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LOT | 004
LOT | 001

Publicația „Democrația”, Anul I, Nr. 1, 1913

Constantin Kirițescu, Ion I. C. Brătianu în pregătirea
războiului de întregire, 1936

Publicația „Democrația. Revista cercului de studii al Partidului
Național-Liberal”, anul I, nr. 1, 1 Aprilie 1913, București, Institutul
de Editură și Arte Grafice „Flacăra”, 48 p.

Constantin Kirițescu, Ion I. C. Brătianu în pregătirea
războiului de întregire, București, Editura „Cartea
Românească”, 1936, 24 p.

Valoare estimativă: 30—60 €
Dimensiuni: 25×17,5 cm
Starea de conservare: Bună

Din comitetul de redacție făceau parte Em. Porumbaru, I. G. Duca,
C. Banu, I. Procpoiu, Vintilă I. Brătianu și G. G. Danielopol. În
cadrul publicației apar articole referitoare la politica românească,
precum și recenzii, și o cronică a discuțiilor purtate în parlament.
Exemplarul a făcut parte din biblioteca matematicianului Tudoran
P. Rădulescu, după cum atestă ex-librisul de pe ultima copertă.

Preț de pornire 20,00 €
Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 23.5×16 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 002
Ion Pillat, Florica viea și casa Brătienilor,
cu dedicație, 1944

LOT | 005
G. Popa-Lisseanu, Istoria Romană a lui Eutropius,
cu dedicație către Ion. I.C. Brătianu, 1916

Florica viea și casa Brătienilor. Două conferințe de Ion Pillat,
București, Editura „Informația zilei”, 1944, 21 p., cu multiple
ilustrații și reproduceri fotografice în text și în afara acestuia.

G. Popa-Lisseanu, Istoria Romană a lui Eutropius,
București, Editura Minerva, 1916, 147 p.

Volumul poartă dedicația olografă a autorului pe pagina de
titlu, oferită lui Constantin Stelian. La finalul lucrării regăsim
semnătura facsimil a lui Ion I.C. Brătianu, reprodusă doar pe
10 exemplare ale ediției de față.

Volumul este dedicat, în semn de devotament, primministrului Ion I. C. Brătianu, dedicație urmată de
semnătura olografă a lui G. Popa-Lisseanu.
Legătură contemporană cu colțuri și cotor din piele.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 19×12,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 19×13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 003

LOT | 006

Paul Bataillard, Ion Brătianu și politica externă a României,
1940

P. I. Cernătescu, Istoria Contimporană, cu dedicație
către Ion C. Brătianu, 1871

Paul Bataillard, Jean Bratiano et la politique extérieure
de la Roumanie [1891], Mémoire inédit publié avec unde
introduction et des notes par G. I. Brătianu [Ion Brătianu și
politica externă a României, lucrare inedită publicată cu
o introducere și note de G. I. Brătianu], București, Editura
"Cartea Românească", 1940, 49 p.
Valoare estimativă: 30—60 €
Dimensiuni: 22,5×15 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 20,00 €

P. I. Cernătescu, Istoria
Contimporană de la anul 1815 până în zilele noastre,
București, Tipografia Laboratorilor Români, 1871, 286 p.
Exemplarul cuprinde o dedicație olografă
a autorului către Ion C. Brătianu.
Legătură de epocă, cu cotor și colțuri din piele.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 20×14 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €
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LOT | 007
Din corespondența familiei Ion C. Brătianu, 1859-1891, 5 volume

LOT | 009

Din corespondența familiei Ion C. Brătianu, 1859-1883, București,
Imprimeriile Independența, 1933-1935, 5 volume.

Gh. Brătianu, scrisoare olografă către I. Vulturescu

Volumul I, cu o prefață de Ion Nistor, 1933, 320 p., cu reproduceri
fotografice în interiorul textului.
Volumul II, 1934, 415 p., cu o reproducere fotografică a portretului lui
I.C. Brătianu.
Volumul III, 1934, 436 p., cu reproduceri fotografice ale membrilor
familiei Brătianu și ilustrații cu personalități celebre ale epocii și casa
familiei I.C. Brătianu din București.
Volumul IV, 1935, 355 p., analizează corespondența familiei din anii
1888-1889.
Volumul V, 1935, 571 p., cu reproduceri fotografice în interiorul textului.

Scrisoare olografă trimisă de către Ghorghe I. Brătianu prietenului său, I.
Vulturescu, prin care îi mulțumea pentru o fotografie cu sora bunicului său,
pe care o vede a fi o „nouă legătură cu un trecut ce ne este de-opotrivă de
scump.”
Textul este redactat cu cerneală neagră,
pe o coală velină, filigranată, ce poartă
în antet adresa. Scrisoarea vine însoțită
de plicul original în care a fost expediată.

Valoare estimativă: 250—450 €
Dimensiuni: 29,5×21 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Legătură contemporană cu cotor și colțuri din piele.

Preț de pornire 150,00 €
Valoare estimativă: 300—600 €
Dimensiuni: 21,5×14,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 200,00 €

LOT | 010
Dimitrie Brătianu, scrisoare olografă, 1870
LOT | 008
Scrisoare olografă trimisă de Dimitrie Brătianu, fratele
liberarului Ion. C. Brătianu, către familia publicistului
Paul Bataillard în perioada în care omul politic se afla în
Paris. Scrisoarea funcționează ca o urare de rămas bun,
Brătianu urma să plece din Franța fără o întrevedere cu
familia Bataillard, astfel că trimite o scrisoare prin care își
exprimă sentimentele față de membrii familiei.

D. Brătianu, Lettres sur la circulaire de la porte, 1857
Dimitrie Brătianu, Lettres sur la circulaire de la porte du 31 Juillet 1856, relative à la réorganization des
Principautés [Scrisori despre Circulara Porții din 31 iulie 1856, referitor la reorganizarea Principatelor], Berlin,
Chez A. Asher & Comp., 1857, 27 p.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 23×14,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Textul este redactat cu cerneală neagră, pe o coală velină,
fiind datată 30 Iunie 1870. Scrisoarea vine însoțită de plicul
original în care a fost expediată.

Preț de pornire 50,00 €
Valoare estimativă: 250—450 €
Dimensiuni: 21×13,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 150,00 €
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LOT | 011
Ionel Brătianu, scrisoare olografă, 1884
Ionel I. C. Brătianu, scrisoare olografă trimisă către un prieten în vederea stabilirii unei întâlniri la cină
deoarece și-a prelungit călătoria. Scrisoarea amintește de prietenia dintre familia Bataillard și familia
Brătianu. Textul este redactat cu cerneală neagră, pe o coală velină, fiind datată 26 Aprilie 1884.

Valoare estimativă: 250—450 €
Dimensiuni: 20,5×12,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 150,00 €

LOT | 012
I. C. Brătianu, scrisoare olografă, 1866
Ion C. Brătianu îi trimite o scrisoare prietenului său pentru
a se scuza că va lipsi de la întâlnirea programată. Scrisoarea
păstrează un ton familial, amical, deși scurtă și lipsită de
detalii care să explice lipsa politicianului.
LOT | 013
Textul este redactat cu cerneală neagră pe o filă velină, fiind
semnat și datat la final 11 Ianuarie 1866.

Valoare estimativă: 300—600 €
Dimensiuni: 21×13,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Oscar Späthe, Alexandru Marghiloman, statuie din bronz, 1925

O

scar Späthe, bustul lui Alexandru Marghiloman, semnat pe suprfața
umărului stâng prin incizie. Deasupa soclului, tot prin incizie regăsim anul
în care aceasta a fost realizată, 1925, precum și turnătoria, Fabrica V.V. Rășcanu &
Comp., București.

Preț de pornire 200,00 €
Valoare estimativă: 7.500—15.000 €
Dimensiuni: h - 80 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 5.000,00 €
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LOT | 016
LOT | 014

Guvernul Ion I. C. Brătianu, fotografie de la funeraliile regelui Ferdinand I, 21 Iulie 1927

Baston de promenadă, suvenir de la Take Ionescu - argint

Fotografie realizată în timpul funeraliilor regelui Ferdinand I. Fotografia înfățișează momentul în care cortegiul
părăsește Casa Corpului de Gardă de la Peleş.

Bastonul de promenadă, realizat din bambus și celuloid, era dăruit de Take Ionescu unuia dintre
colaboratorii săi. Piesa este decorată cu un portret al omului politic, turnat în argint.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: h - 80 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Din cortegiu sunt surprinși în fotografie o parte a cabinetului
guvernului Ion I.C. Brătianu: Ion Gh. Duca, Nicolae Titulescu,
Constantin Argetoianu, Stelian Popescu, Ion Inculeț, Alexandru
Lepedatu, Constantin Dimitriu, dr. Constantin Angelescu, iar în
fruntea grupului liberal se află doi dintre membrii regenței și
anume Patriarhul Miron Cristea și Gheorghe Buzdugan.
Fotografie poate fi datată 21 Iulie 1927.

Preț de pornire 100,00 €
Valoare estimativă: 300—600 €
Dimensiuni: 12,3×17,3 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 200,00 €

LOT | 017
Prim-ministrul Ion I. C. Brătianu, fotografie
după cliseul lui Iosif Berman, cca. 1927
Fotografie care îl surprinde pe prim-ministrul
Ion. I. C. Brătianu.
Atelier fotografic Iosif Berman, cca. 1927.

Valoare estimativă: 300—600 €
Dimensiuni: 16,5×11,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 200,00 €

LOT | 015
Ex-libris - „Semnul Partidului Național Liberal”

LOT | 018

Ex-libris -„Semnul Partidului Național Liberal E Semnul Biruinței Voastre”

Membrii Familiei Regale și Guvernul Ion I.C. Brătianu la funeraliile
regelui Ferdinand I, fotografie tip carte poștală, cca. 1927
Fotografie tip carte poștală care înfățișează funeraliile regelui
Ferdinand I. În fotografie este surprins cortegiul funerar în frunte
cu membrii familiei regale: principele Nicolae, principesa Ileana și
arhiducele Anton de Austria, care sunt urmați de prim-ministrul Ion
I. C. Brătianu, I. G. Duca,
dr. Constantin I. Angelescu, Ion Inculeț și Constantin Argetoianu.

Valoare estimativă: 90—180 €
Dimensiuni: 7,5×7 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 60,00 €

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 8.7×13,7 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €
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LOT | 019
Ion C. Brătianu, fotografie de epocă, atelier H. Leon + semnătură olografă

LOT | 021

Fotografie de epocă care îl înfățișează pe Ion C. Brătianu (1821-1891).
Atelier fotografic H. Leon, București, cca. 1870.

Ion I. C. Brătianu alături de I. G. Duca, fotografie de epocă,
cca. 1920

Semnătura olografă a omului politic Ion C. Brătianu.

Fotografie de epocă care îi surprinde pe Ion I. C. Brătianu
și pe I. G. Duca într-un grup de politicieni.
Atelier fotografic necunoscut, cca. 1920.

Valoare estimativă: 250—450 €
Dimensiuni: 10,7×6,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 13×11,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 150,00 €

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 022
Delegația română la Conferința de Pace de la Paris, carte poștală fotografică, cca. 1919
Carte poștală fotografică care îi surprinde pe membrii delegației române la Conferința de Pace de la Paris, care a avut loc
în anul 1919.
În fotografie sunt surprinși o parte dintre membrii delegației române, formată din: Ion I. C. Brătianu, ing. G. Caracostea,
Emil Pangrati, gr. Const. M. Coandă, Const. Diamandy, George Danielopol, Ion Pelivan, dr. Iosif, Eugen Neculcea,
prof. A. Vincencu, ing. Ghiță Popescu, C. Antoniadi, Nicu Flondor, Nae Ștefănescu, prof. Al. Lepedatu, prof. L. Mrazec,
Eftimiu Antonescu, ing. Tănăsecu, prof. Mircea Djuvara.
LOT | 020

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 9×13,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Ion I. C. Brătianu, fotografie și semnătură olografă

Preț de pornire 100,00 €

Fotografie care îl înfățișează pe tânărul liberal
Ion I. C. Brătianu.
Atelier fotografic necunoscut, cca. 1890.
Semnătura olografă a lui Ion I.C. Brătianu.t

Valoare estimativă: 300—600 €
Dimensiuni: 13,5×9 / 2,5×9 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 200,00 €
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LOT | 023

LOT | 025

Prim-ministrul Ion I. C. Brătianu și generalul Nicolae Condeescu, fotografie de epocă, cca. 1925

Publicația „Universul”, ediție specială, 6 iunie 1930

Fotografie care îi surprinde pe prim-ministrul Ion I. C. Brătianu alături de generalul Nicolae Condeescu
în fața unui comitet de primire.

Publicația „Universul”, 6 iunie 1930, ediție
specială cu privire la întoarcerea în țară a principelui Carol
al II-lea.

Atelier fotografic necunoscut, cca. 1925
Valoare estimativă: 100—200 €
Dimensiuni: 61×44 cm
Starea de conservare: Bună

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 12×17,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 75,00 €

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 026
Vintilă Brătianu în numele Partidului Național Liberal, anunț
către cetățeni, 1928
Vintilă I. Brătianu în numele Partidul Național Liberal, notificare
către cetățeni prin care anunță demisia guvernului liberal în
noiembrie 1928. Guvernul liberal urma să fie succedat de un
guvern țărănist ce îl avea ca președinte pe Iuliu Maniu.

Valoare estimativă: 100—200 €
Dimensiuni: 61×44 cm
Starea de conservare: Foarte bună

LOT | 024
Fotografie de grup, Cabinetul I. I. C. Brătianu, cca. 1927

Preț de pornire 75,00 €
Fotografie de grup, cabinetul I. I. C. Brătianu, cca. 1927. Atelier fotografic necunoscut.
Fotografia surprinde membrii cabinetului Brătianu în perioada 1927 în timpul unei ședințe. În fotografie sunt
recognoscibili I. I. C. Brătianu, președintele consiliului de miniștri, fratele său, Vintilă I. C. Brătianu, ministrul
finanțelor, și I. G. Duca, ministrul de interne.

LOT | 027

Valoare estimativă: 250—450 €
Dimensiuni: 24,5×13,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Publicația „Cuvântul”, Anul VI -„Trăiască Alteța Sa Regală
Principele Carol! Trăiască salvatorul României Mari!”

Preț de pornire 150,00 €
Publicația „Cuvântul”, anul VI, nr. 1841 din 8 iunie 1930.
Principalul titlu al publicației este „Principele Carol a sosit, Trăiască
Principele Carol!”. Articolul anunță venirea Principelui Carol în
capitală, răspunzând chemării milioanelor de români: „Trăiască
Alteța Sa Regală Principele Carol! Trăiască salvatorul României
Mari!”

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 61×47 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €
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LOT | 028
Iosif Berman, Gheorghe I. Brătianu, fotografie de grup, cca. 1935
Fotografie de presă realizată de Iosif Berman care îl surprinde pe istoricul și omul politic Gheorghe I. Brătianu
într-un grup de mai multe persoane.
Fotografia poartă pe verso marca de presă a lui Iosif Berman.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 11,5×15,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 029
Fotografie de la inaugurarea monumentului I. C. Brătianu,
1903
Fotografie realizată la inaugurarea monumentului dedicat
lui I. C. Brătianu în București. Monumentul a fost proiectat
de arhitectul Petre Antonescu și realizat de sculptorul
francez Ernest Henri Dubois, în urma câștigării unui concurs
internațional organizat în 1900; a fost inaugurat în 18 mai
1903 la intersecția Bulevardului Colței cu Bulevardul Regele
Carol I, cu ocazia comemorării a 12 ani de la moartea lui Ion
C. Brătianu. Monumentul a fost finanțat prin subscripție
publică.

LOT | 030
Ion I. C. Brătianu, fotografie de Iosif Berman și scurt text olograf

F

otografie de presă care îl înfățișează pe prim-ministrul Ion. I. C. Brătianu în timpul unei ceremonii
religioase alături de patriarhul Miron Cristea și de omul politic, Ion Inculeț. Fotografia poartă
ștampila atelierului I. Berman.

Notiță olografă de Ion I. C. Brătianu oferită la data de 4 Aprilie 1901; cuprinde un proverb românesc
„Mâna care nu știe a scrie dă vina pe condei”.
Valoare estimativă: 450—900 €
Dimensiuni: 24×18 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 300,00 €

Valoare estimativă: 450—900 €
Dimensiuni: 18×11 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 300,00 €
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LOT | 031

LOT | 034

Pia Brătianu, carte de vizită

Constantin (Dinu) I. C. Brătianu, carte de vizită, 1933

Cartea de vizită a doamnei Pia Brătianu (1841-1920),
soția politicianului Ion C. Brătianu (1821-1891).

Carte de vizită a lui Constantin I.C. Brătianu, cunoscut în
epocă drept Dinu Brătianu.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 4×8,5 cm
Starea de conservare: Bună

Preț de pornire 50,00 €

Cartea de vizită poate fi datată 1933, din perioada în care
Dinu Brătianu ocupa funcția de ministru al finanțelor.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 5,5×9,5 cm
Starea de conservare: Bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 032
Gheorghe I. Brătianu, carte de vizită

LOT | 035

Carte de vizită a istoricului Gheorghe I. Brătianu (1898-1953).

Elena M. Brătianu, carte de vizită
Cartea de vizită a Elenei M. Brătianu, sora prințului Mihail
Gr. Sturdza și soția istoricului Gheorghe Brătianu.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 5,3×9,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 75—100 €
Dimensiuni: 5×10 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 033

LOT | 036

Vintilă I. Brătianu, carte de vizită

Constantin I. C. Brătianu, carte de vizită

Cartea de vizită a politicianului Vintilă I. Brătianu
(1867-1930).

Carte de vizită ce a aparținut omului politic Constantin
I. C. Brătianu, cunoscut ca Dinu Brătianu, fratele mai
mic al omului politic I. I. C. Brătianu.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 5,5×9,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 75—100 €
Dimensiuni: 5,5×10 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €
Preț de pornire 50,00 €
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LOT | 039
Ferpar care anunța decesul regelui Carol I, 1914 - Piesă rară
Ferpar care anunță decesul regelui Carol I al României și începerea doliului în 1914.
LOT | 037
Alexandru Averescu, trei cărți de vizită din perioade diferite,
cu însemnări olografe

Valoare estimativă: 350—750 €
Dimensiuni: 22×27,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Trei cărți poștale ce au aparținut lui Alexandru Averescu;
datează din perioade diferite. Una dintre ele îl amintește
pe Averescu în funcția de general și cuprinde o însemnare
olografă de mulțumire. A doua carte îl înfățișează pe Averescu
în ipostaza de mareșal, pe lângă însemnarea olografă de
mulțumire, și titulatura soției este trecută olograf. Cea de-a
treia aparține cuplului Clotilde și Mareșal Averescu cu o
însemnare olografă de mulțumire.

Preț de pornire 250,00 €

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 10,5×6,5 / 6×9,5 / 6×10 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 040
Principele Vladimir I. Ghika, carte de vizită cu text olograf,
1908, piesă rară
Cartea de vizită a principelui Vladimir I. Ghika. Aceasta
cuprinde un text olograf cu privire la venirea în București
a unui preot ardelean de la Blaj, pentru a sluji liturghia
românească la Catedrala Sf. Iosif cu ocazia sărbătorilor de
Anul Nou și de Bobotează. Aceasta cuprinde câteva indicații
cu privire la serviciul de spovedeanie și a împărtășaniei pe
care le va săvârși noul preot.

LOT | 038
Domnul și doamna Nicolae Iorga, carte de vizită cu text
olograf, 1937
Cartea de vizită a doamnei și a domnului Nicolae Iorga.
Cartea poștală poartă un text olograf care aparține Ecaterinei
(Catinca) Iorga și a fost trimisă doamnei Balotă, mulțumindu-i
pentru urările transmise cu ocazia zilei de naștere a soțului său,
istoricul Nicolae Iorga.

Cartea de vizită este redactată recto-verso, cu cerneală
neagră, iar la final regăsim semnătura olografă a
Monseniorul Vladimir Ghika. Cartea de vizită este datată 26
Decembrie 1908.

Cartea de vizită este datată 19 Iunie 1937.
Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 6×10,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 300—600 €
Dimensiuni: 6×9,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €
Preț de pornire 100,00 €
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LOT | 044
LOT | 041
Ionel Brătianu și Constantin Prezan, aducând coroanele
încoronării, fotografie originală, cca. 1922 - Piesă rară
Fotografie care îi surprinde pe Ionel Brătianu alături de
generalul Constantin Prezan aducând coroanele pentru
ceremonia de încoronarea a regelui Ferdinand I și a reginei
Maria, ceremonie care a avut loc la Alba Iulia în anul 1922.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 9,5×14 cm
Starea de conservare: Bună

Preț de pornire 100,00 €

Natalie Frelin von Stachelberg, Din viața lui Carmen Sylva,
1886
Natalie Frelin von Stachelberg, Aus Carmen Sylva´s Leben,
[Din viața lui Carmen Sylva], a treia ediție finalizată, Heidelberg,
Librăria Universitară a lui Carl Winter, 1886, 234 p. + 4
reproduceri fotografice + 2 facsimile.
Legătură din pergamoid cu ornamente în aur, coperta superioară
are cifrul reginei Elisabeta în plan central încadrat de un chenar
dantelat, tranșele aurite.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 22×15,5 cm
Starea de conservare: Bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 045
LOT | 042
B. Mangâru, Discursurile Generalului Th. Văcărescu,
cu dedicație

Ion I. C. Brătianu și I. G. Duca, fotografie de grup, cca. 1925
Fotografie de grup care îi surprinde pe I. G. Duca și pe primministrul Ion. I. C. Brătianu.

B. Mangâru, Discursurile Generalului Th. Văcărescu (18681906), București, Tipografia Curții Regale F. Göbl, 1915, XLI + 452 p.,
cu o planșă la finalul volumului a arborelui genealogic
al familiei Văcărescu.

Atelier fotografic necunoscut, cca. 1925.

Volumul poartă pe pagina de gardă dedicația Generalului Văcărescu.
Legătură contemporană, integral din piele.

Valoare estimativă: 250—450 €
Dimensiuni: 9×14,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 24×17 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 043
Guvernul Ion I. C. Brătianu la funeraliile regelui Ferdinand
I, 1927
Carte poștală fotografică care surprinde guvernul Ion I.
C. Brătianu participând la funeraliile regelui Ferdinand
I. În fruntea grupului se află Patriarhul Miron Cristea
și Gheorghe Buzdugan. Cei doi membrii ai regenței sunt
urmați de Ionel Brătianu, Nicolae Titulescu, I. G. Duca,
Constantin Argetoianu, Stelian Popescu, Ion Inculeț,
Alexandru Lepedatu, Constantin Dimitriu, dr. Constantin
Angelescu.
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LOT | 046
Badea Mangâru, România sub Vodă Cuza,
regii Carol I și Ferdinand
Badea Mangâru, România sub Vodă Cuza, regii Carol I și
Ferdinand, București, Editura Cartea Românească, 510 p.,
cu numeroase fotografii și hărți în text.
Exemplarul poartă o dedicație olografă a autorului.
Legătura este contemporană, din piele.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 8,7×13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 150—400 €
Dimensiuni: 24,5×17,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

Preț de pornire 80,00 €
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LOT | 047

LOT | 050

Nicolae Iorga, Istoria comerțului românesc, cu dedicație - Volum bibliofil

Maria Mirea, carte poștală olografă către soția generalului Argetoianu, 1901

N. Iorga, Istoria comerțului românesc. Drumuri, mărfuri, negustori și orașe, Vălenii de Munte, Tipografia Neamul Românesc, 1915, 359 p.
Lucrarea a fost editată din inițiativa și cu suportul financiar al marelui negustor, filantrop și memorialist Dimitrie Hagi-Theodoraky.
Nicolae Iorga i-a trimis susținătorului ediției primul exemplar însoțit
de o frumoasă dedicație olografă.
Exemplarul provine din biblioteca lui Dimitrie Hagi-Theodoraky, așa
cum demonstrează monograma D.H.-Th. aflată în cea mai de jos casetă
a cotorului.

Maria Mirea, sora pictorului G. D. Mirea îi trimitea soției generalului Ioan
Argetoianu o carte poștală prin care îi mulțumea pentru suvenirul primit și pentru
apelul telefonic foarte amabil. Aceasta transmite familiei Argetoianu cele mai bune
gânduri.

Legătura este de epocă, din pergamoid și cotor din piele.

Carte poștală conține o reproducere fotografică a villa de la șosea a pictorului George
Demetrescu Mirea. Acesta fusese proiectată de către arhitectul Ion Mincu la începutul
secolului al XX-lea. Nemaiavând bani să o termine, aceasta a fost cu cumpărată
de către juristul Jean Miclescu.

Valoare estimativă: 300—600 €
Dimensiuni: 23,5×16,5 cm
Starea de conservare: Bună

Textul păstrează un ton afectuos, familial; este redactat cu cerneală neagră și semnat
în final. Cartea poștală este datată olograf București, 9 Septembrie 1901.

Valoare estimativă: 300—450 €
Dimensiuni: 14×19 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 200,00 €

Preț de pornire 150,00 €

LOT | 048
Titu Maiorescu, Discursuri Parlamentare, 5 volume
Titu Maiorescu, Discursuri
Parlamentare cu priviri asupra dezvoltării politice
a României sub domnia lui Carol I,
București, Editura Socecu & Comp., 1897-1904, 5 volume,
587 p.; 519 p.; 503 p.; 664 p.; 459 p.
Legătură contemporană, cotor și colțari din piele

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 22×15 cm
Starea de conservare: Foarte bună

LOT | 051

Preț de pornire 100,00 €

Mihail Kogălniceanu, scrisoare olografă, 1863
Mihail Kogălniceanu, scrisoare olografă redactată
pe o coală velină cu cerneală neagră. Fila poartă
antetul președenției consiliului de miniștrii din
Principatelor-Unite Române, fiind datată 1863,
când Mihail Kogălniceanu deținea funcția de primministru.

LOT | 049
N. Iorga, Introducere în cunoașterea României și
a românilor, cu dedicație, 1927

Valoare estimativă: 250—450 €
Dimensiuni: 20,5×13,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

N. Iorga, Introduction a la connaissance de la Roumanie
et des Roumains [Introducere în cunoașterea României și
a românilor], București, 1927, 50 p.

Preț de pornire 150,00 €
Lucrarea poartă dedicațiea olografă a autorului, oferită
doctorului Ion Cantacuzino.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 20×13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €
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LOT | 052
Două fotografii Regina Maria la Bran + Coroana reginei Maria + text olograf
Fotografie care o surprinde pe regina Maria a României la Bran, cca. 1924.
LOT | 054
Fotografie care înfățișează coroana reginei Maria pe care a utilizat-o în timpul ceremoniei
de încoronare din anul 1922.

Fundația Culturală „Mihail Kogălniceanu” - Subscripție publică, cu semnături
olografe

Text olograf redactat de către regina Maria:
„Apel către români” - subscripție publică adresată cetățenilor de către Fundația
Culturală „Mihail Kogălniceanu” privind strângerea de fonduri cu scopul
înființării unui așezământ cultural și pentru ridicarea unui monument închinat
lui Mihai Kogălniceanu.

„I know that I can continue counting upon you for all that regards that my safety, dignity and
pleasure. Thank you”

Statuia lui Mihail Kogălniceanu urma să fie inaugurată în anul 1936, aceasta
fiind realizată de către sculptorul Oscar Han.
Documentul poartă semnăturile olografe ale unor importante personalități ale
secolului al XX-lea, principalii membrii ai fundației: N. Iorga (Președinte de
onoare), prof. G. G. Mironescu (președinte), Î.P.S.S. Nicodim, C. I. Brătianu,
Nicolae Titulescu, Dr. C. Angelescu, Alexandru Donescu, Octavian Goga, Mihail
Sadovean, Dr. Nicolae Lupu, Gh. I. Brătianu, prof. I. Simionesuc, Pamfil Șeicaru,
M. I. Kogălniceanu.

Valoare estimativă: 400—600 €
Dimensiuni: 28×46 cm
Starea de conservare: Foarte bună
Valoare estimativă: 600—1200 €
Dimensiuni: 12,5×21 / 23×18,5 / 7×14 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 300,00 €

Preț de pornire 400,00 €

LOT | 053
Nicolae Titulescu, scrisoare către I. G. Duca,
fotografie de presă și carte de vizită
Din postura de ministru de externe al României,
Nicolae Titulescu îi trimite o scrisoare primminsitrului I. G. Duca, informându-l cu privire
la chestiunea regiunii Ruhr dezbătută de Franța
și Belgia. Scrisoarea a fost redactată olograf, cu
cerneală neagră și este dată 1 August 1933.

LOT | 055
Marea Pecete a Statului, cromolitografie, 1872
Marea Pecete a Statului, desenată de către Carol Popp de Szathamári,
conform cu legea sancționată și promulgată la 8 Martie 1872 prin
Decretul nr. 498, pulicat în Monitorul nr. 57 de la 11/23 Martie 1872,
semnată de ministrul Justiției, Gheorghe Costaforu.

Cartea de vizită a ministrului de externe Nicolae
Titulescu.
Fotografie de presă care îl surpinde pe Nicolae
Titulescu, alături de diplomatul Tevfik Rüştü
Aras și de omul politic francez Joseph PaulBoncour, în timpul Convenției de la Montreux
din Elveția, care a avut loc în anul 1936.

Cromolitografia a fost realizată de către Stabilimentul LitoTypoghrafic Socec, Sander & Teclu, București.

Valoare estimativă: 300—600 €
Dimensiuni: 68×50,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 400—1200 €
Dimensiuni: 13×13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 200,00 €

Preț de pornire 200,00 €
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LOT | 056

LOT | 058

Regina Maria pe vapor, fotografie și semnătură olografă

Regina Maria, fotografie și semnătură olografă, 1937

Fotografie de presă care o surprinde pe regina Maria pe vapor, întorcândse în România după vizita făcută în America, în 1926.

Fotografie care o înfățișează pe regina Maria a României.
Semnătură olografă a reginei Maria: „Faithfully yours Maria”.
Aceasta vine însoțită de antetul unei scrisori datată Sinaia 16
Iulie 1937.

Fragment de scrisoare dactilografiată, semnată olograf de regina Maria.
„May our friendship group ever and ever stronger and may we together help
to make our two countries everlusting friends. Believe me to be always your
friend, and hoping always to retain your friendship for My Country.

Valoare estimativă: 450—900 €
Dimensiuni: 19×14,5 / 4×11 cm
Starea de conservare: Foarte bună

P.S. I hope you will excuse my typewritten letter but I am working harder that
ever here there is so much to be done and the needs ar so great especially with
the cold Winter coming on.”

Preț de pornire 300,00 €

Valoare estimativă: 450—900 €
Dimensiuni: 20×15 / 10,5×15,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €
LOT | 059
Gheorghe Tătărăscu, două fotografii din timpul unui manifestații
Două fotografii de presă care surprind manifestația unei facțiuni liberale.
Una din fotografii îl înfățișează pe președintele facțiunii liberale,
Gheorghe Tătărescu, primind defilarea congresiștilor în Piața Romană.

Valoare estimativă: 250—450 €
Dimensiuni: 12×17,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 150,00 €
LOT | 057
Nicolae Titulescu, fotografie și semnătură olografă
Fotografie reprezentându-l pe Nicolae Titulescu,
Ministrul Afacerilor Străine.
Semnătura olografă a omului politic Nicolae Titulescu.
Valoare estimativă: 350—450 €
Dimensiuni: 19×13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

LOT | 060
Ion I. C. Brătianu alături de Louis Barthou, fotografie semnată
olograf, 1922

Preț de pornire 150,00 €

Fotografie care îl înfățișează pe Ionel Brătianu alături de omul
politic francez Louis Barthou pe un crucișător. Aceasta poartă
semnătura olografă a lui Ion. I. C. Brătianu.
Fotografia a fost realizată cu ocazia Conferinței Economice de la
Geneva din 1922. Pe verso-ul fotografiei regăsim marca atelierului
fotografic.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 12,5×17,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €
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LOT | 064
LOT | 061

Alexandru I. Lupașcu, Pentru sufletul și inima soldaților nostri, 1911

Octav Minar, Almanahul Sfetea, 1916

Căpitan Alexandru I. Lupașcu, Pentru sufletul și inima soldaților
noștri. Lucrare de Educație Ostășească, Galați, Institut Grafic
„Schenk”- Burbea, 1911, 205 p.

Octav Minar, Almanahul Sfetea, București, Editura „Librăriei
Școalelor” C. Sfetea, 1 ianuarie 1916, ediție de lux, 368 p.,
cu numeroase ilustrații în interiorul textului.
Legătură originală de editură, integral din piele.

Acest volum este dedicat bravilor luptători din anul 1877-1878.
Legătură de epocă din pergamoid cu cifrul principelui Carol al II-lea
pe prima copertă.

Valoare estimativă: 45—90 €
Dimensiuni: 19×12,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 19×13,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 30,00 €

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 065
LOT | 062

Vasile M. Kogălniceanu, Chestiunea Țărănească, cu dedicație către
Ion Kalinderu

Alexandru Vasilescu, Urmașii lui Mircea cel Bătrân, cu
dedicația autorului

Vasile M. Kogălniceanu, Chestiunea
Țărănească, București, Tipografia „Gutenberg” Joseph
Göbl, 1906, 109 p., colligat cu o altă lucrare a
autorului, respectiv Anexe conținând rapoartele șefilor
de trupe asupra cauzelor cari au provocat răscoala țăranilor din 1888,
București, Stabilimentu de Arte Grafiece „Universala”, 1906, 67 p.

Alexandru A. Vasilescu, Urmașii lui Mircea cel Bătrân până
la Vlad Țepeș, 1418-1456. I. De la moartea lui Mircea cel
Bătrân până la Vlad Dracul, 1418-1437, București, Institutul de
arte grafice Carol Göbl, 1915, 55 p.
Exemplarul cuprinde dedicația olografă a autorului către un
elev de-al său, pe pagina de titlu.
Legătura este contemporană din pergamoid cu cotor și colțuri
din piele.

Volumul poartă dedicația olografă a autorului oferită președintelui
Academiei Române, Ioan Kalinderu.
Legătură originală de editură, integral din pergamoid cu decorații
aurite.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 30×20 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 24×16,2 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €
Preț de pornire 100,00 €

LOT | 063

LOT | 066

Gheorghe I. Brătianu, Problemele Politicii Noastre Externe,
1934

Evsevie Popovici, Istoria bisericească, 2 volume
Evsevie Popovici, Istoria bisericească, Traducere de
Athanasie și Gherasim, București, Tipografia Cărților
Bisericești, 2 volume.

Gheorghe I. Brătianu, Problemele Politicii Noastre Externe,
București, Editura Mișcarea, 1934, 115 p.
Legătură contemporană cu cotor din piele.

Volumul I, 1900, De la Anul I - 1054, 730 p.
Volumul II, 1901, De la Anul 1054 - 1900, 559 p.
Legătură de epocă cu cotor și colțuri din piele.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 18×12,6 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 23,5×17 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

Preț de pornire 100,00 €
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LOT | 067
Th. D. Speranția, Literatura populară, ed. I-a
Introducere în Literatura populară română - studiu
comparativ de Th. D. Speranția, Bucuresci, Tipografia
Clemența, 1904, 415 pg. + VI pg. tabla de materii.
Legătură de epocă cu piele la cotor.

Valoare estimativă: 150—250 €
Dimensiuni: 21×13,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 60,00 €

LOT | 068
Dr. I. G. Sbiera, Contribuiri pentru o Istorie a Românilor,
1906
Dr. I. G. Sbiera, Contribuiri pentru o Istorie Socială
Cetățenească, Religionară Bisericească și Culturală Literară
a Românilor de la originea lor încoace, Cernăuți, Tipografia
Universitară a lui R. Eckhardt (Iosif Mucha), 1906, 815 p.
Legătură de epocă, integral din pergamoid.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 25,5×18 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 070
LOT | 069
Ion Pillat, caiet-manuscris dedicat Mariei Filipescu, cu poezii redactate de la Florica - Piesă rară
Banca Marmorosch Blank & Co., volum tipărit pentru Gh. I. Brătianu
Banca Marmorosch Blank & Co. Societate Anonimă, Editată de
„Cultura Națională”,1848-1923, 158 p.
S-a tipărit această lucrare jubiliară în atelierele „Cultura Națională”,
între X februarie și XV octombrie, anul MCMXXIII, în nouăsprezece
mii de exemplare, dintre care zece mii în limba română, trei mii în
limba franceză, trei mii în limba engleză și trei mii în limba Germană,
toate pe hârtie Japoneză de document Neusiedler, după schițele și sub
îngrijirea artistică a d-lui Marin Simionescu-Rimniceanu.
Exemplar tipărit pentru istoricul Gh. I. Brătianu și care a făcut parte
din biblioteca acestuia.
Exemplarul conține ilustrații în interiorul textului.
Legătură originală de editură cu monograma Băncii Marmorosch pe
coperta principală.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 35×24 cm
Starea de conservare: Foarte bună

I

on Pillat, caiet-manuscris cu poezii dedicat Mariei Filipescu, soția politicianului conservator Nicolae Filipescu.

Caietul cuprinde 20 de poezii numerotate, dintre care 6 inedite. Dintre creațiile inedite amintim poezia numărul IV,
„Iazul”, a doua parte a poeziei VII, „Iubitei de departe”, sau poezia numărul XVII, „Basm”. Dintre cele 14 poezii care
au fost publicate în volume, o parte au avut parte de modificări ale titlurilor: „Cântecul Mării”, poezia cu numărul
II a fost publicată în revista „Flacăra” sub un alt nume, respectiv „Cântec de Pirat”, „Spune marine”, prima poezie
din manuscris, va deveni „Rodul Mării”, „Sonet romantic”, poezia cu numărul VIII din manuscris va primi și ea un
alt titlu la publicarea în volumul „Limpezimi”, respectiv „Drum de noapte”, analog pentru „Cântec Oïgur”, poezia
XIX, care va deveni „Cântecele stepei”.
Manuscrisul este realizat sub forma unui volum de poezie, cu 50 file numerotate de către autor, cuprins și pagină
de titlu. Textul este ordonat, caligrafic, redactat cu cerneală neagră pe hârtia velină a unui carnet cu copertă de
piele verde emis de Librăria Cartea de Aur, București. Manuscrisul este datat 1914, iar fiecare poezie este datată și
localizată individual; la finalul textului apare o notiță olografă a autorului referitoare la aparițiile publicate ale
poeziilor: la momentul redactării, doar una dintre cele 20 de poezii era publicată. Important de menționat este faptul
că o parte dintre poezii sunt redactate de la Florica, moșia familiei Brătianu.

Valoare estimativă: 3.000—6.000 €
Dimensiuni: 16,5×10,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €
Preț de pornire 2.000,00 €
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LOT | 074
LOT | 071
I. Popescu-Băjenaru, Povestea neamului românesc, 1925
Margărita Miller - Verghy, Izvoade Strămoșești, 1911
I. Popescu-Băjenaru, Povestea neamului românesc din vremurile
cele mai îndepărtate până în zilele noastre, București, Editura
Cartea Românească, 1925, 436 p., cu 150 ilustrații, 100 portrete,
7 hărți istorice și 3 facsimile.

Margărita Miller-Verghy, Izvoade Strămosești, București,
Institutul de Arte Grafice Carol Göbl, 1911, 96 p., volumul
cuprinde 50 de ilustrații.
Volumul a fost dedicat reginei Elisabeta a României.
Legătură originală de editură.

Legătura este contemporană, din pergamoid și piele.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 23,5×16,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 100—200 €
Dimensiuni: 31,7×23,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €
Preț de pornire 70,00 €

LOT | 075
LOT | 072
N. Iorga, Despre Utilitatea Generală a Studiilor istorice, 1895 - Volum
cu dedicație pentru Dimitrie Sturdza
N. Iorga, Despre Utilitatea Generală a Studiilor Istorice, București, Editura
Librăriei Socecu & Comp., 1895, 20 p.

Scrisoare olografă, D. Cazimir, șeful de cabinet al ministrului
agriculturii
Scrisoare olografă semnată de D. Cazimir, șeful de Cabinet al
ministrului agriculturii, Ion Lahovari. Scrisoarea este redactată
în limba franceză, cu cerneală neagră pe o foaie velină cu antetul
Ministerului Agriculturii, Industriei, Comerțului, fiind datată 18
Decembrie 1906.

Volumul conține dedicația olografă a autorului pentru Dimitrie Sturdza.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 18×11,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 20,5×12,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €
Preț de pornire 100,00 €

LOT | 073
LOT | 076
Diplomă de absolvire a Institutului Geografic al Armatei, 1909
Publicația „Dimineața”, ediție specială, 7 Iunie 1930
Diplomă de absolvire a Institutului Geografic al Armatei, Școala
specială de Desen și Gravori; obținută în 1909 de Ionescu P. Petre
unul dintre studenții care au urmat cursurile secției de Cartografie
din București. Imprimată pe hârtie de pergament, cu stemă și
semnătura posesorului.

Publicația „Dimineața”, 7 iunie 1930, ediție specială
careanunță demisia guvernului Iuliu Maniu
și numirea unui nou guvern condus de D. G. Mironescu.

Diploma se păstrează într-o mapă de epocă, integral din
pergamoid.

În articol este specificată
Valoare estimativă: 100—200 €
Dimensiuni: 61×44 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 20×16,2 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 75,00 €

Preț de pornire 50,00 €
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LOT | 080
LOT | 077
Publicația „Viitorul”, Anul XXII, 25 Decembrie 1930, După pierderea marelui român
Vintilă Brătianu

Ion Ghica, Libret - Casa de Depuneri de Consemnațiuni
și de Economie - nr. 11

Publicația „Viitorul”, Anul XXII, Nr. 6869 din 25 Decembrie 1930, „După pierderea
marelui român Vintilă Brătianu”.

Carnet emis de sucursala București a Casei de Depuneri
de Consemnațiuni și de Economie, care a aparținut
scriitorului Ion Ghica.
Libretul a fost eliberat la 1 Aprilie 1887 și este unul dintre
primele librete emise, acesta purtând numărul 11.

Număr comemorativ dedicat liberalului Vintilă Brătianu și meritelor sale. Pe prima
pagină apar articole despre Vintilă Brătianu, în care se menționează meritele sale și
realizările acestuia, dar și omagiile Senatului aduse acestei personalități. Pe prima
pagină apare și o reproducere a unei fotografii a familiei I. C. Brătianu.

Valoare estimativă: 300—600 €
Dimensiuni: 19×12,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 100—200 €
Dimensiuni: 61×44 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 200,00 €

Preț de pornire 75,00 €

LOT | 078
LOT | 081
C. Neamțu, Documente Comerciale, cu semnătură olografă
D. Brătianu, Scrisori Maghiaro-Române, 1851 - Piesă rară
Documente Comerciale întocmite după formulare
întrebuințate în afaceri de C. Neamțu (contabilul-șef al Băncii
Naționale), Craiova, Institutul de editură Ralian și Ignat
Samitca. Exemplarul poartă semnătura olografă a autorului.

D. Iranyi și Dumitru Brătianu, Lettres Hongro-Roumaines
[Scrisori Maghiaro-Române], Paris, H. Valleton, 1851, 45 p.
Volumul conține semnătura olografă a autorului.

Valoare estimativă: 150—250 €
Dimensiuni: 27×21,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 22,7×14,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €
Preț de pornire 100,00 €

LOT | 079
Simion Mehedinți, scrisoare olografă către George Vâlsan, 1924

LOT | 082

Scrisoare olografă trimisă de către geograful Simion Mehedinți
către colegul și prietenul său, geograful George Vâlsan. Textul
scrisorii păstrează un ton familial, deși subiectul tratează o temă
profeională, Simion Mehedinți își cere scuze că nu va putea participa
la următoarea ședință.

G. I. Brătianu, Problema frontierelor ruso-române, 1928
G. I. Brătianu, Le probléme des frontiéres Russo-Roumaines,
Pendant la Guerre de 1877-1878 et au congrés de Beriln
[Problema granițelor ruso-române, în timpul războiului din
1877-1878 și la congresul de la Beriln], București, „Cartea
Românească”, 1928, 51 p.

Fila pe care este redactată scrisoarea poartă antetul Societății Regale
Române de Geografie. Textul este redactat cu cerneală neagră, fiind
datat 3 Februarie 1924 și semnat în dreapta jos.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 22×15,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 100—200 €
Dimensiuni: 27×21 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

Preț de pornire 70,00 €
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LOT | 086
LOT | 083
G. I. Brătianu, A doua lucrare despre chestiunea românească din 1940,
1941

Georges I. Brătianu, România și criza sistemului politic
european, 1936

G. I. Brătianu, Deuxiéme Mémoire sur La Question Roumaine en 1940. Le
démembrement de la Roumanie ou un clearing territorial et démographique
du sud-est de L’Europe [A doua lucrare despre chestiunea românească din
1940. Dezmembrarea României sau o limpezire teritorială și demografică din
sud-estul Europei], București, Les Editions Dacia, 1941, 19 p.

Georges I. Brătianu, La Roumanie et la crise du Systéme
politique Européen [România și criza sistemului politic
european], București, 1936, 64 p.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 18,3×13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Ediție princeps, nu a mai fost reeditată în limba română.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 22×14,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 084

LOT | 087

Georges I. Brătianu, România și U.R.S.S., 1936

Partidul Poporului, carte de membru

Georges I. Brătianu, La Roumanie et L’U.R.S.S. [România
și U.R.S.S.], București, 1936, 47 p.

Partidul Poporului, carte de membru cu numărul 33 ce cuprinde
semnătura olografă a președintelui partidului din 1938,
Petre P. Negulescu.

Ediție princeps, volumul păstrează coperta originală.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 18,3×12,7 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Partidul Poporului a fost o formațiune politică înființată de mareșalul
Alexandru Averescu la finele Primului Război Mondial care s-a bucurat
de o mare popularitate până după alegerile din 1920 pe care le-a
câștigat detașat, din acest moment, Partidul Poporului s-a aflat într-un
declin constant.

Preț de pornire 50,00 €
Valoare estimativă: 45—90 €
Dimensiuni: 12×8 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 30,00 €

LOT | 088
LOT | 085
D.D. Pătrășcanu, carte poștală trimisă prof. Ioan
Andrieșescu, 1935

Georges I. Brătianu, Politica Externă a României, 1937
Georges I. Brătianu, La politique Extérieure de la Roumanie
[Politica Externă a României], București, 1937, 94 p.

Dumitru D. Pătrășcanu îi trimite o carte poștală profesorului
Ioan Andrieșescu, prin care îl roagă să îi trimită numele
lucrării de care au vorbit la ultima lor întâlnire.

Ediție princeps, volumul păstrează coperta originală.
Cartea poștală este redactată olograf și este datată 1935.
Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 18,3×13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 10,5×14,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €
Preț de pornire 50,00 €
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LOT | 089
Publicația „Dimineața”, Nr. 8826 din 25 Decembrie 1930
Publicația „Dimineața”, Nr. 8826 din 25 Decembrie 1930, la pagina 23 sunt redactate mai multe articole privind decesul lui Vintilă
Brătianu, precum ceremonia și programul înmormântării, sosirea Liei Brătianu, impresia produsă în țară și în străinătate, cât și
discursurile personalităților politice, Nicolae Iorga, Șt. C. Pop, I.G. Duca, Mironescu.

Valoare estimativă: 100—200 €
Dimensiuni: 55×44 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 75,00 €

LOT | 091
Publicația „Dreptatea”, Anul III, Nr. 472 din 10 Mai 1929,
Pregătitorii și făuritorii Unirii
Publicația „Dreptatea”, Anul III, Nr. 472 din 10 Mai 1929.
Pe prima pagină apare un articol intitulat „Pregătitorii și
făuritorii Unirii”, prin care se prezintă un scurt istoric al
luptelor pentru Unire. Alte articole conțin discursurile unor
personalități importante, precum dr. St. Ciceo Pop, Vasile
Goldiș, Iuliu Maniu.

Valoare estimativă: 100—200 €
Dimensiuni: 61,5×47 cm
Starea de conservare: Foarte bună

LOT | 090
Constantin I. C. Brătianu, Album de vânătoare, 25 de fotografii, cca. 1925-1927

A

lbum oferit cadou lui Constantin (Dinu) I. C. Brătianu în anul 1926.
Albumul conține 25 de fotografii care surprind momente din diferite partide de vânătoare,
la care a luat parte și Dinu Brătianu împreună cu regele George al Greciei.

Unele fotografii sunt datate între anii 1925 - 1927.

Preț de pornire 75,00 €
Valoare estimativă: 250—450 €
Dimensiuni: 16,5×14 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 150,00 €
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LOT | 092
Const. Kirițescu, Istoria Războiului pentru Integritatea României,
cu dedicație către Generalul Cihoski
Const. Kirițescu, Istoria Războiului pentru Integritatea României 1916-1919,
în 3 volume, București, Atelier „Cartea Românească”, 504, 702, 573 p.
Volumul al III-lea poartă pe pagina de titlu dedicația autorului către
generalul Henri Cihoski, unul dintre comandanții armatei române din
timpul Primului Război Mondial.
Autorul, istoric și director general în Ministerul Instrucțiunii Publice, a
publicat prima lucrare de sinteză referitoare la participarea României în
Primul Război Mondial și la realizarea României Mari care s-a bucurat de
un mare succes, atât în rândurile publicului, cât și a specialiștilor.
Legătura contemporană, cu cotor și colțuri din piele.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 24×16,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 093
Colonel I. Manolescu, Războaiele
principale, 1922
Colonel I. Manolescu, Războaiele
principale în legătură cu Istoria
Universală, București, Institutul de arte
grafice "Răsăritul", 1922, 3 vol., 267 + 388 +
181 p., cu numeroase hărți și planuri.
Legătură contemporană cu cotor și colțuri
din piele.
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LOT | 094
Regina Maria, fotografie de presă + însemnare olografă

F

otografie de presă ce o surprinde pe regina Maria. Fotografiei îi este atașată o
însemnare în limba engleză care aparține reginei. Scrisoarea a fost redactată
olograf cu scris caligrafic, hârtia poartă antetul Castelul Pelișor. Însemnarea
menționează o anumită neînțelegere pe care regina Maria își dorește să o rezolve.

Valoare estimativă: 150—250 €
Dimensiuni: 23×16 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 450—900 €
Dimensiuni: 18×13,7 / 28×13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

Preț de pornire 300,00 €
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LOT | 097
C. Kiritzesco, România în Primul Război Mondial, 1916 - 1919
Constantin Kiritzesco, La Roumanie dans la Guerre Mondiale 1916-1919 [România în Primul Război Mondial 1916-1919],
Paris, Payot, 1934, 496 p.
LOT | 095

Volumul conține dedicația olografă a autorului pe pagina de gardă.
Legătură contemporană, integral din piele, în interior se păstrează
coperta originală.

Publicația „Dimineața”, Anul 24, 7 iunie 1930, Demisia
Guvernului Maniu
Publicația „Dimineața”, anul XXIV din 7 iunie 1930, ediție
specială care anunță demisia guvernului Maniu datorită
neînțelegerilor iscate cu privire la numirea prințului Carol
ca rege sau ca membru al consiliului de regență.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 23×15,3 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

Valoare estimativă: 100—200 €
Dimensiuni: 61,5×44 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 75,00 €

LOT | 098
O pagină din Istoria Tipografiei române contemporane, 1901, cu dedicație
O pagină din Istoria Tipografiei române contimporane. Tipograful Carol Göbl. 25 de ani de
muncă. 16 Aprilie 1876-16 Aprilie 1901, București, Institutul de Arte Grafice „Carol Göbl”, 1901.
Albumul cuprinde două părți. Prima parte se intitulează o „Scurtă privire asupra trecutului
tipografiei”, 112 p. și conține numeroase reproduceri fotografice.
A doua parte înfățișează operele tipărite în Institutul de Arte Grafice Carol Göbl, în curs de 25 de
ani.
Albumul poartă dedicația olografă oferită lui G. Assan, Președintele Camerei de Comerț și
Industrie din București. Dedicația este datată 17 Octombrie 1903.
Legătură originală de editură.

Valoare estimativă: 300—600 €
Dimensiuni: 32.5×25 cm
Starea de conservare: Foarte bună
LOT | 096

Preț de pornire 200,00 €
Publicația „Dimineața”, Anul XI, Nr. 353, Ianuarie 1914,
Schimbare de Regim. Un guvern liberal
Publicația „Dimineața” Anul XI, Nr. 353, Ianuarie
1914, titrează pe prima pagină evenimentul numirii
guvernului liberal condus de Ionel Brătianu.
LOT | 099
Lascăr Catargiu, patru telegrame, cca. 1890
Valoare estimativă: 100—200 €
Dimensiuni: 75×150 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

Patru telegrame tranzitate de către omul politic Lascăr Catargiu.
Trei dintre cele patru telegrame au fost utilizate pe post de invitații
primite de Catargiu, iar cea de-a patra este o convocare trimisă de
politician către președintele Senatului, Cantacuzino.
Telegramele datează din ultimul deceniu al secolului al XIX-lea.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 17×21 / 26×21 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €
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LOT | 100
D. F. Filipescu, Dogma Soteriologică, cu dedicație către
Ion I. C. Brătianu
Dumitru F. Filipescu, Dogma Soteriologică, București,
Tipografia Speranța, 1907, 74 p.
Lucrarea reprezintă teza pentru licență, susținută de Dumitru F.
Filipescu, absolvent al Facultății de Teologie din cadrul
Universității din București. Aceasta a fost dedicată lui Ion I.
C. Brătianu, ministru de interne la acea vreme, în semn de stimă.

LOT | 102
Regina Maria în vestimentația credinței Bahá'í
+ semnătura olografă

Legătură de epocă integral din pergamoid, care este totodată și
legătura originală a bibliotecii personale, a omului politic Ion
I.C. Brătianu.

Fotografie de presă ce o înfățisează pe Regina
Maria în vestimentația credinței Bahá'í, pe care
aceasta a susținut-o, fiind convinsă de Martha Root.

Valoare estimativă: 150—250 €
Dimensiuni: 22,5×16 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Alături se află semnătura olografă a reginei Maria.

Valoare estimativă: 450—900 €
Dimensiuni: 20,5×14,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

Preț de pornire 300,00 €

LOT | 101
G. I. Brătianu, Originile și formarea României Unite, 1943,
cu dedicație olografă
G. I. Brătianu, Origines et Formation de L’Unite Roumaine
[Originile și formarea României Unite], București, Institutul
de Istorie Universală „N. Iorga”, 1943, 359 p.
Volumul poartă dedicația olografă a autorului.
Legătură contemporană din pergamoid.

