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V A R I A

691. ASEŃKO Józef (1889-?), GRODZICKI 
A.: Kontrola finansowa. Warszawa: Mie-
sięcznik „Bank”, 1937. – XV, [1], 407 s., 24 
cm, opr. pł. wyd. Tytuł tłocz. złotem na 
grzbiecie i licu. Szczegółowa dedykacja au-
tora. Dzieło doradców finansowych, jedno 
z pierwszych w języku polskim w zakresie 
praktycznej wiedzy gospodarczej i handlo-
wej. Opr. nieco przybrudzona i przykurzo-
na, stan dobry. 90. –

692. BAIN Aleksander (1818-1903): Umysł i cia-
ło. Mniemania o ich wzajemnym stosun-
ku [tłum. z ang. Franciszka Krupińskiego]. 
Warszawa: Sp. Wyd. Księgarzy, 1874. – [4], 
XVIII, 206 s., 18 cm, opr. płsk. z epoki. Tytuł tłocz. złotem na grzbiecie 
pięciopolowym z superekslibrisem: „E.M.”. Dawne pieczątki i dedykacja. 

Z Wyboru Biblioteki Naukowej Międzynarodowej. Wspólne przedsięwzię-
cie wydawnicze Gebethnera i Wolffa, M. Orgelbranda, M. Glücksberga, 
G. Sennenwalda i E. Wendego. Praca psy-
chologiczna szkockiego filozofa ze szkoły 
Johna Stuarta Milla. Drobne otarcia krawę-
dzi opr., wewnątrz czysty egz. Stan ogólny 
dobry. 150. –

693. BARAŃSKI Antoni (1850-1915): Chów koni 
poprzedzony wykładem ogólnych zasad ho-
dowli zwierząt gospodarskich. Z 21 ryc. naj-
celniejszych ras koni mianowicie krajowych 
przez Juliusza Kossaka (1824-1899). Lwów: 
Gubrynowicz i Schmidt, 1883. – [6], VIII, 
[2], 360, [1] s., 21 k. tabl. (drzeworyty), 23 
cm, opr. pł. współcz., przednia oryg. okł. 
brosz. zachowana. Dwuczęściowe dzieło 
(ciągła paginacja z podziałem na 2 części 
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z odmienną numeracją rozdziałów) profesora lwowskiej Szkoły Weteryna-
rii. Z drzeworytami sztorcowymi koni podług rysunków Juliusza Kossaka. 
Pierwsze dzieło w języku polskim starające się objąć zagadnienia związane 
z zasadami ogólnymi i poszczególnymi dziedzinami dotyczącymi hodowli 
koni, np. konie stadninowe z podziałem na różne kraje czy wybór koni 
rozpłodowych. W dodatku „Chów koni w Galicyi”. Zbrązowienia, kilka 
tablic przyciętych przy podpisach, stan dobry. Rzadkie. 300. –

694. BIOT Jean Baptiste (1774-1862): Początki geome-
tryi analityczney zastosowane do liniy krzywych 
i powierzchni drugiego porządku przez…; z 5ego 
wyd. na jęz. pol. przeł. przez Antoniego Wyrwi-
cza. Wilno: A. Marcinowski, 1819. – [2], 379, [1] 
s., V k. tabl. (miedzioryty), 22 cm, opr. pł. tłocz. 
z epoki. Tytuł tłocz. pierwotnie złotem na grzbie-
cie. Oprawa obustronnie tłoczona elementami 
kwiatowymi. Podręcznik geometrii analitycz-
nej autorstwa profesora fizyki matematycznej 
i członka wielu instytutów naukowych, w tym 
Uniwersytetu Wileńskiego. Zbrązowienia, k. tyt. 
z niewielkim uszczerbkiem, stan dobry. 100. –

695. [BOCHEŃSKI] Józef Maria (1902-1995) MICHE 
Józef [pseud.]: Filozofia bolszewicka. Włochy: 
Druk. Polowa 2. Korpusu A.P., 1946. – 92, [2] s., 
21 cm, brosz. wyd. Pierwodruk. Dzieło wybitnego 
sowietologa poswięcone analizie filozofii marksi-
stowskiej. Powstało w okresie kiedy Zachód nie 
zdawał sobie sprawy z zagrożenia ideologii ko-
munistycznej w rękach zwycieskiego w wojnie 
ZSRR. Praca powstała w okresie, kiedy autor był 
kapelanem Polskich Sił Zbrojnych we Włoszech. 
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W okresie późniejszym filozof był ekspertem 
sądowym w procesach antykomunistycznych 
w RFN i RPA. Nauka Chrystusowa; 44-47 
[właśc. 45-47]. R. VII, z. 10-13. Drobne uszko-
dzenie grzbietu, stan bardzo dobry. 60. –

696. BOLSZEWIZM. Praca zbiorowa. Lublin: 
Uniwersytet, 1938. – VIII, 325 s., 24 cm, 
brosz. wyd. Tow. Wiedzy Chrześcijańskiej, t. 
40. Zawiera m.in.: Józef Pastuszka, Filozofja 
komunizmu – materializm; Psychologja ko-
munizmu; Henryk Dembiński, Kolektywizm 
i totalizm jako zasady życiowe; Ignacy Czu-
ma, Państwo sowieckie; Zygmunt Surdacki, 
Metody propagandy sowieckiej. Zażółcenia 
okł., wewnątrz czysty egz. 75. –

697. BURDECKI Feliks (1904-1991): Technika 
i przemysł w dawnej Polsce. Lwów: PWKS, 
1938. – 174, [1] s., 52 il., 19 cm, brosz. wyd. 
Z Cyklu: „Ludzie i praca”, t. V. zawiera m.in.: 
Narodziny sztuk technicznych na ziemiach 
polskich; Jak technicy budowali Polskę pia-
stowską; Technicy Jagiellonów; Upadek i po-
nowny wysiłek uprzemysłowienia Polski; Prze-
mysł za Stanisława Augusta; Drucki-Lubecki 
buduje polski przemysł. Okł. projekt. Wacław 
Siemiątkowski (1896-1977). Ślady używania 
(otarcia krawędzi okł.), stan dobry. 50. –

698. CHRZANOWSKI Ignacy (1866-1940): Ojcze 
nasz. Wyd. 2. Kraków: J. Czernecki, [1918]. – 
81 s., err., 20 cm, opr. pł. z epoki z ilustr. na 
okł. (róże i korona cierniowa) Studium histo-
riozoficzne o mesjaniźmie polskim w pracy 
Augusta Cieszkowskiego. Ładny egz. 75. –

699. CONDILLAC Étienne Bonnot de (1714-
1780): Logika czyli Pierwsze zasady sztu-
ki myślenia. Dzieło elementarne niegdyś 
przez… napisane, a teraz z przydatkiem 
niektórych objaśn. i przypisów przez Jana 
Znoskę (1772-1883)… z franc. na pol. jęz. 
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przełoż… Wilno: Druk. Akademicka, 1802. 
– [8], 246, [1] s., 18 cm, opr. płsk. z epoki. 
Dawna proweniencja piórem. Dzieło fran-
cuskiego filozofa doby Oświecenia przetłu-
maczone na język polski przez profesora 
ekonomii Uniwersytetu Wileńskiego dzia-
łającego na zlecenie Komisji Edukacji Naro-
dowej. Stanowiła przez szereg lat popularny 
podręcznik logiki. Opr. nieco podniszczona 
ze śladami po owadach, wewnątrz lekki ślad 
po zalaniu na krawędziach kilkunastu kart, 
czysty egz. 150. –

700. CZAADAJEW Piotr Jakowlewicz (1794-
1856): List filozoficzny… do Pani ***; tłomacze-
nie z czasopisma moskiwskiego „Tieleskop”. 
Kraków: [b.w.], 1866. – 32 s., 21 cm, brosz. wyd. 
Dawna pieczątka własnościowa. Polska edycja 
listu rosyjskiego filozofa i prekursora okcyden-
talizmu. Jeden z ośmiu słynnych listów tworzą-
cych traktat filozoficzny napisany pierwotnie 

w języku franc. Niniejszy list manifestuje entuzjastyczny stosunek autora do 
Europy i idei świata zachodniego. Wyraża skrajny secptycyzm wobec Rosji, 
którą uważał za nie należącą do żadnej kultury i tradycji. Rosja zdaniem au-
tora: „Niczego światu nie dała, ani nic się od świata nie nauczyła. Nikt by jej 
nie zauważył, gdyby nie jej terytorialna wielkość. Sama Rosja istnieje tylko 
po to, aby być przestrogą dla przyszłych poko-
leń. Przyczynę cywilizacyjnego ubóstwa Rosji 
upatrywał we wtórności wschodniego chrze-
ścijaństwa wobec Rzymu i rosyjskim partyku-
laryzmie oraz izolacjonizmie”. Publikacja tego 
listu, przeoczona przez cenzurę, spowodowała 
represje carskie z polecenia samego Mikołaja 
II wobec wszystkich, którzy przyczynili się do 
jego wydania (pismo zamknięto, cenzor zo-
stał usunięty, redaktor powędrował na Sybir), 
a sam Czaadajew został, jako niepoczytalny 
osadzony w areszcie domowym i poddany 
przymusowego leczeniu. Zbrązowienia oraz 
drobne uszczerbki przy krawędzi kart poza 
tekstem, stan dobry. 60. –



281

701. CZECZOTT Henryk (1875-1928): Przeróbka 
mechaniczna użytecznych ciał kopalnych. Cz. 
1, t. 1: Sortowanie i rozluzowanie. Kraków: 
Komitet Wydaw. Dzieł śp. prof. H. Czeczot-
ta, 1930. – XXI, [1], 208 s., 223 il., 25 cm, brosz. 
wyd. Bogato ilustrowane pośmiertne wydanie 
pism profesora Akademii Górniczej dotyczą-
ce metod eksploatacji kopalin. Autor dzieła 
był wybitnym specjalistą, o którego zabiega-
ły środowiska naukowe całej Europy (autor 
aż do 1922 r. piastował funkcję dziekana wy-
działu górniczego w Piotrogrodzie). Drobne 
przybrudzenia i zagięcia okł. Wewnątrz stan 
bardzo dobry. 60. –

