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p r a w o

763. ANSION Kazimierz: Ustawa karna 
skarbowa z 2 sierpnia 1926 nr 105 poz. 609 Dz. 
U. R. P. z uwzględnieniem wszystkich nowel 
i zmian. Objaśniona licznemi uwagami i orze-
czeniami Najwyższego Sądu, z dodatkiem roz-
porządzeń wykonawczych i ustaw w związku 
z nią pozostających Złoczów: Wilhelm Zu-
kerkandl, 1930. – 386 s., 17 cm, opr. pł. wyd. 
Podpis własnościowy. Prawo karne finansowe 
– ustawa z komentarzem. Otarcia opr. Stan 
ogólny dobry. 75. –

764. [BADENI Ignacy (1786-1859)]: Instruk-
cya dla władz cywilnych, w rozwinięciu przepi-
sów o zaopatrywaniu opałem, światłem i słomą 
wojsk, władz i zakładów wojskowych w Króle-
stwie. [Warszawa: KRSWiD, 1843]. – 44 s., [2] 
k. tabl. rozkł., 19,5 cm, poszyt z epoki. Instruk-
cja prawna sygnowana przez dyrektora wydziału 
Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Du-
chownych. Drobne zbrązowienia. Stan ogólny 
bardzo dobry. 60. –

765. BORYCZKO Kazimierz, 
KUC Franciszek: Kodeks karny. 
Prawo o wykroczeniach i przepisy 
wprowadzające z orzecznictwem 
Kraków: nakł. Własny, [1934]. 
– 219 s., [10] k. rozkł. (uzupełnie-
nie), 18 cm, opr. pł. wyd. z tłocz. 
złotem tyt. na licu Kodeks karny 
z orzecznictwem Sądu Najwyższe-
go w oprac. wiceprokuratorów Sądu 

Okręgowego w Krakowie. Dołączono uzupełnienia luzem. Okł. 
z niewielkim śladem zalania. Stan ogólny dobry. 90. –

766. CZACKI Tadeusz (1765-1813): O litewskich i polskich prawach. 
O ich duchu, źródłach, związku i o rzeczach zawartych w pierw-
szym Statucie dla Litwy, 1529 wydanym, przez… T. [I]-II. Wyd. 
Kazimierza Józefa Turowskiego. Kraków: „Czas”, 1861. – VIII, 
9-349 s., [4] k. tabl. rozkład.; [2], 299, [1], I-VII, [2], 310-352, [1] 
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s., [1] k. tabl. rozkład., 20 cm, opr. płsk brązo-
wy z epoki. Dzieło zawiera kolosalną ilość in-
formacji ekonomicznych, historycznych, praw-
no-ustrojowych i społecznych Rzeczypospolitej 
szlacheckiej. Dołączono tablice miar staropol-
skich oraz indygenatów, nobilitacji i przysposo-
bień czyli adopcji herbowych do 1601 r., kiedy 
królowie mogli kształtować stan szlachecki. Na-
turalne zbrązowienia. W t. 1 minimalny uszczer-
bek na s. III-VI. Otarcia krawędzi grzbietu i opr. 
Stan ogólny dobry. 180. –

767. DOMAŃSKI Ludwik (1877-1952): In-
stytucje kodeksu zobowiązań. Komentarz teo-
retyczno-praktyczny. Część ogólna. T. [1]-2. 
Warszawa: Marian Ginter – Księgarnia Wy-
dawnictwa Prawniczych, 1936-[1938]. – 539; 
[3], 544-1008 s., 25 cm, opr. pł. z szyldzikiem 
sk. na grzbiecie. Systemowa analiza słynnego 
Kodeksu Zobowiązań z 1933 r. autorstwa pre-
zesa Naczelnej Rady Adwokackiej (1936-1939), 
członka Komisji Kodyfikacyjnej RP i współ-
referenta projektu kodeksu zobowiązań. Nie-
wielkie ślady użytkowania na oprawie. Poza 
tym stan bardzo dobry. 250. –

768. DOMAŃSKI Ludwik (1877-1952): In-
stytucje kodeksu zobowiązań. Komentarz teo-
retyczno-praktyczny. Część szczególna. T. [1]-2. 
Warszawa: Marian Ginter – Księgarnia Wy-
dawnictwa Prawniczych, 1938-1939. – 350, [6]; 

[5], 356-606, [6] s., 23,5 cm, opr. pł. z tłocz. złotem tyt. na grzbiecie. Część 
szczególna kodeksu zobowiązań wydana w okresie międzywojennym w 3 po-
szytach. Tymczasowy skorowidz umieszczono w dwóch miejscach. Ostatni 
poszyt ukazał się dopiero w 1948 r. Wkrótce znakomity adwokat został za 
sprawą władz PRL skreślony z listy obrońców. Przybrudzenia i otarcia opr. 
Wewnątrz kilka kart zagiętych. Stan ogólny dobry. 250. –

769. ESMEIN Adhémar (1848-1913): Prawo konstytucyjne; przełoż. z upoważ-
nienia autora Władysław Konopczyński (1880-1952) i Karol Lutostański 
(1880-1939). Wyd. 2 popr. i uzup. wg 6 wyd. oryg. Warszawa: F. Hoesick, 
1921. – VII, [1], 473, [2] s., 23 cm, opr. ppł. Zdezaktualizowane pieczątki bi-
blioteczne. Praca wybitnego francuskiego prawnika stanowiąca tłumaczenie 
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jego podręcznika prawa konstytucyjnego. Wydana u progu II Rzeczypospo-
litej w roku uchwalenia konstytucji marcowej. Otarcia krawędzi opr. Stan 
ogólny dobry. 90. –

770. [FELDMAN Wilhelm (1868-1919)]: Kodeks 
honorowy i reguły pojedynku. Oprac. Zyg-
munt A. Pomian [pseud.]. Lwów: Skł. gł. 
Księgarnia Polska B. Połonieckiego, [1899]. 
– [4], 94 s., 20 cm, brosz. wyd. Zasady po-
jedynku ujęte w kanony 370 prawnych pa-
ragrafów ze wstępem uzasadniającym jego 
egzystencję, jako „zła mniejszego”, zale-
canego w przeszłości do rozwiązania spo-
rów przez samych papieży. Przybrudzenia 
i zaplamienia atramentem okł. Wewnątrz 
czysty egz. 75. –

771. GRODECKI Roman (1889-1964): Początki 
immunitetu w Polsce. Lwów: Sgł. Kasa im. 
J. Mianowskiego, 1930. – [2], 96 s., 26 cm, brosz. wyd. Badania z Dziejów 
Społecznych i Gospodarczych. Historia immunitetu gospodarczego i sądo-
wego w Polsce XII-XIII w dobrach duchownych i świeckich pióra wybitnego 
znawcy prawa. Egz. nierozcięty. Zbrązowienia na okł. 45. –

772. KODEKS karny wojskowy Wydany i zaopatrzony komentarzem przez: 
Emila Mecnarowskiego, Edwarda Saskiego, Marjana Buszyńskiegoi i Bo-
lesława Matznera Warszawa: [b.w.], 1929. – VII, [2], 392 s., 16 cm, opr. pł. 
wyd. z tłocz. złotem tyt. na licu. Pieczęć własnościowa prywatna. Sekcja 
Prawnicza Tow. Wiedzy Wojskowej, z. 3a. Kodeks Karny Wojskowy przy-
jęty ustawą w 1928 r. z komentarzem prawników wojskowych Najwyższego 
Sądu Wojskowego w Warszawie. Otarcia i nieduże przybrudzenia opr. Stan 
ogólny dobry. 75. –

773. KOMARNICKI Wacław (1891-1954): Nowy ustrój państwowy Związ-
ku Sowietów. Wilno: [b.w.], 1938. – [2], 40 s., 24 cm, brosz. wyd. Odb.: 
„Rocznik Prawniczy Wileński”; 1938, t. 9. Praca profesora Uniwersytetu 
w Wilnie. Obejmuje: 1. Konstytucja stalinowska [1936]; 2. Nowa ordyna-
cja wyborcza do sowieckiego parlamentu związkowego. Ślad po złożeniu. 
Stan ogólny dobry. 40. –

774. LONGCHAMPS DE BERIER Roman (1883-1941): Uzasadnienie projektu 
kodeksu zobowiązań z uwzględnieniem ostatecznego tekstu kodeksu… Art. 
1-167. Warszawa: Wydawnictwo urzędowe Komisji Kodyfikacyjnej, 1934. – 
247, [3] s., 23 cm, brosz. wyd. Komisja Kodyfikacyjna. Podkomisja Prawa 
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o Zobowiązaniach, z. 4. Projekt kodeksu 
zobowiązań z 1933 r. z uzasadnieniem jego 
głównego referenta profesora Uniwersytetu 
Lwowskiego i jednego z najwybitniejszych 
cywilistów polskich w historii. Przybrudze-
nia i zagięcia okł. Wewnątrz czysty egz. Stan 
ogólny dobry. 75. –

775. OLECHNOWICZ Bronisław: Przestępstwo 
prasowe. Wilno: Tow. Wyd. „Pogoń”, 1932. 
– [4], 120 s., 23 cm, brosz. wyd. Rozprawa 
doktorska przyjęta na Uniwersytecie Stefa-
na Batorego w Wilnie. Drobne uszkodzenia 
krawędzi okł. i niewielkie zażółcenia. Stan 
ogólny dobry. 75. –

776. PANEJKO Jerzy (1886-1973): Geneza i pod-
stawy samorządu europejskiego. Wyd. 2 
przejrz. i uzup. Wilno: Skł. gł. w Księgar-
ni św. Wojciecha, 1934. – 183, [1] s., 24 cm, 
brosz. wyd. Klasyczne dzieło z historii prawa 
administracyjnego autorstwa profesora Uni-
wersytetu Stefana Batorego i rektora Wol-
nego Uniwersytetu Ukraińskiego w Mona-
chium, nazywanego ojcem państwowej 
teorii samorządu. Dzieło stanowi pełniejsze 
wydanie jego pracy habilitacyjnej w Paryżu 
z 1926 r. Drobne przybrudzenia okł. Stan 
ogólny dobry. 90. –

777. RICHTER Maurycy, KORCZEMNY Wło-
dzimierz: Prawo ulgowe dla wierzytelności 
hipotecznych. Komentarz. Przepisy związko-
we – orzecznictwo. Kraków: Księgarnia Po-
wszechna, 1938. – [4], 139, [1], 14 s., 17 cm, 
brosz. wyd. Egz. recenzyjny (pieczątka). 
Ustawy i dekrety o wierzytelnościach hipo-
tecznych z lat 1934-1938 z komentarzami oraz 
skorowidzem rzeczowym. Drobne zagniece-
nia okł. Stan ogólny dobry. 50. –

778. RUNDSTEIN Szymon (1876-1942): Ćwi-
czenia praktyczne z prawa międzynarodo-
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wego Warszawa: F. Hoesick, 1929. – 76 s., 
21 cm, brosz. wyd. Praca wybitnego znaw-
cy prawa międzynarodowego w Polsce i re-
prezentanta w Lidze Narodów napisana dla 
studentów. Zbrązowienia na okł. Egz. czysty, 
nierozcięty. 60. –

779. [RZEWUSKI Henryk (1791-1866)]: O daw-
nych i teraźniejszych prawach polskich słów 
kilka przez autora Listopada [krypt.] Kraków: 
„Czas”, 1855. – 134 s., 19 cm, opr. płsk z epo-
ki z tłocz. złotem tyt. na grzbiecie. Pieczątka 
heraldyczna (Zaremba). Praca o istocie prawa 
Rzeczypospolitej szlacheckiej autorstwa pisarza 
i publicysty politycznego, piewcy odeszłej epo-
ki. Minimalne zbrązowienia i otarcia grzbietu 
opr. Stan ogólny dobry. 100. –