Valoare estimativă: 225—450 €
Dimensiuni: 21,5×15 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 150,00 €
LOT | 104
Principesa Maria împreună cu prințesa Elisabeta, fotografie
semnată olograf, 1898 - Piesă rară
LOT | 103
Gheorghe I. Brătianu, Basarabia. Drepturi naționale și istorice, 1943, cu dedicație olografă

Fotografie de epocă care o înfățișează pe principesa Maria
îmbrățisând-o pe prințesa Elisabeta. Fotografia este semnată
olograf de către principesă cu numele de alint pe care îl utiliza
regina Victoria a Angliei pentru a i se adresa, respectiv „Missy”.

Gheorghe I. Brătianu, La Bessarabie. Droits Nationaux et Historiques [Basarabia. Drepturi naționale și
istorice], București, Institut d’Histoire Universelle „N. Iorga”, Monitorul Oficial și Imprimeriile Statului,
1943, 224 p.

Fotografia este datată olograf de către principesa Maria 1898.

Pe pagina de gardă, în partea dreaptă sus se află semnătura olografă a lui Gheorghe I. Brătianu, urmată
de dedicația olografă a acestuia pentru N. Bănescu, profesor la Universitatea din București, datată
3 Decembrie 1943.

Valoare estimativă: 600—1.200 €
Dimensiuni: 23,5×13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Legătură contemporană din pergamoid, în interiorul cărții se păstrează coperta originală.

Preț de pornire 400,00 €

Valoare estimativă: 225—450 €
Dimensiuni: 24,5×17 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 150,00 €
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LOT | 107
Almanach Hachette, două volume, 1895 și 1907, cu însemnările
olografe ale lui Dimitrie Ion Ghica
Almanach Hachette, Petite encyclopédie populaire de la vie pratique,
două volume din 1895 și din 1907, Paris, Librairie Hachette, 440 +
LXXXIV; 432 + LXXXIV.

LOT | 105
Oscar Späthe, Dorobanțul, fotografie originală,
Franz Duschek

Ambele volume conțin însemnările zilnice olografe ale omului
politic Dimitrie Ion Ghica redactate cu cerneală neagră sau
albastră, în limba română și în limba engleză. În volumul anului
1895, fiecare însemnare este localizată. Se observă faptul că
acesta călătorea între București, unde tocmai își începuse cariera
în diplomație și politică, și Topliceni, unde se afla una din
reședințele familiei.

Fotografie originală realizată de Franz Duschek care
înfățișează statuia din bronz a lui Oscar Späthe, Dorobanțul.
Statuia a fost oferită de Infanteria „Gloriosului său Rege”,
regelui Carol în anul 1902, cu prilejul sărbătoririi jubileului
de 25 de ani de la „Războiul Neatârnării”, 1877-1902.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 19,5×12,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 500—1.000 €
Dimensiuni: 52×30,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

Preț de pornire 300,00 €

LOT | 108
Scrisoare trimisă de Prințul Ghica lui Chusseau-Flaviens, 1906
Prințul Ghica îi trimite o scrisoare fotografului și jurnalistului francez
Charles Chusseau-Flaviens, prin care îl informează de faptul că sezonul
de vânătoare a fost amânat, dar îl invită, atât pe el, cât și pe doamna
Chusseau-Flaviens, pentru a-i face o vizită la moșia sa de la Negrești.
Acesta îl asigură că s-a ocupat de toate detaliile legate de drum în ceea
ce privește rezervarea biletelor de tren până la gara de la Mărășești
de unde urmau să fie preluați de o mașină. Prințul Ghica îl informează că
a aranjat o vizită la redacția jurnalului Bukarester Tagblatt. Scrisoarea a
fost redactată în franceză, este formată din două pagini și este datată 8
Septembrie 1906.
Scrisoarea conține antetul hotelului Splendid din București, alături de o
litografie care decorează hârtia, fiind realizată de către fratele pictorului
Samuel Mutzner, care înfățișează clădirea hotelului Splendid.
LOT | 106
M.S. Regele Ferdinand I, carte poștală fotografică
și semnătură olografă
Carte poștală fotografică care îl înfățișează pe
M.S. regele Ferdinand I al României în uniformă
militară. Atelier fotografic Franz Mandy, București

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 25.5×21 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

Semnătura olografă a regelui Ferdinand I.
Fragment dintr-un decret, reprezentând titulatura
monarhului, care apărea la începutul fiecărei legi
ratificate de către rege:

LOT | 109

Prin grația lui Dumnezeu și voința națională
Rege al României,
La toți de față și viitori Sănătate.

Dimitrie I. Ghika îi trimite o scrisoare locotenentului Grigore Mastacan, mulțumindu-i
pentru că l-a invitat să participe ca martor și, totodată, ca reprezentant al României la
cununia religioasă cu doamna Geo Long, fiica colonelului Long. Cununia celor doi a avut
loc la Bruxelles în 1935, perechea de miri avându-i ca nași pe doamna și domnul general
Paul Teodorescu, atașatul cultural al României de la Paris și Bruxelles.
Scrisoarea a fost redactată olograf, recto-verso, cu cerneală albastră. Aceasta este datată
7 August 1935 și vine însoțită de plicul original.

Valoare estimativă: 300—600 €
Dimensiuni: 8,5×13,5 / 3×8,5 / 7×15 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 200,00 €

Dimitrie Ghika, scrisoare trimisă locot. Grigore Mastacan, 1935

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 2×13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €
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LOT | 111
LOT | 110
Prințul Ghica, scrisoare trimisă lui Chusseau-Flaviens, 1907
N. Ghika Budești, Evoluția arhitecturii în Muntenia, 1927-1936, 4 volume,
cu dedicația olografă a autorului

Scrisoare adresată lui Chusseau-Flaviens, prin care prințul Ghica
îi solicită să îi fie trimise clișeele realizate de către fotograful francez
la București.

N. Ghika Budești, Evoluția arhitecturii în Muntenia, București, Tip.„Datina
Românească”- Vălenii de Munte, Clișee și planșe ilustrate de arte grafice E.
Marvan, 4 volume:

Scrisoarea a fost trimisă de la Iași, 12 Mai 1907 și este redactată
și semnată olograf.

Volumul I, Evoluția Arhitecturii în Muntenia, Înrăuririle străine de la origină
până la Neagoe Basarab, 1927, 158 p. + LXXXVI de planșe. Volumul poartă
dedicația olografă a autorului datată 1930.
Volumul II, Evoluția Arhitecturii în Muntenia și Oltenia. Vechiul stil românescu
din veacul al XVI-lea. De la Neagoe Basarab până în sfârșitul veacului, 1931, 63 p.
+ CXLVI de planșe.
Volumul III, Evoluția Arhitecturii în Muntenia
și Oltenia, Veacul al XVII-lea, Epoca de tranziție:
Domnia lui Matei Basarab, 1933, 108 p. + CCCXXXV
de planșe.
Volumul IV, Evoluția Arhitecturii în Muntenia și
Oltenia. Noul stil românesc din veacul al XVII-lea,
1936, 193 p. + DCXLII planșe.
Legătură contemporană, integral din piele, ce păstrează
în interior coperta originală. Cele 4 volume se păstrează
în etui.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 17×12,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 112
George Filip, Almanach Tipografic, 1903
George Filip, Almanach Tipografic, București, Editura Minerva. Institutul de Arte
Grafice, Anul IV, 1903, 216 p., cu numeroase planșe și reproduceri fotografice în
interiorul textului.

Valoare estimativă: 600—1.200 €
Dimensiuni: 31,6×24 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Volumul este dedicat lui Ioan Weiss, în „semn de stimă
și venerație” pentru serviciile aduse corpului tipografic
prin muncă neobosită timp de aproape o jumătate de veac.

Preț de pornire 400,00 €

Legătură originală de editură din pergamoid.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 14×10 cm
Starea de conservare: Foarte bună
LOT | 113

Preț de pornire 50,00 €
Șase scrisori redactate de Nicolae Iorga
Șase scrisori olografe redactate de Nicolae Iorga. Patru dintre
acestea sunt manuscrisele unor articole ce urmau să fie publicate
în „Neamul Românesc”, iar două sunt dactilografiate și semnate
olograf.
Nicolae Iorga (1871-1940) a fost un istoric, critic literar, dramaturg,
poet, enciclopedist, memorialist, ministru, parlamentar, primministru, profesor universitar și academician român.
În 1906 este înființată de către Nicolae Iorga la București
publicația „Neamul Românesc”, un ziar politic de
orientare naționalistă. Intenția lui N. Iorga era să facă din acesta
o revistă literară care să continue programul „Semănătorului”, dar
publicația s-a transformat într-una politică.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 19,5×12,5 / 22,5×17 / 21×17 / 28,5×17 / 21×15 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 114
C. I. Istrati, Biserica și podul din Borzești, 1904
C. I. Istrati, Biserica și podul din Borzești, precum și o ochire relativă
la bisericile zidite de Ștefan cel Mare, București, Institutul de Arte
Grafice „Carol Göbl”, 1904, 76 p., lucrarea conține 21 de figuri și 28 de
stampe.
Legătură de epocă din pergamoid și cotor din piele.

Valoare estimativă: 100—200 €
Dimensiuni: 26×21 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 70,00 €
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LOT | 115
Publicația „Moftul Român”, Nr. 13, 24 iunie 1901, Dialogul morților.
I. C. Brătianu și A. Lahovari

LOT | 118
Șase telegrame tranzitate de familia regală, cca. 1900

Publicația „Moftul Român”, Nr. 13, 24 iunie 1901, cu o ilustrație pe
prima pagină în care sunt reprezentați I. C. Brătianu și A. Lahovari,
purtând un dialog, deasupra unui oraș. Ilustrației îi este alăturat și un
articol denumit „Dialogul Morților” semnat de către I. L. Caragiale
cu pseudonimul Luca, în care este reprodusă o discuție imaginară
între cei doi oameni politici trecuți în neființă.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 31,5×23,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

Șase telegrame tranzitate în familia regală, acestea
au expeditori și destinatari diverși, nume importante
în epocă, precum Ștefan Fălcoianu, Vasile G. Morțun,
Prințul Albert al Prusiei sau diplomatul Hans Freiherr
von Wangenheim. Telegramele datează de la începutul
secolului al XX-lea și cuprind urări cu diverse
momente: sărbători, întâlniri sau zile de naștere.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 21×17,5 cm fiecare
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 116
Două telegrame cifrate, cca. 1890-1910
Lotul cuprinde două telegrame cifrate. Una datează din
ultimul deceniu al secolului al XIX-lea, fiind trimisă de
Alexandru Beldiman către președintele consiliului de miniștri,
Dimitrie A. Sturdza și face referire la niște însemnări oferite
ministrului de război. Cea de-a doua este trimisă din partea
prefectului județului Dorohoi către ministrul de război, fiind
datată cca. 1910.

LOT | 119
Buletin electoral, Adunarea Deputaților, 1926 - Ion I. C. Brătianu, Zelea Codreanu, Al. Averescu - Piesă rară

Valoare estimativă: 45—90 €
Dimensiuni: 26,5×21 / 30×20 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Buletin electoral eliberat de Circumscrițiunea Electorală a Județului Ilfov pentru alegerea membrilor din Adunarea Deputaților.
Alegerile au avut loc în 25 Mai 1926, iar pe buletin erau prezente șapte liste cu personalități ce reprezentau partidele care
candidau pentru guvernare. Primul pe listă era Liga Poporului condus de Al. Averescu, urmat de Partidul Național Liberal
condus de Ion I. C. Brătianu.

Preț de pornire 30,00 €

Valoare estimativă: 450—900 €
Dimensiuni: 33,5×21 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 300,00 €

LOT | 117
Publicația „Universul”, ediție specială, din data
de 7 iunie 1930, Demisia Guvernului Maniu
Publicația „Universul”, 7 iunie 1930 ediție specială
care anunță demisia guvernului Maniu în urma
stăruinței pricnipelui Carol de a fi numit rege.

Valoare estimativă: 100—200 €
Dimensiuni: 61,5×44 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 75,00 €
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LOT | 120
LOT | 122
Constantin Erbiceanu, Istoria Mitropoliei Moldovei și Sucevei,
1888

Titlu de proprietate, semnat de Ion C. Brătianu, 1881

Constantin Erbiceanu, Istoria Mitropoliei Moldovei și Sucevei
și a Catedralei Mitropolitane din Iași, București, Tipografia
Cărților Bisericești, 1888, 548 p.

Titlu de proprietate acordat de Ministerul de Finanțe domnului
Nicolae Gridov în urma cumpărării de către acesta a moșiei Gridov,
din comuna Păstrăveni, aflată în trecut în proprietatea Mănăstirii
Neamț. Aceasta a fost cumpărată de Nicolae Gridov pentru suma de
61800 de lei.

Publicație făcută de Ministerul Cultelor și a Instrucțiunii
Publice cu ocazia Sfințirii Catedralei din Iași din 23 aprilie
1887, volumul conține o serie de documente, de facsimile și
de portrete privitoare la istoria națională și bisericească a
românilor.

Diploma a fost eliberată în anul 1881 de către Ministerul de Finanțe,
purtând atât ștampila Ministerului, cât și semnătura ministrului de
la acea vreme Ion C. Brătianu.

Autorul, profesor la Facultatea
de Teologie dedică acest volum
Majestății Sale, Regele Carol I.

Diploma este realizată sub forma unei cromolitografii bogat
decorate, imprimată la Atelierul litografic Socecu, Sander & Teclu
din București.

Legătură de epocă din pergamoid
cu cotorul din piele.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 43×42 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 160—350 €
Dimensiuni: 33×24 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

Preț de pornire 110,00 €

LOT | 123
C. Rădulescu-Motru, Istoria Filosofiei Moderne, 5 volume
LOT | 121
Publicația „Românul”, Anul II, Nr. 106 din 16 Mai 1912,
100 de ani de la pierderea Basarabiei
Publicația „Românul”, Anul II, Nr. 106 din 16 Mai 1912.
Pe prima pagină apare un articol despre comemorarea a
100 de ani de la pierderea Basarabiei (1812-1912).

C. Rădulescu- Motru, Istoria Filosofiei Moderne, București, Institutul
de Arte Grafice „Tiparul Universul”, 5 volume.
Volumul I. De la Renaștere până la Kant, 1937, 542 p.
Volumul II. De la Kant până la Evoluționismul englez, 1938, 562 p.
Volumul III. Perioada contemporană, 1938, 514 p.
Volumul IV. Perioada contemporană, 1939, 673 p.
Volumul V. Filosofia românească de la origini până astăzi, 1941, 805 p.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 42×29 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Legătură contemporană cu cotor și colțuri din piele, fiecare volum
păstrează în interior coperta originală.

Preț de pornire 50,00 €

Valoare estimativă: 450—900 €
Dimensiuni: 23,5×17 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 300,00 €
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LOT | 124

LOT | 127

Dr. Petre Spânul, Herghelia Națională Bonțida, 1928

Fotografie Regina Elisabeta a Greciei cu autograf, atelierul Fotoglob, 1929

Dr. Petre Spânul, Herghelia Națională Bonțida,
București, Editura Ministerul Agriculturii și Domeniilor
Direcțiunea Generală Zootehnică și Sanitară Veterinară, 1928,
363 p., cu numeroase reproduceri fotografice în interiorul și în
afara textului.

Fotografie ce o înfățișează pe Regina Elisabeta a Greciei.
Fotografia poartă semnătura olografă a reginei, datată 1929.
Atelier fotografic Fotoglob.

Valoare estimativă: 300—600 €
Dimensiuni: 22×16,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Legătură de epocă din pergamoid.

Preț de pornire 200,00 €

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 29,2×23 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 125

LOT | 128

G. I. Ionnescu-Gion, Istoria Bucureștilor, 1899

Regele Carol al II-lea, fotografie inedită, 1935

G. I. Ionnescu-Gion, Istoria Bucureștilor, București,
Stabilimentul Grafic I.V. Socescu, 1899, 818 p.
Volumul conține diverse ilustrații, atât în interiorul,
cât și în afara textului.

Fotografie realiză în timpul Jamboreei de la Breaza organizată în 1935,
care îl surprinde pe regele Carol II purtând uniformă de cercetaș.

Legătură contemporană, integral din piele.

Valoare estimativă: 300—600 €
Dimensiuni: 31,5×23,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 45—90 €
Dimensiuni: 18,5×21 / 6×8 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 30,00 €

Preț de pornire 200,00 €

LOT | 126
P. P. Negulescu, Istoria filosofiei contemporane, 5 volume, cu dedicația olografă pe primul volum
P. P. Negulescu, Istoria Filosofiei Contemporane, București, Monitorul Oficial și Imprimeriile Statului. Imprimeria Națională,
1941, 5 volume.
Volumul I. Criticismul kantian, 1941, 538 p. Pe pagina de titlu se regăsește o dedicație olografă a autorului către I. Cărbărău.
Volumul II. Idealismul german post-kantian, 1942, 516 p.
Volumul III. Reacțiunea în contra idealismului și întoarcerea la Kant, 1943, 593 p.
Volumul IV. Filosofia simțului comun, filosofia populară, spiritualismul și pozitivismul,
până la jumătatea veacului al XIX-lea, 1944, 406 p.
Volumul V. A doua formă a Școalei Scoțiane, renașterea
Empirismului, reacțiunea idealistă,
pozitivismul englez, evoluția Empirismului, 1945, 763 p.

LOT | 129
Regele Carol I și regina Elisabeta la palatul regal, fotografie
cu autograf
Regele Carol I și regina Elisabeta la palatul regal, fotografie.
Atelier fotografic Franz Mandy, București, 1913.
Fotografia poartă semnătura olografă a reginei.

Legătură contemporană cu colțuri și cotor din piele;
toate volumele păstrează în interior coperta originală.

Regele Carol I, purtând uniforma de general de infanterie, într-o
postură marțială, se află alături de regina Elisabeta care îl privește
cu duioșie.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 25×17,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 350—500 €
Dimensiuni: 20×14 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

Preț de pornire 250,00 €

La țări mici, oameni mari - Partea I

58

59

La țări mici, oameni mari - Partea I

LOT | 130
Enciclopedia României, 1938

E

nciclopedia României, 4 volume, București, Imprimeria Națională, 1938.

Volumul I. Statul, XII + 1052 p., cu 1150 de ilustrații în text și 50 de planșe și hărți color în afara textului.
Volumul II. Țara Românească, IX + 755 p., cu 1200 de ilustrații în text și 280 de planșe, hărți și fotomontaje color în afara
textului.
Volumul III. Economia Națională. Cadre și Producție, VIII + 1180 p., cu 1150 de ilustrații în text și 50 de planșe și hărți color
în afara textului.
Volumul IV. Economia Națională. Circulație, distribuție și consum, 1081 p., cu 1050 de ilustrații în text și 30 de planșe color în
afara textului.
Lotul cuprinde alături de cele patru volume și broșura de abonament în care este specificat faptul că Enciclopedia României
a fost inițial gândită ca o serie de 6 volume. Dintre acestea au fost editate și publicate doar 4; broșura de abonament rămâne
singura dovadă a existenței celor două volume nepublicate (Volumul V. Cultura Națională și Volumul VI. Instituțiuni
și Personalități Culturale). Alături de broșură, se păstrează și un formular tipizat de angajament pentru plata taxelor
necesare comandării colecției, o listă a tuturor colaboratorilor, precum și un pliant de motivație ce poartă semnăturile unor
personalități politice importante ale perioadei.
Primele trei volume poartă la incipit câte o reproducere fotografică a portretului regelui Carol al II-lea sub al cărui patronaj a
fost publicată colecția, precum și o reproducere a unui text redactat de rege în sprijinul acestei publicații; iar ultimul conține
câte o reproducere fotografică a portretului regelui Mihai și una a portretului mareșalului Ion Antonescu.
Legătura este cea originală, de editură, din pergamoid. Fiecare volum păstrează și supracoperta originală.

Valoare estimativă: 450—900 €
Dimensiuni: 30×22 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 300,00 €
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LOT | 133
Ion Brătianu, Memoriu către Carol I, 1866
LOT | 131
S. G. Longinescu, Istoria Dreptului românesc din vremurile
cele mai vechi și până azi, 1908
S. G. Longinescu, Istoria Dreptului românesc din vremurile
cele mai vechi și până azi, București, Atelierele Grafice Sosec
& Co, 1908, 369 p.

Ion Brătianu, Memoriu către Carol I. 1866, 16 p.,
redactată cu alfabetul de tranziție.
Exemplarul cuprinde pe prima pagină a textului
ex-librisul ștampilă al omului politic D. A. Sturdza.
Legătură contemporană, integral din pergamoid.

Legătură de epocă, cu cotor din piele.

Valoare estimativă: 100—250 €
Dimensiuni: 22×16,4 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 18,2×12 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

Preț de pornire 70,00 €

LOT | 134
Gheorghe I. Brătianu, M. Kogălniceanu, 1944

Ion C. Brătianu. Acte și Cuvântări, 1930-1943, 7 volume

Gheorghe I. Brătianu, M. Kogălniceanu, (Cu o retipărire, la o
sută de ani, a cuvântului pentru deschiderea cursului de Istorie
Națională în Academia Mihăileană, rostit în 24 Noiembrie
1843), București, Monitorul Oficial și Imprimeriile Statului.
Imprimeria Națională, 1944, 78 p.

Ion C. Brătian. Acte și Cuvântări, București, Așezământul Cultural Ion C. Brătianu, 7 volume:

Ediție princeps, nu s-a reeditat în această formă.

LOT | 132

Volumul I., Partea I (Iunie 1848 - Decembrie 1859), publicat de G. Marinescu și C.
Grecescu, Editura „Cartea Românească”, 1938, 508 p., cu o reproducere fotografică a
portretului liberalului Ion C. Brătianu ce datează din 1854.
Volumul I., Partea a II-a (1 Ianuarie 1869 - Aprilie 1876), publicat de G. Marinescu și
C. Grecescu, Editura „Cartea Românească”, 1935, 549 p., cu o reproducere fotografică a
portretului liberalului Ion C. Brătianu din 1865.
Volumul III., (1 Mai 1877 - 30 Aprilie 1878), publicat de C. C. Giurescu, Editura „Cartea
Românească”, 1930, 402 p., cu o reproducere fotografică a portretului liberalului Ion C.
Brătianu din 1884.
Volumul IV., (1 Mai 1878 - 30 Aprilie 1879), publicat de N. Georgescu-Tistu, Editura „Cartea
Românească”, 1932, 409 p., cu o reproducere fotografică a portretului liberalului Ion C.
Brătianu din 1884.
Volumul V., (1 Mai 1879 - 30 Aprilie 1880), publicat de G. Marinescu și C. Grecescu, Editura
„Universul”, 1934, 418 p., cu o heliogravură a unei schițe portret a omului politic Ion C.
Brătianu datată 1848.
Volumul VI., (1 Mai 1880 - 30 Iunie 1881), publicat de G. Marinescu și C.
Grecescu, Editura „Cartea Românească”, 1936, 468 p., cu o reproducere
fotografică a portretului liberalului Ion C. Brătianu datată 1883.
Volumul VII., (15 Noiembrie 1881 - 31 Mai 1882), publicate de G Marinescu
și C. Grecescu, Editura „Cartea Românească”, 1939, 402 p.
Volumul IX., (Noiembrie 1883 - Iunie 1884), publicat de G. Marinescu,
Editura „Cartea Românească”, 1943, 375 p.
Legătură contemporană cu cotor și colțuri din piele; fiecare volum
păstrează în interior coperta originală.

Legătură contemporană din pergamoid, în interior se păstrează
coperta originală.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 20×13,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 135
Carte poștală cu Regele Carol al II-lea, 1935 + semnătură
olografă
Carte poștală ce îl ilustrează pe Regele Carol al II-lea,
emisă de Minerva pe 28 Octombrie 1935.
Semnătură olografă a regelui Carol al II-lea.

Valoare estimativă: 450—900 €
Dimensiuni: 25×17,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 300—500 €
Dimensiuni: 15×11 / 5×20 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 300,00 €

Preț de pornire 250,00 €
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LOT | 136
Mircea Vulcănescu și Nicolae Stoenescu, fotografie
originală, cca. 1930
Fotografie care îi surprinde pe publicistul Mircea
Vulcănescu alături de generalul Nicolae Scarlat
Stoenescu.
Atelier fotografic Omnia, cca. 1930.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 8,5×6 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 137
Armand Călinescu, fotografie Iosif Berman și carte de
vizită
Fotografie realizată de Iosif Berman, care îl înfățișează
Armand Călinescu, prim-ministrul României în anul 1939.
Cartea de vizită a ministrului de interne Armand Călinescu.

Valoare estimativă: 250—450 €
Dimensiuni: 16,5×7,5 / 6×9 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 150,00 €

LOT | 138
Patriarhul Miron Cristea, carte poștală fotografică
+ semnătură olografă

LOT | 139
Regina Maria, fotografie semnată olograf, atelier Guggenberger, 1925

Carte poștală fotografică care îl înfățișează pe patriarhul
Miron Cristea.
Semnătura olografă a patriarhului Miron Cristea din
perioada în care acesta făcea parte din regență alături de
Gheorghe Buzdugan și de principele Nicolae.

F

otografie ce o înfățișează pe regina Maria în fața unei sculpturi.

Fotografia poartă semnătura olografă a reginei, datată 14 Aprilie 1925.

Atelier fotografic Guggenberger Mairovits, Sibiu.
Valoare estimativă: 250—450 €
Dimensiuni: 13,5×8,5 / 4,5×15 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 150,00 €

Valoare estimativă: 450—900 €
Dimensiuni: 26×16 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 300,00 €
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LOT | 143
LOT | 140
Gheorghe I. Brătianu, Sfatul Domnesc și Adunarea Stărilor,
3 volume, cu dedicație olografă
Gheorghe I. Brătianu, Sfatul Domnesc și Adunarea Stărilor în Țările
Românești în cadrul istoriei generale, București, Monitorul Oficial
și Imprimeriile Statului, Imprimeria Națională, 1946, cuprinde 3
volume.
Volumul I. Liniile generale ale problemei, 27 p. Exemplarul cuprinde
dedicația olografă a autorului la incipitul textului.
Volumul II. Consiliul Feudal și Adunarea Stărilor în Țările Europei
Apusene, 93 p.
Volumul III. Adunările de Stări în Țările Europei Centrale, 95 p.

Gheorghe I. Brătianu, Cuvinte către români, 1942, cu dedicație
Gheorghe I. Brătianu, Cuvinte către români. Zece conferințe și prelegeri,
București, Editura Independența, 1942, 297 p.
Volumul poartă dedicația olografă a autorului, oferită lingvistului
Theodor Capidan.
Legătură contemporană integral din piele. Alături de aceasta se păstrează
și coperta originală a volumului.

Valoare estimativă: 225—450 €
Dimensiuni: 22×14,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 150,00 €
Valoare estimativă: 250—450 €
Dimensiuni: 24,5×17 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 150,00 €

LOT | 144
Comemorarea Regelui Carol I la deschiderea cursurilor Facultății de Filosofie și Litere,
1914
Comemorarea Regelui Carol I, cu prilejul deschiderii cursurilor Facultății de Filosofie
și Litere din București, 1 Noiembrie 1914, București, Atelierele grafice SOCEC & Co,
1914, 28 p. Cu un cuvânt de deschidere despre regele Carol I și învățământul public de I.
Bogdan din calitatea de decan al facultății și o conferință asupra domniei regelui Carol
de D. Onciul.

LOT | 141
Gheorghe I. Brătianu, Privilegiile și francizele municipale în Imperiul Bizantin,
1936
Gheorghe I. Brătianu, Privilèges et franchises municipales dans l’Empire
Byzantin [Privilegiile și francizele municipale în Imperiul Bizantin], București,
Editura Cultura Națională, Monitorul Oficial și Imprimeria de Stat, 1936, 138 p.

Volumul a fost oferit omului politic Ion I. C. Brătianu, dedicația aflându-se pe copertă.
Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 24×16 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 20×14 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 145
Gheorghe I. Brătianu, Italia și România în realizarea unității lor naționale, 1940,
ediție inedită
LOT | 142
Gh. I. Brătianu, Nicolae Iorga. Trei cuvântări, 1944
Gh. I. Brătianu, Nicolae Iorga. Trei cuvântări, București, Institutul
de Istorie Universală „Nicola Iorga”, Monitorul Oficial și Imprimeriile
Statului, Imprimeria Națională, 1944, 79 p.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 19,6×13,3 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Gheorghe I. Brătianu, L’Italia e la Romania nella realizzazione della loro unità
nazionale, [Italia și România în realizarea unității lor naționale], Conferință
desfășurată la București, în 22 mai 1940, sub egida „Prieteniei Italo-Române”,
București, 1940, 38 p.
Această broșură este publicată de asociația „Prietenia Italo-Română”, înființată în
1939 de către absolvenții români ai universităților italiene, cu scopul de a menține
și a dezvolta legături de prietenie și înțelegere reciprocă între cele două națiuni.
Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 19×12,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €
Preț de pornire 50,00 €
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LOT | 149
LOT | 146

Gh. I. Brătianu, Politica externă a regelui Carol I al
României, 1940

Gh. I. Brătianu, Formarea Unității Românești, 1940
G. I. Brătianu, La Politique Exterieure du roi
Charles I-er de Roumanie, [Politica externă
a regelui Carol I al României], București,
Așezământul Cultural Ion C. Brătianu,
Editura „Cartea Românească”, 1940, 40 p. Volumul
cuprinde o ilustrație ce îl reprezintă pe Carol I, în
afara textului.

Gh. I. Brătianu, Formarea Unității Românești. Factorii istorici, București,
Editura Fundației Culturale Mihail Kogălniceanu, 1940, 22 p.
Extras dintr-un articol al lui Brătianu publicat anterior în revista „Arhiva
Românescă”, tomul V., București, 1940.

Valoare estimativă: 30—60 €
Dimensiuni: 23.6×16,2 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 19×12 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 20,00 €
Preț de pornire 50,00 €

LOT | 147
Gheorghe I. Brătianu, File rupte din cartea războiului,
cu dedicația olografă a autorului
LOT | 150
Gheorghe I. Brătianu, File rupte din cartea războiului,
București, Editura „Cultura Națională”, [1919], 181 p.
Volumul conține dedicația olografă a autorului pe prima pagină.
Lucrarea este jurnalul de război al tânărului Brătianu care
a ajuns să fie rănit pe front, urmând ca după însănătoșire să
revină pe frontul de Bucovina.

Valoare estimativă: 225—450 €
Dimensiuni: 19,5×12,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 150,00 €

Generalul Ion Florescu, brevet + memoriul de înființare al Fundației Culturale „Ferdinand I”
Brevet emis de Ministerul Afacerilor Străine pentru autorizarea lui Ion Florescu, comandantul Brigadei I, Călărași în a purta
însemnele ordinului „Legiunea de Onoare” în gradul de cavaler. Brevetul a fost emis în septembrie 1917.
Memoriu dactilografiat de către Ion Florescu pentru implicarea administrației locale din Iași în construcția unei clădiri monumentale
care să găzduiască Fundația Culturală „Regele Ferdinand I” și să concureze cu cea din București care adăpostește Fundația Culturală
„Regele Carol I”. Memoriul datează din ianuarie 1928 și este semnat olograf de către generalul Ion Florescu în final.

Valoare estimativă: 100—200 €
Dimensiuni: 34×21 cm fiecare
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 75,00 €

LOT | 148
Gheorghe I. Brătianu, Roman și Vlachata în Tradiția
Istorică a Descălecatului Moldovei, 1945
Gheorghe I. Brătianu, Roman și Vlachata în tradiția
istorică a Descălecatului Moldovei, București, Monitorul
Oficial și Imprimeriile Statului, Imprimeria Națională,
1945, 21 p.
Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 24,5×17 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €
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LOT | 151
LOT | 153
Regina mamă Elena și Regele Mihai, fotografie de presă +
semnătura olografă a reginei

Gheorghe Tătărescu, Lucrețiu Pătrășcanu și dr.
Petru Groza, trei fotografii, cca. 1946

Fotografie de presă ce o înfățisează pe regina-mamă Elena
alături de fiiul său, viitorul rege Mihai.

Trei fotografii care îi înfățișează pe oamenii politici
Gh. Tătărescu, Lucrețiu Pătrășcanu și Petru Groza în
timpul unei ședințe. Fotografiile datează din 1946,
când pentru câștigarea alegerilor, Partidul Comunist
inițiază o alianță electorală procomunistă pentru
candidatura la alegerile generale din noiembrie
1946; alianța se numea Blocul Partidelor Democrate
și avea în componență Partidul Comunist, Partidul
Social Democrat Român, Frontul Plugarilor,
facțiunea Tătărescu desprinsă din P.N.L., facțiunea
Alexandrescu desprinsă din P.N.Ț., Comitetul
Democrat Evreiesc. Formarea unei alianțe de
acest tip avea drept scop oferirea impresiei de
reprezentativitate. În timpul campaniei electorale
au fost înregistrate multe violențe, fraude electorale
și încălcări ale prevederilor constituționale
democratice.

Alături de fotografie se află și semnătura olografă a
reginei Elena.

Valoare estimativă: 300—450 €
Dimensiuni: 15×9 / 5,5×12 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 200,00 €

Valoare estimativă: 300—600 €
Dimensiuni: 9×11,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 200,00 €

LOT | 152
Gheorghe Tătărăscu, fotografie și carte poștală fotografică

LOT | 154

Fotografie de presă care îl înfățișează pe prim-ministrul Gheorghe Tătărăscu.

Două fotografii din timpul unor manifestații liberale,
cca. 1930

Carte poștală care îl surprinde pe prim-ministrul Gheorghe Tătărăscu la
biroul său de lucru. Atelier fotografic Julietta, 1934.

Două fotografii din timpul unei manifestați a Partidului
Național Liberal.
Atelier fotografic necunoscut, cca. 1930.

La țări mici, oameni mari - Partea I

70

Valoare estimativă: 250—300 €
Dimensiuni: 8,5×13,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 9×11,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 150,00 €

Preț de pornire 100,00 €
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LOT | 155
LOT | 157
Împuternicire dată lui Vladimir Mavrocordat
de Dimitrie I. Ghika, 19 Iulie 1920

C. A. Rosetti, scrisoare olografă către un prieten

Împuternicire dată de Dimitrie I. Ghika pentru
Vladimir Mavrocordat, prin care este autorizat să
semneze în numele guvernului bonurile de
trezorerie care urmează să fie emise sau reînnoite.

C. A. Rosetti îi scrie unui prieten, pe un ton afectuos, prin care
îl anunță că nu se pot întâlni din cauza unor probleme medicale
ale fiilor săi, Horia și Mircea. La finalul textului, acesta îi
sugerează să se întâlnească ulterior, când starea de sănătate a
fiilor săi va fi mai bună.

Împuternicirea este datată 19 Iulie 1920, la Paris
și conține semnăturile olografe ale Ministrului
României în Franța, Dimitrie I. Ghika și ale
Secretarului Legației României în Franța, Nicolae
Titulescu.

Scrisoarea este redactată pe o foaie velină, cu cerneală neagră,
fiind datată 2 August 1872 și este semnată la final.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 20,5×13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 100—250 €
Dimensiuni: 31,5×21 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

Preț de pornire 75,00 €

LOT | 158
Al. A. Beldiman, scrisoare olografă către Regele Carol I, 1902
LOT | 156
Meniul cinei dintre Primarul Orașului Philadelphia și Regina Maria a
României + fotografie de presă, 1926
Meniul cinei dintre primarul orașului Philadelphia și regina Maria a
României, datat 21 Octombrie 1926.
Fotografie de presă care o înfățișează pe regina Maria a României, alături de
doi dintre copiii săi, principesa Ileana și principele Nicolae, în momentul în
care erau întâmpinați de către liderul indian, șeful Red Tomahawk.
În perioada 18 octombrie - 24 noiembrie 1926, regina
Maria însoțită de doi dintre copiii săi, principesa Ileana
și principele Nicolae, se aflau într-un tur în spațiul
american. Intenția unei astfel de călătorii exista încă
de la finalul Primului Război Mondial, dar a putut fi
materializată abia în 1926. Vizita Reginei Maria în
America rămâne un exemplu de diplomație regală și un
succes fabulos pentru imaginea externă a României.

Al. A. Beldiman (1855-1924), secretar al Legației României în Germania, îi trimite regelui Carol I al României o scrisoare olografă
prin care îl informează despre ultimele știri apărute în ziarele de la Berlin.
Scrisoarea este redactată cu cerneală neagră pe patru coli veline cu antetul Legațiunei Române în Germania; este datată 2/15
Noiembrie 1902 și semnată în finalul textului.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 27×21 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

Valoare estimativă: 450—900 €
Dimensiuni: 28×21,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 300,00 €
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LOT | 159
Constantin I. C. Brătianu, scrisoare trimisă regelui Carol al II-lea, 1940 - Piesă rară

LOT | 161

Constantin I. C. Brătianu ( Dinu Brătianu ) îi trimite o scrisoare regelui Carol al IIlea, informându-l cu privire la prezența lui Pál Teleki la Munchen, care venise să
rezolve chestiunea revendicărilor maghiare. Totodată, acesta îl informează de faptul
că domnul Victor Moldovan, secretarul partidului Frontul Renașterii Naționale, nou
înființat, nu are cunoștințele diplomatice necesare pentru a apăra punctul de vedere
al României în fața revendicărilor statelor străine.

Grigore Antipa, Document referitor la regiunea
Dunării, cu semnătură olografă
Grigore Antipa, Observații privitoare la starea actuală
a chestiunii punerii în valoare a regiunii inundabile a
Dunării și la programul lucrărilor viitoare. Textul este
dactilografiat, alcătuit din 13 pagini.

Scrisoarea a fost redactată recto-verso, olograf, cu stiloul și este datată 1940.
Documentul conține semnătura olografă a autorului și
este datat 9 Februarie 1929.

Scrisoarea vine însoțită de plicul original.

Valoare estimativă: 300—600 €
Dimensiuni: 34×21 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 450—900 €
Dimensiuni: 19,5×14 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 200,00 €
Preț de pornire 300,00 €

LOT | 162

LOT | 160
Paul Bataillard, scrisoare adresată lui Ion C. Brătianu și Eugen
Carada, 1865
Paul Bataillard le trimite o scrisoare lui Ion C. Brătianu și Eugen
Carada, prin care le mărturisește faptul că a rămas surprins de
cadoul primit și anume un covor de lux, alături de cărțile de vizită
ale celor doi, neînțelegând dacă el este destinatarul cadoului.
Pe această cale Paul Bataillard le mulțumește, indiferent dacă
la mijloc este o confuzie, sau doar un gest al prieteniei și al
respectului pe care cei doi îl au față de el.
Scrisoarea este compusă din 4 pagini, redactată olograf cu stiloul
și este datată 1865.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 20,5×13,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Nicolae Al. Lahovary, Document referitor la Îndiguirea
regiunii inundabile a Dunării, cu semnătură olografă
Nicolae Al. Lahovary, Document intitulat „Îndiguirea
regiunei inundabile a Dunărei”, prin care se prezintă
motivele întârzierii îndiguirii. Se realizează un
studiu ce are ca surse articole de lege. Textul este
dactilografiat, alcătuit din 11 pagini.
Conține semnătura olografă a lui Nicolae Al. Lahovary,
urmată de locul și data realizării, București, 9 Februarie
1929.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 34×21 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

Preț de pornire 100,00 €
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LOT | 166
LOT | 163

Gheorghe I. Brătianu, Moldova și frontierele sale istorice, 1940,
Volum cu dedicație

Gh. I. Brătianu, Cercetări privind comerțul genovez din Marea
Neagră în secolul al XIII-lea, 1929, cu dedicație

Gheorghe I. Brătianu, La Moldavie et ses frontières historiques [Moldova și frontierele
sale istorice], București, Institutul de Stiințe Morale și Politice, Monitorul Oficial și
Imprimeriile Statului, 1940.
În volum este legată, pe lângă varianta în franceză de 42 de pagini, și versiunea în
germană a cărții, intitulată Die Moldau. Und ihre historischen grenzen. Versiunea în
germană are 46 pagini și a apărut în același an. Exemplarul conține pe pagina de gardă
o însemnare olografă a lui Gheorghe I. Brătianu, în care se precizează datele și locurile
în care a fost perceput în calitate de căpitan de rezervă pe frontul antisovietic în anul
1941.

Gh. I. Brătianu, Recherches sur le Commerce Génois dans la Mer
Noire au XIII Siecle [Cercetări privind comerțul genovez din Marea
Neagră în secolul al XIII-lea], Paris, Librairie Orientaliste Paul
Geuthner, 1929, 359 p. Lucrarea este teza de doctorat susținută în
același de istoricul român în cadrul Universității Sorbona.
Volumul poartă dedicația olografă a autorului.
Legătură contemporană din pergamoid, în
interior se păstrează coperta originală.

Legătură contemporană, integral din piele.
Se păstrează în interior și copertele originale
ale ambelor versiuni. Cartea nu a mai fost retipărită.

Valoare estimativă: 225—450 €
Dimensiuni: 24×17 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 250—400 €
Dimensiuni: 22×16 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 150,00 €

Preț de pornire 150,00 €

LOT | 164
Nicolae Cartojan, scrisoare olografă către Ioan Andrieșescu

LOT | 167

Nicolae Cartojan, scrisoare olografă către prietenul său,
arheologul Ioan Andrieșescu, prin care cel dintâi îi face o urare
cu ocazia zilei de naștere la care nu va putea să participe.

Documente din arhiva familiei Brătianu, Dan și Radu
Documente din arhiva familiei Brătianu, Dan D. Brătianu și Radu
D. Brătianu. Lotul cuprinde 7 fotografii realizate în perioada
comunistă cu membrii familiei, precum și o invitație la nunta lui
Neculai Brătianu și Sonia Stoeanovici. De menționat este faptul că
membrii familiei sunt descendenții lui Constantin I. C. Brătianu.

Textul este redactat cu cerneală neagră pe o coală velină, fiind
datat 5 Ianuarie 1929 și semnat în final. Scrisoarea păstrează
un ton familiar, afectuos; Cartojan își exprimă deschis regretul
că nu va putea fi alături de prietenul său, că nu va putea sa-i
strângă mâna „cu toată afecțiunea care îi leagă din vremea unei
tinerețe studioase pe tărâmuri străine”.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 30×21 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 26×22,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 168
Broșura expoziției Textile și cusături manuale specific românești, New York
LOT | 165
Afișul-Manifest al Partidului Democrat, 1919
Afișul Manifest al Partidului Democrat, în care cetățenii sunt rugați
să voteze. Afișul a fost realizat pentru alegerile parlamentare din 1919,
primele alegeri parlamentare organizate în România Mare. Sloganul
Partidului Democrat era „Votați Snopul!”.

Broșura expoziției Roumanian Textile and Craft Work [Textile și
cusături manuale specific românești], cu o reproducere fotografică a portretului
reginei Maria a României îmbrăcată în costum popular, încadrată în tricolorul
românesc. Expoziția a fost organizată de Muzeul de Artă Franceză al
Institutului Francez din Statele Unite ale Americii și a a avut loc în perioada
august - septembrie 1921.

Valoare estimativă: 90—180 €
Dimensiuni: 42,5×27,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 45—90 €
Dimensiuni: 40,5×29,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 60,00 €
Preț de pornire 30,00 €
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LOT | 169
Al. Ciura, Album Vlaicu, 1920
Al. Ciura, Album Vlaicu, Orăștie, Tipografia
Libertatea, 1920, 347 p.
Volumul conține 23 fotografii și 5 facsimile intercalate
în text.
Legătură contemporană cu cotor și colțuri din piele,
în interior se păstrează coperta originală.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 23,5×16,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 171
Nicolae Titulescu, scrisoare olografă către Cella Delavrancea

Scrisoare olografă trimisă de omul politic Nicolae Titulescu către pianista Cella
Delavrancea, fiica scriitorului Barbu Ștefănescu-Delavrancea.
Scrisoarea este un răspuns la o problemă a Cellei, iar Titulescu îi garantează că va
face tot ce îi stă în putință pentru a o ajuta. Textul este redactat cu cerneală neagră
pe o coală velină cu antetul londonez al omului politic.
Scrisoarea este semnată și datată 17 Februarie 1921 în finalul paginii, perioadă în
care Titulescu era reprezentant permanent al României în Liga Națiunilor. Alături
de scrisoare se păstrează și plicul original în care a fost expediată.

LOT | 170
Regina Maria și Principesa Ileana, fotografie cu o însemnare olografă, 1924

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 25×19,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

F

otografie ce o înfățișează pe regina Maria alături de fiica sa, principesa
Ileana la Bran. Fotografia este semnată olograf și conține o urare cu ocazia
sărbătorii de Crăciun, datată 1924.

Atelier fotografic Guggenberger Mairovits, Sibiu.

Preț de pornire 100,00 €
Valoare estimativă: 450—900 €
Dimensiuni: 21,6×16,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 300,00 €
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LOT | 173
LOT | 172

Partitură dedicată lui I. C. Brătianu, 1881

Tache Papahagi, Imagini de etnografie românească,
3 volume, cu semnătura olografă a autorului

Anton Kneisel, Composițiuni pentru pian, partitură dedicată „excelenței sale prim-ministrului Regatului României”,
I. C. Brătianu, 1881, 3 p.

Tache Papahagi, Imagini de etnografie românească,
Daco-Român și Aromân, București, Societatea Cultural Națională Apostol Mărgărit, 3 volume:

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 32×25,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Volumul I, 1928, 173 p., volumul cuprinde 318 ilustrații cu
text scris în română și franceză.
Volumul II, 1930, 230 p., volumul cuprinde 431 de
ilustrații cu text scris în română și franceză.
Volumul III. Imagini de etnografie românească, Banat
și Oltenia, 1934, 294 p., cu 561 de ilustrații cu text în
română și franceză. Exemplar netăiat.

Preț de pornire 50,00 €

Toate cele trei volume poartă semnătura olografă
a autorului.

Valoare estimativă: 250—450 €
Dimensiuni: 27,5×21,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 150,00 €
LOT | 174
Procopie D. Ioan, 14 brevete, 1920-1942
14 brevete oferite juristului Procopie D. Ioan:

LOT | 175
Alexandru Naum, Istoria Artei. De la începutul
Creștinismului până în Secolul al XIX-lea, cu dedicația
olografă a autorului
Alexandru Naum, Istoria Artei. De la începutul
Creștinismului până în secolul al XIX-lea, Iași,
Tipografia „Presa Bună”, 2 volume.
Volumul I. Vechea Artă Creștină în Apus, ediția a IIa, 1940, 189 p.
Volumul II. Vechea Artă Creștină în Răsărit, 1937, 270
p. Exemplarul conține dedicația olografă a autorului
pentru Theodor Capidan pe pagina de titlu.
Legătură contemporană cu cotor și colțuri din piele;
volumele păstrează în interior copertele originale.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 21×14 cm
Starea de conservare: Foarte bună

I. „Crucea Comemorativă a războiului 1916-1918” cu baretele Turtucaia, conferit de Minstrul de Război în anul 1920.
II. Medalia „Victoria” a marelui război pentru civilizație 1916-1921, conferit de Ministrul de Război în anul 1923.
III. Ordinul „Steaua României” în grad de cavaler, conferit în numele regelui Ferdinand I de către Ministrul Afacerilor Străine, în anul
1924.
IV. Ordinul „Coroana României” cu spade în grad de cavaler, conferit de Ministerul de Război, în anul 1924.
V. Ordinul „Coroana României” cu spade în grad de cavaler, cu panglica de „Virtutea Militară”, conferit de către Ministerul de Război
în anul 1924.
VI. Certificat eliberat în anul 1927 de Ministerul Afacerilor Străine prin care Colonelul Procopie Ioan este decorat cu ordinul „Coroana
României” cu spade în grad de cavaleri, cu panglică de „Virtutea Militară”.
VII. Ordinul „Coroana României” în grad de ofițer, conferit
în numele regelui Mihai I de către Ministerul Afacerilor Străine, în anul 1929
VIII. „Semnul Onorific” pentru serviciul militar de 25 de ani, conferit de Ministerul Armatei, în anul 1935.
IX. Medalia „Ferdinand I” cu spade pe panglică, conferit în
numele regelui Carol al II-lea de către Ministerul Afacerilor
Străine, în anul 1936.
X. Insigna „Pregătirii Premilitare” clasa I-a, conferită în
numele regelui Carol al II-lea, de către Ministerul Apărării
Naționale, în anul 1936.
XI. Ordinul „Steaua României” în grad de ofițer cu însemnele
militare de pace, conferit în numele regelui Carol al II-lea de
către Ministrul Afacerilor Străine, în anul 1940.
XII. Medalia Centenarului Regelui Carol I, conferit de către
Ministrul Inzestrării Armatei, în anul 1940.
XIII. „Medalia Centenarului Regelui Carol I”, conferit de
Ministrul Afacerilor Străine, Grigore Gafencu.
XIV. „Coroana României” în grad de Comandor, conferit în
numele regelui Mihai I de către Ministrul Afacerilor Străine,
în anul 1942.

Valoare estimativă: 250—450 €
Dimensiuni: 34×21 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €
Preț de pornire 150,00 €
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LOT | 178
Ion Pillat, Ștefan Popescu, Florica,
cu autografele autorilor
LOT | 176
Mircea Vulcănescu, colecție de albume fotografice
de călătorie cu semnături olografe

Ion Pillat, Ștefan Popescu, Florica, București,
Editura „Cultura Națională”, 1926, nenumerotat.

Colecție de patru albume fotografice de călătorie
ce au aparținut publicistului Mircea Vulcănescu.
Albumele documentează călătoriile în străinătate
(Paris, Versailles, Trianon, Roma) pe care
Vulcănescu le-a întreprins în perioada interbelică,
toate acestea păstrează semnătura olografă a
proprietarului.

Volumul face parte dintr-o serie de 1000 de
exemplare imprimate pe hârtie japoneză de
document neusiedler, având numărul 979.
Exemplarul cuprinde semnătura olografă a
autorului și pe cea a artistului la începutul
lucrării. Lucrarea conține 27 de poezii dedicate
locului, acompaniate de 27 de ilustrații de Ștefan
Popescu, unul dintre gravorii de referință din
arta românească.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 22×17 / 20×15 / 10×14,5 / 22,5×17 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Pentru poetul Ion Pillat (nepotul lui Ion
C. Brătianu), moșia Florica, din Argeș, a
reprezentat nu doar locul unde a copilărit, ci și
locul care rezuma existența familiei sale.

Preț de pornire 100,00 €

Legătura este contemporană din piele.

Valoare estimativă: 100—200 €
Dimensiuni: 40×32 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 70,00 €

LOT | 179
Publicația „Hotare”, 1941, cu un articol de susținere față de
guvernul antonescian

LOT | 177
Campania din Bulgaria - Album cu 42 de
fotografii, 1913

Publicația „Hotare”, Anul I, Nr.1 din 20 Mai 1941. Director delegat al
publicației era I. Bogdan.

Album fotografic care înfățișează momente
din Campania din Bulgaria
Iulie - Septembrie 1913. Întreg albumul
cuprinde 42 de fotografii originale.
Albumul a aparținut medicului militar Achil
Raul Alexandru Dona.

Titlul primei pagini este „ Conducătorul”, un articol de susținere la
adresa guvernului condus de generalul Ion Antonescu în probleme
de război. Alături se află o reproducere fotografică a portretului
conducătorului. Pe prima pagină se află și o reproducere fotografică
a portretului istoricului Gheorghe I. Brătianu alături de un mic
extras redactat tot de el.

Valoare estimativă: 750—1500 €
Dimensiuni: 13×20 / 6×8,5 / 4,5×6 / 6×8 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 56×43 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 500,00 €

Preț de pornire 50,00 €
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LOT | 180
Împuternicire C. I. Brătianu - Iuliu Maniu 1944 - Piesă istorică extrem de rară

Î

mputernicire semnată de Constantin (Dinu) I. C. Brătianu, în calitate de președinte al Partidului Național
Liberal, și Iuliu Maniu, în calitate de președinte al Partidului Național Țărănesc, acordată domnului Nicolae
G. Caranfil, inginer român aflat în delegație în Europa Vestică. Liderii partidelor istorice îl împuternicesc
pe inginer, în vederea stabilirii oricăror contacte consideră necesare pentru a face cunoscută situația țării și
„tragicele dificultăți în care e prinsă”. Astfel, cei doi lideri politici se gândeau că era necesară o schimbare care
să redreseze situația în vederea restabilirii integrității și independenței naționale.
Nicolae G. Caranfil (1893-1978), inginer și om politic, demnitar în cabinetul Tătărăscu (1934-1937) a fost delegat
al guvernului român după 1944 la Conferinţa pentru reorganizarea transporturilor intereuropene, ocazie care a
reprezentat contextul perfect în care să-i fi fost înmânată împuternicirea pentru a realiza sarcinile ce-i fuseseră
oferite de liderii partidelor democrate. Plecarea din țară în 1944 a fost una definitivă, nu s-a mai întors, ci a
devenit membru al grupului lui Grigore Gafencu format din diplomați români aflați în exil. În august 1946 se
afla pe listele Securităţii referitoare la activitatea emigranţilor, iar în 1947 a fost semnalat ca fiind membru al
Comitetului de Rezistenţă Română din Paris, ulterior a plecat în America, de unde a continuat colaborarea cu
diplomații exilați în afara zonelor de influență sovietică.
După instaurarea guvernului comunist, în vara anului 1947, acțiunile Partidului Comunist s-au îndreptat
spre eliminarea partidelor istorice. Astfel, în iulie 1947 are loc „Înscenarea de la Tămădău”. Evenimentul este
cunoscut prin faptul că celor mai importanți lideri ai P.N.Ț., respectiv Iuliu Maniu și Ion Mihalache, li s-a
oferit ocazia să fugă din țară, dar pe aerodromul de la Tămădău, autoritățile comuniste i-au arestat și i-au
acuzat de trădare. Trădare naţională, tentativă de surpare a ordinii constituţionale, răzvrătire, insurecţie
armată, instigare la trădare prin necredinţă, instigare la trecerea frauduloasă a frontierei au fost acuzațiile sub
care Iuliu Maniu a fost condamnat la închisoare pe viață, ajungând să moară în Penitenciarul de la Sighet.
Mecanismul represiv comunist impus încă de la numirea guvernului Groza a devenit funcțional. Legile și
actele oficiale au fost interpretate după interesele politice ale partidului guvernant. Astfel, acuzaților nu le-a
fost acordată o șansă reală de a se apăra, iar instanțele care acționau la ordinele politicului, nu erau obligate să
aducă dovezile care îi condamnă sau care erau notate în actul de acuzare. Procesele deveneau, așadar, doar o
scenă în care acuzații aflau hotărârile luate anterior de puterea politică. Acesta a fost și cazul procesului în care
au fost condamnați liderii P.N.Ț. Acest simulacru de proces a fost contestat, la acea vreme, de Guvernul SUA,
iar românii stabiliţi peste Ocean au protestat la New York, cerând eliberarea imediată a lui Maniu, traducerea

La țări mici, oameni mari - Partea I

84

legalizată a actului de împuternicire fiind un punct important al acestui proces care ar fi putut să aducă
eliberarea liderilor forțelor democrate.
După abdicarea silită a regelui Mihai din 30 decembrie 1947 şi proclamarea Republicii Populare, lui Constantin
I. C. Brătianu i s-a fixat la reşedinţa sa din Bucureşti, Calea Dorobanţi nr. 16, domiciliu obligatoriu şi nu i se
permitea să iasă din casă şi nici să primească vizite, exceptând vizitele familiei. A urmat arestarea din noaptea
de 5-6 mai 1950, alături de majoritatea elitei politice interbelice, şi întemniţarea la același penitenciar comunist
din Sighet, unde era închis și Iuliu Maniu. Constantin I. C. Brătianu a decedat câteva luni mai târziu, existând
diverse versiuni ale morții acestuia.
Împuternicirea lui Caranfil a fost doar una dintre mișcările realizate de partidele democratice pentru menținerea
integrității teritoriale în fața a ceea ce părea a fi un dezastru iminent. Anterior emiterii împuternicirii, respectiv
în 22 Iunie 1944, a fost trimisă o telegramă cifrată prin Direcția Cabinetului și a Cifrului Ministerului de Externe,
dar fără știrea ministrului de externe, prin care au fost luate măsurile preliminare necesare în vederea punerii în
scenă a loviturii de stat care urma să îl demită pe mareșalul Antonescu. Astfel, încercările forțelor democrate de
a restabili integritatea țării s-a desfășurat pe diferite planuri și prin toate metodele de care dispuneau.
Se păstrează atât varianta originală în limba franceză cu semnăturile olografe ale celor doi lideri politici, precum
și traducerea legalizată în limba engleză realizată în martie 1950 la New York.
Împuternicirea conține semnăturile olografe și este datată olograf de către Iuliu Maniu 23 Iunie 1944.