702. CZECZOTT Henryk (1875-1928): Przerób-
ka mechaniczna użytecznych ciał kopal-
nych. Cz. 1, t. 2: Wzbogacanie. Kraków: 
Komitet Wydaw. Dzieł śp. prof. H. Cze-
czotta, 1931. – XV, [1], 214 s., 156 il., 25 cm, 
brosz. wyd. Drobne przybrudzenia, nad-
pęknięcia i zagięcia okł. Wewnątrz stan 
bardzo dobry. 60. –

703. CZIŻEWSKIJ Dmitro (1894-1977): Filoso-
fia G.S. Skoworodi. Warszawa: Ukraińskij 
Naukowy Institut, 1934. – 221, [3] s., 25 cm, 
brosz. wyd. Zdezaktualizowane pieczątki 
biblioteczne. Omówienie filozofii Hryhori-
ja Sawycza Skoworody (1722-1794), którego 
nauka wniosła istotny wkład do rosyjskiej 
i ukraińskiej kultury. Ten osiemnastowiecz-
ny poeta, filozof i kompozytor był współcze-
śnie uważany za prekursora nowoczesnej 
szkoły rosyjskiej filozofii i wzór Lwa Tołsto-
ja. Poszczególne rozdziały omawiają meta-
fizykę, antropologię, etykę, mistykę i źródła 
filozofii Skoworody. Prace Ukraińskiego In-
stytutu Naukowego pod red. Romana Smal-
-Stockiego. Tytuł i spis treści również w jęz. 
pol. i franc. Zażółcenia okł., egz. nierozcięty. 
Wewnątrz stan bardzo dobry. 100. –
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704. DOBROWOLSKI Jan Marian (1886-1958): 
Uprawa roślin lekarskich. Warszawa: Kasa 
Mianowskiego, 1922. – VII, [2], 10-165, [1], 
X s., 25 cm, opr. pł. z epoki. Praktyczny 
poradnik uprawy 70 roślin zielarskich. 
Naturalne zażółcenia. Na k. tyt. fragment 
starej nalepki, stan dobry. 80. –

705. DYDYŃSKA-HENNEBERG Krystyna 
(1904-1996), HORODYŃSKA E.: Druk ręcz-
ny na tkaninach. Londyn: MWRiOP, 1943. – 
73 s., 13 tabl.: fot. (w obrębie paginacji), 18 cm, 
brosz. wyd. Pieczątka i znaczek opłaty Głów-
nej Komisji Skarbu Narodowego. Biblioteka 
Rzemiosła i Techniki, nr 3. Podręcznik autor-
stwa dwóch polskich malarek, które przestu-
diowały technikę druku ręcznego w pracow-
niach Edynburgu i Manchesteru, postanowiły 
przywrócić to rękodzieło zamarłe w Polsce 
w XIX w. Z przedmową prof. Wojciecha Ja-
strzębowskiego (1884-1963). Drobne przyku-
rzenia okł., stan bardzo dobry. 45. –

706. ENCYKLOPEDYA Handlowa. Warszawa: 
Red. „Gazety Handlowej” przy współudz. 
„Gazety Losowań”, 1891. – [4], XI, [1], IV 
1032, [2] s., [1] k. tabl. rozkład., il., 20 cm, 
opr. płsk. z epoki. Tyt. i superekslibris („W. 
Ł.”) tłoczony złotem na grzbiecie. Encyklo-
pedia obejmująca teorię (nauka o handlu), m.in. z zakresu geografii han-
dlowej, rachunkowości i historii pieniądza). Część druga zawiera prakty-
kę kupiecką z wzorami dokumentów handlowych. Praca zbiorowa. Wśród 
autorów wymieninych m.in.: Adolf Dygasiński, Józef Kirszrot-Prawnicki, 
Tadeusz Korzon i Leopold Meyet. 360. –
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707. FORSTER Karol (1800-1879): Powrót do po-
rządku. Wspomnienia z Paryża. Studya po-
lityczne i filozoficzne. Berlin: własność wyd. 
Biblioteki, 1869. – XI, VII, [2], 312, 4 s., 24 cm, 
brosz. wyd. Biblioteka Podręczna Nauk Moral-
nych i Politycznych, XX. Dzieło będące częścią 
ambitngo zamierzenia emigracyjnego pisarza 
politycznego i popularyzatora wiedzy eko-
nomicznej, mające na celu upowszechnienie 
współczesnej literatury ekonomicznej i socjolo-
gicznej szerokim warstwom społecznym w Ga-
licji. Luźne składki, egzemplarz nierozcięty ze 
śladami zalania na obrzeżach poza czystym 
tekstem, idealny do oprawy. 60. –

708. GACKI Władysław (1882-1966): Myśliwy i ry-
bak. Szkice obyczajowe. [Warszawa]: Dom 
Książki Polskiej, [1935]. – [2], 85, [2] s., 21 cm, 
brosz. wyd. Zbiór szkiców literackich z zakre-
su kultury łowiectwa i rybołówstwa, które za-
chowały do dziś żywą aktualność. Okładka, 
szczególnie przednia przybrudzona, wewnątrz 
czysty egz. stan dobry. 50. –

709. GANILH K.(arol) (1758-1836): Dykcyonarz 
ekonomii polityczneu z francuskiego dzie-
ła… na pol. język przełoż. i własnemi uwa-
gami znacznie pomnożony przez Fryderyka 
Skarbka (1792-1866). [Warszawa]: nał. wyd. 
w druk. Kommissyi Rząd. R. i O. P., 1828. – [2], 
XXII, 21, [1], 564, [5] s., 21 cm, płsk. współcz, 
przednia oryg. okł. brosz. zachowana. Tytuł 
tłoczony srebrem na grzbiecie. Notatki kredką 
z epoki. Dzieło wybitnego ekonomisty francu-
skiego, spolszczone i rozszerzone przez eko-
nomistę i polityka doby Królestwa Polskiego. 
Zbrązowienia i ślady zalania na pierwszych 
kartach, stan dobry. 300. –

710. GARBIŃSKI Kajetan (1796-1847): Wykład syn-
tetyczny własności powierzchni skośnych z ich 
przystosowaniem do konstrukcyi machin, skle-
pień kamiennych, i.t.p. Warszawa: [b.w.], 1822. 
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– 96 s., [2] k. tabl. (litografie), 22 cm, opr. ppł. 
nieco późniejsza. Rozprawa z zakresu geome-
trii napisana w zamiarze otrzymania doktoratu 
z filozofii, obroniona na wydziale filozoficznym 
Królewskiego Warszawskiego Uniwersytetu. 
Autor był mtematykiem, późniejszym dyrek-
torem Szkoły Przygotowawczej do Instytu-
tu Politechnicznego i ministrem oświecenia 
w czasie powstania listopadowego. Naturalne 
zbrązowienia oraz niewielki ślad po zalaniu na 
obrzeżu s. 49-50, stan dobry. 90. –

711. GASZYŃSKI Stefan (1867-1949): Akuszerya dla 
użytku lekarzy i uczniów szkół położniczych. 
Warszawa: Kasa Pomocy dla Osób Pracujących 
na Polu Naukowem im. Józefa Mianowskiego, 
1912. – XVI, 915 s., 360 il., tabele, wykresy, 27 cm, 
opr. ppł. z epoki. Podręcznik ginekologii. Obej-
muje: Część wstępna: dział bibliograficzny; cz. 1: 
Krótki szkic anatomiczny. Techniczna budowa 
miednicy; Cz. 2: Fizjologia, dietetyka i patologia 
ciąży, porodu i połogu; Cz. 3: Mechanika poro-
du; Cz. 4: Wadliwości w rozwoju i umiejscowie-
niu jaja płodowego. Otarcia okł., blok książki 
reperowany (podklejony). Wewnątrz czysty egz. 
Stan dobry. 120. –

712. GIEDROYĆ Franciszek (1860-1944): Mór 
w Polsce w wiekach ubiegłych. Zarys historycz-
ny. Podał… Warszawa: [b.w.], 1899. – [2], 140 s., 
25 cm, brosz. wyd. Kronika epidemii w Polsce 
od IX do XVIII w. Rzecz drukowana w „Kro-
nice Lekarskiej”. Przybrudzenia okł. Wewnątrz 
egz. nierozcięty, stan bardzo dobry. 80. –

713. GLICZYŃSKI Bolesław (1882-?): Prace urzę-
dów ziemskich. Poradnik dla członków Komi-
sji Ziemskich ze szczególnem uwzględnieniem 
prac Komisji Gminnych. Warszawa: Główny 
Urząd Ziemski, 1920. – 174, [2] s., [6] s. tabl. 
rozkład., 21 cm, brosz. wyd. Organizacja Urzę-
dów Ziemskich w Polsce po odzyskaniu nie-
podległości oraz sposoby przeprowadzania 
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parcelacji, komasacji, likwidacji serwitutów i inne drobne prace regula-
cyjne. Dołączono plany majątków ziemskich z przykładami działań na 
nich urzędów ziemskich – Dobra Cekanowo, gm. Bielino, pow. Płock; wsie 
Kaski-Ślesice, Kamienice-Ślesice i Pokojewo-Łaguny, gm. Bartołdy, pow. 
Ciechanów; Brzechów, gm. Daleszyce, pow. Kielce; Grzbiet nadpęknięty, 
luźne składki, wewnątrz naturalne zażółcenia, czysty egz. 60. –

714. GWIZDALEWICZ Józef: Uważać na szosach. Dla początkujących automo-
bilistów. Warszawa: [b.w.], 1937. – 36 s., 17 cm, opr. karton wyd. Praktyczny 
poradnik kierowcy samochodowego 23-letniej karierze zawodowej. Autor 
opisuje przykłady z życia codziennego polskiego kierowcy lat 30-tych, rów-
nież w Warszawie. Stan bardzo dobry. 80. –

715. HOFFMANOWA z Tańskich Klementyna (1798-1845): O moralności dla 
kobiet przez autorkę Pamiątki po dobrej matce. Kraków: w Drukarni Jó-
zefa Czecha, 1841. – [8], 168 s., finaliki i winiety, 17 cm, opr. płsk. z epoki. 
Grzbiet tłocz. złotem. Wykłady z zakresu etyki i psychologii kobiet. Otarcia 
zewnętrznych okł. i zbrązowienia, stan bardzo dobry. 150. –