780. ŚWIDA Witold (1899-1989): Pojedynek ze 
stanowiska polityki kryminalnej. Wilno: Skł. 
gł. Księgarnie Kazimierza Rutskiego, 1927. – 
43, [1] s., 22,5 cm, brosz. wyd. Z dedykacją 
autora dla prof. Mieczysława Gutkowskiego 
(1893-1943). Historyczno-prawna analiza po-
jedynku w Polsce i w Europie z przykłada-
mi. Z przedmową Bronisława Wróblewskie-
go, prof. USB. Rozprawa doktorska przyjęta 
przez Radę Wydziału Prawa i Nauk Społecz-
nych USB w Wilnie. Uszkodzenia krawędzi 
okł. Wewnątrz czysty egz. 60. –

781. TOMKIEWICZ Juljan, BLOCH Józef: Spół-
ki z ograniczoną odpowiedzialnością. Kodeks 
handlowy, art. 158-306 i 491-497. Komentarz 
wraz z uzasadnieniem Komisji kodyfikacyjnej 
i orzecznictwem. Warszawa: F. Hoesick, 1934. 
– XII, [2], 322 s., 20 cm, brosz. wyd. Prawo 
o spółkach handlowych z o.o. wraz z komen-
tarzem. Przybrudzenia okł. Poza tym stan 
ogólny dobry. 90. –

782. TRZY KODEXA francuzkie: cywilny, postę-
powania sądowego i handlowy; w przekładzie 



poprawnym, z dołączeniem związkowych między sobą 
artykułów; wyd. Jan Kanty Hieronim Stefan Rzesiń-
ski (1803-1855). Kraków: nakł. Wydawcy, 1845. – [8], 
652, [3] s., 14 cm, opr. płsk z epoki z tłocz. złotem na 
grzbiecie. Podpis własnościowy z epoki na k. przedtyt. 
Napoleońskie ustawodawstwo cywilne obowiązujące 
w Wolnym Mieście Kraków opublikowane w celach 
praktycznych przez dr filozofii i późniejszego profeso-
ra prawa Uniwersytetu w Krakowie. Choć nie zyskało 
mocy urzędowej to jego rzetelny przekład służył prak-
tyce prawniczej. Grzbiet nadpęknięty, reperowany, 
otarcia krawędzi opr. i zaplamienia okł. Wewnątrz na-
turalne zbrązowienia. Stan ogólny dobry. 300. –

783. ZBIÓR ukazów, postanowień i rozporządzeń do-
tyczących sądownictwa w Królestwie Polskiem. T. 1 [z 2] 
Warszawa: [b.w., 1845]. – 231 s., 21 cm, opr. karton okl. 
ozdobnym pap Zbiór fundamentalnych praw ustrojo-
wych Królestwa Polskiego po upadku powstania listo-
padowego, wprowadzonych decyzją cesarza Mikołaja I, 
zdetronizowanego króla Polski. Lekkie zagięcia i niewiel-
ki ślad po owadach. Czysty egz. 120. –

784. ZBIÓR ważniejszych rozporządzeń prezydenta 
Rzeczypospolitej z zakresu ochrony pracy. Warszawa: 
MPiOS, 1928. – 110, [1] s., 17 cm, opr. ppł. Zbiór ustaw 
o inspekcji pracy, sądach pracy, umowach o pracę, kau-
cjach, bezpieczeństwie i higienie oraz chorobach zawodo-
wych. Otarcia opr. Stan ogólny dobry. 45. –
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v a r i a

785. ADHÉMAR Joseph Alphonse (1797-
1862): Cours de mathématiques à l’usage de 
l’ingénieur civil. Géométrie descriptive. [Atlas]. 
Paris: Carilian-Goeury, 1832. – k. tyt., 52 k. tabl. 
(litografie), 44 cm, opr. ppł. z epoki. Pieczątki 
na k. tyt.: „Towarzystwo Demokratyczne Pol-
skie” i „Biblioteka Szkoły Nar. Polskiej w Batti-
gniolles”. Podpis własnościowy: „Zaleski” [Józef 
Bohdan Zaleski (1802-1886), poeta romantyczny, 
członek Towarzystwa Demokratycznego Pol-
skiego, Towarzystwa Historyczno-Literackiego 
i Rady Szkół Polskich na Battignolles w Paryżu]. 
Atlas geometrii wykreślnej wydanej z podręcz-
nikiem kursu matematyki do użytku inżynierii 
cywilnej. Znaczne przybrudzenia okł. i otarcia 
krawędzi opr. Wewnątrz na ogół czysty egz. 
(gdzieniegdzie drobne zbrązowienia). Wyjątko-
wa proweniencja. 500. –

786. AMBROZIEWICZ Wiktor: Dobre dziecko nie za-
pomni o matce. Warszawa: Światowy Związek Po-
laków z Zagranicy, 1938. – 99 s., 17 cm, brosz. wyd. 
Praca propagująca związki Polaków na obczyźnie 
z macierzą. Zawiera mapę skupisk Polaków na świe-
cie oraz polskich nazw geograficznych poza Polską, 
w tym spora grupa w ZSRR. Przybrudzenia okł. 
Stan ogólny dobry. 45. –

787. BERGSON Henryk (1859-1941): Śmiech. Studyum 
o komizmie. Lwów: H. Altenberg, 1902. – [2], 152, 
[3] s., 19 cm, opr. pł. wyd. tłocz. na licu i grzbiecie, 
obcięcia kart barw. Pieczątka: „Ludwika Ruszczyców-
na” (1880-1975). Szczegółowe studium komizmu i ko-
miczności autorstwa filozofa francuskiego i laureata 
Nagrody Nobla. Próba odpowiedzi na pytanie, co to 
jest komizm, jakie są jego warunki i dlaczego sprawia 
przyjemność. Stan bardzo dobry. 60. –

788. BOCHWIC Floryan (1799-1856): Obraz myśli mojej. 
O celach istnienia człowieka. Wilno: Teofil Glücksberg, 
1841. – 164 s., 21 cm, opr. płsk. z epoki. Zdezaktuali-
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zowane pieczątki. Praca filozoficzna, autora krytykującego heglizm i zwolennika 
pojednania religii z filozofią. Otarcia opr. i zbrązowienia. 90. –

789. [BUKATY Antoni (1808-1876)]: Hoene Wroński i jego udział w rozwinięciu 
ostatecznym wiedzy ludzkiej. Wyd. L.(eonard) Niedźwiecki (1811-1892). Pa-
ryż: Maulde i Renou, 1844. – [4], II, [2], 93, [3] s., 23 cm, poszyt wyd. z epo-
ki. O systemie filozoficznym Józefa Hoene-Wrońskiego (1776-1853) autorstwa 
jego największego propagatora i zwolennika mesjanizmu. Egz. nierozcięty. 
Drobne zbrązowienia. 90. –

790. BYCHOWIEC Józef (1778-1845): Słówko o filozofii z powodu maiącéy 
się zaprowadzić Szkoły Głównéy w Warszawie. [Warszawa: b.w.], 1816. – 
69 s., 20 cm, opr. karton współcz. Uwagi nad filozofią i jej nauczaniem 
pióra starającego się o katedrę filozofii na Uniwersytecie Warszawskim, 
zwolennika Kanta. Zbrązowienia. Stan dobry. 75. –

791. CEMENT „Wołyń” – Mastewal „Wołyń”. 
Warszawa: [Tow. Fabryki Portland-Cementu 
„Wołyń”, 1938]. – 3-34 s., 34 rys., fot., 22,5 cm, 
opr. karton wyd. Folder reklamowy płyt budow-
lanych „Mastewal” produkowanych w cemen-
towni „Wołyń” w Zdołbunowie, cenionych ze 
względu na swoje wysokie właściwości technicz-
ne i wielką odporność na niekorzystne wpływy 
jak wilgoć czy grzyb. Z płyt tych powstał m.in. 
gmach Muzeum Narodowego w Warszawie oraz 
budynki mieszkalne ZUS na warszawskim Mo-
kotowie. Bogato ilustrowany folder o efektownej 
reklamie. Drobne plamki na okł. Poza tym stan 
bardzo dobry. 100. –
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792. CHMIELOWSKI Piotr (1848-1904): Gieneza 
fantazyi. Szkic psychologiczny. Warszawa: Wy-
danie redakcyi „Niwy”, 1873. – [4], 99 s., 20 cm, 
opr. pł. z epoki z tłocz. złotem tyt. Studium psy-
chologiczne o wyobraźni w literaturze. Otarcia 
grzbietu opr. Stan ogólny dobry. 60. –

793. CHOJECKI Edmund (1822-1899): Patrjotyzm 
i objawy jego u niektórych narodów. Rzecz 
wygłoszona na posiedzeniu Tow. Naukowej 
Pomocy w Paryżu dnia 27 stycznia 1870 roku. 
Paryż: [b.w.], 1870. – [4], 64 s., 24 cm, opr. 
ppł. Studium o patriotyźmie i jego oddziały-
waniu na stosunki międzynarodowe w ówcze-
snej Europie. Drobne otarcia opr. i niewielkie 
zbrązowienia. 60. –

794. CHRZANOWSKI Ignacy (1866-1940): Oko-
ło wychowania narodowego. Trzy odczy-
ty. Warszawa: [b.w.], 1932. – 72 s., 17,5 cm, 
brosz. wyd. Zawiera trzy odczyty o wycho-
waniu obywatelskim: Polski ideał wychowaw-
czy. Odczyt wygłoszony dnia 3 lipca r. 1930 
w Krakowie na walnym zjeździe delegatów 
Stowarzyszenia Chrześcijańsko-Narodowego 
Nauczycielstwa Szkół Powszechnych; Opty-
mizm i pesymizm polski. Odczyt publiczny 
wygłoszony  d. 26 marca roku 1932 na rzecz 
Towarzystwa Literackiego im. Mickiewicza; 
Dwie kultury. Odczyt publiczny, wygłoszony 
w Wilnie dnia 17 maja 1932 r. na rzecz Koła 
Polonistów Uniwersytetu im. Stefana Batore-
go. Stan bardzo dobry. 45. –

795. [CZETWERTYŃSKI Włodzimierz (1837-
1918)]: Katalog Biblioteki Milanowskiej Ks. 
Czetwertyńskich. Dział Polski. Cz. 1-2. War-
szawa: Biblioteka Milanowska, 1892-1916. – 346, 
[1]; 153 s., 23 cm, brosz. wyd. Ekslibris Andrze-
ja Ługowskiego (1903-1981), warszawskiego an-
tykwariusza. Katalog książek polskich, w tym 
starodruków, z liczącej 10 000 woluminów bi-
blioteki ks. Światopełk-Czetwertyńskich w Mi-
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lanowie na Podlasiu. Ta zasobna 
w dzieła z XVI-XVIII w. książni-
ca, składała się m.in. z księgozbio-
ru po gen. Ludwiku Kropińskim 
z Wronczyna na Wołyniu. W 1918 
ukazał się jeszcze z. 3 wydawnic-
twa. Okł. cz. 1 ze śladami zagięć 
i zbrązowień; grzbiety sklejone. 
Wewnątrz, czyste i nierozcięte 
karty. Stan ogólny dobry. Rzad-
ka, prywatna edycja. 400. –