Valoare estimativă: 1.500—3.000 €
Dimensiuni: 26,5×19,5 / 34,5×21 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 1.000,00 €
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LOT | 184
LOT | 181

Iosif Berman, Ceremonia de depunere a inimii Reginei Maria la Balcic, 1938

Publicația „Îndreptarea”, Anul XVII, 16 Decembrie 1933, Manifestul
Partidului Poporului

Două fotografii realizate de Iosif Berman, care surprinde momente din ceremonia de aducere a
inimii reginei Maria la Balcic.

Publicația „Îndreptarea”, Anul XVII, Nr. 272 din 16 Decembrie 1933.

În prima fotografie, caseta cu inima este dusă de Comandorul Paul Zlatian. În partea dreaptă
se află Mihail Constantinescu, iar în stânga Căpitanul Comandor C. Vlădescu. În spate se află
Principele Nicolae. A doua fotografie surprinde capela de la Balcic în timpul ceremoniei.

Pe prima pagină apare un articol intitulat Manifestul Partidului
Poporului semnat de Mareșalul Alexandru Averescu în care se
adresează alegătorilor pentru a-i chema la urne, alături de o
reproducere fotografică a portretului acestuia.

Valoare estimativă: 300—600 €
Dimensiuni: 13×18 / 18×13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 63×46 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 200,00 €

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 182
Publicația „L’ Indépendance Roumaine”, Anul 71, trei numere,
cu un comunicat al Partidului Național Liberal
Publicația „L’ Indépendance Roumaine. Quotidiene
de Bucarest”, Anul 71, Nr. 19822 din 20 Februarie
1945, Nr. 19.824 din 21 Februarie 1945 și Nr. 19.824 din
22 Februarie 1945.

LOT | 185

Intitulat „Le sens de notre lutte”, articolul din nr. 19822 prezintă
lupta publicațiilor L’Indépendance Roumaine și Viitorul contra
acestor metode hitleriste, împotriva acestor cenzori ai gândurilor
și scrierilor. Astfel, ei cer asistență în rezistența materială și morală.

Programul marelui film al încoronării suveranilor
României-Mari, 15-17 octombrie 1922 la Alba-Iulia și
București, Fundația Culturală „Principele Carol”, secția
cinematografie, Tipo-Lito Taranu & Co, București.

Pubicația nr. 19824 conține titluri precum „Sistemul votului
universal”, „Împotriva terorii”, „Ce este libertatea?”.

Conține numeroase reproduceri fotografice.

Ultimul număr cuprinde Comunicatul Partidului Național Liberal.

Valoare estimativă: 250—450 €
Dimensiuni: 13,5×15,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 50×35 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Programul marelui film al încoronării suveranilor
României-Mari, 15-17 Octombrie 1922

Preț de pornire 150,00 €

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 186
LOT | 183
Fotografie din timpul încoronării de la Alba Iulia 15
octombrie 1922 - Piesă rară

Carte poștală fotografică, Regele Carol I în timpul defilării, 1900
Carte poștală fotografică care îl înfățișează pe regele Carol I alături de Statul său Major în timpul defilării din 10 mai 1900. Cartea poștală
emisă de Colecț. Trompeta S.A. este necirculată.

Fotografie din timpul paradei carelor din data de 15 octombrie
1922. Încoronarea s-a realizat în Alba Iulia, în fotografie
se poate observa catedrala, aceasta fiind construită în 1921
și finalizată în toamna anului următor.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 9×28 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 8×11,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

Preț de pornire 50,00 €
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LOT | 189
Regele Carol al II-lea și Marele Voevod de Alba-Iulia, Mihai, trei fotografii, cca. 1930

LOT | 187
Prim-ministrul Ionel Brătianu și ministrul sănătății Ion
Inculeț, fotografie de grup, cca. 1927
Fotografie de grup în care sunt surprinși prim-ministrul
României, Ionel Brătianu alături de ministrul sănătății
Ion Inculeț.
Atelier fotografic necunoscut, cca. 1927.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 17,3×18,3 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Trei fotografii care îl surprind pe regele Carol al II-lea alături de succesorul său, Marele Voevod de Alba-Iulia,
Mihai în timpul unei serbări de ziua Marinei la Constanța. Fotografiile datează din perioada 1930, când postul
de prim-ministru era ocupat de către Gh. Gh. Mironescu.
Prima fotografie, îl suprinde pe regele Carol al II-lea
alături de istoricul Nicolae Iorga, de prim-ministrul
Mironescu și de vice-amiralul Vasile Scodrea.

Valoare estimativă: 250—450 €
Dimensiuni: 8,5×11 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 150,00 €

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 188
Ion I. C. Brătianu și Ion Inculeț, fotografie de epocă, cca. 1927
LOT | 190
Fotografie care îl surprinde pe prim-ministrul Ionel Brătianu alături de ministrul sănătății și ocrotirii sociale Ion Constantin Inculeț.
Atelier fotografic necunoscut, cca. 1927.

Regina Maria, fotografie + semnătură olografă, 1902
Fotografie de presă care o înfățișează pe regina Maria a României în ținută de zi.
Semnătura olografă a reginei Maria, datată Cotroceni 3/16 Februarie 1902.

Valoare estimativă: 150—450 €
Dimensiuni: 12,5×17,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 450—900 €
Dimensiuni: 19×11,5 / 5×15 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

Preț de pornire 300,00 €
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LOT | 193
LOT | 191

P. P. Negulescu, Destinul omenirii, 5 volume - Dedicație către Doctorul Const. I. Parhon

Constantin Prezan, Alexandru Averescu, fotografie tip carte
poștală, cca. 1930

P. P. Negulescu, Destinul Omenirii, București. Dedicație către Doctorul Const. I. Parhon
Volumul I- Fundația pentru Literatură și Artă „Regele Carol II”, 1938, 480 p. cu dedicație către Doctorul Const. I. Parhon
Volumul II - Noile forme de viață și vechile direcții de activitate ale omenirii, 1939, 490 p.
Volumul III - Problema progresului în lumina faptelor pozitive, Editura Cugetarea - Georgescu Delafras, [1943], 533 p.
Volumul IV - Factorii progresului, Editura Cugetarea - Georgescu Delafras, [1944], 406 p.
Volumul V - Problema cauzalității, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1971, 763 p.

Fotografie tip carte poștală care îi surprinde pe Constantin
Prezan și pe Alexandru Averescu într-un grup de persoane.
Atelier fotografic necunoscut, cca. 1930.
Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 8×11 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Legătură contemporană cu cotor și colțuri din piele
în interior se păstrează coperta originală.

Preț de pornire 50,00 €

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 23,5×16,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 192
Nicolae Iorga și vice-amiralul Vasile Scodrea, două fotografii,
cca. 1930
Două fotografii care îl surprind pe Nicolae Iorga alături de
vice-amiralul Vasile Scodrea la festivitățile de ziua Marinei de
la Constanța, în compania unor personalități politice ale vremii.
Fotografiile sunt realizate înainte de numirea istoricului ca primministru la inițiativa regelui Carol al II-lea.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 8,5×11 cm
Starea de conservare: Foarte bună

LOT | 194

Preț de pornire 100,00 €

Al. Rosetti, Istoria Limbii Române, 6 volume colligate, cu dedicație
Al. Rosetti, Istoria Limbii Române, București, Monitorul Oficial și Imprimeriile
Statului, 6 volume colligate.

LOT | 195
Victor Ion Popa, Maistorașul Aurel ucenicul lui Dumnezeu,
exemplar bibliofil, 3 volume
Victor Ion Popa, Maistorașul Aurel ucenicul lui Dumnezeu. Cronica vremii și vieții lui Vlaicu, București, Fundația pentru Literatură și
Artă „Regele Carol II”, 1939, 3 volume:
Volumul I, 450 p.
Volumul II, 486 p.
Volumul III, 424 p.

Volumul I. Limba Latină, Fundația pentru literatură și artă „Regele Carol II”, 1938,
219 p.
Volumul II. Limbile Balcanice, Fundația pentru literatură și artă „Regele Carol II”,
1938, 132 p., conține 5 hărți tip planșe.
Volumul III. Limbile Slave Meridionale, Fundația pentru literatură și artă „Regele
Carol II”, 1940, 140 p., conține o hartă tip planșă.
Volumul IV. Româna comună, Editura Casa Școalelor și a Culturii Poporului, 1941,
121 p., conține 14 hărți în interiorul textului și 2 în afara textului.
Volumul VI. Istoria Limbii Române din secolul al XIII-lea până în secolul al XVIIlea, Editura Fundația pentru literatură și artă „Regele Carol II”, 1946, 315 p.
Volumul I conține o dedicație olografă semnată din 27 Octombrie 1937, el fiind
dedicat domnului D. Sandru, „martor al gestațiunei acestei istorii - o bună amintire”.
Legătură contemporană cu cotor și colțuri din piele; toate volumele păstrează
coperta originală în interior.

Exemplar bibliofil tipărit într-o serie de 26 de
exemplare nepuse în comerț, pe hârtie vidalon,
numerotate de la 1 la 26. Exemplarul de față este
numerotat cu numărul 17.
Volumul poartă dedicația olografă a autorului.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 21,5×17 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 18×14 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €
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LOT | 198
Factura lui Dimitrescu Tintea, emisă de Fabrica V. V. Rășcanu
Factura lui Dimitrescu Tintea, sculptor din Focșani, emisă de Fabrica V. V. Rășcanu,
prima turnătorie artistică de bronz, zinc și diverse metale fine apărută în spațiul
românesc, fondată la 1905. Fabrica avea două secții: artistică și industrială.
Factura este datată în 14 Noiembrie 1915, la București.
Conține semnătura olografă a sculptorului V. Rășcanu.

LOT | 196
Ang. Demetrescu, Discursurile lui Barbu
Catargiu, 1886, piesă rară

Valoare estimativă: 45—90 €
Dimensiuni: 28,5×22 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Ang. Demetrescu, Discursurile lui Barbu
Catargiu 1859 - 1862 iunie, București, Tipo Litografia Eduard Wiegand, 1886, 529 p.

Preț de pornire 30,00 €

Volumul conține o heliogravură care îl
înfățișează pe Barbu Catargiu.
Legătură originală de editură, din pergamoid.
LOT | 199
Valoare estimativă: 250—450 €
Dimensiuni: 23×16,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

2 Brevete și o diplomă de licență obținute de Alexandru Gussi
2 Brevete primite de Alexandru Gussi și diploma de licență a acestuia.

Preț de pornire 150,00 €
I. Brevet - „Medalia Jubilară Carol I” conferit lui Alexandru
Gussi în data 10 mai 1906.
II. Brevet - „Medalia Avântul Țărei”, datorită participării în
campania din anul 1913. Brevet conferit lui Alexandru Gussi
în data de 11 decembrie 1913.
III. - Diplomă de licență acordată lui Alexandru Gussi în 1887,
absolvent al facultății de drept din cadrul Academiei de Științe.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 24×28,5 / 27×34 / 35,5×45,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 197
Arborele Genealogic al Familiei Catargi
LOT | 200
Angelescu Gheorghe, 3 brevete, 1883-1897

Arborele genealogic al familiei Catargi începând cu
primul membru al familie Catargi care a trăit între
1535-1600 și încheindu-se cu Barbu A. Catargi [18931929] și Mihail Alexis Catargi [1875-1923]

Decret de numire în gradul de cavaler al Ordinului „Coroana României” încredințat de Regele
României Carol I, domnului Angelescu Gheorghe. Brevet dat în București, la data de 4 martie
1883, are imprimat în partea inferioară un timbru embosat și semnătură olografă.

Acesta cuprinde informații cu privire la primele
atestări ale familiei din anul 1620, la acte referitoare
la vânzarea și cumpărarea unor moșii, la funcțiile
deținute de aceștia în cancelaria domnească, precum
și informații cu privire la condamnarea unor
membrii ai familiei.

Decret de numire în gradul de ofițer al Ordinului „Coroana României”
încredințat de Regele României Carol I, domnului Angelescu Gheorghe.
Acordat în București la data de 10 mai 1891, are imprimat în partea
inferioară un timbru embosat cu stema României și semnătură olografă.
Decret de numire în gradul de ofițer al Ordinului „Steaua României”
încredințat de Regele României Carol I, domnului Angelescu Gheorghe.
Acordat în București la data de 31 mai 1897, în partea inferioară se află
imprimat un timbru embosat cu stema României și semnătură olografă.

Valoare estimativă: 100—200 €
Dimensiuni: 65,5×69 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 60,00 €

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 35×22,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €
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LOT | 201
N. Cartojan, Cărțile populare în literatura românească, 1929,
cu dedicație olografă
N. Cartojan, Cărțile populare în literatura românească, București,
2 volume colligate.
Volumul I. Epoca influenței sud-slave, Editura Casei Școalelor,
1929, 271 p. + XV planșe cu reproduceri fotografice în afara textului.
Exemplarul conține dedicația olografă a autorului pe pagina de
titlu.
Volumul II. Epoca influenței grecești, Fundația pentru Literatură
și Artă „Regele Carol II”, 1938, 449 p. + XV planșe cu reproduceri
fotografice în afara textului.
Legătură contemporană cu cotor și colțuri din piele, în interior se
păstrează coperta originală.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 23,5×17 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 202

Partea a II-a

N. Petrașcu, Ioan Mincu, 1928
N. Petrașcu, Ioan Mincu, București, Editura Cultura
Națională, 1928, 102 p. + 65 p. Volumul conține o
reproducere a desenului realizat de I. Georgescu,
desen ce îl suprinde pe arhitectul Ion Mincu, alături
de alte ilustrații.

De la Cantemir la Xenopol
Vremea Cărturarilor

Legătură contemporană cu cotor și colțuri din
piele, în interior se păstrează coperta originală.

14 Decembrie 2020

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 29×21 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 203
Gr. G. Tocilescu, Doamna Stanca, soția lui Mihai-Viteazul, 1877
Gr. G. Tocilescu, Doamna Stanca, soția lui Mihai - Viteazul. Studiu
Istoric 1560 - 1604, București, Noua Tipografie a Laboratorilor Români,
1877, 55 p.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 20,5×13,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €
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LOT | 004
LOT | 001
Cezar Bolliac, Domnul Tudor, 1857
Alessandru Pelimon, Faptele eroilor, 1857
Cezar Bolliac, Domnul Tudor. Épisode de la révolution de 1821 [Episodul
Revoluției de la 1821], Paris, Imprimerie de Pommeret et Moreau, 1857, 31 p.

Alexandru Pelimon, Colecțiune de poesii. Faptele eroilor, București,
Imprimeria Națională Iosif Romanov et Companie, 1857, XIII + 401 p.,
cu 16 gravuri în afara textului

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 20,5×14 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Legătură contemporană, cu cotor din piele.

Preț de pornire 50,00 €

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 18×13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 005
LOT | 002
Cezar Bolliac, Mănăstirile din România, 1863
Moses Gaster, Literatura populară română, 1883, prima ediție
Moses Gaster, Literatura populară română, București, Ig. Haimann Librar-Editor, 1883, 605 p.
Lingvistul Moses Gaster (1856-1939) este unul dintre întemeietorii studiilor referitoare la literatura populară
română, un intelectual de talie europeană. Expulzat din România de guvernul liberal condus de Ion C. Brătianu
în 1887 datorită articolelor critice la adresa liberalilor aflați la putere,
sub pretextul faptului că nu avea cetățenia română, Gaster a rămas
atașat de cultura română. Ajuns în Anglia, s-a impus drept un
intelectual de marcă.

Cesar Bolliac, Mănăstirile din România, București,
Tipografia C. A. Rosetti, 1862, 250 p.
Legătură contemporană integral din piele.

Valoare estimativă: 250—450 €
Dimensiuni: 23×15 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 150,00 €

Exemplarul face parte din prima ediție a operelor sale științifice.
Legătura este contemporană, din piele.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 19,5×13,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 006
Cezar Bolliac, Monastirile din România, ex-libris
și semnătură Dimitrie I. Ghica
LOT | 003

Cesar Bolliac, Monastirile din România
(Monastirile Închinate), București, Typographia
lui Stephan Rassidescu, 862, 660 p.

D. Bolintineanu, Bătăliile românilor, 1859
D. Bolintineanu, Bătăliile românilor, București, Tipografia națională
a lui I. Romanov, 1859, 223 p.

Exemplarul cuprinde un ex-libris care i-a aparținut
lui Dimitrie Ion Ghica datat 1883, alături de semnătura
olografă a aceleiași personalități. Semnătura apare și
pe fila liberă a forzațului anterior: D. Ghica.

Lucrarea era publicată la scurtă vreme după Unirea Principatelor
pentru a fi oferită drept exemplu de vitejie a strămoșilor în
fața contemporanilor autorului.

De la Cantemir la Xenopol - Vremea Cărturarilor - Partea a II-a

96

Legătură de epocă.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 20×13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 300—500 €
Dimensiuni: 21,5×15 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

Preț de pornire 150,00 €
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LOT | 007
LOT | 010
M. Kogălniceanu, Arhiva Românească, 1840, piesă rară
Elias Regnault, Istoria Principatelor Dunărene, 1855
M. Kogălniceanu, Arhiva românească. Foaie retrospectivă
trimestrială, Iași, Tipografia Daciei Literare, 1840, 92 p.
Exemplarul cuprinde pe versoul paginii de titlu, dedicația olografă
a lui Constantin Sion, datată 1840.
Legătura este contemporană, cu cotor
și colțuri de piele.

Elias Regnault, Histoire des Principautés Danubiennes [Istoria
Principatelor Dunărene], Paris, Paulin et le Chevalier éditeurs, 1855,
XI + 548 p., cu o hartă a României la începutul textului, executată de
A. H. Dufont.
Legătură contemporană integral din piele.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 18,5×13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 120—250 €
Dimensiuni: 21,5×14,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €
Preț de pornire 80,00 €

LOT | 008
Mitropolitul Andrei baron de Șaguna, 1909

LOT | 011

Mitropolitul Andrei baron de Șaguna. Scriere comemorativă la
serbarea centenară a nașterii lui, Sibiu, Editura Consistorului
Mitropolitan, 1909, 539 p.

Barbu Constantinescu, Probe de Limba și Literatura Țiganilor din
România, 1878, cu dedicație

Conține numeroase ilustrații, facsimile și o heliogravură a
mitropolitului Șaguna.
Legătură originală de editură, care are imprimată pe coperta
principală blazonul Mitropolitului Șaguna și decorații fitomorfe.

Probe de Limba și Literatura țiganilor din România, publicate de Dr.
Barbu Constantinescu, București, Tipografia Societății Academice,
1878, 112 p.
Volumul cuprinde dedicația olografă a autorului pe versoul paginii
de titlu „spre amintire prietenului George P. Cramariuc. Vasile D.
Grecu, Cernauti, 23 octombrie 1924"
Legătură contemporană integral din piele, titlul în aur pe cotor.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 26×19 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 12×14 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 009
George Ioanid, Istoria Moldo-României, 1858 - Două volume
LOT | 012

George Ioanid, Istoria Moldo-României, două volume colligate:
Vol. I, Fragment Istoric, București, Librariu-Editoru George Ioanid, 1858, 294 p.
Vol. II, Istoria Țării Romănești, București, Librariu-Editoru George Ioanid, 1859, VI + 399 p., cu ilustrații în afara
textului.

Vasile M. Kogălniceanu, Acte și Documente din
Corespondența lui Mihail Kogălniceanu, 1893

Legătură de epocă cu cotor din piele.

Vasile M. Kogălniceanu, Acte și documente din
corespondența diplomatică a lui Mihail Kogălniceanu
relative la Războiul independenței României 1877-1878,
București, Tipografia și fonderia de litere Thoma Basilescu,
1893, 630 p., cu facsimile de documente.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 21×14 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Legătură originală de editură din pergamoid.

Preț de pornire 100,00 €
Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 23,5×17 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €
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LOT | 013
Prințul Gheorghe Bibescu, Domnia lui Bibescu, cu dedicație
Prințul Gheorghe Bibescu, Domnia lui Bibescu. Corespondență și
documente 1843-1856, București, Tipografia F. Göbl , două volume, 1893
- 1894, XII + 467, 744 p.
Primul volum poartă dedicația olografă a lui G. Bibescu: „Domnului
Cornoiu ca dovadă de mare simpatie și mare stimă. Gh Bibescu". De
asemenea, pe versoul paginii de titlu a volumul I se află o gravură originală
a portretului domnitorului Gheorghe Bibescu, realizată de gravorul Paul
Jazet. Volumul al II-lea cuprinde pe pagina de titlu ex-librisul autograf al
lui C. Gane, datat 1922.
Legătură contemporană integral din piele.
Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 24,5×16,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 015
Eudoxiu Hurmuzaki, Fragmente din Istoria Românilor, traducere de M. Eminescu
Fragmente din Istoria Românilor de Eudoxiu Baron de Hurmuzaki, Ediția Ministerului
Cultelor și Învătăturilor Publice, Bucuresti, Stabiliment Socec, Sander & Teclu, 1879 1900.
LOT | 014
Tomul I (1879) - este tradus de M. Eminescu, în perioada în care se afla la studii în Viena,
editat de Socec împreună cu Sander & Teclu, 276 p.
Tomul II (1900) - este tradus de I. Slavici, editat exclusiv de Socec, 296 p.
Tomul III (1900) - este tradus de I. Slavici, editat exclusiv de Socec, 662 p.
Legătură contemporană în piele cu ornament la rece și titlul în aur pe coperta 1 și cotor,
la fiecare volum. Volumele sunt protejate de casete cu marca posesorului.

Eudoxiu Hurmuzaki, Documente privitoare la Istoria Românilor - 38 de volume

E

udoxiu de Hurmuzaki, Documente privitoare la Istoria Românilor, București,
Stabilimentul grafic I.V. Socecu, 38 de volume:

Legătură de epocă cu cotor din piele.

Volumul I, 1199-1345, 1887, XXX + 701 p. Conține cinci
tabele litografice.
Volumul I, Supliment I, 1886 LXXI + 1003 p.
Volumul I, Supliment II, 1893, XXXI + 652 p.
Volumul II, Supliment I- 1781-1814, 1885, XLVIII + 755
p. Conține o heliografie cu portretul lui Ioan Gheorghe
Caragea Voievod.
Volumul II, Supliment II- 1601-1640, 1895, XXVIII + 624
p. Conține 6 facsimile și o heliografie cu portretul lui
Gaspar Gratiani, Domnul Moldovei.
Volumul II, Partea 3- 1892, XL + 747 p.
Volumul II, Partea 4- 1894, XXXIII + 756 p.
Volumul II, Partea 5- 1552-1575, 1897, XXXII + 770 p.
Volumul III, Partea 1- 1576-1599, 1880, XXX + 600 p.
Conține o heliografie cu portretul lui Mihai Viteazul.
Volumul III, Partea 2- 1888, XXXII + 575 p.
Volumul III, Supliment I- 1889, XIII + 395- 596 p.
Volumul III, Suplimentul II- 1900, 312 p.
Volumul IV, Partea I, 1882, XXXVI + 708 p.
Volumul IV, Partea II, 1884, XL + 686 p.
Volumul IV, Supliment I, 1891, XXX + 596 p.
Volumul V, Partea I, 1885, XXII + 547 p.

Valoare estimativă: 45—90 €
Dimensiuni: 19,5×13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 3.000—5.000 €
Dimensiuni: 30,5×24 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 30,00 €

Preț de pornire 2.500,00 €

Valoare estimativă: 500—800 €
Dimensiuni: 20,5×13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 300,00 €

LOT | 016
C. Donescu, Epistolariu, 1840
C. Donescu, Epistolariu cules și întocmit astfel, București,
Tipografia lui Eliad, 1840, VII + 326 p.
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Volumul V, Suplimentul I, 1894, XXIV + 664 p.
Volumul VI, 1878, XXIII + 697 p.
Volumul VI, Supliment I, 1895, XXI + 633 p.
Volumul VII, 1876, XXII + 584 p.
Volumul VIII, 1894, XLVIII + 640 p.
Volumul IX, Partea I, 1897, LI + 691 p.
Volumul IX, Partea II, 1899, XXI + 438 p.
Volumul X, 1879, CXXX + 694 p.
Volumul XI, 1900, CLIV + 736 p. Conține facsimile cu
semnături și o ilustrație în afara textului cu Petru Șchiopul
și familia sa, după o frescă a mănăstirii Galata
Volumul XII, 1560-1820, 616 p.
Volumul XIV, Partea I, 1915, 766 p.
Volumul XIV, Partea II, 1917, XXVII + 769-1288 p.
Volumul XIV, Partea III, 1936, XLIII + 588 p.
Volumul XV, Partea II, 1913, LXIV + 779-1943 p.
Volumul XVI, 1912, 1265 p.
Volumul XVIII, 1916, IV + 586 p.
Volumul XIX, Partea I, 1922, 916 p.
Volumul XIX, Partea II, 1938, 872 p.
Volumul XXI, 1942, 726 p.
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LOT | 017
Alexandru D. Xenopol, carte poștală fotografică cu dedicație și carte de vizită

LOT | 018

Alexandru D. Xenopol (1847-1920), istoric, profesor universitar, membru al
societății Junimea și al Academiei Române.

A. D. Xenopol, fotografie de epocă, atelier
L. Kauffmann, cca. 1880

Carte poștală fotografică, realizată într-un atelier fotografic necunoscut,
cuprinde o dedicație către Constantin Istrati, chimist, profesor universitar și om
politic, comisarul general al Expoziției jubiliare din 1906. Dedicația era realizată
parțial direct pe clișeul fotografic, parțial olografă pe piesa propriu-zisă. Pe verso,
cuprinde o dedicație olografă de mulțumire, semnată de istoric: „mulțumiri
pentru frumoasa felicitare”.

Fotografie de epocă în care este înfățișează
pe istoricul român, A. D. Xenopol.
Atelier fotografic L. Kauffmann, cca. 1880.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 10×6 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Cartea de vizită era adresată lui George (Gheorghe) Sion, scriitor și memorialist.

Preț de pornire 100,00 €

Valoare estimativă: 250—400 €
Dimensiuni: 6,5×10,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 150,00 €

LOT | 020
A. D. Xenopol, Istoria Românilor din Dacia Traiană, 12 volume colligate în 6 tomuri, 1896
LOT | 019

A. D. Xenopol, Istoria românilor din Dacia Traiană, 12 volume legate în 6 tomuri, Iași, Editura
Librăriei școalelor Frații Șaraga, 1896.

A. D. Xenopol, Istoria Românilor, 1888-1893 - Prima ediție
A. D. Xenopol, Istoria românilor din Dacia Traiană, Iași, Tipo-Litigrafia H. Goldner, 18881893, 6 vol., 623 + 590 + 680 + 660 + 770 + 666 p., cu hărți, planuri și cu o reproducere
fotografică a autorului în volumul VI.
În perioada 1888 – 1893, Alexandru D. Xenopol a tipărit la Iași opera sa fundamentală, Istoria
Românilor din Dacia Traiană, având șase volume și totalizând aproape 4000 de pagini. Este
prima prezentare sistematizată, analitică și complexă a istoriei românilor, din toate provinciile
istorice, începând tratarea problematicii din cele mai vechi timpuri până la unirea din anul
1859. În scopul finalizării acestei sinteze, autorul a realizat cercetări îndelungate în arhive și
biblioteci din țară ori din străinătate, publicând diverse studii referitoare mai ales la izvoarele și
instituțiile istorice românești.
În cuprinsul cărții surprinde structurile societății românești, dinamica evenimentelor,
cauzalitatea și finalitatea acestora. De asemenea, prezintă aspecte fundamentale proprii
vieții sociale, economice, politice, administrative, culturale și religioase, definitorii pentru
români, descrie categoriile sociale, starea și evoluția țăranilor, meșteșugarilor organizați în
bresle, târgoveților, orășenilor sau a marilor proprietari funciari.
Un loc important se acordă structurilor instituționale, proprii statelor românești, cum au fost
cele integrate activităților juridice, financiare, școlare, cutumiare, militare, intelectuale.
El a susținut constant caracterul științic al istoriei. Alexandru D. Xenopol a insistat asupra
perioadei când a apărut ideea unității naționale în conștiința poporului român. Pornind de
la asemenea filosofie, prezintă, în esență, factorii favorabili ce au călăuzit unitatea genezei
românești, traversând vremurile și ajungând la oportunitatea unității politice în timpul vieții
sale.
Academia Română îi recunoștea meritele ştiinţice, iar la 11 martie 1896 îl alegea membru activ
al său.

Tomul I:
Volumul I, Dacia până la 270 d. Hr., 244 p., cu o heliogravura lui A. D. Xenopol.
Volumul II, Dacia în vremea năvălirilor barbare 270-1290, 234 p.
Tomul II:
Volumul III, Muntenia și Moldova 1290-1456, 197 p.
Volumul IV, Epoca lui Ștefan cel Mare, 251 p.
Tomul III:
Volumul V, De la Petru Rareș la Mihai Viteazul, 1566 - 1593, 236 p.
Volumul VI, Epoca lui Mihai Viteazul, 279 p.
Tomul IV:
Volumul VII, De la Matei Basarab și Vasile Lupu până la Constantin Brâncoveanu
1633-1689, 265 p.
Volumul VIII, Epoca lui Constantin Brâncoveanu 1689-1741, 227 p.
Tomul V:
Volumul IX, Epoca Fanarioților până 1812, 321 p.
Volumul X, Epoca Fanarioților de la 1812-1821, 273 p.
Tomul VI:
Volumul XI, Regulamentul Organic din 1821-1848, 268 p.
Volumul XII, Revoluția din 1848 și Unirea 1848-1859, 248 p.
Legătură de epocă integral din pergamoid.

Legătură contemporană integral din piele.
Valoare estimativă: 300—600 €
Dimensiuni: 18×13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 800—1.200 €
Dimensiuni: 23×17 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 200,00 €

Preț de pornire 500,00 €
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LOT | 021

LOT | 024

A. D. Xenopol, Istoria Partidelor Politice, 1911-1912

A. D. Xenopol, Amintiri de călătorie, 1901

A. D. Xenopol, Istoria partidelor politice de la
1848 până la 1866, București, Albert Bauer, 19111912, 2 vol., VI + 626 p., numerotate în continuare.

A. D. Xenopol, Amintiri de călătorie, Iași, Lito-Tipografia H.
Goldner, 1901, 181 p.

Legătură contemporană din piele.

Volumul poartă ex-librisul scriitorului J. Popescu Băjenaru.
Legătură contemporană cu piele la cotor și colțuri.

Valoare estimativă: 200—400 €
Dimensiuni: 24×17 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 45—100 €
Dimensiuni: 22×15 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

Preț de pornire 30,00 €

LOT | 025
LOT | 022
A. D. Xenopol, Războaiele dintre ruși și turci, 1880, două volume
A. D. Xenopol, Teoria lui Rosler. Studii asupra stăruinței
românilor în Dacia Traiană, 1884
A. D. Xenopol, Teoria lui Rosler. Studii asupra stăruinței românilor
în Dacia Traiană, Iași, Tipografia Națională Strada V. Alexandri,
1884, 299 p.
Legătură de epocă cu cotor și colțuri din pergamoid.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 24×15 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

A. D. Xenopol, Războaiele dintre ruși și turci și înrîurirea lor asupra țărilor române, Iași,
Tipolitografia H. Goldner, 2 vol., 1880, 219 + 393 p.
În lucrarea de față, Xenopol a realizat o sinteză istoriografică a luptelor dintre ruși și
otomani din perspectiva consecințelor pe care aceste confruntări le-au avut asupra istoriei
românilor. Educat în spiritul unei culturi de tip occidental și critic față de atitudinea
Imperiului Rus asupra Principatelor Române, el a cercetat însă cu acribie arhivele, inclusiv
pe acelea ale consulatelor ruse de la Iași și București. Lucrarea reprezintă una dintre cele mai
importante opere științifice ale istoricului, mult apreciată în epocă.
Legătura este contemporană, în piele.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 19×13,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €
LOT | 023
A. D. Xenopol, Principiile Fundamentale ale Istoriei, 1900
A. D. Xenopol, Principiile Fundamentale ale Istoriei, Iași, Tipografia H. Goldner, 1900, 430 p.
În această lucrare, Xenopol studiază raportul dintre istorie și psihologie ca fiind expresia îngemănării organicului cu istoricul: "Istoria
nu poate fi dar înțeleasă, dacă nu se iau în băgare de seamă evenimentele psihologice aduse dezvoltării prin împrejurările vieții.
Și fiindcă acestea din urmă întovărășesc totdeauna curentul istoriei, va trebui ca istoria să se silească în fiecare minut să pună în
lumină partea psihologică a evenimentelor. Scriind această carte, nu am avut în cuget a alcătui o ﬁlosoﬁe a istoriei, nici nu am căutat
a tâlcui trecutul dintr-un punt de vedere oarecare.
Lucrarea noastră urmăreşte cu totul o altă ţintă decât acea
de a da o explicare împrejurărilor prin care s-a strecurat
neamul omenesc. Vroim numai să cercetăm şi să întemeiem
principiile pe care se razimă cunoştinţa trecutului, să
dovedim caracterul cu desăvârşire ştiinţific al acestei
cunoştinţi şi să apărăm istoria împotriva învinuirilor
ce i se aduc din toate părţile; într-un cuvânt, vroim să
constituim ştiinţa istoriei" (A.D. Xenopol).

LOT | 026
A. D. Xenopol, Étude critique sur une nouvelle histoire
universelle, 1901, cu dedicație olografă
A. D. Xenopol, Étude critique sur une nouvelle histoire universelle,
Versailles, Editura Imprimeries Cerf, 1901, 15 p.
Volumul conține dedicația olografă a autorului în limba franceză.
Legătură contemporană din pergamoid cu cotor din piele.

Legătură contemporană, cotor și colțuri din piele.
Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 24×16 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 23×16 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €
Preț de pornire 50,00 €
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LOT | 027
LOT | 031
A. D. Xenopol, Etudes historiques sur le peuple roumain, 1888
Opt heliogravuri ale portretelor unor domnitori, diverse ateliere
A. D. Xenopol, Etudes historiques sur le peuple roumain/[Studii istorice asupra
poporului român], Iași, Editura Frații Șaraga, 1888, 310 p.
Volumul are inserată o hartă ce detaliază expedițiile lui Traian în Dacia.
Legătură contemporană din pergamoid cu cotor și colțuri din piele.
Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 19×13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

Lotul este format din 8 heliogravuri cu portrete ale domnitorilor români, diverse ateliere.
Constantin Șerban (Țara Românească: 1654-1658; 1660; Moldova: 1659; 1661), atelier fotografic Th. Glatz, Hermannstadt.
Neagoe Basarab (1512-1521), atelier fotografic Th. Glatz, Hermannstadt.
Vasile Vodă/Vasile Lupu (1634-1653; 1653), atelier fotografic Th. Glatz, Hermannstadt.
Constantin Basarab Brâncoveanu (1654-1714), cu ex-librisul ștampilă al Librăriei Frații Șaraga.
Decebal (87 d. Hr.-106 d. Har), atelier fotografic Th. Glatz, Hermannstadt.
Antonie Ruset (1675-1678), atelier fotografic necunoscut, colecția Beldiman.
Neagoe Basarab (1512-1521), atelier fotografic necunoscut.
Traian (53 d. Hr.-117 d. Hr.), atelier fotografic necunoscut.

LOT | 028
A. D. Xenopol, L’Hypothese dans l’Histoire, 1901, cu dedicație olografă
A. D. Xénopol, L’Hypothése dans L’Histoire, Macon, Editura Protat Frères,
1901, 13 p. În lucrarea de față Xenopol face deosebirea între modul de verificare
al ipotezelor privitoare la faptele generale şi acela privitor la faptele individuale.
Volumul cuprinde pe pagina de gardă dedicația olografă în limba franceză a
autorului.
Legătură contemporană cu colțuri și cotor din piele.

Valoare estimativă: 300—600 €
Dimensiuni: 10,5×6 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 200,00 €

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 24×16,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 029
A. D. Xenopol, Chestiunea israelită în România, 1902, cu dedicație olografă
A. D. Xenopol, La Question Israélite en Roumanie, [Chestiunea israelită în
România], Paris, [articol apărut în Renaissance Latine, la 15 octombrie 1902],
Editura Aux Bureaux de la Revue, 28 p.
Prin această lucrare, Xenopol face un istoric succint al așezării comunității
evreiești în spațiul Principatelor, precum și o analiză a modalităților prin care
evreii au ajuns să fie clasa de mijloc în spațiul românesc.
Pe pagina de titlu regăsim dedicația olografă a autorului, cu cerneală violet în
limba franceză.
Legătură contemporană cu cotor și colțuri din piele.

LOT | 032
Opt heliogravuri ale portretelor unor personalități istorice
Lotul este format din opt heliogravuri ale portretelor unor
personalități istorice importante, diverse ateliere.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 23,5×16 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Crișan (1733-1785), atelier fotografic Th. Glatz,
Hermannstadt.
Horea (1731-1785), atelier fotografic Th. Glatz, Hermannstadt.
Cloșca (1747-1785), atelier fotografic Th. Glatz,
Hermannstadt.
Bogdan Vodă (1363-1367), atelier fotografic necunoscut.
Matei Basarab (1632-1654), emisă de editura Frații Șaraga,
Iași.
Dragoș Vodă (1347-1354), emisă de editura Frații Șaraga, Iași.
Logofătul Tăutu, emisă de editura Frații Șaraga, Iași.
Radu Negru Basarab (1290-1300), atelier fotografic Th.
Glatz, Hermannstadt.

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 030
A. D. Xenopol, Les sciences naturelles et l’Histoire, 1902,
cu dedicație olografă
A. D. Xenopol, Les sciences naturelles et l’Histoire, Versailles, Editura
Imprimeries Cerf, 1902, 19 p.
Volumul poartă dedicația olografă a autorului în limba
franceză scrisă cu cerneală violet.
Legătură contemporană cu cotor și colțuri din piele.

Valoare estimativă: 300—600 €
Dimensiuni: 10,5×6 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 23,5×16,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 200,00 €

Preț de pornire 50,00 €
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LOT | 035
LOT | 033

Zamfir C. Arbure, Basarabia în secolul XIX, 1898

Opt heliogravuri ale portretelor domnitorilor români

Zamfir C. Arbure, Basarabia în secolul XIX, București, Editura Institutul de Arte Grafice Carol Göbl, 1898, 790 p.
Autorul a închinat acest volum lui Alexandru Hasdeu. Volumul conține numeroase ilustrații în interiorul textului, planșe
și facsimile.

Lotul este format din 8 heliogravuri ale portretelor
domnitorilor români.

Legătură contemporană integral din piele.
Ștefan cel Mare (1457-1504), atelier fotografic Theodor
Glatz, Hermannstadt.
Constantin Șerban (Țara Românească: 1654-1658; 1660;
Moldova: 1659; 1661), atelier fotografic Theodor Glatz,
Hermannstadt.
Mircea cel Bătrân (1384-1394; 1397-1414), atelier
fotografic necunoscut.
Constantin Basarab Brâncoveanu (1654-1714), atelier
fotografic Theodor Glatz, Hermannstadt.
Vlad Țepeș (1448; 1456-1462; 1476), atelier fotografic
Theodor Glatz, Hermannstadt.
Bogdan Vodă (1363-1367), atelier fotografic Theodor
Glatz, Hermannstadt.
Dragoș Vodă (1347-1354), atelier fotografic Theodor
Glatz, Hermannstadt.
Matei Basarab (1632-1654), atelier fotografic
necunoscut.

Valoare estimativă: 300—600 €
Dimensiuni: 24,5×18 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 200,00 €

Valoare estimativă: 300—600 €
Dimensiuni: 10,5×6 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 200,00 €
LOT | 036
Dimitrie Cantemir, gravură, 1734
Dimitrie Cantemir, gravură originală, pe care o regăsim
în lucrarea ”The History of the Growth and Decay of the
Othoman Empire”, publicată la Londra, în anul 1734.
Gravura are cuvetă, fiind netăiată.
LOT | 034
Pavel Kiseleff, scrisoare olografă către gravorul BoucherDesnoyers
Scrisoare olografă trimisă de la Paris de consulul Pavel
Kiseleff către gravorul Auguste Gaspard Louis Desnoyers,
cunoscut și ca Baronul Boucher-Desnoyers. În textul
lucrării se face referire la lucrarea „Appendice à l'histoire
de la vie et de ouvrages de Raphaël” recent apărută, la
care a lucrat gravorul și din care Kiseleff își dorește câteva
exemplare pentru bibliotecile imperiale din Moscova și din
Sankt-Peterburg.

Valoare estimativă: 750—1.500 €
Dimensiuni: 45×30 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 500,00 €

Scrisoarea este redactată în limba franceză, cu scris
caligrafic, pe două coli veline, scrise cu cerneală
neagră, recto-verso, ce poartă antetul Ambasadei Imperiale
a Rusiei. Textul este datat 19 Aprilie 1853 și poartă în final
semnătura consulului realizată în grafia franceză
P. Kisseleff.

Valoare estimativă: 300—600 €
Dimensiuni: 23,5×19 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 200,00 €
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LOT | 037
Dimitrie Cantemir, Istoria Imperiului Otoman - The history of the growth an decay of the Othman Empire,
1734 - Piesă rară

D

imitrie Cantemir, The history of the growth and decay of the Othoman
Empire, Londra, Printed by James, John, and Paul Knapton, 1734, XV + 460 p., cu un
portret al autorului, un plan al Constantinopolelui și 22 de gravuri cu portretele sultanilor.

Legătură din epocă integral din piele. Lucrarea este completă și se află într-o stare de conservare foarte bună;
extrem de rar se găsește un exemplar care să întrunească aceste calități.
Dimitrie Cantemir (1673-1723), filosof, moralist, istoric și orientalist, domnitor al Moldovei între 1710 și 1711.
Exemplarul face parte din prima ediție a celei mai cunoscute lucrări a lui Dimitrie Cantemir. Lucrarea a
circulat prin Europa în manuscris timp de câțiva ani înainte de a fi tipărită în 1734 la Londra, iar ulterior
a fost tradusă și tipărită în Germania și Franța. A rămas cea mai importantă lucrare de istorie a Imperiului
Otoman până la mijlocul secolului al XIX-lea. Ea a fost folosită ca referință de către Edward Gibbon
pentru lucrarea sa „Istoria Declinului și căderii Imperiului Roman”. Constantin Noica spunea „Cultura
românească începe cu Dimitrie Cantemir”.

LOT | 038
22 de gravuri colorate manual în epocă - Dimitrie Cantemir, Istoria Imperiului Otoman Piese extrem de rare

22

de gravuri care se regăsesc în lucrarea lui Dimitrie Cantemir, The history of the
growth and decay of the Othoman Empire, apărută în anul 1734.
Fiecare gravură a fost colorată manual în acuarelă și pigment de aur.

Valoare estimativă: 4.500—9.000 €
Dimensiuni: 41×29,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 9.000—14.000 €
Dimensiuni: 35×23 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 3.000,00 €
Preț de pornire 6.000,00 €
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LOT | 039
Dimitrie Cantemir, Histoire de l'Empire Othoman, 1743

D

emetrius Cantemir, Histoire de l'Empire Othoman, ou se voyent les causes de son aggrandissement et de sa
decadence, aves les notes très instructives, Paris, Chez Barois fils, 4 vol., 1743, 366 + 302 + 576 + 568 p.

LOT | 040
Dimitrie Cantemir, Istoria Imperiului Otoman, Geschichte des Osmanischen Reichs, 1745

Legătura este de epocă. Coperțile sunt din piele, cu cotorul împărțit în șase casete.
Lucrarea care a contribuit la celebritatea europeană a lui Cantemir mai mult decât toate celelalte la un loc este, fără
îndoială, Istoria Imperiului Otoman. Redactarea ei s-a încheiat în 1716, este însă mult mai greu de afirmat când a fost
începută. Desigur, Cantemir a adunat material referitor
la istoria otomană încă înainte de 1710, pe când se afla în capitala imperiului. Nu se ştie însă dacă începuse de pe
atunci să scrie lucrarea, sau aceasta a fost realizată în întregime după stabilirea sa în Rusia.
Cartea a fost scrisă tot în limba latină sub titlul "Incrementa atque decrementa aulae othomanicae" (Creşterea şi
descreşterea Imperiului Otoman). Deşi, ca majoritatea lucrărilor sale, nepublicată în timpul vieţii, ea s-a bucurat
de o faimă extraordinară după moartea autorului. Versiunea latinească a fost, deci, tradusă în românește, după
manuscrisul desacoperit de Virgil Cândea în biblioteca Universității Harvard, Houghton Library.
Fiul fostului domnitor, Antioh Cantemir, unul din clasicii literaturii ruse şi ambasador al ţarului la Londra şi apoi
la Paris, s-a îngrijit de traducerea şi publicarea cărţii în cele două mari capitale europene. A apărut astfel, in 1743, o
traducere franceză în doua volume mari si patru volume mici, iar în 1745, una realizată după textul englez. În felul
acesta, întreaga lume cultă a Europei putea folosi lucrarea domnitorului moldovean într-una din cele trei limbi de
mare circulaţie.

D

emetrie Cantemir, Geschichte des Osmanischen Reichs Nach Seinem Anwachse und Abnehmen,
Hamburg, 1745, 852 p.

Exemplarul de față este complet, având toate cele 22 de gravuri cu portretele sultanilor, planul
Constantinopolului și gravura cu portretul domnitorului cărturar Dimitrie Cantemir. Ediția a fost
tipărită pe o hârtie fabricată manual cu linii de apă și cuprinde, de asemenea, prefața lui Dimitrie
Cantemir.
Legătura este de epocă, cu cotorul din piele, împărțit în șase casete.
În sfârşit în 1745 apare la Hamburg, într-o sobră şi masivă ediţie in-quarto, datorată editorului
Christian Herold, "Geschichte des osmanischen Reichs". Celebra scriere consacrată istoriei Imperiului
otoman este prima lucrare ştiinţifică elaborată de un român tradusă în limba germană. Ea deschidea un
drum ceva mai lung în editurile germane operelor lui Dimitrie Cantemir.

Valoare estimativă: 4.500—9.000 €
Dimensiuni: 26×21 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 1.800—3.600 €
Dimensiuni: 17×10 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 3.000,00 €
Preț de pornire 1.200,00 €
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LOT | 041
Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei, Magazin für die neue Historie und Geographie, Prima ediție, piesă rară

Î

n paginile acestui celebru periodic german este publicată pentru prima dată, sub forma unui foileton, una dintre cele mai
cunoscute opere ale domnitorului cărturar Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldivei/Beschreibung der Moldau, importantă
lucrare istorică. Scrisă în 1716, opera este publicată mai târziu, între 1769 și 1770, în paginile periodicului de față, astfel:

- în volumul din 1769 partea dedicată Moldovei este cuprinsă între paginile 537-604
- în volumul din 1770 partea dedicată Moldovei se află între paginile 1-120. În acest volum, înaintea paginii de gardă, este
cuprinsă o hartă a Moldovei realizată sub forma unei gravuri, semnată F.M. Rolfsem.
În opera savantului român sunt tratate subiecte cum ar fi dările către Înalta Poartă (100.000 taleri), geografia
Moldovei, instituţiile judecătoreşti, şcoala, organizarea bisericească (se subliniază că biserica din Moldova aparţinea de
Constantinopol), armata, justiţia, finanţele, limba, religia etc.
Lucrarea este una deosebit de rară, aflată într-o excelentă stare de conservare. Cele două volume cuprind ex-librisul
Bibliotecii Universității Yale. Legătura este de epocă, piele la cotor și tranșe colorate cu roșu cinabru.
Descriptio Moldaviae(sau Descriptio antiqui et hodierni status Moldaviae, în română Descrierea stării de odinioară și de astăzi a
Moldovei) este una dintre cele mai importante opere ale lui Dimitrie Cantemir, scrisă în latină între 1714 și 1716, pe când fostul
domn al Moldovei trăia în Rusia. Cartea, un document de primă mână asupra istoriei românilor, a fost scrisă de Cantemir la
cererea Academiei din Berlin. Lucrarea a fost tradusă în limbile germană, rusă, greacă și desigur română.
Lucrarea are un caracter enciclopedic, conținând descrieri pertinente și complete de natură geografică, politică,
administrativă, organizatorică, socială, lingvistică, etnografică ale Moldovei. Ediția princeps a fost tradusă în limba germană
(Frankfurt și Leipzig, 1771), iar prima traducere în limba română a fost făcută în 1806, de către banul Vasile Vârnav și a fost
publicată pentru întâia oară la Mănăstirea Neamț, în 1825, sub titlul „Scrisoarea Moldovei”. În 1909, în Biblioteca Socec a
fost publicată o nouă ediție, preluată după cea publicată în 1825.
Descriptio Moldaviae cuprinde trei părți:
Prima parte este consacrată descrierii geografice a Moldovei, a munților, a apelor și a câmpiilor. Dimitrie Cantemir a elaborat
prima hartă cunoscută a Moldovei. A prezentat flora și fauna, târgurile și capitalele țării de-a lungul timpului.
În partea a doua a lucrării este înfățișată organizarea politică și administrativă a țării. S-au făcut referiri detaliate
privind forma de stat, alegerea sau scoaterea din scaun a domnilor, la obiceiurile prilejuite de înscăunarea domnilor sau de
mazilirea lor, de logodnă, nunți, înmormântări.
În ultima parte a lucrării, intitulată Despre cele bisericești și ale învățăturii în Moldova există informații despre graiul
moldovenilor, despre slovele folosite, care la început au fost latinești, după pilda tuturor celorlalte popoare al căror grai se trage
din cel roman.
Lucrarea prezintă interes nu numai pentru descrierea geografică sau politică bine documentată, ci și pentru observațiile
etnografice și folclorice. Dimitrie Cantemir a fost primul cărturar român care a cuprins în sfera cercetărilor sale etnografia și
folclorul.
Pentru istorici, Descrierea Moldovei este cea mai prețioasă dintre lucrările lui Dimitrie Cantemir, fiind singura descriere a
societății și a statului feudal moldovenesc datorată unui român.
Partea I conține descrierea împărțirii Moldovei în ținuturi, cu prețioase amănunte administrative și economice, de asemenea
descrierea munților, apelor, câmpiilor și pădurilor, deci constituie geografie fizică și economică. O notă distinctivă a viziunii
cantemirești este poezia vechii Moldove: Nu se poate afla nicăieri în vreo altă țară cât Moldova de mică atâtea ape și natura
împodobită de asemenea locuri minunate ca aici. Apele clocotesc de pești, pe care oștenii îi prind cu sulița, aducându-i vii la
masa domnească. În Ineu oile pasc o iarbă înrourată, grasă ca untul. Solul mustește de fierberea mineralelor…Aurul curge pe
râuri, fierul se coagulează în bulgări mari la suprafața pământului…Pentru cunoașterea directă a documentului, se redă un
fragment din cap.IV Despre ținuturile și târgurile de astăzi din Moldova:
Ținutul Iașilor (în latină, Iassiens). Aici este urbea Iași (Iassi) lângă fluviul Bahlui, cu patru milliarie (în trad. mile) mai sus de
vărsarea lui în Prut. Aici e scaunul țării pe care l-a mutat Ștefan Voevod din Suceava, pentru ca să poată apăra țara mai bine
din mijlocul ei contra năvălirii Turcilor și Tătarilor., observând că-i venea mai greu a face aceasta din Suceava, atât de departe
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de marginele barbarilor. Mai înainte de aceasta era un sat prost, în care abia se așezaseră vreo trei sau patru țărani; avea și
o moară în care era un morar bătrân, numit Ion, căruia îi zicea cu un diminutiv Iassi. Numele acestui om a voit Domnul să-l
păstreze urbea ce a făcut dânsul, în care a zidit mai întâi o biserică care azi este catedrală, închinată Sfântului Nicolae și după
aceea și alte palate pentru sine și pentru boierii săi…” Este necesar de notat că Ștefan cel Mare stătea într-adevăr uneori la
Iași, dar orașul a devenit capitală abia în 1564, în timpul lui Alexandru Lăpușneanu. Totodată, este de remarcat că, în pofida
tuturor cercetărilor făcute până azi, nu s-a găsit încă o explicație satisfăcătoare pentru numele orașului Iași.
În partea a II-a , politică, primele capitole tratează despre domnie. În aceste prime capitole sunt prețioase în primul rând
informațiile despre ceremoniile de la înscăunarea, scoaterea din domnie, confirmarea domnilor, precum și reproducerea
unor texte de acte oficiale care nu se cunosc din alte izvoare. Capitolul VI, despre Boierii din Moldova și stările lor, adică
despre dregători, este de mare valoare pentru definirea dregătoriilor și drepturilor (atribuțiilor) lor, în vremea autorului, însă
Cantemir crede că toate dregătoriile au fost înființate de către „Alexandru I, numit cel Bun”. În realitate, nu Alexandru cel
Bun a înființat „dregătoriile” din Moldova, ci ele existau și înaintea acestui domn.
Capitolul VII, „Despre oastea moldovenească” descrie oastea pe care a văzut-o Cantemir, pe care a ridicat-o în lupta alături
de ruși la 1711. Capitolul al XI-lea , „Despre legile țării Moldovei” și al XII-lea „Despre divanul de judecată al domnului și
al boierilor” descriu vechea structură internă a Moldovei feudale. Dimitrie Cantemir ca domn a judecat și cunoștea bine
procedura judecății din vremea lui.
Capitolul al XIII-lea, Despre veniturile vechi și cele de acum ale Moldovei reflectă împrejurările în care veniturile statului încep
să se deosebească de ale domnului (vistieria și cămara).
Capitolul al XV-lea „Despre boierimea moldovenească” a stârnit multe discuții în istoriografia noastră. Teoria lui Cantemir
despre originea clasei boierești din Moldova din suita de fruntași militari ai lui Dragoș, descălecătorul Moldovei, pe care
acesta și domnii următori i-ar fi împroprietărit în satele din Moldova, pustiite de năvălirile tătarilor, nu este exactă. Țara nu a
fost niciodată pustie, aproape întreg teritoriul era locuit. Pentru unele regiuni (Vrancea, orașele Baia, Siret etc.) există atestări
documentare anterioare venirii lui Dragoș din Maramureș, în aceste locuri.
Partea a III-a despre literatură și biserică, limbă și școli are știri interesante despre vechea organizare a bisericii și despre
„învățătura” în vremea lui Cantemir.