716. HOFFMANOWA z Tańskich Klementyna (1798-1845): O powinnościach 
kobiét przez autorkę Karoliny [pseud.]. Warszawa: [R. Friedlein], 1849-1851. 
– 196, [1]; [4], 200, [2]; [4], 228, [2] s., 18 cm, opr. skóra z epoki. Obustron-
nie tłoczona ozdobną ślepą ramką. Na grzbiecie tłocz. złotem ozdobniki 
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z tytułem oraz numeracją tomów. Wykłady z Instytutu Guwernantek na 
temat psychologii i socjologii kobiet stanowiące kanon ówczesnej epoki 
wiedzy. Górna krawędź grzbietu z niewielkim uszczerbkiem, niewielkie 
otarcia krawędzi grzbietu. Wyklejka z jedwabnej mory przybrudzona. 
Naturalne zbrązowienia, stan dobry. 250. –

717. INFORMACYJNY Kalendarz Myśliwski na 
1931 rok. Pod red. Walentego Włodzimierza 
Garczyńskiego. Warszawa: Polski Związek 
Stowarzyszeń Łowieckich, [1930]. – 317, [5] s., 
il., inseraty, 23 cm, brosz. wyd. Kalendarz za-
wiera część informacyjną, zbiór fachowych 
artykułów (m.in.: Wskazówki hodowlane na 
kolejne miesiące; Jan Sztolcman, Przykaza-
nia myśliwskie; Stanisław Kamocki, Hodow-
la bażantów; Herman Knothe, Sposób polo-
wania z puchaczem na drapieżniki; Ambony, 
kosze i ścieżki myśliwskie; W. Garczyński, 
Hodowla psów myśliwskich; Spis właścicie-
li i hodowców rasowych psów myśliwskich, 
które są wpisane lub mają prawo być wpisane do ksiąg rodowych; obszerny 
dział amunicja i prawo łowieckie oraz wykaz władz Polskiego Związku 
Stowarzyszeń Łowieckich. Ślady używania, zagięcia okł., wewnątrz czysty 
egz. Stan ogólny dobry. 100. –

718. JANKOWSKI Edmund: Ogród przy dworze wiejskim. Dwa tomy. Około 
300-stu figur w tekście i 4 tablice litografowane. Warszawa: nakł. autora, 
1888. – [2], II, 245, [10] s., il., [2] k.tabl. (litografie); [2], 458, [2] s., il., [2] 
k.tabl. (litografie), 22 cm, współopr. płsk. z epoki, pięciopolowy z tyt. tłocz. 
złotem. Dzieło poświęcone klasycznemu ogrodnictwu. Część pierwsza 
dotyczy ogrodów warzywnych i owocowych, a druga ogrodów spacero-
wych, drzew ozdobnych i hodowli kwiatów. Sporo informacji dotyczących 
planowania ogrodów, ich kształtu i rozkładu poszczególnych elementów. 
Całość wzbogacają setki rycin, opisów roślin i sposobów ich uprawy oraz 
cztery plany w litografii. Miejscami zażółcenia, 2 ostatnie tablice reperowa-
ne (podklejone). Drobne otarcia okł. i krawędzi grzbietu. Złocenia w pełni 
zachowane. 360. –
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719. KALENDARZ i Szematyzm c.k. gal. Urzęd-
ników skarbowych tudzież etat osobowy c.k. 
Ministerstwa skarbu na rok 1901. Lwów: „Ga-
zeta Urzędnicza”, 1901. – 168, [16] s., 21 cm, 
opr. ppł. wyd. Spis kilkuset urzęników skar-
bowych Galicji podług klas rang z datami 
nominacji. Obejmuje również spis urzędni-
ków c.k. ministerstwa skarbu w w Wiedniu 
oraz etat osobowy krajowej Dyrekcji Skarbu 
we Lwowie. Całość zindeksowana. W dodat-
ku spis ustaw i rozporządeń skarbowych za 
rok 1900 oraz posłów do austriackiej Rady 
Państwa wg stronnictw. Część kalendarzowa 
z dodatkowymi czystymi kartami na notat-
ki. Niewielkie przybrudzenia okł., wewnątrz 
stan bardzo dobry. 120. –

720. KALINOWSKI Kazimierz (1893-? ): Porad-
nik budowlany dla rolników. Warszawa: Tow. 
Oświaty Rolniczej, Księg. Rolnicza, 1929. – 
192 s., 104 il., 24 cm, brosz. wyd. Pieczątka: 
„Tadeusz Słubicki”. Praktyczne Podręczniki 
Rolnictwa i Nauk Pokrewnych. Bogato ilu-
strowany poradnik z zakresu budownictwa 
gospodarskiego. Ślady używania na okł. 
(drobne przybrudzenia na obrzeżach), czysty 
egz., stan dobry. 100. –

721. KARPIŃSKI Jan Jerzy (1896-1965): Biało-
wieża; z przedmową ministra leśnictwa Bo-
lesława Podedwornego. Warszawa: „Kolum-
na”, 1947. – 135 s., 36 k. tabl.: il., fot., finaliki, 
21 cm, brosz. wyd. Popularna praca leśnika 
związanego z Białowieskim Parkiem Naro-
dowym z pierwszą powojenną charaktery-
styką puszczy.Okł. projekt. Józef Czerwiński, 
ukł. ogólny i graf. Antoni Ferski. Przybru-
dzenia i zbrązowienia okł. Wewnątrz czysty 
egz., stan dobry. 45. –

722. KRAMSZTYK Stanisław (1841-1906): Szki-
ce przyrodnicze z dziedziny fizyki, geofi-
zyki i astronomji. Zbiór 1. Czas, – Zagadka 
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wnętrza Ziemi, – Historya gazów, – Przed sklepem 
mechanika. Warszawa: Księgarnia Naukowa, 1904. 
– [4], VII, [1], 217, [2] s., 20 cm, opr. płsk. z epoki. 
Tytuł tłocz. złotem na grzbiecie z superekslibri-
sem: „A.D.-T.”. Popularna praca promująca naukę 
przyrodniczą, niezwykle płodnego autora z okre-
su pozytywizmu, którego dorobek jest obliczony 
na tysiące tekstów. Otarcia krawędzi okładek. Na 
pierwszych wyklejkach nieznaczne przybrudzenia, 
czysty egz. stan dobry. 150. –

723. KRYGIER Włodzimierz (1900-1975): Hokej na 
lodzie. Warszawa: Gł. Księg. Wojsk., 1935. – VIII, 94 
s., 27 fot., il.; 36 s., rys. (załącznik w kieszonce), 17 
cm, brosz. wyd. Bibljoteczka Sportowa, nr 36. Pod-
ręcznik hokeja autorstwa kapitana polskiej druży-
ny olimpijskiej z 1932 r. W kieszonce: Regulamin 
Sportowy Polskiego Związku Hokeja na Lodzie oraz 
Międzynarodowe Prawidła Gry. Projekt kolor. okł. 
Atelier Girs-Barcz. Ślady uzywania na okł. (zagię-
cia, drobne uszczerbki i podklejenia), czysty egz., 
stan ogólny dobry. 50. –

724. KURAKIN Alexy (1759-1829): Sposób usta-
nowienia wszędy iednakich i akuratnych 
szal, bezmienow i wag. [B.m.: Ministerium 
Spraw Wewnętrznych, 1807-1810]. Bifolium, 
s. [4], 37 × 21 cm. Przepisy na temat użycia 
oznakowanych odważników i wag w Rosji 
wyrabianych w Fabryce Aleksandryjskiej. 
Przepisy rosyjskiego ministra spraw we-
wnętrznych wydane w języku polskim dla 
mieszkańców zachodnich guberni rosyj-
skich (wcielonych do Rosji po rozbiorach 
Polski). Dwa te same arkusze z przepisa-
mi. Tytuł w nagłówku. Przybrudzenia na 
obrzeżach i niewielkie zagniecenia, stan 
dobry. Rosyjski druk urzędowy dla Pola-
ków z pocz. XIX w. 120. –
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725. LAMÉ FLEURY Jules Raymond (1797-1878): 
Tłomaczenie zjawisk natury. Z dzieł…; przełoż. 
przez Marcelego Skotnickiego (1812-1850). War-
szawa: Druk X.X. Pijarów, 1841. – 101 s., 16 cm, 
brosz. wyd. Pieczęć nieco późniejsza. Popularne 
wydawnictwo z 1 poł. XIX w. z dziedziny nauk 
przyrodniczych. Zagniecenia okł. i naturalne 
zbrązowienia, stan dobry. 75. –

726. LAUDYN-CHRZANOWSKA Stefania 
(1872-1942): Prawo powszechności. Dług jed-
nostki. Zakopane: nakł. autorki, 1933. – 284, [1] 
s., 24 cm, brosz. wyd. Z dedykacją autorki dla 
Marii Witkiewicz, dat. Zakopane 1934. Wykład 
nauki społecznej z licznymi przykładami z życia 
w USA (m.in.: amerykańscy milionerzy pracujący 
dla dobra społeczeństwa) autorstwa prawicowej 
emancypantki. Blok książki poluzowany, okł. ze 
śladami używania, stan dobry. 50. –

727. LIESENBERG Carl: Persönliche, ge-
schäftliche, politische Reklame. Lehrbuch der 
Reklamekunst, deren Wesen, Bedeutung und 
Konsequenzen. Neustadt an der Haardt: Pfälzi-
sche Verlagsanstalt, 1912. – 288 s., [1] k.: portr., 
23 cm, opr. ppł. wyd., obustronnie tłocz. zło-
tem z tyt. i znakiem fimowym. Reklama osobi-
sta, polityczna i zawodowa, jej istota, znaczenie 
i konsekwencje. Podręcznik teoretyczny i prak-
tyczny sztuki reklamy. Drobne przybrudzenia 
(ślad po kleju na kartonie w jednym miejscu), 
stan bardzo dobry. 120. –