796. [DRUKARSTWO] Die Phönix Tiegeldruck-
presse ihre Verwendung und Bauart nebst Be-
schreibung der einzelnen Teile. Mit zahlreichen 
Abbildungen und einigen Arbeitsmustern. Leip-
zig: J.G. Schelter & Giesecke, [1925]. – 42 s., il., 
29 cm, opr. pł. wyd. zielone z licem tłocz. zło-
tem. Płaskie maszyny drukarskie typu „Feniks” 
ich budowa i zastosowanie z opisem poszczegól-
nych elementów. Z licznymi ilustracjami i przy-
kładami maszyn. Frontispis i karta tyt. kolorowa 
z elementami złota. Druk czarno-zielony. Papier 
kredowy. Wyd. 1. Stan bardzo dobry. 200. –

797. FABRE Jean Henri (1823-1915): Dziwy instynktu u owadów i pająków; tłum. 
z fr. M. Górska (1893-1971) i H. Lindenfeld (?-1941). Warszawa: Henryk Linden-
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feld, 1918. – VI, 248 s., il., 22 cm, opr. półpergamin z epoki. Pieczątka: „Z Księ-
gozbioru Wł. Czarnowskiego”. Pisma wybrane z „Souvenirs entomologiques”. 
Dotyczy m.in. pasikonika polnego, grabarzy, muchy plującej, tarantuli, pająka 
i pszczół. Drobne przybrudzenia opr. Wewnątrz czysty egz. Zewnętrzne okł. 
z wyklejką w formie zbliżonej do rybackiej sieci. 150. –

798. [FARMAKOPEA] ROSSIJSKAJA farmakopeja. 
Izdannaja Medicinskim sowietom Ministerstwa 
Wnutriennych Dieł. S.-Peterburg: K.L. Rikker, 1910. 
– XVIII, [2], 591 s., 24 cm, opr. płsk. wyd. z epoki 
z grzbietem tłocz. złotem. Rosyjski kodeks apteczny 
zawierający urzędowy spis 617 leków dopuszczonych 
do obrotu na terenie cesarstwa rosyjskiego, w tym 
dawnego Królestwa Polskiego. Nazwy leków rów-
nież w języku łacińskim z osobnym skorowidzem dla 
tychże nazw. Język ros. Drobne otarcia opr. Tytuł 
tłocz. również na licu z dwugłowym orłem carskim. 
Stan ogólny dobry. 120. –

799. FUNK Wiktor: Hodowla bydła rogatego. Wskazówki do racyonalnego wy-
chowu, żywienia i użytkowania bydła rogatego. Przekład z 4-go wyd. niem. 
Warszawa: Redakcya „Rolnika i Hodowcy”, 1900. – VI, 306, [2] s., 22 cm, 
opr. ppł. Nalepka: „Zakład introligatorski Aleksandra Markiewicza, Wilno”. 
Poradnik praktyczny dla gospodarzy hodowców. 90. –

800. HIRSZFELD Ludwik Maurycy (1816-1876): Układ nerwowy i przyrządy 
zmysłowe (neurologja i aesthesiologia) wraz z uwagami fizyologicznemi. 
Warszawa: [b.w.], 1861. – X, 726, [10] s., 21 cm, opr. pł. z epoki. Z autogra-
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fem autora na odwrocie k. tyt. Anatomia opisowa cia-
ła ludzkiego, t. 4. Anatomia układu nerwowego i na-
rządów zmysłu doktora medycyny paryskiej Sorbony 
i profesora anatomii Akademii Medyko-Chirurgicznej 
w Warszawie oraz członka wielu towarzystw nauko-
wych w Europie. Drobne przybrudzenia okł. Poza tym 
stan bardzo dobry 100. –

801. INSTRUKCJA techniczna dla państwowych stad-
nin i źrebięciarni. Warszawa: Ministerstwo Rolnictwa 
i Dóbr Państwowych, 1925. – 48 s., 23 cm, brosz. wyd. 
Pieczątka własnościowa Witolda Pruskiego. Państwowe 
przepisy do gospodarowania w stadninach konnych ze 
wzorami druków przydatnych w gospodarce hodowlanej. 
Drobne uszkodzenia grzbietu. Krawędzie minimalnie 
spłowiałe. Poza tym stan bardzo dobry. 50. –

802. JAK należy prać jedwabie, wełny i wszelkie deli-
katne kolorowe tkaniny. [Warszawa: Prasa Polska S.A., 
lata 30. XX w.]. – 16 s., il. kolor., 17 cm, brosz. wyd. 
Szczegółowa instrukcja prania delikatnych tkanin (m.in. 
pończochy, wełny; jumpry i pullovery; trykotaże; muśli-
ny – koronki; firanki; rękawiczki; delikatna biała bieli-
zna, batyst itp.). Stan bardzo dobry. 45. –

803. JEDNODNIÓW K A  „K s ię -
garz Polski”. Łódź: Ludwik Fi-
szer, 1909. – 24 s., 32 cm, brosz. 
wyd. Jednodniówka księgarzy 
w Królestwie Polskim. Zawie-
ra m.in.: Krótk i r ys historji 
księgarstwa; Stan i organiza-
cja księgarstwa w Niemczech. 
Liczne inseraty księgarń pol-
skich. Na ostatniej karcie lekki 
ślad po zalaniu na marginesie. 
Poza tym czysty egz. 90. –
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804. ALTER Wiktor: Antysemityzm gospodarczy w świetle 
cyfr. Warszawa: „Myśl Socjalistyczna”, 1937. – 61, [2] s., 
19 cm, brosz. wyd. Zawiera m.in. „Gospodarcze” uza-
sadnienie antysemityzmu. Żydzi w handlu. Tendencje 
rozwoju gospodarczego wśród Żydów. Czy wypchnię-
cie Żydów da pracę nie-Żydom?. Drobne przybrudzenia 
okł. Wewnątrz czysty egz. 40. –

805. BATAULT Jerzy (1887-1963): Kwestja żydowska; tłum. 
z 5 wyd. franc., z upoważnienia autora przez M.L. War-
szawa: Perzyński, Niklewicz i S-ka, 1923. – 164, [2] s., 
24 cm, brosz. wyd. Zawiera: Odrodzenie antysemity-
zmu: jego przyczyny współczesne i znaczenie; Wyłącz-
ność żydowska; Judaizm i duch buntu; Judaizm i pury-
tanizm; Rozwiązanie kwestji żydowskiej: nacjonalizm 
czy asymilacja. Okł. przybrudzona, grzbiet nadpęknię-
ty. Wewnątrz czysty egz. 50. –

806. [BIELECKI Marian (1879-1912)] KMICIC [pseud.]: 
Przesądy antysemickie w świetle cyfr i  faktów. 
(Przyczynek do kwestji żydowskiej). Warszawa: 
„Wiedza”, 1909. – 72 s., 21 cm, brosz. wyd. Omó-
wienie polityki carskiej Rosji w kwestii żydowskiej 
(zakazy osiedlania, emigracja, Żydzi w guberniach 
zachodnich – „litwacy”). Drobne zbrązowienia okł. 
Stan ogólny dobry. 40. –

807. BRAFMANN [Jakub Aleksandrowicz]: Żydzi i kaha-
ły; z objaśnieniem Teodora Jeske-Choińskiego. War-
szawa: [b.w.], 1914. – 203 s., 19 cm, brosz. wyd. O ży-
dowskich obrzędach i zwyczajach religijnych. Praca 
napisana przez rosyjskiego Żyda, który przeszedł na 
prawosławie. Zawiera materiały obrazujące działalność 
i rolę kahałów – najwyższej władzy żydowskiej, rów-
nież na ziemiach polskich od XIV w. Okł. minimalnie 
uszkodzone, grzbiet nadpęknięty, luźne składki. We-
wnątrz czysty egz. 60. –

808. CHMIELOWSKI Jordan: Światowładne dążności Ży-
dów. Szkic polityczny. [Warszawa: b.w., 1921]. – 32 s., 
22 cm, brosz. wyd. Zawiera m.in.: Strategja i taktyka 
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podboju Rosji przez Żydów; Uzupełnienie systemu 
podboju świata; Benefis Aleksandra Fjodorowicza 
[Kiereńskiego], ukochanego Wodza i Naczelnika; 
Jawne przejście Żydów do władzy w Rosji pod maską 
socjalizmu; Charakterystyczne cechy panowania Ży-
dów; Potęga materjalna Żydów; Polska przed śmier-
telną walką. Stan bardzo dobry. 60. –

809. FARAGO Ladislas (1906-1980): Palestyna na widow-
ni; [przekł. autoryz. Zofii Popławskiej (1881-1969)]. 
Warszawa: Wyd. Współczesne, [ok. 1936]. – 175, [1] s., 
[8] k. tabl., mapa 19 cm, opr. ppł. Zdezaktualizowa-
ne pieczątki biblioteczne. Reportaż dziennikarza po-
chodzenia węgierskiego przebywającego w brytyjskiej 
Palestynie. Obraz stosunków arabsko-żydowskich 
w dobie osadnictwa Żydów na terenie Palestyny i roz-
wijającego się ruchu syjonistycznego. Tekst zachował 
żywotność do dnia dzisiejszego. Drobne otarcia opr. 
Poza tym stan dobry. 60. –

810. FARAGO Ladislas (1906-1980): Palestyna płonie; 
[przekł. autoryz. Zofii Popławskiej (1881-1969)]. War-
szawa: Wyd. Współczesne, [ok. 1936]. – 187, [1] s., [8] k. 
tabl., mapa, 19 cm, opr. ppł. Zdezaktualizowane pie-
czątki biblioteczne. Kontynuacja poprzedniego dzieła, 
pełna miejscami dramatycznej akcji i przykładów z trudnych stosunków arabsko-
-żydowskich. Drobne otarcia opr. Poza tym stan dobry. 60. –

811. FRANK Friedrich (1832-
1904): Mord ry tua lny wobec 
trybunału prawdy i sprawiedli-
wości; przełoż. z upoważnienia 
autora. Cz. 3: dopełnienie dzieła. 
Warszawa: [b.w.], 1906. – [2], 93, 
[1], II, [1] s., 23 cm, brosz. wyd. 
Zawiera: Ostatnie kryjówki za-
bobonnej wiary w mord rytualny 
(Stara odgrzewana bajka o utajo-
nym zakonie żydowskim, naka-
zującym mord rytualny; Ocena 
świadków i świadectw o istnie-

niu utajonego zakonu, nakazującego mord rytualny, oraz spożywanie krwi; 
dowody dotyczące nauki talmudycznej, jakoby zezwalającej na zarzyna-
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nie chrześcijan; dowody mniemanego spożywa-
nia krwi przez żydów; tajne księgi żydów; sekty 
żydowskie); Konanie wiary zabobonnej w mord 
rytualny; Pogrzeb zabobonnej wiary w mord ry-
tualny. Grzbiet nadpęknięty, uszczerbek górnej 
krawędzi okł. Czysty egz. 50. –

812. [GLUZIŃSKI Tadeusz] KRASNOWSKI 
Zbigniew: Światowa polityka żydowska. Socja-
lizm, komunizm, anarchizm. Warszawa: [b.w.], 
1936. – [8], 222 s., 23 cm, brosz. wyd. Praca dzia-
łacza politycznego Obozu Narodowo-Radykalne-
go, autora głośnego opracowania „Zmierzch Izra-
ela”. Tytuły rozdziałów: Wytwarzanie warunków, 
ułatwiających żydostwu akcję wywrotową wśród 
narodów rdzennych; Teorja „walki klas” i jej prze-
łomowe znaczenie dla akcji wywrotowej żydo-
stwa; Podwójna miara żydów względem „walki 
klas” w diasporze i w Erec Izrael; Strajk górników 
w Anglii w 1926 r.; Istota niepodległości narodo-
wej; Istota dyktatury proletarjatu; Wspólnota jako 
hasło, umożliwiające żydostwu opanowanie dóbr 
materjalnych narodów rdzennych; tożsamość so-
cjalizmu i komunizmu oraz ich cel ostateczny; 
anarchizm, jako konieczny wyraz walki żydostwa 
z pozostałą rodziną narodów. Dodatkowo skoro-
widz organizacji żydowskich. Drobne zaplamienia 
okł. Poza tym stan bardzo dobry. 75. –