Valoare estimativă: 4.000—6.000 €
Dimensiuni: 21,5×19 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 2.500,00 €
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LOT | 044
LOT | 042
Dimitrie Cantemir, Hronicul Româno-Moldo-Vlahilor, două volume, 1835-1836
Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei, 1771 - Piesă rară
Dimitrie Cantemir, Hronicul Româno-Moldo-Vlahilor, două volume:
Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei, Frankfurt, Leipzig, 1771,
341 p., cu o gravură a portretului autorului pe versoul paginii de
gardă și o planșă a hărții Moldovei realizată de Kretschmer în
finalul lucrării.

I. Hronicul Româno-Moldo-Vlahilor, alcătuit de Domnul Moldovei Dimitrie Cantemir la anul
1710. Iară acum după originalul manuscript depozitat de fericitul autor în împărăteasca arhivă
a Moscovei de scoțându-se, cu învoirea preaînălțatului nostru Domn Mihail Grigoriu Sturza
Voievod. Și din orânduirea Înalt prea sfințitului Arhiepiscop al Sucevei și Miropolitul Moldaviei
D(omnul) D(domn) Veniamin Costache s-au tipărit, Tomul I, Iași, în Tipografia Sfintei
Mitropolii, 1835, LXXI + X + 365 p. La începutul lucrării regăsim stema principelui Dimitrie
Cantemir alături de gravura sa și de facsimilul unui document.
Volumul poartă ex libris-ul autograf și ștampilă a lui Victor Pernikov.

Considerată, până nu de mult, drept prima ediție de sine stătătoare
a celebrei lucrări, ea este, de fapt, cea de-a doua. Descrierea
Moldovei reprezintă prima prezentare interdisciplinară (geografie,
demografie, etnografie, cartografie, psihologie colectivă) a
Moldovei și locuitorilor ei. Lucrarea are trei părți:
o primă parte consacrată descrierii geografiei, unde sunt
prezentate relieful, bogățiile și organizarea administrativă a
țării; partea a două se ocupă de politică, descriind pe larg forma
de guvernământ, ceremonialul de la curtea domnească, armata,
justiția, finanțele, clasele sociale și politice, obiceiurile; ultima
parte este consacrată religiei, culturii, cuprinzând și un capitol
despre limba și literatura moldoveană. În Descrierea Moldovei,
principele cărturar dă lista familiilor boierești din țară.

II. Hronicul Româno-Moldo-Vlahilor, alcătuit de Domnul Moldovei Dimitriei Cantemir,
Tomul II, Iași, în Tipografia Sfintei Mitropolii, 1836, X + 402 + CVI p.
Volumul poartă ex-librisul ștampilă al lui Ioan Pallady.
Legătură de epocă cu cotor din piele.

Valoare estimativă: 750—1.500 €
Dimensiuni: 20,5×13,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Legătura este de epocă, cu cotor din piele.

Preț de pornire 500,00 €
Valoare estimativă: 4.500—9.000 €
Dimensiuni: 19,5×12,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 3.500,00 €

LOT | 045
Antioh Cantemir, Satyre, 1844
Antioh Cantemir, Satire și alte poetice compuneri, Iași,
tipărit la Cantora Foaiei Sătești, 1844, 140 p., cu o litografie a autorului la începutul lucrării.
Lucrare tradusă în română de Alecu Donici și Constantin Negruzzi.
Antioh Cantemir a fost unul dintre inițiatorii clasicismului în literatura
rusă, a militat pentru progresul științific și al culturii de pe pozițiile
iluminismului.
LOT | 043
Legătură de epocă, din pergamoid cu cotor din piele.
Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei, 1851
Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei, Iași, Tipografia francezoromână, 1851, 316 p., ediția a doua îngrijită de Constantin Negruzzi.
O nouă traducere în românește a lucrării cantemiriene, a lui
Kogălniceanu, ar fi urmat să apară în cadrul unui ambițios program
editorial, mai precis, în cel de-al VI-lea volum din integrala operelor
lui Dimitrie și Antioh Cantemir, conceput de M. Kogălniceanu și C.
Negruzzi și anunțat sub titlul Programă, în nr. 10, 21 ianuarie, An X
(1839), al Curierului românesc, p. 30-31. Proiectul nu s-a concretizat.
Legătura este de epocă, cu cotor din piele.

Valoare estimativă: 450—900 €
Dimensiuni: 20×13,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 300,00 €

Valoare estimativă: 250—450 €
Dimensiuni: 19,5×13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 150,00 €
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Vormals auss Italiänischer Sprach in vnser Teutsche verdolmetscht, durch weyland den Hochgelehrten Heinrich
Müller, der rechten Licentiaten, vnd der freyen Künst Magister:[Interpretat anterior din italiană în germana noastră,
de către Weyland, înaltul cărturar Heinrich Müller…]

LOT | 046
Vasco Díaz Tanco, Cronica turcească, 1577 - Piesă extrem de rară

V

asco Díaz Tanco, Türckische Chronica: Warhaffte eigentliche und kurtze Beschreibung der Türcken Ankunfft,
Regierung, Königen, und Keysern, Kriegen, Schlachten, Victorien und Sigen, wider Christen und Heyden.
Von Emptern, Befelchs und Kriegssleuten, der Türckischen Soldanen und wie man wider den Türcken kriegen sol.
[Chronica turcească: descriere actuală și scurtă, sosirea turcilor, guvernul, regii și kaiserul, războaie, bătălii, victoria …]
Item: Von der Türcken Religion und Gesatz, von irem Gerichts Process, von der gemeinen Türcken Leben, Wesen,
Handel vnd Wandel, vnd dess Türckischen Keysers Hofordnung und Hofgesind. Von der Auffruhr zwischen dem
Keyser Baiazeth vnd seinem Sönen. Sampt einer Türckischen Prophecey: Vnd vom Elend der armen gefangnen
Christen etc.[Item: Din religia și legea turcului, din procedurile lor judiciare, din viața, natura, comerțul și schimbarea
turcului comun, din ordinul judecătoresc și servitorii lui...]

Endtlich ist mit angehenckt von Vrsachen der Christen verderben, vnd wie man sich in solchen nöhten schicken soll.
Alles in drey Büchern eyngetheilt, wie bald nach der Vorrred zu sehen.[În cele din urmă, sunt anexate cauzele corupției
creștinilor și modul în care ar trebui rezolvate astfel de probleme. Totul este împărțit în trei cărți, așa cum se va vedea
după scurta introducere]

De la Cantemir la Xenopol - Vremea Cărturarilor - Partea a II-a

118

Jetzund aber biss auff den jetzregierenden Türckischen Keyser Amurath, den andern, erlengt, auss sondern fleiss
durchsehen, mit schönen neuwen Figuren geziert, vnd Teutscher Nation zu gut an tag geben.[Acum, însă, Cronica
a fost prelungită până în vremea domniei celuilalt prinț turc, Amurath, verificată cu multă sârguință, împodobită cu
noi și frumoase ilustrații și gata de-a înfățișa națiunii germane ultimele evenimente].
Vasco Díaz Tanco, Cronica turcească, descriere actuală și scurtă, sosirea turcilor, guvernul, regii și kaiserul, războaie,
bătălii, victoria..., Franckfurt pe Mayn, Feyrabend, 1577, format din trei părți: 4(f.)+74(f.)+3(f.); 71(f.)+2(f.); 23(f.), cu
numeroase xilogravuri în interorul textului care au fost colorate manual în epocă.
Legătura este de epocă integral din piele.

Valoare estimativă: 2.000—4.000 €
Dimensiuni: 32,5×21,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 1.200,00 €

119

De la Cantemir la Xenopol - Vremea Cărturarilor - Partea a II-a

LOT | 050
LOT | 047
Ioan Brezoianu, Manual complect de învăţătură mutuală, 1850
Acatistierul de București, 1832
Acatistier care cuprinde Acatistul, adică lauda către preasfânta Născătoare de
Dumnezeu, precum și Paraclisul, Rugăciunile Preceștaniei și Canonul către Domnul
Nostru Iisus Hristos. Tipărit în zilele Preaînaltului și Prealuminatului Grigorie
Dimitriu Ghica, cu blogoslovie Preasfințitului și de Dumnezeu ales Mitropolit al
întregii Ungrovlahiei, Kiriu Kiriu Grigorie, București, 1832, 162 p.
Ediția este împodobită cu xilogravuri executate de meșteri din obștea Mănăstirii
Neamț, monahul Ghervasie și „popa” Simeon. Textul este încadrat în chenare cu
motive florale și figuri de sfinți, lucrarea cuprinde numeroase ilustrații, frontispicii
și inițiale ornate.
Legătură contemporană cu cotor de piele.

Ioan Brezoianu, Manual complect de învăţătură mutuală, București,
Casa Școalelor, 1850, 184 p., traducere după Paul Lorain.
Lucrare expune metoda allelodidactică, care a fost utilizată în
sistemul pedagogic al Școlii normale lancasteriene din Iași între anii
1819-1820.
Legătură contemporană cu cotor din pergamoid.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 20×13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

Valoare estimativă: 150—250 €
Dimensiuni: 21,5×16 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 051
Alexandru Papiu-Ilarian, Independența constituțională
a Transilvaniei - Două volume
LOT | 048
Alexandru Papiu-Ilarian, Independența Constituțională
a Transilvaniei,

Petru Maior, Orthographia romana, 1819 - Prima ediție, Piesă
extrem de rară

Volumul I. Iași, Tipografia Adolf Bermann, 1861, 81 p.
Volumul II. Iași, Tipografia tribunei romane, 1861, 95 p.

Petru Maior, Orthographia romana, sive latino-valachica, una
cum clavi, qua penetralia originationis vocum reserantur, Buda,
Tipografia Universității Ungare, 1819, VIII + 103 p.

Legătură contemporană cu cotor de piele.

Exemplar cu ex libris-ul profesorului Titus Furdui pe foaia de
titlu recto, lângă vinieta de frontispiciu. Lucrarea s-a republicat
în cadrul Lexiconului de la Buda, din 1825.
Legătura este contemporană cu cotor din piele.

Valoare estimativă: 45—90 €
Dimensiuni: 18×12 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

Valoare estimativă: 750—1.500 €
Dimensiuni: 22,5×15,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 500,00 €

LOT | 052
LOT | 049

Gr. G. Tocilescu, Manual de Istoria Română,
cu dedicația către Const. Esarcu

Andrei Șaguna, Elementele dreptului canonic, 1854
Andrei baron de Șaguna, Elementele dreptului canonic al bisericii
drept credincioase răsăritene spre întregirea preoțimii,
a clerului tânăr și al creștinilor, Sibiu, Tipografia diecezană, 1854,
183 p.
Legătura este de epocă, cu cotor din pergamoid.

Gr. G. Tocilescu, Manual de istoria Română, București,
Tipografia Academiei Române (Laboratorii Români), 1886,
247 p. Volumul conține ilustrații în afara textului.
Volumul poartă dedicația olografă a autorului, în marginea
de sus a foii de titlu, oferită medicului și naturalistului
Constantin Esarcu.
Legătură contemporană, integral din piele.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 18,5×12 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 250—450 €
Dimensiuni: 21×13,6 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

Preț de pornire 150,00 €
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LOT | 053
G. Dem. Teodorescu, Noțiuni despre colindele române, 1879
LOT | 056
G. Dem. Teodorescu, Noțiuni despre colindele române, București,
Tipografia „Tribunei Române”, 1879, 121 p.

Constantin Brâncoveanu, gravură, cca. 1890

Legătură contemporană cu cotor și colțuri din piele.

Constantin Brâncoveanu (1688-1714), gravură originală.
Gravura a fost realizată de artistul francez Auguste
Alexandre Hirsch în ultimul deceniu al secolului al
XIX-lea.

Valoare estimativă: 45—90 €
Dimensiuni: 21×13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 30,00 €

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 21,5×16,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 054
N. Bălcescu, Cântarea României, tradusă în versuri de
D. Bolintineanu, 1858
N. Bălcescu, Cântarea României, tradusă în versuri de D.
Bolintineanu, București, Imprimeria Națională a lui Iosif
Romanov et Comp., Librăria nouă Sosec & Co., 1858, 26 p.
Legătură contemporană.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 20×13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

LOT | 057

Preț de pornire 100,00 €

Bucureștii în 1869 de Preziosi, mapă cu 15 litografii. Din
acest album s-au tras 5000 de exemplare pe presele offset ale
Tipografiei „Luceafărul” S.A. din București, în fotolitografie,
sub supravegherea tehnică a maestrului P. Hilpert.

Bucureștii în 1869 de Preziosi, mapă cu 15 litografii

Mapa cuprinde o serie de 15 fotolitografii, care au fost extrase
din albumul „La Valachie par Preziosi”.
LOT | 055

Colecția de litografii se păstrează într-o mapă.

D. A. Sturdza, Monede și Medalii, 1874, cu dedicație, carte
rară

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 22,5×28,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Munzen und Medaillen des Furstenthums Romanien Moldau und Walachei - von Demetrius Alexander Sturdza
[Monede și Medalii din Principatele Române - Moldova și
Valahia], Wien, 1874, 86 pg. + 6 planșe.

Preț de pornire 100,00 €

Volumul poartă pe pagina de titlu, dedicația olografă a lui D.
A. Sturdza pentru Constantin Esarcu, în marginea de sus a foii
de titlu.
Legătură contempornă în piele, cu ornament fitomorf la rece
și titlul în aur pe coperta 1 și cotor.

Valoare estimativă: 150—250 €
Dimensiuni: 23×15 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €
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LOT | 058

LOT | 061

Ioan Rus, Icoana Pământului, 1842

Octav-George Lecca, Familiile Boerești Române, izvoare
autentice, 1899

Ioan Rus, Icoana pământului sau Carte de Geografie, Blaj, Tip. Seminarului, 1842, 353 + 22 p.
Profesorul Ioan Rusu din Blaj (1811-1843) a făcut parte din generaţia romantică de
intelectuali, marcată de filosofia kantiană, care a predat cronologia, geografia şi istoria universală la
Liceul Episcopesc din Blaj, fiind unul dintre cei care s-a manifestat în favoarea francofoniei în
Transilvania; prin această lucrare își prezintă preferinţe culturale în faţa culturii, istoriei şi poporului
uneia din ţarile înainte ale Europei prerevoluţionare: Franţa. Citându-l pe Nicolae Iorga, Icoana
pământului este „una din cele mai frumoase scrieri geografice din toată literatura română”, o
importantă lucrare didactică, fiind un „vector de imagine” al culturii, societăţii, geografiei şi istoriei
Franţei la românii ardeleni din perioada prepașoptistă.
Legătură de epocă din pergamoid, cu cotor din piele.

Octav-George Lecca, Familiile Boerești Române. Istoric
și genealogie. După izvoare autentice, București,
Institutul de Arte Grafice și Editura Minerva, 1899, 595 p.
Volumul conține planșe cu genealogiile Casei de
Hohenzollern și familiei Basarab.
Legătură contemporană, integral din piele.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 24×18 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 21×13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 062
LOT | 059

Octav George Lecca, Genealogia a 100 de case, 1911

Nicolae Șuțu, Notițe statistice asupra Moldovei, 1852

Octav George Lecca, Genealogia a 100 de case din Țara Românească
și Moldova, București, 1911, 97 p.

Nicolae Șuțu, Notițe statistice asupra Moldovei, Tipografia
Buciumului Român, 1852, 184 p., tradus din franceză de Teodor
Codrea.
Legătură de epocă integral din piele, în interior se păstrează
coperta originală.

Legătură contemporană cu cotor și colțuri din piele, în interior se
păstrează coperta originală.

Valoare estimativă: 250—450 €
Dimensiuni: 32×26 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 250—450 €
Dimensiuni: 20,5×14,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 150,00 €

Preț de pornire 150,00 €

LOT | 060
Biserica Bucur Ciobanul, fotografie de epocă, cca. 1890

LOT | 063

Fotografie de epocă a Bisericii Bucur Ciobanul, care a funcționat ca paraclis al mănăstirii Radu Vodă. Biserica, deși clasată ca
monument istoric, nu are o datare acceptată unanim de către cercetători; este acceptat faptul că a fost construită în secolul al XVII-lea.
Dimitrie Papazoglu în lucrarea „Istoria fondarei orașului București – capitala Regatului Român – de la 1330 până la 1850 – culeasă după
mai mulți scriitori vechi” își expune punctul de vedere referitor la întemeierea bisericii, întemeiere pe care i-o atribuie lui Alexandru
Vodă, cunoscut în epocă drept Ciobanu, în 1568.

Ioan Cavaler de Pușcariu, Familiile nobile române, 1892

Fotografia este realizată pe albumină, lipită pe carton, ce datează din ultimul
deceniu al secolului al XIX-lea, înainte de restaurările realizate de arhitectului
George Sterian care au adus diverse modificări ale exteriorului.

Ioan Cavaler de Pușcariu, Date istorice privitoare la familiile nobile române, Sibiu, Tiparul
tipografiei archidiecezane, 2 vol., 1892, 184 + 416 p.
Ioan Pușcariu (1824-1911) publica, sub auspiciile Asociației transilvane pentru literatura română
și cultura poporului român, această importantă operă în care demonstrează originea românească
a unei părți a nobilimii din Transilvania, familii românești dar unele cu nume maghiarizate, ceea
ce producea confuzii pe care autorul le-a înlăturat prin opera sa.
Legătură de perioadă în pergamoid.

Valoare estimativă: 250—450 €
Dimensiuni: 12,5×17 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 300—600 €
Dimensiuni: 26×19 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 150,00 €

Preț de pornire 200,00 €
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LOT | 064
Moses Gaster, Chrestomație Română
Chrestomație română de Moses Gaster, Leipzig - Brockhaus,
Bucuresci - Socec, 1891, 2 volume colligate:
Volumul I. Introducerea bilingvă română-franceză, 146 p. + 368 p.
Volumul II. 562 p.
Legătură în piele maron la colțuri și cotor și hârtie marmorată.
Titlul în aur pe cotor.

Valoare estimativă: 250—450 €
Dimensiuni: 22×14,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 150,00 €

LOT | 065
Demetriu N. Preda, Mythologia Grecilor, Romanilor
și a Egiptenilor, cu semnătură olografă
Demetriu N. Preda, Mythologia grecilor, romanilor și a egyptenilor, București, Librari Editori Bălăceanu și Warta, Tipografia națională
a lui Ștefan Rassidescu, 1863, 324 p.,
cu 44 de ilustrații în afara textului. Prefața lucrării este semnată de A. Treb. Laurian
Volumul poartă semnătura olografă a autorului Demetriu N. Preda,
precum și pe cea a editorilor Bălăceanu și Warta.
Exemplarul conține ex libris-ul autograf al lui Calinic Miclescu
(Mitropolit al Moldovei 1865-75, reprezentant al Divanului Ad-Hoc,
ulterior, ales Mitropolit primat al Ungro-Vlahiei, 1875-1886).
Legătura este de epocă integral din pergamoid cu un blazon în aur
pe coperta principală
Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 25×14 cm
Starea de conservare: Foarte bună
LOT | 067

Preț de pornire 50,00 €
Biblia de la Buzău, cinci volume, 1854-1856

B
LOT | 066
T. C. Văcărescu, Luptele românilor în Războiul din 1877-1878,
2 volume - Prima ediție
T. C. Văcărescu, Luptele romănilor în Resbelul din 1877-1878,
București, Editura Tipografiei Curții Regale, F. Göbl, 2 volume.
Volumul I. Apărarea Teritoriului, 1886, 262 p.
Volumul II. Luptele în Bulgaria, 1887, 429 p., cu o serie
de planșe și hărți în afara textului.

iblia, Vechiul și Noul Testament, Buzău, în tipografia Sfintei Biserici,
cinci volume:

I. 1854, 384 p., tipărit în perioada în care armatele rusești ocupau Principatul.
II. 1855, 434 p., tipărit în zilele domnitorului Dimitrie Știrbei.
III. 1855, 510 p., tipărit în zilele domnitorului Dimitrie Știrbei.
IV. 1855, 525 p., tipărit în zilele domnitorului Dimitrie Știrbei.
V. 1856, 457 p., tipărit în zilele domnitorului Dimitrie Știrbei.
Biblia de la Buzău, vol. I-V, 1854-56 este realizarea editorială a lui Filotei (Filip Pârșoi, pe numele
de mirean), episcop al Buzăului în perioada 1850-1860. Are la bază varianta scripturistică
revizuită, a lui Samuil Micu, tipărită la Blaj în 1795, cunoscută sub numelede Biblia de la Blaj.
Legătura este de epocă, cu cotor din pergamoid.

Ambele volume au legătură contemporană, integral din piele.

Valoare estimativă: 250—450 €
Dimensiuni: 24×17 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 4.500—9.000 €
Dimensiuni: 26×21 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 3.000,00 €
Preț de pornire 150,00 €
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LOT | 068
Dimitrie Bolintineanu, Viața lui Vlad Tepeș și Mircea Vodă, 1863
Dimitrie Bolintineanu, Viața lui Vlad Țepeș Vodă și
Mircea Vodă cel Bătrân. Adaptare pentru popor de Christu
Ioninu, București, Editura lui Stephan Rassidescu, 1863, 143 p.
Legătură contemporană cu cotor și colțuri din piele.

Valoare estimativă: 45—90 €
Dimensiuni: 15×12 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 30,00 €

LOT | 070
LOT | 069
Vasile M. Kogălniceanu, Domnia lui Bibescu-Vodă, 1894,
cu dedicație
Vasile M. Kolgălniceanu, Domnia lui Bibescu-Vodă judecată de
contemporanul său Mitropolitul Neofit al Ungro-Vlahiei în 1847
și o variantă a stihurilor lui Enache Kogălniceanu asupra domnului
Grigore Ghica Voievod al Țării Moldovei, București, Tipografia și
Fonderia de Litere Thoma Basilescu, 1894, 16 p.
Broșura poartă dedicație olografă a lui V. M. Kogălniceanu.

Valoare estimativă: 45—90 €
Dimensiuni: 24×16,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 30,00 €

Ordonanța de Adjudecarea a Moșiei Frunzănești. Proprietatea lui Nicolae D. Amira

O

rdonanța de Adjudecare a Moșiei Frunzănești. Proprietatea lui Nicolae D. Amira, 20 mai 1883. Lucrarea cuprinde 3 file
redactate de mâna grefierilor tribunalului Ilfov prin care se notează hotările luate de instanță referitoare la adjudecarea
moșiei Frunzănești către Nicolae D. Amira în urma unei licitații publice la care au participat numeroase personalități
puternice din punct de vedere, financiar ale vremii. Exemplarul cuprinde și sigiliul în ceară al notariatului de pe lângă
Tribunalul Ilfov care atestă autenticitatea documentului.

Lotul are în componență și o „dovadă” redactată de către secția de notariat a Tribunalului Ilfov și semnată olograf de
către cunoscuți ai lui Nicolae Amira pentru a-i confirma succesiunea pentru casele din Mahalaua Gorgani. Actul este datat
1895.
Alături de actul menționat anterior se păstrează și o cerere a lui Nicolae Amira către Tribunalul Ilfov pentru eliminarea unui
act de împrumutare din registrele tribunalului. Fila pe care este redactată cererea poartă un timbru embosat și este datată
1893.
Se păstrează și un memoriu depus de Nicolae D. Amira cu ocazia recursului făcut de Primăria Capitalei contra deciziunii
juraților de expropriere din Ilfov. Memoriul a fost imprimat în București, în tipografia G. A. Lăzăreanu, în anul 1897 și
cuprinde decizii judecătorești și procese verbale ale poliției comunale care să servească drept dovezi în cazul său. Nicolae
D. Amira a fost expropriat din casa sa de la intersecția Str. Schitu Măgureanu și Bulevardul Regina Elisabeta, oferindu-i-se
drept despăgubire un preț cu mult mai mic decât cel real. Memoriul este datat 1897.

Valoare estimativă: 450—900 €
Dimensiuni: 41,5×24 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 300,00 €
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LOT | 071

LOT | 073

Hotărâre domnească dată de Grigore Callimachi, 1767

Zapis de vânzare-cumpărare, 1797

Hotărâre domnească dată de către Grigore Ioan Callimachi,
domnul Moldovei, privind problema unor moșii din ținutul
Romanului. Domnul moldovean trimite această horărâre prin
vornicul Ștefan Tabără lui Lăscarache Rosăt biv vel șătrariu
ispravnic al ținutului Romanului. Ioan Callimachi îi trimite
pe cei doi să lămurească problema lui Ioan Sturza biv vel
vornic al ținutului Romanului, deținător al moșiilor Drulești
și Gărueni, care sunt împresurate de moșia Luncani a lui
Dionisie Hudeci, precum și de moșiile Dăiceni și Lorăntărești.

Documentul reprezintă un zapis de vânzare cumpărare prin
care Gafița Ciurdoaia, fata lui Costandi Fedelișan, nepoata lui
Vasile și strănepoata lui Grigorii Romoneți împreună cu feciorii
săi Stamate, Sofronii, Costandin au vândut 15 stânjeni din
moșia din Fedeleșeni lui Dimitrie Sturza biv vel logofăt, pentru
care au primit plata integral.
Documentul a fost semnat de către toți membrii familiei Gafiță
și a fost încheiat în anul 1797 la 26 Iulie.

Documentul este datat 1767 și este întărit cu pecetea
voievodală în tuș roșu.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 31,5×22 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 30,5×21,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 074
Cod de legi din Principatul Transilvaniei, 1626

LOT | 072
Act de întărire dat în perioada domniei lui Alexandru Dimitrie
Ghika, 1836
Act prin care se întărește cumpărarea prin mezat de către căminarul
Manolache Serghiiadis asupra prăvăliei din fața Podului Bărăției.
Prăvălia a fost dată la mezat spre vânzare Judecătoriei Comerciale
de către Eforia Ocnelor, în urma desfințării acesteia din urmă. Actul
a fost încheiat în anul 1836 în ziua de 6 februarie. Actul este semnat
de către marele logofăt Alexandru Filipescu și este întărit cu pecetea
domnească.
Actul a fost trimis cancelariei domnești, conform
textului din partea inferioară, urmând a fi întărit
de către domnitorul Țării Românești, la acea vreme Alexandru
Dimitrie Ghika.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 35×22.5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Hotărâri legislative adoptate de către dieta de la Alba Iulia din 24 mai-17
iunie 1626 în perioada domniei principelui Gabriel Bethlen în Transilvania.
Articuli Dominorum regnicolarum trium nationum regni Transylvaniae
et partium Hungariae eidem annexarum in generalibus eorum comitiis in
civitatem Alba-Iulia, ad diem vigesimum qvartum Maij. Anno Domini 1626.
indictis celebratis conclusi, 11 p.
Documentul poartă la final pecetea principelui Gabriel Bethlen: GABRIEL
D G SAC ROM IM ET TRAN PRI PAR REG HVN DNS SIC CO AC OPO
RATIB DVX (Gabriel Dei Gratia Sacri Romani Imperii Et Transylvaniae
Princeps Partium Regni Hungariae Dominus Siculorum Comes
Ac Oppoliae Ratisboncae Dux).

Valoare estimativă: 45—150 €
Dimensiuni: 28×18,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 30,00 €

Preț de pornire 50,00 €
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LOT | 075
Maria Rosetti, scrisoare către soția lui Paul Bataillard, 1875
Maria Rosetti îi trimite o scrisoare prietenei sale, soția etnografului
francez Paul Bataillard, dorind a afla mai multe informații despre
starea de sănătate a prietenului său. Aceasta îi invită pe cei doi
soți la cină, dorind să îl surprindă pe prietenul său, și totodată
să-i satisfacă un capriciu, dacă doctorul îi permite, pregătind un
preparat special, gătit chiar de către ea.
Scrisoarea este redactată olograf în franceză, cu cerneală neagră și
este compusă din 3 pagini. Aceasta vine însoțită de plicul original.

Valoare estimativă: 105—300 €
Dimensiuni: 20,5×13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 077
M. Kogălniceanu, Letopisețul Țării Moldovei, 1852, cu semnătură olografă

LOT | 076
Mihail Kogălniceanu, fotografie + semnătură olografă
Fotografie care îl înfățișează pe cunoscutul om
politic Mihail Kogălniceanu.
Atelier fotografic necunoscut.
Semnătură olografă a lui Mihail Kogălniceanu scrisă pe
o coală velină cu cerneală albastră.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 10,5×6,2 / 10,5×6 cm
Starea de conservare: Foarte bună

M. K

ogălniceanu, Letopisețul Țării Moldovei, trei tomuri:

Tomul I, Carte pentru descălecatul dintîi a Moldovei, de Miron Costin. Carte pentru descălecatul dintâi a
Moldovei, de Neculai Costin. Domnii Moldovii şi vieaţa lor, de Vornicul Grigori Urechi (1354-1501). Letopisiţul
Logofătului Miron Costin (1594-1662), Iaşi, Kantora Foiei Săteşti şi Institutul Albinei Româneşti, Tipografia
"Buciumului Românu", 1852, 126 p.
Tom. II, Letopisiţul Logofătului Neculai Costin (1662-1711). Domniea a doua a lui Neculai Mavrocordat VV, de
Acsinti Uricarul (1711-1716). Letopisiţul Vornicului Ioan Neculce (1662-1743). Iaşi, La Kantora Foaiei Săteşti,
1845, 468 p. Volumul poartă semnătura de tiraj olografă a lui Mihial Kogălniceanu.
Tom. III, Letopisiţul lui Neculai Mustea (1662-1729). Hronică anonimă, tradusă de Slugerul Alecsandru
Amiras (1662-1733). Letopisiţul Spătarului Ioan Canta (1741-1769). Letopisiţul lui Enachi Kogălniceanu (17331774). Obiceiurile Curţii Moldovii de Gheorgachi V. Logofăt, Iaşi, La Cantora Foiei Săteşti, Tip. Institutul
Albinei, 1846, [pe copertă: 1847], 328 p.
Legătură de epocă cu cotor din piele.

Preț de pornire 100,00 €
Valoare estimativă: 1.200—2.400 €
Dimensiuni: 25,5×20,8 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 800,00 €
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LOT | 078
LOT | 080
Mihail Kogălniceanu, Histoire de la Valachie, 1854 - Piesă rară
Mihail Kogalniceanu, Răpirea Bucovinei după documente
autentice - Piesă extrem de rară

Mihail Kogălniceanu, Histoire de la Dacie, des Valaches transdanubiens et de la Valachie [Istoria Daciei, a Valahilor transdanubieni și din
Valahia], Berlin, Librarie B. Behr, 1854, 470 p.

Răpirea Bucovinei după documente
autentice, Bucuresci, Stabil. LithoTypogr. Socecu, Sander & Teclu, 1875, XXI + 75 p.

În conjunctura războiului Crimeii împotriva Imperiului Rus, autorul publica la Berlin această istorie a românilor pentru a face cunoscută
în Occident cauza acestora. Lucrarea face parte dintr-o literatură de popularizare editată din inițiativa generației pașoptiste și tipărită în
Germania și Franța.

Puțină lume știe că Mihai Eminescu în 1875 a călătorit la
Cernăuți unde a participat la festivitățile legate de inaugurarea
Universității la sărbătorirea a 100 de ani de la încorporarea
Bucovinei în Austria. Scopul său era de a răspândi o
broșură clandestină, intitulată Răpirea Bucovinei după
documente autentice, redactată de Mihail Kogălniceanu și
Ioan Slavici. Această broșură a fost considerată un manifest și
confiscată de autorități, ceea ce demonstrează valoarea ei.

Domnule Aga, toate națiunile au astăzi istoria lor, chiar și cele mai mici state ale Americii au carți, care transmit posterității amintirea despre
principiile lor, despre marii lor căpitani, legile lor, așezămintele lor și progresele civilizației lor.
Moldova si Valahia sunt astăzi singurele țări din Europa, care nu au o istorie urmarită și completă. Fără îndoială din timp în timp a lucit si pe
orizontul nostru aștrii priincioși literaturii noastre istorice;
avem câțiva buni istorici, dar, din nenorocire, cei ce au scris până astăzi analele noastre n-au menținut decât evenimentele, pe care le-au primit
prin tradiție de la strămoșii lor.
Astăzi când amândouă principatele vin să-și reia un loc printre statele civilizate, când se ridică glasuri în Franța și în Germania în favoarea lor,
mi-am impus sarcina de a face cunoscuta țara mea Europei și de a da o istorie a Moldovei și a Valahiei scrisă franțuzește.Această istorie, la care
lucrez de la plecarea mea din țară și pentru care am adunat foarte multă materie, se afla acum sub tipar.

Legătură contemporană din piele.

Așa îi scria Kogălniceanu de la Berlin lui Gheorghe Asachi și așa lua naștere primul și singurul volum ce nu a avut decât o singură parte.
Valoare estimativă: 750—1.000 €
Dimensiuni: 20×13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Exemplarul curpinde două tipuri de ex-libris al lui Dimitrie Sturdza,
atât sub formă de ștampilă ovală, cu textul Ex libris Demetrii C. Sturdza,
cât și sub formă de timbru sec, cu însemnul heraldic al familiei și denumirea
Bibliotecii Șcheiene (Bibliotheca Sceensis).

Preț de pornire 500,00 €

Legătura este de epocă, din pergamoid, cu cotorul din piele împărțit
în cinci casete.

Valoare estimativă: 600—1.200 €
Dimensiuni: 30,5×21,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

LOT | 081
Acatistier de Sibiu, 1807

Preț de pornire 400,00 €
Acatist al Preasfintei Născătoare de Dumnezeu și alte acatiste și rugăciuni foarte de
folos, Sibiu, Tipografia lui Ioan Bart, 1807, 298 p.

LOT | 079

Exemplarul, complet, conține interesante însemnări manuscrise pe forzațul fix și mobil
anterior. Prima însemnare (interiorul primei coperte): La leat 1812 (ca un soi de titlu) / La
leat 1812 au venit Gheorghe Caragea VVd și la leat 1818 septemvrie 30 au fugit din Țara
Românească. (nesemnată, nedatată)

Mihail Kogălniceanu, Fragmente din Cronicile Moldovei și Valahiei,
1845 - două volume colligate - Piesă rară

Pe fila liberă a forzațului anterior, recto, regăsim o însemnare din
vremea “Ciumei lui Caragea”:

Mihail Kogălniceanu, Fragments tirés des Chroniques Moldaves
et Valaques pour servir á l'histoire de Pierre le Grand, Charles XII,
Stanislas Leszeznschi, Démètre Cantemir et Constantin Brancovan
[Fragmente preluate din Cronicile moldovenești și valahe pentru
a servi la istoria lui Petru cel Mare, Carol al XII-lea, Stanislas
Leszeznschi, Dimitrie Cantemir și Constantin Brâncoveanu], Iași,
Au bureau de la feuille communale, 2 volume colligate, 1845, XIX
+222 +171.

Acest Acatistu s-au cumpărat în vreme de moarte. Și după urmă
văzând că s-au trecut moartea, m-am apucat și l-am cumpărat
pentru ca să-mi fii (sic) de rugăciune seara și dimineața; uitându-mă
deci și citindu nu te mai saturi ca să-l lași din mână pentru frumusețea
lui care o are într-însul. (nesemnată, nedatată).

Tânărul Mihail Kogălniceanu apare menționat pe pagina de gardă
cu gradul pe care îl avea în miliția pământeană, acela de maior,
funcție pe care a păstrat-o mai mulți ani.
Exemplarele poartă ex-librisul
ieremonahului Ieronim.
Legătura este contemporană,
integral din piele, cu cotorul împărțit
în cinci casete.

Legătură de epocă integral din piele.

Valoare estimativă: 300—600 €
Dimensiuni: 14×9,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 200,00 €

Valoare estimativă: 600—1.200 €
Dimensiuni: 22,5×15 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 400,00 €
De la Cantemir la Xenopol - Vremea Cărturarilor - Partea a II-a
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LOT | 083
Regulamentul Organic, Țara Românească, 1832 - Primul Regulament Organic

R

LOT | 082
Legiuirea Caragea, 1818 - Prima ediție, piesă rară

L

egiuire a prea înălţatului şi prea Pravoslavnicului Domn şi Oblăduitori a toată Ungrovlahia Ioan Gheorghie Caragea. Cu
toată cheltuiala Dumnealor Constantin Caracaş, doctor, şi dumnealui Răducanul Clinceanul biv vel stolnic şi dumnealui
Dumitrache Topliceanul biv vel sluger, Bucureşti: Tipărită în privileghiata Tipografia Domnului Mavrogheni, 1818, 140 p.
Pe fila 1 recto a prefeței domnitorului, regăsim ex libris ștampilă a Epitropiei Așezămintelor Brâncovenești.
Legătură contemporană, din pergamoid cu cotor din piele.

Legiuirea Caragea este primul cod de legi al Tării Românești fiind promulgat în anul 1818 pe vremea domniei domnitorului
fanariot Ioan Gheorghe Caragea (1812-1818). Prin acesta se stabileau noi taxe feudale pentru țărani, iar femeile erau excluse
din viața politică.
Conform BRV Aditamenta, de Dan Râpă Buicliu (Brăila, Editura Istros, 2000), Legiuirea lui Caragea ar fi fost tipărită, de fapt,
la Brașov, nu la București, informație dedusă din analiza caracteristicilor poligrafice și a ornamenticii.

Valoare estimativă: 750—1.200 €
Dimensiuni: 28,5×21,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

egulamentul Organic al Țării Românești, București, 1832, 197 + 56 p.

Regulamentul organic a fost o lege fundamentală, care a modernizat unele instituţii ale Moldovei şi Ţării Româneşti. El
a reorganizat vechile servicii publice şi a creat şi altele noi, a determinat componenţa şi competenţa lor, a organizat un
corp de funcţionari permanenţi, a fixat condiţiile de numire, de salarizare şi de pensionare, a constituit miliţia naţională,
a simplificat şi modernizat sistemul financiar, bazându-l pe concepţia raţională a echilibrării cheltuielilor şi veniturilor, a
abolit venalitatea funcţiilor, a format o adunare legislativă, a introdus domnia pe viaţă şi a reglementat raporturile dintre
proprietari şi clăcaşi.
Faptul că prevederile Regulamentului acoperă practic toate domeniile vieţii unui stat: administraţie centrală şi locală,
instanţe judiciare, organizarea vieţii urbane şi rurale, sistemul fiscal, relaţii de muncă, modul de alegere a Domnului etc.,
apropie acest regulament de ideea de Constituţie modernă. Numai îl apropie, pentru că modul său de elaborare - deşi s-a
dorit reprezentativ - exprima voinţa unui segment limitat din populaţie. De asemenea, limbajul juridic, deşi evoluase, nu
avea încă termenii potriviţi pentru un act constituţional propriu-zis. Implicarea Puteri protectoare a limitat şi ea caracterul
modern al actului. Cu toate acestea, el poate fi considerat un moment fundamental în evoluţia Principatelor spre forma de
stat modern. Prin similitudinea textelor, cele două entităţi politice primeau o comunitate de organizare şi prin aceasta un
impuls spre unire.

Valoare estimativă: 600—1.200 €
Dimensiuni: 24,5×19,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 500,00 €
Preț de pornire 400,00 €
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LOT | 084
Vasile Boerescu, Codicele Romane, 1865, cu semnătură olografă
Vasile Boerescu, Codicele Romane, București, Tipografia Cesar
Bolliac, 1865. Colecție de legi a Principatelor Unite Român
cuprinzând: Organizarea definitivă, 336 p.; Codicele de Comerț,
114 p.; Codicele penale, 74 p.; Tabela Materiilor codicelui penal I,
103 p.; Tabela Materiilor codicelui penal II, 292 p.; Supliment I, 41
p.; Procedura codului civil, 114 p.; Supliment II, 194 p.

LOT | 087
Alexandru de Cihac, Dicționar Etimologic Daco-Roman, 1879
A. de Cihac, Dictionnaire d’étymologie daco-romane. Eléments
slaves, magyars, turcs, grecs-moderne et albanais [Dicționar
etimologic daco-roman. Elemente slave, maghiare, turcești,
grecești-moderne și albaneze], Francfort s/M, Ludolphe St.
Goar (Mayence, Impr. J. Falk III), 1879, XXIV + 816 p.

Volumul conține semnătura de tiraj olografă a autorului.
Legătură de epocă cu cotor din piele.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 20,5×13,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Legătură de epocă cu cotor și colțuri din pergamnoid.

Preț de pornire 100,00 €

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 22×15 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €
LOT | 085
Silvestru Morariu Andrievici, Carte de citire, 1860
Silvestru Morariu Andrievici, Carte de citire sau Legendariu
românesc pentru a patra clasă a şcoalelor poporene, Viena,
Tipografia cărților scolastice, 1860, 207 p.
Legătură contemporană cu cotor și colțuri din piele.

Valoare estimativă: 45—90 €
Dimensiuni: 18×11,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 30,00 €

LOT | 086

LOT | 088

Miscelaneu - Didachiele sau Predicile Mitropolitului Antim Ivireanu, 1888

C. D. Aricescu, Istoria Câmpulungului, două volume
colligate, 1855-1856, cu semnătură olografă

Miscelaneu care cuprinde:
-Didachiele sau predicile Mitropolitului Antim Ivireanul, tomul II de Episcopul
Melchisidec, 1888.
-Așezarea vorbelor de Ioan Slavici 1905, Originea
Câmpulungeană a lui Gavril Mitropolitul Kievului de T.V. Stefanelli, 1901.
-Contribuțiuni la Istoria Munteniei. Ceva despre Episcopul Maramureșan Iosif
Stoica, Două plângeri ale Episcopului de Râmnic Galaction (1821), Două
inscripții noi găsite la Mânăstirea Bistrița (Neamț), Pângerea lui Ioan
Sandu Sturza Vodă Împotriva sudiților străini în Moldova de Nicolae Iorga.
-Corespondența domnilor și boierilor români cu Metternich și
cu Gentz între anii 1812-1828 de Ioan C. Filitti, 1914.
-Descoperiri noua în Scythia Minor de Vasile Pârvan, 1913.
-Mircea cel Bătrân. Cuvântare comemorativă la cinci sute ani de la moartea lui de
Dimitrie Onciul 1918.
-Descoperiri noi în Scythia Minor (De la pagina 41 la 84 + 14 planșe)

C. D. Aricescu, Istoria Câmpulungului. Prima reședință a
României, București, Editura Imprimeria lui Ferdinand
Om, Partea a I-a, 1855, X + 191 p. colligat cu Partea a II-a,
1856, 180 p.
Volumul poartă semnătura olografă a autorului.
Legătură contemporană integral din piele.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 22,5×15 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 26,4×20,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €
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LOT | 089
LOT | 091
Oglinda omului celui din lăuntru, 1835 - Piesă rară
Theatron Politicon, 1838
Oglinda omului celui din lăuntru. Pusă înainte cu 10 figuri ce însemnarea lor, întâi tipărită în Moldova. Iată acum a doua oară tipărită
în zilele pre Prea Înălțatului nostru Domn Alexandru Dimitrie Ghika Voievod. Cu Blagoslovenia Sfintei Mitropolii. Prin osânda și toată
cheltiașa dumnealor: Nicolae logofătul și Ioan Pitarul, Frații Bâțcoveni, în Tipografia Sfintei Mitropolii, de Meletie Monahul Tipograf,
1835, 210 p., cu 10 gravuri în interiorul textului.
Legătură de epocă cu cotor din piele și cu o ferecătură metalică.

Theatron Politikon. Alcătuit mai întâi în limba latinească, apoi tălmăcită în cea
grecească vorbitoare de răposatul întru fericire Domnul Nicolae Mavrocordat.
Iar acum în zilele prea înălțatului nostru domn Alexandru Dimitrie Ghika. Prin
îndemânarea și stăruirea iubitorului de Dumnezeu Episcopul Buzeului, Kyriu Kyr
Chesarie... În Tipografiia Sfintei Episcopii Buzeul, la anul Mântuirii 1838 Octovrie
în cinci. Traducere de Grigore Pleșoianu, 294 + 168 + 154 p.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 19,5×15 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Legătură de epocă integral din piele roșie, decorată cu motive fitomorfe aurite.

Preț de pornire 100,00 €

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 18,5×13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 092
Psaltirea Proorocului și Împăratului David, 1850
Psaltirea Proorocului și Împăratului David, Sibiu, Tipografia
lui Gheorghie de Clozius, 1850, 288 p.
LOT | 090

Legătură originală de epocă, integral din piele roșie, decorată.

Trei file de manuscris dintr-un Minei, sec. XVI - Piese rare
Trei file de manuscris, dintr-un Minei pe luna Martie,
care cuprinde slujba credinciosului Ilarion cel Mare și a
Sfântului Ștefan.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 18,5×13,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Textul este unul caligrafic, de mână, scris în două culori,
textul cu negru, iar titlurile, inițialele și indicațiile cu roșu.
Aceasta a fost redactat recto-verso, la 30 de rânduri pe
pagină, în limba slavonă. De asemenea, acesta a fost scris
pe hârtie fabricată de Moara de la Schweidnitz din Silezia
(Polonia). Hârtia conține filigranul „mistreţul cu greabăn"
specific tipăriturilor românești din secolul al XVI-lea.

Preț de pornire 100,00 €

Mineiul reprezintă o culegere de slujbe ale sfinților și
sărbătorilor de peste an care au o dată fixă.

Valoare estimativă: 750—1.500 €
Dimensiuni: 28,7×20 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 500,00 €
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LOT | 093
Dionisie Fotino, Istoria Generală a Daciei, 1859, 3 volume
colligate
Dionisie Fotino, Istoria Generală a
Daciei sau a Transilvaniei, Țării Muntenești
și a Moldovei, tradusă de George Sion, București,
Imprimeria Națională a lui Iosif Romanov et Comp., 1859,
134 + 264 + 344 p.
Legătură contemporană cu cotor din piele.

Valoare estimativă: 150—200 €
Dimensiuni: 21,5×15,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 094
Album Macedo - Român, 1880
Album Macedo - Român, București, editat de Socecu, Sander
& Teclu, 1880, 144 p., cu numeroase ilustrații în afara textului.
Pe ultima pagină a volumului se află subscrierile deputaților
divanului ad-hoc din Moldova după actul celor 4 puncte.
Legătură contemporană cu cotor din piele.

Valoare estimativă: 450—900 €
Dimensiuni: 35,5×25,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 300,00 €

LOT | 095
V. A. Urechia, Voci latine de la frați la frați, 1894
V. A. Urechia, Voci latine. De la frați la frați! Culegere
de adhesiuni a gintei latine la Mișcarea Națională din
Transilvania și Banat, București, Editura Stabilimentul Grafic
I. V. Socecu, 1894, 172 p.
Volumul conține facsimile după scrisori, ilustrații în text și în
afara textului.
Legătură contemporană cu cotor din pergamoid.

Valoare estimativă: 300—500 €
Dimensiuni: 35×26 cm
Starea de conservare: Foarte bună

LOT | 096
Ceas cu pendul, oferit lui V.A. Urechia, 1900

C

eas cu pendul, funcțional, din lemn masiv realizat în maniera Art Nouveau.

Conform plăcuței metalice gavate, aplicată pe corpul ceasului, aceasta a fost oferit istoricului și omului
politic V.A. Urechia, de către românii-macedoneni, cu prilejul Jubileului Literar sărbătorit în anul 1900.

Valoare estimativă: 1.200—2.400 €
Dimensiuni: 215×74 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 200,00 €
Preț de pornire 800,00 €
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LOT | 097
Analele Societății Academice Romane, 1879
Analele Societății Academice Romane, Tomulul XI, Sesiunea anului 1878, secțiunea II, Memorii și notițe, București, Tipografia Societății
Academice Române, 1879, 332 p., cu numeroase ilustrații în afara textului.
Legătură contemporană cu cotor și colțuri din piele.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 25,5×20,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 098
Psaltirea Prorocului David, 1756

LOT | 099
Gheorghe Asaky, Nouvelles Historiques de la MoldoRoumanie, 1859
Gheorghe Asaky, Nouvelles Historiques de la MoldoRoumanie, Iassy, Institut de l'Abeille, 1859, 314 p.
Volumul este legat în piele la cotor, legătură de epocă.

Valoare estimativă: 200—300 €
Dimensiuni: 21,5×15 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 150,00 €

P

saltirea Proorocului David, tipărită sub patronajul lui Constantin Mavrocordat, la București, Tipografia lui Barbu
Bucureșteanul și Cosma Valahul, exemplar complet, 228 file numerotate, dintre care ultimele două sunt manuscris.

Pe pagina de gardă apare o însemnare olografă redactată de preotul paroh Grigorie Mihai Moțeciu care atestă faptul că
lucrarea se afla în colecția Bisericii Remetea Poganiș din Banat; însemnarea este datată 1825. În partea inferioară apare a
primelor pagini apare o însemnare olografă care atestă faptul că volumul a fost oferit de popa Vasile bisericii Rășinari „cea
neunită”, datată 20 Ianuarie 1780. În finalul lucrării este vizibil ex-librisul ștampilă al profesorului Ion Iliescu. Pe versoul
paginii de titlu regăsim stema dublă a Moldovei și a Țării Românești cu inițialele lui Constantin Mavrocordat.
Psaltirea Proorocului David, tipărită de Barbu Bucureșteanul cu patronajul lui Constantin Mavrocordat, în Tipografia Sfintei
Mitropolii a Bucureștilor, în anul 1756. Ediție rară. Exemplar complet, de [8], 228 foi, ultimele două cu text manuscris. Pe versoul paginii de titlu, stema dublei domnii a lui Mavrocordat, cu însemnele heraldice reunite, ale Moldovei și Țării Românești,
flancată de inițialele domnitorului.
Pe foaia liberă a forzațului anterior apare o însemnare olografă a preotului paroh Grigorie Mihail Moțăci, care atestă faptul că
lucrarea se afla în colecția Bisericii Remetea Poganiș din Banat; însemnarea este datată 1825. În partea inferioară a primelor
file, numai pe recto, o însemnare datată 20 Ianuarie 1780, din care aflăm că exemplarul a fost dăruit de un popă Vasile bisericii
(din) Rășinari „cea neunită”. În finalul lucrării este vizibil ex-librisul ștampilă al profesorului Ion Iliescu.
Legătură de epocă, integral din piele, cu ornamente aurite la cotor.

Valoare estimativă: 450—900 €
Dimensiuni: 20×15 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 300,00 €
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LOT | 101
Andrei Șaguna, Compendiu de drept canonic, 1868
Andrei Șaguna, Compendiu de dreptulu canonicu, Sibiu, Tipografia
arhidiecezană, 1868, 451 p.
Compendiul lui Andrei Şaguna era o lucrare „ştiinţifică” în sensul
modern al cuvântului, structurat în trei părţi mari: „Dreptul canonic
intern”, „Dreptul canonic extern” şi „Despre legislaţiunea,
administraţiunea şi cârmuirea bisericească”. Se baza pe Sfânta Scriptură,
pe canoanele Sinoadelor ecumenice şi locale, pe scrierile unor Sfinţi
Părinţi. Folosea însă şi lucrările cunoscuţilor canonişti bizantini Teodor
Balsamon, Ioan Zonaras, Alexie Aristen, Constantin Armenopoulos,
„Sintagma alfabetică” a lui Matei Vlastares şi ediţii ale „Pidalionului”
lui Nicodim Aghioritul.
Legătură contemporană cu cotor și colțuri din piele.

Valoare estimativă: 100—200 €
Dimensiuni: 22,7×12,3 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 70,00 €

LOT | 102
Dimitrie Bolintineanu, Viața lui Mihai Viteazul, 1863
LOT | 100

Dimitrie Bolintineanu, Viața lui Mihai Viteazul făcută
pentru înțelegerea poporului, București, Editura
Națională a lui Ștefan Rassidescu, 1863, 182 p.

Colonna Traiana, 1673 - Piesă rară

C

Legătură contemporană cu cotor și colțuri din piele.

olonna Traiana eretta dal senato, e popolo romano all'imperatore Traiano Augusto nel suo foro in
Roma scolpita con l'historie della guerra dacica la prima e la seconda espeditione, e vittoria contro il re
Decebalo [Coloana lui Traian ridicată de Senat și poporul roman pentru împăratul Traian August în forumul său
din Roma sculptată cu istoria războiului dac, prima și a doua expediție, și victoria asupra regelui Decebal], lucrare
realizată de Giovanni Pietro Bellori, Alfonso Chacon, Giovanni Giacomo De Rossi, tipărită la Roma: Con diligente
cura, e spesa ridotta à perfettione, e data in luce da Gio [Roma: Cu grijă sârguincioasă și cheltuieli reduse la
perfecțiune și scoase la lumină de Gio], 1673.