728. LOOS Józef: Więzienia w Polsce. Cyfry i fak-
ty. [Warszawa]: Polska Liga Obrony Praw Czło-
wieka, 1933. – 93, [2] s., 17 cm, brosz. wyd. Obej-
muje następujące zagadnienia: Więzień śledczy; 
Więzień kryminany; Więzień polityczny; Więzień 
nieletni. Statystyki. Spora liczba ingerencji cenzu-
ry w zagadnienia dotyczące więźniów śledczych 
(zaznaczono konfiskaty tekstu). Ślady używania, 
stan dobry. 60. –
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729. ŁEBKOWSKI Józef: Przegląd kierowa-
nia przesyłek ambulansami. Stan z dnia 23 
września (1 pażdziernika) 1937 r. Oprac. na 
podstawie przeglądów kierowania ambu-
lansów poszczególnych Dyrekcyj O.P. i T. 
i up. Warszawa 2… Warszawa: nakł. autora, 
1937. – [4], 109, [2] s., 16 cm, opr. ppł. wyd. 
Przegląd 14 szlaków komunikacyjnych am-
bulansów pocztowych. Przybrudzenia okł., 
wewnątrz czysty egz. 50. –

730. MALEC Stanisław: Harce elektronów. 
Popularny wykład o falach elektrycznych, 
o radjofonji i telewizji. Lwów: Książnica-
-Atlas, 1930. – [2], 146, [2] s., 70 il., 20 cm, 
opr. ppł. wyd. Tytuł tłocz. złotem na nie-
bieskim grzbiecie. Popularny ilustrowany 
poradnik naukowy o radiofonii, telewizji 
i o falach elektromagnetycznych. Biblio-
teka Iskier, 28. Projekt kolor. okł. Janina 
Petry-Przybylska (1898-1960). Miejscami 
podkreślenia w tekście na czerwono. Stan 
bardzo dobry. 60. –

731. MALESSA St.: O braciach naszych na 
wychodźtwie. [Warszawa]: Komitet Wy-
konawczy „Tygodnia Emigranta”, [1930]. 
– 64 s., 18 cm, brosz. wyd. Problematy-
ka corocznej emigracji z Polski w okre-
sie międzywojennym. Na okł. rysunek 
osób opuszczających Polskę z napisem: 
„Dwieście pięćdziesiąt tysięcy ludzi emi-
gruje rocznie z Polski: czy pozwolimy by 
ten skarb ginął dla Polski bezpowrotnie?”. 
Zażółcenia, stan bardzo dobry. 40. –

732. MATAKIEWICZ Maksymilian (1875-
1940): Żegluga śródziemna i budowa dróg 
wodnych. Warszawa: Komitet Wydawni-
czy Podręczników Akademickich przy Mi-
nisterstwie W. R. i O. P., 1931. – XVI, 539 
s., [8] k. tabl.: rys. (rozkład.), 433 il., 27 cm, 
opr. pł. wyd. Tłoczenia złotem na grzbiecie 
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i licu, całość opr. tłocz. ślepą ramką, oryg. obwoluta i pudełko kartonowe. 
Dzieło profesora budownictwa wodnego w Politechnice Lwowskiej, oma-
wiające budowę dróg wodnych oraz żeglugę śródziemną w Polsce, Holandii, 
Belgii, Francji, Stanach Zjednoczonych i Niemczech. Bogato ilustrowana 
monografia z ilustracjami kanałów i śluz oraz ich przekrojami. Osobny 
rozdział poświęcony traktatom, konwencjom, umowom i rozstrzygnięciom 
międzynarodowym, oraz ustawom i rozporządzeniom w sprawie żeglugi 
i dróg wodnych. Stan bardzo dobry. Ładna wyd. opr. 300. –

733. MICHALEK Antoni: Pływanie. Podręcznik metodyczny dla nauczycieli 
wychowania fizycznego oraz instruktorów pływania. Warszawa: Gł. Księg. 
Wojskowa, 1938. – [4], 287, [1] s., 17 cm, brosz. wyd. Pieczątka własnościowa. 
Podręcznik pływacki przeznaczony dla kadry nauczycielskiej. Okł. Atelier 
Graficzne Girs-Barcz; rys. w tekście Z. Wierciaka, M. Beregy i Autora. 
Zagięcia przy krawędzi przedniej okł., stan dobry. 60. –

734. MIERZEJEWSKI Czesław (1896-?): Zaprawa lekkoatletyczna. Wyd. 2. 
Warszawa: Gł. Księg. Wojskowa, 1934. – [8], 62 s., 17 cm, brosz. wyd. Bi-

blioteczka Sportowa (Warszawa), nr 5. Naucza-
nie lekkoatletyki i trening. Projekt okł. Atelier 
Girs-Barcz. Niewielkie przykurzenia okł., stan 
dobry. 40. –

735. MNISZEK TCHORZNICKI Mieczysław: 
Oologia ptaków łownych; z przedm. Józefa Gieysz-
tora. Warszawa: Polski Związek Łowiecki, 1947. – 
67, [5] s., fot. na osobnych tabl. w ramach paginacji, 
21 cm, brosz. wyd. Opracowanie poświęcone jajom 
polskich ptaków łownych z fotografiami ich gniazd 
pochodzącymi z przedwojennej teki „Łowca Pol-
skiego”. Drobne zagięcia okł., stan dobry. 60. –
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736. MODES-DUDREWICZOWA 
Maria: Koronki igiełkowe. Me-
todyczny podręcznik dla szkoły 
i domu. Kraków: nakł. autorki, 
1933. – 18 s., 23 k. tabl.: il., 15 × 23 
cm, brosz. wyd. Podręcznik ko-
ronek pętelkowych autorstwa b. 
kierowniczki szkoły koronkarskiej w Zakopanem, zawierający 24 fo-
tografie ściegów zasadniczych i 21 gotowych motywów. Minimalne 
naddarcie (podklejone) i uszczerbek narożnika okł. oraz lekki ślad po 
zalaniu na marginesach ostatnich kart poza tablicami. Stan ogólny 
bardzo dobry. 60. –

737. MONGE Gaspard (1746-1818): 
Wykład statyki dla użycia szkół 
wydziałowych i  wojewódzkich. 
Wyd. 5 przeyrzane przez P.(ierre) 
Hachette (1769-1834); przetłum. 
Onufry Lewocki. Warszawa: Druk. 
Zawadzkiego i Węckiego, 1820. – 
[8], 198, [1] s., V k. tabl. (litografie 
rozkład.), 18 cm, opr. pł. z epoki ze 
skórzanym szyldzikiem. Zdezak-
tualizowane pieczątki biblioteczne. 
Podręcznik fizyki dla szkół śred-
nich. Miejscami zbrązowienia, stan 
dobry. 120. –

738. [MYŚLISTWO] OCHOTNICZIJ Illiustrirowannyj żurnał „Siemia 
Ochotnikow”, nr 6: 31 III 1908. [Tuła]: Riedaktor-izdatiel A.A. Torskow, 
1908. – [1], 122-143, il., 29 cm, brosz. wyd. Ilustrowany dwutygodnik „Rodzi-
na Myśliwych” poświęcony łowiectwu. W numerze m.in. artykuły na temat 
broni myśliwskiej, rysia turkiestańskiego i ekskluzywnej wystawy psów 
rasowych w Gatczynie. Układ dwuszpaltowy. Nieduże zagięcia i drobne 
przybrudzenia na okł. i krawędziach, stan dobry. 60. –
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739. [MYŚLISTWO] OCHOTNICZIJ Illiustrirowannyj żurnał „Siemia 
Ochotnikow”, nr16-17: 20 XI 1909.Riedaktor A.A. Torskow. [Tuła]: Izd. 
S.T. Pawłow, 1909.   – [1], 282-309, [3] s., il., 29 cm, brosz. wyd. Zawiera m.in. 
artykuły o śladach wilka i broni myśliwskiej, w tym tulskiej. Zbrązowie-
nia na krawędziach okł. i przybrudzenia, podkreślenia czerwoną kredką 
w tekście., stan dobry. 60. –

740. NAJNOWSZE prądy umysłowe zachodniej Europy. 4 odczyty. Warszawa: 
Wyd. Koła Historyków S.U.W., 1929. – [4], 101 s., 20 cm, brosz. wyd. Zawie-

ra odczyty Marcelego Handelsmana o Fran-
cji; Maurycego Manna o Włoszech; Andrze-
ja Tretiaka o  Anglii i  Oskara Haleckiego 
o Niemczech. Egz. nierozcięty. Okł. pożółkłe, 
wewnątrz stan bardzo dobry. 50. –

741. NAWRATIL Arnulf (1853-1935): O tra-
czach i tartakach ze względu na ochronę 
życia i zdrowia pracowników. Lwów: Zakł. 
Ubezpiecz. od Wypadków, 1927. – 47, [1] s., 
21 cm, brosz. wyd. Przepisy BHP w oprac. 
okręgowego inspektora pracy we Lwowie. 
Tyt. okł. Drobne uszkodzenia okł., stan 
dobry. 35. –
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742. NAWRATIL Arnulf (1853-1935): O użyciu 
wyskoku drzewnego i spirytusu denaturowanego 
w przemyśle i o szkodliwem ich działaniu na zdro-
wie robotników. Lwów: [Ministerstwo Przemysłu 
i Handlu], 1920. – 24 s., 20 cm, brosz. wyd. Odb. 
z „Czasopism Technicznego” 1920. Charakterystyka 
działania skażonych alkoholi przemysłowych. Stan 
bardzo dobry. 35. –

743. NEHRING Edward (1892-1951): Jazda to-
warzyska, gry i zabawy na lodzie. Warszawa: Gł. 
Księg. Wojskowa, 1936. – VII, [1], 92 s., 42 il., 17 cm, 
brosz. wyd. Pieczątka własnościowa. Biblioteczka 

Sportowa, nr 41. Popularny podręcznik łyżwiarstwa. Otarcia i przybru-
dzenia okł., wewnątrz stan dobry. 40. –

744. NORKOWSKA Marta (1872-1930): Piekarnia i cukiernia wytworna i go-
spodarska. „Najnowszej kuchni” część druga. Nagrodzona 2 wielkiemi 
medalami srebrnemi na wystawach kucharskich w Warszawie i Łodzi. 
Warszawa: Gebethner i Wolff, [przed 1930]. – [6], 160 s., il., 20 cm, opr. 
wyd. ppł. Zbiór przeszło 200 przepisów na ciasta drożdżowe niesłodkie 
i słodkie, ciasto parzone, kruche francuskie i biszkoptowe, ciasta migda-
łowe i śmietanowe, torty, mazurki i baumkucheny, pierniki, marcepany, 
karmelki, nugat i farby do ciast. Okł. ze śladami zaplamień (atrament na 
odwrocie) i zbrązowień. Wewnątrz minimalne zbrązowienia, czysty egz. 
stan dobry. 100. –

