- �-:·�-:·· ;',t.ri.i_J .L�I: "? І ,, .L,\'.,..:'-;�,, J. ,С_е,_ ;J!1> '1'l) _ .J-

H 'f У еnгг В • .,. ,,_ Є)_:JНОП Г .\ЬС lJ ,( СГС ВОС. ОЦ(; і_> 1'сС
Г О у��ав�тння про пср�;сп вилач1 (ЬТ
пспr:;:в на праве ;':ч·_.[1n1т1-шr, �ш�с'отрзнспор-
7.Шfі Т l10ТГ 1ПМН:іі.r: ПJ:3ВТ!r.: 13у_·:н r,ПІОГО ;j\'X;'. 

.�lіО'ГОГО 
І93і 
.т,стоп. 
1932 

т·павєнь 
·-•І--�- , 

1 :1,ji( 
Т'f"1�вєнь 
",' ( '�-)'' 
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Статут f вка�івки.Терн9пfльського 4 
воєводського управлтння І повrтового ста
роства про організаuійну діяльність то- 18 
вариства 'fКатолиuька аІО.ІЇЯ украЇнськоЇ 
молодt". 

серпня 
І934 
грудня 
1914 

Статут t листування з органами 
поліцtЇ та керівннками украЇнського това
риства "Луг".про І;Іадання йому права на 
громадську ДІЯЛЬНІС'l'Ь. 

Розпорядженн� Терf;lОПЇЛ�СЬКОГО 
воєводського уп�ав�ІНН� І ПОВ!ТОВОГО 
староства п�о лrквrдацrю украrнського 
товариства Луг". 

Донесення постерунків державноЇ 
поліuіЇ про проведення виборів керівників 
тов�риства "Просвіта" f рохпор.яд�ення Тер
ноп!льського воєводського �ПР?ВЛІf;lНЯ та 
повrтового староства про лrквrдацrю даного 
товариства. 

І934 

лютий
жовтень 
1934 

лютий
липень 
1934 

Статут Ї вказівк� повfтового ста- травень-
роства про громадську дтяльнrсть унраЇнсь- червень 
кого товариства "Рідна шнола". І934 

Статут f вказівка повітового старо-ІО травня 
ства про громадсь� діяльність украЇнсь- І934 
кого товариства "Союз у:краЇнок". І4 серпня 

І934 

Заяви керівників товариств,розпо
рядження Тернопrльського воєводського уп
равління t рішення повітового староства 
про проведення зборів та з"Їзді:в. 

Сп�ски особового складv повітовоЇ 
команди державноЇ поліцtЇ за 1933/34 рр. 

Ска�га ЗапоточноЇ Анни І;Іа посте
Р:{Н�ового І протокол про розслrдування 
цrвr скарги. 

Бюлетні ін1ормаційного агенства 
"Qхід",які характеQизую1,1ь.суспільно-по
лrтичне положення Польщr.1·ом І. 

зо ї�з�ня 
ЗІ грудня 

1934 

8 квітня 
1934 

ІІ серпня 
1934 

І2 травня 
1934 

ІО серпня 
І934 

Гl 

38 

23 

ІІ 

24 

ІВ 

44 

2Ь 

20 

86 



-�--------------------------------�-----------------------------------�

І f ') f З 1 4 1 5· • h., • • • 
------------------------------------------------------------------------

-:
t 259 

-t 260 

--1261 

! 262

/ 263 

+ 264

) 265

;І 266 

-f26?

Бюлетні інqормаutйного агенст
ва "Схtд",які характер�зують сус
пtльно-політт"чне поло�{ення llольщ:t. 
Том 2 /останній/. 

Розпоряд�ення Т�рнопіль9ького 
воєводського управЛІННЯ,ПОВІТОВОГО староства про вил:учення.лtтератури
з �нтr�Jряд9ви� змтстом r донесення
СЛІДЧОГО ВІДДІЛУ з uього ПТ"Тання. 

Донесення Бережанського посте
рунку державноЇ полruіЇ про роз
множення антигітлерівських листі
вок Мі ттельманом Мар1{усом. 

Листування Бережанського пові
тового староства з_Терно�tльським 
воєводським управлrння:м r органами
полtuіЇ про майбутн± війспковt ма
неври. 

Щомісячні зведені відомості 
слідчого відділу про стан злочин
ності у повіті. 