Valoare estimativă: 45—90 €
Dimensiuni: 15×12 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 30,00 €
Lucrarea cuprinde 119 gravuri în care sunt reproduse scenele ilustrate pe Columna lui Traian.

Valoare estimativă: 2.000—4.000 €
Dimensiuni: 50×37,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 1.500,00 €
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LOT | 104
Arborele genealogic al familiei
Koslinsky
Arborele genealogic descendent din
familiile Koslinsky.
În partea inferioară a arborelui regăsim
blazonul familiei Koslinsky, colorată
manual în acuarelă.

Valoare estimativă: 300—400 €
Dimensiuni: 20×21 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 250,00 €

LOT | 105
Arborele genealogic al familiei Moruzi
Arborele genealogic descendent din familiile
Morusi-Argyropolo-Koslinsky, începând
cu Adam Moruzi (1671-1726) și încheinduse cu ultimii descendenți ai ramurii Koslinsky.
LOT | 103
În partea inferioară a arborelui regăsim stema
princiară rusă a familiei Moruzi, colorată
manual în acuarelă.

Valoare estimativă: 300—400 €
Dimensiuni: 20×21 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 250,00 €

26 de blazoane ale unor vechi familii boierești

C

olecție de 26 de blazoane realizate manual în tuș, acuarelă și foiță de aur, care înfățișează stemele unor
vechi familii boierești și nobiliare, precum: Văcăresu, Vogoridy, Obedeanu, Perticari, Bogdan, Paleologu,
Golescu, Niculescu, Scortesco, Schina, Crețianu, Lazo, Manu, Filichano, Balsche, Filipescu, Florescu,
Kretzulescu, de Montigny, Barcanescu, Argyropoulo, Moruzi, Prejbeanu, Linche, Scortzesco, Jora.

Valoare estimativă: 2.000—4.000 €
Dimensiuni: 9×7 / 12×7 / 11×8 / 15×6 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 1.500,00 €

De la Cantemir la Xenopol - Vremea Cărturarilor - Partea a II-a

148

149

De la Cantemir la Xenopol - Vremea Cărturarilor - Partea a II-a

LOT | 106
Alexandru Odobescu, fotografie de cabinet, atelier
Weiss, cca. 1885
Fotografie de cabinet care îl înfățișează pe Alexandru
Odobescu.
Atelier fotografic Weiss, Iași, cca. 1885.

Valoare estimativă: 750—1.500 €
Dimensiuni: 16,5×10,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 500,00 €

LOT | 108
Al. I. Odobescu, Pseudo-Kinighetikos - Manualul Vânătorului, exemplar
bibliofil
Al. I. Odobescu, Pseudo-Kynegeticos. Manualul vânătorului, București,
Imprimeria națională, 1947, 170 p.
Exemplar bibliofil tipărit pe hârtie vidalon într-un tiraj de 203 exemplare
din care două exemplare respectiv A și B pentru M.S. REGELE
MIHAI ȘI M.S. REGINA MAMĂ și 201 exemplare pentru membrii
Asociației Bibliofile Române, numerotate de la I-XL pentru membrii
fondatori și de la 41-200 pentru membrii aderanți. Exemplarul de față este
numerotat cu numărul 157, este netăiat și se păstrează în etui.
Exemplarul este netăiat și se păstrează în etui.

LOT | 107

Pseudo-kynegeticos este o fermecătoare discuție despre vânătoare, în
care aceasta este privită ca sursă de inspirație pentru opere aparținând
diverselor domenii ale artei: muzica, sculptura, literatura.

Alexandru Odobescu, Tezaurul de la Pietroasa

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 25,3×18,3 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

A

lexandru Odobescu, Le trésor de Pétrossa. Historique - Description. Étude sur l’orfèvrerie
antique, [Tezaurul de la Pietroasa. Istorie - Descriere. Studiu asupra orfevrăriei antice], trei
volume, Paris, J. Rothschild, 1889-1900, XII + 514 p; 111 p.; 26 p., cu 372 de ilustrații, cromolitografii și
heliogravuri.
Heliogravurile care ilustrează tezaurul au fost realizată de Henric Trenk. Întreaga lucrare este dedicată
M. S. Regelui Carol I al României.

Alexandru Odobescu este unul dintre cei mai importanți istorici români care s-au ocupat de studiul
tezaurului de la Pietroasa.

Valoare estimativă: 1.500—3.000 €
Dimensiuni: 47×33 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 1.000,00 €
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LOT | 109
Al. Odobescu, Scrieri literare și istorice
Al. Odobescu, Scrieri literare și istorice, București, Editura
librăriei Socec, 3 volume, 1887, 511 + 547 + 651 p.
Pe pagina de gardă a volumului II se află un ex-libris
olograf al lui Dimitrie Cesianu.
Legătura este contemporană, din piele.

Valoare estimativă: 300—600 €
Dimensiuni: 19×13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 200,00 €

LOT | 110
Alexandru Odobescu, scrisoare olografă către Constantin Caracaș
Scriitorul Alexandru Odobescu îi scrie de la Paris, unde îndeplinea funcția
de secretar al Legației Române, prietenului său, Constantin Grigore Caracaș.
Textul scrisorii păstrează un ton afectuos, familiar, Odobescu îi mulțumește
pentru complimente și pentru încredere, explicându-i că îi simte lipsa („ai fi de
ajutor dacă te-ai mai afla pe aici”). În scrisoare apare mențiunea numelui lui
Ion C. Brătianu, prieten apropiat al lui Caracaș, precum și al soției acestuia, Pia
Brătianu, cărora Odobescu le transmite complimentele și respectele sale.
Scrisoarea este redactată pe 4 file veline, cu cerneală neagră, fiind datată 1882
și semnată în final. Alături de scrisoare, se păstrează și plicul original în care a
fost expediată.
Valoare estimativă: 300—600 €
Dimensiuni: 20×12,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 200,00 €

LOT | 112
LOT | 111
Uşa pocăinţei, Brașov, 1812 - Piesă rară
Nicolae Bălcescu, Istoria românilor sub Mihai Viteazul,
1878 - Prima ediție
Nicolae Bălcescu, Istoria românilor sub Mihai Vodă Viteazul,
București, Editura Societății Academice române, 1878, 678 p.
Volumul conține litografia lui Mihai Viteazul și o precuvântare
de A. I. Odobescu.
Legătură contemporană, integral din piele.

U

şa pocăinţei. Adică carte foarte umilitoare şi de suflet prea folositoare, care cuprinde: moartea,
judecata, iadul şi raiul. Prin care se face minunata schimbare a omului cel vechi şi a celui nou Naşterea. S-au tălmacit de pe limba elino-grecească, pe limba românească, în Bucureşti. Şi acum întăia
dată cu blagoslovenia şi prin mijlocirea Prea Sfinţitului şi Prea Milostivului stăpân şi Mitropolit a toata
Ungrovlahia, chir Dosoftei. S-au dat în tipărit prin toata cheltuiala dumnealor Chir Constantin Ioan
Boghici, spre veșnica pomenire şi spre folosul cel de obşte al pravoslavnicilor creştini. S-a tălmăcit
aceasta carte şi s-a diortosit din cuvânt în cuvânt cu multă sărguinţă şi luare aminte de Rafail, smeritul
monah din Sfânta Mănăstire a Neamţului. În Privileghiata Tipografie din Brasov, de tipograful Ioan
Fridrih Herfurt, 1812, 356 p.
Legătură de epocă cu cotor și colțuri din piele.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 19×13,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 450—900 €
Dimensiuni: 22,5×18 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €
Preț de pornire 300,00 €

De la Cantemir la Xenopol - Vremea Cărturarilor - Partea a II-a

152

153

De la Cantemir la Xenopol - Vremea Cărturarilor - Partea a II-a

LOT | 113
LOT | 115
Biblia de Sankt Petersburg, 1819
Constantin Diaconovici Loga, Gramatica Românească,
1822 - Piesă rară

Biblia adecă Dumnezeiasca Scriptură a
legii vechi şi a celei noi. Cu cheltuiala
Rusienestii Societatii a Bibliei, Sankt
Petersburg, Tipografia lui Nicolae
Grecea, 1819, 1249 + 303 p.

Constantin Diaconovici Loga, Gramatica Românească
pentru îndreptarea tinerilor acum întâia oară lucrată,
Buda, Crăiasca Tipografie a Universiteţii Ungariei, 1822,
206 p.

Exemplarul a aparținut
ieromonarhului Victor Cocoran
conform însemnării de pe pagina de
titlu.

Legătură de epocă.

Legătură de epocă din pergamoid cu
cotor din piele.

Valoare estimativă: 450—900 €
Dimensiuni: 20,5×13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 450—900 €
Dimensiuni: 22×15 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 300,00 €

Preț de pornire 300,00 €

LOT | 116
LOT | 114

Constantin Diaconovici Loga, filă de manuscris, 1839

A Thomii dela Câmp/[Thomas A. Kempis], De urmarea lui Hristos, 1812 - după
traducerea lui Samuil Micu Klein,
Piesă extrem de rară

Filă de manuscris, redactată de scriitorul și pedagogul Constantin Diaconovici Loga. Manuscrisul a fost
redactat cu cerneală neagră pe o filă împărțită pe jumătate, formând 3 pagini.
La finalul manuscrisului regăsim semnătura olografă a autorului precum și datarea acestuia, și anume 1839.

A. Thomii dela Câmp/[Thomas A. Kempis], De urmarea lui Hristos patru cărți. Cu
blagoslovirea, și cheltuiala Preasfințitului și prea luminatului domn, excelența sa Ioan
Bob, vlădicul Făgărașului a prea înălțatei Chezaro-Crăiască mărită statului, sfetnic din
lăuntru, și în al doilea rând Leopold comanditarul, Blaj, la Tipografia Mitropoliei (cu
tiparul Seminarului), 1812, 432 p.
A Thomii dela Câmp reprezintă prima traducere în limba română a lucrării lui Thomas de
Kempis, Imitatio Christi [Imitațiunea lui Cristos / Urmarea lui Hristos]. Traducerea a fost
realizată de către Samuil Micu în 1803. Titlul sub care a fost tipărită A Thomii dela Câmp,
a plecat de la nota inserată de Micu, la începutul manuscrisului său, „Viiaţa Thomei de la
Chempis”, care curpinde informații cu privire la viața autorului. Lucrarea urma să vadă
lumina tiparului la șase ani după moartea traducătorului,
a lui Samuil Micu, în 1812. Cel care s-a ocupat de tipărirea
lucrării a fost episcopul Ioan Bob.

Valoare estimativă: 250—450 €
Dimensiuni: 33×42 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

Volumul conține ex-librisul autograf al ieromonarhului
Victor Cocoran, datată 1860.
Legătură de epocă, integral din piele.

Valoare estimativă: 600—1.200 €
Dimensiuni: 19,5×11,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 400,00 €
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LOT | 117
Rușii în Moldova și Valahia, 1849
The Russians in Moldavia and Wallachia [Rușii în Moldova
și Valahia], London, James Ridgway, Piccadilly, 1849, 36
p.; cu o hartă a Principatelor Române.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 22×14,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 120
LOT | 118
Tratat de trigonometrie, dedicat lui Alexandru Ipsilanti, 1779
Oscar Jager, Istoria Românilor, 1885

V

ito Caravelli, Trattato della Trigonometria Sferica, Napoli, Nella Stamperia de'Raimondi, 1779, 172 p., cu trei planșe la finalul
volumului.
Legătură de epocă integral de piele. Coperta păstrează inerenta patină a timpului.
La începutul lucrării regăsim o gravură care înfățișează blazonul lui Alexandru Vodă Ipsilanti, celui care i-a fost dedicată lucrare
de către matematicianul napoletan.

Oscar Jager, Istoria Românilor, București,
Tipografia „Romanul”, Carol Göbl, 1885, 617 p.
Volumul conține o ilustrație cartografică la final.
Legătură contemporană cu cotor din piele.

Nu sunt cunoscute informații cu privile la faptul că Vito Caravelli l-ar fi cunoscut pe domnitorul Alexandru Ipsilanti sau că între ei
ar fi existat o relație directă. Totuși, acest lucru nu l-a împiedicat pe matematicianul italian să-i dedice o lucrare de-a sa domnitorului
moldovean. În ampla prefață de aproape 8 pagini, Vito Caravellii își manifestă admirația față de eforturile depuse de domnitorul român
în vederea instruirii tinerilor și a luminării poporului. Acesta cunoaște în detaliu fiecare faptă săvârșită de domnitorul Alexandru
Ipsilanti, pe parcursul domniei sale, pe care le preamărește și le laudă. Faptul că matematicianul italian cunoștea faptele lui Ipsilanti se
datorează secretarului domnitorului, Ștefan Raicevici, care a corespondat cu Caravelli.

Valoare estimativă: 45—90 €
Dimensiuni: 24×16,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 30,00 €
„Din mica mea prietenie cu Domnul Ștefan Raicevici , secretarul demn al M. V., am aflat cärei împrejurari fericite se datorește
faptul că cunoașteți numele meu și operile mele. Vor rămâne veșnic săpate în inima mea favoarea și protecțiunea cu care mărinimia
Voastră a binevoit să onoreze lucrările mele, precum și efectele generoase ale dărniciei Voastre ne mai auzite cu care V'a plăcut să
mă îndatorați. Printre atâtea fapte la cari gândindu-ma mi se par ăä sunt unele dintre cele mai fericite întâmplări ale vieței mele,
acela care mișca mai mult inima mea este faptul că am avut ocaziunea și mijloacele de a fi perfect încunoștiințat de calitațile mari
și rari cari Vă împodobesc spiritul, nu mai puțin decât inima, și de a Vă admira ca pe unul din acele rari Genii pe cari Natura se
sforțează să-i produca din când în când pentru binele onoarea umaninitații și pentru a scoate unele Națiuni din uitarea și din
barbaria profunda în care a avut nenorocirea să zacă de secole.”
LOT | 119
Aaron Florian, Mihai Bravul, biografia şi caracteristica lui,
1858
Aaron Florian, Mihaiu Bravul, biografia şi caracteristica lui,
trase din istoria Ţării Româneşti, revăzute şi îndreptate, tipărite
cu cheltuiala lui D.D. Rusu şi Petriu librarul, Bucureşti, 1858,
160 p.
Legătură din epocă.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 20×13,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Ștefan Raicevici a fost cel care i-a adus la cunoștință matematicianului italian faptul că lucrările sale erau cunoscute de către poporul
român și după care se preda și în școala românească în veacul al XVIII-lea. Mai mult decât atât, tot de la Raicevici acesta a putut afla
că lucrările sale erau cunoscute chiar și la curtea domnească de către domnitorul Ipsilanti. Posibil Alexandru Ipsilanti cunoscându-i și
aprecindu-i munca lui Caravelli, i-ar fi trimis acestuia un ajutor financiar, de care matematicianul avea mare nevoie, pentru a-și putea
publica lucrările, toate acestea fiind tipărite pe cheltuiala proprie. Faptul că acestea erau mult mai apreciate într-o patrie străină decât în
propria sa țară, l-a determiant pe Caravelli să-i dedice una dintre lucrările sale domnitorului Alexandru Ipsilanti.
În ceea ce privește dedicația lui Caravelii, aceasta apare doar pe exemplarele care au circulat în spațiul românesc. Exemplarele apărute
în spațiul italian nu cuprind ampla dedicație de la începutul lucrării. Acest aspect se datorează cenzurii Bisericii Catolice din acea epocă,
care nu permitea tipărirea cărților de știință care nu erau „conforme” dogmei catolice, la fel cum nu ar fi permis în cazul de față, ca o
lucrare scrisă de un catolic să fie dedicată unui ortodox. Posibil ca prefața prin care lucrare este dedicată lui Alexandru Ipsilanti, să fi fost
tipărită ulterior, și inclusă doar în volumele care au circulat în afara spațiului italian, fiind destinate celui românesc.

Valoare estimativă: 450—900 €
Dimensiuni: 28×21,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €
Preț de pornire 300,00 €
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LOT | 121
Înfruntarea Jidovilor, 1803

LOT | 124

Înfruntarea Jidovilor. Asupra legii și a Obiceiurilor lor, cu
dovediri din sfânta și dumnezeiasca scriptură, atât din cea
veche, cât și din cea nouă. Acum întâiu întru acestași chip
tipărită în zilele pre luminatului și pre înălțatului domnului
nostru Alexandru Constandin Moruzi Voevod, întru a doua
domnie a Măriei Sale în Moldavie.

C. Stere, În preajma Revoluției, 8 volume, cu dedicație - Prima ediție

Cu blagoslovenia și cu toată cheltuiala preosfinției sale Kiriu
Kir Iacov, mitropolit a toată Moldova, în Iași. Tipărită în 1803
de ieromonahul Kir Macarie, duhovnicul sfintei Mitropolii, și
de Gherasim ierodiacon.
Legătură contemporană din pergamoid cu cotor din piele.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 21×15 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

C. Stere, În preajma Revoluției, Editura „Adevărul”, S.A., [1921], 8 volume.
Volumul I. Prolog. Smaragda Theodorovna, 338 p., conține dedicația olografă
a autorului pe pagina de gardă, ce datează din 10 aprilie 1921.
Volumul II. Copilăria și Adolescența lui Vania Răutu, 356 p.
Volumul III. Lutul..., 334 p.
Volumul IV. Hotarul..., 404 p.
Volumul V. Nostalgii, 403 p.
Volumul VI. Ciubărești, 392 p., pe ultima pagină conține marca editorului.
Volumul VII. În ajun, 398 p.
Volumul VIII. Uraganul, 407 p.
Toate cele opt volume au legătură contemporană cu cotor și colțuri din piele,
în interior se păstrează copertele originale.

Valoare estimativă: 300—600 €
Dimensiuni: 20,5×13,3 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 200,00 €

LOT | 122
Dimitrie Bolintineanu, Călătorii în Palestina și Egipt, 1856
Dimitrie Bolintineanu, Călătorii în Palestina și Egipt, Iași,
Editura Buciumul Român, 1856, 258 p.
Legătură contemporană cu cotor din piele.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 21×13,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 125
Dimitrie N. Ghika, O expediție română în Africa, 1897
Dimitrie N. Ghika, O espediție română în Africa, București,
Editura Stabilimentul Grafic I.V. Socescu, 1897, 220 p.

LOT | 123
Istoria lui Carol XII, regele Suediei, 1845

Publicația cuprinde ilustrații și o heliogravură a autorului la
începutul textului. Volumul a fost dedicat Majestății Sale,
Regele Carol I.

D. N. Racoviță, Istoria lui Carol XII, regele Suediei,
tradusă din franțuzește de D. N. Racoviță, București,
în Tipografia lui Eliade, 1845, 2 volume, VIII + 203 + 184 p.

Legătură originală de editură din pergamoid.

Legătură din epocă.
Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 23×17,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 19×13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

Preț de pornire 50,00 €
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LOT | 128
Margareta și Generalul Nicolae Dona, două fotografii, atelier Franz Mandy, cca. 1900
LOT | 126

Set de două fotografii care îi înfățișează pe generalul Nicolae Dona și pe soția sa, Margareta Dona.

Dimitrie Bolintineanu, Viața lui Ștefan Vodă cel Mare, 1863

Atelier fotografic Franz Mandy.

Dimitrie Bolintineanu, Viața lui Ștefan Vodă cel Mare, București,
Editura lui Stefan Rassidescu, 1863, 192 p.

Cele două fotografii se păstrează într-o ramă din lemn patinat.

Legătură contemporană cu cotor și colțuri din piele.

Valoare estimativă: 45—90 €
Dimensiuni: 15×12 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 200—300 €
Dimensiuni: 19×30 / d-10 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 120,00 €

Preț de pornire 30,00 €

LOT | 127
Alexandru Geanoglu Lesviodax, Istorie bisericească prescurt, 1845
Istorie bisericească prescurt. Cuprinzatoare de cele mai vrednice de
stiut întâmplări a Sfintei Biserici Răsăritene, precum propoveduirea
Credintii, Goanele, Eresurile, Soboarele. Acum întâiași data tălmacită
din Grecește în limba Româneasca. Pe lânga care sau adaos la sfârsit
câte-va științe vrednice de cunoscut Românimii, scoase din Condicile
vechi a Mitropolii Ungrovlahii de Pah. Alecsandru Geanoglu Lesviodacs
si Tiparita. Cu blagoslovenia si voia Preasfintii-Sale Părintelui
Neofit al II-lea, Arhiepiscop si mitropolit al Ungrovlahii, București,
tipărit la Zaharia Carcalechi, tipograf al Curții, 1845, XXVI + 520 p.

LOT | 129
Prefecții Poliției Capitalei 1859 - 1905 - Piesă rară

Legătură de epocă cu cotor din piele.

Prefecții Poliției Capitalei de la 1859 - 1905,
București, Stabilimentul Grafic Albert Baer, 1905, 32
p. Fiecare pagină conține câte o heliogravură, care
îi înfățișează pe prefecții poliției începând de la
Principele Dimitrie P. Moruzi 1885 - 1904 și până la I. G.
Saita 1902 - 1904.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 20×13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Legătură originală de editură, din pergamoid, decorată
cu motive fitomorfe. În centrul copertei regăsim
stema orașului București, surmontată de
cea a Regatului României.

Volumul cuprinde mai multe însemnări din epocă pe copertele interioare
și pe pagina de gardă.

Preț de pornire 100,00 €
Valoare estimativă: 750—1.200 €
Dimensiuni: 44×32 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 500,00 €
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LOT | 131
Centenarul Revoluțiunei Române, 1884
Centenarul Revoluțiunei Române de la 1784 (Horia, Cloșca, Crișan),
cu o fotogravură, București, Tipografia Modernă Gregorie Luis, 1884, 110 p.
Legătură contemporană din piele.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 30×20 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 132
Petru Maior, Manuscris în limba latină al lucrării „Istoria pentru începutul
românilor în Dacia”
Petru Maior, Manuscris în limba latin al lucrării „Istoria pentru începutul
românilor în Dacia”. Opera de căpătâi a lui Petru Maior este „Istoria pentru
începutul românilor în Dacia”. publicată la Buda, în anul 1812, care se deschide
cu cuvintele: „Anevoie este a nu grăi adevărul”. Lucrarea are 25 de capitole, în
întregul ei, este o expunere critică şi polemică a istoriei poporului român.
Textul este redactat față-verso, pe 21 de coli veline, cu cerneală neagră și scris
caligrafic, în limba latină.

Valoare estimativă: 250—450 €
Dimensiuni: 25×20 cm
Starea de conservare: Foarte bună
LOT | 130

Preț de pornire 150,00 €
Les Princes Bassaraba de Brancovan, 1889, exemplar bibliofil, cu ex-librisul familiei Brâncoveanu și semnătură olografă

A

médéé de Foras, Notice historique and généalogique sur les princes Bassaraba de Brancovan, [Însemnări istorice și
genealogice despre principii români din familia Brâncoveanu], Geneva, Imprimeria lui Jules-Guillaume, 1889, 43 p.,
cu 6 gravuri în text + 1 cromolitografie, 6 gravuri și un tablou genealogic.
Exemplarul face parte dintr-o serie de 300 de exemplare, purtând numărul 33. Pe versoul copertei principale poartă ex-librisul
familiei Brâncoveanu, iar alături este dedicația olografă a unui descendent al familiei, datată 1935, fiind oferită de la Cezieni,
unde se afla una dintre reședințele brâncovenești.

La incipitul lucrării se găsește o cromolitografia care înfățișează armuarul Principilor Brâncoveni din 1688. Celelalte 6 gravuri,
lucrate în oțel de Auguste Alexandre Hirsch, la Paris, prezintă diverși descendenți ai familiei, începând cu Radu Negru (12401265), continuând cu Matei Basarab (1633-1654) și terminând cu Constantin Brâncoveanu (1688-1714).
Exemplarul are legătura originală din pergamoid.
Valoare estimativă: 750—1.500 €
Dimensiuni: 38×29 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 400,00 €
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LOT | 135
LOT | 133

Așezemânt electoral, afiș, domnia lui Alexandru Ioan Cuza,
piesă rară

M. Chifalov, Culegere de tratate de pace - Piesă rară
Afișul era publicat și lipit în locurile publice din inițiativa
guvernului numit de domnitorul Principatelor Unite
Alexandru Ioan Cuza, la scurtă vreme după lovitura de stat de
la 2 mai 1864. Cuprinde textul noii Legi electorale și numărul
total de deputați (160), împărțiți în circumscripții electorale.

M. Chifalov, Culegere de tratate de pace, încheiate cu Înaltele Curți Otomană și Rusească, București, Tip. lui Iosef Copaining, 1850, 79 p.,
colligat cu G. Missail, Către Obșteasca Obișnuita Adunare, [1850], 53 p.
Legătură contemporană din piele.

Valoare estimativă: 250—450 €
Dimensiuni: 19×13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Stare foarte bună de conservare, piesă rară.

Valoare estimativă: 250—400 €
Dimensiuni: 37×42 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 150,00 €

Preț de pornire 150,00 €

LOT | 136
„Românilor!”, primul manifest către țară, afiș, domnia lui
Alexandru Ioan Cuza - Piesă rară
Alexandru Ioan Cuza le aducea la cunoștință românilor faptul
că își asumase deplina putere în stat prin actul de la 2 mai
1864. Afișul urma să fie expus în locurile publice.
LOT | 134

Documentul este datat 2 mai 1864.

Manuscris „Acatistul Sfinților Ioachim și Ana” colligat cu „Închinarea
Patimilor Domnului Nostru Iisus Hristos”
Manuscris „Codicele și Icoanele (Acatistul) Sfinților Dumnezeiești Părinți
Ioachim și Ana”, 1860, 31 de file, colligat cu „Închinarea Patimilor Domnului
Nostru Iisus Hristos”, 1850, 13 file.

Valoare estimativă: 250—400 €
Dimensiuni: 20×12,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 150,00 €

Manuscrisul a fost redactat cu cerneală neagră și roșie.
Legătură de epocă cu cotor și colțuri din piele.

Valoare estimativă: 450—900 €
Dimensiuni: 21×17 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 300,00 €

LOT | 137
„Românilor!”, apel către țară, afiș, domnia lui Alexandru Ioan
Cuza, piesă rară
La două luni de la lovitura de stat din 2 mai 1864, Alexandru
Ioan Cuza emitea un nou apel către români prin care le aducea
la cunoștință decizia sa de a-și asuma deplina putere în stat.
Afișul urma să fie lipt în locurile publice.
Documentul este datat 2/14 iulie 1864.

Valoare estimativă: 250—400 €
Dimensiuni: 33,5×41 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 150,00 €
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LOT | 140
C. I. Istrati, Istoria Contemporană a României, 1880
LOT | 138
C. I. Istrati, O pagină din Istoria Contimpurană
a României din punctul de vedere medical,
economic și național, București, Tipografia
Alesandru A. Grecescu, 1889, VIII + 499 p.

Élias Regnault, Istoria Principatelor Dunărene, 1856
Élias Regnault, Istoria Principatelor Dunărene, Iași,
Tipografia Buciumul Român, 1856, 589 p.
Legătură contemporană integral din piele.

Legătură de epocă, cu cotor și colțuri din pergamoid.

Valoare estimativă: 120—240 €
Dimensiuni: 21×14 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 100—200 €
Dimensiuni: 23,5×16,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 80,00 €
Preț de pornire 70,00 €

LOT | 141
Gr. G. Tocilescu, Monumentele epigrafice
și sculpturale, 1902
LOT | 139
C. D. Aricescu, Istoria Revoluțiunii Române, cu semnătură olografă
C. D. Aricescu, Istoria revoluțiunii române de la 1821, Craiova, Editura Tipografiei Române, 1874, 379 p. Volumul
conține o litografie a portretului lui Tudor Vladimirescu, alături de dedicația olografă a autorului pe versoul
paginii de gardă și un facsimil. Lucrarea este colligată cu Acte justificative la Istoria Revoluțiunii Române, Craiova,
Editura Tipografiei Române G. Chițiu și I. Theodorian, 1874, 225 p., a cărei pagină de titlu lipsește.
Exemplarul poartă semnătura olografă a lui C. D. Aricescu.
Legătură de epocă cu cotor din piele.
Prima lucrare istorică închinată evenimentelor din 1821, Istoria Revoluţiunii române de la 1821 de Constantin Aricescu, nu e decât
justificarea tezei revoluţionarilor democraţi din 1848. Reflectând ideile burgheziei în ascensiune, Aricescu reduce mişcarea din
1821 la o luptă împotriva regimului fanariot şi a „jafurilor şi nelegiuirilor cu care Turcii şi Grecii chinuiau acest popor”. Prin scopul
pe care i-l atribuie – înlăturarea elementelor străine din funcţiile publice şi restaurarea domniilor pământene – mişcarea din 1821
se integra în programul burgheziei, iar prin cauzele pe care i le atribuie – jaful şi nelegiuirile grecilor – răspunderea boierimii e
scoasă din cauză. Alianţa burgheziei şi aristocraţiei feudale îşi găseşte expresia chiar şi opera unui istoric progresist ca , Constantin
Aricescu.

Gr. G. Tocilescu, Monumentele epigrafice și
sculpturale ale Muzeului Național de
Antichități din Bucuresci, Tip. C. Ispășescu
și C. Brătănescu, 1902, 648 p., cu numeroase
imagini în text și în afara textului.
Legătură contemporană integral din piele.

Valoare estimativă: 300—500 €
Dimensiuni: 33×25 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 200,00 €

Valoare estimativă: 225—450 €
Dimensiuni: 24×17 cm
Starea de conservare: Foarte bună

LOT | 142
Gheorghe Șincai, Hronica românilor și a mai multor neamuri,
1843 - Prima încercare de tipărire a Hronicii

Preț de pornire 150,00 €

Gheorghe Șincai, Hronica românilor și a mai multor neamuri.
Începând cu anul 86 după nașterea domnului Iisus Hristos
și se va sfârși în anul 1808 în care au început a se tipări,
Iași, Tipografia Mitropoliei Iașului, 1843, 504 p.
Legătură de epocă din pergamoid cu cotor din piele.

Valoare estimativă: 300—450 €
Dimensiuni: 21,5×17 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 150,00 €
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LOT | 143
Gheorghe Șincai, Hronica românilor și a mai multor neamuri,
1844 - A doua încercare de tipărire a Hronicii
Gheorghe Șincai, Hronica românilor și a mai multor
neamuri. Încât au fost ele amestecate cu românii, cât lucrurile
întâmplările și faptele unora față de ale altora nu se pot scrie
pe înțeles, din mai multe mii de autori, în cursul a treizeci și
patru de ani de la nașterea Domnului Iisus Hristos. Tomul I,
Buda, Crăiasca Tipografie a Universității Științifice Ungurești,
1844, 124 p.
Legătură contemporană cu cotor din piele.

Valoare estimativă: 300—450 €
Dimensiuni: 21×13,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 200,00 €

LOT | 144
Gheorghe Șincai, Hronica românilor și a mai multor neamuri, 1853 - Prima ediție completă
Gheorghe Șincai, Hronica românilor și a mai multor neamuri, Iași, Tipografia româno-franceză, 3 vol., 1853, 1854, 398
+ 332 + 296 p.
Cunoscuta lucrare redactată de istoricul Școlii Ardelene Gheorghe Șincai era republicată la Iași sub patronajul
domnitorului Grigore Alexandru Ghica.
Legătura este de epocă, din pergamoid și piele.
„Opera e demnă de foc, autorul de spânzurătoare.”
Aceasta a fost rezoluţia pusă de cenzura maghiară pe monumentala operă a cărturarului român Gh. Şincai, „Cronica
românilor şi a altor neamuri învecinate”.
Operă monumentală, „Hronica românilor…” se întemeiază pe un material informativ uriaș, cuprins în 26 caiete în
manuscris. Cules cu metodă și discernănânt critic, materialul este ordonat în vederea publicării într-un vast corpus de
documente, primul la noi, intitulat ”Memoriile dacoromânilor”, temelia propriu-zisă a Hronicii. Depășind experiența
istoriografiei umaniste, dar plecând de la ea, autorul are în vedere un plan amplu și complet: istoria românilor din
spațiul intra si extracarpatic, corelată istoriei sud-est europene, începînd cu anul 86 până in zilele sale. În ciuda
formei analistice, de tip medieval, Hronica aduce un spirit militant, modern, înscriindu-se în perimetrul istoriografiei
luministe. Ea poate fi considerată o lucrare de specialitate, o lucrare strâns ancorată în curentul de idei al timpului,
servind celor mai impetuoase aspirații naționale și sociale formulate de mișcarea de redeșteptare națională din
Transilvania.
Viața lui Șincai apare închinată unei singure cauze: aceea a neamului său nedreptățit. Eroică și curată, ea se înscrie în
cultura română în rândul marilor simboluri.

LOT | 145
Johann E. Mansfeld, harta Europei Centrale, 1782 - Piesă rară

J

ohann E. Mansfeld, Post Charte Der Kaiserl. Königl. Erblanden. Durch Herrn Abbe Georg Ignaz
Freyherrn von Mezburg Kis. Königl. Professor der Mathematique an der Universität in Wien.
gestochen von Mansfeld . MDCCLXXXII Cum. Priv. Sac. Caes. Majest".

Valoare estimativă: 750—1.500 €
Dimensiuni: 28×22 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Harta Europei Centrale realizată după Georg Ignaz von Metzburg în 1782. Gravură pe cupru, tipărită
sub forma unor casete, secționate, de tipul unei hărți de călătorie. Aceasta este maruflată pe un suport
textil și se păstrează într-un etui din piele de vițel.

Preț de pornire 500,00 €

Valoare estimativă: 900—1.800 €
Dimensiuni: 102×152 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 600,00 €
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LOT | 146
A. Pelimon, Matei Vodă la Mănăstirea Sadova, 1870,
cu semnătură olografă
A. Pelimon, Matei Vodă la Monastirea Sadova, București,
Tipoografia C. Petrescu, G. Costescu, 1870, 173 p.
Volumul conține semnătura ologrfă a autorului.
Legătură de epocă cu cotor din piele, necesită restaurare
la cotor.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 19×13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

LOT | 149
Liturghier, 1870
Domnedieescile și Santele Liturghi, Blaj, Tiparul Seminarului
Diecesanu 1870, 199 p.
Legătură de epocă integral din piele.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 24,5×18 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €
Preț de pornire 100,00 €

LOT | 147
August Treboniu Laurian, Istoria Românilor, 1853 Trei volume colligate
August Treboniu Laurian, Istoria Romanilor, Iași, Editura
Buciumul Român, 1853, 3 volume colligate.

LOT | 150
Penticostar de la Blaj, 1768

Volumul I. Partea I, „Fondarea Romei până la căderea
Imperiului Roman de Apus”, 186 p.
Volumul II. Partea a II-a, „De la căderea Imperiului Roman
de Apus până la luarea Constantinopolului prin turci”, 166 p.
+ 24 p.
Volumul III. Partea a III-a, „De la căderea Constantinopolului
până în zilele noastre”, 283 p.

Penticostar, Acum întâi așezat și tipărit, după
rânduiala Bisericească Răsăritului. Sub stăpânirea
prea înălțatei Împărătesei Râmleanilor Prințesei
Ardealului. Iproci: Doamnei Doamnei Mariei
Teresii. Cu Blagoslovenia celor mai mari. Tipărit în Blaj
Tipografia Mănăstirii Bunei Vestiri. Anii de la Hristos
1768, 202 p.

Legătură contemporană integral din piele.

Legătură de epocă din piele, cu ferecături din piele și
metal.

Valoare estimativă: 350—600 €
Dimensiuni: 20×13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 450—900 €
Dimensiuni: 34,6×22 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 200,00 €

Preț de pornire 300,00 €

LOT | 148
August Treboniu Laurian, Manual de Filosofie, 1846
Manual de Filosofie alcătuit după programa
Universității de la Paris din 1840 de A. Delavigne și
tradus de Alexandru Treboniu Laurian, București,
Tiparul Colegiului Național, 1846, IV + 217 p.
Legătură de epocă integral din pergamoid.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 19×12 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €
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LOT | 153
George Barițiu, scrisoare olografă, 1891 - Piesă rară
George Barițiu îi trimite de la Sibiu o scrisoare olografă
„preaonoratului domn” Vistra, în care îi transmite impresiile legate de
„Colecțiunea Șaguna”, precum și informații legate de lucrarea sa Istoria
Transilvaniei pe 200 de ani din urmă. Scrisoarea păstrează un ton
protocolar, în care sunt oferite date concrete.
LOT | 151
Textul scrisorii este redactat caligrafic, cu cerneală neagră, pe o coală
velină, fiind semnat în final. Scrisoarea este datată Sibiu, 11 Ianuarie
1891.

Auguste Alexandre Hirsch, Mihai Viteazul, gravură
Litografie realizată de gravorul francez Auguste
Alexandre Hirsch, care îl înfățișează pe Mihai
Viteazul (1592-1601).

Valoare estimativă: 250—450 €
Dimensiuni: 21,5×14 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 22×16,5 / 51×16 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 200,00 €

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 154
I. Albineț, Manual de Istoria Modovei, 1845 - Piesă rară
Ion Albineț, Manual de Istoria Principatului Moldovei,
Iași, Tipografia Institutului Albinei, 1845, 243 p.
Legătură contemporană cu cotor și colțuri din piele.
În interior se păstrează coperta originală.

Valoare estimativă: 100—200 €
Dimensiuni: 19×13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 70,00 €

LOT | 152
Sebastian Münster, Harta Transilvaniei, gravură, 1578
Sebastian Münster, Harta Transilvaniei - Die Siebenbürg
so man sunst auch Transsylvaniam nent.
Harta se regăsește în lucrarea lui Sebastian Münster,
Cosmographia, editată de Heinrich Petri în 1578, la Basel,
reprezentând planșa cu numărul XVII.

LOT | 155
Alexandru Pelimon, Bucur. Istoria Fondării
Bucureștilor, 1858

Harta a fost realizată în tehnica xilogravurii.

Alexandru Pelimon, Bucur. Istoria Fondării
Bucureștilor, București, Tipografia Națională
a lui Iosif Romanov et Comp., 1858, 251 p.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 28×36,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Legătură contemporană integral din piele.

Preț de pornire 50,00 €
Valoare estimativă: 100—200 €
Dimensiuni: 19×13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 70,00 €
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LOT | 156

LOT | 158

Ordin Circular, domnia lui Alexandru Ioan Cuza, 1864, piesă rară

Johann Georg Schwandner, Scriptores rerum hungaricarum veteres ac genuini, 1766-1768, două volume

Ordinu Circular către toti prefecții de județe (cu alfabet de tranziție), emis de Mihail Kogălniceanu, Iași, 1864.

Johann Georg Schwandner, Scriptores rerum hungaricarum veteres ac genuini. Partim primum ex tenebris eruti, partim antehac
quidem editi, nunc vero ex mss. codicibus, & rarissimis editionibus Bibliothecae Augustae Vindobonensis ab innumeris mendis
vindicati, plurimis variantibus lectionibus, & necessariis hinc inde quibusdam notis illustrati : cum ampliss. praefatione Mathiae
Belii, Typis Joannis Thomae Nob. De. Trattnern, Caes. Reg. Aulae Typographi Et Bibliopolae, două volume.

Lucrarea transpune ordinul circular ca o ordonanță pentru prefecții de județe în vederea organizării alegerilor în Consiliile Județene.
Este emis la ordinul lui Mihail Kogălniceanu care era în acel moment Ministru de Interne.
Stare foarte bună de conservare.
Piesa este extrem de rară.

Vol. I, 1766, 520 + 22 p. Lucrarea cuprinde mai multe capitole care fac referire la episoade din istoria românilor, precum istoria
voevodatelor lui Gelu, Glad și Menumorut, domnia lui Basarab I, descălecatul lui Bogdan I, domnia lui Ștefan cel Mare, precum și
cea a lui Vlad Țepeș.

Valoare estimativă: 300—600 €
Dimensiuni: 92×62 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Vol. II, 1768, 419 + 241. Volumul cuprinde informații cu privire la cronografia Transilvaniei, a Moldovei, un scurt fragment
al Descrierii Moldovei și o scurtă istorie a principilor din Tansilvania.
Legătură de epocă cu cotor și colțuri din piele. Pe coperta primului volum regăsim marca legătorului Inst. de Arte Grafice
„Carol Göbl”.

Preț de pornire 200,00 €

Valoare estimativă: 800—1.600 €
Dimensiuni: 24×20,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 400,00 €

LOT | 157
B. P. Hasdeu, Etymologicum Magnum Romaniae,
IV volume colligate
B. Petriceicu Hasdeu, Etymologicum Magnum
Romaniae. Dicționarul Limbei Istorice și Populare
a Românilor, București, Stabilimentul grafic I. V.
Socecu, 1893, patru volume, numerotare continuă:
Tomul I A-Azuga, 1116 + IV p., colligat cu Tomul II
Amuși-Ău, 2224 + XVI p.

LOT | 159
B. P. Hasdeu, Din istoria limbii române, 1883

Tomul III, XXXVII + 3254 + XL p., colligat cu
Tomul IV, 1898, CCLXXXVI p.

B. Petriceicu Hasdeu, Din istoria limbei române,
București, Tipografia Academiei Române, 1883, 95 p.

Legătură contempoană cu cotor și colțuri din piele
roșie. Unul dintre volume necesită restaurare la cotor.

Legătură contemporană cu cotor și colțuri din piele.
Valoare estimativă: 300—600 €
Dimensiuni: 29×20,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 25,3×18,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 200,00 €
Preț de pornire 50,00 €
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LOT | 160
Eugen Brote, Chestiunea română în Transilvania și Ungaria, 1895
Eugen Brote, Cestiunea română în Transilvania și Ungaria, cu 67 de anexe și o hartă, București,
Tipografia Voința Națională, 1895, 445 p.
Exemplarul cuprinde două ex-librisuri, unul al Ligii pentru Unitatea Culturală a Românilor, al
doilea al scriitorului și omului politic transilvănean Valeriu Braniște.
Legătura este de epocă, din pergamoid.
În anul 1876, guvernul maghiar condus de Tisza Kálmán a impus o nouă arondare a comitatelor,
prin care s-a desfiinţat comitatul Zarandului, care a jucat un rol proeminent în revoluţiile din
1784 şi 1848, tocmai pentru a reduce forţa de rezistenţă a populaţiei româneşti la politica de
maghiarizare.
Doi ani mai tîrziu, acelaşi guvern a introdus legea cu privire la delictul de „agitaţie”, pentru a
înăbuşi mişcarea de eliberare naţională a românilor transilvăneni. Numai între 1886 şi 1908
românilor din Ungaria le-au fost intentate 353 de procese de presă, soldate cu condamnări la
închisoare, totalizând aproape 123 de ani, şi amenzi în valoare de 93 de mii de coroane (sumă
foarte mare pentru perioada respectivă).
În sprijinul politicii de deznaţionalizare a românilor, de maghiarizare a lor, au fost votate legile
privind maghiarizarea numelor de persoane, locuri şi localităţi – Legea Bánffy din 1896.
Statul ungar a luat măsuri de deznaţionalizare şi de asimilare forţată a românilor prin religie. În
anul 1912 guvernul ungar a înfiinţat Episcopia Catolică Hajdudorog din Ungaria, incluzînd în
noua structură bisericească zeci de comunităţi româneşti din nord-vestul Transilvaniei, care pînă
atunci aparţinuseră Episcopiei Greco-Catolice de Gherla. În bisericile respective limba liturgică
română a fost înlocuită cu limba maghiară.

Valoare estimativă: 250—400 €
Dimensiuni: 23,5×17 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 161
Apostol de București, 1899
Apostol de București, Bucuresti, Tipografia
cărților bisericești, 1899, 248 p. Volumul conține
o litografie în plină pagină.
LOT | 162
Legătură de epocă cu cotor și colțuri din piele,
necesită restaurare la cotor.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 31×21,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Mihai Viteazul, tapiserie tip goblen, sec. XIX

T

apiserie tip goblen care îl înfățișează pe principele Mihai Viteazul. Aceasta a fost realizată manual
cu fir de aur și cu fir colorat, unde au fost adăugate aplicații de hârtie pictată în zona detaliilor
mâinii și a feței. Tapiseria poate fi datată undeva spre sfârșitul secolului al XIX-lea.
Tapiseria este încadrată de o ramă din lemn cu decorații din ipsos.

Preț de pornire 100,00 €
Valoare estimativă: 300—600 €
Dimensiuni: 74×58 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 200,00 €
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LOT | 163
LOT | 165
Miron Costin, Opere complete, 1886-1888 - două volume
Miron Costin, Opere complete, după manuscripte, cu variante și note, (ediția V.A. Urechia),
București, Tipografia Academiei Române, 1886-1888, 2 vol, 799 + 656 p., cu 2 gravuri și 10 facsimile.
Miron Costin (1633-1691) a fost unul dintre cei mai mari cronicari români, personalitate de prim rang a literaturii române din secolul
XVII. Criticii literari consideră că, deşi Miron Costin a fost tratat în literatură ca un cronicar al epocii sale, scrisul său se ridică la rang
de artă literară.
El a lăsat posterităţii o bogată moştenire spirituală cărturărească. Principala sa operă este "Letopiseţul Ţării Moldovei de la Aron-Vodă
încoace de unde este părăsit de Ureche, vornicul de Ţara de Jos, scos de Miron Costin, vornicul de Ţara de Jos, în oraş Iaş, în anul de la
zidirea lumii 7183, iar de la naşterea mîntuitorului lumii Iisus Hristos, 1675". Letopiseţul este împărţit în 22 de capitole neintitulate, iar
acestea în paragrafe, numite "zaciale", şi cuprinde o descriere desfăşurată a istoriei ţării între anii 1595-1661, încheindu-se cu relatarea
morţii lui Ştefăniţă vodă Lupu şi înmormântarea sa. Înzestrat cu o înaltă măiestrie de povestitor, Miron Costin a rămas în primul rând
istoric, căutând să-şi întemeieze opera sa pe o largă bază documentară. La elaborarea cronicii sale cărturarul a apelat pe larg la un şir
de lucrări ale istoricilor transilvăneni şi polonezi: L. Topeltin, "Despre originea şi căderea transilvănenilor", P. Piaseţki "Cronica celor
mai mai însemnate evenimente din Europa (1568-1638)", A. Guagnini, "Descrierea Sarmaţiei europene" etc. Începând cu evenimentele
din 1633, M. Costin apelează frecvent la amintirile şi impresiile proprii, letopiseţul căpătând într-o măsură oarecare un aspect de
memorii, mai cu seamă când este vorba de domniile lui Vasile Lupu şi Gheorghe Ştefan.

Statuts des chevaliers défenseurs de la franc-maçonnerie
universelle, 1867
Ordre Maçonnique Oriental de Misraim pour la France. Statuts
des chevaliers défenseurs de la franc-maçonnerie universelle
et Tableau des Membres de cette Chevalerie [Ordinul
Masonic Oriental Misraim pentru Franța. Statutele cavalerilor
apărători ai francmasoneriei universale și tabelul membrilor
acestei cavalerii], Paris, Imprimerie de Jousat, au siége de
l'obédience de Misraim, 1867, 11 p.

Valoare estimativă: 45—90 €
Dimensiuni: 21×13,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 30,00 €

Legătură de epocă, din piele.

Valoare estimativă: 300—500 €
Dimensiuni: 23,5×17 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 200,00 €

LOT | 166
M. Anatole de Demidoff, Voyage dans la Russie Meridionale, 1840
Anatole de Demidoff, Voyage dans la Russie Méridionale et la Crimêe par la
Hongrie, la Valachie et la Moldavie, edition ilustrée de 64 dessins par Auguste
Raffet, Paris, Ernest Bourdin et Cie. Editeurs, 1840, VII+ 610 p., cu 23 de gravuri
în afara textului.
Legătură de epocă cu cotorul din piele.

LOT | 164
Historia delle Transilvania, Veneția, 1638, piesă
deosebită
Ciro Spontone, Historia delle Transilvania, registrata
dal cavalier Ferdinando Donno, appresso Giacomo
Sarzina, Venetia, 1638, 351 p.
Lucrarea este deosebit de importantă deoarece
descrie ucidera voievodului Mihai Viteazul la
Câmpia Turzii din ordinul generalului austriac Basta.
Cavalerul italian Ciro Spontoni fusese secretarul
generalului și păstrase manuscrisul memoriilor
acestuia în care se vorbea despre asasinarea lui
Mihai Viteazul.

Lucrarea reprezintă o sinteză a relatării de călătorie a lui Anatole de Demidoff (18131870), diplomat, industriaș, colecționar și mecena rus. Scrierea era dedicată țarului
Nicolae I care apare portretizat într-o postură marțială, călare, pe contrapagina filei
de gardă. Gravurile, splendide exemplare ale genului, în număr de 64, sunt realizate
de Auguste Raffet, celebrul artist gravor și ilustrator, prieten cu autorul. Imaginile
înfățișează scene de viață cotidiană, diverse tipuri umane întâlnite în provinciile
străbătute sau aspecte topografice. Scrierea reprezintă atât un element cu valoare
istorică datorită informațiilor cuprinse, cât și o dovadă a interesului Imperiului Rus
față de Peninsula Balcanică.

Valoare estimativă: 600—1.200 €
Dimensiuni: 26×17,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 400,00 €

Inițiale ornate, legătură de epocă din piele de vițel.

Valoare estimativă: 1.200—2.400 €
Dimensiuni: 22,5×16,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 800,00 €
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LOT | 169
LOT | 167
Proschinatar al Sfântului Munte al Atonului, 1856
Învățătură pentru lucrătorii de tabac, 1823
Învățătură pentru lucrătorii de tabac în țara ungurească și Galiția, Buda, Crăiasca
Tipografie a Universitații din Pesta, 1823, 56 p., cu o planșă la finalul volumului.
Volumul poartă două ex-librisuri ale profesorului Titus Furdui.
Legătură contemporană, integral din pergamoid.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 19×12,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

Proschinatar al Sfântului Munte al Atonului sau Descriere pe larg a sfintelor locaşuri ce sunt zidite de atâtea veacuri împrejurul acestui
sfânt munte, şi la care evlavioşii şi drept-credincioşii creştini merg spre închinăciune. Această descriere este compusă de profesorul
din Academia Sant-Petersburgului şi călugărit în monastirea şi noua Lavră a Rusicului din acest sfânt munte Ieroshimonahul Serafim;
după care acum întâia dată s-a tradus în limba română de cel între toţi mai nevrednic Monahul Varnava Luchianov din chinovia sfintei
monastiri a Esfigmenului carele s-a ostenit cu observaţia lucrurilor acelora şi adunarea lor câte adică nu era nici cunoscute nici altfel
desluşite naţiei române. Tipărite în zilele Prea Înălţatului nostru Domn Barbu Dimitrie Ştirbei V. V. Cu blagoslovenia Prea-sfinţitului
Arhiepiscop şi Mitropolit al Ungrovalahiei D. D. Nifon, Bucureşti, Tipografia Nifon Mitropolitul, 1856, 203 p., 23 de gravuri în afara
textului.
Legătură contemporană cu cotor din piele.

Valoare estimativă: 450—900 €
Dimensiuni: 32,5×20,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 300,00 €

LOT | 168
Eufrosin Poteca, Obiceiurile israeliților și ale creștinilor, 1845
Arhimandrit Eufrosin Poteca, Obiceiurile israeliților și ale creștinilor, scriere culeasă
din Biblie și din istoria bisericii părintești, a'părintelui Flori, tălmăcită din grecește
cu blagoslovirea Prea-Sfințitului Arhiepiscop și Mitropolit al Ungrovlahiei, București,
1845, 524 p.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 21×14 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €
Legătură de epocă din pergamoid cu cotor din piele.

LOT | 170
Lazăr Șăineanu, Basmele române, 1895
Lazăr Șăineanu, Basmele române în comparație cu legendele
antice clasice și în legătură cu basmele popoarelor învecinate
și ale tuturor popoarelor romanice. Studiu comparativ,
București, Lito-tipografia Carol Göbl, 1895, 1114 p.
Legătură originală de epocă din pergamoid.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 23,5×18,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €
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LOT | 173
Abraham Ortelius, Harta Transilvaniei, 1584
LOT | 171
Gerard Mercator, Harta Daciei și a Traciei, 1695
Gerard Mercator, Tab. IX. Europae Continens
Daciam, Misiam, Thraciam ac Macedoniae
partem. Harta are la bază proiecțiile catografice
realizate de către Ptolemeu în secolul la IIlea. Harta a fost publicată în ediția tipărită de
Mercator după „Geografia” lui Ptolemeu și a fost
realizată în anul 1578 la Amsterdam.
Harta a fost realizată în tehnica gravurii pe o
placă de cupru, cca. 1695.

Harta prezintă partea centrală a Transilvaniei, precum și partea nordică a Valahiei. Abraham Ortelius (1527 - 1598) a
fost cartograf și geograf flamand, recunoscut în general drept creator al primului atlas modern, și primul care a ajuns la
concluzia existenței unui singur continent, înainte de ruperea în mai multe continente și ajungerea la poziția lor actuală.
A început ca gravor de hartă în 1547. Cariera sa timpurie este aceea a unui om de afaceri și majoritatea călătoriilor sale înainte
de 1560 au fost în scopuri comerciale. În 1564 a terminat o hartă "mappemonde", care ulterior a apărut în formă redusă. Singura
copie existentă a acestei mari hărți este în biblioteca Universității din Basel.

Valoare estimativă: 350—700 €
Dimensiuni: 33,5×45,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 250,00 €

Valoare estimativă: 250—450 €
Dimensiuni: 41×53 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 150,00 €

LOT | 172
Gerard Mercator, harta regiunii Sarmatia, Germania, Dacia și a mlaștinii Maeotis ,1695
Gerard Mercator, Tab. VIII. Europae in qua Sarmatia, Maeotis palus, ac Germaniae Daciae pars.
LOT | 174

Harta are la bază proiecțiile catografice realizate de către Ptolemeu în secolul la II-lea. Harta a
fost publicată în ediția tipărită de Mercator după Geografia lui Ptolemeu, fiind realizată pentru
prima dată în anul 1578 la Amsterdam.