745. NORKOWSKA Marta: Uwagi ogólne o zastosowaniu kokowaru. Libawa: 
Tow. Akcyjne Libawskiej Olejarni, dawniej Kielera, [przed 1914]. – 23 s., 16 
cm, brosz. wyd. Zbiór kilkunastu przepisów z zastosowaniem kokowaru – 
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czystego tłuszczu roślinnego, produkowanego 
przez libawską firmę, która od 1912 r. była wła-
ścicielem Fabryki Masła Roślinnego „Alima” 
przy ul. Gocławskiej w Warszawie. Okładka 
kolorowa, drobne przykurzenia, stan bardzo 
dobry. Rzadka reklamówka wydana na Łotwie 
w języku polskim. 90. –

746. NOSKOWSKI Zygmunt (1846-1909), ZAWIR-
SKI Marek (1862-1911): Wykład praktyczny 
harmonji jako kurs przygotowawczy do nauki 
kontrapunktu. Warszawa: M. Arct, 1904. – [4], 
255 s., nuty, 22 cm, opr. tw. z epoki. Podpisy 
własnościowe. Podręcznik harmonii. Okład-
ka nieco przykurzona, wewnątrz stan bardzo 
dobry. 80. –

747. OCZAPOWSKI Edward (1788-1854): O roli, iey 
uprawie i pielęgnowaniu roślin gospodarskich. 
Dla użycia po szkołach powiatowych w Wy-
dziale Uniwersytetu Wileńskiego. Wilno: J. 
Zawadzki, 1825. – [2], 155, [3] s., [2] k. tabl. złoż. 
(miedzioryty), 18 cm, brosz. wyd. Poradnik 
uprawy roli autorstwa profesora gospodarstwa 
wiejskiego Uniwersytetu Wileńskiego. Ślad po 
usuniętej prywatnej pieczątce i odbarwienia 
naturalne okł., stan bardzo dobry. 200. –

748. OSSOWSKI (DOŁĘGA) Jan Sylwester (ok. 
1803-1864 lub 1870): O łaźni parowej w apara-
tach przenośnych wynalazku… i jej skutkach 
w rozmaitych chorobach. Warszawa: w Druk. 
Juliana Kaczanowskiego, 1852. – 88 s., 20 cm, 
brosz. wyd. Praca o wynalazku łaźni parowych 
szafkowych i przenośnych.  Obejmuje przed-
mowę autora oraz charakterystykę urządzenia, 
pióra urzędników, lekarzy i uzdrowionych, za-
mieszczoną na łamach prasy. Przednia okład-
ka i karty do s. 28 uszkodzone, lecz tylko dwie 
pierwsze z minimalnym uszczerbkiem tekstu 
(pojedyńcze litery), wskutek użytkowania pa-
pieru przez gryzonie. Czysty egz. z drobnymi 
zbrązowieniami. Rzadkość. 75. –
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749. OSTROWSKI Tadeusz: Plan nowego ustro-
ju gospodarczego w Polsce. Kraków: Komi-
tet Wydaw. „Dobrobyt”, 1935. – 198 s., 25 cm, 
brosz. wyd. Pieczątka: „Księgozbiór Łań-
cuchowski” z herbami Korczak i Radwan 
Marii Wołk-Łaniewskiej i jej małżonka Jana 
Steckiego (1871-1954), b. ministra w rządach 
Rady Regencyjnej i senatora RP, właściciela 
pałacu w Łańcuchowie koło Chełma. Na k. 
tyt. autograf Jana Steckiego. Projekt napra-
wy gospodarczej Polski z obszernym uza-
sadnieniem i licznymi tabelami (65). Drobne 
uszczerbki na krawędziach okł. i na odwro-
cie. Wewnątrz liczne podkreślenia i znaki 
zapytania w tekście, stan dobry. 80. –

750. PADECHOWICZ Marjan (1892-1971): 
Stolarz przed egzaminem mistrzowskim. 
Podręcznik do egzaminów mistrzow-
skich w pytaniach i odpowiedziach z 42 
ilustracjami do użytku na kursach zawo-
dowych i w stolarniach. Kraków: Miejskie 
Muzeum Przemysł. im. A. Baranieckiego, 
1932. – 118 s., 42 il., 22 cm, opr. pł. Pod-
ręcznik na egzamin zawodowy stolarza. 
Przybrudzenia i zaplamienia na krawę-
dziach, stan dobry. 50. –

751. PIĄTEK Jan (1881-1948): Zasady przyzwo-
itego zachowania się uczniów szkół śred-
nich oprac. wg Juliusza Wisnara; ilustr. 
Władysław Witwicki (1878-1948). Wyd. II. 
Lwów: TNSW, 1913. – 46 s., [10] k. tabl., 19 
cm, opr. kart. wyd. Ilustrowany poradnik 
savoir-vivre dla młodzieży szkolnej. Przy-
brudzenia okł., wewnątrz niewielkie zbrą-
zowienie, grzbiet reperowany. Stan ogólny 
dobry. 45. –
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752. [PIŁSUDSKI – ISLAM] POLISH Press on Ahmadiya Movement, w: „The 
Sunrise. A weekly Organ of Muslim thought”, Vol. VIII, no 31. Lahore, 
August 7. 1937, s. 6-7, il., 35 cm. Na k. tyt. 12 str. pisma notatka: „Gazeta 
ofiarowana w dn. 5 XII 1937 na obchodzie urodzin Józefa Piłsudskiego 
w Boernerowie przez p. Ministra Ayaz Khana  – Śwital” [Stanisław Śwital 
(1900-1982), lekarz; społecznik, specjalista higieny komunalnej i ochrony 
środowiska, późniejszy żołnierz AK i Sprawiedliwy Wśród Narodów Świa-
ta – ocalił grupę 7 bojowników ŻOB z Markiem Edelmanem]. Wewnątrz 
autograf: „H. Ayaz Khan”. Zawiera artykuł poświęcony wizycie w Polsce 
Ayaz Khana, misjonarza muzułmańskiego 
z Indii Brytyjskich. Celem wizyty była m.in. 
działalność misyjna w Polsce związku mu-
zułmańskiego Ahmadiyya (Stowarzysze-
nie Jedności Muzułmańskiej). Ayaz Khan 
żywo interesował się kulturą i historią Pol-
ski, a także był zafascynowany postacią Marszałka Józefa Piłsudskiego 
(w tekście m.in.: „Filozofia wielkiego polskiego poety Mickiewicza i duch 
Wielkiego Marszałka Józefa Piłsudskiego są bliskie idei islamu”). Dołączo-
no oryginalną wizytówkę Ayaz Khana w języku angielskim i arabskim. 
Stan bardzo dobry. 150. –
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753. POD znakiem odpowiedzialności i pracy. Dziesięć wieczorów pod red. 
Adama Skwarczyńskiego (1886-1934). Warszawa: „Droga”, 1933. – 263, [5] s., 
26 cm, brosz. wyd. Obejmuje m.in.: Aleksander Hertz, Inteligencja wobec 
mas; Klemens Limowski, O możliwościach interwenjowania w śląskim 
przemyśle węglowym;  Antoni Woysławski, Wieś w państwie polskim; To-
masz Krymski, Eugeniusz Wiśniowski, Racja stanu Polski na Wschodzie; 
Wacław Majbaum, Zagadnienie ukraińskie. Zażółcenia na krawędziach 
okł., stan bardzo dobry. 75. –

754. POLAKIEWICZ Stanisław: Igrzyska VIII-mej Olimpjady Paryż 1924 oraz 
dzieje olimpizmu w zarysie. Lwów: Zakł. Narod. im. Ossolińskich, 1926. 
– 461 s., 115 s. tabl.: 275 fot., [8] k. złoż.: 36 tabel, 24 cm, opr. ppł. Pieczęcie: 
„Biblioteka Wojskowa 15 Pułku Artylerii Lekkiej” (częściowo wyskrobane). 
Biblioteka Wychowania Fizycznego i Spor-
tu, t. II. Historia nowożytnego ruchu olim-
pijskiego i VIII Olimpiady zimowej i letniej 
z uwzględnieniem Polski i jej udziału. Boga-
to ilustrowana monografia z wykresami i ta-
belami klasyfikacyjnymi. Otarcia opr., tylna 
krawędź grzbietu nadpęknięta, wewnątrz 
czysty egz. Stan ogólny dobry. 150. –

755. POLIŃSKI Michał Pełka (1784-1848): Po-
czątki trygonometryi płaskiej przez… Wyd. 
3 powiększone wzorami trygonometrycz-
némi, oraz tablicami logarytmów liczb od 
1 do 10000 i logarytmów wstaw i stycznych. 
Wilno: Druk. B. Neumana, 1828. – [2], VII, 
[1], 98; 60 s., [1] k. tabl. (litografia), 22 cm, opr. 
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pł. tłoczona z epoki. Tytuł tłocz. pierwotnie złotem na grzbiecie. Oprawa obu-
stronnie tłoczona elementami kwiatowymi. Zdezaktualizowane prowenien-
cje. Podręcznik trygonometrii płaskiej z tablicami i wzorami logarytmów 
autorstwa profesora fizyki i matematyki Uniwersytetu w Wilnie. Akwaforta 
Jana Chrzczonowicza (1792-1833). Złocenia na 
grzbiecie nieco wyblakłe, część proweniencji 
wytarta, m.in. na karcie tyt. Naturalne zbrą-
zowienia, stan dobry. 100. –

756. PORADNIK dla radjoamatorów. Oprac 
przy współudziale J.(anusza) Groszkow-
skiego (1898-1984) i in.; pod red. Kazimie-
rza Krulisza. Warszawa: Ajencja Wschod-
nia, 1927. – [4], 285, [3], XLI, [7] (inseraty) s., 
il., 20 cm, opr. pł. wyd. Tytuł tłocz. srebrem 
na licu. Zbiór 18 artykułów fachowych do-
tyczącyh odbiorników radiowych, ich dzia-
łania oraz elementów ich budowy. Projekt 
okł. St. Biedrzycki. Drobne otarcia opr., 
stan badzo dobry. 90. –

p r a w o

757. [AKTA Stanu Cywilnego] – PROIEKT Urządzenia Aktów Stanu Cywilne-
go. [Warszawa: Drukarnia Rządowa, 1818]. Bifolium, s. [4], 35 × 22 cm. Pro-
jekt prawa o aktach stanu cywilnego roz-
patrywany przez Radę Stanu Królestwa 
Polskiego, m.in. o zasadach utrzymywa-
nia wyznaniowych ksiąg chrztu i urodze-
nia, postępowania z dziećmi nieślubnymi 
tudzież znajdami i pochodzącymi z kazi-
rodczego lub cudzołożnego stosunku oraz 
ksiąg ślubów i zejścia. Tytuł w nagłówku. 
Zagniecenia przy krawędziach, stan bar-
dzo dobry. 100. –

