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1907 - 1923 рр.
(крайні дати документальних матеріалів)

№ п/п

Заголовки справ

Крайні дати

1

Статут спілки

2

Повідомлення Намісництва та староств про 1907 - 1911
надання дозволів на створення місцевих комітетів
спілки у колоніях

3

Списки членів спілки

[1907-1922]

4

Списки кінокартин спілки

[1907-1922]

5

Статут місцевого комітету спілки у к. Гайнріхсдорф та заборона Дирекції поліції у Львові про
організацію комітету

1908

6

Статут студентського комітету спілки

1909

7

Статут Спілки німецьких друкарів Галичини

1910

8

Статут Спілки німецьких середніх шкіл Галичини

1911

9

Звіт ХХVІ-го з'їзду спілки та списки його 1912 - 1923
учасників

10

Листування з депутатом Польського сейму, 1912 - 1920
Народною радою Нижньої Австрії у Відні та ін.
про призов німців до польського війська, полонізацію німецьких колоній та з ін. питань

11

Пропозиції членів спілки про проведення 1913 - 1918
культурних заходів серед німців Галичини

12

Статут комітету спілки у Солотвині

13

Список книг пересувної бібліотеки спілки та 1914 - 1923
відомості про отримання книг місцевими
комітетами

14

Короткі характеристики німецьких колоній 1917 - 1923
Галичини, складені референтами спілки

15

Касова книга спілки

16

Листування з німецькою Народною радою Гали- 1919 - 1923
чини у Станіславові, німецькою шкільною спілкою у Відні та ін. про організацію шкіл для
німців Галичини

17

Списки учнів німецьких шкіл, звіти референтів 1922 - 1923
спілки про діяльність шкіл, листування про
представлення кандидатур на посаду вчителів та
з ін. питань

18

Облікові картки та списки членів спілки

19

Документи про скликання ХХV-го з'їзду членів 1922 - 1923
спілки у Львові

20

Скарга мешканців с. Збоїська на війта громади
Бурггарта Якова та його помічника Маллі
Людвіка у зв'язку із зловживання службовим
становищем

[1907-1922]

1914

1918

1922 - 1923

1922

К-ть
Мова
аркушів документів

№ п/п

21

Заголовки справ

Крайні дати

К-ть
Мова
аркушів документів

Статут, листування, плани, списки, діаграми та ін. 1922 - 1923
документи про діяльність відділу у справах
німецьких шкіл Галичини

В опис внесено 21 (двадцять одну) справу з № 1 по № 21.
Начальник відділу

Л. Грабко

Зберігач фондів

Пелагеїна
12 жовтня 1966 року

Фонд здубльовано у 2013 році
Завідувач сектору обліку документів

Т. П. Семенів

Завідувач сектору зберігання

О. А. Іваськів