Abraham Ortelius, Harta provinciilor românești,
1584

Harta a fost realizată în tehnica gravurii pe o placă de cupru, cca. 1695.
Abraham Ortelius, Harta provinciilor românești,
1584.
Valoare estimativă: 250—450 €
Dimensiuni: 48×39 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Harta prezintă partea de sud a României,
precum și Basarabia, Bulgaria și partea de vest
a Turciei. Abraham Ortelius (1527 - 1598) a fost
cartograf și geograf flamand, recunoscut în
general drept creator al primului atlas modern, și
primul care a ajuns la concluzia existenței unui
singur continent, înainte de ruperea în mai multe
continente și ajungerea la poziția lor actuală.
A început ca gravor de hartă în 1547. Cariera
sa timpurie este aceea a unui om de afaceri și
majoritatea călătoriilor sale înainte de 1560 au
fost în scopuri comerciale. În 1564 a terminat o
hartă "mappemonde", care ulterior a apărut în
formă redusă. Singura copie existentă a acestei
mari hărți este în biblioteca Universității din Basel.

Preț de pornire 150,00 €

Valoare estimativă: 450—900 €
Dimensiuni: 37,5×51,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 300,00 €
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LOT | 177
Daniel Meisner, Cetatea Oradea, gravură colorată,
cca. 1630
Daniel Meisner, Cetatea Oradea - Waradi.
Gravură pe cupru, colorată manual. Cca. 1630.

LOT | 175
Matthias Seutter, Harta cetății Timișoara,
1745 - piesă rară

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 9×15 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Temeswaria Oppidum superioris Hungarice
- Harta cetății Timișoara, cu planul de
fortificație și vedere de ansamblu a orașului.
Executată de Matthias Seutter la 1745,
colorată de mână în epocă.

Preț de pornire 50,00 €

Valoare estimativă: 450—900 €
Dimensiuni: 53×64 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 300,00 €
LOT | 178
Janssonius van Waesberge, harta Valahiei, Serbiei, Bulgariei
și Macedoniei, cca. 1673
Johannes Janssonius van Waesberge, Walachia Seruia Bulgaria
Romania [harta Valahiei, Serbiei, Bulgariei și a Macedoniei].
Hartă realizată prin gravare pe placă de cupru, fiind colorată
manual.
Harte este reprodusă în lucrarea lui Janssonius van Waesberge,
Atlas sive Cosmographicae Meditationes de Fabrica mundi et
fabricati figura, tipărit la Amsterdam în 1673.

LOT | 176
Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 31×47 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Matthäus Merian, gravură Cetatea Oradei, cca. 1702

Valoare estimativă: 250—450 €
Dimensiuni: 19,5×26 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 150,00 €

Matthäus Merian, Cetatea Oradea - Großwardein.
Gravură realizată pe cupru. Cca. 1702.

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 179
Schreiber Johann Georg, harta Sibiului, Moldovei,
Valahiei, Timișoarei și Banatului, cca. 1720
Schreiber Johann Georg, Neu Kriegscharte von
Siebenbürgen, Moldau, Walachey und dem Temeswarer
Bannat verfestigt von Schreibern in Leipzig [noua hartă
militară a Sibiului, Moldovei, Valahiei, Timișoarei și
Banatului]
Gravură realizată pe placă de cupru. Cca 1720

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 17×24,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €
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LOT | 181
Harta Europei de Sud-Est
Harta Europei de Sud-Est care înfățișează Transilvania,
principatul Moldovei, principatul Valahiei, Bulgaria,
Serbia și Macedonia.

Valoare estimativă: 300—600 €
Dimensiuni: 70×76 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Harta a fost realizată în tehnica litografiei.

Preț de pornire 200,00 €

LOT | 180
F.W. Bawr, Carte de la Moldavie pour servir á l’Histoire, 1781 - Piesă extrem de rară
LOT | 182
A. Treb. Laurian, Historiae Romanorum, 1846

F.W.

A. Treb. Laurian, Brevis Conspectus Historiae Romanorum
in utraque Dacia degentium, auctore A. Treb. Lauriano, in
Collegio Nationali Philosophiae Proffessore [autor A. Treboniu
Laurian, profesor de filosofie la Colegiul Național]. Hiliaropoli
in Dacia inferiore [la București, în Dacia inferioară], Typis
Collegii Nationalis [cu tiparul Colegiului Național], 1846, 36 p.

Harta Moldovei a fost realizată de ofițerul prusac Friedrich Wilhelm von Bawr, unul din comandanții trupelor rusești în
campania din 1769-1774 împortriva Imperiului Otoman, campanie care s-a dus pe teritoriul Moldovei. Regăsim în partea
inferioară a hărții o reprezentare a generalului Bawr, alături de împărăteasa Ecaterina cea Mare. Legenda descrie înaintarea
trupelor rusești pe teritoriul Moldovei, precum și localităților unde au fost instalate taberele militare. Războiul ruso-turc a
fost finalizat în 1774 prin semnarea tratatului de la Kuciuk-Kainargi, care a marcat înfângerea trupelor otomane.

Bawr [Bauer], Carte de la Moldavie pour servir á l’Histoire militaire entre les Russes et les Turcs. Levée par
l’Etat Major sous la direction de F.G. de Bawr. Marchal Général de logis, Leutenant Gen. des Armées de S.M.
Imp. de toutes les Russies. Chevalier de l’ordre de S’Alexandre Newsky, de S’George & de S’Anne.

Legătură contemporană cu cotor și colțuri din piele.

Harta a fost realizată după 1770, după închierea campaniei rusești marcată de înfrângerea trupelor otomane. Harta descrie
în detaliu cele mai mici așezări, la bază hărților realizate de Bawr, stând numeroasele hărți întocmite în timpul războiului.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 22×14,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 4.500—9.000 €
Dimensiuni: 165×173 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €
Preț de pornire 3.000,00 €
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LOT | 183

LOT | 185

A. Pelimon, Crimeea sau Campania Oștirilor Aliate la Sevastopol, 1855, cu semnături olografe

Dumnezeieştile Liturghii ale sfinţilor Ierarhi Ioan Gură de Aur, Vasile cel Mare
şi Grigorie Teologul, 1856

A. Pelimon, Crimeea sau Campania Oștirilor Aliate la Sevastopol, București, Tipografia Bisericească din Sfânta Mitropolie, 1855,
trei tomuri colligate:
Tomul I, 136 p. conține o hartă tip planșă de mari dimensiuni a Crimeei.
Tomul II, Urmarea Krimeei sau Înconjurarea Sevastopolului, și un tablou: Perspectiva generală a teatrului războiului în Orient, 122 p.,
cu semnătura de tiraj olografă a autorului.
Tomul III, Căderea Sevastopolului, supliment la Crimeea, împreună cu două tablouri mari: Panorama Sevastopolului și asaltul la
Turnul Malakof, București, Tipografia națională a d-lor I. Romanov și comp., 136 p., cu semnătura de tiraj olografă a autorului.

Dumnezeieştile Liturghii ale sfinţilor ierarhi Ioan Gură de Aur, Vasile cel Mare
şi Grigorie Dialogu, tipărit în zilele prea înălţatului nostru împărat al Austriei
Francisc Iosif I. cu binecuvântarea prea sfinţiei sale domnului Andrei Baron de
Şaguna, Episcop al Bisericii greco-răsăritene Ortodoxe în Marele Principat al
Ardealului. Comandor al Ordinului Leopoldin Cesaro-Reg: austriac şi sfetnic din
lăuntrul de Stat al Maiestății Sale Cesaro-Regeşti Apostolice, Sibiu, Tipografia
diecesană, 1856, 244 p.

Legătură de epocă din pergamoid cu cotor din piele. Pe coperta interioară se regăsește Ștampila Eforiei.

Legătură de epocă integral din piele.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 24×20 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

Valoare estimativă: 250—400 €
Dimensiuni: 22×14,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 150,00 €

LOT | 184
Samuil Micu Klein, Propovedanii la îngroparea oamenilor morți, 1842
Samuil Micu Klein, Propovedanii la îngropăciunea oamenilor morţi. Cu Binecuvântarea Episcopului Ne-Uniţilor din Ardeal
Vasilie Moga, acum a doua oară cu cheltuiala lui Chir Bucur Bucurenci tipărite, Sibiu, Tipografia răposatului Ioann Bart
moştenitoriului său Gheorghie de Clozius rămasă, 1842, 219 p.

LOT | 186

Legătură de epocă cu cotor din piele.

Harta Militară a României, 1875
Harta a fost realizată de către departamentul
de război sub forma unor casete.

Valoare estimativă: 250—400 €
Dimensiuni: 22,5×18,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 750—1.000 €
Dimensiuni: 100×114 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 200,00 €

Preț de pornire 500,00 €

De la Cantemir la Xenopol - Vremea Cărturarilor - Partea a II-a

188

189

De la Cantemir la Xenopol - Vremea Cărturarilor - Partea a II-a

LOT | 187
Monitorul Principatelor Unite Române, 10 mai 1864, afiș, piesă rară
Monitorul Oficial al Principatelor Unite publica primele decizii ale
guvernului, în cazul de față ale Ministerului de Interne, după lovitura de
stat organizată de domnitorul Alexandru Ioan Cuza la 2 mai 1864. Afișul
urma să aducă la cunoștința populației hotărârile respective.
Documentul este datat 10 mai 1864.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 33,5×41 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 188
Monitorul Principatelor Unite Române, 11 mai 1864,
afiș, piesă rară
Monitorul Principatelor Unite publica deciziile
Ministerului de Interne la câteva zile după lovitura
de stat organizată de Alexandru Ioan Cuza, în cazul
de față referitoare la arestările celor care protestaseră
împotriva noii stări de lucruri.
Documentul este datat 11 mai 1864.

Valoare estimativă: 200—400 €
Dimensiuni: 35×42 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 190
Act de vânzare a moșiei Zaboloteni, încheiat între Elena Sturdza și Theodor Tăutu primarul Iașului, 1867
LOT | 189
Mesaj domnesc, afiș, domnia lui Alexandru Ioan Cuza, piesă rară
Domnitorul Principatelor Unite ale Moldovei și Țării Românești, Alexandru
Ioan Cuza, îi anunța public pe membrii Adunării Deputaților despre respingerea
demisiei guvernului ca urmare a neînțelegerilor dintre deputați și miniștri pe
tema reformei agrare. Drept urmare, Cuza proroga Adunarea Deputaților până la
data de 2 mai 1864. La 2 mai, în ziua deschiderii lucrărilor Adunării, Cuza dizolva
Parlamentul și își asuma deplina putere în stat.
Documentul este datat 15 aprilie 1864.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 35×20,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

A

ct de perpetuă vânzare prin care Elena Sturdza, născută Catargiu, împreună cu fiul său Grigore Iorgu Sturdza,
ambii locuitori ai comunei Păstrăveni din județul Neamț, vând moșia Zaboloteni din județul Iași, lui Theodor
Tăutu, proprietar de pământ. Cei doi vând moșia Zaboloteni, cu toate proprietățile, pădurea, târgu, adică întreg
satul în afară de moșiile cedate clăcașilor prin Legea Rură. Întreaga suprafață vândută măsoară 340 de de „fălcii
de pământ” pentru suma de 4080 de galbeni, „adică 12 galbeni falca de pământ”.
Un din condițiile actului de vânzare o constituie respactarea contractului de arendă dintre Grigore Iorgu Sturdza și
Theodor Tăutu primarul Iașului, cel dintâi având de plătit diferența unei arende.

Contracutul a fost redactat olograf și a fost încheiat în 1867, la final regăsinduse semnăturile olografe ale Elenei Sturdza, cât și pe cea a lui Theodor Tăutu. Documentul este legalizat atât
de primăria comunei Păstrăveni cât și de Tribunalul Judecătoresc Iași, conform parafelor ambelor instituții
care întăresc actul.

Valoare estimativă: 750—1500 €
Dimensiuni: 55×38 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €
Preț de pornire 500,00 €
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LOT | 194
LOT | 191

Sébastien Leclerc, Tratatul de la Blaj din 1687 - Cetatea Alba Iulia,
gravură - Piesă rară

Principele Transilvaniei Ștefan Bocskay, xilogravură,
cca. 1870

Sébastien Leclerc, Les Transilvains Soumis - Weissemburg, gravură pe
placă de cupru.

Xilogravură care îl înfățișează pe Ștefan Bocskay,
principele Transilvaniei între 1605-1606. Cca. 1870

Gravura înfățișează momentul predării cheilor cetăților transilvănene,
ducelui Carol de Lorena. Aceasta acțiune a reprezentat una din
prevederile Tratatului de la Blaj, încheiat între Principatul Autonom al
Transilvaniei și Imperiul Habsburgic la 27 octombrie 1687.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 30×19 cm
Starea de conservare: Foarte bună

În partea superioară a scenei centrale, încadrată de trofee de război,
regăsim o vedută a cetății Alba Iulia (Weissemburg) care reprezintă a
doua cea mai veche imagine cunoscută a cetății.

Preț de pornire 50,00 €

Gravura a fost realizată după un desen de Sébastien Leclerc, fiind
gravată de Johanna Sibylla Kräusin și tipărită de Jeremias Wolff la
Augsburg.

Valoare estimativă: 250—450 €
Dimensiuni: 24,5×17 cm
Starea de conservare: Foarte bună
LOT | 192

Preț de pornire 150,00 €
Principele Sigismund Báthory, 3 gravuri
Trei gravuri pe placă de cupru care îl înfățișează pe Sigismund
Báthory, principele Transilvaniei.
I. Sigismund Fürst in Sibenbürgen (1573-1613).
II. Serenissimus Sigismundus Transilvaniae Valachia
et Moldaviae Princeps.
III. Aegidius Sadeler, Portretul alegoric al lui Sigismund
Báthory, cca. 1607.

LOT | 195
Fragmente din Cazania lui Varlaam, 1643
Fragmente din Cazania lui Varlaam, 1643, Bibliografia Românească Veche.
Un fragment (o filă) dintr-un exemplar al Cazaniei lui Varlaam (considerată de Nicolae Iorga „opera cea mai populară a epocii noastre
vechi“) sau, conform titlului original: “Carte românească de învăţătură la dumenecele preste an și la praznicele împărătești și la svănți
mari”, scoasă la Iași, în tiparnița Mănăstirii Trei Ierarhi - “a tri s(veti)teli”, la 1643 (cf. BRV I, 45, p. 137). Este vorba de f. 303r, unde începe
predica la Duminica a 17-a (după Rusalii).
Un fragment (o filă) din Cazania lui Varlaam, 1643, f. 337v, începutul predicii la Duminica a 24-a după Rusalii.
Un fragment din aceeași lucrare menționată anterior, respectiv Cazania lui Varlaam, 302r, unde ia sfârșit cea de-a doua parte din
Învățătura prin care este explicată pericopa evanghelică a duminicii respective, parte intitulată: “Pentru plata ce va da D(u)m(ne)dzău
căruiași după lucrul lui și pentru lenea noastră”.
Un fragment (decupaj) provine dintr-un exemplar al BRV I, p. 119, acolo unde este reprodus un ornament de tip frontispiciu, al Cazaniei
lui Varlaam, mai precis, ilustrația cu numărul 109, din lucrarea citată.
Un fragment (decupaj) ce provine tot din Cazanie, mai exact din f. 358r și reprezintă primele paragrafe din predica la Duminica a 28-a
(după Rusalii).

Valoare estimativă: 250—450 €
Dimensiuni: 27,5×19 / 15,5×12 / 29×17,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 150,00 €

LOT | 193
Principele Gabriel Bethlen, două gravuri, cca. 1650
Două gravuri care îl înfățișează pe principele Transilvaniei
Gabriel Bethlen:

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 27×18 / 26×16 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

I. Gabor Betlehem Rex Hongar, Transilvaniae, Valachiae
et Moldaviae Princeps - 1620.
II. Gabriel Bethlen Princes Transilvaniae. cca. 1650

Valoare estimativă: 100—200 €
Dimensiuni: 15×11,5 / 7×6 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 70,00 €
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LOT | 196

LOT | 199

B. Petriceicu Hașdeu, Ion-Vodă cel cumplit, 1865

George Coșbuc, Resboiul nostru pentru Neatîrnare, 1899

B. Petriceicu Hașdeu, Ion-Vodă cel cumplit, București, Imprimeria
Ministerului de Război, 1865, 264 p.

George Coșbuc, Resboiul nostru pentru Neatîrnare, Ediția Autorului,
București, Tipografia „Gutenberg”, Joseph Göbl, 1899, 287 p.

Volumul conține pe pagina de gardă o litografie, alături de numeroase
ilustrații aflate în afara textului.
Legătură contemporană integral din piele.

Legătură contemporană cu cotor și colțuri din piele.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 22,5×16 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 100—200 €
Dimensiuni: 20,5×14 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 70,00 €

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 200
Gazeta Amicul Poporului, 20 de numere, iunie 1848 - octombrie 1848
LOT | 197
Gazeta Amicul Poporului, 20 de numere colligate, Nr. 1 - 20, iunie 1848 - octombrie, 319 p.
Ceresnes, Cavalerul de Ronsard și Banu Mărăcine, 1909
Revoluția din 1848-1849, care a cuprins aproape în întregime spațiul românesc, exceptând
Basarabia și Dobrogea, s-a reflectat în periodice unde, în paginile lor este transmisă
imaginea până în zilele noastre.
La Pesta a apărut “Amicul poporului”, din iunie și până în noiembrie 1848, periodic al
cărui redactor a fost Sigismund Pap (Pop) și care reflecta pozițiile grupului de deputați
români din Parlamentul Ungariei. Nicolae Bălcescu, aflat și el la Pesta în acele zile, a fost
implicat în apariția efemerei gazete, prin care s-a străduit să apere interesele națiunii
sale, în înțelesul ei cel mai larg și totodată să militeze pentru înțelegere revoluționară
europeană.

Ceresnes, Le Chevalier de Ronsard et le Bane Maratchine
(Ban Maracin), roman istoric, Tours, Maison Alfred Mame
et Fils, 1909, 142 p.
Volumul este dedicat de autor Majestății Sale Reginei Elisabeta
a României, la data de 24 aprilie 1909. Cartea se încheie cu câteva
date istorice, citate din istoricii români- Onciul, Iorga, Hasdeu și
cu traducerea în limba franceză a poeziei lui Alecsandri „Banu
Mărăcine”. De asemenea, conține 14 gravuri ale lui Christian Hallo.

Exemplarul poartă ex-librisul colecționarului Iacob Mureșianu, precum și semnătura
olografă a acestuia.
Legătură de epocă din pergamoid.

Legătură contemporană cu cotor și colțuri din piele.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 24×17 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 220—450 €
Dimensiuni: 27×20,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €
Preț de pornire 150,00 €

LOT | 201
LOT | 198

Cinstitul paraclis al Sfântului Mucenic Haralambie, 1830

I. D. Negulici, Vocabular Român, 1848

Cinstitul Paraclis al Sfântului Sfinţitului Mucenic Haralambie : care iaste foarte folositoriu şi apărătoriu
de înfricoşată boală a ciumii: încă şi de alte boale iaste apărătoriu, la cel ce cu credinţă şi cu fierbinte
dragoste îl va ceti şi-l va asculta, Tipărit în 1830, 48 p., care cuprinde și „Viața Sfântului Sfințitului
Mucenic Haralambie, Foarte Frumoasă și Minuată, care să prăznuiește la 10 zile ale lunii lui Februarie”.

I. D. Negulici, Vocabular român, București,
Tipografia Colegiului, 1848, 408 p.
Legătură de epocă cu cotor din piele.

Pe versoul paginii de titlu, cât și în interiorul lucrării regăsim o gravură,
ce îl înfățișează pe mucenicul Haralambire. De asemenea aceasta conține
și o vinietă angelomorfă de frontispiciu.

Valoare estimativă: 100—200 €
Dimensiuni: 13,7×8,8 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Legătură contemporană cu cotor și colțuri din piele.

Preț de pornire 70,00 €

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni:
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €
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LOT | 202
LOT | 205
I. Heliade, Prescurtare de Historia românilor, 1861
Gregoriu G. Tocilescu, Nicolae Bălcescu, 1876
I. Heliade, Prescurtare de Historia românilor sau Dacia și România,
București, Tipografia Eliade, 1861, 200 p.

Gregoriu G. Tocilescu, Nicolae Bălcescu. Viața, timpul și operele sale
(1819 - 1852), București, Noua Tipografie a Laboratorilor Români, 1876, 71 p.

Coperta principală este decorată cu stema Principatelor Unite
ale Moldovei și Țării Românești. Pagina de titlu este decorată cu o
vinietă de frontispiciu cu acvilă cruciată stând pe o carte deschisă.

Legătură contemporană din pergamoid.

Legătura este contemporană, din piele. În interior se păstrează
coperta originală.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 20×13,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 19,5×13,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 206
Documente relative la negocierile din Viena, 1855 colligat cu Congresul din Paris, 1856
LOT | 203
Documente relative la negocierile din Viena asupra Chestiunii Orientului, București, Tipografia Bisericească din St. Mitropolie,
1855, 124 p. colligat cu Paul Teulescu, Congresul din Paris. Protocoale și Tratatul de Pace, București, Tipografia Națională a lui
I. Romanov & Comp., 1856, 170 p. La finalul volumului regăsim articole referitoare la Războiul Crimeei.

M. Kogălniceanu, Îmbunătățirea soartei țăranilor, 1862
M. Kogălniceanu, Îmbunătățirea Sortei Țeranilor, București,
Tipografia Statului, Nifon și Sfântul Sava, 1862, 88 p.

Legătură de epocă din pergamoid
cu cotor din piele.

Legătură contemporană, integral din pergamoid.
Valoare estimativă: 100—200 €
Dimensiuni: 20×13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 19,5×12,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 70,00 €
Preț de pornire 100,00 €

LOT | 204
LOT | 207
Alexandru D. Ghica, Regulamentul Judecătoresc, 1893
Florian Aron, Manual de istoria Principatului României
Alexandru D. Ghica, Regulamentul Judecătoresc,
București, Tipografia lui I. Eliad, 1893, 188 p.

Florian Aron, Manual de istoria … României dela cele dintâi
vremi istorice până la zilele de acum. De Florian Aron
professor de Istoria Ghenerală în Colegiul Național Sf. Sava
din București, 1839, 212 p.

Legătură de epocă cu cotor din piele.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 20×12,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Legătură de epocă cu cotorul din piele.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 19×12 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

Preț de pornire 50,00 €
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LOT | 208

LOT | 210

C. Diaconovici, Enciclopedia Română, 3 volume, 1898-1904

A. I. Cuza, Legea Electorală, afiș, piesă foarte rară

C. Diaconovici, Enciclopedia Română, Publicată din însărcinarea și sub auspiciile Asociațiunii
pentru Literatura Română și cultura poporului român, Sibiu, Editura și Tiparul lui W. Krafft, trei volume.

A. I. Cuza, Legea Electorală, afiș, piesă foarte rară. Actul Statutar a fost emis de A. I. Cuza și Mihail Kogălniceanu ultimul în calitate de
Președinte al Consiliului de Miniștri. Piesa este într-o stare foarte bună de conservare, fiind înrămată.

Volumul I. 1898, 936 p., exemplarul cuprinde 10401 articole cu 9 hărți, planuri și anexe și 111 ilustrații în text.
Volumul II. 1900, 947 p., exemplarul cuprinde 8403 articole cu o hartă, 2 anexe și 20 ilustrații.
Volumul III. 1904, 1276 p., exemplarul cuprinde 18.819 articole cu 2 hărți, 2 anexe și ilustrații în text.

Legea Electorală a fost un act legislativ adoptat odată cu Statutul dezvoltător al Convenţiei de la Paris după „lovitura de stat” a lui A. I.
Cuza din 2 mai 1864 şi publicată în „Monitorul oficial” nr. 146 din 3 iulie 1864. Aceasta scădea censul şi asigura o mai largă participare şi
reprezentare la vot din rândul burgheziei şi ţărănimii.

Legătură contemporană cu cotor și colțuri din piele.
Valoare estimativă: 300—500 €
Dimensiuni: 93×64 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 25,6×17 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 200,00 €

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 211
A. Papiu Ilarian, Istoria Românilor din Dacia Superioară, 1852
LOT | 209
Anton Pann, Noul Doxastar, Tomul I, 1841
Anton Pann, Noul Doxastar, București, 1841, Tomul I, 322 + 32 + 5 p., publicat sub patronajul
domnitorului țării Românești Alexandru Ghica și cu binecuvântarea mitropolitului Neofit,
în tipografia lui Constantin Pencovici.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 24,5×18 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Lucrarea reprezintă prima culegere de cântece bisericești pe care Anton Pann reușea să
o publice după un efort de aproape 20 de ani.

Preț de pornire 100,00 €

A. Papiu Ilarian, Istoria Românilor din Dacia Superioară, Viena, C. Gerold și Fiiul, 1852, două
tomuri colligate
Tomul I, Istoria Românilor din Dacia Superiore până la a. 1848 exclusiv, XII +258 colligat cu
Tomul II, Evenimentele Românilor la a. 1848 până
la adunarea din 15/3 mai inclusiv, CXXVII + 363 p.
Legătură contemporană cu cotor din pergamoid.

Legătura de epocă, integral din piele.

Exemplarul de față are, pe foaia de titlu, ex libris-ul ștampilă al bibliotecii școlare din Vânători
Neamț, ce poartă numele unei însemnate personalități, Arhimandritul Chiriac Nicolau (18391907), originar din Humuleștii lui Creangă. Odată întors de pe front (participase la Războiul
de Independență) Chiriac (Constantin) Nicolau se călugărește la Mănăstirea Neamț. În 1890
devine duhovnic și arhimandrit în obștea nemțeană, apoi arhimandrit de scaun al Episcopiei
Ismailului și Dunării de Jos, vreme de câțiva ani. A rămas în memoria localnicilor atât prin
aleasa viață duhovnicească, cât și prin actele sale de binefacere față de bolnavi și față de copiii
neștiutori de carte. Generalul în slujba căruia se aflase, la 1877, îi încredințase, pe moarte fiind,
o importantă sumă de bani, cu scopul folosirii ei doar pentru milostenie creștinească. Astfel,
arhimandritul donează Spitalului Public din Tg. Neamț o parte din suma încredințată, iar în
1895 ridică, în comuna Vânători, o școală primară cu 4 clase, înzestrând biblioteca școlii cu un
fond consistent de carte, în special vechi tipărituri bisericești.

Valoare estimativă: 300—600 €
Dimensiuni: 20,6×13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 200,00 €
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LOT | 214
Grigore Tocilescu, Dacia înainte de romani, 1880
LOT | 212
A. Pelimon, Impresii de călătorie în România, 1859
A. Pelimon, Impresiuni de călătorie în România, București,
Imprimeria Națională a lui Iosif Romanov et Comp., 1859, 279 p.

Gr. Tocilescu, Dacia înainte de romani. Cercetare asupra poporului care a locuit Țările Române de la stânga Dunării, mai înainte de conquista
acestor țări de contra Imperiului Traian. cu 38 de stampe, 4 hărți din care 2 cromolitografii și 171 figuri în text, București, Tipografia Academiei
Române, 1880, 954 p.
Legătură contemporană, integal din piele.

Legătură contemporană cu cotor și colțuri din piele.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 21,5×13,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 200—400 €
Dimensiuni: 26×19,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 150,00 €

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 213
Al. Odobescu, C. Esarcu, Atheneul Român și Clădirile Antice,
conferință, 1888
Atheneul Român și Clădirile Antice cu Dom Circular, conferință
susținută de Al. Odobescu cu o alocuțiune introductivă de Constantin
Esarcu, București, 1888, 63 p., cu 5 litografii în afara textului care
ilustrează planul clădirii Ateneului Român din București.
Valoare estimativă: 45—90 €
Dimensiuni: 38,5×29 cm
Starea de conservare: Foarte bună

LOT | 215

Preț de pornire 30,00 €

Legea rurală a Principatelor Unite Române. Proclamațiunea măriei sale Domnitorul, ediție oficială, București,
Imprimeria Statului, 1864, 38 p.

Legea rurală a Principatelor Unite Române , 1864

Legătură contemporană cu cotor și colțuri din piele.

Valoare estimativă: 45—90 €
Dimensiuni: 20,7×13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 30,00 €
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LOT | 218
LOT | 216
Oraș și Cetatea Silistra, litografie colorată manual, 1854

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 32×40 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Atacul asupra Silistrei, litografie colorată manual, cca. 1860
Der Sturm auf Silistria/ Atacul asupra Silistrei, litografie realizată de Benseler și tipărită
de A. Felgner în Berlin.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 31×42 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Litografie care înfățișează cetatea Silistra în timpul ocupației rusești
din primăvara anului 1854.

Preț de pornire 100,00 €
Litografie colorată manual în epocă

Preț de pornire 100,00 €

Litografia a fost colorată manual în epocă, cca. 1860.

LOT | 217
Constantin Guys, Tranșeele turcești de la
Calafat, litografie colorată manual, 1854

LOT | 219
Joseph von Reilly, Harta Basarabiei,
gravură, 1791

Tranșeele turcești de la Calafat, litografia
a fost realizată de Constantin Guys.
Atelier litografic F.G. Schulz, Stuttgart,
1854. Aceasta este numerotată cu numărul
135.

Franz Johann Joseph von Reilly, Des
Fürstenthums Moldau Noerdliche
Haelfte Nro. 9 [Jumătatea de Nord a
Principatului Moldovei].

Litografia a fost colorată manual în epocă.
Gravură pe cupru realizată în atelierul
lui Ignaz Albrecht din Viena. Cca. 1791.
Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 32×44 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 250—450 €
Dimensiuni: 23×30 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €
Preț de pornire 150,00 €
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LOT | 222
LOT | 220

Joseph Scharberg, Două mozaicuri vechi descoperite în 1823 la Sarmizegetusa,
1826

Joseph von Reilly, Jumătatea de Sud a Principatului Moldovei, gravură, 1791
Franz Johann Joseph von Reilly, Des Fürstenthums Moldau südliche Haelfte.
Nro. 10 [Jumătatea de Sud a Principatului Moldovei].

Valoare estimativă: 250—450 €
Dimensiuni: 25×33 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Gravură pe cupru realizată în atelierul lui Ignaz Albrecht din Viena. Cca. 1791.

Preț de pornire 150,00 €

Joseph senior Bedeus von Scharberg, Abbildung von zwei alten Mosaiken, welche
im Jahre 1823 zu Várhely im Hunyader Comitate entdeckt worden [Ilustrația
a două mozaicuri vechi, care au fost descoperite în 1823 la Sarmizegetusa în
Comitatul Hunedoara], Sibiu, W. H. Thierry, 1825, 20 p.

Valoare estimativă: 100—200 €
Dimensiuni: 34,5×23,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 70,00 €
La finalul volumului regăsim o planșă litografică care înfățișează cele două
mozaicuri antice.

LOT | 223
F. Fried, harta Țării Românești și Moldovei incluzând Basarabia, Transilvania și Bucovina, cca. 1850
Carte de la Valachie et de la Moldavie comprenant aussi La Bessarabie, la Transilvanie et la Bukovine par F. Fried. Vienne
[Wien], Artaria et Comp, [1850] [harta Țării Românești și Moldovei incluzând Basarabia Transilvania și Bucovina].
Harta este realizată sub forma unor casete care se pliază.

Valoare estimativă: 300—600 €
Dimensiuni: 83×110 cm
Starea de conservare: Foarte bună

LOT | 221

Preț de pornire 200,00 €

Isaak Tirion, Noua hartă a Europei
Turcești, 1759
Isaak Tirion, Nuova Carta dell'Europa
Turchesca [Noua hartă a Europei Turcești].
Gravură realizată pe cupru.

Valoare estimativă: 250—450 €
Dimensiuni: 32,5×38,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 150,00 €
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LOT | 225
Emanoil Chinezu, Revoluția din 1848 a românilor, 1859
Emanoil Chnezu, Revoluția din anul 1848 a Românilor de
la Dunăre sau Misterele Politicii în Principate, București,
Imprimeria Națională a lui Iosif Romanov et C-nie., 1859, 297 p.
Legătură contemporană integral din piele.

Valoare estimativă: 100—200 €
Dimensiuni: 21,5×14 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 70,00 €

LOT | 226
Ioan Brezoianu, Rudimentul Agricol Universal, 1850
Ioan Brezoianu, Rudimentul agricol universal, prin întrebări
și răspunsuri sau agricultura învățată prin principii săi, aplicabili
la a sa practică în toate țările și climele, București, Tipografia lui
Iosef Copaing, 1850, 366 p.
Legătură contemporană cu cotor din piele.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 18,5×12 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 227
Petru Poenaru, Gheorghe Lazăr și Școala Română, 1871
Petre Poenaru, Gheorghe Lazăr și Școala Română. Memoriu, București, Tipografia Laboratorilor Români, 1871, 65 p.
Discurs de recepție în Societatea Academică Română, urmat de discursul ținut de G. Sion în ședința solemnă de la 8 septembrie 1871.
Volumul a luat premiu „Albinei Carpaților” pe anul IV și conține o litografie cu portretul lui Gheorghe Lazăr, filosof și jurist.

LOT | 224
Nicolas Sanson, Iliria Orientală, Moesia și Provincia Tracia, hartă

Legătură de epocă, integral din pergamoid.

N

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 21×14,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

icolas Sanson, Illyricum Orientis In quo Partes, II Moesia, et Thracia Provinciae XI
[Iliria Orientală, Moesia și Provincia Tracia]. Tipărită de Pierre (Petrus) Mariette.

Harta a fost realizată prin gravare pe cupru și a fost colorată manual.

Preț de pornire 50,00 €

Valoare estimativă: 300—600 €
Dimensiuni: 42×54 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 200,00 €
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LOT | 228
Pateric de București, 1828
Pateric ce cuprinde în sine cuvintele folositoare ale sfinților bătrâni (traduse de
Grigorie al IV-lea Dascălu, Tipărit sub patronajul politic al lui Dimitrie Grigore
Ghica, tipograf Matei Bădeanul, tipografia Mitropoliei, București, 1828, [2], 162,
[2] p.
Ediția este bogat ilustrată cu xilogravuri de mare calitate, executate de meșteri
gravori din obștea monahală a Neamțului.

Valoare estimativă: 300—600 €
Dimensiuni: 30×21,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 200,00 €

Partea a III-a
Între război și pace
15 Decembrie 2020
LOT | 229
B. Petriceicu-Hasdeu, Arhiva Istorică a României, 1865-1867
B. P. Hasdeu, Arhiva Istorică a României. Colecție critică de documente asupra
trecutului român, începând de la timpii cei mai îndepărtați și până la anul 1800,
București, Imprimeria Statului, 1865 - 1867, 3 tomuri:
Tomul I. Partea 1, 184 + 128 p.
Tomul I. Partea 2, 192 p.
Tomul II, 176 p.
Tomul III, 283 + XLIV p.
Întemeietorul lingvisticii, filologiei şi lexicologiei noastre ştiinţifice, Bogdan
Petriceicu Hasdeu a fost cel dintâi istoric român care a publicat în Arhiva istorică
a României, editată tot de el, documente slave şi izvoare ruseşti, poloneze şi
sârbeşti privitoare la istoria ţărilor române. B. P. Hasdeu a activat şi în domeniul
arhivistic, ocupând funcţia de director general al Arhivelor Statului de la data de
17 mai 1876 până la 1 aprilie 1900.
Legătură contemporană cu cotor și colțuri din piele.

Valoare estimativă: 300—500 €
Dimensiuni: 31×24 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 200,00 €
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LOT | 001

LOT | 004

Cezar Bolliac, fotografie de epocă, cca. 1870

Generalul Cerchez, fotografie de epocă, cca. 1880

Fotografie de epocă ce îl înfățișează pe poetul
pașoptist Cezar Bolliac, cca. 1870.

Fotografie care îl înfățișează pe generalul Mihail Cristodulo Cerchez, cel care a
condus trupele române în Războiul de Independență la Grivița, Smârdan, Plevna,
Vidin.

Atelier fotografic necunoscut.
Atelier fotografic Editura Frații Saraga, Iași; cca. 1880.
Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 10×6,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 10×6 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €
Preț de pornire 50,00 €

LOT | 002

LOT | 005

Generalul Ioan Emanoil Florescu, fotografie de epocă,
cca. 1885-1890

Principele Gh. G. Cantacuzino (Nababul), fotografie
de epocă, cca. 1890

Fotografie care îl surprinde pe Generalul Ioan Emanoil
Florescu, fotografie de epocă, cca. 1885-1890.

Fotografie care îl înfățișează pe Principele
Gh. G. Cantcuzino (Nababul).

Atelier fotografic necunoscut.

Atelier fotografic Editura Fraților Scharaga, Iași:
cca. 1890.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 10×6 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 10×6,2 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 003
Generalul Aurel Racovitză, atelier F. Duschek

LOT | 006

Fotografia îl reprezintă pe Generalul Aurel Racovitză (1890-1957),
diplomat și general român, comandant al Brigăzii 6 de Cavalerie.

R. Golescu, fotografie de epocă, cca. 1870
Fotografie care îl înfățișează pe pașoptistul Radu Golescu.

Atelier F. Duschek, cca. 1930.
Atelier fotografic „Editura Fraților Schragar” din Iași;
cca. 1870.
Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 10×6 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 10×6 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €
Preț de pornire 50,00 €
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LOT | 007
LOT | 010
Lascăr Catargiu, fotografie de epocă, cca. 1870
F. Duschek

Ion Ghica, fotografie de epocă, cca. 1860

Fotografie de epocă ce îl înfățișează pe omul
politic conservator Lascăr Catargiu.

Fotografie care îl înfățișează pe Ion Ghica, cca. 1860, realizată
în atelierul „Fotoglob Electric” Siegmund Racker, Iași- Slănic.

Atelier fotografic al lui F. Duschek, București;
cca. 1870.

Valoare estimativă: 120—200 €
Dimensiuni: 10,5×6,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 250—450 €
Dimensiuni: 10×6,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 70,00 €

Preț de pornire 150,00 €

LOT | 008

LOT | 011

Principele Dimitrie Ghica, fotografie de epocă, cca. 1880

Nicolae Bălcescu, fotografie, cca. 1885

Fotografie de epocă ce îl înfățișează pe Principele Dimitrie
Ghica, cca. 1880, realizată în atelierul fotografic Librăriile
Frații Șaraga, Iași.

Nicolae Bălcescu, fotografie, cca. 1885, atelier
fotografic necunoscut.
Fotografia reproduce portretul clasic al istoricului
și pașoptistului Nicolae Bălcescu (1819-1850).

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 9,5×6 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 10,5×6,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 009
LOT | 012
Simion Bărnuțiu, fotografie de epocă, cca. 1860
Vasile Boerescu, fotografie de epocă, cca. 1870
Fotografie ce îl înfățișează pe istoricul Simion Bărnuțiu,
realizată în cca. 1860 la atelierul Frații Șaraga din Iași.

Fotografie de epocă ce îl înfățișează pe Vasile Boerescu,
cca. 1870, realizată în Atelierul Frații Șaraga, Iași.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 10×6 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 10×6 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €
Preț de pornire 50,00 €
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LOT | 016
LOT | 013

Alexandru Marghiloman, scrisoare olografă, 1891 + o carte de vizită

Nicolae Filipescu, fotografie de cabinet, cca. 1910

Alexandru Marghiloman, scrisoare olografă trimisă unui prieten.
Scisoarea poartă antetul Ministerul Justiției, Cabinetul Ministrului,
funcție pe care Al. Marghiloman o deținea la acea vreme.
Scrisoare este semnată și datată în finalul textului 22 Decembrie 1891.

Fotografie care îl înfățișează pe Nicolae Filipescu,
cca. 1910, realizată în Galeria Persoanelor Ilustre,
București.

Este atașată și o carte de vizită a lui Alexandru
Margiloman din aceiași perioadă.
Valoare estimativă: 225—450 €
Dimensiuni: 11×6,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 19,5×12,5 / 9,5×6 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 150,00 €

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 017
LOT | 014
Telegramă trimisă lui D. A. Sturdza din partea
familiei Brătianu

Vasile Conta, fotografie de cabinet, cca. 1875

Telegramă din partea familiei Brătianu trimisă
către D. A. Sturdza, de la reședința lor din Florica, la
Peleș. Telegrama cuprinde urări de bine din partea
familiei, iar în partea de jos se află urări din
partea Piei Brătianu, soția lui Ion C. Brătianu.
Telegramele sunt datate 1903.

Fotografie care îl înfățișează pe filosoful și omul
politic Vasile Conta, cca. 1875, atelier fotografic
necunoscut.

Valoare estimativă: 350—750 €
Dimensiuni: 15×11 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 70—100 €
Dimensiuni: 25×19,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 250,00 €

Preț de pornire 30,00 €

LOT | 018
LOT | 015
Meniu cu ocazia numirii inginerului Elie Radu
președinte al Consiliului Tehnic Superior, cu
semnături olografe

Vasile Goldiș, fotografie cu semnătură olografă
Fotografie de atelier, tip portret, ce îl surprinde pe omul
politic Vasile Goldiș (1862-1934).

Meniu de la banchetul organizat cu ocazia numirii
inginerului Elie Radu președinte al Consiliului
Tehnic Superior. Meniul cuprinde pe verso
semnăturile olografe ale invitaților la banchet.

Valoare estimativă: 45—90 €
Dimensiuni: 6,5×5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 60—120 €
Dimensiuni: 23×16 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 30,00 €

Preț de pornire 40,00 €
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LOT | 021
Constantin Zagorit, Turtukaia, 1939
LOT | 019
Radu D. Rosetti, scrisoarea trimisă lui
Radu Rosetti
Avocatul Radu D. Rosetti îi trimite o scrisoare
lui Radu R. Rosetti (1877-1949), prin care îl felicită
pentru avansarea sa în gradul de maior, bucurânduse totodată să audă vești bune despre starea de
sănătate a băiatului său.
Scrisoare este compusă din patru pagini, redactate
olograf cu cerneală neagră. Aceasta vine însoțită de
plicul original al avocatului Radu D. Rosetti.

Constantin Zazgorit, Turtukaia, Ploiești, Institutul
de Arte Grafice ”Concurența”, 1939, 560 p., cu un atlas
cu 24 de hărți și schițe.
Legătură contemporană integral din piele.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 33,5×25 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 18×13,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €
LOT | 022
R.W. Seton-Watson, Histoire des Roumains, 1937
R.W. Seton-Watson, Histoire des Roumains, de
l'époque romaine a l'achèvement de l'unité, Paris,
Les Presses Universitaires de France, 1937, 665 p.,
cu o hartă.
Exemplarul face parte din ediția broșată, în limba
franceză, a lucrării de promovare a imaginii României
în lume la sfârșitul Primului Război Mondial.

LOT | 020
I. Bianu, N. Hodoș, Bibliografia Românească Veche, 7 tomuri
I. Bianu, N. Hodoș, Bibliografia Românească Veche, Bucuresti, Stabilimentul
Grafic I.V. Socec, 7 tomuri:

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 25,5×16,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Tomnul I - Volumul I, 1508 - 1588, 512 p.
Tomul II - Volumul II, 1717 - 1808, Atelierele Socec 1910, 570 p.
Tomul III - fascicola I - II, perioada 1809 - 1814, Atelierele Socec 1912, 199 p.
Tomul IV - Volumul III - perioada 1809 - 1830, Fascicolele III-VIII, Alelierele
Socec 1912 - 1937, 777 p.
Tomul V - Volumul IV Adăugiri și Îndreptări, Atelierele Socec, 1944.
Tomul VI - Addenda I, 1536 -1830, Galați, ed. Alma, 2000, 494 p.
Tomul VII - Studia Bibliologica, Editura Alma, Galați 2000, de același autor,
248 p.
Tomurile, I - II - III - IV - V - VI ,sunt legate în piele maron la colțuri și cotor și
hârtie marmorată. Cotorul prezintă cinci binduri. Numele autorului și titlul, în
chesoane, pe cotor, imprimate cu aur.
Tomul VII este broșat.

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 023
I. Lupaș, Istoria Unirii Românilor, [1937]
I. Lupaș, Istoria Unirii Românilor, București, Fundația
Culturală Regală „Principele Carol”, [1937], 405 p., cu
ilustrații în afara textului. Volumul poartă semnătura
olografă a autorului.

Valoare estimativă: 1.200—1.800 €
Dimensiuni: 30×22,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Legătură de epocă integral din pergamoid, la cotor necesită
restaurare.

Preț de pornire 500,00 €
Valoare estimativă: 100—200 €
Dimensiuni: 21,2×16,7 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €
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LOT | 026
LOT | 024

Henric Stahl, Grafologia și expertizele în scrieri. Anonimul - Falsul, cu dedicația olografă a autorului

Elena Davila, Din viața și corespondența lui Carol Davila, exemplar
bibliofil

Henric Stahl, Grafologia și expertizele în scrieri. Anonimul - Falșul, București, Editura „Cartea Românească”, 130 p.
Lucrare premiată de Academia Română, conține 204 autografe și documente grafologice.
Volumul îi este dedicat lui Panaitescu, în semn de omagiu din partea autorului Stahl, dedicație urmată de semnătura olografă a autorului.

Elena General Perticari Davila, Din viața și corespondența lui Carol
Davila, București, Fundația pentru litertură și artă „Regele Carol II”,
1935, 482 p., cu numeroase ilustrații și facsimile în interiorul lucrării.

Legătură contemporană cu cotor și colțuri din piele.

Exemplar bibliofil realizat pe hârtie vidalion vărgat, tipărit în 25 de
exemplare numerotate, nepuse în comerț. Exemplarul de față este
numerotat cu numărul 17.

Valoare estimativă: 100—200 €
Dimensiuni: 35,5×25 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Legătură de epocă integral din pergamoid.

Preț de pornire 70,00 €

Valoare estimativă: 100—200 €
Dimensiuni: 25×16,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 70,00 €

LOT | 025
Publicația Războiul Popoarelor, anul I, anul II
LOT | 027
Revista săptămânală Războiul Popoarelor. Cronica evenimentelor anului de sânge 1914,
redactată de Ion Gorun, București, Editura IG. Hertz, anul I, 1914 - 1915, nr. 1 - 52, 772 p., anul
II, 1915 - 1916, nr. 1 - 48, 768 p. Numerele fiecărui an sunt colligate în volume individuale.

G. Bals, Bisericile lui Ștefan cel Mare, 3 volume

Exemplarele conțin numeroase reproduceri după hărți, după tablouri, desene sau fotografii
faimoase ce au ca temă războiul; conțin, de asemenea, și numeroase reproduceri ale
portretelor oamenilor politici ai perioadei. În interior se păstrează coperțile originale ale
fiecărui număr.

Volumul I. G. Balș, Bisericile lui Ștefan cel Mare, București, „Cartea
Românească”, 1926, 329 p.
Volumul II. G. Balș, Bisericile Moldovenești din veacul al XVI-lea,
București, Tiparul Cultura Națională, 1928, 382 p.
Volumul III. G. Balș, Bisericile Moldovenești din veacurile al XVII-lea
și al XVIII-lea, Institut de arte Grafice „E. Marvan”, 1933, 655 p.

Valoare estimativă: 450—900 €
Dimensiuni: 32×24,3 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Legătura este contemporană din pergamoid cu cotor din piele.

Preț de pornire 300,00 €

Legătură contemporană integral din piele, în interior se păstrează
coperta originală.

Valoare estimativă: 300—600 €
Dimensiuni: 31×26 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 200,00 €

Între război și pace - Partea a III-a

218

219

Între război și pace - Partea a III-a

LOT | 031
LOT | 028

Ion Clopoțel, Al. Papiu Ilarianu în fața problemelor românești
contemporane, cu dedicație

Tratat de pace, 1919
Ion Clopoțel, Al. Papiu Ilarianu în fața problemelor românești
contemporane, Alba Iulia, Editura Alba, 1939, 124 p.

Tratat de pace între Puterile Aliate și Asociate și
Germania și Protocol, Semnate la Versailles la 28
iunie 1919, București, Imprimeria Statului, 1920, 118 p.

Volumul poartă pe pagina de gardă dedicația olografă a
autorului pentru lingvistul Theodor Capidan, datată 1939.

Legătură contemporană cu cotor din pergamoid.
Valoare estimativă: 150—250 €
Dimensiuni: 23×14 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 32,5×24,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 70,00 €
Preț de pornire 50,00 €

LOT | 032
LOT | 029
Istoria Partidului Comunist (Bolșevic) al Uniunii
Sovietice, 1946

Andreiu Bârseanu, Istoria Școalelor Centrale
Române, 1902 - cu dedicație

Proletari din toate țările, uniți-vă!, Istoria Partidului
Comunist (Bolșevic) al Uniunii Sovietice, Curs Scurt,
redactat de o Comisiune A.C.C. al P.C.(b) al U.R.S.S.,
București, Editura Partidului Comunist Român, 1946,
440 p.

Andreiu Bârseanu, Istoria Școalelor Centrale
Române Gr. Or. din Brașov, Brașov, Tipografia
Giurcu & Comp., 1902, 606, 79 p., cu imagini în
afara textului.

Legătură de editură integral din piele.

Volumul are o dedicație a autorului către A. Ghidiu
Protopop. Legătură de epocă, cu colțuri și cotor din
pergamoid.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 21,5×15,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 200—400 €
Dimensiuni: 24×18 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

Preț de pornire 120,00 €

LOT | 033
Istoricul Școalei Speciale de Cavalerie, 1923

LOT | 030
Meniul Jubileului Întâiului Tun, 15 Mai 1902
Meniul Jubileului Întâiului Tun, care a avut loc la 15 Mai 1902.
El se prezintă sub forma unei litografii și este decorat cu simboluri
de trofee militare, reprezentări de trupe de artilerie și arme de
război.

Istoricul Școalei Speciale de Cavalerie de la 1873 1923, Sibiu, Tipografia Școalei Militare infanterie
„Principele Carol”, 1923, 123 p.
Volumul cuprinde ilustrații atașate la final.
Legătură contemporană cu cotor din pergamoid.

Valoare estimativă: 60—120 €
Dimensiuni: 28,5×20 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 23,5×18 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 40,00 €

Preț de pornire 50,00 €
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LOT | 034
LOT | 037
Ion Ghimpa, scrisoare olografă către fotograful
Chusseau-Flaviens

Const. Giurescu, N. Dobrescu, Documente și registre
privitoare la Constantin Brâncoveanu, 1907

Scrisoare olografă trimisă de către Ion Ghimpa,
căpitanul Companiei de Jandarmi a județului
Ialomița începând cu 1895, către fotojurnalistul
francez Charles Chusseau-Flaviens.

Constantin Giurescu, N. Dobrescu, Documente și registre
privitoare la Constantin Brâncoveanu, București, Institutul
de Arte Grafice „Carol Göbl”, 1907, 434 p.

Textul scrisorii este redactat cu cerneală neagră
pe o coală velină, fiind datat Februarie 1913.

Legătură contemporană cu cotor din pergamoid.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 25×17 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 17,5×11 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €
Preț de pornire 50,00 €

LOT | 035
LOT | 038
Dr. Samarian Gh. Pompei, Istoria orașului Călărași, cu
dedicație

Dumitru C. Moruzi, Pribegi în țară răpită,
cu dedicație

Dr. Samarian Gh. Pompei, Istoria orașului Călărași - Ialomița
- de la origine până la anul 1852, București, Institutul de Arte
Grafice E. Marvan, 1931, 289 p.

Dumitru C. Moruzi, Pribegi în țară răpită, roman
social basarabean, Iași, Institutul de arte grafie
N.V. Ștefăniu & Co., 1912, 405 p.

Volumul poartă pe pagina 3, dedicația autorului către
Constantin Ionescu, vechi călărășan, cetățean de onoare al
orașului.

Volumul poartă dedicația și semnăura olografă
a autorului, oferită lui Ivan Gheorghevici.
Legătură este de epocă integral din pergamoid.

Legătură contemporană integral din piele.
Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 22,3×15,6 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 150—250 €
Dimensiuni: 23×15,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €
Preț de pornire 80,00 €

LOT | 036
LOT | 039

O. Densușianu, Histoire de la Langue Roumaine, 2 volume cu
ex-librisul lui Theodor Capidan

Caion, Gallia și înrâuririle ei, 1915
Ovid Densușianu, Histoire de la Langue Roumaine [Istoria Limbii
Române], Paris, Protat Frères. Ernest Leroux, 2 volume.
Volumul I - 1901, numit Les Origines, 508 p., conține ex-libris-ul
lui Th. Capidan, datat 1905 la Leipzig.
Volumul II - 1937, numit Le Seizième siècle, 575 p.

Caion, Gallia și înrâuririle ei, București, Editura „La Revue
roumaine”, 1915, 410 p., două volume colligate.
Volumele conțin un rezumat politic, istoric și cultural al vieții
franceze contemporane, iar cel de al doilea, influența culturii
franceza asupra României.

Legătură contemporană cu cotor și colțuri din pergamoid.
Legătură contemporană cu cotor din piele.
Valoare estimativă: 150—250 €
Dimensiuni: 23×15 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 100—200 €
Dimensiuni: 26×17,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 80,00 €
Preț de pornire 70,00 €
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LOT | 043
Nicolae Densușianu, Dacia Preistorică, 1913
LOT | 040
G. Balș, Notiță despre arhitectura Sfântului
Munte, 1913
G. Balș, Notiță despre arhitectura Sfântului
Munte, București, Tipografia „Gutenberg”,
Joseph Gobl, 1913, 49 p., cu ilustrații în interiorul
textului.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 32,6×23,7 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Nicolae Densușianu, Dacia Preistorică, București, Institutul de Arte Grafice
”Carol Göbl”, 1913, CXIX + 1152 p., cu numeroase ilustații în text și în afara textului.
Membru corespondent al Academiei Române, Nicolae Densușianu rămâne tipul
intelectualului desăvârșit care s-a sacrificat pe sine încercând să scoată la lumină trecutul
neamului românesc și nu oricând, ci într-o vreme când Transilvania nu era încă parte a
statului român.
Doar după moartea sa, îi apărea cartea “Dacia preistorică”, o lucrare impresionantă, de peste o
mie de pagini, o sinteză care impune prin erudiție, chiar dacă ideile sale nu sunt astăzi unanim
acceptate. Pentru a lucra la acest volum, Densușianu renunța la viața publică și se izola printre
documente. Munca la “Dacia Preistorică” i-a ocupat 26 de ani. Spunea și el când se referea la
munca sa:
o pasiune imensă, zile și nopți petrecute în bibliotecă, pentru că numai așa se pot da la iveală atât
de multe taine ascunse în acest trecut pe care nu reușim să-l cunoaștem până la capăt.