758. DZIENNIK Praw (Królestwa Polskie-
go), t. I, nr 1-7. Warszawa: 1815/1816. – 
440 s., 18 cm, opr. płsk. z epoki. Notatki 
z epoki, w tym rejestr między okładka-
mi. Dziennik Urzędowy Królestwa Pol-
skiego, którego wydawanie ustanowiono 
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konstytucyjnie. Jego pierwszy numer stanowi 
Konstytucja Królestwa Polskiego. Dalsze nu-
mery zawierają m.in. ustawy dotyczące Rady 
Stanu Królestwa Polskiego i administracji. 
Ślady po owadach na okł. oraz naturalne zbrą-
zowienia, stan dobry. 200. –

759. FENICHEL Zygmunt (1896-1964): Ustawa 
o ochronie lokatorów. Komentarz. Orzecznic-
two. Przepisy związkowe. Motywy ustawodaw-
cze. Kraków: Księg. Powszechna, 1937. – XI, [1], 
290 s., 18 cm, opr. pł. wyd. z tłocz. złotem tyt. na 
licu i grzbiecie. Pieczęcie własnościowe. Prawo 
lokalowe z okresu międzywojennego. Niewielkie 
otarcia opr., złocenia zachowane. 120. –

760. GARFUNKEL [właśc. GARWICZ] Norbert 
(1908-1986): Prawo o notarjacie. Rozporządze-
nia wykonawcze. Przepisy związkowe. Zebrał 
i skorowidzem opatrzył… Kraków: Księg. Po-
wszechna, 1934. – XII, 207, [21] s., 16 cm, opr. pł. 
wyd. z tłocz. złotem tyt. na licu i grzbiecie. Pie-
częcie własnościowe. Prawo notarialne okresu 
międzywojennego. Niewielkie zaplamienia opr, 
złocenia zachowane. 100. –

761. GUMIŃSKI Jan (1876-?): Powszechny kodeks 
honorowy. Oprac. Warszawa: F. Hoesick 1930. 
– 44 s., 17 cm, brosz. wyd. Pieczątka własno-
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ściowa. Nowy kodeks znoszący pojedynki, jako formę rozwiązywania spo-
rów honorowych. Autor zrównał prawa i obowiązki kobiet oraz mężczyzn 
w „zakresie odpowiedzialności honorowej” (do tego czasu kobiety były 
uważane, m.in. w kodeksie Boziewicza, za niezdolne do wzięcia na sie-
bie takiej odpowiedzialności). Liga Reformy Postępowania Honorowego. 
Drobne zagięcia okł., stan dobry. 60. –

762. KODEX Napoleona. Warszawa: Druk. Rządowa, 1813. – [2], VIII, 568 s., 
22,5 cm, opr. płsk. z epoki. Tytuł tłocz. złotem na grzbiecie z polami pod-
kreślonymi złotą ramką. Adnotacja: „Książka Swinarskiego – 29/I (18)29” 
(Jeden z dwóch Józefów Swinarskich, absolwentów wydziału prawa i ad-
ministracji Uniwersytetu Warszawskiego w 1825 i 1826 r.). Kodeks cywilny 
francuski, czyli Kodeks Napoleona wprowadzony na ziemiach polskich 
w okresie Księstwa Warszawskiego w 1808 r. Dzieło obejmuje trzy księgi: 
O osobach; O dobrach i o różnych ograniczeniach własności; O różnych 
sposobach, przez które nabywa się własność. Druk trzyjęzyczny: polsko-
-francusko-łaciński. Nadpęknięcia przy górnej i dolnej krawędzi grzbietu 
oraz otarcia okł. Karta tyt. uzupełniona na pap. z epoki. Wewnątrz natu-
ralne zbrązowienia. Stan ogólny dobry. 1 200. –

763. KORZONEK Jan, ROSENBLÜTH Ignacy: Kodeks zobowiązań. Komen-
tarz. Przepisy wprowadzające – wyciągi z motywów ustawodawczych – 
ustawy dodatkowe. Wyd. 2 z uwzględn. nowego ustawodawstwa i motywów 
Kom.-Kod. Oprac… T. 1-2. Kraków: Księg. Powszechna, 1936-1937. – – XVI, 
1391; [2], VI, [1], 1394-2928 s., 20 cm, opr. pł. wyd. z tłocz. złotem tyt. na 
licu i grzbiecie. Kodeks zobowiązań z komentarzem uchwalony w 1933 r. 
autorstwa Romana Longchamps de Bérier i Ernesta Tilla, oparty na zasa-
dach liberalizmu, równości, swobody umów i nominalizmu. Powstawał 

pod wpływem szkoły socjologicznej. 
Obejmuje 645 artykułów. Jego liczne 
rozwiązania zostały recypowane do 
obecnego kodeksu cywilnego. Opra-
cowanie autorstwa dwóch sędziów. 
Otarcia opr., zwłaszcza grzbietów i na 
odwrocie, złocenia częściowo wybla-
kłe, stan dobry. 500. –
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764. MINCHEJMER Ryszard, OLECHNOWICZ 
Eugeniusz (1894-1963): Nowe przepisy o ruchu 
samochodowym w Polsce. Tekst, komentarze 
i skorowidz. Warszawa: Trzaska, Evert i Michal-
ski, 1928. – 200, IV s., 17 cm, brosz. wyd. Prawo 
o ruchu drogowym w Polsce międzywojennej 
z komentarzem autorstwa inżyniera komunika-
cji i radcy ministerialnego oraz prawnika i kie-
rownika ruchu ulicznego Komisariatu Rządu m.st. 
Warszawy. Biblioteka Automobilisty, t. 4. Drob-
ne plamki na okł., stan dobry. 90. –

765. NOWODWORSKI Leon (1889-1941): O or-
dynacji wyborczej do pierwszego sejmu polskiego. 
Wyjaśnienie i wskazówki praktyczne. Warszawa: 
„Biblioteka Dzieł Wyborowych”, 1918. – 46, [2] s., 19 
cm, brosz. wyd. Pieczątki własnościowe prywatne. 
Objaśnienie pierwszej ordynacji wyborczej i zasad 
głosowania do Sejmu Ustawodawczego w odro-
dzonej Polsce. Praktyczny przewodnik dla wybor-
cy z komentarzem autorstwa jednego z bardziej 
znanych adwokatów XX-lecia międzywojennego. 
Przybrudzenia na okł., stan dobry. 50. –

766. [PODATEK Patentowy] – WYCIĄG z pra-
wa o podatku patentowym.[Warszawa: Minister 
Skarbu, 1809], s. [2], 33 × 18 cm. Formularz urzędo-
wy zawierający szesnastopunktowy wyciąg z prawa 
o podatku patentowym, które weszło w życie 1 VI 
1809 r. Na odwrocie wzór urzędowy patentu pra-
wem przepisany z obowiązującą pieczęcią urzędo-
wą Ministra Skarbu Xięstwa Warszawskiego. Tytuł 
w nagłówku. Ślad po złożeniu i oddarciu lewej kra-
wędzi marginesu, stan dobry. 100. –

767. PODSTAWY prawne opieki nad macie-
rzyństwem, dziećmi i młodzieżą w Polsce. Zbiór 
ustaw, rozporządzeń, statutów, instrukcyj i okól-
ników. Oprac. Bronisław Krakowski (1884-?). War-
szawa: Polski Komitet Opieki nad Dzieckiem, 1931. 
– 383, [1] s., 27 cm, brosz. wyd. Zagadnienia Opieki 
nad Macierzyństwem, Dziećmi i Młodzieżą w Pol-
sce, nr 14. Praca naczelnika Wydziału Opieki nad 
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Dziećmi i Młodzieżą Ministerstwa Pracy i Opieki 
Społecznej. Obejmuje zbiór ustaw i przepisów praw-
nych obowiązujących w Polsce międzywojennej w 1931 
r. dotyczących ochrony praw dzieci. Niewielkie zagię-
cia i przykurzenia okł. Egz. nierozcięty, wewnątrz stan 
bardzo dobry. 80. –

768. [PRAWO ADMINISTRACYJNE] – PROIEKT 
do dekretu. Fryderyk August… „Zważywszy, iż 
liczne klęski przez Obywateli Xięstwa poniesione…”. 
[Warszawa: Rada Ministrów Księstwa Warszawskiego, 
1809], s. 24, 37 × 22 cm, poszyt z epoki. Prawo admi-
nistracyjne dotyczące kompetencji organów władzy 
Księstwa Warszawskiego – prefektur (departamentów) 
i ich wydziałów, podprefektur, rad departamentowych 
i wydziałowych oraz ich urzędników i oficjalistów. Sy-
gnowane przez Stanisława Grabowskiego (1780-1845), 
sekretarza Rady Ministrów i Rady Stanu. Tytuł w na-
główku. Zbrązowienia i zagięcia na krawędziach oraz 
ślady po zalaniu. Stan dobry. 200. –

769. RADWAN Józef (1858-1936): Wskazówki prawne 
przy przejściu własności. Warszawa: Warszawska Sp. 
Wyd., 1911. – [4], 45, [2] s., 19 cm, opr. ppł., oryg. okł. 
brosz. zachowane (naklejone). Dawna pieczątka. Wy-
dawnictwo Wydziału Kółek Centr. Tow. Rolniczego 
w Królestwie Polskiem, nr 10. Praktyczny poradnik 
obejmujący: 1. Spadki i działy; 2. Darowizny i testa-
menty; 3. Kupno i sprzedaż; 4. Tablicę pokrewieństw. 
Ślady używania na okł., stan dobry. 35. –