ІІ сеnпня
І934 

g жовтня:
1934 

Ь січня 
1934 

І9 l�З�ня

І5 березня
1934 

серпень
1934 
'І'<овтень
1934 

9 січня
!934 

І
І 

t�З�
ня

Р9зnt?РЯдження:.Мt,нЇстерства l лютого
внутрrшнrх справ r +ернопт.льсьиого 1934 
воєводського управлr�ня про таєм- ЗО липня 
не виявлення о�rб,якr нелеrально ко- 1934 
ристуються радrосrткою,та rнструн-
таж по боротьбі з порушниками ста-
туту корr,rстування поштою,телегра�ом,
теле�оном. 

їїротоколи виборчої кoмrcrr по
виборах солтисів та підсолтт"юів. 

Протоколи роз9ліду�ань скарг 
населення на вrйтrв гм1н про злов
живання на службі. 

Запити Тернопільського воє
водсьио�о управління про встанов
лення: м1сuя проживання: розшукува
них осіб. 

Донесення.постерун�ів держполі
uіЇ про пожежr у ПОВІТІ. 

І? лютого
1934 

15 червня
1934 

1934 

!934

9І 

б? 

з 

ІЗ 

38 

ІЗ 

49 

12 

9 

207 
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t 268 

t 269 

t270 

---f-2r/I 

1272 

Донесення повtтовоЇ команди
державної полtціЇ про вбивства
і самовбивства у повітt. 

�аявтл о:кремr.�х осіб і рішення 
ПОВІТОВОГО староства ПР.О видачу 
�озволів на право прчд5анн.я зброЇ.
ом І. 

ІТ1 т .1.е ж. ом 2 /останній/. 

Заяв� окремих gcfo і листуван-
ня з органамм полtцІІ про вндачу 
.. rм дозволt на право тимчасового 
в,Їзду в ережансью-тй повіт. 

3аяви товариств,рfшення Терно-

14 квітня
І934 

18 жовти.я
І934 

1934 

1934 

1934 

ІІ січня
1934 пtльсь�ого ,оєводського управ-

ЛІННЯ І ПОВІТОВОГО староства про 
б Г�У-дняпровед�ння публічних зборів ко�тів І 34 

на будтвющтво юшлтщь,:кос·rьолrв 1'а 

на потреби pt зних товарт-rств. 

1-2'73 ІІ сtчн.я:
1934 

Розпор.ядженн.я Тернопільського 
ВОЄВ·ОДСЬКОГО управлrння про пос-

5:·тановку. пересувнимr� театрамт,\' вис
тав та 1нш«х вечорrв. 

�274 . Спм9ки російських білоемfгрон- ЗІ
'1;ІВ,якr прожт�ваютt; на.територтr . -. 
Бе�ежанс�кого повrту, І ЛТ.\'стування 2d 
З_ 1ернОПІЛЬСЬЮ1'М ВОЄ:ВО,ПСЬЮ-'М управ

ЛІННЯМ про них. 

./ 2?5 Заявr, f ,ц.окументт, 9иремих 9сtб
про вr.,\'дачу rм паспор'l1rв на втнзд 
за кордов.Том І. 

f 276 Теж • r1• ом 2. 

--.1 2?? Те ж. 'l'ом З. 

✓. 27Ь Те ж. Том 4. 

-!----279 Те ж.Том Ь /останній/. 

f�з�
ня

t�з�
ня

лютого
1934 

1934 

І934 

1934 

І934 

І934 

195 

197 

76 

114 

79 

ІО? 

І2І 

І2І 

106 

152 
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1'2:do 

f2c3I 

f282 

f2t34 

. ../286 

1935 рік 

Статут f заяв,� кері: внюtі в '1
1
0-

ва:риства "Ветеранів польськоЇ ар
міr у Фр?нці;"на видачу до�волу 
на органtзацІю товариства.т.�ис
тування з постерунком полтцтr у 
Курянах про організацію осередку 
тов�риства в с.Демня Бере1!1:анського
повrту. 

Рішення Тернопільського воє
водського. управління .. і доІjе<:�ння 
постерункrв дер�авноІ полrцrr про 
проведення публтчних грошових з5о
рrв "Українським �ондом військовюс
вдів і смрtт•• та УкраЇнськтт то
вариством допомоги інвалідам". 

Стат"т,лнстування з органами 
поліціЇ h!)O організацію товарт"ства
"Гурто� стл�сь�оЇ мо�одЇ" та спис-
1щ керrвни:кrв т члентв даного то
варт,ства. 

