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SEKCJA HISTORII GOSPODARCZEJ I SPOŁECZNEJ 

W  roku sprawozdawczym Sekcja odbyła pięć posiedzeń.
Dn. 7.V.1937 r. dr Rafał Mahler wygłosił referat p.t. „Podłoże na- 

rodowo-społeczne pierwotnego karaizmu". Obecnych osób 15. W  dy
skusji zabrali głos-' Prof. Czarnowski, dr Hafner i referent,

Dn. 24.XI.37 r. mgr Adolf Różański wygłosił referat p.t. „Materia
ły do dziejów społecznych i demograficznych miast Królestwa Pol
skiego“ . Obecnych osób 14. W  dyskusji zabierali głos: Prof. Arnold, 
mgr Kula i referent. Przewodniczył prof. Arnold.

Dn. 12,1. 1938 r. dr Jan Warężak, Dyrektor Archiwum Miejskiego 
w Łodzi, wygłosił referat p.t. „Źródła archiwalne do historii gospodar
czej Łodzi“ . Obecnych osób 25. W  dyskusji brali udział: Dyr, Sucho
dolski, dyr. Konarski, dyr. Łopaciński, dr Bachulski, dr Stebelski, 
mgr Szulkin i referent.

Dn. 23.111.38 r, na posiedzeniu łącznym Sekcji Historii Gospodar
czej i Społecznej oraz Historii Starożytnej o pracy naukowej w zakre
sie historii zmarłego 29.XII. profesora Stefana Czarnowskiego wi
ceprzewodniczącego Sekcji wygłosili referaty Profesorowie: dr Lu
dwik Krzywicki, dr Marceli Handelsman, dr Stanisław Arnold, dr 
Kazimierz Zakrzewski. Osób obecnych było sto kilkadziesiąt. Prze
wodniczył Prezes Towarzystwa Miłośników Historii Prof. dr Stani
sław Kętrzyński.

Dn, 29.111,38 r. dr Żanna Kormanowa wygłosiła referat p.t. „Pierw
szy obchód majowy w Warszawie I.V. 1890“ . Obecnych osób było 12< 
W dyskusji brali udział: Prof. L. Kulczycki, dr Meloch i referentka.

SEKCJA HISTORII EUROPY WSCHODNIEJ

Dn. 14.XII.1937 r, wygłosił referat prof. Adrian Divéky p.t. „Po
chodzenie węgierskiej „Złotej Bulli" i wpływ jej na prawo polskie“ .

SEKCJA ARCHIWALNA

Władze Sekcji, obrane dnia 22 maja 1935, nie uległy w okresie 
sprawozdawczym zmianie i urzędowały w składzie następującym: 
dyr, Suchodolski — przewodniczący, dr A. Bachulski —  wiceprzewo
dniczący i dr T. Manteuffel —  sekretarz.

Sekcja odbyła 7 zebrań naukowych:
Dn, 25.V, 1937 r, z referatem mgr. Jadwigi Jankowskiej p,t. „Akta 

Rządu Tymczasowego (Engla) 1831 —  1832", Obecnych 23 osoby.



772 Sprawozdanie z działalności T.M.H. 13

Dn. 20.X.37 r. z referatem dr, Aleksego Bachulskiego p. t. „Archi
wa sowieckie w ostatnim pięcioleciu“ . Obecnych 27 osób.

Dn. 24.XL37 r, z referatem dr, Ryszarda Przelaskowskiego p.t. 
„Archiwalia prywatne. Próba definicji i metody porządkowania“ . 
Obecnych 20 osób.

Dn. 16.XII.37 r. z referatem dyr. K. Konarskiego p.t. „Rady Sta
nu Królestwa Polskiego i Ogólne Zebranie Warszawskich Departa
mentów Rządzącego Senatu". Obecnych 21 osób.

Dn. 19.1. 1938 r. z referatem dr. Adama Moraczewskiego pt. „Spra
wa przekazywania akt do Archiwów państwowych w świetle obowią
zujących przepisów". Obecnych 29 osób.

Dn. 16.11. 38 r. z referatem mgr. Jadwigi Jankowskiej p.t. „Akta 
Głównego Inspektora Służby Zdrowia i Rady Lekarskiej". Osób obec
nych 16.

Dn. 22.ΙΠ.38 r, z referatem p. Adama Stebelskiego p.t. „Dotych
czasowe próby zrejestrowania rozproszonych archiwów i zbiorów rę
kopiśmiennych w Polsce". Obecnych 22 osoby.

W  okresie sprawozdawczym Komisja Wydawnicza Sekcji opubli
kowała w cyklu „Wydawnictw Kursów Archiwalnych" dalszą broszu
rę, a mianowicie: G. Kaleński —  Prowadzenie składnicy akt, w na
kładzie 1000 egzemplarzy.

Nadto w wykonaniu uchwał zeszłorocznych Sekcja przyjęła do 
druku i opublikowania „Inwentarz archiwum XX. Lubomierskich (li
nia Dąbrowieńska) " w opracowaniu doc. Stefana Inglota, stron 46 +
2 nlb. Inwentarz ten wydrukowano w 300 egzemplarzach i rozesłano 
bezpłatnie do archiwów, bibliotek i poważniejszych zbiorów prywat
nych.

Sekcja postanowiła rozpoczęte wydawnictwo inwentarzy archiwal
nych kontynuować i po dyskusji uchwaliła przystąpić do ogłoszenia 
kontynuacji inwentarza akt Sekretariatu Stanu Królestwa Polskiego. 
Prace przygotowawcze z ramienia Sekcji podjął p. Bogumił Stanisław 
Kjipść, który na posiedzeniu kwietniowym przedstawi wyniki swoich 
dotychczasowych robót. Na prace przygotowawcze w tej dziedzinie 
Sekcja uzyskała z Ministerstwa W.R. i O.P. zasiłek w kwocie trzystu 
złotych.

SEKCJA STUDIÓW HISTORYCZNO-KRYTYCZNYCH

W  roku sprawozdawczym Sekcja odbyła trzy posiedzenia a mia
nowicie:

Dn. 15.IV. 1937 r, z referatem p. dr. Kieniewicza p.t, „Okres 1849
— 1864 w literaturze historycznej ostatniego dwudziestolecia“ .