813. GORKIJ M.: Protest protiw obszczestwa., 
(adl.): TOŁSTOJ L.N.: Pisma po powodu Kiszi-
niewa, (adl.): KOROLIENKO Wł.: Dom no 13. 
Berlin: Gugo Sztejnic, 1904. – 55 s., 20 cm, brosz. 
wyd. Zbiór pism w sprawie krwawego pogromu 
ludności żydowskiej w Kiszyniowie, największej 
masakry Żydów w imperium carskim, do jakiej 
doszło w stolicy Besarabii 6-7 IV 1903 r. Zawiera 
protest Maksyma Gorkiego (1868-1936), stanowi-
sko Lwa Tołstoja (1828-1910) i opowiadanie Wła-
dimira Korolenko (1853-1921) oparte na tym, co 
zobaczył w mieście po pogromie. Przybrudzenia 
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i uszkodzenia krawędzi okł. Wewnątrz na ogół czy-
sty egz. Stan ogólny dobry. 150. –

814. KURCJUSZ Aleksy (1863-1932): Votum separatum 
(W sprawie żydowskiej). Warszawa: „Izraelita, 1913. 
– 23 cm, 17 cm, brosz. wyd. Ekslibris: „Z książek 
Dra J.M. Muszkowskiego”. Sprawa wyboru posła 
socjalistycznego do carskiej Dumy w Warszawie, 
Eugeniusza Jagiełły, wybranego głosami Żydów 
warszawskich przeciwko kandydatom prawicy Ja-
nowi Kucharzewskiemu i Romanowi Dmowskiemu 
w 1910 r. Stan bardzo dobry. 35. –

815. KWIECIŃSKI Jan: List otwarty do Jego Świąto-
bliwości papieża Piusa XI. Warszawa: Skł. gł. Księ-
garnia Sroczyński i Hofman, 1938. – 32 s., 31 cm, 
brosz. wyd. List propagujący naukę filozofii absolut-
nej Hoene-Wrońskiego. Zawiera krytykę polityki ży-
dowskiej i żydowskiego uczonego Alberta Einsteina, 
profesora Uniwersytetu w Berlinie. „My Żydzi – mó-
wił p. Mannes Frommer [działacz żydowski młodsze-
go pokolenia na terenie Polski], podczas wywiadu – 
musimy wyjść nie tylko z waszego kraju, ale z waszej 
kultury. Udział żydów w kulturze innych narodów 
jest szkodliwy dla żydów, jak i narodów rdzennych”. 
Uszkodzenia okł. na krawędziach i drobne przybru-
dzenia. Stan ogólny dobry. 50. –

816. LUBIŃSKA z Łepkowskich Teresa: Do sumienia 
waszego mówię! Warszawa: [Sgł. Księgarnia E. Wen-
de i s-ka], 1913. – 15, [1] s., 19 cm, brosz. wyd. Kry-
tyka antysemityzmu, szczególnie gospodarczego na 
przykładzie historii i zjawisk teraźniejszych. Głos pu-
blicystki katolickiej. Ślady po rdzy przy zszywkach. 
Stan dobry. Tyt. okł. 35. –

817. POLOŃCZYK Eugeniusz (? – 1932): Przyszłość Pol-
ski. Żydzi. Jehowa. Lwów: [nakł. Autora], 1921. – 36 s., 
16 cm, brosz. wyd. Z cyklu „Choroba i Zdrowie”, 
nr 7. O przyszłości Polski i zamieszkujących ją nacji 
po I wojnie światowej, w tym ludności żydowskiej. 
Grzbiet brosz. sklejony. Stan dobry. 35. –
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818. [SKRZYNECKI Antoni (1853-1923)] WERYTUS 
Antoni (pseud.): Szukaj Żyda. Obrazek z życia. 
Warszawa: Teodor Paprocki i S-ka, 1900. – 63 s., 
15 cm, brosz. wyd. Powieść opisująca interesy go-
jów z żydami. Przybrudzenia okł. i podklejenia. 
Wewnątrz czysty egz. 40. –

819. ŚWIRSKI Władysław (1894-1971): Wrogowie narodu 
polskiego: Niemcy i Żydzi. Warszawa: Red. „Zorzy”, 
1918. – 13 s., 23 cm, brosz. wyd. Bibljotczka Podręcz-
na „Zorzy”, nr 9. Broszura zarzucająca Żydom pro-
niemieckość w czasie I wojny światowej i łączenie się 
z wrogami Polski. Zażółcenia względnie przybrudze-
nia na okł. Stan ogólny dobry 30. –

820.  ZJEDNOCZO-
NA Żydowska Partia Ro-
botnicza „Poalej-Sjon”. 
Inc.: „Towarzysze! Oby-
watele! Cała postępowa 
ludzkość pracująca…”. 
Warszawa: KC ZŻPR „Po-
alej-Sjon”, XI 1947. – [1] k., 
32,4 × 20,8 cm. Odezwa 
Komitetu Centra lnego 
partii syjonistyczno-socja-
listycznej istniejącej na zie-
miach Polski w latach 1906-
1950. Odezwa potępiająca 
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anglo-amerykański kapitalizm i wyrażająca solidarność ze Związkiem Radzic-
kim (wymieniono przykłady współdziałania w czasie wojny z Armią Czerwoną) 
oraz informująca o walce żydowskiej klasy robotniczej w Palestynie z impe-
rializmem… o niepodległość i socjalizm. Ślady składania. Stan bardzo dobry. 
„Poalej Syjon” była najsilniejszą żydowską partią w Polsce po 1945 r. 120. –

821. ŻYDZI podczas wojny. [B.m.: b.w., 1919]. – 32 s., 
14 cm, brosz. wyd. Omawia m.in. politykę niemiec-
ką na terenie ziem polskich w kwestii żydowskiej. 
Ciekawa analiza pojęcia „żydów chałatowych” 
i „surdutowych”, jako czynnik różniący ludność ży-
dowską na terenie zaboru pruskiego a rosyjskiego. 
Tyt. okł. Przybrudzenia, zwłaszcza okł. i pierwszych 
oraz ostatnich kart. 35. –

822. KOZŁOWSKI Karol (1833-1917): Jak pisać listy 
czyli nowy sekretarz polski… Wyd. 3, przejrzane, uzup. 
i popr. Poznań: nakł. Autora, 1912. – [4], 301 s., 18 cm, 
opr. ppł. z epoki, oryg. okł. brosz. naklejone. Zawiera 
naukę o pisaniu listów, liczne wzory listów prywatnych 
i handlowych, na kwity, rewersy, świadectwa, pełnomoc-
nictwa, kontrakty, weksle, cesje itp. W dodatku listy zna-
komitych pisarzów, spis błędów językowych i głównych 
zasad pisowni polskiej. Zbrązowienia względnie zażółce-
nia. Stan ogólny dobry. 100. –

823. KRÓLIŃSKI Kazimierz: Gramatyka języka pol-
skiego. Lwów: Maniszewski i Meinhart, 1907. – 56 s., 
17 cm, opr. pł. z epoki z tłocz. złotem tyt. na licu. Biblio-
teka Repetitoryów, t. 11. Podług X. wydania gramatyki 
prof. Małeckiego z uwidocznieniem ważniejszych różnic 
gramatyki Kryńskiego i uchwał zjazdu rejowskiego. Stan 
ogólny bardzo dobry. 60. –

824. KWIATKOWSKI Eugeniusz (1888-1974): Walka 
o nową Polskę. Przemówienie na naradzie gospodarczej 
w dniu 28 lutego 1936 r. Warszawa: Polska Gospodarcza, 
1936. – 29 s., 21,5 cm, brosz. wyd. Exlibris Michała Ka-

czorowskiego (1897-1975), ekonomisty i polityka. Gospodarczy program rzą-
du w przemówieniu ówczesnego ministra skarbu Rzeczypospolitej Polskiej. 
Grzbiet sklejony, drobne zażółcenia okł. Stan ogólny dobry. 40. –
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825. LAMPY radiowe Tung-
sram. [Warszawa: b.w., lata 30. 
XX w.]. – 26 s., 14,5 × 21,5 cm, 
brosz. wyd. Kolorowy katalog 
lamp radiowych firmy „Tung-
sram”. Lit. Art. W. Główczewski. 
Stan bardzo dobry. 40. –

826. LAP. Henr. Aur.: Co 
nam wróżą komety? Czyli Ko-
meta Halley’a a mniemany ko-

niec świata. Warszawa-Praga: skł. gł. w Księgarni Stefana Rzymskiego, 1910. 
– 18 s., 14 il., portr., 26 cm, brosz. wyd. O wróżbach z gwiazd i komecie 
Edmunda Halleya (1656-1742) i innych kometach 
przepowiadających koniec świata. Ślad po złożeniu. 
Stan ogólny dobry. 45. –

827. LOMBROSO Cesare (1835-1909): Człowiek – zbrod-
niarz w stosunku do antropologii, jurysprudencyi 
i dyscypliny więziennej. Zbrodniarz urodzony, obłą-
kaniec zmysłu moralnego. Z 4-go wyd. włoskiego 
przełożył Jan Ludwik Popławski (1854-1908). War-
szawa: M. Wołowski, 1891-1892. – [4], 161; [4], 156; 
[4], 240 s., liczne il. w tomach, 24 cm, współopr. pł. 
z szyldzikiem sk. Fundamentalne dzieło włoskiego 

psychiatry, antropologa i kryminologa oraz za-
łożyciela „szkoły pozytywistycznej kryminolo-
gii”, opartej na darwinizmie społecznym. Teoria 
ta uważała przestępczość za cechę dziedziczną. 
Bogato ilustrowane dzieło wizerunkami typów 
„urodzonych przestępców” i opisami ich defek-
tów fizycznych, które wskazywałyby na atawizm 
kryminalistów. Liczne opisy odrażających zbrod-
ni i zwyrodniałych przestępców różnych typów. 
Osiem ostatnich kart pierwszego tomu ze zbrązo-
wieniami. Drobne otarcia na szyldziku. Poza tym 
czysty egz. Stan ogólny dobry. 150. –

828. LOMBROSO Cesare (1835-1909): Ge-
niusz i obłąkanie w związku z medycyną sądo-
wą, krytyką i historyą. Z 4-o wyd. włoskiego 
przełożył Jan Ludwik Popławski (1854-1908). 
Warszawa: Sgł. Gebethner i Wolff, 1887. – 365, 
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[2] s., IX k. tabl. (drzeworyty i li-
tografie kolor.), il. w tekście (drze-
woryty), 23 cm, opr. płsk. z epoki 
z tyt. tłocz. złotem. Próba analizy 
ludzi genialnych oparta na teoriach 
Darwina i Comte’a. Autor ukazał 
słabości i dziwactwa geniuszy sta-
rając się udowodnić, że nosiły one 
znamiona obłąkania, które wskutek 
fenomenu ich osiągnięć sprawiły, 
że są oni uznawani za normalnych. 
Tablice, w tym kolorowe, z rozłoże-
niem geograficznym artystów wło-
skich i francuskich. Zbrązowienia 
i otarcia krawędzi opr. 150. –