Preț de pornire 50,00 €
Legătură contemporană integral din piele.

Valoare estimativă: 300—500 €
Dimensiuni: 27×19 cm
Starea de conservare: Foarte bună
LOT | 041

Preț de pornire 150,00 €
Nicolae Iorga pentru Benito Mussolini, 1936
Nicola Iorga, ex-presidente del consiglio dei ministri di Romania a S. E. Benito Mussolini,
capo del governo italiano [Nicolae Iorga, fostul președinte al Consiliului de Miniștri din
România către Benito Mussolini, șeful guvernului italian], București, Imprimeria Națională,
1936, 33 p. Lucrarea cuprinde două hărți în fascimil.

LOT | 044
G. Popa-Lisseanu, Românii în izvoarele istorice medievale, 1939,
cu dedicație către Th. Capidan

Valoare estimativă: 60—120 €
Dimensiuni: 34,5×24,4 cm
Starea de conservare: Foarte bună

G. Popa-Lisseanu, Românii în izvoarele istorice medievale,
București, Editura I. E. Torouțiu, 1939, 281 p.

Preț de pornire 40,00 €
Exemplarul cuprinde dedicația olografă a autorului către marele
lingvist român Theodor Capidan.
Legătura contemporană, integral din piele.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 24,5×17 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €
LOT | 042
Grigore Moisil, scrisoarea trimisă Vioricăi Constante, 1939
Scrisoare trimisă de cunoscutul matematician, Grigore Moisil, viitoarei sale soții,
domnișoara Viorica Constante. Grigore Moisil se interesază de starea de sănătate a
Vioricăi, transmițându-i gândurile sale bune și toată grija sa.
Scrisoarea este redactată olograf, cu cerneală neagră. Aceasta este datată 1939 și
vine însoțită de plicul original.
Grigore Moisil a întreținut o corespondeță regulată cu Viorica Constante, sora artistei
plastice, Lena Constante-Brauner, o parte a scrisorilor de dragoste, dintre cei doi, au
fost reproduse în volumulele de memorii al Vioricăi Moisil.

LOT | 045
George Potra, Contribuțiuni la istoricul țiganilor
din România, 1939
George Potra, Contribuțiuni la istoricul țiganilor
din România, București,Fundația Regele
Carol I, 1939, 376 p., 2 planșe, cu un text și semnătura
lui G. Mano.
Legătură contemporană, cotor și colțari din piele.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 29,5×21,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 200—300 €
Dimensiuni: 25×18 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €
Preț de pornire 100,00 €
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LOT | 046

LOT | 048

Grigore Antipa, Pescăria și pescuitul în România,
1916 - Piesă rară

Nicolae Iorga, Pe drumuri depărtate, 1904 - Prima ediție

Grigore Antipa, Pescăria și pescuitul în România,
București, Librăriile Socec & Comp, C. Sfetea,
Pavel Suru, 1916, 794 p., cu numeroase ilustrații în
text și în afara textului.

Nicolae Iorga, Pe drumuri depărtate. Note de călătorie,
București, Institutul de arte Grafice și Editură Minerva,
1904, 224 p. În interior se păstrează coperta originală.
Legătură contemporană cu colțuri și cotor din piele.

Legătură contemporană integral din piele.

Valoare estimativă: 750—1.500 €
Dimensiuni: 30×21 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 18,5×13,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

Preț de pornire 500,00 €

LOT | 049
C. Rădulescu- Codin, Cuvântări pentru popor,
1906, cu dedicație
C. Rădulescu- Codin, Cuvântări pentru popor după
programa oficială a cercurilor culturale, Volumul I,
Câmpulung, Editura Tipografiei și Librăriei Gh. N.
Vlădescu, 1906, 206 p.
Volumul conține o dedicație adresată publicistului
Ilarie Chendi.
Legătură contemporană cu cotor și colțuri din piele.

Valoare estimativă: 100—200 €
Dimensiuni: 24×17 cm
Starea de conservare: Foarte bună

LOT | 047
M. Sevastos, Monografia Orașului Ploiești, cu dedicație

Preț de pornire 70,00 €
M. Sevastos, Monografia Orașului Ploiești, București, Tipografia „Cartea Românească”,
905 p., cu ilustrații în text și în afara textului și cu numeroase reproduceri la finalul
volumului, inclusiv un plan al Municipiului Ploiești. De semenea, la începutul lucrării
întâlnim fotografia lui Al. Manoliu, primarul Municipiului Ploiești.

Valoare estimativă: 250—450 €
Dimensiuni: 32×24,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 150,00 €
Volumul poartă dedicația olografă a autorului datată 1944.
Legătură originală de editură din pergamoid.
LOT | 050
Barbu Theodorescu, Bibliografia Istorică și Literară
a lui N. Iorga, 1935, cu dedicație
Barbu Theodorescu, Bibliografia Istorică și Literară
a lui N. Iorga 1890- 1934, București, Editura „Cartea
Românească”, 1935, 381 p.
Volumul conține dedicația olografă a autorului.

Valoare estimativă: 45—90 €
Dimensiuni: 24,5×17 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 30,00 €
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LOT | 054
LOT | 051

Al. Cartojan, Petru Cercel viața, domnia și aventurile
sale, cu dedicație

Barbu Theodorescu, Nicolae Iorga, două volume cu dedicație
Al. Cartojan, Petru Cercel viața, domnia și aventurile
sale, Craiova, Editura „Scrisul românesc” S.A., [1941],
228 p., cu numeroase ilustrații în afara textului.

Barbu Theodorescu, Nicolae Iorga, Vol I, București, Tipografia
„Bucovina” I.E. Torouțiu, 1932, 71 p.
Barbu Theodorescu, Nicolae Iorga. Viața și Opera, Vol. II,
București, Tipografia Cărților Bisericești, 1931, 21 p.
Ambele volume poartă dedicația olografă a autorului.
Legătură contemporană cu cotor și colțuri de piele.

Exemplarul poartă dedicația olografă a autorului, datată
Aprilie 1941.
Legătură contemporană integral din piele, în interior se
păstrează copert originală a volumului.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 17,2×25 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 23×17,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 055
LOT | 052

Nicolae Iorga, Prin Bulgaria la Constantinopol, 1907,
Prima ediție

N. Iorga, L'art populaire en Roumanie, 1923
- dedicație

Nicolae Iorga, Prin Bulgaria la Constantinopol,
București, Institutul de Arte Grafice „Minerva”, 1907, 282 p.

N. Iorga, L'art populaire en Roumanie, Paris,
Gamber Éditeur, 1923, 135 p., cu dedicația și
semnătura autorului, cu numeroase planșe
în text și în afara textului.

Volumul conține ilustrații în text și în afara textului.
Legătură contemporană cu cotor și colțuri din piele.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 18,5×13,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Legătură contemporană integral din piele.

Valoare estimativă: 250—400 €
Dimensiuni: 32×24,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

Preț de pornire 150,00 €

LOT | 053

LOT | 056

Grégoire Gafenco, Derniers jours de l’ Europe, 1946, Exemplarul autorului cu semnătură și o fotografie originală

Nicolae Iorga, Neamul românesc în Ardeal și Țara Ungurească, 1906,
două volume, Prima ediție

Grégoire Gafenco, Derniers jours de l’Europe. Un voyage diplomatique en 1939, Paris, Egloff, 1946, 252 p.,
cu o fotografie originală, de epocă, în interiorul volumului.
Legătură de epocă cu cotor din piele.
Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 23×15 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Nicolae Iorga, Neamul românesc în Ardeal și Țara Ungurească, vol. I,
București, Institutul de Arte Grafice și editură „Minerva”, 1906, 381 p.,
cu numeroase reproduceri fotografice în afara textului.
Nicolae Iorga, Neamul românesc în Ardeal și Țara Ungurească, vol. II,
București, Institutul de Arte Grafice și editură „Minerva”, 1906, 748 p.,
cu numeroase reproduceri fotografice în afara textului.

Preț de pornire 100,00 €
Legătură contemporană cu cotor și colțuri din
piele, ambele volume păstrează coperta originală.

Valoare estimativă: 200—300 €
Dimensiuni: 18,5×12,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €
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LOT | 057
Mircea V. Rădulescu, Războiul Neamului Românesc,
1920
Mircea V. Rădulescu, Războiul Neamului Românesc
1916-1919, București, Tip. Mihail M. Antonescu,1920,
208 p., cu numeroase imagini în text și în afara textului.

LOT | 060

Exemplarul cuprinde dedicația și semnătura autorului.
Legatură contemporană cu cotor și colțuri din piele.

Comunicat de război, 1916 - „Luarea a 15.000
de prizonieri străini”
Comunicat de război semnat de prefectul
județului Covurlui Alexandru Gussi, cu privire
la destabilizarea frontului de Nord și Nord-Vest
din Munții Călimanului, care s-a soldat cu luarea
a 15.000 de prizonieri străini, printre care se
numără și doi ofițeri. În regiunea Jiului armata
inamică a suferit pierderi importante.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 28×19 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

Comunicatul a fost emis la 1 Octombrie 1916.
Valoare estimativă: 100—200 €
Dimensiuni: 47×31,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 70,00 €

LOT | 058
Nicolae Iorga, Neamul românesc în Bucovina,
1905, Prima ediție
Nicolae Iorga, Neamul românesc în Bucovina, București,
Editura Institutului de Arte Grafice „Minerva”, 1905, 254
p., cu numeroase ilustrații în interiorul și în afara textului.
Legătură contemporană cu cotor și colțuri din piele,
în interior se păstrează coperta originală.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 18,5×12,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

LOT | 061
Publicația „Realitatea Ilustrată”, Anul XI, Nr. 562 din 27 Octombrie 1937 - Aniversar

Preț de pornire 50,00 €
Publicația "Realitatea ilustrată", Anul XI, Nr. 562 din 27 Octombrie 1937. Pe prima pagină a publicației apare un portret realizat de
Grosaru al M. S. Marele Voievod Mihai, cu ocazia împlinirii a 16 ani, totodată și avansarea în gradul de sublocotenent în armată.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 40×31 cm
Starea de conservare: Foarte bună
LOT | 059

Preț de pornire 50,00 €

N. Iorga, Istoria lui Ștefan cel Mare, 1904, Prima ediție
N. Iorga, Istoria lui Ștefan cel Mare povestită neamului
românesc, București, Institutul de Arte Grafice și Editură
Minerva, 1904, 334 p., cu numeroase ilustrații în text și
în afara textului.
Legătură conteporană cu cotor și colțuri de piele,
în interior se păstrează coperta originală.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 18,5×12,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €
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LOT | 062
Publicația „Seara”, Anul II, Nr. 578 din 24 Septembrie 1939
Publicația „Seara”, Ziar popular ilustrat Anul II, Nr. 578 din 24
Septembrie 1939.
Prima pagină a publicației îi este alocată decesului lui Armand
Călinescu, unde sunt oferite informații despre testament și
înmormântare.

LOT | 065
Publicația „România”, Anul III, Nr. 819 din 8 Septembrie 1940

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 53×39 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Printre evenimentele importante se numără Abdicarea Regelui
Carol al II-lea, depunerea Jurământului Regelui Mihai I,
Proclamația lui Ion Antonescu către Armată.

Preț de pornire 50,00 €
Valoare estimativă: 45—90 €
Dimensiuni: 57×49 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €
LOT | 063
Publicația „Timpul”, nr. 1074, 1940
Publicația „Timpul”, nr. 1074, 1940, 12 p. Fondatorul revistei este Grigore Gafencu iar
prim-redactor este Mircea Grigorescu.
Această ediție a publicației „Timpul” este un număr special cu ocazia sărbătorilor
Pascale. Prima pagină cuprinde un desen cu mântuitorul realizat de Lena Constante.
Alte articole importante cuprinse în această publicație sunt: Violența războiului
din Norvegia crește zi cu zi, Uzinele de fier și domeniile din Reșița S.A., ASTRA, prima
fabrică română de vagoane și motoare.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 64×44 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 066
Publicația „Universul”, 29 August 1941, Ediție specială
Articolul conține Comunicatul Nr. 8 din 29 August 1941,
în care Cartierul General al Comandamentului frontului
româno-german realizează o statistică privind luptele
aeriene.
LOT | 064
Publicația „Curentul”, Anul XIII, Nr. 4386 din 28 Aprilie 1940
Sunt informații privind evoluția Războiului, cât și subiecte legate
de Paște.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 66×47,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €
Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 63×44,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €
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LOT | 069
Publicația „Universul”, 16 Octombrie 1941 - Căderea
Odesei iminentă

LOT | 067

Publicația „Universul”, 16 Octombrie 1941, titrează pe
prima pagină, într-o ediție specială Căderea Odesei
iminentă.

Publicația „Curentul”, ediție specială din 19 iulie 1941
Publicația „Curentul”, ediție specială din 19 iulie 1941
prin care populația era informată la faptul că armatele
româno-germane ce au pornit din Moldova au avansat
dincolo de Nistru, reocupând Basarabia, iar liniile
feroviare ale armatelor sovietice au fost distruse.
Vestea însemna ridicarea moralului colectiv: se recâștiga
ceea ce se oferise în urma ultimatumurior venite din
partea puterilor vecine.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 63×44,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 64×46 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €
LOT | 070
Publicația „Timpul”, Anul V, Nr. 1665 din 25 Decembrie 1941
Publicația conține un articol intitulat Încadrarea profesiunii de avocat în
noua organizare a Statului, unde profesorul Mihai A. Antonescu expune
principiile în fața membrilor Primului Barou al țării.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 63,5×45,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 068
Publicația „Curentul”, 22 Iunie 1941 - Decretul de
mobilizare a armatei

LOT | 071
Publicația „Viața”, Anul I, Nr. 83 din 23 Iunie 1941

Publicația "Curentul", 22 Iunie 1941, titrează pe prima
pagină, într-o ediție specială Decretul de mobilizare a
armatei a intrat în vigoare azi noapte și se va face individual.

Publicația Viața. Ziarul de dimineață al tuturor cetățenilor, Anul I, Nr. 83
din 23 Iunie 1941.
Principalele articole ale publicației se bazează pe evenimentul din 22
Iunie 1941, și anume Ordinul către armată al d-lui general Antonescu,
Conducătorul Statului Român, unde le cere ostașilor români să
desrobească din jugul roșu al bolșevismului pe frații contropiți.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 63×44,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €
Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 63×47 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €
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LOT | 074
Publicația „Transnistria”, Anul I, Nr. 6 din 1 Septembrie 1941
Publicația „Transnistria” Gazeta redeșteptării naționale a românilor dintre Nistru și Bug,
Anul I, Nr. 6 din 1 Septembrie 1941.

LOT | 072

Publicația „Transnistria” Gazeta redeșteptării naționale a românilor dintre Nistru și Bug,
Anul I, Nr. 6 din 1 Septembrie 1941. Pe prima pagină apar numeroase articole cu privire
la numirea Generalului Antonescu în grad de mareșal.

Publicația „Ordinea”, Anul X, Nr. 666 din 4 Martie 1941
Publicația „Ordinea. Ziar ilustrat de informațiuni”, Anul
X, Nr. 666 din 4 Martie 1941.
Prima pagină cuprinde un articol ce prezintă răspunsul
afirmativ al poporului la chemarea lui Ion Antonescu
pentru un viitor de Unire, de Pace și de Dreptate. De
asemenea, o altă știre prezentată este rezultatul votului
din ziua de 2 Martie pe întreaga țară proclamat de
Comisia Centrală a Adunăriile Obștești, știre ce cuprinde
și fotografii.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 63×44,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 63×44 cm
Starea de conservare: Foarte bună
LOT | 075

Preț de pornire 50,00 €
Publicația „Sfarmă-piatră”, anul VIII, nr. 88, din 2 martie 1941
Prima pagină a publicației poartă titlul „Ziua verificării unității
noastre naționale”, cu alte două subtitluri „Generalul ne-a adus în
contemporaneitate” și „Scrisoarea generalului către săteni”. Alt articol
important este „Realizările guvernului” care vorbește despre Generalul
Ion Antonescu.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 55,5×38,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 073
Publicația „Timpul”, ediție specială din 13 iulie 1941
Publicația „Timpul”, ediție specială din 13 iulie 1941 prin care
populația era informată la faptul că armatele româno-germane
ce au pornit din Moldova au avansat dincolo de Nistru, iar liniile
feroviare ale armatelor sovietice au fost distruse. Vestea însemna
ridicarea moralului colectiv: se recâștiga ceea ce se oferise în urma
ultimatumurior venite din partea puterilor vecine.

LOT | 076
Publicația „Sfarmă-piatră”, anul VIII, nr. 197, din 24 iunie 1941
Publicația „Sfarmă-piatră”, anul VIII, nr. 197, București, 1941.
Directorul publicației este Al. Gregorian.
Pagina pricipală a publicației cuprinde articolul „Bucovina leagănul
Moldovei” în care se prezintă faptul că a trecut un an de când Bucovina
a fost luată de către U.R.S.S. Un alt titlu important surprins în această
ediție este „Proclamația Fuehrerului Adolf Hitler” și „Uniunea
Sovietică a dus o campanie sistematică în contra Germaniei stingherind
instaurarea unei noi ordine in Europa”.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 65×46 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 55×44 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

Între război și pace - Partea a III-a

236

237

Între război și pace - Partea a III-a

LOT | 079
LOT | 077
Publicația „Universul”, anul 58, nr. 351
Publicația „Curentul”, Anul XIV, Nr. 4735 din 20 Aprilie
1941

Publicația „Universul”, anul 58, nr. 351, București, 1941, 8 p.
Directorul și administratorul delegat este Stelian Popescu.

Număr festiv cu ocazia sărbătorilor pascale care cuprinde
și proclamația generalului Antonescu.

Acest număr al publicației a apărut în data de 25 decembrie
1941 și este un număr special de Crăciun, titlul principal fiind
Nașterea Mântuitorului.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 64×46 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 45—90 €
Dimensiuni: 63×46 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 080
LOT | 078
Publicația „Unirea”, anul I, Nr. 26
Publicația „Sfarmă-Piatră”, anul VII, nr. 196
Publicația Sfarmă-Piatră. Ziar de Informație și luptă românească,
anul VII, nr. 196 din 22 iunie 1941 prin care se anunța primul
comunicat de pe front referitor la supremația avioanelor germane
împotriva celor sovietice.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 57×40 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Publicația „Unirea”, anul I, nr. 26, București, 1941.
Directorul publicației era I. Joldea Rădulescu.
Subiectul pulicației din 12 martie 1941 a fost rezultatul
plebiscitului, poporul a aprobat cu 2,960,298 voturi, (față
de 2,996) politica d-lui General Ion Antonescu Conducătorul
Statului.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 63×46 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

Preț de pornire 100,00 €
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LOT | 083
Publicația „Universul”, anul 59, nr. 353, din 25 decembrie 1942
Publicația „Universul”, anul 59, nr. 353, București, 1942. Directorul și
administratorul delegat era Stelian Popescu.

LOT | 081

Această ediție a publicației „Universul” din data de 25 decembrie 1942 este un
număr special de sărbători, pe prima pagină a acesteia fiind reprezentată o
compoziție realizată de Traian Savopol.

Publicația „Universul”, 13 Iulie 1941 - Armatele
româno-germane fugăresc pe bolșevici dincolo
de Nistru

Alte articole importante cuprinse în această ediție sunt: „Economice financiare”
și „Ultima oră, operațiile militare de pe fronturile de luptă”.

Publicația „Universul”,13 Iulie 1941, titrează pe
prima pagină, într-o ediție specială „Armatele
româno-germane fugăresc pe bolșevici dincolo
de Nistru”.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 63×45 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €
Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 63×44,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 084
Publicația „Viața”, Anul II, Nr. 383 din 11 Mai 1942
Publicația „Viața”, Ziarul de dimineață al tuturor cetățenilor,
Anul II, Nr. 383 din 11 Mai 1942.
Conține un articol despre 10 Mai 1942, intitulat „Sărbătoarea
împlinirii năzuințelor românești”.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 55×44,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 082
LOT | 085

Publicația „Timpul” 25 Ianuarie 1941 - Armata română
a restabilit ordinea în Capitală și în toată țara

Publicația „Curentul”, anul XV, nr. 5112, din 11 mai 1942
Publicația „Timpul”, Anul V, 25 Ianuarie 1941, titrează
pe prima pagină, „Armata română a restabilit ordinea
în Capitală și în toată țara”.

Publicația „Curentul”, anul XV, no. 5112, 1942, 10 p.
Pagina principală a publicației cuprinde un desen, antisovietic. Această
ediție a publicației apărută în data de 10 mai 1942 este una ce omagiază
ziua națională a României, aceasta fiind sărbătorită în luna mai din
anul 1867 până în 1947. Ce a fost aleasă în amintirea a două evenimente
istorice și anume alegerea prințului Carol de Hohenzollern-Sigmaringen
și proclamarea independenței de stat a României în fața Parlamentului.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 63×44,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €
Un alt subiect important prezentat este Toate nădejdile, în Rege și
Conducător.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 64×44,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €
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LOT | 086
Publicația „Capitala”, Anul VII, Nr. 1769 din 1 Ianuarie 1942
Publicația „Capitala. Ziar de informații și reportaj”, Anul VII, Nr.
1769 din 1 Ianuarie 1942, Număr special de Anul Nou.
LOT | 089
Printre evenimentele importante apărute în cadrul publicației se
numără Proclamația lui Ion Antonescu și Urarea Regelui Mihai
către oștire.

Publicația „Vestul”, anul XIV, nr. 3094, 26 august 1944
Publicația „Vestul”, anul XIV, nr. 3094, Timișoara, 1944.
Fondatorul și proprietarul era Sever Bocu.

Valoare estimativă: 45—90 €
Dimensiuni: 53×38,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Subiectul publicației este arestarea Mareșalului Petain, dar și
faptul că trupele române și sovietice au atins granița maghiară
în urma unei acțiuni comune, venind dinspre Polonia cu
scopul de a ocupa Ungaria.

Preț de pornire 30,00 €

Valoare estimativă: 45—90 €
Dimensiuni: 43.5×30 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 30,00 €
LOT | 087
Publicația „Viața”, Anul II, Nr. 609 din 25 Decembrie 1942
Publicația „Viața. Ziarul de dimineață al tuturor cetățenilor”, Anul II,
Nr. 609 din 25 Decembrie 1942.
Număr festiv cu ocazia sărbătorilor de Crăciun care prezintă și informații
cu privire la situația de pe front de la finele anului 1942.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 56×45 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 090
Publicația „Ecoul”, Anul II, Nr. 248 din 31 August 1944,
Ediție specială
Publicația „Ecoul”, Ediție specială, Anul II, Nr. 248 din 31
August 1944.
LOT | 088
Publicația „România Liberă! Ziar patriotic”, Anul II,
Nr. 7 din 10 Iulie 1944
Publicația „România Liberă! Ziar patriotic”, Anul II,
Nr. 7 din 10 Iulie 1944.
Articolele publicate au subiect politic, iar printre ele se numără
situația pe fronturile de luptă, precum și declarația lui Churchill.

Această ediție specială conține un articol intitulat
Trăiască Armata Roșie eliberatoare!, unde relatează
întampinarea unităților ajunse la marginea Capitalei.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 66,5×47 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 21×15,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

Între război și pace - Partea a III-a

242

243

Între război și pace - Partea a III-a

LOT | 093
Publicația „România liberă”, 23 mai 1945, Sentința în procesul
criminalilor de război

LOT | 091
Publicația „Timpul” din 28 Iunie 1944
Publicația „Timpul” din 28 Iunie 1944, Ediție specială.

Publicația „România Liberă. Cel mai mare ziar de informație și
reportaj”, ediție specială din 23 mai 1945 cu o listă a condamnaților
la moarte în procesul criminalilor de război.

Numărul conține un comunicat cu privire la Hotărârile
Consiliului de Miniștri, întrunit pe 28 Iunie, unde este
adus la cunoștință textul notei ultimative adresate de
către Guvernul U.R.S.S. Guvernului României, precum
și împrejurările care au determinat guvernul României să
evacueze teritoriul Basarabiei și cel din Nordul Bucovinei
începând cu 28 Iunie.

În baza legii „Nr. 312 din 24 aprilie 1945 pentru urmărirea și
sancționarea celor vinovați de dezastrul țării sau de crime de
război” au fost întreprinse primele arestări ordonate de guvernarea
comunistă, iar în data de 23 mai a fost publicată sentința, astfel că
cei găsiți vinovați au fost condamnați la moarte, la muncă silnică
sau la închisoare; averea lor urma să fie confiscată cu titlul de
despăgubire.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 66,5×47,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 57×46 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 094
Publicația „România liberă”, 17 mai 1946, Sentința în
procesul marilor criminali de război

LOT | 092
Publicația „Timpul”, anul IX, nr. 2792, din data de
12 martie 1945

Publicația „România Liberă". Cel mai mare ziar de
informație și reportaj”, ediție specială din 17 mai 1946
în care a fost publicată sentința dată de Tribunalul
Poporului în procesul marilor criminali de război, aceasta
fiind condamnarea la moarte pentru 13 personalități care
se aflaseră în funcții cheie în timpul Primului Război
Mondial. Această ediție specială este declarația publică
prin care mareșalul Ion Antonescu a fost condamnat la
moarte. Alături de el, printre condamnați se aflau și Mihai
Antonescu, Horia Sima, Mihai Sturdza, Radu Lecca și
Eugen Cristescu.

Publicația „Timpul”, anul IX, nr. 2792, București,
1945. Director Grigore Gafencu.
Titlul principal al publicației este Țara întreagă salută cu
entuziasm revenirea Ardealului de Nord.
Articolul face referire la revenirea Ardealului de Nord
după șase luni de la semnarea armistițiului în convenția
căruia era prevăzută retrocedarea Ardealului în parte sau în
întregime. Acest lucru era strict legat de modul de abordare
a angajamentelor luate prin semnarea actului la data de 12
septembrie 1944 de la Moscova.

În baza legii „Nr. 312 din 24 aprilie 1945 pentru urmărirea
și sancționarea celor vinovați de dezastrul țării sau de
crime de război” au fost întreprinse primele arestări
ordonate de guvernarea comunistă.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 63×46 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 57×46 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €
Preț de pornire 100,00 €
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LOT | 098
LOT | 095
Publicația „Cuget Liber”, 1946
Publicația „Cuget Liber”, 1946, nr. 489, Constanța.
Subiectul publicației sunt alegerile parlamentare din data de
19 noiembrie 1946, Îndemnând poporul să voteze cu Blocul
Partidelor Democrate care era aliat cu Partidul Comunist Român.
Votăm cu „SOARELE” pentru ca să rămânem în veci stăpâni pe ogoare.

Nicolae Bogdan, Funcțiunile istorice europene și creștine
îndeplinite de Națiunea Română, cu dedicație
Nicolae Bogdan, Funcțiunile istorice europene și creștine îndeplinite
de Națiunea Română, Colecția Justinian, 1940, XII + 204 p.
Exemplar numerotat 2 din 25 pe hârtie japan document chamois,
ce poarta dedicația olografă a autorului pentru Maiorul Vasile Edu.
Volumlul este legat în epocă cu piele.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 61×43,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 150—250 €
Dimensiuni: 24×17 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €
Preț de pornire 50,00 €

LOT | 096
LOT | 099
Publicația „Înainte. Organul Regionalei Oltenia a Partidului
Comunist Român”, Anul III, nr. 692 din 13 feb 1947 - Ceaușescu

N Iorga, Istoria Bucureștilor, ed. I-a
N. Iorga, Istoria Bucureștilor, București, 1939, Ediția
Municipiulul București, Monitorul Oficial și Imprimeriile
Statului, 397 p.

Publicația Înainte. Organul Regionalei Oltenia a Partidului Comunist Român,
Anul III, nr. 692 din 13 Februarie 1947.
Este redactat un articol intitulat
De ce nu făceau la fel și cei pe care îi alegeam pe vremuri?, în care se prezintă vizita
și vacanța lui Nicolae Ceaușescu în Slatina, unde discută cu lucrătorii de la
atelierele C.F.R., dar și cu locuitorii comunei Prisecani.

Legătură contemporană în piele maron, ornament fitomorf
la rece și titlul în aur pe coperta 1 și cotor.

Valoare estimativă: 100—200 €
Dimensiuni: 23×16 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 43,5×30 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 80,00 €
Preț de pornire 50,00 €

LOT | 100
Gheorghe Adamescu, Contribuție la Bibliografia românească, 1921
LOT | 097
Publicația „Universul”, 1 Ianuarie 1948 - Abdicarea regelui Mihai I
Publicația „Universul”, Anul 65, Nr. 1 Ianuarie 1948,
număr special de Anul nou care titrează pe prima pagină un
articol referitor la Abdicarea Regelui Mihai I, unde este transpusă
declarația acestuia, cât și un articol intitulat Proclamația
Guvernului către Popor, unde se menționează alegerea unui
Prezidium al Republicii Populare Române și jurământul acestora.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 63×43 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Gheorghe Adamescu, Contribuțiune la Bibliografia Românească, București,
Cartea Românească, Institutul Gobl, Rasidescu.
Trei tomuri:
Fascicola I-a, 1921, 179 p.
fascicola II-a, 1923, 413 p.
Fascicola III-a, 1928, IV, 530 p.
Legătură de epocă în celuloid cu cotor,
colțuri și hârtie marmorată.

Valoare estimativă: 100—250 €
Dimensiuni: 20×13,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €
Preț de pornire 50,00 €
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LOT | 103
N. Iorga, Negoțul și meșteșugurile în trecutul românesc, 1906,
Prima ediție
N. Iorga, Negoțul și meșteșugrile în trecutul românesc, București,
Institutul de Arte Grafice și Editură „Minerva”, 1906, 263 p.
LOT | 101
Legătură contemporană cu cotor și colțuri de piele.
Transilvania, Banatul, Crișana, Maramureșul
1918 - 1928
Transilvania, Banatul, Crișana, Maramureșul
1918 - 1928, București, Cultura Națională,
1929, 3 volume, XI + XI + VII + 1581 P.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 18,5×13,3 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €
Legătură contemporană cu cotor și colțuri
din piele.

Valoare estimativă: 300—600 €
Dimensiuni: 35,5×26,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună
LOT | 104

Preț de pornire 200,00 €
Dr. Mina Minovici, Medicină legală, cu dedicație
Tratat complect de Medicină Legală cu Legislația și jurisprudența
românească și străină de Profesor Dr. Mina Minovici, București,
Socec, 1928 - 1931, 2 volume:
Volumul I. Dentologia - Expertizele, cu 185 figuri în text, 962 p.
Volumul II. Omul viu - Moartea, cu 275 figuri în text, 1120 p. Pe foia de
titlu se regăsește o dedicație cu semnătura olografă a autoarei, datată
10 Ianuarie ’31.
Legătură contemporană în piele cu ornamente fitomorfe la rece și
titlul în aur pe coperta 1 și pe cotor.

Valoare estimativă: 700—900 €
Dimensiuni: 27×17 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 500,00 €

LOT | 102
Grigore Ionescu, Istoria Arhitecturii Românești,
cu dedicație
Grigore Ionescu, Istoria Arhitecturii
Românești. Din cele mai vechi timpuri până la 1900,
prefața de N. Iorga, București, Tiparul „Cartea
Românească”, 1937, 498 p., cu numeroase ilustrații în
text și în afara textului, și o hartă tip fascicol la finalul
volumului.

Octavian Goga, ...aceiași luptă Budapesta-București, 1930

Volumul poartă dedicația olografă a autorului către
generalul C. Bălăcescu.

Octavian Goga, ...aceiași luptă Budapesta - București, București,
Editura Ziarului Universul, 1930.

Legătură contemporană cu cotor și colțuri din piele.

Lucrarea cuprinde texte publicate între 1920 - 1930 în revista "Țara
noastră".

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 24,5×20 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Legătură de epocă cu cotor și colțuri din piele. Titlul în aur pe cotor.
Se păstrază coperta originală broșată a editurii.

Preț de pornire 100,00 €

Valoare estimativă: 150—250 €
Dimensiuni: 22,5×14,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

LOT | 105

Preț de pornire 80,00 €
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LOT | 106

LOT | 109

N. Iorga, Sate și Mănăstiri din România, 1905

Cezar Papacostea, Sofiștii în antichitatea Greacă, cu dedicația autorului

N. Iorga, Sate și Mănăstiri din România, București, Institutul
de Arte Grafice și Editură, 1905, 370 p. Conține ilustrații în
afara textului.

Cezar Papacostea, Sofiștii în Antichitatea Greacă, studiu însoțit de o traducere din Platon Gorgias, București, Editura
„Cartea Românescă”, 1934, 71 p.
Volumul poartă dedicația olografă a autorului oferită profesorului Iuliu Valaori, datată octombrie 1834.

Legătură contemporană cu cotor și colțuri din piele.
Legătură contemporană cu cotor din piele.
Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 18,5×13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 23,5×17 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €
Preț de pornire 50,00 €

LOT | 107
D. Gusti, Sociologia Militans, cu dedicație olografă
D. Gusti, Soiologia Militans, București, Editura Institutului
Social Român, [1935], 611 p.
Exemplarul poartă dedicația olografă a autorului, datată 26
martie 1935.
Legătură de epocă integral din pergamoid.

Valoare estimativă: 100—200 €
Dimensiuni: 23,3×16 cm
Starea de conservare: Foarte bună

LOT | 110
B. G. Assan, Călătorie împrejurul pământului, 1899, cu dedicație către A.D. Xenopol

Preț de pornire 70,00 €
B. G. Assan, Călătorie împrejurul pământului, București, Stab. Grafic I. V. Socecu, 1899, 51 p.,
cu numeroase ilustrații în interiorul textului.
Volumul poartă dedicația olografă a autorului, oferită istoricului A.D. Xenopol. Acesta a făcut parte
din colecția profesorului Popescu Băjenaru, după cum o demonstrează ex-librisul ștampilă de la începutul lucrării.
Legătură contemporană cu cotor și colțuri din piele.
LOT | 108
Ernest Bernea, Preludii, cu dedicație pentru
Romulus Vulcănescu
Ernest Bernea, Preludii, București, Editura
Tiparul Universitar, 1943, 60 p.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 23,5×17 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

Volumul poartă dedicația olografă a lui Ernest
Bernea pentru scriitorul Romulus Vulcănescu.
Legătură contemporană cu cotor și colțuri din
piele.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 17×13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €
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LOT | 113
N. Iorga, Neamul Românesc în Basarabia, 1905,
Prima ediție
LOT | 111
Mihail Manoilescu, Urmare la „Memoriile mele”- text
dactilografiat, 1947, Piesă inedită

N. Iorga, Neamul romănesc în Basarabia,
București, Editura Librăriei Socecu & Co., 1905,
238 p. Volumul conține ilustrații în afara textului.

Text dactilografiat intitulat Urmare la „Memoriile mele”
reprezintă o continuare a memoriilor lui Mihail Manoilescu
din perioada lunilor iulie-august a anului 1940 când acesta
ocupa funcția de Ministru de externe al României.

În interior se păstrează coperta originală.
Legătură contemporană cu cotor și colțuri din
piele.

Textul este alcătuit din 235 de pagini în care acesta descrie
situația politică dificilă în care se afla României din vara
anului 1940, înainte de momentul Dictatului de la Viena
când aceasta a fost nevoită să cedeze o parte a teritoriului
Transilvaniei.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 19×13,2 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

Fotografie de presă în cadrul căreia este surprins omul politic
și ministrul Mihail Manoilesc alături de mai mulți militari.

Valoare estimativă: 300—600 €
Dimensiuni: 30×21,5 / 12×16 cm
Starea de conservare: Foarte bună

LOT | 114

Preț de pornire 200,00 €

Nicolae Iorga, Drumuri și orașe din România, București, Editura
Institutului de Arte Grafice și Editura Minerva, 1904, 291 p. Albumul
conține ilustrații în interiorul textului.

Nicolae Iorga, Drumuri și orașe din România, 1904 - Prima ediție

Legătură contemporană cu colțuri și cotor din piele.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 18,5×13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 115
LOT | 112
L’ Art du Peuple Roumain, 1925, cu dedicație
Mihail Manoilescu, Rostul și destinul burgheziei
românești, cu dedicație

L’ Art du Peuple Roumain, Introducere de S. A. R. Le Prince Carol de Roumanie, urmată de o prezentare istorică
a profesorului Al. Tzigara- Samurcaș, Geneva, Imprimeria Kundig, 1925, 121 p. Catalogul expoziției din Geneva
conține numeroase ilustrații și reproduceri fotografice.

Mihail Manoilescu, Rostul și destinul burgheziei
românești, București, Istitutul de arte grafice „Cugetarea”,
[1942], 444 p.

Volumul poartă dedicație olografă a lui Al.
Tzigara-Samurcaș, datată 1926.

Exemplarul cuprinde dedicația olografă a autorului
oferită profesorului Alexandru Oteteleșanu, fiind datată
Septembrie 1942.

Legătură contemporană cu cotor și colțuri
din piele, în interior se păstrează coperta originală.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 24,6×17 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 30—60 €
Dimensiuni: 26,5×20 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

Preț de pornire 20,00 €
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LOT | 119
LOT | 116
I. Bianu, N. Cartojan, Album de Paleografie Românească, 1940, cu dedicație
Nicolas Basilesco, La société des nations
devant les conficts, 1936, cu dedicație
Nicolas Basilesco, La société des nations
devant les conflicts internationaux et
spécialement devant le conflit italo-ethiopien,
București, 1936, 137 p.
Volumul poartă dedicația olografă a autorului.
Legătură contemporană din pergamoid.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 23,5×16,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

I. Bianu, N. Cartojan, Album de Paleografie Românească (Scrierea chirilică), Ediția a III-a, București, Tiparul „Cartea Românească”,
1940, 12+ 44 planșe.
Conține 44 de planșe cu facsimile după texte tipărite, unele din secolul al XVI-lea (împrumutate din publicația lui I. A. Candrea),
precum și semnăturile lui Mihai Viteazul (înprumutate din Analele Academiei Rom, s II, t. VIII 1885-6), Dimitrie Cantemir și scrisoarea
lui Ilie Abaza (acestea împrumutate din N. Iorga Carol al XII-lea, în Analele Academiei Rom. s II, tom XXXIII), toate celelalte facsimile
aparțin exclusiv publicației de față. Materialul albumului a fost împărțit în patru grupe: texte tipărite, manuscripte, documente și
scrisori, ligamente și semnături.
Albumul îi este dedicat Domnului Th. Capidan, cu distinse sentimente de stimă și prietenie. Semnată 11 Decembrie 1940, dedicația este
urmată și de semnătura olografă a lui N. Cartojan.
Planșele se păstrează în mapa originală.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 35×25,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 117
Marin Popescu - Spineni, România în Istoria
Cartografiei, 1938
Marin Popescu - Spineni, România în Istoria
Cartografiei până la 1600, București, Monitorul
Oficial și Imprimeriile Statului Imprimeria
Națională, 1938, 173 p.
LOT | 120

Volumul conține ilustrații și planșe cartografice.
Legătură de epocă din pergamoid.

Albumul de război, 1923, două volume
L'album de la Guerre. Histoire photogrephique et documentaire reconstituée
chronologiquement a l'aide de cliché et de dessins publiés par «L'Illustration» de 19141921 [Albumul de război. Istoria fotografică și documentară reconstituită cronologic
cu ajutorul fotografiilor și desenelor publicate de „L'Illustration” din 1914-1921],
două volume, Paris, L'Illustration, 1923, 660 p. + 651 p.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 23,5×17 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 118
Nicolae Drăganu, Românii în veacurile IX-XIV pe baza toponimiei
și a onomasticii, cu dedicație

Valoare estimativă: 500—700 €
Dimensiuni: 40,5×31 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 300,00 €

Lucrarea este bogat ilustrată; sunt utilizate reproduceri fotografice după portrete
sau din scene de război. În primul volum, între pagine 564-565 și 590-593, subiectul
central este spațiul românesc. Apare o reproducere de mari dimensiuni a unei
fotografii cu regina Maria într-un spital de campanie alături de soldați, o reproducere
a unei fotografii a principelui Carol alături de soldați, precum și o imagine cu regele
Ferdinand în timpul unei campanii, alături de Generalul Berthelot.
Legătura este originală, de editură, din piele roșie și cotor din pergamoid.

Nicolae Drăganu, Românii în veacurile IX-XIV pe baza toponimiei
și a onomasticii, București, Monitorul Oficial și Imprimeriile
Statului. Imprimeria Națională, 1933, 682 p.
Volumul poartă dedicația olografă oferită de către autor colegului
Theodor Capidan, în „semn de deosebită considerație și admirație”.
Legătură contemporană cu cotor și colțuri din pergamoid,
în interior se păstrează coperta originală.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 24×18 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €
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LOT | 121
LOT | 123
George D. Florescu, Din vechiul București, 1935
Mihai A. Antonescu, carte de vizită cu însemnare olografă
G. D. Florescu, Din Vechiul București. Biserici, curți boierești și hanuri după două planuri inedite de la sfârșitul
veacului al XVIII-lea, București, Institutul de Arte Grafice „Lupta”, 1935, 186 p.

Mihai A. Antonescu, carte de vizită cu însemnare olografă.

Volumul conține dedicația olografă a autorului pe pagina de gardă și numeroase ilustrații cartografice.
Legătură contemporană, integral din piele; în interior se păstrează coperta originală a volumului.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 6×10 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 30,5×24 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 124
Mihai A. Antonescu, Criza Societății Națiunilor, 1936,
cu dedicație
Mihai A. Antonescu, Criza Societății Națiunilor,
București, 1936, 87 p.
Exemplarul poartă dedicația olografă a autorului.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 24,5×16,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 122
Mihai Antonescu, fotografie cu dedicație
olografă, 1943
Fotografie care îl înfățișează pe avocatul
și omul politic Mihai Antonescu.
Fotografia poartă dedicația olografă,
datată 1943.

Valoare estimativă: 300—600 €
Dimensiuni: 44,5×35 cm
Starea de conservare: Foarte bună

LOT | 125
În amintirea lui Constantin Giurescu, 1944, cu dedicație către Th. Capidan
În amintirea lui Constantin Giurescu la 25 de ani de la moartea lui (1875 1918), București, 1944, 562 p., cu ilustrații în afara textului și ilustrații
cartografice atașate.
Acest volum s-a tipărit sub îngrijirea lui Constantin Marinescu, Alexandru
Rosetti, Victor Papacostea și Constantin Grecescu.

Preț de pornire 200,00 €
Exemplarul este netăiat și cuprinde o dedicație olografă oferită de autor
lui Th. Capidan.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 30×21,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €
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LOT | 126

LOT | 129

Alexandru A. C. Sturdza, Ce înseamnă socialismul în
România, 1896

Gh. Tătărescu, Evacuarea Basarabiei și a Bucovinei
de Nord, 1940

Alexandru A. C. Sturdza, Ce înseamnă socialismul în
România, București, Tipografia G. A. Lazareanu, 1896,
50 p.

Gh. Tătărescu, Evacuarea Basarabiei și a Bucovinei
de Nord, Craiova, Editura Scrisul Românesc S.A.,
[1940], 26 p.

Valoare estimativă: 45—90 €
Dimensiuni: 16,5×12 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 45—90 €
Dimensiuni: 23,5×16,2 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 30,00 €

Preț de pornire 30,00 €

LOT | 127

LOT | 130

Comunismul, iată inamicul!, 1936

I. Hudiță, Falsul comis contra D-lui Iuliu Maniu în procesul Seletzky, 1935

Comunismul, iată inamicul!, București, Tipografia
ziarului „Universul”, 1936, 30 p.

I. Hudiță, Falsul comis contra D-lui Iuliu Maniu în procesul Seletzky,
discurs ținut în ședința Camerei Deputaților de la 21 Martie 1935, București,
Monitorul Oficial și Imprimeriile Statului. Imprimeria Centrală, 1935, 43 p.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 18×13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 45—90 €
Dimensiuni: 23×16 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €
Preț de pornire 30,00 €

LOT | 131
LOT | 128
Ion I. Russu, Religia Geto-Dacilor, 1947, cu dedicație
N. Iorga, Discursuri Parlamentare, 1939, 3 volume
N. Iorga, Discursuri Parlamentare, București, Editura
„Bucovina”,

Ion I. Russu, Religia Geto-Dacilor zei, credințe, practici religioase, Cluj,
Tipografia „Cartea Românească”, 1947, 137 p.
Volumul conține dedicația olografă a autorului, ce datează din 1947.

Volumul I. Partea I - 1939, 413 p.
Volumul I. Partea a II-a - 1939, 379 p.
Volumul II. 1940, 468 p.
Volumul III. 1940, 468 p.

Valoare estimativă: 45—90 €
Dimensiuni: 24,5×17 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Legătură contemporană cu cotor și colțuri din piele.

Preț de pornire 30,00 €
Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 24×17 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €
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LOT | 134
LOT | 132
Românizarea. Înfăptuiri 6 Decembrie 1941,
6 Decembrie 1942
Românizarea. Înfăptuiri 6 decembrie 1941- 6 decembrie 1942,
București, Tipografia Curierul Judiciar.
Cuvânt premergător de Domnul Titus Dragoș, Ministru
Subsecretar de Stat al Românizării Colonizării și Inventarului.
Volumul conține diferite ilustrații la finalul volumului.
Legătură contemporană din pergamoid.

Valoare estimativă: 250—450 €
Dimensiuni: 23×16 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

Jocurile Olimpice de la Berlin, 1936, două volume + Invitația-Program
a soților Suțu
Die Olympischen Spiele 1936 In Berlin [Jocurile Olimpice 1936 de la
Berlin], două volume, Herausgegeben vom, Cigaretten-Bilderdienst
Altona-Bahrenfeld.
Volumul I. Die Olympischen Winterspiele Vorschau auf
Berlin [Avanpremiera Jocurilor Olimpice de iarnă de la Berlin], 127 p.,
cu numeroase reproduceri fotografice în și în afara textului și o planșă
în finalul volumului.
Volumul II. Die XI. Olympischen Spiele in Berlin 1936 [A XI-a ediție
a Jocurilor Olimpice din Berlin, 1936], 165 p., cu numeroase ilustrații și
reproduceri fotografice + o anexă în care sunt menționați câștigătorii
medaliilor.

Lotul are în componență și o mapă cu o invitațieprogram ce a aparținut soților Suțu. Marele eveniment
sportiv a avut parte de o mediatizare foarte puternică,
precum și de o organizare extraordinară, prilejuind
numeroase întâlniri, recepții, etc. Din România, au
participat, pe lângă sportivi, și un număr mare de
invitați, printre care și prințul și prințesa Suțu de la care
s-a păstrat Insigna Oficială a Statului German închinată
Jocurilor Olimpice prinsă de mapa ce conține invitațiaprogram la recepția oferită de Guvernul German în
6 august 1936. Programul păstrează anexată și cartea de
vizită a cuplului.

Ambele volume păstrează în incipit câte o reproducere fotografică a
conducătorului, respectiv Adolf Hitler, înconjurat de oameni, în cadrul
evenimentelor sportive desfășurate în perioada Jocurilor Olimpice.

Valoare estimativă: 300—600 €
Dimensiuni: 32×22 / 31,5×24,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Legătura este originală, de editură, din pergamoid albastru.

Preț de pornire 200,00 €

LOT | 133
K. A. Romstorfer, Cetatea Sucevii, 1913, cu dedicație
K. A. Romstorfer, Cetatea Sucevii descrisă pe temeiul propriilor cercetări
făcute între 1895 și 1904, București, Editura Institutul de Arte Grafice „Carol
Göbl”, 1913, LVI + 112 p., cu 113 ilustrații în text și 12 planșe anexate.
Volumul poartă dedicație olografă a lui Alexandru Lăpedatu, cel care
s-a îngrijit de publicarea volumului în limba română.
Legătură contemporană cu cotor din piele.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 35×25,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 135

LOT | 136

Th. Capidan, Românii nomazi. Studiu din viața
românilor din Sudul Peninsulei Balcanice, 1926

Gheorghe Nedici, Istoria vânătoarei și a dreptului de vânătoare, 1940, cu dedicație olografă

Th, Capidan, Românii nomazi. Studiu din viața
românilor din Sudul Peninsulei Balcanice, Cluj,
Institutul de Arte Grafice „Ardealul”, 1926, 187 p.
În interior se pot regăsi 40 de ilustrații și reproduceri
fotografice și două planșe tip hărți.

Gheorghe Nedici, Istoria Vânătoarei și a dreptului de vânătoare, București, Tipografia Ziarului „Universul”, 1940, 753 p.
Volumul conține o dedicație olografă pe pagina de titlu, datată 20 octombrie 1940, la București.
Legătură contemporană cu cotor și colțuri din piele; în interior se păstrează coperta originală.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 24×17 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Legătură de epocă cu cotor și colțuri din pergamoid.

Preț de pornire 100,00 €
Valoare estimativă: 100—200 €
Dimensiuni: 23×16 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 70,00 €
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LOT | 137
Nicolae Bogdan, Românii în secolul al XV-lea, 1941,
cu dedicație

LOT | 140
Fotografie, manifestația cetățenească organizată
de Partidul Național-Țărănesc, 1928

Nicolae Bogdan, Românii în secolul al XV-lea. Privire de ansamblu
asupra perioadei patriarhale a Neamului nostru, întemeiată
pe mărturiile directe cuprinse în cronica lui Wavrin, București,
Imprimeria Națională, 1941, 238 p.

Fotografie ce surprinde manifestația cetățenească
organizată de Partidul Național-Țărănesc în
vederea răsturnării guvernării liberale prezidate de
Vintilă I. C. Brătianu. Campania naţional-ţărănistă
a fost precedată de vizitele efectuate în străinătate
de mai mulţi fruntaşi ai partidului(Mihai Popovici,
Virgil Madgearu, Ion Răducanu), pentru a câştiga
bunăvoinţa guvernelor şi a cercurilor financiare
occidentale. Guvernul Brătianu fusese instituit în
noimebrie 1927, iar manifestațiile național-țărăniste
au început în ianuarie 1928.

Volumul poartă dedicație olografă a autorului, oferită pictorului
Stoica Dumitresco, în semn de prețuire și stimă deosebită, aceasta
fiind datată 1942.

Valoare estimativă: 60—120 €
Dimensiuni: 24,5×17 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 40,00 €
Valoare estimativă: 100—200 €
Dimensiuni: 8,5×11 cm
Starea de conservare: Foarte bună
LOT | 138

Preț de pornire 75,00 €
Două fotografii, Mișcările greviste, 1914
Două fotografii care ilustrează mișcarea grevistă din București din
perioada 1910-1914. După reconstituirea Partidului Social-Democrat și
apariția Sindicatelor de muncă, conștiința politică a clasei muncitoare
s-a dezvoltat, astfel începe lupta muncitorilor pentru apărarea
intereselor sale vitale. Cele două fotografii surprind manifestațiile
greviștilor întreprinse tocmai în acest sens. Prima fotografie surprinde
grupul în zona Bulevardului C. A. Rosetti în fundal fiind reconoscibilă
Biserica Boteanu, iar cea de-a doua în zona Ateneului Român. În
fotografii sunt vizibile pancartele cu cererile greviștilor, printre care și
votul universal, și investirea în educație. Pe verso-ul ambelor fotografii
se află o însemnare olografă care le datează „Manifestația de 1 Mai 1914”.

Valoare estimativă: 300—600 €
Dimensiuni: 12,5×17,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

LOT | 141

Preț de pornire 200,00 €

Două fotografii ce ilustrează Greva Franzelarilor, 1914

LOT | 139
Două fotografii, Bucureștiul sub ocupație germană în cel de-al
Doilea Război Mondial
Două fotografii care ilustrează Bucureștiul sub ocupație germană
în prima parte a celui de-al Doilea Război Mondial, respectiv
la începutul guvernării antonesciene, 1940 la momentul în
care Misiunea germană a venit în România. Prima fotografie
este realizată în fața Cercului Militar Național, surprinzând
organizarea trupelor germane, iar cea de-a două surprinde un
grup de militari în zona Parcului Carol.

Două fotografii care ilustrează mișcarea grevistă din
București din perioada 1910-1914. După reconstituirea
Partidului Social-Democrat și apariția Sindicatelor
de muncă, conștiința politică a clasei muncioare s-a
dezvoltat, astfel începe lupta muncitorilor pentru
apărarea intereselor sale vitale. Cele două fotografii
surprind manifestațiile greviștilor întreprinse tocmai
în acest sens. Prima fotografie surprinde grupul în zona
Bulevardului C. A. Rosetti, iar cea de-a doua în zona
Ateneului Român. În fotografii sunt vizibile pancartele
cu cererile greviștilor, printre care și votul universal.

Valoare estimativă: 300—600 €
Dimensiuni: 12×17,5 / 13×17,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 200,00 €
Valoare estimativă: 300—600 €
Dimensiuni: 11×15,5 / 10×14 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 200,00 €
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LOT | 142

LOT | 145

Omagiu lui Constantin Kirițescu, 1937, cu dedicație

Conferința de pace de la București, fotografie de epocă
de mari dimensiuni

Omagiu lui Constantin Kirițescu, București, „Cartea Românească”, 1937, 882 p.
Volumul conține dedicația olografă a autorului, datată 1942.
Exemplar bibliofil tipărit pe hârtie velină mată, numeroatate de la 26-1025. Exemplarul de față este numerotat cu numărul 984.
Legătură contemporană cu cotor și colțuri din piele, păstrează coperta originală în interior.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 26,5×19,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

Fotografie de epocă de mari dimensiuni, ce înfățișează un
eveniment din timpul Conferinței de pace, încheiată la 28
iulie 1913, în Palatul Ministerului de Externe, București.
Palatul Sturdza a devenit sediul Ministerului de Externe
în perioada interbelică. Construcția a fost începută în
anul 1897 și finalizată în 1901, însă palatul a fost demolat
în anul 1946 datorită deteriorării din perioada războiului.

Valoare estimativă: 400—750 €
Dimensiuni: 17×22,2 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 250,00 €

LOT | 146
Corespondență Ernest Broșteanu, 21 Iunie 1923
LOT | 143
D. A. Sturdza, fotografie și semnătură olografă

Scrisoare trimisă de Comandantul Corpului Grănicerilor, Generalul de Divizie Ernest
Broșteanu către doamna Delavrancea, prin care este menționat că pichetele de
grăniceri Nr. 12 și Nr. 14 vor purta numele „Barbu Delavrancea”.

Fotografie reprezentându-l pe Ministrul Afacerilor Străine D. A. Sturdza,
alături de semnătura sa olografă.