Заява керівників польського 
товариства ''Опіка над сиротами" у 
Бережанах і рішення повітового ста
роства про проведення публtчнr,х 
грошових зборів на :кормсть това
рт"ства. 

. Заяви керjвнт�ків "ГУ.ртка бать
кr Б ПОЧЗТІ(ОБОІ с І ЛЬСЬКОІ шнол,�"Пt)О
проведення дr�тячих платних вечорr:в
самод± яльност Ї на потреб!-т даного 
гурт

ка
. 

І4 січня
1935 

.-

� ЛИС'І'ОПада1935 

? беЗезня
І9 5 

І9 липня

1935 

І2 КВІТНЯ
!935 

24 жовтня 

І935 

g листоп.
1935 

ІО че�ня 
І9 

14 травня
1934 

ІЬ чер�ня
І93б 

Ц!!ркуляри правління "Союзу по- 19 чер�ня
жежноr охорони"у Бере�анах про про- І93Ь 
ведення пр9тт,шожежноЇ пропаганд,J і І серпня 
наочні посrбникм до нмх. 1930 

ЗаявтJІ' d:іліалу �краЇнського то
вариства "Про9віта' п:ро прове;g,енн.я 
платнrлх вечорrв сам�щтяльностr .. та 
д9н�gення постерункrв державноr по
лrцrr з �ього питання. 

11 червня
1935 

28 сtчня 
1935 

20 

47 

12 

9 

З? 
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1-2н7 

f2S9 

f-290

-!29І 

f292 

f293

/294 

✓29Ь

Заяви ке�t�никfв украЇнсько- І935-І9Зб
го то�ариства Рrдна школа" на ви-
дачу Ім д9зволу н� провед�ння плат-
них вечорrв самодrяльностr. 

бе:резн.я
1935 

Розпорядження Головного ста- 4 
т�стичного управлін�я про подання 
вr�ом9стей про термr�и проведення. 
з"rздrв та кон�еренцrй польсЬ:Кt-'Х r 

9 бере.зня
193:::.> 

і украЇнсью-тх партій та поданt вЇ
домостf повітового староства. 

12 вересня
I93j 
травня 
I93j 

Листування з Тернопільським
воє:водсьюш управлінням про облЇ к 
товаімств у повfті�Їх списки f ста- 4 
тут Польсько-украrнського союзу". 

Розпоряд,ження t ,понесення 
Терн�шf льського. воєводського уп
равлrння та повІтового староства 
про перевt_рку ро6отт" 9т�рnётв ,усу
нення вт-r.явлент"х недолrктв та про 
поряд.,ок поштовт�х ОІJ,ПВТ прт,r перестл
ланнr кореспонденцrr. 

23 квітня
І93Ь 

IL вересня
1935 

. Що�1tс�чнt ,квар'1.1�льнЇ. стаТ!!С- ЗІ тцчнr ГМ!НН! ВІДОМОСТІ ПОБІТОВО! 
:команди держпо.1:fцfЇ з укомплекту- ЗІ вання шта'!'У гмІнн.

Розпорядження 'їернопtльського 
в9єводського управлrння.д9�есення.по
вттового уцраВЛІННЯ ПОЛІUІ І r1

1a ГМІН

НОЇ _управr" в с.'l'аурfв,Б�ре��ансь:кого
повrту, лро реорганrзацrю постерун ··
:кt в. полі ці Ї у ?В" язку з новим терт-'торІ альним подrлом. 

Щомісячні відомості з пояснен- 9
ням слідчого відділу держполfut.Ї про 
стан злочинності у �овfт±. 

. Заяви окремт"х осtб Ї рішення 
повттового староства про видач;У, доз
волу на право прндбання зб рот.. l'ом І. 

січня
І93Ь 
г-оутт.ня
І93Ь 

1935 

сfчня
І935 
Гl)ур,ень 
193;) 

І9ЗЗ
І936 

'l'e ж.Том 2. 

'l'e ж.Том 3 /останній/. 

І933-І936 

І933-І9Зб 

38 

2 

зо 

54 

2? 

39 

бО 

ІЗЗ 

ІЗО 

І8І 
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-/-297 

f 'd.98 

.J299 

+300

-/ЗОІ 

-f ЗОЗ 

-/-- 304 

�/ 305 

Донесення постерунків �ер- Ь
жавноЇ полfці Ї пр9 ПОі!{е,:ку в с.Вербfв .· 
Бережанського повr�у,І розпорярження 20
повітового староства про відшкодуван
ня зб1"ткtв, спртщт,тнеимх пожежею. 