829. [MACHLEJD Jerzy Artur 
(1902-1940)]: Mowa kwiatów. Napi-
sał JAM [krypt.]. Rys. i okł. wykonał 
Stanisław Ejsmond (1894-1939). War-
szawa: Zakłady Ogrodnicze C. Ulri-

cha, 1927. – k. 40, rys., 17 cm, brosz. wyd. Pieczątka: „Z księgozbioru Haliny 
Kühnówny” Wiersze o 38 kwiatach z ich rysunkami autorstwa syna współwła-
ściciela Zakładów Ogrodniczych Ulrichów (sym-
bol firmy na tylnej okł.). Drobne przybrudzenia na 
odwrocie i na k. tyt. Poza tym stan ogólny dobry. 
Ładna okł. z paletą kolorów charakterystyczną dla 
autora projektu. 75. –

830. MACKO Józef: Prostytucja. Nierząd. Handel 
„żywym towarem”. Pornografja ze stanowiska 
historji, etyki, higjeny i prawo. Wstęp napisał 
W. Chodźko. Warszawa: Polski Komitet Walki 
z Handlem Kobietami i Dziećmi, 1927. – XIII, 
[3], 464 s., 24 cm, brosz. wyd. Zawiera: Historia 
powszechna prostytucji; Historia naturalna pro-
stytucji; Reglamentacja policyjna; Nadzór nad prostytucja w krajach regla-
mentacyjnych; Nierząd a prawo; Abolicjonizm; Abolicjonizm praktyczny; 
Ruch abolicjonistyczny w Polsce; Zagadnienie walki z prostytucją i cho-
robami wenerycznymi w Polsce współczesnej; Handel „żywym towarem”; 
Pornografia. Niewielkie przybrudzenia okł. i zagięcia krawędzi okł., poza 
tym czysty egz. Stan ogólny dobry. 100. –
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831. MAŁY atlas ptaków krajo-
wych. Cz. 1-2. Warszawa: M. Arct, 
1925. – 27, [1] s., 12 s. tabl. (kolor. il.); 
22, [1] s., 12 s. tabl. (kolor. il), 19 cm, 
opr. karton. wyd. z naklejoną kolor. 
il. Popularny atlas ptaków krajo-
wych w układzie systematycznym 
z uwzględnieniem nazw łacińskich. 
Zawiera 60 rysunków kolorowych 
na 12 tablicach z objaśnieniami. 
W zeszycie 1 ostatnia s. (27) mini-
malnie uszkodzona. Poza tym stan 
bardzo dobry. 150. –

832. MARCHLEWSKI Jan (1908-1961): Album krajowych 
zwierząt chronionych; tablice wyk. Karol Łukaszewicz 
(1901-1973); przedm. Władysław Szafer (1886-1970). Kra-
ków: Państwowa Rada Ochrony Przyrody, 1947. – 69 s., 
XLIII k. tabl. (kolor.), 21 cm, brosz. wyd. Pieczątka wła-
snościowa. Atlas zwierząt chronionych w Polsce ze sko-
rowidzem nazw łacińskich oraz opisem. Drobne ubytki 
krawędzi grzbietu. Poza tym stan bardzo dobry. 80. –

833. MARSKI Jan: Małżeństwo wierne naturze. Kalendarz 
małżeński. Metody Smuldersa według teorii naturalnej 
regulacji urodzeń Ogino-Knaus. Wyd. 5. Poznań: Marian 
Malczewski, [po 1935]. – 31 s., [4] k. tabl., 23 cm, opr. kar-
ton wyd. Metody naturalnego zapobiegania ciąży czyli tzw. „kalendarzyk”. 
Drobne zagięcie na ostatniej karcie. Poza tym czysty egz. 45. –

834 . M ASZKOWSK I  Ka rol 
(1868-1938): Zasady perspekty-
wy wolnej. Lwów: nakł. Autora, 
1879. – 46 s., [5] k. tabl. (litogra-
fia), 86 il., 23 cm, opr. ppł. Pierw-
sza edycja podręcznika geometrii, 
zatwierdzonego w 3 lata później do 
szkół średnich w Galicji. Autor był 
profesorem c.k. szkoły politech-
nicznej we Lwowie. Z całostroni-

cową litografią „Perspektywy wolnej” wg rys. S. Kakowskiego z lit. Kornela 
Pillera. Zbrązowienia, względnie zażółcenia. Stan ogólny dobry. 75. –
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835. MICHALEWSKI Leon (1891-?): Pojazd konny, 
jego budowa, wykorzystanie i utrzymanie. Pod-
ręcznik dla wojskowych i cywilnych. Lwów: 
Bernard Połoniecki, 1936. – 88 s., 60 rys., 23 cm, 
brosz. wyd. Podręcznik nagrodzony i używany 
w wojskach taborowych. Omawia właściwości 
pojazdów, ich systemy, ze szczegółowym opi-
sem i zasadami konserwacji. Miejscami natural-
ne odbarwienia, drobne zaplamienia i otarcia na 
okł. Poza tym stan bardzo dobry. 150. –

836. NEHRING Edward: Pielęgnowanie drzew owo-
cowych. Warszawa: Stowarzyszenie Pracowni-
ków Księgarskich, 1934. – 59, [1] s., 24 il., 18 cm, 
brosz. wyd. Ogrodnictwo dla Wszystkich. Popu-
larna książka dla sadowników poruszająca wiele 
zagadnień (m.in. na temat zwierząt użytecznych 
w sadzie). Drobne zbrązowienia i zagięcia krawę-
dzi okł. Poza tym stan dobry. 50. –

837. NIEMEYER August Hermann (1754-1828): 
Zasady edukacyi i instrukcyi podług Niemey-
era. Przez Edwarda Czarneckiego (1774-1831). 
T. 1-2. Warszawa: [b.w.], 1808. – [28], 271; [8], 
271 s., 19 cm, opr. płsk. ze złoc. na grzbiecie. 
Rozprawa z zakresu pedeutologii. Zawiera 
rozprawę o przymiotach i usposobieniu się do 
stanu nauczycielskiego, czytana przez Edwar-
da Czarneckiego na posiedzeniu publicznem 
Towarzystwa Królewsko-Warszawskiego Przy-
iaciół Nauk oraz szczególne zasady edukacji. 
Niewielkie zbrązowienia papieru na początku 
i końcu, wewnątrz czysty egz. Otarcia złoceń. 
Stan ogólny dobry. 150. –

838. NIEWIADOMSKI Stanisław (1857-1936): 
O Fryderyku Szopenie w setną rocznicę uro-
dzin. Lwów: Komitet Obchodu Szopenowskie-
go, 1910. – 63, [1] s., [1] k. tabl., 19 cm, brosz. 
wyd. Popularny życiorys i omówienie twórczości 
kompozytora. Drobne zagięcia i zażółcenia okł. 
Poza tym stan bardzo dobry. 50. –
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839. OCZAPOWSKI Michał (1788-1854): Rzut oka 
na teraźniejszy stan gospodarstwa w klimacie 
północnym wespół z podaniem środków pro-
wadzenia, w obecnych stosunkach handlowych 
takiego trybu gospodarowania, któryby, wyna-
gradzając straty na cenie zboża, w dzisiejszych 
czasach doświadczane, był stosownieyszym do 
teraźnieyszego stanu okoliczności, i któryby 
tém samém, podupadłego rolnika w tych kra-
jach podźwignął czyli Wykład prawideł, podług 
których reforma teraźnieyszego systematu go-
spodarowania z pożytkiem dla właścicieli ziem-
skich w klimacie północnym, a w szczególności 
w prowincyach Litwy i Polski uskutecznioną 
bydź może. Wilno: [b.w.], 1828. – XXXII, 427, 
[6] s., [2] k. tabl. złoż. (litografie), 24 cm, poszyt 
z epoki. Rozprawa o ekonomicznych aspektach 
gospodarowania w klimacie północnym Wi-
leńszczyzny i regionów sąsiednich. Tom 1 (z 2) 
prekursora nowoczesnego rolnictwa na ziemiach 
polskich związanego podówczas z Uniwersyte-
tem w Wilnie, propagujący powiązanie gospo-
darowania ze zbytem oraz zasadność stosowania 
płodozmianu. Tablice w litografii z narzędziami 
rolniczymi. Minimalne ślady zalania w środko-
wej części dzieła tuż przy krawędzi poza tek-
stem. Okł. poszytu uszkodzone, grzbiet zwarty. 
Stan ogólny dobry. 150. –

840. OLBRYCHT Tadeusz (1891-1964): Hodowla 
i trening koni wyścigowych w Stanach Zjed-
noczonych Ameryki Północnej. Warszawa: Pol. 
Tow. Zootechniczne, 1930. – 80 s., 27 il., 24 cm, 
brosz. wyd. Podpisy własnościowe. Praca profe-
sora Akademii Weterynaryjnej we Lwowie, spe-
cjalisty w dziedzinie genetyki i hodowli zwie-
rząt. Drobne uszkodzenie dolnej części grzbietu. 
Poza tym stan bardzo dobry. 90. –

841. ORDĘGA Józef (1802-1897): O narodowości pol-
skiej z punktu widzenia katolicyzmu i postępu. 
Paryż: W Księg. i Druk. J. Polskiej, 1840. – VI, 93, 
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[1] s., 21 cm, brosz. wyd. Rozprawa filozoficzno-
-historyczna o narodzie polskim w odniesieniu do 
chrześcijaństwa autorstwa umiarkowanego dzia-
łacza demokratycznego związanego z Hotelem 
Lambert. Zbrązowienia względnie przybrudze-
nia pierwszych i ostatnich kart na krawędziach. 
Grzbiet podklejony. 60. –

842. OSTRORÓG Jan: Myślistwo z ogary. 
Warszawa: „Łowiec Polski”, 1902. – 62 s., 21 cm, 
opr. ppł. Pieczątka: „Księgozbiór Przybylskich”. 
Autorstwa wojewody poznańskiego Jana Ostro-
roga (1565-1622) stanowi dzieło z kanonu litera-
tury staropolskiej, składające się z trzech części 

(o ogarach; o psiech; o myślistwie) i propagujące „uczciwe” myślistwo z psa-
mi, bez sideł i sieci, jako „cechę każdego prawego szlachcica, jako najlepszą 
zaprawę do służby wojennej dla ojczyzny”. Niewielkie przybrudzenia k. tyt. 
Stan ogólny dobry. 60. –

843. PAMIĘTNIK jubileuszowej wystawy ogrodniczej w Poznaniu 25.IX. – 
3.X.1926. Poznań: Komitet Jubileuszowy Wystawy Ogrodniczej, 1926. – 350, 
[1] s., [40] s. tabl., [4] k. portr., il. w tekście, inseraty, 24 cm, brosz. wyd. 
Zawiera bogato ilustrowane materiały wraz ze statystyką dotyczące histo-
rii ogrodnictwa w Polsce oraz ogrodów w odrodzonej Rzeczypospolitej 
z uwzględnieniem parków i ogrodów miejskich i prywatnych. Ponadto ar-
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tykuły dotyczące sadownictwa i warzywnictwa 
w Polsce. Okł. z przybrudzeniami, minimalny 
uszczerbek grzbietu, zbrązowienia na kilku kar-
tach oraz uszczerbek krawędzi marginesu na 
s. 203-204. Poza tym stan dobry. 120. –

844. [PLATER-ZYBERK Cecylia (1853-1920)]: 
O emancypacyi i równouprawnieniu kobiet 
przez Przyjaciółkę młodzieży [pseud.]. Warsza-
wa: [b.w.], 1893. – 40 s., 15 cm, brosz. wyd. Ka-
tolicki pogląd na emancypację kobiet wyrażony 
przez założycielkę licznych szkół dla kobiet i to-
warzystw społecznych. Drobne przybrudzenia 
okł. Stan ogólny dobry. 35. –

