
ARCHIWUM PAŃSTWOWE W BIAŁYMSTOKU 
 

Nr zespołu: 47 
Nazwa zespołu: Urząd Wojewódzki Białostocki 1920-1939 

Sygnatura: 108 
 

Kwartalne sprawozdania wojewody białostockiego za 1935-1939 r. 

Spis zawartości: 

1. Sprawozdania z życia polskich związków i  
stowarzyszeń  za czas od 1.X.35 r. – 
31.III.1936 r. 

I. Sprawozdanie półroczne  
II. Część szczegółowa 

2. Sprawozdania z życia polskich związków i  
stowarzyszeń  za czas od 1.IV.36 r. – 
30.IX.1936 r. 

I. Sprawozdanie półroczne 
II. Część szczegółowa 

3. Sprawozdania z życia polskich związków i  
stowarzyszeń  za czas od 1.X.36 r. – 
31.III.1937 r. 

I. Sprawozdanie półroczne 
II. Część szczegółowa 

4. Sprawozdania z życia polskich związków i  
stowarzyszeń  za czas od 1.IV.37 r. – 
1.X.1937 r. 

I. Sprawozdanie półroczne 
II. Część szczegółowa 

5. Sprawozdania z życia polskich związków i  
stowarzyszeń  za czas od 1.X.37 r. – 
1.IV.1938 r. 

I. Sprawozdanie półroczne 
II. Część szczegółowa 

6. Sprawozdania z życia polskich związków i  
stowarzyszeń  za czas od 1.IV.38 r. – 
1.X.1938 r. 

I. Sprawozdanie półroczne 
II. Część szczegółowa 

7. Sprawozdania z życia polskich związków i  
stowarzyszeń  za czas od 1.X.38 r. – 
1.III.1939 r. 

I. Sprawozdanie półroczne 
II. Część szczegółowa 
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