Донесення постерунків поліцfЇ
та розпорядження �овітового староства
про перенесення вхйськовмх могил в 
с.Нозова Бережанського повіту. 

К�тт" і плант, погрансмугт� в
районі с.Ііалагарівн:а з позначенням 
ДМСЛОК8ЦЇ Ї прт.f:КОрДОВНтях БЇ ЙСЬІ<.

ЛrА"СТVВ8ННЯ З амерт1'К8НСЬЮ-'М
консуль9твом"у Варшаві та Бережансь
ким повtтовr"м староствgм про встанов
лення амерт-'канського пrд,панства о:кремчх
оr,іб. 

Лт�ст,1вання Бе'()е·нанського пові
тового · староств� а Тернчпільсьющ воє
ІЗодськ•fм управлтнням r Береw�нськнм 
міськт,м су,пом __ лро внсf:лення іноземці в
з пр,..,.кордонноr смугт-r І протокол,, роз
слідувань на осfб,якf нелегально пе
рейш.:тr..,. кордон. 

ве'()есн.я 
І9З4 
т
�ав

ня
І 35 

1tвtтень
1935 
че�вень
І9 5 

!935

1934 

1934-
1935 

ЛчФтування Бере)'{ансь:кого по
вітового староства з чехословацьким 
консульством про встанов;:rення чехо
словаuь:кого підданства Костю� с,1.1ані
слава і за.яв·� ою,Р-м••х ocf (') на вт..,.пя.,.Jїr
І П};ОДОВ'!Т{еННЯ закордоню-rх ПRСПОJ)ТІВ: 

'/ ТJ<аВНЯ1�34 
І9 ГРУ,ДН.ЯІ93� 

І 9 3 6 рік. 

Нідозnt-' Центрального коміте
ту КоМУ,ніст�чноЇ партЇЇ 3ахtдноЇ Ук-
раїн� і'Ю1ЗУ/. 

Заявн керівнr.тків польського 
товар, . ..,.ства :'Народна школа" IJPO прове
дення вeuoprD самодіяльностr. 

Програма у:краЇнсь:кого това
рнст?а "Бережансьнт�� Боян" у Бережа
нах r зая:ва на доавІл проводт�т,1 нон
церт. 

І9Зб 

1936 
1936 

23 

ІО 

23 

19 

Іб 

І7 

238 

ІВ 

5 
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f307

-(--308 

)--309 

+ЗІО

f ЗІІ 

іЗІ2 

t зrз 

+ЗІ4

-1- ЗІ5 

іЗІб 

+зІ7
ЗІ8 

jЗІ9 

'·'320

-tз2r 

Заява правління VRР,аЇнського ко- 22 
операТТ-'ВНОГО товарт,юrва 'Вмгода :•в с.Д,кб- ' 
ще,Бережансь:кого повrту,на дозвtл про- 22 
водт,ттт" святкування Дня кооперативу, 
йогg ��ограма і донесення постерунку_ 
полtцІ І в с .І{рт"ве, Бережанського повrту, 
про свя'l1:куванн.я,що відб�тлося. 

r"\ • • •• ..;аявтд керtвнн:н:rв украrнсь.кого то-
вартдства "Луг" на вмдачу �gму дозв�лу 
на проведення вечора самод1.яльност1. 

Заяви членів управління українсь
кого товариства :•npocвf Т?" на пр9веден
н.я платних вечорrв самодrяльностt та ве-
чорів танців.Том І. 

Те ж.Том 2. 

Те ж.Том З. 

Те ж.Том 4. 

Те ж.ТО};і 5. 

гr, гn 
·о 

J.e R .1ом ·• 

Те ж.Том 7. 

Те ж.Том 8. 

Те ж.Том 9. 

Те ж.Том ІО /останній/. 

3а.явм керfвнч:ків українського то
вар�"ства "Pf дна школа" ,рішення повіто
вого 9тароств� про пров�дення 1:3ечqрrв_ 
самодrяльностт та вечорtв танц1в/1ом l. 

гг т ') е ж • ом ..... 

Те ж .Том З. 

Те ж .Том 4 /останнЇй/. 