845. POLSKO-Amerykański Komitet Pomocy Dzieciom 1919-1922. Warszawa: [b.w.], 
1922. – 75, [1] s., [1] k. tabl. (rozkład., kolor.), (6) tabl. kolor. w ramach paginacji, 
31 cm, opr. pł., oryg. okł. brosz. zach. Bogato ilustrowane, w tym kolorowy-
mi tablicami (mapy, il., wykresy) oprac. poświęcone skali pomocy amerykań-
skiej dla głodujących dzieci w Polsce po I wojnie światowej. Okł. i materiał graf. 
oprac. pod kierunkiem Stanisława Cusin. Ilustr. kolor. i klisze wykonane w lit. 

art. W. Główczewski w Warszawie. 
Stan bardzo dobry. 90. –

846. POPLEWSK I  Roman 
(1894-1948): Świat ssaków. Lwów: 
Książnica-Atlas, 1937. – 303, [1] s., 
[1] k. tabl. kolor., 147 il., 24 cm, 
opr. pł. wyd. Charakterystyka 
ssaków, z dokładniejszym opisem 
w rozdziałach jeża, szaraka, nieto-
perza, pancernika, psa, koniowa-
tych i człowiekowatych. Drobne 
przybrudzenia okł. Poza tym stan 
bardzo dobry. 75. –
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847. PRAGŁOWSKI-RADWAN Kazimierz (1889-1959): Jak zdobyć zdrowie, po-
wodzenie, radość życia. (Recepty autosugestywne). Warszawa: M. Arct, 1930. 
– 79, [1] s., 19 cm, brosz. wyd. Książki dla Wszystkich, nr 780-782. Praca dr 
filozofii Uniwersytetu Wiedeńskiego, znanego i uznanego w świecie radie-
stety, posługującego się niekonwencjonalnymi metodami uzdrawiania. Okł. 
wg projektu Józefa Ryszkiewicza jr (1888-1942). Drobne uszkodzenia krawędzi 
okł. Poza tym stan bardzo dobry. 50. –

848. PRAGŁOWSKI-RADWAN Kazimierz (1889-1959): Jak zostać mistrzem ży-
cia. Warszawa: M. Arct, 1929. – 78, [2] s., 19 cm, brosz. wyd. Książki dla 
Wszystkich, nr 722-724. Podręcznik sztuki samodoskonalenia się. Okł. wg 
projektu Józefa Ryszkiewicza jr (1888-1942). Drobne uszkodzenia krawędzi 
okł. Poza tym stan bardzo dobry. 50. –

849. PRAGŁOWSKI-RADWAN Kazimierz (1889-1959): Sugestja w miłości. 
Warszawa: M. Arct, 1929. – 73, [3] s., 19 cm, brosz. wyd. Podręcznik sztuki 
kochania. Miłość u kobiet i mężczyzn, mi-
łość fizyczna a duchowa… Okł. wg projektu 
Józefa Ryszkiewicza jr (1888-1942). Drobne 
uszkodzenia krawędzi okł. Poza tym stan 
bardzo dobry. 50. –

850. PRANIE Radionem… [Warszawa: Prasa Pol-
ska S.A., lata 30. XX w.]. – [20] s., il. kolor., 
16,5 cm, brosz. wyd. Broszura reklamowa pro-
pagująca pranie proszkiem „Radion”. Z kolo-
rowymi ilustracjami. Na okł. hasła reklamo-
we: „Radion sam pierze”; „Pranie Radionem 
to istny cud – gdyż Radion usuwa wszelki 
brud!”. Stan bardzo dobry. 50. –
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851. RADZISZEWSKI Henryk (1873-1923): 
Bank Polski. Warszawa: skład główny w Księ-
garni E. Wende i Sp., 1910. – XXXII, 540, [4] s., 
[1] k. portr., tabele, 27 cm, opr. ppł. Pieczątki 
„Biblioteka Studentów Polaków Instytutu Inży-
nierii Komunalnej w Petersburgu”. Monumen-
talna monografia Banku Polskiego w Królestwie 
Polskim od jego założenia w 1828 do likwidacji 
w 1886 roku. Wyd. 1 znacznie większe od póź-
niejszego z 1919 r. Otarcia bibliotecznej opr. Stan 
ogólny dobry. 150. –

852. ROK 1843 pod względem oświaty, przemysłu 
i wypadków czasowych. T. 1-6. Poznań: N. Ka-
mieński i Sp., 1843 XI, [1], 147, [1]; [4], 155, [1]; [4], 
155, [1]; [2], 156, [1]; [2], 157, [1]; [2], 132, [1] s., [1] 

k. tabl., 21 cm, współopr. płsk. z epoki. Wydawnictwo periodyczne Napole-
ona Kamieńskiego, księgarza i wydawcy z Poznania, ukazujące się w latach 
1843-1846. Pismo było powiązane z Towarzystwem Demokratycznym Pol-
skim. Zawiera m.in. prace Augusta Cieszkowskiego (filozofia i wychowanie), 
Feliksa Kozłowskiego (filozofia), Karola Libelta (nauki społeczne), Jędrzeja 
Moraczewskiego (literatura i nauka oraz ogólny zarys nauki Towiańskiego) 
i Bronisława Trentowskiego (filozofia). Miejscami niewielkie zbrązowienia, 
grzbiet nadpęknięty, otarcia opr. Stan ogólny 
dobry. 300. –

853. ROK 1846 pod względem oświaty, przemysłu 
i wypadków czasowych. Z. [T.] 1-4 [więcej nie 
wydano]. Poznań: N. Kamieński i Sp., 1846. – 
[2], 276, [1] s., 21,5 cm, opr. płsk. z epoki. Za-
wiera m.in. poświęcone wrzeniu rewolucyjne-
mu w Włoszech, parlamentowi angielskiemu, 
sytuacji na Węgrzech, sądach w Polsce Rze-
czypospolitej szlacheckiej oraz Lachy, Lechici 
i Lechija. Błąd w numeracji stron-jest 300-302 
a powinno być 230-232. Wydano zaledwie czte-
ry numery. Naturalne zbrązowienia na pierw-
szych kilkunastu stronach, otarcia grzbietu. 
Stan ogólny dobry. 150. –

854. ROZMAITOŚCI Szkockie. Pismo poświęcone cnocie, naukom, użytkowi 
i rozrywce. T. 1. Poszyt 3. [Glasgow: b.w.], 1843. – [1], 98-144 s., 23 cm, 
brosz. wyd. Polonijne pismo emigracyjne. Zawiera m.in. rozprawy o bu-
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downictwie i maszynie parowej z rycinami w tek-
ście. Więcej nie wydano. Egz. nierozcięty. Stan 
bardzo dobry. 45. –

855. SAY Jan Baptista (1767-1832): Wykład eko-
nomii politycznéy czyli Proste wyłuszczenie jak 
się tworzą, rozdzielaią i spożywaią bogactwa. T. 1; 
tł. z fr. Damazego Dzierożyńskiego. 4 wyd. popr. 
i pomn. do którego dołączono treść zasad głów-
nych ekonomii politycznéy. Warszawa: nakł. Tłu-
macza, 1821. – CII, 457 s., 21 cm, opr. płsk. z epo-
ki z szyldzikiem i ozdobnymi tłocz. na grzbiecie. 
Dedykacja: „Adamowi Damięckiemu ofiarował 
August (Lasocki)”. August Lasocki (zm. 1878), 
ziemianin był żonaty z Ludwiką Damięcką. Pod-
ręcznik ekonomii politycznej pióra francuskiego 
ekonomisty klasycznego i autora teorii rynku. 
Naturalne zbrązowienia. Złoc. na tłoczeniach wy-
blakłe. Stan dobry. 200. –

856. SAY Jan Baptista (1767-1832): Wykład eko-
nomii politycznéy czyli Proste wyłuszczenie jak 
się tworzą, rozdzielaią i spożywaią bogactwa. T. 2; 
tł. z fr. Damazego Dzierożyńskiego. 4 wyd. popr. 
i pomn. do którego dołączono treść zasad głównych 
ekonomii politycznéy. Warszawa: nakł. Tłumacza, 
1821. – [8], 525, [1] s., 21 cm, opr. płsk. z epoki. Eks-
libris o tematyce warszawskiej: „Dyonizy Henkiel 
przekazuje ten własny księgozbiór przyjacielowi 
swem Michałowi Sobańskiemu”. Dionizy Henkiel 
(1842-1920), były ziemianin z Podola, powstaniec 
styczniowy 1863 r. i zesłaniec, dziennikarz war-
szawski, redaktor „Gazety Polskiej”, zaprzyjaźniony 
z Henrykiem Sienkiewiczem i Władysławem Rey-
montem. Jego dom przy ul. Mazowieckiej 9 nale-
żał u schyłku XIX w. do najważniejszych salonów 
literackiej Warszawy. Podręcznik ekonomii poli-
tycznej pióra francuskiego ekonomisty klasycznego 
i autora teorii rynku. Zbrązowienia i podkreślenia 
ołówkiem w tekście. Zdezaktualizowane stemple. 
Otarcia opr., grzbiet minimalnie nadpęknięty. Stan 
ogólny dobry. 90. –
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857. SCHRÖDER Fritz: Druk książek 
i czasopism; przetłum. i oprac. Zygfryd Got-
towt. Poznań: nakł. Tłumacza, 1938. – 299, 
[1] s., 15 k. tabl. (w tym kolor.), 97 il.; [26] s. 
(inseraty), [20] k. tabl. (w tym kolor.), 24 cm, 
opr. pł. wyd. tłocz. Podręcznik drukarstwa 
z opisem poszczególnych technik, procesu 
produkcji i historią pisma. Bogato ilustro-
wany z licznymi przykładami oraz wzorami 
papieru w formie dodatku z kartonowymi 
wkładkami (wzory kart tytułowych, drzewo-
ryt, kolorowe reklamy itp.). Okładka nieco 
przykurzona z otartym grzbietem. Wewnątrz 
stan bardzo dobry. 160. –

858. [SIEMIEŃSKI Lucjan (1807-1877)]: Machiawelli i jego 
system polityczny z dodaniem aforyzmów. Lipsk: 
J.A. Kitler, 1851. – [4], IV, 71 s., 21 cm, poszyt z epoki. 
Ślady usunięcia pieczątki z podpisem własnościowym. 
Życiorys i myśl społeczno-polityczna Niccolo Machia-
velli (1469-1527) z cytatami z jego dzieł. Zbrązowienia. 
Stan ogólny dobry. 50. –

s o k o l s t w o

859. PODRĘCZNIK ćwiczeń rzędowych 
(musztra formalna). Oprac. Grono Przodowni-
ków Dzielnicy Wielkopolskiej. Poznań: [b.w.], 
1921. – 16 s., rys. 16, 23 cm, brosz. wyd. Z dedyka-
cją autora przedmowy dla St. Chełmickiego. Ćwi-
czenia musztry kompanii w rzędach. Z przedmo-
wą Jana Fazanowicza, naczelnika dzielnicy. Egz. 
nierozcięty. Drobne zażółcenia i zagięcia. Stan 
ogólny bardzo dobry. 50. –

860. REGULAMIN pobierania składek i opłat 
na rzecz Władz Sokolich. Warszawa: [b.w.], [1936]. 
– [4] s., 24 cm. Zasady pobierania składek w or-
ganizacjach sokolskich na rok 1937. Zagniecenia 
krawędzi kart i otarcia. 20. –
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861. SK AUT, nr 1 (272)/ 
1934. Dwutygodnik mło-
dzieży harcerskiej założony 
w r. 1911 przez A. Małkowskie-
go. Lwów: Zarząd Oddzia-
łu Lwowskiego Z.H.P., 1934. 
– 19, [1] s., il., 25 cm, brosz. 
wyd. Zawiera reportaże, wspo-
mnienia, porady, instrukcje 
i kronikę z życia harcerstwa. 
Dołączono kolorową czerwo-

no-czarną reklamę pisma z 1932 zachęcającą do prenumeraty na rok 1933. 
Minimalne przybrudzenia okł. pisma. Stan reklamy bardzo dobry. 60. –