770. RICHTER Maurycy (1887-?), ZARWINCER 
Peisach Chaim: Prawo oddłużeniowe dla rolnictwa 
wraz z rozporządzeniami wykonawczemi. Objaśni-
li i komentarzem zaopatrzyli… Wyd. 2, rozszerz. 
i uzup. Lwów: M. Bodek, 1935. – [2], IX, [5], 310, [10] 
s., 17 cm, brosz. wyd. Pieczątki własnościowe adwoka-
tów rzeszowskich.  Prawo finansowe dla gospodarstw 
rolnych w Polsce międzywojennej. Ze skorowidzem 
autorstwa Włodzimierza Korczennego. Ślady zagięcia 
i drobne przybrudzenia okł., wewnątrz czysty egz. 
Stan ogólny dobry. 75. –
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771. ROSENBLÜTH Ignacy: Wzory egzekucyjne 
według kodeksu postępowania cywilnego. 
Wnioski i pozwy w oprac…; z przedm. Sta-
nisława Gołąba. Kraków: Księg. Powszech-
na, 1933. – – VIII, 347 s., 20 cm, opr. pł. wyd. 
z tłocz. złotem tyt. na licu i grzbiecie. Pie-
częcie własnościowe. Wzory procesowe i ta-
bele z wnioskami egzekucyjnymi. Bibljoteka 
Wzorów Prawniczych, Nr 3. Otarcia krawę-
dzi opr., stan bardzo dobry. 120. –

772. SOMMER Józef, BARTISCHAN Herman: 
Ustawa z dnia 1 lipca 1926 r. o opłatach stem-
plowych (Dz.U. Rzp.P. Nr 98 poz. 570) z ko-
mentarzem. Lwów: Związek Adwokatów 
Polskich, [1926]. – 392 s., 21 cm, opr. ppł. Pie-
czątki własnościowe adwokatów rzeszow-
skich. Prawo o opłatach skarbowych okresu 
międzywojennego. Niewielkie otarcia okł. 
i ślady używania, stan dobry. 75. –

773. SZYMKIEWICZ Gustaw: Prawo budowlane 
i zabudowania osiedli w nowym brzmieniu. 
Wyd. 2 uzup, oraz: Tegoż: Prawo budowlane 
i zabudowanie osiedli. Dodatek 1937/1938 r. 
Warszawa: nakł. własnym, 1938. – 272; 168, 
[36] (inseraty) s., 19 cm, współopr. pł. wyd. 
Tytuł tłocz. złotem na licu. Rozporządzenie 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 lu-
tego 1928 r. ze zmianami wprowadzonymi 
ustawą z 14 lipca 1936 r. i innymi ustawami 
z równoległym tekstem przepisów, zmienio-
nych ustawą śląską z 10. III. 1938 r. oraz inne 
przepisy z dziedziny budownictwa. Dodatek 
zawiera rozporządzenia wykonawcze, prze-
pisy o przystosowaniu budynków i osiedli 
do potrzeb obrony powietrznej, z komenta-
rzem, i inne przepisy z dziedziny budownic-
twa. Prace autorstwa naczelnika Wydziału 
Admin.-Budowlanego w MSW. Zażółcenia 
oraz drobne otarcia krawędzi grzbietu, stan 
dobry. 90. –



305

774. TARNOPOLSKI Józef: Prawo ustawowe, 
umowne i zwyczajowe w zastosowaniu do 
spraw dozorców domowych i służby domowej; 
zebrał i oprac…; przedm. opatrzył Kazimierz 
Ujazdowski. Warszawa: S. Walewski, 1936. – 
[12], 5-78, [1] s., 20 cm, brosz. wyd. Prawo pracy 
pracowników prywatnych w gospodarstwach 
domowych. Dotyczy prawodawstwa na tere-
nie m.st. Warszawy. Ślady używania, zażółce-
nia i zagięcia okł., stan dobry. 50. –

775. TYMCZASOWY Regulamin Senatu, uchwa-
lony dnia 5 października 1935 r. ze zmia-
nami z dnia 27.III.1936, 17.II.1937, 17.XII.1937 
i 28.XI.1938. Ustawa konstytucyjna z dnia 23 
kwietnia 1935 r. Ordynacja wyborcza do Sena-
tu: wyciąg z ustawy z dn. 8 lipca 1935 r. War-
szawa: Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Ka-
dencja V, 1938. – V, [1], 142 s., 15 cm, brosz. wyd. 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej. Kadencja 4. 
Druk Nr 2. Oprócz regulaminu Senatu obej-
muje Ustawę konstytucyjną z dnia 23 kwietnia 
1935 r. oraz Ordynację wyborczą do Senatu. 
Stan bardzo dobry. 60. –

776. USTAWA o zabezpieczeniu na wypadek 
bezrobocia. Teksty ustaw i rozporządzeń, 
orzecznictwo, wyjaśnienia urzędowe, ko-
mentarze, wzory obrachunkowe i  t.d. 
Oprac. Leon Brandes, Tadeusz Lawendel, 
D. Grygorjew i W. Szturm de Sztrem; pod 
ogólną red. Emila Wojnarowskiego. War-
szawa: Fundusz Bezrobocia, 1931. – 780 s., 
[8] k. tabl. (w tym złożone) 21 cm, opr. pł. 
wyd. Tytuł tłocz. złotem na grzbiecie. Zdez-
aktualizowane pieczątki (m.in.: KC PPR – 
Biblioteka). Praca zbiorowa urzędników 
Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej na 
temat prawnych zabezpieczeń przed bez-
robociem (ustawy, orzecznictwo sądowe) 
w okresie międzywojennym. Ślady używa-
nia na okł., stan dobry. 100. –
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777. USTAWODAWSTWO robotnicze. Cz. 1. Pod. 
red. Edwarda Lipińskiego (1888-1986). War-
szawa: F. Hoesick, 1925. – 269, [1] s., 15 cm, 
brosz. wyd. Hoesicka Teksty Ustaw Obowią-
zujących w Rzeczypospolitej Polskiej, nr 19. 
Zbiór ustaw związanych z prawem pracy. Za-
gięcia krawędzi okł., drobne zbrązowienia, 
stan dobry, czysty egz. 45. –

778. WRÓBLEWSKI Stanisław (1868-1938): Polskie 
prawo wekslowe z 14 listopada 1924 Dz. U. Rz. P. 
N. 100 P. 926. Wraz z przepisami o procesie we-
kslowym i opłatach od weksli wydał i objaśnił…, 
oraz: Tegoż: Polskie prawo czekowe z 14 listo-
pada 1924 Dz. Urz. P. N. 100 P. 927. Wyd. i ob-
jaśnił… Kraków: Leo Frommer, 1925-1926. – IV, 
207; [4], 92 s., 17 cm, współopr. pł. wyd. Pieczątki 
własnościowe adwokatów rzeszowskich. Prawo 
czekowe i wekslowe z komentarzem objaśniają-
cym znanego polskiego cywilisty, współtwórcy 
Kodeksu Cywilnego. Otarcia i przybrudzenia 
krawędzi okł., stan dobry. 75. –

779. RADLIŃSKI Ignacy (1846-1920): Jehowa: mrok średniowiecza i król pru-
ski, Wilhelm II. Warszawa: Kasa Przezorności i Pomocy Warszawskich 
Pomocników Księg., 1919. – 293, [2] s., 20 cm, 20 cm, opr. ppł. Praca o cha-
rakterze religioznawczo-historycznym, w której autor powiązał wydarzenia 

z różnych epok historycznych ze współczesno-
ścią, w szczególności „ukazał źródła nienawiści 
i nietolerancji od czasów biblijnych do pruskiego 
hakatyzmu”. Końcowy rozdział stanowi doda-
tek: „Żydzi w polskim Sejmie” nawiązujący do 
wyborów do Sejmu Ustawodawczego w 1919 r. 
i postulatów przedstawicieli ludności żydowskiej 
w Polsce oraz polskiej racji stanu. Drobne otarcia 
opr., wewnątrz zażółcenia, stan dobry. 90. –

780. RADOMYSKI Adam: Źrebięciarnie i ich 
znaczenie dla hodowli. [Warszawa: druk B-ci Drap-
czyńskich], 1937. – 35, [1] s., il., 20 cm, brosz. wyd. 
Omówienie najważniejszego ogniwa najtrudniej-
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szego w hodowli zwierzęcia domowego w Polsce z odniesieniem do innych 
krajów. Miejscami naturalne zażółcenia, stan bardzo dobry. 60. –

781. SAMORZĄD miejski na terenie b. Królestwa Kongresowego. Ustrój.
Ordynacja Wyborcza. Władze nadzorcze. Obowiązujące przepisy praw-
ne; zebrał Jan Strzelecki (1886-1944). Warszawa: F. Hoesick, 1927. – 80 s., 
20 cm, brosz. wyd. Hoesicka Teksty Ustaw Obowiązujących w Rzeczy-
pospolitej Polskiej, nr 37. Zbiór obowiązującego prawodawstwa w części 
centralnej Polski na rok 1927. Drobne zagniecenia i przykurzenia okł., 
stan dobry. 45. –

782. SIEMIRADZKI Józef (1858-1933): O czem mówią kamienie? Krótki rys 
dziejów przeobrażeń i wędrówek świata organicznego na Ziemi. Lwów: 
Książnica Atlas, 1929. – 153, [1]; [20] s., 97 il. (atlas luzem w kieszonce), 20 
cm, opr. ppł. wyd. Bibljoteka „Iskier”, 18. Pierwsza 
w Polsce książka propagująca paleontologię z tabli-
cami rycin zawierającymi skamieniałości, w tym 
zwierzęta kopalne. Projekt kolor. okł.: Kamil Mac-
kiewicz, 1928. Stan bardzo dobry. 120. –

783. SKŁAD osobowy Sejmu Rzeczypospolitej Pol-
skiej oraz komisyj sejmowych. Warszawa: [b.w.], 
1936. – 80 s., 15 cm, brosz. wyd. Spis alfabetyczny 
208 posłów z informacjami o okręgach wybor-
czych, zawodami i miejscem zamieszkania oraz 
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przynależnością do określonych komisji. 
Liczba posłów w polskim parlamencie po 
1934 r. uległa ograniczeniu. Stan bardzo 
dobry. 50. –

784. STEFANOWSKI Bronisław Syrokomla 
(1907-?): Jak grać w brydża na turnieju. War-
szawa: M. Arct, 47 s., rys., 17 cm, brosz. wyd. 
Poradnik do gry w brydża na zawodach. 
Przybrudzenia i zażółcenia okł. Wewnatrz 
stan bardzo dobry. 50. –