сер)Jня 
І9Зб 
ве12�сня 
І93Ь 

І936 

1936 

І9Зб 

І9Зб 

І9Зб 

І9Зб 

І936 

1936 

І93б 

1936 

І9Зб 

1936 

1936 

І9Зб 

1936 

ІЗ 

5Ь 

262 

2tIO 

І64 

199 

!44

І85 

200 

147 

!38

Іб4 

ІОб 

203 

І52 

184 
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f322 

+323

1·324 

f325 

+326

-f 327 

f-32.8 

+329

t-330 

fЗЗІ 

Розпо:tJядж:ення повітового старост-І! січня 
щ1 IJPO ,r.оз1чл проводитт,т публf чнf гро- І9Зб 
moвt збор,, т заявт,,,· на проведення вечо-
рі в самодf. я. 

льності єврейсь.кого товар1-rст-ІІ с�рпня
вг. "Гехалес Піонер". 1936 

Розпорядження Тернопільсь1::ого 
воєводсьJ:(оГо уп:равлjння про ,nозвіл наперєс;у:внt тез.тральнt в1�став• ... 

Заявм окрем""х осtб на Б'-"Р.?.чу Їм 
дозволу на право пртхдбання зб:роr. 

Список осіб,пtдо�рюванvх в сус
пfльно-полfтr.ruній діяльності серед вчт.r
тєльства. 

Рішення повітовт"х старост в ,л,,с
тування Бер�жвнс�кого повіт9вого староства [� Г�!нн•хм,,. управам1

1 ! посте!)уНкем�11 полtцrr про в•І\'сслення 1ноземurв з
те_рт,торі Ї Польщt.

Сш,тс9к по9терункі в держпо��іцf !Н.8 ІНО:ЗШ,ЩІВ,НКІ проживають на !ХНІИ 
терт,тторі Ї. 

І936 

1936 

1936 

І936 

..:>аява Б:t:к:келя Дона на вт�дач;;т 
йому паспорта на в,дЇзд за кордон. 

т,1 ОГ J.· .ш::,т о 

,., • 11. • uоюзтя оrфем,,х ос І ,1 І .п:чсr:�;-;1-

І936 
І? беDезн.я 

І�Зб 

І936 
вnння Бережанського повітового ста
J.ЮrТЕа з 9рганамн полfці Ї п:ро ьт11дачу 

тм ,позDОЛІ? .. на, тнмч�сове переt5:>1вання на тер�торІІ 1ерноп1льського воєводст
ва. 

ІОЗ"1"' 
• ,; рt:к.

_ Ц""l)Куля.р Ц�нтраль�оr•о :кgмtтету
І1ольськоr СОЦІ8Л!СТrдЧНОІ па.рТІІ про 
порядок органtза11fЇ та ПtJОве.пенн.н 
святкування І травня.Копrл. 

. 1н4ормаціЇ Тернопільського по-
вrтового староства І лцстуввння Бере
жанського повfт9�ого староства з пос
те_рункамт-т полrцtr про свя:тиування ук
раrнсью-tх свят. 

бе�езень І9 7 

19 
че�вн.я І9 7 

24 
че�вня І9 7 

І2 

95 

45 

2 

44 

4 

5 

ьо 

2 

І9 
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f 332 

f333 

f 334 

f335 

f337 

.../338 

+ззg

. Розпорядження повfтового старост-
в� ! .. донесення посте:руюпв державноr по
лtцІ r l]:JIO пое!·апне !?Ідп:р�влеr.нн окреммх ocro за мrсцем ІХ гмrнноr належнос
ті. Том І. 

Те ж.1ом � /останній/. 

, Заявr, окрер�т,.-х осіб ,лтхстування 
Бережансhю?Г9 .. повrт9вого стяр9ст.ва з ор
ганам• ПОЛТЦІІ та р1шення ПОВІТОВОГО 
староства про вт"дачу дозволів на тт-'м
часове перебування: на терт•торf Ї Терно
пf �ьського воєводства. 

Лтдс•rуванн.я Бережанського повіто
вогостароства. з Тернопільсь:кт•м воє
водсь:кт•м УІ)Р.авлtнням про депортацію 
онрем,.кх octo. 

1937 

І937 

І93? 

І837 

3я�аu кеuівникfв укnsінського 1932 
товарт:ства "ц�рковне 9ратсmво ана проведення 
вечорtв самодrяльностt. 

З�явн с:кремuх осfб про рАпатріаuію 
на батькr ВЩ'-'НУ •

Звернення О_Р,ганізаціЇ УнраЇнсь
кнх Напіоналfстів 7ОУН/ ,по ІТJt{'ОЛярtв. 

Ош.-с � онду. 

І932 

І9ЗЗ 

І29 
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