Scrisoarea este dactilografiată, datată 21 Iunie 1923, poartă antetul Corpului
Grănicerilor și conține semnătura olografă a lui Ernest Broșteanu.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 13,5×8,5 / 4×10,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 45—90 €
Dimensiuni: 34×21 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

Preț de pornire 30,00 €

LOT | 147
Raul Dona cu soția și copilul, permisie de călătorie, cu fotografii
Permisia de călătorie spre București și Iași a medicului militar Achil Raul Alexandru Dona, împreună cu soția Niculina
Delavrancea Dona și fiica în vârstă de un an, Niculina Delavrancea Dona, cunoscută ulterior în lumea artei ca pictorița
Nuni Dona.

LOT | 144
Alexandru Vaida-Voevod, fotografie și semnătură olografă

Permisia este datată 10 Septembrie 1918 și conține
două fotografii cu cei doi soți și fiica acestora.

Fotogrtafie care îl înfățișează pe omul politic Alexandru Vaida-Voevod,
care vine însoțită de semnătura olografă a acestuia.
Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 16,5×12 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 16×10,5 / 4×10,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

Preț de pornire 100,00 €
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LOT | 151
LOT | 148

Document redactat de Georgescu Pion cu referire la invazia
Rușilor în Basarabia și Bucovina

Scrisoare colectivă din partea unui lot de militari
români aflați prizonieri în Rusia

Document redactat de Georgescu Pion cu referire la invazia
Rușilor în Basarabia și Bucovina, datat 19 iunie 1940, ziua I-a
de mobilizare.

Scrisoare colectivă din partea unui lot de militari români
aflați prizonier în spațiul rusesc. Scrisoarea este
intitulată „Salut celor de acasă” și este adresată
tuturor soldaților și ofițerilor români de pe front, dar și
către familiile prizonierilor. Scrisoarea este datată iulie
1942, având o parte a textului dactilografiată și o parte
olografă, redactată, pe rând, de mai mulți soldați.

Acest document a apărut la o zi după ce România a primit
un ultimatum din partea Uniunii Sovietice prin care
se cerea evacuarea administrației civile și a armatei de
pe teriotriul dintre Prut și Nistru cunoscut ca Basarabia și din
partea nordică a regiunii Bucovina.

Scrisoarea cuprinde semnăturile olografe ale românilor
din lotul de prizonieri atât pe recto, cât și pe verso.

Documentul realizat de către generalul Georgescu Pion avea
scopul de a mobiliza populația. Semnat olograf de către general.

Valoare estimativă: 300—600 €
Dimensiuni: 26,5×16,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 30,5×21 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 200,00 €

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 149

LOT | 152

Condițiile armistițiului încheiat între armatele Ruse
și Române și armatele Germane

Certificatul de absolvire al Alexandrinei Angelescu, cu semnătura olografă a lui
Carol Davila

Condițiile armistițiului încheiat între armatele Ruse
și Române de pe frontul Român și armatele Germane,
Austro-Ungare, Bulgare și Turce ce operau pe același
front. Documentul este datat 26 noiembrie 1917, 2 p.

Certificatul de absolvire a clasei a III-a al Alexandrinei Angelescu, datat 12 Septembrie
1883, emis de Eforia Azilului Elena Doamna.
Certificatul conține semnătura olografă a lui Carol Davila.
Valoare estimativă: 100—250 €
Dimensiuni: 27×21 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 32,5×20,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 70,00 €
Preț de pornire 100,00 €

LOT | 153
Scrisoare adresată ministrului Școlii Superioare de
Război din partea generalului Paul Teodorescu

LOT | 150
Regina mamă Elena și Nicolae Iorga, fotografie de grup, cca.
1929

Scrisoare adresată ministrului Școlii Superioare de
Război din partea Generalului Adjutant Paul Teodorescu,
datată 05 iulie 1937.

Fotografie de epocă, de mari dimensiuni, ce o ilustrează pe
regina mamă Elena în mijlocul unui grup de tineri. În centrul
grupului este recognoscibil istoricul Nicolae Iorga. Fotografia
este realizată la Vălenii de Munte, în fața reședinței lui Nicolae
Iorga, în timpul cursurilor de vară. Fotografia poate fi datată
cca. 1929, anterior întoarcerii în țară a regelui Carol al II-lea.

Prin această scrisoare Paul Teodorescu comunica
ministrului faptul că s-au început săpăturile în subsolul
local, viitor de război. Transmițându-i mulțumiri în
numele tuturor.

Valoare estimativă: 60—120 €
Dimensiuni: 22,5×16 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 18×22,6 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 40,00 €
Preț de pornire 100,00 €
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LOT | 156
Matatias Carp, Cartea Neagră. Suferințele evreilor din România, 3 volume
Matatias Carp, Cartea Neagră. Suferințele evreilor din România. 1940-1944,
București, 3 volume.
LOT | 154
Corespondență Constantin I. Angelescu, 1931
Scrisoare trimisă de Constantin I. Angelescu unui doctor
francez, datată 9 August 1931. Reîntors la Paris, Angelescu
îi scrie acestuia pentru a-l anunța că articolul celui din
urmă a fost tradus și va fi trimis acolo unde i-a fost indicat.
Scrisoarea conține în partea superioară numele și adresa
spitalului unde Nicolae Păulescu, unchiul și profesorul
lui Angelescu, a fost adjunct al profesorului Étienne
Lancereaux.

Volumul I, Legionarii și Rebeliunea, Editura Atelierele Grafice Socec & Co,
1946, 379 p.
Volumul II, Pogromul de la Iași, Societatea Națională de Editură și Arte
Grafice „Dacia Traiană”, 1948, 168 p.
Volumul III, Transnistria, Societatea Națională de Editură și Arte Grafice
„Dacia Traiană”, 1947, 476 p.
Volumele conțin numeroase reproduceri fotografice, hărți și planșe.
Legătură contemporană integral din piele,
în interior se păstrează coperta originală.

Scrisoarea conține semnătura olografă a Dr. C. Angelescu.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 17,5×12 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 450—900 €
Dimensiuni: 24×18 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 300,00 €
Preț de pornire 100,00 €

LOT | 157
Conferință pro-sovietică pe o temă militară, afiș,
anii 50
Afișul anunța conferința Superioritatea științei
și artei militare sovietice față de teoriile militare
burgheze, susținută de maiorul Atanasiu Victor,
urmată de vizionarea filmului "Cotitura cea mare".

LOT | 155
Corespondență Gheorghe Alexianu, 1938

Valoare estimativă: 100—200 €
Dimensiuni: 33,5×21 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Scrisoare trimisă de Gheorghe Alexianu către profesorul
C. Daniel, în semm de mulțumire pentru sfaturile primite
și pentru prânzurile luate împreună cu Paul Negulescu.
Gheorghe Alexianu a avut înclinații de extremă dreapta,
iar în 1946 este condamnat la moarte pentru crime de
război, crime împotriva păcii și a umanității.

Preț de pornire 50,00 €

Scrisoarea este datată 4 Septembrie 1938, trimisă de
la Cernăuți, acolo unde era rezident regal al Ținutului
Suceava.
Se păstrează plicul original.

Valoare estimativă: 250—450 €
Dimensiuni: 22,5×16 cm
Starea de conservare: Foarte bună

LOT | 158

Preț de pornire 150,00 €

Jacob Mureșianu, Turtucaia- Balcic! Marș eroic, partitură dedicată
Majestății Sale Regelui Carol I, Editura Autorului, 13 Decembrie 1918, 5 p.

Partitură dedicată Regelui Carol I, 13 Decembrie 1918

Valoare estimativă: 30—60 €
Dimensiuni: 34×27 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 20,00 €
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LOT | 162
LOT | 159
Henrieta Delavrancea Gibory, Diplomă
de Încetățenire, 1929
Henrieta Delavrancea Gibory, Diplomă
de Încetățenire, datată 25 aprilie 1929.

Alexandru Cisar, carte poștală fotografică cu text olograf,
1931
Carte poștală fotografică ce îl înfățișează pe episcopul romanocatolic Alexandru Theodor Cisar. Pe verso-ul cărții poștale
regăsim un text olograf, ce aparține episcopului, redactat în
limba germană, datat 13 septembrie 1931.
Atelier fotografic Foto Roial.

Valoare estimativă: 120—250 €
Dimensiuni: 28,5×31 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 80,00 €

Stimate domn Franz! Pentru că mă tem că altfel nu m-ați
recunoaște, mi-am pus semnătura. Mulțumesc pentru vederea
din Bazna. Am vizitat 15 episcopi, am acceptat 25 de seminariști
și am făcut aproximativ 5000 de km cu mașina. Salutări și
binecuvântare tuturor! .

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 13,7×8,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună
LOT | 160

Preț de pornire 100,00 €
Constantin Stere, scrisoare olografă, 1919
Scrisoare olografă trimisă de către omul politic Constantin Stere profesorului C. Daniel cu prilejul zilei onomastice. În textul scrisorii
este menționat faptul că aceasta a fost însoțită „de un cozonac, fabricat expres pentru această ocazie”. Se păstrează un ton familial, festiv,
urările vin din partea întregii familii a omului politic. Textul este redactat cu cerneală neagră pe o coală albă velină semnată și datată în
final, 1919.
LOT | 163
Scrisoarea vine însoțită de plicul original în care a fost expediată.
Fotografii tip carte poștală, Iuliu Maniu și Petru Groza, 1944
Patru fotografii tip carte poștală care îi înfățișează pe Iuliu Maniu
și Petru Groza într-un grup de oameni politici. Alături de cei doi,
în imagini sunt recognoscibile și alte personalități precum Axente
Sever Baciu, Iuliu Hațieganu sau Ilie Lazăr. Fotografiile au fost
realizate la Sarmisegetuza în 1944.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 20×15 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

Valoare estimativă: 450—900 €
Dimensiuni: 9×14 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 300,00 €

LOT | 161
G. Constante, A. Golopentia, Românii din Timoc, 1943
G. Constante, A. Golopentia, Românii din Timoc, București, Tipografia
„Bucovina”, 1943, 3 volume colligate.

LOT | 164
Martha Bibescu, fotografie de epocă, cca. 1935

Volumele conțin 5 schițe în text, 2 schițe în culori și 33 fotografii în afara
textului, 2 tabele statistice, 2 bibliografii și 9 hărți dintre care 8 în culori.
Volumul I. Românii dintre Dunăre, Timoc și Morava, 315 p.
Volumul II. Românii dintre Vidin și Timoc, 189 p.
Volumul III. Românii dintre Dunăre, Timoc și Morava, 149 p.
Legătură contemporană, integral din piele.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 25×18 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Fotografie de epocă ce o surprinde pe Martha Bibescu
îngrijind bolnavi în spațiul unui spital.
Atelier fotografic necunoscut, cca. 1931.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 10,5×16 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

Preț de pornire 100,00 €
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LOT | 165

LOT | 167

Georgeta Mircea Cancicov, Pacea de la Buftea, manuscris dactilografiat

Generalul C. Găvenescul, Răsboiul nostru pentru întregirea
neamului, 1918

Georgeta Mircea Cancicov, Pacea de la Buftea, manuscris dactilografiat, 1979; lucrarea a fost realizată în două volume,
180 p. + 316 p.
Georgeta Mircea Concicov este pseudonimul literar utilizat de scriitoarea Georgeta Jurgea-Negrilești (1899-1984).
Georgeta era prietenă a lui Ion Antonescu și a soției acestuia și făcea parte din cenaclul găzduit de aceștia. Foarte des era
oaspete în casa cuplului Antonescu din Predeal, alături de Veturia Goga și Veturia Manuilă. Ca susținătoare a drepturilor
omului și ca prietenă a mareșalului a reușit să obțină anumite favoruri din partea acestuia, dar acestea nu o implicau
personal, ci pe comunitățile de evrei împotriva cărora erau îndreptate legile.
Lucrarea cuprinde numeroase corecturi realizate olograf de către autoare, precum și o însemnare olografă în care este
menționat faptul că este al doilea exemplar realizat de către scriitoare; este o lucrare inedită ce nu a fost niciodată
publicată din cauza cenzurii din perioada comunistă.

Generalul C. Găvenescul, Războiul nostru pentru întregirea
neamului August 1916 - Aprilie 1918, Iași, Serviciul Geografic
al Armatei, 1918, 168 p.

Valoare estimativă: 45—90 €
Dimensiuni: 24×16 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 30,00 €

Exemplarul se păstrează într-o mapă.

Valoare estimativă: 450—900 €
Dimensiuni: 31×22 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 300,00 €

LOT | 168
General C. Găvănescul, Fapte mari în zile grele, 1921
General C. Găvănescul, Fapte mari în zile grele 1917 - 1918,
București, Tipografia Serviciului Geografic al Armatei, 1921, 156 p.

Valoare estimativă: 30—60 €
Dimensiuni: 23×16 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 20,00 €

LOT | 169
LOT | 166
Comandor av. Al. D. Sahini, Arma aerului în arta militară,
1943, cu dedicație
Comandor av. AL. D. Sahini, Arma aerului în arta militară,
București, 1943, 59 p. Extras din Revista „România
Militară”, Nr. 6-7, Iunie și Iulie 1943.
Conține o dedicație olografă datată 24.VII.1943.

Valoare estimativă: 30—60 €
Dimensiuni: 24,5×17 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Carte poștală fotografică, Episcopul ieșean Mihai Robu,
1933, cu semnătură olografă
Carte poștală fotografică care îl ilustrează pe episcopul
Iașului din perioada (1925-1944), Mihai Robu în straie
bisericești. Cartea poștală este semnată olograf de către
episcop , fiind datată 1932.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 14×9 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

Preț de pornire 20,00 €
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LOT | 172
LOT | 170

Trei scrisori de corespondență între Leon Mavrocordat și Dimitrie A. Sturdza, 1906 - Piese rare
t
Corespondență între Colonelul Leon Mavrocordat și prim ministrul Dimitrie A.Sturdza, 3 scrisori.

Album membrii Camerei de Comerț, Industrie și Bursă, București +
fotografie de grup, 1911

Prima scrisoare este adresată prim ministrului Dimitrie A. Sturdza, transmițând starea de sănătate a regelui Carol I, dar și
scurtele sale ieșiri și vizite ale Contesei de Flandra, sora acestuia. Scrisoarea este datată 26 martie 1906.

Membrii Camerei de Comerț, Industrie și Bursă, București, mai 1911,
Librăria Principele Nicolae.
Albumul conține 12 pagini cu reproduceri fotografice ale celor 40 de
membrii. Imaginile sunt realizate de S. Fuchs, fotograful Curții Regale. Pe
primele două pagini apar portretele membrilor familiei regale.
Fotografie de mari dimensiuni ce înfățișează membrii Camerei de Comerț,
Industrie și Bursă. Reproducerea este realizată în atelierul lui Ispas
Gheorghiu, foto-reporter la ziare & Ilustrația Română.

Valoare estimativă: 900—1.800 €
Dimensiuni: 32,5×41 / 17,5×24 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Cea de-a doua scrisoare este adresată prim ministrului Dimitrie A. Sturdza, Leon Mavrocordat transmite starea de sănătate
a regelui, anunțând faptul că acesta are nevoie de o ședere de 5- 6 săptămâni pentru a se reface complet. Scrisoarea
menționează faptul că regele a avut parte de o vizită din partea Contesei de Flandra și a Principelui Albert și a Principesei
de Belgia. Scrisoarea este datată 1 aprilie 1906.

Preț de pornire 600,00 €
Cea de-a treia scrisoare este adresată tot prim ministrului Dimitrie A. Sturdza, transmițând faptul că starea de sănătate
a regelui s-a îmbunătățit datorită tratamentului acordat de profesorul Buzzi. Leon Mavrocordat comunică faptul că vor
părăsi Lugano în data de 30 aprilie și că se vor opri la Veneția, Gortz, Viena sau Pesta și vor ajunge în București în data de
4 - 5 mai. Scrisoare datată 22 mai 1906.
Toate scrisorile sunt semnate olograf de către Leon Mavrocordat. Se păstrează plicul original.

Valoare estimativă: 600—1.200 €
Dimensiuni: 8,5×11 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 450,00 €

LOT | 171
LOT | 173
Congresul Camerelor de Comerț și Industrie din România,
Putna, 24 Mai 1913

Trupe românești în Primul Război Mondial, 7 fotografii

Congresul Camerelor de Comerț și Industrie din România,
Putna, 6 Iunie/ 24 Mai 1913.

Șapte fotografii ce înfățișează trupele românești în
Primul Război Mondial.

Albumul conține 12 fotografii de dimensiuni mari, unde
apar membrii precum G.D. Many, Gr. Măinescu, G.J.
Joanin.

Valoare estimativă: 300—600 €
Dimensiuni: 6×8 / 8×6 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 200,00 €

Valoare estimativă: 900—1.800 €
Dimensiuni: 25×35 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 600,00 €
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LOT | 177
N. Iorga, Istoria Românilor, 11 volume - Prima ediție
LOT | 174
Harta politică și administrativă a României, 1932
Harta politică și administrativă a României, 1932,
întocmită și reprodusă de Institutul Cartografic
„Unirea” Brașov.

Valoare estimativă: 300—600 €
Dimensiuni: 63×86,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

N, Iorga, Istoria Românilor, București, Tipografia ”Datina Românească”, 1936, 11 volume, 267 +
353 + 342 + 362 + 451 + 426 + 518 + 350 + 398 + 397 + 498 p., cu numeroase imagini în text și în
afara textului.
Legătură contemporană, cotor și colțari din piele.
"Istoria românilor" a lui Nicolae Iorga este menită să înlesnească specialiştilor şi publicului
larg, dornic să desluşească tainele trecutului, cunoaşterea şi aprofundarea unei lucrări
fundamentale a istoriografiei naţionale, din ce în ce mai greu de procurat odată cu scurgerea
anilor. Din uriaşa producţie ştiinţifică dedicată istoriei româneşti, lucrarea in discuţie este
cea mai întinsă, reprezentând totodată ultima sinteză elaborată de eminentul polihistor care
înfăţişează devenirea poporului român din cele mai vechi timpuri până spre sfârşitul perioadei
interbelice, motiv suplimentar pentru a suscita o atenţie particulară.

Preț de pornire 200,00 €
Valoare estimativă: 500—800 €
Dimensiuni: 24×17 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 300,00 €

LOT | 175
Publicația „România liberă”, Anul VI, Nr. 1033 din 2 Ianuarie 1948

LOT | 178

Publicația „România liberă. Cel mai mare ziar de informație și reportaj”, Anul
VI, Nr. 1033 din 2 Ianuarie 1948. Număr special de Anul Nou.

N. Iorga, Războiul nostru în note zilnice, 3 volume
Nicolae Iorga, Războiul nostru în note zilnice, Craiova, Editura
Ramuri, 3 volume.

Pe prima pagină apare un articol referitor la Abdicarea Regelui Mihai I, unde
este transpusă declarația acestuia, cât și un articol intitulat Proclamația
Guvernului către Popor, unde se menționează alegerea unui Prezidium al
Republicii Populare Române și jurământul acestora. Pe ultima pagină este
relatată ședința Adunării Deputaților, abrogarea Constituției, atribuțiile
Prezidiumului.

Volumul I, 371 p., cuprinde perioada de început a războiului,
respectiv perioada de neutralitate, anii 1914-1916.
Volumul II, 378 p., analizează anii 1916-1917.
Volumul III, 360 p., abordează ultimul an al războiului, perioada
1917-1918, 1 Ianuarie- 31 Martie.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 54,5×44 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Legătură contemporană, cu cotor și colțuri din piele. Pentru toate
cele trei volume se păstrează coperta originală în interior.

Preț de pornire 50,00 €

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 22,5×16,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 176
LOT | 179
Generalul Al. Averescu, carte de vizită trimisă lui Adam Ionescu
Închinare lui Nicolae Iorga, 1931
Cartea de vizită a generalului Alexandru Averescu. Aceasta a fost
trimisă deputatului Adam Ionescu.

Închinare lui Nicolae Iorga cu prilejul împlinirii vârstei de 60 de
ani, Cluj, Editura Institutului de Istorie Universală, 1931, 440 p.

Aceasta vine însoțită de plicul în care a fost expediată.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 5,5×9,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

Acest volum s-a tipărit în 1931 sub supravegherea lui C.
Marinescu, profesor la Universitatea din Cluj.
Legătură contemporană cu cotor și colțuri din piele, în interior se
păstrează coperta originală.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 31,7×24,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €
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LOT | 181
Nicolae Iorga, documente de arhivă - ferpar
Nicolae Iorga, 6 documente de arhivă. Trei fotografii cu Nicolae
Iorga în diferite perioade ale vieții, una dintre ele este însoțită de o
reproducere din ziar cu Nicolae Iorga la Oxford, cu prilejul primirii
titlului de doctor honoris causa, o carte de vizită cu mesaj de sărbători
și un ferpar, bilet olograf de mulțumire din partea soției istoricului,
Ecaterina Iorga, pentru participarea la înmormântarea soțului său.

Valoare estimativă: 600—1.200 €
Dimensiuni: 5,5×9 / 5×8,5 / 9×11 / 11×9 / 15×11 / 18,5×15 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 400,00 €

LOT | 180
Mémorial des Alliés (1914-1918), 1926 - Piesă rară
LOT | 182

B

N. Iorga, Memorii, 7 volume, cu semnătură de tiraj
Nicolae Iorga, Memorii - Însemnări zilnice - București, Naționala S. Ciornei,
1931 - 1939, 7 vol.
Volumul I. Războiul național, 368 p + 4 ff, pe verso foii de titlu se regăsește semnătura
de tiraj a lui N. Iorga.
Volumul II. Războiul național, 376 p.
Volumul III. Tristețea și sfârștul unei domnii, 344 p., pe verso foii de titlu se
regăsește semnătura de tiraj a lui N. Iorga.
Volumul IV. Încoronarea și boala Regelui, 228 p.
Volumul V. Agonia regală și regența, 398 p.
Volumul VI. Încercarea guvernării peste partide. 1931-19322, 414 p.
Volumul VII. Sinuciderea partidelor, 465 p.
Volumele VI-VII sunt tipărite la tipografia istoricului, respectiv „Datina
Românească”, Vălenii de Munte.
Volumele 6-7 sunt tipărite la tipografia Datina Românească, Vălenii de Munte.
Legătură contemporana, în piele maron la cotor și colțuri, cu titlul în aur pe cotor.

Valoare estimativă: 300—500 €
Dimensiuni: 19,5×14,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

ernard Naudin, Mémorial des Alliés (1914-1918), Editions Nationales Daniel JACOMET & Cie, Paris, 1926.
Lucrarea cuprinde 348 (CCCXLVIII) de file numerotate cu cifre romane cu ilustrații, reproduceri și facsimile
ale unor scrisori și documente oficiale redactate de cele mai importante personalități ale Primului Război Mondial.
Prefața a fost redactată de către Ferdinand Foch, unul dintre mareșalii, precum și unul dintre cei mai importanți
comandanți ai armatei franceze din Primul Război Mondial. Titlurile ornate, ornamentele pentru coperte, precum
și restul decorațiilor din cadrul volumului au fost realizate special pentru această lucrare de către artistul francez
Bernard Naudin.

Volumul este un tribut adus aliaților Franței care au participat la luptele din timpul Primului Război Mondial. Există, astfel,
capitole dedicate fiecărui aliat: Franța, Canada, Anglia, Belgia, China, Statele Unite ale Americii, Grecia, Italia, Japonia,
Polonia, Portugalia, România, Rusia, Serbia, Croația, Slovenia, Siam, Cehoslovacia, America Latină, Bolivia, Brazilia, Cuba,
Ecuador, Guatemala, Haiti, Honduras, Nicaragua, Panama, Peru, Uruguai.
Capitolul dedicat României începe la pagina numerotată cu CCCXV cu o prefață redactată de I. G. Duca, aflat în funcția
de ministru de externe la momentul publicării volumului. Printre personalitățile românești care au contribuit cu texte se
numără regele Ferdinand, Ion I. C. Brătianu, aflat în funcția de prim-ministru la momentul publicării volumului, mareșalul
Alexandru Averescu, mareșalul Constantin Prezan, Constantin Argetoianu, Sextil Pușcariu, Caius Brediceanu, Take Ionescu,
mitropolitul Miron Cristea, mitropolitul Nicolae al Ardealului, Nicolae Titulescu, Alexandru Lahovary. Mențiunile făcute de
personalitățile române sunt redactate atât în limba franceză, cât și în limba română. Merită menționat textul redactat de către
omul politic Caius Brediceanu care sintetizează dorința de unitate care i-a mânat pe români în război Dragostea adevărată este
mai puternică decât moartea.

Valoare estimativă: 450—900 €
Dimensiuni: 42×32 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 150,00 €
Preț de pornire 300,00 €
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LOT | 183
N. Serban, Leopardi et la France, 1913,
cu dedicație
N. Serban, Leopardi et la France, Paris, Libraire
ancienne honore champion, 1913, 551 p.
Volumul poartă dedicația olografă a autorului
pentru Theodor Capidan.
Exemplar cu blocul cărții netăiat.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 26×16 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 185
LOT | 184
12 Brevete + o scrisoare acordate lui Theodor Petrescu
Comitetul Societății „Virtutea militară”, fotografie de epocă +
două numere ale publicației „Virtutea Militară”

12

Fotografie de epocă în care sunt înfățișati membrii Comitetului
Societății „Virtutea militară” a ofițerilor veterani în anii 192829, printre care C. Coandă, Președintele Societății, gen. Marcu,
Vice-președinte, gen. Petrescu, gen. Anastasiu, societar, gen.
Ștefănescu, Colonelul Radovici, membru, Colonelul Lupașcu,
membru.

Brevete + o scrisoare acordate Locotenentului Colonel Theodor Petrescu:

1. Regatul României, Ministerul de Resbel acordă gradul de Sub Locotenent în data de 1 Iulie 1882 în Regimentul 2 Altilerie,
București, documentul datează din 1884.
2. Regatul României, Școala de Aplicație de Artilerie și Geniu, acordă Sub Locotenentului Theodor Petrescu certificatul de finalizare a
studiilor, București, datat 1 Iulie 1884.
3. Regatul României, Ministerul de Resbel acordă gradul de Locotenent în data de 8 aprilie 1886, București, document datat 11 August
1886.
4. Regatul României, Ministerul de Resbel acordă gradul de Căpitan în Regimentul de Asediu, București, datat 1 August 1891.
5. Carol I Rege al României, membru al Ordinului Steaua României, numește în gradul de Cavaler pe Theodor Petrescu din regimentul 6
altilerie, acesta va purta însemnele militare de pace, datat 3 Noiembrie 1897, conține ștampilă embosată cu stema României.
6. Regatul României, Ministerul de Resboiu, acordă dreptul de a purta Semnul Onorific de aur, pentru serviciul militar de 25 de ani
împliniți, București, datat 8 August 1905.
7.Carol I Rege al României, conferă gradul de Colonel, București,
datată 20 Iunie 1908. Brevetul conține o ștampilă embosată cu stema României.
8. Carol I Rege al României, conferă medalia „Răsplata muncii pentru învățământ”, clasa I, București, datat 24 Martie 1909.
9. Ministerul Afacerilor Străine, Cancelaria Ordinelor, conferă însemnele Ordinului „Medjidie”, clasa III-a, București, datat 3 Iunie 1908.
Brevetul conține ștampila embosată cu stema României.
10. Carol I Rege al României, îl numește membru al Ordinului „Steaua României” în gradul de Ofițer, București, datat 9 Mai 1911,
conține ștampilă embosată cu stema României.
11. Regatul României Ministerul de Răsboi, acordă gradul de Sub Locotenent de rezevă, București, datat 26 Iunie 1915. Brevetul conține
semnătura olografă a lui Ion I. C. Brătianu.
12. Ministerul de Război a conferit „Crucea Comemorativă a războiului 1916 - 1918” fără barete, București, datat 15 Decembrie 1919.
13. Ministerul de Război, Infanteria, Cavaleria și Personalul, Scrisoarea comunică înlocuirea Căpitanului Petrescu Theodor cu Căpitanul
Grigorescu Eremia, București, datat 1 Iunie 1893.

Două numere ale publicației „Virtutea Militară”, Buletinul
Societății Ofițerilor Veterani.
Primul număr a apărut în Septembrie-Octombrie 1928 și are
ca subiect pelerinajul la mormântul Regelui Carol I la Curtea
de Argeș, 14 ani de la moartea Regelui și 50 de la Războiul
de Independență, 1877-78. Astfel, membrii Societății care au
participat la pelerinajul din 15 Octombrie 1928 sunt amintiți pe
ultima pagină, aceleași persoane apar și în fotografia de epocă.
De asemenea, într-un tabel apar ofițerii veterani de război care au
fost decorați cu medalia „Virtutea Militară”.
Al doilea număr a apărut în Noiembrie-Decembrie 1928 și are
ca titlu principal „Participarea Veteranilor la Serbările de la
Constanța”, unde membrii Societății au primit sarcina de a
organiza evenimentul.
Valoare estimativă: 100—200 €
Dimensiuni: 24,5×30 / 48×32,5 / 48×32,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 250—450 €
Dimensiuni: 37×47 / 34,5,×42 / 34×44 cm - dimensiuni variate
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 75,00 €
Preț de pornire 200,00 €
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LOT | 188
Generalul Theodor Petrescu, două fotografii, Suvenir de la Băile Pucioasa, cca. 1888
LOT | 186
Ofițerii Regimentului 2 Artilerie de Cetate și ai Comandamentul Cetății București, 3 fotografii de mari dimensiuni
Trei fotografii de epocă, de mari dimensiuni, în care sunt înfățișați Ofițerii Regimentului 2 Artilerie de Cetate și ai
Comandamentului Cetății.
Prima fotografie îi surprinde pe ofițeri la Jilava în ziua de 11 Februarie 1908, cu ocazia tragerilor de iarnă, realizate
în prezența Generalului M. Boteanu, Guverantorul Cetății București. Printre membrii se numără: Locot. Rădulescu,
Locot. Fotino, Locot. Buzoianu, Căpitanul Aricescu, Ghenovici, Silișteanu, Maior Vivescu, Medic-Maior Michăescu,
Medic Locot. Dobrotescu.

Fotografie care îl surprinde pe generalul Theodor Petrescu în vizită la Băile Pucioasa.
Atelier fotografic P. Ioan, 1888.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 20×25 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €

A doua fotografie este realizată pe 25 Septembrie 1909 și îi ipostaziază
pe Ofițerii Regimentului 2 Artilerie de Cetate și ai Comandamentului
Cetății București la tragerile de război, executate la Otopeni, în
prezența Generalului-Adjutant Coandă Constantin, inspectorul
general al artileriei.
Ultima fotografie este realizată cu ocazia serbării școlii regimentare
la frontul Chitila, pe 2 Februarie 1910 și surprinde Ofițerii Regimentului
2 Artilerie de Cetate și ai Comandamentului Cetății București,
precum S.Lt. Nicolau, Căp. Călinescu, Lt. Teodoru,
Lt. Fotino, Medic Irimescu Gh., Locot. Ernest Vițan,
Colonel Petrescu Th., General-Adj. Coandă C-tin.
Fotografia este realizată în atelierul „L. Vaisman.
București”.

LOT | 189
Ofițerii din promoția 1882, 2 fotografii de epocă,
1903, Atelier R. Kernescher
Fotografie de epocă în care sunt înfățișați ofițerii din promoția 1882,
cu ocazia împlinirii a 20 de ani în grad de ofițer. Fotografia este
realizată în 1902 în Atelierul lui R. Kernescherși face parte din arhiva
personală a Maiorului Th. Petrescu, așa cum este menționat pe verso.
În fotografie apar personalități precum Căpitan M. Mărgăritescu, St.
Col. I. Gărdescu, Maior I. Păulescu, Căpit. G. Grigoriu, Maior Popovici.

Valoare estimativă: 300—600 €
Dimensiuni: 36×43,5 / 36,5×47,5 / 41,5×48,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Fotografie de epocă în care sunt reprezentați Ofițerii din promoția
1882, suvenirul manevrei din 1882 la Giurești. În fotografie apar
personalități precum Colonelul I. Gărdescu și Maiorul G. Popovici.
Suvenirul este atribuit Colonelului A. Gorjanu.

Preț de pornire 200,00 €

Valoare estimativă: 100—200 €
Dimensiuni: 30×34 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 70,00 €

LOT | 187
Ceremonia depunerii jurământului recruților Regimentul 2
Cetate, fotografie de epocă, 1908
Fotografie de epocă în care este surprinsă ceremonia depunerii
jurământului recruților Regimentului 2 Cetate, realizată
pe 3 Decembrie 1908 la Chitila în prezența Colonelului
Th. Petrescu, Comadantul Regimentului. Atelier fotografic
necunoscut.
Valoare estimativă: 100—200 €
Dimensiuni: 24,5×33 cm
Starea de conservare: Foarte bună

LOT | 191
Colonel I. Gărdescu, Razboiul Ruso - Turc, 1910 - Mapă cu zece
planșe
Colonel I. Gărdescu, Războiul Ruso - Turc din 1877 - 1878 în
Peninsula Balcanică, București, Albert Baer, 1910. 10 planșe + un
facsimil anexat la proiectul de atac al Lovcei, ținute într-o mapă.

Valoare estimativă: 60—120 €
Dimensiuni: 81,5×66 / 28×16,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 70,00 €
Preț de pornire 40,00 €
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LOT | 192
Congresul Federal de Gimnastică două fotografii și o diplomă a lui
Theodor Petrescu
2 fotografii de epocă și o diplomă a lui Theodor Petrescu.
Fotografie ilustrându-i pe Diderichs, Focquet, Pilar, De Wallens, Bernier,
Ionescu, Colonelul Petrescu, Mignot și alți membrii ai Congresului
Federațiilor Europene de Gimnastică ținut la Paris în 21 noiembrie 1908.
Fotografie de epocă ilustrând al III-lea Congres Federal de Gimnastică
ținut la Iași în data de 22 Martie 1909.

Societatea Română de Arme, Gimnastică și Dare la Semn,
comitetul acordându-i domnului Locotenent Colonel
Theodor Petrescu Medalia de Aur pentru tragerea în țintă
cu pistolul, București, datată 24 August 1904.

Valoare estimativă: 300—600 €
Dimensiuni: 34×32 / 22×28,5 / 38×50 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 200,00 €

LOT | 190
Inaugurarea monumentului Vânătorilor din Ploiești - Arhiva Generalului Petrescu Teodor, 1897-1927
Arhiva Generalului Petrescu Teodor formată din documente referitoare la inaugurarea Monumentului Vânătorilor de pe Bulevardul
Independeței din Ploiești în 12 Octombrie 1897, în onoarea Batalionului II de Vânători, condus de generalul Alexandru Candiano-Popescu,
și în memoria soldațiilor căzuți în bătălia de la Grivița în timpul Războiului de Independență dinl 1877-78.

LOT | 193
Sc. Scheletti, Adevărul istoric asupra Plevnei (1877-78), 1912

Trei fotografii care înfățișează mulțimea strânsă în jurul Monumentul Vânătorilor în anul 1897. Una dintre fotografii îl surprinde pe regele
Carol I, însoțit de prim-ministrul D. A. Sturdza și de generalul Matei Vlădescu.

General de Divizie Sc. Scheletti, Adevărul istoric asupra Plevnei
(1877-78), Iași, Tipografia H. Goldner, 1912, 476 p.

Programul imnurilor intonate la ceremonia de dezvelire a Monumentului Vânătorilor, care curprinde o litografie ce înfățișează monumentul
realizat de arhitectul George Vasilescu.

Volumul conține o litografie ce îl surprinde pe Generalul Scheletti.
Programul desfășurării ceremoniei.
Valoare estimativă: 45—90 €
Dimensiuni: 25×17 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Două publicații, Adevărul și Dreptatea din 14 Octombrie 1897 care relatează evenimentul inaugurării Monumentului Vântătorilor.
Arhiva cuprinde documente cu privire la restaurarea și reinaugurarea Monumentului Vânătorilor în 1927.

Preț de pornire 30,00 €

LOT | 194
Radu Rosetti, Partea luată de Armata Română în Războiul
din 1877-1878, 1926
Generalul Radu Rosetti, Partea luată de Armata Română în
Războiul din 1877-1878, București, Editura Cultura Națională,
1926, 169 p.
Volumul conține la final 14 planșe cu hărți.
Valoare estimativă: 45—90 €
Dimensiuni: 24×17 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Scrisoare trimisă generalului Petrescu Teodor, de către Consiliul pentru Restaurarea Monumentului Vânătorilor din Ploiești, prin care
acesta este informat cu privire la reinaugurarea Monumentului Vântătorilor din Ploiești, acesta fiind invitat, totodată, să ia parte la
eveniment, întrucât acesta a făcut parte din Comitetul pentru ridicarea monumentului în anul 1897. Monumentul fusese avariat în
timpul ocupației germane din Primul Război Mondial. Tunurile otomane capturate în timpul Războiului de Independență, amplasate
la baza obeliscului, au fost predate de armata germană, trupelor turcești. Evenimentul reinaugurării urmând să aibă loc în ziua de 18
Septembrie. Scrisoarea este dactilografiată și este semnată olograf de către comitetul pentru restaurare al cărui președinte era Nicolae
Prușanu și din care făcea parte primarul orașului Ion Georgescu Obrocea. Scrisoarea este datată 10 Septembrie 1927.
Scrisoare olografă trimisă de Nicolae Prușcanu, generalului Petrescu Teodor, prin intermediul căreia îl invită personal la evenimentul de
reinaugurare a Monumentului Vânătorilor din Ploiești. Scrisoarea este datată 15 Septembrie 1927 și este întărită cu ștampila Comitetului
de Inițiativă pentru Ajutorarea Veteranilor și Neputincioșilor de Grad Inferior din Ploiești.
Scrisoare adresată generalului Petrescu Teodor prin care Comitetul Restaurării Monumentului Independenței din Ploiești, îi confirmă
primirea sumelor pentru restaurarea Monumentului și Drapelului pentru veteranii de război. Scrisoarea este redactată olograf și datată
22 Septembrie 1927, ffind semnată de către Nicolae Prușanu, președintele comitetului de inițiativă.

Valoare estimativă: 250—450 €
Dimensiuni: 12×20 / 15,5×21 / 33,5×21 / 25×21 / 36×42 / 57×39,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 30,00 €
Preț de pornire 150,00 €
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LOT | 195

LOT | 198

Alba-Iulia. Descriere istorică și geografică a orașului, 1922

Trei cărți poștale fotografice cu monumente reprezentative
Bucureștiului antebelic

Alba-Iulia. Descriere istorică și geografică a orașului, București, Cartea Românească-Tip.
Rasidescu, 1922, 56 p.

Lotul este format din trei cărți poștale fotografice
necirculate cu reproduceri ale monumentelor reprezentative
Bucureștiului antebelic. Monumentele care apar în
reproduceri sunt Palatul Ministerului de Externe/ Palatul
Sturdza (a cărei construcție a fost finalizată în 1901), Palatul
Regal/Casa Golescu înainte de începerea reconstrucției
realizată după planurile arhitectului francez Paul Gottereau
de către regele Carol I, precum și Monumentul I. C. Brătianu
(inaugurat la 1903).

Broșura a fost întocmită cu prilejul actului Încoronării
primului rege al României Mari din ziua de 15 Octombrie
1922 și cuprinde 3 hărți-planuri și 28 fotografii.

Valoare estimativă: 45—90 €
Dimensiuni: 24,5×16 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 30,00 €

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 9×14 / 14×9 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 196
Album fotografic de lux , Amintiri din Războiul Independenței
1877-1878, 1902, cu dedicație

Pe pagina de titlu se regăsește dedicația olografă a editorului
Sosecu, datată 14 Mai 1902.
Copertă originală de editură, ediție de lux.

Album fotografic, Amintiri din Războiul de Independență 18771878, București, Stabilimentul de Arte Grafice și Confecțiune de
Hârtie I.V. Socecû.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 24,5×33 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Albumul conține 73 de fotografii, unde sunt surpinse diferite etape
ale războiului, cât și portretele conducătorilor.

Preț de pornire 100,00 €

LOT | 199
Țărancă din Muscel, Cartea românească, fotografie de mari
dimensiuni
Cartea românească, fotografie de mari dimensiuni ce
surprinde o tânără alături de fiul său în proximitatea
unei troițe. Ambii sunt îmbrăcați în costume tradiționale
românești.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 36×28 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 197
LOT | 200
Ar. Densușianu, Istoria Limbii și literaturii române, cu autograf,
1885

Eforia Spitalelor Civile 1832-1932

Ar. Densușianu, Istoria Limbei și Literaturei române, Iași,
Tipografiia Națională, 1885, două volume colligate, 283 + 132 p.

Eforia Spitalelor Civile 1832- 1932, Institutul de Arte Grafice
E. Marvan, București, 1932, 62 p. Volumul conține ilustrații
în afara textului și hărți.

Volumul poartă autograful autorului și numărul de tiraj 1920.
Legătură contemporană cu cotor și colțuri din piele.

Volumul se păstrează în etui.
Valoare estimativă: 30—60 €
Dimensiuni: 32×23,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 75—120 €
Dimensiuni: 23×16 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 20,00 €
Preț de pornire 50,00 €
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LOT | 201

LOT | 204

A. Barratta, Memoriale di Sant' Elena, 1842,
Dedicație Mareșalul Averescu

G. M. Ionescu, Istoria Bisericii Românilor din Dacia Traiană
G. M. Ionescu, Istoria Bisericii Românilor din Dacia Traiană,
vol. 1. București, Stabilimentul de Arte Grafice, 1905, XXXII +
532 p. + 1 hartă pliată.

A. Barratta, Memoriale di Sant' Elena, Torino, Stabilimento
Tipografico Fontana, 1842, 703 p.
Cu un text pe pagina de gardă semnat ”Mareșal Averescu”.

Din lucrarea istoricului a apărut doar vol. 1. Legătură de
epocă, cotor și colțari din piele. Volum din biblioteca lui Radu
Cluceru, conform ex-librisului de pe forzaț.

Legătură de epocă, cotor din piele, numeroase gravuri în text.

Valoare estimativă: 150—300 €
Dimensiuni: 27×18 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 120—200 €
Dimensiuni: 21×14 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €
Preț de pornire 70,00 €

LOT | 202
LOT | 205
N. Iorga, Despre Cantacuzini, 3 vol. colligate
Sfânta Scriptură a Vechiului și Noului Testament, 1911
N. Iorga, Despre Cantacuzini. Studii istorice, București,
Institutul de arte grafice Minerva, 1902, CLXIII p. Genealogia
Cantacuzinilor, editată de G. Gr. Cantacuzino, cu numeroase
tabele genealogice, București, Institutul de arte grafice Minerva,
1902, 565 p. Documente privitoare la familia Cantacuzino,
editate de G. Gr. Cantacuzino, București, Institutul de arte
grafice Minerva, 1902, 360 p.

La inițiativa președintelui Partidului Conservator
George Grigore Cantacuzino, istoricul Nicolae Iorga a
coordonat editarea celor trei volume care cuprind istoria
și documentele referitoare la neamul Cantacuzinilor, care
se păstrau în arhiva familiei.
Legătura este contemporană, din pergamoid și piele.

Sfânta Scriptură a Vechiului și Noului Testament, București,
Tipărit cu spesele Societății de Biblii Britanică și Străină, 1911.
Vechiul Testament cuprinde 809 pagini, iar Noul Testament,
tradus din limba originală greacă sub domnia M.S. Carol I. Regele
României de către Dr. N. Nitzulescu, are 230 p.
La sfârșitul volumului se pot regăsi 4 hărți cu subiecte religioase.
Legătură de epocă integral din piele.

Valoare estimativă: 250—500 €
Dimensiuni: 17×13 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 21×15 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 150,00 €
Preț de pornire 50,00 €

LOT | 206
Fred Micoș, Nicolae Bălcescu gravură + placa de cupru
a gravurii
LOT | 203
Fred Micoș, gravură care îl înfățișează pe istoricul și
revoluționarul Nicolae Bălcescu. Gravura este semnată
olograf, cu creionul de către autor, și cuprinde mențiunea
ca aceasta este exemplarul definitiv.

George Murnu, Istoria Românilor din Pind, Vlahia Mare 980-1259
George Murnu, Istoria Românilor din Pind, Vlahia Mare 980- 1259,
București, Institutul de Arte Grafice și Editură, 1913, 230 p.

Gravura vine însoțită de placa de cupru după care au fost
trase gravurile.

Legătură contemporană cu cotor și colțuri de piele.

Valoare estimativă: 200—400 €
Dimensiuni: 25×16 / 31×41 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 75—120 €
Dimensiuni: 18×12,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €
Preț de pornire 50,00 €
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LOT | 207
LOT | 210
Ioan Bogdan, Documentele lui Ștefan cel Mare, 1913, două volume
Ioan Bogdan, Documentele lui Ștefan cel Mare, București, Atelierele Grafice Socec & Co.,
Societatea Anonimă, 1913, două volume.

Revistă cu ilustrații ale Primului Război Mondial,
9 septembrie 1916
Revistă cu ilustrații ale Primului Război Mondial, Titlul
revistei este „The War Ilustrated” volumul 5, nr. 108, din
data de 9 septembrie 1916, 15 p.

Volumul I, Hrisoave și Cărți Domnești, 1457-1492, XLVI + 518 p.
Volumul II, Hrisoave și Cărți Domnești 1493-1503/Tratate, Acte Omagiale,
Solii, Privilegii Comerciale/ Salv-Conducte, Scrisori, 1457-1503, XXI +611 p.
Ambele volume au fost tipărite pe hârtie de vidalon.
Legătură contemporană cu cotor și colțuri din piele.

Valoare estimativă: 30—60 €
Dimensiuni: 29,5×23 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 225—450 €
Dimensiuni: 24×18 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 20,00 €

Preț de pornire 150,00 €

LOT | 211
LOT | 208
Corneliu Coposu, Corespondență, 1992
Șapte biserici cu averea lor proprie, 1904
Corespondență între Corneliu Coposu și M. Liliana Vasilescu, datată 1992.
Șapte biserici cu averea lor proprie, București, Institutul de Arte Grafice
”Carol Göbl”, 1904, 247 p., cu numeroase imagini în text și în afara
textului și 12 planșe pe pagină dublă.

Corneliu Coposu o informează pe doamna Vasilescu că a primit mesajul
din data de 6 martie și îi mulțumește pentru relatări și toate informațiile
oferite, fiind deosebit de utile, specificând că munca acesteia este prețuită
în mod deosebit. Coposu încearcă prin această scrisoare să o consoleze pe
doamna Vasilescu, menționând faptul că nici el nu are parte de susținerea
românilor din diaspora.

Legătură de pânză pe carton, ce păstrează în interior legătura originală
de editură.
Valoare estimativă: 200—300 €
Dimensiuni: 32,5×24 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Scrisoarea conține semnătura olografă a autorului.

Preț de pornire 100,00 €

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 29×21 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €
LOT | 209
Industria și bogățiile naturale din Ardeal și Banat, cu dedicație,
1927

secretar general al Camerei, către Geron Neta, directorul
Institutului Economic Românesc din București. Dedicația
este datată 10 ianuarie 1928.
Legătura de epocă din pergamoid.

Industria și bogățiile naturale din Ardeal și Banat, lucrare editată
de Camera de Comerț și de Industrie din Cluj, Cluj-Napoca,
Tipografia Cartea Românească, 1927, 264 p.

LOT | 212
Corespondență Corneliu Coposu - Liga Studenților din Universitatea din București, 1992

Valoare estimativă: 75—120 €
Dimensiuni: 30,5×23,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Lucrarea cuprinde dedicația olografă din partea inginerului Ion
Negruțiu, președintele Comitetului de Direcție al Camerei de
Comerț și de Industrie din Cluj, și din partea lui Nicolae Căciulă,

Preț de pornire 50,00 €

Corespondență Corneliu Coposu - Liga Studenților din Universitatea din București, Clubul Facultății de Limbi Străine, 1 document, 1992.
Datată 9 Noiembrie 1992, pe recto este o scrisoare
dactilografiată, redactată de Ion Ceaușescu, din
departamentul relații-informații al Ligii, în care îi
mulțumește lui Corneliu Coposu pentru participarea
la manifestarea din 6 noiembrie 1992 și prin care îl
invită la următoarele evenimente.
Pe verso, redactat olograf, se află răspunsul lui
Corneliu Coposu.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 20,5×15 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €
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LOT | 216
LOT | 213

Gabriel Țepelea și Vartan Archelian, corespondență către Cornel Coposu

Corneliu Coposu, document cu semnătură olografă

Vartan Arachelian a redactat o reclamație în legătură cu un contract al cooperativei „Klingheritul”
anulat de domnul general Crin Halaicu. Cerând revenirea asupra deviziei, datată 21.04.1993.

Corneliu Coposu, document către Federala agricultorilor privatizați din
România. Aceasta datează din 04.11.1992.
Documentul face referire la soluționarea sectorului agriculturii privatizate
la care Corneliu Coposu oferă un răspuns pozitiv, luând la cunoștiință acest
fapt, menționând fatul că PNTCD militează neobosit din luna ianuarie 1990
pentru înfințarea unei bănci de credit pentru proprietarii de pământ și pentru
organizarea sub legea statului a unor întreprinderi menite să înlesnească
expluatațiile agricole. Corneliu Coposu asigură Federala Agricultorilor
Privatizați că o să militeze pentru promovarea agriculturii private, pe care o
consideră baza economiei naționale.
Documentul conține semnătura olografă a autorului.

Gabriel Țepelea a redactat o scrisoare către Cornel
Coposu în care îl informa pe acesta că propune
convocarea Biroului de conducere restrâns pentru
măsuri urgente pe linie de candidaturi și propagandă.
Scrisoarea este datată 23 august 1992.

Valoare estimativă: 150—150 €
Dimensiuni: 30×21 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 100,00 €
Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 30×21 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 217
LOT | 214

Corespondență Corneliu Coposu - Asociația 15 Noiembrie 1987, 1992

Corneliu Coposu, scrisoare către Elena Patachi, 1992

Corespondență Corneliu Coposu - Asociația 15 Noiembrie 1987,
2 documente dactilografiate, datate noiembrie 1992.

Corneliu Coposu, scrisoare către Elena Patachi, 2 documente.
Cu ocazia împlinirii a cinci ani de la revolta anticomunistă a muncitorilor
brașoveni, Gavrilă Filichi îl invită pe Corneliu Coposu la simpozionul
din 15 noiembrie 1992. Scrisoarea este datată 5 noiembrie 1992. Pe același
document apare și răspunsul scris de mână, urmat de semnătura olografă.

Primul document este reprezentat de răspunsul dactilografiat la
mesajul trimis pe 6.XI.1992 de către Elena Patachi, prin care doamna
cerea restituirea pământului confiscat în perioada comunistă, urmat
de semnătura olografă.

Al doilea document conține răspunsul negativ al lui Corneliu Coposu,
datat 9 noiembrie 1992.

Al doilea document conține copierea în scriere de mână a aceluiași
răspuns.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 29×21 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 30×20,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €
Preț de pornire 50,00 €

LOT | 218
LOT | 215
Corneliu Coposu, scrisoare către Eugen Preda, 1992
Corneliu Coposu , răspuns trimis către ambasadorul Franței
la București - Bernard Boyer

Corneliu Coposu, scrisoare dactilografiată către Eugen
Preda, cu semnătură olografă.

Corneliu Coposu , raspuns trimis catre ambasadorul Frantei
la Bucuresti - Bernard Boyer , pe plicul primit de la Ambasada
Frantei, la felicitarea ocazionata de ultima aniversare a Seniorului,
20 Mai 1995. Ambasadorul Bernard Boyer a conferit lui Corneliu
Coposu Ordinul “Legiunea de Onoare”, in grad de Mare Ofiter.

Scrisoarea conține răspunsul lui Corneliu Coposu la scrisoarea trimisă de Eugen
Preda, Director general al Radiodifuziunii Române, pe 2.12.1992.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 29,5×21 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Valoare estimativă: 250—450 €
Dimensiuni: 32×22,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €
Preț de pornire 150,00 €
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LOT | 219
Corneliu Coposu, scrisoare către profesorul Nicolae Mărinescu
Corneliu Coposu, scrisoare dactilografiată către profesorul Nicolae
Mărinescu, semnată olograf la final.
Scrisoarea conține răspunsul la scrisoarea din 21.XI.1992 trimisă de către
Nicolae Mărinescu. Este atașată și varianta redactată olograf a aceleiași
scrisori, datată 25 Noiembrie 1992.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 30,5×21 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €
LOT | 221
Ion Rațiu, România de astăzi. Comunism sau independență?,
1977, cu dedicație către Radu Beligan
Ion Rațiu, România de astăzi. Comunism sau independență?,
Londra, Editura „Românul liber”, ediția I apărută sub
îngrijirea lui I. Margulius, 1977 și reeditată fără modificări în
1990, 192 p.
Volumul poartă dedicație olografă a autorului către actorul
Radu Beligan.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 19×14 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €

LOT | 220
Corespondență Corneliu Coposu- Academia Română, 1992

Acest document conține și transcrierea de mână a răspunsului
lui Coposu, cu semnătură olografă.

Corespondență Academia Română- Cornelui Coposu,
2 documente dactilografiate datate octombrie 1992.

Al doilea document conține răspunsul afirmativ al lui Corneliu
Coposu, datat 25.X.1992.

Cu ocazia fondării Centrului de Istorie și Civilizație Europeană din
cadrul Filialei Iași a Academiei Române, Domnul Gh. Buzatu îi
scrie pe 20 octombrie 1992 lui Corneliu Coposu pentru a-l invita să
colaboreze la publicațiile „Romanian Civilization” și „Europa XX.
Popoare și civilizații”, respectiv la seriile de lucrări colective sau
monografii editate de Centru.

Valoare estimativă: 75—120 €
Dimensiuni: 30×21 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €
LOT | 222
Afiș electoral pentru prezidențiale Ion Rațiu + insignă
Afiș electoral din campania alegerilor prezidențiale din
1990, unde Ion Rațiu a participat din partea partidului
PNȚCD. Atașată afișului este și o insignă electorală.

Valoare estimativă: 75—150 €
Dimensiuni: 30×21 / d - 5,5 cm
Starea de conservare: Foarte bună

Preț de pornire 50,00 €
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CASA DE LICITAŢII HISTORIC SRL.
E-mail: contact@historic.ro
Adresa: Strada Intrarea Amzei, nr. 2,
Etaj 1, Sector 1, București;
Tel.: (+4) 0314 254 202, +4 0767 557 799
www.historic.ro