785. STYPIANKA Irena: Siedemdziesiąt siedem 
najciekawszych pasjansów. Poznań: Drukar-
nia i Księgarnia św. Wojciecha, [193?]. – 104 
s., il., 18 cm, brosz. wyd. Poradnik sposobu 
układania 77 pasjansów z jednej małej lub 
dużej talii, a także stawianych z dwóch talii 
i przez dwie osoby. Projekt kolor. okł. W.Ś. 
Skarbczyk Domowy Księgarni św. Wojciecha, 
7. Minimalne ślady naddarć przy górnych 
marginesach, stan dobry. 50. –

786. SYNARCHJA w ustroju politycznym Pol-
ski. Warszawa: Związek Synarchiczny, 1929. 
– 68, [1] s., 24 cm, brosz. wyd. Idea zakłada-
jąca połączenie liberalnego ustroju gospodar-
czego z silną władzą zwierzchnią autorstwa 
Włodzimierza Tarło-Mazińskiego (1889-
1967), wolnomularza, działającego również 
po wojnie. Drobne przykurzenia okł., egz. 
nierozcięty, stan bardzo dobry. 45. –

787. SZEWCZYKOWSKI Jan: Higjena zaprawy 
sportowej i pomoc doraźna w sporcie. War-
szawa: Gł. Księg. Wojsk., 1934. – 68, [2] s., 46 
rys., 18 cm, brosz. wyd. Pieczątki własno-
ściowe, m.in.: „Biblioteka Wojskowa 1 pułku 
Strzelców Konnych”. Bibljoteczka Sportowa, 
nr 32. Praktyczny poradnik z  rysunkami 
dotyczący treningu i pierwszej pomocy przy 
wypadkach sportowych. Projekt kolor. okł. 
Atelier Girs-Barcz. Ślady używania na okł. 
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(zagięcia, drobne uszczerbki i podklejenia), czysty 
egz., stan ogólny dobry. 40. –

788. ŚPIEWNIK abstynencki. [Wyd. 2]. Poznań: 
Katolicki Związek Abstynentów, 1936. – 46, [2] s., 
11 × 7,5 cm, brosz. wyd. Zbiór kilkudziesięciu pie-
śni abstynenckich, zarówno religijnych, patrio-
tycznych, jak i biesiadnych. Drobne przykurzenia, 
grzbiet nadpęknięty. Wewnątrz czysty egz. 40. –

789. ŚWIT. Miesięcznik poświęcony walce z al-
koholizmem. Organ Katolickiego Związku Abs-
tynentów i in. R. XXIX: 1932, nr 3-4-11. Poznań: 
Katolicki Związek Abstynentów i in., 1932. – 41-
220 s., il., 23 cm, opr. pł. z tłocz. tyt. na grzbie-
cie. Organ Katolickiego Związku Abstynentów, 
Polskiej Ligi Przeciwalkoholowej, Polskiego 
Związku Księży Abstynentów, Związku Bractw 
Wstrzemięźliwości i Związku Nauczycieli Absty-
nentów. Wydawane w diecezji poznańskiej i roz-
powszechmiane w diecezjach całej Polski. Zawiera 
sprawozdania z życia organizacji abstynenckich, 
wiadomości z życia antyalkoholowego w kraju i za 
granicą. W dziale piśmienniczym recenzje niekie-
dy dość ostre np. książki Elżbiety Kiewnarskiej 
i Michaliny Ulanickiej, Spirytus w gospodarstwie 
domowem. Prawdopodobnie brak ostatniej karty 
(?). Stan bardzo dobry. 100. –

790. TECHNICZNO-gospodarcze przepisy 
i wskazówki dla państwowych wytwórni wódek 
i rektyfikacji spirytusu. Warszawa: M.(onopol) 
S.(pirytusowy); Dyrekcja Państwowego Monopolu 
Spirytusowego, 1926. – 238, [26] (załączniki, częśc. 
rozkład.), XI, [1] s., 24 cm, opr. ppł. wyd. Piecząt-
ka Izby Skarbowej w Gorlicach. Zbiór przepisów 
technicznych i gospodarczych dotyczących dzia-
łalności wytwórni wódek w Polsce z wzorami 
druków dla potrzeb produkcji i dystrybucji alko-
holu. Na k. tyt. druk urzędowy zatwierdzający ni-
niejsze przepisy. Przybrudzenia na okł., wewnątrz 
stan bardzo dobry. 100. –
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791. TOŁWIŃSKI Gabryel: Akustyka muzyczna. 
Warszawa: Tow. Wyd. Muzyki Polskiej, 1929. – 96 
s., 29 rys., 24 cm, opr. ppł. Podręcznik akademic-
ki w Warszawskim Konserwatorum Muzycznym 
autorstwa wykładowcy. Niewielkie otarcia opr., 
stan dobry. 45. –

792. TULISZKOWSKI Józef (1867-1939): Najnowsze 
sikawki samochodowe. Warszawa: „Przegląd 
Pożarniczy”, 1922. – 52 s., 21 rys., 20 cm, opr. 
ppł., przednia okł. brosz. naklejona. Pieczątka: 
„Bibljoteka członków Straży poż. miejskiej we Lwowie” i sowieckiego 
NKWD ze Lwowa z 1941 r. Zasady budowy i działania ówczesnych si-
kawek strażackich. Ślady używania na okł., wewnątrz czysty egz. Stan 
ogólny dobry. 60. –

793. ULANICKA Michalina (1873-1963): Poradnik służby domowej. Warszawa: 
M. Arct, 1930. – XII, [1], 188, [1] s., 19 cm, brosz. wyd. Książki dla Wszyst-
kich, nr 775-779. Praktyczny poradnik dla pracownicy domowej z okresu 
międzywojennego. Projekt okł.: Lucjan Jagodziński (1897-1971). Ślady uzy-
wania (drobne uszkodzenia okł.), stan dobry. 60. –
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794. UNIWERSAŁ synarchiczny. Wyd. 2. Warsza-
wa: Związek Synarchiczny, 1937. – 41, [1] s., 24 
cm, brosz. wyd. Manifest Związku Synarchistów 
zakładający przebudowę ustroju społecznego 
w oparciu o silne prawo i liberalizm gospodar-
czy. Drobne ślady używania. Stan ogólny bardzo 
dobry. 40. –

795. W OBRONIE wolności szkół akademickich. Kra-
ków: Sgł. „Dom Książki Polskiej” w Warszawie, 1933. 
– 234 s., 25 cm, brosz. wyd. Zawiera głosy środowiska 
naukowego w związku z ustawą ograniczającą auto-
nomię wyższych uczelni. Wśród 30 tekstów m.in.: 
Oswald Balzer, Leon Piniński, Stanisław Estreicher, 
Wojciech Świętosławski, Władysław Szafer, Włady-
sław Natanson, Stanisław Pigoń, Tadeusz Zieliński, 
Marian Zdziechowski (Z przeszłości uniwersytetów 
rosyjskich), Aleksander Brückner (Samorząd uni-
wersytetów niemieckich), Eugeniusz Romer, Ignacy 
Chrzanowski i Wacław Tokarz. Drobne uszkodzenia 
okł., stan dobry, czysty egz. 80. –

796. WSKAZÓWKI dla automobilistów 
i kandydatów na publicznych szoferów. 
Chicago: The Two Little Printers, 1917. – 
48 s., 13 cm, brosz. wyd. Zbiór praktycznych 
pytań i odpowiedzi dla osób nie znających 
dobrze języka angielskiego, aby dopomóc 
im zdać egzamin na szofera w USA. Język 
polski z terminologią angielską. Ostatni roz-
dział informuje co grozi za upijanie się. Śla-
dy użytkowania, głównie na okł., wewnątrz 
czysty egz. Stan ogólny dobry. 50. –



797. ZALEWSKI Ludwik (1878-1952): Bibljoteka seminarjum duchownego w Lu-
blinie i bibljoteki klasztorne w diecezji lubelskiej i podlaskiej. Warszawa: 

z zasiłku Min. W. R. i O. P., 1926. – [5], XV, 302, 
[2] s. 24 cm, brosz. wyd. Z dedykacją autora z 1937 
r. Opis zlikwidowanych bibliotek klasztornych 
xx. Misjonarzy w Lublinie, seminarium duchow-
nego w Lublinie i Krasnymstawiu, xx. komuni-
stów (bartoszków) w Węgrowie, bibliotek domi-
nikańskich w Terespolu, Sobiborze, Chełmnie, 
Horodle Hrubieszowie, Lublinie, Krasnobrodzie 
i Janowie Podlaskim; oo. Paulinów we Włodawie 
i w Leśnej; xx. Marianów w Skórcu i Goźlinie; 
oo. Karmelitów w Lublinie i Gułowskiej Woli; 
oo. Franciszkanów w Zamościu, Szczebrzeszy-
nie, Górecku, Puszczy Solskiej, Lublinie i Stężycy; 
oo. Kapucynów (Lublin i Lubartów); oo. Refor-
matów (Kazimierz Dolny, Lublin, Biała, Węgrów, 
Zamość i Chełm); oo. Bernardynów (Lublin, Łu-
ków, Radecznica Józefów n/Wisłą, Krześlin i Je-
leniec), oo. Augustianów (Lublin, Krasnystaw 
i Orchówek), xx. Kanoników (Kraśnik), oo. Pija-
rów (Chełm, Łuków, Opole i Lublin) i klasztorów 
żeńskich. Uszkodzenia i przybrudzenia krawędzi 
okł. (minimalny ubytek krawędzi), wewnątrz stan 
bardzo dobry. 90. –

798. [ZIOŁOLECZNICTWO] WEZWANIE do 
zbierania dziko rosnących roślin lekarskich. 
Lublin: Wydział zdrowia c. i k. Wojsk. Jeneral-
nego Gubernatorstwa, 1917. Afisz, 47 × 60 cm. No-
tatka rękopiśmienna na krawędzi: „Od autora: 
Dr Jana Maryana Dobrowolskiego” (zob. poz. 
704). Szczegółowa instrukcja z opisem właści-
wości leczniczych, zbierania i przechowywania 
liści, roślin, kwiatów, owoców, zarodników i kory 
kilkunastu roślin zielarskich. Układ trzyszpal-
towy. Ślady składania i drobne przetarcie, stan 
dobry. 120. –