862. TERECH Michał (1871-1939): Zarys dziejów sokolstwa polskiego. Warsza-
wa: Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce, [1932]. – 42, 
[6] s., 24 cm, brosz. wyd. Historia polskich Sokołów od założenia we Lwo-
wie w 1867 r., z uwzględnieniem wszystkich zaborów, czasów wojny świa-
towej i w pierwszych latach II Rzeczypospolitej. Niewielki ślad po zalaniu 
w części dolnej. Stan dobry. 50. –

863. WSKAZÓWKI ćwiczebne. [Warszawa]: Tow. Gimn. Sokół III. Gniazdo 
Staromiejskie, [po 1915]. – 14, [1] s., 22 cm, brosz. wyd. Zbiór 55 minutowych 
ćwiczeń fizycznych dla instruktora harcerskiego prowadzącego lekcje. Nie-
wielkie przybrudzenia na odwrocie. Stan ogólny dobry. 35. –

864. ZBIÓR regulaminów sokolich. Warszawa: Związek Towarzystw Gimnastycznych 
„Sokół” w Polsce, 1924. – 46, [1] s., 21 cm, brosz. wyd. Regulaminy organizacyjne 
„Sokoła” na szczeblu okręgowym, dzielnicowym i zarządu oraz obrad i sądów ho-
norowych. Drobne zagięcia narożników. Stan ogólny dobry. 60. –
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s p o r t

865. DĄBROWSKI-JUNOSZA 
Wiktor (1896-1981): Podstawy ide-
owe kultury fizycznej. Warszawa: 
Główna Księgarnia Wojskowa, 
1935. – [4], 54, [1] s., 17 cm, brosz. 
wyd. Biblioteczka Sportowa, nr 1. 
O  ideologi i ku ltury f izycznej 
i korzyściach z niej płynących. 
Oprac. graf. Atelier Girs-Barcz. 
Minimalne otarcia. Stan ogólny 
bardzo dobry. 50. –

866. JANKOWSKI Jan: Jazda 
figurowa na łyżwach. Warszawa: 
Warszawskie Tow. Łyżwiarskie, 
1925. – 67, [8] s., [2] k. tabl., 40 rys., 
17,5 cm, brosz. wyd. Jeden z pierw-
szych polskich podręczników łyż-
wiarstwa figurowego. Okł. z drob-
nymi śladami zaplamienia. Stan 
ogólny dobry. 45. –

867. KASPRZYK Artur (1899-?), CZECH Bronisław (1908-1944): Narciarska za-
prawa biegowa i skokowa. Wskazówki dla trenerów, komendantów patroli, in-
struktorów i uczniów. Kraków: Polski Związek Narciarski, 1934. – 192 s., 36 il., 
16 cm, brosz. wyd. Biblioteczka Sportowa P.Z.N., nr 3. Podręcznik narciarski 
współautorstwa najsłynniejszego polskiego narciarza okresu międzywojennego. 
Drobne przybrudzenia. Poza tym stan bardzo dobry. 75. –

868.  L ACOSTE  René 
(1904-1996): Tenis; przełoż. 
E . Wittman. Warszawa: 
Główna Księgarnia Woj-
skowa, 1934. – [2], 177 s., 
[16] k. tabl., 18 cm, brosz. 
wyd. Jeden z najbardziej 
popu la rnych w  ok re s ie 
międzywojennym podręcz-
ników do tenisa autorstwa 
trenera i   wielokrotnego 
triumfatora w  Pucharze 
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Davisa oraz założyciela firmy 
Lacoste. Okł. Atelier graficz-
ne Girs-Barcz. Przybrudzenia 
i otarcia okł. na krawędziach. 
Poza t ym czyst y egz . Stan 
ogólny dobry. 50. –

869. NEHRING Edward (1892-1951): 
Zasady łyżwiarstwa. Warszawa: 
Główna Księgarnia Wojskowa, 
1934. – VI, 138 s., [2] k. tabl. 
złoż., 49 il., tabele, 17 cm, brosz. 
wyd. Bibljoteczka Sportowa, 
nr 30. Podręcznik łyżwiarstwa 
szybkiego i figurowego autorstwa 
trenera i wielokrotnego mistrza 
Polski oraz rekordzisty. Naroż-
nik dolny okł. uszkodzony. Poza 
tym stan dobry. 45. –

870. PAMIĘTNIK jubileuszu trzydziestolecia Sekcji Narciarskiej Polskiego 
Towarzystwa Tatrzańskiego przy Oddziale Zakopiańskim P.T.T. 1937. 
Zakopane: Zarząd Główny Pol. Tow. Tatrzańskiego, 1937. – 29, [3] (inse-
raty) s., fot., 24 cm, karton wyd. Zawiera m.in. teksty Walerego Goetla, 
Rafała Malczewskiego, Kazimierza Wierzyńskiego, Mariusza Zaruskiego 
i Stanisława Zdyba, prekursora zimowych wypraw na tatrzańskie szczyty 
(o swojej pierwszej wyprawie narciarskiej w Tatry). Papier kredowy. Za-
żółcenia okł. i minimalne zagięcie. Stan ogólny dobry. 60. –

871. PODOSKI Jerzy: Strzelanie. Podręcznik dla początkujących i zawodow-
ców; il. M. Wodnicki. Warszawa: Główna Księgarnia Wojskowa, 1934. – IV, 

122 s., 17 cm, brosz. wyd. 
Bibljoteczka Sportowa, nr 
14. Popularny podręcznik 
strzelania z karabinu i pi-
stoletu z elementami teo-
rii. Okł. Atelier graficzne 
Girs-Barcz. Stan bardzo 
dobry. 60. –

872. REGULAMIN za-
wodów Międzynarodowe-
go Związku Szermierczego; 
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tłum. zatwierdzone przez Polski Związek Szermierczy. Warszawa: Związek 
Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce, 1928. – 52, [1] s., 15 cm, brosz. 
wyd. Pieczątka prywatna. Regulamin zawodów szermierczych w szpadzie, 
florecie i szabli z definicją amatora sportowego. 40. –

873. REGULAMIN zawodów międzynarodowych uchwalony przez XII-ty 
Międzynarodowy Kongres Narciarski w Paryżu 1932. Kraków: Komisja 
Sportowa Pol. Związku Narciarskiego, 1933. – 67 s., 21 cm, brosz. wyd. 
Międzynarodowe przepisy narciarskie związane ze skokami i biegami zjaz-
dowymi wraz z przepisami. Grzbiet nadpęknięty (sklejony). Zażółcenia 
stron. Stan ogólny dobry. 45. –

874. REGULAMIN zawodów narciarskich. Wyd. 2. Warszawa: Polski Związek 
Narciarski, 1926. – 24 s., [2] k. tabl. rozkł., 17,5 cm, brosz. wyd. Pieczątka 
Muzeum i Pol. Tow. Tatrzańskiego w Zakopanem z okresu międzywojenne-

go. Regulamin zawodów urządzanych przez 
Polski Związek Narciarski z wielką rozkładaną 
tabelą dla oceny skoków długich. Zbrązowie-
nia na okł. Stan ogólny dobry. 50. –

875. RÓMMEL Karol (1888-1967): Zapra-
wa i jazda wyścigowa. Praktyczne wskazówki 
zaprawy konia do wyścigów z przeszkodami 
i biegów na przełaj. Warszawa: Wojskowy 
Inst.-Nauk. Oświatowy, 1938. – 109 s., 40 il., 
25 cm, brosz. wyd. Trening i nauka jazdy kon-
nej. Poradnik wielokrotnego polskiego olim-
pijczyka i podpułkownika kawalerii. Drobne 
uszkodzenia krawędzi grzbietu. Poza tym stan 
bardzo dobry. 150. –
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876. STELMASIEWICZ A.K.: Ogrodnictwo dla użytku 
wieśniaków polskich obejmujące zasady zakładania 
ogrodów owocowych: rozmnażania, uszlachetniania 
oraz pielęgnowania drzew i kwiatów; z dołączeniem 
krótkiej nauki: o uprawie chmielu. Warszawa: A. No-
wolecki, 1862. – [4], 98 s., 30 il. (drzeworyty), 16 cm, opr. 
karton z epoki. Praktyczny XIX w. podręcznik ogrod-
nictwa dedykowany przez autora J. I. Kraszewskiemu. 
Grzbiet sklejony. Czysty egz. Rzadkie. 90. –

877. STOKOWSKA-SARYUSZ M.(arzenna): Co-
raz prędzej. Warszawa: M. Arct, 1936. – 80, [3] s., 
[16] s. tabl., 21 cm, brosz. wyd. Dawne dedykacje na 
k. przedtyt. i znak własnościowy. Książka poświęco-
na rozwojowi współczesnej komunikacji z prezentacją 
najszybszych środków floty, lotnictwa, motoryzacji 
i pojazdów szynowych. Zagięcia krawędzi okł. Poza 
tym stan dobry. 50. –

878. SZPAKOWSKI Jerzy: Z psychologii przeżyć 
więziennych. Warszawa: [b.w.], 1937. – 44 s., 24 cm, 
brosz. wyd. Według odczytu wygłoszonego we wrze-
śniu 1933 r. na XIII Zjeździe 
Psychiatrów Polskich w Po-
znaniu i Kościanie, jako sekcji 
XIV Zjazdu Lekarzy i Przy-

rodników Polskich. Praca z licznymi przykładami 
z życia autorstwa kierownika okręgowego szpitala dla 
nerwowo i psychicznie chorych więźniów w Warsza-
wie. Drobne uszczerbki krawędzi okł. 45. –

879. SZTUCZNE zarybianie sadzawek, stawów, jezior i ma-
łych rzek. Rzecz zebrana z rozmaitych ogłoszeń, wy-
próbowanych doświadczeń, szczególniej przez pp. Co-
ste, Millet, Quatrefages, Detzem i Berthot. Żytomierz: 
Sp. Wyd.-Księgarska, 1860. – X, 34, [3] s., 19 cm, brosz. 
wyd. Pieczątka: „Józef Rusiecki z Trojanki”, ziemian. 
Notatki własnościowe. Biblioteka Domowa Oddziału 
Gospodarstwa Wiejskiego. Broszura opublikowana na 
Wołyniu z myślą o unowocześnieniu polskiej gospodar-
ki rybnej. Na okł. tyt.: „Zarybianie”. Ślady zagięć okł. 
oraz drobne przybrudzenia względnie zbrązowienia. 
Stan ogólny dobry. Rzadkie. 90. –
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880. TEODOROWICZ Feliks: Dziwy świata grzybowe-
go. Warszawa: M. Arct, 1928. – 107, [2] s., 50 rys., 20 cm, 
opr. pł. z tłocz. tyt. na licu. Popularny wykład o grzybach 
dedykowany słuchaczkom Szkół Gospodarczych Żeńskich 
w Polsce. Zawiera: O mocarnej pieczarce; Owady a my; 
O grzybie dziwaku [smardze]; Mądre łabędzie [czernidlaki]; 
Wizyta u muchomorów. Rys. wg akwarel z natury malarzy 
Adama Ciompy i Zygmunta Wierciaka. Naturalnie zażół-
cenia. Poza tym stan bardzo dobry. 60. –

881. [TOŁSTOJ Lew (1828-1910]: Płody uczienija. Izd. 
wtoroje. Kiniżka 1-2. Moskwa: Sinodalnaja Tip., 1896. – 78; 
48 s., 16,5 cm, współopr. płsk. z tłocz. złotem tyt. Superek-
slibris: „G.P.” na grzbiecie (cyrylicą). „Owoce nauki” gra-
fa Lwa Nikołajewicza Tołstoja. Omówienie zgubnej nauki 
Lwa Tołstoja, sprzecznej z duchem kościoła prawosławnego. 
Książka wydana z inicjatywy władz duchownych moskiew-
skiej cerkwi potępiająca rozłamową działalność pisarza 
i jego idee oraz zarzucająca cenzurze liberalizm w stosunku 
do jego dzieł. W części drugiej zamieszczono listy byłych 
wyznawców Tołstoja napisane do niego, którzy powróci-
li na łono cerkwi prawosławnej. Niewielkie zbrązowienia 
i otarcia opr. Poza tym stan bardzo dobry. 300. –

882. TOŁWIŃSKI Stanisław (1895-1969): Program Teo-
dora Toeplitza. Przemówienie na akademii ku czci Teodo-
ra Toeplitza urządzonej w Dzień Spółdzielczości, 13 czerwca 
1937 roku przez Warszawską Spółdzielnię Mieszkaniową. 
Warszawa: Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa, 1937. – 
16 s., [1] k. portr., 21 cm, brosz. wyd. Exlibris Michała Ka-
czorowskiego. Sylwetka Teodora Toeplitza (1875-1937), dzia-
łacza spółdzielczego, radnego miasta stołecznego Warszawy 
i jednego z czołowych działaczy Warszawskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej. Drobne przybrudzenia opr. na krawędziach. 
Poza tym stan bardzo dobry. 60. –

883. TRYBULSKI Maurycy: Psy. Rasy, hodowla, tresura 
i leczenie. Warszawa: Księgarnia Rolnicza, 1928. – 264 s., 
109 il., 23 cm, opr. ppł., przednia okł. brosz. zach. (naklejo-
na), grzbiet z tłocz. złotem tyt. i superekslibrisem L.W. En-
cyklopedja Gospodarstwa Wiejskiego, nr 105-107. Omawia 
poszczególne rasy psów. Ponadto rys anatomiczny i historia 
gatunku, zasady chowu, hodowli i użytkowania zwierząt 
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oraz choroby psów. Popularne w okresie 
międzywojennym kompendium. Przy-
brudzenia okł. oraz naturalne zażółce-
nia. Stan ogólny dobry. 90. –

884. TRZASKA, Evert i Michalski. Rekla-
ma wydawnictwa prezentująca tom serii 
Wielkiej Geografii Powszechnej, składają-
ce się z fragmentów tomu: LENCEWICZ 
Stanisław (1889-1944): Polska. Warszawa: 
Trzaska, Evert i Michalski, [1937]. – III-XI, 
[1], 193-272 s., [2] k. tabl. kolor. (naklejane), 
[1] k. mapa kolor. rozkł., il., 29 cm, opr. 
w dodatkowej firmowej okł. oryginalnej 
tłocz. złotem (grzbiet i przednia okł.). Całość opr. w oryg. pł. opr. z epoki z tłocz. 
srebrem na licu znakiem firmowym wydawnictwa. Przed kartą tyt. faksymile 
listu dat. 1 XII 1937 r. z informacją komisarza rządowego prof. Lecha Niemojew-
skiego o przyznaniu firmie nagrody Grand Prix za wydawnictwa na Światowej 
Wystawie Paryskiej 1937 r. Okł. minimalnie przybrudzona, głównie na odwrocie 
i lekko zagięta. Stan ogólny dobry. 120. –

885. VERDMON Jacques Leonard, de (1861-1930): 
Kuracja roślinna: 1050 wypróbowanych rad i wska-
zówek jak leczyć w 150 chorobach ziołami i środ-
kami domowemi z dodaniem opisu krajowych ziół 
leczniczych. Wyd. 3 uzup. Warszawa: M. Arct, 1936. 
– 358 s., 46 + [1] k. tabl. (kolor.), 118 il. w tekście, 
24 cm, opr. pł. wyd. tłocz. obustronnie, kolorowa. 
Poradnik ziołelecznictwa z informacją na temat spo-
sobów zbierania ziół i przyrządzania z nich leków 
oraz opisem chorób i środków zaradczych. Tablice 
kolorowe z wizerunkami roślin leczniczych (nakleja-
ne). Otarcia opr., zwłaszcza grzbietu i ubytki złoceń. 
Wewnątrz czysty egz. 240. –

886. WASIEWICZ Czesław: Zakładanie i prowadze-
nie ogródka owocowego. Drzewa zwykłe i karłowate. 
Warszawa: Stowarzyszenie Pracowników Księgarskich, 
[1935]. – 78, [2] s., 46 il., 18 cm, brosz. wyd. Ogrodnic-
two dla Wszystkich. Poradnik dla utrzymujących ogród 
owocowy. Drobne zbrązowienia na okł. Poza tym stan 
bardzo dobry. 60. –
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887. WEBER Józef (?-1960): Zarys kowalstwa i obróbki 
cieplnej. Wyd. 2 uzup. Warszawa: „Przegląd Techniczny”, 
1939. – 198, [4] s., [2] k. tabl. kolor., 181 rys., 23,5 cm, brosz. 
wyd. Praktyczny podręcznik kowalstwa wraz z teorią. Drob-
ne zbrązowienia na okł. Stan ogólny dobry. 75. –

888. WERYHO Marja (1858-1944): Gry i zabawy to-
warzyskie w pokoju oraz na wolnem powietrzu. Wyd. 
2 przejrz. i dopełnione. Warszawa: M. Arct, 1910. – 
174 s., 89 il., 20 cm, opr. ppł. z epoki, oryg. okł. brosz. 
zach. (naklejone). Zdezaktualizowane pieczątki wła-
snościowe. Zbiór 204 zabaw dziecięcych, młodzieżo-
wych i towarzyskich. Otarcia i przybrudzenia okł. 
Wewnątrz czysty egz. 75. –

889. WIELKI i święty tydzień, czyli Nabożeństwo Wiel-
kiego Tygodnia w językach łacińskim i polskim, według 
Mszału i Brewiarza Rzymsko-Katolickiego Kościoła. Wyd. 
5 druk. z wyd. 1890 r. Żytomierz i Wilno: Józef Zawadzki, 
1895. – XVI, 510 s., il. (drzeworyt), 19 cm, opr. płsk. z epoki. 
Teksty nabożeństwa Wielkiego Tygodnia. Teksty modlitw 
w jęz. łac. i pol. Otarcia opr. 150. –

890. WOTOWSKI St. A.: Tajemnice masonerji i masonów. Obrzędy, rytuały, 
wtajemniczenia, loże, kobiety, masonki, masonerja a Żydzi, kult szatana, 
istotna treść masonerji i jej rola w życiu współczesnem w Polsce. Z 12 ilu-
stracjami, przedstawiającemi masońskie ceremonje. Warszawa: Wyd. Księg. 
F. Korna, 1926. – 47, [1] s., il., 20,5 cm, brosz. wyd. Bibljoteka Wiedzy Tajem-
nej. Przystępna praca o masonerii pokazująca jej blaski i cienie z uwzględnie-
niem Polski bez cienia ideologii i wykorzystaniem inspirujących do myślenia 
ilustracji. Drobne przybrudzenia okł. Poza tym stan bardzo dobry. 50. –
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891. WSPÓŁPRACA rządu ze sferami gospodarczymi pań-
stwa. 3. Sprawozdanie z narady poświęconej zagadnieniom zwią-
zanym z reformą rolną i spółdzielczością rolniczą, odbytej dn. 
27 lutego 1927 r. w Prezydjum Rady Ministrów. Warszawa: Pre-
zydjum Rady Ministrów, 1927. – [4], 94, [1] s., 30 cm, brosz. wyd. 
Wyd. Komitetu Ekonomicznego Ministrów. Sprawozdanie z na-
rady działaczy gospodarczych i samorządowych oraz ekspertów 
związanych z reformą rolną. Pochodzi z okresu rządu Kazimierza 
Bartla. Zażółcenia okł. Poza tym czysty egz. 60. –

892. ZARYS programu społecznego ziemiaństwa. War-
szawa: Wydział Społecznej Rady Naczelnej Organizacji Zie-
miańskich, 1939. – 29, [1] s., [1] k. tabl., 20 cm, brosz. wyd. 
Sygnowane przez Adolfa hr. Bnińskiego (1884-1942) z rady 
Naczelnej Organizacji Ziemiańskich i Emilię Czarnowską 
z Rady Naczelnej Ziemianek. Drobne uszkodzenia okł. i za-
żółcenia. Poza tym stan bardzo dobry. 45. –

893. ZIELENIEWSKI Michał (1821-1896): Rys balneoterapii. 
Kraków: nakł. Autora, 1886. – XX, 391 s. (adl.:) SMOLEŃSKI 
Stanisław (1853-1889): Hydroterapja. Kraków: Wyd. dzieł lekar-
skich polskich, 1884. – IX, [1], 185, [1] s. (adl.) KRAJEWSKI 
Władysław Henryk (1855-1907): O chirurgicznem leczeniu pęk-
nięcia macicy podczas porodu. Warszawa: [b.w.], 1892. – 37 s., 
23 cm, współopr. płsk. z epoki. Pierwsze dzieło stanowi pionier-
ską pracę rządowego lekarza zdrojowego z Krynicy (zwanego 
„Wielkim Budowniczym Krynicy”) i członka Akademii Umie-
jętności w Krakowie. Druga pozycja autorstwa kierownika za-
kładu leczniczego w Jaworzu Śląskim omawia ówczesne metody 
leczenia wodą. Trzecia publikacja stanowi odbitkę wyd. w ra-
mach serii: Odczyty Kliniczne, Wyd. przez Redakcyę Gazety 
Lekarskiej, nr 48 (ser. 4, z. 12). Bez karty tyt. Otarcia opr. We-
wnątrz czysty egz. Stan ogólny dobry. 120. –

894. ZIOMEK Maksymiljan Józef: Czym grozi Euro-
pie handel zagraniczny Z.S.R.R.? Kraków: Towarzystwo 
Ekonomicz., 1932. – 30, [1] s., 24 cm, brosz. wyd. Wyd. 
Tow. Ekonomicznego, t. LIV. Odb. artykułu „Europa krę-
ci sznur…” (Handel zagraniczny ZSRR) z „Przeglądu Po-
wszechnego”, nr 583 – VII 1932. Analiza handlu poszczegól-
nych krajów europejskich z ZSRR. Niewielkie uszkodzenia 
okł. Stan ogólny dobry. 45. –



895. ZWIĄZEK Polskich hut żelaznych. Sprawozdanie z działalności w roku 
1929 (istnienia Związku dziesiątym). Warszawa: Związek Polskich Hut Że-
laznych, 1929. – 142 s., [4] k. tabl., 30 cm, brosz. wyd. Szczegółowe sprawoz-
danie z działalności 21 hut żelaza w Polsce międzywojennej zgrupowanych 
w 13 towarzystwach przemysłowych (m.in.: Częstochowa, Dąbrowa Górni-
cza, Hajduki Wielkie, Katowice, Ostrowiec Św. i Starachowice). Wydaw-
nictwo cykliczne. Stan bardzo dobry. 90. –

896. WIECZNY Kalendarz r. 1867-2020. Warszawa: Wyd. Wiejska 1/8, [lata 20.-
30. XX w.]. – [4] s., rys. Karton 13,6 × 10,4 cm. Z okrągłą nakładką przymo-
cowaną metalowym nitem. Wskazuje automatycznie każdy dzień miesiąca 
i tygodnia od r. 1867 do 2020. Pomaga stwierdzić datę urodzin lub innych 
okoliczności dziejowych. Drobne przybrudzenia, pochodzące głównie od me-
talu. Stan ogólny dobry. 60. –


